
ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 33ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561



          สารบัญ

บทความ

ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 26

2

16

27

40

การผลิตเมล็ดพันธุ์ยางสังเคราะห์
ที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูง

จาก GAP สู่ GMP 

ตอนที่ 1: การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP

ความเป็นไปได้ของการใช้ต้นตอยางขนาดเล็ก 
(อายุ 30 วัน) ในการผลิตยางช�าถุง

โรคใบไหม้ของยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา 
Fusicoccum sp.

 กอนกรีดใหตะแคงกอนยางที่ไดจากการกรีดในวันแรกไวขางถวย 
ซึ่งจะเห็นของเหลวที่ขับออกมาจากกอนยางอยูที่กนถวยมีสีเหลืองออน
ใส แสดงวายางจับตัวสมบูรณ ของเหลวน้ีมีสภาพเปนกรดสามารถชวย
ใหยางจับตัวเปนกอนไดอีก   เม่ือกรีดยางจากตนแรกจนถึงตนสุดทาย
แลว ก็ยอนกลับมาเติมกรดเชนเดียวกับการกรีดในวันแรก   การเติมกรด
ในครั้งนี้ใหลดปริมาตรลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการเติมกรดในวันแรก 
เน่ืองจากเซรั่มที่ขับออกมาจากกอนยางอยูบริเวณกนถวยยังคงมีฤทธ์ิ
เปนกรด กวนน้ํายางแลวปลอยใหยางจับตัวรวมกับกอนยางที่ไดจากการ
กรีดในวันแรก 
 

 
 
   
 
 
 
 

 
 

 
      ภาพที่ 8 ตะแคงถวยเพื่อใหน้ําเซรั่มไหลออกมา                 ภาพที่ 9 
ยางกอนถวยจับตัวสมบูรณ 

 

วันที่ 3 
หยุดกรีดเพื่อใหตนยางพักและปฏิบัติตามคําแนะนํา คือกรีด 2 วัน 

เวน 1 วัน 
 

วันที่  4 (3 มีดกรีด) 
จับกอนยางตะแคงกอนทุกครั้ง กอนที่จะกรีดลงไปเพื่อใหนํ้าเซรั่ม

ไหลออกมาและกอนยางจะแหงไดงายขึ้น กรีดยางเชนเดียวกับวันแรก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

       
 

         
 

         
   ภาพที ่9 ลกัษณะการเจริญเติบโตของโคนต้นยางทีไ่ด้จากการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการติดตายางพนัธ์ุ RRIT251  

   กบัต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 อายุต่างกนั หลงัปลูก 12 เดือน ในแปลงระยะปลูก 2X2 เมตร 

 

ลกัษณะทางสรีรวทิยาของต้นยาง 

จากการวดัค่าทางสรีรวิทยาของตน้ยางท่ีขยายพนัธ์ุโดยวธีิการติดตาบนตน้ตออาย ุ 30, 60, 90 วนั และ

ของเกษตรกร หลงัปลูกในแปลงปลูก ระยะปลูก 2 X 2 เมตร 9 และ 12 เดือน พบวา่ ค่าเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียการ

ลาํเลียงนํ้าในตน้ (PLC) สภาวะของนํ้าในตน้ (LWP) ประสิทธิภาพของการใชน้ํ้ าในตน้ยาง (WUE) ของตน้ยางท่ี

ติดตาบนตน้ตออาย ุ30, 60 และ 90 วนั ไม่แตกต่างทางสถิติกบัตน้ยางเตรียมตามวิธีของเกษตรกร (ตารางท่ี 9) 

 



บทบรรณาธิการ
 วารสารยางพาราฉบับน้ี มีบทความท้ังหมด 4 เรื่อง 

แบ่งเป็นบทความวิจัย 2 เรื่อง และบทความทางวิชาการ 2 

เรื่อง

 บทความวิจัยเร่ืองแรก เป็นการศึกษาหาพ่อแม่พันธุ์

ยางที่ดี เพื่อที่จะใช้ปลูกร่วมกัน แล้วปล่อยให้มีการผสมพันธุ์

กันตามธรรมชาติ ได้เมล็ดพันธุ์ที่เรียกว่า เมล็ดพันธุ์ยาง

สังเคราะห์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ เมล็ดพันธุ์

ดังกล่าวน้ี สามารถน�าไปปลูกในแปลงได้โดยไม่ต้องผ่านขั้น

ตอนของการติดตา ท�าให้ต้นยางโตเร็ว เนื่องจาก มีระบบราก

แก้วที่สมบูรณ์ นับเป็นการปรับปรุงพันธุ์อีกวิธีหนึ่ง นอกเหนือ

จากวิธีการผสมพันธุ์โดยใช้คนผสม (Hand pollination) 

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ยาง

สังเคราะห์ท่ีให้ผลผลิตเน้ือไม้สูง ซึ่งพบว่า พันธุ์ที่เหมาะสมที่

จะใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์สังเคราะห์ คือ AVROS 2037 และ 

PB 260 อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ยังสามารถใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ยาง

สังเคราะห์ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้อีกด้วย ที่น่าสนใจคือ การ

ผลิตเมล็ดยางสังเคราะห์ท่ีจะน�ามาใช้เป็นต้นตอยางท่ีมี

สมบัติต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น เป็นต้นตอที่มีระบบรากแข็ง

แรง สามารถหย่ังลงไปในดินได้ลึก ส่งผลให้ส่วนยอด หรือ 

Scion มีความทนทานต่อความแห้งแล้ง เป็นต้น

 บทความวิจัยเรื่องท่ีสอง เป็นการศึกษาวิจัยการติดตา

ยางในถุงเพาะช�าโดยใช้ต้นกล้าที่มีอายุ 30 วัน มีวัตถุประสงค์

เพื่อลดระยะเวลาการผลิตยางช�าถุง ให้สั้นลงกว่าที่ปฏิบัติกัน

ในปัจจุบัน ผลการศึกษาวิจัย พบว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะ

ใช้ต้นตอขนาดเล็กในการผลิตยางช�าถุง ท้ังน้ีเมื่อพิจารณา

จากผลส�าเร็จของการติดตา การเจริญเติบโตหลังจากย้าย

ปลูกลงแปลง และการให้ผลผลิตยางในระยะแรก อย่างไร-

ก็ตาม ในการศึกษาวิจัยครั้งได้เก็บผลผลิตในช่วงระยะเวลา

สั้น ๆ การยืนยันถึงความเป็นไปได้ในการใช้ต้นตอขนาดเล็ก

ในการผลิตยางช�าถุง จ�าเป็นต้องรอดูการให้ผลผลิตยางใน

ระยะยาว  ก่อนที่จะแนะให้น�าไปปฏิบัติในเชิงการค้าต่อไป

 ส�าหรับบทความทางวิชาการอีก 2 เรื่อง มีความน่า

สนใจไม่ย่ิงหย่อนไปจากสองบทความท่ีได้กล่าวมาแล้ว โดย

บทความแรก เป็นแนวทางการปฏิบัติในการท�าให้ผลผลิตมี

คุณภาพได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดทั้งภายในและ

ต่างประเทศ ดังนั้น จึงน�าเสนอบทความภายใต้ชื่อเรื่อง จาก 

GAP (Good Agricultural Practices) สู ่GMP (Good Manu-

facturing Practices) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนแรก 

เป็นเรื่องการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ซึ่งตีพิมพ์ลง

ในวารสารฉบับนี้ ส่วนตอนที่ 2 เป็นเรื่องของการผลิตยาง

เครพบางมาตรฐาน GMP จะตีพิมพ์ในวารสารฉบับหน้า

 เรื่องสุดท้าย เป็นบทความท่ีกล่าวถึงโรคใบไหม้ของ

ยางพาราที่ระบาดในประเทศอินโดนีเซียเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งมี

ผลท�าให้ใบร่วง ผลผลิตลดลง โรคนี้ไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นใหม่ 

เคยพบการระบาดของโรคในประเทศมาเลเซียมาก่อนหน้านี้ 

แต่ที่ส�าคัญก็คือ ยังไม่มีรายงานการพบการระบาดของโรคน้ี

ในประเทศไทย ดังนั้น เกษตรกรควรท�าความรู้จักกับโรคนี้ไว้ 

และช่วยกันสอดส่องดูแลความผิดปกติของต้นยาง ถ้าหากมี

อาการใกล้เคียงกับโรคดังกล่าว ควรรีบแจ้งให้หน่วยงานของ 

กยท. ที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้รับทราบ เพ่ือที่จะหาทางป้องกัน

ยับยั้งมิให้โรคนี้ก่อความเสียหายในวงกว้าง

ดร. วิทยา พรหมมี

บรรณาธิการ

เจ้าของ: สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
บรรณาธิการบริหาร: นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยยาง 
บรรณาธิการ: ดร. วิทยา พรหมมี
กองบรรณาธิการ: ดร.ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์, ดร.พิศมัย จันทุมา, นางสาวภรภัทร สุชาติกูล, 
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1 ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
2 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย
3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย กรมวิชาการเกษตร

การผลิตเมล็ดพันธุ์ยางสังเคราะห์
ที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูง

 ในการด�าเนินงานปรับปรุงพันธุ์ยาง การก�าหนด

วัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุงพันธุ์ จะข้ึนอยู่กับ

ความต ้องการของเกษตรกรเป ็นหลัก ซึ่ งจะมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการทั้งทางสังคมและ

อุตสาหกรรม เช่น จากการปลูกยางตั้งแต่ในอดีตถึง

ปัจจุบัน ท่ีมุ ่งเน้นผลผลิตน�้ายางเป็นหลัก เมื่อมีการ

พัฒนาการแปรรูปไม ้ยางน� า ไปใช ้ประโยชน ์ ใน

อุตสาหกรรมมากขึ้น ท�าให้ไม้ยางมีมูลค่าสูงขึ้น และมี

แนวโน้มที่จะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องใน

อนาคต ท�าให้เกษตรกรส่วนหน่ึงหันมาให้ความสนใจใน

การปลูกยางเพ่ือผลผลิตเน้ือไม้ ดังน้ัน สถาบันวิจัยยางท่ี

มีหน้าที่ในการค้นคว้าวิจัยพันธุ์ยาง  จึงจ�าเป็นต้องเร่งรัด

งานพัฒนาพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูง เพ่ือแนะน�าสู่

เกษตรกร ซึ่งวิธีการหน่ึงท่ีสามารถน�ามาใช้ในการพัฒนา

พันธุ์ยาง คือ การสร้างพันธุ์เมล็ดพันธุ์ยางสังเคราะห์ ซึ่ง

การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ยางสังเคราะห์ในการปลูกยางเพ่ือ

เน้ือไม้ เป็นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์หลายประการ กล่าว

คือ 

 1) ต้นพันธุ์มีความแข็งแรง โตเร็ว เนื่องจากมีระบบ

รากแก้วที่สมบูรณ์

 2) ปลูกง่าย ต้นทุนในการปลูกน้อย ไม่จ�าเป็นต้อง

ติดตาและช�าถุง

 3) ลดปัญหาความเข้ากันไม่ได้ระหว่างต้นตอและ

กิ่งพันธุ์ดี (Stock-scion incompatibility)

 4) ต้านทานโรคได้ดี เน่ืองจากมีความผันแปรทาง

พันธุกรรมมากกว่าพันธุ์ปลูก

 5) สามารถน�ามาใช้ทดสอบเพ่ือหาต้นตอท่ีดีได้ใน

อนาคต

 6) เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมของยางไว้ใช้ใน

อนาคต

 ในการปรับปรุงพันธุ์ยางท่ีผ่านมา การสร้างสาย

พันธุ์ยางใหม่ ๆ โดยทั่วไปจะใช้วิธีด�าเนินการ 2 ประการ

คือ ประการแรก เป็นการสร้างลูกผสมโดยใช้วิธีการผสม

พันธุ์แบบ Hand pollination ซึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานที่ใช้

กันในทุกประเทศท่ีเป็นผู้ผลิตยาง ลูกผสมท่ีได้จะน�าไป

คัดเลือกตามข้ันตอนต่างๆ ของวิธีการปรับปรุงพันธุ ์

มาตรฐาน (Conventional breeding) ประการท่ีสอง 

เป็นการสร้างลูกผสมจากแปลงผสมพันธุ์ท่ีมีพันธุ์ยางที่

ใช้เป็นแม่-พ่อพันธุ์หลายสายพันธุ์ แล้วปล่อยให้มีการ

ผสมข้ามกันอย่างอิสระ (Open pollination) เมล็ด

ลูกผสมท่ีได้เมื่อผ่านการทดสอบจะสามารถน�าไปแนะน�า

ให้เกษตรกรปลูกได้โดยตรง (Synthetic population of 

rubber seedling) หรือน�าไปคัดเลือกตามขั้นตอนต่าง ๆ 

ของวิธีการปรับปรุงพันธุ์มาตรฐาน

 การสร้างเมล็ดพันธุ์สังเคราะห์ เป็นวิธีสร้างพันธุ์ท่ี

มีการน�ามาใช้ประโยชน์ในพืชผสมข้ามหลาย ๆ ชนิด เช่น 

รัชนี รัตนวงศ์1, นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์2 และ เพชรรัตน์ พลชา3 

2 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 32 มกราคม-มีนาคม 2561



ข้าวโพด พืชอาหารสัตว์ รวมทั้งยางพารา

 Simmomds (1986) ให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่า 

Synthetic คือ เป็นการสร้างประชากรผสมเปิดท่ีมาจาก

พันธุ์แท้หลายพันธุ์ในพืชผสมข้าม ส่วนค�าว่า Polycross 

เกิดจากวิธีการทดสอบพันธุ์/สายพันธุ์/ประชากร ซึ่งการ

ผสมพันธุ์ด้วยมือท�าได้ยุ่งยาก แต่ในปัจจุบัน ความหมาย

ของค�าได้ขยายเพ่ิมขึ้น โดยหมายถึงการผสมพันธุ์โดย

ไม่มีการควบคุมระหว่างสายพันธุ์

 ในยางพารา ได้มีการใช้เมล็ดพันธุ์ยางสังเคราะห์ 

(Syn1) ปลูกเพื่อเป็นการค้าเป็นระยะเวลานานแล้ว และ

ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี โดยมาเลเซียได้เริ่มมีการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ยางสังเคราะห์แนะน�าให้เกษตรกรปลูก

ตั้งแต่ปี 2513 โดยเก็บเมล็ดจากแปลง PBIG/GG1, GG2 

และ PBIG ท่ีปลูกในพ้ืนท่ี 48,125 ไร่ ซึ่งจากประชากร

เมล็ดเหล่าน้ี ยังใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการคัดเลือก

พันธุ์ได้อีกหลายพันธุ์ (Tan, 1988) และในค�าแนะน�า

พันธุ์ยางระหว่างปี 2541-2543 ยังคงมีการแนะน�าการ

ปลูกยางด้วยเมล็ด ส�าหรับการปลูกยางในสวนยางขนาด

ใหญ่ (Estate) อีก 2 กลุ่ม คือ PBIG/GG6 (Gough 

Garden 6) และ PBIG/GG7 (Gough Garden 7) 

(RRIM, 1998)

 เน่ืองจากยางพารามีพันธุกรรมท่ีควบคุมลักษณะ

การเจริญเติบโตและผลผลิตเป็นแบบผลบวกสะสม 

(Additive genetic control) และมีค่าสมรรถนะการผสม

พันธุ์ทั่วไป (General combining ability, GCA) สูง 

(Tan, 1986; Simmonds, 1988) ดังนั้น การคัดเลือกแม่-

พ่อพันธุ์จากการพิจารณาการเจริญเติบโตและผลผลิต 

จึงได้ผลค่อนข้างดีในรุ่นลูก 

 Rasidin et al. (1995) ได้รายงานผลการประเมิน

สมรรถนะการผสมพันธุ์ของพันธุ์ยางท่ีใช้เป็นแม่-พ่อพันธุ์ 

จ�านวน 15 พันธุ์ พบว่า พันธุ์ BPM 24, IAN 873, RRIC 

110, FX 25 และ PB 260 เป็นพันธุ์ที่มีสมรรถนะการผสม

พันธุ์ทั่วไปสูง และมี 3 พันธุ์ คือ BPM 1, FX 2784 และ 

RRIC 102 เป็นพันธุ์ที่มีค่าสมรรถนะการผสมพันธุ์เฉพาะ 

(Specific combining ability, SCA) สูง และการให้

ผลผลิต การเจริญเติบโต ความหนาเปลือก และจ�านวน

วงท่อน�้ายาง จะมีความแตกต่างกันในแต่ละคู่ผสม แม่

หรือพ่อพันธุ์ ดังนั้น ลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ สามารถน�า

มาใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ในแปลงคัดเลือกพันธุ์เบ้ืองต้น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ผลจากการศึกษาทางพันธุศาสตร์เชิงปริมาณ Tan 

et al. (1975) สรุปว่า พันธุกรรมท่ีควบคุมลักษณะของ

ผลผลิตและการเจริญเติบโตของยางมีปฏิกิริยาเป็นแบบ

ผลบวก (Additive genetic variance) ดังน้ัน การคัด

เลือกพันธุ์โดยพิจารณาจากลักษณะภายนอก (Pheno-

typic value) จึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และท�าได้

ง่าย

 นอกจากการใช้ประโยชน์ในการปลูกโดยตรงแล้ว 

ยังสามารถน�าวิธีการดังกล่าวนี้ มาใช้ในการขยายฐาน

พันธุกรรมของพันธุ์ปลูกในปัจจุบัน และใช้ในการคัด

เลือกสายพันธุ์ที่ดีจากประชากรพันธุ์สังเคราะห์ได้เช่นกัน 

โดย Clement-Demange et al. (2002) ได้รายงานผล

การสร้างแปลงผสมเปิดใน 3 พ้ืนท่ี เพ่ือปรับปรุงฐาน

พันธุกรรมยางและใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ในรอบต่อไป 

โดยใช้พันธุ์ป่าที่คัดเลือกจากพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน�้ายางสูง 

จ�านวน 50 สายพันธุ์ ปลูกสายพันธุ์ละ 6 ต้น ตรวจสอบ

ผลการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์ โดยใช้ Microsatellite 

8 markers พบว่า มีอัตราการผสมตัวเองประมาณร้อยละ 

5 และพบว่า แม่พันธุ์มีอัตราการผสมติดแตกต่างกันมาก

 Yeang et al. (1995) รายงานผลจากการวิเคราะห์ 

Isozyme เพ่ือศึกษาการกระจายละอองเกสรตัวผู ้ 

(Pollen) ของยางพารา พบว่า สามารถกระจายได้ถึง 1.1 

กิโลเมตร ดังนั้น การสร้างแปลงผสมเปิด จะต้องใช้ระยะ

ห่างจากแปลงอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 1.1 กิโลเมตร เนื่องจาก

ยางพาราเป็นพืชผสมข้ามตามธรรมชาติ ที่มีดอกตัวผู้

และดอกตัวเมียอยู่บนต้นเดียวกัน ช่วงการออกดอกจะ

เกิดขึ้นระหว่างการท้ิงใบและการแตกใบอ่อนในช่วงฤดู

หนาว การผสมข้ามเกิดจากพาหะของพวกแมลง เช่น ริ้น 

เพลี้ย และมด การผสมข้ามพันธุ์จะเกิดขึ้นระหว่างสาย

พันธุ์ที่มีการบานของดอกในช่วงเวลาที่ตรงกัน (Pawsoi 

et al., 2013) 

 จากการท่ียางพาราเป็นพืชผสมข้ามตามธรรมชาติ 

จึงท�าให้พันธุกรรมของยางพาราเป็นเฮเทอโรไซกัส 

(Heterozygous) แม้ว่ายางพาราจะจัดเป็นพืชผสมข้าม

แต่ก็มีอัตราการผสมภายในสายพันธุ์ (Inbreeding) 

ประมาณ 20% (Pawsoi et al., 2013; Paiva et al.,1994) 
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ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ยางท่ีปล่อยให้มีการผสมข้าม

โดยธรรมชาติ โดยท่ัวไปจึงออกแบบการวางผังแปลงให้

พันธุ์ที่ปลูกใกล้ชิดกันเป็นพันธุ์ที่แตกต่างกัน เพ่ือป้องกัน

การผสมภายในสายพันธุ์ เนื่องจากการผสมภายในสาย

พันธุ์จะท�าให้ลูกท่ีได้มีลักษณะด้อยลง (Inbreeding 

depression) อนัเป็นผลจากการแสดงออกของโฮโมไซกัส 

(Homozygous) ของอัลลีล (Allele) ด้อย ขณะที่การผสม

แบบข้ามสายพันธุ์สามารถท�าให้ได้ลูกผสมที่มีลักษณะดี

เด่นเหนือพ่อแม่อันเป็นผลจาก Heterosis และสามารถ

สร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมได้ 

การด�าเนินการทดลอง
การสร้างแปลงแม่-พ่อพันธุ์

 ใช้หลักการเช่นเดียวกับพืชชนิดอื่น ๆ โดยการคัด

เลือกแม่-พ่อพันธุ์ที่มีลักษณะตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

โดยมีหลักการคัดเลือก คือ

 1) เนื่องจากโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง

พันธุ์ที่ให้ผลผลิตเน้ือไม้สูงเป็นหลัก แม่-พ่อพันธุ์ต้องเป็น

พันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตดี มีโครงสร้างของต้นท่ีดี เช่น 

ล�าต้นกลม ตรง 

ผิวเปลือกเรียบ แตกกิ่งขนาดเล็ก-ปานกลาง

 2) มีสมรรถนะการผสมทั่วไปสูง

 3) มีพันธุกรรมที่แตกต่างกัน

 4) ออกดอกในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและติดเมล็ด

ได้ดี

 5) แม่-พ่อพันธุ์ที่ใช้มีจ�านวนไม่มากหรือน้อยจน

เกินไป ซึ่ง Simmonds (1986) เสนอว่า ควรอยู่ระหว่าง 

5-10 พันธุ์

 เนื่องจากยังไม่มีรายงานใดระบุว่า การใช้พันธุ์หรือ

วิธีการที่เหมาะสมในการสร้างเมล็ดพันธุ์ยางสังเคราะห์ 

ดังนั้น การด�าเนินงานในโครงการน้ี จึงท�าการคัดเลือก

แม่-พ่อพันธุ์ จ�านวน 6 พันธุ์ตามคุณสมบัติข้างต้น ได้แก่

พันธุ์ AVROS 2037, PB 260, PB 311, RRIC 110, RRIC 

121 และ RRII 118 น�ามาขยายพันธุ์ ติดตา และปลูกใน

แปลง พันธุ์ละไม่น้อยกว่า 100 ต้น โดยใช้ระยะปลูก 6 x 

6 เมตร ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย (ศวพ. เลย) 

ซึ่งระยะปลูกที่ใช้น้ี Wycherly (1971) รายงานว่า เป็น

ระยะปลูกที่ท�าให้ติดเมล็ดได้ดี โดยปลูกห่างจากแปลง

ยางอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 1.1 กิโลเมตร (Yeang et al., 1995) 

เพ่ือป้องกันการผสมข้าม และปลูกตามผัง (ภาพที่ 1) 

ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกพันธุ์มีโอกาสผสมพันธุ์กันมากที่สุด 

เพื่อลดปัญหาการเกิด Inbreeding depression 

 ท�าการปลูกและดูแลรักษาตามวิธีการท่ีสถาบัน-

วิจัยยางแนะน�า ต้นยางจะออกดอกในปีท่ี 3 เน่ืองจาก

ยางเป็นพืชผสมเปิดตามธรรมชาติ (Natural open-polli-

nation) ท่ีมีดอกตัวผู ้และดอกตัวเมียแยกกันบนต้น

เดียวกัน ต้นยางจะออกดอกปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรก ระหว่าง

เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ซึ่งเป็นช่วงหลังจากยางผลัด

ใบและผลิใบใหม่ ช่วงน้ีถือว่าเป็นช่วงที่ต้นยางมีปริมาณ

ดอกมาก และเมล็ดลูกผสมที่ได้จะมีความสมบูรณ์ การ

ออกดอกครั้งที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ช่วงนี้

มีปริมาณดอกน้อย บางพันธุ์จะไม่ออกดอก

การทดสอบเมล็ดพันธุ์ยางสังเคราะห์ในระยะ

ต้นกล้า 

 เมื่อต้นยางติดเมล็ด ท�าการสุ่มเก็บเมล็ดจากต้น

แม่พันธุ์ให้กระจายทั่วทั้งแปลง จ�านวนเท่า ๆ  กันในแต่ละ

จุด แล้วน�ามาเพาะ ต้นยางที่งอกน�าไปปลูก ใช้ระยะปลูก 

2 x 2 เมตร ดูแลรักษาตามค�าแนะน�าของสถาบันวิจัยยาง 

ใช้แม่-พ่อพันธุ์เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ 

การเก็บข้อมูล

 1) บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของพันธุ์ยางที่ใช้

เป็นแม่-พ่อพันธุ์ ที่ปลูกที่ ศวพ. เลย จ�านวน 6 พันธุ์ ทุก ๆ 

6 เดือน โดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของล�าต้น ที่ระดับ 

10 เซนติเมตรจากรอยแตกตา ตั้งแต่ต้นยางอายุ 1 เดือน

หลังปลูก ถึง 2 ปี และวัดขนาดรอบล�าต้นท่ีระดับ 170 

เซนติเมตร จากพื้นดิน เมื่อต้นยางอายุ 2 ปีขึ้นไป

 2) บันทึกข้อมูลผลผลิตน�้ายางของพันธุ์ยางที่ใช้

เป็นแม่-พ่อพันธุ์ ที่ปลูกที่ ศวพ. เลย จ�านวน 6 พันธุ์ โดย

เริ่มเปิดกรีดเมื่อต้นยางมีขนาดรอบล�าต้น 45 เซนติเมตร 

ขึ้นไป จ�านวน 80 เปอร์เซ็นต์ของทั้งแปลง เก็บผลผลิต

เป็นกรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด

 3) บันทึกข้อมูลการร่วงของใบ โดยแบ่งการร่วง

ของใบออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่

            0 = ไม่มีใบเหลือง
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หลุมวาง RRIC 110 RRIC 121 PB 260 PB 311 RRII 118 AVROS 2037

ภาพที่ 1 แผนผังแปลงปลูกต้นแม่-พ่อพันธุ์ จ�านวน 6 พันธุ์ ประกอบด้วย PB 311 จ�านวน 76 ต้น, RRII 118 จ�านวน 77 ต้น, RRIC 110 จ�านวน 77 ต้น, 

PB 260 จ�านวน 78 ต้น, AVROS 2037 จ�านวน 75 ต้น และ RRIC 121 จ�านวน 77 ต้น ใช้ระยะปลูก 6 x 6 เมตร พื้นที่ 9.5 ไร่ ปลูกเมื่อ 24 มิถุนายน 2547 

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย จ. เลย  

            1 = มีใบเหลือง น้อยกว่า 25%

            2 = มีใบเหลือง อยู่ระหว่าง 26% - 50%

              3 = มีใบเหลือง อยู่ระหว่าง 51%-75%

              4 = มีใบเหลือง อยู่ระหว่าง 76%-100%

              5 = ใบร่วงทั้งหมด

 4) บันทึกระยะเวลาการออกดอกและการร่วงของ

ดอกของยางแต่ละพันธุ์ โดยแบ่งการออกดอกของพันธุ์

ยางออกเป็น 6 ระดับ ได้แก่
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              0 = ไม่มีดอก

              1 = มีดอกตูมอย่างเดียว

              2 = มีดอกบาน 25%-50%

              3 = มีดอกบาน 51%-75%

              4 = มีดอกบาน 76%-100%

              5 = ดอกร่วงทั้งหมด

 5) บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของพันธุ ์ยาง

ลูกผสม พันธุ ์ยางสังเคราะห์ ท่ีปลูกท่ีศูนย์วิจัยยาง

หนองคาย ทุก ๆ 6 เดือน โดยการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของ

ล�าต้นที่ระดับ 10 เซนติเมตรจากพื้นดิน ตั้งแต่ต้นยางอายุ 

1 เดือนหลังปลูก ถึง 2 ปี และวัดขนาดรอบล�าต้นที่ระดับ 

170 เซนติเมตรจากพื้นดิน เมื่อต้นยางอายุ 2 ปีขึ้นไป

 6) วิเคราะห์หาสายพันธุ์พ่อของพันธุ์ยางลูกผสม 

พันธุ์ยางสังเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม CERVUS (เตชินท์ 

และ คณะ, 2560)

 7) วิเคราะห์การผสมข้ามต้น และการผสมภายใน

ต้นของพันธุ์ยางลูกผสม พันธุ์ยางสังเคราะห์ โดยด�าเนิน

การเก็บตัวอย่างใบอ่อนของต้นยางท่ีปลูกในแปลงต้น

กล้าพันธุ์ยางลูกผสม น�าไปสกัดดีเอ็นเอ โดยใช้ Intron 

Length Polymorphism (ILP) และ Simple Sequence 

Repeat (SSR) (เตชินท์ และ คณะ, 2560)

ผลการทดลองและวิจารณ์
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพันธ์ุ๋ยาง

ที่ใช้สร้างพันธุ์ยางสังเคราะห์

 ขนาดล�าต้น จากการวัดขนาดรอบล�าต้นของพันธุ์

ยาง 6 สายพันธุ์ที่ใช้ในการสร้างพันธุ์ยางสังเคราะห์ เมื่อ

ต้นยางมีอายุ 13 ½ ปี พบว่า พันธุ์ RRIC 121 มีการเจริญ

เติบโตเฉลี่ยดีท่ีสุดโดยมีขนาดรอบล�าต้นเฉลี่ย 84.5 

เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์ AVROS 2037 มีขนาดรอบ

ล�าต้นเฉลี่ย 78.9 เซนติเมตร พันธุ์ท่ีมีการเจริญเติบโต

น้อยท่ีสุดคือพันธุ์ PB 260 โดยมีขนาดรอบล�าต้นเฉลี่ย 

60.3 เซนติเมตร (ตารางที่ 1)

 ผลผลิตยาง จากการเปิดกรีดต้นยางของพันธุ์ยาง 

6 สายพันธุ์ที่ใช้ในการสร้างพันธุ์ยางสังเคราะห์ เมื่ออายุ 

8 ปี พบว่า ในปีกรีดท่ี 5 พันธุ์ยางท่ีให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง

ที่สุด คือ พันธุ์ PB 311 โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย รวม 5 ปีกรีด 

300.07 กรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด รองลงมา คือ พันธุ์ RRIC 

121 โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 214.42 กรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด 

(ตารางที่ 2)

 การร่วงของใบ จากการบันทึกข้อมูลการร่วงของ

ใบของพันธุ์ยางท้ัง 6 สายพันธุ์ที่ใช้ในการสร้างพันธุ์ยาง

สังเคราะห์ จ�านวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันท่ี 20 ธันวาคม 

2550, ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2551, ครั้งที่ 3 วันที่ 24 

ธันวาคม 2552) พบว่า พันธุ์ AVROS 2037 เป็นพันธุ์ที่มี

การร่วงของใบเร็วท่ีสุด รองลงมาคือ พันธุ์ PB 260 และ 

RRII 118  ส่วนพันธุ์ RRIC 121 และ RRIC 110 เป็นพันธุ์

ท่ีมีการร่วงของใบช้าท่ีสุด รองลงมาคือพันธุ์ PB 311 

(ตารางที่ 3 และ ภาพที่ 1)

 การออกดอก จากการบันทึกข้อมูลการออกดอก

ของพันธุ์ยางท้ัง 6 สายพันธุ์ท่ีใช้ในการสร้างพันธุ์ยาง

สังเคราะห์ จ�านวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2550, 

ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551, ครั้งท่ี 3 วันที่ 18 

กุมภาพันธ์ 2553) พบว่า 

 1) พันธุ์ AVROS 2037 เป็นพันธุ์ที่ออกดอกและ

ดอกร่วงเร็วที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.3   มีจ�านวนต้น

ยางที่ออกดอกจ�านวนมากอยู่ในระดับ 4-5 เฉลี่ย 48.9% 

และ 44.8% ตามล�าดับ

 2) พันธุ์ PB 260, RRIC 121, RRIC 110 และ PB 

311  ออกดอกเฉลี่ยที่ระดับ  3.7, 3.6, 3.2 และ 3.1 ตาม

ล�าดับ มีจ�านวนต้นยางออกดอกจ�านวนมากท่ีสุดอยู่ใน

ระดับ 4 เฉลี่ย 46.6%, 34.9% และ 51.9% ในพันธุ์ PB 

260, RRIC 110 และ PB 311 ตามล�าดับ และพันธุ์ RRIC 

121 มีจ�านวนต้นยางออกดอกจ�านวนมากท่ีสุดอยู่ใน

ระดับ 2 เฉลี่ย 32.3%

 3) พันธุ์ RRII 118 จัดเป็นพันธุ์ที่ออกดอกช้าท่ีสุด

เฉลี่ย 2.8 มีจ�านวนต้นยางออกดอกจ�านวนมากอยู่ใน

ระดับ 4 เฉลี่ย 63.5% ตามล�าดับ (ตารางที่ 4)

การเจริญติบโตของลูกผสม และพันธุ์แม่

 เมื่อต้นยางติดเมล็ด เก็บเมล็ดมาปลูกเปรียบเทียบ

ในแปลงปลูกที่ศูนย์วิจัยยางหนองคาย ในปี 2553 และ 

2554 พบว่า เมื่อต้นยางลูกผสมอายุ 7 ปี 5 เดือน (ปลูกปี 

2553) ลูกผสมที่ได้จากต้นแม่พันธุ์ RRIC 121 มีขนาด

รอบล�าต้นเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 37.38 ซม. รองลงมาคือ 

ลูกผสมที่ได้จากต้นแม่พันธุ์ AVROS 2037 โดยมีขนาด
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ขนาดรอบล�าต้น (ซม.)

2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี 12 ปี 13 ปี 13½ ปี
พันธุ์

ตารางที่ 1  ขนาดรอบล�าต้นที่ระดบั 170 ซม. จากพืน้ดนิ ของพนัธุ์ยาง 6 สายพนัธุท์ี่ใช้ในการผลติเมลด็พนัธุย์างสงัเคราะห์ 
ณ ศนูย์วจิัยและพฒันาการเกษตรเลย จ. เลย

AVROS 2037

PB 260

PB 311

RRIC 110

RRIC 121

RRII 118

11.0

11.0

11.0

10.0

12.0

11.0

16.1

14.3

15.4

14.1

17.0

13.8

23.0

20.1

22.2

20.9

23.4

19.7

30.9

24.9

29.6

28.3

29.9

25.8

37.1

29.5

36.5

34.3

35.0

31.0

44.3

35.4

43.8

41.7

41.6

37.9

50.5

40.4

49.7

47.8

47.3

44.3

55.3

43.3

52.8

51.4

50.7

48.8

59.3

46.2

55.6

53.5

54.4

53.0

65.0

50.3

62.1

57.4

59.8

60.4

68.4

52.9

64.8

59.8

63.0

63.3

73.7

56.6

69.1

64.1

67.4

67.4

78.9

60.3

72.7

68.1

84.5

72.7



รอบล�าต้น เฉลี่ย 35.71 ซม. ลูกผสมที่ได้จากต้นแม่พันธุ์ 

PB 311 และ RRIC 110 มีขนาดรอบล�าต้นน้อยท่ีสุด 

เฉลี่ย 31.50 และ 31.60 ซม. ตามล�าดับ (ตารางที่ 5) และ

ต้นยางลูกผสมอายุ 6 ปี 4 เดือน (ปลูกปี 2554) ลูกผสมที่

ได้จากต้นแม่พันธุ์ PB 260 มีขนาดรอบล�าต้นเฉลี่ยมาก

ที่สุด คือ 34.73 ซม. รองลงมาคือ ลูกผสมที่ได้จากต้นแม่

พันธุ์ AVROS 2037 โดยมีขนาดรอบล�าต้น เฉลี่ย 33.48 

ซม. ลูกผสมท่ีได้จากต้นแม่พันธุ์ PB 311 มีขนาดรอบ

ล�าต้นน้อยที่สุด เฉลี่ย 26.18 ซม.ตามล�าดับ (ตารางที่ 5)

ตารางท่ี 2  ผลผลิตเฉล่ียของพนัธ์ุยาง 6 สายพนัธ์ุท่ีใช้ในการผลติเมลด็พนัธ์ุยางสงัเคราะห์
ณ ศนูย์วิจัยและพฒันาการเกษตรเลย จ. เลย

9.14

25.48

40.17

27.24

25.34

15.99

15.40

38.42

59.88

40.76

33.79

26.34

12.33

27.13

45.32

31.33

31.76

16.92

38.22

52.67

82.96

59.72

66.98

37.52

29.98

43.36

71.74

48.42

56.55

30.25

105.07

187.06

300.07

207.47

214.42

127.02

AVROS 2037

PB 260

PB 311

RRIC 110

RRIC121

RRII 118

พันธุ์
ผลผลิตเนื้อยางแห้ง (กรัม/ต้น/ครั้งกรีด)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 รวม

ตารางท่ี 3  การร่วงขณะผลดัใบเฉลีย่ของพนัธุย์าง  6 สายพนัธ์ุท่ีใช้ในการผลติ
เมลด็พนัธ์ุยางสงัเคราะห์

47

50

44

48

48

48

4.0

2.3

1.8

3.3

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

4.3

30.0

44.5

18.8

70.8

68.8

6.4

30.0

38.6

8.3

29.2

22.9

17.0

28.0

11.4

22.9

0.0

4.2

23.4

10.0

2.3

22.9

0.0

2.1

48.9

2.0

2.3

27.1

0.0

0.0

AVROS 2037

RRII 118

PB 311

PB 260

RRIC 121

RRIC 110

พันธุ์
จ�านวน
ต้นยาง

ระดบัใบร่วง
(0 - 5)

ร้อยละของจ�านวนต้นยางที่มีใบร่วงในระดับต่าง ๆ

ระดับ 0 ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1

หมายเหต:ุ ระดบั 0 = ไม่มใีบเหลอืง, 1 = มใีบเหลอืงน้อยกว่า 25%, 2 = มใีบเหลอืง 26 - 50%, 3 = มใีบเหลอืง 51 - 75%,

                         4 = มีใบเหลือง 76 - 100%, 5 = ใบร่วงทั้งหมด
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การวิคราะห์หาสายพันธุ์พ่อ

 จากการวิเคราะห์หาสายพันธุ์พ่อของยางพารา 

200 ตัวอย่าง พบว่า สามารถวิเคราะห์พันธุ์พ่อได้ 170 

ตัวอย่าง และใน 170 ตัวอย่าง มีตัวอย่างลูกผสมท่ีมีพ่อ

สายพันธุ์ AVROS 2037 จ�านวน 4 ตัวอย่าง, ตัวอย่าง

ลูกผสมที่มีพ่อสายพันธุ์ PB 260 มีจ�านวน 46 ตัวอย่าง, 

ตัวอย่างลูกผสมที่มีพ่อสายพันธุ์ PB 311 มีจ�านวน 53 

ตัวอย่าง ตัวอย่างลูกผสมที่มีพ่อสายพันธุ์ RRIC 110 มี

จ�านวน 36 ตัวอย่าง ตัวอย่างลูกผสมท่ีมีพ่อสายพันธุ์ 

RRIC 121 มีจ�านวน 31 ตัวอย่าง เมื่อพิจารณาต�าแหน่ง

ตารางท่ี 4  การออกดอก และการร่วงของดอกเฉลีย่ ของพนัธุย์าง  6 สายพนัธ์ุท่ีใช้ในการผลติ
เมลด็พนัธ์ุยางสงัเคราะห์

58

58

64

63

61

63

4.3

3.7

3.6

3.2

3.1

2.8

1.7

1.7

1.6

3.7

9.3

3.2

1.7

6.9

10.4

6.3

4.9

1.6

0.6

12.6

32.3

20.6

2.7

5.8

2.3

31.0

22.9

22.8

7.7

15.3

48.9

46.6

31.3

34.9

51.9

63.5

44.8

1.1

1.6

11.6

23.5

10.6

AVROS 2037

PB 260

RRIC 121

RRIC 110

PB 311

RRII 118

พันธุ์
จ�านวน
ต้นยาง

ระดับ
การออกดอก

(0 - 5)

ร้อยละของจ�านวนต้นยางที่ออกดอกในระดับต่าง ๆ

ระดับ 0 ระดับ 5ระดับ 4ระดับ 3ระดับ 2ระดับ 1
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รปูที ่ 1 ลักษณะการใหคะแนนใบรวงขณะผลัดใบของยางพารา 6 
พันธุ 

จากการบันทึกขอมูลการออกดอก (ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2550, 

ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพนัธ 2551, ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กุมภาพนัธ 2553) 
พบวา  

1. พันธุ AVROS 2037 เปนพันธุที่ออกดอกและดอกรวงเรว็ที่สุดมี
คาเฉลี่ยอยูในระดบั 4.3   มีจํานวนตนยางที่ออกดอกจํานวนมากอยูใน

ระดับ 4-5 เฉลี่ย 48.9% และ 44.8% ตามลําดบั 

2. พันธุ PB 260, RRIC 121, RRIC 110 และ PB311  ออกดอก

เฉลี่ยที่ระดับ  3.7, 3.6, 3.2 และ 3.1    มีจํานวนตนยางออกดอกจํานวน

มากที่สุดอยูในระดับ 4 เฉลี่ย 46.6%, 34.9% และ 51.9% ในพันธุ PB 

A B C D E

ภาพท่ี 2 ระดับการร่วงของใบขณะผลัดใบของยางพารา 6 สายพันธุ์ท่ีใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ยางสังเคราะห์ (A) ใบร่วงระดับ 0: ใบมีสีเขียวท้ังต้น, 

(B) ใบร่วงระดับ1: ใบส่วนใหญ่มีสีเขียว มีใบสีเหลืองน้อยกว่า 25%, (C) ใบร่วงระดับ 2: ใบส่วนใหญ่มีสีเขียว มีใบสีเหลือง 26 - 50%, (D) ใบร่วงระดับ 3: 

มีใบสีเหลือง 51 - 75%, (E) ใบร่วงระดับ 4: ใบมีสีเหลืองทั้งต้น

หมายเหต:ุ ระดบั 0 = ไม่มดีอก, 1 = มดีอกตมูอย่างเดยีว, 2 = มดีอกบาน 25 - 50%, 3 = มดีอกบาน 51 - 75%,

                         4 = มีดอกบาน 76 - 100%, 5 = ดอกร่วงทั้งหมด
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ปลูกแต่ละต�าแหน่งของยางลูกผสม พบว่า ไม่มีความ

สัมพันธ์ระหว่างต�าแหน่งปลูกต้นพ่อพันธุ์และต้นแม่พันธุ์ 

แสดงถึงต�าแหน่งปลูกต้นพันธุ์พ่อแม่มีโอกาสผสมกันได้

โดยสุ ่ม เมื่อพิจารณาช ่วงวันออกดอกพ่อแม่พันธุ ์

ยางพารา สังเกตได้ว่า สายพันธุ์พ่อของลูกผสมท่ีศึกษา

ในการทดลองน้ีมีแนวโน้มสัมพันธ์กับช่วงวันออกดอก 

เช่น กลุ่มพ่อแม่พันธุ์ที่มีช่วงวันออกดอกปานกลางตรงกัน 

เช่น PB 260, PB 311, RRIC 110 และ RRIC 121 จะมี

โอกาสเป็นพ่อของลูกผสมใกล้เคียงกัน ส่วนพันธุ์ท่ีมีช่วง

การออกดอกช้า เช่น RRII 118 จะมีโอกาสความเป็นพ่อ

น้อยกว่าพันธุ์ที่มีช่วงการออกดอกเร็วและ

ปานกลาง (ตารางที่ 6)

การวิเคราะห์การผสมข้ามต้นและการผสม

ภายในต้น

 จากตัวอย่างที่วิเคราะห์สายพันธุ์พ่อได้ 170 จาก 

200 ตัวอย่าง มี 8 ตัวอย่างเกิดการผสมภายในต้นคิดเป็น

อัตราการผสมตัวเองเท่ากับ 3.81% โดยพันธุ์ AVROS 

2037 และพันธุ์ RRIC 110 มีอัตราการผสมตัวเองเท่ากับ 

10.53% และ 8.51% ตามล�าดับ มี 163 ตัวอย่างเกิดการ

ผสมข้ามต้น คิดเป็นอัตราการผสมข้ามต้นรวมเท่ากับ 

96.19 % อัตราการผสมข้ามต้นอยู่ในช่วง 89.47 (AV-

ROS 2037) ถึง 100 % (PB 311 RRIC 121 และ RRII 

118) (ตารางท่ี 6) ซึ่งข ้อมูลการผสมข้ามน้ีมีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา (Furlani et al., 2005) ที่

ระบุว่าระบบการผสมพันธุ์ของประชากร Hevea brasil-

iensis มีอัตราการผสมข้ามต้น 96.2 % แต่อย่างไรก็ตาม 

ในงานวิจัยของ Paiva et al. (1994) พบว่า อัตราการผสม

ข้ามต้นของยางพาราในธรรมชาติ มีค่า 64.46 % รวมถึง

งานวิจัยของ Pawsoi et al. (2013) มีอัตราการผสมข้าม

ต้น 79% และอัตราการผสมภายในต้น 21% สาเหตุของ

ความแตกต่างของอัตราการผสมตัวเองและการผสมข้าม

ต้น อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันใน

แปลงปลูก พาหะท่ีช่วยถ่ายละอองเกสรภายในแปลง 

รวมถึงลักษณะช่วงเวลาการบานของดอกของสายพันธุ์

พ่อแม่ท่ีใช้ในการทดลองที่แต่ละการทดลองอาจมีความ

แตกต่างกัน ท�าให้เกิดการบานของดอกตัวผู้และดอกตัว

เมียมีช่วงการบานที่ตรงกันหรือต่างช่วงเวลากัน และอาจ

เกิดจากจ�านวนตัวอย่างที่ท�าการวิเคราะห์หาสายพันธุ์พ่อ

มีจ�านวนตัวอย่างไม่เท่ากันในงานวิจัยแต่ละงานวิจัย 

ตารางท่ี 5 ขนาดรอบของล�าต้น (ซม.) ท่ีระดบั 170 ซม. เหนือพืน้ดนิ ของลกูผสมพนัธ์ุยางสงัเคราะห์ 
และพนัธ์ุแม่ท่ีปลกูท่ีศนูย์วิจยัยางหนองคายในปี 2553 (อายุ 7 ปี 5 เดอืน) 

และ ปี 2554 (อายุ 6 ปี 4 เดอืน)

35.71

33.54

31.50

31.60

37.38

32.84

33.76

49.15

39.48

48.34

46.57

45.85

42.60

45.33

33.48

34.73

26.18

32.67

32.62

31.98

31.94

42.90

41.19

42.00

39.83

39.67

36.16

40.29

AVROS 2037

PB 260

PB 311

RRIC 110

RRIC 121

RRII 118

เฉลี่ย

พันธุ์
ปี 2554ปี 2553

ลูกผสมลูกผสม แม่พันธุ์แม่พันธุ์
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เป็นต้น ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับการทดลองการ

วิเคราะห์พันธุ ์พ่อของยางพาราก่อนหน้านี้ (Pawsoi 

et al., 2013) ดังนั้น การวางแผนการปรัปปรุงพันธุ์ใน

แปลงพันธุ์ยางสังเคราะห์ ปัจจัยหน่ึงที่ควรค�านึงถึงคือ

การพิจารณาช่วงการบานของดอกท่ีตรงกันเพ่ือเพ่ิม

โอกาสการผสมข้ามให้มากท่ีสุด ซึ่งจะท�าให้ได้ประโยชน์

สูงที่สุดจากการเกิด heterosis จากการผสมข้าม

การเจริญเติบโตของพันธุ์แม่ พันธุ์พ่อ และลูกผสม

  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของลูกผสมท่ีได้จากการ

ผสมของพันธุ์ยางแต่ละพันธุ์ พบว่า ลูกผสมที่ได้จากพันธุ์

แม่ AVROS 2037 ให้ค่าเฉลี่ยของขนาดรอบล�าต้นของ

ลูกผสมสูงที่สุด 40.38 เซนติเมตร ไม่ว่าจะผสมกับพันธุ์

ใด รองลงมาคือลูกผสมที่ได้จากพันธุ์แม่ RRII 118 ให้ค่า

เฉลี่ยของขนาดรอบล�าต้นของลูกผสม 33.14 เซนติเมตร 

 ลูกผสมที่ได้จากพันธุ์แม่ AVROS 2037 และพันธุ์

พ่อ PB 260 มีค่าเฉลี่ยของขนาดรอบล�าต้นสูงที่สุด 52.50 

เซนติ เมตร ซึ่ งสู งกว ่า เฉลี่ยของพันธุ ์แม ่  (42.00 

เซนติเมตร) และพันธุ์พ่อ (29.85 เซนติเมตร) รองลงมา

คือลูกผสมที่ได้จากพันธุ์แม่ RRII 118 และพันธุ์พ่อ PB 

260 มีค ่าเฉลี่ยของขนาดรอบล�าต้นสูงท่ีสุด 41.60 

เซนติ เมตร ซึ่ งสู งกว ่า เฉลี่ยของพันธุ ์แม ่  (36.10 

เซนติเมตร) และพันธุ์พ่อ (29.85 เซนติเมตร) (ตารางที่ 7)

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
 ในการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ยางสังเคราะห์

เพ่ือสร้างพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเน้ือไม้สูงเป็นหลัก มีลักษณะ

การเจริญเติบโตดี ที่เกษตรกรสามารถน�าเมล็ดไปใช้ปลูก

ได้โดยตรงหรือใช้เป็นต้นตอ จากกลุ่มแม่-พ่อพันธุ์ที่มี

ลักษณะดังกล่าว เพ่ือประเมินผลว่าการผสมระหว่างแม่-

ตารางท่ี 6 เวลาการออกดอก จ�านวนตวัอย่างท่ีเกิดการผสมภายในต้น และผสมข้ามต้น
ของยางพาราท่ีใช้เป็นแม่-พ่อพนัธุ ์จ�านวน 6 พนัธ์ุ

เร็ว

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ช้า

38

34

47

42

9

170

10.53

0

8.51

0

0

3.81

89.47

100

91.49

100

100

96.19

PB 260 (2), PB 311 (10),

RRIC 110 (17), RRIC 121 (5),

AVROS 2037 (4) 

PB 260 (26), RRIC 110 (6),

RRIC 121 (2)

PB 260 (11), PB 311 (9),

RRIC 121 (23), RRIC 110 (4)

PB 260 (6), PB 311 (29),

RRIC 110 (7)

PB 260 (1), PB 311 (5),

RRIC 110 (2), RRIC 121 (1) 

AVROS 2037

PB 311

RRIC 110

RRIC 121

RRII 118

รวม

เวลาการ
ออกดอก

จ�านวน
ตัวอย่าง

อัตราการผสม
ภายในต้น (%)

อัตราการผสม
ข้ามต้น (%)

ลูกที่มีสายพันธุ์พ่อต่าง ๆ
(จ�านวนตัวอย่างลูก)

สายพันธุ์แม่
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ตารางท่ี 7 ขนาดรอบล�าต้นของพนัธุแ์ม่ พนัธุพ่์อ และลกูผสมท่ีมีพ่อแตกต่างกัน 
เม่ือต้นยาง อายุ 6 ปี

42.00

36.25

36.10

35.06

32.20

PB 260

PB 311

AVROS 2037

RRIC 121

RRIC 110

RRIC 121

RRIC 110

PB 260

PB 260

RRIC 121

RRIC 110

PB 311

RRIC 110

PB 260

PB 311

RRIC 121

RRIC 110

PB 260

29.85

36.25

42.00

35.06

32.20

35.06

32.20

29.85

29.85

35.06

32.20

36.25

32.20

29.85

36.25

35.06

32.20

29.85

52.50

40.45

37.60

35.90

35.54

40.38

38.65

32.43

23.44

31.15

41.60

34.30

30.60

26.07

33.14

31.84

31.48

30.34

31.22

33.67

29.00

13.00

25.22

AVROS 2037

เฉลี่ย

PB 311

เฉลี่ย

RRII 118

เฉลี่ย

RRIC 121

เฉลี่ย

RRIC 110

เฉลี่ย

เฉลี่ยขนาดรอบล�าต้น
(ซม.)

ของพันธุ์แม่

ขนาดรอบล�าต้น
(ซม.)

ของพันธุ์พ่อ

ขนาดรอบล�าต้น
(ซม.)

ของลูกผสม
พันธุ์แม่ พันธุ์พ่อ
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พ่อพันธุ์ใดให้ลูกผสมที่มีค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโต 

และลักษณะอื่นๆ ที่ดีกว่าแม่-พ่อพันธุ์ พบว่า จากการ

วิเคราะห์หาสายพันธุ์พ่อของยางพารา 170 ตัวอย่าง มี

ตัวอย่างลูกที่มีพ่อสายพันธุ์ AVROS 2037 จ�านวน 4 

ตัวอย่าง ตัวอย่างลูกท่ีมีพ่อสายพันธุ์ PB 260 มีจ�านวน 

46 ตัวอย่าง ตัวอย่างลูกท่ีมีพ่อสายพันธุ์ PB 311 มี

จ�านวน 53 ตัวอย่าง ตัวอย่างลูกที่มีพ่อสายพันธุ์ RRIC 

110 มีจ�านวน 36 ตัวอย่าง ตัวอย่างลูกที่มีพ่อสายพันธุ์ 

RRIC 121 มีจ�านวน 31 ตัวอย่าง เมื่อพิจารณาช่วงวัน

ออกดอกพ่อแม่พันธุ์ยางพารา สังเกตได้ว่า สายพันธุ์พ่อ

ของลูกผสมที่ศึกษาในการทดลองน้ีมีแนวโน้มสัมพันธ์

กับช่วงวันออกดอก เช่นกลุ ่มพ่อแม่พันธุ ์ ท่ีมีช ่วงวัน

ออกดอกปานกลางตรงกัน เช่น PB 260, PB 311, RRIC 

110 และ RRIC 121 จะมีโอกาสเป็นพ่อของลูกผสมใกล้

เคียงกัน ส่วนพันธุ์ที่มีช่วงการออกดอกช้า เช่น RRII 118 

จะมีโอกาสความเป็นพ่อน้อยกว่าพันธุ ์ที่มีช ่วงการ

ออกดอกเร็วและปานกลาง

 จากการวิเคราะห์การผสมข้ามต้นและการผสม

ภายในต้นของลูกผสมพันธุ ์สังเคราะห์จ�านวน 170 

ตัวอย่าง พบว่า อัตราการผสมตัวเองและการผสมข้าม

ของลูกผสมในแปลงทดลองนี้ มีอัตราการผสมข้ามต้นคิด

เป็น 96.19% ลักษณะการผสมพันธุ์มีแนวโน้มสัมพันธ์

กับช่วงวันออกดอกท่ีตรงกันระหว่างพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่ 

ดังนั้น ช่วงวันออกดอกเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควรค�านึงถึงใน

การวางแผนการปรับปรุ ง พันธุ ์ ในแปลงพันธุ ์ยาง

สังเคราะห์ เ พ่ือให ้ได ้ประโยชน์สูงสุดจากการเกิด 

Heterosis จากการผสมข้าม

 เมื่อท�าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของขนาดรอบของ

ล�าต้นของลูกผสม เปรียบเทียบพันธุ์กับพันธุ์แม่-พ่อ พบ

ว่า ลูกผสมที่ได้จากแม่พันธุ์ AVROS 2037 ให้ค่าเฉลี่ย

ของขนาดรอบล�าต้นของลูกผสมสูงท่ีสุด คือ 40.38 

เซนติเมตร ไม่ว ่าจะผสมกับพันธุ ์ใด แสดงว่าพันธุ ์ 

AVROS 2037 เป็นพันธุ์ท่ีเหมาะจะใช้เป็นพันธุ์แม่มาก

ที่สุด และลูกผสมท่ีเกิดจากการผสมระหว ่างพันธุ ์ 

AVROS 2037 และ PB 260 มีค่าเฉลี่ยของขนาดรอบ

ล�าต้นสูงที่สุด คือ 52.50 เซนติเมตร โดยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยของพันธุ์แม่และพันธุ์พ่อรวมกัน แสดงว่าพันธุ์ 

AVROS 2037 และ PB 260 เหมาะที่จะน�ามาใช้เป็นพันธุ์

แม่และพันธุ์พ่อในการสร้างลูกผสมมากที่สุด

การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 1) ได้เมล็ดพันธุ์ยางสังเคราะห์ที่เกษตรกรสามารถ

น�าไปใช้ปลูกได้โดยตรง โดยใช้ต้นทุนในการปลูกน้อย

กว่าการปลูกโดยวิธีการใช้ต้นยางติดตา และสามารถให้

ผลผลิตเนื้อไม้สูง มีความแข็งแรง ต้านทานโรค มี

คุณสมบัติเนื้อไม้เหมาะสมในอุตสาหกรรมไม้มากกว่า

พันธุ์ปลูกที่แนะน�าทั่วไป

 2) ใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมเพ่ือคัดเลือกต้นที่ให้

ผลผลิตสูง ท่ีจะน�าไปใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ใน

อนาคต

 3) ได้ข้อมูลสมรรถนะการผสมของพันธุ์ยาง เพ่ือ

ประโยชน์ในการวางแผนคัดเลือกพันธุ์ที่จะใช้เป็นแม่-พ่อ

พันธุ์ในการสร้างลูกผสมในโครงการปรับปรุงพันธุ์ยาง
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1. โรงงานผู้ผลิตยางล้อไม่รับซื้อ
2. ได้ยางคุณภาพต�่า
3. ท�าให้เครื่องจักรเสียหาย
4. หน้ากรีดยางเสียหาย
5. อันตรายต่อสุขภาพ
6. สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูลได้ที่
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
โทร. 0-2579-1576 ต่อ 301, 
  0-2940-6653 

1. เป็นที่ต้องการของโรงงาน
2. ได้ยางคุณภาพดี
3. ไม่ท�าให้เครื่องจักรเสียหาย
4. ไม่กระทบต่อหน้ากรีดยาง
5. ไม่กระทบต่อสุขภาพ
6. ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

✘ ✔

ใช้กรดซัลฟิวริกในการท�ายางก้อนถ้วย

ซัลฟิวริก ฟอร์มิก



1 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย
2 ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

จาก GAP สู่ GMP 
ตอนท่ี 1: การผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP

 ยางก้อนถ้วยสะอาดเป็นวัตถุดิบยางขั้นต้นมี

สมบัติทางกายภาพท่ีดีรองจากยางแผ่นดิบที่ใช้ในการ

ผลิตยางแท่ง และยังน�าไปผลิตยางเครพบางท่ีมีสมบัติ

ทางกายภาพดีกว่ายางแท่ง STR 10 อีกด้วย  ทั้งยางแท่ง

และยางเครพต่างก็เป็นวัตถุดิบยางข้ันกลางพร้อมที่จะ

น�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งยางก้อนถ้วยเป็นทาง

เลือกหนึ่งในการแปรรูปยางดิบท่ีเกษตรกรนิยมผลิตกัน

มากในภาคตะวันออกฉียงเหนือ แต่เน่ืองจากราคายาง

ค่อนข้างผันผวนในช่วงท่ีผ่านมาและยังต้องถูกกดราคา

จากผู้ซื้อ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกรจะต้องปรับตัวเพื่อให้

มีอ�านาจในการต่อรองราคา ด ้วยการผลิตยางท่ีมี

คุณภาพดี มีมาตรฐานรองรับ ซึ่งเป็นแนวทางหน่ึงท่ี

สามารถจ�าหน่ายได ้ในราคาที่สูงขึ้น และท่ีส�าคัญ

สามารถเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได้ สร้างความเชื่อมั่นใน

การซื้อ-ขาย ลดการเอาเปรียบ และลดมลภาวะจาก

โรงงานอุตสาหกรรมยางแท่ง ลดการร้องเรียนจากผู้ท่ีได้

รับผลกระทบโดยตรงจากกลิ่นและสารระเหยที่อาจส่งผล

กระทบโดยตรงต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หากสามารถ

จัดการวัตถุดิบต้นทางคือยางก้อนถ้วยได้ตามหลักปฏิบัติ

ที่ดี โรงงานยางแท่งหรือโรงงานผลิตยางเครพจะได้ยางท่ี

มีคุณภาพดีส่งผลต่อโรงงานผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้าง

มูลค่าเพิ่มได้อีกแนวทางหนึ่ง

 จากปัญหาการผลิตยางก้อนถ้วยส่วนใหญ่มักเกิด

จากคุณภาพไม่สม�่าเสมอ จากระบบการกรีดยาง การใช้

สารจับตัวยางที่ไม่ใช่สารท่ีแนะน�า  การใส่สารปลอมปน

หรือสิ่ งสกปรกที่ติดอยู ่ในก ้อนยางโดยไม ่ค�านึงถึง

คุณภาพ ซึ่งในกระบวนการที่ต้องน�ายางก้อนถ้วยไปผลิต

เป็นยางแท่งหรือยางเครพ จ�าเป็นท่ีต้องใช้น�้าในปริมาณ

ท่ีมากข้ึนเพ่ือท�าให้ยางสะอาด ย่ิงผ่านเครื่องจักรมากก็

จะส่งผลให้ยางมีความยืดหยุ่นต�่าลง  ยางท่ีผลิตได้จึงมี

เกรดต�่า 

 การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยที่มี

คุณภาพดีจากแปลงเกษตรกรโดยตรง โดยใช้หลักปฏิบัติ

ทางการเกษตรดีและเหมาะสม หรือหลัก GAP (Good 

Agricultural Practices) เริ่มตั้งแต่การดูแลสวนยางก่อน

และหลังเปิดกรีด การกรีดยางที่ถูกวิธี การผลิตยางก้อน

ถ้วยคุณภาพดี รวมทั้งการขนส่งยางก้อนถ้วยไปยังจุด

รวบรวมยาง ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรมักถูกกดราคา 

10 – 15% ของราคาที่ควรจะได้รับ สาเหตุเนื่องจากไม่มี

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการตรวจหาปริมาณเนื้อ

ยางแห้งได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องใช้หลักการประเมินด้วย

สายตา อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการผลิตยางก้อนถ้วย

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล1 และ ธมลวรรณ โทนุสิน2
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คุณภาพดีจะท�าให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการ

ซื้อขาย เป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากผู้ซื้อและได้รับใน

ราคาที่สูงขึ้น

การดูแลสวนยางทั้งก่อน
และหลังให้ผลผลิต

 ปัจจัยท่ีส�าคัญในการผลิตยางพาราเพ่ือให้ได้

ผลผลิตที่สูงนั้นข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของพ้ืนที่ พันธุ์

ยางที่ปลูก การจัดการสวนยาง รวมทั้งการเขตกรรม เช่น 

การจัดการโรคและศัตรูยาง การจัดการธาตุอาหาร

ส�าหรับยางพารา และการจัดการระบบกรีด ซึ่งเกษตรกร

ควรใช้เวลาในการบ�ารุง ดูแล รักษาสวนยางพารานับจาก

วันแรกที่ปลูกจนถึงวันที่จะเปิดกรีดได้ ตามคู ่มือค�า

แนะน�าการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนของสถาบันวิจัย

ยาง กรมวิชาการเกษตร ปี 2556 ในหัวข้อ  การจัดการดิน

และปุ๋ยเพื่อการผลิตยางพาราอย่างยั่งยืน

หลักการกรีดยางที่ถูกวิธี
 การกรีดยางหรือการเก็บเก่ียวผลผลิตน�้ายาง ซึ่ง

เป็นวิธีการน�าผลผลิตน�้ายางออกจากเปลือกของต้นยาง 

การดูแลสวนยางท่ีดีตั้งแต่ปลูกจนกระท่ังเริ่มเก็บเก่ียว

ผลผลิตหรือเริ่มกรีดยาง หากใช้ระบบการกรีดท่ีไม่ถูก

ต้องและไม่เหมาะสมกับพันธุ์ยางท่ีปลูกแล้ว การดูแล

รักษาสวนยางต้ังแต่เริ่มต้นก็สูญเปล่า ฉะนั้น เพ่ือจะให้

ได้ผลผลิตน�้ายางท่ีสูงนั้นจะต้องมีการใช้หลักการปฏิบัติ

ที่ดี โดยเริ่มจากการกรีดยางท่ีถูกวิธีและมีวิธีการเปิดกรีด

ที่เหมาะสม ตามค�าแนะน�าของสถาบันวิจัยยาง กรม-

วิชาการเกษตร (เดิม) ในหัวข้อค�าแนะน�าการเก็บเก่ียว

ผลผลิตน�้ายาง ปี 2554 โดยมีข้อแนะน�าหลัก ๆ ดังนี้

 1. โดยทั่วไปการเปิดกรีดจะค�านึงถึงขนาดของต้น

ยางมากกว่าอายุของต้นยาง คือ มีขนาดรอบล�าต้นไม่ต�่า

กว่า 50 เซนติเมตร ที่ความสูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน

 2. การเปิดกรีดต้นยางพิจารณาได้ 2 แบบคือ มี

จ�านวนต ้นยางที่มีขนาดรอบล�าต ้นไม ่ต�่ ากว ่า  50 

เซนติเมตร ที่ความสูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน ไม่น้อย

กว่าครึ่งหน่ึงของจ�านวนต้นยางท้ังหมด หรือมีจ�านวนต้น

ยางที่มีขนาดรอบล�าต้นไม่ต�่ากว่า 45 เซนติเมตร ที่ความ

สูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน มากกว่าร้อยละ 80 ของ

จ�านวนต้นยางทั้งหมด

 3. เป ิดกรีดครึ่ งล�าต ้นที่ ระดับความสูง 150 

เซนติเมตร จากพ้ืนดิน รอยกรีดท�ามุม 30 องศากับแนว

ระนาบ และเอียงจากด้านซ้ายบน ลงมาขวาล่าง 

 4. ถ้าไม่กรีดยาง ควรคว�่าถ้วยรองน�้ายางไว้ เพื่อไม่

ให้สิ่งสกปรกตกลงไปในถ้วยรับน�้ายาง

 5. ควรเริ่มกรีดยางตั้งแต่กลางคืนถึงเช้า โดย

ผลผลิตไม่แตกต่างกันมาก เช่น หากกรีดยางช่วงกลาง

คืน ระหว่าง 03.00-06.00 น. จะท�าให้ได้น�้ายางมากกว่า

การกรีดช่วงเช้า ระหว่าง 06.00-08.00 น. 

ร้อยละ 4-5 และหากกรีดยางระหว่าง 08.00-11.00 น. 

จะได้น�้ายางน้อยกว่ากรีดช่วงกลางคืนเฉลี่ยประมาณ

ร้อยละ 16

 การกรีดยางท่ีเหมาะสม สถาบันวิจัยยางแนะน�า

ระบบการกรีดยางไว้ 5 ระบบ แต่ระบบกรีดยางท่ีเป็นข้อ

ปฏิบัติการเกษตรดีที่เหมาะสมส�าหรับการผลิตยางก้อน

ถ้วยนั้นมี 3 ระบบ คือ

 1. กรีดครึ่งล�าต้น กรีด 1 วัน เว้น 2 วัน (S/2 d3) 

เหมาะสมกับพันธุ์ยางทั่วไป โดยเฉพาะพันธุ์ท่ีอ่อนแอต่อ

อาการเปลือกแห้ง เช่น พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน�้ายางสูง

 2. กรีดครึ่งล�าต้น กรีด 1 วัน เว้น 1 วัน (S/2 d2) 

ใช้ได้กับพันธุ์ยางทั่วไป

 3. กรีดครึ่งล�าต้น หรือ กรีด 1 ใน 3 ของล�าต้น กรีด

ติดต่อกัน 2 วัน เว้น 1 วัน (S/2 d1 2d/3, S/3 d1 2d/3) ใช้

กับเปลือกงอกใหม่ ไม่ควรกรีดเกิน 160 วันต่อปี และไม่

ควรใช้กับพันธุ์ยางที่อ่อนแอต่ออาการเปลือกแห้ง

 หมายเหตุ: พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251, สถาบันวิจัย

ยาง 408, PB 235 และ BPM 24 เหมาะสมกับการกรีด

ระบบกรีดที่ 1 และ 2 ส�าหรับพันธุ์ RRIM 600 เหมาะสม

กับระบบกรีดที่ 2 และ 3 

 การใช้ระบบกรีดถ่ีท�าให้อายุกรีดของต้นยางส้ันลง 

ต้นยางมีอายุระหว่าง 19-22 ปี ซึ่งแสดงว่าอายุกรีดจริง

อยู่ระหว่าง 13 – 16 ปี ส่งผลให้ชาวสวนยางเหล่านี้ขาด

รายได้ไปมากมาย ซึ่งข้อมูลน้ีสรุปว่าถ้าใช้ระบบกรีดถ่ี

ตามท่ีชาวสวนปฏิบัติ ต ้นยางจะมีอายุกรีดระหว่าง 

11-16 ปี เท่านั้น และจะสูญเสียรายได้ ถ้ารวมทั้งประเทศ

แล้วนับเป็นการสูญเสียรายได้เป็นจ�านวนมาก

        การกรีดต้นยางไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน โดยเปิด
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กรีดต้นยางที่มีขนาดรอบล�าต้นต�่ากว่า 50 เซนติเมตร ซึ่ง

