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          สารบัญ

บทความ

แบบจำ�ลองหุ่นข�ช่วยฝึกตัดชิ้นเนื้องอกมะเร็ง

คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้เขียน

ก�รศึกษ�ระบบโลจิสติกส์ย�งพ�ร�ของไทย
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ก�รระบ�ดของโรคใบร่วงที่เกิดจ�กเชื้อร�ไฟทอบทอร� 
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2.4 ผสมน้ํายางขน 60% กบัสารเคมีตามสูตรยางฟองน้ําตามขอ 2 

จนครบ  
2.5 เทน้ํายางผสมสารเคมีสูตรยางฟองทีไ่ดลงในพิมพขาประมาณ 

2 สวน 3  จนถึงตําแหนงที่ตองการวางกอนยาง รอจนยางแหง
จึงวางกอนยางที่จะทําเปนเนื้องอกลงไป    

ภาพปก: ลักษณะอ�ก�รของโรคใบร่วงที่เกิดจ�กเชื้อร�ไฟทอบทอร�แสดงได้

เด่นชัดที่ใบ โดยปร�กฏรอยแผลชำ้�สีนำ้�ต�ลเข้มถึงดำ�ต�มคว�มย�วของก้�นใบ 

และมีหยดนำ้�ย�งเก�ะติดอยู่ 



บทบรรณาธิการ

 ก�รทำ�สวนย�งในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศไทย 

มีปัญห�และอุปสรรคแตกต่�งกันไป  หลัก ๆ แล้วขึ้นอยู่

กับดิน และสภ�พภูมิอ�ก�ศ และทั้งสองเรื่องก็มีคว�ม

เชื่อมโยงกัน เช่น ถึงแม้ว่�จะได้รับนำ้�ฝนม�ก แต่ถ้�ดินมี

ลักษณะเป็นทร�ย ปร�ศจ�กอินทรียวัตถุ พ้ืนที่น้ันย่อม

แย่กว่�พ้ืนที่ท่ีได้รับนำ้�ฝนน้อยกว่� แต่ดินท่ีมีลักษณะ

ร่วนเหนียว  

 อย ่�งไรก็ต�ม ป ัญห�เรื่องดินยังพอที่แก ้ไข 

ปรับปรุงได้ในระดับหนึ่ง เช่น ถ้�ดินข�ดอินทรียวัตถุ ก็ใส่

ปุ๋ยคอก หรืือปลูกพืชบำ�รุงดิน หรือถ้�ข�ดธ�ตุอ�ห�รก็ใส่

ปุ๋ยเคมี เหล่�นี้เป็นต้น

 แต่ในกรณีของสภ�พอ�ก�ศ ไม่ส�ม�รถควบคุม

หรือเปล่ียนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับตำ�แหน่งท่ีตั้งของพ้ืนท่ี

ปลูกย�ง เช่น ถ้�ปลูกย�งในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

หรือภ�คเหนือ ต้นย�งย่อมไดัรับปริม�ณนำ้�ฝนน้อยกว่�

ท�งภ�คใต้

 แม้ในส่วนของภ�คใต้ ก็ใช่ว่�จะมีปริม�ณนำ้�ฝน

ใกล้เคียงกัน บ�งส่วนของของภ�คใต้ โดยเฉพ�ะท�ง

แถบจังหวัดระนอง และบ�งส่วนของจังหวัดพังง� จะมี

ปริม�ณนำ้�ฝนต่อปีค่อนข้�งสูง บ�งปีมีปริม�ณม�กกว่� 

4,000 มิลลิเมตร ดังท่ีกล่�วข�นจังหวัดระนองว่� "ฝน

แปดแดดสี่" 

 ก�รท่ีพ้ืนท่ีดังกล่�วมีฝนตกชุก ย่อมเอื้อต่อก�ร

เจริญเติบโตของเช้ือร� ท่ีสำ�คัญคือเชื้อร�ท่ีเป็นส�เหตุ

ทำ�ให้ใบร่วง หรือท่ีรู ้จักในน�มของโรคใบร่วงไฟทอบ-

ทอร� เป็นโรคที่เกิดข้ึนประจำ�ในพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกชุก อย่�ง

เช่นจังหวัดระนอง และบ�งพื้นที่ของจังหวัดพังง� เมื่อต้น

ย�งเป็นโรค ใบจะร่วง ม�กน้อยขึ้นอยู่กับระดับคว�ม

รุนแรงของโรค และพันธุ์ย�งที่ใช้ปลูก ก่อให้เกิดคว�ม

เสียห�ยท�งเศรษฐกิจอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 ดังน้ัน ว�รส�รย�งพ�ร�ฉบับน้ีจึงนำ�เสนอเนื้อห�

ส�ระของโรคใบร่วงที่เกิดจ�กเชื้อร�ไฟทอบทอร� ผ่�น

ท�งโครงก�รวิจัยเรื่องโรคท่ีได้ทำ�เสร็จสิ้นสมบรูณ์ม�

หล�ยปีแล้ว แต่เรื่องดังกล่�วแทบจะไม่ได้รับก�รเผย

แพร่ เพื่อให้ฝ่�ยต่�ง ๆ ไม่ว่�จะเป็นช�วสวน นักวิช�ก�ร 

นักบริห�ร ได้รับรู้ เข้�ใจถึงส�เหตุ และผลเสียห�ยที่จะ

ต�มม� โดยต้องห�หนท�งในก�รลดคว�มเสียห�ย 

ที่สำ�คัญอย่�งย่ิงคือในเรื่องของพันธุ์ย�งที่จะใช้แนะนำ�

ให้ปลูกในพื้นที่ที่มีโรคนี้ระบ�ดเป็นประจำ�

 ในพ้ืนที่ที่มีฝนตกชุกอย่�งเช ่นจังหวัดระนอง 

นอกจ�กจะประสบกับปัญห�เรื่องโรคใบร่วงไฟทอบ-

ทอร�แล้ว ยังมีปัญห�อื่น ๆ ต�มม�อีก เช่น จำ�นวนวัน

กรีดมีน้อย ดังน้ัน จึงต้องมีระบบกรีดท่ีแตกต่�งไปจ�ก

พื้นที่อื่น ๆ แม้กระทั่งต้องทำ�ร่มกันฝนให้กับต้นย�ง 

 จ�กที่กล่�วม�ข้�งต้น จะเห็นคว�มสำ�คัญของก�ร

ทำ� zoning กล่�วคือ พื้นที่ไหนเป็นอย่�งไร ก็ต้องปรับให้

เข้�กับพ้ืนท่ีตรงน้ัน ในพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกชุกก็ย่อมมีก�ร

บริห�รจัดก�รแตกต่�งกับในพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกน้อย และถ้�

รวมปัจจัยเรื่องดินเข้�ม�เก่ียวข้องด้วยแล้ว ก็จะมีคว�ม

สลับซับซ้อนม�กยิ่งขึ้น

          ดร.วิทย�  พรหมมี

                                                                บรรณ�ธิก�ร
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 โรคใบร่วงที่เกิดจ�กเชื้อร�ไฟทอบทอร� (Phy-

tophthora botryosa Chee,  P. palmivora (Butl.) Bult.)  

มักปร�กฏระบ�ดในช่วงฤดูฝนของทุกปี ทำ�ให้ใบย�งร่วง 

และเข้�ทำ�ล�ยหน้�กรีด  ต้นย�งที่เป็นโรคใบร่วงจ�กเชื้อ

ร�ไฟทอบทอร� จะไม่ผลิใบย�งออกม�ใหม่ในปีนั้น ๆ 

จนกว่�จะถึงฤดูผลิใบใหม่ ยกเว้นต้นย�งที่เป็นโรคใบร่วง

จนหมดต้น จะผลิใบใหม่ออกม�ทดแทนเล็กน ้อย

ประม�ณ 5% ของพุ่มใบปกติเท่�นั้น (พงษ์เทพ, 2533) 

นอกจ�กน้ี โรคใบร่วงยังทำ�ให้ผลผลิตย�งลดลงด้วย 

ตัวอย่�งจ�กก�รศึกษ�ผลผลิตของย�งในแปลงทดลอง

ย�งสถ�นีทดลองย�งระนอง ปี 2544 ซ่ึงมีโรคระบ�ด

รุนแรงม�ก มีค่�ดัชนีคว�มรุนแรงของโรคถึง 81% มี

ผลผลิตน้อยกว่�ผลผลิตปี 2545 ซ่ึงมีก�รระบ�ดของโรค

รุนแรงระดับป�นกล�ง มีดัชนีคว�มรุนแรง 44% ถึง 

23.23% (อ�รมณ์ และ คณะ,  2548) 

 Radhakrishna Pillai et al. (อ้�งต�ม Jayarath-

nam et al., 1994) ร�ยง�นว่�ผลผลิตของย�งพันธุ์ GT 1 

ลดลง 22.79 และ 30.60% เมื่อใบร่วงเน่ืองจ�กโรค 50 

และ 75% ต�มลำ�ดับ แต่จ�กก�รศึกษ�ในย�งพันธุ์ RRII 

105 พบว่� ใบย�งร่วงที่ระดับต่�ง ๆ ทำ�ให้ผลผลิตลดลง

ไม่คงที่ อย่�งเช่น ผลผลิตลดลง 6.25 และ 23.28% เมื่อ

พบมีใบร่วง 6 และ 15% แต่ในบ�งครั้งผลผลิตไม่ลดลง 

ศูนย์วิจัยย�งสุร�ษฎร์ธ�นี สถ�บันวิจัยย�ง ก�รย�งแห่งประเทศไทย       

การระบาดของโรคใบร่วงที่เกิดจากเชื้อรา
ไฟทอบทอรา ความต้านทานโรคของ
พันธุ์ยาง และผลกระทบต่อ
ผลผลิตยาง

แม้ว่�จะพบใบร่วง 14% จึงประม�ณว่�ผลผลิตของย�ง

จะลดลงเมื่อมีใบร่วง 25% หรือกล่�วได้ว่�โรคจะมีผล

กระทบต่อผลผลิตทำ�ให้ผลผลิตลดเมื่อมีใบร่วง 25%

 วิธีก�รควบคุมและป้องกันโรคใบร่วงท่ีเกิดจ�ก

เชื้อร�ไฟทอบทอร�ปฏิบัติค่อนข้�งยุ่งย�ก เน่ืองจ�กเป็น

โรคประจำ�ถ่ิน และย�งพ�ร�เป็นพืชยืนต้นขน�ดใหญ่ที่มี

ก�รปลูกเป็นพ้ืนที่กว้�งขว�ง และปลูกอยู่ทั่วไป จึงไม่

นิยมให้ใช้ส�รเคมี เน่ืองจ�กอ�จมีผลกระทบต่อสภ�พ

แวดล้อม ซึ่งคำ�แนะนำ�ปัจจุบันสำ�หรับย�งใหญ่มักเน้นวิธี

เพ่ือป้องกันคว�มรุนแรงของโรค โดยก�รใส่ปุ๋ยบำ�รุงต�ม

คำ�แนะนำ�เพ่ือให้ต้นย�งสมบูรณ์อยู่เสมอเสริมสร้�ง

คว�มทนท�นต่อภ�วะวิกฤตของก�รระบ�ดของโรค ก�ร

ใช้พันธุ์ย�งท่ีต้�นท�นหรือพันธ์ุย�งท่ีเหม�ะสมในพ้ืนท่ีที่

มีก�รระบ�ดของโรครุนแรงทุกปี เป็นวิธีก�รที่เหม�ะสม

ที่สุดทั้งในแง่ก�รจัดก�ร คว�มคุ้มค่�ท�งเศรษฐกิจ คว�ม

ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ก�รศึกษ�ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษ�สภ�พ

ก�รระบ�ดของโรค คว�มรุนแรงและคว�มต้�นท�นของ

พันธุ์ย�ง รวมถึงก�รศึกษ�ผลกระทบของโรคต่อผลผลิต

ย�งสำ�หรับก�รพิจ�รณ�เขตปลูกย�งและก�รเลือกใช้

พันธุ์ปลูกที่เหมะสมต่อไป 

อารมณ์  โรจน์สุจิตร
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วิธีการวิจัย 
 1. ตรวจสอบคว�มรุนแรงงของโรคใบร่วงท่ีเกิด

จ�กเชื้อร�ไฟทอบทอร�ของย�งพันธุ์แนะนำ�และพันธุ์

อื่น ๆ ซึ่งปลูกในปี พ.ศ. 2536 ระยะปลูก 2.5x8 เมตร 

ว�งแผนผังก�รทดลองแบบ Randomized complete 

block มี 3 ซำ้�  จำ�นวน 26 วิธีก�ร (พันธุ์) คือ  พันธุ์ที่มีอยู่

ในคำ�แนะนำ�พันธุ์ย�งปี 2550 (สถ�บันวิจัยย�ง, 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 และพันธุ์ย�งท่ีถูกคัดออกจ�ก

คำ�แนะนำ�แล้ว ได้แก่ PR 255, PR261, RRIT 25, RRIM 

712, RRIM 703, GT 1, PB 217, RRIM 717 และพันธุ์ 

RRIT 223 จ�กทั้งหมด 5 แปลง ในพื้นที่ภ�คใต้ตอนบน 

ได ้แก ่  1 )ศูนย ์ วิ จั ยย�งสุ ร�ษฎร ์ ธ�นี  อ .ท ่ �ชนะ 

จ.สุร�ษฎร์ธ�นี 2) ศูนย์วิจัยและพัฒน�ก�รเกษตรระนอง 

อ.กระบุรี จ.ระนอง 3) ศูนย์วิจัยและพัฒน�ก�รเกษตร

พังง� อ.ตะก่ัวป่� จ.พังง� 4)ศูนย์วิจัยและพัฒน�ก�ร

เกษตรพังง�ส่วนแยก อ.ท้�ยเหมือง จ.พังง� และ 

5) ศูนย์วิจัยและพัฒน�ก�รเกษตรกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

            ตรวจประเมินคว�มรุนแรงของโรคใบร่วงที่เกิดจ�ก

เชื้อร�ไฟทอบทอร�ของย�งทุกพันธุ์ในแปลงทดลองในปี 

พ.ศ. 2548-2552 ตั้งแต่เริ่มฤดูฝนจนสิ้นสุดฤดูก�ร

ระบ�ด โดยประเมินปีละ 3 ครั้ง คือ 1) ช่วงต้นฤดูฝน 

เดือนพฤษภ�คม-กรกฎ�คม 2) ช่วงกล�งฤดูฝน เดือน

สิงห�คม-ตุล�คม และ 3) ช่วงปล�ยฤดูฝน พฤศจิก�ยน-

มกร�คม 

 ประเมินโรคด้วยส�ยต�ในภ�พรวมของย�งแต่ละ

พันธุ์ในแต่ละแปลงย่อย โดยตรวจสอบอ�ก�รของโรค 

และให้คะแนนคว�มรุนแรงของโรค 6 ระดับ พิจ�รณ�

จ�กก�รร่วงของใบย�งและคว�มโปร่งของทรงพุ่มใบย�ง

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพุ่มใบปกติ (สถ�บันวิจัยย�ง,  

2544) ดังนี้

   0 = ไม่แสดงอ�ก�ร    

   1 = เป็นโรคน้อยม�ก พุ่มใบโปร่ง หรือใบร่วง

ประม�ณ 1-10%

   2 = เป็นโรคน้อย พุ ่มใบโปร่ง หรือใบร่วง

ประม�ณ 11-25%

   3 = เป็นโรคป�นกล�ง พุ่มใบโปร่ง หรือใบร่วง

ประม�ณ 26-50%

   4 = เป็นโรครุนแรง พุ่มใบโปร่ง หรือใบร่วง

ประม�ณ 51-75%

   5 = เป็นโรครุนแรงม�ก พุ่มใบโปร่ง หรือใบร่วง

ม�กกว่� 75%

 2. วิเคร�ะห์คว�มรุนแรงของโรคของพันธุ์ย�ง และ

คว�มรุนแรงของโรคในภ�พรวมของแปลงทดลอง เป็น

ดัชนีคว�มรุนแรงของโรคคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (Percen-

tage Disease Index : PDI) (Joseph  et  al., 1994)

   2.1 ดัชนีคว�มรุนแรงของโรคของพันธุ์ย�ง ใน

แต่ละปีก�รระบ�ด (ดูภ�คผนวก 1)   

   2.2 คว�มรุนแรงของโรคของแปลงทดลองใน

แต่ละปีก�รระบ�ด (ดูภ�คผนวก 2)       

   2.3 จัดระดับคว�มต้�นท�นโรคของพันธุ์ย�ง

เมื่อสิ้นสุดง�นทดลอง โดยวิเคร�ะห์จ�กค่�เฉลี่ยดัชนี

คว�มรุนแรงของโรคของพันธุ์ย�งจ�กทุกปีก�รระบ�ด 

(ยกเว้นปีก�รระบ�ดท่ีมี PDI แปลงทดลอง≤20%) และ

จัดระดับคว�มต้�นท�นโรค ต�มม�ตรฐ�นสถ�บันวิจัย

ย�ง (2544) (ดูภ�คผนวก 3)

 3. วิเคร�ะห์คว�มสัมพันธ์ของสภ�พอ�ก�ศกับ

ก�รระบ�ดของโรคโดยอ�ศัยข้อมูลปริม�ณนำ้�ฝน และ

จำ�นวนวันฝนตก และข้อมูลอุตุนิยมวิทย�พ้ืนฐ�นอื่น ๆ 

ของสถ�นีอุตุนิยมวิทย� ณ สถ�นที่ตั้งของแปลงทดลอง

ทั้ง 5 แปลง

 4. เก็บผลผลิตย�งเพ่ือศึกษ�ผลกระทบของโรค

โดยเปรียบเทียบผลผลิตของแปลงและพันธุ์ย�งระหว่�ง

แปลงทดลองศูนย์วิจัยย�งสุร�ษฎร์ธ�นี อ.ท่�ชนะ 

จ.สุร�ษฎร์ธ�นี และแปลงศูนย์วิจัยและพัฒน�ก�ร

เกษตรระนอง อ.กระบุรี จ.ระนอง จ�กผลผลิต 4 ปีกรีด 

ระหว่�งปี พ.ศ. 2548-2551 โดยแปลงทดลองศูนย์วิจัย

ย�งสุร�ษฎร์ธ�นีมีก�รระบ�ดของโรคน้อย-น้อยม�ก

เฉลี่ยดัชนีคว�มรุนแรงของโรค 23.3% หรือใบย�งร่วง

เฉลี่ยน ้อยกว่� 25% ซึ่งไม ่มีผลกระทบต่อผลผลิต 

(Radhakrishna et al., 1994) ในขณะที่แปลงศูนย์วิจัย

และพัฒน�ก�รเกษตรระนองมีก�รระบ�ดของโรคป�น

กล�ง-รุนแรงม�กทุกปี เฉลี่ยดัชนีคว�มรุนแรงของโรค 

64.2% หรือมีใบย�งร่วงเฉลี่ย 50-75%
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   4.1  คำ�นวณ % Yield loss ต�มสูตร

             % Yield loss = (Y1-Y2)x100/Y1

    เมื่อ Y1 = ผลผลิตจ�กแปลงทดลอง

ศูนย์วิจัยย�งสุร�ษฎร์ธ�นี

    Y2  =  ผลผลิตจ�กแปลงทดลอง

ศูนย์วิจัยและพัฒน�ก�รเกษตรระนอง

   4.2 วิเคร�ะห์ และห�คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 

% Yield loss กับดัชนีคว�มรุนแรงของโรค (PDI) เพื่อก�ร

ประเมนิและพย�กรณ์ผลผลติของย�งในภ�พรวมเบือ้งต้น

ผลการทดลองและวิจารณ์
ความรุนแรงของโรค 

 ผลก�รตรวจสอบก�รระบ�ดของโรคใบร่วงท่ีเกิด

จ�กเชื้อร�ไฟทอบทอร�กับย�งพันธุ์ทดลองจำ�นวน 26 

พันธุ์ จ�กแปลงทดลองทั้งหมด 5 แปลงในพื้นที่ปลูกภ�ค

ใต้ตอนบน ในช่วงฤดูฝนเดือนพฤษภ�คม-ธันว�คม ในปี

ก�รระบ�ด พ.ศ. 2548-2552 แสดงในภ�พที่ 1 จะเห็นว่�

ศูนย์วิจัยและพัฒน�ก�รเกษตรระนองมีก�รระบ�ดของ

โรคใบร่วงรุนแรง-รุนแรงม�กทุกปี คิดเป็นดัชนีคว�ม

รุนแรงของโรค (PDI) ของแปลงทั้ง 5 ปี เฉลี่ย 64.7% รอง

ล ง ม � คื อ ศู น ย ์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น � ก � ร เ ก ษ ต ร พั ง ง � 

อ.ตะก่ัวป่� จ.พังง� มีก�รระบ�ดของโรคใบร่วงรุนแรง

ป�นกล�ง-รุนแรง คิดเป็นดัชนีคว�มรุนแรงของโรคของ

แปลงท้ัง 5 ปี เฉลี่ย 50.3% ในขณะท่ีแปลงทดลอง

ศูนย์วิจัยและพัฒน�ก�รเกษตรกระบี่ แปลงทดลอง

ศูนย์วิจัยและพัฒน�ก�รเกษตรพังง�ส่วนแยก อ.ท้�ย-

เหมือง จ.พังง� และ แปลงทดลองศูนย ์วิจัยย�ง

สุร�ษฎร์ธ�นี เป็นพ้ืนที่ที่มีก�รระบ�ดของโรคน้อย-น้อย

ม�ก คิดเป็นดัชนีคว�มรุนแรงของโรคของแปลงทั้ง 5 ปี 

เฉลี่ยเพียง 39.4, 29.8 และ 19.6% ต�มลำ�ดับ ดังนั้น 

พ้ืนที่ จ.ระนอง และ อ.ตะก่ัวป่� จ.พังง� เป็นพ้ืนท่ีท่ีมี

สภ�พที่เหม�ะสมต่อก�รระบ�ดม�กที่สุดและรองลงม� 

ส่วนพื้นที่ จ.กระบี่ อ.ท้�ยเหมือง จ.พังง� และ จ.สุร�ษฎร์-

ธ�นี เป็นพื้นที่ที่มีสภ�พก�รระบ�ดของโรคเหม�ะสมน้อย 

ถึงน้อยที่สุด ต�มลำ�ดับ

 

สภาพการระบาดของโรค 

 ในสภ�พธรรมช�ติ สภ�พอ�ก�ศท่ีเหม�ะสมต่อ

ก�รเกิดโรคระบ�ดอย่�งรุนแรงน้ัน ขึ้นกับปริม�ณนำ้�ฝน

และจำ�นวนวันฝนตกเป็นสำ�คัญ โดยปกติโรคจะเกิด

ระบ�ดอย่�งกว้�งขว�งและรุนแรงในระยะที่มีฝนตกหนัก

ติดต่อกันเป็นเวล�หล�ยวัน ในบริเวณที่ที่มีเชื้อร�ชนิดน้ี

ระบ�ดอยู่ (พงษ์เทพ, 2533) จ�กก�รศึกษ�คว�มสัมพันธ์

ของปริม�ณนำ้�ฝนรวม และจำ�นวนวันฝนตกเป็นร�ยปี 

มิได้เป็นข้อมูลบ่งชี้ถึงสภ�พก�รระบ�ดของโรคใบร่วง

ไฟทอบทอร�ท่ีแท้จริง แต่พบว่� ช่วงเวล�ก�รเกิดโรคใบ

ร่วงไฟทอบทอร� สภ�พฝนท่ีตกหนักเป็นช่วง ๆ สลับกับ

แล้ง และก�รระบ�ดและคว�มรุนแรงของโรคร�แป้งใน

ช่วงใบย�งอ่อนมีผลต่อคว�มรุนแรงของโรคใบร่วงไฟทอ

บทอร� ดังแสดงในภ�พที่ 2 ดังนี้

 ช่วงเวลาการเกิดโรค โดยช่วงแรกของก�รระบ�ด 

เชื้อร�จะเข้�ทำ�ล�ยส่วนฝักก่อนในขณะที่มีสภ�พอ�ก�ศ

เหม�ะสม จ�กนั้นเชื้อร�จะทวีจำ�นวนและเข้�ทำ�ล�ย

ส่วนใบ ทำ�ให้ใบย�งร่วงและเข้�ทำ�ล�ยหน้�กรีดในท่ีสุด 

ซึ่งฝักย�งท่ีถูกทำ�ล�ยนี้จะมีเชื้อร�ส�เหตุโรคเจริญขย�ย

พันธุ์อย่�งม�กม�ยค้�งอยู่บนต้นและจะกล�ยเป็นแหล่ง

เชื้อต่อไปเมื่อเกิดสภ�วะที่เหม�ะสม (พงษ์เทพ, 2533) 

ดังนั้น สภ�วะอ�ก�ศท่ีเหม�ะสมต่อก�รเกิดโรคในช่วงท่ี

ย�งมีฝักอ่อน เดือนพฤษภ�คม-สิงห�คม จึงมีอิทธิพลต่อ

ก�รแพร่ระบ�ดและคว�มรนุแรงของโรคใบร่วงไฟทอบทอร� 

      จ�กก�รศึกษ�น้ี พบว่� ในพ้ืนท่ีภ�คใต้ตอนบนฝั่ง

ตะวันตก แปลงทดลองในพื้นที่ จ.ระนอง และ อ.ตะกั่วป่� 

จ.พังง� ส ่วนใหญ่เริ่มพบโรคตั้งแต่ต ้นฤดูฝนเดือน

พฤษภ�คม ส่วนแปลงทดลองใน อ.ท้�ยเหมือง จ.พังง� 

และแปลงทดลองใน จ.กระบี่  มักพบโรคช่วงเดือน

กรกฎ�คม-กันย�ยน ซึ่งช่วงก�รระบ�ดของโรคกับคว�ม

รุนแรงของโรคสอดคล้องกันจ�กที่กล่�วข้�งต้น เนื่องจ�ก

พบว่� แปลงทดลองในพ้ืนท่ี จ.ระนอง และ อ.ตะก่ัวป่� 

จ.พังง� ประสบปัญห�ก�รระบ�ดของโรคใบร่วงประจำ�ปี

รุนแรงกว่�พ้ืนที่อื่น ในขณะที่แปลงทดลองใน จ.กระบี่ 

และ อ.ท้�ยเหมือง จ.พังง� ถึงแม้จะมีโรคระบ�ดทุกปี แต่

คว�มรุนแรงของโรคน้อยกว่�  ส่วนในพ้ืนที่ภ�คใต้ฝั่ง

ตะวันออก จ.สุร�ษฎร์ธ�นี มักพบโรคช่วงปล�ยปี เดือน

ตลุ�คม-ธันว�คม ก�รระบ�ดค่อนข้�งน้อย-น้อยม�กทุกปี

 การระบาดของโรคราแป้ง โรคร�แป้งในช่วงใบ

ย�งอ่อนมีผลต่อก�รสร้�งดอกและฝักย�งของต้นย�ง ซึ่ง
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เป็นปัจจัยตั้งต้นที่สำ�คัญต่อก�รระบ�ดและคว�มรุนแรง

