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บทบรรณาธิการ 
 

โครงการยุววิจัยยางพารา ไดรับการสนับสนุนทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝาย
อุตสาหกรรม (ฝาย 5) ผานทางโครงการวิจัยแหงชาติ: ยางพารา    

โครงการนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของครูและนักเรียน ดวยกระบวนการทําโครงงานซ่ึงเปน
กระบวนการเดียวกับการวิจัย แมเปาหมายหลักของโครงการน้ีจะเปนการสรางความรูดานยางพาราในทุกมิติ ท้ัง
วิทยาศาสตรและสังคมศาสตร แตมีเปาหมายซอนที่สําคัญและย่ิงใหญกวา คือ การถายทอดองคความรูดานยางพารา
จากงานวิจัย ไปสูโรงเรียน (ครู และนักเรียน) และชุมชน (ผูปกครอง) ไดอยางงายดายบนการทําโครงงาน  จึงเปนทอ
ความรูที่มีพลัง ในการสรางความเขมแข็งดานยางพารา  และเปนการกาวยางไปสูสังคมฐานความรู  

นักเรียนเกิดการเรียนรู ในขั้นตอนสรางโจทยวิจัย เขียนและแกขอเสนอโครงงาน นําเสนอความกาวหนา  เขียน
รายงาน เขียนบทความ เขียนโปสเตอร  และสุดทายนําเสนอ “ความรูที่ตัวเองคนพบ” ในเวทีตาง ๆ   การทําโครงงาน
ใน 10 เดือน ไดสรางการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เด็ก ไดพัฒนาทักษะตาง ๆ โดยเฉพาะการคิดวิเคราะหและสังเคราะห 
ซ่ึงเปนขอดอยของคนไทย เพราะคนไทยอานหนังสือนอยและไมคอยนึกคิดดวยตัวเอง 
 ในป 2555 ไดรับขอเสนอโครงงานจํานวน 284 เร่ือง (ภาคเหนือ 61 เร่ือง ภาคอีสาน 123 เร่ือง ภาคตะวันออก 
18 เร่ือง ภาคกลาง 24 เร่ือง และภาคใต 58 เร่ือง) แตดวยงบประมาณจํากัด จึงสนับสนุนไดเพียง 58 โครงงาน 
(ภาคเหนือ 17 เร่ือง ภาคอีสาน 21 เร่ือง ภาคตะวันออก 6 เร่ือง ภาคกลาง 7 เร่ือง และภาคใต 7 เร่ือง) มีครูที่ปรึกษา 
103 คน นักเรียน 170 คน และโรงเรียน 41 โรง 
 หนังสือเลมน้ี ไดรวบรวมบทความ 58 เร่ือง ที่เปนผลมาจากการเรียนรูของครูกับนักเรียน  หากไดอานและ
วิเคราะหเน้ือหาแตละบทความ ก็จะมองเห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจของครูกับนักเรียน   

มีคําถามมากมาย ที่เกิดขึ้นระหวางน่ังอานและแกตนฉบับ เชน ทําไมโครงงานนี้ทํางานไดนอยรูสึกวาไมคุมกับ
เงินที่ใหไป  ทําไมโครงงานนี้เกงจังทําไดมากกวาที่เสนอทํา  ทําไมโครงงานนั้นมีขอมูลเยอะแตสรุปความรูไมได  ทําไม
ชอบอธิบายเยินเยอ เขียนซํ้า ๆ ในหลายที่ ท่ีบทคัดยอ ที่ผลการทดลอง และที่สรุปผล  ทําไมผมรูสึกไมอยากอาน ทําไม
เขียนไมครบเขียนแตตัวเลขลอย ๆ ไมมีหนวยกํากับ  ทําไมเวลาโทรไปถามครูที่ปรึกษามักไดรับคําตอบวาไมรูตองถาม
เด็ก  คําถามเหลาน้ี คือ รองรอยของสิ่งที่ยังไมเรียนรู  
 มีหลายโครงงาน ไดแสดงใหเห็นถึง “ความรับผิดชอบในการใชเงินและการทํางานคุณภาพ” โดยไมตองใหคน
อ่ืนมาเตือน นับไดวาเปนความงามทามกลางวัตถุนิยม ที่หาไดยากย่ิงในสังคมไทย น่ีคือ ทางรอดของประเทศ 
 โครงการยุววิจัยยางพารา เร่ิมมีบทบาทตั้งแตป 2546 เวลาสิบปแหงการเดินทางและพัฒนาคุณภาพ ทําใหเรา
เชื่อวา การเรียนรูผานโครงงานเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทําใหเด็กไทยเกิดทักษะพ้ืนฐานสําหรับการ
เรียนรูเปน  ในการเดินทางอยางมั่นคงมายาวนาน ยอมไมใชความจริง เพราะในธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลง   
โครงการนี้เร่ิมจะไมเสถียร จากการไมมีงบประมาณในปหนา แตก็ยังคาดหวังวามีแสงสวางจากตะเกียงดวงใหม  จาก
อะไรท่ีดีที่มองเห็นความออนแอของการศึกษาชาติ และรวมรับผิดชอบโดยไมปลอยใหลมสลายไปตอหนาตอตา   เชน
พวกเราทุกคน  ความหวังจึงเปนโอสถหลอเล้ียงหัวใจของพวกเรา ผูกลาของแผนดิน 
 

ไพโรจน  คีรีรัตน 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มอ.   

14  มีนาคม 2556              
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การปลูกกลวยปองกันไฟปาของสวนยางพารา 

 
สุริยัน  วรรณสอน*, คํารณ ลือชา, ศิริกัลยา ไชยวรรณ, มาศสุภา สุขคําฟอง และสุวัจนา ตองแตม   

โรงเรียนยางฮอมวทิยาคม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 
*Email: love_ed153@hotmail.co.th 

 
บทคัดยอ  
 

การศึกษาครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อหาวิธีปลูกกลวยนํ้าวา
เปนแนวกันไฟปา ในสวนยางพาราเขตพื้นที่ตําบลยางฮอม  อําเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย การดําเนินงาน ไดสํารวจคาความชื้นและ
อุณหภูมิของดิน  ความสูงและความยาวรอบลําตนของตนยางพารา 
รวมทั้งความสามารถในการปองกันไฟปาของแนวตนกลวย  ผลการ
เปรียบเทียบสวนยางพาราที่ปลูกกลวยเปนแนวกันไฟปากับสวน
ปกติ พบวา สวนยางพาราที่ปลูกกลวยเปนแนวกันไฟมีคาความชื้น
สูงกวา 0.34 มีความสูงตนยางสูงกวาเทากับ 0.05 m และมีความ
ยาวรอบลําตนของตนยางพารามากวาเทากับ 0.07 cm ผลการ
ตรวจไลเคนในสวนยางพารา พบวามีไลเคนชนิดรอยเหรียญ  
ร้ิมแพร ไฟทองรวยขมิ้น สิวหัวชางจ๋ิว ซ่ึงแสดงวา สภาพอากาศอยู
ในกลุมทนทานเปนสวนใหญ  แนวกันไฟปาจากตนกลวยมี
ความสามารถในการปองกันไฟปาไดดีเม่ือตัดใบกลวยที่แกแหงออก
ในชวงกอนการเกิดไฟปา ตนกลวยสามารถปองกันไฟปาไมใหลาม
เขาสูสวนยางพาราได  นอกจากนี้แนวปองกันไฟปาตนกลวย 
สามารถสรางรายไดแกเกษตรกร ดวยการขายกลวยสดจําหนาย 
หนอกลวย หัวปลี หยวกกลวย ใบตอง 
 
1. บทนํา 
 

ไฟปาในเขตพื้นที่ จั งหวัดเชียงราย  จากสถิติปงบ 
ประมาณ 2555 พบวาการเกิดไฟปา จํานวน 54 คร้ัง สงผลใหพื้นที่
เสียหาย 289 ไร (กรมปาไม, 2555)   และกอใหเกิดหมอกควันใน
เขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะในชวงวันที่ 31 มีนาคม 2555  
พบปริมาณฝุนละอองขนาด ไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง มีคาระหวาง 100.9 - 364.5 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร 
คุณภาพ อากาศโดยรวมอยูในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบตอ
สุขภาพมาก (สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุม
มลพิษ , 2555)   

นอกจากผลกระทบของไฟปาที่มีตอพื้นที่ปา และมลพิษ
ทางอากาศแลว ยังมีผลกระทบตอพื้นที่ทางการเกษตรของ
เกษตรกรที่ มีพื้นที่การเกษตรติดขอบชายปา โดยเฉพาะสวน
ยางพาราที่ปลูกใกลปาธรรมชาติ ซ่ึงมีแนวโนมเส่ียงตอการลุกลาม
ของไฟปาทํารายตนยางพาราตอไปได  จากปญหาไฟปาขางตน
กรมปาไมไดมีการดําเนินการตามแนวพระราชดําริ โดยการสรางปา
เปยก โดยในขั้นตอนที่ 6 ของการดําเนินงานมีการปลูกตนกลวย
โดยใชกลวยปาปลูกในชองวางของปาระยะ 2 เมตรเพ่ือเปนแนวกั้น
ไฟปา (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการ
มหาชน, 2555)  

ดังน้ันหากนําตนกลวยปลูกตามตะเข็บรอยตอของสวน
ยางพารากับปา จะสามารถปองกันไฟปาที่ลุกลามเขาทําลายตน

ยางพาราไดและยังเปนแนวทางในการสรางรายไดจากผลิตของ
กลวยที่ปลูกแกเกษตรอีกทางหนึ่งตอไป 
 
2. วิธีการ 
 

วิธีการทดลอง  
 1. ศึกษา รวบรวมขอมูลการปลูกกลวยนํ้าวา และกลวย
ปา  
 2. คัดเลือกพันธุ และเตรียมตนกลวยปาและกลวยนํ้าวา 
ที่มีในพื้นที่  
 3. การเตรียมดิน ปลูกกลวย  
 4. การปลูกกลวยนํ้าวา แซมกลวยปาที่มีอยูเดิม  
 5. การบํารุงรักษา  
 6. การวัดการเจริญเติบโตของตนยางพารา  โดย
เปรียบเทียบสวนที่ปลูกกลวยกั้นไฟปา กับสวนที่ไมปลูกกลวยกั้น
ไฟปา โดยการวัดเสนรอบวงของลําตน  ความสูงของตน   
 7. การวัดความชื้นในดิน และสํารวจไลเคนบนตน
ยางพารา (ระดับความสูง 1.50 เมตร)  โดยทําการวัด สัปดาหละ 1 
คร้ัง เปนระยะเวลา 120 วัน  
 8. การทดสอบความสามารถในการปองกันไฟปา โดย
สถานการณจําลอง และประกอบกับขอมูลของ หนวยปองกันไฟปา 
ของกรมปาไม  
 9. วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง  
 
การเก็บขอมูล  
 1. การวัดการเจริญเติบโตของตนยางพารา  โดย
เปรียบเทียบสวนที่ปลูกกลวยกั้นไฟปา กับสวนที่ไมปลูกกลวยกั้น
ไฟปา โดยการวัดเสนรอบวงของลําตน  ความสูงของตน   
 2. การวัดความชื้นในดิน และสํารวจไลเคนบนตน
ยางพารา (ระดับความสูง 1.50 เมตร)  โดยทําการวัด สัปดาหละ 1 
คร้ัง เปนระยะเวลา 120 วัน  
 3. การทดสอบความสามารถในการปองกันไฟปา โดย
สถานการณจําลอง และขอมูลของหนวยปองกันไฟปา ของกรมปา
ไม  โดยวัด อุณหภูมิอากาศบริเวณขางเคียง และความชื้นของดิน
กอนและหลังการเกิดไฟปา   
 
3. ผลการทดลอง 
 

จากผลการวัดคาความชื้นในดิน พบวา ความชื้นในดิน
ในระดับความลึก 5 cm ของสวนยางพาราที่ปลูกกลวยเปนแนวกัน
ไฟ และไมปลูกกลวยเปนแนวกันไฟ มีคา 4.65 และ 4.31 
ตามลําดับ และคาความสูงของตนยางพารา ของสวนยางพาราที่
ปลูกกลวยเปนแนวกันไฟ และ ไมปลูกกลวยเปนแนวกันไฟ มีคา 
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2.87 เมตร และ 2.82 เมตร ตามลําดับ และคาความยาวรอบลําตน
ในระดับสูงจากพื้นดิน 1.50 m ของสวนยางพาราที่ปลูกกลวยเปน
แนวกันไฟ และไมปลูกกลวยเปนแนวกันไฟ มีคา 29.61 cm และ 
29.54 cm ตามลําดับ 

 

 

รูปท่ี 1  แสดงคาความชื้นของดิน ความสูงความยาวรอบลําตนของ 
ตนยางพาราเปรียบเทียบระหวางสวนยางพาราที่ปลูกกลวย 

กับไมปลูกกลวย 
 

จากผลการวัดคาอุณหภูมิอากาศพบวา กอนเกิดไฟปา 
และหลังเกิดไฟปา มีคา 20.40 0C และ 30.60 0C ตามลําดับและคา
ความชื้นในดินระดับ 5 cm พบวา กอนเกิดไฟปา และหลังเกิดไฟ
ปา มีคา 27.40 และ 38.60 ตามลําดับ  
 

 
 

รูปท่ี 2  แสดงคาอุณหภูมิ และความชื้นของดิน เปรียบเทียบ
ระหวาง กอนเกิดไฟปาและหลังเกิดไฟปา 

 
จากการสํารวจไลเคน พบวา มีไลเคนขึ้นที่เปลือกของตน

ยางพารา คือ รอยเหรียญ  ร้ิมแพร  ไฟทองรวยขม้ิน สิวหัวชางจ๋ิว 
ทั้งพื้นที่สวนยางพาราที่ปลูกกลวย และไมปลูกกลวยเปนแนวกันไฟ
ปา 
 
ตารางท่ี 1  ไลเคนที่พบ เปรียบเทียบระหวางสวนยางพาราที่ปลูก 
    กลวยกับไมปลูกกลวย  

รายการ 
สวนยางพาราที่
ปลูกกลวย 

สวนยางพาราที่ไม
ปลูกกลวย 

ไลนเคนสที่พบบน
ตนยางพารา 

รอยเหรียญ/ร้ิมแพร/
ไฟทองรวยขม้ิน/สิว
หัวชางจ๋ิว 

รอยเหรียญ/ร้ิ
มแพร/ไฟทองรวย
ขม้ิน/สิวหัวชางจ๋ิว 

 

 จากการทดสอบการเกิดไฟปา พบวา ลมที่พัดมีทิศ
ตะวันตกไปยังทิศตะวันออก  และขณะเกิดการเผาไหม พบความสูง
ของไฟปา 1.42 เมตร  เวลาในการเผาไหม 10.7 นาที  และอัตรา
การลามของไฟปา 1.73 เมตร/นาที  
 

ตารางที่ 2  ระยะเวลาในการเผาและทิศทางลม ความสูงของไฟปา   
    อัตราการลาม  

 
ความสูง
ของไฟปา 

เวลาใน
การเผา
ไหม 

อัตรา
การลาม 

ทิศทาง
ลม 

ลักษณะของ
ไฟปา 

1.42  
เมตร 

10.7  
นาที 

1.73 
เมตร/
นาที 

WE 

 

จากการศึกษาผลกระทบของไฟปาที่มีตอตนกลวย และ
ตนยางพาราพบวา เม่ือเกิดการเผาไหมเสร็จส้ิน กลวยขนาดเล็กถูก
เผาไหมทั้งตน และตนกลวยขนาดกลางใบถูกเปลวไฟไหมในระยะ
สูงจากพื้นดิน 1.5 เมตร และ ลําตนถูกทําลายลงไป 5 ชั้นของกาบ
กลวย และตนกลวยที่ไมตัดใบแหงทิ้งเกิดการติดไฟและมีลูกไฟตก
ในพื้นที่สวนยางพารา สวนตนกลวยที่ตัดใบแหงทิ้งไมเกิดไฟปาลาม
ถึงตนยางพารา  
 
ตารางที่ 3 ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับตนกลวย ตนยางพารา และ 
   พืชพันธุ 

คร้ัง
ที่ 

ไฟปาลาม
ถึงตน

ยางพารา 
การไหมใบกลวย 

ระดับการทําลายตน
กลวย 

ตนเล็ก ตนกลาง 
1  ไหมใบไหม

ทั้งหมด และเกิด
การลุกไหม เกิด
ลูกไฟกระเด็นไป
ในสวนยางพารา 

ตาย ไมถูกเผา
ทําลาย 

2  ไหมใบที่อยูต่ํากวา
ความสูง 1.5 เมตร  

ตาย ไหมกาบ
กลวยลงไป
ระดับ 4 
ชั้น  

3  ไหมใบที่อยูต่ํากวา
ความสูง 1.5 เมตร  

ตาย ไหมกาบ
กลวยลงไป
ระดับ 5 
ชั้น  

 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

        คาความชื้นของดินในสวนยางพาราที่ปลูกกลวยเปนแนวกัน
ไฟปา มีคาสูงกวา สวนยางพาราที่ไมปลูกกลวยเปนแนวกั้นไป โดย
มีคาเทากับ 4.65 และ 4.31 ตามลําดับ คาความสูงของตนยางพารา 
ในสวนยางพาราที่ปลูกกลวยเปนแนวกันไฟปา มีคาสูงกวา สวน
ยางพาราที่ไมปลูกกลวยเปนแนวกั้นไป โดยมีคาเทากับ 2.87 และ 
2.82 ตามลําดับ  คาความยาวรอบลําตนของตนยางพารา ในสวน
ยางพาราที่ปลูกกลวยเปนแนวกันไฟปา มีคาสูงกวา สวนยางพารา
ที่ไมปลูกกลวยเปนแนวกั้นไป 29.61 และ 29.54 ตามลําดับ รวมทั้ง 
การตรวจพบไลเคนไดแก รอยเหรียญ ร้ิมแพร ไฟทองรวยขมิ้น สิว
หัวชางจ๋ิว ซ่ึงความหมายไดวา สภาพอากาศ ในกลุมทนทานเปน
สวนใหญ (สรณรัชฎ กาญจนะวณิชย, 2553) ซ่ึงเห็นไดวา        
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สวนยางพาราที่ปลูกตนกลวยเปนแนวกั้นไฟ มีคา ความชื้นในดิน 
ซ่ึงสงผลใหตนยางพาราในสวนยางพาราปลูกกลวยเปนแนวกันไฟ 
เจริญเติบโตไดมากกวา  
 ความสามารถในการปองกันไฟปา ของการปลูกตน
กลวยเปนแนวกันไฟ พบวา หากมีการตัดใบกลวยที่แกแหงออก
ในชวงกอนการเกิดไฟปา แนวกันไฟจากตนกลวยสามารถปองกัน
ไฟปาไมใหลามเขาสูสวนยางพาราได แตตนกลวยขนาดเล็กและ
หนอกลวย รวมท้ังพืชคลุมดินชนิดอื่น จะถูกเผาทําลาย ซ่ึงตองมี
การปลูกทดแทนในชวงฤดูฝนตอไป 
 แนวกันไฟจากตนกลวย นอกจากปองกันไฟปาไดแลว 
ผลผลิตของตนกลวยสามารถสรางรายไดแกเกษตรกร ดวยการ 
ขายกลวยสดทั้งแบบสุก และดิบ เพื่อแปรรูปเปนอาหารและจัด
จําหนายตอไป หรือหัวปลี หยวกกลวย ใบตอง ซ่ึงลวนแตมีการรับ
ซ้ือตลอดฤดูกาล  
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการศึกษาผลกระทบของไฟปาที่มีตอสัตวหนา
ดิน ในระดับความสึกตาง ๆ  

2. ควรมีการจัดทําแผนซอมดับไฟปากรณีเกิดไฟปาใกล
สวนยางพารา  

3. ควรมีการจัดสรางอุปกรณแจงเหตไุฟปาใกลบริเวณ
สวนยางพารา เพื่อเฝาระวังไฟปาที่ลามเขาสูสวนยางพาราตอไป  

4. ควรมีการนําขอมูลไปการทําวิจัยเผยแพรแกเกษตรกร 
เพื่อรับทราบแนวทางในการปองกันไฟปา ดวยการปลกูกลวยตอไป  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิ จัยน้ีได รับการสนับสนุนทุนการวิ จัยจาก
โครงการยุววิจัยยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ไดรับคําปรึกษา และชี้แนะ ตลอดจนไดรับการเอื้อเฟอจาก
สถานีปองกันไฟปาดอยตุง และผูบริหารโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม  
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บทคัดยอ  
 

รายงานการศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชนํ้า
หมักชีวภาพจากไสเดือนแดงในการยับยั้งโรคราแปงบนตน
ยางพารา การศึกษาไดแบงการทดลองออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) 
ศึกษาการใชนํ้าหมักชีวภาพจากไสเดือนแดงในการยับยั้งโรคราแปง
บนตนยางพาราในแปลงทดลองปลูกของโรงเรียนไมยาวิทยาคม
จํานวน 30 ตน  2) การใชนํ้าหมักชีวภาพจากไสเดือนแดงในแปลง
ทดลองของเกษตรกรยางพาราที่มีอายุ 7 ป และ 3) ศึกษาการใชนํ้า
หมักชีวภาพจากไสเดือนแดงเพื่อยับยั้งราแปงในหองปฏิบัติการ 
โดยใชความเขมขนของเอนไซมไคติเนสในน้ําหมักชีวภาพจาก
ไสเดือนแดงอยู 3 ความเขมขน คือ ความเขมขน 100, 80 และ 50 
% ตามลําดับ 
 ผลการศึกษาพบวา นํ้าหมักชีวภาพจากไสเดือนแดงใน
แปลงทดลองทั้งของโรงเรียนและของเกษตรกร ที่ความเขมขนของ
เอนไซมไคติเนสในน้ําหมักชีวภาพไสเดือน 100 และ 80 % 
สามารถยับยั้งโรคราแปงไดสามสัปดาห  สวนความเขมขนเพียง 50 
% สามารถทําใหราแปงหายไปบางสวนแตไมสามารถยับยั้งโรครา
แปงได  

ผลการศึกษาความเขมขนของเอนไซมไคติเนสในน้ํา
หมักชีวภาพจากไสเดือนแดงในหองปฏิบัติการ พบวา  ความ
เขมขน 100 % สามารถยับยั้งราแปงไดรอยละ 80 และ 100 ในวันที่
2 ความเขมขน 80% สามารถยังยั้งราแปงไดรอยละ 40, 60 และ 
100 ในวันที่ 1, 2 และ 3 สวนความเขมขน 50 % สามารถยังยั้งรา
แปงไดรอยละ 5, 15, 20, 70 และ 100 ในวันที่ 5 ตามลําดับ 
  สรุปผลการศึกษา เอนไซมไคติเนสในน้ําหมักชีวภาพ
จากไสเดือนแดงที่มีความเขมขน 100 % สามารถยับยั้งราแปงได
อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
1. บทนํา 
 

  ในภาคเหนือมีอุณหภูมิและความชื้นไมเหมือนภาคใตที่
ปลูกยางพาราคือ มีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย
ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศา ทําใหยางพาราเกิดโรคราแปงไดงาย
ในชวงฤดูหนาวและฤดูฝน กอนที่ยางพาราเริ่มผลิใบ 

ในนํ้าหมักชีวภาพของไส เดือนแดง  ประกอบดวย 
เอนไซมไคติเนส ที่มีสารไคตินสามารถยอยแมลงปกแข็งได มีฤทธิ์
ในการยับยั้งและรักษาโรคราแปงในพืชได   จึงมีแนวคิดในการทํา
การวิจัยในยางพาราโดยการทดลองนําน้ําหมักชีวภาพจากไสเดือน
มาทดลองกับยางพาราในการรักษาโรคราแปงเพื่อชวยลดการใช
สารเคมี IMO ที่มีราคาแพงและเกิดอันตรายตอเกษตรกรและ
ส่ิงแวดลอมของเกษตรกรในยางพารา และ ศึกษาความเขมขนที่

เหมาะสมของน้ําหมักชีวภาพไสเดือนที่นํามาใชรักษาและยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อราในยางพารา 
 
2. วิธีการ 
 

2.1 กลุมตัวอยาง 
 1.1.ทดลองกับตนยางพาราที่แปลงปลูกจํานวน 30 ตน 

1.2.ทดลองกับแปลงตนยางพาราเกษตรกรจํานวน 
ตัวอยางละ 5 ตน 
 
2.2 รูปแบบการทดลอง 
 การทําโครงงานครั้งน้ีเปนการทดลองเกี่ยวกับการนํา
เอนไซมไคติเนสที่มีอยูในนํ้าหมักชีวภาพจากไสเดือนแดง โดย
เพาะเลี้ยงไสเดือนพันธุ Red Worm, และเก็บนํ้าหมักชีวภาพจาก
ไสเดือน  
 หาขอมูลเกี่ยวกับโรคราแปงบนตนยางพารา 
 ทําการปลูกยางพาราพันธุ  RRIM 600 ในแปลงทดลอง
ของโรงเรียน 
 ลงพื้นที่สํารวจในสวนยางพาราของเกษตรกรยางพารา
ในชุมชน 
 ทําการทดลองฉีดพนนํ้าหมักชีวภาพจากไสเดือนแดงใน
แปลงทดลองของโรงเรียนและในสวนยางพาราของเกษตรกรใน
ชุมชน โดยใชความเขมขน 50 80 และ 100 % ตามลําดับ 
  
3. ผลการทดลอง 
 

ผลการศึกษาวิจัยเอนไซมไคติเนสในน้ําหมักชีวภาพ
ไสเดือนแดงยับยั้งโรคราแปงบนตนยางพาราพบวา 
         1. ผลการทดลองใชนํ้าหมักชีวภาพจากไสเดือนแดงใน
แปลงทดลองของโรงเรียนพบวาเอนไซมไคติเนสในน้ําหมักชีวภาพ
จากไสเดือนแดงปริมาณความเขมขน 100 % ยับยั้งโรคราแปงไดใน 
สัปดาหที่ 2 ความเขมขน 80 % สามารถยับยั้งโรคราแปงไดใน
สัปดาห ที่ 3 และความเขมขน 50 % ไมสามารถยับยั้งโรคราแปงได
มีผลทําใหโรคราแปงหายไดบางสวน 
              2. ผลการทดลองใชนํ้าหมักชีวภาพจากไสเดือนแดงใน
แปลงทดลองของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราพบวาเอนไซมไคติเนส
ในนํ้าหมักชีวภาพจากไสเดือนแดงปริมาณความเขมขน 100 % 
ยับยั้งโรคราแปงไดใน สัปดาหที่ 2 ความเขมขน 80 % สามารถ
ยับยั้งโรคราแปงไดในสัปดาห ที่ 3 และความเขมขน 50 % ไม
สามารถยับยั้งโรคราแปงไดมีผลทําใหโรคราแปงหายไดบางสวน 
   3. ผลการทดลองใชนํ้าหมักชีวภาพในหองปฏิบัติการ
ของโรงเรียนพบวาในน้ําหมักชีวภาพปริมาณความเขมขน 100 % 
ยับยั้งโรคราแปงได และยอยไคตินของราแปงไดภายใน 2 วัน ความ
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เขมขน 80 % ยับยั้งและยอยไคตินของราแปงไดในวันที่ 3 ของการ
ทดลอง และความเขมขน 50 % ยับยั้งราแปงได โดยการยอยสลาย
ไคตินของราแปงไดในวันที่ 5 ของการทดลอง  

สรุปผลการทดลองเอมไซมไคติเนสในน้ําหมักชีวภาพ
จากไสเดือนแดงสามารถยับยั้งโรคราแปงไดและประสิทธิภาพของ
การยับยั้งข้ึนอยูกับ อัตราความเขมขนของปริมาณน้ําหมักชีวภาพ
จากไสเดือนแดงโดยผลการใชความเขมขนที่100 % มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดในการยับยั้งและทําลายไคตินของราแปงไดภายใน 2 วัน 
และความเขมขนที่สามารถยับยั้งราแปงรองลงมาคือ80%ยับยั้งรา
แปงไดใน 3 วัน และความเขมขน 50 % ยับยั้งราแปงไดในวันที่ 5 
ตามลําดับ 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาเอมไซมไคติเนสในน้ําหมักชีวภาพจาก
ไสเดือนแดงเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่มีอยูในลําไสของไสเดือนแดง
เอนไซมไคติเนส สามารถยอยสารไคตินซ่ึงเปนองคประกอบสวน
ตรงผนังของเชื้อราแปง จึงมีฤทธิ์ในการยับยั้งและรักษาโรคราแปง
ในตนยางพารา ที่ทําการทดลองในโรงเรียนโดยใชความเขมขนของ
นํ้าหมักชีวภาพจากไสเดือนแดง 100 % ยับยั้งโรคราแปงบนตน
ยางพาราไดภายใน 2 สัปดาหซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
Parel (1963) ที่ไดศึกษาเรื่องปุยหมักไสเดือนกับปฏิกิริยาของ
จุลินทรีย กลาววา เซลลูโลสและเอนไซมไคติเนสสวนใหญเกิดข้ึนใน
ระบบทางเดินอาหารของไสเดือนและถูกขับหลั่งออกมารวมกับ
จุลินทรียและเอนไซมไคติเนส (chitinase) มีฤทธิ์ในการทําลายไค
ตินที่ เปนสวนประกอบของโครงสรางภายนอกในแมลง ทําให
สามารถยับยั้งโรคราแปงบนตนยางพาราได ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ  Am-Euras.J.Agric อางอิงใน Edward & Arancon 
(1974) หนา 124 ไดศึกษาเรื่องปุยหมักไสเดือน กลาววา ผลผลิต
ในกระบวนการย อยสลายอาหารของไส เดื อนในปุ ยห มัก 
(vermicomposing) คือ เอนไซมไคติเนส (chitinase) ซ่ึงไดมาจาก
ไสเดือนที่ มีฤทธิ์ ในการทําลายไคตินที่ เปนสวนประกอบของ
โครงสรางภายนอกในแมลง   

นอกจากนี้ไคติเนสในน้ําหมักชีวภาพจากไสเดือนแดงที่มี
ความเขมขนสูงจะทําใหมีประสิทธิภาพในการขับไลแมลงและ
สามารถกําจัดโรคราแปงของยางพาราไดผลมากกวาเอมไซมไคติเน
สที่มีความเขมขนที่นอย ผลการทดลองใชความเขมขนสูงสามาถ
ยับยั้งราแปงไดดีกวา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย ในบทคัดยอของ
George E. Hahn (2001) ศึกษาเรื่องการใชปุยหมักไสเดือนในการ
ขับไลแมลง กลาววา ปุยจากไสเดือนมีสวนประกอบของเอนไซมไค
ติเนสที่แมลงไมชอบ จากการทดลองหยดน้ําหมักไสเดือนลงในที่อยู
ของมด มดก็ไดยายที่อยู และเม่ือทดสอบความเขมขนของไคติเนส
ในการขับไล แมลงพบว า ไคติ เนสที่ มี ความเขมขน สู งจะ มี
ประสิทธิภาพในการทําลายหรือขับไลแมลงสูงเชนกันโดยเฉพาะใน
รูปแบบของนํ้าหมักที่นอกจากสามารถนําไปพนปองกันและไลแมลง
ของใบพืชยังสามารถเพิ่มผลผลิตการออกดอกของพืชได 
       จากการศึกษาขอมูลการทดลองจากขอมูลเกี่ยวกับ
เอนไซมไคติเนสของไสเดือนแดง ยังพบวาในน้ําหมักชีวภาพจาก
ไสเดือนแดง นํามาทดลองใชเอนไซมไคติเนสในหองปฏิบัติการ

สามารถนํามายับยั้งโรคราแปงยางพาราสามรถยับยั้งราแปงไดผล
เน่ืองจากเอนไซมไคติเนสไปสลายตัวโปรตีนและไคตินทําให
สามารถยอยสลายไคตินของราแปงได ซ่ึงการศึกษาไดผลที่
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ครรชิตพล พุทธโกษา (2555) ไดทํา
การวิเคราะหสังเคราะหผลงานวิจัยดานการควบคุมพืชและและสัตว
โดยวิธี กลาววา เอนไซมไคติเนสไปสลายตัวโปรตีนและไคตินใน
ผิวหนังแมลง ทําใหเกิดชองวางและประกอบกับมีแรงดันเปนกลไก
เสนใยก็จะสามารถแทรกเขาไปในเยื้อเยื่อแลวเขาไปขยายจํานวน
และแพรกระจายไปในเลือดไดตอไป 
       สรุปผลการทดลองจากการศึกษาในลําไสของไสเดือน
แดงมีเอนไซมไคติเนส ปะปนอยูเม่ือไสเดือนกินอาหารและขับถาย
ออกมาทําใหในมูลไสเดือนมีเอนไซมไคติเนส ปะปนออกมาดวยเม่ือ
นําน้ําที่นํามารดอาหารของไสเดือนเพ่ือรักษาความชื้นในกลองเลี้ยง
ไสเดือนทําใหนํ้าไหลออกมาจากกลองผานมูลไสเดือนลงมาที่รองนํ้า
หมักจากไส เดื อนเ ม่ือ นํามาใช ในการยับยั้ ง โ รคราแป งที่ มี
องคประกอบหลักเปนไคตินและโปรตีนจึงมีผลทําใหสามารถยอยไค
ตินของราแปงสามารถยับยั้งโรคราแปงบนตนยางพาราโดยเอมไซม
ไคติเนสที่มีความเขมขนสูงจะมีประสิทธิภาพมากกวาเอนไซมไค
ติเนสที่มีนอยในการรักษาโรคราแปงของตนยางพารา 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. จากผลการศึกษาพบวาการนําเอนไซมไคติเนสในน้ํา
หมักชีวภาพจากไสเดือนแดงซ่ึงมีเอนไซมไคติเนสมาใชยับยั้งโรครา
แปงบนตนยางพาราสามารถยับยั้งโรคราแปงไดโดยใชวิธีการพนให
สัมผัสโดยตรงของราแปงบนตนยางพาราจึงจะไดผล 

2. ผลการศึกษาคุณสมบัติดานอื่นของนํ้าหมักชีวภาพ
จากไสเดือนแดงยังพบวามีฮอรโมนสําหรับเพิ่มการเจริญเติบโตของ
พืชคือ ฮอรโมนออกซินไซโตไคนินและจิบเบอเรลลินที่สามารถเพิ่ม
การเจริญเติบโตของตนยางพาราได 
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บทคัดยอ  
 

สับปะรดภูแลและสับปะรดนางแล เปนพืชเศรษฐกิจทองถ่ิน
ของจังหวัดเชียงรายที่ มีศักยภาพสูง  ในการนําไปปลูกแซม   
การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณภาพของผลสับปะรดภู
แลและสับปะรดนางแลที่ปลูกแซมในสวนยางพารา โดยสุมผลสับปะรด
ทั้งสองสายพันธุ และนํามาวิเคราะหนํ้าหนักผลเฉลี่ย อัตราสวนของ
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ําไดตอปริมาณกรดที่ไตเตรตได 
(TSS/TA) และเปอรเซ็นตผลที่เปนนํ้าหนึ่ง รวมทั้งวิเคราะหสภาพแวดลอม
ในสวนยางพาราเปรียบเทียบกับการปลูกแบบไร พบวาการปลูก
สับปะรดทั้งสองสายพันธุแซมสวนยางพารามีคา TSS/TA ต่ํากวาการ
ปลูกแบบไร สงผลใหคุณภาพต่ําเนื่องจากมีรสเปรี้ยว ซ่ึงเปนผลมาจาก
ดินในสวนยางพารามีธาตุโปแตสเซียมต่ําในการทดลองตอมาจึง
ศึกษาผลของการปรับปรุงดินในสวนยางพาราโดยใชปุยสูตรตางๆ ที่มี
ธาตุโปแตสเซียมสูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลสับปะรด โดยใชปุย
สูตร 8-24-24, 13-13-21, 0-0-50 และชุดควบคุม พบวาการใสปุยสูตร 
13-13-21 ทําใหคุณภาพของสับปะรดภูแลและสับปะรดนางแลดีที่สุด 
โดยทําใหคา TSS/TA สูงข้ึน  ปุยสูตรดังกลาวไมมีผลกระทบตอการ
เจริญเติบโตของตนยางพารา  
 

คําสําคัญ: พืชปลูกแซมสวนยาง สับปะรดนางแล สับปะรดภูแล 
 
1. บทนํา 
 

ยางพาราเปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของไทย 
ทําใหปจจุบันมีการเพิ่มพื้นที่ปลูก  จังหวัดเชียงรายเปนอีกพื้นที่หน่ึง
ที่มีเกษตรกรใหความสนใจปลูกยางพาราเปนจํานวนมาก แต
อยางไรก็ตามในระยะแรกปลูกหรือตนยางพารายังไมสามารถเปด
กรีดหนายางได การปลูกพืชแซมสวนยางเปนแนวทางหนึ่งในการ
สรางรายไดใหกับเกษตรกร โดยพืชปลูกแซมแตละชนิดจะมีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมในแตละทองถ่ินแตกตางกันไป 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2547)  
 สับปะรดนางแลเปนผลไมทองถ่ินของจังหวัดเชียงราย 
ดวยลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมแกการปลูก
สับปะรดพันธุดังกลาว ประกอบกับเอกลักษณเฉพาะของสับปะรด
นางแลคือ รสชาติหวานฉ่ํา สีนํ้าผ้ึง ทําใหมีชื่อเสียงและเปนที่นิยม
ของผูบริโภค สามารถสรางรายไดแกเกษตรกรเปนมูลคาหลายลาน
บาทตอป (ธัชพล เจริญกุศล, 2546) ปจจุบันนอกจากสับปะรดนาง
แลแลว ยังมีสับปะรดภูแลอีกสายพันธุหน่ึงที่กําลังไดรับความนิยม
จากผูบริโภค ซ่ึงมีรสชาติที่หวานหอมเหมือนสับปะรดนางแล แตมี
ลักษณะเนื้อที่กรอบ มีขนาดผลที่พอเหมาะ (จารุพันธ ทองแถม, 
2526) สับปะรดทั้งสองสายพันธุจึงนับเปนผลไมที่มีศักยภาพใน
การนําไป 

การปลูกสับประรดแซมสวนยางพาราเพื่อสรางรายไดใน
ระยะแรกปลูก ยังไมมีการศึกษาดานคุณภาพของสับปะรดที่ปลูก
แซมสวนยางพารา  ที่ผานมีเพียงรายงานผลการศึกษารายไดสุทธิ
จากการปลูกสับปะรดภูแลและสับปะรดนางแลที่ปลูกแซมสวน
ยางเทานั้น (ธีรดา มาลานัน และคณะ, 2554)  

การวิจัยครั้งน้ีจึงมุงศึกษาคุณภาพของผลสับปะรดนางแล 
และสับปะรดภูแล ที่ปลูกแซมสวนยางพารา โดยเปรียบกับการปลูก
แบบไร รวมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของผลสับปะรด
นางแล และสับปะรดภูแล ที่ปลูกแซมสวนยางพารา โดยการใสปุย
สูตรตาง ๆ เพื่อใหสับปะรดที่ปลูกแซมสวนยางพารามีคุณภาพตรง
ตามความตองการของผูบริโภครวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ปรับปรุงคุณภาพดังกลาวที่มีตอการเจริญเติบโตของตนยางพารา ซ่ึง
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการปรับปรุงการปลูกพืชแซมสวน
ยางพาราตอไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

ศึกษาธาตุอาหารในดินของแปลงปลูกสับปะรดภูแลและ
สับปะรดนางแลที่ปลูกแซมสวนยางพารา ที่พบปญหาเกี่ยวกับ
คุณภาพของผลผลิตสับปะรดเปรียบเทียบกับดินในแปลงปลูก
สับปะรดทั้งสองพันธุที่ปลูกแบบไร เม่ือทราบความแตกตางแลว นํา
ผลการวิเคราะหไปเลือกปุยสูตรที่มีธาตุอาหารที่ดินในสวนยางพารา
ขาด นําปุยมาทดลองใสใหกับตนสับปะรดที่มีการบังคับใหออกผล
แลว 60 วัน จํานวน 3 สูตร ไดแก ไดแก ปุยสูตร 8-24-24 สูตร 13-
13-21 และสูตร 0-0-50 ทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตสับปะรด วิเคราะห
คุณภาพของผลสับปะรดและการเจริญเติบโตของตนยางพาราอัน
เปนผลมาจากสูตรของปุยที่ใสใหกับตนสับปะรดที่ปลูกแซมสวน
ยางพารา 
 
3. ผลการทดลอง 
 

 จากการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกสับปะรดภูแลและ
สับปะรดนางแลแซมสวนยางพารา  พบวาปญหาสําคัญของ
เกษตรกร คือ การไดผลผลิตสับประรดที่มีคุณภาพต่ํา ทําใหไมเปน
ที่ยอมรับของพอคาคนกลางและผูบริโภค ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจาก
สภาพพื้นที่ในการปลูกสับปะรดแบบแซมสวนยางพารากับการปลูก
แบบไรมีความแตกตางกัน เพราะที่ดินสวนใหญที่เกษตรกรมีการ
ปลูกยางพารามีคุณภาพต่ํากวาการปลูกสับปะรด ซ่ึงจะปลูกกันบน
เชิงเขา จึงทําใหผลผลิตมีคาความหวานต่ํา ไมเปนที่ยอมรับของ
ผูบริโภคและพอคาคนกลาง  
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 นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับตนทุนการผลิตที่สูงข้ึน 
ทั้งน้ีเปนผลมาจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันที่สินคาตางๆ รวมทั้ง
ปุยและสารเคมีตางๆ จึงมีราคาสูงข้ึนตามไปดวย (ตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1 ปญหาของเกษตรกรผูปลูกสับปะรดภูแลและสับปะรด 
              นางแลแซมสวนยางพารา 

ปญหาที่พบ 
จํานวนเกษตร 

(ราย) 
คิดเปน 

(%) 

1. คุณภาพของผลผลิตต่ําไมเปนที่
ยอมรับของพอคาคนกลางและ
ผูบริโภค 
    1.1 คาความหวานต่ํา 
    1.2 ขนาดผลเล็ก 
    1.3 มีศัตรูเขาทําลายผลผลิต
สับปะรด เชนหนู ตุน 

10 
 
 
7 
2 
1 

66.67 
 
 

46.67 
13.33 
6.67 

2. ตนทุนการผลิตสูง จากราคาปุย
และสารเคมีที่แพง 

3 20.00 

3. ขาดการสนับสนุนและดูแลจาก
ภาครัฐ 

1 6.67 

4. ไมมีตลาดรองรับผลลิต 1 6.67 
 

จากการวิเคราะหคุณภาพของผลผลิตสับปะรดภูแลและ
สับปะรดนางแลที่ปลูกแซมสวนยางพารา  เปรียบเทียบกับการปลูก
แบบไร พบวา คุณภาพของผลสับปะรดทั้งสองสายพันธุที่ปลูกแซม
สวนยางพารามีคาความหวานต่ํากวาการปลูกแบบไร (รูปที่ 1) ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารหลักในดินที่พบวา
มีปริมาณธาตุโปแตสเซียมในดินบริเวณในสวนยางพาราที่มีการปลูก
แซมสวนยางพารานอยกวาบริเวณที่มีการปลูกสับปะรดแบบไร  (รูป
ที่ 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 คุณภาพของสับปะรดภูแลและสับปะรดนางแลที่ปลูกแซม 

สวนยางพารา 
 

ธาตุอาหารดังกลาวมีความสําคัญตอการเคลื่อนยายและ
สะสมน้ําตาลในผลไมตางๆ ดังน้ันการมีธาตุโปแตสเซียมในดิน
บริเวณปลูกสับปะรดแซมสวนยางพาราจึงมีคาความหวานต่ํา สงผล
ทําใหจํานวนผลที่เปนนํ้าหน่ึงมีนอยตามไปดวยโดยการตรวจวิเคราะห

วาผลสับปะรดเปนเน้ือหน่ึงหรือไมใชวิธีการเคาะแลวฟงเสียงโดย
ปราชญ ซ่ึงคือเกษตรกรที่มีความชํานาญ สวนปริมาณธาตุอาหาร
อื่น ๆ มีปริมาณใกลเคียงกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2  ธาตุอาหารหลักในดินและสภาพแวดลอมในสวนยางพาราที
มีการปลูกสับปะรดแซมสวนยางพาราและในไรสับปะรด 

 
จากผลการวิเคราะหคุณภาพคุณภาพของดินดังกลาว

ขางตน จึงไดมีการปรับปรุงคุณภาพของผลสับปะรดทั้งสองสาย
พันธุที่ปลูกแซมสวนยางพารา โดยเนนการเพิ่มธาตุโปแตสเซียมใน
ดิน โดยใสปุยเคมีที่มีธาตุโปแตสเซียมสูง พบวาปุยแตละสูตรมีผล
ตอคุณภาพของผลสับปะรดที่ปลูกแซมสวนยางแตกตางกัน โดย
ทุกๆ สูตรมีผลใหคาความหวานของผลสับปะรดสูงกวาชุดควบคุม 
สงผลใหมีปริมาณสับปะรดน้ําหนึ่งเพิ่มสูงข้ึน โดยปุยสูตร 13-13-21 
สามารถทําใหสับปะรดทั้งสองสายพันธุมีอัตราสวนของคา TSS/TA 
สูงกวาชุดการทดลองอื่น ๆ (ตารางที่ 2-3) ทั้งน้ีถือเปนสูตรที่
เหมาะสมกับการปรับปรุงดินเพื่อควบคุมคุณภาพของผลสับปะรดที่
ปลูกแซมสวนยางพารา โดยปุยแตละสูตรจะมีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และพันธุพืชแตละชนิดแตกตางกันไป (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ, 2547) 

จากการวิเคราะหการเจริญเติบโตของตนยางพาราที่มี
การปลูกสับปะรดแซม พบวาการใสปุยทุกสูตรไมมีผลตอการ
เจริญเติบโตของตนยางพารา ทั้งน้ีอาจเปนผลมาจากระยะหางใน
การปลูกสับปะรดกับตนยางมีความหางกัน ดังน้ันการใสปุยทุกสูตร
จึงไมมีผลตอการเจริญเติบโตของตนยางพารา (รูปที่ 3-4 ) ซ่ึง
สอดคลองกับหลักในการนําพืชมาปลุกแซมสวนยางพารา  
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

การใสปุยสูตรตางกันมีผลใหสับปะรดภูแลและสับปะรด
นางแลที่ปลูกแซมสวนยางพารามีคุณภาพแตกตางกัน โดยการใส
ปุยที่มีธาตุโปแตสเซียมสูงมีผลใหคาความหวานของผลสับปะรดทั้ง
สองสายพันธุสูงกวาชุดควบคุม โดยปุยสูตร 13-13-21 มีคาความ
หวานเพิ่มข้ึนสูงสุด โดยปุยสูตรดังกลาวไมมีผลตอการเจริญเติบโต
ของตนยางพารา 
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ตารางท่ี 2  คุณภาพของสับปะรดภูแลหลังการปรับปรุงคุณภาพดิน 
              โดยใสปุยเคมีสูตรตาง ๆ 

 
ตารางที่ 3  คุณภาพของสับปะรดนางแลหลังการปรับปรุงคุณภาพ 
              ดินโดยใสปุยเคมีสูตรตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 ความสูงของตนยางพาราหลงัการปรับปรุงดินโดย 
ใสปุยสูตรตาง ๆ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 จํานวนใบของตนยางพาราหลังการปรับปรุงดิน 
โดยใสปุยสูตรตาง ๆ 

 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการศึกษาผลของการใชปุยอินทรียที่มีตอการ
ควบคุมคุณภาพของผลสับปะรดที่ปลูกแซมสวนยางพาราตอไป 
 2. ควรมีการนําขอมูลไปขยายผลใหแกเกษตรกร ในการ
วางแผนจัดการเพาะปลูกสับปะรดแซมสวนยาง เพื่อใหไดผลตอบแทน
สุทธิสูงสุด 
 3. ผลจากการวิเคราะหดิน ควรมีการนําไปใหเกษตรกร 
เพื่อจัดการที่ดินในสวนยางพาราและไรสับปะรดใหไดรับประโยชนสูงสุด
ตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิ จัยน้ีได รับการสนับสนุนทุนการวิ จัย จาก
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(สกว.) ไดรับคําปรึกษาและชี้แนะ ขอขอบคุณจากกรมพัฒนาที่ดิน 
จังหวัดเชียงราย ที่อนุเคราะหการวิเคราะหธาตุอาหารหลักในดิน 
ตลอดจนไดรับการเอื้อเฟออุปกรณ และสถานที่ จากโรงเรียนดํารง
ราษฎรสงเคราะห อ.เมือง จ.เชียงราย 
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(2550). สัปบปะรดภูแล. กรุงเทพฯ. 
 

[2] กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2547). เกษตรดี; ดินที่เหมาะสม
สําหรับสับปะรด. กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 
 

3] เกศิณี ระมิงควงศ (2546). การจัดจําแนกไมผล- เชียงใหม. 
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
เชียงใหม.  
 

[4] จันทรประภา สารนันต (2550). การศึกษาสัณฐานวทิยาและการ
เปรียบเทียบจํานวนโครโมโซมของสับปะรดนางแลกับสับปะรดภูแล
ของจังหวัดเชียงราย. รายงานการวิจัยนักวิทยาศาสตรรุนเยาว 
YSC 2009. เชียงราย. 
 

 

 
คุณภาพของ

ผลผลิตสับปะรด 
ชุด 

ควบคุม 

ชุดที่มีการปรับปรุงดินโดย
ใสปุยสูตรตางๆ 

สูตร 
8-24-24 

สูตร 
13-13-

21 

สูตร 
0-0-50 

1. น้ําหนักผลเฉลี่ย (kg) 0.78 0.91 1.10 0.82 

2. 
ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายน้ํา
ได (TSS) 

14.8 15.4 16.2 15.2 

3. 
ปริมาณกรที่ไตเตรต
ได (TA) 

1.46 1.32 1.32 1.41 

4. 
อัตราสวนของ 
TSS/TA 

10.14 11.67 12.27 10.78 

5. 
เปอรเซ็นตของผลที่
เปนน้ําหนึ่ง 

10 43 68 48 

 
คุณภาพของ

ผลผลิตสับปะรด 
ชุด 

ควบคุม 

ชุดที่มีการปรับปรุงดินโดย
ใสปุยสูตรตางๆ 

สูตร 
8-24-24 

สูตร 
13-13-

21 

สูตร 
0-0-50 

1. น้ําหนักผลเฉลี่ย (kg) 0.38 0.58 0.66 0.42 

2. 
ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายน้ํา
ได (TSS) 

13.0 15.4 15.8 14.3 

3. 
ปริมาณกรที่ไตเตรต
ได (TA) 

1.98 1.53 1.22 1.41 

4. 
อัตราสวนของ 
TSS/TA 

6.57 10.07 12.95 10.14 

5. 
เปอรเซ็นตของผลที่
เปนน้ําหนึ่ง 

30 45 64 51 
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ผลกระทบจากการปลูกยางพาราตอพืชเศรษฐกิจทองถิ่น : กรณีศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 
ประชา วงคศรีดา*, สุณัฐชา โนจิตร, ปบุษยมาส หอมขจร และวรวิภา มรคานันท 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชยีงราย 

*Email: prachton@gmail.com 
 
บทคัดยอ  
 

โครงงานนี้ ไดคัดเลือกพืชเศรษฐกิจสําหรับเปรียบเทียบกับ
ยางพารา คือ สับประรด ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาว มันสําปะหลัง  กาแฟ
และชา  ไดแบงการวิเคราะหออกเปนสองสวน คือ ราคาทุน และ
ผลตอบแทน  การขยายพื้นที่ของการปลูกยางพาราเนื่องจากราคา
ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมีราคาที่ต่ําลงและมีคาใชจายในการ
ดูแลสูง  เกษตรกรจึงหันมาสนใจปลูกยางพาราทันที จากการลงพื้นที่
สุมสัมภาษณเกษตรกรพบวา ในบางรายยังมีความคิดที่จะกลับไปปลูก
พืชเศรษฐกิจที่ตนเคยปลูกเชนเดิมเน่ืองจากราคายางในชวงป พ.ศ. 
2554 - 2555 มีราคาที่ต่ําลง 
 
1. บทนํา 
 

การเพิ่มข้ึนของการปลูกยางพารา จะไปลดพื้นที่ของพืช
เศรษฐกิจ ในอนาคตคาดไดวาอาจจะเกิดผลกระทบตอผลผลิตของ
พืชเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงราย และเศรษฐกิจภาคการเกษตรใน
ภาพรวมทั้งประเทศ 
 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงสนใจจะศึกษาผลกระทบของการ
ปลูกยางพาราในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อหาแนวทางใน
การสงเสริมการปลูกยางพารา ที่เหมาะสมตอไป 
 
2. วิธีการ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ ใชในการศึกษาไดแก เกษตรกรผูปลูก
ยางพาราและเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจทองถ่ินในเขตพื้นที่
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 10 ราย โดยใชวิธีการสุมแบบ
เจาะจง  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

แบบสัมภาษณเกษตรกร เร่ือง ผลกระทบของการปลูก
ยางพาราตอพืชเศรษฐกิจทองถ่ิน กรณีศึกษาอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย และขอมูลจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1 ตนทุนในการเพาะปลูกดูแลท่ีมีผลตอการขยายตัวของ
พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

จากการรวบรวมขอมูลและลงพื้นที่สุมตัวอยางสัมภาษณ
เกษตรกรทําใหทราบถึง 2 สาเหตุหลักที่มีผลตอการเลือกปลูกของ
เกษตรกร คือ ราคาทุนและผลตอบแทนที่จะไดรับ 

 

 
(ก) สับปะรด 
    จากกราฟทราบไดวา พื้นที่ปลูกของสับปะรดนางแล 

ซ่ึงถือวาเปนพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย ปลูกกัน
มากในพื้นที่ ตําบลนางแล ตําบลทาสุด และ ตําบลแมขาวตม 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามสันเขาดอยนางแลที่ขนานไปกับ
ถนนสายเชียงราย-แมจัน (เกรียงไกร ปญโญกาศ, 2550 : ออนไลน) 
มีพื้นที่ปลูกที่ลดลงอยางเห็นไดชัด ซ่ึงจากการศึกษาผูวิจัยไดพบวา 
ปจจุบันการปลูกสับปะรดขาดการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดโรงงานซึ่งตองการสับปะรดแตละเดือนใน
ปริมาณที่สม่ําเสมอตลอดป ความจริงที่เปนอยู เวลาน้ีบางชวงมี
ผลิตผลออกมากนอยตางกันไมแนนอน ทําใหตนทุนการแปรรูปสูง 
สวนใหญเกษตรกรจะปลูกสับปะรดตามราคาที่ผานมาเชน ถาปที่แล
วราคาสูงมากในปน้ีจะขยายเนื้อที่ปลูกเพิ่มข้ึนอีก  โดยใชปจจัยการ
ผลิตใหมากข้ึน เพื่อเพิ่มผลิตผลสับปะรดทําใหมีปริมาณออกมากซึ่ง
เกินภาวะลนตลาดราคาตกตํ่าขาดทุนใหรัฐบาลชวยเหลือ แลวเก
ษตรกรก็ลดเนื้อที่ปลูกในปถัดไปไดผลิตผลออกมานอยเกินภาวะ
ขาดแคลนไมพอกับความตองการ ราคาจะสูงข้ึนอีกหมุนเวียนเชาน้ี
ในรอบ 2-3  ปตลอดมา (สุขสันต สุทธิผลไพบูรณ, มปป : เอกสาร
ออนไลน) และจากการลงพื้นสุมสัมภาษณเกษตรกรทําใหทราบวา 
การที่เกษตรกรเลือกลดพื้นที่ปลูกสับปะรดมีสาเหตุเน่ืองจากมี
คาใชจายในการลงทุนครั้งแรกสูงเม่ือเทียบกับผลผลิตที่จะไดรับเม่ือ
เปลี่ยนเปนคาตอบแทน ซ้ึงไมคุมกับทุนที่เสียไปและยังเสียไปกับ
คาใชจายในการดูแลในเร่ืองของศัตรูพืช ไมวาจะเปนในเร่ืองของ
การจางคนงานกําจัดตุน ซ้ึงเปนสาเหตุที่สําคัญ  

 
 

 
รูปท่ี 1 

  
(ข) ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
      จากกราฟทราบไดวาพื้นที่ปลูกของขาวโพดเลี้ยง

สัตวมีแนวโนมที่ลดลงอยางเห็นไดชัด ขาวโพดเลี้ยงสัตวของไทย
น้ัน สงออกเปนอันดับสองรองจากขาว โดยเฉพาะในป พ .ศ .
2528/2529 มีการสงออกสูงสุดถึง 3.8 ลานตัน คิดเปน 76.4% ของ
ผลผลิตทั้งประเทศ แตในปเพาะปลูก 2553/2554 ปริมาณความ
ตองการขาวโพดเลี้ยงสัตวขยายข้ึนถึงปละ 4.07 ลานตัน ขณะที่
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ผลผลิตภายในประเทศเฉลี่ย 4.16 ลานตัน จากพื้นที่ปลูก 7.851 
ลานไร มีการนําเขา 0.12 ลานตัน และสงออกเพียง 0.27 ลานตัน 

สําหรับฤดูการปเพาะปลูก 2555/56 ขอมูลจากสํานัก
เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุวา มีพื้นที่ที่เพาะปลูกขาวโพด
เลี้ยงสัตวทั้งประเทศ 7.195 ลานไร ลดลงจากปที่แลว 60,610 ไร 
หรือ รอยละ 0.84 (ดลมนัส กาเจ, 2555 : ออนไลน)  จากการศึกษา
ขอมูลพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว มีแนวโนมที่จะลดลงเนื่องจากใน
เร่ืองของการลงทุน ตนทุนที่สูงแตไดผลตอบแทนในราคาที่ต่ํา ไม
คุมทุนถึงแมจะไดผลผลิตที่มีจํานวนมากแตก็ไมไดทําใหราคาของ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวสูงข้ึนได  จากการสุมสัมภาษณเกษตรกรพบวา
สวนใหญมีแนวโนมจะหันไปปลูกพืชชนิดอื่นซ่ึงมีราคาที่สูงกวา  
โดยเปนการปลูกพืชชนิดใหมทับที่ดินผืนเดิมและมีโอกาสนอยที่จะ
หันกลับไปปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวเชนเดิม 

 

 
รูปท่ี 2 

 
(ค) ขาว 
      จากกราฟจะเห็นไดวาพื้นที่ปลูกขาวเพิ่มข้ึนและเร่ิม

ลดลงในป 2552 เน่ืองจากในชวงน้ันเกิดวิกฤตทางธรรมชาตินํ้าทวม
ที่นาเปนสวนใหญ สวนสาเหตุที่ในปตอๆ มาพื้นที่ปลูกขาวยังคง
ลดลงอยางตอเน่ือง เน่ืองจากการลงทุนในการปลูกขาวใหม การ
พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมนาขาวที่ถูกทําลาย เปนการลงทุนที่สูง 
ซ่ึงไมคุมกับผลตอบแทน ดังน้ันเกษตรกรจึงไดเปลี่ยนไปปลูกพืช
ชนิดอื่นแทน 

 

 
รูปท่ี 3 

 
(ง) มันสําปะหลัง 
      จากกราฟจะเห็นไดวามันสําปะหลังมีพื้นที่ปลูกลด

นอยลงเน่ืองจากการปลูกมันสําปะหลังใชคาใชจายในการลงทุนสูง  
และเปนแหละกอศัตรูพืชอีกดวย เชน ตุน ซ่ึงจะคอยทําลายผลผลิต
ใตดิน และจากการลงพื้นที่สุมเกษตรกรทําใหทราบวา มีหนวยงาน

หลายหนวงงานที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาการใชประโยชน
จากการใชที่ดินเดิม โดยมีการใหทําสัญญาโดยจะตองปลูกพืชชนิด
อื่นที่ไมใชมันสําปะหลัง เปนตน 

 

 
รูปท่ี 4 

 
 

(จ) กาแฟ 
     จากกราฟพื้นที่การปลูกของกาแฟมีแนวโนมที่

เพิ่มข้ึน เน่ืองจากในปจจุบันมีหนวงงานใหการสนับสนุนการปลูก
กาแฟมากขึ้น และจากบทสัมภาษณตัวอยางเกษตรกรใหความ
คิดเห็นวา  หากตองการที่จะเปลี่ยนพืชที่ปลูก จะเปลี่ยนมาปลูก
กาแฟ เน่ืองจากกาแฟมีตนทุนที่ต่ํา ไมตองมีคาการดูแลรักษาที่มาก
นักเทาพืชชนิดอื่นๆ และกาแฟเปนพืชที่ปลูกไดดีในสภาพแวดลอม
เชนน้ีอีกดวย 

 

 
รูปท่ี 5 

  
(ฉ) ยางพารา 
      จากกราฟพื้นที่ปลูกยางพารามีแนวโนมที่เพิ่มข้ึน

มาก เน่ืองจากเปนพืชชนิดใหมที่กําลังเขามาสูพื้นที่ และเปนพืชที่
ลงทุนในครั้งแรกนอย ไมมีคาดูแลมากเทาพืชชนิดอื่น แตไดผลผลิต
ตลอดและไดคาตอบแทนในราคาที่ดี โดยมีการสนับสนุนของทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนพันธุกลายางแกเกษตรกร  โดย
จากการสุมสัมภาษณพบวาเกษตรกรสวนใหญคอนขางม่ันใจในพืช
ชนิดน้ี และมีการกระจายความรู ชักชวนกันเปลี่ยนมาลงทุนในตน
ยางพาราแทน   

 
รูปท่ี 6 
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3. 2  การวิเคราะหผลตอบแทนที่มีผลตอการขยายตัวของ
พ้ืนท่ีเพาะปลูก 

ราคายางพารา 
จากกราฟดานลางแสดงใหเห็นวา ราคายางพาราในป 

พ.ศ. 2551 มีราคาสูงกวาป พ.ศ. 2552 ดังน้ี ราคายางพาราแผนดิบ
คุณภาพ 3 ราคาตกอยูที่กิโลกรัมละ 76.52 บาท ยางพารากอนคละ
กิโลกรัมละ 38.35 บาท นํ้ายางสดกิโลกรัมละ 73.13 บาท ยางแผน
รมควันกิโลกรัมละ 82.34 บาท ในป พ.ศ. 2552 ยางพารามีราคา
ต่ําลงราคายางพาราแผนดิบคุณภาพ 3 ราคาตกอยูที่กิโลกรัมละ 
55.19 บาท ยางพารากอนคละกิโลกรัมละ 27.36 บาท นํ้ายางสด
กิโลกรัมละ 52.57 บาท ยางแผนรมควันกิโลกรัมละ 60.82 บาท 
เน่ืองจากวา เศรษฐกิจของสหรัฐกาวสูภาวะถดถอยหรือที่เรียกกัน
วา "recession" สงผลตอเศรษฐกิจของหลายประเทศ รวมถึงไทย
ดวย ราคาน้ํามันดิบลดลงอยางรวดเร็ว จากบารเรลละ 150 เหรียญ
สหรัฐ ลดลงมาเหลือเพียง 47 เหรียญสหรัฐตอบารเรล ราคาสินแร 
วัตถุดิบตางๆ เชน เหล็ก ทองแดง และอื่นๆ ราคาก็ตกลงอยาง
รวดเร็วเชนเดียวกัน  สินคาเกษตรที่เปนสินคาสงออก เชน ขาว 
ยางพารา มันสําปะหลัง ขาวโพด และอื่นๆ ก็มีราคาลดลงอยาง
รวดเร็วไปดวย หลังจากเศรษฐกิจฟนตัว ในป พ.ศ. 2553 และป 
พ.ศ. 2554 ราคายางพาราเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในขณะที่ราคาของ
พืชเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงรายเชน สับปะรด ขาว ขาวโพดเลี้ยง
สัตวน้ันมีราคาลดลง สงผลใหเกษตรกรหันมาสนใจปลูกยางพารา
กันเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงราคายางพาราเปนเหตุผลหลักที่ทําใหเกษตรกร
สนใจ รองลงมาคือ ยางพาราดูแลงายเปนพืชยืนตน อยูไดนาน มี
ปญหาแมลงกัดกินนอย ทนตอสภาพแวดลอม จึงทําใหยางพารา
เปนทางเลือกที่นาสนมากสําหรับเกษตรกร แมวายางพารานั้นตอง
ใชเวลานานกวาจะไดผลผลิตแตผลตอบแทนที่ตามมาก็คุมคา
เชนเดียวกัน 

 

 
ที่มาขอมูล : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรและสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ป 2555 
เปนตัวเลขประมาณการ 

รูปท่ี 7 
 
ราคาพืชเศรษฐกิจ 
พืชเศรษฐกิจที่นํามาวิเคราะหเปนพืชเศรษฐกิจหลักๆ

ของจังหวัดเชียงราย ไดแก ขาว สับปะรดนางแล กาแฟ มัน
สําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว  

  

มันสําปะหลัง 
โดยราคาเฉลี่ยของมันสําปะหลังที่เกษตรกรขายได

ในชวง ป 2551 – 2555 เปน 1.73บาท 1.32 บาท 2.25 บาท 2.53 
บาท 2.07 บาท ตามลําดับ จากการวิเคราะหสถานการณแนวโนม
สินคาเกษตรที่สําคัญ ของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ในป2550 -2554 ผลผลิตมันสําปะหลังของ
โลกเพิ่มข้ึนรอยละ 1.93 ตอป เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของความ
ตองการใชเพื่อผลิตพลังงานทดแทน ในชวงกอนป 2553 การผลิต
มันสําปะหลังของไทยลดลงเนื่องจากประสบปญหาภัยแลงและเพลี้ย
ระบาด ทําใหเกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นทดแทน แตในป 2553 มี
ฝนตกกระจายทําใหมันสําปะหลังเจริญเติบโตไดดี การระบาดของ
เพลี้ยแปงลดลง ประกอบดวยราคามันสําปะหลังอยูในเกณฑดี
เน่ืองจากผลผลิตมันสําปะหลังลดลง เปนเหตุทําใหราคาที่เกษตรกร
ขายไดสูงข้ึนจามไปดวย จึงสงผลใหเกษตรกรหันมาสนใจปลูกมัน
สําปะหลังมากขึ้น 

 

กาแฟ 
เชียงรายเปนแหลงปลูกกาแฟที่สําคัญแหงหน่ึงของ

ประเทศไทย โดยพันธที่ปลูกคืออาราบิกาจากการวิเคราะห
สถานการณแนวโนมสินคาเกษตรที่สําคัญ ของสํานักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในป2550 -2554 เน้ือที่
ผลผลิตของกาแฟในไทยลดลงรอยละ 5.57 ตอป เน่ืองจาก
เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกยางพารา เน่ืองจากผลตอบแทนสูง
กวา แตในป 2555 ความตองการใชเมล็ดกาแฟเพิ่มมากขึ้นจากป
กอนรอยละ 9.99 เน่ืองจากการขยายตัวของโรงงานแปรรูปเพิ่มมาก
ข้ึน สงผลใหราคาปรับตัวสูงข้ึนตามไปดวย การปลูกกาแฟจึงเปน
อีกหน่ึงทางเลือกที่นาสนใจสําหรับเกษตรกร  

 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ความตองการใชขาวโพดเลี้ยงสัตวในอุตสาหกรรม

อาหารสัตวเพิ่มมากข้ึน ความตองการใชในประเทศ ป 2549/50 – 
2553/54 เพิ่มข้ึนรอยละ 2.77 ตอป โดยราคาที่เกษตรกรขายไดมี
แนวโนมสูงข้ึนตามราคาตลาดโลก เน่ืองจากความตองการขาวโพด
เลี้ยงสัตวเพื่อผลิตเอทานอลและผลิตอาหารสัตว ราคาของขาวโพด
เลี้ยงสัตวที่เกษตรกรขายไดในป 2551 – 2555 เฉลี่ยเปน 7.1 บาท 
5.38 บาท 8.03 บาท 7.61 บาท และ 9.35 บาท ตามลําดับ แต
อยางไรก็ตามปจจัยทางธรรมชาติก็เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
ผลผลิตซ่ึงสงผลใหตนทุนการดูแลเพิ่มมากข้ึนไมคุมกับราคาที่ขาย
ได เกษตรกรจึงปรับไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ทนตอสภาพอากาศและได
ผลตอบแทนดีกวาขาวโพดเลี้ยงสัตว 
 

ขาว 
ในป 2552/53 - 2553/54 ภาครัฐดําเนินโครงการประกัน

รายได ทําใหเกษตรกรมีความ 
ม่ันใจในเรื่องผลตอบแทนและรายไดที่จะไดรับจากการขายขาว เปน
เหตุจูงใจใหทําพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากข้ึน ในป 2554 ราคาขาวที่
เกษตรกรขายไดสําหรับขาวเปลือกหอมมะลิ ขาวเปลือกเจา และ
ขาวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวเพิ่มข้ึนรอยละ 11.62 , 7.59 และ 14.26 
ตอป ตามลําดับ เน่ืองจากความตองการของตลาดยังคงมีอยูอยาง
ตอเน่ือง แตในป 2552/53 มีเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลระบาด และในป 
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2553/54 เกิดภัยแลงและเกิดอุทกภัยคอนขางรุนแรง สงผลให
ผลผลิตไดรับความเสียหาย พื้นที่เพาะปลูกขาวจึงลดจํานวนลง 
เกษตรกรจึงปรับมาปลูกพืชที่มีความคงทนตอสภาพอากาศมากกวา
แทน 
 

สับปะรดนางแล 
จากการวิเคราะหสถานการณแนวโนมสินคาเกษตรที่

สําคัญ ของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ในป2550 -2554 พื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มข้ึนรอยละ 1.85 
เน่ืองจากราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายไดในป 2552 – 2553 อยูใน
เกณฑดีกิโลกรัมละ 5 – 6 บาท ทําใหเกษตรกรมีแรงจูงใจที่จะขยาย
พื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น แตเม่ือเขาสูป 2554 – 2555 สภาพอากาศมี
การเปลี่ยนแปลงบอยไมเปนไปตามฤดูกาล สงผลกระทบตอผลผลิต
สับปะรดเนื่องจากสับปะรดจะเกิดโรคตาดํา ทําใหราคาที่ขายได
ลดลงประกอบกับตนทุนการดูแลที่เพิ่มข้ึน ทําใหเกษตรกรเปลี่ยน
มาปลูกพืชที่ทนทานตอสภาพอากาศมากกวาสับปะรดและให
ผลตอบแทนที่ดีดวย  
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาพบวาการปลูกยางพาราในพื้นที่อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงรายสวนใหญใชที่ดินเดิมซ่ึงเปนการไปลดพื้นที่
ของพืชเศรษฐกิจ โดยมี 2 สาเหตุหลัก ไดแก ราคาทุนและ
ผลตอบแทนที่ไดรับ เน่ืองจากราคาผลผลิตของพืชเศรษฐกิจที่ปลูก
มีราคาที่ต่ําลงและเสียคาใชจายในการดูแลสูงซ่ึงไมคุมกับการลงทุน 
ดังน้ันเม่ือมีพืชเขามาใหมไดแก ยางพารา เกษตรกรสวนใหญที่
ติดตามราคาน้ํายางอยูแลวจึงหันไปปลูกยางพาราทันที เน่ืองจาก
เปนการลงทุนเพียงครั้งเดียวสามารถใหผลผลิตที่ยาวราคาดีกวาพืช
เศรษฐกิจเดิม และยังมีหนวยงานเขามาดูแล ใหคําปรึกษาอยูตลอด 
แตอยางไรก็ตามจากการลงพื้นที่สุมสัมภาษณเกษตรกรพบวา ใน
บางรายยังมีความคิดที่จะกลับไปปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตนเคยปลูก
เชนเดิมเน่ืองจากราคายางในชวงป 2554-2555 มีราคาที่ต่ําลง 

สรุป 
สถานการณยางพารา 

 จากการวิเคราะหสถานการณแนวโนมสินคาเกษตรที่
สําคัญ ของสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ความตองการใชยางพาราของประเทศไทยในป 2550 – 
2554 เพิ่มข้ึนรอยละ 5.26 ตอป เน่ืองจากยางพาราเปนวัตถุดิบที่มี
ความตองการมากในวงการอุตสาหกรรม เชนอุตสาหกรรมยานยนต 
อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุตสาหกรรมยางยืด อุตสาหกรรมยางลอ 
เปนตน แตภัยพิบัติในป 2554 ไดสงผลกระทบตอความตองการใช
ยางพาราในอุตสาหกรรม แตเม่ือเขาสูป 2555 ซ่ึงประเทศไทยได
ปรับตัวจากผลกระทบเมื่อปกอนแลว ความตองการใชยางพาราจึง
เพิ่มมากขึ้น ราคายางพาราในประเทศเมื่อป 2550 – 2554 ได
เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง โดยราคายางพาราในตลาดตางๆจากศูนย
สารสนเทศการเกษตร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและ
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ป 2551 – 2555 เปนดังน้ี  

ราคายางพาราที่เกษตรกรขายได 

ราคายางพาราแผนดิบคุณภาพ 3 ยางกอนคละ และนํ้ายางสด ที่
เกษตรกรขายได ณ ไรนาและราคาประมูลตลาดกลางหาดใหญในป 
2551 – 2555 เพิ่มข้ึนรอยละ 12.91, 19.02 และ 13.23 ตามลําดับ 

แนวโนมของยางพาราในป 2556 
 การผลิต 
 จากราคายางพาราที่มีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเน่ืองและ
ความตองการใชยางพาราที่มากข้ึน ประกอบทั้งรัฐบาลยังมีนโยบาย
สนับสนุนการขยายเนื้อที่ปลูกยางพารา สงผลใหเกษตรกรขยายเนื้อ
ที่ปลูกยางมากขึ้น 
 

 
ที่มาขอมูล : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรและสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร ป 2555      
เปนตัวเลขประมาณการ 

รูปท่ี 8 
 

การตลาด 
1. ความตองการ  

ในป 2556 คาดวายางพาราจะมีความตองการมากขึ้นเน่ืองจาก ใน
ป 2551 – 2555 
อัตราการเพิ่มของปริมาณการใชยางพาราเพิ่มข้ึนรอยละ 2.4 ตอป 
อีกทั้งความตองการใชผลิตภัณฑที่ผลิตจากยางพาราของมนุษยก็
เพิ่มมากขึ้น เชน ยางรัดของ ยางรถยนต อะไหลรถยนตตางๆ ทํา
ใหอุตสาหกรรมเหลานี้มีความตองการยางพารามากขึ้น 
 

2. ราคา  
        ในป 2556 คาดวาราคายางพาราในประเทศไทยจะมี
แนวโนมลดลงเล็กนอยจากปกอนๆเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจใน
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปถดถอย ทําใหราคายางพารามี
แนวโนมลดลงเล็กนอย แตถึงอยางไรราคายางพาราจะไมตกต่ํา 
เน่ืองจากความตองการใชยางพาราในวงการอุตสาหกรรมยังคงมี
แนวโนมมากข้ึน 
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ที่มาขอมูล : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรและสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร ป 2555  
เปนตัวเลขประมาณการ 
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อัตราการเพิ่มของราคายางพารา(ร้อยละ) ปี 2551-255

ยางแผ่นดิบ ยางก้อนคละ

ที่มาขอมูล : ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรและสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร ป 2555  
เปนตัวเลขประมาณการ 
 

รูปท่ี 9 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

 1. หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองรวมมือกันใน
การจัดสรรทรัพยากร มีการใหความรูในเร่ืองของผลดีและผลเสีย 
ของการปลูกพืชชนิดตางๆ 
 2. จัดตั้งโครงการอนุรักษและปลูกจิตสํานึกใหแก
เกษตรกร โดนเนนใหเห็นถึงความสําคัญของพืชชนิดตาง ๆ 
 3. มีการปลูกพืชแซม โดยอาจยึดการปลูกยางพาราเปน
หลักแตคงพืชแซมเปนพืชเศรษฐกิจ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

โครงการยุววิจัยยางพารา (สกว.) เร่ือง ผลกระทบจาก
การขยายพื้นที่ปลูกยางพาราตอพืชเศรษฐกิจในทองถ่ิน กรณีศึกษา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความรวม 
มือของคณะผูวิจัย และการวางแผนการทํางานที่เปนข้ันเปนตอน  
ตลอดจนไดรับความกรุณาจากเกษตรกรทองถ่ิน ที่ไดใหขอมูลที่
เปนประโยชนแกคณะผูวิจัยเปนอยางมาก 
 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัย เชียงราย  ที่ไดใหการสนับสนุน  สงเสริมใหนักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย และใหกําลังใจมาโดย
ตลอด 
 ขอขอบพระคุณคุณครูประชา วงคศรีดา  และคุณครู
สุณัฐชา โนจิตร ที่ปรึกษาโครงการ  ที่ไดใหการสนับสนุนและทําให
เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัย ชวยจุด

ประกายความคิด รวมทั้งถายทอดองคความรู กระบวนการความคิด  
และการวางแผนในการศึกษา   
 ขอขอบพระคุณเกษตรกรทองถ่ินทุกทานที่ไดใหขอมูล 
และความคิดเห็น ที่เปนประโยชนตองานวิจัย 

ขอขอบพระคุณเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐ ไดแก   
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกว.)  ที่ไดเอื้อเฟอ 
ขอมูลที่เปนประโยชนตองานวิจัย 

ขอขอบพระคุณผูประสานงานชุดโครงการยุววิ จัย
ยางพารา (สกว.)  ที่ไดใหการสนับสนุนทุนวิจัยแกคณะผูวิจัย  อัน
จะเกิดประโยชนอยางยิ่งในการสรางกระบวนการการเรียนรูดาน 
การวิจัยในอนาคต 
 
เอกสารอางอิง 
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ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากกลอยเพื่อการปองกันปลวกในสวนยางพารา 

 
สุกัญญา โชติวรรณพร*, รุงทิพย วิโรจน, ถิรนันท ถุงปญญา, ธนพร หนูโหยบ และอังคณา วางทา   

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
*Email: kasetpcc@gmail.com 

 
บทคัดยอ  
 

กลอย (Dioscorea hispida) เปนพืชพื้นบาน มีสาร 
dioscorine ซ่ึงจะออกฤทธิ์รกระตุนระบบประสาท ทําใหเกิดอาการ
เมาและชัก ในการทดสอบ พบวา ที่ความเขมขนที่ 80 % เปนความ
เขมขนที่ดีที่สุด ทําใหปลวก (Coptotermes havilandi) มีอัตราลดลง
มากที่สุดถึง 70 % เม่ือเปรียบเทียบกับสารเคมี 2 ชนิด คือ สาร 
Fipronil และ Carbosulfan  ในการตรวจสอบหาสภาพความเปน
กรดเบสในดิน การใชสารสกัดจากกลอยและที่ใชสารเคมี ทําใหดินมี
สภาพเปนกรดออน  
 

คําสําคัญ:  กลอย (Dioscorea hispida)  ปลวก (Coptotermes 
havilandi)  ยางพารา (Heveabrasiliensis) 
 
1. บทนํา 
 

การปลูกยางพาราในประเทศไทย ไดมีการขยายตัวใน
การผลิตมากขึ้น มีการเพิ่มพื้นที่ในการผลิต โดยขยายจากภาคใต
ของประเทศไทย ไปยังภูมิภาคตางๆและในภาคเหนือมีการ
ขยายตัวของยางพารามากขึ้น เกษตรกรในภาคเหนือนิยมการปลูก
ยางพาราเพิ่มมากข้ึน เพราะยางพาราใหผลตอบแทนดีกวาการปลูก
พืชเศรษฐกิจชนิดอื่น แตในภาคเหนือมีสภาพแวดลอมแตกตางจาก
ภาคใตสงผลทําใหพบปญหา “ปลวก” ซ่ึงมักเขาทําลาย ซ่ึงกอให 
เกิดความสูญเสียและสงผลกระทบตอผลผลิตของตนยางพาราเปน
อยางมาก ปจจุบันชาวสวนมีวิธีกําจัดปลวกหลายวิธี เชน ใชสารเคมี 
ใชยาฆาแมลงพน หรือ การใชไสเดือนฝอยโรยรอบ ๆ ตนยางพารา 
แตวิธีการดังกลาวไมสามารถลดปริมาณปลวกไดในระยะยาว ดังน้ัน
กลุมของผูวิจัยจึงคิดวิธีการที่จะปองกันปลวกโดยการใชวัตถุดิบที่
หาไดจากธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมในภาคเหนือ 

 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

1. การสกัดสารสกัดหยาบจากหัวกลอยดวยวิธีการแชยุย  
 1.1 สารสกัดหยาบจากหัวกลอย  
    1.1.1 การเตรียมตัวอยางกลอย โดยการนําหัวกลอย
จํานวน1 กิโลกรัม มาปลอกเปลือกจากนั้นนํามาสับ หรือนําไปปน
ใหละเอียด  
      1.1.2 การสกัดสารออกฤทธิ์ สกัดสารสกัดออกฤทธิ์
โดยใชวิธีการแชยุย นําหัวกลอยที่สับอยางละเอียดไปใสในขวด
ปากกวางขนาด 2 ลิตร เติมตัวทําละลาย Methanol จนทวมกลอย
ปดปากขวดใหสนิทดวย Aluminum Foil ทิ้งไว 1วัน แลวน ามาก
รองเอาสารสกัดหยาบออกมา น าสารที่ไดไประเหยแหงเพื่อแยก
เอาเมทานอลออก 
 

2. การตรวจสอบหาความเขมขนที่เหมาะสมของสารสกัดหยาบจาก
หัวกลอย 
  2.1) คัดเลือกปลวกที่มีอายุและขนาดตัวเทากัน  
  2.2) เลี้ยงปลวกในโรงเลี้ยง โรงละ 10 ตัวจํานวน 3 โรง
เลี้ยง 
  2.3) ศึกษาความเขมขนของสารสกัดหยาบจากหัวกลอย   
    1) ความเขมขนของสารสกัดหยาบจากหัว
กลอย 80 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร 2) ความเขมขนของสารสกัดหยาบ
จากหัวกลอย 60 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร 3) ความเขมขนของสารสกัด
หยาบจากหัวกลอย 40 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร  
   2.4) ดําเนินการปองกันปลวกตามวิธีของแตละวิธีการ 
โดยแยกโรงละวิธีการ  
  2.5) ตรวจสอบผลการทดลองโดยการนับจํานวนปลวกที่
ลดลงทุกชั่วโมง เปนระยะเวลา 12 ชั่วโมง  
  2.6) เปรียบเทียบผลการลดลงของปลวกในแตละวิธีการ 
  2.7) วิเคราะหและสรุปผล 
 

3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากหัวกลอย
กับสารเคมี 2 ชนิด 
 3.1 สํารวจและคัดเลือกสวนยางที่มีปลวกทําลาย  
 3.2 ศึกษาชนิดของปลวก  
 3.3 ศึกษาวิธีการปองกันปลวกโดย เปรียบเทียบใชสาร
สกัดหยาบจากหัวกลอย  กับสาร เคมี  2  ชนิด  1 )  สารเคมี 
Carbosulfan 80 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร จํานวน 10 ตน 2) สารเคมี 
Fipronil 60 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร จํานวน 10 ตน 3) สารสกัดจาก
หัวกลอย 80 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร จํานวน 10 ตน  
 3.4 ดําเนินการปองกันปลวกตามวิธีของแตละวิธีการ 
โดยแยกแตละวิธีการ  
 3.5 ตรวจสอบผลการปองกันโดยการสับดินรัศมีทรงพุม
ตนบริเวณโคนตนยาง และตรวจสอบจนถึงรังของปลวก สัปดาหละ
คร้ัง เปนเวลา 3 เดือน  
 3.6 เปรียบเทียบผลการปองกันในแตละวิธีการ  
 3.7 วิเคราะหและสรุปผล 
 

4. การตรวจสอบสภาพความเปนกรดเปนเบสของดินโดยการ
ทดสอบความเปนกรดเปนเบสของดินหลังจากที่ใชสารสกัดหยาบ
จากหัวกลอยและสารเคมีทั้ง 2 ชนิด  
 4.1 เก็บตัวอยางของดินจากความลึกที่ตางกัน  
      4.1.1 เก็บดินจากพื้นผิว  
      4.1.2 เก็บดินที่มีความลึก 1 ฟุต  
      4.1.3 เก็บดินที่มีความลึก 2 ฟุต  
 4.2 เปรียบเทียบความเปนกรดเปนเบสในแตละความลึก 
  4.3 วิเคราะหและสรุปผล 



- 16 - 
 

3. ผลการทดลอง 
 

3.1 การตรวจสอบหาความเขมขนที่เหมาะสมของสาร
สกัดหยาบจากหัวกลอย ในการทดสอบหาความเขมขนที่เหมาะสม
ของสารสกัดหยาบจากหัวกลอยที่ความเขมขนที่ 80:20 ลิตร พบวา
เปนความเขมขนที่ดี ที่สุดโดยทําใหปลวกลดลงได มากที่สุดถึง70% 
รองลงมาคือที่ใชความเขมขนที่ 60:40 ลิตร สามารถปองกันปลวก
ลดลงได 53.33 % และสุดทายที่ความเขมขนที่ 40:60 ลิตร ปองกัน
ปลวกลดลงได 50 %  

3.2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากหัวกลอย
กับสารเคมีสองชนิด จากการสังเกตพบวา สาร Carbosulfan 
สามารถกําจัดปลวกได แตในสัปดาหที่ 11 พบวามีปลวกกลับเขามา
กัดกินอีกครั้ง สาร Fipronil พบวาในสัปดาหที่ 6 ก็ เร่ิมมีการ
เจริญเติบโต และมีสารตกคางในดินเปนเวลา 2 ป ในสารสกัดหยาบ
จากหัวกลอย พบวาในสัปดาหที่ 8 ตนกลายางพาราเริ่มมีการ
เจริญเติบโต สารสกัดหยาบจากกลอย จะมีสารตกคางนอยกวา 
สารเคมีทั้งสอง 3.ตรวจสอบสภาพความเปนกรดเปนเบสของดิน ใน
การตรวจสอบสภาพความเปนกรดเปนเบสของดินมี ความสําคัญ
อยางมากตอการเจริญเติบโตของพืชเน่ืองจากความเปนกรดเปน
เบสจะเกี่ยวกับแรธาตุอาหารในดินที่ตนยางนําไปใชซ่ึงจากการ
ทดลองพบวาดินที่ใชสารสกัดหยาบจากหัวกลอย มีความเปนกรด
มากกวาใชสาร Carbosulfan และ สาร Fipronil 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

สารสกัดหยาบจากหัวกลอยสามารถออกฤทธิ์ ไดโดย
แสดงความเปนพิษแบบสัมผัสตายตอปลวก เม่ือนํามาทดสอบความ
เขมขนที่ดี ที่สุดในการปองกันปลวกพบวาสารสกัดหยาบจาก หัว
กลอยที่ความเขมขน 80 % มีอัตราคาเฉลี่ยการตายของปลวกมาก
ที่สุดคิดเปน 70 % และเม่ือนําสารสกัดหยาบจากหัวกลอยไปทําการ
ทดสอบประสิทธิภาพโดยการเทียบกับสารเคมี 2 ชนิดพบวา
สามารถปองกันและกําจัดปลวกไดดี เม่ือตรวจสอบหาสภาพความ
เปนกรดเบสภายในดินจะพบวาการใชสารสกัดหยาบจากหัวกลอย
จะทําใหสภาพดินมีความเปนกรด สารสกัดหยาบจากหัวกลอย
สามารถปองกันและลดปริมาณปลวกในสวนยางพาราได 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

การปองกันปลวก Coptotermes cuvignathus ได 
ดํา เนินการ 3 วิธีคือใชสารเคมี 2 ชนิดคือ Carbosulfan 80 
มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร สารเคมี Fipronil 60 มิลลิลิตร/นํ้า 20 ลิตร 
และวิธีการที่ 3 เปนการกําจัดโดยใชสารสกัดหยาบจากหัวกลอย
พบวาทั้ง 3 วิธีการใหผลใกลเคียงกัน โดยมีขอสังเกตวา Fipronil มี
ราคาแพงกวา Carbosulfan ถึง 3 เทา แตสามารถมีฤทธิ์คงอยูใน
ดินไดนานกวา สวน Carbosulfan อยูไดในระยะสั้นๆ สําหรับการใช
สารสกัดหยาบจากหัวกลอยอาจเปนทางเลือกที่นาสนใจ เน่ืองจาก
สารสกัดหยาบจากหัวกลอยสามารถคงอยูในดินไดนานและเปน
วิธีการที่งายสามารถทําเองไดซ่ึงเปนทางเลือกหน่ึงที่ปลอดภัย 
โดยทั่วไปยางพาราสามารถเจริญเติบโตไดในดินที่มีความเปนกรด
เปนเบส ระหวาง 3.8 - 6.0 ดังน้ันการใชสารสกัดหยาบจากหัว

กลอยมีผลทําใหดินเปนกรด ตนยางพาราจึงเจริญเติบโตไดดีกวา
การใชสารเคมี ในการเลือกใชวิธีการใดนั้น ใหพิจารณาจากขอดี
ดังกลาวและความสะดวกเปนสําคัญ เน่ืองจากงานทดลองนี้เปนงาน
เรงดวนและระยะสั้น จึงเปนการศึกษาเบื้องตนเพื่อลดความ
เดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ประสบปญหาจากปลวกกัด
กินตนยางเสียหายเทานั้น เพื่อเปนการแกปญหาในระยะยาวและ
ถาวร จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไปในประเด็นตางๆ จากการ
ทดลองจะสังเกตไดวาสารสกัดหยาบจากหัวกลอยมีประสิทธิภาพใน
การปองกันปลวกในสวนยางพาราใกลเคียงกับสารเคมีที่เกษตรกร
ใช คือ fipronil และ carbosulfan แตสารสกัดหยาบจากหัวกลอยจะ
มีสารพิษตกคางอยูในดินนอยกวาสารเคมีทั้งสองชนิด 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงงานนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยความกรุณาจาก คุณครู
สุกัญญา โชติวรรณพร คุณครูรุงทิพย นิโรจนและคุณครูคุณากร จิต
ตางกูร คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน ที่ไดใหคําแนะนํา แนวความคิด 
เตรียมอุปกรณและสถานที่ ในการทดลอง  แกไขขอบกพรอง
ตลอดจนโครงงานเสร็จสมบูรณ คณะผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูง  

ขอขอบพระคุณทานวิทยากรสุพจน สุขใส จากศูนยวิจัย
พืชสวนเชียงรายที่ไดใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับชีววิทยา
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บทคัดยอ  
 

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่ เกษตรกรนิยมปลูก                  
อยางแพรหลายทั่วทุกภาคของประเทศไทย เกษตรกรยังประสบ
ปญหาและตองเสียตนทุนการผลิต ไปกับการดูแลรักษายางพารา
เน่ืองจากโรคระบาดของยางพารา หากแกไขปญหาของโรคไม
ถูกตอง อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอสวนยางพาราได  
          โทรศัพทเคลื่อนมีบทบาทสําคัญและมีผูเขาถึงเทคโนโลยี
น้ีอยางแพรหลาย สามารถตอบสนองความตองการไดหลากหลาย
รูปแบบ รวมถึงการใชอินเทอรเน็ตบนโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile 
Phone) ที่รองรับระบบ Android smart phone ซ่ึงหากมีการใช
ประโยชนในการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับโรคของยางพาราสําหรับ
เกษตรกรจะทําใหการแกไขปญหาเกี่ยวกับโรคของยางพารา 
เปนไปดวยความรวดเร็ว แมจะอยูในสวนยางพารา  
          ผูศึกษาจึงไดจัดทําโปรแกรมประยุกต (Application) บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพื่อการระบุโรคของยางพารา ที่เปน
ประโยชนตอเกษตรกรผูปลูกสวนยางพารา โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับ
โรคที่เกี่ยวของกับตนยางพาราโดยเนนการเปรียบเทียบจากรูปภาพ 
โดยใชชื่อโปรแกรมประยุกต (Application) น้ีวา Rubber Care  
        Rubber Care เปนแอพพลิเคชั่นคูมือที่ชวยในการรักษา 
ดูแล ตนยางพารา เม่ือเกิดโรคและอาการตางๆ ตามลักษณะที่พบ
ไดทั่วไป ทั้งบริเวณกิ่งกาน ลําตน ใบ ราก และ อาการที่พบไดจาก
แมลงศัตรูพืช จํานวน 19 โรค ซ่ึงเปนโรคที่พบมากในประเทศไทย 
โดยใชขอมูลพื้นฐานจากสํานักกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
          Rubber Care จะระบุขอมูลที่เกี่ยวกับการดูแลตน
ยางพารา ไวในประเด็นตางๆ ดังน้ี สาเหตุของโรค ลักษณะอาการ
ของโรค บริเวณที่พบ วิธีการดูแล พืชที่อาศัยของโรค สารเคมีที่ใช
ในการรักษา วิธีการใชสารเคมี และยี่หอสารเคมีที่สามารถหาซื้อได
ตามทองตลาด พรอมภาพประกอบพรอมกับการมีรูปแบบการใช
การที่งายเหมาะสําหรับผูใชโทรศัพทมือถือที่รองรับระบบ Android 
smart phone ไดเปนอยางดี  
 
Abstract 
 

         Rubber is an economical plant that is very popular 
among Thai farmers all over the country. However most 
farmers still face a problem with wasting too much money for 
take care of the rubber trees. In addition, some farmers do 
not know the correct way to cure the rubber’s diseases 
problems. Nowadays, smart phone pays an important role to 
people’s ways of lives. Many people can access technology 
worldwide including using the internet on smart phone which 

is going through Android operating system on smart phone. If 
farmers of rubber plantation find for rubber’s diseases on 
mobile application, they will find out how to solves or cure any 
rubber diseases promptly, even they are in the rubber 
plantation. 
         Educators created mobile application on Android 
operating system for identifying the diseases of rubber; this is 
very helpful for the farmers. The application is about the 
rubber’s diseases which are compared with pictures of 
application’s name, Rubber Care.  
          Rubber Care is the application of manually curing 
and caring when rubber gets diseases. The symptoms are 
found on branched, trunks, leaves, roots, including from any 
kinds of insects, with 19 diseases which are generally found 
in Thailand. This is the data base from Office of the Rubber 
Replanting Aid Fund. It will identify how to take care of rubber 
trees in various ways such as; the cause, the symptoms of 
diseases where they occur, how to look after and cure them 
correctly. It also tells how to use chemicals to cure the 
diseases, how to find the chemical brand in the market which 
show the pictures and easy searching ways to use them. This 
is very suitable for people who use Android smart phone. 
 

Keywords: Rubber diseases, applications. 
 
1. บทนํา 
 

         ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูกกันอยาง
แพรหลายในทั่วทุกภาคของประเทศไทย อยางไรก็ตามเกษตรกรผู
ปลูกยางพาราสวนใหญ ยังประสบปญหาและตองเสียตนทุนการ
ผลิตไปกับการดูแลรักษาตนยางพาราเนื่องจากโรคระบาดของ
ยางพารา หากมีการแกไขปญหาโรคระบาดของยางพาราไมถูกตอง 
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอสวนยางพาราได  
          ผูศึกษาจึงไดจัดทําโปรแกรมประยุกต (Application) บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพื่อการระบุโรคของยางพารา ที่เปน
ประโยชนตอเกษตรกรผูปลูกสวนยางพารา โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับ
โรคที่เกี่ยวของกับตนยางพาราโดยเนนการเปรียบเทียบจากรูปภาพ 
โดยใชชื่อโปรแกรมประยุกต (Application) น้ีวา Rubber Care โดย
ใชขอมูลพื้นฐานจากสํานักกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เหมาะสําหรับผูใชโทรศัพทมือถือที่
รองรับระบบ Android smart phone ไดเปนอยางดี 
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2. วิธีการ 
 
โปรแกรมที่จําเปนในการศึกษา  

        การสรางโปรแกรมประยุกตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
ใชโปรแกรมดังตอไปน้ี 
         1. Eclipse Development Tools and Java Development 
Kit (JDK) 
         2. ADT (Android Development Tools Plug in for 
eclipse) 
         3. Android SDK 
         4. Android Virtual Device Manager (Emulator) 
 

 
 
3. ผลการทดลอง 
 

 
รูปท่ี 1 หนาแรกโปรแกรมประยุกต 

 

 
 

รูปท่ี 2 เมนูหลักของโปรแกรมประยกุต 
 

 
 

รูปท่ี 3 ลักษณะอาการใบ 
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รูปท่ี 4 ลักษณะอาการของลําตนและกิ่งกาน 
 
 

 
 

รูปท่ี 5 รายละเอยีดโรค 
 

 
 

รูปท่ี 6 ลักษณะอาการของสวนราก 
 
 

 
 

รูปท่ี 7 ภาพรูปสารเคมีที่ใชในการรักษา 
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4. สรุป และอภิปรายผล 
 

        จากการทําวิจัยเร่ือง  โปรแกรมประยุกต บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยดเพื่อการระบุโรคของยางพารา (Android application to 
identify the rubber's diseases) โดยมีวัตถุประสงคก็เพื่อจัดทํา
โปรแกรมประยุกต(Application) ที่เปนประโยชนตอการระบุโรค
ยางพารา สําหรับเกษตรกรและผูประกอบการยางพารา ซ่ึงสําหรับ
ผลจากการจัดทําโปรแกรมปะยุกตน้ันก็สําเร็จไปไดดวยดี และไดตั้ง
ชื่อโปรแกรมประยุกตวา Rubber Care ซ่ึงเมือจัดทําสําเร็จแลวและ
ไดทดลองใชงานโดยตัวผูทําการวิจัยเอง พบวาประสิทธิภาพในการ
ทํางานของโปรแกรมประยุกตคอนขางสูง แตก็ยังมีขอผิดพลาด
เล็กนอยอยูเพียงบางสวน  โดยขอเดนก็คือ Rubber Care น้ีมี
รูปรางลักษณะที่เขาใจงายและชัดเจน ซ่ึงจะทํางานไดเปนอยางดีก็
ตอเม่ือใชงานกับ Smart Phone ที่ใชระบบปฎิบัติการ Android ไม
วาจะขนาดหนาจอต้ังแต 3น้ิว ถึงขนาด 5 น้ิวซ่ึงในภาพรวมแลวถือ
ไดวาจัดทํา ออกมาไดจัดอยูในเกณฑดี แตทั้งน้ี ประกอบกับที่ไมได
ทําการ upload ข้ึนไปยัง Google Play โปรแกรมประยุกตน้ีจึงยัง
ไมไดรับความแพรหลายเทาที่ควร สงผลตอการเก็บรวบรวมขอมูล
สถิติผูที่ทําการ Download โปรแกรมประยุกตไปใช และสงผลตอ
การสํารวจตอการพึงพอใจของผูใช 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติและความพึง
พอใจในการใชงานโปรแกรมประยุกต 

2. ควรมีการนําเสนอขอมูลทางสถิติในรูปแบบกราฟ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โปรแกรมประยุกต บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเพื่อ
การระบุโรคของยางพารา (Android application to identify the 
rubber's diseases) (Application) ไดรับการสนับสนุนจาก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ภายใตชุดโครงการยุว
วิจัยยางพารา ที่ไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและจุด
ประกายความคิดของผูวิ จัยให เกิดทักษะในการเรียนรูดวย
กระบวนการวิจัยเปนอยางดียิ่ง 
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บทคัดยอ  
 

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของสารออกซินจากยอดผักบุงหนองกับออกซิน
สังเคราะห ในการเรงการขยายเซลลตายอดของยางพารา และเพื่อ
ศึกษาสมบัติการเก็บรักษาสารออกซินที่สกัดได   ในการศึกษาได
หาอัตราสวนที่เหมาะสมของเอทานอลในการสกัดสารออกซินออก
จากผักบุง พบวา ที่อัตราสวน เอทานอล:ผักบุงเปน  1:3 เหมาะสม
ที่สุด โดยสามารถสกัดออกซินได 0.24 mg/L และในการศึกษา
สมบัติการเก็บรักษาออกซินในขวดสีชาที่อุณหภูมิหองพบวา 
ประสิทธิภาพในการเก็บรักษายังไมดี โดยปริมาณออกซินจะลดลง
อยางรวดเร็วและสลายตัวหมดภายในเวลา 24 ชั่วโมง ในการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารออกซินจากยอดผักบุงหนองกับ
ออกซินสังเคราะห ในการเรงการขยายเซลลตายอดของยางพารา 
ใชออกซินสังเคราะห IBA และออกซินที่สกัดจากยอดผักบุง  
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเรงการขยายเซลลตายอด
ยางพารา โดยการนําไปผสมในอาหารที่ใชการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
ผลการสังเกตการเจริญเติบโตของตายอดของยางพารา  3 สัปดาห 
พบวา ออกซินทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพในการขยายตายอดยา
พาราใกลเคียงกัน 
 

คําสําคัญ: สารสกัดออกซิน การติดตา 
 
1. บทนํา 
 

ในปจจุบันประเทศไทย มีพืชเศรษฐกิจหลากหลายชนิด 
ยางพาราก็เปนหน่ึงในพืชเศรษฐกิจที่ไดรับความนิยมของเกษตรกร   
ในภาคเหนือ  ยางพาราไดเขามามีบทบาทเปนพืชเศรษฐกิจใน
จังหวัดเชียงรายครั้งแรกในป พ.ศ. 2531 ปจจุบันจังหวัดเชียงรายมี
พื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 108,000 ไร และคาดวาในป พ.ศ. 
2555 จะขยายพื้นที่การปลูกยางพาราไปถึง 200,000 ไร ( www.rd 
1677.com/broch.php) ทําใหความตองการตนกลายางพาราเพิ่ม
สูงข้ึน แตการผลิตตนกลายางพาราไมเพียงพอตอความตองการ 
จากการไปสํารวจและสอบถามเกษตรเพาะพันธุตนกลางยาพาราใน
เขตอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย พบวา การเพาะพันธุตนกลา
ยางพาราจะใชวิธีการติดตา หรือที่เรียกวา การติดตาเขียว ซ่ึงจะใช
เวลานานเพื่อใหตาพันธุติดกับตนติดตา ดังน้ันในกระบวนการติดตา
เขียวจึงมีการใชสารออกซินสังเคราะห ซ่ึงเปนสารที่มีฤทธิ์ในการ
กระตุนการแบงเซลลของพืช มาชวยเรงการติดตาเขียวในการ
เพาะพันธุกลายางพารา 

จากผลการศึกษาสารกระตุนจากยอดผักโขม พบวา 
ยอดผักบุง ผักโขม มีสารออกซินที่สามารถเรงการเจริญเติบโตของ
เซลลพืชได  (สุพรรณิการ ขวัญเมือง, 2548) ออกซินเปนฮอรโมนที่

แพรกระจายทั่วไปในพืช มีเขมขนสูงที่เน้ือเยื่อเจริญ ตําแหนงที่มี
การสังเคราะหออกซิน ไดแกเน้ือเยื่อเจริญบริเวณปลายยอดและ
ปลายราก ใบออน (นพดล, 2536)  

ผูวิจัยจึงไดศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาร     
ออกซินจากยอดผักบุงหนองกับออกซินสังเคราะหในการเรงการ
ขยายเซลลตาเขียวของยางพารา และศึกษาสมบัติการเก็บรักษา
สารออกซินที่สกัดได 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 การศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของเอทานอลในการสกัดสาร
ออกซินจากยอดผักบุง 

นํายอดออนผักบุงหนองมาสับใหละเอียด แลวชั่งยอด

ผักบุงหนองที่สับละเอียดหนัก 50 กรัม ลงในบีกเกอรขนาด 150 

มิลลิลิตร จํานวน 3 ชุด นํายอดผักบุงหนองแตละชุดมาผสมกับเอ

ทานอล ในกรวยแยกขนาด 500 มิลลิลิตร ในอัตราสวนดังน้ี 

ชุดที่ 1   ผักบุงหนอง  :  เอทานอล    ในอัตราสวน  50 g :  50 g 

ชุดที่ 2   ผักบุงหนอง  :  เอทานอล    ในอัตราสวน  50 g :  100 g 

ชุดที่ 3   ผักบุงหนอง  :  เอทานอล    ในอัตราสวน  50 g :  150 g 

       ตั้งชุดการทดลองทั้งหมดทิ้งไวเปนเวลา 2 ชั่วโมง แลว

แยกของเหลวที่ไดออกจากกากผักบุงหนอง จากนั้นนําของเหลวที่

แยกไดมากลั่นเพื่อแยกเอทานอลและน้ําออกจากสารออกซิน นํา

ของเหลวที่แยกน้ําและเอทานอลออกแลวมาตรวจสอบหาปริมาณ

ออกซิน โดยใชวิธีทางชีววิทยา  
 

2.2 การศึกษาความคงทนของสารออกซินที่สกัดไดจาดยอดผักบุง 

      นําสารออกซินที่สกัดไดที่อัตราสวน 1: 3 เก็บไวในขวดสี
ชา แลวหุมดวยกระดาษฝอยเก็บไวเปนเวลา 1 วัน แลวนํามา
ทดสอบหาปริมาณออกซินโดยใชวิธีทางชีววิทยา 
 

2.3 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารออกซินจากยอด
ผักบุงหนองกับออกซินสังเคราะห ในการเรงการขยายเซลลตายอด
ของยางพารา 
 2.3.1 การเตรียมพืชทดลองเตรียมกิ่งยาพาราที่มีตายอด
ที่สมบูรณ และปราศจากโรคและรอยกัดของแมลง ลางทําความ
สะอาดครั้งแรกดวยนํ้าที่ไหลตลอดเวลา แลวทําการฆาเชื้อที่ผิวของ
กิ่งพันธุโดยนํามาเขยาในสารละลาย คลอรอกซที่มีความเขมขนรอย
ละ 10 เติมดวย Tween 20 รอยละ 0.1 เปนเวลา 10 นาที หลังจาก
น้ันจึงนํามาลางดวยนํ้ากลั่นที่ฆาเชื้อแลว 3 คร้ัง โดยทําในตูปลอด
เชื้อ และทําการตัดแตงตายอด ใหมีความยาวประมาณ 1 cm 
จํานวน 36 ชิ้น  
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  2.3.2 การเตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโตการเตรียม 
IBAชั่ง IBA 20 mg ละลายดวยสารละลาย 1N KOH เล็กนอย
สําหรับใหสารละลายไดหมด แลวปรับปริมาตรสุดทายใหเปน 200 
ml ดวยนํ้ากลั่นสําหรับความเขมขนที่ใชจริง  

การเตรียมออกซินจากยอดผักบุง  นําสารออกซินจาก
ยอดผักบุงที่สกัดดวยเอทานอลในอัตราสวน 1:3 โดยมีวิธีการเตรียม
ดังที่กลาวไวในหัวขอที่ 1 

2.3.3 ข้ันตอนการเตรียมอาหารสูตร MS  (1000 
ml)  ชั่งสารตามปริมาณของสูตร MS เทสารลงในภาชนะ แลวเติม
นํ้า 500 ml  คนใหเขากันเติมนํ้าตาลทราย แลวปรับคา pH ใหได
ประมาณ 5.6 – 5.8 เติมสารออกซิน (อางอิงในตารางที่ 4 ) แลว
นําไปเติมวุน จากนั้นเติมนํ้าใหครบ 1000 ml  นําตั้งไฟออน ๆ โดย
คนตลอดเวลาใหวุนละลาย แลวเทใสขวดเลี้ยงเน้ือเยื่อ ประมาณ 50  
ml ในขวดขนาด 8 ออนซ แลวปดฝา (อยาใหแนนมากหนัก)  
จากนั้นนําไปเรียงใสในตะกรา แลวนําไปน่ึงที่อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 15 – 20 นาที น่ึงเสร็จแลวนํามาวางที่
อุณหภูมิหอง แลวปดฝาใหแนน  
 
ตารางท่ี 1 ปริมาณออกซินที่เติมลงในอาหารสูตรตางๆที่ทําการ 
   ทดลอง 

สูตรอาหารที่ทําการ
ทดลอง 

ปริมาณออกซินท่ีเติม (ml/L) 

IBA 
ออกซินจากยอด

ผักบุง 
สูตรที่ 1 - - 
สูตรที่ 2 0.1 - 
สูตรที่ 3 0.2 - 
สูตรที่ 4 - 0.1 
สูตรที่ 5 - 0.2 

 

             2.3.4 ข้ันตอนการนําตายอดลงในอาหารนําตายอดที่
เตรียมไดในหัวขอที่ 3.1 มาปกลงในอาหารที่เตรียมไว โดยปกขวด
ละ 1 ตายอด จากนั้นนําไปเลี้ยงที่หองควบคุมอุณหภูมิ 25 oC ให
ไฟ 16 ชั่วโมง / วัน เปนเวลา 3 สัปดาห แลวทําการบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงของตายอดทุกๆ 1 สัปดาห  
 
3. ผลการทดลอง 
 

1. อัตราสวนที่เหมาะสมของเอทานอลในการสกัดสารออกซิ

นจากยอดผักบุง 

ตารางท่ี 2 

2. ความคงทนของสารออกซินที่สกัดไดจาดยอดผักบุง 
 

ตารางท่ี 3 

 
3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารออกซินจากยอดผักบุง

หนองกับออกซินสังเคราะห ในการเรงการขยายเซลลตายอดของ
ยางพารา 

 
ตารางท่ี 4 

 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

การศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมของเอทานอลในการสกัด
สารออกซินจากยอดผักบุงพบวาที่อัตราสวนเอทานอลตอผักบุง 1:3  
สกัดออกซินไดดีที่สุดโดยสามารถสกัดออกซินได 0.24 mg/l และใน
การศึกษาความคงทนของสารสกัดออกซินโดยการเก็บออกซินใน
ขวดสีชา ที่อุณหภูมิหองพบวา ปริมาณออกซินลดลงอยางรวดเร็ว 
โดยภายในเวลา 24 ชั่วโมงปริมาณออกซินที่สกัดไดจากยอดผักบุง
มีการสลายตัวหมด ซ่ึงจากการศึกษาพบวาเวลาที่เก็บออกซินใน
ขวดสีชาภายในเวลา 6 ชั่วโมง ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีที่กลาววา
ออกซิ นจะถู กทํ าล าย โดยแสง  ( photo-oxidation)  ดั ง น้ัน ใน
กระบวนการเก็บรักษาออกซินตองเก็บในวัตถุที่ทึบแสงมากกวา
ขวดสีชา สวนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารออกซิน
สังเคราะห (IBA) และสารออกซินที่สกัดจากยอดผักบุงในการเรง
การขยายเซลลตายอดของยางพาราพบวาประสิทธิภาพในการเรง
การขยายเซลลยอดยางพาราใกลเคียงกัน โดยที่การเติมสารออกซิน
ที่ปริมาณ 0.1 mg/L ความแตกตางของอัตราการขยายเซลลของ
ตายอดยางพารา ในสัปดาหที่ 1 ตางกัน 0.04 สัปดาหที่ 2 ตางกัน 
0.03 สัปดาหที่ 2 ตางกัน 0.01 การเติมสารออกซินที่ปริมาณ 0.2 
mg/L ความแตกตางของอัตราการขยายเซลลของตายอดยางพารา 
ในสัปดาหที่ 1 ตางกัน 0.04 สัปดาหที่ 2 ตางกัน 0.14 สัปดาหที่ 2 

อัตราสวน
(กรัม) 

เอทานอล: 
ผักบุง 

มุมของโคลิออฟไทด
ท่ีโคงงอ (องศา) 

คาเฉลี่ย 
(องศา) 

ปริมาณ
ออกซิน 
(mg/L) ตน

ท่ี 1 
ตน
ท่ี 2 

ตนท่ี 
3 

1:1 10 12 10 10.6 0.14 
1:2 12 14 14 13.33 0.16 
1:3 22 21 23 22 0.24 

ระยะเวลา
ท่ีใชใน
การเก็บ 
(ชั่วโมง) 

มุมของโคลิออฟ
ไทดท่ีโคงงอ (องศา) คาเฉลี่ย 

(องศา) 

ปริมาณออก
ซิน 

(mg/L) ตน
ท่ี 1 

ตน
ท่ี 2 

ตนท่ี 
3 

6 13 12 13 12.6 0.15 
12 5 5 3 4.3 0.08 
18 0 1 2 1 0.01 
24 0 0 0 0 0 

สูตรอาหาร ความยาวยอดรวมเฉลี่ยของยอดท่ีเกิดจากตา
ขางของยางพารา (mm) 

สัปดาหท่ี 1  สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 3 
สูตรที่ 1  0.3 1.25 1.53 
สูตรที่ 2 1.32 2.0 2.43 
สูตรที่ 3 1.42 1.98 2.58 
สูตรที่ 4 1.36 2.03 2.42 
สูตรที่ 5 1.38 2.12 2.51 
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ตางกัน 0.07 จะพบวาประสิทธิภาพในการเรงการเกิดตายอดของ
ยางพารามีความใกลเคียงกันมาก และพบวาการเพ่ิมปริมาณ    
ออกซินจะมีผลตอการเรงตายอดเพียงเล็กนอย ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาเรื่องการขยายพันธุมันมวงในสภาพปลอดเชื้อ  ซ่ึงพบวา
การเติมออกซินลงในอาหารมีผลทําใหจํานวนหนอพันธุที่ขยายได
มากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ แตการเพิ่มความเขมขนของ ออกซิน ไมมี
ผลตอการเพิ่มจํานวนยอดของมันมวง   
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

- 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงการวิจัยน้ีไดรบการสนับสนุนทุนการวิจัย จาก
โครงการยุววิจัยยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวัย 
(สกว.) 
 
เอกสารอางอิง 
 

[1] จันทรา แพรเพรช. การขยายพันธุมันมวงในสภาพปลอดเชื้อ.
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
 

[2] จํานงค อุทัยบุตร. ไมระบุปที่พิมพ. เอกสารประกอบคําสอน 
ภาคบรรยายวิชาชวีวิทยา 716 (202716) สารสังเคราะหที่ใช
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช.ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. เชียงใหม. 210 น. 
 

[3] จริงแท ศิริพานิช. 2541. สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกี่ยวผักและผลไม. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร มหา 
วิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน , นครปฐม. 370 น. 
 

[4] นพดล จรัสสัมฤทธิ์. 2536. ฮอรโมนพืชและสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช. โรงพิมพสหมิตรออฟเซท, กรุงเทพฯ. 124 น. 
 

[5] นพดล จรัสสัมฤทธิ์. 2542. สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช. 
สาขาไมผล คณะผลิตกรรมการ เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ. 110 น. 
 

[6] นิรันดร จันทวงศ. 2536. การเจริญและการเติบโตของพืช
ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
, กรุงเทพฯ. 137 น. 
 

[7] พันทวี มาไพโรจน. 2532.  ฮอรโมนและสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช : บทแนะนําความรูพื้นฐาน.  ภาควชิาชีววิทยา  
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม.  44 น. 
 

[8] สุรียพร เจรียงประเสริฐ. 2543. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเกิดและ
การเจริญเติบโตของยอดจากขอสมโอที่เลี้ยงในสภาพหลอดแกว.
สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม. 
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง. 
http://www.rubber.co.th 
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ผลของอุณหภูมิอากาศในฤดูหนาวตอคา  %DRC ในนํ้ายางสด   
 

วนิดา  ตะลอม*, กรรณิกา ปยะรักษ, วรวุฒิ อิ่มอยู, ธงชยั เหปู และทิวากร จินา 
โรงเรียนชยาภิวัฒนวิทยา  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  

*Email: wanida-thalom@hotmail.co.th  
 

บทคัดยอ  
 

การศึกษาครั้งน้ี เลอืกสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจงของ
สวนยางพาราเขตบานถ้ํา จํานวน 3 สวน สวนละ 9 ตน 

ผลการศึกษาระดับอุณหภูมิมีผลตอคา %DRC  หรือ 
เปอรเซ็นตยางแหง  พบวา  คา %DRC  จะมีคาสูงสุดที่อุณหภูมิ 
26-30 องศาเซลเซียส  และคา %DRC  จะลดลงเมื่อระดับอุณหภูมิ
ลดลง  ระดับอุณหภูมิในฤดูหนาวสภาพอากาศคอนขางเย็นสงผลให
นํ้ายางที่อยูในถวยจับตัวชา, ระยะเวลาการไหลของน้ํายางจะไหล
นานข้ึน   ซ่ึงสงผลใหเกษตรกรไดรับปริมาณนํ้ายางที่เพิ่มข้ึน  เปน
ผลดีแกเกษตรกรทําใหรายไดของเกษตรกรเพิ่มข้ึน 
 
1. บทนํา 
 

นํ้ายางมีราคาสูง ทําใหภาครัฐสงเสริมการปลูกยางพาราไป
ทุกภาคของประเทศ  และมีการขยายพื้นที่ปลูกตามแถบภาคเหนือ
และภาคอีสาน    

ระดับอุณหภู มิที่ เหมาะสมสําหรับการปลูกยางพารา  
ประมาณ  25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดสําหรับการปลูก
ยางพาราประมาณ 15 องศาเซลเซียส ขณะที่จังหวัดเชียงรายมี
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 24 องศาเซลเซียส และในชวงฤดู
หนาว (พฤศจิกายน – กุมภาพันธ) จังหวัดเชียงรายมีอุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดอยูที่ 8-9 องศา
เซลเซียส 

ราคาน้ํ ายางพาราขึ้ นกับป ริมาณเนื้ อยางที่ เ รียกว า 
“เปอรเซ็นตยางแหง” หรือ%DRC ซ่ึงมีความสัมพันธกับพันธุยาง 
อายุตนยาง ฤดูกาล พื้นที่ปลูก ( รศ.ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน
และคณะ, 2555 ) 

 โครงการนี้จึงสนใจจะศึกษาผลของอุณหภูมิอากาศในฤดู
หนาวตอคา %DRC ในนํ้ายางสด   กรณีศึกษาบานถ้ําตําบลสัน
กลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 ศึกษาขอมูลการตรวจหาคาของ %DRC ในนํ้ายาง
สด ดวยวิธีใชเครื่องมือวัดความถวงจําเพาะ (เมโทรแลค) และดวย
วิธีอบดวยเตาไมโครเวฟ 

2.2 ศึกษาขอมูลการปลูกยางพารา เขตบานถ้ํา ตําบลสัน
กลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อทําการสุมกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจงของสวนยางพารา 

2.3 ลงพื้นที่ในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิของ
อากาศในฤดูหนาวดวยเทอรโมมิเตอร, คาของ   %DRC ในนํ้ายาง

สด ดวยวิธีใชเครื่องมือวัดความถวงจําเพาะ (เมโทรแลค), ดวยวิธี
อบดวยเตาไมโครเวฟและปริมาณการไหลของน้ํายาง 

2.4 นําขอมูลมาวิเคราะหความสัมพันธของอุณหภูมิ
อากาศในฤดูหนาวกับคา %DRC, ปริมาณการไหลของน้ํายางและ
รายไดของเกษตรกร  
 
3. ผลการทดลอง 
 

จากการวิเคราะหผลที่ไดจากการลงพื้นในการเก็บขอมูล  
นํามาสรุปผลและหาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิอากาศในฤดู
หนาวกับคา %DRC, ปริมาณการไหลของน้ํายางเฉลี่ยและรายได
เฉลี่ยของเกษตรกร ไดดังรูปที่ 1-3 

 
 

รูปท่ี  1 อุณหภูมิอากาศในฤดูหนาว, คาเฉลีย่ %DRC ในนํ้ายางสด    
(ดวยเมโทรแลค), ปริมาณนํ้ายางเฉลีย่และรายไดเฉลี่ยของ 

เกษตรกร การทดลองที่ 1-3 สวนที่ 1-3 
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รูปท่ี 2 อุณหภูมิอากาศในฤดูหนาว, คาเฉลีย่ %DRC ในนํ้ายางสด  

(ดวยวิธีอบดวยเตาไมโครเวฟ), ปริมาณน้ํายางเฉลีย่และ 
รายไดเฉลี่ยของเกษตรกร การทดลองที่ 1-3 สวนที่ 1-3 

 

 
 
รูปท่ี  3 อุณหภูมิอากาศในฤดูหนาว, คาเฉลีย่ %DRC ในนํ้ายางสด, 

ปริมาณนํ้ายางเฉลีย่และรายไดเฉลี่ยของเกษตรกร 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิอากาศในฤดู
หนาว ,  %DRC, ปริมาณการไหลของน้ํ ายางและรายไดของ
เกษตรกร  พบวา  อุณหภูมิอากาศในฤดูหนาวมีผลตอคา %DRC 
กลาวคือ คา %DRC จะมากที่สุดที่อุณหภูมิชวง 26-30 องศา

เซลเซียส และคา %DRC  จะลดลงเมื่ออุณหภูมิของอากาศลดลง 
ดังน้ันเม่ือเกษตรกรกรีดยางในชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมจะชวยให
เกษตรกรที่ขายนํ้ายางสดไดคา %DRC ที่มาก  สงผลใหเกษตรกรมี
รายไดที่ดีกวาชวงอุณหภูมิอื่น และอุณหภูมิอากาศในฤดูหนาวยังมี
ผลตอปริมาณการไหลของน้ํายาง กลาวคือ ฤดูหนาวสภาพอากาศ
คอนขางเย็นทําให นํ้ายางจับตัวชา นํ้ายางไหลนาน สงผลให
เกษตรกรไดรับปริมาณนํ้ายางที่เพิ่มข้ึน เปนผลดีแกเกษตรกรใน
ดานรายได  ทําใหรายไดของเกษตรกรเพิ่มข้ึน 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1.  ศึกษาผลของระยะเวลาการไหลของน้ํายางในฤดู
หนาวตอตนยางในพื้นที่ปลูกใหม ในระยะยาว 

2. ศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการน้ําในสวนยาง 
พาราของเกษตรกรในเขตพื้นที่ปลูกใหม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยฉบับน้ีไดรับการสนับสนุนทุนจากโครงการ
ยุววิจัยยางพารา  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และ
พระครูพิพิธพัฒนโกวิท ผูอํานวยการโรงเรียนชยาภิวัฒนวิทยา  
ไดรับอนุเคราะหขอมูลจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวน
ยางจังหวัดเชียงราย , สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
จังหวัดสตูล,  สํานักงานเกษตรอําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ไดรับ
อนุเคราะหสถานที่ในการเก็บขอมูลจากเกษตรกรสวนยางพาราใน
เขตบานถ้ํา   
 
เอกสารอางอิง 
 

[1] มานะชัย สังขวาทิน.  การทําสวนยางพารา.  กรุงเทพฯ : เกษตร
สยาม.  2554.   
 

[2] อภิชาติ ศรีสะอาด, พร้ิม ศรีหานาม.  โปรแกรมสูความสําเร็จ
สําหรับยางมือใหม.  กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอรมีเดีย.  2555.   
 

[3] สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร. พื้นที่เหมาะสมสําหรับการ
ปลูกยาง.  www.rubberthai.com คนหาเม่ือวันที่ 19 กันยายน 
2555. 
 

[4] วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  ลักษณะภูมิอากาศจังหวัดเชียงราย.  
http://th.wikipedia.org.  คนหาเม่ือวันที่  11 กรกฎาคม 2555. 
 

[5] บริษัท ออรกาเนลไลฟ (ประเทศไทย).  พื้นที่ปลูกยางพาราของ
ไทย.  http://www.organellelife.com.  คนหาเม่ือวันที่  18 
กันยายน 2555. 
 