ต้นยางที่มีขนาดรอบล�าต้น 45 และ 40 เซนติเมตร จะให้

ผลผลิตเพียงร้อยละ 76 และ 65 เปอร์เซ็นต์ของต้นยางที่

ได้ขนาดแล้ว และมีผลต่อคุณภาพของน�้ายาง โดยมี

ปริมาณเนื้อยางแห้งลดลง

สารเคมีที่ใช้จับตัวยางก้อนถ้วย
 กรดท่ีแนะน�าคือ กรดฟอร์มิก เตรียมจากกรดท่ีมี

ความเข้มข้น 94% กรดชนิดนี้เรียกอีกอย่างหน่ึงว่ากรด

มด เป็นกรดอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก มีคาร์บอนเพียง

ตัวเดียว โครงสร้างโมเลกุลคือ HCOOH  สลายตัวได้ง่าย 

หากใช้ตามอัตราที่แนะน�าจะไม่มีกรดตกค้างในยาง  

นอกจากจะช่วยให้ยางจับตัวเร็วและไม่ส่งกลิ่นเหม็นแล้ว  

ยังจะท�าให้ค่าความยืดหยุ่นของยางดีอีกด้วย

 วิธีการเตรียม แนะน�าให้ใช้ท่ีระดับความเข้มข้น

เพียง 3% โดยใช้กรดฟอร์มิกเข้มข้น 30 มิลลิลิตร เทลงใน

น�้าสะอาด  900 มิลลิลิตร กวนให้สารละลายกรดเข้ากัน 

แล้วเทใส่ในขวดบีบ

 หมายเหตุ:  ควรเจือจางน�้ากรดวันต่อวัน ไม่ควร

เตรียมทิ้งไว้ค้างคืน เนื่องจากกรดจะเกิดการสลายตัว

ส่งผลให้ความเข้มข้นของสารละลายกรดลดลง

 ในวงการอุตสาหกรรมด้านยางพารา กรดฟอร์มิก

เป็นสารจับตัวยางใช้ในการผลิตยางแผ่นดิบ ยางก้อน

ถ้วย และยางแท่ง STR 5L สามารถจับตัวสมบูรณ์ได้

ภายใน 45 นาที สีของยางที่แห้งแล้วไม่คล�้า ยางแห้งเร็ว  

ไม่เหนียวเหนอะหนะ แต่ยังพบเกษตรกรรายย่อยยังคง

ใช้กรดซัลฟูริก หรือท่ีเรียกกรดก�ามะถันในการท�ายาง

ก้อนถ้วย ซึ่งกรดชนิดน้ีเป็นกรดแก่ค่อนข้างอันตราย มี

กลิ่นเหม็นแสบจมูก ในการท�ายางก้อนถ้วยยางจะจับตัว

เร็วแต่คุณภาพไม่ดี ยางแข็ง ความยืดหยุ่นต�่า ไอของกรด

จะส่งผลกระทบต่อหน้ายางเกิดสีด�าคล�้า เพราะมีเกลือ

ซัลเฟตที่เปลี่ยนสภาพเป็นซัลไฟด์มีสีคล�้า และยังพบว่า

เกษตรกรมักใช้ในอัตราท่ีมากกว่าก�าหนด ส่งผลให้ยาง

เหนียวเย้ิม แห้งช้า เน้ือแข็งกระด้าง ดังนั้น จึงไม่ควรใช้

กรดซัลฟูริกในการท�ายางก้อนถ้วย  

ภาชนะบรรจุสารจับตัวยางและ
วิธีการบีบสารละลายกรด

ลงในถ้วยน�้ายาง
 สารละลายกรดฟอร์มิกที่เจือจางเรียบร้อยแล้ว 

เทใส่ในขวดพลาสติกขนาด 750 – 1,000 มิลลิลิตร เจาะรู

ที่ฝาด้านบน  ทั้งนี้น�้ากรด 1 ขวด สามารถน�าไปใช้ในถ้วย

น�้ายางได้ประมาณ 50 ถ้วย  

ถ้วยน�้ายาง

 ปัจจุบันถ้วยรับน�้ายางมีหลายขนาด มีความจุ

ตั้งแต่ 400 – 1,800 มิลลิลิตร  การกรีดยางแต่ละครั้งจะ

ได้น�้ายางเฉลี่ย 200 – 300 มิลลิลิตร ถ้าคิดเป็นปริมาณ

เนื้อยางแห้งเฉลี่ยต้นละ  50 – 90  กรัม  ให้สังเกตปริมาณ

น�้ายางในแต่ละแปลง ถ้ามีปริมาณน�้ายางมากให้ใช้ถ้วย

ขนาดท่ีโตขึ้น นอกจากน้ี ยางก้อนถ้วยท่ีผลิตหลายมีด

กรีดมักใช้ถ้วยยางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกัน

การบีบสารละลายกรดลงในถ้วยน�้ายาง 

 เกษตรกรรายใหม่ควรท�าการฝึกบีบโดยใช้น�้า

สะอาดใส่ในบรรจุขวดบีบ และการบีบแต่ละครั้งให้ได้

สารละลายที่ออกมา 15 – 20 มิลลิลิตร หรือให้หมดขวด

ภายใน 50 ครั้ง

วิธีการผลิตยางก้อนถ้วย
 การผลิตยางก้อนถ้วยจ�านวนก่ีมีดกรีดขึ้นอยู่กับ

ความต้องการของผู้ซื้อว่าต้องการก่ีมีด  การก�าหนดมีด

กรีดของผู ้ซื้อจะสามารถประเมินปริมาณเนื้อยางแห้ง 

หรือ DRC (Dry Rubber Content) ของเกษตรกรในภาพ

รวมได้ และสามารถน�าไปผลิตเป็นยางแท่งท่ีมีคุณภาพ

ตามสมบัติทางกายภาพท่ีมีความสม�่าเสมอซึ่งเป็นสมบัติ

ที่ส�าคัญท่ีลูกค้าต้องการ แต่การกรีด 6 – 8 มีดกรีด 

จะท�าให้น�้ายางล้นถ้วย บางครั้งจะต้องน�าก้อนยางไป

แขวนข้างต้นยางแล้วน�ามารวมกับก้อนยางที่กรีดได้วัน

หลัง ท�าให้เมื่อประเมินเนื้อยางแห้ง เกษตรกรมักจะเสีย

เปรียบเมื่อเทียบกับการกรีด 4 มีดกรีด 
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วันกรีดที่  1 (1 มีดกรีด)

 กรีดยางต้นแรกจนถึงต้นสุดท้ายแล้วย้อนกลับ

มายังต้นแรกอีกครั้ง บีบน�้ากรดที่เจือจางแล้วลงในถ้วย

น�้ายาง บีบน�้ากรดลงไปในน�้ายาง 1 ครั้ง หรือประมาณ 

15 – 20 มิลลิลิตร จากนั้นใช้ไม้สะอาดคนน�้ายางเพื่อให้

น�้ากรดกระจายอย่างท่ัวถึง ยางจะจับตัวสมบูรณ์ไม่เกิน  

45 นาที ปฏิบัติเช่นนี้ทีละต้นจนถึงต้นสุดท้าย แล้วปล่อย

ให้ก้อนยางที่จับตัวแล้วอยู่ในถ้วยจนถึงวันรุ่งขึ้น

วันกรีดที่  2 (2 มีดกรีด)

 ก่อนกรีดให้ตะแคงก้อนยางท่ีได้จากการกรีดในวัน

แรกไว้ข้างถ้วย ซึ่งจะเห็นของเหลวท่ีขับออกมาจากก้อน

ยางอยู่ที่ก้นถ้วยมีสีเหลืองอ่อนใส แสดงว่ายางจับตัว

สมบูรณ์ ของเหลวน้ีมีสภาพเป็นกรดสามารถช่วยให้ยาง

จับตัวเป็นก้อนได้อีก   เมื่อกรีดยางจากต้นแรกจนถึงต้น

สุดท้ายแล้ว ก็ย้อนกลับมาเติมกรดเช่นเดียวกับการกรีด

ในวันแรก   การเติมกรดในครั้งนี้ให้ลดปริมาตรลงครึ่ง

หนึ่งเมื่อเทียบกับการเติมกรดในวันแรก เนื่องจากเซรั่มท่ี

ขับออกมาจากก้อนยางอยู่บริเวณก้นถ้วยยังคงมีฤทธ์ิ

เป็นกรด กวนน�้ายางแล้วปล่อยให้ยางจับตัวรวมกับก้อน

ยางที่ได้จากการกรีดในวันแรก

วันที่ 3

 หยุดกรีดเพ่ือให้ต ้นยางพักและปฏิบัติตามค�า

แนะน�า คือกรีด 2 วัน เว้น 1 วัน

วันที่  4 (3 มีดกรีด)

 จับก้อนยางตะแคงก่อนทุกครั้ง ก่อนท่ีจะกรีด เพ่ือ

ให้น�้าเซรั่มไหลออกมา และก้อนยางจะแห้งได้ง่ายข้ึน 

กรีดยางเช่นเดียวกับวันแรกแล้วเดินย้อนกลับมาหยอด

น�้ากรด กวนเบา ๆ ให้สม�่าเสมอ ท�าเช่นน้ีจากต้นแรก

จนถึงต้นสุดท้าย

วันที่ 5 (4 มีดกรีด)

 ตะแคงก้อนยางแล้วปฏิบัติตามค�าแนะน�าทุกครั้ง 

กรีดยางเช่นเดียวกับทุกครั้ง หยอดน�้ากรด คนให้เข้ากัน 

ปล่อยให้น�้ายางจับตัวสมบูรณ์ จากนั้นเก็บก้อนยางเพ่ือ

รวบรวมไปผึ่งที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก  ส่วนเซรั่มท่ี

เหลือตกค้างในถ้วยให้เททิ้งในระหว่างก่ึงกลางแถวยาง 

พร้อมกับคว�่าถ้วยเตรียมไว้ส�าหรับการกรีดในวัดถัดไป

 น�้าเซรั่มท่ีเหลือจากการจับตัวจะมีค่าความเป็น

กรดอยู่ที่ pH 4.7 – 5 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสภาพดิน ซึ่ง

สภาพของดินท่ีเหมาะสมกับการปลูกยางจะอยู่ท่ี 4.5 – 

5.5 ซึ่งมีสภาพค่อนข้างเป็นกรด

 โดยทั่วไปการกรีดยางแนะน�าให้กรีดวันเว้นวัน 

หรือสองวันเว้นวัน ดังนั้น ระบบการปฏิบัติที่ดีและเหมาะ

สมกับการกรีดยาง คือ ไม่ควรเกิน 4 มีดกรีด นอกจากจะ

ท�าให้ต้นยางได้พักแล้ว จะไม่ท�าให้น�้ายางล้นถ้วยอีกด้วย

ผลกระทบของน�้ากรดต่อหน้ากรีด

 ในการบีบน�้ากรดลงในถ้วยรับน�้ายางแนะน�าให้ยืน

ด้านข้างของต้นยางแล้วบีบน�้ากรดลงไปเพ่ือป้องกัน

น�้ากรดกระเด็นใส่หน้ายางท่ีกรีดใหม่ ๆ กรณีที่ใช้น�า้กรด

ฟอร์มิกเจือจางเพียง 3% จะไม่มีผลกระทบต่อหน้ายาง 

ยกเว้นหากมีการใช้กรดก�ามะถันหรือกรดซัลฟูริก กรด

ชนิดนี้เป็นกรดแก่และเป็นกรดอนินทรีย์ ไอของกรดจะมี

ส่วนท่ีส่งผลต่อหน้ายางได้ โดยท�าให้หน้ายางด�า ถึง

แม้ว่าจะไม่มีรายงานท่ีชัดเจนว่าการใช้กรดแก่ส่งผล

กระทบต่อต้นยางที่อาจท�าให้เกิดอาการเปลือกแห้งหรือ

น�้ายางไหลน้อยก็ตาม จึงไม่ควรใช้กรดแก่หรือสารชนิด

อื่นท่ีมีการโฆษณาชวนเชื่อว่าช่วยจับตัวเร็วและเพ่ิมน�้า

หนักยาง

ลักษณะของยางก้อนถ้วย

 ยางก้อนถ้วยสด มีอายุของยางก้อน  1 – 3  วัน  

DRC อยู่ท่ีระดับ  45 – 55%  ผิวของก้อนยางมีสีขาว

จนถึงสีขาวขุ ่น  เมื่อกดหรือสัมผัสจะมีความนุ ่มและ

คืนตัวได้เร็ว  และยางคงมีของเหลวหรือน�้าเซรั่มไหลออก

จากก้อนยาง (ภาพที่ 7) 

 ยางก้อนถ้วยหมาด มีอายุของยางก้อน  4 – 7  วัน  

DRC อยู่ที่ระดับ  55 – 65%  ผิวของก้อนยางมีสีขาวขุ่น

จนถึงสีน�้าตาลอ่อน  เมื่อกดหรือสัมผัสจะมีความนุ่มเล็ก

น้อยจนถึงก่ึงแข็ง  ก้อนยางเริ่มแห้งโดยไม่มีของเหลว

ไหลออกมา (ภาพที่ 8)

 ยางก้อนถ้วยแห้ง มีอายุของยางก้อนมากกว่า  15  

วันข้ึนไป  DRC มากกว่า  65%  ผิวของก้อนยางมีสี
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น�้าตาลเข้ม  มีความแห้งและแข็ง (ภาพที่ 9) 

การเก็บรักษายางก้อนถ้วย
ก่อนจ�าหน่าย

 ยางก้อนถ้วยสดที่เก็บใหม่ ๆ จะมีน�้าเซรั่มไหลออก

จากก้อนยาง ควรเก็บยางก้อนแล้วใส่ในภาชนะท่ีสะอาด 

เช่น ถัง เข่ง หรือตะกร้าพลาสติก เป็นต้น เพื่อให้น�้าเซรั่ม

ไหลออกจากก้อนยางได้สะดวก  แต่หากจะจ�าหน่ายเป็น

ยางก้อนหมาดแนะน�าให้วางบนแคร่เพ่ือให้ยางก้อนแห้ง

เร็วขึ้นหรืออาจวางบนลานซีเมนต์ที่สะอาด หรืออาจใช้ผ้า

พลาสติกปูบริเวณพ้ืนเพ่ือป้องกันดิน  ทราย หรือสิ่งปน

เปื้อนใด ๆ ที่อาจติดไปบนก้อนยางได้ แล้วผึ่งไว้อย่าง

น้อย 2 คืน หากผึ่งนานกว่าน้ันควรคลุมด้วยผ้าพลาสติก

ปิดบนกองยางเพ่ือป้องกันแดด ไม่ควรให้กองยางสัมผัส

แดดเป็นระยะเวลานานเกินไปเพราะจะท�าให้คุณภาพ

ยางเสื่อม  ควรสร้างคูระบายน�้าส�าหรับให้น�้าเซรั่มไหล

ออกไปรวมในบ่อเก็บได้สะดวก  

 ข้อควรระวัง ในการน�ายางก้อนใส่ในถุงกระสอบ 

เช่น กระสอบพลาสติกหรือกระสอบปุ๋ยระหว่างการบรรจุ

ขนส่ง เน่ืองจากกระสอบเหล่านี้จะมีเศษวัสดุที่อาจหลุด

และติดมากับก้อนยาง รวมท้ังการใช้เชือกพลาสติกมัด

ปากถุงก็เป็นสิ่งท่ีควรพึงระวังด้วยเช่นกัน วัสดุเหล่าน้ี

ถือว่าเป็นวัสดุร้ายแรงหากติดไปกับกระบวนการผลิต

ยางแท่งจะเกิดความเสียหายให้กับคุณภาพยางได้

การขนส่งยางก้อนถ้วย
ไปยังจุดรวบรวมยาง

 ยางก้อนถ้วยสดท่ีผลิตจ�านวน 4 มีดกรีด และ 6 

มีดกรีด หลังจากเก็บใหม่ ๆ  จะมีความชื้นเกือบร้อยละ 50 

และ 40 ตามล�าดับ โดยมีน�้าออกมาประมาณร้อยละ 10 

ของน�้าหนักก้อนยาง น�้าที่ออกมาจะประกอบไปด้วยสาร

ที่ไม่ใช่ยาง เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โดยเฉพาะ

โปรตีนกับไขมันที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น หากหกเรี่ยราดบน

ถนน จะสร้างปัญหาท�าให้เกิดอุบัติเหตุจากถนนลื่นได้ ยิ่ง

ที่จุดรวบรวมยางจะก่อให้เกิดเหม็นอย่างมาก เกิดผล

กระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง

 ตามค�าแนะน�าหลักปฏิบัติเกษตรดีท่ีเหมาะสม 

แนะน�าให้ผลิตยางก้อนถ้วยไม่เกิน 6 มีดกรีด ผึ่งไว้อย่าง

น้อย 2 คืน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการหกเรี่ยราดของ

น�้าเซรั่มในระหว่างการขนส่ง แต่หากต้องการจ�าหน่าย

ยางก้อนถ้วยสดไม่ว่าจะเป็นก่ีมีดกรีด จ�าเป็นต้องหาทาง

ป้องกันอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันการหกของน�้าเซรั่มที่

ไหลออกจากตัวรถ ด้วยการใช้วัสดุท่ีสะอาดปิดมิดชิด

บริเวณพ้ืนรถที่ใช้ในการขนส่งก้อนยางมายังจุดรวบรวม

ยาง 

 การวางภาชนะบรรจุยางก้อนถ้วยบริเวณจุด

รวบรวมยาง จะต้องวางพักไว้สักระยะหนึ่งเพ่ือให้น�้า

เซรั่มไหลจนเกือบหมด มิเช่นนั้นจะท�าให้น�้าเซรั่มหก

เรี่ยราดในขณะขนส่งไปยังโรงงานยางแท่งได้ และ

บริเวณรอบ ๆ สถานที่ที่วางยางก้อนถ้วยจะต้องมีคู

ระบายน�้าเพ่ือให้น�้าเสียไหลไปลงระบบบ�าบัดน�้าเสีย

แบบปิด เพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็นที่เกิดจากระบบบ�าบัดน�้า

เสียอีกทางหน่ึง และจะต้องราดน�้าหมักชีวภาพบริเวณคู

ระบายน�้าเพื่อลดกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น

การประเมินปริมาณเนื้อยางแห้ง
ของยางก้อนถ้วย

 เกษตรกรจะผลิตยางก้อนถ้วยแตกต่างกันข้ึนอยู่

กับจ�านวนวันกรีด หากกรีด 4 ครั้ง จะเรียก 4 มีดกรีด  โดย

ทั่วไปจะกรีด  1, 2, 4, 6  จนถึง  8 มีดกรีด การกรีดสะสม

ก้อนยางในถ้วยมากข้ึน ท�าให้ปริมาณเน้ือยางแห้งมาก

ขึ้นด้วย  เช่น ยางก้อนถ้วยที่กรีดถึง  8  มีดกรีด  จะมี

ปริมาณเนื้อยางแห้งมากกว่าการกรีดแบบ  6, 4, 2  และ  

1  มีด  ตามล�าดับ  อย่างไรก็ตาม เกษตรกรควรพิจารณา

ถึงขนาดของถ้วยรองรับน�้ายางและปัจจัยอื่นท่ีมีผลกระ

ทบกับการผลิต  เช่น  ฝนตก ปัญหาการลักขโมย  ระบบ

ตลาดการซื้อ–ขาย  เป็นต้น 

 ในทางปฏิบัติ การประเมิน DRC ใช้หลักการ

ประเมินด้วยสายตา แต่การประเมินแบบน้ีเป็นเรื่องที่

ค่อนข้างยากไม่เหมือนกับยางแผ่นดิบหรือยางแผ่นรม

ควันที่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง สามารถตรวจพบส่ิง

สกปรก ฟองอากาศ หรือรอยต�าหนิ บนแผ่นยางได้ง่าย 

แต่ยางก้อนถ้วยเป็นก้อนหนาทึบไม่สามารถตรวจเน้ือ

ยางท่ีอยู ่ข ้างในได้ ท�าได ้เพียงสังเกตจากลักษณะ

ภายนอกด้วยการดูสีบนก้อนยาง หากมีสีขาวแสดงว่า

ก้อนยางยังสด ตามลักษณะของก้อนยางที่ได้อธิบายไว้
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 กอนกรีดใหตะแคงกอนยางที่ไดจากการกรีดในวันแรกไวขางถวย 
ซึ่งจะเห็นของเหลวที่ขับออกมาจากกอนยางอยูที่กนถวยมีสีเหลืองออน
ใส แสดงวายางจับตัวสมบูรณ ของเหลวน้ีมีสภาพเปนกรดสามารถชวย
ใหยางจับตัวเปนกอนไดอีก   เม่ือกรีดยางจากตนแรกจนถึงตนสุดทาย
แลว ก็ยอนกลับมาเติมกรดเชนเดียวกับการกรีดในวันแรก   การเติมกรด
ในครั้งนี้ใหลดปริมาตรลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการเติมกรดในวันแรก 
เน่ืองจากเซรั่มที่ขับออกมาจากกอนยางอยูบริเวณกนถวยยังคงมีฤทธ์ิ
เปนกรด กวนน้ํายางแลวปลอยใหยางจับตัวรวมกับกอนยางที่ไดจากการ
กรีดในวันแรก 
 

 
 
   
 
 
 
 

 
 

 
      ภาพที่ 8 ตะแคงถวยเพื่อใหน้ําเซรั่มไหลออกมา                 ภาพที่ 9 
ยางกอนถวยจับตัวสมบูรณ 

 

วันที่ 3 
หยุดกรีดเพื่อใหตนยางพักและปฏิบัติตามคําแนะนํา คือกรีด 2 วัน 

เวน 1 วัน 
 

วันที่  4 (3 มีดกรีด) 
จับกอนยางตะแคงกอนทุกครั้ง กอนที่จะกรีดลงไปเพื่อใหนํ้าเซรั่ม

ไหลออกมาและกอนยางจะแหงไดงายขึ้น กรีดยางเชนเดียวกับวันแรก
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ใส แสดงวายางจับตัวสมบูรณ ของเหลวน้ีมีสภาพเปนกรดสามารถชวย
ใหยางจับตัวเปนกอนไดอีก   เม่ือกรีดยางจากตนแรกจนถึงตนสุดทาย
แลว ก็ยอนกลับมาเติมกรดเชนเดียวกับการกรีดในวันแรก   การเติมกรด
ในครั้งนี้ใหลดปริมาตรลงครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับการเติมกรดในวันแรก 
เน่ืองจากเซรั่มที่ขับออกมาจากกอนยางอยูบริเวณกนถวยยังคงมีฤทธ์ิ
เปนกรด กวนน้ํายางแลวปลอยใหยางจับตัวรวมกับกอนยางที่ไดจากการ
กรีดในวันแรก 
 

 
 
   
 
 
 
 

 
 

 
      ภาพที่ 8 ตะแคงถวยเพื่อใหน้ําเซรั่มไหลออกมา                 ภาพที่ 9 
ยางกอนถวยจับตัวสมบูรณ 

 

วันที่ 3 
หยุดกรีดเพื่อใหตนยางพักและปฏิบัติตามคําแนะนํา คือกรีด 2 วัน 

เวน 1 วัน 
 

วันที่  4 (3 มีดกรีด) 
จับกอนยางตะแคงกอนทุกครั้ง กอนที่จะกรีดลงไปเพื่อใหนํ้าเซรั่ม

ไหลออกมาและกอนยางจะแหงไดงายขึ้น กรีดยางเชนเดียวกับวันแรก

 ภาพที่ 1 ตะแคงถ้วยเพื่อให้น�้าเซรั่มไหลออกมา    ภาพที่ 2 ยางก้อนถ้วยจับตัวสมบูรณ์

แลวเดินยอนกลับมาหยอดนํ้ากรด กวนเบา ๆ ใหสมํ่าเสมอ ทําเชนน้ีจาก
ตนแรกจนถึงตนสุดทาย 

 

วันที่ 5 (4 มีดกรีด) 
 ตะแคงกอนยางแลวปฏิ บัติตามคําแนะนําทุกครั้ ง กรีดยาง
เชนเดียวกับทุกครั้ง หยอดนํ้ากรด คนใหเขากัน ปลอยใหนํ้ายางจับตัว
สมบูรณ จากนั้นเก็บกอนยางเพื่อรวบรวมไปผ่ึงที่มีอากาศถายเทได
สะดวก  สวนเซรั่มที่เหลือตกคางในถวยใหเททิ้งในระหวางกึ่งกลางแถว
ยาง พรอมกับคว่ําถวยเตรียมไวสําหรับการกรีดในวัดถัดไป 
 นํ้าเซรั่มที่เหลือจากการจับตัวจะมีคาความเปนกรดอยูที่ pH 4.7 – 
5 ซึ่งไมมีผลกระทบตอสภาพดิน ซึ่งสภาพของดินที่เหมาะสมกับการปลูก
ยางจะอยูที่ 4.5 – 5.5 ซึ่งมีสภาพคอนขางเปนกรด 
 โดยทั่วไปการกรีดยางแนะนําใหกรีดวันเวนวัน หรือสองวันเวนวัน 
ดังน้ันระบบการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมกับการกรีดยางคือไมควรเกิน 4 
มีดกรีด นอกจากจะทําใหตนยางไดพักแลว จะไมทําใหนํ้ายางลนถวย
อีกดวย 

 
 
 
 
 
 

        
ภาพที่ 10 เก็บยางกอนถวย    ภาพที่ 11 เก็บใสภาชนะที่สะอาด 
ผลกระทบของน้ํากรดตอหนากรีด 
 ในการบีบนํ้ากรดลงในถวยรับนํ้ายางแนะนําใหยืนดานขางของ
ตนยางแลวบีบนํ้ากรดลงไปเพื่อปองกันนํ้ากรดกระเด็นใสหนายางที่กรีด
ใหม ๆ กรณีที่ใชนํ้ากรดฟอรมิกเจือจางเพียง 3% จะไมมีผลกระทบตอ
หนายาง ยกเวนหากมีการใชกรดกํามะถันหรือกรดซัลฟูริกกรดชนิดน้ี
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ยางจะอยูที่ 4.5 – 5.5 ซึ่งมีสภาพคอนขางเปนกรด 
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ดังน้ันระบบการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมกับการกรีดยางคือไมควรเกิน 4 
มีดกรีด นอกจากจะทําใหตนยางไดพักแลว จะไมทําใหนํ้ายางลนถวย
อีกดวย 

 
 
 
 
 
 

        
ภาพที่ 10 เก็บยางกอนถวย    ภาพที่ 11 เก็บใสภาชนะที่สะอาด 
ผลกระทบของน้ํากรดตอหนากรีด 
 ในการบีบนํ้ากรดลงในถวยรับนํ้ายางแนะนําใหยืนดานขางของ
ตนยางแลวบีบนํ้ากรดลงไปเพื่อปองกันนํ้ากรดกระเด็นใสหนายางที่กรีด
ใหม ๆ กรณีที่ใชนํ้ากรดฟอรมิกเจือจางเพียง 3% จะไมมีผลกระทบตอ
หนายาง ยกเวนหากมีการใชกรดกํามะถันหรือกรดซัลฟูริกกรดชนิดน้ี

ตามคําแนะนําหลักปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสม แนะนําใหผลิตยาง
กอนถวยไมเกิน 6 มีดกรีด ผ่ึงไวอยางนอย 2 คืน เพื่อเปนการแกไข
ปญหาการหกเรี่ยราดของนํ้าเซรั่มในระหวางการขนสง แตหากตองการ
จําหนายยางกอนถวยสดไมวาจะเปนกี่มีดกรีดจําเปนตองหาทางปองกัน
อยางเครงครัดเพื่อปองกันการหกของนํ้าเซรั่มที่ไหลออกจากตัวรถ ดวย
การใชวัสดุที่สะอาดปดมิดชิดบริเวณพื้นรถที่ใชในการขนสงกอนยาง
มายังจุดรวบรวมยาง  

การวางภาชนะบรรจุยางกอนถวยบริเวณจุดรวบรวมยาง จะตอง
วางพกัไวสักระยะหนึ่งเพื่อใหน้ําเซรัม่ไหลจนเกือบหมด มิเชนนั้นจะทํา
ใหน้ําเซรัม่หกเรี่ยราดในขณะขนสงไปยังโรงงานยางแทงได และ
บริเวณรอบ ๆ สถานทีท่ี่วางยางกอนถวยจะตองมีคูระบายน้ําเพือ่ใหน้ํา
เสียไหลไปลงระบบบําบัดน้ําเสียแบบปด เพื่อปองกันกลิน่เหม็นทีเ่กิดจาก
ระบบบําบัดน้ําเสียอีกทางหนึ่ง และจะตองราดน้ําหมักชีวภาพบริเวณคู
ระบายน้ําเพื่อลดกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 ใชผาใบปูบริเวณพื้นรถเพื่อปองกนัน้ําเซรัม่หกเรี่ยราด 
      

ภาพที่ 3 เก็บยางก้อนถ้วย  ภาพที่ 4 ใส่ในภาชนะที่สะอาด

ภาพที่ 5 ในการขนส่ง ใช้ผ้าใบปูพื้นรถเพื่อป้องกันน�้าเซรั่ม

ที่ออกจากยางก้อนถ้วยหกเรี่ยราด

 
ภาพที่ 18 จําหนายยางกอนถวย ณ จุดรวบรวมยาง 

 
8. การประเมนิปรมิาณเนือ้ยางแหงของยางกอนถวย 

เกษตรกรจะผลิตยางกอนถวยแตกตางกันข้ึนอยูกับจํานวนวันกรีด 
หากกรีด 4 ครั้ง จะเรียก 4 มีดกรีด  โดยทั่วไปจะกรีด  1, 2, 4, 6  จนถึง  
8 มีดกรีด การกรีดสะสมกอนยางในถวยมากข้ึน ทําใหปริมาณเน้ือยาง
แหงมากข้ึนดวย  เชน ยางกอนถวยที่กรีดถึง  8  มีดกรีด  จะมีปริมาณ
เน้ือยางแหงมากกวาการกรีดแบบ  6, 4, 2  และ  1  มีด  ตามลําดับ  
อยางไรก็ตามเกษตรกรควรพิจารณาถึงขนาดของถวยรองรับนํ้ายาง
และปจจัยอื่นที่มีผลกระทบกับการผลิต  เชน  ฝนตก ปญหาการลักขโมย  
ระบบตลาดการซื้อ – ขาย  เปนตน  

 
ตารางที่ 1  ปริมาณเน้ือยางแหงของยางกอนถวยดวยการกรีดตาม

จํานวนกรีดและตามระยะเวลาการผ่ึง  
ระยะเวล

าผึง่ 
(วนั) 

ปรมิาณเนือ้ยางแหง (%) 
1  มดี
กรดี 

2  มดี
กรดี 

4  มดี
กรดี 

6  มดี
กรดี 

8  มดี
กรดี 

1  38.9 46.1 51.1 59.2 65.6 
2  45.7 53.4 60.2 67.9 72.3 
3  53.5 62.3 67.8 75.8 78.8 
4  67.7 70.3 77.0 79.6 83.5 

ภาพที่ 6 จ�าหน่ายยางก้อนถ้วย ณ จุดรวบรวมยาง
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แล้ว และให้นับจ�านวนก้อนยางที่เกาะกันในแต่ละก้อน

ใหญ่ และประเมิน DRC ตามตารางที่ 1 

 การประเมิน DRC นอกจากสังเกตจากสีของก้อน

ยางแล้ว อาจต้องบีบหรือเหยียบก้อนยางเพ่ือประเมิน

ความนุ่มและความแข็ง หากบีบหรือเหยียบแล้วก้อนยาง

นิ่มและมีน�้าเซรั่มไหลออกจากก้อนยางอาจประเมินได้ว่า

เป็นยางที่อายุ 1 – 3 วัน หากเหยียบแล้วด้านนอกแข็งแต่

ข้างในรู้สึกว่ายังนุ่มแสดงว่าเป็นยางก้อนถ้วยท่ีมีอายุการ

เก็บนาน กว่า 5วัน  แต่ถ้าเหยียบรู้สึกว่าแข็งแสดงว่าเป็น

ยางก้อนถ้วยที่มีอายุการเก็บนานกว่า 7 วัน ขึ้นไป  DRC 

ของก้อนยางก็เพ่ิมขึ้นตามล�าดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของ

สารจับตัวที่ไม่ใช่กรดฟอร์มิกด้วยเช่นกัน ยางบางพันธุ์ให้

สียางค่อนข้างคล�้าจนบางครั้งอาจจะสับสนว่าเป็นก้อน

ยางที่หมาดแล้ว

 นอกจากน้ี อาจจ�าเป็นต้องผ่าก้อนยางเพ่ือดูสี ดู

ความสม�่าเสมอของเน้ือยาง หากมีความสม�่าเสมอดี

แสดงว่าใช้กรดจับตัวในอัตราที่ถูกต้อง แต่หากเน้ือด้าน

ในเป็นรูพรุนแสดงว่าปล่อยให้จับตัวเองตามธรรมชาติ 

และอาจสังเกตพบสิ่งปลอมปนที่จงใจใส่มาในยางก้อน

ถ้วยได้อีกด้วย

 ในระดับโรงงานยางเครพหรือโรงงานยางแท่ง การ

ประเมินหา DRC กระท�าโดยน�าตัวอย่างยางก้อนถ้วยรีด

ผ่านเครื่องรีดเครพ  วิธีน้ีเป็นวิธีการหา DRC ท่ีได้

มาตรฐานมากที่สุด โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

 1. สุ่มตัวอย่างยางก้อนถ้วยจ�านวน 20 กิโลกรัม

 2. น�าไปรีดผ่านเครพหยาบ โดยจ�านวนครั้งที่รีดขึ้น

อยู่กับความสะอาดของยางก้อนถ้วย  ยางก้อนถ้วยท่ี

สะอาดจะผ่านเครื่องรีดเครพประมาณไม่เกิน 10 รอบ แต่

ยางท่ีสกปรกมากขึ้นจะผ่านการรีดไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง

เพ่ือชะล้างสิ่งสกปรกออกให้มากท่ีสุด ยางท่ีผ่านเครพ

ครั้งสุดท้ายจะติดกันเป็นผืนยาว

 3.  น�ายางเครพที่ผ่านการรีดผึ่งให้สะเด็ดน�้า

 4. น�ายางเครพเข้าเตาอบ (Dryer) ท่ีใช้ในการอบ

ยางแท่งจนกว่ายางจะแห้ง

 5. น�ายางเครพที่แห้งแล้ว มาชั่งน�้าหนัก

 6. หา % DRC 

                               

 % ความชื้น = 100 - % DRC

    

 ในทางปฏิบัติการหา DRC ด้วยวิธีนี้เป็นวิธีการที่

ยุ่งยากแต่สามารถหา DRC ได้อย่างแม่นย�า ซึ่งเป็นวิธี

การที่โรงงานยางแท่งมักใช้ในการเก็บข้อมูลของสมาชิก 

เปนกรดแกและเปนกรดอนินทรียไอของกรดจะมีสวนที่สงผลตอหนายาง
ไดโดยทําใหหนายางดํา ถึงแมวาจะไมมีรายงานที่ชัดเจนวาการใชกรด
แกสงผลกระทบตอตนยางที่อาจทําใหเกิดอาการเปลือกแหงหรือนํ้ายาง
ไหลนอยก็ตามจึงไมควรใชกรดแกหรือสารชนิดอ่ืนที่มีการโฆษณาชวน
เช่ือวาชวยจับตัวเร็วและเพิ่มน้ําหนักยาง 
 

ลักษณะของยางกอนถวย 
• ยางกอนถวยสด 

 มีอายุของยางกอน  1 – 3  วัน  DRC อยูที่ระดับ  45 – 55%  ผิว
ของกอนยางมีสีขาวจนถึงสีขาวขุน  เม่ือกดหรือสัมผัสจะมีความนุมและ
คืนตัวไดเร็ว  และยางคงมีของเหลวหรือน้ําเซรั่มไหลออกจากกอนยาง 
 
 

• ยางกอนถวยหมาด 
มีอายุของยางกอน  4 – 7  วัน  DRC อยูที่ระดับ  55 – 65%  ผิว

ของกอนยางมีสีขาวขุนจนถึงสีนํ้าตาลออน  เม่ือกดหรือสัมผัสจะมีความ
นุมเล็กนอยจนถึงกึ่งแข็ง  กอนยางเริ่มแหงโดยไมมีของเหลวไหลออกมา 

• ยางกอนถวยแหง 
มีอายุของยางกอนมากกวา  15  วันขึ้นไป  DRC มากกวา  65%  

ผิวของกอนยางมีสีน้ําตาลเขม  มีความแหงและแข็ง 
  ภาพท่ี 
12 ยาง
ก อ น
ถวยสด                 
ภ า พ ท่ี 
13 ยาง

กอนถวยหมาด          ภาพท่ี 14 ยางกอนถวยแหง 
6. การเกบ็รกัษายางกอนถวยกอนจําหนาย 

ยางกอนถวยสดที่เก็บใหม ๆ จะมีน้ําเซรั่มไหลออกจากกอนยาง 
ควรเก็บยางกอนแลวใสในภาชนะที่สะอาดเชนถัง เขง หรือตะกรา
พลาสติก เปนตน เพื่อใหนํ้าเซรั่มไหลออกจากกอนยางไดสะดวก  แต
หากจะจําหนายเปนยางกอนหมาดแนะนําใหวางบนแครเพื่อใหยางกอน

ภาพที่ 7 ยางก้อนถ้วยสด

ภาพที่ 8 ยางก้อนถ้วยหมาด

 ภาพที่ 9 ยางก้อนถ้วยแห้ง

เปนกรดแกและเปนกรดอนินทรียไอของกรดจะมีสวนที่สงผลตอหนายาง
ไดโดยทําใหหนายางดํา ถึงแมวาจะไมมีรายงานที่ชัดเจนวาการใชกรด
แกสงผลกระทบตอตนยางที่อาจทําใหเกิดอาการเปลือกแหงหรือนํ้ายาง
ไหลนอยก็ตามจึงไมควรใชกรดแกหรือสารชนิดอ่ืนที่มีการโฆษณาชวน
เช่ือวาชวยจับตัวเร็วและเพิ่มน้ําหนักยาง 
 

ลักษณะของยางกอนถวย 
• ยางกอนถวยสด 

 มีอายุของยางกอน  1 – 3  วัน  DRC อยูที่ระดับ  45 – 55%  ผิว
ของกอนยางมีสีขาวจนถึงสีขาวขุน  เม่ือกดหรือสัมผัสจะมีความนุมและ
คืนตัวไดเร็ว  และยางคงมีของเหลวหรือน้ําเซรั่มไหลออกจากกอนยาง 
 
 

• ยางกอนถวยหมาด 
มีอายุของยางกอน  4 – 7  วัน  DRC อยูที่ระดับ  55 – 65%  ผิว

ของกอนยางมีสีขาวขุนจนถึงสีนํ้าตาลออน  เม่ือกดหรือสัมผัสจะมีความ
นุมเล็กนอยจนถึงกึ่งแข็ง  กอนยางเริ่มแหงโดยไมมีของเหลวไหลออกมา 

• ยางกอนถวยแหง 
มีอายุของยางกอนมากกวา  15  วันขึ้นไป  DRC มากกวา  65%  

ผิวของกอนยางมีสีน้ําตาลเขม  มีความแหงและแข็ง 
  ภาพท่ี 
12 ยาง
ก อ น
ถวยสด                 
ภ า พ ท่ี 
13 ยาง

กอนถวยหมาด          ภาพท่ี 14 ยางกอนถวยแหง 
6. การเกบ็รกัษายางกอนถวยกอนจําหนาย 

ยางกอนถวยสดที่เก็บใหม ๆ จะมีน้ําเซรั่มไหลออกจากกอนยาง 
ควรเก็บยางกอนแลวใสในภาชนะที่สะอาดเชนถัง เขง หรือตะกรา
พลาสติก เปนตน เพื่อใหนํ้าเซรั่มไหลออกจากกอนยางไดสะดวก  แต
หากจะจําหนายเปนยางกอนหมาดแนะนําใหวางบนแครเพื่อใหยางกอน

เปนกรดแกและเปนกรดอนินทรียไอของกรดจะมีสวนที่สงผลตอหนายาง
ไดโดยทําใหหนายางดํา ถึงแมวาจะไมมีรายงานที่ชัดเจนวาการใชกรด
แกสงผลกระทบตอตนยางที่อาจทําใหเกิดอาการเปลือกแหงหรือนํ้ายาง
ไหลนอยก็ตามจึงไมควรใชกรดแกหรือสารชนิดอ่ืนที่มีการโฆษณาชวน
เช่ือวาชวยจับตัวเร็วและเพิ่มน้ําหนักยาง 
 

ลักษณะของยางกอนถวย 
• ยางกอนถวยสด 

 มีอายุของยางกอน  1 – 3  วัน  DRC อยูที่ระดับ  45 – 55%  ผิว
ของกอนยางมีสีขาวจนถึงสีขาวขุน  เม่ือกดหรือสัมผัสจะมีความนุมและ
คืนตัวไดเร็ว  และยางคงมีของเหลวหรือน้ําเซรั่มไหลออกจากกอนยาง 
 
 

• ยางกอนถวยหมาด 
มีอายุของยางกอน  4 – 7  วัน  DRC อยูที่ระดับ  55 – 65%  ผิว

ของกอนยางมีสีขาวขุนจนถึงสีนํ้าตาลออน  เม่ือกดหรือสัมผัสจะมีความ
นุมเล็กนอยจนถึงกึ่งแข็ง  กอนยางเริ่มแหงโดยไมมีของเหลวไหลออกมา 

• ยางกอนถวยแหง 
มีอายุของยางกอนมากกวา  15  วันขึ้นไป  DRC มากกวา  65%  

ผิวของกอนยางมีสีน้ําตาลเขม  มีความแหงและแข็ง 
  ภาพท่ี 
12 ยาง
ก อ น
ถวยสด                 
ภ า พ ท่ี 
13 ยาง

กอนถวยหมาด          ภาพท่ี 14 ยางกอนถวยแหง 
6. การเกบ็รกัษายางกอนถวยกอนจําหนาย 

ยางกอนถวยสดที่เก็บใหม ๆ จะมีน้ําเซรั่มไหลออกจากกอนยาง 
ควรเก็บยางกอนแลวใสในภาชนะที่สะอาดเชนถัง เขง หรือตะกรา
พลาสติก เปนตน เพื่อใหนํ้าเซรั่มไหลออกจากกอนยางไดสะดวก  แต
หากจะจําหนายเปนยางกอนหมาดแนะนําใหวางบนแครเพื่อใหยางกอน

% DRC 
น�้าหนักยางเครพที่แห้งแล้ว x 100=

น�้าหนักก้อนยางสด
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ดังนั้น วิธีการประเมิน DRC อีกวิธีหนึ่งคือ ชั่งตัวอย่างยาง

ก้อนถ้วย 20 กิโลกรัม น�ามารีดเครพจนยางสะอาดเป็น

ผืนยาว จากนั้นตัดตัวอย่างขนาด 6 x 12 นิ้ว น�าเข้าตู้อบ

ในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 24 

ชั่วโมง หรือจนแห้งสนิท น�ามาชั่งน�้าหนัก แล้วค�านวณ

กลับไปยังน�้าหนักของยางทั้งผืน โดยต้องทดสอบท�าคู่

ขนานกันระหว่างอบตัวอย่างยางเครพในเตาอบ กับการ

อบตัวอย่างยางเครพในตู้อบระดับห้องปฏิบัติการ แล้ว

ค�านวณน�้าหนักที่ได้เทียบกับน�้าหนักของยางเครพท่ีเข้า

ทั้งผืน ค ่าความแตกต่างจะเป็นค่าคงท่ีท่ีใช ้ในการ

ค�านวณหา DRC ของยางก้อนถ้วยในคราวต่อไป

 ผู ้ที่ปฏิบัติงานด ้านนี้จะเกิดทักษะและความ

ช�านาญ โดยการสังเกตจากลักษณะก้อนยาง จ�านวนมีด

กรีด อายุยางก้อนถ้วย อาศัยประสบการณ์จากการ

ค�านวณเปอร์เซ็นต์ DRC เทียบกับสายตาที่มีความคลาด

เคลื่อน ประมาณ 3-5% 

 ยกตัวอย่าง ยางก้อนถ้วยของเกษตรกรรายหน่ึง 

จ�านวน 20 กิโลกรัม น�ามารีดผ่านเครื่องรีดเครพจนยาง

สะอาด และรีดจนเป็นผืนยาว น�ามาผึ่งให้สะเด็ดน�้า จาก

น้ันน�าเข้าเตาอบ หรือ Dryer ส�าหรับอบยางแท่ง ที่

อุณหภูมิ 110 – 120 องศาเซลเซียส นานประมาณ 4 

ชั่วโมง ท�าให้เย็นแล้วชั่งน�้าหนักได้ 12.5 กิโลกรัม

  

             = 62.5 %     

 หรือยางก้อนถ้วยชุดนี้มี %ความชื้น เท่ากับ

             = 100 – % DRC

              = 100 – 62.5 % 

             =   37.5%

 ขณะเดียวกันได้น�ายางก้อนถ้วยของเกษตรกรเจ้า

เดียวกันจ�านวน 20  กิโลกรัม น�ามารีดผ่านเครื่องรีดเครพ

ในจ�านวนรอบที่เท่ากัน จนยางสะอาดและรีดเป็นผืนยาว 

ผึ่งให้สะเด็ดน�้า ตัดชิ้นตัวอย่างขนาด 6 x 12 นิ้ว บันทึก

น�้าหนักไว้ น�าเข้าตู้อบในห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 70 

องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมง น�ามาชั่งน�้าหนักหลังอบ 

 สมมติว่า ตัดชิ้นตัวอย่างขนาด 6 x 12 นิ้ว แล้วมี

ตารางท่ี 1  ปรมิาณเน้ือยางแห้งของยางก้อนถ้วยเมือ่กรีดตามจ�านวนมีดกรดี
และระยะเวลาการผึง่ 

38.9

45.7

53.5

67.7

72.4

76.4

84.0

85.6

85.6

46.1

53.4

62.3

70.3

74.5

78.9

85.1

86.2

86.2

51.1

60.2

67.8

77.0

85.0

86.6

86.6

87.0

87.0

59.2

67.9

75.8

79.6

85.7

87.1

87.8

89.2

89.2

65.6

72.3

78.8

83.5

86.8

88.9

90.1

91.4

91.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ระยะเวลาผึ่ง
(วัน)

ปริมาณเนื้อยางแห้ง (%)

1 มีดกรีด 2 มีดกรีด  6 มีดกรีด  8 มีดกรีด 4 มีดกรีด

% DRC 
12.5 x 100=
20.0
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น�้าหนักก่อนอบเท่ากับ 1.45 กิโลกรัม

 น�าชิ้นตัวอย่างไปอบ จนมีน�้าหนักหลังอบเท่ากับ 

1.23 กิโลกรัม

                      = 84.83 %

 ดังนั้น เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างจากการอบในเตา

อบกับการอบในตู้อบเท่ากับ

 84.82 – 62.50 = 22.32%

        นั่นหมายความว่า ทุกครั้งที่มีการหาค่า DRC จะมี

การน�าค่าโดยประมาณ 25%  มาหักลบกับ DRC ที่หาได้

จากการน�ายางไปอบในตู้อบในห้องปฏิบัติการเสมอ

 การหา DRC ด้วยการอบในตู้อบระดับห้องปฏิบัติ

การจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่รวดเร็ว แต่การหา DRC ด้วยวิธีนี้

จ�าเป็นต้องเปรียบเทียบกับการอบใน dryer จนกว่ายาง

จะแห้งสนิท ซึ่งจ�าเป็นต้องเก็บตัวอย่างยางจ�านวนมาก

จนแน่ใจแล้วว่า หากมีตัวอย่างตามท่ีได้ศึกษามาจะได้

ผลการค�านวณหา DRC ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด

การคายความชื้นของยางก้อนถ้วย

 ความสามารถในการคายความชื้นของยางก้อน

ถ้วยขึ้นอยู่กับจ�านวนมีดกรีด  และระยะเวลาในการผึ่ง  

จากการศึกษาอัตราการคายความชื้นของยางก้อนถ้วย

ด้วยระบบการกรดีแบบ  1, 2, 4,   6 และ  8  มดีกรดี  พบว่า 

ยางก้อนถ้วยที่กรีด  1  มีดกรีด  จะคายความชื้นได้เร็ว

กว่าแบบ  2, 4, 6  และ  8  มีดกรีด ตามล�าดับ  โดยที่ใน

วันแรก ปริมาณการคายความชื้นของยางก้อนถ้วย  1  

มีดกรีด  อยู่ที่ระดับ  27.31% ขณะที่การกรีดแบบ 2, 4, 6 

และ 8 มีดกรีด อยู่ท่ีระดับ 24.63%, 18.28%, 16.67%  

และ  16.00%  ตามล�าดับ  เนื่องจากยางที่มีขนาดก้อน

เล็กกว่าความชื้นจะระเหยออกจากก้อนได้ดีกว่ายางก้อน

ที่เกิดจากการสะสมของก้อนยางในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 

(ภาพที่ 10)

ภาพที่ 10 การคายความชื้นของยางก้อนถ้วยหลังจากผึ่งเป็นระยะเวลาต่าง ๆ กัน

% DRC 
1.23 x 100=
1.45
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 ปัจจุบันการขยายพันธุ์ยางยังคงนิยมใช้วิธีการ

ติดตา โดยในยุคเริ่มแรกของการขยายพันธุ์ยางใช้วิธีการ

ติดตาสีน�้าตาล (Brown budding) ต้นตอ และก่ิงตา 

มีอายุ ประมาณ 12-16 เดือน  ต่อมาได้มีการพัฒนาการ

ขยายพันธุ์ยางโดยการติดตาเขียว (Green budding) 

ต้นตอมีอายุ ประมาณ 5-6 เดือน กิ่งตามีอายุ ประมาณ 

8-10 สัปดาห์ และปัจจุบันได้พัฒนาการขยายพันธุ์ยาง

โดยการติดตาอายุน้อย (Young budding) ต้นตอมีอายุ 

ประมาณ 2-4 เดือน ก่ิงตามีอายุประมาณ 6-8 สัปดาห์ 

ท�าให้ขั้นตอนการขยายพันธุ์ยางสั้นลงจากในอดีต และ

นอกจากนั้นยังช่วยลดต้นทุนในการจัดการ ไม่ว่าจะเป็น

ค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาและค่าก�าจัดวัชพืช เป็นต้น 

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการขยายพันธุ์ยางโดยการ

ติดตากับต้นตอที่มีขนาดเล็กลง และได้ส่งเสริมให้มีการ

ปลูกในแปลงของเกษตรกรแล้ว

 ในสาธารณรฐัประชาชนจนี จากรายงานของ Weifu 

et al. (2011) กล่าวว่า การขยายพันธุ์ยางโดยการติดตา

บนต้นตอขนาดเล็กลง ต้นตอมีอายุประมาณ 10-21 วัน 

หลังจากเพาะเมล็ด ต้นกล้ามีความสูง 20 เซ็นติเมตร ตา

ยางพันธุ์ดีได้จากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ สามารถท�าได้

