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สารบัญ
บทความ
2

การระบาดของโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อราไฟทอบทอรา
ความต้านทานโรคของพันธุ์ยาง และผลกระทบต่อ
ผลผลิตยาง

17

การศึกษาระบบโลจิสติกส์ยางพาราของไทย

นาที ใหไดความหนาตามตองการ จากนั้นเทยางออกจาก
31 แบบจำ�ลองหุ่นขาช่วยฝึกตัดชิ้นเนื้องอกมะเร็ง
แมพิมพ
37

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับผู้เขียน

รูปที่ 8 แสดงการเคลือบน้ํายางลง
พิมพแบบจําลองหุน
 ขา
ชวยฝกตัดชิน
้ เนื้องอกมะเร
ภาพปก: ลักษณะอาการของโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อราไฟทอบทอราแสดงได้
เด่นชัดที่ใบ โดยปรากฏรอยแผลช�้ำสีน�้ำตาลเข้มถึงด�ำตามความยาวของก้านใบ
และมีหยดน�้ำยางเกาะติดอยู่

บทบรรณาธิการ
การท�ำสวนยางในแต่ ล ะพื้ น ที่ ข องประเทศไทย
มีปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกันไป หลัก ๆ แล้วขึ้นอยู่
กับดิน และสภาพภูมิอากาศ และทั้งสองเรื่องก็มีความ
เชื่อมโยงกัน เช่น ถึงแม้ว่าจะได้รับน�้ำฝนมาก แต่ถ้าดินมี
ลักษณะเป็นทราย ปราศจากอินทรียวัตถุ พื้นที่นั้นย่อม
แย่กว่าพื้นที่ที่ได้รับน�้ำฝนน้อยกว่า แต่ดินที่มีลักษณะ
ร่วนเหนียว
อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หาเรื่ อ งดิ น ยั ง พอที่ แ ก้ ไ ข
ปรับปรุงได้ในระดับหนึ่ง เช่น ถ้าดินขาดอินทรียวัตถุ ก็ใส่
ปุ๋ยคอก หรืือปลูกพืชบ�ำรุงดิน หรือถ้าขาดธาตุอาหารก็ใส่
ปุ๋ยเคมี เหล่านี้เป็นต้น
แต่ในกรณีของสภาพอากาศ ไม่สามารถควบคุม
หรือเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่งที่ตั้งของพื้นที่
ปลูกยาง เช่น ถ้าปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรือภาคเหนือ ต้นยางย่อมไดัรับปริมาณน�้ำฝนน้อยกว่า
ทางภาคใต้
แม้ในส่วนของภาคใต้ ก็ใช่ว่าจะมีปริมาณน�้ำฝน
ใกล้เคียงกัน บางส่วนของของภาคใต้ โดยเฉพาะทาง
แถบจังหวัดระนอง และบางส่วนของจังหวัดพังงา จะมี
ปริมาณน�้ำฝนต่อปีค่อนข้างสูง บางปีมีปริมาณมากกว่า
4,000 มิลลิเมตร ดังที่กล่าวขานจังหวัดระนองว่า "ฝน
แปดแดดสี่"
การที่พื้นที่ดังกล่าวมีฝนตกชุก ย่อมเอื้อต่อการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา ที่ส�ำคัญคือเชื้อราที่เป็นสาเหตุ
ท�ำให้ใบร่วง หรือที่รู้จักในนามของโรคใบร่วงไฟทอบทอรา เป็นโรคที่เกิดขึ้นประจ�ำในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก อย่าง

เช่นจังหวัดระนอง และบางพื้นที่ของจังหวัดพังงา เมื่อต้น
ยางเป็นโรค ใบจะร่วง มากน้อยขึ้นอยู่กับระดับความ
รุนแรงของโรค และพันธุ์ยางที่ใช้ปลูก ก่อให้เกิดความ
เสียหายทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนั้น วารสารยางพาราฉบับนี้จึงน�ำเสนอเนื้อหา
สาระของโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อราไฟทอบทอรา ผ่าน
ทางโครงการวิ จั ย เรื่ อ งโรคที่ ไ ด้ ท�ำเสร็ จ สิ้ น สมบรู ณ ์ ม า
หลายปีแล้ว แต่เรื่องดังกล่าวแทบจะไม่ได้รับการเผย
แพร่ เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชาวสวน นักวิชาการ
นักบริหาร ได้รับรู้ เข้าใจถึงสาเหตุ และผลเสียหายที่จะ
ตามมา โดยต้ อ งหาหนทางในการลดความเสี ย หาย
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่งคือในเรื่องของพันธุ์ยางที่จะใช้แนะน�ำ
ให้ปลูกในพื้นที่ที่มีโรคนี้ระบาดเป็นประจ�ำ
ในพื้ น ที่ ที่ มี ฝ นตกชุ ก อย่ า งเช่ น จั ง หวั ด ระนอง
นอกจากจะประสบกั บ ปั ญ หาเรื่ อ งโรคใบร่ ว งไฟทอบทอราแล้ว ยังมีปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีก เช่น จ�ำนวนวัน
กรีดมีน้อย ดังนั้น จึงต้องมีระบบกรีดที่แตกต่างไปจาก
พื้นที่อื่น ๆ แม้กระทั่งต้องท�ำร่มกันฝนให้กับต้นยาง
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นความส�ำคัญของการ
ท�ำ zoning กล่าวคือ พื้นที่ไหนเป็นอย่างไร ก็ต้องปรับให้
เข้ า กั บ พื้ น ที่ ต รงนั้ น ในพื้ น ที่ ที่ มี ฝ นตกชุ ก ก็ ย ่ อ มมี ก าร
บริหารจัดการแตกต่างกับในพื้นที่ที่มีฝนตกน้อย และถ้า
รวมปัจจัยเรื่องดินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้ว ก็จะมีความ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
						
ดร.วิทยา พรหมมี
บรรณาธิการ

เจ้าของ: สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
บรรณาธิการบริหาร: ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยยาง
บรรณาธิการ: ดร.วิทยา พรหมมี
กองบรรณาธิการ: ดร.ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์, ดร.พิศมัย จันทุมา, นางสาวภรภัทร สุชาติกูล,
นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล, นางอารมณ์ โรจน์สุจิตร, นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์
ผู้จัดการสื่อสิ่งพิมพ:์ ดร.วิทยา พรหมมี ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์: นายชัยวัฒน์ ยศพิมสาร
ผู้ช่วยผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์: นายอาเดล มะหะหมัด พิสูจน์อักษร: นายวิชา สิงห์ลอ
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การระบาดของโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อรา
ไฟทอบทอรา ความต้านทานโรคของ
พันธุ์ยาง และผลกระทบต่อ
ผลผลิตยาง
อารมณ์ โรจน์สุจิตร
ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

โรคใบร่ ว งที่ เ กิ ด จากเชื้ อ ราไฟทอบทอรา (Phytophthora botryosa Chee, P. palmivora (Butl.) Bult.)
มักปรากฏระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี ท�ำให้ใบยางร่วง
และเข้าท�ำลายหน้ากรีด ต้นยางที่เป็นโรคใบร่วงจากเชื้อ
ราไฟทอบทอรา จะไม่ผลิใบยางออกมาใหม่ในปีนั้น ๆ
จนกว่าจะถึงฤดูผลิใบใหม่ ยกเว้นต้นยางที่เป็นโรคใบร่วง
จนหมดต้ น จะผลิ ใ บใหม่ อ อกมาทดแทนเล็ ก น้ อ ย
ประมาณ 5% ของพุ่มใบปกติเท่านั้น (พงษ์เทพ, 2533)
นอกจากนี้ โรคใบร่ ว งยั ง ท�ำให้ ผ ลผลิ ต ยางลดลงด้ ว ย
ตัวอย่างจากการศึกษาผลผลิตของยางในแปลงทดลอง
ยางสถานีทดลองยางระนอง ปี 2544 ซึ่งมีโรคระบาด
รุนแรงมาก มีค่าดัชนีความรุนแรงของโรคถึง 81% มี
ผลผลิตน้อยกว่าผลผลิตปี 2545 ซึ่งมีการระบาดของโรค
รุ น แรงระดั บ ปานกลาง มี ดั ช นี ค วามรุ น แรง 44% ถึ ง
23.23% (อารมณ์ และ คณะ, 2548)
Radhakrishna Pillai et al. (อ้างตาม Jayarathnam et al., 1994) รายงานว่าผลผลิตของยางพันธุ์ GT 1
ลดลง 22.79 และ 30.60% เมื่อใบร่วงเนื่องจากโรค 50
และ 75% ตามล�ำดับ แต่จากการศึกษาในยางพันธุ์ RRII
105 พบว่า ใบยางร่วงที่ระดับต่าง ๆ ท�ำให้ผลผลิตลดลง
ไม่คงที่ อย่างเช่น ผลผลิตลดลง 6.25 และ 23.28% เมื่อ
พบมีใบร่วง 6 และ 15% แต่ในบางครั้งผลผลิตไม่ลดลง

แม้ว่าจะพบใบร่วง 14% จึงประมาณว่าผลผลิตของยาง
จะลดลงเมื่อมีใบร่วง 25% หรือกล่าวได้ว่าโรคจะมีผล
กระทบต่อผลผลิตท�ำให้ผลผลิตลดเมื่อมีใบร่วง 25%
วิธีการควบคุมและป้องกันโรคใบร่วงที่เกิดจาก
เชื้อราไฟทอบทอราปฏิบัติค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากเป็น
โรคประจ�ำถิ่น และยางพาราเป็นพืชยืนต้นขนาดใหญ่ที่มี
การปลูกเป็นพื้นที่กว้างขวาง และปลูกอยู่ทั่วไป จึงไม่
นิยมให้ใช้สารเคมี เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อสภาพ
แวดล้อม ซึ่งค�ำแนะน�ำปัจจุบันส�ำหรับยางใหญ่มักเน้นวิธี
เพื่อป้องกันความรุนแรงของโรค โดยการใส่ปุ๋ยบ�ำรุงตาม
ค�ำแนะน�ำเพื่ อ ให้ ต ้ น ยางสมบู ร ณ์ อ ยู ่ เ สมอเสริ ม สร้ า ง
ความทนทานต่อภาวะวิกฤตของการระบาดของโรค การ
ใช้พันธุ์ยางที่ต้านทานหรือพันธ์ุยางที่เหมาะสมในพื้นที่ที่
มีการระบาดของโรครุนแรงทุกปี เป็นวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุดทั้งในแง่การจัดการ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ความ
ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
การระบาดของโรค ความรุนแรงและความต้านทานของ
พันธุ์ยาง รวมถึงการศึกษาผลกระทบของโรคต่อผลผลิต
ยางส�ำหรับการพิจารณาเขตปลูกยางและการเลือกใช้
พันธุ์ปลูกที่เหมะสมต่อไป
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วิธีการวิจัย

1. ตรวจสอบความรุนแรงงของโรคใบร่วงที่เกิด
จากเชื้อราไฟทอบทอราของยางพันธุ์แนะน�ำและพันธุ์
อื่น ๆ ซึ่งปลูกในปี พ.ศ. 2536 ระยะปลูก 2.5x8 เมตร
วางแผนผังการทดลองแบบ Randomized complete
block มี 3 ซ�้ำ จ�ำนวน 26 วิธีการ (พันธุ์) คือ พันธุ์ที่มีอยู่
ในค�ำแนะน�ำพันธุ์ยางปี 2550 (สถาบันวิจัยยาง, 2550)
ได้แก่ RRIT 156, BPM 24, PB 255, PB 260, RRIC 110,
RRIM 600, BPM 1, PB 235, RRIC 100, RRIC 101,
RRIT 251, PR 302, PR 305, RRIC 121, RRIT 218,
RRIT 225, RRIT 226 และพันธุ์ยางที่ถูกคัดออกจาก
ค�ำแนะน�ำแล้ว ได้แก่ PR 255, PR261, RRIT 25, RRIM
712, RRIM 703, GT 1, PB 217, RRIM 717 และพันธุ์
RRIT 223 จากทั้งหมด 5 แปลง ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ได้ แ ก่ 1)ศู น ย์ วิ จั ย ยางสุ ร าษฎร์ ธ านี อ.ท่ า ชนะ
จ.สุราษฎร์ธานี 2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
อ.กระบุรี จ.ระนอง 3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
พังงา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 4)ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรพั ง งาส่ ว นแยก อ.ท้ า ยเหมื อ ง จ.พั ง งา และ
5) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
ตรวจประเมินความรุนแรงของโรคใบร่วงที่เกิดจาก
เชื้อราไฟทอบทอราของยางทุกพันธุ์ในแปลงทดลองในปี
พ.ศ. 2548-2552 ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ฤดู ฝ นจนสิ้ น สุ ด ฤดู ก าร
ระบาด โดยประเมินปีละ 3 ครั้ง คือ 1) ช่วงต้นฤดูฝน
เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2) ช่วงกลางฤดูฝน เดือน
สิงหาคม-ตุลาคม และ 3) ช่วงปลายฤดูฝน พฤศจิกายนมกราคม
ประเมินโรคด้วยสายตาในภาพรวมของยางแต่ละ
พันธุ์ในแต่ละแปลงย่อย โดยตรวจสอบอาการของโรค
และให้คะแนนความรุนแรงของโรค 6 ระดับ พิจารณา
จากการร่วงของใบยางและความโปร่งของทรงพุ่มใบยาง
คิ ด เป็ น เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องพุ ่ ม ใบปกติ (สถาบั น วิ จั ย ยาง,
2544) ดังนี้
			 0 = ไม่แสดงอาการ				
			 1 = เป็นโรคน้อยมาก พุ่มใบโปร่ง หรือใบร่วง
ประมาณ 1-10%
			 2 = เป็ น โรคน้ อ ย พุ ่ ม ใบโปร่ ง หรื อ ใบร่ ว ง
ประมาณ 11-25%

			 3 = เป็นโรคปานกลาง พุ่มใบโปร่ง หรือใบร่วง
ประมาณ 26-50%
			 4 = เป็นโรครุนแรง พุ่มใบโปร่ง หรือใบร่วง
ประมาณ 51-75%
			 5 = เป็นโรครุนแรงมาก พุ่มใบโปร่ง หรือใบร่วง
มากกว่า 75%
2. วิเคราะห์ความรุนแรงของโรคของพันธุ์ยาง และ
ความรุนแรงของโรคในภาพรวมของแปลงทดลอง เป็น
ดัชนีความรุนแรงของโรคคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (Percentage Disease Index : PDI) (Joseph et al., 1994)
			 2.1 ดัชนีความรุนแรงของโรคของพันธุ์ยาง ใน
แต่ละปีการระบาด (ดูภาคผนวก 1)			
			 2.2 ความรุนแรงของโรคของแปลงทดลองใน
แต่ละปีการระบาด (ดูภาคผนวก 2) 			
			 2.3 จัดระดับความต้านทานโรคของพันธุ์ยาง
เมื่อสิ้นสุดงานทดลอง โดยวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยดัชนี
ความรุนแรงของโรคของพันธุ์ยางจากทุกปีการระบาด
(ยกเว้นปีการระบาดที่มี PDI แปลงทดลอง≤20%) และ
จัดระดับความต้านทานโรค ตามมาตรฐานสถาบันวิจัย
ยาง (2544) (ดูภาคผนวก 3)
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพอากาศกับ
การระบาดของโรคโดยอาศัยข้อมูลปริมาณน�้ำฝน และ
จ�ำนวนวันฝนตก และข้อมูลอุตุนิยมวิทยาพื้นฐานอื่น ๆ
ของสถานีอุตุนิยมวิทยา ณ สถานที่ตั้งของแปลงทดลอง
ทั้ง 5 แปลง
4. เก็บผลผลิตยางเพื่อศึกษาผลกระทบของโรค
โดยเปรียบเทียบผลผลิตของแปลงและพันธุ์ยางระหว่าง
แปลงทดลองศู น ย์ วิ จั ย ยางสุ ร าษฎร์ ธ านี อ.ท่ า ชนะ
จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี และแปลงศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการ
เกษตรระนอง อ.กระบุรี จ.ระนอง จากผลผลิต 4 ปีกรีด
ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2551 โดยแปลงทดลองศูนย์วิจัย
ยางสุ ร าษฎร์ ธ านี มี ก ารระบาดของโรคน้ อ ย-น้ อ ยมาก
เฉลี่ยดัชนีความรุนแรงของโรค 23.3% หรือใบยางร่วง
เฉลี่ ย น้ อ ยกว่ า 25% ซึ่ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผลผลิ ต
(Radhakrishna et al., 1994) ในขณะที่แปลงศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรระนองมีการระบาดของโรคปาน
กลาง-รุนแรงมากทุกปี เฉลี่ยดัชนีความรุนแรงของโรค
64.2% หรือมีใบยางร่วงเฉลี่ย 50-75%
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			 4.1 ค�ำนวณ % Yield loss ตามสูตร
		
% Yield loss = (Y1-Y2)x100/Y1
				
เมื่อ Y1 = ผลผลิตจากแปลงทดลอง
ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี
				
Y2 = ผลผลิ ต จากแปลงทดลอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
			 4.2 วิเคราะห์ และหาความสัมพันธ์ระหว่าง
% Yield loss กับดัชนีความรุนแรงของโรค (PDI) เพื่อการ
ประเมินและพยากรณ์ผลผลิตของยางในภาพรวมเบือ้ งต้น

ผลการทดลองและวิจารณ์

ความรุนแรงของโรค
ผลการตรวจสอบการระบาดของโรคใบร่วงที่เกิด
จากเชื้อราไฟทอบทอรากับยางพันธุ์ทดลองจ�ำนวน 26
พันธุ์ จากแปลงทดลองทั้งหมด 5 แปลงในพื้นที่ปลูกภาค
ใต้ตอนบน ในช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม ในปี
การระบาด พ.ศ. 2548-2552 แสดงในภาพที่ 1 จะเห็นว่า
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนองมีการระบาดของ
โรคใบร่ วงรุ นแรง-รุ น แรงมากทุ กปี คิ ด เป็ น ดั ชนีความ
รุนแรงของโรค (PDI) ของแปลงทั้ง 5 ปี เฉลี่ย 64.7% รอง
ลงมาคื อ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรพั ง งา
อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา มีการระบาดของโรคใบร่วงรุนแรง
ปานกลาง-รุนแรง คิดเป็นดัชนีความรุนแรงของโรคของ
แปลงทั้ ง 5 ปี เฉลี่ ย 50.3% ในขณะที่ แ ปลงทดลอง
ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการเกษตรกระบี่ แปลงทดลอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงาส่วนแยก อ.ท้ายเหมื อ ง จ.พั ง งา และ แปลงทดลองศู น ย์ วิ จั ย ยาง
สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคน้อย-น้อย
มาก คิดเป็นดัชนีความรุนแรงของโรคของแปลงทั้ง 5 ปี
เฉลี่ยเพียง 39.4, 29.8 และ 19.6% ตามล�ำดับ ดังนั้น
พื้นที่ จ.ระนอง และ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นพื้นที่ที่มี
สภาพที่เหมาะสมต่อการระบาดมากที่สุดและรองลงมา
ส่วนพื้นที่ จ.กระบี่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ที่มีสภาพการระบาดของโรคเหมาะสมน้อย
ถึงน้อยที่สุด ตามล�ำดับ
สภาพการระบาดของโรค
ในสภาพธรรมชาติ สภาพอากาศที่เหมาะสมต่อ

การเกิดโรคระบาดอย่างรุนแรงนั้น ขึ้นกับปริมาณน�้ำฝน
และจ�ำนวนวั น ฝนตกเป็ น ส�ำคั ญ โดยปกติ โ รคจะเกิ ด
ระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงในระยะที่มีฝนตกหนัก
ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ในบริเวณที่ที่มีเชื้อราชนิดนี้
ระบาดอยู่ (พงษ์เทพ, 2533) จากการศึกษาความสัมพันธ์
ของปริมาณน�้ำฝนรวม และจ�ำนวนวันฝนตกเป็นรายปี
มิได้เป็นข้อมูลบ่งชี้ถึงสภาพการระบาดของโรคใบร่วง
ไฟทอบทอราที่แท้จริง แต่พบว่า ช่วงเวลาการเกิดโรคใบ
ร่วงไฟทอบทอรา สภาพฝนที่ตกหนักเป็นช่วง ๆ สลับกับ
แล้ง และการระบาดและความรุนแรงของโรคราแป้งใน
ช่วงใบยางอ่อนมีผลต่อความรุนแรงของโรคใบร่วงไฟทอ
บทอรา ดังแสดงในภาพที่ 2 ดังนี้
ช่วงเวลาการเกิดโรค โดยช่วงแรกของการระบาด
เชื้อราจะเข้าท�ำลายส่วนฝักก่อนในขณะที่มีสภาพอากาศ
เหมาะสม จากนั้นเชื้อราจะทวีจ�ำนวนและเข้าท�ำลาย
ส่วนใบ ท�ำให้ใบยางร่วงและเข้าท�ำลายหน้ากรีดในที่สุด
ซึ่งฝักยางที่ถูกท�ำลายนี้จะมีเชื้อราสาเหตุโรคเจริญขยาย
พันธุ์อย่างมากมายค้างอยู่บนต้นและจะกลายเป็นแหล่ง
เชื้อต่อไปเมื่อเกิดสภาวะที่เหมาะสม (พงษ์เทพ, 2533)
ดังนั้น สภาวะอากาศที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคในช่วงที่
ยางมีฝักอ่อน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม จึงมีอิทธิพลต่อ
การแพร่ระบาดและความรุนแรงของโรคใบร่วงไฟทอบทอรา
จากการศึกษานี้ พบว่า ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนฝั่ง
ตะวันตก แปลงทดลองในพื้นที่ จ.ระนอง และ อ.ตะกั่วป่า
จ.พั ง งา ส่ ว นใหญ่ เ ริ่ ม พบโรคตั้ ง แต่ ต ้ น ฤดู ฝ นเดื อ น
พฤษภาคม ส่วนแปลงทดลองใน อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
และแปลงทดลองใน จ.กระบี่ มั ก พบโรคช่ ว งเดื อ น
กรกฎาคม-กันยายน ซึ่งช่วงการระบาดของโรคกับความ
รุนแรงของโรคสอดคล้องกันจากที่กล่าวข้างต้น เนื่องจาก
พบว่า แปลงทดลองในพื้นที่ จ.ระนอง และ อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา ประสบปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงประจ�ำปี
รุนแรงกว่าพื้นที่อื่น ในขณะที่แปลงทดลองใน จ.กระบี่
และ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ถึงแม้จะมีโรคระบาดทุกปี แต่
ความรุนแรงของโรคน้อยกว่า ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก จ.สุราษฎร์ธานี มักพบโรคช่วงปลายปี เดือน
ตุลาคม-ธันวาคม การระบาดค่อนข้างน้อย-น้อยมากทุกปี
การระบาดของโรคราแป้ง โรคราแป้งในช่วงใบ
ยางอ่อนมีผลต่อการสร้างดอกและฝักยางของต้นยาง ซึ่ง

