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การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพาราพันธุ์ RRIM 600
จากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน

16 จาก GAP สู่ GMP

ตอนที่ 2: การผลิตยางเครพบาง มาตรฐาน GMP

22 ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา

35 กายวิภาคศาสตร์ของใบยางลูกผสมชุด
RRI-CH-38

ที่ 5 การสํารวจขอมูลภาคสนามของผูวิจัย

จากการศึกษาของผูวิจัย (2561)
ที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการ

จากการศึ ก ษาพบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นใหญ เป น ผู ป ระกอบการ
านแปรรูปไมยาง รอยละ 83.53 สวนใหญมีแรงงานนอยกวา 50
ดเปนรอยละ 40 มีมูลคาของสินทรัพ ย สวนใหญ ไมเกิ น 50 ลาน
คิดเปนรอยละ 52.12 และมีแนวโนมที่จะไมขยายกิจการคิดเปน
ะ 54.12 ซึ่งใกลเคียงกับผูประกอบการที่มีแนวโนมขยายกิจการ

บทบรรณาธิการ
ปั จจุ บั น พื้ น ที่ ปลู ก ยางพาราลดลงเรื่ อ ย ๆ โดย
เฉพาะในพื้นที่ปลูกยางใหม่ เนื่องจากภาครัฐมีนโยบาย
จ�ำกัดพื้นที่ปลูกยางเพื่อควบคุมผลผลิตมิให้ออกสู่ตลาด
มากเกิ น ไป ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ร าคายางมี เ สถี ย รมากขึ้ น
ประกอบกับผลตอบแทนหรือราคายางไม่เป็นที่จูงใจให้
เกษตรกรยึดการท�ำสวนยางเป็นอาชีพ
ส�ำหรับชาวสวนยางที่ยังคงยึดมั่นในการท�ำสวน
ยางเป็นอาชีพต่อไป เนื่องจากเป็นอาชีพเก่าแก่ที่ท�ำกัน
มาตั้งแต่บรรพบุรุษ ดังเช่นชาวสวนยางทางภาคใต้ หรือ
เกษตรกรทางภาคตะวันออกที่มีความเห็นว่า การท�ำสวน
ยางพาราเป็นการสร้างรายได้ให้เกือบตลอดทั้งปี แม้ว่า
ราคายางอยู่ในระดับที่ไม่สูงก็ตาม
ชาวสวนยางที่กล่าวมาข้างต้นจ�ำเป็นต้องปรับตัว
และเรี ย นรู ้ ว ่ า ในสถานะการณ์ ดั ง เช่ น ปั จ จุ บั น จะท� ำ
อย่างไรเพื่อให้สวนยางยังคงเป็นแหล่งของรายได้ที่เพียง
พอให้กับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นรายได้หลัก หรือรายได้
เสริมก็ตาม
ค�ำตอบของค�ำถามข้างต้นก็คือ ให้ใช้หลักปฏิบัติ
ทางเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือที่เรียกว่า GAP (Good
Agricultural Practices) หรือ GMP (Good Manufacturing Practices) ในแง่ของอุตสาหกรรมยาง
ตัวอย่างรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมของหลักปฏิบัติ
ข้างต้น ได้แสดงไว้ภายใต้หัวข้อเรื่อง "จาก GAP สู่ GMP"
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 (ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับที่แล้ว) เป็น
เรื่องของการผลิตยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP ซึ่งต้อง
เริ่มต้นตั้งแต่การดูแลสวนยางก่อนและหลังกรีด การกรีด

ยางที่ถูกวิธี การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี รวมทั้งการ
ขนส่งยางก้อนถ้วยไปยังจุดรวบรวมยาง
ตอนที่ 2 (ตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้) เป็นเรื่อง
ของการผลิตยางเครพบาง มาตรฐาน GMP ซึ่งต้องใช้
ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีตามมาตรฐาน GAP จึงจะได้ยาง
เครพที่มีคุณภาพดี มีสมบัติ
ต่าง ๆ ของยางคงที่ มีความสม�่ำเสมอ ลดต้นทุนการผลิต
ลดของเสียในโรงงาน
ในการท�ำสวนยางโดยใช้หลักปฏิบัติทางเกษตรที่ดี
และเหมาะสม ต้องมีข้อมูลทางวิชาในด้านต่าง ๆ ของ
การท�ำสวนยางเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีอยู่
พร้อมที่ชาวสวนยางสามารถเข้าถึง และเรียนรู้ด้วยตัว
เองได้ไม่ยาก
อย่างไรก็ตาม การที่จะพัฒนาการท�ำสวนยางให้
เจริญรุดหน้าไปเรื่อย ๆ และเข้ากับสถานะการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ�ำเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้า
วิจัยอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับงานด้านการส่งเสริมและ
พัฒนา ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งข้อมูลที่
ทันสมัยมาให้เกษตรกรได้รับรู้และน�ำไปใช้ประโยชน์ ซึ่ง
ที่ผ่านมา ก็มีผลงานวิจัยทยอยออกมาหลายเรื่อง
ดังนั้น วารสารฉบับนี้ จึงได้น�ำเสนอผลงานเรื่องที่จะมี
ประโยชน์ต่อชาวสวนยาง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
แปรรูปไม้ยางพารา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนัก
วิชาการที่ท�ำงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ยาง 			
								
				
ดร. วิทยา พรหมมี
				
บรรณาธิการ

เจ้าของ: สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บรรณาธิการบริหาร: นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยยาง
บรรณาธิการ: ดร. วิทยา พรหมมี
กองบรรณาธิการ: ดร.ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์, ดร.พิศมัย จันทุมา, นางสาวภรภัทร สุชาติกูล,
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การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพาราพันธุ์ RRIM 600
จากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน
วิทยา พรหมมี1 และ วราภรณ์ ศรีนาคเอี้ยง2
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

1
2

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยี
ชีวภาพส�ำหรับน�ำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานด้าน
ยางพารา ได้แก่ การขยายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์
เป็นต้น โดยเฉพาะในเรื่องของการถ่ายฝากยีนจ�ำเป็น
ต้องอาศัยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ถึงแม้ว่าจะมีการ
ปลูกถ่ายยีนเข้าไปในเนื้อเยื่อพืชได้ส�ำเร็จก็ตามถ้าหาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อยังไม่ประสพความส�ำเร็จ การพัฒนา
ไปเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์จากเนื้อเยื่อก็ไม่สามารถเกิดขึ้น
ได้
การพั ฒ นาไปเป็ น ต้ น พื ช ที่ ส มบู ร ณ์ ใ นการเพาะ
เลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ จะขึ้ น อยู ่ กั บ เซลล์ ร ่ า งกายของพื ช และ
สามารถกระตุ้นให้มีการพัฒนาไปเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์
ได้ โดยผ่านกระบวนการ การสร้างอวัยวะ (Organogenesis) และการสร้างต้นอ่อน (Somatic embryogenesis) ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะต้องได้รับฮอร์โมน และ
ธาตุอาหาร ที่เหมาะสม (Skoog and Miller, 1957)
กระบวนการสร้างอวัยวะ เป็นการพัฒนาในส่วน
ของยอด โดยสามารถพัฒนาได้จากส่วนของเนื้อเยื่อต่าง
ๆ ยกเว้นในส่วนของใบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เพราะพืชใบ
เลี้ยงเดี่ยวมีเนื้อเยื่อเมอริสเต็มเฉพาะในส่วนของโคนใบ
(Maheshwari, 1995) ส่วนของใบเลี้ยง ชิ้นส่วนใบ ไฮโปคอทิล และ สแคเทลัมจากเอ็มบริโอ มีศักยภาพในการ
พั ฒ นาไปเป็ น ยอดได้ เ มื่ อ วางเลี้ ย งบนอาหารที่ เ ติ ม

ฮอร์โมนชักน�ำการสร้างยอด โดยปกติใช้ฮอร์โมนพืชใน
กลุ่มไซโตไคนิน เช่น 6-benzyl-aminopurine ในใบเลี้ยง
ของถั่วเหลือง (Zhang et al., 1999)
กระบวนการสร้างต้นอ่อน เป็นการพัฒนาของต้น
อ่อนจากเซลล์ร่างกาย เช่น ต้นอ่อนจากเมล็ด สปอร์ และ
ใบ ในบางครั้งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออาจเกิดลักษณะฉ�่ำ
น�้ำของเนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นลักษณะผิดปกติทางสัณฐานวิทยา
ของเนื้อเยื่อ เรียกว่า Hyperhydricity ซึ่งจะพบได้บ่อยใน
พืชไม้ยืนต้น แต่ลักษณะดังกล่าวสามารถแก้ไขได้โดย
การดัดแปลงชนิดของน�้ำตาล ปริมาณของแคลเซียม
หรือโดยการใช้ Antivirifying agents เช่น Phloridzin
(Debergh, 1992)
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในยางพารา มีการชักน�ำ
แคลลั ส จากส่ ว นของล� ำ ต้ น ที่ ผ ่ า นการท� ำ หนุ ่ ม สาว
รายงานครั้งแรกโดย Bouychou (1953) การพัฒนาของ
การเพาะเลี้ยงแคลลัสจาก Cotyledon-like embryos
รายงานครั้งแรกโดย Wilson and street (1975) ในขณะ
เดียวกัน Paranjothy and Ghandimathi (1975) สามารถ
ชักน�ำเอมบริออยจากแคลลัสที่ได้จากการเพาะเลี้ยงอับ
ละอองเกสร แต่อย่างไรก็ตาม การทดลองเหล่านี้ยังไม่มี
รายงานประสพความส�ำเร็จในการพัฒนาไปเป็นต้นที่
สมบูรณ์ จนกระทั่งมีรายงานประสพความส�ำเร็จของการ
พัฒนาต้นยางโดยผ่านกระบวนการสร้างต้นอ่อนจากการ
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เพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย Chen et al. (1977) และ Zheng and Chen (2010)
ส�ำหรับสถาบันวิจัยยางมาเลเซีย ประสพความส�ำเร็จใน
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นครั้งแรกในต้นปี 1980 โดยได้
ต้นยางพันธุ์ GT 1 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออับละออง
เกสร (Wan et al., 1982) และในปี 1990 สามารถเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อโดยผ่านกระบวนการสร้างต้นอ่อนในยาง
พันธุ์ RRIM 600 (Hafsah and Wan, 1995)
ที่ผ่านมาเป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนของ
ผนังเซลล์อับละอองเกสร ในระยะต่อมาสถาบันวิจัยของ
ฝรั่งเศส โดย Etienne et al. (1981) และ Carron et al.
(1995) ได้พัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางโดยใช้ส่วน
ของเนื้อเยื่อชั้นในของเยื้อหุ้มเมล็ดอ่อน นอกจากนั้นยังมี
การเพาะเลี้ยงโอวุล ซึ่งรายงานครั้งแรกโดย Guo
et al. (1982)
ในปี 1990 สถาบันวิจัยยางมาเลเซีย สามารถเพาะ
เลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ โดยชั ก น� ำ ต้ น พื ช ที่ ส มบู ร ณ์ ไ ด้ โ ดย
กระบวนการสร้างต้นอ่อนจากการเพาะเลี้ยงโอวุล (Hafsah and Wan, 1995) ต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เหล่ า นั้ น ได้ มี ก ารน� ำไปปลู ก ในแปลงได้ ส� ำเร็ จ และมี
รายงานว่า ต้นยางที่ได้จากการเลี้ยงต้นอ่อนมีสมรรถนะ
สูงกว่าต้นยางที่ได้จากการติดตา กล่าวคือ มีการเจริญ
เติบโตดี สามารถเปิดกรีดได้เร็ว และให้ผลผลิตน�้ำยาง
สูงกว่าปกติ 10-20 %
ส� ำ หรั บ การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ยางพาราใน
ประเทศไทยมี ร ายงานถึ ง ความก้ า วหน้ า ในระดั บ หนึ่ ง
โดยการเพาะเลี้ ย งเยื่ อ หุ ้ ม ชั้ น ในของเมล็ ด อ่ อ น
(กรรณิการ์, 2545; Te-chato and Chartikul, 1993; กษิดศิ
และ คณะ, 2544) เพาะเลี้ยงส่วนของล�ำต้นของต้นกล้า
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� ำ เร็ จ ในการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ใน
ประเทศไทยมีเพียง Te-chato and Chartikul (1993)
และ กรรณิการ์ และ คณะ(2542) เท่านั้น ที่สามารถ
พัฒนาต้นพืชที่สมบูรณ์ได้จากต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะ

เลี้ยงเยื่อหุ้มชั้นในของเมล็ดอ่อนจากยางพันธุ์ Tjir 1 และ
BPM 24, PB 260, PB 311, RRII 105 และ RRIM 600
ตามล�ำดับ นอกจากนี้ กรรณิการ์ และ คณะ (2542) ได้
น�ำยางพันธุ์ BPM 24 ไปปลูกในสภาพแปลงปลูก พบว่า
มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นยางที่ได้จากการติดตา
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การเพาะเลี้ ย งต้ น อ่ อ น
ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 จากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน
ซึ่งมีขีดจ�ำกัด คือ ไม่สามารถผลิตต้นกล้าได้ในปริมาณ
มากและสม�่ำเสมอ ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตต้น
แม่ พั น ธุ ์ เพื่ อ ขยายพั น ธุ ์ กิ่ ง ตาให้ ไ ด้ ใ นปริ ม าณมาก
ส�ำหรับการผลิตต้นกล้ายางช�ำถุงที่มีคุณภาพต่อไป

วิธีการด�ำเนินการ

การเตรียมชิ้นส่วนของพืช และการชักน�ำให้เกิดการ
พัฒนาของเนื้อเยื่อ
เตรียมชิ้นส่วนพืชวางเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงต้น
อ่อนยางพาราสูตร MH (Carron et al., 1995) สูตรต่าง ๆ
แตกต่างตามระยะการพัฒนาของเนื้อเยื่อ ซึ่งแบ่งออก
เป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ระยะ Callogenesis เป็นระยะที่มีการ
สร้างแคลลัสจากชิ้นส่วนพืช และแคลลัสมีการพัฒนาไป
เป็นเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส (MH-IN และ MH-EXP)
ระยะที่ 2 ระยะ Somatic embryogenesis เป็น
ระยะที่ เ อ็ ม บริ โ อเจนิ ค แคลลั ส มี ก ารพั ฒ นาไปเป็ น โซ
มาติกเอ็มบริโอ และเอ็มบริโอ (MH-DEN และ MH-MAT)
ระยะที่ 3 ระยะ Regeneration เป็ น ระยะที่
เอ็มบริโอมีการพัฒนาไปเป็นต้นที่สมบูรณ์ มีระบบราก
แก้ว (MH-PL)
ขั้นตอนการปฏิบัติมีดังต่อไปนี้
1. การเตรียมชิ้นส่วนพืช โดยการน�ำฝักอ่อนยาง
พันธุ์ RRIM 600 มาฟอกฆ่าเชื้อโดยการจุ่มในแอลกอฮอล์
95 % และลนไฟ และน�ำไปผ่าเอาเมล็ดอ่อนมาท�ำการผ่า
ซีก และหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ
2. การชักน�ำการสร้างและเพิ่มปริมาณแคลลัส น�ำ
ชิ้นส่วนพืชวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH-IN เพื่อชักน�ำการ
สร้างแคลลัส และเพิ่มปริมาณแคลลัสที่ได้บนอาหารสูตร
เดิ ม โดยการเปลี่ ย นถ่ า ยอาหารใหม่ สู ต รเดิ ม ทุ ก 2-3
สั ป ดาห์ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล การสร้ า งแคลลั ส ลั ก ษณะของ
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แคลลัส การเจริญเติบโตของแคลลัส
3. การชักน�ำการสร้างเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส โดย
การน�ำแคลลัสที่ได้ วางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH-EXP
เพื่อชักน�ำการสร้างเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส จากนั้นเปลี่ยน
ถ่ายบนอาหารใหม่สูตรเดิมทุก 2-3 สัปดาห์ บันทึกข้อมูล
4. การชักน�ำการสร้างโซมาติกเอ็มบริโอ ต้นอ่อน
และการพัฒนาไปเป็นต้นทีส่ มบูรณ์ โดยการน�ำเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสที่ได้วางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH-DEN และ
MH-MAT เพื่อชักน�ำการพัฒนาไปเป็นโซมาติกเอ็มบริโอ
ต้นอ่อน และวางเลี้ยงบนอาหารสูตร MH-PL เพื่อชักน�ำ
ให้เป็นต้นที่สมบูรณ์ บันทึกข้อมูลลักษณะและปริมาณ
ต้นที่สมบูรณ์
การปรับสภาพต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน
การปรับสภาพต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน
ในกระโจมควบคุมความชื้น น�ำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะ
เลี้ ย งต้ น อ่ อ นจากเปลื อ กหุ ้ ม ชั้ น ในเมล็ ด อ่ อ นยางพั น ธุ ์
RRIM 600 มาล้างรากเอาเศษอาหารวุ้นออก แล้วจุ่มแช่
ในสารเคมีป้องกันก�ำจัดเชื้อรา และย้ายปลูกลงในถุง
เพาะช�ำ โดยมีวัสดุเพาะช�ำระหว่างดินและขุยมะพร้าว
1:1 วางเลี้ยงในตะกร้าพลาสติก สเปรย์ (Spray) น�้ำให้
ชุ่ม และหุ้มด้วยพลาสติกใสเพื่อควบคุมความชื้นภายใน
น�ำไปวางเลี้ยงในสภาพอุณหภูมิห้อง และวางเลี้ยงในตู้
ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ
การปรับสภาพต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน
ในอาหารเหลวภายใต้สภาพปลอดเชื้อ น�ำต้นกล้าที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน
ยางพันธุ์ RRIM 600 มาวางเลี้ยงในหลอดที่มีอาหารเหลว
หลังจากวางเลี้ยง 3-4 สัปดาห์ ย้ายปลูกลงในถุงเพาะช�ำ
โดยมีวัสดุเพาะช�ำระหว่างดินและขุยมะพร้าว 1:1 วาง
เลี้ยงในตะกร้าพลาสติก สเปรย์น�้ำให้ชุ่ม และหุ้มด้วย
พลาสติกใสเพื่อควบคุมความชื้นภายใน น�ำไปวางเลี้ยง
ในสภาพอุ ณ หภู มิ ห ้ อ ง และวางเลี้ ย งในตู ้ ค วบคุ ม
ความชื้นและอุณหภูมิ

