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ภาพที่ 5  การสํารวจขอมูลภาคสนามของผูวิจัย 
ที่มา: จากการศึกษาของผูวิจัย (2561) 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ 
 
 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูประกอบการ
โรงงานแปรรูปไมยาง รอยละ 83.53 สวนใหญมีแรงงานนอยกวา 50 
คน คิดเปนรอยละ 40 มีมูลคาของสินทรัพยสวนใหญไมเกิน 50 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 52.12 และมีแนวโนมที่จะไมขยายกิจการคิดเปน
รอยละ 54.12 ซึ่งใกลเคียงกับผูประกอบการที่มีแนวโนมขยายกิจการ
คิดเปนรอยละ 45.88 ดังแสดงขอมูลในตารางที่ 3 
 



บทบรรณาธิการ

 ปัจจุบัน พ้ืนท่ีปลูกยางพาราลดลงเรื่อย ๆ โดย

เฉพาะในพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ เน่ืองจากภาครัฐมีนโยบาย

จ�ากัดพ้ืนท่ีปลูกยางเพ่ือควบคุมผลผลิตมิให้ออกสู่ตลาด

มากเกินไป ซึ่งจะช่วยให้ราคายางมีเสถียรมากขึ้น 

ประกอบกับผลตอบแทนหรือราคายางไม่เป็นที่จูงใจให้

เกษตรกรยึดการท�าสวนยางเป็นอาชีพ 

 ส�าหรับชาวสวนยางท่ียังคงยึดมั่นในการท�าสวน

ยางเป็นอาชีพต่อไป เน่ืองจากเป็นอาชีพเก่าแก่ท่ีท�ากัน

มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ดังเช่นชาวสวนยางทางภาคใต้ หรือ

เกษตรกรทางภาคตะวันออกท่ีมีความเห็นว่า การท�าสวน

ยางพาราเป็นการสร้างรายได้ให้เกือบตลอดทั้งปี แม้ว่า

ราคายางอยู่ในระดับที่ไม่สูงก็ตาม 

 ชาวสวนยางท่ีกล่าวมาข้างต้นจ�าเป็นต้องปรับตัว

และเรียนรู ้ว่า ในสถานะการณ์ดังเช่นปัจจุบัน จะท�า

อย่างไรเพ่ือให้สวนยางยังคงเป็นแหล่งของรายได้ท่ีเพียง

พอให้กับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นรายได้หลัก หรือรายได้

เสริมก็ตาม

 ค�าตอบของค�าถามข้างต้นก็คือ ให้ใช้หลักปฏิบัติ

ทางเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือที่เรียกว่า GAP (Good 

Agricultural Practices) หรือ GMP (Good Manufac-

turing Practices) ในแง่ของอุตสาหกรรมยาง

 ตัวอย่างรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมของหลักปฏิบัติ

ข้างต้น ได้แสดงไว้ภายใต้หัวข้อเรื่อง "จาก GAP สู่ GMP" 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน 

 ตอนท่ี 1 (ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับที่แล้ว) เป็น

เรื่องของการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ซึ่งต้อง

เริ่มต้นต้ังแต่การดูแลสวนยางก่อนและหลังกรีด การกรีด

ยางท่ีถูกวิธี การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี รวมท้ังการ

ขนส่งยางก้อนถ้วยไปยังจุดรวบรวมยาง

 ตอนท่ี 2 (ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้) เป็นเรื่อง

ของการผลิตยางเครพบาง มาตรฐาน GMP ซึ่งต้องใช้

ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP จึงจะได้ยาง

เครพที่มีคุณภาพดี มีสมบัติ

ต่าง ๆ ของยางคงที่ มีความสม�่าเสมอ ลดต้นทุนการผลิต 

ลดของเสียในโรงงาน

 ในการท�าสวนยางโดยใช้หลักปฏิบัติทางเกษตรที่ดี

และเหมาะสม ต้องมีข้อมูลทางวิชาในด้านต่าง ๆ ของ

การท�าสวนยางเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีมีอยู่

พร้อมที่ชาวสวนยางสามารถเข้าถึง และเรียนรู้ด้วยตัว

เองได้ไม่ยาก

 อย่างไรก็ตาม การท่ีจะพัฒนาการท�าสวนยางให้

เจริญรุดหน้าไปเรื่อย ๆ และเข้ากับสถานะการณ์ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ�าเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้า

วิจัยอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับงานด้านการส่งเสริมและ

พัฒนา ท้ังน้ีเพ่ือท่ีจะได้นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมท้ังข้อมูลท่ี

ทันสมัยมาให้เกษตรกรได้รับรู้และน�าไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง

ที่ผ่านมา ก็มีผลงานวิจัยทยอยออกมาหลายเรื่อง 

ดังน้ัน วารสารฉบับน้ี จึงได้น�าเสนอผลงานเรื่องที่จะมี

ประโยชน์ต่อชาวสวนยาง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

แปรรูปไม้ยางพารา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนัก

วิชาการที่ท�างานด้านการปรับปรุงพันธุ์ยาง    
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การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพาราพันธุ์ RRIM 600
จากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน

 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยี

ชีวภาพส�าหรับน�ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้าน

ยางพารา ได้แก่ การขยายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ 

เป็นต้น โดยเฉพาะในเรื่องของการถ่ายฝากยีนจ�าเป็น

ต้องอาศัยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ถึงแม้ว่าจะมีการ

ปลูกถ่ายยีนเข้าไปในเน้ือเย่ือพืชได้ส�าเร็จก็ตามถ้าหาก

การเพาะเลี้ยงเนื้อยังไม่ประสพความส�าเร็จ การพัฒนา

ไปเป็นต้นพืชท่ีสมบูรณ์จากเน้ือเย่ือก็ไม่สามารถเกิดข้ึน

ได้

 การพัฒนาไปเป็นต้นพืชท่ีสมบูรณ์ในการเพาะ

เลี้ยงเน้ือเย่ือจะข้ึนอยู่กับเซลล์ร ่างกายของพืช และ

สามารถกระตุ้นให้มีการพัฒนาไปเป็นต้นพืชท่ีสมบูรณ์

ได้ โดยผ่านกระบวนการ การสร้างอวัยวะ (Organoge-

nesis) และการสร้างต้นอ่อน (Somatic embryogene-

sis) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับฮอร์โมน และ

ธาตุอาหาร ที่เหมาะสม (Skoog and Miller, 1957) 

 กระบวนการสร้างอวัยวะ เป็นการพัฒนาในส่วน

ของยอด โดยสามารถพัฒนาได้จากส่วนของเน้ือเย่ือต่าง 

ๆ ยกเว้นในส่วนของใบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เพราะพืชใบ

เลี้ยงเดี่ยวมีเนื้อเย่ือเมอริสเต็มเฉพาะในส่วนของโคนใบ 

(Maheshwari, 1995) ส่วนของใบเลี้ยง ชิ้นส่วนใบ ไฮโป-

คอทิล และ สแคเทลัมจากเอ็มบริโอ มีศักยภาพในการ

พัฒนาไปเป็นยอดได้เมื่อวางเลี้ยงบนอาหารท่ีเติม

ฮอร์โมนชักน�าการสร้างยอด โดยปกติใช้ฮอร์โมนพืชใน

กลุ่มไซโตไคนิน เช่น 6-benzyl-aminopurine ในใบเลี้ยง

ของถั่วเหลือง (Zhang et al., 1999) 

 กระบวนการสร้างต้นอ่อน เป็นการพัฒนาของต้น

อ่อนจากเซลล์ร่างกาย เช่น ต้นอ่อนจากเมล็ด สปอร์ และ 

ใบ ในบางครั้งการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ืออาจเกิดลักษณะฉ�่า

น�้าของเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นลักษณะผิดปกติทางสัณฐานวิทยา

ของเนื้อเยื่อ เรียกว่า Hyperhydricity ซึ่งจะพบได้บ่อยใน

พืชไม้ยืนต้น แต่ลักษณะดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดย

การดัดแปลงชนิดของน�้าตาล  ปริมาณของแคลเซียม 

หรือโดยการใช้ Antivirifying agents เช่น Phloridzin 

(Debergh, 1992) 

 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือในยางพารา มีการชักน�า

แคลลัสจากส ่วนของล�าต ้นที่ผ ่านการท�าหนุ ่มสาว 

รายงานครั้งแรกโดย Bouychou (1953) การพัฒนาของ

การเพาะเลี้ยงแคลลัสจาก Cotyledon-like embryos 

รายงานครั้งแรกโดย Wilson and street (1975) ในขณะ

เดียวกัน Paranjothy and Ghandimathi (1975) สามารถ

ชักน�าเอมบริออยจากแคลลัสท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงอับ

ละอองเกสร แต่อย่างไรก็ตาม การทดลองเหล่านี้ยังไม่มี

รายงานประสพความส�าเร็จในการพัฒนาไปเป็นต้นที่

สมบูรณ์ จนกระทั่งมีรายงานประสพความส�าเร็จของการ

พัฒนาต้นยางโดยผ่านกระบวนการสร้างต้นอ่อนจากการ

วิทยา พรหมมี1 และ วราภรณ์ ศรีนาคเอี้ยง2

2 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 32 มกราคม-มีนาคม 2561



เพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดย Chen et al. (1977) และ Zheng and Chen (2010) 

ส�าหรับสถาบันวิจัยยางมาเลเซีย ประสพความส�าเร็จใน

การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือเป็นครั้งแรกในต้นปี 1980 โดยได้

ต้นยางพันธุ์ GT 1 จากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ืออับละออง

เกสร (Wan et al., 1982) และในปี 1990 สามารถเพาะ

เลี้ยงเนื้อเยื่อโดยผ่านกระบวนการสร้างต้นอ่อนในยาง

พันธุ์ RRIM 600 (Hafsah and Wan, 1995) 

 ที่ผ่านมาเป็นการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือจากส่วนของ

ผนังเซลล์อับละอองเกสร ในระยะต่อมาสถาบันวิจัยของ

ฝรั่งเศส โดย Etienne et al. (1981) และ Carron et al. 

(1995) ได้พัฒนาการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อยางโดยใช้ส่วน

ของเนื้อเย่ือชั้นในของเย้ือหุ้มเมล็ดอ่อน นอกจากนั้นยังมี

การเพาะเลี้ยงโอวุล ซึ่งรายงานครั้งแรกโดย Guo 

et al. (1982) 

 ในปี 1990 สถาบันวิจัยยางมาเลเซีย สามารถเพาะ

เลี้ ย ง เนื้ อ เ ย่ื อ โดยชักน� าต ้น พืช ท่ีสมบู รณ ์ ได ้ โดย

กระบวนการสร้างต้นอ่อนจากการเพาะเลี้ยงโอวุล (Haf-

sah and Wan, 1995) ต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เหล่าน้ันได้มีการน�าไปปลูกในแปลงได้ส�าเร็จ และมี

รายงานว่า ต้นยางท่ีได้จากการเลี้ยงต้นอ่อนมีสมรรถนะ

สูงกว่าต้นยางท่ีได้จากการติดตา กล่าวคือ มีการเจริญ

เติบโตดี สามารถเปิดกรีดได้เร็ว และให้ผลผลิตน�้ายาง

สูงกว่าปกติ 10-20 %

 ส�าหรับการเพาะเลี้ ยง เนื้ อ เ ย่ือยางพาราใน

ประเทศไทยมีรายงานถึงความก้าวหน้าในระดับหน่ึง 

โดยการ เพาะ เลี้ ย ง เ ย่ื อ หุ ้ มชั้ น ในของ เมล็ดอ ่ อน 

(กรรณิการ์, 2545; Te-chato and Chartikul, 1993; กษดิศิ 

และ คณะ, 2544) เพาะเลี้ยงส่วนของล�าต้นของต้นกล้า

และต้นพันธุ์ (ปัทมา และ ภัทธาวุธ, 2535; สมปอง และ 

อรุณี, 2535 ก; สมปอง และ อรุณี, 2535 ข) เพาะเลี้ยงอับ

ละอองเกสร (สมปอง และ วันทนา, 2531) การเพาะเลี้ยง

เซลล์ซัสเพนชัน การแยก และการเลี้ยงโปรโต-พลาสต์ (พ

จมาลย์ และ สมปอง, 2542) อย่างไร-ก็ตาม จากรายงาน

ประสพความส�า เร็ จในการเพาะเลี้ ยง เ น้ือ เ ย่ือใน

ประเทศไทยมีเพียง Te-chato and Chartikul (1993) 

และ กรรณิการ์ และ คณะ(2542) เท่าน้ัน ท่ีสามารถ

พัฒนาต้นพืชที่สมบูรณ์ได้จากต้นอ่อนท่ีได้จากการเพาะ

เลี้ยงเยื่อหุ้มชั้นในของเมล็ดอ่อนจากยางพันธุ์ Tjir 1 และ  

BPM 24, PB 260, PB 311, RRII 105 และ RRIM 600 

ตามล�าดับ นอกจากนี้ กรรณิการ์ และ คณะ (2542) ได้

น�ายางพันธุ์ BPM 24 ไปปลูกในสภาพแปลงปลูก พบว่า 

มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นยางที่ได้จากการติดตา

 ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน

ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 จากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน 

ซึ่งมีขีดจ�ากัด คือ ไม่สามารถผลิตต้นกล้าได้ในปริมาณ

มากและสม�่าเสมอ ดังน้ัน จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตต้น

แม่พันธุ ์  เพ่ือขยายพันธุ ์ ก่ิงตาให้ได ้ในปริมาณมาก 

ส�าหรับการผลิตต้นกล้ายางช�าถุงที่มีคุณภาพต่อไป

วิธีการด�าเนินการ
การเตรียมชิ้นส่วนของพืช และการชักน�าให้เกิดการ

พัฒนาของเนื้อเยื่อ

 เตรียมชิ้นส่วนพืชวางเลี้ยงบนอาหารเพาะเล้ียงต้น

อ่อนยางพาราสูตร MH (Carron et al., 1995) สูตรต่าง ๆ 

แตกต่างตามระยะการพัฒนาของเนื้อเย่ือ ซึ่งแบ่งออก

เป็น 3 ระยะ  คือ 

 ระยะที่ 1 ระยะ Callogenesis เป็นระยะที่มีการ

สร้างแคลลัสจากชิ้นส่วนพืช และแคลลัสมีการพัฒนาไป

เป็นเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส (MH-IN และ MH-EXP) 

 ระยะท่ี 2 ระยะ Somatic embryogenesis เป็น

ระยะท่ีเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสมีการพัฒนาไปเป็นโซ

มาติกเอ็มบริโอ และเอ็มบริโอ (MH-DEN และ MH-MAT) 

 ระยะที่  3 ระยะ Regeneration เป็นระยะท่ี

เอ็มบริโอมีการพัฒนาไปเป็นต้นท่ีสมบูรณ์ มีระบบราก

แก้ว (MH-PL) 

 ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังต่อไปนี้

 1. การเตรียมชิ้นส่วนพืช โดยการน�าฝักอ่อนยาง

พันธุ์ RRIM 600 มาฟอกฆ่าเชื้อโดยการจุ่มในแอลกอฮอล์ 

95 % และลนไฟ และน�าไปผ่าเอาเมล็ดอ่อนมาท�าการผ่า

ซีก และหั่นเป็นชิ้นบาง  ๆ 

 2. การชักน�าการสร้างและเพิ่มปริมาณแคลลัส น�า

ชิ้นส่วนพืชวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH-IN เพื่อชักน�าการ

สร้างแคลลัส และเพิ่มปริมาณแคลลัสที่ได้บนอาหารสูตร

เดิม โดยการเปลี่ยนถ่ายอาหารใหม่สูตรเดิมทุก 2-3 

สัปดาห์ บันทึกข้อมูลการสร้างแคลลัส ลักษณะของ
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แคลลัส การเจริญเติบโตของแคลลัส 

 3. การชักน�าการสร้างเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส โดย

การน�าแคลลัสที่ได้ วางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH-EXP 

เพื่อชักน�าการสร้างเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส จากนั้นเปลี่ยน

ถ่ายบนอาหารใหม่สูตรเดิมทุก 2-3 สัปดาห์ บันทึกข้อมูล 

 4. การชักน�าการสร้างโซมาติกเอ็มบริโอ ต้นอ่อน 

และการพัฒนาไปเป็นต้นท่ีสมบรูณ์ โดยการน�าเอม็บรโิอ-

เจนิคแคลลัสที่ได้วางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH-DEN และ 

MH-MAT เพ่ือชักน�าการพัฒนาไปเป็นโซมาติกเอ็มบริโอ 

ต้นอ่อน และวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH-PL เพ่ือชักน�า

ให้เป็นต้นที่สมบูรณ์ บันทึกข้อมูลลักษณะและปริมาณ

ต้นที่สมบูรณ์

การปรับสภาพต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน

 การปรับสภาพต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน

ในกระโจมควบคุมความชื้น น�าต้นกล้าที่ได้จากการเพาะ

เล้ียงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ 

RRIM 600 มาล้างรากเอาเศษอาหารวุ้นออก แล้วจุ่มแช่

ในสารเคมีป้องกันก�าจัดเชื้อรา และย้ายปลูกลงในถุง

เพาะช�า โดยมีวัสดุเพาะช�าระหว่างดินและขุยมะพร้าว 

1:1 วางเลี้ยงในตะกร้าพลาสติก สเปรย์ (Spray) น�้าให้

ชุ่ม และหุ้มด้วยพลาสติกใสเพ่ือควบคุมความชื้นภายใน 

น�าไปวางเล้ียงในสภาพอุณหภูมิห้อง และวางเลี้ยงในตู้

ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ

 การปรับสภาพต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน

ในอาหารเหลวภายใต้สภาพปลอดเช้ือ น�าต้นกล้าที่ได้

จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน

ยางพันธุ์ RRIM 600 มาวางเลี้ยงในหลอดที่มีอาหารเหลว 

หลังจากวางเลี้ยง 3-4 สัปดาห์ ย้ายปลูกลงในถุงเพาะช�า

โดยมีวัสดุเพาะช�าระหว่างดินและขุยมะพร้าว 1:1 วาง

เลี้ยงในตะกร้าพลาสติก สเปรย์น�้าให้ชุ่ม และหุ้มด้วย

พลาสติกใสเพ่ือควบคุมความชื้นภายใน น�าไปวางเลี้ยง

ในสภาพอุณหภูมิห ้อง และวางเลี้ยงในตู ้ควบคุม

ความชื้นและอุณหภูมิ

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลของอายุฝักยาง 

 การเพาะเลี้ยงเย่ือหุ้มช้ันในเมล็ดอ่อนจากฝักยางท่ี

อายุฝักยางหลังผสมเกสร 4, 5 และ 6 สัปดาห์ บนอาหาร

สูตรชักน�าแคลลัส พบว่า เย่ือหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนจากฝัก

ยางทุกอายุฝักหลังผสมเกสรทุกระยะ สามารถชักน�าให้

เกิดการสร ้างแคลลัสได้ มีการสร ้างแคลลัสได้ 93 

เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) 

 หลังจากย้ายแคลลัสวางเลี้ยงบนอาหารสูตรชักน�า

เอ็มบริโอเจนิคแคลัส มีการพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอเจนิค

