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บทคดัย่อ 
ต าแหน่งเปิดกรีดยางพาราส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลผลิต เพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงการกรีดยางตอ้งอยู่ใน

ต าแหน่งท่ีเหมาะสม ซ่ึงปัจจุบนัเกษตรกรมีการใชต้  าแหน่งการเปิดกรีดยางอยูห่ลายระดบัความสูงจากพ้ืนดิน แต่ยงัไม่มี
การรายงานผลถึงปริมาณผลผลิตท่ีไดจ้ากการเปิดกรีดแต่ละต าแหน่งอยา่งชดัเจน จึงท าการศึกษาผลของต าแหน่งกรีดท่ี
ระดบัความสูงต่างกนับนล าตน้ของยางพารา ด าเนินการทดลองโดยท าการสุ่มคดัเลือกตน้จากตน้ท่ีมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 50 เซนติเมตรท่ีระดบัความสูง 150 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน จ านวน 9 ตน้ ท าการกรีดระดบัความสูงท่ีกรีดมี 4 
ระดบัคือ 50, 100, 150 และ 200 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน จากการทดลองพบวา่ ปริมาณผลผลิตน ้ ายางสด และผลผลิตยาง
แหง้ ท่ีการกรีดระดบัความสูง 50 เซนติเมตร ใหผ้ลผลิตเฉล่ียสูงสุด (P≤0.001) กบัระดบัความสูงอ่ืน แต่อยา่งไรก็ตามใน
ดา้นคุณภาพของน ้ ายาง พบว่าปริมาณของแข็งทั้ งหมด (TSC) ซูโครส, อนินทรียฟ์อสฟอรัส และไธออล ไม่มีความ
แตกต่างกนัทุกระดบัความสูงท่ีกรีด ผลการทดลองท่ีไดส้ามารถใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการการเปิดกรีดยางในระดบัท่ี
เหมาะสมต่อไป 

 

ABSTRACT 
The tapping at differente trunk positions of rubber tree has direct effect on the yield.  In order to achieve 

high yields, tapping must be in the appropriate position. At present, the farmer start tapping at several positions on the 
trunk. However, there was no clear report on the effect of trunk position to the yield. Therefore, the aim of this study 
was to evaluate the different trunk positions on yield and latex quality of rubber tree. Nine rubber trees with 50 cm-
girth at 150 cm above ground were selected. All trees were tapped on the trunk at 4 levels: 50, 100, 150 and 200 cm 
above ground.  The results showed that the fresh latex and dry rubber yield in 50 cm above ground tapping had 
highest yield (P≤0.001). However, all tapping positions were not significant differente on total solid content (TSC) 
sucrose, inorganic phosphorus and thiol. Our results, tapping position should be a benefit for tapping management at 
appropriate trunk position.   
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บทน ำ 
ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell Arg.) เป็นไม้ยืนต้นให้ผลผลิตน ้ ายางนาน 20-30 ปี ยางพันธ์ุดีท่ีปลูกใน

สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม จะมีจ านวนท่อน ้ ายางมาก บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของตน้ยาง และความสามารถในการ
ให้ผลผลิตสูง  (ปัทมา และคณะ, 2537) บริเวณเปลือกมีท่อน ้ ายาง (latex vessel) เป็นเน้ือเยื่อท่ีถูกสร้างข้ึนจากเน้ือเยื่อ
เจริญเรียงตวัเป็นวงรอบล าตน้ ท่อน ้ ายางแต่ละวงจะเช่ือมต่อกนัเป็นร่างแห ท าให้น ้ ายางในวงเดียวกนัสามารถต่อถึงกนั
ได ้แต่ไม่ต่อกนัระหวา่งวง (พนัส, บุญปิยธิดา, 2554) ภายในท่อมีน ้ ายางประกอบดว้ยส่วนของน ้ ายางร้อยละ 35 ส่วน
ของน ้ าร้อยละ 45 และส่วนของลูทอยด์ (lutoid) ร้อยละ 6.8 (Auzac et al,. 1989) การเกิดน ้ ายางมีสารตั้งตน้ของอนุภาค
น ้ ายางคือ น ้ าตาลซูโครส ซ่ึงน ้ าตาลซูโครสถูกใชใ้นการเจริญเติบโตทางล าตน้ และการสังเคราะห์น ้ ายาง (ส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง, 2555) มีอนินทรียฟ์อสฟอรัส (inorganic phosphorus) เก่ียวขอ้งกบักระบวนการเมตา
บอลิซึมในการสร้างน ้ ายาง  (สถาบนัวจิยัยาง, 2553)  และไธออล  (thiol)  เป็น antioxidant system ในกลไกลการป้องกนั
ตวัของตน้ยาง ท าหน้าท่ีจบัออกซิเจนท่ีเป็นพิษ ท าให้ความเป็นพิษลดลง ส่งผลให้ลูทอยด์รักษาสภาพอยู่ได ้(จ าเป็น 
จกัรกฤษณ์, 2554)  การเปิดกรีดยางมีความส าคญัอยา่งยิ่งกบัปริมาณผลผลิต ตอ้งค านึงถึงขนาดของตน้ยางมากกวา่อายุ
ตน้ ตน้ยางพร้อมเปิดกรีดเม่ือวดัเส้นรอบวงล าตน้ได ้50 เซนติเมตร ท่ีความสูง 150 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน (สถาบนัวิจยั
ยาง กรมวชิาการเกษตร, 2550) 

ปัจจุบนั ยางพารามีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย และเศรษฐกิจโลก เน่ืองจากประเทศไทย
มีการผลิตและการส่งออกยางธรรมชาติมากท่ีสุด เป็นอนัดบั 1 ของโลก ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยส่งออกยางพารา
ปริมาณ 155,684 ตนั เป็นมูลค่ากวา่ 3,599,698,814 ลา้นบาท ในรูปของ ยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง น ้ ายางขน้ ยางผสม 
และในรูปแบบอ่ืนๆ เป็นตน้ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) แต่ดว้ยสภาพเศรษฐกิจราคายางจึงมีการเพ่ิมข้ึนและ
ลดต ่าลง จากความแปรปรวนของราคายางพารา การเพ่ิมปริมาณผลผลิตในพ้ืนท่ีปลูกท่ีมีอยูแ่ลว้ให้สูงข้ึน เป็นอีกปัจจยั
ส าคญัท่ีจะลดปัญหาราคายางพาราดงักล่าว ซ่ึงปัจจุบนัมีการเพ่ิมผลผลิตยางพาราหลายรูปแบบ เช่น การใชส้ารเคมีเร่งน ้ า
ยาง การให้ธาตุอาหารอยา่งเหมาะสม หรือ การปรับปรุงพนัธ์ุให้มีผลผลิตน ้ ายางสูง เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละวิธีมีทั้งขอ้ดีและ
ขอ้เสียแตกต่างกนั อีกทั้ งตน้ทุน ค่าใชจ่้ายในการเพ่ิมผลผลิต เช่น การปรับปรุงพนัธ์ุยางพาราท่ีให้ผลผลิตสูง ตอ้งใช้
ระยะเวลามากกวา่ 20 ปี จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัในการปรับปรุงพนัธ์ุยางพารา (ภทัรา และคณะ, 2545)  