ผลการทดลองและวิจารณ์

ผลของอายุฝักยาง
การเพาะเลี้ยงเยื่อหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนจากฝักยางที่

อายุฝักยางหลังผสมเกสร 4, 5 และ 6 สัปดาห์ บนอาหาร
สูตรชักน�ำแคลลัส พบว่า เยื่อหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนจากฝัก
ยางทุกอายุฝักหลังผสมเกสรทุกระยะ สามารถชักน�ำให้
เกิ ด การสร้ า งแคลลั ส ได้ มี ก ารสร้ า งแคลลั ส ได้ 93
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1)
หลังจากย้ายแคลลัสวางเลี้ยงบนอาหารสูตรชักน�ำ
เอ็มบริโอเจนิคแคลัส มีการพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอเจนิค
แคลลัสได้ 2 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1)
หลังจากย้ายเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสวางเลี้ยงบน
อาหารสูตรชักน�ำโซมาติกเอ็มบริโอ พบว่าเอ็มบริโอเจนิค
แคลลั ส มี ก ารพั ฒ นาไปเป็ น โซมาติ ก เอ็ ม บริ โ อได้ 6.4
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2)
หลังจากย้ายเลี้ยงโซมาติกเอ็มบริโอวางเลี้ยงบน
อาหารสูตรชักน�ำเอ็มบริโอ พบว่า โซมาติก-เอ็มบริโอมี
การพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอ 39.4 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2)
หลั ง จากย้ า ยเลี้ ย งเอ็ ม บริ โ อวางเลี้ ย งบนอาหาร
สูตรชักน�ำต้น พบว่า เอ็มบริโอมีการพัฒนาไปเป็นต้นได้
2.4 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2)
ผลของขนาดเมล็ด ความหนาเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ด
และความหนาของชิ้นส่วนพืช
การเพาะเลี้ยงเยื่อหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนจากฝักยาง
พันธุ์ RRIM 600 ที่ขนาดของฝักยาง 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
สามารถเพาะเลี้ย งต้น อ่อนจากเปลือกหุ้ม ชั้น ในเมล็ ด
อ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 ได้ส�ำเร็จโดยใช้เมล็ดอ่อนที่
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�ำได้ส�ำเร็จ โดย
การน�ำเมล็ดอ่อนหลังผสมเกสร 6 สัปดาห์ มาหั่นเป็นชิ้น
ความหนาเยื่อหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนและความหนาชิ้นส่วน
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ตารางที่ 1 การเกิดแคลลัส และเอมบริโอเจนิคแคลลัส โดยการเพาะเลีย้ งต้นอ่อนจากเปลือกหุม้ ชัน้ ใน
เมล็ดยางพันธุ์ RRIM 600 และอายุฝกั ยางหลังผสมเกสรต่างกัน
อายุฝัก
(สัปดาห์)

จ�ำนวนชิ้นที่วางเลี้ยง
(ชิ้น)

4
5
6
เฉลี่ย

125
125
125
125

การเกิดแคลลัส
(ชิ้น)
(%)
97
121
95
119
86
108
93
116

การเกิดเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส
(ชิ้น)
(%)
1
0.8
7
5.2
0
0.0
3
2.0

ตารางที่ 2 การเกิดโซมาติกเอมบริโอ เอมบริโอ และการพัฒนาเป็นต้นของยางพาราโดยการเพาะเลีย้ ง
ต้นอ่อนจากเปลือกหุม้ ชัน้ ในเมล็ดยางพันธุ์ RRIM 600 และอายุฝกั ยางต่างกัน
อายุฝัก
(สัปดาห์)

การเกิดโซมาติกเอ็มบริโอ
(โซมาติก)

4
5
6
เฉลี่ย

1.3
18.0
0.0
6.4

การเกิดเอ็มบริโอ
(เอ็มบริโอ)
(%)
0.8
60.0
58.3
10.5
0.0
0.0
3.8
39.4

พืช ประมาณ 0.1 เซนติเมตร และวางเลี้ยงบนอาหาร
เพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพาราสูตร MH (Carron, 1995)
ชิ้ น ส่ ว นพื ช ที่ เ ลี้ ย งมี ก ารพั ฒ นาของเนื้ อ เยื่ อ ออก
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะ Callogenesis เป็น
ระยะที่มีการสร้างแคลลัสจากชิ้นส่วนพืช และแคลลัสมี
การพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส (MH-IN และ
MH-EXP) ระยะที่ 2 ระยะ Somatic embryogenesis
เป็นระยะที่เอ็มบริโอเจนิคแคลลัสมีการพัฒนาไปเป็น
โซมาติกเอ็มบริโอ และเอ็มบริโอ (MH-DEN และ MHMAT) ระยะที่ 3 ระยะ Regeneration เป็น ระยะที่

การเกิดต้น
(ต้น)
0.0
1.3
0.0
0.4

(%)
0.0
6.9
0.0
2.3

เอ็มบริโอมีการพัฒนาไปเป็นต้นที่สมบูรณ์มีระบบราก
แก้ว (MH-PL) (ภาพที่ 1 )
จ�ำนวนชิ้นส่วนพืชที่วางเลี้ยง 9,600 ชิ้น มีการ
สร้างแคลลัส 2,294 ชิ้น คิดเป็น 24 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะ
ของแคลลัสที่ได้จากชิ้นส่วนเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนมี
3 ลักษณะ คือ เป็นเม็ดอัดแน่น เป็นเม็ดอัดแน่นร่วมกับ
เกาะกันหลวม ๆ และ เกาะกันหลวม ๆ (ภาพที่ 2) แคลลัส
ที่ได้มีการพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส 898 ชิ้น
คิดเป็น 43 เปอร์เซ็นต์ของแคลลัส หลังจากน�ำเอ็มบริโอ
เจนิคแคลลัสไปวางเลี้ยงบนอาหารสูตรชักน�ำให้เกิดโซ
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ตารางที่ 3 ผลของขนาดเมล็ด ความหนาเปลือกหุม้ ชัน้ ในเมล็ดอ่อน และขนาดของชิน้ ส่วนพืช
ในยางพันธุ์ RRIM 600 ต่อการเพาะเลีย้ งต้นอ่อน
ขนาด
เมล็ด
(ซม.)
0.5 - 0.7

ความหนา ความหนา
เปลือกหุ้ม ชิ้นส่วนพืช
ชั้นในเมล็ดอ่อน (ซม.)
(ซม..)
0.1
0.2
0.3
0.4

0.8 - 1.2

0.1
0.2
0.3
0.4

1.3 - 1.5

0.1
0.2
0.3
0.4

0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2

จ�ำนวน
ชิ้นส่วนพืช
ที่วางเลี้ยง
(ชิ้น)

จ�ำนวน
การเกิด
แคลลัส
(ชิ้น)

1,320
140
300
60
370
40
44
138
270
90
450
90
260
56
132
120
690
120
420
190
64
60
190
120

1,131 (96)
58 (41)
190 (63)
24 (40)
190 (51)
0
15 (34)
36 (26)
220 (81)
30 (33)
230 (51)
36 (40)
120 (46)
42 (75)
0
36 (30)
170 (25)
92 (77)
170 (40)
48 (25)
0
48 (80)
0
36 (30)

จ�ำนวนการเกิด
เอ็มบริโอเจนิค
แคลลัส
(ชิ้น)
242
26
87
0
80
0
0
0
0
0
25
0
11
16
0
12
19
19
22
14
0
7
0
6

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บหมายถึง เปอร์เซนต์การเกิดแคลลัส การสร้างเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส การเกิดต้นทีส่ มบูรณ์ และไม่สมบูรณ์

(21)
(45)
(46)
(42)

(11)
(9)
(38)
(33)
(11)
(21)
(13)
(29)
(15)
(17)
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ตารางที่ 4 ผลของขนาดเมล็ด ความหนาเปลือกหุม้ ชัน้ ในเมล็ดอ่อน และขนาดของชิน้ ส่วนพืช
ในยางพันธุ์ RRIM 600 ต่อการเพาะเลีย้ งต้นอ่อน
ความหนา ความหนา
จ�ำนวน
จ�ำนวน
ขนาด
เปลือกหุ้ม ชิ้นส่วนพืช การเกิดโซมาติก การเกิด
เมล็ด
เอ็มบริโอ
เอ็มบริโอ
(ซม.) ชั้นในเมล็ดอ่อน (ซม.)
(ซม..)
(ชิ้น)
(ชิ้น)
0.5 - 0.7

0.1
0.2
0.3
0.4

0.8 - 1.2

0.1
0.2
0.3
0.4

1.3 - 1.5

0.1
0.2
0.3
0.4

0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2
0.1
0.2

398
197
102
0
108
0
0
0
0
0
35
0
12
45
0
39
62
46
29
54
0
23
0
23

334
181
86
0
103
0
0
0
0
0
25
0
9
39
0
35
37
45
24
52
0
21
0
19

การเกิดต้น
ไม่สมบูรณ์

สมบูรณ์

69 (21)
78 (43)
18 (21)
0
20 (19)
0
0
0
0
0
8 (32)
0
2 (22)
25 (64)
0
1 (3)
13 (35)
24 (53)
4 (17)
8 (15)
0
2 (10)
0
2 (11)

9 (3)
0
1 (1)
0
2 (2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บหมายถึง เปอร์เซนต์การเกิดแคลลัส การสร้างเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส การเกิดต้นทีส่ มบูรณ์ และไม่สมบูรณ์
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ภาพที่ 1 การเพาะเลีย้ งต้ นอ่ อนยางพันธุ์ RRIM600 จากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน

ภาพที่ 1 การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 จากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน

มาติ ก เอ็ ม บริ โ อ พบว่ า มี ก ารพั ฒ นาไปเป็ น โซมาติ ก นอกจากนั้นพบว่า เอ็มบริโอมีการพัฒนาไปเป็นต้นผิด
เอ็มบริโอ 588 โซมาติกเอ็มบริโอ และเมื่อน�ำไปวางเลี้ยง ปกติ และต้นไม่สมบูรณ์ 293 ต้น คิดเป็น 81 เปอร์เซนต์
บนอาหารสูตรชักน�ำให้เกิดเอ็มบริโอ พบว่า มีการพัฒนา และไม่ มี ก ารพั ฒ นา 34 ต้ น คิ ด เป็ น 34 เปอร์ เ ซนต์
ไปเป็นเอ็มบริโอ 364 เอ็มบริโอ คิดเป็น 62 เปอร์เซ็นต์ของ (ตารางที่ 5 และ ภาพที่ 4)
โซมาติกเอ็มบริโอ การเกิดเอมบริโอจะมีทั้งปกติและผิด
อย่างไรก็ตาม ผลส�ำเร็จของการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน
จากฝักยางพันธุ์ RRIM 600 ที่อายุฝักยางหลังผสมเกสร
ปกติ (ภาพที่ 3, A-C)
อย่างไรก็ตาม สามารถแยกเอ็มบริโอที่ได้เป็น 3 4-6 สัปดาห์ นั้นจะแปรปรวนไปตามสภาพแวดล้อมหรือ
ลักษณะ คือ เอ็มบริโอลักษณะปกติ มีตุ่มก�ำเนิดรากและ ฤดูกาลที่เก็บฝักยาง
3 ก
ใบเลี้ยง 2 ใบ เอ็มบริโอมีตุ่มก�ำเนิดรากและใบเลี
้ยง 3 ใบ
จากการเพาะเลี
้ยงเยื่อหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนจากฝั
2
1
และเอ็มบริโอที่ใบเลี้ยงมีลักษณะติดกันและบิดงอ (ภาพ ยางพันธุ์ RRIM 600 บนอาหารสูตรชักน�ำแคลลัส บาง
ภาพที่ 2 ลักษณะของแคลลัสทีช่ ักนําจากชิ้นส่ ฤดู
วนเปลื
กหุ้มา ชัเมล็
้ นในเมล็
ดอ่อนยาง
สามารถจํกาน�แนก
กาล อพบว่
ดอ่อนจากฝั
กยางสามารถชั
ำการ
ที่ 3, D-F)
สร้างแคลลั
เซ็นต์นหลั
งจากย้
ยแคลลั
สวาง
เมืออกเป็
่อน�ำเอ็นมบริ
รชักนน�ำ2 เป็ นเม็
3 ลัโกอไปวางเลี
ษณะ คือ้ย1งบนอาหารสู
เป็ นเม็ดอัดตแน่
ดอัดแน่สได้
นร่ ว93มกัเปอร์
บเกาะกั
หลวม
ๆ าและ
3 เกาะ
การสร้ากังต้
น พบว่ๆา เอ็มบริโอมีการพัฒนาไปเป็นต้นที่ เลี้ยงบนอาหารสูตรชักน�ำเอ็มบริโอเจนิคแคลัส พบว่า
นหลวม
สมบูรณ์ 37 ต้น คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของเอ็มบริโอ และ แคลลั ส มี ก ารพั ฒ นาไปเป็ น เอ็ ม บริ โ อเจนิ ค แคลลั ส 2
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A

B

C

ภาพที่ 2 ลักษณะของแคลลัสที่ชักน�ำจากชิ้นส่วนเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยาง สามารถจ�ำแนกออกเป็น 3 ลักษณะ คือ A: เป็นเม็ดอัดแน่น,
ภาพที
่ 2 ลักษณะของแคลลัสทีช่ ักนําจากชิ้นส่ วนเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยาง สามารถจําแนก
B: เป็นเม็ดอัดแน่นร่วมกับเกาะกันหลวม ๆ และ C: เกาะกันหลวม ๆ
ออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ 1 เป็ นเม็ดอัดแน่ น 2 เป็ นเม็ดอัดแน่ นร่ วมกับเกาะกันหลวม ๆ และ 3 เกาะ
กันหลวม ๆ

A

B

C

ภาพที่ 3 การเกิดเอมบริโอจากการเพาะเลีย้ งเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดยางพันธุ์ RRIM600 (ก-ค)
ลักษณะของเอมบริโอ แบ่ งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ (1) เอ็มบริโอลักษณะปกติ มีต่ ุมกําเนิดรากและใบ
เลีย้ ง 2 ใบ (2) เอ็มบริโอ มีต่ ุมกําเนิดรากและใบเลีย้ ง 3 ใบ และ (3) เอ็มบริโอลักษณะใบเลีย้ งติดกันมี
ลักษณะบิดงอ

D

E

F

ภาพที่ 3 การเกิดเอ็มบริโอจากการเพาะเลี้ยงเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดยางพันธุ์ RRIM600 (A - C) ลักษณะของเอ็มบริโอ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
D: เอ็มบริโอลักษณะปกติ มีตุ่มก�ำเนิดรากและใบเลี้ยง 2 ใบ, E: เอ็มบริโอ มีตุ่มก�ำเนิดรากและใบเลี้ยง 3 ใบ และ F: เอ็มบริโอลักษณะใบเลี้ยงติดกัน
มีภาพที
ลักษณะบิ่ ดงอ
3 การเกิดเอมบริโอจากการเพาะเลีย้ งเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดยางพันธุ์ RRIM600 (ก-ค)

ลั่ กษณะของเอมบริ
โอ แบ่
งออกเป็ น 3 ลักษณะ
คืออ(1)
เอ็
ม้ นบริในเมล็
โอลักษณะปกติ
มี์ ต่ ุมRRIM600
กําเนิดรากและใบ
ภาพที
3
การเกิ
ด
เอมบริ
โ
อจากการเพาะเลี
ย
้
งเปลื
กหุ
้
ม
ชั
ด
ยางพั
น
ธุ
(ก-ค)(ก-ค)
ภาพที
่
3
การเกิ
ด
เอมบริ
โ
อจากการเพาะเลี
ย
้
งเปลื
อ
กหุ
้
ม
ชั
้
น
ในเมล็
ด
ยางพั
น
ธุ์ ์ RRIM600
RRIM600
(ก-ค)
ภาพที
่
3
การเกิ
ด
เอมบริ
โ
อจากการเพาะเลี
ย
้
งเปลื
อ
กหุ
้
ม
ชั
้
น
ในเมล็
ด
ยางพั
น
ธุ
เลีย้ ง 2 ใบ (2) เอ็มบริโอ มีต่ ุมกําเนิดรากและใบเลีย้ ง 3 ใบ และ (3) เอ็มบริโอลักษณะใบเลีย้ งติดกันมี
ลักษณะของเอมบริ
โอ แบ่โงอออกเป็
น 3 ลันกษณะ
คือ (1)คือเอ็ม(1)บริเอ็โอลั
กษณะปกติ
มีตุ่มกํมีาเนิ
ลั
กษณะของเอมบริ
แบ่
งออกเป็
3กลัษณะ
กษณะ
มบริ
โอลักษณะปกติ
กษณะปกติ
ต่ ุม่ ุมกํดกํารากและใบ
าเนิเนิดดรากและใบ
รากและใบ
ลักษณะของเอมบริ
โ
อ
แบ่
ง
ออกเป็
น
3
ลั
คื
อ
(1)
เอ็
ม
บริ
โ
อลั
มี
ต
ลักษณะบิดงอ
เลีย้ ง 2เลีใบ
(2) เอ็(2)
มบริโอ มีตโ่ ุมอกํมีาตเนิ่ ุมดกํรากและใบเลี
ย้ ง 3 ใบ
และ (3)
กษณะใบเลี
ย้ งติดกันงติมีดกันมี
ดรากและใบเลี
และเอ็ม(3)บริเอ็โอลั
โอลักษณะใบเลี
เลีย้ ง ย้ 2งใบ2 ใบ
(2) เอ็มเอ็บริมบริ
โอ มีต่ ุมกําเนิาเนิ
ดรากและใบเลี
ย้ งย้ ง3 3ใบใบและ
(3) เอ็มมบริบริโอลั
กษณะใบเลีย้ ย้ งติ
ดกันมี
ลักษณะบิ
ดงอ ดงอ
ลักษณะบิ
ลักษณะบิดงอ
A
B

ภาพที
่ 4 ลัก่ 4ษณะต้
ยางจากการเพาะเลี
ย้ งต้นอ่อนจากเปลือกหุย
่ ฒ
ั นาไปเป็
นต้นสมบูอรกหุ
ณ์ (A)
นไม่สมบู
(B)
ภาพที
ลักนษณะต้
นยางจากการเพาะเลี
้ ม้ ชังต้น้ ในทีนพออ่
นจากเปลื
้ มชัและต้
้ นในที
พ่ ฒ
ั รณ์นาไปเป็
นต้ นสมบูรณ์