ของโรคใบร่วงไฟทอบทอร� เน่ืองจ�กมีผลต่อปริม�ณ

เชื้อร�ส�เหตุในแปลงย�ง  จ�กก�รศึกษ�นี้พบว่� ห�ก

ช่วงใบอ่อนมีก�รระบ�ดของโรคร�แป้งรุนแรงม�ก โรค

ใบร่วงไฟทอบทอร�มักจะระบ�ดค่อนข้�งน้อย  จ�กก�ร

แสดงคว�มรุนแรงของโรคร�แป้งและโรคใบร่วงไฟทอบ-

ทอร�ในปี 2548-2552 ของแปลงทดลองดังภ�พท่ี 2 

จะเห็นว่�แปลงทดลองย�งใน จ.ระนอง มีก�รระบ�ดของ

โรคร�แป้งน้อยเป็นประจำ�ทุกปี แต่มีก�รระบ�ดของโรค

ใบร่วงไฟทอบทอร�ค่อนข้�งรุนแรง-รุนแรงม�กทุกปี 

แตกต่�งกับแปลงทดลองที่ อ.ตะกั่วป่� จ.พังง� จะเห็นว่�

คว�มรุนแรงของโรคใบร่วงไฟทอบทอร�น้อยกว่�แปลง

ทดลอง จ.ระนอง ทั้งที่มีสภ�พฝนไม่แตกต่�งกัน แต่พบ

ว่�แปลงย�งที่ อ.ตะก่ัวป่� มีก�รระบ�ดของโรคร�แป้ง

รุ น แ ร ง ก ว ่ � ทุ ก ป ี  เ ช ่ น เ ดี ย ว กั น แ ป ล ง ท ด ล อ ง ท่ี 

อ.ท้�ยเหมือง จ.พังง� พบว่� มีก�รระบ�ดของโรคร�แป้ง

ค่อนข้�งรุนแรงทุกปี แต่ในท�งกลับกันพบว่� โรคใบร่วง

ไฟทอบทอร�ระบ�ดค่อนข้�งน้อยทุกปี แม้ว ่�จะมี

ปริม�ณฝนและวันฝนตกน่�จะเหม�ะสมกับก�รระบ�ด

ของโรคใบร่วงไฟทอบทอร�ก็ต�ม

 ปริมาณน�้าฝน วันฝนตกรวมร�ยปี ปริม�ณฝนรวม

ทั้งปีส�ม�รถบ่งบอกสภ�พก�รระบ�ดของโรคได้ในภ�พ

รวม แต่มิได้บ่งชี้ถึงสภ�พก�รระบ�ดและคว�มรุนแรง

ที่แท้จริงของโรคใบร่วงไฟทอบทอร� จ�กภ�พที่ 2 จะเห็น

ว่�ก�รมีปริม�ณนำ้�ฝนรวมต่อปีและก�รกระจ�ยของวัน

ฝนตกม�กกว่�ไม่ทำ�ให้โรคใบร่วงไฟทอบทอร�ระบ�ด

รุนแรงม�กกว่�เสมอไป ตัวอย่�งสภ�พก�รระบ�ดใน

แปลงทดลอง จ.ระนอง ในปี พ.ศ. 2550 มีฝนตกรวม 

3,154 มม. พบว่� โรคใบร่วงไฟทอบทอร�ระบ�ดรุนแรง

ม�ก มีดัชนีคว�มรุนแรงถึง 81% ในขณะที่ปี พ.ศ. 2549 

และ 2551 มีก�รระบ�ดของโรครุนแรงน้อยกว่� มีดัชนี

คว�มรุนแรง 66% และ 52% ทั้งที่มีฝนตกม�กถึง 4,247  

และ 4,217 มม. ต�มลำ�ดับ และในปี พ.ศ. 2548 มี

ปริม�ณฝนตกเพียง 2,114 มม. แต่กลับพบว่� มีโรค

ระบ�ดรุนแรงใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2549 และระบ�ด

รุนแรงม�กกว่� ปี พ.ศ. 2551

 จ�กก�รพิจ�รณ�จำ�นวนวันฝนตกในแต่ละปี พบ

ว่� ท่ี อ.ท้�ยเหมือง จ.พังง� มีวันฝนตกม�กกว่�ที่แปลง

ทดลองอื่น แต่ก�รระบ�ดของโรครุนแรงน้อยกว่� ใน

ขณะที่ท่ีแปลงย�งใน จ.ระนอง มีวันท่ีฝนตกน้อยกว่�

แปลงทดลองอื่น กลับมีก�รระบ�ดของโรครุนแรง

ม�กกว่�ทุกปี ดังน้ัน นอกจ�กก�รระบ�ดของโรคร�แป้ง

แล้ว ปริม�ณฝนที่ตกในแต่ละเดือนและแต่ละวันจึงมีผล

ต่อก�รระบ�ดและคว�มรุนแรงของโรคด้วยเช่นกัน 
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ภาพท่ี 1 เปรยีบเทียบความรนุแรงของโรคใบร่วงจากเชือ้ราไฟทอบทอรา ณ แปลงทดลอง 5 แปลง ในพ้ืนทีภ่าคใต้ตอนบน ปีการระบาด 2548-2552

ท้�ยเหมืองตะกั่วป่�สุร�ษฏร์ธ�นี กระบี่ เฉลี่ย 5 ปีระนอง
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2.   การระบาดของโรคใบร่วงทีเ่กดิจากเช้ือราไฟทอบทอรา และความต้านทานของพนัธ์ุยาง  

     2.1  ความรุนแรงของโรคใบร่วงไฟทอบทอรา/แปลงทดลอง (Trial disease severity) 
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50.3% ส่วนแปลงทดลองท่ีศูนยบ์ริการดา้นพืชและพฒันาการผลิตกระบ่ี แปลงทดลองท่ี อ.ทา้ยเหมือง จ.
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มาก มีดชันีความรุนแรงของโรคเฉล่ีย 39.4, 29.8 และ 19.6 % ตามลาํดบั 

 ดงันั้นพื้นท่ีปลูกยาง  จ.ระนอง และพื้นท่ี อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา เป็นพื้นท่ีเส่ียงต่อความเสียหายจาก

การระบาดของโรคใบร่วงไฟทอบทอรา ส่วนพื้นท่ี จ.กระบ่ี, อ. ทา้ยเหมือง จ. พงังา และ จ.สุราษฎร์ธานี 

เป็นพื้นท่ีค่อนขา้งเส่ียงจากการระบาดของโรคนอ้ยถึงปลอดภยัมาก ตามลาํดบั  
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2.2 สภาพการระบาดของโรค (Epidemic conditions) 

      ในสภาพธรรมชาติ สภาพอากาศท่ีเหมาะสมต่อการเกิดโรคระบาดอยา่งรุนแรงนั้น ข้ึนกบั

ปริมาณนํ้าฝนและจาํนวนวนัฝนตกเป็นสาํคญั โดยปกติโรคจะเกิดระบาดอยา่งกวา้งขวางและรุนแรงใน

ระยะท่ีมีฝนตกหนกัติดต่อกนัเป็นเวลาหลายวนั ในบริเวณท่ีท่ีมีเช้ือราชนิดน้ีระบาดอยู ่ (พงษเ์ทพ, 2533) 

จากการศึกษาน้ีพบวา่การพจิารณาเฉพาะปริมาณฝนรวม และจาํนวนวนัฝนตกเป็นรายปี มิไดเ้ป็นขอ้มูล

บ่งช้ีถึงสภาพการระบาดของโรคใบร่วงไฟทอบทอราท่ีแทจ้ริง  แต่จากการศึกษาน้ี พบวา่โรคราแป้ง 

5 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 35 ตุลาคม-ธันวาคม 2561



 ปริมาณน�้าฝนรายเดือน และรายวัน ในสภ�พ

ธรรมช�ติ สภ�พอ�ก�ศที่เหม�ะสมต่อก�รเกิดโรคระบ�ด

อย่�งรุนแรงนั้น ขึ้นกับปริม�ณนำ้�ฝนและจำ�นวนวันฝน

ตกเป็นสำ�คัญ โดยปกติโรคจะเกิดระบ�ดอย่�งกว้�งขว�ง

และรุนแรงในระยะท่ีมีฝนตกหนักติดต่อกัน เป็นเวล�

หล�ยวัน ในบริเวณที่มีเชื้อร�ชนิดนี้ระบ�ดอยู่ (พงษ์เทพ, 

2533) สภ�พที่มีวันฝนตกม�กกว่� 25 มม.ติดต่อกัน 2-3 

วันหรือม�กกว่�เป็นสภ�พท่ีเหม�ะกับก�รเกิดโรค และ

โรคจะระบ�ดรุนแรงม�กขึ้นเมื่อมีช ่วงท่ีมี วันฝนตก

ม�กกว่� 25 มม. ติดต่อกัน 2-3 วันสลับกับก�รมีช่วงแล้ง

หล�ยช่วงติดต่อกัน (อ�รมณ์ และคณะ, 2548) ฝนที่

ตกหนักและแรงอ�จทำ�ให้เชื้อส�เหตุแพร่กระจ�ยได้

อย่�งกว้�งขว�งยิ่งขึ้น ซึ่งจ�กก�รวิเคร�ะห์สภ�พฝนที่ตก

เป ็นร�ยวันต ่อคว�มรุนแรงของโรคอย ่�งละเอียด 

(อ�รมณ์ และคณะ, 2552) ก็ส�ม�รถยืนยันได้ต�ม

ร�ยง�นข้�งต้น 

  ฝนที่ตกสลับกับมีช่วงฝนแล้งทำ�ให้ก�รระบ�ดของ

โรครุนแรงขึ้น ท้ังน้ีเนื่องจ�กอุณหภูมิท่ีสูงขึ้นหลังก�รติด
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พ.ศ. 2549 และ 2551 มีการระบาดของโรครุนแรงนอ้ยกวา่ มีดชันีความรุนแรง 66 % และ 52% เท่านั้น 

ทั้งท่ีมีฝนตกมากถึง 4,247  และ 4,217 มม. ตามลาํดบั และปีพ.ศ. 2548 ซ่ึงมีฝนตกเพียง 2,114 มม. แต่มี

โรคระบาดรุนแรงใกลเ้คียงกบัปี พ.ศ. 2549 และมากกวา่ ปี 2551 

จากการพจิารณาจาํนวนวนัฝนตกในแต่ละปี พบวา่ ท่ีศูนยบ์ริการวิชาการดา้นพืชและปัจจยัการ

ผลิตพงังา อ.ทา้ยเหมือง มีวนัฝนตกมากกวา่ท่ีแปลงทดลองอ่ืนแต่การระบาดของโรครุนแรงนอ้ยกวา่ 

ในขณะท่ีท่ีศูนยว์ิจยัพืชและพฒันาการเกษตรระนอง มีวนัท่ีฝนตกนอ้ยกวา่สถานท่ีอ่ืน กลบัมีการระบาด

ของโรครุนแรงมากกวา่ทุกปี ดงันั้นนอกจากการระบาดของโรคราแป้งแลว้ ปริมาณฝนท่ีตกในแต่ละ

เดือนและแต่ละวนักมี็ผลต่อการระบาดและความรุนแรงของโรคดว้ยเช่นกนั จากการศึกษาโดยอารมณ์ 

(2548) พบวา่ สภาพท่ีทาํใหเ้กิดโรคระบาด คือมีวนัฝนตกมากกวา่ 25 มม. ติดต่อกนั 2-3 วนัหรือมากกวา่ 

และโรคจะระบาดรุนแรงมากข้ึนเม่ือมีช่วงท่ีมีวนัฝนตกมากกวา่ 25 มม. ติดต่อกนั 2-3 วนั สลบักบัมีช่วง

ฝนแลง้หลายช่วงติดต่อกนั 
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ทั้งท่ีมีฝนตกมากถึง 4,247  และ 4,217 มม. ตามลาํดบั และปีพ.ศ. 2548 ซ่ึงมีฝนตกเพียง 2,114 มม. แต่มี

โรคระบาดรุนแรงใกลเ้คียงกบัปี พ.ศ. 2549 และมากกวา่ ปี 2551 

จากการพจิารณาจาํนวนวนัฝนตกในแต่ละปี พบวา่ ท่ีศูนยบ์ริการวิชาการดา้นพืชและปัจจยัการ

ผลิตพงังา อ.ทา้ยเหมือง มีวนัฝนตกมากกวา่ท่ีแปลงทดลองอ่ืนแต่การระบาดของโรครุนแรงนอ้ยกวา่ 

ในขณะท่ีท่ีศูนยว์ิจยัพืชและพฒันาการเกษตรระนอง มีวนัท่ีฝนตกนอ้ยกวา่สถานท่ีอ่ืน กลบัมีการระบาด

ของโรครุนแรงมากกวา่ทุกปี ดงันั้นนอกจากการระบาดของโรคราแป้งแลว้ ปริมาณฝนท่ีตกในแต่ละ

เดือนและแต่ละวนักมี็ผลต่อการระบาดและความรุนแรงของโรคดว้ยเช่นกนั จากการศึกษาโดยอารมณ์ 

(2548) พบวา่ สภาพท่ีทาํใหเ้กิดโรคระบาด คือมีวนัฝนตกมากกวา่ 25 มม. ติดต่อกนั 2-3 วนัหรือมากกวา่ 

และโรคจะระบาดรุนแรงมากข้ึนเม่ือมีช่วงท่ีมีวนัฝนตกมากกวา่ 25 มม. ติดต่อกนั 2-3 วนั สลบักบัมีช่วง

ฝนแลง้หลายช่วงติดต่อกนั 
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ภาพท่ี 2 ความรนุแรง (PDI) ของโรคราแป้ง, โรคใบร่วงไฟทอบทอรา, ปรมิาณน�า้ฝนรวม และจ�านวนวนัฝนตกรายปี (ปี ค.ศ. 2006-2009 หรอื ปี พ.ศ.2548-

2552) ณ แปลงทดลอง 5 แปลงในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบน 
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เชื้อในช่วงวันที่ฝนแล้งจะทำ�ให้อ�ก�รของโรคพัฒน�ได้

เร็ว ทำ�ให้ใบย�งร่วงเร็วข้ึน จ�กก�รศึกษ�โดยอ�รมณ์ 

และคณะ (2548) พบว่� อุณหภูมิ 22-30 องศ�เซลเซียส 

ทำ�ให้ก้�นใบย�งท่ีปลูกเชื้อแสดงอ�ก�รของโรคได้ โดยท่ี

อุณหภูมิ 30 องศ�เซลเซียส ทำ�ให้เกิดโรคได้เร็วและ

รุนแรงที่สุด รองลงม�คือที่ อุณหภูมิ 26 และ 22 องศ�

เซลเซียส ต�มลำ�ดับ ซึ่งมีคว�มแตกต่�งกันท�งสถิติ 

โดยที่อุณหภูมิ 18 องศ�เซลเซียส ไม่แสดงอ�ก�รโรคหรือ

ห�กติดโรคแล้ว กลับพบว่�ไม่มีก�รพัฒน�ก�ร ซึ่งให้ผล

ในทำ�นองเดียวกันกับก�รทดลองสภ�พกล�งแจ้งท่ีพบว่� 

ต้นย�งที่ปลูกเชื้อในสภ�พกล�งแจ้งโดยไม่พร�งแสงจะ

ไม่เป็นโรค แต่ในสภ�พที่มีก�รพร�งแสง 50-100% พบ

ว่�ใบย�งเป็นโรคและร่วงภ�ยใน 3-5 วัน โดยในสภ�พ

กล�งวันท่ีมีอุณหภูมิสูงเน่ืองจ�กมีแสงแดดจัดจะทำ�ให้

ใบย�งร่วงเร็วกว่�วันที่มีสภ�พครึ้มฝน และนอกจ�กนี้

จ�กก�รศึกษ�ระดับคว�มชื้นสัมพัทธ์ต่อก�รเกิดโรค พบ

ว่�คว�มชื้น 70-95% ส�ม�รถทำ�ให้เกิดโรคและมีคว�ม

รุนแรงของโรคไม่แตกต่�งกัน (อ�รมณ์ และคณะ, 2548) 

จึงส�ม�รถสรุปได้ว่�ในสภ�พธรรมช�ติโดยท่ัวไป ซึ่งมี

อุ ณ ห ภู มิ ก ล � ง วั น เ ฉ ลี่ ย  2 5 - 3 0  อ ง ศ � เ ซ ล เ ซี ย ส 

คว�มชื้นสัมพัทธ์ของอ�ก�ศปกติท่ัวไป 70-95% และ

สภ�พแสงรำ�ไรที่ไม่มีแสงจัดม�ก ซึ่งรวมถึงสภ�พครึ้มฝน

จนถึงมืด กระบวนก�รก�รเกิดโรคของพืชท่ีติดเชื้อ

ส � ม � ร ถ เ กิ ด ข้ึ น ไ ด ้ ห � ก ไ ด ้ รั บ เ ชื้ อ ร � ส � เ ห ตุ ที่ มี

ประสิทธิภ�พ 

 สภ�พอ�ก�ศในช ่วงฤดูฝนในพ้ืนท่ีภ�คใต ้มี

อุณหภูมิและคว�มช้ืนสัมพัทธ์ไม่แตกต่�งกันม�ก เป็น

สภ�พอ�ก�ศท่ีค่อนข้�งเหม�ะสมกับก�รระบ�ดของโรค

ใบร่วงไฟทอบทอร� ดังน้ัน สภ�พฝนท่ีตกม�กกว่� 25 

มม. ติดต่อกัน 2-3 วันหรือม�กกว่� สลับกับมีช่วงฝนแล้ง

หล�ยช่วงติดต่อกัน จะเป็นปัจจัยด้�นภูมิอ�ก�ศท่ีมี

อิทธิพลหลักต่อก�รระบ�ดและคว�มรุนแรงของโรคใบ

ร่วงไฟทอบทอร� ร่วมด้วยปัจจัยรองอื่น ๆ ต�มที่กล่�วม�

ข้�งต้น

ความต้านทานโรคของพันธุ์ยาง 

 คว�มรุนแรงของโรคในย�งแต่ละพันธุ์  จ�ก 5 

แปลงทดลองในพ้ืนท่ีภ�คใต้ตอนบน ช่วง 5 ปีระบ�ด 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2552 ส�ม�รถสรุปห�ดัชนีคว�ม

รุนแรงของโรคของย�งแต ่ละพันธุ ์  (Percentage 

Disease Index : PDI)  และจัดระดับคว�มต้�นท�นโรค

ต�มระดับดัชนีคว�มรุนแรงของโรคเฉลี่ยจ�กทุกแปลง

ทดลอง ยกเว้นแปลงจ�กศูนย์วิจัยย�งสุร�ษฎร์ธ�นี

เน่ืองจ�กโรครุนแรงน้อยม�กทุกปี ส�ม�รถจัดกลุ่มพันธุ์

ต�มระดับคว�มรุนแรงได้ 3 กลุ่ม ดังแสดงในภ�พที่ 3  

ดังนี้  

 พันธุ์ต้านทาน (20<PDI≤40%) ได้แก่พันธุ์ PB 

217, GT 1, RRIC 110 และพันธุ์ RRIC 100 ต�มลำ�ดับ

 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 ต�มลำ�ดับ

 พันธุ์อ่อนแอ (60<PDI≤80%) ได้แก่พันธุ์ RRIM 

703 และ พันธุ์ RRIM 600 

 จะเห็นว่�จ�กก�รจัดระดับคว�มต้�นท�นนี้ไม่มี

พันธุ์ใดจัดเป็นพันธุ์ต้�นท�นม�ก และไม่มีพันธุ์ใดจัดเป็น

พันธุ์อ่อนแอม�ก ซึ่งแต่อย่�งไร-ก็ต�ม คว�มรุนแรงของ

โรคของพันธุ์ย�งในแต่ละระดับม�กขึ้นหรือน้อยลงข้ึนกับ

สภ�วะก�รระบ�ดของโรคในช่วงก�รระบ�ดนั้น ๆ นั่นคือ 

ห�กอยู่ในสภ�วะก�รระบ�ดของโรคที่เหม�ะสมม�กและ

มีคว�มรุนแรงของโรคม�ก พันธุ์ย�งท่ีจัดเป็นพันธุ์ที่

อ่อนแอ อ�จเป็นโรครุนแรงม�กขึ้น และพันธุ์ต้�นท�น

ป�นกล�งอ�จเป็นโรครุนแรงม�กขึ้นในระดับรุนแรงหรือ

รุนแรงม�กได้ และเช่นเดียวกันห�กอยู่ในสภ�วะก�ร

ระบ�ดของโรคที่ไม่เหม�ะกับก�รระบ�ดและมีคว�ม

รุนแรงของโรคน้อยม�ก พันธุ์ย�งท่ีต้�นท�นอ�จไม่พบ

โรค หรือพบโรคได้น้อยม�ก และพันธุ์ย�งต้�นท�นป�น

กล�ง ก็อ�จเป็นโรครุนแรงน้อย-น้อยม�กได้เช่นกัน ดัง

แสดงในภ�พที่ 4

ผลกระทบต่อผลผลิตยาง

 ในก�รศึกษ�ผลกระทบของโรคใบร่วงไฟทอบ-

ทอร�ต่อผลผลิตครั้งนี้  ได ้เปรียบเทียบผลผลิตจ�ก

ผลผลิตรวมเฉลี่ย 4 ปีกรีด ซึ่งเป็นปีกรีดที่ 5-8 ของแปลง
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ทดลองในปี พ.ศ. 2548-2551  จ�ก 2 แปลงทดลองซึง่มี

สภ�พก�รระบ�ดและคว�มรุนแรงของโรคต่�งกัน คือ 

 1) แปลงทดลองท่ีศูนย์วิจัยย�งสุร�ษฎร์ธ�นี 

อ.ท่�ชนะ จ.สุร�ษฎร์ธ�นี เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกม�กต�ม

ฤดูก�ลในช่วงปล�ยปี ปริม�ณฝนก็น้อยกว่� มีโรคใบร่วง

ไฟทอบทอร�ระบ�ดช่วงปล�ยปี คว�มรุนแรงค่อนข้�ง

น ้อย-น ้อยม�กทุกป ี  และมีช ่วงที่ต ้นย�งได ้รับผล

กระทบเพียง 2-3 เดือนก่อนผลัดใบ 

 2) แปลงทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒน�ก�รเกษตร

ระนอง อ.กระบุรี จ.ระนอง เป็นพื้นที่ที่มีช่วงเวล�ที่ฝนตก 

6-7 เดือนตั้งแต่ปล�ยเดือนเมษ�ยน-ตุล�คม มีช่วงก�ร

ระบ�ดของโรคใบร่วงไฟทอบทอร�รุนแรงป�นกล�ง-

รนุแรงม�กทุกปี ตัง้แต่เดอืนพฤษภ�คม ซึง่โรคมผีลกระทบ

ต่อผลผลิตน�น 6-7 เดือน ก่อนก�รผลัดใบประจำ�ปี

 จ�กก�รวิเคร�ะห์ก�รสูญเสียผลผลิตย�ง (Yield 

loss) โดยก�รแบ่งพันธุ์ย�งต�มกลุ่มระดับดัชนีคว�ม

30 

Clonal severity to Phytophthora  leaf fall disease in different epidemic conditions
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ภาพที ่25  ความรุนแรงของพนัธ์ุยาง 26 พนัธ์ุในสภาพแปลงปลูก 5 แปลงในพื้นท่ีปลูกยางภาคใต ้

                 ตอนบน : PDI ≤20% = นอ้ยมาก, 20< PDI ≤40% =  นอ้ย, 40< PDI ≤60% = ปานกลาง,  

                 60< PDI ≤80% =  รุนแรง, และ  PDI >80% = รุนแรงมาก 

 

2.4  ผลกระทบของโรคใบร่วงไฟทอบทอราต่อผลผลติยาง 

       ในการศึกษาผลกระทบของโรคใบร่วงไฟทอบทอราต่อผลผลิตคร้ังน้ี จะเปรียบเทียบผลผลิต

จากผลผลิตรวมเฉล่ีย 5 ปีกรีดซ่ึงเป็นปีกรีดท่ี 5-9  (ปี 2548-2551 ) จาก 2 แปลงทดลองซ่ึงมีสภาพการ

ระบาดและความรุนแรงของโรคต่างกนั คือ 1) ผลผลิตของแปลงทดลองในศูนยว์จิยัยางสุราษฎร์ธานี อ.

ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี และ 2) ผลผลิตของแปลงทดลองในศูนยบ์ริการวิชาการและปัจจยัการผลิต

ระนอง อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยแปลงทดลองท่ีศูนยบ์ริการวิชาการดา้นพืชและปัจจยัการผลิตระนองนั้น 

มีช่วงเวลาท่ีฝนตกมากถึง 7-8 เดือน มีช่วงการระบาดของโรคใบร่วงไฟทอบทอรารุนแรง-รุนแรงมากทุก

ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลผลิตนาน 6-7 เดือน ก่อนจะผลดัใบ ในขณะท่ีแปลง

ทดลองท่ีศูนยว์ิจยัยางสุราษฎร์ธานี มีฝนตกมากตามฤดูกาลในช่วงปลายปี ปริมาณฝนกน็อ้ยกวา่ มีโรคใบ

ร่วงไฟทอบทอราระบาดช่วงปลายปีความรุนแรงค่อนขา้งนอ้ย-นอ้ยมากทุกปีและมีช่วงท่ีตน้ยางไดรั้บ

ผลกระทบเพียง 2-3 เดือนก่อนผลดัใบ 

 Jayarathnam et al. (1994) โรคใบร่วงจะมีผลกระทบต่อผลผลิตทาํใหผ้ลผลิตลดเม่ือมีใบร่วง 

25% ซ่ึงในการศึกษาน้ีความรุนแรงของโรคในสภาพแปลงศูนยว์จิยัยางสุราษฎร์ธานี มีดชันีความรุนแรง

(PDI)เฉล่ียทั้ง 4 ปีเท่ากบั 23.3% ซ่ึงเป็นความรุนแรงของโรคท่ีมีใบร่วงนอ้ยมาก  และยางทุกพนัธ์ุเป็น

โรคมีดชันีความรุนแรงนอ้ยกวา่ 40%  

ดงันั้นในการวเิคราะห์และรายงานน้ีจึงวิเคราะห์เปรียบเทียบ การสูญเสียผลผลิตยาง(yield loss) 

ของแปลงและพนัธ์ุยางจากแปลงทดลองยางระนองเปรียบเทียบกบัแปลงทดลองยางสุราษฎร์ธานี จาก

ผลผลิตรวมเฉล่ีย 4 ปีกรีด แบ่งพนัธ์ุยางตามกลุ่มระดบัดชันีความรุนแรงโรค(PDI)ของพนัธ์ุยางตาม
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  พนัธ์ุอ่อนแอ  :  Susceptible clones (60<PDI≤80%) คือพนัธ์ุ RRIM 600 และ RRIM 703  

     จะเห็นวา่จากการจดัระดบัความตา้นทานน้ีไม่มีพนัธ์ุใดจดัเป็นพนัธ์ุตา้นทานมาก และไม่มีพนัธ์ุใด

จดัเป็นพนัธ์ุอ่อนแอมาก แต่อยา่งไรกต็าม ความรุนแรงของโรคของพนัธ์ุยางในแต่ละระดบัมากข้ึนหรือ

นอ้ยลงข้ึนกบัสภาวะการระบาดของโรคในสภาวะการระบาดนั้นๆ นัน่คือ หากอยูใ่นสภาวะการระบาด

ของโรคท่ีเหมาะสมมากและมีความรุนแรงของโรคมาก พนัธ์ุยางท่ีจดัเป็นพนัธ์ุท่ีอ่อนแอ เป็นโรครุนแรง

มากข้ึน และพนัธ์ุตา้นทานปานกลางอาจเป็นโรครุนแรงมากข้ึนในระดบัรุนแรงหรือรุนแรงมากได ้ และ

เช่นเดียวกนัหากอยูใ่นสภาวะการระบาดของโรคท่ีไม่เหมาะกบัการระบาดและมีความรุนแรงของโรค

นอ้ยมาก พนัธ์ุยางท่ีตา้นทานอาจไม่พบโรค หรือพบโรคไดน้อ้ยมาก และพนัธ์ุยางตา้นทานปานกลาง 

อาจเป็นโรครุนแรงนอ้ย-นอ้ยมากไดเ้ช่นกนัดงัภาพท่ี 26 เช่นยางพนัธ์ุ  RRIM 600 และ RRIM 703  ซ่ึง

จดัในกลุ่มยางพนัธ์ุอ่อนแอ เป็นโรครุนแรงมากในสภาวะการระบาดค่อนขา้งรุนแรงหรือสภาวะท่ี

เหมาะสมต่อการระบาด ใน จ.ระนอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยางพนัธ์ุ RRIM 703 ไม่สามารถเจริญเติบโตได้

ในสภาพแปลงทดลองท่ีระนองซ่ึงมีการระบาดของโรครุนแรงทุกปี แต่ในแปลงทดลองอ่ืนสามารถ

เจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตไดต้ามปกติ กลุ่มยางพนัธ์ุตา้นทานปานกลาง เช่นพนัธ์ุ  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 PB 255 เป็นโรครุนแรงถึงรุนแรงมากในพื้นท่ี จ.ระนอง แต่เป็นโรครุนแรงปานกลางใน

สภาพการระบาดปานกลาง ใน อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา แต่เป็นโรคนอ้ย หรือนอ้ยมากใน อ.ทา้ยเหมือง จ.