นอกจากวิธีการขา้งตน้ มีการศึกษาต าแหน่งในการเปิดกรีดท่ีเหมาะสมเพื่อให้ไดผ้ลผลิตสูง พบว่าการเปิดกรีดท่ี
ระดบัความสูงต ่ากวา่ 50-150 เซนติเมตร ให้ผลผลิตเฉล่ีย 7 ปีต่างกนั (สถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร, 2550) การ
กรีดคร่ึงล าตน้ กรีดส่ีวนัหยดุสองวนั กรีด 78 มีดต่อปี (S / 2 d4 6d / 7 8 / y(m) ) ท่ีความสูง 1.20 เมตรเหนือพ้ืนดิน ช่วย
ให้ ผลผลิตสูง มีคาร์โบไฮเดรตท่ีดีข้ึนและช่วยเพ่ิมปริมาณซูโครสให้สูงข้ึนในยางพาราพนัธ์ุ PB235 (Samuel et al,. 
2009) ซ่ึงซูโครสเป็นสารตั้งตน้ในการสร้างน ้ ายาง หากมีระดบัของซูโครสสูงส่งผลให้ปริมาณผลผลิตสูงดว้ย (Dibi et 
al., 2010) ดงันั้นการศึกษาต าแหน่งกรีดท่ีเหมาะสม ส่งผลให้ผลผลิตสูง อาจใชเ้ป็นแนวทาง และขอ้มูลประกอบ ในการ
เพ่ิมผลผลิตในช่วงการเปิดกรีด และมีตน้ทุนระยะยาวต ่า ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีตอ้งการศึกษาต าแหน่งกรีดบนล าตน้ต่อ
ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของน ้ ายาง ในยางพารา เพ่ือใชเ้ป็นแนวทาง และขอ้มูลประกอบในการเพ่ิมผลผลิตในช่วงปี
แรกของการเปิดกรีดยางพาราต่อไป 
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วตัถุประสงค์กำรวจิยั 
เพื่อศึกษาผลของต าแหน่งกรีดบนล าต้นต่อปริมาณผลผลิต องค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณภาพน ้ ายาง ของ

ยางพาราสายพนัธ์ุ RRIM600 
 
วธีิกำรวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ี ท าการทดลอง ณ หมวดพืชผกั สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์ และทรัพยากรการเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในช่วงเดือน พฤศจิกายน- ธนัวาคม 2560 ซ่ึงดินในแปลงมีลกัษณะเป็นดิน
ร่วนปนทราย ระยะปลูก คือ 6.5×3 เมตร ตน้ยางพารามีอาย ุ13 ปี 

กำรวำงแผนกำรทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) จ านวน 4 กรรมวธีิๆละ 9 ซ ้ าๆ ละ 9 ตน้ โดยมีการ

กรีดท่ี ระดบัความสูง 4 ระดบัคือ 50, 100, 150 และ 200 ซม จากพ้ืนดิน ตามล าดบั โดยท าการสุ่มตน้ยางพารามา 9 ตน้ 
เลือกตน้ท่ีสมบูรณ์ มีขนาดเส้นรอบวงล าตน้ท่ีระดบัความสูงจากพ้ืนดิน 150  เซนติเมตร มากกวา่ 50 เซนติเมตรข้ึนไป 
แต่ละระดบัความสูงมีความยาวรอยกรีด 10 เซนติเมตร ใชร้ะบบกรีดแบบสองวนัเวน้หน่ึงวนั (2d/3) ท าการกรีดต่อเน่ือง 
5 คร้ัง บนัทึกขอ้มูล โดยเก็บน ้ าหนกัน ้ ายางสด (กรัมต่อตน้ต่อคร้ังกรีด) แลว้น าน ้ ายางไปอบดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 
65 องศาเซลเซียส จนแห้งสนิท ท าการบนัทึกน ้ าหนกัแห้ง (กรัมต่อตน้ต่อคร้ังกรีด) และท าการค านวณปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด (Total solid content: TSC) (%) ดว้ยสูตร  

TSC (%) = น ้ าหนกัยางแหง้ (กรัม) / น ้ าหนกัยางสด (กรัม) × 100 
กำรวเิครำะห์องค์ประกอบทำงชีวเคมขีองน ำ้ยำง 
การวเิคราะห์องคป์ระกอบทางชีวเคมีด าเนินการเม่ือท าการกรีดคร้ังท่ี 5 
กำรเตรียมตวัอย่ำง 
ท าการเก็บตวัอยา่งแต่ละซ ้ า โดยเก็บน ้ ายางสด 20-30 หยด จากนั้นดูดน ้ ายางสด 1 มิลลิลิตร ใส่สารท าให้น ้ ายางจบั