(1) และ ต้ นไม่ สมบูรณ์ (2)
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ตารางที่ 5 การเพาะเลีย้ งต้นอ่อนจากเปลือกหุม้ ชัน้ ในเมล็ดยางพันธุ์ RRIM 600
ชิ้นส่วนพืช
(ชิ้น)

เกิดแคลลัส
(ชิ้น)

เกิดเอ็มบริโอ
เจนิคแคลลัส
(ขิ้น)

9,600

2,294 (24)

0.989 (43)2

เกิดเอ็มบริโอ เกิดต้น
เกิดต้น
ไม่มี
(ชิ้น)
สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ การพัฒนา
(ต้น)
(ต้น)
(ต้น)
364 (62)

37 (10)

293 (81)

34 (9)

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บหมายถึง เปอร์เซนต์

เปอร์เซ็นต์ หลังจากย้ายเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสวางเลี้ยง
บนอาหารสูตรชักน�ำโซมาติกเอ็มบริโอ พบว่า เอ็มบริโอเจนิค
แคลลั ส มี ก ารพั ฒ นาไปเป็ น โซมาติ ก เอ็ ม บริ โ อ 6.4
โซมาติ ก เอ็ ม บริ โ อต่ อ ก้ อ นแคลลั ส หลั ง จากย้ า ยเลี้ ย ง
โซมาติกเอ็มบริโอวางเลี้ยงบนอาหารสูตรชักน�ำเอ็มบริโอ
พบว่า โซมาติกเอ็มบริโอมีการพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอ
39.4 เปอร์เซ็นต์ หลังจากย้ายเลี้ยงเอ็มบริโอวางเลี้ยงบน
อาหารสูตรชักน�ำต้น พบว่า เอ็มบริโอมีการพัฒนาไป
เป็นต้น 2.4 เปอร์เซ็นต์
การปรั บ สภาพต้ น กล้ า จากการเพาะเลี้ ย งต้ น อ่ อ น
จากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน
การปรับสภาพต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน
ในกระโจมควบคุมความชื้น และการปลูกต้นกล้ายางลง
ดิน น�ำต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือก
หุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 มาล้างรากเอา
เศษอาหารวุ้นออกแล้วจุ่มแช่ในสารเคมีป้องกันก�ำจัด
เชื้อรา และย้ายปลูกลงในถุงเพาะช�ำโดยมีวัสดุเพาะช�ำ
ระหว่ า งดิ น และขุ ย มะพร้ า ว 1:1 วางเลี้ ย งในตะกร้ า
พลาสติก สเปรย์น�้ำให้ชุ่ม และหุ้มด้วยพลาสติกใสเพื่อ
ควบคุมความชื้นภายใน น�ำไปวางเลี้ยงในสภาพอุณหภูมิ
ห้อง และวางเลี้ยงในตู้ควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ
หลังจากวางเลี้ยง 3-4 สัปดาห์ ต้นกล้าที่รอดชีวิตสามารถ
ตั้ ง ตั ว ได้ โดยการวางเลี้ ย งแบบควบคุ ม ความชื้ น ทั้ ง
ภายในและภายนอก ต้นกล้าสามารถรอดชีวิตได้สูงถึง

70-80 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การวางเลี้ยงแบบควบคุม
ความชื้นภายในอย่างเดียว มีต้นกล้ารอดชีวิต ประมาณ
40-50 เปอร์เซ็นต์ หลังจากวางเลี้ยง 4-8 สัปดาห์ ต้นกล้า
มี ก ารรอดชี วิ ต ลดลง เนื่ อ งจากการจั ด การเรื่ อ งการ
ควบคุมความชื้นภายในไม่เหมาะสมท�ำให้ต้นเกิดอาการ
เน่าตาย หลังจากปรับสภาพต้นกล้าและต้นกล้ารอดชีวิต
ย้ายต้นกล้าไปวางเลี้ยงภายในห้องแต่ไม่มีการควบคุม
ความชื้นจนต้นกล้าตั้งตัวได้และย้ายไปวางเลี้ยงในเรือน
เพาะช�ำ ได้รับแสงตามธรรมชาติจนต้นกล้ามีการเจริญ
เติบโตดีมีการสร้างฉัตรเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 5)
จากการน�ำต้นกล้ายางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน
จากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 มา
ปรับสภาพจนต้นกล้ามีความแข็งแรงและสมบูรณ์ (ภาพ
ที่ 6) ปลูกลงดินเป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่า ต้นยาง
สามารถเจริญเติบโตและมีการพัฒนาการที่เร็วมาก
การปรับสภาพต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน
ด้วยอาหารเหลวในหลอดทดลอง น�ำต้นยางที่ได้จากการ
เพาะเลี้ ย งต้ น อ่ อ นย้ า ยปลู ก ในอาหารเหลวในสภาพ
หลอดทดลอง เพื่อศึกษาการปรับตัวของต้นหลังย้ายปรับ
สภาพนอกหลอดทดลองเปรี ย บเที ย บกั บ การเลี้ ย งใน
อาหารแข็ง โดยการวัดอัตราการรอดตายของต้นยางหลัง
ปรับสภาพในกระโจมพ่นหมอกทุกสัปดาห์ พบว่า หลัง
จากย้ายต้นกล้าจากหลอดอาหารเหลวไปปลูกในวัสดุ
ปลู ก และวางเลี้ ย งในตู ้ ค วบคุ ม ความชื้ น และอุ ณ หภู มิ
หลังจากวางเลี้ยง 3-4 สัปดาห์ต้นยางมีการเหี่ยวและเน่า
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ตายทุกต้น (ภาพที่ 7)
การตรวจสอบความถูกต้องทางพันธุกรรมของต้น
ยางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นใน
เมล็ดอ่อนยางพาราพันธุ์ RRIM 600 โดยใช้ Microsetellite
จากการตรวจสอบความถู ก ต้ อ งทางพั น ธุ ก รรม
ด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอของต้นยางจากการเพาะเลี้ยงต้น
อ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยางพาราพันธุ์ RRIM
600 จ�ำนวน 13 ต้น และต้นเปรียบเทียบพันธุ์ RRIM 600
โดยใช้ Microsetellite จ�ำนวน 6 ไพร์เมอร์ คือ A131,
gA2689, MA179, mT65, M574 และ MA17 พบว่า มีต้น
ยางที่ได้จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจ�ำนวน 12 ต้นที่มีลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอเหมือนต้นเปรียบเทียบ RRIM 600 ในขณะ
ที่ 1 ต้น (ตัวอย่างที่ 3) มีลายพิมพ์ดีเอ็นเอแตกต่างไปจาก
ต้นเปรียบเทียบในทุกไพร์เมอร์ คิดเป็นต้นที่มีการผิดปกติ
ทางพันธุกรรม 8 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 8)

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนยางพาราจากเปลือกหุ้มชั้น
ในเมล็ดอ่อน สามารถท�ำได้โดยเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนพืชจาก
เมล็ดหลังผสมเกสร 4-6 สัปดาห์ โดยใช้เมล็ดอ่อนที่ขนาด
0.5-0.7 เซนติเมตร ความหนาเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อน
ขนาด 0.1-0.3 เซนติเมตร และความหนาของชิ้นส่วนพืช
ขนาด 0.1 เซนติ เ มตร สามารถแบ่ ง การพั ฒ นาของ
เนื้อเยื่อออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะ Callogenesis เป็นระยะที่มีการสร้างแคลลัสจากชิ้นส่วนพืช และ
แคลลัสมีการพัฒนาไปเป็นเอ็มบริโอเจนิคแคลลัส (MHIN และ MH-EXP) ระยะที่ 2 ระยะการ Somatic
embryogenesis เป็น ระยะที่เอ็มบริโอเจนิคแคลลัสมี
การพัฒนาไปเป็นโซมาติกเอ็มบริโอ และเอ็มบริโอ (MHDEN และ MH-MAT) ระยะที่ 3 ระยะ Regeneration
เป็นระยะที่เอ็มบริโอมีการพัฒนาไปเป็นต้นที่สมบูรณ์
มีระบบรากแก้ว (MH-PL)
การปรับสภาพต้นกล้าก่อนย้ายปลูกในโรงเรือน
พบว่า ต้นกล้ายังมีการรอดตายต�่ำ หลังจากต้นกล้าตั้งตัว
ได้สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติย้ายปลูกในโรงเรือน
และปลูกลงดินได้ส�ำเร็จ จากการตรวจสอบความถูกต้อง

ทางพันธุกรรมด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอของต้นยางจากการ
เพาะเลี้ ย งต้ น อ่ อ นจากเปลื อ กหุ ้ ม ชั้ น ในเมล็ ด อ่ อ น
ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 จ�ำนวน 13 ต้น และต้นเปรียบ
เทียบพันธุ์ RRIM 600 โดยใช้ Microsetellite จ�ำนวน 6
ไพร์เมอร์ คือ A131, gA2689, MA179, mT65, M574
และ MA17 พบว่า มีต้นยางที่ได้จากการเพาะเลี้ยงต้น
อ่อนจ�ำนวน 12 ต้นที่มีลายพิมพ์ดีเอ็นเอเหมือนต้นเปรียบ
เทียบ RRIM 600 ในขณะที่ 1 ต้น มีลายพิมพ์ดีเอ็นเอแตก
ต่างไปจากต้นเปรียบเทียบในทุกไพร์เมอร์ คิดเป็นต้นที่มี
การผิดปกติทางพันธุกรรม 8 เปอร์เซ็นต์

การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ยางพาราเป็ น เครื่ อ งมื อ
ส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนางานด้านยางพาราทั้งการขยาย
พันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ ตลอดจนการปรับปรุงการผลิต
ยางโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต โดยเฉพาะการพั ฒ นางานวิ จั ย ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ของยางพาราซึ่งจะต้องลงไปในเชิงลึก เช่น
การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์ยาง
การถ่ายฝากยีนในยางพาราเพื่อศึกษาคุณสมบัติและ
หน้ า ที่ ข องยี น ตลอดจนการถ่ า ยฝากยี น เข้ า ไปใน
ยางพาราเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ยาง ดังนั้น ผลงานวิจัยนี้
ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากส�ำหรับน�ำไปใช้ต่อย
อดงานวิจัยเชิงลึกในการพัฒนางานวิจัยด้านยางพารา
ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข. 2545. ความก้าวหน้าทางด้าน
การเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ ยางพารา. รายงานการ
สัมมนาเรื่องเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับ
การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ ์ แ ละขยายพั น ธุ ์ พื ช 26-27
กรกฎาคม 2545. สถาบันวิจยั พืชสวน กรมวิชาการเกษตร. หน้า 67-79.
กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข, M.P. Carron, จิรากร โกสัยเสวี
และ ไชยา พัฒนกุล. 2542. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ตามโครงการความร่วมมือกับฝรั่งเศส ปี 25402542. การประชุ ม วิ ช าการยางพารา ครั้ ง ที่ 1
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ะปลูก

การเจริ ญเติบโตของต้นยางขณะปลูก
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A

การเจริ ญเติบโตของต้นยางหลังปลูก 1 เดือน

B

ภาพที่ 6 การเจริญเติบโตของต้นกล้ายางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ่อนยางพันธุ์ RRIM 600 หลังปลูกลงดิน 1 เดือน (A)
และ 5 เดือน (B)

การเจริ ญเติบโตของต้นยางหลังปลูก ภาพที
1 เดื่ อ7 นการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางจากการเพาะเลีย้ งต้นอ่อนจากเปลือกหุ้มชั้นในเมล็ดอ
ยางพันธุ์ RRIM600 หลังปลูกลงดิน 1 เดือน และ 5 เดือน

ภาพที่ 7 การปรับสภาพต้นยางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนด้วยอาหารเหลวในหลอดทดลองก่อนย้ายปรับสภาพนอกหลอดทดลอง

ภาพที่ 6 การปรับสภาพต้ นยางจากการเพาะเลีย้ งต้ นอ่อนด้ วยอาหารเหลวในหลอดทดลองก่อนย้ าย
ปรัดบิสสภาพนอกหลอดทดลอง
กษิ
ดิษฐบรรจง, จารุวรรณ จาติเสถียร และ ชยานิจ
วิชาการเกษตร. หน้า 36-51.
ดิษฐบรรจง. 2544. การเพิ่มปริมาณ Somatic
embryo callus ของยางพารา. เทคโนโลยีชีวภาพ
กับงานวิจัยด้านการเกษตร. ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี ชี ว ภาพและนิ ว เคลี ย ร์ เ ทคนิ ค กรม-

ปัทมา ชนะสงคราม และ ภัทธาวุธ จิวตระกูล. 2534. การ
ขยายพันธุ์ยางพาราด้วยเทคนิคไมโครคัตติ้งใน
หลอดทดลอง. วิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ 25:
133-138.

A131
gA2689
ตรวจสอบความถ
ูกต้องทางพั
นธ ุกรรม
ต้นยาง ด้วย Microsettellite
A131
gA2689
ตรวจสอบความถ
ูกต้
อ
งทางพั
นธ ุกรรม
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ต้
นยาง ด้วย Microsettellite
A131
gA2689

ตรวจสอบความถ ูกต้องทางพันธ ุกรรม
ต้นยางด้วย Microsettellite
MA179
mT65
ตรวจสอบความถ
ูกต้องทางพั
นธ ุกรรม

ต้นยางด้วย Microsettellite
MA179
mT65
ตรวจสอบความถ
ูกต้องทางพั
นธ ุกรรม
ต้นยางด้วย Microsettellite
MA179
mT65

ตรวจสอบความถ ูกต้องทางพันธ ุกรรมต้น
ยางด้วย Microsettellite
M574
MA17
ตรวจสอบความถ ูกต้องทางพันธ ุกรรมต้น
ยางด้วย Microsettellite
ตรวจสอบความถ
ูกต้องทางพัMA17
นธ ุกรรมต้น
M574
ยางด้วย Microsettellite
M574
MA17

ภาพที่ 8 การตรวจสอบความถูกต้องทางพันธุกรรมของต้นกล้ายางพันธุ์ RRIM 600 จากการเพาะเลีย้ งต้นอ่อน โดยใช้ Microsetellite จ�ำนวน 6 ไพร์เมอร์

ภาพที่ 8 การตรวจสอบความถูกต้ องทางพันธุกรรมของต้ นกล้ายางพันธุ์ RRIM600
จากการเพาะเลีย้ งต้ นออ่อน

ภาพที่ 8 การตรวจสอบความถูกต้ องทางพันธุกรรมของต้ นกล้ ายางพันธุ์ RRIM600
จากการเพาะเลีย้ งต้ นออ่อน
ภาพที่ 8 การตรวจสอบความถูกต้ องทางพันธุกรรมของต้ นกล้ ายางพันธุ์ RRIM600
จากการเพาะเลีย้ งต้ นออ่อน
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จาก GAP สู่ GMP
ตอนที่ 2: การผลิตยางเครพบาง มาตรฐาน GMP
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล
ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย

ยางเครพเป็นยางดิบประเภทหนึ่งที่ผลิตจากยาง
ก้อนถ้วย เศษยาง สามารถน�ำมาใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นใน
การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางได้หลายประเภทเช่นเดียวกับ
ยางแผ่นรมควันและยางแท่ง
ยางเครพมีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับความสะอาด
และชนิ ด ของวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ น� ำ มาผลิ ต เป็ น ยางเครพ
คุณภาพดี จนถึงยางเครพคุณภาพต�่ำ
ยางเครพที่ผลิตจากน�้ำยางสดโดยตรง เช่น ยางเค
รพสีจาง จะน�ำไปผลิตเป็นพลาสเตอร์ยา สายยางยืด
ส่วนยางเครพที่ผลิตจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี จะเป็น
ยางเครพสีน�้ำตาลที่มีความสกปรกน้อย น�ำไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกับยางแผ่นรมควันหรือยางแท่ง
เกรดสูง
ส่ ว นยางเครพที่ ผ ลิ ต จากเศษยาง ที่ ม าจากยาง
บริเวณคลองกรีด (Tree lace) เศษยางตามเปลือกไม้
(Bark scrap) หรือแม้แต่เศษยางจากการขลิบยางแผ่น
รมควัน และยางก้อนถ้วยคุณภาพต�่ำ ก็จะได้ยางเครพ
คุณภาพต�่ำ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากยางชนิดนี้จะมีสมบัติทาง
กายภาพที่ต�่ำลง
ที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือกว่าร้อยละ 70 ผลิตยางก้อนถ้วย และเพิ่ม
มูลค่ามาผลิตยางเครพมากขึ้น เนื่องจากมีโรงงานยาง
แท่งกระจายตามจุดต่าง ๆ ท�ำให้สะดวกในการจ�ำหน่าย
ซึ่งเดิมจ�ำหน่ายแต่เพียงยางก้อนถ้วย มักถูกกดราคาจาก

การประเมิน DRC (ปริมาณเนื้อยางแห้ง) และได้ราคาต�่ำ
กว่าความเป็นจริงประมาณร้อยละ 10–15 ดังนั้น การ
ผลิตยางเครพตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practices) ที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
การยางแห่งประเทศไทยก�ำหนด ผลิตจากยางก้อนถ้วย
คุณภาพดีปฏิบัติตามหลักมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) จะได้ยางเครพที่มีคุณภาพดี มี
สมบัติต่าง ๆ ของยางคงที่ มีความสม�่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์
จะมีความแปรปรวนต�่ำ ลดต้นทุนการผลิต ลดของเสียใน
โรงงาน ซึ่งการผลิตยางเครพที่มีระบบการจัดการที่ดีจะ
สามารถน� ำ ไปผลิ ต เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ โ ดยตรง โดยไม่
จ�ำเป็นต้องส่งยางเครพไปยังโรงงานยางแท่งอีกต่อไป
สามารถจ�ำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น มีอ�ำนาจต่อรองกับผู้
ซื้อจากความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิต จึงเป็นแนวทาง
หนึ่ ง ที่ น� ำ มาใช้ พั ฒ นาการผลิ ต ยางเครพของสถาบั น
เกษตรกร ตลอดจนลดปัญหาและข้อจ�ำกัดเรื่องการ
ประเมินราคาซื้อขายในยางก้อนถ้วยอีกด้วย