พงังา และ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นตน้ 
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ภาพที ่ 24  ระดบัความตา้นทานโรคใบร่วงไฟทอบทอราของพนัธ์ุยาง : PDI >80% =  อ่อนแอมาก,  

     60< PDI ≤80% =  อ่อนแอ, 40< PDI ≤60% =  ปานกลาง, 20< PDI ≤40% = ตา้นทาน และ  

     PDI≤ 20 = ตา้นทานมาก 

%
 ด

ัชน
ีคว

�ม
รุน

แร
งข

อง
โร

ค,
 P

D
I (

%
)

ภาพท่ี  3  ระดบัความต้านทานโรคใบร่วงไฟทอบทอราของพันธ์ุยาง

8 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 35 ตุลาคม-ธันวาคม 2561



รุนแรงโรค (PDI) ต�มสภ�พแปลงปลูกที่ จ. ระนอง เป็น 

5 กลุ ่มเพ่ือห�คว�มสัมพันธ ์  ดัง น้ีกลุ ่มรุนแรงม�ก 

(PDI>80%), กลุ่มรุนแรงค่อนข้�งม�ก (70<PDI≤80%), 

กลุ่มรุนแรง (60<PDI≤70%), กลุ่มรุนแรงป�นกล�ง-ค่อน

ข้�งรุนแรง (50<PDI≤60%)  และกลุ่มรุนแรงป�นกล�ง-

ค่อนข้�งน้อย (40<PDI≤50%)  ดังแสดงในต�ร�งที่ 1 มี

ร�ยละเอียด ดังนี้

 ผลผลิตของแปลงทดลอง แปลงทดลองย�ง จ. 

ระนอง มีสภ�พก�รระบ�ดของโรคที่รุนแรง มีดัชนีคว�ม

รุนแรงของโรคเฉลี่ย 64.2% มีผลผลิตของแปลงเฉลี่ย 

37.1 กรัม/ต้น/ครั้งกรีด คิดเป็นผลผลิตที่สูญเสีย 23.08% 

เมื่อเทียบกับแปลงทดลองย�งสุร�ษฎร์ธ�นีซึ่งมีผลผลิต

เฉลี่ย 48.2 กรัม/ต้น/ครั้งกรีด โดยมีพันธุ์ RRIM 703 เป็น

ย�งพันธุ์ที่อ่อนแอม�กที่สุด ต้นย�งเจริญเติบโตช้� แคระ

แกร็นมีต้นเหลือน้อยม�ก และไม่ให้ผลผลิตในที่สุด

 พันธุ์ยางในกลุ่มท่ีเป็นโรครุนแรงมาก มีดัชนี

คว�มรุนแรงของโรคม�กกว่� 80% ประกอบด้วย 3 พันธุ์ 

ได้แก่พันธุ์ RRIM 703 ซึ่งเป็นโรครุนแรงม�ก ต้นย�งต�ย 

พันธุ์ RRIM 600 และพันธุ์ PB 255 มีดัชนีคว�มรุนแรง

ของโรค เฉลี่ย 88.33% ผลผลิตลดลงเฉลี่ย 41.67% โดย

พันธุ์ RRIM 600 ผลผลิตลดลงม�กถึง 49.82% และพันธุ์ 

PB 255 ผลผลิตลด 33.9%

 พันธุ์ยางในกลุ่มท่ีเป็นโรครุนแรง มีดัชนีคว�ม

รุนแรงของโรคม�กกว่� 60-80% แบ่งเป็น   

 กลุ่มที่ 1: มีดัชนีคว�มรุนแรงของโรคม�กกว่� 70-

80% ประกอบด้วย 5 พันธุ ์ ผลผลิตท่ีสูญเสียเฉลี่ย 

30.36% พันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้อยม�กและผลผลิตลดลง

ม�กท่ีสุด ได้แก่พันธุ์ RRIC 101 ให้ผลผลิตเฉลี่ยเพียง 

24.6 กรัม/ครั้งกรีด  ผลผลิตลดลงถึง 46.93% ส่วนพันธุ์ที่

ทนท�น พบว่� ผลผลิตลดลงน้อยท่ีสุดในกลุ่มนี้ได้แก่ 

พันธุ์ RRIT 218 มีผลผลิตเฉลี่ย 41.1 กรัม/ครั้งกรีด 

ผลผลิตลดลง 16.25%  

  กลุ่มที่ 2: มีดัชนีคว�มรุนแรงของโรคม�กกว่� 60-

70% ประกอบด้วย 8 พันธ์ุ ผลผลติท่ีสญูเสยีเฉลีย่ 21.74%  

พันธุ์ที่ผลผลิตลดลงม�กที่สุดในกลุ่มนี้ ได้แก่พันธุ์  RRIT 

251 ให้ผลผลิต 38.6 กรัม/ครั้งกรีด  ผลผลิตลดลงถึง 

53.13% ส่วนพันธุ์ย�งท่ีทนท�นในกลุ่มนี้ ได้แก่พันธุ์  

RRIT 156  ให้ผลผลิตเฉลี่ย 59.2 กรัม/ครั้งกรีด  พบว่�ให้

ผลผลิตม�กกว่�แปลงสุร�ษฎร์ธ�นีถึง 16.40% รองลง

ม�คือพันธุ์ RRIC 121 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 47.7 กรัม/คร้ัง

กรีด  ผลผลิตลดลงเพียง 3.12%

 พันธุ์ยางในกลุ่มท่ีเป็นโรครุนแรงปานกลาง (มี

ดัชนีคว�มรุนแรงของโรคม�กกว่� 40-60%) แบ่งเป็น      

 กลุ่มที่ 1: มีดัชนีคว�มรุนแรงของโรคม�กกว่� 50-

60% ประกอบด้วย 5 พันธ์ุ ผลผลติทีส่ญูเสยีเฉลีย่ 13.53 % 

พันธุ์ที่ทนท�นต่อโรคได้แก่พันธุ์ RRIM 717 ให้ผลผลิต

เฉลี่ย 37.7 กรัม/ครั้งกรีด ให้ผลผลิตม�กกว่�แปลง

สุร�ษฎร์ธ�นี 14.91%

        กลุ่มที่ 2: มีดัชนีคว�มรุนแรงของโรคม�กกว่� 40-

50% ประกอบด้วย 5 พันธุ์ ผลผลิตที่สูญเสียเฉลี่ย 2.19% 

พันธุ์ท่ีให้ผลผลิตม�กท่ีสุดในกลุ่มได้แก่พันธุ์ GT 1 ให้

ผลผลิตเฉลี่ย 45.1 กรัม/ครั้ งกรีด ม�กกว ่�แปลง

สุร�ษฎร์ธ�นีถึง 27.15% รองลงม�ได้แก่พันธุ์ PB 260 ให้

ผลผลิตเฉลี่ย 43.7 กรัม/ครั้ งกรีด ม�กกว ่�แปลง

สุร�ษฎร์ธ�นี 6.88% ส่วนพันธุ์ท่ีไม่ทนท�นต่อโรคแม้ว่�

จะเป็นโรคค่อนข้�งน้อยก็ต�ม ได้แก่พันธุ์ RRIC 100 

และ BPM 24 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 31.8 และ 34.5 กรัม/ครั้ง

กรีด  ผลผลิตลดลงถึง 21.88 และ 18.53% ต�มลำ�ดับ

 อย่�งไรก็ต�ม ย�งพันธุ์ GT 1, RRIT 156, RRIM 

717 และ RRIT 218 เป็นโรคร�แป้งรุนแรงในสภ�พแปลง

สุร�ษฎร์ธ�นี ในขณะที่แปลง จ. ระนอง พบว่� ย�งพันธุ์ 

GT 1 และ RRIT 156 เป็นโรครุนแรงป�นกล�ง และพันธุ์  

RRIM 717 และ RRIT 218 เป็นโรครุนแรงน้อย (อ�รมณ์ 

และ ภรภัทร, 2560)  ดังน้ัน โรคร�แป้งท่ีรุนแรงอ�จมี

ผลกระทบต่อผลผลิตทำ�ให้ผลผลิตน้อยกว่�ศักยภ�พของ

พันธุ์ เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตจ�กแปลงย�ง จ.ระนอง

ซึ่งเป็นโรคใบร่วงไฟทอบทอร�รุนแรงทำ�ให้มีสัดส่วน

คว�มแตกต่�งของผลผลิตน้อยกว่�ที่ควรจะเป็น ตัวอย่�ง

ที่โรคร�แป้งอ�จมีผลต่อผลผลิต ได้แก่ย�งพันธุ์ RRIT 

218 จ�กต�ร�งที่ 1 จะเห็นว่�ในแปลงทดลอง จ.ระนอง 

เป็นโรคใบร่วงไฟทอบทอร�รุนแรงในระดับเดียวกันกับ

พันธุ์ RRIT 251, RRIT 226 และ RRIT 225 ซึ่งพันธุ์เหล่�

น้ี เป ็น โรคร�แป ้ งค ่อนข ้ �งน ้อยในแปลงทดลอง 

จ.สุร�ษฎร์ธ�นี และให้ผลผลิตม�กถึง 82.4, 68.8 และ 

67.1 กรัม/ครั้งกรีด ต�มลำ�ดับ ในขณะท่ีย�งพันธุ์ RRIT 

218 ซึ่งเป็นโรคร�แป้งรุนแรงให้ผลผลิตเพียง 49.1  กรัม/

9 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 35 ตุลาคม-ธันวาคม 2561



ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลผลิตยางของแปลงทดลองศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต
ระนอง กับผลผลิตของแปลงทดลองศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี จาก 4 ปีกรีด (2548-2551)  
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88.33
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78.40
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67
64
63
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62
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64.63
60
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57
53
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65.35
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47.63
64.20

22   
29
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21
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22
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25
22
22
25

15
17
22
25
23

22.82

0.0   
23.5
32.5
28.0
24.6
28.5
27.9
41.1
30.4
30.5
38.6
45.6
47.2
59.2
33.4
39.4
40.4
51.4
44.4
38.1
33.4
48.7
43.6
37.7
40.3
43.4
45.1
31.8
43.7
34.5
39.7
37.1

49.1
46.8
49.1
48.0
46.3
39.4
34.8
49.1
49.5
43.8
82.4
68.8
48.7
50.9
37.9
56.6
41.6
67.1
56.8
45.4
39.8
57.5
57.5
32.8
46.6
43.5
35.5
40.7
40.9
42.4
40.6
48.2

88.33, 41.67

78.50, 34.43

64.64, 26.55

57.44, 18.19

47.54, 8.41
64.91, 24.70

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

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

พันธุ์ยาง %Yield loss2 PDI,
%Yield loss3

PDI PDI ผลผลิต2ผลผลิต1

สุราษฎร์ธานี (Y1)ระนอง (Y2)

   1 กรัม/ต้น/ครั้งกรีด, 2 % Yield loss = (Y1-Y2)x100/Y1,  3 สุร�ษฎร์ธ�นีื เป็นโรคร�แป้งรุนแรง, 4 ระนอง ไม่มีผลผลิต   
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ครั้งกรีด เท่�นั้น 

 จ�กก�รศึกษ�ผลผลิตท่ีสูญเสียไปเน่ืองจ�กโรค

จ�กผลผลิตที่ลดลง (Yield loss) ข้�งต้น ส�ม�รถสร้�ง

สมก�รประเมินผลผลิตท่ีสูญเสียไปของต้นย�งในภ�พ

รวม เพ่ือใช้ประเมินก�รสูญเสียผลผลิตของต้นย�งท่ัวไป

เบื้องต้นต�มคว�มรุนแรงของโรคได้จ�ก คว�มสัมพันธ์

ของค่�เฉลี่ยดัชนีคว�มรุนแรงของโรค (PDI) และผลผลิต

ที่ลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ (% Yield loss) ของต้นย�งต�ม

กลุ่มดัชนีคว�มรุนแรง ยกเว้นพันธุ์ GT 1, RRIT 156, 

RRIM 717 และ RRIT 218 เน่ืองจ�กเหตุผลจ�กโรค

ร�แป้งต�มที่กล่�วข้�งต้น จะได้ในรูปสมก�รเชิงเส้น 

(Linear regression) ดังภ�พที่ 5  ดังนี้

  % Yield loss = 0.7959(PDI) – 27.581       

                                  (r2 = 0.9821)

 สมก�รน้ีเป็นก�รพิจ�รณ�ตัวแปรเพียงตัวเดียว 

(Single point model) คือดัชนีคว�มรุนแรงของโรค 

(PDI) ตัวอย่�ง Single point model ในก�รประเมิน

คว�มสูญเสียในพืชอื่น (Teng and Johnson, 1987) เช่น 

% Yield loss = -25.53+27.17ln(X) เมื่อ X เป็น % ของ

คว�มรุนแรงของโรคร�สนิมของต้นข้�วฟ่�ง (Stem rust) 

ในช่วงท่ีมีเมล็ดระยะ 3-4 (Three-forths berry stage), 

% Yield loss = 0.57X เมื่อ X เป็น % ของคว�มรุนแรง

ของโรคเน่�คอรวง (Neck blast) ของข้�วหลงัออกรวง 30 วัน

 จ�กสมก�รท่ีได้ส�ม�รถประเมินผลผลิตท่ีสูญเสีย

ไป ต�มดัชนีคว�มรุนแรงของโรคใบร่วงไฟทอบทอร�หรือ

จ�กใบย�งที่ร่วงได้ดังนี้     

 1) เมื่อดัชนีคว�มรุนแรงของโรคม�กกว่� 40-60% 

หรือใบย�งร่วงม�กกว่� 25-50% ผลผลิตลดลง 4-20%

 2) เมื่อดัชนีคว�มรุนแรงของโรคม�กกว่� 60-80% 

หรือใบย�งร่วงม�กกว่� 50-75% ผลผลิตลดลงม�กกว่� 

20-36%

 3) เมื่อดัชนีคว�มรุนแรงของโรคม�กกว่� 80% 

หรือใบย�งร่วงม�กกว่� 75% ผลผลิตลดลง ม�กกว่� 

36% 

      ทั้งน้ีปริม�ณผลผลิตที่ลดลงขึ้นกับพันธุ์ย�งต�มท่ี

ร�ยง�นข้�งต้น

พันธุ์ยางท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรค

ใบร่วงไฟทอบทอรารุนแรง

 จ�กก�รวิเคร�ะห์ระดับคว�มรุนแรงและผลกระ

ทบของโรคต่อผลผลิตข้�งต้น ส�ม�รถใช้เป็นข้อมูลใน

ก�รพิจ�รณ�พันธุ์ปลูกท่ีเหม�ะสมสำ�หรับพ้ืนท่ีท่ีมีสภ�พ

ก�รระบ�ดท่ีรุนแรง อย่�งเช่น พ้ืนท่ีปลูกย�ง จ.ระนอง 

ครอบคลุมต่อเนื่องถึงพื้นที่ อ.ตะกั่วป่� จ.พังง� และพื้นที่

ใกล้เคียงท่ีมีช่วงฝนและปริม�ณฝนใกล้เคียงกัน ดังนี้

 พันธุ์ที่ไม่ควรปลูก พันธุ์ที่เป็นโรคป�นกล�ง-รุนแรง

ภาพท่ี 5  แสดงความสมัพันธ์ระหว่างดัชนคีวามรนุแรงของโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเชือ้ราไฟทอบทอรา (PDI) ต่อความสญูเสยีผลผลติยาง (%Yield loss )
 

ภาพท่ี 5 

 

 

%yield loss = 0.7959(PDI) - 27.581
r 2 = 0.9821
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ม�กทุกปีในสภ�พที่ เหม�ะสมกับก�รระบ�ดซึ่งไม ่

ทนท�นต่อโรคและให้ผลผลิตน้อย ได้แก่ พันธุ์ RRIC 

101, RRIT 251, RRIC 110, RRIM 600, PB 255, PR 

305 และ PR 302 นอกจ�กนี้ยังมีย�งพันธุ์ BPM 24 ซึ่ง

พบว่�ค่อนข้�งต้�นท�นโรค แต่ในสภ�พโรคระบ�ด

รุนแรงกลับพบว่�ไม่ทนท�นต่อโรค ให้ผลผลิตน้อยเพียง 

34.5 กรัม/ครั้งกรีดเท่�นั้น

 พันธุ ์ที่ควรปลูกได้ พันธุ ์ย�งท่ีส�ม�รถปลูกได้

แม้ว่�จะมีคว�มเส่ียงต่อก�รเกิดโรครุนแรง ได้แก่ พันธุ์ที่

ทนท�นต่อโรค แม้ว่�จะเป็นโรคค่อนข้�งรุนแรง แต่

กระทบต่อผลผลิตน้อยม�ก เช่นพันธุ์ RRIC 121 และ 

RRIT 156 ส�ม�รถให้ผลผลิตค่อนข้�งสูงถึง 47.2 และ 

59.2 กรัม/ครั้งกรีด 

 พันธุ์ท่ีแม้ว่�ได้รับผลกระทบจ�กโรคทำ�ให้ผลผลิต

ลดลงก็ต�ม แต่ยังให้ผลผลิตผลผลิตค่อนข้�งสูงกว่�พันธุ์

อื่น ๆ เช่นพันธุ์ RRIT 225, PB 235, RRIT 226 และ BPM 

1 ให้ผลผลิตในสภ�พท่ีเหม�ะสมกับก�รระบ�ดเฉลี่ย 

51.4, 48.7, 45.6 และ 43.6 กรัม/ครั้งกรีด ต�มลำ�ดับ 

 พันธุ์ย�งที่ควรพิจ�รณ�เป็นพิเศษซึ่งต้�นท�นต่อ

โรคม�กและให้ผลผลิตค่อนข้�งสูงกว่�พันธุ์อื่นๆในสภ�พ

ท่ีเหม�ะสมกับก�รระบ�ดขอโรค เช่น พันธุ์ GT 1 ให้

ผลผลิตเฉลี่ย 45.1 กรัม/ครั้งกรีด

 อย่�งไรก็ต�ม พันธุ์ที่กล่�วม�นี้ ส่วนใหญ่ได้ถูกคัด

ออกจ�กคำ�แนะนำ�พันธุ์ย�งในปัจจุบันแล้ว (สถ�บันวิจัย

ย�ง, 2559) แต่ในบ�งพ้ืนที่พันธุ์เหล่�น้ีก็ส�ม�รถเป็น

ท�งเลือกให้เกษตรกรได้ และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์

สำ�หรับก�รใช้เป็นฐ�นพันธุกรรมในก�รปรับปรุงพันธุ์ย�ง

ต้�นท�นโรคได้

พันธุ์ยางท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีท่ีมีสภาวะการระบาดท่ี

เหมาะสมกับท้ังโรคใบร่วงไฟทอบทอรา และโรคใบ

ร่วงราแป้ง      

 ลักษณะสภ�พอ�ก�ศที่เหม�ะสมต่อก�รระบ�ด

ของโรคต่อโรคใบร่วงไฟทอบทอร� และโรคร�แป้งจ�ก

ก�รทดลองน้ีคือ พ้ืนท่ีแปลงทดลอง อ.ตะก่ัวป่� จ.พังง� 

จ�กผลก�รวิเคร�ะห์ระดับคว�มรุนแรงและก�รจัดกลุ่ม

ระดับคว�มต้�นท�นของพันธุ์ย�งทั้ง 26 พันธุ์ ต่อโรคร�

แป้ง(อ�รมณ์ และ ภรภัทร, 2560) และโรคใบร่วง

ไฟทอบทอร�ข้�งต้น ส�ม�รถนำ�ม�ร่วมพิจ�รณ�ถึงพันธุ์

ย�งท่ีเหม�ะสมสำ�หรับพ้ืนที่ที่มีสภ�พก�รระบ�ดที่รุนแรง

ของโรค 2 ชนิดนี้ จ�กภ�พที่ 6 เห็นได้ว่� ส่วนใหญ่พันธุ์

ย�งจะแสดงลักษณะคว�มต้�นท�นต่อโรคร�แป้ง และ

โรคใบร่วงไฟทอบทอร�ผกผันกัน  ย�งพันธุ์ RRIM 600, 

PB 255 และ RRIM 703 จัดเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค

ใบร่วงไฟทอบทอร� แต่ต้�นท�นต่อโรคร�แป้ง เช่น

เดียวกันย�งพันธุ์  GT 1, RRIT 156, PB 217 และพันธุ์  

RRIC 110 อ่อนแอต่อโรคร�แป้งแต่ต้�นท�นต่อโรคใบ

ร่วงไฟทอบทอร� ในขณะเดียวกันพันธุ์ย�งท่ีเป็นพันธุ์

ต ้�นท�นโรคในระดับป�นกล�งส่วนใหญ่มีลักษณะ

คว�มต้�นท�นในระดับเดียวกัน ยกเว้นพันธุ์  BPM 1 

และ RRIC 100 จัดเป็นพันธุ์ต้�นท�นต่อทั้ง 2 โรคน้ี ซึ่ง

เป็นพันธุ์ท่ีเหม�ะสมที่สุดสำ�หรับปลูกในพ้ืนท่ีที่มีสภ�วะ

ก�รระบ�ดที่ เหม�ะสมของท้ังโรคใบร ่วงไฟทอบ-

ทอร� และโรคใบร่วงร�แป้ง แต่ห�กพิจ�รณ�ผลผลิต

แล้วพบว่�พันธุ์ RRIC 100 ให้ผลผลิตค่อนข้�งน้อย 

          พันธุ์แนะนำ�ที่เป็นท�งเลือกที่ส�ม�รถปลูกได้ แม้ว่�

จะมีคว�มเสี่ยงกระทบต่อผลผลิตและคว�มรุนแรงของ

โรคแต่ผลผลิตค่อนข้�งสูงกว่�พันธุ์อื่น ๆ ได้แก่ พันธุ์ที่อยู่

ในกลุ่มต้�นท�นโรคป�นกล�งค่อนข้�งต้�นท�น (PDI 

<50) ได้แก่พันธุ์ RRIC 121, RRIT 225, PB 260 และ PB 

235  
สรุปผลการทดลอง

 1. สภ�วะที่เหม�ะสมต่อก�รระบ�ดของโรคใบร่วง

ไฟทอบทอร� 

   1.1 ปริม�ณฝนและวันฝนตก สภ�วะที่ทำ�ให้

เกิดโรคคือ เมื่อมีวันที่ฝนตกหนักป�นกล�ง-หนักม�ก 

(ม�กกว่� 25 มม.) ติดต่อกัน 2 วัน หรือม�กกว่� และ

สภ�พท่ีเหม�ะสมแก่ก�รระบ�ดคือก�รมีช ่วงฝนที่

ตกหนักป�นกล�ง-หนักม�ก ติดต่อกัน 2 วัน หรือม�กกว่�

สลับกับฝนแล้งหล�ยช่วง ต่อเนื่องกันอย่�งน้อย 3-4 ช่วง

ภ�ยใน 45 วัน 

   1.2 ช่วงระบ�ดของโรคตั้งแต่ต้นฤดูฝนเดือน

พฤษภ�คม-กรกฎ�คม จะรุนแรงกว่�ก�รเริ่มระบ�ดของ

โรคช่วงปล�ยฤดูฝนเดือนตุล�คม-พฤศจิก�ยน

   1.3 ก�รระบ�ดของโรคร�แป้งรุนแรงม�กมีแนว

โน้มทำ�ให้ก�รเกิดโรคและก�รระบ�ดของโรคใบร่วง
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ไฟทอบทอร�รุนแรงน้อย 

   1 .4  ในพ้ืนที่ภ�คใต ้ตอนบนฝ ั ่ งตะวันตก 

จ.ระนอง จ.พังง� และ จ.กระบี่ โรคมักระบ�ดช่วงเดือน

พฤษภ�คม-ตุล�คม หรือถึงเดือนพฤศจิก�ยนในบ�งปี 

โดยมักระบ�ดรุนแรงกว่�ภ�คใต้ฝั ่งตะวันออกซึ่งส่วน

ใหญ่จะระบ�ดช่วงเดือนตุล�คม-ธันว�คมและมกร�คม

ในบ�งปี โดยพื้นที่ จ.ระนอง ครอบคลุมไปถึง อ.ตะกั่วป่� 

จ.พังง� ประสบปัญห�ก�รระบ�ดของโรคใบร่วงประจำ�ปี

รุนแรงและค่อนข้�งรุนแรงกว่�พ้ืนท่ีอื่น ส่วนในพ้ืนที ่

จ.กระบี่, จ.สุร�ษฎร์ธ�นี และในพ้ืนที่ อ.ท้�ยเหมือง 

จ.พังง� ส่วนใหญ่ประสบปัญห�ก�รระบ�ดของโรคค่อน

ข้�งน้อยและอ�จระบ�ดรุนแรงระดับป�นกล�งในบ�งปี 

 2. ระดับคว�มต้�นท�นของพันธุ์ย�ง แบ่งได้ 3 

กลุ่ม

   2.1 พันธุ์ต้�นท�น (20<PDI≤40%) ได้แก่พันธุ์ 

PB 217, GT 1, RRIC 110 และพันธุ์ RRIC 100 ต�ม

ลำ�ดับ

   2.2 พันธุ์ต้�นท�นป�นกล�ง (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 ต�มลำ�ดับ

   2.3 พันธุ์อ่อนแอ (60<PDI≤80%) ได้แก่พันธุ์ 

RRIM 703 และ RRIM 600 

         คว�มรุนแรงของโรคของพันธุ์ย�งในแต่ละระดับ

ม�กขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับสภ�วะก�รระบ�ดของโรค

ในช่วงก�รระบ�ดนั้น ๆ

 3. โรคใบร่วงไฟทอบทอร�ทำ�ให้ผลผลิตย�งลดลง

แปรผันต�มระดับคว�มรุนแรงของโรคในรูปของสมก�ร

เชิงเส้น (linear regression) ดังนี้

  % Yield loss = 0.7959(PDI) - 27.581  

                                  (r2 = 0.9821)