[6] สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดเชียงราย.  
ทะเบียนอนุมัติผูเขารวมโครงการปลกูยางเพื่อยกระดับรายไดและ
ความมั่นคงฯ   (รุนป 2547, 2550).  2555. 
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การพัฒนาอุปกรณกําจัดตุนในสวนยางพารา 

 
ฉวีวรรณ  ศิริวงค*, สลักฤทัย  แสงเขียว, ชนุตร สุทธะ, เบญจวรรณ ธิเขียว และอภิชาติ หลายนาสาร 

โรงเรียนแมต๋ําวิทยา  อําเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย 
*Email: Krunoy2552@gmail.com  

 
บทคัดยอ  
 

การศึกษาการพัฒนาอุปกรณกําจัดตุนในสวนยางพารา 
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาวงจรชีวิตของตุนในสวนยางพารา   
พัฒนาอุปกรณกําจัดตุนในสวนยางพารา และเปรียบเทียบการกําจัด
ตุนดวยวิธีตาง ๆ กับอุปกรณกําจัดตุน  ผลการศึกษาพบวา ตุนเปน
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมคลายหนู มีลําตัวยาว 8 - 15 เซนติเมตร มี
นํ้าหนักตัว 75 - 130 กรัม มีเล็บแหลมคม แข็งแรง ใชขุด ตุน
ออกลูกครั้งละ ประมาณ 3 - 5 ตัว   ตุนจะกินรากไม หัวมัน และ
แมลง เปนอาหาร   อุปกรณกําจัดตุนที่ดีที่สุดเปนเบ็ดแบบทางเดียว 
สามารถจับตุนไดคิดเปนรอยละ 90   
  
1. บทนํา 
 

                ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบ
ความเสียหายสวนยางพาราทั้งตนที่ปลูกใหม และตนยางใหญอายุ
หลายป  ลมตายเปนอันมาก กอความเสียหายเชิงเศรษฐกิจ ศัตรู 
คือ ตัวตุน ดวยนิสัยของตุนน้ันชอบกัดกินรากของพืช และมีการขุด
รู เพื่อขยายพื้นที่รังของตุน ในการกําจัดน้ันจะใชวิธีการขุดวิธีการใส
เบ็ดตุนที่เปนอีกวิธีหน่ึงที่ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน สามารถ
กําจัดตุนไดดีเทาไหร (เกษมชัย  ใจดีและคณะ : 2553) และวิธีการ 
ใชสารเคมีในการกําจัดตุน ซ่ึงเปนวิธีที่อันตรายตอส่ิงแวดลอม 
ปจจุบันปญหาของตุนยังเปนปญหาที่สําคัญในการสรางความ
เสียหายใหกับชาวสวนยางพาราที่ปลูกใหมเปนจํานวนมาก การ
กําจัดยากและเสียคาใชจายสูงในการจางแรงงานในการขุด การใช
สารเคมีทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกร 
 จึงสนใจจะศึกษาการพัฒนาอุปกรณกําจัดตุนในสวน
ยางพาราที่ใชเวลานอย ประหยัดเงิน ประหยัดแรงงาน ไดผลในการ
กําจัดตุนไดดี สามารถนําตุนที่ไดมาบริโภคในชีวิตประจําวันได และ
ไมเกิดผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรในชุมชน 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

1. ศึกษาวงจรชีวิตของตุนในสวนยางพาราและออกแบบอุปกรณใน
การกําจัดตุนในสวนยางพารา 

-  ลงพื้นที่สํารวจวงจรชีวิตของตุนในสวนยางพาราของ
เกษตรกร และสืบคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต และแหลงขอมูล 
อื่น ๆ เพื่อหาแนวทางในการทําอุปกรณกําจัดตุน 

- ออกแบบเคาโครงอุปกรณในการกําจัดตุนในสวน
ยางพารา ใหแตกตางจากแบบเดิม โดยมีหลักการที่ใชสะดวกพก
สบายในการกําจัดตุนมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 

2. ข้ันตอนการสรางอุปกรณกําจัดตุน 
-  ออกแบบโครงสรางอุปกรณกําจัดตุน 3 แบบ ตาม

หลักการใชสะดวกพกสบาย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พรอมระบุ
วัสดุ อุปกรณในการประดิษฐอุปกรณกําจัดตุน 

-  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ที่ใชในการประดิษฐ 
-  ประดิษฐอุปกรณทั้งสามแบบ 
 

ข้ันตอนในการประดิษฐอุปกรณกําจัดตุน 
 1)  นําขอเบ็ดที่เตรียมไว มาผูกติดกันดวยดายไนลอน 
แลวเชื่อมติดดวยกาว จํานวน ชวงละ 3 ขอ ทําทั้งหมด 3 ชวง 
 2)  นํากรรไกร ตัดดายไนลอนที่เกินออกมา 
 3)  ทําบวงสําหรับปกไม ใหนําปลายอีกดานมามวนให
เปนวงกลม 
 

3. ข้ันตอนการทดลอง  
ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณที่ประดิษฐข้ึน กับ

วิธีการกําจัดตุนแบบเดิม คือการขุด และการใชลวงดักจับ โดยการ
นําอุปกรณที่สรางข้ึนไปทดลองใชในสวนยางพาราที่มีตุนเขาไป
ทําลาย บันทึกผลการทดลอง โดยการทําซ้ําหลาย ๆ คร้ัง จน
สามารถวัดประสิทธิภาพของอุปกรณทั้งสามแบบได  
 
3. ผลการทดลอง 
 

 1. ตุนเปนสันเลี้ยงลูกดวยนม มีลักษณะคลายหนู มี
ลําตัวอวนกลม มีขนหนานุม สีเทา-ดํา สีเขมา ลําตัวยาวประมาณ 8 
- 15 เซนติเมตร นํ้าหนักตัวประมาณ 75 - 130 กรัม เคลื่อนไหวชา 
ฟนหนาบนมี 2 ซ่ีเรียงชิดติดกันยื่นออกมาดานหนา ฟนหางกันลาง 
2 ซ่ี แข็งแรงมาก มีหนวดบาง ๆ ขางจมูก จมูกส้ันมีประสาทสัมผัส
ที่ดีมาก ตาเล็กสีดําสนิท หูมีขนาดเล็ก หนาทู มีน้ิวขาหนาและขา
หลัง 5 น้ิว มีเล็บแหลมคม แข็งแรง ใชขุดดิน ขาหลังจะส้ันกวาขา
หนาเล็กนอย มีหางกลมสั้น ยาวประมาณ 1 น้ิว ไมมีขน 
 
  
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 รูปตุน 
 

ตุนจะสรางรังใตดินเปนที่อยูอาศัยรวมกันใกล ๆ เปน
ครอบครัว ตัวหน่ึงมักขุดรูไวไมต่ํากวา 5 - 10 รู เชื่อมตอถึงกัน รู
จริงมีเพียงรูเดียว ขุดดิ่งลงลึกใตผิวดิน ประมาณ 1 - 1.5 เมตร 
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เรียกวา รูดิก ที่เหลือเปนรูหลอก ขุดขนานไปกับผิวดิน ลึกประมาณ 
40 - 50 เซนติเมตร เรียกวา รูเจียน ไวสําหรับเดินทางไปแหลง
อาหาร เก็บเสบียง ตลอดจนใชหลบหนียามฉุกเฉิน และทิ้งดินที่ขุด
ไวที่ผิวดินเปนกอง ๆ เรียกวา โขย หรือ ขุย ตุนจะสรางรังที่เก็บ
อาหาร และรังสําหรับขับถาย ไว ใกล ๆ กับรังนอนตอกับรูดิก ดัง
รูป 

 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 รังตุน 
 
ตุนจะต้ังทองประมาณ 6 - 10 สัปดาห ตุนจะพรอมผสม

พันธุเม่ืออายุ 3 ป การออกลูกตุนจะออกลูกครั้งละ ประมาณ 3 - 5 
ตัว   ดังภาพแสดงวงจรชีวิตตุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 วัฏจักรตุน 
 
 2. การพัฒนาอุปกรณกําจัดตุน 

   จากการทดลอง อุปกรณในการกําจัดตุนไว 3 แบบ คือ 
เบ็ดสปริง เบ็ดสองทาง และเบ็ดทางเดียว พบวา การใชอุปกรณ
กําจัดตุนที่ดีที่สุดเปนเบ็ดแบบทางเดียว ไดผลการทดลองสามารถ
จับตุนไดคิดเปนรอยละ 90 

   
 3. เปรียบเทียบการกําจัดตุนดวยวิธีตาง ๆ กับอุปกรณ
กําจัดตุน  

    ในการกําจัดตุนวิธีที่ดีที่สุดในการศึกษาครั้งน้ี คือ 
อุปกรณที่คณะผูศึกษาไดออกแบบ น่ันคือ เบ็ดทางเดียว เพราะ
สามารถกําจัดตุนไดผลดี เห็นผลไดอยางชัดเจน ประหยัดคาใชจาย 
ประหยัดเวลา  ประหยัดแรงงาน สามารถนําตุนที่ไดมาประกอบ
อาหารไดดวย สวนวิธีรองลงมา คือ เบ็ดสองทาง วิธีน้ีอาจจะใช
ไดผลรอยละ 60  เพราะเม่ือนําเบ็ดใสเขาไปในรูแลวเบ็ดปดเต็มรู
ของตุน จึงเหมาะสมกับรูของตุนที่มีขนาดใหญเทานั้น วิธีการขุดก็
เปนวิธีที่ไดผลชัดเจน แตจะเสียเวลาในการขุด และใชแรงงานมาก 
หรืออาจขุดแลวไมไดตุนเลย  
 

4. สรุป และอภิปรายผล 
 

วงจรชีวิตของตุนในสวนยางพารา ตุนเปนสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนม มีลักษณะคลายหนู ตัวอวนกลม มีขนนุมฟู นํ้าหนักตัว
ประมาณ 0.5 -  1 กิโลกรัม มีลําตัวยาวประมาณ 8-15 เซนติเมตร  
มีฟนหนาที่แข็งแรง และกรงเล็บที่แหลมคม มีหางส้ัน ไมมีขน ตุน
จะสรางรังใตดินเปนที่อยูอาศัย ตัวหน่ึงมักขุดรูไวไมต่ํากวา 5 - 10 รู 
เพื่อใชเปนสนทางหาอาหารและการหนีภัย มีรูดิกลงไปในใตดิน
เพียงรูเดียว เพื่อเปนรังนอน หรือที่เรียกวามุง มีรังอาหาร และรัง
ขับถายแยกจากกัน การสังเกตวาบริ เวณไหนมีตุนอาศัยอยู 
สามารถดูไดจากกองดินเปนกอง ๆ เรียกวา ขุย หรือโขย ตาม
บริเวณน้ัน เปนบริเวณกวางประมาณ 60-80 ตารางเมตร การผสม
พันธุของตุน ตุนจะผสมพันธุกันในชวงฤดูหนาวประมาณเดือน
ธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ อายุการตั้งทองประมาณ 6 - 10 
สัปดาห ตุนจะออกลูกครั้งละ  3 - 5  ตัว มีลักษณะลําตัวและหางไม
มีขน ลําตัวมีแตหนังสีเทาขาว ยังไมเปดตา อาหารของตุนจะเปน
พืชประเภทหัว และแมลงที่อยูในพื้นดิน ซ่ึงสอดคลองกับ อรสา  ชู
สกุล , เกษมชัย  ใจดี และคณะ,ขอมูลออนไลน.(http://th.wikipedia. 
org/wiki, 2556.) 
 การพัฒนาอุปกรณกําจัดตุนในสวนยางพารา จาก
การศึกษาครั้งน้ีไดอุปกรณออกมา 3 แบบ คือ เบ็ดสปริง เบ็ดแบบ
สองทาง และเบ็ดแบบทางเดียว ผลการทดลอง พบวา การใช
อุปกรณกําจัดตุนที่ดีที่สุดเปนเบ็ดแบบทางเดียวที่ใชวัสดุเปนสาย
เบรกรถจักรยาน เพราะไดผลการทดลองคิดเปนรอยละ 90  ซ่ึง
ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจายในการประดิษฐอุปกรณ สามารถ
นําตุนมาประกอบอาหารและจําหนายไดสรางรายไดใหเกษตรกร
เพิ่มข้ึน ซ่ึง สอดคลองกับ บุญตัน  สุทธะ และคณะ ที่กลาววา  ได
ใชวิธีการกําจัดตุนโดยการใสเบ็ด 
 การเปรียบเทียบการกําจัดตุนดวยวิธีตาง ๆ กับอุปกรณ
กําจัดตุน ในการศึกษาครั้งน้ีวิธีที่ดีที่สุดในการกําจัดตุน คือ การใส
เบ็ดแบบทางเดียว เพราะสามารถกําจัดตุนไดรอยละ 90 สามารถใส
เบ็ดไดในทุกพื้นที่ในสวนยางพารา น่ันคือ เนินเขา ที่ราบ หรือแนว
พื้นที่ที่เปนหิน รองลงมาคือการเบ็ดสองทางวิธีน้ีเหมาะสําหรับการ
ใสรูตุนที่มีขนาดใหญ เพราะถามีรูขนาดเล็กเบ็ดจะเต็มรู ตุนจะไม
สามารถออกมาติดเบ็ดได วิธีตอมาคือวิธีการขุดซ่ึงวิธีน้ีเปนวิธีที่ใช
แรงงาน และเวลามาก เน่ืองจากในการขุด รังของตุนจะมีทางเขา-
ออกหลายรู  ถาไมมีประสบการณจะไมรูที่อยูของรังตุน และถาพื้นที่
เปนหินจะขุดลําบาก ถาเปนที่เนินเขาก็จะขุดลึกมาก แตวิธีที่ไดผลดี
อีกวิธีหน่ึง คือการวางยา ใหตุนมากินยาแลวตุนก็จะตาย ไม
สามารถนํามาประกอบอาหารได ยังทําลายสิ่งแวดลอม 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. ตุนที่จับไดจากการทดลองอุปกรณกําจัดตุน ถามองใน
มุมเศรษฐกิจสามารถนํามาเพาะเลี้ยงและจําหนายเพื่อสรางรายได
ใหกับเกษตรกรไดเพราะมีราคาสูง 
 2. ตุนเปนสัตวที่อยูใตดิน และเปนสัตวที่นาสนใจ ควรที่
จะศึกษาทําสารคดี ตาง ๆ เพื่อใหคนที่ไมรูจัก ไดรูถึงวงจรชีวิต 
ลักษณะรังของตุน การกินอยูของตุนวามันมีการดําเนินชีวิตอยางไร 

ตัวเต็มวัย 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัย จาก
โครงการยุววิจัยยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)  และขอขอบคุณ นายสราวุธ  อินทรตะ ผูอํานวยการ
โรงเรียนแมต๋ําวิทยา ที่ใหคําปรึกษา เสนอแนะและใหโอกาสในการ
ทํางาน  นอกจากนี้ขอขอบคุณ นายสมผล  ศิริวงค รองผูอํานวย 
การโรงเรียนชุมชนบานตาตลาด คุณครูฉวีวรรณ  ศิริวงค คุณครู
สลักฤทัย  แสงเขียว ครูโรงเรียนแมต๋ําวิทยา ที่ชี้แนะแนวทาง ให
คําปรึกษา และติดตามความกาวหนาในการดําเนินการอยูเสมอ  
ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนโครงงานบรรลุผล
สําเร็จ 
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เชียงราย . JR52006, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 2553. 
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การศึกษาการใชสารเคมีในการปราบวัชพืชในสวนยางพารา กรณีศึกษา ตําบลหงาว  
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กัณจณา อักษรดิษฐ*, บริสุทธิ์ อักษรดิษฐ, โสภิต ทิวาพัฒน,  

อรรจน อักษรดิษฐ, ณัฐธิดา แกวอาจ, มณีรัตน ทะการ และจุฬาลักษณ อินตะสิน    
โรงเรียนเทิงวิทยา อําเภอเทิง จังหวดัเชียงราย   

*Email: Kanjana052511@hotmail.com  
 
บทคัดยอ  
 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชสารเคมีใน
การปราบวัชพืชในสวนยางพารา  ผลการศึกษา  พบวา (1) 
เกษตรกรนิยมใช กัมม็อคโซล และไกลโคเซต รอยละ 96   (2) ดาน
สุขภาพภายใน เกษตรกรมีคาเฉลี่ยในระดับไมปลอดภัย และมีระดับ
ความเสี่ยงที่สูงกวาเกษตรกรที่ไมใชสารเคมี  (3) ส่ิงมีชีวิตสวนใหญ
จะพบในสวนที่ไมใชสารเคมี  (4) คาเฉลี่ยของอุณหภูมิดิน และ
อุณหภูมิอากาศ แตกตางกันเล็กนอย  สวนคาเฉลี่ยความชื้นในดิน
และความยืดตัวของดินในสวนที่ไมใชสารเคมี มีคามากกวาสวนที่ใช
สารเคมี (5) สวนที่ใชสารเคมี มีคาpH ไมเหมาะกับการเจริญเติบโต
ของตนยางพารา (6) สวนที่ใชสารเคมี มีดินที่มีรูปรางที่ไมแนนอน 
ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.5-5  ซ.ม. มีสีนํ้าตาลแกม
เหลือง  แตสวนที่ไมใชสารเคมีเกิดฟองเพียงเล็กนอย ดินมีรูปราง
คลายขนมคุกกี้ แตกรวน มีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ  0.5-
2 เซนติเมตร มีส้ีนํ้าตาลเขม สามารถปนดินเปนกอนกลมได และ 
(7) เกษตรกรเลือกที่จะใชสารเคมีเพราะความสะดวก สบาย แต
เกษตรกรทุกรายเกิดภาวะเครียดวาสงผลกระทบตอลูกหลาน 
 
1. บทนํา 

 

การปลูกยางพาราในพื้นที่ปลูกใหม พบวา มีการใช
สารเคมีปราบวัชพืชเปนจํานวนมาก คุณสุจินต แมนเหมือน  
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร ไดเปดเผยวา  
ในการปลูกสรางสวนยางที่ทําใหตนยางเจริญเติบโตดี  เปดกรีดได
เร็วและใหผลผลิตสูงสมํ่าเสมอนั้น จําเปนตองใชสารเคมี เชนปุยเคมี  
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  และสารเคมีที่ใชในการจับตัวของนํ้ายางใน
กระบวนการผลิตยางแผนดิบ   

สารเคมีเหลานี้ หากเกษตรกรใชไมถูกตอง อาจสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม ทั้งมลพิษทางดินและแหลงนํ้า  ดังน้ันถา
เกษตรกรมีการใชสารเคมีที่ไมถูกตองจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ในตําบลหงาว อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรในทองถ่ินในภายหนา 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 เครื่องมือตรวจสอบ 

 เครื่องมือตรวจสอบที่ใชในการศึกษา ดังน้ี  กรอบตาราง
นับประชากร เดนซิโอมิเตอร อุปกรณชุดสํารวจสิ่งมีชีวิตในดิน 
เทอรมอมิเตอรดิน เทอรมอมิเตอรมาตรฐาน  ออเจอร  
 

2.2 สารเคมี 
 สารเคมีที่ใชในการศึกษา ดังน้ี สารประกอบ Floc-Ex 
สาร Nitrate WR CTA 

 1.  สํารวจการใชสารเคมี ในการปราบวัชพืชของ
เกษตรกร  โดยใชกลุมตัวอยางเกษตรกรที่ปลูกยางพารา  จํานวน  
30  ราย 

2. ศึกษาสุขภาพและพฤติกรรมการใชสารเคมีและไมใช
สารเคมีในการปราบวัชพืช โดยสัมภาษณเกษตรกรดานพฤติกรรม
การใชสารเคมี  สุขภาพ  ไดแก  เล็บมือ  เล็บเทา  สภาพมือ  
สภาพเทา  ผิวหนัง และ สุขภาพภายใน 

3.  ศึกษาสิ่งมีชีวิตในสวนยางพาราที่ใชสารเคมีและไมใช
สารเคมีในการปราบวัชพืช  อยางละ  2  สวน   

กําหนดพื้นที่ศึกษา วัดมวลชีวภาพของพืชคลุมดิน วัด
พืชปกคลุมดิน  โดยใชเดนซิโอมิเตอร ศึกษาสิ่งมีชีวิตในดินโดยใช
อุปกรณชุดสํารวจสิ่งมีชีวิตในดิน 

4. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของดินในสวนยางพารา
วัดอุณหภูมิดิน (Soil Temperature) ที่ระดับความลึก 5  เซนติเมตร  
ตรวจวัดความชื้นในดิน (Soil Moisture) โดยเก็บตัวอยางดินที่ความ
ลึก 10 เซนติเมตร แตละจุด อยางนอย 3 ตัวอยาง เพื่อทําการ
ตรวจวัด 3 ซํ้า ตรวจวัดความยึดตัวของดิน (Soila Consistence)  
โดยนําเม็ดดินจากดินชั้นบนถาดินแหงใหทําใหชั้นดินชื้นโดยใชนํ้า
ฉีดแลวดึงเม็ดดินออกมาวัดการยึดตัวของดิน 

5. ศึกษาลักษณะทางเคมีของดินในสวนยางพาราใช
สารเคมี 

ตรวจวัดคาความเปนกรด-เบสของดิน (Soil pH) โดยใช
กระดาษวัดคา pH  ตรวจวัดความอุดมสมบูรณของดิน (Soil 
Fertility) โดย การใชสารประกอบ Floc-Ex ในการสกัด 

6.  ศึกษาโครงสรางของดินในสวนยางพาราใชออเจอร
ในการเก็บตัวอยางดิน และสังเกต รูปราง ขนาด สีดิน และ เน้ือดิน 

7.  การเสวนาเกษตรกรที่ปลูกสวนยางพาราในเขตพื้นที่  
ต. หงาว อ. เทิง จ. เชียงราย 

จัดเสวนา ในหัวขอการใชสารเคมีในการปราบวัชพืชใน
สวนยางพาราพรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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3. ผลการทดลอง 
  

3.1 การศึกษาขอมูลเบ้ืองตนการใชสารเคมีใน กรณีศึกษา ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 
 
ตารางท่ี 1  ขอมูลการใชสารเคมีใน ต.หงาว 

รอยละของเกษตรกรที่ใชสารเคมี 

รอยละ
ของ

เกษตรก
รไมใช
สารเคมี 

96.66 3.33 

เพศ อายุ(ป) การศึกษา 
สถานภาพ
ครอบครัว 

รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน(บาท) 

อาชีพหลัก 
ทัศนคติเกี่ยวกับ
การใชสารเคมี 

ชา
ย 

หญิ
ง 

25-
35 

36
-

45 

46- 
60 

ป.6 
ม.1-
ม.6 

โส
ด 

หัวหนา
ครอบครั

ว 

2000
-

5000 

5000-
1000

0 

ทํา
นา 

ทําสวน
ยางพาร

า 
ต่ํา 

ปาน
กลา
ง 

สู
ง 

100 0 
23.
3 

40. 
36.
6 

86.
6 

13.
3 

6.6 93.4 93.3 6.7 
10
0 

- 
13.
3 

66.6 
2
0 

 
 
ตารางท่ี 2   ขอมูลวิธีกําจัดวัชพืชในสวนยางพาราและตนทุนการกําจัดวัชพืช 
 

สารเคมีที่ใช 
ราคา (บาท/

ลิตร) 

รายจาย  (บาท/ไร/คน) 
จํานวนครั้งของการ

กําจัดวัชพืช 
(คร้ัง/ป) 

ความแตกตางของรายจาย (บาท/ไร/ป) 

ฉีดสารเคมี ตัดหญา ฉีดสารเคมี ตัดหญา ฉีดสารเคมี ตัดหญา 
คาความ
แตกตาง 

กัมม็อคโซล 
ไกลโคเซต 

150 
110       

500 
450 

400 
 

2 4 1000 1600 600 

 
3.2 การศึกษาสุขภาพและพฤติกรรมของเกษตรกรที่ใชสารเคมีและไมใชสารเคมีในการปราบวัชพืช 
 
ตารางท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมของเกษตรกรที่ใชสารเคมีและไมใชสารเคมีในการปราบวัชพืช 

จํานวนเกษตรกรที่มีพฤติกรรมการ
ใชสารเคมี(%) 

ลักษณะสุขภาพภายนอก  
โรค

ประจําตัว 

ความถี่ของการเจ็บปวย 
(คร้ัง/ป) 

โรคที่พบมาก
ในเกษตรกรที่
ฉีดสารเคมี
กําจัดวัชพืช 
ตําบลหงาว 

ใช
ถุง
มือ 

ใช
รองเทา
บูท 

แวนตา
นิรภัย 

ผา
ปด
จมูก
ปาก 

เล็บ
มือ 

เล็บเทา ผิว หนัง
มือ 

ผิวหนัง
เทา 

 
1-2 

 
3-4 

ตั้งแต 
5 คร้ัง
ข้ึนไป 

6.6 
 

100 
 

0 
 

6.6 
 

เปน
จุดสี
ดําๆ
ตรง
โคน
เล็บ 

เล็บ
กรอน
เขาถึง
เน้ือ 
 

ผิวไม
สมํ่าเสมอ 
 

ผิวหนัง
ตกกระ 
แหง
แตก
เปนขุย 

 

ความดัน
โลหิตสูง 

83.34 
 

16.67 
 

- 
 

-โรคปอด 
-โรคระบบ
ทางเดิน
หายใจ 
-โรคความดัน
โลหิตสูง 
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ตารางท่ี 4  ขอมูลผลเลือดของเกษตรกรในหมูบานตําบล 
               หงาว อําเภอเทิง  จังหวดัเชียงราย  ประจําป  2555 

3.5 ศึกษาลักษณะทางเคมีของดินในสวนยางพาราที่ใชสารเคมี  
 
ตารางท่ี 7 แสดงลักษณะทางเคมีของดินในสวนยางพาราที่ใช 
              สารเคมีและไมใชสารเคมี 

 
3.3 ศึกษาสิ่งมีชีวิตในสวนยางพาราที่ใชสารเคมีในการปราบวัชพืช 
 
ตารางท่ี 5  แสดงผลการศึกษาสิ่งมีชีวิตในสวนยางพาราที่ใช 
   สารเคมีในการปราบวัชพืช 

 
3.4 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของดินในสวนยางพาราที่ใช
สารเคมี 
 
ตารางท่ี 6 ลักษณะทากายภาพของดินในสวนยางพาราที่ใชและ 
   ไมใชสารเคมี 

 
 

 
คาเฉลี่ย pH คาเฉลี่ย  N คาเฉลี่ย  P คาเฉลี่ย  K 

สวน
ใช

สารเค
มี 

สวน
ไมใช
สารเค
มี 

สวน
ใช

สารเค
มี 

สวน
ไมใช
สารเค
มี 

สวน
ใช

สารเค
มี 

สวน
ไมใช
สารเค
มี 

สวน
ใช

สารเค
มี 

สวน
ไมใช
สารเค
มี 

6.7 5.7 ต่ํา ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

สูง ปาน
กลาง 

สูง 

 
3.6 ศึกษาโครงสรางของดินในสวนยางพาราใชสารเคมี 
 
ตารางท่ี 8  แสดงลักษณะโครงสรางของดินในสวนยางพาราที่ใช 
    สารเคมี 

สวน 
รูปรางของ

ดิน 
ขนาดของดิน สีของดิน เนื้อดิน 

คารบอเนต
อิสระในดิน 

สวนที่
ใช
สารเคม ี

เปนกลอง
แบบไมมี
รูปทรงที่
แนนอน 

เสนผาน
ศูนยกลาง
ประมาณ 1.5-
5เซนติเมตร 

สีน้ําตาล
แกม
เหลือง 

ยากที่จะบีบ 
ไมสามารถ
ปนดินให
เปนกอน
กลมไดมือ 
เปนมันเมื่อถ ู

มีฟองแกส
เกิดขึ้น
มาก 

สวนที่
ไมใช
สารเคม ี

คลายกอน
ขนมคุกกี้ที่
แตกรวน 

เสนผาน
ศูนยกลาง
ประมาณ 0.5-
2 เซนติเมตร 

สีน้ําตาล
เขม 

สามารถปน
ดินเปนกอน
กลมได 

ฟองแกส
เกิดขึ้น
เล็กนอย 

 
3.7 การเสวนาเกษตรกรที่ปลูกสวนยางพาราในเขตพื้นที่  ต. หงาว 
อ. เทิง จ. เชียงราย 
 
ตารางท่ี 9  แสดงความคิดเห็นของเกษตรกรตอการใชและไมใช 
   สารเคมีในการปราบวัชพืช 
 

ประเด็น ความคิดรวบยอดที่ไดรับ 
การใชสารเคมีเกิดผลดี
หรือผลเสียอยางไร 
 
 
 
 

ผลดี 
-สะดวก รวดเร็ว  
-ตนทุนต่ํา 
ผลเสีย 
-สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
-สงผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว 
-สงผลตอความมั่นคงทางครอบครัว 

การไมใชสารเคมีเกิดผลดี
หรือผลเสียอยางไร 

ผลดี 
-ส่ิงแวดลอมของชุมชนดีในระยะยาว 
-สุขภาพเกษตรกรดี 
-เกิดความมั่นคงทางครอบครัว 
ผลเสีย 
-ตนทุนสูง 
-ใชเวลามาก 

กลุมศึกษา
สารพิษใน
เลือด 

อาชีพ 

ผลการตรวจหาสารพิษในเลือด  (%) 

ไม
ปลอดภัย 

มีความ
เส่ียง 

ปลอดภัย ปกต ิ

    

เกษตรกรที่
ใชสารเคมี
ในการปราบ

วัชพืช 

ปลูกสวน
ยางพารา 

41.3  58.7 0.1 0 

ชาวนา 
52.6 47.76 0 0 

เกษตรกรที่
ไมใช
สารเคมี 

ปลูกสวน
ยางพารา 

18.74 51.45 24.91 4.9 

ชาวนา 21.54 68.23 8.5 1.73 

มวลเฉลี่ยพืช
คลุมดินสวนใช
สารเคมี 
(g/m2) 

มวลเฉลี่ยพืช
คลุมดินสวนไม
ใชสารเคมี
(g/m2) 

คาเฉลี่ย
ผลตาง
มวลพืช
คลุมดิน 

รอยละ
ของพืช
คลุมดิน
สวนใช
สารเคมี 

รอยละ
ของพืช
คลุมดิน
สวนไม
ใช
สารเคมี 

คาเฉลี่ย
สิ่งมีชีวิต
ในดิน
สวนใช
สารเคมี 
(ตัว/m2) 

คาเฉลี่ย
ของ
สิ่งมีชีวิต
ในดิน
สวนไม
ใช
สารเคมี 
(ตัว/m2) 

หญา
สด 

หญา
แหง 

หญา
สด 

หญา
แหง 

13 73 140 95 81 7.41 100 6 35 
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4. สรุป และอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาการใชสารเคมีในการปราบวัชพืชในสวน
ยางพาราพบวา เกษตรกรสวนใหญเปนผูชาย  ทํานาเปนอาชีพหลัก 
เลือกที่จะใชสารเคมี รอยละ 96 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยสวนมาก
มีทัศนคติเกี่ยวกับการใชสารเคมีในระดับปานกลาง มีการใช
เหมือนกันในแตละหมูบาน  ซ่ึงเปนการบอกตอๆ  กันโดยไมได
ศึกษาวิธีการใช  หรือสารตกคางที่หลงเหลือในส่ิงแวดลอมอยาง
แทจริง นิยมใช   กัมม็อคโซล และไกลโค โดยความแตกตางของ
ราคามากถึง 600 บาท/ไร  จึงเปนอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกษตรกร
เลือกใชวิธีการปราบวัชพืชในสวนยางพาราหรือในการทํา
การเกษตรอื่นๆ  

จากการตรวจเลือดผลเลือดของเกษตรกรที่ใชสารเคมีใน
การปราบวัชพืชมีคาเฉลี่ยในระดับ ไมปลอดภัย และมีระดับความ
เส่ียงที่สูงกวาเกษตรกรที่ไมใชสารเคมีแตในขณะเดียวกันเกษตรกร
ที่ไมใชสารเคมีก็ยังตรวจพบความไมปลอดภัยและความเส่ียงของ
สารเคมีในกระแสเลือด  เม่ือสัมภาษณเกษตรกรที่ปลอดภัยและ
ปกติพบวา  100%  ปลูกผักกินเอง  สวนเกษตรกรที่พบความไม
ปลอดภัยในกระแสเลือดและกลุมเส่ียง จะเปนผูใชสารเคมีโดยเฉลี่ย
ปละ  2  ครั้งและไมไดปลูกผักกินเอง  และอาชีพทํานามีสารเคมีใน
กระแสเลือดมากกวาปลูกยางพาราเนื่องจากการทํานาใชสารเคมี  
100 %  และมีความถี่เฉลี่ยการใช  5  คร้ัง/ป  ในขณะที่สวน
ยางพาราใชเฉลี่ย  2  คร้ัง/ป  ในขณะที่เกษตรกรที่ไมใชสารเคมียัง
ไมปลอดภัยและมีความเสี่ยงในกระแสเลือดสูง 

ส่ิงมีชีวิตในสวนยางพาราที่ใชสารเคมีไมใชสารเคมี 
พบวา ส่ิงมีชีวิตสวนใหญจะพบในสวนที่ไมใชสารเคมี    ลักษณะ
ทางกายภาพของดินในสวนยางพาราที่ไมใชสารเคมี พบวา 
คาเฉลี่ย อุณหภูมิดิน และอุณหภูมิอากาศ แตกตางกันเล็กนอย  
สวนคาเฉลี่ยความชื้นในดินของสวนที่ไมใชสารเคมี มีความชื้น
มากกวา  

สวนที่ใชสารเคมี และความยืดตัวของดินในสวนที่ไมใช
สารเคมีมีความยืดตัวของดินมากกวาสวนที่ใช ปริมาณธาตุอาหาร
หลักในดิน และคา pH พบวาสวนที่ใชสารเคมีมีคาเฉลี่ยของคา pH  
ไมเหมาะกับการเจริญเติบโตของตนยางพารา ซ่ึงโดยเฉลี่ยตน
ยางพาราจะชอบคา  pH  5.4-5.7 และปริมาณธาตุอาหารหลักสูง
กวาสวนที่ใชสารเคมี  ซ่ึงแสดงวาคา  pH  และปริมาณธาตุอาหารที่
อยูในดิน  สวนหน่ึงนาจะมาจากการมีพืชคลุมดิน  ซ่ึงทําใหธาตุ
อาหารระเหยชากวาปกติ  และเกิดการดูดซึมเขาสูดินไดมากกวา
เน่ืองจากมีความชื้น  สวนสวนใชสารเคมีไมมีพืชคลุมดินทําใหดิน
ขาดความชื้น  แข็งสงผลใหธาตุอาหารที่ใสใหกับตนยางพาราระเหย 

ไปกับอากาศเร็วกวาปกติ  ซ่ึงอาจจะสงผลใหการ
เจริญเติบโตของตนยางพาราและเสียคาใชจายไปโดยเปลา
ประโยชน 

โครงสรางของดิน พบวา สวนที่ใชสารเคมี มีดินที่ มี
รูปรางที่ไมแนนอน ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.5-5  ซ.ม. 
มี สี นํ้าตาลแกมเหลือง  บีบแตกยากและหลังจากตรวจสอบ
คารบอเนตอิสระในดินมีฟองแกสเกิดข้ึน แตสวนที่ไมใชสารเคมีเกิด
ฟองเพียงเล็กนอย ดินมีรูปรางคลายขนมคุกกี้ แตกรวน มีขนาดเสน
ผานศูนยกลางประมาณ  0.5-2 เซนติเมตร มีส้ีนํ้าตาลเขม สามารถ

ปนดินเปนกอนกลมได แสดงวาโครงสรางของดินสวนใชสารเคมี
แข็ง ไมรวนซุย ซึงสอดคลองกับผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพ
และสิ่งมีชีวิตที่อยูในดิน  

เกษตรกรทราบผลเสียที่เกิดข้ึน  แตยังเลือกที่จะใช
สาเหตุจากความสะดวก สบาย เม่ือผูวิจัยพูดถึงความมั่นคงทาง
ครอบครัว เกษตรกรทุกรายเกิดภาวะเครียดที่สงผลกระทบตอ
ลูกหลาน  ดังน้ันการเสวนาเปนการเสนอทางเลือกใหกับเกษตรกร
ในตําบลหงาว ในการเลือกที่จะใชสารเคมีหรือไมใช 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. การศึกษาปริมาณธาตุอาหารหลักในดินของพืชใน
สวนยางพารา จะตองเปนสวนยางที่ผานการ 
ใสปุยยูเรีย มาแลวอยางนอย 2 เดือน 

2. ควรมีนักวิชาการเกษตรใหความรูเกี่ยวกับการกําจัด
วัชพืชในสวนยางพารา และสงเสริมการ 
ปราบวัชพืชโดยไมใชสารเคมีอยางเหมาะสม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนทุน จากโครงการยุววิจัย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดรับคําปรึกษาและ
ชี้แนะ ตลอดจนได รับการเอื้อเฟออุปกรณ และสถานที่ จาก 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
 
เอกสารอางอิง 
 

[1] การกําจัดวัชพืชโดยไมใชสารเคมีในสวนยางพารา. ออนไลนจาก 
: http://www.yangpantae.com/forums/ index.php?topic=447.0 
สืบคนวันที่  13 /02/2556. 
 

[2] จุไรพร ไชยะ.  ภัยรายใกลตัว. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพฤดี, 
พ.ศ. 2549.   
 

[3] ธนากร  มีทรัพย.  องคประกอบดิน. กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพยสมศักดิ์, พ.ศ. 2549. 
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บทคัดยอ  
 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการพัฒนาเบาะ
ยางพาราสุขภาพ,  ศึกษาการผลิตเบาะยางพาราที่มีข้ีเลื่อยเปนสาร
ตัวเติม โดยแปรปริมาณ ดังน้ี 0, 2.5, 5.0 และ 7.5 phr  ศึกษา
ความพึงพอใจและสุขภาพของผูใช และศึกษาตนทุนการผลิตเบาะ
ยางพารา ผลการศึกษาพบวา มีผูปวยที่มีอาการปวดหลัง ปวดเอว  
ขาชา เปนตน  ยางฟองน้ําที่ไมมีปริมาณของข้ีเลื่อยมีผิวเรียบ ฟอง
ยางขนาดเล็ก แตยางฟองนํ้าที่มีปริมาณข้ีเลื่อย 2.5 และ 5 phr 
ฟองอากาศมีขนาดใหญข้ึน ผิวหยาบและแข็ง มีสีนํ้าตาล  และยาง
ฟองนํ้าที่มีปริมาณข้ีเลื่อย 7.5 phr  ผิวมีลักษณะรวนและไมเกาะ
เปนเน้ือเดียว  การเติมข้ีเลื่อย ทําใหเกิดการหดตัวมากกวายาง
ฟองนํ้าที่ไมมีการเติมข้ีเลื่อย   เปอรเซ็นตการยุบตัวเพิ่มข้ึนมากข้ึน
ตามปริมาณข้ีเลื่อย  ผลความพึงพอใจของผูใชเบาะยางพารา พบวา
พึงพอใจในระดับดีมากจํานวน 15 คน (รอยละ 60)  ผลวิเคราะห
ตนทุนวัตถุดิบ พบวา การใชสารตัวเติมข้ีเลื่อย 25%  ทําใหราคา
ลดลงประมาณ 16 บาท ตอกิโลกรัม  
 
1. บทนํา 
 

 จากนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่การปลูกยาง ตาม
โครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายไดและความมั่นคงของเกษตรกร
ระยะที่ 1 (2546- 2549) หรือโครงการยางลานไร ทําใหเกษตรกร
ภาคเหนือตอนบนมีความตื่นตัว และตัดสินใจเลือกยางพารามาเปน
พืชหลักยางพารา   ยางรัดของผลิตภัณฑกีฬา และของเลนเด็กที่ทํา
จ ากกา รปร ะ เมิ นศั กยภาพการผลิ ตย า งพาร า ในจั งหวั ด      
เชียงใหม พบวา ศักยภาพในการผลิตยางพาราจํานวน 607,627 ไร 
แบงเปนพื้นที่ที่ใหผลผลิต 250- 400 กก./ไร/ป จํานวน 309,252 ไร
และพื้นที่ที่ให   ผลผลิต 200- 250 กก./ไร/ป จํานวน 298,375 ไร 
 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร โดยสวนเศรษฐกิจ
การยางรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดศึกษาศักยภาพการ
ผลิตผลิตภัณฑยางในประเทศไทยพบวามีผลิตภัณฑยางหลายชนิด
ที่ผลิตโดยผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมเยาเชน เบาะ
ยางพารา ลูกโปงยาง  รองเทายางและพื้นรองเทา ดอกไมประดิษฐ  
ลูกบอล  จากยาง ซ่ึงผลิตภัณฑเหลาน้ี  แมยังมีมูลคาการผลิตและ
การสงออกโดยรวมนอย แตก็ไมควรถูกละเลย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เม่ือพิจารณาในแงมุมของการสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอมและการเพิ่มความหลากหลายของการผลิตผลิตภัณฑยาง 
สวนการจัดซ้ือจัดจางและการกอสรางในหนวยงานของภาครัฐก็มี
สวนตอการสงเสริมการใชผลิตภัณฑยางที่ผลิตไดในประเทศเชนกัน 
 เปนที่นาสังเกตวาในชวงไมกี่ปที่ผานมานี้ มีผูเขามา
ปรึกษาแพทยทางกระดูกและขอ เกี่ยวกับอาการปวดหลัง ซ่ึงถือได
วาเปนอาการที่พบบอยที่สุดของผูปวยที่มาพบแพทยทางศัลยกรรม

กระดูก และตองเขารับการฟนฟู ทํากายภาพบําบัดจํานวนมากขึ้น
เ ร่ือยๆ ทั้งหญิงและชาย ที่อยู ในชวงของวัยทํางานและ การ
ดํารงชีวิตประจําวันที่พบเปนประจํา  ไดแก  อาการปวดหลัง ปวด
เอวขาชาจากหมอนรองกระดูก   ปวดเอวจากกลามเนื้อ หมอนรอง
ทับเสนกระดูก  อาการ  ปวดหลัง จะเปนภาวะที่ไมอันตรายรายแรง
แตกอใหเกิดความเจ็บ ปวด และอาจเปนอาการปวดหลัง ปวดเอว
เร้ือรังได สวนใหญเปนคนที่ตองทํางานนั่งทํางานเปนเวลานาน ๆ 
บางคนมีอาชีพเปนพนักงานบริษัท  พนักงานบัญชี นอกเหนือจากนี้
ก็ไดแก  หนุมๆ สาว ๆ ที่ชอบในการเลนกีฬาที่มีความเสี่ยงตอ
อาการปวดหลัง เชน กอลฟ เทนนิส บาสเกตบอล ฟุตบอลกับ 
พนักงานนวด (แผนไทย) คนทํางานตามโรงงาน ที่ตองน่ังหรือยืน
นานๆ หรือ แมกระทั่งแมบานที่ทําความสะอาดตามสถานที่ตาง ๆ 
ที่ตองกมๆ เงย ๆ เปนเวลานาน ๆ 
 เบาะยางพาราชวยบริหารกลามเ น้ือและเอ็นของ
กลามเน้ือหลัง กระดูกคอ Vertebrae, กระดูกสะโพกถึงกะโหลก
ศีรษะ, หมอนรองกระดูก, กระดูกหนาอก Thorax ปองกันอาการ 
ปวดเอวเรื้อรังหรือมะเร็งไขสันหลังได และจากขอมูลกลุมอาชีพใน
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมพบวาสวนใหญประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับหัตถกรรม เชน จักสานไมไผและเส่ือออน งานแกะสลัก ทอ
ผาฝาย กระเปาจักสาน เปนตน   ซ่ึงอาชีพเหลานี้ตองกม ๆ เงย ๆ
และนั่งเปนเวลา นาน ๆ ทุกวัน   
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 สํารวจความตองการใชเบาะยางพารา 
 1. ทําแบบสอบถามความตองการใชเบาะยางพารา 

 2. นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจากโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพประจําตําบลหนองแกว อําเภอหางดงจังหวัด

เชียงใหมและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลหนองตอง 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  

 3. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล 

 

2.2 ศึกษาและผลิตเบาะยางพารา 
วัสดุอุปกรณ 

 ใช 60 % นํ้ายางขนแอมโมเนียสูง, 10 % โพแทสเซียม
โพลิเอต (Potassium Oleate), 50 % กํามะถัน (Sulpher), 50% 
ZDEC (Zinc diethyl dithiocarbamate)  50%ZMBT (Zinc-2-
mercapto benzothiazole), 50%CPL(Wingstay L)   33 % DPG 
(Dophenyl guanidine), 50 % ZnO (Zinc Oxide) 25 %SSF 
(Sodium silicofluoride) และ25 % ข้ีเลื่อย (Sawdust)  
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 ใชเครื่องชั่งดิจิตอล, ตูอบเครื่อง, ปนฟอง, หมอน่ึง, เตา
แกส, นาฬิกาจับเวลา, เบาพิมพ ขนาด 14 x 14 x7 cm, บีกเกอร 
200 ml, ไมพาย, ชอนและถวยเล็ก 

 
ตารางท่ี 1 สูตรนํ้ายางผสมสารเคมีสําหรับใชในการตียางฟองน้ํา 

สารเคมี น้ําหนักแหง (phr) 
60 % นํ้ายางขนแอมโมเนีย
สูง  

100  

10 % โพแทสเซียมโพลิเอต  1  
50 % กํามะถัน  2.5  
50 % ZDEC  1  
50 % ZMBT  1  
50 % CPL  1  
33 % DPG  0.8  
50 % ZnO  5 
25 % SSF  4  
25 % ข้ีเลื่อย  4 

วิธีการทํายางฟองน้ํา 
 1. ชั่งนํ้าหนักนํ้ายางขนแอมโมเนียสูงและสารเคมี ตาม
สูตร        

2. เตรียมข้ีเลื่อยเปนสารเคมีดิสเพสชั่น  (Dispersion) 
เปนเวลา 168 ชั่วโมง ดวยเครื่องบดแบบลูกกลิ้ง (Ball mill) และ
แปรปริมาณ   สารตัวเติม 0, 2.5, 5 และ 7.5 phr  
 3. ปนนํ้ายางขนไลแอมโมเนีย ปนความเร็วระดับ 1, 3 
นาที           

4. ใสสบูโพแทสเซียมโอลิเอต   ปนความเร็วระดับ 1, 1 
นาที 

 5. ใส ZMBT, ZDEC, กํามะถัน และCPL ตามลําดับ ปน
ความเร็วระดับ 1, 4 นาที จากนั้น ปนความเร็วระดับ 4, 4 นาที 

 6. ใส DPG ปนความเร็วระดับ 1, 1 นาที 
  7. ใส ZnO ปนความเร็วระดับ 1, 1 นาที 
  8. ใส SSF ปนความเร็วระดับ 1, 1 นาที 

 9. เทใสเบาพิมพ ขนาด 16 x 16 x6.5 cm. จากนั้นคง
รูปดวยการนึ่งดวยไอนํ้า โดยใชเวลา 40 นาที 
 10. ลางสารเคมีดวยนํ้า แลวนําไปผ่ึงใหหมาด แลวนําไป
อบอุณหภูมิ 70 องศา เปนเวลา 22 ชั่วโมง 
 11. สังเกตชิ้นงานดูลักษณะการยุบตัว ซ่ึงจากสูตร
ขางตนนําชิ้นงานตรวจสอบโดยการตัดฟองน้ําเปนชิ้นเล็กๆ ดู
โครงสรางดวยการถายรูปจากกลองถายรูปเพื่อดูลักษณะ
โครงสราง รูพรุนของยางฟองน้ํา ถามีรูพรุนมาก ทําใหยาง
ฟองนํ้าเกิดการยุบ 
 12. ทดสอบหาค าความหนาแนน  ทดสอบหาค า
เปอรเซ็นตการยุบตัวเน่ืองจากการอัด และทดสอบคาเปอรเซ็นต
การหดตัวและ การยุบตัวของฟองนํ้า  
 13. ทําการทดลองซ้ําอีก   2 คร้ัง 
 14. เปลี่ยนปริมาณสารตัวเติม เปน 0, 2.5, 5, 7.5 phr 

 15. ทําเปนผลิตภัณฑเบาะยางพาราโดยการนํายาง
ฟองนํ้าที่ผลิตไดขนาด 16 x 16 x 6.5 cm.   จํานวน 6 ชิ้น มาตอ
กัน จะไดเบาะยางพาราขนาด 45 x 30 x 6.5 cm จากนั้นหุมเบาะ
ยางพาราตามเนื้อผาที่ตองการ 
 

2.3 สํารวจความพึงพอใจในการใชเบาะยางพารา 
            ทําแบบสอบถามเพื่อที่จะสอบถามความพึงพอใจและ

สุขภาพของผูใชเบาะยางพาราจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลหนองแกวและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองตอง 

อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
1.  

2.4 ศึกษาตนทุนการผลิตเบาะยางพารา 
          คํานวณตนทุนการผลิตของเบาะยางพารา 1 อันตอ

ปริมาณนํ้ายางที่ใชและวัสดุอุปกรณเปรียบเทียบราคากับเบาะรอง

น่ังในทองตลาด 

 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1 สํารวจความตองการใชเบาะยางพารา 
ขอมูลการสํารวจผูปวยในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในเขต                 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม แสดงดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แผนภูมิแสดงการประกอบอาชีพของผูปวยที่เขารับการ 

รักษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
  

จากรูปที่ 1 พบวา ผูปวยอยูในชวงอายุระหวาง 40-49 ป 
มีนํ้าหนักระหวาง 50-59 กิโลกรัม  เปนผูหญิง 15 คน ผูชาย 10 คน 
มีพฤติกรรมการทํางานคลาย  ๆ  กัน  คือ  แตละคนมีอาชีพ
เกษตรกรรม 5 คน คาขาย 3 คน รับจาง 4 คน และหัตถกรรม 13 
คน 
 

3.2 ผลการผลิตเบาะยางพารา 
      3.2.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของฟองน้ํา 

                3.2.1.1 ลักษณะผิวหนาตัดของยางฟองน้ําที่มีปริมาณ

ข้ีเลื่อยตางกันผลการทดสอบหาคาความหนาแนน 
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รูปท่ี 2 ลักษณะผิวหนาตัดของยางฟองน้ําที่มีปริมาณข้ีเลื่อยตางกัน 

(ก.) 0 phr (ข.) 2.5 phr (ค.) 5 phr (ง.) 7.5 phr 
  

จากรูปที่ 2 พบวาลักษณะผิวหนาตัดของยางฟองน้ํา

ธรรมชาติ ภาพ (ก.) ฟองนํ้าที่ไมมีสารตัวเติมข้ีเลื่อย พบวาฟองนํ้ามี

สีเหลืองออน มีผิวเรียบ ฟองยางละเอียดขนาดของฟองอากาศมี

ขนาดเล็ก ขนาดของฟองยางมีความสม่ําเสมอกระจายทั่ว ภาพ (ข.) 

แสดงฟองนํ้าที่เติมข้ีเลื่อย 2.5 phr พบวาสีของฟองนํ้าเปนสีนํ้าตาล

ออน มีผิวหนาไมเรียบ ขนาดของฟองยางสม่ําเสมอ ภาพ (ค.) 

แสดงฟองน้ําที่เติมข้ีเลื่อย 5 phr พบวาฟองน้ําเปนสีนํ้าตาล ผิว

หยาบ ฟองนํ้ามีขนาดใหญ (ง.)  แสดงฟองน้ําที่เติมข้ีเลื่อย 7.5 phr 

พบวาฟองน้ํามี สีนํ้าตาลเขม ผิวหยาบ   เน้ือฟองนํ้าตรงกลางรวน

ไมยึดติดกัน มีลักษณะของฟองยางไมชัดเจน ฟองนํ้ายุบตัวเปนแอง

โคงเห็นไดอยางชัดเจน 
         

3.2.2 ผลการทดสอบหาคาความหนาแนน (Density 
test)  
  

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบหาคาความหนาแนน  
 

 
จากตารางที่ 2 ข้ีเลื่อยมีผลทําใหความหนาแนนของยาง

ฟองนํ้าเพิ่มข้ึน โดยที่ความหนาแนนของยางฟองน้ําที่ไดจากการ
ทดลอง อยูในชวง 0.09-0.23 g/cm3 และที่ปริมาณข้ีเลื่อยที่ 7.5 
phr มีคาความหนาแนนมากที่สุดคือ 0.23 g/cm3 ซ่ึงมีคาใกลเคียง
กับการศึกษาของ  วิธาร พันธศิริวิโรจน [5] ซ่ึงพบวา คาความ
หนาแนนของยางฟองน้ําที่เตรียมไดจากกระบวนแบบดันลอป มี
คาความหนาแนนอยูระหวาง 0.16-0.20 g/cm3 

 ดังน้ัน ความหนาแนนของยางฟองน้ําที่ไดพบวา ยาง
ฟองนํ้ามีคาเพิ่มมากขึ้นเม่ือเติมข้ีเลื่อยและในปริมาณข้ีเลื่อย 5 
phr พบวามีความหนาแนนที่สุด 

3.2.3 ผลการทดสอบหาคาเปอรเซ็นตการยุบตัว
เนื่องจาก การกดอัด (Compression set) 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบหาคาเปอรเซ็นตการยุบตัวเน่ืองจาก 
     การกดอัด  

ปริมาณข้ีเลื่อย 
Compression set 

(%) 
0 phr 21.86 

2.5 phr 37.60 
5 phr 21.20 

7.5 phr 46.4 

 จากตารางที่ 3 แสดงผลของขี้เลื่อยตอเปอรเซ็นตการ
ยุบตัวเน่ืองจากการอัด (Compression set) พบวา เปอรเซ็นต
การยุบตัวเน่ืองจากการกดอัดมีแนวโนมลดลง เม่ือเติมข้ีเลื่อยใน
ปริมาณ 5 phr พบวา   มีเปอรเซ็นตการยุบตัวเน่ืองจากการกด
อัดนอยที่สุด คือ   21.20 % หมายความวาที่ปริมาณข้ีเลื่อย 5 
phr เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเสียรูปหลังจากการกดอัด
นอยที่สุด 

             3.2.4 ผลการทดสอบคาเปอรเซ็นตการหดตัวและการ
ยุบตัวของฟองนํ้า  
 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบคาเปอรเซ็นตการหดตัวและ การยุบตัว     
              ของฟองน้ํา 

  
 จากจากตารางที่ 4 พบวา การหดตัวและการยุบตัวของ
ยางฟองน้ําเพิ่มข้ึนตามปริมาณของสารตัวเติม ซ่ึงสอดคลองกับ
การศึกษาของอาซีซันและคณะ[อาจเปนเพราะวา เม่ือปริมาณข้ี
เลื่อยเพิ่มข้ึนฟองยางจะแข็งตัวเร็วข้ึน และเวลาที่ใชในการเจล (Gel 
time) นอยลงจนตองรีบเทใสเบาพิมพ ฟองอากาศที่เกิดข้ึนจึงมี
ขนาดใหญหรือฟองอากาศเกิดการรวมตัวกันเปนขนาดใหญ และ
จัดเรียงตัวกันอยางไมสม่ําเสมอ เม่ือผานการวัลคาไนซดวยไอน้ํา
และอบแหงแลว ฟองอากาศจากการเจลที่รวดเร็วจึงเกิดการยุบตัว  
อีกเหตุผลหน่ึงที่ทําใหการยุบตัวและหดตัวสูงข้ึนตามปริมาณสารตัว
เติม อาจมาจากการผสมสารตัวเติมเขาไปในน้ํายางแลวทําให
เปอรเซ็นตของเน้ือยางในนํ้ายางมีนอยลง เพราะมีสวนของสารตัว
เติมเขาไปแทนที่  ซ่ึงสารตัวเติมอาจเกาะกันเองหรือตกตะกอนได
มากกวาอนุภาคของยาง การหดตัวและการยุบตัวของยางฟองน้ําจึง
เพิ่มข้ึน 
 
 
 

ปริมาณขี้เลื่อย มวลเฉลี่ย 
 (กรัม) 

ความหนาแนน 
(กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร) 

0 phr 100.46 0.08 
2.5 phr 102.14 0.09 
5 phr 107.04 0.10 

7.5 phr 110.93 0.17 

ปริมาณข้ีเลื่อย การหดตัว (%) การยุบตัว (%) 
0 phr 10.62 10.77 

2.5 phr 11.50 15.38 
5 phr 11.87 23.07 

7.5 phr 12.5 50.76 
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รูปท่ี 3 ยางฟองน้าํ ขนาด 16 x 16 x 6.5 ซม. 
 

      3.2.5 การคิดตนทุนราคาวัตถุดิบ 
              

ตารางท่ี 5 ตนทุนราคาวัตถุดิบ 

  
จากตารางที่ 5 พบวายางฟองนํ้าที่ไมเติมข้ีเลื่อยจํานวน                    

1 กิโลกรัม   มีตนทุนราคาวัตถุดิบอยูที่ประมาณ 165.5 บาท และ

ยางฟองนํ้าที่เติมข้ีเลื่อย 5 phr มีตนทุนราคาวัตถุดิบอยูที่ประมาณ                

149.5 บาท ซ่ึงจะมีราคาวัตถุดิบลดลง 16 บาทตอกิโลกรัม การเติม                   

ข้ีเลื่อยทําใหผลิตภัณฑยางฟองน้ํามีสมบัติเดนคือคาความแข็งตัว                   

การยุบตัวเ น่ืองจากการกดอัด  และราคาวัตถุดิบลดลง  แต

เปอรเซ็นตการหดตัวและการยุบตัวเพิ่มข้ึน กระบวนการผลิตยาก

ข้ึนผลิตภัณฑมีสีนํ้าตาล ไมเหมาะเปนชิ้นงานที่ตองการความ

สวยงาม เหมาะเปนผลิตภัณฑประเภทเบาะ หรือเฟอรนิเจอรที่มี

การหุมดวยผา หนังหรือเสนใยสังเคราะห 
 

3.3 ผลความพึงพอใจในการใชเบาะยางพารา 
 ผลสํารวจความพึงพอใจจากผูปวยโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพในเขตอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม แสดงในรูปที่ 4 
 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 4 แผนภูมิแสดงขอมูลความพึงพอใจของผูใชเบาะยางพารา 

  
จากรูปที่ 4 พบวา หลังจากที่ผูทดลองใชเบาะยางพารา

แลว   ผลที่ไดสําหรับความพึงพอใจในการใชเบาะยางพารา พบวา

ผูใช15 คน มีความพึงพอใจระดับดีมาก ผูใช 10 คนพึงพอใจระดับดี 

และไมมีผูใช   พึงพอใจในระดับพอใชในการใชเบาะยางพารา  

 เม่ือพิจารณาถึงผูใชเบาะยางพารามีความพึงพอใจระดับ

ดีมากคิดเปน รอยละ 60 เน่ืองจากเบาะยางพาราเปนอุปกรณที่ชวย                 

ลดอาการปวดหลังของผูปวย  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิ จัยของ                 

ปญญาภัทร ภัทรกัณทากุล ไดศึกษาคนควาผลการใชนวัตกรรมที่

นอนยางรถเพื่อปองกันแผลกดทับในผูปวยที่มีความเสี่ยงตอการ

เกิดแผลกดทับ พบวา กลุมควบคุมที่ใชที่นอนลมไฟฟาและกลุม

ทดลองใชนวัตกรรมที่นอนยางรถพบวาไมมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติและความพึงพอใจของผูปวยและญาติที่มีตอ

นวัตกรรมที่นอน ยางรถ รอยละ 88.13 แสดงใหเห็นวานวัตกรรมที่

นอนยางรถสามารถใชปองกันแผลกดทับไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถนําไปประยุกตใชในผูปวยเร้ือรังที่มีความเสี่ยงตอแผลกด

ทับที่บานไดโดยใชรวมกับแนวปฏิบัติในการปองกันแผลกดทับ 

ทั้งน้ีเบาะยางพาราเพื่อสุขภาพสามารถชวยลดอาการปวดหลังของ

ผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพซึ่งมีอาชีพ

หัตถกรรม 
 

3.4 ตนทุนการผลิตเบาะยางพารา 
 ราคาเฉลี่ยของการทําเบาะยางพารา 149.5 บาทรวมกับ

คาเย็บเบาะยางพารา 100 บาท รวมเปนราคาตนทุนการผลิตเบาะ

ยางพารา เปนเงิน 249.5 บาทและจากการเปรียบเทียบราคาใน

ตลาด พบวา เบาะยางพาราเพื่อสุขภาพที่เติมสารตัวเติมมีราคา 

249.5 บาท โดยขณะที่เบาะยางพาราแบบทั่วไปมีราคาเริ่มตนที่     

399 บาทข้ึนไป ดังน้ันเบาะยางพารา เพื่อสุขภาพจึงถูกกวา เบาะ

ยางพาราแบบทั่วไป 149.5 บาท คิดเปนรอยละ 60.04 

 

ตารางท่ี 6 ตนทุนวัตถุดิบ 

 

สารเคมี 
น้ําหนัก
แหง 
(phr) 

ราคา 
(บาท/กิโลกรัม) 

60 % นํ้ายางขนแอมโมเนีย
สูง  

100 120 

10 %โพแทสเซียมโพลิเอต 1.5 12 
50 % กํามะถัน 2.5 60 
50 % ZDEC 1 156 
50 % ZMBT 1 192 

สารเคมี 
น้ําหนัก
แหง 
(phr) 

ราคา 
(บาท/กิโลกรัม) 

50 %CPL 1 350 
33 % DPG 0.8 324 
50 % ZnO 5 216 
12.5 % SSF 1 60 
25% ข้ีเลื่อย (Sawdust) 1 5 
ยางฟองน้ําที่ไมเติมข้ีเลื่อย 113.8 165.5 
ยางฟองน้ําที่เติมข้ีเลื่อย 5 
phr 

114.8 149.5 
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4. สรุป และอภิปรายผล 
 

4.1  ความตองการใชเบาะยางพารา 
 จากการศึกษาตาม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในเขต
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  ไดขอมูลความตองการใชเบาะ
พารา ดังน้ี ผูปวยอยูในชวงอายุระหวาง 40-49 ป มีนํ้าหนักระหวาง 
50-59 กิโลกรัม  เปนผูหญิง 15 คน ผูชาย 10 คน มีพฤติกรรมการ
ทํางานคลาย ๆ กัน คือ แตละคนมีอาชีพเกษตรกรรม 5 คน คาขาย 
3 คน รับจาง 4 คน และหัตถกรรม 13 คนเพราะในเขตอําเภอหาง
ดงมีผูที่มีปญหาเกี่ยวกับอาการปวดหลังปวดเอว  ขาชาจากหมอน
รองกระดูก ปวดเอวจากกลามเน้ือ หมอนรองทับเสนกระดูก  เปน
ตน ซ่ึงอาชีพเหลานี้ตองน่ังหรือยืนทํางานเปนเวลานานๆ กมๆเงยๆ
เปนเวลานานๆ ทุกวัน 
 

4.2 ผลการทําเบาะยางพารา 
       4.2.1 คุณสมบัติทางกายภาพของฟองน้ําลักษณะผิว 
หนาตัดของยางฟองน้ําที่มีปริมาณข้ีเลื่อยตางกันลักษณะผิวหนาตัด
ของยางฟองน้ําที่ทําการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของ
ขนาดเซลล โดยใชกลองดิจิตอล พบวา ยางฟองน้ําที่ไมมีปริมาณ
ของข้ีเลื่อยมีผิวเรียบ ฟองยางขนาดเล็ก สวนยางฟองน้ําที่มีปริมาณ
ข้ีเลื่อย 2.5 และ  5 phr ฟองอากาศมีขนาดใหญข้ึน ผิวหยาบและ
แข็ง มีสีนํ้าตาล ยางฟองน้ําที่มีปริมาณข้ีเลื่อย 7.5 phr ผิวมีลักษณะ
รวนและไมเกาะเปนเน้ือเดียว 

4.2.2 ผลการทดสอบหาคาความหนาแนน ความ
หนาแนนของยางฟองน้ําที่ไดพบวา ยางฟองน้ํามีคาเพิ่มมากข้ึนเม่ือ
เติมข้ีเลื่อยและในปริมาณข้ีเลื่อย 5 phr พบวามีความหนาแนนที่สุด 

4.2.3 ผลการทดสอบหาคาเปอร เ ซ็นตการยุบตัว
เน่ืองจากการกดอัด การเติมข้ีเลื่อยทําใหคาการยุบตัวเน่ืองจากการ
กดอัดมีแนวโนมลดลง โดยที่ฟองนํ้าที่มีการเติมข้ึเลื่อย 5 phr มีคา
การยุบตัวจากการกดอัดนอยที่สุด 

4.2.4 ผลการทดสอบคาเปอรเซ็นตการหดตัวและการ
ยุบตัวของฟองนํ้าในยางฟองน้ําที่มีการเติมข้ีเลื่อย ทําใหเกิดการหด
ตัวมากกวายางฟองน้ําที่ไมมีการเติมข้ีเลื่อย และการหดตัวเพิ่มมาก
ข้ึนตามปริมาณข้ีเลื่อยที่มากข้ึนดวยนอกจากนี้ยังพบวา เปอรเซ็นต
การยุบตัวเพิ่มข้ึนมากขึ้นตามปริมาณข้ีเลื่อยที่มากข้ึน   

4.2.5 การคิดตนทุนราคาวัตถุดิบ ยางฟองนํ้าที่ไมเติมข้ี
เลื่อยจํานวน 1 กิโลกรัม มีตนทุนราคาวัตถุดิบอยูที่ประมาณ 165.5 
บาท และยางฟองนํ้าที่เติมข้ีเลื่อย 5 phr   มีตนทุนราคาวัตถุดิบอยู
ที่ประมาณ   149.5 บาท ซ่ึงจะมีราคาวัตถุดิบลดลง 16 บาทตอ
กิโลกรัม 
 

4.3 ความพึงพอใจในการใชเบาะยางพารา 
       หลังจากที่ผูใชทดลองใชเบาะพาราในระยะเวลา 1 เดือน 
พบวาผูใชมีความพึงพอใจในระดับดีมากจํานวน 15 คนคิดเปน               
รอยละ 60 และมีความพึงพอใจในระดับดี 10 คนคิดเปนรอยละ 40                      
ในการใชเบาะยางพาราเพื่อสุขภาพ 
 

4.4 ตนทุนการผลิตเบาะยางพารา 
 จากการ คํานวณตนทุนราคาวัตถุดิบพบวาการผลิตยาง             
ฟองนํ้า 1 กิโลกรัม ถาใชสารตัวเติม 25% ข้ีเลื่อย ปริมาณ 5 phr 
ตนทุนราคาวัตถุดิบจะลดลงประมาณ 16 บาทตอกิโลกรัมและจาก
การเปรียบเทียบราคาในตลาด พบวา เบาะยางพาราเพื่อสุขภาพที่
เติมสารตัวเติมถูกกวา เบาะยางพาราแบบทั่วไป 149.5 บาท คิด
เปนรอยละ 60.04 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

- 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิ จัยน้ีได รับการสนับสนุนทุนการวิ จัยจาก 
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ระบบเกบ็กักความรอนพลังงานแสงอาทิตยดวยสารเปลี่ยนสถานะสําหรับตูอบยางพาราแผน 
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บทคัดยอ  
 

โครงงานนี้จะศึกษาประสิทธิภาพในการเก็บกักความ
รอนของตูอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตยที่ใชพาราฟนเปนวัสดุ
เก็บกักความรอน  ศึกษาการแหงของยางแผนและความคุมทุนใน
การใชหองอบแหงชนิดเก็บกักความรอน  โดยใชพาราฟน 120 
กระปอง ผลการทดลองพบวา พาราฟนคายความรอนใหกับตูอบ 
ทําใหอุณหภูมิไมลดลงอยางรวดเร็ว พาราฟนคายความรอนใหกับ
ยางแผน 2,089.6 kJ และพิจารณาตามรอยละความชื้นของยางแผน
ตามมาตรฐานอาหารที่แหงเปนหลัก สามารถอบแหงยางแผนที่มี
ความชื้นเร่ิมตน 86.1 % จนเหลือความชื้น 0.1 % ภายในเวลา 4 
วัน ไดยางแผนที่มีสีสมํ่าเสมอ  
 
1. บทนํา 
 

ในภาคเหนือตอนบน เกษตรกรกําลังใหความสนใจปลูก
ยางพารา ซ่ึงถือวาเปนพืชทางเลือกอีกทางหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม
นับวาเปนอีกพื้นที่หน่ึงที่มีการปลูกยางพาราเนื่องจากลักษณะภูมิ
ประเทศของจังหวัดเชียงใหมน้ันสามารถปลูกยางพาราได เพราะ
ยางพาราเปนพืชที่สามารถปลูกไดในทุกภาคของประเทศไทย  ใน
การอบยางแผนรมควัน  พบวาเตาอบยางแผนรมควันมีสภาพเกา มี
ขนาดหองเผาไหมเล็ก ประกอบกับมีพื้นที่ถายเทความรอนที่เกิด
จากการเผาไหมของเชื้อเพลิงกับอากาศที่นําออกจากหองอบยาง
แผนรมควันไมสมดุลกัน ความรอนสวนใหญจึงสูญเสียไปกับกาซที่
ไหลออกจากปลองควันหรือทางประตูหองรมยาง ทําใหเกิดการ
ส้ินเปลืองเชื้อเพลิง ที่ผานมาพบวายางแผนกวา 20 % เปนยางดอย
คุณภาพ เน่ืองจากลมรอนในหองรมยางไมสมํ่าเสมอ ในขณะที่ยาง
แผนตองการความรอนเพียง 40-60 องศาเซลเซียสเทานั้น 
นอกจากนี้การนํายางแผนพาดไวบนราวในโรงเรือน รอการจําหนาย 
ทําใหแผนยางมีเห็ดราขึ้นที่แผนยางจะทําใหแผนยางขายไดราคา
ต่ําลง ดังน้ันการอบยางแผนใหแหง มีความชื้นของแผนยางได
มาตรฐานจึงมีความสําคัญตอคุณภาพของยางแผน 

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล  ไดวิจัยและพัฒนาโรงอบยางแผน
พลังงานแสงอาทิตย  มีขนาดความจุ 15 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงเปนโรง
อบยางแผนตนแบบ พบวาเหมาะสําหรับเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงสภาพ
อากาศมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงกวาทางภาคใตและภาคตะวันออก ซ่ึง
จะทําใหยางแผนดิบแหงสนิท และในขณะอบยางแผนในโรงอบยาง 
ชวยปองกันละอองฝนในวันที่ฝนตก สามารถนํายางแผนดิบเขาอบ
ไดสูงถึงวันละ 180 แผน ในสภาพอากาศที่อุณหภูมิภายนอกสูงเกิน 
36oC ภายในโรงอบจะสูงถึง 49-52oC สามารถอบยางแผนดิบให
แหงไดภายใน 3-4 วัน ทําใหยางแผนดิบมีความชื้นไมถึง 1 % จึง

ไดยางแผนดิบที่มีคุณภาพดี สีสวย (จะมีสีเหลืองสวยกวายางแผน
ดิบที่ทําใหแหงดวยวิธีอื่น)  

ไมข้ึนราและเก็บรอจําหนายไดนาน และหากนํายางแผน
ดิบดังกลาวไปรมควัน จะใชเวลาในการรมเพียง 1 วัน เทานั้น ทําให
ลดตนทุนการรมควันไดถึง 3 เทา 

ในเวลากลางคืนตูอบยางพาราจะมีการคายความรอนที่
สะสมในเวลากลางวัน แตความรอนที่ไดอาจไมเพียงพอและไม
สมํ่าเสมอ ดังน้ันจึงไดมีแนวคิดที่จะกักความรอนในตูอบแหงโดย
ศึกษาหาวัสดุที่สามารถเปนตัวนําในรูปแบบที่สามารถเปลี่ยน
สถานะได เพื่อนํามาใชเปนตัวเก็บกักความรอนในตอนกลางคืนและ
จากผลการศึกษาโครงการยุววิจัยยางพารา เร่ือง  การศึกษาการกัก
เก็บความรอนสําหรับตูอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตยพบวา 
ประสิทธิภาพในการเก็บกักความรอนของวัสดุ 3 ชนิด ไดแก ทราย 
นํ้าและพาราฟน พบวาพาราฟนใหคาปริมาณความรอนมากที่สุด[1]   
คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดวาจะประยุกตหลักการของการเปลี่ยนสถานะ
ของสาร เพื่อใหความรอนพอเพียงตออบยางและมีอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อเปนการลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

จากความสําคัญและเหตุผลดังกลาวขางตนคณะผูวิจัยจึง
มีแนวคิดที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการเก็บกักความรอนของตูอบ
ยางพาราพลังงานแสงอาทิตยที่ใชพาราฟนเปนวัสดุ  การแหงของ
ยางแผนและความคุมทุนในการใชหองอบแหงชนิดเก็บกักความ
รอน 

 
2. วิธีการ 
 

1. ศึกษาวิธีการอบแหงยางแผนในจังหวัดเชียงใหม 
ขอขอมูลจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง

จังหวัดเชียงใหมและใชวิธีการสํารวจโดยออกแบบสอบถามการ
อบแหงยางแผน 
 

2. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุกักเก็บความรอน 
ปริมาณท่ีใชและภาชนะบรรจุวัสดุกักเก็บความรอนท่ี
เหมาะสม 

การทดลองแบงไดเปน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
การทดลองเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของ

พาราฟนและความชื้นของยาง  เพื่อหาปริมาณที่เหมาะสมในการที่
จะนําไปเปนวัสดุเก็บกักความรอนในตูอบพลังงานแสงอาทิตย และ
การทดลองเพื่อวัดประสิทธิภาพของตูอบพลังงานแสงอาทิตยที่ได
ปรับปรุงข้ึนทั้งที่ใชและไมใชวัสดุในการเก็บกักความรอน โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
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 ก .ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและหาปริมาณที่
เหมาะสมของพาราฟน 

1. หาปริมาณที่ เหมาะสมของตัวกักเก็บความรอน 
ตองการใหตัวเก็บความรอนหลอมเหลวไดที่อุณหภูมิบรรยากาศ 
ในชวง 40 – 55 องศาเซลเซียส 

2. ชั่งพาราฟนจํานวน 100 กรัม นําพาราฟนที่ชั่งใสใน
บีกเกอรขนาด 250 ml แลวนําไปวางบน Hot plate ใหความรอนจน
หลอมละลายกลายเปนของเหลว 

3. จากนั้นตั้งทิ้งไวจนพาราฟนแข็งตัว แลวคอยเอาไป
ตมเพื่อหาจุดหลอมเหลวใหมโดยใชเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิของ
จุดหลอมเหลว 

4. หาประสิทธิภาพการคายความรอนของตัวเก็บกัก
ความรอน โดยนําตัวเก็บความรอนจากการทดลองขอ 1.  มาให
ความรอน จนกลายเปนของเหลวที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 

5. นําตัวเก็บความรอนที่มีอุณหภูมิ 80 องศา ไปจับเวลา
เพื่อหาการลดลงของอุณหภูมิ โดยบันทึกผล การทดลองในทุก 1 
นาที ในหน่ึงชั่วโมงแรก แลวจับเวลาทุก 5 นาทีหลังจากผานหน่ึง
ชั่วโมงผานไป 

6. จับเวลาจนกวาตัวเก็บความรอนมีอุณหภูมิเหลือ
เทากับอุณหภูมิหอง จึงหยุดบันทึกผล 

7. นําพาราฟนจากการทดลองไปทดลองที่แสงแดด
ธรรมชาติจริง ทดสอบการละลายโดยนําพาราฟน 100 g ใสในบีก
เกอร ขนาด 250 ml นําตัวเก็บความรอนไปตากแดดโดยดูวาตัวกัก
เก็บความรอนจะสามารถละลายไดจริงในอุณหภูมิเทาใดในหนวย
องศาเซลเซียส 

 8. วัดการคายความรอนกับตูอบจําลองในสภาวะที่
ตางกัน  นําพาราฟน 100 g ใสในบีกเกอรขนาด 250 ml ไปวางใน
สภาวะที่ตางกันโดยจําลองตูอบในวันแรกใชตูอบจําลอง 4 ใบ ใช
เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิภายนอกตูอบ 

 9. นําแผนโฟมมาเพื่อวางตูอบจําลองใบที่ 1ที่ทําจาก
กระจกหนา 3 มิลลิเมตร กวาง 10 น้ิว ยาว 10 น้ิว สูง 15 น้ิว แลว
ใสเทอรโมมิเตอร เขาไปเพื่อวัดอุณหภูมิภายใน 

10. ตูอบใบที่ 2 ขนาดเทาตูใบที่ 1 แลวใสบีกเกอรที่มี
สารกักเก็บความรอน 100 g เขาไปพรอมกับเทอรโมมิเตอร 

11. ตูใบที่ 3 ใชตูขนาดเดียวกับตูใบที่ 1 โดยนําสังกะสี
พนสีดําวางทํามุม 16 องศา ไวภายในแลวใสตัวเก็บความรอนเขา
ไปพรอมกับเทอรโมมิเตอร 

12. ตูใบที่ 4 ใชอุปกรณเหมือกับตูใบที่สาม แตนําตู
ขนาด 11*11*16 น้ิว มาครอบอีกชั้น จากนั้นทําการเก็บขอมูลของ
อุณหภูมิของเทอรโมมิเตอรแตละอันใน ทุก 10 นาทีจนถึง 14.00 น. 
จึงคอยเก็บขอมูลทุก 20 นาที โดยเริ่มเก็บขอมูล ตั้งแต 9.00 น. ถึง 
16.00 น. 

13.ออกแบบภาชนะบรรจุพาราฟน การทดลองนี้จะใช
กระปองนํ้าอัดลมขนาดมาตรฐานทั่วไปที่เปนวัสดุเหลือใช โดยมี
เสนผาศูนยกลาง 6.5 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร มีปริมาตร 325 
ml เปนภาชนะบรรจุพาราฟน นําไปวางไวบริเวณแผงดานบนใต
หลังคาของตูอบและวางกระปองโดยวางเรียงไวดานลางในแผงรับ
แสงอาทิตย 

ข. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุกักเก็บความ
รอน ปริมาณที่ใชและภาชนะบรรจุวัสดุกักเก็บความรอนที่เหมาะสม 

1. นําชุดอุปกรณวัดอุณหภูมิ ไปติดตั้งในตูอบที่จุดตางๆ 
ดังน้ี 

- ชองวางใตแผงรับแสงอาทิตย 
- ภายในหองอบ 

และใชเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิสภาพแวดลอมขณะทําการทดลอง 
 2. นําพาราฟน 1 กระปองไปหาคาความรอนที่คาย
ออกมา โดยใชสูตร                              แทนมวลของนํ้า
ปริมาณ 0.32 kg อุณหภูมิเปนหนวยเคลวิน ซ่ึงจะไดคาความรอนที่
คายออกมาตอ พาราฟน    1 กระปอง  
 3. นําแผนยาง 1 แผนที่รีดเปนแผนแลวมาใสในตูอบแหง 

4. นําตัวกักเก็บความรอนที่เราสรางข้ึนไปใสในแผงรับ
แสงอาทิตย โดยมีสวนประกอบดวยกระปองอะลูมิเนียมบรรจุ
พาราฟน จํานวน 120 กระปอง 

5. จากน้ันนําตูอบไปทําการทดลองอบโดยการนําไปรับ
แสงแดด ตั้งแตเวลา 8.00 – 16.00 น. แลวทําการเก็บขอมูลของ
อุณหภูมิแตละจุดทุกสามสิบนาที โดยทําการเก็บขอมูลเปนเวลาส่ี
วัน 

6. นําขอมูลที่ไดไปทําการเขียนกราฟอุณหภูมิเทียบกับ
เวลาแลวทําการวิเคราะหขอมูลที่ได 

 
ข. ศึกษาการแหงของยางแผนในหองอบแหงที่มีระบบ

กักเก็บความรอน   
1. สรางตูอบยางแผนพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 

60×60×100 ลูกบาศกเซนติเมตร โดยเพิ่มระบบเก็บกักความรอน
ดวยพาราฟน ใน Solar collector  

2. ทดลองกับยางแผนจํานวน 1 แผน โดยใช solar 
collector ตอเขากับชุดเก็บกักความรอนจากกิจกรรมที่ 2 ไดความ
รอนที่จายใหตูอบแหง 

3. วางยางแผนบนตาชั่งดิจิตอลวัดนํ้าหนักที่เปลี่ยน 
แปลงตามเวลา บันทึกผล ทําการทดลองซ้ําอีก 2 คร้ัง 
 4. คํานวณหาอัตราการแหงของยางแผน 
      5. พิจารณาสมบัติทางกายภาพของยางแผน โดยสังเกต 
สี  นํ้ าหนักของยางแผน  เป รียบเที ยบกอนอบและหลั งอบ 
เปรียบเทียบกับยางแผนที่ตากแหงโดยธรรมชาติ  
             6.  นํายางแผนสวนหน่ึงไปหาค าความชื้น เ ร่ิมตน
มาตรฐาน AOAC (1995) ถวยละ 10 กรัม จํานวน 2 ถวย  อบแหง
ที่อุณหภูมิ 65 °C เปนเวลา 72 ชั่วโมง   วิเคราะหผลและสรุปผล 
 

ค. ศึกษาความคุมทุนในการใชหองอบแหงที่มีระบบกัก
เก็บความรอน      
 ออกแบบตูอบแหงสําหรับเกษตรกร โดยใชความรูที่
ไดมา ราคาวัสดุเก็บกักความรอน ประเมินคาใชจายในการอบแหง 
เปรียบเทียบกับคาใชจายการอบดวยวิธีเดิมของชาวบาน คํานวณ
ราคาตอการอบยางแผน 1 คร้ัง บันทึกผล 
 
 

Q = mc (T1 – T2) 
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3. ผลการทดลอง 
 

3.1 ผลการศึกษาวิธีการอบแหงยางแผนในจังหวัดเชียงใหม 
จากการศึกษาขอมูลในครั้งน้ี ไดขอขอมูลจากสํานักงาน

กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดเชียงใหมและใชวิธีการ
สํารวจโดยออกแบบสอบถามการอบแหงยางแผนโดยขอมูลที่ไดคือ 
ในพื้นที่อําเภอฝางและอําเภอสันปาตองที่สามารถกรีดยางไดจะใช
วิธีตากบนราวธรรมดาในโรงอบยางและโรงอบยางแผนพลังงาน
แสงอาทิตย 
 
3.2  ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุกักเก็บความ
รอน ปริมาณท่ีใชและภาชนะบรรจุวัสดุกักเก็บความรอนท่ี
เหมาะสม 
 
ก. สมบัติพาราฟน 

 

 
รูปท่ี 1 ตัวกักเก็บวามรอนคายความรอนภายใน 1 วัน 

 
จากผลการทดลองพบวา พาราฟนเร่ิมหลอมเหลวที่

ประมาณ 41 องศาเซลเซียส โดยเริ่มหลอมเหลวบริเวณรอบ
กระปองเปนเสนรอบวง เม่ือพาราฟนไดรับความรอน พาราฟนจะ
คอยๆดูดหรือกักเก็บพลังงานความรอนน้ันไวโดยการเปลี่ยนสถานะ 
 จากนั้นเม่ืออุณหภูมิภายนอกลดลง วัสดุจะคอยๆคาย
ความรอนหรือพลังงานออกมาจนกระทั่งระบบเขาสูสมดุลกับ
สภาพแวดลอม ความรอนที่ไดจากสารเปลี่ยนสถานะ จากการ
คํานวณดังภาคผนวก ข. มีคา 17.4 kJ ตอสารเปลี่ยนสถานะ  1 
กระปอง    ดังน้ันพาราฟน 120 กระปอง  จะคายความรอนใหกับ
ยางแผน 2,089.6  kJ 
 
ข.  กราฟ 2 อุณหภูมิในตูอบพลังงานแสงอาทิตย 

 
รูปท่ี 2 อุณหภูมิในตูอบ 

 
 

 

 
 

รูปท่ี 3 อุณหภูมิของตูอบใน 1 วัน 09.00 น. ถึง 16.00  
 
ข. ผลการศึกษาการแหงของยางแผนในหองอบแหงที่มีระบบกัก
เก็บความรอน   
 
ตารางท่ี 1 อุณหภมิูเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ 
   อุณหภูมิจากการทดลองในแตละครั้ง 
 

 
 
 
 
 
จากตารางที่ 1  แสดงใหเห็นอุณหภูมิเฉลี่ยของการ

ทดลองที่วัดจากสิ่งแวดลอมมีคาระหวาง  38.60  -  38.90  และ
อุณหภูมิเฉลี่ยของการทดลองที่วัดจากแผงรับรังจากดวงอาทิตยสี
ดานบนมีคาระหวาง  53.60  -  54.20  อุณหภูมิเฉลี่ยของการ
ทดลองที่วัดจากแผงรับรังสีจากดวงอาทิตยดานลางมีคาระหวาง  
58.00  -  63.20  และอุณหภูมิเฉลี่ยของการทดลองที่วัดภายใน
ตูอบแหงมีคาระหวาง  40.00  -  40.10 

 

 
รูปท่ี 4 อุณหภูมิในการทดลองแตละครั้ง 

 
รูปที่ 4 แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิที่วัดไดภายในแผงรับ

รังสีจากดวงอาทิตยมีคาสูงที่สุด อุณหภูมิภายในแผงรับรังสีจากดวง
อาทิตยดานบน อุณหภูมิภายในตูอบแหง และอุณหภูมิที่วัดไดจาก
ส่ิงแวดลอมมีคานอยลงตามลําดับ 
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รูปท่ี 5 อัตราการแหงของยางแผน 
 

จากกราฟรูปที่ 5  เม่ือนํายางแผนไปตากในตูอบที่มี
ระบบกักเก็บความรอนดวยสารเปลี่ยนสถานะพบวา   ยางแผนจะ
เร่ิมแหงจากขอบทั้ง 4 ดานเขามาดานในของแผนยาง  พิจารณา
ตามรอยละความชื้นของยางแผนตามมาตรฐานอาหารที่แหงเปน
หลัก  มีคาความชื้นเร่ิมตน  75.18 % อัตราการแหงลดลงจนยาง
แผนมีคา    รอยละความชื้นในแผนยาง 0.1% ภายในเวลา 4 วัน 
ยางแผนดิบจะมีความสะอาดตลอดแผน มีความยืดหยุนดี และมีลาย
ดอกเดนชัด มีสีสมํ่าเสมอตลอดแผน 

  
 
 
 
 
 
 

(ก)  

 
 
 
 
 
 

(ข) 
รูปที่ 6 (ก) ยางแผนดิบที่ยังไมไดตาก (ข) ยางแผนที่ตากแลว 

 
จากรูปที่ 6 (ก) เปนยางแผนที่ยังไมไดตากจะมีลักษณะสี

ขาว ขุน และมีกลิ่นเล็กนอย และภาพ (ข) จะเห็นวายางแผนที่ตาก
แลวจะมีสีเหลืองสม่ําเสมอ มีลายดอกเดนชัด มีความยืดหยุนดี 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาพบวา การอบแหงยางแผนจะใชวิธีตาก 
บนราวธรรมดาในโรงอบยาง  และโรงอบยางแผนพลังงาน
แสงอาทิตย และจากผลการทดลองพบวาพาราฟนเร่ิมหลอมเหลวที่
ประมาณ 41 องศาเซลเซียส โดยเริ่มหลอมเหลวบริเวณรอบ
กระปองเปนเสนรอบวง เม่ือพาราฟนไดรับความรอน พาราฟนจะ
คอยๆดูดหรือกักเก็บพลังงานความรอนน้ันไวโดยการเปลี่ยนเฟส 
พาราฟนจะคายความรอนใหกับยางแผน  2,089.6 kJ และพบวา
ยางแผนจะเร่ิมแหงมาเรื่อยๆ จนมีความชื้นในแผนยาง 0.1% มี
ความยืดหยุนดี และมีลายดอกเดนชัด มีสีสมํ่าเสมอตลอดแผน และ
ตูอบที่ไมมีวัสดุกักเก็บความรอนมีตนทุนราคาวัตถุดิบอยูที่ประมาณ 

2,540 บาท และตูอบที่มีวัสดุกักเก็บความรอนมีตนทุนราคาวัตถุดิบ
อยูที่ประมาณ 2,120 บาท  ซ่ึงตางกัน 420 บาท คิดเปนรอยละ 
16.53 % 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

นํารูปแบบของตูอบพลังงานแสงอาทิตยระบบกักเก็บ
ความรอนดวยสารเปลี่ยนสถานะไปใชในการอบแหงผลิตภัณฑ
ตางๆได  เชน อบยางพารา, อบสมุนไพร, อบผลไม ฯลฯ ซ่ึงถือเปน
วิธีการถนอมอาหารไดดี 
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การยับยั้งเชือ้ราโรคใบจุดนูนของตนยางพาราโดยใชสารสกัดจากพืชสมุนไพร 
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โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย ตําบลศรีภมิู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

*E-mail: ann290318@yahoo.com 
 
บทคัดยอ  
 

ความชื้นสัมพัทธสูง ทําใหเชื้อรา  C. gloeosporioides 
เจริญเติบโตและกอการระบาดของโรคใบจุดนูนในตนยางพารา 
เกษตรกรสวนมากกําจัดเชื้อราน้ีดวยสารเคมี เชน chlorothalonil 
พืชสมุนไพร คือ ขา ใบชะพลู และเปลือกมังคุด ถูกนํามาสกัดดวย
การคั้นสด และการสกัดดวยตัวทําละลาย 3 ชนิดคือ เฮกเซน เอ
ทานอล เมทานอล พบวา สารสกัดจากเปลือกมังคุดที่สกัดดวยตัว
ทําละลายเมทานอล มีเปอรเซ็นตการยับยั้งดีที่สุด 66.77 % การลด
ความเขมขนของสารสกัดทําใหประสิทธิภาพการยับยั้งลดลงดวย 
 
1. บทนํา 
 

ยางพาราถือเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยและมี
อัตราการปลูกกลายางพาราเพิ่มข้ึนในภาคเหนือซ่ึงมีความชื้นสูงใน
ฤดูฝนและหนาว จากการออกพื้นที่สํารวจสวนยางพาราในเขต
อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย พบปญหาที่เกิดกับกลายางพาราคือ
เกิดโรคใบจุดนูนบนใบ ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคใบจุดนูน ที่เกิดจาด
เชื้อรา  C. gloeosporioides  

จากการสอบถามเกษตรกรผูปลูกยาง พบวาสวนมากใช
การกําจัดโดยสารเคมี ซ่ึงอาจทําใหเกิดการตกคางของสารเคมีได
และมีผลเสียตอไปในระยะยาว คณะผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงปญหาน้ีและ
ไดทําการสืบคนขอมูลตอพบวาพืชสมุนไพรไทยพ้ืนบานสามารถ
กําจัดเชื้อราได จึงไดทําการศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อรา C.  gloeosporioides  ที่เปนสาเหตุของโรคใบจุดนูนในตน
ยางพาราโดยใชสารสกัดจากสมุนไพรไทยพ้ืนบาน เพื่อเปนอีก
ทางเลือกหน่ึงในการใชกําจัดโรคใบจุดนูนแกเกษตรกรผูปลูก
ยางพารา    
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 เชื้อราและสารเคมีที่ใช 
 C.  gloeosporioides ไดรับความอนุเคราะหจากมหา 
วิทยาลัยเชียงใหม พืชสมุนไพรที่ใชในการทดลองคือขา ใบชาพลู 
และเปลือกมังคุด  โดยใชตัวทําละลาย คือ เฮกเซน เอทานอล เมทา
นอล  สารเคมีที่ใชในการทดลองคือ chlorothalonil    
 

2.2 การทดสอบประสิทธิภาพของสกัดสารจากพืชสมุนไพร   
   สารสกัดจาก ขา ใบชาพลู และเปลือกมังคุดดวยการคั้น
สดและการสกัดดวยตัวทําละลาย 3 ชนิดคือ เฮกเซน เอทานอล เม
ทานอล โดยวิธีการแชยุย ที่ไดจากการเตรียมสารสกัดปริมาตร 100 
ไมโครลิตรเกลี่ยลงบนผิวหนา PDA ทิ้งไว 24 ชั่วโมง นําเชื้อราถาย
ลงตรงกลางจานเพาะเชื้อทิ้งไวเปนเวลา 15 วัน วัดความยาวเสน
ผานศูนยกลางโคโลนีและหาคาเฉลี่ย ทําการทดลองชุดละ 5 ซํ้า 

 
2.3 การคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อรา  

นําสารสกัดจากพืชสมุนไพรแตละชนิดที่มีประสิทธิภาพดี
ที่สุดจากการทดลองตอนที่ 1 นํามาทดสอบหาคา MIC (minimal 
inhibition concentration) เปรียบเทียบกับการใชคลอโรทาโลนิล 
โดยวิธี macro broth dilution technique โดยการปรับความเขมขน
ของสารสกัดลดลง  2 เทาเรื่อยๆ นําสารสกัดปริมาตร 100 
ไมโครลิตรเกลี่ยลงบนผิวหนา PDA ทิ้งไว 24 ชั่วโมง นําเชื้อราถาย
ลงตรงกลางจานเพาะเชื้อทิ้งไวเปนเวลา 10 วัน วัดความยาวเสน
ผานศูนยกลางโคโลนีและหาคาเฉลี่ย ทําการทดลองชุดละ 5 ซํ้า  
 

2.4 การประเมินความคุมคาการใชสารสกัดสมุนไพรเปรียบเทียบ
กับคลอโรทาโลนีล 

คํานวณหารายจายในการทําสารสกัดเปรียบเทียบกับ
สารเคมีคลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) ที่เกษตรกรใช โดยหาผล
การศึกษา ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน คือเชียงราย  เชียงใหม 
และ ลําปาง 

 

2.5 การวิเคราะหขอมูล 
ดูจากเปอร เ ซ็นการยับยั้ งหากมีคามากแสดงวา มี

ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรามากตามไปดวย
คํานวณไดจากสูตร 

  
โดยที่      คือ ขนาดโคโลนีของเชื้อราชุดควบคุม 

คือ ขนาดโคโลนีของเชื้อราที่เจริญในสารสกัด 
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1 การทดสอบประสิทธิภาพของสกัดสารจากพืชสมุนไพร 
จากการทดลองจะไดวา เปลือกมังคุดที่สกัดดวยตัวทํา

ละลายเมทานอลมีประสิทธิภาพดีที่สุดในสวนของเปลือกมังคุด  ขา
ที่สกัดดวยตัวทําละลายเอทานอลมีประสิทธิภาพดีที่สุดในสวนของ
ขา และใบชะพลูที่สกัดดวยตัวทําละลายเอทานอลมีประสิทธิภาพดี
ที่สุดในสวนของใบชะพลู 

 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตการยับยั้งเชื้อราของสารสกัด 
   สมุนไพร 
ชุดการทดลอง คาเฉลีย่เปอรเซ็นตการยับยั้ง

เชื้อรา 

ชุดควบคุม 0.000 

เปลือกมังคุดเอทานอล 62.595 
เปลือกมังคุดเมทานอล 66.771 
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ชุดการทดลอง  คาเฉลีย่เปอรเซ็นตการยับยั้ง
เชื้อรา 

เปลือกมังคุดเฮกเซน 49.975 

เปลือกมังคุดคั้นสด 41.301 

ขาเอทานอล 50.035 
ขาเมทานอล 49.834 

ขาเฮกเซน 46.632 

ขาคั้นสด 43.610 

ใบชะพลูเอทานอล 55.290 

ใบชะพลูเมทานอล 41.090 

ใบชะพลูเฮกเซน 46.074 
ใบชะพลูคั้นสด 37.025 

 
3.2 การคาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อรา 

สารสกัดที่มีเปอรเซ็นตการยับยั้งเกิน 50 % ข้ึนไปคือ ขา
ที่สกัดดวยเอทานอลความเขมขน 100 % มีเปอรเซ็นตการยับยั้ง 
50.393 % ใบชะพลูที่สกัดดวยเอทานอลความเขมขนที่ 100 % และ 
50 % มีเปอรเซ็นตการยับยั้ง 68.216 % และ 64.040 % ตามลําดับ  
เปลือกมังคุดที่สกัดดวยเอทานอลที่ความเขมขน 100% 50 % และ 
25 % มีเปอรเซ็นตการยับยั้ง 71.686 %,  66.426 % และ      
50.199 % ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลีย่เปอรเซ็นตการยับยั้งเชื้อราของสารสกัด 
   สมุนไพรและคลอโรทาโลนิล ในความเขมขนตางๆ 

 
3.3 การประเมินความคุมคาการใชสารสกัดสมุนไพรเปรียบเทียบ
กับคลอโรทาโลนีล 

ตนทุนที่ใชใน 1 ไร การใชสารสกัดสมุนไพรจะใชตนทุน
ในการผลิตมากกวาในกรณีที่ตองซ้ือทรัพยากรทุกอยางมาจาก
ทองตลาด แตในความเปนจริงเกษตรกรสามารถเลือกใชทรัพยากร
ที่มีอยูไดโดยไมตองเสียคาใชจายอันเน่ืองมาจากเปนพืชสมุนไพร
พื้นบาน เม่ือไมมีการซ้ือพืชสมุนไพร ตนทุนในการทําสารสกัดก็จะ
ใกลเคียงกับการใชสารเคมี 

ตารางท่ี 3 ตนทุนการผลิตสารสกัดสมุนไพร เม่ือไมมีการซื้อพืช 
   สมุนไพร 

 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1 แสดงขนาดโคโลนีของเชื้อรา สารสกัดจากใบชะพลู 
เอทานอล  ความเขมขน 25 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 แสดงขนาดโคโลนีของเชื้อรา คลอโรทาโลนิล 
ความเขมขน 25 % 

 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

จากผลการทดลองจะพบวาการใชตัวทําละลายในการ
สกัดพืชสมุนไพรมีผลตอประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราตางกัน อาจ
เน่ืองมาจากการสกัดสารนั้นในตัวทําละลายตางชนิดกันซ่ึงสงผลตอ
การสกัดสารไดตางกัน  เปลือกมังคุดที่สกัดดวยตัวทําละลายเมทา
นอลมีประสิทธิภาพดีที่สุด สามารถใชความเขมขนที่ 50 % ในการ
ใชงานเพื่อลดตนทุนและเพื่อประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา ขาที่
สกัดดวยตัวทําละลายเอทานอลมีประสิทธิภาพดีที่สุด ความเขมขน
ที่นํามาใชไดคือ 100 % และใบชะพลูที่สกัดดวยตัวทําละลายเอทา

ความ
เขมขน 

คาเฉลีย่เปอรเซ็นตการยับยั้งเชื้อรา 

ขา    
เอทานอล 

ใบชะพลู
เอทานอล 

เปลือกมังคุด
เมทานอล 

คลอโร
ทาโลนีน 

100.000% 50.393 68.216 71.686 41.304 

50.000% 33.145 64.040 66.426 26.114 

25.000% 15.488 48.763 50.199 16.433 

12.500% 14.1526 29.548 22.267 10.226 

6.250% 12.416 17.494 7.0368 7.783 
3.125% 11.717 6.652 3.224 -1.845 

สาร 
ราคา 

 
ความ
เขมขน 

*จํานวน
คร้ัง/ไร 

ตนทุน
ทั้งหมด /

ไร 
คลอโรทา
โลนีน 

100 g.    
ราคา 75 
บาท 

0.2 g\ml 4 120 

ใบชะพลู   
เอทานอล 

เอทานอล 
ลิตรละ 250 
บาท 

100 % 2 250 

50% 250 

ขา             
เอทานอล 

เอทานอล 
ลิตรละ 250 
บาท 

100 % 3 250 

เปลือก
มังคุด         
เมธานอล 

เมธานอล 
ลิตรละ  225 
บาท 

100 % 2 225 
50% 2 225 
25% 3 225 
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นอลมีประสิทธิภาพดีที่สุด ความเขมขนที่นํามาใชไดคือ 50 % การ
ลดความเขมขนจะชวยในเร่ืองของการประหยัดตนทุน และสามารถ
ใช ได ในป ริมาณมากกว าความเขมขน สูง  แตทั้ ง น้ีต องดูที่
ประสิทธิภาพการยับยั้งวาความเขมขนต่ํากวานั้นใกลเคียงกับความ
เขมขนสูงเพียงใด นอกจากนั้นการทดลองดังกลาวยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของนิภาดา ประสมทองและจันธิรา ไชยาแจม  ในงานวิจัย
เร่ืองผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดตอการเจริญเติบโตของเชื้อรา 
Colletotrichum gloeosporioidesPenz. สาเหตุโรคแอนแทรคโนส
ของผลมะมวงพันธุนํ้าดอกไมและประสิทธิภาพของกระดาษผง
เปลือกมังคุดเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของโรคแอนแทรคโนสใน
ผลไมสงออก 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. การทดลองกับพืชสมุนไพรในทองถ่ินที่ยังไมมีใครได
ทําการทดลองเพื่อเปนฐานขอมูลตอไป 

2. ทําการทดลองในตนยางพาราที่สภาวะแวดลอมจริง 
3. เลือกใชตัวทําละลายที่ราคาถูกแตมีผลในการสกัดสาร

จากพืชสมุนไพรในระดับดี  
 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานนี้ไดรับความสนับสนุนจากโครงการยุววิจัย

ยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และไดรับ
ความปรึกษาและชี้แนะจาก คุณครู วัชราพร ฉลาด ครูที่ปรึกษา 
และ  นางสาว  วิลาสิ นี  แสงนาค  นักศึกษาปริญญาโท  คณะ
เกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ปรึกษา ตลอดจนไดรับการ
เอื้อเฟออุปกรณและสถานที่จาก โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
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กนกวรรณ  แสงศรีจันทร*, วิลาวรรณ คนึงคิด, อภิญญา จันจม , ศิริกัญญา กันทะเนตร  และณัฐวุฒิ ทิพยรักษ 

โรงเรียนภูซางวิทยาคม ตําบลภูซาง อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
*Email: unkanok@hotmail.co.th 

 
บทคัดยอ  
 

      นํ้ายางขนสามารถนําไปผลิตผลิตภัณฑตางๆ ไดหลาย
ชนิด ทั้งแบบจุมแบบพิมพและแบบหลอเบาพิมพ ซ่ึงสามารถเพิ่ม
รายไดใหเกษตรกรได    สามารถทําน้ํายางขนโดยการทําใหเกิด
ครีม  โครงการนี้ไดศึกษาวิธีการผลิตนํ้ายางขนแบบครีมสําหรับทํา
ผลิตภัณฑ ในระดับครัว เ รือน  พบวา  การทํา นํ้ายางขนจาก
กระบวนการครีมมิง  นํ้ายางสดพันธุ RRIT 251 มีระยะเวลาในการ
เกิดครีมภายในหนึ่งวัน เร็วกวาการใชนํ้ายางสดพันธุ RRIM 600 
ซ่ึงตองใชเวลา 15 วัน จึงเกิดการแยกชั้น การใชนํ้ายางสดพันธุ 
RRIT 251 และ RRIM 600 ไดนํ้ายางขน 53.00 % และ 41.00% 
ตามลําดับ เครื่องผลิตนํ้ายางขนแบบครีมที่ออกแบบยังไมสามารถ
นํามาใชผลิตนํ้ายางขนดวยกระบวนการครีมมิงได  
 
คําสําคัญ : นํ้ายางขน วิธีการครีมมิง 
 
1. บทนํา 
 

     จังหวัดพะเยา ปลูกยางพาราตั้งแตป พ.ศ.2533 จนถึงปจจุบัน
เกษตรกรสนใจปลูกยางพาราเปนจํานวนมากและขายผลผลิตใน
รูปแบบของยางแผน  จึงควรมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการนํา
นํ้ายางพารามาเพิ่มมูลคา  

นํ้ายางขน  สามารถนําไปผลิตผลิตภัณฑตางๆ ไดหลาย
รูปแบบ เชน ผลิตภัณฑจุมแบบพิมพ  ผลิตภัณฑยางฟองน้ํา   สาย
ยางยืดแบบกลม และผลิตภัณฑหลอเบาพิมพ   

นํ้ายางขนสามารถทําไดหลายวิธี  ไดแก   วิธีการระเหย
นํ้า  การใชเครื่องปน  การแยกดวยข้ัวไฟฟา และการทําใหเกิดครีม  

ในปจจุบันผูผลิตนํ้ายางขนสวนใหญในประเทศไทย  ใช
วิธีการทําน้ํายางขนโดยใชเครื่องปน ซ่ึงจะมีตนทุนในสวนของ
อุปกรณคอนขางสูง เหมาะกับโรงงานขนาดใหญ   

สวนการทําน้ํายางขนโดยการทําให เกิดครีม มีขอ
ไดเปรียบนํ้ายางขนที่เตรียมโดยวิธีอื่นๆ หลายประการ ไดแก การ
ใชอุปกรณเครื่องมือการผลิตที่งาย  สะดวกและมีราคาไมแพง ไม
ตองใชพลังงานสูง มีการสูญเสียสวนของเนื้อยางไปกับสวนของสกิม
เพียงเล็กนอย     
      โครงการนี้ ไดศึกษาวิธีการผลิตนํ้ายางขนแบบครีม เพื่อ
ใชสําหรับการผลิตนํ้ายางขนในปริมาณไมมาก สําหรับแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑตางๆ ไดในอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน  
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

   2.1 สารเคมีและวัตถุดิบ  
    1. นํ้ายางสดพันธุ RRIT251 และRRIM 600 จากสวน

ยางใน อ.ภูซาง จ.พะเยา  
      2. สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด(Ammonium 
Hydroxide Solution, NH4OH) ความเขมขน 29.5 %   
ความถวงจําเพาะ 0.899 
      3. ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Diammonium 
Hydrogen Phosphate,DHP) 

4. ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส (Hydroxy Ethyl 
Cellulose,HEC) 
  5. สารละลายกรดแอซิติก (Acetic Acid Solution 
,C2H4O2) 
  6. โพแทสเซียมโอลิเอต (Potassium Oleate) 
     
2.2  วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ 

อุปกรณที่ใช ประกอบดวย  เครื่องชั่งดิจิตอล (ความ
ละเอียดทศนิยม 2 ตําแหนง), เครื่องอบแหงลมรอน, เตาไมโครเวฟ 
(800 วัตต), เครื่องปนนํ้ายาง พรอมใบพัด  และทอ PVC พรอม
วาลวเปด – ปด 
 
 

3. วิธีการทดลอง    
 

3.1 การศึกษาวิธกีารทําน้ํายางขนจากกระบวนการครีมมิง 
      1. เก็บนํ้ายางสดจากสวนยางพาราประมาณ 5 กิโลกรัม 
นําน้ํายางสดมารักษาสภาพ โดยการเติมสารละลายแอมโมเนีย 
0.4% โดยนํ้าหนักนํ้ายาง 

2. นําไปหาคาเปอรเซ็นตของเน้ือยางแหง (Dry Rubber 
Content, %DRC) ดังน้ี ชั่งนํ้ายางสดในถวยแกว 0.85 g เอียงถวย
ไปมา เพื่อใหนํ้ายางกระจายทั่วถวย  นําไปอบในเตาอบไมโครเวฟ 
ปรับไปที่กําลังไฟ 800 วัตต นาน 3 นาที ทิ้งไวสักครูจนเย็น แลว
ลอกเอาเน้ือยางมาชั่ง เปอรเซ็นตเน้ือยางแหง คือ มวลของยางแหง
ที่ชั่งได × 100 

3. นําไปหาปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid 
content, TSC)  ดังน้ี  ชั่งจานแกวพรอมฝาปด  ชั่งนํ้ายางประมาณ 
2.5+0.5 กรัม ใสจานแกวพรอมฝาปดเปดฝาที่ปดออกเอียงจานไป
มาเพื่อให นํ้ายางกระจาย   นําไปอบที่อุณหภูมิ 100+2 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง ทําใหเย็นในโถดูดความชื้น อบซํ้าเปน
เวลา 15 นาที ทําใหเย็น และชั่ง ผลตางของน้ําหนักครั้งหลังและ
คร้ังกอนควรจะแตกตางกันไมเกิน 1 มิลลิกรัม ถาแตกตางกันก็ตอง 
 นําไปอบ และชั่งซํ้าอีก คํานวณตามสมการ  

             TSC (%) 
( )
( )⎥⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

A-B
A-C

× 100  

เม่ือ  A คือ นํ้าหนักของจานพรอมฝา 
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       B คือ นํ้าหนักของจานพรอมฝากับนํ้ายาง 
       C คือ นํ้าหนักของจานพรอมฝากับยางที่แหงแลว 
     

4. นําน้ํายางที่ไดมาลดปริมาณไอออนแมกนีเซียมโดย
การเติมไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.15 % โดยนํ้าหนักนํ้า
ยาง 
      5. เติมสารกอครีม คือ ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส  0.5% 
โดยนํ้าหนักเนื้อยาง รวมกับสารละลายโพแทสเซียมโอลเิอต 0.5% 
โดยนํ้าหนักเนื้อยาง 
  6. นํามากวนผสมกันตั้งทิ้งไว 7 วัน โดยวัดปริมาณเนื้อ
ยางแหง (DRC)ทุกวัน บันทึกผล 
       7. เม่ือครบ 7 วัน ทําการแยกชั้นนํ้าออก แลวนําน้ํายาง
ชั้นครีมไปเตรียมเปนนํ้ายางขนชนิดครีมชนิดแอมโมเนียสูง  (HA) 
โดยการใสแอมโมเนียลงในปริมาณ 0.7 %โดยนํ้าหนักนํ้ายาง 
       8. นําน้ํายางขนชนิดครีมไปทดสอบสมบัติตางๆ แลว
บันทึกผล 
 
3.2  การทําเครื่องผลิตน้ํายางขนแบบครีม 
      1. ออกแบบเคร่ืองผลิตนํ้ายางขนแบบครีม ดังรูป 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 เครื่องผลิตนํ้ายางขนแบบครีม 
 

2. เก็บนํ้ายางสดจากสวนยางพารา 40 กิโลกรัม นําน้ํา
ยางสดมารักษาสภาพ ดยการเติมสารละลายแอมโมเนีย 0.4% โดย
นํ้าหนักนํ้ายาง 

3.  นําไปหาคา TSC และ DRC  
4.  นําน้ํายางที่ไดเติมลงในถังที่ 1 เติมไดแอมโมเนียม

ไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.15 % โดยน้ําหนักนํ้ายาง กวน  15 นาที 
      5.  เติมสารกอครีม คือ ไฮดรอกซีเอทิลเซลลูโลส  0.5% 
โดยนํ้าหนักเนื้อยาง รวมกับสารละลายโพแทสเซียมโอลิเอต 0.5%
โดยน้ําหนักเนื้อยาง กวน 60 นาที 

6. เปดวาลวนํานํ้ายางจากถังที่ 1 ลงถังที่ 2 ตั้งทิ้งไว 7 
วัน  

7.  เปดวาลวถังที่ 2 เพื่อนําสวนชั้นลางซึ่งเปนหางน้ํายา
งออก แลวเก็บนํ้ายางขนสวนดานบนในถังที่ 3 แลวนําน้ํายางชั้น

ครีมไปเตรียมเปนนํ้ายางขนชนิดแอมโมเนียสูง (HA) โดยการใส
แอมโมเนียลงในปริมาณ 0.7 %โดยนํ้าหนักนํ้ายาง 
      8. นําน้ํายางขนชนิดครีมไปทดสอบสมบัติตางๆ แลว
บันทึกผล      
 
4. ผลการทดลอง 
 

4.1 การทําน้ํายางขนจากกระบวนการครีมมิง      
         เม่ือนําน้ํายางสด มารักษาสภาพดวยการเติมสารละลาย
แอมโมเนีย 0.4 % โดยนํ้าหนักนํ้ายางแลวนําน้ํายางที่ไดมาลด
ปริมาณไอออนแมกนีเซียมโดยการเติมไดแอมโมเนียมไฮโดรเจน 
ฟอสเฟต 0.15 % โดยน้ําหนักนํ้ายาง เติมสารกอครีมคือ ไฮดรอก-
ซีเอทิลเซลลูโลส  0.5 % โดยน้ําหนักเนื้อยาง รวมกับสารละลาย
โพแทสเซียมโอลิเอต 0.5 % โดยน้ําหนักเนื้อยางพบวาน้ํายางพันธุ 
RRIT 251 ซ่ึงเก็บจากสวนยางพาราในตําบลทุงกลวยอําเภอภูซาง  
จังหวัดพะเยา มีปริมาณของแข็งทั้งหมด (TSC)  40.32  %  และ
ปริมาณเนื้อยางแหง (DRC) 35.33 %   เม่ือนํามาทําน้ํายางขนดวย
กระบวนการครีมมิงแลวภายใน 1 วัน เกิดการแยกชั้นดานบนเปน
ชั้นยางลักษณะเปนของเหลวสีขาวชั้นลางเปนของเหลวขุนซ่ึงก็คือ
สวนของนํ้าที่แยกออกมาจากเนื้อยาง   เม่ือนําน้ํายางดานบนไปหา
เปอรเซ็นตเน้ือยางแหง (DRC) ไดผลดังตารางที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นํ้ายางพันธุ RRIM 600 ซ่ึงเก็บจากสวนยางพาราใน

ตําบลปาสัก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีปริมาณของแข็งทั้งหมด 
(TSC) 33.91 % และปริมาณเนื้อยางแหง (DRC) 28.67 %    เม่ือ
นํามาทําน้ํ ายางขนดวยกระบวนการครีมมิงแลวไม เกิดการ 
แยกชั้นภายใน 7 วัน เม่ือนําน้ํายางดานบนไปหาเปอรเซ็นตเน้ือยาง
แหง (DRC) ไดผลดังตารางที่ 2   
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เม่ือตั้งนํ้ายางที่ผานกระบวนการครีมมิงไวทั้งสองพันธุ  
พบวา เม่ือเวลาผานไป 15 วันนํ้ายางพันธุ RRIT 251 เร่ิมมีการ
แยกชั้นระหวางน้ํายางขนและหางน้ํายางมากขึ้น  สวนนํ้ายางพันธุ 
RRIM 600 เร่ิมมีการแยกชั้นระหวางน้ํายางกับหางน้ํายางเห็นได
ชัดเจน  เม่ือนํานํ้ายางขนดานบนมาหาปริมาณเนื้อยางแหง พบวา 
นํ้ายางพันธุ RRIT 251 มีปริมาณเนื้อยางแหง 53.00%  และน้ํายาง
พันธุ RRIM 600  มีปริมาณเนื้อยางแหง 41.00 %   แสดงวาการตั้ง
ทิ้งไวใหนานขึ้นจะชวยใหนํ้ายางกอครีมไดมากข้ึน  

จากการศึกษาขั้นตอนการผลิตนํ้ายางขนดวยกระบวน 
การครีมมิง ทําใหไดแนวทางการออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู
รายวิชาเคมี เร่ือง การผลิตนํ้ายางขนดวยกระบวนการครีมมิง 
 
4.2  เคร่ืองผลิตน้ํายางขนแบบครีม  
      เม่ือออกแบบและจัดทําเครื่องผลิตนํ้ายางขนแบบครีมซ่ึง
สามารถปนนํ้ายางสดไดคร้ังละ 40 กิโลกรัม  นําน้ํายางสดพันธุ 
RRIT 251 และน้ํายางสดพันธุ RRIM 600 มาทําน้ํายางขนดวย
กระบวนการครีมมิงจากเครื่องผลิตนํ้ายางขนที่ออกแบบข้ึน พบวา   
      นํ้ายางพันธุ RRIT 251 มีปริมาณของแข็งทั้งหมด   
24.41 % และปริมาณเนื้อยางแหง 22.00 % เม่ือนํามาทําน้ํายางขน
ดวยกระบวนการครีมมิงดวยเครื่องผลิตนํ้ายางขนที่ออกแบบแลว 
ไมเกิดการแยกชั้นภายใน 7 วัน เม่ือนําน้ํายางดานบนไปหาปริมาณ
เน้ือยางแหง พบวา ปริมาณเนื้อยางแหงมีคาระหวาง 22.00 – 
30.00 %  

นํ้ายางพันธุ RRIM 600 มีปริมาณของแข็งทั้งหมด 
32.27 %  และปริมาณเนื้อยางแหง 24.00 %   เม่ือนํามาทําน้ํายาง
ขนดวยกระบวนการครีมมิงดวยเครื่องผลิตนํ้ายางขนที่ออกแบบ  
แลวไมเกิดการแยกชั้นภายใน 7 วัน  เม่ือนําน้ํายางดานบนไปหา
เปอรเซ็นตเน้ือยางแหง (DRC) พบวา ปริมาณเนื้อยางแหงมีคา
ระหวาง 23.00 – 31.00 % 

 จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการนําน้ํายางสดทํา
นํ้ายาง-ขนดวยกระบวนการครีมมิงดวยเครื่องผลิตนํ้ายางขนที่
ออกแบบ โดยใชปริมาณนํ้ายางสด 40 กิโลกรัม ไมสามารถทําให
เกิดครีมเหมือนกับการศึกษาวิธีการทําน้ํายางขนจากกระบวนการ
ครีมมิงในตอนแรกซึ่งใชนํ้ายางสด 5 กิโลกรัม 
 

5. สรุป และอภิปรายผล 
 

5.1 การทําน้ํายางขนจากกระบวนการครีมมิง 
      การทําน้ํายางขนจากกระบวนการครีมมิงดวยการนําน้ํา
ยางสดมารักษาสภาพดวยการเติมสารละลายแอมโมเนีย 0.4%    
โดยน้ําหนักนํ้ายางแลวนําน้ํ ายางที่ ไดมาลดปริมาณไอออน
แมกนีเซียมโดยการเติมไดแอมโมเนียมไฮโดรเจน ฟอสเฟต 0.15 
%  โดยน้ําหนักนํ้ายาง  เติมสารกอครีม คือ ไฮดรอกซีเอทิล
เซลลูโลส  0.5% โดยนํ้าหนักเนื้อยาง รวมกับสารละลายโพแทส 
เซียมโอลิเอต 0.5%   โดยน้ําหนักเนื้อยาง นํ้ายางสดพันธุ RRIT 
251 มีระยะเวลาในการเกิดครีมเร็วกวาน้ํายางสดพันธุ RRIM 600 
คือ ภายใน 1 วัน แตนํ้ายางสดพันธุ RRIM 600 ตองตั้งทิ้งไวเปน
เวลา 15 วัน จึงเกิดการแยกชั้น เกิดครีมนํ้ายางดานบน ปริมาณเนื้อ
ยางแหงของนํ้ายางขนของยางพันธุ RRIT 251 และ RRIM 600 
เปน 53.00 % และ 41.00 % ตามลําดับแสดงวาการตั้งทิ้งไวใหนาน
ข้ึนจะชวยใหนํ้ายางกอครีมไดมากข้ึน  แตเน่ืองจากน้ํายางขนที่ไดมี
ปริมาณเนื้อยางแหงไมถึง 60%  การนําไปใชประโยชนตอจึงยังไม
เหมาะสม       
 
5.2 เคร่ืองผลิตน้ํายางขนแบบครีม  
     เครื่องผลิตนํ้ายางขนแบบครีมที่ออกแบบ เม่ือนํามาใชใน
การผลิตนํ้ายางขนดวยกระบวนการครีมมิง พบวา นํ้ายางสดจาก
สวนยางพาราพันธุ RRIT 251 และ พันธุ RRIM 600 ไมเกิดการกอ
ครีม ซ่ึงจากการวิเคราะหขอมูลอาจเปนผลจากปจจัยหลายประการ 
ไดแก นํ้ายางสดที่นํามาผลิตมีปริมาณเนื้อยางแหงต่ํา อุณหภูมิของ
นํ้ายางไมเหมาะสม  การกวนสารกอครีมกับนํ้ายางยังไมนานพอ  
เน่ืองจากเครื่องที่ออกแบบนั้นมีหัวปนที่ดัดแปลงมาจากหัวสวาน
เจาะสามารถใชกวนติดตอกันนานครั้งละ 15 นาที พักใหเครื่องเย็น 
15 นาที จึงปนตอไปอีกจนครบ 60 นาที การใชเครื่องปนเปน
เวลานานติดตอกันตองใชหัวปนจากมอเตอร ซ่ึงมีราคาแพง  
ปริมาณสารกอครีมที่ใชอาจไมเหมาะสมสําหรับการใชนํ้ายาง 40 
กิโลกรัม จึงทําใหกระบวนการครีมมิงไมไดผลเหมือนการศึกษาใน
ปริมาณ 5 กิโลกรัม   
 
6. ขอเสนอแนะ 
 

      1.  ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเกิดครีมของการ
ผลิตนํ้ายางขนดวยกระบวนการครีมมิง เชน อายุของนํ้ายาง (นํ้า
ยางที่เก็บมาจากสวนยางแลวพักไวในระยะเวลาตางๆ กัน กอนเติม
สารกอครีม) อุณหภูมิของนํ้ายาง  ความเปนกรด-ดาง ของนํ้ายาง   
และระยะเวลาในการกวนสารกอครีมกับนํ้ายาง  

2.  สารกอครีมที่ใชในกระบวนการผลิตนํ้ายางขนดวย
กระบวนการครีมมิง เปนสารที่มีความจําเพาะ การสั่งซ้ือตองส่ังใน
ปริมาณมาก  หาไดยากในทองตลาดทั่วไป จึงควรมีการศึกษาชนิด
ของสารกอครีมที่เหมาะสมสําหรับการกอครีมซ่ึงสามารถหาไดงาย
และมีราคาไมแพง 
      3. ควรออกแบบชุดกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับปจจัยที่
มีผลตอการเกิดครีมของการผลิตนํ้ายางขนดวยกระบวนการครีมมิง 



- 48 - 
 

เพื่อใชในหองเรียนใหนักเรียนไดศึกษากระบวนการและออกแบบ
การทดลองดวยตนเองที่หลากหลาย  

4.  ควรศึกษาการออกแบบเครื่องผลิตนํ้ายางขนแบบ
ครีม โดยอาศัยขอมูลปจจัยที่มีผลตอการเกิดครีมของการผลิตนํ้า
ยางขนดวยกระบวนการครีมมิง เพื่อใหไดเครื่องผลิตนํ้ายางขนแบบ
ครีมที่เหมาะสมและสามารถใชงานไดผลจริง 
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บทคัดยอ  
 

กระบวนการผลิตยางแผนดิบมีนํ้าเสียประมาณ 80-120 
ลิตรตอวัน  ซ่ึงมีสารอินทรียคอนขางสูง  มีกลิ่นเหม็นและมีตะกอน
ขาวขุน เกษตรกรสวนใหญขาดความรูในการจัดการน้ําเสีย บางราย
ปลอยนํ้าเสียลงบนพื้นดินหรือลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ  บึงประดิษฐ 
ถูกนํามาใชในการบําบัดนํ้าทิ้ง โดยใชพืชหญาแฝกพันธุศรีลังกาและ
ผักตบชวา พบวา ประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าทิ้งอยูในระดับต่ํา 
เน่ืองมาจากพืชที่ใชเจริญยังไมเต็มที่ ทําใหนํ้าทิ้งที่ผานระบบยังคงมี
กลิ่นและไมมีออกซิเจนที่ละลายในน้ํา มีคา pH  7 และมีปริมาณ
ฟอสเฟตสูง  ระบบบําบัดน้ีสามารถฟนตัวไดตามธรรมชาติ 
หลังจากเริ่มเดินใหม 2 สัปดาห  โดยรดน้ําหญาแฝกสัปดาหละครั้ง  
 

คําสําคัญ : ระบบบําบัดนํ้าทิ้ง , กระบวนการผลิตยางแผน 
 
1. บทนํา 
 

จังหวัดพะเยา เปนแหลงปลูกยางใหมทางภาคเหนือที่มี
การขยายตัวอยางตอเน่ือง   ในปพ.ศ.2554 มีสวนยางที่ใหผลผลิต
รวม 18,164 ไร คิดเปนจํานวนน้ําหนักของผลผลิต ประมาณ 
4,359,360 กิโลกรัมตอป (ธงชัย  รับพร, 2553.)  

อําเภอภูซางจังหวัดพะเยา   เปนอําเภอที่มีการเพิ่มพื้นที่
การปลูกยางมากที่สุด สวนยางพารา 20 ไร ไดนํ้ายางสด 90 ลิตร
ตอวัน ผลิตยางแผนได 30 แผนตอวัน มีนํ้าเสียที่เกิดจากการผลิต
ยางแผนแตละครั้งประมาณ 130 ลิตร นํ้าเสียจากกระบวนการผลิต
ยางแผนดิบ มีคาความสกปรกของสารอินทรียคอนขางสูง   นํ้าเสีย
มีกลิ่นเหม็นและมีตะกอนขาวขุน   ไมสามารถนํามาอุปโภคไดและ
ทําลายระบบนิเวศในบริเวณใกลเคียงดวย  เกษตรกรสวนใหญใน
ชุมชนจะขาดความรูในการจัดการน้ําเสีย บางรายระบายน้ําเสียลง
บนพื้นดินทําใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน  หรือปลอยนํ้าเสียลงสูแหลง
นํ้าธรรมชาติบางก็ขุดบอเก็บพักนํ้าเสียไวเสียเหลานี้นานวันเขาก็จะ
ถูกดูดซึมลงสูแหลงนํ้าใตดินทําใหเกิดการปนเปอนสูแหลงนํ้า
อุปโภคบริโภคของชุมชน 

จากการศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ ในการทําโครงงาน
ยุววิจัยยางพาราที่ผานมาเรื่อง ศึกษาวิธีบําบัดนํ้าทิ้งที่เหมาะสม
สําหรับการผลิตยางแผน (ดวงแข เพชรเรือนทองและคณะ, 2554.) 
พบวาการบําบัดนํ้าทิ้งจากการทํายางแผนโดยวิธีการใชนํ้าหมัก
ชีวภาพทําใหนํ้าทิ้งมีคุณภาพดีข้ึน โครงงานยุววิจัยเร่ือง การใชพืช
บําบัดนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตยางแผน (ธวัชชัย สุวรรณวงศ
และคณะ, 2554.)  พบวา ตนธูปฤาษีและกกกลม สามารถบําบัดนํ้า
เสียจากกระบวนการผลิตยางแผนได  โครงงานยุววิจัย  เร่ืองการ
บําบัดนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตยางแผนดวยพืช (ไสว อุนแกว
และคณะ, 2554.) พบวา ผักตบชวาและกกสามเหลี่ยม  สามารถ

บําบัดนํ้าเสียจากกระบวนการผลิตยางแผนที่นํามาเจือจางน้ําเสีย
และนํ้าธรรมดา   และใสนํ้าหมักชีวภาพโดยผักตบชวาบําบัดได
ดีกวากกสามเหลี่ยม  ผูจัดทําจึงสนใจศึกษาระบบบําบัดนํ้าทิ้งจาก
กระบวนการผลิตยางแผน    ที่สะดวก ลงทุนนอย ดวยระบบบําบัด
นํ้าเสียแบบ  “บึงประดิษฐ (Wetland)” เพื่อนําความรูมาประยุกตใช
บําบัดจริง เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค ความเหมาะสมและการฟน
ตัวของระบบหลังหยุดใชงานในชวงหยุดกรีดยาง 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

    2.1 สารเคมีและวัตถุดิบ ประกอบดวย หญาแฝกพันธุศรี
ลังกาผักตบชวา ชุดตรวจสอบปริมาณไนเตรท ชุดตรวจสอบ
ปริมาณฟอสเฟตสารเคมีสําหรับตรวจสอบปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน้ํา (DO) 
           2.2 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ ประกอบดวยทรายหยาบ 
ทรายละเอียด  ถานไม  หินกรวด ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร   
แผนพลาสติกสําหรับปูพื้นสระนํ้า  ทอซีเมนตขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 120 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร  ทอพีวีซีขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 6 เซนติเมตรพรอมวาลวเปด-ปด  เทอรมอมิเตอร 
กระดาษ pH  อุปกรณสําหรับตรวจสอบปริมาณออกซิเจนที่ละลาย 
ในนํ้า (DO) ไดแก ปเปต บิวเรต 
  
3.  วิธีการทดลอง    

1. สํารวจสถานที่ในการทดลองเพื่อใหไดขอมูลเบ้ืองตน
ของ สถานที่ทดลอง ออกแบบและจัดทําระบบบําบัดนํ้าเสียจาก
กระบวนการผลิตยางแผน ดังรูป 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1  

 
2. ปลอยนํ้าทิ้งเขาถังเก็บ(หมายเลข 1)  สังเกตลักษณะสี 

กลิ่นวัดอุณหภูมิ คา pH คาDO ปริมาณไนเตรต และปริมาณ
ฟอสเฟต ของนํ้าทิ้ง 

3. นําน้ําทิ้งจากถังเก็บนํ้าทิ้งเทลงในถังกรอง (หมายเลข 
2) ปลอยใหนํ้าไหลผานถังกรองลงสูถังเก็บดานลางถังกรอง เปด 
วาลวนํ้าใหคอยๆ ไหลลงสูถังปลูกหญาแฝกศรีลังกา (หมายเลข 3) 
อัตราการไหลประมาณ  
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4. ใหนํ้าไหลลงสูถังปลูกหญาแฝกศรีลังกา (หมายเลข 3) 
โดยควบคุมใหระดับนํ้าทวมตนหญาแฝกสูงประมาณ 10 เซนติเมตร 
โดยหากเกินระดับ 10 เซนติเมตรใหเปดวาลวถัง หมายเลข 3 
ปลอยนํ้าลงถังผักตบชวา (ถังหมายเลข 4) 

5. ทําการสังเกตลักษณะสี  กลิ่น  และตรวจวัดคา pH 
คา DO ปริมาณไนเตรต และปริมาณฟอสเฟต ในถังหมายเลข 3  
และถังหมายเลข 4  ทุกวันเปนเวลา 15 วัน   

6. เม่ือครบ 15 วัน ปลอยนํ้าจากถังที่ 4 ไหลลงสูบอ
หมายเลข 5  ทําการสังเกตลักษณะสี  กลิ่น  และตรวจวัดคา pH  
คาDO ปริมาณไนเตรต และปริมาณฟอสเฟต เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของระบบบําบัด 

7.  ระหวางดําเนินการทดลองบันทึกปญหา อุปสรรค 
ความเหมาะสม ของระบบเพื่อนํามาวิเคราะห อภิปรายผล 

8. ศึกษาการฟนตัวของระบบหลังหยุดใชงานในชวงหยุด
กรีดยาง โดยปลอยนํ้าจากทุกบอทิ้งไว 2 สัปดาห สังเกตลักษณะใน
ถังกรอง (หมายเลข 2) วัดคา pH ของดินในถังหญาแฝก  
(หมายเลข 3)  
 
3. ผลการทดลอง 
 

1.  ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําท้ิงจากกระบวนการผลิต
ยางแผนดวยระบบบึงประดิษฐ 

จากการศึกษาประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าทิ้งจาก
กระบวนการผลิตบางแผน ดวยระบบบึงประดิษฐพบวา นํ้ากอนเขา
ระบบเปนนํ้าทิ้งที่ไมมีสี มีตะกอนเล็กนอยและมีเศษของยางกระจาย
ทั่วไปในน้ํา  มีกลิ่น  อุณหภูมิ 24.5 OC  นํ้ามีความเปนกรด  เม่ือ
นําไปทดสอบหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําโดยการเติม
สารละลายแมงกานีสซัลเฟต และสารละลายแอคาไลน-เอไซด-รีเอ
เจนตแลวทิ้งใหตกตะกอน พบวาไดตะกอนสีขาวซึ่งแสดงวาไมมี
ออกซิเจนในน้ํา เม่ือใชชุดตรวจวัดปริมาณไนเตรตและปริมาณ
ฟอสเฟต ของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พบวาปริมาณไนเตรตอยูในระดับต่ํามาก (0.0 mg/L) 
และปริมาณฟอสเฟตอยูในระดับสูง (>10.0 mg/L) เม่ือผานระบบ
บําบัดนํ้าทิ้งดวยระบบบึงประดิษฐพบวานํ้าทิ้งเม่ือออกจากระบบไม
มีตะกอนและเศษยาง ที่กระจายในน้ําเนื่องจากผานถังกรอง แตมี
กลิ่นแรงมากขึ้น คาอุณหภูมิใกลเคียงกับนํ้ากอนเขาระบบ คา pH 
เพิ่มข้ึนแสดงวาน้ํามีความเปนกรดลดลงจนกระทั่งมีคาเปนกลาง คือ
มีคา pH ประมาณ 7  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ําไมมี สวน
ปริมาณไนเตรตและฟอสเฟต  ไม มีการเปลี่ ยนแปลง  เ ม่ือ
เปรียบเทียบสมบัติของนํ้าทิ้งกอนเขาระบบและเม่ือออกจากระบบ
พบวา มีคะแนน 10 จัดวาประสิทธิภาพของระบบอยูระดับ 2 หรือ
ประสิทธิภาพต่ํา 
      ในชวง 15 วันระหวางการบําบัดเม่ือตรวจสอบสมบัติของ
นํ้าทิ้งในบอที่ปลูกหญาแฝกและบอที่ลอยผักตบชวา พบวา สมบัติ
ของนํ้าทั้ง 2 จุด มีความใกลเคียงกันทั้งคาอุณหภูมิ  คา pH  คา 
DO  ปริมาณไนเตรตและปริมาณฟอสเฟต  นํ้าทิ้งที่ผานระบบยังคง
มีกลิ่นและไมมีออกซิเจนที่ละลายในน้ํา จึงไมเหมาะกับการนําไปใช
ใหมและเลี้ยงปลา แตสามารถนําไปใชในการรดน้ําตนไม พืช ผัก 
เองจากมีคา pH เปน 7 และยังมีปริมาณฟอสเฟตสูง  

2. การฟนตัวของระบบหลังหยุดใชงานในชวงหยุดกรีดยาง 
จากการศึกษาระบบบําบัดนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิต

ยางแผนดวยระบบบึงประดิษฐ พบวา ระบบบึงประดิษฐที่ผูวิจัยได
ออกแบบใชลักษณะของทอซีเมนตแทนการขุดบอเลียนแบบ
ธรรมชาติเพื่อใหสามารถจัดการไดงาย ใชพื้นที่ไมมาก ประมาณ  
2 X 10 เมตร  โดยตองอยูใกลกับโรงเรือนทําแผนยาง เน่ืองจาก
ตองหิ้วถังนํ้าทิ้งข้ึนบันไดเพื่อเทน้ําทิ้งลงถังกรอง มีความเหมาะสม
สําหรับครัวเรือนของเกษตรกรที่มีนํ้าทิ้งวันละ 80 - 120 ลิตร เม่ือ
นําน้ําออกจากระบบทุกบอแลวทิ้งไวประมาณ 2 สัปดาห พบวา ใน
ถังกรองมีตะกอนและเศษยางคางอยูดานบนจํานวนมากเกิดกลิ่น
เหม็นและมีแมลงวัน ในระหวางใชงานควรมีการนําเอาเศษตะกอน
และเศษยางออกเปนระยะ หลังหยุดใชงานในบอหญาแฝกดินมีคา 
pH ประมาณ 7 หญาแฝกยังสามารถเติบโตไดตามปกติ แสดงวา
ระบบสามารถฟนตัวไดเองตามธรรมชาติ แตควรมีการดูแลรักษา
โดยหลังจาก 2 สัปดาหควรมีการรดน้ําหญาแฝกสัปดาหละครั้ง ใน
บอผักตบชวาจําเปนตองใชนํ้าใสใหผักตบชวาอยูเน่ืองจากเปนพืช
ลอยนํ้าจึงมีปญหาทําใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงซ่ึงชวงน้ีอาจแกไข
โดยการนําปลาหางนกยูงมาปลอย 
  
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

1.ประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตยางแผนในครัวเรือนดวยระบบบึงประดิษฐ อยูในระดับ 2 หรือ
ระดับต่ํา อาจเนื่องมาจากพืชที่ใชในการบําบัด ไดแก หญาแฝก 
เจริญยังไมเต็มที่เน่ืองจากเปนตนกลาที่ยังไมแตกกอซึ่งอาจทําให
ระบบรากซึ่งเปนสวนสําคัญการบําบัดนํ้าทํางานไมไดเต็มที่ สงผล
ตอประสิทธิภาพของระบบบําบัด 

2.ระบบบําบัดนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิตยางแผนใน
ครัวเรือนดวยระบบบึงประดิษฐ ที่ผูวิจัยออกแบบ สามารถเปน
ปญหา อุปสรรค ความเหมาะสม และการฟนตัวของระบบหลังหยุด
ใชงานในชวงหยุดกรีดยาง ไดดังน้ี 

2.1 ระบบบําบัดใชพื้นที่ประมาณ  2 X 10 เมตร มีความ
เหมาะสมสําหรับครัวเรือนของเกษตรกรที่มีนํ้าทิ้งวันละ 80 - 120 
ลิตร มีขอจํากัดคือ เกษตรกรตองหิ้วนํ้าทิ้งเพื่อเทลงถังกรองเอง แต
จะเหมาะสําหรับพื้นที่ที่ไมมีไฟฟา ซ่ึงหากในพื้นที่ที่มีไฟฟาอาจใช
ระบบปมนํ้าชวยในการนําน้ําเขาสูถังกรอง   

2.2 การดูแลรักษาระบบชวงใชงาน คือ คอยตักเศษ
ตะกอนและเศษยางในถังกรองเพื่อไมใหเกิดกลิ่นเหม็นและตะกอน
ขวางการไหลซึมของนํ้าในถังกรอง 

2.3 นํ้าทิ้งที่ผานระบบยังคงมีกลิ่นและไมมีออกซิเจนที่
ละลายในน้ํา จึงไมเหมาะกับการนําไปใชใหมและเลี้ยงปลา แต
สามารถนําไปใชในการรดน้ําตนไม พืช ผัก เน่ืองจากมีคา pH เปน 
7 และมีปริมาณฟอสเฟตสูง 

2.4  ระบบสามารถฟนตัวไดตามธรรมชาติโดยแตควรมี
การดูแลรักษาโดยหลังจาก 2 สัปดาหควรมีการรดน้ําหญาแฝก
สัปดาหละครั้ง ในบอผักตบชวาจําเปนตองใชนํ้าใสใหผักตบชวาอยู
เน่ืองจากเปนพืชลอยนํ้าจึงมีปญหาทําใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงซ่ึง
ชวงน้ีอาจแกไขโดยการนําปลาหางนกยูงมาปลอย 
5. ขอเสนอแนะ 
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      1. ควรศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโดย
การเติมนํ้าหมักชีวภาพในบอหญาแฝกและบอผักตอบชวา ซ่ึงอาจ
สอดคลองกับผลการศึกษาของโครงงานเรื่อง ศึกษาวิธีบําบัดนํ้าทิ้ง
ที่เหมาะสมสําหรับการผลิตยางแผน (ดวงแข เพชรเรือนทองและ
คณะ,2554.)พบวาการบําบัดนํ้าทิ้งจากการทํายางแผนโดยวิธีการใช
นํ้าหมักชีวภาพทําใหนํ้าทิ้งมีคุณภาพดีข้ึน 

2. ควรปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบโดยการปรับปรุง
บอหญาแฝกโดยควรปลูกหญาแฝกใหเจริญเต็มที่และแตกกอจน
เต็มบอกอนที่จะปลอยนํ้าทิ้งลงไปในระบบเพื่อใหระบบรากทํางาน
ไดเต็มที่สงผลใหระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ควรศึกษาการใชพืชชนิดอื่นในการบําบัดนอกจาก
หญาแฝกและผักตบชวา โดยเลือกพืชที่สามารถนําไปใชประโยชน
ไดเหมือนกับหญาแฝกและผักตบชวา (จักสาน) เชน ตนดาหลา  ขิง
แดง (ตัดดอกขาย)  ผักกระเฉดหรือพืชนํ้าสําหรับตูเลี้ยงปลา  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนทุน จากโครงการยุววิจัย
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บทคัดยอ  
 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความ
หลากหลายของสัตวไมมีกระดูกสันหลังในดินที่ปลูกยางพารา และ
ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของสัตวไมมีกระดูกสันหลังในสวน
ยางพารา  ในการศึกษาไดเก็บตัวอยางแมลงและสัตวไมมีกระดูกสัน
หลังบนพื้นที่หน่ึงตารางเมตร ทั้งบริเวณผิวหนาดินและในดินลึก 20 
ตารางเซนติเมตร  ผลการศึกษาพบวา แมลงและสัตวไมมีกระดูก
สันหลัง มีทั้งหมด 5 ชั้น จํานวน 7 อันดับ  ดัชนีความหลากหลาย
ของแมลงในพื้นที่ระหวางแถวยางพาราเทากับ 1.38-2.09 และใน
บริเวณใตทรงพุมตนยางพารา เทากับ 1.65 -2.09  มีปริมาณการให
นํ้ายาง 7.20-6.99 กิโลกรัม/ไร  แมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลังใน
ดินในสวนยางพารา มีความสัมพันธโดยตรงกับความอุดมสมบูรณ
ของดิน (อินทรียวัตถุ)  
 

คําสําคัญ: แมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง นํ้ายาง ดิน 
 
1. บทนํา 
 

ยางพารา (Hevea brasiliensis,Mull) เปนพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนยางพาราประเภทยาง
ดิบ ผลิตภัณฑยางและไมยางพารา สามารถทํารายไดการสงออก
เปนอันดับสองของประเทศ และมีการสงออกยางธรรมชาติมาเปน
อันดับหน่ึงของโลกมาตั้งแตป พ.ศ. 2534 ซ่ึงในป 2552 มูลคาการ
สงออกยางดิบผลิตภัณฑยาง รวมทั้งอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไม
ยางพาราทํารายไดใหประเทศถึง 402,563 ลานบาท (กรมวิชาการ
เกษตร, 2553)  
 ในเขตพื้นที่อําเภอนานอย จังหวัดนาน เปนเขตที่มีการ
ปลูกตนยางพาราจํานวนมาก  และมีการขยายพื้นที่การปลูกตน
ยางพาราอยางตอเน่ือง และในปจจุบันไดมีการศึกษาและพัฒนาการ
ใชความหลากหลายของแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลังในดินมา
ใชในการติดตามคุณภาพและประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเพื่อ
เปนประโยชนในดานขอมูลซ่ึงชี้ใหเห็นปญหาระบบนิเวศถูกทําลาย 
รวมทั้งเปนแนวทางในการจัดการเพื่อใหระบบนิเวศกลับคืนสูสภาพ
ธรรมชาติ ซ่ึงแมลงในดินจัดเปนกลุมที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ระบบนิเวศ และเปนปจจัยที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของพืช (ชุติ 
นันท  ชูสาย  และคณะ , 2549) ดั ง น้ันจึงทําการศึกษาความ
หลากหลายของแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลังในดินของตน
ยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดินแตกตางกัน ที่มีผลตอการใหนํ้ายางของ
ตนยางพาราเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปเปนประโยชนใน
พื้นที่ปลูกตนยางพาราตอไป 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

ดําเนินการศึกษาในพื้นที่ อําเภอนานอย จังหวัดนาน 
โดยแบงพื้นที่ศึกษาออกเปน 4 โซน ดังน้ี โซนที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่
ตําบลศรีษะเกษ โซนที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ตําบลเชียงของและตําบล
สถาน โซนที่ 3 ครอบคลุมพื้นที่ตําบลสันทะและตําบลบัวใหญ และ
โซนที่ 4 ครอบคลุมพื้นที่ตําบลนํ้าตก 
 
2.1 การเก็บตัวอยางแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลังบริเวณ
ผิวหนาดินระหวางแถวยางพารา 

สํารวจและเก็บตัวอยางในพื้นที่ขนาด 1 ตารางเมตร 
สํารวจ 5 จุดตอแปลง โดยเก็บตัวอยางแมลงที่สามารถมองเห็นได
ดวยตาเปลา บนใบยางพาราที่รวงหลนลงดินและผิวหนาดิน 
จากนั้นขุดลึกลงไป 5 เซนติเมตร นําตัวอยางแมลงที่เก็บไดใสขวด
แอลกอฮอล 70% เพื่อนํามาจําแนกและวิเคราะหชนิดในหอง 
ปฏิบัติการ 
          
 บริเวณผิวหนาดินและในดินใตทรงพุมตนยางพารา 
         สํารวจและเก็บตัวอยางในพื้นที่ขนาด 20 ตารางเซนติ 
เมตร โดยสํารวจจํานวน 10 จุดตอแปลง เก็บตัวอยางแมลงที่
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาบนใบยางพาราและผิวหนาดิน ใส
ในขวดแอลกอฮอล 70% จากนั้นขุดดินลึกลงไปประมาณ 10 
เซนติเมตร ใสถุงนํากลับมาแยกแมลงที่มีขนาดเล็กอีกครั้ง 
 

การเลือกพ้ืนท่ีเก็บตัวอยางดิน 
 เลือกแปลงปลูกยางพาราในพื้นที่ทั้ง 4 โซน ครอบคลุม
ทั้งอําเภอนานอย โดยเก็บตัวอยางดินโซนละ 5 แปลง เพื่อนํามา
วิเคราะหคุณสมบัติของดิน ไดแก ความเปนกรดเปนดาง แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพื่อที่จะไดทราบวาความอุดมสมบูรณ
ในดินแปลงปลูกยางพาราในแตละพื้นที่มีความแตกตางกันอยางไร 
 

2.2 การวิเคราะหชนิดและนับจํานวนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ในดิน 
  นําแมลงและสัตวที่ไมมีกระดูกสันหลังในดินที่พบมาทํา
การจัดจําแนกชนิดและนับจํานวนในหองปฏิบัติการ โดยจําแนกจาก
หนังสือ Study of insects ของ Triplehorn and Johnson (2005) 
หนังสือจําแนกมดของ Bolton (1994) หนังสือบทปฏิบัติการกีฏ
วิทยาเบื้องตน ของโกศล (2542) และ หนังสือการจําแนกตัวออน
ของ Chu (1947) เปนตน 
 

2.3 เปรียบเทียบขอมูลความหลากหลายของสัตวไมมีกระดูก
สันหลังในดิน (Index of species diversity) จากสูตร Shannon – 
wiener Diversity (H’) ดังน้ี 



- 53 - 
 

∑=
−=

1
' )1)((

i
nPiPiH  

เม่ือ H = ดัชนีความหลากหลาย P = สัดสวนของจํานวน
ส่ิงมีชีวิตที่พบตอจํานวนประชากรทั้งหมด 

 

2.4 เปรียบเทียบสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson ’s Correlation   
Coefficient)   
  การคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน หรือ
บางครั้งเรียกวา  สหสัมพันธอยางงาย (Simple Correlation) โดยใช
สัญลักษณ r ขอมูลหรือระดับการวัดของตัวแปรแตมาตราอันตรภาค 
ถึงมาตราอัตราสวน โดยการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรน้ัน
มักจะใชสัญลักษณของตัวแปรเปนตัวแปร x และ Y   

 
 
 
 

3. ผลการทดลอง 
 

3.1 ความหลากหลายของแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
บริเวณผิวดินระหวางแถวยางพารา 
   จากการสํารวจและเก็บตัวอยางแมลงและสัตวไมมี
กระดูกสันหลังผิวหนาดินระหวางแถวยางพารา ในพื้นที่ขนาด 1 
ตารางเมตร สํารวจ 5 จุดตอแปลง โดยเก็บตัวอยางแมลงที่สามารถ
มองเห็นไดดวยตาเปลา บนใบยางพาราที่รวงหลนลงดินและผิวหนา
ดิน และขุดลึกลงไป 5 เซนติเมตร พบแมลงและสัตวไมมีกระดูกสัน
หลังทั้งหมด 4 ชั้น จํานวน 7 อันดับ คือ ชั้น Insecta  ไดแก 
Coleoptera (ดวง), Hymenoptera (มด), Orthoptera (ตั๊กแตนและ
แมลงสาบ), Hemiptera (มวน), ชั้น Arachnida ไดแก Araneae 
(แมงมุม), ชั้น Oligochaeta ไดแก Opisthopora (ไสเดือน), ชั้น 
Malacostraca ไดแก Isopoda (แมงกะป) โดยแตละพื้นที่มีความ
หลากหลายของแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลังแตกตางกันดัง
แสดงในตาราง 1 
 
ตารางที่ 1 สัดสวนรอยละของแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
           บริเวณผิวดินระหวางแถวยางพารา 

ชื่อ Class ชื่อ Order 

สัดสวนของแมลงและสัตวไมมกีระดกู
สันหลังบริเวณผิวดนิ(%) 

โซนที่ 
1 

โซนที่ 
2 

โซนที่ 
3 

โซนที่ 
4 

Insecta Coleoptera 9.09 5.56 9.52 11.86 
 Hymenoptera 63.13 59.88 45.24 45.88 
 Orthoptera 9.09 13.58 19.84 16.49 
 Hemiptera 3.54 8.02 4.76 3.61 
Arachnida Araneae 5.05 13.58 11.90 15.98 
Oligochaeta Opisthopora 4.04 - 2.38 3.61 
Malacostraca Isopoda 6.06 - 6.35 2.58 
Chilopoda  - - - - 
Diplopoda  - - - - 

 

3.2 ความหลากหลายของแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
บริเวณผิวดินและในดินใตทรงพุมตนยางพารา 
 การสํารวจและเก็บตัวอยางแมลงและสัตวไมมีกระดูกสัน
หลังผิวหนาดินและในดินใตทรงพุมตนยางพาราในพื้นที่ขนาด 20 
ตารางเซนติเมตร โดยสํารวจจํานวน 10 จุดตอแปลง เก็บตัวอยาง
แมลงที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาบนใบยางพาราและผิวหนา
ดิน และขุดดินลึกลงไปประมาณ 10 เซนติเมตร พบแมลงและสัตว
ไมมีกระดูกสันหลังทั้งหมด 5 ชั้น จํานวน 7 อันดับ คือ ชั้น Insecta  
ไดแก Coleoptera (ดวง), Hymenoptera (มด), Orthoptera (ตั๊ก 
แตนและแมลงสาบ), Hemiptera (มวน), ชั้น Arachnida ไดแก 
Araneae ( แ ม ง มุ ม ) ,  ชั้ น  Oligochaeta ไ ด แ ก  Opisthopora 
(ไสเดือน), ชั้น Malacostraca ไดแก Isopoda (แมงกะป) และชั้น 
Diplopoda (กิ้งกือ) โดยแตละพื้นที่มีความหลากหลายของแมลง
และสัตวไมมีกระดูกสันหลังแตกตางกันดังแสดงในตาราง 2 
 
ตารางที่ 2 สัดสวนรอยละของแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
            บริเวณผิวดินและในดินใตทรงพุม 

ชื่อ Class ชื่อ Order 

สัดสวนของแมลงและสัตวไมมกีระดกู
สันหลังบริเวณผิวดนิและในดิน(%) 

โซนที่ 1 
โซนที่ 

2 
โซนที่ 

3 
โซนที่ 

4 

Insecta Coleoptera 11.59 0.00 18.46 8.33 
 Hymenoptera 26.09 53.19 24.62 15,28 
 Orthoptera - - 7.69 18.06 
 Hemiptera - 10.64 0.00 4.17 
Arachnida Araneae 17.39 19.15 23.08 9.72 
Oligochaeta Opisthopora 10.14 - 4.62 15.28 
Malacostraca Isopoda 3.33 12.77 18.46 25.00 
Chilopoda  - - - - 
Diplopoda  1.45 4.26 3.08 4.17 
      

3.3 ดัชนีความหลากหลายของแมลงและสัตวไมมีกระดูกสัน
หลังในแปลงปลูกยางพารา 
 ทําการสํารวจกลุมของแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
ของแปลงยางพาราทั้งบริเวณผิวดินระหวางแถวยางพารา และ ใต
ทรงพุมยางพารา ชวงเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2555 กลุม
ของแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลังที่สําคัญที่นํามาหาคาดัชนี
ความหลากหลายของชนิด (Shannon diversity; H’) ไดแก มด ดวง 
แมงมุม ไดผลการศึกษาดังตาราง 3 – 4 
 
ตารางที่ 3 ดัชนีความหลากหลายของแมลงและสัตวไมมีกระดูกสัน 
            หลังบริเวณผิวดินระหวางแถวยางพารา 

โซน 
ดัชนีความหลากหลายของแมลงและสัตวไมมี

กระดูกสันหลังบริเวณผิวดิน 
มด ดวง แมงมุม 

โซน 1 1.08 1.36 1.56 
โซน 2 1.38 1.26 1.33 
โซน 3 2.09 1.01 1.35 
โซน 4 1.73 1.25 1.31 
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ตารางที่ 4 ดัชนีความหลากหลายของแมลงและสัตวไมมีกระดูกสัน 
            หลังบริเวณผิวดินและในดินใตทรงพุม 

โซน 
ดัชนีความหลากหลายของแมลงและสัตวไมมี

กระดูก  สันหลังบริเวณผิวดินและในดิน 
มด ดวง แมงมุม 

โซน 1 1.84 1.31 1.51 
โซน 2 1.65 0 1.3 
โซน 3 2.09 0.7 1.16 
โซน 4 1.85 0.94 1.27 

 
3.4 ผลการศึกษาการใหปริมาณน้ํายางของตนยางพารา 
 ผลการศึกษาการใหปริมาณนํ้ายางของตนยางพารา
ในชวงเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2555 พบวา ยางพาราที่ปลูกใน
โซน 1 ใหปริมาณน้ํายาง 6.99 กิโลกรัม/ไร โซน 2 ใหปริมาณนํ้า
ยาง 7.02 กิโลกรัม/ไร โซน 3 ใหปริมาณนํ้ายาง 7.20 กิโลกรัม/ไร 
และ โซน 4 ใหปริมาณนํ้ายาง 4.77 กิโลกรัม/ไร 
 
3.5 การศึกษาความสัมพันธของชนิดและปริมาณของแมลง
และสัตวไมมีกระดูกสันหลังในดินในสวนยางพารา  ตอ
คุณสมบัติของดิน  
 พบวาแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลังในดินในสวน
ยางพารามีความสัมพันธโดยตรงกับความอุดมสมบูรณของดิน ซ่ึง
ไดแก อินทรียวัตถุในดิน มีทิศทางสัมพันธในทางบวกกับชนิดและ
ปริมาณของแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลังในดิน และชนิดและ
ปริมาณของแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลังในดิน มีทิศทาง
สัมพันธในทางลบกับความเปนกรด-ดางในดิน อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ แสดงดังตาราง 5 
 

ตารางที่ 5  คาสหสัมพันธระหวางชนิดและปริมาณของแมลงและ     
สัตวไมมีกระดูกสันหลังในดินในสวนยางพารา ตอ
คุณสมบัติของดิน และผลผลิตนํ้ายางพารา 

ปจจัยท่ี
ศึกษา 

คาสหสมัพันธระหวางชนิดและปรมิาณของแมลงและสัตวไมมี
กระดูกสันหลังในดินในสวนยางพารา ตอคุณสมบัติของดิน 

และผลผลิตนํ้ายางพารา 
โซน 1 โซน 2 โซน 3 โซน 4 

ปริมา
ณ 

ชนิด 
ปริมา
ณ 

ชนิด 
ปริมา
ณ 

ชนิด 
ปริมา
ณ 

ชนิด 

อินทรียวัต
ถุในดิน 

     0.567 
0.72

3 
0.644 

0.68
9 

0.342 
0.69

9 
0.578 

0.87
6 

ปริมาณ P 0.213 
0.46

5 
0.476 

0.56
4 

0.165 
0.19

3 
0.702 

0.90
2 

ปริมาณ K 0.124 
0.15

6 
-0.456 

-
0.52

3 
-0.456 

-
0.15

6 
0.321 

0.24
5 

ปริมาณ 
Ca 

0.678 
0.74

3 
0.356 

0.56
4 

0.563 
0.23

4 
0.543 

0.26
4 

ความเปน
กรด-ดาง 

-0.345 
-

0.15
3 

-0.243 
-

0.25
4 

-0.432 
-

0.53
2 

-0.143 
-

0.12
3 

เสนรอบ
วง 

0.342 
0.54

3 
0.365 

0.64
3 

0.256 
0.42

2 
0.322 

0.32
1 

ผลผลิต
นํ้ายาง 

0.032 
0.02

2 
0.006 

0.05
2 

0.133 
0.21

2 
0.066 

0.09
8 

วิเคราะหขอมูลโดยวิธี Pearson’s correlation matrix ที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.05  