ง่ายและรวดเร็ว ต้นพันธุ์ท่ีได้มีขนาดเล็ก สามารถขนส่ง

และเคลื่อนย้ายได้ง ่าย และจากการศึกษาการปลูก

ต้นตอตาเขียว พบว่า หลังจากปลูกการเจริญเติบโตของ

ต้นยางจะช้าในช่วงปีแรก แต่จะมีการเจริญเติบโตดีกว่า

1 สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
2 ส�านักผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย
3 ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร

ความเป็นไปได้ของการใช้ต้นตอยางขนาดเล็ก 
(อายุ 30 วัน) ในการผลิตยางชำาถุง

การปลูกด้วยต้นยางตาเขียวและต้นยางช�าถุงแบบปกติ

หลังจากปลูก 2-3 ปี อย่างไรก็ตาม การขยายพันธุ์ยาง

โดยวิธีน้ี ต้นยางสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าแบบเดิม

เพราะต้นท่ีได้มีระบบรากสมบูรณ์และรอยเท้าช้างมี

ขนาดเล็ก นอกจากนั้น ยังสามารถทนต่อความเสียหาย

จากแรงลมได้ดี และทนต่อความเย็นในระดับปานกลาง 

 ดังน้ัน ถ้ามีการพัฒนาระบบการขยายพันธุ์ยาง

โดยใช้ต้นตอที่มีขนาดเล็กและอายุน้อยลง คาดว่าน่าจะ

ส่งเสริมให้ต้นยางช�าถุงมีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น ท้ังนี้

เนื่องจากต้นกล้าที่มีอายุน้อยมีระบบรากแก้วและระบบ

รากฝอยที่สมบูรณ์ และแข็งแรง เมื่อน�าต้นยางช�าถุงไป

ปลูกในแปลงช่วงแรก (1-3 เดือน) ระบบรากฝอยสามารถ

เจริญเติบโตและแพร่กระจายได้เร็ว ท�าให้ต ้นยาง

สามารถต้ังตวัได้เรว็ ส่งผลให้มกีารรอดตายสงู หลงัจากน้ัน

ระบบรากแก้วท่ีสมบูรณ์สามารถเจริญเติบโตและหย่ังลึก

ลงไปในดิน สามารถดูดน�้าและแร่ธาตุอาหารในดินมาใช้

ประโยชน์และยึดล�าต้นเข้ากับดินได้ดี ส่งผลให้ต้นยางมี

การเจริญเติบโตดี สามารถเปิดกรีดได้เร็ว ให้ผลผลิตดี 

ตลอดจนลดปัญหาการโค่นล้มและการทนแล้งของต้น

ยางได้

 
วิธีด�าเนินการ

 1. เตรียมต้นตอโดยการเพาะเมล็ดยางพันธุ์ RRIM 

600 โดยใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุเพาะและเมื่อเมล็ดงอก

วิทยา พรหมมี 1, กฤษดา สังข์สิงห์ 2 และ ธีระพงศ์  โทนุสิน 3
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เป็นตีนตุ๊กแก น�าไปเพาะในถุงเพาะช�า 

 2. เตรียมกิ่งตายางพันธุ์ RRIT 251 ในแปลงกิ่งตา

ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของต้นตออายุต่าง ๆ 

ดูแลรักษาตามค�าแนะน�าของสถาบันวิจัยยาง โดยตัดก่ิง

กระโดงท่ีเลี้ยงไว้ ใส่ปุ๋ยสูตร 20-8-20 และปล่อยให้ก่ิง

แขนงแตกออกมาและเลี้ยงไว้ 5-8 ก่ิง จนสมบูรณ์ และ

ตัดกิ่งแขนงที่มีฉัตรใบแก่ อายุประมาณ 5-8 สัปดาห์ ไป

ใช้ในการติดตา

 3. ติดตายางพันธุ์ RRIT 251 กับต้นตอยางพันธุ์ 

RRIM 600 ที่เพาะเลี้ยงในถุงระยะเวลา 30, 60, 90, 150, 

180 และ 240 วัน โดยมีวิธีการของเกษตรกรเป็นตัว

เปรียบเทียบ (ติดตาในถุง อายุของต้นตอในขณะติดตา

ประมาณ 240 วัน) ท�าการดูแลรักษาตามค�าแนะน�าของ

สถาบันวิจัยยาง 

 4. ปลูกยางในแปลงปลูก โดยใช้ระยะปลูก 2 X 2 

เมตร (ดูแลรักษาตามค�าแนะน�าสถาบันวิจัยยาง) ปลูก

ยางจากต้นตอที่ขนาด 30, 60, 90 วัน เปรียบเทียบกับวิธี

ของเกษตรกร และปลูกยางจากต้นตอที่ขนาด 150, 180 

และ 240 วัน เปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกร

 5. เก็บบันทึกข้อมูลลักษณะต่าง ๆ ของต้นยางช�า

ถุงและต้นยางในแปลงปลูก ได้แก่ 

      5.1 ลักษณะทางเกษตรต้นยางช�าถุง เช่น ความ

ส�าเร็จของการติดตา (หลังจากติดตา 

1 เดือน) 

      5.2 การเจริญเติบโต หลังจากต้นยางมีขนาด 1 

ฉัตร (อายุ ประมาณ 3 เดือน) ได้แก่ เส้นผ่าศูนย์กลาง

ล�าต้น ความยาวล�าต้น จ�านวนใบ ความยาวรากแก้ว 

จ�านวนรากฝอย

      5.3 การสร้างสารสีน�้าตาลบริเวณรอยเชื่อมต่อ

ระหว่างต้นตอและตาพันธุ์ดี โดยการย้อมด้วยสาร Phlo-

roglucinol-HCL

       5.4 ลักษณะทางสรีระของต้นยาง 

     - การชักน�าการเปิดปากใบ (Stomatal conduc-

tance) วัดด้วยเครื่อง Porometer 

    - ศักย์ของน�้าในใบ (Leaf water potential) 

วัดด้วยเครื่อง Pressure chamber 

    - ความเขียวของใบ (Leaf greenness) วัดด้วย

เครื่อง SPAD 

    - อัตราการสังเคราะห์แสง วัดด้วยเครื่อง Porta-

ble photosynthesis 

    - ประสิทธิภาพการใช้น�้า (Water use efficiency: 

WUE) วัดด้วยเครื่อง Portable photosynthesis ค�านวณ

โดยใช้ค่าอัตราการสังเคราะห์แสง หารด้วยค่าอัตราการ

คายน�้า 

 6. เก็บผลผลิตยาง หลังต้นยางมีอายุ 4 ปี โดยการ

เปิดกรีดที่ระดับความสูง 50 เซ็นติเมตร ใช้ระบบกรีด

แบบครึ่งต้น วันเว้นวัน (กรีด10 มีด) น�าไปอบรมควัน 

เป็นเวลา 5 วัน และชั่งน�้าหนักยางก้อน

  
ผลการทดลองและวิจารณ์

ผลส�าเร็จของการติดตา

 หลังเพาะกล้า ต้นกล้าท่ีมีอายุ 30, 60, 90, 150, 

180 และ 240 วัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นตอ 

เท่ากับ 0.50, 0.50, 0.59, 0.75, 0.83 และ 1.05 

เซนติเมตร ตามล�าดับ (ตารางที่ 1) 

 อายุของต้นกล้าหรือขนาดของต้นกล้ามีผลต่อ

ความส�าเร็จในการติดตา ต้นกล้ายิ่งมีอายุน้อย ขนาดเล็ก 

ย่ิงส่งผลให้ความส�าเร็จในการติดตาลดลง ต้นกล้าอายุ 

180-240 วัน มีการติดตาได้ส�าเร็จสูงสุด คือ 89-91 

เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่อายุ 90-150 วัน, 60 วัน และ 

30 วัน (35-40, 34 และ 25 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ) 

 หลังติดตาส�าเร็จและวางเลี้ยงในโรงเรือน ท�าการดู

และรักษาโดยการรดน�้า ใส่ปุ๋ย และก�าจัดวัชพืช เมื่อต้น

ยางช�าถุงมีขนาด 1-2 ฉัตร พบว่า มีต้นยางรอดตาย

เป็นต้นยางช�าถุงสูง 84-97 เปอร์เซ็นต์ โดยต้นตอที่มีอายุ 

30 วัน เป็นต้นยางช�าถุง 96 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1 และ 

ภาพที่ 1)

 เปรียบเทียบคนติดตา โดยใช้ 2  คน ต่อความ

ส�าเร็จในการติดตายางพันธุ์ RRIT 251 กับต้นตอยาง

พันธุ์ RRIM 600 อายุ 30 วัน พบว่า คนติดตามีผลต่อ

ความส�าเร็จของการติดตา โดยคนที่ 1 มีความส�าเร็จใน

การติดตาสูงกว่าคนที่ 2 คือ 79 และ 73 เปอร์เซ็นต์ ตาม

ล�าดับ ความส�าเร็จในการติดตาครั้งน้ีมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่า

ที่ผ่านมาซึ่งมีความส�าเร็จแค่ 45-50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก

ได้มีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความส�าเร็จใน

การติดตา ได้แก่ ช่วงเวลาของการติดตา (หลีกเลี่ยงช่วง

28 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 32 มกราคม-มีนาคม 2561



อากาศร้อน) ความสมบูรณ์ของต้นตอและกิ่งตา บ�ารุงใส

ปุ๋ยรดน�้าให้เพียงพอก่อนติดตา เป็นต้น 

ลักษณะทางเกษตรของต้นยางช�าถุง

 เมื่อต้นยางช�าถุงมีอายุ 1 เดือน พบว่า ต้นตออายุ

มากท�าให้ต้นยางช�าถุงมีการเจริญเติบโตดีกว่าต้นตอ

อายุน้อย ทั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นตอ และขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางยอดและความยาวยอด (ตารางท่ี 2) 

อย่างไรก็ตาม ขนาดต้นตอท่ีใหญ่จะท�าให้เกิดรอยเท้า

ช้างขนาดใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อการล�าเลี้ยงน�้า

อาหารในต้นยาง ตลอดจนการเคลื่อนย้ายของน�้ายางได้ 

 หลังติดตา 4 เดือน ล้างรากต้นยางช�าถุงและวัด

ข้อมูลลักษณะทางการเกษตรของต้นยาง พบว่า ต้นตอที่

มีอายุมาก รากแก้วมีขนาดใหญ่และยาวกว่า รากแขนง

และรากฝอยมีปริมาณและความยาวมากกว่าต้นตอที่

มีอายุน้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ต้นตอที่มีอายุน้อย ราก

แก้ว รากแขนง และรากฝอยจะมีอายุน้อยกว่าและ

สมบูรณ์มากกว่าต้นตออายุมาก คาดว่าเมื่อปลูกลงดิน

รากจะมีการเจริญเติบโต แพร่กระจาย และหาอาหารได้

ดีกว่า ส่งผลให้ต้นยางมีการรอดตายสูงและมีการเจริญ

เติบโตดี (ตารางที่ 3 และ ภาพที่ 2)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

ปัจจุบนัตน้ยางชาํถุงมีขนาด 1-2 ฉตัร ไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลผลสาํเร็จของการติดตา พบวา่ มีตน้ยางรอดตายเป็นตน้

ยางชาํถุงสูง 84-97 เปอร์เซ็นต ์โดยตน้ตอท่ีมีอาย ุ30 วนั เป็นตน้ยางชาํถุง 96 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 1 ภาพท่ี 1) 

 

 

   ตารางที1่ ผลสําเร็จของการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการติดตายางกบัต้นตออายุต่างกนั 

อายุของต้นตอ  

(วนั) 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 

กลางของต้นตอ (ซ.ม.) 

จํานวนต้นที่

ติดตา 

จํานวนต้นตดิ

ตาสําเร็จ 

จํานวนต้น

ยางชําถุง 

30 0.50 343 85   (25) 81 (96) 

60 0.50 268 90   (34) 82 (92) 

90 0.59 274 110  (40) 107 (97) 

150 0.75 267 94   (35) 84 (89) 

180 0.83 290       264  (91) 222 (84) 

240 1.05 320       274  (89)  254 (93) 

      (  )  เปอร์เซ็นต ์

 

 

 
  ภาพที ่1    ขนาดของต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 ทีอ่ายุ 30, 60, 90, 150, 180 และ 240 วนั หลงัเพาะกล้า 

 

อาย ุ240 วนั  

(¢ 1.0 ซม.) 

อาย ุ30 วนั 

(¢ 0.50 ซม.) 

อาย ุ60 วนั 

(¢ 0.50 ซม.) 

อาย ุ90 วนั 

 (¢ 0.59 ซม.) 

อาย ุ150 วนั 

( ¢ 0.75 ซม.) 

อาย ุ180 วนั 

(¢ 0.83 ซม.)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

ปัจจุบนัตน้ยางชาํถุงมีขนาด 1-2 ฉตัร ไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลผลสาํเร็จของการติดตา พบวา่ มีตน้ยางรอดตายเป็นตน้

ยางชาํถุงสูง 84-97 เปอร์เซ็นต ์โดยตน้ตอท่ีมีอาย ุ30 วนั เป็นตน้ยางชาํถุง 96 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 1 ภาพท่ี 1) 

 

 

   ตารางที1่ ผลสําเร็จของการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการติดตายางกบัต้นตออายุต่างกนั 

อายุของต้นตอ  

(วนั) 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 

กลางของต้นตอ (ซ.ม.) 

จํานวนต้นที่

ติดตา 

จํานวนต้นตดิ

ตาสําเร็จ 

จํานวนต้น

ยางชําถุง 

30 0.50 343 85   (25) 81 (96) 

60 0.50 268 90   (34) 82 (92) 

90 0.59 274 110  (40) 107 (97) 

150 0.75 267 94   (35) 84 (89) 

180 0.83 290       264  (91) 222 (84) 

240 1.05 320       274  (89)  254 (93) 

      (  )  เปอร์เซ็นต ์

 

 

 
  ภาพที ่1    ขนาดของต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 ทีอ่ายุ 30, 60, 90, 150, 180 และ 240 วนั หลงัเพาะกล้า 

 

อาย ุ240 วนั  

(¢ 1.0 ซม.) 

อาย ุ30 วนั 

(¢ 0.50 ซม.) 

อาย ุ60 วนั 

(¢ 0.50 ซม.) 

อาย ุ90 วนั 

 (¢ 0.59 ซม.) 

อาย ุ150 วนั 

( ¢ 0.75 ซม.) 

อาย ุ180 วนั 

(¢ 0.83 ซม.)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

ปัจจุบนัตน้ยางชาํถุงมีขนาด 1-2 ฉตัร ไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลผลสาํเร็จของการติดตา พบวา่ มีตน้ยางรอดตายเป็นตน้

ยางชาํถุงสูง 84-97 เปอร์เซ็นต ์โดยตน้ตอท่ีมีอาย ุ30 วนั เป็นตน้ยางชาํถุง 96 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 1 ภาพท่ี 1) 

 

 

   ตารางที1่ ผลสําเร็จของการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการติดตายางกบัต้นตออายุต่างกนั 

อายุของต้นตอ  

(วนั) 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 

กลางของต้นตอ (ซ.ม.) 

จํานวนต้นที่

ติดตา 

จํานวนต้นตดิ

ตาสําเร็จ 

จํานวนต้น

ยางชําถุง 

30 0.50 343 85   (25) 81 (96) 

60 0.50 268 90   (34) 82 (92) 

90 0.59 274 110  (40) 107 (97) 

150 0.75 267 94   (35) 84 (89) 

180 0.83 290       264  (91) 222 (84) 

240 1.05 320       274  (89)  254 (93) 

      (  )  เปอร์เซ็นต ์

 

 

 
  ภาพที ่1    ขนาดของต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 ทีอ่ายุ 30, 60, 90, 150, 180 และ 240 วนั หลงัเพาะกล้า 

 

อาย ุ240 วนั  

(¢ 1.0 ซม.) 

อาย ุ30 วนั 

(¢ 0.50 ซม.) 

อาย ุ60 วนั 

(¢ 0.50 ซม.) 

อาย ุ90 วนั 

 (¢ 0.59 ซม.) 

อาย ุ150 วนั 

( ¢ 0.75 ซม.) 

อาย ุ180 วนั 

(¢ 0.83 ซม.)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

ปัจจุบนัตน้ยางชาํถุงมีขนาด 1-2 ฉตัร ไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลผลสาํเร็จของการติดตา พบวา่ มีตน้ยางรอดตายเป็นตน้

ยางชาํถุงสูง 84-97 เปอร์เซ็นต ์โดยตน้ตอท่ีมีอาย ุ30 วนั เป็นตน้ยางชาํถุง 96 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 1 ภาพท่ี 1) 

 

 

   ตารางที1่ ผลสําเร็จของการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการติดตายางกบัต้นตออายุต่างกนั 

อายุของต้นตอ  

(วนั) 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 

กลางของต้นตอ (ซ.ม.) 

จํานวนต้นที่

ติดตา 

จํานวนต้นตดิ

ตาสําเร็จ 

จํานวนต้น

ยางชําถุง 

30 0.50 343 85   (25) 81 (96) 

60 0.50 268 90   (34) 82 (92) 

90 0.59 274 110  (40) 107 (97) 

150 0.75 267 94   (35) 84 (89) 

180 0.83 290       264  (91) 222 (84) 

240 1.05 320       274  (89)  254 (93) 

      (  )  เปอร์เซ็นต ์

 

 

 
  ภาพที ่1    ขนาดของต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 ทีอ่ายุ 30, 60, 90, 150, 180 และ 240 วนั หลงัเพาะกล้า 

 

อาย ุ240 วนั  

(¢ 1.0 ซม.) 

อาย ุ30 วนั 

(¢ 0.50 ซม.) 

อาย ุ60 วนั 

(¢ 0.50 ซม.) 

อาย ุ90 วนั 

 (¢ 0.59 ซม.) 

อาย ุ150 วนั 

( ¢ 0.75 ซม.) 

อาย ุ180 วนั 

(¢ 0.83 ซม.)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

ปัจจุบนัตน้ยางชาํถุงมีขนาด 1-2 ฉตัร ไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลผลสาํเร็จของการติดตา พบวา่ มีตน้ยางรอดตายเป็นตน้

ยางชาํถุงสูง 84-97 เปอร์เซ็นต ์โดยตน้ตอท่ีมีอาย ุ30 วนั เป็นตน้ยางชาํถุง 96 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 1 ภาพท่ี 1) 

 

 

   ตารางที1่ ผลสําเร็จของการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการติดตายางกบัต้นตออายุต่างกนั 

อายุของต้นตอ  

(วนั) 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 

กลางของต้นตอ (ซ.ม.) 

จํานวนต้นที่

ติดตา 

จํานวนต้นตดิ

ตาสําเร็จ 

จํานวนต้น

ยางชําถุง 

30 0.50 343 85   (25) 81 (96) 

60 0.50 268 90   (34) 82 (92) 

90 0.59 274 110  (40) 107 (97) 

150 0.75 267 94   (35) 84 (89) 

180 0.83 290       264  (91) 222 (84) 

240 1.05 320       274  (89)  254 (93) 

      (  )  เปอร์เซ็นต ์

 

 

 
  ภาพที ่1    ขนาดของต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 ทีอ่ายุ 30, 60, 90, 150, 180 และ 240 วนั หลงัเพาะกล้า 

 

อาย ุ240 วนั  

(¢ 1.0 ซม.) 

อาย ุ30 วนั 

(¢ 0.50 ซม.) 

อาย ุ60 วนั 

(¢ 0.50 ซม.) 

อาย ุ90 วนั 

 (¢ 0.59 ซม.) 

อาย ุ150 วนั 

( ¢ 0.75 ซม.) 

อาย ุ180 วนั 

(¢ 0.83 ซม.)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

ปัจจุบนัตน้ยางชาํถุงมีขนาด 1-2 ฉตัร ไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลผลสาํเร็จของการติดตา พบวา่ มีตน้ยางรอดตายเป็นตน้

ยางชาํถุงสูง 84-97 เปอร์เซ็นต ์โดยตน้ตอท่ีมีอาย ุ30 วนั เป็นตน้ยางชาํถุง 96 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 1 ภาพท่ี 1) 

 

 

   ตารางที1่ ผลสําเร็จของการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการติดตายางกบัต้นตออายุต่างกนั 

อายุของต้นตอ  

(วนั) 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์ 

กลางของต้นตอ (ซ.ม.) 

จํานวนต้นที่

ติดตา 

จํานวนต้นตดิ

ตาสําเร็จ 

จํานวนต้น

ยางชําถุง 

30 0.50 343 85   (25) 81 (96) 

60 0.50 268 90   (34) 82 (92) 

90 0.59 274 110  (40) 107 (97) 

150 0.75 267 94   (35) 84 (89) 

180 0.83 290       264  (91) 222 (84) 

240 1.05 320       274  (89)  254 (93) 

      (  )  เปอร์เซ็นต ์

 

 

 
  ภาพที ่1    ขนาดของต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 ทีอ่ายุ 30, 60, 90, 150, 180 และ 240 วนั หลงัเพาะกล้า 

 

อาย ุ240 วนั  

(¢ 1.0 ซม.) 

อาย ุ30 วนั 

(¢ 0.50 ซม.) 

อาย ุ60 วนั 

(¢ 0.50 ซม.) 

อาย ุ90 วนั 

 (¢ 0.59 ซม.) 

อาย ุ150 วนั 

( ¢ 0.75 ซม.) 

อาย ุ180 วนั 

(¢ 0.83 ซม.)  

ตารางท่ี 1  ผลส�าเรจ็ของการตดิตากับต้นตอยางท่ีมอีายตุ่างกัน
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อายุของต้นตอ
(วัน)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของต้นตอ (ซม.)

จ�านวนต้น
ที่ติดตา

จ�านวนต้น
ที่ติดตาส�าเร็จ

จ�านวนต้นยางช�าถุง

หมายเหต:ุ ตวัเลขในวงเลบ็หมายถึงเปอร์เซนต์

ภาพที่ 1 ขนาดของต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 เมื่อมีอายุ 30 วัน (A), 60 วัน (B), 90 วัน (C), 150 วัน (D), 180 วัน (E) และ 240 วัน (F) หลังเพาะกล้า และ

ติดตาด้วยยางพันธุ์ RRIT 251

A B C D E F
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ตารางท่ี 2 ลกัษณะทางเกษตรของต้นยางช�าถุง (อายหุลงัตดิตา 1 เดอืน) จากการขยายพนัธ์ุโดยวธิกีาร
ติดตายางพนัธ์ุ RRIT 251 กับต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM 600 อายุต่าง ๆ

0.56

0.59

0.71

0.90

0.94

1.13

0.35

0.34

0.38

0.50

0.65

0.53

8.4

7.6

10.2

15.2

15.4

15.9

1

1

1

1

1

1

30

60

90

150

180

240

อายุของต้นตอ
(วัน)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของต้นตอ (ซม.)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของยอด (ซม.)

ความยาวยอด
(ซม.)

จ�านวนฉัตร

ตารางท่ี 3 ลกัษณะทางเกษตรของต้นยางช�าถุง (อายหุลงัตดิตา 4 เดอืน) จากการขยายพนัธ์ุโดยวธิกีาร
ติดตายางพนัธ์ุ RRIT 251 กับต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM 600 อายุต่าง ๆ1

0.7

0.8

0.8

1.2

1.0

1.1

1.7

1.3

0.5

0.5

0.6

0.7

0.6

0.6

0.6

0.6

6.4

6.8

7.8

9.6

7.1

7.9

9.8

8.7

18.6

17.2

22.9

25.4

25.1

25.6

30.4

26.3

0.88

0.78

0.91

1.34

1.29

1.21

1.97

1.42

19.7

27.1

27.9

13.4

31.2

30.3

29.0

29.8

25

31

31

33

30

27

42

40

46

46

58

78

57

39

62

66

30

60

90

2402

150

180

240

2403

อายุของ
ต้นตอ

ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง (ซม.)