 เมื่อ PDI = ดัชนีคว�มรุนแรงของโรค และ % 

Yield loss = ผลผลิตที่สูญเสีย

 จ�กสมก�รส�ม�รถประเมินผลผลิตที่สูญเสีย

ไปต�มดัชนีคว�มรุนแรงของโรคหรือใบท่ีร่วงจ�กโรคได้

ดังน้ี 1) เมื่อดัชนีคว�มรุนแรงของโรคม�กกว่� 40-60% 

หรือใบย�งร่วงม�กกว่� 25-50% ผลผลิตลดลง 4-20% 

2) เมื่อดัชนีคว�มรุนแรงของโรคม�กกว่� 60-80% หรือ

ใบย�งร่วงม�กกว่� 50-75% ผลผลิตลดลงม�กกว่� 20-

36% และ 3) เมื่อดัชนีคว�มรุนแรงของโรคม�กกว่� 80% 

หรือใบย�งร่วงม�กกว่� 75% ผลผลิตลดลง ม�กกว่� 

36% 

      ทั้งนี้ปริม�ณผลผลิตที่ลดลงขึ้นกับพันธุ์ย�งด้วยต�มที่

ร�ยง�นข้�งต้น
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ใหผ้ลผลิตมากกวา่ในสภาพแปลงยางท่ีสุราษฎร์ธานีถึง 16.4 และ 27.15 % มีผลผลิตเฉล่ีย 51.4  และ 

45.1 กรัม/คร้ังกรีด ตามลาํดบั 

2.6  พนัธ์ุยางทีเ่หมาะสมในพืน้ทีท่ีมี่สภาวะการระบาดทีเ่หมาะสมกบัทั้งโรคใบร่วงไฟทอบทอ 

รา และโรคใบร่วงราแป้ง 

        จากการวเิคราะห์ระดบัความรุนแรงและการจดักลุ่มระดบัความตา้นทานของพนัธ์ุยางทั้ง 

26 พนัธ์ุ ต่อโรคราแป้งและโรคใบร่วงไฟทอบทอราขา้งตน้ สามารถนาํมาพิจารณาถึงพนัธ์ุยางท่ี

เหมาะสมเพื่อปลูกในพื้นท่ีท่ีมีสภาพการระบาดท่ีรุนแรงของโรค 2 ชนิดน้ี จากภาพท่ี 27  จะเห็นวา่ ส่วน

ใหญ่ลกัษณะความตา้นทานของพนัธ์ุยางต่อโรคราแป้ง และโรคใบร่วงไฟทอบทอราจะผกผนักนั  ยาง

พนัธ์ุ  RRIM 600, PB 255 และ RRIM 703 จดัเป็นพนัธ์ุท่ีอ่อนแอต่อโรคใบร่วงไฟทอบทอรา แต่

ตา้นทานต่อโรคราแป้ง เช่นเดียวกนัยางพนัธ์ุ  GT 1, RRIT 156, PB 217 และพนัธ์ุ  RRIC 110 อ่อนแอต่อ

โรคราแป้งแต่ตา้นทานต่อโรคใบร่วงไฟทอบทอรา ในขณะเดียวกนัพนัธ์ุยางท่ีเป็นพนัธ์ุตา้นทานโรคใน

ระดบัปานกลางส่วนใหญ่มีลกัษณะความตา้นทานในระดบัเดียวกนั ยกเวน้พนัธ์ุ  BPM 1 และ RRIC 100 

จดัเป็นพนัธ์ุตา้นทานต่อโรคทั้ง 2 โรคน้ีซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีเหมาะสมท่ีสุด สาํหรับปลูกในพื้นท่ีท่ีมีสภาวะการ

ระบาดท่ีเหมาะสมของทั้งโรคใบร่วงไฟทอบทอรา และโรคใบร่วงราแป้ง แต่หากพิจารณาผลผลิต พบว่า

พนัธ์ุ BPM 1 ใหผ้ลผลิตมากกวา่ RRIC 100  

         พนัธ์ุแนะนาํท่ีเป็นทางเลือกท่ีสามารถปลูกได ้แมว้า่จะมีความเส่ียงบา้ง คือพนัธ์ุท่ีจดัใน

กลุ่มปานกลางท่ีค่อนขา้งตา้นทาน(PDI <50) ไดแ้ก่ RRIC 121, RRIT 225, PB 260 และ PB 235  ส่วน

พนัธ์ุอ่ืนๆเส่ียงต่อการระบาดของโรคท่ีมีผลต่อผลผลิต 
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Clonal susceptible to Phytopthora  and Oidium  Leaf Fall Diseases

Phytop. Oidium

 
ภาพที ่27  ระดบัความตา้นทานและอ่อนแอของพนัธ์ุยาง 26 พนัธ์ุ ต่อโรคใบร่วงไฟทอบทอรา และโรคา 

แป้ง : PDI >80% =  อ่อนแอมาก, 60< PDI ≤80% =  อ่อนแอ, 40< PDI ≤60% =  ปานกลาง,      

20< PDI ≤40% = ตา้นทาน และ PDI≤ 20 = ตา้นทานมาก 
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ภาพท่ี 6  ระดบัความต้านทานและอ่อนแอของพันธ์ุยาง 26 พันธ์ุ ต่อโรคใบร่วงไฟทอบทอรา และโรคราแป้ง
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ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. ข้อมูลก�รระบ�ดของโรคในพ้ืนท่ีปลูกย�งต�ม

สภ�พภูมิอ�ก�ศเป็นเครื่องมือในก�รแบ่งเขตปลูกย�ง 

และก�รเลือกใช้ชนิดพืช และพันธุ์ปลูกท่ีเหม�ะสมต�ม

สภ�พก�รระบ�ดของโรค

 2. ข้อมูลพันธุ์ย�งแต่ละพันธุ์ต่อระดับคว�มรุนแรง

ของโรคร�แป้ง และโรคใบร่วงท่ีเกิดจ�กเชื้อร�ไฟทอบ-

ทอร� 

 3. ข้อมูลผลกระทบของโรคใบร่วงท่ีเกิดจ�กเชื้อร�

ไฟทอบทอร�ต่อผลผลิตย�งในแต่ละพันธุ์ ส�ม�รถใช้

เป็นข้อมูลในก�รตัดสินใจเลือกพันธุ์ปลูกในสภ�พก�ร

ระบ�ดที่เหม�ะสม และใช้เป็นฐ�นพันธุกรรมในก�ร

ปรับปรุงพันธุ์

 4. เป็นข้อมูลในก�รใช้ก�รพย�กรณ์ และก�ร

เตือนภัยก�รระบ�ดของโรค รวมท้ังก�รว�งแผนก�ร

ควบคุม และป้องกันเพ่ือลดคว�มรุนแรงจ�กก�รระบ�ด

ของโรคได้อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม

 อย่�งไรก็ต�ม ในเขตภูมิภ�คอื่นของประเทศไทย 

ซึ่งปัจจุบันได้ขย�ยพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมข้ึนอย่�งกว้�งขว�ง 

และเนื่องจ�กมีสภ�พภูมิอ�ก�ศที่แตกต่�งจ�กภ�คใต้ซึ่ง

เป็นพ้ืนที่ปลูกย�งเดิม โรคย�งพ�ร�ในเขตปลูกย�งใหม่ 

อ�จเป็นปัญห�รุนแรงและแตกต่�งจ�กพ้ืนที่ปลูกย�ง

เดิม ทั้งสภ�พก�รระบ�ดและพันธุ์ย�ง จึงสมควรอย่�งยิ่ง

ท่ีจะต้องศึกษ�สภ�พก�รระบ�ดและศึกษ�พันธุ์ปลูกท่ี

เหม�ะสม เพ่ือเป็นแนวท�งในก�รป้องกันคว�มเสียห�ย

ต่อระดับเศรษฐกิจของเกษตรกรและของประเทศต่อไป

ค�าขอบคุณ
 ขอขอบพระคุณอดีตผู ้อำ�นวยก�รศูนย์วิจัยย�ง

สุร�ษฎร์ธ�นีโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ท่�นผู ้อำ�นวยก�ร

ศูนย์วิจัยย�ง น�ยพงษ์เทพ ขจรไชยกูล ที่สนับสนุน

โครงก�รวิจัยน้ี อดีตผู ้อำ�นวยก�รสถ�นี/ศูนย์บริก�ร

วิช�ก�รด ้�นพืชและปัจจัยก�รผลิต/ศูนย ์ วิจัยและ

พัฒน�ก�รเกษตรของที่ตั้งแปลงทดลองทุกท่�น ที่อำ�นวย

คว�มสะดวกในก�รปฏิบัติง�นและก�รดูแลบำ�รุงรักษ�

แปลงทดลองม�ตั้งแต่ต้น ขอขอบคุณเจ้�หน้�ท่ีและ

พนักง�นลูกจ้�งทั้งของสถ�นท่ีตั้งแปลงทดลองและของ

ศูนย์วิจัยย�งสุร�ษฎร์ธ�นีทุกท่�นท่ีช่วยดูแลแปลง

ทดลอง ช่วยเก็บและรวบรวมข้อมูลง�นทดลอง ซึ่งปฏิบัติ

ง�นด้วยคว�มเอ�ใจใส่ทำ�ให้ได้ผลง�นต�มวัตถุประสงค์

ด ้วยดีตลอดจนสิ้นสุดง�นวิจัยต�มแผนก�รทดลอง 
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ดัชนีคว�มรุนแรงของโรค (PDI) ของพันธุ์ย�ง ในแต่ละปีที่ระบ�ด

ภาคผนวกที่ 1

     PDI พันธุ์ย�ง =
       ผลรวมของคะแนนคว�มรุนแรงที่ประเมิน x 100        

       จำ�นวนซำ้�ที่ประเมิน X ระดับคะแนนคว�มรุนแรงโรคสูงสุด

ดัชนีคว�มรุนแรงของโรค (PDI) ของแปลงทดลอง ในแต่ละปีที่ระบ�ด

ภาคผนวกที่ 2

จัดระดับคว�มต้�นท�นโรค แบ่งต�ม PDI ของพันธุ์ย�งเฉลี่ย ดังนี้

 PDI ≤ 20%   =   ต้�นท�นม�ก             

 20 < PDI ≤ 40%   =   ต้�นท�น                

 40 < PDI ≤ 60%   =   ต้�นท�นป�นกล�ง          

 60 < PDI ≤ 80%   =   อ่อนแอ               

 PDI > 80%   =   อ่อนแอม�ก

PDI แปลงทดลอง = 
         ผลรวม PDI ของทุกพันธุ์  

จำ�นวนพันธุ์ย�งทั้งหมด

ก�รจัดระดับคว�มต้�นท�นโรคของพันธุ์ย�งเมื่อสิ้นสุดง�นทดลอง

ภาคผนวกที่ 3

PDI ของพันธุ์ย�งเฉลี่ย =
     ผลรวม PDI พันธุ์ย�งทุกปีก�รระบ�ด 

          จำ�นวนปีก�รระบ�ด 

 ระดับคว�มรุนแรงของโรค ต�ม PDI ดังนี้

 PDI ≤ 20%      = รุนแรงน้อยม�ก             

 20 < PDI ≤ 40%      =    รุนแรงน้อย        

 40 < PDI ≤ 60%       =    รุนแรงป�นกล�ง             

 60 < PDI ≤ 80%    =    รุนแรง     

 PDI > 80% =    รุนแรงม�ก
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 ย�งพ�ร� ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีบทบ�ทสำ�คัญ

ในก�รสร้�งร�ยได้เข้�สูป่ระเทศ นบัจ�กอดตีจนถึงปัจจุบัน 

ย�งพ�ร�และผลิตภัณฑ์ย�งเป็นสินค้�ส่งออกที่มีมูลค่�

ก�รส่งออกปีละหล�ยแสนล้�นบ�ท ซึ่งจ�กข้อมูลของ

กระทรวงพ�ณิชย์ พบว่� ในปี 2560 ย�งพ�ร�และ

ผลิตภัณฑ์ย�งมีมูลค่�ก�รส่งออกเป็นลำ�ดับที่ 3 โดยมี

มูลค่�ก�รส่งออกสูงถึง 5.52 แสนล้�นบ�ท (กระทรวง

พ�ณิชย์, 2561)

 ขณะเดียวกันย�งพ�ร�ไทยยังครองส่วนแบ่ง

ท�งก�รตล�ดเป็นอันดับ 1 ของโลก ทั้งด้�นก�รผลิตและ

ก�รส่งออก ต�มด้วยประเทศอินโดนีเซีย และเวียดน�ม 

จ�กข้อมูลของสม�คมประเทศผู ้ผลิตย�งธรรมช�ติ 

(ANRPC) ค�ดก�รณ์ว่� ในปี 2561 ประเทศไทยจะมี

กำ�ลังก�รผลติย�งพ�ร�ถึง 4.8 ล้�นตันต่อปี คดิเป็นร้อยละ 

34.01 ของกำ�ลังก�รผลิตทั่วโลก จำ�นวน 14.171 ล้�นตัน

ต่อปี (ANRPC, 2561)

 อย่�งไรก็ต�ม ภ�วะเศรษฐกิจโลกท่ีสะดดุจ�กคว�ม

กังวลในสหภ�พยุโรปเมื่อปี 2555 ทำ�ให้ประเทศผู้นำ�เข้�

ย�งหลักชะลอก�รซื้อย�ง และคว�มต้องก�รในก�รใช้

ย�งพ�ร�ลดลงตำ่�กว่�ปริม�ณผลผลิต ส่งผลกระทบให้

ร�ค�ย�งพ�ร�มีแนวโน้มลดลงอย่�งต่อเน่ืองในปี 2557 

เนื่องจ�กร�ค�ย�งพ�ร�ลดลงอย่�งต่อเน่ือง ทำ�ให้

รัฐบ�ลของประเทศผู้ผลิตย�งพ�ร�จึงต้องพย�ย�มห�

แนวท�งต่�ง ๆ เพ่ือช่วยเหลือให้ผู ้ประกอบก�รใน

อุตส�หกรรมย�งพ�ร�ในประเทศของตนมีคว�มส�ม�รถ

ในก�รสร้�งคว�มได้เปรียบท�งก�รแข่งขัน ซึ่งแนวท�งท่ี

กองโลจิสติกส์ ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�เศรษฐกิจย�ง ก�รย�งแห่งประเทศไทย

การศึกษาระบบโลจิสติกส์ยางพาราของไทย

สำ�คญั คอื ก�รลดต้นทนุโดยเฉพ�ะต้นทุนท�งด้�นโลจสิ-

ติกส์ เน่ืองจ�กต้นทุนด้�นแรงง�นไม่ส�ม�รถลดลงได้ 

เพร�ะม�ตรก�รปรับขึ้นค่�แรงขั้นตำ่�ของรัฐบ�ล 

 ปัจจุบันต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีก�ร

ปรับตัวม�กขึ้น และต้นทุนโลจิสติกส์ส่วนใหญ่เป็นต้นทุน

ของค่�ขนส่งสินค้� เน่ืองจ�กก�รขนส่งสินค้�ภ�ยใน

ประเทศใช้ก�รขนส่งท�งถนนเป็นสัดส่วนใหญ่ท่ีสุด ส่วน

ก�รขนส่งสินค้�ระหว่�งประเทศใช้ก�รขนส่งท�งทะเล

เป็นสัดส่วนสูงที่สุด ซึ่งแน่นอนว่� ต้นทุนโลจิสติกส์ด้�นนี้

จะไม่ส�ม�รถควบคุมต้นทุนได้เลย เพร�ะข้ึนอยู่กับร�ค�

นำ้�มัน และปัจจุบันร�ค�นำ้�มันมีก�รปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

(คณะทำ�ง�นพัฒน�ข้อมูลโลจิสติกส์, 2559)

 นอกจ�กนี้ จ�กข้อมูลของสำ�นักง�นเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งช�ติ พบว่� จ�กก�รศึกษ�และวิจัยโลจิสติกส์

และโซ่อุปท�น สินค้�เกษตรที่สำ�คัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้�ว 

มันสำ�ปะหลัง ย�งพ�ร� หน่อไม้ฝรั่ง และทุเรียน โดย

พัฒน�ฐ�นข้อมูลก�รประเมินประสิทธิภ�พก�รบริห�ร

จัดก�รโลจิสติกส์ครอบคลุม 9 กิจกรรม 3 มิติ (ต้นทุน 

เวล� และคว�มน่�เชื่อถือ) เพ่ือเป็นเกณฑ์วัดผลก�ร

ดำ�เนินง�นของหน่วยธุรกิจก�รเกษตรตลอด  โซ่อุปท�น

สินค้�เกษตรเป้�หม�ย โดยผลก�รศึกษ�พบว่� ต้นทุน

โลจิสติกส์ต่อยอดข�ย คิดเป็นร้อยละ 34.47 ซึ่งประกอบ

ด้วย ต้นทุนขนส่งเป็นองค์ประกอบใหญ่ท่ีสุด ร้อยละ 

15.25 รองลงม� คือ ต้นทุนบริห�รคลังสินค้� ร้อยละ 

8.93 ต้นทุนก�รถือครองสินค้� ร้อยละ 7.16 และต้นทุน

บริห�รจัดก�ร ร้อยละ 3.13 (สำ�นักง�นเศรษฐกิจและ

ภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์, ปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์, พรธิรัฐฐ์ พจนสุนทร 

และ อรอนงค์ เวียงแก้ว
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สังคมแห่งช�ติ, 2558) 

 จ�กที่ได้กล่�วม�ข้�งต้น จะเห็นได้ว่� ย�งพ�ร�

เป็นสินค้�ท่ีต้องก�รระบบโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภ�พ 

เนื่องจ�กต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดข�ยมีสัดส่วนที่สูงม�ก 

คิดเป็นร้อยละ 34.47 ดังน้ัน ห�กต้องก�รสร้�งคว�มได้

เปรียบในก�รแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกอื่น ๆ จึงจำ�เป็น

ต้องศึกษ�สภ�พท่ัวไปและสำ�รวจสภ�พปัญห�ของ

ระบบโลจิสติกส์ย�งภ�ยในประเทศ และศึกษ�แนวท�ง

ในก�รแก้ปัญห�ด้�นโลจิสติกส์ย�งภ�ยในประเทศ เพ่ือ

ลดต้นทุนด้�นโลจิสติกส์ รวมทั้งนำ�ผลก�รศึกษ�ที่ได้ม�

ใช้เป็นแนวท�งสำ�คัญ และกำ�หนดนโยบ�ย  ม�ตรก�ร

ต่�ง ๆ ในก�รพัฒน�ระบบโลจิสติกส์ย�งภ�ยในประเทศ

อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
แนวคิดทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics) 

 โลจิสติกส์ หม�ยถึง กิจกรรมหรือก�รกระทำ�ใด ๆ 

เพ่ือให้ได้ม�ซึ่งสินค้�และบริก�ร รวมถึงก�รเคลื่อนย้�ย  

จัดเก็บ และกระจ�ยสินค้� จ�กแหล่งที่ผลิต จนสินค้�ได้

มีก�รส่งมอบไปถึงแหล่งที่มีคว�มต้องก�ร โดยกิจกรรม

ดังกล ่�ว จะต ้องมีลักษณะเป ็นกระบวนก�รแบบ

บูรณ�ก�ร โดยเน้นประสิทธิภ�พและประสิทธิผล มีเป้�

หม�ยในก�รส่งมอบแบบทันเวล� และเพ่ือลดต้นทุน มุ่ง

ให้เกิดคว�มพอใจแก่ลูกค้� และส่งเสริมเพื่อให้เกิดมูลค่�

เพ่ิมแก่สินค้�และบริก�ร ท้ังน้ี กระบวนก�รต่�ง ๆ ของ

ระบบโลจิสติกส ์  จะต ้องมีลักษณะปฏิสัมพันธ ์ ท่ี

สอดคล้องประส�นกัน ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วม

กัน โดยเป้�หม�ยที่สำ�คัญของโลจิสติกส์ ได้แก่

 1) คว�มรวดเร็วในก�รส่งมอบสินค้�

 2) ก�รไหลลื่นของสินค้� 

 3) ก�รไหลลื่นของข้อมูลข่�วส�ร 

 4)ก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิมในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

คว�มต้องก�รของตล�ด 

 5) ลดต้นทุนก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับสินค้�ก�รดูแล 

และ ขนส่งสินค้�      

 6) เพิ่มศักยภ�พและประสิทธิภ�พของก�รแข่งขัน 

 กิจกรรมของโลจิสติกส์น้ันจะมีลักษณะท่ีประกอบ

ไปด้วยกระบวนก�รต่�ง ๆ ม�กม�ย ซึ่งต่�งทำ�หน้�ที่ใน

ก�รสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของก�รผลิต และก�ร

ตล�ด เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ย

 กิจกรรมของโลจิสติกส์ ประกอบด้วย

 1) ก�รขนส่งและก�รเคลื่อนย้�ยสินค้� รวมทั้งท่ี

เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์

 2) ตัวแทนก�รบริห�รก�รจัดส่งและขนส่ง ทั้ง

ภ�ยในประเทศและระหว่�งประเทศ 

 3) กระบวนก�ร Clearing สินค้� และพิธีก�รท�ง

ศุลก�กร  

 4) ก�รบริห�รจัดก�รคลังสินค้�ภ�ยในและง�นที่

เกี่ยวข้องกับ Flow ของสินค้�, แรงง�น และก�รให้บริก�ร

อุปกรณ์เครื่องมือที่จำ�เป็นในก�รเก็บรักษ�สินค้�

 5) ก�รบริก�รคลังสินค้�ส�ธ�รณะ และ ก�รกระ

จ�ยสินค้� 

 6) ก�รบริห�รท่�เรือ, ก�รจัดก�รสถ�นที่บรรจุ

สินค้�, ก�รจัดก�รสถ�นีขนส่ง ICD, ก�รได้สัมปท�นที่

เกี่ยวกับก�รขนส่ง

 7) กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับมูลค่�เพ่ิมท�งก�รตล�ด

ให้กับลูกค้� ได้แก่ ก�รส่งเสริมก�รตล�ด, ก�รเป็น

ตัวแทนในก�รจัดจำ�หน่�ย, ก�รกำ�หนดคว�มต้องก�ร

ของตล�ดและจัดก�รคำ�สั่งซื้อ ก�รให้ข้อมูลเพ่ือค�ด

คะเนและพย�กรณ์ก�รข�ย, ก�รแบ่งบรรจุสินค้�และ 

Packaging, ก�รจัดเรียงสินค้�ในห้�งสรรพสินค้� ฯลฯ 

ก�รประส�นง�นกับฝ่�ยผลิต เพ่ือประโยชน์ในก�รจัด

ก�รระบบโลจิสติกส์ของกระบวนก�รผลิตสินค้� หรือง�น

สนับสนุนก�รผลิตอื่น ๆ  เช่น ก�รป้อนวัตถุดิบ, ก�รบริก�ร

ง�นเกี่ยวกับก�รควบคุมคุณภ�พสินค้� หรือ QC

 8) ก�รจัดก�รข้อมูลข่�วส�รและเทคโนโลยีส�ร

สนเทศ

 ก�รกำ�หนดต้นทุนโลจิสติกส์มีจุดเริ่มต ้นจ�ก

ก�รนำ�แนวคิดด้�นก�รตล�ดที่กล่�วว่� “คว�มสำ�เร็จของ

องค์กรขึ้นอยู่กับก�รประเมินคว�มจำ�เป็น และคว�ม

ต้องก�รของตล�ดเป้�หม�ย รวมท้ังส่งมอบคว�มพึง

พอใจเหล่�นั้นอย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผลที่

เหนือคู่แข่ง” (Lambert and Ellram, 1998) ม�ใช้กับ

หล�ยองค์กร จนทำ�ให้องค์กรเหล่�น้ันส�ม�รถให้บริก�ร

ลูกค ้�ได ้อย ่�งโดดเด ่น ซึ่งก�รตอบสนองที่ เ กิดขึ้น

ดังกล ่�วก ่อให ้เกิดคว�มหล�กหล�ยโดยขึ้นอยู ่ กับ
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์และก�รบริก�ร ส่งผลให้ต้นทุนใน

ก�รตอบสนองลูกค้� แตกต่�งกันไปด้วย (นฤพร, 2548) 

ซึ่งต ้นทุนท�งด้�นโลจิสติกส์ส�ม�รถแบ่งออกเป็น

ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 ประเภท ดังนี้

 1) ต้นทุนก�รขนส่ง ต้นทุนท่ีเกิดจ�กกิจกรรมก�ร

ขนส่งและบริก�ร  ซึ่งต้นทุนเหล่�น้ียังผันแปรไปต�ม

ปริม�ณก�รขนส่ง นำ้�หนัก ระยะท�ง จุดหม�ยปล�ยท�ง 

รวมไปถึงวิธีก�รขนส่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่แตกต่�งกัน

 2) ต้นทุนคลังสินค้� ต้นทุนท่ีเกิดจ�กกิจกรรม

ภ�ยในคลังสินค้�และก�รจัดเก็บสินค้� ก�รถ่�ยโอน

ข้อมูลในคลังสินค้� ก�รเลือกสถ�นที่ตั้ง เช่น โรงง�น คลัง

สินค้� จะแปรผันไปต�มชนิดและปริม�ณของสินค้�

 3) ต้นทุนในก�รเก็บรักษ�สินค้�คงคลัง  ต้นทุนที่

เก่ียวข้องกับก�รเก็บรักษ�สินค้�คงคลัง จะผันแปรไปกับ

ปริม�ณของสินค้�คงคลังและทำ�ให้เกิดต้นทุนด้�นต่�ง ๆ 

อีก เช่น ต้นทุนเงินทุน และต้นทุนค่�เสียโอก�ส ต้นทุนใน

ก�รดูแลสินค้�  ได้แก่ ค่�ประกันภัยและภ�ษี ต้นทุนพื้นที่

ก�รจัดเก็บสินค้� ได้แก่ ต้นทุนด้�นสถ�นที่ซึ่งสัมพันธ์กับ

ปริม�ณของสินค้� ต้นทุนคว�มเสี่ยงในก�รจัดเก็บสินค้� 

ได้แก่ คว�มล้�สมัย ก�รลักขโมย

 4) ต้นทุนก�รบริห�ร เกิดจ�กกิจกรรมหลัก 3 

ประเภท คือ 

    (1) ระดับก�รให้บริก�ร เป็นเงินท่ีจ่�ยไปเพ่ือ

สนับสนุนก�รบริก�รลูกค้� เช่น ค่�ใช้จ่�ยที่เก่ียวข้องกับ

ก�รทำ�ให้คำ�สั่งซื้อสมบูรณ์

    (2)  ต ้นทุนกระบวนก�รสั่ งซื้อและระบบ

ส�รสนเทศ ได้แก่ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รสั่งซื้อ 

ก�รกระจ�ยก�รติดต่อสื่อส�ร และก�รพย�กรณ์อุปสงค์

    (3) ต้นทุนปริม�ณ โดยหลักก�รแล้วจะข้ึนอยู่

กับปริม�ณสินค้�ที่จัดซื้อจัดห�และผลิต

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1 .  ศึกษ�สภ�พท่ัวไปของระบบโลจิสติกส ์