4. สรุป และอภิปรายผล 
 

การศึกษาความหลากหลายของแมลงและสัตวไมมี
กระดูกสันหลังในพื้นที่อําเภอนานอยจังหวัดนาน เลือกแบบเจาะจง 
แบงพื้นที่เปน 4 โซน ครอบคลุมเขตพื้นที่อําเภอนานอย ศึกษา
ระหวางเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ใชวิธีเก็บตัวอยางดวยมือ 
พบแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ทั้งหมด 5 ชั้น จํานวน 7 
อันดับ พื้นที่ โซน 1 บริเวณระหวางแถวยางพารา มีดัชนีความ
หลากหลายของแมงมุม (Araneae) สูงที่สุด เทากับ 1.56 และ
บริเวณใตทรงพุมตนยางพารา มีดัชนีความหลากหลายของมด 
(Hymenoptera) สูงที่สุด เทากับ 1.84 สวนในพื้นที่ โซน 2, 3 และ 
4 ทั้งในบริเวณระหวางแถวยางพาราและบริเวณใตทรงพุมตน
ยางพารามีดัชนีความหลากหลายของมด (Hymenoptera) สูงที่สุด 
โดยมีคาเทากับ 1.38, 2.09 และ 1.73 ในบริเวณระหวางแถว
ยางพารา และ 1.65, 2.09 และ 1.85 ในบริเวณใตทรงพุมตน
ยางพารา ตามลําดับ ซ่ึงมดที่พบมากที่ สุด ไดแก Oecophylla 
smaragdina (มดสม) และ Technomyrmex albipes (มดดํา) 
 จากการศึกษาสมบัติของดินในแปลงปลูกยางพารา ใน
พื้นที่อําเภอนานอย จังหวัดนาน พบวา ดินโซนที่ 1 มีปริมาณ
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เปนประโยชน อยูในระดับต่ํามาก – 
ต่ํ า  ปริมาณแคลเซียมที่ เปนประโยชน  อยู ในระดับต่ํ ามาก 
อินทรียวัตถุอยูในระดับคอนขางต่ํา – ปานกลาง คา pH 8.0 – 8.4 
เปนดางปานกลาง ดินในโซนที่ 2  มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชน อยูในระดับต่ํา – ปานกลาง ปริมาณโพแทสเซียมที่เปน
ประโยชน อยูในระดับต่ํามาก – ต่ํา ปริมาณแคลเซียมที่เปน
ประโยชน อยูในระดับต่ํามาก อินทรียวัตถุอยูในระดับต่ํา – ปาน
กลาง คา pH 7.2 – 7.4 เปนกลาง – ดางเล็กนอย  ดินในโซนที่ 3 มี
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน อยูในระดับต่ํามาก ปริมาณ
โพแทสเซียมที่เปนประโยชน อยูในระดับต่ํา ปริมาณแคลเซียมที่
เปนประโยชน อยูในระดับต่ํามาก-ต่ํา อินทรียวัตถุอยูในระดับปาน
กลาง คา pH 5.4 เปนกรดจัด  ดินในโซนที่ 4 มีปริมาณฟอสฟอรัส
และแคลเซียมที่เปนประโยชน อยูในระดับสูง ปริมาณแคลเซียมที่
เปนประโยชน อยูในระดับต่ํามาก อินทรียวัตถุอยูในระดับปานกลาง 
– สูง คา pH 8.4 – 8.5  เปนดางปานกลาง – ดางจัด  
  ผลการสุมวัดความยาวเสนรอบวงของตนยางพารา 
พบวา ยางพาราที่ปลูกในโซนที่ 3 มีความยาวเสนรอบวงมากที่สุด 
(60.3 cm) มีคามาตรฐานการเจริญเติบโตอยูในระดับสูง  รองลงมา 
คือ โซนที่ 1 , 4  และ 2  มีความยาวเสนรอบวง 46.3 cm , 45.6 
cm และ 45.4 cm ตามลําดับ มีคามาตรฐานการเจริญเติบโตอยูใน
ระดับปานกลาง โดยภาพรวมทั้งอําเภอมีคาเฉลี่ยความยาวเสนรอบ
วงของตนยางพารา 49.4 cm การเจริญเติบโตของยางพาราจัดอยู
ในระดับปานกลาง 
 ผลการศึกษาปริมาณการใหนํ้ายางของตนยางพาราใน
แตละพื้นที่ พบวา ยางพาราที่ปลูกในโซนที่ 3 ใหปริมาณน้ํายางโดย
เฉลี่ย มากที่สุด คือ 7.20 กิโลกรัม/ไร รองลงมา คือ ยางพาราที่ปลูก
ในโซนที่ 2, 1 และ 4 ใหปริมาณนํ้ายางโดยเฉลี่ย 7.02, 6.99 และ 
4.77 กิโลกรัม/ไร ตามลําดับ 
  ผลการเปรียบเทียบคาสหสัมพันธระหวางชนิดและ
ปริมาณแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลังในดิน พบวาแมลงและ
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สัตวไมมีกระดูกสันหลังในดิน มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน
กับ อินทรียวัตถุในดิน ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญที่พืชนําไปใชเพื่อการ
เจริญเติบโต เสนรอบวง และผลผลิตนํ้ายางพารา อาจบอกไดวาเม่ือ
มีปริมาณและชนิดของแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลังเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลง อินทรียวัตถุในดินเพิ่ม ข้ึนหรือลดลง  ก็จะมีผลตอการ
เจริญเติบโตและการใหนํ้ายางของยางพาราได   ความเปนกรด-ดาง
ในดิน มีความสัมพันธไปในทิศตรงกันขามกับชนิดและปริมาณ
แมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง อาจบอกไดวา หากมีชนิดและ
ปริมาณแมลงและสัตวไมมีกระดูกสันหลังเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีผล
ตอความเปนกรด-ดางในดิน และจะมีผลตอความเหมาะสมในการ
เจริญเติบโตของตนยางพาราดวยเชนกัน 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

ควรหาวิธีการศึกษาความหลากหลายที่สามารถเชื่อมโยง
กับการจัดการและพัฒนาดินได 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ
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บทคัดยอ  
 

การวิ จัยครั้ ง น้ี  ไดศึกษาแนวทางการจัดการสวน
ยางพาราที่เสียหายจากพายุ โดยกลุมตัวอยาง จํานวน  20  ครัว 
เรือน ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรรอยละ 90 ไมมีการปลูกตนไมบัง
ลม (สะเดา สัก ไผรวก)ใหกับสวนยาง แนวทางการจัดการความ
เสียหาย มี 4 ลักษณะ คือ (1)  ตนยางพาราลมที่โคนตน เกษตรกร
จะตัดกิ่งบางสวนทิ้งแลวใชไมค้ํายัน (2)  ตนยางพาราหักกลางลํา
ตน ใชวิธีเลื่อยตัดลําตนลักษณะแนวเฉียงทํามุม  45  องศา สาเหตุ
ที่ตองตัดทํามุม  45  องศา (3)  ตนยางพาราหักที่กิ่ง(กิ่งยอด)ได
จัดการดวยวิธีการใชเลื่อยตัดกิ่งทํามุม 45 องศา และ (4)  ตน
ยางพาราเอียง ตัดแตงกิ่งยางพาราและใชไมค้ํายัน  
 

คําสําคัญ: การจัดการสวนยางพารา ลมพายุพัดถลมสวนยางพารา 
 
1. บทนํา 
 

ตําบลนํ้าแกน  อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน  เปนพื้นที่
ปลูกยางพาราสําคัญของจังหวัดนาน  เม่ือวันที่  28  เมษายน  
2555  ไดมีพายุฤดูรอนพัดถลมในพื้นที่ตําบลน้ําแกน ทําใหเกิด
ความเสียหายแกตนยางพารา  อายุ  8-10  ป  ซ่ึงกําลังใหนํ้ายางได
ของชาวบานกวา  233  ราย หักโคนเสียหาย  249  ไร  1  งาน  
จํานวนตนยางเสียหายกวา  18,928  ตน 
 จากการที่ไดไปศึกษาขอมูลหลังความเสียหาย  เบ้ืองตน
เกษตรกรมีวิธีการจัดการสวนยางพาราที่ไดรับความเสียหายอยาง
หลากหลายวิธีข้ึนอยูกับประสบการณ  ความรู  ฐานะทางการเงิน
และการได รับคําแนะนํ า   ชวยเหลือจากหนวยงานตาง  ๆ  
โครงการวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษารวบรวมขอมูลหาวิธีการที่เหมาะสมใน
การจัดการสวนยางพาราที่ไดรับความเสียหายจากลมพายุและหา
วิธีการจัดการความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตได 
 
2. วิธีการ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ 
เกษตรกรที่สวนยางพาราไดรับความเสียหายจากพายุในพื้นที่ตําบล
นํ้าแกน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 10 หมูบาน จํานวน 233  ราย 
 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ เกษตรกร 
ผูปลูกยางพาราจํานวน  20 หลังคาเรือน ในตําบลนํ้าแกน อําเภอภู
เพียง จังหวัดนาน ที่ไดรับความเสียหายจากพายุฤดูรอนพัดถลม 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามเรื่อง
แนวทางการจัดการสวนยางพาราที่เสียหายจากพายุ   กรณีศึกษา 
ตําบลนํ้าแกน  อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน  ที่ผูวิจัยพัฒนาเคร่ืองมือ
มาจาก อริยา เผาเครื่อง (2554, หนา 119-121) 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้ง น้ี ขอมูล
พื้นฐานของเกษตรกรและขอมูลทั่วไปของสวนยางพาราสามารถ
สอบถามจากเกษตรกรที่บานไดโดยตรง แตขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ
การจัดการสวนยางพาราของเกษตรกรหลังเสียหายจากพายุ 
คณะผูวิจัยจําเปนจะตองลงพื้นที่ประสบปญหาจริง เพื่อจะไดเขาใจ
ถึงวิธีการจัดการและไดเห็นส่ิงที่เกษตรกรปฏิบัติในการจัดการกับ
ปญหา โดยการสอบถามรวมทั้งสังเกต  เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน
ที่สุด 
 
3. ผลการทดลอง 
 

ตารางท่ี 1 ขอมูลภูมิหลังของเกษตรกร 
 

ขอมูลของเกษตรกร จํานวน(คน) รอยละ 

1.1  อายุของเกษตรกร   
ชวงอายุ  30 – 40  ป 4 20 
ชวงอายุ  41 – 50  ป 4 20 
ชวงอายุ  51 – 60  ป 12 60 
รวม 20 100 

1.2  ระดับการศึกษา   
ต่ํากวา ป. 6 14 70 
มัธยมศึกษา 2 10 
ปริญญาตรี 3 15 
ปริญญาโท 1 5 
รวม 20 100 

1.3  อาชีพสวนยางพารา   
เปนอาชีพหลัก 13 65 
เปนอาชีพรอง 7 35 
รวม 20 100 

  

  

 จากตารางที่ 1 จะเห็นวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ 65 
ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราเปนอาชีพหลัก โดยมีอาชีพรอง 
ไดแก ทํานา ทําสวนมะมวง ทํากระดาษสา รับจางและคาขาย เปน
ครอบครัวขนาดกลาง มีสมาชิก 3-4 คน ชวยงานในกิจกรรมผลิต
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ยางพาราครอบครัวละ 1-2 คน สวนใหญเร่ิมปลูกยางพาราในป 
พ.ศ. 2547 โดยการไดรับการสนับสนุน สงเสริมจากสํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) เกษตรกรมีฐานะปาน
กลาง บางครอบครัวมีอาชีพเปนขาราชการครูบํานาญ 
 

ตารางท่ี  2 ขอมูลทั่วไปของสวนยางพารา 
 

ขอมูลของสวนยางพารา รอยละ 

2.1  ชนิดพันธยางพารา  
RRIM 600 86.9 
RRIT 251 13.1 
รวม 100 

2.2  อายุตนยางพาราโดยเฉลี่ย  
1-5  ป 15 
6-8  ป 80 
9  ปข้ึนไป 5 
รวม 100 

2.3  จํานวนปท่ีกรีดยางพารา  
ยังไมไดกรีด 15 
1  ป 20 
2   ป 25 
3  ป 35 
4  ป 5 
รวม 100 

 

2.4  พ้ืนท่ีปลูกยางพารา  
ไมเกิน  10  ไร 45 
11-20  ไร 25 
21-30  ไร 25 
31  ไรข้ึนไป 5 
รวม 100 

2.5  การปลูกตนไมบังลม  
ไมไดปลูก 90 
ปลูก 10 
รวม 100 

 

  

จากตารางที่ 2 พบวา ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ปลูก
ยางพาราของตําบลนํ้าแกน เปนที่ราบสลับกับเนินเขาเตี้ย ชนิดพันธุ
ยางที่ปลูกสวนใหญเปนพันธุ RRIM 600 พื้นที่ปลูกยางขนาดเล็กถึง
ปานกลางไมเกิน 10 ไร เกษตรกรรอยละ 90 ไมมีการปลูกตนไมบัง
ลมใหกับสวนยาง สวนเกษตรกรที่ปลูกตนไมบังลมมีประมาณรอย
ละ 10 พื้นที่ปลูกยางพารา โดยเฉลี่ยไมเกิน 10 ไร ตอครัวเรือนสวน
ยางพาราที่ไดรับความเสียหาย อายุตนยางพาราโดยเฉลี่ย 6-8 ป 
โดยมากเปนสวนยางพาราที่เพิ่งเปดกรีดไดไมเกิน 3 ป 
 

ตารางท่ี  3 ขอมูลความเสียหายของสวนยางพารา 

  
จากตารางที่ 3 พบวาสวนยางพาราสวนใหญไดรับความ

เสียหายบางสวน รอยละ 80 พื้นที่สวนยางพาราที่เกิดความเสียหาย
ทั้งหมด เปนของเกษตรกร 2 ราย ลักษณะความเสียหายของตน
ยางพาราสวนมากจะหักกลางลําตน รอยละ 32.7 ปริมาณความ
เสียหาย ประมาณ 1-50 ตนตอแปลง 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาแนวทางการจัดการสวนยางพาราหลังจาก
ที่ไดรับความเสียหายจากพายุพัดถลม  ของเกษตรกรในพื้นที่ตําบล
นํ้าแกน จํานวน 20 หลังคาเรือน เกษตรกรตัดสินใจรื้อสวนยางพารา
เดิมพราะไดรับความเสียหายเกือบทั้งหมด จํานวน 2 หลังคาเรือน 
ที่เหลือทั้งหมดเสียหายบางสวน เกษตรกรมีวิธีการจัดการสวน
ยางพาราหลังไดรับความเสียหายเพื่อฟนฟูตนยางที่ยังไมตายและ
ปองกันการไดรับผลกระทบซ้ําจากภัยพิบัติลมพายุตามสภาพความ
เสียหายของตนยางพารา ดังน้ี 

 ตนยางที่หักโคน หักกลางลําตน หักตามกิ่งแขนง หาก
ตนยางไมตายก็บํารุงใสปุย และปลูกตนใหมแซมระหวางแถว 
เพราะเกษตรกรทราบดีวายางพาราตนเดิมไมสามารถใหผลผลิต
อยางเต็มเม็ดเต็มหนวยไดเหมือนเดิม แตก็ไมตัดทิ้งเพราะอยาง
นอยชวงเวลาที่รอตนใหมใหผลผลิตก็มีรายไดจากการกรีดตนยาง
เดิม 

 ตนยางพาราที่โนมเอียงเพราะแรงลม เกษตรกรจะทํา
การตัดแตงกิ่งใหโปรงลม ประโยชนของการตัดแตงกิ่งยางพารา  
ชวยใหทรงพุมของตนยางพารามีความสมดุลไมสูงชะลูดเกินไป
เพราะจะทําใหหักโคนดวยแรงลม ทําใหตนยางโตเร็วและไดขนาด
พรอมเปดกรีดเร็วข้ึน  ตนยางพาราที่มีขนาดพรอมเปดกรีดมี

ขอมูลความเสียหายของสวนยางพารา รอยละ 

3.1  ปริมาณความเสียหาย  
เสียหายทั้งหมด 10 
เสียหายบางสวน 80 
รวม 100 

3.2  ลักษณะความเสียหายของตน
ยางพารา 

 

ตนยางพาราหักทีก่ิ่งยอด 21.8 
ตนยางพาราหักทีก่ลางลาํตน 32.7 
ตนยางพาราลมที่โคนตน 30.9 
ตนยางพาราโนมเอียง 14.6 
รวม 100 

3.3  ปริมาณความเสียหาย(ตน/แปลง)  
1-50  ตน 45 
51-100  ตน 20 
101-150  ตน 20 
151  ตนข้ึนไป 15 
รวม 100 
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จํานวนมากขึ้น ลดตนทุนการปราบวัชพืช  ลดตนทุนจากการที่ตอง
ดูแลกรณียางพาราเปนโรคหนากรีด  ทําใหความชื้นในสวน
ยางพารามีความเหมาะสมตอการไหลของน้ํายางนานขึ้นทําใหไดผล
ผลิตมากขึ้น  ลดปญหาการถูกโคนลมจากลมและพายุ และสุดทาย 

ทําใหไดตนยางพาราที่มีลําตนหรือเปลา(axle)กลมและตรง-ไมมีปุม
ปมขนาดทอนละ 1.2 เมตร จํานวน 2 ทอน อันจะทําใหการขายไม
ยางพาราในอนาคตไดราคาดีมากข้ึน 
 นอกจากนี้เกษตรกรยังมีแนวคิดที่จะริเร่ิมปลูกตนไมเพื่อ
บังลม โดยเลือกตนไมเน้ือแข็งที่ใชประโยชนไดและหางายในพื้นที่ 
เชน สะเดา สัก ไผรวก  
เกษตรกรในพื้นที่ตําบลนํ้าแกนสวนใหญปลูกยางพาราเปนอาชีพ
หลัก โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการ
ทําสวนยาง(สกย.) และสวนใหญไมเคยไดรับการฝกอบรมดานการ
ทําสวนยาง เม่ือเกิดภัยพิบัติจากลมพายุทําใหเกษตรกรขาดรายได
จากการขายผลผลิตยางพาราโดยไมมีรายไดจากอาชีพอื่นเสริม 
สวนใหญเกษตรกร ไมมีการปลูกตนไมบังลมใหกับสวนยาง การ
ปลูกยางพาราจะปลูกชิดร้ัวหรือเขตแดน เพื่อใหไดเน้ือที่ปลูกมาก
ที่ สุดสวนเกษตรกรที่ปลูกตนไมบังลมจะนิยมปลูกตนไมที่ ใช
ประโยชนได รากไมแผขยายกวาง มีทรงพุมใบไมมากหรือนอย
เกินไป เชน สะเดา สัก ไผรวก เปนตน 
 โดยเกษตรกรไดรับเงินชดเชยตนละ  12 บาท กรณี
ไดรับความเสียหายอยางหนักทั้งหมด ตองการปลูกใหม สํานักงาน
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) ชดเชยให 16,000 บาท
ตอไร สวนคาใชจายที่เปนตัวเงินชวงที่ยางยังไมใหผลผลิต ปที่ 1-6 
ไรละ 16,944 บาท ตามการคิดคํานวณตนทุนการผลิตยางของสวน
ยางขนาดเล็กของอเนก กุณาละสิริ (2547, หนา บทคัดยอ) จะเห็น
วาเกษตรกรสูญเสียรายได ไรละ 944 บาทตอป หรือสูญเสียรายได
ในระยะกอนกรีด 6 ปแรก 5,664 บาทตอไร 
 แนวทางการจัดการตนยางพาราที่ไดรับความเสียหาย 
แบงออกเปน 4 ลักษณะ ไดแก 
 1)  ตนยางพาราลมที่โคนตน เกษตรกรจะตัดกิ่งบางสวน
ทิ้งแลวปลุกตนยางพาราขึ้นใชไมค้ํายันโดยปลุกตั้งใหตรงที่สุด โกย
ดินถมรากสวนที่โผลพนดิน และดูอาการในระยะเวลา  1-2  สัปดาห  
หากตนยางตายก็จะปลูกตนใหมทดแทนในระยะหาง 2 เมตร 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  1 แสดงตนยางพาราลมที่โคนตนที่ใชไมค้ํายันใหตนตั้งตรง 
 
 2) ตนยางพาราหักกลางลําตน มีวิธีการจัดการโดยใช
เลื่อยตัดลําตนใตสวนที่หักลงมาโดยเลือกบริเวณที่ไมมีรอยแตกเดิม 
ใหมีลักษณะแนวเฉียงทํามุม  45  องศา สาเหตุที่ตองตัดทํามุม  45  
องศา เพราะปองกันนํ้าคางเกาะขังซ่ึงทําใหตนยางพาราเกิดเชื้อรา

เนาได แลวใชปูนแดงผสมน้ําทาบริเวณที่ถูกตัดเพื่อมิใหแมลงไดกัด
ทําลายและเพื่อปองกันการเกิดเชื้อราซึ่งทําใหตนยางเนาได  รอจน
เขาสูฤดูฝนใหกิ่งตาที่แตกแขนงจากลําตนเจริญเติบโต ตัดใหเหลือ
กิ่งที่มีขนาดเสนรอบวง 15-20 เซนติเมตร ไว 2-3 กิ่งตอตน จึงคอย
กรีดเอาน้ํายางพารา 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 แสดงการฟนฟูตนยางพาราที่หักกลางลําตนและการปลูกตน
ยางใหมแซม 

 
 3) ตนยางพาราหักที่กิ่ง (กิ่งยอด) ไดจัดการดวย
วิธีการใชเลื่อย ตัดกิ่งที่หักลงมาและแตงหนาใหเรียบโดยกิ่งยอดจะ
ตัดทํามุม 45 องศา สวนกิ่งแขนงจะตัดทํามุม 45 องศา 
เชนเดียวกันแตจะตัดใหหันสวนที่ตัดลงดานลาง เพื่อปองกันการเนา 
หรือเชื้อราเนื่องจากน้ําคางเกาะ สวนกิ่งแขนงที่มีขนาดเล็กไดใช
กรรไกรตัดกิ่งไมมาตัดแตงกิ่งของตนยางพาราใหมีลักษณะโปรงข้ึน
กวาเดิม ไมตานลม    

        
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 แสดงตนยางพาราที่ไดรับการตัดแตงกิ่งใหโปรงลม 
 

 4) ตนยางพาราโนมเอียงเกษตรกรมีวิธีจัดการโดยตัด
แตงกิ่งยางพาราใหโปรงมากที่สุด เหลือกิ่งแขนงไมมากเกินไป 
หลังจากนั้นใชไมค้ํายันตนยางพาราใหตั้งตรง ชะลอการกรีดยาง
ออกไปกอนสักระยะ จนแนใจวาตนยางพาราตั้งตรงมีระบบรากที่
แข็งแรง สังเกตไดจากการแตกกิ่งตา หรือการแตกใบออน แตไมค้ํา
ยันเกษตรกรก็ยังใชค้ํายันเชนเดิม 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน และ
นําไปสูนโยบายดานยางพาราสําหรับ อบต. และหนวยงานที่
เกี่ยวของ จึงมีขอเสนอแนะดังน้ี 
 1.  ในพื้นที่ตําบลนํ้าแกน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
เปนที่ราบสูงสลับเนินเขาซึ่งมีลมพัดแรงตลอดทั้งวัน หนวยงานที่
เกี่ยวของควรใหความรูกับเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการปลูกยางพารา
ในพื้นที่ลมแรง 
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 2.  การใหความรูในการทําสวนยางอยางถูกวิธี โดยจัด
อบรมใหความรูแกเกษตรกรอยางทั่วถึงตั้งแตเร่ิมตนปลูก การ
บํารุงรักษา การจัดการสวนยาง จนกระทั่งไดรับผลผลิตไมใชแค
อบรมเฉพาะการกรีดยางอยางเดียว 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ
ยุววิจัยยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลน้ําแกน ผูนําชุมชน ชาวบานใน
ตําบลนํ้าแกนทุกคน ที่ใหขอมูล ชี้แนะแนวทางในการทําวิจัย 
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โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
*Email: tu_rodchoo@hotmail.co.th 

 
บทคัดยอ  
 

  ตําบลบึงโขงหลงมีการนํายางพาราเขามาปลูกครั้งแรก
เม่ือป พ.ศ.2530 เร่ิมจาก 23 ไร จนกระทั่งเม่ือป พ.ศ. 2532 กรม
สงเสริมการเกษตรไดจัดตั้งโครงการปลูกยางพาราและสาธิต ทําให
เกษตรกรเกิดแรงจูงใจในการปลูกยางพารา  เกษตรกรจึงหันมา
ปลูกยางพารากันมากขึ้น เร่ือยมาจนถึงป พ.ศ.2555 มีพื้นที่การ
ปลูกยางพาราทั้งส้ิน 12,391.25 ไร ทําใหเกิดเปลี่ยนแปลงในดาน
ของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  รายไดเฉลี่ยของคนในตําบล
บึงโขงหลงหนึ่งคนตอปเพิ่มข้ึน ในป พ.ศ.2550 คือ 48,112 บาท  
และป พ.ศ.2556 คือ 63,718 บาท กอนปลูกยางพารามีรายไดไม
แนนอน จากอาชีพการทํานา จึงสงลูกหลานออกไปทํางานที่
ตางจังหวัด การทําสวนยางพาราสงผลใหครอบครับอบอุน ลูกหลาน
ไมตองไปทํางานที่ตางจังหวัด  ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ทองถ่ินไดอยางชัดเจน  
 
1. บทนํา 
 

อาชีพมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของชุมชนบึงโขงหลงใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน เชนเดียวกับวิถีชีวิตของคนใน
ตําบลบึงโขงหลง ซ่ึงเดิมเปนวิถีชีวิตที่เรียบงาย เพราะคนในชุมชน
สวนใหญประกอบอาชีพการทํานา  ทําไร  ตอมาเม่ือมีการนํา
ยางพารามาปลูกในจังหวัดบึงกาฬครั้งแรกเม่ือประมาณ 30-40 ปที่
ผานมา ตําบลบึงโขงหลงก็มีการนํายางพาราเขามาปลูก อาชีพการ
ทําสวนยางพารายังไมเปนที่นิยมมากนัก เน่ืองจากผลผลิตนํ้ายาง
ราคาตกต่ํา 
 ตอมาความตองการใชยางพาราก็มีมากขึ้น ราคาน้ํายาง
สูงข้ึน เกษตรกรจึงหันมาปลูกยางพาราเปนจํานวนมาก เน่ืองจาก
เกษตรกรเห็นวามีผลตอบแทนสูงและมีความม่ันคงในการตลาด อีก
ทั้งภาครัฐยังสนับสนุนใหมีการปลูกยางพารา มีกองทุนสวน
ยางพาราเพื่อสงเสริมใหผูคนมีรายได  และสามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดดวยตนเอง 
 หลังจากมีการนํายางพาราเขามาปลูกไดไมนาน สภาพ
วิถีชีวิตของผูคนในตําบลบึงโขงหลงก็เกิดความเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมที่เคยเปนอยู  โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ซ่ึงเปนความเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนจากเดิม  เม่ือเกิด
ความเปลี่ยนแปลงเชนน้ี   ผูคนในชุมชนตําบลบึงโขงหลงจึงมีการ
ทําสวนยางพารากันมากขึ้นกวาเดิมโดยการแปรรูปที่นาเปนสวน
ยางพารา  ดังน้ันพื้นที่ภายในตําบลบึงโขงหลง จึงมีแตสวน
ยางพาราเปนสวนใหญ พื้นที่วางเปลาเปนปารกรางก็ไดมีการ ขุด
ถางทําเปนสวนยางพาราทั้งส้ิน และเกษตรกรก็ไดประกอบอาชีพ
การทําสวนยางพาราเปนหลัก 

 ดวยเหตุผลที่กลาวมานี้สงผลใหคณะวิจัยเกิดความสนใจ
ที่จะศึกษาถึงความเปนมาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในดาน
ตางๆ ซ่ึงการทําโครงงานยุววิจัยครั้งน้ีก็ไดรับการสนับสนุนจาก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จึงไดทําการศึกษา
สํารวจและสอบถามแหลงขอมูลตางๆ และจึงไดจัดทําโครงงานยุว
วิจัยเร่ือง “สวนยางพารากับความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตทองถ่ิน
ชุมชน ตําบลบึงโขงหลง” น้ีข้ึน 
 
2. วิธีการ 
 

ผูวิจัยไดมีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังน้ี 
1.กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุมเปาหมายหลักที่
เปนเกษตรกรผูปลูกยางพาราในพื้นที่ตําบลบึงโขงหลง โดยมี 3 
กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมผูสูงอายุ กลุมวัยกลางคน และหนวยงาน
ราชการ 
 

2.ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
 2.1. ประชุมและมอบหมายงานใหแกคณะผูวิจัย 
 2.2. ทําการศึกษาคนควาขอมูลการปลูกยางพาราในแต
ละป จากสํานักงานเกษตรอําเภอบึงโขงหลง และสืบคนขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต 
 2.3. คนควาขอมูลรายไดเฉลี่ยของคนในตําบลบึงโขง
หลงจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบึงโขงหลง 
 2.4. ศึกษาและสํารวจพื้นที่ภายในชุมชนตําบลบึงโขง
หลงโดยการออกสํารวจทีละหมูบาน 
 2.5. สัมภาษณขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูสูงอายุ 
กลุมวัยกลางคน  
 2.6. จัดประชุมกลุมเวทีสนทนา เพื่อแลกเปลีย่นความ
คิดเห็น 
 2.7. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและเรียบรียงขอมูล 
 2.8. นําขอมูลที่เรียบเรียงมาจัดพิมพรูปเลม 
 
3. ผลการทดลอง 
 

การปลูกยางพารา 
             พื้นที่ปลูกทั้งหมด : 12,414.25 ไร พื้นที่เปดกรีดยาง: 
8,523.03 ไร จํานวนคนที่เปดกรีดยางพาราแลว: 922 ราย ยางกอน
ถวย: 462 ตน/เดือน     
            การปลูกยางพาราเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2530 จนถึง พ.ศ. 
2555 (ปจจุบัน) การปลูกยางพารานั้น เร่ิมปแรกมีจํานวนคนปลูก
เพียง 2 คน และพื้นที่การปลูกยางพาราเพียง 23 ไร เปดกรีด 23 ไร 
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จนถึงปจจุบัน ป พ.ศ.2555  มีจํานวนคนที่ปลูกยางพาราเพิ่มข้ึนถึง 
1,209 คน และพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มข้ึนทั้งหมด 12,391.25 ไร  
เปดกรีดทั้งหมด 8,500.03 ไร    
 

รายไดเฉลี่ยของประชากรตําบลบึงโขงหลง 
 จากการสอบถามขอมูลรายไดเฉลี่ยของคนในตําบลบึง
โขงหลงตอป จากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบึงโขงหลง พบวา 
ในป พ.ศ.2550 รายไดเฉลี่ยของคนบานบึงโขงหลงตอป คือ 50,874  
บาท บานโนนสวางเหนือคือ 20,436 บาท บานโนนสวางคือ 
30,472 บาท บานสวางพัฒนาคือ 30,547 บาท บานสระแกวคือ 
42,387 บาท บานคําสมบูรณคือ 81,528 บาท บานนาขามคือ 
29,094 บาท  บานโนนสวนปอเหนือคือ   68,359 บาท บานโสก
โพธิ์คือ 49,356 บาท  บานโสกพอกคือ 54,926 บาท บานหวยหิน
ลาด 38,567 บาท บานโนนสวนปอคือ 53,556 บาท บานทรายทอง
คือ 29,691 บาท  บานบึงเจริญ 109,958 บาท บานเทพบันดาลคือ 
39,857 บาท บานโนนสวรรคคือ 40,937 บาท เม่ือนํารายไดเฉลี่ย
ของคนในแตละหมูบานมาเฉลี่ยเปนตําบล จะพบวารายไดเฉลี่ยของ
คนในตําบลบึงโขงหลงตอปคือ 48,112 บาท 
         ในป พ.ศ.2556 รายไดเฉลี่ยของคนบานบึงโขงหลงตอป คือ 
70,145 บาท บานโนนสวางเหนือคือ 51,254 บาท บานโนนสวาง
คือ 52,278 บาท บานสวางพัฒนาคือ 50,954 บาท บานสระแกวคือ 
64,736 บาท บานคําสมบูรณคือ 84,565 บาท บานโนนสวนปอ
เหนือคือ 88,011 บาท บานโสกโพธิ์คือ 60,930 บาท  บานโสก
พอกคือ 67,214 บาท บานหวยหินลาด 45,214 บาท  บานนาขาม
คือ 57,178 บาท  บานโนนสวนปอคือ 67,811 บาท บานทรายทอง
คือ56,279 บาท  บานบึงเจริญ 118,839 บาท บานเทพบันดาลคือ 
48,941 บาท บานโนนสวรรคคือ 42,539 บาท เม่ือนํารายไดเฉลี่ย
ของคนในแตละหมูบานมาเฉลี่ยเปนตําบล จะพบวารายไดเฉลี่ยของ
คนในตําบลบึงโขงหลงตอปคือ 63,718 บาท 
จากการสัมภาษณขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูสูงอายุ กลุมวัย
กลางคน พบวา รายไดเฉลี่ยกอนปลูกยางพารา รอยละ 73.33 
รายไดนอย รอยละ 20 รายไดปานกลาง 

รายไดเฉลี่ยหลังปลูกยางพารา รอยละ 66.66 รายไดดี
มาก รอยละ 26.66 รายไดดี 

การมีสวนรวมในสังคม การไปรวมงานบุญในชุมชน 
กอนปลูกยางพารา รอยละ 66.66 ไปสมํ่าเสมอ รอยละ 26.66 ไป
บางครั้งการมีสวนรวมในสังคม การไปรวมงานบุญในชุมชน หลัง
ปลูกยางพารา รอยละ 40 ไปบาง รอยละ 13.33 ไมไดไป  
 การอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัวอยางพรอมเพรียง 
กอนปลูกยางพารา รอยละ 20 อยูรวมกัน รอยละ 26.66 ไมไดอยู
รวมกัน 
 การอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัวอยางพรอมเพรียง 
หลังปลูกยางพารารอยละ 66.66 อยูรวมกัน รอยละ 26.66 อยูรวม 
กันบางโอกาส 
             การทํางานในตอนกลางวัน พักผอนตอนกลางคืน กอน
ปลูกยางพารา รอยละ 100 ทํางานตอนกลางวัน พักผอนตอนกลาง
คืนการทํางานในตอนกลางวัน พักผอนตอนกลางคืน หลังปลูก
ยางพารา รอยละ 20 ทํางานตอนกลางวัน พักผอนตอนกลางคืน 

การทํางานในตอนกลางคืน พักผอนตอนกลางวัน กอนปลูก
ยางพารา รอยละ 13.33 ทํางานตอนกลางคืน พักผอนตอนกลางวัน 
การทํางานในตอนกลางคืน พักผอนตอนกลางวัน หลังปลูก
ยางพารา รอยละ 100 ทํางานตอนกลางคืน พักผอนตอนกลางวัน 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

จากผลการสํ ารวจศึกษาสวนยางพารากับความ
เปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสภาพแวดลอม
ของชุมชนตําบลบึงโขง 
           1. การปลูกยางพาราเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2530 จนถึง พ.ศ. 
2555 (ปจจุบัน) การปลูกยางพารานั้น เร่ิมปแรกมีจํานวนคนปลูก
เพียง 2 คน และพื้นที่การปลูกยางพาราเพียง 23 ไร เปดกรีด 23 ไร 
จนถึงปจจุบัน ป พ.ศ.2555  มีจํานวนคนที่ปลูกยางพาราเพิ่มข้ึนถึง 
1,209 คน และพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มข้ึนทั้งหมด 12,391.25 ไร  
เปดกรีดทั้งหมด 8,500.03 ไร  ซ่ึงผูที่ปลูกยางพารารายแรก คือ 
นายเฉลิม สุพร ปลูกทั้งหมด 10 ไร และ นายสมนึก เศรษฐสมบูรณ 
ปลูกทั้งหมด 13 ไร 
             2. จากการสอบถามขอมูลรายไดเฉลี่ยของคนในตําบลบึง
โขงหลงตอป จากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบึงโขงหลง พบวา 
ในป พ.ศ.2550 รายไดเฉลี่ยของคนบานบึงโขงหลงตอป คือ 50,874  
บาท บานโนนสวางเหนือคือ 20,436 บาท บานโนนสวางคือ 
30,472 บาท บานสวางพัฒนาคือ 30,547 บาท บานสระแกวคือ 
42,387 บาท บานคําสมบูรณคือ 81,528 บาท บานนาขามคือ 
29,094 บาท  บานโนนสวนปอเหนือคือ   68,359 บาท บานโสก
โพธิ์คือ 49,356 บาท  บานโสกพอกคือ 54,926 บาท บานหวยหิน
ลาด 38,567 บาท บานโนนสวนปอคือ 53,556 บาท บานทรายทอง
คือ 29,691 บาท  บานบึงเจริญ 109,958 บาท บานเทพบันดาลคือ 
39,857 บาท บานโนนสวรรคคือ 40,937 บาท เม่ือนํารายไดเฉลี่ย
ของคนในแตละหมูบานมาเฉลี่ยเปนตําบล จะพบวารายไดเฉลี่ยของ
คนในตําบลบึงโขงหลงตอปคือ 48,112 บาท 
         ในป พ.ศ.2556 รายไดเฉลี่ยของคนบานบึงโขงหลงตอป คือ 
70,145 บาท บานโนนสวางเหนือคือ 51,254 บาท บานโนนสวาง
คือ 52,278 บาท บานสวางพัฒนาคือ 50,954 บาท บานสระแกวคือ 
64,736 บาท บานคําสมบูรณคือ 84,565 บาท บานโนนสวนปอ
เหนือคือ 88,011 บาท บานโสกโพธิ์คือ 60,930 บาท  บานโสก
พอกคือ 67,214 บาท บานหวยหินลาด 45,214 บาท  บานนาขาม
คือ 57,178 บาท  บานโนนสวนปอคือ 67,811 บาท บานทรายทอง
คือ56,279 บาท  บานบึงเจริญ 118,839 บาท บานเทพบันดาลคือ 
48,941 บาท บานโนนสวรรคคือ 42,539 บาท เม่ือนํารายไดเฉลี่ย
ของคนในแตละหมูบานมาเฉลี่ยเปนตําบล จะพบวารายไดเฉลี่ยของ
คนในตําบลบึงโขงหลงตอปคือ 63,718 บาท 
  3.จากการสัมภาษณขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก 
ผูสูงอายุ กลุมวัยกลางคน พบวา      
       

  - รายไดเฉลี่ยกอนปลูกยางพารา รอยละ 73.33 รายได
นอย  รอยละ 20 รายไดปานกลาง       
                                                                              

  - รายไดเฉลี่ยหลังปลูกยางพารา รอยละ 66.66 รายไดดี
มาก รอยละ 26.66 รายไดดี       



- 63 - 
 
                                            

  - การมีสวนรวมในสังคม การไปรวมงานบุญในชุมชน 
กอนปลูกยางพารา รอยละ 66.66 ไปสมํ่าเสมอ รอยละ 26.66 ไป
บางครั้ง      
                                                                                                                                                     

  - การมีสวนรวมในสังคม การไปรวมงานบุญในชุมชน 
หลังปลูกยางพารา รอยละ 40 ไปบาง รอยละ 13.33 ไมไดไป                                                                                                              
  - การอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัวอยางพรอม
เพรียง กอนปลูกยางพารา รอยละ 20 อยูรวมกัน รอยละ 26.66 
ไมไดอยูรวมกัน 

- การอยูรวมกันของสมาชิกในครอบครัวอยางพรอม
เพรียง หลังปลูกยางพารารอยละ 66.66 อยูรวมกัน รอยละ 26.66 
อยูรวมกันบางโอกาส 
   - การทํางานในตอนกลางวัน พักผอนตอนกลางคืน กอน
ปลูกยางพารา รอยละ 100 ทํางานตอนกลางวัน พักผอนตอนกลาง
คืน 
 - การทํางานในตอนกลางวัน พักผอนตอนกลางคืน หลัง
ปลูกยางพารา รอยละ 20 ทํางานตอนกลางวัน พักผอนตอนกลาง
คืน  

- การทํางานในตอนกลางคืน พักผอนตอนกลางวัน กอน
ปลูกยางพารา รอยละ 13.33 ทํางานตอนกลางคืน พักผอนตอน
กลางวัน 
 - การทํางานในตอนกลางคืน พักผอนตอนกลางวัน หลัง
ปลูกยางพารา รอยละ 100 ทํางานตอนกลางคืน พักผอนตอน
กลางวัน 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาและสํารวจขอมูลประวัติความเปนมาของ
การทําสวนยางพาราในตําบลบึงโขงหลง ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 
โดยการสอบถามขอมูลจากสํานักงานเกษตรอําเภอบึงโขงหลง  
พบวา ตําบลบึงโขงหลงมีการนํายางพาราเขามาปลูกครั้งแรกเม่ือป 
พ.ศ.2530 โดยมีนายเฉลิม  สุพร และ นายสมนึก  เศรษฐสมบูรณ 
เปนผูนําเขามาปลูก จํานวนทั้งส้ิน 23 ไร ซ่ึงสถิติการทําสวน
ยางพารายังไมเปนที่นิยมกันแพรหลาย จนกระทั่งเม่ือป พ.ศ. 2532 
กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดตั้งโครงการปลูกยางพาราและสาธิต
การปลูกยางพาราใหแกเกษตรกร ตําบลบึงโขงหลงก็เปนอีกตําบล
หน่ึงที่เปนพื้นที่นํารองในการสาธิตการปลูกยางพารา คาใชจาย
ทั้งหมด ตั้งแตการไถพรวนดิน จนถึงการใชปุยบํารุงรักษา รัฐบาล
จะเปนผู รับผิดชอบ ทําใหเกษตรกรเกิดแรงจูงใจในการปลูก
ยางพารา  โดยปลูกยางพาราเพิ่มจากเดิมถึง 345 ไร เม่ือถึง
ระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรก็จะนําผลผลิตที่ไดไป
จําหนายยังตลาดรับซ้ือยางพารา รายไดจากการจําหนายผลผลิต
ของยางพารานั้น ยังไมมากพอสมควร เน่ืองจากเกษตรกรบางราย
น้ันก็ยังปลูกยางพาราไดไมนาน ตอมาความตองการใชยางพาราก็มี
มากข้ึน ราคาน้ํายางสูงข้ึน อีกทั้งภาครัฐยังสนับสนุนและประกัน
รายไดของเกษตรกรผูปลูกยางพาราอีกดวย เกษตรกรจึงหันมาปลูก
ยางพารากันมากขึ้น เร่ือยมาจนถึงป พ.ศ.2555 มีพื้นที่การปลูก
ยางพาราทั้งส้ิน 12,391.25 ไร  เม่ือมีการปลูกยางพารากันมากขึ้น 
ส งผลใหวิ ถีชี วิตทอง ถ่ินของคนในชุมชนตําบลบึงโขงหลง

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเปลี่ยนแปลงในดานของเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม  
 จากการสํารวจขอมูลทางดานเศรษฐกิจ ตามวัตถุ 
ประสงคขอที่ 2 จากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบึงโขงหลง 
พบวา รายไดเฉลี่ยของคนในตําบลบึงโขงหลงหนึ่งคนตอป ในป 
พ.ศ.2550 คือ 48,112 บาท และป พ.ศ.2556 คือ 63,718 บาท จะ
เห็นไดวาเม่ือระยะเวลาผานไป 5 ป รายไดเฉลี่ยของคนในตําบลบึง
โขงหลงน้ันเพิ่มข้ึน จากการทําสวนยางพารา 
 จาการสัมภาษณจากกลุมเปาหมายหลักถึงสภาพวิถีชีวิต
กอนปลูกยางพาราพบวา รายไดเฉลี่ยของคนในตําบลบึงโขงหลง
น้ันไมแนนอน เน่ืองจากแตเดิมผูคนจะประกอบอาชีพการทํานาเปน
หลัก  เม่ือปใดที่ฝนไมตกตองตามฤดูกาล ในปน้ันก็จะไมไดผลผลิต 
เกษตรกรจึงสงลูกหลานไปทํางานที่ตางจังหวัดเพื่อหารายไดมา
สมทบ สงผลใหสมาชิกในครอบครัวไมไดอยูรวมกันอยางพรอม
เพรียง ทําใหไมเกิดการสรางงาน 
ในครอบครัวและชุมชน เม่ือไมเกิดการสรางงานเกษตรกรจึงมีเวลา
ในการทํากิจกรรมรวมกันมากขึ้น เชนการไปชวยงานบุญตางๆที่
ชุมชนจัดข้ึนและการไปทําบุญที่วัด 
 ตอมามีการนํายางพาราเขามาปลูก พบวา รายไดเฉลี่ย
ของคนในชุมชนดีข้ึน และแนนอน เน่ืองจากยางพาราเปนพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ เม่ือรายไดจากการทําสวนยางพารานั้นเพิ่มข้ึน 
สงผลใหลูกหลานของเกษตรกรนั้นไมตองไปทํางานที่ตางจังหวัด 
สมาชิกในครอบครัวจึงไดอยูรวมกันทําใหครอบครัวเกิดความอบอุน 
และเกิดการสรางงานในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจึงตอง
ทํางานที่เกี่ยวกับการทําสวนยางพาราทั้งส้ิน อีกทั้งการทําสวน
ยางพาราตองทําในชวงเวลากลางคืนจึงจะไดผลผลิตดี เกษตรกร
สวนใหญจึงทํางานกลางคืนและพักผอนตอนกลางวัน เกษตรกรจึง
ไมมีเวลาในการทํากิจกรรมรวมกันในชุมชนของตน สังเกตไดจาก
การที่พระภิกษุเดินบิณฑบาตในตอนเชา จะมีเพียงเกษตรกร
บางสวนเทานั้นที่มาตักบาตรเนื่องจากเกษตรกรทํางานดึกจึงตอง
พักผอนใหหายเหน่ือย แตเกษตรกรจะเดินทางไปวัดเพื่อถวาย
ภัตตาหารในชวงเพลแทน  
 จากความเปลี่ยนแปลงดังกลาว สรุปไดวา การทําสวน
ยางพาราเปนอาชีพที่สําคัญ สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทองถ่ิน
ของคนตําบลบึงโขงหลงใหเปลี่ยนไปจากเดิมไดอยางชัดเจน การ
เปลี่ยนแปลงเหลานี้ก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงที่เปนแรงจูงใจในการทํา
สวนยางพาราตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และในอนาคตลูกหลานที่
เติบโตมาจะตองไดรับการสืบทอดอาชีพการทําสวนยางพารากัน
อยางแนนอน 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

จาการทําวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
1. ในการทําโครงงานเรื่องน้ีในครั้งตอไป อาจจะมี

การศึกษาในดานอื่น ไดแก การทําสวนยางพารากับปญหา
อาชญากรรมในทองถ่ิน เชน การใชยากระตุนการทํางาน เปนตน 

2. ในการทําโครงงานครั้งตอไป อาจจะใชวิธีศึกษา
เดียวกันในหัวขออื่นๆ 
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บทคัดยอ  
 

เห็ดโคนออกดอกในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
ปจจุบันยังไมการเพาะเลี้ยงเห็ดโคนในโรงเรือน  ปจจัยการออกดอก
ของเห็ดโคน ข้ึนกับความชื้น รังปลวก และอาหารของปลวก ผล
การศึกษาเห็ดปลวกในอําเภอศรีสงคราม  พบวา  ปลวกที่ มี
ความสัมพันธกับเห็ดโคน มี 5 ชนิดคือ 1. Microtermes obesi. 
2. Hypotermes makhamensis. 3. Micro termes chaiglomi. 4. 
Macrotermes sp. 5. Macrotermes car bonarius. และพบเห็ดโคน
ทั้งหมด 4 ชนิดคือ 1.Termitomyces globulus. 2.Termitomyces 
clypeatus 3.Termitomyces fuligino sus. 4.Termitomyces 
mammiformis. (เห็ดโคนแดง) แตจะพบเฉพาะสวนยางพาราที่มี
อายุมากกวา 7 ป และไมมีนํ้าทวม สวนวัสดุเพาะเลี้ยงเห็ดโคนใน
โรงเรือนหรือในเขงที่จําเปนคือเปลือกมะพราวและกระสอบปาน ที่
สามารถเก็บความชื้นได 

 

คําสําคัญ: ปลวก  เห็ดโคน (เห็ดปลวก) สวนยางพารา 
 
1. บทนํา 
 

จากการสังเกตพบวาสวนปายางพาราในเขตอําเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม มีเห็ดโคนออกดอกเปนจํานวนมาก 
โดยเฉพาะในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน และจะพบในปา
ทั่วไปท่ีไมใชปายางพารา จากการศึกษาขอมูลพบวาในปจจุบันยัง
ไมการเพาะเลี้ยงเห็ดโคนในโรงเรือนได อีกทั้งปจจัยที่จะทําให
เห็ดโคนออกดอกนั้น ตองอาศัยปจจัยสําคัญหลายอยาง ไดแก 
(1)สภาพแวดลอมที่มีความชื้นพอเหมาะ (2) มีรังปลวกโดยเฉพาะ
ปลวกใตดิน (3) สภาพอากาศรอนชื้นที่ทําใหพืชอาหารของปลวกผุ
ไดงาย และ (4) รังปลวกที่มีความอุดมสมบูรณพอ  

การศึกษาชนิดของปลวกที่ เลี้ยงเห็ดโคนที่ มีความ 
สัมพันธกับเห็ด โคน จะทําใหทราบชนิดของปลวกเลี้ยงเห็ดโคนและ
อนุรักษปลวกเลี้ยงเห็ดโคนในสวนยางพาราได เม่ือสภาพแวดลอม
เหมาะสมก็จะทําใหมีเห็ดโคนไวรับประทานตลอดไปและเปน
แนวทางในการหาวัสดุเพาะเลี้ยงเห็ดโคนในโรงเรือนได 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

วัสดุอุปกรณ  
ประกอบดวย กลองสเตอริโอไมโครสโคป แวนขยาย 

ฟอรเซ็ปปลายแหลม  เขงพลาสติกปากกวาง  กระสอบปาน อิฐทุบ 
เปลือกมะพราวสับ ตาขาย  สารที่ใชในการดองเห็ดและปลวก
(แอลกอฮอล)  และกิ่งและใบยางพาราผุหรืออินทรียวัตถุชนิดอื่นใน
สวนยางพารา 
 

ขั้นตอนการทดลอง 
สามารถแบงออกเปน  3 ข้ันตอน ดังน้ี 

 

ข้ันตอนที่ 1 ข้ันรวบรวมขอมูลพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราในเขต 
อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

1. สอบถาม บันทึกขอมูลการปลูกยางพาราของแตละ
ตําบลในเขตอําเภอศรีสงคราม จากเกษตรตําบลและกํานันประจํา
ตําบล 

2. สุมเลือกแบบเจาะจง จากการสอบถามเจาของสวน
ยางที่พบเห็ดโคนในสวนยางพารา  เพื่อเก็บขอมูลปลวกเพาะเลี้ยง
เห็ดโคนและเห็ดโคน 
 

ข้ันตอนที่ 2 ข้ันศึกษาและจําแนกชนิดของปลวกเลี้ยงเห็ดโคนและ
ชนิดของเห็ดโคนในปายางพารา 

1. นําเห็ดโคนและปลวกเลี้ยงเห็ดโคนที่ตัวอยางจากสวน
ยางพารามาศึกษาขอมูลเพื่อบงบอกชนิดของเห็ดโคนและชนิด
ปลวกเลี้ยงเห็ดโคน 

2. ศึกษาและจําแนกปลวกภายใตกลองสเตอริโอไมโครส
โคป  ใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาของปลวกวรรณะทหาร 
เป รียบเทียบคู มือการจําแนกชนิดของ  Ahmad (1958,1965) 
Morimoto (1973) และTho (1992) 

3. ศึกษาและจําแนกชนิดเห็ดโคนภายใตกลองจุลทรรศน 
ใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ด ขนาดรูปรางของสปอร 
เปรียบเทียบคูมือการจําแนกชนิดของ Pegler และ Vanhaecke 
(1994) 
 

ข้ันตอนที่ 3 ข้ันศึกษาวัสดุที่จําเปนในการเลี้ยงปลวกเพื่อใหปลวก
สรางสวนเห็ดโคน 

1. ใชตาขายไนลอนปูรองพื้นในเขงพลาสติกที่เตรียมไว
จํานวน 8 เขง ใสอิฐทุบบริเวณกนเขงใหหนาประมาณ 4 เซนติเมตร 
แบงเขงเปน 2 ชุด ใสขุยมะพราวในเขงใบที่ 1, 2, 3 และ 4 ใหหนา
ประมาณ 4 เซนติเมตรโดยใบที่ 1, 2 ไมคลุมดวยกระสอบปาน สวน
ใบที่ 3,4  คลุมดวยดวยกระสอบปาน 

2. นําดินรวนที่ขุดมาจากบริเวณใกลรังปลวกในสวนยาง 
พาราใสในเขงทั้ง 4 ใบ ใหหนาประมาณ 20 เซนติเมตร  

3. นํารังปลวกที่ขุดจากสวนยางพารา ใสในเขงทั้ง 4 ใบ 
โดยใหอยูตรงกลางเขง  

4. นําดินรวนกลบรังปลวกพอมิด แลวนําใบยางพารา
และกิ่งยางพาราปดดานบนหนาประมาณ 4 เซนติเมตร ในเขงใบที่ 
1และ 3 สวนใบที่ 2 แล 4 ใชใบพืชหรือกิ่งพืชชนิดอื่นที่มีในสวน
ยางพาราใสหนาประมาณ 4 เซนติเมตรเชนกัน เพื่อใหเปนอาหาร
ของปลวก ฉีดนํ้าเปนละอองเพื่อใหมีความชุมชื้น 
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5. ทําเชนขอ 1-4 แตไมใสขุยมะพราวในเขงชุดที่ 2 ทั้ง 4 
ใบ แตใบที่ 5,6 จะไมคลุมดวยกระสอบปาน สวนใบที่ 7 และ 8 คลุม
กระสอบปาน แตใหความชื้นดวยการฉีดละอองน้ําเชนกัน  
 6. สังเกตและบันทึกผลทุกวันเปนเวลา 2 สัปดาห 
 
3. ผลการทดลอง 
 

ตารางท่ี 1 ผลการรวมรวบขอมูลพื้นที่การปลูกยางพา ในเขต 
    อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

 
 จากตารางที่ 1 อธิบายไดวา ในอําเภอศรีสงครามตําบล
ที่มีการปลูกยางพาราที่กรีดแลวมากที่สุดและพบเห็ดโคนออกดอก
มากที่สุด คือ ต.นาคํารองลงมาคือ ต.นาเดื่อ และ ต.สามผง ตาม 
ลําดับและไมพบเห็ดโคนในตําบลที่มีนํ้าทวมทุกๆป 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการจําแนกชนิดของปลวกเลีย้งเห็ดโคนและชนิด 
   เห็ดโคนที่พบในสวนยางพารา 

 
   

 จากตารางที่ 2 อธิบายไดวา ชนิดปลวกไมมีความ 
จําเพาะเจาะจงกับชนิดของเห็ดโคน ปลวกชนิดหน่ึงสามารถสราง
เห็ดโคนไดหลายชนิด และในทางตรงกันขามชนิดเห็ดโคน เชน 
Termitomyces   globulus. ก็ไมไดมีความเจาะจงกับชนิดของปลวก
เพราะเห็ดโคนชนิดน้ีสามารถเจริญเปนดอกไดโดยอาจเปนปลวก
ชนิด Macrotermes sp.หรือ Microtermes obesi. ก็ได 
 
ตารางท่ี 3  พืชอาหารและวัสดุเพาะของปลวกเลี้ยงเห็ดโคน 

 หมายเหตุ   เขงใบที่ 1,2  มีขุยมะพราว + ไมคลุม  เขงใบที่ 3,4 มีขุยมะพราว+ 

คลุม  เขงใบที่ 5,6 ไมมีขุยมะพราว + ไมคลุมดวยกระสอบปาน    เขงใบที่ 7,8  

ไมมีขุยมะพราว +  คลุมดวยกระสอบปาน    

ลําดับที่ 
ตําบลในเขต 
อ.ศรีสงคราม 

จํานวนตน
ยางพาราที่

กรีดแลว (ตน) 

ตําบลที่พบ
เห็ดโคนในสวน

ยางพารา 
1 ศรีสงคราม 5,334 พบเห็ดโคน  

2 นาเดื่อ 16,240  พบเห็ดโคน 

3 บานเอื้อง 2,528  พบเห็ดโคน 

4 สามผง 7,591  พบเห็ดโคน 

5 ทาบอสงคราม 1,017 ไมพบเห็ด(น้ําทวม) 

6 บานขา 1,312 ไมพบเห็ด(น้ําทวม) 

7 นาคํา 17,261 พบเห็ดโคน 

8 โพนสวาง 2,880 พบเห็ดโคน  

9 หาดแพง 3,897 ไมพบเห็ด(น้ําทวม)  

ชนิดปลวก ชนิดเห็ดโคน 
แหลงที่พบใน อ.
ศรีสงคราม 

1. Microtermes obesi. Termitomyces globulus. 
(เห็ดโคนใหญ)   

บานไทยเจริญ  ต.
สามผง 

2. Hypotermes  
makhamensis. 
(หัวสีน้ําตาลเขม มัก
พนสารสีแดงออกมา 
เรียก ปลวกเลือด) 

Termitomyces clypeatus. 
(เห็ดโคนใหญ)   
Termitomyces fuliginosus.  

บานนาอินทร  ต.
นาเดื่อ 

3. Microtermes 
chaiglomi. 

Termitomyces   globulus. บานดงนอย ต.
สามผง 

4. Macrotermes sp. Termitomyces   globulus. บานเหลา  ต.นา
คํา 

5. Macrotermes  
carbonarius. 

Termitomyces mammiformis. 
(เห็ดโคนแดง) 

บานหนองบาทาว 
ต.ศรีสงคราม 

6. Macrotermes  
carbonarius. 

Termitomyces fuliginosus.  
(เห็ดโคนขาว) 

บานหนองบาทาว 
ต.ศรีสงคราม 

สดุ
ภายใน
เขง 

การเปลี่ยนแปลงในแตละวันเมื่อเวลาผานไป  1  สัปดาห 

14/
พ.ย./

55 

15/
พ.ย./

55 

16/
พ.ย./

55 

17/
พ.ย./

55 

18/
พ.ย./

55 

19/
พ.ย./

55 

20/
พ.ย./

55 

ใบที ่1 - - - ปลวก
มีชีวิต 

ไมมี
เสน
ใย
ราสี
ขาว 

มีเสน
ใย
ราสี
ขาว 

มีเสน
ใย
ราสี
ขาว 

ใบที ่2 - - - ปลวก
มีชีวิต 

ไมมี
เสน
ใย
ราสี
ขาว 

มีเสน
ใย
ราสี
ขาว 

มีเสน
ใย
ราสี
ขาว 

ใบที ่3 ปลวก
มีชีวิต 

ปลวกมี
ชีวิต 

มีเสน
ใย
ราสี
ขาว 

มีเสน
ใยราสี
ขาว 

มีเสน
ใย
ราสี
ขาว 

มีเสน
ใย
ราสี
ขาว
มาก
ขึ้น 

เสน
ใยรา 
สีขาว
ยุบตัว
ลง 

ใบที ่4 ปลวก
มีชีวิต 

ปลวกมี
ชีวิต 

มีเสน
ใย
ราสี
ขาว 

มีเสน
ใยราสี
ขาว 

มีเสน
ใย
ราสี
ขาว 

มีเสน
ใย
ราสี
ขาว
มาก
ขึ้น 

เสน
ใยรา 
สีขาว
ยุบตัว
ลง 

ใบที ่5 - - ปลวก
ตาย 

- - - - 

ใบที ่6 - - ปลวก
ตาย 

- - - - 

ใบที ่7 - ปลวกมี
ชีวิต 

ปลวก
มีชีวิต 

มีเสน
ใยราสี
ขาว 

มีเสน
ใย
ราสี
ขาว 

มีเสน
ใย
ราสี
ขาว
มาก
ขึ้น 

มีเสน
ใย
ราสี
ขาว
มาก
ขึ้น 

ใบที ่8 - ปลวกมี
ชีวิต 

ปลวก
มีชีวิต 

มีเสน
ใยราสี
ขาว 

มีเสน
ใย
ราสี
ขาว 

มีเสน
ใย
ราสี
ขาว
มาก
ขึ้น 

มีเสน
ใย
ราสี
ขาว
มาก
ขึ้น 
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จากตารางที่ 3  อธิบายไดวาขุยมะพราวและกระสอบ
ปานมีความจําเปนตอการมีชีวิตรอดของปลวก เพราะวัสดุทั้ง 2 
ชนิดชวยรักษาความชื้นกับดินที่ปลวกเลี้ยงเห็ดโคนอาศัยอยูและ
ความชื้นชวยใหเชื้อรายอยสลายอินทรียวัตถุกลายเปนอาหารของ
ปลวกไดเร็วข้ึน  การเลี้ยงปลวกคร้ังน้ีเปนการเลี้ยงนอกฤดูที่ปลวก
จะข้ึนมาจากดินเพื่อหาอาหาร โดยปกติทั่วไปปลวกใตดินซ่ึงเปน
ปลวกเลี้ยงเห็ดโคนจะไมข้ึนจากดิน เพื่อหาอาหารแตหลังจากที่ได
จัดสภาพแวดลอม และศึกษาวัสดุที่จะใชเพาะเลี้ยงปลวกเพื่อให
ปลวกสรางเห็ดโคนนอกฤดูกาลแลว จึงพบวามีความเปนไปไดสูงที่
จะไดเห็ดโคนอีก 2 เดือน  ตามระยะเวลาการเจริญเติบโตของปลวก
ใตดินและระยะโตเต็มวัยเพื่อออกจากรังของปลวกใตดิน 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

สรุปผลการศึกษา 
 กลุมผูวิจัยจึงศึกษาชนิดของปลวกที่มีความสัมพันธกับ

เห็ดโคนพบวา ใน 9 ตําบลของอําเภอศรีสงคราม พบปลวกที่มี
ความสัมพันธกับเห็ดโคนทั้งหมด 5 ชนิดคือ 1. Microtermes 
obesi.2. Hypotermes  makhamensis. 3. Microtermes chaiglomi. 
4. Macrotermes sp.5. Macrotermes  carbonarius. และพบเห็ด 
โคนทั้งหมด 4 ชนิดคือ 1.Termitomycesglobulus. 2.Termito 
myces clypeatus 3.Termitomyces uliginosus. 4.Termitomyces 
mammiformis. (เห็ดโคนแดง) แตจะพบเฉพาะสวนยางพาราที่มี
อายุมากกวา 7 ป และไมมีนํ้าทวม สวนวัสดุเพาะเลี้ยงเห็ดโคนใน
โรงเรือนหรือในเขงที่จําเปนคือเปลือกมะพราวและกระสอบปาน ที่
สามารถเก็บความชื้นได เชนเดียวกับความชื้นในฤดูฝนคือสามารถ
ใชเครื่องวัดความชื้นอยางงายตรวจสอบได และที่สําคัญคือการเลี้ยง
ปลวกใหมีชีวิตรอดโดยปลวกจะเจริญเติบโตในรังปลวกที่มีความชื้น
นอยกวาความชื้นของดินชั้นบนซ่ึงเปนความชื้นที่ไมมีผลตอรัง
ปลวก แตเม่ือความชื้นของดินชั้นบนเพิ่มมากขึ้น ปลวกจะออกมา
กินอาหารที่อยูบริเวณดานบนทําใหปลวกสามารถเจริญเติบโตและ 
สามารถเจริญเขาสูวัยเจริญพันธุไดนอกฤดูกาล ในแตละรอบตามวง
ชีวิตของปลวกใตดินจะใชเวลาประมาณ 3 -4 เดือนหลังจากออก
จากไข ซ่ึงปลวกจะสรางสวนเห็ดนอกฤดูตามวัฏจักรชีวิตปลวก
เชนเดียวกับในฤดูฝน 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
   ปจจัยที่จะทําใหเห็ดโคนออกดอกนั้น ตองอาศัยปจจัย
สําคัญหลายอยาง ไดแก (1.)สภาพแวดลอมที่มีความชื้นพอเหมาะ 
(2.) มีรังปลวกโดยเฉพาะปลวกใตดิน (3.)สภาพอากาศรอนชื้นที่ทํา
ใหพืชอาหารของปลวกผุไดงาย และ (4.) รังปลวกที่มีความอุดม
สมบูรณพอ ดังน้ันในสวนยางพาราที่มีอายุมากจะมีใบปกคลุม
หนาแนน ทําใหแสงสองถึงนอย และมีใบยางพารารวงในชวงฤดู
หนาวเปนจํานวนมาก จึงเปนแหลงที่เหมาะตอการเจริญเติบโตของ
ปลวกใตดิน ที่สามารถทําใหเกิดเห็ดโคนได 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

อาจใชพืชอาหารชนิดอื่นๆ ที่อาจมีผลตอชนิดของปลวก
เลี้ยงเห็ดโคน 

กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงงานวิทยาศาสตรเร่ืองเพาะเห็ดโคนจากปลวกเลี้ยง
เห็ดในสวนยางพารา สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ก็เพราะไดรับความ
อนุเคราะหจากบุคคลหลายฝาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  ทานผูอํานวยการ สรสิทธิ์      
พรรณวงศ ที่สงเสริมและสนับสนุนการทําโครงงานในครั้งน้ี  คุณครู
ภาวิณี  สุพลแสง และคุณครูชาลี   สุพลแสง ที่คอยใหคําแนะนําและ
คําปรึกษา  คณะครูโรงเรียนสหราษฎรรังสฤษดิ์ทุกทาน  ตลอดจน
ทานผูปกครองที่ใหความรวมมือ และชวยเหลือบุตรหลานในการ
จัดทําโครงงานในครั้งน้ีดวยดี 
 ดังน้ัน ทางคณะผูจัดทํา  จึงขอขอบพระคุณทุกทานที่
กลาวมาขางตน  ณ โอกาสนี้ดวย  
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การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst 
ดวยสารสกดัจากกระเทยีมและหอมหัวใหญ 

 
สุจิตรา ผลธุระ*, ววราภรณ หัสโก, ธีรเมธ วรชมพู, ณัฐวุฒิ บุตรรัตนะ และชยธร ทุมรินทร 

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู  
*Email: Suchittraponthura22@gmail.com  

 
บทคัดยอ  
 

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อหาอัตราสวนที่เหมาะสม
ของสารสกัดหยาบจากกระเทียมและหอมหัวใหญ สําหรับยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อรา Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst ที่
กอใหเกิดโรคเปลือกเนาไดมากที่สุด ผลการศึกษาพบวา สารสกัด
จากกระเทียมและหอมหัวใหญดวยตัวทําละลายเอทานอล 
อัตราสวน 100 : 0 เปนสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อรา Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst ไดมากที่สุด โดยมี
ฤทธิ์ใกลเคียงกับการใชสารเคมีเมทาแลกซิล  
 

คําสําคัญ: โรคเปลือกเนา สารสกัดจากกระเทียมและหอมหัวใหญ 
Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst 
 
1. บทนํา 
 

 ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจ จังหวัดหนองบัวลําภูเปน
อีกจังหวัดหน่ึงที่เกษตรกรหันมาทําอาชีพปลูกยางพาราสํานักงาน๖
(กองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดหนองบัวลําภู, 2554) 
รายงานวาจังหวัดหนองบัวลําภูมีพื้นที่ปลูกแลว 97,353 ไร พื้นที่
กรีดแลว 7,874 ไรซ่ึงในปจจุบันชาวสวนยางพาราไดทําการกรีดนํ้า
ยางพาราไดเปนที่เรียบรอยแลว ทําใหชาวเกษตรกรมีรายไดใน
ระดับหน่ึงแตการปลูกยางพาราก็พบปญหามากมายเชน  โรคหนา
ยางตาย  โรคราแปง  โรคโคนเนา  และโรคเปลือกเนาโดยเกิดจาก
เช้ือรา Ceratocystis fimbriata  Ellis & Halst  (สถาบันวิจัยยาง, 
2549) ซ่ึงโรคเปลือกเนานี้ทําใหเกษตรกรตองหยุดกรีดยางพารา
เพื่อไมใหติดตอไปยังตนอื่นไดในชวงเวลาหนึ่ง ทําใหรายไดที่ควร
จะไดในแตละเดือนหรือแตละปน้ันลดลง ถามีการติดตอกันจํานวน
มากในสวนยางพารา ก็จะทําใหสวนยางพารานั้นหยุดการกรีด
ยางพาราเพื่อทําการดูแลรักษาสภาพตนยางพาราทั้งสวน และถา
ตนยางพาราเปนโรคเปลือกเนาแลวไมไดรับการรักษาและการดูแล
อยางตอเน่ืองอาจทําใหตนยางพาราตายไปในที่ สุด ปจจุบัน
เกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลําภูไดพบกับโรคเปลือกเนานี้มากใน
ฤดูฝนและทําการรักษาดวยสารเคมี 
 จึงคิดที่จะหาวิธีการกําจัดหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื่อราที่ทําใหเกิดโรคเปลือกเนาดังกลาวดวยสมุนไพรที่ มีใน
ครัวเ รือนเพื่อความปลอดภัยและหยิบใชไดอยาง ม่ันใจเชน  
กระเทียม  มีสารที่ยับยั้งการเจริญของเช้ือราที่เปนสาเหตุโรคพืชที่
สําคัญ (กัลทิมา พิชัย สาขาวิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, มปป.)  สวนหอมหัวใหญ
มีฤทธิ์ ในการฆาเชื้อแบคทีเรีย ดังน้ันคณะผู จัดทําคิดที่จะหา
อัตราสวนของสารสกัดหยาบกระเทียมและหอมหัวใหญเพื่อยับยั้ง

เชื้อรา  Ceratocystis fimbriata  Ellis & Halst  เปนอัตราสวนที่ทํา
ใหยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราดังกลาว  และยังทําใหเกษตรกร
มีทางเลือกในการรักษาโรคเปลือกเนาเพิ่มข้ึน 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

 จากการศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา 
Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst ดวยสารสกัดจากกระเทียม
และหอมหัวใหญ มีวิธีดําเนินการ ดังน้ี  
  

ตอนท่ี 1 ข้ันตอนการทําอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA มีข้ันตอนดังน้ี 
 1. นํามันฝร่ัง ไปปอกเปลือกแลวนําไปลางในน้ําสะอาด 
จากนั้นหั่นเปนลูกเตาใหมีขนาดเทาๆ กันแลวนําไปชั่งนํ้าหนัก  100 
กรัม 
 2. ตวงนํ้ากลั่น500  ลูกบาศกเซนติเมตร  ไปตมบน Hot 
plate จนเดือด แลวนํามันฝร่ังที่หั่นเตรียมไวไปตมจนไดนํ้าที่มีสี
เหลืองนํามันฝร่ังที่ตมไดไปกรองดวยผาขาวบาง จากนั้นนําน้ํามัน
ฝร่ังที่กรองไดไปตมบน Hot plate อีกครั้ง  

   3. ชั่งนํ้าตาล Glucose 10 กรัม และ ผงวุน 8.5 กรัม ไป
ละลายในน้ําจนสารละลายเปนเน้ือเดียวกันนําน้ําตาล glucose และ
ผงวุนที่ละลายในน้ําไปเทรวมกับนํ้ามันฝร่ังที่กําลังตมอยู เติมนํ้า
กลั่นใหไดปริมาตร 500 ลูกบาศกเซนติเมตรจากนั้นคนสารละลาย
จนเปนเน้ือเดียวกัน  
  4. นําสารละลายที่ไดจากการตมไปเทใสขวดรูปชมพู นํา
สําลีมาอุดปาดขวดและนํากระดาษฟอยลมาหุมทับแลวนํายางมามัด
ปากขวดอีกทีจากน้ันนําไปนึ่งความดันในหมอน่ึงความดัน 17 
ปอนด/ตารางนิ้ว เปนเวลา 20 นาที 
  5. นําอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ผานการนึ่งความดันไปเท
ใสจานเพาะเลี้ยงเชื้อ จากนั้นรอใหอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง แลวคว่ําเก็บ
ไวที่อุณหภูมิหอง  
  
ตอนท่ี 2 ข้ันตอนการเพาะเลี้ยงเชื้อมีข้ันตอน ดังน้ี 
 1. นําเปลือกไมยางพาราบริเวณที่เคยเปนโรคเปลือกเนาจุม
ในแอลกอฮอล 95 % นาน 30 วินาที จากนั้นนําไปวางไวในจาน
เพาะเลี้ยงเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเชื้ออยูโดยวางประมาณ 3-5 อัน ตอ
จานเพาะเลี้ยงเชื้อ 1 จาน 
 2. นําไปเก็บไวที่อุณหภูมิหอง รอการเจริญเติบโตของเชื้อรา 
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ตอนที่ 3 ข้ันตอนการทําอัตราสวนจากสารสกัดจากกระเทียมและ
หอมหัวใหญมีข้ันตอน ดังน้ี 
 1. นํากระเทียมพันธุศรีสะเกษและหอมหัวใหญพันธุทั่วไป
อยางละ 250 กรัม ปอกเปลือกจากนั้นนําไปลางใหสะอาดดวยนํ้า
กลั่น หั่นเปนชิ้นเล็กๆ ขนาดเทาๆ กัน จากนั้นนํากระเทียมที่ไดไป
ปนในตัวทําละลายน้ํากลั่น จนสารละลายเปนเน้ือเดียวกันและนํา
หอมหัวใหญไปปนในตัวทําละลายน้ํากลั่นเชนเดียวกับกระเทียม 
 2. นํากระเทียมและหอมหัวใหญเทใสบีกเกอรแยกกัน แลว
ปดบีกเกอรดวยกระดาษฟอลยจากนั้นหมักเปนเวลา 3 ชั่วโมง 
 3. นํากระเทียมและหอมหัวใหญไปกรองดวยผาขาวบาง แลว
นําไปกรองบนกระดาษกรองดวยเครื่องดูดสุญญากาศ(Suction) 
จากนั้นนําไปแยกตัวทําละลายดวยเครื่อง Evaporator แลวนําสารที่
ไดเก็บใสขวดนําไปเก็บแชไวในตูเย็น 
 4. เม่ือไดสารสกัดผานการกรองและแยกตัวทําละลายออก
แลวคิดความเขมขนเปน 100 % นําไปแบงอัตราสวนโดยมี
อัตราสวนของสารสกัดจากกระเทียมกับสารสกัดจากหอมหัวใหญ 
ดังน้ี 100 : 0,70 : 30, 50 : 50, 30 : 70  และ 100 : 0 
 5. เม่ือแยกอัตราสวนของสารสกัดหยาบแตละตัวทําละลาย
แลว จากนั้นนําไปแชไวในตูเย็น 
 6. ทําซํ้าทั้ง 5 ขอ โดยเปลี่ยนตัวทําละลายเปน เอทานอล 
และเฮกเซน 
  
ตอนท่ี 4 ข้ันตอนการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดจากกระเทียม
และหอมหัวใหญมีข้ันตอน ดังน้ี 
 1. เตรียม disc ที่ใชในการหยดสารสกัดโดย นําจานเลี้ยงเชื้อ
ที่มีอาหารเลี้ยงเชื้ออยูโดยกําหนดจุดศูนยกลางของจานเพาะเชื้อ
เปนตําแหนงสําหรับวางเชื้อรา และวัดรัศมีออกไปท้ังสามดานเปน
ระยะ 2.5 เซนติเมตร เปนตําแหนงสําหรับวาง disc ทั้ง 3 ชิ้น 
 2. นํา loop สําหรับเข่ียเชื้อราเผาไฟใหแดง จากนั้นนําไปเข่ีย
เชื้อราที่เพาะเลี้ยงในข้ันเพาะเลี้ยงเชื้อนําไปวางไวตรงกลางของจาน
เพาะเลี้ยงเชื้อตามตําแหนง 
 3. เม่ือไดสารสกัดที่แบงอัตราสวนของแตละตัวทําละลายใช 
ปเปตต ขนาด 1 ลูกบาศกเซนติเมตร ดูดสารละลายจํานวน 0.02 
ลูกบาศกเซนติเมตร หยดลงใน disc แลวนําไปวางคว่ําตาม
ตําแหนงที่กําหนดไวทั้งสามดาน ทําเชนเดียวกันน้ีกับสารสกัดในตัว
ทําละลายอื่นๆ จนครบ 
 4. กําหนดรหัสของ disc ในแต่ละตัวทําละลายดังแผนภาพ 
ตัวทําละลาย  อัตราส่วน  คร้ังที่(ตําแหน่งของ disc) 
 
  A(100:0)   1,2,3 
  B(70:30)   1,2,3 
X  C(50:50)   1,2,3 
(นํ้า)  D(30:70)   1,2,3 
  E(0:100)   1,2,3 

  A(100:0)   1,2,3 
  B(70:30)   1,2,3 
X  C(50:50)   1,2,3 
(เอทานอล) D(30:70)   1,2,3 
  E(0:100)   1,2,3 
  A(100:0)   1,2,3 
  B(70:30)   1,2,3 
Z  C(50:50)   1,2,3 
(เฮกเซน) D(30:70)   1,2,3 
  E(0:100)   1,2,3 
  
ตอนท่ี 5 ข้ันตอนเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารเคมีเมทาแลก 
ซิลในการยับยั้งเชื้อราที่กอใหเกิดโรคเปลือกเนามีข้ันตอน ดังน้ี 
 1. เตรียม disc ที่ใชในการหยดสารเคมีโดย นําจานเลี้ยงเชื้อ
ที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อโดยมีเชื้อราอยูตรงกลาง และวัดรัศมีออกไปทั้ง
สามดานเปนระยะ 2.5 เซนติเมตร เปนตําแหนงสําหรับวาง disc ทั้ง 
3 ชิ้น 
 2. นําเมทาแลกซิล 0.1 กรัม ละลายในน้ํากลั่น 5 ลูกบาศก
เซนติเมตร นําปเปตตขนาด 1 ลูกบาศกเซนติเมตร ดูดสารละลาย
จํานวน 0.02 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงใน disc จนครบทั้ง 3 แผน 
แลวนําไปวางคว่ําไวบนจานเพาะเชื้อตามตําแหนง 
 3. กําหนดรหัสของ disc ของสารเคมีเมทาแลกซิลดัง
แผนภาพ 
 
ตัวทําละลาย  คร้ังที่(ตําแหน่งของ disc) 
    1 
M    2 
(เมทาแลกซิล)   3 
 
  
ตอนท่ี 6 ข้ันตอนการเก็บขอมูลจากการทดลองมีข้ันตอน ดังน้ี 
 1. เก็บบันทึกผลขอมูลของระยะหางของเชื้อรากับ disc ของ
สารสกัดทุกอัตราสวนในแตละตัวทําละลายทุกวันแลวทําเปน
คาเฉลี่ยรายวัน เปนเวลา 7 วัน แลวทําเปนคาเฉลี่ยของ 7 วัน 
 2. บันทึกผลขอมูลระยะหางของเชื้อรากับ disc ของสารเคมี
เมทาแลกซิล จากนั้นทําเปนคาเฉลี่ยรายวัน เปนเวลา 7 วัน และทํา
เปนคาเฉลี่ยของ 7 วัน 
 
3. ผลการทดลอง 
 

3. 1  ประสิทธิภาพของสารสกัดจากกระเทียมและหอมหัวใหญ
ดวยตัวทําละลายน้ํา เอทานอล และเฮกเซน  

มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
   ชุดที่ 1 เก็บขอมูลการทดลองตั้งแตวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2555 
ชุดที่ 2 เก็บขอมูลการทดลองตั้งแตวนัที่ 3 – 9 มกราคม 2556 

   ชุดที่ 3 เก็บขอมูลการทดลองตั้งแตวันที่ 12 – 18 มกราคม 2556 
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ตารางที่ 1 ขอมูลเฉลี่ยระยะหางเชื้อราในแตละชุดการทดลองเปน 
   เวลา 7 วัน ของสารสกัดจากกระเทียมและหอมหัวใหญ 
   ดวยตัวทําละลายน้ํา, เอทานอล และเฮกเซน ที่ยับยั้ง 
   การเจริญเติบโตของเชื้อราดีที่สุด 
 

 
3.2 ประสิทธิภาพสารเคมีเมทาแลกซิลในการยับย้ังเชื้อราท่ี
กอใหเกิดโรคเปลือกเนา 
  
ตารางที่ 2 ขอมูลเฉลี่ยระยะหางเชื้อราในแตละชุดการทดลองเปน 
   เวลา 7 วัน ของสารเคมีเมทาแลกซิล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

สรุปผล 
 จากการศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือรา 
Ceratocystis fimbriata Ellis & Halst ดวยสารสกัดจากกระเทียม
และหอมหัวใหญพบวาการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่
กอใหเกิดโรคเปลือกเนาดวยสารสกัดที่มีอัตราสวนตางกันและดวย
ตัวทําละลายตางกันจะยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราไดแตกตาง
กัน โดยอัตราสวนของสารสกัดหยาบจากกระเทียมและหอมหัวใหญ
ที่เหมาะสมที่สุดคือ 100: 0 ดวยตัวทําละลายเอทานอล 
 
อภิปรายผล 
 จากการเก็บขอมูลระยะหางระหวางเชื้อรากับ disc ทั้ง 3 
ระยะ คือ 25 ธันวาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2555, 3 มกราคม 
2556 – 9 มกราคม 2556 และ 12 มกราคม 2556 – 18 มกราคม 
2556ไดคาเฉลี่ยระยะหางของเชื้อรากับ disc ของอัตราสวนที่ยับยั้ง
การเจริญไดดีที่สุด คืออัตราสวน 100 : 0ดวยตัวทําละลายเอทานอล 
ดังตารางที่ 3 
  

ตารางท่ี 3 ขอมูลคาเฉลีย่ของสารสกัดอัตราสวนดวยตัวทําละลายที ่
   สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อราที่กอใหเกิดโรค  
   เปลือกเนาไดดีที่สุด 

 

 
 จากตารางที่ 3 สารสกัดจากกระเทียมและหอมหัวใหญ
ดวยตัวทําละลายเอทานอลอัตราสวน 100 : 0 โดยมีปริมาณของ
สารสกัดกระเทียมมากกวาหอมหัวใหญ เม่ือเปรียบเทียบกับสูตร
อื่นๆ พบวาปริมาณของกระเทียมมีผลตอการยับยั้งการเจริญเติบโต
มากกวาหอมหัวใหญ 
 จึงสรุปไดวาสารสกัดจากกระเทียมและหอมหัวใหญ
อัตราสวน 100: 0 ดวยตัวทําละลายเอทานอล เปนอัตราสวนที่
เหมาะสมที่สุดในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่กอใหเกิด
โรคเปลือกเนาและเม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาระยะหางระหวาง
เชื้อรากับ disc ของสารสกัดจากกระเทียมและหอมหัวใหญ
อัตราสวน 100 : 0 ดวยตัวทําละลายเอทานอลกับสารเมทาแลกซิล 
พบวาผลจากสารสกัดจากกระเทียมและหอมหัวใหญดวยตัวทํา
ละลายเอทานอลในอัตราสวน 100 : 0 มีคาใกลเคียงกันคือ 1.89
เซนติเมตร โดยระยะหางระหวางเชื้อรากับ disc ของสารเคมีเมทา
แลกซิล คือ 1.98 เซนติเมตร 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรเพิ่มการทดลองเพื่อศึกษาจํานวนวันของสารสกัด
จากกระเทียมและหอมหัวใหญมีผลตอการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อราอยางไร 
 2. ศึกษาเชื้อราชนิดอื่นโดยทดสอบการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเช้ือราดวยสารสกัดจากกระเทียมและหอมหัวใหญ 
เชน Colletotrichum gloeosporiodes(Penz.) Sacc. เปนตน 
 3. ควรศึกษาสารเคมีในสารสกัดอื่นๆ ที่มีผลตอการ
ยับยั้งเชื้อราชนิดอื่นๆ ที่กอใหเกิดโรคเปลือกเนา เชน ขิง ขาเปนตน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ
ยุววิจัยยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 2 ทาน คือ นางสุจิตรา ผลธุระ และ
นางสาววราภรณ หัสโก ที่ไดชี้แนะและใหคําปรึกษามาตลอดจนได
ใหความชวยเหลือในทุกดานๆ ตลอดมา 
 
 
 
 
 

ตัวทํา
ละลาย 

อัตราสวน 
ท่ีดีท่ีสุด 

ชุดที่ 

คาเฉลีย่ระยะหางของเชื้อ
รา (เซนติเมตร) เฉลี่ย 

1 2 3 
นํ้า 100 : 0 1.67 2.00 1.66 1.78 
เอทานอล 100 : 0 1.77 1.97 1.93 1.89 
เฮกเซน 100 : 0 1.36 1.70 1.69 1.58 

สารเคมี ชุดการทดลองที ่

 
คาเฉลี่ยระยะหางของ
เช้ือรา (เซนติเมตร) 

 

เมทาแลกซลิ 

1 1.89 

2 2.01 

3 2.03 

เฉลี่ย 1.98 

ตัวทํา
ละลาย 

อัตราสวน 
 

ชุดที่ 

คาเฉลีย่ระยะหางของเชื้อ
รา (เซนติเมตร) คาเฉลีย่ 

1 2 3 
เอ

ทานอล 
100: 0 1.77 1.97 1.93 1.89 
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บทคัดยอ  
 

การศึกษาเรื่องผลของเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซา
จากปุยชีวภาพตอการเจริญเติบโตของตนกลายางพารา มีวัตถุ 
ประสงค เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของตนกลายางพาราที่ทนตอ
ดินที่มีความชุมชื้นนอย โดยเปรียบเทียบระหวางตนกลายาง พารา
ที่ใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรซากับตนกลายางพาราที่ไมไดใส
ปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรซา คณะผูศึกษาไดดําเนินการทดลอง
ออกเปน 4 ตอน ตอนที่ 1 การสรางโรงเรือน เพาะชํา ตอนที่ 2 การ
ใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซาและการเจริญเติบโต ตอนที่ 3 
การเพาะเชื้อราจากปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา ราก และ
ดินตนกลายาพารา ตอนที่ 4 การวัดปริมาณความชื้นในดิน 
 ผลการทดลองตอนที่ 1 ไดสรางโรงเรือนเพาะชํากลา
ยาง โดยโรงเรือนหลังคา 2 ชั้น ชั้นนอกคลุมดวยผาแสลนสีดํา 
ชั้นในหลังคาทําเปนรูปหนาจ่ัวคุมดวยพลาสติก ตอนที่ 2 การใสปุย
ชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซาและการเจริญเติบโต พบวาการ
เจริญเติบโตของตนกลายางพาราในชุดที่ 1 ใสปุยชีวภาพอารบัสคู
ลารไมคอรไรซา เจริญเติบโตไดดีกวาตนกลายางพาราในชุดที่ 2 ไม
ใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ตอนที่ 3 การเพาะเชื้อราจากปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอร
ไรซา ราก และดินตนกลายาพารา พบวาลักษณะโครงสราง
ภายนอกที่ศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนของเชื้อราจากปุยชีวภาพ
อาบัสคูลารไมคอรไรซา ราก และดินตนกลายางพารามีลักษณะที่
คลายคลึงกัน ตอนที่4 การวัดปริมาณความชื้นในดิน พบวาปริมาณ
ความชื้นในดินชุดที่ 1 ใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซามี
ปริมาณความชื้นในดินคาเฉลี่ยเทากับ23.48 มากกวาชุดที่ 2 ไมใส
ปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซามีปริมาณความชื้นในดิน
คาเฉลี่ยเทากับ 7.46   
 

คําสําคัญ : เชื้อราชนิดอาบัสคูลารไมคอรไรซา ตนกลายางพารา 
 
1. บทนํา 
 

ปจจุบันชาวสวนที่ทํายางพารา บางพื้นที่ประสบกับ
ความแหงแลง  ดินเปร้ียว ดินเค็ม บางพื้นที่อาจมีพื้นที่ที่ ไม
เหมาะสมกับการปลูกยางพารา และบางทีปลูกยางพาราแลวตน
ยางพาราตายเพราะทนสภาพความแหงแลงและสภาพความเปน
กรดของพื้นดินที่มีการใสปุยเคมี ซ่ึงสงผลกระทบตอชาวเกษตรกร 
ทําใหเกษตรกรบางพื้นที่ไมสามารถปลูกยางพาราได เชื้อราไมคอร
ไรซา (Mycorrhizas) เปนความสัมพันธระหวางเชื้อรากับระบบราก
ของพืช สําหรับเชื้อราตองไมใชเชื้อที่เปนสาเหตุของโรคพืชสวนราก
พืชตองเปนรากที่มีอายุนอย ๆ ซ่ึงเปนการอยูรวมกันแบบพึ่งพา
อาศัย หรือเอื้ออํานวยประโยชนซ่ึงกันและกัน เชื้อราไมคอรไรซา

เปนสวนหน่ึงในระบบนิเวศของพืชและเปนส่ิงจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของพืชโดยเฉพาะในชวงแรกของการเจริญเติบโตของ
ตนไม เชื้อราจะชวยดูดซับความชื้นใหแกกลาไม และจะชวยใหกลา
ไมมีชีวิตอยูรอดไดในชวงวิกฤตจากความแหงแลง  ชวยใหตนพืช
หรือตนไมเหี่ยวชาในสภาวะที่ขาดน้ํา ชวยใหตนไมไดรับธาตุอาหาร
ตาง ๆ เชน ฟอสฟอรัส (P) ไนโตรเจน (N) โฟแทสเซียม (K) แค
ลเชียม (Ca) และธาตุอื่น ๆ ซ่ึงเชื้อราไมคอรไรซาจะดูดซับและ
สะสมไวในราก ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการยอยสลายธาตุอาหาร
จากหินแรในดินที่สลายตัวยาก รวมทั้งพวกอินทรียวัตถุตาง ๆ ที่ยัง
สลายตัวไมหมด ทําใหพืชหรือตนไมนําไปใชได  รากที่มีเชื้อราไม
คอรไรซามีความสามารถปองกันการเขาทําลายรากของโรคพืชไดดี 
(อุทัยวรรณ  แสงวณิช, 2534 ) ทําใหตนพืชมีความตานทานตอโรค
ที่ระบบรากสูงข้ึน ชวยใหตนไมมีความแข็งแรง ทนทานตอสภาพ
พื้นที่แหงแลง หรือปญหาของดินเค็ม ดินเปร้ียว (Cited by Mikola, 
1973, อางถึงใน กฤษณา พงษพาณิชย, 2550 ) 
 ตั้งแตมีการคนพบเชื้อราชนิดน้ีเปนตนมา ไดมีการศึกษา
คนควากันอยางมากมาย และไมคอรไรซามีสวนชวยใหตนพืช
สามารถมีชีวิตรอดอยูได แมเ ม่ือเจริญอยูบนดินที่ มีสภาพไม
เหมาะสมตอการเจริญเติบโตและเม่ือเชื้อราอาศัยอยูกับตนกลานี้
แลวจะอยูกับตนไมตลอดชีวิตของตนไม 
 ดังน้ัน คณะผูจัดทําเห็นความสําคัญของเช้ือราไมคอรไร
ซาชนิดอารบัสคูลารไมคอรไรซา ซ่ึงเหมาะสมกับรวมรากของพืชไร 
พืชสวน และสามารถพบไดตามพื้นดินทั่วไปโดยเฉพาะใตตนไม จึง
ไดทําการทดลองกับตนกลาไมยางพารา ซ่ึงจะทําใหไดตนกลาไม
ยางพาราที่มีการเจริญเติบโตดีทนตอความแหงแลงได ทําใหลดการ
ใชปุยเคมีลงไดซ่ึงเปนมลพิษทางดินที่มีผลตอระบบนิเวศ 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

ในการจัดทําโครงงานเรื่องผลของเชื้อราชนิดอารบัสคู
ลารไมคอรไรซาตอการเจริญเติบโตของตนกลายางพารา คณะ
ผูจัดทํามีวิธีการดําเนินงานตามขั้นตอนตอไปน้ี 
 ตอนท่ี 1  การสรางโรงเรือนเพาะชํา  ชั้นนอกคุมดวยผา
แสลนสีดําสูง 3 เมตร กวาง 3 เมตร และยาว 6 เมตร  ชั้นในหลังคา
ทําเปนรูปหนาจ่ัวคุมดวยพลาสติกใสความสูงของหลังคา  2.5 เมตร 
กวาง 3 เมตร  และยาว 6 เมตร 
 ตอนท่ี 2 การใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซาและ
การเจริญเติบโต การใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซาและการ
เจริญเติบโต โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. นําตนกลายางพาราที่มีอายุ 1 เดือนมา 2 ชุด ชุดละ 
30 ตน โดยชุดที่ 1 ใสปุยอารบัสคูลารไมคอรไรซา ชุดที่ 2  ไมใสปุย
อารบัสคูลารไมคอรไรซา แตละชุดทํา 3 ซํ้า 
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2. การใสปุยอารบัสคูลารไมคอรไรซา โดยการใชไมไผ
ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตรแทงลงไปในดินในถุง
เพาะกลายางพาราใหเปนรูลึกประมาณ 25 เซนติเมตร จํานวน 3 รู 

3. นําปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซาใสลงไปในรูที่
เจาะไว โดยรูหน่ึงใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซาประมาณ 1 
กรัมใสใหครบ 3 ทั้งรู แลวใชดินกลบ ทําเชนน้ีใหครบทุกตนทุกกลุม 

4. รดน้ําดูแลตนกลาเปนปกติ 
5. เม่ือตนกลามีอายุครบ 2 เดือน นําชุดที่ 1 และชุดที่ 2 

มาแบงเปนชุดละ 2 กลุม โดยกลุม A1 มี 10 ตน รดน้ําทุกวัน กลุม 
A2 มี 20 ตน รดน้ํา 3 วันตอคร้ัง 

6. เม่ือตนกลามีอายุครบ 3 เดือน โดยกลุม A1 มี 10 ตน 
รดน้ําทุกวัน แลวนํากลุม A2 ของชุดที่ 1 และชุดที่ 2 มาแบงเปนชุด
ละ 2 กลุมยอย โดยกลุม A2.1 มีจํานวน 10 ตน รดน้ํา 3 วันตอคร้ัง
เปนปกติจนตนกลาอายุครบ 4 เดือน กลุม A2.2 มีจํานวน 10 ตน 
รดน้ํา 5 วันตอคร้ังเปนปกติจนตนกลาอายุครบ 4 เดือน 

7. สังเกตการเจริญเติบโตของตนกลายางพาราทุก ๆ 2 
สัปดาหเปนเวลา 4 เดือน  

ตอนที่ 3 การเพาะเชื้อราจากปุยชีวภาพอารบัสคูลารไม
คอรไรซา ราก และดินตนกลายางพารา  โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. ข้ันเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ   
 1.1 ชั่ง potato Dextrose Agar 17.55 กรัม เติมนํ้า 450 
มิลลิลิตร ใชแทงแกวคนสารคนใหละลาย 
 1.2 นําอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมวางบนเครื่อง Hot Plate 
จนอาหารเลี้ยงเชื้อละลายเปนเน้ือเดียวกัน ใชสําลีปดปากขวดรูป
ชมพู แลวใชฟอยลอะลูมิเนียมหุมทับสําลี 
 1.3 นําอาหารเลี้ยงเชื้อที่ละลายเปนเน้ือเดียวกันแลวมา
ทําการไรเชื้อดวยหมอน่ึงความดันที่ 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปน
เวลา 20 นาที รอจนความดันจนเหลือศูนยจึงนําอาหารเลี้ยงเชื้อ
ออกมา 
 1.4 นําอาหารเลี้ยงเชื้อที่ไดมาทําใหละลาย โดยวางบน
เครื่อง Hot Plate เม่ืออาหารเลี้ยงเชื้อละลายเปนเน้ือเดียวกันแลว
นําออกมาวางไวที่อุณหภูมิหอง รอจนอาหารเลี้ยงเชื้ออุน 
 1.5 เทอาหารเลี้ยงเชื้อที่อุนใสในจานเพาะเชื้อ เม่ือ
อาหารเลี้ยงเชื้อแข็งแลวคว่ําจานเพาะเชื้อเพื่อปองกันไอนํ้าหยดใส
อาหาร เก็บไวที่อุณหภูมิหอง 
 2. ข้ันเพาะเลี้ยงเชื้อรา 
 2.1 ตัดเอารากของตนกลายางพาราที่ใสปุยชีวภาพไม
คอรไรซา ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร 
 2.2 ใชปากคีบลนไฟจนมีสีแดง รอใหหายรอนแลวคีบ
รากของตนกลายางพารา มาฆาเชื้อ โดยจุมในแอลกอฮอล 95% 
นาน 5 วินาที จุมในคอลอกซนาน  3 นาที จุมในนํ้ากลั่น 3 คร้ัง 
แลววางไวบนกระดาษทิชชู(ไรเชื้อ)เพื่อซับรากตนกลายางพาราให
แหง 
 2.3 ใชปากคีบลนไฟจนมีสีแดง รอใหหายรอนแลวใช
ปากคีบคีบรากของตนกลายางพาราที่แหงสนิทวางลงในจานเพาะ
เชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเชื้ออยู โดยวาง 4 ชิ้นตอจานเพาะเชื้อหน่ึงจาน 
ใหมีความสม่ําเสมอกัน แลวเก็บไวที่อุณหภูมิหอง 

 2.4 เอาดินที่อยูใกลกับรากของตนกลายางพาราและปุย
ชีวภาพไมคอรไรซามาเพาะเลี้ยงเช้ือ โดยใชปากคีบคีบดินและปุย
ลงในจานเพาะเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเชื้ออยู โดยวาง 4 สวนตอจาน
เพาะ เชื้ อห น่ึ งจาน  ให มีความสม่ํ า เสมอกัน  แล ว เก็บไว ที่
อุณหภูมิหอง 
 3. ข้ันถายเชื้อรา 
 3.1 ใชหลอดแคปแลรี  เจาะเชื้อราที่ เกิด ข้ึนในข้ัน
เพาะเลี้ยงเชื้อรา โดยเลือกเจาะสวนที่เปนเชื้อราออน 
 3.2 ใชเข็มเข่ียเชื้อลนไฟจนมีสีแดง รอใหหายรอน แลว
เข่ียเชื้อราที่เจาะเอาไวนํามาใสในจานเพาะเชื้อที่มีอาหารเลี้ยงเช้ือ
อยู โดยวางไวตรงกลาง แลวเก็บไวที่อุณหภูมิหอง 
 ตอนที่ 4 การวัดปริมาณความชื้นในดิน การวัดปริมาณ
ความชื้นในดินมีข้ันตอน ดังน้ี 
 1. ข้ันตอนการทดสอบ 

1.1 ทําความสะอาดจานเพาะเชื้อ (plate)  ชั่งนํ้าหนัก
จานเพาะเชื้อ (plate)ทั้ง 4 plate  

1.2 เลือกตัวอยางดินที่เปนตัวแทนดินในกอง ใชนํ้าหนัก
ตัวอยางดิน 100 กรัม 
 1.3 บรรจุตัวอยางดินลงในplateทั้ง 4 หลังบรรจุตัวอยาง
เสร็จ ปดฝา 
 1.4 ชั่งนํ้าหนักตัวอยางดินเปยกรวม Plate(W2)  
 1.5 นํา plate ตัวอยางเขาอบในตูอบ เปดฝาออก  
 1.6 หลังอบตัวอยางไวขามคืน (ประมาณ 18-24 ช่ัวโมง) 
นํา Plate ตัวอยางดินออกจากตูอบ แลวปดฝา Plate ตัวอยาง ทิ้งไว
จนเย็น 
 1.7 นํา Plate ตัวอยางที่เย็นแลวข้ึนชั่ง เปนนํ้าหนัก
ตัวอยางดินแหงรวม Plate (W2) จดบันทึกนํ้าหนักใหถูกตอง 
 2. ข้ันตอนการคํานวณ 
 ความชื้นของดิน 

     

       

 

  

 
               เม่ือ : Ww = นํ้าหนักนํ้าในดิน กรัม 
                      Ws = นํ้าหนักดินแหง กรัม 
                       W1  = นํ้าหนักกระปองดิน กรัม 
                       W2  = นํ้าหนักตัวอยางดินเปยก + Plate กรัม 

      W3  = นํ้าหนักตัวอยางดินแหง + Plate กรัม 
 
3. ผลการทดลอง 
 

ตอนท่ี 1 การสรางโรงเรือนเพาะชํา 
โรงเรือนเพาะชํามี 2 ชั้น ชั้นนอกคุมดวยผาแสลนสีดําสูง 

3 เมตร กวาง 3 เมตร และยาว   6 เมตร ชั้นในหลังคาทําเปนรูป
หนาจ่ัวคุมดวยพลาสติกใสความสูงของหลังคา 2.5 เมตร กวาง 3 
เมตร และยาว 6 เมตร 
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ตอนท่ี 2 การใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซาและการ
เจริญเติบโต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนกลายางพาราและ 
ปริมารความชื้นในดินชุดที่ใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนกลายางพาราและ 
ปริมารความชื้นในดินชุดที่ไมใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา 
 
ตอนท่ี 3 การเพาะเชื้อราจากปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไร
ซา ราก และดินตนกลายางพารา 
 

 
เชื้อราที่เพาะเลี้ยง 

ก. เชื้อราที่อยูในปุยชีวภาพอารบัวคูลารไมคอรไรซา 
ข. เชื้อราที่อยูในรากของตนกลายางพารา 
ค. เชื้อราที่อยูในดินในถุงตนกลายางพารา 

ตอนท่ี 4 การวัดปริมาณความชื้นในดิน 
 

กลุมของตนกลา
ยางพารา 

นํ้าหนัก
เปยก + 
pate 

นํ้าหนักแหง 
+ pate 

ความชื้นใน
ดิน 

ชุดที่ 
1 

A1 207.14 182.24 33.1558 

A2.1 218.06 195.41 29.2825 

A2.2 204.18 212.88 8.0030 

ชุดที่ 
2 

A1 215.35 206.61 9.5770 

A2.1 217.57 211.24 6.0680 

A2.2 195.68 202.24 6.7578 

 
ชุดที่ใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซาคือชุดที่1 มีปริมาณ

ความชื้นในดินมากกวาชุดที่ไมใสปุยชีวภาพ 
อารบัสคูลารไมคอรไรซา 

 
4. สรุป และอภิปรายผล 

จากการศึกษาเชื้อราชนิดอารบัสคูลารไมคอรไรซาจาก
ปุยชีวภาพตอการเจริญเติบโตของตนกลายางพารา พบวาตนกลา
ยางพาราที่ใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา มีการเจริญเติบโต
ไดดีกวาตนกลายางพาราที่ไมใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา 
เพราะมีจํานวนใบเพ่ิมข้ึน 10.6 ใบ จํานวนกานใบเพิ่มข้ึน 3.5 กาน 
ขนาดลําตนเพิ่มข้ึน 1.4 เซนติเมตร และความสูงเพิ่มข้ึน 11.1 
เซนติเมตร สวนตนกลายางพาราที่ไมใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไม
คอรไรซามีจํานวนใบเพิ่มข้ึน 4.3 ใบ จํานวนกานใบเพิ่มข้ึน 1.7 
กาน ขนาดลําตนเพิ่มข้ึน 0.7 เซนติเมตร และความสูงเพิ่มข้ึน 6.7 
เซนติเมตร 
 จากการเพาะเลี้ยงเช้ือราจากปุยชีวภาพอารบัสคูลารไม
คอรไรซา ราก และดินตนกลายางพารา โดยการศึกษาลักษณะ
โครงสรางภายนอกภายใตกลองจุลทรรศน พบวา ลักษณะของเชื้อ
ราจากปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา ราด และดินของตนกลา
ยางพารา มีลักษณะที่คลายคลึงกัน คือ มีลักษณะที่เปนเสนใยแตก
แขนงแบบ dichotomous จนเกือบเต็มเซลล ซ่ึงจะสัมผัสชิดกับเยื่อ
หุมเซลล และสราง vesicle ซ่ึงมีรูปรางกลมหรือรูปไข ลักษณะ
คลายถุง ผนังหนา เกิดที่ปลายของเสนใย(terminal) หรือตรงกลาง
เสนใย (intercalary) ซ่ึงโปงบวมออกมา  
 จากการวัดปริมาณความชื้นในดินของตนกลายางพารา 
ชุดที่ 1 ใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา และชุดที่ 2 ไมใสปุย
ชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา พบวา ชุดที่ 1 ใสปุยชีวภาพอาร
บัสคูลารไมคอรไรซามีปริมาณความชื้นในดินมากกวาชุดที่ 2ไมใส
ปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา โดยชุดที่ 1 กลุม A1  รดน้ําทุก
วันมีปริมาณความชื้นในดินมากที่สุดวัดไดเทากับ 33.15 รองลงมา
ไดแก กลุม A2.1 รดน้ํา 3 วันตอคร้ังวัดไดเทากับ 29.28 และต่ําสุด
ไดแกกลุม A2.2 รดน้ํา 5 วันตอคร้ังวัดไดเทากับ 8.00 ซ่ึงมีคาเฉลี่ย
เทากับ 23.48 และชุดที่ 2ไมใสปุยชีวภาพอารบัสคูลารไมคอรไรซา 
กลุม A1 รดน้ําทุกวันมีปริมาณความชื้นในดินมากที่สุดวัดไดเทากับ 
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9.57 รองลงมาไดแก กลุม A2.2 รดนํ้า 5 วันตอคร้ังวัดไดเทากับ 
6.75 และต่ําสุดไดแก กลุม A2.2 รดน้ํา 3 วันตอคร้ังวัดไดเทากับ 
6.06 มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.46 เน่ืองจากเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไร
ซาจะชวยดูดซับความชื้นใหแกกลาไม และจะชวยใหกลาไมมีชีวิต
อยูรอดไดในชวงวิกฤตจากความแหงแลง  ชวยใหตนพืชหรือตนไม
เหี่ยวชาในสภาวะที่ขาดน้ํา 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรใชเชื้อราอาบัสคูลารไมคอรไรซาบริสุทธิ์ 
 2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองมากกวานี้ เพราะจะ
ไดทราบวาเชื้อราอาบัสคูลารไมคอรไรซาอยูใกลรากพืชและเขาไป
อยูในรากพืช 
 3. ควรศึกษาระยะเวลาที่เชื้อราอาบัสคูลารไมคอรไรซา
เขาไปอยูในรากพืช 
 4. ควรศึกษาลักษณะของรากพืชที่มีเชื้อราอาบัสคูลาร
เขาไปอาศัยอยู 
 5. ควรนําเชื้อราอารบัสคูลารไมคอรไรซาไปทดลองกับ
พืชชนิดอื่น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

การวิจัยในครั้งน้ีสามารถทําสําเร็จไดดวยความกรุณา
ของ รองศาสตราจารยไพโรจน คีรีรัตน ประธานชุดโครงการ “การ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ที่ใหทุนสนับสนุนในการทําวิจัย คณะผูจัดทําขอกราบ
ขอบพระคุณทานเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณครูพรพรรณ วิวัฒนไพบูลย 
คุณครูวัชรี  โพธิยา คุณครูที่ปรึกษาโครงงานวิจัยและคณะครูทุก
ทาน ที่ใหคําปรึกษาในการจัดทําวิจัย ใหคําชี้แนะ ตลอดจนตรวจ
แกไขขอบกพรอง จนงานวิจัยเร่ืองน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
 ขอขอบคุณ นางภัทรพิมลฉาย แกววิเชียร ที่ใหความ
อนุเคราะหในดานขอมูลในการดูแลตนกลายางพารา 
  

ขอขอบคุณนางละยม ศิริสถิตย ที่ไดเอื้อเฟอสถานที่ในการทําโรง
เพาะกลายางและรดน้ําตนกลา จนวิจัยน้ีสําเร็จไปไดดวยดี 
 ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีสวนชวยเหลือและใหกําลังใจ
ในการทําวิจัยจนกระทั่งวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 ขอขอบคุณผูที่ มีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ไดกรุณาให
ความรวมมือ และใหความชวยเหลือในการเก็บขอมูล ในงานวิจัย
คร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณผูปกครองของคณะผูวิจัย ที่คอยให
กําลังใจในการจัดทําวิจัย กระทั่งวิจัยน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 
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บทคัดยอ  
 

 โครงงานนี้วัตถุประสงค เพื่อออกแบบ สรางและทดสอบ
ตูอบแหงยางพาราแผนพลังงานแสงอาทิตย โดยใชแผงเก็บรังสี
อาทิตยที่ทําจากกระปองสังกะสี  ผลการสํารวจโรงอบยางพาราแผน
ของเกษตรกร 3 แหง พบวา ลักษณะโรงอบบแตงตางกัน และมี
ประสิทธิภาพแตกตางกันดวย  ในการศึกษาครั้งน้ีไดสรางตูอบทรง
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัส หลังคาทรงพาราโบลาโปรงแสง พบวา ตูอบที่สรางมี
อุณหภูมิ 34-43 องศาเซลเซียส  การแหงของยางแผนใชเวลา 7 - 8  
วัน และมีประสิทธิภาพใกลเคียงกับโรงอบยางพาราของเกษตรกร  
 
1. บทนํา 
 

ปจจุบันยางพารามีการขยายพื้นที่ปลูกไปเกือบทุกภาค
ในประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลําภูก็เปนอีกจังหวัดหน่ึงที่ชาวบาน 
เกษตรกร ไดใหความสนใจและเริ่มปลูกยางพารากันมากข้ึน 
ผลผลิตที่ไดคือ นํ้ายางและยางแผน   
        การทํายางแผนแหง มี 2 วิธี คือ (1) การรมควันยางแผน 
โดยมีควันไปสัมผัสกับแผนยาง ซ่ึงจะไดยางแผนรมควัน (Ribbed 
Smoke Sheet) และ (2) การอบแหงยางแผนโดยไมมีควันจากการ
เผาไหมไปสัมผัสกับยางแผน ซ่ึงจะไดยางแผนผ่ึงแหง การทํายาง
แผนแหงทั้งสองวิธี ตองใชความรอนในการระเหยนํ้าออกจากเนื้อ
ยาง โดยปกติถาตองการยางแผนแหงคุณภาพสูงจะนํายางเปยก มา
อบแหง ซ่ึงการอบแหงยางพาราแผนคือ การระเหยน้ําออกจากยาง
แผน ตองใชความรอนที่อุณหภูมิ 45 -65 องศาเซลเซียส ใชเวลา
การอบประมาณ 3 วัน วันแรกอบที่อุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส 
วันที่สอง อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส และวันที่สามอบที่
อุณหภูมิ 60-65 องศาเซลเซียส 
       จากการสํารวจและสอบถามจากเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดหนองบัวลําภูที่มีการทํายางพาราแผน สถานที่ที่ไดไปสํารวจ 
คือ (1) บานหนองศาลา ตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลําภู (2) บริษัท ซีเอชซี รับเบอร จํากัด ตําบลโนนทัน 
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู และ (3) บานโนนศิลา ตําบล
โนนสัง อําเภอโนนทัน จังหวัดหนองบัวลําภู จากการสํารวจที่บาน
หนองศาลา ตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 
เกษตรกรสรางโรงอบแหงยางพาราแผนโดยใชพลังงานความรอน
จากแสงอาทิตย ผนังกออิฐบล็อกฉาบผนังดวยปูนซีเมนต พื้นหอง
ทําดวยปูนซีเมนต มีประตูเขาออกเพียงทางเดียว ความรอนภายใน
หองอบจะไดมาจากแสงอาทิตยเพียงแหลงเดียว ไมมีวัสดุที่ชวยใน
การกักเก็บความรอนอุณหภูมิของโรงอบไมตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
บางวันที่ไมมีแสงแดดสองทําใหความรอนภายในหองไมเหมาะสม
สําหรับการอบ จึงตองเสียเวลาในการอบแหงไปหลายวัน และเวลา
ในการรอใหแผนยางแหงพรอมมาจําหนายตองใชเวลาการในการ

แหง 3 - 7 วัน ลักษณะสีของแผนยางที่ไดจะมีสีเหลืองทอง จากการ
สอบถามจากเจาหนาที่เกี่ยวกับคุณภาพของยางเมื่ออบแหงในโรง
อบพลังงานแสงอาทิตย กับการตากแหงตามราวทั่วไป พบวา 
ยางพาราแผน ที่นําไปอบในโรงอบพลังงานแสงอาทิตยมีคุณภาพดี
ข้ึนมาก ตางจากการนําไปตากพาดใสราว ซ่ึงเส่ียงตอการเกิดเชื้อรา 
และการเสื่อมคุณภาพของยางพาราแผนอีกดวย 
        จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนไดพบขอบกพรองของโรง
อบแหงยางพาราแผนที่เกษตรกรชาวบานหนองศาลาไดสรางข้ึนน้ัน 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการอบแหงยางพาราแผนดวย
พลังงานแสงอาทิตย ของโรงอบที่ชาวบานหนองศาลาสรางข้ึน และ
นํามาออกแบบ สราง และทดสอบตูอบแหงยางพาราแผนพลังงาน
แสงอาทิตย เพื่อที่จะใหมีความสามารถเก็บกักความรอนได
เหมาะสมตอการแหงของยางพาราแผนและยังสามารถนําไป
ประยุกตในการสรางโรงอบพลังงานแสงอาทิตยที่มีประสิทธิภาพ
ของการผลิตยางพาราแผนตอไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (ตามบทที่ 2) 
2. ออกแบบตารางการวิเคราะหกิจกรรมการวิจัย 
3. สํารวจโรงอบยางพาราในจังหวัดหนองบัวลําภู 
4. ศึกษาขอมูลและออกแบบตูอบยางพาราแผนพลังงาน

แสงอาทิตย  ในการออกแบบตูอบยางพาราแผนเพื่อศึกษา
กระบวนการและปจจัยของการแหงของยางพาราแผน และเพื่อที่จะ
ไดสามารถนําไปประยุกตใชในการสรางโรงอบที่มีประสิทธิภาพ
ตอไปน้ัน ไดทําการออกแบบอยู 2คร้ัง ดังน้ี 
 4.1 การออกแบบ คร้ังที่ 1ไดยึดแบบโรงอบของคุณปรีดิ์
เปรม ทัศกุล โดยยออัตราสวนลง โดยตูอบมีทําจากโครงเหล็กทั้ง
หลัง มีขนาด กวาง 5เมตร (รวมพื้นที่รับแสง) ยาว 3 เมตร สูง 3 
เมตร หลังคาพาราโบลา รอบตัวตูอบจะใชแผนสังกะสีแบบเรียบปด 
(ภายในแผนสังกะสีเรียบเปนกระปองสังกะสี) พื้นบุดวยสังกะสีเรียบ 
ทําแบบถอดประกอบได เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยาย 
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4.2 การออกแบบครั้งที่ 2 เม่ือนําแบบไปประเมิน ไดรับ
ขอเสนอแนะจากครูที่ปรึกษา วาควรมีการพัฒนาตูอบในแบบที่
แตกตาง และควรมีการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ เพื่อความเหมาะสม
กับงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5 .  ดํ า เนินการสร างตู อบยางพาราแผนพลั งงาน

แสงอาทิตย 
6. ทดสอบประสิทธิภาพตูอบยางพาราแผนพลังงาน

แสงอาทิตย 
6.1 อุปกรณการวัด และบันทึกขอมูล 

               1. เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอล  
              2. เครื่องมือวัดความชื้น ไฮโกรมิเตอร  
               3. แบบบันทึกขอมูลอุณหภูมิและความชื้นในตูอบ
ยางพาราแผนพลังงานแสงอาทิตย 
     6. 2 วิธีการทดสอบประสิทธิภาพ 
               1. นําแผนยางดิบเขาไปในตูอบยางพาราแผน
พลังงานแสงอาทิตยที่ตองการทดสอบประสิทธิภาพ 
                2. วัดอุณหภูมิ และความชื้น ทั้งภายนอกและใน
ตูอบยางพาราแผนพลังงานแสงอาทิตย 
       3. บันทึกผล 
 
3. ผลการทดลอง 
 

 1. ผลการสํารวจโรงอบ 3 แหง  ภายในจังหวัดหนองบัวลําภู                               
            1. บานหนองศาลา ตําบลนามะเฟอง อําเภอเมือง  
จังหวัดหนองบัวลําภู ตัวโรงอรอบดานบุผนังดวยสังกะสี และอิฐ
บล็อกกอข้ึน 3 ชั้น รอบทาสีดํา เพื่อใหดูดความรอน  หลังคามุง
สังกะสีธรรมดา และแบบใส สลับกัน ที่พื้นเทซีเมนตเพื่อใหเปนตัว
กักเก็บความรอน ตัวโรงอบทําเปนสองชั้น เพื่อใหเกิดการถายเท
ของอากาศไดดี อุณหภูมิภายใน เฉลี่ยประมาณ 32 oC - 40 oC ใช
เวลาในการอบยางพาราจนแหงเต็มที่สูงสุดประมาณ 3 – 4 วัน ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับฤดูกาล และสภาพอากาศดวย 
              2. บริษัท CHC รับเบอร จํากัด  ตําบลโนนทัน อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลําภู ตัวโรงอบ รอบดานมุงดวยแผนเมทัลชีส 
และหลังคา สลับกับแผนสังกะสีแบบใส ที่พื้นปูซีเมนตเพื่อใชเปนตัว
เก็บความรอน อุณหภูมิภายใน เฉลี่ยประมาณ 60 oC – 85 oC  ใช
เวลาในการอบยางพาราสูงสุดประมาณ 3 วัน หรือประมาณ 72 
ชั่วโมง เน่ืองจากเปนโรงอบยางสกิมขนาดใหญ และจํานวนวันที่ใช
อบก็ข้ึนอยูกับฤดูกาล และสภาพอากาศดวย 

              3. บานโนนศิลา ตําบลโนนสัง อําเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลําภู โรงอบขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2.80 
เมตร ที่พื้นของโรงอบเทพื้นดวยซีเมนตทํามุมเอียงลงเพื่อเปนตัวรับ
ความรอนและถายเทเขาไปในโรงอบ โดยอาศัยหลักการพาความ
รอนแบบธรรมชาติ  รอบดานตัวโรงอบบุผนังดวยแผนโพลี
คารบอเนตแบบใสเพ่ือใหแสงสาดสองเขามาไดสะดวก หลังคาทํา
เปนทรงพาราโบลาคว่ํา มุงดวยแผนเมทัลชีส เพื่อความสวยงาม ใช
เวลาในการอบยางพาราจนแหงเต็มที่สูงสุดประมาณ 7 วัน (ฤดู
หนาว) 3 – 4 วัน (ฤดูรอน) ทั้งน้ีข้ึนอยูกับฤดูกาลและสภาพอากาศ 
อุณหภูมิภายใน เฉลี่ยประมาณ 45 oC ความสามารถในการบรรจุ
แผนยางสูงสุด 600 แผนใชงบในการสรางประมาณ 50,000 บาท 
 

2. ผลการทดสอบการเก็บความรอนระหวางแกลบดํากับกระปอง
อลูมิเนียม 
 
ตาราง 1 แสดงผลการทดสอบการเก็บความรอนระหวางแกลบดํา 
            กับกระปองอลูมิเนียม โดยใชนํ้าที่ตั้งอยูในสภาวะแวดลอม 
            ปกติเปนตัวควบคุม 

 
คํานวณหาปริมาณความรอนที่ทําใหอุณหภูมิของนํ้าเปลีย่นไป 

             จากสมการ          Q = mc∆t 
                           เม่ือ   Q = ปริมาณความรอน                    
                                   m =   มวลของวัตถุที่เปลี่ยนอุณหภูมิ 
                                   c =   ความจุความรอนจําเพาะ 
(J/kg.K) น้ี เน่ืองจากใชนํ้าเปนตัวกลางในการวัดอุณหภูมิ cนํ้า = 
4200 J/kg.K  
         ∆t = อุณหภมิูที่เปลี่ยนไป (K) 
ตาราง  2 แสดงปริมาณความรอนของวัตถุ 

 
    จากการทดลองการทดสอบการเก็บความรอนเม่ือใช
อุณหภูมิของนํ้าที่ปลอยไวตามธรรมชาติ พบวา แกลบและกระปอง
อลูมิเนียมมีความสามารถในการเก็บความรอนไดใกลเคียงกัน โดย
ดูจากปริมาณความรอนที่ตางกันเพียง  0.262 x 103 J แต
เน่ืองจากวาในการทํางานจริงตองใชวัตถุในปริมาณมาก และแกลบ
เปนวัสดุที่ยากตอการจัดหา และเน่ืองดวยวากระปองอลูมิเนียม
สามารถหาไดทั่วไป และเพื่อเปนการนําวัสดุมารีไซเคิลใชใหเกิด
ประโยชน ผูวิจัยจึงเลือกกระปองอลูมิเนียมมาใชในการทํางานครั้งน้ี 
 

ลําดับ
ที่ 

วัตถุ 
อุณหภูมิของนํ้า ( oC ) 

กอนทดลอง หลังทดลอง 
1 นํ้า 25 29.7 
2 แกลบดํา 25 32.4 
3 กระปองอลูมิเนียม 25  31.6 

ลําดับที่ วัตถุ 
ปริมาณความรอน 

(J) 
1 นํ้า 1.539 x 103 

2 แกลบ 2.424 x 103 
3 กระปองอลูมิเนียม 2.162 x 103 
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3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพตูอบยางพาราแผนพลังงาน
แสงอาทิตย 
 

 
ตาราง 3 แสดงอุณหภูมิภายนอกและภายในตูอบยางพาราแผน 
            พลังงานแสงอาทิตย 
 

 
จากตารางแสดงอุณหภูมิทั้งภายนอกและภายในตูอบ

ยางพาราแผนพลังงานแสงอาทิตย พบวาภายในตูอบมีอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงกวาภายนอกของตูอบ โดยเฉพาะในชวงเวลา 15.00 น. 
ภายในตูอบจะมีอุณหภูมิสูงกวาภายนอกตูอบมากถึง 10 oc 
 

กราฟ 1 แสดงแนวโนมของอุณหภูมิทั้งภายนอกและภายในตูอบ
ยางพาราแผนพลังงานแสงอาทิตย 

 
 
 
 
 
 
    

   
แทน อุณหภูมิภายในตูอบยางพาราแผนพลังงาน

แสงอาทิตย 

     แทน อุณหภูมิภายนอกตูอบยางพาราแผน
พลังงานแสงอาทิตย 
 
ตาราง 4 แสดงความชื้นภายนอกและภายในตูอบยางพาราแผน 
            พลังงานแสงอาทิตย 

 
 

จากตารางแสดงความชื้นภายนอกและภายในตูอบ
ยางพาราแผนพลังงานแสงอาทิตย พบวา ในชวงเวลา 6.00 น. 
ภายในตูอบจะมีเปอรเซ็นความชื้นต่ํากวาภายนอกตูอบลงมาเรื่อยๆ
จนถึงชวงเวลา 12.00 น. ภายในตูอบจะมีเปอรเซ็นความชื้นเฉลี่ย
นอยที่สุดที่ 35 % หลังจากนี้จนถึงชวงเวลา 18.00 น. ภายในและ
ภายนอกตูอบมีความชื้นเพิ่มข้ึนใกลเคียงกัน 
 
 
 
 
 
 
 

ว/ ด/ป 

อุณหภูมิ (oC) 

ภายนอกตูอบ (ชวงเวลาที่เก็บขอมูล) 
06.00
น. 

09.00
น. 

12.00
น. 

15.00
น. 

18.00น. 

23/01/55 21 24.4 31.3 32.4 23.2 

24/01/55 19.5 23.0 30.1 31.6 22.6 

25/01/55 19.8 24 29 24.7 26.2 

26/01/55 16 28 32.7 30.0 25.3 

27/01/55 20 27.2 26.5 29.3 27.4 

28/01/55 22 29.1 33.4 31 24.8 

29/01/55 22.4 24.1 35.7 38 32 

เฉลี่ย 20.7 25.7 31.2 31 25.9 

ว/ ด/ป อุณหภูมิ (oC) 
ภายในตูอบ (ชวงเวลาที่เก็บขอมูล) 

06.00
น. 

09.00
น. 

12.00
น. 

15.00
น. 

18.00
น. 

23/01/55 23.4 32 37.7 36.5 25.4 
24/01/55 19.2 28 36 49.5 23.8 
25/01/55 19 26.4 43 24.0 27.7 
26/01/55 16.9 40 38 50 28.4 
27/01/55 23 31 30 48 31 
28/01/55 20 33.6 38.2 35 29.3 
29/01/55 24 34 39.1 44 30 
เฉลี่ย 20.8 32.1 37.4 41 27.9 

ว/ด/ป 

ความชื้น (% ) 
ภายนอกตูอบ (ชวงเวลาที่เก็บขอมูล) 

06.00
น. 

09.00
น. 

12.00
น. 

15.00
น. 

18.00
น. 

23/01/55 58 32 26 26 29 
24/01/55 74 34 28 28 39 
25/01/55 70 40 36 48 68 
26/01/55 82 40 36 40 58 
27/01/55 68 58 40 36 60 
28/01/55 78 67 44 30 56 
29/01/55 60 56 50 48 64 
เฉลี่ย 70 46.7 37.1 36.6 53.4 

ว/ด/ป ความชื้น (% ) 
ภายในตูอบ (ชวงเวลาที่เก็บขอมูล) 

06.00น. 09.00
น. 

12.00
น. 

15.00
น. 

18.00
น. 

23/01/55 60 40 33 42 51 
24/01/55 70 42 20 32 48 
25/01/55 64 38.4 30 52 60 
26/01/55 80 35 27 42 52 
27/01/55 62 55 60 40 55 
28/01/55 74 45 39 40 49 
29/01/55 63 40 36 30 60 
เฉลี่ย 67.6 42.2 35 39.7 53.6 
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กราฟ 2 แสดงแนวโนมของความชื้นทั้งภายนอกและภายในตูอบ

ยางพาราแผนพลังงานแสงอาทิตย 

 
  แทน อุณหภูมิภายในตูอบยางพาราแผนพลังงาน
แสงอาทิตย 

    แทน อุณหภูมิภายนอกตูอบยางพาราแผน
พลังงานแสงอาทิตย 
 
       การหาความชื้นในแผนยาง 
                                 จากสมการ  
                                                             Md    =     mw  

                                                                                                          ms 

เม่ือ           Md     = ความชื้นของมาตรฐานแหง, [kg/kg] 
                mw   = มวลของของเหลว ในปริมาตรที่พิจารณา,[kg] 
                msoli   = มวลของของแข็ง ในปริมาตรที่พิจารณา,[kg] 
วิธีการ หาความชื้นของแผนยาง วันที่ 23/01/55 เวลา 06.00 น.  
ความชื้นภายในตูอบรอยละ 60 
         จากสมการ                       Md  =   mw  

                                                                                     ms 

              แทนคา        60   =   mw  

                                                              2.2 
                                              mw     =   60 x 2.2                                                                                         
                                  ดังน้ัน      mw   =  132 
 
ตาราง 5 แสดงความชื้นของแผนยางพาราที่ตากอยูภายในตูอบ 
            ยางพาราแผนพลังงานแสงอาทิตย 

  จากตารางแสดงความชื้นของแผนยางพาราที่ตากอยู
ภายในตูอบยางพาราแผนพลังงานแสงอาทิตย พบวา ในตอนเชา 
เม่ือนําแผนยางไปตากในตูอบแผนยางจะอัตราความชื้นมีมากที่สุด
เวลา 6.00 น. – 12.00 น. อัตราความชื้นในแผนยางมีปริมาณลดลง
เร่ือยๆ ซ่ึงในชวงเที่ยง แผนยางจะความชื้นนอยที่สุด และ ตั้งแต 
ชวงเวลา 12.00 น. – 18.00 น. แผนยางมีอัตราความชื้นสูงข้ึน 
แตไมมากไปกวาในตอนเชา 

 
 
 
 
 
 

กราฟ 3   แสดงความชื้นเฉลี่ยของแผนยาง 
 

4. ผลการอบยาง เชิงคุณภาพ 
ในการอบยางในระหวางวันที่ 24 – 29 มกราคม 2555 

แผนยางไดมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ คือ จากการ
ตากในครั้งแรก แผนยางมีขนาด กวาง 45 เซนติเมตร ยาว 90 
เซนติเมตร หนา 2 มิลลิเมตร ในวันตอๆไป แผนยางเริ่มแหงโดย
จากขอบมีลักษณะสีเหลืองออน เร่ิมเขามาดานในของแผนยาง จน
แหงสนิทจะมีลักษณะเปนสีเหลืองออน หรือเหลืองทอง ทั่วทั้งแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยางที่ไดจากตูอบของผูวิจัย 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

การสรุปผลการวิ จัย เ ร่ือง ตูอบแหงยางพาราแผน
พลังงานแสงอาทิตย คณะผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัย ดังตอไปน้ี 

1. ผลการสํารวจโรงอบยางพาราแผนพลังงานแสง 
อาทิตยของเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวลําภู จํานวน 3 แหง พบวา 
โรงอบแตละแหงจะมีการออกแบบโครงสราง ขนาด วัสดุอุปกรณที่
ใช แตกตางกัน  มีผลทําใหความสามารถในการอบแหงของแผน
ยางพาราแผนมีประสิทธิภาพแตกตางกันดวย   

 2.  สําหรับการออกแบบและสรางตูอบยางพาราแผน
พลังงานแสงอาทิตย คณะผูวิจัย ไดศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ

ว/ด/ป 

ความชื้นของแผนยางพาราที่ตากอยูภายใน 
ตูอบยางพาราแผนพลังงานแสงอาทิตย 

 [ kg/kg ] 
06.00น. 09.00น. 12.00น. 15.00น. 18.00น. 