รากแขนง รากฝอย  รากแก้วความยาว
ยอด

ต้นตอ ยอด

เส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาวความยาว

(จ�านวน) (จ�านวน)(ซม.)(วัน.) (ซม.) (ซม.) (ซม.)

1เฉลีย่จากต้นยางช�าถุง จ�านวน 5 ต้น
2เป็นต้นยางช�าถุงท่ีเกษตรกรผลติเอง ใช้วิธีตดิตาในถุง อายุของต้นตอในขณะตดิตาประมาณ  240 วัน (Control 1)
3เป็นต้นยางช�าถุงท่ีเกษตรกรผลติเอง ใช้วิธีตดิตาในถุง อายุของต้นตอในขณะตดิตาประมาณ  240 วัน (Control 2)
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

150 1.0 0.6 25.1 1.29 31.2 30 7.1 57 

180 1.1 0.6 25.6 1.21 30.3 27 7.9 39 

240 1.7  0.6  30.4 1.97 29.0 42 9.8 62 

เกษตรกร 1.3  0.6  26.3 1.42 29.8 40 8.7 66 

     

     

   ภาพที ่2 ลกัษณะทางเกษตรของต้นยางชําถุง (อายุหลงัติดตา 4 เดือน) จากการขยายพนัธ์ุโดย 

                วธีิการติดตายางพนัธ์ุ RRIT251 กบัต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 อายุต่างกนั 

 

ลกัษณะทางเน้ือเย่ือของต้นยางชําถุง 

จากการศึกษาลกัษณะรอยเช่ือมต่อของเน้ือเยือ่ระหวา่งตน้ตอและก่ิงตาตน้ยางชาํถุงหลงัติดตา  4 เดือน 

โดยใชเ้ทคนิคการฝังเน้ือเยือ่ในพาราฟิน พบวา่ ตน้ตอของเกษตรกร และ ตน้ตออาย ุ 30 วนั มีการสร้างสารสี

นํ้าตาลบริเวณรอยเช่ือมต่อของเน้ือเยือ่ระหวา่งตน้ตอกบัก่ิงตาแสดงใหเ้ห็นไม่ชดัเจน ในขณะท่ีตน้ตออาย ุ 60 

และ 90 วนั มีการสร้างสารสีนํ้าตาลบริเวณรอยเช่ือมต่อแสดงใหเ้ห็นชดัเจน (ภาพท่ี 3)  

 ตน้ตอ 30 ตน้ตอ 60 ตน้ตอ 90 

ตน้ตอ 150 ตน้ตอ 180 เกษตรกรตน้ตอ 240 

เกษตรกร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

150 1.0 0.6 25.1 1.29 31.2 30 7.1 57 

180 1.1 0.6 25.6 1.21 30.3 27 7.9 39 

240 1.7  0.6  30.4 1.97 29.0 42 9.8 62 

เกษตรกร 1.3  0.6  26.3 1.42 29.8 40 8.7 66 

     

     

   ภาพที ่2 ลกัษณะทางเกษตรของต้นยางชําถุง (อายุหลงัติดตา 4 เดือน) จากการขยายพนัธ์ุโดย 

                วธีิการติดตายางพนัธ์ุ RRIT251 กบัต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 อายุต่างกนั 

 

ลกัษณะทางเน้ือเย่ือของต้นยางชําถุง 

จากการศึกษาลกัษณะรอยเช่ือมต่อของเน้ือเยือ่ระหวา่งตน้ตอและก่ิงตาตน้ยางชาํถุงหลงัติดตา  4 เดือน 

โดยใชเ้ทคนิคการฝังเน้ือเยือ่ในพาราฟิน พบวา่ ตน้ตอของเกษตรกร และ ตน้ตออาย ุ 30 วนั มีการสร้างสารสี

นํ้าตาลบริเวณรอยเช่ือมต่อของเน้ือเยือ่ระหวา่งตน้ตอกบัก่ิงตาแสดงใหเ้ห็นไม่ชดัเจน ในขณะท่ีตน้ตออาย ุ 60 

และ 90 วนั มีการสร้างสารสีนํ้าตาลบริเวณรอยเช่ือมต่อแสดงใหเ้ห็นชดัเจน (ภาพท่ี 3)  

 ตน้ตอ 30 ตน้ตอ 60 ตน้ตอ 90 

ตน้ตอ 150 ตน้ตอ 180 เกษตรกรตน้ตอ 240 

เกษตรกร

ลักษณะทางเนื้อเยื่อของต้นยางช�าถุง

 จากการศึกษาลักษณะรอยเชื่อมต่อของเนื้อเย่ือ

ระหว่างต้นตอและก่ิงตาต้นยางช�าถุงหลังติดตา 4 เดือน 

โดยใช้เทคนิคการฝังเนื้อเยื่อในพาราฟิน (Paraffin) พบว่า 

ต้นตอของเกษตรกร และต้นตออายุ 30 วัน มีการสร้าง

สารสีน�้าตาลบริเวณรอยเชื่อมต่อของเนื้อเย่ือระหว่าง

ต้นตอกับก่ิงตาแสดงให้เห็นไม่ชัดเจน ในขณะที่ต้นตอ

อายุ 60 และ 90 วัน มีการสร้างสารสีน�้าตาลบริเวณรอย

เชื่อมต่อแสดงให้เห็นชัดเจน (ภาพที่ 3) 

 จากการศึกษาลักษณะทางเน้ือเย่ือของรอยเชื่อม

ต่อระหว่างต้นตอและก่ิงตาต้นยางช�าถุงหลังติดตา 4 

เดือน โดยใช้เทคนิคการย้อมสีเน้ือเย่ือด้วยซาฟรานีน 

(Safranin) พบว่า ต้นตออายุต่างกันมีการจัดเรียงตัวของ

เซลล์ล์เนื้อเย่ือ และการย้อมติดสีซาฟรานีนของเซลล์ท่ี

บริเวณรอยต่อต่างกัน โดยของเกษตรกรมีการจัดเรียงตัว

เป็นระเบียบและต่อเน่ือง ในขณะท่ีต้นตออายุ 30, 60 

และ 90 วัน การจัดเรียงตัวของเซลล์ล์ไม่เป็นระเบียบและ

ต่อเนื่อง การย้อมติดสีซาฟรานีนของเซลล์บริเวณรอยต่อ 

ปริมาณการย้อมติดสารสีเข้มของซาฟรานีนบางเซลล์

ในต้นตอ 30, 60 และ 90 วัน มากกว่าของเกษตรกร 

(ภาพที่ 4)

 

อิทธิพลของอายุต้นตอต่อการสร้างสารสีน�้าตาล

ของต้นยางช�าถุง

 จากการตัดตามแนวยาวส่วนต่าง ๆ ของต้นยางช�า

ถุงพันธุ์ RRIT 251 ติดตาบนต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 

อายุต้นตอ 30, 90, 150 และ 240 วัน ได้แก่ ส่วนเหนือ

รอยต่อระหว่างต้นตอและตายาง ส่วนของรอยต่อ

ระหว่างต้นตอและก่ิงตา ส่วนของใต้รอยตอระหว่าง

ต้นตอและกิ่งตา 1 ส่วนของใต้รอยต่อระหว่างต้นตอและ

กิ่งตา 2 และส่วนของต้นตอ น�าไปย้อมด้วยสาร Phloro-

glucinol-HCL พบว่า ต้นตออายุต่าง ๆ ไม่มีผลต่อการ

A B C D

HGFE
ภาพที่ 2 ลักษณะทางเกษตรของต้นยางช�าถุง (อายุหลังติดตา 4 เดือน) จากการขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตายางพันธุ์ RRIT 251 กับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 

600 ที่มีอายุ  30 วัน (A), 60 วัน (B), 90 วัน (C), เกษตรกรผลิตเอง อายุประมาณ 240 วัน (D), 150 วัน (E), 180 วัน (F), 240 วัน (G) และ ของเกษตรกร

ผลิตเอง อายุประมาณ 240 วัน (H)
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สร้างสารสีน�้าตาลบริเวณเหนือรอยต่อของต้นยางช�าถุง 

(ส่วนของยอดยางพันธุ์ดี, RRIT 251) และส่วนของต้นตอ 

(พันธุ์ RRIM 600) แต่อายุของต้นตอมีผลต่อการสร้าง

สารสีน�้าตาลกับส่วนของรอยต่อระหว่างต้นตอและก่ิงตา 

ส่วนของใต้รอยต่อระหว่างต้นตอและก่ิงตา 1 และส่วน

ของใต้รอยต่อระหว่างต้นตอและก่ิงตา 2 โดยการสร้าง

สารสีน�้าตาลส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณรอยเชื่อมต่อ

ระหว่างต้นตอและแผ่นตา รองลงมาบริเวณของแกน

ต้นตอ อายุของต้นตอเพ่ิมมากขึ้นมีผลต่อการสร้างสารสี

น�้าตาลมากขึ้นตามล�าดับ แต่ก็ไม่มีความแตกต่างกัน

มาก (ภาพที่ 5 )

ภาพท่ี 3 ลักษณะรอยเชือ่มต่อของเนือ้เย่ือระหว่างต้นตอ และก่ิงตา ของต้นยางช�าถุง โดยใช้เทคนิคการฝังเน้ือเย่ือในพาราฟิน (อายุหลังติดตา 4 เดือน) 

จากการขยายพันธ์ุโดยวิธีการตดิตายางพันธ์ุ RRIT 251 กับต้นตอยางพันธ์ุ RRIM 600 ท่ีมอีายุ 30 วัน (A), 60 วัน (B), 90 วัน (C) และของเกษตรกรผลิตเอง 

อายุประมาณ 240 วัน (D)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

จากการศึกษาลกัษณะทางเน้ือเยือ่ของรอยเช่ือมต่อระหวา่งตน้ตอและก่ิงตาตน้ยางชาํถุงหลงัติดตา 4 

เดือน โดยใชเ้ทคนิคการยอ้มสีเน้ือเยือ่ดว้ยซาฟรานีน พบวา่ ตน้ตออายตุ่างกนัมีการจดัเรียงตวัของเซลลล์เ์น้ือเยือ่ 

และการยอ้มติดสีซาฟรานีนของเซลลล์ท่ี์บริเวณรอยต่อต่างกนั โดยของเกษตรกรมีการจดัเรียงตวัเป็นระเบียบ

และต่อเน่ือง ในขณะท่ีตน้ตออาย ุ30, 60 และ 90 วนั การจดัเรียงตวัของเซลลล์ไ์ม่เป็นระเบียบและต่อเน่ือง การ

ยอ้มติดสีซาฟรานีนของเซลลล์บ์ริเวณรอยต่อ ปริมาณการยอ้มติดสารสีเขม้ของซาฟรานีนบาง เซลลล์ใ์น

ตน้ตอ 30, 60 และ 90 วนั มากกวา่ของเกษตรกร (ภาพท่ี 4) 

 

              ภาพที ่3   ลกัษณะรอยเช่ือมต่อของเน้ือเย่ือระหว่างต้นตอและกิง่ตาต้นยางชําถุง (อายุหลงัตดิตา 4 เดือน)  

               จากการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการตดิตายางพนัธ์ุ RRIT251 กบัต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 อายุต่างกนั 

 

 

 

 

 ตน้ตอ 30 วนั

 ตน้ตอ 60 วนั

 ตน้ตอ 90 วนั

 ตน้ตอเกษตรกร

CA

B D

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

จากการศึกษาลกัษณะทางเน้ือเยือ่ของรอยเช่ือมต่อระหวา่งตน้ตอและก่ิงตาตน้ยางชาํถุงหลงัติดตา 4 

เดือน โดยใชเ้ทคนิคการยอ้มสีเน้ือเยือ่ดว้ยซาฟรานีน พบวา่ ตน้ตออายตุ่างกนัมีการจดัเรียงตวัของเซลลล์เ์น้ือเยือ่ 

และการยอ้มติดสีซาฟรานีนของเซลลล์ท่ี์บริเวณรอยต่อต่างกนั โดยของเกษตรกรมีการจดัเรียงตวัเป็นระเบียบ

และต่อเน่ือง ในขณะท่ีตน้ตออาย ุ30, 60 และ 90 วนั การจดัเรียงตวัของเซลลล์ไ์ม่เป็นระเบียบและต่อเน่ือง การ

ยอ้มติดสีซาฟรานีนของเซลลล์บ์ริเวณรอยต่อ ปริมาณการยอ้มติดสารสีเขม้ของซาฟรานีนบาง เซลลล์ใ์น

ตน้ตอ 30, 60 และ 90 วนั มากกวา่ของเกษตรกร (ภาพท่ี 4) 

 

              ภาพที ่3   ลกัษณะรอยเช่ือมต่อของเน้ือเย่ือระหว่างต้นตอและกิง่ตาต้นยางชําถุง (อายุหลงัตดิตา 4 เดือน)  

               จากการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการตดิตายางพนัธ์ุ RRIT251 กบัต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 อายุต่างกนั 

 

 

 ตน้ตอ 30 วนั

 ตน้ตอ 60 วนั

 ตน้ตอ 90 วนั

 ตน้ตอเกษตรกร

 ตน้ตอ 30 วนั

 ตน้ตอ 60 วนั

 ตน้ตอ 90 วนั

 ตน้ตอเกษตรกร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

จากการศึกษาลกัษณะทางเน้ือเยือ่ของรอยเช่ือมต่อระหวา่งตน้ตอและก่ิงตาตน้ยางชาํถุงหลงัติดตา 4 

เดือน โดยใชเ้ทคนิคการยอ้มสีเน้ือเยือ่ดว้ยซาฟรานีน พบวา่ ตน้ตออายตุ่างกนัมีการจดัเรียงตวัของเซลลล์เ์น้ือเยือ่ 

และการยอ้มติดสีซาฟรานีนของเซลลล์ท่ี์บริเวณรอยต่อต่างกนั โดยของเกษตรกรมีการจดัเรียงตวัเป็นระเบียบ

และต่อเน่ือง ในขณะท่ีตน้ตออาย ุ30, 60 และ 90 วนั การจดัเรียงตวัของเซลลล์ไ์ม่เป็นระเบียบและต่อเน่ือง การ

ยอ้มติดสีซาฟรานีนของเซลลล์บ์ริเวณรอยต่อ ปริมาณการยอ้มติดสารสีเขม้ของซาฟรานีนบาง เซลลล์ใ์น

ตน้ตอ 30, 60 และ 90 วนั มากกวา่ของเกษตรกร (ภาพท่ี 4) 

 

              ภาพที ่3   ลกัษณะรอยเช่ือมต่อของเน้ือเย่ือระหว่างต้นตอและกิง่ตาต้นยางชําถุง (อายุหลงัตดิตา 4 เดือน)  

               จากการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการตดิตายางพนัธ์ุ RRIT251 กบัต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 อายุต่างกนั 

 

 

 ตน้ตอ 30 วนั

 ตน้ตอ 60 วนั

 ตน้ตอ 90 วนั

 ตน้ตอเกษตรกร

 ตน้ตอ 30 วนั

 ตน้ตอ 60 วนั

 ตน้ตอ 90 วนั

 ตน้ตอเกษตรกร

A C

DB
ภาพที่ 4 ลักษณะทางเนื้อเยื่อของรอยเชื่อมต่อระหว่างต้นตอ (R) และกิ่งตา (S) ของต้นยางช�าถุง โดยใช้เทคนิคการย้อมสีเนื้อเยื่อด้วยซาฟรานิน (อายุ

หลังติดตา 4 เดือน) จากการขยายพันธ์ุโดยวิธีการตดิตายางพันธ์ุ RRIT 251 กับต้นตอยางพันธ์ุ RRIM 600 ท่ีมอีายุ 30 วัน (A), 60 วนั (B), 90 วัน (C) และของ

เกษตรกรผลิตเอง อายุประมาณ 240 วัน (D)
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 จากการตัดตามแนวขวางส่วนต่าง ๆ ของต้นยาง

ช�าถุงพันธุ์ RRIT 251 ติดตาบนต้นตอยางพันธุ์ RRIM 

600 อายุต้นตอ 30, 90, 150 และ 240 วัน ได้แก่ ส่วน

เหนือรอยต่อระหว่างต้นตอและตายาง ส่วนของรอยต่อ

ระหว่างต้นตอและกิ่งตา ส่วนของใต้รอยต่อระหว่าง

ต้นตอและกิ่งตา 1 ส่วนของใต้รอยต่อระหว่างต้นตอและ

กิ่งตา 2 และ ส่วนของต้นตอ น�าไปย้อมด้วยสาร Phloro-

glucinol-HCL พบว่า ต้นตออายุต่าง ๆ ไม่มีผลต่อการ

สร้างสารสีน�้าตาลบริเวณเหนือรอยต่อของต้นยางช�าถุง 

(ส่วนของยอดยางพันธุ์ดี, RRIT 251) และส่วนของต้นตอ 

(พันธุ์ RRIM 600) แต่อายุของต้นตอมีผลต่อการสร้าง

สารสีน�้าตาลกับส่วนของรอยต่อระหว่างต้นตอและก่ิงตา 

ส่วนของใต้รอยต่อระหว่างต้นตอและก่ิงตา 1 และส่วน

ของใต้รอยต่อระหว่างต้นตอและก่ิงตา 2 โดยการสร้าง

สารสีน�้าตาลส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณรอยเชื่อมต่อ

ระหว่างต้นตอและแผ่นตา รองลงมาบริเวณของแกน

ต้นตอ อายุของต้นตอเพ่ิมมากขึ้นมีผลต่อการสร้างสารสี

น�้าตาลมากข้ึนตามล�าดับ แต่ก็ไม่มีความแตกต่างกัน

มาก (ภาพที่ 5) 

การเจริญเติบโตของต้นยางขณะปลูกและหลังปลูก

 ปลูกยางช�าถุงที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีการ

ติดตากับต้นตอท่ีมีอายุ 30, 60, 90 วัน และ วิธีของ

เกษตรกร ขนาด 1-2 ฉัตร โดยใช้ระยะปลูก 2 X 2 เมตร 

เดือนมิถุนายน 2556 และต้นตอที่มีอายุ 150, 180, 240 

และวิธีของเกษตรกร เดือน กันยายน 2556 

 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นยางขณะปลูก

และหลังปลูกทุก 3 เดือน ได้แก่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ต้นตอ ยอด และความยาวยอด 

 จากการวัดการเจริญเติบโตของต้นยางขณะปลูก 

พบว่า ต ้นตออายุมากท�าให้ต ้นยางมีขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลางมากกว่าต้นตออายุน้อย แต่ความยาวยอด

น้อยกว่าต้นตอท่ีมีอายุน้อย แสดงให้เห็นว่าต้นตออายุ

น้อยมีผลท�าให้ต้นยางมีการเจริญเติบโตด้านความสูงได้

ดีกว่า (ตารางที่ 4) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

 ภาพที ่5 การแบ่งส่วนต่าง ๆ ของต้นยางชําถุง ได้แก่ เหนือรอยต่อ รอยต่อ ใต้รอยต่อ1  

              ใต้รอยต่อ2 และ ต้นตอ 

 

       

         ภาพที ่6     ภาพการตัดช้ินส่วนพืชตามแนวขวางและแนวยาวแสดงลกัษณะของการสร้างสารสีนํา้ตาลของ 

        ต้นยางชําถุงพนัธ์ุ RRIT251 ทีข่ยายพนัธ์ุโดยวธีิการตดิตากบัต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600  ด้วยการย้อมสาร     

        Phloroglucinol-HCL ได้แก่ การสร้างสารสีนํา้ตาลบริเวณรอยต่อระหว่างต้นตอกบักิง่ตาบริเวณแกนของ     

        ต้นตอ และ บริเวณลิน้ 

  

การเจริญเติบโตของต้นยางขณะปลูกและหลงัปลูก 

ปลูกยางชาํถุงท่ีไดจ้ากการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการติดตากบัตน้ตอท่ีมีอาย ุ 30, 60, 90 วนั และ วธีิของ

เกษตรกร ขนาด 1-2 ฉตัร โดยใชร้ะยะปลูก 2 X 2 เมตร เดือนมิถุนายน 2556 และ ตน้ตอท่ีมีอาย ุ150, 180, 240 

และวิธีของเกษตรกร เดือน กนัยายน 2556 ทาํการเกบ็ขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้ยางขณะปลูกและหลงัปลูก

ทุก 3 เดือน ไดแ้ก่ ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางตน้ตอ ยอด และความยาวยอด จากการวดัการเจริญเติบโตของตน้ยาง

รอยต่อระหวา่ง

ตน้ตอกบัก่ิงตา 

ล้ิน 

แกนลาํตน้ 

 

 

ลกัษณะปกติ 

ลกัษณะปกติ 

ลกัษณะการสร้างสารสีนํ้าตาล 

ลกัษณะการสร้างสารสีนํ้าตาล 

ตัดตามแนวขวาง ตัดตามแนวยาว

ภาพที่ 5 ลักษณะของการสร้างสารสีน�้าตาลของต้นยางช�าถุงพันธุ์ RRIT 251 ที่ขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตากับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 ด้วยการย้อมสาร 

Phloroglucinol-HCL ได้แก่ การสร้างสารสีน�้าตาลบริเวณรอยต่อระหว่างต้นตอกับกิ่งตาบริเวณแกนของต้นตอ และ บริเวณลิ้น
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 จากการวัดการเจริญเติบโตของต้นยางหลังปลูก

ทุก 3 เดือน พบว่า ต้นยางมีการเจริญเติบโตมากขึ้นตาม

ล�าดับ ทั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต้นตอและขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลางยอด (ตารางที่ 5 และ 6)

ลักษณะทางสรีรวิทยาของต้นยาง

 จากการวัดค่าทางสรีรวิทยาของต้นยางที่ขยาย

พันธุ์โดยวิธีการติดตาบนต้นตออายุ 30, 60, 90 วัน และ

ของเกษตรกร หลังปลูกในแปลง (ระยะปลูก 2 X 2 เมตร) 

เป็นระยะเวลา 9 และ 12 เดือน พบว่า ค่าเปอร์เซ็นต์การ

สูญเสียการน�าน�้าของไซเล็ม (PLC), ศักย์ของน�้าในใบ 

(LWP), ประสิทธิภาพของการใช้น�้า (WUE) ของต้นยางที่

ติดตาบนต้นตออายุ 30, 60 และ 90 วัน ไม่แตกต่างทาง

สถิติกับต้นยางของเกษตรกร (ตารางที่ 7 และ 8)

ผลผลิตยาง

 จากการเก็บผลผลิตยางหลังจากปลูกยาง 4 ปี โดย

การกรีดที่ความสูง 50 เซ็นติเมตร จากพ้ืนดิน ใช้ระบบ

กรีดแบบครึ่งล�าต้น วันเว้นวัน (กรีด10 มีด) ในเดือน

มิถุนายน  พบว่า ต้นยางจากต้นตออายุ 30 วันให้ผลผลิต

ยางสูงสุด คือ 117 กรัม รองลงมาคือ ต้นตออายุ 90 วัน 

ต้นตอของเกษตรกร และ ต้นตออายุ 60 วัน ให้ผลผลิต 

115, 114 และ 113 กรัม ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม 

รายงานครั้งนี้เป็นการเก็บผลผลิตเพียงครั้งเดียว จึงยังไม่

สามารถสรุปผลได้ เน่ืองจากยังต้องมีการเก็บผลผลิต

ระยะยาวต่อไป

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
 สามารถขยายพันธุ์ยางโดยวิธีการติดตายางพันธ์ 

RRIT 251 กับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 ได้ส�าเร็จตั้งแต่

ต้นตอมีอายุ 30 วัน หลังเพาะกล้า โดยต้นกล้ามีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.50 เซนติเมตร ในขณะท่ี

ต้นตอที่ใช้ปกติ อายุ 180-240 วัน หลังเพาะเมล็ด มี

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.05 เซนติเมตร แต่

ผลส�าเร็จของการติดตากับต้นตออายุ 30 วัน ยังต�่า 

(ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์) ในขณะท่ีการติดตากับต้นตอ

ปกติมีผลส�าเร็จของการติดตา 89-91 เปอร์เซ็นต์ 

ตารางท่ี 4 การเจริญเตบิโตของต้นยางขณะปลกู1

0.83

0.76

0.80

1.31

1.04

1.08

1.19

1.48

0.52

0.46

0.50

0.57

0.55

0.55

0.48

0.58

32.7

22.9

21.8

25.9

27.4

22.7

18.4

20.6

2

2

2

2

2

1

1

1

มิ.ย. 56

ก.ย. 56

30

60

90

2402

150

180

240

2403

อายุต้นตอ
(วัน)

ความยาวยอด
(ซม.) จ�านวนฉัตร วันปลูก

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.)