แคลลัสได้ 2 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) 

 หลังจากย้ายเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสวางเล้ียงบน

อาหารสูตรชักน�าโซมาติกเอ็มบริโอ พบว่าเอ็มบริโอเจนิค

แคลลัสมีการพัฒนาไปเป็นโซมาติกเอ็มบริโอได้ 6.4 

เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2)

 หลังจากย้ายเลี้ยงโซมาติกเอ็มบริโอวางเลี้ยงบน

อาหารสูตรชักน�าเอ็มบริโอ พบว่า โซมาติก-เอ็มบริโอมี

การพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอ 39.4 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) 

 หลังจากย้ายเลี้ยงเอ็มบริโอวางเลี้ยงบนอาหาร

สูตรชักน�าต้น พบว่า เอ็มบริโอมีการพัฒนาไปเป็นต้นได ้

2.4 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2)

ผลของขนาดเมล็ด ความหนาเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ด 

และความหนาของชิ้นส่วนพืช

 การเพาะเลี้ยงเย่ือหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนจากฝักยาง

พันธุ์ RRIM 600 ท่ีขนาดของฝักยาง 0.5-0.7, 0.8-1.2, 

1.3-1.5 เซนติเมตร ความหนาของเปลือกหุ้มเมล็ด 0.1, 

0.2, 0.3 และ 0.4 เซนติเมตร ความหนาชิ้นส่วนพืช 0.1 

และ 0.2 เซนติเมตร บนอาหารเพาะเลี้ยงต้นอ่อน พบว่า 

สามารถเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ด

อ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 ได้ส�าเร็จโดยใช้เมล็ดอ่อนท่ี

ขนาด 0.5-0.7 เซนติเมตร ความหนาเปลือกหุ้มชั้นใน

เมล็ดอ่อน ขนาด 0.1-0.3 เซนติเมตร และ ความหนาของ

ชิ้นส่วนพืช ขนาด 0.1 เซนติเมตร  สามารถพัฒนาไป

เป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ 1-3 % (ตารางที่ 3 และ 4) 

การผลิตต้นกล้ายางพันธุ์ RRIM 600 

 การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ด

อ่อนฝักยางพันธุ์ RRIM 600 สามารถท�าได้ส�าเร็จ โดย

การน�าเมล็ดอ่อนหลังผสมเกสร 6 สัปดาห์ มาหั่นเป็นชิ้น

ความหนาเย่ือหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนและความหนาชิ้นส่วน
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พืช ประมาณ 0.1 เซนติเมตร และวางเลี้ยงบนอาหาร

เพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพาราสูตร MH (Carron, 1995) 

 ชิ้นส่วนพืชท่ีเลี้ยงมีการพัฒนาของเน้ือเย่ือออก

เป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ระยะ Callogenesis เป็น 

ระยะท่ีมีการสร้างแคลลัสจากชิ้นส่วนพืช และแคลลัสมี

การพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส (MH-IN และ 

MH-EXP) ระยะท่ี 2 ระยะ Somatic embryogenesis 

เป็นระยะที่เอ็มบริโอเจนิคแคลลัสมีการพัฒนาไปเป็น

โซมาติกเอ็มบริโอ และเอ็มบริโอ (MH-DEN และ MH-

MAT) ระยะท่ี 3 ระยะ Regeneration เป็น ระยะท่ี

เอ็มบริโอมีการพัฒนาไปเป็นต้นท่ีสมบูรณ์มีระบบราก

แก้ว (MH-PL) (ภาพที่ 1 ) 

 จ�านวนชิ้นส่วนพืชท่ีวางเลี้ยง 9,600 ชิ้น มีการ

สร้างแคลลัส 2,294 ชิ้น คิดเป็น 24 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะ

ของแคลลัสท่ีได้จากชิ้นส่วนเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนมี 

3 ลักษณะ คือ เป็นเม็ดอัดแน่น เป็นเม็ดอัดแน่นร่วมกับ

เกาะกันหลวม ๆ  และ เกาะกันหลวม ๆ  (ภาพที่ 2) แคลลัส

ที่ได้มีการพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส 898 ชิ้น 

คิดเป็น 43 เปอร์เซ็นต์ของแคลลัส หลังจากน�าเอ็มบริโอ

เจนิคแคลลัสไปวางเลี้ยงบนอาหารสูตรชักน�าให้เกิดโซ

ตารางท่ี 1 การเกิดแคลลสั และเอมบรโิอเจนิคแคลลสั โดยการเพาะเลีย้งต้นอ่อนจากเปลอืกหุ้มชัน้ใน
เมลด็ยางพนัธ์ุ RRIM 600 และอายุฝักยางหลงัผสมเกสรต่างกัน
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1

7

0

3
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2.0

อายุฝัก
(สัปดาห์)

จ�านวนชิ้นที่วางเลี้ยง
(ชิ้น)

การเกิดเอม็บรโิอเจนิคแคลลัสการเกิดแคลลัส

(ชิ้น)(ชิ้น) (%)(%)

ตารางท่ี 2 การเกิดโซมาติกเอมบรโิอ เอมบริโอ และการพฒันาเป็นต้นของยางพาราโดยการเพาะเลีย้ง
ต้นอ่อนจากเปลอืกหุ้มชัน้ในเมลด็ยางพนัธุ ์RRIM 600 และอายฝัุกยางต่างกัน
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ความหนา
เปลือกหุ้ม

ชั้นในเมล็ดอ่อน
(ซม..)

จ�านวน
ชิ้นส่วนพืช
ที่วางเลี้ยง

(ชิ้น)

จ�านวน
การเกิด
แคลลัส
(ชิ้น)

จ�านวนการเกิด
เอ็มบริโอเจนิค

แคลลัส
(ชิ้น)

ขนาด
เมล็ด
(ซม.)

ความหนา
ชิ้นส่วนพืช

(ซม.)

ตารางท่ี 3 ผลของขนาดเมลด็ ความหนาเปลอืกหุ้มชัน้ในเมลด็อ่อน และขนาดของชิน้ส่วนพชื 
ในยางพนัธ์ุ RRIM 600 ต่อการเพาะเลีย้งต้นอ่อน

0.5 - 0.7

0.8 - 1.2

1.3 - 1.5

0.1
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0.1

0.2

0.1
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44
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0
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36
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0
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0

36
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0

0

0
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16

0

12

19

19
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0
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ความหนา
เปลือกหุ้ม

ชั้นในเมล็ดอ่อน
(ซม..)

จ�านวน
การเกิดโซมาติก

เอ็มบริโอ
(ชิ้น)

จ�านวน
การเกิด

เอ็มบริโอ
(ชิ้น)

การเกิดต้น

ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์

ขนาด
เมล็ด
(ซม.)

ความหนา
ชิ้นส่วนพืช

(ซม.)

ตารางท่ี 4 ผลของขนาดเมลด็ ความหนาเปลอืกหุ้มชัน้ในเมลด็อ่อน และขนาดของชิน้ส่วนพชื 
ในยางพนัธ์ุ RRIM 600 ต่อการเพาะเลีย้งต้นอ่อน
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0.2

0.1
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0.2

0.1
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0

0

0
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0
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45

0

39
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0
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103

0

0

0

0

0

25

0

9

39

0
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45
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0
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0
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0
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0

0

0

0

0

8

0

2

25

0

1

13

24

4

8

0

2

0

2

(21)

(43)

(21)

(19)

(32)

(22)

(64)

(3)

(35)

(53)

(17)

(15)

(10)

(11)

9

0

1

0

2

0

0

0
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0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0
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มาติกเอ็มบริโอ พบว่า มีการพัฒนาไปเป็นโซมาติก

เอ็มบริโอ 588 โซมาติกเอ็มบริโอ และเมื่อน�าไปวางเลี้ยง

บนอาหารสูตรชักน�าให้เกิดเอ็มบริโอ พบว่า มีการพัฒนา

ไปเป็นเอ็มบริโอ 364 เอ็มบริโอ คิดเป็น 62 เปอร์เซ็นต์ของ

โซมาติกเอ็มบริโอ การเกิดเอมบริโอจะมีท้ังปกติและผิด

ปกติ (ภาพที่ 3, A-C) 

 อย่างไรก็ตาม สามารถแยกเอ็มบริโอท่ีได้เป็น 3 

ลักษณะ คือ เอ็มบริโอลักษณะปกติ มีตุ่มก�าเนิดรากและ

ใบเลี้ยง 2 ใบ เอ็มบริโอมีตุ่มก�าเนิดรากและใบเลี้ยง 3 ใบ 

และเอ็มบริโอท่ีใบเลี้ยงมีลักษณะติดกันและบิดงอ (ภาพ

ที่ 3, D-F) 

 เมื่อน�าเอ็มบริโอไปวางเลี้ยงบนอาหารสูตรชักน�า

การสร้างต้น พบว่า เอ็มบริโอมีการพัฒนาไปเป็นต้นท่ี

สมบูรณ์ 37 ต้น คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของเอ็มบริโอ และ

นอกจากนั้นพบว่า เอ็มบริโอมีการพัฒนาไปเป็นต้นผิด

ปกติ และต้นไม่สมบูรณ์ 293 ต้น คิดเป็น 81 เปอร์เซนต์ 

และไม่มีการพัฒนา 34 ต้น คิดเป็น 34 เปอร์เซนต์ 

(ตารางที่ 5 และ ภาพที่ 4)  

 อย่างไรก็ตาม ผลส�าเร็จของการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน

จากฝักยางพันธุ์ RRIM 600 ที่อายุฝักยางหลังผสมเกสร 

4-6 สัปดาห์ นั้นจะแปรปรวนไปตามสภาพแวดล้อมหรือ

ฤดูกาลที่เก็บฝักยาง 

 จากการเพาะเลี้ยงเย่ือหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนจากฝัก

ยางพันธุ์ RRIM 600 บนอาหารสูตรชักน�าแคลลัส บาง

ฤดูกาล พบว่า เมล็ดอ่อนจากฝักยางสามารถชักน�าการ

สร้างแคลลัสได้ 93 เปอร์เซ็นต์ หลังจากย้ายแคลลัสวาง

เลี้ยงบนอาหารสูตรชักน�าเอ็มบริโอเจนิคแคลัส พบว่า 

แคลลัสมีการพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส 2 

 
               ภาพที ่1 การเพาะเลีย้งต้นอ่อนยางพนัธ์ุ RRIM600 จากเปลือกหุ้มช้ันในเมลด็อ่อน 

 

 

 

 

 

     
ภาพที ่2    ลกัษณะของแคลลสัทีชั่กนําจากช้ินส่วนเปลือกหุ้มช้ันในเมลด็อ่อนยาง สามารถจําแนก 

ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 1 เป็นเม็ดอดัแน่น  2 เป็นเม็ดอดัแน่นร่วมกบัเกาะกนัหลวม ๆ และ 3 เกาะ 

กนัหลวม ๆ 

 

 

 

 

1 2 3

 ภาพที่ 1 การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 จากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน
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ภาพท่ี 2 ลักษณะของแคลลัสที่ชักน�าจากชิ้นส่วนเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยาง สามารถจ�าแนกออกเป็น 3 ลักษณะ คือ A: เป็นเม็ดอัดแน่น,  

B: เป็นเม็ดอัดแน่นร่วมกับเกาะกันหลวม ๆ และ C: เกาะกันหลวม ๆ

 
               ภาพที ่1 การเพาะเลีย้งต้นอ่อนยางพนัธ์ุ RRIM600 จากเปลือกหุ้มช้ันในเมลด็อ่อน 

 

 

 

 

     
ภาพที ่2    ลกัษณะของแคลลสัทีชั่กนําจากช้ินส่วนเปลือกหุ้มช้ันในเมลด็อ่อนยาง สามารถจําแนก 

ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 1 เป็นเม็ดอดัแน่น  2 เป็นเม็ดอดัแน่นร่วมกบัเกาะกนัหลวม ๆ และ 3 เกาะ 

กนัหลวม ๆ 

 

 

 

 

A B C

ภาพท่ี 3 การเกิดเอ็มบริโอจากการเพาะเลี้ยงเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดยางพันธุ์ RRIM600 (A - C) ลักษณะของเอ็มบริโอ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

D: เอ็มบริโอลักษณะปกติ มีตุ่มก�าเนิดรากและใบเลี้ยง 2 ใบ, E: เอ็มบริโอ มีตุ่มก�าเนิดรากและใบเลี้ยง 3 ใบ และ F: เอ็มบริโอลักษณะใบเลี้ยงติดกัน

มีลักษณะบิดงอ

                  
 

 
ภาพที ่ 3 การเกดิเอมบริโอจากการเพาะเลีย้งเปลือกหุ้มช้ันในเมลด็ยางพนัธ์ุ RRIM600 (ก-ค) 

ลกัษณะของเอมบริโอ แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ (1) เอม็บริโอลกัษณะปกติ มีตุ่มกาํเนิดรากและใบ

เลีย้ง 2 ใบ (2) เอม็บริโอ มีตุ่มกาํเนิดรากและใบเลีย้ง 3 ใบ และ (3) เอม็บริโอลกัษณะใบเลีย้งติดกนัมี

ลกัษณะบิดงอ 

 

 

 

                
ภาพที ่4 ลกัษณะต้นยางจากการเพาะเลีย้งต้นออ่นจากเปลือกหุ้มช้ันในทีพ่ฒันาไปเป็นต้นสมบูรณ์  

(1) และ ต้นไม่สมบูรณ์ (2) 

 

 

   

   

  

                  
 

 
ภาพที ่ 3 การเกดิเอมบริโอจากการเพาะเลีย้งเปลือกหุ้มช้ันในเมลด็ยางพนัธ์ุ RRIM600 (ก-ค) 

ลกัษณะของเอมบริโอ แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ (1) เอม็บริโอลกัษณะปกติ มีตุ่มกาํเนิดรากและใบ

เลีย้ง 2 ใบ (2) เอม็บริโอ มีตุ่มกาํเนิดรากและใบเลีย้ง 3 ใบ และ (3) เอม็บริโอลกัษณะใบเลีย้งติดกนัมี

ลกัษณะบิดงอ 

 

 

 

                
ภาพที ่4 ลกัษณะต้นยางจากการเพาะเลีย้งต้นออ่นจากเปลือกหุ้มช้ันในทีพ่ฒันาไปเป็นต้นสมบูรณ์  

(1) และ ต้นไม่สมบูรณ์ (2) 

 

 

   

   

  

                  
 

 
ภาพที ่ 3 การเกดิเอมบริโอจากการเพาะเลีย้งเปลือกหุ้มช้ันในเมลด็ยางพนัธ์ุ RRIM600 (ก-ค) 

ลกัษณะของเอมบริโอ แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ (1) เอม็บริโอลกัษณะปกติ มีตุ่มกาํเนิดรากและใบ

เลีย้ง 2 ใบ (2) เอม็บริโอ มีตุ่มกาํเนิดรากและใบเลีย้ง 3 ใบ และ (3) เอม็บริโอลกัษณะใบเลีย้งติดกนัมี

ลกัษณะบิดงอ 

 

 

 

                
ภาพที ่4 ลกัษณะต้นยางจากการเพาะเลีย้งต้นออ่นจากเปลือกหุ้มช้ันในทีพ่ฒันาไปเป็นต้นสมบูรณ์  

(1) และ ต้นไม่สมบูรณ์ (2) 

 

 

   

   

  

                  
 

 
ภาพที ่ 3 การเกดิเอมบริโอจากการเพาะเลีย้งเปลือกหุ้มช้ันในเมลด็ยางพนัธ์ุ RRIM600 (ก-ค) 

ลกัษณะของเอมบริโอ แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ (1) เอม็บริโอลกัษณะปกติ มีตุ่มกาํเนิดรากและใบ

เลีย้ง 2 ใบ (2) เอม็บริโอ มีตุ่มกาํเนิดรากและใบเลีย้ง 3 ใบ และ (3) เอม็บริโอลกัษณะใบเลีย้งติดกนัมี

ลกัษณะบิดงอ 

 

 

 

                
ภาพที ่4 ลกัษณะต้นยางจากการเพาะเลีย้งต้นออ่นจากเปลือกหุ้มช้ันในทีพ่ฒันาไปเป็นต้นสมบูรณ์  

(1) และ ต้นไม่สมบูรณ์ (2) 

 

 

   

   

  

A B C

D E F

ภาพท่ี 4 ลักษณะต้นยางจากการเพาะเลีย้งต้นอ่อนจากเปลอืกหุม้ช้ันในทีพั่ฒนาไปเป็นต้นสมบรูณ์ (A) และต้นไม่สมบูรณ์ (B)

                  
 

 
ภาพที ่ 3 การเกดิเอมบริโอจากการเพาะเลีย้งเปลือกหุ้มช้ันในเมลด็ยางพนัธ์ุ RRIM600 (ก-ค) 

ลกัษณะของเอมบริโอ แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ (1) เอม็บริโอลกัษณะปกติ มีตุ่มกาํเนิดรากและใบ

เลีย้ง 2 ใบ (2) เอม็บริโอ มีตุ่มกาํเนิดรากและใบเลีย้ง 3 ใบ และ (3) เอม็บริโอลกัษณะใบเลีย้งติดกนัมี

ลกัษณะบิดงอ 

 

 

 

                
ภาพที ่4 ลกัษณะต้นยางจากการเพาะเลีย้งต้นออ่นจากเปลือกหุ้มช้ันในทีพ่ฒันาไปเป็นต้นสมบูรณ์  

(1) และ ต้นไม่สมบูรณ์ (2) 

 

 

   

   

  

A B
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เปอร์เซ็นต์ หลังจากย้ายเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสวางเลี้ยง

บนอาหารสตูรชกัน�าโซมาตกิเอม็บรโิอ พบว่า เอม็บรโิอเจนิค

แคลลัสมีการพัฒนาไปเป ็นโซมาติกเอ็มบริโอ 6.4 

โซมาติกเอ็มบริโอต่อก้อนแคลลัส หลังจากย้ายเลี้ยง

โซมาติกเอ็มบริโอวางเลี้ยงบนอาหารสูตรชักน�าเอ็มบริโอ 

พบว่า โซมาติกเอ็มบริโอมีการพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอ 