มาก มีดชั นีความรุ นแรงของโรคเฉลี่ย 39.4, 29.8 และ 19.6 % ตามลําดับ
ดังนั้นพื้นที่ปลูกยาง จ.ระนอง และพื้นที่ อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา เป็ นพื้นที่เสี่ ยงต่อความเสี ยหายจาก
การระบาดของโรคใบร่ วงไฟทอบทอรา ส่ วนพื้นที่ จ.กระบี่, อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา และ จ.สุ ราษฎร์ธานี
5 เป็ นพื้นที่ค่อนข้างเสี
ฉบับ่ ย
อิเงจากการระบาดของโรคน้
ล็กทรอนิกส์ 35 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 อยถึงปลอดภัยมาก ตามลําดับ
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ารระบาด 2548-25525 แปลง ใน
พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปี การระบาด 2548-2552

เป็นปัจจัยตั้งต้นที่ส�ำคัญต่อการระบาดและความรุนแรง รวม แต่มิได้บ่งชี้ถึงสภาพการระบาดและความรุนแรง
2.2 สภาพการระบาดของโรค
ท้จริงของโรคใบร่วงไฟทอบทอรา จากภาพที่ 2 จะเห็น
ของโรคใบร่วงไฟทอบทอรา
เนื่องจากมีผลต่อปริ(Epidemic
มาณ ที่แconditions)
ในสภาพธรรมชาติ
การเกิ�้ำฝนรวมต่
ดโรคระบาดอย่
างรุ นแรงนั้น นขึ้นกับ
ว่าการมีปริมอาณน
อปีและการกระจายของวั
เชื้อราสาเหตุในแปลงยาง
จากการศึกษานีสภาพอากาศที
้พบว่า หาก ่เหมาะสมต่
ฝนตกมากกว่
าไม่ทด�ำให้
โรคใบร่าวงกว้
งไฟทอบทอราระบาด
ช่วงใบอ่
นมีการระบาดของโรคราแป้
งรุนแรงมาก
ปริ มอาณนํ
นสําคัโรค
ญ โดยปกติ
โรคจะเกิ
ระบาดอย่
างขวางและรุ นแรงใน
้ าฝนและจํานวนวันฝนตกเป็
ใบร่วงไฟทอบทอรามักจะระบาดค่อนข้างน้อย จากการ รุนแรงมากกว่าเสมอไป ตัวอย่างสภาพการระบาดใน
ระยะที่มนีฝแรงของโรคราแป้
นตกหนักติดต่งอและโรคใบร่
กันเป็ นเวลาหลายวั
เวณที่ที่มจ.ระนอง
ีเชื้อราชนิในปี
ดนี้รพ.ศ.
ะบาดอยู
เทพ, 2533)
แปลงทดลอง
2550่ (พงษ์
มีฝนตกรวม
แสดงความรุ
วงไฟทอบ-น ในบริ
จากการศึ
กษานี้พบว่ของแปลงทดลองดั
าการพิจารณาเฉพาะปริ
และจํ
นฝนตกเป็
นรายปี มิได้นเป็แรง
นข้อมูล
3,154 มม.
พบว่าานวนวั
โรคใบร่
วงไฟทอบทอราระบาดรุ
ทอราในปี
2548-2552
งภาพที่ ม2าณฝนรวม
มาก มี่แดท้ัชนีจคริ วามรุ
แรงถึ
ง 81% ในขณะที
ี พ.ศ.าโรคราแป้
2549 ง
จะเห็บ่นงว่ชีา้แปลงทดลองยางใน
จ.ระนอง มีการระบาดของ
ถึงสภาพการระบาดของโรคใบร่
วงไฟทอบทอราที
ง นแต่
จากการศึ
กษานี้ ่ปพบว่
โรคราแป้งน้อยเป็นประจ�ำทุกปี แต่มีการระบาดของโรค และ 2551 มีการระบาดของโรครุนแรงน้อยกว่า มีดัชนี
ใบร่ ว งไฟทอบทอราค่ อ นข้ า งรุ น แรง-รุ น แรงมากทุ ก ปี ความรุนแรง 66% และ 52% ทั้งที่มีฝนตกมากถึง 4,247
แตกต่างกับแปลงทดลองที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จะเห็นว่า และ 4,217 มม. ตามล�ำดับ และในปี พ.ศ. 2548 มี
ความรุนแรงของโรคใบร่วงไฟทอบทอราน้อยกว่าแปลง ปริมาณฝนตกเพียง 2,114 มม. แต่กลับพบว่า มีโรค
ทดลอง จ.ระนอง ทั้งที่มีสภาพฝนไม่แตกต่างกัน แต่พบ ระบาดรุนแรงใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2549 และระบาด
ว่าแปลงยางที่ อ.ตะกั่วป่า มีการระบาดของโรคราแป้ง รุนแรงมากกว่า ปี พ.ศ. 2551
จากการพิจารณาจ�ำนวนวันฝนตกในแต่ละปี พบ
รุ น แ ร ง ก ว ่ า ทุ ก ป ี เ ช ่ น เ ดี ย ว กั น แ ป ล ง ท ด ล อ ง ที่
อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พบว่า มีการระบาดของโรคราแป้ง ว่า ที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีวันฝนตกมากกว่าที่แปลง
ค่อนข้างรุนแรงทุกปี แต่ในทางกลับกันพบว่า โรคใบร่วง ทดลองอื่น แต่การระบาดของโรครุนแรงน้อยกว่า ใน
ไฟทอบทอราระบาดค่ อ นข้ า งน้ อ ยทุ ก ปี แม้ ว ่ า จะมี ขณะที่ที่แปลงยางใน จ.ระนอง มีวันที่ฝนตกน้อยกว่า
ปริมาณฝนและวันฝนตกน่าจะเหมาะสมกับการระบาด แปลงทดลองอื่ น กลั บ มี ก ารระบาดของโรครุ น แรง
มากกว่าทุกปี ดังนั้น นอกจากการระบาดของโรคราแป้ง
ของโรคใบร่วงไฟทอบทอราก็ตาม
ปริมาณน�้ำฝน วันฝนตกรวมรายปี ปริมาณฝนรวม แล้ว ปริมาณฝนที่ตกในแต่ละเดือนและแต่ละวันจึงมีผล
ทั้งปีสามารถบ่งบอกสภาพการระบาดของโรคได้ในภาพ ต่อการระบาดและความรุนแรงของโรคด้วยเช่นกัน
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ปริ ม าณน�้ ำ ฝนรายเดื อ น และรายวั น ในสภาพ
ธรรมชาติ สภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคระบาด
อย่างรุนแรงนั้น ขึ้นกับปริมาณน�้ำฝนและจ�ำนวนวันฝน
ตกเป็นส�ำคัญ โดยปกติโรคจะเกิดระบาดอย่างกว้างขวาง
และรุนแรงในระยะที่มีฝนตกหนักติดต่อกัน เป็นเวลา
หลายวัน ในบริเวณที่มีเชื้อราชนิดนี้ระบาดอยู่ (พงษ์เทพ,
2533) สภาพที่มีวันฝนตกมากกว่า 25 มม.ติดต่อกัน 2-3
วันหรือมากกว่าเป็นสภาพที่เหมาะกับการเกิดโรค และ
โรคจะระบาดรุ น แรงมากขึ้ น เมื่ อ มี ช ่ ว งที่ มี วั น ฝนตก

มากกว่า 25 มม. ติดต่อกัน 2-3 วันสลับกับการมีช่วงแล้ง
หลายช่วงติดต่อกัน (อารมณ์ และคณะ, 2548) ฝนที่
ตกหนั ก และแรงอาจท�ำให้ เ ชื้ อ สาเหตุ แ พร่ ก ระจายได้
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์สภาพฝนที่ตก
เป็ น รายวั น ต่ อ ความรุ น แรงของโรคอย่ า งละเอี ย ด
(อารมณ์ และคณะ, 2552) ก็ ส ามารถยื น ยั น ได้ ต าม
รายงานข้างต้น
		ฝนที่ตกสลับกับมีช่วงฝนแล้งท�ำให้การระบาดของ
โรครุนแรงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นหลังการติด
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เชื้อในช่วงวันที่ฝนแล้งจะท�ำให้อาการของโรคพัฒนาได้
เร็ว ท�ำให้ใบยางร่วงเร็วขึ้น จากการศึกษาโดยอารมณ์
และคณะ (2548) พบว่า อุณหภูมิ 22-30 องศาเซลเซียส
ท�ำให้ก้านใบยางที่ปลูกเชื้อแสดงอาการของโรคได้ โดยที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ท�ำให้เกิดโรคได้เร็วและ
รุนแรงที่สุด รองลงมาคือที่ อุณหภูมิ 26 และ 22 องศา
เซลเซี ย ส ตามล�ำดั บ ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น ทางสถิ ติ
โดยที่อุณหภูมิ 18 องศาเซลเซียส ไม่แสดงอาการโรคหรือ
หากติดโรคแล้ว กลับพบว่าไม่มีการพัฒนาการ ซึ่งให้ผล
ในท�ำนองเดียวกันกับการทดลองสภาพกลางแจ้งที่พบว่า
ต้นยางที่ปลูกเชื้อในสภาพกลางแจ้งโดยไม่พรางแสงจะ
ไม่เป็นโรค แต่ในสภาพที่มีการพรางแสง 50-100% พบ
ว่าใบยางเป็นโรคและร่วงภายใน 3-5 วัน โดยในสภาพ
กลางวันที่มีอุณหภูมิสูงเนื่องจากมีแสงแดดจัดจะท�ำให้
ใบยางร่วงเร็วกว่าวันที่มีสภาพครึ้มฝน และนอกจากนี้
จากการศึกษาระดับความชื้นสัมพัทธ์ต่อการเกิดโรค พบ
ว่าความชื้น 70-95% สามารถท�ำให้เกิดโรคและมีความ
รุนแรงของโรคไม่แตกต่างกัน (อารมณ์ และคณะ, 2548)
จึงสามารถสรุปได้ว่าในสภาพธรรมชาติโดยทั่วไป ซึ่งมี
อุ ณ หภู มิ ก ลางวั น เฉลี่ ย 25-30 องศาเซลเซี ย ส
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศปกติทั่วไป 70-95% และ
สภาพแสงร�ำไรที่ไม่มีแสงจัดมาก ซึ่งรวมถึงสภาพครึ้มฝน
จนถึ ง มื ด กระบวนการการเกิ ด โรคของพื ช ที่ ติ ด เชื้ อ
ส า ม า ร ถ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด ้ ห า ก ไ ด ้ รั บ เ ชื้ อ ร า ส า เ ห ตุ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
สภาพอากาศในช่ ว งฤดู ฝ นในพื้ น ที่ ภ าคใต้ มี
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ไม่แตกต่างกันมาก เป็น
สภาพอากาศที่ค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดของโรค
ใบร่วงไฟทอบทอรา ดังนั้น สภาพฝนที่ตกมากกว่า 25
มม. ติดต่อกัน 2-3 วันหรือมากกว่า สลับกับมีช่วงฝนแล้ง
หลายช่ ว งติ ด ต่ อ กั น จะเป็ น ปั จ จั ย ด้ า นภู มิ อ ากาศที่ มี
อิทธิพลหลักต่อการระบาดและความรุนแรงของโรคใบ
ร่วงไฟทอบทอรา ร่วมด้วยปัจจัยรองอื่น ๆ ตามที่กล่าวมา
ข้างต้น
ความต้านทานโรคของพันธุ์ยาง
ความรุนแรงของโรคในยางแต่ละพันธุ์ จาก 5
แปลงทดลองในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ช่วง 5 ปีระบาด

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2552 สามารถสรุปหาดัชนีความ
รุ น แรงของโรคของยางแต่ ล ะพั น ธุ ์ (Percentage
Disease Index : PDI) และจัดระดับความต้านทานโรค
ตามระดับดัชนีความรุนแรงของโรคเฉลี่ยจากทุกแปลง
ทดลอง ยกเว้ น แปลงจากศู น ย์ วิ จั ย ยางสุ ร าษฎร์ ธ านี
เนื่องจากโรครุนแรงน้อยมากทุกปี สามารถจัดกลุ่มพันธุ์
ตามระดับความรุนแรงได้ 3 กลุ่ม ดังแสดงในภาพที่ 3
ดังนี้
พันธุ์ต้านทาน (20<PDI≤40%) ได้แก่พันธุ์ PB
217, GT 1, RRIC 110 และพันธุ์ RRIC 100 ตามล�ำดับ
พันธุ์ต้านทานปานกลาง (40<PDI≤60%) ได้แก่
พันธุ์ BPM 1, BPM 24, RRIT 156, RRIT 25, RRIM 717,
PB 235, PB 260, PR 255, PR 302, RRIC 121, RRIT
225, PR 305, PR 261, RRIC 101, RRIT 226, RRIT
251, RRIM 712, RRIT 218, RRIT 223 และ พันธุ์ PB
255 ตามล�ำดับ
พันธุ์อ่อนแอ (60<PDI≤80%) ได้แก่พันธุ์ RRIM
703 และ พันธุ์ RRIM 600
จะเห็นว่าจากการจัดระดับความต้านทานนี้ไม่มี
พันธุ์ใดจัดเป็นพันธุ์ต้านทานมาก และไม่มีพันธุ์ใดจัดเป็น
พันธุ์อ่อนแอมาก ซึ่งแต่อย่างไร-ก็ตาม ความรุนแรงของ
โรคของพันธุ์ยางในแต่ละระดับมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นกับ
สภาวะการระบาดของโรคในช่วงการระบาดนั้น ๆ นั่นคือ
หากอยู่ในสภาวะการระบาดของโรคที่เหมาะสมมากและ
มี ค วามรุ น แรงของโรคมาก พั น ธุ ์ ย างที่ จั ด เป็ น พั น ธุ ์ ที่
อ่อนแอ อาจเป็นโรครุนแรงมากขึ้น และพันธุ์ต้านทาน
ปานกลางอาจเป็นโรครุนแรงมากขึ้นในระดับรุนแรงหรือ
รุนแรงมากได้ และเช่นเดียวกันหากอยู่ในสภาวะการ
ระบาดของโรคที่ ไ ม่ เ หมาะกั บ การระบาดและมี ค วาม
รุนแรงของโรคน้อยมาก พันธุ์ยางที่ต้านทานอาจไม่พบ
โรค หรือพบโรคได้น้อยมาก และพันธุ์ยางต้านทานปาน
กลาง ก็อาจเป็นโรครุนแรงน้อย-น้อยมากได้เช่นกัน ดัง
แสดงในภาพที่ 4
ผลกระทบต่อผลผลิตยาง
ในการศึ ก ษาผลกระทบของโรคใบร่ ว งไฟทอบทอราต่ อ ผลผลิ ต ครั้ ง นี้ ได้ เ ปรี ย บเที ย บผลผลิ ต จาก
ผลผลิตรวมเฉลี่ย 4 ปีกรีด ซึ่งเป็นปีกรีดที่ 5-8 ของแปลง

RRIT 223 และ PB 255 เป็ นโรครุ นแรงถึงรุ นแรงมากในพื้นที่ จ.ระนอง แต่เป็ นโรครุ นแรงปานกลางใน
สภาพการระบาดปานกลาง ใน อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา แต่เป็ นโรคน้อย หรื อน้อยมากใน อ.ท้ายเหมือง จ.
พังงา และ จ.สุราษฎร์ธานี เป็ นต้น

8

ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 35 ตุลาคม-ธันวาคม 2561
Clonal Susceptibility to Phytophthora Leaf Fall disease
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ภาพที
านทานโรคใบร่
นธุ์ยาง : PDI >80% = อ่อนแอมาก,
ภาพที่ 3่ 24
ระดับระดั
ความต้บาความต้
นทานโรคใบร่
วงไฟทอบทอราของพัวนงไฟทอบทอราของพั
ธุย์ าง
30
60< PDI ≤80% = อ่อนแอ, 40< PDI ≤60% = ปานกลาง, 20< PDI ≤40% = ต้านทาน และ
to Phytophthora leaf fall disease in different epidemic conditions
PDI≤Clonal
20 = ต้severity
านทานมาก
100

่ 25นแรงของพั
ความรุนธุนย์ างแรงของพั
นธุ์ยาง 26 พัก 5นแปลง
ธุ์ในสภาพแปลงปลู
กต5อนบน
แปลงในพื้นที่ปลูกยางภาคใต้
ภาพทีภาพที
่ 4 ความรุ
26 พันธุใ์ นสภาพแปลงปลู
ในพืน้ ทีป่ ลูกยางภาคใต้

ตอนบน : PDI ≤20% = น้อยมาก, 20< PDI ≤40% = น้อย, 40< PDI ≤60% = ปานกลาง,

ทดลองในปี พ.ศ. 2548-2551 จาก 2 แปลงทดลองซึง่ มี
2) แปลงทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
60<
PDI
≤80%
=
รุ
น
แรง,
และ
PDI
>80%
=
รุ
น
แรงมาก
สภาพการระบาดและความรุนแรงของโรคต่างกัน คื อ ระนอง อ.กระบุรี จ.ระนอง เป็นพื้นที่ที่มีช่วงเวลาที่ฝนตก
1) แปลงทดลองที่ ศู น ย์ วิ จั ย ยางสุ ร าษฎร์ ธ านี 6-7 เดือนตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน-ตุลาคม มีช่วงการ
อ.ท่าชนะ จ.สุ2.4
ราษฎร์
ธานี เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากตาม
ผลกระทบของโรคใบร่
วงไฟทอบทอราต่ระบาดของโรคใบร่
อผลผลิตยาง ว งไฟทอบทอรารุ น แรงปานกลางฤดูกาลในช่วงปลายปี
ปริมาณฝนก็
น้อยกว่า มีโรคใบร่วงวงไฟทอบทอราต่
รุนแรงมากทุกปีอผลผลิ
ตัง้ แต่เตดืครั
อนพฤษภาคม
ง่ โรคมี
ผลกระทบ
ในการศึ
กษาผลกระทบของโรคใบร่
ยบผลผลิ
ต
้ งนี้ จะเปรี ยซึบเที
ไฟทอบทอราระบาดช่วงปลายปี ความรุนแรงค่อนข้าง ต่อผลผลิตนาน 6-7 เดือน ก่อนการผลัดใบประจ�ำปี
จากผลผลิตรวมเฉลี่ย 5 ปี กรี ดซึ่งเป็ นปี กรี ดที่ 5-9 (ปี 2548-2551 ) จาก 2 แปลงทดลองซึ่งมีสภาพการ
น้ อ ย-น้ อ ยมากทุ ก ปี และมี ช ่ ว งที่ ต ้ น ยางได้ รั บ ผล
จากการวิเคราะห์การสูญเสียผลผลิตยาง (Yield
ระบาดและความรุ
น
แรงของโรคต่
า
งกั
น
คื
อ
1)
ผลผลิ
ต
ของแปลงทดลองในศู
ย์วจิ ยั ยางสุ่มรระดั
าษฎร์
อ.
กระทบเพียง 2-3 เดือนก่อนผลัดใบ
loss) โดยการแบ่งพันธุ์ยนางตามกลุ
บดัธชานี
นีความ

ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี และ 2) ผลผลิตของแปลงทดลองในศูนย์บริ การวิชาการและปั จจัยการผลิต
ระนอง อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยแปลงทดลองที่ศูนย์บริ การวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตระนองนั้น
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รุนแรงโรค (PDI) ตามสภาพแปลงปลูกที่ จ. ระนอง เป็น
5 กลุ ่ ม เพื่ อ หาความสั ม พั น ธ์ ดั ง นี้ ก ลุ ่ ม รุ น แรงมาก
(PDI>80%), กลุ่มรุนแรงค่อนข้างมาก (70<PDI≤80%),
กลุ่มรุนแรง (60<PDI≤70%), กลุ่มรุนแรงปานกลาง-ค่อน
ข้างรุนแรง (50<PDI≤60%) และกลุ่มรุนแรงปานกลางค่อนข้างน้อย (40<PDI≤50%) ดังแสดงในตารางที่ 1 มี
รายละเอียด ดังนี้
ผลผลิตของแปลงทดลอง แปลงทดลองยาง จ.
ระนอง มีสภาพการระบาดของโรคที่รุนแรง มีดัชนีความ
รุนแรงของโรคเฉลี่ย 64.2% มีผลผลิตของแปลงเฉลี่ย
37.1 กรัม/ต้น/ครั้งกรีด คิดเป็นผลผลิตที่สูญเสีย 23.08%
เมื่อเทียบกับแปลงทดลองยางสุราษฎร์ธานีซึ่งมีผลผลิต
เฉลี่ย 48.2 กรัม/ต้น/ครั้งกรีด โดยมีพันธุ์ RRIM 703 เป็น
ยางพันธุ์ที่อ่อนแอมากที่สุด ต้นยางเจริญเติบโตช้า แคระ
แกร็นมีต้นเหลือน้อยมาก และไม่ให้ผลผลิตในที่สุด
พันธุ์ยางในกลุ่มที่เป็นโรครุนแรงมาก มีดัชนี
ความรุนแรงของโรคมากกว่า 80% ประกอบด้วย 3 พันธุ์
ได้แก่พันธุ์ RRIM 703 ซึ่งเป็นโรครุนแรงมาก ต้นยางตาย
พันธุ์ RRIM 600 และพันธุ์ PB 255 มีดัชนีความรุนแรง
ของโรค เฉลี่ย 88.33% ผลผลิตลดลงเฉลี่ย 41.67% โดย
พันธุ์ RRIM 600 ผลผลิตลดลงมากถึง 49.82% และพันธุ์
PB 255 ผลผลิตลด 33.9%
พันธุ์ยางในกลุ่มที่เป็นโรครุนแรง มีดัชนีความ
รุนแรงของโรคมากกว่า 60-80% แบ่งเป็น			
กลุ่มที่ 1: มีดัชนีความรุนแรงของโรคมากกว่า 7080% ประกอบด้ ว ย 5 พั น ธุ ์ ผลผลิ ต ที่ สู ญ เสี ย เฉลี่ ย
30.36% พันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้อยมากและผลผลิตลดลง
มากที่สุด ได้แก่พันธุ์ RRIC 101 ให้ผลผลิตเฉลี่ยเพียง
24.6 กรัม/ครั้งกรีด ผลผลิตลดลงถึง 46.93% ส่วนพันธุ์ที่
ทนทาน พบว่า ผลผลิตลดลงน้อยที่สุดในกลุ่มนี้ได้แก่
พั น ธุ ์ RRIT 218 มี ผ ลผลิ ต เฉลี่ ย 41.1 กรั ม /ครั้ ง กรี ด
ผลผลิตลดลง 16.25%
		กลุ่มที่ 2: มีดัชนีความรุนแรงของโรคมากกว่า 6070% ประกอบด้วย 8 พันธุ์ ผลผลิตทีส่ ญ
ู เสียเฉลีย่ 21.74%
พันธุ์ที่ผลผลิตลดลงมากที่สุดในกลุ่มนี้ ได้แก่พันธุ์ RRIT
251 ให้ผลผลิต 38.6 กรัม/ครั้งกรีด ผลผลิตลดลงถึง
53.13% ส่วนพันธุ์ยางที่ทนทานในกลุ่มนี้ ได้แก่พันธุ์
RRIT 156 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 59.2 กรัม/ครั้งกรีด พบว่าให้

ผลผลิตมากกว่าแปลงสุราษฎร์ธานีถึง 16.40% รองลง
มาคือพันธุ์ RRIC 121 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 47.7 กรัม/ครั้ง
กรีด ผลผลิตลดลงเพียง 3.12%
พันธุ์ยางในกลุ่มที่เป็นโรครุนแรงปานกลาง (มี
ดัชนีความรุนแรงของโรคมากกว่า 40-60%) แบ่งเป็น
กลุ่มที่ 1: มีดัชนีความรุนแรงของโรคมากกว่า 5060% ประกอบด้วย 5 พันธุ์ ผลผลิตทีส่ ญ
ู เสียเฉลีย่ 13.53 %
พันธุ์ที่ทนทานต่อโรคได้แก่พันธุ์ RRIM 717 ให้ผลผลิต
เฉลี่ ย 37.7 กรั ม /ครั้ ง กรี ด ให้ ผ ลผลิ ต มากกว่ า แปลง
สุราษฎร์ธานี 14.91%
		กลุ่มที่ 2: มีดัชนีความรุนแรงของโรคมากกว่า 4050% ประกอบด้วย 5 พันธุ์ ผลผลิตที่สูญเสียเฉลี่ย 2.19%
พันธุ์ที่ให้ผลผลิตมากที่สุดในกลุ่มได้แก่พันธุ์ GT 1 ให้
ผลผลิ ต เฉลี่ ย 45.1 กรั ม /ครั้ ง กรี ด มากกว่ า แปลง
สุราษฎร์ธานีถึง 27.15% รองลงมาได้แก่พันธุ์ PB 260 ให้
ผลผลิ ต เฉลี่ ย 43.7 กรั ม /ครั้ ง กรี ด มากกว่ า แปลง
สุราษฎร์ธานี 6.88% ส่วนพันธุ์ที่ไม่ทนทานต่อโรคแม้ว่า
จะเป็นโรคค่อนข้างน้อยก็ตาม ได้แก่พันธุ์ RRIC 100
และ BPM 24 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 31.8 และ 34.5 กรัม/ครั้ง
กรีด ผลผลิตลดลงถึง 21.88 และ 18.53% ตามล�ำดับ
อย่างไรก็ตาม ยางพันธุ์ GT 1, RRIT 156, RRIM
717 และ RRIT 218 เป็นโรคราแป้งรุนแรงในสภาพแปลง
สุราษฎร์ธานี ในขณะที่แปลง จ. ระนอง พบว่า ยางพันธุ์
GT 1 และ RRIT 156 เป็นโรครุนแรงปานกลาง และพันธุ์
RRIM 717 และ RRIT 218 เป็นโรครุนแรงน้อย (อารมณ์
และ ภรภัทร, 2560) ดังนั้น โรคราแป้งที่รุนแรงอาจมี
ผลกระทบต่อผลผลิตท�ำให้ผลผลิตน้อยกว่าศักยภาพของ
พันธุ์ เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตจากแปลงยาง จ.ระนอง
ซึ่ ง เป็ น โรคใบร่ ว งไฟทอบทอรารุ น แรงท�ำให้ มี สั ด ส่ ว น
ความแตกต่างของผลผลิตน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ตัวอย่าง
ที่โรคราแป้งอาจมีผลต่อผลผลิต ได้แก่ยางพันธุ์ RRIT
218 จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าในแปลงทดลอง จ.ระนอง
เป็นโรคใบร่วงไฟทอบทอรารุนแรงในระดับเดียวกันกับ
พันธุ์ RRIT 251, RRIT 226 และ RRIT 225 ซึ่งพันธุ์เหล่า
นี้ เ ป็ น โรคราแป้ ง ค่ อ นข้ า งน้ อ ยในแปลงทดลอง
จ.สุราษฎร์ธานี และให้ผลผลิตมากถึง 82.4, 68.8 และ
67.1 กรัม/ครั้งกรีด ตามล�ำดับ ในขณะที่ยางพันธุ์ RRIT
218 ซึ่งเป็นโรคราแป้งรุนแรงให้ผลผลิตเพียง 49.1 กรัม/
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลผลิตยางของแปลงทดลองศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต
ระนอง กับผลผลิตของแปลงทดลองศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี จาก 4 ปีกรีด (2548-2551)
พันธุ์ยาง
RRIM 7034
RRIM 600
PB 255
เฉลี่ย

RRIC 101
PR 261
RRIM 712
RRIT 2183
RRIT 223
เฉลี่ย

RRIT 251
RRIT 226
RRIC 121
RRIT 1563
PR 255
RRIC 110
RRIT 25
RRIT 225
เฉลี่ย

PR 302
PR 305
PB 235
BPM 1
RRIM 7173
เฉลี่ย

PB 217
GT 13
RRIC 100
PB 260
BPM 24
เฉลี่ย
เฉลี่ยแปลง
1

ระนอง (Y2)
PDI
ผลผลิต1
93
0.0
90
23.5
87
32.5
88.33
28.0
80
24.6
80
28.5
79
27.9
78
41.1
75
30.4
78.40
30.5
69
38.6
68
45.6
67
47.2
64
59.2
63
33.4
62
39.4
62
40.4
62
51.4
64.63
44.4
60
38.1
60
33.4
57
48.7
53
43.6
52
37.7
65.35
40.3
50
43.4
48
45.1
48
31.8
47
43.7
45
34.5
47.63
39.7
64.20
37.1

สุราษฎร์ธานี (Y1)
PDI
ผลผลิต2
22
49.1
29
46.8
22
49.1
48.0
25
46.3
21
39.4
25
34.8
25
49.1
27
49.5
43.8
30
82.4
20
68.8
23
48.7
20
50.9
22
37.9
20
56.6
19
41.6
24
67.1
56.8
23
45.4
25
39.8
22
57.5
22
57.5
25
32.8
46.6
15
43.5
17
35.5
22
40.7
25
40.9
23
42.4
40.6
22.82
48.2

%Yield loss2
100.00
49.82
33.90
41.67
46.93
27.61
19.76
16.26
38.49
30.36
53.13
33.76
3.12
-16.40
11.75
30.34
2.93
23.34
21.74
16.04
16.01
15.33
24.25
-14.91
13.53
0.31
-27.15
21.88
-6.88
18.53
2.19
23.08

กรัม/ต้น/ครั้งกรีด, 2 % Yield loss = (Y1-Y2)x100/Y1, 3 สุราษฎร์ธานีื เป็นโรคราแป้งรุนแรง, 4 ระนอง ไม่มีผลผลิต

PDI,
%Yield loss3

88.33, 41.67

78.50, 34.43

64.64, 26.55

57.44, 18.19

47.54, 8.41
64.91, 24.70
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ครั้งกรีด เท่านั้น
จากการศึกษาผลผลิตที่สูญเสียไปเนื่องจากโรค
จากผลผลิตที่ลดลง (Yield loss) ข้างต้น สามารถสร้าง
สมการประเมินผลผลิตที่สูญเสียไปของต้นยางในภาพ
รวม เพื่อใช้ประเมินการสูญเสียผลผลิตของต้นยางทั่วไป
เบื้องต้นตามความรุนแรงของโรคได้จาก ความสัมพันธ์
ของค่าเฉลี่ยดัชนีความรุนแรงของโรค (PDI) และผลผลิต
ที่ลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ (% Yield loss) ของต้นยางตาม
กลุ่มดัชนีความรุนแรง ยกเว้นพันธุ์ GT 1, RRIT 156,
RRIM 717 และ RRIT 218 เนื่องจากเหตุผลจากโรค
ราแป้งตามที่กล่าวข้างต้น จะได้ในรูปสมการเชิงเส้น
(Linear regression) ดังภาพที่ 5 ดังนี้
		% Yield loss = 0.7959(PDI) – 27.581
(r2 = 0.9821)
สมการนี้เป็นการพิจารณาตัวแปรเพียงตัวเดียว
(Single point model) คื อ ดั ช นี ค วามรุ น แรงของโรค
(PDI) ตัวอย่าง Single point model ในการประเมิน
ความสูญเสียในพืชอื่น (Teng and Johnson, 1987) เช่น
% Yield loss = -25.53+27.17ln(X) เมื่อ X เป็น % ของ
ความรุนแรงของโรคราสนิมของต้นข้าวฟ่าง (Stem rust)
ในช่วงที่มีเมล็ดระยะ 3-4 (Three-forths berry stage),
% Yield loss = 0.57X เมื่อ X เป็น % ของความรุนแรง
ของโรคเน่าคอรวง (Neck blast) ของข้าวหลังออกรวง 30 วัน

จากสมการที่ได้สามารถประเมินผลผลิตที่สูญเสีย
ไป ตามดัชนีความรุนแรงของโรคใบร่วงไฟทอบทอราหรือ
จากใบยางที่ร่วงได้ดังนี้
1) เมื่อดัชนีความรุนแรงของโรคมากกว่า 40-60%
หรือใบยางร่วงมากกว่า 25-50% ผลผลิตลดลง 4-20%
2) เมื่อดัชนีความรุนแรงของโรคมากกว่า 60-80%
หรือใบยางร่วงมากกว่า 50-75% ผลผลิตลดลงมากกว่า
20-36%
3) เมื่อดัชนีความรุนแรงของโรคมากกว่า 80%
หรือใบยางร่วงมากกว่า 75% ผลผลิตลดลง มากกว่า
36%
ทั้งนี้ปริมาณผลผลิตที่ลดลงขึ้นกับพันธุ์ยางตามที่
รายงานข้างต้น
พันธุ์ยางที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
ใบร่วงไฟทอบทอรารุนแรง
จากการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและผลกระ
ทบของโรคต่อผลผลิตข้างต้น สามารถใช้เป็นข้อมูลใน
การพิจารณาพันธุ์ปลูกที่เหมาะสมส�ำหรับพื้นที่ที่มีสภาพ
การระบาดที่รุนแรง อย่างเช่น พื้นที่ปลูกยาง จ.ระนอง
ครอบคลุมต่อเนื่องถึงพื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และพื้นที่
ใกล้เคียงที่มีช่วงฝนและปริมาณฝนใกล้เคียงกัน ดังนี้
พันธุ์ที่ไม่ควรปลูก พันธุ์ที่เป็นโรคปานกลาง-รุนแรง

%yield loss
60
50

%yield loss = 0.7959(PDI) - 27.581

40

2

r = 0.9821
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ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความรุนแรงของโรคใบร่วงทีเ่ กิดจากเชือ้ ราไฟทอบทอรา (PDI) ต่อความสูญเสียผลผลิตยาง (%Yield loss )
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มากทุ ก ปี ใ นสภาพที่ เ หมาะสมกั บ การระบาดซึ่ ง ไม่
ทนทานต่อโรคและให้ผลผลิตน้อย ได้แก่ พันธุ์ RRIC
101, RRIT 251, RRIC 110, RRIM 600, PB 255, PR
305 และ PR 302 นอกจากนี้ยังมียางพันธุ์ BPM 24 ซึ่ง
พบว่ า ค่ อ นข้ า งต้ า นทานโรค แต่ ใ นสภาพโรคระบาด
รุนแรงกลับพบว่าไม่ทนทานต่อโรค ให้ผลผลิตน้อยเพียง
34.5 กรัม/ครั้งกรีดเท่านั้น
พั น ธุ ์ ที่ ค วรปลู ก ได้ พั น ธุ ์ ย างที่ ส ามารถปลู ก ได้
แม้ว่าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรง ได้แก่ พันธุ์ที่
ทนทานต่ อ โรค แม้ ว ่ า จะเป็ น โรคค่ อ นข้ า งรุ น แรง แต่
กระทบต่อผลผลิตน้อยมาก เช่นพันธุ์ RRIC 121 และ
RRIT 156 สามารถให้ผลผลิตค่อนข้างสูงถึง 47.2 และ
59.2 กรัม/ครั้งกรีด
พันธุ์ที่แม้ว่าได้รับผลกระทบจากโรคท�ำให้ผลผลิต
ลดลงก็ตาม แต่ยังให้ผลผลิตผลผลิตค่อนข้างสูงกว่าพันธุ์
อื่น ๆ เช่นพันธุ์ RRIT 225, PB 235, RRIT 226 และ BPM
1 ให้ผลผลิตในสภาพที่เหมาะสมกับการระบาดเฉลี่ย
51.4, 48.7, 45.6 และ 43.6 กรัม/ครั้งกรีด ตามล�ำดับ
พันธุ์ยางที่ควรพิจารณาเป็นพิเศษซึ่งต้านทานต่อ
โรคมากและให้ผลผลิตค่อนข้างสูงกว่าพันธุ์อื่นๆในสภาพ
ที่เหมาะสมกับการระบาดขอโรค เช่น พันธุ์ GT 1 ให้
ผลผลิตเฉลี่ย 45.1 กรัม/ครั้งกรีด
อย่างไรก็ตาม พันธุ์ที่กล่าวมานี้ ส่วนใหญ่ได้ถูกคัด
ออกจากค�ำแนะน�ำพันธุ์ยางในปัจจุบันแล้ว (สถาบันวิจัย
ยาง, 2559) แต่ในบางพื้นที่พันธุ์เหล่านี้ก็สามารถเป็น
ทางเลือกให้เกษตรกรได้ และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ส�ำหรับการใช้เป็นฐานพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ยาง
ต้านทานโรคได้
พันธุ์ยางที่เหมาะสมในพื้นที่ที่มีสภาวะการระบาดที่
เหมาะสมกับทั้งโรคใบร่วงไฟทอบทอรา และโรคใบ
ร่วงราแป้ง
ลักษณะสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการระบาด
ของโรคต่อโรคใบร่วงไฟทอบทอรา และโรคราแป้งจาก
การทดลองนี้คือ พื้นที่แปลงทดลอง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
จากผลการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและการจัดกลุ่ม
ระดับความต้านทานของพันธุ์ยางทั้ง 26 พันธุ์ ต่อโรครา
แป้ ง (อารมณ์ และ ภรภั ท ร, 2560) และโรคใบร่ ว ง

ไฟทอบทอราข้างต้น สามารถน�ำมาร่วมพิจารณาถึงพันธุ์
ยางที่เหมาะสมส�ำหรับพื้นที่ที่มีสภาพการระบาดที่รุนแรง
ของโรค 2 ชนิดนี้ จากภาพที่ 6 เห็นได้ว่า ส่วนใหญ่พันธุ์
ยางจะแสดงลักษณะความต้านทานต่อโรคราแป้ง และ
โรคใบร่วงไฟทอบทอราผกผันกัน ยางพันธุ์ RRIM 600,
PB 255 และ RRIM 703 จัดเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค
ใบร่ ว งไฟทอบทอรา แต่ ต ้ า นทานต่ อ โรคราแป้ ง เช่ น
เดียวกันยางพันธุ์ GT 1, RRIT 156, PB 217 และพันธุ์
RRIC 110 อ่อนแอต่อโรคราแป้งแต่ต้านทานต่อโรคใบ
ร่วงไฟทอบทอรา ในขณะเดียวกันพันธุ์ยางที่เป็นพันธุ์
ต้ า นทานโรคในระดั บ ปานกลางส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะ
ความต้านทานในระดับเดียวกัน ยกเว้นพันธุ์ BPM 1
และ RRIC 100 จัดเป็นพันธุ์ต้านทานต่อทั้ง 2 โรคนี้ ซึ่ง
เป็นพันธุ์ที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับปลูกในพื้นที่ที่มีสภาวะ
การระบาดที่ เ หมาะสมของทั้ ง โรคใบร่ ว งไฟทอบทอรา และโรคใบร่วงราแป้ง แต่หากพิจารณาผลผลิต
แล้วพบว่าพันธุ์ RRIC 100 ให้ผลผลิตค่อนข้างน้อย
พันธุ์แนะน�ำที่เป็นทางเลือกที่สามารถปลูกได้ แม้ว่า
จะมีความเสี่ยงกระทบต่อผลผลิตและความรุนแรงของ
โรคแต่ผลผลิตค่อนข้างสูงกว่าพันธุ์อื่น ๆ ได้แก่ พันธุ์ที่อยู่
ในกลุ่มต้านทานโรคปานกลางค่อนข้างต้านทาน (PDI
<50) ได้แก่พันธุ์ RRIC 121, RRIT 225, PB 260 และ PB
235

สรุปผลการทดลอง

1. สภาวะที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคใบร่วง
ไฟทอบทอรา
			 1.1 ปริมาณฝนและวันฝนตก สภาวะที่ท�ำให้
เกิดโรคคือ เมื่อมีวันที่ฝนตกหนักปานกลาง-หนักมาก
(มากกว่า 25 มม.) ติดต่อกัน 2 วัน หรือมากกว่า และ
สภาพที่ เ หมาะสมแก่ ก ารระบาดคื อ การมี ช ่ ว งฝนที่
ตกหนักปานกลาง-หนักมาก ติดต่อกัน 2 วัน หรือมากกว่า
สลับกับฝนแล้งหลายช่วง ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 3-4 ช่วง
ภายใน 45 วัน
			 1.2 ช่วงระบาดของโรคตั้งแต่ต้นฤดูฝนเดือน
พฤษภาคม-กรกฎาคม จะรุนแรงกว่าการเริ่มระบาดของ
โรคช่วงปลายฤดูฝนเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
			 1.3 การระบาดของโรคราแป้งรุนแรงมากมีแนว
โน้ ม ท�ำให้ ก ารเกิ ด โรคและการระบาดของโรคใบร่ ว ง

พันธุ์แนะนําที่เป็ นทางเลือกที่สามารถปลูกได้ แม้วา่ จะมีความเสี่ ยงบ้าง คือพันธุท์ ี่จดั ใน
กลุ่มปานกลางที่ค่อนข้างต้านทาน(PDI <50) ได้แก่ RRIC 121, RRIT 225, PB 260 และ PB 235 ส่ วน
พันธุ์อื่นๆเสี่ ยงต่อการระบาดของโรคที่มีผลต่อผลผลิต
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Clonal susceptible to Phytopthora and Oidium Leaf Fall Diseases
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านทานและอ่
อนแอของพันธุย์ อางนแอของพั
26 พันธุ์ ต่อโรคใบร่
ง
นธุวงไฟทอบทอรา
์ยาง 26 พันและโรคราแป้
ธุ์ ต่อโรคใบร่
วงไฟทอบทอรา และโรคา
ภาพทีภาพที
่ 27่ 6 ระดั
บความต้
านทานและอ่
แป้ง : PDI >80% = อ่อนแอมาก, 60< PDI ≤80% = อ่อนแอ, 40< PDI ≤60% = ปานกลาง,
			 2.3 พันธุ์อ่อนแอ (60<PDI≤80%) ได้แก่พันธุ์
ไฟทอบทอรารุนแรงน้อย
20<
PDI
≤40%
=
ต้
า
นทาน
และ
PDI≤
20
=
ต้านทานมาก
			 1.4 ในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ต อนบนฝั ่ ง ตะวั น ตก RRIM 703 และ RRIM 600