หลักปฏิบัติที่ดีส�ำหรับการผลิต
ยางเครพมาตรฐาน GMP

สถานประกอบการ
สถานที่ตั้ง
•อยู่ในบริเวณที่น�้ำไม่ท่วมขัง สภาพพื้นที่มีความ
			 คงตัว ไม่ทรุด ไม่แยกตัวหรือหดตัวที่จะท�ำให้
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			 เกิดการแตกร้าวหรือทรุดตัวของอาคารได้ง่าย
• มี ร ะบบสาธารณู ป โภคเพี ย งพอ และการ
			 คมนาคมสะดวก
• อยู่ในบริเวณที่ไม่ท�ำให้เกิดการปนเปื้อนต่อ
			 คุณภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
			 โดยมีมาตรการป้องกัน เช่น การบ�ำบัดน�้ำเสียจะ
			 ต้ อ งผ่ า นการรั บ รองจากกรมโรงงานอุ ต สาห			 กรรม
อาคารผลิต
•พื้นอาคารเป็นพื้นคอนกรีตที่เรียบสะอาด และมี
			 ความแข็งแรงสามารถรองรับเครื่องจักรที่ใช้ใน
			 กระบวนการผลิ ต ไม่ มี น�้ ำ ขั ง มี ก ารสร้า งช่อง
			 ระบายน�้ำที่มีความลาดเอียงเพียงพอ ไม่ให้เกิด
			 การหมักหมมของเศษยาง และเป็นที่สะสมของ
			 เชื้อจุลินทรีย์
•โครงสร้างภายในอาคาร มีความแข็งแรง และ
			 ทนการกัดกร่อนของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการ
			 ผลิ ต ท� ำ ความสะอาดได้ ง ่ า ย สะดวกต่ อ การ
			 บ�ำรุงรักษา สามารถป้องกันฝน ละอองน�้ำ และ
			 ฝุ่นได้เป็นอย่างดี
• บริ เ วณผลิ ต มี พื้ น ที่ เ พี ย งพอและจั ด แบ่ ง
			 พื้ น ที่ เ ป็ น สั ด ส่ ว น ได้ แ ก่ พื้ น ที่ รั บ ยางวั ต ถุ ดิ บ
			 พื้นที่ท�ำยางเครพ พื้นที่ตากยางเครพ พื้นที่วาง
			 ยางเครพ พื้นที่คั ชั้ น ยางและหี บ ห่ อ ยาง พื้ น ที่
			 จัดเก็บยางเครพพร้อมจ�ำหน่าย และพื้นที่จัด
			 เก็บอุปกรณ์และเคมีภัณฑ์
		•วางผังสายการปฏิบัติงานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้
			 อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี สุ ข ลั ก ษณะที่ ดีในการ
			 ปฏิบัติงาน
• จั ด ให้ มี แ สงสว่ า งและการระบายอากาศที่
			 เหมาะสมเพียงพอส�ำหรับการปฏิบัติงานภายใน
			 อาคารผลิต
• มี อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย เช่ น อุ ป กรณ์
			 ดับเพลิง
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ มีจ�ำนวนเพียง
พอต่อการปฏิบัติงาน และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่

ช�ำรุดหรือแตกหัก
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ต้องวางอยู่ใน
ต�ำแหน่งตามสายการปฏิบัติงาน และง่ายต่อการบ�ำรุง
รักษา
เครื่องชั่ง ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก
ส� ำ นั ก งานชั่ ง ตวงวั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
และมีลูกตุ้มมาตรฐานในการสอบเทียบ
สิ่งปลอมปน มีการป้องกันสิ่งปลอมปนในก้อนยาง
จากเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์
การควบคุมกระบวนการผลิตยางเครพ
ยางก้อนถ้วย
•ฉีดพ่นน�้ำหรือล้างยางก้อนถ้วยให้สะอาด
• รี ด ยางด้ ว ยเครื่ อ งรี ด เครพให้ มี ข นาดตามที่
			 ก�ำหนด (ความหนาของยางเครพตลอดทั้งแผ่น
			 ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร)
•น�ำยางเครพวางพาดบนราวตากเพือ่ ให้สะเด็ดน�ำ้
			 แล้วน�ำไปผึ่งให้แห้ง หรืออบที่อุณหภูมิไม่เกิน
			 40 องศาเซลเซียล
		การหีบห่อยางเครพ
		•แบบไม่หีบห่อ: ส่งมอบยางในลักษณะเป็นพับ
			 (Loose bale)
•แบบหีบห่อ:
			 1) ด้วยการมัดยาง: น�ำยางเครพที่พับแล้วมาชั่ง
				 น�้ำหนักตามที่คู่ค้าก�ำหนด และห่อมัดด้วย
				 ยางเครพชนิดนั้น
			 2) ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติก: น�ำยางเครพที่พับ
			 แล้วมาชั่งน�้ำหนักตามที่คู่ค้าก�ำหนด น�ำมา
			 อัดแท่ง โดยน�้ำหนักยางเครพและยางเครพที่
			 ใช้ห่อหุ้ม มีน�้ำหนักรวมตามที่ลูกค้าก�ำหนด
			 เช่น 25, 30, 35 และ 50 กิโลกรัม และห่อหุ้ม
			 ด้วยถุงพลาสติก
			 3) การอัดก้อน: น�ำยางเครพที่พับแล้วมาชั่งน�้ำ	
				 หนักตามที่คู่ค้าก�ำหนด น�ำมาอัดก้อน และ
				 ห่อหุ้มด้วยแผ่นยางเครพ โดยน�้ำหนักยาง
				 เครพและยางเครพที่ใช้ห่อหุ้ม มีน�้ำหนักรวม
				 110.5 ± 0.1 กิโลกรัม
กรณี เ ป็ น ยางเครพอั ด ก้ อ น ทาแป้ ง กาวยางให้
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สม�่ำเสมอทั้ง 5 ด้าน โดยยางเครพอัดก้อนที่ทาแป้งกาว
ยางเรียบร้อยแล้ว มีน�้ำหนักรวม 111.11 ± 0.5 กิโลกรัม
ต่อก้อน
ยางเครพอัดก้อน ต้องมีการตีตราก่อนส่งมอบ
การเก็บรักษา
•วางยางเครพที่มัดยางหรือยางเครพอัดก้อน ไม่
			 ให้สัมผัสกับพื้นโดยตรง โดยใช้วัสดุรองพื้น เช่น
			 แผงเหล็กหรือแผงไม้หรือแผงพลาสติก
•ยางเครพอัดก้อนให้วางสับหว่างซ้อนกันไม่เกิน
			 5 ชั้น เพื่อป้องกันการเสียรูปทรง
•เก็บรักษายางเครพอัดแท่งในลังไม้หรือลังเหล็ก
			 ตามรูปแบบที่ลูกค้าก�ำหนด
•บริเวณพื้นที่จัดเก็บก้อนยาง ต้องมีป้ายระบุชนิด
			 ชั้นยาง และวันที่ผลิต
การบ�ำรุงรักษาและการสุขาภิบาล
การท�ำความสะอาดและการบ�ำรุงรักษา
•มีแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งาน การ
			 ตรวจเช็ค และการซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร เครื่อง
			 มือ และอุปกรณ์การผลิต
•ดูแลรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การ
			 ผลิ ต ให้ อ ยู ่ ใ นสภาพพร้ อ มใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
			 ประสิทธิภาพ
• ท� ำ ความสะอาดสถานประกอบการ รวมถึ ง
			 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต โดย
			 ท�ำความสะอาดก่อนและหลังการปฏิบัติงาน
การสุขาภิบาล
• ควบคุมสัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่นไม่ให้เข้ามาใน
			 บริเวณผลิต
			 1) มีวิธีการป้องกันและก�ำจัดสัตว์ในบริเวณผลิต
			 และจัดเก็บ
			 2) เฝ้าระวัง ตรวจหาร่องรอยการปนเปื้อนจาก
				 สัตว์อย่างสม�่ำเสมอ
		•การจัดการเศษยางและขยะ
			 1) เศษยางที่ เ หลื อ จากการคั ด ชั้ น คุ ณ ภาพ
			 ยางต้องจัดเก็บในบริเวณที่ก�ำหนด
			 2) จั ด ให้ มี ภ าชนะรองรั บ ขยะที่ มี ฝ าปิ ด ใน
				 จ�ำนวนที่เพียงพอ และมีวิธีการก�ำจัดขยะที่

				 เหมาะสม
•ระบบการระบายน�้ำและบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย
1) จั ด ให้ มี คู ร ะบายน�้ ำ ล้ อ มรอบแนวการวาง
				 เครื่องจักรและให้เชื่อมต่อลงระบบ�ำบัดน�้ำ
				 เสียอย่างมีประสิทธิภาพ
2) มี ร ะบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่
				 สามารถรองรับปริมาณน�้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า
				 60 วัน มีระบบการน�ำน�้ำหมุนเวียนกลับมาใช้
				 ใหม่ส�ำหรับการล้างพื้นและวัสดุอุปกรณ์
บุคลากร
•ขณะปฏิบัติงานพนักงานที่อยู่ในสายการผลิต
			 ต้องสวมเสื้อผ้าที่ไม่มีกระเป๋า ไม่สวมนาฬิกา
			 เครื่องประดับ และไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
			 การปฏิบัติงาน
•พนักงานควรมีอุปกรณ์ป้องกัน เพื่อสุขอนามัย
			 และป้องกันสารเคมีที่ตกค้างในยางก้อนถ้วย
•ขณะปฏิบัติงาน ห้ามพนักงานที่อยู่ในสายการ
			 ผลิต ดื่มสุราหรือของมึนเมา สูบบุหรี่ และรับ
			 ประทานอาหาร
•พนักงานที่อยู่ในสายการผลิตจะต้องได้รับการ
			 ฝึกอบรมและเพิ่มพูนความรู้ เพื่อให้ปฏิบัติงาน
			 ได้อย่างถูกต้องตามล�ำดับขั้นตอน รวมถึงเรื่อง
			 สุขลักษณะทั่วไปตามความเหมาะสม พร้อมทั้ง
			 มีการทบทวนให้เกิดความช�ำนาญอย่างน้อยปี
			 ละ 1 ครั้ง
•ห้ามรับประทานอาหารในบริเวณปฏิบัติงาน
การบันทึกข้อมูล
เอกสารและบันทึกข้อมูล ต้องมีรายการ ดังนี้
•การรับและการจัดเก็บวัตถุดิบที่สถานประกอบ
			 การก�ำหนด
• การผลิตยางแผ่นดิบ การรมควัน การคัดชั้น
			 คุณภาพยาง การหีบห่อ และการจัดการหลังการ
			 หีบห่อ
• การปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน ท�ำความ
			 สะอาด การใช้งาน การตรวจเช็คและการซ่อม
			 บ�ำรุง เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิต
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•ประวัติการฝึกอบรมบุคลากร
•การเฝ้าระวัง และการตรวจหาร่องรอยการปน

			 เปื้อนจากสัตว์ รวมทั้งการป้องกันและก�ำจัด
•ผลการตรวจสอบเครื่องชั่ง
•ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งปลอมปนหรือสิ่ง
			 ปนเปื้อน
•อุณหภูมิห้อง
การทวนสอบ เก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี

วิธีการผลิตยางเครพจาก
ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี

ยางก้ อ นถ้ ว ยมี รู ป ร่ า งลั ก ษณะเป็ น ตามภาชนะ
รองรับ เช่น ถ้วยรับน�้ำยาง มีเนื้อยางแห้งระหว่าง 45 –
65% ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนมีดกรีดและระยะเวลาการผึ่ง ยาง
ก้อนถ้วยสดจะมีสีขาว และสีค่อย ๆ คล�้ำขึ้นเป็นสีน�้ำตาล
ตามระยะเวลาการจัดเก็บและยางจะแข็งขึ้นตามล�ำดับ
ยางก้อนถ้วยที่วางกองรวม ๆ กันจะเกาะติดกันเป็นก้อน
ขนาดใหญ่ การน�ำมาบด เฉือน ผสมยางให้เข้ากัน และ
รีดให้เป็นผืนยาว ด้วยการน�ำไปผ่านเครื่องรีดเครพ จนมี
ความหนาบางที่เหมาะสม ยางที่รีดออกมาจึงเรียกว่ายาง
เครพ
การผลิตเริ่มจากน�ำยางก้อนถ้วยสดน�้ำหนัก 35 40 กิโลกรัม ผ่านเครื่องรีดเครพดอกหยาบที่มีน�้ำหล่อ
เหนือลูกกลิ้งเพื่อเป็นการซะล้างสิ่งสกปรกให้หลุดออกไป
ได้ง่ายและให้ยางนิ่มลง ยางที่ผ่านเครื่องเครพหลาย
ครั้งจะสะอาดขึ้นตามล�ำดับ ยางที่เป็นก้อนใหญ่จะถูกบด
เฉือนและผสมกันเพื่อให้เป็นก้อนขนาดเล็กลง หากมีเศษ
ยางตกตามพื้นให้เก็บเพื่อน�ำมาผ่านเครื่องรีดเครพให้
หมด ยางจะคลุกเคล้าผสมกัน จับตัวติดกัน หลังจากที่
ผ่านไปประมาณ 4 รอบ เม็ดยางจะมีขนาดเล็กลงเท่า
เมล็ดข้าวโพด เนื้อยางจะมีความสม�่ำเสมอมากขึ้นจะได้
แผ่นยางที่ติดกันเป็นผืนยาวความยาวประมาณ 5 เมตร
หลังจากนั้นน�ำยางไปผ่านเครื่องรีดเครพดอกกลางหรือ
ดอกละเอียดอีกประมาณ 3 รอบ เพื่อให้แผ่นยางมีความ
บางลง เม็ดยางจะมีขนาดเล็กลงเท่าเมล็ดถั่วเขียว จาก
นั้นน�ำยางเครพไปผึ่งให้แห้ง โดยใช้ระยะเวลาในการผึ่ง
ประมาณ 15 วัน หากต้องการให้ยางแห้งเร็วขึ้นอาจต้อง
น�ำยางไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส

จนกว่าจะมีปริมาณความชื้นน้อยกว่า 1%
ลักษณะภายนอกของยางเครพที่รีดใหม่ พบว่า
เนื้อยางเป็นสีขาวอมเทาเล็กน้อย มีความหนาของแผ่น
โดยเฉลี่ยไม่เกิน 3 มิลลิเมตร มีปริมาณเนื้อยางแห้ง
เฉลี่ย 90% ยางเครพที่ผลิตได้น�ำไปผึ่งให้แห้งในโรง
เรือนที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเป็นเวลานาน 12–15
วั น เพื่ อ รอจ� ำ หน่ า ย ยางที่ แ ห้ ง แล้ ว จะมี สี เ หลื อ งอม
น�้ำตาลมีปริมาณเนื้อยางแห้งเฉลี่ย 99% ถ้าปริมาณ
การผลิตเพิ่มมากขึ้นมากกว่า 10 ตันต่อวัน ควรเพิ่ม
เครื่องจักรที่ท�ำหน้าที่ตัดยางก้อนใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง
มีระบบสายพานล�ำเลียง บ่อกวนยาง ตระกร้าตักยางเพื่อ
เพิ่มความรวดเร็วในการผลิตและวางเครื่องรีดเครพต่อ
เนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 เครื่อง ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าวแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภท คือ เครื่องจักรหลักและเครื่องจักร
เสริม
เครื่องจักรหลัก ใช้ส�ำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยที่
มีก�ำลังการผลิตมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ได้แก่เครื่องตัดลด
ขนาด (Slab cutter) เป็นเครื่องจักรส�ำหรับลดขนาดยาง
ให้มีขนาดเล็กลง โดยการท�ำงานของใบมีดชนิดเคลื่อนที่
ที่ยึดติดกับแกนหมุนไปตามความยาวของแกน จ�ำนวน
7 – 9 ใบมีด ใบมีดบนแกนหมุนจะหมุนผ่านใบมีดชนิด
ไม่เคลื่อนที่ ซึ่งยึดติดอยู่กับห้องตัดอย่างมั่นคงและแข็ง
แรง เมื่อส่งก้อนยางเข้าไปในห้องตัด ก้อนยางจะถูกตัด
ให้เล็กลง จนผ่านรูตะแกรงขนาด 1, 2, หรือ 3 นิ้ว ได้
ตามต้องการ ยางที่ตัดแล้วจะตกลงในบ่อกวนล้างให้
สะอาด ตะกอนหนักจะจมตัวลง ยางจะลอยขึ้น และจะ
ถูกส่งต่อไปยังเครื่องรีดเครพด้วยตระกร้าตักยาง โดยมี
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ไม่ น ้ อ ยกว่ า 3 ตั น /ชม.
ในส่ ว นเครื่ อ งจั ก รเสริ ม ได้ แ ก่ เ ครื่ อ งจั ก รชนิ ด
ล�ำเลียง เช่น ตะกร้าตักยาง (Bucket elevator) และ
สายพานล� ำ เลี ย ง (Belt elevator) ที่ ส ามารถเสริ ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานได้อย่างรวดเร็ว ตะกร้าตักยาง
จะตักยางครั้งละ 10 – 15 กก. เทลงในเครื่องรีดเครพ
พร้อมที่จะบดผสมและล้างให้สะอาดตามล�ำดับโดยมี
สายพานล�ำเลียงเป็นตัวน�ำยางเข้าเครื่องรีดเครพจนได้
ยางเครพเป็นผืนยาวกว้างประมาณ 30 – 40 ซม. ความ
หนา 1 – 3 มิลลิเมตร ความยาว 5 – 10 เมตร แต่
สามารถตัดให้มีความยาวตามความเหมาะสมของโรง
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หรือรถตากได้
ส�ำหรับโครงสร้างของเครื่องรีดเครพประกอบด้วย
เหล็ ก เหนี ย ว ล่ ว นลู ก กลิ้ ง ท� ำ ด้ ว ยเหล็ ก หล่ อ อั ด เพลา
ลักษณะดอกเซาะร่องเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีทั้ง
แบบหยาบและละเอียดตามล�ำดับ ตัวอย่างเครื่องรีดเค
รพดอกหยาบจะก�ำหนดขนาดลูกกลิ้งเส้นผ่านศูนย์กลาง
14 นิ้ว ความยาว 28 นิ้ว มอเตอร์ขนาด 40 แรงม้า ผิว
หน้าลูกกลิ้งเซาะเป็นร่องกว้าง 2 หุน ลึก 1 หุน ลักษณะ
ดอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดตามแนวระนาบมุม 20
องศา ความกว้ า งของดอกในแนวตั้ ง 20 มม.
เครื่ อ งรี ด เครพดอกกลางขนาดลู ก กลิ้ ง เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 14 นิ้ว ความยาว 28 นิ้ว มอเตอร์ขนาด 40
แรงม้า ผิวหน้าลูกกลิ้งเซาะเป็นร่องกว้าง 11/2 หุน ลึก 1
หุน ลักษณะดอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดตามแนว
ระนาบมุม 20 องศา ความกว้างของดอกในแนวตัง้ 15 มม.
ส่วนเครื่องรีดเครพดอกละเอียดจะก�ำหนดขนาด
ลูกกลิ้งเส้นผ่านศูนย์กลางและมอเตอร์ขนาดเดียวกันกับ
เครื่องรีดเครพดอกหยาบ เพียงแต่ผิวหน้าลูกกลิ้งเซาะ
เป็นร่องกว้าง 1 หุน ลึก 1 มม. ลักษณะดอกเป็นรูป
สี่ เ หลี่ ย มข้ า วหลามตั ด ตามแนวระนาบมุ ม 15 องศา
ความกว้างของดอกในแนวตั้ง 10 มม.
ลั ก ษณะการวางเครื่ อ งรี ด เครพ ในการจั ด วาง
เครื่ อ งเครพเพื่ อ ให้ ส ะดวกในการท� ำ งาน ตามการ
เคลื่อนที่ของยางที่รีดแล้ว ก�ำหนดจัดวางเป็น 2 แบบคือ
การวางแบบตามกันไปข้างหน้ากับการวางเครื่องด้าน
ข้าง (ภาพที่ 1) การวางตามกันไปด้านหน้าค่อนข้าง
เหมาะสมกับการใช้สายพาน ในการรับส่งยางจากเครื่อง
แรกไปยังเครื่องถัดไป ซึ่งพบการวางเครื่องเครพวิธีนี้ใน
โรงงานขนาดใหญ่ที่มีก�ำลังการการผลิตวันละมากกว่า
10 ตัน ส่วนการวางเครื่องเครพแบบเคลื่อนที่ด้านข้าง
เหมาะส�ำหรับการรีดเครพที่ใช้แรงงานคน สามารถรีด
ซ�้ำ ๆ ได้ตามจ�ำนวนครั้งที่ต้องการ ยางที่รีดแล้วจะจัด
กองไว้ด้านข้างคนงานรีดในเครื่องถัดไป ซึ่งสามารถน�ำ

