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บทบรรณาธิการ

 การทำาสวนยางพารา มีอุตสาหกรรมเกิดขึ้น 2 ด้าน 

คือ อุตสาหกรรมนำ้ายาง และ อุตสาหกรรมไม้ยางพารา 

โดยอุตสาหกรรมทั้ง 2 ด้านนี้ ประกอบด้วยอุตสาหกรรม

ต้นนำ้า กลางนำ้า และปลายนำ้า มีความเกี่ยวข้องกับผู้คน

มากมาย หลากหลายอาชีพ และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

หลายแสนล้านบาท

 ท่ีผ่านมา นโยบายของรัฐบาลได้มุ่งเน้นการใช้

ประโยชน์จากนำ้ายางพาราเป ็นหลัก มิได ้มองเห็น

ประโยชน ์จากการนำาไม ้ยางพาราไปใช ้  ทั้ ง  ๆ ท่ี

ประเทศไทยมีกำาลังผลิตไม้ท่อนป้อนสู่อุตสาหกรรมไม้

ยางพาราของประเทศประมาณปีละ 300,000 ไร่ คิดเป็น

ปริมาณเน้ือไม้ประมาณ 11.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

และสามารถนำาไม้ยางพารามาใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 

70-75 ของปริมาณไม้ท ่อนที่ผลิตได้ต ่อไร ่  โดยไม้

ยางพาราส่วนใหญ่จะถูกนำามาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ และ

ไม้ยางพาราแปรรูป ซึ่งมีมูลค่าส่งออกไม่ตำ่ากว่าปีละหมื่น

ล้านบาท เนื่องจากอุตสาหกรรมไม้ยางพาราขยาย

ตัวอย่างรวดเร็ว และเป็นที่ต้องการของตลาดท้ังในและ

ต่างประเทศ อาทิ เครื่องเรือนไม้ ของเล่น แผ่นไม้อัด 

ไม้ปาร์เกต์ ไม้เสาเข็ม ล้อไม้พันสายไฟ เชื้อเพลิง ลังใส่

ปลา เป็นต้น

  อุตสาหกรรมปลายนำ้า โดยเฉพาะกลุ ่มผู ้ผลิต

เฟอร์นิเจอร์ เป็นกลุ่มสินค้าท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมจากไม้

ยางพาราได้มากที่สุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมต้นนำ้า

และกลางนำ้า และมูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่อง

 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางของ

ไทยยังมีปัญหาการกีดกันทางการค้าจากตลาดยุโรป 

นอกจากน้ี บางครั้งผู้ผลิตไม้แปรรูปนิยมส่งออกไปต่าง

ประเทศท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่าขายในประเทศ เช่น 

สาธารณรัฐประชาชนจีีน ซึ่งเป็นคู่แข่งในอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ และมีความต้องการไม้แปรรูปเป็นจำานวน

มาก ทำาให้ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์มีความยุ่งยากใน

การบริหารจัดการวัตถุดิบ  และวางแผนด้านการตลาด 

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา มี

ปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งเสียเปรียบคู่แข่งขัน

ในด้านต่าง ๆ เช่น คุณภาพวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตและ

ค่าขนส่ง ต้นทุนค่าแรงงาน และการออกแบบสินค้า

 ในสถานกาณ์เช่นน้ี จึงได้มีการศึกษาแนวทางใน

การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไม้ยางพารา โดย

เฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของการปลูก

ยางของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ

ทั่ วไปของการแปรรูปไม ้ยางพารา และการผลิิต

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ตั้งแต่ต้นนำ้า กลางนำ้า และปลาย

นำ้า รวมท้ังศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของโรงงาน

แปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออก

เป็น 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรผู้ที่ขายไม้ยางพารา ลานรับซื้อ

ไม้ยางพารา และผู้ประกอบการแปรรูปไม้ยางพาราและ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ซึ่งรายละเอียดผลของการศึกษา

ครั้งนี้ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้                        

                                              ดร. วิทยา พรหมมี

บรรณาธิการ
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 วิธีวัดการเติบโตของพืชท่ีนิยมใช้และสามารถวัด

ได้อย่างง่าย ๆ ได้แก่ 1) การหานำ้าหนักสด เป็นวิธีวัดที่

ทำาได้ง่ายและอาจไม่จำาเป็นต้องทำาลายหรือเป็นอันตราย

ต่ออวัยวะพืชหรือระบบการเติบโตของต้นพืช อย่างไร

ก็ตาม อวัยวะของพืชที่ใช้วัดนั้นอาจต้องถูกแยกออกมา

จากต้นพืช หรือในบางกรณีท่ีต้องการวัดพืชทั้งต้น ต้อง

แยกต้นพืชออกมาจากดินหรือวัสดุปลูก ซึ่งเป็นไปได้ยาก

ที่จะไม่ทำาให้เกิดการกระทบกระเทือนหรือเป็นอันตราย

ต่อต้นพืช ดังน้ัน การวัดหานำ้าหนักสดของพืชในทาง

ปฏิบัติจำาเป็นต้องใช้วิธีสุ่มตัวอย่างต้นพืชมาเป็นระยะ ๆ 

จากต้นพืชที่มีอยู่เป็นลำาดับ 2) การหานำ้าหนักแห้ง ให้ผล

ดีกว่านำ้าหนักสด เพราะนำ้าหนักสดของพืชที่เพ่ิมข้ึนนั้น

อาจเป็นผลมาจากการท่ีต้นพืชทั้งต้นได้รับนำ้าเข้าไป

มากกว่าปกติ และนำ้าหนักสดท่ีวัดได้มีความแปรปรวน

อย่างมากและไม่แน่นอน เน่ืองจากได้รับนำ้าในปริมาณท่ี

แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ในต้นอ่อนของพืชท่ีเพ่ิง

งอกนั้น นำ้าหนักแห้งของพืชที่กำาลังเริ่มเติบโตโดยปกติจะ

ลดลง ขณะท่ีนำ้าหนักสดกลับมีค่าเพ่ิมขึ้น ในกรณีเช่นน้ี 

การหานำ้าหนักสดจะเป็นวิธีการวัดการเติบโตที่ดีกว่าการ

หานำ้าหนักแห้ง 3) การวัดความกว้างหรือความยาว เป็น

วิธีวัดที่เหมาะสมสำาหรับวัดการเติบโตของอวัยวะพืชท่ีมี

การเติบโตไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยมีการเพ่ิมของ

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างสมำ่าเสมอ 4) การหาพ้ืนท่ี 

นิยมใช้ในกรณีท่ีมีการเติบโตเป็น 2 มิติ ท้ังความกว้าง

หรือความยาว และความหนา ตัวอย่างในกรณีของใบที่มี

การเพ่ิมขนาด หรือใบที่กำาลังขยายตัว (ลิลลี่, 2549) วิธี

การวัดการเติบโตต่าง ๆ ที่กล่าวมา จัดเป็นวิธีหลักที่นิยม

ใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดการเติบโตของพืชชั้นสูง สำาหรับ

ต้นยางวิธีท่ีนิยม คือ วัดความยาวเส้นรอบวงลำาต้นที่

ความสูงจากพ้ืนดินระดับหนึ่ง เช ่น 150 หรือ 170 

เซนติเมตรจากพื้นดิน 

 พิศมัย (2551) กล่าวว ่าขนาดลำาต ้นมีความ

สัมพันธ์กับการเปิดกรีด เนื่องจากการเปิดกรีดจะคำานึงถึง

ขนาดของต้นยางมากกว่าอายุต้นยาง โดยต้นยางที่

พร้อมจะเปิดกรีดได้ควรมีความยาวเส้นรอบวงลำาต้นไม่

ตำ่ากว่า 50 เซนติเมตร ที่ความสูง 150 เซนติเมตรจากพื้น

ดิน มีจำานวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำานวนทั้งหมด หรือ

มีจำานวนต้นยางท่ีมีความยาวเส้นรอบวงลำาต้นไม่ตำ่ากว่า 

45 เซนติเมตร มากกว่าร้อยละ 80 ของจำานวนท้ังหมด  

การเติบโตของลำาต ้นมีผลต ่อจำานวนวงท ่อนำ้ายาง 

เน่ืองจากเมื่อต้นยางอายุมากข้ึน เย่ือเจริญจะแบ่งตัว

ออกทางด้านนอกทำาให้ความหนาของเปลือกนอกเพิ่มขึ้น 

ในขณะเดียวกันมีการสร้างท่อนำ้ายางเพ่ิมขึ้นควบคู่กันไป

ด้วย ซึ่งความหนาของเปลือกและจำานวนวงท่อนำ้ายาง 

โดยทั่วไปเพ่ิมในอัตราค่อนข้างสูงเมื่อต้นยางอายุน้อย 

เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเติบโต การทำาให้ต้นยางมีการ

ภรภัทร สุชาติกูล
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เติบโตที่สูงได้ต้องมีการจัดการท่ีดี และดินต้องมีความ

อุดมสมบูรณ์ หากดินขาดธาตุอาหารจะส่งผลให้การแบ่ง

ตัวของเย่ือเจริญไม่เป็นไปตามปกติ ต้นยางที่ปลูกใน

สภาพเหมาะสม คือ มีความเป็นกรดเป็นด่างของดิน อิน

ทรียวัตถุ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างธาตุอาหารพืชเหมาะ

สมจะสามารถเปิดกรีดได้เร็ว และให้ผลผลิตสูง

 การประเมินการเติบโตของต้นยางในแต่ละสวน

นั้นทำาได้ โดยนำาค่าความยาวเส้นรอบวงลำาต้นเฉลี่ยของ

สวนน้ันมาเทียบกับค่าระดับการเติบโตท่ีมีการจัดลำาดับ

ไว้เพ่ือเป็นค่ามาตรฐานไว้เปรียบเทียบ เช่น ถ้าวัดความ

ยาวเส้นรอบวงลำาต้นที่ความสูง 150 ซม. ของต้นยางอายุ 

3 ปี ในแปลงต่าง ๆ จำานวน 3 แปลง ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

30.0, 26.5 และ 24.7 ซม. ตามลำาดับ จะประเมินว่าต้น

ยางในแต่ละแปลงมีการเติบโตแตกต่างกันหรือไม่ และ

อยู่ในระดับใด ต้องนำามาเทียบกับค่ามาตรฐานการ

เติบโตที่ วัดจากความสูงที่ ระดับเดียวกัน และค ่า

มาตรฐานควรเป็นค่าท่ีบอกเป็นช่วง (Range) เพ่ือให้

สามารถครอบคลุมได้ทุกค่าท่ีวัดได้ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีค่า

มาตรฐานการเติบโตของยางพันธุ ์  RRIT 251 ค ่า

มาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นค่ามาตรฐานการเติบโต

ของต้นยางพันธุ์ RRIM 600 และไม่ได้เป็นค่าท่ีบอกเป็น

ช่วง โดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้กำาหนด

มาตรฐานการเติบโตของต้นยางพันธุ์ RRIM 600 ดัง

แสดงไว้ในตารางที่ 1

 จากการศึกษาของ สายใจ และคณะ (2553) โดย

การนำาความยาวเส้นรอบวงลำาต้นของต้นยางพันธุ์ RRIM 

600 อายุ 4 ปีจำานวน 4,154 ต้น มาวิเคราะห์การแจกแจง

ความถ่ี และพบว่าเส้นโค้งการแจกแจงมีลักษณะคล้าย

ระฆังควำ่า (Gaussian distribution curve) แสดงให้เห็น

ว่าตัวอย่างมีการกระจายตามโอกาสปกติของความน่าจะ

เป็น และสามารถใช้เป็นตัวแทนของพ้ืนท่ีศึกษาได้ จาก

น้ันผู้วิจัยได้นำาข้อมูลท้ังหมดมาจัดระดับการเติบโตของ

ยาง (Ranking) เป็น 6 ระดับ คือ การเติบโตตำ่ามาก (Very 

low), ตำ่า (Low), ค่อนข้างตำ่า (Moderately low), ค่อน

ข้างดี (Moderately high),  ดี (High), และดีมาก (Very 

high) โดยแต่ละระดับห่างกัน 6.4 เซนติเมตร (1 เท่า ของ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) (ตารางที่ 2) ผลการจัดระดับ

สอดคล้องกับมาตรฐานการเติบโตของต้นยาง ซึ่งเสนอ

โดยสถาบันวิจัยยาง (2550) 

 ในการจัดระดับการเติบโตครั้งน้ีจะทำาการศึกษา

ตั้งแต่ยางอายุ 1 ปี จนถึง 7 ปี และแยกระดับชั้นวินิจฉัย

ออกเป็น ตำ่ามาก ตำ่า ค่อนข้างตำ่า ค่อนข้างดี ดี และดีมาก 

ทำาการจัดระดับโดยการเก็บข้อมูลเส้นรอบวงลำาต้นยาง

ในแต ่ละช ่วงอายุ  จากสวนยางพันธุ ์  RRIT 251 

(สถาบันวิจัยยาง 251) ให้กระจายครอบคลุมทุกระดับ

การเติบโต จำานวนหลาย ๆ สวน แล้วทำาการแยกชั้น

วินิจฉัยโดยใช้ทฤษฏี Gaussian distribution และใช้ค่า 

Standard deviation ในการจัดระดับ 

ตารางท่ี 1  ระดับการเติบโตของต้นยางพนัธ์ุ RRIM 600 ก่อนเปิดกรีด โดยใช้ความยาวเส้นรอบวง
ล�าต้นท่ีความสงู 150 เซนตเิมตรจากพืน้ดนิ
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6

อายุ (ปี)
ความยาวเส้นรอบวงล�าต้น (ซม.)

ต�่า ปานกลาง สูง

ที่มา: ดัดแปลงจากสถาบันวิจัยยาง (2550)
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การด�าเนินการวิจัย
การเก็บข้อมูล 

 ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลท่ีอยู่เจ้าของสวนยาง

พร้อมที่ต้ังสวนยางของผู้ขอทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง

ที่ปลูกยางพันธุ์ RRIT 251 อายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 7 ปี ในพื้นที่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด

สุราษฎร์ธานี (สวนยางท่ีขอรับทุนสงเคราะห์การทำาสวน

ยางในปี 2552 ถึงปี 2559) จากนั้นออกสำารวจเก็บข้อมูล

ความยาวเส้นรอบวงลำาต้นจากข้อมูลท่ีได้ โดยเลือก

เฉพาะสวนยางที่มีขนาดสวน 3 - 5 ไร่ ขึ้นไป หรือมี

จำานวนต้นยางไม่ตำ่ากว่า 200 ต้น และเป็นแปลงที่ต้นยาง

มีการเจริญเติบโตอย่างสมำ่าเสมอ ถ้าเป็นแปลงขนาด

ใหญ่ ทำาการคัดเลือกเฉพาะบางส่วนของแปลงท่ีมีความ

สมำ่าเสมอของต้นยาง การเก็บข้อมูลในแต่ละช่วงอายุให้

ครอบคลุมทุกระดับขนาดของต้นยางท้ังตำ่า ปานกลาง 

และสูง โดยวัดความยาวเส้นรอบวงลำาต้นที่ความสูง 150 

เซนติเมตร จากพื้นดินจำานวน 100 ต้น/สวน จำานวนอายุ

ละประมาณ 40 - 50 สวน

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ข้อมูลความยาวเส้นรอบวงลำาต้นท่ีได้ท้ังหมดนำา

มาหาค่าเฉล่ีย (Mean) และตรวจสอบลักษณะการกระ

จายของข้อมูลว่ามีการกระจายแบบปกติหรือไม่ โดยการ

วิเคราะห์การแจกแจงความถ่ีและแสดงภาพด้วยฮีสโต

แกรม จากนั้นทำาการจัดระดับการเติบโตของยาง ออก

เป็น 6 ระดับ คือ การเติบโตตำ่ามาก, ตำ่า, ค่อนข้างตำ่า, 

ค่อนข้างดี,  ดี, และดีมาก โดยแต่ละระดับห่างกันเท่ากับ

ค่าเฉลี่ยบวกลบด้วย 1 เท่า ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยและวิจารณ์
 การสำารวจสวนยางท่ีปลูกยางพันธุ์ RRIT 251  ที่

มีอายุตั้งแต่ 1 ถึง 7 ปี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ

วัดขนาดเส้นรอบวงลำาต้นของต้นยางระยะก่อนเปิดกรีด 

ที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน จำานวน 100 ต้นต่อ

สวน สามารถดำาเนินการเก็บข้อมูลขนาดเส้นรอบวง

ลำาต้นได้ท้ังสิ้น 54,400 ต้น จากสวนยางจำานวน 544 

แปลง แบ่งเป็นกลุ่มต้นยางที่มีอายุต่าง ๆ กัน ดังแสดงไว้

ในตารางที่ 3 

 จากน้ันนำาข้อมูลขนาดความยาวเส้นรอบวงท่ีได้

ในแต่ละแปลงมาพิจารณาคัดเลือกตัดค่าท่ีต่างจากกลุ่ม

มาก ๆ ในด้านตำ่าทิ้งไป โดยมีสมมุติฐานว่าน่าจะเป็นต้น

ที่ปลูกซ ่อมแทนต้นท่ีตาย พบว่า มีจำานวนข้อมูลที่

สามารถนำามาจัดระดับการเติบโตในกลุ่มอายุต่าง ๆ ดัง

แสดงไว้ในตารางที่ 3

ตารางท่ี 2  ผลการจัดระดับการเติบโตของยางพนัธุ ์RRIM 600 อายุ 4 ปี โดยการวดัความยาว
เส้นรอบวงล�าต้นท่ีความสงู 150 เซนติเมตร จากพืน้ดนิ 

< 17.8

17.8 – 24.2

24.3 – 30.6

30.7 – 37.0

37.1 – 43.5

> 43.5

ตำ่ามาก 

ตำ่า 

ค่อนข้างตำ่า

ค่อนข้างดี

ดี

ดีมาก

ระดับการเติบโต ความยาวเส้นรอบวงล�าต้น (ซม.)