39.4 เปอร์เซ็นต์ หลังจากย้ายเลี้ยงเอ็มบริโอวางเลี้ยงบน

อาหารสูตรชักน�าต้น พบว่า เอ็มบริโอมีการพัฒนาไป

เป็นต้น 2.4 เปอร์เซ็นต์ 

การปรับสภาพต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน

จากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน

 การปรับสภาพต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน

ในกระโจมควบคุมความชื้น และการปลูกต้นกล้ายางลง

ดิน น�าต้นกล้าท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือก

หุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 มาล้างรากเอา

เศษอาหารวุ้นออกแล้วจุ่มแช่ในสารเคมีป้องกันก�าจัด

เชื้อรา และย้ายปลูกลงในถุงเพาะช�าโดยมีวัสดุเพาะช�า

ระหว่างดินและขุยมะพร้าว 1:1 วางเลี้ยงในตะกร้า

พลาสติก สเปรย์น�้าให้ชุ่ม และหุ้มด้วยพลาสติกใสเพ่ือ

ควบคุมความชื้นภายใน น�าไปวางเลี้ยงในสภาพอุณหภูมิ

ห้อง และวางเลี้ยงในตู้ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ  

หลังจากวางเลี้ยง 3-4 สัปดาห์ ต้นกล้าที่รอดชีวิตสามารถ

ตั้งตัวได้ โดยการวางเลี้ยงแบบควบคุมความชื้นท้ัง

ภายในและภายนอก ต้นกล้าสามารถรอดชีวิตได้สูงถึง 

70-80 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การวางเลี้ยงแบบควบคุม

ความชื้นภายในอย่างเดียว มีต้นกล้ารอดชีวิต ประมาณ 

40-50 เปอร์เซ็นต์ หลังจากวางเลี้ยง 4-8 สัปดาห์ ต้นกล้า

มีการรอดชีวิตลดลง เนื่องจากการจัดการเรื่องการ

ควบคุมความชื้นภายในไม่เหมาะสมท�าให้ต้นเกิดอาการ

เน่าตาย หลังจากปรับสภาพต้นกล้าและต้นกล้ารอดชีวิต 

ย้ายต้นกล้าไปวางเลี้ยงภายในห้องแต่ไม่มีการควบคุม

ความชื้นจนต้นกล้าต้ังตัวได้และย้ายไปวางเลี้ยงในเรือน

เพาะช�า ได้รับแสงตามธรรมชาติจนต้นกล้ามีการเจริญ

เติบโตดีมีการสร้างฉัตรเพิ่มขึ้น (ภาพที่  5) 

 จากการน�าต้นกล้ายางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน

จากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 มา

ปรับสภาพจนต้นกล้ามีความแข็งแรงและสมบูรณ์ (ภาพ

ที่ 6) ปลูกลงดินเป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่า ต้นยาง

สามารถเจริญเติบโตและมีการพัฒนาการที่เร็วมาก

 การปรับสภาพต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน

ด้วยอาหารเหลวในหลอดทดลอง น�าต้นยางที่ได้จากการ

เพาะเลี้ยงต้นอ่อนย้ายปลูกในอาหารเหลวในสภาพ

หลอดทดลอง เพื่อศึกษาการปรับตัวของต้นหลังย้ายปรับ

สภาพนอกหลอดทดลองเปรียบเทียบกับการเลี้ยงใน

อาหารแข็ง โดยการวัดอัตราการรอดตายของต้นยางหลัง

ปรับสภาพในกระโจมพ่นหมอกทุกสัปดาห์ พบว่า หลัง

จากย้ายต้นกล้าจากหลอดอาหารเหลวไปปลูกในวัสดุ

ปลูกและวางเลี้ยงในตู ้ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ  

หลังจากวางเลี้ยง 3-4 สัปดาห์ต้นยางมีการเหี่ยวและเน่า

เกิดแคลลัส
(ชิ้น)

เกิดเอ็มบริโอ
(ชิ้น)

เกิดต้น
สมบูรณ์

(ต้น)

เกิดต้น
ไม่สมบูรณ์

(ต้น)

ไม่มี
การพัฒนา

(ต้น)

ชิ้นส่วนพืช
(ชิ้น)

เกิดเอ็มบริโอ
เจนิคแคลลัส

(ขิ้น)

ตารางท่ี 5 การเพาะเลีย้งต้นอ่อนจากเปลอืกหุ้มชัน้ในเมลด็ยางพนัธุ ์RRIM 600

9,600 2,294 (24) 0.989 (43)2 364 (62) 37 (10) 293 (81) 34 (9)

หมายเหต:ุ ค่าในวงเลบ็หมายถึง เปอร์เซนต์

10 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 32 มกราคม-มีนาคม 2561



ภาพท่ี 5 การปรับสภาพต้นกล้ายางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 และการย้ายกล้าปลูกลงดิน 

A: การปรับสภาพต้นกล้าโดยการควบคุมความชื้นภายใน, B: การปรับสภาพต้นกล้าโดยการควบคุมความชื้นภายในและภายนอก, C: ต้นกล้ารอดชีวิต

หลังปรับสภาพ, D: ต้นกล้ารอดชีวิตหลังปรับสภาพวางเลี้ยงภายในอุณหภูมิห้อง, E และ F: ต้นกล้ารอดชีวิตย้ายวางเลี้ยงในสภาพเรือนเพาะช�า              

    
 

   
 

    
ภาพที ่ 5 การปรับสภาพต้นกล้ายางจากการเพาะเลีย้งต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มช้ันในเมลด็เมลด็อ่อนยางพนัธ์ุ 
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ชีวติหลงัปรับสภาพวางเลีย้งภายในอุณหภูมิห้อง 5,6. ต้นกล้ารอดชีวติย้ายวางเลีย้งในสภาพเรือนเพาะชํา               
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ตายทุกต้น (ภาพที่ 7)

การตรวจสอบความถูกต้องทางพันธุกรรมของต้น

ยางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นใน

เมล็ดอ่อนยางพาราพันธุ์ RRIM 600 โดยใช้ Micro-

setellite

 จากการตรวจสอบความถูกต้องทางพันธุกรรม

ด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอของต้นยางจากการเพาะเลี้ยงต้น

อ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยางพาราพันธุ์ RRIM 

600 จ�านวน 13 ต้น และต้นเปรียบเทียบพันธุ์ RRIM 600 

โดยใช้ Microsetellite จ�านวน 6 ไพร์เมอร์ คือ A131, 

gA2689, MA179, mT65, M574 และ MA17 พบว่า มีต้น 

ยางที่ได้จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจ�านวน 12 ต้นที่มีลาย

พิมพ์ดีเอ็นเอเหมือนต้นเปรียบเทียบ RRIM 600 ในขณะ

ที่ 1 ต้น (ตัวอย่างที่ 3) มีลายพิมพ์ดีเอ็นเอแตกต่างไปจาก

ต้นเปรียบเทียบในทุกไพร์เมอร์ คิดเป็นต้นที่มีการผิดปกติ

ทางพันธุกรรม  8 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 8)

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ
 การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพาราจากเปลือกหุ้มชั้น

ในเมล็ดอ่อน สามารถท�าได้โดยเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนพืชจาก

เมล็ดหลังผสมเกสร 4-6 สัปดาห์ โดยใช้เมล็ดอ่อนที่ขนาด 

0.5-0.7 เซนติเมตร ความหนาเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน 

ขนาด 0.1-0.3 เซนติเมตร และความหนาของชิ้นส่วนพืช 

ขนาด 0.1 เซนติเมตร สามารถแบ่งการพัฒนาของ

เนื้อเยื่อออกเป็น  3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะ Callogen-

esis เป็นระยะที่มีการสร้างแคลลัสจากชิ้นส่วนพืช และ

แคลลัสมีการพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส (MH-

IN และ MH-EXP)  ระยะท่ี 2 ระยะการ Somatic 

embryogenesis เป็น ระยะท่ีเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสมี

การพัฒนาไปเป็นโซมาติกเอ็มบริโอ และเอ็มบริโอ (MH-

DEN และ MH-MAT)  ระยะที่ 3 ระยะ Regeneration 

เป็นระยะท่ีเอ็มบริโอมีการพัฒนาไปเป็นต้นท่ีสมบูรณ์

มีระบบรากแก้ว (MH-PL) 

 การปรับสภาพต้นกล้าก่อนย้ายปลูกในโรงเรือน

พบว่า ต้นกล้ายังมีการรอดตายต�่า หลังจากต้นกล้าตั้งตัว

ได้สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติย้ายปลูกในโรงเรือน 

และปลูกลงดินได้ส�าเร็จ จากการตรวจสอบความถูกต้อง

ทางพันธุกรรมด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอของต้นยางจากการ

เพาะเลี้ยงต ้นอ ่อนจากเปลือกหุ ้มชั้นในเมล็ดอ ่อน

ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 จ�านวน 13 ต้น และต้นเปรียบ

เทียบพันธุ์ RRIM 600 โดยใช้ Microsetellite จ�านวน 6 

ไพร์เมอร์ คือ A131, gA2689, MA179, mT65, M574 

และ MA17 พบว่า มีต้นยางท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงต้น

อ่อนจ�านวน 12 ต้นที่มีลายพิมพ์ดีเอ็นเอเหมือนต้นเปรียบ

เทียบ RRIM 600 ในขณะที่ 1 ต้น มีลายพิมพ์ดีเอ็นเอแตก

ต่างไปจากต้นเปรียบเทียบในทุกไพร์เมอร์ คิดเป็นต้นท่ีมี

การผิดปกติทางพันธุกรรม  8 เปอร์เซ็นต์ 

การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือยางพาราเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญส�าหรับการพัฒนางานด้านยางพาราทั้งการขยาย

พันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ ตลอดจนการปรับปรุงการผลิต

ยางโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพท้ังในปัจจุบันและใน

อนาคต โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยทางด ้าน

วิทยาศาสตร์ของยางพาราซึ่งจะต้องลงไปในเชิงลึก เช่น 

การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์ยาง 

การถ่ายฝากยีนในยางพาราเพ่ือศึกษาคุณสมบัติและ

หน้าท่ีของยีน ตลอดจนการถ ่ายฝากยีนเข ้าไปใน

ยางพาราเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ยาง ดังน้ัน ผลงานวิจัยน้ี

ถือเป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์มากส�าหรับน�าไปใช้ต่อย

อดงานวิจัยเชิงลึกในการพัฒนางานวิจัยด้านยางพารา

ต่อไป

เอกสารอ้างอิง
กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข. 2545. ความก้าวหน้าทางด้าน

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือยางพารา. รายงานการ

 สัมมนาเรื่องเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือกับ

 การปรับปรุงพันธุ ์และขยายพันธุ ์ พืช 26-27 

 กรกฎาคม 2545. สถาบนัวิจยัพืชสวน กรมวิชาการ- 

 เกษตร. หน้า 67-79.

กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข, M.P. Carron, จิรากร โกสัยเสวี 

 และ ไชยา พัฒนกุล. 2542. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

 ตามโครงการความร่วมมือกับฝรั่งเศส ปี 2540-

 2542. การประชุมวิชาการยางพารา ครั้งท่ี 1 

 ประจ�าปี 2542, อ. เมือง จ. สงขลา.
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          ภาพที ่6  การปรับสภาพต้นยางจากการเพาะเลีย้งต้นอ่อนด้วยอาหารเหลวในหลอดทดลองก่อนย้าย 
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ภาพที่ 7 การปรับสภาพต้นยางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนด้วยอาหารเหลวในหลอดทดลองก่อนย้ายปรับสภาพนอกหลอดทดลอง

ภาพท่ี 6 การเจริญเติบโตของต้นกล้ายางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 หลังปลูกลงดิน 1 เดือน (A) 

และ 5 เดือน (B)

  

     การเจริญเติบโตของตน้ยางขณะปลูก          การเจริญเติบโตของตน้ยางหลงัปลูก 1 เดือน 

 
 

ภาพที ่7 การเจริญเติบโตของต้นกล้ายางจากการเพาะเลีย้งต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มช้ันในเมลด็อ่อน 

ยางพนัธ์ุ RRIM600 หลงัปลูกลงดิน 1 เดือน และ 5 เดือน 

 

  

     การเจริญเติบโตของตน้ยางขณะปลูก          การเจริญเติบโตของตน้ยางหลงัปลูก 1 เดือน 

 
 

ภาพที ่7 การเจริญเติบโตของต้นกล้ายางจากการเพาะเลีย้งต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มช้ันในเมลด็อ่อน 

ยางพนัธ์ุ RRIM600 หลงัปลูกลงดิน 1 เดือน และ 5 เดือน 

 

A B

กษิดิส ดิษฐบรรจง, จารุวรรณ จาติเสถียร และ ชยานิจ 

 ดิษฐบรรจง. 2544. การเพ่ิมปริมาณ Somatic 

 embryo callus ของยางพารา. เทคโนโลยีชีวภาพ

 กับงานวิจัยด้านการเกษตร. ส�านักวิจัยและพัฒนา

 เทคโนโลยีชีวภาพและนิวเคลียร์เทคนิค กรม-

 วิชาการเกษตร. หน้า 36-51.

ปัทมา ชนะสงคราม และ ภัทธาวุธ จิวตระกูล. 2534. การ

 ขยายพันธุ์ยางพาราด้วยเทคนิคไมโครคัตติ้งใน

 หลอดทดลอง. วิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ 25: 

 133-138.
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ภาพที ่8 การตรวจสอบความถูกต้องทางพันธุกรรมของต้นกล้ายางพันธ์ุ RRIM 600 จากการเพาะเลีย้งต้นอ่อน โดยใช้ Microsetellite จ�านวน 6 ไพร์เมอร์
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 ยางเครพเป็นยางดิบประเภทหน่ึงท่ีผลิตจากยาง

ก้อนถ้วย เศษยาง สามารถน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นใน

การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางได้หลายประเภทเช่นเดียวกับ

ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง 

 ยางเครพมีหลากหลายชนิดข้ึนอยู่กับความสะอาด

และชนิดของวัตถุดิบ เพ่ือน�ามาผลิตเป ็นยางเครพ

คุณภาพดี  จนถึงยางเครพคุณภาพต�่า  

 ยางเครพที่ผลิตจากน�้ายางสดโดยตรง เช่น ยางเค

รพสีจาง จะน�าไปผลิตเป็นพลาสเตอร์ยา สายยางยืด 

ส่วนยางเครพท่ีผลิตจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี จะเป็น

ยางเครพสีน�้าตาลท่ีมีความสกปรกน้อย น�าไปผลิตเป็น

ผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกับยางแผ่นรมควันหรือยางแท่ง

เกรดสูง 

 ส่วนยางเครพที่ผลิตจากเศษยาง ที่มาจากยาง

บริเวณคลองกรีด (Tree  lace)  เศษยางตามเปลือกไม้ 

(Bark  scrap)  หรือแม้แต่เศษยางจากการขลิบยางแผ่น

รมควัน และยางก้อนถ้วยคุณภาพต�่า ก็จะได้ยางเครพ

คุณภาพต�่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยางชนิดนี้จะมีสมบัติทาง

กายภาพที่ต�่าลง 

 ท่ีผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือกว่าร้อยละ 70  ผลิตยางก้อนถ้วย และเพ่ิม

มูลค่ามาผลิตยางเครพมากข้ึน  เน่ืองจากมีโรงงานยาง

แท่งกระจายตามจุดต่าง ๆ ท�าให้สะดวกในการจ�าหน่าย 

ซึ่งเดิมจ�าหน่ายแต่เพียงยางก้อนถ้วย มักถูกกดราคาจาก

การประเมิน DRC (ปริมาณเนื้อยางแห้ง) และได้ราคาต�่า

กว่าความเป็นจริงประมาณร้อยละ 10–15 ดังน้ัน การ

ผลิตยางเครพตามมาตรฐาน GMP (Good Manufactur-

ing Practices)  ท่ีฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

การยางแห่งประเทศไทยก�าหนด ผลิตจากยางก้อนถ้วย

คุณภาพดีปฏิบัติตามหลักมาตรฐาน GAP (Good Agri-

cultural Practices) จะได้ยางเครพท่ีมีคุณภาพดี มี

สมบัติต่าง ๆ ของยางคงท่ี มีความสม�่าเสมอ ผลิตภัณฑ์

จะมีความแปรปรวนต�่า ลดต้นทุนการผลิต ลดของเสียใน

โรงงาน ซึ่งการผลิตยางเครพที่มีระบบการจัดการที่ดีจะ

สามารถน�าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง โดยไม่

จ�าเป็นต้องส่งยางเครพไปยังโรงงานยางแท่งอีกต่อไป 

สามารถจ�าหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น มีอ�านาจต่อรองกับผู้

ซื้อจากความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิต  จึงเป็นแนวทาง

หนึ่งท่ีน�ามาใช้พัฒนาการผลิตยางเครพของสถาบัน

เกษตรกร  ตลอดจนลดปัญหาและข้อจ�ากัดเรื่องการ

ประเมินราคาซื้อขายในยางก้อนถ้วยอีกด้วย

หลักปฏิบัติที่ดีส�าหรับการผลิต
ยางเครพมาตรฐาน GMP 

สถานประกอบการ

 สถานที่ตั้ง

 •อยู่ในบริเวณท่ีน�้าไม่ท่วมขัง สภาพพ้ืนที่มีความ

   คงตัว ไม่ทรุด ไม่แยกตัวหรือหดตัวท่ีจะท�าให้

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย

จาก GAP สู่ GMP 
ตอนท่ี 2: การผลิตยางเครพบาง มาตรฐาน GMP

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
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   เกิดการแตกร้าวหรือทรุดตัวของอาคารได้ง่าย

 •มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ และการ

   คมนาคมสะดวก

 •อยู่ในบริเวณที่ไม่ท�าให้เกิดการปนเปื ้อนต่อ

   คุณภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

   โดยมีมาตรการป้องกัน เช่น การบ�าบัดน�้าเสียจะ

   ต้องผ่านการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาห-

   กรรม

 อาคารผลิต

 •พ้ืนอาคารเป็นพ้ืนคอนกรีตท่ีเรียบสะอาด และมี

   ความแข็งแรงสามารถรองรับเครื่องจักรท่ีใช้ใน

   กระบวนการผลิต ไม่มีน�้าขัง มีการสร้างช่อง

   ระบายน�้าท่ีมีความลาดเอียงเพียงพอ ไม่ให้เกิด

   การหมักหมมของเศษยาง และเป็นท่ีสะสมของ

   เชื้อจุลินทรีย์

 •โครงสร้างภายในอาคาร มีความแข็งแรง และ

   ทนการกัดกร่อนของสารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการ

   ผลิต ท�าความสะอาดได้ง่าย สะดวกต่อการ

   บ�ารุงรักษา สามารถป้องกันฝน ละอองน�้า และ

   ฝุ่นได้เป็นอย่างดี

 • บริ เ วณผลิตมี พ้ืน ท่ี เ พียงพอและจัดแบ ่ ง

   พ้ืนท่ีเป็นสัดส่วน ได้แก่ พ้ืนท่ีรับยางวัตถุดิบ 

   พ้ืนที่ท�ายางเครพ พ้ืนท่ีตากยางเครพ พ้ืนท่ีวาง

   ยางเครพ พื้นที่คั ชั้นยางและหีบห่อยาง พื้นที่

   จัดเก็บยางเครพพร้อมจ�าหน่าย และพ้ืนท่ีจัด

   เก็บอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์

  •วางผังสายการปฏิบัติงานเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้

   อย่างมีประสิทธิภาพ มีสุขลักษณะที่ดีในการ

   ปฏิบัติงาน

 • จัดให ้มีแสงสว ่างและการระบายอากาศท่ี

   เหมาะสมเพียงพอส�าหรับการปฏิบัติงานภายใน

   อาคารผลิต

 • มีอุปกรณ ์ป ้อง กันอุบัติภัย  เช ่น  อุปกรณ ์

   ดับเพลิง

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ มีจ�านวนเพียง

พอต่อการปฏิบัติงาน และอยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานไม่