ต้นตอ ยอด

1เฉลีย่จากต้นยางช�าถุง จ�านวน 5 ต้น
2เป็นต้นยางช�าถุงท่ีเกษตรกรผลติเอง ใช้วิธีตดิตาในถุง อายุของต้นตอในขณะตดิตาประมาณ  240 วัน (Control 1)
3เป็นต้นยางช�าถุงท่ีเกษตรกรผลติเอง ใช้วิธีตดิตาในถุง อายุของต้นตอในขณะตดิตาประมาณ  240 วัน (Control 2)
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ตารางท่ี 5 ขนาดรอบต้นตอยาง หรอื Stock (ซม.) ทีไ่ด้จากการขยายพนัธ์ุโดยวธิกีารตดิตายางพนัธุ์ 
RRIT 251 กับต้นตอยางพันธุ ์RRIM 600 ท่ีมอีายตุ่างกัน หลงัปลกูในแปลง

โดยใช้ระยะปลกู 2X2 เมตร
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31.0
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37.3

36.9

45.4

33.9

39.3

36.8

36.7

30

60

90

2401

150

180

240

2402

อายุต้นตอ
(วัน)

หลังปลูกในแปลง (เดือน)

 1  3  6  9  12  18  24  30  36

1เป็นต้นยางช�าถุงท่ีเกษตรกรผลติเอง ใช้วิธีตดิตาในถุง อายุของต้นตอในขณะตดิตาประมาณ  240 วัน (Control 1)
2เป็นต้นยางช�าถุงท่ีเกษตรกรผลติเอง ใช้วิธีตดิตาในถุง อายุของต้นตอในขณะตดิตาประมาณ  240 วัน (Control 2)

ตารางท่ี 6 ขนาดรอบล�าต้น หรอื Scion (ซม.) ท่ีได้จากการขยายพนัธุโ์ดยวธีิการตดิตายางพนัธ์ุ 
RRIT 251 กับต้นตอยางพันธุ ์RRIM 600 ท่ีมอีายตุ่างกัน หลงัปลกูในแปลง

โดยใช้ระยะปลกู 2X2 เมตร

1.6

1.4

1.6

1.8

1.7

1.7

1.5

1.8

2.6

2.3

2.6

3.1

2.0

2.0

1.9

2.0

3.7

3.3

3.7

4.4

2.4

2.5

2.5

2.7

4.3

3.8

4.3

5.2

3.6

4.4

4.4

4.4

5.9

5.5

6.0

10.4

6.5

8.5

8.1

7.9

12.3

12.3

12.0

12.8

10.6

12.3

11.6

10.8

14.7

14.1

15.0

17.7

11.5

13.8

13.4

12.3

15.5

15.1

15.9

18.9

14.1

16.3

15.9

14.9

18.3

17.9

18.3

22.2

17.9

19.5

19.0

18.8

30

60

90

2401

150

180

240

2402

อายุต้นตอ
(วัน)

หลังปลูกในแปลง (เดือน)

 1  3  6  9  12  18  24  30  36

1เป็นต้นยางช�าถุงท่ีเกษตรกรผลติเอง ใช้วิธีตดิตาในถุง อายุของต้นตอในขณะตดิตาประมาณ  240 วัน (Control 1)
2เป็นต้นยางช�าถุงท่ีเกษตรกรผลติเอง ใช้วิธีตดิตาในถุง อายุของต้นตอในขณะตดิตาประมาณ  240 วัน (Control 2)
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ภาพที ่6 ลกัษณะการเจรญิเตบิโตของต้นยางทีไ่ด้จากการขยายพันธ์ุโดยวิธีการตดิตายางพันธ์ุ RRIT 251 กับต้นตอยางพันธ์ุ RRIM 600 ท่ีมอีายุ 30 วัน (A),

60 วัน (B), 90 วัน (C), เกษตรกรผลิตเอง อายุประมาณ 240 วัน (D), 150 วัน (E), 180 วัน (F), 240 วัน (G) และ ของเกษตรกรผลิตเอง อายุประมาณ 

240 วัน (H) หลังปลูก 12 เดือน ในแปลงระยะปลูก 2X2 เมตร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

240 1.5 1.9 2.5 4.4 8.1 11.6 13.4 15.9 19.0 

เกษตรกร 1.8 2.0 2.7 4.4 7.9 10.8 12.3 14.9 18.8 

 

 

 

          

         ภาพที ่7 ลกัษณะการเจริญเติบโตของต้นยางทีไ่ด้จากการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการตดิตายางพนัธ์ุ RRIT251  

         กบัต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 อายุต่างกนั หลงัปลูก 6 เดือน ในแปลงระยะปลูก 2X2 เมตร 

 

                  
 

อายตน้ตอ 30 อายตน้ตอ 60 อายตน้ตอ 90 อายตน้ตอ 240 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

240 1.5 1.9 2.5 4.4 8.1 11.6 13.4 15.9 19.0 

เกษตรกร 1.8 2.0 2.7 4.4 7.9 10.8 12.3 14.9 18.8 

 

 

 

          

         ภาพที ่7 ลกัษณะการเจริญเติบโตของต้นยางทีไ่ด้จากการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการตดิตายางพนัธ์ุ RRIT251  

         กบัต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 อายุต่างกนั หลงัปลูก 6 เดือน ในแปลงระยะปลูก 2X2 เมตร 

 

                  
 

อายตน้ตอ 30 อายตน้ตอ 60 อายตน้ตอ 90 อายตน้ตอ 240 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

240 1.5 1.9 2.5 4.4 8.1 11.6 13.4 15.9 19.0 

เกษตรกร 1.8 2.0 2.7 4.4 7.9 10.8 12.3 14.9 18.8 

 

 

 

          

         ภาพที ่7 ลกัษณะการเจริญเติบโตของต้นยางทีไ่ด้จากการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการตดิตายางพนัธ์ุ RRIT251  

         กบัต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 อายุต่างกนั หลงัปลูก 6 เดือน ในแปลงระยะปลูก 2X2 เมตร 

 

                  
 

อายตน้ตอ 30 อายตน้ตอ 60 อายตน้ตอ 90 อายตน้ตอ 240 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

                  
           ภาพที ่8 ลกัษณะการเจริญเติบโตของต้นยางทีไ่ด้จากการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการตดิตายางพนัธ์ุ RRIT251  

             กบัต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 อายุต่างกนั หลงัปลูก 12 เดือน ในแปลงระยะปลูก 2X2 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

                  
           ภาพที ่8 ลกัษณะการเจริญเติบโตของต้นยางทีไ่ด้จากการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการตดิตายางพนัธ์ุ RRIT251  

             กบัต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 อายุต่างกนั หลงัปลูก 12 เดือน ในแปลงระยะปลูก 2X2 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

                  
           ภาพที ่8 ลกัษณะการเจริญเติบโตของต้นยางทีไ่ด้จากการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการตดิตายางพนัธ์ุ RRIT251  

             กบัต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 อายุต่างกนั หลงัปลูก 12 เดือน ในแปลงระยะปลูก 2X2 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D

HGFE

 หลังติดตาส�าเร็จ วางเลี้ยงในโรงเรือน ท�าการดูแล

รักษาโดยการรดน�้า ใส่ปุ๋ย และก�าจัดวัชพืช มีต้นยางรอด

ตายเป็นต้นยางช�าถุงสูง 84-97 เปอร์เซ็นต์ โดยต้นตอท่ี

มีอายุ 30 วัน เป็นต้นยางช�าถุง 96 เปอร์เซ็นต์  อย่างไร

ก็ตาม ได้พัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์ยางกับต้นตออายุ 

30 วัน โดยการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีผลต่อความส�าเร็จ

ของการติดตา ได้แก่ คนติดตา ช่วงเวลาของการติดตา 

(หลีกเลี่ยงช่วงอากาศร้อน) ความสมบูรณ์ของต้นตอและ

ก่ิงตา บ�ารุงใส่ปุ๋ยรดน�้าให้เพียงพอก่อนติดตา เป็นต้น 

ท�าให้ผลส�าเร็จของการติดตากับต้นกล้าอายุ 30 วัน เพิ่ม

ขึ้นเป็น 79 เปอร์เซ็นต์  

 หลังวางเลี้ยงในโรงเรือนเพาะช�ายาง จนต้นยางช�า

ถุงมีอายุ 1 เดือน ต้นยางช�าถุงท่ีขยายพันธ์ุจากต้นตอ

อายุมากมีการเจริญเติบโตดีกว่าต้นตอที่มีอายุน้อย 

ท้ังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นตอ และขนาดเส้นผ่า

ศูนย์กลางยอดและความยาวยอด 

 หลังติดตา 4 เดือน ท�าการล้างรากต้นยางช�าถุง

และวัดข้อมูลลักษณะทางการเกษตรของต้นยาง ต้นตอที่

มีอายุมาก รากแก้วมีขนาดใหญ่และยาวกว่า รากแขนง

และรากฝอยมีปริมาณและความยาวมากกว่าต้นตอที่

มีอายุน้อยกว่า แต่ต้นตอที่มีอายุน้อย รากแก้ว รากแขนง 

และรากฝอยจะมีอายุน้อยกว่าและสมบูรณ์มากกว่า

ต้นตออายุมาก คาดว่าเมื่อปลูกลงดินรากจะมีการเจริญ

เติบโต แพร่กระจาย และหาอาหารได้ดีกว่าส่งผลให้ต้น

ยางมีการรอดตายสูงและมีการเจริญเติบโตดี 

 จากการดูเนื้อเย่ือบริเวณรอยเชื่อมต่อระหว่าง
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ต้นตอและก่ิงตาต้นยาง พบว่า มีการสร้างสารสีน�้าตาล

บริเวณดังกล่าว ซึ่งจะพบมากกับต้นยางช�าถุงจากต้นตอ

อายุมาก 

 การเจริญเติบโตของต้นยางขณะปลูกต้นตออายุ

มากส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางทางด้านขนาด

ของล�าต้น แต่ต้นตออายุน้อยส่งผลต่อการเจริญเติบโต

ทางด้านความสูง หลังจากปลูกยาง ต้นยางมีการเจริญ

เติบโตดี แต่ต้นยางจากต้นต่ออายุมากมีการเจริญเติบโต

ดีกว่าต้นตออายุน้อย 

 การวัดค่าทางสรีรวิทยาของต้นยางท่ีขยายพันธุ์

โดยวิธีการติดตาบนต้นตออายุ 30, 60, 90 วัน และของ

เกษตรกร หลังปลูกในแปลงปลูก 9 และ 12 เดือน พบว่า 

ค่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียการน�าน�้าของไซเล็ม (PLC), 

ศักย์ของน�้าในใบ (LWP) และประสิทธิภาพของการใช้น�้า 

(WUE) ของต้นยางที่ติดตาบนต้นตออายุ 30, 60 และ 90 

วัน ไม่แตกต่างกันกับของเกษตรกร    

 จากการเก็บผลผลิตยางหลังจากปลูกยาง 4 ปี โดย

การกรีดท่ีความสูง 50 เซนติเมตร ใช้ระบบกรีดแบบคร่ึง

ต้น วันเว้นวัน (กรีด 10 มีด) ช่วงเดือนมิถุนายน  พบว่า 

ต้นยางท่ีใช้ต้นตออายุ 30 วันให้ผลผลิตสูงสุด คือ 117 

ภาพท่ี 7 ลักษณะการเจริญเติบโตของโคนต้นยางที่ได้จากการขยายพันธุ์โดยวิธีการติดตายางพันธุ์ RRIT 251 กับต้นตอยางพันธุ์ RRIM 600 ท่ีมีอายุ

ประมาณ 240 วัน, เกษตรกรผลิตเอง (A), 30 วัน (B), 60 วัน (C), 90 วัน (D),150 วัน (E), 180 วัน (F), 240 วัน (G) และของเกษตรกรผลิตเอง (H) 

หลังปลูกในแปลง 12 เดือน โดยใช้ระยะปลูก 2X2 เมตร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

       
 

         
 

         
   ภาพที ่9 ลกัษณะการเจริญเติบโตของโคนต้นยางทีไ่ด้จากการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการติดตายางพนัธ์ุ RRIT251  

   กบัต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 อายุต่างกนั หลงัปลูก 12 เดือน ในแปลงระยะปลูก 2X2 เมตร 

 

ลกัษณะทางสรีรวทิยาของต้นยาง 

จากการวดัค่าทางสรีรวิทยาของตน้ยางท่ีขยายพนัธ์ุโดยวธีิการติดตาบนตน้ตออาย ุ 30, 60, 90 วนั และ

ของเกษตรกร หลงัปลูกในแปลงปลูก ระยะปลูก 2 X 2 เมตร 9 และ 12 เดือน พบวา่ ค่าเปอร์เซ็นตก์ารสูญเสียการ

ลาํเลียงนํ้าในตน้ (PLC) สภาวะของนํ้าในตน้ (LWP) ประสิทธิภาพของการใชน้ํ้ าในตน้ยาง (WUE) ของตน้ยางท่ี

ติดตาบนตน้ตออาย ุ30, 60 และ 90 วนั ไม่แตกต่างทางสถิติกบัตน้ยางเตรียมตามวิธีของเกษตรกร (ตารางท่ี 9) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถาบนัวิจยัยาง การยางแห่งประเทศไทย 

2. สาํนกัผูว้า่การ การยางแห่งประเทศไทย 

3. ศูนยค์วบคุมยางบุรีรัมย ์กองควบคุมยาง กรมวิชาการเกษตร 

 
 

       
 

         
 

         
   ภาพที ่9 ลกัษณะการเจริญเติบโตของโคนต้นยางทีไ่ด้จากการขยายพนัธ์ุโดยวธีิการติดตายางพนัธ์ุ RRIT251  

   กบัต้นตอยางพนัธ์ุ RRIM600 อายุต่างกนั หลงัปลูก 12 เดือน ในแปลงระยะปลูก 2X2 เมตร 
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ตารางท่ี 7 ลกัษณะทางสรรีวิทยาของต้นยางท่ีได้จากการขยายพนัธุโ์ดยวธีิการตดิตายางพนัธุ์ 
RRIT 251 กับต้นตอยางพนัธุ ์RRIM 600 อายุต่าง ๆ หลงัปลกู 9 เดอืน
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(µmol CO
2
mmol H

2
O)

SPAD4

(SPAD unit)

1 หมายถึง การสญูเสยีการน�าน�า้ของไซเลม็ (Percent loss of conductance)
2 หมายถึง ศกัย์ของน�า้ในใบ (Leaf water potential)
3 หมายถึง ประสทิธิภาพการใช้น�า้ (Water use efficiency)
4 หมายถึง ค่าความเขียวของใบ
5 เป็นต้นยางช�าถุงท่ีเกษตรกรผลติเอง ใช้วิธีตดิตาในถุง อายุของต้นตอในขณะตดิตาประมาณ  240 วัน (Control)

ตารางท่ี 8 ลกัษณะทางสรรีวิทยาของต้นยางท่ีได้จากการขยายพนัธุโ์ดยวธีิการตดิตายางพนัธุ์ 
RRIT 251 กับต้นตอยางพันธุ ์RRIM 600 อายุต่าง ๆ หลงัปลกู 12 เดอืน
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1 หมายถึง ประสทิธิภาพการใช้น�า้ (Water use efficiency) มหีน่วยเป็น µmol CO
2 
mmol H

2
O-1

2 หมายถึง อตัราการสงัเคราะห์แสงของใบ (Leaf photosynthesis)
3 หมายถึง การชกัน�าการเปิดปากใบ (Stomatal conductance)
4 เป็นต้นยางช�าถุงท่ีเกษตรกรผลติเอง ใช้วิธีตดิตาในถุง อายุของต้นตอในขณะตดิตาประมาณ  240 วัน (Control)
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กรัม รองลงมา ต้นตออายุ 90 วัน ของเกษตรกร และ 

ต้นตออายุ 60 วัน ให้ผลผลิต 115, 114 และ 113 กรัม 

ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งน้ีได้เก็บ

ผลผลิตเพียงครั้งเดียว จึงยังไม่สามารถสรุปผลที่แน่ชัด

ได้ จึงต้องมีการเก็บผลผลิตระยะยาวเพื่อยืนยันผล

การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 โครงการนี้เป็นงานวิจัยข้ันพ้ืนฐานเพ่ือศึกษาความ

เป็นไปได้ของการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการติดตากับต้นตอ

อายุน้อย คือ 30 วัน จากการทอดลองสามารถท�าได้ใน

เชิงวิจัยซึ่งสามารถน�าไปพัฒนาต่อเพ่ือให้ประโยชน์ได้

จริงในเชิงพานิชย์จะช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการ

ผลิตต้นยางช�าถุงให้แก่ผู้ผลิตยางช�าถุงเพื่อการค้า

เอกสารอ้างอิง
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 Thailand.
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โรคใบไหม้ของยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา 
Fusicoccum sp.

ศูนย์วิจัยยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

นริศา จันทร์เรือง

 เมื่อเร็ว ๆ น้ี สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่าง

ประเทศ (International Rubber Research and 

Development Board, IRRDB) ได้แจ้งให้ประเทศ

สมาชิกทราบว่า พบการระบาดของโรคใบไหม้ที่เกิดจาก

เชื้อรา Fusicoccum เป็นครั้งแรกในเขตบริเวณพื้นที่ตอน

ใต้ของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการระบาด

ในครั้ ง น้ี  พบว ่า  พันธุ ์ยาง ท่ี นิยมปลูกในประเทศ

อินโดนีเซีย อย่างเช่นพันธุ์ PB 260, PB 340, RRIC 100, 

GT 1, RRIM 600 และ BPM 24 เกิดอาการใบร่วงรุนแรง 

ในยางบางพันธุ์พบใบร่วงมากกว่า 50% ของพุ่มใบ ซึ่ง

คาดการณ์ว่าในบริเวณน้ีผลผลิตยางจะลดลงประมาณ 

30% นอกจากน้ี ยังมีรายงานพบการระบาดในเขตพ้ืนท่ี

ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราและทางตอนเหนือของ

เกาะชวา ทั้งนี้ IRRDB ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคและ

ด้านปรับปรุงพันธุ์ไปศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระ

ทบ และได้รับการยืนยันว่าเป็นการระบาดของโรคใบไหม้ 

Fusicoccum ที่มีเชื้อสาเหตุคือเชื้อรา Fusicoccom  sp. 

 ส�าหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ปัจจุบันยัง

ไม่มีรายงานพบโรคใบไหม้ Fusicoccum แต่เมื่อมี

รายงานการระบาดในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทยจึง

ควรต้องเฝ้าระวัง ถ้ากลุ่มประเทศสมาชิกของ IRRDB พบ

การระบาดรุนแรงของโรคน้ีเพ่ิมขึ้น คงต้องกังวลว่าจะ

เกิดการระบาดรุนแรงเหมือนโรคใบจุดก ้างปลา ที่

ประเทศไทยพบระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 ถ้า

ส�ารวจดูตามแปลงขยายพันธุ์ยางอาจพบเจอโรคน้ีแล้วก็

เป็นไปได้  แต่ตราบใดที่ปริมาณเชื้อราสาเหตุยังมีน้อย

เป็นสายพันธุ์ท่ีไม่รุนแรง และพันธุ์ยางยังไม่เป็นพันธุ์ท่ี

อ่อนแอมากต่อโรคใบไหม้ Fusicoccum สถานการณ์ก็

ยังไม่พบการระบาดรุนแรงจนท�าให้เกิดอาการใบร่วง

โรคใบไหม้ Fusicoccum ( Fusicoccum  
Leaf  Blight  Disease )

 โรคน้ีมีรายงานพบการระบาดครั้งแรกในปี ค.ศ. 

1987 ที่รัฐยะโฮ ประเทศมาเลเซีย  ซึ่งพบอาการของโรค

ใบไหม้ Fusicoccum ในแปลงยาง พันธุ์ RRIM 600, 

PR 261, PB 260, PB 255  และ PB 217 (อายุ 4 ปี)  

ลักษณะอาการท่ีพบคล้ายคลึงกับโรคใบจุด Anthrac-

nose ที่เกิดจากเชื้อรา Colletotricum  hevea       

 ต่อมาในปี ค.ศ. 2018 มีรายงานพบการระบาด

ของโรคใบไหม้ Fusicoccum  ในแปลงยางบริเวณเขต

พ้ืนที่ภาคใต้ และภาคเหนือของเกาะสุมาตรา และ

บริเวณเขตพ้ืนที่ภาคเหนือของเกาะชวา  พบการระบาด

รุนแรงจนท�าให้ใบยางร่วงมากกว่า 50% ของพุ่มใบ

ลักษณะอาการ
 เชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคนี้ เมื่อเข้าท�าลายใบ จะ

เกิดรอยแผลบนใบท่ีมีขนาดต่าง ๆ กัน รูปร่างแผลไม่

แน่นอน ขนาดเล็กไปจนขนาดใหญ่ สีน�้าตาลไหม้ 

ลุกลามเข้าขอบใบหรือริมใบ เนื้อเยื่อกลางแผลมีลักษณะ

ลายเส้น พบกลุ่มสปอร์สีด�าบนเน้ือเย่ือแผล อาการขั้น
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ภาพที่ 1 แปลงยางทางตอนใต้ของเกาะสุมาตรา ที่เป็นโรค Fusicoccum รุนแรง จนเกิดอาการใบร่วง 

ภาพที่ 2 อาการที่พบในอินโดนีเซีย เป็นแผลกลมขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่
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ภาพที่ 3 อาการแผลเป็นสีน�้าตาล ลุกลามเข้าขอบใบ หรือริมใบ เป็นอาการที่พบในมาเลเซีย

ภาพที่ 4 เนื้อเยื่อกลางแผลมีลักษณะเป็นลายเส้น พบกลุ่มสปอร์สีด�า
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รุนแรงใบจะเหลืองส้มและร่วงหล่น

สภาพที่เหมาะต่อการระบาด
 เชื้อราจะเข้าท�าลายเฉพาะใบยางท่ีเจริญเต็มท่ี

แล้วในช่วงที่มีฝนตกชุกติดต่อกันหลายวัน ซึ่งอากาศมี

ความชื้นสูง 

พืชอาศัย
 นอกจากยางพาราแล้ว ยังมีพืชอาศัยอีกหลาย

ชนิด เช่น ฝรั่ง เงาะ มะละกอ เป็นต้น

แนวทางการป้องกันก�าจัด
 1. เกษตรกรหมั่นส�ารวจแปลงยาง ถ้าพบอาการ

ผิดปกติ หรือลักษณะอาการที่ไม่สามารถวินิจฉัยเองได้ 

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย เพ่ือช่วย

วินิจฉัยอาการผิดปกติ

 2. ในแปลงขยายพันธุ์ยางและแปลงยางเล็กที่อายุ

น้อยกว่า 2 ปี หากพบว่าเป็นโรคใบไหม้ Fusicoccum 

ควรใช้สารเคมีฉีดพ่นพุ่มใบเพื่อควบคุมการระบาด

 3. ในแปลงยางใหญ่ที่มีการระบาดของโรครุนแรง 

จนท�าให้ใบร่วงหล่น ให้ท�าการฉีดพ่นสารเคมีก�าจัดเชื้อรา

บนใบยางที่ร่วงหล่นในสวนยาง เพ่ือเป็นการลดปริมาณ

เชื้อราสาเหตุโรค ท�าให้การระบาดของโรคลดลง

 4. ส�าหรับต้นยางที่เกิดอาการใบร่วงมากกว่า 90% 

ให้เร่งท�าการใส่ปุ๋ย เพ่ือเร่งต้นยางผลิใบใหม่ได้เร็วขึ้น 

และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นยาง

 5. สารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพในการก�าจัดเชื้อราคือ 

Thiophanate  และ Benomyl ส ่วนสารเคมีที่มี

ประสิทธิภาพรองลงมาคือ Mancozeb และ Copper 

oxychloride
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