ตวั (TCA2.5%+EDTA) 9 มิลลิลิตร และปิดฝาเขยา่จนน ้ ายางจบัตวัเป็นกอ้นใหส้ารละลายเป็นสีใส แลว้น าไปกรองดว้ย
กระดาษกรองเบอร์ 1 จากนั้นน าสารละลายท่ีไดไ้ปวเิคราะห์ ปริมาณ ซูโครส อนินทรียฟ์อสฟอรัส และไธออล 

ปริมำณน ้ำตำลซูโครส ใชว้ิธีปฏิกิริยา Colormetric Reaction โดยให้กรดท่ีมีความเขม้ขน้สูง ท าให้น ้ าตาลเฮกโซส
แตกตวัใหอ้นุพนัธ์ท่ีเรียกวา่ Furfural Derivative มีขั้นตอนคือ เติมสารละลาย Trichloroacetic acid (TCA)  ความเขม้ขน้ 
2.5 % ปริมาตร 400 ไมโครลิตร ในหลอดแกว้ท่ีมีฝาปิด เติมสารละลาย ตวัอยา่งในน ้ ายาง ปริมาตร 100 ไมโครลิตร และ 
Anthrone Reactive ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ปิดฝาหลอดน าไปเขย่าด้วยเคร่ืองเขย่า แล้วน าไปต้มท่ีอุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นท้ิงไวใ้ห้เยน็แลว้น ้ าตวัอยา่งไปวดัปริมาณซูโครส ดว้ยเคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 
(Spectrophotometer) ความยาวคล่ืน 627 นาโนเมตร และค านวณความเขม้ขน้ของซูโครสในหน่วย มิลลิโมลต่อน ้ ายาง 1 
ลิตร (mM/L) (สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร, 2550) 

ปริมำณอนินทรีย์ฟอสฟอรัส ใชว้ิธีปฏิกิริยา Colormetric Reation ของอนินทรียฟ์อสฟอรัสคือ สร้างพนัธะกบัโม
ลิบเดต (Molybdate) และนาวาเดต (Vanadate) เกิดเป็นสารประกอบซ่ึงดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 410 นาโนเมตร มี
ขั้นตอนคือ เติมสารละลาย TCA ความเขม้ขน้ 2.5% ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ในหลอดแกว้ท่ีมีฝาปิด เติมสารละลาย ตวัอยา่ง
ในน ้ ายาง ปริมาตร 500 ไมโครลิตร และ Pi solution ปริมาตร 3 มิลลิลิตร ปิดฝาหลอด น าไปเขย่าด้วยเคร่ืองเขย่า 
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หลงัจากนั้นอ่านค่าการดูดกลืนแสง ดว้ยเคร่ือง สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ความยาวคล่ืน 410 nm และค านวณความเขม้ขน้ 
ของอนินทรียฟ์อสฟอรัสในหน่วย มิลลิโมลต่อน ้ ายาง 1 ลิตร (mM/L) (สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร, 2550) 

ป ริม ำณ ไธออล  อ าศัยห ลักการป ฏิ กิ ริยา Colormetric Reation ของไธออล  โดยท าป ฏิ กิ ริยากับ  Dithio 
Bisnitrobenzoic acid (DTNB) เกิดเป็น สารประกอบ TNB ซ่ึงดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 412 nm มีขั้นตอนคือ เติม
สารละลาย Tris ความเขม้ขน้ 0.5 โมล (M) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร ในหลอดแกว้ท่ีมีฝาปิด เติมสารละลายตวัอยา่งในน ้ ายาง 
ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร และ Dithio bisnitrobenzoic acid (DTNB) ปริมาตร 50 ไมโครลิตร ปิดฝาหลอด น าไปเขย่าดว้ย
เคร่ืองเขยา่ หลงัจากนั้นอ่านค่าการดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ืองวดัค่า การดูดกลืนแสง ดว้ยเคร่ือง สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ความ
ยาวคล่ืน 412 nm และค านวณความเขม้ขน้ของไธออล ในหน่วยมิลลิโมลต่อน ้ ายาง 1 ลิตร (mM/L) (สถาบันวิจยัยาง 
กรมวชิาการเกษตร, 2550) 