ที่มา: สายใจ และคณะ (2553)

4 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 32 มกราคม-มีนาคม 2561



 ข้อมูลที่คัดกรองแล้วในแต่ละกลุ่มอายุนำามาหาค่า

สูงสุด (Maximum) และคำ่าตำ่าสุด (Minimum) วัดแนว

โน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ ฐานนิยม (Mode) คือ ค่า

ข้อมูลท่ีพบบ่อยที่สุด มัธยฐาน (Median)  คือ ค่าของ

ข้อมูลที่อยู่ก่ึงกลางของกลุ่มข้อมูล และค่าเฉลี่ย (Mean) 

วัดการกระจายของข ้อมูลโดยใช ้ค ่าส ่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation : sd) จากนั้นทำาการ

ตรวจสอบลักษณะการกระจายของข้อมูล  โดยการ

แจกแจงความถี่และแสดงภาพด้วยฮีสโตแกรม พบว่า มี

ลักษณะรูปร่างคล้ายระฆังควำ่าหรือใกล้เคียง   แสดงให้

เห็นว่าตัวอย่างทุกกลุ ่มอายุมีการกระจายแบบปกติ 

สามารถใช้เป็นตัวแทนของขนาดต้นยางท่ีศึกษาในแต่ละ

กลุ่มอายุได้ (ตารางที่ 4 และ ภาพที่ 1 ถึง 5) 

ต้นยางในกลุ่มอายุ 1 - 2 ปี 

 มีจำานวนข้อมูล 5,222 ข้อมูล มีขนาดเส้นรอบวง

ลำาต้นสูงสุด 27.0 เซนติเมตร ตำ่าสุด 5.0 เซนติเมตร 

ฐานนิยมเท่ากับ 13.3 เซนติเมตร มัธยฐานเท่ากับ 13.3 

เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของเส้นรอบวงลำาต้นเท่ากับ 13.8 

เซนติเมตร และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.7 เซนติเมตร 

(ตารางที่ 4) 

ต้นยางในกลุ่มอายุ 2 - 3 ปี 

 มีจำานวนข้อมูล 9,560 ต้น มีขนาดเส้นรอบวง

ลำาต้นสูงสุด 40.4 เซนติเมตร ตำ่าสุด 7.4 เซนติเมตร 

ฐานนิยมเท่ากับ 21.1 เซนติเมตร มัธยฐานเท่ากับ 21.1 

เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของเส้นรอบวงลำาต้นเท่ากับ 21.0 

เซนติเมตร และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.3 เซนติเมตร

ต้นยางในกลุ่มอายุ 3 - 4 ปี 

 มีจำานวนข้อมูล 7,516 ต้น มีขนาดเส้นรอบวง

ลำาต้นสูงสุด 63.9 เซนติเมตร ตำ่าสุด 11.9 เซนติเมตร 

ฐานนิยมเท่ากับ 33.6 เซนติเมตร มัธยฐานเท่ากับ 33.6 

เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของเส้นรอบวงลำาต้นเท่ากับ 33.4 

เซนติเมตร และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.2 เซนติเมตร

ต้นยางในกลุ่มอายุ 4 - 5 ปี 

 มีจำานวนข้อมูล 6,474 ต้น มีขนาดเส้นรอบวง

ลำาต้นสูงสุด 60.0 เซนติเมตร ตำ่าสุด 26.8 เซนติเมตร 

ฐานนิยมเท่ากับ 42.0 เซนติเมตร มัธยฐานเท่ากับ 42.0 

เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของเส้นรอบวงลำาต้นเท่ากับ 41.9 

เซนติเมตร และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.0 เซนติเมตร

ตารางท่ี 3  การแบ่งกลุ่มต้นยางตามอายุต่าง ๆ จากการส�ารวจสวนยางทีป่ลกูยางพนัธ์ุ RRIT 251 
ท่ีมีอายุต้ังแต่ 1 - 7 ปี ในพืน้ท่ีจังหวดัสรุาษฏร์ธานี
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หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บหมายถึง จำานวนต้นยางหลังจากตัดค่าที่ต่างจากกลุ่มมาก ๆ ในด้านตำ่าทิ้งไป

5 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 32 มกราคม-มีนาคม 2561



ต้นยางในกลุ่มอายุ 5 - 6 ปี 

 มีจำานวนข้อมูล 6,977 ต้น มีขนาดเส้นรอบวง

ลำาต้นสูงสุด 74.0 เซนติเมตร ตำ่าสุด 20.5 เซนติเมตร 

ฐานนิยมเท่ากับ 49.0 เซนติเมตร มัธยฐานเท่ากับ 49.0 

เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของเส้นรอบวงลำาต้นเท่ากับ 48.5 

เซนติเมตร และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.0 เซนติเมตร

ต้นยางในกลุ่มอายุ 6 - 7 ปี  

 มีจำานวนข้อมูล 4,194 ต้น มีขนาดเส้นรอบวง

ลำาต้นสูงสุด 79.0 เซนติเมตร ตำ่าสุด 39.5 เซนติเมตร 

ฐานนิยมเท่ากับ 57.0 เซนติเมตร มัธยฐานเท่ากับ 58.0 

เซนติเมตร มีค่าเฉลี่ยของเส้นรอบวงลำาต้นเท่ากับ 57.3 

เซนติเมตร และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.6 เซนติเมตร

 เมื่อนำาข้อมูลทั้งหมดมาจัดระดับการเติบโตของต้น

ยางออกเป็น 6 ระดับ คือ การเติบโตตำ่ามาก, ตำ่า, ค่อน

ข้างตำ่า, ค่อนข้างดี, ดี และดีมาก โดยแต่ละระดับห่างกัน 

1 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า การเติบโตของ

ต้นยางพันธุ์ RRIT 251 ที่ระดับตำ่ามาก, ตำ่า, ค่อนข้างตำ่า, 

ค่อนข้างดี, ดี และดีมาก มีช่วงขนาดลำาต้นท่ีระดับ 150 

เซนติเมตรจากพื้นดิน อายุ 1 – 2 ปี เท่ากับ < 6.5, 6.5 – 

10.1, 10.2 – 13.8, 13.9 – 17.5, 17.6 – 21.2 และ > 

21.2 เซนติเมตร ตามลำาดับ  อายุมากกว่า 2 ปี – 3 ปี 

เท่ากับ < 10.5, 10.5 – 15.7, 15.8 – 21.0, 21.1 – 26.3, 

26.4 – 31.6 และ > 31.6 เซนติเมตร ตามลำาดับ อายุ

มากกว่า 3 ปี – 4 ปี เท่ากับ < 21.0, 21.0 – 27.1, 27.2 – 

33.3, 33.4 – 39.5, 39.6 – 45.7 และ > 45.7 เซนติเมตร 

ตามลำาดับ อายุมากกว่า 4 ปี – 5 ปี เท่ากับ < 30.0, 30.0 

– 35.9, 36.0 – 41.9, 42.0 – 47.9, 48.0 – 53.9 และ > 

53.9 เซนติเมตร ตามลำาดับ อายุมากกว่า 5 ปี – 6 ปี 

เท่ากับ < 36.6, 36.6 – 42.5, 42.6 – 48.5, 48.6 – 54.5, 

54.6 – 60.5 และ > 60.5 เซนติเมตร ตามลำาดับ และอายุ

มากกว่า 6 ปี – 7 ปี เท่ากับ < 47.2, 47.2 – 52.7, 52.8 – 

58.3, 58.4 – 63.9, 64.0 – 69.5 และ > 69.5 เซนติเมตร 

ตามลำาดับ (ตารางที่ 5) 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
 ผลการจัดระดับการเติบโตของต้นยางพันธุ์ RRIT 

251 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการจัดระดับการเติบโตของ

ต้นยางพันธุ์ RRIM 600 อายุ 4 ปี ซึ่งจัดทำาโดย สายใจ 

และคณะ (2553) พบว่า ยางพันธุ์ RRIT 251 ที่อายุ 4 ปี 

มีขนาดลำาต้นโตกว่ายางพันธุ์ RRIM 600 ในทุกระดับการ

เติบโต การประเมินระดับการเติบโตจึงควรใช ้ค ่า

มาตรฐานการเติบโตท่ีเป็นพันธุ์เดียวกันในการเปรียบ

เทียบ

ตารางท่ี 4  จ�านวนข้อมูล ค่าต�า่สดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของต้นยางพนัธุ์   
RRIT 251 ระยะก่อนเปิดกรดี แยกตามกลุม่อายุ

5,222

9,560

7,516

6,474

6,977

4,194

5.0

7.4

11.9

26.8

20.5

39.5

27.0

40.4

63.9

60.0

74.0

79.0

13.0

21.1

33.6

42.0

49.0

57.0

13.3

21.1

33.6

42.0

49.0

58.0

13.8

21.0

33.4

41.9

48.5

57.3

3.7

5.3

6.2

6.0

6.0

5.6

1 - 2  

2 - 3 

3 - 4

4 - 5

5 - 6

6 - 7

อายุ (ปี) ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ฐานนิยม มัธยฐาน ค่าเฉลี่ย
จ�านวน
ต้นยาง

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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 จากการสำารวจเพ่ือเก็บข้อมูลการเติบโตของต้น

ยางพบว่า การเติบโตของต้นยางมีหลาย ๆ ปัจจัยเข้ามา

เก่ียวข้อง ได้แก่ สภาพพ้ืนท่ี ลักษณะเน้ือดิน ปริมาณ

วัชพืช การใส่ปุ๋ย การปลูกพืชร่วมพืชแซม เป็นต้น สวน

ยางที่อยู่บนท่ีลาดชัน สวนยางท่ีปล่อยให้วัชพืชขึ้นจน

หนาแน่น และสวนยางที่ปลูกในสภาพพื้นที่ที่มีนำ้าขัง มัก

มีการเจริญเติบโตช้า ต้นมีขนาดเล็กแคระแกร็น และมี

ต้นตายหลายต้น การปลูกพืชแซมยางแล้วไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้

กับพืชแซมยางย่อมส่งผลให้ธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อ

การเจริญเติบโตของต้นยาง เป็นต้น ปัจจัยที่พบเหล่าน้ี

แสดงให้เห็นว่าหากต้องการให้ต้นยางเติบโตดี เพ่ือ

สามารถให้ผลผลิตที่สูง ต้องประกอบด้วยหลายปัจจัย จะ

จัดการปัจจัยใดปัจจัยเดียวไม่ได้ หากไม่มีปัจจัยอื่นมา

จำากัดการเติบโตของต้นยาง การใส่ปุ๋ยให้ต้นยางอย่างถูก

ต้องและเหมาะสมน่าจะทำาให้เกษตรกรสามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตยางได้อีก ทำาให้ต้นยางมีการ

ภาพที่ 1 ลักษณะการแจกแจงความยาวเส้นรอบวงล�าต้นของยางพันธุ ์

RRIT 251 อายุ 1 – 2 ปี วัดที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน 

ภาพที่ 3 ลักษณะการแจกแจงความยาวเส้นรอบวงล�าต้นของยางพันธุ ์

RRIT 251 อายุ 3 – 4 ปี วัดที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน 

ภาพที่ 5 ลักษณะการแจกแจงความยาวเส้นรอบวงล�าต้นของยางพันธุ์ 

RRIT 251 อายุ 5 – 6 ปี วัดที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน 

ภาพท่ี 6 ลักษณะการแจกแจงความยาวเส้นรอบวงล�าต้นของยางพันธุ์ 

RRIT 251 อายุ 6 – 7 ปี วัดที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน 

ภาพที่ 4 ลักษณะการแจกแจงความยาวเส้นรอบวงล�าต้นของยางพันธุ ์

RRIT 251 อายุ 4 – 5 ปี วัดที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน 

ภาพที่ 2 ลักษณะการแจกแจงความยาวเส้นรอบวงล�าต้นของยางพันธุ ์

RRIT 251 อายุ 2 – 3 ปี วัดที่ระดับ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน 

 

 

ภาพที ่1  ฮีสโตแกรมแสดงลกัษณะการแจกแจงความยาวเสน้รอบวงลาํตน้ของยางพนัธ์ุ RRIT 251 อาย ุ1 – 2 

ปี วดัท่ีระดบั 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน  

 

2) ตน้ยางในกลุ่มอายมุากกวา่ 2 ปี - 3 ปี มีจาํนวนขอ้มูล 9,560 ตน้ มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด 40.4 

เซนติเมตร ตํ่าสุด 7.4 เซนติเมตร ฐานนิยมเท่ากบั 20.0 เซนติเมตร มธัยฐานเท่ากบั 21.1 เซนติเมตร มีค่าเฉล่ีย

ของเสน้รอบวงลาํตน้เท่ากบั 21.0 เซนติเมตร และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.3 เซนติเมตร 

 

 

 

ภาพที ่2  ฮีสโตแกรมแสดงลกัษณะการแจกแจงความยาวเสน้รอบวงลาํตน้ของยางพนัธ์ุ RRIT 251 อาย ุ2 – 3 

ปี วดัท่ีระดบั 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน  

 

 

 

ภาพที ่1  ฮีสโตแกรมแสดงลกัษณะการแจกแจงความยาวเสน้รอบวงลาํตน้ของยางพนัธ์ุ RRIT 251 อาย ุ1 – 2 

ปี วดัท่ีระดบั 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน  

 

2) ตน้ยางในกลุ่มอายมุากกวา่ 2 ปี - 3 ปี มีจาํนวนขอ้มูล 9,560 ตน้ มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด 40.4 

เซนติเมตร ตํ่าสุด 7.4 เซนติเมตร ฐานนิยมเท่ากบั 20.0 เซนติเมตร มธัยฐานเท่ากบั 21.1 เซนติเมตร มีค่าเฉล่ีย

ของเสน้รอบวงลาํตน้เท่ากบั 21.0 เซนติเมตร และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.3 เซนติเมตร 

 

 

 

ภาพที ่2  ฮีสโตแกรมแสดงลกัษณะการแจกแจงความยาวเสน้รอบวงลาํตน้ของยางพนัธ์ุ RRIT 251 อาย ุ2 – 3 

ปี วดัท่ีระดบั 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน  

 

3) ตน้ยางในกลุ่มอายมุากกวา่ 3 ปี - 4 ปี มีจาํนวนขอ้มูล 7,513 ตน้ มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด 

63.9 เซนติเมตร ตํ่าสุด 11.9 เซนติเมตร ฐานนิยมเท่ากบั 33.0 เซนติเมตร มธัยฐานเท่ากบั 33.6 เซนติเมตร มี

ค่าเฉล่ียของเสน้รอบวงลาํตน้เท่ากบั 33.3 เซนติเมตร และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.2 เซนติเมตร 

 

 

 

ภาพที ่3  ฮีสโตแกรมแสดงลกัษณะการแจกแจงความยาวเสน้รอบวงลาํตน้ของยางพนัธ์ุ RRIT 251 อาย ุ3 – 4 

ปี วดัท่ีระดบั 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน  

 

4) ตน้ยางในกลุ่มอายมุากกวา่ 4 ปี - 5 ปี มีจาํนวนขอ้มูล 6,474 ตน้ มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด 

60.0 เซนติเมตร ตํ่าสุด 26.8 เซนติเมตร ฐานนิยมเท่ากบั 41.5 เซนติเมตร มธัยฐานเท่ากบั 42.0 เซนติเมตร มี

ค่าเฉล่ียของเสน้รอบวงลาํตน้เท่ากบั 41.9 เซนติเมตร และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.0 เซนติเมตร 

 

 

 

ภาพที ่4  ฮีสโตแกรมแสดงลกัษณะการแจกแจงความยาวเสน้รอบวงลาํตน้ของยางพนัธ์ุ RRIT 251 อาย ุ4 – 5 

ปี วดัท่ีระดบั 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน  

3) ตน้ยางในกลุ่มอายมุากกวา่ 3 ปี - 4 ปี มีจาํนวนขอ้มูล 7,513 ตน้ มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด 

63.9 เซนติเมตร ตํ่าสุด 11.9 เซนติเมตร ฐานนิยมเท่ากบั 33.0 เซนติเมตร มธัยฐานเท่ากบั 33.6 เซนติเมตร มี

ค่าเฉล่ียของเสน้รอบวงลาํตน้เท่ากบั 33.3 เซนติเมตร และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.2 เซนติเมตร 

 

 

 

ภาพที ่3  ฮีสโตแกรมแสดงลกัษณะการแจกแจงความยาวเสน้รอบวงลาํตน้ของยางพนัธ์ุ RRIT 251 อาย ุ3 – 4 

ปี วดัท่ีระดบั 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน  

 

4) ตน้ยางในกลุ่มอายมุากกวา่ 4 ปี - 5 ปี มีจาํนวนขอ้มูล 6,474 ตน้ มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด 

60.0 เซนติเมตร ตํ่าสุด 26.8 เซนติเมตร ฐานนิยมเท่ากบั 41.5 เซนติเมตร มธัยฐานเท่ากบั 42.0 เซนติเมตร มี

ค่าเฉล่ียของเสน้รอบวงลาํตน้เท่ากบั 41.9 เซนติเมตร และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.0 เซนติเมตร 

 

 

 

ภาพที ่4  ฮีสโตแกรมแสดงลกัษณะการแจกแจงความยาวเสน้รอบวงลาํตน้ของยางพนัธ์ุ RRIT 251 อาย ุ4 – 5 

ปี วดัท่ีระดบั 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน  

5) ตน้ยางในกลุ่มอายมุากกวา่ 5 ปี - 6 ปี มีจาํนวนขอ้มูล 6,977 ตน้ มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด 

74.0 เซนติเมตร ตํ่าสุด 20.5 เซนติเมตร ฐานนิยมเท่ากบั 50.0 เซนติเมตร มธัยฐานเท่ากบั 49.0 เซนติเมตร มี

ค่าเฉล่ียของเสน้รอบวงลาํตน้เท่ากบั 48.5 เซนติเมตร และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.0 เซนติเมตร 

 

 

 

ภาพที ่5  ฮีสโตแกรมแสดงลกัษณะการแจกแจงความยาวเสน้รอบวงลาํตน้ของยางพนัธ์ุ RRIT 251 อาย ุ5 – 6 

ปี วดัท่ีระดบั 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน  

 

6) ตน้ยางในกลุ่มอายมุากกวา่ 6 ปี - 7 ปี  มีจาํนวนขอ้มูล 4,698 ตน้ มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด 

79.0 เซนติเมตร ตํ่าสุด 39.5 เซนติเมตร ฐานนิยมเท่ากบั 59.0 เซนติเมตร มธัยฐานเท่ากบั 58.0 เซนติเมตร มี

ค่าเฉล่ียของเสน้รอบวงลาํตน้เท่ากบั 58.3 เซนติเมตร และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.6 เซนติเมตร 

 

 

 

ภาพที ่6  ฮีสโตแกรมแสดงลกัษณะการแจกแจงความยาวเสน้รอบวงลาํตน้ของยางพนัธ์ุ RRIT 251 อาย ุ6 – 7 

ปี วดัท่ีระดบั 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน  

5) ตน้ยางในกลุ่มอายมุากกวา่ 5 ปี - 6 ปี มีจาํนวนขอ้มูล 6,977 ตน้ มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด 

74.0 เซนติเมตร ตํ่าสุด 20.5 เซนติเมตร ฐานนิยมเท่ากบั 50.0 เซนติเมตร มธัยฐานเท่ากบั 49.0 เซนติเมตร มี

ค่าเฉล่ียของเสน้รอบวงลาํตน้เท่ากบั 48.5 เซนติเมตร และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.0 เซนติเมตร 

 

 

 

ภาพที ่5  ฮีสโตแกรมแสดงลกัษณะการแจกแจงความยาวเสน้รอบวงลาํตน้ของยางพนัธ์ุ RRIT 251 อาย ุ5 – 6 

ปี วดัท่ีระดบั 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน  

 

6) ตน้ยางในกลุ่มอายมุากกวา่ 6 ปี - 7 ปี  มีจาํนวนขอ้มูล 4,698 ตน้ มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด 

79.0 เซนติเมตร ตํ่าสุด 39.5 เซนติเมตร ฐานนิยมเท่ากบั 59.0 เซนติเมตร มธัยฐานเท่ากบั 58.0 เซนติเมตร มี

ค่าเฉล่ียของเสน้รอบวงลาํตน้เท่ากบั 58.3 เซนติเมตร และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.6 เซนติเมตร 

 

 

 

ภาพที ่6  ฮีสโตแกรมแสดงลกัษณะการแจกแจงความยาวเสน้รอบวงลาํตน้ของยางพนัธ์ุ RRIT 251 อาย ุ6 – 7 

ปี วดัท่ีระดบั 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน  
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ตารางท่ี 5  ผลการจัดระดับการเติบโตของยางพนัธุ ์RRIT 251 โดยการวดัความยาวเส้นรอบวงล�าต้น
ท่ีความสูง 150 เซนตเิมตร จากพืน้ดนิ

  > 21.2

>31.6

> 45.7

> 53.9

> 60.5

> 69.5

  < 6.5

< 10.5

< 21.0

< 30.0

< 36.6

< 47.2

17.6 - 21.2

26.4 - 31.6

39.6 - 45.7

48.0 - 53.9

54.6 - 60.5

64.0 - 69.5

13.9 - 17.5

21.1 - 26.3

33.4 - 39.5

42.0 - 47.9

48.6 - 54.5

58.4 - 63.9

6.5 - 10.1

10.5 - 15.7

21.0 - 27.1

30.0 - 35.9

36.6 - 42.5

47.2 - 52.7

10.2 - 13.8

15.8 - 21.0

27.2 - 33.3

36.0 - 41.9

42.6 - 48.5

52.8 - 58.3

1 - 2  

2 - 3 

3 - 4

4 - 5

5 - 6

6 - 7

อายุ (ปี)
จ�านวน

ต�่ามาก ต�่า ค่อนข้างต�า่ ค่อนข้างดี ดี ดีมาก

ภาพท่ี 7 สวนยางอายุ 4 ปี 11 เดือน ที่มีการเติบโตอยู่ในระดับดี (H)  มีขนาดเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ย 49.7 เซนติเมตร อยู่ในพ้ืนท่ี ม. 5 ต. เวียงสระ 

อ.เวียงสระ จ. สุราษฎร์ธานี

เติบโตอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ในขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกยางท่ี

เหมาะสมมีอยู่จำากัด การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่โดยส่งเสริม

ให้มีการใช้ยางพันธุ์ดีและใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสม 