ยางเข้ารีตต่อกันไปได้เลย

สมบัติทางกายภาพของ
ยางเครพบาง

การผลิตยางเครพคุณภาพดีตามมาตรฐาน GMP
จะก�ำหนดสมบัติทางกายภาพตามมาตรฐานยางแท่ง
ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1
เนื่องจากเกษตรกรที่ผลิตยางก้อนถ้วยมักถูกกด
ราคา 10 - 15% ของราคาจ�ำหน่าย ผลจากการประเมิน
ความชื้นในยางก้อนถ้วยด้วยสายตา ยิ่งผลิตจ�ำนวนมีด
กรีดมากขึ้น เกษตรกรก็ยิ่งขาดทุนมากขึ้นด้วย แต่หาก
ผลิตเป็นยางเครพจะต้องลงทุนเพิ่มอีกกิโลกรัมละไม่ต�่ำ
กว่า 2 บาท เมื่อจ�ำหน่ายจะได้ราคาเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละไม่
ต�่ำกว่า 10 บาท ดังนั้น หากเกษตรกรท่านใดมีความ
สนใจที่จะผลิตยางเครพ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7489 4307

ตารางที่ 1 สมบัตทิ างกายภาพของยางเครพบาง
ตามมาตรฐานยางแท่ง
สมบัติ
ปริมาณสิ่งสกปรกสูงสุด (%)
ปริมาณสิ่งระเหย สูงสุด (%)
ปริมาณเถ้าสูงสุด (%)
ปริมาณไนโตรเจนสูงสุด (%)
ความอ่อนตัวยางเริ่มแรก, ต�่ำสุด (Po)
ดัชนีความอ่อนตัว, ต�่ำสุด (PRI)
ความหนืดมูนนี่ (ML1+4)100o C

0.04
0.60
0.60
0.50
30.0
40.0
70.0

(%)
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A

0.040

0.60

(%)

0.60
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สูงสุด
(%)

เริ่มแรก,
ต่ําสุด

0.50

30

(PRI)

00oC
สูงสุด

40

70.0

(Po)

ภาพที่ 1 ตัวอยางการวางเครื่องรีดเครพดานขาง

B
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการวางเครือ่ งรีดเครพ A: ด้านข้าง, B: ไปข้างหน้าแบบต่อเนือ่ ง

ภาพที่ 2 ตัวอยางการวางเครื่องรีดเครพไปขางหนาแบบตอเนือ
่ ง
เนื่องจากเกษตรกรที่ ผลิ ต ยางก อนถ วยมั ก ถู ก กดราคา 10 - 15%
ของราคาจํ าหน าย ผลจากการประเมิ น ความชื้ น ในยางก อ นถ ว ยด ว ย
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ความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
ปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์, ภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์, พรธิรัฐฐ์ พจนสุนทร และ อรอนงค์ เวียงแก้ว
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย

ยางพาราเป็นพืชที่มีความส�ำคัญกับเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเป็ น อย่ า งยิ่ ง เนื่ อ งจากประเทศไทยเป็ น
ประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก
ในปี 2560 ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิต 4.840 ล้านตัน
มีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางในรูปของยางแท่ง
ยางแผ่นรมควัน น�้ำยางข้น ยางแผ่นดิบ และยางชนิด
ต่างๆ จ�ำนวน 3.660 ล้านตัน โดยมีมูลค่าการส่งออก
มากกว่า 2.047 แสนล้านบาท ท�ำให้ยางพาราเป็นสินค้า
เกษตรทีท่ ำ� รายได้ให้แก่ประเทศเป็นจ�ำนวนมาก (Rubber
Intelligence Unit, 2561)
ในอดีตมีเพียงพื้นที่ทางภาคใต้เท่านั้นที่นิยมปลูก
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก แต่ต่อมารัฐบาลในยุค
ต่าง ๆ ได้สนับสนุนการปลูกยางพาราไปทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการน�้ำพระราชหฤทัย
จากในหลวง หรื อ โครงการอี ส านเขี ย ว โครงการยาง
1,000,000 ไร่ เป็นต้น ประกอบกับราคายางในอดีตที่เพิ่ม
สูงขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1 จึงเป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกร
หันไปนิยมปลูกยางพาราทั่วทุกพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณ
พืน้ ทีป่ ลูกยางพาราในปี 2560 เพิม่ สูงขึน้ เป็น 20.61 ล้านไร่
จากปริมาณการปลูกยางพาราที่เพิ่มมากขึ้นท�ำให้
คาดว่าปริมาณไม้ยางพาราในประเทศจะเติบโตขึ้นราว
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
ปลู ก ยางพาราใหม่ ใ นแต่ ล ะปี ก็ ยั ง คงค่ อ นข้ า งคงที่
เนื่องจากผลตอบแทนจากการปลูก ยางพารายังคงสู ง
กว่าการปลูกพืชเกษตรชนิดอื่นๆ ดังแสดงในภาพที่ 2
ไม้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยม
โดยประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ ซึ่งคิดเป็น
ร้ อ ยละ 65 ของปริ ม าณไม้ ย างพาราที่ ผ ลิ ต ได้
ไม้ย างพาราแปรรูปของไทยมีความสามารถใน
การแข่งขันทั้งในแง่ของคุณภาพและราคาที่ไม่แพงนัก
และใกล้เคียงกับไม้ชนิดอื่น เนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งที่
สามารถแปรรูปได้ง่าย จึงมีความสามารถในการน�ำไปใช้
ท�ำเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุก่อสร้าง
นอกจากนี้ ไม้ยางพารายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากไม่ได้เป็นไม้ที่ได้จากการตัดไม้ท�ำลายป่า
จากข้อมูลของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย พบ
ว่า ประเทศไทยมีการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปในปี
2559 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 40,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2558 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 28,393 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นเป็นร้อยละ 40.96 (สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย,
2560) ท� ำ ให้ อุ ต สาหกรรมแปรรู ป ไม้ ย างพาราเติ บ โต
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปริมาณความต้องการน�ำเข้าไม้
ยางพาราแปรรูปของประเทศจีน ซึ่งเป็นไปตามการขยาย
ตัวของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอสังหาริมทรัพย์ของ
ประเทศจี น ส่ ง ผลให้ ผู ้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรม

แสดงใน ภาพ ที่ 1 จึ ง เป น เห ตุ จู ง ใจให เกษ ตรกรหั น ไปนิ ยมปลู ก
ยางพาราทั่วทุกพื้นที่ สงผลใหปริมาณพื้นที่ปลูกยางพาราในป 2560

ราคา (บาท)

ลานไร (การยางแหงประเทศไทย, 2560)
23 เพิ่มสูงขึ้นเปฉบันบอิเล็20.61
กทรอนิกส์ 32 มกราคม-มีนาคม 2561
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ภาพที่ 1 ราคายางระหว่างปี 2552 - 2556 (การยางแห่งประเทศไทย, 2560 ก)

ภาพที่ 1 ราคายางระหวางป 2552 – 2556 (การยางแหงประเทศไทย,
2560)
ปริมาณไม้ยางพารา (ล้ านตัน)
40.00

35.78

ปริมาณไม้ยางพารา (ล้านตัน)

จากปริมาณการปลูกยางพาราที่เพิ่มมากขึ้น30.01
ทําให
ค32.46
าดว34.08
าปริมาณ
30.91
29.14
27.46 28.29
ไมย30.00
างพาราในประเทศจะเติ
บ25.89
โตขึ
้นราวร
อยละ 3 จาก 20 ลานตันในป
26.66
25.13
23.00 23.69 24.40
25.00
20.00
2559
เปน
23 ลานตัน ในป 2563 และจะเพิม
่ ขึ้นอีกราวรอยละ 5 ตอป
หรือ20.00
คิดเปน 35 ลานตัน ในป 2573 จากการปลูกยางพาราใหมในป
35.00

15.00

2543
– 2548 แมวาราคายางจะปรับตัวลดลง แตการปลูกยางพารา
10.00
ใหม5.00
ในแตละปก็ยงั คงคอนขางคงที่ เนื่องจากผลตอบแทนจากการปลูก
ยางพารายั
งคงสูงกวาการปลูกพืชเกษตรชนิดอืน
่ ๆ ดังแสดงในภาพที่ 2
0.00
2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573
ปริมาณไม ้ยางพาร า (ล า้ นตัน)

ภาพที่ 2 คาดการณ์ปริมาณไม้ยางพารา ระหว่างปี 2552 - 2573 (การยางแห่งประเทศไทย, 2560 ข)

่ 2ำเป็คาดการณ
ปริมาณไม
ระหวางป 2552 – ่ ม2573
แปรรูปไม้ภาพที
ยางพาราจ�
นต้องเพิ่มปริมาณการผลิ
ต และยางพารา
ปั ญ หาการขาดแคลนแรงงานที
ี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
(การยางแห
ง
ประเทศไทย,
2560)
มีความต้องการใช้แรงงานเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ
ต้องการ จนกลายเป็นอุปสรรคในการท�ำธุรกิจ โดยผล
จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ใน การศึกษาของส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพบว่า
ปี 2561 มี โ รงงานไม้
างพาราทุ ก ขนาดทั
ประเทศ จปัทีญ่ไหาแรงงานภาคอุ
จจุบัน มีการ
ไมยยางพาราเป
นพืช้ งเศรษฐกิ
ดรับความนิตยสาหกรรมไทยในปั
ม โดยประเทศไทย
จ�ำนวนทั้งสิ้น 523 โรงงาน (ตารางที่ 1) ซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้ โยกย้ายแรงงานไปโรงงานอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เป น ประเทศผู ส ง ออกรายใหญ ซึ่ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 65 ของปริ ม าณไม
จ�ำนวนแรงงานไม่น้อยกว่า 20,000 ราย
มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ปั ญ หาค่ า จ้ า งแรงงานสู ง
ยางพาราที่ผลิตได ไมยางพาราแปรรูปของไทยมีความสามารถในการ
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันภาคการผลิตของไทย ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ผลิต แรงงานส่วนใหญ่เป็น
งขันทั้งในแง
องคุณภาพและราคาที
่ไมฝแ
ก และใกล
เคียงกับไมายไป
รวมทั้ ง อุแข
ต สาหกรรมแปรรู
ป ไม้ ข
ย างพาราต้
อ งประสบ แรงงานไร้
ีมือพงนั
และแรงงานภาคอุ
ตสาหกรรมโยกย้
ช นิ ดอื่ น เนื่ อ งจากเป น ไม เ นื้ อแข็ งที่ สามารถแปรรู ป ได ง า ย จึ ง มี
ความสามารถใน การนํ า ไปใช ทํ าเฟ อร นิ เ จอร และวั ส ดุ ก อ สร า ง
นอกจากนี้ไมยางพารายังเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนื่องจากไมไดเปนไม
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา
ปี 2561
ภาค
ตะวันออก
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันตก
ใต้
รวม

จ�ำนวนโรงงาน
(โรง)
61
17
2
443
523

ทีม่ า: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2561)

สู่ภาคบริการ อีกทั้งปัญหาอื่น ๆ เช่น แรงงานลาออก เพื่อ
ไปเรียนต่อ หรือท�ำกิจการส่วนตัว แรงงานไม่มีความ
อดทน แรงงานไม่มีความตั้งใจ ไม่มีความกระตือรือร้นใน
การท�ำงาน แรงงานไม่มีความพร้อมในการท�ำงานไม่คุ้ม
ค่ากับค่าจ้างที่ได้รับ และปัญหาการสื่อสารกับแรงงาน
ต่างด้าว (ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558)
ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาความ
ต้ อ งการแรงงานของผู ้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรม
แปรรูปไม้ยางพารา เพื่อที่จะได้รับทราบสภาพปัญหา
และความต้องการแรงงานที่แท้จริงของผู้ประกอบการ
โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และผู้
ใช้แรงงาน สามารถใช้ประโยชน์ในการก�ำหนดนโยบาย
และวางแผนก�ำลังแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และ
ความจ�ำเป็นในการจ้างแรงงานต่างด้าว การก�ำหนดการ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งใช้ใน
การตัดสินใจเรื่องต่างๆ อาทิ การลงทุน การขยายตลาด
การย้ายฐานการผลิต อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้
ยางพาราต่อไป

ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

แนวคิดความต้องการแรงงาน
อุปสงค์และอุปทานแรงงานเกี่ยวข้องกับพื้นฐาน
ด้านเศรษฐศาสตร์ โดยอุปทานแรงงาน (Labor supply)
หมายถึ ง จ� ำ นวนแรงงานในตลาดแรงงานที่ มี ทั ก ษะ
ความรู้ความสามารถตามที่องค์การต้องการ อุปสงค์
แรงงาน (Labor demand) หมายถึงจ�ำนวนแรงงานที่
องค์การต้องการในอนาคต
อุปสงค์แรงงานและอุปทานแรงงานเกี่ยวข้องกับ
การวางแผนก�ำลังคน หรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
เนื่องจากการงานแผนทรัพยากรมนุษย์สัมพันธ์กับความ
ต้องการสินค้าผลิตภาพ หรือความสามารถของแรงงาน
ในการผลิตสินค้าแรงงานที่มีอยู่ในองค์การและตลาด
แรงงาน เพื่อเข้าใจอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ประการที่
ส� ำ คั ญ คื อ การก� ำ หนดเงื่ อ นไขและการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น กรณีอุปสงค์แรงงานมากกว่า
อุปทานแรงงาน กรณีอุปสงค์แรงงานน้อยกว่าอุปทาน
แรงงาน กรณีอุปสงค์และอุปทานแรงงานเท่ากัน กรณี
อุปสงค์แรงงานมากกว่าอุปทานแรงงานเกิดกรณีงานล้น
คน หน่ ว ยงานอาจจั ด อบรม และพั ฒ นาบุ ค ลากรจั ด
วางแผนสืบทอดต�ำแหน่ง มีการเลื่อนต�ำแหน่ง สรรหา
บุคลากรจากภายนอก จัดจ้างชั่วคราวหรือบางเวลาใช้
ระบบเหมาจ่ายหรือท�ำงานล่วงเวลา กรณีอุปสงค์แรงงาน
น้อยกว่าอุปทานแรงงาน เกิดกรณีคนล้นงาน หน่วยงาน
ต้องลดเงินเดือนบุคลากร ลดชั่วโมงการท�ำงาน แบ่งงาน
กั น ท� ำ เกษี ย ณอายุ บุ ค ลากรกรก่ อ นก� ำ หนด จู ง ใจให้
บุคลากรลาออกก่อนก�ำหนดเวลาโดยความสมัครใจหรือ
ใช้ ก ารเลิ ก จ้ า ง กรณี อุ ป สงค์ แ รงงานเท่ า กั บ อุ ป ทาน
แรงงานหน่วยงานอาจใช้วิธีแทนที่ต�ำแหน่ง โดยการจ้าง
งานใหม่หรือเปลี่ยนต�ำแหน่งงานได้ ดังแสดงในภาพที่ 3
แนวคิดตลาดแรงงาน
		ในทางเศรษฐศาสตร์ (จุฑา, 2537) ได้จ�ำแนก
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)
เป็นตลาดที่ประกอบด้วยนายจ้างและลูกจ้างจ�ำนวนมาก
นายจ้ า งแต่ ล ะรายมั ก มี ก ารแข่ ง ขั น และมี ก ารว่ า จ้ า ง
แรงงานเป็นสัดส่วนน้อย เมื่อเทียบกับการจ้างแรงงาน
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อุปสงค์แรงงาน

สูง

อุปทานแรงงาน

ต่ำ�

การคัดเลือก
การบรรจุ
สูง การเลือ่ นตำ�แหน่ง

ภายใน :

การเปลี่ยนแปลงแผนขององค์กร
ต่ำ� การชะลอการบรรจุ
การปลดออกจากงาน
การปลดออกจากตำ�แหน่ง

การฝึกอบรมและพัฒนา

- การฝึกอบรมและพัฒนา
- การจ่ายค่าตอบแทน

ภายนอก :
- การสรรหา

กรณีมกี ารคาดการณ์วา่
อุปสงค์จะเกิดการเปลีย่ นแปลงใน
อนาคต

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบอุปสงค์และอุปทานแรงงาน (ที่มา: นิดาวรรณ, 2558)

