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ข่าวสถาบันวิจัยยาง

ผลของระบบกรีดและการใช้สารเคมีเร่งน�้ายาง กับยางพันธุ์ 
สถาบันวิจัยยาง 251 หลังเปิดกรีด 4 ปี

การผลิตต้นกล้ายางโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในเชิงการค้า :
นวัตกรรมใหม่ของการผลิตต้นกล้ายางในอนาคต

การแสดงออกทางสรีรวิทยาของต้นยางพาราอายุ 1 ปี
เมื่อประสบกับสภาวะความเครียดน�้า

การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของแมลงกระเบื้อง
ในสวนยางพารา

ศึกษาวิธีการเก็บรักษาละอองเกสรตัวผู้ยางพารา
ในไนโตรเจนเหลว

แผ่นหมุนแนะน�าการใส่ปุ๋ยยางพารา

ย้ายข้าราชการ...
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บทบรรณาธิการ

 การกรีดยางมีมูลค่าครึ่งหน่ึงหรือมากกว่าคร่ึงหน่ึง

ของต้นทุนในกระบวนการเก็บเก่ียวน�้ายาง หลักการกรีด

ยาง คือ แต่ละปีท�าอย่างไรจะกรีดให้ได้น�้ายางมากท่ีสุด

ต่อพ้ืนที่ปลูก หรือจะกรีดยางให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด

ต่อการท�างานในแต่ละครั้ง หรือจะเป็นแบบผสมผสานทั้ง

สองอย่าง ซึ่งท�าให้เวลารอบอายุการใช้ประโยชน์จาก

ต้นยางนานขึ้น ในฉบับน้ี การศึกษาระบบกรีดส�าหรับ

ยางพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 กรีด 4 ปี ในภาคใต้ พอ

จะให้แนวทางเบื้องต้น แต่ยังไม่ครอบคลุมตอบโจทย์

ได้ทั้งหมด เพราะพันธุ์ยางแนะน�าใหม่ ส่วนมากมีอัตรา

สร้างน�้ายางกลับคืนมาเร็ว การกรีดยางแบบกรีดถ่ีที่สวน

ขนาดเล็กนิยมปฏิบัติสามารถกระตุ้นให้น�้ายางไหลมาก

นานขึ้นในวันท่ีสองและสามของวันที่กรีดติดกัน แต่

ขณะนี้ยางราคาต�่าและแรงงานกรีดมีราคาแพงหายากขึ้น 

ท�าให้ความคุ้มค่าการลงทุนลดน้อยลงมาก จุดเน้นจึง

มาอยู่ที่ท�าอย่างไร จะมีผลตอบแทนมากพอเพียงกับการ

กรีดยางในแต่ละครั้งและไม่เป็นการหักโหมต้นยางมาก

เกินไป รอให้โอกาสราคาดีมาก่อน จึงค่อยเร่งรัดการ

เก็บเก่ียวผลผลิตมากขึ้น ดังนั้น การกรีดห่างข้ึนเป็นเว้น 

3-4 วัน กรีดครั้งหนึ่งและร่วมกับการใช้สารเร่งน�้ายาง 

เป็นการใช้แรงงานกรีดที่มีประสิทธิภาพ และเกิดผลดี

อย่างย่ังยืน ระยะยาวดีด ้วยกันท้ังสามด้าน คือ คน

กรีดยาง เจ้าของสวนยาง และต้นยางมีอายุการกรีด

ยาวนานขึ้น ผลผลิตต่อครั้งกรีดสูงขึ้น ผลผลิตสะสมต่อ

พื้นที่ของสวนยางมากขึ้น เจ้าของสวนยางสามารถจัดเวลา

ท�างานด้านอื่นเสริมรายได้เพิ่มเติมมากขึ้น 

 เรื่องที่สอง การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเพ่ือผลิตต้นกล้า

ยางในเชิงการค้า มีความเป็นไปได้ แต่ขณะนี้ยังเป็นงาน

เจ้าของ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร บรรณาธิการบริหาร นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยยาง 

บรรณาธิการ นายอารักษ์ จันทุมา กองบรรณาธิการ นายจุมพฏ สุขเกื้อ, นางพรรษา อดุลยธรรม, ดร.นภาวรรณ 

เลขะวิพัฒณ์, ดร.พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์, ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้ จัดการสื่อสิ่งพิมพ์ นายไพรัตน์ ทรงพานิช 

ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายสมจิตต์ ศิขรินมาศ ผู้ช่วยผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายจักรพงศ์ อมรทรัพย์

พ้ืนฐานด้านการปลูกถ่ายเชื้อพันธุกรรม คงต้องพัฒนา

กันต่อไปอีกนาน รวมท้ังการเก็บรักษาละอองเกสรตัวผู้

ของต้นยางพาราในไนโตรเจนเหลว ก็เป็นเทคนิคใน

ท�านองเดียวกัน 

 ส�าหรับค�าแนะน�าการใช้ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  

โดยมีแผ่นหมุนที่ประกอบอยู่ในเล่มมาช่วยค�านวณการ

ปุ๋ยผสมใช้เอง เป็นการทบทวนการใส่ปุ๋ยให้ถูกวิธีและถูก

เวลา ท�าให้ใช้ปุ ๋ยมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะกับความ

ต้องการของพืช ซึ่งคาดว่าในสองปี น้ีคงมีช ่วงแล้งที่

ยาวนาน การใส่ปุ๋ยให้กับต้นยางก่อนส้ินฤดูฝนจะช่วยให้

ต ้นยางมีความแข็งแรงต้านทานโรค-แมลง ทนทาน

ผ่านพ้นความเครียดต่างๆ ไปได้ 

 ในฉบับ น้ี ได ้กล ่ าว ถึง ลักษณะทางส รีรวิทยา

ของต้นยางท่ีประสบความแห้งแล้งหรือน�้าท่วม รวมไปถึง

ตัวอย่างการแพร่ระบาดของแมลงบางชนิดที่อาจเกิดข้ึน 

โดยเฉพาะช่วงต้นยางผ่านแล้งยาวนาน ต้นยางอ่อนแอ

อาจตายมาก มีความเสี่ยงต่อ โรค-แมลง และสภาพ

แวดล้อมชนิดอื่นๆ ด้วย ไม่เฉพาะกับแมลงที่ได้แสดงไว้นี้ 

ดังน้ัน ควรบ�ารุงรักษาต้นยางเตรียมพร้อมให้ดีไว้ก่อนตาม

สมควร ต่อจากนี้อีกสองปีข้างหน้า เมื่อราคายางดีขึ้น

ตามพยากรณ์รอบหมุนเวียนวัฏจักรราคา ก็เป็นโอกาสดีที่

ผู้ประกอบการยางพาราได้ผลพวงจากความอดทนได้ใน

ครั้งนี้  ท�าให้ได ้รับความสดชื่นกันใหม่ หวังว ่าได ้ข ้อ

พิจารณาบางประการที่มีก�าลังใจท�ากิจการยางพาราให้

ยั่งยืนต่อไป

    

อารักษ์ จันทุมา

บรรณาธิการ
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ผลของระบบกรีดและการใช้สารเคมีเร่งน�้ายาง
กับยางพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 หลังเปิดกรีด 
4 ปี 

 พันธุ์ยางมีความส�าคัญมากในการผลิตยางพารา

ซึ่งต ้องให้ผลผลิตท่ีดี การเติบโตท่ีดี และเหมาะสม

กับสภาพภูมิอากาศ เพ่ือท่ีจะได้ผลตอบแทนที่คุ ้มค่า

กลับมา ยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 เป็นพันธุ์ยาง

ชั้น 1 ที่ได้รับการแนะน�าจากสถาบันวิจัยยางให้เกษตรกร

น�าไปปลูก (สถาบันวิจัยยาง, 2555) ในปัจจุบันยางพันธุ์

ดังกล่าวเป็นพันธุ์ท่ีได้รับความสนใจท้ังในเขตพ้ืนที่ปลูก

ยางเดิม และพ้ืนท่ีปลูกยางใหม่ ซึ่งให้ผลผลิตประมาณ 

257 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (Sajeerat, 2011) ด้านระบบ

กรีดท่ีแนะน�าโดย สถาบันวิจัยยาง ให้ใช้วิธีกรีดเวียนครึ่ง

ล�าต้น กรีดวันเว้นวัน (S/2 d2) แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกร

ส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบกรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น กรีด

สามวันเว้นวัน  (S/3 d1 3d4) และระบบอื่นๆ (ศรินณา, 

2550) ส่วนใหญ่งานวิจัยระบบกรีด ได้ด�าเนินการกับ

ยางพันธุ ์  RRIM 600 ป ัจจุบันได ้ท�าการศึกษาและ

ทดสอบระบบกรีดกับยางพันธุ ์สถาบันวิจัยยาง 251 

ระบบกรีดท่ีใช้ร่วมกับสารเคมีเร่งน�้ายาง และผลกระ

ทบต่อต้นยาง เพ่ือหาระบบกรีดท่ีเหมาะกับยางพันธุ์ดัง

กล่าว (พิชิต, 2554) เพ่ือส่งต่อเทคโนโลยีระบบกรีดท่ี

เหมาะสมสู่เกษตรกรต่อไป

วิธีการทดลอง
 ด�าเนินการทดลองกับยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 

251 อายุ 13 ปี ซึ่งปลูกเม่ือปี 2546 เก็บข้อมูลเป็นเวลา 

4 ปี ในพ้ืนท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรังซึ่ง

เป็นตัวแทนของพ้ืนท่ีภาคใต้ ใช้ระยะปลูก 3 x 7 เมตร 

วางแผนการทดลองแบบสุ ่มในบลอคสมบรูณ์ (Ran-

domized Complete Block Design, RCB) ท�า 3 ซ�้า 

มี 9 ระบบกรีด คือ 

 1. กรีดเวียนครึ่งล�าต้น กรีดวันเว้นวัน (S/2 d2) 

(ระบบกรีดที่แนะน�า)  

 2. กรีดเวียนครึ่งล�าต้น กรีดสองวันเว้นวัน  (S/2 d1 

2d3) 

 3. กรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น กรีดวันเว้นวัน (S/3 

d2) 

 4. กรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น กรีดสองวันเว้นวัน 

(S/3 d1 2d3) 

 5. กรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น กรีดสามวันเว้นวัน 

(S/3 d1 3d4) 

 6. กรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น กรีดทุกวัน (S/3 d1) 

 7. กรีดเวียน 1 ใน 4 ของล�าต้น กรีดทุกวัน (S/4 d1) 

 8. กรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น กรีดวันเว้นวัน ร่วม

กับการใช้สารเคมีเร่งน�้ายาง 4 เดือนครั้ง (S/3 d2 ET 

2.5% 3/y) 

 9. กรีดรอยกรีดสั้น ความยาวรอยกรีด 10 ซม. ร่วม

กับสารเคมีเร่งน�้ายางชนิดแก๊ส เดือนละ 3 ครั้ง (SC 10 

d3 + ETG 3/m) 

         เก็บข้อมูลต้ังแต่มีนาคม 2553 – กุมภาพันธุ์ 2557  

ข้อมูลหลักท่ีเก็บได้แก่ ผลผลิตยาง ใช้วิธีการเก็บยาง

ก้อนถ้วย (cup lump) โดยใช้กรดฟอร์มิค ความเข้มข้น

ร้อยละ 2 ใส่ในน�้ายางจนกระทั่งเกิดการจับตัวของยาง

ในถ้วยรองน�้ายาง จากน้ันจึงน�ามาผึ่งไว้ในท่ีร่ม อากาศ

ทรงเมท สังข์น้อย1, พิชิต สพโชค1 และ พิศมัย  จันทุมา2

1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร
2 ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
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ถ่ายเทสะดวก เป็นเวลา 21 วัน ส่วนข้อมูลอื่นๆได้แก่ 

จ�านวนวันกรีด การเจริญเติบโตของต้นยาง และการเกิด

อาการเปลือกแห้งบนหน้ากรีด

ผลการทดลอง
จ�านวนวันกรีด

 ระบบท่ีกรีดทุกวัน  (ท้ังกรีดเวียน 1 ใน 3 และ 

1 ใน 4 ของล�าต้น) มีจ�านวนวันกรีดมากที่สุด 198 วัน

ต่อปี สูงกว่าระบบกรีดท่ีแนะน�า (กรีดเวียนครึ่งล�าต้น 

วันเว้นวัน) 96 วัน รองลงมาเป็นระบบกรีดเวียน 1 ใน 3 

ของล�าต้น กรีดสามวันเว้นวัน  มีจ�านวนวันกรีด 161 วัน

ต่อปีสูงกว่าระบบกรีดที่แนะน�า 59 วัน โดยระบบกรีด

ที่แนะน�า มีจ�านวนวันกรีด 102 วัน ส่วนระบบกรีดที่มี

ความยาวรอยกรีด 10 ซม. ร่วมกับสารเคมีเร่งน�้ายาง

ชนิดแก๊ส เดือนละ 3 ครั้ง มีจ�านวนวันกรีดน้อยท่ีสุด

คือ 68 วันต่อปี น้อยกว่าระบบกรีดที่แนะน�า 40 วัน 

(ตารางที่ 1)

 

ตารางที่ 1  จ�านวนวันกรีด และผลผลิตเฉลี่ย ของยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง1

ระบบกรีด
จ�านวน
วันกรีด

ผลผลิตเฉลี่ย
เปรียบเทียบกับ

ระบบกรีดที่แนะน�า (%)

1. กรีดเวียนครึ่งล�าต้น  102 57.36 bc2 409 c 0 0

 กรีดวันเว้นวัน (ระบบกรีดที่แนะน�า)    (100) (100)

2. กรีดเวียนครึ่งล�าต้น  144  67.98 a 687 a 18.52 67.8 

 กรีดสองวันเว้นวัน    (118.52) (167.8)

3. กรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น  102 51.95 bcd 368 c -9.43 -9.8  

 กรีดวันเว้นวัน    (90.57) (90.2)

4. กรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น   144 53.29 bcd 531 b -7.09 29.8 

 กรีดสองวันเว้นวัน    (92.91)  (129.8) 

5. กรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น  161 49.17 cd 548 b -14.27 33.9  

 กรีดสามวันเว้นวัน    (85.73) (133.9)

6. กรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น  198 49.99 cd 684 a -12.84 67.3 

 กรีดทุกวัน     (87.16) (167.3)

7. กรีดเวียน 1 ใน 4 ของล�าต้น  198 46.14 d 628 a -19.55 53.6 

 กรีดทุกวัน    (80.45) (153.6)

8. กรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น 102 60.35 ab 431 c 5.23 5.38  

 กรีดวันเว้นวัน ร่วมกับการใช้    (105.23) (105.38)

 สารเคมีเร่งน�้ายาง 4 เดือนครั้ง

9. กรีดรอยกรีดสั้น ความยาวรอยกรีด  68 58.22 bc 278 d 1.51 -32.05

 10 ซม. ร่วมกับสารเคมีเร่งน�้ายาง    (101.51) (67.95)

 ชนิดแก๊ส เดือนละ 3 ครั้ง

CV (%)  16.62 12.89

1 เก็บข้อมูลระหว่างมีนาคม 2553 ถึงกุมภาพันธ์ 2557
2 ตัวเลขในแนวตั้งคู่ใดคู่หนึ่งที่ตามท้ายด้วยตัวอักษรที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติในระดับ 5% (เปรียบเทียบโดยใช้ Duncan’s
  Multiple Range Test, DMRT)

กรัม/ต้น/ครั้งกรีดกรัม/ต้น/ครั้งกรีด กก./ไร่/ปีกก./ไร่/ปี
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ของระบบกรีดถ่ี ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าทุกระบบกรีด

ในทุกปี (67.98 กรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด) รองลงมาได้แก่ 

ระบบกรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น กรีดวันเว้นวัน ร่วม

กับการใช้สารเคมีเร่งน�้ายาง 4 เดือนครั้ง (63.64 กรัม

ต่อต้นต่อครั้งกรีด) และระบบกรีดที่มีความยาวรอย

กรีด 10 ซม. ร ่วมกับสารเคมี เร ่งน�้ ายางชนิดแก ๊ส 

เดือนละ 3 ครั้ง (60.60 กรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด) ซึ่งเป็น