ช�ารุดหรือแตกหัก

 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต้องวางอยู่ใน

ต�าแหน่งตามสายการปฏิบัติงาน และง่ายต่อการบ�ารุง

รักษา

 เครื่องชั่ง ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก

ส�านักงานชั่งตวงวัดหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรอง 

และมีลูกตุ้มมาตรฐานในการสอบเทียบ

 สิ่งปลอมปน มีการป้องกันสิ่งปลอมปนในก้อนยาง

จากเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์

การควบคุมกระบวนการผลิตยางเครพ

 ยางก้อนถ้วย

 •ฉีดพ่นน�้าหรือล้างยางก้อนถ้วยให้สะอาด

 •รีดยางด้วยเครื่องรีดเครพให้มีขนาดตามที่

   ก�าหนด (ความหนาของยางเครพตลอดทั้งแผ่น

   ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร)

 •น�ายางเครพวางพาดบนราวตาก เพ่ือให้สะเดด็น�า้ 

   แล้วน�าไปผึ่งให้แห้ง หรืออบท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 

   40 องศาเซลเซียล

  การหีบห่อยางเครพ

  •แบบไม่หีบห่อ: ส่งมอบยางในลักษณะเป็นพับ 

   (Loose bale)

 •แบบหีบห่อ:

   1) ด้วยการมัดยาง: น�ายางเครพท่ีพับแล้วมาชั่ง

    น�้าหนักตามท่ีคู่ค้าก�าหนด และห่อมัดด้วย

    ยางเครพชนิดนั้น

   2) ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติก: น�ายางเครพที่พับ

   แล้วมาชั่งน�้าหนักตามที่คู่ค้าก�าหนด น�ามา

   อัดแท่ง โดยน�้าหนักยางเครพและยางเครพที่

   ใช้ห่อหุ้ม มีน�้าหนักรวมตามที่ลูกค้าก�าหนด 

   เช่น 25, 30, 35 และ 50  กิโลกรัม และห่อหุ้ม

   ด้วยถุงพลาสติก

   3) การอัดก้อน: น�ายางเครพที่พับแล้วมาชั่งน�้า 

    หนักตามที่คู่ค้าก�าหนด น�ามาอัดก้อน และ

    ห่อหุ้มด้วยแผ่นยางเครพ โดยน�้าหนักยาง

    เครพและยางเครพท่ีใช้ห่อหุ้ม มีน�้าหนักรวม 

    110.5 ± 0.1 กิโลกรัม

 กรณีเป็นยางเครพอัดก้อน ทาแป้งกาวยางให้
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สม�่าเสมอท้ัง 5 ด้าน โดยยางเครพอัดก้อนท่ีทาแป้งกาว

ยางเรียบร้อยแล้ว มีน�้าหนักรวม 111.11 ± 0.5 กิโลกรัม

ต่อก้อน

 ยางเครพอัดก้อน ต้องมีการตีตราก่อนส่งมอบ

 การเก็บรักษา 

 •วางยางเครพที่มัดยางหรือยางเครพอัดก้อน ไม่

   ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง โดยใช้วัสดุรองพื้น เช่น 

   แผงเหล็กหรือแผงไม้หรือแผงพลาสติก

 •ยางเครพอัดก้อนให้วางสับหว่างซ้อนกันไม่เกิน 

   5 ชั้น เพื่อป้องกันการเสียรูปทรง

 •เก็บรักษายางเครพอัดแท่งในลังไม้หรือลังเหล็ก 

   ตามรูปแบบที่ลูกค้าก�าหนด

 •บริเวณพ้ืนท่ีจัดเก็บก้อนยาง ต้องมีป้ายระบุชนิด 

   ชั้นยาง และวันที่ผลิต

การบ�ารุงรักษาและการสุขาภิบาล

 การท�าความสะอาดและการบ�ารุงรักษา

 •มีแผนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการใช้งาน การ

   ตรวจเช็ค และการซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร เครื่อง

   มือ และอุปกรณ์การผลิต

 •ดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การ

   ผลิต ให้อยู ่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมี

   ประสิทธิภาพ

 •ท�าความสะอาดสถานประกอบการ รวมถึง

   เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต โดย

   ท�าความสะอาดก่อนและหลังการปฏิบัติงาน

 การสุขาภิบาล

 •ควบคุมสัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่นไม่ให้เข้ามาใน

   บริเวณผลิต

   1) มีวิธีการป้องกันและก�าจัดสัตว์ในบริเวณผลิต

   และจัดเก็บ

   2) เฝ้าระวัง ตรวจหาร่องรอยการปนเปื้อนจาก

    สัตว์อย่างสม�่าเสมอ

  •การจัดการเศษยางและขยะ

   1) เศษยางท่ีเหลือจากการคัดชั้นคุณภาพ

   ยางต้องจัดเก็บในบริเวณที่ก�าหนด

   2) จัดให ้มีภาชนะรองรับขยะท่ีมีฝาป ิดใน

    จ�านวนท่ีเพียงพอ และมีวิธีการก�าจัดขยะท่ี

    เหมาะสม

 •ระบบการระบายน�้าและบ่อบ�าบัดน�้าเสีย

   1) จัดให้มีคูระบายน�้าล้อมรอบแนวการวาง

    เครื่องจักรและให้เชื่อมต่อลงระบบ�าบัดน�้า

    เสียอย่างมีประสิทธิภาพ

    2)  มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย ท่ีมีประสิทธิภาพที่

    สามารถรองรับปริมาณน�้าเสียได้ไม่น้อยกว่า 

    60 วัน มีระบบการน�าน�้าหมุนเวียนกลับมาใช้

    ใหม่ส�าหรับการล้างพื้นและวัสดุอุปกรณ์

บุคลากร

 •ขณะปฏิบัติงานพนักงานท่ีอยู่ในสายการผลิต 

   ต้องสวมเสื้อผ้าที่ไม่มีกระเป๋า ไม่สวมนาฬิกา 

   เครื่องประดับ และไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

   การปฏิบัติงาน

 •พนักงานควรมีอุปกรณ์ป้องกัน เพ่ือสุขอนามัย

   และป้องกันสารเคมีที่ตกค้างในยางก้อนถ้วย

 •ขณะปฏิบัติงาน ห้ามพนักงานที่อยู่ในสายการ

   ผลิต ดื่มสุราหรือของมึนเมา สูบบุหรี่ และรับ

   ประทานอาหาร

 •พนักงานท่ีอยู่ในสายการผลิตจะต้องได้รับการ

   ฝึกอบรมและเพ่ิมพูนความรู้  เพ่ือให้ปฏิบัติงาน

   ได้อย่างถูกต้องตามล�าดับขั้นตอน รวมถึงเรื่อง

   สุขลักษณะทั่วไปตามความเหมาะสม พร้อมท้ัง

   มีการทบทวนให้เกิดความช�านาญอย่างน้อยปี

   ละ 1 ครั้ง

 •ห้ามรับประทานอาหารในบริเวณปฏิบัติงาน

การบันทึกข้อมูล

 เอกสารและบันทึกข้อมูล ต้องมีรายการ ดังนี้

 •การรับและการจัดเก็บวัตถุดิบท่ีสถานประกอบ

   การก�าหนด

 •การผลิตยางแผ่นดิบ การรมควัน การคัดชั้น

   คุณภาพยาง การหีบห่อ และการจัดการหลังการ

   หีบห่อ

 •การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน ท�าความ

   สะอาด การใช้งาน การตรวจเช็คและการซ่อม

   บ�ารุง เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต
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 •ประวัติการฝึกอบรมบุคลากร

 •การเฝ้าระวัง และการตรวจหาร่องรอยการปน

   เปื้อนจากสัตว์ รวมทั้งการป้องกันและก�าจัด

 •ผลการตรวจสอบเครื่องชั่ง

 •ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งปลอมปนหรือสิ่ง

   ปนเปื้อน

 •อุณหภูมิห้อง

 การทวนสอบ เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี

วิธีการผลิตยางเครพจาก
ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

 ยางก้อนถ้วยมีรูปร่างลักษณะเป็นตามภาชนะ

รองรับ เช่น ถ้วยรับน�้ายาง มีเน้ือยางแห้งระหว่าง 45 – 

65% ขึ้นอยู่กับจ�านวนมีดกรีดและระยะเวลาการผึ่ง ยาง

ก้อนถ้วยสดจะมีสีขาว และสีค่อย ๆ คล�้าขึ้นเป็นสีน�้าตาล

ตามระยะเวลาการจัดเก็บและยางจะแข็งข้ึนตามล�าดับ 

ยางก้อนถ้วยท่ีวางกองรวม ๆ กันจะเกาะติดกันเป็นก้อน

ขนาดใหญ่ การน�ามาบด เฉือน ผสมยางให้เข้ากัน และ

รีดให้เป็นผืนยาว ด้วยการน�าไปผ่านเครื่องรีดเครพ จนมี

ความหนาบางที่เหมาะสม ยางที่รีดออกมาจึงเรียกว่ายาง

เครพ 

 การผลิตเริ่มจากน�ายางก้อนถ้วยสดน�้าหนัก 35 - 

40 กิโลกรัม ผ่านเครื่องรีดเครพดอกหยาบท่ีมีน�้าหล่อ

เหนือลูกกลิ้งเพ่ือเป็นการซะล้างสิ่งสกปรกให้หลุดออกไป

ได้ง่ายและให้ยางนิ่มลง    ยางท่ีผ่านเครื่องเครพหลาย

ครั้งจะสะอาดขึ้นตามล�าดับ ยางที่เป็นก้อนใหญ่จะถูกบด 

เฉือนและผสมกันเพื่อให้เป็นก้อนขนาดเล็กลง หากมีเศษ

ยางตกตามพ้ืนให้เก็บเพ่ือน�ามาผ่านเครื่องรีดเครพให้

หมด ยางจะคลุกเคล้าผสมกัน จับตัวติดกัน หลังจากที่

ผ่านไปประมาณ 4 รอบ เม็ดยางจะมีขนาดเล็กลงเท่า

เมล็ดข้าวโพด เน้ือยางจะมีความสม�่าเสมอมากข้ึนจะได้

แผ่นยางที่ติดกันเป็นผืนยาวความยาวประมาณ 5 เมตร 

หลังจากน้ันน�ายางไปผ่านเครื่องรีดเครพดอกกลางหรือ

ดอกละเอียดอีกประมาณ 3 รอบ เพื่อให้แผ่นยางมีความ

บางลง เม็ดยางจะมีขนาดเล็กลงเท่าเมล็ดถ่ัวเขียว จาก

นั้นน�ายางเครพไปผึ่งให้แห้ง โดยใช้ระยะเวลาในการผึ่ง

ประมาณ 15 วัน หากต้องการให้ยางแห้งเร็วขึ้นอาจต้อง

น�ายางไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส 

จนกว่าจะมีปริมาณความชื้นน้อยกว่า 1%

 ลักษณะภายนอกของยางเครพท่ีรีดใหม่ พบว่า 

เน้ือยางเป็นสีขาวอมเทาเล็กน้อย  มีความหนาของแผ่น

โดยเฉลี่ยไม่เกิน  3  มิลลิเมตร  มีปริมาณเนื้อยางแห้ง

เฉลี่ย  90%  ยางเครพท่ีผลิตได้น�าไปผึ่งให้แห้งในโรง

เรือนท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเป็นเวลานาน  12–15  

วัน เพ่ือรอจ�าหน่าย ยางท่ีแห้งแล้วจะมีสีเหลืองอม

น�้าตาลมีปริมาณเน้ือยางแห้งเฉลี่ย  99%   ถ้าปริมาณ

การผลิตเพ่ิมมากขึ้นมากกว่า  10  ตันต่อวัน  ควรเพ่ิม

เครื่องจักรท่ีท�าหน้าท่ีตัดยางก้อนใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง 

มีระบบสายพานล�าเลียง บ่อกวนยาง ตระกร้าตักยางเพื่อ

เพ่ิมความรวดเร็วในการผลิตและวางเครื่องรีดเครพต่อ

เน่ืองกันไม่น้อยกว่า 7 เครื่อง ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าวแบ่ง

ได้เป็น  2  ประเภท  คือ  เครื่องจักรหลักและเครื่องจักร

เสริม

 เครื่องจักรหลัก ใช้ส�าหรับการผลิตยางก้อนถ้วยที่

มีก�าลังการผลิตมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ได้แก่เครื่องตัดลด

ขนาด (Slab cutter)  เป็นเครื่องจักรส�าหรับลดขนาดยาง

ให้มีขนาดเล็กลง  โดยการท�างานของใบมีดชนิดเคลื่อนที่

ที่ยึดติดกับแกนหมุนไปตามความยาวของแกน จ�านวน  

7 – 9  ใบมีด  ใบมีดบนแกนหมุนจะหมุนผ่านใบมีดชนิด

ไม่เคลื่อนที่  ซึ่งยึดติดอยู่กับห้องตัดอย่างมั่นคงและแข็ง

แรง  เมื่อส่งก้อนยางเข้าไปในห้องตัด  ก้อนยางจะถูกตัด

ให้เล็กลง  จนผ่านรูตะแกรงขนาด  1,   2,  หรือ  3 นิ้ว  ได้

ตามต้องการ  ยางท่ีตัดแล้วจะตกลงในบ่อกวนล้างให้

สะอาด ตะกอนหนักจะจมตัวลง ยางจะลอยขึ้น  และจะ

ถูกส่งต่อไปยังเครื่องรีดเครพด้วยตระกร้าตักยาง โดยมี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต ไ ม ่ น ้ อ ย ก ว ่ า  3  ตั น / ช ม .  

 ในส่วนเครื่องจักรเสริมได ้แก ่เครื่องจักรชนิด

ล�าเลียง  เช่น  ตะกร้าตักยาง (Bucket  elevator)  และ

สายพานล�าเลียง (Belt  elevator)  ท่ีสามารถเสริม

ประสิทธิภาพการท�างานได้อย่างรวดเร็ว ตะกร้าตักยาง

จะตักยางครั้งละ  10 – 15  กก.  เทลงในเครื่องรีดเครพ

พร้อมท่ีจะบดผสมและล้างให้สะอาดตามล�าดับโดยมี

สายพานล�าเลียงเป็นตัวน�ายางเข้าเครื่องรีดเครพจนได้

ยางเครพเป็นผืนยาวกว้างประมาณ  30 – 40  ซม.  ความ

หนา  1 – 3  มิลลิเมตร  ความยาว  5 – 10  เมตร  แต่

สามารถตัดให้มีความยาวตามความเหมาะสมของโรง
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หรือรถตากได้

 ส�าหรับโครงสร้างของเครื่องรีดเครพประกอบด้วย

เหล็กเหนียว ล่วนลูกกลิ้งท�าด้วยเหล็กหล่ออัดเพลา

ลักษณะดอกเซาะร่องเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีท้ัง

แบบหยาบและละเอียดตามล�าดับ ตัวอย่างเครื่องรีดเค

รพดอกหยาบจะก�าหนดขนาดลูกกลิ้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 

14 น้ิว ความยาว 28 นิ้ว มอเตอร์ขนาด 40 แรงม้า ผิว

หน้าลูกกลิ้งเซาะเป็นร่องกว้าง 2 หุน ลึก 1 หุน  ลักษณะ

ดอกเป็นรูปสี่เหล่ียมข้าวหลามตัดตามแนวระนาบมุม 20 

องศา  ความกว ้ างของดอกในแนวตั้ ง   20  มม. 

 เครื่องรีดเครพดอกกลางขนาดลูกกลิ้งเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 14 นิ้ว ความยาว 28 น้ิว มอเตอร์ขนาด 40 

แรงม้า ผิวหน้าลูกกลิ้งเซาะเป็นร่องกว้าง 11/2 หุน ลึก 1 

หุน  ลักษณะดอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดตามแนว

ระนาบมมุ 20 องศา ความกว้างของดอกในแนวตัง้ 15 มม. 

 ส่วนเครื่องรีดเครพดอกละเอียดจะก�าหนดขนาด

ลูกกลิ้งเส้นผ่านศูนย์กลางและมอเตอร์ขนาดเดียวกันกับ

เครื่องรีดเครพดอกหยาบ เพียงแต่ผิวหน้าลูกกลิ้งเซาะ

เป็นร่องกว้าง 1 หุน ลึก 1 มม. ลักษณะดอกเป็นรูป

ส่ีเหลี่ยมข้าวหลามตัดตามแนวระนาบมุม 15 องศา 

ความกว้างของดอกในแนวตั้ง  10 มม.