ย�งพ�ร�ภ�ยในประเทศ

 2. สำ�รวจสภ�พปัญห�และอุปสรรคของระบบ

โลจิสติกส์ย�งพ�ร�ภ�ยในประเทศ

 3. ศึกษ�แนวท�งในก�รแก้ปัญห�ระบบโลจิสติกส์

ย�งพ�ร�ภ�ยในประเทศ

ขอบเขตการศึกษา
ด้านเนื้อหา 

 ศึกษ�สภ�พท่ัวไปของระบบโลจิสติกส์ย�งพ�ร�

ภ�ยในประเทศว่� หลังจ�กมีก�รรับซื้อผลผลิตและ

แปรรูปผลผลิตย�งแล้ว ผู้ประกอบก�รเลือกวิธีก�รขนส่ง

และปล�ยท�งก�รขนส่งภ�ยในประเทศอย่�งไร

ด้านพื้นที่ 

 สำ�รวจข้อมูลภ�คสน�มจ�กผู้ประกอบก�รส่งออก

ย�งในทุกภูมิภ�ค ได้แก่ ภ�คใต้ ภ�คตะวันออก ภ�ค

เหนือ และภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

วิธีการศึกษา
 ก�รศึกษ�วิจัยในครั้งน้ีใช้ข้อมูลจ�กก�รศึกษ�

เอกส�ร (Documentary research), ก�รวิจัยภ�คสน�ม 

(Survey research) และก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก (In-Depth 

interview) ซึ่งมีร�ยละเอียดแต่ละวิธีก�ร ดังนี้

 1. ก�รวิจัยเอกส�ร เป็นก�รศึกษ�ข้อมูลทุติยภูมิที่

รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในทุก ๆ ด้�น โดยศึกษ�รวบรวม

จ�กเอกส�ร ง�นวิจัย ว�รส�ร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือให้ทร�บถึงข้อมูลทั่วไป และแนวคิดด้�นโลจิสติกส์

ย�งพ�ร�ของไทย

 2. ก�รวิจัยภ�คสน�ม เป็นก�รศึกษ�โดยก�รเก็บ

รวบรวมข้อมลูปฐมภูมจิ�กภ�คสน�ม โดยใช้แบบสอบถ�ม

ในก�รเก็บข้อมูลจ�กกลุ่มตัวอย่�งที่เป็นผู้บริห�ร หรือผู้

ปฏิบตังิ�นท่ีเก่ียวข้องกับก�รบรหิ�รจดัก�รด้�นโลจสิตกิส์ 

โดยก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก (In-depth interview)

 ก�รสุ่มกลุ่มตัวอย่�งจะเลือกใช้วิธีก�รสุ่มตัวอย่�ง

แบบบังเอิญในจังหวัดท่ีมีผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรม

ย�ง

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กเอกส�ร จะใช้วิธีแจก

แจงจัดหมวดหมู่ข้อมูล และใช้ค�่สถิติเชิงพรรณน�ได้แก่ 

ค่�ร้อยละ ค่�เฉลี่ย นำ�เสนอในรูปแบบของต�ร�ง และ

วิเคร�ะห์เชิงพรรณน� (Descriptive analysis)

 2. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กแบบสอบถ�ม เป็นก�ร

วิเคร�ะห์สถิติเชิงปริม�ณ (Qualitative analysis) โดยใช้
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ข้อมูลท่ีได้ม�ประมวลผลโดยใช้ค่�สถิติเชิงพรรณน� 

และนำ�ม�อภิปร�ยผลต�มกรอบแนวคิดที่ตั้งไว้ พร้อมข้อ

เสนอแนะ

ผลการศึกษา
ห่วงโซ่อุปทานยางพารา

 ห ่วงโซ่อุปท�นย�งพ�ร�ของไทย เริ่มต้นจ�ก

เกษตรกรเตรียมพ้ืนที่ปลูกย�ง โดยคัดสรรพันธุ์ย�งให้

เหม�ะสมกับพ้ืนท่ี และจัดก�รดูแลสวนย�งจนกว่�จะให้

ผลผลิตในรูปแบบต่�ง ๆ ได้แก่ นำ้�ย�งสด ย�งแผ่นดิบ 

และเศษย�งหรือย�งก ้อนถ ้วย ซึ่ งผลผลิตเหล ่�นี้

เกษตรกรจะข�ยให้กับกลไกตล�ดภ�ยในประเทศ 

ประกอบด้วย สหกรณ์ พ่อค้�คนกล�ง และตล�ดกล�ง

ย�งพ�ร� ทำ�หน้�ที่เป็นตัวกล�งในก�รเก็บรวบรวมย�ง

ธรรมช�ติจ�กเกษตรกรให ้กับโรงง�นแปรรูปย�ง

ธรรมช�ติในประเทศ เมื่อโรงง�นแปรรูปรับซ้ือย�ง จะนำ�

ม�ผ่�นกระบวนก�รแปรรูปเป็นย�งแปรรูปชนิดต่�ง ๆ 

เช่น ย�งแผ่นรมควัน ย�งแท่ง และนำ้�ย�งข้น เป็นต้น เพื่อ

ใช้ในอุตส�หกรรมผลิตภัณฑ์ย�งภ�ยในประเทศและเพ่ือ

ก�รส่งออกเป็นส่วนใหญ่ จ�กก�รที่สวนย�งพ�ร�มีก�ร

กระจ�ยตัวอยู ่ ท่ัวประเทศ และโรงง�นแปรรูปย�ง

ธรรมช�ติมีก�รกระจ�ยตัวต�มพ้ืนท่ีปลูกย�งพ�ร� แต่

โรงง�นผลิตผลิตภัณฑ์ย�งมีก�รกระจุกตัวอยู่ในภ�คใต้

และภ�คตะวันออกของประเทศ ดังน้ัน จึงจำ�เป็นต้องมี

กระบวนก�รขนส่งภ�ยในประเทศท้ังท�งถนน ท�งร�ง 

และท�งนำ้� เพ่ือนำ�ย�งแปรรูปส่งให้กับโรงง�นผลิต

ผลิตภัณฑ์ย�ง ได้แก่ โรงง�นผลิตย�งย�นพ�หนะ 

โรงง�นผลิตถุงมือย�ง โรงง�นผลิตย�งยืด และโรงง�น

ผลิตย�งรัดของ โดยสรุปแล้ว ก�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�น 

เป็นก�รจัดก�รเพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�

ปล�ยท�ง โดยเกิดจ�กก�รร่วมมือกันในก�รดำ�เนินง�น

ระหว่�งหน่วยง�น หรือองค์กรต่�ง ๆ เพื่อให้ก�รไหลของ

สินค้� ข้อมูล และเงินเป็นไปได้อย่�งสมบูรณ์ 

ประเภทและรูปแบบบรรจุภัณฑ์ยางพารา

เพื่อการส่งออก

 ผลิตภัณฑ์ย�งพ�ร�ของไทยท่ีส่งออกไปยังต่�ง

ประเทศ ส�ม�รถแบ่งออกเป็นต�มประเภทของสินค้�

และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่�ง ๆ  ดังแสดงข้อมูลใน

ต�ร�งที่ 1 และภ�พที่ 1

รูปแบบการค้ายาง

 International Chamber of Commerce (ICC) 

ประก�ศให้ Incoterms 2010 หรือเงื่อนไขก�รค้�ระหว่�ง

ประเทศมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม ปี ค.ศ. 2011 

ข้อกำ�หนดในก�รส่งมอบสินค้� หรือเงื่อนไขก�รส่งมอบ

สินค้� (International Commercial Terms) ระหว่�งผู้ซื้อ

กับผู ้ข�ยที่เป็นส�กลซึ่งกำ�หนดขึ้นโดยสภ�หอก�รค้�

น�น�ช�ติ (International Chamber of Commerce) 

เพ่ือให้คู่ค้�ท้ังผู้ซื้อและผู้ข�ยทร�บถึง ขอบเขตคว�มรับ

ผิดชอบภ�ระค่�ใช้จ่�ยและคว�มเสี่ยงต่�ง ๆ โดยช่วยให้

ทั้งสองฝ่�ยท่ีมีคว�มแตกต่�งท�งวัฒนธรรมมีคว�ม

เข้�ใจตรงกัน โดย Incoterms 2010 มีท้ังหมด 11 รูป

แบบ (พิพัฒน์, 2557) แต่ในก�รส่งออกย�งพ�ร�มักจะ

ใช้รูปแบบในก�รส่งออก 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 

 1. EXW – EX Works (the named place) เงื่อนไข

ก�รส่งมอบน้ี ผู้ข�ยจะสิ้นสุดภ�ระก�รส่งมอบสินค้�เมื่อ

ผู้ข�ยได้เตรียมสินค้�ไว้พร้อมสำ�หรับส่งมอบให้กับผู้ซื้อ 

ณ สถ�นที่ของผู้ข�ยเองโดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่�ใช้

จ่�ยต่�ง ๆ  ในก�รขนส่งสิงค้�ไปยังคลังสินค้�ของผู้ซื้อเอง

 2. FOB – Free On Board (the named port of 

origin) ส่วนใหญ่ใช้เง่ือนไขนี้ในก�รซื้อข�ย เงื่อนไขก�ร

ส่งมอบน้ี ผู้ข�ยจะสิ้นสุดภ�ระก�รส่งมอบสินค้� เมื่อผู้

ข�ยได้ส่งมอบสินค้�ข้�มก�บเรือขึ้นไปบนเรือสินค้� ณ 

ท่�เรือต้นท�งท่ีระบุไว้ ผู ้ข�ยเป็นผู ้รับผิดชอบก�รทำ�

พิธีก�รส่งออกด้วย ส่วนค่�ใช้จ่�ยในก�รขนส่งสินค้� 

และค่�ใช้จ่�ยอื่น ๆ รวมท้ังคว�มเสี่ยงภัยในก�รขนส่ง

สินค้�เป็นภ�ระของผู้ซื้อ ในทันทีที่ของผ่�นก�บเรือระว�ง

เรือไปแล้ว 

 3. CIF – Cost, Insurance & Freight (the named 

place of destination) เงื่อนไขก�รส่งมอบนี้ ผู้ข�ยจะสิ้น

สุดภ�ระก�รส่งมอบสินค้�เมื่อผู้ข�ยได้ส่งมอบสินค้�ข้�ม

ก�บเรือขึ้นไปบนเรือสินค้� ผู้ข�ยเป็นคนรับผิดชอบใน

ก�รทำ�พิธีก�รส่งออก จ่�ยค่�ระว�งเรือและค่�ประกันภัย

ขนส่งสินค้�เพ่ือคุ ้มครอง คว�มเสี่ยงภัยในก�รขนส่ง

สินค้�จนถึงมือผู้ซื้อให้แก่ผู้ซื้อด้วย 
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ตารางที่ 1  ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อการส่งออก 

1) เบ�ค์ (Bulk) ขน�ดบรรจุ 25-30 ตัน    

2) ถังม�ตรฐ�น 205 กิโลกรัม (Drum) 

3) ถุงสูญญ�ก�ศ (Flexi Bag) ขน�ด 20 – 24 ตัน 

1) ปริม�ณ 30 กก., 33.33 กก. และ 35 กก. 

บรรจุในถุงโพลีเอทธิลีนบนพัลเลตไม้ /ลูสเบลล์  

2) ห่อและท�เคลือบด้วยแป้งทำ�เป็นย�งลูกขุน ขน�ด   

     111.11 กิโลกรัม

1) ปริม�ณ 30 กก., 33.33 กก. และ 35 กก. 

บรรจุในถุงโพลีเอทธิลีนบนพัลเลตไม้ /ลูสเบลล์

2) บรรจุเป็นลังชนิด Shrink Wrap ขน�ดนำ้�หนัก 

    1,260 กิโลกรัม

ปริม�ณ 30 กิโลกรัม ใส่กระสอบหรือถุงโพลีเอทธิลีน 

นำ้�ย�งข้น

ย�งแผ่นรมควัน

ย�งแท่ง

ย�งก้อนถ้วยและย�งเครป

ประเภท รูปแบบของบรรจุภัณฑ์

A B

C D
ภาพท่ี 1 บรรจภุณัฑ์แบบ Bulk (A), Drum (B) และ Flexi bag (C) ส�าหรบัน�า้ยางข้น และ Shrink wrap (D) ส�าหรบัยางแท่ง
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  4. DDP – Delivered Duty Paid (Door to Door) 

(the named point of destination) เงื่อนไขก�รส่งมอบนี้ 

ผู ้ข�ยจะส้ินสุดก�รส่งมอบสินค้� เมื่อผู ้ข�ยได้จัดให้

สินค้�พร้อมส่งมอบ ณ สถ�นท่ีปล�ยท�งของผู้ซื้อซึ่งผู้

ข�ยเป็นผู้รับผิดชอบ ก�รทำ�พิธีก�รส่งออกจ่�ยค่�ระว�ง

ขนส่งสินค้� ค่�ประกันภัยขนส่งสินค้� และเป็นผู้รับผิด

ชอบค่�ใช้จ่�ยอื่น ๆ รวมท้ังค่�ใช้จ่�ยในก�รนำ�ของลง

จ�กเรือและค่�ขนส่งสินค้�ไปยังสถ�นท่ีท่ีผู ้ซื้อระบุไว้ 

จนกระทั่งสินค้�พร้อมส่งมอบ ณ สถ�นที่ปล�ยท�งผู้ข�ย

ต้องเป็นผู้ดำ�เนินพิธีก�รนำ�เข้�สินค้�ให้แก่ผู้ซื้อ และเป็น

ผู้จ่�ยค่�ภ�ษีนำ�เข้�แทนผู้ซื้อด้วย 

 

ข้อมูลภาคสนาม

 จ�กก�รสำ�รวจข ้อมูลภ�คสน�มโดยก�รใช ้

แบบสอบถ�ม และก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึกจ�กผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับก�รบริห�รจัดก�รด้�นโลจิสติกส์ของผู้ประกอบก�ร

ในอุตส�หกรรมย�ง อ�ทิเช่น เจ้�ของกิจก�ร ผู้จัดก�ร

โรงง�น ผู ้จัดก�รฝ่�ยโลจิสติกส์ หรือเจ้�หน้�ที่ด้�น

โลจิสติกส์ ในพื้นที่ต่�ง ๆ  ได้แก่ ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภ�คตะวันออก ภ�คเหนือ และภ�คใต้ โดยมีผลก�ร

ศึกษ� ดังนี้

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�กก�รสำ�รวจข้อมูล 

พบว่� ผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมย�งในพ้ืนที่ภ�ค

ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ซื้อวัตถุดิบประเภทเศษ

ย�งม�กท่ีสุด รองลงม� คือ ย�งเครป ย�งแผ่นดิบ ย�ง

แผ่นรมควัน ย�งคอมป�วด์ และนำ้�ย�งสด ต�มลำ�ดับ 

โดยสัดส่วนในก�รรับซื้อวัตถุดิบ พบว่� ซื้อจ�กสถ�บัน

เกษตรกร ม�กที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงม� คือ

พ่อค้�คนกล�ง คิดเป็นร้อยละ 32 และเกษตรกร คิดเป็น

ร้อยละ 20 ต�มลำ�ดับ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบก�รส่ง

ออกย�ง ได้แก่ ย�งแผ่นรมควัน ย�งแท่ง นำ้�ย�งข้น และ

ย�งเครป ทั้งนี้ผู้ประกอบก�รทุกร�ยมีก�รจัดเก็บสินค้�ไว้

ในคลังสินค้�และบรรจุสินค้�เพ่ือก�รจัดจำ�หน่�ย ณ 

โรงง�นของผู้ประกอบก�ร 

 นอกจ�กนี้ จ�กก�รศึกษ�ยังพบว่� เงื่อนไขในก�ร

ขนส่งสินค้�ส่วนใหญ่เป็นแบบ FOB เน่ืองจ�กบริษัทผู้

ประกอบก�รไม่ต้องรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�รขนส่ง

สินค้�และค่�ใช้จ่�ยอื่น ๆ รวมทั้งค่�เสี่ยงภัยในก�รขนส่ง

สินค้� และเมื่อพิจ�รณ�ถึงภ�พรวมของเส้นท�งก�ร

ขนส่งย�งจ�กโรงง�นไปยังท่�เรือ/ด่�นส่งออก ของผู้

ประกอบก�รในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเลือกใช้

ก�รขนส่งท�งบก โดยมีปล�ยท�ง 4 แห่ง ได้แก่ ท่�เรือ

แหลมฉบัง ท่�เรือกรุงเทพ ท่�เรือเชียงแสน และ ด่�น

เชียงของ ดังแสดงข้อมูลในต�ร�งที่ 2 และจ�กข้อมูลใน

ต�ร�งที่ 2 ส�ม�รถนำ�ม�สร้�งเส้นท�งก�รขนส่งย�งของ

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ ดังแสดงในภ�พที่ 2

 ภาคตะวันออก จ�กก�รสำ�รวจข้อมูล พบว่�

ผู้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมย�งในพื้นที่ภ�คตะวันออก

ส่วนใหญ่ ซื้อวัตถุดิบประเภทเศษย�งม�กที่สุด รองลงม� 

คือ ย�งแผ่นดิบ นำ้�ย�งสด และย�งแผ่นรมควัน ต�ม

ลำ�ดับ โดยสัดส่วนในก�รรับซื้อวัตถุดิบ พบว่� ซื้อจ�ก

เกษตรกรม�กที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงม� คือ

สถ�บันเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 33 จุดรับซื้อของบริษัท 

คิดเป็นร้อยละ 13 และพ่อค้�คนกล�ง คิดเป็นร้อยละ 11 

ต�มลำ�ดับ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผู ้ประกอบก�รส่งออกย�ง 

ได ้แก ่  ย�งแผ่นรมควัน ย�งแท่ง นำ้�ย�งข ้น ทั้งนี้

ผู้ประกอบก�รทุกร�ยมีก�รจัดเก็บสินค้�ไว้ในคลังสินค้�

และบรรจุสินค้�เพื่อก�รจัดจำ�หน่�ย ณ โรงง�น

 นอกจ�กนี้ จ�กก�รศึกษ�ยังพบว่� ผู้ประกอบก�ร

ส่วนใหญ่เลือกใช้เงื่อนไขแบบ FOB เน่ืองจ�กท�งบริษัท

ผู้ประกอบก�รไม่ต้องรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�รขนส่ง

สินค้�และค่�ใช้จ่�ยอื่น ๆ รวมทั้งค่�เสี่ยงภัยในก�รขนส่ง

สินค้� และมีบ�งส่วนที่เลือกเงื่อนไขแบบ CIF เนื่องจ�กผู้

ประกอบก�รต้องก�รค่�บริห�รจัดก�รในก�รดำ�เนินก�ร

ทุกอย่�งจนกระทั่งสินค้�ถึงมือผู้ซื้อ ณ ท่�เรือ/ด่�น ปล�ย

ท�ง และในกรณีที่เงื่อนไขในก�รซื้อข�ยเป็นร�ค�ข�ย ณ 

หน้�โรงง�น บริษัทคู่ค้�จะเป็นผู้ดำ�เนินก�รในก�รติดต่อ 

ประส�นง�นและรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�ร

ทุกส่วน และเมื่อพิจ�รณ�ถึงภ�พรวมของเส้นท�งก�ร

ขนส่งย�งจ�กโรงง�นไปยังท่�เรือ/ด่�นส่งออก ของผู้

ประกอบก�รในภ�คตะวันออกท้ังหมดเลือกใช้ก�รขนส่ง

ท�งบก โดยมีปล�ยท�ง 4 แห่ง ได้แก่ ท่�เรือแหลมฉบัง 

ท่�เรือกรุงเทพ ท่�เรือเชียงแสน และ ด่�นเชียงของ ดัง

แสดงข้อมูลในต�ร�งที่ 3 และจ�กข้อมูลในต�ร�งที่ 3 

ส�ม�รถนำ�ม�สร้�งเส้นท�งก�รขนส่งย�งของภ�คตะวัน

ออก ดังแสดงในภ�พที่ 2
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 ภาคเหนือ จ�กก�รสำ�รวจข้อมูล พบว่� ผู้ประกอบ

ก�รในอุตส�หกรรมย�งในพ้ืนที่ภ�คเหนือส่วนใหญ่ซื้อ

วัตถุดิบประเภทเศษย�งม�กที่สุด รองลงม� คือ ย�งเครป  

โดยสัดส่วนในก�รรับซื้อวัตถุดิบ พบว่� ซื้อจ�กสถ�บัน

เกษตรกร ม�กที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงม� คือ

พ่อค้�คนกล�ง คิดเป็นร้อยละ 30.91 และเกษตรกร คิด

เป็นร้อยละ 26.09 ต�มลำ�ดับ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบ

ก�รส่งออกย�ง ได้แก่ ย�งแท่ง ย�งเครป ย�งก้อนถ้วย 

ทั้งน้ีผู้ประกอบก�รทุกร�ยมีก�รจัดเก็บสินค้�ไว้ในคลัง

สินค้�และบรรจุสินค้�เพื่อก�รจัดจำ�หน่�ย ณ โรงง�น

 นอกจ�กนี้ จ�กก�รศึกษ�ยังพบว่� ผู้ประกอบก�ร

ท่ีส่งออกย�งแท่งเลือกใช้เงื่อนไขในก�รดำ�เนินก�รส่ง

ออกทั้งแบบ FOB และเงื่อนไขแบบ CIF ซึ่งเงื่อนไขก�ร

ส่งออก ขึ้นอยู่กับคู่ค้�ปล�ยท�งเป็นผู้เลือกเงื่อนไขใน

ก�รดำ�เนินก�ร และท�งสำ�นักง�นใหญ่ของบริษัทผู ้

ประกอบก�รเป็นผู ้ดำ�เนินก�รเงื่อนไขในก�รส่งมอบ

ทั้งหมด และผู้ประกอบก�รที่ส่งออกย�งเครปและย�ง

ก้อนถ้วย เลือกใช้เงื่อนไขร�ค�ต�มตกลงแต่ละคำ�ส่ังซื้อ 

ตารางที่ 2  ต้นทุนและเส้นทางการขนส่งจากโรงงานผู้ประกอบการถึงด่านส่งออก / ท่าเรือส่งออก
ของผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รูปแบบ
การขนส่ง

ประเภท
ของยาง

จังหวัด
ต้นทาง

ระยะทาง 
(กม.)

ค่าขนส่ง
 (บาท/กก.)

ระยะเวลาการ
ขนส่ง (ชั่วโมง)

ท่าเรือ/ด่าน
ส่งออก *

บุรีรัมย์

สุรินทร์

ศรีสะเกษ

อุบลร�ชธ�นี

นครพนม

บึงก�ฬ

อุดรธ�นี

ย�งแผ่นรมควัน

ย�งแท่ง

นำ้�ย�งข้น

ย�งแผ่นรมควัน

ย�งแท่ง

ย�งแผ่นรมควัน

ย�งแท่ง

ย�งเครป

ย�งแท่ง

ย�งแท่ง

ย�งแผ่นรมควัน

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถไฟ

408

415

408

415

415

434

442

546

1,053

1,073

1,086

1,073

1,086

1,073

1,086

837

771

870

664

624

0.60

0.73

0.60

0.83

0.60

0.63

0.63

1.00

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

0.85

1.00

1.00

1.10

0.85

10

10

10

10

10

10

10

24

48

48

48

48

48

48

48

48

36

36

36

36

1

2

1

2

2

1

2

2

3

3

4

3

4

3

4

2

1

2

2

2

*1 = ท่�เรือกรุงเทพ, 2 = ท่�เรือแหลมฉบัง, 3 = ท่�เรือเชียงแสน, 4 = ด่�นเชียงของ
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โดยระบุว่�ร�ค�ที่ได้รับก�รตกลงจะเป็นไปต�มงวดของ

ก�รสั่งซื้อสินค้� ไม่ได้อ้�งอิงต�มร�ค� FOB และภ�พ

รวมของเส้นท�งก�รขนส่งย�งจ�กโรงง�นไปยังท่�เรือ/

ด่�นส่งออก ของผู้ประกอบก�รในเหนือทั้งหมดเลือกใช้

ก�รขนส่งท�งบก โดยมีปล�ยท�ง 5 แห่ง ได้แก่ ท่�เรือ

แหลมฉบัง ท่�เรือกรุงเทพ ท่�เรือเชียงแสน ด่�นเชียงของ 

และด่�นป�ดังเบซ�ร์ ดังแสดงข้อมูลในต�ร�งท่ี 4 และ

จ�กข้อมูลในต�ร�งที่ 4 ส�ม�รถนำ�ม�สร้�งเส้นท�งก�ร

ขนส่งย�งของภ�คเหนือ ดังแสดงในภ�พที่ 2

 ภาคใต้ จ�กก�รสำ�รวจข้อมูล พบว่� ผู้ประกอบ

ก�รในอุตส�หกรรมย�งในพ้ืนท่ีภ�คใต้ส่วนใหญ่ซื้อ

วัตถุดิบประเภทย�งแผ่นดิบม�กท่ีสุด รองลงม� คือ นำ้�

ย�งสด ย�งแผ่นรมควัน และเศษย�ง ต�มลำ�ดับ โดย

สัดส ่วนในก�รรับซ้ือวัตถุดิบ พบว่� ซื้อจ�กพ่อค ้�

คนกล�งม�กท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.80 รองลงม� คือ

สถ�บันเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 25.30 และเกษตรกร 

คิดเป ็นร ้อยละ 8.90 ต�มลำ�ดับ ต�มลำ�ดับ โดย

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบก�รส่งออกย�ง ได้แก่ ย�งแผ่นรม

ควัน ย�งแท่ง นำ้�ย�งข้น ทั้งนี้ผู้ประกอบก�รทุกร�ยมีก�ร

จัดเก็บสินค้�ไว้ในคลังสินค้�และบรรจุสินค้�เพ่ือก�รจัด

จำ�หน่�ย ณ โรงง�น

 นอกจ�กนี้ จ�กก�รศึกษ�ยังพบว่� ผู้ประกอบก�ร

ส่วนใหญ่เลือกใช้เงื่อนไขแบบ FOB เน่ืองจ�กท�งบริษัท

ผู้ประกอบก�รไม่ต้องรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�รขนส่ง

สินค้�และค่�ใช้จ่�ยอื่น ๆ รวมทั้งค่�เสี่ยงภัยในก�รขนส่ง

สินค้� และเมื่อปล�ยท�งเป็นคู ่ค้�จ�กประเทศจีนจะ

เลือกใช้เงื่อนไขแบบ CIF ซึ่งบริษัทผู้ประกอบก�รต้อง

รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�รทุกอย่�งจนกระทั่ง

สินค้�ถึงมือผู้ซื้อ ณ ท่�เรือ/ด่�นปล�ยท�ง และในกรณีที่

เง่ือนไขในก�รซื้อข�ยเป็นร�ค�ข�ย ณ หน้�โรงง�น 

บริษัทคู่ค้�จะเป็นผู้ดำ�เนินก�รในก�รติดต่อประส�นง�น

และรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�รทุกส่วน และ

จ�กก�รสำ�รวจพบว่� ภ�พรวมของเส้นท�งก�รขนส่งย�ง

จ�กโรงง�นไปยังท่�เรือ/ด่�นส่งออก ของผู้ประกอบก�ร

ในภ�คใต้ทั้งหมดเลือกใช้ก�รขนส่งท�งบก โดยมีปล�ย

ท�ง 7 แห่ง ได้แก่ ท่�เรือแหลมฉบัง ท่�เรือกรุงเทพ ท่�เรือ

สงขล� ท่�เรือกันตัง ท่�เรือปีนัง ด่�นสะเด� และด่�นป�

ดังเบซ�ร์ ดังแสดงข้อมูลในต�ร�งที่ 5 และจ�กข้อมูลใน

ตารางที่ 3  ต้นทุนและเส้นทางการขนส่งจากโรงงานผู้ประกอบการถึงด่านส่งออก / ท่าเรือส่งออก
ของผู้ประกอบการในภาคตะวันออก

รูปแบบ
การขนส่ง

ประเภท
ของยาง

จังหวัด
ต้นทาง

ระยะทาง 
(กม.)