ตัวแทนของระบบกรีดร่วมกับสารเคมีเร่งน�้ายาง เมื่อ

เปรียบเทียบกับระบบกรีดที่แนะน�าในปัจจุบัน (กรีด

เวียนครึ่งล�าต้น วันเว้นวัน) พบว่า ให้ผลผลิตสูงกว่า

ร้อยละ 18.5, 5.23 และ 1.15 ตามล�าดับ 

การเกิดอาการเปลือกแห้ง

 ในช่วงระยะเวลาท่ีศึกษา พบอาการเปลือกแห้ง

ถาวรสูงสุดในระบบกรีดเวียน 1 ใน 4 ของล�าต้น กรีด

ทุกวัน และระบบกรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น กรีดทุก

วัน ร้อยละ 4.28 และ 2.85 ตามล�าดับ และยังพบอาการ

เปลือกแห้งบางส่วนของหน้ากรีดสูงสุดเช่นกัน ร้อยละ 

8.57 และ 7.14 ตามล�าดับ ส่วนระบบกรีดเวียน 1 ใน 

3 ของล�าต้น กรีดวันเว้นวัน ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่ง

น�้ายาง 4 เดือนครั้ง และระบบกรีดเวียน 1 ใน 3 ของ

ล�าต้น กรีดสามวันเว้นวัน พบว่าเกิดอาการเปลือกแห้ง

บางส่วนร้อยละ 2.85 และ 1.42 ตามล�าดับ ระบบกรีดอื่น

ไม่พบอาการเปลือกแห้ง (ภาพที่ 1)

ผลผลิต 

 ในด้านผลผลิตต่อครั้งกรีด พบว่า ระบบกรีดเวียน

ครึ่งล�าต้น กรีดสองวันเว้นวัน ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 

67.98 กรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด รองลงมาได้แก่ ระบบกรีด

เวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น กรีดวันเว้นวัน ร่วมกับการใช้

สารเคมีเร่งน�้ายาง 4 เดือนครั้ง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 60.35 

กรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด ส่วนวิธีการท่ีให้ผลผลิตเฉลี่ย

น้อยที่สุดได้แก่ระบบกรีดเวียน 1 ใน 4 ของล�าต้น กรีด

ทุกวัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 46.14 กรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด 

น้อยกว่าระบบกรีดท่ีแนะน�า ร้อยละ 19.55 ซึ่งระบบ

กรีดที่แนะน�าให้ผลผลิตเฉลี่ย 57.36 กรัมต่อต้นต่อครั้ง

กรีด (ตารางที่ 1) 

 ในด้านผลผลิตสะสมต่อปี พบว่า ระบบกรีดเวียน

ครึ่งล�าต้น กรีดสองวันเว้นวัน ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด

เช่นกัน ให้ผลผลิต  687 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่า

ระบบกรีดท่ีแนะน�า ร้อยละ 67.8 รองลงมาได้แก่ ระบบ

กรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น กรีดทุกวัน  และระบบกรีด

เวียน 1 ใน 4 ของล�าต้น กรีดทุกวัน ให้ผลผลิตสะสม

เฉลี่ย 684 และ 628 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าระบบ

กรีดที่แนะน�า  ร้อยละ 67.3 และ 53.6 ตามล�าดับ (ตาราง

ที่1) ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันในเชิงปริมาณผลผลิต 

การเจริญเติบโตของต้นยาง

 จากการวัดขนาดเส้นรอบวงของล�าต้น พบว่า 

ระบบกรีดมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางโดยตรง 

กล่าวคือ ระบบกรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น กรีดวันเว้น

วัน และกรีดเวียนครึ่งล�าต้น วันเว้นวัน (ระบบกรีดท่ี

แนะน�า) ต้นยางขยายขนาดล�าต้นได้สูงสุดเฉลี่ย 1.72 

และ 1.70 เซนติเมตรต่อปี ตามล�าดับ ส่วนระบบกรีด

เวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น กรีดสามวันเว้นวัน และระบบ

กรีดที่มีความยาวรอยกรีด 10 ซม. ร่วมกับสารเคมีเร่ง

น�้ายางชนิดแก๊ส เดือนละ 3 ครั้ง ต้นยางพาราขยาย

ขนาดล�าต้นได้น้อยที่สุด  เฉลี่ย 1.11 และ 1.16 เซนติเมตร

ต่อปี ตามล�าดับ (ตารางที่ 2)

อิทธิพลของสารเคมีเร่งน�้ายาง

 เมื่อเปรียบเทียบระบบกรีดท้ังหมด พบว่า ระบบ

กรีดเวียนครึ่งล�าต้น กรีดสองวันเว้นวัน ซึ่งเป็นตัวแทน

ภาพที่ 1 เปอร์เซ็นต์การเกิดอาการเปลือกแห้งเมื่อใช้ระบบกรีดต่างๆ กัน

กับยางพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251

ล้าต้น กรีดวันเว้นวัน ร่วมกับการใช้สารเคมเีร่งน้้ายาง 4 เดือนครัง้ (63.64 กรัมต่อ

ต้นต่อครั้งกรดี) และระบบกรดีที่มีความยาวรอยกรีด 10 ซม. รว่มกับสารเคมีเร่งน้้า

ยางชนิดแก๊ส เดือนละ 3 ครั้ง (60.60 กรมัต่อต้นต่อครั้งกรีด) ซึ่งเป็นตัวแทนของ
ระบบกรีดร่วมกับสารเคมีเร่งน้้ายาง เมือ่เปรียบเทียบกับระบบกรีดทีแ่นะน้าใน

ปัจจุบัน (กรีดเวยีนครึ่งล้าต้น วันเว้นวัน) พบว่า ให้ผลผลิตสูงกว่าร้อยละ 18.5, 

5.23 และ 1.15 ตามลา้ดับ  
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 ในช่วงระยะเวลาที่ศกึษา พบอาการเปลือกแห้งถาวรสูงสุดในระบบกรีด
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สรุป
 ยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 เมื่อปลูกในเขต

พ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่าง พบว่า ระบบกรีดเวียนครึ่งล�าต้น 
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กรีดสองวันเว้นวัน ให้ผลผลิตสูงสุด (687 กิโลกรัมต่อไร่

ต่อปี) ซึ่งสูงกว่าระบบกรีดท่ีแนะน�า (กรีดเวียนครึ่งล�าต้น 

วันเว้นวัน) แม้ว่าจะสูงกว่าระบบกรีดเวียน 1 ใน 3 ของ

ล�าต้น กรีดทุกวัน (684 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) และระบบ

กรีดเวียน 1 ใน 4 ของล�าต้น กรีดทุกวัน (628 กิโลกรัม

ต่อไร่ต่อปี) เพียงเล็กน้อย แต่ท�างานน้อยกว่า 54 วัน 

และไม่พบอาการเปลือกแห้ง ซึ่งวิธีการกรีดทุกวัน พบ

อาการเปลือกแห้งทั้งเปลือกแห้งถาวร และชั่วคราวสูงถึง

ร้อยละ 9.99-12.75 ซึ่งระบบกรีดท่ีมีความถ่ีของการ

กรีดสูงติดต่อกันเกินกว่า 3 วัน หรือไม่เกิน 144 วันต่อ

ปี มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการเปลือกแห้ง  ด้านการ

ใช้สารเคมีเร่งน�้ายางในระยะเริ่มเปิดกรีดกับยางพันธุ์

สถาบันวิจัยยาง 251 พบว่า ไม่คุ ้มค่ากับการลงทุน

เน่ืองจากสามารถเพ่ิมผลผลิตได้เพียงเล็กน้อยสูงกว่า

ระบบกรีดท่ีแนะน�าเพียงร้อยละ 1.51 -5.23 เท่าน้ัน และ

ได้พบอาการผิดปกติของเปลือกยางหลังจากที่ใช้สาร

เคมีเร่งน�้ายางในยางอายุน้อย จึงไม่แนะน�าให้ใช้สาร

เคมีเร่งน�้ายางในยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 ในช่วง

 

ตารางที่ 2  การเพิ่มขึ้นของขนาดล�าต้นของยางพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง1

ระบบกรีด
การเพิ่มขึ้นของขนาดเส้นรอบวงล�าต้น (เซนติเมตรต่อปี)

1. กรีดเวียนครึ่งล�าต้น  1.15 a2 1.82 a 1.87 a 1.96 bc 1.70

 กรีดวันเว้นวัน (ระบบกรีดที่แนะน�า)    

2. กรีดเวียนครึ่งล�าต้น  0.88 abc 1.94 a 1.83 a 1.64cd 1.57 

 กรีดสองวันเว้นวัน

3. กรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น  1.02 ab 1.72 ab 2.16 a 1.96bc 1.72  

 กรีดวันเว้นวัน    

4. กรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น   0.87  abc 1.62 ab 1.95 a 1.65 cd 1.52 

 กรีดสองวันเว้นวัน  

5. กรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น  0.69  abc 0.82 d 1.89 a 1.02 e 1.11   

 กรีดสามวันเว้นวัน    

6. กรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น  0.57 bc 1.26 bcd 1.88 a 2.11 ab 1.46

 กรีดทุกวัน     

7. กรีดเวียน 1 ใน 4 ของล�าต้น  0.48 c 1.14 cd 1.98 a 2.36 a 1.49 

 กรีดทุกวัน   

8. กรีดเวียน 1 ใน 3 ของล�าต้น 0.96 abc 1.56 abc 1.1b 1.56 d 1.30   

 กรีดวันเว้นวัน ร่วมกับการใช้    

 สารเคมีเร่งน�้ายาง 4 เดือนครั้ง

9. กรีดรอยกรีดสั้น ความยาวรอยกรีด  1.05ab 1.49 abc 0.98b 1.1 e 1.16

 10 ซม. ร่วมกับสารเคมีเร่งน�้ายาง    

 ชนิดแก๊ส เดือนละ 3 ครั้ง

CV (%) 22.10 11.92 8.54 8.02 14.82

1 เก็บข้อมูลระหว่างมีนาคม 2553 ถึงกุมภาพันธ์ 2557
2 ตัวเลขในแนวตั้งคู่ใดคู่หนึ่งที่ตามท้ายด้วยตัวอักษรที่เหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติในระดับ 5% (เปรียบเทียบโดยใช้ Duncan’s
  Multiple Range Test, DMRT)

ปีกรีดที่ 1 ปีกรีดที่ 2 ปีกรีดที่ 3 ปีกรีดที่ 4 เฉลี่ย 4 ปีกรีด
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อายุน้อยหรือเริ่มเปิดกรีด และควรศึกษาผลกระทบต่อ

การใช้สารเคมีเร่งน�้ายางกับพันธุ์ยางสถาบันวิจัยยางใน

ระยะยาวต่อไป

ค�าขอบคุณ
 ผู ้เขียนขอขอบคุณ สถาบันวิจัยยาง ท่ีให้ทุนใน

การศึกษาวิจัย และขอขอบพระคุณ ท่านผู้อ�านวยการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร คุณสุนันท์  ถีราวุฒิ ท่ี

ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ท�างานวิจัย เจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรตรัง  ได้ด�าเนินการเก็บข้อมูล

ตลอด 4 ปี และเจ้าหน้าท่ีของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรสงขลาได้ช่วยกันเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจน

ประสบผลส�าเร็จดังกล่าว

เอกสารอ้างอิง
พิชิต สพโชค, ชัยณรงค์ศักดิ์ จันทรัตน์, ทรงเมท สังข์น้อย, 

 วรรณจันทร์ โฆรวิส, สุริยะ คงศิลป์ และ อ�านวย 

 ไชยสุวรรณ. 2554. การวิจัยระบบกรีดสลับ

 หน้าต่างระดับในพันธุ์ยางสถาบันวิจัยยาง 251. 

 รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็มประจ�าปี 2554. 

 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร.

ศรินณา ชูธรรมธัช, สมปอง นุกูลรัตน์, สุพร ฆังคมณี, 

 สุนันท์ ถีราวุฒิ, ประสพโชค ตันไทย, อาริยา จูดคง, 

 ลักษมี สุภัทรา, ไพโรจน์ สุวรรณจินดา, พุฒนา 

 รุ ่งระวี และสาลี่ ชินสถิต. 2550. การศึกษาการ

 ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกร

 ในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่าง. รายงานผลการวิจัยและ

 ทดสอบประจ�าปี 2550. ส�านักวิจัยและพัฒนา

 การเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร.

สถาบันวิจัยยาง. 2555. ข้อมูลทางวิชาการยางพารา 

 2555. สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร. 

 123 หน้า.

Sajeerat, R. 2011.  Influence of tapping system on 

 rubber clone;  RRIT 251. IRRDB International 

 Rubber Conference. Chiang Mai, 15-16 

 December 2011.
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 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือยางพารา เป็นการเพ่ิม

ปริมาณต้นกล้ายางโดยการน�าเอาชิ้นส่วนใดส่วนหน่ึง

ของยางพารามาเพาะเลี้ยงบนอาหารวิทยาศาสตร์ ใน

สภาพปลอดเชื้อภายใต้การควบคุมสภาพแวดล้อม

ที่ เหมาะสม โดยชิ้นส ่วนพืชจะมีการพัฒนาไปเป ็น

ต้นที่สมบูรณ์ได้โดยผ่านการสร้างต้นอ่อนหรือพัฒนา

ไปเป็นต้นโดยการเกิดยอดและราก 

 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือยางจึงเป็นอีกทางเลือก

หน่ึงท่ีจะน�ามาใช้ประโยชน์ในการผลิตต้นกล้ายาง

ให้ได้ปริมาณมากในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยอาศัย

อาหารสูตรที่สามารถเพ่ิมจ�านวนต้นเป็นทวีคูณ การ

ผลิตต้นกล้ายางโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือไม่เพียง

แต่จะเพ่ิมต้นกล้าให้ได้ปริมาณมากในระยะเวลาอัน

รวดเร็วเท่าน้ันแต่ต้นกล้าท่ีได้ยังมีศักยภาพสูง เน่ือง

จากต้นกล้าพัฒนามาจากเน้ือเย่ือพืชท่ีเซลล์มีลักษณะ

ต่ืนตัวและพัฒนารวดเร็วท�าให้ต้นยางที่ได้มีการเจริญ

เติบโตดีและให้ผลผลิตน�้ายางสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ต้นกล้ายางที่ได้จากการพัฒนาโดยผ่านการสร้างต้นอ่อน 

ซึ่งมีลักษณะเหมือนต้นอ่อนท่ีเกิดข้ึนในเมล็ดทุกประการ 

คือ มีระบบรากแก้ว นอกจากน้ัน ต ้นกล้ายางที่ได ้

จากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือไม่มีลักษณะของรอยเท้าช้าง

ซึ่งเกิดจากการเชื่อมประสานระหว่างต้นตอกับตายาง

พันธุ์ดี ท�าให้การเคลื่อนย้ายน�้าและธาตุอาหารจากดิน

ส่งไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของล�าต้นได้ดี ท�าให้ต้นยางมีการ

เจริญเติบโตดี เป ิดกรีดได ้เร็ว ตลอดจนให้ผลผลิต

น�้ายางสูง

การผลิตต้นกล้ายางโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ในเชิงการค้า : นวัตกรรมใหม่ของการผลิต
ต้นกล้ายางในอนาคต
วิทยา พรหมมี, จินตนา ชาลีศรี และ วราภรณ์ ศรีนาคเอี้ยง
ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

การผลิตต้นกล้ายางโดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อในเชิงการค้า

 ประ เทศจีน ถือว ่ า เป ็นต ้นแบบในการพลิก

ประวัติศาสตร์การผลิตต้นกล้ายางของโลก เนื่องจาก

ปัจจุบันประเทศจีนโดยสถาบันชีววิทยาพืชเขตร้อนและ

เทคโนโลยีชีวภาพ (Institute of Tropical Bioscience 

and Technology; ITBB), และสถาบันวิจัยยาง (Rubber 

Research Institute; RRI) ของส�านักวิทยาศาสตร์เกษตร

เขตร้อนแห่งประเทศจีน (China Academy of Tropical 

Agriculture Sciences; CATAS) ได้มีการผลิตต้น

กล้ายางโดยการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากอับละอองเกสร 

และขยายพันธุ ์ ก่ิงตาจากต้นอ ่อนในหลอดทดลอง

ในเชิงการค้า ตลอดจนน�าผลงานวิจัยชิ้นนี้ถ ่ายทอด

และส่งเสริมให้เกษตรกรน�าไปใช้จริง  นอกจากนั้น

ประเทศเบลเย่ียม ได้มีการผลิตต้นกล้ายางจากการ

เกิดยอดและรากเป ็นการค ้าส ่งเสริมให ้ เกษตรกร

ในพ้ืนที่ประเทศแอฟริกาใต้ปลูก ตลอดจนได้มีการ

ขยายฐานการผลิตต้นกล้ายางพารามายังประเทศ

อินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมการ

ความก้าวหน้าของการผลิตต้นกล้ายางพารา
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 ความส�าเร็จในการผลิตต ้นกล้ายางพาราทั้ง