ของทั้งตลาด ฝ่ายคนงานก็แข่งด้วย ไม่มีสหภาพแรงงาน
ที่ท�ำการผูกขาดแรงงาน ไม่มีกฎข้อบังคับของรัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงข้องเกี่ยวกับตลาด
แรงงาน หรือถ้ามีก็น้อยที่สุด นอกจากนี้ ตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์ยังสมมติให้แรงงานที่ประกอบอาชีพเดียวกัน
หรื อ ท� ำ งานในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น จะต้ อ งมี คุณ ภาพ
และความสามารถเหมือนกัน การเข้าหรือออกจากตลาด
สามารถท�ำได้อย่างเสรี นายจ้างสามารถเลิกกิจการและ
เลิกจ้างคนงาน ส่วนอัตราค่าจ้างจะถูกก�ำหนดขึ้นโดย
อุปสงค์และอุปทานของแรงงานและค่าจ้างจะเปลี่ยนไป
ก็ต่อเมื่อปัจจัยทั้ง 2 อย่างได้เปลี่ยนไป นายจ้างแต่ละราย
หรือคนงานแต่ละคนจะไม่มอี ทิ ธิพลเหนืออัตราค่าจ้าง
2. ตลาดนีโอคลาสสิค (The neoclassical market) แนวคิดตลาดแรงงานแบบนี้ดัดแปลงมาจากตลาด
แข่งขันสมบูรณ์ เนื่องจากตลาดแข่งขันสมบูรณ์มักไม่เกิด
ขึ้ น ตลาดแรงงานนี โ อคลาสสิ ค จึ ง ยอมรั บ ความไม่
สมบูรณ์ของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ คนงานยังแตก
ต่างกันไปตามความรู้ ความสามารถ สภาพร่างกาย มี
สหภาพแรงงาน แต่ไม่มีอิทธิพลต่อตลาดแรงงานมาก
เกินไป อย่างไรก็ตาม อุปสงค์และอุปทานของแรงงานยัง

เป็นปัจจัยก�ำหนดอัตราค่าจ้างในท้องตลาดแรงงาน ผู้ใช้
แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายจากอาชีพเดิมไปสู่อาชีพใหม่
หรือจากอุตสาหกรรมที่มีรายได้ต�่ำไปสู่อุตสาหกรรมที่มี
รายได้สูง ดังนั้น ในระยะยาวอัตราค่าจ้างจะมีแนวโน้ม
เข้าสู่ระดับค่าจ้างในตลาดแข่งขันแรงงาน
3. ตลาดธรรมชาติ (The natural market) จาก
การสังเกตของนักเศรษฐศาสตร์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 พบว่า อัตราค่าจ้างมีแนว
โน้ ม ที่ แ ตกต่ า งกั น มากกว่ า มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเข้ า สู ่ ร ะดั บ
เดีย วกัน ตลาดแรงงานแบบนี้มีแนวคิดว่า ความไม่
สมบูรณ์ของตลาดแรงงานเกิดขึ้นเพราะการขาดข่าวสาร
ข้อมูล คือ นายจ้างไม่รู้จักคนงานดีพอและคนงานก็ไม่
ทราบว่ามีต�ำแหน่งงานว่างที่ใด อย่างไรก็ตาม นายจ้าง
เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในตลาดแรงงาน อุปสงค์
และอุปทานของแรงงานของตลาดแบบธรรมชาตินี้ ไม่
สามารถก� ำ หนดอั ต ราค่ า จ้ า งดุ ล ยภาพได้ แ น่ น อน
4. ตลาดแรงงานภายใต้สถาบัน (The institutional
market) เป็ น ตลาดที่ ป ระกอบด้ ว ยสหภาพแรงงาน
สมาคมนายจ้าง หรือสถาบันต่าง ๆ ที่รัฐบาลก�ำหนดขึ้น
มาในตลาดแรงงาน นโยบายของสถาบั น เหล่ า นี้ มี
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อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเคลื่ อ นไหวของอั ต ราค่ า จ้ า งมากกว่ า
อิทธิพลของอุปสงค์หรืออุปทานของแรงงาน ดังนั้น อัตรา
ค่ า จ้ า งในท้ อ งตลาดจึ ง ไม่ จ� ำ เป็ น จะต้ อ งเกิ ด ขึ้ น ตรงที่
อุปสงค์และอุปทานของแรงงานเท่ากันในระดับอัตราค่า
จ้ า งตามท้ อ งตลาด จะมี ทั้ ง ผู ้ มี ง านท� ำ และผู ้ ว ่ า งงาน
เนื่ อ งจากตลาดแรงงานและต� ำ แหน่ ง งานว่ า งมี จ� ำ กั ด
อัตราค่าจ้างจะเปลี่ยนแปลงไปตามอ�ำนาจการต่อรอง
ระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานหรือตามข้อก�ำหนด
กฎหมายของฝ่ายรัฐบาล
5. ตลาดแรงงานภายใต้การจัดการ (The managed market) นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้เชื่อว่า ตลาด
แรงงานในปัจจุบันเป็นตลาดที่ขาดความสมบูรณ์ที่สุด
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 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพื่อเพิ่มอ�ำนาจต่อ
รอง มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลเข้ามา
เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงาน นอกจากนี้ แรงงานยังแตก
ต่างกันไปตามคุณภาพและสภาพร่างกาย ดังนั้น นัก
เศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้จึงมีความเห็นว่าตลาดแรงงานควร
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) ตลาดแรงงานเป็ น หน่ ว ยย่ อ ยหรื อ บุ ค คล
(Compulsory individualism) คือ ไม่ให้มีการรวมตัวเป็น
สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงาน โดยพยายามจ�ำกัด
หรื อ ท� ำ ลายการรวมตั ว ดั ง กล่ า ว เพื่ อ บั ง คั บ ให้ ต ลาด
แรงงานมี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั บ ตลาดแข่ ง ขั น ฝ่ า ย
นายจ้างหรือลูกจ้างไม่มีอ�ำนาจผูกขาด แต่ละคนเป็น
หน่วยของตลาดแรงงานและมีการแข่งขันซึ่งกันและกัน
2) ตลาดแรงงานภายใต้การก�ำหนดร่วม (Collective determination) คือ รัฐบาลเป็นผู้ก�ำหนดอัตราค่า
จ้างเสียเองแทนที่จะก�ำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่า
จ้างของคนงานในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละอาชีพก็ได้ เช่น
อาจจะก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำหรืออัตราค่าจ้างขั้นสูง
ตลาดประเภทนี้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลแทนที่จะเกิดขึ้น
โดยการกระท�ำของฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้าง การจัด
ในลักษณะนี้ไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงาน
แนวคิดการวิเคราะห์แรงงานจากตลาดแรงงาน
บุญเดิม (2553) ได้อธิบายวิธีการวิเคราะห์แรงงาน
จากตลาดแรงงาน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ การ

วิ เ คราะห์ จ ากอุ ป ทานแรงงานและอุ ป สงค์ แ รงงาน
กระบวนการวิเคราะห์อุปทานแรงงาน คือ การศึกษา
ปริ ม าณแรงงานในตลาดแรงงาน ซึ่ ง หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตแรงงานมีการวางแผนและก�ำหนด
นโยบายการผลิ ต แรงงานของแต่ ล ะหน่ ว ยงานใน
ภาวะการณ์ปัจจุบัน ส่วนกระบวนการวิเคราะห์อุปสงค์
แรงงาน คื อ กระบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายของ
หน่ ว ยงานด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ภ ายใน
องค์การต้องวางแผนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน การ
วิ เ คราะห์ ส ่ ว นต่ า งของแรงงานระหว่ า งความต้ อ งการ
แรงงานภายในองค์ ก ารและแรงงานที่ มี อ ยู ่ ใ นตลาด
แรงงานเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ลยุ ท ธ์ ก ารวางแผนก� ำ ลั ง คนของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นกระบวนการ
วิเคราะห์ความต้องการแรงงานจากหน่วยงานภายนอก
องค์การ
กระบวนการวิเคราะห์แรงงาน ประกอบด้วย 4
ขั้นตอน ดังแสดงข้อมูลในภาพที่ 4 ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์อุปสงค์แรงงานหรือก�ำลังคน
ขององค์การหรือหน่วยงาน การก�ำหนดความต้องการ
แรงงานโดยวิเคราะห์จ�ำนวนแรงงานที่มีอยู่ในหน่วยงาน
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์อุปทานแรงงาน คือการศึกษา
จ�ำนวนแรงงานในตลาดแรงงาน หรือ แรงงานที่มีอยู่ว่ามี
ความสัมพันธ์กับความต้องการแรงงานของหน่วยงาน
อย่างไร
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ส่วนต่างแรงงาน (Gap analysis) หรือก�ำลังคน คือการวิเคราะห์ส่วนต่างของความ
ต้องการแรงงานในหน่วยงานหรืออุปสงค์แรงงานและ
จ� ำ นวนแรงงานที่ มี อ ยู ่ ใ นตลาดแรงงานหรื อ อุ ป ทาน
แรงงาน
ขั้นที่ 4 การพัฒนากลยุทธ์การวางแผนแรงงานให้
สอดคล้องกัน เป็นการวิเคราะห์การวางแผนแรงงานจาก
ภายในองค์การหรือหน่วยงาน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. ศึกษาและส�ำรวจสภาพทั่วไปของปัญหาและ
อุปสรรคด้านแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
2. ส�ำรวจคุณสมบัติและลักษณะของแรงงานที่ผู้

27

ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 32 มกราคม-มีนาคม 2561

ภาพที่ 4 กระบวนการวิเคราะห์แรงงานขององค์กร (ที่มา: นิดาวรรณ, 2558)

ประกอบการต้องการ
วิธีกก
ารศึรกษา
ที่ 4 กระบวนการวิ
เคราะหแรงงานขององค

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research)
เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นใน
ทุ ก ๆ ด้ า น โดยศึ ก ษารวบรวมจากเอกสาร งานวิ จั ย
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
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ น ผู ้ บ ริ ห าร หรื อ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจ้ า ง
แรงงานของผู ้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมแปรรู ป ไม้
ยางพารา

ขอบเขตการศึกษา
นิดาวรรณ
สุ
บ
รรณเสนีย (2558)
1. สภาพทั่ ว ไปด้ า นแรงงานของอุ ต สาหกรรม
แปรรูปไม้ยางพารา และความต้องการแรงงานของผู้
ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
2. ศึกษาทุกพื้นที่ ที่มีโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา
หรือโรงงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
3. ศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม
2561

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย
่ วของ

พั น ธ ดิ ฐ เที ย นทอง (2553) ได ทํ า การศึ ก ษาป จ จั ย การผลิ ต
พลตอผลผลิตของโรงงานแปรรูปไมยางพาราในจังหวัดสุราษ
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไป และศึ ก ษาป จ จั ย ก
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ ท� ำ การศึ ก ษาแบบส� ำ รวจ เป็ น
ประชากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาแรงงานของผู้
ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ได้แก่ผู้
บริ ห าร หรื อ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ด� ำ เนิ น การด้ า นการจัดหา
แรงงาน ซึ่งมีสถานประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูป
ไม้ยางพาราทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 523 แห่ง
2. การเลื อ กกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู ้ วิ จั ย เลื อ กตั ว แทน
ประชากรเป็นสถานประกอบการจ�ำนวน 85 แห่ง เป็น
ประชากรที่ศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน โดยจ�ำนวน
ของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้
สูตรในการค�ำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายของ
ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยก�ำหนดระดับความ
เชือ่ มัน่ ทีร่ อ้ ยละ 90 และความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 10 จะ
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 85 ตัวอย่าง ตามสูตร
n = N / (1+Ne2 )
n = 523 / [1 + (523)(0.1)2 ]
n = 85
เมื่อ n = จ�ำนวนตัวอย่าง
N = จ�ำนวนประชากรที่ศึกษา
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ก�ำหนด 0.1 (10%)
ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบก�ำหนดจ�ำนวน (Quota sampling) เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุม เลือกสถาน

ตารางที่ 2 กลุม่ ตัวอย่าง จัดท�ำตามแบบ
สัดส่วนประชากร
จ�ำนวนโรงงาน จ�ำนวนตัวอย่าง
(โรง)
(แห่ง)
11
61
ตะวันออก
3
17
ตะวันออกเฉียงเหนือ
1
2
ตะวันตก
70
443
ใต้
85
523
รวม
ภาค

ทีม่ า: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2561)

ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา โดยใช้
ระบบสัดส่วนตามจ�ำนวนสมาชิก ได้จ�ำนวนตัวอย่างใน
แต่ละภาค ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเลือก
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accident sampling)
การทดสอบเครื่องมือ
ก่อนที่จะท�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ผู้วิจัยได้ท�ำ
แบบสอบถามโดยให้ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญได้ ท� ำ การตรวจสอบ
ความถูกต้องตามเนื้อหา (Content validity) แนะน�ำ
แก้ไข เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหา
จากนั้น ผู้วิจัย ได้ท�ำแบบสอบถามที่ส ร้า งขึ้น ผ่านการ
ตรวจ แก้ไข ให้เหมาะสม แล้วน�ำไปทดลองใช้เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง 30 ราย จากนั้นผู้วิจัยได้ท�ำการตรวจ
คุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาความเที่ยงของข้อมูล
ได้ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.87 ซึ่งเกิน 0.70
ถือว่ามีค่าความเที่ยงพอที่จะน�ำไปเก็บรวบรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์ได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากเอกสาร จะใช้ วิ ธี
แจกแจงจัดหมวดหมู่ข้อมูล และใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย น�ำเสนอในรูปแบบของตาราง
และวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เป็นการ
วิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณ (Qualitative analysis) โดยใช้
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าประมวลผลโดยใช้ ค ่ า สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
และน�ำมาอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดที่ตั้งไว้ 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
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ร้อยละ 54.12 ซึ่งใกล้เคียงกับผู้ประกอบการที่มีแนวโน้ม
ขยายกิจการคิดเป็นร้อยละ 45.88 (ตารางที่ 3)
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า ผู้ประกอบการ
ที่เป็นโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่
ขยายกิจการคิดเป็นร้อยละ 56.34 และผู้ประกอบการที่
เป็ น โรงงานผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้
ยางพาราส่ ว นใหญ่ มี แ นวโน้ ม ขยายกิ จ การ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 57.14
ประเภทของแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการ
จากการศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่
ต้องการแรงงานทั้งชายและหญิงโดยไม่ระบุเพศ คิดเป็น
ร้อยละ 57.65 และส่วนใหญ่ต้องการแรงงานที่มีความ
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�ำเนินกิจการ
ส�ำหรับปัญหาและอุปสรรคด้านแรงงานที่ส่งผลก
ระทบต่อการด�ำเนินกิจการ แบ่งออกเป็น 5 ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยด้านค่าจ้างแรงงาน ปัจจัยด้านสวัสดิการ ปัจจัย
ด้านฝีมือแรงงาน ปัจจัยด้านกฎหมาย และปัจจัยด้าน
การเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนที่
ได้มาจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ดังนี้
1.00 – 1.80 หมายความว่า เป็นปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานในระดับน้อยที่สุด
1.81 – 2.60 หมายความว่า เป็นปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานในระดับน้อย
2.61 – 3.40 หมายความว่า เป็นปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานในระดับปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายความว่า เป็นปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานในระดับมาก
4.21 – 5.00 หมายความว่า เป็นปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อการด�ำเนินงานในระดับมากที่สุด
โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของปัญหาและ
อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจการได้ ดังแสดง

ไว้ในตารางที่ 5
จากตารางที่ 5 จะเห็นได้ว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการ
ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า จะเป็ น ปั ญ หาที่ ส ่ ง ผลต่ อ การ
ด� ำ เนิ น กิ จ การมากที่ สุ ด คื อ การปรั บ ขึ้ น ค่ า แรงขั้ น ต�่ ำ
(3.32) รองลงมาคือ ระดับค่าจ้างในปัจจุบัน (3.29) ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูป
ไม้ยางพารามีความกังวลในเรื่องของต้นทุนในการผลิต
และขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น มากที่ สุ ด และ
ปัญหาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าจะเป็น
ปัญหาที่ส่งผลต่อการด�ำเนินกิจการน้อยที่สุด คือ ความ
เข้มงวดของกฎหมายแรงงานอื่น ๆ เนื่องจากในปัจจุบันผู้
ประกอบการส่วนใหญ่ได้ด�ำเนินการได้อย่างถูกต้องเป็น
ไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส่ ว นประเด็ น ปั ญ หาที่ ผู ้
ประกอบการมีความคิดเห็นแตกต่างกันมากที่สุด คือ การ
จ้างแรงงานต่างด้าว (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.52)
และประเด็นปัญหาที่ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นแตก
ต่างกันน้อยที่สุด คือ ความเข้มงวดของกฎหมายแรงงาน
อื่น ๆ (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48)
คุณลักษณะของแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการ
ส�ำหรับคุณลักษณะของแรงงานที่ผู้ประกอบการ
ต้องการ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 10 รายการ โดยมีเกณฑ์
ในการให้คะแนนที่ได้มาจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ดังนี้
1.00 – 1.80 หมายความว่ า คุ ณ ลั ก ษณะของ
แรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการน้อยที่สุด
1.81 – 2.60 หมายความว่ า คุ ณ ลั ก ษณะของ
แรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการน้อย
2.61 – 3.40 หมายความว่ า คุ ณ ลั ก ษณะของ
แรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการปานกลาง
3.41 – 4.20 หมายความว่ า คุ ณ ลั ก ษณะของ
แรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการมาก
4.21 – 5.00 หมายความว่ า คุ ณ ลั ก ษณะของ
แรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุด
โดยสามารถแจกแจงรายละเอียดของคุณลักษณะ
ของแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการได้ไว้ในตารางที่ 6
จากตารางที่ 6 จะเห็ น ได้ ว ่ า คุ ณ ลั ก ษณะของ
แรงงานที่ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุด 3 ล�ำดับแรก
ได้แก่ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต (4.52) มีความ
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ตารางที่ 3 จ�ำนวน และ ร้อยละ ของกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำแนกตามลักษณะของข้อมูลทัว่ ไป 1
ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการ
ลักษณะการประกอบการ
- โรงงานแปรรูปน�้ำยาง
- โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา
จ�ำนวนบุคลากร/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
1