ค่าขนส่ง
 (บาท/กก.)

ระยะเวลาการ
ขนส่ง (ชั่วโมง)

ท่าเรือ/ด่าน
ส่งออก *

ชลบุรี

ระยอง

ตร�ด

สระแก้ว

ย�งแท่ง

ย�งแผ่นรมควัน

ย�งแท่ง

นำ้�ย�งข้น

ย�งแผ่นรมควัน

ย�งแท่ง

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

152

70

109

1,017

1,030

109

109

309

242

189

0.45

0.32

0.30

0.72

0.72

0.40

0.30

1.00

0.62

0.45

4

2

4

72

72

3

4

6

6

4

1

2

2

3

4

2

2

1

2

2

*1 = ท่�เรือกรุงเทพ, 2 = ท่�เรือแหลมฉบัง, 3 = ท่�เรือเชียงแสน, 4 = ด่�นเชียงของ
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ต�ร�งที่ 5 ส�ม�รถนำ�ม�สร้�งเส้นท�งก�รขนส่งย�งของ

ภ�คใต้ ดังแสดงในภ�พที่ 2

ค่าใช้จ่ายในการส่งออกยางแต่ละชนิด

 จ�กท่ีได้กล่�วม�แล้วในข้�งต้นว่� ก�รขนส่งย�ง

ไปยังด่�นส่งออกหรือท่�เรือส่งออกของผู้ประกอบก�ร

โรงง�นแปรรูปย�งในแต่ละพ้ืนที่น้ัน มีคว�มแตกต่�งกัน

ต�มวิธีก�รและระยะท�งในก�รขนส่ง อย่�งไรก็ต�ม ใน

ก�รส ่งออกย�งยังมีค ่�ใช ้จ ่�ยในก�รส ่งออกต่อตู ้

คอนเทนเนอร์ ดังแสดงข้อมูลในต�ร�งที่ 6

ปัญหาและอุปสรรคระบบโลจิสติกส์
ยางพาราของไทย

 จ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู ้ประกอบก�รพบว่�ปัญห�

และอุปสรรคระบบโลจิสติกส์ย�งพ�ร� ประกอบด้วย 

 1. ปัญห�ท�งด้�นโครงสร้�งพ้ืนฐ�นท่ียังข�ด

ประสิทธิภ�พ เช่น ระบบก�รขนส่งท�งถนน ได้แก่ ก�ร

เกิดอุบัติเหตุจ�กสภ�พถนนไม่พร้อม เกิดคว�มล่�ช้�

เนื่องจ�กถนนข�ด มีก�รปรับปรุงเส้นท�งเดินรถ ปิดถนน

ในช่วงเทศก�ลสำ�คัญ และท�งรถไฟที่ยังคงเป็นระบบ

ร�งเดี่ยว ไม่เพียงพอต่อปริม�ณก�รส่งออกในปัจจุบัน 

และในอน�คตปริม�ณจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

 2. ไม่มีเครื่องทุ่นแรงในก�รเคลื่อนย้�ยสินค้� หรือ

จุดพักหรือถ่�ยโอนสินค้�

 3. จำ�นวนตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอ และมีสภ�พ

ไม่พร้อมใช้ง�น 

 4. เรือขนส่งสินค้�ต้องรอบรรทุกสินค้�ให้เต็มลำ�จึง

จะออกเดินเรือได้ 

 5. ผู้ประกอบก�รระบุถึงปัญห�ด้�นเอกส�รบ�ง

อย่�งมีคว�มล่�ช้�ในก�รดำ�เนินก�รส่งออก เจ้�หน้�ที่ท่ี

ให้บริก�รในก�รตรวจสอบย�งธรรมช�ติส่งออกมีไม่

เพียงพอ ส่งผลให้ออกใบรับรองล่�ช้� 

 6. ก�รดำ�เนินง�นด้�นเอกส�รผ่�น Shipping ใช้

เวล�น�นประม�ณ 1 – 2 ชม. และห�กดำ�เนินก�รเอง จะ

ตารางที่ 4  ต้นทุนและเส้นทางการขนส่งจากโรงงานผู้ประกอบการถึงด่านส่งออก / ท่าเรือส่งออก
ของผู้ประกอบการในภาคเหนือ

รูปแบบ
การขนส่ง

ประเภท
ของยาง

จังหวัด
ต้นทาง

ระยะทาง 
(กม.)

ค่าขนส่ง
 (บาท/กก.)

ระยะเวลาการ
ขนส่ง (ชั่วโมง)

ท่าเรือ/ด่าน
ส่งออก *

พิษณุโลก

น่�น

พะเย�

เชียงร�ย

ลำ�ป�ง

ย�งแท่ง

ย�งก้อนถ้วย

ย�งเครป

ย�งเครป

ย�งเครป

ย�งแท่ง

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

473

318

302

318

302

155

147

113

157

1,752

315

341

1.10

1.15

1.15

0.50

0.50

0.47

0.47

0.31

0.35

1.00

0.50

0.52

12

6

6

6

6

4

4

3

4

48

5

 5.5

2

3

4

3

4

3

4

3

4

5

3

4

*2 = ท่�เรือแหลมฉบัง, 3 = ท่�เรือเชียงแสน, 4 = ด่�นเชียงของ, 5 = ด่�นป�ดังเบซ� 
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ตารางที่ 5  ต้นทุนและเส้นทางการขนส่งจากโรงงานผู้ประกอบการถึงด่านส่งออก / ท่าเรือส่งออก
ของผู้ประกอบการในภาคใต้

รูปแบบ
การขนส่ง

ประเภท
ของยาง

จังหวัด
ต้นทาง

ระยะทาง 
(กม.)

ค่าขนส่ง
 (บาท/กก.)

ระยะเวลาการ
ขนส่ง (ชั่วโมง)

ท่าเรือ/ด่าน
ส่งออก *

สงขล�

(อ. สะเด�)

ตรัง

ยะล�

นครศรี-

ธรรมร�ช

ย�งแท่ง (1)

ย�งแท่ง (2)

ย�งแท่ง (3)

นำ้�ย�งข้น

ย�งแผ่นรมควัน (1)

ย�งแผ่นรมควัน (2)

ย�งแท่ง (1)

ย�งแท่ง (2)

ย�งแผ่นรมควัน (1)

ย�งแผ่นรมควัน (2)

นำ้�ย�งข้น

ย�งแผ่นรมควัน (1)

ย�งแผ่นรมควัน (2)

นำ้�ย�งข้น (1)

นำ้�ย�งข้น (2)

ย�งแท่ง

นำ้�ย�งข้น (1)

นำ้�ย�งข้น (2)

นำ้�ย�งข้น (3)

นำ้�ย�งข้น (4)

ย�งแผ่นรมควัน

รถบรรทุก

รถไฟ

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถไฟ

รถบรรทุก

เรือ

รถบรรทุก

รถไฟ

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถไฟ

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

เรือ

รถบรรทุก

รถไฟ

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถไฟ

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถไฟ

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

0.03

0.10

0.18

0.05

0.02

0.10

0.16

0.60

0.08

0.10

0.42

0.45

0.10

0.80

1.00

0.10

0.60

0.34

0.10

0.41

0.90

0.10

1.17

1.24

0.40

0.30

0.86

1.13

1.60

1.09

15

170

144

73

15

125

176

300

55

125

155

190

170

790

900

40

300

145

125

139

145

125

270

270

243

125

208

400

856

208

0.5

3

3.5

3

0.5

3

3

24

1.5

3

3

4

3

12

14

1

24

3

3

3

3

3

6

6

5

3

4

8

16

4

5

10

5-10

6

5

10

8

10

5

10

6

5

10

1

2

8

10

5

10

6

5

10

5-10

5-10

5

10

6

5-10

2

6

*1 = ท่�เรือกรุงเทพ, 2 = ท่�เรือแหลมฉบัง, 3 = ท่�เรือเชียงแสน, 4 = ด่�นเชียงของ, 5 ด่�นป�ดังเบซ�ร์, 

 6 = ท่�เรือสงขล�,  7 = ท่�เรือภูเก็ต, 8 = ท่�เรือกันตัง, 9 = ด่�นสะเด�, 10 = ท่�เรือปีนัง
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ตารางที่ 5 (ต่อ) ต้นทุนและเส้นทางการขนส่งจากโรงงานผู้ประกอบการถึงด่านส่งออก / ท่าเรือส่งออก
ของผู้ประกอบการในภาคใต้

รูปแบบ
การขนส่ง

ประเภท
ของยาง

จังหวัด
ต้นทาง

ระยะทาง 
(กม.)

ค่าขนส่ง
 (บาท/ก.ก.)

ระยะเวลาการ
ขนส่ง (ชั่วโมง)

ท่าเรือ/ด่าน
ส่งออก *

สุร�ษฎร์-

ธ�นี

กระบี่

ชุมพร

ย�งแผ่นรมควัน (1)

ย�งแผ่นรมควัน (2)

นำ้�ย�งข้น (1)

นำ้�ย�งข้น (2)

ย�งแท่ง (1)

ย�งแท่ง (2)

นำ้�ย�งข้น

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถไฟ

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

รถบรรทุก

651

762

336

125

480

464

576

576

1.00

1.00

0.62

0.10

1.20

0.56

0.71

0.75

11

12

  5.5

3

8

7

8

8

1

2

5

10

9-10

1

2

2

ตารางที่ 6  ค่าใช้จ่ายในการส่งออกยางแต่ละชนิด1

รายการ ยางแผ่น
รมควัน

ยางแท่ง น�้ายางข้น ยางก้อนถ้วย
และยางเครป

1. เงินสงเคร�ะห์ก�รทำ�สวนย�ง (Cess)

2. ค่�ธรรมเนียมใบผ่�นด่�น

3. ใบรับรองปลอดศัตรูพืช

4. ค่�ดำ�เนินก�รส่งออก (70 บ�ท/ตัน)

5. ค่�ภ�ระหน้�ท่� ตู้ละ 2,600 บ�ท

6. ค่�นำ�รถเข้� ประม�ณ 107 บ�ท

7. ค่�ซีลตู้ ตู้ละ 210 บ�ท

8. ค่� Flexi Bag 350 USD2

9. ค่� Shrink wrap

                              รวม

2,000

0.002

0.030

0.070

0.130

0.005

0.011

-

-

2.248

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

1.400

0.002

0.020

0.070

-

0.005

-

-

-

1.497
1 หน่วย: บ�ท/กิโลกรัม
2 Flexi bag รวมค่� Surveyer และประส�นง�น Loading แล้ว 1 USD = 32.93 บ�ท (อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่ 21 สิงห�คม 2561)

*1 = ท่�เรือกรุงเทพ, 2 = ท่�เรือแหลมฉบัง, 3 = ท่�เรือเชียงแสน, 4 = ด่�นเชียงของ, 5 ด่�นป�ดังเบซ�ร์, 

 6 = ท่�เรือสงขล�,  7 = ท่�เรือภูเก็ต, 8 = ท่�เรือกันตัง, 9 = ด่�นสะเด�, 10 = ท่�เรือปีนัง

27 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 35 ตุลาคม-ธันวาคม 2561



 
 

ภาพที ่ 8  เสนทางการขนสงยางของผูประกอบการในพื้นทีภ่าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย (2561) 
 
  ภาคตะวันออก 
 
 จากการสํารวจขอมูล พบวาผูประกอบการในอุตสาหกรรมยาง
ในพื้นที่ภาคตะวันออกสวนใหญ ซื้อวัตถุดิบประเภทเศษยางมากที่สุด 
รองลงมา คือ ยางแผนดิบ นํ้ายางสด และยางแผนรมควัน ตามลําดับ 
โดยสัดสวนในการรับซื้อวัตถุดิบ พบวา ซื้อจากเกษตรกรมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 43 รองลงมา คือสถาบันเกษตรกร คิดเปนรอยละ 33 จุดรับ
ซื้อของบริษัท คิดเปนรอยละ 13 และพอคาคนกลาง คิดเปนรอยละ 11 

 
 
ภาพที่ 9  เสนทางการขนสงยางของภาคตะวันออก 
ที่มา: จากการสํารวจของผูวิจัย (2561) 
 
 ภาคเหนือ 
    
 จากการสํารวจขอมูล พบวาผูประกอบการในอุตสาหกรรมยางใน
พื้นที่ภาคเหนือสวนใหญซื้อวตัถดุิบประเภทเศษยางมากทีสุ่ด รองลงมา คือ 
ยางเครป  โดยสัดสวนในการรับซื้อวัตถุดิบ พบวา ซื้อจากสถาบัน
เกษตรกร มากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.00 รองลงมา คือพอคาคนกลาง คิด
เปนรอยละ 30.91 และเกษตรกร คิดเปนรอยละ 26.09 ตามลําดับ โดย
ผลิตภัณฑที่ผูประกอบการสงออกยาง ไดแก ยางแทง ยางเครป ยางกอน

 
 
ภาพที ่10  เสนทางการขนสงยางของภาคเหนอื 
ที่มา: จากการสํารวจของผูวจัิย (2561) 
 
 ภาคใต 
    
 จากการสํารวจขอมูล พบวาผูประกอบการในอุตสาหกรรมยาง
ในพื้นทีภ่าคใตสวนใหญซือ้วัตถุดิบประเภทยางแผนดบิมากที่สุด 
รองลงมา คือ น้ํายางสด ยางแผนรมควัน และเศษยาง ตามลําดับ โดย
สัดสวนในการรับซื้อวตัถดุบิ พบวา ซื้อจากพอคาคนกลาง มากที่สุด คิด
เปนรอยละ 65.80 รองลงมา คือสถาบันเกษตรกร คิดเปนรอยละ 25.30 
และเกษตรกร คิดเปนรอยละ 8.90 ตามลําดับ ตามลําดบั โดยผลติภณัฑ
ที่ผูประกอบการสงออกยาง ไดแก ยางแผนรมควัน ยางแทง น้ํายางขน 

              6 ทาเรือสงขลา   7  ทาเรือภูเก็ต        8 ทาเรือกันตัง       9 
ดานสะเดา    10 ทาเรือปนัง 
ที่มา: จากการศึกษาของผูวิจัย (2561) 
 
   จากขอมูลในตารางที่ 7 สามารถนํามาสรางเสนทางการ
ขนสงยางของภาคใต ดังแสดงขอมูลในภาพที่ 11 
 
 

 

 

 
ภาพที่ 11  เสนทางการขนสงยางของภาคใต 

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคเหนือ ภาคใต้

ภาพที่ 2  เส้นทางการขนส่งยางพาราในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
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ใช้เวล�ถึง 6 – 8 ชม. 

 7. ค่�ใช้จ่�ยในก�รออกสินค้� ณ ท่�เรือสงขล� มี

ร�ค�สูง จึงเลือกใช้ก�รส่งออกย�งผ่�นด่�นป�ดังเบซ�ร์

ด่�นสะเด� ท่�เรือกันตัง ไปท�งท่�เรือปีนัง ซึ่งมีค่�ระว�ง

สินค้�ที่ตำ่�กว่�ม�กถึงร้อยละ 30 

แนวทางในการแก้ปัญหา
 ผู ้ประกอบก�รได ้เสนอแนวท�งในก�รแก้ไข

ปัญห�ระบบโลจิสติกส์ ดังนี้ 

 1. ต้องก�รให้มีก�รพัฒน�ระบบก�รขนส่งให้มี

ประสิทธิภ�พม�กขึ้น เช่น เปลี่ยนระบบก�รขนส่งท�ง

รถไฟจ�กร�งเดี่ยวเป็นร�งคู่ พร้อมทั้งมีเครื่องทุ่นแรงใน

ก�รเคลื่อนย้�ยสินค้�เพ่ือคว�มสะดวกและรวดเร็วใน

ก�รทำ�ง�น 

 2. ควรให้มีเจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง

พร้อมปฏิบัติหน้�ท่ีแบบ Mobile Unit เพ่ืออำ�นวยคว�ม

สะดวกให้แก่ผู้ประกอบก�รท่ีมีปริม�ณสินค้�ท่ีต้องได้รับ

ก�รรับรองเพ่ือใช้เป็นเอกส�รในก�รแนบเพ่ือทำ�ก�รส่ง

ออกสินค้� 

 3. ภ�ครัฐต้องมีประสิทธิภ�พในก�รนำ�เทคโนโลยี

ม�ใช้ในก�รลดขั้นตอน เวล� และค่�ใช้จ่�ยท�งด้�น

โลจิสติกส์ รวมไปถึงผู้ประกอบก�รจะต้องมีก�รว�งแผน

ระยะย�วเพ่ือพัฒน�เป็น 3PL (Third-Party Provider 

Logistics) เต็มรูปแบบเพ่ือเป็นบริษัทท่ีรับบริห�รจัดก�ร

ด้�นโลจิสติกส์ อย่�งครบวงจร เป็นก�รขย�ยตล�ดได้ทั้ง

ในประเทศและต่�งประเทศ 

 4. ต้องก�รให้ภ�ครัฐดำ�เนินก�รลดค่�ระว�งสินค้� 

ณ ท่�เรือในประเทศไทยลง เพ่ือเป็นท�งเลือกลำ�ดับแรก

ให้แก่ผู้ประกอบก�รที่พร้อมสนับสนุนในก�รใช้บริก�รใน

ประเทศไทย

สรุปผลการศึกษา
 ก�รศึกษ�ระบบโลจิสติกส ์ย�งพ�ร�ภ�ยใน

ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษ�สภ�พท่ัวไป รวมท้ัง

สำ�รวจสภ�พปัญห�และอุปสรรคของระบบโลจิสติกส์

ย�งพ�ร� และศึกษ�ห�แนวท�งในก�รแก้ปัญห�ระบบ

โลจิสติกส์ย�งพ�ร�ภ�ยในประเทศ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล

แบบปฐมภูมิ โดยก�รสำ � รวจภ�คสน�ม  ก�รใช ้

แบบสอบถ�ม และก�รสัมภ�ษณ์เชิงลึก รวมท้ังได้เก็บ

รวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิโดยก�รรวบรวมข้อมูลเบื้อง

ต้นจ�กเอกส�ร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ และง�นวิจัยที่

เก่ียวข้อง สำ�หรับก�รสำ�รวจโดยแบบสอบถ�มใช้ก�รสุ่ม

ตัวอย่�งโดยบังเอิญ โดยผู้ตอบแบบสอบถ�มจะเป็นผู้

บริห�ร หรือผู้ปฏิบัติง�นที่เก่ียวข้องกับก�รดำ�เนินง�น

ด้�นโลจิสติกส์

 จ�กผลก�รศึกษ�พบว่� ห่วงโซ่อุปท�นย�งพ�ร�

ของไทย เริ่มต้นจ�กเกษตรกรข�ยผลผลิต ได้แก่ นำ้�ย�ง

สด ย�งแผ่นดิบ และเศษย�ง หรือย�งก้อนถ้วย ให้กับ

กลไกตล�ดภ�ยในประเทศ ประกอบด้วย สหกรณ์ พ่อค้�

คนกล�ง และตล�ดกล�งย�งพ�ร� ทำ�หน้�ที่ เป ็น

ตัวกล�งในก�รเก็บรวบรวมย�งธรรมช�ติจ�กเกษตรกร

ให้กับโรงง�นแปรรูปย�งธรรมช�ติในประเทศ เมื่อ

โรงง�นแปรรูปรับซื้อย�งจะนำ�ม�ผ่�นกระบวนก�ร

แปรรูปเป็นย�งแปรรูปชนิดต่�ง ๆ เช่น ย�งแผ่นรมควัน 

ย�งแท่ง และนำ้�ย�งข ้น เป ็นต้น โดยรูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ประกอบก�รผลิตเพ่ือส่งออก ส�ม�รถแบ่ง

ออกได้ ดังนี้ 

 1) ย�งแผ่นรมควัน ส่วนใหญ่นิยมทำ�เป็นย�ง

ลูกขุน ต�มม�ตรฐ�น Green Book ขน�ดก้อนละ 

111.11 กิโลกรัม ซึ่งส�ม�รถบรรจุใส่ตู ้คอนเทนเนอร์

ขน�ดม�ตรฐ�นได้ 180 ก้อน นำ้�หนักรวม 19,999.80 

กิโลกรัม 

 2) ย�งแท่ง ส่วนใหญ่นิยมทำ�เป็นก้อน  ก้อนละ 35 

กิโลกรัม แล้วบรรจุภัณฑ์แบบ Shrink Wrap จำ�นวน 36 

ก้อน รวมนำ้�หนัก 1,260 กิโลกรัม ส�ม�รถบรรจุใส่ตู้ตอน

เทนเนอร์ขน�ดม�ตรฐ�นได้ 16 Shrink Wrap รวมนำ้�

หนัก 20,160 กิโลกรัม 

 3) นำ้�ย�งข้น ส่วนใหญ่นิยมบรรจุแบบ Flexi Bag 

ขน�ด 20,000 กิโลกรัม และแบบ Drum ถังละ 205 

กิโลกรัม ส�ม�รถบรรจุใส่ตู ้คอนเทนเนอร์ม�ตรฐ�น 

จำ�นวน 80 ถัง รวมนำ้�หนัก 16,400 กิโลกรัม หรือบรรจุ 98 

ถัง รวมนำ้�หนัก 20,090 กิโลกรัม 

 4) ย�งก้อนถ้วยและย�งเครป ส่วนใหญ่นิยมบรรจุ

ใส่ถุงโพลีเอทธิลีน ขน�ด 30 กิโลกรัม นิยมส่งท�งเรือโดย

ก�รเทกองไม่บรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์

 นอกจ�กนี้ จ�กก�รศึกษ�ยังพบว่� ผู้ประกอบก�ร
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โรงง�นในอุตส�หกรรมย�งพ�ร�ของไทยส่วนใหญ่จะ

เน้นก�รผลิตเพ่ือก�รส่งออกเป็นหลัก โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง

ก�รส่งออกย�งไปยังต่�งประเทศจะต้องทำ�ก�รขนส่งย�ง

ไปผ่�นท�งด่�นส่งออกและท่�เรือที่ใช้ในก�รส่งออกย�ง 

ได้แก่ ท่�เรือแหลมฉบัง ท่�เรือกรุงเทพ ท่�เรือปีนัง ท่�เรือ

เชียงแสน ด่�นเชียงของ ด่�นสะเด� และด่�นป�ดังเบ-

ซ�ร์ ดังนั้น ต้นทุนในก�รขนส่งจึงเป็นปัจจัยที่สำ�คัญต่อ

ก�รสร้�งคว�มได้เปรียบเชิงก�รแข่งขันของผู้ประกอบ

ก�ร

 จ�กก�รสำ�รวจเส้นท�งก�รขนส่งย�งในพ้ืนท่ีภ�ค

ต่�ง ๆ ที่มีประสิทธิภ�พและต้นทุนตำ่�ที่สุด พบว่�

 ภ�คตะวันออก ควรเลือกก�รขนส่งโดยรถบรรทุก 

ปล�ยท�งที่ท ่�เรือแหลมฉบัง มีต ้นทุนในก�รขนส่ง

ประม�ณ 0.30 – 0.72 บ�ท/กิโลกรัม 

 ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ควรเลือกก�ร

ขนส่งโดยรถไฟหรือรถบรรทุกโดย ปล�ยท�งที่ท่�เรือ

แหลมฉบัง มีต้นทุนในก�รขนส่งประม�ณ 0.85 – 1.00 

บ�ท/กิโลกรัม 

 ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่�ง ควรเลือกก�ร

ขนส่งโดยรถบรรทุก ปล�ยท�งท่ีท่�เรือแหลมฉบัง มี

ต้นทุนในก�รขนส่งประม�ณ 0.60 – 1.00 บ�ท/กิโลกรัม

 ภ�คเหนือตอนบน ควรเลือกก�รขนส่งโดยรถ

บรรทุกโดย ปล�ยท�งที่ด ่�นเชียงของ หรือท ่�เรือ

เชียงแสน มีต้นทุนในก�รขนส่งประม�ณ 0.30 – 0.50 

บ�ท/กิโลกรัม  

 ภ�คเหนือตอนล่�ง ควรเลือกก�รขนส่งโดยรถ

บรรทุก ปล�ยท�งท่ีท่�เรือแหลมฉบัง มีต้นทุนในก�ร

ขนส่งประม�ณ 1.10 บ�ท/กิโลกรัม 

 ภ�คใต้ตอนบน ควรเลือกก�รขนส่งโดยรถบรรทุก 

ปล�ยท�งที่ท่�เรือกรุงเทพ หรือท่�เรือแหลมฉบัง มีต้นทุน

ในก�รขนส่งประม�ณ 0.60 – 1.00 บ�ท/กิโลกรัม 

 ภ�คใต้ตอนกล�ง ควรเลือกก�รขนส่งโดยรถ

บรรทุกและรถไฟ ปล�ยท�งท่ีท่�เรือปีนัง มีต้นทุนในก�ร

ขนส่งประม�ณ 0.70 บ�ท/กิโลกรัม 

 ภ�คใต้ตอนล่�ง ควรเลือกก�รขนส่งโดยรถบรรทุก

และรถไฟ ผ่�นท�งด่�นสะเด� และด่�นป�ดังเบซ�ร์ 

โดยมีปล�ยท�งท่ีท่�เรือปีนัง มีต ้นทุนในก�รขนส่ง

ประม�ณ 0.20 – 0.50 บ�ท/กิโลกรัม 

 รูปแบบในก�รส่งออกท่ีผู้ประกอบก�รส่วนใหญ่

เลือกใช้ แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ 

 1) ก�รใช้ร�ค� FOB เน่ืองจ�กผู้ประกอบก�รรับ

ผิดชอบก�รดำ�เนินก�รเพียงแค่ส่งย�งขึ้นบนเรือที่จะ

ทำ�ก�รส่งออกเท่�นั้น ไม่ต้องรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�ร