อาจสามารถเพ่ิมผลผลิตได้โดยไม่จำาเป็นต้องขยายพ้ืนที่

ปลูก

การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 ค ่ามาตรฐานการเติบโตสามารถนำามาใช้เพ่ือ

เปรียบเทียบและจัดระดับการเติบโตของต้นยางในแต่ละ

พ้ืนท่ีได้  และค่ามาตรฐานนี้ เป็นค่าท่ีบอกเป็นช่วง จึง

สามารถครอบคลุมได้ทุกค่าท่ีทำาการวัด ท้ังนี้ผู ้ท่ีนำาค่า

มาตรฐานการเติบโตน้ีไปใช้ต้องวัดขนาดเส้นรอบวง

ลำาต้นของต้นยางจากความสูงที่ระดับเดียวกันกับค่า

มาตรฐานที่จัดทำาขึ้น คือ 150 เซนติเมตรจากพื้นดิน และ

ต้องเป็นยางพันธุ์เดียวกัน คือ RRIT 251 หากเปรียบ

เทียบแล้วพบว่าต้นยางพันธุ์ RRIT 251 มีการเติบโตอยู่

ในระดับตำ่า หรือค่อนข้างตำ่า ควรมีการแก้ไขเพ่ือเร่งการ

เจริญเติบโตของต้นยางให้อยู่ในระดับอย่างน้อยค่อนข้าง

ดี  เมื่อต้นยางมีการเติบโตดีก็จะส่งผลให้ต้นยางมีขนาด

ใหญ่ เนื่องจากขนาดลำาต้นมีความสัมพันธ์กับการเปิด
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กรีด เพราะการเปิดกรีดจะคำานึงถึงขนาดของต้นยาง

มากกว่าอายุต้นยาง ดังนั้น ถ้าต้นยางมีการเติบโตดีต้นมี

ขนาดใหญ่ก็จะสามารถเปิดกรีดได้เร็วขึ้น อีกท้ังการ

เติบโตของลำาต้นมีผลต่อจำานวนวงท่อนำ้ายาง เมื่อความ

หนาของเปลือกนอกเพ่ิมขึ้นก็จะมีการสร้างท่อนำ้ายาง

เพ่ิมข้ึนควบคู ่ กันไปด้วย ส ่งผลต่อการเพ่ิมปริมาณ

ผลผลิตและรายได้ เกษตรกรจึงควรมีการจัดการดูแล

สวนยางที่ดีเพื่อให้ต้นยางมีการเติบโตอยู่ในระดับดี
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ผลของระยะเวลาการขัดผิวเมล็ดโดยใช้กรด
ซัลฟูริกเข้มข้นต่อความงอกของเมล็ด
ถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา

 เมล็ดพืชคลุมตระกูลถ่ัวที่ใช้ปลูกในสวนยางพารา 

และสวนปาล์มนำ้ามัน ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่ใช้ปลูกกัน

ดั้งเดิม (คาโลโปโกเนียม, เซ็นโตรซีมา, เพอราเรีย และ 

ซีรูเลียม) หรือพันธุ์ที่นิยมใช้ปลูกกันในปัจจุบัน (มูคูนา 

แบร็คเทียตา) มักจะมีเปลือกหุ้มเมล็ดที่แข็ง มากน้อยขึ้น

อยู่กับพันธุ์ถ่ัว ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากระยะเวลาท่ี

ใช้ในการขัดผิวเมล็ด (Scarification) โดยใช้เครื่องขัด 

หรือการใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้น

 การท่ีเมล็ดพืชคลุมตระกูลถ่ัวมีเปลือกหุ้มเมล็ดท่ี

แข็ง ย่อมทำาให้นำ้าซึมผ่านเข้าไปในเมล็ดได้ยาก ดังน้ัน 

ถ้าหากนำาเมล็ดไปปลูกโดยไม่ได้ขัดผิวเมล็ด หรือตัดบาง

ส่วนของเปลือกออก เมล็ดจะมีความงอกตำ่าถึงตำ่ามาก 

(Chee et al., 1980; Methews and Leong, อ้างตาม 

Lee et al., 2007) อาจส่งผลให้การปลูกพืชคลุมไม่

ประสบความสำาเร็จได้ อย่างไรก็ตาม ในทางธรรมชาติ 

การที่ พืชสร ้างเมล็ดที่มี เปลือกหุ ้ม เมล็ดที่แข็ ง ก็มี

ประโยชน์สำาหรับตัวของพืชเองในแง่ที่ต้องการรักษาเผ่า

พันธุ์ สังเกตได้จากเมื่อมีการปลูกแทนสวนยางเก่าซึ่งมี

การปลูกพืชคลุม 3 ชนิด (คาโลโปโกเนียม, เซ็นโตรซีมา 

และเพอราเรีย) มาก่อน หลังท่ีได้โค่นต้นยางเก่าออก 

และมีการไถพรวน เมื่อดินมีความชื้น เนื่องจากฝนที่

ตกลงมา สิ่งท่ีพบเห็นนอกจากวัชพืชโดยท่ัวไปแล้ว จะมี

ต้นอ่อนของพืชคลุมตระกูลถ่ัวขึ้นอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง คาโลโปโกเนียม และ เซ็นโตรซีมา ถามว่า 

พืชคลุมเหล่านี้มาจากไหน คำาตอบที่แน่ชัดก็คือ มาจาก

เมล็ดพืชคลุมตระกูลถ่ัวที่เคยปลูกไว้ตั้งแต่ตอนปลูกสร้าง

สวนยางเก่า เมล็ดที่ร่วงลงสู่ดิน จะสามารถพักตัวอยู่ได้

ในสวนยางเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน (มากกว่า 20 ปี) 

จนกว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (รื้อสวนยางเก่า

ออก และมีการไถพรวน) จึงจะงอกและเจริญเติบโตเพ่ือ

แพร่พันธุ์ต่อไป

 ปัจจุบัน การปลูกพืชคลุมในสวนยาง และปาล์ม

นำ้ามัน นิยมใช้ถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา มากกว่าถ่ัวชนิด

อื่นๆ เนื่องจากมีจุดเด่นตรงที่ว่า เป็นถั่วที่มีเถาหรือลำาต้น

ที่เจริญเติบโตไปได้ไกล จึงสามารถปลูกเพียงแถวเดียว 

ตรงกลางระหว่างแถวต้นยาง และระยะระหว่างต้น

สามารถปลูกห่างกันได้ 3 ถึง 8 เมตร จึงทำาให้ใช้จำานวน

ต้นปลูกต่อไร่น้อยมาก (น้อยกว่า 76 ต้น/ไร่) เทียบกับพืช

ภัทธาวุธ จิวตระกูล*

* อดีตนักวิชาการศูนย์วิจัยการยาง และศูนย์วิจัยยางสงขลา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา (ระหว่างปี พ.ศ. 2517-2553)
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คลุมชนิดเดิมที่แนะนำาให้ใช้เมล็ดผสม 3 พันธ์ุ ในอัตรา

ประมาณ 1 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งจะมีจำานวนต้นต่อไร่ท่ีสูง

มาก แค่เมล็ดเพอราเรียอย่างเดียว เมล็ดหนัก   1 กิโลกรัม 

มีเมล็ดประมาณ 80,000 เมล็ด ดังนั้น การปลูกถั่วมูคูนา

ย่อมมีการแก่งแย่งนำ้าและธาตุอาหารจากต้นยางน้อย

กว่าพืชคลุมชนิดเดิม  ส่วนข้อดีอื่นๆของถ่ัวมูคูนา ได้แก่ 

ทนแล้ง ทนร่ม และให้ปริมาณซากพืชมากกว่าพืชคลุม

ชนิดเดิมประมาณ 3 เท่า (Shaharudin et al., อ้างตาม 

Shaharudin and Jamaluddin, 2007)

 การท่ีถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา มีถ่ินกำาเนิดแถบ

เทือกเขาหิมาลัย ประเทศอินเดีย ดังน้ัน เมื่อนำาเข้ามาใช้

ปลูกเป็นพืชคลุมในประเทศต่าง ๆ ซ่ึงต้ังอยู่ในแถบ

บริเวณเส้นศูนย์สูตร เช่น ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

ไม่สามารถให้เมล็ดได้ ต้องนำาเข้าจากประเทศอินเดีย จึง

เป ็นเหตุผลหน่ึงท่ีทำาให ้ เมล็ดมีราคาค ่อนข ้างแพง 

(ประมาณ 3,000 บาท/กิโลกรัม)

 นอกจากเมล็ดมีราคาแพงแล้ว เมล็ดยังมีเปลือก

หุ้มเมล็ดที่แข็ง ก่อนปลูกจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขัดผิว

เมล็ดเพ่ือให้นำ้าสามารถซึมผ่านเข้าไปได้ วิธีการท่ีนิยม

ปฏิบัติกัน ได้แก่ การใช้กรรไกรตัดเล็บตัดบางส่วนของ

เปลือกหุ้มเมล็ดออก พอให้เห็นส่วนของใบเลี้ยง (Cotyle-

don), แช่เมล็ดในนำ้าร้อน, ใช้เครื่องขัดด้วยกระดาษทราย 

และการใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้นคลุกกับเมล็ด (Chee, 

2007; Lee et al. 2007; Chua et al. 2007; Goh, 2007) 

ซึ่งแต่ละวิธีสามารถเพ่ิมความงอกของเมล็ดถ่ัว มูคูนา 

แบร็คเทียตา ได้แตกต่างกัน (Methews and Leong อ้าง

ตาม Lee et al., 2007)  

 ในกรณีของการใช ้กรดซัลฟูริกเข ้มข ้น มีการ

แนะนำาให้ใช้ระยะเวลานาน 30 นาที (Chee, 2007)  แต่

บางรายงานก็ไม่ได้ระบุถึงระยะเวลาท่ีใช้ (Lee et al., 

2007) อย่างไรก็ตาม เมื่อนำาวิธีนี้ไปปฏิบัติโดยใช้ระยะ

เวลา 30 นาที สังเกตพบว่า เมล็ดยังคงมีเปอร์เซนต์ความ

งอกที่ยังตำ่าอยู่ ซึ่งแสดงว่า ระยะเวลาท่ีใช้ในการขัดผิว

เมล็ดน่าจะยังคงน้อยไป ดังนั้น จึงเป็นเหตุจูงใจให้ทำาการ

ทดลองเพ่ือหาระยะเวลาท่ีดีท่ีสุดของการใช้กรดซัลฟูริก

เข้มข้นในการขัดผิวเมล็ดของถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา ซึ่ง

จะช ่วยให ้สามารถใช ้ประโยชน ์ เมล็ดได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อราคา

การด�าเนินการทดลอง
ขั้นตอนการทดลอง

 งานทดลองท้ังหมดมี 4 การทดลอง เริ่มต้นจาก

งานทดลองแรก (ระหว่าง 3-21 ธ.ค. 60) เป็นการทบทวน

ผลของการใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้นนานสูงสุด 30 นาที 

เทียบกับการไม่ไม่ใช้กรด (Control) ซึ่งผลที่ได้ชี้ให้เห็นว่า

ควรเพ่ิมระยะเวลาของการขัดผิวเมล็ด จึงได้ทำาการ

ทดลองที่ 2 (ระหว่าง 22 ธ.ค. 60 - 5 ม.ค. 61) ซึ่งเพ่ิม

ระยะเวลาของการขัดผิวเมล็ดสูงสุดถึง 60 นาที ผลที่ได ้

ปรากฏว่า ยังคงมีเมล็ดแข็ง (Hard seed) เหลืออยู่

จำานวนหน่ึง ซึ่งเมล็ดแข็งน้ี จัดอยู่ในประเภทเมล็ดดี 

(จวงจันทร์, 2529) สามารถงอกได้ ถ้าหากทำาให้เปลือก

หุ้มเมล็ดยอมให้นำ้าผ่านเข้าไปได้ และแสดงให้เห็นว่าระ

ยะเเวลาของการใช็กรด (60 นาที) ยังคงไม่เพียงพอต่อ

การทำาลายการพักตัวของเมล็ดท่ีมีเปลือกแข็งมากได้ ดัง

น้ัน จึงทำาการทดลองต่อ เป็นการทดลองท่ี 3 (ระหว่าง 

11-30 ม.ค. 61) ซึ่งยืดระยะเวลาการขัดเมล็ดให้นานขึ้น 

สูงสุดถึง 120 นาที ผลการทดลองได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ 

และเพ่ือยืนยันผลการทดลองที่ดีที่สุดของการทดลองที่ 3 

จึงทำาการทดลองที่ 4 (ระหว่าง 21 ก.พ. - 7 มี.ค. 61) โดย

เปรียบเทียบกับ Control หรือวิธีการตัดเปลือกหุ้มเมล็ด

บางส่วนออกโดยใช้กรรไกรตัดเล็บ เพ่ือให้นำ้าสามารถซึม

ผ่านเข้าภายในเมล็ดได้ทุกเมล็ด วิธีน้ีสามารถขจัดเมล็ด

แข็ง หรือ Hard seed ได้ 100% 

 การทดลองทั้งหมด (ยกเว้นการทดลองที่ 2 ซึ่งมี 1 

ซำ้า) วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized 

design มี 4 ซำ้า ใช้เมล็ดจำานวน 100 เมล็ดต่อซำ้า 

เมล็ดที่ใช้ทดลอง

 ทุกการทดลอง ใช้เมล็ดชุดเดียวกัน เป็นเมล็ดที่นำา

เข้าจากประเทศมาเลเซีย (Chemical Sdn. Bhd.) ได้รับ

เมล็ดเมื่อ 1 กันยายน 2560 เมล็ด 1 กิโลกรัม มีเมล็ด

ประมาณ 6,000 เมล็ด ซึ่งจัดว่า เมล็ดส่วนใหญ่มีขนาด

ปานกลาง

การขัดผิวเมล็ดโดยใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้น

 กรดซัลฟูริกที่ใช้ขัดผิวเมล็ดเป็นของบริษัท B.T. 

Baker มีความเข้มข้น 95.0 - 98.0 เปอร์เซนต์
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 การขัดผิวเมล็ดกระทำาโดยเทกรดลงบนเมล็ด 

จำานวน 100 เมล็ด ที่อยู่ในบีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 100 

มิลลิลิตร ให้มีปริมาณกรดพอท่วมเมล็ด จากน้ันใช้แท่ง

แก้วกวนเพ่ือให้กรดเคลือบผิวเมล็ดได้ท่ัวถึงกัน ท้ังน้ีใช้

ระยะเวลาเพียงสั้น ๆ ประมาณ 10 - 15 วินาที จากนั้น เท

กรดส่วนเกินออก เหลือเพียงแค่กรดท่ีเคลือบผิวเมล็ดพอ

หมาด ๆ ตั้งทิ้งไว้ตามระยะเวลาหรือกรรมวิธีท่ีกำาหนดไว้ 

แต่มีการใช้แท่งแก้วกวนเมล็ดเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้กรด

เคลือบผิวเมล็ดได้อย่างสมำ่าเสมอ เมื่อครบกำาหนดระยะ

เวลาตามกรรมวิธีท่ีวางไว้ เทเมล็ดจากบีกเกอร์ลงในนำ้าที่

อยู่ในถังพลาสติกขนาด 1 ลิตร เพ่ือล้างกรดออกจาก

เมล็ด เทนำ้าล้างทิ้ง แล้วเติมนำ้าใหม่ ทำาเช่นนี้ประมาณ 

4-5 ครั้ง แล้วปล่อยให้เมล็ดอยู่ในสภาพนำ้าไหล ประมาณ 

5 นาที จากนั้นเทนำ้าออก แล้วนำาเมล็ดแต่ละกรรมวิธีมา

ผึ่งให้แห้งในท่ีร่ม ก่อนท่ีจะนำาไปเพาะเพ่ือตรวจสอบ

ความงอกต่อไป

การตัดเปลือกหุ้มเมล็ดบางส่วนออก

 การตัดเปลือกหุ้มเมล็ด กระทำาโดยใช้กรรไกรตัด

เล็บ ตัดเปลือกหุ้มเมล็ดให้เปิดออกเล็กน้อย พอที่จะมอง

เห็นส่วนของใบเลี้ยง (Cotyledon) ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ 

ตดัเปลือกหุ้มเมลด็ในตำาแหน่งเดยีวกันทุกเมลด็ (ภาพที ่1) 

ทั้งนี้เพ่ือมิให้ไปทำาลายส่วนท่ีจะพัฒนาไปเป็นส่วนราก

และยอด

การเพาะเมล็ด

 เมล็ดหลังจากขัดผิวเมล็ดด้วยกรด หรือตัดเปลือก

หุ้มเมล็ดออกเป็นบางส่วนแล้ว นำาเมล็ดมาวางเรียงบน

กระดาษเพาะที่มีความชื้นที่เหมาะสม จำานวน 100 เมล็ด 

ต่อกะดาษเพาะที่มีพื้นที่ 23 x 11.5 ซม. ซึ่งในการทดลอง

ครั้งน้ีใช้กระดาษทิชชูอย่างหนาและเหนียว ซ้อนกัน

หลายชั้น

 หลังจากวางเรียงเมล็ดเสร็จแล้ว ใช้กระดาษทิชชู 

ขนาดเดียวกัน จำานวนหลายชั้น วางปิดทับเมล็ด ม้วน

กระดาษเพาะให้เป็นม้วน แล้วนำาไปไว้ในกล่องพลาสติก

ใส  ขนาด 19 x 28 x 10 ซม. (กว้าง x ยาว x หนา) ปิดฝา 

แล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง โดยวางกล่องให้เอียง 45 องศา 

เพื่อให้นำ้าส่วนเกินไหลออกจากกระดาษเพาะ (ภาพที่ 2)

 หลังเพาะเมล็ดได้ 2 วัน คลี่ม้วนกระดาษเพาะออก 

ทำาการแยกเมล็ดออกเป็น 2 ประเภท คือ เมล็ดกำาลังงอก 

หรือเมล็ดท่ีเปลือกหุ้มเมล็ดเริ่มปริและมีรากอ่อนแทง

ออกมา และเมล็ดที่ยังไม่งอก นำาเมล็ดท้ัง 2 ประเภท 

แยกเพาะบนกระดาษเพาะใหม่ วางกระดาษปิดทับเมล็ด 

ภาพที่ 1  ต�าแหน่งของการตัดเปลือกหุ้มเมล็ดเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย

ต่อส่วนที่จะพัฒนาไปเป็นรากและยอด

ภาพที่ 2  ม้วนกระดาษเพาะเก็บในกล่องพลาสสติกใส มีฝาปิดเพื่อรักษา

ความชื้นของกระดาษเพาะ และวางกล่องเอียง 45 องศา
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ม้วนกระดาษเพาะ ใส่ในกล่องพลาสติก ปิดฝา แล้วนำาไป

เก็บไว้ในตำาแหน่งเดิม

การบันทึกผลการทดลอง

 การบันทึกผลการทดลอง กระทำา 2 ครั้ง คือ หลัง

จากเพาะได้ 7 วัน (ครั้งแรก) และหลังจากเพาะได้ 14 วัน 

(ครั้งสุดท้าย) ข้อมูลท่ีบันทึก ได้แก่ จำานวนของต้นอ่อน

ปกติ ต้นอ่อนผิดปกติ (ภาพที่ 3) เมล็ดตาย และเมล็ดแข็ง

 อน่ึง ในช่วงระหว่างการเพาะครั้งแรกและครั้ง

สุดท้าย มีการตรวจนับความงอกทุก 2-3 วัน พร้อมกับ

เปลี่ยนกระดาษเพาะใหม่ทุกครั้ง ท้ังน้ี เพ่ือนำาเมล็ดตาย

ซึ่งจะมีราขึ้นออกจากกระดาษเพาะ 

ผลการทดลองและวิจารณ์
การทดลองที่ 1

 การทดลองประกอบด้วยระยะเวลาการขัดผิว

เมล็ดโดยใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้น 3 เวลา คือ 10, 20 และ 

30 นาที โดยการไม่ขัดผิวเมล็ดเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 

(Control) มี 4 ซำ้า

 ผลจากการทดสอบความงอกหลังจากการเพาะ

เมล็ดได้ 14 วัน (ตารางท่ี 1) ปรากฏว่า กรรมวิธีไม่คลุก

เมล็ดด้วยกรด เมล็ดมีความงอกตำ่าสุด โดยมีต้นอ่อนปกติ

แค่ 8.8 เปอร์เซนต์ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับงานทดลองของ 