ผ่านการสร้างต้นอ่อนหรือการเกิดยอดและรากมีหลาย

ประเทศรายงานถึงความส�าเร็จจากการเพาะเลี้ยง

ชิ้นส่วนต่าง ๆ โดยแต่ละประเทศจะมีความส�าเร็จใน
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การผลิตต้นยางจากยางพันธุ์ที่แตกต่างกัน การผลิต

ต้นกล้ายางพาราเริ่มแรกประสบความส�าเร็จจากการ

เพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของยาง 3 พันธุ์ คือ Haiken 2, 

Haiken 1 และ SCATC 88-13 ในปี 1977 โดยความ

ร่วมมืองานวิจัยระหว่าง South China Academy of 

Tropical Crops (SCATC) ประเทศจีน และสถาบัน

วิจัยยางมาเลเซีย (Rubber Research Institute of 

Malaysia; RRIM) ได ้มีการน�าไปปลูกในแปลงได ้

ส�าเร็จในปี 1978 และมีการเปิดกรีดครั้งแรกในปี 1984  

หลังจากมีการผลิตต้นอ่อนจากอับละอองเกสรส�าเร็จ 

ได้มีการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือก

หุ้มชั้นในเมล็ดยางได้ส�าเร็จ ในปี 1979 โดย Institute 

de Recherche sur le Caoutchouc ประเทศฝรั่งเศส

(Carron et al., 1989) ปัจจุบันมีรายงานการเพาะเลี้ยง

ต้นอ่อนได้ส�าเร็จจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนและอับ

ละอองเกสรเพ่ิมขึ้น (Asokan et al., 2002) และจาก

ชิ้นส่วนอื่น ๆ ได้แก่ ใบอ่อน (Kala et al., 2008) ราก 

(Zhou et al., 2010) ช่อดอกอ่อน (Sushamakumari 

et al., 2000) เป็นต้น นอกจากน้ันมีรายงานความ

ก้าวหน้าในการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนโดยการเพาะเลี้ยง

ต ้นอ ่อนชุดที่  2 ซึ่ งช ่วยเพ่ิมปริมาณต้นอ ่อนให ้ได ้

ปริมาณมากและรวดเร็วย่ิงขึ้นจากต้นอ ่อนของอับ

ละอองเกสร (Hua et al., 2010) และต้นอ่อนจากใบ

ในหลอดทดลอง (Kala et al., 2008) ต้นยางจากการ

เพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากอับละอองเกสร ได้มีการน�าไป

ปลูกทดสอบในแปลงมานานมากกว่า 30 ปี ปรากฏ

ว่าต้นยางมีการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตน�้ายาง

สูงกว่าต้นยางปกติ (Zheng and Chen, 2010) จาก

ความส�าเร็จของการผลิตต้นอ่อนยางพาราโดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ สถาบันชีววิทยาพืชเขตร้อนและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศจีน (ITBB, CATAS) 

จึงได้มีการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงข้อจากต้นอ่อน

เพ่ือผลิตก่ิงตายางในหลอดทดลองส�าหรับน�าไปติดตา

กับต้นตอขนาดเล็กเพ่ือผลิตต้นกล้ายางช�าถุง และ

สถาบันวิจัยยางแห่งประเทศจีน (RRI, CATAS) ได้มี

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้ายางช�าถุงโดยการ

ติดตากับต้นตอขนาดเล็ก อายุต้นตอ 3-4 สัปดาห์ โดย

ใช้กิ่งตาที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Lin et al., 2011) 

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือยางพาราในประเทศไทย

มีรายงานถึงความก้าวหน้าในระดับหน่ึงโดยการเพาะ

เลี้ยงอับละอองเกสรและมีการพัฒนาไปเป็นต้นในยาง 

พันธุ์ PR 255, RRIM 600 และ GT 1 (สมปอง และ 

วันทนา, 2531) นอกจากน้ันมีการเพาะเลี้ยงเย่ือหุ ้ม

ชั้นในของเมล็ดอ่อนในยางพาราพันธุ์ Tjir 1 (Te-chato 

and Chartikul, 1992) แต่ยังไม่มีรายงานการน�าต้น

ยางท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือไปปลูกในสภาพ

แปลง นอกจากนั้นสถาบันวิจัยยาง และ ส�านักวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมวิชาการเกษตร ได้

มีรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยว่าสามารถเพาะ

เลี้ยงต้นอ่อนยางได้ส�าเร็จในยางพาราพันธุ์ BPM24, 

PB 311,  RRIM 600 และ RRII 105 และได้มีการน�า

ต้นท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือไปปลูกในสภาพแปลง 

พบว่าต้นยางมีการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตสูงกว่า

ต้นท่ีได้จากการติดตา (Prommee and Teerawat-

tanasuk, 2011) และนอกจากน้ันมีรายงานการเพาะ

เลี้ยงต้นอ่อนส�าเร็จในยางพันธุ์ RRIM 600 แต่ยังไม่มี

รายงานการพัฒนาไปเป็นต้นท่ีสมบูรณ์ได้ส�าเร็จ ส�าหรับ

การเพาะเลี้ยงส่วนของล�าต้นของต้นกล้าและต้นพันธุ์ 

มีการน�าชิ้นส่วนต่างๆ ของยางพารา ได้แก่ ข้อ ข้อใบ

เลี้ยง และ ปลายยอด มาวางเลี้ยงบนอาหารที่เหมาะสม

ได้ต ้นกล้าท่ีสมบูรณ์ โดยต้นกล้าท่ีได้จะมีท้ังระบบ

รากคล้ายรากแก้ว และระบบรากฝอย (สมปอง และ อรุณี, 

2535) แต่ยังไม่มีรายงานผลการปลูกในสภาพแปลง 

ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรากับการผลิต
ต้นกล้ายางโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 ปัจจุบันก�าลังศึกษาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงต้น

อ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดและอับละอองเกสรจาก

ดอกยางพันธุ์ต่าง ๆ แต่ท่ีสามารถผลิตต้นกล้าได้ส�าเร็จ

ในระดับห ้องปฏิบัติการเพียงแค ่พันธุ ์  RRIM 600 

(Prommee et al., 2014) จากความส�าเร็จในการผลิต

ต้นอ่อนได้จึงมีการเพ่ิมปริมาณต้นกล้ายางในหลอด

ทดลองโดยการน�าข้อหรือข้อใบเลี้ยงของต้นอ่อนจาก

การเพาะเลี้ยงเปลือกหุ ้มชั้นในเมล็ดอ่อนมาท�าการ

เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมปริมาณยอด

ให้ได้ปริมาณมากส�าหรับขยายพันธุ์เป็นต้นกล้าจาก
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ยอด และผลิตก่ิงตาในหลอดทดลอง ส�าหรับน�าไป

ศึกษาในระดับแปลงปลูกต่อไป

การผลิตต้นกล้ายางโดยการเพาะเลี้ยง
ต้นอ่อน

 การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ด 

เป ็นการน�าชิ้นส ่วนเปลือกหุ ้มชั้นในเมล็ดอ ่อนจาก

ฝักยางหลังจากผสมเกสร 6-8 สัปดาห์ วางเลี้ยงบน

อาหารท่ีเหมาะสม โดยเน้ือเย่ือจะมีการพัฒนาเป็น 

3 ระยะ คือ ระยะการสร้างแคลลัส ระยะการสร้าง

ต้นอ่อน และระยะการพัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์ (ภาพ

ที่  1 )  โดยการวางเลี้ยงเนื้อ เ ย่ือในแต ่ละระยะน้ัน

จะต้องได้รับอาหารและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม

จึงจะมีการพัฒนา ตั้งแต่ระยะแคลลัสจนได้ต้นกล้า

ที่สมบูรณ์ใช้เวลา ประมาณ 6-8 เดือน การเพาะเลี้ยง

ต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยังมีข้อจ�ากัด 

คือ การพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนและต้นที่สมบูรณ์ได ้

ปริมาณน้อยจึงต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ผลิตต ้นอ ่อนให ้ได ้ปริมาณมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ัน

ยังท�าได้ในยางบางพันธุ์เท่านั้น

การผลิตต้นกล้ายางโดยการเพาะเลี้ยง
ยอดจากต้นอ่อน

 การเพาะเลี้ยงต้นกล้ายางโดยการเพาะเลี้ยง

ยอดจากต้นอ่อน เป็นการน�าชิ้นส่วนต่าง ๆ ของต้นอ่อน

ท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน

มาวางเลี้ยงบนอาหารท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมปริมาณยอด

และน�ายอดที่ได้ไปชักน�าการสร้างราก (ภาพท่ี 2) ชิ้น

ส่วนพืชที่สามารถน�ามาเพาะเลี้ยงยอด ได้แก่ ข้อหรือ

ข้อใบเลี้ยง เป็นต้น ดังน้ันถ้ามีต้นแม่พันธุ์ท่ีมีศักยภาพ

ในหลอดทดลองซึ่งอยู่ในสภาพปลอดเชื้อสามารถน�ามา

เพ่ิมปริมาณต้นยางให้ได้ปริมาณมากและรวดเร็ว โดย

อาศัยอาหารเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือท่ีสามารถเพ่ิมจ�านวน

ต้นเป็นทวีคูณ แต่ต้นยางท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงยอด

มีข้อจ�ากัด คือ ต้นยางมีระบบรากเป็นรากแขนง ไม่มี

ระบบรากแก้ว ไม่เหมาะสมส�าหรับน�าไปปลูกในพ้ืนท่ี

ลมแรงหรือลาดชัน อาจท�าให้เกิดการโค่นล้มได้ง่าย 

การผลิตกิ่งตายางจากต้นอ่อน
ในหลอดทดลอง

 การผลิตก่ิงตายางจากต้นอ่อนในหลอดทดลอง 

เป็นการน�าชิ้นส่วนของต้นอ่อนท่ีได้จากการเพาะเล้ียง

จากเปลือกหุ ้มชั้นในเมล็ดมาวางเลี้ยงบนอาหารที่

เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมปริมาณยอดและขยายก่ิงตาให ้

ได้ปริมาณมาก ได้แก่ส ่วนของข้อใบเลี้ยง ข ้อ หรือ

ยอด (ภาพที่ 3) ก่ิงตายางท่ีได้จากต้นอ่อนในหลอด

ทดลอง เป ็นก่ิงตายางที่มีศักยภาพสูงเน่ืองจากต้น

อ่อนได้จากการเพาะเลี้ยงจากเนื้อเย่ือท่ีมีอายุน้อยเมื่อ

พัฒนาไปเป็นต้นท�าให้ต้นยางที่ได้มีการเจริญเติบโต

ดีและรวดเร็วเน่ืองจากเน้ือเย่ือท่ีมีอายุน้อยเซลล์จะมี

การต่ืนตัวและพัฒนารวดเร็ว นอกจากนั้น ตาที่ได้จาก

ต้นอ ่อนในหลอดทดลองมีขนาดเล็กเหมาะส�าหรับ

น�าไปใช้ในการขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตากับต้นตอ

ขนาดเล็กในแปลงได้ดี โดยขนาดของต้นตอ ประมาณ 

0.3-0.5 เซนติเมตร หรืออายุต้นตอ 1 เดือน  ต้นกล้า

ที่ ได ้จากการติดตากับต ้นตอขนาดเล็กมีการเชื่อม

ประสานของเซลล์ท่อน�้าและท่ออาหารได้ดี ท�าให้การ

ล�าเลียงน�้าและธาตุอาหารจากดินไปยังต้นยางได้ดี 

 
การผลิตกิ่งตายางจากต้นอ่อนในสภาพแปลง
 การผลิตก่ิงตายางจากต้นอ่อนในสภาพแปลง 

เป็นการน�าต้นยางท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนมา

ปลูกในแปลงแม่พันธุ์เพ่ือผลิตก่ิงตาส�าหรับน�าไปใช้ใน

การติดตากับต้นตอปกติ เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการ

พัฒนาศักยภาพการผลิตต ้นกล ้ายางช�า ถุง  ทั้ งนี้

เ น่ืองจากต้นที่ได ้จากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพัฒนา

มาจากเซลล์ร่างกายของพืชท่ีมีการตื่นตัว ดังน้ัน ตา

ท่ีได ้จากต้นดังกล ่าวเมื่อน�าไปติดกับต้นตอ ท�าให ้

ต้นยางมีการเจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตดี 
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ภาพท่ี 1 การขยายพันธ์ุยาง RRIM 600 โดยการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน ก.ฝักอ่อนหลังผสมเกสร 6-8 สัปดาห์ ข.การสร้าง

แคลลัสของชิ้นส่วนพืช ค.ลักษณะของโซมาติกเอ็มบริโอ ง.ลักษณะของต้นอ่อน จ. และ ฉ.ต้นกล้าที่สมบูรณ์
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ภาพที่ 2 การผลิตกล้ายางพันธุ์ RRIM 600 โดยการเพาะเลี้ยงยอดจากต้นอ่อน ก.ต้นแม่พันธุ์จากต้นอ่อน ข.การชักนำายอดจากส่วนข้อของลำาต้น ค.การ
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 การถ่ายละอองเกสรโดยใช้มือ (Hand Pollina-

tion) เป็นวิธีที่มีข้อดีคือสามารถทราบที่มาของลูกผสม

ได้ โดยท่ีกระบวนการผสมพันธุ์ของยางพาราจะเกิดขึ้น

ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งโดยปกติดอกตัวเมียแต่ละดอก

จะประกอบไปด้วยไข่ 3 ฟอง ดังนั้น germ tube หรือ

หลอดสปอร์* จากละอองเกสรท่ีงอกเข้าไปผสมกับไข่

น้ัน จะต้องผสมกับไข่ทั้ง 3 ฟอง นั่นคืออย่างน้อยต้อง

มีหลอดสปอร์สามชุดท่ีงอกเข้าไปในรังไข่  เพราะถ้าไข่

ได้รับการผสมไม่ครบท้ัง 3 ฟอง เมล็ดยางจากดอกที่

ผสมน้ีก็ไม่สามารถพัฒนาต่อไปจนถึงเมล็ดแก่  แต่

ปัจจุบันการผสมพันธุ์ยางพารายังประสบปัญหาการ

ออกดอกไม่พร้อมกันของสายพันธุ์ยางบางสายพันธุ์  

ประกอบกับละอองเกสรตัวผู ้ยางพาราสูญเสียความ

งอกอย่างรวดเร็วมากในสภาพอุณหภูมิห ้อง ท�าให้

ไม่สามารถสร้างลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ที่ออกดอก

ไม่พร้อมกันได้และสูญเสียโอกาสท่ีจะได้ลูกผสมพันธุ์

ใหม่ๆ (ปัทมา, 2542) ดังน้ัน การยืดอายุความมีชีวิต

ของละอองเกสรตัวผู้โดยวิธีการเก็บรักษาละอองเกสร

ในสภาพที่ ถูกต ้องและเหมาะสมเป็นแนวทางหน่ึง

ในการแก้ปัญหาการสร้างลูกผสมระหว่างสายพันธุ ์

ที่ออกดอกไม่พร ้อมกันได้ และยังสามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนละอองเกสรตัวผู ้ระหว่าง

หน่วยงานยางภายในประเทศและโครงการความร่วม

มือระหว่างประเทศได้อีกด้วย การเก็บรักษาละออง

เกสรในไนโตรเจนเหลว ภายใต้อุณหภูมิต�่าที่ -196 องศา

เซลเซียส  เรียกว่า  Cryopreservation  สามารถเก็บ

ศึกษาวิธีการเก็บรักษาละอองเกสรตัวผู้
ยางพาราในไนโตรเจนเหลว
ศยามล แก้วบรรจง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร

รักษาละอองเรณูได้นานถึง 10 ปี ถ้าละอองเกสรไม่มี

ความชื้นภายใน (Conner and Towill,  1993 ; Bar-

bara, 2007) และประสบความส�าเร็จในพืชหลายชนิด 

เช่น ระก�า ปาล์มน�้ามัน และโสม ( รมย์ริญ และคณะ, 

2543 ; Ekkaratne and Senathirajah, 1983 ; Zhang et. 