ขนส่งสินค้�และค่�ใช้จ่�ยอื่น ๆ รวมทั้งค่�เสี่ยงภัยในก�ร

ขนส่งสินค้�จนกระทั่งไปถึงปล�ยท�ง 

 2) ก�รใช้ร�ค� CIF เน่ืองจ�กผู ้ประกอบก�ร

ต้องก�รได้รับส่วนต่�งจ�กก�รบริห�รจัดก�รในก�ร

ดำ�เนินก�รส่งย�งจนกระทั่งย�งถึงมือผู้ซื้อ ณ ท่�เรือ/ด่�น

ปล�ยท�ง 

 3) ในกรณีที่เงื่อนไขในก�รซื้อข�ยเป็นร�ค�ข�ย ณ 

หน้�โรงง�น บริษัทคู่ค้�จะเป็นผู้ดำ�เนินก�รในก�รติดต่อ

ประส�นง�นและรับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�ร

ทุกส่วน ซึ่งผู้ประกอบก�รไม่ต้องรับภ�ระใด ๆ ส่วนใหญ่ผู้

ประกอบก�รขน�ดเล็กและขน�ดกล�งเลือกใช ้ วิ ธี

ดังกล่�ว

 นอกจ�กน้ี จ�กก�รสำ�รวจพบว่� ต้นทุนในก�รส่ง

ออกย�งแต่ละชนิดมีคว�มแตกต่�งกัน โดยย�งแท่ง มี

ต้นทุนก�รส่งออกสูงที่สุด กิโลกรัมละ 2.848 บ�ท รองลง

ม� คือ ย�งแผ่นรมควัน มีต้นทุนในก�รส่งออกกิโลกรัม

ละ 2.248 บ�ท นำ้�ย�งข้น มีต้นทุนในก�รส่งออกกิโลกรัม

ละ 2.024 บ�ท และย�งก้อนถ้วยหรือย�งเครป มีต้นทุน

ในก�รส่งออกกิโลกรัมละ 1.497 บ�ท 

ค�าขอบคุณ
 ง�นวิจัยฉบับนี้สำ�เร็จลุล ่วงได ้ ผู ้ วิจัยต ้องขอ

ขอบคุณผู ้ประกอบก�รในอุตส�หกรรมย�ง และผู ้

เก่ียวข้องทุกท่�น ที่ได้สละเวล�และให้คว�มอนุเคร�ะห์

ในก�รให้สัมภ�ษณ์แก่ผู้วิจัยด้วยคว�มเต็มใจ รวมไปถึง

ขอขอบคุณพนักง�นก�รย�งแห่งประเทศไทยในจังหวัด

ต่�ง ๆ ท่ีได้ให้คว�มร่วมมือในก�รประส�นง�นในก�ร

ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในก�รวิจัยครั้งนี้ 
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แบบจำาลองหุ่นขาช่วยฝึกตัดชิ้นเนื้องอกมะเร็ง

1ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�อุตส�หกรรมย�ง ก�รย�งแห่งประเทศไทย
2หน่วยออร์โธปิดิกส์เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โรงพย�บ�ลพระมงกุฎเกล้�

ราตรี สีสุข1, เมตตา  สุขเจริญ1, วีระชัย เก่าบ้านใหม่1, ณพรัตน์  วิชิตชลชัย1,   

ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์2 และ สุทธิพัฒน์ ไพโรจน์บริบูรณ์2   

 โรคมะเร็ง/เน้ืองอก เป็นโรคท่ีพบได้น้อยและห�

ย�ก แต่มีคว�มสำ�คัญ เพร�ะเก่ียวพันถึงชีวิตผู้ป่วย ก�ร

เรียนรู้ด้�นทักษะของแพทย์ประจำ�บ้�นกับผู้ป่วยจริงจึงมี

โอก�สลดลง แต่ทว่�เมื่อแพทย์เรียนจบแล้วจะต้อง

ทำ�ก�รรักษ�ผู้ป่วยโดยใช้หัตถก�ร* ที่เรียนม� ซึ่งบ�งครั้ง

ไม่มีโอก�สได้ทำ� ก�รประดิษฐ์หุ่นช่วยฝึกนี้จึงมีประโยชน์

อย่�งม�ก ซึ่งนอกจ�กจะช่วยฝึกทักษะแล้วยังส�ม�รถ

เพ่ิมปริม�ณก�รใช้ย�งธรรมช�ติและลดค่�ใช้จ่�ยใน

ก�รนำ�เข ้�หุ ่นช่วยฝึกตัดชิ้นเนื้องอกมะเร็งจ�กต่�ง

ประเทศซึ่งมีร�ค�แพงได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1) ใช้เป็นหุ่นฝึกในก�รสอนแพทย์ประจำ�บ้�น และ

แพทย์ต่อยอดอนุส�ข�ออร์โธปิดิกส์เนื้องอกกระดูกและ

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน  

 2) ใช้เป็นหุ ่นในก�รสอบหัตถก�รภ�คปฎิบัติ

(Objective Structured Clinical Examination, OSCE) 

ต�มเกณฑ์แพทยสภ� 

วิธีการด�าเนินงาน  

 เริ่มจ�กนำ�เอกซ์เรย ์ผู ้ป ่วยเน้ืองอกมะเร็ง ใน

ตำ�แหน่งต้นข� (ภ�พที่ 1) ม�ลอกเลียนแบบเป็นหุ่นฝึก

ทักษะจำ�ลอง โดยใช้เทคโนโลยีก�รผลิตแบบดันลอป 

(Dunlop process) ซึ่งเป็นก�รอ�ศัยหลักก�รตีนำ้�ย�งให้

เกิดฟองอ�ก�ศและใช้ส�รก่อเจลอย่�งช้� (Delayed

action gelling agent) ในก�รทำ�ให้ฟองคงตัว ก่อนนำ�ไป

อบวัลค�ไนซ์  

 แบบจำ�ลองหุ่นช่วยฝึกตัดชิ้นเนื้องอกมะเร็งจ�ก

ย�งธรรมช�ติ ประกอบด้วย 2 ชิ้นส่วน คือ แบบจำ�ลอง

ก้อนชิ้นเนื้องอกมะเร็ง และแบบ จำ�ลองหุ่นข�ช่วยฝึกตัด

ชิ้นเน้ืองอกมะเร็ง โดยมีส่วนของย�งหล่อเบ้� (Casting) 

สำ�หรับเคลือบผิวแบบจำ�ลองท้ัง 2 แบบ และส่วนย�ง

ฟองนำ้�สำ�หรับทำ�แบบจำ�ลองก้อนชิ้นเน้ืองอกมะเร็งและ

แบบจำ�ลองหุ่นข�ช่วยฝึกตัดชิ้นเนื้องอกมะเร็ง ซึ่งสูตรใน

ก�รทำ�แบบจำ�ลองแสดงไว้ในต�ร�งที่ 1 และ 2 

 ขั้นตอนก�รทำ�แบบจำ�ลองหุ่นช่วยฝึกตัดชิ้นเนื้อ

งอกมะเร็งจ�กย�งธรรมช�ติ  ประกอบด้วย

* หัตถก�รท�งก�รแพทย์ หม�ยถึงก�รรักษ�ผู้ป่วยโดยมีก�รใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่�ง ๆ เข้�สู่ร่�งก�ยผู้ป่วย เช่น ก�รใช้เข็มเจ�ะนำ้�จ�ก

ช่องปอด ก�รใส่ส�ยสวนหัวใจ ก�รฉีดย�เข้�ในข้อ ก�รผ่�ตัดต่�ง ๆ ก�รเย็บบ�ดแผล เป็นต้น ส่วนหัตถก�รท�งก�รพย�บ�ล หม�ยถึง

หัตถก�รขน�ดเล็ก เช่น ก�รเจ�ะเลือด ก�รทำ�แผล ก�รให้นำ้�เกลือ
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 1. ก�รทำ�แบบจำ�ลองก้อนชิ้นเนื้องอกมะเร็ง

    1.1 ปั้นพิมพ์แบบจำ�ลองก้อนชิ้นเนื้องอกมะเร็ง

    1.2 ผสมนำ้�ย�งข้น 60% กับส�รเคมีต�มสูตร

     ย�งหล่อเบ้� (ต�ร�งท่ี 1) และบ่มไว้ที่

     อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวล�ประม�ณ 3 วัน

    1.3 นำ�ย�งผสมส�รเคมีสูตรย�งหล่อเบ้� เทลง

     ในแม่พิมพ์แบบจำ�ลองชิ้นเน้ืองอกมะเร็ง 

     เพ่ือไปเคลือบผิวแบบจำ�ลองก้อนชิ้นเนื้อ

     งอกมะเร็ง ทิ้งไว้ประม�ณ 1 ชั่วโมง จ�กนั้น

     เทย�งออกจ�กแม่พิมพ์ (ภ�พที่ 3)

    1.4 ผสมนำ้�ย�งข้น 60% กับโปแตสเซียมโอลิ-

     เอต แล้วปั่นด้วยคว�มเร็วให้ได้ฟองอ�ก�ศ 

     ใช้เวล�ในก�รปั่น 1 น�ที (ภ�พที่ 4)

    1.5 เติมส�รเคมีต�มสูตรย�งฟองนำ้�สำ�หรับทำ�

     แบบจำ�ลองก้อนเนือ้งอกมะเรง็ (ต�ร�งท่ี 2) 

    1.6 เทนำ้�ย�งท่ีผสมได้แล้วต�มสูตรลงในแม่

     พิมพ์ที่มีย�งหล่อเคลือบเบ้�ผิวไว้แล้ว รอ

     จนย�งเซ็ตตัว (ภ�พที่ 5)

    1.7 อบย�งที่อุณหภูมิ 100 องศ�เซลเซียส น�น 

     1.30 ชั่วโมง

    1.8 แกะย�งออกจ�กแม่พิมพ์ นำ�ม�ตัดแต่ง 

     แล้วนำ�ไปประกอบในส่วนของหุ่นข�ต่อไป 

     (ภ�พที่ 6)

   2.  ข้ันตอนแบบจำ�ลองหุ่นข�ช่วยฝึกตัดชิ้นเน้ือ

เริ่มจากนาํเอกซเรยผูปวยเนื้องอกมะเรง็ ในตาํแหนงตนขา มา
ลอกเลียนแบบเปนหุนฝกทกัษะจําลอง โดยใชเทคโนโลยีการผลิตแบบ
ดันลอป (Dunlop process)  ซึ่งเปนการอาศัยหลักการตีน้ํายางใหเกดิ
ฟองอากาศและใชสารกอเจลอยางชา )Delayed-action gelling 
agent( ในการทําใหฟองคงตวั กอนนําไปอบวัลคาไนซ   

 
รูปที่  1 ภาพจําลอง
ทางรงัสีและกายวภิาค
ผูปวยทีมี่ปญหาเรือ่ง
กอนทีต่นขาขวา 

 
 

 
 

1/ฝายวิจัยและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแหงประเทศไทย 
2/หนวยออรโธปดกิสเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน รพ.พระ

มงกุฎเกลา 

 

เริ่มจากนาํเอกซเรยผูปวยเนื้องอกมะเรง็ ในตาํแหนงตนขา มา
ลอกเลียนแบบเปนหุนฝกทกัษะจําลอง โดยใชเทคโนโลยีการผลิตแบบ
ดันลอป (Dunlop process)  ซึ่งเปนการอาศัยหลักการตีน้ํายางใหเกดิ
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ทางรงัสีและกายวภิาค
ผูปวยทีมี่ปญหาเรือ่ง
กอนทีต่นขาขวา 

 
 

 
 

1/ฝายวิจัยและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแหงประเทศไทย 
2/หนวยออรโธปดกิสเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน รพ.พระ

มงกุฎเกลา 

 

ภาพท่ี 1 ภาพจ�าลองทางรงัสแีละกายวิภาคผูป่้วยทีม่ปัีญหาเรือ่งก้อนท่ีต้นขาขวา

เริ่มจากนาํเอกซเรยผูปวยเนื้องอกมะเรง็ ในตาํแหนงตนขา มา
ลอกเลียนแบบเปนหุนฝกทกัษะจําลอง โดยใชเทคโนโลยีการผลิตแบบ
ดันลอป (Dunlop process)  ซึ่งเปนการอาศัยหลักการตีน้ํายางใหเกดิ
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เริ่มจากนาํเอกซเรยผูปวยเนื้องอกมะเรง็ ในตาํแหนงตนขา มา
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ทางรงัสีและกายวภิาค
ผูปวยทีมี่ปญหาเรือ่ง
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เริ่มจากนาํเอกซเรยผูปวยเนื้องอกมะเรง็ ในตาํแหนงตนขา มา
ลอกเลียนแบบเปนหุนฝกทกัษะจําลอง โดยใชเทคโนโลยีการผลิตแบบ
ดันลอป (Dunlop process)  ซึ่งเปนการอาศัยหลักการตีน้ํายางใหเกดิ
ฟองอากาศและใชสารกอเจลอยางชา )Delayed-action gelling 
agent( ในการทําใหฟองคงตวั กอนนําไปอบวัลคาไนซ   

 
รูปที่  1 ภาพจําลอง
ทางรงัสีและกายวภิาค
ผูปวยทีมี่ปญหาเรือ่ง
กอนทีต่นขาขวา 

 
 

 
 

1/ฝายวิจัยและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแหงประเทศไทย 
2/หนวยออรโธปดกิสเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน รพ.พระ

มงกุฎเกลา 

 

เริ่มจากนาํเอกซเรยผูปวยเนื้องอกมะเรง็ ในตาํแหนงตนขา มา
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agent( ในการทําใหฟองคงตวั กอนนําไปอบวัลคาไนซ   

 
รูปที่  1 ภาพจําลอง
ทางรงัสีและกายวภิาค
ผูปวยทีมี่ปญหาเรือ่ง
กอนทีต่นขาขวา 

 
 

 
 

1/ฝายวิจัยและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแหงประเทศไทย 
2/หนวยออรโธปดกิสเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน รพ.พระ

มงกุฎเกลา 

 ภาพท่ี 2 เข็มตดัชิน้เน้ือชนดิพิเศษทีป่ลายคล้ายใบมดี  เพ่ือตดัและดงึชิน้เน้ือท่ีคาดว่าเป็นเซลล์มะเรง็ออกมาตรวจ
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ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 1 สูตรยางหล่อเบ้า (Casting) ส�าหรับเคลือบผิวแบบจ�าลองก้อนเนื้อมะเร็ง
และเคลือบผิวแบบจ�าลองหุ่นขา1

ส่วนผสม ปริมาณ
(ร้อยละโดยน�้าหนัก)

นำ้�ย�งข้น (60 เปอร์เซ็นต์ เนื้อย�งแห้ง)

ส�รเพิ่มคว�มเสถียรของนำ้�ย�ง (เทอริก)

ส�รเชื่อมโยงโมเลกุลย�ง (กำ�มะถัน)

ส�รตัวเร่งปฏิกิริย� (แซดดีอีซี)

ส�รป้องกันก�รเสื่อม (วิงสเตย์แอล)

ส�รปรับสี (ติต�เนียมไดออกไซด์) 

ส�รตัวเติม (แคลเซียมค�ร์บอเนต)

ส�รกระตุ้นปฏิกิริย� (ซิงค์ออกไซด์)

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

1 บ่มเร่งท่ีอณุหภูมห้ิอง ประม�ณ 3 วัน 

ตารางที่ 2 สูตรยางฟองน�้า (Foaming) ส�าหรับท�าแบบจ�าลองก้อนชิ้นเนื้องอกมะเร็ง
และหุ่นขาช่วยฝึกหัดตัดชิ้นเนื้องอกมะเร็ง

ส่วนผสม ปริมาณ
(ร้อยละโดยน�้าหนัก)

นำ้�ย�งข้น (60 เปอร์เซ็นต์ เนื้อย�งแห้ง)

ส�รช่วยให้เกิดฟอง (โปเเตสเซียมโอลิเอต)

ส�รเชื่อมโยงโมเลกุลย�ง (กำ�มะถัน)

ส�รตัวเร่งปฏิกิริย� (แซดดีอีซี และแซดเอ็มบีที)

ส�รป้องกันก�รเสื่อม (วิงสเตย์แอล)

ส�รกระตุ้นปฏิกิริย� (ซิงค์ออกไซด์) 

ส�รเสริมก�รก่อเจล (ดีพีจี)  

ส�รก่อให้เกิดเจล (เอสเอสเอฟ)

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
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ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

ตารางที่ 2 ผลของพืชคุมดินชนิดต่างๆต่อธาตุอาหารในดินหลังจากโค่นป่าและมีการปลูกยาง
เป็นเวลา 4, 6 และ 10 ปี 

     ย�งหล่อเบ้� (ต�ร�งที่ 1) และบ่มไว้ที่

     อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวล�ประม�ณ 3 วัน

    2.3 นำ�นำ้�ย�งผสมส�รเคมีสูตรหล่อเบ้� เทลง

     ในแม ่ พิมพ ์แบบจำ�ลองหุ ่นข�เ พ่ือไป

     เคลือบผิวหุ่นข� ประม�ณ 1 ชั่วโมง 30 

     น�ที ให้ได้คว�มหน�ต�มต้องก�ร จ�กนั้น

     เทย�งออกจ�กแม่พิมพ์ (ภ�พที่ 8)

    2.4 ผสมนำ้�ย�งข้น 60% กับส�รเคมีต�มสูตร

     ย�งฟองนำ้� (ต�ร�งที่ 2) จนครบ 

    2.5 เทนำ้�ย�งผสมส�รเคมีสูตรย�งฟองท่ีได้ลง

     ในพิมพ์ข�ประม�ณ 2 ส ่วน 3 จนถึง

     ตำ�แหน่งที่ต้องก�รว�งก้อนย�ง รอจนย�ง

     แห้งจึงว�งก้อนย�งที่จะทำ�เป็นเนื้องอกลง

     ไป (ภ�พที่ 9)   

    2.6 ผสมนำ้�ย�งต�มสูตรย�งฟองนำ้�อีกครั้ง 

     เพ่ือเททับก้อนเน้ืองอก รอจนย�งเซ็ตตัว 

     (ภ�พที่ 10)

    2.7 อบย�งที่อุณหภูมิ 100 องศ�เซลเซียส น�น 

     3 ชั่วโมง (ภ�พที่ 11)

    2.8 แกะย�งออกจ�กแม่พิมพ์ นำ�ม�ตัดแต่ง ซัก

     ล้�งและพ่นสี (ภ�พที่ 12)

ผลการด�าเนินงาน
 เมื่อได้แบบจำ�ลองหุ่นข�ช่วยฝึกตัดชิ้นเนื้องอก

มะเร็งแล้ว ทดลองนำ�ม�ตัดต�มขว�งเพ่ือดูลักษณะของ

แบบก้อนเน้ือและข� และเมื่อทดลองใช้อุปกรณ์ท�งก�ร

แพทย์ในก�รเจ�ะ และตัดแบบจำ�ลองก้อนชิ้นเนื้อมะเร็ง  

พบว่� ส�ม�รถใช้อุปกรณ์ในก�รเจ�ะหุ่นจำ�ลองข�จน

ทะลุถึงก้อนชิ้นเนื้อมะเร็งและตัดเอ�เนื้อเย่ือของชิ้นเน้ือ

มะเร็งออกม�ได้    

ผลส�าเร็จและความคุ้มค่า
 แบบจำ�ลองหุ่นข�ช่วยฝึกตัดชิ้นเน้ืองอกมะเร็งท่ีได้

ส�ม�รถนำ�ม�ให้นักศึกษ�แพทย์ใช้ฝึก ก�รเจ�ะและตัด

ชิ้นเน้ือได้อย่�งเหม�ะสม   ในก�รฝึกตัดชิ้นเนื้อเย่ือของ

นักศึกษ�แพทย์แต่ละครั้งจำ�เป็นต้องใช้เข็มเจ�ะหุ ่น  

ทำ�ให้หุ่นจำ�ลองมีก�รเสื่อมสภ�พลงไป  ซึ่งหุ่น 1 ตัว 

ส�ม�รถใช้ฝึกได้ไม่เกิน 5 ครั้ง  ดังนั้น ก�รผลิตผลิตภัณฑ์

      1. ขัน้ตอนการทาํแบบจําลองกอนชิน้เนือ้งอกมะเรง็ 
  1.1 ปนพมิพแบบจําลองกอนช้ินเนื้องอกมะเรง็ 

1.2  ผสมน้ํายางขน 60% กบัสารเคมีตามสูตรยางหลอเบาตามขอ 
1 และบมไวที่อุณหภูมิหองเปนระยะเวลาประมาณ 3 วัน 

1.3  นํายางผสมสารเคมีสูตรยางหลอเบา เทลงในแมพิมพ
แบบจําลองช้ินเนือ้งอกมะเร็ง เพื่อไปเคลือบผิวแบบจําลองกอน
ช้ินเนื้องอกมะเร็ง  ทิ้งไวประมาณ 1 ช่ัวโมง จากนั้นเทยางออก
จากแมพิมพ 

 

 
          รูปที่ 3 ภาพแสดงการเคลือบผิวแบบจําลองกอนช้ิน

เนื้อมะเรง็ 

 
 

ภาพท่ี 3 การเคลอืบผวิแบบจ�าลองก้อนชิน้เนือ้มะเรง็

1.4  ผสมน้ํายางขน 60% กบัโปแตสแตสเซียมโอลเิอต แลวปน

ดวยความเรว็ใหไดฟองอากาศ ใชเวลาในการปน 1 นาท ี
 

รูปที่ 4 ภาพแสดงการเติมสารเคมีผสมกับน้ํายางขนและปน
ผสมดวยความเรว็ 

 
1.5  เติมสารเคมีเหลือตามสูตรยางฟองน้ําสําหรับทําแบบจําลอง

กอนเนื้องอกมะเร็ง ตามขอ 2 
1.6 เทน้ํายางที่ผสมไดแลวตามสูตรลงในแมพิมพที่มียางหลอ

เคลือบเบาผิวไวแลว  รอจนยางเซต็ตวั 
 

รูปที่ 5 ภาพการเทน้ํายางผสมสารเคมีสูตรยางฟองลงในแบบพิมพ
ที่มียางหลอเคลือบเบาไวแลว 

 

ภาพท่ี 5 การเทน�า้ยางผสมสารเคมสีตูรยางฟองลงในแบบพิมพ์ท่ีมยีางหล่อ

เคลอืบเบ้าไว้แล้ว

1.7 อบยางที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 1.30 ช่ัวโมง 
1.8  แกะยาออกจากแมพิมพ นํามาตดัแตง แลวนําไปประกอบใน

สวนของหุนขาตอไป 

   รูปที่ 6 ภาพแสดงแบบจําลองกอนเนื้องอกมะเรง็กอนใสไวใน
แบบจําลองหุนขา 

 2. ขัน้ตอนแบบจําลองหุนขาชวยฝกตดัชิน้เนือ้งอกมะเรง็ 

 2.1 ปนพิมพแบบจําลองหุนขาชวยฝกตัดช้ินเนื้องอกมะเรง็ 
 

รูปที่ 7 แสดงเบาพมิพแบบจําลองหุนขาชวย
ฝกตัดช้ินเนื้องอกมะเรง็ 

     
 
  
 
 
 
2.2 ผสมน้ํายางขน 60% กบัสารเคมีตามสูตรยางหลอเบาตามขอ 

1 และบมไวที่อุณหภูมิหองเปนระยะเวลาประมาณ 3 วัน 

2.3 นําน้ํายางผสมสารเคมีสูตรหลอเบา เทลงในแมพิมพ
แบบจําลองหุนขาเพื่อไปเคลือบผิวหุนขา ประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 

ภาพท่ี 6 แบบจ�าลองก้อนเน้ืองอกมะเรง็ก่อนใส่ไว้ในแบบจ�าลองหุ่นขา

1.4  ผสมน้ํายางขน 60% กบัโปแตสแตสเซียมโอลเิอต แลวปน

ดวยความเรว็ใหไดฟองอากาศ ใชเวลาในการปน 1 นาท ี
 

รูปที่ 4 ภาพแสดงการเติมสารเคมีผสมกับน้ํายางขนและปน
ผสมดวยความเรว็ 

 
1.5  เติมสารเคมีเหลือตามสูตรยางฟองน้ําสําหรับทําแบบจําลอง

กอนเนื้องอกมะเร็ง ตามขอ 2 
1.6 เทน้ํายางที่ผสมไดแลวตามสูตรลงในแมพิมพที่มียางหลอ

เคลือบเบาผิวไวแลว  รอจนยางเซต็ตวั 
 

รูปที่ 5 ภาพการเทน้ํายางผสมสารเคมีสูตรยางฟองลงในแบบพิมพ
ที่มียางหลอเคลือบเบาไวแลว 

 

1.4  ผสมน้ํายางขน 60% กบัโปแตสแตสเซียมโอลเิอต แลวปน

ดวยความเรว็ใหไดฟองอากาศ ใชเวลาในการปน 1 นาท ี
 

รูปที่ 4 ภาพแสดงการเติมสารเคมีผสมกับน้ํายางขนและปน
ผสมดวยความเรว็ 

 
1.5  เติมสารเคมีเหลือตามสูตรยางฟองน้ําสําหรับทําแบบจําลอง

กอนเนื้องอกมะเร็ง ตามขอ 2 
1.6 เทน้ํายางที่ผสมไดแลวตามสูตรลงในแมพิมพที่มียางหลอ

เคลือบเบาผิวไวแลว  รอจนยางเซต็ตวั 
 

รูปที่ 5 ภาพการเทน้ํายางผสมสารเคมีสูตรยางฟองลงในแบบพิมพ
ที่มียางหลอเคลือบเบาไวแลว 

 

ภาพท่ี 4 การเตมิสารเคมผีสมกับน�า้ยางข้น (A) และป่ันผสมด้วยความเรว็ (B)

A B

    งอกมะเร็ง

    2.1 ปั้นพิมพ์แบบจำ�ลองหุ่นข�ช่วยฝึกตัดชิ้น

     เนื้องอกมะเร็ง (ภ�พที่ 7)

    2.2 ผสมนำ้�ย�งข้น 60% กับส�รเคมีต�มสูตร

35 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 35 ตุลาคม-ธันวาคม 2561



1.7 อบยางที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 1.30 ช่ัวโมง 
1.8  แกะยาออกจากแมพิมพ นํามาตดัแตง แลวนําไปประกอบใน

สวนของหุนขาตอไป 

   รูปที่ 6 ภาพแสดงแบบจําลองกอนเนื้องอกมะเรง็กอนใสไวใน
แบบจําลองหุนขา 

 2. ขัน้ตอนแบบจําลองหุนขาชวยฝกตดัชิน้เนือ้งอกมะเรง็ 

 2.1 ปนพิมพแบบจําลองหุนขาชวยฝกตัดช้ินเนื้องอกมะเรง็ 
 

รูปที่ 7 แสดงเบาพมิพแบบจําลองหุนขาชวย
ฝกตัดช้ินเนื้องอกมะเรง็ 

     
 
  
 
 
 
2.2 ผสมน้ํายางขน 60% กบัสารเคมีตามสูตรยางหลอเบาตามขอ 

1 และบมไวที่อุณหภูมิหองเปนระยะเวลาประมาณ 3 วัน 

2.3 นําน้ํายางผสมสารเคมีสูตรหลอเบา เทลงในแมพิมพ
แบบจําลองหุนขาเพื่อไปเคลือบผิวหุนขา ประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 

ภาพท่ี 7 เบ้าพิมพ์แบบจ�าลองหุ่นขาช่วยฝึกตดัชิน้เนือ้งอกมะเรง็

นาที ใหไดความหนาตามตองการ จากนั้นเทยางออกจาก
แมพิมพ 

 

 
รูปที่ 8 แสดงการเคลือบน้ํายางลงในเบา

พิมพแบบจําลองหุนขา 
         ชวยฝกตดัช้ินเนื้องอกมะเรง็ 

 
 
 
 
 
 
2.4 ผสมน้ํายางขน 60% กบัสารเคมีตามสูตรยางฟองน้ําตามขอ 2 

จนครบ  
2.5 เทน้ํายางผสมสารเคมีสูตรยางฟองทีไ่ดลงในพิมพขาประมาณ 

2 สวน 3  จนถึงตําแหนงที่ตองการวางกอนยาง รอจนยางแหง
จึงวางกอนยางที่จะทําเปนเนื้องอกลงไป    

ภาพท่ี 8 การเคลอืบน�า้ยางลงในเบ้าพิมพ์แบบจ�าลองหุ่นขา

นาที ใหไดความหนาตามตองการ จากนั้นเทยางออกจาก
แมพิมพ 

 

 
รูปที่ 8 แสดงการเคลือบน้ํายางลงในเบา

พิมพแบบจําลองหุนขา 
         ชวยฝกตดัช้ินเนื้องอกมะเรง็ 

 
 