23/01/55 132 88 72.6 92.4 90.2 

24/01/55 154 92.4 44 70.4 105.6 

25/01/55 140.8 84.5 66 114.4 132 

26/01/55 176 77 48.4 92.4 114.4 

27/01/55 136.4 121 132 88 121 

28/01/55 162.8 99 85.8 88 107.8 

29/01/55 138.6 88 79.2 60 132 

เฉลี่ย 148.7 92.8 75.4 86.5 114.7 
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อุปกรณที่จะนํามาสราง โดยออกแบบทั้งหมด 2 คร้ัง จนไดลักษณะ
ตัวตูอบเปนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลังคาทรงพาราโบลา เพื่อใหแสง
สามารถสาดสองลงมาภายในตูอบไดทั่วถึงทุกดาน ภายในมีราง
เลื่อนสําหรับการตากเพื่อแกปญหาการตากที่ตองเอื้อมมือเขาไป
ขางใน ผนังของตูอบทั้งส่ีดานทําจากกระปองสังกะสีทาดวยสีดํา 
เพื่อชวยในการเพิ่มอุณหภูมิของตูอบ เพราะกระปองสังกะสีมีความ
หนาแนนนอย เปนโลหะที่มีนํ้าหนักเบา และมีกําลังวัสดุตอนํ้าหนัก
สูงทนทานตอการเกิดสนิม และการผุกรอน และยังเปนโลหะที่
สามารถนําความรอนไดมากกวาโลหะทั่วๆไป และสามารถนําไฟฟา
ไดดีอีกดวยสังกะสีสามารถนําไป recycled ไดจุดหลอมเหลวต่ํา 
หลอหลอมงาย และมีอัตราการไหลตัวสูง มีความเหนียวมาก 
สามารถขึ้นรูปดวยกรรมวิธีตางๆ ไดงาย รวมทั้งยังเปนการนําวัสดุ
ที่เหลือใชมาทําใหเกิดประโยชนใหมดวย การทดสอบประสิทธิภาพ
ตูอบยางพาราแผนพลังงานแสงอาทิตย ทดสอบดวยการวัดผลจาก
อุณหภูมิ และความชื้นภายและภายนอกตูอบ พบวา ตูอบยางพารา
แผนพลังงานแสงอาทิตยทําใหอากาศภายในตูอบมีอุณหภูมิ อยู
ในชวง 34-43 องศาเซลเซียส ซ่ึงสูงกวาภายนอกตูอบ และเปน
อุณหภูมิที่เหมาะตอการอบแหงยางพาราแผน การวัดความชื้นของ
ยางพาราแผนที่นําไปอบแหงเพื่อหาอัตราการแหง พบวา อัตราการ
แหงของยางพาราแผน ข้ึนอยูกับอัตราการแหงของยางพาราแผน 
ข้ึนอยูกับ สภาพแวดลอม และความชื้นในแผนยาง ซ่ึงอุณหภูมิ
ภายในและภายนอกจะสูงสุดในชวงเวลา 12.00 – 15.00 น. มีผลทํา
ใหอัตราการแหงของแผนยางมีคามากที่สุด จากการวิจัยในครั้งน้ีทํา
ใหไดตูอบยางพาราแผนพลังงานแสงอาทิตยที่ใชในการศึกษา
กระบวนการและปจจัยในการแหงของยางพาราแผน และสามารถ
นําตู อบที่ สร าง ข้ึนไปใช ในการอบยางพาราแผนไดอย าง มี
ประสิทธิภาพใกลเคียงกับโรงอบยางพาราแผนของเกษตรกรจังหวัด
หนองบัวลําภู  

3. กระบวนการแหงของยางพาราแผน คือ การทําใหนํ้า
หรือความชื้น ที่อยูในแผนยางพาราดิบระเหยออกไปเปนไอ โดย
อาศัยพลังงานความรอนเขามาชวยในการระเหยของน้ํา 

4. ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการอบแหงของยางพาราแผน 
คือ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ  และการไหลเวียนของอากาศ 
 
อภิปรายผล 

1. จากการสํารวจโรงอบทั้ง 3 แหง พบวาในแตละสถาน 
ที่ มีขนาด ความกวาง ความยาว ความสูงของโรงอบรวมถึง
องคประกอบที่เสริมเขาไป เชน พัดลมดูดอากาศ ไมเหมือนกัน
สงผลทําใหอุณหภูมิ ความชื้น และประสิทธิภาพในการอบยางพารา
แผนน้ันแตกตางกันไปดวย โดยที่สถานที่ ที่มีขนาดของโรงอบที่มี
ขนาดใหญจะไดเปรียบทั้งปริมาณอากาศ อุณหภูมิ เวลาในการอบ 
มากกวาในการอบใสโรงอบที่มีขนาดเล็กลงไป ตามผลงานวิจัยของ
คุณปรีดิ์เปรม ทัศนะกุล และ ดร.สุรจิตต พระเมือง ไดทําโครงการ
โรงอบยางพาราพลังงานแสงอาทิตยเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน จังหวัดเลย ใน
กระบวนการอบแหงยางแผนดิบ เกษตรกรสวนใหญนิยมที่จะตาก
แผนยางพาราไวในบาน ซ่ึงการตากยางพาราแตละชุดจะใชเวลา
ประมาณ 20-30 วัน แผนยางจึงจะแหงสนิท และสามารถที่จะพับ
เก็บไวเพื่อรอการจําหนายไดในระหวางนี้ภายในบานจึงมีกลิ่นเหม็น

ของ “ยางพารา” ที่เกิดจาก กรดฟอรมิค ที่ใชในกระบวนการทํายาง
แผน นอกจากนี้ยังมี เชื้อรา เกิดข้ึนบนแผนยาง เพิ่มความเสี่ยงตอ
สุขภาพของตัวเกษตรกรและครอบครัวที่ตองอาศัยอยูรวมกันกับ
ยางพาราทุกวันเปนเวลานานกวา 9 เดือนของแตละป โครงการจึงมี
การออกแบบแบงโรงอบยางพาราพลังแสงอาทิตย ออกเปน 3 
ขนาดตามปริมาณการผลิตของเกษตรกรคือ โรงเรือนขนาด 3x4 
เมตร ความจุ 600 แผน โรงเรือนขนาด 3x6 เมตร ความจุ 800 
แผน และโรงเรือนขนาด 4.2x6 เมตร ความจุ 1,000 แผน ซ่ึงมีคา
กอสรางรวมถึงอุปกรณการตากยางทั้งหมด 60,000 บาท 80,000 
บาท และ 100,000 บาทตามลําดับ โดยใชหลังคาเปนตัวรับรังสีดวง
อาทิตย และใชแผนโพลีคารบอเนตใสเปนผนังรวมกับปูนซีเมนต 
เปนแหลงเก็บกักความรอน และระบายความชื้นออกจากโรงอบโดย
วิธีการพาความรอนแบบธรรมชาติ และมีพัดลมระบายความชื้น
กรณีฉุกเฉินที่มีฝนตกติดตอกันเปนเวลานานมากกวา 3 วัน โรงอบ
ยางพาราพลังแสงอาทิตยจึงเปนทางออกที่สามารถแกปญหาไดทั้ง 
3 อยางของเกษตรกรคือชวยลดเวลาในการตากแผนยางใหส้ันลง
กวาครึ่งหน่ึง มีความสะดวกสบายและความปลอดภัยมากขึ้นเพราะ
ไมตองคอยเก็บแผนยางเขาออกเม่ือมีฝนตก ลดความวิตกกังวลกับ
ปญหาการลักขโมยแผนยางและทําใหครอบครัวหางไกลจากกลิ่น
เหม็นที่สงผลเสียตอสุขภาพ 
           2. การออกแบบทั้ง 2 คร้ัง ไดมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให
ตูอบสามารถรับและเก็บความรอนไดดียิ่งข้ึน โดยแบบที่ใช คือ แบบ
ที่ 2 ตูอบขนาดกวาง 2เมตร ยาว 2 เมตร สูง 3 เมตร หลังคาทรง
พาราโบลา เพื่อใหแสงสามารถสาดสองลงมาภายในตูอบฯไดทั่วถึง
ทุกดาน และเพื่อใหเหมาะสมกับการสรางดวย โดยสัดสวนทุกอยาง 
ยังคงเหมือนเดิม สวนภายในเพื่อแกปญหาการตากยางที่ตองเอ้ือม
แขนเขาไปลําบาก แกโดยการทํารางเลื่อนที่สามารถชักเขาออกได
เพื่อใหสะดวกตอการตาก ตามหลักการงานวิจัยของคุณปรีดิ์เปรม 
ทัศนะกุล และ ดร.สุรจิตต  พระเมือง 
 3. การศึกษากระบวนการแหงของยางพาราแผนจาก
ทฤษฎีและการวิจัย พบวา กระบวนการแหงของยางพาราแผน คือ 
การแยกน้ําออกจากวัตถุชื้น โดยการทําใหนํ้าเปลี่ยนสถานะเปนไอ 
โดยอาศัยความรอน สําหรับการอบแหงเปนการอบแหงแบบการพา
ความรอน โดยอากาศรอนผานผลผลิตที่เปนวัตถุชื้น ความรอนจาก
อากาศจะถายเทไปยังวัตถุ ทําใหวัตถุมีอุณหภูมิสูงข้ึน นํ้าในวัตถุจะ
เปลี่ยนสถานะเปนไอนํ้าและระเหยออกมา การถายเทมวลของน้ํา
จากวัตถุชื้นไปยังอากาศจะหยุดเม่ือความดันไอนํ้าที่ผิววัตถุเทากับ
ความดันในอากาศ  
 4. ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการลดลงของความชื้นของวัตถุ 
ไดแก 
    1. อุณหภูมิอากาศที่ใชในการอบแหง ถาอุณหภูมิที่ใช
ในการอบแหงมีคาสูง อัตราการแหง (Drying rate) จะมีคาสูงกวา
กรณีของอากาศที่มีอุณหภูมิต่ํา 
    2. ความชื้นสัมพัทธ อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธต่ําจะ
สามารถรับความชื้นที่ถายเทจากวัตถุชื้นไดมากกวากรณีที่อากาศมี
ความชื้นสัมพัทธสูง 
    3. ความเร็วอากาศที่ไหลผานวัตถุชื้น ถาความเร็ว
อากาศมีคาสูงความชื้นจากวัตถุจะถายเทออกมาสูอากาศไดดีกวา
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กรณีที่อากาศที่อยูน่ิงหรือเคลื่อนที่ดวยความเร็วต่ํา แตผลดังกลาว
จะมีคอนขางนอย เม่ือแทบกับผลจากอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
ของอากาศ 
 
5. ขอเสนอแนะ 
    1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
         1.1 นําไปใชในการวิจัยครั้งตอไป โดยสามารถแกไขแบบ
ตูอบเดิม หรือออกแบบตูอบแบบใหมก็ได หรือ มีการดัดแปลงการ
นําตูอบไปใชในการอบผลิตภัณฑอื่นๆ เชน การอบธัญพืช เปนตน 
          1.2 กรณีทําเพิ่มเติมหรือออกแบบใหม วัสดุที่จะเลือกใช 
ควรมีการสํารวจราคา และวัสดุที่มีในทองถ่ิน พื้นที่ใกลเคียงใหแน
ชัด เพื่อปองกันปญหาการจัดหาวัสดุไมได 
          1.3 นําไปใชในการศึกษา เปนส่ือการเรียนเพิ่มเติม เชน 
การทําแผงรับความรอนที่สามารถทําไดงายๆจากกระปอง
อลูมิเนียม การศึกษาเกี่ยวกับการรับแสงของรูปทรงของหลังคาแบบ
ตางๆ การเก็บรักษาความรอนของวัสดุที่อยูในตูอบ กับ วัสดุที่
ตองการศึกษาเพิ่มเติม อื่นๆ เปนตน  
   2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 
       2.1 การออกแบบ ควรออกแบบใหมีแบบสํารอง เพื่อปองกัน
ปญหาการจัดหาวสัดุไมได 
       2.2 ควรมีการวัดคาความชื้นที่ผิวของแผนยาง เพื่อใหไดคา
ความชื้นของแผนยางที่ละเอียดมากขึ้น และสามารถนําคาความชื้น
ของผิวแผนยางนี้ไปหาอัตราการแหงของแผนยางได      
 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงงานเรื่องน้ีประกอบดวยการดําเนินงานหลาย
ข้ันตอน ตั้งแตการศึกษาหาขอมูล การออกสํารวจโรงอบยางพารา
ภายในจังหวัดหนองบัวลําภู การดําเนินการสรางตูอบยางพารา การ
ขอความอนุเคราะหในการใชแผนยาง การวิเคราะหผลการทดลอง 
การจัดทํารูปเลมโครงงาน จนกระทั่งโครงงานนี้สําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี ตลอดระยะเวลาดังกลาวคณะผูจัดทําโครงงานไดรับความ
ชวยเหลือและคําแนะนําในดานตางๆ รวมทั้งกําลังใจจากบุคคล
หลายทาน คณะผูจัดทําตระหนักและซาบซึ้งในความกรุณาจาก
ทุกๆทานเปนอยางยิ่ง ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกๆทาน  
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วัตถุประสงคของโครงงานนี้ เพื่อหาความสัมพันธ
ระหวางจํานวนรากเสริมกับ ความทนทานตอสภาพแหงแลง และ
วิธีการแกปญหาการตายของตนกลายางของเกษตรกร ในการ
ทดลองใชตนกลายางพาราแบบตนเดี่ยว และตนกลายางพาราเสริม
ราก แบบสองตอและสามตอ อยางละ 10 ตน ลดปริมาณนํ้าที่ใหกับ
กลายางผลการทดลอง ตัวอยางทั้งสามกลุม มีอัตราการรอดตาย
ลดลง ตนกลายางสองรากมีความสามารถทนทานตอสภาพแหงแลง
ไดดีที่สุด  
 

คําสําคัญ :  การเสริมราก การเสริมรากยางพารา 
 
1. บทนํา 
 

ปจจุบันยางพารามีการขยายพื้นที่ปลูกไปเกือบทุกภาค
ในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา มี
พื้นที่ปลูกยางมากเปนอันดับ 2 โดยป 2553 ภาคอีสานมีพื้นที่ปลูก
ยางทั้งส้ิน 3.3 ลานไร (คิดเปนรอยละ 18.4 ของพ้ืนที่ปลูกทั้ง
ประเทศ) เปนเน้ือที่กรีดได 932,679 ไร ใหผลผลิต 230,504 ตัน 
(คิดเปนรอยละ 7.6 ของผลผลิตทั้งประเทศ) และผลผลิตตอไรเฉลี่ย 
247 กิโลกรัม โดยในชวง 10 ปที่ผานมา (ป 2544-2553) พื้นที่ปลูก
ยางในภาคอีสานมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยถึงรอยละ 24.2 ตอป 
จังหวัดหนองบัวลําภู มีพื้นที่ปลูกยางพารา ประมาณ 94,288 ไร 
พื้นที่กรีดยางพารา จํานวน 8,590 ไร ในชวงเดือนมกราคม-
เมษายน เปนชวงหนาแลง มีกระแสลมพัดที่แรง ประกอบกับ
แสงแดดที่แผดกลา หรืออาจมีไฟไหมสวนยางพารา เปนเหตุใหดิน
แหงขาดความชุมชื้น  กอผลกระทบโดยตรงตอการเจริญเติบโตของ
พืช โดยเฉพาะยางพาราที่ปลูกใหมหรือตนยังเล็ก เกิดความ
เสียหายจากภัยแลง  
 สภาพปญหาของเกษตรกรผูปลูกยางพาราในสวน
ยางพาราใหมของตํ าบลนามะเฟอง  อํ า เภอเ มือง  จั งหวัด
หนองบัวลําภู คือ กลายางพาราจํานวนมากที่นําไปปลูกลงดิน      
ในสวนใหม แหงเฉาตาย กลายางพาราอีกจํานวนหน่ึงก็เจริญเติบโต
ชา อันเน่ืองมาจากสภาพแหงแลงของพื้นที่ ปริมาณน้ําไมเพียงพอ
ตอการเจริญเติบโตของกลายางพารา มีผลทําใหเกษตรกรตองซ้ือ
กลายางพารามาปลูกเสริม ทําใหส้ินเปลืองงบประมาณเพิ่มมากข้ึน 
 จากขอมูลและสภาพปญหาดังกลาวของเกษตรกร 
คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปลูก
ยางพาราเพื่อใหทนตอสภาพแหงแลง โดยออกแบบการทดลองปลูก
กลายางพาราโดยการทาบกิ่งเพื่อเพิ่มจํานวนรากซึ่งนาจะมีผลตอ
การดูดซึมนํ้าและอาหารไดมากข้ึน และทั้งน้ีเพื่อใหกลายางพาราทน
ตอสภาวะแหงแลงและเจริญเติบโตไดดีตอไป 

2. วิธีการ 
 สํารวจจํานวน ผลกระทบ และวิธีการแกปญหาของ
เกษตรกร จากการตายของตนกลายางเอง จากสภาพแหงแลง ใน
พื้นที่ที่บานหนองศาลา ตําบลนามะเฟอง และตําบลโนนทัน อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

สรางโรงเรือนเพาะชําและออกแบบการทดลองเพื่อศึกษา
ความสัมพันธของจํานวนรากเสริมตอสภาพแหงแลงของตนกลา
ยางพารา 
             
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 
  
 เตรียมตนกลายางพาราแบบตนเดี่ยว และตนกลายาง
เสริมรากแบบสองตอและสามตอ อยางละ 10 ตัวอยางปลูกใน
กระถาง แลวจัดเก็บในโรงเรือนเพาะชําที่ มีระบบปด เพื่อหา
ความสั มพันธ ร ะหว า ง จํ านวนราก เสริ มกั บความทนทาน                 
ตอสภาพแหงแลงวามีความสัมพันธกันอยางไร 
         การเตรียมกลายางเพื่อหาความสัมพันธระหวางการปลูก
แบบเสริมรากและการปลูกแบบธรรมดา ทําไดโดย เตรียมกลายาง
ลําตนเดี่ยวจํานวน 60 ตนตอ โดย แบงออกเปน3กลุม กลุมที่ 1 
เปนกลายางตนเดี่ยว จํานวน 10 กระถาง กลุมที่ 2 เปนตนกลา
ยางพาราแบบเสริมหน่ึงราก (หน่ึงตนตอสองตอ) จํานวน10 
กระถาง กลุมที่ 3 เปนกลายางแบบเสริมสองราก (หน่ึงตนตอสาม
ตอ) จํานวน10 กระถาง 
 
ข้ันตอนการทาบกิ่งเสริมราก 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 
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การดูแลรักษาตนกลายางพารา 
        การดูแลกลายางในระบบปดที่ออกแบบสภาวะแหงแลง
และ  การเก็บขอมูลอัตราการรอดของกลายางทําไดโดยจัดเก็บ
ตัวอยางในโรงเรือนที่สรางข้ึนเพื่อควบคุมปริมาณแสงและน้ํา โดย
โรงเรือนน้ีไดยกพื้นใหสูงกวาปกติ หรืออยูที่เนินเพื่อปองกันนํ้าขัง 
และตองไมมี ตนใหญไมปกคลุมดานบน เพื่อใหแสงผานได หลังคา
โรงเรือนน้ันใหใชแผนปลาสติกใสคลุมโครงเพื่อทําเปนหลังคา
โรงเรือนและทํากันสาดที่เพื่อกันนํ้าจากภายนอกระบบ เชนนํ้าฝน
หรือนํ้าคาง สวนกระถางที่ปลูกตนยางแลวน้ันใหยกพื้นกระถางโดย
การใชอิฐบลอกหนุนรองดานลาง เพื่อการระบายน้ําที่ดีและปองกัน
รากตนยางแทงผานลง ในดิน ซ่ึงอาจทําใหเกิดความคลาดเคลื่อน
ของการทดลองได 
        ปรับลดปริมาณนํ้าที่ใหกับกลายางทั้ง 3 กลุมในปริมาณ
เทาๆกัน โดยปรับลดลงที่ปริมาณแตใหคงความถี่ในการใหนํ้าไว 
พรอมทั้งบันทึกผลการทดลองสัปดาหละสองครั้งวากลายางมี
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงอยางไร ตลอดชวงเวลาที่ทําการวิจัย 
        หลังจากไดกลายางที่แข็งแรงแลว ใหทําการลดปริมาณ
นํ้าที่ให  ลงเร่ือยๆ โดยคงความถี่ของการรดน้ํา(สองวันตอหน่ึงครั้ง)
ไวคงเดิม จนเห็นความเปลี่ยนแปลงของตนยางทั้งแบบธรรมดาและ
แบบเสริมราก จากนั้นใหหยุดการลดปริมาณนํ้า(ใหนํ้าในอัตราคงที่)
เพื่อบันทึกอัตราการรอดชีวิตของตนยางทั้งสามกลุม พรอมทําการ
บันทึกปริมาณน้ําที่ให จํานวน และประเภทตนยางที่แหงตาย
เน่ืองจากการขาดน้ําดวย  
        การลดปริมาณนํ้าใหลดแบบขั้นบันไดโดยเริ่มจากการให
นํ้าปกติซ่ึงคิดเปน 100 % จากนั้นใหลดลงครั้งละ 10% ของอัตรา
เร่ิมตนหรือข้ันละ 10 % โดยทําการลดสัปดาหละหน่ึงข้ัน เม่ือตน
ยางเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจึงใหหยุดการลดปริมาณนํ้าเพื่อศึกษาตอ
หลังจากนั้น แตถาตนยางยังเกิดการเปลี่ยนแปลงนอย หรือคงที่ ให
ทําการลดน้ําตอไปอีก แตใหใหอัตรา 5 % ตอ 1 ข้ัน บันทึกการ
ทดลองทุกสัปดาหโดยการบันทึกปริมาณน้ําที่ใหและจํานวนตนยาง
ที่ตายของแตละกลุม 
        นําขอมูลที่ ไดจากการทดลองมาสรุปเพื่อหาความ 
สัมพันธจํานวนรากเสริมกับความทนทานตอสภาพแหงแลงของตน
กลายางพารา 
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1. ผลการสํารวจปญหากลาตนยางตายและวิธีการแกปญหาของ
เกษตรกรในชวงหนาแลงภายในจังหวัดหนองบัวลําภู 
        จากการลงพื้นที่สํารวจพื้นที่ปลูกยางใหมและสอบถาม
เกษตรกร ถึงผลกระทบตอยางที่ปลูกใหมในชวงหนาแลงและวิธีการ
แกปญหาของเกษตรกรในตําบลนามะเฟองอําเภอเมืองจังหวัด
หนองบัวลําภูพบวา ประมาณหน่ึงในสามของยางปลูกใหมใบเหลือง
และเหี่ยวตายในชวงหนาแลง ซ่ึงเกษตรกรแกปญหาโดยการนํากลา
ยางใหมมาปลูกทดแทนในตนที่ตายลงไป บางสวนเกษตรกรชะลอ
การคายน้ําบริเวณหนาดินโดยการใชหญาแหงและเศษใบไมคลุม
รอบๆโคนตนยาง 
        
 

ผลการทดลองความทนทานตอสภาพแหงแลงตนกลา
ยางแบบธรรมดาและแบบเสริมรากในโรงเรือนที่จําลองสภาพแหง
แลง 
 
ตารางท่ี 1 ผลการบันทึกปริมาณการใหนํ้าประจําสัปดาหและอัตรา 
  การรอดตายของยางพาราทั้งสามกลุมระหวางวันที่ 1  
  ตุลาคม 2555 ถึง 1 กุมภาพันธุ2556 
 

 ตอเดี่ยว  สองตอ  สามตอ  หมายเหตุ

1               3,000                   10                   10                   10                  

2               2,900                   10                   10                   10                  

3               2,800                   10                   10                   10                  

4               2,700                   10                   10                   10                  

5               2,600                   10                   10                   10                  

6               2,500                   10                   10                   10                  

7               2,400                   10                   10                   10                  

8               2,300                   9                     10                   10                  

9               2,200                   8                     10                   10                  

10             2,100                   8                     9                     9                     กลายางเสริมหน่ึงราก และสองรากเร่ิมเห่ียวตาย

11             2,000                   8                     9                     9                    

12             1,900                   7                     9                     9                    

13             1,800                   7                     8                     8                    

14             1,700                   7                     8                     7                    

15             1,600                   5                     7                     5                    

16             1,500                   4                     7                     5                    

17             1,400                   3                     6                     4                    

18             1,300                   2                     5                     4                    

19             1,200                   2                     5                     3                    

20             1,100                   2                     4                     3                    

 สัปดาหที่ 8‐9 กลายางบางสวนเร่ิมแสดงอาการ
เห่ียว สวนใหญเปนกลายางไมไดเสริมตอ

 ตารางบันทึกประจําสัปดาห

 
สัปดาห
ท่ี

 ปริมาณน้ํา
ท่ีใหตอ
สัปดาห 
(มิลลิลิตร)

 จํานวนตนยางที่รอดตาย

 ในชวงสามสัปดาหแรกสังเกตุเห็นกลายางเสริม
รากทั้งหน่ึงและสองรากมีการอัตราการเจริญเติบโต
เร็วกวากลายางไมไดเสริมราก

 
        

จากกราฟรูปที่ 1 จะพบวากลายางทีไ่มไดรับการเสริม
รากเริ่มตายที่ปริมาณนํ้าที่ใหลดลงต่าํกวามาที่ 2,400 มิลลิลิตรตอ
สัปดาห และทยอยเฉาตายลงมาเรื่องๆ ตามการลดลงของปริมาณ
นํ้า ซ่ึงคอนขางจะเปนไปในแนวตอเน่ือง จนกลายางที่ไมไดเสริม
รากเหลือรอดเพียงสองตนเม่ือรดน้ําถึง 1,100 มิลลิลิตรตอสัปดาห  
 

y = 0.0651x ‐ 55.275
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ปรมิาณนํ าทีใ่หตอสปัดาห (มลิลลิติร)

กลายางไมไดเสรมิราก

กลายางไมไดเสรมิราก
Linear (กลายางไมไดเสรมิราก)

 
 

กราฟท่ี 1 กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าที่ใหกบัอัตราการ
รอดของกลายางไมไดเสริมราก 
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จากกราฟรูปที่  2 จะพบวากลายางทีไ่ดรับการเสริมหน่ึง
รากเริ่มตายที่ปริมาณนํ้าที่ใหลดลงต่าํกวา 2,100 มิลลิลิตรตอ
สัปดาห และทยอยเฉาตายลงมาเรื่องๆ ตามการลดลงของปริมาณ
นํ้า ซ่ึงคอนขางจะเปนไปในแนวตอเน่ืองเชนกัน จนกลายางที่เสริม
หน่ึงเหลือรอดเพยีง 5 ตนเม่ือ ทําการลดปริมาณนํ้าที่ใหถึงระดับต่ํา
กวา 1,100 มิลลิลิตรตอสัปดาห 
 

y = 0.0473x ‐ 6.2637
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ปรมิาณนํ าทีใ่ห ตอสปัดาห (มลิลลิติร)

กลายางเสรมิ 1 ราก

กลายางเสรมิหนึง่ราก
Linear (กลายางเสรมิหนึง่ราก)

 
 

กราฟท่ี 2 กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าที่ใหกบัอัตราการ
รอดของกลายางเสริมหน่ึงราก 

 
  จากกราฟที่  3 จะพบวากลายางที่ไดรับการเสริมสอง
รากเริ่มตายที่ปริมาณน้ําที่ใหลดลงมาที่ 2,100 มิลลิลิตรตอสัปดาห 
และทยอยเฉาตายลงมาเรื่องๆ ตามการลดลงของปริมาณน้ํา ซ่ึง
คอนขางจะเปนไปในแนวตอเน่ืองเชนกัน จนกลายางที่เสริมสองราก
เหลือรอดเพียง สามตน เม่ือทําการลดปริมาณน้ําที่ต่ํากวา 1,100  
มิลลิลิตรตอสัปดาห  
 

y = 0.0637x ‐ 42.967
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ปรมิาณนํ าทีใ่ห ตอสปัดาห (มลิลลิติร)

กลายางเสรมิ 2 ราก

กล ายางเสรมิสองราก

Linear (กล ายางเสรมิสองราก)

 
       
กราฟท่ี  3 กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าที่ใหกับอัตราการ

รอดของกลายางเสริมสองราก 
 

จากกราฟรูปที่ 4 เม่ือนํากราฟของตัวอยางกลายางทั้ง
สามกลุมมาเขียนความสัมพันธลงในกราฟเดียวกัน จะเห็นวา
ตัวอยางทั้งสามกลุมไดรับผลกระทบเนื่องจาการลดน้ําคอนขาง
ใกลเคียงกันคือมีอัตราการรอดตายลดลงเมื่อลดปริมาณการใหนํ้าลง 
แตจากเสนตรงที่ไดจากคาเฉลี่ยของแตละกลุมตัวอยางเราสามารถ
สรุปไดวา กลายางที่ไดรับการเสริมหน่ึงรากซึ่งมีความชันนอยที่สุด

น้ันคือกลายางกลุมที่มีความสามารถทนตอสภาวะแหงแลงไดดีที่สุด
เม่ือเทียบกับกลายางกลุมอื่น สวนกราฟคาเฉลี่ยของกลายางที่ไดรับ
การเสริมสองรากกับกลายางที่ไมไดรับการเสริมรากนั้น ถึงแมจะมี
ความชันของสมการเสนตรงจะเทากันแตเน่ืองจากกราฟของกลา
ยางเสริมสองรากนั้นอยูหางจากคาเริ่มตนของแกน  y มากกวา จึง
เปนตัวบงชี้ใหวากลายางที่เสริมสองราก มีความทนทานตอสภาวะ
แหงแลงไดดีกวากลายางที่ไมไดถูกเสริมราก นอกจากนั้นจาก
สมการเสนตรงคาเฉลี่ยยังเห็นวากลายางกลุมที่ถูกเสริมหน่ึงรากนั้น
ใชนํ้าในการดํารงชีวิตนอยที่สุดกอนที่จะตายดังน้ัน   จึงสรุปไดวา 
ตนกลายางเสริมหน่ึงรากมีความสามารถทนตอสภาวะแหงแลงไดดี
ที่สุด รองลงมาคือกลายางที่เสริมสองราก และกลายางที่ไมไดรับ
การเสริมรากตามลําดับ 
 

 ‐

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100

 500  700  900  1,100  1,300  1,500  1,700  1,900  2,100  2,300  2,500

อตั
รา
ก
าร
รอ
ด
ต
าย
ข
อง
ก
ล
าย
าง
ต
อไ
ม
ได
เส
รมิ
รา
ก

 (
%
)

ปรมิาณนํ าทีใ่หตอสปัดาห (มลิลลิติร)

กลายางท ังสามกลุม

กลายางไมไดเสรมิราก

กลายางเสรมิหนึง่ราก

กลายางเสรมิสองราก

Linear (กลายางไมไดเสรมิราก)

Linear (กลายางเสรมิหนึง่ราก)

Linear (กลายางเสรมิสองราก)

 
 

กราฟท่ี 4 กราฟความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าที่ใหกบัอัตราการ
รอดของกลายางทัง้สามกลุม 

 
 

        วิเคราะหผลการทดลอง 
กลุมที่ 1 กลายางที่ไมไดเสริมรากเมื่อนําอัตราการรอด

ของกลายางที่ไมไดเสริมรากมาเขียนกราฟกับปริมาณนํ้าที่ลดลง จะ
ไดความสัมพันธของท้ังสองอยางเปนสมการเสนตรง  ดังน้ี 
y = 0.0651x - 55.275 โดย y คือเปอรเซ็นตการรอดของกลา                 
ที่ไมไดเสริมรากสวน x คือ ปริมาณนํ้าที่ใหกับกลายางมีหนวยเปน
มิลลิลิตรจากสมการที่ไดสามารถคํานวณไดวากลายางกลุมน้ีจะตาย
หมดเม่ือลดปริมาณนํ้าลงมาที่ระดับต่ํากวา 849 มิลลิลิตรตอสัปดาห 

กลุมที่ 2 กลายางเสริมหน่ึงราก เม่ือนําอัตราการรอดของ
กลายางที่เสริมหน่ึงรากมาเขียนกราฟกับปริมาณนํ้าที่ลดลง จะได
ค ว ามสํ าพั น ธ ข อ งขอ งทั้ ง ส อ งอย า ง เป นสมกา ร เ ส นต ร ง                    
y = 0.0473x - 6.2637  โดย y คือเปอรเซ็นตการรอดของกลายาง
เสริมหน่ึงรากสวน x คือ ปริมาณนํ้าที่ให มีหนวยเปนมิลลิลิตร จาก
สมการที่ไดสามารถคํานวณไดวากลายางกลุมน้ีจะตายหมดเมื่อลด
ป ริมาณ นํ้าลงมาที่ ร ะดับต่ํ ากว า  132 มิ ลลิ ลิ ต รต อ สัปดาห 
นอกจากนั้นในระหวางการทดลองยังพบวากลายางกลุมน้ี อัตราการ
เจริญเติบโตของกลายางชนิดน้ีมีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุดในชวง
ที่นํ้ายังเพียงพอตอการเจริญเติบโต อีกทั้งความสามารถในการ
ลําเลียงนํ้าจากรากไปสูใบยอดน้ันเร็วกวากลายางที่ไมไดรับการ
เสริมตอหลังจาการใหนํ้า ( สังเกตจากใบและยอดของกลายางในวัน
ถัดมาหลังการใหนํ้า ) 
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        กลุมที่ 3 กลายางเสริมสองราก เม่ือนําอัตราการรอดของ
กลายางที่เสริมสองรากมาพลอตกับปริมาณน้ําที่ลดลง จะไดความ
สําพันธของของทั้งสองอยางเปนสมการเสนตรง y = 0.0637x - 
42.9675 โดย  y  คือเปอรเซ็นตการรอดของกลายางเสริมสองราก
สวน x  คือ ปริมาณน้ําที่ให มีหนวยเปนมิลลิลิตรจากสมการที่ได
สามารถคํานวณไดวากลายางกลุมน้ีจะตายหมดเมื่อลดปริมาณนํ้า
ลงมาที่ระดับต่ํากวา 675 มิลลิลิตรตอสัปดาห  ระหวางการทดลอง
พบวาอัตราการเจริญเติบโตคลายกับกลายางที่ถูกเสริมหน่ึงราก คือ
มีอัตราการเจริญเติบโตดีใกลเคียงกับกลายางที่ถูกเสริมหน่ึงราก 
รวมถึงความสามารถในการลําเลียงนํ้า จากรากไปสูใบและยอด 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

        เม่ือนํากราฟทั้งสามกลุมมาพลอตลงในกราฟเดียวกัน จะ
เห็นวาตัวอยางทั้งสามกลุมไดรับผลกระทบเน่ืองจากการลดน้ํา
คอนขางใกลเคียงกัน คือ มีอัตราการรอดตายลดลงเมื่อลดปริมาณ
ในการใหนํ้าลง แตจากเสนตรงที่ไดจากคาเฉลี่ยของแตละกลุม
ตัวอยางเราสามารถสรุปไดวา กลายางที่ไดรับการเสริมหน่ึงรากซึ่ง
มีความชันนอยที่สุดน้ันคือกลายางกลุมที่มีความสามารถทนตอ
สภาวะแหงแลงไดดีที่สุดเม่ือเทียบกับกลายางกลุมอื่น  

กราฟคาเฉลี่ยของกลายางที่ไดรับการเสริมสองรากกับ
กลายางที่ไมไดรับการเสริมรากนั้น ถึงแมจะมีความชันของสมการ
เสนตรงจะเทากันแตเน่ืองจากกราฟของกลายางเสริมสองรากนั้นอยู
หางจากคาเริ่มตนของแกน y มากกวา จึงเปนตัวบงชี้ใหวากลายาง
ที่เสริมสองราก มีความทนทานตอสภาวะแหงแลงไดดีกวากลายาง
ที่ไมไดถูกเสริมราก นอกจากนั้นจากสมการเสนตรงคาเฉลี่ยยังเห็น
วากลายางกลุมที่ถูกเสริมหน่ึงรากนั้นใชนํ้าในการดํารงชีวิตนอย
ที่ สุดกอนที่จะตายดังน้ันจึงสรุปไดวา กลายางเสริมหน่ึงรากมี
ความสามารถทนตอสภาวะแหงแลงไดดีที่สุด รองลงมาคือกลายาง
ที่เสริมสองราก และกลายางที่ไมไดรับการเสริมรากตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
        1. ผลการสํารวจจากภาคสนาม พบวาจากการสอบถาม
เกษตรกร ในพื้นที่ ที่ทําการปลูกยางใหมพบวา ประมาณ 20- 30 
เปอรเซ็นของกลายางที่ปลูกใหมที่ปลูกน้ันแหงตายจากผลของความ
แหงแลงในพื้นที่ โดยเกษตรกรใชการแกปญหาโดยการใชหญาแหง
ปกคลุมบริเวณ โคนตน เพื่อลดการคายน้ําบริเวณผิวดิน และปลูก       
ตนใหมทดแทนตนกลาเดิมที่ตายไป  
        2. จากผลการทดลองพบวาอัตราการรอดของกลายาง
สัมพันธกับการลดลงของปริมาณโดยมีสัดสวนแปรผกผัน เม่ือ
พิจารณาความชันของสมการเสนตรง จะพบวา อัตราการรอดตาย
ของกลายางที่ถูกเสริมรากนั้น มีสูงกวากลายางที่ไมถูกเสริมราก
โดยพิจารณาจากความชัน ของเสนตรงคาเฉลี่ยของแตละกลุม
ตัวอยางการทดลอง โดยความชันของเสนตรงมีคามากแสดงวากลา
ยางมีความทนทานตอสภาวะแหงแลงนอยเนื่องจากชวงการลด
ปริมาณน้ําเพียงชวงส้ันๆ   ก็เกิดผลตออัตราการรอดตายของกลา
ยาง แตในทางกลับกัน ถาความชันของกราฟมีคานอยจะแสดงถึง
ความทนทานตอสภาวะแหงแลงของกลายางไดดีกวาเนื่องจากใช
ชวงเวลาวกวาและปริมาณการลดน้ําน้ันมีชวงยาวกวาซึ่งหมายถึง

สามารถทนตอสภาวะแหงแลงไดดีกวา นอกจากนั้นจากกราฟของ
สมการเสนตรงของทั้งสามตัวอยางยังพบอีกวากราฟที่หางจากแกน 
X มากนั้นหมายถึงกลายางที่มีความสามารถในการดํารงชีวิตได
ดีกวาเม่ืออยูในสภาวะเดียวกัน หรือกลายางสามารถทนทานตอ
สภาวะแหงแลงไดมากกวานั่นเอง เม่ือพิจารณาที่ปริมาณน้ํา 1,100 
มิลลิลิตรตอสัปดาหซ่ึงเปนอัตราสุดทายของการทดลองพบวา อัตรา
การรอดตายของกลายางกลุมที่หน่ึง(ไมไดเสริมราก) กลายางกลุมที่
สอง (เสริมหน่ึงราก)และกลายางกลุมที่สาม(เสริมสองราก) มีคา
เทากับ 20% 40% และ 30% ตามลําดับ จะเห็นวากลายางเสริม
หน่ึงราก และสองรากนั้นมีความทนทานตอสภาพแหงแลงไดดีกวา
ตนกลายางไมถูกเสริมราก  20% และ 10% หรือคิดเปนสัดสวนได
เปน 2  เทา และ 1.5 เทาตามลําดับ    
         แตถาคํานวณจากจุดตัดแกน x ของเสนตรงคาเฉลี่ยของ
ตัวอยางกลายางทั้งสามกลุม พบวา มีคา 849 132 และ 675
มิลลิลิตรตอสัปดาหตามลําดับ ซ่ึงจากตัวเลขที่ไดจากการคํานวณนี้
เอง 
        สรุปไดวา กลายางเสริมหน่ึงรากใชนํ้านอยกวากลายางที่
ไมถูกเสริมราก 6.4 เทาในชวงกอนที่จะตาย สวนกลายางที่เสริม
สองรากนั้นตองการน้ํานอยกวากลายางที่ไมถูกเสริมราก 1.25 เทา
ในชวงกอนที่จะตาย 
       ดังน้ันจึงสามารถสรุปผลการทดลองไดวาจํานวนราก
เสริม ที่เหมาะสมกับตนกลายางพาราเพื่อใหมีความทนทานตอ
สภาพ แหงแลง คือ หน่ึงรากเสริม (สองตอ) น่ันเอง 
        จากการศึกษาขั้นตนยังพบอีกวา กลายางที่ถูกเสริมราก
น้ัน ทนแลงไดดีกวาแลว ยังมีอัตราการเจรญิเติบโตไดดีกวากลายาง
ที่ไมไดถูกเสริมรากในชวงที่มีการใหนํ้าอยางเพียงพออีกดวยซ่ึงใน
ระหวางการทดลองในชวงแรกที่ปริมาณนํ้ายังเพียงพออยูน้ันพบวา
อัตราการเจริญเติบโตของกลายางชนิดน้ีมีอัตราการเจริญเติบโตดี
ที่สุดทั้งความสามารถในการลําเลียงนํ้าเลี้ยงจากรากไปสูใบและยอด
น้ันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชควรเสริม
รากดวยการใชลําตนกลายางพาราจากการเพาะเมล็ด เพราะจําทํา
ใหไดผลดียิ่งข้ึน ทั้งน้ีจะชวยในการประหยัด คาใชจายเม่ือเทียบกับ
ราคาของตนกลายางพาราที่ขายตามราน 
        2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรใช
จํานวนตัวอยางมากกวาเดิมเพื่อใหคาเฉลี่ยที่ไดมีความถูกตอง
สูงข้ึน และใชเวลาในการทดลองยาวขึ้นดวย ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของที่
อาจมีผลตอการตายของกลายางและความทนทานตอสภาวะแหง
แลงของตนกลายางพารานอกจากการขาดน้ํา ไดแก 
          (1) โรคที่อาจติดมากับตนกลายาง 
          (2) ความสมบูรณของระบบรากของแตละตัวอยางซึ่งอาจ          
ไมเทากัน  
          (3) ลําตนของตนกลายางพารามีขนาดเล็ก เม่ือเสริมเปน
จํานวนมาก จะทําใหเน้ือเยื่อติดกันชาและทําใหตายไดงาย 
          (4) ปริมาณและพื้นที่ใบ ถามากขึ้นกลายางก็จะมีการคาย
นํ้ามากขึ้น  
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          ควรศึกษาเกี่ยวกับการเสริมรากที่ทําใหชวยยึดตนยางพารา
จากการปลูกบริเวณที่สูงและเอียง เชน บนภูเขา ซ่ึงปจจุบันจังหวัด
เลยนิยมนํายางพาราไปปลูกมากบนภูเขามากขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

        ขอกราบขอบพระคุณ เจาของสวนเวียงสระพันธุยาง 
และสวน พ.รุงโรจนการเกษตร ที่ไดใหความอนุเคราะหความรู
เกี่ยวกับการปลูกยางพาราตลอดจน ตนกลายางพาราที่นํามาใชใน
การทําการวิจัย 
ในคร้ังน้ี 
         กราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยา
คาร นายสนิท วงศแสงตา คุณครูสุริยะพร นาชัยเงิน คุณครูที่
ปรึกษาโครงงาน ที่คอยใหคําปรึกษา และแนะนําในการทํางานใน
ดานตางๆ คุณครูในหมวดวิทยาศาสตรโรงเรียนหนองบัวพิทยา 
คารทุกทาน ที่คอยดูแลและใหคําปรึกษาแนะนําเปนอยางดี  
           ขอขอบพระคุณ โครงการยุววิจัยยางพารา สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ไดมอบ  โอกาสใหทุนสนับสนุน
ในการทําโครงงานวิจัยในครั้งน้ี             
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยน้ี มีความมุงหมายเพื่อศึกษาการประยุกตใช
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร  อําเภอชุมแพ  
จังหวัดขอนแกน  โดยสอบถามจํานวน  5  คน  ผลการวิ จัย  
ปรากฏวา  (1)  ดานเศรษฐกิจ  มีการใชอยางมีเหตุผล  ใชอยาง
พอประมาณ มีการจัดทําบัญชีรายรับรายจายเปนประจํา (2)  ดาน
สังคม มีจิตอาสา  รูจักทําความดี  ชวยเหลือกัน (3)  ดานจิตใจ มี
การฝกปฏิบัติกิจทางศาสนาเปนประจํา ทําบุญที่วัด สวดมนตไหว
พระ ทําสมาธิ  ฟงพระธรรมเทศนา (4)  ดานสิ่งแวดลอม  มี
จิตสํานึกรักษ ส่ิงแวดลอม  ไมนิยมใชปุยเคมี  และ (5)  ดาน
วัฒนธรรม  มีการอนุรักษวัฒนธรรม 
 
คําสําคัญ  :  เศรษฐกิจพอเพียง  ยางพารา    
 
1. บทนํา 
 

ประเทศไทยตั้งอยูในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
สภาพภูมิอากาศอยูในเขตรอนชื้น  มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งพืชและสัตว พื้นที่สวนใหญเหมาะแกการเพาะปลูกประชากรสวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรเปนหลักจากบันทึกประวัติศาสตรและ
งานเขียนจํานวนมากในอดีตทําใหเรารูวาสังคมไทยในอดีตมี
พื้นฐานทางการเกษตรกรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชนทองถ่ินกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดําเนินควบคูกันไปดวยความผูกพันและ
เอื้ออํานวยกันเปนเวลาชานาน  (อานนท กาญจนพันธ, 2544: 1) 
การเกษตรกรรมของไทยในอดีต จําแนกออกเปน 2 ระบบหลักคือ 
ระบบทําไรหมุนเวียน (Rotating cultivation) และระบบการเกษตร
เพื่อยังชีพ (Subsistence farming) เม่ือมีการพัฒนาเศรษฐกิจเขาสู
ระบบตลาด การเปลี่ยนแปลงของการเกษตรแบบดั้งเดิม เขาสู
เกษตรกระแสหลักเกิด ข้ึนตั้ งแต  พ .ศ .   2398  เ ม่ือไทยทํา
สนธิสัญญาเบาร่ิง  (Bowring treaty) เพื่อสงสินคาออกตางประเทศ 
ทําใหระบบการเกษตรของไทยไดเปลี่ยนจากการผลิตที่หลากหลาย
เพื่อยังชีพ มาเปนการผลิตเชิงเดี่ยวเปนปริมาณมากเพื่อการคา 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, คณะเศรษฐศาสตร, 2543:  1)   
 ปจจุบันการปลูกยางพาราในประเทศไทยในแตละ
ภูมิภาคปลูกยางพาราปริมาณที่แตกตางกัน เชน ในป 2549 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคาย  มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด  คือ 
425,216  ไร  รองลงมาจังหวัดเลย  มีพื้นที่  195,925  ไร  และ
อุบลราชธานี  มีพื้นที่  107,898  ไร  สวนจังหวัดขอนแกน  มีพื้นที่
ปลูกยางพารา จํานวน  18,587 ไร  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
, 2551) เปนผลมาจากนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือใหปลูกยางพาราเปนเศรษฐกิจ
ทางเลือก (กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง, 2549)   
 การจัดการศึกษาในปจจุบันไดมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหกับผูเรียนและเยาวชน  โดยใชแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงมีเปาหมายสําคัญของการจัดการศึกษา  เพื่อ
ปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตที่พอเพียง เห็นคุณคาของ
ทรัพยากรตางๆ  ฝกการอยูรวมกับผูอื่นอยางเอื้อเฟอเผ่ือแผและ
แบงปนมีจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม  
คานิยม  เอกลักษณ/ความเปนไทย โดยการจัดการเรียนรูแกผูเรียน
ประกอบดวย  การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร 
และสาระเรียนรูในหองเรียนรวมทั้งการประยุกตหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนอกหองเรียน  (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
2550 : 3) 
 เศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficiency  Economy)  เปน
ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด  เปน
ปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ 
ตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา
และบริหารประเทศใหดําเนินไปทางสายกลาง  โดยเฉพาะการ
พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน  ความ
พอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล รวมถึง
ความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมี
ผลกระทบใด  อันเกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
ทั้ง น้ีจะตองอาศัย   ความรอบรู  ความรอบคอบ  และความ
ระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ  มาใชในการวางแผน
และการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริม
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ  เอกชน  
และประชาชนทุกระดับ  ใหมีจิตสํานึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย
สุจริต  และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม  ดํารงชีวิตอยูไดดวยความ
อดทน  ความเพียร  มีสติปญญา  และความรอบคอบ  เพื่อใหสมดุล
และพรอมสรรพเพื่อรองรับวิวัฒนาการทั้ งดานวัตถุ  สังคม  
ส่ิงแวดลอม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี  (กรม
พัฒนาชุมชน.  2549  :  1)  
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน  ผูวิจัยเห็นวาเปนหลักการที่
ดีมีประโยชนสามารถนํามาประยุกตใชในกิจกรรมการเรียนการสอน
สําหรับนักเรียนภายในโรงเรียนได เปนอย างดี  ผู วิ จัย จึง มี
แนวความคิดที่จะศึกษาคนควาวิจัยดานการเกษตรเกี่ยวกับการ
ประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร  อําเภอ
ชุมแพ  จังหวัดขอนแกน  ในการประกอบอาชีพสวนยางพารา  ซ่ึง
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การปลูกยางพาราของเกษตรกรนั้นสวนใหญแลวจะมีการนําหลัก
วิชาการจากนักวิชาการมาประยุกตใชในการพัฒนาสวนยางของ
ตนเองและที่สําคัญจะมีเกษตรกรบางกลุมที่มีการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช  เหตุผลสวนน้ีผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาวากลุมเกษตรกรที่มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตใชในพื้นที่การเกษตรของตนเองและเปรียบเทียบถึงผลท่ี
เกิดข้ึนเปนอยางไร  ซ่ึงขอมูลที่ไดจากตรงนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานใน
การนําไปวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย  และสิ่งแวดลอมใน
ทองถ่ินใหมีคุณภาพ และเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติ
ตอไป 
 
2. วิธีการ 
 

กลุมเปาหมายที่ผูวิจัยใชในการศึกษาและเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพครั้งน้ี  คือ  เกษตรกรที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูในเขตอําเภอ
ชุมแพ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบอาชีพการเกษตร  และมีการ
ปลูกยางพาราภายในพื้นที่ของตนเอง  จํานวน  5  คน  ผูวิจัยใช
เกณฑในการกําหนด 
 ผูวิจัยใชเครื่องมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี  
คือ  แบบสัมภาษณ  แบบมีโครงสราง  โดยใชเทคนิคสัมภาษณเชิง
ลึก  (Indepth  Interview)  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง ตามประเด็นการสัมภาษณที่ไดกําหนดไว ตาม
กรอบการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกร  ใชหลักและแนวทางการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
ของ  ปรียานุช  พิบูลสราวุธ  (2549  :  21-35)  เปนกรอบ
การศึกษาดังน้ี 
 1.  ดานเศรษฐกิจ หมายถึง รูจักการใชจายของตนเอง  
คือใชอยางมีเหตุผล  ใชอยางพอประมาณ  ใชจายอยางประหยัด  
ใชจายเทาที่จําเปน  คิดและวางแผนอยางรอบคอบ ดวยการทํา
บันทึกรายรับ-รายจาย  วิเคราะหบัญชีรายรับ-รายจาย ลดรายจาย  
ใชชีวิตอยางพอสมควร  คิดและวางแผนอยางรอบคอบ  มีภูมิคุมกัน
ในตัวไมเ ส่ียงเกินไปดวยการแลกเปลี่ยนประสบการณ  และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค  เพื่อลดรายจายที่ฟุมเฟอย รูจักออม
เงินดวยตนเอง 
 2.  ดานสังคม  หมายถึง  รู จักชวยเหลือครอบครัว  
สังคม  หรือชุมชน  มีการปลูกฝงจิตสํานึกสาธารณ  นึกถึงผล 
ประโยชนเพื่อสวนรวม  มีความเสียสละ  มีความสามัคคี  รูจักเผย 
แพร องคความรูเศรษฐกิจพอเพียง  ดวยการทํากิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนตอสวนรวม 
 3.  ดานจิตใจ หมายถึง สงเสริมศาสนาที่ตนนับถือ ทําให
ตนเองมีจิตใจท่ีม่ันคง  เขมแข็งพึ่งตนเองได  มีจิตสํานึกที่ดี ดวย
การฝกสมาธิเปนประจํา 
 4.  ดานสิ่งแวดลอม  หมายถึง  สรางสมดุลของทรัพยา- 
กรธรรมชาติ  มีการปลูกจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม  ดวยการเรียนรู  
รักษส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาและชุมชน 
 5. ดานวัฒนธรรม หมายถึง สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
เดิม  สรางจิตสํานึกรักบานเกิด ฟนฟูอนุรักษอาหารประจําทองถ่ิน  
อนุรักษประเพณีพื้นบาน อนุรักษการใชภาษาถิ่น 

3. ผลการทดลอง 
ผลการศึกษาการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเกษตรกร  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน  ในการ
ประกอบอาชีพสวนยางพารา ในสวนน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ  
โดยใชวิธีการวิ จัยเอกสารและการสัมภาษณเจาะลึกกับกลุม
เกษตรกรที่ประกอบอาชีพสวนยางพารา  แลวนําขอมูลที่ไดทั้งหมด
มาสังเคราะห รายละเอียดดังน้ี 
 1.  ดานเศรษฐกิจ  มีการใชจายเงินของตนเองในการ
ประกอบอาชีพ  คือ  ใชอยางมีเหตุผล ใชอยางพอประมาณ  ใช
อยางประหยัด  และใชเทาที่จําเปน  ที่สําคัญเกษตรกร  มีการจัดทํา
บัญชีรายรับรายจายเปนประจํา 
 2.  ดานสังคม เปนบุคคลที่มีจิตอาสา รูจักทําความดี  
ชวยเหลือเพื่อเกษตรกรดวยกัน โดยการใหคําแนะนําดานตางๆ  
เกี่ยวกับการเกษตร มีจิตสํานึกสาธารณะ นึกถึงประโยชนเพื่อ
สวนรวม เสียสละ รูจักเผยแพรองคความรูเศรษฐกิจพอเพียงใหกับ
บุคคลทั่วไปนําไปปฏิบัติ 
 3.  ดานจิตใจ  การประกอบอาชีพประจําวัน มีการฝก
ปฏิบัติกิจทางศาสนาเปนประจํา  โดยการทําบุญที่วัดเนื่องในวัน
สําคัญทางพุทะศาสนา  สวดมนตไหวพระ  การทําบุญตักบาตร ทํา
สมาธิ ฟงพระธรรมเทศนา ทั้งในบานและนอกบาน 
 4. ดานสิ่งแวดลอม  เปนกลุมคนที่มีจิตสํานึกรักษส่ิงแวด 
ลอม  การทําสวนยางพาราของเกษตรกรจะไมนิยมใชปุยเคมี เนน
เร่ืองการนําปุยชีวภาพมาประยุกตใช และมีการผลิตปุยทางชีวภาพ
ดวยตนเอง 
 5. ดานวัฒนธรรม เปนบุคคลที่มีการอนุรักษวัฒนธรรมที่
ดีงาม แมวาการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทําสวนยางพาราจําเปน
มีเวลาในการดูแลรักษาเปนประจําอยางสม่ําเสมอ เกษตรกร จําเปน 
ตองมีการใหเวลาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีภายในทองถ่ินของ
ตนเอง เชน ประเพณีบุญบ้ังไฟและงานเทศกาลไหม เปนตน 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

การศึกษาการประยุกตใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกร  อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน  ในการ
ประกอบอาชีพสวนยางพารา    ขอมูลในแตละดาน  ดังน้ี  ดาน
สังคม  พบวา  กลุมเกษตรกรที่มีการประกอบอาชีพปลูกยางพารา
รวมกับการเกษตรชนิดอื่นๆ  วิถีชีวิตดานสังคม  ของเกษตรกรกลุม
น้ีจะไมคอยมีเวลารวมกิจกรรมงานสังคมรวมกับเพื่อนบาน
เทาที่ควร  สาเหตุเน่ืองจากมีการทํางานหลายอยางไมวาจะเปนการ
ปลูกพริกระหวางตนยางพารา  และการทําไรทํานาซึ่งเกษตรกร
กลุมน้ีจะเปนบุคคลที่มีความขยันหาเงินเลี้ยงครอบครัวเปนสาเหตุ
ทําใหไมมีเวลาวาง  แตก็พยายามที่จะหาเวลาเขารวมกิจกรรมใน
สังคมเทาที่จะทําได  ดานวัฒนธรรม  พบวา  กลุมเกษตรกรที่มีการ
ประกอบอาชีพปลูกยางพารารวมกับการเกษตรชนิดอื่นๆ  วิถีชีวิต
ดานวัฒนธรรม  กลุมเกษตรกรจะมีการรวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมประเพณีบางบางเวลา  และมีการรวมทําบุญบางเน่ืองใน
วันสําคัญ  เชน  ทําบุญตักบาตร  ข้ึนบานใหม  เปนตน  ดาน
เศรษฐกิจ  พบวา  กลุมเกษตรกรที่ มีการประกอบอาชีพปลูก
ยางพารารวมกับการเกษตรชนิดอื่นๆ  เกษตรกรยังไมมีรายไดจาก



- 89 - 
 

การจําหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับยางพารา  เพราะวาในเขตพื้นที่
อําเภอชุมแพ  สวนยางพาราของเกษตรมีอายุระหวาง  1 – 5  ป  
สวนรายไดจากพืชชนิดอื่นสวนใหญเกี่ยวผลผลิตขาวเปนสวนใหญ 
ดานการศึกษา  พบวา  กลุมเกษตรกรที่มีการประกอบอาชีพปลูก
ยางพารารวมกับการเกษตรชนิดอื่นๆ  สวนใหญแลวเกษตรกรจบ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา  ปที่  6  ดานผลตอบแทนของการ
ปลูกพืชแตละชนิด  พบวา  กลุมเกษตรกรที่มีการประกอบอาชีพ
ปลูกยางพารารวมกับการเกษตรชนิดอื่นๆ  เกษตรกร  มีรายไดจาก
การทํานาและทําไรออยเปนหลัก  สวนยางพารานั้นยังไมมีรายได
จากการประกอบอาชีพยางพารา  เพราะวาเกษตรกรที่ปลูก
ยางพาราในอําเภอชุมน้ัน  อายุเฉลี่ยของตนยางพารา  ประมาณ  
1-5  ป  ซ่ึงยังไม ถึงเวลาที่ตองกรีดยางพารา   จะมีการการ
บํารุงรักษา  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฉัตรวรัญ  องคสิงห  
(2545: 152 – 157)  การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู ในวิถี
ชีวิตของชาวนา  พบวา  การทํานาของชาวนามิไดเปนเพียงการ
ปลูกขาว  แตเปนการเรียนรูเพื่อ การดํารงชีวิตอยูภายใตบริบทที่มี
ความสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวางสรรพสิ่ง ซ่ึงรวมถึงธรรมชาติ  ส่ิง
เหนือธรรมชาติและมนุษย  ดังน้ันชาวนาจึงไมอาจแยกตัวเองอยาง
โดดเดี่ยว  หากตองนําตัวเองเขาไป  สัมพันธกับธรรมชาติ ซ่ึง
ชาวนาสามารถรับรูไดทางประสาทสัมผัส  สัมพันธกับส่ิงเหนือ
ธรรมชาติซ่ึง ชาวนาสามารถรับรูไดทางจิตใจ  และสัมพันธกับ
มนุษยดวยกันเอง  ภายใตระบบความสัมพันธน้ี ชาวนาจึงเปนผู
สรางสรรคความรูข้ึนมาเพื่อใชประโยชนในการดํารงชีวิต  ความรูที่
สรางข้ึนมาจึงไม  แยกออกจากวิถีชีวิตและเปนความรูที่สัมพันธกัน
อยางเปนองครวม เม่ือสรางความรูข้ึนมาแลว  ชาวนาก็มีการสะสม
ความรูเพื่อถายทอดไปสูคนรุนใหม และอาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
หรือสรางสรรคข้ึนใหมเพื่อใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต  วิธีการที่
ชาวนาจะเรียนรูและถายทอดความรูมี  อยูอยางหลากหลาย แตการ
เรียนรูอยางแทจริงน้ัน เกิดข้ึนเม่ือชาวนาสามารถนําความรูไป
ปฏิบัติจริง แลวเห็นผลจากการปฏิบัติวาสามารถทําใหดํารงชีวิตอยู
ไดจริงภายใตบริบทที่มีความเชื่อมโยงกัน  กระบวนการเรียนรูของ
ชาวนาจึงเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อชีวิตของชาวนาและเปน
กระบวนการที่เกิดข้ึนตลอดชีวิต  โดยมีพลวัตในตัวของมันเอง 
กระบวนการเรียนรูน้ีไดสะทอนใหเห็นถึงกระบวน ทัศนที่เปนองค
รวมของชาวนา  ซ่ึงเปนการมองโลก  มองสรรพสิ่งที่อยูรอบตัวของ
ชาวนา  รวมถึงตัว ของชาวนาวามีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน  และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ  กมล  สมิติรัต  (2549 : 118-121)  
ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวสวน  ในคลองบาง
กรวย นนทบุรี  ระหวาง พ.ศ.  2445  -  2511  พบวา  อาชีพใน
อดีตของคนบางกรวยสวน  ใหญประกอบอาชีพทําสวน  โดยเฉพาะ
สวนทุเรียนเปนที่นิยมปลูกมากเปนอันดับหน่ึงและมีอาชีพ  เสริมที่
สําคัญคือการทํางอบเปนรายไดเสริมและมีหลายครอบครัวที่ไมมี
สวนก็จะยึดเปนอาชีพทํางอบขาย  มีการพัฒนาอาชีพโดยการ
เรียนรูจากประสบการณและทดลองพัฒนาผลผลิตในสวนใหมี 
 
 
 

5. ขอเสนอแนะ 
 

 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตใชแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ในการประกอบอาชีพสวนยางพารา 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่มีพื้นฐานอาชีพที่แตกตาง
กัน  เชน  บุคคลที่เคยใชชีวิตอยูในสังคมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
การศึกษาที่ดี  และมีจุดพลิกผันอาชีพใหมาใชชีวิตแบบเกษตรกร
สวนยางพารา  วามีองคประกอบใดในการตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพและ
วิถีชีวิตตนเอง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัย  จาก
โครงการยุววิจัยยางพารา  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
(สกว.)  ไดรับคําปรึกษาและชี้แนะ  ตลอดจนไดรับการเอื้อเฟอ
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บทคัดยอ  
 

การวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปริมาณธาตุ
อาหารหลัก และสมบัติทางเคมีของนํ้าทิ้งจากโรงงานแปงมัน
สําปะหลัง  ผลการศึกษา พบวา มีปริมาณน้ําทิ้งเขาสูระบบบําบัด
เฉลี่ย 1,500 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัน นํ้าทิ้งมีธาตุอาหารหลักที่
จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืช คือ ธาตุไนโตรเจน 200 มิลลิกรัม
ตอลิตรฟอสฟอรัส 34.8 มิลลิกรัมตอลิตรโพแทสเซียม 264 
มิลลิกรัมตอลิตรคาความเปนกรดเบสเทากับ 7.02 มีสภาพเปน
กลาง นํ้าทิ้งมีผลตอการเจริญเติบโตของตนยางพาราใกลเคียงกับ
การใชปุยเคมี การใชนํ้าทิ้งไมมีผลตอสมบัติของดิน 
 
1. บทนํา 
 

จากการสังเกตบอบําบัดของโรงงานแปงมันสําปะหลังใน
อําเภอทาคันโท ซ่ึงอยูหางจากตัวอําเภอ ประมาณ 3 กิโลเมตร 
พบวามีการปลอยนํ้าทิ้งออกจากโรงงาน โดยใชทอปลอยนํ้าทิ้งไปสู
บอพักนํ้าขนาดใหญ มากกวา10 บอ ซ่ึงตั้งอยูบริเวณดานหลังของ
โรงงาน ใกลกับไรออยและสวนยางพาราของเกษตรกร จากการ
สังเกตพบวา ออยและยางพาราที่อยูใกลบริเวณนํ้าทิ้งจากโรงงาน
แปงมัน มีสีเขียวและเจริญเติบโตมากกวาบริเวณอื่น จากการศึกษา
งานวิจัยที่ เกี่ยวของ พบวา มีธาตุอาหารที่ จําเปนสําหรับการ
เจริญเติบโตของพืชปะปนอยูในนํ้าทิ้งซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชน
ในทางการเกษตรได  (เสวียน เปรมประสิทธิ์, ออนไลน. 2545)  
คณะวิจัยจึงตองการศึกษาน้ําทิ้งจากโรงงานแปงมันสําปะหลังใน
อําเภอทาคันโทวามีสมบัติทางเคมีอยางไร รวมถึงศึกษาผลของการ
ใชนํ้าทิ้งที่มีตอการเจริญเติบโตของยางพาราและสภาพของดินที่ใช
นํ้าทิ้งน้ันเปนอยางไร ทั้งน้ีเพื่อเปนแนวทางในการใชนํ้าทิ้งทดแทน
การใชปุยเคมีเพื่อลดตนทุนการผลิตอีกทั้งเปนการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรใหคุมคาอีกดวย 
 
2. วิธีการ 
 

2.1 ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี  เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยการศึกษา
ปริมาณธาตุอาหารหลัก และสมบัติทางเคมีของนํ้าทิ้ง จากนั้นนําน้ํา
ทิ้งมาทดลองรดกลายางพารา อายุ 5 เดือนในแปลงทดลอง สังเกต
การเจริญเติบโตของตนกลายางพาราโดยใชขอมูลจากความสูง 
ขนาดของลําตน และขนาดใบ รวมถึงศึกษาสภาพของดินในแปลง
ทดลอง โดยใชขอมูลจากการวัดสมบัติของดิน คือ คาความชื้นของ
ดิน คาความเปนกรด-ดาง ทําการประเมินขอดี ขอจํากัดเพื่อเปน
แนวทางการใชนํ้าทิ้งมาทดแทนการใชปุยเคมีในการปลูกยางพารา  
  

2.2 วัสดุและอุปกรณ  
ตนกลายางพารา พันธุRRIM 600อายุ 5 เดือน จํานวน 3 

แปลงแปลงละ 10 ตน รวมทั้งส้ิน 30 ตน, นํ้าทิ้งจากบอบําบัดนํ้าเสีย 
ของโรงงานแปงมันสําปะหลัง,  ปุยเคมี สูตร 25-7-7,  เครื่องวัดคา
ความเปนกรดดาง (pH meter)  ยี่หอINDEX (ID1001),  ชุด
ทดสอบวัดปริมาณธาตุอาหารหลักในน้ําเสีย (N-P-K) และเครื่องชั่ง
สาร 
  

2.3 วิธีการศึกษาทดลอง 
ศึกษาเอกสาร ที่เกี่ยวของกับองคประกอบของนํ้า 

ทิ้งในแตละกระบวนการผลิตแปงมันสําปะหลังและแนวทางการ
นํามาใชประโยชนทดแทนปุยเคมี 
  ศึกษาปริมาณน้ําทิ้งจากโรงงานแปงมันในอําเภอทาคันโท  
และวิเคราะหธาตุอาหารหลักในน้ําทิ้งของบอนํ้าทิ้งโรงงานแปงมัน
สําปะหลังในอําเภอทาคันโทโดยใชตัวอยางน้ําทิ้งมาวิเคราะห  

 ทดลองผลของน้ําทิ้งจากโรงงานแปงมันตอการ 
เจริญเติบโตของตนยางพาราและสภาพดิน 

1) ทําแปลงทดลอง 3 แปลงโดยทดลองกับกลา 
ยางพาราที่มีอายุประมาณ 5 เดือน  แปลงที่ 1 รดดวยนํ้าธรรมดา  
แปลงที่ 2  ใชนํ้าทิ้งจากโรงงานแปงมันสําปะหลังรดกลายางพารา  
แปลงที่ 3 ใชปุย 3.5 กรัมตอตนตอสัปดาหและรดดวยนํ้าธรรมดา
โดยทําการรดน้ําในเวลา เชา - เย็น ดวยระบบน้ําหยด เปนเวลา 30 
นาที เพื่อใหนํ้าคอย ๆ ซึมไปในดิน ไมไหลผานหรือชะลางดินไป
บริเวณอื่น และชวยปองกันไมใหดินแหงเร็ว  

2) วัดการเจริญเติบโตของตนกลายางพาราทั้ง 3 กลุม
เปรียบเทียบการเจริญเติบโต โดยวัดความสูง ขนาดลําตน และวัด
ขนาดของใบยางพารา ในทุกสัปดาหจนครบ 3 เดือน 

3) ตรวจสอบสมบัติของดินที่ใชปลูกตนยางพาราทั้ง 3 
กลุม โดยบันทึกคาจากการวัดสมบัติของดิน คือ คาความชื้นของดิน 
คาความเปนกรด-ดาง ในแตละสัปดาหจนครบ 3 เดือน และ
วิเคราะหผลของนํ้าทิ้งจากโรงงานแปงมันสําปะหลังตอการ
เจริญเติบโตของตนยางพารา และสมบัติของดิน 
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1 ผลการศึกษาปริมาณนํ้าทิ้งจากโรงงานแปงมันสําปะหลัง และ
การวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารหลัก 
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ตารางท่ี 1 ธาตุอาหารหลัก คาความเปนกรด – ดาง และปริมาณ 
  นํ้าทิ้ง 

ธาตุอาหารหลัก 
ปริมาณ  
(mg/L) 

pH ปริมาณนํ้าทิ้ง* 

ไนโตรเจน (N) 200 
7.02 

1,500  
ลูกบาศกเมตร/วัน ฟอสฟอรัส(P) 34.8 

โพแทสเซียม(K) 264 
 

* คํานวณจากปริมาณนํ้าเสียกอนเขาสูระบบบําบัด 
 

3.2 ผลของนํ้าทิ้งจากโรงงานแปงมันตอการเจริญเติบโตของตน
ยางพาราและคุณสมบัติดิน 
 

ตารางท่ี 2 คาความสูงเฉลี่ยของลําตนยางพาราที่เพิ่มข้ึนจากการ 
      รดดวยนํ้าตางชนิดกัน 

คาเฉลีย่ความสูงของลําตนที่เพิ่มข้ึน (ซม.) 
รดดวยนํ้าธรรมดา รดดวยนํ้าทิ้ง ปุย+นํ้าธรรมดา 

1.6 2.6 2.8 
 
ตารางท่ี 3 ขนาดของลําตนยางพาราเฉลี่ย ที่เพิ่มข้ึนจากการรด 
      ดวยนํ้าตางชนิดกัน 

ขนาดของลําตนที่เพิ่มข้ึนเฉลี่ย (ซม.) 
รดดวยนํ้าธรรมดา รดดวยนํ้าทิ้ง ปุย+นํ้าธรรมดา 

0.2 0.2 0.3 
 
ตารางท่ี 4  ขนาดของใบยางพาราที่เพิ่มข้ึนเฉลี่ย จากการรดดวย 
       นํ้าตางชนิดกัน 

ขนาดของใบที่เพิ่มข้ึนเฉลี่ย (ซม.) 
นํ้าธรรมดา นํ้าทิ้ง ปุย+นํ้าธรรมดา 

กวาง ยาว กวาง ยาว กวาง ยาว 
0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 

 
3.3 ผลของนํ้าทิ้งจากโรงงานแปงมันตอสมบัติของดิน 
 

ตารางท่ี 5 สมบัติของดินกอนและหลังการทดลอง 

แปลงที ่

คาความเปนกรด-
ดางของดิน 

รอยละความชื้น 
ของดิน (%) 

กอน
ทดลอง 

หลัง
ทดลอง 

กอน
ทดลอง 

หลัง
ทดลอง 

1 7.00 7.00 73.80 73.90 
2 7.00 7.25 73.40 73.50 
3 7.00 7.00 73.60 73.50 

 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

การวิจัยในครั้งน้ีสามารถสรุปไดดังน้ี 
 4.1 ปริมาณนํ้าทิ้งจากโรงงานแปงมันสําปะหลังมีปริมาณ 
1 ,500ลูกบาศก เมตร /วันมีธาตุอาหารหลักที่ จํ า เปนตอการ

เจริญเติบโตของพืช พบวามีธาตุไนโตรเจน 200 มิลลิกรัมตอลิตร
ฟอสฟอรัส 34.8 มิลลิกรัมตอลิตรโพแทสเซียม 264มิลลิกรัมตอลิตร
คาความเปนกรดเบสเทากับ7.02 มีสภาพเปนกลาง 
 4.2 ผลของนํ้าทิ้งตอการเจริญเติบโตนํ้าทิ้งมีผลตอการ
เจริญเติบโตของตนยางพาราใกลเคียงกับการใชปุยซ่ึงเห็นชัดในการ
เจริญเติบโตดานความสูงของลําตน เม่ือเปรียบเทียบกับการใชนํ้า
ธรรมดา พบวาความสูงที่เพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ยมีความแตกตางกันอยาง
ชัดเจน  แต มีค าใกล เคียงกับแปลงที่ ใชปุ ย เคมี  สําหรับการ
เจริญเติบโตดานขนาดลําตนและขนาดของใบ มีคาใกลเคียงกันทั้ง 
3 วิธีการ  
 4.3 คุณสมบัติดินกอนและหลังการทดลองคุณสมบัติของ
ดิน คือ คาความเปนกรด-ดาง และคาความชื้นของดิน กอนและหลัง
การทดลองไมแตกตางกัน 

4.4 ขอดี ขอดอยของการใชนํ้าทิ้งทดแทนปุยเคมี  
ในการดูแลรักษากลายางพารา คือ สามารถใชนํ้าทิ้งทดแทนปุยเคมี 
 ราคาถูกกวา  สวนที่อยูใกลสามารถทํากาลักนํ้าตอทอเปดกอกใน
สวนไดทันที ประหยัดนํ้า(อุปโภค)ที่ใชรดตนยาง ไดใชประโยชน
จากน้ําทิ้งอยางคุมคา   
     ขอดอยของการใชนํ้าทิ้งทดแทนปุยเคมีในการดูแล
รักษากลายางพารา คือ ไมสะดวกในการขนสง สําหรับสวนที่อยู
ไกลจากบอนํ้าทิ้ง  มีกลิ่น  เกษตรกรตองใชนํ้าทิ้งรดตนกลาอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อใหไดปริมาณธาตุอาหารใหเพียงพอ ซ่ึงอาจสิ้นเปลือง
เวลาและแรงงาน ซ่ึงแตกตางจากการใชปุยเคมี ที่ประหยัดเวลาและ
สะดวกกวา 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1.นําไปใชในการรดตนใหญไดเพื่อดูปริมาณการใหนํ้า
ยาง เพื่อเพิ่มเวลาในการกรีด ไมเปนอันตรายกับตนยางใหญคา
ความเปนกรด – ดาง ของดินมีสภาพเปนกลาง ไมทําใหดินเสีย 

2 .ศึกษาวิ ธี การและตนทุนในการนํ าน้ํ าทิ้ ง ไปใช 
เกษตรกรที่มีสวนยางพาราใกลบอนํ้าทิ้ง สามารถทํากาลักนํ้าตอทอ
นํ้าทิ้งสงตรงเขาสวนไดเลย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

คณะผูวิ จัย ขอขอบคุณ โครงการยุววิ จัยยางพารา
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ใหการสนับสนุนทุน
วิจัย ขอขอบคุณครูเจษฎานาจันทอง ครูศิริชัย ศรีหาตาครูพิม 
พร ผาพรม ที่ใหคําปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการทําวิ จัย  
ขอขอบคุณครูปฎิวัต ไชยมาตร ที่ใหการชวยเหลือในการตรวจสอบ
ทางเคมี 
 
เอกสารอางอิง 
 

[1] เสวียน เปรมประสิทธิ์, 2545. “การใชประโยชนวัสดุเหลือใชจาก

โรงงานแปงมันสําปะหลัง เพื่อผลิตปุยนํ้าชีวภาพ＂รายงานการ
วิจัย (ออนไลน).ที่มาโครงการเครือขายหองสมุดในประเทศไทย 
(thaiLis) http://202.28.199.4/tdc/index.phpสืบคนเม่ือ 2 
กรกฎาคม  2555. 
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การพัฒนาและการถายทอดองคความรูเพื่อยับยั้งการเปดกรีดยางพารากอนกําหนดของเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราในอําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 

 
วุฒิศักดิ์  บุญแนน*, กรกนก ภูหองเพชร, เขมินวรางค สารทอง และวรรณภรณ พงศสุวรรณ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝายมัธยม) ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
*Email: Wutthisakcomplete@gmail.com 

 
บทคัดยอ  
 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบจากการ
เปดกรีดยางพารากอนกําหนดศึกษาแนวทางการพัฒนาองคความรู
เพื่ อยับยั้ งการ เปดกรีดตนยางพารากอนกํ าหนด   โดยใช
แบบสอบถามกับเกษตรกรจํานวน 73 คน พบวา เกษตรกรสวน
ใหญรูวาขนาดตนยางพาราที่เปดกรีดไดมีเสนรอบวง 150 cm ข้ึน
ไป รายไดและภาระคาใชจายในครอบครัวเปนสาเหตุหลักใหเปด
กรีดตนยางที่ไมไดขนาด  เกษตรกรสวนใหญมีความรูและแนวทาง
เกี่ยวกับการใชหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับใชในการดํารง
ชีพและแนะนําผูอื่น 
 

คําสําคัญ : การเปดกรีดยางพารา เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
และถายทอดความรู 
 
1. บทนํา 
 

ปจจุบันประชากรโลกมีแนวโนมจํานวนเพิ่มมากข้ึน การ
ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมีมากขึ้นตามไปดวย 
ทําใหเกิดอุตสาหกรรมขึ้นมากมายโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับการอํานวยความสะดวกสบายที่มากข้ึนของมนุษย ซ่ึง
เครื่องมือเครื่องอํานวยความสะดวกจํานวนมากที่ทําจากยางพารา 
เชน ยางรถยนต ถุงมือยาง และอยางอื่นอีกมากมาย จากการ
พัฒนาทางดานอุตสาหกรรมทําใหมีความตองการยางพาราเพิ่มมาก
ข้ึนและราคาการซื้อขายยางพาราที่มีแนวโนมสูงข้ึนทําใหเกิดการ
ปลุกกระแสใหเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทยหันมาทําอาชีพการทําสวนยางพารามากขึ้น แตในการทําสวน
ยางพาราตองอาศัยระยะเวลาในการเจริญเติบโตของตนยางพารา
เปนเวลาหลายปกวาที่จะใหผลผลิตนํ้ายาง จากผลตอบแทนราคา
ยางพาราที่พุ ง สูง ข้ึนทําให เกษตรกรมีความตองการที่จะได
ผลตอบแทนจากยางพาราอยางรวดเร็วโดยการเปดกรีดตนยางที่
เกษตรกรคาดวาจะใหผลผลิตนํ้ายางได 
 จากรายงานการสํารวจการเปดกรีดยางในเขตปลูกยาง
ใหมสวนยางในโครงการยางลานไร พบวา เกษตรกรกวา 70%เรง
เปดกรีดยางตนเล็กหรือตนไมไดขนาดมาตรฐานของสถาบันวิจัย
ยางที่กําหนดใหเปดกรีดเม่ือมีขนาดเสนรอบลําตน 50 เซนติเมตร 
โดยชาวสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเปดกรีดยางที่
อายุ 5 ปคร่ึง ขนาดเสนรอบลําตนเฉลี่ย 34 เซนติเมตร ประมาร 
28%นอกจากนั้นยังพบการเปดกรีดยางที่อายุ 6 ปคร่ึง ขนาดเสน
รอบลําตน 38 เซนติเมตร มากกวา 63% ของพ้ืนที่ปลูกยางทั้งหมด 
ขณะที่สวนยางในเขตภาคเหนือมีการเปดกรีดที่อายุ 5 ปคร่ึง ขนาด
เสนรอบลําตน 34 เซนติเมตร ประมาณ 15%ทั้งยังมีการเปดกรีด

ยางที่อายุ 6 ปคร่ึง ขนาดเสนรอบลําตน 38 เซนติเมตร ประมาณ 
31%ของพ้ืนที่  และยังพบวา  สวนยางปลูกใหม ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกแลวภาคใตกวา 50%มีการเปดกรีดยางตนเล็กดวย 
นักวิชาการเชื่อวาการเปดกรีดยางตนไมไดขนาดจะกระทบตอการ
ผลิตยางทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยจะทําใหเกษตรกรไดผล
ผลิตนํ้ายางนอยลง 25-60%หรือเหลือเพียง 1.8-2.1 กิโลกรัม/ไร/วัน 
หากกรีดหน่ึงในสามของลําตนและกรีดสามวันหยุดวัน จะยิ่งทําให
ผลผลิตลดลงถึง 40-60%นอกจากนี้การเปดกรีดยางตนเล็กยังทํา
ใหผลผลิตตลอดวงจรชีวิตของยางลดลง 25-59% ขณะเดียวกันยัง
ทําใหมีอัตราการเจริญเติบโตของตนยางต่ําลง (http://www.daily 
news.co.th /agriculture/10173) 
 จากที่มาดังกลาวทําใหกลุมผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ผลกระทบจากการเปดกรีดตนยางพารากอนกําหนดของของ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราในอําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 
และการศึกษาการพัฒนาองคความรูเพื่อยับยั้งการเปดกรีดตน
ยางพารากอนกําหนดของเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพื่อนําไปสู
กระบวนการสรางความตระหนัก ความเขาใจที่ถูกตองในการเปด
กรีดตนยางพาราที่ถูกตองตามหลักวิชา 
 
2. วิธีการ 
 

การศึกษาเรื่องการศึกษาผลกระทบและแนวทางการพัฒนา
องคความรูเพื่อยับยั้งการเปดกรีดตนยางพารากอนกําหนดของ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราในอําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ ใช ในการศึกษาคนควาในครั้ ง น้ี ไดแก 

เกษตรกรผูปลูกสวนยางพาราที่มีอายุตนยางใกลเปดกรีดในอําเภอส
หัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 20% ของกลุมประชากร  
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม 

 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตน โดย ผูวิจัยนําหนังสือ
ราชการขอความอนุเคราะหขอมูลจาก กองทุนสงเคราะหการทสวน
ยางพารา จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อขอความอนุเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
พื้นที่การปลูกยางพารา จํานวนเกษตรกรที่ปลูกยางพาราที่มีอายุตน
ยางใกลเปดกรีดในอําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยและความรูที่เกษตรกรไดรับเกี่ยวกับการเปก
กรีดตนยางพาราและปญหา ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับตนยางพาราที่มี
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การเปดกรีดยางพารากอนกําหนดและสอบถามการนําหลักการ
เศรษฐกิจพอพียงมาปรับใชในการทําสวนยางพาราของเกษตรกร 
 3. เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถามแนวทางการสราง
องคความรูใหเกษตรกรและกลไกการถายทอดความรูสูเกษตรกรกับ
นักวิชาการ สํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง จังหวัดกาฬสินธุ 
ผูนํากลุมเกษตรกรในทองถ่ิน และจํานวนเกษตรกรที่มีความเขาใจ
ในหลักวิชาการการเปดกรีดยาง 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณ นักวิชาการ 
ผูนํากลุมเกษตรกร และ เกษตรกรกลุมตัวอยางที่ปลูกยางพาราใน
อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ 
 5. เปรียบเทียบขอมูลผลผลิตนํ้ายางและการเจริญเติบโต
ของตนยาง อายุเดียวกัน ระหวางกลุมเปดกรีดกอนและกลุมเปด
กรีดตามกําหนด 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนสถิติเบ้ืองตน ไดแก 
คาเฉลีย่ คารอยละ  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
3. ผลการทดลอง 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีไดใชการศึกษาขอมูลเชิงสํารวจ
เกี่ยวกับความรู ในการเปดกรีดยางพาราตนเล็กขนาดไมได
มาตรฐานและสาเหตุปจจัยที่ทําใหมีการเปดกรีดยางพาราตนเล็ก
ขนาดไมไดมาตรฐานการวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือใน
การเก็บขอมูลโดยประชากรกลุมตัวอยางคือ เกษตรกรชาวสวน
ยางพาราในอําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุที่มีอายุตนยางพารา
ใกลเปดกรีด กลุมตัวอยางจํานวน 73 ตัวอยาง 
 
ตารางที่ 1 

 
  จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา สาเหตุที่ทําใหเปดกรีด
ยางพารากอนกําหนดนั้น มีหลากหลายสาเหตุแตกตางกันไป โดย
เรียงตามอันดับ จากแบบสอบถาม สาเหตุตองการคาตอบแทนจา

การเปดกรีดยางพาราเพื่อมาบริหารคาใชจายในครอบครัว มีมาก
ที่สุด คา S.D. คือ 3.93 ระดับความพึงพอใจคือมาก รองลงมาคือมี
ปญหาทางดานการเงินและตองการใชเงินเรงดวน คา S.D.  คือ 
3.77 ระดับความพึงพอใจคือมาก อันดับที่สามคือมีสาเหตุอื่นที่ตอง
เปดกรีดยางพาราตนเล็กกอนกําหนด คา S.D. คือ 3.63 ระดับ
ความพึงพอใจคือ มาก 
 
ตารางท่ี 2 ความรูเกี่ยวกับการเปดกรีดยางพาราขนาดตนไมได 
   มาตรฐาน 

ความรูเกี่ยวกับการเปดกรีดยางพารา
ขนาดตนไมไดมาตรฐาน x  . .S D  

ระดับ 
ความ
พึง

พอใจ 

ทราบวาการเปดกรีดยางพารากอน
กําหนดทําใหตนยางมีอายุสั้นลง 

1.00 3.68 มาก 

ทานทราบหรือไมวาการเปดกรีด
ยางพาราตนเล็กจะใหผลผลิตน้ํายาง
ลดลงนอยกวาการเปดกรีดยางพารา
ตามปกติ 

1.00 3.55 มาก 

ในหมูบานของทานมีการจัดอบรมให
ความรูเกี่ยวกับผลกระทบการเปดกรีด
ยางพาราตนเล็กที่ไมไดขนาด 

1.03 3.66 มาก 

ทานเขารวมโครงการการอบรมใหความรู
เรื่องการเปดกรีดยางพาราตนเล็กที่ไมได
ขนาด 

0.96 3.67 มาก 

ทานทราบหรือไมวายางพาราที่เปดกรีด
ไดควรจะมีขนาดเสนรอบวง 50 
เซนติเมตรวัดจากระดับพื้นดิน 150 
เซนติเมตร 

1.05 4.01 มาก 

ทานทราบหรือไมวาการเปดกรีดยางครั้ง
แรกในชวงตนฤดูหนาวจะชวยปองกัน
ไมใหหนายางตาย 

0.99 3.66 มาก 

ในหมูบานของทานมีการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับผลกระทบของการเปดกรีด
ยางพาราตนเล็กที่ไมไดขนาดอยางทั่วถึง 

0.96 3.53 มาก 

ทานทราบหรือไมวาตนยางในสวนตองมี
ขนาดเสนผานศูนยมากกวา 50 
เซนติเมตร มากกวารอยละ 70 ของตน
ยางทั้งหมดจึงจะเปดกรีดยางพาราได 

0.95 3.60 มาก 

ทานทราบหรือไมวาการเปดกรีดตน
ยางพาราตนเล็กที่ไมไดขนาดจะทําใหเกิด
ปญหาหนายางตาย 

1.01 3.58 มาก 

 
จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาความรูเกี่ยวกับการเปดกรีด

ยางพาราขนาดตนไมไดมาตรฐานนั้นมีความแตกตางกันไป โดย
เรียงตามอันดับ จากแบบสอบถามความเขาใจ ทราบวายางพาราที่
เปดกรีดไดควรจะมีขนาดเสนรอบวง 50 เซนติเมตรวัดจากระดับ
พื้นดิน 150 เซนติเมตร มีมากที่สุด คา S.D. คือ 4.01 ระดับความ
พึงพอใจคือมาก รองลงมาคือทราบวาการเปดกรีดยางพารา 

ประเด็นคําถามเกี่ยวกับการเปดกรีด
ยางพารา x  . .S D  

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ราคาการซื้อขายยางพาราใน
ขณะนั้นมีราคาสูง 

1 3.34 ปานกลาง 

มีปญหาทางดานการเงินและ
ตองการใชเงินเรงดวน 

0.98 3.77 มาก 

ไมทราบวายางพาราที่เปดกรีดไดมี
ลักษณะอยางไร 

1.07 3.29 ปานกลาง 

มีสาเหตุอ่ืนที่ตองเปดกรีดยางพารา
ตนเล็กกอนกําหนด 

0.94 3.63 มาก 

ตองการคาตอบแทนจากการเปด
กรีดยางพาราเพื่อมาบริหาร
คาใชจายในครอบครัว 

0.86 3.93 มาก 

ไมไดรับการสนับสนุนจากทางการ
ในการใหความรูเรื่องการเปดกรีด
ยางพาราอยางเพียงพอ  

1.00 3.26 ปานกลาง 
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กอนกําหนดทําใหตนยางมีอายุส้ันลง คา S.D.  คือ 3.68
ระดับความพึงพอใจคือมาก อันดับที่สามคือเขารวมโครงการการ
อบรมใหความรูเร่ืองการเปดกรีดยางพาราตนเล็กที่ไมไดขนาด คา 
S.D. คือ 3.67 ระดับความพึงพอใจคือ มาก 
 
ตารางท่ี 3 การใชหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเขามาชวยแกไข 
   ปญหาการเปดกรีดยางตนเล็กที่ไมไดขนาด 

การใชหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเขามา
ชวยแกไขปญหาการเปดกรีดยางตนเล็กที่

ไมไดขนาด 
x  . .S D  

ระดับ 
ความ
พึง

พอใจ 

ทานใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารจัดการสวนยางพาราของทาน 

0.98 3.63 มาก 

ทานยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีวิตจึงไมมีปญหาทางดานคาใชจาย
ในครอบครัว 

1.06 3.71 มาก 

ทานยึดตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดหลักความประหยัด ตัดทอนคาใชจาย 
ลดความฟุมเฟอย ในการดํารงชีพ  ชวย
ลดรายจายในครอบครัว 

0.99 3.67 มาก 

ทานสามารถใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
การดํารงชีพไดและชวยแนะนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงแกผูอ่ืนใหปฏิบัติตาม 

0.98 3.73 มาก 

 
จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวา การใชหลักการเศรษฐกิจ

พอเพียงเขามาชวยแกไขปญหาการเปดกรีดยางตนเล็กที่ไมได
ขนาด มีหลากหลายหลักการแตกตางกันไป โดยเรียงตามอันดับ 
จากสามารถใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีพไดและชวย
แนะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงแกผูอื่นใหปฏิบัติตาม มีมากที่สุด คา 
S.D. คือ 3.73 ระดับความพึงพอใจคือมาก รองลงมาคือยึดหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตจึงไมมีปญหาทางดานคาใชจาย
ในครอบครัว คา S.D.  คือ 3.71 ระดับความพึงพอใจคือมาก อันดับ
ที่สามคือยึดตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักความประหยัด 
ตัดทอนคาใชจาย ลดความฟุมเฟอย ในการดํารงชีพ  ชวยลด
รายจายในครอบครัว คา S.D. คือ 3.67 ระดับความพึงพอใจคือ 
มาก 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

จาการสํารวจและเก็บขอมูลจากเกษตรกรชาวสวน
ยางพารา อ.สหัสขันธ จ.กาฬสินธุ  ที่มีการเปดกรีดตนยางพารา
กอนกําหนดหรือการเปดกรีดยางพาราตนเล็กไมไดขนาดตาม
มาตรฐาน ทําใหทราบถึงสาเหตุปจจัยที่ทําใหมีการเปดกรีดตาน
ยางพารากอนกําหนดดังน้ี สาเหตุหลักคือตองการคาตอบแทนจา
การเปดกรีดยางพาราเพื่อมาบริหารคาใชจายในครอบครัว มีมาก
ที่สุด  รองลงมาคือมีปญหาทางดานการเงินและตองการใชเงิน
เรงดวน  อันดับที่สามคือมีสาเหตุอื่นที่ตองเปดกรีดยางพาราตนเล็ก
กอนกําหนด ซ่ึงผลที่ไดจากการวิเคราะหน้ัน ตรงกับสมมติฐานของ
การวิจัยวา ผูทีเปดกรีดยางพารานั้น ตองการคาตอบแทนจากการ

เปดกรีด เพื่อนําไปใชจายในครอบครัว ถึงแมวาราคาการเปดกรีด
ยางพารานั้นจะมีราคาเปนอยางไรก็ตาม  ซ่ึงจะเห็นไดวา เกษตรกร
มีความรูและแนวทางเกี่ยวกับการใชหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเขา
มาชวยแกไขปญหาการเปดกรีดยางตนเล็กที่ ไมไดขนาด  มี
หลากหลายหลักการแตกตางกันไป โดยเรียงตามอันดับ การใช
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงทางดานความ สามารถใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดํารงชีพไดและชวยแนะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แกผูอื่นใหปฏิบัติตาม มีมากที่ สุด   รองลงมาคือยึดหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตจึงไมมีปญหาทางดานคาใชจาย
ในครอบครัว  อันดับที่สามคือยึดตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงยึด
หลักความประหยัด ตัดทอนคาใชจาย ลดความฟุมเฟอย ในการ
ดํารงชีพ  ชวยลดรายจายในครอบครัว  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการทํางาน ผูวิ จัยไดทําการลงพื้นที่ เพื่อสํารวจ

ปญหาการเปดกรีดยางพารากอนกําหนด และสอบถามเกษตรกรผู
ปลูกยางพาราที่ใกลเปดกรีด  พบวา ความรูเกี่ยวกับการเปดกรีด
ยางพาราขนาดตนไมไดมาตรฐานนั้นมีความแตกตางกันไป โดย
เรียงตามอันดับ จากแบบสอบถามความเขาใจ ทราบวายางพาราที่
เปดกรีดไดควรจะมีขนาดเสนรอบวง 50 เซนติเมตรวัดจากระดับ
พื้นดิน 150 เซนติเมตร มีมากที่สุด  รองลงมาคือทราบวาการเปด
กรีดยางพารากอนกําหนดทําใหตนยางมีอายุส้ันลง  อันดับที่สามคือ
เขารวมโครงการการอบรมใหความรูเร่ืองการเปดกรีดยางพาราตน
เล็กที่ไมไดขนาด จะเห็นไดวาเกษตรกรสวนใหญมีความรูในเร่ือง
การเปดกรีดยางพารา และขนาดมาตรฐานของตนยางพาราที่เปด
กรีด แตรายละเอียดผลกระทบที่เกิดข้ึนในระยะยาว หรือผลกระทบ
ที่ เกิดข้ึนกับการเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
เกษตรกรสวนใหญไมทราบ และไมตระหนักเพราะเปนเร่ืองที่
คอนขางไกลตัว ภาวะทางเศรษฐกิจ และรายไดของครอบครัวจึง
เปนปจจัยหลักทําใหตองเปดกรีดยางพาราที่ไมไดขนาดตาม
มาตรฐาน 

เกษตรกรมีความรูและมีแนวทางเกี่ยวกับการใชหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงเขามาชวยแกไขปญหาการเปดกรีดยางตนเล็กที่
ไ ม ไ ด ขนาด  มีหล ากหลายหลั กกา รแตกต า งกั น ไป  โดย
ความสามารถใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีพไดและชวย
แนะนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงแกผูอื่นใหปฏิบัติตาม มีมากที่สุด   
รองลงมาคือยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตจึงไมมี
ปญหาทางดานคาใชจายในครอบครัว  อันดับที่สามคือยึดตาม
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักความประหยัด ตัดทอนคาใชจาย 
ลดความฟุมเฟอย ในการดํารงชีพ  ชวยลดรายจายในครอบครัว ซ่ึง
จากการศึกษาพบวา เกษตรกรมีความพยายามในการใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการกับสวนยางพารา เชน การประหยัด
ปุย ใชปุยชีวภาพ และการสรางรายไดเสริมแบบตางๆ เพื่อรอใหตน
ยางเจริญเติบโตจนไดขนาดมาตรฐาน 
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5. ขอเสนอแนะ 
 

1. แบบสอบถามมีขอบเขตของคําถามกวาง ทําให
วิเคราะหขอมูลไดยาก ควรปรับใหขอบเขตของคําถามใหแคบลง 
โดยการใสตัวเลือกใหเลือกแทนการเขียนแบบสอบถามแบบ
ปลายเปด 
 2. คณะผู จัดทําไดสัมภาษณโดยตรงเพียงสวนหน่ึง 
เน่ืองจากเวลาในการสัมภาษณไมเพียงพอ ควรจะสัมภาษณใหครบ
ทุกคน เพราะการสัมภาษณโดยตรงจะไดรายละเอียดที่ชัดเจน
มากกวา 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงงานฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความชวยเหลือและ
สนับสนุนงบประมาณ  จากโครงการยุ ววิ จัยยางพารา  ชุด
โครงการวิจัย “การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา”สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการ (สกว.) 
 ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.สุธีระ สุประเสริฐ และ รศ.
ไพโรจน คีรีรัตน ผูประสานงานสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) ที่ใหคําแนะนําในการวิเคราะหเหตุและผลของโครงงาน 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยจินตนา จิตต
จํานง ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝาย
มัธยม) ที่ไดใหการชวยเหลือสนับสนุนและใหกําลังใจในการทําวิจัย 
 ขอบพระคุณอาจารยวุฒิศักดิ์  บุญแนน อาจารยที่
ปรึกษา ที่กรุณาใหความรู คําปรึกษา ขอเสนอแนะทางวิชาการ และ
สนับสนุนในดานตาง ๆ  
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คุณสมบัติของพืชคลุมดนิในสวนยางพารา 

 
กิตติชัย บุษราคัม*, สุนิภาวรรณ ปนมอญ, สุพรัตน งิ้วลาย และสุพัตรา ดีลวน 

โรงเรียนนํ้าคําวิทยาคม  อําเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร 
*Email: croo_peak@hotmail.com 

 
บทคัดยอ  
 

พื้นที่ภาคอีสานมีการปลูกยางเปนอันดับสองของ
ประเทศ จังหวัดยโสธรถือวาเปนพื้นที่ปลูกยางเขตใหม ซ่ึงสวนใหญ
เปนเขตแหงแลง การเจริญเติบโตของตนยางพาราในเขตปลูกยาง
ใหม มีลักษณะแปรปรวนสูง การคนควาครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อ 
ศึกษาพืชในทองถ่ิน ที่มีคุณสมบัติเปนพืชคลุมดินได ผลการศึกษา
พบวา ชาวสวนยางพาราเขาใจวาพืชคลุมดินเปนพืชตนเล็กๆ ปลูก
คลุมดินเพื่อไมใหแดดกระทบผิวดินโดยตรง ปจจัยที่ทําใหชาวสวน
ตัดสินใจเลือกปลูกพืชคลุมเพราะชวยปรับสภาพหนาดิน ทําใหดิน
ชุมชื่น เพิ่มปริมาณแรธาตุในดิน และทําใหมีรายได พืชที่เกิดใน
ทองถ่ิน คือ โสนหิน ถ่ัวเส้ียนผี และผักกะเฉดโคก ถ่ัวเส้ียนผี
คุณสมบัติในการคลุมดินดีกวาผักกระเฉดโคก 
 

คําสําคัญ: พืชคลุมดิน คุณสมบัติของพืชคลุมสวนยางปลูกใหม 
 
1. บทนํา 
 

ในพื้นที่ภาคอีสานที่มีการปลูกยางเปนอันดับสองของ
ประเทศรองจากภาคใตน้ันเกษตรกรเริ่มทําสวนยางกันมาตั้งแตยุด
แรกๆที่รัฐบาลเขาไปสงเสริมการปลูกยางพาราทดแทนการปลูกมัน
สําประหลังและออยตั้งแตป พ.ศ. 2532 การปลูกยางพาราทําให
ความเปนอยูของเกษตรกรดีข้ึน เพราะยางพาราสามารถสราง
รายไดอยางตอเน่ือง รวมถึงราคายางพาราที่พุงสูงข้ึนในปจจุบันจน
ทําใหมีคนสนใจหันมาทําสวนยางกันมากขึ้นอาจเปนเพราะราคา
ที่ดินที่ถูกกวาภาคใตหรือเกษตรกรในภาคอีสานที่มีที่ดินอยูแลวและ
ปลูกพืชชนิดอื่นมากอนหันมาปลูกยางในที่ของตัวเองทดแทน  
พื้นที่ปลูกยางพาราของภาคอีสานประมาณ  223,260  ไรในป  
พ.ศ. 2546  พื้นที่ปลูกยางพาราใหมในภาคอีสาน  590,313  ไร  
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ.  2549 
: 10 ; สถาบันวิจัยยาง;  2546 : 2)  จากการประเมินรายไดของ
เกษตรกรที่ปลูกยาวพาราในภาคอีสาน  ในป พ.ศ. 2549  เกษตรกร
ขายยางแผนรมควันไดกิโลกรัมละ  72.40  บาท  สามารถทํารายได
ใหเกษตรกร  1,400- 1,800  ตอไรตอเดือน  ซ่ึงเกษตรกรหลายราย
ไมเคยปลูกพืชชนิดใดที่มีรายไดผลผลิตตอกิโลกรัมสูงเชนน้ีมากอน
เลย  เกษตรกรสวนใหญจึงมีความพึงพอใจกับรายไดที่ไดรับเปน
อยางยิ่ง  (สํานักกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง.  2549 : 5) 
 จังหวัดยโสธรถือวาเปนพื้นที่ปลูกยางเขตใหม ซ่ึงสวน
ใหญเปนเขตแหงแลง ปริมาณน้ําฝน และจํานวนวันที่ฝนตกต่ํากวา
ในเขตปลูกยางเดิมของภาคใต การเจริญเติบโตของตนยางพาราใน
เขตปลูกยางใหม มีลักษณะแปรปรวนสูง ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ 
ไดแก พื้นที่ปลูก การเขตกรรม และปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม อีก
ทั้งเกษตรกรผูปลูกยางสวนใหญเปนเกษตรกรมือใหม ขาดความรู

และประสบการณในการปลูกสรางสวนยาง เกษตรกรใสปุยเคมีมาก
เกินความจําเปน ใสปุยในอัตราเดียวไมสอดคลองกับสภาพของตน
ยางพารา การกําจัดวัชพืชนิยมใชสารเคมี โดยเฉพาะดานการปลูก
พืชคลุมดิน เกษตรกรชาวสวนรูวาพืชคลุมดินมีประโยชน แตไม
เลือกปลูกพืชคลุมดินเพราะเมล็ดพืชคลุมดินหายาก 

จึงศึกษาพืชที่มีอยูในทองถ่ินชนิดใดบางที่สามารถใชเปน
พืชคลุมดินได เพื่อนําการศึกษาที่ไดจัดทําเปนขอมูลพื้นฐาน และ
แนวทางในการพัฒนาใหกับเกษตรกรผูปลูกยางพาราตอไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 การศึกษาครั้งน้ี กลุมผูศึกษาคนควาทําการศึกษา
โดยการสํารวจความคิดเห็น กลุมผูใหขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ 
จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห เรียบเรียง อธิบายแบบพรรณนา 
 2.2 การสํารวจพืชทองถ่ิน กลุมผูศึกษาทําการสํารวจพืช
ในทองถ่ิน ทําการเลือกพื้นที่โดยวิธีการสุมอยางงาย  จากนั้นสํารวจ
พืชทองถ่ิน ดําเนินการเก็บขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของพืชทั้ง
จากชาวบาน และคนควาเพิ่มเติมจากเอกสาร ดํารา และระบบ
อินเทอรเน็ต 

2.3 ศึกษาพืชในทองถ่ินตามคุณสมบัติของพืชคลุมดิน 
ไดแก 
 1. ประสิทธิภาพในการปองกันการชะลางพังทลายของ
ดิน 
 2. ประสิทธิภาพในการปกคลุมดิน 
 3. อัตราการรอดของพืชเม่ือนํามาปลกูดวยทอนพันธุ 
  4. อัตราการเจริญเติบโตของพืช 
 
3. ผลการทดลอง 
 
 

3.1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกพืชคลุมดนิ 
 จากการศึกษาพบวา ผูใหสัมภาษณมีสถานภาพเปน
ภรรยารอยละ 70.00 และทุกคนเปนเจาของสวนยางพารา โดย
สวนมากมีระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 50.00 จํานวน
สมาชิกโดยเฉลี่ย 4.4 คน เปนเพศหญิง รอยละ 54.55 และเพศชาย
รอยละ 44.45 มีจํานวนแรงงานเฉลี่ย 2.6 คน/ครัวเรือน อาชีพหลัก
คือทํานาพันธุยางที่ใชสวนมากคือ RRIM 600 คิดเปนรอยละ 70 

โดยสวนมากซื้อจากสถานจําหนายของเอกชน คิดเปน รอยละ 60
ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 คุณลักษณะเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง 
 

 
จากการศึกษาโดยการสัมภาษณเกษตรกรชาวสวน

ยางพารา ในดานการปลูกพืชคลุมดิน พบวาเกษตรกรเขาใจวาพืช

คลุมดินเปนพืชตนเล็กๆ ปลูกเพื่อชวยใหสภาพดินดี สวนใหญเปน

พืชตระกูลถ่ัว แตเกษตรกรคิดวาขอเสียของการปลูกพืชคลุมคือทํา

ใหยางพาราเจริญเติบโตชา เพราะพืชคลุมดินไปแยงอาหารของ

ยางพารา และหากในทองถ่ินมีพืชที่สามารถนํามาปลูกเปนพืชคลุม

ดินไดชาวสวนยางพาราเห็นวามีประโยชนตอสวนยาง เพราะทําให

ดินชุมชื้น หาไดงายตามทองถ่ิน สามารถชวยประหยัดคาใชจาย 

และเสริมสรางรายไดใหกับชาวสวนยางพารา  
 

3.2 ผลการสํารวจพืชทองถ่ิน 

     จากการสํารวจพืชทองถ่ิน เขตตําบลนํ้าคํา อําเภอไทย

เจริญ จังหวัดยโสธร พบวามีพืชที่มีลักษณะคลายกับพืชคลุมดิน 

ดังน้ี 

 

3.2.1 ตนโสนหิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อทองถ่ิน : โสนหิน, โสนหางไก 

ชื่อสามัญ :jointvetch 

ชื่อวิทยาศาสตร: FABACEAE (PAPILIONACEAE 

ชื่อวงศ :PAPILIONACEAE 

ลักษณะท่ัวไป :เปนไมลมลุกถึงไมพุมเตี้ยฤดูเดียว สูงถึง 1.5 เมตร 

เปลือกลําตนสีเขียวหรือเขียวแกมมวง ขนนุมปกคลุมเบาบาง 

 

   3.2.2 กระเฉดโคก 

 

 

 
 
 
 
          ชื่อทองถ่ิน : ผักกระเฉดโคก 
          ชื่อวิทยาศาสตร :NeptuniajavanicaMiq. 
          ชื่อวงศ :Fabaceae (Leguminosae-Mimosoideae) 
ลักษณะทัวไป : ไมลมลุกอายุหลายป ทอดเลื้อยยาวไดถึง 1m  
 

กระเฉดโคกมีเขตกระจายพันธุหาง ๆ พบในพมา ภูมิ 
ภาคอินโดจีน ชวา และติมอร ในไทยพบทุกภาคจนถึงภาคใต
ตอนบนแถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ ข้ึนตามที่โลงหรือชื้นแฉะ ระดับ
ความสูงไมเกิน 200 เมตร 
 

 
 

รายการ จํานวน
(ครัวเรือน) 

รอยละ 

สถานภาพ 
หัวหนาครอบครัว 
                 ภรรยา 
รวม                                          

 
3 
7 
10 

 
30.00 
70.00 
100 

เพศ 
               ชาย 
               หญิง 
               รวม 

 
3 
7 
10 

 
30.00 
70.00 
100 

ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
               รวม 

 
5 
2 
3 
10 

 
50.00 
20.00 
30.00 
100 

จํานวนสมาชิกเฉลี่ยตอครัวเรือน 
              เพศชาย 
              เพศหญิง 
             จํานวนสมาชิกเฉลี่ย 
             จํานวนแรงงานเฉลี่ย 

 
2 

2.4 
4.4 
2.6 

 

อาชีพหลักของครวัเรือน 
             ทํานา 
 รวม 
 

 
10 
10 
 

 
100 
100 

 

ขนาดพื้นที่ทํากิน 
(เฉลี่ย ไร/ครัวเรือน) 
ขนาดของสวนยางพารา 
(เฉลี่ย ไร/ครัวเรือน) 
พันธุยางที่ใช 
     RRIM 600 
อื่นๆ 
รวม 

29.3 
 

5.9 
 
 
7 
3 
10 

 
 
 
 
 

70.00 
30.00 
100 

สถานที่ซ้ือพันธุยาง 
1. รานเอกชน 
2. สกย.จังหวัดยโสธร 
รวม 

 
6 
4 
10 

 
60 
40 
100 
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3.2.3 ถ่ัวเส้ียนผี 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อทองถ่ิน : ถ่ัวเส้ียนผี 
       ชื่อวิทยาศาสตร :Puerariaphaseoloides (Roxb.) Benth 

ชื่อวงศ :PAPILIONOIDEAE 
ลักษณะทั่วไป : เปนพืชลมลุก ลําตนเปนเถาเลื้อยพันมี
เสนผาศูนยกลาง 2.5-3.8mm ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอย 3 
ใบ หนาใบมีขนส้ันๆ ปกคลุมปานกลาง กานใบยอยหูใบเปนเสน
เรียวเล็ก ปลายแหลมยาวประมาณ 3mm ออกดอกตามซอกใบ 
กลีบดอกสีขาวมีแถบสีมวงตรงกลางกลีบ ผลเปนฝกรูขอบขนาน
แคบ เม่ือฝกแกจะแตกและบิดเปนเกลียว ออกดอกเดือนกันยายน
ถึงเดือนตุลาคม 
 
3.3 การศึกษาคุณสมบัติของพืช 

3.3.1 การศึกษาการชะลางพังทลายของดิน  
    จากการทดลองการศึกษาการชะลางพังทลายของดิน 
โดยการหาประสิทธิภาพการคลุมดินของพืชหลังจากที่ปลูกพืชลง
แปลงไปแลว 1 เดือน   พบวา ถ่ัวเส้ียนผีมีประสิทธิภาพการคลุมดิน
เทากับ 59.20 เปอรเซ็นตผักกระเฉดโคกมีประสิทธิภาพการคลุมดิน
เทากับ 52.80 เปอรเซ็นต สวนชุดควบคุมมีประสิทธิภาพการคลุม
ดินเทากับ 0 เปอรเซ็นต รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการชะลางพังทลายของดิน 
 

พืช ถ่ัวเส้ียนผี  ผักกระเฉดโคก 
จํานวนตนพืชที่ปลูก
คร้ังแรก 

20 20 

จํานวนตนพืชที่เหลือ 15 18 
อัตราการรอด 
(เปอรเซ็นต) 

75 90 

 
3.3.2 คุณสมบัติการปกคลุมดิน 
           โดยการนับจํานวนของวัชพืชที่ข้ึนในพื้นที่การปลุกในพื้นที่ 
20x20 cm จากการศึกษาพบวาแปลงพื้นที่ที่ปลูกพืชคลุมดินมี
จํานวนตนวัชพืชที่ข้ึนนอยกวาแปลงปลูกชุดควบคุม  โดยแปลงที่
ปลูกถ่ัวเส้ียนผี มีวัชพืชข้ึนนอยกวาแปลงที่ปลูกผักกระเฉดโคกและ
ชุดควบคุม  รายละเอียดดังตาราง 3 
 
 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนของวัชพืชที่ข้ึนในพื้นที่การปลูก  
   20x20 cm 

คร้ังที ่ ถ่ัวเส้ียนผี  ผักกระเฉดโคก ชุดควบคุม 
1 - - - 
2 - - - 
3 1 1 2 
4 2 3 3 
5 2 3 5 
6 2 4 8 

 
3.3.3 การศึกษาอตัราการรอดของพืช 

โดยคํานวณจากตนพืชที่ปลูกลงไปหนึ่งแปลงแลวทําการ
นับตนพืชที่เหลือหลังจากผานไปแลว 1 สัปดาห พบวาถั่วเส้ียนผีมี
อัตราการรอดเทากับ 75 เปอรเซ็นต   ผักกระเฉดโคกมีอัตราการ
รอดเทากับ 90 เปอรเซ็นต รายละเอียดังตารา 4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลอัตราการรอดของพืช 
 

พืช ถ่ัวเส้ียนผี  ผักกระเฉดโคก 
จํานวนตนพืชที่ปลูก
คร้ังแรก 

20 20 

จํานวนตนพืชที่เหลือ 15 18 
อัตราการรอด 
(เปอรเซ็นต) 

75 90 

 
3.3.4 การศึกษาความหนาแนน การเจริญเติบโตของกิ่ง กาน และ
ใบของพืช 

โดยทําการสังเกตทุก ๆ 3 วัน  พบวาจํานวนกิ่ง  กาน
และใบของพืชมีจํานวนเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ โดยขนาดของใบของถั่ว
เส้ียนผีมีขนาดใหญกวาจึงมีความหนาแนนมากกวา  ซ่ึงแสดงวาถั่ว
เส้ียนผีมีความหนาแนนของกิ่ง  กาน  และใบดีกวาผักกระเฉดโคก 
รายละเอียดดังตาราง 5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการเจริญเติบโตของกิ่ง กาน และใบของพืช 

 
 
 

ที ่ ถ่ัวเส้ียนผี  ผักกระเฉดโคก 
จํานวน
กิ่ง 

จํานวน 
กาน 

จํานวน
ใบ 

จํานวน
กิ่ง 

จํานวน
กาน 

จํานวน 
ใบ 

1 1 2 6 1 2 8 
2 1 3 9 1 2 8 
3 2 5 15 1 3 12 
4 2 6 20 2 5 25 
5 3 8 25 3 7 30 
6 5 12 32 4 9 37 
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3.3.5 การศึกษาความสูงเฉลี่ยของพชื 
          จากการศึกษาความหนาแนนของการเจริญเติบโตของกิ่ง  
กาน  และใบของพืชโดยทําการสังเกตทุก ๆ 3 วัน พบวาความสูง
เฉลี่ยของพืชมีการเพิ่มความสูงของพืชข้ึนเร่ือยๆ โดยพบวา ผัก
กระเฉดโคกมีคาความสูงเฉลี่ยของพืชสูงกวาถั่วเส้ียนผี รายละเอียด
ดังตารางที่ 6 
 
ตารางท่ี 6 แสดงผลความสูงเฉลี่ยของพืช 

คร้ังที่ ถ่ัวเส้ียนผี 
(เซนติเมตร) 

ผักกระเฉดโคก 
(เซนติเมตร) 

1 8 29 
2 12 32 
3 15 36 
4 20 47 
5 25 52 
6 32 63 

 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

การศึกษาคนควาพืชคลุมดินในสวนยางพารา กรณี 
ศึกษาตําบลน้ําคํา อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ในครั้งน้ีกลุมผู
ศึกษาดําเนินการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับพืชคลุมดนจาก
ชาวสวนยางพาราดดยการสัมภาษณกลุมเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราพบวา ชาวสวนยางพารามีจํานวนแรงงานเฉลี่ยครอบครัว
ละ 2.6 คน อาชีพหลักคือการทํานา มีพื้นที่ทําสวนยางพาราเฉลี่ย
ครัวเรือนละ 5.9 ไร พันธุยางพาราที่ใชสวนมากคือRRIM 600 โดย
สวนมากซื้อจากสถานจําหนายของเอกชนทั้งในและนอกจังหวัด
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพืชคลุมดินจากชาวสวนยางพารา พบวา
ชาวสวนยางพาราเขาใจวาพืชคลุมดินเปนพืชตนเล็กๆ ปลูกคลุมดิน
เพื่อไมใหแดดกระทบผิวดินโดยตรงชวยใหสภาพดินดีมีตนเตี้ยเปน
พุม มีลักษณะเปนรากฝอย  เปนพืชลมลุก  สวนใหญจะเปนพืช
ตระกูลถ่ัวเม่ือตายแลวยอยสลายไดงายพืชที่ชาวสวนยางพารา
เขาใจวาเปนพืชคลุมดินไดแก พืชตระกูลถ่ัว มันแกว ขาวโพด ขาว 
มันสําปะหลัง มันเทศ เปนตน ประโยชนที่ไดจากการปลูกพืชคลุม
ดินคือ ทําใหดินชุมชื่น ปรับสภาพหนาดินใหรวนซุย ปองกันการ
เกิดของวัชพืช และชะลอการไหลของน้ําเวลาฝนตก แตชาวสวน
ยางพาราก็คิดวาพืชคลุมดินมีขอเสียเชนกัน คือ แยงอาหารจาก
ยางพารา ทําใหสวนรก ปจจัยที่ทําใหชาวสวนตัดสินใจเลือกปลูกพืช
คลุมเพราะชวยปรับสภาพหนาดิน ทําใหดินชุมชื่น เพิ่มปริมาณแร
ธาตุในดิน และสามารถทําใหเกิดรายไดเสริมระหวางรอเปดกรีด
ยางพารา กลุมผูศึกษาไดสัมภาษณชาวสวนยางพาราเพิ่มเติมวา 
หากมีผลการวิจัยพบวาพืชในทองถ่ินสามารถนํามาปลูกเปนพืช
คลุมดินได ชาวสวนจะเลือกปลูกพืชคลุมดินน้ันหรือไม ชาวสวน
ยางพาราตอบวา ปลูก เพราะทําใหดินชุมชื่น ประหยัดคาใชจาย 
และอาจสรางรายไดเสริมได 

การสํารวจพืชในทองถ่ินในเขตตําบลน้ําคํา อําเภอไทย
เจริญ จังหวัดยโสธร พบวามีพืชที่ เกิดในทองถ่ินบางชนิดที่ มี
ลักษณะคลายกับพืชคลุมดิน ดังน้ี โสนหิน มีลักษณะเหมือนกับพืช

คลุมดินที่กรมพัฒนาท่ีดินสงเสริมคือ โสน ถ่ัวเส้ียนผีที่มีลักษณะ
คลายถั่วเพอราเรีย  ผักกะเฉดโคก เน่ืองจากรากมีลักษณะเปนปม
เหมือนรากถั่ว 

การศึกษาคุณสมบัติของพืชตามลักษณะประโยชนของ
พืชคลุมดินไดแก ประสิทธิภาพในการปองกันการชะลางพังทลาย
ของดิน ประสิทธิภาพในการปกคลุมดิน อัตราการรอดของพืชเม่ือ
นํามาปลูกดวยทอนพันธุ ผลการศึกษาพบวาประสิทธิภาพในการ
ปองกันการชะลางพังทลายของดินของพืชพบวาถั่วเส้ียนปาเปนพืช
ที่มีการคลุมดินดี และผักกระเฉดโคกเปนพืชคลุมดินปานกลาง ใน
ด านประสิ ทธิ ภ าพในการปกคลุ มดิ นพบว าถั่ ว เ ส้ี ยนป า มี
ประสิทธิภาพในการปกคลุมดินดีกวาผักกระเฉดโคก ในดานอัตรา
การรอดจากการเพาะปลูกโดยใชทอนพันธุพบวาผักกระเฉดโคกมี
อัตราการรอดรอยละ 90 ถ่ัวเส้ียนผี มีอัตราการรอดรอยละ 75 ใน
ดานความหนาแนนของการเจริญเติบโตของกิ่ง  กาน  และใบของ
พืชพบวาถั่วเส้ียนผีมีความหนาแนนของกิ่ง  กาน  และใบดีกวาผัก
กระเฉดโคก แตผักกระเฉดโคกมีคาความสูงเฉลี่ยของพืชสูงกวาถั่ว
เส้ียนผี ซ่ึงจากการศึกษาทั้งหมดสามารถสรุปไดวาการปลูกพืชคลุม
ดินมีประโยชนในการชวยลดอัตราการชะลางพังทลายของดินและ
ชวยคุมวัชพืช  และจากการทดลองพบวาถั่วเส้ียนผีมีคุณสมบัติใน
การคลุมดินดีกวาผักกระเฉดโคก 

 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควา เผยแพรใหชุมชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

2. ศึกษาเรื่องคุณสมบัติของพืชคลุมดินดานอื่นๆ เพิ่มข้ึน
อีกเชน การทนทานตอโรคและแมลง การทนทานตอสภาพแหงแลง 
การเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดินไดสูง การทนทานตอสภาพรม
เงา และการใหเมล็ดพันธุในปริมาณมาก เปนตน 

3. ดําเนินการศึกษาโดยใชเมล็ดพันธุ เพื่อศึกษา
คุณสมบัติการเปนพืชคลุมดินของพืชทองถ่ิน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิ จัย น้ีได รับการสนับสนุนทุนการวิ จัยจาก
โครงการยุววิจัยยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) นายอัฏฐผล ถิรพรพงษศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนนํ้าคํา
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จังหวัดยโสธรและคณะครูโรงเรีนนํ้าคําวิทยาคมทุกทาน 
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*Email: krusitthirat@hotmail.co.th  

 
บทคัดยอ  
 

หมูบานโนนกุง อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ มี
การทําสวนยางจํานวนมาก มีปญหาในการกรีดยางจึงจัดทํา 
โครงการงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนามีดกรีดยางแบบยืน
กรีดโดยไมตองเดินถอยหลังในการกรีดยาง  โดยพัฒนามีด 3 แบบ  
พบวา มีดกรีดยางแบบที่ 1 กรีดไดบาง 1.8  มิลลิเมตร ใชเวลา 
7.33 วินาทีตอตน และไมตองเดินถอยหลัง  
 
1. บทนํา 
 

เน่ืองจากในชุมชนบานโนนกุงมีการปลูกยางพาราเพิ่ม
มากข้ึนและชาวสวนยางมือใหมที่กรีดยางไมมีความชํานาญในการ
ใชมีดกรีดยางทําใหเสียเน้ือยางในการกรีด และบางครั้งกรีดปดทอ
นํ้ายาง ทําใหตนยางเกิดความเสียหาย มีผลตอนํ้ายางที่ไดจึงมี
ปริมาณนอย ไมคุมคากับการลงทุน ถามีการพัฒนามีดกรีดยางที่
งายตอการกรีดยาง กรีดเนื้อยางไดบาง และไมกินแกนในการกรีด
ยาง จะทําใหผูกรีดยางมือใหมและมือเกาสามารถกรีดยางไดรวดเร็ว
และไดปริมาณน้ํายางเพิ่มมากข้ึนที่สําคัญการกรีดยางในปจจุบัน
ตองยืนกรีดยางพรอมทั้งเดินถอยหลังในการกรีด  เพื่อไมใหมีดกรีด
ยางกรีดเขาไปในแกนไมของตนยาง เพราะจะทําหนายางมีปญหา
ในการกรีดครั้งตอไป และถาตนยางมีจํานวนมากในการยืนกรีดยาง
พรอมทั้งเดินถอยหลังในการกรีดยางนั้นทําใหเกิดความเมื่อยลาของ
กลามเนื้อขา หลังจากนั้นประสิทธิภาพการกรีดยางจะลดลง จาก
การสังเกตมีดกรีดยางที่ใชในปจจุบันสาเหตุที่ตองกรีดแบบกระตุก
เพราะตองกรีดไมใหปดทอนํ้ายาง เน่ืองจากไมมีตัวบังคับความหนา
บางในการกรีดยาง จึงไมสามารถกรีดยางตอเน่ืองครั้งเดียวได สวน
การเดินถอยหลังในการกรีดยางนั้น  จะทําใหมีดกรีดยางเปลี่ยน
ตําแหนงการกรีดยางแลวมีดกรีดยางจะไมกินแกนไมของตนยาง 
เพราะการกรีดจะกรีดเปนเสนโคงตามรอบของตนยาง ถาเรายืน
กรีดยางโดยไมเดินถอยหลังทําใหหนายางเสียหาย  จะทําใหไม
สามารถกรีดยางไดในการกรีดยางครั้งตอไป เชื่อมโยงกับถาเรามี
ตนยางเปนจํานวนมากการกรีดยางโดยใชแรงจากขอมือพรอมเดิน
ถอยหลังในการกรีดยางนั้น จะเกิดความเมื่อยลาทําใหชาวสวนยาง
ไมเดินถอยหลังทําใหใบมีดกรีดยางกรีดเอียงเขาไปในแกนไมของ
ตนยาง 

จากปญหาดั งกล าว จึง จัดทํ าวิ จัยยางพารา  เ ร่ือง
การศึกษาพัฒนามีดกรีดยางแบบยืนกรีดโดยไมตองเดินถอยหลัง
ข้ึนมา 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

1. ใบมีดกรีดยาง จํานวน 3 ใบ 

2. เหล็กกลมเสนผานศูนยกลาง 3 cm ยาว  1 เมตร  
3. นอต จํานวน 6 ตัว 
4. เหล็กเสน ยาว 1 เมตร 

มีดกรีดยางแบบตาง ๆ ที่ประดิษฐข้ึนมา 
  

 
               มีดกรีดยางแบบที่ 1 

 
มีดกรีดยางแบบที่ 2 

 
  

 
                มีดกรีดยางแบบที่ 3 
 
วิธีการทดลอง  

1.  ติดตั้งใบมีดกรีดยางแบบตาง ๆ ทั้ง 3 แบบ ใหพรอม
ใชงาน 

2. ทดลองกรีดยางโดยใชมีดกรีดยาง ทั้ง 3 แบบ 
เปรียบเทียบกับมีดกรีดยางเจะบง 
 2.1 วัดความหนา-บางในการกรีดยาง  

2.2 จับเวลาในการกรีดยาง  
 2.3 นับกาวการเดินถอยหลังในการกรีด 
 3 บันทึกผลการทดลองลงในตาราง 
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3. ผลการทดลอง 
 

จากตาราง 1 การหาประสิทธิภาพความหนา-บางในการ
ใชมีดกรีดยางแบบตาง ๆ  พบวา  การกรีดยางโดยใชมีดกรีดยาง 
แบบที่ 1  กรีดยางไดบางเฉลี่ย  1.8  มิลลิเมตร ตอการกรีดยาง 1 
คร้ัง และเสียหนายาง 3.6 cm ตอการกรีดยาง 20 คร้ัง แบบที่ 2 
แบบที่ 3 และเจะบง กรีดยางไดบางเฉลี่ย  2 มิลลิเมตร ตอการกรีด
ยาง 1 คร้ัง และเสียหนายาง 4 cm ตอการกรีดยาง 20 คร้ัง 
 
ตาราง 1 การหาประสิทธิภาพความหนา-บางในการใชมีดกรีดยาง  

มีด
กรีด
ยาง 
แบบ
ตาง 
ๆ 

ขนาด 
เสนรอบ

วง 
ลําตน
ของ 
ตน

ยางพารา 

อายุ 
ของตน
ยางพารา 

ความ
หนาของ
เปลือก
ยางพารา 

ความหนา-บางในการกรีด
ยางพารา 

(มิลลิเมตร) 
การ
กรีด
ยาง 
20 
คร้ัง 

คร้ัง
ที่ 1 

คร้ัง
ที่ 2 

คร้ัง
ที่ 3 

เฉล่ีย 

แบบที่ 
1 

65 cm 8 ป 1 cm 1.8 1.8 1.8 1.8 
3.6 
cm 

แบบที่ 
2  

65 cm 8 ป 1 cm 2 2 2 2 
4 

cm 
แบบที่ 

3  
65 cm 8 ป 1 cm 2 2 2 2 

4 
cm 

เจะบง 65 cm 8 ป 1 cm 2 2 2 2 
4 

cm 

 
จากตาราง 2 การหาประสิทธิภาพความรวดเร็วของมีด

กรีดยางแบบตาง ๆ พบวา กรีดยางโดยใชมีดกรีดยาง แบบที่ 1 มี
ความรวดเร็วเฉลี่ย 7.33 วินาที แบบที่ 2 มีความรวดเร็วเฉลี่ย 9.67 
วินาที แบบที่ 3 มีความรวดเร็วเฉลี่ย 9.00 วินาที และมีดกรีดยาง
เจะบง มีความรวดเร็วเฉลี่ย 8.33 วินาที   

 
ตาราง 2 การหาประสิทธิภาพความรวดเร็วในการกรีดยางของมีด 
            กรีดยางแบบตาง ๆ 

มีด
กรีด
ยาง 
แบ
บ
ตาง 
ๆ 

ขนาด 
เสนรอบ

วง 
ลําตน
ของ 
ตน

ยางพาร
า 

อายุของ
ตน

ยางพาร
า 

ความ
หนาของ
เปลือก
ยางพาร

า 

ความ
ยาวของ
รอง

ยางพาร
า 

ความรวดเร็วในการกรีด
ยางพารา  

คร้ั
งที่ 
1 

คร้ั
งที่ 
2 

คร้ั
งที่ 
3 

เฉล่ี
ย 

แบบ
ท่ี 1 

65 cm 8 ป 1 cm 25 cm 8 s 7 s 7 s 
7.33 

s 
แบบ
ท่ี 2  

65 cm 8 ป 1 cm 25 cm 9 s 
10 
s 

10 
s 

9.67 
s 

แบบ
ท่ี 3  

65 cm 8 ป 1 cm 25 cm 9 s 9 s 9 s 
9.00 

s 
เจะ
บง 

65 cm 8 ป 1 cm 25 cm 9 s 8 s 8 s 
8.33 

s 

 
 จากตาราง 3 การเปรียบเทียบการเดินถอยหลังในการ
กรีดยางของมีดกรีดยางแบบตาง ๆ พบวา แบบที่ 1 ไมตองเดิน
ถอยหลังในการกรีดยาง แบบที่ 2 และแบบที่ 3 เดินถอยหลังในการ
กรีดยาง เฉลี่ย 1 กาว และเจะบง เดินถอยหลังในการกรีดยางเฉลี่ย 
6.33 กาว 
 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบการเดินถอยหลังในการกรีดยางของมีด 
            กรีดยางแบบตาง ๆ  

มีด
กรีด
ยาง 
แบบ
ตาง 
ๆ 

ขนาด 
เสนรอบ

วง 
ลําตน
ของ 
ตน

ยางพารา 

อายุ
ของ
ตน
ยาง 
พารา 

ความ
หนา
ของ

เปลือก
ยาง 
พารา 

ความ
ยาวของ
รอง

ยางพารา 

จํานวนกาวในการถอยหลังในการ
กรีด 

คร้ัง
ที่1 

คร้ัง
ที่2 

คร้ัง
ที่3 

เฉล่ีย 

แบบ
ท่ี 1 

65 cm 8 ป 1 cm 25 cm 
ไมได
กาว 

ไมได
กาว 

ไมได
กาว 

ไมได
กาว 

แบบ
ท่ี 2  

65 cm 8 ป 1 cm 25 cm 
1 

กาว 
2 

กาว 
ไมได
กาว 

1 
กาว 

แบบ
ท่ี 3  

65 cm 8 ป 1 cm 25 cm 
2 

กาว 
1 

กาว 
ไมได
กาว 

1 
กาว 

เจะ
บง 

65 cm 8 ป 1 cm 25 cm 
6 

กาว 
7 

กาว 
6 

กาว 
6.33
กาว 

  
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

จากการหาประสิทธิภาพของมีดกรีดยางแบบตาง ๆ 
ปรากฏวามีดกรีดยางแบบที่ 1 สามารถกรีดยางไดบาง 1.8  
มิลลิเมตร  ตอการกรีดยาง 1 คร้ัง กรีดยางไดรวดเร็ว เฉลี่ย  7.33 
วินาที และไมตองเดินถอยหลังในการกรีดยาง เน่ืองจากมีตัวปรับ
ความหนา-บางในการกรีดยางทําใหกรีดยางไดงาย รวดเร็ว และยืน
กรีดยางไดโดยไมตองเดินถอยหลัง 
 
อภิปราย 
 การกรีดยางโดยใชมีดกรีดยาง แบบที่ 1 กรีดยางไดบาง
ที่สุดเฉลี่ย 1.8 มิลลิเมตร ตอการกรีดยาง 1 คร้ัง และเสียหนายาง 
3.6 cm ตอการกรีดยาง 20 คร้ัง แสดงวามีดกรีดยางมีประสิทธิภาพ
ในการกรีดยาง เน่ืองจากมีดกรีดยางสามารถปรับความหนา-บางใน
การกรีดโดยการออกแบบใบมีดกรีดยางสอดรับกับตัวปรับความ
หนา-บางในการกรีดยางซึ่งแตกตางกับมีดกรีดยางเจะบงที่ตองใช
ความชํานาญในการกรีด จึงจะสามารถกรีดยางไดบาง และการกรีด
ยางแตละครั้งจะไมมีความแนนอนของความหนา-บาง เน่ืองจากไม
มีตัวปรับความหนา-บางในการกรีด 

ความเร็วของการกรีดยางแบบที่ 1 มีความเร็วเฉลี่ย 
7.33 วินาที ซ่ึงเร็วกวามีดกรีดยางเจะบง ที่มีความเร็วเฉลี่ย 8.33 
วินาที เน่ืองจากมีดกรีดยางแบบที่ 1 สามารถปรับความหนา-บางใน
การกรีดตายตัวทําใหกรีดยางสะดวกและรวดเร็ว 
 การเดินถอยหลังในการกรีดยาง แบบที่ 1 ไมตองเดิน
ถอยหลังในการกรีดยาง แตกตางจากมีดกรีดยางเจะบงชัดเจนโดย
มีดกรีดยางเจะบงตองเดินถอยหลังในการกรีดยางเฉลี่ย 6.33 กาว
ตอการกรีดยาง 1 คร้ัง 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

ควรพัฒนามีดกรีดยางใหมีความหลากหลายในการใช
งาน เชน ดามจับมีดกรีดยางสามารถแกะยางกอนได 
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การอบแหงยางพาราแผนโดยใชพลงังานแสงอาทติยและชีวมวล 
 

ยุพาพรรณ  วรรณสาย*, ไพจิตร คูณทอง, ศิริวรรณ  พลสิทธิ์,  สุดารัตน พลศักดิ์  และคงศริิ  โชติชวง 
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม  อุบลราชธานี  ตําบลหนองบก  อําเภอเหลาเสือโกก  จังหวัดอุบลราชธานี 

*Email: tt_wannasai@hotmail.com 
 

บทคัดยอ  
 

             โครงงานนี้ไดศึกษาและออกแบบโรงอบแหงยางพารา
โดยใชพลังงานแสงอาทิตยและชีวมวล คุณภาพของแผนยางและ
ความคุมทุนในการอบแหง  โรงอบแหงยางพาราที่ออกแบบและ
สรางมีขนาดภายใน 2 × 2 × 3  พื้นลาดเอียงไปทางประตูโรง
อบเพ่ือไมใหนํ้าขัง อบแหงยางพาราครั้งละ 6 แผน จากผลการ
ทดลองพบวา การอบแผนยางพาราโดยใชพลังงานแสงอาทิตยใน
เวลากลางวันควบคูกับชีวมวลในเวลากลางคืน พรอมเปดพัดลม
ระบายอากาศ สามารถระเหยของน้ําจากแผนยางไดมากที่สุด และ
และไดยางแผนที่มีคุณภาพ  
 
คําสําคัญ: โรงอบแหงยางพารา พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน 
ชีวมวล 
 
1. บทนํา 
 

        การทําแผนยางใหดีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
มีความสําคัญเปนอยางมากตอราคาของแผนยางในทองตลาด  ซ่ึง
ราคาแผนยางข้ึนอยูกับคุณภาพของแผนยางในขั้นตอนการผลิตคือ
การกรองน้ํายางใหสะอาด การใชนํ้ายางและน้ํากรดไหถูกสัดสวน 
การรีดแผนยางใหบางและสีของแผนยางตองมีความสม่ําเสมอ และ
การอบแหงจะตองมีโรงอบที่ดีและมีกระบวนการอบแหงที่เหมาะสม 
             จากความสําคัญดังกลาว  ทําใหมีการพัฒนาการอบแหง
ยางพาราดวยวิธีการเหมาะสม  ดังน้ันคณะผูจัดทําจึงมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาโรงอบแหงยางพาราแผนโดยทําการศึกษา  ออกแบบ  
การสรางและทดสอบโรงอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยและ
พลังงานชีวมวล   เพื่อเพิ่มมูลคาของยางแผนและลดการใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้ินเปลืองลงได 
 
2.  วิธีการ 
 

การศึกษาครั้งน้ีไดเก็บขอมูลวิธีการอบแหงยางพาราและ
คุณภาพของยางพารา ของกลุมเกษตรกรทําสวนยางพาราแบบ
ดั้งเดิม เขตอําเภอเหลาเสือโกก  อําเภอดอนมดแดง  จังหวัด
อุบลราชธานี  

ทําการออกแบบและสรางและทดสอบโรงอบแหงยางพา 
รา โดยใชพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานชีวมวล โดยเปรียบเทียบ
กับโรงอบแหงของกลุมเกษตรกรเพื่อนําขอมูล ที่ไดจากการทดสอบ
มาวิเคราะหและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโรงอบแหง การใช
พลังงานของโรงอบแหง และความคุมคาตอการลงทุน ซ่ึงมี
รายละเอียดการวิจัยมีดังน้ี 

 

1. การเก็บขอมูลเบือ้งตนจากโรงอบของกลุมเกษตรกร 

                ทําการเก็บขอมูลการอบแหงยางพาราของเกษตรกร
เบ้ืองตนจากกลุมเกษตรกรเขตอําเภอเหลาเสือโกกและอําเภอดอน
มดแดง  จังหวัดอุบลราชธานี   จํานวน  4  ตัวอยาง  จากการเก็บ
ขอมูลเบ้ืองตน ไดแก นํ้าหนัก อุณหภูมิ ความชื้น และคุณภาพของ
แผนยางพาราที่ได  

 

2. การออกแบบโรงอบแหงยางพาราโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตยและพลังงานชีวมวล 

              การออกแบบโรงอบแห งยางพาราที่ ใชพลั ง งาน
แสงอาทิตยและพลังงานชีวมวล มีสวนประกอบที่สําคัญที่จะตอง
ออกแบบไดแก การออกแบบโรงอบแหง  การออกแบบขนาดของ
พัดลมระบายอากาศที่เหมาะกับขนาดของโรงอบ ในกรณีที่โรง
อบแหงมีเงื่อนไขในการออกแบบ ดังน้ี 

             อบแหงยางพาราไดคร้ังละ         6                แผน 
             เวลาที่ใชในการอบแหง             48               hr 
               
ในการออกแบบโรงอบแหงจะตองคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

- โรงอบแหงยางพาราจะตองอยูในที่โลงแจงเพื่อรับ
พลังงานแสงอาทิตย 

-  ความสะดวกในการนําเขาและออกจากโรงอบ 
  -  จํานวนราวที่ใชในการตากแผนยางพาราและเหมาะสม
กับขนาดของโรงอบแหงที่สราง 

-  การกระจายลมและความรอนภายในโรงอบยางพารา
จะตองมีความสม่ําเสมอ 

-  การลดการสูญเสียความรอน และอากาศที่ร่ัวไหลเขา
หรือออกจากโรงอบ 

  

3. การสรางโรงอบแหงยางพาราโดยใชพลังงานแสงอาทิตย
และพลังงานชีวมวล 

               จากผลการออกแบบแสดงรายละเอียดการคํานวณ 
ดําเนินการสรางโรงอบแหงยางพาราที่ใชพลังงานแสงอาทิตยและชีว
มวล โดยมีหัวขอดังตอไปน้ี 

             - โรงอบแหงยางพารา มีขนาดภายใน 2 × 2 × 3 
ลักษณะของโรงอบแหงกอดวยอิฐบล็อกฉาบเรียบดวยปูนหนา 1 
cm พื้นโรงอบแหงมีลักษณะลาดเอียงไปทางประตูโรงอบเพื่อไมให
นํ้าขังภายในหองอบแหง 

             - หลังคาโรงอบแหงยางพารา หลังคาลอนคูทําจาก
สังกะสีลักษณะเอียงทํามุม 13.5 องศา จากพื้นโรงอบแหง  

     - ประตูโรงอบแหงยางพารา เปนสังกะสี  
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          - บานระบายความชื้น ใชควบคุมปริมาณความชื้น 
สัมพัทธภายในโรงอบแหง อยูบริเวณดานขางโรงอบ มีขนาด 20 × 
20 cm2 จํานวน 2 บาน 

     - เตาเผาชีวมวล สรางอิฐบล็อกฉาบเรียบดวยปูนหนา 1 
cm ทอเหล็กนําความรอนขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 น้ิว ความยาว 
1.5 m ทอเหล็กทํามุมกับพื้น 10 องศา ราวตาก 2 ราว มีความยาว 
1.5 m  

      -  ทอระบายควัน เปนทอปูนมีเสนผาศูนยกลาง 10 cm  
  -  ทอนําความรอน เปนทอปูนมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 

9 cm 
         - ราวตากยางพารา 2 ราว มีความกวาง 0.6 m ยาว 1.5 
m ทําจากไมไผ สามารถตากยางพาราขนาดมาตรฐานได 12 แผน 
 

 
 

รูปท่ี 1 โรงอบแหงยางพาราแผนโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 
และชีวมวล 

 

 
 

รูปท่ี 2 โรงอบแหงยางพาราแผนโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 
และชีวมวล 

 
4. การทดลองอบแหงยางพาราดวยโรงอบแหงโดยใช

พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานชีวมวล 
อุปกรณที่ ใชในการทดลองและขอมูลที่ตองการโรง

อบแหงยางพาราโดยใชพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานชีวมวล ที่
ไดจากการออกแบบ และสรางจนเสร็จสมบูรณแลว ใชสําหรับการ
ทดลองอบแหงยางพาราแผนที่ใชในการเก็บขอมูล 

               - โรงอบแหงยางพาราของกลุมเกษตรกร ใชสําหรับ
ทดลองอบแหงยางพาราเพื่อใชเปรียบเทียบกับโรงอบแหง
ยางพาราที่ใชพลังงานแสงอาทิตยและชีวมวล 

               -  ไฮโกรมิเตอร ใชสําหรับวัดอุณหภูมิและความชื้น 
ภายในโรงอบแหง และใชวัดอุณหภูมิและความชื้น ของ
อุณหภูมิอากาศแวดลอม 

                - เครื่องชั่งนํ้าหนัก 3 kg ใชสําหรับชั่งนํ้าหนัก
ยางพาราแผนที่จะใชในการเก็บขอมูลทั้งกอนการอบแหง และ
หลังการอบแหง เพื่อหาความชื้นเบ้ืองตน และความชื้นสุดทาย
ของการอบแหง 

                -  รีดแผนขนาดมาตรฐานกวาง 38 - 46 cm ยาว 80 
- 90 cm มีความหนา 3 - 4 mm 

 

      ทําการทดลองและเก็บขอมูลโดยแบงการทดลอง
ออกเปน 4 แบบ คือ  
          1.  ใชพลังงานแสงอาทิตยอยางเดียว 
           2. ใชพลังงานแสงอาทิตยควบคูกับเปดพัดลมหมุนเวียน
อากาศ 
           3. ใชพลังงานชีวมวลควบคูกับเปดพัดลมหมุนเวีย
อากาศ 
           4. ใชพลังงานแสงอาทิตยในเวลากลางวันควบคูกับ
พลังงานชีวมวลในเวลากลางคืนพรอมเปดพัดลมหมุนเวียนอากาศ   
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1 ผลการสํารวจสวนยางพารา อําเภอเหลาเสือโกก จังหวัด
อุบลราชธานี 
      จากผลการสํารวจเกษตรกรสวนยางพาราในเขตพื้นที่อําเภอ
เหลาเสือโกก สรุปปญหาไดดังน้ี  

-พื้นที่สรางโรงอบแหงไมไดอยูในที่โลงแจง 
-ระยะเวลาที่อบแหงแผนยางพารานานเกินไป 
-ส้ินเปลืองพลังงานชีวมวลในการอบแหงแผนยางพารา 
-ไมมีที่ระบายความชื้นภายในโรงอบ 
 

 
 

รูปท่ี 3 ปญหาสถานที่ตั้งของโรงอบแหงไมไดอยูในที่โลงแจง 
 

     3.2 การเปรียบเทียบอุณหภูมิ 
        จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวาการทดลองในแบบที่ 1 คือ 
การทดลองอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยอยางเดียว  อุณหภูมิ
จะข้ึนๆลงๆ ไมคอยคงตัวทําใหการอบแหงยางพาราเปนไปไดชา 
ใชเวลานานกวาจะแหง แบบที่ 2 คือ การทดลองอบแหงโดยใช
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พลังงานแสงอาทิตยควบคูกับเปดพัดลมหมุนเวียนอากาศ อุณหภูมิ
ไมคอยคงตัวเชนเดียวกับกรณีที่ 1 สวนแบบที่ 3 คือ การทดลอง
อบแหงโดยใชพลังงานชีวมวลควบคูกับเปดพัดลมหมุนเวียนอากาศ 
การทดลองนี้อุณหภูมิจะคอนขางคงตัว แตจะมีชวงเวลา 24.00 - 
06.00 น. ที่อุณหภูมิลดลงต่ํามาก เน่ืองมาจากในชวงน้ันเปนเวลา
กลางคืนและอีกอยางคือพลังงานชิวมวลเผาไหมใกลจะหมด และ
แบบที่ 4 คือ การทดลองอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยในเวลา
กลางวันควบคูกับพลังงานชีวมวลในเวลากลางคืนพรอมเปดพัดลม
หมุนเวียนอากาศ การทดลองนี้ อุณหภูมิจะคงตัวที่สุด จึงทําใหแผน
ยางแหงเร็วใชเวลาไมนาน ในการทดลองทั้ง 4 กรณี กรณีที่ 4 
ไดผลดีที่สุด  
 

 
 

รูปท่ี 4  กราฟแสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิทั้ง 4 แบบ 
 

แบบที่ 1  การทดลองอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยอยางเดยีว 
แบบที่ 2  การทดลองอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยควบคูกับ             
             เปดพัดลมหมุนเวียนอากาศ 
แบบที่ 3  การทดลองอบแหงโดยใชพลังงานชีวมวลควบคูกับเปด    
            พัดลมหมุนเวียนอากาศ 
แบบที่ 4  การทดลองอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยในเวลา 
             กลางวนัควบคูกับพลังงานชีวมวลในเวลากลางคืนพรอม   
             เปดพัดลมหมุนเวียนอากาศ 
                                         
  3.3 การเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธ 
            จากขอมูลขางตน ที่ไดแสดงกราฟความชื้นสัมพัทธ 
ในชวงเวลา 4 hr แรกความชื้นสัมพัทธภายในโรงอบจะสูง เน่ืองมา 
จากความชื้นภายในแผนยางระเหยออกมา ความชื้นสัมพัทธในแต
ละแบบการทดลองจะมีแนวโนมคอนขางใกลเคียงกัน ความชื้น
สัมพัทธจะสูงในชวงเวลากลางที่มีอุณหภูมิสูง เน่ืองจากมีการระเหย
นํ้าออกจากยางพาราคอนขางมากและจะลดลงเรื่อยๆ ตาม
ระยะเวลาที่อบแหง  สําหรับการอบแหงโดยใชพลังงานชีวมวล
ควบคูกับเปดพัดลมหมุนเวียนอากาศ พบวาเม่ืออุณหภูมิของ
อากาศเพิ่มข้ึนในชวงเวลากลางวัน  คาความชื้นสัมพัทธในอากาศ
ภายในโรงอบแหงจะลดต่ําลง และเม่ืออุณหภูมิของอากาศลดต่ําลง
ในเวลากลางคืน  ความชื้นสัมพัทธขออากาศภายในโรงอบจะมีคา
สูงข้ึน 
 

 
 
รูปท่ี 5  กราฟแสดงการเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธทั้ง 4 แบบ 

 
แบบที่ 1  การทดลองอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยอยางเดยีว 
แบบที่ 2  การทดลองอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยควบคูกับ             
             เปดพัดลมหมุนเวียนอากาศ 
แบบที่ 3  การทดลองอบแหงโดยใชพลังงานชีวมวลควบคูกับเปด    
            พัดลมหมุนเวียนอากาศ 
แบบที่ 4  การทดลองอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยในเวลา 
             กลางวนัควบคูกับพลังงานชีวมวลในเวลากลางคืนพรอม   
             เปดพัดลมหมุนเวียนอากาศ 

 
3.4 การเปรียบเทียบน้ําหนักเฉล่ีย 
           จากขอมูลขางตน ที่ไดแสดงกราฟน้ําหนักเฉลี่ย จะเห็นได
วา การทดลองแบบที่ 1 โดยใชพลังงานแสงอาทิตยอยางเดียว จะ
เห็นวาน้ําหนักจะลดลงแคในชวงเวลากลางวัน และลดลงมากใน
ชวงเวลาที่อุณหภูมิสูงสุด จึงใชเวลานานกวาแผนยางจะแหง การ
ทดลองแบบที่ 2 โดยใชพลังงานแสงอาทิตยควบคูกับเปดพัดลม
หมุนเวียนอากาศ นํ้าหนักจะลดลงในชวงเวลากลางวันเชนกันกับ
การทดลองแบบที่ 1 สวนการทดลองแบบที่ 3 คือ การทดลอง
อบแหงโดยใชพลังงานชีวมวลควบคูกับเปดพัดลมหมุนเวียนอากาศ 
จะเห็นไดวาน้ําหนักจะลดลงในชวงเวลาที่ใชพลังงานชีวมวลแรกๆ 
ทําใหอุณหภูมิในโรงอบสูงข้ึน  ทําใหนํ้าระเหยออกจากแผนยางมาก 
นํ้าหนักแผนยงจึงลดลงมาก และในชวงเวลากลางวันนํ้าหนักก็ลดลง
เชนกันกับการทดลองที่ 1  และ 2  สวนการทดลองแบบที่ 4 โดยใช
พลังงานแสงอาทิตยในเวลากลางวันควบคูกับพลังงานชีวมวลใน
เวลากลางคืนพรอมเปดพัดลมหมุนเวียนอากาศ  นํ้าหนักของแผน
ยางจะลดลงในชวงเวลาที่ใชพลังงานชีวมวลและในชวงเวลกลางวัน  
โดยน้ําหนักลดลงอยางตอเน่ือง ใชเวลาในการอบแหงนอย ดังน้ัน
การทดลองแบบที่ 4 จึงไดผลดีกวาการทดลองแบบที่ 1,2 และ3 
และไมส้ินเปลืองพลังงานชีวมวลมากเกินไป  
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รูปท่ี 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบความชื้นสัมพัทธทั้ง 4 แบบ 

 
แบบที่ 1  การทดลองอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยอยางเดยีว 
แบบที่ 2  การทดลองอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยควบคูกับ             
             เปดพัดลมหมุนเวียนอากาศ 
แบบที่ 3  การทดลองอบแหงโดยใชพลังงานชีวมวลควบคูกับเปด    
            พัดลมหมุนเวียนอากาศ 
แบบที่ 4  การทดลองอบแหงโดยใชพลังงานแสงอาทิตยในเวลา 
             กลางวนัควบคูกับพลังงานชีวมวลในเวลากลางคืนพรอม   
             เปดพัดลมหมุนเวียนอากาศ 

 
3.5  การวิเคราะหและเปรียบเทียบคุณภาพของยางพาราที่ได
จากการทดลอง 

             จากการทดสอบคุณภาพยางพารา ที่ไดจากการทดลอง
จากโรงอบแหงยางพาราที่สรางข้ึน  โดยการเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานยางแผนรมควันชั้น 3 (RSS3)  ปรากฏผล ดังน้ี 

       
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพแผนยางพาราของโรงอบแหง 

            กับมาตรฐานยางแผนรมควันชั้น 3 
 

รายการ 

คา
มาตรฐาน
ยางแผน
รมควันช้ัน 
3(RSS 3) 

 
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 

ฟองอากาศ
และสิ่ง
สกปรก 

ไมมี
ฟองอากาศ 
ไมมีจุดและ

แตม 

มี
ฟองอากาศ
ขนาดใหญ
กวาแบบที่ 
3และ 4 
เล็กนอย 
ไมมีสิ่ง
ปนเปอน 

มี
ฟองอากาศ
ขนาดใหญ
กวาแบบที่ 3
และ 4 
เล็กนอย ไม
มีสิ่ง
ปนเปอน 

มี
ฟองอากาศ
ขนาดเล็ก
และไมมีสิ่ง
ปนเปอน 

มี
ฟองอากาศ
ขนาดเล็ก
ไมมีสิ่ง
ปนเปอน 

สีและความ
สม่ําเสมอ 

เนื้อยาง
แหงและมีสี
สม่ําเสมอ 

เนื้อยาง
แหงและมีสี
สม่ําเสมอ 
มีสีคลํ้า
เล็กนอย 

เนื้อยางแหง
และมีสี
สม่ําเสมอ มี
สีคลํ้า
เล็กนอย 

เนื้อยาง
แหงและมีสี
สม่ําเสมอ 

เนื้อยาง
แหงและมีสี
สม่ําเสมอ  

รายการ 

คา
มาตรฐาน
ยางแผน
รมควันช้ัน 
3(RSS 3) 

 
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 

เช้ือรา มีราสนิมได
เล็กนอย
หรือมีรา

แหงที่ใชหอ
แตไมเกิน 
10 %ของ
ตัวอยางที่
ตรวจ 

มีราสนิม 
มากวา
แบบที่ 2 
เล็กนอย 

มีราสนิม
คอนขางมาก 

มีราสนิม
เล็กนอย 

มีราสนิม
มากกวา
แบบที่ 3 
เล็กนอย 

 
4. สรุป และอภิปรายผล 
     

4.1 สรุปผล 
 

โรงอบแหงยางพารา ที่ออกแบบและสราง มีขนาด

ภายในโรงอบแหง 2×2×3 m3 ภายในโรงอบแหงมีราวตาก 2 ราว 

มีความยาว 1.5 เมตร เตาเผามีความยาว 0.5×0.5m มีพื้นที่รับ

พลังงานแสงอาทิตย 2×2 m2 
จากผลการทดลองพบวา อุณหภูมิภายในและความชื้น

สัมพัทธของอากาศในโรงอบแหงไมข้ึนกับอุณหภูมิแวดลอม แตจะ
ข้ึนอยูกับการสันดาปของเชื้อเพลิงชีวมวล และการกระจายอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธของอากาศในโรงอบแหง  

การอบแหงของกลุมเกษตรกร อุณหภูมิของอากาศรอน
จะคอยๆเพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิแวดลอม และความเขมของคา
พลังงานแสงอาทิตย การกระจายอุณหภูมิภายในโรงอบแหงไมดี 
เน่ืองจากไมมีการหมุนเวียนของอากาศภายในโรงอบ 
    คุณภาพของยางพาราแผน การอบแหงโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตยในเวลากลางวันควบคูกับพลังงานชีวมวลในเวลา
กลางคืนพรอมเปดพัดลมหมุนเวียนอากาศ มีตนทุนดานพลังงานต่ํา
ที่สุด ใชเวลาอบแหง 48 ชั่วโมง เหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีสวนยาง
ขนาดเล็ก และวิธีการอบแหงยางพาราที่ใชพลังงานเสริมตลอดทั้ง
กลางวันและกลางคืน เปนวิธีที่มีคาใชจายดานพลังงานสูงที่สุด แต
ใชเวลาในการอบแหงเพียง 48 ชั่วโมง 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. กระบวนการผลิตยางพาราแผน เปนอีกกระบวนการ
หน่ึงที่สําคัญในการผลิตยางพาราแผนชั้นดี ฉะน้ันจะตองควบคุม
กระบวนการผลิตยางพาราแผนใหอยูในเกณฑมาตรฐานอยางรัดกุม 

2. ในการทดลองอบแหงยางพาราโดยวิธีการใชพลังงาน
แสงอาทิตยและชีวมวลใชยางพาราแผนในการอบแหงเพียง 6 แผน
เทานั้น ทําใหมีคาใชจายดานพลังงานตอกิโลกรัมยางแหงไมสูง   
ควรจะทําอยางสม่ําเสมอ เพราะในการอบแหงยางพารานั้น จะอบ
ไดเพียงครั้งละ 6 แผนเทานั้น เพราะเปนโรงอบขนาดเล็ก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
              ในการจัดทําโครงงานเรื่อง การอบแหงยางพาราแผน
โดยใชพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานชีวมวลสําเร็จลุลวงดวยดี
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ทั้งน้ีคณะผูจัดทําขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการภูมิชัย บุญรมย ที่
ไดสนับสนุนการจัดทําโครงงาน   ขอขอบคุณสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิ จัยที่ ได ใหทุนสนับสนุนการจัดทํ า โครงงาน   
ขอขอบคุณนางบาลี  ชางภาระดิษฐ  นายคําพันธ  หัสดี เกษตรกร
ชาวสวนยางบานโนนสวาง  อําเภอเหลาเสือโกก  นายจันทรฑูร  
จันทรสอง   ชาวสวนยางพาราบานสระสมิง  และนายสุนทร               
บรรทอน  ชาวสวนยางพาราบานคําไฮนอย อําเภอเหลเสือโกก  
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ไดใหความอนุเคราะหในการใหขอมูลและ
ทดลองใชโรงอบแหงยางพารา ขอขอบคุณ  คุณครูยุพาพรรณ   
วรรณสายและคุณครูไพจิตร คูณทอง ที่ เปนที่ปรึกษาและให
ขอแนะนําตลอดการจัดทําโครงงานครั้งน้ี 
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ความเขมขนของน้ํายางพารา 

 
มุกดา วิถี*, วีรวรรณ หอมชื่น, สิริยากร สุขเจริญ, ธวัชชัย พลศรี และกนกวรรณ พันธบุปผา 

โรงเรียนเดชอุดม   อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  
*Email: letmewan@hotmail.com 

 
บทคัดยอ  
 

การศึกษาครั้งน้ี ไดแบงพื้นที่สวนยางพาราออกเปน 2 
แปลงทดลอง คือ พื้นที่ควบคุมและพื้นที่ทดลอง เพิ่มจํานวน
ไสเดือนดินในพื้นที่ทดลอง จากการทดลองพบวา ความหนาแนน
ของไสเดือนดินเฉลี่ย 9 ตัวตอตารางเมตร  ตนยางพาราใหปริมาณ
นํ้ายางพารามากกวาพื้นที่ควบคุม 131.59 กรัม และความเขมขน
ของนํ้ายางพาราสูงกวาพื้นที่ควบคุม 2.12 เปอรเซ็นต  ในพื้นที่
ทดลองมีปริมาณโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงกวาในพื้นที่ควบคุม 
แสดงวาไสเดือนดินมีสวนชวยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน  
 
1. บทนํา 
 

ยางพาราเปนพืชที่ มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยชนิดหน่ึงที่เกษตรกรนิยมปลูกและยังสรางรายไดใหกับ
เกษตรมากทีเดียว แตอยางไรก็ตามเกษตรกรก็ยังคงประสบปญหา
เกี่ยวกับการปลูกยางพาราในเรื่องของตนทุน ไสเดือนดินจึงเปนอีก
หน่ึงทางเลือกที่เกษตรกรควรที่จะหันมาใหความสนใจ เน่ืองจาก
ไสเดือนดินมีบทบาทและหนาที่สําคัญในโครงสรางของระบบนิเวศ
เร่ืองการถายทอดพลังงานและหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน  ดังน้ัน
การหันมาเลี้ยงไสเดือนดินในสวนยางพาราจึงเปนอีกแนวทางหนึ่ง
ในการเพิ่มปุยใหกับสวนยางพาราและยังลดตนทุนการซื้อปุยเคมีลง
อีก ซ่ึงไสเดือนดินอาจสงผลตอเปอรเซ็นตเน้ือยางแหงหรือความ
เขมขนและปริมาณของน้ํายางพาราได 
 คณะผูจัดทําโครงงานจึงมีแนวคิดที่จะชวยเพิ่มผลผลิต
และลดตนทุนใหกับเกษตรกรผูปลูกยางพาราโดยการศึกษาผล
ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของไสเดือนดินตอปริมาณและ
ความเขมขนของนํ้ายางพารา ถาพบวาไสเดือนดินมีผลตอปริมาณ
และความเขมขนของนํ้ายางพารา เกษตรกรก็จะสามารถหันมาใช
ไสเดือนดินในการดูแลรักษาตนยางพาราและเปนแบบอยางในการ
นําไปประยุกตใชกับการปลูกพืชชนิดอื่นอีกตอไปได 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

1. การเตรียมพื้นที่ทดลองโดยพื้นที่ทีท่ดลองเปนสวน
ยางพาราที่มีตนยางพารา สายพันธุ 600 อาย ุ9 ป วัดขนาดพื้นที่ 
แลวแบงพื้นที่ พื้นที่ควบคุมและพื้นที่ทดลอง แตละพื้นที่มีขนาด 80 
ตารางเมตร มีตนยางพาราพื้นที่ละ 10 ตน 
 2. การหาความหนาแนนของไสเดือนดินในพื้นที่ควบคุม
และพื้นที่ทดลอง โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบวางแปลง (Quadrat 
sampling method) ใชกรอบไมนับประชากร ขนาด 0.25 m3 โดยจะ
หาความหนาแนนไสเดือนดินของแตละพื้นที่ทุกๆ 14 วัน  

3. การเตรียมข้ีวัวหมัก โดยตักข้ีวัวแหงและข้ีเลื่อย 
แยกกันใสในกระสอบมัดปากกระสอบใหแนน แลวนํากระสอบขี้วัว
ไปแชนํ้าเปนเวลา 7 วัน เพื่อปรับสภาพของขี้วัวใหเหมาะสมกับ
ไสเดือนดิน 

4. การเพิ่มจํานวนไสเดือนดินทําหลัง 14 วันนับเร่ิมจาก
วัดปริมาณและความเขมขนของนํ้ายางพาราของทั้งสองพื้นที่คร้ัง
แรก โดยเตรียมอาหารไสเดือนดินใหเหมือนกันทั้งสองพื้นที่แลวใส
ไสเดือนดินพันธุแอฟริกัน ไนท คลอเลอร อายุ 3 เดือน จากฟารม
จํานวน 0.5 kg มาเลี้ยงในพื้นที่ทดลองและรดน้ําทั้งสองพื้นที่เพื่อให
เกิดความชุมชื้นทุก 1 สัปดาห 

5. การวัดปริมาณและความเขมขนของนํ้ายางพาราใน
พื้นที่ควบคุมและพื้นที่ทดลองบันทึกขอมูลทั้งหมดจํานวน 30 คร้ัง  

5.1 การวัดปริมาณน้ํายางพาราเทน้ํายางพาราที่กรีดได
ทั้ง 10 ตน ใสลงในถัง โดยแยกเปนพื้นที่ทดลองและพื้นที่ควบคุม 
แลวนํามาชั่งเพื่อวัดปริมาณนํ้ายางพารามีหนวยเปนกรัม 

5.2 การวัดความเขมขนของนํ้ายางพาราโดยใชวิธีอบ
ดวยไมโครเวฟนําถวยกระเบ้ืองวางบนเครื่องชั่งละเอียดใชชอนตัก
นํ้ายางพารา ลงในถวยกระเบื้องใหได 1.00 กรัมแลวอบใน
ไมโครเวฟ โดยใชกําลังไฟฟา 70 วัตต 5 นาทีและเพิ่มกําลังไฟฟา
เปน 350 วัตต 10 นาทีเพื่อใหนํ้ายางพาราแหง (สังเกตยางพารามีสี
เหลืองปนนํ้าตาล) นํายางพาราแหงที่ไดมาชั่ง แลวเทียบกับ
ยางพาราแหง 100 กรัมแลวจะไดเปอรเซ็นตนํ้ายางพาราออกมา 

 6. การวัดปริมาณธาตุอาหารในดินโดยสุมเก็บตัวอยาง
ดินแตละพื้นที่ พื้นที่ละ 15-20 จุดแลวคลุกเคลาดินใหเขากัน เทดิน
ลงบนผาแลว กองดินเปนรูปฝาชี แบงดินออกเปน 4 สวน เก็บดินไว
เพียงสวนเดียว ใหไดดินหนักครึ่งกิโลกรัม สําหรับใชในการ
วิเคราะหคุณภาพดินโดยใชชุดตรวจสอบดินเบ้ืองตน (Soil test kid) 
 7. การวิเคราะหของขอมูลโดยใชสถิติ ไดแกคาเฉลี่ย 
( )  คา เ บ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ 
(Correlation Analysis,R) และสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2 ) 
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1 ผลการดําเนินงาน ปรากฏดังตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 1 แสดงความหนาแนนของไสเดือนดิน ปริมาณและความ
เขมขนของนํ้ายางพาราจาก ในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ทดลอง 
 

 
3.2 วิเคราะหขอมูลจากผลการดําเนินงานในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่
ทดลอง 
 

3.2.1 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ตาราง 2 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ 
            ความหนาแนนของไสเดือนดิน ปริมาณและความเขมขน 
            ของนํ้ายางพาราในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ทดลอง 

 
ตาราง 3  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R) และสัมประสิทธิ์การ 
             ตัดสินใจ (R2) ระหวางความหนาแนนของไสเดือนดินกับ  
             ปริมาณนํ้ายางพารา และกบัความเขมขนของนํ้า 
             ยางพาราในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ทดลอง 

 
3.2.2 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (R) และ
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ผลการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเสน 
ปรากฏดังตารางตอไปน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 3 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของ 
ไสเดือนดินกับปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่ควบคุม 

 

 
รูปท่ี 4 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของไสเดือนดินกับ

ปริมาณนํ้ายางพาราในพื้นที่ทดลอง 

คร้ัง
ที่  

ความหนาแนน
ของไสเดือนดิน 

(ตัว/m2) 

ปริมาณนํ้า
ยางพารา(กรัม) 

ความเขมขนของ
นํ้ายางพารา(%) 

พื้นที่
ควบคุม 

พื้นที่
ทดลอง 

พื้นที่
ควบคุม 

พื้นที่
ทดลอง 

พื้นที่
ควบคุม 

พื้นที่
ทดลอง 

1 12 11 266.87 399.47 30 33 
2 - - 342.42 437.22 30 32 
3 - - 424.96 493.10 31 33 
4 - - 480.31 572.35 31 36 

5 4 14 536.42 571.45 30 33 
6 - - 575.83 597.89 31 34 
7 - - 624.44 671.62 32 35 

8 - - 658.32 776.43 30 32 
9 6 16 748.35 821.11 31 33 
10 - - 785.81 788.63 33 35 
11 - - 726.65 1117.82 36 41 
12 - - 785.81 788.63 31 30 
13 13 25 726.65 1117.82 36 41 
14 - - 826.83 1082.48 28 36 
15 - - 886.68 909.77 25 25 
16 - - 754.51 881.88  36 36 
17 16  23 808.75 905.89  35 37 
18 -  - 987.03 1054.37  33 32 
19  -  - 899.87 727.80  35 33 
20 - - 653.69 702.80 35 34 

21 22 31 737.50 887.11 33 34 
22 - - 872.84 987.32 34 36 
23 - - 644.77 640.85 32 32 
24 - - 528.37 836.75 34 36 
25 20 30 707.86 770.81 36 36 
26 - - 794.43 803.96 33 33 
27 - - 613.90 664.17 35 37 
28 - - 700.75 815.63 35 36 
29 19 34 616.44 727.95 34 35 
30 - - 368.34 362.64 36 39 

ปริมาณที่วัด 

พ้ืนที่ควบคุม พ้ืนที่ทดลอง 

 S.D. 
 