Methews and Leong (อ้างตาม Lee et al., 2007) และ

มีจำานวนเมล็ดแข็งสูงถึง 66.8 เปอร์เซนต์ ส่วนการคลุก

เมล็ดโดยใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้มนาน 10 นาที มีจำานวนต้น

อ่อนปกติไม่แตกต่างกับกรรมวิธีที่ไม่คลุกกรดอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ กล่าวคือ มีจำานวนต้นอ่อนปกติเพ่ิมขึ้น

เพียง 2.5 เปอร์เซนต์ แต่ก็ยังมีส ่วนช่วยในการลด

เปอร์เซนต์เมล็ดแข็งได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

 ระยะเวลาการคลุกกรดนาน 20 และ 30 นาที 

สามารถเพ่ิมความงอกของเมล็ดและลดจำานวนเมล็ด

แข็งได้อย่างมีนัยสำาคัญย่ิงทางสถิติเมื่อเทียบกับกรรมวิธี

ท่ีไม่คลุกด้วยกรด อย่างไรก็ตาม ในการทดลองนี้ ถึง

แม้ว่าระยะเวลาการคลุกกรดนาน 30 นาที สามารถทำาให้

เมล็ดงอกเป็นต้นอ่อนปกติสูงสุด (33.8%) แต่ก็ยังมี

จำานวนที่ตำ่าอยู่ และเมื่อพิจารณาจำานวนเมล็ดแข็ง ซึ่งจัด

ว่าเป็นเมล็ดดีแต่อยู่ในสภาพท่ียังพักตัว หรือเป็นเมล็ดท่ี

นำ้าไม่สามารถซึมผ่านเข้าไปในเมล็ดได้ ยังคงมีจำานวน

เหลืออยู่ค่อนข้างมาก (34.5%) เป็นตัวชี้ให้เห็นว่าระยะ

เวลาของการขัดผิวเมล็ดโดยใช้กรดยังคงน้อยไป

 สำาหรับเปอร์เซนต์เมล็ดตาย ไม่พบว่า มีความแตก

ต่างระหว่างกรรมวิธีอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ หรือเมล็ด

ที่นำามาใช้ในการทดลองครั้งนี้มีเมล็ดตายเฉลี่ยเท่ากับ 

28.2 เปอร์เซนต์ ซึ่งจำานวนเมล็ดตายนี้จะส่งผลต่อ Ex-

periment error ผ่านการสุ ่มเมล็ดที่จะใช้เป็นหน่วย

ทดลองของแต่ละกรรมวิธี

การทดลองที่ 2

 การทดลองประกอบด้วยระยะเวลาการขัดผิว

เมล็ดโดยใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้น 4 เวลา คือ 30, 40, 50 

และ 60 นาที โดยให้ระยะเวลาการคลุกกรดนาน 30 นาที 

เป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ (Control) มี 1 ซำ้า

 ผลจากการทดสอบความงอกหลังจากเพาะ 14 วัน 

(ตารางที่ 2 ) ปรากฎว่า การคลุกเมล็ดโดยใช้กรดซัลฟูริก

ที่ยาวนานขึ้น มีผลทำาให้เมล็ดมีความงอกหรือจำานวนต้น

อ่อนปกติเพ่ิมชึ้น  และในขณะเดียวกันก็จะช่วยลด

จำานวนเมล็ดแข็งลงได้ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการคลุก

กรดนาน 60 นาที ถึงแม้ว่าจะมีจำานวนต้นอ่อนปกติเพ่ิม

ขึ้นถึง 26 เปอร์เซนต์  และลดจำานวนเมล็ดแข็งลงได้ 21 ภาพท่ี 3  ต้นอ่อนปกต ิ(สองต้นซ้ายมอื) และต้นอ่อนผดิปกต ิ(สองต้นขวามอื)
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เปอร์เซนต์  เมื่อเทียบกับระยะเวลาการคลุกกรดนาน 30 

นาที ซึ่งเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ แต่เมล็ดที่คลุกกับกรด

นาน 60 นาที ยังคงมีแข็งที่ยังไม่สามารถงอกได้อยู่ถึง 12 

เปอร์เซนต์ ซึ่งแสดงว่า การท่ีจะทำาให้เมล็ดแข็งสามารถ

งอกได้ท้ังหมด ย่อมต้องใช้ระยะเวลาการคลุกกรดนาน

กว่า 60 นาที  

 สำาหรับเปอร์เซนต์เมล็ดตาย พบว่าไม่มีความแตก

ต่างระหว่างกรรมวิธี เฉลี่ยเท่ากับ 31.0 เปอร์เซนต์ ซึ่งใกล้

เคียงกับการทดลองที่ 1 (เฉลี่ยเท่ากับ 28.2%) เนื่องจาก

สุ่มมาจากเมล็ดชุดเดียวกัน  

การทดลองที่ 3

  การทดลองประกอบด้วยระยะเวลาการขัดผิว

เมล็ดโดยใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้น 4 เวลา คือ 30, 60, 90 

และ 120 นาที โดยให้ระยะเวลาการคลุกกรดนาน 30 

นาที เป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 

(Control) มี 4 ซำ้า

 ผลจากการทดสอบความงอกหลังจากการเพาะ

เมล็ดได้ 14 วัน (ตารางที่ 3) ปรากฏว่า ทุกระยะเวลาการ

คลุกกรด (60, 90 และ 120 นาที) มีเปอร์เซนต์ต้นอ่อน

ปกติมากกว่าการคลุกกรดนาน 30 นาที (กรรมวิธีเปรียบ

เทียบ) อย่างมีนัยสำาคัญยิ่งทางสถิติ โดยที่การคลุกเมล็ด

กับกรดนาน 120 นาที มีจำานวนต้นอ่อนปกติสูงสุด 

เท่ากับ 64.2 เปอร์เซนต์ และสามารถทำาลายการพักตัว

ของเมล็ดแข็งได้เกือบ 100 เปอร์เซนต์ ซึ่งถือว่าเป็นจุด

เด่นของกรรมวิธีนี้

 การคลุกเมล็ดด้วยกรดนาน 60 และ 90 นาที เมล็ด

มีเปอร์เซนต์ต้นอ่อนปกติไม่แตกต่างกันในทางสถิติ แต่

การคลุกเมล็ดด ้วยกรดนาน 90 นาที สามารถลด

เปอร์เซนต์เมล็ดแข็งได้มากกว่าการคลุกเมล็ดด้วยกรด

นาน 60 นาที และไม่แตกต่างทางทางสถิติเมื่อเทียบกับ

การคลุกกรดนาน 120 นาที 

 ความแตกต่างของเปอร์เซนต์ต้นอ่อนปกติระหว่าง

กรรมวิธีจะมีมากข้ึนเมื่อมีการตรวจวัดความงอกหลังจาก

เพาะเมล็ดได้ 7 วัน (ตารางท่ี 4) กล่าวคือ จะพบความ

แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญย่ิงทางสถิติระหว่างกรรมวิธี

เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงระหว่างการคลุกเมล็ด

ด้วยกรดนาน 90 และ 120 นาที กล่าวคือ เมื่อมีการตรวจ

ความงอกหลังจากเพาะเมล็ดได้ 7 วัน การคลุกเมล็ดด้วย

กรดนาน 120 นาที มีจำานวนต้นอ่อนปกติมากกว่าการ

ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบความงอก (หลงัจากเพาะ 14 วนั) ของเมลด็ถ่ัวมคููนา แบร็คเทียตา 
หลงัจากคลกุด้วยกรดซัลฟูรกิเข้มข้นนาน 0, 10, 20 และ 30 นาที
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คลุกเมล็ดด้วยกรดนาน 90 นาที เท่ากับ 20.3 เปอร์เซนต์ 

ในขณะท่ีการตรวจความงอกหลังจากเพาะเมล็ดได้ 14 

วัน การคลุกเมล็ดด้วยกรดนาน 120 นาที มีจำานวนต้น

อ่อนปกติมากกว่าการคลุกเมล็ดด้วยกรดนาน 90 นาที 

เพียง 12 เปอร์เซนต์ แสดงให้เห็นได้ว่า การคลุกเมล็ด

ด้วยกรดนาน 120 นาที ทำาให้เมล็ดสามารถงอกได้ใน

ปริมาณมากภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ต่างจาก

กรรมวิธีอื่น ๆ ซึ่งเมล็ดจะทะยอยงอกไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะ

ครบ 14 วัน

 สำาหรับเปอร์เซนต์เมล็ดตาย พบว่าไม่มีความแตก

ต่างระหว่างกรรมวิธี เฉลี่ยเท่ากับ 33.8 เปอร์เซนต์ สูงกว่า

การทดลองที่ 1 และ 2 เล็กน้อย 

ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบความงอก (หลงัจากเพาะ 14 วนั) ของเมลด็ถัว่มคููนา แบร็คเทียตา 
หลงัจากคลกุด้วยกรดซลัฟูรกิเข้มข้นนาน 30, 40, 50 และ 60 นาที
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ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบความงอก (หลงัจากเพาะ 14 วนั) ของเมลด็ถัว่มคููนา แบร็คเทียตา 
หลงัจากคลกุด้วยกรดซลัฟูรกิเข้มข้นนาน 30, 60, 90 และ 120 นาที
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การทดลองที่ 4

 การทดลองประกอบด้วยวิธีการเพ่ิมความงอกของ

เมล็ดถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา 2 วิธี คือ การคลุกเมล็ดด้วย

กรดซัลฟูริก นาน 120 นาที ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดของการ

ขัดผิวโดยการใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้น (ตารางที่ 3 และ 4)  

เปรียบเทียบกับวิธีตัดบางส่วนของเปลือกหุ้มเมล็ดออก

โดยใช้กรรไกรตัดเล็บ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำาให้นำ้าสามารถ

เข้าไปในเมล็ดได้ทุกเมล็ด หรือเป็นวิธีท่ีสามารถขจัดการ

พักตัวของเมล็ดแข็งได้ 100 เปอร์เซนต์

  ผลจากการทดสอบความงอกหลังจากการเพาะ

เมล็ดเป็นเวลา 14 วัน (ตารางที่ 5) ปรากฏว่า ทั้งสองวิธี 

เมล็ดมีเปอร์เซนต์ต้นอ่อนปกติไม่แตกต่างกันในทางสถิติ 

และท่ีสำาคัญคือ ท้ังสองวิธี สามารถขจัดการพักตัวของ

เมล็ดแข็งได้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ถึงแม้ว่า การใช้กรด

จะไม่สามารถขจัดการพักตัวของเมล็ดแข็งได ้ร ้อย

เปอร์เซนต์ ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถทำาให้เมล็ดที่มีขนาด

เล็ก (คาดว่ามีเปลือกหุ้มเมล็ดหนามาก) งอกได้ แต่เมล็ด

จำาพวกน้ีก็มีจำานวนน้อยมาก และในทางปฏิบัติ หาก

ต้องการใช้กรดคลุกกับเมล็ดควรแยกเมล็ดที่มีขนาดเล็ก

ออกแล้วใช้วิธีตัดเปลือกหุ้มเมล็ดบางส่วนออก

 สำาหรับเปอร์เซนต์เมล็ดตาย พบว่าไม่มีความแตก

ต่างระหว่างกรรมวิธี เฉลี่ยเท่ากับ 31.0 เปอร์เซนต์ ซึ่งใกล้

เคียงกับการทดลองที่ 1, 2 และ 3 เน่ืองจากสุ่มมาจาก

เมล็ดชุดเดียวกัน 

สรุปผลการทดลอง 
 การใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้นคลุกกับเมล็ดถ่ัวมูคูนา 

แบร็คเทียตา เป็นระยะเวลานาน 120 นาที  เป็นวิธีการที่

ดีที่สุด เมื่อเทียบกับระยะเวลาการคลุกกรดท่ีน้อยกว่านี้ 

และได้ผลเทียบเท่ากับการตัดเปลือกหุ้มเมล็ดบางส่วน

ออก กล่าวคือ สามารถทำาให้เมล็ดที่มีเปลือกหุ้มที่แข็ง 

หรือท่ีเรียกว่า เมล็ดแข็ง (Hard seed) งอกเป็นต้นอ่อน

ปกติได้ วิธีนี้เหมาะที่จะใช้กับเมล็ดจำานวนมาก  ซึ่งไม่

สามารถที่จะใช้วิธีตัดเปลือกหุ้มเมล็ดบางส่วนออกโดยใช้

กรรไกรตัดเล็บ เนื่องจากเสียเวลา และสิ้นเปลืองแรงงาน 

อย่างไรก็ตาม วิธีการใช้กรดต้องกระทำาด้วยความ

ระมัดระวัง เน่ืองจากกรดที่ใช้มีความเข้มข้นสูงมาก 

(ประมาณ 98%) หากผู้ใช้มีความรู้ความเข้าใจก็ไม่มี

ปัญาหาแต่อย่างใด 

ประโยชน์ที่จะได้รับ
 ที่ผ่านมา การปลูกถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา เป็นพืช

คลุมดิน ถ้าหากมีการใช้กรดซัลฟูริกเข้มข้นคลุกกับเมล็ด

ก่อนปลูก มักใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที ซึ่งระยะเวลา

ดังกล่าวจากการทดลองครั้งน้ี พบว่า ยังคงมีเมล็ดแข็ง

เหลืออยู่ประมาณ 35  เปอร์เซนต์ (เฉลี่ยจาก 3 การ

ทดลอง) ซึ่งเมล็ดเหล่าน้ียังคงเป็นเมล็ดดี สามารถงอก

เป็นต้นอ่อนปกติได้ ถ้าหากขยายเวลาการคลุกกรดออก

ไปอีกเป็น 120 นาที โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่

ประการใด ก็จะได ้ต ้น ถ่ัวเ พ่ิมขึ้นอีกประมาณ 35 

เปอร์เซนต์ ในจำานวน 35 เปอร์เซนต์ นี้ นับว่ามีมูลค่าไม่

น้อย เมื่อเทียบกับราคาเมล็ดซึ่งมีราคาค่อนข้างแพง 

(กิโลกรัมละ 3,000 บาท)

 ผลจากการทดลองครั้งน้ี นอกจากเป็นการเพ่ิม

มูลค่าให้กับเมล็ดแล้ว ยังสามารถนำามาใช้ปฏิบัติสำาหรับ

การทดสอบความงอกของเมล็ดถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา 

โดยก่อนเพาะให้นำาเมล็ดมาคลุกกับกรดซัลฟูริกเข้มข้น

นาน 120 นาที จะได้เปอร์เซนต์ความงอกของเมล็ดดี 

และเมล็ดตาย ส่วนเมล็ดแข็งแทบไม่มี ถ้ามีก็มีเฉพาะ

เมลด็ท่ีมขีนาดเลก็ ซึง่จดัเป็นเมลด็ท่ีมคีณุภาพค่อนข้างตำา่ 

(Chee, 2007)

ตารางท่ี 4  เปอร์เซนต์ต้นอ่อนปกติของถ่ัวมูคูนา 
แบรค็เทียตา หลงัจากเพาะเมลด็เป็นเวลา 7 วนั
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ตารางท่ี 5  เปรยีบเทียบความงอกของเมลด็ถัว่มูคูนา แบรค็เทยีตา ระหว่างวธิกีารคลกุเมลด็ด้วยกรดซลัฟรูกิ
เข้มข้น นาน 120 นาที กับวิธีตัดเปลอืกหุ้มเมลด็บางส่วนออกโดยใช้กรรไกรตดัเลบ็
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 ปริมาณไม้ยางของไทยที่ออกสู่ตลาดน้ัน มาจาก

พื้นที่ปลูกแทนยางประมาณปีละ 300,000 ไร่ การตัดโค่น

ไม้ยางพาราในพ้ืนที่ 1 ไร่ จะได้ไม้ยางพาราประมาณ 

38 ลูกบาศก์เมตร ดังน้ันคิดเป็นปริมาตรไม้ปีละ 11.4 

ล้านลูกบาศก์เมตร จะเห็นว่าไทยมีวัตถุดิบในการผลิต

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราได้อย่างเพียงพอ ซึ่งวัตถุดิบเหล่า

นี้จะเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

 1) อุตสาหกรรมต้นนำ้า ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร

ผู้ปลูกยางพารา นายหน้าหรือผู้ประกอบการรับจ้างโค่น

ยางและขนส่งไม้ยางพารา

 2) อุตสาหกรรมกลางนำ้า ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจ

แปรรูปไม้ยางพารา เช่น โรงเลื่อยไม้

โรงอบไม้ โรงงานผลิตชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด

 3) อุตสาหกรรมปลายนำ้า ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต

เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์จาก

ไม้ยางพารา

 อุตสาหกรรมปลายนำ้า โดยเฉพาะกลุ ่มผู ้ผลิต

เฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นกลุ่มสินค้าท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมจากไม้

ยางพารามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม

ต้นนำ้าและกลางนำ้า โดยเมื่อพิจารณาจากมูลค่าการส่ง

ออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ (รวมเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้

ยางพาราและไม้ชนิดอื่น ๆ ) ระหว่างปี 2557 – 2559 พบ

ว่า มูลค่าการส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.86 (Rubber Intelli-

gence Unit, 2016)

กองโลจิสติกส์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
ไม้ยางพาราในเขตพื้นที่ภาคใต้

 อย ่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเฟอร ์นิ เจอร ์ไม ้

ยางพาราของไทยยังมีปัญหาการกีดกันทางการค้าจาก

ตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งกำาหนดการอนุญาตนำาเข้าไม้ต้อง

มาจากแหล่งท่ีถูกกฎหมาย เมื่อเทียบกับคู ่แข่งอย่าง

อินโดนีเซียซึ่งมีความร่วมมือข้อตกลงโดยสมัครใจการส่ง

ออกไม้ที่ตัดโค่นจากป่าที่มีสิทธิ์ถูกต้อง (Voluntary Part-

nership Agreement: VPA) นอกจากนี้ บางครั้งผู้ผลิตไม้

แปรรูปนิยมส่งออกไปต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูง

กว่าขายในประเทศ เช่น จีน ซึ่งเป็นคู่แข่งในอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์และมีความต้องการไม้แปรรูปจำานวนมาก 

ทำาให้ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีความยุ่ง

ยากในการบริหารจัดการวัตถุดิบและการวางแผนด้าน

การตลาด รวมทั้งยังถูกคู่แข่ง ได้แก่ จีน เวียดนาม แย่ง

ตลาด นอกจากนี้ ยังพบว่าผู ้ส ่งออกเฟอร์นิเจอร ์ไม้

ยางพารา มีปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียน รวมท้ังเสีย

เปรียบคู่แข่งในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพวัตถุดิบ ต้นทุน

การผลิตและค่าขนส่ง ต้นทุนค่าแรงงาน และเสียเปรียบ

ด้านการออกแบบสินค้า

 ดังน้ัน จึงควรศึกษาสถานการณ์การผลิต การ

ตลาด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เก่ียวข้อง อันจะเป็น

แนวทางในการสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพาราตามยุทธศาสตร์การยางแห่งประเทศไทย 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) (การยางแห่งประเทศไทย, 2560)

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าไม้ยางให้มากข้ึน และนำาไปสู่การเพ่ิมการ

ปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์, ภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์, อรอนงค์  เวียงแก้ว, กิตติพงษ์  ซิ้มสมบูรณ์, 

และ พรธิรัฐฐ์ พจนสุนทร
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จ้างงานในประเทศ 

ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศมุ่งท่ีจะอธิบายว่า 

เหตุใดประเทศต่าง ๆ จึงมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า

ระหว่างกัน ราคาและปริมาณที่ซื้อขายกันจะเป็นเท่าไร มี

ปริมาณมากน้อยเป็นประการใด ประกอบด้วย

 แนวคิดความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (Absolute 

advantage theory) แนวคิดน้ีเสนอโดย อดัม สมิธ 

(Adam Smith) (กรานต์เลิศ, 2550) ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า 

“ประเทศที่มีความสามารถผลิตสินค ้าได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่าอีกประเทศหน่ึง ประเทศนั้นจะ