al., 1993)  เช่นเดียวกับการศึกษาการเก็บรักษาละออง

เกสรยางพาราพันธุ์ RRIM 901 และ RRIM 600 โดย

การลดความชื้นที่ระดับความชื้นต�่าสุด 7-11 เปอร์เซ็นต์

ก่อนน�าไปเก็บในไนโตรเจนเหลว  แล้วน�ามาทดสอบ

ความมีชี วิตของละอองเกสรโดยการย้อมติดสีและ

ทดสอบความงอกของละอองเกสรโดยการเพาะเลี้ยง

ในสารละลายสูตรของ Brewbaker และ Kwack ท่ี

เติมน�้าตาล 20 เปอร์เซ็นต์  พบว่าสามารถเก็บรักษา

ละอองเกสรตัวผู้ไว้ได้นานถึง 5 เดือน (Hamzah and 

Leene ,1996) การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาระยะเวลาในการเก็บรักษาละอองเกสรตัวผู ้

ยางพาราในไนโตรเจนเหลว และยืดระยะเวลาความ

มีชีวิตของละอองเกสรตัวผู้ยาง เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์

ในด้านการผสมพันธุ์ยางต่อไป

การเก็บรักษาละอองเกสรตัวผู้ยางพารา
ไว้ในไนโตรเจนเหลว

 เก็บรวบรวมดอกตัวผู้ยางพารา (ภาพที่ 1) พันธุ์ 

RRIT 251 และ PB 260 ท่ีแก่พร้อมผสมพันธุ์ขณะท่ี

ดอกยังตูมอยู่ในตอนสาย (พันธุ์ RRIT 251 และพันธุ์ 

PB 260 เป็นพันธุ ์แนะน�าชั้น 1 ท่ีมีลักษณะเด่น คือ 

พันธุ์ RRIT 251 ให้ผลผลิตน�้ายางสูง ส่วนพันธุ์ PB 260 

ให้ผลผลิตน�้ายางและเนื้อไม้สูง) จากศูนย์วิจัยและ* แปลโดยราชบัณฑิตยสถาน (2541)
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พัฒนาการเกษตรตรัง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรสุราษฎร์ธานี  ใส่ถุงพลาสติกใส มัดให้แน่นแล้ว

เก็บใส่ลังโฟมที่บรรจุน�้าแข็ง และน�ามายังห้องปฏิบัติ

การศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ดึงกลีบดอก

ออกให้เหลือเฉพาะก้านเกสรตัวผู้ (ดูภาพที่ 2 ประกอบ) 

ใส ่ในจานเพาะ  ลดความชื้นละอองเกสรในโถดูด

ความชื้ น โดยใช ้ ซิลิ ก ้ า เจล  ท่ีอุณหภูมิ  25  องศา

เซลเซียส  จนเหลือความช้ืน 16 เปอร์เซ็นต์ (ใช้เวลา

นาน 1.30 ชั่วโมง) และน�าไปลดอุณหภูมิโดยแช่ใน

ช่องแช่เย็น อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน  4 ชั่วโมง  

และผ่านช่องแช่แข็ง อุณหภูมิ –20  องศาเซลเซียส  

นาน 4 ชั่วโมง  จากน้ันน�ามาบรรจุใส่ในแคปซูลใสก่อน

บรรจุลงในหลอดพลาสติกส�าหรับเก็บในไนโตรเจน

เหลว ขนาด 1.8 มิลลิลิตร  น�าหลอดพลาสติกท่ีบรรจุ

แคปซูลใส ่แกนอลูมิเนียม และน�าไปบรรจุลงในถัง

ไนโตรเจนเหลว (อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส) เพ่ือ

เก็บรักษาละอองเกสรตัวผู้ยางพาราต่อไป

การตรวจสอบความมีชีวิตและความงอก
ของละอองเกสรตัวผู้ยางพารา

 น�าก ้านเกสรตัวผู ้ที่ เ ก็บรักษาในถังไนโตรเจน

เหลว  มาประเมินความมีชีวิตและความงอกของละออง

เกสร เมื่ออายุ  0,  5,  10, 15,  20,  25,  30,  45,  60,  

75,  90,  105,  120,  135,  150,  165 และ  180 

วัน  โดยทดสอบความมีชีวิตด้วยวิธีการย้อมติดสี และ

ทดสอบความงอกด ้วยวิ ธีการเพาะในสารละลาย

สูตร Brewbaker และ Kwack (ตามวิธีของ Hamzah 

and Leene ,1996 )  ละอองเกสรตัวผู ้ยางพารา

ที่ เ ก็บรักษาไว ้จะต ้องน�ามาละลายในอ ่างควบคุม

อุณหภูมิ (Water bath) ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และทดสอบความมีชีวิตโดยการ

ย้อมติดสี tetrazolium ท้ิงไว้เป็นเวลานาน  24  ชั่วโมง 

นับจ�านวนละอองเกสรที่ติดสีจากจ�านวนละอองเกสร

ทั้งหมด (ภาพที่ 3 ก และ ข) แล้วค�านวณเป็นเปอร์เซ็นต์

ความมีชีวิตของละอองเกสรโดยใช้สูตร

 ส่วนการทดสอบความงอกของหลอดสปอร์ (germ 

tube) ในห้องปฏิบัติการ ใช้สารละลายมาตรฐาน Brew-

baker และ Kwack  (ที่มีส่วนประกอบของ H
3
BO

3
 100 

เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของละอองเกสร  

    จ�านวนละอองเกสรที่ติดสี x 100     

 จ�านวนละอองเกสรทั้งหมดที่สุ่มนับ
=

ดอกตัวเมีย

ดอกตัวผู้

ภาพที่ 1  ช่อดอกยางพารา ประกอบด้วยดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย

ภาพท่ี 2  โครงสร้างภายในของดอกตัวผู้ยางพาราขณะบาน ประกอบ

ด้วยก้านเกสร (Filament) สีขาว มีอับเกสร (Anthers) ห่อหุ้มรอบเป็น

วงแหวนสองวง (ที่มา : Morris, 1929)

อับเกสร
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ppm. , Ca(NO
3
)

2
4H

2
O 300 ppm., MgSO

4 
7H

2
O 

200 ppm. และ KNO
3
 100 ppm. เติมน�้าตาล 20 

เปอร์เซ็นต์ ) หยดสารละลาย Brewbaker และ Kwack  

บนสไลด์หลุม  2-3 หยด เข่ียละอองเกสรให้กระจาย ปิด

ด้วยกระจกปิดสไลด์ (cover glass) อย่างรวดเร็ว บ่ม

ที่อุณหภูมิห้องนาน 24 ชั่วโมง  น�ามาสุ ่มนับละออง

เกสรท่ีงอกหลอดสปอร์ทั้งหมดด้วยกล้องจุลทรรศน์

ก�าลังขยาย 400 เท ่า (ภาพที่  4) แล ้วค�านวณเป็น

เปอร์เซ็นต์ความงอกของละอองเกสรโดยใช้สูตร

ผลการทดลองและวิจารณ์
 ละอองเกสรตัวผู ้ยางพาราที่ เ ก็บรักษาไว ้ใน

ไนโตรเจนเหลวเป็นเวลานาน 180 วัน ยังคงมีค่าความ

มีชีวิตและความงอกของละอองเกสรเหลืออยู่ แต่จะ

ลดลงอย่างรวดเร็วภายหลังการเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจน

เหลวเป็นเวลานาน 30 วัน และหลังจากนั้นจะค่อยๆ 

ลดลงอย่างช้าๆ 

 ละอองเกสรตัวผู ้ยางพาราพันธุ ์ RRIT 251 ที่

เก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลวเป็นเวลานาน 0 วัน มีค่า

ความมีชีวิตเท่ากับ 57.75 เปอร์เซ็นต์ และค่าความมี

ชีวิตของละอองเกสรตัวผู้ลดลงอย่างรวดเร็วหลังการเก็บ

รักษาไว้นาน 30 วัน เหลืออยู่เท่ากับ 18.88 เปอร์เซ็นต์ 

จากน้ันจะค่อยๆ ลดลงจนเหลือความมีชีวิตของละออง

เกสรตัวผู้เท่ากับ 3.03 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลา

นาน 180 วัน เช่นเดียวกับความงอกของละอองเกสรตัวผู้

ยางพารามีค่าความงอกเมื่อเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจน

เหลวเป็นเวลานาน 0 วัน เท่ากับ 50.25 เปอร์เซ็นต์ และ

ความงอกลดลงอย่างรวดเร็วหลังการเก็บรักษานาน 30 

วัน ค่าความงอกของละอองเกสรตัวผู้ยางพาราเหลืออยู่

เท่ากับ 15.06 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นจะค่อยๆลดลงจนเหลือ

ความงอกของละอองเกสรตัวผู้เท่ากับ 2.44 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อเก็บรักษาเป็นเวลานาน 180 วัน ดังแสดงในภาพที่ 5

ส่วนละอองเกสรยางพาราพันธุ์ PB 260 มีค่าความมีชีวิต

เมื่อเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลวเป็นเวลานาน 0 วัน 

เท่ากับ 54.25 เปอร์เซ็นต์ และความมีชีวิตลดลงอย่าง

รวดเร็วหลังการเก็บรักษานาน 30 วัน ค่าความมีชีวิต

เปอร์เซ็นต์ความงอกของละอองเกสร  

    จ�านวนละอองเกสรที่งอกหลอดสปอร์ x 100

 จ�านวนละอองเกสรทั้งหมดที่สุ่มนับ 
=

ภาพที่ 3 การย้อมติดสีละอองเกสรด้วย tetrazolium ก. ติดสีเข้ม หมายถึง ละอองเกสรมีชีวิต ติดสีจาง หมายถึง ละอองเกสรไม่มีชีวิต ข. ภาพขยาย

ละอองเกสรที่ย้อมติดสีเข้ม  

ก ข

ภาพท่ี 4  ละอองเกสรท่ีงอกหลอดสปอร์ หลังเพาะเลี้ยงในสารละลาย 

Brewbaker และ Kwack  เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง
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เหลืออยู่เท่ากับ 18.31 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นจะค่อยๆ ลดลง

อย่างช้าๆ จนเหลือความมีชีวิตเท่ากับ 2.95 เปอร์เซ็นต์ 

เมื่อเก็บรักษาเป ็นเวลานาน 180 วัน เช ่นเดียวกับ

ความงอกของละอองเกสรมีค่าความงอกเมื่อเก็บรักษา

ไว้ในไนโตรเจนเหลวเป็นเวลานาน 0 วัน เท่ากับ 48.00 

เปอร์เซ็นต์ และความงอกลดลงอย่างรวดเร็วหลังการ

เก็บรักษานาน 30 วัน ค่าความงอกเหลืออยู ่เท่ากับ 

18.56 เปอร์เซ็นต์ จากน้ันจะค่อยๆ ลดลงจนเหลือ

ความงอกเท่ากับ 2.11 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเก็บรักษาเป็น

เวลานาน 180 วัน  ดังแสดงในภาพที่ 6

 ผลจากการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับการ

รายงานของ Hamzah  and  Leene (1996)  ที่ท�าการ

เก็บรักษาละอองเกสรตัวผู ้ยางพันธุ์ RRIM 901 และ 

RRIM 600 โดยน�าก้านเกสรตัวผู้มาท�าการลดความชื้น

ที่ระดับความชื้นต�่าสุด 7-11 เปอร์เซ็นต์ ก่อนน�าไปเก็บ

ในไนโตรเจนเหลว พบว่า สามารถเก็บรักษาเกสรตัวผู้ไว้

ได้นานถึง 5 เดือน รมย์ริญ  ปิยารมย์  และคณะ (2543) 

ศึกษาการเก็บรักษาละอองเรณูระก�าในไนโตรเจนเหลว 

พบว่าละอองเกสรยังคงความมีชีวิตเป็นเวลานาน  360  

วัน  ละอองเกสรท่ีเก็บรักษาไว้ยังคงมีความสามารถใน

การปฏิสนธิและติดผลหลังจากถ่ายละอองเกสรกับสละ

เนินวง Ekkaratne and Senathirajah  (1983)  ท�าการ

ลดความชื้นละอองเรณูปาล์มน�้ามัน (Elaeis guineen-

sis) ก่อนการเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลว พบว่า 

ละอองเกสรมีความงอก 90 เปอร์เซ็นต์  และสามารถ

ยืดอายุละอองเกสรเป็นเวลา 12 เดือน  ดังนั้น การเก็บ

รักษาละอองเกสรในไนโตรเจนเหลวจึงเป็นวิธีการที่

ช่วยยืดอายุความชีวิตและความงอกของละอองเกสร

ได้นานขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเกสรแต่ละพืช

สรุปผลการทดลอง
 1. ละอองเกสรตัวผู้ยางพารา สามารถเก็บรักษา

ไว้ได้เป็นเวลานาน 180 วัน แต่ระยะเวลาท่ีเหมาะสม

ในการเก็บรักษาละอองเกสรตัวผู ้ยางพาราไว ้ใน

ไนโตรเจนเหลวท่ีเหมาะสมไม่ควรนานเกิน 3 เดือน 

เนื่องจากค่าความมีชี วิตและความงอกของละออง

เกสรตัวผู้ยางพาราเหลืออยู่ต�่ากว่า 10 เปอร์เซ็นต์ หาก

น�าไปผสมพันธุ์ในแปลง ความส�าเร็จในการผสมติด

จะต�่ามาก หรืออาจจะผสมไม่ติดเลย

 2. ในทางปฏิบัติหากจะน�าไปใช้งานจริง คือ การ

ผสมพันธุ์ในสภาพธรรมชาติ  ควรใช้การทดสอบความ

มีชีวิตของละอองเกสรตัวผู้ยางโดยวิธีการทดสอบความ

ภาพที่ 5 ค่าความมีชีวิต และความงอกของละอองเกสรตัวผู้ยางพาราพันธุ์ RRIT 251 เมื่อเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลวเป็นเวลานาน 180 วัน

0 5 10 15 20 25 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

อายุการเก็บรักษา (วัน)
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ความงอกของละอองเกสร
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ภาพที่ 6 ค่าความมีชีวิต และความงอกของละอองเกสรตัวผู้ยางพาราพันธุ์ PB 260 เมื่อเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลวเป็นเวลานาน 180 วัน

งอก เพราะกระบวนการผสมพันธุ ์ของยางพาราจะ

เกิดขึ้นจากการท่ีหลอดสปอร ์ของเกสรงอกเข ้าไป

ผสมกับไข่ น�าไปสู ่การปฏิสนธิและติดฝัก ดังน้ัน การ

ทดสอบความงอกของละอองเกสรจึง เป ็น วิ ธีการ

ทดสอบที่ เลียนแบบธรรมชาติได ้ดีกว ่าการทดสอบ

ความมีชีวิตโดยการย้อมติดสี

ข้อเสนอแนะ
 ควรมีการศึกษาช ่วงเวลาการบานของดอก

ยางพาราแต่ละพันธุ์ว่ามีช่วงเวลาการออกดอกแตกต่าง

กันอย่างไรเพ่ือจะได ้น�ามาวางแผนปรับใช ้ กับการ

ศึกษาเก่ียวกับเรื่องน้ี  และวางแผนงานด้านปรับปรุง

พันธุ์ยางแบบการถ่ายละอองเกสรโดยใช้มือต่อไป

ค�าขอบคุณ
 คณะผู ้ วิจัยขอขอบพระคุณทางศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรตรัง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรสุราษฎร์ธานีท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บ

ตัวอย่างดอกตัวผู ้ยางพารามาท�าการทดลองให้ครั้งนี้ 

ขอบพระคุณ คุณกรรณิการ ์   ธีระวัฒนสุข  ท่ีช ่วย

ถ่ายทอดความรู ้ด้านงานผสมพันธุ์ยางพาราและช่วย

แนะน�าให ้ค�าปรึกษาในงานวิจัยครั้ ง น้ี   ตลอดจน

เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

ทุกท่านท่ีร่วมกันท�างานวิจัยครั้งน้ี จนท�าให้งานวิจัย

ฉบับนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
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เปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตของละอองเกสรตัวผู้

ยางพาราที่ย้อมด้วยสี  tetrazolium 

หลังเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลว 

เป็นเวลานาน 180 วัน

เปอร์เซ็นต์ความงอกของละอองเกสรตัวผู้

ยางพาราในสารละลายมาตรฐาน Brewbaker-

Kwack  หลังเก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลว

เป็นเวลานาน 180 วัน

อายุการ

เก็บรักษา

(วัน)