S.D. 

จํานวนไสเดือนดิน 
(ตัว) 

14 6.52 23 8.55 

ปริมาณน้ํายางพารา 
(กรัม) 

643.61 174.13 775.20 218.45 

ความเขมขนของน้ํา
ยางพารา (%) 

33.13 2.53 35.25 2.76 

ความสัมพันธระหวาง 

พื้นที่ควบคุม พื้นที่ทดลอง 

R R2 R R2 

ความหนาแนนของ
ไสเดือนดินกับปริมาณน้ํา

ยางพารา 
0.281 0.079 0.539 0.290 

ความหนาแนนของ
ไสเดือนดินกับความ

เขมขนของน้ํายางพารา 
0.657 0.431 0.404 0.163 
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รูปท่ี 5 ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของไสเดือนดินกับ
ความเขมขนของนํ้ายางพาราในพื้นทีค่วบคุม 

 

 
 
รูปท่ี 6  ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของไสเดือนดินกับ

ความเขมขนของนํ้ายางพาราในพื้นทีท่ดลอง 
 

3.3 ปริมาณธาตุอาหารในพื้นที่ทดลองและพื้นที่ควบคุม ปรากฏผล
ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 4 แสดงปริมาณธาตุอาหารเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ 
              ควบคุมและพื้นที่ทดลอง 
ชนิดของธาตุอาหาร พื้นที่ควบคุม พื้นที่ทดลอง 
ไนโตรเจน (N) ต่ํา ต่ํา 
ฟอสฟอรัส (P) สูง สูงมาก 
โพแทสเซียม (K) ต่ํา สูง 

หมายเหตุ : ปริมาณธาตุอาหารในดินที่ได วัดโดยใชชุดตรวจดินเบื้องตน (Soil 
test kid) ซึ่งคาที่ไดเปนคาจากการเทียบสีชองสารละลาย กับแถบสีมาตรฐาน 

 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

จากผลการทดลอง พบวา ปริมาณและความเขมขนของ
นํ้ายางพาราในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ทดลองมีการเพิ่มข้ึนอยางเห็น
ไดชัดในชวงแรก โดยดูไดจากคาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ตอมาในชวงหลังของการทดลอง ปริมาณและความ
เขมขนของนํ้ายางพาราเริ่มลดลง เน่ืองมาจากสภาพ และการ
ทดลองในชวงหลังน้ันเปนฤดูกาลที่นํ้ายางพาราเริ่มหยุดไหล  และ
จากการเพิ่มจํานวนไสเดือนดินในพื้นที่ทดลอง พบวา ตนยางพารา
ในพื้นที่ทดลองใหปริมาณและความเขมขนของนํ้ายางพารามากกวา
ตนยางพาราในพื้นที่ควบคุม  จากการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางความหนาแนนของไสเดือนดินกับปริมาณน้ํายางพาราและ
ความสัมพันธระหวางความหนาแนนของไสเดือนดินกับความ
เขมขนของนํ้ายางพารา พบวา ความหนาแนนของไสเดือนดินมี
ความสัมพันธกับปริมาณและความเขมขนของนํ้ายางพารานอย  
แสดงวา ไสเดือนดินมีสวนชวยเพิ่มปริมาณและความเขมขนของนํ้า

ยางพาราโดยออม กลาวคือ ไสเดือนดินจะชวยเพิ่มปริมาณธาตุ
อาหารในดิน โดยจากการทดลอง พบวา ปริมาณธาตุอาหารในพื้นที่
ทดลองมีมากกวาในพื้นที่ควบคุม  โดยในพื้นที่ทดลองมีปริมาณ
โพแทสเซียมและฟอสฟอรัสสูงกวาในพ้ืนที่ควบคุม แสดงวาไสเดือน
ดินในพ้ืนที่ทดลองและพื้นที่ควบคุมมีสวนชวยเพ่ิมปริมาณธาตุ
อาหารในดินที่ปลูกยางพารา  ทําใหตนยางพาราเจริญเติบโตไดดี  
สงผลใหปริมาณและความเขมขนของนํ้ายางพาราเพิ่มข้ึน รวมทั้ง
ชวยใหดินอุดมสมบูรณมากข้ึน ดังน้ัน จากผลการทดลองที่ได จะ
เห็นไดวา การหันมาเลี้ยงไสเดือนดินในสวนยางพารา เปนอีก
แนวทางหนึ่งในการเพิ่มปุยใหกับสวนยางพารา เพิ่มผลผลิต ลดการ
ใชสารเคมี ลดรายจาย เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศอยาง
ยั่งยืนตอไป 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

ควรศึกษาวิธีการเลี้ยงไสเดือนดินในสวนยางพาราที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดเวลา แรงงานและงบประมาณ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผลความสัมพันธระหวางความหนาแนนของไสเดือนดิน
กับปริมาณและความเขมขนของนํ้ายางพาราจะสําเร็จลุลวงไปไมได 
หากขาดบุคคลสําคัญดังน้ี คือ คุณครูมุกดา วิถี และคุณครูวีรวรรณ 
หอมชื่น คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูนิจพร สุขสวัสดิ์อํานวย
และคุณครูชนะ ศิริวารินทร ผูใหคําปรึกษาและชวยเหลือเปนอยางดี 
คุณจีรนันท โอภาพ เจาของสวนยางพารา  นายประมวล แสวงสาย 
ผูอํานวยการโรงเรียนเดชอุดม และที่สําคัญอยางยิ่ง คือ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ที่สนับสนุนงบประมาณการจัดทํา
โครงงานจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและขอขอบพระคุณคุณพอ คุณ
แมและสมาชิกครอบครัวทุกคนที่ใหการชวยเหลือและสนับสนุนใน
การทําโครงงานตลอดมา 
 
เอกสารอางอิง 
 

[1] ฉกรรจ  แสงรักษาวงศ.ปจจัยที่มีผลตอเปอรเซ็นต 
เน้ือยางแหงในน้ํายาง. งานวิจัยอุตสาหกรรมยางดิบ สถาบันวิจัย
ยาง กรมวิชาการเกษตร,2528 
 

[2] ยุพิน ประทัด.ผลกระทบของการจัดการดินตอไสเดือนดิน และ
ความอุดมสมบูรณของดิน.วิทยานิพนธ (วท.ม.) 
มหาวิทยาลัยขอนแกน,2550  
 

[3] ปจจัยที่มีผลตอเปอรเซ็นตเน้ือยางแหง. 2551.ปจจัยที่มีผลตอ
เปอรเซ็นตเน้ือยางแหง. (ออนไลน). แหลงที่มา :http://www.live-
rubber.com1  มิถุนายน 2555 
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การเปลี่ยนแปลงแนวการไหลของน้ํา จากการปลูกยางพาราบนเขตเทือกเขาพนมดงรัก 
อําเภอขุนหาญ 

 
ไสว  อุนแกว*, นลินรัตน  อินตะพันธ,  นฤนาถ อุนแกว ,  พักตรเพ็ญ เมืองจันทร  , วิจิตรา คําแดง  และสุดารัตน อุนแกว 

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค อําเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ   
*E-mail: rintipjaw112@hotmail.com 

 
บทคัดยอ  
 

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของ
ลักษณะปาดั้งเดิมและสวนยางพารา ที่มีผลทําใหการไหลของนํ้า
เปลี่ยนไป ผลจากการศึกษาพบวา  ในอดีตมีปาตนนํ้าอุดมสมบูรณ  แต
ปจจุบันไดถุกเปลี่ยนเปนสวนยางพารา สงผลใหมีการกัดเซาะของธาร
นํ้าจนมีขนาดกวางข้ึน ตะกอนเพิ่มข้ึน  และหนาดินพังทลาย  แต
ปจจุบันมีเหลือเพียง  3  แหง จาก 7 แหง ที่มีนํ้าไหลตลอดทั้งป คือ  
บานซําข้ีเหล็ก  บานสําโรงใหม    และบานภูดินพัฒนา   แนวทางใน
การแกไขปญหา คือ ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นรวมกับยางพารา   ไม
บุกรุกปาตนนํ้าเพิ่ม และทําเกษตร 4  ชั้นเลียนแบบธรรมชาติ 
 
1. บทนํา 
 

        อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประชากรสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม  จากการเพิ่มจํานวนประชากรของคนในชุมชน  
ทําใหเกิดการขยายตัวของการใชพื้นที่บางสวน  ซ่ึงกอนหนานี้
บริเวณที่ลาดเทของภูเขาแถบชายแดนไทย - กัมพูชาจะมีปาไม
อุดมสมบูรณ  มีการปลูกพืชผสมผสานหลากหลาย  เชน มัน
สําปะหลัง ปอ ขาวโพด แตงโม พริก สวนพื้นที่ราบลุมบริเวณ
ดานลางก็มีการปลูกขาวเปนบริเวณกวาง ปจจุบันไดมีการปลูก
ยางพารากันอยางแพรหลาย  เน่ืองจากยางพาราราคาดี  ทําให
เกษตรมีรายได  มีชีวิตความเปนอยูดีข้ึน สงผลใหสภาพเศรษฐกิจดี
ข้ึนตามมาดวย ทําใหเกิดการบุกรุกปาตนนํ้าเพิ่มข้ึน รูปแบบของปา
จึงไมเหมือนเดิม คือ จะเปนลักษณะของปาเชิงเดี่ยวแทน และจาก
ลักษณะของพืชทําใหเกิดฝนตกบอยข้ึน สงผลกระทบใหเกิดนํ้าไหล
บาตามมาในชวงฤดูฝนที่มีฝนตกหนัก นํ้าไหลเขาทวมพื้นที่บริเวณ
ดานลางที่เกษตรกรใชในการปลูกขาว เชน ในเขตตําบลโนนสูง  
ตําบลสิ ตําบลกันทรอม และหมูบานในบริเวณนั้นก็ไดรับความ
เดือดรอนดวย จากการสอบถามจากชาวบาน ทราบวาในอดีต
เหตุการณดังกลาวนี้ไมเคยเกิดข้ึน   จึงเปนปญหาที่ชวนสงสัยวา 
การที่เกษตรกรหันมาปลูกตนยางพาราซึ่งจัดเปนพืชเชิงเดี่ยวแทน
ปาไมธรรมชาติที่เคยมีในอดีตมีความแตกตางกันอยางไรบางใน
เร่ืองของการไหลของน้ํา เพื่อจะไดนําขอมูลเหลานั้นมาใชในการหา
แนวทางในการปลูกยางพาราแบบยั่งยืน ถาหากมีการจัดการที่ดี
นอกจากเกษตรกรจะไดรับประโยชนแลว ยังไมสงผลกระทบใหเกิด
ภัยธรรมชาติดังกลาวตามมาภายหลังอีกดวย 
 
2. วิธีการ 

 

2.1 เก็บขอมูลลักษณะและโครงสรางของปาในอดีตและปจจุบัน  

1.1  ลงพื้นที่เก็บขอมูลลักษณะโครงสรางของปาในปจจุบัน
เพื่อเปรียบเทียบกับอดีต โดยศึกษาบริเวณเขตรักษาพันธุสัตวปาพนม
ดงรัก  ซ่ึงเปนปาที่ยังคงสภาพความเปนปาดั้งเดิม ในเขตอําเภอขุน
หาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสราง
ของปาจากการสัมภาษณและเดินทางสํารวจพื้นที่จริง  โดยผูนําทางคุณ
ชัชวาล  อินทุมาร  หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาเขตพนมดงรัก  และ 
คุณทรงเกียรติ  มาศศรี  เจาหนาที่ผูมีความเชี่ยวชาญในการเดินปาทั้ง
เสนทางบริเวณน้ําตกซําไทร นํ้าตกหวยจันทร  และนํ้าตกสําโรงเกียรติ
มาไมนอยกวา  20  ป  และศึกษาขอมูลจากเอกสารของเขตรักษาพันธุ
สัตวปาพนมดงรัก  อําเภอขุนหาญ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 1.2 ศึกษาขอมูลพื้นที่ปาโดยเก็บขอมูลจากเอกสารอางอิง   
ศึกษาลักษณะโครงสรางของปา เก็บขอมูลจากการสัมภาษณคุณทรง
เกียรติ  มาศศรี เจาหนาที่สวนรุกขชาติรอยป  อําเภอขุนหาญ  จังหวัด   
ศรีสะเกษ  เจาหนาที่ผูมีความเชี่ยวชาญในการเดินปาทั้งเสนทาง
บริเวณนํ้าตกซําไทร  นํ้าตกหวยจันทร  และน้ําตกสําโรงเกียรติมาไม
นอยกวา  20  ป  และสัมภาษณชาวบานตามแบบสัมภาษณสวนที่  1  
พื้นที่ละ  10  คนทั้ง 4 บริเวณที่ทําการศึกษา ไดแก บริเวณนํ้าตกซํา
ไทร  ตําบลกันทรอม บริเวณนํ้าตกหวยจันทร ตําบลหวยจันทร บริเวณ
นํ้าตกสําโรงเกียรติ ตําบลบักดอง และนํ้าซับ  ตําบลพรานที่ยังคงพ้ืนที่
ปาดั้งเดิมไว จากนั้นรางภาพลายเสนจากขอมูลที่ไดจากคําบอกเลาของ
ชาวบาน เพื่อเปรียบเทียบใหเห็นภาพลักษณะปา   ที่เปลี่ยนไปจาก
อดีต ทั้งพืชที่อยูตนนํ้า พืชที่อยูรอบๆธารน้ํา และพื้นที่ดานลาง 
 
2.2 ศึกษาการไหลของน้ํา 

2.1 การไหลของน้ําในสวนยางพารา โดยการลงพื้นที่สวน
ยางพาราในเขตตําบลกันทรอม ตําบลหวยจันทร ตําบลบักดอง และ
ตําบลพราน และศึกษาจากหลักฐานเอกสารอางอิง 

2.2  การไหลของน้ําตก 3 แหง โดยใชวิธีการสัมภาษณจาก
ชาวบานในพื้นที่ละ 10 คนทั้ง 4 บริเวณ สัมภาษณชาวบานที่เห็นเหตุ 
การณการเปลี่ยนแปลงตั้งแตอดีต (20 ปกอน)  ซ่ึงมีอายุ 45 ปข้ึนไป 
และอาศัยอยูในบริเวณน้ันมาไมนอยกวา 20 ป ใชแบบสัมภาษณในการ
เก็บขอมูล   เน่ืองจากน้ําตกมีลักษณะเปน    ธารนํ้าไหล ซ่ึงพื้นที่ตนนํ้า
ตองเปนปา หากสภาพปาดานบนเปลี่ยนไป จะเกิดผลกระทบตอการ
ไหลของน้ําอยางมากกวาแหลงนํ้าอื่น ๆ ที่อยูใกลเคียง จึงสามารถเก็บ
ขอมูลไดสะดวกและชัดเจน โดยแบงพื้นที่ที่ศึกษา ดังน้ี   

1. บริเวณนํ้าตกซําไทร ตําบลกันทรอม จํานวน 10 คน 
 2. บริเวณนํ้าตกหวยจันทร ตําบลหวยจันทร จํานวน 10 คน  
 3. บริเวณนํ้าตกสําโรงเกียรติ ตําบลบักดอง จํานวน 10 คน  
 2.3 การไหลของน้ําซับ ซ่ึงนํ้าซับเปนแหลงนํ้าที่ไมใชธารน้ํา
ไหล  ที่มีนํ้าใตดินผุดข้ึนมาเหนือ ผิวดินโดยการสัมภาษณจากชาวบาน
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ในบริเวณน้ําซับ จํานวน  7  แหง คือ  บานซําข้ีเหล็ก  บานซําตาโตง    
ตําบลพราน   บานชําเขียน  ตําบลไพร  บานสําโรงใหม บานซําบันได  
บานภูดินพัฒนา ตําบลบักดอง  และบานซําตําบลโพธิ์กระสังข  อําเภอ
ขุนหาญ    จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน  10  คน    
 

2.4 วิเคราะหความสัมพันธของโครงสรางปากับการไหล
ของนํ้าและเสนอแนวทางการแกไขปญหาใหเกิดความยั่งยืน 

 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง   โดย
ทําการศึกษาแนวทางในการแกปญหาจากเอกสารและสัมภาษณบุคคล 

1. ผูรูปราชญชาวบาน เกษตรอําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

2.  เจาหนาที่สวนปาขุนหาญที่สงเสริมการปลูกยางพารา 
และแบงที่ดินใหเกษตรกรทํากิน ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

3. สํานักงานสงเสริมการปลูกยางพารา 
4. ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 
5.  ศึกษาโครงสรางของปาดั้งเดิมในการอยูรวมกันของพืช

ในปาธรรมชาติ 
6. สัมภาษณ ดร.สมหมาย วันสอน เกี่ยวกับการปลูกพืชอื่น

รวมกับยางพารา 
 
3. ผลการทดลอง 
 

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวการไหลของน้ําจากการ
ปลูกยางพาราบนเขตเทือกเขาพนม ดงรักอําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา  3 ตอน ดังน้ี 
 
3.1 ลักษณะโครงสรางของปาด้ังเดิมและสวนยางพารา 
 ปาเขตรักษาพันธุ สัตวปาพนมดงรัก  อําเภอขุนหาญ  
จังหวัดศรีสะเกษ เปนปาที่มีการอนุรักษและมีลักษณะโครงสรางของปา
ใกลเคียงกับปาดั้งเดิมมาก  ลักษณะของปามีการปกคลุมของตนไม
อยางหนาแนนมีเรือนยอดหลายชั้น ตั้งแตชั้นที่อยูสูงที่สุดซ่ึงเปนตนไม
ใหญ เปนไมใบยอดเดน ไดแก ยางนา ยางแดง ประดู ชิงชัน ตะแบก
ใหญ  ต่ํากวานั้นก็มีตนไมที่มีระดับความสูงลดหลั่นกันลงมาเปนไมใบ
ยอดรอง ซอนกันอยูอยางหนาแนน มีทั้งไมพุม ไมลมลุกนานาชนิด  
แสงสองผานไดนอย  ดินมีลักษณะรวนซุยพบสิ่งมีชีวิตจําพวก กิ้งกือ 
ไสเดือน อยูทั่วไป ลักษณะของรากมีหลากหลายขนาดพันกันเปน
รางแหอยางหนาแนนคลายตาขาย และมีบางสวนโผลพนพื้นดิน
ข้ึนมา จากการสัมภาษณเจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก 
อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ที่มีการเดินปาลาดตระเวนอยาง
สมํ่าเสมอ พบวามีความหลากหลายของสัตว ไดแก หมูปา เกง 
หมูหร่ิง งูหลาม ฯลฯ และนกไมต่ํากวา  60  ชนิด  
 สวนยางพาราคือรูปแบบเกษตรเชิงเดี่ยว เน่ืองจากแทบ
ทุกข้ันตอนใชสารเคมี ทั้งไมมีพืชอื่นผสมทําใหสวนยางพารามีเรือน
ยอดชั้นเดียว และระบบรากชั้นเดียว มีความหนาแนนตอไร 60-80 
ตน แตยังไมใชพื้นที่ตนไมที่มีเรือนยอดแบบปาตามแนวคิดของ
ธนาคารตนไม (พงศา,2554) เพราะขาดความหลากหลายทางชนิด
พันธุ   

 โครงสรางของปาบริเวณปาตนนํ้าบริเวณธารน้ําไหลและ
ปาน้ําซับในอดีตและปจจุบัน คือ  

1.นํ้าตกซําไทร ตําบลกันทรอม อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรี
สะเกษ 
 นํ้าตกซําไทร  อยูในเขตตําบลกันทรอม  อําเภอขุนหาญ  
จังหวัดศรีสะเกษ อยูใกลกับเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยศาลา อําเภอภู
สิงห  จังหวัดศรีสะเกษ   ชาวบานเลาวาในอดีตบริเวณปาตนนํ้ายังคง
เปนปาธรรมชาติเปนสวนใหญ  ชาวบานบางสวนมีการหาของปาเพื่อใช
ในการดํารงชีวิต นํ้ามีลักษณะใส  ไมมีตะกอน สามารถใชดื่มได และมี
สัตวปาลงมาดื่มนํ้าหลากหลายชนิด  เชน กวาง ลิง หมูปา ชาง และพบ
สัตวนํ้า ไดแก ตะพาบน้ํา และปลาหางนกยูงเปนจํานวนมาก  เกษตรกร
มีการทําไรเลื่อนลอย และปลูกมันสําปะหลังเล็กนอยบริเวณตนนํ้า  
สวนดานลางทํานา และบางสวนปลูกมันสําปะหลัง ปจจุบัน   มีการ
ปลูกยางพาราในบริเวณปาตนนํ้าแทนปาธรรมชาติ  ปลูกมันสําปะหลัง
เล็กนอย ดานลางบริเวณรอบนํ้าตกมีการปลูกยางพาราและบางสวน 
ยังคงเปนพื้นที่นา  (ดังรูปที่  3.1)  
 

 
 
รูปท่ี  3.1   ภาพจําลองโครงสรางของปาในอดีต (ซาย)  และปจจุบัน 

(ขวา) บริเวณนํ้าตกซําไทร 
 

       2. บริเวณนํ้าตกหวยจันทร ตําบลหวยจันทร  อําเภอขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

นํ้าตกหวยจันทรเปนนํ้าตกที่มีพื้นที่ติดกับเขตรักษาพันธุ
สัตวปาหวยศาลา อําเภอภูสิงห  จังหวัดศรีสะเกษ   ติดกับประเทศ
กัมพูชา ในอดีต พืชบริเวณตนนํ้า และรอบๆนํ้าตก มีลักษณะเปนปา
ธรรมชาติเปนสวนใหญ มีความอุดมสมบูรณ  ชาวบานบางสวนมีการ
ดํารงชีวิตดวยการหาของปาจําหนายใหกับนักทองเที่ยวบริเวณน้ําตก  
เกษตรกรปลูกมันสําปะหลัง ขาวโพด ปอ ถ่ัวลิสง   บริเวณดานลางรอบ
นํ้าตกเปนพื้นที่ทํานาขาว  สวนปจจุบันพื้นที่ตนนํ้าและรอบๆนํ้าตก
หนาแนนไปดวยสวนยางพารา   พื้นที่ดานลางบางสวนปลูกยางพารา 
และบางสวนทํานาขาว  (ดังรูปที่  3.2) 
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รูปท่ี  3.2  ภาพจําลองโครงสรางของปาในอดีต (ซาย)  และปจจุบัน 

(ขวา)  บริเวณนํ้าตกหวยจันทร 
 

       3.  บริเวณนํ้าตกสําโรงเกียรติ ตําบลบักดอง อําเภอขุนหาญ 
จังหวัดศรีสะเกษ  

นํ้าตกสําโรงเกียรติอยูในความรับผิดชอบของสวนรุกขชาติ 
100 ป ในเขตรักษาพันธุสัตวปาพนมดงรัก อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ ในอดีต พืชบริเวณตนนํ้าและรอบๆน้ําตกมีลักษณะเปนปา
ธรรมชาติ มีการปลูกมันสําปะหลัง ขาวโพดและไมเศรษฐกิจ พืชบริเวณ
ดานลางเปนมันสําปะหลังและนาขาว ปจจุบันพืชบริเวณตนนํ้ายังคง
เปนปาธรรมชาติ แตมีบางจุดมีการบุกรุกปลูกยางพารา      สวน
ดานลาง มีการปลูกยางพาราและนาขาว    (ดังรูปที่ 3.3) 

 

 
รูปท่ี 3.3  ภาพจําลองโครงสรางของปาในอดีต (ซาย)  และปจจุบัน 

(ขวา)  บริเวณนํ้าตกสําโรงเกียรต ิ
       

4.  นํ้าซับ ในเขตอําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  
 แหลงนํ้าซับหรือ นํ้าซํา เปนนํ้าที่ผุดข้ึนมาบนผิวดินมีนํ้า

ไหลตลอดเวลาชาวบานเลาวาในอําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ มี
แหลงที่เปนนํ้าซับจํานวนมากและชาวบานไดใช แหลงนํ้าซับ ในการ
อุปโภคบริโภค บางแหงจึงตั้งชื่อหมูบานที่มีนํ้าซับข้ึนตนดวยคําวา 
“ซํา” ซ่ึงหลายหมูบานอยูในเขต  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ บาง
หมูบานอยูในเขตรอยตอระหวางอําเภอขุนหาญตอกับอําเภอ กันทร
ลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ และบางหมูบานไมไดมีคํานําหนาชื่อหมูบาน
วา “ซํา” โครงสรางของปาบริเวณน้ําซับในอดีตเปนปาธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณมาก บริเวณใกลเคียงมีการปลูกพืชไรเล็กนอย และมีการใชนํ้า
ซับในการทํานาขาว   (ดังรูปที่  3.4) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

รูปท่ี 3.4  นํ้าซับ 
 

 
3.2 ศึกษาการไหลของน้ํา 
    

1.  การไหลของน้ําในสวนยางพารา 
เม่ือเปรียบเทียบพื้นที่ปาธรรมชาติกับสวนยางพาราจะ

เห็นไดวา การพังทลายของปาธรรมชาติมีนอยกวาเนื่องจากมีระบบ
รากที่หลายชั้นจึงกัดเซาะไดไมมาก ไมรุนแรงเทาพื้นที่สวนยางซึ่งมี
การเซาะดินลงตามหนาตัด    ลักษณะการพังทลายจึงตรงดิ่ง ไม
ลดหลั่นเหมือนปาธรรมชาติ จากการลงพื้นที่เก็บขอมูล พบวา รอง
นํ้าที่อยูในบริเวณสวนยางพารามีลักษณะกวางและเปนรองขนาด
ใหญ เน่ืองจากรากของยางพาราเปนระบบรากชั้นเดียวจึงไมชวย
ปองกันการพังทลายของหนาดิน 
           2. การไหลของน้ําบริเวณธารนํ้าไหลบริเวณนํ้าตกซําไทร 
นํ้าตกหวยจันทร และน้ําตกสําโรงเกียรติ 

การไหลของน้ําบริเวณธารน้ําไหลบริเวณน้ําตกซําไทร  
นํ้าตกหวยจันทร  และน้ําตกสําโรงเกียรติ  มีปจจัยที่ทําใหทางน้ํากวาง
ข้ึนซ่ึงอาจเนื่องมาจาก  การที่นํ้าไหลเร็วและไหลแรง ทําใหเกิดการกัด
เซาะริมตลิ่ง และเกิดการตื้นเขินของลําธาร เน่ืองจากการพัดพาของ
ตะกอน โดยพบวา บริเวณนํ้าตกซําไทร และน้ําตกหวยจันทร มีตะกอน
ไมมาก เพราะธารน้ําไหลมีลักษณะเปนหิน จึงเกิดการ กัดเซาะนอยกวา
นํ้าตกสําโรงเกียรติ เน่ืองจากธารน้ําของน้ําตกสําโรงเกียรติไมมีลักษณะ
เปนหิน จึงเกิดการกัดเซาะไดมากกวา ทําใหมีตะกอนเพิ่มข้ึนมาก โดย
ส่ิงเหลานี้โยงไปถึงตนเหตุ บงชี้ถึงสภาพปา เพราะหากปาตนนํ้ามี
ความหนาแนน เม่ือฝนตกลงมาผานชั้นเรือนยอดหลายชั้น คอยๆตกลง
มาสูดานลาง มีพืชคลุมดินและรากของพืชรองรับ ดินสามารถดูดซับนํ้า
ไดดี นํ้าที่ไหลลงสูธารนํ้าไหลจึงเปนนํ้าใตดิน  มีลักษณะใส สามารถให
นํ้าไดตลอดทั้งป ซ่ึงพบวาในอดีต นํ้าตกทั้งสามแหงมีนํ้าทุกฤดูกาล 
และจะมีนํ้ามากในฤดูฝน จัดเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสวยงาม มี
ปริมาณนักทองเที่ยวจํานวนมากทุกฤดูกาล ปจจุบันในฤดูฝน มี
นักทองเที่ยวบางแตไมมากนักสวนฤดูแลงและฤดูหนาว ไมมีนํ้า    จึง
ไมมีนักทองเที่ยว เหมือนในอดีต  ในชวงฤดูฝน  ฝนที่ตกลงมา ปา
บริเวณรอบ ๆ นํ้าตกซึ่งเปนปาดั้งเดิมจะชวยอุมนํ้าไวในชั้นใตดิน
สวนบนผิวดินก็มีนํ้าที่คอย ๆ ไหลตลอดอยางตอเน่ือง จึงทําใหมีนํ้า
ไหลทุกฤดูกาล  แตเม่ือบริเวณรอบ ๆ นํ้าตกเปลี่ยนแปลงไปเปนปา
ยางพารา ซ่ึงเปนพืชเชิงเดี่ยวเม่ือฝนตกลงมารากของยางพาราที่มี
ระบบรากเพียงชั้นเดียว ไมสามารถอุมนํ้าไดในปริมาณมาก ทําใหนํ้าที่
อยูใตผิวดินมีนํ้านอย สวนนํ้าที่อยูบนผิวดินจะมีปริมาณมาก นํ้าไหล
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เร็วและแรงเฉพาะฤดูฝน แตชวงฤดูอื่น ๆ ไมมีนํ้าไหล  สอดคลองกับ
การศึกษาของพงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และคณะ(2552)พบวา ฝนที่ตก
ลงมาตามฤดูกาลโดยเฉลี่ย 1,758.7 มม./ป เหนือพ้ืนที่ปาตนนํ้า
ชนิดตางๆ จะใหเกิดนํ้าทาไหลใน      ลําธารโดยเฉลี่ย 11 เดือน 
ดวยปริมาณ 283.1มม./ ป หรือ รอยละ 16.10 ของฝนที่ตกลงมา
ทั้งหมด แตเม่ือปาตนนํ้าถูกปรับเปลี่ยนไปเปนสวนยางพารา นํ้าทา
ในปแรกจะเพิ่มข้ึนเปน 498.9มม. หรือ รอยละ 28.37 ของฝนที่ตก
ลงมาทั้งป โดยทําใหมีนํ้าทาไหลในลําธารเพียง 8 เดือน แตหลังจาก
ที่สวนยางมีอายุ 4 ป นํ้าทาที่ไหลในลําธารจะลดลงเล็กนอยเปน 
456.9 มม. หรือรอยละ 25.98 ของฝนที่ตกลงทั้งหมด แตชวง
ระยะเวลาในการไหลจะลดลงอยางตอเน่ือง เหลือเพียง 7 เดือน 
              3. การไหลของน้ําบริเวณนํ้าซับ 
 นํ้าซับหรือที่คนอีสานเรียกกันวา นํ้าซํา เปนนํ้าที่ ซับ
ออกมาจากผิวดิน ซ่ึงเกิดจากการไหลของน้ําใตดินที่ตัดกับผิวดิน 
จากคําบอกเลาและลงพื้นที่สํารวจพบวาพื้นที่ที่เกิดนํ้าซับในอําเภอ     
ขุนหาญ มีแหลงนํ้าซับจํานวนมาก ซ่ึงชาวบานถือเปน สัญลักษณ
ของความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่น้ัน ๆ  โดยหมูบานที่เกิดนํ้าซับ
สวนใหญจะใชคําวา “ ซํา”และ “ชํา” นําหนาชื่อหมูบาน เชน  บาน
ซําข้ีเหล็ก บานซําตาโตง บานชําเขียน ในอดีตนํ้าซับบริเวณ
ดังกลาวปาตนนํ้ามีความอุดมสมบูรณมาก  สามารถใหนํ้าไดตลอด
ทั้งป แตในปจจุบันมีเพียงนํ้าซับบานซําข้ีเหล็ก และบานสําโรงใหม
ไทยเจริญเทานั้นที่ยังคงใหนํ้าไดตลอดทั้งป โดยเฉพาะน้ําซับบาน
ซําข้ีเหล็กมีการสรางถนนลอมรอบพื้นที่ปา ซ่ึงมีเน้ือที่ประมาณ 5 
ไร แตสามารถใหนํ้าในการทํานาปและนาปรังมากกวา 2,000ไรได
อยางเพียงพอ มีการสรางฝายกั้นนํ้าเพื่อกักเก็บนํ้าไวใชใหไดตลอด
ทั้งป ปจจุบันนํ้าที่ผุดออกมานอยกวาอดีต เพราะปารอบ ๆ ถูก
เปลี่ยนจากปาดั้งเดิมเปนสวยยางพารา แตนํ้าซับบางแหงที่มี เชน 
บานภูดิน  ซ่ึงมีการไหลของน้ําซับอยูในชวงฤดูฝนเพียงฤดูเดียว 
แตในชวงฤดูอื่น ๆ บริเวณนํ้าซับนํ้าจะแหงขอด  สวนพื้นที่นํ้าซับ
อื่น ๆ ไดกลายเปนเพียงตํานานเทาน้ัน เพราะไมมีนํ้าผุดออกมา
เหมือนอดีต สาเหตุสวนหน่ึงอาจเน่ืองมาจากพื้นที่ปาตนนํ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงจากปาดั้งเดิมเปนปายางพารานั่นเองประกอบกับการ
บุกรุก ตัดไมทําลายปาที่มีการอนุรักษไวดวย 
 

3.3 วิเคราะหความสัมพันธโครงสรางปาการไหลของน้ําและเสนอ
แนวทางในการแกไขปญหาใหเกิดความยั่งยืน  (ดังรูปท่ี  3.5 ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.5 วิเคราะหความสัมพันธโครงสรางปากับการไหลของน้ํา 
และเสนอแนวทางในการแกไขปญหาใหเกิดความยั่งยืน 

 
4. สรุป และอภิปรายผล 

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวการไหลของน้ําจากการ
ปลูกยางพาราบนเขตเทือกเขาพนมดงรัก อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ  แบงการดําเนินงานเปน 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
 
4.1.ลักษณะโครงสรางของปาดั้งเดิมและสวนยางพารา 

ลักษณะและโครงสรางของปาดั้งเดิมและสวนยางพารา  ปา
ดั้งเดิมมีเรือนยอดหลายชั้น  ลักษณะของรากพันกันเปนรางแหอยาง
หนาแนน และมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากกวาสวนยางพารา  
ซ่ึงสวนยางพารามีเรือนยอดหนึ่งถึงสองชั้นและมีระบบรากชั้นเดียว 

โครงสรางของปาบริเวณปาตนนํ้า บริเวณธารน้ําไหลรวมถึง
ปาน้ําซับในอดีตและปจจุบัน    พื้นที่บริเวณนํ้าตกทั้ง  3  แหง  ในอดีต
บริเวณตนนํ้าเปนปาธรรมชาติเปนสวนใหญและมีพืชไรเล็กนอย แต
ปจจุบันบริเวณตนนํ้าเปนปายางสวนใหญและพื้นที่ดานลางเปนนาขาว 
สวนนํ้าซับในอําเภอขุนหาญ  ทําการศึกษาทั้งหมด  7  บริเวณ ยังมีนํ้า
ไหลตลอดทั้งปมี  3  บริเวณ  คือ  บานซําข้ีเหล็ก บานสําโรงใหม และ
บานภูดินพัฒนา  และไมมีการไหลของน้ํา  4  บริเวณ  คือ  บานซํา
ตาโตง    บานชําเขียน  บานซําบันได  และบานซํา   บริเวณนํ้าซับที่
ใหญที่สุดคือ  บาานซําข้ีเหล็ก 

การปลูกยางในอําเภอขุนหาญ  ตําบลบักดองมีพื้นที่ปลูก
ยางพาราเพิ่มข้ึนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 91.08  รองลงมาตําบล
พราน  ตําบลกันทรอม  ตําบลหวยจันทรคิดเปนรอยละ 89.75 , 
89.04  และ 74.42  ตามลําดับ โดยเฉลี่ยแลวมีพื้นที่เพิ่มข้ึนคิดเปน
รอยละ 88.00 
 
4.2 การไหลของน้ํา 
 การไหลของน้ําในสวนยางพารา   การพังทลายของปา
ธรรมชาติมีนอยกวาสวนยางพาราเนื่องจากมีระบบรากหลายชั้นนํ้าจึง
กัดเซาะไดยาก 
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 การไหลของน้ําบริเวณธารน้ําไหลบริเวณน้ําตกซําไทร    
นํ้าตกหวยจันทร   และนํ้าตก  สําโรงเกียรติ  ในเขตอําเภอขุนหาญ  
จังหวัดศรีสะเกษ  ในอดีตมีนํ้าไหลตลอดทั้งป  แตปจจุบันมีนํ้าไหล
เฉพาะฤดูฝนเทานั้น 
 การไหลของน้ําบริเวณน้ําซับ  นํ้าซับบริเวณบานซําข้ีเหล็ก
ยังไหลตลอดทั้งปและมีขนาดใหญที่สุดที่สามารถนํามาใชประโยชนได
มาก  รองลงมาบานสําโรงใหมและบานภูดินพัฒนา  ตามลําดับ 
 
4.3 แนวทางในการแกไขปญหาใหเกิดความยั่งยืน  

การปลูกพืชแซมยางจะทําใหยางพาราเจริญเติบโตชาและให
ผลผลิตนอย  แตในความเปนจริงแลวการปลูกพืชแซมยางไมมีผล
ตอการเจริญเติบโตของตนยางพารา, ไมควรปลูกยางพาราบนพื้นที่
ตนนํ้า  เพราะจะทําใหดินถูกกัดเซาะ,  ทําเกษตร  4 ชั้นเปนการ

เลียนแบบธรรมชาต ิ
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

ควรศึกษาเอกสารอางอิงที่ละเอียดและหลากหลาย  เพื่อให
ไดขอมูลที่ถูกตองชัดเจนมากขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณ โครงการยุววิจัยยางพารา สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ใหทุนสนับสนุนในการทําโครงงาน 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรที่เอื้อเฟอสถานที่และ
อุปกรณในการทําโครงงาน 

นางสาวไสว อุนแกว  นางสาวนลินรัตน อินตะพันธ  
นางสาวนฤนาถ อุนแกว  นางสาวจันทรสุมาลี วันทะวงษ นายวิเศษ 
สินศิริ นายธวัชชัย บุญหนัก นางสาวพนม บุญโกฏิ  และ ดร.สม 
หมาย  วันสอน   ซ่ึงเปนที่ปรึกษาโครงงาน ไดใหคําปรึกษาแนะนํา
รวมทั้งแนวคิดที่เปนประโยชนเกี่ยวกับโครงงานการเปลี่ยนแปลง
แนวการไหลของน้ําจากการปลูกยางพารา บนเขตเทือกเขาพนมดง
รัก  อําเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบคุณรุนพี่และเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ทุกคนที่ใหคําแนะนําและกําลังใจในการดําเนินงาน  

ขอขอบคุณผูปกครองที่คอยใหคําปรึกษาใหกําลังใจและ
อํานวยความสะดวก เปนอยางดีตลอดระยะเวลาที่ดําเนินงาน จนทํา
ใหโครงงานนี้ประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทคัดยอ  
 

โครงงานมีดกรีดยางมีวัตถุประสงคเพื่อประดิษฐมีดกรีด
ยางที่สามารถกรีดยางพาราไดความยาวและความลึกสมํ่าเสมอทุก
คร้ังของการกรีด ไดออกแบบมีดกรีดยางขึ้น 3 แบบ มีดแบบที่ 1 
และ 2 ออกแบบใหมีรูปรางและหลักการทํางานคลายกับมีดปอก
ผลไม สวนแบบที่ 3 จะมีกรงเล็บ(เดือย) อยูบนใบมีด  ทดลองกรีด
โดยเกษตรกร 10 คน ชาย 5 คน หญิง 5 คน  พบวา มีดกรีดยาง
แบบที่พัฒนาขึ้นสามารถกรีดไดดีใกลเคียงกับมีดแบบเดิม (3-4 
มม.)  ใชเวลาในการกรีดเฉลี่ย 3.08-3.23 วินาทีตอตน  24.26- 
24.01 นาทีตอไร ของมีดกรีดยางแบบเดิม  เฉลี่ย 23.36 นาที และ 
23.86 นาทีตอไร ของยางพาราพันธุ RRIT 251 และพันธุ RRIM 
600 ตามลําดับ แตมีดแบบเดิมสามารถลับใบมีดไดงายกวามีดที่ได
พัฒนาข้ึน และผูใชพึงพอใจในระดับพอใช 3.71-3.57 คะแนน 

 
1. บทนํา 
 

การกรีดยางเปนหัวใจสําคัญของการประกอบอาชีพการ
ทําสวนยาง เพราะเปนทั้งศาสตรและศิลปที่มีสวนสําคัญยิ่งตอความ
อยูรอดและความสมบูรณแข็งแรงของตนยางพารารวมทั้งความ
ม่ันคงในการประกอบอาชีพการทําสวนยางพาราและความคุมคา
ในทางเศรษฐกิจของเกษตรกรดวย การมีเทคนิคในการกรีดยางจึง
เปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลกระทบถึงความสําเร็จของการประกอบ
อาชีพการทําสวนยาง   ดังน้ัน กอนทําการเปดกรีดยาง เกษตรกร
จึงจําเปนที่จะตองฝกทักษะการกรีดยางตามขั้นตอนอยางถูกตอง 
เพราะถากรีดหนายางไมดีอาจจะสงผลใหตนยางตนยางเปนแผล
ตะปุมตะปา กรีดซํ้าที่เดิมรอบที่ 2 และ3 อีกไมไดหรือหนายาง
อาจจะทรุดโทรมแหงตายได (สมดุล พวกเกาะ, 2551) 

เกษตรกรบางรายประสบปญหากับการกรีดหนายางที่มี
ความลึก-ตื้นตางกันเน่ืองจาก เกษตรกรจับและลงน้ําหนักที่ปลาย
มีดไมเทากันในการกรีดแตละคร้ังโดยการกรีดน้ันสวนใหญนิยมใช
มีดเจะบง (สมดุล  พวกเกาะ, 2551) ซ่ึงมีใหเลือกหลายขนาดในการ
กรีดบางครั้งอาจกรีดลงไปไมถึงเยื่อเจริญประมาณ 1 มิลลิเมตร ก็
ตองกรีดซํ้าซึ่งเปนการเสียเวลาในการทํางานหรือกรีดลงลึกเกินไป
จนถึงแกนของนํ้ายางจะทําใหยางพาราเสียหายไดจึงมีแนวคิดที่จะ
ประดิษฐมีดกรีดยางขึ้นมีลักษณะการทํางานคลายกับมีดปอก
เปลือกผลไม คือมีดกรีดยางสามารถกรีดหนายางที่มีความยาวและ
ความลึกที่สมํ่าเสมอกันทุกครั้ง 
 
 
 
 

 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 วัสดุและอุปกรณ  
       1.ใบมีด: เลือกเหล็กสตีล (steel) คุณภาพดีสําหรับทํา
ใบมีด  
      2.ดามจับ: มีสองสวน สวนบนใชเหล็กตัน สวนลางใช
เหล็กที่มีลักษณะกลวงสําหรับทําดามจับ  
      3.แผนยางกันลื่น: เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานปองกันการลื่น  
 
2.2 การออกแบบมีดกรีดยาง 
    จากการประเมินของชางพรอมกับผลการสรุปการ
ประเมินของผูสรางและทดสอบมาสรุปและวิเคราะหหาแบบที่
เหมาะสมแกการนํามาสรางมากที่สุดจากมีดกรีดยางทั้ง 4 แบบ 
สามารถสรุปไดดังน้ี  
       แบบที่ 1 สรุปวามีดกรีดยางในแบบน้ีไมสามารถกรีด
ยางพาราไดเน่ืองจากไมมีกรงเล็บ (เดือย) ไวสําหรับเจาะเขาไปใน
ทอนํ้ายางพาราจึงทําใหเกิดแผลมากกวาหนึ่งแผลและดามจับมี
นํ้าหนักเบาซึ่งทําใหตองออกแรงมากในขณะกรีดทําใหเกษตรกร
ปวดขอมือและเซนเซอรไมสามารถติดไดเน่ืองจากวงจรซับซอน  
       แบบที่ 2 สรุปวามีดกรีดยางในแบบน้ีไมสามารถกรีด
ยางพาราไดเน่ืองจากกินเปลือกยางมากกวาหนึ่งแผลและดามจับมี
นํ้าหนักเบาซึ่งทําใหตองออกแรงมากในขณะกรีดทําใหเกษตรกร
ปวดขอมือ 
       แบบที่ 3 สรุปวาพบวามีดกรีดยางในแบบนี้สามารถกรีด
ไดแตในขณะเดียวกันก็พบปญหาคือยากตอการลับใบมีดใหมีความ
คมและเกษตรกรยังแนะนําวาใหปรับแตงเดือย (กรงเล็บ) ใหส้ันลง
เพื่อไมใหเดือยเจาะเขาไปในแกนน้ํายางพารามากเกินไป 
  

2.2.1การพัฒนามีดกรีดยาง คร้ังท่ี 1  
 มีดที่ไดประดิษฐข้ึนครั้งแรกนั้นมีความยุงยากตอการลับ
ใบมีดใหมีความคม เน่ืองจากชองวางระหวางเดือยกับใบมีดมีขนาด
เล็กจึงยากตอการนําเอาหินเขาไปลับหรือปรับแตงกรงเล็บ(เดือย) 
ใหมีคม จึงไดพัฒนาใหใบมีดสามารถถอดได เพื่อใหสะดวกในการ
นําไปลับ โดยออกแบบใหใบมีดวางซอนกันอยู และมีนอตยึดอยู
ระหวางคอมีดกับปลายมีด 
    2.2.2 การพัฒนามีดกรีดยาง คร้ังท่ี 2 
การพัฒนามีดกรีดยางในครั้งที่ 1 น้ันพบวามีปญหาในการกรีด คือ 
เน่ืองจากกรงเล็บที่มี 2 อัน ซอนกันอยูน้ันไปขวางทางออกของเศษ
ยาง (เปลือกของตนยางที่กรีดออก) จึงไดพัฒนามีดกรีดยางครั้งที่ 2 
โดยการปรับใหใบมีดทั้งสองมีระยะหางที่เหมาะสม เพื่อใหเศษยางมี
ทางออกที่สะดวกยิ่งข้ึน แตใบมีดยังซอนกัน 
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จากการปรับปรุงและพัฒนามีดกรีดยางพบวา ในการ
ปรับปรุงมีดกรีดยางครั้งที่ 2 น้ันสามารถกรีดไดและมีสวนที่ควบคุม
ความลึกของรอยแผลได โดยมีดดานบนจะเปนฉากที่ประคองและ
ปองกันไมใหมีดกรีดลึกเกินไปจนถึงแกนยางพารา สวนใบมีด
ดานลางจะมีกรงเล็บ (เดือย) ไวสําหรับเจาะเขาไปในเปลือก
ยางพารา มีระยะหางของใบมีดที่เหมาะสมเพื่อใหเศษยางหลุดออก
งายข้ึน และใบมีดยังสามารถถอดได ซ่ึงทําใหการลับมีดทําได
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

 

 

 

  

 

รูปท่ี 1 ใบมีด 2 ใบที่พัฒนาข้ึนครั้งที่ 2 
   

 
2.3 การประดิษฐเคร่ืองเย็บแผนยางพารา 
  มีข้ันตอนการทํา ดังน้ี 

1. ตัดใบมีดออกจากดามจับ 

2. นําใบมีดที่ตัดแลวมาประกอบในใบมีดอีกใบที่ยังติด

อยูกับดามจับ 

3. เจาะรูบนใบมีดทั้งสอง แลวขันนอต เพื่อยึดใบมีดทั้ง

สองเขาดวยกัน 
  

2.4 การทดสอบประสิทธิภาพ 
ทําการทดสอบประสิทธิภาพของมีดกรีดยางพาราแบบที่ 4 
       1. ความลึกและความสม่ําเสมอของรอยแผลที่กรีด ซ่ึงได
กําหนดความลึกไวที่ 3 ม.ม.และ 4 ม.ม. ใหเกษตรกรจํานวน 10 
คนแบงเปนชาย 5 คนและหญิง 5 คน คนละ 5  ตนทดลองกรีด
ยางพาราพันธุ RRIM 600และพันธุ RRIT 251 แลววัดความลึกและ
ความยาวของรอยแผลที่กรีดจากนั้นจึงหาคาเฉลี่ยและบันทึกผล 
เน่ืองจากในหนึ่งวันยางพาราสามารถกรีดไดหน่ึงรอยแผลเทานั้น 
การทดลองกรีดจึงใชเวลาทั้งหมด 12 วัน โดยแบงเปน 6 วันแรก 
ทดลองกรีดดวยมีดแบบเดิมที่ความลึก 3 ม.ม. และ 4 ม.ม. และ 6 
วันหลังเปนการทดลองกรีดดวยมีดที่พัฒนาข้ึนที่ความลึก 3 ม.ม. 
และ 4 ม.ม.  
       2.  จากขอ 1 ทําการวัดปริมาณนํ้ายางที่ไดจากการกรีด
ที่มีความลึกตางกันคือ 3 ม.ม. และ 4 ม.ม. บันทึกผลและหาคา 
เฉลี่ย  
       3. จากขอ 1 จับเวลาเวลาในการทํางาน (ตอตน) ของ
เกษตรกรแตละคน บันทึกผลและหาคาเฉลี่ย คํานวณเวลาในการ
ทํางานตอไร จากเวลาของการทํางานตอตน เวลาที่ใชในการเดิน
จากตนหน่ึงไปยังตนหน่ึง แลวเปรียบเทียบเวลาในการทํางาน
ระหวางมีดแบบเดิมและแบบที่พัฒนาข้ึน  
       4. ทดสอบความสะดวกในการใชงานและความงายใน
การลับใบมีดใหมีความคมทดสอบโดยการใหเกษตรกรจํานวน 10 

คน ชาย 5 คน หญิง 5 คน ทําแบบประเมินหลังการใชมีดกรีดยาง
แบบเดิมและแบบที่พัฒนาข้ึน  
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1 ผลการประดิษฐมีดกรีดยาง 
   แบบที่ 1   

แบบที่ 1 จากการทดลองสรุปวามีดกรีดยางในแบบนี้ไม
สามารถกรีดยางพาราไดเน่ืองจากไมมีกรงเล็บ (เดือย) ไวสําหรับ
เจาะเขาไปในทอนํ้ายางพาราจึงทําใหเกิดแผลมากกวาหนึ่งแผลและ
ดามจับมีนํ้าหนักเบาซึ่งทําใหตองออกแรงมากในขณะกรีดทําให
เกษตรกรปวดขอมือและเซนเซอรไมสามารถติดไดเน่ืองจากวงจร
ซับซอน ดังรูปที่ 2 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2  มีดกรีดยางแบบที่ 1 
 

แบบที่ 2  
แบบที่ 2 จากการทดลองสรุปวามีดกรีดยางในแบบนี้ไม

สามารถกรีดยางพาราไดเน่ืองจากกินเปลือกยางมากกวาหนึ่งแผล
และดามจับมีนํ้าหนักเบาซึ่งทําใหตองออกแรงมากในขณะกรีดทําให
เกษตรกรปวดขอมือ 

 
แบบที่ 3  
แบบที่ 3 จากการทดลองสรุปวามีดกรีดยางในแบบนี้

สามารถกรีดไดแตในขณะเดียวกันก็พบปญหาในมีดกรีดยางแบบนี้
คือยากตอการลับใบมีดใหมีความคมและเกษตรกรยังแนะนําวาให
ปรับแตงกรงเล็บ (เดือย) ใหส้ันลงเพื่อไมใหเดือยเจาะเขาไปในแกน
นํ้ายางพารามากเกินไป ดังรูปที่ 3 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 มีดกรีดยางแบบที่ 3 
 
3.2 การปรับปรุงและพัฒนามีดกรีดยางครั้งท่ี 1 

ผลการปรับปรุงมีดกรีดยางครั้งที่ 1 
การทดสอบประสิทธิภาพของมีดกรีดยางที่พัฒนาข้ึนใน

คร้ังที่ 1 น้ัน เน่ืองจากกรงเล็บที่มี 2 อัน ซอนกันอยูน้ันไปขวางทาง
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ออกของเศษยาง (เปลือกของตนยางที่กรีดออก) จึงไดพัฒนามีด
กรีดครั้งที่ 2 ตอไป ดังรูปที่ 4     

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 มีดกรีดยางแบบที่ 3 ที่พัฒนาข้ึน 
 

 
3.3 ผลการปรับปรุงมีดกรีดยางครั้งท่ี2   
     จากการปรับปรุงและพัฒนามีดกรีดยางพบวา ในการ
ปรับปรุงมีดกรีดยางครั้งที่ 2 น้ันสามารถกรีดไดและมีสวนที่ควบคุม
ความลึกของรอยแผลได โดยมีดดานบนจะเปนฉากที่ประคองและ
ปองกันไมใหมีดกรีดลึกเกินไปจนถึงแกนยางพารา  
 

 
3.4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของการกรีด 
 
3.4.1ผลการควบคุมความลึกของการกรีด 

จากการทดสอบประสิทธิภาพของการกรีด พบวา มีด
กรีดยางที่ไดพัฒนาข้ึนในครั้งที่ 3 มีประสิทธิภาพในการกรีดมาก
ยิ่งข้ึน คือใบมีดสองอันที่ซอนกันอยูสามารถควบคุมความลึกของ
รอยแผลที่กรีดใหมีความสม่ําเสมอ และหนายางเรียบได ซ่ึงใบมีด
เอียงทํามุมกับคลองมีดมีขนาด 45 องศา  ถาตองการกรีดหนายางที่
มีความหนาก็ปรับโดยดึงใบมีดข้ึนและเม่ือตองการกรีดที่มีความบาง
ก็ปรับใบมีดลงแลวขันนอตใหแนนและสามารถถอดใบมีดออกมาลับ
ไดงายข้ึน 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 
 
ในขณะที่มีดแบบเดิมไมมีตัวควบคุม ความลึก ความ

หนาของเปลือกยางหากผูกรีดเผลออาจทําใหกรีดเขาไปถึงแกน
ยางพาราซึ่งอาจเกิดผลเสียตามมาในภายหลัง เม่ือกําหนดความลึก 
3 ม.ม. และ 4 ม.ม. พบวามีดกรีดยางแบบเดิมมีความลึกที่
คลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่กําหนดเฉลี่ยเปน 3.21 ม.ม. และ 4.14 ม.
ม.และเฉลี่ย 3.17 ม.ม. และ 4.16 ม.ม. ของยางพันธุ RRIT 251 
และพันธุ RRIM 600 ตามลําดับ สวนมีดกรีดยางแบบที่พัฒนาข้ึน มี
ความลึกเฉลี่ย 3.0 และ 4.0 ของพันธุยางทั้งสองชนิด ซ่ึงเปนไป
ตามตัวเลขที่กําหนด  ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 ตารางความลึกของมีดกรีดยางแบบที่1และแบบที่ 
              พัฒนาข้ึน 

 

3.4.2 วัดปริมาณนํ้ายางที่ได  
จากการทดลองกรีดเพื่อวัดปริมาณนํ้ายางที่ไดพบวา  

มีดกรีดยางที่พัฒนาข้ึน มีปริมาณนํ้ายางเฉลี่ยคือ 99 มล. และ 105 
มล. ของความลึก 4 ม.ม.  และคาเฉลี่ย 80 มล. และ 83 มล. ของ
ความลึก 3 ม.ม. ของยางพันธุ RRIT 251 และ พันธุ RRIM 600 
ตามลําดับ สวนมีดแบบเดิมมี พบวาที่ความลึก 4 ม.ม. มีปริมาณนํ้า
ยางเฉลี่ยคือ 92 มล. และ 90 มล. ที่ความลึก 3 ม.ม. มีปริมาณนํ้า
ยางเฉลี่ยคือ 79 มล. และ 78 มล.ของยางพันธุ RRIT 251 และ 
พันธุ RRIM 600 ตามลําดับ ที่ความลึก 4 ม.ม. เปนระดับที่มีดกรีด
เขาไปถึงทอนํ้ายางไดพอดี ซ่ึงทําใหไดปริมาณนํ้ายางมาก สวน
ความลึก 3ม.ม. มีดกรีดยางกรีดทําใหไดนํ้ายางปริมาณนอย 
3.4.3 ผลการประเมินระยะเวลาในการทํางาน  
     

1.4.3.1 เวลาในการกรีดตอตน  
จากการทดลองโดยกรีดยางพาราจํ านวน  5 ตน

กําหนดเวลาแลวเสร็จตอตนในเวลาประมาณ 10 วินาที  ยางพารา
เปนพันธุ RRIM 600 และ RRIT 251 มีอายุเทากันและอยูในพื้นที่
ใกลเคียงกัน จับเวลาขณะกรีดพบวามีดกรีดยางแบบที่พัฒนาข้ึนใช
เวลานอยกวามีดกรีดยางแบบเดิมเฉลี่ยที่ 3.23 วินาที จากการ
ทดลองกรีดพันธุ RRIT 251 และ 3.08 วินาที จากการทดลองกรีด
ดวยพันธุ RRIM 600 และแบบเดิมเฉลี่ยเวลาที่ใช ในการทดลอง
ดวยพันธุ RRIT 251 คือ 3.82 วินาที และจากการทดลองดวยพันธุ 
RRIM 600 เฉลี่ยเวลาที่ใชในการทํางาน คือ 3.34 วินาที โดย มีด
กรีดยางแบบที่พัฒนาข้ึนมีตัวรองรับใบมีดจึงสามารถควบคุมความ
หนา-บางของเปลือกยางได เกษตรกรไมตองเกรงวาจะกรีดลึก
เกินไปหรือบางเกินไป จึงควบคุมความหนาของเปลือกยางไมได  
เปนอุปสรรคในการกรีดและกรีดไดชากวามีดที่พัฒนาข้ึน    

ตารางที่ 1  ความลึกของรอยแผลที่กรีดระหวางมีดแบบเดิมและแบบที่พัฒนาขึน้
(มิลลิเมตร) 

ผูทดลอง 

แบบเดิม แบบที่พัฒนาขึน้ 
พันธุ RRIT 

251 
พันธุ RRIM 

600 
พันธุ RRIT 

251 
พันธุ RRIM 

600 

3 ม.
ม. 

4 ม.
ม. 

3 ม.
ม. 

4 ม.
ม. 

3 ม.
ม. 

4 ม.
ม. 

3 ม.
ม. 

4 
ม.
ม. 

1 3.0 4.2 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 
2 3.0 4.0 3.4 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 
3 3.5 4.2 3.0 4.1 3.0 4.0 3.0 4.0 
4 3.6 4.0 3.0 4.3 3.0 4.0 3.0 4.0 
5 3.5 4.5 3.0 4.0 3.0 4.3 3.0 4.0 
6 3.0 4.0 3.5 4.2 3.0 4.0 3.0 4.0 
7 3.0 4.3 3.6 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 
8 3.0 4.2 3.0 4.5 3.0 4.0 3.3 4.0 
9 3.5 4.0 3.2 4.5 3.2 4.0 3.0 4.0 
10 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 

คาเฉลี่ย 3.21 4.14 3.17 4.16 3.0 4.0 3.0 4.0 
SD. 0.27 0.17 0.24 0.21 0.07 0.11 0.01 0.0 
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หมายเหตุ : การทดลองนี้ผูทดลองฝกการใชมีดกรีดยางที่พัฒนาข้ึน
ใหมเพียง 5-6 คร้ังเทานั้น 
    

1.4.3.2 เวลาในการกรีดตอไร  
เน่ืองจากมีดแบบเดิมใชเวลาชาในการกรีดแตละครั้งจาก

การประเมินระยะเวลาการทํางานโดยเวลาที่ใชในการทํางานเฉลี่ย 1 
ไรของมีดแบบเดิมคือ 24.26 นาที และ 24.01 นาทีตอ 1ไร และมีด
แบบที่พัฒนาข้ึนเฉลี่ยเวลาการทํางาน คือ 23.36 นาที และ 23.86 
นาทีตอ 1ไร ของยางพาราพันธุ RRIT 251 และพันธุ RRIM 600 
ตามลําดับ ซ่ึงพื้นที่ทําการทดลองจํานวน 1 ไรมีการปลูกยางพารา
ประมาณ 75 ตน โดยเกษตรกรใชเวลาประมาณ 0.03 วินาทีในการ
กรีดยางหนึ่งตนและเฉลี่ยเวลาที่เกษตรกรเดินจากตนหน่ึงไปยังอีก
ตนหน่ึงใชเวลาประมาณ 0.02 วินาที   
 

3.4.4 ความสะดวกในการในการใชงานและความงายตอการลับ
ใบมีดใหมีความคม 
   จากการตอบแบบสอบถามของเกษตรกรจํานวน 10 คน 
พบวา รอยละ 100 เกษตรกรสวนใหญประเมินวามีดกรีดยาง
แบบเดิมสามารถใชงานไดสะดวกและงายตอการลับใบมีดใหมีความ
คมมากกวามีดแบบที่พัฒนาข้ึน เน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญคุนชิน
และชํานาญในการใชมีดแบบเดิมมากกวา สวนแบบที่พัฒนาข้ึนน้ัน
พบวารอยละ 90 เกษตรกรประเมินวาใชงานไดสะดวก รอยละ 10 
ประเมินวาใชงานไมสะดวก สําหรับการลับใบมีดใหมีความคม รอย
ละ 30 ประเมินวายากตอการลับใบมีด และรอยละ 70 ประเมินวา
งายตอการลับใบมีด เน่ืองจากการลับมีดในมีดแบบที่พัฒนาข้ึน
จําเปนตองถอดใบมีดออกมาลับซ่ึงมีความยุงยากกวามีดแบบเดิม 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

การประดิษฐมีดกรีดยาง ไดออกแบบ 3 แบบ โดยเลือก
แบบที่ 3 ในการประดิษฐ ซ่ึงมีขนาดเหมาะสม สามารถควบคุม
ความลึกของรอยกรีดได แตการลับมีดน้ันทําไดยากกวาแบบเดิม
เพราะบริเวณเดือย ที่อยูระหวางชองวางขนาดเล็ก ทําใหยากตอ
การที่จะนําหินลับมีดเขาไปแตงเดือยใหมีความคม จึงทําการพัฒนา
มีดกรีดยางขึ้นโดยมีใบมีดสองอันซอนกันอยู ซ่ึงดานลางจะเปน
เดือย เพื่อกรีดเขาไปในทอนํ้ายาง ใบมีดดานบนจะเปนตัวประคอง
หรือปองกันไมใหมีดกรีดลงลึกไปจนถึงแกนยางพารา เม่ือทดลอง
กรีดยางพาราพันธุ RRIT 251 และ RRIM 600 โดยเกษตรกร
จํานวน 10 คน ทดลองกรีดคนละ 5 คร้ัง ซ่ึงไดกําหนดความลึกที่ 3 
ม.ม.และ 4 ม.ม. พบวามีดที่พัฒนาข้ึนไดกําหนดความลึกที่ 3 ม.ม. 
วัดไดคาเฉลี่ยคือ 3.02 ม.ม.และกําหนดความลึก 4 ม.ม. วัดได
คาเฉลี่ยคือ  4.01 ม.ม. ซ่ึงใกลเคียงกันตามที่กําหนด  สวนมีด
แบบเดิมกําหนดความลึกที่ 3 ม.ม. วัดไดคาเฉลี่ยคือ  3.14 ม.ม. 
และกําหนดความลึกที่ 4 ม.ม. วัดไดคาเฉลี่ยคือ 4.07 ม.ม.ซ่ึง
คลาดเคลื่อนไมเปนไปตามที่กําหนด จากน้ันวัดปริมาณนํ้ายางที่ได
หลังการกรีดพบวา ที่ความลึก 3-4 ม.ม.ของยางพาราพันธุ RRIT 
251 และพันธุ RRIM 600 มีปริมาณนํ้ายางเฉลี่ยคือ 97 ม.ม. และ 
123 ม.ม. สวนความลึกที่ 0-1 ม.ม. พบวา มีคาเฉลี่ยเปน 82 ม.ม. 
และ 77 ม.ม.และเปรียบเทียบเวลาที่ใชในการทํางาน ซ่ึงมีดกรีดยาง
แบบที่พัฒนาข้ึนน้ันใชเวลานอยกวาเฉลี่ย 3.23 วินาที และ 3.08 

วินาที ตอตน เฉลี่ย  23.36 วินาที และ 23.86 วินาทีตอไร มีดกรีด
ยางแบบเดิม เฉลี่ย 3.82 วินาที และ 3.34 วินาที ตอตน เฉลี่ย 
24.26 วินาที และ 24.01 วินาทีตอไร ของยางพาราพันธุ RRIT 251 
และพันธุ RRIM 600 ตามลําดับ การกําหนดความลึกของมีดกรีด
ยาง ทําไดโดยการปรับใบมีดลงเม่ือตองการกรีดยางใหเปลือกมี
ความบาง และปรับใบมีดข้ึนเม่ือตองการกรีดยางที่มีความหนา 
สําหรับคนที่ไมเคยกรีดก็สามารถกรีดได  สวนเกษตรกรที่ชํานาญ
ในการกรีดมากแลว จึงยังไมคุนเคยกับมีดที่พัฒนาข้ึน ซ่ึงกอนการ
ทดลองเกษตรกรฝกความคุนเคยกับมีดเพียงแค 5-6 คร้ังเทานั้นแต
ก็สามารถใชเวลาในการกรีดนอยกวามีดแบบเดิม 

 
5. ขอเสนอแนะ 
 

ควรออกแบบใหสามารถมองเห็นกรงเล็บ (เดือย ) 
ในขณะที่กรีด เพื่อสะดวกในการกรีดยาง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบคุณโครงการยุววิจัยยางพารา (สกว.) ที่ใหทุน
สนับสนุนการทําโครงงานในครั้งน้ี ขอบคุณนายอิทธิ   ศรีมาธรณ 
ผูอํานวยการโรงเรียน ขุนหาญวิทยาสรรค คุณครูไสว อุนแกว วาที่
รอยตรีธวัชชัย บุญหนัก ที่ใหคําแนะนําและสนับสนุนในการจัดทํา
โครงงาน 
          ขอขอบคุณนายป ศรีเลิศ ชางผูใหคําแนะนําและชวย
ประดิษฐมีดกรีดยางและขอบคุณผูปกครองตลอดจนผูมีสวนรวมใน
การดําเนินงานเสมอมา สงผลใหงานโครงงานเรื่องมีดกรีดยาง
สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทคัดยอ  
 

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ
รางกายและจิตใจของนักเรียนที่กรีดยางพารา และศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใชกลุมตัวอยางนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 35 คน  ใชแบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (Thai GHQ-30 ) 
ของกรมสุขภาพจิต และแบบสอบถามทั่วไป  และแบบสังเกต
พฤติกรรม ผลจากการศึกษาพบวานักเรียนที่กรีดยางพารามีความ
ผิดปกติทางดานสุขภาพจิตคิดเปนรอยละ 40  นักเรียนที่ไมไดกรีด
ยางพาราคิดเปนรอยละ 20  โรคประจําตัวของนักเรียนที่กรีด
ยางพาราคิดเปนรอยละ 20 เทากับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่ไมได
กรีดยางพารามีผลการเรียนที่มากกวานักเรียนกรีดยางพารา 
 
1. บทนํา 
 

         ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีความสําคัญและ
ทํารายไดใหประเทศสูงสรางรายไดใหแกภาคเกษตรกร ภาคเอกชน
ไดจํานวนมาก อีกทั้งไทยยังเปนผูผลิตและผูสงออกยางพาราราย
ใหญของโลก  จากผลการสํ ารวจพื้นที่ปลูกยางใหม  พบวา 
สถานการณปจจุบันผลผลิตจากการกรีดยางพาราทั้งหมดเกษตรกร
แปรรูปจําหนายเปนยางแผนดิบประมาณ 20% จําหนายเปนยาง
กอนถวย ประมาณ 70% และจําหนายเปนนํ้ายางสดประมาณ  
10% ( สํานักประสานงานชุดโครงการวิจัย การพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพาราสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง, 2551) 

อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เปนอีกพื้นที่หน่ึงของ
ประเทศไทยที่ประชาชนสวนใหญมีอาชีพทําสวนยางพาราและสวน
หน่ึงของผูประกอบอาชีพทําสวนยางพารา เปนผูปกครองของ
นักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรคซ่ึงนักเรียนนอกจากตองเรียน
หนังสือในโรงเรียนแลว ยังเปนแรงงานสําคัญในการชวยเหลือ
ผูปกครองทําสวนยางพาราอีกดวย 

จากการสังเกต พบวานักเรียนในโรงเรียนขุนหาญหาญ
วิทยาสรรคที่มาโรงเรียนสาย และหลับในระหวางคาบเรียนเม่ือ
สอบถามก็พบวา นักเรียนที่ มีพฤติกรรมดังกลาว สวนใหญมี
ผูปกครองประกอบอาชีพทําสวนยางพารา และชวยผูปกครองกรีด
ยางพารา  ขอมูลที่ไดรับจากทะเบียนประวัติของนักเรียนโรงเรียน
ขุนหาญวิทยาสรรค  พบวา มีนักเรียนที่ชวยผูปกครองกรีด
ยางพารา อีกจํานวนมาก และจากการสัมภาษณ และเปรียบเทียบ
ผลการเรียน พบวา รุนพี่ที่กรีดยางพารา ก็สามารถทํากิจกรรรมการ
เรียนไดเปนอยางดี โดยไมสงผลกระทบตอการเรียนแตอยางใด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ดี สามารถสอบเขาเรียนในคณะที่คาดไว
ได ดังน้ันคณะผูจัดทําจึงสนใจที่ศึกษาวิถีชีวิตภาวะสุขภาพของ
นักเรียนที่ทําอาชีพกรีดยางพาราควบคูกับการเรียน วามีวิถีชีวิต
การใชชีวิตอยางไรเพราะวิถีชีวิตของนักเรียนที่ประกอบอาชีพสวน

ยางพารา เปนอาชีพที่ตองทํางานคอนขางหนักและตองมีความ
อดทนสูงพอสมควร ซ่ึงจะแตกตางจากนักเรียนที่ครอบครัวประกอบ
อาชีพอื่นๆทั้งพฤติกรรมการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
จัดสรรเวลาตางๆ ระเบียบวินัยในการใชชีวิต การผักผอนการออก
กําลังกาย ความเครียดจากการทํางาน ซ่ึงมีผลตอภาวะสุขภาพของ
นักเรียนที่ทําสวนยางพารา 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล 
เร่ิมสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนที่ชั้นมัธยม 

ศึกษาตอนปลายโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ทั้งหมด  1,077 คน 
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 โดยใชวิธีการสัมภาษณ และ
ทําการแบบสอบถามจากนักเรียนที่กรีดยางพาราโรงเรียนขุนหาญ
วิทยาสรรค พบวา กรีดประจํา 34 คน กรีดบางครั้ง 36 คน   

จากนั้นทําการสุมแบบอันตะภาคชั้น จํานวน 35 คน สุม
อยางงายไดนักเรียนที่ไมไดกรีดยางพารา 35 คน จากนักเรียนที่
ไมไดกรีดยางพารา 1,007 คน 

 

การเก็บขอมูล 
- เก็บขอมูลขอมูลสวนบุคคลของนักเรียนที่กรีดยางพารา

และไมไดกรีดยางพาราโดยใชแบบสอบถาม 
 - การเก็บขอมูลดานสุขภาพของนักเรียนที่กรีดยางพารา 

และแบบสอบถามทั่วไป จํานวน  35 คน และนักเรียนที่ก รีด
ยางพาราจํานวน 35 คน โดยใชแบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (Thai 
GHQ-30 )  

 - สอบถามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่กรีด
ยางพาราและไมกรีดยางพารา จากฝายวิชาการของโรงเรียน 

- ดําเนินการสัมภาษณผูปกครองนักเรียนที่กรีดยางพารา 
ทั้ง 35 คน 

-  ดําเนินการแจกแบบสอบถามครูที่ปรึกษาของนักเรียน
ที่กรีดยางพาราจํานวน 11 คน 

- ดําเนินการแจกแบบสังเกตพฤติกรรรมการเรียนให
เพื่อนรวมชั้นเรียนของนักเรียนที่กรีดยางพารา จํานวน 35 คนและ
ไมไดกรีดยางพารา จํานวน 35 คน 

 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1 จํานวนของนักเรียนที่กรีดยางพารา 
ผลการสํารวจนักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรคชั้น

มัธยมศึกษามัธยมปลาย จํานวน 1,077 คน พบวานักเรียนไมได
กรีด 1,007 คน และนักเรียนที่กรีดยางพารามีทั้งหมด 70 คนคิด
เปนรอยละ 6.49 ของนักเรียนทั้งหมด โดยแบงเปน 
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1. กรีดเปนประจํา 34 คน คิดเปนรอยละ 49.0 หญิง 23
คน ชาย 11 คน 

2. กรีดเปนบางครั้ง36 คน คิดเปนรอยละ 51.00 หญิง 
22คน ชาย14 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1 แผนภูมิวงกลมแสดงจํานวนนักเรียนที่กรีด 

ยางพารา 

 
รูปท่ี 2  แผนภูมิแสดงการกรีดยางพาราของนักเรียนมัธยมปลาย 

 

การประเมินแบบสอบถามสุขภาพทั่วไป  

จากการตอบแบบสอบถาม  พบวานักเรียนที่ก รีด

ยางพาราพบวามีโรคประจําตัว คิดเปนรอยละ 20 นักเรียนที่กรีด

ยางพารามีโรคประจําตัวคิดเปนรอยละ20 มีคาเทากันกับนักเรียน ที่

กรีดยางพารา และพบนักเรียนที่กรียางพารามีความผิดปกติ

ทางดานสุขภาพจิตคิดเปนรอยละ 40 สุขภาพจิตของนักเรียนที่ไม

กรีดยางพารามีความผิดปกติ  คิดเปนรอยละ 28 ซ่ึงนักเรียนที่กรีด

ยางพารามีคามากกวา จากการศึกษาพบวา นักเรียนที่กรีด

ยางพารามีชั่วโมงการนอนที่นอย จากการตอบแบบสอบถามพบวา 

กรีดยางเปนเวลา 1-2 ชั่วโมงคิดเปนรอยละ 31.14 กรีดยางเปน

เวลา 3-4 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 48.17 กรีดยางเปนเวลา 5 ชั่วโมง

ข้ึนไปข้ึนคิดเปนรอยละ 14.29 ซ่ึงนักเรียนรอยละ 60.00 ตอง การ

เวลาพักผอนเพ่ิมข้ึนและเหน่ือยลาจากการทํางานคิดเปนรอยละ 40  

ศาตราจารยเจอรเกน ซัลเลย นักวิจัยพฤติกรรมการนอน

หลับ วิทยาลัยแพทยรีเกนสเบิรก เปดเผยวา การอดนอนสงผล

กระทบเลวรายตอรางกาย จะทําใหประสิทธิภาพการจดจําลดลง 

และสงผลตอความเครียด  ดังน้ันควรนอนพักผอนอยางนอยคืนละ 

7 ชั่วโมง เพื่อความมีสุขภาพที่ดี 

 

รูปท่ี 3 แผนภูมิแสดงสุขภาพทั่วไปของนักเรียน 

พฤติกรรมการทํางานของนักเรียน 
การสํารวจพฤติกรรมการทํางานของนักเรียนทั้งสองกลุม

พบวา  นักเรียนที่กรีดยางพาราและนักเรียนที่ไมกรีดยาง พารามี

เวลาพักผอนเพียงพอรอยละ 48.57 เทากัน มีรายไดเพียงพอเทา 

กัน คือรอยละ 82.86 มีเวลาพักผอนไมเพียง พอรอยละ 51.43 

เทากัน นักเรียนที่กรีดยางพาราตองการเพิ่มเวลาพักผอนรอยละ 60 

และนักเรียนที่ไมกรีดยางตอง การเพิ่มเวลาพักผอน รอยละ 62.86  

ซ่ึงมากวาผูที่ตองกรีดยางพารา  สวนรายไดนักเรียนที่กรีด

ยางพาราไดจากการหาเองรอยละ 28.57 มีรายไดจากผูปกครอง

รอยละ 28.57  หารายไดเองและไดจากผูปกครอง รอยละ 42.86 

สวนนักเรียนที่ไมกรีดยางมีรายไดจากการหาเองรอยละ 20 มี

รายไดจากผูปกครองรอยละ 42.86  มีรายไดจากการหาเองและได

จากผูปกครอง รอยละ 37.14  นักเรียนที่กรีดยางพาราทํางานเปน

เวลา 1-2 ชม. รอยละ 37.14 ทํางานเปนเวลา 3-4 ชม.รอยละ 

54.29 ทํางานเปนเวลา 5 ชม.ข้ึนไปรอยละ 14.29 นักเรียนที่ไมกรีด

ยางพาราทํางานเปนเวลา 1-2 ชม. รอยละ 42.86 ทํางานเปนเวลา 

3-4 ชม. รอยละ 54.29ทํางานเปนเวลา 5 ชม.ข้ึนไปรอยละ 2.86 

นักเรียนที่กรีดยางพาราที่ทํางานใหกับนายจางรอยละ 14.29  

ทํางานใหกับผูปกครองรอยละ 82.86 สวนนักเรียนที่ไมกรีด

ยางพาราทํางานใหกับนายจางรอยละ 31.43 ทํางานใหกับ

ผูปกครองรอยละ 68.57 นักเรียนที่กรีดยางมี ความเหนื่อยลาจาก

การทํางานรอยละ 40 ไมเหน่ือยลาจากการทํางานรอยละ 60  

นักเรียนที่ไมกรีดยางมีความเหนื่อยลาจากการทํางาน รอยละ 

31.43 ไมเหน่ือยลาจากการทํางานรอยละ 68.57 และนักเรียนที่ไม

กรีดยาง พาราทํางานในชวงเวลากลางคืนรอยละ 22.86  ทํางาน

ในชวงกลางวันรอยละ 77.14 
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พฤติกรรมดานครอบครัวของนักเรียน 

การสํารวจพฤติกรรมดานครอบครัวของนักเรียนทั้งสองกลุม

พบวานักเรียนที่กรีดยาง อาศัยอยูกับพอแมรอยละ 71.43 อาศัยอยู

กับตายายรอยละ 25.71 อาศัยอยูกับญาติรอยละ 2.86  สวน

นักเรียนที่ไมกรีดยางอาศัยอยูกับพอแมรอยละ 71.43 อาศัยอยูกับ

ตายายรอยละ 22.86 อาศัยอยูกับญาติรอยละ 5.71 นักเรียนที่กรีด

ยาง ไดรับความอบอุนเพียงพอรอยละ 80ไดรับความอบอุนไม

เพียงพอ 17.14 สวนนักเรียนที่ไมกรีดยาง ไดรับความอบอุน

เพียงพอรอยละ 80.00 ไดรับความอบอุนไมเพียงพอรอยละ 17.14 

นักเรียนที่กรีดยางมีเงินเก็บรอยละ 74.29 ไมมีเงินเก็บรอยละ25.71 

นักเรียนที่ไมกรีดยางมีเงินเก็บรอยละ 68.57 ไมมีเงินเก็บรอยละ 

31.43 และนักเรียน ทั้งสองกลุมความภาคภูมิใจในการชวยงาน

ผูปกครองรอยละ 100 เทากัน 

 

 

รูปท่ี 4 แผนภูมิแสดงพฤติกรรมดานการทํางานพฤติกรรมดาน

ครอบครัว 

 

พฤติกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน 
พฤติกรรมการเรียนจากการสังเกต ของเพื่อนในชั้นเรียน

ของนักเรียนที่กรีดยางพาราและไมกรีดยางพารา  พบวานักเรียนที่
กรีดยางพาราสวนใหญน่ังบริเวณหลังหอง คิดเปนรอยละ51.43 
รองลงมาคือหนังหนาหอง  ความถี่ในการขาดหรือลาโรงเรียน 1-2 
คร้ัง ตอเดือนคิดเปนรอยละ 2.86 ขาดหรือลา 3-4 คร้ังตอเดือนและ
ความถี่ในการขาดลา มากกวา 4 คร้ัง  ตอเดือน  คิดเปนรอยละ
14.29  นักเรียนที่ไมกรีดยางพารามีความถี่ในการขาดเรียน 1-2 ตอ
เดือนมากที่ สุด คิดเปนรอยละ  91.43 สวนนักเรียนที่ไมกรีด
ยางพาราสวนใหญจะน่ังบริเวณหนาหองคิดเปนรอยละ 48.57 และ
น่ังหลังหองนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 11.43   นักเรียนที่กรีดยาง 
พาราสวนใหญไม เขาพบ ครูที่ป รึกษาคิดเปนรอยละ  85.71 
นักเรียนที่ไมกรีดยางพาราเขาพบครูที่ปรึกษาคิดเปนรอยละ 100  
การเขารวมกิจกรรมในโรงเรียน นักเรียนที่กรีดยาง พาราเขารวม
กิจกรรมทุกครั้งคิดเปน รอยละ 8.57 และเขารวมกิจกรรมเปน
บางครั้งคิดเปนรอยละ 57.14 และเขารวมกิจกรรมนอยหรือไมเคย
เขารวมกิจกรรมเลย คิดเปนรอยละ 37.14   การหลับในคาบเรียน
นักเรียนที่กรีดยางพาราพบวา ไมเคยหลับระหวางคาบเรียน คิด

เปนรอยละ  51.43  พบวาหลับบอยมาก คิดเปนรอยละ 31.42 นก
เรียนที่ไมกรีดยาง พารา พบการเคยหลับในคาบเรียนคิดเปนรอยละ 
71.00   และหลับในคาบเรียนนอยคิดเปนรอยละ 42.82 

 
รูปท่ี 5 พฤติกรรมในชั้นเรียนของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
จากการขอผลการเรียนจากฝายวิชาการพบวานักเรียนที่

กรีดยางพารามีผลการเรียนระดับดีมากคิดเปนรอยละ48.57  ผล
การเรียนระดับดี คิดเปนรอยละ28.57 และมีผลการเรียนระดับปาน
กลางคิดเปนรอยละ22.57  นักเรียนที่ไมกรีดยางพารามีผลการเรียน
ระดับดีมากคิดเปนเปนรอยละ 43.99   ผลการเรียนระดับดี 27.11
และมีผลการเรียนระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 28.9 ซ่ึงผลการ
เรียนของนักเรียนที่กรีดยางพาราในระดับดีมาก มีคามากกวา
นักเรียนที่ไมกรีดยางคิดเปนรอยละ 4.58   ระดับผลการเรียนดีของ
นักเรียนที่กรีดยางมีคาที่มากกวาและผลการเรียนของนักเรียนที่
กรีดยางพารา และผลการเรียนระดับปานกลางนักเรียนที่กรีด
ยางพารามีคามากกวานักเรียนที่กรีดยางพารา 6.33 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

ดําเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง นักเรียนที่กรีดยางพารา จํานวน 35 คน และกลุมตัวอยาง
นักเรียนที่ไมกรีดยางพารา จํานวน 35 คน ใชแบบ สอบถาม
สุขภาพทั่วไป (Thai GHQ-30 )แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต
พฤติกรรม 

1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากการศึกษาพบ วา
นักเรียนทีกรีดยางพารา มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับดีมากคิดเปน
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รอยละ 48.57  ซ่ึงมากกวานักเรียนที่ไมกรีดยางพารารอยละ 4.58 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่กรีดยางพาราในระดับดี คิด
เปนรอยละ 28.57สวนนักเรียนที่ไมกรีดยางพารา คิดเปนรอยละ 
27.11 ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนในระดับดี มากกวานักเรียนที่ไม
กรีดยางพารา และผลการเรียนในระดับปานกลาง นักเรียนที่กรีด
ยางพารามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปานกลางคิดเปนรอยละ 
28.9  นักเรียนที่ไมกรีดยางคิดเปนรอยละ 28.9   

2. ดานสุขภาพ พบวานักเรียนที่กรีดยางพารามีโรค
ประจําตัวคิดเปนรอยละ 20 ซ่ึงเทากันกับนักเรียนที่ไมกรีดยางพารา
และจากการประเมินสุข ภาพจิตพบวานักเรียนที่กรีดยางพารามี
ความผิดปกติทางดานสุขภาพจิตคิดเปนรอยละ 40 นักเรียนที่ไม
กรีดยางพาราคิดเปนรอยละ 28 จากตอบแบบ สอบถามพบวา 
นักเรียนที่กรีดยางพารา มีชั่วโมงการนอนที่นอย ซ่ึงนักเรียนที่กรีด
ยางพารา ตองทํางานในชวงกลางคืน เปนระยะเวลา 3-4 ชั่วโมง
มากที่ สุด นักเรียนสวนใหญตองการเวลาพักผอนเพิ่มมากขึ้นรอย
ละ 60 และรูสึกเหน่ือยลาจากการทํางานคิดเปนรอยละ 40   

ศาตราจารยเจอรเกน ซัลเลย  2548 พบวานักวิจัย 
เปดเผยวา การอดนอนสงผลกระทบเลวรายตอรางกาย จะทําให
ประสิทธิภาพการจดจําลดลง และอาจใหเกิดความเครียดที่สะสม 
ดังน้ันควรนอนพักผอนอยางนอยคืนละ 7 ชั่วโมงเพื่อความมี
สุขภาพที่ดี 

3. ดานครอบครัว  พบวานักเรียนที่กรีดยางพาราสวน
ใหญอาศัยอยูกับพอแมคิดเปนรอยละ 71.43 ซ่ึงจากการสัมภาษณ
และการตอบแบบสอบ ถาม  นักเรียนสวนใหญไดรับความอบอุน
จากผูปกครอง  คิดเปนรอยละ 80  ดังจะเห็นไดวา ผูปกครองของ
นักเรียนที่กรีดยางพาราใหความสําคัญในการดูแลเลี้ยงดูนักเรียน
เปนอยางดี จึงเปนแรงสําคัญที่ทําใหนักเรียนที่กรีดยางมีแรงกระตุน
ในการทํางานและการเรียน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรคร้ังน้ีจะประสบ
ความสําเร็จไมไดถาขาดคําแนะนํา  กําลังใจ  กําลังกายและกําลัง
ทรัพย  ขอขอบคุณโครงการยุววิจัยยางพารา (สกว.) ที่ใหทุน
สนับสนุนการทําโครงงานในครั้งน้ี ขอบคุณนายอิทธิ   ศรีมาธรณ 
ผูอํานวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค คุณครูไสว อุนแกว คุณครู
พนมบุญ โกฎิ คุณครูโคมเพชร ธรรมโกศล และคุณครู กิจชัย เรือง
ศรี ที่ใหคําแนะนําและสนับสนุนในการจัดทําโครงงาน 

 ขอขอบคุณนักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรคที่ให
ความรวมมือในการใหขอมูลในการศึกษาในครั้งน้ีและขอบคุณ
ผูปกครองตลอดจนผูมีสวนรวมในการดําเนินงานเสมอมา สงผลให
งานโครงงานเรื่องการศึกษาสุขภาพจิตและวิถีชีวิตของนักเรียนที่
กรีดยางพาราโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค อําเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ  
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บทคัดยอ  
 

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงคหาสูตรนํ้าสกัดจากตะไครหอม
สําหรับใชทากันยุงขณะกรีด โดยทดลองเพื่อเลือกสูตรสารสกัดจาก
ตะไครหอมที่ดีที่สุด 3 สูตร ผลการทดลองสูตรที่ดีไมมียุงเกาะ คือ 
สูตรที่ 1 นํ้า 2.5 ลิตร ตะไครหอม 300 กรัม สูตรที่ 2 นํ้า 2.5 ลิตร 
ตะไครหอม 250 กรัม และสูตรที่ 3 นํ้า 2.5 ลิตร ตะไครหอม 200 
กรัม ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูทดลองใชสูตรที่ 1 มีความ

พึงพอใจมากที่ สุด ( =2.72) และยาทากันยุงในทองตลาดมี
ระยะเวลาในการกันยุงไดนานกวาสารสกัดจากตะไครหอมเฉลี่ย
เทากับ 3.12- 5.11 ชั่วโมง  

 
1. บทนํา 
 

 ปจจุบัน ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่
สามารถทํารายไดจากการสงออกเปนอันดับสองรองจากขาว 
ประเทศไทยเปนผูผลิตยางธรรมชาติอันดับหน่ึงของโลก และยังเปน
ผูสงออกยางพาราที่สําคัญรายหนึ่งของโลกดวย ซ่ึงสามารถนํา
รายได เขาสูประเทศในแตละปเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมที่จะ
สูงข้ึนเร่ือยๆ  จากป  พ.ศ.2543  ที่มีมูลคาการสงออกยางพารา
เทากับ 2, 116,000 ตัน และไดเพิ่มข้ึนเปน 2,771,000 ตัน ในป 
พ.ศ.2549 (สถาบันวิจัยยางพารา 2549)   

แมวาการปลูกยางพาราจะสรางรายไดใหแกประเทศและ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราเปนจํานวนมาก แตพบวาในการปลูก
และกรีดยางพารานั้นตองประสบกับปญหาตางๆมากมายที่สงผล
กระทบตอตนยางพาราและเกษตรกรที่ปลูกยางพารารวมถึงปญหา
การถูกยุงกัดของเกษตรกรซึ่งสงผลทําใหเกิดโรคตางๆตามมา เชน 
โรคไขมาลาเรีย โรคไขปวดขอยุงลาย และโรคไขเลือดออก เปนตน  
ดังน้ันเราจึงคิดหาวิธีที่จะชวยหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดในขณะการ
กรีดยางพาราโดยการนําสมุนไพรในทองถ่ินที่มีสรรพคุณในการไล
ยุง มาสกัดใชทาผิวหนังเพื่อชวยหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดของ
เกษตรกรที่กรีดยางพารา ซ่ึงจากการศึกษาพบวามีสมุนไพรใน
ทองถ่ินหลายชนิดที่มีสรรพคุณในการไลยุง เชนตะไครหอม เปลือก
สม ใบกะเพรา ใบยูคาลิปตัส และใบมะกรูด เปนตน 

ซ่ึงสมุนไพรแตละชนิดมีประสิทธิภาพในการไลยุงตางกัน 
และสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพในการไลยุงมากที่สุด คือ ตะไครหอม 
ดังน้ันเราจึงเลือกนําตะไครหอมมาสกัดเปนสารไลยุง โดยจะศึกษา
เปรียบเทียบความเขมขนระหวางปริมาณนํ้ากับตะไครหอม และ
เปรียบเทียบนํ้าที่สกัดไดในแตละชวง ซ่ึงอาจมีความเขมขนตางกัน
และสงผลตอการนําไปใชไลยุง 
 
 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

การออกแบบ 
โครงงานนี้ไดออกแบบและประดิษฐอุปกรณที่ใชในการ

กลั่นตะไคร ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 อุปกรณที่ใชสกัดตะไครหอม 
วิธีทํา 
1. นําปบมาลางทําความสะอาดแลวทุบบริเวณปากปบใหกลมเพื่อ
ใชรองรับกระทะ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 
 
2. เจาะดานขางปบ 2 ขาง เพื่อใชมัดลวดตรึงกระบอกไมไผซ่ึงใช
เปนรองสงนํ้าที่ไดจากการสกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 
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3. ตัดกระบอกไมไผเหลาใหบริเวณปลายแหลมเพื่อเปนรองสงนํ้าที่
ไดจากการสกัดออกนอกปบ 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 
 
4.นําตะไครไปลางน้ําใหสะอาดแลวนําไปหั่นเปนชิ้นยาวประมาณ 8 
เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 
 
5. นําตะไครและน้ําใสลงไปในปบ 
 
 
 
  
 
 

รูปท่ี 6 
 
6. นํากระทะวางไวบนปบ เติมนํ้าใหเต็มกระทะ จากนั้นใชดิน
เหนียวปดรอยตอระหวางกระทะกับปบใหสนิทแลวนําไปตั้งบนเตา
ไฟ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 
 
สูตรที่ใชในการทดลอง 
 สูตรที่ 1 นํ้า 2.5 ลิตร ตะไครหอม 300 กรัม 
 สูตรที่ 2 นํ้า 2.5ลติร ตะไครหอม 250 กรัม 
 สูตรที่ 3 นํ้า 2.5ลติร ตะไครหอม 200กรัม 
 สูตรที่ 4 นํ้า 2.5ลติร ตะไครหอม 150กรัม 
 สูตรที่ 5 นํ้า 2.5ลติร ตะไครหอม 100กรัม 

แตละสูตร เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกันยุงและ
เปรียบเทียบสารสกัดที่ไหลออกมากอนและหลัง ซ่ึงอาจมีผลตอยุง  
 
ขั้นตอนการทดลอง 
 

เลือกหองท่ีใชในการทดลอง 
              เลือกหองเก็บบอรดโครงงานและอุปกรณโครงงานของ
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค ซ่ึงเปนหองที่มีความแออัดและเหมาะ
สําหรับเปนที่อยูอาศัยของยุง 
 
 
 
 
 
 
 
                             รูปท่ี 8 หองที่ใชทดลอง 
 

เลือกเวลาที่เหมาะสมในการทดลอง 
       เวลาที่เลือกทําการทดลองคือ 19.00 น.- 00.30 น. ซ่ึง
เปนเวลาที่บริเวณหองทดลองมียุงเปนจํานวนมาก 
 

ทดลองทาสารสกัดจากตะไครหอมในหองทดลอง 
        ทําการทดลองโดยใหผูจัดทําโครงงาน 1 คน คือ นาย
มนตรี ศรีมูล ไปน่ังในหองทดลองโดยเลือกมุมที่มีความแออัด และมี
ไฟที่สลัว  แลวทําการทดลอง โดยนับจํานวนครั้งที่ยุงเกาะ เร่ิมจาก
ไมไดทาสารสกัด แลวบันทึกผลวามียุงมาเกาะผิวหนังกี่คร้ัง ในชวง
เวลา 2 นาที4 นาที 6นาที 8 นาที 10นาทีและ12 นาที เพื่อ
เปรียบเทียบกอนและหลังทาสารสกัดวามีความแตกตางกันอยางไร 
จากนั้นจึงเร่ิมทาสารสกัดในสูตรตางๆเพื่อเปรียบเทียประสิทธิภาพ
ของสารสกัดในแตละสูตร และเปรียบเทียบวาสารสกัดที่ไดจากการ
กลั่นในชวงแรกและหลังวามีผลตอการปองกันยุงหรือไม ทําการ
ทดลองเชนน้ี 5 คร้ังแลวนําผลการทดลองที่ไดทั้ง 5 คร้ังไปหา
คาเฉลี่ย เพื่อเลือก 3สูตรที่ดีที่สุดไปใหผูทดลองใชจริง 
 

ประเมินความพึงพอใจจากผูใชจริง 
ประเมินความพึงพอใจโดยใหผูทดลองใชจํานวน10

คนทาสารสกัดจากตะไครหอมทั้ง 3 สูตรที่ไดจากการทดลองใน
หองทดลองใหทั่วผิวหนังบริเวณแขนและขาแลวเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของสารสกัดทั้ง 3 สูตรนําผลที่ไดจากทั้ง 10 คนบันทึก
ลงในตารางบันทึกผลการทดลองแลวหาคาเฉลี่ยเพื่อนําสูตรที่ผู
ทดลองใชพึงพอใจมากที่ สุดไปเปรียบเทียบกับยาทากันยุงใน
ทองตลาด 
 

เปรียบเทียบระยะเวลาในการกันยุงระหวางสารสกัดจาก
ตะไครหอมสูตรที่ดีท่ีสุดกับยาทากันยุงในทองตลาด 

เปรียบเทียบระยะเวลาในการกันยุงระหวางสารสกัดจาก
ตะไครหอมสูตรที่ดีที่สุดกับยาทากันยุงในทองตลาดโดยใหผูทดลอง 
ใชจํานวน 10 คน อยูในหองเดียวกัน จากนั้นเร่ิมจับเวลาในการกัน
ยุงตั้งแตทาสารสกัดจากตะไครหอมและยาทากันยงุในทองตลาด
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เสร็จและจะหยุดเวลาเมื่อมียุงตัวแรกมาเกาะหรือกัดผิวหนังบริเวณ
ที่ทาจากนั้นนําผลที่ไดจากผูทดลองใชทั้ง 10 คนบันทึกลงในตาราง
บันทึกผลการทดลองเพื่อนําผลที่ไดไปหาคาเฉลี่ย 

 
3. ผลการทดลอง 
 

ประสิทธิภาพในการปองกันยุงของสารสกัดจากตะไครหอม   
  จากการทดลองทาสารสกัดจากตะไครหอมซึ่งมีทั้งหมด 
5 สูตร พบวาสารสกัดจากตะไครหอม 3 สูตรที่ดีที่สุดในการทดลอง
คือ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 เน่ืองจากมีจํานวนครั้งที่ยุงเกาะ
เฉลี่ยเทากัน คือ 0 คร้ัง และจากการเปรียบเทียบสารสกัดที่ไดจาก
การกลั่นที่ไหลออกกอนและหลัง พบวาทั้ง 3 สูตรขางตนไมแตกตาง
กัน แตในสูตรที่ 4 และ 5 สารสกัดจากตะไครหอมที่กลั่นได จาก 
100 มิลลิลิตรที่ 2 มีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งการเกาะของยุงนอยที่สุด 
 

ตารางท่ี 1 คาเฉลีย่จํานวนครั้งการเกาะของยุงจากการทดลอง 5  
              คร้ัง 

 
ความพึงพอใจของผูใชสารสกัดจากตะไครหอม 

 จากการทดลองในหองทดลองพบวาสูตรที่ดีที่สุด 3 สูตร 
คือสูตรที่ 1 สูตรที่ 2 และสูตรที่  3 ดังน้ัน นําทั้ง 3 สูตร ไปทดลอง
กับผูใชจริงจํานวน 10 คน ประเมินความพึงพอใจ พบวาสูตรที่ 1 มี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 (  = 2.72) ซ่ึงรายการประเมินสวนใหญมีระดับความพึงพอใจ
มาก ยกเวนรายการประเมินไมเหนียวเหนอะหนะ มีระดับความพึง
พอใจปานกลาง 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชสาร 
        สกัดจากตะไครหอม 
 
 
 
 
 

ความพึงพอใจระหวางสารสกัดจากตะไครหอมสูตรที่ดีท่ีสุด
กับยาทากันยุงในทองตลาด 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางสารสกัดจาก
ตะไครหอมสูตรที่ดีที่สุดคือสูตรที่ 1 กับยาทากันยุงในทองตลาด 
จากผูทดยลองใชจํานวน 10 คน พบวยา ผูทดลองใช พึงพอใจยา
ทากันยุงในทองตลาดมากกวาสารสกัดจากตะไครหอมในสูตรที่ 1 
เกือบทุกรายการ ยกเวนรายการประเมินไมระคายเคืองผิวหนัง 
 
ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชสารสกัดจาก 
    ตะไครหอมสูตรที่ดีที่สุดกับยาทากันยุงในทองตลาด 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ระยะเวลาในการกันยุงระหวางสารสกัดจากตะไครหอมสูตรที่
ดีท่ีสุดกับยาทากันยุงในทองตลาด 
 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาในการปองกันยุงระหวาง
สารสกัดจากตะไครหอมสูตรที่ 1 กับยาทากันยุงในทองตลาด จากผู
ทดลองใชจํานวน 10 คน ปรากฏวายาทากันยุงในทองตลาด มี
ระยะเวลาในการกันยุงไดยาวนานกวาสารสกัดจากตะไครหอมเฉลี่ย
เทากับ 5.11,3.12 ชั่วโมงตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการกันยุงระหวางสารสกัด 
              จากตะไครหอมสูตรที่ดีที่สุดกับยาทากันยุงในทองตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

จากการทดลองทาสารสกัดจากตะไครหอมทั้ง 5 สูตรใน
หองทดลองพบวา สูตรที่1สูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 มีประสิทธิภาพใน

 
สูตร 

รวมคาเฉลี่ยจากการทดลอง 5 คร้ัง 
100 
ม.ล.
แรก 

100 ม.ล 
ที่ 2 

100 ม.ล 
ที่ 3 

100 ม.ล 
ที่ 4 

100 ม.ล ที่ 
5 

1 0  0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
4 0.50  0.46 0.56 0.73 0.63 
5 0.53 0.50 0.60 0.73 0.56 
ไมทา 8.77 
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การกันยุงมากที่สุด และมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งที่ยุงเกาะเทากันคือ 0 
คร้ัง จึงนําสารสกัดจากตะไครหอมทั้ง 3 สูตรไปทดลองกับผูใชจริง 
จํานวน 10 คน พบวาสูตรที่ 1 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

( = 2.72) ทั้งน้ีอาจเกิดจากสารสกัดจากตะไครหอมในสูตรที่ 1 มี
ความเขมขนมากกวาสูตรอื่นๆจึงทําใหมีประสิทธิภาพในการ
ปองกันยุงไดดี 
 จากการนําสูตรที่ดีที่สุดของสารสกัดจากตะไครหอม คือ 
สูตรที่ 1 ไปเปรียบเทียบกับยาทากันยุงในทองตลาด จากผูทดลอง
ใช จํานวน 10 คน พบวา ยาทากันยุงในทองตลาด มีระดับความพึง
พอใจจากผูทดลองใช มากกวาสารสกัดจากตะไครหอม มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 2.72และสารสกัดจากตะไครหอมมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.5
เน่ืองจากยาทากันยุงที่มีขายในทองตลาดมีประสิทธิภาพในการกัน
ยุงไดยาวนานกวา สะดวกตอการใช และเก็บรักษาไดยาวนาน แต
สารสกัดจากตะไครหอมถาภาชนะที่บรรจุปดไมสนิทจะทําให
ประสิทธิภาพในการปองกันยุงลดนอยลง 
 จากการเปรียบเทียบระยะเวลาในการกันยุงระหวางสาร
สกัดจากตะไครหอมสูตรที่ 1กับยาทากันยุงในทองตลาด จากผู
ทดลองใช 10 คน พบวา ยาทากันยุงในทองตลาดมีระยะเวลาในการ
ปองกันยุงไดยาวนานกวาสารสกัดจากตะไครหอมเฉลี่ยเทากับ 5.11
และ 3.12 ชั่วโมง ตามลําดับแมวาสารสกัดจากตะไครหอมจะมี
ระยะเวลาในการกันยุงไดนอยกวายาทากันยุงตามทองตลาด แต
เม่ือเปรียบเทียบกับระยะเวลาในการกรีดยางพาราของเกษตรกร 1 
คน ตอ 10 ไร ใชระยะเวลาเฉลี่ยประมาณคนละ 2 ชั่วโมง ดังน้ัน
สารสกัดจากตะไครหอม จึงมีระยะเวลาเพียงพอในการปองกันยุง
ขณะกรีดยางพาราของเกษตรกร อีกทั้งยังสกัดมาจากสมุนไพรตาม
ธรรมชาติ จึงสามารถใชทาผิวหนาเพื่อปองกันยุงได โดยไมระคาย
เคืองตอผิวและไมมีสารเคมีตกคางในรางกาย 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. สามารถนําสารสกัดจากตะไครหอมบรรจุในกระบอก
สเปรย แลวฉีดใสชุดที่ใชสวมกรีดยางพารา เพื่อกันยุงได 
 2. ควรปดฝาขวดที่ใชบรรจุนํ้าสกัดจากตะไครหอมให
สนิท  เพื่อปองกันการระเหยของสารสกัด  เพราะอาจทําให
ประสิทธิภาพในการไลยุงลดลงได 
 3. สามารถแปรรูปจากสารสกัดเปนอยางอื่น เชน ทําเปน
เจล ทําเปนโลชั่นกันยุง เปนตน 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 

การจัดทําโครงงานในครั้งน้ี ขอขอบคุณโครงการยุววิจัย
ยางพารา (สกว .) ที่ใหทุนสนับสนุนการทําโครงงานในครั้ง น้ี 
ขอบคุณนายอิทธิ   ศรีมาธรณ ผูอํานวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยา
สรรค คุณครูไสว อุนแกว คุณครูนายวิเศษ สินศิริคุณครูจันทรสุมาลี 
วันทะวงษคุณครูนิดาพร สุธัญญรัตน ที่ใหคําแนะนําและสนับสนุน
การจัดทําโครงงาน 

 ขอขอบคุณเกษตรกรสวนยางพาราที่ใหความรวมมือใน
การใหขอมูลการศึกษาครั้งน้ีและขอบคุณผูปกครองตลอดจนผูมี

สวนรวมในการดําเนินงานเสมอมา สงผลใหงานโครงงานเรื่องสาร
สกัดจากตะไครหอมกันยุงสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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การเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตรในการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora botryose  chee 
 

นฤมล  สินธุรัตน*, สุดเขตต สินธุรัตน, พิศมัย เมืองจันทร, ณัฐณิชา โทลา และเกียรติศักดิ์ ศรีเสาร 
โรงเรียนกันทรารมณ  อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 

*Email: Tanawinsin@gmail.com  
 

บทคัดยอ  
 

โครงงานวิจัยนี มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิ 
ภาพ ตนทุน และสารพิษตกคางในใบยางพารา ในการกําจัดเชื้อรา 
Phytophthora ดวยวิธีชีวภาพ  ผลการทดลองไดวา วิธีที่เหมาะสม
ในการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora มากที่สุดคือ การใชนํ้าหมัก
ชีวภาพสูตรกลวยนํ้าวา+กากน้ําตาล เพราะมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
ซ่ึงมีเปอรเซ็นการยับยั้ง 77.78%  มีตนทุนการผลิตต่ํา  0.12 บาท
ตอตน  และมีความปลอดภัยตอการใชงานมากที่สุดเน่ืองจากไมมี
สารพิษตกคางในใบยางพารา 
 
1. บทนํา 
 

ยางพาราถือวาเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่ิงแวดลอมและเศรษฐกิจไทย  ประเทศไทยเปน
ประเทศที่อยูบริเวณจุดศูนยสูตร มีฝนตกชุก ซ่ึงเหมาะแกการปลูก
ยางพารา  แตผลเสียที่ตามมาจากฝนที่ตกชุก คืออากาศชื้นซ่ึงเปน
แหลงเพาะพันธุเชื้อรา Phytophthora และกอใหเกิดโรคใบรวง มีผลทํา
ใหตนยางพาราใบรวง นํ้ายางนอย  Phytophthora  สรางความเสียหาย
ใหกับเศรษฐกิจเปนอยางมาก   โดยในป 2554 Phytophthora  ระบาด
หนักในสวนยางพารา 3 จังหวัดภาคใต นครศรีธรรมราช-สุราษฎร
ธานี- ชุมพร และสวนใหญจะระบาดกับตนยางพันธุ RRIM 600 สราง
ความเสียหายกวา 1.1 แสนไร รัฐบาลจึงตองจัดงบกวา 132 ลานบาท
จัดปุยใหเกษตรกร และในอําเภอกันทรารมย  สวนยางสวนใหญก็ปลูก
ตนยางพันธุ RRIM 600 

เราไดตระหนักถึงผลที่อาจตามมา จึงไดทําการศึกษาวิธี
กําจัดเชื้อรา Phytophthora  ที่จะสรางความมั่นใจใหกับเกษตรกรสวน
ยาง โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ  ตนทุนการผลิต และ
สารพิษตกคางในตนยางพารา  เพื่อหาวิธีที่คุมคาและปลอดภัยที่สุด
เพื่อสภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

วิธีการทําน้ําหมัก 
หั่นกลวยนํ้าวา 6 กิโลกรัม ลงในถังหมัก แลวเติม

กากน้ําตาล 2 กิโลกรัม และหมักทิ้งไวเปนเวลา 7 วัน 
     การทําน้ํานํ้าหมักเชื้อพลายแกวสูตรนม UHT ใสเชื้อ
พรายแกว 5 กรัม ลงในถุงรอนที่มัดมุมถุงไวแลว, เติมนม UHT 250 
มิลลิลิตร ยีเชื้อพลายแกวและนมใหเขากัน และหมักทิ้งไวเปนเวลา 
24 - 48 ชั่วโมง 

      
 
 

เตรียมเช้ือรา Phytophthora  

          เน่ืองจากไมมีเชื้อรา Phytophthora บริสุทธิ์ จึงไดนําตน
ยางพาราที่มีเชื้อ Phytophthora มาทําการแยกเชื้อเอง โดยไดรับ
ความอนุเคราะหตนยางพาราที่มีเชื้อรา Phytophthora จาก
ศูนยวิจัยยางพารา จ.ฉะเชิงเทรา  และหองปฏิบัติการไดรับความ
อนุเคราะหจากศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       
 
ศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora ในจานควบคุม 

ทดลองบนอาหาร PDA โดยนํา  crork  borer  เจาะเสนใย
ของเชื้อรา   Phytophthora   มาวางบนอาหาร PDA ทําการศึกษา
ความยาวของรัศมีโคโลนีของเชื้อรา เปนเวลา  7 วันเพื่อนําไป
วิเคราะหเปรียบเทียบกับจานทดลองคํานวณหาเปอรเซ็นตการ
ยับยั้ง  

 

 
ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา  Phytophthora  

1.  ในหองปฏิบัติการ ( Lab ) 
  ศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา  Phytophthora 
โดยใชนํ้าหมักชีวภาพสูตรกลวยนํ้าวา+กากน้ําตาล, นํ้าหมักเชื้อ
พลายแกวสูตรนม UHT และสาร  Metalaxyl  0.1 % 
 ทดลองบนอาหาร PDA โดยนํา  crork  borer  เจาะเสน
ใยของเชื้อรา  Phytophthora มาวางบนอาหาร PDA ที่อยูตรงกลาง
จานเพาะเชื้อหลังจากนั้นนําหลอดคาปลลารีดูดสารโดยวางบน
อาหาร PDA ที่มีเชื้อรา   Phytophthora   โดยวางใหมีระยะหาง 2 
ซม.  วางใหมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา  สังเกตการณ
เจริญเติบโตของเชื้อรา  Phytophthora เปนเวลา  7  วัน  โดยทํา
การทดลองซ้ํา  3  คร้ัง  แลวคํานวณหาเปอรเซ็นตการยับยั้ง 

 

2.  ในแปลงทดลอง (ใชตนกลายางพาราทั้งหมด 20 ตน) 
ศึกษาผลการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora  ในโรงเพาะชํา  

โดยแบงแปลงทดลองตนยางพาราออกเปน 4 แปลง  แปลงละ  5   

ตน  กําหนดใหแปลงที่  1  เปนแปลงควบคุม  แปลงที่ 2,3 และ4 

เปนแปลงทดลอง  โดยนําผลการทดลองจากขอ 1) มาทดลองซ้ําใน

แปลงที่ 2,3 และ 4  โดยทําการทดลองเปนเวลา  3 สัปดาห  

(ศึกษาผลตอการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora  ในโรงเพาะชําโดย

ประเมินความรุนแรงของโรคในใบของตนกลายางพารา) 
 

ตรวจสอบสารพิษตกคาง 

ตรวจในใบของตนยางพาราในแปลงทดลองทั้ง 4 แปลง

โดยสุมมาแปลงละ 1 ตน 
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3. ผลการทดลอง 
 

ตารางท่ี 1 ตารางศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา  
                 Phytophthora โดยนํ้าหมักชีวภาพสูตรกลวยนํ้าวา+ 
              กากน้ําตาล, นํ้าหมักเชื้อพลายแกวสูตรนม UHT  
              และสารเคมี ( Metalaxyl ) 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ําหมัก 
               ชีวภาพสูตรกลวยนํ้าวากากนาตาล , นํ้าหมักเชื้อพลาย 
               แกวสูตรนมUHT และสารเคมี( Metalaxyl ) 
 

ชุดการ
ทดลอง 

ความรุนแรงของโรค(ระดับคะแนน) 
สัปดาหที ่1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 

แปลงที ่1 2 3 2 
แปลงที ่2 2 1 1 
แปลงที ่3 2 2 1 
แปลงที ่4 2 1 1 

 

การประเมินความรุนแรงของโรคทําไดโดยใชเกณฑ

ระดับคะแนนตามขนาดรอยของโรค ซ่ึงดัดแปลงจากวิธีการของ  

Moralejo et al.(2006) เร่ิมตั้งแตระดับคะแนน 0 (คือไมมีรอยไหมของ

แผลที่ทาไว)  จนถึงระดับคะแนน 5 (มีรอยไหมกวางที่สุดและแผ

กระจายออกของแผลโดยรอบขางของแผลที่ทาไว) ดังรูป 

 

 
ภาพประเมินความรุนแรงของโรค ( วไลภรณ  อรรถศิริธิติวุฒและคณะ,2554 ) 

รูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 กราฟเปรียบเทียบความรุนแรงของโรคในแปลงทดลองของ

แตละแปลงในเวลา 3 สัปดาห 
 

ตารางท่ี 3 ตนทุนในการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora botryose. โดย 

              นํ้าหมักชีวภาพสูตรกลวยนํ้าวากากน้ําตาล , นํ้าหมักเชื้อ 

              พลายแกวสูตรนม UHT และสารเคม(ี Metalaxyl ) 

นํ้าหมัก นํ้าหมักชีวภาพ
สูตรกลวย
นํ้าวา+

กากน้ําตาล 

นํ้าหมักเชื้อ
พลายแกว

สูตรนม UHT 

สารเคมี 
Metalaxyl 

วัตถุดิบ กลวยนํ้าวา  
6 กิโลกรัม 
กากน้ําตาล  
2 กิโลกรัม 

เชื้อพลายแกว 
500 กรัม และ 
นม UHT 
3 กลอง 

สาร 
Metalaxyl 
250 กรัม 

ราคาวัตถุดิบ   38  บาท 186  บาท 80  บาท 
ราคาที่ใชใน 
การทดลอง 

จากราคารวม 
38  บาท 
และไดนํ้าหมัก 
5,500 ml 
ในการทดลองใช
นํ้าหมัก 90 ml  
ซ่ึงมีคาใชจาย
ทั้งหมด คือ  
(90×38)/5,500 
= 0.62 บาท 
 

เชื้อพลายแกว   
15 กรัม เปน
เงิน  
4.50 บาท 
(จากราคา 150
บาท) ใชนม 
UHT  
3 กลองๆ ละ 12 
บาท  = 36 บาท  
ดังนั้นมี
คาใชจาย
ทั้งหมด 40.50 
บาท ไดน้ําหมัก 
745 ml 
ในการทดลองใช
น้ําหมัก 9 ml  
ซึ่งมีคาใชจาย
ทั้งหมด คือ  
(9×40.5)/745 
= 0.49 บาท 

ใชสาร 
Metalaxyl  
6 กรัม คิดเปน
เงิน = 1.92  
บาท ดังน้ันใน
การทดลองมี
คาใชจาย
ทั้งหมด คือ 
1.92 บาท 
 

คาเฉลีย่
ตนทุนตอตน 

0.62 ÷ 5 =  
0.12  บาท 

0.49 ÷ 5 = 
0.10  บาท 

1.92  ÷ 5 =  
0.38  บาท     

น้ําหมักชีวภาพและสารเคมี คา PIRG (%)1 

นํ้าหมักชีวภาพสูตรกลวย+นํ้าตาล 
นํ้าหมักพลายแกวสูตรไขไกสด 
สาร Metalaxyl 0.1 % 

77.78 
75.56  
66.67 

 

รายการ 



- 131 - 
 

ตารางท่ี 4 ตรวจสอบสารพิษตกคาง (ชุดตรวจสอบสารพิษตกคาง  
              TV kit ) 

  
สีของสารกอน

ทดลอง 

 
การเปลี่ยนแปลงสีของ
ชุดตรวจสอบ TV kit 

 
แปลงที่ 1 สีเขียวออน สีเขียว 

แปลงที่ 2 สีเขียวออน สีเขียว 

แปลงที่ 3 สีเขียวแกมเหลือง สีเขียว 
แปลงที่ 4 สีเขียวออน สีมวง 

หมายเหตุ หากพบวามีสารพิษตกคาง สารละลายจะเกิดเปนสีมวง
แดง หากไมมีสารพิษตกคางสารละลายนั้นจะเปนปกติเหมือนเดิม 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

4.1 ประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อรา Phytophthora 
แบงออกเปน 2 สวน คือ ในหองปฏิบัติการ และในแปลงทดลอง  

สวนที่ 1 ในหองปฏิบัติการ สรุปไดวา นํ้าหมักชีวภาพ
สูตรกลวยนํ้าวา+กากน้ําตาลเปอรเซ็นการยับยั้งเชื้อรา Phytoph-
thora ดีที่สุดมีเปอรเซ็นการยับยั้ง 77.78%   รองลงมาคือนํ้าหมัก
เชื้อพลายแกวสูตรนม UHT มีเปอรเซ็นการยับยั้ง 75.56 %  และ
ลําดับสุดทายคือสารเคมี Metalaxyl มีเปอรเซ็นการยับยั้ง 66.67 %       

สวนที่ 2 ในแปลงทดลอง พบวา แปลงทดลองที่ 2 ใชนํ้า
หมักชีวภาพสูตรกลวยนํ้าวา+กากน้ําตาล และแปลงที่ 4 ใชสารเคมี 
Metalaxyl ในการยับยั้ง ทําใหระดับความรุนแรงของโรคลดลงดี
ที่สุด รองลงมาคือนํ้าหมักเชื้อพลายแกวสูตรนม UHT 
. 