ผลิตเฉพาะสินค้าที่ตนมีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ออก

มาแลกเปลี่ยนกับสินค้าของอีกประเทศหน่ึงซึ่งเกิดจาก

หลักของการแบ่งงานกันทำา (Division of labor) ทำาให้

เกิดความชำานาญ (Specialization) แต่แนวคิดนี้มีข้อ

บกพร่องคือ ถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีความได้เปรียบ

โดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าท้ัง 2 ชนิดมากกว่าอีก

ประเทศหนึ่ง ก็ไม่ควรจะเกิดการค้าระหว่างประเทศท้ัง

สอง แต่ในทางปฏิบัติปรากฏว่าประเทศใดประเทศหนึ่งมี

ความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในสินค้า 2 ชนิด แต่ก็ยังคง

ทำาการค้ากับอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งมีความเสียเปรียบโดย

สมบูรณ์ในสินค้าทั้ง 2 ชนิด

 แนวคิดเชิงทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 

(Comparative advantage theory) หลังจากความล้ม

เหลวของแนวคิดความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ ที่นำาเสนอ

โดย อดัม สมิธ ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าทำาไมยังมี

การค้าระหว่างประเทศเกิดข้ึน ในกรณีที่ประเทศหน่ึงมี

ความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทุกชนิด ใน

ขณะท่ีอีกประเทศหน่ึงไม่มีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์

เลยในการผลิตสินค้าเลยแม้เพียงอย่างเดียว ซ่ึงภายหลัง

ต่อมา David Ricardo ได้มีการปรับปรุงแนวคิดของ อดัม 

สมิธ และ พยายามอธิบายถึงสาเหตุท่ีทำาให้เกิดการค้า

ระหว่างประเทศใหม่ว่า การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้

ก็เนื่องจากแต่ละประเทศมีต้นทุนการผลิตเชิงเปรียบ

เทียบ (Comparative cost) ในสินค้าชนิดต่าง ๆ ที่

แตกต่างกัน โดยกรอบการวิเคราะห์ของ Ricardo ก็คือ 

การค้าเป็นการค้าแบบเสรี มีเพียง 2 ประเทศ และมี

สินค้าส่งออกเพียง 2 ชนิด ปัจจัยแรงงานเป็นปัจจัยการ

ผลิตเพียงชนิดเดียว ฉะน้ัน มูลค่าของผลผลิต (สินค้า) 

หรือต้นทุนการผลิตถูกกำาหนดมาจากปัจจัยแรงงานเพียง

ปัจจัยเดียว (The labor theory of value) ดังนั้น เมื่อเกิด

การค้าระหว่างประเทศแต่ละประเทศจะมีต้นทุนในการ

ผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างของต้นทุนการ

ผลิตสินค้าชนิดต่างๆ ของแต่ละประเทศ ก็สืบเนื่องมา

จากความแตกต่างของประสิทธิภาพของแรงงานโดย

เปรียบเทียบในการผลิตสินค้า 2 ชนิด หรือกล่าวอีกนัย

หน่ึงคือความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบตามแนวคิดของ 

Ricardo แล้วถูกวัดมาจากประสิทธิภาพของแรงงานโดย

เปรียบเทียบในการผลิตสินค้า

 

ทฤษฎีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

 การวิเคราะห์ SWOT ศิริวรรณ และคณะ (อ้างตาม

อรไท, 2546) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็น

เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ที่ช ่วยผู ้บริหาร

กำาหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสิ่งแวดล้อมภายใน 

โอกาส และอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ตลอดจน

ผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปัจจัยเหล่าน้ีต่อการทำางาน

ขององค์กร หรือหมายถึงวิธีการซึ่งช่วยผู้บริหารในการ

กำาหนดจุดแข็งขององค์กร (Organizational Strengths: 

S) จุดอ่อนขององค์กร (Organizational Weaknesses: 

W) โอกาสจากสิ่งแวดล้อมภายนอก (Environmental 

Opportunities: O) และอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อม

ภายนอก (Environmental Threats: T) 

 การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้ผู ้นำาองค์กร

สามารถกำาหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กรได้

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 ตัวแบบระบบเพชร (Diamond model) ทฤษฎีนี้

เสนอโดย Michael E. Porter (ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์

ประยุกต์, 2550) ตัวแบบระบบเพชร (Diamond model) 

เป็นตัวแบบที่สามารถวิเคราะห์ได้ถึงสาเหตุที่ทำาให้

ศักยภาพการแข่งขันของประเทศหน่ึงมีมากกว่าอีก

ประเทศหนึ่ง หรือศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ

หน่ึงจึงมีมากกว่าผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม 

ทั้งน้ีเพราะตัวแบบได้แสดงถึงองค์ประกอบหลักและ
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสามารถหรือความได้เปรียบใน

การแข่งขันของอุตสาหกรรมของประเทศใดประเทศหนึ่ง

อันมีผลต่อการพัฒนาและการปรับตัวของอุตสาหกรรม

นั้น ตัวแบบระบบเพชรได้วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม 4 ด้าน

ที่มีผลกระทบต่อการเพ่ิมผลผลิตของบริษัท ได้แก่ (1) 

ปัจจัยการผลิตในประเทศ (Factor conditions) (2) 

อุปสงค ์ในประเทศ (Demand condi t ions)  (3) 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนกัน (Related and 

supporting industries) และ (4) ยุทธการ โครงสร้าง 

และสภาพการแข่งขันของประเทศ (Firm strategy, 

structure and rivalry) โดยความสัมพันธ์ของปัจจัย

แวดล้อมทั้ง 4 ด้านจะมีผลสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

 ส่วนสภาพการแข่งขันระหว่างประเทศจะเป็นตัว

กำาหนดตัวหน่ึงในระบบเพชร โดยการแข่งขันที่รุนแรง

ของอุตสาหกรรมในประเทศ จะทำาให้อุตสาหกรรมนั้น

ประสบความสำาเร็จระหว่างประเทศในระดับที่สูงมาก 

เนื่องจากจะเกิดแรงกดดันกันและกันให้มีการพัฒนาและ

นวัตกรรม ซึ่งการแข่งขันในประเทศที่เข้มข้น มักจะกดดัน

ให้เกิดการส่งออก เพ่ือแสวงหาตลาดเพ่ิมเติม เพ่ือก่อให้

เกิดความได้เปรียบด้านต้นทุนที่ลดลงเมื่อมีการผลิตครั้ง

ละมาก ๆ

 กระบวนการแข่งขันข้างต้นจะเพ่ิมคุณประโยชน์

ขึ้นอีกมาก ถ้าผู ้แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันไม่อยู่

กระจัดกระจายท่ัวประเทศ แต่กระจุกตัวอยู่ในบริเวณ

หรือเมืองเดียวกัน และการเปิดตลาดในประเทศโดยไม่

กีดกันการนำาเข ้าอย ่างสมบูรณ ์  อาจทดแทนการ

ขาดแคลนสภาพการแข่งขันในประเทศที่เข้มข้นได้บ้าง

สำาหรับประเทศเล็ก ๆ และจำานวนผู้แข่งขันเพียงอย่าง

เดียวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ จุดสำาคัญคือ คุณภาพของ

การแข่งขันต้องเข้มข้นด้วย เพราะสภาพการแข่งขันใน

ประเทศที่เข ้มข้นถือได้ว ่าเป็นทรัพยากรที่ลำ้าค่าของ

ประเทศ

 นอกจากตัวกำาหนดท้ังสี่ในระบบเพชรแล้ว ยังมี

ปัจจัยภายนอกท่ีมีบทบาทต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศอีก 2 ประการ คือ 

 เหตุสุดวิสัย  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงครั้ง

สำาคัญที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทต่าง ๆ ใน

อุตสาหกรรม เช่น สิ่งประดิษฐ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยี ราคาปัจจัยการผลิตท่ีสำาคัญ การเปลี่ยน

แปลงทางตลาดการเงินโลกหรืออัตราแลกเปลี่ยนครั้ง

สำาคัญ การเพ่ิมสูงขึ้นมากอย่างกะทันหันของอุปสงค์โลก

หรืออุปสงค์ในแถบหนึ่งของโลก การตัดสินใจทางการ

เมืองโดยรัฐบาลประเทศอื่น และสงคราม เป็นต้น 

เหตุสุดวิสัยมีความสำาคัญต่อการกำาหนดข้อได้เปรียบ

ทางการแข่งขันของประเทศ เพราะเหตุสุดวิสัย ก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอุตสาหกรรมในระบบเพชร

หรือในปัจจัยที่ผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ

อุตสาหกรรม เหตุสุดวิสัยอาจลบล้างข้อได้เปรียบด้าน

การแข่งขันของผู ้แข่งขันรายเดิม จึงเกิดช่องว่างท่ีผู ้

แข่งขันรายใหม่สามารถเอาชนะผู้แข่งขันรายเดิมได้ ใน

ขณะที่ เหตุสุด วิสัยก ่อให ้ เ กิดการเปลี่ยนแปลงใน

โครงสร้างอุตสาหกรรมในระบบเพชร หรือในปัจจัยท่ี

กำาหนดความได้เปรียบด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรม

ประเทศที่จะประสบความสำาเร็จในการใช้ประโยชน์จาก

การเปลี่ยนแปลงน้ัน ก็คือประเทศท่ีมีระบบเพชรที่

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น

 รัฐบาล เป็นสถาบันท่ีมีผลและได้รับผลจากตัว

กำาหนดทั้งสี่ ทั้งท่ีเป็นผลทางบวกและผลทางลบ ดังเช่น 

ปัจจัยการผลิตในประเทศได้รับผลกระทบจากนโยบาย

รัฐด้านตลาดหลักทรัพย์ ด้านการศึกษา ด้านเงินช่วย

เหลือจากรัฐบาล เป็นต้น อุปสงค์ในประเทศได้รับผลกระ

ทบจากนโยบายรัฐบาลด้านมาตรฐานสินค้า และด้าน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ซื้อ ผู้บริโภค รวม

ท้ังรัฐบาลยังเป็นผู ้ซื้อรายใหญ่ของสินค้าและบริการ

หลาย ๆ ชนิด อุตสาหกรรมสนับสนุนและเก่ียวเนื่องใน

ประเทศ ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลด้านการ

โฆษณาและด้านอื่น ๆ ยุทธการ โครงสร้าง และสภาพ

การแข่งขันในประเทศของบริษัท ได้รับผลกระทบจาก

นโยบายรัฐด้านภาษี และด้านป้องกันการผูกขาด เป็นต้น 

รัฐบาลสามารถส่งเสริมหรือขัดขวางการเสริมสร้างรักษา

ข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของประเทศ แต่รัฐบาลไม่มี

ความสามารถท่ีจะสร้างข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของ

ประเทศได้เองโดยตรง การสร้างข้อได้เปรียบด้านการ

แข่งขันของประเทศเป็นบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน 

โดยการเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆในระบบเพชร
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1. ศึกษาสภาพทั่วไปของการแปรรูปไม้ยางพารา 

และผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ตั้งแต่ระดับต้นนำ้า 

กลางนำ้า และปลายนำ้า

 2. ศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของโรงงาน

แปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

ขอบเขตการศึกษา
 1. ศึกษาสภาพทั่วไปของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้

ยางพารา และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ตั้งแต่ต้นนำ้า 

กลางนำ้า และปลายนำ้า

 2.  ศึกษากลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกรผู้ที่

ขายไม้ยางพารา (จำานวน 120 ราย) ลานรับซื้อไม้

ยางพารา (จำานวน 25 แห่ง) และผู้ประกอบการโรงงาน

แปรรูปไม้ยางพารา และเฟอร ์นิเจอร ์ไม ้ยางพารา 

(จำานวน 16 ราย)

 3. ศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม

จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง และ สุราษฎร์ธานี (กลุ่มที่ 1) 

พังงา และกระบี่ (กลุ่มท่ี 2) นครศรีธรรมราช และตรัง 

(กลุ่มที่ 3) พัทลุง สงขลา และสตูล (กลุ่มที่ 4)

 4. ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 

2559 – กันยายน 2560

วิธีการศึกษา
  1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการสังเกต

แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) ต่อเกษตรกร

ชาวสวนยาง เจ้าของและพนักงานลานรับซื้อไม้ยางพารา 

และผู้ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา เพื่อศึกษาถึงกระบวนการจำาหน่ายวัตถุดิบ การ

รับซื้อวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปไม้

ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ปริมาณผลผลิต 

และชนิดของผลผลิต การจัดจำาหน่ายสินค้า ตลาดที่จัด

จำาหน่าย รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth inter-

view) กับผู ้บริหารของโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านปัญหา อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการ

รวบรวมข้อมูล จากเอกสาร หนังสือ และเว็บไซต์ของ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analy-

sis) เป็นการนำาข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาด้วยการจัด

ระบบข้อมูล แยกแยะองค์ประกอบของข้อมูล หาความ

สัมพันธ์ของข้อมูลมาตีความ และนำาเสนอด้วยการเขียน

บรรยาย

 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative analy-

sis) เป็นการนำาข้อมูลซึ่งได้จากการศึกษามาลงรหัส

ข้อมูล แล้ววิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผ่านสถิติ

ขั้นพื้นฐาน

  

ผลการศึกษา
สภาพทั่วไปของอุตสาหกรรมการแปรรูป

ไม้ยางพารา และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

 จากการศึกษาพบว่า ไม้ยางพาราแปรรูป และ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทย เป็นที่ต้องการของตลาด

ต่างประเทศเป็นอย่างมาก ตลาดส่งออกหลักที่สำาคัญ คือ 

จีน ซึ่งมูลค่าการส่งออกปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2559 มีมูลค่า 1,960.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

และไม้ยางพาราแปรรูปมีการส่งออกเพ่ิมสูงขึ้นมากที่สุด

ร้อยละ 34.49 (ศูนย์สารสนเทศการสื่อสาร, 2560) ซึ่ง

คาดว่าในอนาคตอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา และ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารายังมีแนวโน้มที่ดี เน่ืองจากจีนมี

การขยายตัวด้านอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นทำาให้ความ

ต้องการเฟอร์นิเจอร์เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ความต้องการ

วัตถุดิบเพิ่มขึ้น 

การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ

 เมื่อพิจารณาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของ

ประเทศคู ่แข ่งของประเทศไทยในการดำาเนินธุรกิจ

ประเภทโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา และเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม และ อินโดนีเซีย 

พบว่า ไทย เป็นประเทศที่มีการปลูกยางพารา และส่ง

ออกยางพารา ไม้ยางพาราแปรรูปมากเป็นอันดับ 1 ของ

โลก ปัจจุบันอุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ยางพารา และ
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เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทยมีอัตราการเจริญเติบโต 

และมูลค่าการส่งออกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากนโยบาย

การสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกยางของรัฐบาล และจาก

ปริมาณการตัดโค่นไม้ยางพาราประมาณปีละ 300,000 

– 500,000 ไร่ ทำาให้ผลผลิตของไม้ยางพาราแปรรูปของ

ไทยสูงถึง 2.5 – 4.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งผู ้

ประกอบการไทยมีขีดความสามารถและศักยภาพในการ

ผลิตและส่งออกสูงกว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆ แต่อย่างไร

ก็ตาม ประเทศไทยมีข้อเสียเปรียบในด้านต้นทุนในการ

ผลิต โดยเฉพาะต้นทุนของแรงงานซึ่งสูงกว่าประเทศคู่

แข่ง และมาตรการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิพิเศษทาง

ภาษี เป็นต้น 

การศกึษาสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ (SWOT analysis)

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป

ไม้ยางพารา และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของไทย มีจุด

แข็งในด้านปริมาณวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต มี

อุตสาหกรรมปลายนำ้ารองรับผลผลิต มีการรวมกลุ่มกัน

ของผู ้ประกอบการ การส่งออกสามารถทำาได้อย่าง

สะดวก แต่จุดอ่อน คือ ผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจ

ในเรื่องการตลาด รวมถึงการทำาการตลาดต่างประเทศ

ระดับโลก ทำาการตลาดเชิงรุกและการสร้างตราสินค้า

อย่างจริงจัง และมีตลาดหลักเพียงแค่ตลาดจีนเท่าน้ัน 

รวมไปถึงความเสียเปรียบในการแข่งขันทางด้านต้นทุน 

และการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณา

สภาพแวดล้อมภายนอกพบว่า ผู้ประกอบการของไทยยัง

มีโอกาสท่ีดี เนื่องจาก ภาพลักษณ์สินค้าของไทยอยู่ใน

ระดับที่ดีในมุมมองของผู ้ซื้อ และอุปสงค์ในตลาด

อาเซียนเพ่ิมข้ึน เอื้อประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้าของ

ไทย รวมทั้งยังมีการรวมกลุ่มกันของประเทศในอาเซียน

ของผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ (ASEAN furniture industry 

council) เพื่อให้มีการแสดงสินค้าในระดับอาเซียน มีการ

กำาหนดหลักเกณฑ์ FFC (มาตรการกำาหนดท่ีมาของไม้

ยาง) แต่อุปสรรคท่ีสำาคัญคือ การท่ีความต้องการของ

ตลาดในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกัน คู ่แข่งรายใหม่ใน

ตลาดโลกเพิ่มขึ้น รวมทั้งราคาวัตถุดิบมีความผันผวน 

การศกึษาสภาพแวดล้อมของอตุสาหกรรม (Diamond 

model)

 ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมโดย

ใช้ตัวแบบระบบเพชร พบว่า

 เงื่อนไขทางด้านปัจจัยการผลิต ผู้ประกอบการของ

ไทยมีความได้เปรียบทางด้านวัตถุดิบ การส่งออก มี

ทักษะและประสบการณ์ในการทำางาน แต่มีข ้อเสีย

เปรียบด้านต้นทุนแรงงาน ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ

แรงงานฝีมือ ต้องพ่ึงพาแรงงานต่างประเทศ มีปัญหา

อุปสรรคทางด้านข้อกฎหมาย และขาดความรู ้ความ

เข้าใจในการทำาการตลาด 

 เงื่อนไขด้านอุปสงค์ พบว่า ผู้ประกอบการไทยยัง

คงมีความได ้ เปรียบ เ น่ืองจากการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอสังหาริมทรัพย์ในจีน จึง

ส่งผลให้การส่งออกไม้ยางพาราของไทยไปยังจีน คาดว่า

จะยังเติบโตขึ้นในอนาคต 

 บริบทการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกิจ พบว่า ผู้

ประกอบการของไทยยังเสียเปรียบด้านต้นทุน เนื่องจาก

การแข่งขันในธุรกิจน้ีเน้นการใช้ต้นทุนท่ีตำ่า มากกว่าการ

แข่งขันทางด้านราคา หรือคุณภาพ รวมทั้งการแข่งขันใน

ระยะยาว ผู้ประกอบการของไทยยังคงต้องปรับตัวให้รับ

กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวโยงและสนับสนุน พบว่า

ประเทศไทยยังคงมีข้อจำากัดเก่ียวกับผู ้ประกอบการ

โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีจำานวนน้อย และผู้

ผลิตไม้ยางพาราแปรรูปก็นิยมผลิตเพ่ือส่งออกไปยังต่าง

ประเทศ ทำาให ้ไม ่สามารถสร ้างมูลค ่าเ พ่ิมให ้แก ่

ผลิตภัณฑ์ได้ 

 บทบาทรัฐบาล ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการจัดตั้ง

หน่วยงานรับผิดชอบด้านยางพาราท้ังระบบของประเทศ 

คือ การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมาเป็นองค์กรกลางใน

การบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ทั้งในส่วนของ

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และทุกภาค

ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับยางพารา รวมไปถึงการบริหารจัดการ

อุตสาหกรรมไม้ยางพารา และเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

โดยได้มีการจัดทำายุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปีขึ้น 

(พ.ศ. 2561 – 2579) เพื่อใช้ในการกำาหนดนโยบาย การ

ดำาเนินงานด้านยางพาราในระยะยาว จึงเป็นโอกาสที่ดี
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ในการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการของไทยใน

อนาคต 

 เหตุสุดวิสัย จากการวิเคราะห์เหตุสุดวิสัย ซึ่ง

เป็นการประเมินโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม

ภายนอก อันได้แก่ การวิเคราะห์ทางด้านการเมือง ทาง

เศรษฐกิจ ทางสังคมและวัฒนธรรม และทางเทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ประกอบการของไทยยังคงได้