 ลักษณะการวางเครื่องรีดเครพ  ในการจัดวาง

เครื่องเครพเพ่ือให้สะดวกในการท�างาน  ตามการ

เคลื่อนที่ของยางที่รีดแล้ว  ก�าหนดจัดวางเป็น  2  แบบคือ  

การวางแบบตามกันไปข้างหน้ากับการวางเครื่องด้าน

ข้าง (ภาพที่ 1) การวางตามกันไปด้านหน้าค่อนข้าง

เหมาะสมกับการใช้สายพาน ในการรับส่งยางจากเครื่อง

แรกไปยังเครื่องถัดไป  ซึ่งพบการวางเครื่องเครพวิธีน้ีใน

โรงงานขนาดใหญ่ท่ีมีก�าลังการการผลิตวันละมากกว่า 

10 ตัน  ส่วนการวางเครื่องเครพแบบเคลื่อนท่ีด้านข้าง

เหมาะส�าหรับการรีดเครพที่ใช้แรงงานคน  สามารถรีด

ซ�้า ๆ  ได้ตามจ�านวนครั้งที่ต้องการ  ยางท่ีรีดแล้วจะจัด

กองไว้ด้านข้างคนงานรีดในเครื่องถัดไป ซึ่งสามารถน�า

ตารางท่ี 1 สมบตัทิางกายภาพของยางเครพบาง
ตามมาตรฐานยางแท่ง

0.04

0.60

0.60

0.50

30.0

40.0

70.0

ปริมาณสิ่งสกปรกสูงสุด (%)

ปริมาณสิ่งระเหย สูงสุด (%)

ปริมาณเถ้าสูงสุด (%)

ปริมาณไนโตรเจนสูงสุด (%)

ความอ่อนตัวยางเริ่มแรก, ต�่าสุด (Po)

ดัชนีความอ่อนตัว, ต�่าสุด (PRI)

ความหนืดมูนนี่ (ML1+4)100o C

สมบัติ

ยางเข้ารีตต่อกันไปได้เลย

สมบัติทางกายภาพของ
ยางเครพบาง

 การผลิตยางเครพคุณภาพดีตามมาตรฐาน GMP 

จะก�าหนดสมบัติทางกายภาพตามมาตรฐานยางแท่ง 

ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 

  เนื่องจากเกษตรกรท่ีผลิตยางก้อนถ้วยมักถูกกด

ราคา 10 - 15% ของราคาจ�าหน่าย ผลจากการประเมิน

ความชื้นในยางก้อนถ้วยด้วยสายตา ย่ิงผลิตจ�านวนมีด

กรีดมากขึ้น เกษตรกรก็ย่ิงขาดทุนมากขึ้นด้วย   แต่หาก

ผลิตเป็นยางเครพจะต้องลงทุนเพ่ิมอีกกิโลกรัมละไม่ต�่า

กว่า 2 บาท เมื่อจ�าหน่ายจะได้ราคาเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละไม่

ต�่ากว่า 10 บาท ดังนั้น หากเกษตรกรท่านใดมีความ

สนใจที่จะผลิตยางเครพ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7489 4307 
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สมบัติทางกายภาพของยางเครพบาง 
 การผลิตยางเครพคุณภาพดีตามมาตรฐาน GMP จะกําหนดสมบัติ
ทางกายภาพตามมาตรฐานยางแทง ดังนี้ 

ชนิดของ
ยาง 

ปริมาณสิ่ง
สกปรก 

สูงสุด (%) 

ปริมาณ 
สิ่งระเหย 

สูงสุด 
(%) 

ปริมาณ
เถา 

สูงสุด 
(%) 

ปริมาณ
ไนโตรเจ

น 
สูงสุด 
(%) 

ความ
ออนตัว

ยาง
เร่ิมแรก, 
ต่ําสุด 
(Po) 

ดัชนีความ
ออนตัว, 

ต่ําสุด (%) 
(PRI) 

ความหนืด
มูนน่ี 

(ML1+4)1
00oC 
สูงสุด 

ยางเครพ 0.040 0.60 0.60 0.50 30 40 70.0 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยางการวางเครื่องรดีเครพดานขาง 

 
ภาพที่ 2 ตัวอยางการวางเครื่องรดีเครพไปขางหนาแบบตอเนือ่ง 

 

 เน่ืองจากเกษตรกรที่ผลิตยางกอนถวยมักถูกกดราคา 10 - 15% 
ของราคาจําหนาย ผลจากการประเมินความช้ืนในยางกอนถวยดวย
สายตา ยิ่งผลิตจํานวนมีดกรีดมากข้ึน เกษตรกรก็ยิ่งขาดทุนมากขึ้นดวย   
แตหากผลิตเปนยางเครพจะตองลงทุนเพิ่มอีกกิโลกรัมละไมต่ํากวา 2 
บาท เม่ือจําหนายจะไดราคาเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละไมต่ํากวา 10 บาท 
ดังน้ันหากเกษตรกรทานใดมีความสนใจที่จะผลิตยางเครพ สามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ศูนยบริการทดสอบรับรองภาคใต อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา โทรศัพท 0 7489 4307  
 

ภาพที ่1 ตวัอย่างการวางเครือ่งรดีเครพ A: ด้านข้าง, B: ไปข้างหน้าแบบต่อเน่ือง

A

B
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ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย

ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา

 ยางพาราเป็นพืชที่มีความส�าคัญกับเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเป็นอย่างย่ิง เนื่องจากประเทศไทยเป็น

ประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก 

ในปี 2560 ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิต 4.840 ล้านตัน 

มีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางในรูปของยางแท่ง 

ยางแผ่นรมควัน น�้ายางข้น ยางแผ่นดิบ และยางชนิด

ต่างๆ จ�านวน 3.660 ล้านตัน โดยมีมูลค่าการส่งออก

มากกว่า 2.047 แสนล้านบาท ท�าให้ยางพาราเป็นสินค้า

เกษตรทีท่�ารายได้ให้แก่ประเทศเป็นจ�านวนมาก (Rubber 

Intelligence Unit, 2561)

 ในอดีตมีเพียงพื้นท่ีทางภาคใต้เท่าน้ันท่ีนิยมปลูก

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก แต่ต่อมารัฐบาลในยุค

ต่าง ๆ ได้สนับสนุนการปลูกยางพาราไปท่ัวทุกภูมิภาค

ของประเทศ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการน�้าพระราชหฤทัย

จากในหลวง หรือโครงการอีสานเขียว โครงการยาง 

1,000,000 ไร่ เป็นต้น ประกอบกับราคายางในอดีตที่เพิ่ม

สูงขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1 จึงเป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกร

หันไปนิยมปลูกยางพาราท่ัวทุกพ้ืนท่ี ส่งผลให้ปริมาณ

พ้ืนทีป่ลูกยางพาราในปี 2560 เพ่ิมสงูข้ึนเป็น 20.61 ล้านไร่ 

 จากปริมาณการปลูกยางพาราที่เพ่ิมมากข้ึนท�าให้

คาดว่าปริมาณไม้ยางพาราในประเทศจะเติบโตข้ึนราว

ร้อยละ 3 จาก 20 ล้านตัน ในปี 2559 เป็น 23 ล้านตัน ใน

ปี 2563 และจะเพิ่มขึ้นอีกราวร้อยละ 5 ต่อปี หรือคิดเป็น 

35 ล้านตัน ในปี 2573 จากการปลูกยางพาราใหม่ในปี 

2543 – 2548 แม้ว่าราคายางจะปรับตัวลดลง แต่การ

ปลูกยางพาราใหม่ในแต่ละปีก็ยังคงค่อนข้างคงท่ี 

เนื่องจากผลตอบแทนจากการปลูกยางพารายังคงสูง

กว่าการปลูกพืชเกษตรชนิดอื่นๆ ดังแสดงในภาพที่ 2

 ไม้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีได้รับความนิยม 

โดยประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ ซึ่งคิดเป็น

ร ้ อยละ  65  ของปริมาณไม ้ยางพาราที่ ผ ลิต ได ้ 

 ไม้ยางพาราแปรรูปของไทยมีความสามารถใน

การแข่งขันทั้งในแง่ของคุณภาพและราคาท่ีไม่แพงนัก 

และใกล้เคียงกับไม้ชนิดอื่น เนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งที่

สามารถแปรรูปได้ง่าย จึงมีความสามารถในการน�าไปใช้

ท�าเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุก่อสร้าง 

 นอกจากน้ี ไม้ยางพารายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เนื่องจากไม่ได้เป็นไม้ที่ได้จากการตัดไม้ท�าลายป่า 

 จากข้อมูลของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย พบ

ว่า ประเทศไทยมีการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปในปี 

2559 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 40,022 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น

จากปี 2558 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 28,393 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นเป็นร้อยละ 40.96 (สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย, 

2560) ท�าให้อุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราเติบโต

อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังปริมาณความต้องการน�าเข้าไม้

ยางพาราแปรรูปของประเทศจีน ซึ่งเป็นไปตามการขยาย

ตัวของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอสังหาริมทรัพย์ของ

ประเทศจีน ส่งผลให้ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์, ภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์, พรธิรัฐฐ์ พจนสุนทร และ อรอนงค์  เวียงแก้ว
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แปรรูปไม้ยางพาราจ�าเป็นต้องเพิ่มปริมาณการผลิต และ

มีความต้องการใช้แรงงานเพิ่มขึ้นตามล�าดับ 

 จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ใน

ปี 2561 มีโรงงานไม้ยางพาราทุกขนาดท้ังประเทศ

จ�านวนทั้งสิ้น 523 โรงงาน (ตารางที่ 1) ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้

จ�านวนแรงงานไม่น้อยกว่า 20,000 ราย  

 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันภาคการผลิตของไทย 

รวมทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราต้องประสบ

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณสมบัติตามท่ี

ต้องการ จนกลายเป็นอุปสรรคในการท�าธุรกิจ โดยผล

การศึกษาของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่า

ปัญหาแรงงานภาคอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน มีการ

โยกย้ายแรงงานไปโรงงานอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ป ัญหาค ่าจ ้างแรงงานสูง 

ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ผลิต แรงงานส่วนใหญ่เป็น

แรงงานไร้ฝีมือ และแรงงานภาคอุตสาหกรรมโยกย้ายไป

6 
 

แสดงในภาพที่  1 จึงเปนเหตุ จูงใจให เกษตรกรหันไปนิยมปลูก
ยางพาราทั่วทุกพื้นที่ สงผลใหปริมาณพื้นที่ปลูกยางพาราในป 2560 
เพิ่มสูงขึ้นเปน 20.61 ลานไร (การยางแหงประเทศไทย, 2560)  
 

 
 
ภาพที ่1  ราคายางระหวางป 2552 – 2556 (การยางแหงประเทศไทย, 
2560) 
 
 จากปริมาณการปลกูยางพาราที่เพิ่มมากขึ้นทําใหคาดวาปริมาณ
ไมยางพาราในประเทศจะเติบโตขึ้นราวรอยละ 3 จาก 20 ลานตันในป 
2559 เปน 23 ลานตัน ในป 2563 และจะเพิม่ขึ้นอีกราวรอยละ 5 ตอป 
หรือคิดเปน 35 ลานตัน ในป 2573 จากการปลูกยางพาราใหมในป 
2543 – 2548 แมวาราคายางจะปรับตวัลดลง แตการปลกูยางพารา
ใหมในแตละปก็ยงัคงคอนขางคงที่ เนื่องจากผลตอบแทนจากการปลูก
ยางพารายังคงสูงกวาการปลกูพืชเกษตรชนดิอ่ืนๆ ดังแสดงในภาพที่ 2 
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)

ภาพที่ 1 ราคายางระหว่างปี 2552 - 2556 (การยางแห่งประเทศไทย, 2560 ก) 7 
 

 
 
ภาพที ่2  คาดการณปริมาณไมยางพารา ระหวางป 2552 – 2573 
(การยางแหงประเทศไทย, 2560) 
 
 ไมยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่ไดรับความนิยม โดยประเทศไทย
เปนประเทศผูสงออกรายใหญ ซึ่งคิดเปนรอยละ 65 ของปริมาณไม
ยางพาราที่ผลิตได ไมยางพาราแปรรูปของไทยมีความสามารถในการ
แขงขันทั้งในแงของคุณภาพและราคาที่ไมแพงนัก และใกลเคียงกับไม
ชนิดอื่น  เนื่องจากเปนไม เนื้อแข็งที่สามารถแปรรูปไดงาย จึงมี
ความสามารถในการนําไปใชทําเฟอรนิ เจอร และวัสดุกอสราง 
นอกจากนี้ไมยางพารายังเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เนื่องจากไมไดเปนไม
ที่ไดจากการตัดไมทําลายปา จากขอมูลของสมาคมธุรกิจไมยางพารา
ไทย พบวาประเทศไทยมีการสงออกไมยางพาราแปรรูปในป 2559 ซึ่ง
มีมูลคาการสงออก 40,022 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2558 ซึ่งมีมูลคา
การสงออก 28,393 ลานบาท เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 40.96 (สมาคมธุรกิจ
ไมยางพาราไทย, 2560) ทําใหอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราเติบโต
อยางตอเนื่อง รวมทั้งปริมาณความตองการนําเขาไมยางพาราแปรรูป
ของประเทศจีน ซึ่ งเปนไปตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
เฟ อร นิ เจอร  และอ สั งห าริม ท รัพ ย ข องป ระเท ศ จีน  ส งผ ลให
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ภาพที่ 2 คาดการณ์ปริมาณไม้ยางพารา ระหว่างปี 2552 - 2573 (การยางแห่งประเทศไทย, 2560 ข)
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สู่ภาคบริการ อีกทั้งปัญหาอื่น ๆ เช่น แรงงานลาออก เพื่อ

ไปเรียนต่อ หรือท�ากิจการส่วนตัว แรงงานไม่มีความ

อดทน แรงงานไม่มีความตั้งใจ ไม่มีความกระตือรือร้นใน

การท�างาน แรงงานไม่มีความพร้อมในการท�างานไม่คุ้ม

ค่ากับค่าจ้างท่ีได้รับ และปัญหาการสื่อสารกับแรงงาน

ต่างด้าว (ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558)

 ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความ

ต้องการแรงงานของผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรม

แปรรูปไม้ยางพารา เพ่ือท่ีจะได้รับทราบสภาพปัญหา 

และความต้องการแรงงานท่ีแท้จริงของผู้ประกอบการ

โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ตลอดจนเพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และผู้

ใช้แรงงาน สามารถใช้ประโยชน์ในการก�าหนดนโยบาย

และวางแผนก�าลังแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และ

ความจ�าเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว การก�าหนดการ

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมท้ังใช้ใน

การตัดสินใจเรื่องต่างๆ อาทิ การลงทุน การขยายตลาด 

การย้ายฐานการผลิต อันจะช่วยเพ่ิมศักยภาพและขีด

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้

ยางพาราต่อไป

ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
แนวคิดความต้องการแรงงาน

 อุปสงค์และอุปทานแรงงานเก่ียวข้องกับพ้ืนฐาน

ด้านเศรษฐศาสตร์ โดยอุปทานแรงงาน (Labor supply) 

หมายถึงจ�านวนแรงงานในตลาดแรงงานที่มีทักษะ 

ความรู้ความสามารถตามท่ีองค์การต้องการ   อุปสงค์

แรงงาน (Labor demand) หมายถึงจ�านวนแรงงานที่

องค์การต้องการในอนาคต

 อุปสงค์แรงงานและอุปทานแรงงานเก่ียวข้องกับ

การวางแผนก�าลังคน หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 

เน่ืองจากการงานแผนทรัพยากรมนุษย์สัมพันธ์กับความ

ต้องการสินค้าผลิตภาพ หรือความสามารถของแรงงาน

ในการผลิตสินค้าแรงงานท่ีมีอยู่ในองค์การและตลาด

แรงงาน เพื่อเข้าใจอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ประการที่

ส�าคัญคือ การก�าหนดเงื่อนไขและการตอบสนอง 

ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น กรณีอุปสงค์แรงงานมากกว่า

อุปทานแรงงาน กรณีอุปสงค์แรงงานน้อยกว่าอุปทาน

แรงงาน กรณีอุปสงค์และอุปทานแรงงานเท่ากัน กรณี

อุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเกิดกรณีงานล้น

คน หน่วยงานอาจจัดอบรม และพัฒนาบุคลากรจัด

วางแผนสืบทอดต�าแหน่ง มีการเลื่อนต�าแหน่ง สรรหา

บุคลากรจากภายนอก จัดจ้างชั่วคราวหรือบางเวลาใช้

ระบบเหมาจ่ายหรือท�างานล่วงเวลา กรณีอุปสงค์แรงงาน

น้อยกว่าอุปทานแรงงาน เกิดกรณีคนล้นงาน หน่วยงาน

ต้องลดเงินเดือนบุคลากร ลดชั่วโมงการท�างาน แบ่งงาน

กันท�า เกษียณอายุบุคลากรกรก่อนก�าหนด จูงใจให้

บุคลากรลาออกก่อนก�าหนดเวลาโดยความสมัครใจหรือ

ใช้การเลิกจ้าง กรณีอุปสงค์แรงงานเท่ากับอุปทาน

แรงงานหน่วยงานอาจใช้วิธีแทนท่ีต�าแหน่ง โดยการจ้าง

งานใหม่หรือเปลี่ยนต�าแหน่งงานได้ ดังแสดงในภาพที่ 3

แนวคิดตลาดแรงงาน

  ในทางเศรษฐศาสตร์ (จุฑา, 2537) ได้จ�าแนก

ลั ก ษ ณ ะ ต ล า ด แ ร ง ง า น อ อ ก เ ป ็ น  5  แ บ บ  ดั ง นี้ 

 1. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (The perfect market)  

เป็นตลาดท่ีประกอบด้วยนายจ้างและลูกจ้างจ�านวนมาก 

นายจ้างแต่ละรายมักมีการแข่งขันและมีการว่าจ้าง

แรงงานเป็นสัดส่วนน้อย เมื่อเทียบกับการจ้างแรงงาน

ตารางท่ี 1 จ�านวนโรงงานแปรรปูไม้ยางพารา 
ปี 2561 

61

17

2

443

523

ตะวันออก

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตะวันตก 

ใต้

รวม

ภาค จ�านวนโรงงาน
(โรง)

ทีม่า: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2561)
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การคัดเลือก
การบรรจุ
การเล่ือนต�าแหน่ง

ภายใน :
- การฝึกอบรมและพัฒนา

- การจ่ายค่าตอบแทน

ภายนอก :
- การสรรหา

การเปล่ียนแปลงแผนขององค์กร
การชะลอการบรรจุ
การปลดออกจากงาน
การปลดออกจากต�าแหน่ง

การฝึกอบรมและพัฒนา
กรณีมีการคาดการณ์ว่า

อุปสงค์จะเกิดการเปล่ียนแปลงใน

อนาคต

สูง

สูง

ต่�า

ต่�า

อุปทานแรงงาน

อุป
สง

ค์แ
รง

งา
น

ของทั้งตลาด ฝ่ายคนงานก็แข่งด้วย ไม่มีสหภาพแรงงาน

ที่ท�าการผูกขาดแรงงาน ไม่มีกฎข้อบังคับของรัฐบาลหรือ

หน่วยงานของรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงข้องเก่ียวกับตลาด

แรงงาน หรือถ้ามีก็น้อยท่ีสุด นอกจากน้ี ตลาดแข่งขัน

สมบูรณ์ยังสมมติให้แรงงานท่ีประกอบอาชีพเดียวกัน

หรือท�างานในอุตสาหกรรมเดียวกันจะต้องมีคุณภาพ

และความสามารถเหมือนกัน การเข้าหรือออกจากตลาด

สามารถท�าได้อย่างเสรี นายจ้างสามารถเลิกกิจการและ

เลิกจ้างคนงาน ส่วนอัตราค่าจ้างจะถูกก�าหนดขึ้นโดย

อุปสงค์และอุปทานของแรงงานและค่าจ้างจะเปลี่ยนไป

ก็ต่อเมื่อปัจจัยทั้ง 2 อย่างได้เปลี่ยนไป นายจ้างแต่ละราย

หรอืคนงานแต่ละคนจะไม่มอีทิธิพลเหนอือตัราค่าจ้าง

 2. ตลาดนีโอคลาสสิค (The neoclassical mar-

ket) แนวคิดตลาดแรงงานแบบน้ีดัดแปลงมาจากตลาด

แข่งขันสมบูรณ์ เนื่องจากตลาดแข่งขันสมบูรณ์มักไม่เกิด

ขึ้น ตลาดแรงงานนีโอคลาสสิคจึงยอมรับความไม่

สมบูรณ์ของตลาดแรงงาน  นอกจากน้ี คนงานยังแตก

ต่างกันไปตามความรู้ ความสามารถ สภาพร่างกาย มี

สหภาพแรงงาน แต่ไม่มีอิทธิพลต่อตลาดแรงงานมาก

เกินไป อย่างไรก็ตาม อุปสงค์และอุปทานของแรงงานยัง

เป็นปัจจัยก�าหนดอัตราค่าจ้างในท้องตลาดแรงงาน ผู้ใช้

แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายจากอาชีพเดิมไปสู่อาชีพใหม่ 