อายุการ

เก็บรักษา

(วัน)RRIT 251 RRIT 251PB 260 PB 260

พันธุ์ยาง พันธุ์ยาง

 0  57.75 54.25 

 5  47.25 49.25 

 10  35.25 35.25 

 15  27.63 32.75 

 20  23.19 26.38 

 25  20.94 21.50 

 30  18.88 18.75 

 45  15.88 15.81 

 60  12.56 13.44 

 75  11.19 13.19 

 90  10.63 11.38 

 105  10.31 10.00 

 120  8.44 8.13 

 135  5.25 5.13 

 150  4.00 3.94 

 165  3.70 3.28 

 180  3.03 2.95

 0  50.25 48.00 

 5  49.75 43.25 

 10  37.56 37.21 

 15  32.63 33.69 

 20  27.25 29.69 

 25  18.44 18.56 

 30  15.06 18.56 

 45  14.25 16.13 

 60  12.69 14.69 

 75  11.38 12.63 

 90  9.94 10.56 

 105  8.44 7.31 

 120  5.13 6.25 

 135  3.31 3.44 

 150  3.11 3.21 

 165  3.05 2..86 

 180  2.44 2.11

ภาคผนวกที่ 1 ภาคผนวกที่ 2
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แผ่นหมุนแนะน�าการใส่ปุ๋ยยางพารา

 การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ยังคงมีความจ�าเป็น

และเป็นปัจจัยส�าคัญในการเพ่ิมผลผลิตของยางพาราให้

สูงข้ึน แม้ว่าในสภาวะปัจจุบัน ราคายางท่ีผันผวน ส่งผล

ต่อรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่าง

มาก  อย่างไรก็ตาม การใส่ปุ ๋ยของเกษตรกรชาวสวน

ยางส่วนใหญ่นั้น ยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จาก

คู่มือค�าแนะน�าการใช้ปุ๋ยยางพาราปี 2554 (นุชนารถ, 

2554)  และการใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดินของ

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร  เป็นการน�าร่องเพ่ือ

ให้เกษตรกรหันมาให้ความสนใจในการใส่ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตต่อพ้ืนท่ี ลดต้นทุนในการใส่ปุ ๋ยโดยการผสม

ปุ๋ยเคมีใช้เอง ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เหมาะ

กับช่วงอายุของต้นยาง และสภาพของดิน จากการวิจัย

และพัฒนาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของนุชนารถ และ

คณะ (2556) พบว่า การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์สามารถ

เพ่ิมผลผลิตได้ร้อยละ 8.2-44.7 และใช้เป็นแนวทางใน

การแนะน�าการใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 จากคู ่มือท่ีเป็นหนังสือค�าแนะน�าการใช้ปุ ๋ยใน

สวนยางพารา ปี2554 (นุชนารถ, 2554) และการใช้ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดินในสวนยางพารา (นุชนารถ, 2553) 

ได้น�ามาซึ่งการประยุกต์ดัดแปลงเป็นคู่มือแบบแผ่นหมุน

แนะน�าการใช ้ปุ ๋ยยางพาราตามแนวความคิดของ

ผู ้อ�านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 

ในป ี  2556 (นายวราวุธ ชูธรรมธัช) ซึ่ งจะช ่วยให ้

เกษตรกรสามารถใช้ปุ ๋ยได้ถูกต้อง และสะดวกมาก

ย่ิงขึ้น ทางสถาบันวิจัยยางจึงได้มอบหมายให้ผู ้เขียน

ออกแบบและจัดท� าแผ ่นหมุนแนะน�าการใช ้ปุ ๋ ย

ยางพารา ซึ่งมี ลักษณะเป ็นวงกลมท่ีสามารถหมุน

หาสูตรปุ ๋ยท่ีตรงกับลักษณะแปลงของเกษตรกรและ

อายุของต้นยางได้อย ่างรวดเร็ว โดยด้านหน่ึงของ

แผ่นหมุนเป ็นการแนะน�าการใช ้ปุ ๋ยยางพาราตาม

พ้ืนท่ีปลูก ชนิดของดิน และอายุของต้นยาง (ภาพ

ท่ี 1) อีกด้านหน่ึงของแผ่นหมุนเป็นการแนะน�าการใช้

ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ส�าหรับยางพาราหลังเปิดกรีด 

(ภาพที่ 2)  แผ่นหมุนแนะน�าการใช้ปุ ๋ยประกอบด้วย

แผ่นวงกลมซ้อนกัน 3 แผ่น ประกอบด้วย แผ่นใหญ่ 

1 แผ่น และแผ่นเล็ก 2 แผ่น โดยมีแผ่นใหญ่อยู่ตรง

กลาง ตัวแผ ่นหมุนมีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก 

ทนทาน มีข้อมูลในการใช้ปุ๋ยครบถ้วน เพ่ือให้เกษตรกร

สามารถน�าไปใช้ได้ง่าย และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

แผ่นหมุนแนะน�าการใช้ปุ๋ยยางพาราตาม
พื้นที่ปลูก ชนิดของดิน และอายุของต้นยาง 

ส่วนประกอบของแผ่นหมุน  

 แผ่นวงกลมใหญ่ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 1. ที่ตั้งของแปลงปลูกยางพารา เช่น เขตพื้นที่ปลูก

ยางเดิม คือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก (สีเขียวเข้ม) เขต

พ้ืนท่ีปลูกยางใหม่ คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ และภาคอื่นๆ (สีเขียวอ่อน) และส�าหรับทุกเขต

ปลูก (สีน�้าตาล) 

 2. ชนิดดิน แบ่งออกเป็น ดินร่วนเหนียว และดิน

ร่วนทราย

 3. อายุยาง แบ่งออกเป็น อายุยางก่อนเปิดกรีด 1 – 

7 ปี  และหลังเปิดกรีด

 แผ่นวงกลมเล็ก มีช่องว่าง 1 ช่อง ส�าหรับอ่าน

สูตรปุ๋ยผสมใช้เอง และปริมาณปุ๋ยที่ใส่ในแต่ละคร้ังของ

รอบปี

วิธีการใช้

 1. หมุนแผ่นวงกลมเล็กให้ช่องว่างตรงกับข้อมูล

สายสุรีย์ วงศ์วิชัยวัฒน์1, ทรงเมท สังข์น้อย1  และ วราวุธ  ชูธรรมธัช2

1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร
2 ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร
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ภาพที่ 1 แผ่นหมุนด้านที่ใช้แนะนำาการใช้ปุ๋ยยางพาราตามพื้นที่ปลูก ชนิดของดิน และอายุของต้นยาง 

ภาพที่ 2 แผ่นหมุนด้านที่ใช้แนะนำาการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำาหรับยางพาราหลังเปิดกรีด
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ของวงกลมแผ่นใหญ่ซึ่งมี 3 เงื่อนไข คือ เริ่มต้นจาก

เลือกเขตพ้ืนที่ปลูกยาง  ตามด้วยชนิดของดิน และ

อายุของต้นยาง  

 2. อ่านข้อมูลในช่องว่าง ซึ่งจะแสดงสูตรปุ๋ยผสม

ใช้ และปริมาณปุ๋ยท่ีใส่ในและครั้ง (2-3 ครั้งต่อปี ตาม

เงื่อนไขอายุยาง)

 ตัวอย่างเช่น  ถ้าต้องการใส่ปุ๋ยในเขตพ้ืนที่ปลูก

ยางเดิม ดินเป็นดินร่วนเหนียว อายุยางพาราก่อนเปิด

กรีดปีท่ี 3 ให้หมุนวงกลมแผ่นเล็กจนช่องว่างไปตรง

กับเขตพ้ืนท่ีปลูกยางเดิม ดินร่วนเหนียว อายุยางพารา

ก่อนเปิดกรีดปีที่  3 ผลท่ีได้รับในช่องว่างคือ ต้องใช้

ปุ๋ยสูตร 20-8-20 ใส่ปุ๋ยจ�านวน 2 ครั้งต่อปี ใส่ครั้งที่ 1 

อัตรา 230 กรัมต่อต้น ใส่ครั้งท่ี 2 อัตรา 230 กรัมต่อต้น 

(ภาพที่ 3)

ในแต่ละครั้งของรอบปี (ใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง)

วิธีการใช้

 1. หมุนแผ่นวงกลมเล็กให้ช่องว่างทั้งในแนวนอน

และแนวตั้ง หรือหัวลูกศรสีแดง ตรงกับระดับปริมาณ

ของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมท่ีอยู่

บนวงกลมแผ่นใหญ่ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 12 แบบ (ภาพที่ 4) 

 2. อ่านข้อมูลในช่องว่าง ถ้าเป็นช่องว่างในแนว

นอนจะได้ค่าปริมาณแม่ปุ ๋ย 3 ชนิด ได้แก่ ปุ ๋ยยูเรีย 

(สูตร46-0-0) ปุ ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (สูตร 18-

46-0) และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (สูตร 0-0-60) ที่

จะน�ามาผสมกันเพ่ือได้เป็นสูตรปุ๋ยส�าหรับยางหลังเปิด

กรีด ส่วนช่องว่างแนวตั้งจะได้ค่าปริมาณปุ ๋ยผสมที่

จะใส่ต่อต้นในแต่ละครั้งของรอบปี (ใส่ปุ๋ยปีละ2 ครั้ง)

 แผ่นหมุนในด้านน้ีเป็นการแนะน�าการใช้ปุ๋ยโดย

อาศัยผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน โดยหลังจาก

ทราบผลการวิเคราะห์ดินท่ีเป็นตัวเลขดังตัวอย่างที่แสดง

ภาพท่ี 3 ผลท่ีได้ (ตัวเลขในช่องว่าง) จากการหมุนวงกลมเล็ก ให้ช่อง

ว่างตรงกับเขตพื้นที่ปลูกยางเดิม ดินร่วนเหนียว ก่อนเปิดกรีดปีที่ 3

ภาพท่ี 4 ผลท่ีได้ (ตัวเลขในช่องว่าง) จากการหมุนวงกลมเล็ก ให้หัว

ลูกศรสีแดงหรือช่องว่างท้ังสองตรงกับระดับปริมาณธาตุอาหารหลัก 

(ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม)

แผ่นหมุนแนะน�าการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน ส�าหรับยางพาราหลังเปิดกรีด

ส่วนประกอบของแผ่นหมุน  

 แผ่นวงกลมใหญ่ ประกอบด้วยผลการประเมิน

ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 

ที่มีอยู ่ในดินซึ่งได้จากการน�าดินมาวิเคราะห์ในห้อง

ปฏิบัติการ จ�าแนกได้เป็น 12 แบบ อยู่รอบแผ่นวงกลม

 แผ่นวงกลมเล็ก มีช่องว่างในแนวนอน 1 ช่อง 

ส�าหรับอ่านปริมาณแม่ปุ ๋ย 3 ชนิด และมีช่องว่างใน

แนวตั้งอีก 1 ช่องส�าหรับอ่านปริมาณปุ๋ยที่จะใส่ต่อต้น
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ไว้ในตารางท่ี 1 แล้ว จากนั้นก็จะแปรผลว่าธาตุชนิดใด

มีปริมาณต�่า ปานกลาง และสูง โดยใช ้ข ้อมูลจาก

ตารางที่ 2  เป็นตัวจ�าแนก

 จากตัวอย่างผลการวิเคราะห์ดินในตารางที่ 1 

พบว ่า ปริมาณไนโตรเจนในดินตัวอย ่างมีปริมาณ

ธาตุอาหาร ร้อยละ 0.05  เม่ือเทียบกับตารางท่ี 2  มี

ปริมาณต�่ากว่าร้อยละ 0.11 จึงสามารถแปรผลได้ว่า มี

ปริมาณธาตุไนโตรเจนในระดับต�่า  ปริมาณฟอสฟอรัส

ที่พืชสามารถน�ามาใช้ได้ในดินตัวอย่างมีปริมาณ 4.79 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบกับตารางที่ 2 มีปริมาณ

ต�่ากว่า 11 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  จึงสามารถแปรผลได้

ว่า มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีพืชสามารถน�ามาใช้ได้ในระดับ

ต�่า ปริมาณโพแทสเซียมท่ีพืชสามารถน�ามาใช้ได้ในดิน

ตัวอย่างมีปริมาณ 21.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อเทียบ

กับตารางที่ 2 มีปริมาณต�่ากว่า 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

จึงสามารถแปรผลได้ว่า มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีพืช

สามารถน�ามาใช้ได้ในระดับต�่า  หรือดินมีปริมาณธาตุ 

ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม อยู่ในระดับ ต�่า 

ต�่า ต�่า ตามล�าดับ ข้อมูลน้ีจะน�าไปใช้กับแผ่นหมุน โดย

หมุนแผ่นวงกลมเล็กให้ช่องว่างหรือลูกศรสีแดงตรงกับ

ระดับปริมาณธาตุอาหารของท้ังสามธาตุ (ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตามล�าดับ) ก็จะทราบ

ปริมาณแม่ปุ ๋ยที่จะน�ามาใช้ผสม รวมถึงปริมาณปุ ๋ย

ผสมที่ใช้ต่อต้น (ภาพที่ 4)

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การจัดท�าแผ่นหมุนแนะน�าการใช้ปุ ๋ยในสวน

ยางพารา เป็นส่วนหน่ึงที่ท�าให้เกษตรกรชาวสวนยาง

เข้าใจ และสามารถใช้ปุ ๋ยในสวนยางพาราได้อย่าง

สะดวก ถูกต้อง มีข ้อมูลการใช้ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์

ดิน เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของพืช ลดการสูญเสีย

จากการใช้ปุ ๋ยที่เกินความจ�าเป็น สามารถลดต้นทุน

การผลิตอันเนื่องจากราคาปุ ๋ยแพงได้อีกด ้วย และ

เพ่ือความสะดวกของเกษตรกรในการใช้ปุ ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดินในกรณีที่ไม่ได้ผสมแม่ปุ ๋ยใช้เอง หรือไม่

สามารถหาแม่ปุ ๋ย 3 ชนิดมาผสมได้ สามารถซื้อปุ ๋ย

สูตรใกล้เคียงได้ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3

ค�าขอบคุณ
 ผู ้เขียนขอขอบพระคุณ คุณนุชนารถ กังพิศดาร 

อดีตผู ้เชี่ยวชาญด้านยางพารา สถาบันวิจัยยาง กรม

วิชาการเกษตร ท่ีได้ให้ความรู ้และค�าปรึกษาที่ เป ็น

ประโยชน์ ในการจัดท�าแผ่นหมุนแนะน�าการใช้ปุ๋ยใน

สวนยางพาราในครั้งนี้

 

ตารางที่ 1  ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในแปลงของเกษตรกร และผลการประเมินระดับ

ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม

รายการทดสอบ ผลทดสอบ ผลการประเมิน

1. ความเป็นกรด-ด่าง (ดิน:น�้า=1:1) : pH      4.59                     

2. อินทรีย์คาร์บอน : OC (%)          0.56

3. อินทรียวัตถุ : OM (%)                          0.97

4. ไนโตรเจน : N (%)                                    0.05                ต�่า

5. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ : Available P (mg/kg)        4.79                ต�่า

6. โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ : Available K (mg/kg)        21.4                    ต�่า

7. แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ : Exchangeable Ca (cmole
c
/kg)       0.99          

8. แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ : Exchangeable Mg (cmole
c
/kg)    0.09  



24 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 21 เมษายน-มิถุนายน 2558

 

ตารางที่ 2  การแปรผลปริมาณธาตุอาหารต่างๆ ในดิน1

ธาตุอาหาร
ระดับปริมาณธาตุอาหารในดิน

ต�่า ปานกลาง สูง

คาร์บอน (%) <0.5 0.5-1.5 >1.5

ไนโตรเจน (%) <0.11 0.11-0.25 >0.25

ฟอสฟอรัส (มก./กก.) <11 11-30 >30

โพแทสเซียม (มก./กก.) <40 >40 -

แคลเซียม (me/100g) <0.30 >0.30 -

แมกนีเซียม (me/100g) <0.30 >0.30 -

 

ตารางที่ 3  สูตรปุ๋ยที่อาจหาซื้อได้ตามท้องตลาดซึ่งใกล้เคียงกับสูตรปุ๋ยผสมใช้เองที่ปรากฏ

ในแผ่นหมุนแนะน�าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส�าหรับยางพาราหลังเปิดกรีด1