จ.ระนอง จ.พังงา และ จ.กระบี่ โรคมักระบาดช่วงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม หรือถึงเดือนพฤศจิกายนในบางปี
โดยมักระบาดรุนแรงกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกซึ่งส่วน
ใหญ่จะระบาดช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมและมกราคม
ในบางปี โดยพื้นที่ จ.ระนอง ครอบคลุมไปถึง อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา ประสบปัญหาการระบาดของโรคใบร่วงประจ�ำปี
รุ น แรงและค่ อ นข้ า งรุ น แรงกว่ า พื้ น ที่ อื่ น ส่ ว นในพื้ น ที่
จ.กระบี่ , จ.สุ ร าษฎร์ ธ านี และในพื้ น ที่ อ.ท้ า ยเหมือง
จ.พังงา ส่วนใหญ่ประสบปัญหาการระบาดของโรคค่อน
ข้างน้อยและอาจระบาดรุนแรงระดับปานกลางในบางปี
2. ระดับความต้านทานของพันธุ์ยาง แบ่งได้ 3
กลุ่ม
			 2.1 พันธุ์ต้านทาน (20<PDI≤40%) ได้แก่พันธุ์
PB 217, GT 1, RRIC 110 และพันธุ์ RRIC 100 ตาม
ล�ำดับ
			 2.2 พันธุ์ต้านทานปานกลาง (40<PDI≤60%)
ได้แก่พันธุ์ BPM 1, BPM 24, RRIT 156, RRIT 25, RRIM
717, PB 235, PB 260, PR 255, PR 302, RRIC 121,
RRIT 225, PR 305, PR 261, RRIC 101, RRIT 226,
RRIT 251, RRIM 712, RRIT 218, RRIT 223 และ พันธุ์
PB 255 ตามล�ำดับ

ความรุนแรงของโรคของพันธุ์ยางในแต่ละระดับ
มากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับสภาวะการระบาดของโรค
ในช่วงการระบาดนั้น ๆ
3. โรคใบร่วงไฟทอบทอราท�ำให้ผลผลิตยางลดลง
แปรผันตามระดับความรุนแรงของโรคในรูปของสมการ
เชิงเส้น (linear regression) ดังนี้
		% Yield loss = 0.7959(PDI) - 27.581		
(r2 = 0.9821)
เมื่อ PDI = ดัชนีความรุนแรงของโรค และ %
Yield loss = ผลผลิตที่สูญเสีย
จากสมการสามารถประเมิ น ผลผลิ ต ที่ สู ญ เสี ย
ไปตามดัชนีความรุนแรงของโรคหรือใบที่ร่วงจากโรคได้
ดังนี้ 1) เมื่อดัชนีความรุนแรงของโรคมากกว่า 40-60%
หรือใบยางร่วงมากกว่า 25-50% ผลผลิตลดลง 4-20%
2) เมื่อดัชนีความรุนแรงของโรคมากกว่า 60-80% หรือ
ใบยางร่วงมากกว่า 50-75% ผลผลิตลดลงมากกว่า 2036% และ 3) เมื่อดัชนีความรุนแรงของโรคมากกว่า 80%
หรือใบยางร่วงมากกว่า 75% ผลผลิตลดลง มากกว่า
36%
ทั้งนี้ปริมาณผลผลิตที่ลดลงขึ้นกับพันธุ์ยางด้วยตามที่
รายงานข้างต้น
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ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ข้อมูลการระบาดของโรคในพื้นที่ปลูกยางตาม
สภาพภูมิอากาศเป็นเครื่องมือในการแบ่งเขตปลูกยาง
และการเลือกใช้ชนิดพืช และพันธุ์ปลูกที่เหมาะสมตาม
สภาพการระบาดของโรค
2. ข้อมูลพันธุ์ยางแต่ละพันธุ์ต่อระดับความรุนแรง
ของโรคราแป้ง และโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อราไฟทอบทอรา
3. ข้อมูลผลกระทบของโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อรา
ไฟทอบทอราต่อผลผลิตยางในแต่ละพันธุ์ สามารถใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกพันธุ์ปลูกในสภาพการ
ระบาดที่ เ หมาะสม และใช้ เ ป็ น ฐานพั น ธุ ก รรมในการ
ปรับปรุงพันธุ์
4. เป็ น ข้ อ มู ล ในการใช้ ก ารพยากรณ์ และการ
เตื อ นภั ย การระบาดของโรค รวมทั้ ง การวางแผนการ
ควบคุม และป้องกันเพื่อลดความรุนแรงจากการระบาด
ของโรคได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม ในเขตภูมิภาคอื่นของประเทศไทย
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ ข ยายพื้ น ที่ ป ลู ก เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งกว้ า งขวาง
และเนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างจากภาคใต้ซึ่ง
เป็นพื้นที่ปลูกยางเดิม โรคยางพาราในเขตปลูกยางใหม่
อาจเป็นปัญหารุนแรงและแตกต่างจากพื้นที่ปลูกยาง
เดิม ทั้งสภาพการระบาดและพันธุ์ยาง จึงสมควรอย่างยิ่ง
ที่จะต้องศึกษาสภาพการระบาดและศึกษาพันธุ์ปลูกที่
เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสียหาย
ต่อระดับเศรษฐกิจของเกษตรกรและของประเทศต่อไป

ค�ำขอบคุณ

ขอขอบพระคุ ณ อดี ต ผู ้ อ�ำนวยการศู น ย์ วิ จั ย ยาง
สุ ร าษฎร์ ธ านี โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ท่ า นผู ้ อ�ำนวยการ
ศู น ย์ วิ จั ย ยาง นายพงษ์ เ ทพ ขจรไชยกู ล ที่ ส นั บ สนุ น
โครงการวิ จั ย นี้ อดี ต ผู ้ อ�ำนวยการสถานี / ศู น ย์ บ ริ ก าร
วิ ช าการด้ า นพื ช และปั จ จั ย การผลิ ต /ศู น ย์ วิ จั ย และ
พัฒนาการเกษตรของที่ตั้งแปลงทดลองทุกท่าน ที่อ�ำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานและการดูแลบ�ำรุงรักษา
แปลงทดลองมาตั้ ง แต่ ต ้ น ขอขอบคุ ณ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละ
พนักงานลูกจ้างทั้งของสถานที่ตั้งแปลงทดลองและของ
ศู น ย์ วิ จั ย ยางสุ ร าษฎร์ ธ านี ทุ ก ท่ า นที่ ช ่ ว ยดู แ ลแปลง

ทดลอง ช่วยเก็บและรวบรวมข้อมูลงานทดลอง ซึ่งปฏิบัติ
งานด้วยความเอาใจใส่ท�ำให้ได้ผลงานตามวัตถุประสงค์
ด้ ว ยดี ต ลอดจนสิ้ น สุ ด งานวิ จั ย ตามแผนการทดลอง
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ภาคผนวกที่ 1
ดัชนีความรุนแรงของโรค (PDI) ของพันธุ์ยาง ในแต่ละปีที่ระบาด

PDI พันธุ์ยาง =

ผลรวมของคะแนนความรุนแรงที่ประเมิน x 100
จ�ำนวนซ�้ำที่ประเมิน X ระดับคะแนนความรุนแรงโรคสูงสุด

ภาคผนวกที่ 2
ดัชนีความรุนแรงของโรค (PDI) ของแปลงทดลอง ในแต่ละปีที่ระบาด
PDI แปลงทดลอง =

ผลรวม PDI ของทุกพันธุ์
จำ�นวนพันธุ์ยางทั้งหมด

ระดับความรุนแรงของโรค ตาม PDI ดังนี้
PDI ≤ 20% = รุนแรงน้อยมาก
20 < PDI ≤ 40% = รุนแรงน้อย 		
40 < PDI ≤ 60% = รุนแรงปานกลาง
60 < PDI ≤ 80% = รุนแรง 		
PDI > 80% = รุนแรงมาก

			

ภาคผนวกที่ 3
การจัดระดับความต้านทานโรคของพันธุ์ยางเมื่อสิ้นสุดงานทดลอง
PDI ของพันธุ์ยางเฉลี่ย =

ผลรวม PDI พันธุ์ยางทุกปีการระบาด
จำ�นวนปีการระบาด

จัดระดับความต้านทานโรค แบ่งตาม PDI ของพันธุ์ยางเฉลี่ย ดังนี้
PDI ≤ 20% = ต้านทานมาก
20 < PDI ≤ 40% = ต้านทาน
40 < PDI ≤ 60% = ต้านทานปานกลาง
60 < PDI ≤ 80% = อ่อนแอ
PDI > 80% = อ่อนแอมาก
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การศึกษาระบบโลจิสติกส์ยางพาราของไทย
ภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์, ปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์, พรธิรัฐฐ์ พจนสุนทร
และ อรอนงค์ เวียงแก้ว
กองโลจิสติกส์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย

ยางพารา ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีบทบาทส�ำคัญ
ในการสร้างรายได้เข้าสูป่ ระเทศ นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่า
การส่งออกปีละหลายแสนล้านบาท ซึ่งจากข้อมูลของ
กระทรวงพาณิ ช ย์ พบว่ า ในปี 2560 ยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ยางมีมูลค่าการส่งออกเป็นล�ำดับที่ 3 โดยมี
มูลค่าการส่งออกสูงถึง 5.52 แสนล้านบาท (กระทรวง
พาณิชย์, 2561)
ขณะเดี ย วกั น ยางพาราไทยยั ง ครองส่ ว นแบ่ ง
ทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ของโลก ทั้งด้านการผลิตและ
การส่งออก ตามด้วยประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม
จากข้ อ มู ล ของสมาคมประเทศผู ้ ผ ลิ ต ยางธรรมชาติ
(ANRPC) คาดการณ์ว่า ในปี 2561 ประเทศไทยจะมี
ก�ำลังการผลิตยางพาราถึง 4.8 ล้านตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ
34.01 ของก�ำลังการผลิตทั่วโลก จ�ำนวน 14.171 ล้านตัน
ต่อปี (ANRPC, 2561)
อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจโลกทีส่ ะดุดจากความ
กังวลในสหภาพยุโรปเมื่อปี 2555 ท�ำให้ประเทศผู้น�ำเข้า
ยางหลักชะลอการซื้อยาง และความต้องการในการใช้
ยางพาราลดลงต�่ำกว่าปริมาณผลผลิต ส่งผลกระทบให้
ราคายางพารามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2557
เนื่ อ งจากราคายางพาราลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท�ำให้
รัฐบาลของประเทศผู้ผลิตยางพาราจึงต้องพยายามหา
แนวทางต่ า ง ๆ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ให้ ผู ้ ป ระกอบการใน
อุตสาหกรรมยางพาราในประเทศของตนมีความสามารถ
ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งแนวทางที่

ส�ำคัญ คือ การลดต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากต้นทุนด้านแรงงานไม่สามารถลดลงได้
เพราะมาตรการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำของรัฐบาล
ปัจจุบันต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีการ
ปรับตัวมากขึ้น และต้นทุนโลจิสติกส์ส่วนใหญ่เป็นต้นทุน
ของค่าขนส่ง สิน ค้า เนื่องจากการขนส่ง สิน ค้าภายใน
ประเทศใช้การขนส่งทางถนนเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุด ส่วน
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศใช้การขนส่งทางทะเล
เป็นสัดส่วนสูงที่สุด ซึ่งแน่นอนว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ด้านนี้
จะไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับราคา
น�้ำมัน และปัจจุบันราคาน�้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ
(คณะท�ำงานพัฒนาข้อมูลโลจิสติกส์, 2559)
นอกจากนี้ จากข้อมูลของส�ำนักงานเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พบว่า จากการศึกษาและวิจัยโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน สินค้าเกษตรที่ส�ำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว
มันส�ำปะหลัง ยางพารา หน่อไม้ฝรั่ง และทุเรียน โดย
พัฒนาฐานข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ครอบคลุม 9 กิจกรรม 3 มิติ (ต้นทุน
เวลา และความน่าเชื่อถือ) เพื่อเป็น เกณฑ์วัดผลการ
ด�ำเนินงานของหน่วยธุรกิจการเกษตรตลอด โซ่อุปทาน
สินค้าเกษตรเป้าหมาย โดยผลการศึกษาพบว่า ต้นทุน
โลจิสติกส์ต่อยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 34.47 ซึ่งประกอบ
ด้วย ต้นทุนขนส่งเป็นองค์ประกอบใหญ่ที่สุด ร้อยละ
15.25 รองลงมา คือ ต้นทุนบริหารคลังสินค้า ร้อยละ
8.93 ต้นทุนการถือครองสินค้า ร้อยละ 7.16 และต้นทุน
บริหารจัดการ ร้อยละ 3.13 (ส�ำนักงานเศรษฐกิจและ
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สังคมแห่งชาติ, 2558)
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ยางพารา
เป็นสินค้าที่ต้องการระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจากต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายมีสัดส่วนที่สูงมาก
คิดเป็นร้อยละ 34.47 ดังนั้น หากต้องการสร้างความได้
เปรียบในการแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกอื่น ๆ จึงจ�ำเป็น
ต้ อ งศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปและส�ำรวจสภาพปั ญ หาของ
ระบบโลจิสติกส์ยางภายในประเทศ และศึกษาแนวทาง
ในการแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์ยางภายในประเทศ เพื่อ
ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งน�ำผลการศึกษาที่ได้มา
ใช้เป็นแนวทางส�ำคัญ และก�ำหนดนโยบาย มาตรการ
ต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ยางภายในประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

แนวคิดทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics)
โลจิสติกส์ หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท�ำใด ๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ รวมถึงการเคลื่อนย้าย
จัดเก็บ และกระจายสินค้า จากแหล่งที่ผลิต จนสินค้าได้
มีการส่งมอบไปถึงแหล่งที่มีความต้องการ โดยกิจกรรม
ดั ง กล่ า ว จะต้ อ งมี ลั ก ษณะเป็ น กระบวนการแบบ
บูรณาการ โดยเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเป้า
หมายในการส่งมอบแบบทันเวลา และเพื่อลดต้นทุน มุ่ง
ให้เกิดความพอใจแก่ลูกค้า และส่งเสริมเพื่อให้เกิดมูลค่า
เพิ่มแก่สินค้าและบริการ ทั้งนี้ กระบวนการต่าง ๆ ของ
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ จะต้ อ งมี ลั ก ษณะปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่
สอดคล้องประสานกัน ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วม
กัน โดยเป้าหมายที่ส�ำคัญของโลจิสติกส์ ได้แก่
1) ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า
2) การไหลลื่นของสินค้า
3) การไหลลื่นของข้อมูลข่าวสาร
4)การสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของตลาด
5) ลดต้นทุนการด�ำเนินการเกี่ยวกับสินค้าการดูแล
และ ขนส่งสินค้า 					
6) เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการแข่งขัน
กิจกรรมของโลจิสติกส์นั้นจะมีลักษณะที่ประกอบ
ไปด้วยกระบวนการต่าง ๆ มากมาย ซึ่งต่างท�ำหน้าที่ใน

การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของการผลิต และการ
ตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
กิจกรรมของโลจิสติกส์ ประกอบด้วย
1) การขนส่งและการเคลื่อนย้ายสินค้า รวมทั้งที่
เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
2) ตั ว แทนการบริ ห ารการจั ด ส่ ง และขนส่ ง ทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
3) กระบวนการ Clearing สินค้า และพิธีการทาง
ศุลกากร
4) การบริหารจัดการคลังสินค้าภายในและงานที่
เกี่ยวข้องกับ Flow ของสินค้า, แรงงาน และการให้บริการ
อุปกรณ์เครื่องมือที่จ�ำเป็นในการเก็บรักษาสินค้า
5) การบริการคลังสินค้าสาธารณะ และ การกระ
จายสินค้า
6) การบริห ารท่าเรือ, การจัดการสถานที่ บ รรจุ
สินค้า, การจัดการสถานีขนส่ง ICD, การได้สัมปทานที่
เกี่ยวกับการขนส่ง
7) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าเพิ่มทางการตลาด
ให้ กั บ ลู ก ค้ า ได้ แ ก่ การส่ ง เสริ ม การตลาด, การเป็ น
ตัวแทนในการจัดจ�ำหน่าย, การก�ำหนดความต้องการ
ของตลาดและจัดการค�ำสั่ง ซื้อ การให้ข ้อมูล เพื่ อ คาด
คะเนและพยากรณ์การขาย, การแบ่งบรรจุสินค้าและ
Packaging, การจัดเรียงสินค้าในห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
การประสานงานกับฝ่ายผลิต เพื่อประโยชน์ในการจัด
การระบบโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตสินค้า หรืองาน
สนับสนุนการผลิตอื่น ๆ เช่น การป้อนวัตถุดิบ, การบริการ
งานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสินค้า หรือ QC
8) การจัดการข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสาร
สนเทศ
การก�ำหนดต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ มี จุ ด เริ่ ม ต้ น จาก
การน�ำแนวคิดด้านการตลาดที่กล่าวว่า “ความส�ำเร็จของ
องค์ก รขึ้น อยู่กับการประเมิน ความจ�ำเป็น และความ
ต้องการของตลาดเป้าหมาย รวมทั้งส่งมอบความพึง
พอใจเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่
เหนือคู่แข่ง” (Lambert and Ellram, 1998) มาใช้กับ
หลายองค์กร จนท�ำให้องค์กรเหล่านั้นสามารถให้บริการ
ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งโดดเด่ น ซึ่ ง การตอบสนองที่ เ กิ ด ขึ้ น
ดั ง กล่ า วก่ อ ให้ เ กิ ด ความหลากหลายโดยขึ้ น อยู ่ กั บ
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ ส่งผลให้ต้นทุนใน
การตอบสนองลูกค้า แตกต่างกันไปด้วย (นฤพร, 2548)
ซึ่ ง ต้ น ทุ น ทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ส ามารถแบ่ ง ออกเป็ น
ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท ดังนี้
1) ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมการ
ขนส่งและบริการ ซึ่งต้นทุนเหล่านี้ยังผันแปรไปตาม
ปริมาณการขนส่ง น�้ำหนัก ระยะทาง จุดหมายปลายทาง
รวมไปถึงวิธีการขนส่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่แตกต่างกัน
2) ต้ น ทุ น คลั ง สิ น ค้ า ต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรม
ภายในคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า การถ่ายโอน
ข้อมูลในคลังสินค้า การเลือกสถานที่ตั้ง เช่น โรงงาน คลัง
สินค้า จะแปรผันไปตามชนิดและปริมาณของสินค้า
3) ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง จะผันแปรไปกับ
ปริมาณของสินค้าคงคลังและท�ำให้เกิดต้นทุนด้านต่าง ๆ
อีก เช่น ต้นทุนเงินทุน และต้นทุนค่าเสียโอกาส ต้นทุนใน
การดูแลสินค้า ได้แก่ ค่าประกันภัยและภาษี ต้นทุนพื้นที่
การจัดเก็บสินค้า ได้แก่ ต้นทุนด้านสถานที่ซึ่งสัมพันธ์กับ
ปริมาณของสินค้า ต้นทุนความเสี่ยงในการจัดเก็บสินค้า
ได้แก่ ความล้าสมัย การลักขโมย
4) ต้ น ทุ น การบริ ห าร เกิ ด จากกิ จ กรรมหลั ก 3
ประเภท คือ
				 (1) ระดับการให้บริการ เป็นเงินที่จ่ายไปเพื่อ
สนับสนุนการบริการลูกค้า เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การท�ำให้ค�ำสั่งซื้อสมบูรณ์
				 (2) ต้ น ทุ น กระบวนการสั่ ง ซื้ อ และระบบ
สารสนเทศ ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสั่งซื้อ
การกระจายการติดต่อสื่อสาร และการพยากรณ์อุปสงค์
				 (3) ต้นทุนปริมาณ โดยหลักการแล้วจะขึ้นอยู่
กับปริมาณสินค้าที่จัดซื้อจัดหาและผลิต

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปของระบบโลจิ ส ติ ก ส์
ยางพาราภายในประเทศ
2. ส�ำรวจสภาพปั ญ หาและอุ ป สรรคของระบบ
โลจิสติกส์ยางพาราภายในประเทศ
3. ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาระบบโลจิสติกส์
ยางพาราภายในประเทศ

ขอบเขตการศึกษา

ด้านเนื้อหา
ศึกษาสภาพทั่วไปของระบบโลจิสติกส์ยางพารา
ภายในประเทศว่ า หลั ง จากมี ก ารรั บ ซื้ อ ผลผลิ ต และ
แปรรูปผลผลิตยางแล้ว ผู้ประกอบการเลือกวิธีการขนส่ง
และปลายทางการขนส่งภายในประเทศอย่างไร
ด้านพื้นที่
ส�ำรวจข้อมูลภาคสนามจากผู้ประกอบการส่งออก
ยางในทุกภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาค
เหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีการศึกษา

การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใ ช้ ข ้ อ มู ล จากการศึ ก ษา
เอกสาร (Documentary research), การวิจัยภาคสนาม
(Survey research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth
interview) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละวิธีการ ดังนี้
1. การวิจัยเอกสาร เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในทุก ๆ ด้าน โดยศึกษารวบรวม
จากเอกสาร งานวิจัย วารสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลทั่วไป และแนวคิดด้านโลจิสติกส์
ยางพาราของไทย
2. การวิจัยภาคสนาม เป็นการศึกษาโดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมจิ ากภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร หรือผู้
ปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
การสุ่มกลุ่มตัวอย่างจะเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญในจังหวัดที่มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ยาง

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร จะใช้วิธีแจก
แจงจัดหมวดหมู่ข้อมูล และใช้คา่ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย น�ำเสนอในรูปแบบของตาราง และ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เป็นการ
วิเคราะห์สถิติเชิงปริมาณ (Qualitative analysis) โดยใช้
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ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าประมวลผลโดยใช้ ค ่ า สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
และน�ำมาอภิปรายผลตามกรอบแนวคิดที่ตั้งไว้ พร้อมข้อ
เสนอแนะ