4.2 ตนทุนการผลิต 
จากการทดลองเมื่อนําตนทุนการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ

สูตรกลวยนํ้าวา+กากน้ําตาล,นํ้าหมักเชื้อพลายแกวสูตรนม UHT 
และสารเคมีMetalaxyl มาหาคาเฉลี่ยตอตน พบวา นํ้าหมักเชื้อ
พลายแกวสูตรนม UHT มีตนทุนการผลิตต่ําสุดคือ 0.10 บาทตอตน 
รองลงมาคือ นํ้าหมักชีวภาพสูตรกลวยนํ้าวา+กากน้ําตาล 0.12 
บาทตอตน สุดทายเปน สารเคมี Metalaxyl  0.38 บาทตอตน  

 

4.3 การตรวจสอบสารพิษตกคางดวย TV Kit 
จากการหาสารพิษตกคางในใบยางพารา สรุปไดวา ตน

ยางพาราที่ใชนํ้าหมักชีวภาพสูตรกลวยนํ้าวา+กากน้ําตาลในหลอด
ที่ 2 และน้ําหมักเชื้อพลายแกวสูตรนม UHT ในหลอดที่ 3 ไมมีสาร 
พิษตกคาง สวนตนที่ใชสารเคมี Metalaxyl  จะมีสารพิษตกคางใน
ใบยางพารา 

 

 สรุปผลการทดลองการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora ที่มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งดีที่สุด มีตนทุนต่ําและมีความปลอดภัย
ตอเกษตรกรผูปลูกยางพารามากที่สุด คือ การใชนํ้าหมักชีวภาพ
สูตรกลวยนํ้าวา+กากน้ําตาล  

5. ขอเสนอแนะ 
 

1. ทําการทดลองในตนยางพาราของเกษตรกรในไรที่
ประสบกับโรคใบรวง 

2. ตรวจสอบสารที่มีผลตอการยับยั้งเชื้อรา Phytoph- 
thora ในสารเคมี (Metalaxyl) และน้ําหมักชีวภาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ
ยุววิจัยยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตน
ยางพาราที่มีเชื้อ Phytophthora ไดรับความอนุเคราะหจากศูนยวิจัย 
ยางพารา ฉะเชิงเทรา หองปฏิบัติการไดรับความอนุเคราะหจาก 
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
และชุดตรวจสอบสารพิษตกคาง(TV kit) จากสํานักงานการวิจัย
เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 
เอกสารอางอิง 
 

[1] วไลภรณ  อรรถศิริธิติวุฒและคณะ,(2554).การศึกษาและ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาร Metalaxyl และน้ําหมักชีวภาพที่
สงผลตอการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora botryose.ในตนยางพารา.
บทความวิชาการ  ยุววิจัยยางพารา  สกว. สงขลา : สํานักงาน
ประสานงานชุดโครงงานวิจัย “การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา”  
 

[2] ประเสริฐ  ทองทิพยและคณะ,(2554). ความสามารถของเชื้อรา  
Endophyte  จากบอนในการยับยั้งเชื้อรา Phytophthora บน
ยางพารา.บทความวิชาการ  ยุววิจัยยางพารา  สกว. สงขลา : 
สํานักงานประสานงานชุด โครงงานวจัิย “การพัฒนาอุสาหกรรม
ยางพารา”  
 

ผลการ 
ตรวจสอบ 

กลุม 
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นัทญาภรณ  ยอดสิงห*, ภัทราภา แสงงาม, ปรัชญ มณีสังข, มัลลิกา พันละบุตร และประดิษฐ อรามเรือง 
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 

*E-mail:  numjai2012@gmail.com  
 

บทคัดยอ  
 

            งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชวัสดุเศษเหลือ
ทางการเกษตรมาผลิตเปนชีวมวลที่มีราคาสูง โดยทําการศึกษาถึง
สภาวะที่ เหมาะสมของการสกัด การนําเพคตินที่สกัดไดไป
ประยุกตใช การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการสกัดเพคตินจากใบ
ยางพารา ผลการศึกษาพบวา การสกัดสารเพคตินจากใบยางดวย
กรดไฮโดรคลอริค ที่ความเขมขน 1 โมลาร พีเอช 3.0 ที่อุณหภูมิ 
100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 นาที เปนสภาวะที่เหมาะสมนี้ได
สารเพคติน 3.46 ± 0.002 กรัม คุณสมบัติของเพคตินอยูในชวง
มาตรฐาน แผนฟลมที่ผลิตข้ึนมีความหนา 0.7 มิลลิเมตร ทนแรงดึง 
7 นิวตัน และละลายน้ําได  

คําสําคัญ : เพคติน ใบยางพารา  แผนฟลมที่ยอยสลายได 
 
1. บทนํา 
 

เพคตินเปนสารประกอบพอลิเมอรที่พบในพืชจัดเปน
สารประกอบคารโบไฮเดรตเชนเดียวกับแปงและเซลลูโลส และเปน
สับสเตรตของเอนไซมเพคติเนส พบไดทั้งในเซลลของพืชที่มีอายุยัง
นอยในสวนของช้ันระหวางเสนใยของผนังเซลลชั้นแรก ทําหนาที่ใน
การยึดเหน่ียวเซลลเขาดวยกัน โดยจะพบมากในเซลลเน้ือเยื่อที่มี
การขยายขนาด สารประกอบเพคตินที่สกัดไดจากพืชเปนเฮทเทอโร
พอลิแซคคาไรด ประกอบดวยนํ้าตาลอะราบิโนส  กาแลคโตส และ
กรดกาแลคทูโรนิค (ปรียา สุขเกษม, 2549) เปนสารผสมอาหารเพื่อ
สรางใหเกิดเน้ือสัมผัสตามตองการ มีคุณสมบัติพิเศษคือ เม่ือละลาย
นํ้าจะพองตัวเปนเจล ทําหนาที่ไดทั้งการเปนสารกอสภาพเจลสาร
เพิ่มความเขมขนของของเหลว และสารใหความคงตัว จึงถูกนําไป
ประยุกตใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรม ปริมาณเพคตินที่ผลิต
ไดในประเทศยังไมเพียงพอกับความตองการ และยังคงตองนําเขา
เพคตินจากตางประเทศในราคาที่สูง ปจจุบันเพคตินที่นําเขาเปนเพ
คตินระดับอุตสาหกรรม ราคาประมาณ 3,800 บาท/กิโลกรัม และ
ระดับเภสัชกรรม ราคา 6,650 - 10,161 บาท/กิโลกรัม (บริษัท 
Fluka ประเทศเยอรมนี, 2552)            
 ประเทศไทยจัดเปนประเทศเกษตรกรรมขนาดใหญ และ
เปนผูสงออกผลิตภัณฑทางการเกษตรมากมาย อีกทั้งในปจจุบันมี
รายงานที่เกี่ยวของกับการสกัดเพคตินจากวัสดุเศษเหลือทาง
การเกษตรหลายชนิด แตยังไมมีรายงานใดที่รายงานเกี่ยวกับ    
การนําเพคตินที่สกัดไดจากใบยางพาราไปประยุกตใช เน่ืองจาก
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของประเทศไทย เปน
พืชที่ปลูกมากและมีความตองการทางตลาดสูง ซ่ึงผูจัดทําโครงงาน
สังเกตพบวาในปจจุบันใบของยางพาราบางครั้งเกษตรกรก็นํามา
เผาทําลายทําใหเกิดมลภาวะทางอากาศ ซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงของการ

เกิดภาวะโลกรอน ผูจัดทําโครงงานก็เลยมีความคิดวาถาเรานําใบ
ยางพารามาใชเปนแหลงวัตถุดิบใหมในการสกัดเพคตินซ่ึงเปนสาร
ทางการคาที่มีราคาสูงแลว ยังนําเพคตินที่สกัดไดจากใบยางพารา
ไปประยุกตใชซ่ึงเปนการชวยเพิ่มมูลคาใหผลผลิตทางการเกษตร 
และเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรสวนยางอีกดวย 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

วิธีดําเนินการ 
 

2.1 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการสกัด เพคตินจากใบยาง 
พาราสด  และแหง 
 1. การเตรียมวัตถุดิบ  
 นําใบยางพาราสด และใบยางพาราแหง (จากบาน
นาซํา ตําบลภูเงิน อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ) มาบดใหมี
ขนาดเล็กลงดวยเครื่องบด นําไปตากแดดใหแหงสนิท แลวเก็บใสใน
ถุงพลาสติก หรือภาชนะที่ปดสนิท เก็บในตูเย็นที่มีอุณหภูมิไมเกิน 
4 องศาเซลเซียส จนกวาจะนํามาใชในการทดลอง ข้ันตอไป  
 2. การสกัดเพคติน (ดัดแปลงจาก ขนิษฐา เลิกชัยภูมิ. 
(2545 : 23 - 27) 

นําใบยางพาราแหงมาลางน้ําหลาย ๆ คร้ัง จนกวาน้ําที่ใช
ลางจะใสเติมนํ้าในอัตราสวน ใบยางพาราแหงจากขอที่ 1. ตอนํ้า 
เทากับ1 : 25 คนใหเขากัน จากนั้นปรับคาความเปนกรด - ดางให
เปน 3.0 โดยใช สารละลายกรดไฮโดรคลอริค ความเขมขน 1 นอร
มอล (1N HCl) ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที นําไป ตม
ในอางน้ําที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่ 80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 90 
นาที เม่ือครบกําหนดเวลา นําภาชนะออกจากอางน้ํา ตั้งทิ้งไวที่
อุณหภูมิหองใหสารละลายอื่นลง เล็กนอย กรองดวยผาขาวบาง จะ
ไดสารละลายเพคติน ตั้งทิ้งไวใหเย็น จากน้ันตกตะกอนเพคตินดวย 
95% เอธานอล พรอมกับกวนสารละลายแรง ๆ ไปพรอมกัน ตั้งทิ้ง
ไว ประมาณ 24 ชั่วโมง กรองตะกอนเพคตินดวยผาขาวบาง แลว
ลางดวย 95% เอธานอล สลับกับอะซิโทน 3 - 5 คร้ัง จนกวาเพคติน
จะไมมีสีนําไปตากใหแหงในตูดูดควันที่อุณหภูมิหอง แลวอบแหง
ดวยตูอบสุญญากาศ ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียสเป นเวลา 24 
ชั่วโมง บดเปนผงรอนผานตะแกรงขนาด 60 mesh (Agarwal and 
Pruthit, 1968; Mohammad et al., 2003) 

3. การหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการสกัดเพคติน  
ทําการสกัดเพคตินจากนําใบยางพาราสด และใบ

ยางพาราแหง  โดยใชสภาวะใน การสกัดเชนเดียวกับวิธีการสกัด
ในขอที่ 2 แตเปลี่ยนแปลงคาอุณหภูมิที่ใชในการสกัดที่แตกตางกัน
ในชวง อุณหภูมิตาง ๆ ไดแก อุณหภูมิ  60, 70, 80, 90 และ 100 
องศาเซลเซียส ตามลําดับ  
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4. การหาพีเอชที่เหมาะสมในการสกัดเพคติน  
ทําการสกัดเพคตินจากนําใบยางพาราสด  และใบ

ยางพาราแหง  โดยใชสภาวะใน การสกัดเชนเดียวกับวิธีการสกัด
ในขอที่ 2 แตเปลี่ยนแปลงคาพีเอชที่ใชในการสกัดที่แตกตางกัน
ในชวงพีเอชตางๆ ไดแก พีเอช 1, 2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ  
 5. การหาชนิดของกรดที่เหมาะสมในการสกัดเพคติน  
 ทําการสกัดเพคตินจากใบยางพาราสด และใบยางพารา
แหง โดยใชสภาวะใน การสกัดเชนเดียวกับวิธีการสกัดในขอที่ 2      
แตเปลี่ยนแปลงชนิดของกรดที่ใชในการสกัดที่แตกตางกัน ไดแก  
กรดไฮโดรคลอริค และกรดไนตริก  

6. การหาเวลาที่เหมาะสมในการสกัดเพคติน  
ทําการสกัดเพคตินจากนําใบยางพาราสด และใบ

ยางพาราแหง โดยใช สภาวะในการสกัดเชนเดียวกับวิธีการสกัดใน 
ขอที่ 2 แตเปลี่ยนแปลงเวลาที่ใชในการสกัดที่แตกตางกันในชวง  
เวลาตางๆ ไดแก 50, 60, 70, 80, 90, 100 และ 110 นาที 
ตามลําดับ 

7. การปรับปรุงสีของเพคตินที่สกัดได  
ทําการกําจัดสีที่มีในใบยางพาราสด และใบยางพารา

แหง ออกบางสวน ดวยการลางน้ําใบยางพาราสด และใบยางพารา
แหง  กอน การสกัดดวยนํ้าหลายๆ คร้ัง จนกวาน้ําที่ใชลางจะ
คอนขางใส เพื่อกําจัดสีจากเปลอก และกากผลสมออกใหมากที่ สุด 
และในขั้นตอนหลังจากการสกัดเสร็จแลว ลางตะกอนเพคตินดวย 
95% เอธานอลสลับกับอะซิโทนหลาย ๆ คร้ัง จนกวาจะตะกอนเพ
คตินจะไมมีสี เพื่อกําจัดสีในเพคตินออกใหมากที่สุด  
 
2.2 การศึกษาคุณสมบัติบางประการของเพคตินที่สกัดไดเปรียบ
เทียบกับมาตรฐานของเพคตินทางการคา 
 1 กา รต ร วจสอบคุณสมบั ติ ข อ ง เพคติ นทสกั ด ได
เปรียบเทียบกับเพคตินทางการคา  
 - การหาปริมาณเพคติน คิดเปนรอยละของนํ้าหนักแหง 

(yield) ตามมาตรฐาน TAPPI T257 cm- 85  และมาตรฐาน TAPPI 

T264 om-88 (TAPPI, 1996) 

 - การหาปริมาณความชื้น (moisture) ตามมาตรฐาน 

TAPPI T257 cm-85 และมาตรฐาน TAPPI  T264 om-88 (TAPPI, 

1996) 

 - การหาปริมาณเถา (ash) ตามมาตรฐาน TAPPI T211 

om-93 (TAPPI, 1996) 

 - การหาปริมาณกรดกาแลคทโรนิค (galacturonic acid) 

ตามวิธีของ Ranganna (1977) 

 - การหาปริมาณเมทอกซิล (methoxyl) ตามวิธของ 

Ranganna (1977) 
 

 
2.3  การผลิตฟลมยอยสลายไดจากเพคตินที่สกัดได และการศึกษา
คุณลักษณะบางประการของแผนฟลม 
          1. ในการเตรียมฟลมจะใชวิธีการข้ึนรูปของผสมระหวาง
โครงสรางหลัก และพลาสติกไซเซอร บนกระจกแผนเรียบที่หุมดวย

พลาสติกพอลิโพพิลีนขนาด 20 x 30 ตร.ซม. ในอัตราสวนของแปง  
เพคติน  เทากับ 1:1 (นํ้าหนักตอนํ้าหนัก โดยคิดนํ้าหนักแหง) นํา
สวนผสมที่เปนโครงสรางนี้มาผสมกับสวนของพลาสติไซเซอร คือ 
กลีเซอรอลจํานวน 10% (นํ้าหนักตอนํ้าหนักเพคตินสกัด โดยคิด
เปนนํ้าหนักแหง)  
          2. นําสวนผสมที่ไดมาเกลี่ยลงบนแผนกระจกแลวใชลูกกลิ้ง
ไมรีดใหสวนผสมกระจายตัวอยางสม่ําเสมอ  
         3.  อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 4 ชั่วโมง 
ลอกแผนฟลมที่ได นํามาวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพบาง
ประการ ไดแก ความหนา การซึมผานของนํ้า และการทนตอแรงดึง 
 
3. ผลการทดลอง 
 

จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการสกัดเพคตินจาก
เศษกล่ําปลีเพคตินจากเศษกล่ําปลีที่สกัดไดตามวิธีของ Mollea et 
al. (2008) มีลักษณะตะกอนสีขาว จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม
ตอการสกัดเพคตินดวยเทคนิคการศึกษาสภาวะที่ เหมาะสม 
(optimization) โดยศึกษาผลของความชื้น อุณหภูมิ พีเอช ชนิด 
และความเขมขนของกรดที่ใชในการสกัด  และเวลาตอปริมาณเพ
คตินที่สกัดได พบวา เม่ือเปรียบเทียบผลของความชื้นโดยใช 
วัตถุดิบเปนกล่ําปลีสด และกล่ําปลีแหง พบวากล่ําปลีสดใหปริมาณ
เพคตินสูงสุด (0.04 ± 0.001 กรัม%) ซ่ึงมากกวาเพคตินจากกล่ํา
ปลีแหงถึง 2 เทา ดังน้ันกล่ําปลีสดจึงถูกเลือกเพื่อใชเปนวัตถุดิบใน
การสกัดเพคติน เม่ือศึกษาผลของอุณหภูมิพบวาปริมาณของเพ
คตินจะเพิ่มข้ึน (0 –0.05±0.002กรัม%)ตามอุณหภูมิที่เพิ่มข้ึนใน
การสกัด (35 – 100 OC) 

 

3.1  การสกัดเพคตินจากใบยางพาราในระดับหองปฏิบัติการ 
หลังจากที่ทําการสกัดเพคตินจากใบยางพาราตามวิธี 

การสกัดในขอที่ 2 แลว เม่ือสังเกต ดวยตาเปลา พบวาเพคตินที่ได
หลังจากการตกตะกอนดวย 95% เอธานอล มีลักษณะคลายเจล  สี
นํ้าตาลออน ดัง แสดงใน Figure (a) แตเม่ือทิ้งไวใหแหง จนกระทั่ง 
95% เอธานอลระเหยออกจากเนื้อเจลของเพคตินจนหมด แลว เพ
คตินจะเปลี่ยนไปเปนสีนํ้าตาลเขม ดังแสดงใน Figure (b) ซ่ึงถือวา
คุณภาพสีของเพคตินที่สกัดไดยังไมเปนที่นาพอใจเพราะมีสีเขม
กวา เพคตินการคา อาจเนื่องมาจากสีที่ มีและคงคางอยูในใบ
ยางพาราที่นํา มาใชในการสกัด จึงควรมีกําจัดสีออกไปกอนที่จะนํา
ใบยางพาราตัวอยางนั้นไปสกัดเพคติน 

 
 
 
 

 
                                                   
       (a)                                  (b) 

รูปท่ี  1  เพคตินที่สกัดไดจากใบยางพาราหลังการตกตะกอน 
ดวย 95% เอธานอล 
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3.2  การเปรียบเทียบระหวางการสกัดเพคตินจากใบยางพารา
ท่ีมีการสกัดสี และไมสกัดสีดวยตัวทําละลายกอนทําการสกัด
เพคติน 

จากการทดลองพบวาหลังกระบวนการสกัดเพคตินที่ไดมี

สีแตกตางกันเพียงเล็กนอย ดังแสดงในแผนภาพโดยสีของเพคตินที่

ไดจากทั้งสองวิธีการก็ยังคงมีสีคอนขางเขมอยู แสดงใหเห็นวา การ

สกัดสีในใบยางพาราแหงไมมีผลตอการสกัดเพคติน เน่ืองจากไม

ชวยในการลดสีของเพคตินที่ไดหลังการสกัดไดมากนัก จึงไมมี

ความจําเปนที่จะตองทําการสกัดสีออกกอน ดังน้ันจงสามารถ ที่จะ

ตัดข้ันตอนน้ีออกไปไดกอนทําการสกัดเพคติน  

 
 

 
 
 
 

  เพคตินที่ไมสกัดสี                          เพคตินที่สกัดสี  
รูปท่ี 2 เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของ เพคตินที่ไมสกัดสี

กับ เพคตินที่สกัดสี 
  

 
3.  อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการสกัดเพคติน 

เม่ือทําการสกัดเพคตินจากใบยางพาราโดยเปลี่ยนแปลง

คาอุณหภูมิที่ใชในการสกัดที่ แตกตางกันในชวงอุณหภูมิตางๆ 

ไดแก อุณหภูมิ 60, 70, 80, 90 และ 100 องศาเซลเซียส 

ตามลําดับ พบวา ปริมาณเพคตินที่ไดหลังจากการสกัดมีคาเทากับ 

9.41, 14.27, 18.75, 15.42 และ 14.39 กรัม ตามลําดับ โดย 

ปริมาณเพคตินที่สกัดไดมีคาเพิ่มข้ึนตามอุณหภูมิที่สูงข้ึน และมี

ปริมาณเพคตินสูงที่สุดเม่ืออุณหภูมิที่ใชในการ สกัดเทากับ 80 

องศาเซลเซียส หลังจากนั้น ถึงแมจะเพิ่มอุณหภูมิใหสูงข้ึน แต

ปริมาณเพคตินก็จะเร่ิมลดลงตาม ลําดับ ดังแสดงใน Figure 4 

แสดงใหเห็นวา อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใชในการสกัดเพคติน คือ 

อุณหภูมิ 80 องศา เซลเซียส  

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี  3  เปรียบเทียบ Pectin yield เม่ือทําการสกัดเพคตินจาก
ใบยางพาราโดยเปลี่ยนแปลงคาอุณหภูมิที่ใชในการสกัดที่ 

แตกตางกันในชวงอุณหภูมิ 
 

 

3.4  การตรวจสอบคุณสมบัติของเพคตินท่ีสกัดไดเปรียบเทียบ
กับเพคตินการคา 

จากการตรวจสอบคุณสมบัติของเพคตินที่สกัดไดเปรียบ
เทียบกับเพคตินการคา ไดแก เพคตินระดับ industrial grade และ
เพคตินระดับ lab & pharmaceutical grade โดยดูตามขอกําหนด
มาตรฐานของเพคติน ตามที่ The Joint / WHO Expert 
Committee on Food Additive (JECFA) ไดกําหนดไว ดังแสดงใน 
ตารางที่ 1 พบวา เพคตินที่สกัดไดมีนํ้าหนักแหง (% yield) ปริมาณ
ความชื้น (% moisture) ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิค (% 
galacturonic acid) และปริมาณเมทอกซิล (% methoxyl) ใกลเคียง
กับเพคตินระดับ industrial grade ยกเวน ปริมาณเถา (% ash) 
และถึงแมจะแตกตางจากเพคตินระดับ lab & pharmaceutical 
grade อยูบางแตก็มีคาอยู ในชวงของมาตรฐานเพคตินที่กําหนด 
แสดงใหเห็นวา เพคิตนที่สกัดไดมีคุณสมบัติตาง ๆ อยูในชวงที่
ยอมรับได  

 
ตารางที่  1 การตรวจสอบคุณสมบัติของเพคตินที่สกัดไดเปรียบ 
                เทียบกับเพคตินการคา 

 
 
3.5  การผลิตฟลมยอยสลายไดจากเพคตินท่ีสกัดได และ
การศึกษาคุณลักษณะบางประการของแผนฟลม 

ศึกษาความเปนไปไดในการนําเพคตินที่สกัดไดไป
ประยุกตใชในทางอุตสาหกรรม พบวาเม่ือเตรียมฟลมจากเพคติน 
แปง และกลีเซอรอล ฟลมที่ไดมีคุณสมบัติทางกายภาพโดยรวมดี
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ความหนาประมาณ 0.7 มิลลิลเมตร มีความสามารถในการตานทาน
แรงดึง 7 นิวตัน สามารถตานการซึมผานของไอน้ําไดดี รวมทั้งเม่ือ
ฟลมละลายอยูในนํ้าฟลมก็สามารถละลายน้ําได ทําใหมองเห็นถึง
ความเปนไปไดในการนําเพคตินที่สกัดไดจากใบยางพาราไป
ประยุกตใชในการขึ้นรูปเปนแผนฟลม เพื่อใชในทางการแพทย 
เภสัชกรรม และทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตอไป 

 

รูปท่ี  4  แสดงแผนฟลมที่ยอยสลายที่ผลิตไดจากเพคตินที่สกัด 
ไดจากใบยางพาราผสมกับแปงขาวเจา (ในอัตราสวน 1:1) และกลี

เซอรอล 10% 
 
4. สรุปผล 

- 
 
5.  ขอเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัย  ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
  1. ในขณะทําการทดลองตองระวังเร่ืองความปลอดภัย
เน่ืองจากสารเคมีในการสกัดสมุนไพรมีความไวไฟอยางมาก และมี
ความเปนกรดแก ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดการระเบิดไดเวลาทําการ
ทดลอง จึงตองสวมอุปกรณปองกันอันตราย เชน แวนตานิรภัย ถุง
มือและผาปดจมูกเปนตน 
  2. ควรศึกษาพืชชนิดอื่น ๆ  ที่หาไดงายในทองถ่ินที่มี
คุณสมบัติที่สามารถนํามาสกัดเพคตินเพื่อนําเพคตินที่ไดมา
ประยุกตใชตอไปในอนาคต 
  3. ควรศึกษาผลของตัวทําละลายตอการสกัดเพคตินที่ให
ปริมาณของเพคตินมากที่สุด 
  4. ศึกษาผลของอายุการเก็บรักษาเพคตินที่สกัดไดที่เก็บ
ไวในระยะเวลาตาง ๆ ตอคุณสมบัติทางกยภาพของฟลมใสที่ผลิต
ได  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

           กราบขอบพระคุณ นายสมชัย  เย็นสมุทร ผูอํานวยการ
โรงเรียนกันทรลักษวิทยา เปนผูใหกําลังใจ และใหการสนับสนุน
โครงงานดวยดีมาตลอด 
            กราบขอบพระคุณ นางอารุวรรณ  ธิบูรณบุญ รองผู 
อํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ และรองผูอํานวยการทุกฝาย 
เปนผูใหกําลังใจ และสนับสนุนโครงงาน 

           กราบขอบพระคุณ นางมลิวัลย  เลาหสูต หัวหนากลุมสาระ
วิทยาศาสตร และคณะครูในกลุมสาระวิทยาศาสตร ทุก ๆ ทาน ที่
ใหความอนุเคราะหเอื้อเฟอหองปฏิบัติการ และวัสดุ อุปกรณ
สารเคมีตาง ๆ ที่ใชในการทําโครงงานจนประสบความสําเร็จ 
           กราบขอบพระคุณ นางสาวนัทญาภรณ  ยอดสิงห และ  
นางสาวภัทราภา  แสงงาม ที่กรุณาเสียสละเวลามาดูแลเอาใจใส 
คอยชี้แนะแนวทางเมื่อเกิดปญหาในการทําโครงงาน และคอย
ฝกฝนเรื่องเทคนิควิธีการตาง ๆ และเปนครูที่ปรึกษาโครงงาน 
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บทคัดยอ  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการขยายพื้นที่ปลูกใน

พื้นที่ตาง ๆ  เชน พื้นที่นา ดําเนินการศึกษานี้ใชแบบสัมภาษณ 
เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของตนยางพารา พบวา ในตําบลขุนหาญ 
มีเกษตรกรปลูกยางพาราในพื้นที่นาเพียง 2 ราย คือ ปลูกบนคันนา
ขนาดใหญ+ทํานา และการปลูกเต็มพื้นที่โดยไมมีการทํานา ปจจัย
เส่ียงตอคววามลมเหลว คือ รูปแบบการปลูก ทุนสําหรับการดูแล
บํารุงสวน  การเอาใจดูแลที่ตอเน่ือง  

 

คําสําคัญ :  แนวทางการปลูกยางพาราในนาบนพื้นที่ราบสูง 
 
1. บทนํา 
 

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทย  ซ่ึง
พื้นที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็วมากในชวงสิบปที่ผานมา   ถึงแมวาในเชิงวิชาการจะพิสูจน
แลววายางพาราสามารถปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดดี 
แตงานวิจัยที่จะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเปลี่ยนพื้น
ที่มาปลูกยางพาราของเกษตรกร ยังมีไมเพียงพอ ยางพารามี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูกที่เฉพาะ (สกย., 2549)  
ปญหาที่เกิดข้ึนมีความซับซอน  เน่ืองจากสภาพทางกายภาพ
ชีวภาพ และเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่มีความหลากหลาย   สภาพภูมิ
ประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเปนที่ราบสลับกับ
เนินสูง (Undulated landscape) ซ่ึงมีอิทธิพลตอความอุดมสมบรูณ
ของดิน พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรรายเดียว อาจประกอบดวย
ทั้งที่ลุมและที่ดอนที่ มีสภาพของดิน และนํ้าในการเพาะปลูก
แตกตางกันมาก (Okabe and Somabhi, 1989) ลักษณะดินสวน
ใหญเปนดินรวนปนทราย ดินมีความอุดมสมบรูณต่ํา (Craig and 
Pisone, 1985; KKU-FORD, 1982)  

เน่ืองจากยางพาราเปนพืชที่สําคัญของพื้นที่ ทําใหมีการ
ขยายพื้นที่ปลูกไปยังพื้นที่ตางๆ เพิ่มมากข้ึน ดังน้ันปญหาอุปสรรค
ในการปลูกเพื่อใหผลตอบคุมคาเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคม มีความ
จําเปนตองมีการศึกษาขอมูลเชิงวิเคราะห  เน่ืองจากเปนการปรับ
องคความรูในการปลูกจากพื้นที่ปลูกอื่นมาปรับใช  เชน การปรับ
พื้นที่นาเดิม ที่มีลักษณะเปนนาที่ราบสูง  มาปลูกยางพาราแทน  
เปนตน  จากขอมูลงานวิจัย (ณรงค และคณะ, 2547) พบวา
เกษตรกรที่ปลูกยางมากอนมีทั้งที่ประสบความสําเร็จและลมเหลว 
รายที่อยูระหวางการกรีดก็มีปญหาเกี่ยวกับผลผลิตต่ํา ซ่ึงต่ํากวา
ผลผลิตจากการประเมินของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวน
ยางประมาณรอยละ 25 บางรายก็ลมเหลวในการปลูก  รวมถึงการ
นําเสนอผลการวิเคราะหแกผูเกี่ยวของ จะชวยใหการตัดสินใจใน
การปลูกและสงเสริมการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หรือพื้นที่ศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะชวยลดความเสี่ยง
จากความลมเหลวในการปลูกยางพาราของเกษตรกรลงได 

 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2. 1 การวางแผนแนวทางการทํางานและการดําเนินการวิจัย 
-  นักเรียนยุววิจัยและครูที่ปรึกษาลงพื้นที่สํารวจ สํารวจ

สวนยางพาราในพื้นที่ศึกษา   เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวางแผนการ
ดําเนินงานเบ้ืองตน 

 -  การสืบคนขอมูล/ความรูยางพารา ที่มีขอมูลอางอิง
การศึกษาได เชน เกษตรอําเภอ จังหวัด  สกย.จังหวัด  และ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในประเด็นที่ศึกษา เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตน
เกี่ยวกับพื้นที่การศึกษาวิจัย สําหรับใชอางอิงเบ้ืองตนที่จะใชใน
การศึกษาวิจัย 

 
  
 
 
 
 

รูปท่ี 1   การศึกษาแลกเปลีย่นเรียนรูขอมูลความรู/ยางพารากับ
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ 

 

2. 2  การจัดทําแบบสอบถาม/ชุดสํารวจ 
   - นักเรียนยุววิจัยและครูที่ปรึกษารวมกันจัดทํารางของ
แบบสอบถามหรือชุดสํารวจ สําหรับเก็บขอมูลสํารวจปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มข้ึนของเกษตรกร พื้นที่
ที่จะศึกษา  จากขอมูลที่ในกิจกรรมที่ 1 ในประเด็น 4  ปจจัย ไดแก 
  -  กระบวนการปลูก    
  -  การเก็บนํ้ายางจนถึงขายผลผลิต รายได 
  - การบํารุงและดูแลรักษาสวนยางพารา  การ
เจริญเติบโตตนยางพารา  
  - การจัดการสวนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่นาราบสูง 
 

  
รูปท่ี 2  การรวมกันจัดทํารางของแบบสอบถามสําหรับ เก็บขอมูล

และทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
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   - การนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือ
แบบสอบถามและผูเชี่ยวชาญดานยางพาราตรวจ เพื่อปรับปรุง 
แกไข แบบสอบถาม 
   - การหาคุณภาพของแบบสอบถามกอนนําไปใชจริง 
โดยการนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปใชกับเกษตรกรสวนยางพารา
กลุมตัวอยาง  20 ราย  เพื่อเปนการทดลองใชและ ปรับปรุง
แบบสอบถามที่สรางกอนนําไปใชจริง สําหรับการลงพื้นที่สํารวจ
ขอมูลภาคสนามกับเกษตรกรสวนยางพารา 
 

 
3.3 การลงพ้ืนท่ีภาคสนามและวิเคราะหขอมูลวิจัย  
 

   -  การลงพื้นที่ภาคสนามเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม
หรือชุดสํารวจที่สรางข้ึน จากการที่หาคุณภาพของแบบสอบถาม
แลวจากกิจกรรมที่ 2  กับเกษตรกรสวนยางพาราในพื้นที่ศึกษา 
ในชวงเสาร-อาทิตย ระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเก็บขอมูลในประเด็นที่
ศึกษา 

 
รูปท่ี 3  ลงพื้นที่ภาคสนามสัมภาษณเกษตรกรตัวอยางเก็บขอมูล

การเจริญเติบโตตนยางพารา 
 

  -  การนําขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่สํารวจภาคสนาม มา
วิเคราะหขอมูลผลการศึกษา ความสัมพันธปจจัยที่เกี่ยวของ  การ
ดวยโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป 

 

 
รูปท่ี 4 การศึกษาคุณภาพดินของสวนยางพาราตัวอยาง 

 
3. ผลการทดลอง 
 

 3.1  การทําสวนยางพารา    
          พบวา ในเขตอําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  น้ัน
มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่แหงใหม ไปในพื้นที่ที่เคยทํา
นามากอนกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่  ซ่ึงพื้นที่ตําบลตัวอยางที่เปน
ขอบเขตการศึกษา ที่สามารถเปนแนวทางสําหรับการปลูกยางพารา
ในพื้นที่ลักษณะดังกลาว ใหประสบความสําเร็จไดน้ัน  มีเกษตรกร
ในพื้นที่  1 ตําบล คือ ตําบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเลือก
ศึกษาเฉพาะเกษตรกรที่มีการปลูกยางพาราในพื้นที่นาดังกลาว
เบ้ืองตนน้ันมี เพียง 2 ราย เทานั้นที่ประสบความสําเร็จในการปลูก

ยางพาราในพื้นที่ลักษณะดังกลาว ซ่ึงอายุการปลูก 7 ป และทําการ
เปดหนายางกรีดแลว มีการปลูกยางพาราในพื้นที่นาราบสูงใน 2 
รูปแบบ ดังน้ี  
  รูปแบบการปลูกบนคันนาขนาดใหญ + ทํานา (สวนลุง
สมุห ศรีภักษ  อายุ 59 ป  อยูบานเลขที่ 70/1 หมู 6   ตําบลขุน
หาญ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ) 
 

 
รูปท่ี 5  สวนยางพารารูปแบบการปลูกบนคันนาขนาดใหญ + ทํา

นา ของสวนลุงสมุห ศรีภักษ  
  

ขอดี ยังคงทํานาและไดรายไดจากการทําสวนยางพาราคู
กัน   ยางพาราเจริญเติบโตไดดี โครงสรางดินไมแนนมา จากการ
ปรับพื้นที่ดินใหม หาฟางขาวคลุมดนิไดงาย 

ขอจํากัด ไดจํานวนตนยางพารานอยกวาปลูกแบบเตม็
พื้นที่   ตองใชทุนในการปรับพื้นที่คอนขางสูง 

รูปแบบการปลูกเต็มพื้นที่โดยไมมีการทํานา (ลุงทวี  
เรืองฤทธิ์  อายุ 60 ป พื้นที่บานโคกระเวียง ตําบลขุนหาญ อําเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ) 

 
รูปท่ี 6  แสดงสวนยางพารารูปแบบการปลูก 
เต็มพื้นที่โดยไมมีการทํานาลุงทวี  เรืองฤทธิ์ 

 
ขอดี ไดจํานวนตนยางพารามากกวาปลูกแบบบนคันนา 

 ไมตองใชทุนในการปรับพื้นที่มากนัก 
ขอเสีย ไดรายไดจากการทําสวนยางพาราเพียงอยาง

เดียว  ยางพาราเจริญเติบโตไดไมดีนัก ปญหานํ้าทวมขัง  
  โดยภาพรวมเกษตรกรทั้ง 2 รายที่ศึกษา ยางพาราปลูก
มาแลวได 7 ป   ซ่ึงการเพาะปลูกมีการเตรียมพื้นที่ปลูกสวนยาง 
เปนการปรับพื้นที่นาตนเอง ใหมีสภาพเหมาะสมสําหรับปลูกทั้งน้ี
เปนพื้นที่ใหมซ่ึงเปนที่ราบสูง นํ้าทวมขัง จากการทํานามากอน  ใช
พันธุยาง อารอารไอเอ็ม 600  ซ่ึงเปนพันธุยางที่ใหผลผลิตนํ้ายางสูง 
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ระยะปลูก 3.0X 6.0 เมตร ขนาดของหลุม 50 X 50 X 50 
เซนติเมตร   ทั้งน้ีระยะการปลูกข้ึนอยูกับรูปแบบที่ปลูกดวย มีการ
ใชทั้งปุยเคมีและปุยมูลสัตว ในชวงฤดูแลงจะใชฟางขาวและเศษ
วัชพืชแหง เพื่อรักษาความชุมชื้นในดินคลุมบริเวณโคนตนยาง และ
มีการรถน้ําในชวงน้ีดวย  ทั้ง 2 รายมีความตองการปลูกยางพารา
ในพื้นที่ใหมที่ตนเองถือครองครองคือเปนสภาพที่นามาเปลี่ยนเปน
สวนยางพารา เพื่อเพิ่มรายไดในอนาคต ซ่ึงปญหาที่พบในการปลูก
ยางบนพ้ืนที่นาเดิมหนายางจะแหงเร็ว แกปญหาโดยการใชปูนขาว
ทางหนายางที่กรีด  ปญหาการเผาตอซังขาวที่อาจจะเขามาในพื้นที่
ปลูกยางพารา เปนตน  ทั้งน้ีแนวทางในการแกไขปญหาเกษตรกร
ทั้ง 2 ราย มีการจัดการที่ดีในการดูแลเอาใจใสเปนพิเศษในการทํา
สวนยางพารา และองคความรู/เทคนิคเฉพาะที่สําคัญในการนํามาใช
ในการปลูกยางพาราในพื้นที่นาราบสูง ก็คือ เลือกรูปแบบการปลูก
ใหเหมาะสมกับพื้นที่ตนเอง  ควรมีทุนพอสมควรในการเปลี่ยนที่ทํา
นามาทําสวนยางและคํานึงถึงความคุมคาในการลงทุน และตองมี
เวลา การจัดการ ดูแลสวนยางพาราใหมากพอ และตอเน่ือง 
สมํ่าเสมอ ซ่ึง 3 ปจจัยน้ี  สามารถนําไปใชเปนแนวทางการ
วิเคราะห ในการชวยตัดสินใจการปลูกยางพาราในพื้นที่เคยทํานา
บนพื้นที่ราบสูง ใหประสบความสําเร็จในอนาคตได 
 
 

           3.2  การเจริญเติบโตของตนยางพารา 
วัดเสนรอบวงจํานวน 50 ตน (มีระยะเวลาปลูก 7 ป

เทากัน และทําการเปดกรีดหนายางแลว) 
 

ตารางท่ี 1  ขอมูลเสนรอบวงตนยางพาราเกษตรกร 2 ราย 

สวนยางพาราที่ศึกษา 
เสนรอบวงตนยางพารา
เฉลี่ย 50 ตน (ซ.ม.) 

รายที่ 1 สวนลุงสมุห ศรีภักดิ์  54.02 
รายที่ 2 ลุงทวี  เรืองฤทธิ ์ 38.96 

   

  พบวา เม่ือเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนยางพารา
โดยการวัดเสนรอบวงตนยางพาราจํานวน 50 ตนของสวนยางพารา
ตัวอยางที่ปลูกยางพาราในพื้นที่นาราบสูงทั้ง 2 รูปแบบ จํานวน      
2 ราย  อัตราการเจริญเติบโตของตนยางพารามีความแตกตางกัน  
ซ่ึงเกษตรกรรายที่ 1 สวนลุงสมุห ศรีภักดิ์  ที่ใชรูปแบบการปลูกบน
คันนาขนาดใหญรวมกับการทํานา มีขนาดเสนรอบวงตนยางพารา
โดยเฉลี่ย 54.02 ซ.ม. มากกวาเกษตรกรรายที่ 2 ลุงทวี เรืองฤทธิ์   
ที่ใชรูปแบบการปลูกเต็มพื้นที่โดยไมมีการทํานา ที่มีเสนรอบวงของ
ตนยางพาราโดยเฉลี่ยเพียง 38.96 ซ.ม. แตมีขอดีในสวนของได
จํานวนตนที่มากกวากัน เพราะไดปลูกเต็มพื้นที่ 
 

         3.3  ผลการทดลองวิเคราะหดิน  
จากการนําตัวอยางดินสวนยางพาราทั้ง 2 แหงไป

วิเคราะหคุณภาพดิน ดวยชุดวิเคราะหดิน ของสํานักงานเกษตร 
อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษนั้น พบวา เกษตรกรสวนยางพารา
ที่ปลูกในที่นาราบสูงทั้ง 2 ราย มีปริมาณธาตุอาหารหลักในดินและ
มีความเปนกรด- ดาง แตกตางกัน    โดยในเกษตรกรรายที่ 1 สวน
ยางพาราของลุงสมุห ศรีภักษ  ที่ใชรูปแบบการปลูกบนคันนาขนาด
ใหญรวมกับการทํานา มีปริมาณธาตุอาหารหลักในดินคุณภาพ

โดยรวมคอนขางดีกวา ของเกษตรกรรายที่ 2 สวนยางพาราของลุง
ทวี เรืองฤทธิ์  ใชรูปแบบการปลูกทั้งเต็มพื้นที่โดยไมมีการทํานา 
ทั้งน้ีความเปนกรด – ดาง ก็มีคาแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 2   ขอมูลผลการวิเคราะหดินสวนยางพารา 2 แหง 
 
สวนยางพารา 

ที่ศึกษา 

ผลการวิเคราะหดิน  
แอมโมเนีย ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ความเปน

กรด-ดาง 
(soil pH)

รายที่ 1 สวน 
ลุงสมุห ศรี
ภักดิ์  

ต่ํา สูง สูง ชวง
ระหวาง

8.0-8.5 

รายที่ 2 สวน 
ลุงทวี เรือง
ฤทธิ์ 

ต่ํา ต่ํามาก สูง ชวง
ระหวาง 
6.0-6.5 

        (จากผลการวิเคราะหดวยชุดวิเคราะหดิน สํานักงานเกษตร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ) 

 
ปจจัยดานคุณภาพดิน นับวาเปนปจจัยหน่ึงที่สําคัญ  ที่

สงผลตอการเจริญเติบโตของตนยางพารา ที่สอดคลองกับตารางที่ 
1 ลวนเกี่ยวของจากปริมาณธาตุอาหารหลักในดินและความกรด-
ดางในดินที่แตกตางกัน  ซ่ึงอาจจะมาจากการการดูแลบํารุงดิน ที่มี
การบริหารจัดการสวนยางพาราที่แตกตางกันของเกษตรกรอีกดวย 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

จากการศึกษา ปจจัยที่เกี่ยวของที่สามารถนํามาเปน
แนวทางในการปลูกยางพาราในนาบนพื้นที่ราบสูง ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ใหประสบความสําเร็จน้ัน สามารถสรุปปจจัย
ที่สําคัญที่สามารถนําไปวิเคราะห หรือตัดสินใจปลูกยางพาราใน
พื้นที่ดังกลาวใหประสบความสําเร็จได ดังน้ี 

1. เลือกรูปแบบการปลูกใหเหมาะสมกับพื้นที่ตนเอง 
โดยสามารถนํามาปรับใชปลูกในพื้นที่นาราบสูง ซ่ึงมี 2 รูปแบบที่ใช
ไดแก  แบบการปลูกบนคันนาขนาดใหญรวมกับการทํานา และ
แบบการปลูกเต็มพื้นที่โดยไมมีการทํานา ซ่ึงมีขอดี ขอจํากัด
แตกตางกัน  จึงควรนําไปเปนปจจัยน้ีมาวิเคราะหตัดสินใจการ
ลงทุนปลูกดวย 
  2. มีทุนที่เพียงพอ ในการใชดูแลสวนยางพาราตลอดการ
ปลูก เชน คาปุย เพราะดินหรือสภาพพื้นที่นาที่มีอินทรียวัตถุอยูใน
ระดับต่ํา จะตองปรับปรุงบํารุงดินน้ันใหมีอินทรียวัตถุสูงข้ึน ฉะน้ัน 
ความคุมคาในการลงทุน ชนิดของพืชที่ปลูก และระดับธาตุอาหาร
หลั ก ใ น ดิ น  ซ่ึ ง ก็ เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญที่ ต อ ง คํ า นึ ง ตั ด สิ น ใ จ 
  3. มีการเอาใจดูแลสวนยางพาราที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการเกษตร อยางตอเน่ือง  สมํ่าเสมอ  จึงจะทําใหประสบ
ความสําเร็จในปลูกยางพาราในพื้นที่ดังกลาว ซ่ึงในพื้นที่ที่ทํานามา
กอน น้ันเปนพื้นที่ไมเหมาะสมการปลูกยางพารา เชน คุณภาพดิน
ไมคอยมีอินทรียวัตถุ  และ นํ้าทวมขัง เปนตน เกษตรกรจึง
จําเปนตองดูแลจัดการสวนยางพาราเปนอยางดีโดยเฉพาะ 3 ปแรก
การปลูก 
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 จากการศึกษาวิเคราะหดินเบ้ืองตนน้ัน พบวา ปริมาณ
ธาตุอาหารหลักในดินหรืออินทรียวัตถุในดินของสวนยางพารา 
เกษตรกร 2 รายที่เปนแหลงศึกษาเรียนรูมีคาแตกตางกัน มีผลตอ
การเจริญเติบโตของยางพาราเชนกัน เกษตรกรตองทราบขอมูล
คุณภาพดิน เบ้ืองตนในพื้นที่เชนกัน นํามาตัดสินใจปลูกยางพารา
ในพื้นที่ที่เคยทํานา เพราะตองคํานึงถึง ความคุมคาในการลงทุน ใน
การทําสวนยางพาราในพื้นที่ดังกลาวใหประสบความสําเร็จได 
            อยางไรก็ตามถึงแมวา ในพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตร
จะมีปริมาณอินทรียวัตถุที่มาก แตถาเกษตรกร ขาดเงินทุนในการ
ใชดูแล บํารุงรักษา และขาดการเอาใจใสดูแลเปนประจํา ก็ไม
สามารถจะทําสวนยางพาราใหประสบความสําเร็จได เกษตรกรจึง
จําเปนตองใชปจจัยดังกลาวมาหลักวิเคราะหและใชเปนพื้นฐานใน
นํามาใชชวยตัดสินใจในการปลูกยางพาราในพื้นที่ดังกลาวให
ประสบความสําเร็จ ที่จะชวยลดความเสี่ยงจากความลมเหลวในการ
ปลูกยางพาราของเกษตรกรลงไดคําแนะนํา การปลูกยางพารา ใน
พื้นที่ปลูกยางใหม การปลูกยางในพื้นที่แหงใหมที่มีลักษณะพื้นที่ทํา
นามากอนน้ันไดมีการกระจายเพิ่มข้ึน พบเห็นทั่วไป ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังน้ัน ควรตองคํานึงถึงความเหมาะสมของ
พื้นที่ เชน สภาพพื้นที่ ลักษณะดิน สภาพภูมิอากาศ และแหลงนํ้า 
เปนตน นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงพันธุยาง การปลูก และการดูแล
รักษา เปนตน 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

          ควรทําการศึกษาสํารวจสัมภาษณเกษตรกรที่ปลูกยางพารา
ในพื้นที่ที่เคยทํานามากอน ที่ลมเหลวในการปลูกจนตองยกเลิกปลูก
ไป เพื่อเปนขอมูลมาอางอิง ถึงปจจัยที่ผลตอการปลูกยางพาราใน
พื้นที่ดังกลาวมากขึ้น          
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ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดศรี
สะเกษ  ที่ไดใหความอนุเคราะหในการศึกษาขอมูลพื้นฐานใชเปน
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ในค ร้ั ง น้ี   ขอขอบพระคุณ  ท าน ผู อํ านวยถวั ลย   สุนทรา 
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา ที่เปนที่ปรึกษาและให
กําลังใจในการทํางานวิจัยครั้งน้ี   จนทําใหงานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี 

เอกสารอางอิง 
 

[1] สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร.2532.การปลูกสรางสวน
ยางในที่แหงแลง.วารสารยางพารากระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
 

[2] สํานักงาน กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง .2540. การปลูก  
ยางพารา, กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 
[3] กรรณิการธีระวัฒนสุข ,2544.เกษตรดีที่ เหมาะสมสําหรับ
ยางพารา.  สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร :หนา 15 – 20. 
 

[4] สวนวิชาการเกษตร ฝายสงเสริมการสงเคราะห.255.การปลูก
ยางพาราในพื้นที่แหงใหม. สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวน
ยาง. 
 

[5 ]การปลูกสรางสวนยางพารา. เขาถึงไดที่ 
http://km.rubber.co.th.เขาถึงเม่ือวันที่  25 มกราคม 2556. 

 

[6 ]การปลูกยางในที่นาดอน. เขาถึงไดจาก http://km.rubber.co.th 
เขาถึงเม่ือวันที่ 25 มกราคม 2556. 
 



- 140 - 
 

อิทธิพลของพันธุและการเสริมรากตอการเจริญเติบโตของตนยางพารา 
 

ศาสตรา สายสุนันทรารมย*, อาทิจะรัญ สายทอง, จิรโรจน คําหาญ, สาวิตรี  ศรีสวัสดิ์  และรุงดาว ยาทาว 
โรงเรียนตูมใหญวิทยา  อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 

*E-mail: sattra2012@gmail.com 
 

บทคัดยอ  
 

 การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเสริม
ราก ตนยางพาราชําถุง  พันธุ  RRIT 251 และ  RRIM 600  โดยใช
แผนการวิจัยแบบ  3 X 4  factorial pot experiment ในแผนการ
ทดลองแบบสุมตลอด  (CRD)  ชนิดอิทธิพลแบบกําหนด (Fixed 
Effect Model) มี  2  ปจจัย  คือ  พันธุยางผลผลิตนํ้ายางสูง  และ
จํานวนตอราก 4 ระดับ  ทดลอง 4  ซํ้า  จํานวน  48  หนวย  
ผลการวิจัย พบวา ตนยางพาราพันธุตางกัน  เม่ือไดรับการเสริม
รากในรูปแบบวิธีที่ตางกันจะมีการเจริญเติบโตและลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของตนที่แตกตางกัน  มีจํานวนใบเพิ่มข้ึนมากกวาตน
ยางพาราที่ไมเสริมราก   
 
คําสําคัญ: พันธุยางพารา  การเสริมราก  การเจริญเติบโตของตน
ยางพารา  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตนยางพารา 
 
1. บทนํา 
 

ในปจจุบันยางพารามีการขยายพื้นที่ปลูกออกไปอยาง
รวดเร็ว  ประกอบกับประเทศไทยมีสภาพดินฟาอากาศ  และ
ลักษณะของดินที่เหมาะสมตอการปลูกยางพาราไดเกือบทุกภูมิภาค  
แตเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผานมา  
มีการเกิดพายุฝนฟาคะนองที่รุนแรง  มีการชะลางหนาดินทําใหดิน
เส่ือมสภาพ  หรือเกิดปญหาฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน  ทําใหเกิดภัย
แรงที่รุนแรง  ทําใหพืชผลทางการเกษตรลมตายเปนจํานวนมาก  
จําเปนตองหาพันธุยางพารา  และรูปแบบวิธีการเพิ่มความแข็งแรง
ใหกับตนยางพารา  สามารถทนตอสภาพภูมิอากาศดังกลาวขางตน  
ดังน้ันหากไดทําการวิจัยถึงอิทธิพลของพันธุยางพาราและการเสริม
รากของตนยางพาราที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ก็อาจ
สามารถใชเปนแนวทางการแกปญหาผลกระทบตอชนิดพันธุและ
การเจริญเติบโตของยางพารา  และเปนทางเลือกใหเกษตรกรผูปลูก
ทําสวนยางพาราคุมคากับการลงทุน  เปนการประหยัดตนทุน  และ
สามารถทําใหไดรับผลตอบแทนสูงสุดไดตอไป  ซ่ึงทําใหนักเรียน
โรงเรียนตูมใหญวิทยา  สนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของพันธุยางพารา
และการเสริมรากที่มีผลตอการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของตนยางพารา  เพื่อจะใหไดขอมูลสําหรับการสงเสริมการ
ปลูกยางพาราชนิดพันธุยางพาราในกลุมใหผลผลิตนํ้ายางสูงอยางมี
ประสิทธิภาพ  ในจังหวัดบุรีรัมย  เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป 
 
 
 
 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1.  การเตรียมพื้นท่ีสําหรับการปลูกวิจัย 
          1  ปรับสภาพพื้นที่ใหเหมาะสมสําหรับการปลูก โดยไมลาด
เอียงมากกวา  15  องศา 
          2  วางแนวปลูกตามแนวตะวันออก – ตะวันตก 
          3  ระยะปลูก  5.0 X 5.0  เมตร 
          4  ขุดหลุมใหมีขนาด  100 X 100 X 100  เซนติเมตร   
          5  ผสมดินรวนเหนียว  ปุยอินทรีย (มูลโคแหง)  10  
กิโลกรัม และปุยหนิฟอสเฟต  340  กรัม  เขาดวยกัน  เสร็จแลวนํา
สวนผสมที่ไดเข่ียลงไปในหลุมที่เตรียมไว 
 

    2.2.  การปลูกเพ่ือทําการวิจัย 
           การเตรียมตนยางพาราชําถุง  และตนตอยางพาราเสริม
ราก  ไปปลูกโดยใชมีดเฉือนกนถุงออกประมาณ  2-3  เซนติเมตร  
แลวกรีดดานขางของถุงใหขาดออกจากกันแตไมดึงถุงออก  นําไป
วางในหลุมแลวดึงถุงพลาสติกออกระวังอยาใหดินในถุงพลาสติก
แตก  กลบดินจนเสมอปากหลุม  และอัดดินใหแนน  โดยใหดิน
บริเวณโคนตนยางสูงกวาเล็กนอย  เพื่อมิใหนํ้าขังในหลุมปลูก  ตาม
รูปแบบวิธีการเสริมราก  4  แบบ  ดังน้ี 
 

 1 ไมเสริมราก 
          1.  นําตนยางพาราชําถุง พันธุ RRIT 251, RRIM 600  
และRRIM 600 (ยอดดํา) มีความเจริญเติบโตไมนอยกวา 1 ฉัตร  
และไมเกิน 2 ฉัตร จํานวน 1 ตน ลงปลูกในหลุมที่เตรียมไวบนพื้นที่
วิจัยโรงเรียนตูมใหญวิทยา ตามวิธีการปลูกดังกลาว โดยปลูกเพื่อ
ทําการวิจัยซํ้า 4 หลุม 
          2.  ติดสัญลักษณ  F1T1R1  F1T1R2  F1T1R3  และ  
F1T1R4  ดวยปายพลาสติก 
          3.  ติดสัญลักษณ  F2T1R1  F2T1R2  F2T1R3  และ  
F2T1R4  ดวยปายพลาสติก 
          4.  ติดสัญลักษณ  F3T1R1  F3T1R2  F3T1R3  และ  
F3T1R4  ดวยปายพลาสติก 
 

2  ราก 
          1.  นําตนยางพาราชําถุง  พันธุ  RRIT 251,  RRIM 600  
และ  RRIM 600  (ยอดดํา)  มีความเจริญเติบโตไมนอยกวา  1  
ฉัตร  และไมเกิน  2  ฉัตร  จํานวน  1  ตน  และตนตอยางพารา
เสริมรากไดมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร  มีความเจริญเติบโต
ไมนอยกวา  1  ฉัตร  และไมเกิน  2  ฉัตร  จํานวน  1  ตน  ลง
ปลูกในหลุมที่เตรียมไวบนพื้นที่วิจัยโรงเรียนตูมใหญวิทยา  ตาม
วิธีการปลูกดังกลาว  โดยปลูกเพื่อทําการวิจัยซํ้า  4  หลุม 
          2.  ติดสัญลักษณ  F1T2R1  F1T2R2  F1T2R3  และ  
F1T2R4  ดวยปายพลาสติก 
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          3.  ติดสัญลักษณ  F2T2R1  F2T2R2  F2T2R3  และ  
F2T2R4  ดวยปายพลาสติก 
          4.  ติดสัญลักษณ  F3T2R1  F3T2R2  F3T2R3  และ  
F3T2R4  ดวยปายพลาสติก 
 

3  ราก 
          1.  นําตนยางพาราชําถุง  พันธุ  RRIT 251,  RRIM 600  
และ  RRIM 600  (ยอดดํา)  มีความเจริญเติบโตไมนอยกวา  1  
ฉัตร  และไมเกิน  2  ฉัตร  จํานวน  1  ตน  และตนตอยางพารา
เสริมรากไดมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร  มีความเจริญเติบโต
ไมนอยกวา  1  ฉัตร  และไมเกิน  2  ฉัตร  จํานวน  2  ตน  ลง
ปลูกในหลุมที่เตรียมไวบนพื้นที่วิจัยโรงเรียนตูมใหญวิทยา  ตาม
วิธีการปลูกดังกลาว  โดยปลูกเพื่อทําการวิจัยซํ้า  4  หลุม 
          2.  ติดสัญลักษณ  F1T3R1  F1T3R2  F1T3R3  และ  
F1T3R4  ดวยปายพลาสติก 
          3.  ติดสัญลักษณ  F2T3R1  F2T3R2  F2T3R3  และ  
F2T3R4  ดวยปายพลาสติก 
          4.  ติดสัญลักษณ  F3T3R1  F3T3R2  F3T3R3  และ  
F3T3R4  ดวยปายพลาสติก 
 

4  ราก   
          1.  นําตนยางพาราชําถุง  พันธุ  RRIT 251,  RRIM 600  
และ  RRIM 600  (ยอดดํา)  มีความเจริญเติบโตไมนอยกวา  1  
ฉัตร  และไมเกิน  2  ฉัตร  จํานวน  1  ตน  และตนตอยางพารา
เสริมรากไดมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร  มีความเจริญเติบโต
ไมนอยกวา  1  ฉัตร  และไมเกิน  2  ฉัตร  จํานวน  3  ตน  ลง
ปลูกในหลุมที่เตรียมไวบนพื้นที่วิจัยโรงเรียนตูมใหญวิทยา  ตาม
วิธีการปลูกดังกลาว  โดยปลูกเพื่อทําการวิจัยซํ้า  4  หลุม 
          2.  ติดสัญลักษณ  F1T4R1  F1T4R2  F1T4R3  และ  
F1T4R4  ดวยปายพลาสติก 
          3.  ติดสัญลักษณ  F2T4R1  F2T4R2  F2T4R3  และ  
F2T4R4  ดวยปายพลาสติก 
          4.  ติดสัญลักษณ  F3T4R1  F3T4R2  F3T4R3  และ  
F3T4R4  ดวยปายพลาสติก 
 
 2.3.  การดําเนินการศึกษา 
          1)  เม่ือตนยางพาราชําถุง  และตนตอยางพาราเสริมราก  
ปราศจากโรคยาง  ทั้งใบ  ลําตน  และราก  มีความเจริญเติบโตอายุ
ครบ  60  วัน  นับตั้งแตนําตนยางพาราลงปลูก  ใหดําเนินการ
ศึกษาดังน้ี 
 1.1  ไมเสริมราก 
                        ตนยางพาราชําถุง  พันธุ  RRIT 251,  RRIM 
600  และ  RRIM 600  (ยอดดํา)  หลุมที่ติดสัญลักษณ  F1T1R1  
F1T1R2  F1T1R3  F1T1R4  F2T1R1  F2T1R2  F2T1R3  
F2T1R4  F3T1R1  F3T1R2  F3T1R3  และ  F3T1R4  ดวยปาย
พลาสติก  มีความเจริญเติบโตอายุครบ  60  วัน  ไมตองดําเนินการ
เสริมราก 
             นําตนตอยางพาราเสริมราก จํานวน  1  ตน  ที่มีความ
เจริญเติบโตอายุครบ  60  วัน  ทําการเสริมรากรูปแบบที่  1  กับ

ตนยางพาราชําถุง  พันธุ  RRIT 251,  RRIM 600  และ  RRIM 
600  (ยอดดํา) ที่ปลูกไว จํานวน  1  ตน  ดังรูปที่  1   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 สองราก 
        
 นําตนตอยางพาราเสริมราก จํานวน  2  ตน  ที่มีความ
เจริญเติบโตอายุครบ  60  วัน  ทําการเสริมรากรูปแบบที่  2  กับ
ตนยางพาราชําถุง  พันธุ  RRIT 251,  RRIM 600  และ  RRIM 
600  (ยอดดํา) ที่ปลูกไว จํานวน  1  ตน  ดังรูปที่  2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  2 สามราก 
          
 นําตนตอยางพาราเสริมราก จํานวน  3  ตน  ที่มีความ
เจริญเติบโตอายุครบ  60  วัน  ทําการเสริมรากรูปแบบที่  3  กับ
ตนยางพาราชําถุง  พันธุ  RRIT 251,  RRIM 600  และ  RRIM 
600  (ยอดดํา) ที่ปลูกไว จํานวน  1  ตน  ดังรูปที่  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี  3 ส่ีราก 
 

           
 ใหนํ้าแบบตักรดตน  ปริมาณ  15  ลิตรตอ  1 บัวรดน้ํา  
ทุกวัน  วันละ 1 คร้ังในตอนเชา เวลา 07.30 น. – 08.00 น.  (หาก
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มีฝนตกในชวงเวลาระหวาง  17.00 น. ของวันน้ัน ถึง 07.00 น.  
ของวันถัดมา  จะงดใหนํ้าในวันถัดมา) 
 เม่ือตนยางพาราชําถุง พันธุ RRIT 251, RRIM 600 และ  
RRIM 600 (ยอดดํา)  ไดรับการเสริมรากตามรูปแบบวิธีการเสริม
ราก 4 แบบ จนอายุตนยางพาราครบ 30 วัน ใหทําการวิจัยดังน้ี 
 ใสปุยเคมีสูตร  20 – 10 – 12  ในอัตรา 70 กรัมตอ 1  
หลุม  ทุกหลุม 
 ใหนํ้าแบบตักรดตน ปริมาณ 15  ลิตรตอ 1 บัวรดน้ํา  
ทุกวัน  วันละ 1 คร้ังในตอนเชา เวลา 07.30 น. – 08.00 น. (หากมี
ฝนตกในชวงเวลาระหวาง  17.00 น. ของวันน้ัน ถึง 07.00 น. ของ
วันถัดมา จะงดใหนํ้าในวันถัดมา) 
 
3. ผลการทดลอง 
 

 1.  ตนยางพาราพันธุ  RRIM 600  ที่ไดรับการเสริม
รากในรูปแบบวิธี  4  ระดับ  มีการเจริญเติบโตคือความสูงมากที่สุด  
(  = 80.432)  รองลงมาคือ ตนยางพาราพันธุ  RRIM 600  (ยอด
ดํา)  (  = 80.027) และตนยางพาราพันธุ  RRIT 251  มีความสูง
นอยที่สุด  (  = 77.253)   
 2.  ตนยางพาราพันธุ  RRIM 600  (ยอดดํา)  ที่ไดรับ
การเสริมรากในรูปแบบวิธี  4  ระดับ  มีการเจริญเติบโตคือเสนรอบ
ลําตนมากที่สุด  (  = 2.979)  รองลงมาคือ  ตนยางพาราพันธุ  
RRIM 600  (  = 2.853)  และตนยางพาราพันธุ  RRIT 251  มี
เสนรอบลําตนนอยที่สุด  (  = 2.662) 
 3.  ตนยางพาราพันธุ  RRIM 600  (ยอดดํา)  ที่ไดรับ
การเสริมรากในรูปแบบวิธี   4  ระดับ  มีระดับคะแนนตามจํานวน
ใบมากที่สุด  (  = 2.982)  รองลงมาคือ  ตนยางพาราพันธุ  RRIM 
600      (  = 2.946)  และตนยางพาราพันธุ  RRIT 251  มีระดับ
คะแนนตามจํานวนใบนอยที่สุด  (  = 2.893)   
 4.  การเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ
ตนยางพาราพันธุ  RRIT 251,  RRIM 600  และ  RRIM 600  
(ยอดดํา)  หลังการเสริมราก  ที่ไดรับการเสริมรากในรูปแบบวิธีที่
ตางกัน  มีการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
 5.  ไมมีปฏิสัมพันธระหวางพันธุยางพารากับรูปแบบ
วิธีการเสริมรากในดานเสนรอบลําตน  และลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของตนยางพารา  แตมีปฏิสัมพันธระหวางพันธุยางพารากับ
รูปแบบวิธีการเสริมรากดานความสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาพบวา  ตนยางพาราพันธุ  RRIM  600  
ไดรับการเสริมรากในรูปแบบวิธี  4  ระดับ  มีการเจริญเติบโตคือ
ความสูงมากที่สุด  (  = 80.432)  สวนการเจริญเติบโตคือเสนรอบ
ลําตนและระดับคะแนนตามจํานวนใบ ตนยางพาราพันธุ  RRIM 
600  (ยอดดํา)  ที่ไดรับการเสริมรากในรูปแบบวิธี  4  ระดับ จะมี

คาเฉลี่ยมากที่สุด  (  = 2.979  และ  = 2.982  ตามลําดับ)  

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาตนยางพาราที่ไดรับการเสริมราก
ในรูปแบบวิธี  4 ระดับ  มีผลทําใหการเจริญเติบโตดีข้ึน  ไมวาจะ
เปนความสูง  เสนรอบลําตน  และจํานวนของใบ  (อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ ร ะดับ0 .05)  ซ่ึ ง เปนดัช นีที่บ งชี้ ถึ ง สิทธิภาพการ
เจริญเติบโตของตนยาง  ซ่ึงสอดคลองกับ นุชนารถ กังพิศดาร และ
คณะ  (2547)  พบวา การเสริมรากทําใหตนยางเจริญเติบโตเร็ว  
เพิ่มปริมาณรากใหแกตนยาง  ทําใหตนยางดูดนํ้าและธาตุอาหารใน
ดินไดมากกวาตนยางที่มีระบบรากเดียว  ซ่ึงมีผลทําใหตานทานตอ
โรคราก  และชวยใหรากยางพาราเกาะยึดดินไดดียิ่งข้ึน  ชวยลด
ปญหาการโคนลนของตนยาง และสุนทร นาควิลัย (2551) พบวา  
ทําใหตนยางเจริญเติบโตเร็วและใหนํ้ายางมาก   
 นอกจากนี้คณะผูวิจัยยังไมพบการมีปฏิสัมพันธระหวาง
พันธุยางพารากับรูปแบบวิธีการเสริมรากในดานเสนรอบลําตน  
และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตนยางพารา แตพบวามี
ปฏิสัมพันธระหวางพันธุยางพารากับรูปแบบวิธีการเสริมรากดาน
ความสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

- 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ
ยุววิจัยยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
ไดรับคําปรึกษาและชี้แนะ  
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บทคัดยอ  
 

การผลิตถานกัมมันตจากกิ่งไมยางพารา ใชโซเดียมคลอ
ไรดเปนตัวกระตุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาความเขมขนของ
โซเดียมคลอไรดและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการกระตุน ผลการ
ทดลองพบวา การใชสารละลายโซเดียมคลอไรดที่ความเขมขน 2 M 
และเผากระตุนที่อุณหภูมิ 700 ๐C ไดถานกัมมันตที่มีคาไอโอดีนนัม
เบอรมากที่สุดคือ 566.14 mg/g  ซ่ึงสูงกวาถานกัมมันตที่ผลิตจาก
กิ่งไมเงาะและกิ่งไมสนทะเล แตต่ํากวาถานกัมมันตจากกิ่งไม
โกงกางและกะลามะพราว 
 
คําสําคัญ: ยางพารา ถานกัมมันต การดูดซับโซเดียมคลอไรด 
 
1. บทนํา 
 

จากการศึกษาถานกัมมันตพบวา มีการผลิตจากวัตถุดิบ
ที่มีองคประกอบหลักเปนคารบอนและไฮโดรเจน เชน แกลบ 
กะลามะพราว ชานออย เปลือกผลไม และไมตางๆ โดยการนําถาน
ไปกระตุนทางเคมีโดยใชสารละลายตางๆ เชน ซิงคคลอไรด 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด และโซเดียมคลอไรด เปนตน เพื่อทําให
ถานมีโครงสรางที่เปนรูพรุนมีความสามารถในการดูดซับสารและ
ไอออนตางๆ ถานกัมมันตมีการนํามาใชประโยชนไดในหลายๆดาน 
เชน การฟอกสี กําจัดกลิ่น ใชเปนตัวเรงปฏิกิริยา และใชดูดซับสาร
หรือไอออนตางๆ 

ในปจจุบันการปลูกยางพาราเปนที่นิยมกันมากในภาค
ตะวันออก เน่ืองจากเปนไมเศรษฐกิจที่ชวยเพิ่มรายไดใหกับ
เกษตรกรสวนยางพารา กิ่งไมยางพาราเมื่อมีการเจริญเติบโตมาก
ข้ึนจะมีกิ่งที่รวงหลนลงมา ซ่ึงสามารถนําไปใชประโยชนไดเพียง
เล็กนอยนํามาทําเปนข้ีเลื่อยเพาะเห็ด หรือทําเปนเชื้อเพลิงสําหรับ
การหุงตมในครัวเรือน 

ดังน้ันเพื่อเปนการนํากิ่งของกิ่งไมยางพารามาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โครงงานนี้ จึงไดผลิตถานกัมมันตจากกิ่งไม
ยางพารา โดยใชสารละลายโซเดียมคลอไรดเปนตัวกระตุน  
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 วัตถุดิบ อุปกรณและสารเคมีที่ใช  
          วัตถุดิบที่ใช คือ กิ่งไมยางพารา ไมเงาะ ไมสนทะเล ไม
โกงกาง และกะลามะพราว สารเคมีที่ใช คือโซเดียมคลอไรด และ
อุปกรณที่ ใ ช ในการทดลอง  คือ  เตา เผากระตุ น  SYBRON 
Thermolyne เครื่องรอน Octagon 2000 เครื่องบด Mota โดยไดรับ
ความอนุเคราะหจากกรมวิทยาศาสตรบริการ 
 

 

2.2  การเตรียมถานโดยกระบวนการคารบอไนซ 
  เก็บกิ่งไมยางพารา  ลางทําความสะอาดดวยนํ้าเปลา ผ่ึง
ใหแหงประมาณ 48 ชั่วโมง เผาคารบอไนซใหเปนถานดวยเตาเผา
ที่อับอากาศ  เม่ือไฟดับแลวเลือกกิ่งไมที่สมบูรณ มาทดลอง  

เปลี่ยนวัตถุดิบจากกิ่งไมยางพาราเปน ไมเงาะ ไมสน
ทะเล ไมโกงกาง และกะลามะพราว 
 

2.3 ศึกษาอุณหภมิูและความเขมขนที่เหมาะสมในการกระตุน
ถานกัมมันต 

1. ลดขนาดของถานกิ่งไมยางพารา ถานไมเงาะ ถานไม
สนทะเล ถานไมโกงกาง และถานกะลามะพราวใหมีขนาดประมาณ 
1-2 cm โดยการบดดวยครกหิน 

2. นําถาน 100 g มาใสในภาชนะที่เตรียมเผา 
3. นําถานกิ่งไมยางพารามาแชสารละลายโซเดียมคลอ

ไรด ในความเขมขนตางๆคือ 0.5M 1M 1.5M และ 2M ตามลําดับ 
ปริมาตร 500 ml เปนเวลา 40 ชั่วโมง 

4. นําไปเผากระตุนที่อุณหภูมิ 500, 700 และ 900 ºC 
เปนเวลา 1 ชั่วโมง 

5. นําถานที่ผานการกระตุนทิ้งใหเย็นโดนการแชภาชนะ
ในนํ้าที่อุณหภูมิหอง 

6. ลางและแชในนํ้าที่ปราศจากไอออน 
7. อบแหงที่อุณหภูมิ 140 ºC 
8. บดถานใหเปนผงละเอียดโดยใชเครื่องบด Motor 

Grinder 
9. นําไปคัดขนาดดวยตะแกรงรอนจนมีขนาดเล็กกวา 

250 μm 
10.นําถานกัมมันตที่ผลิตไดมาทดสอบคาไอโอดีนนัม

เบอร ตามมาตรฐาน ASTM D 4607-94 
 

วิธีวิเคราะหคาไอโอดีนของถานกัมมันต ตามมาตรฐาน 
ASTM D 4607-94 มีรายละเอียดของการวิเคราะหดังน้ี 

1. บดและคัดขนาดของถานกัมมันตใหเล็กกวา 250 μm 
(โดยใชตะแกรงคัดขนาดเบอร 60)  

2. อบตัวอยางใหแหงที่อุณหภูมิ 110 – 120 ºC  
3. ชั่งตัวอยางถานกัมมันตประมาณ 1, 1.5 และ2 g และ

บันทึกนํ้าหนักตัวอยางเทากับ M ใหละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่ 4 
ในขวดรูปชมพูขนาด 250 ml  

4. เม่ือชั่งตัวอยางแลวใหปเปตสารละลายไฮโดรคลอริก
ปริมาตร 10 ml ใสในตัวอยางในขอ 3 ตมใหเดือดประมาณ 10 
วินาที แกวงขวดเบาๆเพื่อใหผงถานกัมมันต ทุกสวนชุมดวย
สารละลายเพื่อกําจัดข้ีเถาหรือซัลเฟอรออกจากผิวของถานกัมมันต  
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5.รอใหสารละลายในขอ 4 เย็นกอน จึงคอยปเปต
สารละลายไอโอดีนปริมาตร 100 ml ใสลงในสารละลาย ขอ 4 ปด
จุกแลวเขยาแรงๆ เปนเวลา 30 วินาที กรองดวยกระดาษกรอง 
(Whatman เบอร 1) ทิ้งสารละลายที่กรองได 20 mlแรก ดูด
ส า ร ล ะ ล ายที่ ก ร อ ง ได ที ห ลั ง  50 ml นํ า ไ ป 
ไตเตรตดวยสารละลายไทโอซัลเฟตความเขมขน 0.1 N โดยใชนํ้า
แปงเปนอินดิเคเตอร ไทเทรตจนสารละลายไมมีสี (จุดยุติ) บันทึก
ปริมาตรของสารละลายไทโอซัลเฟตที่ใช  

6. การคํานวณ 
X/M (mg/g) = [ A - (2.2×B×S) ] / W 

   C = (N2 × S)/50 
X/M =  มิลลิลิตรของไอโอดีนที่ถูกดูดซับตอกรัม 
 ของถานที่ใชดูดซับ 
N1  =  ความเขนขนของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต (N) 
N2   =  ความเขมขนของสารละลายไอโอดีน (N) 
A    =  N1 × 1269.30 
B    =  N2  × 12.693 
C    =  ความเขมขนที่สมดุลของสารละลายที่กรองได 
W   =  นํ้าหนักของตัวอยางที่ใช 
S    =  ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช 

7. สรางกราฟความสัมพันธระหวางคาการดูดซับ
ไอโอดีนตอกรัมถานกับความเขมขนของสารละลายไอโอดีนหลัง
การดูดซับจะไดกราฟเปนเสนตรง 

8. คํานวณคาความสามารถในการดูดซับของถานกัม
มันตตรงตําแหนงที่คาความเขมขนสารละลายไอโอดีนที่เหลือ
เทากับ 0.02 N 
 

2.4 การศึกษาเปรยีบเทียบคาไอโอดีนของถานกัมมันตที่ผลิตได
จากกิ่งไมยางพารากับวัตถุดิบชนิดอื่น 
  เลือกใชความเขมขนของสารละลายโซเดียมคลอไรดและ
อุณหภูมิเผากระตุน ที่หาไดจากการทดลองที่ทําใหถานกัมมันตจาก
กิ่งไมยางพารามีคาไอโอดีนนัมเบอรดีที่สุด  
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1 การเตรียมถานโดยกระบวนการคารบอไนซ 
 เม่ือนําไมยางพารามาผานกระบวนการคารบอไนซที่
อุณหภูมิประมาณ 900๐C พบวาถานจากกิ่งไมยางพาราที่ไดมี
ลักษณะสีดํา แข็ง แตเปราะ เม่ือแตกหักพบวาบริเวณที่แตกหักมี
ความมันวาว เม่ือนํามาบดจะไดผงละเอียดสีดํา 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 
 

3.2 การศึกษาอุณหภูมิและความเขมขนที่เหมาะสมในการกระตุน
ถานกัมมันต 
 เม่ือนําถานที่ผานการคารบอไนซที่อุณหภูมิ 900๐C มา
กร ะ ตุ นด ว ยส า รล ะล าย โซ เดี ยมคลอไ รด ที่ ค ว าม เข มข น  
0 , 0.5 , 1 , 1.5 และ 2 M ตามลําดับ ในอัตราสวนถาน 100 g ตอ 
สารละลายโซเดียมคลอไรด 500 ml แลวนํามาเผากระตุนที่อุณหภูมิ 
500 , 700 และ 900๐C  เปนเวลา 1 ชั่วโมง แลวทําการวิเคราะหคา
ไอโอดีนนัมเบอร ไดดังน้ี 
 

3.2.1 กระตุนที่อุณหภูมิ 500๐C 
 ถานกัมมันตจากไมยางพาราที่แชดวยสารละลาย
โซเดียมคลอไรดที่ความเขมขน 0 , 0.5 , 1 , 1.5 และ 2 M มีคา
ไอโอดีนนัมเบอรเทากับ  67.81 , 68.44 , 77.24 , 80.82 และ 
119.45 mg/g ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 การกระตุนที่อุณหภูมิ 500OC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 คาไอโอดีนของถานกัมมันตจากไมยางพารา 
ที่อุณหภูมิ 500OC 

 

3.2.2 กระตุนที่อุณหภูมิ 700๐C 
 ถานกัมมันตจากไมยางพาราที่แชดวยสารละลาย
โซเดียมคลอไรดที่ความเขมขน 0 , 0.5 , 1 , 1.5 และ 2 M มีคา
ไอโอดีนนัมเบอรเทากับ  320.02 , 360.48 , 384.45 , 344.39 และ 
390.28 mg/g ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 2 

 
 

วัตถุดิบ
ถานกัมมันต 

อุณหภูมิที่
เผากระตุน 

(๐C) 

ความเขมขน
สารละลาย
โซเดียมคลอไรด 

(M) 

ไอโอดีน 
นัมเบอร 
(mg/g) 

ไมยางพารา 500 0 67.81 
  0.5 68.44 
  1 77.24 
  1.5 80.82 
  2 119.45 

ลักษณะของถานจากไม
ยางพารา 

ลักษณะของผงถานจากไม
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ตารางที่ 2 การกระตุนที่อุณหภูมิ 700OC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 คาไอโอดีนของถานกัมมันตจากไมยางพารา 
ที่อุณหภูมิ 700OC 

 

3.2.3 กระตุนที่อุณหภูมิ 900๐C 
 ถานกัมมันตจากกิ่งไมยางพาราที่แชดวยสารละลาย
โซเดียมคลอไรดที่ความเขมขน 0 , 0.5 , 1 , 1.5 และ 2 M  
มีคาไอโอดีนนัมเบอรเทากับ  117.79 , 139.69 , 140.65 , 155.15 
และ 195.54 mg/g ตามลําดับ แสดงดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 การกระตุนที่อุณหภูมิ 900OC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 คาไอโอดีนของถานกัมมันตจากไมยางพารา 
ที่อุณหภูมิ 900OC 

3.3 การเปรียบเทียบคาไอโอดีนนัมเบอร 
 ถานกัมมันตที่ผลิตไดจากกิ่งไมยางพารากับวัตถุดิบ
ทางการเกษตรชนิดอื่นไดแก ไมเงาะ ไมสนทะเล ไมโกงกาง และ 
กะลามะพราว โดยผลิตภายใตสภาวะเดียวกับไมยางพาราที่ทําให
คาการไอโอดีนนัมเบอรมากที่สุดคือ ใชอุณหภูมิในการกระตุน    
700๐C และแชดวยสารละลายโซเดียมคลอไรดที่ความเขมขน 2 M 
จะมีคาไอโอดีนนัมเบอร ดังแสดงดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 คาไอโอดีนของถานกัมมันตจากวัสดุชนิดตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 ไอโอดีนของถานกัมมันตจากวัสดุตาง ๆ 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

4.1 สรุปผลการทดลอง 
  การศึกษาการผลิตถานกัมมันตจากกิ่งไมยางพาราโดย
ใชโซเดียมคลอไรดเปนตัวกระตุน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอุณหภูมิ
ในการกระตุนที่ 500, 700 และ 900๐C และความเขมขนของ
สารละลายโซเดียมคลอไรด 0.0, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 M และนํา
ถานกัมมันตจากกิ่งไมยางพาราที่มีคาไอโอดีนนัมเบอรที่ดีที่สุด ไป
เปรียบทียบคาไอโอดีนนัมเบอรกับถานกัมมันตที่ผลิตจากกิ่งไมเงาะ 
สนทะเล โกงกาง และ กะลามะพราว จากผลการศึกษาพบวา 
สภาวะที่เหมาะสมที่ทําใหถานกัมมันตจากกิ่งไมยางพารามีคา
ไอโอดีนนัมเบอรสูงสุดคือ ที่ความเขมขนของสารละลายโซเดียม
คลอไรด 2.0 M และเผากระตุนที่อุณหภูมิ 700๐C ซ่ึงเม่ือนําไป
เปรียบเทียบกับถานกัมมันตที่ผลิตจากไมชนิดอื่นแลวพบวา 
ถานกัมมันตจากกิ่งไมยางพารามีคาไอโอดีนนัมเบอรสูงกวาถานกัม
มันตที่ผลิตจากกิ่งไมเงาะและไมสนทะเล แตมีคาไอโอดีนนัมเบอร
ต่ํากวาถานกัมมันตจากไมโกงกางและกะลามะพราว 
 

วัตถุดิบ
ถานกัมมันต 

อุณหภูมิที่
เผากระตุน 

(๐C) 

ความเขมขน
สารละลาย

โซเดียมคลอไรด 
(M) 

ไอโอดีนนัม
เบอร 

(mg/g) 

ไมยางพารา 700 0 320.02 
  0.5 360.48 
  1 384.45 
  1.5 344.39 
  2 566.14 

วัตถุดิบ
ถานกัมมันต 

อุณหภูมิที่
เผากระตุน 

(๐C) 

ความเขมขน
สารละลาย

โซเดียมคลอไรด 
(M) 

ไอโอดีน 
นัมเบอร 
(mg/g) 

ไมยางพารา 900 0 117.79 
  0.5 139.69 
  1 140.65 
  1.5 155.15 
  2 195.54 

อุณหภูมิที่
เผากระตุน 

(๐C) 

ความเขมขน
สารละลาย
โซเดียม 
คลอไรด 

(M) 

วัตถุดิบ 
ถานกัมมันต 

ไอโอดีน 
นัมเบอร 
(mg/g) 

700 2 ไมยางพารา 566.14 

  ไมเงาะ 463.21 

  ไมสนทะเล 503.41 

  ไมโกงกาง 626.66 

  กะลามะพราว 702.34 
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4.2 อภิปรายผล 
  4.2.1 การศึกษาอณุหภูมิที่ใชในการกระตุน 
  พบวาคาไอโอดีนนัมเบอรของถานกัมมันตจะเพ่ิมข้ึนเม่ือ
อุณหภูมิในการกระตุนสูงข้ึน และอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดที่ทําให
ถานกัมมันตจากไมยางพารามีคาไอโอดีนนัมเบอรสูงสุดคือ 700๐C  
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอุทัย ทิพยโพธิเมือง (2555) ที่ไดศึกษา
การดูดซับสียอมดวยถานกัมมันตที่เตรียมจากผลปาลมฟอกซเทล 
พบวา เม่ือเผากระตุนถานกัมมันตที่อุณหภูมิ 600 , 700 , 800 และ 
900๐C แนวโนมคาของไอโอดีนนัมเบอรจะมีคาเพิ่มข้ึนไปในทิศทาง
เดียวกับอุณหภูมิ จะทําใหเกิดรูพรุนจํานวนมาก และพื้นที่วางที่
เหมาะสมของโครงสรางจะถานกลายเปนถานกัมมันต แตเม่ือ
อุณหภูมิเกิน 800 ๐C จะทําใหคาไอโอดีนนัมเบอรมีต่ําลงเนื่องจาก
สารประกอบตางๆในไมยางพาราเกิดการสลายตัวและระเหยออกไป 
ทําใหสวนที่เหลือกลายเปนโครงสรางหลักของถาน  

 4.2.2 การศึกษาความเขมขนของสารละลายโซเดียม
คลอไรดที่ใชกระตุน 
 พบวา  เ ม่ือความเขมขนของสารละลายโซเดียม 
คลอไรดมากทําใหถานกัมมันตมีคาไอโอดีนนัมเบอรมากขึ้น เพราะ
เม่ือความเขมขนของสารละลายโซเดียมคลอไรดมาก ทําใหผลึกของ
โซเดียมคลอไรดแทรกตัวเขาไปในเนื้อของถานกัมมันตขณะเผา
กระตุนมาก และเม่ือลางออกผลึกของโซเดียมคลอไรดที่แทรกใน
เน้ือของถานกัมมันตก็จะหลุดออกไป ทําใหเกิดรูพรุนและพื้นที่ผิว
สําหรับการดูดซับมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของลลิดา  นิ
ทัศนจารุกุล (2544) 
  4.2.3 การเปรียบเทียบถานกัมมันตจากไมยางพารากับ
วัตถุดิบชนิดอื่น 
 ไดแก ไมเงาะ ไมสนทะเล ไมโกงกาง และ กะลามะพราว 
มีคาไอโอดีนตางกัน เน่ืองจากโครงสรางภายในของวัตถุดิบแตละ
ชนิดน้ันจะมีองคประกอบตางกัน อีกทั้งเม่ือนํามาผานกระบวนการ
คารบอไนซและการกระตุนแลวพบวา พื้นที่ผิว ปริมาตรรูพรุน 
จํานวนรูพรุน และขนาดของรูพรุนจะแตกตางกันออกไป ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของรุงนภา สุขสวาง (2550) ที่ไดศึกษาการ
ผลิตถานกัมมนตจากวัสดุ เหลือใชทางการเกษตรและการ
ประยุกตใชในการกําจัดสียอมและโลหะหนักในน้ํา พบวาเม่ือนํา 
แกลบ กะลามะพราว ข้ีเลื่อยไมยางพารา และเปลือกลูกยางพารา 
มาผลิตถานกัมมันตโดยใชกรดฟอสฟอริกเปนตัวกระตุน จะใหคา
ไอโอดีนนัมเบอรแตกตางกันออกไปตามวัตถุดิบที่นํามาผลิต แต
แนวโนมของคาไอโอดีนนัมเบอรจะสัมพันธกับวัตถุดิบ กลาวคือ 
พบวาแนวโนมของคาไอโอดีนนัมเบอรน้ันยังเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

 1.คว รมี ก า ร ศึ กษ าถึ ง อุ ณหภู มิ ใ น ก ร ะบ วนก า ร 
คารบอไนซที่แตกตางกัน  
 2. ควรมีการศึกษาถึงชนิดของตัวกระตุนในการผลิต
ถานกัมมันตที่แตกตางกัน 

3. ควรมีการนําถานกัมมันตที่ไดไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพอยางอื่นของถานกัมมันต เชน การดูดซับสี
ยอม การดูดซับโลหะหนัก เปนตน 
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บทคัดยอ  
 

โครงงานนี้ศึกษาลักษณะรังปลวก สัณฐานวิทยา  จัด
จําแนกชนิดปลวก และหาวิธีการจัดการปลวกในสวนยางพารา ผล
การศึกษาพบวา รังปลวกมี 3 แบบ คือ รังปลวกขนาดเล็ก จอม
ปลวกขนาดใหญ รังปลวกบนตนยาง  ปลวกมี  4 สกุล 5 ชนิด คือ 
สกุล Globitermes มี 1 ชนิด คือ G. sulphureus, สกุล 
Microcerotermes มี 2 ชนิด คือ M. annandalei , M. crassus , 
สกุล Macrotermes มี 1 ชนิด คือ M. gilvus และสกุล 
Nasutitermes  โดยปลวกสกุล Microcerotermes มีมากที่สุด  
ปลวกที่สรางความเสียหายทํารังใตดินไมสรางจอมปลวก เกษตรกร
รอยละ 61.5 ไมมีความรูเกี่ยวกับปลวก รอยละ 46.2 เลือกใช
สารเคมีกําจัดปลวก 
 

คําสําคัญ : ปลวก นิเวศวิทยา การกําจัดปลวก 
 
1. บทนํา 
 

ปลวกมีความสําคัญตอระบบนิเวศโดยมีบทบาทเปนผู
ยอยสลายอินทรีสาร แตปลวกก็นับเปนปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง
ของชาวสวนยางพารา มีการรายงานผลการสํารวจปลวกในสวน
ยางพาราพบวา มีทั้งชนิดที่สรางรังบนตนไมหรือบนดิน และสรางรัง
เหนือพื้นดินเปนจอมปลวก (วีรยุทธ, 2552) และสวนใหญพบปญหา
อันเน่ืองจากการกัดกินรากยางและเนื้อไม ซ่ึงปลวกชนิดน้ีไม
สามารถสังเกตเห็นไดเน่ืองจากไมสรางจอมปลวกแตจะทํารังภายใน
โคนตนทําใหสังเกตเห็นไดยาก สงผลใหปริมาณนํ้ายางลดลงและ
เกิดความเสียหายตอตนยางพาราจนถึงตายได (ปทมา  และคณะ)   

การสํารวจชนิดของปลวกที่พบในสวนยางพาราใน
ทองถ่ิน จะทําใหไดทราบขอมูลเบ้ืองตนและปองกันความเสียหายที่
อาจเกิดข้ึนไดทันทวงที ดังน้ันกลุมของขาพเจาจึงสนใจศึกษาความ
หลากหลายชนิดของปลวกที่สัมพันธกับลักษณะทางดานกายภาพ
และชีวภาพของนิเวศวิทยาถิ่นที่อยูอาศัย  รวมทั้งการแพรกระจาย
ของปลวกในสวนที่มีอายุของตนยางพาราแตกตางกัน  และจัดเก็บ
ขอมูลวิธีการแกปญหาปลวกในสวนยางพาราของเกษตรกรใน
ทองถ่ิน ทําใหทราบแนวทางการแกปญหาและการจัดการปลวก
อยางถูกวิธีตอไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 การศึกษาความหลากหลายชนิดของปลวก 
ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับปลวก  สุมเลือกสวน

ยางพาราที่มีอายุการปลูกแตกตางกันในเขตอําเภอแกลง จังหวัด
ระยอง 

1. ดําเนินการสํารวจปลวกในสวนยางพาราที่สุมเลือกแลว เก็บ
ขอมูลทางดานกายภาพ (สภาพภูมิอากาศ  สภาพแวดลอม) 
ไดแก ลักษณะเนื้อดิน  อุณหภูมิ ความชื้น ความเปนกรด-
เบส  แหลงอาหาร รอยทางเดินของปลวก และเก็บขอมูล
ทางดานชีวภาพของระบบนิเวศ ไดแก ชนิด  จํานวนของพืช
และสัตว  

2. เก็บตัวอยางปลวกทุกวรรณะที่พบมาดองดวยแอลกอฮอล 
70% ในขวดเก็บตัวอยาง บันทึกขอมูลตางๆ ไดแก ลักษณะ
รูปรางปลวก รังปลวก ฯลฯ พรอมถายภาพภายใตกลอง
จุลทรรศนสเตอริโอ และจัดจําแนกชนิดปลวก 

3. วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความหลากหลายชนิดของปลวกและ
การแพรกระจายของปลวกที่พบในทองถ่ิน 

 

2. 2  วิธีการจัดการปลวกในสวนยางพารา 
ออกแบบสอบถามเพื่อใชในการสัมภาษณเกษตรกรใน

ทองถ่ินเกี่ยวกับปลวกในสวนยางพาราและการจัดการ 
 

3. ผลการทดลอง 
 

การศึกษาปลวกในสวนยางพาราและการจัดการ 
แบงเปน  2 ตอน คือ การศึกษาความหลากหลายชนิดของปลวก 
และวิธีการกําจัดปลวกในสวนยางพารา ปรากฏผลดังน้ี 
 

3.1 การศึกษาความหลากหลายชนิดของปลวก 
จากการสุมเลือกสวนยางพาราของเกษตรกรในทองถ่ินที่

ตนยางอายุแตกตางกัน คือ 1-5 ป,  6-10 ป และมากกวา 10 ป พบ
ปลวกตามแหลงที่อยูมีลักษณะแตกตางกัน  
 สวนยางพาราที่ตนยางอายุ 1-5 ป  
 พบรังปลวกและรอยทางเดินของปลวก รวม 3 แบบ เม่ือ
นําปลวกมาศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนเตอริโอพบปลวกวรรณะ
ตางๆ  โดยลักษณะรังปลวกแบบที่ 1 เปนรังปลวกขนาดเล็ก รูป
ระฆังคว่ํา พบอยูใกลโคนตนยางพารา ดินมีสีเทาดํา มีตะใครสีเขียว
ข้ึน ภายในมีรูพรุนคลายปะการัง ถัดไปพบรอยทางเดินปลวกเปน
ทอดินข้ึนบนตนยางพารา  ดังภาพที่ 1 ก) ภายในรังพบปลวกงาน 
และปลวกทหารที่มีลักษณะกราม (mandibles) ใหญและแข็งแรง 
เห็นไดชัดเจน หัวไมยื่นยาวเปน nasus, สวนหัวมี fontanelle ตาถา
มีจะเล็กกวาสวนฐานของหนวด  แผนอกดานบนปลองแรก 
(pronotum) เปนรูปอานมา, กรามทั้งสองขางคลายกันและโคงที่
ปลาย, แผนริมฝปากบน ที่ปลายมีสี แผนอกดานบนปลองกลาง 
และปลองทายไมแผขยายออกทางดานขาง ปลวกทหารมี เพียง
แบบเดียว, Postmentum แคบ ไมโคงที่ตรงกลาง, กราม ไมมี
ลักษณะเปนฟนเลื่อย 1 ซ่ี, Clypeus ไมมี 2 lobe  หัวมีสวนกวาง
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เทาหรือมากกวาสวนยาว กรามเรียวยาว และที่ปลายโคงมาก จัด
จําแนกเปนปลวกชนิด Globitermes sulphureus ดังรูปที่ 1 ข) – ค) 
 สวนรังปลวกแบบที่ 2 จอมปลวกขนาดเล็ก รูประฆัง
คว่ํา มีลักษณะเปนดินสีเทาดํา มีตะใครสีเขียวข้ึน ภายในมีรูพรุน
ขนาดเล็กกวารังปลวกแบบที่ 1 และมีรอยทางเดินเปนทอดินข้ึนตน
ยาง ดังรูปที่ 1 ง) พบปลวกงาน และปลวกทหารที่มีลักษณะกราม
ใหญและแข็งแรง เห็นไดชัดเจน หัวไมยื่นยาวเปน  nasus, สวนหัว
มี  fontanelle  ตาถามีจะเล็กกวาสวนฐานของหนวด  แผนอก
ดานบนปลองแรกเปนรูปอานมา, กรามทั้งสองขางคลายกันและโคง
ที่ปลาย, แผนริมฝปากบน ที่ปลายมีสี แผนอกดานบนปลองกลาง 
และปลองทาย, ไมแผขยายออกทางดานขาง ปลวกทหารมี เพียง
แบบเดียว, Postmentum แคบ  ไมโคงที่ตรงกลาง, กราม มีลักษณะ
เปนฟนเลื่อย สวนหัวยาว หนวดปกติมี 13 ปลอง จัดจําแนกเปน
ปลวกชนิด Microcerotermes annandalei ดังรูปที่ 1 จ)–ฉ) 
 สวนรังปลวกแบบที่ 3 จอมปลวกขนาดใหญ ดินเปน
ดินทรายสีขาว มีความแข็งแรง ภายในมีรูพรุนกวางและซับซอน มี
รอยทางเดินบริเวณรอบจอมปลวกและอยูใตใบไมที่ทับถมกัน ดังรูป
ที่ 1 ช) พบปลวกงาน และปลวกทหารที่มีลักษณะกรามใหญและ
แข็งแรง  เห็นไดชัดเจน หัวไมยื่นยาวเปน  nasus, สวนหัวมี 
fontanelle ตาถามีจะเล็กกวาสวนฐานของหนวด แผนอกดานบน
ปลองแรกเปนรูปอานมา, กรามทั้งสองขางคลายกันและโคงที่ปลาย, 
แผนริมฝปากบน (labrum) ไมมีสีที่ปลาย แผนอกดานปลองกลาง 
(mesonotum) และแผนอกดานบนปลองทาย ( metanotum) แผ
ขยายออกกวางทางดานขาง ปลวกทหารมี 2 รูปแบบ จัดจําแนก
เปนปลวกชนิด Macrotermes gilvus ดังรูปที่ 1 ซ) – ฌ) 
 

รังปลวก 
ลักษณะปลวก 

ดานทอง ดานหลัง 

   

   

   
รูปท่ี 1 ลักษณะรังปลวกและปลวกชนิดตางๆ จากสวนที่มี 

ตนยางอายุ 1-5 ป 

     ก) รังปลวกแบบที่ 1  ข) – ค) G. sulphureus 
     ง) รังปลวกแบบที่ 2 จ) – ฉ) M. annandalei 
     ช) รังปลวกแบบที่ 2 ซ) – ฌ) M. gilvus 

 

 สวนยางพาราที่ตนยางอายุ 6-10 ป  
 พบรังปลวกและรอยทางเดินของปลวก รวม 2 แบบ 
เม่ือนําปลวกมาศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอพบปลวก
วรรณะตางๆ  โดยลักษณะรังปลวกแบบที่ 1 มีลักษณะเปนดินทราย 
เกิดบริเวณโคนตนยางและมีรอยทางเดินเปนทอดินข้ึนตนยาง ดัง
ภาพที่ 2 ก) พบปลวกทั้ง 3 วรรณะ คือ ปลวกงาน ปลวกวรรณะ
สืบพันธุสํารอง และปลวกทหารที่มีลักษณะกรามใหญและแข็งแรง 
เห็นไดชัดเจน หัวไมยื่นยาวเปน  nasus, สวนหัวมี  fontanelle  ตา
ถามีจะเล็กกวาสวนฐานของหนวด  แผนอกดานบนปลองแรกเปน
รูปอานมา, กรามทั้งสองขางคลายกันและโคงที่ปลาย, แผนริมฝปาก
บน ที่ปลายมีสี แผนอกดานบนปลองกลาง และปลองทาย, ไมแผ
ขยายออกทางด านข า ง  ปลวกทหารมี  เพี ย งแบบ เดี ย ว , 
Postmentum แคบ ไมโคงที่ตรงกลาง, กราม มีลักษณะเปนฟน
เลื่อย สวนหัวยาว หนวดปกติมี 13 ปลอง จัดจําแนกเปนปลวกชนิด 
M. annandalei ดังรูปที่ 2 ข – ค) 
 รังปลวกแบบที่ 2 เปนรังปลวกที่อยูบนตนยาง มี
ลักษณะเปนดินสีเทาดํา มีรูพรุนภายในขนาดใหญ เปราะ ผนังบาง 
ดังภาพที่ 2 ง) พบปลวกทั้ง 3 วรรณะ คือ ปลวกงาน ปลวกวรรณะ
สืบพันธุ และปลวกทหารที่มีลักษณะกรามไมเจริญ มองเห็นได
ชัดเจน หัวยื่นยาวเปน  nasutiforms, สวนหัวดานหลังหนวดไมคอด
เขา, สวนหัวที่แตละฐานของ nasus ไมมีอวัยวะปองกันภัย, ปลอง
หนวดสั้น กรามที่สวนยอดไมมีฟน จัดจําแนกเปนปลวกสกุล  
Nasutitermes sp. ดังรูปที่ 2 จ) – ฉ) 
 

รังปลวก 
ลักษณะปลวก 

ดานทอง ดานหลัง 

 
  

   
รูปท่ี 2 ลักษณะรังปลวกและปลวกชนิดตางๆ จากสวนที่มี 

ตนยางอายุ 6-10 ป 
     ก) รังปลวกแบบที่ 1  ข) – ค) M. annandalei 
     ง) รังปลวกแบบที่ 2 จ) – ฉ) Nasutitermes sp 

   
  

ก) 

ง) 

ข) 

จ) 

ค) 

ซ) ช) ฌ) 

ฉ) 

ก) ข) ค) 

ง) จ) ฉ) 
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 สวนยางพาราที่ตนยางอายุมากกวา 10 ป  
 พบรังปลวกและรอยทางเดินของปลวก รวม 2 แบบ 
เม่ือนําปลวกมาศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนสเตอริโอพบปลวก
วรรณะตางๆ โดยลักษณะรังปลวกแบบที่ 1 เปนรังขนาดเล็ก ดินสี
เทาดํา ภายนอกขรุขระ ผนังบางและเปราะมีรูพรุนกวาง มีรอย
ทางเดินเปนทอดินข้ึนตนยาง และลักษณะรังปลวกแบบที่ 2 พบบน
ตนยางสูงข้ึนไปเหนือพื้นดินประมาณ 3 เมตร เปนรังขนาดเล็ก ดิน
สีเทาดํา ดังรูปที่ 3 ก) – ข) ตามลําดับ ซ่ึงรังทั้งสองแบบพบปลวก
งาน และปลวกทหารที่มีลักษณะกรามใหญและแข็งแรง เห็นได
ชัดเจน หัวไมยื่นยาวเปน nasus, สวนหัวมี fontanelle ตาถามีจะ
เล็กกวาสวนฐานของหนวด แผนอกดานบนปลองแรกเปนรูปอานมา
, กรามทั้งสองขางคลายกันและโคงที่ปลาย, แผนริมฝปากบน ที่
ปลายมีสี แผนอกดานบนปลองกลาง และปลองทาย, ไมแผขยาย
ออกทางดานขาง ปลวกทหารมี เพียงแบบเดียว, Postmentum 
แคบ  ไมโคงที่ตรงกลาง, กราม มีลักษณะเปนฟนเลื่อย สวนหัวยาว 
หนวดปกติมี 13 ปลอง จัดจําแนกเปนปลวกชนิด Microcerotermes 
crassus ดังรูปที่ 3 ค) – ง) 
 จากขอมูลแหลงที่อยูของปลวกที่พบในสวนยางพารา
ที่ตนยางอายุแตกตางกัน ซ่ึงเปนรังปลวกแบบตางๆ เม่ือนําปลวกที่
พบบริเวณดังกลาวมาจัดจําแนกโดยพิจารณาจากปลวกทหาร โดย
มีการแพรกระจายและความหลากหลายชนิด ในสวนยางพาราที่ตน
ยางอายุ 1-5 ป มากที่สุด รองลงมาคือ 6-10 ปและมากกวา 10 ป 
ตามลําดับ แสดงไดดังตารางที่ 1 
 
3.2 วิธีการจัดการปลวกในสวนยางพารา 
 จากการสํารวจขอมูลผูปกครองนักเรียนที่ประกอบ
อาชีพทําสวนยางพารา โดยใชแบบสอบถาม เร่ือง ปลวกในสวน
ยางพาราและการจัดการ จํานวน 56 ราย ปรากฏวาพบปลวกคิด
เปนรอยละ 46.43 และไมพบปลวก คิดเปนรอยละ 53.57 เม่ือแยก
ตามอายุตนยางสามารถแสดงไดดังรูปที่ 2 
 

  

  
รูปท่ี 3 ลักษณะรังปลวกและปลวกจากสวนที่มีตนยางอาย ุ

มากกวา 10 ป 
     ก) รังปลวกแบบที่ 1  ข) รังปลวกแบบที่ 2 
     ค) – ง) M. crassus 

  

ตารางท่ี 1 ความหลากหลายชนิดปลวกที่พบในสวนยางพาราที ่
               ตนยางอายุแตกตางกัน 
อายุตนยาง รังปลวก การจัดจําแนกปลวก 

1-5 ป 3 แบบ 1. Globitermes sulphureus 
  2. Microcerotermes annandalei 
  3. Macrotermes gilvus 

6-10 ป 2 แบบ 1. Microcerotermes annandalei 
  2. Nasutitermes sp. 

> 10 ป 2 แบบ 1. Microcerotermes crassus 

 
ตารางท่ี 2 การสํารวจปลวกในสวนที่ตนยางอายุแตกตางกัน 

อายุตนยาง  จํานวนสวนยาง ไมพบปลวก พบปลวก 
1-5 ป 12 12 0 
6-10 ป 30 14 16 
11-15 ป 14 4 10 
รวม 56 30 26 

รอยละ 100 53.6 46.4 

  
 โดยเกษตรกรที่พบปลวกในสวนยางพาราแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปลวกวาไมกอใหเกิดความเสียหาย รอยละ 42.3 
รองลงมาคือ กอใหเกิดความเสียหายเล็กนอย ไมแนใจวากอใหเกิด
ความเสียหาย และกอใหเกิดความเสียหายมาก คิดเปนรอยละ 
38.5, 15.4 และ 3.8 ตามลําดับ และเกษตรกรไมมีความรูเกี่ยวกับ
ปลวก คิดเปนรอยละ 61.5 และมีความรูปานกลาง 38.5 นอกจากนี้
เกษตรกรมีความตองการความรูเพิ่มเติม รอยละ 88.5 

สวนวิธีการจัดการปลวกที่พบในสวนยางพารา เกษตรกร
เลือกใชวิธีการกําจัดดวยสารเคมี รอยละ 46.2 รองลงมา คือ ไม
กําจัด ใชสารสกัดชีวภาพ และใชวิธีกลดวยการทุบรัง รอยละ 26.9, 
23.1 และ 3.8 ตามลําดับ 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

จากการสํารวจปลวกในสวนที่ตนยางอายุแตกตางกัน 
พบรังปลวกที่มีลักษณะตางกัน 3 แบบ คือ รังปลวกเล็ก รังปลวก
ขนาดใหญ รังปลวกบนตนยาง และพบปลวกทั้งหมด 4 สกุล 5 
ชนิด ไดแก สกุล Globitermes จํานวน 1 ชนิด คือ      G. 
sulphureus, สกุล Microcerotermes จํานวน 2 ชนิด คือ   M. 
annandalei , M. crassus , สกุล Macrotermes จํานวน 1 ชนิด คือ 
M. gilvus และสกุล Nasutitermes โดยสกุล Microcerotermes 
พบวามีการแพรกระจายมากทึ่สุด  

จากผลการสอบถามเกษตรกรโดยใชแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ ปลวกในสวนยางพาราและการจัดการ พบปลวกในสวน
ยางพาราคิดเปนรอยละ 46.3 โดยเกษตรกรที่พบปลวกในสวน
ยางพาราแสดงความคิดเห็นวาปลวกไมกอใหเกิดความเสียหาย 
รอยละ 42.3 ซ่ึงเกษตรไมมีความรูเกี่ยวกับปลวก รอยละ 61.5 
เลือกกําจัดปลวกดวยการใชสารเคมี รอยละ 46.2 

ผลการสํารวจความหลากหลายชนิดของปลวก พบวามี
การแพรกระจายของปลวกในสวนยางพาราที่ตนยางอายุ 1-5 ป 
จํานวน 3 ชนิด รองลงมาคือ สวนที่ตนยางอายุ 6-10 ป จํานวน 2 

ก) 

ค) ง) 

ข) 
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ชนิด และตนยางอายุมากกวา 10 ป จํานวน 1 ชนิด ซ่ึงจากขอมูล
การใชแบบสอบถามกับเกษตรกร ปรากฏวาไมพบปลวกในสวน
ยางพาราที่ตนยางอายุ 1-5 ป เน่ืองจากเกษตรกรมีการปลูก
สับปะรดเปนพืชแซม และมีการใชสารเคมีกําจัดปลวก นาจะเปน
เหตุใหไมพบปลวกในสวนดังกลาว การสํารวจปลวกครั้งน้ีจึงสุม
เลือกสวนที่ไมมีการปลูกพืชแซม ทําใหพบปลวกหลากหลายชนิด 
เน่ืองจากมีเศษอินทรียหรือแหลงอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญ
ของปลวกและไมมีการรบกวน สวนสวนยางพาราที่ตนยางอายุ 6-
10 ป และมากกวา 10 ป เกษตรกรมีการจัดการสวนยางพารา จึง
อาจสงผลใหพบการแพรกระจายไมมากนัก โดยมีปจจัยที่เกี่ยวของ
มากมายที่ทําใหมีผลตอชนิดปลวก 

เม่ือพิจารณารวมกับขอมูลปลวกที่พบในแปลงของ
เกษตรกรและมีการจัดจําแนกชนิดปลวกที่พบมีจํานวน 4 สกุล 5 
ชนิดน้ีเปนปลวกที่ไมกอใหเกิดความเสียหายกับสวนยางพารา หรือ
กอใหเกิดความเสียหายเล็กนอยบริเวณเปลือกตน และจากรายงาน
ของ ปทมา และคณะ พบวาปลวกที่กอใหเกิดความเสียหายกับตน
ยางพารา ไดแก ปลวกชนิด Coptotermes cuvignathus  ไมสรางรัง
หรือจอมปลวก เปนปลวกใตดิน สังเกตไดยาก แตเกษตรกร
ตัดสินใจเลือกกําจัดปลวกดวยสารเคมีถึงแมจะแสดงความคิดเห็นวา
ปลวกไมกอใหเกิดความเสียหายก็ตาม 

ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงเปนแนวทางในการเผยแพร
ความรูน้ีใหเกษตรกรรับทราบขอมูล โดยมีขอสังเกตจากรังปลวก 
และแนะนําการจัดการปลวกในสวนยางพาราดวยวิธีการอื่นๆ ไดแก 
สารสกัดชีวภาพ วิธีกล หรือไมกําจัดเลยก็ได เน่ืองจากปลวกยังมี
ขอดีในการเปนผูยอยสลายเศษอินทรียในสวนยางพารา รักษาดุลย
ภาพของหวงโซอาหารในระบบนิเวศ (จารุณี และยุพาพร) 
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เอกสารอางอิง 
 

[1] จารุณี วงศขาหลวง และยุพาพร สรนุวัตร. ความรูทั่วไปเก่ียวกับ 
ปลวก และการปองกันกําจัด. เขาถึงขอมูลไดจาก 
http://jcc2u.com/book_termite/book_termite.html 
 

[2] วีรยุทธ  ทองคง. 2552. การจําแนกชนิด  ลักษณะของรังปลวก 
และการควบคุมโดยการใชเหยื่อลอในสวนยางพาราของภาคใต
ประเทศไทย.วิทยานิพนธ. มหาวิทยาลัย-สงขลานครินทร. 
 

[3] ปลวก. เขาถึงขอมูลไดจาก http://forecast.doae.go.th/web/  
rubber/230-insect-pests-of-the-rubber/1084-coptotermes-
curvignathus.html  เม่ือวันที่  18/08/2012 
 

[4] ปทมา  ชนะสงคราม  และคณะ. วิธีการกําจัดปลวกทําลายตน
ยางสดในสวนยางเกษตรกร. ศูนยวิจัยยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง. 
 

[5] สุนิศา สงวนทรัพย. แนวทางการวินิจฉัยสกุลปลวก. อางอิงจาก 
Yupaporn, S., Charunee,  V., & Yoko, T. A Systematic Key to 
Termites of Thailand. 
 



- 153 - 
 

ผลกระทบตอคุณภาพดินจากนํ้าเสียจากการทํายางกอนถวย 
 

รัชนี พรมจันทร*, วันดี  ชาติเสนา , จีราพร  รอดหลัก , ดรรชนี  พรมจันทร และสุชาดา  ทรัพยเมือง 
โรงเรียน แกลง “วิทยสถาวร” อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

*E-mail : pijui49@gmail.com 
 
 

บทคัดยอ  
 

จากการศึกษาเรื่อง ผลกระทบตอคุณภาพดินจากน้ําเสีย
จากการทํายางกอนถวย มีวัตถุประสงค  1) เพื่อศึกษาระดับ pH 
เม่ือเทน้ําเสียแบบคว่ํา แบบกระจายลงดิน เก็บตัวอยางดิน ในระยะ 
20 และ 50cm2) เพื่อศึกษาคาไนโตรเจน คาฟอสฟอรัส และคา
โพแทสเซียมเม่ือใสนํ้าเสียลงดิน 3) เพื่อศึกษาเสนรอบวงของตน
ยางพารา 4) เพื่อศึกษาคาเปอรเซ็นต เน้ือยางแหงของนํ้ายางสด 
(DRC) มีวิธีการทดลองดังน้ี เตรียมกลุมตัวอยางตนยางพารา 15 
ตน มีกลุมควบคุม 3 ตน (ไมตองเทน้ําเสีย) และกลุมทดลอง 2 กลุม 
เทน้ําเสีย 10 cm3 และ 20cm3 แตละกลุมมีตนยาง 6 ตน กําหนด
ระยะการเทหางจากตนยาง 10 cm  สามตนแรกเทแบบคว่ํา สาม
ตนหลังเทแบบกระจายรอบๆตน และเก็บตัวอยางดินหางจากตน
ยาง 20และ50 cm มาตรวจคุณภาพดิน จากน้ําเสียจากการทํายาง
กอนถวย โดยใชสถิติคาเฉลี่ย ซ่ึงจากการศึกษาสรุปผลไดดังน้ี 1) 
ระดับคา pH ในระยะทดสอบ 50 cm ลักษณะการเทน้ําเสียแบบ
กระจาย ดินมีคา pH 52) จากการเทปริมาณน้ําเสีย 10,20 cm3 
ระยะทดสอบ 20, 50 cm และลักษณะการเทแบบคว่ํา และกระจาย 
ทุกรูปแบบ ดินมีคาไนโตรเจน ในระดับต่ํามาก คาฟอสฟอรัสสูงมาก 
และคาโพแทสเซียมสูง 3) ตนยางพารามีเสนรอบวงเพิ่มข้ึน เม่ือเท 
ปริมาณนํ้าเสีย 20 cm3 ลักษณะการเทแบบกระจาย ตนยางพารามี
เสนรอบวงเพ่ิมข้ึน เฉลี่ย 0.63 cm   4) ปริมาณการเทน้ําเสีย 10 
cm3 ลักษณะการเทแบบกระจายมีคาเปอรเซ็นต เน้ือยางแหงของ
นํ้ายางสดเทากับ 44.53 
 
คําสําคัญ: คุณภาพดิน นํ้าเสียจากการทํายางกอนถวย 
 
Abstract 
 

The effect of wasted water from solid rubber on soil 
quality The purpose of this experiment are: 1.The study of PH 
level of soil after keeping a sample of soil 20 and 50 cm away 
from the tree 2.The study of value of nitrogen, phosphorus 
and potassium after pouring the wasted water in the soil 3. 
The study of the soil perimeter around the rubber tree 4.The 
study of the percentage of dried rubber content (DRC) 
Procedures of the experiment   Prepare 15 sample of rubber 
tree divided in 3 groups.  One group of 3 trees as control 
group without pouring wasted water 2 groups of 6 trees as 
the experimental group. For both experimental groups, pour 
directly 10 and 20cm3 of wasted water 10 cm away from 3 
trees and sprinkle the same quantity of wasted water around 

the other 3 trees.  Keep a distance of 20 and 50 cm away 
from the tree as sample oil for the testing Result The sample 
soil at distance 20 and 50 cm, after pouring 10 and 20 cm3 by 
directly pouring and sprinkle pouring shows a very low value 
of Nitrogen , very high value of Phosphorus and high value of 
potassium. The perimeter around the rubber tree increase by 
0.63 cm after sprinkle pouring of 20 cm3 wasted water The 
percentage of DRC equals 44.53 after sprinkle pouring of 
10cm3 
 
Keywords: soil quality, wasted water from soil rubber 
 
1. บทนํา 
 

ชาวอํา เภอแกลงสวนใหญประกอบอาชีพทําสวน
ยางพารากันเปนจํานวนมากจนสามารถเปนอาชีพที่ทํารายไดอันดับ 
1 ของชาวอําเภอแกลง จากการสังเกตวิธีทํายางกอนถวยของ
ชาวสวนยางพบวา ชาวสวนยางมีวิธีทํายางกอนถวยสวนใหญ 2 วิธี 
คือ 1. เก็บนํ้ายางจากตนแลวมาทําเปนยางกอนถวยที่โรงยางหรือ 
2. เม่ือชาวสวนยางกรีดยางเสร็จแลวจะได นํ้ายางในถวยยาง 
หลังจากนั้นชาวสวนยางจะทําการหยอดน้ํากรดฟอรมิกลงไปในถวย
ยางแลวคนใหเขากัน เพื่อใหนํ้ายางแข็งตัวเปนกอน จากการสังเกต
พบวา ชาวสวนยางนิยมที่จะทํายางกอนถวยดวยวิธีที่ 2 เปน
จํานวนมาก และ เม่ือยางแข็งตัวเปนกอนจะมีนํ้าเหลืออยูที่ถวยยาง 
หลังจากที่ชาวสวนยางมาเก็บกอนยางไปแลว ชาวสวนยางก็จะเท
นํ้าที่เหลือจากถวยยางลงรอบๆตนยาง จากการสังเกตบางตนให
ผลผลิตนํ้ายางดีบางตนใหผลผลิตนํ้ายางนอย จากการที่กลุมของ
พวกเราสังเกตเห็น จึงคิดวา ถาชาวสวนยางทิ้งนํ้าเสียลงไปมาก ๆ 
จะมีผลตอคุณภาพของดินอยางไร กลุมของดิฉันจึงตองการศึกษา 
ผลกระทบตอคุณภาพดินจากน้ําเสียจากการทํายางกอนถวย 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

วัสดุ – อุปกรณ 
1. สายพันธยาง RRIM  600   
2. ชุดตรวจสอบดิน วัดคา เอ็น – พี – เค และ กรด-ดาง ของดิน 
(KU Soil  Test  Kit) 
3. เครื่องรีดยางขนาดเล็ก 
4. เครื่องชั่งไฟฟา 
5. ตูอบ 
6. ถวยแสตนเลส 
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7. นํ้ากรดอะซิติก 
8. นํ้ากลั่น 
 

วิธีการทดลอง 
1. ศึกษาคา pH ของนํ้าเสียจากการทํายางกอนถวยเทลงดิน  

1.1 เตรียมกลุมตัวอยางตนยางพารา  15  ตน  มีกลุม
คอนโทรล  3  ตน  (ไมตองเทน้ําเสีย) และกลุมทดลอง  2   กลุม  
เทน้ําเสีย 10  cm2  และ 20 cm 2 แตละกลุมมี  3  ตน    กําหนด
ระยะการเทหางจากตนยาง  10   เซนติเมตร  3 ตนแรก เทแบบ
คว่ํา   3 ตนหลัง เทแบบกระจายรอบ ๆ ตน 

1.2 กําหนดตําแหนงวัดคา pH   หางจากตนยางพารา  
20 , 50  เซนติเมตร เก็บตัวอยางดินลึก 30 เซนติเมตร นํามา
ทดสอบความเปนกรด –  ดาง ของดิน โดยเก็บตัวอยาง  14  วัน/ 
คร้ัง  บันทึกขอมูล 

 

2. ศึกษาคาฟอสเฟต คาไนเตรต  และคาโปรตัสเซียม ในดิน 
2.1 เตรียมกลุมควบคุม และกลุมทดลองตามขอ 1.1 
2.2 เก็บตัวอยางดิน ในระยะ 20  เซนติเมตร   50  

เซนติเมตร ขุดดินลึก  30 เซนติเมตร  กลุมคอนโทรลจํานวน  3  
ตน ทําซ้ํา  3  คร้ัง (ไมตองเทน้ําเสียลงดิน)  นําดินมาวิเคราะหคา
ฟอสเฟต คาไนเตรต  และคาโปรตัสเซียม บันทึกผล 

2.3 เก็บตัวอยางดิน ในระยะ 20 เซนติเมตร   50 
เซนติเมตร   กลุมทดลอง  จํานวน 6 ตน (เทน้ําเสีย ตามขอ 1.1 )  
เก็บตัวอยาง จุดละ  10  กรัม ขุดลึก 30 เซนติเมตร นํามาวิเคราะห
คาไนเตรค คาฟอสฟอรัส และคาโปรตัสเซียม ในดิน  เก็บตัวอยาง
ทุก   14 วัน สังเกตสีและบันทึกผล 

 

3. ศึกษาเสนรอบวงของตนยางพารา 
3.1  กําหนดกลุมตัวอยาง เชนเดียวกบัขอ 1.1  จํานวน 

15   ตน 
3.2  วัดความสูงของตนยางพาราจากพื้นดินข้ันไป 150  

เซนติเมตร กําหนดระยะพรอมทําเครื่องหมาย วัดเสนรอบวงของแต
ละตน  จํานวน 15  ตน บันทึกผลกอนมีการเทน้ําเสีย 

3.3  หลังการเทน้ําเสียลงดิน ใชระยะเวลา  1  เดือน วัด
เชนเดียวกับขอ 3.2  บันทึกผลแตละตน 
 

4. ศึกษาการหาคาปริมาณเนื้อยาง 
4.1 วัดอุณหภูมิอากาศขณะกรีดยางโดยใชเทอรมอ

มิเตอรวัดอุณหภูมิสูงสุด – ต่ําสุด  สังเกตและบันทึกผล 
4.2  นําน้ํายางที่ไดจากการกรีดชั่งนํ้าหนักในแตละตน  

บันทึกผล 
4.3  หาคาเปอรเซ็นตยางทําโดย  ชั่งนํ้าหนักยางพารา 

จํานวน  10  กรัม  เติมกรดใหนํ้ายางแข็งตัว นําไปรีดดวยเครื่องรีด
ลูกกลิ้งคู อบแผนยาง  อุณหภูมิ  70  Co  เวลา  6  ชั่วโมง  ชั่ง
นํ้าหนัก แผนยางแหงคํานวณหา  ปริมาณยางแหงเทียบกับปริมาณ
นํ้ายางในขอ 4.1  บันทึกผลเนื้อยางแหง ของแตละตนเปรียบเทียบ
แนวโนมหลังเติมนํ้าเลี้ยงเซรุมในดิน 

3. ผลการทดลอง 
 

ตารางท่ี 1  ศึกษาระดับคาพีเอชของนํ้าเสียจากการทํายางกอนถวย                 
เทลงดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 1 ผลปรากฏพบวา  

กลุมที่ 1 (ควบคุม) มีคา pH เฉลี่ย 3.5  แสดงถึงดินมีคา
ความเปนกรดจัดมาก เก็บตัวอยางดินในระยะ 20 cm แบบเทคว่ํา
และเทกระจาย มีคา pH เฉลี่ย 4 และ  4.5แสดงถึงดินมีคาความ
เปนกรดจัดมาก และ กรดจัด ตามลําดับเก็บตัวอยางดินในระยะ 50 
cm  แบบเทคว่ําและเทกระจาย มีคา pH เฉลี่ย  4.5 และ 5 
ตามลําดับ แสดงถึงดินมีคาความเปนกรดจัด 
 

ผลการวัดคาฟอสฟอรัสพบวา  
กลุมที่ 1(ควบคุม) เก็บตัวอยางดินในระยะ 20 cm มีคา

ฟอสฟอรัสเฉลี่ยสูงมากแสดงถึงดินมีคาความเปนฟอสฟอรัสสูงมาก  
เก็บตัวอยางดินในระยะ 50 cm มีคาฟอสฟอรัสเฉลี่ยสูงมากแสดงถึง
ดินมีคาความเปนฟอสฟอรัสสูงมาก  เทน้ําเสียปริมาณ 10 cm3  
เก็บตัวอยางดินระยะ 20 cm และ 50cm  แบบคว่ําและแบบเท
กระจายมีคาฟอสฟอรัสเฉลี่ย สูงมาก เทน้ําเสียปริมาณ 20 cm3  
เก็บตัวอยางดินระยะ 20 cm และ 50cm  แบบคว่ําแลแบบเท
กระจายมีคาฟอสฟอรัสเฉลี่ยสูงมาก 
 

ผลการวัดคาไนโตรเจนพบวา 
กลุมที่ 1(ควบคุม) เก็บตัวอยางดินในระยะ 20 cm มีคา

ไนโตรเจนเฉลี่ยต่ํามาก แสดงถึงดินมีคาไนโตรเจนต่ํามาก เก็บ
ตัวอยางดินในระยะ 50 cm มีคาไนโตรเจนเฉลี่ยต่ํามาก แสดงถึงดิน
มีคาความเปนไนโตรเจนต่ํามาก เทน้ําเสียปริมาณ 10 cm3  เก็บ
ตัวอยางดินระยะ 20 cm แบบคว่ําและแบบเทกระจายมีคา
ไนโตรเจนเฉลี่ย ต่ํามากและไมมี ตามลําดับ เก็บตัวอยางดินระยะ 
50 cm แบบคว่ําและแบบเทกระจาย มีคาไนโตรเจนเฉลี่ย ต่ํามาก 
เทน้ําเสียปริมาณ 20 cm3เก็บตัวอยางดินระยะ 20 cm แบบคว่ําและ
แบบเทกระจายมีคาไนโตรเจนเฉลี่ย ต่ํามาก เก็บตัวอยางดินระยะ 
50 cm แบบคว่ําและแบบเทกระจาย มีคาไนโตรเจนเฉลี่ย ต่ํามาก
และไมมี ตามลําดับ 
 

ผลการวัดคาโพแทสเซียมพบวา 
กลุมที่ 1(ควบคุม) เก็บตัวอยางดินในระยะ 20 cm มีคา

โพแทสเซียมเฉลี่ยสูง แสดงถึงดินมีคาความเปนโพแทสเซียมสูง 
เก็บตัวอยางดินในระยะ 50 cm มีคาโพแทสเซียมเฉลี่ยสูง แสดงถึง
ดินมีคาความเปนโพแทสเซียมสูง เทน้ําเสียปริมาณ 10 cm3  เก็บ
ตัวอยางดินระยะ 20 cm และ 50cm  แบบคว่ําและแบบเทกระจาย 
มีคาโพแทสเซียมเฉลี่ย สูงทุกกรณี เทน้ําเสียปริมาณ 20 cm3  เก็บ
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ตัวอยางดินระยะ 20 cm และ 50cm  แบบคว่ําและแบบเทกระจาย 
มีคาโพแทสเซียมเฉลี่ย สูงทุกกรณี 
 

ผลการวัดเสนรอบวงของตนยางพารา 
พบวากลุมที่ 1 (ควบคุม) มีคาของเสนรอบวงเพิ่มข้ึน

เฉลี่ย 0.5cm แสดงถึงเสนรอบวงมีคาเพิ่มข้ึน กลุมที่ 1 (ควบคุม) มี
คาของเสน รอบวงเพิ่มข้ึนเฉลี่ย  0.5 cm แสดงถึงเสนรอบวงมีคา
เพิ่มข้ึนเสนรอบวงของตนยางพาราที่ เติมนํ้าเสีย 10 cm3 
- แบบเทคว่ํา มีคาของเสนรอบวงเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.37 cm 
- แบบเทกระจาย มีคาของเสนรอบวงเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย  0.4 cm 
เสนรอบวงของตนยางพาราที่ เติมนํ้าเสีย 20 cm3 

- แบบเทคว่ํา มีคาของเสนรอบวงเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.5 cm 
- แบบเทกระจาย ของเสนรอบวงเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.63 cm 
 

ผลการวัดคาปริมาณเนื้อยางแหงของนํ้ายางสดพบวา 
กลุมที่ 1(ควบคุม )   พบวามีปริมาณเนื้อยางเฉลี่ย 

35.34% เทน้ําเสียปริมาณ 10 cm3แบบคว่ําและแบบเทกระจายมีคา
ปริมาณเนื้อยางเฉลี่ย 40.13% และ 44.53% ตามลําดับ เทน้ําเสีย
ปริมาณ 20 cm3แบบคว่ําและแบบเทกระจายมีคาปริมาณเนื้อยาง
เฉลี่ย 37.11% และ 36.85% ตามลําดับ 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาผลกระทบตอคุณภาพดินจากน้ําเสียจาก
การทํายางกอนถวย โดยมีวัตถุประสงคดังน้ี 

1.การศึกษาคา pH  
จากการทดลองเพื่อศึกษาคา pH ของนํ้าเสียจากการทํา

ยางกอนถวยลงบนดินที่ระยะทดสอบ 20 และ 50 cm  โดยมี
ลักษณะการเทคว่ําและเทกระจายพบวา การเทน้ําเสียที่ระยะ
ทดสอบ 20 cm เทคว่ําและเทกระจายมีคา pH 4 และ 4.5 
ตามลําดับ และการเทน้ําเสียที่ระยะทดสอบ 50 cm เทคว่ําและเท
กระจายมีคา pH 4.5 และ 5 ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาว 
สังเกตเห็นวาไมวาจะเทน้ําเสียที่ระยะทดสอบ 20 หรือ 50cm และมี
ลักษณะการเทแบบคว่ําหรือแบบกระจาย ก็จะสามารถทําใหคา pH 
สูงข้ึนกวาเดิม (เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมซ่ึงมีคา pH เฉลี่ย 3.5 ) 
ดังน้ันระยะทดสอบและลักษณะการเทสงผลตอคา pH ของดิน โดย
คา pH ดังกลาวอยูในชวง  4-5 เปนคา pH ที่เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของยางพารามาก ซ่ึงสอดคลองกับ สรสิทธิ์   วัชโรท
ยาน.(2549) ที่กลาววา คา pH 4-4.5 เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของตนยางพารามากที่สุด 

 

2.การศึ กษาค า ไน โตร เ จน  ฟอสฟอรั สแล ะ
โพแทสเซียมในดิน  

จากการทดลองเพื่อศึกษาคาไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมในดิน หลังจากเทน้ําเสียจากการทํายางกอนถวยดัง
ตารางที่ 2 พบวาการใชปริมาณนํ้าเสียจากการทํายางกอนถวย 10 
cm3,20 cm3ที่ ระยะทดสอบ 20 cm และ 50 cm ลักษณะการเท
แบบคว่ําและแบบกระจาย จะมีคาฟอสฟอรัส สูงมากทุกกรณีแสดง
วาปริมาณน้ําเสีย,ระยะทดสอบและลักษณะการเท ไมสงผลตอ
ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน สอดคลองกับ นิวัติ อนงครักษ ที่กลาวไว

วา ระดับจุลธาตุอาหารที่เปนประโยชนจะข้ึนกับระดับของ pHเปน
อยางมาก ฟอสฟอรัสจะอยูในรูปของสารละลายที่พืชดึงดูดไปใชได
งาย เม่ือดินมี pH อยูระหวาง 6.0-7.0 แต  ถาดินมี pH สูงหรือต่ํา
กวาชวงน้ีความเปนประโยชนของธาตุฟอสฟอรัสในดินก็จะลดลง
ตามไปดวย ซ่ึงยากแกการใชประโยชนของพืช คาฟอสฟอรัสในดิน
จึงสูงมาก 

- จากการทดลองประเมินคาไนโตรเจนในดิน หลังจาก
เทน้ําเสียจากการทํายางกอนถวยดังตารางที่ 3 พบวาการใช
ปริมาณนํ้าเสียจากยางกอนถวย 10 cm3, 20 cm3 ที่ ระยะทดสอบ 
20 cm และ 50 cm ลักษณะการเทแบบคว่ําและแบบกระจาย จะมี
คาไนโตรเจน ต่ํามากทุกกรณีแสดงวาปริมาณน้ําเสีย,ระยะทดสอบ
และลักษณะการเท ไมสงผลตอปริมาณไนโตรเจนในดิน อาจเปน
เพราะอยูในชวงที่พืชตองการใชไนโตรเจนในการเจริญเติบโตพอดี 
และในชวงที่ทําการทดลองเปนชวงฤดูผลัดใบของตนยางพอดี คือ
เดือน กุมภาพันธ-มีนาคม จึงอาจสงผลใหพืชตองการไนโตรเจนไป
ชวยในการผลิใบใหม จึงทําใหคาไนโตรเจนในดินต่ํามาก ซ่ึง
สอดคลองกับสรสิทธิ์    วัชโรทยาน (2549)  ที่กลาววา ธาตุ
ไนโตรเจนเปนธาตุอาหารที่ สําคัญมาก  ในการสงเสริมการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วของพืชพืชที่ได รับไนโตรเจนอยาง
เพียงพอ ใบจะมีสีเขียวสด มีความแข็งแรง โตเร็วและทําใหพืชผลิใบ
ใหมไดอยางสมบูรณ 

- จากการทดลองประเมินคาโพแทสเซียมในดิน 
หลังจากเทน้ําเสียจากการทํายางกอนถวยดังตารางที่ 3 พบวาการ
ใชปริมาณนํ้าเสียจากยางกอนถวย 10 cm3,20 cm3ที่ ระยะทดสอบ 
20 cmและ 50 cm ลักษณะการเทแบบคว่ําและแบบกระจาย จะมีคา
โพแทสเซียม 4 เดือนแรก สูงทุกกรณีแต 4 เดือนหลัง ปานกลางทุก
กรณีแสดงวาปริมาณนํ้าเสีย,ระยะทดสอบและลักษณะการเท ไม
สงผลตอปริมาณไนโตรเจนในดิน แตอาจเปนเพราะในชวงทําการ
ทดลอง 4 คร้ังหลัง อยูระหวางเดือน กุมภาพันธ-มีนาคม เปนชวงที่
ตนยางอยูในฤดูผลัดใบ ตนยางจึงจําเปน ตองใชธาตุโพแทสเซียม
ไปใชในกระบวนการเจริญเติบโต จึงทําใหในชวงการทดลอง 4 คร้ัง
หลัง มีค า  โพแทสเซียมลงลดซึ่ งจากผลการทดลองของค า
โพแทสเซียม สอดคลองกับสรสิทธิ์    วัชโรทยาน(2549)  ที่กลาววา 
โพแทสเซียมในพืชคลายกับเปนตัวเรงปฏิกริยา (catalyst) ใน
ขบวนการทางสรีรวิทยาของพืช โพแทสเซียมมีสวนเกี่ยวของที่
สําคัญกับขบวนการตางๆของพืชทั้งส้ิน 

 

3. การศึกษาเสนรอบวงของตนยางพารา 
จากการทดลองเพื่อศึกษาเสนรอบวงของตนยางพารา 

หลังจากเทน้ําเสียจากการทํายางกอนถวยดวยปริมาณน้ําเสีย10 
และ 20 cm3 ลักษณะการเทแบบคว่ําและเทแบบกระจาย พบวาการ
เทน้ําเสียจากยางกอนถวยที่ปริมาณ 10 cm3แบบคว่ําและแบบ
กระจายมีเสนรอบวงเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.37 และ 0.4 ตามลําดับ และเท
นํ้าเสียจากยางกอนถวยดวยปริมาณ 20 cm3แบบคว่ําและแบบ
กระจายมีเสนรอบวงเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.5 และ 0.63 ตามลําดับ แสดง
วาปริมาณนํ้าเสียของยางกอนถวย 20 cm3เทแบบกระจายสงผลทํา
ใหตนยางพารามีเสนรอบวงเพิ่มข้ึนสูงสุด อาจเปนเพราะในน้ํายาง
ประกอบดวยโปรตีน, กรดอะมิโนจึงมีสวนทําใหตนยางที่ไดนํ้าเสียมี
การแบงเซลลไดดีซ่ึงสอดคลองกับ เสาวณีย กอวุฒิกุลรังษี,( 2547)
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ที่กลาววาในน้ํายาง มีประกอบของน้ําตาลชนิดคิวบาซิทอล และ
กลูโคสซูโคส ฟรุกโตส ปริมาณเล็กนอย เปนนํ้าตาลที่เหมาะแกการ
เจริญของแบคทีเรียที่อยูในนํ้ายางในสวนของเกิดการบูดเนามีกลิ่น
เหม็นของนํ้ายางเกิดจากในน้ํายางมีสวนประกอบของโปรตีนและ
กรดอะมิโนเม่ือนํ้ายางจับตัวเปนกอน จะไดนํ้าเซรุมที่มีสวนประกอบ
ที่เปนประโยชนในนํ้ายางหลุดออกมาบางสวนดวย  

 

4. การศึกษาการหาคาปริมาณเนื้อยาง 
จากการทดลองเพื่อศึกษาการหาคาปริมาณเนื้อยาง

หลังจากเทน้ําเสียจากการทํายางกอนถวยลงดิน ที่ปริมาณ 10 cm3

แบบคว่ําและแบบกระจายลงดิน พบวา มีเปอรเซ็นตปริมาณเนื้อ
ยางเฉลี่ยที่ 40.13 และ 44.53 ตามลําดับ และเทน้ําเสียที่ปริมาณ 
20 cm3แบบคว่ําและแบบกระจาย มีเปอรเซ็นตปริมาณเนื้อยาง 
37.11 และ 36.85 ตามลําดับ แสดงวาปริมาณน้ําเสียและลักษณะ
การเทน้ําเสียมีผลตอปริมาณเนื้อยาง โดยการเทน้ําเสียที่ปริมาณ 
10 cm3แบบกระจายจะทําใหมีปริมาณเนื้อยางสูงสุด ซ่ึงสอดคลอง
กับ โสภณ บุญรัตน(ม.ป.ป.y:1-4) กลาววา ยางกอนถวยที่ได
มาตรฐานควรมีลักษณะมีเปอรเซ็นตเน้ือยางแหง 40-70% และยาง
กอนถวยที่ เหมาะสมแกการซื้อขาย  ควรมีอายุไม เกิน 4 วัน 
เปอรเซ็นตเน้ือยางแหงประมาณ 60% 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1.ในนํ้าเสียมีสภาพเปนกรด ไมควรเทบริเวณใกลตนยาง
มาก 

2.การเก็บตัวอยางดินมาตรวจควรเก็บในระยะที่มีรากอยู 
ในระดับความลึกประมาณ 15-30cm  

3.นํ้าเสียจากการทํายางกอนถวยไมมีผลตอคุณภาพดิน 
หากชาวสวนตองการทิ้งนํ้าเสียลงดิน ก็สามารถทําได 

4.ควรใชระยะเวลาในการดําเนินการทดลองมากขึ้นและ
กําหนดกลุมตัวอยางในการทดลองมากขึ้น 

5.การทําแผนยางเพื่อหาปริมาณเนื้อยาง กอนอบควร
ลางแผนยางดวยนํ้าปริมาณมาก 
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โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

*E-mail: sutin_w19@hotmail.com  
 

บทคัดยอ  
 

ตนยางบางตนที่ใหผลผลิตนอย จะกรีดทิ้งใหเปนข้ียาง 
เน่ืองจากขี้ยางติดถวยยาง ทําใหเจ็บมือเวลาเก็บ อุปกรณเก็บ
ยางพารามีปลายดานหนึ่งเปนใบกวาดสําหรับใชเก็บนํ้ายางและ
ปลายอีกดานเปนตะขอใชสําหรับเก็บข้ียาง  ผลการทดลองพบวา 
อุปกรณน้ีใชเวลาในการเก็บนํ้ายางและขี้ยางเฉลี่ย 25.1  วินาทีตอ
ตน และ 27 วินาทีตอตน ตามลําดับ  เร็วกวาวิธีแบบเดิมซ่ึงใชเวลา 
31.50 วินาทีตอตน และ 31 วินาทีตอตนตามลําดับ  
 
1. บทนํา 
 

 - 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

  วัสดุอุปกรณ 
 ใชเหล็กเสนกลมขนาด 5 มม. ยาว 15 ซม.  ทอ PVC 
ขนาด เศษ 1สวน 2 สําหรับทําดามถือ  ที่กวาดน้ํายาง   ทอ PVC 
งอ 90 องศา ลด เศษ 1/2 สําหรับปลอกเหล็กเก็บข้ียาง 
 

        วิธีการดําเนินงาน 
 2.1  การประดิษฐ 
 นําเหล็กมาขัดแลวใชหินเจียร เจียรใหเหล็กแหลม 
      ดานหน่ึง  งอเหล็กใหเปนตะขอ  นําทอ PVC เศษ1 สวน 2 ตัด
เปนดามและใชไมตอกตรงกลางใหแนน  นําเจาะตรงกลางไมแลว
เอาเหล็กตะขอตอกลงไปใหแนน  นําที่กวาดน้ํายางไวดามทายของ
ดามเพื่อใชกวาดเศษขี้ยางที่ติดกับถวยยาง  นําทอ PVC  งอ 90 
องศา ฝาเปนรองเพื่อสวมเหล็กตะขอเปนปลอกเพื่อปองกัน 
อันตรายจากความแหลมคมของเหล็กตะขอ 
 

 
รูปท่ี 1 แบบของอุปกรณเก็บยางพารา 

 
 2.2 การทดสอบประสิทธิภาพ  
  ทดสอบการเก็บนํ้ายางโดยการนําอุปกรณเก็บยางพารา 
ไปกวาดน้ํายางในถวยยางจํานวน 10 ตน แลวบันทึกผลของเวลาที่
ใช 

ทดสอบการเก็บนํ้ายางพาราแบบเดิมโดยใชวิธีการเก็บ
นํ้ายางแบบเดิม จํานวน 10 ตน แลวบันทึกผลของเวลาที่ใช 

ทดสอบการเก็บข้ียางกนถวยรองนํ้ายางโดยการนํา
อุปกรณเก็บยางพาราแบบ two in one ไปเก็บข้ียางกนถวยรองนํ้า
ยางจํานวน 10 ตน แลวบันทึกผลชองเวลาที่ใช 

ทดสอบการเก็บข้ียางกนถวยรองน้ํายางแบบเดิมโดยใช
วิธีการเก็บข้ียางกนถวยรองนํ้ายางแบบเดิม จํานวน 10 ตน แลว
บันทึกผลของเวลาที่ใช 

 

 2.3 ประเมินความพึงพอใจของผูท่ีใช.  
      กลุมตัวอยาง   ชาวสวนยางผูปกครองของนักเรียน   
จํานวน  30  คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  
แบบสอบถาม  
 
3. ผลการทดลอง 
 

อุปกรณเก็บยางพารา 
จากการทดลองประดิษฐอุปกรณเก็บยางพารา  ได

อุปกรณดังรูป 
 

 
รูปท่ี 2 อุปกรณเก็บนํ้ายางและขี้ยาง 

  

อุปกรณเก็บยางพารา มีดานหน่ึงเปนพายสําหรับเก็บนํ้า
ยางพารา และอีกดานประกอบกับขอปลายแหลม งอปลาย สําหรับ
เก็บข้ียางพารา 
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ประสิทธิภาพของอุปกรณเก็บยางพารา 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณเก็บยางพารา 
โดยกําหนด 
 1 = เวลาเฉลี่ย การเก็บนํ้ายางพาราและขี้ยางกนถวย 
ดวยอุปกรณเก็บยางพารา two in one 
 2 = เวลาเฉลี่ย การเก็บนํ้ายางพาราและขี้ยางกนถวย 
ดวยวิธีเก็บยางพาราแบบเดิม 
 3 = เวลาเฉลี่ย การเก็บเฉพาะข้ียางกนถวย ดวย
อุปกรณเก็บยางพารา two in one 
 4 = เวลาเฉลี่ย การเก็บเฉพาะข้ียางกนถวย ดวยวิธีเก็บ
ยางพาราแบบเดิม 
 

 
รูปท่ี 3 

  
จากกราฟ พบวา การเก็บนํ้ายางพาราและขี้ยางโดยใช

อุปกรณแบบ two in one โดยเฉลี่ยตอตน มีคา X = 25.10 s ใช
เวลาในการเก็บยางพารานอยกวาการเก็บยางพาราและขี้ยางดวย
วิธีแบบเดิม มีคา X= 31.50 s  
 จากกราฟ พบวา การเก็บเฉพาะข้ียางกนถวยโดยใช
อุปกรณแบบ two in one โดยเฉลี่ยตอตน มีคา   X = 27.00 ซ่ึงใช
เวลาในการเก็บนอยกวาการเก็บเฉพาะข้ียางโดยใชวิธีแบบเดิม มี
คา X = 31 s 
 ทั้งน้ี เน่ืองจาก การเก็บยางพารา โดยการใชอุปกรณ
แบบ two in one เก็บไดงายกวาการเก็บแบบเดิมเพราะ ที่ปลาย
อุปกรณดานหนึ่งมีลักษณะของตะขอปลายแหลม ทําใหสามารถดึง
ข้ียางออกจากกนถวยไดเร็วกวาการเก็บยางพาราแบบเดิม 
 

ความพึงพอใจในการใชอุปกรณเก็บยางพารา 
    จากกราฟพบวา ขอดีของอุปกรณเรียงลําดับจากมากไป
นอย 3 อันดับ คือ มีเศษยางเหลือติดถวยยางนอยลง ชวยใหเก็บ
ยางพาราไดมากข้ึน และชวยใหเก็บยางพาราไดเร็วข้ึน 

 

 
รูปท่ี 4  

 

4. สรุปผล 
 - 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรปรับปรุงอุปกรณ โดยเพิ่มสวนที่สามารถคีบยาง 
จะทําใหเก็บยางพาราไดสะดวกและปลอดภัยข้ึนกวาเดิม 

2. ควรปรับอุปกรณ ใหมีขนาดเล็กลงกวาเดิม  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงงานนี้ไดรับความอนุเคราะห จากโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ระยอง ที่เอื้อเฟอสถานที่ วัสดุ
อุปกรณในการจัดทําโครงงาน   ขอขอบคุณอาจารยสุทิน  เวทวงษ 
ผูชี้แนะแนวทางในการเก็บขอมูล  ขอขอบคุณเจาของสวนยางพารา
ทุกสวน ขอขอบคุณผูปกครองที่ใหความรวมมือ    
 ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา” ที่ใหโอกาส
และสนับสนุนทุนในการทําโครงงาน ขอขอบคุณรองศาสตราจารย
ไพโรจน คีรีรัตน ผูประสานงานโครงการยุววิจัยยางพารา ที่ให
คําแนะนํา แนวทางในการทําโครงงานใหมีความสมบูรณมากข้ึน 
และสุดทายขอขอบพระคุณทุก ๆ ทานที่ไดใหความชวยเหลือและ
เปนกําลังใจตลอดระยะเวลาในการทําโครงงาน จนถึงการทํา
รายการโครงงานสําเร็จดวยดี  
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บทคัดยอ  
 

การศึกษาวิถีความสุขในเศรษฐกิจพอเพียงกับอาชีพกรีด
ยางพาราในพื้นที่อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  ใชการสุมแบบเจาะจง
ใน 2 ตําบล คือ ตําบลนาตาขวัญ และตําบลนํ้าคอก หมูละ 25  คน 
จํานวนกลุมตัวอยาง 100  คน   ผลการศึกษาพบวา การประกอบ
อาชีพกรีดยาง มีความสุขอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.82)  สุขภาพ 
โดยรวมมีอยู ในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.94)   มีการนําหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน ความมีเหตุผลรอยละ 
93.8   ความพอประมาณรอยละ 66.3  มีภูมิคุมกันรอยละ 45.0 
 