แบบ
ธาตุอาหารในดิน

 1 ต�่า ต�่า ต�่า 30-10-24

 2 ต�่า ต�่า ปานกลาง 30-10-18

 3 ต�่า ปานกลาง ต�่า 30-5-24

 4 ต�่า ปานกลาง ปานกลาง 30-5-18

 5 ปานกลาง ต�่า ต�่า 22-10-24

 6 ปานกลาง ต�่า ปานกลาง 22-10-18

 7 ปานกลาง ปานกลาง ต�่า 22-5-24

 8 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 22-5-18

 9 สูง ต�่า ต�่า 15-10-24

 10 สูง ต�่า ปานกลาง 15-10-18

 11 สูง ปานกลาง ต�่า 15-5-24

 12 สูง ปานกลาง ปานกลาง 15-5-18

สูตรปุ๋ยใกล้เคียง2

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม

1 ที่มา : นุชนารถ (2554) 
2 ใส่ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 500 กรัม/ต้น

1 ที่มา : นุชนารถ (2554)
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การแสดงออกทางสรีรวิทยาของต้นยางพารา
อายุ 1 ปี เมื่อประสบกับสภาวะความเครียดน�้า

 ความเครียดน�้า (Water stress) ในต้นพืชเกิดขึ้นได้

ทั้ งจากการที่ต ้นพืชประสบกับสภาวะขาดแคนน�้า 

(Drought) หรือ เกิดจากการถูกน�้าท ่วมขัง (Water 

logging) ซึ่งสภาวะเหล่าน้ีเกิดได้บ่อยในพ้ืนท่ีปลูก

ยางพาราและพบในวงกว้างมากขึ้น เน่ืองจากผลการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท่ีมีทั้งช ่วงแล้งท่ี

ยาวนานหรือฝนตกปริมาณมากเกิน รวมถึงการขยาย

พ้ืนที่ปลูกยางไปในเขตพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสมก็มีโอกาส

มากที่จะประสบกับปัญหาสาวะความเครียดน�้า 

 สภาวะความเครียดน�้าเป็นปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม

หลักส�าคัญท่ีเป็นข้อจ�ากัดในกระบวนการของการผลิต

พืชในหลายพืช สภาวะการขาดแคลนน�้าในพ้ืนที่ยังเป็น

สาเหตุหลักในการจ�ากัดการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางไปสู ่

เขตปลูกยางใหม่ ขณะท่ีการถูกน�้าท่วมขังกลับพบได้

บ่อยในเขตปลูกยางเดิมหรือการปลูกยางในพ้ืนท่ีลุ ่ม 

(ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสม) ผลจากสภาวะการขาด

แคลนน�้าและสภาวะน�้าท่วมขังนี้มีผลที่เหมือนกันคือ

ต้นยางพาราเกิดการขาดน�้าคือไม่สามารถน�าน�้ามา

ใช้ได้ ส่งผลให้ชะงักการเจริญเติบโตหรือยืนต้นตายได้ 

 ลักษณะทางสรีรวิทยาท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

แสดงออกถึงการทนแล้งหรือสภาวะความเครียดน�้า

คือสมบัติในการเคลื่อนย้ายน�้า (Hydraulic property) 

โดยเฉพาะความต้านทานต่อการเกิดฟองอากาศใน

ท่อล�าเลียงน�้า (Xylem cavitation resistance) ในการ

ศึกษาที่ผ่านมา พบว่าค่านี้มีความแปรปรวนระหว่างพันธุ์

พืช และมีแนวโน้มใช้ค่าน้ีเป็นเครื่องมือในการคัดเลือก

พันธุ์พืชทนแล้ง ดังน้ัน การทดลองน้ีจึงมีวัตถุประสงค์

เ พ่ือเปรียบเทียบสมบัติในการล�าเลียงน�้า และการ

ตอบสนองต่อความเครียดน�้าในยางพารา 2 พันธุ์ 

วิธีการศึกษา
 ทดลองในยางพารา 2 พันธุ์ คือ RRIM 600 และ 

RRIT 408 ( RRIM 600 เป็นพันธุ์ยางชั้น 1 ที่แนะน�า

ให้ปลูกได้ในทุกพ้ืนท่ี ขณะท่ียางพันธุ์ RRIT 408 เป็น

พันธุ์ยางชั้น 1 ที่แนะน�าให้ปลูกในเขตพ้ืนที่ปลูกยาง

ใหม่ แต่ยังเป็นพันธุ์ยางชั้น 2 ท่ีแนะน�าให้ปลูกในเขต

ปลูกยางเดิม ตามค�าแนะน�าพันธุ์ยางของสถาบันวิจัย

ยางปี 2554) โดยปลูกต้นยางพันธุ์ละ 24 ต้น ในบ่อ

ซีเมนต์ขนาดที่มีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ปลูก 1 ต้น

ต่อบ่อ ด�าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

สุราษฎร์ธานี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ดูแลรักษา

จนกระทั่งต้นยางพารามีอายุ 1 ปี จึงเริ่มการทดลองโดย

มีการควบคุมน�้า 3 รูปแบบคือ แบบท่ี 1) มีการให้น�้า

และรักษาระดับความชื้นในดินท่ีประมาณ 25 % โดย

ปริมาตร แบบท่ี 2) งดการให้น�้าระหว่างการทดลอง และ

แบบท่ี 3) มีน�้าท่วมขังตลอดระหว่างการทดลอง (ภาพ

ที่ 1) บันทึกข้อมูลลักษณะที่แสดงออกทางสรีรวิทยา

ผลการศึกษา
ความชื้นในดิน 

 ความชื้ นในดินก ่อนการทดลองของทุกบ ่อ

ซีเมนต์มีค่าระหว่าง 24-25 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร 

หลังจากน้ันดินในบ่อซีเมนต์ท่ีรดน�้า มีความชื้นระหว่าง 

20-25 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตรตลอดช่วงการทดลอง 

16 สัปดาห์ ส�าหรับดินในบ่อซีเมนต์ที่งดการให้น�้า

พบว่า ความชื้นในดินจะลดลงตามระยะเวลาที่นานขึ้น 

กฤษดา สังข์สิงห์
ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
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 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างศักย์ของน�้าใน

ใบระหว่างพันธุ์ยางแบบจับคู ่ในแต่ละช่วงเวลาของ

การทดลอง ในกลุ่มที่ให้น�้าปกติเหมือนกัน พบว่าพันธุ์ 

RRIT 408 มีค่าสูงกว่าพันธุ ์ RRIM 600 การเปรียบ

เทียบความแตกต่างศักย์ของน�้าในใบระหว่างพันธุ ์

ในกลุ ่มที่งดการให้น�้าเหมือนกัน พบว่าในพันธุ์ RRIT 

408 มีค่าสูงกว่าในพันธุ์ RRIM 600 และเมื่อเปรียบ

เทียบความแตกต่างศักย์ของน�้าในใบระหว่างพันธุ์ใน

กลุ่มที่งดการให้น�้าเหมือนกัน พบว่าในพันธุ์ RRIM 600 

กลับมีค่าสูงกว่าในพันธุ์ RRIT 408

 ค่าการชักน�าปากใบ (Stomatal conductance) 

ของยางพาราท้ัง 2 พันธุ์มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงใน

ลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือ ในกลุ ่มที่ให้น�้าปกติ การ

ชักน�าปากใบ ค่อนข้างคงที่ตลอดการทดลอง (มีค ่า

ระหว่าง 181 ถึง 300 mmol H
2
O m-2 s-1) ส่วนกลุ่มต้น

ยางพาราที่งดการให้น�้าและกลุ่มท่ีมีน�้าท่วมขัง ค่าการ

ชักน�าปากใบ ลดลงตามระยะเวลาที่นานขึ้นแตกต่าง

ไปจากกลุ ่มให้น�้าตามปกติ  เมื่อเปรียบเทียบความ

แตกต่างของการชักน�าปากใบ ระหว่างกลุ ่มท่ีงดการ

ให้น�้าและกลุ ่มท่ีมีน�้าท่วมขังในพันธุ์เดียวกัน ด้วยวิธี

การจับคู ่แบบ T-test พบว่าในยางพันธุ ์ RRIM 600 

ภาพที่ 1 การควบคุมนำ้าในการศึกษา ก.ให้นำ้าและรักษาความชื้นดินที่ 25% ข.งดให้นำ้าโดยใช้พลาสติกคลุมป้องกันฝน ค.นำ้าท่วมขัง

ก ข ค

จนเหลือความชื้นประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร

ในสัปดาห ์ที่  16 หลังจากงดการให ้น�้า  ส ่วนดินใน

บ่อซีเมนต์ที่มีน�้าท ่วมขัง มีความชื้นท่ีประมาณ 50 

เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตรตลอดการทดลอง (ภาพที่ 2)

การเปลี่ยนแปลงของลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับสภาวะ

ของน�้าในต้น (Hydraulic traits)

 ค่าศักย์ของน�้าในใบช่วงกลางวัน (Midday or 

Minimum leaf water potential) ของยางพาราท้ัง 2 

พันธุ ์ มีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่คล้าย

คลึงกัน คือ ในกลุ ่มท่ีให ้น�้าปกติ ศักย ์ของน�้าในใบ

ค่อนข้างคงที่ตลอดการทดลอง (มีค่าระหว่าง -0.83 

ถึง -0.38 MPa) ส่วนกลุ่มต้นยางพาราที่งดการให้น�้า

และกลุ่มที่มีน�้าท่วมขัง ค่าศักย์ของน�้าในใบลดลงตาม

ระยะเวลาท่ีนานขึ้น แตกต่างไปจากกลุ ่มให้น�้าตาม

ปกติ  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของศักย์ของน�้า

ในใบระหว่างกลุ่มท่ีงดการให้น�้าและกลุ่มท่ีมีน�้าท่วมขัง

ในพันธุ์เดียวกัน ด้วยวิธีการจับคู่แบบ T-test พบว่าใน

ยางพันธุ์ RRIM 600 มีศักย์ของน�้าในใบไม่แตกต่างกัน

ระหว่าง 2 กลุ่มดังกล่าว แต่ในพันธุ์ RRIT 408 ค่าศักย์

ของน�า้ในใบของกลุม่น�า้ท่วมขงัสงูกว่ากลุม่ท่ีงดการให้น�า้
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มีการชักน�าปากใบในกลุ่มงดการให้น�้าลดลงช้ากว่ากลุ่ม

น�้าท่วมขัง  และในพันธุ์ RRIT 408 ค่าการชักน�าปากใบ

ของกลุ ่มงดการให้น�้าลดลงช ้ากว ่ากลุ ่มน�้าท ่วมขัง

เช่นเดียวกับในพันธุ์ RRIM 600 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างการชักน�าปาก

ใบ ระหว่างพันธุ์ยางยางแบบจับคู่ในแต่ละช่วงเวลาของ

การทดลอง ในกลุ่มท่ีให้น�้าปกติเหมือนกัน พบว่าทั้ง 2 

พันธุ์มีค่าการชักน�าปากใบไม่แตกต่างกัน การเปรียบ

เทียบความแตกต่างการชักน�าปากใบระหว่างพันธุ์ใน

กลุ่มที่งดการให้น�้าเหมือนกัน พบว่าในพันธุ์ RRIM 600 

มีค่าสูงกว่าในพันธุ์ RRIT 408 และเมื่อเปรียบเทียบ

ความแตกต่างการชักน�าปากใบ ระหว่างพันธุ์ในกลุ่ม

ที่งดการให้น�้าเหมือนกัน พบว่าในพันธุ ์ RRIM 600 

ยังคงมีค่าสูงกว่าในพันธุ์ RRIT 408 (ภาพที่ 3)

 ความสัมพันธ์ระหว่างการชักน�าปากใบ (Stomatal 

conductance) ในท่ีน้ีเสนอในรูปของสัดส่วนของการ

ชักน�าปากใบต่อการชักน�าปากใบสูงสุด พบว่าในยางทั้ง 

2 พันธุ์ สัมพันธ์ในรูปเส้นตรงเชิงบวกกับศักย์ของน�้าใน

ใบ ในขณะที่ร้อยละของการสูญเสียการน�าไหล (Percent 

Loss of Conductivity, PLC) สัมพันธ์ในรูปเส้นโค้งเอก

โปเนนเชียลเชิงลบกับศักย์ของน�้าในใบ (ภาพที่ 4 และ 5)

 ค่าประมาณการศักย์ของน�้าในใบที่เป็นจุดเร่ิมของ

การเกิดฟองอากาศในท่อไซเลม (Xylem embolism) คือ

ค่า P12 พบว่า ในยางท้ัง 2 พันธุ์ การมีน�้าท่วมขังท�าให้

เกิดฟองอากาศในท่อไซเลมก่อนการขาดน�้า (เกิดขึ้น

ในขณะท่ีศักย์ของน�้าในใบสูง) ค่าการค�านวณศักย์ของ

น�้าในใบที่ท�าให้สูญเสียการน�าไหลในท่อน�้าร้อยละ 50 

หรือ PLC50 พบว่าการมีน�้าท่วมขังท�าให้เกิดความสูญ

เสียการน�าไหลของน�้าในไซเลม (Loss of conductivity) 

ร้อยละ 50 ที่ในระดับศักย์น�้าในใบ (-0.91 และ -1.08 

MPa ในพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 408 ตามล�าดับ) 

สูงกว่าการขาดน�้า (-1.09 และ -1.21 MPa ในพันธุ์ 

RRIM 600 และ RRIT 408 ตามล�าดับ) และประมาณ

การค่าศักย์ของน�้าในใบท่ีท�าให้การเกิดฟองอากาศใน

ไซเลมถึงจุดวิกฤติคือค่า P88 ในพันธุ์ RRIM 600 พบ

ว่าการมีน�้าท่วมขัง (-1.23 MPa) เกิดวิกฤติก่อนการ

ขาดน�้า (-1.45 MPa) แต่ในพันธุ์ RRIT 408 การขาดน�้า 

(-1.53 MPa) ถึงจุดวิกฤติก่อนน�้าท่วมขัง (-1.62 MPa)

 ช่วงสภาวะของน�้าในต้นพืช ที่พืชสามารถด�าเนิน

กิจกรรมได้ตามปกติในสภาวะความเครียด (Hydraulic 

safety margins) พบว่าในสภาวะการขาดน�้า ในยาง

พันธุ์ RRIT 408 ปรับตัวได้ดีกว่า RRIM 600 เล็กน้อย 

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของความชื้นในดินในระหว่างการทดลอง

2 
 

และรักษาระดบัความช้ืนในดินท่ีประมาณ 25 % โดยปริมาตร แบบท่ี 2) งดการใหน้ ้าระหวา่งการทดลอง 
และแบบท่ี 3) มีน ้าท่วมขงัตลอดระหวา่งการทดลอง (ภาพท่ี 1) บนัทึกขอ้มูลลกัษณะท่ีแสดงออกทาง
สรีรวทิยา 

ผลการศึกษา 

 ความช้ืนในดิน  

 ความช้ืนในดินก่อนการทดลองของทุกวงท่อซิเมนตมี์ค่าระหวา่ง 24-25 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตร 
หลงัจากนั้นดินในบ่อซิเมนตท่ี์รดน ้า มีความช้ืนระหวา่ง 20-25 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตรตลอดช่วงการทดลอง 
16 สัปดาห์ ส าหรับดินในบ่อซิเมนตท่ี์งดการใหน้ ้าพบวา่ความช้ืนในดินจะลดลงตามระยะเวลาท่ีนานข้ึน จน
เหลือความช้ืนประมาณ 2 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตรในสัปดาห์ท่ี 16 หลงัจากงดการให้น ้า ส่วนดินในวงท่อซิ
เมนตท่ี์มีน ้าท่วมขงั มีความช้ืนท่ีประมาณ 50 เปอร์เซ็นตโ์ดยปริมาตรตลอดการทดลอง (ภาพท่ี 2) 

 

 

ภาพท่ี 2 การเปล่ียนแปลงของความช้ืนในดินในระหวา่งการทดลอง 
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(Safety margin เท่ากับ 0.05 และ 0.03 MPa ตามล�าดับ) 

และในสภาวะน�้าท่วมขัง ในยางพันธุ์ RRIT 408 ปรับ

ตัวได้ดีกว่า RRIM 600 อย่างเห็นได้ชัด (Safety margin 

เท่ากับ 0.21 และ 0.11 MPa ตามล�าดับ) ดังตารางที่ 1

สรุปผลการศึกษา
 1. สภาวะของน�้าในดินที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่ง

ผลให้สภาวะน�้าในต้นยางพาราและลักษณะสรีรวิทยา

ในต้นยางพาราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เมื่อต้นยาง

ขาดน�้าหรือน�้าท่วมขังนานข้ึน ศักย์ของน�้าในใบ การ

ชักน�าปากใบก็ลดลง ก่อนท่ีใบจะร่วงและต้นยางตาย

ในที่สุดภายในเวลาประมาณ 14 สัปดาห์

 2. การชักน�าปากใบ (Stomatal conductance) 