รับผลกระทบทางด้านการเมือง ในแง่ของการลงทุนหรือ

การร่วมทุนจากต่างชาติ และการกีดกันทางการค้าจาก

ประเทศมหาอำานาจ เช่น กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป 

การส่งออกสินค้าต ้องมีเอกสารระบุต ้นกำาเนิดของ

ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา (FSC) ซ่ึงจะทำาให้การส่งออกน้ัน

ยาก ในส่วนด้านสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ถือว่า

เอ้ือประโยชน์ต ่อผู ้ประกอบการของไทย เน่ืองจาก

ปัจจุบันกระแสการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยลดภาวะโลกร้อน

เพิ่มมากขึ้น ทำาให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้ยางพาราได้รับ

ความนิยมเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโอกาสท่ีดีท่ี

จะทำ าให ้อุตสาหกรรมไม ้ยางพาราแปรรูป  และ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารามีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อ

เน่ือง และเทคโนโลยีในการผลิตในปัจจุบันส่งผลดีต่อ

ประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจะช่วยลดของเสียระหว่าง

กระบวนการผลิต และทำาให้ประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน

และพลังงานได้มากขึ้น 

ข้อมูลภาคสนาม

 เกษตรกรชาวสวนยางที่ขายไม้ยางพารา เกษตรกร

ชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.33) จะ

ดำาเนินขายไม้ยางให้กับผู ้ซื้อท่ีเข ้ามาเหมาสวน ซึ่ง

เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.00) สามารถขายไม้ยาง

ได้ในราคา 30,001 – 50,000 บาท/ไร่ (ตารางที่ 1) โดย

พันธุ์ยางท่ีปลูกแล้วขายไม้ยางได้ในราคาท่ีสูง ส่วนใหญ่

จะเป็นพันธุ์  RRIM 600 ส่วนพันธุ์ยางที่ขายได้ในราคาที่

ตำ่า คือ พันธุ์ BPM 24 เนื่องจากไม้ยางจะมีตาที่ทำาให้ไม้

ยางพาราแปรรูปมีลักษณะเป็นไม้ลาย ไม่สามารถ

แปรรูปเป็นไม้คุณภาพ AB ตามที่ตลาดต้องการได้ ระยะ

เวลาท่ีเกษตรกรจะโค่นต้นยางพาราคือ ในช่วงอายุ

ระหว่าง 25 – 35 ปี 

 ปัญหาที่เกษตรกรชาวสวนยางประสบปัญหา 

ได้แก่ ผู้มีอิทธิพลในพ้ืนที่เป็นผู้ผูกขาดการซื้อขายไม้ยาง

ในพ้ืนท่ี ไม้ยางที่โค่นส่วนใหญ่เป็นไม้ลายซึ่งเกิดจากการ

เป็นโรค ทำาให้ขายได้ในราคาที่ตำ่า  ผู้ซื้อที่เข้ามาเหมา

สวนไม่ทำาตามที่ตกลงไว้ในการปรับสภาพดิน มีพ่อค้า

คนกลางเข้ามากดราคาในการซื้อขายไม้ยางพารา ใช้

ระยะเวลาในการตกลงราคาและการโค่นนาน ส่งผลกระ

ทบต่อการปลูกแทนเนื่องจากผิดฤดูกาล 

 สิ่งที่เกษตรกรอยากให้หน่วยงานภาครัฐ หรือการ

ยางแห่งประเทศไทยเข้ามาดูแล ได้แก่ ควรจะมีเจ้า

หน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทยในพ้ืนที่เป็นผู้เข้ามา

ร่วมการประเมินมูลค่าไม้ยางพารา จัดฝึกอบรมเก่ียวกับ

การประเมินมูลค่าไม้ยางพาราให้แก่เกษตรกรชาวสวน

ยาง กำาหนดมาตรฐานราคากลางหรือหลักเกณฑ์ในการ

กำาหนดราคาไม้ยางพารา และควบคุม ติดตาม การซื้อ

ขายไม้ยางพาราให้เป็นไปตามกลไกตลาด ป้องกันการ

กดราคาของพ่อค้าคนกลาง

 ลานรับซื้อไม้ยางพารา ลานรับซื้อส่วนใหญ่ (ร้อย

ละ 96) เป็นลานรับซื้อไม้ยางพาราเพียงอย่างเดียว และ

ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56) จะรับซื้อทั้งไม้ท่อนยางพาราและ

ไม ้ฟ ืน ซึ่ งไม ้ท ่อนท่ีจะรับซื้อต ้องมีขนาดเส ้นผ ่าน

ศูนย์กลางไม่ตำ่ากว่า 5 นิ้ว โดยลักษณะของการรับซื้อพบ

ว่า ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56) เกษตรกรชาวสวนยางหรือผู้

ขายจะนำามาขายเองที่ลานรับซื้อภายในอำาเภอ ซึ่งมี

สถานการณ์การแข่งขันท่ีรุนแรงอันเกิดจากการเพ่ิมข้ึน

ของคู่แข่ง นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า ลานรับซื้อ

ไม้ยางพาราส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52) มีกำาลังในการรับได้

ไม่เกิน 10,000 ตัน/ปี และจะนำาไม้ยางพาราที่รับซื้อได้ไป

ขายให้แก่โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราเป็นลำาดับแรก  ใน

การศึกษาต้นทุนในการขนส่ง พบว่า ลานรับซื้อไม้

ยางพาราส่วนใหญ่ (ร้อยละ 36) มีต้นทุนค่าขนส่งน้อย

กว่า 0.15 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากจะจำาหน่ายให้แก่

โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา หรือโรงงานผลิตไม้อัดใน

พื้นที่ใกล้เคียง  (ตารางที่ 2)

 ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินธุรกิจของลาน

รับซื้อไม้ยางพารา ได้แก่ ปริมาณไม้ยางพาราขาดแคลน

ในช่วงฤดูฝน เนื่องจากจะเกิดความยากลำาบากในการนำา

ไม้ยางพาราออกมาจากสวน เกษตรกรชาวสวนยางขาด

ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับคุณภาพและมาตรฐานไม้
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ยางพาราที่ตลาดมีความต้องการ เจ้าหน้าท่ีภาครัฐเรียก

รับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการ เช่น เจ้าหน้าที่ตำารวจ 

เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด จำานวนรถบรรทุกมีไม่เพียงพอ ส่งผล

ให้ต้นทุนในการขนส่งสูงขึ้น ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดำาเนินธุรกิจ ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน 

ขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากคนไทยไม่นิยมทำางาน

ประเภทน้ี ต้องใช้แรงงานต่างด้าว ซึ่งมีปัญหาเรื่องการ

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว คู่แข่งรายใหม่เพ่ิมขึ้นอยู่

อย่างต่อเน่ือง เกิดการแข่งขันสูง และปัญหาในการคัด

คุณภาพไม้ยางพาราของโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 

 ส่ิงที่ผู้ประกอบการลานรับซื้อไม้ยางพาราอยากให้

หน่วยงานภาครัฐ หรือการยางแห่งประเทศไทยเข้ามา

ดูแล ได้แก่ ให้ภาครัฐมีมาตรการและแผนงานท่ีชัดเจน

เก่ียวกับปริมาณการโค่นไม้ยางพาราในแต่ละปี จัดให้มี

การอบรมให้ความรู้เก่ียวกับคุณภาพและมาตรฐานไม้

ยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือป้องกันข้อขัด

แย้งในการซื้อขายไม้ยางพารา เร่งขจัดปัญหาการทุจริต 

คอรัปชั่น และการเรียกรับผลประโยชน์ รวมถึงสนับสนุน 

และจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยตำ่า ในการดำาเนินกิจการและ

เร่งแก้ปัญหาด้านมาตรการในการจ้างแรงงานต่างด้าว

ถูกกฎหมาย โดยลดขั้นตอน ระยะเวลาในการดำาเนินการ 

 โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา และโรงงานผลิต

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้

ประกอบการโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา คิดเป็นร้อยละ 

87.50 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 12.50 เป็นโรงงานแปรรูป

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เมื่อแบ่งขนาดของผู้ประกอบ

การพบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.25) เป็นผู้ประกอบการ

ขนาดกลาง (ทรัพย์สินน้อยกว่า 200 ล้านบาท)  มีกำาลัง

การผลิตน้อยกว่า 200,000 ลูกบาศก์ฟุต/ปี สัดส่วนการ

จำาหน่ายของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 25) จะมี

สัดส่วนการจำาหน่าย ในประเทศ : ต่างประเทศ เป็น

สัดส่วน 10 : 90 และ 0 : 100 และเมื่อพิจารณาโอกาสใน

ตารางท่ี 1  เกษตรกรชาวสวนยางท่ีขายไม้ยางพารา จ�าแนกตามวธีิการขาย ช่องทางในการจัดจ�าหน่าย 
และรายได้จากการขายไม้ยางพารา
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วิธีการขาย

- ผู้ซื้อมาเหมาสวน

- เกษตรกรเป็นผู้โค่นขายเอง 

ช่องทางในการจัดจำาหน่าย

- ลานรับซื้อไม้ยางพารา

- โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา

รายได้จากการขายไม้ยางพารา (บาท/ไร่)

- ไม่เกิน 30,000 

- 30,001 - 50,000 

- 50,001 - 70,000 

- 70,001 - 90,000

- มากกว่า 90,000 

รายละเอียด ร้อยละจ�านวน

ที่มา: จากการสำารวจโดยใช้แบบสอบถามกับเกษตรกรชาวสวนยางจำานวน 120 ราย
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ตารางท่ี 2 ลานรบัซือ้ไม้ยาง จ�าแนกตามประเภทของลาน ชนิดของไม้ยางพาราท่ีรบัซือ้ ลกัษณะการรบัซือ้ พืน้ท่ีในการรบัซือ้ 
สถานการณ์การแข่งขนั ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ก�าลงัการรบัซือ้ และค่าขนส่งในการจัดจ�าหน่าย
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ประเภทของลาน

- รับซื้อไม้ยางพาราอย่างเดียว

- รับซื้อไม้ยางพารา และปาล์มนำ้ามัน 

ชนิดของไม้ยางพารามี่รับซื้อ

- ไม้ท่อน

- ไม้ฟืน

- ปีกไม้

- ไม้ท่อนและไม้ฟืน

ลักษณะการรับซื้อ

- เกษตรกรนำามาขายเอง

- มีนายหน้าเหมาสวนนำามาขาย 

พื้นที่ในการรับซื้อ 

- ภายในอำาเภอ

- ทั้งภายในและต่างอำาเภอ

สถานการณ์การแข่งขันของธุรกิจ

- แข่งขันรุนแรง

- แข่งขันปานกลางขึ้นอยู่กับปริมาณไม้

- ไม่มีการแข่งขัน

ช่องทางในนการจัดจำาหน่าย

- โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา

- โรงงานผลิตไม้อัด

- โรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและโรงงานผลิตไม้อัด

กำาลังรับซื้อ (ตัน/ปี)

- ไม่เกิน 10,000 

- ระหว่าง 10,001 - 30,000

- มากกว่า 30,000

ค่าขนส่ง (บาท/กก.)

- น้อยกว่า 0.15

- ระหว่าง 0.16 - 0.30

- ระหว่าง 0.31 - 0.45

- มากกว่า 0.45 

รายละเอียด ร้อยละจ�านวน

ที่มา: จากการสำารวจโดยใช้แบบสอบถามกับลานรับซื้อไม้ยางพาราจำานวน 25 แห่ง
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การขยายกิจการ พบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 56.25 มี

แนวโน้มที่จะขยายกิจการ ส่วนอีกร้อยละ 43.75 จะไม่

ขยายกิจการ (ตารางที่ 3)

 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ทำาการสำารวจความคิดเห็น

ของผู ้ประกอบการโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา และ

โรงงานผลิตเฟอร ์นิเจอร ์ไม ้ยางพาราที่มีต ่อปัญหา

อุปสรรคที่ส ่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของผู ้

ประกอบการ (ตารางท่ี 4) พบว่า ผู้ประกอบการโรงงาน

ตารางท่ี 3 โรงงานแปรรปูไม้ยางพารา และโรงงานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จ�าแนกตามประเภทของโรงงาน ขนาดของ
โรงงาน ชนดิของไม้ยางพาราท่ีรบัซือ้ ก�าลงัการผลติ สดัส่วนการจดัจ�าหน่าย และแนวโน้มในการขยายกิจการ
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56.25
18.75

87.50
12.50

43.75
25.00
12.50
18.75

25.00
25.00

6.25
12.50
12.50
18.75

56.25
43.75

14
2

4
9
3

14
2

7
4
2
3

4
4
1
2
2
3

9
7

ประเภทของโรงงาน

- โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา

- โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ขนาดของโรงงาน

- ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 50 ล้านบาท)

- ขนาดกลาง (ไม่เกิน 200 ล้านบาท)

- ขนาดใหญ่ (เกิน 200 ล้านบาท)

ชนิดของไม้ยางพาราที่รับซื้อ

- ไม้ท่อนยางพารา

- ไม้ยางพาราแปรรูป

กำาลังการผลิต (ลบ.ฟุต/ปี)

- น้อยกว่า 200,000

- ระหว่าง 200,001 - 500,000

- ระหว่าง 500,000 - 1,000,000

- มากกว่า 1,000,000

สัดส่วนการจัดจำาหน่าย (ในประเทศ : ต่างประเทศ)

- 0 : 100

- 10 : 90

- 20 : 80

- 30 : 70

- 40 : 60

- 100 : 0

แนวโน้มการขยายกิจการ

- ขยาย

- ไม่ขยาย

รายละเอียด ร้อยละจ�านวน

ที่มา: จากการสำารวจโดยใช้แบบสอบถามกับผู้ประกอบการจำานวน 16 ราย
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แปรรูปไม้ยางพารา และโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

ยางพารา มีความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระ

ทบต่อการดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยเรียงลำาดับ

จากมากไปหาน้อย พบว่า ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร 

บุคลากร แรงงาน ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานมาก

ที่สุด (4.11) รองลงมา คือ ต้นทุนในการผลิต (3.56) 

ความรุนแรงในการแข่งขัน (3.33) กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(2.89) วัตถุดิบในการผลิต (2.78) กำาลังการผลิตส่วนเกิน

ในอุตสาหกรรม (2.56) ต้นทุนในการลงทุน (1.78) การ

จัดจำาหน่าย (1.78) การขนส่งและต้นทุนในการขนส่ง 

(1.13) และสุดท้ายคือ ทำาเลที่ตั้งของผู ้ประกอบการ 

(1.11)

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไม้

ยางพาราในพืน้ท่ีภาคใต้

 แนวทางสำาคัญที่จะพัฒนาศักยภาพให ้แก ่ผู ้

ประกอบการ ต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน

จากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วน

ของรัฐบาล ส ่วนงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับ

ยางพารา เช่น การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงต่างๆ ที่

เก่ียวข้อง และตัวของผู้ประกอบการเอง โดยรัฐบาลจะ

ต้องเร่งส่งเสริม สนับสนุนการขยายตลาดไปสู่ตลาดใหม่ 

แก้ไขปรับปรุง ทบทวน กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เป็นข้อ

จำากัด และอุปสรรคต่อการประกอบการ ของอุตสาหกรรม

ไม้ยางพาราท้ังระบบ การช่วยเหลือและพัฒนาแรงงาน 

และการกำาหนดข ้อผ ่อนปรนแรงงานต ่างด ้าวใน

อุตสาหกรรมการแปรรูปไม้ยางพาราและผลิตเฟอร์-

ตารางท่ี 4 ระดบัความคิดเห็นของผู้ประกอบการโรงงานแปรรปูไม้ยางพารา และโรงงานผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
ท่ีมีต่อปัญหาอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการ

  0.97

0.93

1.80

1.74

1.59

1.20

0.33

1.13

1.69

1.30

  1.78

4.11

3.33

2.56

3.56

2.78

1.11

1.56

2.89

1.78

เห็นด้วยน้อยที่สุด

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยน้อย

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยน้อยที่สุด

เห็นด้วยน้อยที่สุด

เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยน้อยที่สุด

ต้นทุนในการลงทุน 

โครงสร้างองค์กร บุคลากร และแรงงาน

ความรุนแรงในการแข่งขัน คู่แข่ง

กำาลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรม

ต้นทุนในการผลิต

วัตถุดิบในการผลิต

ทำาเล ที่ตั้งของผู้ประกอบการ

การขนส่ง และต้นทุนในการขนส่ง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การจัดจำาหน่าย

ปัญหาอุปสรรค
ระดับความคิดเห็น

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปรผล1

1ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายความว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 -  4.20 หมายความว่า เห็นด้วยมาก

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายความว่า เห็นด้วยปานกลาง

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายความว่า เห็นด้วยน้อย

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายความว่า เห็นด้วยน้อยที่สุด หรือ ไม่เห็นด้วย
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นิ เจอร ์ ไม ้ยางพารา การพัฒนาภาพลักษณ ์ของ

อุตสาหกรรมว่า “ไม่เป็นการทำาลายสิ่งแวดล้อม” การ

กำาหนดมาตรฐานบังคับ (มอก.) เพ่ือป้องกันการนำาเข้า

สินค ้า ท่ีไม ่ ได ้มาตรฐาน และเ พ่ือเป ็นการพัฒนา

อุตสาหกรรมให้ผลิตสินค้าได้มาตรฐานสากล การ

สนับสนุนสินค้าคุณภาพจากผู้ผลิตภายในประเทศ และ

การมีตราสัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงคุณภาพ เพ่ือความมั่นใจ

ในการใช้งาน การติดตามการเคลื่อนย้ายการค้าและการ

ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งนโยบายการ

ใช้มาตรการกีดกันทางการลงทุนของต่างประเทศ เป็นต้น

 นอกจากรัฐบาลแล้ว หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก็ต้อง

เร่งดำาเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการ

ของไทย อาทิ การยางแห่งประเทศไทย จะต้องถ่ายทอด

เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไม ้

ยางพาราเพ่ือปรับปรุงให้ได้ผลผลิตท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนใช้

เวลาในการดำาเนินการลดลง มีต้นทุนการผลิตลดลง และ

มีการสูญเสียลดลง สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยตำ่าในการ

ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตและลด

ต้นทุนการผลิต การเร่งดำาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ

จูงใจ ให้เกษตรกรย่ืนขอใบรับรองมาตรฐานการจัดป่าไม้

อย่างย่ังยืน (FSC/PEFC) การประสานความร่วมมือใน

ก า ร วิ จั ย ย า ง  แ ล ะ ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ ท า ง ก า ร ค ้ า ใ น

อุตสาหกรรมการแปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา 

และในส่วนกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องเร่งดำาเนินการ

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของภาคอุตสาหกรรม และแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน

ในสายวิชาชีพ อาทิ เพิ่มหลักสูตร ปวช./ปวส. ที่เกี่ยวข้อง

การแปรรูปไม้ยางพารา และการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

ภาพท่ี 1  ลานรบัซือ้และแปรรปูไม้ยางพาราขนาดเลก็

ภาพท่ี 3  กระบวนการผลติเฟอร์นเิจอร์ไม้ยางพารา

ภาพท่ี 2  พ้ืนท่ีภายในโรงงานแปรรปูไม้ยางพารา

ภาพท่ี 4  ของเล่นเดก็จากไม้ยางพาราเพ่ือการส่งออก
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ยางพารา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรด้านภาษา ทั้ง

ภาษาอังกฤษ จีน รวมถึงภาษาในประเทศอาเซียน เช่น 

ภาษาพม่า ลาว กัมพูชา รวมไปถึงกระทรวงแรงงานก็จะ

ต้องเร่งดำาเนินการในการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานใน

อุตสาหกรรม และให้การช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานใน

การสนับสนุนด้านวิชาชีพ การประกอบอาชีพ

 สุดท้ายผู้ประกอบการก็จะต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของตัวเอง โดยการการเสริมสร้างศักยภาพด้าน

การผลิต การลดต้นทุนการผลิต ด้วยการบริหารจัดการ

ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำาเครื่องจักรและ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ผลัก

ดันการผลิตสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น (Product value 

creation) เพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา การ

พัฒนาด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ท้ังในด้านการ

อบรมการแข่งขันในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ

โลก การเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด โดยการเร่ง

การทำาการค้า การส่งออกเชิงรุก สร้างให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลาง (Hub) อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป และ

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างภาพ

ลักษณ์ไม้ยางพาราเป็น Eco-friendly wood  และ

ประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู ้ การให้ผลิตภัณฑ์ของผู ้

ประกอบการไทยได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

สากล การแสวงหาตลาดและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ 

ควบคู่ไปกับการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ของคู่แข่งและคู่ค้าอย่างสมำ่าเสมอ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

รูปแบบที่หลากหลาย ยืนยงต่อแนวโน้มแฟชั่นท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมท้ังตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคอย่างสูงสุด รวมไปถึงการเสริมสร้าง

ศักยภาพด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยการรวมกลุ่ม 

(Cluster) หรือ การรวมกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือ เก้ือหนุน เช่ือมโยงและเสริมกิจการซึ่งกัน

และกันอย่างครบวงจร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ตั้งแต่

ธุรกิจต้นนำ้า จนถึงปลายนำ้า และความเชื่อมโยงในแนว

นอน เป็นความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนด้าน

ต่าง ๆ รวมทั้งธุรกิจให้บริการ สมาคมการค้า  สถาบันการ

ศึกษา  สถาบันวิจัยพัฒนา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่

ย่ังยืน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ซึ่งกัน

และกันในกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น การนำาเอาการปฏิบัติท่ี

ดีที่สุด (Best practice) ของแต่ละโรงงานมาใช้เพ่ือลด

ต้นทุน และแก้ไขเรื่องค่าแรงสูงแต่ไม่มีประสิทธิภาพ 

เป็นต้น

บทสรุป
 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไม้

ยางพาราในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

สภาพทั่วไปของการแปรรูปไม้ยางพาราและการผลิต

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราตั้งแต่ระดับต้นนำ้า กลางนำ้า และ

ปลายนำ้า รวมทั้งศึกษาศักยภาพในการแข่งขันของ

โรงงานแปรรูปเฟอร ์ นิ เจอร ์ไม ้ยาง ระหว ่างเดือน  

ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกรผู้ที่ขายไม้ยางพารา ลาน

รับซื้อไม้ยางพารา และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปไม้

ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในเขตพ้ืนที่ภาค

ใต้ 4 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี (กลุ่ม

ที่ 1) พังงา กระบี่ (กลุ่มที่ 2) นครศรีธรรมราช ตรัง (กลุ่มที่ 

3) และ สงขลา สตูล (กลุ่มที่ 4) 

 ใช้วิธีการศึกษาปฐมภูมิโดยการสังเกตแบบมีส่วน

ร่วม ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารของโรงงาน

แปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา เพ่ือรวบรวมข้อมูลใน

ด้านปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาค

รัฐ และทำาการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ วิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พรรณนาและเชิงปริมาณ

 จากการศึกษาสภาพท่ัวไป พบว่า ไม้ยางพารา

แปรรูปและเฟอร์นิเจอร ์ไม้ยางพาราของไทยเป็นที่

ต ้องการของตลาดต่างประเทศ มีการขยายตัวของ

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะจีนท่ีกำาลังขยายตัวด ้าน

อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในอนาคตยังมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อ

เน่ือง แม้ว่าประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านปริมาณวัตถุดิบ 

แต่ยังมีจุดอ่อนสำาคัญเรื่องความเข้าใจเรื่องการตลาด 

และมีข้อเสียเปรียบด้านต้นทุนการผลิต ซึ่งส่งผลต่อ

ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวได้ 

 จากการศึกษาห่วงโซ่อุปทานจากต้นนำ้า กลางนำ้า 

และปลายนำ้า พบว่า เกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้เกือบ

ทั้งหมดขายไม้ยางโดยวิธีเหมาสวนให้ลานรับซื้อไม้

ยางพารา และส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุ RRIM 600 สามารถ
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ขายไม้ยางได้ในราคา 30,001 – 50,000 บาท/ไร่ แต่ยัง

ประสบปัญหาการผูกขาดจากนายทุนผู้มีอิทธิพลที่ไม่ทำา

ตามข้อตกลง ส่งผลเสียระยะยาวต่อการวางแผนการ

ผลิตในฤดูกาลถัดไป 

 ลานรับซื้อไม้ยางพาราในพ้ืนท่ีภาคใต้ส่วนใหญ่

เป็นลานรับซื้อไม้ยางพาราอย่างเดียว โดยเกษตรกรเป็น

ผู้นำามาขายเอง แต่ลานรับซื้อมีกำาลังในการรับซื้อไม่เกิน 

10,000 ตัน/ปี และนำาไปส่งขายให้แก่โรงงานแปรรูปไม้

ยางพาราในพ้ืนท่ีใกล้เคียงอันดับแรก มีต้นทุนค่าขนส่ง 

0.15 บาท/กก. อย่างไรก็ตาม ลานรับซ้ือไม้มีปัญหาใน

การดำาเนินงานเป็นอย่างมากในช่วงฤดูฝน เน่ืองจาก

เกษตรกรไม่สามารถขนไม้ยางพารามาขายได้ทำาให้เกิด

ความขาดแคลน นอกจากนี้ ยังพบว่าเกษตรกรที่ยังขาด

ความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณภาพและมาตรฐานท่ี

ตลาดต้องการ การเรียกเก็บเงินจากเจ ้าหน ้าท่ีรัฐ 

การขนส่ง เงินทุนหมุนเวียน และแรงงาน 

 โรงงานแปรรูปไม ้ยางพาราและโรงงานผลิต

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ในพ้ืนที่ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นผู้

ประกอบการขนาดกลาง โดยเป็นการผลิตเพ่ือการส่ง

ออก ครึ่งหน่ึงมีแนวโน้มขยายกิจการเพ่ือรองรับการ

ขยายตัวต่อไป ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการ

ดำาเนินธุรกิจ พบว่า โครงสร้างองค์กร บุคลากร แรงงาน 

ส่งผลมากท่ีสุด รองลงมา คือ ต้นทุนในการผลิต ความ

รุนแรงในการแข่งขัน 

 ดังนั้น แนวทางสำาคัญที่จะพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้

ประกอบการ จำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการ

สนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ ท้ังจากทาง

ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงภาคสถาบันการศึกษา

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาและยกระดับ

ศักยภาพให้แก่ผู ้ประกอบการไม้ยางพาราในเขตพ้ืนท่ี

ภาคใต้

ค�าขอบคุณ
 งานวิจัยฉบับน้ีสำาเร็จลุล ่วงได ้ ผู ้ วิจัยต ้องขอ

ขอบคุณผู้อำานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดทุก

จังหวัด ในพื้นที่เขตภาคใต้ทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่อำานวย

ความสะดวกในการสัมภาษณ์เกษตรกรชาวสวนยาง 

ผู ้ประกอบการลานรับซื้อไม้ยาง โรงงานแปรรูปไม้

ยางพารา และโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และให้

ความร่วมมือแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี

เอกสารอ้างอิง
กรานต์เลิศ สหายวงศ์.  2550. ความได้เปรียบโดยเปรียบ

 เทียบของอุตสาหกรรมเครื่องประดับทองใน
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 อุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หน้า 

 16-21.
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รัสเซียน แดนดิไลออน พืชให้น�้ายางอีกชนิดหนึ่ง
ซึ่งในอนาคต อาจเป็นคู่แข่งของยางพาราได้

ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

พิศมัย  จันทุมา

 ในอุตสาหกรรมการผลิตล้อยาง ใช้ยางธรรมชาติ

มากถึง 70% ของโลก กลุ่มประเทศทางยุโรปและอเมริกา

ได้คัดเลือกพืชที่ให้นำ้ายาง 2 ชนิดท่ีมีศักยภาพท่ีจะให้นำ้า

ยางสูง ได้แก่ วายูเล่ (guayule, Parthenium argenta-

tum Gray) และรัสเซียน แดนดิไลออน (Russian dan-

delion, Taraxacum koksaghyz) มาวิจัยและพัฒนา

เพ่ือผลิตล้อยางรถยนต์ โดยในปี 2012 ได้จดสิทธิบัตร

ยางล้อรถยนต์จากแดนดิไลออนท่ี NovaBioRubber, 

Green Technologies Inc. ประเทศแคนาดา ในปีถัดมา 

บริษัทบริดสโตน ได ้ร ่วมกับมหาวิทยาลัยโอไฮโอ 

สหรัฐอเมริกา เสนอให้ใช้ยางจากแดนดิไลออนเป็นยาง

ล้อรถยนต์ และในปี 2015 NovaBioRubber และ

มหาวิทยาลัยแคนาดา ร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถยนต์จากแดนดิไลออน 

 ในสภาวะที่ราคายางตกตำ่า เมื่อมีพืชอื่นปรากฏขึ้น

มามีแนวโน้มว่าจะเป็นพืชคู ่แข่งของยางพารา ทำาให้

เกษตรกรชาวสวนยางบางคนอดหวั่นไหวไม่ได้ การทราบ

ข้อมูลท่ีแท้จริงของแดนดิไลออนจึงเป็นแนวทางหนึ่ง

เหมือนกับสุภาษิตจีนที่ว่า “รู้เขา รู้เรา รบสิบครั้ง ชนะสิบ

ครั้ง” เป็นการการสร้างภูมิคุ ้มกันให้อยู ่กับความไม่

ประมาท และหันกลับมาใส่ใจสวนยาง ปรับปรุงดูแล

หน้ากรีดยาง ลดต้นทุนการผลิตลง รวมทั้งการผลิตยาง

คุณภาพดี เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตยางเกรดพรี

เมี่ยมของโลกต่อไป

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

 แดนดิไลออน เป็นวัชพืชชนิดหนึ่ง มีหลายสาย

พันธุ์ (Varieties) หลายชนิด (Species) ที่นิยมปลูกใน

ป ั จ จุ บั น  มี ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ ว ่ า  T a r a x a c u m 

koksaghyz อยู่ในวงศ์ Asteraceae (Krotkov, 1945) 

กลุ่มเดียวกับแก่นตะวัน เป็นพืชเจริญเติบโตทางลำาต้น

เป็นหัว  ส่วนชื่อภาษาอังกฤษที่เขียนว่า dandelion เพี้ยน

มาจากภาษาฝรั่งเศสที่เขียนว่า dent de lion แปลว่า 

เ ข้ียวสิงโต ซึ่งหมายถึงใบของต้นแดนดิไลออนท่ีมี

ลักษณะหยัก ๆ คล้ายเข้ียวของสิงโต  เป ็นพืชที่มี

โครโมโซมคู่ เรียกว่า ดิพลอย (Diploid, 2n=16)  มีดอก

แบบสมบูรณ์เพศ มีท้ังสองเพศในต้นเดียวกัน การ

สืบพันธุ์เป็นแบบอาศัยเพศ (Sexual reproduction) แต่

เป ็นพวกผสมตัวเองไม่ติด (Self-incompatibility)  

เน่ืองจากการเป็นหมันของเพศผู้ (Male sterile)  มีใบ

ออกจากโคนลำาต้นเป็นกระจุก ใบเจริญเรียงตัวกันเป็น

พุ่ม (Rosette formation)  แต่ละใบเว้าเป็นแฉกแหลม 

มีดอกสีเหลือง เมื่อดอกร่วงจะกลายเป็นเมล็ดติดอยู่ที่

ฐานเป ็นปุยสีขาวกลมๆ  ต ้นสูงประมาณ 30-50 

เซนติเมตร  เป็นวัชพืชอายุยืนหลายปีหรือพืชข้ามปี (Bi-

ennial) เมื่อถึงปลายฤดูใบไม้ร่วง  พืชเหล่านี้จะแห้งตาย

ไป  แต่ส่วนที่อยู่ใต้ดินจะยังมีชีวิตอยู่ข้ามฤดูหนาว  เมื่อ

ถึงฤดูใบไม้ผลิอีกครั้งก็จะแทงช่อดอก (Bolting) ถือว่า

เป็นพืชยืนต้น (Perennial) เพราะมีชีวิตอยู่ได้มากกว่า 2 
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ฤดูการปลูก เป็นพืชที่มีระบบรากแก้ว (Taproot) มีระบบ

ท่อนำ้าจากรากไปยังยอดและมีท่อนำ้ายาง ซึ่งพบมากใน

ส่วนของรากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 แดนดิไลออน ปลูกมากในเขตอบอุ่น (Temperate 

zone) สามารถทนต่อสภาพอุณหภูมิตำ่าสุด ได้ถึง - 8.1 

องศาเซลเซียส และทนต่ออากาศหนาวเย็น อุณหภูมิตำ่า

กว่าศูนย์องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวได้นานถึง 53 วัน 

และทนต่ออุณหภูมิสูงในทะเลทรายได้เช ่นเดียวกัน 

ความต้องการปริมาณนำ้าฝนเฉลี่ย 250-600 มิลลิลิตร/ปี 

ปลูกได้ในดินที่มีสภาพความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH 

ระหว่าง 5.5 - 8.5 ชอบดินที่มีความชื้น และร่มเงา 

ชีพจักรและการให้ผลผลิต
 จากการศึกษาทางด้านเขตกรรมของ Kreuzberg-

er et al. (2016) พอที่จะสรุปให้เห็นภาพรวมของชีพจักร 

หรือระยะการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของแดนดิ

ไลออน (ภาพที่ 1 และ 2) ได้ดังนี้คือ 

 ในปีแรก เมื่อปลูกในช่วงเดือนมีนาคม เมล็ดจะ

งอกราว ๆ เดือนพฤษภาคม จากนั้น ในช่วงระหว่างเดือน

พฤษภาคมถึงมิถุนายน จะมีการเจริญเติบโตทางใบและ

ลำาต้น (Vegetative growth) ใบมีการเรียงตัวกันเป็นพุ่ม 

(Rosette growth) จำานวน 20-30 ใบ เริ่มออกดอก 

(Reproductive growth) ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 

แต่ระยะออกดอกท่ีมากถึง 50% อยู่ในช่วงกลางเดือน

มิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม ติดเมล็ดหลังจาก

ออกดอก 10-14 วัน จนถึงต้นเดือนกันยายน ปีแรกใช้

เวลาในการออกดอกและพัฒนาผลถึงเมล็ด 9 สัปดาห์ 

พักตัวในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ผลิใบและ

ออกดอกอีกครั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณกลางเดือน

พฤษภาคม ในปีถัดมา หรือปีที่ 2 มีจำานวนต้นเหลือน้อย

กว่างปีแรก 50%  ผลผลิตในปีท่ี 2 นำ้าหนักแห้งของราก 

(3.5-6.8 กรัม/ต้น) มากกว่าการเก็บเกี่ยวในปีที่ 1 สำาหรับ

ผลผลิตยาง พบว่า ในช่วงปีแรกให้ปริมาณยางมากกว่าปี

ที่ 2 ในปีที่ 1 ให้ผลผลิตยางแห้ง 31.8-62.1 กิโลกรัม/

เฮกตาร์ แต่ผลผลิตของอินนูลินในปีที่ 2 (ประมาณ 128-

209 กิโลกรัม/เฮกตาร์) มากกว่าปีที่ 1 มีอินนูลินในราก

แดนดิไลออน 15% ใกล้เคียงกับชิโครี1

แหล่งของน�้ายางและผลพลอยได้
   นำ้ายางของต้นแดนดิไลออนอยู่ในท่อนำ้ายางบริ

เวณส่วนของราก (ภาพที่ 3) โดยทั่วไปส่วนของรากที่เป็น

หัวและแขนง มีนำ้าหนักแห้ง 0.8-1.0 กรัม จะมีปริมาณ

ยาง 3 - 28% ของนำ้าหนักแห้งของราก  ในหน่ึงฤดูกาล

ปลูก ประมาณ 2 ปี แดนดิไลออนให้ผลผลิตยางแห้ง 3-5 

มิลลิกรัมต ่อนำ้ าหนักแห ้งของราก 100 มิลลิกรัม 

(Ulmann, 1951)  ต่อมาได้มีการพัฒนาท้ังด้านการเขต

กรรมและการปรับปรุงพันธุ์ สามารถเพ่ิมปริมาณความ

เข้มข้นของยางเป็น 15-16% ต่อนำ้าหนักแห้งของราก

 นอกจากน้ี จากการสกัดยางจากรากแดนดิ-

ไลออน ยังมีผลพลอยได้อีก คือ อินนูลิน (Innulin) จัดเป็น

แหล่งผลิตคาร์โบไฮเดรท 25-40% โดยนำ้าหนักแห้งของ

ราก โดยทั่วไปอินนูลินพบในรากของพืชชิโครี (Chicory, 

Cichorium intybus L.) (ภาพที่ 4) อินนูลิน มีสูตร

โครงสร ้างเป ็น beta-2,1-  f ructan นำาไปใช ้ ใน

อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือปรับปรุงรสชาดของอาหาร เพ่ิม

เนื้อสัมผัส  และความรู้สึกในปากและลำาคอ คือ ความ

รู้สึกอื่นที่ไม่ใช่รสชาติ ท่ีรู ้สึกได้ในปากและลำาคอ เช่น 

ความเข้มข้น ความฝาด อินนูลินเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการ

ผลิตนำ้าตาลฟรุกโตรส อย่างไรก็ตาม การสกัดอินนูลิน

จากยางธรรมชาติในแดนดิไลออน คุณภาพท่ีได้ค่อนข้าง

ตำ่า แต่มีนำ้าหนักโมเลกุลสูง (Hahn et al., 2016) 

วิธีสกัดยางจากรากแดนดิไลออน
ในห้องปฏิบัติการ 

 การสกัดยางจากรากแดนดิไลออน ใช้สารละลาย 

และการปั่นหมุนโดยใช้แรงเหวี่ยง มีขั้นตอนดังนี้  

 1. นำาราก/หัวของแดนดิไลออนมาอบแห้ง บดให้

เป็นผง แล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง  

 2. นำาส่วนผงของราก 0.5 กรัม เติมสารละลายไซ

ลีน (xylene) 5 มิลลิลิตร  แล้วนำาไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 80 

องศาเซลเซยีส จากนัน้นำามาเขย่าในแนวขนานทีค่วามเร็ว 

700 รอบต่อนาที นาน 16 ชั่วโมง 

 3. นำาสารแขวนลอย 2 มิลลิลิตร ไปปั่นด้วยเครื่อง

เซนติฟิวส์ (Centrifuge) นาน 10 นาที ที่ความเร็ว 16,060 

RCF (Relative Centrifugal Force หรือแรงหนีศูนย์กลาง

สัมพัทธ์ มีหน่วยเป็น g) 
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 4. แยกส่วนท่ีเป็นของเหลว 1.8 มิลลิลิตร ใส่ใน

หลอดใหม่ นำาไปใส่ในเครื่องปั่นเหว่ียงระเหยสารทำาให้

เข้มข้น ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และความดัน 10 

มิลลิบาร์  ทำาให้ได้สารมีความเข้มข้มเพิ่มเป็น 3 เท่าของ

สารตั้งต้น 

 5. เติมเอทธานอล ปริมาตร 2 เท่า จะทำาให้ส่วน

ของยางตกตะกอน 

 6. นำาสารที่ เหลือไปบ่ม ท่ีอุณหภูมิ  4 องศา

เซลเซียส นาน 30 นาที และปั่นเหวี่ยง 2 นาที ที่ความเร็ว 

16,060 RCF ทีอ่ณุหภูมห้ิอง ค่อยๆ รนิส่วนทีเ่ป็นนำา้ออกไป 

 7. ส่วนของตะกอนล้างด้วยนำ้า 1 มิลลิลิตร และ 

ล้างด้วยอาซีโตน (Acetone) 1 มิลลิลิตร ตามลำาดับ เขย่า

ด้วยความเร็วปานกลาง  

 8. นำายางที่ตกตะกอนไปตากแห้งข้ามคืน และชั่ง

นำ้าหนัก 

 9. คำานวณผลผลิตยางต่อพ้ืนที่ โดยคำานวณจาก

ปริมาณนำ้าหนักแห้งของราก/หัว จะได้ปริมาณยางต่อนำ้า

หนักแห้งของราก และคำานวณความหนาแน่นของต้น จะ

ได้ผลผลิตยางต่อพื้นที่ 1 เฮกตาร์ 

สมบัติของยาง
 นำ้ายางจากแดนดิไลออน มีสูตรโครงสร้างเป็น 

cis-1,4-polyisoprenes เหมือนกับวายยูเล่ (guayule, 

Parthenium argentatum Gray) และยางพารา (Hevea 

brasiliensis)  นำ้าหนักโมเลกุลของแดนดิไลออนค่อนข้าง

แปรปรวน อยู่ระหว่าง  472-1,980 KDa เปรียบเทียบกับ

นำ้าหนักโมเลกุลของวายยูเล่ และยางพารา อยู่ระหว่าง 

450-2,200 และ 1,200-1,490 KDa ตามลำาดับ เนื่องจาก

นำ้ายางท่ีได้จากยางพารา วายยูเล่ และแดนดิไลออนมี

สูตรโครงสร้างของนำ้ายางเหมือนกัน แต่ต่างกันท่ีองค์
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ภาพที่ 1 ระยะการเจริญเติบโตของแดนดิไลออน แบงเปนระยะตางๆ 
ดังนี้ (a) ตนกลาอายุ 14 วัน (b) ใบเจริญ 