จ�ำนวน

ร้อยละ

71
14

83.53
16.47

34
18
10
3
22

40.00
21.18
11.76
3.53
23.53

46
28
11

52.12
32.94
14.94

46
39

54.12
45.88

N = 85

ขยัน อดทน สู้งาน (4.49) และสามารถท�ำงานเป็นทีมร่วม
กับผู้อื่นได้ (4.35) คุณลักษณะของแรงงานที่ผู้ประกอบ
การต้องการน้อยที่สุด คือ มีทักษะภาษาต่างประเทศ
(2.74)

ข้อเสนอแนะ

จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือคนไทย ท�ำให้มี
ความจ�ำเป็นต้องจ้างงานแรงงานต่างด้าว แต่ในการจ้าง
แรงงานต่างด้าวตามข้อก�ำหนด MOU มีข้อบังคับที่ไม่

เอื้อต่อการด�ำเนินธุรกิจ และต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด�ำเนินการประมาณ 2 – 3 วันท�ำการ และต้องด�ำเนินการ
ต่ อ อายุ ก ่ อ น 3 เดื อ น ตามข้ อ ก� ำ หนด ท� ำ ให้ ส ่ ง ผล
กระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของกิจการในการส�ำรองจ่าย
ให้กับแรงงานที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ภายในระยะเวลา
อันสั้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการมีความต้องการให้ภาค
รั ฐ ได้ เ ข้ า มาช่ ว ยในการจั ด หาแรงงานคนไทยให้ กั บ ผู ้
ประกอบการ และลดขั้นตอนในการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้
จ่ า ยให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมแปรรู ป ไม้
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ตารางที่ 4 จ�ำนวน และ ร้อยละ ของกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำแนกตามประเภทของแรงงาน
ทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องการ 1
ข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการ
เพศ
- ชาย
- หญิง
- ไม่ระบุ
ความสามารถเฉพาะ
- ไม่ต้องการ
- ต้องการ (การแปรรูปไม้)
ช่วงอายุของแรงงานที่ต้องการ
- ระหว่าง 18 - 30 ปี
- ระหว่าง 31 - 40 ปี
- ระหว่าง 41 - 50 ปี
- มากกว่า 50 ปี
1

จ�ำนวน

ร้อยละ

36
0
49

42.35
0.00
57.65

29
56

34.12
65.88

47
38
0
0

55.29
44.71
0.00
0.00

N = 85

ยางพาราของไทยในอนาคต

สรุปผลการศึกษา

การศึกษาความต้องการแรงงานของผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาและส� ำ รวจสภาพทั่ ว ไปของปั ญ หาและ
อุปสรรคด้านแรงงานที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
และเพื่อส�ำรวจคุณสมบัติและลักษณะของแรงงานที่ผู้
ประกอบการต้องการ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ
โดยการส�ำรวจภาคสนาม การใช้แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติย
ภู มิ โ ดยการรวบรวมข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น จากเอกสาร สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับ
การส�ำรวจโดยแบบสอบถามใช้วิธีเลือกตัวแทนประชากร

โดยการค�ำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายของ
ทาโร ยามาเน่ โดยก�ำหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90
ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 10 ได้ตัวแทนประชากร
ทั้งสิ้น 85 แห่งจากผู้ประกอบการทั่วประเทศทั้งสิ้น 523
แห่ง และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบก�ำหนดจ�ำนวนเพื่อ
ความครอบคลุมของกลุ่มตัวอย่างในทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งผู้ที่
ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้านแรงงาน เพื่อให้ทราบถึง
ข้อมูลทั่วไปของสภาพปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนิน
งาน และแนวคิดความต้องการแรงงานของผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปไม้ยาง คิดเป็นร้อยละ
83.53 ซึ่งส่วนใหญ่มีแรงงานน้อยกว่า 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40 และส่วนใหญ่มีมูลค่าของสินทรัพย์ไม่เกิน 50 ล้าน
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับของปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินกิจการ1
ประเด็นปัญหา

ปัจจัยด้านค่าจ้างแรงงาน (2.99)
- ระดับค่าจ้างแรงงานในปัจจุบัน
- การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ
- การจ่ายเงินค่าล่วงเวลา
- ค่าจ้างแรงงานไม่คุ้มค่ากับประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ปัจจัยด้านสวัสดิการ (2.55)
- การจัดหาที่พักให้แรงงาน
- การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
- การจ่ายเงินประกันสังคม
- การเกิดอุบัติเหตุในการท�ำงาน
ปัจจัยด้านฝีมือแรงงาน (2.74)
- แรงงานไม่มีฝีมือ ขาดทักษะ
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ฝึกอบรมสูง
- แรงงานไม่ได้ท�ำงานที่ตนถนัด
ปัจจัยด้านกฎหมาย (1.95)
- การจ้างแรงงานต่างด้าว
- การจัดหาแรงงานพิการ
- ความเข้มงวดของกฎหมายแรงงานอื่น ๆ
ปัจจัยด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน (2.04)
- กลับภูมิล�ำเนาเดิม
- ลาออกไปท�ำงานในอุตสาหกรรมอื่น
- ลาออกไปท�ำงานในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราอื่น
- ลาออกจากอุบัติเหตุในการท�ำงาน
1

N = 85

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ระดับปัญหา

3.29
3.32
2.51
2.84

0.97
1.03
1.08
1.06

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

2.68
2.89
2.75
1.88

1.15
1.06
1.26
1.00

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

3.19
2.67
2.36

1.11
0.96
0.94

ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

3.04
1.61
1.19

1.52
1.01
0.48

ปานกลาง
น้อยที่สุด
น้อยที่สุด

2.68
2.39
2.72
1.22

1.25
1.16
1.18
0.54

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
น้อยที่สุด
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และคุณลักษณะของแรงงานทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องการ1
คุณลักษณะของแรงงาน

1. มีความขยัน อดทน สู้งาน
2. มีฝีมือแรงงาน มีประสบการณ์
3. มีความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่ท�ำ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต
5. สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี
7. มีทักษะภาษาต่างประเทศ
8. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
9. สามารถท�ำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
10. มีความต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
1

ค่าเฉลี่ย
4.49
4.27
4.22
4.52
4.11
4.26
2.74
4.28
4.35
3.96

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
ต้องการ
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

N = 85

บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 52.12 นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า
ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราส่วนใหญ่มี
แนวโน้มไม่ขยายกิจการร้อยละ 56.34 และผู้ประกอบ
การที่เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตภัณฑ์จากไม้
ยางพาราส่วนใหญ่มีแนวโน้มขยายกิจการ ร้อยละ 57.14
ในด้านประเภทของแรงงานพบว่า ผู้ประกอบการ
ส่ ว นใหญ่ ต ้ อ งการแรงงานที่ มี ค วามสามารถในการ
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� ำ หรั บ ปั ญ หาที่ ผู ้ ป ระกอบการส่ ว นใหญ่
มีความเห็นว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการด�ำเนินกิจการ
มากที่สุด คือ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ (3.32) รองลงมา
คื อ ระดั บ ค่ า จ้ า งในปั จ จุ บั น (3.29) และปั ญ หาที่ ผู ้
ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าจะเป็นปัญหาที่ส่ง
ผลต่อการด�ำเนินกิจการน้อยที่สุด คือ ความเข้มงวดของ

กฎหมายแรงงานอื่นๆ (1.19) ประเด็นปัญหาที่ผู้ประกอบ
การมีความเห็นแตกต่างกันมากที่สุด คือ การจ้างแรงงาน
ต่างด้าว (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.52) และประเด็น
ปัญหาที่ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นแตกต่างกันน้อย
ที่สุด คือ ความเข้มงวดของกฎหมายแรงงานอื่นๆ (ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48)
ในประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของแรงงานที่ผู้
ประกอบการต้องการมากที่สุด 3 ล�ำดับแรก ได้แก่ มี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต (4.52) มีความขยัน
อดทน สู้งาน (4.49) และสามารถท�ำงานเป็นทีมร่วมกับผู้
อื่นได้ (4.35) คุณลักษณะของแรงงานที่ผู้ประกอบการ
ต้องการน้อยที่สุด คือ มีทักษะภาษาต่างประเทศ (2.74)

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ภาครัฐสามารถน�ำข้อมูลจากการศึกษาไปใช้
เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาด้ า นแรงงานให้ ต อบสนอง
ความต้องการภาคการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้
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ยางพารา
2. สถาบันการศึกษาสามารถน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้
ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา
3. ผู้ประกอบการสามารน�ำข้อมูลจากการศึกษาไป
ใช้ในการวางแผนในการจัดหาแรงงานให้ตรงกับความ
ต้องการ

ค�ำขอบคุณ

งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งได้ ผู ้ วิ จั ย ต้ อ งขอ
ขอบคุ ณ ผู ้ ป ระกอบการโรงงานแปรรู ป ไม้ ย างพารา
โรงงานแปรรู ป เฟอร์ นิ เ จอร์ ไ ม้ ย างพารา และโรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราทุกท่าน ที่ได้สละเวลา
และให้ความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์แก่ผู้วิจัย
ด้วยความเต็มใจ รวมไปถึงขอขอบคุณพนักงานการยาง
แห่งประเทศไทยในจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือใน
การประสานงานในการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้
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กายวิภาคศาสตร์ของใบยางลูกผสมชุด
RRI-CH-38
หทัยกาญจน์ สิทธา1, สุพินยา จันทร์ม1ี , ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์2, อารมณ์ โรจน์สุจิตร3
และ ปวีณา ไตรเพิ่ม4
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
3
ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
4
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1
2

กายวิ ภ าคศาสตร์ แ ละสั ณ ฐานวิ ท ยาของใบมี
ความส�ำคัญต่อการเกิดโรคในพืช (De Costa et al.,
2006; Lee et al., 1999; Evert, 2006; Mmbaga et al.
1994) การการคายน�้ำ (Evert, 2006) หรือการทนแล้ง
(พัชรียา และคณะ, 2560) เป็นต้น
ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษกายวิภาคศาสตร์
ของใบยางพันธุ์ต่างๆ มากนัก ที่มีรายงานไว้ เช่น งาน
วิจัยของ Sena Gomes and Kozlowski (1988) ซึ่งได้
ศึ ก ษาลั ก ษณะกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องปากใบและชั้ น
แวกซ์ของโกโก้และยางจ�ำนวน 3 พันธุ์ ในระยะต้นกล้า
พบว่า ปากใบของใบยางจะอยู่ด้านหลังใบเท่านั้น ความ
ยาวและความกว้างของปากใบแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ใ นแต่ ล ะพั น ธุ ์ ความถี่ ข องปากใบใน
แต่ ล ะพั น ธุ ์ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ลักษณะผิวด้านหลังใบ (Abaxial) และท้องใบ (Adaxial)
มีความแปรผันเป็นอย่างมาก โดยชั้นแวกซ์ของผิวด้าน
หลั ง ใบจะมี ลั ก ษณะเป็ น สั น หนาล้ อ มรอบปากใบ มี
ลักษณะคล้าย Air chamber ท�ำให้ลักษณะผิวใบคล้าย
ร่างแห (Loose reticulum) ส่วนผิวด้านท้องใบมีลักษณะ
เป็นสันขรุขระ
พั ช รี ย า และคณะ (2560) ได้ ศึ ก ษาลั ก ษณะ
กายวิ ภ าคศาสตร์ แ ละสั ญ ฐานวิ ท ยาของใบยางจาก

แหล่งก�ำเนิดจ�ำนวน 160 สายพันธุ์ พบว่า ความหนาของ
ใบยางอยู่ระหว่าง 0.15-0.22 มิลลิเมตร เนื้อเยื่อภายใน
ไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ ความหนาของ
เนื้อเยื่อผิวด้านบน (Upper epidermis) อยู่ระว่าง 4.812.5 ไมโครเมตร ด้านบนของเนื้อเยื่อผิว (Epidermis) มี
คิวตินเคลือบ (Cuticle) มีความหนาอยู่ระหว่าง 1.6-7.1
ไมโครเมตร ส่วนเนื้อเยื่อผิวด้านล่าง (Lower epidermis)
มี ป ากใบ (Stoma) ชั้ น นี้ มี ค วามหนาเฉลี่ ย 4.8-11.5
ไมโครเมตร ปากใบของยางทั้งหมดเป็นแบบ Paracytic
ส่วนชั้นพาลิเสด มีโซฟิลล์ (Palisade mesophyll) เกิดขึ้น
ทั้ง 2 ด้าน ถัดจากชั้นเนื้อเยื่อผิวบนและล่าง และมีชั้นส
ปองจี มีโซฟิลล์ (Spongy mesophyll) อยู่ตรงกลาง
ระหว่างชั้นพาลิเสด มีโซฟิลล์ บนและล่าง
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากายวิภาคศาสตร์ของใบ
ยางลูกผสมชุด RRI-CH-38 จ�ำนวน 60 สายพันธุ์ เปรียบ
เทียบกับพันธุ์ RRIM 600 ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ส�ำหรับน�ำไปใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ยางต่อไป

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) เพื่อศึกษา
ลักษณะพื้นผิวของแผ่นใบจ�ำนวน 1 ใบต่อต้น และศึกษา
เนื้อเยื่อแผ่นใบจ�ำนวน 3 ใบต่อต้น
การศึกษาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Light
microscope)
ศึกษาปากใบและลักษณะพื้นผิวของแผ่นใบทั้ง
ด้านหลังใบและท้องใบ ใช้วิธีการ Clearing โดยตัดแผ่น
ใบเป็นชิ้นขนาด 1x1 เซนติเมตร แช่ในสารละลาย 10%
KOH จนใส และย้อมด้วยสี Chlorazol black E จัดท�ำ
สไลด์ถาวรโดยใช้ DPX mountant เป็น Mounting media ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ใช้สถานที่ศึกษา ณ ห้อง
ปฏิ บั ติ ก ารกายวิ ภ าคศาสตร์ ข องพื ช ศู น ย์ วิ จั ย และ
พัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
ศึกษาเนื้อเยื่อแผ่นใบ โดยตัดแผ่นใบบริเวณกลาง
ใบเป็นชิ้นขนาด 1x1 เซนติเมตร แล้วคงสภาพชิ้นส่วนใบ
ตามวิธีของ Stenglein et al. (2005) และเตรียมเนื้อเยื่อ
เพื่อตัดเนื้อเยื่อพืชโดยวิธี Paraffin sectioning ตามวิธี
ของ Johansen (1940) ย้อมด้วยสี Fast green และ Safranin จัดท�ำสไลด์ถาวร โดยใช้ DPX mountant เป็น
Mounting media ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ ใช้สถานที่
ศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของพืช ภาค
วิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด (Scaning electron microscope)
ศึกษาปากใบและลักษณะพื้นผิวของแผ่นใบทั้ง
ด้ า นท้ อ งใบและหลั ง ใบ โดยคงสภาพชิ้ น ส่ ว นใบและ
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

ความหนาใบเฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด และสู ง สุ ด ได้ แ ก่ RRICH-38-822 และ RRI-CH-38-926 ซึ่งมีความหนาใบ
เฉลี่ยเท่ากับ 80.75 และ 133.38 ไมโครเมตร ตามล�ำดับ
ในขณะที่ พั น ธุ ์ RRIM 600 มี ค วามหนาใบ 135.01
ไมโครเมตร
เนื้อเยื่อแผ่นใบมีองค์ประกอบแต่ละชั้นเหมือนกัน
ทุกสายพันธุ์ (ภาพที่ 1a) คือ ชั้นเคลือบคิวตินผิวนอกสุด
(Cuticle) ด้านบนมีความหนาน้อยกว่าด้านล่างของแผ่น
ใบ โดยชั้ น เคลื อ บคิ ว ติ น ด้ า นบนมี ค วามหนาระหว่ า ง
2.06 - 5.56 ไมโครเมตร (เฉลี่ย 2.85 ไมโครเมตร) คิดเป็น
เพียง 3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับความหนาใบ ในขณะที่
ชั้ น เคลื อ บคิ ว ติ น ด้ า นล่ า ง มี ค วามหนาระหว่ า ง 7.75
-13.18 ไมโครเมตร (เฉลี่ย 10.65 ไมโครเมตร) คิดเป็น
สัดส่วน 10 เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ
เนื้อเยื่อผิว (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�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนด้าน
ละ 10 เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ
เนื้อเยื่อชั้นพาลิเสด (Palisade) มีทั้งด้านบนและ
ด้านล่าง แต่ละด้านมีเซลล์เพียงชั้นเดียว โดยเนื้อเยื่อพา
ลิเสดด้านบน (ภาพที่ 1a, 1c) มักหนากว่าด้านล่างอย่าง
ชั ด เจน ด้ า นบนมี ค วามหนาระหว่ า ง 29.85 - 64.03
ไมโครเมตร (เฉลี่ ย 44.54 ไมโครเมตร) คิ ด เป็ น 41
เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ ส่วนด้านล่างมีความหนา
ระหว่ า ง 10.75 - 19.99 ไมโครเมตร (เฉลี่ ย 15.54
ไมโครเมตร) คิดเป็นสัดส่วนเพียง 14 เปอร์เซ็นต์ของ
ความหนาใบ 			
เนื้อเยื่อสปองจี (Spongy) ประกอบไปด้วยเซลล์
3-4 ชั้น แทรกกันหลวม ๆ ระหว่างเนื้อเยื่อชั้นพาลิเสดบน
และล่าง (ภาพที่ 1d) ชั้นนี้มีความหนาระหว่าง 9.60 17.20 ไมโครเมตร (เฉลี่ย 13.21 ไมโครเมตร) คิดเป็น 12
เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ มีสัดส่วนความหนาแน่น
ของเซลล์ชั้นสปองจีต่อความหนาของชั้นนี้เฉลี่ยเท่ากับ
4.11 ในขณะที่ พั น ธุ ์ RRIM 600 มี อ งค์ ป ระกอบของ
เนื้ อ เยื่ อ แผ่ น ใบเหมื อ นกั บ พั น ธุ ์ ย างลู ก ผสมชุ ด RRICH-38 ทั้ง 60 สายพันธุ์ โดยมีสัดส่วนของชั้นพาลิเสด
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ด้านบนคิดเป็น 43 เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ ในขณะ
ที่ชั้นพาลิเสดด้านล่างคิดเป็น 16 เปอร์เซ็นต์ของความ
หนาใบ การศี ก ษาครั้ ง นี้ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
พั ช รี ย า และคณะ (2560) ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษาลั ก ษณะ
กายวิภาคศาสตร์ของใบยางจากแหล่งก�ำเนิดจ�ำนวน
160 สายพันธุ์ ซึ่งพบว่า เนื้อเยื่อแผ่นใบมีองค์ประกอบ
การเรียงตัวเหมือนกัน แต่มีความหนาของเนื้อเยื่อแต่ละ
ชั้นแตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์
ผิวใบและปากใบ
ผิ ว ใบของยางทุ ก สายพั น ธุ ์ มี ลั ก ษณะลวดลาย
คล้ า ยคลึ ง กั น เมื่ อ ศึ ก ษาภายใต้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (ภาพที่ 2-3) โดยผิวใบด้าน
ท้องใบหรือด้านบน (ภาพที่ 2) จะไม่พบปากใบ และผิว