สัมพันธ์ในทางบวก ในขณะท่ีร้อยละของการสูญเสีย

การน�าไหลของน�้า (Loss of conductivity) สัมพันธ์ใน

ทางลบกับศักย์ของน�้าในใบ

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของศักย์ของนำ้าในใบและการชักนำาปากใบระหว่างการทดลองของยางพาราพันธุ์ RRIM 600 และยางพาราพันธุ์ RRIT 408

 3. แนวโน้มความแตกต่างของช่วงสภาวะของ

น�้าในต้นพืชที่พืชสามารถด�าเนินกิจกรรมได้ตามปกติ

ในสภาวะความเครียด (Hydraulic safety margins) 

ท่ีพบในยาง 2 พันธุ์น้ี แสดงถึงการมีความแปรปรวน

ระหว่างพันธุ์ยาง จึงคาดว่าน่าจะน�าไปใช้เป็นดัชนีทาง

สรีระวิทยาหน่ึงในการบ ่งชี้การทนทานต ่อสภาวะ

ความเครียดน�้า หรือใช้เป็นตัวอธิบายพฤติกรรมการ

ปรับตัวของพืชเมื่อต้องเจอสภาพน�้าที่ไม่เหมาะสม

 4. ยางพันธุ์ RRIT 408 มีแนวโน้มท่ีจะปรับตัวได้

ดีกว ่ายางพันธุ ์  RRIM 600 เมื่อประสบกับสภาวะ

ความเครียดน�้า 

 5. การปลูกยางในสภาพที่มีข้อจ�ากัดของปริมาณ

ดินประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร ยางพันธุ ์ RRIM 600 

แสดงผลกระทบต่อประสิทธิภาพการล�าเลียงน�้าท่ีเกิด

จากสภาวะน�้าท่วมขังเร็วกว่าสภาวะการขาดแคลน

น�้า ในทางกลับกันยางพันธุ์ RRIT 408 แสดงผลกระทบ

4 
 

RRIM 600 มีค่าสูงกวา่ในพนัธ์ุ RRIT 408 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างการชกัน าปากใบ ระหวา่งพนัธ์ุ
ในกลุ่มท่ีงดการใหน้ ้าเหมือนกนัพบวา่ในพนัธ์ุ RRIM 600 ยงัคงมีค่าสูงกวา่ในพนัธ์ุ RRIT 408 (ภาพท่ี 3) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 การเปล่ียนแปลงของศกัยข์องน ้าในใบและการชกัน าปากใบระหวา่งการทดลองของยางพาราพนัธ์ุ 
RRIM 600 (ซา้ย) และยางพาราพนัธ์ุ RRIT 408 (ขวา) 

 

 

 

 

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

 
  
 
  
  
 
    
 
  

  
M

Pa
 

control
      
           

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

 
  
 
  
  
 
    
 
  

 (
M

Pa
 

control
      
           

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 2 4 6 8 10 12 14 16

 
  
 
  
 
   
  
  

  
m

m
ol

H2
O

 m
-2

 s-
1 

                     

control
      
           

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 2 4 6 8 10 12 14 16

 
  
 
  
 
   
  
  

  
m

m
ol

H2
O

 m
-2

 s-
1 

                     

control
      
           

4 
 

RRIM 600 มีค่าสูงกวา่ในพนัธ์ุ RRIT 408 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างการชกัน าปากใบ ระหวา่งพนัธ์ุ
ในกลุ่มท่ีงดการใหน้ ้าเหมือนกนัพบวา่ในพนัธ์ุ RRIM 600 ยงัคงมีค่าสูงกวา่ในพนัธ์ุ RRIT 408 (ภาพท่ี 3) 
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ต่อประสิทธิภาพการล�าเลียงน�้าท่ีเกิดจากสภาวะการ

ขาดน�้าเร็วกว่าสภาวะน�้าท่วมขัง (ภาพที่ 6)

บรรณานุกรม
กฤษดา  สังข์สิงห์,  มนต์สรวง  เรืองขนาบ และพิเชษฐ  
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ภาพที่ 4 สัดส่วนของการชักนำาปากใบต่อการชักนำาปากใบสูงสุด (วงกลม

เปิด) และการสูญเสียการนำาไหล (วงกลมปิด) ต่อศักย์ของนำ้าในใบ เส้น

ประแสดงค่าการปรับ (fit) สมการเส้นตรงของสัดส่วนของชักนำาปากใบต่อ

การชักนำาปากใบสูงสุด เส้นทึบแสดงค่าการปรับ (fit) สมการเอกโปเนน

เชียลของเส้นโค้งความอ่อนแอต่อการเกิดฟองอากาศในไซเลม ของยาง

พันธุ์ RRIM 600 ในสภาพการขาดนำ้า (บน) และในสภาพนำ้าท่วมขัง (ล่าง) 

ภาพที่ 5 สัดส่วนของการชักนำาปากใบต่อการชักนำาปากใบสูงสุด (วงกลม

เปิด) และการสูญเสียการนำาไหล (วงกลมปิด) ต่อศักย์ของนำ้าในใบ เส้น

ประแสดงค่าการปรับ (fit) สมการเส้นตรงของสัดส่วนของชักนำาปากใบต่อ

การชักนำาปากใบสูงสุด เส้นทึบแสดงค่าการปรับ (fit) สมการเอกโปเนน

เชียลของเส้นโค้งความอ่อนแอต่อการเกิดฟองอากาศในไซเลม ของยาง

พันธุ์ RRIT 408 ในสภาพการขาดนำ้า (บน) และในสภาพนำ้าท่วมขัง (ล่าง) 
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ภาพท่ี 4 สัดส่วนของการชกัน าปากใบต่อการชกัน าปากใบสูงสุด (วงกลมเปิด) และการสูญเสียการน าไหล 
(วงกลมปิด) ต่อศกัยข์องน ้าในใบ เส้นประแสดงค่าการปรับ (fit) สมการเส้นตรงของสัดส่วนของชกั
น าปากใบต่อการชกัน าปากใบสูงสุด เส้นทึบแสดงค่าการปรับ (fit) สมการเอกโปเนนเชียลของเส้น
โคง้ความอ่อนแอต่อการเกิดฟองอากาศในไซเลม ของยางพนัธ์ุ RRIM 600 ในสภาพการขาดน ้า 
(บน) และในสภาพน ้าท่วมขงั (ล่าง)  
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ภาพท่ี 5 สัดส่วนของการชกัน าปากใบต่อการชกัน าปากใบสูงสุด (วงกลมเปิด) และการสูญเสียการน าไหล 
(วงกลมปิด) ต่อศกัยข์องน ้าในใบ เส้นประแสดงค่าการปรับ (fit) สมการเส้นตรงของสัดส่วนของชกั
น าปากใบต่อการชกัน าปากใบสูงสุด เส้นทึบแสดงค่าการปรับ (fit) สมการเอกโปเนนเชียลของเส้น
โคง้ความอ่อนแอต่อการเกิดฟองอากาศในไซเลม ของยางพนัธ์ุ RRIT 408 ในสภาพการขาดน ้า 
(บน) และในสภาพน ้าท่วมขงั (ล่าง)  
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ตารางที่ 1 ค่าการค�านวณศักย์ของน�้าในใบ (หน่วย: MPa) ที่ชักน�าให้เกิดการสูญเสีย

การน�าไหลของน�้าในไซเลมในระดับร้อยละ 12, 50 และ 88 และค่าการค�านวณศักย์ของน�้า

ในใบที่ท�าให้การชักน�าปากใบลดลงร้อยละ 50 และช่วงศักย์ของน�้าในใบที่พืชสามารถ

ด�าเนินกิจกรรมได้ตามปกติในสภาวะความเครียดน�้า

พันธุ์/การควบคุมน�้า P12 P50 P88 gs50 Safety margin

RRIM 600/งดน�้า -0.73 -1.09 -1.45 -1.06 0.03

RRIM 600/น�้าท่วมขัง -0.59 -0.91 -1.23 -0.80 0.11

RRIT 408/งดน�้า -0.70 -1.12 -1.53 -1.07 0.05

RRIT 408/น�้าท่วมขัง -0.55 -1.08 -1.62 -0.87 0.21

 data and two clone performance. Rubb. 

 Thai J. 1: 55-60. 

Tanchai, P., L. Phavaphutanon. 2008. Growth, 

 l ea f  ch lo rophy l l  concen t ra t i on ,  and 

 morphological  adaptat ion of selected 

 wax apple culivars in response to flooding. 

 Kasetsart of J. Natural Science  42 (2): 

 197-206.

ภาพที่ 6 ระดับค่าศักย์ของนำ้าในใบที่ชักนำาให้ประสิทธิภาพการลำาเลียงนำ้าในท่อไซเลมลดลงร้อยละ 12, 50 และ 88 ของค่าศักยภาพสูงสุด (Maximum 

conductivity) ของยางพาราทั้งสองพันธุ์ ในทั้งสองสภาวะความเครียดนำ้า

10 
 

 

 

 

ภาพท่ี 6 ระดบัค่าศกัยข์องน ้าในใบท่ีชกัน าใหป้ระสิทธิภาพการล าเลียงน ้าในท่อไซเลมลดลงร้อยละ 
12, 50 และ 88 ของค่าศกัยภาพสูงสุด (Maximum conductivity) ของยางพาราทั้งสองพนัธ์ุ ในทั้งสองสภาวะ
ความเครียดน ้า 
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การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของแมลงกระเบื้อง
ในสวนยางพารา

 จากการส�ารวจสวนยางเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัด 

กระบี่ ตรัง สตูล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

สงขลา พบการแพร ่กระจายของแมลงชนิดหน่ึง มี

ลักษณะเป็นแมลงปีกแข็ง ล�าตัวส ่วนใหญ่ด�า เข ้า

ปกคลุมต้นยางตั้งแต่เหนือโคนต้นขึ้นไป  และกระจายตัว

อยู ่รอบบริเวณพ้ืนดิน ซึ่งการกระจายตัวของแมลง

ดังกล่าวส�ารวจพบในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ จ�านวน 10 ต้น 

(จากพ้ืนที่ทั้งหมด 30 ไร่) จังหวัดตรัง จ�านวน 7 ต้น (จาก

พ้ืนท่ีทั้งหมด 17 ไร ่) จังหวัดสตูล 3 ต ้น (จากพ้ืนท่ี

ทั้งหมด 12 ไร่) สร้างความกังวลให้แก่ชาวสวนยางพารา 

และไม่สามารถกรีดยางได้เน่ืองจากแมลงเข้าปกคลุม

หน้ากรีด รวมทั้งก่อความร�าคาญในขณะกรีดยางใน

ช่วงเวลากลางคืน (ภาพที่ 1 และ 2) 

 ดังน้ัน ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 

จึงเก็บตัวอย ่างแมลงเพ่ือน�ามาศึกษาลักษณะทาง

อนุกรมวิธานของแมลง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก

กลุ ่มกีฎและสัตววิทยา  ส�านักวิจัยและพัฒนาการ     

อารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร  พบว่าแมลงปีกแข็ง

ดังกล่าวคือ แมลงกระเบื้อง อยู ่ในวงศ์ (Family) : 

Tenebrionidae, เผ่า (Tribe) : Pedinini,  สกุล (genus) :  

Mesomorphus มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ Mesomorphus 

villager Blanch และ M. vitalisi  Chatanay

ชีววิทยาของแมลงกระเบื้อง
 ชีววิทยาของแมลงกระเบื้อง ส�าหรับในประเทศ

ไทยยังไม่ทราบแน่ชัด เน่ืองจากไม่เคยมีใครศึกษา

มาก่อน แต่พอจะประมาณได้ว่า มีวงจรชีวิตประมาณ

เดือนกว่า ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้ 6-7 เดือน แมลงชนิดน้ี

นพวรรณ  นิลสุวรรณ1,  นริสา  จันทร์เรือง1 และ วราวุธ  ชูธรรมธัช2

1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา  ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร
2 ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร

ภาพที่ 1  ลักษณะการกระจายตัวของแมลงบนต้นยางพารา

ภาพที่ 2 ลักษณะการแพร่กระจายของแมลงเหนือรอยกรีด
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กินของเน่าเปื่อย ผุพัง เป็นอาหาร ระยะหนอนมีชีวิตอยู่

ในดิน ในช่วงฤดูฝน คือเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม 

ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศชุ่มชื้น 

วงจรชีวิตของแมลงกระเบื้อง
ไข่             

 มีขนาด 1.5 มิลลิ เมตร มีสีขาวครีม จนถึงสี

น�้าตาลแดง มีลักษณะกลมรี มีอายุ 4-7วัน จะฟักออก

มาเป็นตัวหนอน

ตัวหนอน  

 มีขนาด 7-11 มิลลิเมตร ตัวหนอนระยะแรกมี

สีขาวครีม ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลเหลือง ตัวหนอน

ลอกคราบ 6-11 ครั้ง จึงเปลี่ยนเป็นระยะดักแด้

ดักแด้   

 มีขนาด 6-8 มิลลิ เมตร มีสีขาวครีม จนถึงสี

น�้าตาลแดง

ตัวเต็มวัย  

 มีขนาด 5.8-6.3 มิลลิเมตร มีสีด�าหรือสีน�้าตาล

ด�า ล�าตัวเป ็นรูปไข ่  ตัวเมียหลังจากผสมพันธุ ์แล ้ว  

สามารถวางไข่ได้ครั้งละ 200-400 ฟอง

 

 ระยะเวลาการเจริญเติบโตจากตัวหนอนถึงตัว

เต็มวัย ใช ้ เวลาตั้ งแต ่  40-100 วัน ทั้ งนี้ ข้ึนอยู ่ กับ 

อุณหภูมิ ความชื้น และอาหารที่แมลงได้รับ

ลักษณะทั่วไปของแมลงกระเบื้อง 
หัว 

 มีสีน�้าตาลด�า มองเห็นริมฝีปากบนได้ชัดเจน ผิว

ไม่เรียบ ตากลมสีด�า หนวดสีน�้าตาล มี 11 ปล้อง

อก 

 อกปล้องแรก สีน�้าตาลด�า ผิวไม่เรียบ ด้านข้างโค้ง 

มีมุมแหลมทั้ง 4 มุม มีส่วนโค้งตรงกลาง 1 ลอน ขาสี

น�้าตาลด�า

ปีก 

 ปีกคู่หน้าหรือปีกแข็งสีเหมือนหัวและอก มุมฐาน

ปีกแข็งเป็นมุมแหลมท้ัง 2 มุม รีบปีกแข็งค่อยๆ สอบ

ลงตรงกลางปีก และมาชนกันที่ปลายปีก มีเส้นที่เป็น

ร่องตามยาวของปีกชัดเจน มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ

ล�าตัว

ท้อง 

 ปล้องท้องส่วนล่างมองเห็น 5 ปล้อง ปล้องที่ 4 

แคบที่สุด ปลายปล้องสุดท้ายมน ตามปล่องท้องมีขน

ละเอียดสั้นกระจายอยู่ทั่วไป

 

ขนาดล�าตัว 

 ยาว 4.5-6.0 มม. กว้าง 2.0-3.0 มม.