1. บทนํา 
 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มี
แนวคิดที่มีความตอเน่ืองจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 
โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุก
มิติ และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งข้ึนในทุก
ระดับ เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง 
เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งคน สังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและการเมือง โดยมีการวิเคราะหอยาง “มี
เหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุลระหวาง
มิติทางวั ต ถุกับ จิต ใจของคนในชาติ  ความสมดุ ลระหว า ง
ความสามารถในการพึ่งตนเองกับการแขงขันในเวทีโลก ความ
สมดุลระหวางสังคมชนบทกับเมืองเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวย
การบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ ทั้งน้ี  
          ความสุขน้ันมีความสําคัญตอสภาพจิตใจ และรางกายของ
คนเราได เม่ือเกิดความสุขพลังงานในรางกายจะเพิ่มข้ึนกวาเดิม 
การสั่งการของสมองไปยังระบบประสาทจะดี เกิดประสิทธิภาพใน
การทางาน รวมถึงจิตอาสาที่จะชวยเหลือสังคมและองคกรก็จะ
ตามมา (ชนิกา ตูจินดา, 2552) สอดคลองกับผลวิจัยเร่ืองความสุข
ในการทํางานของบุคลากรเชิงสรางสรรค: กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
เชิงสรางสรรคกลุมส่ือและกลุมงานสรางสรรคกลุมส่ือและกลุมงาน
สรางสรรคเพื่อการใชงาน (สิรินทร แซฉั่ว, 2553) 
         จังหวัดระยองเปนจังหวัดที่ตั้งอยูชายฝงทะเลดานตะวันออก
ของอาวไทย เปนเขตสงเสริมอุตสาหกรรม มีประชากรถึง 48,926 
ครอบครัว ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพื้นที่สวนใหญเปนพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดระยอง  เรียงตามขนาดของพื้นที่ปลูก
จะพบวา พืชที่มีความสําคัญมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ยางพารา 
สับปะรด มันสําปะหลัง ขาว และทุเรียนโดยมีพื้นที่ 721,153  

169,514 113,971 38,270 และ 31,431 ไรตามลําดับ สวนที่เหลือ
เปนพื้นที่ปลูกออยและไมผลเชน ทุเรียน มะมวง เงาะ ขนุน มังคุด 
มะพราว และสวนปาลมนํ้ามัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, 
2550 อางโดยศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี, 2552) 
         จากขอมูลขางตน พบวาพืชเศรษฐกิจที่ปลูกเปนอันดับ 1 
ของจังหวัดระยอง คือ ยางพารา ซ่ึงการประกอบอาชีพกรีด
ยางพารา มีการทําสืบทอดกันมาต้ังแตรุนลูกรุนหลาน กลุมผูวิจัยได
ศึกษาผูที่ประกอบอาชีพกรีดยางพาราวามีความสุขหรือไมและมีวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม โดยศึกษาเฉพาะใน
พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 วิธีการศึกษา  
การศึกษาครั้งน้ีมีวิธีการศึกษา ดังตอไปน้ี  
1.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดย

การศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
บทความเชิงวิชาการ อันสามารถนํามาใชเปนกรอบแนวคิดใน
การศึกษาครั้งน้ี  

1.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) เปนการศึกษา
และรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณเชิง
ลึกจากกลุมตัวอยาง 
 

2.2 ประชากรที่ใชในการศึกษา 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ  ผูที่ประกอบอาชีพ

กรีดยาง  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง  และการกําหนดกลุมตัวอยาง 
ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sample) เน่ืองจากกลุมตัวอยางที่ศึกษา
มีพื้นที่ปลูกยางพาราและประกอบอาชีพกรีดยางพารา  จํานวน 2  
ตําบล  คือ  ตําบลนาตาขวัญและตําบลนํ้าคอก  โดยตําบลนาตา
ขวัญ คัดเลือกหมูบานหมู  4 และ หมู 1  ตําบลนํ้าคอก คัดเลือก
หมูบานหมู 3 และ หมู 1  จํานวนหมูบานละ  25 คน  รวมกลุม
ตัวอยาง 100  คน ที่ทําแบบสอบถาม   

จากนั้นสุมสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยสุมจากกลุมตัวอยางในแตละหมูบาน หมูละ 20  คน  วิเคราะห
คําตอบใหเขาหลักปรัชญาชีวิตพอเพียงทั้ง 3 หวง คือ คุมความโลภ
ของเราใหมีความพอประมาณ, คุมโทสะของเราโดยใชเหตุผล, คุม
โมหะของเราใหเกิดวิชชา ไมหลงผิด เกิดความรูตัว รูเทา รูทัน 
(ภูมิคุมกัน)   
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ที่มา: หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

รูปท่ี 1 
 

2.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
สวนที่ 1 แบบสอบถาม 
ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล

ในการศึกษาเชิงปริมาณในภาคสนาม ซ่ึงประกอบดวย 5 สวน คือ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของประชากรที่ทําการศึกษา 

จํานวน 10 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา  
การประกอบอาชีพกรีดยางพารา  มีพื้นที่ในการกรีดยาง  พื้นที่ใน
การรับจางกรีดยาง  อัตราการแบง  ประสบการณในกรีดยาง และ
รายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน 

สวนที่ 2 วิถีความสุขในการประกอบอาชีพกรีดยาง 
จํานวน 20 ขอ ประกอบดวย ความพึงพอใจในชีวิต 5 ขอ, ความพึง
พอใจในงาน 5 ขอ, ความรูสึกทางบวก 5 ขอ และความรูสึกทางลบ 
5 ขอ 

ส ว น ที่  3  ป จ จั ย ด า น สุ ข ภ าพ  จํ า น ว น  1 5  ข อ 
ประกอบดวย สุขภาพกาย 5 ขอ, สุขภาพจิต 5 ขอ, สุขภาพสังคม 5 
ขอ  

สวนที่ 4 ปจจัยภายใน จํานวน 25 ขอ ประกอบดวย
สภาพแวดลอมในการกรีดยาง 9 ขอ, คุณลักษณะของการประกอบ
อาชีพกรีดยาง 5 ขอ, ผลลัพธที่คาดหวัง 7 ขอ, ความสัมพันธ
ระหวางชุมชน 4 ขอ 

สวนที่ 5  การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ประกอบดวย มีเหตุมีผล, พอประมาณ และมี
ภูมิคุมกัน 

สวนที่ 2 สวนที่ 3 และสวนที่ 4 จะเปนลักษณะคําถาม
ปลายปด ซ่ึงขอความในแบบสอบถามจะเปนคําถามเปนทางบวก
ทั้งหมด ซ่ึงผูวิ จัยกําหนดคําตอบแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) แบงเปน 6 ชวง คือ 
            ระดับความคิดเห็นตรงกับความเปนจริงมากที่สุดมีคา 6 
คะแนน 

ระดับความคิดเห็นตรงกับความเปนจริงมาก มีคา 5 
คะแนน 

ระดับความคิดเห็นตรงกับความเปนจริงคอนขางมาก มี
คา 4 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นตรงกับความเปนจริงคอนขางนอย มี
คา 3 คะแนน 

ระดับความคิดเห็นตรงกับความเปนจริงนอย มีคา  2 
คะแนน 

ระดับความคิดเห็นตรงกับความเปนจริงนอยที่สุด  มีคา 
1 คะแนน 

สําหรับการจัดระดับความสุขในการประกอบอาชีพกรีด
ยางของทุกปจจัย จะพิจารณาจากผลคาเฉลี่ยซ่ึงกําหนดไว 6 ระดับ 
คือ นอยที่สุด นอย คอนขางนอย คอนขางมาก มาก มากที่สุด โดย
การแบงชวงระดับใชวิธีการหาความกวางของอันตรภาคชั้น ดังน้ี 

อันตรภาคชั้น = พิสัย/จํานวนชั้น = คะแนนสูงสุด – 
คะแนนต่ําสุด /จํานวนชั้น = 0.83 

การจัดระดับคะแนนความสุขในการประกอบอาชีพกรีด
ยางของทุกปจจัยจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑ
ในการแจกแจงคะแนนแตละองคประกอบดังตอไปน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.83 ความสุขในการทํางานอยูใน
ระดับนอยที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.84 - 2.66 ความสุขในการทํางานอยูใน
ระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 2.67 - 3.50 ความสุขในการทํางานอยูใน
ระดับคอนขางนอย 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 - 4.33 ความสุขในการทํางานอยูใน
ระดับคอนขางมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.33 - 5.16 ความสุขในการทํางานอยูใน
ระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.17 - 6.00 ความสุขในการทํางานอยูใน
ระดับมากที่สุด 

สวนที่ 5 การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
                   1. มีเหตุมีผล 
                   2. พอประมาณ 
                   3. มีภูมิคุมกัน 

เปนลักษณะคําถามปลายเปด  จากนั้นผูวิจัยเชิงผูเชี่ยว
ดานสังคม (ครูครูรัศมี รักษาวงค ครูชํานาญการพิเศษ ) มารวมกัน
วิเคราะหวาคําตอบสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหวงใด  
สรุป หาคาเฉลี่ย เขียนสรุปเหตุผล 

 

2.4 การทดสอบเครื่องมือ 
           แบบสอบถาม 

ผูวิจัยนําเครื่องมือที่สรางข้ึน เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจดู
ความถูกตอง ความครอบคลุมเน้ือหา (Contents Validity)  ซ่ึง
ผูเชี่ยวชาญ ไดแก 1) นายบุรินทร  บํารงรักษ     2) นางสุทิน  เวท
วงษ   และ 3) นางเรวดี  วิจารี  และไดดําเนินการปรับแก
แบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ หลังจากนั้น ผูวิจัย
นําแบบสอบถามไปศึกษานํารอง (Pilot study) กับผูที่ประกอบ
อาชีพกรีดยางในตําบลตานาขวัญ จํานวน 10 คน ทําการเก็บและ
รวบรวมขอมูล นําขอมูลมาคํานวณหาคาความเที่ยงตรง (Value 
Validity)  ปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง ซ่ึงคาความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามวิถีความสุขในการประกอบอาชีพกรีดยางทั้งฉบับมีคา 
.82 จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางจริง  
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            การสัมภาษณเชิงลึก 
เ ม่ือผูวิ จัยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณแตละปจจัยที่

ทําการศึกษาจากผลคาเฉลี่ย และคาสหสัมพันธกับความสุขในการ
ประกอบอาชีพกรีดยาง  สรางคําถามสัมภาษณ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อยืนยันกับผลวิจัยเชิงปริมาณ และเพื่อคนหาสาเหตุ คําอธิบาย 
เหตุผล รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรทั้งในดานอารมณ
ความรูสึก ตลอดจน สถานการณและใหไดรับขอมูลที่ซับซอนมาก
ข้ึนกวาจากแบบสอบถาม ซ่ึงเปนขอมูลขอเท็จจริงและเปนขอมูล
การแสดงความคิดเห็นจากผูใหการสัมภาษณทั้ง 80 คน ในการ
สัมภาษณการนํ าหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช ใน
ชีวิตประจําวัน   

การสัมภาษณมีการนัดแนะเวลาและสถานที่แนนอน โดย
เปนการสัมภาษณผูรู (Key Information) คือ ผูประกอบอาชีพกรีด
ยางพารา ในการสัมภาษณพยายามใหมีความคลาดเคลื่อนนอย
ที่สุด โดยใชระยะเวลาในการสัมภาษณระหวาง 10 - 30 นาที ใหตอ
ทาน 

 

2.5  การวิเคราะหขอมูล 
          2.5.1  การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถาม 

ผูวิจัยจะนําขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมจาก
กลุมตัวอยาง มาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS  เขามาชวยในการประมวลผลทางสถิติเพื่อ
วิเคราะหผล ซ่ึงสถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

1) การแจกแจงความถี่และคารอยละ (Percentage) 
2) การหาคามัชฌิมเลขคณิต (Mean) 
3 )  การหาค าส วนเ บ่ียง เบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) 
4) การหาคาทางสถิติ ดานความสัมพันธระหวางตัวแปร

ตางๆ โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Person’s 
product moment correlation coefficient) ซ่ึงกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

สาหรับการวิ เ ค ราะหค า สหสั มพันธ  (Correlation 
Analysis) เพื่อหาขอสรุปวาตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมี
ความสัมพันธกันหรือไม ในการพิจารณาความสัมพันธวา มี
ความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด จะพิจารณาจากคาสหสัมพันธ 
หรือคา r ซ่ึงมีเครื่องหมาย + หมายความวาความสัมพันธเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน และคา r ที่มีเครื่องหมาย – หมายความวา
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขาม คาสหสัมพันธจะมีคา
ระหวาง -1 ถึง 1 การทดสอบถาคา r = 1 แปรผลวาความสัมพันธ
ของตัวแปรทั้ง 2 มีความสัมพันธกันอยางสมบูรณ ถา r เขาใกล 1 
แสดงวามีความสัมพันธกันมาก ถา  r ใกล 0 แสดงวามี
ความสัมพันธกันนอยมาก (วิชิต อูอน และอํานาจ วังจีน, 2550: 
130; ยุทธ ไกยวรรณ, 2551: 38) ซ่ึงหลักเกณฑดานการแบงระดับ
คาสหสัมพันธยังไมมีการระบุชัดเจนนัก โดย ธานินทร ศิลปจารุ 
( 2548 :  211 )  ไดกล าวว า  ค าสหสัมพันธที่  0 .46  น้ัน เปน
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ขณะที่ยุทธ ไกยวรรณ (2551: 
38-39) ไดแบงระดับคาสหสัมพันธ ดังน้ี 

1) คาสหสัมพันธ ระหวาง .71 - .90 คือมีความสัมพันธ
กันในระดับสูง 

2) คาสหสัมพันธ ระหวาง .31 - .70 คือมีความสัมพันธ
กันในระดับปานกลางสูง 

3) คาสหสัมพันธ ที่ต่ํากวา .30 คือมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ํา 

4) คาสหสัมพันธที่ .00 แสดงวาไมมีความสัมพันธกันเชิง
เสนตรง 

ขอบเขตของการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ
เปรียบเทียบระดับคาสหสัมพันธ ดังน้ี 

1) คาสหสัมพันธ ที่มากกวา .70 คือมีความสัมพันธกัน
ในระดับสูงมาก 

2) คาสหสัมพันธ ระหวาง .40 - .69 คือมีความสัมพันธ
กันในระดับปานกลาง 

3) คาสหสัมพันธ ระหวาง .001 - .39 คือมีความสัมพันธ
กันในระดับต่ํา 

2.6.2 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกจะถูกบันทึกโดยใช

การจดบันทึกขอความ เพื่อตรวจสอบขอมูล  จากนั้นจึงนําขอมูลมา
วิเคราะหและสรุปแยกออกเปนประเด็นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
หาคาเฉลี่ย  

   ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีที่ไมนอย
เกินไปและไมมากเกิน   โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน 
การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

   ความมีเหตุผล    หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับของความพอเพียงน้ัน  จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 

   การมีภูมิคุมกันทีดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวให
พรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลและไกล 
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1 ขอมูลสวนบุคคล   
ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคล  จากจํานวนกลุมตัวอยาง

ทั้งส้ิน 100 คน จําแนกเปนเพศชายจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 
47 และเปนเพศหญิงจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 53 โดยชวงอายุ
ของกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง  50 ปข้ึนไป จํานวน 33 
คน คิดเปนรอยละ 33 รองลงมาอายุระหวาง 41- 50 ป มีจํานวน 28 
คน คิดเปนรอยละ 28 ดานสถานภาพสมรส พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 64 ดาน
ระดับการศึกษา พบวา ในระดับ ป.4-ป.6 จํานวน 48 คน คิดเปน
รอยละ 48   ที่มีการประกอบอาชีพกรีดยาง เน่ืองดวยเปนเจาของ
สวนยาง  จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 52 รองลงมารับจางกรีด
ยาง จํานวน 48  คน คิดเปนรอยละ 48  มีพื้นที่ในการกรีดยาง 
อันดับ 1  จํานวน 10-20  ไร  จํานวน  35  คน คิดเปนรอยละ 35  
รองลงมาจํานวนนอยกวา 10 ไร  จํานวน  31  คน คิดเปนรอยละ 
31  มีพื้นที่ 20-30  ไร  จํานวนพื้นที่ที่รับจางกรีดยาง 10-20 ไร 
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จํานวน 32  คน คิดเปนรอยละ 32  การเปนเจาของสวนยางและ
รับจางกรีดยาง  พบวาอันดับ 1  อัตราสวนในการแบง 60:40  
จํานวน 54  คน คิดเปนรอยละ  54  รองลงมาอัตราสวนในการแบง 
50:50  จํานวน 31  คน คิดเปนรอยละ 31 ประสบการณในการกรีด
ยางของกลุมตัวอยาง  มีประสบการณการกรีดยาง 3-5 ป  จํานวน 
27  คน  คิดเปนรอยละ 27  รองลงมามีประสบการณการกรีดยาง 
1-3 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 20 รายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน
การกรีดยาง พบวา อันดับแรก 10,000-20,000 บาท จํานวน 23  
คน คิดเปนรอยละ 23  รองลงมา 20,000-30,000  บาท  จํานวน 18 
คน คิดเปนรอยละ 18  
 

3.2 ความสุขในการประกอบอาชีพกรีดยาง   
ผลการศึกษาความสุขในการประกอบอาชีพกรีดยาง  

ดานความสุขในการประกอบอาชีพกรีดยางพบวาอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.82) ซ่ึงมีองคประกอบดานความพึงพอใจในชีวิต มี
คา เฉลี่ยที่  4.56  ความพึงพอใจในงาน   ม่ีคา เฉลี่ยที่  4.78  
ความรูสึกทางบวกมีคาเฉลี่ยที่ 5.03  ความรูสึกทางลบ มีคาเฉลี่ยที่ 
4.94  แปลผลไดเหมือนกันคืออยูในระดับมาก  
                  ความสุขในการประกอบอาชีพกรีดยางพารา เปนการ
ไดทํางานในสิ่งที่ตนเองตองการทํา  มีการบริหารจัดการวางแผนใน
การดูแลสวนยาง การดูแลสภาพแวดลอมของสวนยางในปลอดภัย
เหมาะแกการกรีดในเวลากลางคืน  มีความเปนอิสระในการทํางาน
ตนเปนเจานายตนเอง  มีความกระตือรือรน พรอมที่จะทํางาน  ยิ้ม
แยมแจมใสตลอดเวลา มองปญหาเปนโอกาสในการพัฒนาระบบ
การกรีดยาง  ความรูสึกไมมีความสุข มักเบ่ือหนายกับการตองไป
กรีดยางตอนคว่ําคืน  กับการไมซ่ือสัตยของพวกพอคาคนกลางใน
การรับซ้ือยาง  การกรีดยางไมทันตอปริมาณไรที่มากเกินไปทําให
เหน่ือยและทอแทตออาชีพได 
   

3.3  ปจจัยดานสุขภาพกับความสุขในการกรีดยาง 
ดานสุขภาพ โดยรวมมีอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.94)  

ซ่ึงองคประกอบพบวา ดานสุขภาพสังคมมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอื่น 
(คาเฉลี่ย 4.81) อยูในระดับมาก  สวนดานสุขภาพจิตและสุขภาพ
กาย อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 5.02) เทากัน 
               ปจจัยสุขภาพ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ําใน
การประกอบอาชีพกรีดยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมีคาสหสัมพันธที่ .371** ซ่ึงประกอบดวย สุขภาพกาย มี
ความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับความสุขในการประกอบอาชีพ
กรีดยาง โดยมีคาสหสัมพันธที่ .097 สวนสุขภาพจิตและสุขภาพ
สังคม มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับความสุขในการ
ประกอบอาชีพกรีดยาง โดยมีคาสหสัมพันธที่ .247* และ .359** 
ตามลาดับ ซ่ึงสาเหตุเพราะกลุมตัวอยางที่ศึกษามีการประกอบ
อาชีพกรีดยางมาเปนเวลานานกวา 10 ป  และมีอายุที่มากกวา 50  
ป  ทําใหสุขภาพไมแข็งแรงและลักษณะงานที่หนัก มีรูปแบบการใช
ชีวิตแบบคนชนบท 
 
3.4  ปจจัยภายในกับความสุขในการกรีดยาง 

ปจจัยภายในการกรีดยาง  มีคาเฉลี่ยโดยรวมที่ 5.02 
แปลผลคืออยูในระดับมาก ซ่ึงจากปจจัย 4 ดาน ทุกดานที่ผูกรีดยาง

ระดับความสุขมาก คือ สภาพแวดลอมในการกรีดยาง คุณลักษณะ
ของการประกอบอาชีพกรีดยาง ผลลัพธที่คาดหวัง  ความสัมพันธ
ระหวางชุมชนโดยมีคาเฉลี่ย 5.12, 5.02, 5.02, 4.94  ตามลําดับ 

ความสุขของผูประกอบอาชีพกรีดยางมีความสัมพันธกับ
ปจจัยภายใน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เม่ือพิจารณา
แตละองคประกอบพบวา ปจจัยภายในมีความสัมพันธเชิงบวกใน
ระดับต่ํากับความสุขในการกรีดยาง โดยมีคาสหสัมพันธที่ .033 
ดานสภาพแวดลอมในการกรีดยางและผลลัพธที่คาดหวัง สัมพันธ
เชิงบวกในระดับต่ํากับความสุขในการกรีดยาง โดยมีคาสหสัมพันธ
ที่ .084* และ .055 ตามลําดับ  คุณลักษณะของการประกอบอาชีพ
กรีดยาง  ความสัมพันธระหวางชุมชน มีสัมพันธเชิงลบในระดับต่ํา
กับความสุขในการกรีดยาง  โดยมีคาสหสัมพันธที่ -.019 และ 
-.055  ตามลําดับ 

 

3.5  การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 
จากการสัมภาษณผูประกอบอาชีพกรีดยางจํานวน 80 

คน แลวรวมกันวิเคราะหวาแตละคนที่ตอบคําสัมภาษณมีวิถีชีวิต
สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม พบวารอยละ 
93.75 มีเหตุผล  รอยละ 66.25 มี ความพอประมาณ  รอยละ 45  มี
ภูมิคุมกัน  

 
4. สรุป และอภิปรายผล 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยและองคประกอบดาน
ความสุขในอาชีพกรีดยางพารา สรุปไดดังน้ี 

 

4.1 ปจจัยดานสุขภาพกับความสุขในการกรีดยาง 

ผูประกอบอาชีพกรีดยางมีความพึงพอใจในสุขภาพ
โดยรวม ในระดับมาก ทั้งในดานสุขภาพสังคม ไดแก ปรับตัวเขากับ
เพื่อนรวมงาน และผูอื่นไดดี คิดวาการผูกมิตรหรือการทําความรูจัก
กับผูอื่นเปนเร่ืองงาย ครอบครัวมีความสัมพันธอันดีตอกัน สมาชิก
ในครอบครัวเปนกําลังใจใหทานในการทํางานเสมอและมีเพื่อนหรือ
ญาติมิตรคอยชวยเหลือและใหคําปรึกษา  ดานสุขภาพจิต ไดแก มี
สมาธิในการทํางานตางๆ เปนอยางดี มักมีสติที่จะควบคุมอารมณ
โกรธหรือความไมพอใจได พอใจกับรูปรางหนาตาของทาน พอใจ
กับฐานะทางสังคมและสภาพความเปนอยูของทานและเอาชนะกับ
ปญหาความยากลําบากตางๆ ได และสุขภาพกาย ไดแก พอใจกับ
สุขภาพรางกายที่แข็งแรงของทานในขณะนี้ ไมคอยมีอาการ
เจ็บปวดตามรางกายทั่วไป ในแตละวัน นอนหลับพักผอนอยาง
เพียงพอ สามารถรวมกิจกรรมในรมหรือกลางแจงไดดี และมีการ
ออกกําลังกายหรือ ใชกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ดานสุขภาพ ทั้งน้ี
เน่ืองมาจาก อาชีพการกรีดยางเปนอาชีพที่ตองมีการเคลื่อนไว
รางกาย มีการเดินอยูตลอดเวลาและทําอยางตอเน่ืองติดตอกันเปน
เวลานาน สงผลใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง บรรยากาศในสวนยาง
ที่รมร่ืน เย็นสบาย สงผลใหไมเครียด หนาตาไมหมองคล้ําเม่ือ
เปรียบเทียบกับเกษตรกรอาชีพอื่นๆ  ที่ตองสัมผัสแดด  ลม 
ตลอดเวลา นอกจากนี้อาชีพกรีดยางเปนอาชีพที่ตองปฏิบัติงาน
กลางคืน เปนสัดสวนในพื้นที่ของตนเอง สงเสริมการสรางสมาธิ 
การฝกสติของตนเปนอยางดี 



- 163 - 
 

ปจจัยสุขภาพ มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ําในการ
ประกอบอาชีพกรีดยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ี
เน่ืองจากมีผูที่ประกอบอาชีพกรีดยางมาเปนเวลานานกวา 10 ป  
และมีอายุที่มากกวา 50  ป  ทําใหสุขภาพไมแข็งแรงและลักษณะ
งานที่ทํากลางคืน ทําใหมีเวลาพักผอนนอยกวาอาชีพอื่นๆ สวน
สุขภาพจิตและสุขภาพสังคม มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับ
ความสุขในการประกอบอาชีพกรีดยาง ทั้งน้ีเน่ืองจาก คนมักไม
พอใจในสิ่งที่ตนเองมี มีความทะเยอทะยาน มีนิสัยชอบเปรียบเทียบ
กับผูที่มีศักยภาพเหนือกวา คิดวาตนเองต่ําตอยกวาคนอื่นๆ จึงเกิด
ความไมพอใจในตนเอง 
 

4.2  ปจจัยภายในกับความสุขในการกรีดยาง 
ปจจัยภายในการกรีดยาง  4 ดาน ทุกดานที่ผูกรีดยาง

ระดับความสุขมาก คือ สภาพแวดลอมในการกรีดยาง คุณลักษณะ
ของการประกอบอาชีพกรีดยาง ผลลัพธที่คาดหวัง ความสัมพันธ
ระหวางชุมชน 

ความสุขของผูประกอบอาชีพกรีดยางมีความสัมพันธกับ
ปจจัยภายใน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เม่ือพิจารณาแต
ละองคประกอบพบวา ปจจัยภายในมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับ
ต่ํากับความสุขในการกรีดยาง ดานสภาพแวดลอมในการกรีดยาง
และผลลัพธที่คาดหวัง สัมพันธเชิงบวกในระดับต่ํากับความสุขใน
การกรีดยาง คุณลักษณะของการประกอบอาชีพกรีดยาง  
ความสัมพันธระหวางชุมชน มีสัมพันธ เชิงลบในระดับต่ํากับ
ความสุขในการกรีดยาง  ทั้งน้ีเพราะคนยอมมักไมพอใจในส่ิงที่
ตนเองมีและดวยปจจุบันราคาสิ้นคาก็มีราคาแพงมากขึ้น ทําใหการ
บริหารจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพของสวนยางไมมี
เทาที่ควร ไมมีการใสปุยในปริมาณที่ตองการของตนยาง  การกรีดก็
เพิ่มจากเดิม  กรีด 2 วัน  เวน 1 วัน เปน กรีด 4 วันเวน 1 วัน เปน
ตน  การจายคาตอบแทน ผูประกอบอาชีพสวนยางพาราไมสามารถ
กําหนดราคายางพาราได ข้ึนอยูกับผูคาคนกลางเปนคนกําหนด ทํา
ใหผูประกอบอาชีพกรีดยางพาราคิดเพียงวา “จะถูกหรือจะแพงฉันก็
ตองกรีด” ความมั่งคงในงาน เปนความรับผิดชอบของตนเองเพราะ
เวลาทํางานจะไมเหมือนอาชีพทั่วไปท่ีทํางานตอนกลางวัน แตการ
ประกอบอาชีพกรีดยางจะตองบังคับตนเองใหลุกกลางดึกเพื่อไป
ทํางาน มันเปนอาชีพที่มีความเปนอิสระในการทํางาน  ถาคุณเปน
ลูกจางกรีดยางแลวไมไปกรีดยางบอย ๆ นายเจาก็จะตองไลออก
จากการกรีดยาง  การประสบความสําเร็จในการกรีดยางไดตองมี
ความอดทนบริหารทุกอยางให มีความสมดุลในการทํางาน 
ครอบครัว ชุมชน  บุคลากรดานการกรีดยางไมคอยไดรับการ
สงเสริมจากหนวยงานของรัฐในการพัฒนาความรูความสามารถ 
ทักษะ ดานการกรีดยางและการจัดการสวนยางใหมีคุณภาพ
เทาที่ควร  อีกทั้งผูที่ประกอบอาชีพกรีดยางเปนเวลานานทําใหมี
ความเคยชินวาตองประกอบอาชีพกรีดยางเพื่อใหชีวิตดําเนินตอไป 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความสุขในอาชีพกรีด
ยางพารา พบวาผูประกอบอาชีพกรีดยางมีความสุขอยูในระดับมาก 
ทั้งดานความพึงพอใจในชีวิต ไดแก ความสัมพันธที่ดีในครอบครัวมี
ผลตอความสุขในการกรีดยาง การเปนสมาชิกครอบครัวที่ดีมีผลตอ
ความสุขในการกรีดยาง รูสึกสมหวังกับเปาหมายของชีวิตที่กําหนด
ไว อาชีพกรีดยางพาราเปนไปตามที่ตนคาดหวัง และรูสึกวาชีวิต

ของทานมีความสุข ดานความพึงพอใจในงาน ไดแก รูสึกมีความสุข
และอยากมากรีดยางพาราทุกวัน เม่ือกําหนดเวลา รูสึกเพลิดเพลิน
กับการกรีดยาง รูสึกรักและเอาใจใสกับสวนยางที่กรีด มักจะประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายในการกรีดยาง ลักษณะงานกรีดยางที่ทํา
อยูตรงกับความชอบสวนตัว ดานความรูสึกทางบวก ไดแก มีความ
กระตือรือรน เปยมดวยพลังกายและพลังใจพรอมที่จะกรีดยาง
ตลอดเวลา รูสึกวาชีวิตมีคุณคาเม่ือไดทํางานกรีดยางพารา สามารถ
ยิ้มแยมแจมใสไดเสมอขณะทํางานกรีดยางพารา มีความสุขกับ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันตามปกติไดและมักมองวาปญหาอุปสรรค
เปนโอกาสการพัฒนาระบบการกรีดยาง ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก การทํา
สวนยางสามารถสรางรายไดใหเปนอยางดี มีความสามารถเลี้ยง
ตนเอง ครอบครัว ใหมีความสุข อยูในสังคมไดอยางไมอายใคร 
สรางทรัพยสิน ส่ิงอํานวยความสะดวกในการอุปโภค บริโภค มี
ความสามารถในการสงบุตรหลานใหมีการศึกษาในระดับสูงได แตก็
มีความรูสึกในทางลบ ไดแก มักพบเห็นการทํางานที่ไมซ่ือสัตย จึง
รูสึกอึดอัดใจ รูสึกซึมเศรา จิตใจหดหูในที่การตองมากรีดยางอยู
บอยครั้ง รูสึกวิตกกังวลตอการเลนพรรคเลนพวกในการจางคนกรีด
ยางที่มีมากเกินไป มักจะรูสึกแยกับความขัดแยงในการกรีดยางที่
เกิดจากอารมณและความเครียด และมักเบ่ือหนายกับการขาดความ
สามัคคีในการมากรีดยางรวมกัน ) อยูในระดับมากเชนกัน ทั้งน้ี
เน่ืองจากพื้นฐานคนไทยเปนชาวพุทธ มีจิตใจออนโยน ไมยอมรับ
กับพฤติกรรมที่ขัดตอศีลธรรม จารีต ประเพณี     
 

4.3 วิถีความสุขผูมีอาชีพกรีดยางพารา กับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

พบวาผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา มีเหตุผล  มีความ
พอประมาณ   มีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตสอดคลองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในดานการประพฤติปฏิบัติตน  การ
ใชชีวิตประจําวัน และการทํางาน ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูประกอบอาชีพ
กรีดยางเปนเกษตรกร มีวิถีชีวิตที่เรียบงาย อาศัยอยูในชนบท 
พึ่งตนเอง มีความเคยชินกับการใชชีวิตในแบบเกษตรกร ไมฟุงเฟอ 
มีที่ดินทํากิน สามารถปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตวไวบริโภคได มีการ
เคารพเชื่อฟงผูใหญ ผูนําหมูบาน หรือพระ ทําใหมีภูมิคุมกันสําหรับ
ปกปองตนเองจากสิ่งเราตางๆไดดี  

              จากการที่ทําการศึกษา  วิ ถีความสุขในเศรษฐกิจ
พอเพียงกับอาชีพกรีดยางพาราในพื้นที่อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
ทําใหรูวาบุคคลในชุมชนมีความสุขระดับมาก และวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงจะทําใหเกิดความสุข  แตดําเนินชีวิตของบาง
กลุมบางครอบครัวยังขาดภูมิคุมกัน ขาดเหตุผล อยากไดอยากมี  
ขาดความพอเพียง  คณะผูวิจัยจึงทําแผนพับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประชาสัมพันธใหแกชุมชนโดยรอบ เพราะการมีความรูที่
ถูกตองจะสรางภูมิคุมกันที่ดี มีเหตุผล มีความพอเพียง มีความสุข 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. การศึกษาวิถีความสุขของคนกรีดยางกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในอําเภอเมือง จังหวัดระยอง เปนการศึกษา
เฉพาะกลุมตัวอยางที่ศึกษาในตําบลนาตาขวัญ อําเภอเมือง จังหวัด
ระยอง ดังน้ันการวิจัยครั้งตอไปควรขนาดไปพื้นที่อําเภออื่น ๆ 
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2. ควรมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําไปใช
ในทุกอาชีพเพื่อใหเปนการสรางความสุขใหเกิดข้ึนในสังคมไทย  ก็
นําพาประชาชนของชาติใหมีเหตุผล  พอประมาณ  มีภูมิคุมกัน   
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

  ขอขอบคุณโครงการยุววิจัยยางพารา สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ไดใหโอกาสและสนับสนุนทุนในการทํา
โครงงาน  ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร ระยอง  ที่ใหการสนับสนุน  ขอขอบคุณอาจารยสุ
ทิน  เวทวงษ  ที่ใหความรูและการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการ
วิเคราะหสถิติ ขอขอบคุณ อาจารยมนตรวี  บรรจงจิตต  อาจารย
จํานงค  ภูศรีสลับ ที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและ
ประสานงานดานตาง ๆ จนงานวิจัยเสร็จส้ินสมบูรณ   
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การดูแลสวนยางพาราปลูกใหมในชวงแลง 
 

สุทิน เวทวงษ*, วรรณา  ทองมณี, ธนพล  ศิริแพทย, ธนกฤษณ  บุญกอเกื้อ และปฐวี  แซตั้น 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  

*E-mail: sutin_w19@hotmail.com  
 

บทคัดยอ  
 

การปลูกยางพาราใหมในพื้นที่ปลูกนาขาวเดิม โดยนํา
ดินลูกรังมาถมเปนรองยกสูง ทําใหยางปลูกใหมตายเนื่องจากขาด
นํ้าและสภาพดินที่แข็งมาก การใชวัสดุดูดซับนํ้าชวยเพิ่มความชื้น
ในดิน เชน แกลบ ข้ีเลื่อย และตนกลวย  ผลจากการทดลองพบวา 
การปลูกโดยใชข้ีเลื่อย แกลบ คลุมโคนตน มีการระเหยของน้ําโดย
เฉลี่ย 164 และ 170 กรัม/วัน การปลูกโดยใชวัสดุดูดซับ ข้ีเลื่อยและ
แกลบ จะชวยลดการตายของตนยางพาราที่ปลูกใหมในชวงแลงได 
เน่ืองจากตนยางพารารอดตายทั้ง 5 ตน ซ่ึงเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุมพบวาตนยางพาราทั้ง 5 ตนที่ไมไดใชวัสดุดูดซับ ตาย
ทั้งหมด 
 
1. บทนํา 
 

การปลูกยางพาราใหม ในพื้นที่ปลูกนาขาวเดิม โดยนํา
ดินปลูกที่มีลักษณะเปนดินลูกรังมาถมเปนรองยกสูง เม่ือเขาฤดูรอน 
ปรากฏวา มียางปลูกใหมตายเนื่องจากขาดน้ําและสภาพดินที่นํามา
ปลูกแหงและแข็งมาก  

วัสดุดูดซับที่นํามาใช ไดแก แกลบ ข้ีเลื่อย ตนกลวย 
วิธีการนํามาใชมี 3 แบบ คือ  การนําวัสดุดูดซับหุมตน

กลายางและนําลงปลูกพรอมกลายาง,  การนําวัสดุดูดซับคลุมผิวดิน
บริเวณรอบโคนตนยางพาราปลูกใหม และการนําวัสดุดูดซับผสม
กับดินปลูก และศึกษาเปรียบเทียบการกักเก็บนํ้า การเจริญเติบโต
และเปอรเซ็นตการรอดของตนยางพาราปลูกใหม 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 การศึกษาการคายน้ําของวัสดุ  
ใชแปลงทดลอง 4 แปลง แปลงละ 5 กระถาง  
แปลงที่ 1 แปลงควบคุม นําดินใสกระถางละ 2 กิโลกรัม  
แปลงที่ 2 นําข้ีเลื่อยใสกระถางละ 2 กิโลกรัม 
แปลงที่ 3 นําแกลบใสกระถางละ  2 กิโลกรัม 
แปลงที่ 4 นําตนกลวยสับใสกระถาง 2 กิโลกรัม 
รดนํ้ากระถางละ 1 ลิตร ชั่งนํ้าหนัก บันทึกผลการระเหย

ของนํ้าทุก 1 สัปดาห  
 

2.2 การศึกษาชนิดของวัสดุดูดซับ  
ใชแปลงทดลอง 4 แปลง แปลงละ 5 ตน  
แปลงที่ 1 แปลงควบคุม ปลูกโดยใชดินชนิดเดียวกัน  
แปลงที่ 2 แปลงที่ปลูกโดยใชวัสดุดูดซับไดแก ข้ีเลื่อย  
แปลงที่ 3 แปลงที่ปลูกโดยใชวัสดุดูดซับไดแก แกลบ  
แปลงที่ 4 แปลงที่ปลูกโดยใชวัสดุดูดซับไดแก ตนกลวย  

รดน้ําตนยางพารา ตนละ 1 ลิตร ชั่งนํ้าหนักตนยาง 
บันทึกผลนํ้าหนักของตนยางพาราทุก 1 สัปดาห 

วัดการเจริญเติบโตของตนยางพารา โดยวัดความยาว

รอบตน จํานวนใบ ความสูง และขนาดของเรือนพุมตนยาง 
 

2.3 วิธีการจัดการสวนยางพาราปลูกใหม  
ใชแปลงทดลอง 4 แปลง แปลงละ 5 ตน  
แปลงที่ 1 แปลงควบคุม ปลูกโดยใชดินชนิดเดียวกัน  
แปลงที่ 2 แปลงที่ปลูกโดยใชวัสดุดูดซับแตละชนิด

หอหุมกลายางและนํา ไปปลูกไปพรอมกับกลายาง  
แปลงที่ 3 แปลงที่ปลูกโดยใชวัสดุดูดซับแตละชนิดคลุมผิว

ดินบริเวณโคนตนยางพาราปลูกใหม                      
แปลงที่ 4 แปลงที่ปลูกโดยใชวัสดุดูดซับแตละชนิดผสม

ดินปลูก  
รดน้ําตนยางพารา ตนละ 1 ลิตร ชั่งนํ้าหนักตนยาง 

บันทึกผล นํ้าหนักของตนยางพาราทุก 1 สัปดาห 
วัดการเจริญเติบโตของตนยางพารา โดยวัดความยาว

รอบตน จํานวนใบ ความสูง และขนาดของ เรือนพุมตนยาง 
 

 

2.4 สํารวจแนวทางการจัดการสวนยางพาราปลูกใหม  
 สํารวจแนวทางการจัดการสวนยางพาราปลูกใหม  
เปรียบเทียบแนวทางการจัดการสวนยางพาราปลูกใหม 
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3. ผลการทดลอง 
 

ตารางท่ี 1 การคายน้ําของวัสดุดูดซับ 

 
ตารางท่ี 2 การคายน้ําของวัสดุดูดซับในแตละชุดการทดลอง     

 
ตารางท่ี 3 แสดงการเจริญเติบโตของตนยางพารา โดยการนับใบ

ยางพารา เดือนละ 2 คร้ัง 

 

ตารางที่ 4 แสดงการเจริญเติบโตของตนยางพารา โดยการวัดเสน
ผานศูนยกลางของเรือนพุมยางพารา เดือนละ 2 คร้ัง 

 
 
ตารางที่ 5 แสดงการเจริญเติบโตของตนยางพารา โดยการวัด         

ความสูงของตนยางพารา วัดเดือนละ 1 คร้ัง  

 
 
ตารางที่ 6 แสดงลักษณะของยางพารา เม่ือไมไดรดน้ําเปนเวลา 1 

เดือน 
การทดลอง ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ต น

ยางพารา 
จํ านวนต น ท่ี
ไมตาย 

ชุดควบคุม ใบร ว งหมด  ลํ าตน สี
นํ้าตาล 

0 

ข้ีเลื่อยหุมลําตน ลําตนสีเขียว  จํานวน
ใบ 17 ใบ 

5 ตน 

ข้ีเลื่อยคลุมโคน
ตน 

ลําตนสีเขียว  จํานวน
ใบยาง 21 ใบ 

5 ตน 

ข้ี เลื่ อยผสมดิน
ปลูก 

ลําตนสีเขียว  มีใบทุก
ตน ใบรวงเล็กนอย 

5 ตน 

แกลบหุมลําตน ลําตนสีเขียว เหลือใบ
ยาง 9 ใบ 

5 ตน 

แกลบคลุมโคน
ตน 

ลําตนสีเขียว เหลือใบ
ยาง 15 ใบ 

5 ตน 

แกลบผสมดิ น
ปลูก 

ลําตนสี เ ขียว  ใบรวง
หมดตน 

5 ตน 

ตนกลวยหุมลํา
ตน 

ลําตนสีนํ้าตาลใบรวง
หมด 4 ตน ตนสีเขียว 
1 ตน 

1 ตน 

ต น ก ล ว ย ค ลุ ม
โคนตน 

ลําตนสีนํ้าตาล ใบรวง
หมด 2 ตน ตนสีเขียว 
3 ตน 

3 ตน 

ตนกลวยผสมดิน
ปลูก 

ลําตนสีนํ้าตาล ใบรวง
หมด 4 ตน ตนสีเขียว 
1 ตน 

1 ตน 

 

ชุดทดลอง การระเหยเฉลี่ยของน้ํา/วัน 

ชุดควบคุม (ดิน 2 กิโลกรัม)  200 กรัม 

ชุดข้ีเลื่อย (2 กิโลกรัม)  140 กรัม 

ชุดแกลบ (2 กิโลกรัม)  110 กรัม 

ชุดตนกลวยสับ (2 กิโลกรัม)  160 กรัม 

 ปริมาณการ 
    คายน้ํา 
 

ลักษณะของ
การปลูก 

ปริมาณการคายน้ําของวัสดุดูดซับ 

การ 
ทดลอง 

 ต . ค .
55 

พ . ย . 
55 

ธ . ค . 
56 

เฉลี่ย 

ชุดควบคุม ดินปลูก 252 261 266 260 

 หุมลําตน 200 186 183 190 
วั สดุ ดู ด ซับ 
ข้ีเลื่อย 

คลุมโคนตน 143 162 188 164 

 ผ ส ม ดิ น
ปลูก 

214 219 283 239 

 หุมลําตน 189 193 200 194 
วั สดุ ดู ด ซับ 
แกลบ 

คลุมโคนตน 171 155 183 170 

 ผ ส ม ดิ น
ปลูก 

162 130 250 180 

 หุมลําตน 195 209 237 214 
วั สดุ ดู ด ซับ 
ตนกลวย 

คลุมโคนตน 286 213 223 241 

 ผ ส ม ดิ น
ปลูก 

214 197 191 201 
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 จากการสํารวจชาวสวนยางพาราจํานวน 30 สวน 
เกี่ยวกับจัดการสวนยางปลูกใหม พบวา  ชาวสวนยางพารา
ดําเนินการดังน้ี 

1. ปลูกพืชแซม เชน สับปะรด 11 ราย คิดเปน 36.7%  
2. ปลูกพืชแซม เชน ปลูกมันสําปะหลัง 4 รายคิดเปน 

13.3% 
3. ปลูกพืชแซม เชน กลวยชนิดตาง ๆ 5 รายคิดเปน 

16.7% 
4. ปลูกพืชแซม เชน ปลูกพืชผักสวนครัว เชน โหระพา 

ผักบุง 3 ราย คิดเปน 10.0% 
5. ไมปลูกพืชแซม ใชเศษวัชพืชคลุมโคนยางพารา 2 

ราย คิดเปน 6.7% 
6. ไมปลูกพืชแซม ใชการรดน้ําเดือนละ 1 คร้ัง 5 ราย 

คิดเปน 16.7% 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

4.1 การคายน้ําของวัสดุดูดซับ 

จากกราฟรูปที่ 1 พบวาชนิดของวัสดุดูดซับที่คายน้ํา
นอยที่สุดไดแก แกลบ คายน้ําโดยเฉลี่ยวันละ 110 กรัม อันดับสอง
ไดแก ข้ีเลื่อย คายน้ําโดยเฉลี่ยวันละ 140 กรัม อันดับสามไดแก ตน
กลวย คายน้ําโดยเฉลี่ยวันละ 160 กรัม 

 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 1 แสดงการคายน้ําของวัสดุดูดซับแตละชนิด 

 

 ในข้ันตอนน้ี ไดดําเนินการทําการทดลองปลูกพาราโดย
ใชวัสดุดูดซับชนิดตาง ๆ จํานวน 3 ชนิดไดแก ข้ีเลื่อย แกลบ และ
ตนกลวยสับหยาบ และมีรูปแบบของการปลูก 3 แบบ คือ 1) การ
ปลูกโดยใชวัสดุดูดซับ   หุมตนกอนปลูก 2) การปลูกโดยใชวัสดุดูด
ซับคลุมโคนตนยางพาราที่ปลูกแลว และ 3) การปลูกโดยใชวัสดุดูด
ซับผสมดินปลูก สรุปผลการทดลองไดดังกราฟรูปที่ 2 
  

 
  

รูปท่ี 2 แสดงการคายน้ําของวัสดุดูดซับ 3 ชนิด และใชวิธี 
การปลูก 3 วิธี 

 

จากกราฟรูปที่ 2 พบวา ชนิดของวัสดุดูดซับและวิธีการ
ปลูกที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) การปลูกโดยใชข้ีเลื่อยคลุมโคน
ตน การระเหยของน้ําโดยเฉลี่ย 164 กรัม/วัน 2) การปลูกโดยใช

แกลบคลุมโคนตน การระเหยของน้ําโดยเฉลี่ย 170 กรัม/วัน และ 3) 
การปลูกโดยใชแกลบผสมดินปลูก การระเหยของน้ําโดยเฉลี่ย 180 
กรัม/วัน 
 จากการศึกษาการเจริญเติบโตของยางพาราที่ปลูกโดย
ใชวัสดุดูดซับ และพิจารณาความสูงของตนยางพารา ไดผลดังกราฟ
ที่ 3   

 
รูปท่ี 3 แสดงความเจริญเติบโตของตนยางพารา (วัดจาก 

ความสูงที่เพิ่มข้ึน) 
   

จากกราฟที่ 3 พบวา การปลูกยางพาราโดยใชวัสดุดูด
ซับ และวิธีการปลูกที่เหมาะสม ทําใหตนยางพาราสูงข้ึนมากที่สุด 3 
อันดับ ไดแก 1) การใชวัสดุดูดซับ ตนกลวยสับหยาบ ปลูกโดยการ
นํากลวยสับหุมรอบลําตนกอนปลูกลงกระถาง วัดความสูงที่เพิ่มข้ึน
ได 15 เซนติเมตร 2) การใชวัสดุดูดซับแกลบ ปลูกโดยการนํา
แกลบมาหุมรอบลําตนกอนปลูกลงกระถาง และ 3) การใชวัสดุดูด
ซับแกลบ ปลูกโดยการใชแกลบคลุมโคนตนหลังจากที่ปลูก
ยางพาราในกระถางแลว 

จากการศึกษาชนิดของวัสดุดูดซับและวิธีการปลูกโดยใช
วัสดุดูดซับ โดยพิจารณาจากการรอดตายของตนยางที่หยุดใหนํ้า
แกตนยาง เปนเวลา 1 เดือน ไดผลดังกราฟรูปที่ 4 

 
รูปท่ี 4 การรอดตายของยางพาราทีป่ลูกดวยวัสดุดูดซับและ 

วิธีการปลูกที่แตกตางกัน 
 

 จากกราฟที่ 4 พบวา การปลูกโดยใชวัสดุดูดซับ ข้ีเลื่อย
และแกลบ จะชวยลดการตายของตนยางพาราที่ปลูกใหมในชวงแลง
ได เน่ืองจากตนยางพารารอดตายทั้ง 5 ตน ซ่ึงเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุมพบวาตนยางพาราทั้ง 5 ตนที่ไมไดใชวัสดุดูดซับ ตาย
ทั้งหมด 
 

 จากการสํารวจชาวสวนยางพาราจํานวน 30 สวน 
เกี่ยวกับจัดการสวนยางปลูกใหม พบวา  ชาวสวนยางพารา
ดําเนินการกราฟรูปที่ 5 
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รูปท่ี 5 แสดงวิธีการจัดการของชาวสวนยางในการดูแล 
สวนยางปลูกใหมในหนาแลง 

 

จากกราฟรูปที่ 5 พบวาชาวสวนยางมีรูปแบบการจัดการ
สวนยางพาราที่แตกตางกันไป ข้ึนอยูสภาพพื้นที่ สภาพดินในสวน
ยางดวย จะพบวา ชาวสวนสวนใหญนิยมปลูกพืชแซมเพ่ือเพิ่ม
รายไดใหแกชาวสวน เชนการปลูกสับปะรด กลวย หรือผักสวนครัว 
สําหรับสวนที่เปนพื้นที่สวน แตถาเปนสวนยางที่ปลูกในพื้นที่นาเดิม 
และมีการถมที่ เพื่อปลูกยางพารา จะไมสามารถปลูกพืชแซม 
ชาวสวนจึงใหการนําเศษวัชพืชมาคลุมโคนตนยาง หรือใชการรดน้ํา
ตนยางเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อลดการตายของยางพาราได 
 ในการวิจัยครั้งน้ี มุงดูแลจัดการสวนยางพาราที่ปลูกในที่
นาเดิม และมีการถมที่ดินเพื่อปลูกยางพารา ทําใหไมสามารถปลูก
พืชแซมได ทีมวิจัยจึงไดศึกษาเกี่ยวกับวัสดุดูดซับที่สามารถหาได
งายในทองถ่ินและราคาไมแพงมาก ถาชาวสวนนํามาใชจะทําใหลด
การตายของยางพารา และชวยลดคาใชจายดังน้ี (แกลบราคาตันละ 
500-750 บาท, ข้ีเลื่อยราคาตันละ 750 บาท หรือ กิโลกรัมละ 0.75 
บาท) 

 

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบคาใชจายในการปลูกยางพาราโดยใชวัสดุ
ดูดซับและไมใชวัสดุดูดซับ 

การใชวัสดุดูดซับ / ไร 
 

การไมใชวัสดุดูดซับ / ไร 

ข้ีเลื่อยหรือแกลบ 70 ตน x 5 
กิโลกรัม 
คิดเปนเงิน    262.50 บาท 

ซ้ือตนยางพาราเพื่อปลูกซอม 
10 ตน x 30 บาท 
คิดเปนเงิน 300 บาท 

 

ถาตองการปลูกยางพารา 1 ไร จํานวน ตนยางพารา 70 ตน  
ตนละ 30 บาท = 2,100 บาท/ไร 

ใชข้ีเลื่อยตนละ 5 กิโลกรัม (3.75 บาท) คิดเปนเงินทั้งส้ิน  
70 x 3.75    = 262.5 บาท/ไร 

ถาไม ได ใช วั สดุดูด ซับ   เ งิน จํานวน  262.50 บาท 
สามารถซื้อตนยางมาปลูกซอมไดประมาณ 9 ตน 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรศึกษาชนิดของวัสดุดูดซับที่มีในแตละทองถ่ิน  

ที่สามารถลดการตายของตนยางพารา เพื่อความและประหยัด 

2. ในการวิจัยครั้งน้ีไดทําการทดลองในกระถางปลูก  

ควรพัฒนาโดยการนําไปปลูกในแปลงทดลอง 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงงานนี้ไดรับความอนุเคราะห จากโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ระยอง ในการจัดทําโครงงาน 
ขอขอบคุณอาจารยสุทิน  เวทวงษ ผูชี้แนะแนวทาง  ขอขอบคุณ
เจาของสวนยางพาราทุก  ขอขอบคุณผูปกครองของนักเรียนทีม
วิจัยทุกคนที่ใหความรวมมือ  
 ขอขอบคุณ โครงการยุววิจัยยางพารา สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ที่ใหโอกาสและสนับสนุนทุนในการทํา
โครงงาน  ขอขอบคุณรองศาสตราจารยไพโรจน  คี รี รัตน  ผู
ประสานงานโครงการยุววิจัยยางพารา ที่ใหคําแนะนํา และสุดทาย
ขอขอบพระคุณทุก ๆ ทานที่ไดใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจ  
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สําหรับยางพารา. สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
หนา 15 – 20. 
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การผลิตสาร Propyl gallate และ Buthyl gallate เพื่อใชเปนสารตานปฏิกิริยาออกซิเดชนั 
ในยางคอมปาวด 
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บทคัดยอ  
 

สารตานอนุมูลอิสระเปนสารที่ใชปองกันไมใหผลิตภัณฑ
ยางเกิดสีเม่ือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน งานวิจัยน้ีทําการสังเคราะห
อนุพันธ Gallic acid คือ Propyl gallate (PG) และ Butylgallate 
(BG) เพื่อใชตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในยางคอมปาวด 
ปฏิกิริยาที่ใชคือเอสเทอรริฟเคชัน พิสูจนโครงสรางของสารที่
สังเคราะหไดโดยใชวิธีทางสเปกโทเทคนิค สามารถสังเคราะหสาร 
PG และ BG ได 74.28% และ 81.39% ตามลําดับ นําสาร PG และ 
BG มาผลิตสูตรยางคอมปาวด (ประกอบดวย นํ้ายางธรรมชาติ 
(100 phr), ZnO (2.0 phr), Sulfur (2.0 phr), และสารตานปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน (0.5-2.0 phr)) จํานวน 8 สูตรซ่ึงแตละสูตรมีชนิดและ
อัตราสวนของสารตานปฏิกิริยาที่แตกตางกันไป ข้ึนรูปเปนยางแผน 
ศึกษาประสิทธิภาพการตานปฏิกิริยาออกซิเดชันดวยการทดสอบ
สมบัติความตานทานตอแรงดึง (tensile strength) และระยะยืดจน
ขาด (% elongation at break) การทดสอบคุณภาพยางใช
มาตรฐาน ASTM D412-98 

 

คําสําคัญ: สารตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน ยางคอมปาวด 
Gallic acid, Proyl Gallate และ ButylGallate 
 
1. บทนํา 
 

ประเทศไทยไดเปนผูผลิตและสงออกยางพาราเปน

อันดับหน่ึงของโลก (วราภรณ ขจรไชยกุล, 2549) ซ่ึงใน

อุตสาหกรรมการแปรรูปยางนั้นมักมีการพบปญหา การเปลี่ยนสี

ของยางเม่ือเก็บนํ้ายางไวเปนเวลานาน อันเน่ืองมาจากการที่

ออกซิเจนในอากาศทําปฏิกิริยากับโครงสรางทางเคมีของยางซึ่ง

เรียกวา ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidation) ที่ทําใหโครงสรางทางเคมี

ของยางซึ่งประกอบดวยโมเลกุลขนาดเล็กจํานวนมากที่เรียงตอกัน

คลายสายโซ ขาดออกจากกัน (chain scission) สงผลใหยางมีความ

แข็ง (hardness) และความตึงตัว (stiffness) ลดลง (กาจพันธ และ

อมร, 2547) สงผลใหมีการใสสารตานการออกซิเดชั่นเพื่อแกปญหา 

สารที่เปนที่นิยมมากในปจจุบันคือ BTH และ Wingstay.L ซ่ึงในขณะ

น้ีสารตานการออกซิเดชันไดเปนที่ตองการในเชิงอุตสาหกรรมเพิ่ม

มากข้ึน สําหรับสาร Gallic acid พบวาสามารถตานปฏิกิริยาไดดีกวา 

BHT มาก แตเม่ือนํามาใชในนํ้ายางพบวาหมูคารบอกซิล (-COOH) 

ในโครงสรางนั้นอาจมีผลทําใหนํ้ายางเกิดการจับตัวเปนกอนได และ

อาจสงผลตอคุณสมบัติตานปฏิกิริยาออกซิเดชันไดดวย ดังน้ัน

โครงงานวิจัยเร่ืองน้ีจึงไดทําการสังเคราะหสารขึ้นมาโดยเปลี่ยนหมู

ฟงกชันที่เปนคารบอกซิลใหเปนหมูอื่น ๆ แลวทําการศึกษาสมบัติ

การตานปฏิกิริยาออกซิเดชันในยางคอมปาวด เพื่อใหเกิดประโยชน

ไดสูงสุด 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

แนวทางในการสังเคราะหสาร Propyl gallate (PG) 
และ Butylgallate (BG) ใชปฏิกิริยา esterification ดังน้ี 
 

 
รูปท่ี 1 

 

2.1 การสังเคราะห Propyl gallate (PG)และ  
Butyl gallate (BG) 

1. ชั่ง gallic acid หนัก 5.0 กรัม  ใสลงในขวดกนกลม 
2. เติม propanol ปริมาตร 35cm3ลงในขวดกนกลมที่มี 

gallic acid อยู 
3. เติม conc. sulfuric acid เขมขน 0.500 มิลลิลิตรลง

ในสารละลายในขอ 2 
4. นําสารละลายขางตนไปต้ังปฏิกิริยา reflux โดยให

ความรอนกับสารละลายตลอดเวลา เปนเวลา 48 ชั่วโมง 
5. นําสารละลายที่ไดจากการ reflux มาทําตรวจสอบวา

สารเกิดปฏิกิริยาสมบูรณหรือเปลาและตรวจสอบความบริสุทธิ์ดวย
โครมาโทกราฟแบบแผนบาง (TLC) ถาทําปฏิกิริยาไมสมบูรณใหตั้ง
Reflux ตอจนสมบูรณ 

6. จากนั้นทําการระเหยแหงเพื่อเอาสารละลายออกที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จนไดตะกอนของแข็งแลวนําของแข็งที่
ไดไปตกผลึกและทําแยกสารใหบริสุทธิ์โดยใชคอลัมนโครมาโทก
ราฟ และตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารที่สังเคราะหได ดวยโคร
มาโทกราฟแบบแผนบาง (TLC) 

7. ทําการทดลองเหมือนขางตน แตเปลี่ยนปริมาตร 
methanol เปนปริมาตรมากเกินพอ 

8. ทําการสังเคราะห Butyl gallate (BG) เหมือนวิธีการ
ขอ 1-7 แตในขอ 2 ใช butyl alcohol แทนmethanol 

9. นําสารที่สังเคราะหไดมาทําการ dispersion ใหอยูใน
รูปสารกระจายเพื่อผสมกับนํ้ายางตอไป 
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2.2 การเตรียมสารเคมีใหอยูในรูปดิสเพิสชัน 
 

ทําการดิสเพิสชันสารปองกันการเสื่อมสภาพ เขมขน 
40% ไดแก BHT, Methyl  gallate (MG), Isobutyl Gallate (IbG) 
และ gallic acid  ผสมสารตางๆ ลงในขวดพลาสติกตามอัตราสวนที่
กําหนดสําหรับการดิสเพิสชันสารปองกันการเสื่อมสภาพ ดังตาราง
ที่ 1  
 

ตารางที่ 1 อัตราสวนผสมของสารปองกันการเสื่อมสภาพในรูป
ของดิสเพิสชัน เขมขน 20 % 

สารปองกันการเสื่อมสภาพ 
เขมขน 20% 

รอยละโดยนํ้าหนัก  

Antioxidant 20.0 

Valtanol 0.5 

Bentonite 0.5 

นํ้า 79.0 

 

      ในการทําดิสเพิสชันสารนั้นจะใชเครื่อง Ball mill สําหรับ

ทําใหสารที่เปนของแข็งอยูในรูปของเหลว เน่ืองจากที่โรงเรียนไมมี

เครื่องมือน้ี จึงไดทําการดัดแปลง ดวยใชเคร่ืองเขยา (shaker) ที่มี

อยูในสาขาวิชา และใสลูกแกวลงในขวดพลาสติก เพื่อชวยในการ

ผสมเขยาดวยเครื่อง shaker ดังน้ันจะตองหาความเร็วรอบที่ใชส่ัน

และเวลาในการสั่น พบวาใชเวลา 24 ชั่วโมง ที่ความเร็วรอบ 175 

รอบ/นาที 
 

2.3 การพิสูจนโครงสรางสารตานปฏิกิริยาออกซิเดชันท่ี
สังเคราะหได 

นําสารที่สังเคราะหได ไปวิเคราะหโครงสรางของสาร
ดวยเทคนิคทางสเปกโทรสโครป เชน UV, IR, และ  
1H-NMRโดยสงไป run ตัวอยางที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลาปากร 
 

2.4 การผลิตยางคอมปาวด สูตรตาง ๆ จํานวน 8 สูตร 
การผลิตนํ้ายางคงรูปหรือนํ้ายางพรีวลัคาไนซ โดยใช

แทงแมเหล็กชวยคนสารใหผสมกันข้ึนรูปเปนยางแผน ตามสูตรที่
กําหนดขึ้น 

1. นํ้ายางขน เขมขน 60 % โดยปริมาตรเติมนํ้ากลั่นใน
อันตราสวน 1:1จะไดนํ้ายางขนที่ไดมีความเขมขน 30%  

2. นํานํ้ายางที่เจือจางความเขมขันจนลดลงเหลือ 30% 
โดยมวลมาระเหยแอมโมเนียเปนระยะเวลา 48 ชั่วโมง 

3. ทําการขึ้นสูตรยางจํานวน 8 สูตร โดยเติมสารปองกัน
การเสื่อมที่แตกตางกันในแตละสูตร ดังตารางที่ 2 

4. ผสมยางตามสูตรที่กําหนดขึ้นจากนั้นนํายางคอม
ปาวดไปใสขวดพลาสติก ใสลูกแกว แลวปดฝา นําไปเขยาดวย
เคร่ืองเขยา (shaker) ที่ความเร็ว 175 รอบตอนาทีเปนเวลา 48 
ชั่วโมง 

5.นํายางคอมปาวดมาเทในถาดอะลูมิเนียมที่มีความหนา 
0.5 cm ถาดละ 150 mL จากนั้นบมยางเปนเวลา5วันจนยางแหง 

6.นํายางมาอบที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 
ชั่วโมง 
 

ตารางท่ี 2 อัตราสวนผสมสารเคมีของการออกสูตรยางคอมปาวด  

สารเคมี 
สูตรและปริมาณการใช (phr)  

1  2  3  4  5  6  7  8  

น้ํายาง
ขน (NR) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

ZnO 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Sulfur 
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

BHT*  - 0.5 - - - - - - 

Wingstay 
L*  

- - 0.5 - - - - - 

Gallic 
acid*  - - - 0.5 - - - - 

PG* - - - - 0.5 - 1.0 - 

BG* - - - - - 0.5 - 1.0 

*สารปองกันการเสื่อมสภาพ 
 

2.5 การทดสอบคุณสมบัติของยางคอมปาวดสูตรตางๆ  
 

1.ตัดแผนฟลมเปนรูปดัมเบล และวัดความกวางและ
ความหนาของชิ้นพลาสติก 
 2.ยึดชิ้นงานเขากับเคร่ือง Universal Testing Machine 
บันทึกคา Tensile strength,Elongation at break ที่ไดจากการ
ทดสอบ 
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1  ผลการสังเคราะหสารPropyl Gallate (PG) และButhyl 
Gallate (BG) 
       ผลการสังเคราะหสาร PG และ BG ไดสารที่มีโครงสรางดังรูป
ที่ 2 เปอรเซ็นตของผลผลิตและสมบัติทางกายภาพของผลผลิต ดัง
ตารางที่ 3 

 
รูปท่ี 2 โครงสรางสาร Gallic acid และอนุพันธ 
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ตารางท่ี 3 เปอรเซ็นตผลผลิตและสมบัติทางกายภาพของ 
              สาร PG และ BG 

สาร % ผลผลิต 
ลักษณะทาง
กายภาพ 

*Rf 

สารตั้ง
ตน 

สาร
ผลิตภัณฑ 

PG 74.28% ของแข็งสี
น้ําตาลออน 
บางสวน
เปนผลึก 

0.00 0.375 

BG 81.39% ของแข็งสี
น้ําตาลเขม 
บางสวน
เปนผลึก 

0.00 0.475 

*คา Rf ของสารPG และ BG ใชsolvent คือ acetone และ 
dichloromethane ในอัตราสวน 2:8 

 

ในการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน พบวาแอลกอฮอล 
(ROH) จะทําปฏิกิริยาตรงหมูคารบอกซิล (RCOOH) ของ Gallic 
acid เกิดเปนเอสเทอร (RCOOR) ปฏิกิริยานี้จะไดดีก็ตองมีกรด
ซัลฟวริก (H2SO4) และความรอนเปนตัวเรงปฏิกิริยา  

เม่ือพิจารณาปฏิกิริยานี้พบวาเปนปฏิกิริยาแบบผันกลับ
ได คือมีปฏิกิริยาไปขางหนาและปฏิกิริยายอนกลับ อาจกลาวไดวา 
ถาตองการไดผลิตภัณฑที่มีปริมาณมาก จะตองทําใหปฏิกิริยาไป
ขางหนา ไมเกิดปฏิกิริยายอนกลับ (สารผลิตภัณฑจะไมกลายเปน
สารตั้งตน) และควบคุมใหอยูในภาวะสมดุล ดังน้ันจะตองควบคุม
ปจจัยตาง ๆ เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ตองการในปริมาณมาก ตาม
หลักของเลอชาเตอริเออ คือ การเพิ่มปริมาณของสารตั้งตน ตัวใด
ตัวหน่ึงใหมากเกินพอ ในการทดลองนี้จะเลือกใชการเพิ่มเมทานอล 
หรือเอทานอล จะทําใหเกิดการรบกวนสมดุล ระบบจะพยายามลด
ปริมาณของเมทานอลใหลดลง ทําใหเกิดปฏิกิริยากับ gallic acid 
มากข้ึน สมดุลเลื่อนไปดานผลิตภัณฑจนทําใหไดผลิตภัณฑมากข้ึน 
(ปฏิกิริยาไปขางหนามากกวาปฏิกิริยายอนกลับ)  
 

3.2 การพิสูจนโครงสรางของสาร PGและ BGท่ีสังเคราะหได 
        

3.2.1 การพิสูจนโครงสรางของสาร PGเปนผลึกของแข็งสีนํ้าตาล 
 

 
 

รูปท่ี 3 
 

ขอมูลสเปกตรัมของ UV แสดงคาสูงสุดในการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 215, 257 และ 291 nm ซ่ึงเปนแถบการ
ดูดกลืนแสงของระบบคอนจูเกตของวงเบนซีน  

ขอมูลสเปกตรัมของ IR แสดงแถบการยืดของหมูไฮดร
อกซี (-OH) ที่ความยาวคลื่น 3485 cm-1แถบการยืดของหมูคารบอ
นิล (C=O) ที่ความยาวคลื่น 1681 cm-1และแถบการยืดของหมูC-
O-C ที่ความยาวคลื่น 1188 cm-1  

ขอมูลสเปกตรัมของ 1H-NMR 
 

ตารางท่ี 4  สัญญาณ1H-NMR ของสาร Propyl gallate (PG) 
  

ตําแหนงในโครงสราง  �H (multiplicity, JHz) 
H-2 และ H-6 7.45 (1H, s) 

3 OH ในวงเบนซีน 4.50 (3OH, br.s) 
H-2’ 4.18 (2H, q, 6.2) 
H-3’ 1.75 (2H, tq, 6.2,7.5) 
H-4’ 1.01 (3H, t, 7.5) 

 

3.2.2  การพิสูจนโครงสรางของสาร Isobuthyl Gallate (IbG) 
 

 
 

รูปท่ี 4  
 

Buthyl Gallate (BG) เปนผลึกของแข็งสีนํ้าตาล 
ขอมูลสเปกตรัมของ UV แสดงคาสูงสุดในการดูดกลืน

แสงที่ความยาวคลื่น 215, 257 และ 291 nm ซ่ึงเปนแถบการ
ดูดกลืนแสงของระบบคอนจูเกตของวงเบนซีน  

ขอมูลสเปกตรัมของ IR แสดงแถบการยืดของหมู ไฮด-
รอกซี (-OH) ที่ความยาวคลื่น 3490 cm-1แถบการยืดของหมูคาร
บอนิล (C=O) ที่ความยาวคลื่น 1700 cm-1และแถบการยืดของหมู 
C-O-C ที่ความยาวคลื่น 1202 cm-1 

ขอมูลสเปกตรัมของ 1H-NMR 
 

ตารางท่ี 5 สัญญาณ1H-NMR ของสาร Propyl gallate (PG) 
ตําแหนงในโครงสราง  �H (multiplicity, JHz) 

H-2 และ H-6 7.48 (1H, s) 
3 OH ในวงเบนซีน 5.67 (3OH, br.s) 

H-2’ 4.22 (2H, t, 6.6) 
H-3’ 1.68 (2H, tt, 6.6, 7.5) 
H-4’ 1.49 (2H, tq, 6.6, 7.5) 
H-5’ 1.01 (3H, t, 7.5) 
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 3.3 ผลการขึ้นรูปเปนยางแผน 
  ในการออกสูตรยางนี้ สามารถขึ้นรูปยางคอมปาวดได 6
สูตร คือสูตร 1-6 สวนสูตรที่ 7 และ 8 ไมสามารถขึ้นรูปยางคอม
ปาวดไดเน่ืองจากแผนยางมีการแตก 

 

3.4 ผลการทดสอบคุณภาพยางคอมปาวด 
 การทดสอบคุณภาพยางคอมปาวด จะพิจารณาจากคา 
elongation at break (%), tensile strength และ คา Modulus at 
100, 200 และ 300 % elongation  
 การทดสอบคุณภาพยางแสดงผลดั งตาราง  ค า 
elongation at break (%), คา tensile strength, คา Modulus at 
100% elongation คา Modulus at  200% elongation, คา
Modulus at  300 % elongation  
 

3.4.1 ความสามารถในการยืดหยุน 
เม่ือนํายางทั้ง 6 สูตร มาทดสอบคุณภาพยางคอมปาวด

ผลการทดสอบเปนดังน้ี 
 

 
 

รูปท่ี 5 แผนภูมิแทง คา elongation at break (%) 
 

คา Elongation บงบอกความสามารถของยางคอมปาวด
ที่จะยืดออกไดโดยไมเกิดการแตกหักเสียหายโดยที่มักจะวัดคา การ
ยืดสูงสุด (ultimate elongation) หรือ การยืด ณ จุดขาด
(Elongation at break) แสดงคาเปนรอยละของความยาวเดิมซ่ึงจะ
เกิดข้ึนทันทีที่มีการขาดของผลิตภัณฑยาง 
  จากตารางการเปรียบเทียบคาElongation at break (%) 
ของยาง พบวาสูตร 1-4 มีคา Elongation at break (%) มากที่สุด 
แสดงวาสูตร 1-4 มีความสามารถในการรักษาการยืดตัวไดดีที่สุด 
 

 3.4.2 ความสามารถในการตานแรงดึง 
เม่ือนํายางทั้ง 6 สูตร มาทดสอบคุณภาพยางคอมปาวด

ผลการทดสอบ 
      Tensile strength หรือ ความตานแรงดึง คือความเคน
ดึงสูงสุดที่ชิ้นงานทดสอบรับไดจนชิ้นงานเกิดการขาดในการ
ทดสอบแรงดึง 

จากตารางการเปรียบเทียบคาTensile Strength ของ
ยาง พบวามีคา significant = 0.503 แสดงวาไมมีความแตกตางกัน 
จึงไมสามารถสรุปไดวาสูตรใดมีคาTensile Strength หรือคา
ความสามารถในการรักษาความสามารถในการตานแรงดึงไดดีที่สุด 

 
 

 
รูปท่ี 6 

 

     3.4.3 ความสามารถในการตานทานการเสียสภาพ 
เม่ือนํายางทั้ง 6 สูตร มาทดสอบคุณภาพยางคอมปาวด 

พบวาผลการทดลองเปนดังแผนภูมิแทง 
 

 
รูปท่ี 7 แผนภูมิ คา Modulus at 100% elongation 

 
 

 
รูปท่ี 8 แผนภูมิ คา Modulus at 200% elongation 

 
 

 
รูปท่ี 9 แผนภูมิ คา Modulus at 300% elongation 
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Young’s modulus คือ อัตราสวนระหวางความเคนตอ
ความเครียดในชวงเสนตรงของกราฟจากการทดสอบแรงดึงหรือ
แรงอัด Young’s modulus บอกถึงความสามารถในการตานทาน
การเสียสภาพของยาง 

จากตารางพบวาคาmodulus at 100% 200% 300% 
elongationของยางสูตรที่ 6 มีคามากที่สุด  แสดงวายางสูตรที่ 6 มี
คาความตานทานการเสียสภาพดีที่สุด  

 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

4.1 การสังเคราะห PG และ BG 
จากการสังเคราะห Propyl gal late และ Butyl gal late 

สามารถสังเคราะหไดรอยละ 74.28 และ 81.39 ตามลําดับ โดยใช
ปฏิกิริยา etherification 

 

4.2 การขึ้นรูปยาง 
สามารถขึ้นรูปยางคอมปาวดได 6 สูตร คือ สูตรที่ 1-6 

แผนยางทั้ง 6 สูตรมีสมบัติแตกตางกัน เน่ืองจากสารตานปฏิกิริยา
ออกซิเดชันแตละชนิดมีผลกระทบตอการเกิด Crosslink ในเน้ือยาง 
ทําใหมีคา Elongation at break, Tensile Strength และ Modulus 
แตกตางกัน ในการออกสูตรผสมเคมียาง ผูออกสูตรจําเปนตองเติม
สารเคมีบางชนิดลงไปเพื่ อปองกันหรือลดอัตราเร็วในการ
เส่ือมสภาพของยางอันเน่ืองมาจากปจจัยตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลว
ขางตน (โดยเฉพาะในยางที่มีพันธะคูซ่ึงเส่ือมสภาพไดงาย) การ
เติมสารปองกันการเสื่อมสภาพอันเน่ืองมาจากออกซิเจนลงไปใน
ยางธรรมชาติควรทําหลังจากที่ไดสวนผสมนํ้ายางเรียบรอยแลว 
เพราะการเติมสารปองกันการเสื่อมสภาพลงไปในตอนตน 
กระบวนการผสมอาจทําใหตองใชระยะเวลาในนานขึ้น ทั้ง น้ี
เ น่ืองจากสารปองกันการเสื่อมสภาพเหลานี้สามารถเขาไป
ขัดจังหวะกระบวนการตัดขาดโมเลกุลของยางอันเน่ืองมาจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (thermo-oxidative breakdown) ได  

จากผลการทดสอบคา Elongation at break พบวายาง
สูตรที่ 1-4 มีความสามารถในการยืดตัวมากที่สุด สําหรับคา 
Modulus at %Elongation พบวายางสูตรที่ 6 (PG) มี
ความสามารถในการตานทานการเสียสภาพของยางไดดีที่สุด และมี
ความสามารถในการรักษาคาใหคงตัวมากที่สุด  

ในการเลือกใชชนิดของสารปองกันการเสื่อมสภาพตอง
พิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ตอไปน้ี คือ 

 

      1. ก า ร เ ป ลี่ ย น สี ย า ง แ ล ะ ก า ร ทํ า ใ ห ย า ง ต ก สี 
(discoloration and staining)  

สําหรับผลิตภัณฑที่มีสีออน สารปองกันการเส่ือมสภาพ
ที่เลือกใชก็ควรเปนสารเคมีกลุมที่ไมทําใหยางเกิดการเปลี่ยนสีและ
ไมทําใหยางตกสี โดยทั่วไป สารเคมีที่เปนอนุพันธของฟนอลิกจะไม
ทําใหยางเกิดการเปลี่ยนสี แตสารเคมีที่เปนอนุพันธของเอมีนจะทํา
ใหยางเกิดการเปลี่ยนสีเพราะเมื่อสารเคมีเหลานี้เกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชันจะทําใหเกิดสารเคมีที่มีสีข้ึน จึงสงผลทําใหสีของยาง
เปลี่ยนแปลงไป  

 
       

2. ความสามารถในการระเหย (Volatility) 
ความสามารถในการระ เหยของสารปองกันการ

เ ส่ือมสภาพขึ้นอยูกับ นํ้าหนักโมเลกุลและชนิดของโมเลกุล 
โดยทั่วไป ความสามารถในการระเหยจะลดลงเมื่อนํ้าหนักโมเลกุล
สูงข้ึน อยางไรก็ดี ชนิดของโมเลกุลก็มีอิทธิพลตอความสามารถใน
การระเหยของสารปองกันการเสื่อมสภาพเชนกัน กลาวคือ อนุพันธ
ของฟนอลจะมีความสามารถในการระเหยสูงกวาอนุพันธของเอมีน
ที่มีนํ้าหนักโมเลกุลเทากันการระเหยของสารปองกันการเสื่อมสภาพ
มีความสําคัญตอระยะเวลาในการปองกันยางในระหวางการใชงาน
เพราะสารปองกันการเส่ือมสภาพที่มีความสามารถในการระเหยสูง
ก็จะมีระยะเวลาในการปกปองยางต่ําและไมเหมาะที่จะนําไปใชในที่
ที่มีอุณหภูมิสูง เปนตน 
        

3. ความสามารถในการละลาย (Solubility)  
สารปองกันการเส่ือมสภาพที่ดีจะตองละลายในยางไดดี

และตองละลายในตัวทําละลายตางๆ ที่ยางตองสัมผัสในระหวางการ
ใชงานไดนอย ความสามารถในการละลายขึ้นอยูกับโครงสรางทาง
เคมี ชนิดของยาง และอุณหภูมิ สารปองกันการเสื่อมสภาพที่มี
ความสามารถในการละลายในยางไดต่ําก็จะสามารถเติมลงไปใน
ยางไดในปริมาณเพียงเล็กนอยเทานั้น เพราะหากเติมลงไปใน
ปริมาณสูงเกินกวาระดับที่สารเคมีน้ันๆสามารถละลายในยางไดก็จะ
กอใหเกิดปญหาการบลูม 
       

4. ความเสถียรทางเคมี (Chemical stability)  
ความเสถียรของสารปองกันการเส่ือมสภาพตอความ

รอนและออกซิเจนก็เปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาระยะเวลาใน
การปกปองยางจากการเสื่อมสภาพ สารเคมีที่มีเสถียรภาพตํ่าจะมี
ระยะเวลาในการปกปองยางจากการเสื่อมสภาพต่ําดวยเชนกัน 
       

5. ความเขมขนที่เหมาะสม (Concentration) 
การพิจารณาวาควรจะใชสารปองกันการเสื่อมสภาพใน

ปริมาณเทาใดจึงจะเหมาะสมจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน 
ตนทุน ชนิดของยาง ระดับของการตกสีหรือการเปลี่ยนสีที่ยอมรับ
ได เปนตน สารปองกันการเสื่อมสภาพสวนใหญจะมีปริมาณการใช
งานที่เหมาะสมคาหนึ่ง การเติมในปริมาณที่สูงกวาคาดังกลาวจะทํา
ให เกิดการสิ้นเปลืองโดยใช เหตุ อยางไรก็ดี ผูออกสูตรยาง
จําเปนตองเติมสารปองกันการเส่ือมสภาพลงไปในยางในปริมาณที่
สูงเพียงพอเพื่อชดเชยสารปองกันการเส่ือมสภาพที่อาจสูญเสียไป
ในระหวางการใชงาน ( เชน อาจถูกชะดวยของเหลวหรือถูกทําลาย
ดวยความรอน เปนตน ) ปจจุบัน ปริมาณการใชงานที่เหมาะสมของ
สารปองกันการเสื่อมสภาพแตละชนิดยังไมเปนที่ทราบกันแนชัด 
แตก็เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา สารเคมีในกลุมฟนีลไดเอมีนจะ
ชวยปองกันยางจากออกซิเจนไดดีที่สุดเม่ือเติมลงไปในปริมาณ 0.5 
phr และจะชวยปองกันยางจากโอโซนไดดีที่สุดเม่ือเติมลงไปใน
ปริมาณ 2-4 phr ในทางตรงกันขาม สารเคมีที่เปนอนุพันธของฟ
นอลิกจะมีประสิทธิภาพสูงในการปองกันยางเม่ือเติมลงไปเพียงแค 
0.5-1 phr เทานั้น การเติมลงไปในปริมาณที่มากกวานี้ก็ไมไดสงผล
ทําใหประสิทธิภาพในการปกปองสูงข้ึนแตอยางใด 
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6. ราคา 
ราคาเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหน่ึงในการเลือกใชชนิด

และปริมาณของสารปองกันการเสื่อมสภาพ โดยทั่วไป สารปองกัน
การเสื่อมสภาพมีราคาคอนขางสูงมาก ดังน้ัน ผูออกสูตรเคมียางจึง
ควรใชสารเคมีเหลานี้ในปริมาณที่เหมาะสมเพราะหากใชในปริมาณ
ที่สูงเกินไปก็จะสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตได 
 

ตัวอยางกลไกของสารตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
 

 
 

รูปท่ี 10 สารพวก BHT 
 

 
 

รูปท่ี 11 สาร Gallic acid และอนุพันธ 
 

กลไกของสารตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน เม่ือเปรียบเทียบ
หมู R ในสารประกอบตาง ๆ เม่ืออยูในรูปไดคีโทนในการเกิดกลไก
การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

 

 
 

รูปท่ี 12 สารประกอบไดคีโทน ซ่ึงเปนรูปที่เสถียร  
จะไมไปจับกับโปรตอนแรดดิเคิล 

 
สาร Gallic acid R = H   
สาร,Propyl Gallate(PG)R = -CH2CH2CH3 

สาร Butyl Gal late(BG)R = -CH2CH2CH2CH3 
 

 เม่ือพิจารณาหมู R พบวาหมู R ถาเปนหมูใหอิเล็กตอน 
เชนหมู Proyl (-CH2CH2CH3) และหมู Buthyl (-CH2CH2CH2CH3) 
จะทําใหสารประกอบไดคีโทนเสถียรข้ึน มากกวาหมู H จึงสามารถ
ตานปฏิกิริยาออกซิเดชันไดดี 
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บทคัดยอ  
 

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ซ่ึง
นํ้ายางพารานําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดหลายชนิด และยังพบวา
ไมยางพารามีองคประกอบหลักคือเซลลูโลส ซ่ึงเปนสารตั้งตนใน
การแปรรูปเปนสารอื่นๆ อาทิเชน เอทานอล กรดแลกติก เมทานอล 
จึงนําไมยางพาราสามสายพันธุ ไดแก RRIM 600, BP311 และ 
BPM 24 เพื่อหาองคประกอบทางเคมีของไมยางพารา (ปริมาณสาร
แทรก ลิกนิน โฮโลเซลลูโลสและแอลฟาเซลลูโลส) และหาภาวะที่
เหมาะสมเพื่อสกัดเซลลูโลสบริสุทธิ์ จากการศึกษาพบวา ยางพารา
สายพันธุ RRIM 600 มีปริมาณสารแทรก  และ แอลฟาเซลลูโลส 
สูงที่สุด สายพันธุ BP 311 มีปริมาณเฮมิเซลลูโลสสูงที่สุด สวนสาย
พันธุ BP 24 มีปริมาณลิกนินสูงที่สุด จากนั้นนํายางพาราสายพันธุ 
RRIM 600 ไปหาภาวะที่เหมาะสมตอการสกัดเพื่อใหไดเซลลูโลส
บริสุทธิ์ พบวา ภาวะที่ดีที่สุดคือผงไมอัตราสวนผงไมตอสารละลาย
เบส 1:8 g:ml มาตมในสารละลายเบสโซเดียมไฮดรอกไซดความ
เขมขน 7% ที่อุณหภูมิ 160 0C เปนเวลา 4 ชั่วโมงโดยดูจาก
นํ้าหนักแหงที่หายไป 
 

คําสําคัญ: องคประกอบทางเคมี ไมยางพารา 
 
Abstract 
 Rubber is one of the most important economic 
plants of Thailand. Rubber latex can be reformed and goen 
through the chemical process to produce many polymer 
products The study consists of two parts, analyze chemical 
structure of each rubber cultivar and find the best condition in 
purify cellulose. The information that we gain form analysis is 
quantity of extraction, lignin, holocellulose and alpha cellulose. 
The rubber cultivar choosed to analyze is RRIM600, BP311 
and BPM24. the average content of chemical components.in 
RRIM600, BP311, BPM 24 is shown. The extraction and 
alphacellulose content is slightly higher in RRIM600.The 
hemicellulose content is slightly higher in BP 311. The lignin 
content is slightly higher in BP 24. The result indicates that 
the condition of the wood extraction in Sodium hydroxide 
solution 7% at 160 0C lasts 4 hours and the ratio of wood to 
base solution is 1:8 g: ml. This may be the most effective 
condition for purifying cellulose because after extraction, it 
has the most lost weight. 
 

Keywords: chemical component, rubber wood 

1. บทนํา 
 

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหกับเกษตรกร 
และมีมูลคาการสงออกสูงปละหลายลานบาท ซ่ึงนํ้ายางพาราเปน
วัตถุดิบในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑหลายชนิด อาทิเชน ยางลอรถ 
ถุงยาง ยางลบ กาวแทง เปนตน โดยยางพาราจะใหผลผลิตเม่ืออายุ
ประมาณ 7 ป ซ่ึงชาวสวนจะกรีดไดอีก 25-30 ป เม่ือตนยางพารา
แกตัวลงจนผลิตนํ้ายางไดไมคุมคา ชาวสวนยางพาราจะโคนตนทิ้ง
แลวตัดขายเปนไมยางพารา สําหรับใชทําเฟอรนิเจอร สวนกิ่งกาน
เล็กๆที่ขายไมไดราคา ชาวสวนก็มักจะหาวิธีกําจัด โดยการเผาหรือ
การฟงกลบลงดิน นอกจากไมไดประโยชนแลวยังสงผลเสียตอระบบ
นิเวศดวย ทั้งน้ีเพื่อเปนการลดภาระในการกําจัดเศษไมยางพาราที่
เหลือและอาจสงผลใหเพิ่มมูลคาของเศษไม จาการศึกษาพบวา 
สวนประกอบของผนังเซลลพืชประกอบไปดวยเซลลูโลส ลิกนิน เฮมิ
เซลลูโลส แอลฟาเซลลูโลส เปนตน โดยสารประกอบเหลานี้เปน
สารตั้นตนในการผลิตเอทนอล ในการศึกษาจึงสนใจนําเศษไม
ยางพารามาวิเคราะหาองคประกอบทางเคมีของเน้ือไมยางพารา 
เพื่อเปรียบเทียบถึงความแตกตางขององคประกอบทางเคมีของ
ยางพาราสามสายพันธุคือ RRIM 600, 311 และ BPM 24  
วิเคราะห ปริมาณเซลลูโลส ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส แอลฟาเซลลูโลส 
เถา เปนตน ทั้งน้ี เซลลูโลส ยังเปนสารที่สามารถนําไปผลิตเอทา
นอลได โดยการแยกเซลลูโลสออกจากลิกนิน และ เฮมิเซลลูโลส 
ดวยเทคนิคการสกัดดวยเบส (Alkaline hydrolysis pretreatment)
โดยนํายางพาราสามสายพันธุคือ RRIM 600, 311 และ BPM 24 
ซ่ึงเปนพันธุยางชั้นที่ 1 ที่สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 
แนะนําใหเกษตรกรปลูกตั้งแต พ.ศ. 2542 โดยไมจํากัดพื้นที่ปลูก 
  ทั้งน้ียังไมมีการรายงานวา ยางพาราสายพันธุใดที่มี
ปริมาณ เซลลูโลส ลิกนิน เฮมิเซลลูโลสสูง จึงไดทําการศึกษา
เปรียบเทียบถึงองคประกอบทางเคมี และหาภาวะที่เหมาะสมไดแก 
อุณหภูมิ เวลา ความเขมขนของสารละลายเบส และอัตราสวน
ระหวางผงไมตอสารละลายเบส ในการสกัดเซลลูโลสบริสุทธิ์ เพื่อ
เปนสารตั้งตนในการผลิตเอทานอลตอไป 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 การเตรียมตัวอยางและสารเคมทีี่ใช  
     นําไมยางพารา 3 สายพันธุ ไดแก RRIM 600, BP311 
และ BPM 24 มาบดดวยเครื่อง wiley mill แลวกรองใหมีขนาด 250 
– 400 mesh จากนั้นนําไปชั่งนํ้าหนักแลวอบใหแหงในตูอบ
อุณหภูมิ 60 0C เปนเวลา 12 ชั่วโมง แลวนําไปชั่งนํ้าหนัก เพื่อ
คํานวณหาความชื้น 
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2.2 ศึกษาองคประกอบทางเคมีของไมยางพารา 3 สายพันธุ 
 นําผงไมจาก 2.1 ไปสกัดสารแทรก แลวนําไปวิเคราะห
หาปริมาณลิกนิน โฮโลเซลลูโลส และแอลฟาเซลลูโลส ตาม
มาตรฐาน TAPPI 
 

 2.3 หาภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพื่อใหไดเซลลูโลสบริสุทธิ์ 
 นํายางพาราสายพันธุที่มีปริมาณแอลฟาเซลลูโลสสูงสุด
จาก 2.2 มาหาภาวะที่เหมาะสมโดยหาความเขมขนของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด (3,5,7% g:ml) อุณหภูมิ (120,160 0C) เวลา 
(2,4 ชั่วโมง) และอัตราสวนระหวางผงไมตอสารละลายเบส (1:8, 
1:10, 1:12) แลวหาน้ําหนักแหงเพื่อคํานวณหาน้ําหนักที่หายไป 
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1 ศึกษาองคประกอบทางเคมีของไมยางพารา 3 สายพันธุ 
          จากการนํายางพารา 3 สายพันธุ ไดแก สายพันธุ RRIM 
600,BP 311 และ BPM 24 มาศึกษาองคประกอบทางเคมี คือ 
ปริมาณสารแทรก ปริมาณลิกนิน ปริมาณเฮมิเซลลูโลส และปริมาณ
แอลฟาเซลลูโลส พบวา ปริมาณสารแทรก ยางพาราสายพันธุ 
RRIM 600 มีมากที่สุด เทากับ 2.66 % รองลงมาคือสายพันธุ BPM 
24 เทากับ 2.50 % นอยที่สุดคือสายพันธุ BP 311 เทากับ 2.39 % 
ปริมาณลิกนิน ยางพาราสายพันธุ BPM 24 มีมากที่สุด เทากับ 
88.36 % รองลงมาคือสายพันธุ PB 311 เทากับ 45.24 % นอย
ที่สุดคือสายพันธุ RRIM 600 เทากับ 43.82 % ปริมาณเฮมิ
เซลลูโลส ยางพาราสายพันธุ PB 311 มีมากที่สุด เทากับ 43.92 % 
รองลงมาคือสายพันธุ BPM 24 เทากับ 42.04 % นอยที่สุดคือสาย
พันธุ RRIM 600 เทากับ 41.40 ปริมาณแอลฟาเซลลูโลส ยางพารา
สายพันธุ RRIM 600 มีมากที่สุด เทากับ 36.47 % รองลงมาคือสาย
พันธุ BP 311 เทากับ 34.20 % นอยที่สุดคือสายพันธุ BPM 24 
เทากับ 33.01 % (รูปที่ 1 A-D)  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

รูปท่ี 1 องคประกอบทางเคมีไมยางพารา 3 สายพันธุ A  
ปริมาณสารแทรก B ปริมาณลิกนิน C ปริมาณโฮโลเซลลูโลส D 

ปริมาณแอลฟาเซลลูโลส 
                                    

3.2 ศึกษาภาวะทีเ่หมาะสมตอการสกัดเซลลูโลส 
 เม่ือนํายางพาราสายพันธุ RRIM 600 มาหาภาวะที่
เหมาะสมเพื่อสกัดเปนเซลลูโลสบริสุทธิ์ โดยเปรียบเทียบเวลา 
อุณหภูมิ ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด และอัตราสวนของ
ผงไมตอสารละลาย พบวา ยางพาราสายพันธุ RRIM 600 ที่สกัด
ดวยอุณหภูมิ 1200C เปนเวลา 2 ชั่วโมง ความเขมขนของ
โซเดียมไฮดรอกไซด 7 % g/ml อัตราสวนผงไมตอสารละลายเบส 
1:8 g/ml มีนํ้าหนักที่หายไปมากที่สุดถึง 33 % ซ่ึงเทากับ ความ
เขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 5 % g/ml อัตราสวนผงไมตอ
สารละลายเบส 1:12 g/ml สวนความเขมขนของโซเดียมไฮดรอก
ไซด 7 % g/ml อัตราสวนผงไมตอสารละลายเบส 1:12 g/ml ml มี
นํ้าหนักที่หายไปนอยที่สุดประมาณ 23% (รูปที่ 2 A) 

C 

D 

B 

A 
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 ยางพาราสายพันธุ RRIM 600 ที่สกัดดวยอุณหภูมิ 120 
0C เปนเวลา 4 ชั่วโมง ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 7 % 
g/ml อัตราสวนผงไมตอสารละลายเบส 1:10 g/ml มีนํ้าหนักที่
หายไปมากที่สุดถึง 39 % รองลงมาคือ ความเขมขนของโซเดียมไฮ
ดรอกไซด 7 % g/ml อัตราสวนผงไมตอสารละลายเบส 1:12 g/ml 
นํ้าหนักที่หายไปประมาณ 36 % สวนความเขมขนของโซเดียมไฮ
ดรอกไซด 5 % g/ml อัตราสวนผงไมตอสารละลายเบส 1:10 g/ml 
ml มีนํ้าหนักที่หายไปนอยที่สุดประมาณ 23 % (รูปที่ 2 B) 
 ยางพาราสายพันธุ RRIM 600 ที่สกัดดวยอุณหภูมิ 160 
0C เปนเวลา 2 ชั่วโมง ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 5% 
g/ml อัตราสวนผงไมตอสารละลายเบส 1:10 g/ml มีนํ้าหนักที่
หายไปมากที่สุดถึง 33 % รองลงมาคือ ความเขมขนของโซเดียมไฮ
ดรอกไซด 3 % g/ml อัตราสวนผงไมตอสารละลายเบส 1:8 g/ml 
นํ้าหนักที่หายไปประมาณ 29 % สวนความเขมขนของโซเดียมไฮ
ดรอกไซด 7 % g/ml อัตราสวนผงไมตอสารละลายเบส 1:8 g/ml ml 
มีนํ้าหนักที่หายไปนอยที่สุดประมาณ 19 % (รูปที่ 2 C) 
 ยางพาราสายพันธุ RRIM 600 ที่สกัดดวยอุณหภูมิ 160 
0C เปนเวลา 4 ชั่วโมง ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 7% 
g/ml อัตราสวนผงไมตอสารละลายเบส 1:8 g/ml มีนํ้าหนักที่หายไป
มากที่สุดถึง 39 % รองลงมาคือ ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอก
ไซด 7% g/ml อัตราสวนผงไมตอสารละลายเบส 1:12 g/ml นํ้าหนัก
ที่หายไปประมาณ 37 % สวนความเขมขนของโซเดียมไฮดรอก
ไซด 5 % g/ml อัตราสวนผงไมตอสารละลายเบส 1:10 g/ml ml มี
นํ้าหนักที่หายไปนอยที่สุดประมาณ 26 % (รูปที่ 2 D) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
รูปท่ี 2 ภาวะที่เหมาะสมตอการสกัดเซลลูโลสไมยางพารา สายพันธุ 
RRIM 600 A)1200C เวลา 2 ชั่วโมง B) A 1200C เวลา 4 ชั่วโมง 

C) A 1600C เวลา 2 ชั่วโมง D) A 1600C เวลา 4 ชั่วโมง 
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

1. ยางพาราสายพันธุ RRIM 600 มีปริมาณสารแทรก 
และ แอลฟาเซลลูโลส สูงที่สุด สายพันธุ BP 311 มีปริมาณเฮมิ
เซลลูโลสสูงที่สุด สวนสายพันธุ BP 24 มีปริมาณลิกนินสูงที่สุด ซ่ึง
จากการทดลองพบวาองคประกอบทางเคมีของยางพารา โดยสาย
พันธุของยางพาราไมมีความแตกตางทางสถิติที่ระดับความเชื่อม่ัน 
95 % ทั้งน้ีความแตกตางขององคประกอบทางเคมีของยางพารา
ข้ึนอยูกับอายุของไมยางพารา ซ่ึงจากการทดลองของวิทยา ปน
สุวรรณ และ กนกอร วันสนุก (1998) นําเปลือกในแกนปอสาที่มี
ชวงอายุ 6-8 เดือน และ 8-12 เดือน มาวิเคราะหหาองคประกอบ
ทางเคมี สมบัติการละลาย และโครงสรางทางเคมีของลิกนิน พบวา 
ปริมาณลิกนินในเปลือกในและแกนจะเพิ่มข้ึนตามอายุและปริมาณ
เซลลูโลสจะลดลงเมื่อปอสามีอายุเพิ่มข้ึน นอกจากอายุของไม
ยางพารายังมีปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของตอองคประกอบทางเคมี เชน 
ฤดูกาลในการเก็บตัวอยางเพราะจะทําใหความชื้นแตกตางกัน และ
ตําแหนงของไมยางพาราก็มีผลตอองคประกอบทางเคมีเชนกัน 
ดังเชนการทดลองของ วิทยา ปนสุวรรณ และ กนกอร วันสนุก 
(1998) ที่ศึกษาปริมาณลิกนินในเปลือกในและแกนของปอสา พบวา
เปลือกในและแกนที่อายุเทากัน พบวาปริมาณลิกนินในเปลือกในจะ
ต่ํากวาแกนและปริมาณโฮโลเซลลูโลสในเปลือกในสูงกวาแกน 
  2. ภาวะที่เหมาะสมตอการสกัดเพื่อใหไดเซลลูโลส
บริสุทธิ์ คือ อัตราสวนผงไมตอสารละลายเบส 1:8 g:ml มาตมใน
สารละลายเบสโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 7 % ที่อุณหภูมิ 
1600C เปนเวลา 4 ชั่วโมง โดยมีนํ้าหนักที่หายไปมากที่สุด 39 % 
ซ่ึงแตกตางจากการทดลองของวิทยา ปนสุวรรณ และ กนกอร วัน

B 

C 

D 

A อัตราสวนระหวางผงไมตอสารละสายเบส 

อัตราสวนระหวางผงไมตอสารละสายเบส 

อัตราสวนระหวางผงไมตอสารละสายเบส 

อัตราสวนระหวางผงไมตอสารละสายเบส 
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สนุก (1998) ที่นําเปลือกในและแกนปอสาที่มีชวงอายุ 6-8 เดือน 
และ 8-12 เดือน มาวิ เคราะหหาองคประกอบทางเคมี และ
โครงสรางทางเคมีของลิกนิน พบวา ปจจัยที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุงโครงสรางทางเคมี คือ 1 % โซเดียมไฮดรอกไซด ซ่ึง
สามารถสกัดเอาลิกนินออกไดมากที่สุด เกียรติศักดิ์ และคณะ 
(2010) นําตนปาลมนํ้ามันมาสกัดดวยดาง (NaOH) 15 % อุณหภูมิ 
900C นาน 60 นาที ทําใหสัดสวนของลิกนินลดลงเหลือ 6.67 %  
สวนการศึกษาของ Alhassan M. Alhasan (2010) นําสารละลาย
ระหวางกรดไนตริกกับโซเดียมไฮดรอกไซด มาใช เพื่อการ
พัฒนาการไฮโดรไลซิสไมยางพาราดวยเอนไซม พบวา ที่ 6 % กรด
ไนตริก อุณหภูมิ 100 0C นาน 60 นาที จะไดปริมาณกลูโคส95 % 
จากน้ําหนักรวม และรองลงมาคือ 1 % โซเดียมไฮดรอกไซด 
อุณหภูมิ 900C นาน 30 นาที การศึกษาเพื่อสกัดลิกนินออกมีหลาย
วิธี เชน การศึกษาของวิทยา ปนสุวรรณ และ กนกอร วันสนุก 
(2011) นําเปลือกในของปอสามาตมดวยไอนํ้าอิ่มตัวที่มีอุณหภูมิอยู
ระหวาง 180-220°C เปนเวลาหานาทีในเครื่องระเบิดดวยไอนํ้าชนิด
ทํางานเปนครั้ง พบวา เปอรเซ็นตที่ผลไดของเยื่อดําหลังระเบิดดวย
ไอนํ้ามีคา 48-61 % เม่ือนําเยื่อดําไปฟอกดวยไฮโดรเจนเปอร
ออกไซดในโปตัสเซียมไฮดรอกไซด พบวาสภาวะที่เหมาะสมในการ
ตมเยื่อปอสาดวยการระเบิดดวยไอนํ้าคือที่อุณหภูมิ 190°C เปน
เวลา 5 นาที 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. ควรมีเปรียบเทียบวิธีการสกัดสารดวยวิธีอื่นเชน การ
ระเบิดดวยไอนํ้า หรือการสกัดดวยตัวทําละลายกรด 

2. นําเซลลูโลสที่ไดไปศึกษาตอ เชน การหาปริมาณเอ
ทานอล 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ
ยุววิจัยยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
ไดรับคําปรึกษาและชี้แนะ จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 
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บทคัดยอ  
 

อาการปวดสนเทาจะเกิดในผูปวยสูงอายุ มีสาเหตุหลาย
อยาง เชน นํ้าหนักเกิน เดินมาก หรือยืนนานๆ เปนประจํา ใน
ปจจุบันมีการนําซิลิโคนมาผลิตเปนแผนยางรองสนเทา  ซ่ึงสามารถ
ลดอาการในผูปวยไดถึงรอยละ 10  โครงงานน้ีมีวัตถุประสงคที่จะ
ศึกษาผลของสารตัวเติมจากธรรมชาติผสมกับยางแทงเพื่อนํามาใช
เปนวัสดุในการผลิตแผนยางสนรองเทา   จากผลการทดลองพบวา
กากตะกอนน้ํามันปาลมทําใหความแข็งของยางลดลงเปนอยางมาก
การใชตะกอนน้ํามันปาลม 10 phr , 20 phrและ 30 phr มีคาความ
แข็ง เทากับ 42 shore A, 37.75 shore A และ 42.58 shore A 
ตามลําดับ เม่ือเทียบกับสูตรยางปกติมีคาความแข็ง 47.25 shore A 
และสารตัวเติหญาแฝกดอนและเถาแกลบ ชวยใหยางสามารถทน
ความรอนไดดีข้ึน นอกจากนี้หญาแฝกดอนยังมีความสามารถใน
การชวยลดเวลาการคงรูปยาง (cure time) โดยสูตร 5 phr, 10 phr
และ 15 phr  มีเวลาการคงรูปยาง 8.45 นาที, 8.32 นาทีและ 9.14 
นาทีตามลําดับ ซ่ึงสูงกวายางปกติที่มีเวลาการคงรูปได 8.28 นาที 
 

คําสําคัญ: สารตัวเติม, แผนยางรองสนเทา 
 
1. บทนํา 
 

อาการปวดสนเทาในปจจุบันเกิดจากการใชสนเทามาก
เกินไปในบางกรณีอาจตองไปพบแพทยเน่ืองจากทนอาการปวดสน
เทาไมไหว และในหน่ึงปพบวามีผูปวยที่มีอาการปวดสนเทาเปน
จํานวนมาก และมักจะเกิดในผูสูงอายุ  จากการศึกษาพบวา สาเหตุ
ของอาการปวดสนเทามีดวยกันหลายประการ เชน นํ้าหนักเกิน 
เดินมากหรือยืนนานๆ เปนประจํา ทําใหไดรับบาดเจ็บที่สนเทา ถา
ไมไดรับการดูแลหรือรักษาจะทําใหเกิดการอักเสบมากขึ้นและถา
ปลอยเร้ือรังเปนเวลานาน อาการอักเสบนี้ก็จะสงผลถึงขอตอและ
เยื่อหุมกระดูกในสนเทา ทําใหสนเทาเกิดกระดูกงอกขึ้นมาได 
(อภิชัย วรสิทธิ์ขจร, 2552) จากการสอบถามคณะครูในโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เกี่ยวกับปญหาในการสวมใส
รองเทากับระยะเวลาในการยืนสอนแตละวัน ไดขอมูลที่นาสนใจ
ประการหน่ึง คือ สวนมากจะใชเวลาในการสอนหนังสือ เปน
เวลานานหลายชั่วโมง บางรายใชเวลายืน 2-3 ชั่วโมงติดตอกัน และ
ผลที่ตามมาจากพฤติกรรมดังกลาว  คือ อาการปวดสนเทา
โดยเฉพาะครูอาจารยที่มีอายุแลว จะมีแนวโนมของการเกิดโรค
มากกวา  

แผนยางรองสนเทาในปจจุบัน ผลิตข้ึนดวยซิลิโคน ซ่ึง
สามารถลดอาการในผูปวยไดถึงรอยละ 10 อีกทั้งยังเปนการ
บําบัดรักษาที่ปลอดภัยทําไดงาย (พนมกร ดิษฐสุวรรณ) แตวาการ
ผลิตแผนยางรองสนเทาดวยซิลิโคนมีราคาตนทุนคอนขางสูง ทําให

ผลิตภัณฑที่วางขายมีราคาคอนขางแพง เปนเหตุใหสินคาดังกลาว
ไดรับความสนใจเพียงในวงแคบๆ เทานั้น และถาหากผลิตภัณฑ
ดังกลาวมีราคาที่ถูกลง อาจทําใหมีผูนิยมใชผลิตภัณฑน้ีมากข้ึน ซ่ึง
จะสงผลทําใหสถิติของผูปวยดวยอาการดังกลาวลดนอยลง   

สารตัวเติมในปจจุบันนิยมใชเปน ซิลิกาเปนสารตัวเติม
ชนิดเสริมแรงซ่ึงมีราคาถูกและหาไดงายสามารถพบไดในเถาหลาย
ชนิด เชน เถาแกลบ และประเทศไทยมีการปลูกขาวเปนจํานวน
มาก อีกทั้งจังหวัดปทุมธานีเปนหน่ึงในจังหวัดที่มีการปลูกขาว
คอนขางมาก เน่ืองจากในหนึ่งปสามารถปลูกขาวได 3 – 4 คร้ัง 
โดยเม่ือนําขาวเปลือกมาสีจะมีแกลบเหลือประมาณรอยละ 20 เม่ือ
นําไปเผาจะไดเถาแกลบประมาณรอยละ 20 ของนํ้าหนักแกลบ จาก
การทดสอบดวยวิธีเบลน พบวาองคประกอบทางเคมีของเถาแกลบ 
มีซิลิกาสูงมากถึงประมาณรอยละ 90 ทําใหสามารถนํามาเปนสาร
ตัวเติมทดแทนเนื้อยางไดดี (อําไพพรรณ รัตนพันธ, 2547 และอาบี
เด็ง ฮาวา, 2551) 

กากตะกอนน้ํามันปาลม เปนของเสียจากโรงงานสกัด
นํ้ามันปาลมดิบที่ไมไดมีการนําไปใชประโยชน โดยในกากตะกอน
นํ้ามันปาลมจะมีนํ้ามันหลงเหลืออยู ทําใหมีแนวโนมในการนําไปใช
เปนพลาสติไซเซอรเพื่อใหยางน่ิมในระหวางการบดผสม เปนการ
ชวยลดการเติมสารพลาสติไซเซอร  อีกทั้งยังทําหนาที่เปนสารตัว
เติม เพื่อชวยลดตนทุนในการผลิตเปนการเพิ่มมูลคาใหกับกากตะ
กอบน้ํามันปาลมไดอีกดวย (ธเนศ รัตนวิไล, 2554)  

หญาแฝกดอนเปนพืชที่มีเสนใยหรือเซลลูโลสธรรมชาติ
หลายชนิด ซ่ึงนํามาใชเปนเสนใยเสริมแรงในพอลิเมอร หรือพอลิ
เมอรคอมโพสิต ทําใหมีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนทั้งในดานสมบัติเชิงกล 
มีนํ้าหนักเบา ราคาถูก ความหนาแนนต่ํา สามารถยอยสลายทาง
ชีวภาพได ลดการสึกกรอนของเคร่ืองจักรในกระบวนการขึ้นรูปและ
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพเม่ือเทียบกับวัสดุที่เติมสารเสริมอนินทรีย
อื่น ๆ เชน เสนใยแกว เปนตน (กลาณรงค ศรีรอต, 2554) 

จากการศึกษาพบวาของเหลือใชทางการเกษตรนั้นมี
ปริมาณคอนขางมาก  สามารถนําไปประยุกตเปนผลิตภัณฑทาง
อุตสาหกรรมซึ่งสามารถทําใหเกิดการใชประโยชนไดโดยตรง และ
จะเปนการชวยลดตนทุนการผลิตแผนยางรองสนเทา  ดวยเหตุน้ี
คณะผูจัดทําจึงสนใจที่จะนําของเหลือใชจากการเกษตรเหลานี้มา
พัฒนาเปนแผนยางรองสนเทาโดยนําแทงยาง STR 20 มาศึกษา
จากนั้นศึกษาผลของการเติมเถาแกลบกากตะกอนน้ํามันปาลม และ
หญาแฝกดอนลงไปเพื่อเปนการลดลดตนทุนในการผลิตแผนยาง
รองสนเทาและยังเปนการสงเสริมสุขภาพของประชากรที่ประสบ
ปญหาจากการยืนในระยะเวลานาน ทําใหมีอาการของการปวดเทา
นอยลง 

 
 



- 180 - 
 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

1.1 วัสดุ 
 เถาแกลบ   กากตะกอนน้ํามันปาลม  หญาแฝกดดอน   
ยางแทง STR 5, STR 10 

 

2.2 อุปกรณ 
บีกเกอร ขนาด 1000 cm3   ขวดวัดปริมาตร ขนาด 250 

cm3  แทงแกวคน 
  

 2.3  สารเคมี 
คารบอนแบล็ก (ผงเขมาดํา)  ซิงหออกไซด (ZnO)  

กํามะถัน (S)  กรดสเตอริก (C18H36O2 )  เมอรแคปโตเบนโซไธอะ
โซล (Mercaptobenzothiazole-MBT)  
     

    2.4 เคร่ืองมือพิเศษ 
เครื่องอัดยางคงรูป (Hydraulic Press)  เครื่องบดผสม

แบบเปดชนิด 2 ลูกกลิ้ง (Two roll mill)  เครื่องชั่งละเอียด 2 
ตําแหนง    เครื่องทดสอบหาเวลาและลักษณะการคงรูปยาง 
(Oscillating Disk Rheometer)  เครื่องทดสอบแรงดึงของยาง 
(Tensile Tester)  เคร่ืองทดสอบความแข็งของยาง (Durometer 
Hardness)   ตูอบความรอน (Hot Air)  เครื่องทดสอบความทนทาน
ตอการสึกหรอ (Abrasion Tester)  เครื่องทดสอบการคืนตัว 
(Compression Set Tester) 

 

 2.5 ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 2.5.1 การศึกษาผลของงสารตัวเติมจากธรรมชาติที่ตองการ
ศึกษา 

ขั้นท่ี 1 การเตรียมกากตะกอนน้ํามันปาลม หญาแฝก
ดอน และสูตรของสารประกอบยาง  

นํากากตะกอนน้ํามันปาลมมาบดและรอนใหมีขนาด 80 
mesh  และนําหญาแฝกดอนมาบดและรอนใหมีขนาด 80 mesh 
 

สูตรของสารประกอบยางแบงไดเปน 
 1. สูตรยางแทง STR 20 ที่ไมใสสารตัวเติมจํานวน 1 
สูตร (สูตรที่ 1) 
 2. สูตรยางแทง STR 20 ที่ใสกากตะกอนน้ํามันปาลม
จํานวน 3 สูตร (สูตรที่ 2-4) 
 3. สูตรยางแทง STR 20 ที่ใสหญาแฝกดอนจํานวน 3 
สูตร (สูตรที่ 5-7) 
 4. สูตรยางแทง STR 20 ที่ใสเถาแกลบจํานวน 5 สูตร 
(สูตรที่ 8-10) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงสูตรยางที่ใช ยางแทง STR 20 

สวน 
ประ 
กอบ 

ปริมาณที่ใชในสูตรตางๆ (phr) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ยาง
แทง
STR 
20 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

กาก
ตะกอ
น

นํ้ามัน
ปาลม 

- 10 20 30 - - - - - - 

หญา
แฝก
ดอน 

 - - - 5 10 15 - - - 

เถา
แกลบ 

- - - - - - - 10 20 30 

ซิงค 
ออกไ
ซด 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

กรดส
เตรีย
ริก 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

สาร
ตัวเรง 
MBT 

0.
7 

0.
7 

0.
7 

0.
7 

0.
7 

0.
7 

0.
7 

0.
7 

0.
7 

0.
7 

กํามะ
ถัน 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

การทดลองที่ 1 การศึกษาผลของเถาแกลบที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ของแผนยางรองสนเทา 

1) ชั่งนํ้าหนักสารตางๆตามตาราง แลวบดยางใหน่ิมดวย
เครื่องบดผสมแบบเปด ชนิดสองลูกกลิ้งกอน ใชอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 5 นาที 

2) เติมเถาแกลบลงไปบดผสมกับยางกอนประมาณ 15 นาที 
โดยที่ยังไมตองเติมสารเคมีตัวอื่นๆ1 เม่ือผสมเถาแกลบเสร็จใหตั้ง
ทิ้งไว 8 ชั่วโมง แลวจึงคอยนํายางมาเติมซิงคออกไซด , กรดสเตรีย
ริกลงไปบดผสมกับยางเปนเวลา 3 นาที หลังจากนั้นเติมสารตัวเรง 
MBT และ กํามะถัน ทําการบดตอประมาณ 3 นาที เม่ือกํามะถัน
ผสมเขากับยางแลวจึงนํายางออกจากลูกกลิ้ง วัดอุณหภูมิของยาง 
และลูกกลิ้งเพื่อไมใหอุณหภูมิสูงเกินไป แลวชั่งนํ้าหนักที่บดผสมได
เพื่อหาน้ําหนักที่หายไประหวางการบดผสมโดยคาที่เหมาะสมไม
ควรเกิน 2 % ทิ้งยางผสมไว 8 ชั่วโมง แลวนําบางสวนมาหาเวลาที่
ใชในการคงรูป หลังจากนั้นจึงนําไปข้ึนรูปโดยการใชแมแบบ แลว
นําไปทดสอบสมบัติของยางที่ผานการคงรูปตอไป 
 

การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของกากตะกอนน้ํามันปาลมที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพของแผนยางรองสนเทา 

1) ชั่งนํ้าหนักสารตางๆตามตาราง แลวบดยางใหน่ิมดวย
เครื่องบดผสมแบบเปด ชนิดสองลูกกลิ้งกอน ใชอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 5 นาที 

2) หลังจากบดยางใหน่ิมแลวใหเติมเติมซิงคออกไซด , กรดส
เตรียริกและสารเติมแตงตางๆลงไปบดผสมกับยางเปนเวลา 3 นาที 
แลวเติมกากตะกอนน้ํามันปาลมลงไปบดผสมเปนเวลา 6 นาที 
หลังจากนั้นเติมสารตัวเรง MBT และ กํามะถัน ทําการบดตอ
ประมาณ 3 นาที เม่ือกํามะถันผสมเขากับยางแลวจึงนํายางออก
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จากลูกกลิ้ง วัดอุณหภูมิของยาง และลูกกลิ้งเพื่อไมใหอุณหภูมิสูง
เกินไป แลวชั่งนํ้าหนักที่บดผสมไดเพื่อหานํ้าหนักที่หายไประหวาง
การบดผสมโดยคาที่เหมาะสมไมควรเกิน 2% ทิ้งยางผสมไว 8 
ชั่วโมง แลวนําบางสวนมาหาเวลาที่ใชในการคงรูป หลังจากนั้นจึง
นําไปข้ึนรูปโดยการใชแมแบบ แลวนําไปทดสอบสมบัติของยางที่
ผานการคงรูปตอไป 
 

การทดลองที่ 3 ศึกษาผลของหญาแฝกดอนที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ของแผนยางรองสนเทา 
1) ชั่งนํ้าหนักสารตางๆตามตาราง และบดยางใหน่ิมดวย

เครื่องบดผสมแบบเปด ชนิดสองลูกกลิ้งกอน ใชอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 5 นาที 
2) ทําเชนเดียวกับการทดลองที่ 2 แตเปลี่ยนจากตะกอน

นํ้ามันปาลมเปนหญาแฝกดอน 
 

1 เน่ืองจากซิลิกาในเถาแกลบมีขนาดเล็ก พื้นที่ผิวมาก ขณะผสม
ยางจะเกิดความรอนสูงอาจเปนเหตุใหเกิดการคงรูปกอนกําหนดได
งาย ซ่ึงซิลิกามีลักษณะเปนผงสีขาว เบา รวน ทําใหการผสมเขาไป
ในยางทําไดไมงายนัก การผสมจะใชเวลานานกวาปกติ 
 

ขั้นท่ี 2  การทดสอบหาระยะเวลาในการคงรูป 
ในการทดสอบเวลาที่ยางเริ่มคงรูป และเวลาที่ใชในการ

คงรูปจะใชชิ้นทดสอบที่ไดหลังจากการ   บดทิ้งไว 8 ชั่วโมง เวลาที่
ยางเริ่มคงรูปและเวลาที่ใชในการคงรูป  ใชวิธีทดสอบตาม ASTM 
D2084 โดยเครื่อง Oscillating Disk Rheometer (ODR) ซ่ึงตองใช
ชิ้นทดสอบเปนรูปวงกลม เสนผานศูนยกลาง 30 มิลลิเมตร หนา 
11.5 มิลลิเมตร ทดสอบที่ 150 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที 
การเตรียมชิ้นทดสอบ สําหรับการขึ้นรูปโดยแมพิมพ ที่อุณหภูมิ 
150 องศาเซลเซียส ซ่ึงใชเวลาในการคงรูปวัดไดจาก  Rheometer  
โดย tC90 เปนเวลาในการคงรูป  
 

ขั้นท่ี 3 การทดสอบสมบัติของยางที่ผานการคงรูป 
1) ความแข็ง (hardness) ใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน  

ASTMD 2240-97 โดยใชเครื่องDurometer Hardness โดยใชชิ้น
ทดสอบซึ่งมีความหนาประมาณ 6 มิลลิเมตร ในการทดสอบความ
แข็งใช Shore A  และตุมนํ้าหนัก 1 กิโลกรัมในการทดสอบ กอน
ทดสอบตองตรวจสอบการอานคาความแข็งกับยางมาตรฐานที่ใช 
Shore A กอน โดยทดสอบกับยางมาตรฐานเปนเวลา 1  วินาที 
แลวจึงทดสอบกับชิ้นทดสอบเปนเวลา 15 วินาที 

2) ความตานทานแรงดึง  ใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน  
ASTM D412-98a โดยเครื่องทดสอบแรงดึงของยาง (Universal 
Testing) ที่มี Load cell ขนาด 1 กิโลนิวตัน ความเร็วในการดึง 500 
มิลลิเมตร ตอนาที มี Extensometer เปนตัวจับระยะยืดของชิ้น
ทดสอบ ชิ้นทดสอบจะถูกตัดเปนรูปดัมเบลล (dumb bell) ตามแนว
รีดยางออกมาเปนแผน  ชิ้นทดสอบมีความหนาประมาณ  2 
มิลลิเมตร  

3) การอบบมเรงดวยความรอน (Heat Ageing) ใชวิธีการ
ตามมาตรฐาน ASTM D57388 ซ่ึงทําการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ
สมบัติกอนและหลังอบดวยความรอนสําหรับความตานทานตอแรง
ดึงและความแข็งโดยนําชิ้นงานที่จะทดสอบเขาตูอบที่อุณหภูมิ 100 

องศาเซลเซียส เปนเวลา 22 ชั่วโมง แลวตั้งทิ้งไวใหเย็นอยางนอย
คร่ึงชั่วโมง ในอุณหภูมิที่จะทดสอบ แลวนําไปทดสอบสมบัติที่
ตองการ ตัวกลางที่ใหความรอนภายในตูอบจะเปนอากาศรอนซ่ึง
หมุนเวียนอยูภายใน การใหความรอนตองสมํ่าเสมอทั่วถึง การวาง
ชิ้นงานในตูอบ ไมสามารถวางชิ้นงานบนพื้นของตูอบไดเน่ืองจาก
ความรอนที่ชิ้นงานไดรับน้ันจะไมเทากันทั่วทั้งชิ้นงานโดยชิ้น
ทดสอบจะถูกแขวนในแนวดิ่งโดยไมสัมผัสกับตูอบหรือสัมผัสกันเอง
เลย 

4) การยุบตัว (compression set) ใชวิธีทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM 395-98 โดยใชเครื่อง Compression set Tester 
โดยนําชิ้นทดสอบมากดใหความหนาลดลง 25 เปอรเซ็นต แลว
นําไปบมเรงในตูอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 22 
ชั่วโมง แลวนําออกมาตั้งไวประมาณคร่ึงชั่วโมงจึงนํามาวัดความ
หนาท่ีลดลง แลวนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตการยุบตัวของช้ิน
ทดสอบ ถาการยุบตัวนอยแสดงวามีการคืนตัวที่ดี ถาการยุบตัวมาก
แสดงวามีการคืนตัวไมดีเปอรเซ็นตการยุบตัวสามารถคํานวณได
ตามสูตร 
 

การยุบตัว 

=  
 

 5 )  ค ว า ม ต า น ท า น ก า ร สึ ก ห ร อ  (Abrassion 
Resistance) การทดสอบความตานทานการสึกหรอของผลิตภัณฑ
ยาง เปนการวัดปริมาตรของยางที่ถูกขัดหลุดจากเนื้อตัวอยางชิ้น
ทดสอบภายใตสภาวะที่กําหนด ใชวิธีทดสอบตามมาตรฐาน DIN 
53516 โดยเตรียมชิ้นงานตัวอยางใหมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 
17.0 มิลลิเมตรและหนา 8 มิลลิเมตร จากนั้นนําชิ้นงานยางวัลคา
ไนซไปหาความหนาแนนแลวจึงนําชิ้นงานไปทดสอบความตานทาน
การสึกหรอ Abrassion test แรงที่ใชในการกดเทากับ 12.5 นิวตัน 
ที่ความเร็วในการขัดถู Abrassion speed เทากับ 0.32 เมตรตอ
วินาที และนําชิ้นงานมาชั่งหาน้ําหนักสุดทายเพื่อคํานวณหาน้ําหนัก
ที่สูญเสีย Mass loss และคาปริมาตรการสูญเสียเน้ือยาง Volume 
loss  ตามสูตร 

Mass Loss(Δm) = Original mass – Final mass  
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1 ผลการทดสอบระยะเวลาในการคงรูปของยาง (cure time) 
การทดสอบระยะเวลาในการคงรูปของยาง  โดยแบง

การศึกษาเปนสูตรยางผสมเถาแกลบ 10 phr (T1), ยางผสมเถา
แกลบ 20 phr (T2), ยางผสมเถาแกลบ 30 phr (T3), ยางผสมกาก
ตะกอนน้ํามันปาลม 10 phr (K1), ยางผสมกากตะกอนน้ํามันปาลม 
20 phr (K2), ยางผสมกากตะกอนน้ํามันปาลม 30 phr (K3), ยาง
ปกติ (normal), ยางผสมหญาแฝกดอน 5 phr (Y1), ยางผสมหญา
แฝกดอน 10 phr (Y2) และ ยางผสมหญาแฝกดอน 15 phr (Y3) 
ตามลําดับ โดยทําการสังเกตหาระยะเวลาในการคงรูปของยางแตละ
แบบพบวา สูตรที่เวลาการคงรูปยาง (Tc90) ดีที่สุดคือสูตร 
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ยางผสมเถาแกลบ 20 phr และพบวารองลงมาคือสูตรยางผสมหญา
แฝกดอน 5 phr, 15 phr และ 10 phr ตามลําดับ ดังแสดงในตาราง
ที่ 2 
 

3.2 ผลการทดสอบคาคุณสมบัติความตานทานแรงดึง 
(tensile) 
  การทดสอบค าคุณสมบัติ ความต านทานแรงดึ ง 
(tensile)โดยเครื่องทดสอบแรงดึงของยาง (Universal Testing) ที่มี 
Load cell ขนาด 1 กิโลนิวตัน ความเร็วในการดึง 500 มิลลิเมตร 
ตอนาที มี Extensometer เปนตัวจับระยะยืดของชิ้นทดสอบ ชิ้น
ทดสอบจะถูกตัดเปนรูปดัมเบลล (dumb bell) ตามแนวรีดยาง
ออกมาเปนแผน ชิ้นทดสอบมีความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร  และ
ทดสอบคุณสมบัติความตานทานแรงดึง จากมาตรฐานที่กําหนดไว
พบวา สูตรที่มีคา tensile stress break มากที่สุด คือ สูตรยางปกติ 
(normal) และ สูตรที่มีคา tensile strain break มากที่สุดคือสูตรยาง
ปกติ (normal) 

ตารางท่ี 2 แสดงระยะเวลาในการคงรูปของยางตามสูตรตาง 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 แสดงคาความตานทานแรงดึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

lb.in 

ท่ี สูตร Tmin Tmax ts2 tc90 tc100 

1 normal 4.5 23.0 1.54 9.14 17.18 
2 T1 10 phr 4.6 27.1 1.43 10.24 19.05 

3 T2 20 phr 6.0 29.3 1.37 8.07 14.22 
4 T3 30 phr 6.4 32.7 1.56 9.34 17.50 

5 Y1 5 phr 4.7 25.4 1.46 8.28 15.27 

6 Y2 10 phr 4.6 27.1 1.44 8.45 15.37 

7 Y3 15 phr 4.5 27.2 1.49 8.32 16.01 
8 K1 10 phr 1.4 26.0 2.20 16.22 29.23 
9 K2 20 phr 0.8 20.4 3.02 16.49 29.33 
10 K3  30 phr 1.9 11.2 5.13 20.37 29.22 

type Maximum 
Load(N) 

Tensilestrainat 
MaximumLoad 

(%) 

Tensilestressat 
MaximumLoad 

(MPa) 

Tensilestress 
atBreak 

(Standard) 
(MPa) 

Tensilestrainat 
Break(Standard

) (%) 

Modulus 
(Automatic 
Young's) 
(MPa) 

T1 217.75±29.23 665.44± 45.16 13.43 ±1.89 13.43 ±1.89 665.44 ±45.16 7.53 ±0.83 

T2 187.39±13.06 695.36± 19.48 12.06±0.79 11.99±0.85 695.62 ± 19.42 6.19±0.32 

T3 125.14±9.93 636.33 ± 21.69 8.36± 0.71 8.26 ± 0.62 636.56 ±21.71 4.29±0.30 

K1 195.93±28.25 559.91± 23.49 13.79 ± 1.61 13.63 ±1.62 560.26± 23.52 9.86± 0.76 

K2 226.26±31.21 701.04 ± 18.70 16.04 ±2.32 15.99± 2.39 701.17± 18.56 9.15±0.67 

K3 137.92± 20.47 775.31±50.81 10.30 ±1.66 10.25±1.63 775.48±50.81 4.83 ± 0.42 

Normal 375.09 ±34.42 787.70 ±21.27 23.15 ± 1.66 23.01± 1.57 788.19±21.45 10.70±0.43 

Y1 235.14 ± 14.89 686.55 ±16.97 15.30±0.60 15.22 ±0.69 686.78±16.81 8.84 ±0.32 

Y2 194.12± 30.80 683.41 ± 24.99 12.71±1.63 12.70±1.61 683.49 ±25.10 6.99 ±0.61 

Y3 154.79± 26.09 651.28±35.42 10.34 ± 1.83 10.08±1.67 651.55 ±35.53 5.90±0.83 
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3.3   ผลการทดสอบคาคุณสมบัติความแข็ง (Hardness) 
การทดสอบคาคุณสมบัติความแข็ง (Hardness) โดยแบงการศึกษา
เปนสูตรยางผสมเถาแกลบ 10 phr (T1), ยางผสมเถาแกลบ 20 phr 
(T2), ยางผสมเถาแกลบ 30 phr (T3), ยางผสมกากตะกอนน้ํามัน
ปาลม 10 phr (K1), ยางผสมกากตะกอนน้ํามันปาลม 20 phr (K2), 

ยางผสมกากตะกอนน้ํามันปาลม 30 phr (K3), ยางปกติ (normal), 
ยางผสมหญาแฝกดอน 5 phr (Y1), ยางผสมหญาแฝกดอน 10 phr 
(Y2) และ ยางผสมหญาแฝกดอน 15 phr (Y3) ตามลําดับ โดยวัด
ดวยเครื่อง Durometer และพบวาสูตรที่มีความแข็งใกลเคียงกับสูตร
ยางปกติ 

 

ตารางท่ี 4 แสดงคาคุณสมบัติความแข็งของยางสูตรตางๆ 

 
3.4  ผลการทดสอบคาคุณสมบัติการอบบมเรงดวยความรอน
(Heat Ageing) 
 

3.4.1  การทดสอบคาคุณสมบัติแรงดึงหลังจากอบบมเรงดวยความรอน
(Heat Ageing tensile) 

นําชิ้นงานที่จะทดสอบเขาตูอบที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 22 ชั่วโมง แลวตั้งทิ้งไวใหเย็นอยางนอยคร่ึง

ชั่วโมง ในอุณหภูมิที่จะทดสอบจากนั้นนําไปทดสอบแรงดึง พบวา 
คา Modulus ของสูตรหญาแฝกดอน 15 phr (AY3 : Aging )จะมีมาก
ที่สุดแสดงวาสามารถทนความรอนไดดีที่สุด และรองลงมาคือสูตรเถา
แกลบ 30phr (AT1) โดยตางกันเพียง 0.09 MPa จากตารางที่ 5  

 

 

ตารางท่ี 5 แสดงคาแรงดึงหลังการบมดวยความรอน 

 

type Hardness(shore A) average 
normal 42.5 43.0 42.5 42.5 42.5 42.5 42.58 

T1 46.0 47.5 47.5 49.5 51.0 48.0 48.25 
T2 48.5 52.0 53.0 54.5 50.0 53.5 51.92 
T3 57.0 55.5 58.0 55.5 58.0 57.5 56.92 
Y1 48.5 48.5 45.5 46.0 46.5 47.0 47.00 

Y2 48.5 47.5 47.5 48.0 48.5 47.5 47.92 
Y3 50.0 49.0 49.0 51.0 51.0 50.0 50.0 
K1 48.5 48.5 48.5 49.0 48.5 40.5 47.25 

K2 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.00 

K3 37.5 38.0 37.5 37.5 38.0 38.0 37.75 

สูตร Maximum 
Load(N) 

Tensilestrainat 
MaximumLoad (%) 

Tensilestressat 
MaximumLoad 

(MPa) 

Tensilestress 
atBreak 

(Standard) (MPa) 

Tensilestrainat 
Break(Standard) 

(%) 

Modulus 
(Automatic 
Young's) 
(MPa) 

AT1 41.13± 4.41 319.47±20.07 2.59±0.27 2.58± 0.27 319.72 ± 20.01 2.24± 0.10 

AT2 62.65± 32.62 377.53± 108.43 4.01± 2.11 3.89± 2.08 377.86±108.52 3.43±0.59 

AT3 59.44± 5.59 450.70± 14.44 4.10±0.45 4.01±0.42 450.79±14.36 3.53± 0.13 

AK1 33.08± 1.79 221.09± 21.50 2.36±0.11 2.36±0.11 221.09 ±21.50 2.09±0.25 

AK2 24.99± 2.46 364.79±18.69 1.81±0.18 1.76± 0.23 365.30± 18.30 0.87±0.10 

AK3 13.97± 2.39 763.27±58.79 1.05± 0.19 1.01± 0.20 762.00±60.15 0.37±0.08 

Normal 48.67± 7.93 334.22±44.75 3.00±0.48 3.00±0.48 334.22± 44.75 1.33±0.16 

AY1 43.77±6.21 322.33±40.31 2.83±0.45 2.83 ± 0.45 322.33 ±40.31 1.93±0.20 

AY2 63.54± 37.66 400.14± 124.15 4.26± 2.55 4.22± 2.57 400.37± 124.07 3.36±1.14 

AY3 54.11± 28.71 360.53± 101.37 3.51± 1.77 3.51± 1.77 360.53±101.37 3.62±0.83 
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 3.4.2   การทดการทดสอบคาคุณสมบัติความแข็งหลังยากอบบมเรง
ดวยความรอน (Heat Aging hardness) 

นําชิ้นงานที่จะทดสอบเขาตูอบที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 22 ชั่วโมง แลวตั้งทิ้งไวใหเย็นอยางนอยคร่ึง
ชั่วโมง ในอุณหภูมิที่จะทดสอบจากนั้นนําไปทดสอบความแข็งดวย
เครื่อง Durometerพบวาสูตรที่มีความแข็งมากที่สุดคือ สูตรยางผสม
เถาแกลบหลังนําไปอบ 30 phr (AT3) ดังแสดงในตาราง 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางท่ี 6 แสดงคาความแข็งหลังบมดวยความรอน 
 

 

3.5   ผลการทดสอบคาคุณสมบัติการยุบตัว (compression set) 
ใชเครื่อง Compression set Tester โดยนําชิ้นทดสอบมากดใหความหนาลดลง 25 เปอรเซ็นต แลวนําไปบมเรงในตูอบที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 22 ชั่วโมง แลวนําออกมาตั้งไวประมาณครึ่งชั่วโมงจึงนํามาวัดความหนาที่ลดลง แลวนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตการยุบตัวของ
ชิ้นทดสอบ ถาการยุบตัวนอยแสดงวามีการคืนตัวที่ดี ถาการยุบตัวมากแสดงวามีการคืนตัวไมดี พบวาสูตรที่ใหคาเฉลี่ยของการยุบตัวที่ดีที่สุด คือ 
สูตรของยางผสมเถาแกลบ 20 phr ดังแสดงในตารางที่ 7 
 

ตารางท่ี 7 แสดงคาคุณสมบัติการยุบตัว 

 

สูตร Hardness (shore A) หลังaging average 

normal 44.00 43.00 44.00 43.00 44.00 43.50 43.58 

T1 47.00 50.50 48.50 51.00 49.00 49.5 49.25 
T2 52.50 52.50 52.00 53.50 53.50 53.00 52.83 
T3 61.00 60.00 59.00 62.00 58.50 58.00 59.75 
Y1 46.50 47.00 46.00 47.00 47.50 46.50 46.75 
Y2 50.50 49.50 50.00 49.50 51.00 50.50 50.16 
Y3 53.50 51.00 52.50 53.50 51.50 51.00 52.16 
K1 50.00 47.50 50.00 49.50 47.00 47.50 48.58 

K2 36.00 36.00 36.00 36.50 33.00 34.00 35.25 

K3 10.00 11.50 11.00 10.50 12.00 11.50 11.08 

คาท่ีวัดได 
Type 

normal T1 T2 T3 Y1 Y2 Y3 K1 K2 K3 

h0 
(mm) 

6.113 6.301 6.274 6.165 6.129 6.162 6.558 6.036 6.013 5.934 
6.218 6.050 6.269 6.250 6.158 6.172 6.181 6.046 5.980 5.950 
6.124 6.363 6.167 6.248 6.124 6.222 6.219 6.018 5.951 5.984 

h1 
(mm) 

5.385 5.454 5.489 5.394 5.410 5.316 5.525 5.263 5.302 5.173 
5.461 5.347 5.489 5.425 5.407 5.259 5.319 5.267 5.266 5.154 
5.396 5.505 5.433 5.423 5.399 5.290 5.323 5.242 5.246 5.189 

h0 – h1 
(mm) 

0.728 0.847 0.785 0.771 0.719 0.846 1.033 0.773 0.711 0.761 
0.757 0.703 0.780 0.825 0.751 0.913 0.862 0.779 0.714 0.796 
0.728 0.858 0.734 0.825 0.725 0.932 0.896 0.776 0.705 0.795 

cb 
45.13 47.03 44.25 46.31 44.14 50.90 50.19 50.33 46.99 53.07 
44.06 45.35 44.09 47.14 45.30 54.61 51.28 50.39 48.24 54.90 
44.83 46.05 44.03 47.20 44.64 54.12 52.12 51.12 48.59 53.57 

average 44.67 46.15 44.12 46.88 44.69 53.21 51.20 50.61 47.94 53.85 

S.D 0.55 0.84 0.11 0.50 0.58 2.01 0.97 0.44 0.84 0.94 
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3.6   ผลการทดสอบคาคุณสมบัติความตานทานการสึกหรอ (Abrassion Resistance) 

ไดจากการทดสอบโดยเครื่องAbrassion tester จํานวน 6 คร้ังเพื่อหาคาเฉลี่ยของ volume loss (Δv) พบวาสูตรที่ใหคาเฉลี่ยความ
ตานทานการสึกหรอที่ดีที่สุด คือ สูตรยางผสมหญาแฝกดอน 15 phr (Y3)  ดังแสดงในตารางที่ 8 

 

ตารางท่ี 8 แสดงคาคุณสมบัติความตานทานการสึกหรอ 

 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

4.1 ระยะเวลาในการคงรูปของยาง (Cure time) 
 จากการศึกษาระยะเวลาในการคงรูปของยาง (Curing 
time) ที่ 60°C อยูที่ 20-30 นาที และชิ้นทดสอบทุกชิ้นมีคานอยกวา
มาตรฐาน (ผานมาตรฐาน) ทั้งหมด 
4.2 คาความหนาแนน (Density) 

จากการศึกษาคาความหนาแนน (Density) มีมาตรฐานอยู
ที่ 1.08 และชิ้นทดสอบทุกชิ้นผานมาตรฐานทั้งหมด 
4.3 คุณสมบัติความแข็ง (Hardness) 

จากการศึกษาคาคุณสมบัติความแข็ง (Hardness) มี
มาตรฐานอยูที่ 40±2 ถาหากคานั้นนอยจะแสดงวาชิ้นทดสอบนั้นมี
ความนิ่มซ่ึงสงผลดีตอแผนยางรองสนเทาโดยสูตรที่ใหคาความแข็ง
ผานมาตรฐานมีดังน้ี สูตรกากตะกอนน้ํามันปาลม 30 phr 37.75 
shoreA, สูตรกากตะกอนน้ํามันปาลม 20 phr 42.00 shoreA และ
สูตรยางปกติ 42.58 shoreA 
4.4 คุณสมบัติการยุบตัว (Compression set) 

จากการศึกษาคุณสมบัติการยุบตัว (Compression set) 
นอยจะแสดงวาชิ้นทดสอบนั้นมีเปอรเซ็นตการคืนตัวไดดีโดยสูตรที่
ใหคาคุณสมบัติการยุบตัวนอยที่สุดคือ สูตรเถาแกลบ 20 phr มีคา
การยุบตัว 44.12 %   
4.5 คุณสมบัติความตานทานการสึกหรอ (Abrassion 
Resistance) 

จากการศึกษาความตานทานการสึกหรอ (Abrassion 
Resistance) สามารถวัดไดจากปริมาตรที่เปลี่ยนไปของช้ินทดสอบ