เรียงตัวกันเปนพุม (rosette growth) (c) ระยะออกดอก (d) ดอก 2 
ชนิด คือ มีดอกกับไมมีดอก (e) ระยะออกดอกสูงสุด (f) พักในชวง
ฤดูรอน (g) การออกดอกอีกครั้งในปถัดมา ผานชวงพัก และผลิใบ
ใหม (h) ชวงออกดอกสูงสุด และ (i) ระยะเจริญเต็มที่ ติดเมล็ด 
ภาพจาก Kreuzberger M. et al., 2016 

  

  
 

ภาพที่ 1 ชีพจักร หรือระยะการเจริญเติบโตของแดนดิไลออน (a) ต้นกล้าอายุ 14 วัน (b) ใบเจริญเรียงตัวกันเป็นพุ่ม (Rosette growth) (c) ระยะออกดอก 

(d) ต้นมี 2 ชนิด คือ มีดอกกับไม่มีดอก (e) ระยะออกดอกสูงสุด (f) พักในช่วงฤดูร้อน (g) การออกดอกอีกครั้งในปีถัดมา ผ่านช่วงพัก และผลิใบใหม่

(h) ช่วงออกดอกสูงสุด และ (i) ระยะเจริญเต็มที่ ติดเมล็ด (ภาพจาก Kreuzberger et al., 2016)
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ประกอบภายในนำ้ายาง  ดังนั้น นำ้ายางจากแดนดิไลออน

จึงสามารถนำาไปทำาผลิตภัณฑ์ได้เกือบทุกชนิดเหมือนนำ้า

ยางจากยางพารา

การศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ
แดนดิไลออน

  ในปี 1933 Rodin (อ้างตาม Lipshitz, 1934) ได้

รายงานว่า แดนดิไลออน เป็นพืชที่พบในหุบเขาเทียน

ซาน รัสเซียตอนใต้ ประเทศคาซัสสถาน ติดต่อกับทิเบต 

เขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน และค้นพบว่า 

เป็นพืชที่ให้เน้ือยางในส่วนของรากในปริมาณสูง เป็น
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ภาพที่ 2 สวนตางๆ ของแดนดิไลออน ดอก ราก ยาง อินนูลิน ผลผลิต
ยางสูงในปแรก สวนอินนูลินผลผลิตสูง 

 ในปที่ 2 จาก Kreuzberger M. et al., 2016 
 
 

  
 
ภาพที่ 3 การเจริญเติบโตของรากแดนดิไลออน a). ปแรก b). ปที ่

2 ชวงออกดอกเต็มที่ c). ปลายชวง 
ออกดอก d). ลอกเปลือกนอกออก ใหเห็นยางจับตัว e). 
ปลายฤดูการเก็บเกี่ยว จาก Kreuzberger M. et al., 2016 

 
รูจกั....พชืทีใ่หผลผลติน้าํยาง 

 E. Palu (2013)  ได รวบรวมข อมู ลพื ช ที่ ให น้ํ ายาง 3 ช นิ ด  
ระหวางยางพารา ปลูกมากแถวเอเซียตะวันออกเฉียงใต  วายยูเล พืชใน
เขตทะเลทราย เขตกึ่งแหงแลง เขตเมดิเตอรเรเนียน และแดนดิไลออน 

ภาพที ่2 การเจรญิเติบโตของรากแดนดไิลออน (a) ปีแรก (b) ปีที ่2 ช่วงออกดอกเต็มที ่(c) ปลายช่วงออกดอก (d) เมือ่ลอกเปลอืกนอกออก เหน็ยางจบัตัว 

(e) ปลายฤดูการเก็บเกี่ยว (ภาพจาก Kreuzberger et al., 2016)
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เวลานานถึง 2 ทศวรรษ จนถึงปี 1950  สหภาพโซเวียตได้

ทุ่มเทการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนานำ้ายางธรรมชาติ

จากพืชแดนดิไลออน  จนต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 

2 ประเทศต่างๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี  สหราช

อาณาจักร และฟินแลนด์ มีการเร่งรัดการปลูกแดนดิ

ไลออนเพ่ือผลิตนำ้ายางธรรมชาติสำาหรับเป็นวัตถุดิบทาง

ด้านยุทธปัจจัย อาหาร และเภสัชกรรม 

 แต่หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป็นต้นมา  การวิจัย

และพัฒนายางจากแดนดิไลออนเป็นไปอย่างไม่ต่อเน่ือง 

บางช่วงก็ชะงัก เนื่องจากมีปริมาณยางธรรมชาติจำานวน

มากจากยางพาราในเขตเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และ

ยางสังเคราะห์จากนำ้ามันดิบเป็นคู่แข่งหลัก  ภายหลังใน

ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา นักวิจัยแถบยุโรปเหนือและยุโรป

ตะวันออก ได้หันกลับมามุ่งพัฒนาแดนดิไลออน โดยได้

พัฒนาพันธุ์ใหม่ คือ Taraxacum koksaghyz (Tks) มุ่ง

ศึกษาลักษณะทางเขตกรรม (Agronomic perfor-

mance) เพื่อผลิตเป็นการค้า ทั้งนำ้ายางธรรมชาติ และอีก

อย่างที่ค้นพบขึ้นมาใหม่ คือ นำ้าตาลเชิงซ้อนกลุ่มอินนูลิน 

(Inulin) ใช้เป็นอาหารและสารด้านเภสัชกรรม เป็นสาร

เริ่มต้นในการผลิตเอทานอล นำาไปเป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตเคื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้เป็นเชื้อเพลิง และเป็น

อาหารเสริมสุขภาพ สมุนไพร ใบชา ใบสลัด ยาชูกำาลังตับ 

และยาขับปัสสาวะ เป็นต้น สาเหตุที่คาดว่าแดนดิไลออน

น่าจะเป็นพืชท่ีมีศักยภาพในอนาคต วิเคราะห์จาก 1) 

ยางสังเคราะห์มีราคาสูงขึ้นเน่ืองจากราคานำ้ามันดิบสูง

ขึ้น 2) ความต้องการยางธรรมชาติสูงขึ้น 3) การแพร่

ระบาดของโรคใบไหม้ลาตินอเมริกัน (South american 

leaf blight, SALB) ซึ่งจะทำาให้ผลผลิตยางในเขตภูมิภาค

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ลดลง  และ 4) นำ้ายางท่ีได้จาก

แดนดิไลออนไม่มีสารท่ีก่อให้เกิดภูมิแพ้ ต่างนำ้ายางจาก

ยางพาราที่มีโปรตีนท่ีทำาให้เกิดภูมิแพ้  อย่างไรก็ตาม 

จากงานวิจัยของ Cornish et al. (2015) พบว่า นำ้ายาง

จากแดนดิ-ไลออนก็มีโปรตีนที่ก่อให้เกิดอาการแพ้เช่น

เดียวกับยางพารา     

 ก่อนปี1942 ประเทศสหภาพโซเวียตได้เริ่มวิจัยพืช

แดนดิไลออน แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีผลงานวิจัยของ

รัสเซียไม่ได้เผยแพร่เพราะไม่ได้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษที่

นักวิทยาศาสตร์ใช้สื่อสารกัน งานวิจัยช่วงแรกได้คัด
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หยุดชะงักไป มาเริ่มตนอีกครั้ง ป  2008 ทดลองปลูกที่รัฐโอไฮโอ 

สหรัฐอเมริกา ป 2012 ไดจดสิทธิบัตรยางลอรถยนตจากแดนดิไลออนที่ 

NovaBioRubber Green Technologies ประเทศแคนาดา ป  2013 
บริษัทบริดสโตน รวมกับมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา เสนอให

ยางจากแดนดิไลออนเปนยางลอรถยนต และป 2015 Novabiorubber 
และมหาวิทยาลัยแคนาดา รวม มือกันวิ จัยและพั ฒ นาโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตยางลอรถยนตจากแดนดิไลออน 

 

 

ภาพที ่3 ท่อน�า้ยาง (Laticifer tube) ท่ีอยู่ในรากของแดนดไิลออน

22 

 

 
 

   

ภาพท่ี 9  ชิโครีพื่ชผลติอินนลูนิ

ภาพที ่4 ชโิคร ีพืชผลติอินนูลนิ 
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เลือกสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและเก็บรักษาไว้ในแหล่ง

เก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืช (Germplasm bank) ที่ สถาบัน 

Vavilov ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ซึ่ง

เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไม่ได้นำามาใช้ประโยชน์  ปัจจุบันได้เริ่ม

เก็บสะสมเมล็ดพันธุ ์ป ่าใหม ่อีกครั้ ง  โดยได ้รับทุน

สนับสนุนจาก USDA-ARS (United State Department 

of Agriculture - Agriculture Research Service) รวม

ทั้งสะสมเมล็ดพันธุ์จากนักเดินทางในหุบเขาเทียนซาน 

ประเทศคาซัสสถาน ภายใต้โครงการของ EU-PEARLS 

(EU - based Production and Exploitation of Alterna-

tive Rubber and Latex Sources)

 งานวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ เน่ืองจากแดนดิไลออน

มีหลายชนิด (Species) มาก จึงได้มีการผสมข้ามชนิด

ระหว่าง Taraxacum officinale และ Taraxacum 

koksaghyz แต่ไม่ประสบความสำาเร็จ เพราะมีจำานวน

โครโมโซมแตกต่างกันในแต่ละสปีซส์ีน่ันเอง (Josefsson, 

1952) แดนดิไลออนชนิด T. officinale มีโครโมโซมแบบ 

Triploid เจริญเติบโตไวและมีรากขนาดใหญ่ แต่ต้นกล้า

มีความอ่อนแอ มีปัญหาในการออกดอก เก็บเมล็ด และ

อ่อนไหวทั้งในสภาพแห้งและเปียก มีปัญหาการเก็บ

เก่ียวรากและใช้แรงงานมาก ส่วน T. koksaghyz มี

โครโมโซมแบบ Diploid มีรากขนาดใหญ่กว่า เจริญ

เติบโตเร็วกว่า และให้เมล็ดมากกว่าเช่นกัน  การปรับปรุง

พันธุ์โดยวิธีมาตรฐาน (Conventional breeding) โดย

สมาคมเมล็ดพันธุ์ของ Swedish ในช่วงปี 1944-1952 มุ่ง

ไปที่การเพ่ิมปริมาณยางในราก  และเพ่ิมขนาดของราก 

อย่างไรก็ตาม ท่อนำ้ายาง (Latex vessel) พบในรากแขนง 

(Root branches) มากกว่าในรากแก้ว (Taproot) และใน

รากแขนง ยังพบอีกกว่า รากแขนงขนาดใหญ่จะมี

ปริมาณยางมากกว่ารากแขนงขนาดเล็ก (Josefsson, 

1952)  ผลการดำาเนินงานปรับปรุงพันธุ์ 7 ปี สามารถเพิ่ม

ปริมาณยางสูงขึ้น 15-30% เปรียบเทียบกับพันธุ์ป่ามี

ปริมาณยาง 6-7% หลังจากปี 1953 งานปรับปรุงพันธุ์

หยุดลง ทำาให้พันธุ์พืชลูกผสมหายไปด้วย 

 ปัจจุบันงานด้านปรับปรุงพันธุ์มีการผสมพันธุ์ป่า  

เพ่ือให้ได้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตราก/หัวสูง ปริมาณเนื้อยางสูง 

และเมล็ดมีความแข็งแรงสูงสามารถเก็บรักษาได้เป็น

เวลานาน ความงอกของเมล็ดดี แต่อย่างไรก็ตาม พันธุ์ที่

ใช้ในปัจจุบันยังคงเป็นพันธุ์เดิม คือ Taraxacum koksa-

ghyz จากปัญหาการเจริญเติบโตในระดับแปลงไม่ดี จึง

ทำาให้หันมามุ ่งเน้นเทคนิคอื่นๆ เช่น เทคนิคทางอณู

ชีววิทยา (Molecular biology)  ซึ่งอยู่ในระหว่างการ

ศึกษาการแสดงออกของยีน และการตัดต่อยีนท่ีควบคุม

การเจริญเติบโตของราก  แต่ยังไม่มีความก้าวหน้าในการ

วิจัยด้านนี้ออกมาเผยแพร่

 ส ่วนงานด้านเขตกรรม Kreuzberger et al. 

(2016) ได้นำาเมล็ดพันธุ์จากแหล่งเก็บอนุรักษ์เชื้อ US-

DA-ARS มาทดลองในช่วงปี 2012-2014 การปลูกในปี

แรก ปลูกเดือนมีนาคม ไถลึก 25-30 เซนติเมตร ระยะ

ระหว่างแถว  50 เซนติเมตร ขุดเป็นร่องโรยเมล็ดลึก 5-10 

เซนติเมตร แล้วฝังกลบ เปรียบเทียบผลผลิตรากที่ได้จาก

การใช้ความหนาแน่นของต้นปลูกระหว่าง 60,000 ต้น/

เฮกตาร์  (ใช้เมล็ดพันธุ์ 1.3 กิโลกรัม/เฮกตาร์ กำาหนดให้มี

ต้นกล้า 100 ต้น/เมตร หรือต้นเมื่อเก็บเก่ียวผลผลิต 4 

ต้น/เมตร) กับ 500,000 ต้น/เฮกตาร์  (ใช้เมล็ดพันธุ์ 5 

กิโลกรัม/เฮกตาร์ กำาหนดให้มีต้นกล้า 388 ต้น/เมตร หรือ

ต้นเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตมากกว่า 4 ต้น/เมตร)  ผลปรากฏ

ว่าวิธีแรก แดนดิไลออนให้ผลผลิตนำ้าหนักรากสด 1.3-

1.9 ตัน/เฮกตาร์  ในขณะที่วิธีการหลัง เนื่องจากเมล็ดของ

แดนดิไลออนมีเปอร์เซ็นต์ความงอกค่อนข้างตำ่า ให้

ผลผลิตนำ้าหนักรากสด 2.2-3.7 ตัน/เฮกตาร์ 

สรุป
 แดนดิไลออน ถึงแม้ว ่าจะหวนกลับมาศึกษา

ค้นคว้าวิจัยอีกครั้งเพ่ือปลูกในยุโรป และอเมริกา แต่ท้ัง

ผลผลิตและสมบัติของยางยังสู ้ยางธรรมชาติจากต้น

ยางพาราไม่ได้ เนื่องจาก

 1. แดนดิไลออน ให้ผลผลิตนำ้าหนักแห้งของราก 

150-500 กิโลกรัม/เฮกตาร์ และนำ้าหนักแห้งของราก 1 

ตัน มีปริมาณยางเพียง 45 กิโลกรัม ดังนั้น แดนดิไลออน

จึงให้ผลผลิตยางแค่ 6.75-22.5 กิโลกรัม/เฮกตาร์ น้อย

มากเมื่อเปรียบกับยางพารา ซึ่งให้ผลผลิตยาง 1,500-

2,500 กิโลกรัม/เฮกตาร์ 

 แดนดิไลออนยังต ้องการพัฒนาท้ังทางด ้าน

ปรับปรุงพันธุ์ อณูวิทยาระดับโมเลกุล การใช้เทคนิคทาง

ด้านพันธุวิศกรรม (Genetic engineering) เพื่อถ่ายฝาก
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ยีน เป็นต้น  ส่วนด้านการเขตกรรมท้ังการผลิตและเก็บ

รักษาเมล็ดพันธุ์ การปลูก ความหนาแน่นของต้น การ

กำาจัดวัชพืช ใส่ปุ ๋ยและการเก็บเก่ียวผลผลิต เป็นต้น  

แดนดิไลออนมีศักยภาพการปลูกตำ่า รวมท้ังการขยาย

พันธุ์ด้วยเมล็ดทีมีเปอร์เซนต์การงอกตำ่าเช่นกัน  เมล็ด

พันธุ์ท่ีปลูก ได้จากการผสมพันธุ์กับพันธุ์ป่า หรือวัชพืช

ชนิดอื่น เนื่องจากเป็นพืชผสมข้ามดอก  จึงได้ผลผลิตตำ่า  

และยังใช้แรงงานมากท้ังในการดูแลรักษาและเก็บเก่ียว

ผลผลิต รวมทั้งมีชีพจักร 2 ปี จึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 

 2. ถึงแม้นว่ายางล้อรถยนต์ท่ีทำาจากแดนดิไลออน

มีความยืดหยุ ่นดีพอ ๆ กับยางจากยางพารา และมี

คุณภาพดีกว่ายางจากวายยูเล่ การพัฒนาเทคโนโลยีให้

สามารถใช ้แทนที่ยางพารายังทำาไม ่ ได ้ ในขณะนี้ 

เนื่องจากนำ้าหนักโมเลกุลของยางจากแดนดิไลออนมี

ขนาดไม่สมำ่าเสมอ การนำาไปใช้ทางด้านอุตสาหกรรม

ต้องการเทคนิคพิเศษในขบวนการผลิตเพิ่มขึ้น 

 3. แหล่งปลูกของแดนดิไลออนอยู่ในเขตยุโรป

เหนือและอเมริกา มีจุดเด ่น คือ ประเทศเหล่านี้มี

เทคโนโลยีในระดับสูง ในอีกไม่ก่ีปีอาจจะสามารถผลิต

ยางจากแดนดิไลออนจนเป็นคู่แข่งยางได้ หรือในสภาวะ

ที่ราคายางจากยางพาราตกตำ่า อาจจะทำาให้งานวิจัยพืช

ทดแทนหยุดชะงักลงก็ได้เช่นเดียวกับในช่วงทศวรรษ 

1950 และแหล่งผลิตอยู่ในเขตที่ค่าแรงงานค่อนข้างสูง 

จึงมีผลต่อต้นทุนการผลิต

 4. ยางเป็นพืชยืนต้น ที่ไม่ต้องดูแลรักษามาก หลัง

จากปลูก เช่น กำาจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย ทำาแนวป้องกันไฟไหม้

สวนยาง เป็นต้น ในขณะท่ีแดนดิไลออนเป็นพืชข้ามปี 

แต่มีอายุแค่ 2 ปี ต้องการการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด แต่

ผลผลิตแดนดิไลออนตำ่ามาก มุมมองทางด้านเศรษฐกิจ

สังคม (Socio-economic) อาจจะได้รับผลกระทบ สร้าง

ความตระหนกตกใจแก่เกษตรกรและตลาดว่ามีพืชคู่แข่ง

จะทำาให้ราคาของยางพาราตกตำ่าลงไปอีก  แต่เทคโนโลยี

การผลิตยางจากแดนดิไลออนยังไม่ประสบความสำาเร็จ

ในการเพิ่มผลผลิตได้  เกษตรกรไทยควรหันมาใส่ใจสวน

ยาง ปรับปรุงดูแลหน้ากรีดยางทำาให้กรีดยาวนานข้ึน  

รวมทั้งหาวิธีลดต้นทุนการผลิตลง  เร่งผลิตยางคุณภาพดี 

เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตยางเกรดพรีเมี่ยมของ
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