กำรวเิครำะห์ข้อมูลทำงสถติ ิ 
        ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ จากแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) โดย
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ Statistic 8 analytical software (SXW Tallahassee, FL.) วิเคราะห์ความแปรปรวน และ
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดว้ยวธีิ Least Significant Difference (LSD) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 
ผลกำรวจิยั 

ปริมำณผลผลติ 
ปริมำณผลผลติน ำ้ยำงสด (latex yield) 
การเก็บตวัอย่างน ้ ายางสด (ภาพท่ี 1) ของการกรีดท่ีระดบัความสูง 50, 100, 150 และ 200 เซนติเมตรจากระดับ

พ้ืนดิน พบว่า ปริมาณผลผลิตน ้ ายางสดของการกรีดคร้ังท่ี 1, 2, และ 3 ของการกรีดแต่ละ ระดับความสูงไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ แต่ในการกรีดยางคร้ังท่ี 4 และ 5 พบวา่ ท่ีระดบัความสูง 50 เซนติเมตร มีปริมาณผลผลิตน ้ ายางสด
สูงสุด เท่ากบั 40.52 และ 75.71 กรัมต่อตน้ต่อคร้ังกรีด ตามล าดบั (P≤0.001) แต่ไม่พบความแตกต่างของปริมาณน ้ ายาง
สดท่ีระดบัการกรีดท่ีความสูง 100, 150 และ 200 เซนติเมตรของการกรีดแต่ละคร้ัง (ภาพท่ี 2a) นอกจากน้ี ผลผลิตเฉล่ีย
ของ 5 คร้ังกรีด พบวา่การกรีดท่ีระดบัความสูง 50 เซนติเมตรใหผ้ลผลิตน ้ ายางสดสูงสุด เท่ากบั35.05 กรัมต่อตน้ต่อคร้ัง
กรีด (P≤0.001) และไม่พบความแตกต่างของปริมาณน ้ ายางสดในการกรีดท่ีระดับความสูง 100, 150 และ 200 
เซนติเมตร (ภาพท่ี 2b) 

ปริมำณผลผลติยำงแห้ง (dry rubber yield) 
ปริมาณผลผลิตยางแหง้ (ภาพท่ี 1) ท่ีไดมี้แนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกบัปริมาณผลผลิตน ้ ายางสดคือ ผลผลิตเฉล่ีย 5 

คร้ังกรีด ของระดบัความสูง 50 เซนติเมตร ให้ผลผลิตน ้ ายางสดสูงกวา่ (19.08 กรัมต่อตน้ต่อคร้ังกรีด) (P≤0.001) กบั 
ระดบัความสูง 100, 150 และ 200 เซนติเมตร ใหผ้ลผลิต 9.34, 10.04 และ 11.79 กรัมต่อตน้ต่อคร้ังกรีด ตามล าดบั (ภาพท่ี 3) 
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       ภำพที ่1 การเก็บตวัอยา่งผลผลิต  a) น ้ ายางสด  และ b) น ้ ายางแหง้ 

  
 

 
ภำพที ่2 ปริมาณผลผลิตน ้ ายางสดของแต่ละ ระดบัความสูง a)ปริมาณผลผลิตน ้ ายางสดแต่ละคร้ังกรีด  
 และ b) ปริมาณ ผลผลิตน ้ ายางสดเฉล่ียจากการกรีด 5 คร้ัง 

 

 
ภำพที ่3 ปริมาณผลผลิตยางแหง้ของแต่ละ ระดบัความสูง a)ปริมาณผลผลิตยางแหง้แต่ละคร้ังกรีด  