ใบจะมีลวดลาย 2 แบบ คือ แบบสันตรง (Striate) และ
แบบสันหยัก (Rugulate) โดยสายพันธุ์ที่มีลวดลายผิวใบ
ด้านท้องใบแบบสันตรง เช่น RRI-CH-38-117, RRICH-38-215, RRI-CH-38-262 และ RRI-CH-38-847
เป็นต้น
ในส่วนของผิวใบด้านหลังใบหรือด้านล่าง (ภาพที่ 3)
ในยางทุกสายพันธุ์จะพบปากใบกระจายอยู่เป็นจ�ำนวน
มาก ค่าดัชนีปากใบเฉลี่ยทั้ง 60 สายพันธุ์ เท่ากับ 47.39
เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เซลล์ผิวทั้งหมด โดยสายพันธุ์ RRICH-38-286 มีดัชนีปากใบต�่ำสุด 24.69 เปอร์เซ็นต์ของ
พื้นที่เซลล์ผิวทั้งหมด และสายพันธุ์ RRI-CH-38-997 มี
ดัชนีปากใบสูงสุด 62.16 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เซลล์ผิว
ทั้งหมด ในขณะที่ยางพันธุ์ RRIM 600 มีค่าดัชนีปากใบ
เท่ากับ 35.06 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เซลล์ผิวทั้งหมด โดย

ภาพที่ 1 a และ b แสดงภาคตัดขวางของเนือ้ เยือ่ ใบยาง (LM) a: แสดงการเรียงตัวของเนือ้ เยือ่ ใบยางแต่ละชัน้ โดย UP EPI = ชัน้ Epidermis ด้านบน (ท้องใบ),
ภาพที
่ 1 a และ b แสดงภาคตัดขวางของเนื้อเยื่อใบยาง (LM): a แสดง
UP PAL = ชัน้ Palisade ด้านบน (ท้องใบ), SPON = ชัน้ Spongy, LOW PAL = ชัน้ Palisade ด้านล่าง และ LOW EPI = ชัน้ Epidermis ด้านล่าง; b : แสดงภาคตัด
ขวางบริเวณขอบใบทีง่ มุ้ ลง; c: แสดงชัน้ Palisade ด้านบนเมือ่ Optical section ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง; d : แสดงชัน้ Spongy เมือ่ Optical section ด้วย

การเรี
งตัแวสงของเนื
้อ50เยืไมโครเมตร;
่อใบยางแต
ะชั้น โดย UP EPI = ชั้น epidermis
กล้องจุลทรรศน์ยแบบใช้
(a,b,c สเกลบาร์
d สเกลบาร์ 200ล
ไมโครเมตร)
ดานบน (ทองใบ), UP PAL = ชั้น palisade ดานบน (ทองใบ), SPON
= ชั้น spongy, LOW PAL = ชั้น palisade ดานลาง, และ LOW EPI =
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ภาพที่ 2 ลวดลายของผิวใบด้านท้องใบ (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,
RRI-CH-38-953, l: RRI-CH-38-1000,
ภาพที
่ 2 ลวดลายของผิ
วใบดานท
องใบ (SEM);
a:k:RRI-CH-38-0127,
m: RRI-CH-38-1043, n: RRI-CH-38-1066, o: RRI-CH-38-1067 (สเกลบาร์ 10 ไมโครเมตร)

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:
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ภาพที่ 3 ลวดลายของผิวใบด้านหลังใบและลักษณะปากใบ (SEM) a: RRI-CH-38-29, b: RRI-CH-38-311, c: RRI-CH-38-408, d: RRI-CH-38-424,
่ 3 f:ลวดลายของผิ
วใบด
านหลังi: RRI-CH-38-803,
ใบและลัj: RRI-CH-38-891,
กษณะปากใบ
(SEM);
a:
e:ภาพที
RRI-CH-38-691,
RRI-CH-38-747, g: RRI-CH-38-761,
h: RRI-CH-38-762,
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)

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:
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ปากใบของยางทุ ก สายพั น ธุ ์ เ ป็ น แบบ Paracytic
ประกอบด้วยเซลล์ข้างเคียง (Subsidiary cells) ที่ประกบ
เซลล์ คุ ม (Guard cell) ตามแนวยาวทั้ ง สองด้ า น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรียา และคณะ (2560) แต่
ทั้งนี้เซลล์ข้างเคียงทั้งสองเซลล์มักจะมีขนาดไม่เท่ากัน
ส่งผลให้ปากใบมีรูปร่างไม่สมมาตร ปากใบมีความยาว
ระหว่ า ง 23.33 - 33.72 ไมโครเมตร (เฉลี่ ย 28.72
ไมโครเมตร) โดยสายพันธุ์ที่มีความยาวปากใบต�่ำสุด
และสูงสุด ได้แก่ RRI-CH-38-311 และ RRI-CH-38-691
ตามล�ำดับ ความกว้างของปากใบอยู่ระหว่าง 18.49 29.02 ไมโครเมตร (เฉลี่ย 22.86 ไมโครเมตร) ซึ่งพันธุ์ที่มี
ความกว้างปากใบต�่ำสุดและสูงสุดเป็นพันธุ์เดียวกันกับที่
มี ค วามยาวปากใบต�่ ำ สุ ด และสู ง สุ ด ตามล� ำ ดั บ เช่ น
เดียวกัน แสดงให้เห็นว่าพันธุ์ RRI-CH-38-311 จัดเป็น
พันธุ์ที่มีปากใบเล็กที่สุด และพันธุ์ RRI-CH-38-691 มี
ปากใบใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ ทั้ง 60 สายพันธุ์ มีความยาว
ของช่องเปิดปากใบอยู่ระหวา่ง 8.05 - 11.66 ไมโครเมตร
(เฉลี่ย 9.79 ไมโครเมตร) ในขณะที่ปากใบของยางพันธุ์
RRIM 600 มีความยาว 29.89 ไมโครเมตร ความกว้าง
24.22 ไมโครเมตร โดยมีความยาวของช่องเปิดปากใบ
10.01 ไมโครเมตร นอกจากนี้ ลวดลายของผิวใบด้าน
หลังใบของยางทุกสายพันธุ์รวมทั้ง RRIM 600 มีลักษณะ
ขรุขระ แต่ละเซลล์จะมีแว็กซ์ (Wax)เคลือบซึ่งมีลักษณะ
เป็นสันนูนขึ้นมาตรงกลางเซลล์ 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) ขอบเรียบตรง จ�ำนวน 18 สายพันธุ์ (ภาพที่ 4)
2) ขอบเป็นคลื่น จ�ำนวน 25 สายพันธุ์ (ภาพที่ 5) และ 3)
ขอบหยัก จ�ำนวน 17 สายพันธุ์ (ภาพที่ 6) โดยพันธุ์ RRIM
600 มีขอบเซลล์ผิวแบบเรียบตรง (ภาพที่ 7)
ในส่วนของรูปร่างเซลล์ผิวใบด้านล่างมักเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวหรือขอบขนาน ขอบเซลล์มักเรียบหรือ
เป็นคลื่นเล็กน้อย โดยเมื่อเปรียบเทียบผิวใบด้านบน พบ
ว่า สายพันธุ์ยางที่มีลวดลายผิวใบด้านบนเป็นแบบสัน

หยักมักมีขอบเซลล์แบบหยักหรือแบบคลื่น ส่วนสาย
พันธุ์ที่มีลวดลายผิวใบแบบสันตรงมักมีขอบเซลล์ผิวเป็น
แบบเรียบ เช่น RRI-CH-38-127, RRI-CH-38-321, RRICH-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
ด้ า นล่ า งอยู ่ ร ะหว่ า ง 27.66 - 38.09 (เฉลี่ ย 32.32
ไมโครเมตร) และ 14.47 - 22.13 ไมโครเมตร (เฉลี่ย
17.71 ไมโครเมตร) ตามล�ำดับ ในขณะที่ยางพันธุ์ RRIM
600 มีความยาวของเซลล์ผิวด้านบน 27.83 ไมโครเมตร
ความกว้าง 19.35 ไมโครเมตร และมีความยาวและ
ความกว้างของเซลล์ผิวด้านล่างเฉลี่ยประมาณ 32.43
และ 17.66 ไมโครเมตร ตามล�ำดับ

สรุปผลการทดลอง

ผิ ว ใบและปากใบ ผิ ว ใบของยางทุ ก สายพั น ธุ ์ มี
ลั ก ษณะลวดลายคล้ า ยคลึ ง กั น โดยจะไม่ พ บปากใบ
บริเวณผิวใบด้านบนหรือด้านท้องใบ ผิวใบจะมีลวดลาย
2 แบบ คือแบบสันตรง (Striate) และแบบสันหยัก (Rugulate) พบปากใบกระจายอยู่เป็นจ�ำนวนมากในส่วน
ของผิวใบด้านหลังใบหรือด้านล่างในยางทุกสายพันธุ์ ค่า
ดัชนีปากใบเฉลี่ยเท่ากับ 0.47 ปากใบเป็นแบบ Paracytic ปากใบมีความยาวเฉลี่ย 28.72 ไมโครเมตร ความ
กว้างเฉลี่ย 22.86 ไมโครเมตร โดยมีความยาวของช่อง
เปิดปากใบเฉลี่ยประมาณ 9.79 ไมโครเมตร นอกจากนี้
ลวดลายของผิวใบด้านหลังใบนี้มีลักษณะขรุขระ แต่ละ
เซลล์จะมีแวกซ์เคลือบซึ่งมีลักษณะเป็นสันนูนขึ้นมาตร
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
เล็ ก น้ อ ย ความยาวของเซลล์ ผิ ว ด้ า นหลั ง ใบเฉลี่ ย
ประมาณ 27.49 ไมโครเมตร ความกว้างเฉลี่ย 17.71

41

ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 32 มกราคม-มีนาคม 2561

ภาพที่ 4 เซลล์ผวิ ใบด้านท้องใบและหลังใบทีม่ ขี อบเซลล์เรียบ (LM) A: เซลล์ผวิ ใบด้านท้องใบของ RRI-CH-38-905, B: เซลล์ผวิ ใบด้านหลังใบและปากใบของ RRIภาพทีC:่ 4เซลล์เซลล
ิวใบด
านทอD:งใบและหลั
งใบที่มีข
อบเซลล
เรีย
บ า(LM);
A:
CH-38-905,
ผวิ ใบด้านท้ผ
องใบของ
RRI-CH-38-989,
เซลล์ผวิ ใบด้านหลังใบและปากใบของ
RRI-CH-38-989,
E: เซลล์
ผวิ ใบด้
นท้องใบของ RRICH-38-997, F: เซลล์ผวิ ใบด้านหลังใบและปากใบของ RRI-CH-38-997 (สเกลบาร์ 50 ไมโครเมตร)

เซลลผิวใบดานทองใบของ RRI-CH-38-0905; B: เซลลผิวใบดานหลัง

ใบและปากใบของ RRI-CH-38-0905; C: เซลลผิวใบดานทองใบของ

ไมโครเมตร ในขณะที่ความยาวและความกว้างของเซลล์ เนื้อเยื่อแผ่นใบมีองค์ประกอบดังนี้ ชั้นผิวนอกสุดเคลือบ
น (Cuticle)
ด้านบนมีความหนาน้อยกว่าด้RRIานล่าง
ผิRRI-CH-38-0989;
ว ด้ า นท้ อ งใบเฉลี่ ย ประมาณD:
18.58
และผ4.11
เซลล
ิ ว ใบดคิวาตินหลั
ง ใบและปากใบของ
ของแผ่นใบ โดยชั้นคิวติเคิล
ไมโครเมตร ตามล�ำดับ
CH-38-0989;
E: เซลล
ใบด้มาลงนทด้อานบนคิ
งใบของ
F:
ดเป็นเพียงRRI-CH-38-0997;
3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับความหนา
เนื้อเยื่อแผ่นใบ ใบยางทุ
กสายพันธุผ์มิ ว
ีขอบใบงุ

เซลลผิ ว ใบด านหลัง ใบและปากใบของ RRI-CH-38-0997 (สเกลบาร
50 ไมโครเมตร)

42

ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 32 มกราคม-มีนาคม 2561

ภาพที
่ 5 เซลล์
ใบด้ า นท้ อผงใบและหลั
่ มี ข อบเซลล์
แ บบคลื่ น (LM) ง
A:ใบที
เซลล์ ผิ ว่ ม
ใบด้
นท้ อ งใบของ RRI-CH-38-372,
ภาพที
่ 5ผิ วเซลล
ิ ว ใบดงาใบทีนท
อ งใบและหลั
ี ขาอบเซลล
แ บบคลื่ น
B: เซลล์ผวิ ใบด้านหลังใบและปากใบของ RRI-CH-38-372, C: เซลล์ผวิ ใบด้านท้องใบของ RRI-CH-38-691, D: เซลล์ผวิ ใบด้านหลังใบและปากใบของ
RRI-CH-38-691,
ผวิ ใบด้านท้
RRI-CH-38-803,
เซลล์ผวิ ใบด้านหลังใบและปากใบของ
RRI-CH-38-803 (สเกลบาร์ 50
เซลล
ผองใบของ
ิ ว ใบด
านท อF:งใบของ
RRI-CH-38-0372;
B:ไมโครเมตร)
เซลล ผิ ว
(LM); A:E: เซลล์

ใบดานหลังใบและปากใบของ RRI-CH-38-0372; C: เซลลผิวใบดาน
ใบ ในณะที่ ชั้ น คิ ว ติ เ คิ ล ด้ า นล่ า งคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น 10 เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ ส่วนเนื้อเยื่อชั้นพาลิเสด
ทองใบของ RRI-CH-38-0691; D: เซลลผิวใบดานหลังใบและปากใบ
เปอร์เซ็นต์ ส่วนชั้นเซลล์ผิว (Epidermis) ทั้งด้านบนและ (Palisade) มีทั้งด้านบนและด้านล่าง แต่ละด้านมีเซลล์
ยงชั้นเดี
ยว โดยเนื
้อเยื่อพาลิเสดด้
านบนคิดเป็น 41
ด้ของ
านล่าง RRI-CH-38-0691;
ชั้นนี้มีเซลล์เพียง 1 ชั้น ความหนาของชั
้นเซลล์ ผิ วเพีใบด
E: เซลล
านท
อ งใบของ
RRI-CH-38ผิ ว ด้ า นบนและด้ า นล่ า งคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นด้ า นละ 10 เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ ส่วนด้านล่างคิดเป็นสัดส่วน

0803; F: เซลล ผิ ว ใบด า นหลั ง ใบและปากใบของ RRI-CH-38-0803
(สเกลบาร 50 ไมโครเมตร)
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ภาพที่ 6 เซลล์ ผิ ว ใบด้ า นท้ อ งใบและหลั ง ใบที่ มี ข อบเซลล์ แ บบคลื่ น (LM) A: เซลล์ ผิ ว ใบด้ า นท้ อ งใบของ RRI-CH-38-286,
ภาพที
่ 6 เซลล ผิ ว ใบด า นท อ งใบและหลั ง ใบที่ มี ข อบเซลล แ บบคลื่ น
B: เซลล์ผวิ ใบด้านหลังใบและปากใบของ RRI-CH-38-286, C: เซลล์ผวิ ใบด้านท้องใบของ RRI-CH-38-320, D: เซลล์ผวิ ใบด้านหลังใบและปากใบของ
RRI-CH-38-320, E: เซลล์ผวิ ใบด้านท้องใบของ RRI-CH-38-761, F: เซลล์ผวิ ใบด้านหลังใบและปากใบของ RRI-CH-38-761 (สเกลบาร์ 50 ไมโครเมตร)
A: เซลล ผิ ว ใบด านท อ งใบของ RRI-CH-38-0286; B: เซลล ผิ ว
(LM);

ใบดานหลังใบและปากใบของ RRI-CH-38-0286; C: เซลลผิวใบดาน

เพียง 14 เปอร์เซ็นต์ของความหนาใบ นอกจากนั้นที่อยู่ เนื้อเยื่อชั้นพาลิเสดบนและล่าง ชั้นนี้มีสัดส่วนความหนา
ท
องใบของนRRI-CH-38-0320;
D: เซลล
ิวใบด
งใบและปากใบ
ประมาณผ12
เปอร์เซ็า
นต์นหลั
ของความหนาใบ
ตรงกลางของแผ่
ใบคื อ เนื้ อ เยื่ อ สปองจี (Spongy)
ประกอบไปด้
วยเซลล์ 3-4 ชั้น แทรกกันหลวม
ระหว่าง ผิ ว ใบด านท อ งใบของ RRI-CH-38ของ
RRI-CH-38-0320;
E: ๆเซลล

0761; F: เซลล ผิ ว ใบด า นหลั ง ใบและปากใบของ RRI-CH-38-0761
(สเกลบาร 50 ไมโครเมตร)
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ภาพที่ 7 ลักษณะเซลล์ผวิ ใบด้านท้องใบและหลังใบของยางสายพันธุ์ RRIM 600 A: รูปร่างเซลล์ผวิ ใบด้านท้องใบ (LM) (สเกลบาร์ 50 ไมโครเมตร), B: รูปร่างเซลล์ผวิ
ใบด้านหลังใบและลักษณะปากใบ (LM) (สเกลบาร์ 50 ไมโครเมตร), C: ลวดลายของผิวใบด้านท้องใบ (SEM) (สเกลบาร์ 10 ไมโครเมตร), D: ลวดลายของผิวใบด้าน
หลังใบและลักษณะปากใบ (SEM) (สเกลบาร์ 10 ไมโครเมตร)

ภาพที่ 7 ลักษณะเซลลผิวใบด านท องใบและหลังใบของยางสายพั น ธุ
F.C. Barros,
S.J. da Silva
RRIM 600;เอกสารอ้
A รู ปารงอิ
างงเซ ลล ผิ วใบดdaาSilva
น ท Mores,
องใบT.M.,
(LM)
(สเกลบาร
50
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ใช้กรดซัลฟิวริกในการท�ายางก้อนถ้วย

ซัลฟิวริก

✘

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

ฟอร์มิก

✔

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