ผลการศึกษา

ห่วงโซ่อุปทานยางพารา
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานยางพาราของไทย เริ่ ม ต้ น จาก
เกษตรกรเตรียมพื้นที่ปลูกยาง โดยคัดสรรพันธุ์ยางให้
เหมาะสมกับพื้นที่ และจัดการดูแลสวนยางจนกว่าจะให้
ผลผลิตในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ น�้ำยางสด ยางแผ่นดิบ
และเศษยางหรื อ ยางก้ อ นถ้ ว ย ซึ่ ง ผลผลิ ต เหล่ า นี้
เกษตรกรจะขายให้ กั บ กลไกตลาดภายในประเทศ
ประกอบด้วย สหกรณ์ พ่อค้าคนกลาง และตลาดกลาง
ยางพารา ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเก็บรวบรวมยาง
ธรรมชาติ จ ากเกษตรกรให้ กั บ โรงงานแปรรู ป ยาง
ธรรมชาติในประเทศ เมื่อโรงงานแปรรูปรับซื้อยาง จะน�ำ
มาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นยางแปรรูปชนิดต่าง ๆ
เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน�้ำยางข้น เป็นต้น เพื่อ
ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศและเพื่อ
การส่งออกเป็นส่วนใหญ่ จากการที่สวนยางพารามีการ
กระจายตั ว อยู ่ ทั่ ว ประเทศ และโรงงานแปรรู ป ยาง
ธรรมชาติมีการกระจายตัวตามพื้นที่ปลูกยางพารา แต่
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางมีการกระจุกตัวอยู่ในภาคใต้
และภาคตะวันออกของประเทศ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมี
กระบวนการขนส่งภายในประเทศทั้งทางถนน ทางราง
และทางน�้ ำ เพื่ อ นํายางแปรรู ป ส่ ง ให้ กั บ โรงงานผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง ได้ แ ก่ โรงงานผลิ ต ยางยานพาหนะ
โรงงานผลิตถุงมือยาง โรงงานผลิตยางยืด และโรงงาน
ผลิตยางรัดของ โดยสรุปแล้ว การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เป็นการจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ปลายทาง โดยเกิดจากการร่วมมือกันในการดําเนินงาน
ระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การไหลของ
สินค้า ข้อมูล และเงินเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์
ประเภทและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ยางพารา
เพื่อการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยที่ส่งออกไปยังต่าง
ประเทศ สามารถแบ่งออกเป็นตามประเภทของสินค้า

และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ดังแสดงข้อมูลใน
ตารางที่ 1 และภาพที่ 1
รูปแบบการค้ายาง
International Chamber of Commerce (ICC)
ประกาศให้ Incoterms 2010 หรือเงื่อนไขการค้าระหว่าง
ประเทศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี ค.ศ. 2011
ข้อก�ำหนดในการส่งมอบสินค้า หรือเงื่อนไขการส่งมอบ
สินค้า (International Commercial Terms) ระหว่างผู้ซื้อ
กับผู้ข ายที่เ ป็น สากลซึ่ง ก�ำหนดขึ้น โดยสภาหอการค้ า
นานาชาติ (International Chamber of Commerce)
เพื่อให้คู่ค้าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทราบถึง ขอบเขตความรับ
ผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่าง ๆ โดยช่วยให้
ทั้ ง สองฝ่ า ยที่ มี ค วามแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมมี ค วาม
เข้าใจตรงกัน โดย Incoterms 2010 มีทั้งหมด 11 รูป
แบบ (พิพัฒน์, 2557) แต่ในการส่งออกยางพารามักจะ
ใช้รูปแบบในการส่งออก 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี้
1. EXW – EX Works (the named place) เงื่อนไข
การส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อ
ผู้ขายได้เตรียมสินค้าไว้พร้อมส�ำหรับส่งมอบให้กับผู้ซื้อ
ณ สถานที่ของผู้ขายเองโดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้
จ่ายต่าง ๆ ในการขนส่งสิงค้าไปยังคลังสินค้าของผู้ซื้อเอง
2. FOB – Free On Board (the named port of
origin) ส่วนใหญ่ใช้เงื่อนไขนี้ในการซื้อขาย เงื่อนไขการ
ส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้
ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ณ
ท่ า เรื อ ต้ น ทางที่ ร ะบุ ไ ว้ ผู ้ ข ายเป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบการท�ำ
พิธีการส่งออกด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ยงภัยในการขนส่ง
สินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อ ในทันทีที่ของผ่านกาบเรือระวาง
เรือไปแล้ว
3. CIF – Cost, Insurance & Freight (the named
place of destination) เงื่อนไขการส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้น
สุดภาระการส่งมอบสินค้าเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้าม
กาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ผู้ขายเป็นคนรับผิดชอบใน
การท�ำพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางเรือและค่าประกันภัย
ขนส่ ง สิ น ค้ า เพื่ อ คุ ้ ม ครอง ความเสี่ ย งภั ย ในการขนส่ ง
สินค้าจนถึงมือผู้ซื้อให้แก่ผู้ซื้อด้วย
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ตารางที่ 1 ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อการส่งออก
ประเภท
น�้ำยางข้น

รูปแบบของบรรจุภัณฑ์
1) เบาค์ (Bulk) ขนาดบรรจุ 25-30 ตัน
2) ถังมาตรฐาน 205 กิโลกรัม (Drum)
3) ถุงสูญญากาศ (Flexi Bag) ขนาด 20 – 24 ตัน
1) ปริมาณ 30 กก., 33.33 กก. และ 35 กก.
บรรจุในถุงโพลีเอทธิลีนบนพัลเลตไม้ /ลูสเบลล์
2) ห่อและทาเคลือบด้วยแป้งท�ำเป็นยางลูกขุน ขนาด
111.11 กิโลกรัม
1) ปริมาณ 30 กก., 33.33 กก. และ 35 กก.
บรรจุในถุงโพลีเอทธิลีนบนพัลเลตไม้ /ลูสเบลล์
2) บรรจุเป็นลังชนิด Shrink Wrap ขนาดน�้ำหนัก
1,260 กิโลกรัม
ปริมาณ 30 กิโลกรัม ใส่กระสอบหรือถุงโพลีเอทธิลีน

ยางแผ่นรมควัน

ยางแท่ง

ยางก้อนถ้วยและยางเครป

A

B

C

D

ภาพที่ 1 บรรจุภณ
ั ฑ์แบบ Bulk (A), Drum (B) และ Flexi bag (C) ส�ำหรับน�ำ้ ยางข้น และ Shrink wrap (D) ส�ำหรับยางแท่ง
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4. DDP – Delivered Duty Paid (Door to Door)
(the named point of destination) เงื่อนไขการส่งมอบนี้
ผู ้ ข ายจะสิ้ น สุ ด การส่ ง มอบสิ น ค้ า เมื่ อ ผู ้ ข ายได้ จั ด ให้
สินค้าพร้อมส่งมอบ ณ สถานที่ปลายทางของผู้ซื้อซึ่งผู้
ขายเป็นผู้รับผิดชอบ การท�ำพิธีการส่งออกจ่ายค่าระวาง
ขนส่งสินค้า ค่าประกันภัยขนส่งสินค้า และเป็นผู้รับผิด
ชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการน�ำของลง
จากเรือและค่าขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ผู้ซื้อระบุไว้
จนกระทั่งสินค้าพร้อมส่งมอบ ณ สถานที่ปลายทางผู้ขาย
ต้องเป็นผู้ด�ำเนินพิธีการน�ำเข้าสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ และเป็น
ผู้จ่ายค่าภาษีน�ำเข้าแทนผู้ซื้อด้วย
ข้อมูลภาคสนาม
จากการส�ำรวจข้ อ มู ล ภาคสนามโดยการใช้
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมยาง อาทิเช่น เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ
โรงงาน ผู ้ จั ด การฝ่ า ยโลจิ ส ติ ก ส์ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ด ้ า น
โลจิสติกส์ ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวั น ออก ภาคเหนื อ และภาคใต้ โดยมี ผ ลการ
ศึกษา ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการส�ำรวจข้อมูล
พบว่า ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ซื้อวัตถุดิบประเภทเศษ
ยางมากที่สุด รองลงมา คือ ยางเครป ยางแผ่นดิบ ยาง
แผ่นรมควัน ยางคอมปาวด์ และน�้ำยางสด ตามล�ำดับ
โดยสัดส่วนในการรับซื้อวัตถุดิบ พบว่า ซื้อจากสถาบัน
เกษตรกร มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา คือ
พ่อค้าคนกลาง คิดเป็นร้อยละ 32 และเกษตรกร คิดเป็น
ร้อยละ 20 ตามล�ำดับ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการส่ง
ออกยาง ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น�้ำยางข้น และ
ยางเครป ทั้งนี้ผู้ประกอบการทุกรายมีการจัดเก็บสินค้าไว้
ในคลั ง สิ น ค้ า และบรรจุ สิ น ค้ า เพื่ อ การจั ด จ�ำหน่ า ย ณ
โรงงานของผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า เงื่อนไขในการ
ขนส่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นแบบ FOB เนื่องจากบริษัทผู้
ประกอบการไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
สินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งค่าเสี่ยงภัยในการขนส่ง

สิ น ค้ า และเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ภาพรวมของเส้ น ทางการ
ขนส่งยางจากโรงงานไปยังท่าเรือ/ด่านส่งออก ของผู้
ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเลือกใช้
การขนส่งทางบก โดยมีปลายทาง 4 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือ
แหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือเชียงแสน และ ด่าน
เชียงของ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 2 และจากข้อมูลใน
ตารางที่ 2 สามารถน�ำมาสร้างเส้นทางการขนส่งยางของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังแสดงในภาพที่ 2
ภาคตะวั น ออก จากการส�ำรวจข้ อ มู ล พบว่ า
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางในพื้นที่ภาคตะวันออก
ส่วนใหญ่ ซื้อวัตถุดิบประเภทเศษยางมากที่สุด รองลงมา
คือ ยางแผ่นดิบ น�้ำยางสด และยางแผ่นรมควัน ตาม
ล�ำดับ โดยสัดส่วนในการรับซื้อวัตถุดิบ พบว่า ซื้อจาก
เกษตรกรมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 43 รองลงมา คื อ
สถาบันเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 33 จุดรับซื้อของบริษัท
คิดเป็นร้อยละ 13 และพ่อค้าคนกลาง คิดเป็นร้อยละ 11
ตามล�ำดับ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการส่งออกยาง
ได้ แ ก่ ยางแผ่ น รมควั น ยางแท่ ง น�้ ำ ยางข้ น ทั้ ง นี้
ผู้ประกอบการทุกรายมีการจัดเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้า
และบรรจุสินค้าเพื่อการจัดจ�ำหน่าย ณ โรงงาน
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่เลือกใช้เงื่อนไขแบบ FOB เนื่องจากทางบริษัท
ผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
สินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งค่าเสี่ยงภัยในการขนส่ง
สินค้า และมีบางส่วนที่เลือกเงื่อนไขแบบ CIF เนื่องจากผู้
ประกอบการต้องการค่าบริหารจัดการในการด�ำเนินการ
ทุกอย่างจนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้ซื้อ ณ ท่าเรือ/ด่าน ปลาย
ทาง และในกรณีที่เงื่อนไขในการซื้อขายเป็นราคาขาย ณ
หน้าโรงงาน บริษัทคู่ค้าจะเป็นผู้ด�ำเนินการในการติดต่อ
ประสานงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
ทุกส่วน และเมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของเส้นทางการ
ขนส่งยางจากโรงงานไปยังท่าเรือ/ด่านส่งออก ของผู้
ประกอบการในภาคตะวันออกทั้งหมดเลือกใช้การขนส่ง
ทางบก โดยมีปลายทาง 4 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง
ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือเชียงแสน และ ด่านเชียงของ ดัง
แสดงข้อมูลในตารางที่ 3 และจากข้อมูลในตารางที่ 3
สามารถน�ำมาสร้างเส้นทางการขนส่งยางของภาคตะวัน
ออก ดังแสดงในภาพที่ 2
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ตารางที่ 2 ต้นทุนและเส้นทางการขนส่งจากโรงงานผู้ประกอบการถึงด่านส่งออก / ท่าเรือส่งออก
ของผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
ต้นทาง
บุรีรัมย์

ประเภท
ของยาง
ยางแผ่นรมควัน

รูปแบบ ระยะทาง ค่าขนส่ง ระยะเวลาการ ท่าเรือ/ด่าน
การขนส่ง (กม.) (บาท/กก.) ขนส่ง (ชั่วโมง) ส่งออก *
1
10
0.60
408
รถบรรทุก
2
10
0.73
415
รถบรรทุก
1
10
0.60
408
รถบรรทุก
ยางแท่ง
2
10
0.83
415
รถบรรทุก
2
10
0.60
415
รถบรรทุก
น�้ำยางข้น
1
10
0.63
434
ยางแผ่นรมควัน รถบรรทุก
สุรินทร์
2
10
0.63
442
รถบรรทุก
2
24
1.00
546
รถบรรทุก
ยางแท่ง
ศรีสะเกษ
3
48
1.20
รถบรรทุก 1,053
3
48
1.20
อุบลราชธานี ยางแผ่นรมควัน รถบรรทุก 1,073
4
48
1.20
รถบรรทุก 1,086
3
48
1.20
รถบรรทุก 1,073
ยางแท่ง
4
48
1.20
รถบรรทุก 1,086
3
48
1.20
รถบรรทุก 1,073
ยางเครป
4
48
1.20
รถบรรทุก 1,086
2
48
0.85
837
รถบรรทุก
ยางแท่ง
นครพนม
1
36
1.00
771
รถบรรทุก
ยางแท่ง
บึงกาฬ
2
36
1.00
870
รถบรรทุก
2
36
1.10
664
ยางแผ่นรมควัน รถบรรทุก
อุดรธานี
2
36
0.85
624
รถไฟ

*1 = ท่าเรือกรุงเทพ, 2 = ท่าเรือแหลมฉบัง, 3 = ท่าเรือเชียงแสน, 4 = ด่านเชียงของ

ภาคเหนือ จากการส�ำรวจข้อมูล พบว่า ผู้ประกอบ
การในอุตสาหกรรมยางในพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่ซื้อ
วัตถุดิบประเภทเศษยางมากที่สุด รองลงมา คือ ยางเครป
โดยสัดส่วนในการรับซื้อวัตถุดิบ พบว่า ซื้อจากสถาบัน
เกษตรกร มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมา คือ
พ่อค้าคนกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.91 และเกษตรกร คิด
เป็นร้อยละ 26.09 ตามล�ำดับ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบ
การส่งออกยาง ได้แก่ ยางแท่ง ยางเครป ยางก้อนถ้วย
ทั้งนี้ผู้ประกอบการทุกรายมีการจัดเก็บสินค้าไว้ในคลัง

สินค้าและบรรจุสินค้าเพื่อการจัดจ�ำหน่าย ณ โรงงาน
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า ผู้ประกอบการ
ที่ส่งออกยางแท่งเลือกใช้เงื่อนไขในการด�ำเนินการส่ง
ออกทั้งแบบ FOB และเงื่อนไขแบบ CIF ซึ่งเงื่อนไขการ
ส่งออก ขึ้นอยู่กับคู่ค้าปลายทางเป็นผู้เลือกเงื่อนไขใน
การด�ำเนิ น การ และทางส�ำนั ก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท ผู ้
ประกอบการเป็ น ผู ้ ด�ำเนิ น การเงื่ อ นไขในการส่ ง มอบ
ทั้งหมด และผู้ประกอบการที่ส่งออกยางเครปและยาง
ก้อนถ้วย เลือกใช้เงื่อนไขราคาตามตกลงแต่ละค�ำสั่งซื้อ
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ตารางที่ 3 ต้นทุนและเส้นทางการขนส่งจากโรงงานผู้ประกอบการถึงด่านส่งออก / ท่าเรือส่งออก
ของผู้ประกอบการในภาคตะวันออก
จังหวัด
ต้นทาง
ชลบุรี

ประเภท
ของยาง
ยางแท่ง

ระยอง

ยางแผ่นรมควัน

ตราด

ยางแท่ง
น�้ำยางข้น
ยางแผ่นรมควัน

สระแก้ว

ยางแท่ง

รูปแบบ ระยะทาง ค่าขนส่ง ระยะเวลาการ ท่าเรือ/ด่าน
การขนส่ง (กม.) (บาท/กก.) ขนส่ง (ชั่วโมง) ส่งออก *
4
1
0.45
152
รถบรรทุก
2
2
0.32
70
รถบรรทุก
4
2
0.30
109
รถบรรทุก
3
72
0.72
รถบรรทุก 1,017
4
72
0.72
รถบรรทุก 1,030
3
2
0.40
109
รถบรรทุก
4
2
0.30
109
รถบรรทุก
6
1
1.00
309
รถบรรทุก
6
2
0.62
242
รถบรรทุก
4
2
0.45
189
รถบรรทุก

*1 = ท่าเรือกรุงเทพ, 2 = ท่าเรือแหลมฉบัง, 3 = ท่าเรือเชียงแสน, 4 = ด่านเชียงของ

โดยระบุว่าราคาที่ได้รับการตกลงจะเป็นไปตามงวดของ
การสั่งซื้อสินค้า ไม่ได้อ้างอิงตามราคา FOB และภาพ
รวมของเส้นทางการขนส่งยางจากโรงงานไปยังท่าเรือ/
ด่านส่งออก ของผู้ประกอบการในเหนือทั้งหมดเลือกใช้
การขนส่งทางบก โดยมีปลายทาง 5 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือ
แหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือเชียงแสน ด่านเชียงของ
และด่านปาดังเบซาร์ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 4 และ
จากข้อมูลในตารางที่ 4 สามารถน�ำมาสร้างเส้นทางการ
ขนส่งยางของภาคเหนือ ดังแสดงในภาพที่ 2
ภาคใต้ จากการส�ำรวจข้อมูล พบว่า ผู้ประกอบ
การในอุ ต สาหกรรมยางในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ส ่ ว นใหญ่ ซื้ อ
วัตถุดิบประเภทยางแผ่นดิบมากที่สุด รองลงมา คือ น�้ำ
ยางสด ยางแผ่นรมควัน และเศษยาง ตามล�ำดับ โดย
สั ด ส่ ว นในการรั บ ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ พบว่ า ซื้ อ จากพ่ อ ค้ า
คนกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.80 รองลงมา คือ
สถาบันเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 25.30 และเกษตรกร
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.90 ตามล�ำดั บ ตามล�ำดั บ โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการส่งออกยาง ได้แก่ ยางแผ่นรม
ควัน ยางแท่ง น�้ำยางข้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการทุกรายมีการ

จัดเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้าและบรรจุสินค้าเพื่อการจัด
จ�ำหน่าย ณ โรงงาน
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่เลือกใช้เงื่อนไขแบบ FOB เนื่องจากทางบริษัท
ผู้ประกอบการไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
สินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งค่าเสี่ยงภัยในการขนส่ง
สินค้า และเมื่อปลายทางเป็นคู่ค้าจากประเทศจีนจะ
เลือกใช้เงื่อนไขแบบ CIF ซึ่งบริษัทผู้ประกอบการต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการทุกอย่างจนกระทั่ง
สินค้าถึงมือผู้ซื้อ ณ ท่าเรือ/ด่านปลายทาง และในกรณีที่
เงื่ อ นไขในการซื้ อ ขายเป็ น ราคาขาย ณ หน้ า โรงงาน
บริษัทคู่ค้าจะเป็นผู้ด�ำเนินการในการติดต่อประสานงาน
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการทุกส่วน และ
จากการส�ำรวจพบว่า ภาพรวมของเส้นทางการขนส่งยาง
จากโรงงานไปยังท่าเรือ/ด่านส่งออก ของผู้ประกอบการ
ในภาคใต้ทั้งหมดเลือกใช้การขนส่งทางบก โดยมีปลาย
ทาง 7 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือ
สงขลา ท่าเรือกันตัง ท่าเรือปีนัง ด่านสะเดา และด่านปา
ดังเบซาร์ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 5 และจากข้อมูลใน
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ตารางที่ 4 ต้นทุนและเส้นทางการขนส่งจากโรงงานผู้ประกอบการถึงด่านส่งออก / ท่าเรือส่งออก
ของผู้ประกอบการในภาคเหนือ
จังหวัด
ต้นทาง
พิษณุโลก
น่าน

ประเภท
ของยาง
ยางแท่ง
ยางก้อนถ้วย
ยางเครป

พะเยา

ยางเครป

เชียงราย

ยางเครป

ล�ำปาง

ยางแท่ง

รูปแบบ
การขนส่ง
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก
รถบรรทุก

ระยะทาง ค่าขนส่ง ระยะเวลาการ ท่าเรือ/ด่าน
(กม.) (บาท/กก.) ขนส่ง (ชั่วโมง) ส่งออก *
2
12
1.10
473
6
3
1.15
318
6
4
1.15
302
6
3
0.50
318
6
4
0.50
302
4
3
0.47
155
4
4
0.47
147
3
3
0.31
113
4
4
0.35
157
5
48
1.00
1,752
5
3
0.50
315
4
5.5
0.52
341

*2 = ท่าเรือแหลมฉบัง, 3 = ท่าเรือเชียงแสน, 4 = ด่านเชียงของ, 5 = ด่านปาดังเบซา

ตารางที่ 5 สามารถน�ำมาสร้างเส้นทางการขนส่งยางของ
ภาคใต้ ดังแสดงในภาพที่ 2
ค่าใช้จ่ายในการส่งออกยางแต่ละชนิด
จากที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า การขนส่งยาง
ไปยังด่านส่งออกหรือท่าเรือส่งออกของผู้ประกอบการ
โรงงานแปรรูปยางในแต่ละพื้นที่นั้น มีความแตกต่างกัน
ตามวิธีการและระยะทางในการขนส่ง อย่างไรก็ตาม ใน
การส่ ง ออกยางยั ง มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยในการส่ ง ออกต่ อ ตู ้
คอนเทนเนอร์ ดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 6