และ b) ปริมาณ ผลผลิตยางแหง้เฉล่ียจากการกรีด 5 คร้ัง 
 
 

a b 

b 
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 เปอร์เซ็นต์ของแข็งทั้งหมด (total solid content; TSC) 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบต าแหน่งกรีดท่ีระดบัความสูงต่างกนั จากการวิเคราะห์เปอร์เซ็นตข์องแข็งทั้งหมด
ด าเนินการเม่ือเร่ิมกรีดคร้ังท่ี 1-5 พบวา่ กรีดคร้ังท่ี 1-5 เปอร์เซ็นตข์อง TSC ของแต่ละ ระดบัความสูงไม่มีความแตกต่าง
กนัทางสถิติ นอกจากน้ี เปอร์เซ็นต ์TSC เฉล่ียของการกรีด 5 คร้ัง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ซ่ึงเปอร์เซ็นต ์TSC อยู่
ในช่วง 54.40-65.37 (ตารางท่ี 1) 
 องค์ประกอบทำงชีวเคมนี ำ้ยำง 
 ปริมำณซูโครส อนินทรีย์ฟอสฟอรัส และไธออล 
 เม่ือท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณซูโครส อนินทรียฟ์อสฟอรัส และไธออล ของต าแหน่งกรีด ท่ีระดบั
ความสูงแตกต่างกนั ในการกรีดคร้ังท่ี 5 ค่าท่ีไดจ้ากการทดลองน้ีกบัค่ามาตรฐานท่ีจดัท าข้ึนโดย พิสมยั และคณะ (2546) 
พบวา่ ปริมาณซูโครส อนินทรียฟ์อสฟอรัส และไธออล ของแต่ละ ระดบัความสูง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดย
ปริมาณซูโครส มีค่าอยู่ระหว่าง 9.33-11.23 มิลลิโมลาร์ ซ่ึงปริมาณซูโครสอยู่ในระดับปานกลาง ปริมาณอนินทรีย์
ฟอสฟอรัส 9.66-10.22 มิลลิโมลาร์ ซ่ึงถือวา่อยูใ่นระดบัต ่า และปริมาณไธออล มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.315-0.361 มิลลิโมลาร์  
ถือวา่อยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือเปรียบเทียบกบัพารามิเตอร์อา้งอิงทางชีวเคมีของยางพาราพนัธ์ุ RRIM600 ซ่ึงรายงาน
โดยพิสมยั และคณะ (2546)  
 
ตำรำงที ่1 องคป์ระกอบชีวเคมีน ้ ายางบางชนิดในน ้ ายางพาราเม่ือผา่นการกรีดท่ีระดบัความสูงต่างๆ 
ระดบัความสูงท่ีกรีด (cm) ของแขง็ทั้งหมด น ้าตาลซูโครส อนินทรียฟ์อสฟอรัส ไธออล 

  (%) (mM/L) (mM/L) (mM/L) 
50 54.66 11.23 9.66 0.315 
100 54.40 11.03 9.88 0.325 
150 54.26 11.11 10.18 0.344 
200 54.76 9.33 10.22 0.361 
F-test ns ns ns ns 
C.V. (%) 9.16 23.48 24.33 13.91 
หมายเหตุ: ns คือไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P> 0.05) 