การเข้าท�าลายพืชอาศัย
 Anfress  (1926, อ ้างตามสมหมาย 2533)

รายงานพบการระบาดของแมลงปีกแข็ง  M. murinus  

Baudi (ค.ศ. 1925-1926) ในสวนองุ ่นทางภาคเหนือ

ของประเทศอียิปต์ เน่ืองจากสภาพแวดล้อมมีใบไม้

ทับถมอยู ่เป ็นจ�านวนมาก แมลงมอดกระเบื้อง เข ้า

ท�าลายช่อดอกองุ ่น ท�าให้ช่อดอกองุ ่นร่วงมาก  การ

ป้องกันก�าจัดโดยการตัดก่ิงทิ้ง และเผาท�าลายเศษใบไม้ 

และกิ่งไม้ผุเพื่อลดประชากรแมลงดังกล่าว 

 ส�าหรับในประเทศไทย รายงานพบว่า แมลง

กระเบื้อง สกุล M. villager เป็นศัตรูพืช ในปี พ.ศ. 2530 

  

ภาพที่ 3  ลักษณะทั่วไปของแมลงกระเบื้อง ก.ตัวผู้ ข.ตัวเมีย

ก ข
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พบด้วงชนิดนี้แทะเปลือกล�าต้นกาแฟท่ี อ.เขาค้อ จังหวัด

เพชรบูรณ์ และในปี พ.ศ.2535 พบการเข ้าท�าลาย

ต้นกระโดนที่จังหวัดพิษณุโลก (สมหมาย,  2533)

 Seena and Thomas (2013) รายงานพบแมลง

กระเบื้อง สกุล M. villager เข้าท�าลายต้นกล้ายาสูบ 

ต้นยางพารา มะม่วง  มะม่วงหิมพานต์  จามจุรี ใน

รัฐเคอราลา (Kerala) ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย  พบ

แมลงเข้าไปกัดกินรากของต้นไม้ดังกล่าวในระยะต้นกล้า 

จึงส่งผลให้ต้นกล้ายืนต้นตาย 

ผลกระทบต่อมนุษย์
 โสภณ (2557) กล่าวว่า แมลงกระเบื้อง  ที่เป็นตัว

เต็มวัย สามารถอพยพเข้ามาอาศัย และเพ่ิมจ�านวน

ประชากรได้อย่างมากมายภายในบ้านเรือน ซึ่งหาก

แมลงดังกล่าวเข้าหูอาจท�าให้หูอักเสบได้  รวมทั้งอาจ

ท�าให้เกิดโรคภูมิแพ้ในระบบทางเดินหายใจ หรือภูมิแพ้

ที่ผิวหนังได้ จากกลิ่น เกล็ด และขนท่ีหลุดร่วง หรือ

แม้กระท่ังหนามท่ีขา นอกจากน้ี ยังสามารถน�าโรค

อาหารเป็นพิษ 2 ชนิด ได้แก่เชื้ออีโคไล (Escheri-

chia coli) ซึ่งพบในอุจจาระ และเชื้อซาลโมเนล่า (Sal-

monella sp.) มาสู่คนได้ เชื้อโรคจะติดมาตามขาและ

ล�าตัวของแมลง หากปนเปื้อนในอาหารหรือน�้าดื่มของ

คน จะท�าให้ป่วยได้ ดังนั้น หากพบต้องรีบก�าจัดทันที

ชนิดของสารเคมีก�าจัด
 1. การใช้สารเคมีในบ้านเรือน แนะน�าให้ใช้สาร

เคมีกลุ่มสารไพรีทรอยด์ ชนิดไซฟลูทริน 1.5 เปอร์เซ็นต์ 

เดลตามิทริน 0.5 เปอร ์เซ็นต์ หรือซัยเปอร์มิทริน 5 

เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น สารเหล่าน้ีเป็นสูตรน�้ามันละลาย

น�้า หรือสูตรอีซี (EC) โดยน�าสารเคมีไปผสมกับน�้าให้

ได้น�้ายาที่มีตัวสารออกฤทธ์ิ 0.2 กรัมในน�้ายาที่ผสม

แล้ว 50 มิลลิลิตร แล้วน�าไปฉีดพ่นโดยใช้เครื่องพ่น

แบบสูบอัดลม พ่นให้ละอองน�้ายาตกลงถูกตัวแมลง

เป้าหมาย หรือพ่นบนพ้ืนผิวแหล่งที่อยู่อาศัยของด้วง

เพ่ือฆ ่าระยะตัวหนอนด้วย โดยพ่นในปริมาณ 50 

มิลลิลิตรต ่อพ้ืนที่หนึ่ งตารางเมตร หรือหากจะพ่น

ตามผนังอาคารบ้านเรือนที่ด้วงเคยมาเกาะก็สามารถ

ท�าได้  แต่ต้องเลือกใช้สารไซฟลูทรินแบบสูตรผงละลาย

น�้าแทน (สูตร WP) เนื่องจากถ้าใช้สูตรน�้ามันพ่นบน

ผนังไม้ อิฐหรือปูน ผนังเหล่านี้จะดูดตัวสารออกฤทธ์ิ

เข้าไปในเน้ือของมันเสียหมด เพราะสูตรน�้ามันจะมี

อนุภาคเล็กกว่าแบบสูตรผง ฤทธ์ิของสารเคมีดังกล่าว

เมื่อถูกตัวด้วงจะท�าให้ด้วงตายภายใน 24 ชั่วโมง และ

มีฤทธ์ิตกค้างบนผนังอาคาร บ้านเรือน ประมาณ 6 

เดือน ด้วงจะได้ไม่มาเกาะอีก สารเคมีดังกล่าวไม่เป็น

อันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง สามารถพ่นซ�้าได้ทุก 

6 เดือน 

 2. การใช้สารเคมีในแปลงเกษตรกร แนะน�าให้

ใช้สารเคมีดังต่อไปนี้

  • คาร์บาริล (เซพวิล 85 WP) อัตราการใช้  40 

กรัม ต่อน�้า 20 ลิตร   

  • คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์) อัตราการใช้  40 

มิลลิลิตร ต่อน�้า 20 ลิตร      

  • คลอร์ไพริฟอส (ลอร์สแบน 40EC) อัตรา

การใช้  400 มิลลิลิตร ต่อน�้า 20 ลิตร
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ข่าวสถาบันวิจัยยาง

ย้ายข้าราชการ
 กรมวิชาการเกษตร มีค�าสั่งที่ 836/2558 ลงวันที่ 

1 พฤษภาคม  2558  ย้ายนางสาวนิภาภรณ์  ชูศรีนวน  

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัยยาง

บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง ไปสังกัด กลุ่ม

วิจัยและพัฒนา ศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเกษตร

สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส�านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ

ย้ายนางสาวธมลวรรณ ขิวรัมย์ นักวิชาการเกษตร

ช�านาญการ กลุ่มควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ 

สถาบันวิจัยยาง ไปสังกัดกลุ่ม วิจัย ศูนย์วิจัยยาง

บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง

เลื่อนข้าราชการ
 กรมวิชาการเกษตร มีค�าสั่งที่ 1026/2558 ลง

วันที่  29 พฤษภาคม 2558 เลื่อนนางสาวอธิวีณ์  

แดงกนิษฐ์ เศรษฐกรช�านาญการ กลุ่มวิจัยเสถียรภาพ

ราคายาง ส�านักงานตลาดกลางยางพารานครศรี-

ธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยยาง 

กรมวิชาการเกษตร มาด�ารงต�าแหน่ง  เศรษฐกร

ช�านาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยยาง 

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงต�าแหน่งภายใน

สถาบันวิจัยยาง เพื่อให้การบริหารงาน และการปกครอง

บังคับบัญชาของผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยยาง เป็น

ไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ 

กรมวิชาการเกษตรจึงมีค�าสั่งที่  884/2558 ลงวันท่ี 

11 พฤษภาคม  2558 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยยาง ในกรณีไม่อยู่ หรือไม่อาจ

ปฏิบัติราชการได้ เรียงตามล�าดับ ดังน้ี 1.นายอารักษ์  

จันทุมา  ผู้ เชี่ยวชาญด้านยางพารา 2.นางณพรัตน์  

วิ ชิ ต ช ล ชั ย  นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ช� า น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ 

3.นางสาวนภาวรรณ  เลขะวิพัฒน์  นักวิชาการเกษตร

ช� า น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ  4 . น า ย วี ร ชั ย   ชุ ณ ห สุ ว ร ร ณ 

นักวิ เคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ 

5.นายไพรัตน์  ทรงพานิช นักวิชาการเกษตรช�านาญการ

พิเศษ และ 6.นางปูธิตา เปรมกระสิน นักวิชาการเกษตร

ช�านาญการพิเศษ

แต่งตั้งผู้อ�านวยการกลุ่ม
 กรมวิชาการเกษตรมีค�าสั่งท่ี 794/2558 ลงวันที่ 

27 เมษายน  2558 แต่งตั้งนางสาวนภาวรรณ เลขะ-

วิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ กลุ่ม

วิชาการ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ท�าหน้าท่ี

ผู้อ�านวยการกลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

เกษตร

อนุญาตให้ข้าราชการขยายเวลาศึกษาต่อ
 กรมวิชาการเกษตรมีค�าสั่งท่ี 967/2558 ลงวันที่ 

22 พฤษภาคม  2558  ให้นางสาวภัทรียา  เอื้อสว่างพร 

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มอุตสาหกรรม สถาบัน

วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ขยายเวลาศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีโพลิเมอร์ ณ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อีก 1 ภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  2558 ถึง 31 

ธันวาคม  2558 เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดท�า

วิทยานิพนธ์

ตั้งกองการยาง
 ตามท่ีจะมีการตั้งการยางแห่งประเทศไทย โดย

จะโอนกิจการของกรมวิชาการเกษตรในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
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กับราชการของสถาบันวิจัยยาง ไปเป็นการยางแห่ง

ประเทศไทย เว้นแต่บรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ 

หนี้สิน ภาระผูกพัน และงบประมาณในส่วนท่ีเก่ียวกับ

การด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง

 กรมวิชาการเกษตรจึงมีค�าสั่งที่ 837/2558 ลง

วันท่ี 1 พฤษภาคม  2558 ตั้งกองการยาง โดยให้มี

ฐานะเทียบเท่ากอง ขึ้นกับอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

หรือรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย

ประชุมองค์กรยางระหว่างประเทศ
  สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (Asso-

ciation of Natural Rubber Producing Countries: 

ANRPC) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา

แบบจ�าลองเพ่ือพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานของ

ยางพารา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันท่ี 27 – 30 เมษายน 2558 

ณ โรงแรม Asita Eco Resort จังหวัดสมุทรสงคราม 

เพ่ือพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานของยางพารา โดยใช้

โมเดลทางเศรษฐศาสตร์ และข้อมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงาน

ตัวแทนประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีผู้เข้า

ร่วมประชุมจากประเทศไทยและประเทศสมาชิก จ�านวน 

40 คน  

 นอกจากนั้น  ANRPC ยังได้จัดประชุมเ พ่ือ

ปรึกษาหารือในการสร้างความเข้มแข็งในอุตสาหกรรม

ยางระหว่างประเทศสมาชิกผู้ ผลิตยางธรรมชาติ  

ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรม 

Intercontinental กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

โดยมีนายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

ยาง และคณะ รวม 4 คน เข้าร่วมประชุม

  สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (In-

ternational Rubber Research and Development 

Board: IRRDB) ประชุมด้านการแลกเปลี่ยนพันธ์ุยาง 

ระหว่างประเทศ ระหว่างวันท่ี 11 – 14 พฤษภาคม 

2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ และดูงาน 

ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือ

เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพันธุ์ยาง แนวทางหรือมาตรฐาน

ส�าหรับวางแผนปลูกเปรียบเทียบพันธ์ุ การบ�ารุงรักษา 

บันทึกข้อมูล และการรายงานผลของประเทศสมาชิก 

IRRDB โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็น

เจ้าภาพจัดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน

 นอกจากนั้ น  IRRDB ยั ง ได้ จั ดประชุม เชิ ง

ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคโนโลยีการยาง และระบบบริหาร

คุณภาพส�าหรับธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางของ

ผู้ผลิตสินค้า ระหว่างวันที่ 20 – 28 พฤษภาคม 2558 

ผู้เข้าร่วมประชุมด้านการแลกเปลี่ยนพันธุ์ยางระหว่างประเทศซึ่งจัดโดย IRRDB
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ณ สถาบันการศึกษา Hevea ประเทศมาเลเซีย โดยมี

นายอดุลย์ ณ วิเชียร นักวิชาการเกษตรช�านาญการ 

และ นายกิตติคุณ บุญวานิช นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 

เดินทางไปร่วมประชุม

  บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จ�ากัด 

(International Rubber Consortium Limited: IRCo) 

จัดประชุมคณะกรรมการต้นทุนการผลิต ครั้งที่ 11 ใน

วันที่  8 มิถุนายน 2558 และประชุมคณะกรรมการ

โครงการส่งเสริมด้านอุปสงค์ยาง ครั้งท่ี 3 ในวันที่ 9 

มิถุนายน 2558 ณ เมือง Yogyakarta สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย โดยมีนายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล ผู้อ�านวยการ

สถาบันวิจัยยาง และคณะ รวม 4 คน เดินทางไปร่วม

ประชุม

เจ้าหน้าที่ต่างประเทศศึกษาดูงาน
  ผู้บริหารรัฐบาลศรีลังกาเดินทางมาศึกษา

ดูงานพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ ระหว่าง 23 – 26 เมษายน 

2558 ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ 

  เจ้าหน้าท่ีจากภาครัฐและเอกชนเมียนมาร์ 

น�าโดย Mr. Hla Myint ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตและ

ปลูกยางเมียนมาร์ จ�านวน 26 คน เดินทางมาศึกษา

ดูงานอุตสาหกรรมยางท่ีประเทศไทย โดยความร่วมมือ

ของสถาบันวิจัยยาง ระหว่างวันท่ี 24 – 31 พฤษภาคม 

2558

จัดนิทรรศการ
  สถาบันวิจัยยาง ร่วมจัดนิทรรศการ “วันพระยา

รัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ 

ประจ�าปี 2558” ระหว่างวันที่ 2 – 10 เมษายน 2558 

ณ ลานเรือพระ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง (ทุ่งแจ้ง) 

อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง

  สถาบันวิจัยยาง ร่วมจัดนิทรรศการงานเปิดบ้าน

งานวิจัยประจ�าปี  2558 ของกรมวิชาการเกษตร ใน

หัวข้อเรื่อง การวิวัฒนาการการผลิตยางพาราไทย

ครบวงจร ระหว่างวันท่ี 22 – 24 พฤษภาคม 2558 

ณ หน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

จัดสัมมนา/ฝึกอบรม
  สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร จัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขออนุญาต/การออก

ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 

โครงการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  (National 

เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชนเมียนมาร์ดูงานอุตสาหกรรมยางของไทย
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Single Window) วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ โรงแรม

พรรณราย จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมสัมมนาท้ังหมด 

80 คน 

  สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ

ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง จัดโครงการ

ฝึกอบรมพนักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง 

ประจ�าปี 2558 จ�านวน 5 หลักสูตร 10 รุ่น โดยในช่วง

เดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 มีการฝึกอบรม ดังนี้

นิทรรศการ “วันพระยารัษฎา บิดายางพาราไทย และวันยางพาราแห่งชาติ ประจำาปี 2558” ที่จังหวัดตรัง

นิทรรศการงานเปิดบ้านงานวิจัยประจำาปี 2558 ของกรมวิชาการเกษตร
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พนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร “การแปรรูปยางดิบ”

 1. หลักสูตร “โรคและศัตรูยาง” จ�านวน 2 รุ่น ณ 

โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม 

   รุ่นที่ 5 ระหว่างวันท่ี 25 – 27 เมษายน 2558  

มีผู้เข้าฝึกอบรม จ�านวน 64 คน 

   รุ่นที่  6  ระหว่างวันท่ี 28 – 30 เมษายน 2558  

มีผู้เข้าฝึกอบรม จ�านวน 64 คน

 2. หลักสูตร “พันธ์ุและการจ�าแนกพันธ์ุยาง” 

จ�านวน 2 รุ่น ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัด

นครพนม 

   รุ่นที่ 5 ระหว่างวันท่ี 25 – 27 เมษายน 2558  

มีผู้เข้าฝึกอบรม จ�านวน 65 คน 

   รุ่นท่ี 6 ระหว่างวันที่ 28 –30 เมษายน 2558  

มีผู้เข้าฝึกอบรม จ�านวน 64 คน

 3. หลักสูตร “การผลิตและขยายพันธ์ุยาง” 

จ�านวน 2 รุ่น ณ โรงแรมนิวแทรเวิล ลอร์จ จังหวัด

จันทบุรี

   รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558  

มีผู้เข้าฝึกอบรม จ�านวน 41 คน

   รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2558  

มีผู้เข้าฝึกอบรม จ�านวน 40 คน

 4. หลักสูตร “การแปรรูปยางดิบ” จ�านวน 2 รุ่น 

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา 

   รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2558  

มีผู้เข้าฝึกอบรม จ�านวน 40  คน

   รุ่นที่  2  ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2558  

มีผู้เข้าฝึกอบรม จ�านวน 40  คน

 5. หลักสูตร “การผลิตผลิตภัณฑ์จากน�้ายาง” 

จ�านวน 2 รุ่น ณ กลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง 

กรมวิชาการเกษตร 

   รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2558  มี

ผู้เข้าฝึกอบรม จ�านวน 20 คน

   รุ ่นที่  2  ระหว ่างวันที่  29 มิ ถุนายน – 1 

กรกฎาคม 2558  มีผู้เข้าฝึกอบรม จ�านวน 20 คน