ปัญหาและอุปสรรคระบบโลจิสติกส์
ยางพาราของไทย

จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ ป ระกอบการพบว่ า ปั ญ หา
และอุปสรรคระบบโลจิสติกส์ยางพารา ประกอบด้วย
1. ปั ญ หาทางด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ยั ง ขาด
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบการขนส่งทางถนน ได้แก่ การ

เกิดอุบัติเหตุจากสภาพถนนไม่พร้อม เกิดความล่าช้า
เนื่องจากถนนขาด มีการปรับปรุงเส้นทางเดินรถ ปิดถนน
ในช่วงเทศกาลส�ำคัญ และทางรถไฟที่ยังคงเป็นระบบ
รางเดี่ยว ไม่เพียงพอต่อปริมาณการส่งออกในปัจจุบัน
และในอนาคตปริมาณจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
2. ไม่มีเครื่องทุ่นแรงในการเคลื่อนย้ายสินค้า หรือ
จุดพักหรือถ่ายโอนสินค้า
3. จ�ำนวนตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอ และมีสภาพ
ไม่พร้อมใช้งาน
4. เรือขนส่งสินค้าต้องรอบรรทุกสินค้าให้เต็มล�ำจึง
จะออกเดินเรือได้
5. ผู้ประกอบการระบุถึงปัญหาด้านเอกสารบาง
อย่างมีความล่าช้าในการด�ำเนินการส่งออก เจ้าหน้าที่ที่
ให้ บ ริ ก ารในการตรวจสอบยางธรรมชาติ ส ่ ง ออกมี ไ ม่
เพียงพอ ส่งผลให้ออกใบรับรองล่าช้า
6. การด�ำเนินงานด้านเอกสารผ่าน Shipping ใช้
เวลานานประมาณ 1 – 2 ชม. และหากด�ำเนินการเอง จะ
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ตารางที่ 5 ต้นทุนและเส้นทางการขนส่งจากโรงงานผู้ประกอบการถึงด่านส่งออก / ท่าเรือส่งออก
ของผู้ประกอบการในภาคใต้
จังหวัด
ต้นทาง
สงขลา
(อ. สะเดา)

ประเภท
ของยาง
ยางแท่ง (1)
ยางแท่ง (2)
ยางแท่ง (3)
น�้ำยางข้น
ยางแผ่นรมควัน (1)
ยางแผ่นรมควัน (2)

ตรัง

ยางแท่ง (1)
ยางแท่ง (2)
ยางแผ่นรมควัน (1)
ยางแผ่นรมควัน (2)
น�้ำยางข้น

ยะลา

ยางแผ่นรมควัน (1)
ยางแผ่นรมควัน (2)
น�้ำยางข้น (1)

นครศรีธรรมราช

น�้ำยางข้น (2)
ยางแท่ง
น�้ำยางข้น (1)
น�้ำยางข้น (2)
น�้ำยางข้น (3)
น�้ำยางข้น (4)
ยางแผ่นรมควัน

รูปแบบ ระยะทาง ค่าขนส่ง ระยะเวลาการ ท่าเรือ/ด่าน
การขนส่ง (กม.) (บาท/กก.) ขนส่ง (ชั่วโมง) ส่งออก *
15
5
0.03
0.5
รถบรรทุก
170
0.10
10
3
รถไฟ
144
0.18
3.5
5-10
รถบรรทุก
73
6
0.05
3
รถบรรทุก
15
5
0.02
0.5
รถบรรทุก
125
0.10
10
3
รถไฟ
176
8
0.16
3
รถบรรทุก
300
0.60
10
24
เรือ
55
5
0.08
1.5
รถบรรทุก
125
0.10
10
3
รถไฟ
155
6
0.42
3
รถบรรทุก
190
5
0.45
4
รถบรรทุก
170
0.10
10
3
รถไฟ
790
1
0.80
12
รถบรรทุก
900
2
1.00
14
รถบรรทุก
40
8
0.10
1
รถบรรทุก
300
0.60
10
24
เรือ
145
5
0.34
3
รถบรรทุก
125
0.10
10
3
รถไฟ
139
6
0.41
3
รถบรรทุก
145
5
0.90
3
รถบรรทุก
125
0.10
10
3
รถไฟ
270
1.17
6
5-10
รถบรรทุก
270
1.24
6
5-10
รถบรรทุก
243
5
0.40
5
รถบรรทุก
125
0.30
10
3
รถไฟ
208
6
0.86
4
รถบรรทุก
400
1.13
8
5-10
รถบรรทุก
856
2
1.60
16
รถบรรทุก
208
6
1.09
4
รถบรรทุก

*1 = ท่าเรือกรุงเทพ, 2 = ท่าเรือแหลมฉบัง, 3 = ท่าเรือเชียงแสน, 4 = ด่านเชียงของ, 5 ด่านปาดังเบซาร์,
6 = ท่าเรือสงขลา, 7 = ท่าเรือภูเก็ต, 8 = ท่าเรือกันตัง, 9 = ด่านสะเดา, 10 = ท่าเรือปีนัง
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ตารางที่ 5 (ต่อ) ต้นทุนและเส้นทางการขนส่งจากโรงงานผู้ประกอบการถึงด่านส่งออก / ท่าเรือส่งออก
ของผู้ประกอบการในภาคใต้
จังหวัด
ต้นทาง
สุราษฎร์ธานี
กระบี่
ชุมพร

ประเภท
ของยาง
ยางแผ่นรมควัน (1)
ยางแผ่นรมควัน (2)
น�้ำยางข้น (1)
น�้ำยางข้น (2)
ยางแท่ง (1)
ยางแท่ง (2)
น�้ำยางข้น

รูปแบบ ระยะทาง ค่าขนส่ง ระยะเวลาการ ท่าเรือ/ด่าน
การขนส่ง (กม.) (บาท/ก.ก.) ขนส่ง (ชั่วโมง) ส่งออก *
11
1
1.00
651
รถบรรทุก
12
2
1.00
762
รถบรรทุก
5.5
5
0.62
336
รถบรรทุก
3
10
0.10
125
รถไฟ
8
1.20
9-10
480
รถบรรทุก
7
1
0.56
464
รถบรรทุก
8
2
0.71
576
รถบรรทุก
8
2
0.75
576
รถบรรทุก

*1 = ท่าเรือกรุงเทพ, 2 = ท่าเรือแหลมฉบัง, 3 = ท่าเรือเชียงแสน, 4 = ด่านเชียงของ, 5 ด่านปาดังเบซาร์,
6 = ท่าเรือสงขลา, 7 = ท่าเรือภูเก็ต, 8 = ท่าเรือกันตัง, 9 = ด่านสะเดา, 10 = ท่าเรือปีนัง

ตารางที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการส่งออกยางแต่ละชนิด1
รายการ
1. เงินสงเคราะห์การท�ำสวนยาง (Cess)
2. ค่าธรรมเนียมใบผ่านด่าน
3. ใบรับรองปลอดศัตรูพืช
4. ค่าด�ำเนินการส่งออก (70 บาท/ตัน)
5. ค่าภาระหน้าท่า ตู้ละ 2,600 บาท
6. ค่าน�ำรถเข้า ประมาณ 107 บาท
7. ค่าซีลตู้ ตู้ละ 210 บาท
8. ค่า Flexi Bag 350 USD2
9. ค่า Shrink wrap
รวม
1
2

ยางแผ่น
รมควัน
2,000
0.002
0.030
0.070
0.130
0.005
0.011
2.248

ยางแท่ง

น�้ำยางข้น

2.000
0.002
0.030
0.070
0.130
0.005
0.011
0.600
2.848

1.200
0.002
0.030
0.070
0.130
0.005
0.011
0.576
2.024

ยางก้อนถ้วย
และยางเครป
1.400
0.002
0.020
0.070
0.005
1.497

หน่วย: บาท/กิโลกรัม
Flexi bag รวมค่า Surveyer และประสานงาน Loading แล้ว 1 USD = 32.93 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561)

28

ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 35 ตุลาคม-ธันวาคม 2561

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

6 ท าเรือสงขลา 7 ท าเรือภู เก็ ต
ดานสะเดา 10 ทาเรือปนัง

8 ท าเรือกั น ตั ง

ที่มา: จากการศึกษาของผูวิจัย (2561)
จากข อ มู ล ในตารางที่ 7 สามารถนํ า มาสร า งเส น ท
ขนสงยางของภาคใต ดังแสดงขอมูลในภาพที่ 11

ภาพทีอ่ 9 เสนทางการขนส
งยางของภาคตะวันออก
พที่ 8
เสนทางการขนสงยางของผูประกอบการในพื
้นทีภ
่ าค
ภาคเหนื
ภาคใต้
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย (2561)

า: จากการสํารวจของผูวิจัย (2561)
ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

จากการสํารวจขอมูล พบวาผูประกอบการในอุตสาหกรรมยาง
จากการสํารวจขอมูล พบวาผูประกอบการในอุ
ตสาหกรรมยาง
พื้นที่ภาคเหนื
อสวนใหญซื้อวัตถุดิบประเภทเศษยางมากทีส
่ ุด รองลงมา
พื้ น ที่ ภ าคตะวัน ออกสวนใหญ ซื้ อวั ต ถุ ดิ บ ประเภทเศษยางมากที
่
ส
ุ
ด
ยางเครป โดยสั ด ส ว นในการรั บ ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ พบว า ซื้ อ จากสถา
งลงมา คื อ ยางแผ น ดิ บ น้ํ า ยางสด และยางแผ
น รมควั นมากที
ตามลํ
ดัด
บเปนรอยละ 43.00 รองลงมา คือพอคาคนกลาง
เกษตรกร
่สุดาคิ
ยสัดสวนในการรับซื้อวัตถุดิบ พบวา ซื้อจากเกษตรกรมากที
่สุด และเกษตรกร
คิด
เป นร อยละ 30.91
คิ ดเป นร อยละ 26.09 ตามลํ าดั บ โ
นรอยละ 43 รองลงมา คือสถาบันเกษตรกร คิด
เปตนภัรณ
อยละ
จุดรับ
ผลิ
ฑที่ผ33
ูประกอบการส
งออกยาง ไดแก ยางแทง ยางเครป ยางก
ของบริษัท คิดเปนรอยละ 13 และพอคาคนกลาง คิดเปนรอยละ 11

่ 2 เส้นทางการขนส่
งยางพาราในภาคต่างอๆ ของประเทศไทย
าพที่ 10 เสภาพที
นทางการขนส
งยางของภาคเหนื

มา: จากการสํารวจของผูว
 จ
ิ ัย (2561)

ภาพที่ 11 เสนทางการขนสงยางของภาคใต
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ใช้เวลาถึง 6 – 8 ชม.
7. ค่าใช้จ่ายในการออกสินค้า ณ ท่าเรือสงขลา มี
ราคาสูง จึงเลือกใช้การส่งออกยางผ่านด่านปาดังเบซาร์
ด่านสะเดา ท่าเรือกันตัง ไปทางท่าเรือปีนัง ซึ่งมีค่าระวาง
สินค้าที่ต�่ำกว่ามากถึงร้อยละ 30

แนวทางในการแก้ปัญหา

ผู ้ ป ระกอบการได้ เ สนอแนวทางในการแก้ ไ ข
ปัญหาระบบโลจิสติกส์ ดังนี้
1. ต้องการให้มีการพัฒนาระบบการขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เปลี่ยนระบบการขนส่งทาง
รถไฟจากรางเดี่ยวเป็นรางคู่ พร้อมทั้งมีเครื่องทุ่นแรงใน
การเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การท�ำงาน
2. ควรให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
พร้อมปฏิบัติหน้าที่แบบ Mobile Unit เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่มีปริมาณสินค้าที่ต้องได้รับ
การรับรองเพื่อใช้เป็นเอกสารในการแนบเพื่อท�ำการส่ง
ออกสินค้า
3. ภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพในการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ในการลดขั้นตอน เวลา และค่าใช้จ่ายทางด้าน
โลจิสติกส์ รวมไปถึงผู้ประกอบการจะต้องมีการวางแผน
ระยะยาวเพื่อพัฒนาเป็น 3PL (Third-Party Provider
Logistics) เต็มรูปแบบเพื่อเป็นบริษัทที่รับบริหารจัดการ
ด้านโลจิสติกส์ อย่างครบวงจร เป็นการขยายตลาดได้ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
4. ต้องการให้ภาครัฐด�ำเนินการลดค่าระวางสินค้า
ณ ท่าเรือในประเทศไทยลง เพื่อเป็นทางเลือกล�ำดับแรก
ให้แก่ผู้ประกอบการที่พร้อมสนับสนุนในการใช้บริการใน
ประเทศไทย

สรุปผลการศึกษา

การศึ ก ษาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ย างพาราภายใน
ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป รวมทั้ง
ส�ำรวจสภาพปัญหาและอุปสรรคของระบบโลจิสติกส์
ยางพารา และศึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหาระบบ
โลจิสติกส์ยางพาราภายในประเทศ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล
แบบปฐมภู มิ โ ดยการส�ำรวจภาคสนาม การใช้

แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิโดยการรวบรวมข้อมูลเบื้อง
ต้นจากเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ส�ำหรับการส�ำรวจโดยแบบสอบถามใช้การสุ่ม
ตัวอย่างโดยบังเอิญ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้
บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน
ด้านโลจิสติกส์
จากผลการศึกษาพบว่า ห่วงโซ่อุปทานยางพารา
ของไทย เริ่มต้นจากเกษตรกรขายผลผลิต ได้แก่ น�้ำยาง
สด ยางแผ่นดิบ และเศษยาง หรือยางก้อนถ้วย ให้กับ
กลไกตลาดภายในประเทศ ประกอบด้วย สหกรณ์ พ่อค้า
คนกลาง และตลาดกลางยางพารา ท�ำหน้ า ที่ เ ป็ น
ตัวกลางในการเก็บรวบรวมยางธรรมชาติจากเกษตรกร
ให้ กั บ โรงงานแปรรู ป ยางธรรมชาติ ใ นประเทศ เมื่ อ
โรงงานแปรรู ป รั บ ซื้ อ ยางจะน�ำมาผ่ า นกระบวนการ
แปรรูปเป็นยางแปรรูปชนิดต่าง ๆ เช่น ยางแผ่นรมควัน
ยางแท่ ง และน�้ ำ ยางข้ น เป็ น ต้ น โดยรู ป แบบของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการผลิตเพื่อส่งออก สามารถแบ่ง
ออกได้ ดังนี้
1) ยางแผ่ น รมควั น ส่ ว นใหญ่ นิ ย มท�ำเป็ น ยาง
ลู ก ขุ น ตามมาตรฐาน Green Book ขนาดก้ อ นละ
111.11 กิโลกรัม ซึ่งสามารถบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์
ขนาดมาตรฐานได้ 180 ก้อน น�้ำหนักรวม 19,999.80
กิโลกรัม
2) ยางแท่ง ส่วนใหญ่นิยมท�ำเป็นก้อน ก้อนละ 35
กิโลกรัม แล้วบรรจุภัณฑ์แบบ Shrink Wrap จ�ำนวน 36
ก้อน รวมน�้ำหนัก 1,260 กิโลกรัม สามารถบรรจุใส่ตู้ตอน
เทนเนอร์ขนาดมาตรฐานได้ 16 Shrink Wrap รวมน�้ำ
หนัก 20,160 กิโลกรัม
3) น�้ำยางข้น ส่วนใหญ่นิยมบรรจุแบบ Flexi Bag
ขนาด 20,000 กิโลกรัม และแบบ Drum ถังละ 205
กิ โ ลกรั ม สามารถบรรจุ ใ ส่ ตู ้ ค อนเทนเนอร์ ม าตรฐาน
จ�ำนวน 80 ถัง รวมน�้ำหนัก 16,400 กิโลกรัม หรือบรรจุ 98
ถัง รวมน�้ำหนัก 20,090 กิโลกรัม
4) ยางก้อนถ้วยและยางเครป ส่วนใหญ่นิยมบรรจุ
ใส่ถุงโพลีเอทธิลีน ขนาด 30 กิโลกรัม นิยมส่งทางเรือโดย
การเทกองไม่บรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า ผู้ประกอบการ
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โรงงานในอุตสาหกรรมยางพาราของไทยส่วนใหญ่จะ
เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การส่งออกยางไปยังต่างประเทศจะต้องท�ำการขนส่งยาง
ไปผ่านทางด่านส่งออกและท่าเรือที่ใช้ในการส่งออกยาง
ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือปีนัง ท่าเรือ
เชียงแสน ด่านเชียงของ ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ ดังนั้น ต้นทุนในการขนส่งจึงเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อ
การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของผู้ประกอบ
การ
จากการส�ำรวจเส้นทางการขนส่งยางในพื้นที่ภาค
ต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต�่ำที่สุด พบว่า
ภาคตะวันออก ควรเลือกการขนส่งโดยรถบรรทุก
ปลายทางที่ ท ่ า เรื อ แหลมฉบั ง มี ต ้ น ทุ น ในการขนส่ ง
ประมาณ 0.30 – 0.72 บาท/กิโลกรัม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ควรเลือกการ
ขนส่งโดยรถไฟหรือรถบรรทุกโดย ปลายทางที่ท่าเรือ
แหลมฉบัง มีต้นทุนในการขนส่งประมาณ 0.85 – 1.00
บาท/กิโลกรัม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ควรเลือกการ
ขนส่ ง โดยรถบรรทุ ก ปลายทางที่ ท ่ า เรื อ แหลมฉบั ง มี
ต้นทุนในการขนส่งประมาณ 0.60 – 1.00 บาท/กิโลกรัม
ภาคเหนื อ ตอนบน ควรเลื อ กการขนส่ ง โดยรถ
บรรทุ ก โดย ปลายทางที่ ด ่ า นเชี ย งของ หรื อ ท่ า เรื อ
เชียงแสน มีต้นทุนในการขนส่งประมาณ 0.30 – 0.50
บาท/กิโลกรัม
ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ควรเลื อ กการขนส่ ง โดยรถ
บรรทุก ปลายทางที่ท่าเรือแหลมฉบัง มีต้นทุนในการ
ขนส่งประมาณ 1.10 บาท/กิโลกรัม
ภาคใต้ตอนบน ควรเลือกการขนส่งโดยรถบรรทุก
ปลายทางที่ท่าเรือกรุงเทพ หรือท่าเรือแหลมฉบัง มีต้นทุน
ในการขนส่งประมาณ 0.60 – 1.00 บาท/กิโลกรัม
ภาคใต้ ต อนกลาง ควรเลื อ กการขนส่ ง โดยรถ
บรรทุกและรถไฟ ปลายทางที่ท่าเรือปีนัง มีต้นทุนในการ
ขนส่งประมาณ 0.70 บาท/กิโลกรัม
ภาคใต้ตอนล่าง ควรเลือกการขนส่งโดยรถบรรทุก
และรถไฟ ผ่านทางด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์
โดยมี ป ลายทางที่ ท ่ า เรื อ ปี นั ง มี ต ้ น ทุ น ในการขนส่ ง
ประมาณ 0.20 – 0.50 บาท/กิโลกรัม

รูปแบบในการส่งออกที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
เลือกใช้ แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ
1) การใช้ราคา FOB เนื่องจากผู้ประกอบการรับ
ผิ ด ชอบการด�ำเนิ น การเพี ย งแค่ ส ่ ง ยางขึ้ น บนเรื อ ที่ จ ะ
ท�ำการส่งออกเท่านั้น ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งค่าเสี่ยงภัยในการ
ขนส่งสินค้าจนกระทั่งไปถึงปลายทาง
2) การใช้ ร าคา CIF เนื่ อ งจากผู ้ ป ระกอบการ
ต้ อ งการได้ รั บ ส่ ว นต่ า งจากการบริ ห ารจั ด การในการ
ด�ำเนินการส่งยางจนกระทั่งยางถึงมือผู้ซื้อ ณ ท่าเรือ/ด่าน
ปลายทาง
3) ในกรณีที่เงื่อนไขในการซื้อขายเป็นราคาขาย ณ
หน้าโรงงาน บริษัทคู่ค้าจะเป็นผู้ด�ำเนินการในการติดต่อ
ประสานงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
ทุกส่วน ซึ่งผู้ประกอบการไม่ต้องรับภาระใด ๆ ส่วนใหญ่ผู้
ประกอบการขนาดเล็ ก และขนาดกลางเลื อ กใช้ วิ ธี
ดังกล่าว
นอกจากนี้ จากการส�ำรวจพบว่า ต้นทุนในการส่ง
ออกยางแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน โดยยางแท่ง มี
ต้นทุนการส่งออกสูงที่สุด กิโลกรัมละ 2.848 บาท รองลง
มา คือ ยางแผ่นรมควัน มีต้นทุนในการส่งออกกิโลกรัม
ละ 2.248 บาท น�้ำยางข้น มีต้นทุนในการส่งออกกิโลกรัม
ละ 2.024 บาท และยางก้อนถ้วยหรือยางเครป มีต้นทุน
ในการส่งออกกิโลกรัมละ 1.497 บาท

ค�ำขอบคุณ

งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ส�ำเร็ จ ลุ ล ่ ว งได้ ผู ้ วิ จั ย ต้ อ งขอ
ขอบคุ ณ ผู ้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมยาง และผู ้
เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้สละเวลาและให้ความอนุเคราะห์
ในการให้สัมภาษณ์แก่ผู้วิจัยด้วยความเต็มใจ รวมไปถึง
ขอขอบคุณพนักงานการยางแห่งประเทศไทยในจังหวัด
ต่าง ๆ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการประสานงานในการ
ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้

เอกสารอ้างอิง
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แบบจำ�ลองหุ่นขาช่วยฝึกตัดชิ้นเนื้องอกมะเร็ง
ราตรี สีสุข1, เมตตา สุขเจริญ1, วีระชัย เก่าบ้านใหม่1, ณพรัตน์ วิชิตชลชัย1,
ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ2์ และ สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูรณ์2
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย
หน่วยออร์โธปิดิกส์เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