  
อภิปรำยและสรุปผลกำรวจิยั 

จากการศึกษาต าแหน่งกรีดบนล าตน้ต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพของน ้ ายางพาราจากต าแหน่งกรีดท่ีระดบัความ
สูงท่ีแตกต่างกนัคือ 50, 100, 150 และ 200 เซนติเมตร ส่งผลต่อปริมาณผลผลิต พบวา่การกรีดท่ีความสูง 50 เซนติเมตร
จากพ้ืนดิน ในการกรีดคร้ังท่ี 4 และ 5 และเฉล่ีย 5 คร้ังกรีด ให้ปริมาณผลผลิตสูงกวา่การกรีดท่ีความสูงอ่ืน (P≤0.001) 
โดยผลผลิตเฉล่ีย 5 คร้ังกรีดใหผ้ลผลิตน ้ ายางสด 35.05 กรัมต่อตน้ต่อคร้ังกรีด ซ่ึงความสูง 100, 150 และ 200 เซนติเมตร 
ให้ผลผลิตน ้ ายางสดเพียง 18.32, 19.34 และ 23.44 กรัมต่อต้นต่อคร้ังกรีด ตามล าดับ สอดคร้ังกับ งานวิจัยของ 
สถาบนัวจิยัยาง กรมวิชาการเกษตร (2550) การเปิดกรีดท่ีระดบัความสูง 50-150 เซนติเมตร ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 7 ปีต่างกนั 
การกรีดคร่ึงล าต้น กรีดสองวนัหยุดหน่ึงวนั (DCA, 2 x S/3 d2) พบว่าการกรีดหน้าต ่า (60 เซนติเมตร) ให้ผลผลิต
มากกวา่ การกรีดระดบัท่ีสูงข้ึน (120 เซนติเมตร) (Sophea et al,. 2016) และการทดลองของประเสริฐ และคณะ (2557) 
ท่ีท าการเปิดกรีดยางพารา โดยหนา้กรีดแรกเปิดกรีด ท่ีระดบัความสูง 80 เซนติเมตรจากผิวดิน (หนา้กรีดล่าง) ส่วนหนา้
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กรีดท่ีสองเปิดกรีดท่ีระดับความสูง 150 เซนติเมตรจากผิวดิน มีศักยภาพให้น ้ ายางพาราดีท่ีสุด และพบว่า ปริมาณ
ผลผลิตยางแห้งแปรผนัตรงกบัปริมาณผลผลิตน ้ ายางสด อยา่งไรก็ตาม ปริมาณของแข็งทั้งหมด (TSC) คือปริมาณยาง
ส่วนท่ีเป็นเน้ือยางทั้งหมดในน ้ ายาง รวมกบัสารอ่ืนๆ ท่ีเป็นของแข็งและไม่ใช่ยาง ซ่ึงจะคงเหลือภายหลงัจากการท าให้
แหง้ดว้ยอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีค่าไม่แตกต่างกนั มีค่าอยูท่ี่ร้อยละ 54.40-65.37 

จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางชีวาเคมี ปริมาณซูโครส อนินทรียฟ์อสฟอรัส และไธออล ของต าแหน่งกรีด ท่ี
ระดบัความสูงแตกต่างกนั ในการกรีดคร้ังท่ี 5 พบวา่ ปริมาณซูโครส อนินทรียฟ์อสฟอรัส และไธออล ของแต่ละ ระดบั
ความสูง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ อาจเน่ืองจากท่อน ้ ายางแต่ละวงจะเช่ือมต่อกนัเป็นร่างแห ท าให้น ้ ายางในวง
เดียวกนัสามารถต่อถึงกนัได ้(พนสั และบุญปิยธิดา, 2554) ซ่ึงต าแหน่งกรีดท่ีทดลองแต่ละระดบัความสูงอยูบ่นล าตน้
เดียวกนั จึงท าใหค้่าท่ีวดัไดไ้ม่มีความแตกต่างกนั 