หรือจากอุตสาหกรรมท่ีมีรายได้ต�่าไปสู่อุตสาหกรรมท่ีมี

รายได้สูง ดังนั้น ในระยะยาวอัตราค่าจ้างจะมีแนวโน้ม

เข้าสู่ระดับค่าจ้างในตลาดแข่งขันแรงงาน 

 3. ตลาดธรรมชาติ (The natural market)  จาก

การสังเกตของนักเศรษฐศาสตร์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ

ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 พบว่า อัตราค่าจ้างมีแนว

โน้มที่แตกต่างกันมากกว่ามีแนวโน้มท่ีจะเข้าสู ่ระดับ

เดียวกัน  ตลาดแรงงานแบบนี้มีแนวคิดว่า ความไม่

สมบูรณ์ของตลาดแรงงานเกิดข้ึนเพราะการขาดข่าวสาร

ข้อมูล คือ นายจ้างไม่รู้จักคนงานดีพอและคนงานก็ไม่

ทราบว่ามีต�าแหน่งงานว่างท่ีใด อย่างไรก็ตาม นายจ้าง

เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในตลาดแรงงาน อุปสงค์

และอุปทานของแรงงานของตลาดแบบธรรมชาตินี้ ไม่

สามารถก�าหนดอัตราค ่าจ ้างดุลยภาพได ้แน ่นอน

 4. ตลาดแรงงานภายใต้สถาบัน (The institutional 

market) เป็นตลาดท่ีประกอบด้วยสหภาพแรงงาน 

สมาคมนายจ้าง หรือสถาบันต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลก�าหนดข้ึน

มาในตลาดแรงงาน นโยบายของสถาบันเหล่านี้มี

ภาพที่ 3  เปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานแรงงาน (ที่มา: นิดาวรรณ, 2558)
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อิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของอัตราค่าจ้างมากกว่า

อิทธิพลของอุปสงค์หรืออุปทานของแรงงาน ดังนั้น อัตรา

ค่าจ้างในท้องตลาดจึงไม่จ�าเป็นจะต้องเกิดขึ้นตรงที่

อุปสงค์และอุปทานของแรงงานเท่ากันในระดับอัตราค่า

จ้างตามท้องตลาด จะมีท้ังผู ้มีงานท�าและผู ้ว ่างงาน

เนื่องจากตลาดแรงงานและต�าแหน่งงานว่างมีจ�ากัด 

อัตราค่าจ้างจะเปลี่ยนแปลงไปตามอ�านาจการต่อรอง

ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานหรือตามข้อก�าหนด

กฎหมายของฝ่ายรัฐบาล

 5. ตลาดแรงงานภายใต้การจัดการ (The man-

aged market) นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มน้ีเชื่อว่า ตลาด

แรงงานในปัจจุบันเป็นตลาดท่ีขาดความสมบูรณ์ที่สุด 

เ พ ร า ะ ต ล า ด แ ร ง ง า น มี ทั้ ง ส ม า ค ม น า ย จ ้ า ง 

สหภาพแรงงาน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพ่ือเพ่ิมอ�านาจต่อ

รอง มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลเข้ามา

เก่ียวข้องกับตลาดแรงงาน นอกจากน้ี แรงงานยังแตก

ต่างกันไปตามคุณภาพและสภาพร่างกาย ดังนั้น นัก

เศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้จึงมีความเห็นว่าตลาดแรงงานควร

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

   1) ตลาดแรงงานเป็นหน่วยย่อยหรือบุคคล 

(Compulsory individualism) คือ ไม่ให้มีการรวมตัวเป็น

สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงาน โดยพยายามจ�ากัด

หรือท�าลายการรวมตัวดังกล่าว เพ่ือบังคับให้ตลาด

แรงงานมีลักษณะใกล้เคียงกับตลาดแข่งขัน ฝ ่าย

นายจ้างหรือลูกจ้างไม่มีอ�านาจผูกขาด แต่ละคนเป็น

หน่วยของตลาดแรงงานและมีการแข่งขันซึ่งกันและกัน

   2) ตลาดแรงงานภายใต้การก�าหนดร่วม (Collec-

tive determination) คือ รัฐบาลเป็นผู้ก�าหนดอัตราค่า

จ้างเสียเองแทนท่ีจะก�าหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่า

จ้างของคนงานในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละอาชีพก็ได้ เช่น 

อาจจะก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าหรืออัตราค่าจ้างขั้นสูง 

ตลาดประเภทนี้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลแทนที่จะเกิดข้ึน

โดยการกระท�าของฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้าง การจัด

ในลักษณะนี้ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงาน

แนวคิดการวิเคราะห์แรงงานจากตลาดแรงงาน

 บุญเดิม (2553) ได้อธิบายวิธีการวิเคราะห์แรงงาน

จากตลาดแรงงาน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ การ

วิเคราะห์จากอุปทานแรงงานและอุปสงค์แรงงาน 

กระบวนการวิเคราะห์อุปทานแรงงาน คือ การศึกษา

ปริมาณแรงงานในตลาดแรงงาน ซึ่ งหน ่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการผลิตแรงงานมีการวางแผนและก�าหนด

นโยบายการผลิตแรงงานของแต ่ละหน ่วยงานใน

ภาวะการณ์ปัจจุบัน ส่วนกระบวนการวิเคราะห์อุปสงค์

แรงงาน คือกระบวนการที่เก่ียวข้องกับนโยบายของ

หน่วยงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใน

องค์การต้องวางแผนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน การ

วิเคราะห์ส่วนต่างของแรงงานระหว่างความต้องการ

แรงงานภายในองค์การและแรงงานท่ีมีอยู ่ในตลาด

แรงงานเพ่ือน�าไปสู ่กลยุทธ์การวางแผนก�าลังคนของ

หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ เป็นกระบวนการ

วิเคราะห์ความต้องการแรงงานจากหน่วยงานภายนอก

องค์การ 

 กระบวนการวิเคราะห์แรงงาน ประกอบด้วย 4 

ขั้นตอน ดังแสดงข้อมูลในภาพที่ 4 ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์อุปสงค์แรงงานหรือก�าลังคน

ขององค์การหรือหน่วยงาน การก�าหนดความต้องการ

แรงงานโดยวิเคราะห์จ�านวนแรงงานที่มีอยู่ในหน่วยงาน 

 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์อุปทานแรงงาน คือการศึกษา

จ�านวนแรงงานในตลาดแรงงาน หรือ แรงงานที่มีอยู่ว่ามี

ความสัมพันธ์กับความต้องการแรงงานของหน่วยงาน

อย่างไร 

 ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ส่วนต่างแรงงาน (Gap anal-

ysis) หรือก�าลังคน คือการวิเคราะห์ส่วนต่างของความ

ต้องการแรงงานในหน่วยงานหรืออุปสงค์แรงงานและ

จ�านวนแรงงานที่มีอยู ่ในตลาดแรงงานหรืออุปทาน

แรงงาน 

 ขั้นที่ 4 การพัฒนากลยุทธ์การวางแผนแรงงานให้

สอดคล้องกัน เป็นการวิเคราะห์การวางแผนแรงงานจาก

ภายในองค์การหรือหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1. ศึกษาและส�ารวจสภาพทั่วไปของปัญหาและ

อุปสรรคด้านแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา 

 2. ส�ารวจคุณสมบัติและลักษณะของแรงงานที่ผู้
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ประกอบการต้องการ 

ขอบเขตการศึกษา
 1. สภาพท่ัวไปด้านแรงงานของอุตสาหกรรม

แปรรูปไม้ยางพารา และความต้องการแรงงานของผู้

ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา

 2. ศึกษาทุกพ้ืนท่ี ท่ีมีโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 

หรือโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

 3. ศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 

2561

วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) 

เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นใน

ทุก ๆ ด้าน โดยศึกษารวบรวมจากเอกสาร งานวิจัย 

วารสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูล

ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ แ น ว คิ ด ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร แ ร ง ง า น

 2. การวิจัยภาคสนาม (Survey research) เป็นการ

ศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากภาคสนาม 

โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ี

เป็นผู ้บริหาร หรือผู ้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจ้าง

แรงงานของผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้

ยางพารา

ภาพที่ 4 กระบวนการวิเคราะห์แรงงานขององค์กร (ที่มา: นิดาวรรณ, 2558)

15 
 

ห น วยงาน ห รือ อุปสงค แรงงาน และจําน วน แรงงาน ที่ มี อยู ใน
ตลาดแรงงานหรืออุปทานแรงงาน  

ขั้ นที่  4 การพั ฒ นากลยุทธการวางแผนแรงงานให
สอดคลองกัน เปนการวิเคราะห การวางแผนแรงงานจากภายใน
องคการหรือหนวยงาน 

 

 
  
ภาพที ่4  กระบวนการวเิคราะหแรงงานขององคกร  
ที่มา: นิดาวรรณ สุบรรณเสนีย (2558) 
 

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วของ 
 
 พันธดิฐ เทียนทอง (2553) ไดทําการศึกษาปจจัยการผลิตที่มี
อิทธิพลตอผลผลิตของโรงงานแปรรูปไมยางพาราในจังหวัดสุราษฎร
ธานี  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทั่วไป และศึกษาปจจัยการ
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ประชากรที่ท�าการศึกษาแบบส�ารวจ เป็น

ประชากรที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาแรงงานของผู้

ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ได้แก่ผู้

บริหาร หรือ ผู ้ปฏิบัติงานที่ด�าเนินการด้านการจัดหา

แรงงาน ซึ่งมีสถานประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูป

ไม้ยางพาราทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 523 แห่ง

 2. การเลือกกลุ ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัยเลือกตัวแทน

ประชากรเป็นสถานประกอบการจ�านวน 85 แห่ง เป็น

ประชากรที่ศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน โดยจ�านวน

ของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้

สูตรในการค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายของ

ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยก�าหนดระดับความ

เชือ่มัน่ทีร้่อยละ 90 และความผดิพลาดไม่เกินร้อยละ 10 จะ

ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 85 ตัวอย่าง ตามสูตร

 n = N / (1+Ne2  )

 n = 523 / [1 + (523)(0.1)2 ]

 n = 85

 เมื่อ n = จ�านวนตัวอย่าง

 N = จ�านวนประชากรที่ศึกษา

 e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ก�าหนด 0.1 (10%)

 ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบก�าหนดจ�านวน (Quo-

ta sampling) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุม เลือกสถาน

ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา โดยใช้

ระบบสัดส่วนตามจ�านวนสมาชิก ได้จ�านวนตัวอย่างใน

แต่ละภาค ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2

 ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู ้วิจัยเลือก

กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident sampling)

การทดสอบเครื่องมือ

 ก่อนท่ีจะท�าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น ผู้วิจัยได้ท�า

แบบสอบถามโดยให้ผู ้เชี่ยวชาญได้ท�าการตรวจสอบ

ความถูกต้องตามเนื้อหา (Content validity) แนะน�า 

แก้ไข เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหา 

จากนั้นผู ้วิจัยได้ท�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ผ่านการ

ตรวจ แก้ไข ให้เหมาะสม แล้วน�าไปทดลองใช้เก็บข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่าง 30 ราย จากนั้นผู้วิจัยได้ท�าการตรวจ

คุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาความเที่ยงของข้อมูล 

ได้ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.87 ซึ่งเกิน 0.70 

ถือว่ามีค่าความเท่ียงพอท่ีจะน�าไปเก็บรวบรวมข้อมูลมา

วิเคราะห์ได้

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ข ้อมูลจากเอกสาร จะใช้วิธี

แจกแจงจัดหมวดหมู่ข้อมูล และใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย น�าเสนอในรูปแบบของตาราง 

และวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis)

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เป็นการ

วิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณ (Qualitative analysis) โดยใช้

ข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลโดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา 

และน�ามาอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดที่ตั้งไว้ พร้อมข้อ

เสนอแนะ

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้

ประกอบการโรงงานแปรรูปไม้ยาง ร้อยละ 83.53 ส่วน

ใหญ่มีแรงงานน้อยกว่า 50 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มี

มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนใหญ่ไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 52.12 และมีแนวโน้มที่จะไม่ขยายกิจการคิดเป็น

ตารางท่ี 2 กลุม่ตัวอย่าง จดัท�าตามแบบ
สดัส่วนประชากร
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ร้อยละ 54.12 ซึ่งใกล้เคียงกับผู้ประกอบการที่มีแนวโน้ม

ขยายกิจการคิดเป็นร้อยละ 45.88 (ตารางที่ 3)

 นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า ผู้ประกอบการ

ที่เป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่

ขยายกิจการคิดเป็นร้อยละ 56.34 และผู้ประกอบการท่ี

เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ หรือผลิตภัณฑ์จากไม้

ยางพาราส่วนใหญ่มีแนวโน้มขยายกิจการ คิดเป็น

ร้อยละ 57.14 

ประเภทของแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการ

 จากการศึกษาพบว่า ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่

ต้องการแรงงานท้ังชายและหญิงโดยไม่ระบุเพศ คิดเป็น

ร้อยละ 57.65 และส่วนใหญ่ต้องการแรงงานท่ีมีความ

สามารถในการแปรรูปไม้ คิดเป็นร้อยละ 65.88 โดย

มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.29 

รองลงมาคือ แรงงานที่มีอายุระหว่าง 31 – 4 0 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 44.71(ตารางที่ 4)

ปัญหาและอุปสรรคด้านแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อ

การด�าเนินกิจการ

 ส�าหรับปัญหาและอุปสรรคด้านแรงงานท่ีส่งผลก

ระทบต่อการด�าเนินกิจการ แบ่งออกเป็น 5 ปัจจัย ได้แก่ 

ปัจจัยด้านค่าจ้างแรงงาน ปัจจัยด้านสวัสดิการ ปัจจัย

ด้านฝีมือแรงงาน ปัจจัยด้านกฎหมาย และปัจจัยด้าน

การเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนท่ี

ได้มาจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ดังนี้

 1.00 – 1.80 หมายความว่า เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการด�าเนินงานในระดับน้อยที่สุด

 1.81 – 2.60 หมายความว่า เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการด�าเนินงานในระดับน้อย

 2.61 – 3.40 หมายความว่า เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการด�าเนินงานในระดับปานกลาง

 3.41 – 4.20 หมายความว่า เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการด�าเนินงานในระดับมาก

 4.21 – 5.00  หมายความว่า เป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการด�าเนินงานในระดับมากที่สุด

 โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของปัญหาและ

อุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินกิจการได้ ดังแสดง

ไว้ในตารางที่ 5

 จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าจะเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการ

ด�าเนินกิจการมากที่สุด คือ การปรับขึ้นค่าแรงข้ันต�่า 

(3.32) รองลงมาคือ ระดับค่าจ้างในปัจจุบัน (3.29) ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูป

ไม้ยางพารามีความกังวลในเรื่องของต้นทุนในการผลิต 

และขีดความสามารถในการแข่งขันมากท่ีสุด และ

ปัญหาท่ีผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าจะเป็น

ปัญหาที่ส่งผลต่อการด�าเนินกิจการน้อยท่ีสุด คือ ความ

เข้มงวดของกฎหมายแรงงานอื่น ๆ เนื่องจากในปัจจุบันผู้

ประกอบการส่วนใหญ่ได้ด�าเนินการได้อย่างถูกต้องเป็น

ไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ส่วนประเด็นปัญหาที่ผู ้

ประกอบการมีความคิดเห็นแตกต่างกันมากที่สุด คือ การ

จ้างแรงงานต่างด้าว (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.52) 

และประเด็นปัญหาที่ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นแตก

ต่างกันน้อยที่สุด คือ ความเข้มงวดของกฎหมายแรงงาน

อื่น ๆ (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48)

คุณลักษณะของแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการ

 ส�าหรับคุณลักษณะของแรงงานท่ีผู้ประกอบการ

ต้องการ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 10 รายการ โดยมีเกณฑ์

ในการให้คะแนนที่ได้มาจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ดังนี้

 1.00 – 1.80 หมายความว่า คุณลักษณะของ

แรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการน้อยที่สุด

 1.81 – 2.60 หมายความว่า คุณลักษณะของ

แรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการน้อย

 2.61 – 3.40 หมายความว่า คุณลักษณะของ

แรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการปานกลาง

 3.41 – 4.20 หมายความว่า คุณลักษณะของ

แรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการมาก

 4.21 – 5.00 หมายความว่าคุณลักษณะของ

แรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุด

 โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของคุณลักษณะ

ของแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการได้ไว้ในตารางที่ 6

 จากตารางที่  6 จะเห็นได้ว ่าคุณลักษณะของ

แรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุด 3 ล�าดับแรก 

ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต (4.52) มีความ
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ขยัน อดทน สู้งาน (4.49) และสามารถท�างานเป็นทีมร่วม

กับผู้อื่นได้ (4.35) คุณลักษณะของแรงงานท่ีผู้ประกอบ

การต้องการน้อยท่ีสุด คือ มีทักษะภาษาต่างประเทศ 

(2.74) 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่

ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือคนไทย ท�าให้มี

ความจ�าเป็นต้องจ้างงานแรงงานต่างด้าว แต่ในการจ้าง

แรงงานต่างด้าวตามข้อก�าหนด MOU มีข้อบังคับท่ีไม่

เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจ และต้องใช้ระยะเวลาในการ

ด�าเนินการประมาณ 2 – 3 วันท�าการ และต้องด�าเนินการ

ต่ออายุก่อน 3 เดือน ตามข้อก�าหนด ท�าให้ส ่งผล

กระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในการส�ารองจ่าย

ให้กับแรงงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ภายในระยะเวลา

อันสั้น นอกจากน้ี ผู้ประกอบการมีความต้องการให้ภาค

รัฐได้เข้ามาช่วยในการจัดหาแรงงานคนไทยให้กับผู ้

ประกอบการ และลดขั้นตอนในการด�าเนินการเก่ียวกับ

การจ้างแรงงานต่างด้าว เพ่ือเป็นการลดภาระและค่าใช้

จ ่ายให้แก่ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้

ตารางท่ี 3 จ�านวน และ ร้อยละ ของกลุม่ตวัอย่าง จ�าแนกตามลกัษณะของข้อมูลท่ัวไป 1
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ลักษณะการประกอบการ

- โรงงานแปรรูปน�้ายาง

- โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา

จ�านวนบุคลากร/แรงงาน

- น้อยกว่า 50 คน

- ระหว่าง 51 - 100 คน

- ระหว่าง 101 - 150 คน

- ระหว่าง 151 - 200 คน

- มากกว่า 200 คน

มูลค่าของสินทรัพย์ถาวร

- ไม่เกิน 50 ล้านบาท (S)

- ระหว่าง 51 - 200 ล้านบาท (M)

- มากกว่า 200 ล้านบาท (L)

แนวโน้มการขยายกิจการ

- ไม่ขยายกิจการ

- ขยายกิจการ

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการ จ�านวน ร้อยละ

1 N = 85
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ยางพาราของไทยในอนาคต

 
สรุปผลการศึกษา

 การศึกษาความต้องการแรงงานของผู้ประกอบ

การในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา มีวัตถุประสงค์

เ พ่ือศึกษาและส�ารวจสภาพท่ัวไปของป ัญหาและ

อุปสรรคด้านแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา 

และเพ่ือส�ารวจคุณสมบัติและลักษณะของแรงงานท่ีผู้

ประกอบการต้องการ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ

โดยการส�ารวจภาคสนาม การใช้แบบสอบถาม และการ

สัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติย

ภูมิโดยการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ส�าหรับ

การส�ารวจโดยแบบสอบถามใช้วิธีเลือกตัวแทนประชากร

โดยการค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายของ 

ทาโร ยามาเน่ โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 

ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 10 ได้ตัวแทนประชากร

ท้ังสิ้น 85 แห่งจากผู้ประกอบการท่ัวประเทศท้ังสิ้น 523 

แห่ง และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบก�าหนดจ�านวนเพ่ือ

ความครอบคลุมของกลุ่มตัวอย่างในทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งผู้ที่

ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานด้านแรงงาน เพ่ือให้ทราบถึง

ข้อมูลทั่วไปของสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนิน

งาน และแนวคิดความต้องการแรงงานของผู้ประกอบ

การในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา 

 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปไม้ยาง คิดเป็นร้อยละ 

83.53 ซึ่งส่วนใหญ่มีแรงงานน้อยกว่า 50 คน คิดเป็นร้อย

ละ 40 และส่วนใหญ่มีมูลค่าของสินทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้าน

ตารางท่ี 4 จ�านวน และ ร้อยละ ของกลุม่ตวัอย่าง จ�าแนกตามประเภทของแรงงาน 
ท่ีผู้ประกอบการต้องการ 1
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0

0

42.35

0.00

57.65

34.12

65.88

55.29

44.71

0.00

0.00

เพศ

- ชาย

- หญิง

- ไม่ระบุ

ความสามารถเฉพาะ

- ไม่ต้องการ

- ต้องการ (การแปรรูปไม้)

ช่วงอายุของแรงงานที่ต้องการ

- ระหว่าง 18 - 30 ปี

- ระหว่าง 31 - 40 ปี

- ระหว่าง 41 - 50 ปี

- มากกว่า 50 ปี

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการ จ�านวน ร้อยละ

1 N = 85
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ตารางท่ี 5 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัของปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการด�าเนินกิจการ1

3.29

3.32

2.51

2.84

2.68

2.89

2.75

1.88

3.19

2.67

2.36

3.04

1.61

1.19

2.68

2.39

2.72

1.22

0.97

1.03

1.08

1.06

1.15

1.06

1.26

1.00

1.11

0.96

0.94

1.52

1.01

0.48

1.25

1.16

1.18

0.54

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

ปานกลาง

น้อยที่สุด

น้อยที่สุด

ปานกลาง

น้อย

ปานกลาง

น้อยที่สุด

ปัจจัยด้านค่าจ้างแรงงาน (2.99) 

- ระดับค่าจ้างแรงงานในปัจจุบัน

- การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่า

- การจ่ายเงินค่าล่วงเวลา

- ค่าจ้างแรงงานไม่คุ้มค่ากับประสิทธิภาพในการท�างาน

ปัจจัยด้านสวัสดิการ (2.55)

- การจัดหาที่พักให้แรงงาน

- การตรวจสุขภาพประจ�าปี

- การจ่ายเงินประกันสังคม

- การเกิดอุบัติเหตุในการท�างาน

ปัจจัยด้านฝีมือแรงงาน (2.74)

- แรงงานไม่มีฝีมือ ขาดทักษะ

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ฝึกอบรมสูง

- แรงงานไม่ได้ท�างานที่ตนถนัด

ปัจจัยด้านกฎหมาย (1.95)

- การจ้างแรงงานต่างด้าว

- การจัดหาแรงงานพิการ

- ความเข้มงวดของกฎหมายแรงงานอื่น ๆ

ปัจจัยด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน (2.04)

- กลับภูมิล�าเนาเดิม

- ลาออกไปท�างานในอุตสาหกรรมอื่น

- ลาออกไปท�างานในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราอื่น

- ลาออกจากอุบัติเหตุในการท�างาน

ประเดน็ปัญหา ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ระดับปัญหา

1 N = 85
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บาท คิดเป ็นร ้อยละ 52.12 นอกจากนี้ ยังพบว ่า 

ผู ้ประกอบการโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราส่วนใหญ่มี

แนวโน้มไม่ขยายกิจการร้อยละ 56.34 และผู้ประกอบ

การที่เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตภัณฑ์จากไม้

ยางพาราส่วนใหญ่มีแนวโน้มขยายกิจการ ร้อยละ 57.14

 ในด้านประเภทของแรงงานพบว่า ผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่ต้องการแรงงานท่ีมีความสามารถในการ

แปรรูปไม้คิดเป็นร้อยละ 65.88 โดยไม่ระบุเพศคิดเป็น 

ร้อยละ 57.65 มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี มากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 55.29 และรองลงมาคือ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 44.71 

 ส� า ห รั บ ป ั ญ ห า ท่ี ผู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส ่ ว น ใ ห ญ ่

มีความเห็นว่าเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อการด�าเนินกิจการ

มากที่สุด คือ การปรับข้ึนค่าแรงขั้นต�่า (3.32) รองลงมา 

คือ ระดับค่าจ้างในปัจจุบัน (3.29) และปัญหาที่ผู ้

ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าจะเป็นปัญหาท่ีส่ง

ผลต่อการด�าเนินกิจการน้อยที่สุด คือ ความเข้มงวดของ

กฎหมายแรงงานอื่นๆ (1.19) ประเด็นปัญหาที่ผู้ประกอบ

การมีความเห็นแตกต่างกันมากที่สุด คือ การจ้างแรงงาน

ต่างด้าว (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.52) และประเด็น

ปัญหาที่ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นแตกต่างกันน้อย

ท่ีสุด คือ ความเข้มงวดของกฎหมายแรงงานอื่นๆ (ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48)

 ในประเด็นเก่ียวกับคุณลักษณะของแรงงานที่ผู ้

ประกอบการต้องการมากท่ีสุด 3 ล�าดับแรก ได้แก่ มี

คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต (4.52) มีความขยัน 

อดทน สู้งาน (4.49) และสามารถท�างานเป็นทีมร่วมกับผู้

อื่นได้ (4.35) คุณลักษณะของแรงงานที่ผู้ประกอบการ

ต้องการน้อยที่สุด คือ มีทักษะภาษาต่างประเทศ (2.74) 

ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. ภาครัฐสามารถน�าข้อมูลจากการศึกษาไปใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาด้านแรงงานให้ตอบสนอง

ความต้องการภาคการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคณุลกัษณะของแรงงานท่ีผูป้ระกอบการต้องการ1

4.49

4.27

4.22

4.52

4.11

4.26

2.74

4.28

4.35

3.96

0.63

0.81

0.73

0.68

0.74

0.71

1.01

0.67

0.67

0.84

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

ปานกลาง

มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

1. มีความขยัน อดทน สู้งาน

2. มีฝีมือแรงงาน มีประสบการณ์

3. มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่ท�า

4. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต

5. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้

6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี

7. มีทักษะภาษาต่างประเทศ

8. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

9. สามารถท�างานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

10. มีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คุณลกัษณะของแรงงาน ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ระดับความ

ต้องการ

1 N = 85
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ยางพารา

 2. สถาบันการศึกษาสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปใช้

ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ

ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา

 3. ผู้ประกอบการสามารน�าข้อมูลจากการศึกษาไป

ใช้ในการวางแผนในการจัดหาแรงงานให้ตรงกับความ

ต้องการ 

 ค�าขอบคุณ
 งานวิจัยฉบับน้ีส�าเร็จลุล ่วงได ้ ผู ้ วิจัยต ้องขอ

ขอบคุณผู ้ประกอบการโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา 

โรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และโรงงาน

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราทุกท่าน ท่ีได้สละเวลา

และให้ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์แก่ผู ้วิจัย

ด้วยความเต็มใจ รวมไปถึงขอขอบคุณพนักงานการยาง

แห่งประเทศไทยในจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือใน

การประสานงานในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลใน

การวิจัยครั้งนี้ 
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กายวิภาคศาสตร์ของใบยางลูกผสมชุด 
RRI-CH-38

1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร
2 สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
3 ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
4 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หทัยกาญจน์ สิทธา1, สุพินยา จันทร์มี1, ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์2, อารมณ์ โรจน์สุจิตร3 

และ ปวีณา ไตรเพิ่ม4

 กายวิภาคศาสตร์และสัณฐานวิทยาของใบมี

ความส�าคัญต่อการเกิดโรคในพืช (De Costa et al., 

2006; Lee et al., 1999; Evert, 2006; Mmbaga et al. 

1994) การการคายน�้า (Evert, 2006) หรือการทนแล้ง 

(พัชรียา และคณะ, 2560) เป็นต้น 

 ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษกายวิภาคศาสตร์

ของใบยางพันธุ์ต่างๆ มากนัก ท่ีมีรายงานไว้ เช่น งาน

วิจัยของ Sena Gomes and Kozlowski (1988) ซึ่งได้

ศึกษาลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของปากใบและชั้น

แวกซ์ของโกโก้และยางจ�านวน 3 พันธุ์ ในระยะต้นกล้า 

พบว่า ปากใบของใบยางจะอยู่ด้านหลังใบเท่าน้ัน ความ

ยาวและความกว้างของปากใบแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติในแต่ละพันธุ์ ความถ่ีของปากใบใน

แต่ละพันธุ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ลักษณะผิวด้านหลังใบ (Abaxial) และท้องใบ (Adaxial) 

มีความแปรผันเป็นอย่างมาก โดยชั้นแวกซ์ของผิวด้าน

หลังใบจะมีลักษณะเป็นสันหนาล้อมรอบปากใบ มี

ลักษณะคล้าย Air chamber ท�าให้ลักษณะผิวใบคล้าย

ร่างแห (Loose reticulum) ส่วนผิวด้านท้องใบมีลักษณะ

เป็นสันขรุขระ

 พัชรียา และคณะ (2560) ได้ศึกษาลักษณะ

กายวิภาคศาสตร์และสัญฐานวิทยาของใบยางจาก

แหล่งก�าเนิดจ�านวน 160 สายพันธุ์ พบว่า ความหนาของ

ใบยางอยู่ระหว่าง 0.15-0.22 มิลลิเมตร เน้ือเย่ือภายใน

ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ ความหนาของ

เนื้อเย่ือผิวด้านบน (Upper epidermis) อยู่ระว่าง 4.8-

12.5 ไมโครเมตร ด้านบนของเนื้อเยื่อผิว (Epidermis) มี

คิวตินเคลือบ (Cuticle) มีความหนาอยู่ระหว่าง 1.6-7.1 

ไมโครเมตร ส่วนเนื้อเยื่อผิวด้านล่าง (Lower epidermis) 

มีปากใบ (Stoma) ชั้นน้ีมีความหนาเฉลี่ย 4.8-11.5 

ไมโครเมตร ปากใบของยางท้ังหมดเป็นแบบ Paracytic 

ส่วนชั้นพาลิเสด มีโซฟิลล์ (Palisade mesophyll) เกิดขึ้น

ทั้ง 2 ด้าน ถัดจากชั้นเน้ือเย่ือผิวบนและล่าง และมีชั้นส

ปองจี มีโซฟิลล์ (Spongy mesophyll) อยู่ตรงกลาง

ระหว่างชั้นพาลิเสด มีโซฟิลล์ บนและล่าง

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากายวิภาคศาสตร์ของใบ

ยางลูกผสมชุด RRI-CH-38 จ�านวน 60 สายพันธุ์ เปรียบ

เทียบกับพันธุ์ RRIM 600 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน

ส�าหรับน�าไปใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ยางต่อไป

วิธีการศึกษา
ตัวอย่างใบ

 ตัวอย่างใบยางทุกพันธุ์ได้จากแปลงในศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี (ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 
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จ.สุราษฎร์ธานี) โดยเก็บตัวอย่างใบพันธุ์ละ 5 ต้น แต่ละ

ต้นเก็บตัวอย่างใบเพสลาดสมบูรณ์ อายุ 2 สัปดาห์ ที่ไม่

เป็นโรคมาต้นละ 4 ใบ (ใช้ใบย่อยกลาง) เพ่ือศึกษา

ลักษณะพื้นผิวของแผ่นใบจ�านวน 1 ใบต่อต้น และศึกษา

เนื้อเยื่อแผ่นใบจ�านวน 3 ใบต่อต้น

การศึกษาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Light 

microscope) 

 ศึกษาปากใบและลักษณะพ้ืนผิวของแผ่นใบท้ัง

ด้านหลังใบและท้องใบ ใช้วิธีการ Clearing โดยตัดแผ่น

ใบเป็นชิ้นขนาด 1x1 เซนติเมตร แช่ในสารละลาย 10% 

KOH จนใส และย้อมด้วยสี Chlorazol black E จัดท�า

สไลด์ถาวรโดยใช้ DPX mountant เป็น Mounting me-

dia ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์  ใช้สถานที่ศึกษา ณ ห้อง

ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร ์ของพืช ศูนย ์ วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี

 ศึกษาเน้ือเย่ือแผ่นใบ โดยตัดแผ่นใบบริเวณกลาง

ใบเป็นชิ้นขนาด 1x1 เซนติเมตร แล้วคงสภาพชิ้นส่วนใบ

ตามวิธีของ Stenglein et al. (2005) และเตรียมเนื้อเยื่อ

เพ่ือตัดเนื้อเย่ือพืชโดยวิธี Paraffin sectioning ตามวิธี

ของ Johansen (1940) ย้อมด้วยสี Fast green และ Saf-

ranin จัดท�าสไลด์ถาวร โดยใช้ DPX mountant เป็น 

Mounting media ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ใช้สถานท่ี

ศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของพืช ภาค

วิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

ส่องกราด (Scaning electron microscope)

 ศึกษาปากใบและลักษณะพ้ืนผิวของแผ่นใบท้ัง

ด้านท้องใบและหลังใบ โดยคงสภาพชิ้นส่วนใบและ

เตรียมตัวอย่างใบตามวิธีของ Stenglein et al. (2005) 

และ da Silva Mores et al. (2009) ณ ศูนย์เครื่องมือวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ผลการทดลองและวิจารณ์

เนื้อเยื่อแผ่นใบ

 ใบยางทุกสายพันธุ์มีขอบใบงุ้มลง (ภาพที่ 1b) มี

ความหนาใบเฉลี่ย 107.48 ไมโครเมตร โดยสายพันธุ์ที่มี

ความหนาใบเฉลี่ยต�่ าสุดและสูงสุด ได ้แก ่  RRI-

CH-38-822 และ RRI-CH-38-926 ซึ่งมีความหนาใบ

เฉลี่ยเท่ากับ 80.75 และ 133.38 ไมโครเมตร ตามล�าดับ 

ในขณะที่พันธุ ์ RRIM 600 มีความหนาใบ 135.01 

ไมโครเมตร 

 เนื้อเย่ือแผ่นใบมีองค์ประกอบแต่ละชั้นเหมือนกัน

ทุกสายพันธุ์ (ภาพที่ 1a) คือ ชั้นเคลือบคิวตินผิวนอกสุด 

(Cuticle) ด้านบนมีความหนาน้อยกว่าด้านล่างของแผ่น

ใบ โดยชั้นเคลือบคิวตินด้านบนมีความหนาระหว่าง 

2.06 - 5.56 ไมโครเมตร (เฉลี่ย 2.85 ไมโครเมตร) คิดเป็น

เพียง 3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับความหนาใบ ในขณะที่

ชั้นเคลือบคิวตินด้านล่าง มีความหนาระหว่าง 7.75 

-13.18 ไมโครเมตร (เฉลี่ย 10.65 ไมโครเมตร) คิดเป็น

สัดส่วน 10 เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ 

 เนื้อเย่ือผิว (Epidermis) ทั้งด้านบนและด้านล่าง 

มีชั้นเซลล์เพียง 1 แถว ความหนาของเนื้อเยื่อผิวด้านบน

และด้านล่างอยู่ระหว่าง 8.16 - 14.05 ไมโครเมตร (เฉลี่ย 

10.85 ไมโครเมตร) และ  6.65 - 13.18 ไมโครเมตร 

(เฉลี่ย 9.85 ไมโครเมตร) ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนด้าน

ละ 10 เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ 

 เน้ือเย่ือชั้นพาลิเสด (Palisade) มีท้ังด้านบนและ

ด้านล่าง แต่ละด้านมีเซลล์เพียงชั้นเดียว โดยเน้ือเย่ือพา

ลิเสดด้านบน (ภาพที่ 1a, 1c) มักหนากว่าด้านล่างอย่าง

ชัดเจน ด้านบนมีความหนาระหว่าง 29.85 - 64.03 

ไมโครเมตร (เฉลี่ย 44.54 ไมโครเมตร) คิดเป็น 41 

เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ ส่วนด้านล่างมีความหนา

ระหว่าง 10.75 - 19.99 ไมโครเมตร (เฉลี่ย 15.54 

ไมโครเมตร) คิดเป็นสัดส่วนเพียง 14 เปอร์เซ็นต์ของ

ความหนาใบ    

 เนื้อเย่ือสปองจี (Spongy) ประกอบไปด้วยเซลล์ 

3-4 ชั้น แทรกกันหลวม ๆ ระหว่างเนื้อเยื่อชั้นพาลิเสดบน

และล่าง (ภาพท่ี 1d) ชั้นนี้มีความหนาระหว่าง 9.60 - 

17.20 ไมโครเมตร (เฉลี่ย 13.21 ไมโครเมตร) คิดเป็น 12 

เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ มีสัดส่วนความหนาแน่น

ของเซลล์ชั้นสปองจีต่อความหนาของชั้นน้ีเฉลี่ยเท่ากับ 

4.11 ในขณะท่ีพันธุ์ RRIM 600 มีองค์ประกอบของ

เนื้อเย่ือแผ่นใบเหมือนกับพันธุ ์ยางลูกผสมชุด RRI-

CH-38 ทั้ง 60 สายพันธุ์ โดยมีสัดส่วนของชั้นพาลิเสด
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ด้านบนคิดเป็น 43 เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ  ในขณะ

ท่ีชั้นพาลิเสดด้านล่างคิดเป็น 16 เปอร์เซ็นต์ของความ

หนาใบ การศีกษาครั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ

พัชรียา  และคณะ (2560)  ซึ่ ง ได ้ศึกษาลักษณะ

กายวิภาคศาสตร์ของใบยางจากแหล่งก�าเนิดจ�านวน 

160 สายพันธุ์ ซึ่งพบว่า เนื้อเย่ือแผ่นใบมีองค์ประกอบ

การเรียงตัวเหมือนกัน แต่มีความหนาของเน้ือเย่ือแต่ละ

ชั้นแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์

ผิวใบและปากใบ

 ผิวใบของยางทุกสายพันธุ ์มีลักษณะลวดลาย

คล ้ายคลึ ง กันเมื่ อศึกษาภายใต ้กล ้องจุลทรรศน ์

อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (ภาพท่ี 2-3) โดยผิวใบด้าน

ท้องใบหรือด้านบน (ภาพที่ 2) จะไม่พบปากใบ และผิว

ใบจะมีลวดลาย 2 แบบ คือ แบบสันตรง (Striate) และ

แบบสันหยัก (Rugulate) โดยสายพันธุ์ที่มีลวดลายผิวใบ

ด้านท้องใบแบบสันตรง เช่น RRI-CH-38-117, RRI-

CH-38-215, RRI-CH-38-262 และ RRI-CH-38-847 

เป็นต้น 

 ในส่วนของผวิใบด้านหลงัใบหรอืด้านล่าง (ภาพที ่3) 

ในยางทุกสายพันธุ์จะพบปากใบกระจายอยู่เป็นจ�านวน

มาก ค่าดัชนีปากใบเฉลี่ยทั้ง 60 สายพันธุ์ เท่ากับ 47.39 

เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีเซลล์ผิวท้ังหมด โดยสายพันธุ์ RRI-