1
2

โรคมะเร็ง/เนื้องอก เป็นโรคที่พบได้น้อยและหา
ยาก แต่มีความส�ำคัญ เพราะเกี่ยวพันถึงชีวิตผู้ป่วย การ
เรียนรู้ด้านทักษะของแพทย์ประจ�ำบ้านกับผู้ป่วยจริงจึงมี
โอกาสลดลง แต่ ท ว่ า เมื่ อ แพทย์ เ รี ย นจบแล้ ว จะต้ อ ง
ท�ำการรักษาผู้ป่วยโดยใช้หัตถการ* ที่เรียนมา ซึ่งบางครั้ง
ไม่มีโอกาสได้ท�ำ การประดิษฐ์หุ่นช่วยฝึกนี้จึงมีประโยชน์
อย่างมาก ซึ่งนอกจากจะช่วยฝึกทักษะแล้วยังสามารถ
เพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติและลดค่าใช้จ่ายใน
การน�ำเข้ า หุ ่ น ช่ ว ยฝึ ก ตั ด ชิ้ น เนื้ อ งอกมะเร็ ง จากต่ า ง
ประเทศซึ่งมีราคาแพงได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) ใช้เป็นหุ่นฝึกในการสอนแพทย์ประจ�ำบ้าน และ
แพทย์ต่อยอดอนุสาขาออร์โธปิดิกส์เนื้องอกกระดูกและ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
2) ใช้ เ ป็ น หุ ่ น ในการสอบหั ต ถการภาคปฎิ บั ติ
(Objective Structured Clinical Examination, OSCE)
ตามเกณฑ์แพทยสภา

วิธีการด�ำเนินงาน

เริ่ ม จากน�ำเอกซ์ เ รย์ ผู ้ ป ่ ว ยเนื้ อ งอกมะเร็ ง ใน
ต�ำแหน่งต้นขา (ภาพที่ 1) มาลอกเลียนแบบเป็นหุ่นฝึก
ทักษะจ�ำลอง โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบดันลอป
(Dunlop process) ซึ่งเป็นการอาศัยหลักการตีน�้ำยางให้
เกิดฟองอากาศและใช้สารก่อเจลอย่างช้า (Delayed
action gelling agent) ในการท�ำให้ฟองคงตัว ก่อนน�ำไป
อบวัลคาไนซ์
แบบจ�ำลองหุ่นช่วยฝึกตัดชิ้นเนื้องอกมะเร็งจาก
ยางธรรมชาติ ประกอบด้วย 2 ชิ้นส่วน คือ แบบจ�ำลอง
ก้อนชิ้นเนื้องอกมะเร็ง และแบบ จ�ำลองหุ่นขาช่วยฝึกตัด
ชิ้นเนื้องอกมะเร็ง โดยมีส่วนของยางหล่อเบ้า (Casting)
ส�ำหรับเคลือบผิวแบบจ�ำลองทั้ง 2 แบบ และส่วนยาง
ฟองน�้ำส�ำหรับท�ำแบบจ�ำลองก้อนชิ้นเนื้องอกมะเร็งและ
แบบจ�ำลองหุ่นขาช่วยฝึกตัดชิ้นเนื้องอกมะเร็ง ซึ่งสูตรใน
การท�ำแบบจ�ำลองแสดงไว้ในตารางที่ 1 และ 2
ขั้นตอนการท�ำแบบจ�ำลองหุ่นช่วยฝึกตัดชิ้นเนื้อ
งอกมะเร็งจากยางธรรมชาติ ประกอบด้วย

* หัตถการทางการแพทย์ หมายถึงการรักษาผู้ป่วยโดยมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย เช่น การใช้เข็มเจาะน�้ำจาก
ช่องปอด การใส่สายสวนหัวใจ การฉีดยาเข้าในข้อ การผ่าตัดต่าง ๆ การเย็บบาดแผล เป็นต้น ส่วนหัตถการทางการพยาบาล หมายถึง
หัตถการขนาดเล็ก เช่น การเจาะเลือด การท�ำแผล การให้น�้ำเกลือ

ฟองอากาศและใชสารกอเจลอยางชา )Delayed-actio
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ลคาไนซ
นที
่ต
น
นที
่า
นขาขวา
ขาขวา
ที่ ต
1
ภาพจําลอง
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ผูปวยทีม
่ ป
ี ญหาเรือ
่ ง
กอนทีต
่ นขาขวา

1/ฝ1/
าฝ
ยวิ
จัยจและพั
ฒฒ
นาอุ
ตสาหกรรมยาง
ายวิ
ัยและพั
นาอุ
ตสาหกรรมยางการยางแห
การยางแหงงประเทศไทย
ประเทศไทย
1/ฝายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแหงประเทศไทย
2/หน
2/
วยออร
โธป
ดก
ิ ดสก
หน
วยออร
โธป
ิ เสนืเ้อ
นืงอกกระดู
้องอกกระดูกกและเนื
และเนื้อ้อเยื
เยื่อ่อเกี
เกี่ย่ยวพั
วพัน รพ.พระ
รพ.พระ

1/ฝายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

การยางแหงประเทศไทย

2/าหน
มงกุมงกุ
ฎเกล
ฎเกล
าวยออรโธปดก
ิ สเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน รพ.พระ
2/หนวยออรโธปดก
ิ สเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

มงกุฎเกลา

มงกุฎเกลา

ร
รูปท
ทางร
ท
ผูปว
ผ
กอน

รพ.พระ

ก

ภาพที่ 1 ภาพจ�ำลองทางรังสีและกายวิภาคผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งก้อนทีต่ น้ ขาขวา

1/ฝายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

การยางแห

ภาพที่ 2 เข็ม2/
ชิน้ เนือ้ ชนิดพิเศษทีป่ ลายคล้ายใบมีด เพือ่ ตัดและดึงชิน้ เนือ้ ทีค่ าดว่าเป็นเซลล์มะเร็งออกมาตรวจ
1/
หนจ
วยออร
โธปฒดนาอุ
ก
ิ สเนืต้อสาหกรรมยาง
งอกกระดูกและเนืการยา
้อเยื่อเก
ฝาตัดยวิ
ัยและพั

มงกุฎเกลา

2/หน
1. การท�ำแบบจ�ำลองก้
อนชิโ
้นเนืธป
้องอกมะเร็
ใช้เวลาในการปั่น 1 นาทีก
(ภาพที
่ 4)
วยออร
ดง ก
ิ สเ					
นื้องอกกระดู
และเนื
้อเย
				 1.1 ปั้นพิมพ์แบบจ�ำลองก้อนชิ้นเนื้องอกมะเร็ง
				 1.2 ผสมน�้ำยางข้น 60% กับสารเคมีตามสูตร
					 ยางหล่ อ เบ้ า (ตารางที่ 1) และบ่ ม ไว้ ที่
					 อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลาประมาณ 3 วัน
				 1.3 น�ำยางผสมสารเคมีสูตรยางหล่อเบ้า เทลง
					 ในแม่พิมพ์แบบจ�ำลองชิ้นเนื้องอกมะเร็ง
					 เพื่อไปเคลือบผิวแบบจ�ำลองก้อนชิ้นเนื้อ
					 งอกมะเร็ง ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้น
					 เทยางออกจากแม่พิมพ์ (ภาพที่ 3)
				 1.4 ผสมน�้ำยางข้น 60% กับโปแตสเซียมโอลิ					 เอต แล้วปั่นด้วยความเร็วให้ได้ฟองอากาศ

มงกุฎเกลา

				 1.5 เติมสารเคมีตามสูตรยางฟองน�้ำส�ำหรับท�ำ
					 แบบจ�ำลองก้อนเนือ้ งอกมะเร็ง (ตารางที่ 2)
				 1.6 เทน�้ำยางที่ผสมได้แล้วตามสูตรลงในแม่
					 พิมพ์ที่มียางหล่อเคลือบเบ้าผิวไว้แล้ว รอ
					 จนยางเซ็ตตัว (ภาพที่ 5)
				 1.7 อบยางที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน
					 1.30 ชั่วโมง
				 1.8 แกะยางออกจากแม่พิมพ์ น�ำมาตัดแต่ง
					 แล้วน�ำไปประกอบในส่วนของหุ่นขาต่อไป
					 (ภาพที่ 6)
2. ขั้ น ตอนแบบจ�ำลองหุ ่ น ขาช่ ว ยฝึ ก ตั ด ชิ้ น เนื้ อ
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ตารางที่ 1 สูตรยางหล่อเบ้
าตารางที
(Casting)
ส�ำหรับชเคลื
ลองก้
มะเร็งนหลั
ตารางที
่ 2 ผลของพื
่ 2 ผลของพื
คุมชคุดิอมนบผิ
ดิชนิ
นวชนิ
ดแบบจ�
ต่ดางๆต่
ต่าำงๆต่
อธาตุ
ออธาตุ
อนเนื
าหารในดิ
อ้อาหารในดิ
นหลั
งจากโค่
งจากโค่
นป่นาและมี
ป่าและก
1
และเคลือบผิวแบบจ�ำลองหุ่นขา เป็นเป็เวลา
นเวลา
4, 64,และ
6 และ
10 10
ปี ปี
ส่วนผสม
น�้ำยางข้น (60 เปอร์เซ็นต์ เนื้อยางแห้ง)
สารเพิ่มความเสถียรของน�้ำยาง (เทอริก)
สารเชื่อมโยงโมเลกุลยาง (ก�ำมะถัน)
สารตัวเร่งปฏิกิริยา (แซดดีอีซี)
สารป้องกันการเสื่อม (วิงสเตย์แอล)
สารปรับสี (ติตาเนียมไดออกไซด์)
สารตัวเติม (แคลเซียมคาร์บอเนต)
สารกระตุ้นปฏิกิริยา (ซิงค์ออกไซด์)
1

ปริมาณ
(ร้อยละโดยน�้ำหนัก)
80 - 90
0.1 - 0.5
2.0 - 2.5
1.0 - 2.0
0.5 - 1.5
4.0 - 20.0
2.0 - 5.0
1.0 - 2.5

บ่มเร่งทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง ประมาณ 3 วัน

ตารางที่ 2 สูตรยางฟองน�้ำ (Foaming) ส�ำหรับท�ำแบบจ�ำลองก้อนชิ้นเนื้องอกมะเร็ง
และหุ่นขาช่วยฝึกหัดตัดชิ้นเนื้องอกมะเร็ง
ส่วนผสม
น�้ำยางข้น (60 เปอร์เซ็นต์ เนื้อยางแห้ง)
สารช่วยให้เกิดฟอง (โปเเตสเซียมโอลิเอต)
สารเชื่อมโยงโมเลกุลยาง (ก�ำมะถัน)
สารตัวเร่งปฏิกิริยา (แซดดีอีซี และแซดเอ็มบีที)
สารป้องกันการเสื่อม (วิงสเตย์แอล)
สารกระตุ้นปฏิกิริยา (ซิงค์ออกไซด์)
สารเสริมการก่อเจล (ดีพีจี)
สารก่อให้เกิดเจล (เอสเอสเอฟ)

ปริมาณ
(ร้อยละโดยน�้ำหนัก)
85 - 95
1.0 - 5.0
1.5 - 2.5
0.5 - 2.0
1.0 - 2.0
4.0 - 6.0
0.5 - 2.0
0.5 - 2.0

แบบจําลองชิ้นเนือ
้ งอกมะเร็ง เพื่อไปเคลือบผิวแบบจําลองกอน
ชิ้นเนื้องอกมะเร็ง ทิ้งไวประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นเทยางออก
จากแมพิมพ
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1.4 ผสมน้ํายางขน 60% กับโปแตสแตสเซียมโอลิเอต แล					
วปน

ยางหล่ อ เบ้ า (ตารางที่ 1) และบ่ ม ไว้ ที่
การปลู
ะมีการปลู
กยาง
กยาง
					 อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลาประมาณ 3 วัน
				 2.3 น�ำน�้ำยางผสมสารเคมีสูตรหล่อเบ้า เทลง
					 ในแม่ พิ ม พ์ แ บบจ�ำลองหุ ่ น ขาเพื่ อ ไป
					 เคลือบผิวหุ่นขา ประมาณ 1 ชั่วโมง 30
					 นาที ให้ได้ความหนาตามต้องการ จากนั้น
					 เทยางออกจากแม่พิมพ์ (ภาพที่ 8)
				 2.4 ผสมน�้ำยางข้น 60% กับสารเคมีตามสูตร
ดวยความเร็วใหไดฟองอากาศ ใชเวลาในการปน 1 นาที
ยางฟองน�้ำ (ตารางที่ 2) จนครบ
1.4
1.4 ผสมน้
ผสมน้ําํายางข
ยางขนน60%
60%กักับบโปแตสแตสเซี
โปแตสแตสเซียยมโอลิ
มโอลิเอต
เอตแล
แลว					
วปปนน
ภาพที่ 3 การเคลือบผิวแบบจ�ำลองก้อนชิน้ เนือ้ มะเร็ง
				 2.5 เทน�้ำยางผสมสารเคมีสูตรยางฟองที่ได้ลง
รูปรูทีป่ ที
4 ่ ภาพแสดงการเติ
มสารเคมี
ผสมกั
บน้ําายางข
3 ภาพแสดงการเคลื
อบผิ
วแบบจํ
ลองกนอและป
นชิ้นน
					
ในพิ ม พ์ ข าประมาณ 2 ส่ ว น 3 จนถึ ง
ผสมด
เนื้อมะเร็
ง วยความเร็ว
					 ต�ำแหน่งที่ต้องการวางก้อนยาง รอจนยาง
					 แห้งจึงวางก้อนยางที่จะท�ำเป็นเนื้องอกลง
					 ไป (ภาพที่ 9)
1.5 เติมสารเคมีเหลือตามสูตรยางฟองน้ําสําหรับทําแบบจําลอง
				 2.6 ผสมน�้ ำ ยางตามสู ต รยางฟองน�้ ำ อี ก ครั้ ง
A ้องอกมะเร็ง ตามขอ 2 B
กอนเนื
					 เพื่อเททับก้อนเนื้องอก รอจนยางเซ็ตตัว
ภาพที
่
4
การเติ
ม
สารเคมี
ผ
สมกั
บ
น�
ำ
้
ยางข้
น
(A)
และปั
น
่
ผสมด้
ว
ยความเร็
ว
(B)
ด
ว
ยความเร็
ว
ให
ไ
ด
ฟ
องอากาศ
ใช
เ
วลาในการป
น

1
นาที
ด
ว
ยความเร็
ว
ให
ไ
ด
ฟ
องอากาศ
ใช
เ
วลาในการป
น

1
นาที
1.6 เทน้ํายางที่ผสมไดแลวตามสูตรลงในแมพิมพที่มียางหล
อ
					
(ภาพที่ 10)
				 2.7 อบยางที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน
รูรูปปทีที่ 4่ 4ภาพแสดงการเติ
นน
ภาพแสดงการเติมมสารเคมี
สารเคมีผผสมกั
สมกับบน้น้ําํายางข
ยางขนนและป
และป
					
3 ชั่วโมง (ภาพที่ 11)
ผสมด
ผสมดววยความเร็
ยความเร็วว
				 2.8 แกะยางออกจากแม่พิมพ์ น�ำมาตัดแต่ง ซัก
					 ล้างและพ่นสี (ภาพที่ 12)

ยางที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 1.30 ชั่วโมง

1.5
1.5 เติเติมมสารเคมี
สารเคมีเหลื
เหลืออตามสู
ตามสูตตรยางฟองน้
รยางฟองน้ําําสํสําาหรั
หรับบทํทําาแบบจํ
แบบจําาลอง
ลอง
5 การเทน�
สพ
ตู ต
รยางฟองลงในแบบพิ
มพ์า
ทมี่ ยี มาตั
างหล่อ
เคลือบเบภาพที
าผิว่ ไว
แลว ำ้ ยางผสมสารเคมี
รอจนยางเซ็
ตัิม
ว พ นํ
ะยาออกจากแม
ด
แตง ผลการด�
แลวำเนินํนางานไปประกอบใ
กกอเคลื
้อ้องอกมะเร็
อนเนื
นเนื
ตามขออ22
อบเบ้
าไว้งอกมะเร็
แล้ว งงตามข

เมื่ อ ได้ แ บบจ�ำลองหุ ่ น ขาช่ ว ยฝึ ก ตั ด ชิ้ น เนื้ อ งอก
ําํายางที
แแลลววตามสู
พพิมิมพพทที่มี่มียียางหล
ออ งม
1.6
ยางที่ผ่ผสมได
สมได
ตามสูตตรลงในแม
รลงในแม
างหล
รู1.6
ป
ทีเทน้
่ 5เทน้
ภาพการเทน้
ํายางผสมสารเคมี
สูตรยางฟองลงในแบบพิ
มะเร็
แล้พว ทดลองน�ำมาตัดตามขวางเพื่อดูลักษณะของ
ที่มียางหลอเคลือบเบาไวแลว
แบบก้อนเนื้อและขา และเมื่อทดลองใช้อุปกรณ์ทางการ
แพทย์ในการเจาะ และตัดแบบจ�ำลองก้อนชิ้นเนื้อมะเร็ง
พบว่า สามารถใช้อุปกรณ์ในการเจาะหุ่นจ�ำลองขาจน
ทะลุถึงก้อนชิ้นเนื้อมะเร็งและตัดเอาเนื้อเยื่อของชิ้นเนื้อ
มะเร็งออกมาได้

เคลื
เคลืออบเบ
บเบาาผิผิววไว
ไวแแลลวว รอจนยางเซ็
รอจนยางเซ็ตตตัตัวว

ผลส�ำเร็จและความคุ้มค่า

รูรูปปทีที่ 5่ 5ภาพการเทน้
ภาพการเทน้ําํายางผสมสารเคมี
ยางผสมสารเคมีสสูตูตรยางฟองลงในแบบพิ
รยางฟองลงในแบบพิมมพ
พ
แบบจ�ำลองหุ
่นขาช่วยฝึกตัดชิ้นเนื้องอกมะเร็งที่ได้
ภาพที
่
6
แบบจ�
ำ
ลองก้
อ
นเนื
อ
้
งอกมะเร็
ง
ก่
อ
นใส่
ไ
ว้
ใ
นแบบจ�
ำ
ลองหุ
น
่
ขา
ทีที่ม่มียียางหล
างหลออเคลื
เคลืออบเบ
บเบาาไว
ไวแแลลวว

นขาตอไป

				 งอกมะเร็ง
				 2.1 ปั้นพิมพ์แบบจ�ำลองหุ่นขาช่วยฝึกตัดชิ้น
					 เนื้องอกมะเร็ง (ภาพที่ 7)
				 2.2 ผสมน�้ำยางข้น 60% กับสารเคมีตามสูตร

สามารถน�ำมาให้นักศึกษาแพทย์ใช้ฝึก การเจาะและตัด
ชิ้นเนื้อได้อย่างเหมาะสม ในการฝึกตัดชิ้นเนื้อเยื่อของ
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ แ ต่ ล ะครั้ ง จ�ำเป็ น ต้ อ งใช้ เ ข็ ม เจาะหุ ่ น
ท�ำให้หุ่นจ�ำลองมีการเสื่อมสภาพลงไป ซึ่งหุ่น 1 ตัว
สามารถใช้ฝึกได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ดังนั้น การผลิตผลิตภัณฑ์

6 ภาพแสดงแบบจําลองกอนเนื้องอกมะเร็งกอนใสไวใน
ลองหุนขา

ขานพิมพแบบจําลองหุน
2.1 ป
 ขาชวยฝกตัด

รู2.4
ปทีรู่ําป
9ผสมน้
ํายางผสมสารเคมี
รยางฟองลงในเบ
าอ
ทีแสดงการเทน้
่ 9 แสดงการเทน้
ํายางผสมสารเคมี
สูตรยางฟองลงในเบ
า2
60%
กับสารเคมี
ามสู
ตรยางฟองน้
ําตา
2.4 ผสมน้
ยางข
นํายางข
60%นกั
บสารเคมี
ตามสูสตูตต
รยางฟองน้
ําตามข
การวางก
อนเนื
้อลงใน
เบาพิ
าลองหุ
น น
พ และ
การวางก
อนเนื
้อลงใน
เบมาพพิแมบบจํ
พแบบจํ
าลองหุ
จนครบจนครบ พิมพพิมและ
ขา ขา

เทน้ํายางผสมสารเคมี
สูตรยางฟองที
ไ
่ ดล
มพขาปร
2.5 เทน้2.5
ํายางผสมสารเคมี
สูตรยางฟองที
ไ
่ ดลงในพิ
มงในพิ
พขาประมาณ
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รูปทีํา่ อี7กครัแสดงเบ
มพ
2.6 ผสมน้ํายางตามสูตรยางฟองน้
้ง เพือ
่ เททับากพิ
อนเน
งอก รอจนยางเซ็ตตัว
2.6 2.6
ผสมน้
ํายางตามสู
ตรยางฟองน้
ําอีกําครั
เพื้งอ
่ เพื
เททั
บกอบนเนื
้อ ้อ
ผสมน้
ํายางตามสู
ตรยางฟองน้
อีก้งครั
อ
่ เททั
กอนเนื
งอกงอก
รอจนยางเซ็
ตตัวตตัว
รอจนยางเซ็

ฝกตัดชิน
้ เนื้องอกมะเ

รูปทีรู่ ป
10
ํายางผสมสารเคมี
สูตรยางฟองลงในเบ
าพิมาพพิมพ
ที่ แสดงการเทน้
10 แสดงการเทน้
ํายางผสมสารเคมี
สูตรยางฟองลงในเบ
แบบจํ
าลองหุ
นขานเพื
เททั
บกอบนเนื
้อ ้อ
แบบจํ
าลองหุ
ขา่อเพื
่อเททั
กอนเนื