จากการทดลอง ปริมาณซูโครส มีค่าอยู่ระหวา่ง 9.33-11.23 มิลลิโมลาร์ ซ่ึงปริมาณซูโครสอยูใ่นระดบัปานกลาง 
อา้งอิงจาก พิสมยั และคณะ (2546) ซ่ึงปริมาณซูโครสบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการสงัเคราะห์แสง และการน าซูโครสไป
ใชส้ร้างน ้ ายาง น ้ าตาลซูโครสเป็นสารตั้งตน้ในกระบวนการ วถีิไกลโคลิซีส (glycolytic pathway) และเป็นผลิตภณัฑท่ี์
ไดจ้ากกระบวนการสังเคราะห์ดว้ยแสง โดยซูโครสเป็นสารตั้งตน้ในการสร้างน ้ ายาง ปริมาณซูโครสในน ้ ายางจึงแสดง
ถึงกิจกรรมการสังเคราะห์ซูโครส และการน าซูโครสไปใช้สร้างน ้ ายาง ถา้พบซูโครสในน ้ ายางมากแสดงว่ามีการ
สังเคราะห์และน าซูโครสสู่ท่อน ้ ายางไดดี้ ตน้ยางมีศกัยภาพในการสร้างน ้ ายางไดดี้ (สถาบนัวิจยัยาง, 2553) เน่ืองจาก
ซูโครสท่ีสังเคราะห์ได ้ถูกน าไปใชส้ร้างน ้ ายางและใชใ้นกระบวนการเมทาโบลิซึมอ่ืนๆภายในตน้เท่าๆกนั ปริมาณ
ซูโครสท่ีวดัไดจึ้งอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปริมาณอนินทรียฟ์อสฟอรัสท่ีวดัได ้9.66-10.22 มิลลิโมลาร์ อยูใ่นระดบัต ่า 
อาจเน่ืองจากปริมาณอนินทรียฟ์อสฟอรัสมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบักระบวนการเมทาบอลิซึมในท่อน ้ ายาง และช่วง
ระยะเวลาของการกรีดท่ีส่งผลให ้ปริมาณอนินทรียฟ์อสฟอรัสจะมีแนวโนม้ลดลงในช่วงยางพารามีการผลดัใบ (Lynen, 
1969) และประมาณไธออล มีบทบาทส าคญัต่อเซลล์ท่อน ้ ายาง เป็นตวักระตุน้เอนไซม์ และช่วยให้อนุภาคลูทอยด์มี
เสถียรภาพ ส่งผลให้น ้ ายางจบัตวักนัชา้ หรือ หยดุไหลชา้ (นภาวรรณ และคณะ, 2544) ซ่ึงน ้ ายางท่ีวดัไดมี้ค่าไธออล อยู่
ระหวา่ง 0.315-0.361 มิลลิโมลาร์ อยูใ่นระดบัปานกลาง แสดงวา่ตน้ยางมีศกัยภาพในการไหลของน ้ ายางไดดี้  

แต่อยา่งไรก็ตาม การเปิดกรีดท่ีระดบัความสูง 50 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน ให้ผลผลิตสูงท่ีสุด ค่าองค์ประกอบทาง
ชีวเคมี (ซูโครส อนินทรียฟ์อสฟอรัส และไธออล) และมีคุณภาพของน ้ ายางไม่แตกต่างจะระดบัความสูงอ่ืน แต่เม่ือ
ค านึงถึงความสะดวกในการใชง้าน และการกรีดระยะยาว การกรีดท่ีระดบัความสูง 100 และ 150 เซนติเมตร จะมีหน้า
กรีดท่ีกรีดได้จ านวนคร้ังมากกว่า และระยะความสูงผูก้รีดสามารถกรีดได้สะดวกกว่า การกรีดท่ีระดับความสูง 50 
เซนติเมตร ดงันั้น ผลการทดลองท่ีไดส้ามารถใชเ้ป็นแนวทาง และขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ ในการจดัการการเปิด
กรีดยางในคร้ังต่อไป 
 
กติตกิรรมประกำศ 

การวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บงบประมาณทุนอุดหนุนทัว่ไป พ.ศ. 2559 โครงการ“การพฒันาค่ามาตรฐานอาหาร ในใบและ
ดินเพ่ือการใส่ปุ๋ยอย่างเหมาะสมของ ยางพาราสายพนัธ์ุ สวย.251” และไดรั้บงบประมาณ บางส่วนจากกลุ่มวิจยั“การ
พฒันาองคค์วามรู้ทางดา้น ยางพาราในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
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