CH-38-286 มีดัชนีปากใบต�่าสุด 24.69 เปอร์เซ็นต์ของ

พ้ืนท่ีเซลล์ผิวท้ังหมด และสายพันธุ์ RRI-CH-38-997 มี

ดัชนีปากใบสูงสุด 62.16 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีเซลล์ผิว

ทั้งหมด ในขณะท่ียางพันธุ์ RRIM 600 มีค่าดัชนีปากใบ

เท่ากับ 35.06 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่เซลล์ผิวท้ังหมด โดย

 
ภาพที่ 1 a และ b แสดงภาคตัดขวางของเน้ือเยื่อใบยาง (LM): a แสดง
การเรียงตัวของเน้ือเยื่อใบยางแตละช้ัน โดย UP EPI = ช้ัน epidermis 
ดานบน (ทองใบ), UP PAL = ช้ัน palisade ดานบน (ทองใบ), SPON 
= ช้ัน spongy, LOW PAL = ช้ัน palisade ดานลาง, และ LOW EPI = 
ช้ัน epidermis ดานลาง; b แสดงภาคตัดขวางบริเวณขอบใบที่งุมลง; c 
แสดงช้ัน palisade ดานบนเมื่อ optical section ดวยกลองจุลทรรศน
แบบใชแสง; d แสดงช้ัน spongy เม่ือ optical section ดวยกลอง
จุลทรรศนแบบใชแสง (a,b,c สเกลบาร 50 ไมโครเมตร, b สเกลบาร 
200 ไมโครเมตร) 

ภาพที ่1 a และ b แสดงภาคตดัขวางของเน้ือเย่ือใบยาง (LM) a: แสดงการเรยีงตวัของเน้ือเย่ือใบยางแต่ละชัน้ โดย UP EPI = ชัน้ Epidermis ด้านบน (ท้องใบ), 

UP PAL = ชัน้ Palisade ด้านบน (ท้องใบ), SPON = ชัน้ Spongy, LOW PAL = ชัน้ Palisade ด้านล่าง และ LOW EPI = ชัน้ Epidermis ด้านล่าง; b : แสดงภาคตัด

ขวางบรเิวณขอบใบท่ีงุม้ลง; c: แสดงชัน้ Palisade ด้านบนเมือ่ Optical section ด้วยกล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง; d : แสดงชัน้ Spongy เมือ่ Optical section ด้วย

กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสง (a,b,c สเกลบาร์ 50 ไมโครเมตร; d สเกลบาร์ 200 ไมโครเมตร)
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ภาพที่ 2 ลวดลายของผิวใบดานทองใบ (SEM); a: RRI-CH-38-0127, 

b: RRI-CH-38-0156, c: RRI-CH-38-0286, d: RRI-CH-38-0365, 

e: RRI-CH-38-0424, f: RRI-CH-38-0761, g: RRI-CH-38-0762, h: 

RRI-CH-38-0822, i: RRI-CH-38-0891, j: RRI-CH-38-0933, k: 

ภาพที ่ 2 ลวดลายของผวิใบด้านท้องใบ (SEM) a: RRI-CH-38-127, b: RRI-CH-38-156, c: RRI-CH-38-286, d: RRI-CH-38-365, e: RRI-CH-38-424, 

f: RRI-CH-38-761, g: RRI-CH-38-762, h: RRI-CH-38-822, i: RRI-CH-38-891, j: RRI-CH-38-933, k: RRI-CH-38-953, l: RRI-CH-38-1000,

m: RRI-CH-38-1043, n: RRI-CH-38-1066, o: RRI-CH-38-1067 (สเกลบาร์ 10 ไมโครเมตร)
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ภาพที่ 3 ลวดลายของผิวใบดานหลังใบและลักษณะปากใบ (SEM); a: 

RRI-CH-38-0029, b: RRI-CH-38-0311, c: RRI-CH-38-0408, d: 

RRI-CH-38-0424, e: RRI-CH-38-0691, f: RRI-CH-38-0747, g: 

RRI-CH-38-0761, h: RRI-CH-38-0762, i: RRI-CH-38-0803, j: 

RRI-CH-38-0891, k: RRI-CH-38-0897, l: RRI-CH-38-0905, m: 

ภาพท่ี 3 ลวดลายของผวิใบด้านหลงัใบและลกัษณะปากใบ (SEM) a: RRI-CH-38-29, b: RRI-CH-38-311, c: RRI-CH-38-408, d: RRI-CH-38-424, 

e: RRI-CH-38-691, f: RRI-CH-38-747, g: RRI-CH-38-761, h: RRI-CH-38-762, i: RRI-CH-38-803, j: RRI-CH-38-891, k: RRI-CH-38-897, l: RRI-CH-38-905, 

m: RRI-CH-38-933, n: RRI-CH-38-1043, o: RRI-CH-38-1067 (สเกลบาร์ 10 ไมโครเมตร) 
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ปากใบของยางทุกสายพันธุ ์ เป ็นแบบ Paracyt ic 

ประกอบด้วยเซลล์ข้างเคียง (Subsidiary cells) ที่ประกบ

เซลล์คุม (Guard cell) ตามแนวยาวทั้งสองด้าน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรียา และคณะ (2560) แต่

ทั้งน้ีเซลล์ข้างเคียงท้ังสองเซลล์มักจะมีขนาดไม่เท่ากัน 

ส่งผลให้ปากใบมีรูปร่างไม่สมมาตร ปากใบมีความยาว

ระหว่าง 23.33 - 33.72 ไมโครเมตร (เฉลี่ย 28.72 

ไมโครเมตร) โดยสายพันธุ์ที่มีความยาวปากใบต�่าสุด

และสูงสุด ได้แก่ RRI-CH-38-311 และ RRI-CH-38-691 

ตามล�าดับ ความกว้างของปากใบอยู่ระหว่าง 18.49 - 

29.02 ไมโครเมตร (เฉลี่ย 22.86 ไมโครเมตร) ซึ่งพันธุ์ที่มี

ความกว้างปากใบต�่าสุดและสูงสุดเป็นพันธุ์เดียวกันกับที่

มีความยาวปากใบต�่าสุดและสูงสุด ตามล�าดับเช่น

เดียวกัน แสดงให้เห็นว่าพันธุ์ RRI-CH-38-311 จัดเป็น

พันธุ์ที่มีปากใบเล็กท่ีสุด และพันธุ์ RRI-CH-38-691 มี

ปากใบใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ ทั้ง 60 สายพันธุ์ มีความยาว

ของช่องเปิดปากใบอยู่ระหวา่ง 8.05 - 11.66 ไมโครเมตร 

(เฉลี่ย 9.79 ไมโครเมตร) ในขณะท่ีปากใบของยางพันธุ์ 

RRIM 600 มีความยาว 29.89 ไมโครเมตร ความกว้าง 

24.22 ไมโครเมตร โดยมีความยาวของช่องเปิดปากใบ 

10.01 ไมโครเมตร นอกจากน้ี ลวดลายของผิวใบด้าน

หลังใบของยางทุกสายพันธุ์รวมทั้ง RRIM 600 มีลักษณะ

ขรุขระ แต่ละเซลล์จะมีแว็กซ์ (Wax)เคลือบซ่ึงมีลักษณะ

เป็นสันนูนข้ึนมาตรงกลางเซลล์ และมีลวดลายเป็นสัน

เล็ก ๆ (Striate) แบบห่าง ๆ รอบสันนูนตรงกลางเซลล์

 เมื่อศึกษารูปร่างและขอบของเซลล์ผิวใบภายใต้

กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (ภาพที่ 4-6) พบว่า รูปร่าง

ของเซลล์ผิวใบของยางทุกสายพันธุ์มีความคล้ายคลึงกัน 

โดยรูปร่างเซลล์ผิวใบด้านท้องใบเป็นรูป (3)4-5 เหลี่ยม 

(หรือมากกว่า) มุมป้านมน ขอบเซลล์แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ 

ได้แก่ 1) ขอบเรยีบตรง จ�านวน 18 สายพันธ์ุ (ภาพท่ี 4) 

2) ขอบเป็นคลื่น จ�านวน 25 สายพันธุ์ (ภาพที่ 5) และ 3) 

ขอบหยัก จ�านวน 17 สายพันธุ์ (ภาพที่ 6) โดยพันธุ์ RRIM 

600 มีขอบเซลล์ผิวแบบเรียบตรง (ภาพที่ 7) 

 ในส่วนของรูปร่างเซลล์ผิวใบด้านล่างมักเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวหรือขอบขนาน ขอบเซลล์มักเรียบหรือ

เป็นคลื่นเล็กน้อย โดยเมื่อเปรียบเทียบผิวใบด้านบน พบ

ว่า สายพันธุ์ยางท่ีมีลวดลายผิวใบด้านบนเป็นแบบสัน

หยักมักมีขอบเซลล์แบบหยักหรือแบบคลื่น ส่วนสาย

พันธุ์ท่ีมีลวดลายผิวใบแบบสันตรงมักมีขอบเซลล์ผิวเป็น

แบบเรียบ เช่น RRI-CH-38-127, RRI-CH-38-321, RRI-

CH-38-885 เป็นต้น 

 ความยาวของเซลล์ผิวด้านบนอยู่ระหว่าง 21.69 - 

47.70 ไมโครเมตร (เฉลี่ย 27.49 ไมโครเมตร) ความกว้าง

อยู่ระหว่าง 15.11 - 37.05 ไมโครเมตร (เฉลี่ย 18.58 

ไมโครเมตร) ส่วนความยาวและความกว้างของเซลล์ผิว

ด้านล่างอยู่ระหว่าง 27.66 - 38.09 (เฉลี่ย 32.32 

ไมโครเมตร) และ 14.47 - 22.13 ไมโครเมตร (เฉลี่ย 

17.71 ไมโครเมตร) ตามล�าดับ ในขณะที่ยางพันธุ์ RRIM 

600 มีความยาวของเซลล์ผิวด้านบน 27.83 ไมโครเมตร 

ความกว้าง 19.35 ไมโครเมตร และมีความยาวและ

ความกว้างของเซลล์ผิวด้านล่างเฉลี่ยประมาณ 32.43 

และ 17.66 ไมโครเมตร ตามล�าดับ

 

สรุปผลการทดลอง
 ผิวใบและปากใบ ผิวใบของยางทุกสายพันธุ์มี

ลักษณะลวดลายคล้ายคลึงกัน โดยจะไม่พบปากใบ

บริเวณผิวใบด้านบนหรือด้านท้องใบ ผิวใบจะมีลวดลาย 

2 แบบ คือแบบสันตรง (Striate) และแบบสันหยัก (Ru-

gulate) พบปากใบกระจายอยู่เป็นจ�านวนมากในส่วน

ของผิวใบด้านหลังใบหรือด้านล่างในยางทุกสายพันธุ์ ค่า

ดัชนีปากใบเฉลี่ยเท่ากับ 0.47 ปากใบเป็นแบบ Paracyt-

ic ปากใบมีความยาวเฉลี่ย 28.72 ไมโครเมตร ความ

กว้างเฉลี่ย 22.86 ไมโครเมตร โดยมีความยาวของช่อง

เปิดปากใบเฉลี่ยประมาณ 9.79 ไมโครเมตร นอกจากนี้ 

ลวดลายของผิวใบด้านหลังใบนี้มีลักษณะขรุขระ แต่ละ

เซลล์จะมีแวกซ์เคลือบซึ่งมีลักษณะเป็นสันนูนข้ึนมาตร

งกลางเซลล์ และมีลวดลายเป็นสันเล็ก ๆ (Striate) แบบ

ห่าง ๆ รอบสันนูนตรงกลางเซลล์

 รูปร่างและขอบของเซลล์ผิวใบด้านท้องใบเป็นรูป 

(3)4-5 เหลี่ยม (หรือมากกว่า) มุมป้านมน ขอบเซลล์แบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ขอบเรียบตรง ขอบเป็นคลื่น และ

ขอบหยัก ส่วนรูปร่างเซลล์ด้านหลังใบมักเป็นรูปสี่เหลี่ยม

ผืนผ้ายาวหรือขอบขนาน ขอบเซลล์มักเรียบหรือเป็นคลื่น

เล็กน ้อย ความยาวของเซลล ์ผิวด ้านหลังใบเฉลี่ย

ประมาณ 27.49 ไมโครเมตร ความกว้างเฉลี่ย 17.71 
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ไมโครเมตร ในขณะที่ความยาวและความกว้างของเซลล์

ผิวด ้านท ้องใบเฉลี่ยประมาณ 18.58 และ 4.11 

ไมโครเมตร ตามล�าดับ

 เนื้อเย่ือแผ่นใบ ใบยางทุกสายพันธุ์มีขอบใบงุ้มลง 

เน้ือเย่ือแผ่นใบมีองค์ประกอบดังน้ี ชั้นผิวนอกสุดเคลือบ

คิวติน (Cuticle) ด้านบนมีความหนาน้อยกว่าด้านล่าง

ของแผ่นใบ โดยชั้นคิวติเคิล

ด้านบนคิดเป็นเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับความหนา

 
ภาพที่ 4 เซลลผิวใบดานทองใบและหลังใบที่มีขอบเซลลเรียบ (LM); A: 
เซลลผิวใบดานทองใบของ RRI-CH-38-0905; B: เซลลผิวใบดานหลัง
ใบและปากใบของ RRI-CH-38-0905; C: เซลลผิวใบดานทองใบของ 
RRI-CH-38-0989; D: เซลลผิวใบดานหลังใบและปากใบของ RRI-
CH-38-0989; E: เซลลผิวใบดานทองใบของ RRI-CH-38-0997; F: 
เซลลผิวใบดานหลังใบและปากใบของ RRI-CH-38-0997 (สเกลบาร 
50 ไมโครเมตร) 
 

ภาพที ่4 เซลล์ผวิใบด้านท้องใบและหลงัใบท่ีมขีอบเซลล์เรยีบ (LM) A: เซลล์ผวิใบด้านท้องใบของ RRI-CH-38-905, B: เซลล์ผวิใบด้านหลงัใบและปากใบของ RRI-

CH-38-905, C: เซลล์ผวิใบด้านท้องใบของ RRI-CH-38-989, D: เซลล์ผวิใบด้านหลงัใบและปากใบของ RRI-CH-38-989, E: เซลล์ผวิใบด้านท้องใบของ RRI-

CH-38-997, F: เซลล์ผวิใบด้านหลงัใบและปากใบของ RRI-CH-38-997 (สเกลบาร์ 50 ไมโครเมตร)
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ใบ ในณะที่ชั้นคิวติเคิลด้านล่างคิดเป็นสัดส่วน 10 

เปอร์เซ็นต์ ส่วนชั้นเซลล์ผิว (Epidermis) ทั้งด้านบนและ

ด้านล่าง ชั้นนี้มีเซลล์เพียง 1 ชั้น ความหนาของชั้นเซลล์

ผิวด้านบนและด้านล่างคิดเป็นสัดส่วนด้านละ 10 

เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ ส่วนเนื้อเย่ือชั้นพาลิเสด 

(Palisade) มีท้ังด้านบนและด้านล่าง แต่ละด้านมีเซลล์

เพียงชั้นเดียว โดยเนื้อเย่ือพาลิเสดด้านบนคิดเป็น 41 

เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ ส่วนด้านล่างคิดเป็นสัดส่วน

ภาพที่ 5 เซลลผิวใบดานทองใบและหลังใบที่มีขอบเซลลแบบคลื่น 
(LM); A: เซลลผิวใบดานทองใบของ RRI-CH-38-0372; B: เซลลผิว
ใบดานหลังใบและปากใบของ RRI-CH-38-0372; C: เซลลผิวใบดาน
ทองใบของ RRI-CH-38-0691; D: เซลลผิวใบดานหลังใบและปากใบ
ของ RRI-CH-38-0691; E: เซลลผิวใบดานทองใบของ RRI-CH-38-
0803; F: เซลลผิวใบดานหลังใบและปากใบของ RRI-CH-38-0803 
(สเกลบาร 50 ไมโครเมตร) 
 

ภาพที่  5  เซลล ์ผิ วใบด ้านท ้องใบและหลั งใบที่ มี ขอบเซลล ์แบบคลื่ น  (LM)  A :  เซลล ์ผิ วใบด ้านท ้องใบของ  RRI -CH-38-372, 

B: เซลล์ผิวใบด้านหลังใบและปากใบของ RRI-CH-38-372, C: เซลล์ผวิใบด้านท้องใบของ RRI-CH-38-691, D: เซลล์ผวิใบด้านหลงัใบและปากใบของ 

RRI-CH-38-691, E: เซลล์ผวิใบด้านท้องใบของ RRI-CH-38-803, F: เซลล์ผวิใบด้านหลงัใบและปากใบของ RRI-CH-38-803 (สเกลบาร์ 50 ไมโครเมตร)
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เพียง 14 เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ นอกจากนั้นที่อยู่

ตรงกลางของแผ่นใบคือเน้ือเย่ือสปองจี (Spongy) 

ประกอบไปด้วยเซลล์ 3-4 ชั้น แทรกกันหลวม ๆ ระหว่าง

เน้ือเย่ือชั้นพาลิเสดบนและล่าง ชั้นน้ีมีสัดส่วนความหนา

ประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ

ภาพที่ 6 เซลลผิวใบดานทองใบและหลังใบที่มีขอบเซลลแบบคลื่น 
(LM); A: เซลลผิวใบดานทองใบของ RRI-CH-38-0286; B: เซลลผิว
ใบดานหลังใบและปากใบของ RRI-CH-38-0286; C: เซลลผิวใบดาน
ทองใบของ RRI-CH-38-0320; D: เซลลผิวใบดานหลังใบและปากใบ
ของ RRI-CH-38-0320; E: เซลลผิวใบดานทองใบของ RRI-CH-38-
0761; F: เซลลผิวใบดานหลังใบและปากใบของ RRI-CH-38-0761 
(สเกลบาร 50 ไมโครเมตร) 
 

ภาพที่  6  เซลล ์ผิ ว ใบด ้านท ้องใบและหลั งใบที่ มี ขอบเซลล ์แบบคลื่ น  (LM)  A :  เซลล ์ผิ ว ใบด ้านท ้องใบของ  RRI -CH-38-286 , 

B: เซลล์ผวิใบด้านหลงัใบและปากใบของ RRI-CH-38-286, C: เซลล์ผวิใบด้านท้องใบของ RRI-CH-38-320, D: เซลล์ผวิใบด้านหลงัใบและปากใบของ 

RRI-CH-38-320, E: เซลล์ผวิใบด้านท้องใบของ RRI-CH-38-761, F: เซลล์ผวิใบด้านหลงัใบและปากใบของ RRI-CH-38-761 (สเกลบาร์ 50 ไมโครเมตร)
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ภาพที ่7 ลกัษณะเซลล์ผวิใบด้านท้องใบและหลงัใบของยางสายพันธ์ุ RRIM 600 A: รปูร่างเซลล์ผวิใบด้านท้องใบ (LM) (สเกลบาร์ 50 ไมโครเมตร), B: รปูร่างเซลล์ผวิ
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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