ภาพที
ำ้ ยางผสมสารเคมี
สงตู รยางฟองลงในเบ้
าพิมพ์ และการวาง
2 ส
วน่ 93
งตํงที
าแหน
ที่ตอ
 งการวางก
อรอจนยางแห
นยาง รอจนยา
2 สวน 3
จนถึ
งการเทน�
ตํจนถึ
าแหน
่ตอ
 งการวางก
อนยาง
ง
ก้อนเนือ้ ลงในเบ้าพิมพ์แบบจ�ำลองหุน่ ขา
วางกอ่จ
นยางที
นเนื้องอกลงไป
จึงวางกจึองนยางที
ะทําเป่จนะทํ
เนืา้อเป
งอกลงไป

รูปที่ 10
แสดงการเทน้
สูตรยางฟองลงในเบ
าพิมพ้น
นาที
ใหไดําคยางผสมสารเคมี
วามหนาตามต
องการ จากนั
แบบจําลองหุนขา เพื่อเททับกอนเนื้อ
2.7 2.7
อบยางที
่อุณหภู
ิ 100
องศาเซลเซี
ยส นาน
3 ชั3
่วโมง
อบยางที
่อุณมหภู
มิ 100
องศาเซลเซี
ยส นาน
ชั่วโมง

แมพิมพ

ภาพที่ 7 เบ้าพิมพ์แบบจ�ำลองหุน่ ขาช่วยฝึกตัดชิน้ เนือ้ งอกมะเร็ง

ภาพที่ 10 การเทน�ำ้ ยางผสมสารเคมีสตู รยางฟองลงในเบ้าพิมพ์แบบจ�ำลอง
หุน่ ขา เพือ่ เททับก้อนเนือ้

2.7 อบยางที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง
รูปทีรู่ ป
11
าลองหุ
นขาฝ
กตัดกชิตัน
้ ดมะเร็
ง ง
ที่ แสดงการอบยางแบบจํ
11 แสดงการอบยางแบบจํ
าลองหุ
นขาฝ
ชิน
้ มะเร็

2.8 2.8
แกะยางออกจากแม
พิมพพิม
นํพ
ามาตั
ดแตดงแต
ซัก
นสี นสี
แกะยางออกจากแม
นํามาตั
ง ลซัากงและพ
ลางและพ

รูปที่ 8 แสดงการเค
พิมพแบบจําลองหุน
 ขา
2.2 ผสมน้ํายางขน 60% กับสารเคมี
ตดาม
ชวยฝกตั
ช
ภาพที่ 11 อบยางแบบจ�ำลองหุน่ ขาฝึกตัดชิน้ มะเร็งในตูอ้ บ

1 และบมไวที่อุณหภู
ิหองเป
ยางฟองน�ม
้ ำ แบบจ�ำลองหุ
่ น ขาช่ ว ยฝึน
ก ตั ดระยะเวล
ชิ้ น เนื้ อ งอก
รูปที่ 11

มะเร็งจึงมีความคุ้มค่าที่จะลงทุนเพื่อน�ำมาผลิตขายต่อ
ไปในอนาคต โดยมีปริมาณความต้องการประมาณ 100แสดงการอบยางแบบจํ
้ มะเร็ง
200 ชุา
ด/ปีลองหุนขาฝกตัดชิน

2.3 นําน้ํายางผสมสารเคมีสูตรหลอเบา เ
ภาพที่ 8 การเคลือบน�ำ้ ยางลงในเบ้าพิมพ์แบบจ�ำลองหุน่ ขา
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ภาพที่ 12 ชิน้ งานผลิตภัณฑ์ยางแบบจ�ำลองหุน่ ขาฝึกตัดชิน้ มะเร็ง หลังอบแห้งและตกแต่งแล้ว

รูปที่ 12 แสดงชิ้นงานผลิตภัณฑยางแบบจําลองหุน
 ขาฝกตัดชิน
้

ที่ 12 แสดงชิ้นงานผลิตภัณฑยางแบบจําลองหุน
 ขาฝกตัดชิน
้
มะเร็ง หลังอบแหงและตกแตงแลว
ลังอบแหงและตกแตงแลว

ผลการดําAเนินงาน

B

ภาพที่ 13 การตัดชิน้ งานผลิตภัณฑ์ยางแบบจ�ำลองหุน่ ขาฝึกตัดชิน้ มะเร็งตามขวาง (A) และจุดทีส่ ามารถใช้ในการฝึกหัด (B)
าเนินงาน
เมื่อไดแบบจําลองหุนขาชวยฝกตัดชิน
้ เนื้องอกมะเร็งแลว

ทน
ี่จะได้
รับ ่อ
ยนแพทย์
ตา่ ง ๆ้อง
ในประเทศไทย
ทดลองนํ
ามาตัาดประโยชน์
ตามขวางเพื
ลักกษณะของแบบก
อนเนื
และขา
มื่อไดแบบจํ
ลองหุ
ขาช
วดู
ยฝ
ตัได้ดโดยกระจายไปตามโรงเรี
ชิน
้ เนื้องอกมะเร็
แลว และ
1. สามารถน�ำมาใช้ฝึกเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจ�ำ
3. สามารถผลิตน�ำไปขายเพื่อเป็นเครื่องมือฝึก
มื
อ
่
ทดลองใช
อ
ป
ุ
กรณ
ท
างการแพทย
ใ
นการเจาะและตั
ดแบบจําและ
ลองกอน
ามาตัดบ้ตามขวางเพื
่อดูลง ักษณะของแบบก
อนเนื
้อและขา
าน และแพทย์ต่อยอดอนุสาขามะเร็
ทักษะแพทย์ได้ในอนาคต
ทั้งในประเทศและประชาคม
2. งสามารถใช้
เป็นาเครืสามารถใช
่องทดสอบทักษะของแพทย์
อาเซียนในการเจาะหุน
ชิ้นเนื้ออมะเร็
พบว
อนการเจาะและตั
ุปกรณ
 จําลองขาจนทะ
องใช
ป
ุ
กรณ
ท
างการแพทย
ใ
ด
แบบจํ
าลองกาอลอ
น
รู
ป
ที
่
13
แสดงการตั
ด
ชิ
น
้
งานผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ
ย
างแบบจํ
ทีง่ก13
แสดงการตั
ดชิ้นดงานผลิ
ตอ่ ภัของชิ
ณฑ้นยเนื
างแบบจํ
าลองหุนขา
ถึ
อ
นชิ
น
้
เนื
อ
้
มะเร็
ง
และตั
เอาเนื
อ
้
เยื
อ
้
มะเร็
ง
ออกมาได
ะเร็ง พบวาสามารถใชอุปกรณในการเจาะหุน
 จําลองขาจนทะลุ

ตัดชิง้นตามขวาง
มะเร็งตามขวาง
และจุ
ดที่สามารถใช
ในก
ตั
ด
ชิ
น
้
มะเร็
และจุ
ด
ที
ส
่
ามารถใช
ใ
นการฝ
นเนื้อมะเร็งและตัดเอาเนื้อเยือ
่ ของชิ้นเนื้อมะเร็งออกมาได กห

ลสําเร็จและความคุ
จและความคุ
มคา มคา
ลองหุ
ขาช
ว ยฝ
ด้ อชิงอกมะเร็
้ น เนื้ อ งอกมะเร็
แบบจํ าแบบจํ
ลองหุา น
ขาช น
ว ยฝ
ก ตั
ด ชิก
้ นตัเนื
ง ที่ ไ ด สง าท
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้เขียน
วารสารยางพารา เป็ น วารสารทางวิ ช าการที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท�ำสวนยาง การแปรรู ป ยาง และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง โดยมี ส ถาบั น วิ จั ย ยาง การยางแห่ ง
ประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบ
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารยางพารา เป็นความ
เรียงทางวิชาการซึ่งได้จากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
และวิ จั ย ตลอดจนประสบการณ์ ที่ ไ ด้ จ ากการท�ำงาน
เกี่ยวกับยางพารา โดยผู้เขียนนอกจากเป็นนักวิชาการ
ของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทยแล้ว ผู้
เขียนจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่ท�ำงานเกี่ยวกับยางพารา หรือ
แม้นกระทั่งนักวิชาการอิสระ ก็สามารถส่งเรื่องมาเพื่อให้
พิจารณาตีพิมพ์ได้
วารสารยางพารา เป็นวารสารราย 3 เดือน คือ
ฉบับ มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฏาคมกันยายน และ ตุลาคม-ธันวาคม ออกเผยแพร่ใน 2 ช่อง
ทางคือ ช่องทางแรก จัดพิมพ์เป็นเล่ม ขนาดกระทัดรัด
จ�ำนวน 48 หน้า บนกระดาษอาร์ต มีภาพ 4 สีประกอบ
อีกช่องทางหนึ่ง จัดท�ำในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ชื่อ
ว่า "วารสารยางพารา (ฉบับอิเล็กทรอนิส์)" เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ www.rubber.co.th. หรือ www.raot.co.th

การเตรียมต้นฉบับ

ต้นฉบับ
พิมพ์หน้าเดียวบนกระดาษขนาด A4 ใช้ฟอนด์ที่
นิยมใช้ทั่วไป เช่น TH Sarabun New, Angsana New
เป็นต้น แต่ตัวเลขที่ใช้พิมพ์ต้องเป็นเลขอารบิคเท่านั้น
ชื่อเรื่อง
ควรกะทัดรัด แต่สื่อถึงเนื้อหาได้ดี

ชื่อผู้เขียน
ใช้ชื่อเต็มกับสถานที่ท�ำงานของผู้เขียนแต่ละคน
พร้อมกับระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ E-mail address
ของผู้เขียนที่จะเป็นผู้ติดต่อกับทางวารสารยางพารา
เนื้อหา
ประกอบด้วยหัวข้อหลักตามล�ำดับดังนี้
1. ค�ำน�ำ เป็นการเกริ่นน�ำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จะน�ำเข้าสู่เนื้อหาหรือตัวเรื่อง (ไม่ต้องใส่หัวข้อ "ค�ำน�ำ")
2. ตัวเรื่อง
			 2.1 น�ำเสนอรายละเอียดของเรื่องตามล�ำดับ
ควรแบ่งเป็น หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย
			 2.2 ควรเรียบเรียงเนื้อหาของบทความโดยใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย เนื่องจากผู้อ่านวารสารยางพารามี
หลายระดั บ ทั้ ง นั ก วิ ช าการ เจ้ า ของสวนยาง และ
ประชาชนทั่วไป
			 2.3 ค�ำศัพท์ใดที่เป็นค�ำศัพท์เฉพาะ โดยเฉพาะ
ค�ำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ควรอธิบายค�ำศัพท์นั้นใน
ลักษณะของเชิงอรรถ (Footnote)
			 2.4 ในกรณีที่บทความมีภาพ หรือตาราง ควร
ระบุต�ำแหน่งของภาพและตารางในเนื้อหา โดยระบุไว้ใน
วงเล็บ เช่น ...... (ตารางที่ 1) หรือ ....... (ภาพที่ 1)
			 2.5 ส�ำหรั บ ตาราง ควรให้ ร ายละเอี ย ดของ
ข้อมูลในตารางให้มากที่สุด เช่น หน่วยของข้อมูล ที่มา
ของข้อมูล หมายเหตุต่าง ๆ
3. บทสรุป หรือสรุปวิจารณ์ เป็นการสรุปสาระ
ส�ำคัญทั้งหมดของเรื่องที่ควรเน้น และอาจจะเสนอข้อคิด
เห็นและวิจารณ์
4. ค�ำขอบคุณ อาจมี หรือไม่มีก็ได้ เป็นการแสดง
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ค�ำขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือ เช่น ให้ข้อมูล รูปภาพ ฯลฯ
แต่มิได้เป็นผู้ร่วมเขียน
5. เอกสารอ้ า งอิ ง /บรรณานุ ก รม ในกรณี ข อง
เอกสารอ้างอิง ให้ แสดงเฉพาะเอกสารที่ใช้อ้ างอิงใน
เนื้อหาเท่านั้น ส�ำหรับบรรณานุกรม เป็นรายการเอกสาร
ที่น�ำมาใช้ในการเขียนบทความ แต่ไม่ได้อ้างอิงในเนื้อหา
6. ภาคผนวก ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล หรื อ ตารางที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยตรง แต่ใช้เพื่อขยายความหรือ
ท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงในเนื้อหา
ใช้ระบบชื่อ และปี ตัวอย่างเช่น
ภาษาไทย ใช้ชื่อต้น-ปี พ.ศ.
- ปรีดิ์เปรม (2557) หรือ (ปรีดิ์เปรม, 2557)
- อารมณ์ และสมคิด (2559) หรือ (อารมณ์ และ
สมคิด, 2559)
กรณีที่มีผู้เขียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ใช้และคณะ
ต่อท้ายผู้เขียนคนแรก ตัวอย่าง
- สุรชัย และคณะ (2557) หรือ (สุรชัย และคณะ,
2557)
หมายเหตุ: ในกรณีที่ต้องอ้างถึงผู้เขียนคนเดียวกัน
หรือคณะเดียวกัน และมีปี พ.ศ. เดียวกันให้ใช้อักษร ก,
ข, ค ต่อท้ายปี พ.ศ. เช่น
- อารมณ์ และคณะ (2554 ก), หรือ (อารมณ์ และ
คณะ, 2554 ข)
ภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อสกุล-ปี ค.ศ.
- Haase (2008) หรือ (Haase, 2008)
- John and Matthan (2012) หรือ (John and
Matthan, 2012)
กรณีที่มีผู้เขียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ใช้ et al. ต่อ
ท้ายผู้เขียนคนแรก
- Dickson et al. (1960) หรือ (Dickson et al.,
1960)
หมายเหตุ: ในกรณีที่ต้องอ้างถึงผู้เขียนคนเดียวกัน
หรือคณะเดียวกัน และมีปี ค.ศ. เดียวกัน ให้ใช้อักษร a,
b, c ต่อท้ายปี ค.ศ. เช่น
- Jacob et al.(1996 a), (Jacob et al.,1996 b)

การอ้างอิงจากวารสาร
ให้เรียงล�ำดับตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) ชื่อผู้วิจัย
2) ปีที่พิมพ์ (ปี พ.ศ. ส�ำหรับภาษาไทย ปี ค.ศ.
ส�ำหรับภาษาอังกฤษ)
3) ชื่อเรื่อง
4) ชื่อวารสาร (ชื่อเต็ม หรือค�ำย่อที่ก�ำหนด)
5) ฉบับที่ (Volume number) และเล่มที่ (Issue
number) (ถ้ามี)
6) หน้า (หมายเลขหน้าแรก-หน้าสุดท้ายของเรื่อง)
การพิมพ์ชื่อผู้วิจัยส�ำหรับวารสารภาษาไทย ใช้ชื่อนามสกุ ล ส่ ว นวารสารภาษาอั ง กฤษ เฉพาะคนแรก
เท่ า นั้ น ขึ้ น ต้ น ด้ ว ยนามสกุ ล แล้ ว คั่ น ด้ ว ยเครื่ อ งหมาย
จุลภาค ตามด้วยชื่อต้นและชื่อกลาง (ถ้ามี) และในกรณี
ที่มีผู้วิจัยหลายคน ให้ใช้ และ (ภาษาไทย) และ and
(ภาษาอังกฤษ) น�ำหน้าคนสุดท้าย
ตัวอย่าง (ภาษาไทย):
สุมนา แจ่มเหมือน, พรทิพย์ ประกายมณีวงศ์ และ นุชนาฏ ณ ระนอง. 2557. การผลิตท่อน�้ำซึมส�ำหรับ
ใช้ในการเกษตร. ว. ยางพารา 35(4): 38-46.
ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):
Chandrashekar, T. R., M. R. Jana, Joseph Thomas,
K. R. Vijayakumar and M. R. Sethuraj. 1990.
Seasonal changes in physiological characteristics and yield in newly opened trees of
Hevea brasiliensis in North Konkan, Indian. J.
Nat. Rubb. Res.3(2): 88-97.
การอ้างอิงจากหนังสือ หรือต�ำรา
ให้เรียงล�ำดับตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) ชื่อผู้แต่ง
2) ปีที่พิมพ์
3) ชื่อหนังสือ
4) พิมพ์ครั้งที่ (Edition number) (ถ้ามี)
5) ส�ำนักพิมพ์ และสถานที่พิมพ์
ตัวอย่าง (ภาษาไทย):
นุชนารถ กังพิศดาร. 2552. การจัดการสวนยางพารา
อย่างยั่งยืน: ดิน น�้ำ และธาตุอาหารพืช. โรงพิมพ์
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ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด:
กรุงเทพมหานคร.
ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):
Brydson, J. A. 1978. Rubber Chemistry. Applied
Science Publishers: London.
ในกรณีเป็นบทหนึ่งของหนังสือ
Paardekooper, E. C. 1989. Exploitation of the rubber tree. In: Webter, C. C. and W. J. Baulkwill
(eds.) Rubber. John Wiley & Son, Inc.: New
York. pp. 349-414.
เอกสารรวมเล่ม/รายงานเสนอในการประชุมสัมมนา
ให้เรียงล�ำดับตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1) ชื่อผู้วิจัย
2) ปีที่ตีพิมพ์
3) ชื่อเรื่อง
4) ชื่อการประชุมสัมมนา
5) สถานที่ และวัน เดือน ปี ที่จัดประชุมสัมมนา
ตัวอย่าง (ภาษาไทย):
พิศมัย จันทุมา. 2544. สรีรวิทยาของต้นยางกับระบบ
กรี ด . รายงานการประชุ ม วิ ช าการยางพารา
ประจ�ำปี 2544 ครั้งที่ 1. เชียงใหม่, 20-22 กุมภาพันธ์ 2544: 78-89.
ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):
Pakianathan, S. W., R. L. Wain and E. K. Ng. 1975.
Studies on displacement area on tapping in
mature Hevea trees. Proc.Int. Rubb. Conf.
1975 (Volume Two). Kuala Lumpur, 20-25
October 1975: 225-248.
วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์ สาขา
วิชา มหาวิทยาลัย ชื่อเมือง
ตัวอย่าง (ภาษาไทย):
ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์. 2523. ปัญหาบางประการที่มีผล
ต่อการส่งเสริมการผลิตต้นยางติดตาพันธุ์ดีของ
ประเทศไทย. วิ ท ยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรุงเทพมหานคร.
ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):
Gomez, J. B. 1966. Electron microscopic studies on
the development of latex vessels in Hevea
brasiliensis Muell. Arg. Ph.D. Thesis,
University of Leeds: Leeds.
กรณีอา้ งอิงจากเว็บไซต์
ควรเลือกที่เป็นข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐบาล
หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ โดยเรียง
ล�ำดับตามองค์ประกอบดังนี้
ชื่อผู้เขียน/หน่วยงาน ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง แหล่งที่มา
หรือเข้าถึง หรือชื่อเว็บไซต์ วันเดือนปีที่สืบค้นข้อมูล
ตัวอย่าง (ภาษาไทย):
ทิพยรัตน์ หาญสืบสาย. 2539. การดัดแปลงยีน... ส�ำคัญ
ไฉน. แหล่งข้อมูล: http://learn.in.th/god t.html.
ค้นเมื่อ กันยายน 2547.
ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):
Bryant, P. 1999. Biodiversity and Conservation.
Available: www.darwin.bio.uci.edu/~sustain/
bio65/Tiltpage.htm.Accessed October 4,
1999.
FDA. 2001. Effect of the use of antimicrobials in
food-producing animals on pathogen load:
Systematic review of the published literature.
Available: http://www.fda.gov/cvm/antimicro
bial/pathpt.pdf. Accessed December 14,
2001.
กรณีอา้ งจากตัวบุคคล
ควรใช้กับบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ
หรือสังคมให้เรียงล�ำดับตามองค์ประกอบดังนี้
1) ชื่อผู้ติดต่อ
2) ปีที่ติดต่อ
3) ค�ำว่า "ติดต่อส่วนตัว"
4) สถานที่
		ตัวอย่าง (ภาษาไทย):
วิชิต ลี้ประเสริฐ. 2560. ติดต่อส่วนตัว. บุรีรัมย์.		
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ตัวอย่าง (ภาษาอังกฤษ):
Hebant, C. 1981. Private communication. Universite
Montpellier.
หมายเหตุ: การท�ำรายการเอกสารอ้างอิง ให้เรียงล�ำดับ
เอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และเรียงตามตัว
อักษรตัวแรกของชื่อคนแรก ไม่ต้องใส่เลขที่ก�ำกับข้าง
หน้า

การส่งต้นฉบับ

ส่งต้นฉบับที่ได้รับการตรวจทานความถูกต้องแล้ว
มายังบรรณาธิการวารสารยางพารา (ดร.วิทยา พรหมมี)
ที่ E-mail address: wittayasrrc@hotmail.com

การตรวจต้นฉบับ

ทางกองบรรณาธิการจะท�ำหน้าที่ตรวจต้นฉบับ
จากผู้เขียนที่ส่งมาเพื่อแก้ไขปรับปรุงบทความให้มีความ
ถู ก ต้ อ งและสมบรู ณ ์ ทั้ ง ในรู ป แบบและเนื้ อ หาตามที่
วารสารยางพาราได้จัดวางไว้ ทั้งนี้ ผู้เขียนต้องให้ความ
ร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขบทความ เช่น การส่งข้อมูล
หรือภาพ มาให้เพิ่มเติมตามที่กองบรรณาธิการหรือผู้
ตรวจแก้ไขขอไป
ทางกองบรรณาธิ ก ารขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการตรวจ
แก้ ไ ขบทความที่ ส ่ ง มาตี พิ ม พ์ ทุ ก เรื่ อ งตามแต่ จ ะเห็ น
สมควร ในกรณี ที่ จ�ำเป็ น ทางกองบรรณาธิ ก ารจะส่ ง
ต้ น ฉบั บ ที่ แ ก้ ไ ขแล้ ว กลั บ คื น ให้ ผู ้ เ ขี ย นพิ จ าณาอี ก ครั้ ง
ก่อนที่จะลงตีพิมพ์ลงในวารสาร