 
 
 
 
2.4 ผสมน้ํายางขน 60% กบัสารเคมีตามสูตรยางฟองน้ําตามขอ 2 

จนครบ  
2.5 เทน้ํายางผสมสารเคมีสูตรยางฟองทีไ่ดลงในพิมพขาประมาณ 

2 สวน 3  จนถึงตําแหนงที่ตองการวางกอนยาง รอจนยางแหง
จึงวางกอนยางที่จะทําเปนเนื้องอกลงไป    

นาที ใหไดความหนาตามตองการ จากนั้นเทยางออกจาก
แมพิมพ 

 

 
รูปที่ 8 แสดงการเคลือบน้ํายางลงในเบา

พิมพแบบจําลองหุนขา 
         ชวยฝกตดัช้ินเนื้องอกมะเรง็ 

 
 
 
 
 
 
2.4 ผสมน้ํายางขน 60% กบัสารเคมีตามสูตรยางฟองน้ําตามขอ 2 

จนครบ  
2.5 เทน้ํายางผสมสารเคมีสูตรยางฟองทีไ่ดลงในพิมพขาประมาณ 

2 สวน 3  จนถึงตําแหนงที่ตองการวางกอนยาง รอจนยางแหง
จึงวางกอนยางที่จะทําเปนเนื้องอกลงไป    

ภาพท่ี 9 การเทน�า้ยางผสมสารเคมสีตูรยางฟองลงในเบ้าพิมพ์ และการวาง

ก้อนเน้ือลงในเบ้าพิมพ์แบบจ�าลองหุ่นขา

   รูปที่ 9 แสดงการเทน้ํายางผสมสารเคมีสูตรยางฟองลงในเบา
พิมพ และ การวางกอนเนื้อลงใน   เบาพิมพแบบจําลองหุน
ขา 

 
 
2.6  ผสมน้ํายางตามสูตรยางฟองน้ําอกีครั้ง เพือ่เททับกอนเนื้อ

งอก รอจนยางเซต็ตัว 
 
 

รูปที่ 10 แสดงการเทน้ํายางผสมสารเคมีสูตรยางฟองลงในเบาพมิพ
แบบจําลองหุนขา เพื่อเททับกอนเนื้อ 

 
2.7  อบยางที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง 

 

 

รูปที่ 11 แสดงการอบยางแบบจําลองหุนขาฝกตัดช้ินมะเรง็ 

 
2.8  แกะยางออกจากแมพิมพ นํามาตัดแตง ซกัลางและพนสี 

ภาพท่ี 11 อบยางแบบจ�าลองหุ่นขาฝึกตดัชิน้มะเรง็ในตูอ้บ

   รูปที่ 9 แสดงการเทน้ํายางผสมสารเคมีสูตรยางฟองลงในเบา
พิมพ และ การวางกอนเนื้อลงใน   เบาพิมพแบบจําลองหุน
ขา 

 
 
2.6  ผสมน้ํายางตามสูตรยางฟองน้ําอกีครั้ง เพือ่เททับกอนเนื้อ

งอก รอจนยางเซต็ตัว 
 
 

รูปที่ 10 แสดงการเทน้ํายางผสมสารเคมีสูตรยางฟองลงในเบาพมิพ
แบบจําลองหุนขา เพื่อเททับกอนเนื้อ 

 
2.7  อบยางที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง 

 

 

รูปที่ 11 แสดงการอบยางแบบจําลองหุนขาฝกตัดช้ินมะเรง็ 

 
2.8  แกะยางออกจากแมพิมพ นํามาตัดแตง ซกัลางและพนสี 

   รูปที่ 9 แสดงการเทน้ํายางผสมสารเคมีสูตรยางฟองลงในเบา
พิมพ และ การวางกอนเนื้อลงใน   เบาพิมพแบบจําลองหุน
ขา 

 
 
2.6  ผสมน้ํายางตามสูตรยางฟองน้ําอกีครั้ง เพือ่เททับกอนเนื้อ

งอก รอจนยางเซต็ตัว 
 
 

รูปที่ 10 แสดงการเทน้ํายางผสมสารเคมีสูตรยางฟองลงในเบาพมิพ
แบบจําลองหุนขา เพื่อเททับกอนเนื้อ 

 
2.7  อบยางที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง 

 

 

รูปที่ 11 แสดงการอบยางแบบจําลองหุนขาฝกตัดช้ินมะเรง็ 

 
2.8  แกะยางออกจากแมพิมพ นํามาตัดแตง ซกัลางและพนสี 

ภาพท่ี 10 การเทน�า้ยางผสมสารเคมสีตูรยางฟองลงในเบ้าพมิพ์แบบจ�าลอง

หุ่นขา เพ่ือเททับก้อนเน้ือ

ย�งฟองนำ้�แบบจำ�ลองหุ ่นข�ช่วยฝึกตัดชิ้นเนื้องอก

มะเร็งจึงมีคว�มคุ้มค่�ท่ีจะลงทุนเพ่ือนำ�ม�ผลิตข�ยต่อ

ไปในอน�คต โดยมีปริม�ณคว�มต้องก�รประม�ณ 100-

200 ชุด/ปี
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ประโยชน์ที่จะได้รับ
 1. ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ฝึกเพิ่มพูนทักษะแพทย์ประจำ�

บ้�น และแพทย์ต่อยอดอนุส�ข�มะเร็ง 

 2. ส�ม�รถใช้เป็นเครื่องทดสอบทักษะของแพทย์

ได้  โดยกระจ�ยไปต�มโรงเรยีนแพทย์ต่�ง ๆ ในประเทศไทย 

 3. ส�ม�รถผลิตนำ�ไปข�ยเพ่ือเป็นเครื่องมือฝึก

ทักษะแพทย์ได้ในอน�คต ทั้งในประเทศและประช�คม

อ�เซียน

 
 

รูปที่ 12 แสดงช้ินงานผลิตภัณฑยางแบบจําลองหุนขาฝกตัดช้ิน
มะเรง็ หลงัอบแหงและตกแตงแลว 

 
 
ผลการดาํเนนิงาน 

เม่ือไดแบบจําลองหุนขาชวยฝกตดัช้ินเนื้องอกมะเรง็แลว  
ทดลองนาํมาตัดตามขวางเพื่อดลูักษณะของแบบกอนเนื้อและขา  และ
เม่ือทดลองใชอุปกรณทางการแพทยในการเจาะและตดัแบบจําลองกอน
ช้ินเนื้อมะเรง็  พบวาสามารถใชอุปกรณในการเจาะหุนจําลองขาจนทะลุ
ถึงกอนช้ินเนื้อมะเร็งและตัดเอาเนื้อเยือ่ของช้ินเนื้อมะเรง็ออกมาได     

 
 

รูปที่ 12 แสดงช้ินงานผลิตภัณฑยางแบบจําลองหุนขาฝกตัดช้ิน
มะเรง็ หลงัอบแหงและตกแตงแลว 

 
 
ผลการดาํเนนิงาน 

เม่ือไดแบบจําลองหุนขาชวยฝกตดัช้ินเนื้องอกมะเรง็แลว  
ทดลองนาํมาตัดตามขวางเพื่อดลูักษณะของแบบกอนเนื้อและขา  และ
เม่ือทดลองใชอุปกรณทางการแพทยในการเจาะและตดัแบบจําลองกอน
ช้ินเนื้อมะเรง็  พบวาสามารถใชอุปกรณในการเจาะหุนจําลองขาจนทะลุ
ถึงกอนช้ินเนื้อมะเร็งและตัดเอาเนื้อเยือ่ของช้ินเนื้อมะเรง็ออกมาได     

ภาพท่ี 12 ชิน้งานผลติภัณฑ์ยางแบบจ�าลองหุน่ขาฝึกตดัชิน้มะเรง็ หลงัอบแห้งและตกแต่งแล้ว

ภาพท่ี 13 การตัดชิน้งานผลติภัณฑ์ยางแบบจ�าลองหุ่นขาฝึกตัดชิน้มะเรง็ตามขวาง (A) และจดุท่ีสามารถใช้ในการฝึกหัด (B)  

 
 

รูปที่ 13 แสดงการตัดช้ินงานผลิตภณัฑยางแบบจําลองหุนขาฝก
ตัดช้ินมะเร็งตามขวาง และจุดที่สามารถใชในการฝกหัด    

ผลสําเร็จและความคุมคา 
แบบจําลองหุนขาชวยฝกตัดช้ินเน้ืองอกมะเร็งที่ไดสามารถ

นํามาใหนักศึกษาแพทยใชฝกการเจาะและตัดช้ินเน่ือไดอยางเหมาะสม   
ในการฝกตัดช้ินเน้ือเยื่อของนักศึกษาแพทยแตละครั้งจําเปนตองใชเข็ม
เจาะหุน  ทําใหหุนจําลองมีการเส่ือมสภาพลงไป  ซึ่งหุน 1 ตัว สามารถ
ใชฝกไดไมเกิน 5 ครั้ง  ดังนั้นการผลิตผลิตภัณฑยางฟองน้ําแบบจําลอง
หุนขาชวยฝกตัดช้ินเน้ืองอกมะเร็งจึงมีความคุมคาที่จะลงทุนเพื่อนํามา
ผลิตขายตอไปในอนาคต โดยมีปริมาณความตองการประมาณ 200 ชุด  
หรือ  100 ชุด/ป 

 
 

รูปที่ 13 แสดงการตัดช้ินงานผลิตภณัฑยางแบบจําลองหุนขาฝก
ตัดช้ินมะเร็งตามขวาง และจุดที่สามารถใชในการฝกหัด    

ผลสําเร็จและความคุมคา 
แบบจําลองหุนขาชวยฝกตัดช้ินเน้ืองอกมะเร็งที่ไดสามารถ

นํามาใหนักศึกษาแพทยใชฝกการเจาะและตัดช้ินเน่ือไดอยางเหมาะสม   
ในการฝกตัดช้ินเน้ือเยื่อของนักศึกษาแพทยแตละครั้งจําเปนตองใชเข็ม
เจาะหุน  ทําใหหุนจําลองมีการเส่ือมสภาพลงไป  ซึ่งหุน 1 ตัว สามารถ
ใชฝกไดไมเกิน 5 ครั้ง  ดังนั้นการผลิตผลิตภัณฑยางฟองน้ําแบบจําลอง
หุนขาชวยฝกตัดช้ินเน้ืองอกมะเร็งจึงมีความคุมคาที่จะลงทุนเพื่อนํามา
ผลิตขายตอไปในอนาคต โดยมีปริมาณความตองการประมาณ 200 ชุด  
หรือ  100 ชุด/ป 

A B
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คำาแนะนำาสำาหรับผู้เขียน

 วารสารยางพารา เป็นว�รส�รท�งวิช�ก�รท่ี

เก่ียวข้องกับก�รทำ�สวนย�ง  ก�รแปรรูปย�ง และ

ผลิตภัณฑ์ย�ง โดยมีสถ�บันวิจัยย�ง ก�รย�งแห่ง

ประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบ 

 บทคว�มท่ีตีพิมพ์ในว�รส�รย�งพ�ร� เป็นคว�ม

เรียงท�งวิช�ก�รซ่ึงได้จ�กก�รศึกษ� ค้นคว้� ทดลอง 

และวิจัย ตลอดจนประสบก�รณ์ท่ีได้จ�กก�รทำ�ง�น

เก่ียวกับย�งพ�ร� โดยผู้เขียนนอกจ�กเป็นนักวิช�ก�ร

ของสถ�บันวิจัยย�ง ก�รย�งแห่งประเทศไทยแล้ว ผู ้

เขียนจ�กหน่วยง�นอื่น ๆ  ที่ทำ�ง�นเกี่ยวกับย�งพ�ร� หรือ

แม้นกระท่ังนักวิช�ก�รอิสระ ก็ส�ม�รถส่งเรื่องม�เพ่ือให้

พิจ�รณ�ตีพิมพ์ได้ 

 ว�รส�รย�งพ�ร� เป็นว�รส�รร�ย 3 เดือน คือ 

ฉบับ มกร�คม-มีน�คม, เมษ�ยน-มิถุน�ยน, กรกฏ�คม-

กันย�ยน และ ตุล�คม-ธันว�คม ออกเผยแพร่ใน 2 ช่อง

ท�งคือ ช่องท�งแรก จัดพิมพ์เป็นเล่ม ขน�ดกระทัดรัด 

จำ�นวน 48 หน้� บนกระด�ษอ�ร์ต มีภ�พ 4 สีประกอบ 

อีกช่องท�งหนึ่ง จัดทำ�ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ชื่อ

ว่� "ว�รส�รย�งพ�ร� (ฉบับอิเล็กทรอนิส์)" เผยแพร่ท�ง

เว็บไซต์ www.rubber.co.th. หรือ www.raot.co.th

 
การเตรียมต้นฉบับ

ต้นฉบับ

 พิมพ์หน้�เดียวบนกระด�ษขน�ด A4 ใช้ฟอนด์ท่ี

นิยมใช้ท่ัวไป เช่น TH Sarabun New, Angsana New 

เป็นต้น แต่ตัวเลขที่ใช้พิมพ์ต้องเป็นเลขอ�รบิคเท่�นั้น

ชื่อเรื่อง

 ควรกะทัดรัด แต่สื่อถึงเนื้อห�ได้ดี

ชื่อผู้เขียน

 ใช้ชื่อเต็มกับสถ�นท่ีทำ�ง�นของผู้เขียนแต่ละคน 

พร้อมกับระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ E-mail address 

ของผู้เขียนที่จะเป็นผู้ติดต่อกับท�งว�รส�รย�งพ�ร�

เนื้อหา

 ประกอบด้วยหัวข้อหลักต�มลำ�ดับดังนี้

 1. ค�าน�า เป็นก�รเกริ่นนำ�เรื่องร�วที่เก่ียวข้องเพ่ือ

จะนำ�เข้�สู่เนื้อห�หรือตัวเรื่อง (ไม่ต้องใส่หัวข้อ "คำ�นำ�")

 2. ตัวเรื่อง   

            2.1 นำ�เสนอร�ยละเอียดของเรื่องต�มลำ�ดับ 

ควรแบ่งเป็น หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย

   2.2 ควรเรียบเรียงเนื้อห�ของบทคว�มโดยใช้

ภ�ษ�ที่เข้�ใจง่�ย เน่ืองจ�กผู้อ่�นว�รส�รย�งพ�ร�มี

หล�ยระดับ ทั้งนักวิช�ก�ร เจ ้�ของสวนย�ง และ

ประช�ชนทั่วไป

   2.3 คำ�ศัพท์ใดที่เป็นคำ�ศัพท์เฉพ�ะ โดยเฉพ�ะ

คำ�ศัพท์ท่ีเป็นภ�ษ�อังกฤษ ควรอธิบ�ยคำ�ศัพท์น้ันใน

ลักษณะของเชิงอรรถ (Footnote)

   2.4 ในกรณีที่บทคว�มมีภ�พ หรือต�ร�ง ควร

ระบุตำ�แหน่งของภ�พและต�ร�งในเนื้อห� โดยระบุไว้ใน

วงเล็บ เช่น ...... (ต�ร�งที่ 1) หรือ ....... (ภ�พที่ 1)

   2.5 สำ�หรับต�ร�ง ควรให้ร�ยละเอียดของ

ข้อมูลในต�ร�งให้ม�กท่ีสุด เช่น หน่วยของข้อมูล ท่ีม�

ของข้อมูล หม�ยเหตุต่�ง ๆ

 3. บทสรุป หรือสรุปวิจารณ์ เป็นก�รสรุปส�ระ

สำ�คัญทั้งหมดของเรื่องที่ควรเน้น และอ�จจะเสนอข้อคิด

เห็นและวิจ�รณ์   

 4. ค�าขอบคุณ อ�จมี หรือไม่มีก็ได้ เป็นก�รแสดง
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คำ�ขอบคุณแก่ผู้ที่ช่วยเหลือ เช่น ให้ข้อมูล รูปภ�พ ฯลฯ 

แต่มิได้เป็นผู้ร่วมเขียน

 5. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ในกรณีของ

เอกส�รอ้�งอิง ให้แสดงเฉพ�ะเอกส�รที่ใช้อ้�งอิงใน

เนื้อห�เท่�นั้น สำ�หรับบรรณ�นุกรม  เป็นร�ยก�รเอกส�ร

ที่นำ�ม�ใช้ในก�รเขียนบทคว�ม แต่ไม่ได้อ้�งอิงในเนื้อห�

 6. ภาคผนวก  ได ้แก ่  ข ้อมูลหรือต�ร�งท่ีไม ่

เก่ียวข้องกับเน้ือห�โดยตรง แต่ใช้เพ่ือขย�ยคว�มหรือ

ทำ�ให้ผู้อ่�นเข้�ใจม�กยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง
การอ้างอิงในเนื้อหา

 ใช้ระบบชื่อ และปี ตัวอย่�งเช่น

 ภ�ษ�ไทย ใช้ชื่อต้น-ปี พ.ศ.

         - ปรีดิ์เปรม (2557)  หรือ (ปรีดิ์เปรม, 2557)

       - อ�รมณ์ และสมคิด (2559) หรือ (อ�รมณ์ และ

สมคิด, 2559)

 กรณีที่มีผู้เขียนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ใช้และคณะ

ต่อท้�ยผู้เขียนคนแรก ตัวอย่�ง

       - สุรชัย และคณะ (2557) หรือ (สุรชัย และคณะ, 

2557)

        หม�ยเหตุ: ในกรณีที่ต้องอ้�งถึงผู้เขียนคนเดียวกัน 

หรือคณะเดียวกัน และมีปี พ.ศ. เดียวกันให้ใช้อักษร ก, 

ข, ค ต่อท้�ยปี พ.ศ. เช่น

        - อ�รมณ์ และคณะ (2554 ก), หรือ (อ�รมณ์ และ

คณะ, 2554 ข)

 ภ�ษ�อังกฤษ 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

ท้�ยผู้เขียนคนแรก

         - Dickson et al. (1960) หรือ (Dickson et al., 

1960)

 หม�ยเหตุ: ในกรณีที่ต้องอ้�งถึงผู้เขียนคนเดียวกัน 

หรือคณะเดียวกัน และมีปี ค.ศ. เดียวกัน ให้ใช้อักษร a, 

b, c ต่อท้�ยปี ค.ศ. เช่น

         - Jacob et al.(1996 a), (Jacob et al.,1996 b)

 การอ้างอิงจากวารสาร 

 ให้เรียงลำ�ดับต�มองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1) ชื่อผู้วิจัย

 2) ปีท่ีพิมพ์ (ปี พ.ศ. สำ�หรับภ�ษ�ไทย ปี ค.ศ. 

สำ�หรับภ�ษ�อังกฤษ)

 3) ชื่อเรื่อง 

 4) ชื่อว�รส�ร (ชื่อเต็ม หรือคำ�ย่อที่กำ�หนด)

 5) ฉบับที่ (Volume number) และเล่มที่ (Issue 

number) (ถ้�มี)

 6) หน้� (หม�ยเลขหน้�แรก-หน้�สุดท้�ยของเรื่อง)

 ก�รพิมพ์ชื่อผู้วิจัยสำ�หรับว�รส�รภ�ษ�ไทย ใช้ชื่อ-

น�มสกุล ส่วนว�รส�รภ�ษ�อังกฤษ เฉพ�ะคนแรก

เท่�น้ัน ขึ้นต้นด้วยน�มสกุลแล้วคั่นด้วยเครื่องหม�ย

จุลภ�ค ต�มด้วยชื่อต้นและชื่อกล�ง (ถ้�มี) และในกรณี

ที่มีผู้วิจัยหล�ยคน ให้ใช้ และ (ภ�ษ�ไทย) และ and 

(ภ�ษ�อังกฤษ) นำ�หน้�คนสุดท้�ย

 ตัวอย่�ง (ภ�ษ�ไทย): 

สุมน� แจ่มเหมือน, พรทิพย์ ประก�ยมณีวงศ์ และ นุช-

 น�ฏ ณ ระนอง. 2557. ก�รผลิตท่อนำ้�ซึมสำ�หรับ

 ใช้ในก�รเกษตร. ว. ยางพารา 35(4): 38-46.

 ตัวอย่�ง (ภ�ษ�อังกฤษ):

Chandrashekar, T. R., M. R. Jana, Joseph Thomas, 

 K. R. Vijayakumar and M. R. Sethuraj. 1990. 

 Seasonal changes in physiological charac-

 teristics and yield in newly opened trees of 

 Hevea brasiliensis in North Konkan, Indian. J. 

 Nat. Rubb. Res.3(2): 88-97. 

การอ้างอิงจากหนังสือ หรือต�ารา 

 ให้เรียงลำ�ดับต�มองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1) ชื่อผู้แต่ง 

 2) ปีที่พิมพ์

 3) ชื่อหนังสือ

 4) พิมพ์ครั้งที่ (Edition number) (ถ้�มี)

 5) สำ�นักพิมพ์ และสถ�นที่พิมพ์

 ตัวอย่�ง (ภ�ษ�ไทย): 

นุชน�รถ กังพิศด�ร. 2552. การจัดการสวนยางพารา

 อย่างยั่งยืน: ดิน น�้า และธาตุอาหารพืช. โรงพิมพ์
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 ชุมนุมสหกรณ์ก�รเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด: 

 กรุงเทพมห�นคร.

 ตัวอย่�ง (ภ�ษ�อังกฤษ):

Brydson, J. A. 1978. Rubber Chemistry. Applied 

 Science Publishers: London.

 ในกรณีเป็นบทหนึ่งของหนังสือ       

Paardekooper, E. C. 1989. Exploitation of the rub-

 ber tree. In: Webter, C. C. and W. J. Baulkwill 

 (eds.) Rubber. John Wiley & Son, Inc.: New 

 York. pp. 349-414.

เอกสารรวมเล่ม/รายงานเสนอในการประชุมสมัมนา 

 ให้เรียงลำ�ดับต�มองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 1) ชื่อผู้วิจัย 

 2) ปีที่ตีพิมพ์

 3) ชื่อเรื่อง

 4) ชื่อก�รประชุมสัมมน�

 5) สถ�นที่ และวัน เดือน ปี ที่จัดประชุมสัมมน�

 ตัวอย่�ง (ภ�ษ�ไทย): 

พิศมัย จันทุม�. 2544. สรีรวิทย�ของต้นย�งกับระบบ

 กรีด. รายงานการประชุมวิชาการยางพารา 

 ประจ�าปี 2544 ครั้งที่ 1. เชียงใหม่, 20-22 กุมภ�-

 พันธ์ 2544: 78-89.

 ตัวอย่�ง (ภ�ษ�อังกฤษ):

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.

วทิยานิพนธ์

 ชื่อผู้แต่ง ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อเรื่อง วิทย�นิพนธ์ ส�ข�

วิช� มห�วิทย�ลัย ชื่อเมือง

 ตัวอย่�ง (ภ�ษ�ไทย): 

ฉกรรจ์ แสงรักษ�วงศ์. 2523. ปัญห�บ�งประก�รที่มีผล

 ต่อก�รส่งเสริมก�รผลิตต้นย�งติดต�พันธุ์ดีของ

 ประเทศไทย. วิทย�นิพนธ์วิทย�ศ�สตรมห�-

 บัณฑิต (เกษตรศ�สตร์) ส�ข�ส่งเสริมก�รเกษตร. 

 มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์: กรุงเทพมห�นคร.

 ตัวอย่�ง (ภ�ษ�อังกฤษ):

Gomez, J. B. 1966. Electron microscopic studies on 

 the development of latex vessels in Hevea 

 brasi l iensis Muell .  Arg. Ph.D. Thesis, 

 University of Leeds: Leeds.

          

กรณอ้ีางองิจากเวบ็ไซต์

 ควรเลือกท่ีเป็นข้อมูลจ�กหน่วยง�นของรัฐบ�ล 

หรือหน่วยง�นท่ีเป็นท่ียอมรับในวงก�รวิช�ก�ร โดยเรียง

ลำ�ดับต�มองค์ประกอบดังนี้

 ชื่อผู้เขียน/หน่วยง�น ปีที่พิมพ์ ชื่อเรื่อง แหล่งที่ม�

หรือเข้�ถึง หรือชื่อเว็บไซต์ วันเดือนปีที่สืบค้นข้อมูล

 ตัวอย่�ง (ภ�ษ�ไทย): 

ทิพยรัตน์ ห�ญสืบส�ย. 2539. ก�รดัดแปลงยีน... สำ�คัญ

 ไฉน. แหล่งข้อมูล: http://learn.in.th/god t.html. 

 ค้นเมื่อ กันย�ยน 2547.

 ตัวอย่�ง (ภ�ษ�อังกฤษ):

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.

กรณอ้ีางจากตวับคุคล

 ควรใช้กับบุคคลท่ีเป็นที่ยอมรับในวงก�รวิช�ก�ร 

หรือสังคมให้เรียงลำ�ดับต�มองค์ประกอบดังนี้

 1) ชื่อผู้ติดต่อ

 2) ปีที่ติดต่อ

 3) คำ�ว่� "ติดต่อส่วนตัว"

 4) สถ�นที่

  ตัวอย่�ง (ภ�ษ�ไทย):

วิชิต ลี้ประเสริฐ. 2560. ติดต่อส่วนตัว. บุรีรัมย์.  
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 ตัวอย่�ง (ภ�ษ�อังกฤษ):

Hebant, C. 1981. Private communication. Universite 

 Montpellier.
 

หม�ยเหตุ: ก�รทำ�ร�ยก�รเอกส�รอ้�งอิง ให้เรียงลำ�ดับ

เอกส�รภ�ษ�ไทยก่อนภ�ษ�อังกฤษ และเรียงต�มตัว

อักษรตัวแรกของชื่อคนแรก ไม่ต้องใส่เลขท่ีกำ�กับข้�ง

หน้�

การส่งต้นฉบับ
 ส่งต้นฉบับที่ได้รับก�รตรวจท�นคว�มถูกต้องแล้ว 

ม�ยังบรรณ�ธิก�รว�รส�รย�งพ�ร� (ดร.วิทย� พรหมมี) 

ที่ E-mail address: wittayasrrc@hotmail.com

การตรวจต้นฉบับ
 ท�งกองบรรณ�ธิก�รจะทำ�หน้�ท่ีตรวจต้นฉบับ

จ�กผู้เขียนท่ีส่งม�เพ่ือแก้ไขปรับปรุงบทคว�มให้มีคว�ม

ถูกต้องและสมบรูณ์ ท้ังในรูปแบบและเน้ือห�ต�มที่

ว�รส�รย�งพ�ร�ได้จัดว�งไว้ ท้ังน้ี ผู้เขียนต้องให้คว�ม

ร่วมมือในก�รปรับปรุงแก้ไขบทคว�ม เช่น ก�รส่งข้อมูล 

หรือภ�พ ม�ให้เพ่ิมเติมต�มที่กองบรรณ�ธิก�รหรือผู้

ตรวจแก้ไขขอไป

 ท�งกองบรรณ�ธิก�รขอสงวนสิทธ์ิในก�รตรวจ

แก้ไขบทคว�มที่ส ่งม�ตีพิมพ์ทุกเรื่องต�มแต่จะเห็น

สมควร ในกรณีที่จำ�เป็นท�งกองบรรณ�ธิก�รจะส่ง

ต้นฉบับที่แก้ไขแล้วกลับคืนให้ผู ้เขียนพิจ�ณ�อีกคร้ัง

ก่อนที่จะลงตีพิมพ์ลงในว�รส�ร
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