โดยสูตรที่ใหคาปริมาตรที่เปลี่ยนไป (ΔV) นอยที่สุดคือ สูตรหญา

แฝกดอน 30 phr มีคา ΔV0.2215 cm3 

4.6 คุณสมบัติการอบบมเรงดวยความรอน (Heat Ageing) 
จากการศึกษาคุณสมบัติการอบบมเรงดวยความรอน 

(Heat Ageing) แบงเปน 2 คาคือ 1)  คุณสมบัติแรงดึงหลังจากอบ
บมเรงดวยความรอน (Heat Ageing tensile) จากตารางที่ 2.1 จะ
เห็นวาเม่ืออบบมเรงดวยความรอนมีเพียงสูตรเดียวเทานั้นที่หลังอบ
บมเรงแลวไมผานมาตรฐานนั่นคือสูตรกากตะกอนน้ํามันปาลม 30 
phrนอกจากนี้ชิ้นทดสอบทั้งหมดผานมาตรฐานแสดงวาชิ้นทดสอบ
ทุกชิ้นมีความสามารถในการทนความรอนยกเวนสูตรกากตะกอน
นํ้ามันปาลม 30 phrและ 2) คุณสมบัติความแข็งหลังจากอบบมเรง
ดวยความรอน (Heat Aging hardness) จากตารางที่ 2.1 จะเห็นวา
เม่ืออบบมเรงดวยความรอนแลว สูตรที่ใชกากตะกอนน้ํามันปาลมจะ
ทําใหยางนิ่มข้ึนโดยสูตรกากตะกอนน้ํามันปาลม 30 phrมีคาความ
แข็ง 11.08 ซ่ึงน่ิมกวามาตรฐาน และสูตรกากตะกอนน้ํามันปาลม 20 
phrมีคาความแข็ง 35.25 ซ่ึงใกลเคียงกับมาตรฐานมากที่สุด 
4.7 คุณสมบัติความตานทานแรงดึง (Tensile) 

จากการศึกษาคุณสมบัติจะเห็นวาคา  Tensilestress 
atBreak อยูที่ 1.06 ± 0.5MPaและชิ้นทดสอบทุกชิ้นมีคาผาน
มาตรฐานทั้งหมด และคา Tensilestrainat Break อยูที่ 400 ± 50% 
และชิ้นทดสอบทุกชิ้นก็มีคาผานมาตรฐานทั้งหมดเชนเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 

                   ทดสอบแรงดึง               ทดสอบความแข็ง 
 

รูปท่ี 1 
 

 

ชื่อตัวอยาง Density 
กอนขัด หลังขัด 

Vกอนขัด Vหลังขัด ΔV (cm3) 
Dry weight Dry weight 

normal 0.95733 2.2627 2.0420 2.3636 2.1329 0.2306 

T1 0.96633 2.2796 2.0655 2.3591 2.1374 0.2216 

T2 0.97543 2.3055 2.0817 2.3635 2.1342 0.2293 
T3 0.98552 2.3300 2.1012 2.3641 2.1322 0.2320 
Y1 0.98161 2.3177 2.0969 2.3610 2.1364 0.2247 

y2 0.97483 2.2955 2.0691 2.3548 2.1226 0.2322 
y3 0.97822 2.3113 2.0946 2.3627 2.1412 0.2215 

k1 0.97500 2.2837 2.0285 2.3421 2.0800 0.2621 
k2 0.96996 2.2599 2.0071 2.3295 2.0686 0.2609 
k3 0.96568 2.2389 1.9262 2.3179 1.9926 0.3253 



- 186 - 
 

4.8 วิเคราะหและเปรียบราคา 
ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบราคา (100 phr = 80 กรัม) 

 
ในตารางที่ 9 จะเห็นวาราคาของยางรองสนเทาในปจจุบัน

ซ่ึงผลิตจากยางรมควันจะแตกตางจากผลิตภัณฑที่ทําจากยางแทง
ผสมสารตัวเติมหลายเทาตัว โดยสารตัวเติมแตละชนิดมีราคาตนทุน
ที่ถูกมากจนไมนับนัยสําคัญ ถึงแมวาคุณสมบัติจะไมเหนือกวาแตก็
สามารถเทียบเทากับยางรองสนเทาในปจจุบันไดและดวยราคาที่ถูก
กวานี้จะทําใหการตลาดของแผนยางรองสนเทาเพิ่มตัวสูงข้ึน 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาคุณสมบัติตาง ๆ พบวาสูตรที่เหมาะสมที่จะ
นํามาขึ้นรูปเปนแผนยางรองสนเทา คือ ยางแทงผสมกากตะกอน
นํ้ามันปาลม 20 phr เน่ืองจากมีคุณสมบัติสวนใหญผานมาตรฐาน
ไดแกคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
  การศึกษาระยะเวลาในการคงรูปของยาง (Cure time)
จากการศึกษาระยะเวลาในการคงรูปของยางจะเห็นวาสูตรกาก
ตะกอนน้ํามันปาลม 20 phr เพิ่มเวลาการคงรูปของยาง (Cure time) 
ซ่ึงจากยางแทงปกติใชเวลา 9.14 นาทีเพิ่มมาเปน 16.49 นาที
อยางไรก็ตามมาตรฐานของแผนยางรองสนเทากําหนดระยะเวลาการ
คงรูปยางอยูที่ 20-30 นาที ดังน้ันกากตะกอนน้ํามันปาลม 20 phr  
ใชเวลาการคงรูปยางดีกวามาตรฐานที่กําหนดไว 3.51 นาที และจาก
แนวโนมของภาพที่ 4.1 แสดงใหเห็นวาสารจําพวกน้ํามัน 
(Plasticizers) ทําใหการเชื่อมวาง (Crosslink) ระหวางเนื้อยางใหยึด
ติดกันไดชาลง เพราะยิ่งเพิ่มปริมาณกากตะกอนน้ํามันปาลมเขาไป
จะทําใหเวลาในการคงรูปยางมากขึ้น เน่ืองจากเพิ่มความเหนียว
ใหกับโมเลกุลในเน้ือยางทําให  
 

 การศึกษาคาคุณสมบัติความตานทานแรงดึง (Tensile)  
 จากการศึกษาคุณสมบัติความตานทานแรงดึงของยางจะ
เห็นวาสูตรกากตะกอนน้ํามันปาลม 20 phr มีคาความตานทานแรง
ดึง 15.99± 2.39 MPa รองจากสูตรยางปกติซ่ึงมีคาความตานทาน

แรงดึง 23.01± 1.57 MPa ถึงแมวาจะไมไดมีคาความตานทานแรง

ดึงสูงสุด แตมาตรฐานกําหนดคาความตานทานแรงดึงไวเพียง 1.06 
± 0.5MPa เพราะวาแผนยางรองสนเทาไมจําเปนตองใชคาความ

ตานทานแรงดึงมากเนื่องจากไมไดใชประโยชนทางดานแรงดึง  
ดังน้ันจึงกําหนดเกณฑมาตรฐานไวไมมาก และพบวาสูตรกาก
ตะกอนน้ํามันปาลม 30 phr มีคาแรงดึงนอยกวาสูตรกากตะกอน
นํ้ามันปาลม 20 phr ทั้งๆที่แนวโนมควรจะมากขึ้น เพราะวาสาร
จําพวกน้ํามัน (Plasticizers) มีความแข็งแรงนอยกวาแรงแวนเดอ
วาลสของซัลเฟอร ดวยเหตุน้ีเม่ือใสกากตะกอนน้ํามันปาลมมากเกิน
จะทําใหแรงแวนเดอวาลสของซัลเฟอรนอยลงและสงผลใหคาความ
ตานทานแรงดึงนอยลง 
 

 การศึกษาคาคุณสมบัติความแข็ง (Hardness) 
 จากการศึกษาคุณสมบัติความแข็งของยางจะเห็นวาสูตร
กากตะกอนน้ํามันปาลม 20 phr เปนสารตัวเติมที่ชวยใหความแข็ง
ของยางใกลเคียงกับมาตรฐานมากที่สุดน่ันคือ 42.00 ShoreA โดยที่
มาตรฐานกําหนดไวคือ 40±2 shoreA สาเหตุที่กากตะกอนน้ํามัน
ปาลมชวยใหยางแทงน่ิมข้ึนเปนเพราะวาทฤษฎีแลวสารจําพวกน้ํามัน 
(Plasticizers) จะทําใหยางมีความยืดหยุนไดดีอยูแลวดังน้ันกาก
ตะกอนน้ํามันปาลมจึงเปนตัวเลือกที่ดีและเหมาะสมในการนํามาใส
เปนสารตัวเติมเพื่อใชในการผลิตแผนยางรองสนเทาเนื่องจากราคา
ถูกและใหคุณสมบัติที่เหมาะสมกับยางรองสนเทา 
 

การทดสอบคาคุณสมบัติแรงดึงหลังยากอบบมเรง
ดวยความรอน (Heat Ageing tensile)  

การดึงชิ้นทดสอบหลังจากอบดวยความรอนแลวจะทําให
ชิ้นทดสอบมีคาคุณสมบัติแรงดึง (Tensile) นอยลงเน่ืองจากความ
รอนทําใหยางเสื่อมสภาพลง  เม่ือใสกากตะกอนน้ํามันปาลมเขาไปจะ
ทําใหยางมีความตานทานตอแรงดึงนอยลง  ดังน้ันเราจึงไมควรใส
กากตะกอนน้ํามันปาลมในอัตราสวนที่มากเกินไป  มิฉะน้ันจะทําให
ผลิตภัณฑไมทนตอความรอนและอาจทําใหยางเสื่อมสภาพ และจาก
การทดลองพบวาเม่ือใสกากตะกอนน้ํามันปาลม 30 phr จะทําให
ความตานทานแรงดึงต่ํากวามาตรฐาน  ดังน้ันสูตรที่เหมาะคือ กาก
ตะกอนน้ํามันปาลม 20 phr ซ่ึงเม่ือใสในอัตราสวนน้ีจะทําใหคา 

สูตร 

ราคายาง 
(บาท) 

เถาแกลบ
(กิโลกรัมละ  
0.6บาท) 

กากตะกอนน้ํามนัปาลม(กิโลกรัม
ละ2.5 บาท) 

หญาแฝกดอน(ตนละ 
1 บาท) 

อื่นๆ 
ราคารวม
(บาท) 

แผนยางรองสนเทาในปจจุบัน
นํ้าหนักคูละ 80 กรัม 

- - - - - 320.00 

สูตรเถาแกลบ 10 phr 72.00 0.00048 - - 0.5 72.50 
สูตรเถาแกลบ 20 phr 72.00 0.00096 - - 0.5 72.50 
สูตรเถาแกลบ 30 phr 72.00 0.00144 - - 0.5 72.50 

สูตรกากตะกอนน้ํามันปาลม 10 phr 72.00 - 0.002 - 0.5 72.50 
สูตรกากตะกอนน้ํามันปาลม 20 phr 72.00 - 0.004 - 0.5 72.50 
สูตรกากตะกอนน้ํามันปาลม 30 phr 72.00 - 0.008 - 0.5 72.50 

สูตรหญาแฝกดอน 5 phr 72.00 - - 8.33 0.5 80.83 
สูตรหญาแฝกดอน 10 phr 72.00 - - 16.67 0.5 89.16 
สูตรหญาแฝกดอน 15 phr 72.00 - - 25.00 0.5 97.50 
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tensile stress at break มีคาอยูในระดับมาตรฐานนั่คือ 1.76± 

0.23MPa 
 

การศึกษาคาคุณสมบัติความแข็งหลังจากอบบมเรง
ดวยความรอน(Heat Ageing Hardness) 

จากการศึกษาคุณสมบัติความแข็งหลังจากอบบมเรงดวย
ความรอนของยางจะเห็นวาสูตรกากตะกอนน้ํามันปาลม 20 phr จะ
ใหคาเหลือ 35.25ShoreA ซ่ึงต่ํากวามาตรฐานเพียงเล็กนอยแตวา
สูตรกากตะกอนน้ํามันปาลม 10 และ 30 phr จะทําใหยางแข็งและน่ิม
กวามาตรฐานมากเกินไปดังน้ันจึงไมเหมาะที่จะนํามาเปนอัตราสวนที่
จะข้ึนรูปแผนยางรองสนเทา 

 

  การศึกษาคาคุณสมบัติการยุบตัว (Compression 
Set) 

คุณสมบัติการยุบตัวบงบอกถึงเปอรเซ็นการคืนตัวของยาง
เม่ือได รับแรงกด  ถาหากคาคุณสมบัติการยุบตัวมีคานอย จะ
หมายความวาการคืนตัวของยางจะดีและงาย กากตะกอนน้ํามัน
ปาลมเปนสารตัวเติมชนิดไมเสริมแรง (Non-reinforcing Filler) แตมี
ความสามารถในการเพิ่มความยืดหยุนใหกับเน้ือยางได และพบวา
สูตรที่ใชกากตะกอนน้ํามันปาลม 20 phr น้ันมีคาคุณสมบัติการยุบตัว
ไดมากกวายางปกติเพียงเล็กนอยน่ันคือ 47.94 % ในขณะที่ยางปกติ
มีคาคุณสมบัติการยุบตัว 44.67 % 
    

  การศึกษาคาคุณสมบัติความตานทานการสึกหรอ
(Abrassion Resistance) 

ความตานทานการสึกหรอสามารถบงบอกถึงอายุการใช
งานของแผงยางรองสนเทาไดโดยถาหากปริมาตรที่สูญเสีย (Volume 
Loss) มีคานอย หมายถึงจะทําใหแผนยางรองสนเทามีอายุการใช

งานไดดีข้ึน คาจาก ΔV) เพิ่มมากข้ึนจากเดิม 0.2306 เปลี่ยนไปเปน 
0.2609 อยางไรก็ตามคาที่ไดเปลี่ยนไปในทศนิยมตําแหนงที่สองซ่ึงมี
นัยสําคัญไมมากจนเกินไปสามารถนํามาเปนสูตรที่ใชในการข้ึนรูป
แผนยางรองสนเทาได 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

การเติมกากตะกอนน้ํามันปาลมมีขอเสียในเร่ืองการทนตอ
ความรอน แตสารตัวเติมอีกสองชนิดมีความสามารถในการชวยเพิ่ม
ความสามารถในการทนตอความรอนได  ดังน้ันเราควรจะกําหนด
อัตราสวนของกากตะกอนน้ํามันปาลมอยูที่ 20 phr แลวศึกษา
เพิ่มเติมวาเม่ือใสสารตัวเติมอีกสองชนิดน้ีไปเพ่ิมแลวจะสามารถลด
ขอบกพรองในเร่ืองการทนความรอนไดหรือไม 
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บทคัดยอ 
   การปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ เหมาะสม  ยอมสงผลตอ
ปริมาณนํ้ายางพาราและคุณภาพของยางพารา อยางไรก็ตาม
ปจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกยางพารากันมากขึ้น  แมแตในพื้นที่ที่
อาจจะไมเหมาะสมทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ยกตัวอยาง
เชน ในอําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร ซ่ึงเคยเปนพื้นที่นามากอน  
การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของ
สมบัติดินทางเคมี ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของตนยางพาราระดับ
แปลงเกษตรกรชวงกอนเปดกรีด โดยทําการเก็บตัวอยางดินใน
สวนยางพารา จํานวน 5 แปลง เก็บตัวอยางดินจํานวน 3 คร้ัง ใน
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม จากการทดลองวิเคราะหคาความ
เปนกรดเบส มีคาอยูระหวาง 5.27 – 8.20, ปริมาณอินทรียวัตถุ 
(%) มีคาอยูระหวาง 0.41 – 1.52, ปริมาณไนโตรเจน (%) มีคาอยู
ระหวาง 0.007 – 0.049, ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm) มีคาอยู
ระหวาง 4.22 – 50.32 และปริมาณโพแทสเซียม (ppm) มีคาอยู
ระหวาง 3.40 – 20.85 ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาจากคุณสมบัติดังกลาว
พบวา พื้นที่ที่ทําการศึกษามีธาตุอาหารที่มีความจําเปนตอการ
เจริญเติบโตของตนยางพาราในระดับที่ยังไมเพียงพอ  เกษตรกร
จึงควรหาปุยหรือธาตุอาหารเสริมใหแกตนยางพาราตอไป 

 
คําสําคัญ: คุณสมบัติทางเคมีของดิน ยางพาราชวง พื้นที่ปลูกยาง
ใหม 
 

1. บทนํา 
 

ยางพาราเปนพืชที่ปลูกเพื่อหวังผลผลิตในระยะยาว จนอายุ

มากกวา 20 ป ข้ึนไป หากเกษตรกรปลูกในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม ไม

เพียงแตเกษตรกรเองที่ตองสูญเสียเงินที่ลงทุนลงแรงไป เสียทั้ง

เวลาและโอกาสแลว ยังทําใหสงผลกระทบตอผลผลิตและเศรษฐกิจ

ของประเทศอยางนาเสียดาย การปลูกยางเกษตรกรจึงควร

คํานึงถึงปจจัยสําคัญ ไดแก พันธุยาง วัสดุปลูก วิธีการปลูกตั้งแต

การเตรียมพื้นที่ปลูก การปลูก การดูแลรักษาสวนยางอยางถูกตอง 

รวมไปถึงพื้นที่ปลูก ทั้งน้ีเพื่อใหตนยางพาราเจริญเติบโตเปดกรีด

ไดเร็ว และใหผลผลิตสูงอยางสม่ําเสมอ 

การปลูกสรางสวนยางพารา เกษตรกรจําเปนตองเลือกพื้นที่

ที่เหมาะสมกับการปลูกยางพารา เน่ืองจากปจจุบันมีเกษตรกร

จํานวนไมนอยที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไมเหมาะสม เชน พื้นที่ลุม

นํ้าขัง พื้นที่ที่เปนดินเค็ม ดินดาง ดินปลวก ดินที่มีหินกรวดอัด

แนนหรือเปนแผนหินแข็ง และในพื้นที่นาขาว ทําใหตนแคระแกร็น

ไมเจริญเติบโต ตนเล็กไมไดขนาดเปดกรีดเม่ืออายุ 7 ป ทําให

ไดผลผลิตต่ํา นอกจากนี้รากแขนงของตนยางยังไมสามารถใชนํ้า

ใน ฤดูแลง ยิ่งถาชวงแลงยาวนานก็จะทําใหตนยางตายจากยอดได

งาย (สุขุม วงษเอก, 2554)   

เกษตรกรจึงควรปลูกยางพาราในพื้นที่ที่เหมาะสมตาม

คําแนะนําของสถาบันวิ จัยยาง กรมวิชาการเกษตร โดยให

พิจารณาในเรื่องของดินและภูมิอากาศเปนปจจัยหลัก โดยเฉพาะ

สภาพพื้นที่ตองเปนพื้นที่ราบ แตถาเปนพื้นที่ลาดชันก็ไมควรเกิน 

35 องศา ถาความลาดชันเกิน 15 องศา จําเปนตองทําข้ันบันได

เพื่อปองกันตนยางพาราโคนลมไดงายดวยแรงลม พื้นที่ควรมี

ระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลไมเกิน 600 เมตร เพราะถาสูงเกิน 

จะทําใหการเจริญเติบโตลดลง นอกจากนี้ควรมีหนาดินลึกไมนอย

กวา 1 เมตร มีการระบายน้ําดี ไมมีชั้นหินหรือชั้นดินดาน ระดับนํ้า

ใตดินควรต่ํากวาระดับผิวดินมากกวา 1 เมตร ดินเปนดินรวน

เหนียวถึงดินรวนทราย และมีคาความเปนกรด-ดาง (pH) ระหวาง 

4.5-5.5 นอกจากนี้ ควรมีปริมาณนํ้าฝนเพียงพอไมนอยกวา 1,250 

มิลลิเมตรตอป และมีจํานวนวันฝนตกไมนอยกวา 120-150 วัน ตอ

ป (สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2543) 

การวิเคราะหดินเปนการตรวจสอบความอุดมสมบูรณของ

ดิน  โดยวัดส่ิงที่ตองการทราบจากดิน เชน ความเปนกรด-ดาง 

ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณธาตุอาหารที่มีอยูในดินในรูปที่

เปนประโยชนตอพืช เพื่อเปนการประเมินความอุดมสมบูรณของ

ดิน และแนะนําการใชปุยใหถูกตอง (นุชนารถ, 2550) 

ความเปนกรด-ดางของดิน (Soil pH)  ยางพาราสามารถ

เจริญเติบโตไดดีในดินที่มีคา pH ระหวาง 3.8-6.0 อยางไรก็ตาม

ความเปนกรด- ดาง ของดินที่เหมะสมสําหรับยางพาราอยูระหวาง 

4.-5.5 ความเปนกรดดางไมมีผลตอยางพาราโดยตรงแตมีผลตอ

ความสามารถในการละลายและควบคุมความเปนประโยชนของ

ธาตุอาหารพืชในดิน 

อินทรียวัตถุในดิน (Soil organic matter) เปนอินทรียสารใน

ดิน ประกอบดวยเศษซากพืชและซากสัตวในระยะตาง ๆ ของการ

เนาเปอยผุพัง รวมถึงจุลินทรียดินและสารสังเคราะหตาง ๆ ที่เกิด

จากกิจกรรมของ จุลินทรียดิน อินทรียวัตถุมีผลตอสมบัติทาง

กายภาพของดิน เชน ทําใหดินจับตัวเปนกอน เพิ่มชองวาในดินให

มีมากข้ึนลดการแนนทึบ ลดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดินอยาง
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ฉับพลัน ลดการระเหยน้ําจากหนาดิน นอกจากนี้ยังเปนตัวกลางใน

การปรับเปลี่ยนสมดุลของธาตุอาหารพืช (นุชนารถ, 2550) 

ยางพาราตองการธาตุอาหารในปริมาณที่แตกตางกัน ธาตุ

อาหารที่ยางพาราตองการมาก เรียกวาธาตุอาหารหลัก ไดแก 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ธาตุอาหารที่ตองการ

รองลงมาเรียกวาธาตุอาหารรองไดแก แคลเซียม แมกนีเซียม และ

กํามะถันสวนธาตุอาหารที่ตองการนอยแตขาดไมไดเรียกวาธาตุ

อาหารเสริม  ไดแก แมงกานิส สังกะสี เหล็ก ทองแดง โบรอน       

โมลิบดินับ และคลอรีน ถาหากธาตุอาหารเสริมไมเพียงพอพืชจะ

แสดงอาการขาดธาตุอาหาร (Deficiency Symptoms) แตถามีธาตุ

อาหารเสริมมากเกินไปพืชจะแสดงอาการเปนพิษ (Toxicity 

Symptoms) ในกรณีรุนแรงอาจทําไหยางพาราตายได (นุชนารถ, 

2550) 

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธของ

สมบัติดินทางเคมีที่มีผลตอการเจริญเติบโตของตนยางพาราระดับ

แปลงเกษตรกรชวงกอนเปดกรีด และอาจใชคาวิเคราะหเคมีสมบัติ

ของดินเปนแนวทางสําหรับการพัฒนาคําแนะนําการใชปุยเคมี

อยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเปนการตรวจสุขภาพและความ

สมบูรณของตนยางเบ้ืองตน  ในการปลูกสรางสวนสวนยางพารา

ในเขตปลูกยางใหมตอไป 

 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 การศึกษาความเปนกรดดาง (pH) ในดินท่ีระดับความลึก
ตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดใน เขตปลูกยาง
ใหม 
  ชั่ งดินที่ ผ่ึ งแห งและร อนผ านตะแกรงขนาด  2 
มิลลิเมตร ปริมาณ 10 กรัม ลงในบีกเกอร ขนาด 50 มิลลิลิตร แลว
เติมนํ้ากลั่น 10 มิลลิลิตร ใชแทงแกวคนเปนครั้งคราว ทิ้งไว
ประมาณ  30 นาที  เพื่ อใหทํ าปฏิกิ ริยากัน  หลังจากนั้นทํ า
สแตนดารดไดซพีเอชมิเตอร ดวยบัฟเฟอรโซลูชั่น พีเอช 7.0 และ 
4.0 กอนการวัดพีเอชของดิน แลววัดพีเอชของดินดวยพีเอชมิเตอร 
 

2.2 การศึกษาปริมาณอินทรียวัตถุในดินท่ีระดับความลึก
ตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดในเขตปลูกยาง
ใหม 
 ชั่ งตัวอยางดินซ่ึงบดและรอนผานตะแกรงขนาด  0.5 
มิลลิเมตร ประมาณ 0.500 – 2.000 กรัมใสลงในขวดชมพู ขนาด 
250 มิลลิลิตร บันทึกนํ้าหนักดินที่ใช (ถาปริมาณดินมีปริมาณ
อินทรียวัตถุมากจะใชตัวอยางดินนอย เชน ถาเปนดินเหนียวจะใช
ปริมาณ 1.0 กรัม ) จากนั้นเติมโพแทสเซียม ไดโครเมด 
(K2Cr2O7)  เขมขน 1.0 N ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงในขวดชมพูที่
บรรจุดินดวยโวลูมิตริก ปเปต แลวแกวงเบาๆ เพื่อใหดินและ
สารละลายผสมกัน  แลวเติมกรดซัลฟวริก (H2SO4) เขมขน 
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ตามลงไปโดยเร็ว แกวงเบาๆ ประมาณ 1-2 
นาที ใหนํ้ายาและดินผสมกันดีและไมมีเม็ดดินเกาะอยูขางขวด 

แลววางตั้งไวใหทําปฏิกิริยาเปนเวลา 30 นาที แลวเติมนํ้ากลั่นลง
ไป 15 มิลลิลิตร และหยดอินดิเคเตอร 0.025 M ออรโธ-ฟแนน
โทลีนไอรอนซัลเฟต ลงไป 3 หยด 
 Titrate soil suspension ดวยไอออนซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต 
(FeSO4.7H2O) ความเขมขน 0.5 N จนสีของsuspension เปลี่ยน
จากเขียวเปนนํ้าตาลปนแดง บันทึกปริมาตรของ ไอออนซัลเฟต
เฮปตะไฮเดรต (FeSO4.7H2O) ที่ใชในการไทเทรต ถาไทเทรต
ดวยไอออนซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (FeSO4.7H2O) มากเกินไป ให
เติมโพแทสเซียมไดโครเมด (K2Cr2O7) ลงไป 1 มิลลิลิตร แลว
ไทเทรตดวยไอออนซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (FeSO4.7H2O)  อีกครั้ง
จนถึงจุดยุติ  บันทึกปริมาตรไอออนซัลเฟตเฮปตะ ไฮเดรต 
(FeSO4.7H2O) และโพแทสเซียมไดโครเมด (K2Cr2O7) ที่ใช
ทั้งหมดทําแบลงคซ่ึงไมมีตัวอยางดินควบคูกันไปและบันทึก
ปริมาตร ของไอออนซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (FeSO4.7H2O) และ
โพแทสเซียม ไดโครเมด (K2Cr2O7) ไวเพื่อคํานวณหานอมอลิตี้ที่
แทจริงของไอออนซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (FeSO4.7H2O) ในกรณีที่
ตองใชไอออนซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต (FeSO4.7H2O) ในการ
ไทเทรตนอยกวา 2 มิลลิลิตร ควรทําการวิเคราะหใหมโดยลด
ปริมาณตัวอยางใหนอยลง 
 

2.3 การศึกษาปริมาณไนโตรเจนในดินท่ีระดับความลึกตางๆ 
ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดในเขตปลูกยางใหม  

 ชั่งตัวอยางดินที่ผานการอบแหง การบดละเอียด และ 
รอนผานตะแกรงขนาด 0.5 มิลลิเมตรแลวจํานวน 0.1 กรัม 
(บันทึกนํ้าหนักที่แนนอน) ใสในหลอดยอย เติม catalyst สําเร็จรูป 
2 กอนและ กรดซัลฟวริก (H2SO4) 15 มิลลิลิตรผสมใหเขากัน  
และทําแบลงค ควบคูกับตัวอยาง โดยใส catalyst 2 กอนลงไปใน
หลอดยอยที่ไมมีตัวอยางเดิม กรดซัลฟวริก (H2SO4) 15 มิลลิลิตร  
หลังจากนั้นนําไปยอยในเตายอยที่อุณหภูมิ 400 oC  จนกระทั่งได
สารละลายใสมีสีฟา ถามีเศษตัวอยางติดขางหลอดใหใชนํ้ากลั่นฉีด
เล็กนอย เพื่อใหเศษตัวอยางหลุดออก แลวตออีก 30 นาที  เม่ือ
ครบเวลานําหลอดยอยออกจากเตาตั้ง ทิ้งไวไหเย็น 
 นําหลอดยอยเขาเครื่องกลั่นที่ตั้งโปรแกรมการทํางาน
ไวเรียบรอยแลว เม่ือกลั่นเสร็จนําสารละลายที่ไดไปไทเทรตกับ
สารละลาย 0.1 N กรดไฮโดรคลอริค (HCI) จนกระทั่งสารละ
เปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีชมพู จดปริมาตร 0.1N กรดไฮโดรคลอริค 
(HCI) ที่ใชในการไทเทรต 
 

2.4 การศึกษาปริมาณฟอสฟอรัสในดินท่ีระดับความลึกตางๆ 
ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดในเขตปลูกยางใหม 
 ชั่งตัวอยางดินที่รอนผานตะแกรง 2 มิลลิเมตร จํานวน 
5 กรัม ใสในขวดชมพู ขนาด 125 มิลลิลิตร เติมนํ้ายาสกัด Bray 
no.II 50 มิลลิลิตร ปดปากขวด โดยใชจุกยาง เขยา 1 นาทีแลว 

นํามากรองทันทีผ านกระดาษกรองเบอร  5 เก็บ
สารละลายที่กรองใหไวหาฟอสเฟอรัส หลังจากนั้นดูดตัวอยางที่
กรองมา    5 มิลลิลิตร Murphy reagent 2 มิลลิลิตร และ 2.5% 
แอสครอบิค  แอซิด (Ascorbic acid) 1 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรให
เปน 25 มิลลิลิตร (สีของสารละลายจะเปนสีนํ้าเงิน) 
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 เตรียมชุดของสารละลายมาตรฐานใหมีความเขมขน 0 , 
0.2 , 0.4 , 0.6 , 0.8 และ 1.0 ppm โดยการปเปต 5 ppm เทากับ 
0 , 1 , 2 , 3 , 4 และ 5 มิลลิลิตร ตามลําดับ ใสขวดปริมาตรขนาด 
25 มิลลิลิตร เติม 2% กรดบอริค (H3BO3) 5 มิลลิลิตร Murphy 
reagent 2 มิลลิลิตร และ 2.5% แอสครอบิกแอซิด (Ascorbic 
acid) 1 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรใหเปน 25 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไวอยาง
นอย 10 นาที เพื่อใหเกิดสีอยางสมบูรณ (สีนํ้าเงินจะคงที่อยูได 24 
ชม.) วัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 870 นาโนเมตร โดย
ใชเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร (อางถึง WI-FTC-30)  
 

2.5 การศึกษาปริมาณโพแทสเซียมในดินท่ีระดับความลึก
ตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดในเขตปลูกยาง
ใหม  
 ชั่งดินขนาด 2.5 กรัม ใสขวดชมพูขนาด 250 มิลลิลิตร 
เติมสารละลายแอมโมเนียมอาซีเตท (Ammonium acetate 1 N 
50 มิลลิลิตร แลวปดจุกยาง เขยา 30 นาที หลังจากนั้นกรองดวย
กระดาษกรองเบอร 1 และนําสารละลายที่ไดไปวัดหาความเขมขน
โพแทสเซียมดวยเครื่อง AAS 
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1  การศึกษาความเปนกรดดาง (pH) ในดินท่ีระดับความลึก
ตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดใน เขตปลูกยาง
ใหม 

จากการศึกษาความเปนกรดดาง (pH) ในดินที่ระดับ
ความลึกตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดใน เขตปลูกยาง
ใหม จํานวน 5 แปลง ที่ระดับความลึกตางๆ ไดผลการศึกษา ดัง
รูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1 
 

จากรูปที่ 1 แสดงความเปนกรดดาง (pH) ในดินที่ระดับ
ความลึกตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดใน เขตปลูกยาง
ใหม พบวาคา pH ของท้ัง 5 แปลง มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 5.27 – 
8.20 โดยพบวาในแตละจุดที่ทําการเก็บตัวอยางดิน ระดับความลึก
ไมไดสงผลใหความเปนกรดดางแตกตางกัน 

3.2 การศึกษาปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM) ในดินท่ีระดับ
ความลึกตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดใน เขต
ปลูกยางใหม 

จากการศึกษาปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM) ในดินที่
ระดับความลึกตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดใน เขต
ปลูกยางใหม จํานวน 5 แปลง ที่ระดับความลึกตางๆ ไดผล
การศึกษา ดังรูปที่ 2 

 
รูปท่ี 2 

 

จากรูปที่ที่ 2 แสดงปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM) ในดิน
ที่ระดับความลึกตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดใน เขต
ปลูกยางใหม พบวาปริมาณอินทรียวัตถุ (%OM) ของท้ัง 5 แปลง 
มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 0.41 – 1.52 โดยพบวาในจุด B3 และจุด E3 
ที่ทําการเก็บตัวอยางดิน มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงกวาจุดอื่นๆ 
 

3.3  การศึกษาปรมิาณไนโตรเจน (%N) ในดินท่ีระดับความ
ลึกตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดใน เขตปลูกยาง
ใหม 

จากการศึกษาปริมาณไนโตรเจน (%N) ในดินที่ระดับ
ความลึกตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดใน เขตปลูกยาง
ใหม จํานวน 5 แปลง ที่ระดับความลึกตางๆ ไดผลการศึกษา ดัง
รูปที่ 3 

 
รูปท่ี 3 

 

3.4 การศึกษาปริมาณฟอสฟอรัส (ppm) ในดินท่ีระดับความ
ลึกตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดใน เขตปลูกยาง
ใหม 

จากการศึกษาปริมาณฟอสฟอรัส (ppm) ในดินที่ระดับ
ความลึกตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดใน เขตปลูกยาง
ใหม จํานวน 5 แปลง ที่ระดับความลึกตางๆ ไดผลการศึกษา ดัง
รูปที่ 4 
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รูปท่ี 4 
 

จากรูปที่ 4 แสดงปริมาณฟอสฟอรัส (ppm) ในดินที่
ระดับความลึกตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดใน เขต
ปลูกยางใหม พบวาปริมาณฟอสฟอรัส (ppm) ของท้ัง 5 แปลง มี
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.22 – 50.32 ppm โดยพบวาตัวอยางดินจาก
แปลง B มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงกวาจุดอื่นๆ 
 

3.5 การศึกษาปริมาณโพแทสเซียม (ppm) ในดินท่ีระดับ
ความลึกตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดใน เขต
ปลูกยางใหม 

จากการศึกษาปริมาณโพแทสเซียม (ppm) ในดินที่
ระดับความลึกตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดใน เขต
ปลูกยางใหม จํานวน 5 แปลง ที่ระดับความลึกตางๆ ไดผล
การศึกษา ดังรูปที่ 5 

 
รูปท่ี 5 

 

จากรูปที่ 5 แสดงปริมาณโพแทสเซียม (ppm) ในดินที่
ระดับความลึกตางๆ ในแปลงยางพาราชวงกอนเปดกรีดใน เขต
ปลูกยางใหม พบวาปริมาณโพแทสเซียม (ppm) ของทั้ง 5 แปลง 
มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.40 – 20.85 ppm โดยพบวาตัวอยางดิน
จากแปลง B มีปริมาณโพแทสเซียมสูงกวาจุดอื่นๆอยูระหวาง 
5.27 – 8.20, ปริมาณอินทรียวัตถุ (%) มีคาอยูระหวาง 0.41 – 
1.52, ปริมาณไนโตรเจน (%) มีคาอยูระหวาง 0.007 – 0.049, 
ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm) มีคาอยูระหวาง 4.22 – 50.32 และ
ปริมาณโพแทสเซียม (ppm) มีคาอยูระหวาง 3.40 – 20.85 

 
4. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 

  จากการศึกษาทําการเก็บตัวอยางดินในสวนยางพารา 
จํานวน 5 แปลง เก็บตัวอยางดินจํานวน 3 คร้ัง ในเดือนตุลาคม ถึง
เดือนธันวาคม จากการทดลองวิเคราะหคาความเปนกรด ดาง มี

คาอยูระหวาง 5.27 – 8.20, ปริมาณอินทรียวัตถุ (%) มีคาอยู
ระหวาง 0.41 – 1.52, ปริมาณไนโตรเจน (%) มีคาอยูระหวาง 
0.007 – 0.049, ปริมาณฟอสฟอรัส (ppm) มีคาอยูระหวาง 4.22 – 
50.32 และปริมาณโพแทสเซียม (ppm) มีคาอยูระหวาง 3.40 – 
20.85  
  การเจริญเติบโตที่ เพิ่มข้ึนกับปริมาณอินทรียวัตถุและ
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส พบวาการเจริญเติบโตที่เพิ่มข้ึนกับปริมาณ
อินทรียวัตถุและปริมาณธาตุฟอสฟอรัสไมมีความสัมพันธกัน 
เน่ืองจากคาอินทรียวัตถุโดยเฉลี่ยในแตละกลุมมีคาตั้งแต 0.41-
1.52% ถือเปนคาในระดับที่ปานกลางถึงเหมาะสม ในทํานอง
เดียวกันปริมาณฟอสฟอรัสโดยเฉลี่ยในแตละกลุมมีคาตั้งแต 4.22-
50.32 ppm เปนคาในระดับที่เหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาว
ของนุชนารถ (2550) กลาววาฟอสฟอรัสเปนธาตุที่ยางพารา
ตองการไมมากนัก และดินปลูกสวนใหญก็มีเพียงพอ จากการใส
หินฟอสเฟตในชวงกอนปลูก  จึง มักไมพบอาการขาดธาตุ
ฟอสฟอรัส  
 การเจริญเติบโตที่เพิ่มข้ึนกับความเปนกรด-ดาง พบวามี
คาเฉลี่ยอยูระหวาง 5.27 – 8.20  แตจากการศึกษารายงานของ
สุทัศน และสมยศ (2542) กลาวไววาความเปนกรด-ดางของดิน ที่
ยางพาราชอบนั้นดินควรมีความเปนกรด ที่คา pH ประมาณ 4.5-5 
เน่ืองจากดินดางมีโซเดียมมาก ทําใหดินแนนทึบ การระบายน้ําไม
ดี จึงทําใหกระบวนการทาง metabolism ของตนยางไมปกติ 
(คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2530) 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

  จากผลจากการศึกษานี้แนะนําใหแปลงยางพาราที่ดิน มี คา 
pH สูงกวา 6 (โดยเฉพาะแปลงยางที่ดินมีปริมาณดินเหนียวสูง) 
ควรที่จะปรับสภาพดินใหเปนกรดมากขึ้นโดยการใสผงกรด
กํามะถัน เพื่อเปลี่ยนโซเดียมคารบอเนต และโซเดียมคลอไรดให
เปนโซเดียมซัลเฟต ซ่ึงเปนพิษตอพืชนอยกวาพวกแรก จึงจะทํา
ใหกระบวนการตาง ๆ ของตนยางดําเนินไปไดเปนปกต ิ
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บทคัดยอ  
 

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคา Carbon โ
Footprint ในสวนยางพาราที่มีอายุยางพารา 1-7 ป  ผลการศึกษา
พบวา กิจกรรมของในแตละชวงอายุมีไมเทากัน โดยในชวงอายุ 0-3 
ป มีการดูดซับคารบอนไดออกไซด 4.4606 ตันตอไร มีการปลอย
คารบอนไดออกไซด 1.5455 ตันตอไร ชวงอายุ 3-5 ป มีการดูดซับ
ค า ร บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด  8 . 8 7 9 6  ตั น ต อ ไ ร  มี ก า ร ป ล อ ย
คารบอนไดออกไซด 1.5543 ตันตอไร และชวงอายุ 5-7 ป มีการดูด
ซับคาร บอนไดออกไซด  3 6 . 1 82  ตั นต อ ไ ร  มี ก า รปล อย
คารบอนไดออกไซด 1.5597 ตันตอไร  แนวโนมของการดูดซับ
คารบอนไดออกไซดจะเพ่ิมข้ึน เ น่ืองจากตนยางพารามีการ
เจริญเติบโตมากขึ้น สวนการปลอยคารบอนออกไซดมีแนวโนมคงที่
เน่ืองจากกิจกรรมที่ปลอยคารบอนไดออกไซด  มีปริมาณคงที่เม่ือ
ทําการเปรียบเทียบผลตางระหวางปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ดูด
ซับและปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมา พบวามีคาเปน
บวกและมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ 
 

1. บทนํา 
 

โลกรอนข้ึน เปนความจริงที่ทุกคนจําตองตระหนักและชวยกัน
รับมืออยางจริงจังและจริงใจ เน่ืองจากการลดภาวะโลกรอนจะตอง
อาศัยความรวมมือจากพลเมืองของโลกทุกคน ในการชวยกันลด
ภาระใหกับโลกปจจุบัน 

Carbon Footprint (CF) เปนคาทางวิทยาศาสตรที่คํานวณ
ปริมาณการปลดปลอยแกสเรือนกระจกจากผลิตภัณฑหรือกิจกรรม
ตางๆสูบรรยากาศโดยคํานวณออกมาในรูปคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาซึ่งการวัดการปลดปลอยแกสเรือนกระจกมีทั้งทางตรงและ
ทางออมการปลอยแกสทางตรงเปน   

การวัดปริมาณแกสเรือนกระจกที่ปลอยออกมาจากกิจกรรมที่
เกิดข้ึนโดยตรงเชนการเผาไหมของเชื้อเพลิงรวมถึงการใชพลังงาน
ในครัวเรือนและยานพาหนะสวนการวัดทางออมเปนการวัดปริมาณ
แกสเรือนกระจกจากผลผลิตหรือผลิตภัณฑที่เราใชโดยคํานวณ
รวมทั้งกระบวนการผลิตตั้งแตกระบวนการไดมาซึ่งวัตถุดิบการ
เพาะปลูกการแปรรูปการขนสงการใชงานรวมไปถึงกระบวนการ
จัดการซากผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑหลังการใชงานเรียกไดวา
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA: Life Cycle Assessment) 

สวนในภาคเกษตรกรรม ก็สามารถเกิด Carbon Footprint ได
เชนเดียวกันเพียงแตอาจจะนอยกวาภาคอุตสาหกรรม แมกระทั่งใน
การทําสวนยางพารานั้นนับตั้งแตการเตรียมดิน จนถึงการผลิตยาง
แผนมีการใชพลังงานและเกิดแกสคารบอนไดออกไซดมากมาย ซ่ึง
เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนดวย แตทวาการปลูกยางพารา

น้ัน ก็ชวยดูดซับปริมาณคารบอนไดออกไซดจากกระบวนการผลิต
ยางไดเชนกัน 

ปาไมมีบทบาททั้งในดานการกักเก็บ (Sink) และปลดปลอย 
(Source) กาซคารบอนไดออกไซดการกักเก็บหรือดูดซับคารบอน 
ไดออกไซดจะผานกระบวนการสังเคราะหแสงซ่ึงตนไมจะนํากาซ
คารบอนไดออกไซดมาใชในการสรางอาหารและเพิ่มผลผลิตมวล
ชีวภาพในขณะที่การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดกลับสูชั้น
บรรยากาศของตนไมจะผานกระบวนการหายใจการตายการยอย
สลายตนไมจะกักเก็บคารบอนไวในสวนของลําตนรากกิ่งและใบใน
รูปของมวลชีวภาพในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงหากมีผลผลิตมวลชีวภาพ
เพิ่มข้ึนพื้นที่น้ันก็จะมีการกักเก็บคารบอนตามผลผลิตมวลชีวภาพที่
เพิ่มข้ึนในทางกลับกันหากพื้นที่ น้ันมีผลผลิตมวลชีวภาพลดลง
เน่ืองจากมีการตัดไมนําออกมาใชประโยชนพื้นที่น้ันก็จะมีการกัก
เก็บคารบอนตามผลผลิตมวลชีวภาพลดลงปจจัยหลักของการดูด
ซับกาซนี้ก็คือใบของพืชโดยใบมีบทบาทในการดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซดมากที่สุดดวยกระบวนการสังเคราะหแสงอีก
ปจจัยหน่ึงที่เกี่ยวของกับการดูดซับคือปริมาณนํ้าที่พืชดูดข้ึนมาดวย
นอกจากนี้ก็ข้ึนอยูกับปริมาณความเขมของแสงอาทิตยอีกดวยทั้งน้ี 

ความสามารถในการดูดซับคารบอนไดออกไซดในพื้นที่ปาไม
ข้ึนอยูกับชนิดของตนไมแตละชนิดการกักเก็บคารบอนในหนวยวัด
แบบเทียบเทามีหนวยวัดเปน kg equivalent 

 

งานวิจัยชิ้นน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาปริมาณ Carbon 
Footprint ของการทําสวนยางพารา และเปรียบเทียบกับคาการดูด
ซับปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดของสวนยางพารา 

กาซเรือนกระจก 
อายุในชั้น
บรรยากาศ 

(ป) 

ศักยภาพในการทาํให
เกิดภาวะโลกรอน 

(เทาของ
คารบอนไดออกไซด) 

คารบอนไดออกไซด   200 - 450 1 
มีเทน 11 21 

ไนตรัสออกไซด  120 310 
ไฮโดรฟลูออโร

คารบอน  
2-19 

140-11,700 

เปอรฟลูออโรคารบอน  
มากกวา 
1,000  

6,500-9,200 

ซัลเฟอรเฮกซะ
ฟลูออไรด  

3,200 
23,900 
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2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
2.1 ศึกษาปริมาณคารบอนไดออกไซดทั้งหมด  

ศึกษาดวยวิธีการ Cradle to Grave เปนการประเมินการ
ปลอยกาซเ รือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ ซ่ึง
ครอบคลุมตั้งแตกระบวนการไดมาซึ่งวัตถุดิบ การผลิต การขนสง
และกระจายสินคา การใชงาน และการกําจัดซากผลิตภัณฑ โดยมี
ข้ันตอน ดังน้ี 

1. สํารวจวิธีการทําสวนยางโดยการสอบถามจาก
เกษตรกรผูทํายางพาราใน อ. หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี จากสวน
ยางที่มีเน้ือที่ 2 ไรข้ึนไป และคนควาจากแหลงขอมูลตางๆเพื่อ
วิเคราะหกิจกรรมตางที่ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  

2. บันทึกขอมูลที่ไดและจําแนกประเภทของกิจกรรม
ตางๆ เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 

3. บันทึกขอมูลพื้นฐานของตนยางพารา ขนาด ความสูง 
และมวลของสวนตางๆ ของตนยางพารา โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
ตามหลักสถิติ คือการสุมอยางงาย จํานวนรอยละ 30 ของจํานวน
ตนยางพาราทั้งหมดในพื้นที่ที่ศึกษา 

4. นําขอมูลมาวิเคราะหการคํานวณปริมาณกาซคาร 
บอนไดออกไซดที่ปลอยออกมา 
 นําขอ มูลที่ศึกษาได ไปคํานวณหาปริมาณกาซ
คารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมาในการทําสวนยาง โดยใชสูตร
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด = Activity Data × Emission 
Factor โดย Activity Data คือ ขอมูลปริมาณกิจกรรมที่กอใหเกิด
การปลอยกาซเรือนกระจก 

Emission Factor คือคาคงที่ที่ใชเปลี่ยน Activity data 
ใหเปนคาปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งคา Factor สามารถ
เทียบไดจากตารางแสดงคา Factor ในการปลอยกาซคารบอนได 
ออกไซดของผลิตภัณฑ 
 แปลงคาปริมาณกาซเรือนกระจกใหอยู ในรูปกาซ
คารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยการนําไปคูณกับคาศักยภาพใน
การทําใหโลกรอนของกาซเรือนกระจกแตละชนิด 
 แปลงคากาซคารบอนไดออกไซดเทียบเทาอยูในหนวย
กิโลกรัม หรือตัน 
 

2.2 การคํานวณปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่กักเก็บนําขอมูล
ที่ศึกษาไดคํานวณปริมาณคารบอนไดออกไซดที่กักเก็บไว 

คํานวณปริมาณคารบอนเก็บกักของตนไมโดยใชสมการ
แอลโลเมตรี ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงปริมาณคารบอนเก็บกักของตนไมโดยใช 
   สมการแอลโลเมตรี 
การกักเก็บคารบอน 

(กก./ตน) 
สมการ R2 

ลําตน (CS) CS = 0.03860 (DBH2H) 0.8341 0.97 
กิ่ง (CB) CB = WT - WS -WL - 
ใบ (CL) CL = 0.000004 (DBH2H) 1.4986 0.91 
ราก (CR) CR = 0.00023 (DBH2H) 1.269 0.95 

รากฝอย (Cr) Cr = 0.00109 (DBH2H) 1.0296 0.92 
เหนือพื้นดิน (CT) CT = 0.00230 (DBH2H) 1.2046 0.95 

แหลงที่มา : การกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพของพรรณไมบางชนิดที่ปลูก ณ 
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอนัเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร  
หมายเหตุ :  DBH คือ เสนผาศูนยกลางเพียงอก (เซนติเมตร) H คือ ความสูง 
(เมตร) 
 

2.3  เปรียบเทียบปริมาณรวมของคารบอนไดออกไซดที่ยางพารา
ดูดซับกับปริมาณรวมของคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมาจาก
การทําสวนยางพารา 

สรางแผนภูมิเปรียบเทียบปริมาณรวมของคารบอนได 
ออกไซดที่ยางพาราดูดซับกับปริมาณรวมของคารบอนไดออกไซด
ที่ปลอยออกมาจากการทําสวนยางพารา 

 
3. ผลการทดลอง 
 

 จากการลงสํารวจพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกร     
อ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี พบวา การทําสวนยางพารานั้นมี
หลายกิจกรรม ตั้งแตการปรับพื้นที่ การขุดหลุมหรือแมกระทั่งการ
ดูแลรักษาตนยาง ในการศึกษาจะแบงกิจกรรมที่ศึกษาออกเปน 2 
กลุม ดังน้ี 
 

กลุมท่ีดูดซับคารบอนไดออกไซด (Carbon Credit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 การดูดซับแกสคารบอนไดออกไซดเฉลี่ยใน 
3 ชวงอายุ ตามจํานวนพื้นที่ปลูกพื้นที่ อ.หนองหญาปลอง 

จ.เพชรบุรี (ตัน) 
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กลุมท่ีปลอยคารบอนไดออกไซด 

 
 

รูปท่ี 2  ปริมาณคารบอนไดออกไซดเฉลี่ยสะสมที่ปลดปลอยจาก
การทําสวนยางพาราอ.หนองหญาปลอง จ.เพชรบุรี (ตัน/ไร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3  การเปรียบเทียบปริมาณรวมของคารบอนไดออกไซดที่
ยางพาราดูดซับกับปริมาณรวมของคารบอนไดออกไซดที่ปลอย

ออกมาจากการทําสวนยางพารา อ.หนองหญาปลอง  
จ.เพชรบุรี (ตัน/ไร) 

 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

จากการศึกษา พบวาจํานวนกิจกรรมของในแตละชวง
อายุไมเทากันโดยในชวงอายุ 0-3 ป มีการดูดซับคารบอนได 
ออกไซด 4.4606 ตันตอไร มีการปลอยคารบอนไดออกไซด 1.5455 
ตันตอไร ชวงอายุ 3-5 ป มีการดูดซับคารบอนไดออกไซด 8.8796 
ตันตอไร มีการปลอยคารบอนไดออกไซด 1.5543 ตันตอไร และ
ชวงอายุ 5-7 ป มีการดูดซับคารบอนไดออกไซด 36.182 ตันตอไร 
มีการปลอยคารบอนไดออกไซด 1.5597 ตันตอไร แนวโนมของการ
ดูดซับคารบอนไดออกไซดจะเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากตนยางพารามีการ
เจริญเติบโตมากขึ้น สวนการปลอยคารบอนออกไซดมีแนวโนมคงที่ 
เน่ืองจากกิจกรรมที่ปลอยคารบอนไดออกไซด มีปริมาณคงที่ เม่ือ
ทําการเปรียบเทียบผลตางระหวางปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ดูด
ซับและปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมา พบวามีคาเปน

บวกและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ ถึงแมวาในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี เปนพื้นที่ปลูกยางพาราพื้นที่ ใหมๆ ทําใหอายุของ
ยางพาราที่ลงพื้นที่สํารวจยังไมมากนัก (ไมเกิน 7 ป) แตคณะผูวิจัย
ไดวิเคราะหและแสดงใหเห็นจากขอมูลเบ้ืองตนวา แนวโนมของ
อัตราการดูดซับคารบอนไดออกไซดมีสูงข้ึนกวาอัตราการปลอย
คารบอนไดออกไซดอยางชัดเจน ยอมเปนขอบงชี้ไดวาการทําสวน
ยางพารานอกจากเกษตรกรจะไดประโยชนจากความเปนพืช
เศรษฐกิจที่มีประโยชนในทุกสวนของตนยางพาราแลว ยังสามารถ
ชวยลดปญหาภาวะโลกรอนไดอีกดวย นอกจากนี้ ในอนาคต
เกษตรกรชาวสวนยางอาจขาย Carbon Credit ไดอีกดวย  
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

 1. พื้นที่ที่คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจ เปนพื้นที่ที่ปลูก
ยางพารามาไมเกิน 7 ป แตมีการเปดกรีดและทําแผนบางแลว ทํา
ใหผูวิจัยไมมีขอมูลอายุของยางพาราที่มากกวานี้ ทําใหอาจไดขอมูล
ที่ไมครอบคลุมเทาที่ควร ในอนาคตอาจทําการขยายพื้นที่ที่
ทําการศึกษาออกไปอีก 
 2. ขอมูลที่ไดจากการลงสํารวจและวิเคราะหน้ี ไมไดรวม
ไปถึงการใชชีวิตของเกษตรกร รวมไปถึงสัตวเลี้ยงของเกษตรกร 
ซ่ึงอาจมีผลตอปริมาณคารบอนไดออกไซดที่ปลอยออกมาบางสวน  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากโครงการ
ยุววิจัยยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ขอขอบพระคุณ อาจารยศลิดดาจุติ เวช และอาจารยธวัชชัย  
สุวรรณวงศ อาจารยที่ปรึกษาทั้งสองทาน ที่กรุณาใหคําปรึกษา 
ขอเสนอแนะตลอดจนแนวคิดตางๆ ในงานวิจัยฉบับน้ีตลอดจน
ไดรับความเอื้อเฟออุปกรณและสถานที่จากกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 
 
เอกสารอางอิง 
 

[1] กระทรวงเกษตรและสหกรณ. โครงการจัดทําขอมูลเชิงพื้นที่
ยางพารา ป 2553. การสํารวจขอมูลระยะไกลและเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิสนเทศ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2554. 
 

[2] ณัฐพล ไกรเดช. การดูดซับคารบอนไดออกไซดของตน
ยางพารา.  เอกสารประชุมวิชาการยางพารา “รวมพลังวิจัย 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยางไทยอยางยั่งยืน”. 2552 
 

[3] ทีมบรรณธิการ.  Carbon credits เดอะรับเบอร อินเตอรเนชั่น
แนล: เพื่อธุรกิจยาง พลาสติกและ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ. ปที่ 10 
เลขที่ 11 ฉบับเดือน พฤศจิกายน. 2551. 
 

[4] พิชชาทร เรืองเดช. ความสามารถในการดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซดของพันธุไมปาชายเลนบางชนิดภายใตสภาพ
นํ้าเสีย บริเวณแหลมผักเบ้ีย จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธปริญญา
โท. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2545. 
 



- 196 - 
 

[5] สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ. ขอมูลวิชาการยางพารา 2555.  
 

[6] โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2555. 
 

[7] สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ยุทธศาสตร CDM การ
แกปญหาภาวะเรือนกระจกอยางมีสวนรวม. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย. 2547. 
 

[8] อารักษ จันทุมา. บทบาทของยางพาราตอสภาพแวดลอม. 
ศูนยวิจัยยางฉะเชงิเทรา ผลงานวิจัยและพัฒนายางพารา ป 2537-
2549. 
 

 [9] SastthornYoosuk. Carbon Sinks In Rubber Plantation Of 
Klaeng District, RayongProvince,Thailand [M.S. Thesis in 
Technology of Environmental  Management].NakornPathom: 
Faculty of Graduate Studies, Mahidol University; 2005. 
[10] กาซเรือนกระจก. สํานักวิชาการพลังงานภาค 2 กระทรวง
พลังงาน. [ระบบออนไลน.] แหลงที่มา : http://www.region/.m-
energy.go.th/ [15พฤศจิกายน 2555]. 
 

[11] การคํานวณคารบอนฟุตพร้ินท. [ระบบออนไลน] แหลงที่มา :   
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/filedownload/1326726600-
10.pdf.(16 ธันวาคม 2555.) 
 

[12] การคํานวณคารบอนเครดิต. [ระบบออนไลน] แหลงที่มา : 
http://www.dnp.go.th/watershed/knowledge_files/CO_Phupan.p
df.(28 ธันวาคม 2555.) 
 

[13] การปลูกยางพารา. [ระบบออนไลน]. แหลงที่มา : 
http://www.prd.go.th/download/article/article_20120807125115.
pdf.(28 ธันวาคม 2555.) 
 

[14] ยางพารากับภาวะโลกรอน.  ระบบออนไลน].  แหลงที่มา : 
http://www.rubber.co.th/web/files/article/%E0.(28 ธันวาคม 
2555.) 
 

[15] Carbon Footprint Calculator 1.1 (ออนไลน). แหลงที่มา : 
http://www.itexchanges.com/1039/12/Carbon-Footprint-
Calculator-11.html (5 มกราคม 2556.) 
 



- 197 - 
 

สารยับยั้งการแข็งตวัของน้ํายางพาราดวยสมุนไพร 
 

ณัฐพล  กลิ่นพุฒ*, มนัส  สิทธิโชคธรรม, กมลพรรณ  แจมแจง, ศวิตา วิสุทธิแพทย และสุชีราภรณ พลเสน 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  

*Email: nattapornkung@gmail.com  
 

บทคัดยอ  
 

นํ้ายางเสียสภาพเกิดจากจุลินทรียที่อยูในนํ้ายางกิน
สารอาหารที่อยูในนํ้ายาง ทําใหนํ้ายางบูดเนา อนุภาคของน้ํายางจึง
จับตัวกันเปนกอน การรักษาสภาพน้ํายางใช NH3 , CH2O เปนตน  
สมุนไพรไทยในทองถ่ินถูกนํามาใชตัวยับยั้งจุลินทรีย ผลการศึกษา
พบวา มีจุลินทรียแยกออกมาได 3 กลุม คือ Corynebacterium , 
Neisseria และ Bacillus  กลุม Corynebacterium มีชนิดที่กอให 
เกิดกรดแลกติก  การใชสารสกัดจากพืชสมุนไพร 5 ชนิด ไดแก
สะเดา ขิง กระเทียม ตะไคร และใบชะพลู พบวา สารสกัดจากใบ
ชะพลูและตะไครสามารถยับยั้งเชื้อ กลุม Corynebacterium ไดที่ 
Clear zone ขนาด 3.5 และ 3 เซนติเมตรตามลําดับ และความ
เขมขนต่ําสุดของสารสกัดใบชะพลู คือ 1:16 และรองลงมาคือสาร
สกัดจากตะไคร โดยใชความเขมขนต่ําสุด คือ 1:2   
 
คําสําคัญ : Paper disc diffusion, Clear zone 
 
1. บทนํา 
 

        ยางพารากลายเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยไป
แลว เน่ืองจากผลิตภัณฑจากตนยางพารา สามารถทํารายไดการ
สงออกเปนอันดับสองของประเทศ และมีการสงออกยางธรรมชาติ
มากเปนอันดับหน่ึงของโลก ในการซื้อขายน้ํายางสดนั้นตองใชเวลา
ในการเก็บใหไดปริมาณนํ้ายางที่มากพอและการที่จะนําน้ํายางผาน
กระบวนการแปรรูปตองใชเวลานาน ทําใหนํ้ายางเสียสภาพ อันเกิด
จากจุลินทรีย ที่อยูในนํ้ายางกินสารอาหารที่อยูในนํ้ายาง เชน 
โปรตีน นํ้าตาล เปนตน  

หลังจากจุลินทรียกินอาหารเขาไป จะเกิดปฏิกิริยาการ
ยอยสลายเปนกรดแลกติกและแกสชนิดตางๆ เชน CO2   CH4 เปน
ตน เกิดเปนกลิ่นเหม็นและเร่ิมบูดเนา คา pH ของนํ้ายางจึงมีสภาพ
เปนกรดสูง ทําใหอนุภาคของน้ํายางจับตัวกันเปนเม็ดเล็กๆและจับ
ตัวเปนกอน ที่ใหญข้ึน นํ้ายางจึงสูญเสียสภาพ สงผลตอรายไดของ
เกษตรกรผูทําสวนยางเปนอยางมาก  

ในการผลิตและแปรรูปยางระดับชุมชนและอุตสาหกรรม 
จึงมีการใสสารเคมีลงในนํ้ายางเพื่อรักษาสภาพน้ํายางใหคงสภาพ
เปนของเหลว โดยจะเรียกสารเคมีเหลาน้ีวา สารปองกันการจับตัว 
(Anticoagulant) ไดแก NH3 CH2O เปนตน สารเหลานี้จะสามารถ
ทําลายจุลินทรียในนํ้ายางได แตมีราคาสูง ทั้งยังมีผลตอสภาพน้ํา
ยาง และเม่ือใชในปริมาณที่มากๆ ทําใหเกิดการคละคลุงในอากาศ 
อันเปนอันตรายตอสุขภาพและเกิดผลเสียตอระบบตาง ๆ ของ
รางกาย อันกอใหเกิดโรคมะเร็งและอาจถึงข้ันเสียชีวิตได   

การใชสมุนไพรที่ มีอยูมากในทองถ่ินเปนตัวยับยั้ ง
จุลินทรีย  ทําใหสามารถรักษาสภาพน้ํายางและเปนการแกปญหาที่

ตนเหตุ  ในดานการซื้อขายน้ํายางสด จะทําใหเกษตรกรลดตนทุน
ในการรักษาสภาพน้ํายาง ประหยัดเวลา และสามารถนําน้ํายางไป
แปรสภาพเปนผลิตภัณฑไดหลากหลายขึ้น  
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 การแยกเชื้อจากน้ํายางพาราใหบริสุทธิ์ 
ดูดนํ้ายางพาราดวย Micropipette ปริมาตร 1 ml. หยด

ลงในหลอดทดลองที่มี NaCl   0.85 % 9 ml. เขยาใหเขากันดวย
เครื่อง Vortex เพื่อเจือจางความเขมขนใหเจือจางเปน 10 เทา 100 
เทา 1000 เทา ตามลําดับ ทําการดูดนํ้ายางแตละความเขมขน ลง
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA แลวทําการ Spread plate โดยแตละความ
เขมขนจะทําการ Spread plate จํานวน 2 เพลท บมไวที่อุณหภูมิ 
หองเปนเวลา 2 วัน สังเกตเชื้อที่บมไวในแตละเพลท ทําการเลือก
เชื้อที่มีลักษณะโคโลนีเหมือนกันในแตละเพลท แยกเชื้อใหบริสุทธิ์
ดวยเทคนิค Streak plate ลงบนเพลทอาหารเลี้ยงเช้ือเพลทใหม
ลักษณะโคโลนีละ 2 เพลท บมไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 2 วัน 
สังเกตเชื้อแตละเพลทวาบริสุทธิ์หรือไม เม่ือเชื้อบริสุทธิ์แลว ทําการ
เก็บเชื้อใน NA Slant เพื่อเก็บไวใชในการวิเคราะหข้ันตอไป 

 

2.2 ระบุชนิดของเชื้อจุลินทรีย 
          เม่ือไดเชื้อที่บริสุทธิ์ แลวนําเชื้อที่ไดไปทําการยอมแกรม 
สองใตกลองจุลทรรศนดวยวิธีการยอมแกรม เพื่อดูการเรียงตัวและ
ลักษณะของจุลินทรีย และจําแนกชนิดของแบคทีเรียวาเปนแกรม
บวกหรือแกรมลบ ทดสอบการสรางเอนไซมคะตะเลสของจุลินทรีย 
โดยการหยดสารละลาย Hydrogen peroxide เพื่อระบุสายพันธุของ
จุลินทรีย โดยการหยดที่รอยสเมียร ถาเกิดฟองแก็ส จะเปนบวก
เปรียบเทียบลักษณะจุลินทรียที่พบกับ Bergey’s manual  
 

2.3pศึกษาสมุนไพรและความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้บ
เชื้อจุลินทรีย 
 จากการทดลองขางตนทําใหพบวามีจุลินทรียที่สามารถ
แยกออกมาได 3 ชนิด คือ Bacillus Corynebacterium  และ 
Neisseria  ซ่ึงจะใหความสําคัญกับจุลินทรียชนิด Corynebac 
terium  เพราะวาเปนจุลินทรียที่ผลิตกรดแลกติก และปลอยออกมา
ทําใหนํ้ายางพาราแข็งตัว และศึกษาหาสมุนไพรที่สามารถยับยั้ง
จุลินทรียชนิดน้ีได ผูจัดทําจึงหาขอมูล และทําการทดลองใชสาร
สกัดของ กระเทียม นํ้ามันสะเดา ใบชะพลู และตะไคร โดยการ
ทดลองครั้งน้ีใชเทคนิค Paper disc diffusion method เพื่อ
เปรียบเทียบขนาดของ Clear zone ที่เกิดข้ึนของสมุนไพร   แตละ
ชนิด และนําเอาสารสกัดจากสมุนไพรที่สามารถยับยั้งไดดีที่สุด 2 
ตัวแรก มาทําเทคนิค Paper disc diffusion method โดยใชความ
เขมขน 1:2 , 1:4 , 1:8 , 1:16 และ 1:32 เพื่อเปรียบเทียบขนาด
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ของ Clear zone ที่เกิดข้ึนของสมุนไพรทั้งสองชนิดและความ
เขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได 
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1 การแยกเชื้อจากน้ํายางพารา 
หลังจากแยกเชื้อนํ้ายางพารา ดวยเทคนิค Streak plate 

พบโคโลนีของจุลินทรีย 3 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 โคโลนีมีสีเหลือง
ทึบ ขนาด 0.1 มิลลิเมตร โคโลนีขุนเหลืองไมเปนมันวาว ใช
สัญลักษณแทนลักษณะที่ 1 วา J1 สวนลักษณะที่ 2 พบวา โคโลนีมี
สีขาวทึบ ขนาด 0.3 มิลลิเมตร โคโลนีขุนขาว เปนมันวาว ใช
สัญลักษณแทนลักษณะที่ 2 วา J2 และลักษณะที่ 3 พบวา โคโลนีมี
สีขาวใส ขนาด 0.2 มิลลิเมตร โคโลนีใส เปนมันวาว ใชสัญลักษณ
แทนลักษณะที่ 3 วา J3 ดังแสดงในรูป  

 
 
     
 
                                     
 
  รูปท่ี1 ลักษณะโคโลนีของแบคทีเรียที่แยกไดจากน้ํายางพารา 

           ก. สีเหลืองทึบ (J1) ข. สีะขาวทึบ (J2) ค. สีขาวใส (J3) 
 

3.2 ระบุชนิดของเชื้อจุลินทรีย  
จากการยอมแกรมแบคทีเรียทั้ง 3 ลักษณะ พบวา 

ลักษณะ J1 ยอมติดสีมวง แสดงแกรมบวก รูปทอน ทดสอบคะ
ตะเลสเกิดฟอง อยูในกลุม Corynebacterium , Bacillus  สวน
ลักษณะ J2 ยอมติดสีแดง เปนแกรมลบ รูปกลม ทดสอบคะตะเลส
เกิดฟองนอย  อยูในกลุม Neisseria และลักษณะ J3 ยอมติดสีแดง 
เปนแกรมลบ รูปกลม ทดสอบคะตะเลสเกิดฟองนอย  อยูในกลุม 
Neisseria ใหผลดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการยอมแกรมและทดสอบการสรางเอนไซมคะตะเลส 

 

3.3 สมุนไพรที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย 
จากการทดลองโดยวิธีการ Paper disc diffusion 

method พบขนาดของ Clear zone ของสารสกัดสมุนไพรแตละ
ชนิดมีขนาดแตกตางกัน ซ่ึงขนาดของสารสกัดจากใบชะพลูมีขนาด
ใหญที่สุด รองลงมาคือสารสกัดจากตะไคร ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบขนาดของ Clear zone ของสารสกัด 
              สมุนไพรชนิดตางๆ 

ขนาดของ 
Clear zone 

(mm.) 

ชนิดของสารสกัดสมุนไพร 

ตะไคร ใบชะพล ู น้ํามนัสะเดา กระเทียม Ethanol 

ชุดที่ 1 1 3 0 0 0 

ชุดที่ 2 2 2 1 2 0 

ชุดที่ 3 3 3.5 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2 ขนาดของ Clear zone ของสารสกัดสมุนไพรแตละชนิด 
 

3.4 หาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดสมุนไพรทั้งสองชนิด 
 ผลจากการใชเทคนิค Paper disc diffusion method 
เพื่อเปรียบเทียบขนาดของ Clear zone ที่เกิดข้ึนของสมุนไพรใน
ระดับความเขมขนตางๆของสารสกัดสมุนไพรจากตะไครและใบ
ชะพลู พบวา สารสกัดจากใบชะพลู ที่ระดับความเขมขน 1:16 เปน
ความเขมขนต่ําสุดทีสามารถยับยั้งเชิ้อได รองลงมาคือสารสกัดจาก
ตะไคร ที่ระดับความเขมขน 1:2 ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 หาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดสมุนไพรสองชนิด 

ระดับความเขมขน 
สารสกัด:เอททานอล 

ขนาดของ Clear zone (mm.) 
ใบชะพลู ตะไคร 

1:2 3.8 2.8 

1:4 1.7 1.3 

1:8 0.8 0.0 

1:16 0.5 0.0 

1:32 0.0 0.0 

 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

จากผลการทดลองสามารถสรุปไดวา ในนํ้ายางพาราพบ
จุลินทรีย 3 กลุม ไดแกกลุมของ Corynebacterium , Bacillus และ 
Neisseria จากการศึกษาพบวาจุลินทรียกลุมCorynebacterium  มี
จุ ลิ น ท รี ย ส า ยพั น ธุ ที่ ส า ม า ร ถ ผลิ ต ก ร ด แ ล กติ ก ไ ด  เ ช น 
Corynebacterium glutamicum และ Lactobacillus acidophilus  
เปนตน เปนสาเหตุใหนํ้ายางพาราแข็งตัว และสมุนไพรที่สามารถ
ยับยั้งจุลินทรียชนิดน้ีไดดีที่ สุดคือสารสกัดจากใบชะพลู ซ่ึงใน
ภายในน้ํามันหอมระเหยน้ันจะมีสารเคมีพวก Citral, Citronella และ 
Geraneol ซ่ึงจะมีฤทธิ์สามารถยับยั้ง โดยใชความเขมขนต่ําสุด คือ 
1:16 และรองลงมาคือสารสกัดจากตะไคร โดยใชความเขมขนต่ําสุด 
คือ 1:2 

จุลินทรี
ย 

 
แก
รม 
ติดส ี

แกรมบวก แกรมลบ  
กลุมของจุลินทรีย รูป

ทอน 
รูป 
กลม 

รูป 
ทอน 

รูป 
กลม 

J1 
 

มวง 
 

 
   Corynebacteriumm 

, Bacillus 
J2 แดง     Neisseria 
J3 แดง     Neisseria 

ก ข ค
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 จากการศึกษาพบวา การแข็งตัวของนํ้ายางพาราเปนผล
มาจากจุลินทรียในนํ้ายาง กินสารอาหารที่อยู ในนํ้ายาง แลว
เกิดปฏิกิริยาการยอยสลายเปนกรดแลกติกจนเร่ิมบูดเนา ทําให
อนุภาคของนํ้ายางจับตัวกันเปนเม็ดเล็กๆและจับตัวเปนกอน นํ้า
ยางจึงสูญเสียสภาพ สงผลตอรายไดของเกษตรกรผูทําสวนยางเปน
อยางมาก จาการศึกษาในครั้งน้ีพบวา สามารถใชสมุนไพรมาชวย
ในการยับยั้งจุลินทรียเหลานี้ได แทนการใชสารเคมีที่มีราคาแพง
และเปนอันตรายตอทั้งตัวผูผลิตและผูบริโภค นอกจากนั้นยังสงผล
ตอสภาพน้ํายาง และเม่ือใชในปริมาณที่มากๆ อาจกอใหเกิด
โรคมะเร็งและอาจถึงข้ันเสียชีวิตได 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

ควรทําการระบุชนิดจุลินทรียใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะ
ทําใหสามารถนํามาตรวจสอบการยับยั้งในน้ํายางพาราไดถูกตอง 
ตลอดจนการตรวจสอบคุณสมบัติของนํ้ายางพาราหลังจากการแปร
รูป (รีด) เปนแผนหลังจากใสสารสกัดลงไป  
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บทคัดยอ  
 

โปรตีนตกคางอยูในผลิตภัณฑยางพารา มีรายงานวา
สามารถกอใหเกิดการแพได  สับปะรดและมะละกอ เปนพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ สรรพคุณทางเคมีของสับปะรดคือ มีเอนไซม
โบรมีลีน (Bromelien) ซ่ึงมีฤทธิ์ชวยระบบยอยอาหารและมี
คุณสมบัติในการยอยโปรตีน และในมะละกอ มีเอนไซมที่ชวยยอย
โปรตีนที่ชื่อวา ปาเปน (Papain) สารสกัดจากสับปะรดและมะละกอ
สามารถยับยังโปรตีนได ที่ความเขมขน 2.5 ml/0.5ml เปนความ
เขมขนต่ําสุดที่ทั้งเอนไซมจากสับปะรดและมะละกอทํางานไดโดยที
เอนไซมจากสับปะรดสามารถยับยั้งโปรตีนในนํ้ายางพาราไดดีกวา
เอนไซมจากมะละกอ ในทุกๆความเขมขน และที่ความเขมขน 2.5 
ml/0.5ml  ของเอนไซมจากมะละกอสามารถลดโปรตีนไดจาก 19.8 
มิลลิกรัม เหลือเพียง 4.1 มิลลิกรัม และที่ความเขมขนที่ 2.5 
ml/0.5ml  ของเอนไซมจากสับปะรด สามารถลดโปรตีนไดจาก 
19.8 มิลลิกรัมเหลือเพียง 3.5 มิลลิกรัม 
 
คําสําคัญ: โปรตีนนํ้ายางพารา การลดโปรตีนในนํ้ายางพารา 
สับปะรด มะละกอ 
 
1. บทนํา 
 

ผลิตภัณฑจากยางพาราธรรมชาติ ถุงมือยางรองเทาสาย
ยางรัดถุงยางอนามัยลูกโปงยางรถยนตยางลบที่จับอุปกรณตาง ๆ
นอกจากนี้ยังมีการนามาใชในอุปกรณทางการแพทยรวมทั้งอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลหลายประเภทมักพบวามีโปรตีน
ตกคางอยูและมีรายงานวาสามารถกอใหเกิดการแพไดโดยมีอาการ
ตั้งแตผิวหนังอักเสบเปนผ่ืนแดงเกิดลมพิษคันรวมทั้งภาวะหอบหืด
ไปจนถึงปฏิกิริยาการแพอยางรุนแรงเฉียบพลัน (Anaphylaxis) ซ่ึง
สามารถทําใหเสียชีวิตได ซ่ึงในการกําจัดหรือลดลงของปริมาณ
โปรตีนในนํ้ายางพาราธรรมชาติมี 3 วิธี คือ วิธีการทางเคมี การใช
สารลดแรงตึงผิว และการใชเอนไซม โดยการใชเอนไซมน้ันเปนวิธี
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เน่ืองจากวิธีน้ีจะชวยรักษาคุณสมบัติเดิม
ทางกายภาพและสมรรถภาพของยางธรรมชาติไดดี 
(ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี 2553) 

สับปะรดและมะละกอเปนผลไมทองถ่ินของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธและจังหวัดเพชรบุรี เปนพืชเศรษฐกิจที่ สําคัญ 
สามารถทนตอสภาพแวดลอมตางๆไดดี สรรพคุณทางเคมีของ 

สับปะรดคือ มีเอนไซมที่สามารถยอยโปรตีนมีเกลือ
แร วิตามินซีจํานวนมาก และที่สําคัญในสับปะรดยังมีเอนไซม
โบรมีลีน (Bromelien) ซ่ึงมีฤทธิ์ชวยระบบยอยอาหารและมี
คุณสมบัติในการยอยโปรตีน และในมะละกอ มีเอนไซมที่ชวยยอย
โปรตีนที่ชื่อวา ปาเปน (Papain) ซ่ึงเปนเอนไซมชนิดหน่ึงในยาง

มะละกอ ทําหนาที่ละลายโปรตีนในผลิตภัณฑ และใหสารละลายใส
ไมขุนเม่ือเก็บไวนานหรือที่อุณหภูมิต่ํา จากสรรพคุณของสับปะรด
และมะละกอ ทําใหคณะผูจัดทําเลือกผลไมทั้งสองชนิดน้ีมาศึกษา
และทดลองผลของเอนไซมจากผลไมในทองถ่ินที่มีผลตอโปรตีนใน
นํ้ายางพาราธรรมชาติ 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 การสกัดเอนไซมจากมะละกอ 
นําน้ํายางสดจากมะละกอซึ่งจับตัวกันเปนกอนแลว 6 

สวน มาเติมเกลือ 2 สวนกวนสวนผสมจนกลายเปนของเหลวและ
เกลือละลายหมด ปลอยทิ้งไว 2-3 ชั่วโมงกรองตะกอนที่ไดแลวนํา 
ไปเติมนํ้า 1 : 5 นน./ปริมาตรผานเขาเครื่องเหวี่ยงแยกเอาตะกอน
ออก ของเหลวที่ไดนําไปลดอุณหภูมิใหเทากับ 15 องศาเซลเซียส
เติมแอลกอฮอล 4 เทาของปริมาตรสารละลาย ตะกอนจะตกออกมา
แยกตะกอนดวยเครื่องเหวี่ยง และนําไปทําใหแหงในตูอบแหงดวย
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสละลายดวยสารละลายบัพเฟอร 
 

2.2 การสกัดเอนไซมจากสับปะรด 
 นําสับปะรดมาทําใหเปนชิ้นเล็ก ๆ จากนนั้นนําเขาเครื่อง
ปนเพื่อปนใหละเอียด จากนั้นกรองตะกอนออกใหไดนํ้าที่มีลักษณะ
ใสตอมานํามาใสสารละลายบัพเฟอร pH 5.5, 0.1M EDTA และ 
5mMcysteine ตอมานํามาปนเหว่ียงที่ 16,000 รอบ 30 นาที 
 

2.3 ตรวจสอบปริมาณโปรตีน 
เตรียม Test Tubes ที่สะอาดและแหง 10 หลอด จากนั้น

Pipette Standard  Protein Solution และ นํ้ากลั่น ตามปริมาตรที่
ระบุไวในการทดลองเขยาใหผสมเขากันดี เติม Biuret Solution
หลอดละ 4 ml เขยาใหผสมเขากันดี ทิ้งไว 30 นาทีใหปฏิกิริยาเกิด
สมบูรณ นําไปวัดคาการดูดกลืนแสง ที่ ความยาวคลื่น 540 nm
สําหรับ นํ้ายางพาราใหเตรียมเปน 2 หลอด โดยหลอดแรกไมตอง
เจือจาง ใหใชปริมาตรของ นํ้ายางพารา 1.0 ml  สวน หลอดที่ 2 ให
เจือจางดวยนํ้ากลั่น เทาตัว เติม Biuret Solution หลอดละ 4 ml 
เขยาใหผสมเขากันดี ทิ้งไว 30 นาทีใหปฏิกิริยาเกิดสมบูรณนําไป
วัดคาการดูดกลืนแสง ที่ ความยาวคลื่น 540 nmเชนกันอยางไรก็
ตามหากพบวาสีที่เกิดข้ึนเขมเกินกวาที่เครื่องจะอานคาไดใหเจือ
จางใหเหมาะสม อยาลืมการวัดใหวัดหลอดที่เจือจางกวากอน
ตามลําดับบันทึกคา A540 และนําไปวาดกราฟมาตรฐาน ใหคา A540

เปนแกนตั้ง และ คา ความเขมขนของโปรตีนมาตรฐาน (mg/ml) 
เปนแกนนอนนําคา A540 ของ นํ้ายางพาราเทียบหาคาความเขมขน
จากกราฟ และ สําหรับหลอดที่ 2 จะตองคํานวณหาคาความเขมขน
เร่ิมตน กอนนํามาเปรียบเทียบกับคาที่ไดจากหลอดที่ 1 
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2.4 การยับย้ังโปรตีนในน้ํายางพารา 
1. ศึกษาความเหมาะสมในการกําจัดและลดลงของโปร 

ตีนนํ้ายางพาราของเอนไซมจากมะละกอ 
นําน้ํายางพาราสดใสลงในหลอดทดลอง 0.5 มิลลิลิตรใส

เอนไซมจากมะละกอโดยละลายเอนไซมที่ไดในสารละลายบัพเฟอร 
ปริมาตร 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 และ 5 มิลลิลิตร กวนดวย
ความเร็ว 30-50 รอบ/นาทีแลวนําน้ํายางมา centrifugation 2 คร้ังที่
ความเร็ว 10,000 รอบตอนาทีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสนาน 30 
นาทีตรวจสอบหาปริมาณโปรตีนตามการทดลองตอนที่ 3 

2 ศึกษาความเหมาะสมในการกําจัดและลดลงของ
โปรตีนนํ้ายางพาราของเอนไซมจากสับปะรด 

นําน้ํายางพาราสดใสลงในหลอดทดลอง 0.5 มิลลิลิตรใส
เอนไซมจากสับประรดปริมาตร 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 และ 
5มิลลิลิตร กวนดวยความเร็ว 30-50 รอบ/นาทีแลวนําน้ํายางมา 
Centrifugation 2 คร้ังที่ความเร็ว 10,000 รอบตอนาทีอุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียสนาน 30 นาทีตรวจสอบหาปริมาณโปรตีนตามการ
ทดลองตอนที่ 3 
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1 ความสามารถในการกําจัดหรือลดลงของโปรตีนจากน้ํา
ยางพาราจากเอนไซมในสับปะรดและมะละกอ 

จากการทดลองศึกษาความสามารถในการกําจัดหรือ
ลดลงของโปรตีนจากน้ํายางพาราจากเอนไซมในสับปะรดและ
มะละกอพบวา ทั้งเอนไซมจากสับปะรดและมละกอสามารถลด
โปรตีนไดโดยทําใหเกิดบริเวณ Clear Zone ดังรูปที่ 1 โดยเปรียบ
กับรูปที่ 1(ก) โดยเปนชุดควบคุมดวยนํ้ากลั่น 

 
รูปท่ี 1 

 

3.2  เวลาที่เหมาะสมในการกําจัดหรือลดลงของโปรตีนจากน้ํา
ยางพาราจากเอนไซมในสับปะรดและมะละกอ 

สําหรับปริมาณโปรตีนในนํ้ายาพารากับระยะเวลาในการ
ใสเอนไซมจากมะละกอและสับปะรด พบวาในชวงแรกมีการลดของ
ปริมาณโปรตีนอยางรวดเร็วโดยสังเกตไดจากลักษณะของเสนกราฟ
ตอมาจะมีการลดลงของโปรตีนไมมากสังเกตไดจากลักษณะของ
เสนกราฟชวงเวลาที่ 30-120 นาที ดังน้ันเวลาที่เหมาะสมในการ
ยับยั้งโปรตีนในนํ้ายางพารา 

 

3.3 ความเขมขนตํ่าสุดและความเขมขนท่ีทําใหมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดเอนไซมในสับปะรดและมะละกอ ในการกําจัดหรือ
ลดโปรตีนน้ํายางพารา 

หาปริมาณโปรตีนในนํ้ายางพารา 
นําสมการที่ไดมาแทนคาเพื่อหาปริมาณของโปรตีนในนํ้า

ยางพาโดยไดสมการคือy = 0.0447x + 0.0029 โดยที่  y คือคาของ
การดูดกลืนแสงและ x คือคาของปริมาณโปรตีน จากการทดลองได
ปริมาณโปรตีนในน้ํายางพาราธรรมชาติคือ 3.96 มิลลิกรัมตอนํ้า
ยางพารา 0.1 มิลลิลิตร 

 
รูปท่ี 2 

 

ปริมาณโปรตีนในนํ้ายางพาราที่ใสเอนไซมจากมะละกอ
และสับปะรดในความเขมขนตางๆ 

 
รูปท่ี 3 

 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

 จากการทดลองหาความสามารถในการยับยั้งโปรตีนนํ้า
ยางพาราทําการทดลองโดยใชกระดาษกรองจุมกับนํ้ากลั่นแลวไป
วางบนเพลตไมปรากฏ Clear Zone แตที่ทําการทดลองโดยใช
กระดาษกรองจุมกับเอนไซมจากมะละกอที่ผสมกับ อะซิเตรด
บัฟเฟอร 0.1M pH 5.5 แลววางลงบนวุนมี Clear Zone เกิดข้ึนและ
ในรูปขวาที่ทําการทดลองโดยใชกระดาษกรองจุมกับเอนไซมจาก
สับปะรดสับปะรดแลววางบนวุนมีClear Zoneเกิดข้ึนเชนกันแสดง
วาเอนไซมที่สกัดไดจากมะละกอและสับปะรดมีความสามารถในการ
ยับยั้งโปรตีนไดโดยที่การเกิด Clear Zone เน่ืองจากในนมมีเคซีนที่
เปนโปรตีนอยูการทีใสเอนไซมเขาไปเปนการทําใหพันธะเปปไทด
ของเคซีนส้ันลงทําใหสีขาวขุนหายไปเปนวงรอบ จากนั้นทําการหา
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการยับยั้งโปรตีนพบวาระยะเวลาที่ 120 
นาทีมีความเหมาะสมในการใชทําการทดลองตอไปเน่ืองจากเปน
ระยะเวลาที่เอนไซมทํางานคอนขางที่จะหมดแลว 
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จากการทดลองหาความเขมขนที่ต่ําสุดที่เอนไซมจากสับ
ประรดและมะละกอสามารถยับยั้งโปรตีนไดพบวาที่ความเขมขนที่ 
2.5ml/ml เปนความเขมขนที่ต่ําสุดที่เอนไซมจากสับปะรดและ
มะละกอสามารถยับยั้งโปรตีนได โดยที่ เอนไซมจากสับปะรด
สามารถยับยั้งโปรตีนไดดีกวาในมะละกอทั้งน้ีเน่ืองมาจากการ
ทํางานของเอนไซมจากสับปะรดสามารถทํางานไดในสภาวะของน้ํา
ยางพาราไดดีกวาเอนไซมจากมะละกอ โดยจากราฟจะเห็นวา
หลังจากใชเอนไซมความเขมขนที่ 2.5 ml/ml ปริมาณโปรตีนในนํ้า
ยางพาราคอนขางที่จะคงที่ 

 
รูปท่ี 4 

 

จากการทดลองพบวา เอนไซมจากมะละกอและสับปะรด
สามารถยับยังโปรตีนในนํ้ายางพาราไดโดยดูจากบริเวณ Clear 
Zone ที่เกิดข้ึนเม่ือเทียบกับชุดควบคุมตอมาไดทําการหาความ
เขมขนต่ําสุดที่เอนไซมจากสับปะรดและมะละกอที่สามารถยับยั้ง
โปรตีนในนํ้ายางพาราได พบวาที่ความเขมขน 2.5 ml/0.5ml เปน
ความเขมขนต่ําสุดที่ทั้งเอนไซมจากสับปะรดและมะละกอทํางานได
โดยทีเอนไซมจากสับปะรดสามารถยับยั้งโปรตีนในนํ้ายางพาราได
ดีกวาเอนไซมจากมะละกอในทุกๆความเขมขน และที่ความเขมขน 
2.5 ml/0.5ml  ของเอนไซมจากมะละกอสามารถลดโปรตีนไดจาก 
19.8 มิลลิกรัม เหลือเพียง 4.1 มิลลิกรัม และที่ความเขมขนที่ 2.5 
ml/0.5ml ของเอนไซมจากสับปะรด สามารถลดโปรตีนไดจาก 19.8 
มิลลิกรัมเหลือเพียง 3.5 มิลลิกรัม 

 

5. ขอเสนอแนะ 
 

ควรมีวิธีการศึกษาลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนไปของ
ยางพาราเมื่อเติมเอนไซมจากสับปะรดและมะละกอ 
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การรักษาโรคเปลือกเนาในยางพาราดวยสมุนไพรและ ZnO 
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บทคัดยอ 
 

 ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่ สําคัญ แตในปจจุบัน
เกษตรกรชาวสวนยางพาราไดประสบปญหาโรคเปลือกเนา  พืช
สมุนไพร ไดแก ใบมะละกอ ไพล และเปลือกมังคุด มีประสิทธิภาพ
ในการกําจัดเชื้อรา Ceratocystisfimbriata Ellis & Halst.  โครงงาน
น้ีใชสารสกัดจากสมุนไพร และ ZnO ในการรักษาโรคเปลือกเนา ได
ทดลองใช สมุนไพรผสม ZnO ผสมกับ ปูนแดงในอัตราสวน 1:2 
ผสมเอทานอล 500 mL  พบวา หนายางมีรอยดําลดลงอยางเห็นได
ชัด และความชื้นบนหนายางก็ลดลง แตกตางกับสารเคมีไธอาเบน
ดาโซล ที่ใช อัตรา 20 กรัม (ประมาณ 2 ชอนแกง) ตอนํ้า 1 ลิตร 
ผสมสารแผกระจายและจับติด 2 ซีซี. (ประมาณ 1/2 ชอนชา) ซ่ึงมี
ผลเสียตอผูใชแลวส่ิงแวดลอม  
 
คําสําคัญ: โรคเปลือกยางเนา  Ceratocystisfimbriata Ellis & Halst 
 
1. บทนํา 
 

 ภาคใต มีการปลูกยางพารามากที่สุดในประเทศไทย 
เน่ืองจากภาคใตมีสภาพภูมิอากาศที่ชื้น มีฝนตกตลอดป ทําให
ยางพาราจากภาคใตเปนยางพาราที่มีคุณภาพและสรางรายได
ใหกับประเทศไทยอยางมหาศาล  

เกษตรชาวสวนยางทุกคนตางประสบปญหา โรคเปลือก
ยางเนา   ซ่ึงเปนโรคที่มีการระบาดมากในชวงหนาฝน พบโรคนี้ได
มากในจังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎรธานี  

จากการที่ผูวิจัยไดทําการสํารวจในอําเภอบานตาขุน 
และอําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี พบวาเกษตรกรชาวสวนยาง
แทบทั้งหมด ไดประสบปญหาเรื่องโรคเปลือกยางเนา ทําให
เกษตรกรชาวสวนยางไมสามารถกรีดยางพาราตนที่เปนโรคนี้ได  

เกษตรกรชาวสวนยางจึงซ้ือผลิตภัณฑมารักษาโรค
เปลือกยางเนา แตผลิตภัณฑที่เกษตรกรชาวสวนยางซื้อมาน้ัน 
สงผลเสียตอตัวเกษตรกรเองและยังสงผลเสียตอส่ิงแวดลอมอีกดวย   

สารสกัดมาจากสมุนไพรจากธรรมชาติที่มีในทองถ่ิน มี
คุณสมบัติในการรักษาโรคเปลือกยางเนา 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 ศึกษาขอมูล 
โรคเปลือกเนาเปนโรคที่ปรากฏบนหนากรีดในสวน

ยางพาราที่มีสภาพอากาศชุมชื้นอยูตลอดเวลา หรือในสวนยางที่มี
ลักษณะทึบปลูกถ่ีโรคน้ีระบาดรุนแรงในบางพื้นที่ของจังหวัดสุ
ราษฎรธานีและจังหวัดชุมพรโดยอาการของโรคเปลือกเนา คือ 
เปลือกงอกใหมเหนือรอยกรีดมีลักษณะฉ่ําน้ําเปนรอยซ้ําสีหมน 

ตอมาเปลือกเนายุบและปรากฏเสนใยของเชื้อราสีขาวเทาเจริญตรง
รอยแผล ถาอากาศชื้นเชื้อราจะเจริญปกคลุมเปนแถบขนานกับรอย
กรีดยางอยางรวดเร็ว ทําใหเปลือกที่หนากรีดยางเนา หลุดออก 
เห็นแตเน้ือไมสีดํา เม่ือเฉือนเปลือกบริเวณรอยบุบและบริเวณ
ขางเคียงรอยแผลออกดูจะไมพบอาการเนาลุกลามออกไป และไม
พบรอยสีดําที่เน้ือไมไดแผล ซ่ึงตางจากโรคเสนดํา 

ซิงคออกไซดนาโน (ZnO Nano) คือผงอนุภาคละเอียดสี
ขาว เปนสารที่ใชยับยั้งแบคทีเรีย (Anti-bacteria )  ไมมีความเปน
พิษตอรางกาย นอกจากฆาแบคทีเรียแลวยังชวยปองกันและยับยั้ง
การแบงเซลลของแบคทีเรีย ดวยเหตุผลน้ีซิงคออกไซด (ZnO) จึง
เปนหน่ึงในสารที่สําคัญในการเปนยาตานแบคทีเรีย และยัง ระงับ
กลิ่นอันไมพึงประสงค ซิงคออกไซดเปนที่รูจักในนามคาลาไมล  
  ปูนแดง (Red Lime) สรรพคุณ คือ ชวยฆาเชื้อแบคทีเรีย
ที่ทําใหเกิดหนอง ปูนแดงยังมีฤทธิ์เปนดางจึงชวยยับยั้งไมใหเชื้อรา
เติบโตได เม่ือแหงมันจะมีคุณสมบัติคลายสารดูดความชื้น 
   สมุนไพร ใบมะละกอมีสารพาเพน โดยมีคุณสมบัติใน
การกําจัดเชื้อรา ไพลมีสาร Zerumbone ซ่ึงเปนสารพวก 
Sesquiterpene มีฤทธิ์ตานเชื้อราที่ทําใหเกิดโรคเนาในพืช เปลือก
มังคุดมีรสฝาด เน่ืองจากมีสารที่ชื่อวาแทนนินเปนสารที่มีฤทธิ์เปน
กรดออนในตํารายาไทยมักจะกลาวถึงสารรสฝาดวา มีฤทธิ์ชอบ
สมาน และสวนใหญมีฤทธิ์ฆาเชื้อโรค และเชื้อแบคทีเรีย 
 
2.2 วิธีการทดลอง 

นําสมุนไพรทั้งสามชนิด คือ ใบมะละกอ เปลือกมังคุด และ
ไพล มาตากแหงแลวนําสมุนไพรแต ชนิด มาบดใหไดเปนผง
ละเอียด 

นําสมุนไพรที่บดแลวแตละชนิดมาผสมกัน โดยใชใบมะละกอ 
175 กรัม ไพล 175 กรัม  และ เปลือกมังคุด 175 กรัม   โดยนําไป
ผสมกันในภาชนะ 

ใสปูนแดงลงไปในปริมาณ 1000 กรัม (ถาเปนสูตร ZnO  
ผสมสมุนไพร ใหนํา ZnOมาผสมในภาชนะที่ในปริมาณ 50 กรัม) 

นําแอลกอฮอลใสละลายลงไปในปริมาณ 675 มิลลิลิตร คนให
เปนเน้ือเดียวกัน จนเปนเน้ือครีม 

นําเนื้อครีมที่ไดไปทดลองกับ ตนยางที่มีขนาดอายุที่เทากัน
และรอบหนายางที่เทากัน ทาเปนประจําทุกระยะเวลา 3 และ 6 วัน 
ตอจากนั้นก็บันทึกผลการทดลอง 
 
3. ผลการทดลอง  
 

 จากการทดลองการรักษาโรคเปลือกยางเนาดวย
สมุนไพรและซิงคออกไซด สามารถสรุปผลการทดลองไดดังน้ี 
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 การทดลองโดยสูตรสมุนไพรในเวลาทุกๆ 3 วัน เปน
จํานวน 3 คร้ัง สามารถรักษาโรคเปลือกยางเนาได สังเกตเห็นไดถึง
การเปลี่ยนแปลงของหนายาง 
 การทดลองโดยสูตร ZnO ผสมสมุนไพร ในเวลาทุกๆ 3 
วัน เปนจํานวน 3 คร้ัง สามารถรักษาโรคเปลือกยางเนาได 
สังเกตเห็นไดถึงการเปลี่ยนแปลงของหนายางคอนขางชัดเจน 
 การทดลองโดยสูตร Herb only ในเวลาทุกๆ 6 วัน เปน
จํานวน 3 คร้ัง สามารถรักษาโรคเปลือกยางเนาได สังเกตเห็นไดถึง
การเปลี่ยนแปลงของหนายางคอนขางชัดเจน 

การทดลองโดยสูตร ZnO ผสมสมุนไพร ในเวลาทุกๆ 6 
วัน เปนจํานวน 3 คร้ัง สามารถรักษาโรคเปลือกยางเนาได 
สังเกตเห็นไดถึงการเปลี่ยนแปลงของหนายางอยางชัดเจน 

การเปรียบเทียบการทดลอง ระหวางสูตรทั้ง 2 สูตร ใน
ระยะเวลาเดียวกัน  

 

 
กอนการทดลอง 

 

 
หลังการทดลอง 

 

รูปท่ี 1  
 

4.  สรุปและอภิปลายผล 
- การทดลองโดยสูตรสมุนไพร ในเวลาทุก ๆ 3 วัน เปน

จํานวน 3 คร้ัง สามารถรักษาโรคเปลือกยางเนาได สังเกตเห็นไดถึง
การเปลี่ยนแปลงของหนายาง 

- การทดลองโดยสูตร ZnO ผสมสมุนไพร ในเวลาทุก ๆ 3 
วัน เปนจํานวน 3 คร้ัง  สามารถรักษาโรคเปลือกยางเนาได 
สังเกตเห็นไดถึงการเปลี่ยนแปลงของหนายางคอนขางชัดเจน 

- การทดลองโดยสูตรสมุนไพร ในเวลาทุก ๆ 6 วัน เปน
จํานวน 3 คร้ัง สามารถรักษาโรคเปลือกยางเนาได สังเกตเห็นไดถึง
การเปลี่ยนแปลงของหนายางคอนขางชัดเจน 

- การทดลองโดยสูตร ZnO ผสมสมุนไพร ในเวลาทุกๆ 6 
วัน เปนจํานวน 3 คร้ัง  สามารถรักษาโรคเปลือกยางเนาได 
สังเกตเห็นไดถึงการเปลี่ยนแปลงของหนายางอยางชัดเจน 
 เม่ือทําการเปรียบเทียบประสิทธิภาพสูตรสมุนไพร และ
สูตร ZnO ผสมสมุนไพร  ทั้งในการทดลองทุกๆ 3 วัน และการ
ทดลองทุกๆ 6 วัน ผลที่ไดคือ สูตร ZnO ผสมสมุนไพร มี
ประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อราและรักษาโรคเปลือกเนาไดดีกวา
สูตรสมุนไพร 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

 5.1 ควรทดลองประสิทธิภาพของนวัตกรรมการรักษา
โรคเปลือกเนากับเชื้อราในหองทดลองกอนที่จะนํามาทดลองกับ
หนายางจริง 
 5.2 ไมควรตากแหงเปลือกมังคุดนานเกินไป เพราะอาจ
ทําใหสารแทนนินในเปลือกมังคุดระเหยไปหมดได 
 5.3 ควรทดลองในระยะเวลาและฤดูกาลที่แตกตางกัน 
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บทคัดยอ  
 

การพัฒนาแผนเยื่อชนิดยางพาราแบคทีเรียลเซลลูโลส
จัดทําข้ึนเพื่อทําเปนผลิตภัณฑตาง ๆ นํ้ามะพราวแกเปนวัสดุเหลือ
ทิ้งนํามาเพาะเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อใหไดเสนใยเซลลูโลสที่มีขนาดเล็ก 
นําเซลลูโลสจากแบคทีเรียมาปนละเอียดเพื่อเพิ่มชองวางระหวาง
เสนใย ใชเทนนินจากเคี่ยมเปนสารเชื่อมขวางในการยึดเกาะของ
เสนใยเซลลูโลสใหแนนข้ึน และทําการผสมกับนํ้ายางพาราขน     
60 % เพื่อเปนวัสดุประสานเพิ่มความเหนียวทนตอการฉีกขาดและ
เพิ่มความยืดหยุนของผิวสัมผัส   แผนเยื่อคอมโพสิตที่ไดมีคาความ
เคนดึง 2.37 MPa มากกวาผาพลาสติก 0.32 MPa ใชเวลาอบแหง 
24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ราคาตนทุน 70 บาท/
กิโลกรัม ขอดีของแผนเยื่อคอมโพสิต คือ ทําความสะอาดไดงาย รา
และแบคทีเ รียไมเจริญ ไมฉีกขาดสามารถนํามาตัดเย็บเปน
เครื่องนุงหม และกระเปา   
 
1. บทนํา 
 

ผาพลาสติกถูกนําไปใชเปนจํานวนมากเนื่องจากมีราคา
ถูก  ใชไดงาย แตมีขอเสียคือกรอบแตกหักงาย ภาวะการตื่นตัวใน
ดานสิ่งแวดลอม ทําใหมีการลดการใชพลาสติกจากปโตเลียม หันมา
ใชวัสดุยอยสลายไดจึงใชผายาง ซ่ึงมีคุณสมบัติยืดหยุนแตไมระบาย
ความรอน  
 แผนเยื่อเสนใยเซลลูโลสจากพืช ที่ใชเสริมแรงในโพลิ
เมอรหรือพอริเมอรคอมโพสิต (De et al. 2004, Geththamma et 
al.1997 and Jacop et al. 2004)เน่ืองจากเซลลูโลสชวยเพิ่มสมบัติ
เชิงกลที่ดี มีนํ้าหนักเบา ราคาถูก ความหนาแนนต่ํา สามารถยอย
สลายได ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ จากการศึกษาพบวา เซลลูโลส
แบคทีเรียล ที่ถูกสังเคราะหข้ึนจากแบคทีเรียอะซิโตแบคเตอรไซ
ลีนัม จะผลิตเสนใยระดับนาโนที่ มีความเหนียว แข็งแรงกวา
เซลลูโลสที่ไดจากพืช มีเสนใยขนาดเล็ก หรือ ไฟบริล (Fibril) เล็ก
กวาเสนใยจากไมและพืชอ่ืนถึงถึง 30 เทา มีคุณสมบัติอุมนํ้าไวได
มาก 60-70 เทาของน้ําหนักแหง มีลักษณะประสานกันคลายรางแห 
(นิโลบล สุวรรณาภินันทม, 2541) ทนแรงดึงไดสูงกวาไฟเบอร
สังเคราะหตาง ๆ ไมมีเฮมิเซลลูโลส ลิกนินและเพกติน เจือบน เสน
ใยมีลักษณะใส 
 ดวยคุณสมบัติดังกลาว โครงงานนี้จะใชคุณสมบัติของ
ยางพารา มาทําการปรับปรุงใหเปนเยื่อนาโนที่มีสมบัติเชิงกล
พอเหมาะตอการนํามาใชงานแทนผาพลาสติก และผายาง โดย
อาศัยคุณสมบัติความเหนียวยืดหยุนของยางพารา 
 
 
 

2. วิธีการ 
 

ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในผลิตเซลลูโลสของแบคทีเรีย
Acetobacterxylinum โดยการนําน้ํามะพราวแกสดและใหมมากรอง
ดวยผาขาวบางใหสะอาดปริมาตร 1000 cm3 แลวตมใหเดือดนาน 
30 นาที โดยเตรียมนํ้ามะพราวกรดอะซิตริกแอมโมเนียมซัลเฟต
นํ้าตาลทราย ในอัตราสวนตาง ๆ แลวนําแผนเซลลูโลสเจล อบดวย
ความรอนอุณหภูมิ 80 0C เปนเวลา 30 ชั่วโมง จากน้ันตัดใหมี
ขนาดกวาง  5 cm ยาว 5 cm โดยทําการทดสอบความหนา แรงดึง
และการดูดความชื้นศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของแผน
แบคทีเรียล 

เซลลูโลสที่คอมโพสิตดวยชนิดและอัตราสวนของสารยึด
เกาะที่แตกตางกันและเปรียบเทียบคุณสมบัติของแผนเยื่อ       
คอมโพสิตกับผาพลาสติกและผายาง 

 
3. ผลการทดลอง 

 

 
รูปท่ี 1 

 
 

 
รูปท่ี 2 
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รูปท่ี 3 
 

 
 

รูปท่ี 4 
 

 
รูปท่ี 5 

 
 
4. สรุปและอภิปรายผล 
 

 แผนเยื่อคอมโพสิตชนิดยางพารานาโนแบคทีเ รีย
เซลลูโลสไดจากเสนใยเซลลูโลสจากแบคทีเรีย ไดนํามาใชเสริมแรง
พอริเมอรคอมโพสิตดวนยางพารา ที่ไดจากการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย  
Acetobacterxylinum ดวยสูตรนํ้ามะพราวแก จากสูตรเพาะเลี้ยงนํ้า
มะพราว + กรดอะซิตริก 1 % + แอมโมเนียมซัลเฟต + นํ้าตาล
ทราย(1000cm3 : 10cm3 : 5 g : 100 g) บมที่อุณหภูมิหอง  หรือที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จะเก็บเกี่ยวมวลของเซลลูโลสไดไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ และสามารถเก็บเซลลูโลสมวลสดได  
1282.6 กรัม/ลิตร เ ม่ือนําแผนเซลลูโลสมาทําแหงจะยังคงมี
ความสามารถดูดนํ้ากลับไดดี ทนตอแรงดึงไดนอย เม่ือทําเปนแผน
แผนเยื่อจะพบปญหาเกิดเชื้อราไดงาย เกิดการเสียสภาพ จึงออก
สูตรเพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของเซลลูโลสที่ไดโดยเปรียบเทียบ
สภาพของเจลเซลลูโลสที่ปนละเอียด และไมปนละเอียด จะไดแผน
เยื่อที่มีคุณภาพแตกตางกัน   การปนจะทําใหสารที่เติมลงไปได
สัมผัสกับเน้ือเจลไดงายข้ึน การออกสูตรแผนเยื่อจากการใช
เซลลูโลสสดปนละเอียด ผสมดวยแทนนินจากเปลือกเคี่ยมเขมขน 
10 %  นํ้ายางพาราขน  60 % ไททาเนียมไดออกไซดที่กระจายตัว

ดวยเอทิลแอลกอฮอลเขมขน 1 %  ใชผงคารบอนนาโนทิวป  
เขมขน 0.1 % เปนสารตัวเติม ในอัตราสวนโดยปริมาตรของสาร 
100 ml : 5 ml : 10 ml  : 5 ml : 5 ml แผนเยื่อที่ไดมีการดูดกลับ
ความชื้นนอยลง มีความทนทานตอแรงดึงมากข้ึน มีความยืดหยุน
คืนตัวการเพิ่มนํ้ายางขนชวยเพิ่มความเหนียวยืดหยุน   ไททาเนียม
ไดออกไซดปองกันเชื้อราและเพิ่มความแข็งแรงของเซลลูโลสเจลได
มากข้ึน  เม่ือทําการปรับปรุงคุณภาพพบวาแผนเยื่อที่ไดสามารถ
พั ฒ น า ด า น ค ว า ม แ ข็ ง แ ร ง ไ ด เ พิ่ ม ม า ก ข้ึ น  มี ค า Tensile 
Strength2.37MPa มากกวาพลาสติก 0.32MPa   และมากกวาผา
พลาสติกผสมยาง 0.03MPa  และคา Tear Strength41.24 N/mm  
ฉีกขาดยากขึ้นกวาเดิม  ราคาตนทุน 70 บาทตอกิโลกรัม  สามารถ
ดูดซับกาซไดดี  และสลายตัวไดเม่ือไดรับรังสี UV แผนเยื่อที่ได
สามารถนําไปใชแทนพลาสติกและผายาง เปนผลิตภัณฑที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม 
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บทคัดยอ  
 

เครื่องหวานเมล็ดยางพาราทําข้ึนเพื่อลดการสิ้นเปลือง
เมล็ดยางพาราในการเพาะกลายาง  เน่ืองจากวางตัวไมสมํ่าเสมอ
กันและการเจริญเติบโตไดไมเต็มที่ เครื่องหวานเมล็ดยางพารา 
อาศัยหลักการตกดวยแรงโนมถวง และพลังงานจากการหมุนของ
ลอ ผลการทดสอบพบวา เครื่องสามารถหวานไดเร็วกวาคน 3.1 
เทา ความหนาแนนนอยจากการหวานนอยกวาใชคน 2.3 เทา ลด
ปริมาณเมล็ดยางพารา 13 %  ติดตาไดสะดวกและรวดเร็วข้ึนจาก
ใชเวลา 2 ป เหลือ 1 ป  มีจํานวนตนกลาที่สามารถติดตาไดสูงถึง 
97 % ความสูงของกลาพาราอายุ 5 เดือนเทากับ 52.4 เซนติเมตร 
และเสนผานศูนยกลางโดยเฉลี่ย 0.8 เซนติเมตร  การทํางานใน
เวลา 2 ป จะไดตนกลายางเพิ่มข้ึนจากเดิม 3.6 % หรือเพิ่มข้ึน 
3,200 ตนตอไร และมีรายไดเพิ่มข้ึนไรละ 43,235 บาท  เกษตรกรมี
ความพึงพอใจในระดับดีมากเฉลี่ย 88.8 % 
 

คําสําคัญ: หวานเมล็ดยางพารา 
 
1. บทนํา 

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย 
ปจจุบันมีพื้นที่ในการปลูกยางพาราขยายตัวเกือบทุกภาคของ
ประเทศไทยอันเน่ืองมาจาการสนับสนุนของทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อตอบสนองความตองการใชยางพารา ที่นับวันก็จะยิ่งสูงข้ึน จึง
สงผลใหความตองการตนกลายางพาราสูงข้ึนตามไปเชนเดียวกัน 
และอาชีพเพาะกลายางสามารถทํารายไดใหแกเกษตรกรไดจํานวน
มาก  แตในกระบวนการเพาะกลายางจะตองมีกระบวนการซับซอน
หลายข้ันตอน ซ่ึงกระบวนการจัดเรียงเมล็ดยางในการทําแปลงกลา
ยางใหมีระยะที่เหมาะสมงายตอการเจริญเติบโตและสะดวกในการ
ติดตาจะตองอาศัยแรงงานที่มีคาแรงคอนขางสูงจึงทําใหตนทุนใน
การผลิตคอนขางสูงเกษตรกรจึงนิยมใชวิธีการหวานเมล็ดยางจาก
กระสอบไปตามรองที่มีตนทุนต่ํากวาเพราะราคาเมล็ดยางมีราคาถูก
กวาเม่ือเปรียบเทียบกับคาจางแรงงานแตมีผลเสียคือเปลืองเมล็ด
กลายางโดยเปลาประโยชน ทําใหการเจริญเติบโตไดไมเต็มที่ ยาก
ตอการดูแลรักษา และที่สําคัญติดตายาก 
          เครื่องหวานเมล็ดยางพารา ถูกพัฒนาข้ึนเพื่อที่จะ
สามารถหวานเมล็ดยางพารา ลดแรงงานคน มีระยะในการวางเมล็ด
ยางที่เหมะสม ตนกลายางเจริญไดดี ดูแลงาย และสะดวกในการติด
ตากลายาง 
 
 
 
 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

2.1 ศึกษาโครงสรางของเมล็ดยางพารา 
       เตรียมเมล็ดยางพารา 100 เมล็ด ตรวจสอบรูปราง
ภายนอก วัดความกวาง ความยาว ควายหนา นํ้าหนัก ภายใน
เอ็มบริโอ ผาดูดวยกลองถึงลักษณะแนวตําแหนงของเอ็มบริโอ นํา
เมล็ดยางพาราทั้งมาลอยน้ําเพื่อหาจุดศูนยถวง นําที่หนีบหลอด
ทดลองหนีบทอพีวิซีขนาด 1 น้ิว นําเมล็ดยางพาราใสลงในทอโดย
นําแผนเหล็กปดไวที่ปลายดานลง นําแผนเหล็กออกใหลูกยางลงสู
พื้นดิน 
      

2.2 ศึกษากลไกการทํางานของเครื่องหวานเมล็ดยาง 
        ออกแบบกลไกที่เหมาะสม ใหตัวกวักอยูภายในกระบอก  
ปลอยเมล็ดโดยมีแผนเหล็กหมุนรอบทอพัก  มีสายพานเคลื่อนผาน
ใตกรวย  ลอกวักกวักเมล็ดยางลงสูพื้นเอียง 
 

2.3 ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหวานเมล็ดยางพารา
เปรียบเทียบกับแรงงานคน 

2.3.1 ศึกษาเวลาใชในการทํางาน 
ทดสอบใชเครื่องหวานเมล็ดยางพาราเปรียบเทียบการ

หวานเมล็ดยางพารากับแรงงานคนบนแปลงเพาะขนาด 50 ตาราง
เมตร 5 คร้ัง นําเวลาเฉลี่ยแลวนํามาเปรียบเทียบ 
  2.3.2 ศึกษาความหนาแนนของเมล็ดยาง  

นับจํานวนเมล็ดจากรองที่หวานแลวขนาด 5 ตารางเมตร
ทั้งจากเครื่องและการหวานดวยคน เฉลี่ยจํานวนเมล็ดแลวนํามา
เปรียบเทียบความหนาแนนระหวางพื้นที่ที่ใชเครื่องกับใชการโรย   
สังเกตการณเจริญเติบโตของตนกลายางพาราเปนเวลา 5 เดือน 

2.3.3 ศึกษาความพึงพอใจของผูใชและความคุมคา
ระหวางใชเครื่องกับแรงงานคน 

นําชุดอุปกรณไปใหผูทดลองใช   สํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชที่มีตอชุดอุปกรณ 

2.3.4 ศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธที่เกิดข้ึนในเวลา 2 ป 
นําชุดอุปกรณไปใหผูทดลองใช  เปรียบเทียบคาใชจาย

ระหวางใชเครื่องกับใชวิธีการโรยเมล็ด 
 
3. ผลการทดลอง 
 

3.1 การวางตัวของเมล็ดยางพารา 
พบวาลักษณะภายนอกถาวางตัวในลักษณะคว่ําดานบน

จะมีลักษณะโคงมน ดานลางจะมีสันอยูตรงกลางและเอียงลงทั้งสอง
ดาน  ความกวางเฉลี่ยของเมล็ดยาง 2.28 เซนติเมตร ความยาว
เฉลี่ยของเมล็ดยาง 2.52 เซนติเมตร ความหนาเฉลี่ยของเมล็ดยาง 
1.78 เซนติเมตร และน้ําหนักเฉลี่ยของเมล็ดยาง 3.69 เซนติเมตร 
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รูปท่ี 1 ลักษณะดานบนของเมล็ดยางเมื่อวางตัวในลักษณะคว่ํา 

 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2 ลักษณะดานลางของเมล็ดยางเม่ือวางตัวในลักษณะคว่ํา 

 
3.2 กลไกการทํางานของเครื่องหวานเมล็ดยาง 

จากการศึกษาทั้ง 4 แบบพบวาเกิดปญหาที่ตางกันโดย
แบบที่ 1 เกิดปญหาที่ขนาดของเมล็ดยางมีขนาดที่ไมเทากันทําให
เกิดการขัดของในการทํางานทําใหเมล็ดยางแตก แบบท่ี 2 เกิด
ปญหาที่จังหวะที่ปลอยเมล็ดอยางในบางจังหวะจะเกิดความขัดของ
ทําใหเมล็ดยางแตก แบบที่ 3 เกิดปญหาจังหวะที่เมล็ดยางลงสูรอง
สายพานจะเกิดความขัดของในการเคลื่อนของสายพานทําใหเมล็ด
ยางแตก แบบที่ 4 เมล็ดยางไมเกิดการกดและทํางานไดยางลื่นไหล
ไมเกิดปญหาขัดของและไมทําใหเมล็ดยางแตก แตมีนํ้าหนักมาก 
กลไกซับซอนจึงทําใหใชงานไมสะดวก ตนทุนการผลิตสูง แบบที่ 5 
มีนํ้าหนักเบากวาแบบที่4 กลไกไมซับซอน จึงใหใชงานสะดวก 
ราคาตนทุนการผลิตต่ําลง 40 % 
 
3.3  ความพึงพอใจของผูใช 

จากการทดลองหวานเมล็ดยางพาราบนพื้นที่ 1 ไรโดย
เฉลี่ย พบวา การใชแรงงานคนใชเวลาในการทํางาน 3 ชั่วโมง 6 
นาที และ การใชเครื่องใชเวลาในการทํางาน 1 ชั่วโมง  ความ
หนาแนนของเมล็ดยางพาราบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรโดยเฉลี่ย 
พบวา พบวาการใชแรงงานคนมีเมล็ดยางหนาแนน 460 เมล็ด และ 
การใชมีเมล็ดยางหนาแนน 200 เมล็ด จํานวนตนและขนาดของตน
กลายางอายุ 5 เดือน เฉลี่ยบนพื้นที่ 1 ตารางเมตร พบวาการใช
แรงงานคน มีตนกลายางพารางอก 138 ตน ความสูงโดยเฉลี่ย 0.4 
เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางโดยเฉลี่ย 34.2 เซนติเมตร และ การ
ใชเคร่ือง มีตนกลายางพารางอก 60 ตน ความสูงโดยเฉลี่ย 0.8 
เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางโดยเฉลี่ย 52.4 เซนติเมตร คาเฉลี่ย
ความพึงพอใจของชาวสวนยาง พบวา พึงพอใจมากที่สุด 88.8 % 
พึงพอใจมาก 9 % พึงพอใจปานกลาง 2.2 % จํานวนเงินที่ไดจาก
การเพาะเมล็ดยาง ในพื้นที่ 1 ไรพบวาการใชแรงงานคนได เงิน
จํานวน 1,018,848 บาท และการใชเครื่องได เงินจํานวน 
1,062,083 บาท 

 
 
 

 
4. สรุปและอภิปรายผล 

 

การเพาะเมล็ดยางพารา โดยการวางตัวในลักษณะคว่ํา  
หงาย และ ตะแคง ในถาดเพาะเปนเวลา 10 วัน มีเปอรเซ็นตการ
งอกเฉลี่ยเทากับ 34.6 , 29.3 และ 28.5 เปอรเซ็นต การตกของ
เมล็ดยางพาราจํานวน 100 เมล็ดที่ความสูง 5 cm พบวาจํานวน
เมล็ดที่ตกลงในลักษณะคว่ํา หงายและตะแคงมีจํานวน 60 % 30 % 
และ 30 %     

จากการศึกษากลไกแบบที่ 5 สามารถหวานเมล็ดได
ระยะที่เหมาะสมการไมทําใหเมล็ดยางแตกและเครื่องทํางานไดยาง
ลื่นไหล ทํางานไดกับเมล็ดยางทุกขนาด ใชงานสะดวก เครื่องหวาน
เมล็ดยางพาราใชเวลาในการหวาน 1 ชั่วโมง/ไร โดยเฉลี่ย ความ
หนาแนนของเมล็ดยางพารา 200 เมล็ด/ดารางเมตร โดยเฉลี่ย  
จํานวนตนและขนาดของตนกลายางอายุ 5 เดือน เฉลี่ยบนพื้นที่    
1 ตารางเมตร มีตนกลายางพารางอก 60 ตน ความสูงโดยเฉลี่ย 
0.8 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางโดยเฉลี่ย 52.4 เซนติเมตร  

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของชาวสวนยาง พบวา พึงพอใจ
มากที่สุด 88.8 % พึงพอใจมาก 9 % พึงพอใจปานกลาง 2.2 % 
และจํานวนเงินที่ไดจากการเพาะเมล็ดยาง ในพื้นที่ 1 ไร ไดเงิน
จํานวน 1,062,083 บาท 

เครื่องหวานเมล็ดยางพาราจะใชกลไกขับเคลื่อนของโซ
และเพลาในการทํางานไมใชเครื่องมือที่ใชเชื่อเพลิงซ่ึงไมมีตนทุน
ดานพลังงานและชวยลดอัตราการใชพลังงานที่มีปริมาณนอยลงทุก
วันอีกดวย เครื่องหวานเมล็ดยางพาราจึงเหมาะสมที่จะนําไปใชใน
การหวานเมล็ดยางพาราแทนแรงงานคน 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. ทําการดัดแปลงใหสามารถเปดหนาดินและกลบหนา
ดินได 

2. ทําการดัดแปลงใหสามารถติดทายรถไถได 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 

โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากโครงการ
ยุววิจัยยางพารา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
ไดรับคําปรึกษาและชี้แนะจาก อาจารยเฉลิมพร พงศธีระวรรณ และ  
อาจารยสุวารี พงศธีระวรรณ ในการทําโครงงานครั้งน้ี  ขอขอบคุณ
ผูบริหารโรงเรียนที่ใหการสนับสนุนการทําโครงงาน และขอขอบคุณ
คุณครูกลุมสาระวิทยาศาสตร  โรงเรียนสุราษฎรพิทยา ตลอดจน
ไดรับการเอื้อเฟออุปกรณและสถานที่ 
 
เอกสารอางอิง 
  - 
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ฤทธ์ิการยับยั้งเชื้อ Candida albicans ดวยสารสกัดจากพืชสมุนไพรและนํ้ายางพารา 
 

จิรฐา ทองแกว*, บัชชิรีน หัดจํานง, อรอนงค คงจรรักษ และบุรัสกร ขิมมากทอง 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

*Email: thaw_orn@windowslive.com 
 

บทคัดยอ  
 

Candida albicans เปนเชื้อยีสต สามารถกอโรคไดทั้ง  
ในคนและสัตวหลายชนิด เชื้อมักจะอยูที่บริเวณผิวหนัง เยื่อบุเมือก
โดยเฉพาะทางเดินอาหาร และทางเดินอวัยวะสืบพันธุ การรักษา
โรคติดเชื้อ C. albicans ใชยาตานเชื้อรา โครงงานน้ีไดทําสารจาก
พลูดวยเอทานอล และเลคตินจากน้ํายางพารา สําหรับยับยั้งเชื้อ 
Candida albicans  ผลการทดลองพบวา สารสกัดพลูที่สกัดดวย  
เอทานอล 95 % และ 50 % มีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Candida 
albican เชนเดียวกับยา ketoconazole 2 % fluconazole 1 % และ 
nystatin 0.125 %   

 
1. บทนํา 
 

ปจจุบันผูติดโรคจากเชื้อรามีสูงมาก เชน โรคติดเชื้อรา
แคนดิดา (Candida) หรือฝาขาว เปนโรคที่เกิดจากเชื้อรา ประเภท
ยีสตในสกุล Candida ซ่ึงมีมากมายหลาย species  สําหรับตัวที่ทํา
ใหเกิดการติดเชื้อไดบอย คือ  Candida albicans  สวน species 
อื่น ๆ ที่กอโรค และพบประปลาย ไดแก C.krusei, C. glabata, C. 
tropicalis  ซ่ึงมีแนวโนมจะเพ่ิมอัตราการติดเชื้อมากขึ้น  โดยเฉพาะ
ในผูปวยที่มีระดับภูมิคุมกันนอย     

ในคนปกติเชื้อ Candida จะปรากฏอยูตามสวนตาง ๆ  
ของรางกาย เชน ในปาก ในชองคลอด ปะปนกับจุลินทรียชนิดอื่นๆ 
การที่มีจุลินทรียประจําถิ่น (resident flora)  อยูดวยน้ันจะชวย
ยับยั้งการเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนของยีสตตามสวนตาง ๆ ของ
รางกายได ซ่ึงเชื้อ Candida เปนราประเภทยีสตที่แตกตางจากยีสต
โดยทั่วไปคือ มีความสามารถในการสรางสายรา (hypae)  และสาย
ราเทียม (pseudohypae)  บางครั้งอาจเรียกวา yeast-like fungi  
ไมเหมือนกับรากลุม dimorphic fungi  ซ่ึงมีเพียง 2 รูปราง  และ
การเปนรูปรางแบบสายหรือแบบยีสตน้ันจะตองมีปจจัยอื่นเขามา
เกี่ยวของดวย  เชน  อุณหภูมิ  สวนรา Candida น้ันสามารถมีได
หลายรูปราง ไมข้ึนกับอุณหภูมิ โดยผูปวยที่ติดเชื้อ Candida เชื้อ
ตัวน้ีก็จะสามารถกอโรคตามสวนตางๆ ของรางกาย  

การรักษาโรคติดเชื้อ  C. albicans  ทําไดโดยการใชยา
ตานเชื้อรา ยาตานเชื้อราที่ใช ไดแก amphotericinB, flucytocine, 
ketoconazole, miconazole  และ nystatin  เปนตน แตการใชยา
ตานเชื้อราในการรักษาโรคตองใชเวลานานและยาตานเชื้อราสวน
ใหญมีผลขางเคียงสูง และราคาแพง ดังน้ันผูทําโครงงานจึงสนใจที่
จะศึกษาฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Candida albicans ดวยสารสกัดจากพืช
สมุนไพรและน้ํ ายางพารา  ซ่ึงสมุนไพรที่ทําการคัดเลือกมา
ทําการศึกษาจะเปนสมุนไพรที่สามารถยับยั้งเชื้อราชนิดอื่นได เชน 
กระชาย มะระข้ีนก กระเทียม (แสงระวี, 2543) กระเจ๊ียบแดง     
(ชลิดา และชัยณรงค , มปป.) วานชักมดลูก (มหาวิทยาลัยมหิดล,  

2555) พลู  ขา (ปยะวดี, 2550) ตะไคร (วรณัน และวิชชุดา, 2553)  
และมีการนําน้ํายางพารามาศึกษาดวย ทั้งน้ีเน่ืองจากโปรตีนที่อยูใน
นํ้ายางพาราที่เรียกวา เลคติน ซ่ึงจะมีบทบาทยับยั้งการเจริญของ
เชื้อรา Fusarium oxysporum เปนตนเพื่อทดแทนการใชยา
ปฏิชีวนะ 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

1. ศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรและน้ํายางพาราที่มีฤทธิ์ยับย้ัง
เชื้อ Candida albicans 
 

     1.1 ศึกษาตัวทําละลาย, ความเขมขนและอุณหภูมิในการสกัด
สมุนไพร 
          1) เตรียมสารสกัดจาก กระชาย มะระข้ีนก กระเทียม 
(แสงระวี, 2543) กระเจ๊ียบแดง (ชลิดา และ ชัยณรงค , มปป.) วาน
ชักมดลูก (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555) พลู  ขา (ปยะวดี, 2550) 
ตะไคร (วรณัน และวิชชุดา, 2553) โดยนําตัวอยางไปอบที่อุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส จนแหง แลวบดเปนผง (ดังรูปที่ 1)  แลวสกัด
ดวยตัวทําละลาย 2 ชนิด คือ นํ้าและเอทานอล 95% ดวยอัตราสวน
ในการสกัดเปน 1:2 1:3 1:4 1:5 และ 1:6 เปนเวลา 24 ชั่วโมง (ดัง
รูปที่ 2)  ที่อุณหภูมิหอง  (แสงระวี, 2543) 
           2) นําไประเหยตัวทําละลายออก ดวยเครื่อง Rotary 
Evaporator 
 
     1.2 ศึกษาการดูดซับนํ้าของ paper disk 
           1) ชั่ง paper disk หนัก 1 กรัม ลงในจานเพาะเชื้อ 
(Petri dish) 
           2) นํา paper disk ในจานเพาะเชื้ออบใน Hot air ที่
อุณหภูมิ 108 องศาเซลเซียส จนแหง 
           3) นํา paper disk จากขอ 2 จุมนํ้า 1 นาที แลวนํา 
paper disk ทั้งหมดมาชั่ง บันทึกผล 
 
     1.3 ศึกษาการยับยั้งเชื้อ Candida albicans จากสารสกัด
สมุนไพรดวยวิธี disk diffusion assay ซ่ึงมีวิธีดังน้ี 
           1) Spread เชื้อ C. albicans บนอาหาร Sabouraud’s 
dextrose agar 
           2) นํา paper disk มาวางตรงกลางของจานเพาะเชื้อ 
แลว pipette สารตัวอยาง ปริมาตร 0.1 ml ลงบน paper disk 
จํานวน 4 จุด 
        3) Incubate ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 
วัน แลวสังเกต clear zone 
     1.4 ศึกษาโปรตีนในนํ้ายางพาราที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Candida 
albicans 
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       เตรียมตัวอยางน้ํายางพารา ดังน้ี 
        1) ทําการ Centrifuge นํ้ายางพาราดวยเครื่อง 
Centrifuge ที่ความเร็วรอบ 4000 รอบตอนาที เปนเวลา 10 นาที 
        2) นําสวนของกนหลอดหลังการ Centrifuge มา
ตกตะกอนโปรตีนดวยอะซีโตน 80 % 
        3 )  ร ะ เหยตั วทํ า ล ะล ายออกด ว ย เค รื่ อ ง  Rotary 
Evaporator 
     
     1.5 ศึกษาการยับยั้งเชื้อ Candida albicans จากโปรตีนในน้ํา
ยางพาราดวยวิธี disk diffusion assay ซ่ึงมีวิธีดังน้ี 
         1) Spread เชื้อ C. albicans บนอาหาร Sabouraud’s 
dextrose agar  
         2) นํา paper disk มาวางตรงกลางของจานเพาะเชื้อ 
แลว pipette สารตัวอยาง ปริมาตร 0.1 ml ลงบน paper disk 
จํานวน 4 จุด  
         3) Incubate ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 
วัน แลวสังเกต clear zone  
 
     1.6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Candida albicans 
ของสารสกัดที่สกัดดวยตัวทําละลายความเขมขนและอุณหภูมิ
ขางตน และน้ํายางพารา เพื่อดูวาสารตัวอยางใดสามารถยับยั้ง เชื้อ 
Candida albicans ไดดีที่สุด 
 

2. ศึกษาความเขมขนตํ่าสุดท่ีสามารถยับย้ังเชื้อ Candida 
albicans และความเขมขนตํ่าสุดท่ีสามารถฆาเชื้อ Candida 
albicans โดยวิธี agar dilution assay 
  เตรียมสารตัวอยางที่ดีที่สุดที่ความเขมขนตาง ๆ แบบ 
two fold dilution จากนั้นหยดเชื้อ C. albicans ที่ความขุนใกลเคียง
กับ McFarland No. 0.5 ปริมาตร 1 ไมโครลิตรลงบนผิวอาหาร บม
ที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมง อานผลโดยสังเกตความ
เขมขนต่ําสุดที่มองไมเห็นเชื้อข้ึนซ่ึงถือเปนคาMIC หลังจากนั้นถาย
เชื้อจากหลอดที่ไมเห็นการเจริญของเชื้อทั้งหมดโดยใชไมพันสําลี
ชุบนํ้าเกลือปายบนผิวอาหาร และนําไปปายบน MHA plate บมที่
อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 24 ชั่วโมงความเขมขนที่ไมมีการเจริญ
ของเชื้อหรือมีจํานวนโคโลนีนอยกวา5 ถือวาความเขมขนน้ันเปนคา 
MFC 
 

3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับย้ังเชื้อ Candida albicans 
กับยา Nystatin  Fluconazole และ Ketoconazole 
     3.1 Spread เชื้อ C. albicans บนอาหาร Sabouraud’s 
dextrose agar  
     3.2 นํา paper disk มาวางตรงกลางของจานเพาะเชื้อ แลว 
pipette ยาที่ระดับความเขมขนตางๆ ปริมาตร 0.1 ml ลงบน paper 
disk 
     3.3 Incubate ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 วัน 
แลวสังเกต clear zone 

 
3. ผลการทดลอง 
 

     3.1 ศึกษาการดูดซับนํ้าของ paper disk 

 

 

รูปท่ี 1 
 
จํานวน paper disk    40  อัน                         

 นํ้าหนักเริ่มตน                    1.00   g 
 นํ้าหนักหลังอบ                   0.88   g                        
 นํ้าหนักหลังจุมนํ้า 1 นาที       3.15   g 
 paper disk 1 อัน 1 นาที ดูดซับนํ้าได 0.057 g 
 

 
     3.2 คุณสมบัติของยางพารา 
 

    
รูปท่ี 2 

 

 จากการ centrifuge พบวาน้ํายางพาราที่อยูในหลอดหลัง
การ centrifuge มีนํ้าหนักไมเปลี่ยนแปลง โดยแยกเปน 2 ชั้น คือ 
ของแข็งและของเหลว โดยของแข็งมีลักษณะสีเหลืองขุน จับตัวเปน
กอนแตเน้ือนุม ตกตะกอนบริเวณกนหลอด สวนของเหลวมีลักษณะ
ขาวขุนเหมือนนํ้ายางพาราสด จากนั้นนําสวนของแข็งไปตกตะกอน
ดวยอะซีโตน 80 % เปนเวลา 7 ช่ัวโมง เพื่อสกัดเลคติน ออกมา 
และพบวายางพาราหลังนําเลคตินออกมีคุณสมบัติไมเปลี่ยนแปลง 
 

     3.3 ศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรและโปรตีนจากน้ํายางพาราที่มี
ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Candida albicans 
 

 
  

รูปท่ี 3 
 

ศึกษาตัวทําละลาย  ความเขมขน และอุณหภูมิในการ
สกัดสมุนไพรทั้ง 8 ชนิด ไดแก กระชาย มะระข้ีนก กระเทียม 
กระเจ๊ียบแดง วานชักมดลูก พลู  ขา และตะไคร โดยนําตัวอยางไป
อบที่อุณหภูมิ 60 จนแหง แลวบดเปนผง แลวสกัดดวยตัวทําละลาย 
2 ชนิด คือ นํ้าและเอทานอล 95 % ดวยอัตราสวนในการสกัดเปน 
1:2 1:3 1:4 1:5 และ1:6 เปนเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง   
พบวาคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของการยับยั้งเชื้อ (cm) ของสาร
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สกัดพลูดวยเอทานอล 95 %  ที่อัตราสวน 1:4   มีคาสูงสุดคือ 1.80 
cm รองลงมาคือสารสกัดพลูดวยเอทานอล 95 %  ที่อัตราสวน 1:3 
มีคา 1.40 cm และสารสกัดพลูดวยเอทานอล 95 %  ที่อัตราสวน 
1:2 มีคา 1.35 cm ตามลําดับ    

เม่ือเปรียบเทียบตัวทําละลาย 2 ชนิด คือ นํ้าและเอทา
นอล 95 %  สารสกัดดวยเอทานอล 95 % ของกระชาย มะระข้ีนก  
กระเจ๊ียบแดง วานชักมดลูก พลู และตะไครมีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งมากกวาสกัดดวยนํ้า  การสกัดดวย   เอทานอล 95 % 
อัตราสวนที่เหมาะสมของกระเจี๊ยบแดง คือ 1:2  อัตราสวนที่
เหมาะสมของกระเทียม  วานชักมดลูก  และตะไครคือ  1 :3   
อัตราสวนที่เหมาะสมของกระชาย มะระข้ีนก พลู และขา คือ 1:4  
การสกัดดวยนํ้ากลั่น อัตราสวนที่ เหมาะสมของขา  คือ 1:2 
อัตราสวน 1:3 ไมเหมาะสม อัตราสวนที่เหมาะสมของกระชาย 
กระเทียม พลู และตะไครคือ 1:4  สารสกัดดวยนํ้ากลั่นของมะระ
ข้ีนก กระเจ๊ียบแดง วานชักมดลูก ไมสามารถยับยั้งเชื้อได  เม่ือเพิ่ม
ปริมาณเชื้อเปน 10 เทา พบวาคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของการ
ยับยั้งเชื้อ (cm) ของสารสกัดพลูดวยเอทานอล 95 % ที่อัตราสวน 
1:6   มีคาสูงสุดคือ 1.51 cm รองลงมาคือสารสกัดพลูดวยเอทานอล 
95 %  ที่อัตราสวน 1:5 มีคา 1.47 cm และสารสกัดพลูดวยเอทา
นอล 95 %  ที่อัตราสวน 1:4 มีคา 1.37 cm ตามลําดับ เม่ือ
เปรียบเทียบตัวทําละลาย 2 ชนิด คือ นํ้าและเอทานอล 95 % สาร
สกัดดวยเอทานอล 95 % ของกระชาย มะระข้ีนก  กระเทียม 
กระเจ๊ียบแดง วานชักมดลูก พลู และตะไครมีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้ งมากกวาสกัดดวย นํ้า   การสกัดดวยเอทานอล  95 % 
อัตราสวนที่เหมาะสมของตะไคร คือ 1:2  อัตราสวนที่เหมาะสมของ
วานชักมดลูก และกระเจ๊ียบ คือ 1:3   อัตราสวนที่เหมาะสมของ
กระเทียม คือ 1:4  อัตราสวนที่เหมาะสมของกระชาย คือ 1:5 
อัตราสวนที่เหมาะสมของมะระขี้นกและพลู คือ 1:6 การสกัดดวยนํ้า
กลั่น อัตราสวนที่ เหมาะสมของขา คือ 1:2 อัตราสวน 1:3 ไม
เหมาะสม   อัตราสวนที่เหมาะสมของตะไคร คือ 1:4 อัตราสวน1:5 
ไมเหมาะสม อัตราสวนที่เหมาะสมของกระชายและพลู คือ 1:6  
สารสกัดดวยนํ้ากลั่นของมะระข้ีนก กระเทียม กระเจ๊ียบและวานชัก
มดลูกไมสามารถยับยั้งเชื้อได และพบวาคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลาง
ของการยับยั้งเชื้อ (cm) ของ เลคตินในนํ้ายางพารา คือ 0.53 cm 
 

     3.4 ศึกษาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ Candida 
albicans และความเขมขนต่ําสุดที่สามารถฆาเชื้อ Candida 
albicans 
 พบวาความเขมขนต่ําสุดของสารสกัดพลูดวยเอทานอล 
95 % ที่อัตราสวน 1:4 ที่สามารถยับยั้งเชื้อ Candida albicans คือ 
12.5 % และความเขมขนต่ําสุดที่สามารถฆาเชื้อ Candida albicans 
คือ 25 % 
 

 
 
 
     3.5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Candida albicans 
กับยา Nystatin จากผงบริสุทธิ์ 
 

             
  

รูปท่ี 4 
 

พบวาคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของการยับยั้งเชื้อ(cm) 
ของ Nystatin0.25% คือ 0.25 cm Nystatin0.125% คือ 0.18 cm 
Nystatin0.06% คือ 0.14 cm Nystatin0.03% คือ 0.12 cm 
Nystatin0.015% และ Nystatin0.008% ไมเกิด clear zone 
 
     3.6 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Candida albicans 
กับยา Nystatin 4% จากผลิตภัณฑยา 
 

 

รูปท่ี 5 
 
พบวาคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของการยับยั้งเชื้อ(cm) 

ของ Nystatin 0.4 % คือ 0.51 cm 
 
     3.7 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Candida albicans 
กับยา Ketoconazole และ Fluconazole จากผลิตภัณฑยา 
 

 
 

รูปท่ี 6 
 
  พบวาคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของการยับยั้งเชื้อ (cm) 
ของ Fluconazole 4 % คือ 2.57 cm Fluconazole 2 % คือ 2.35 

cm  Fluconazole 1 % คือ 0.18 cm Fluconazole 0.5 % คือ 0.12 
cm Fluconazole 0.25 % ไมเกิดclear zone  Ketoconazole 4 % 
คือ 0.20 cm Ketoconazole 2 % คือ 0.18 cm Ketoconazole 1 % 
Ketoconazole 0.5 % และ Ketoconazole 0.25 % ไมเกิด clear 
zone 
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4. สรุปและอภิปรายผล 
 

          จากการศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรและเลคตินจากน้ํา
ยางพาราที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Candida albicans พบวาคาเฉลี่ยเสน
ผานศูนยกลางของการยับยั้งเชื้อ(cm) ของสารสกัดพลูดวยเอทา
นอล 95 %  ที่อัตราสวน 1:4   มีคาสูงสุดคือ 1.80 cm รองลงมาคือ
สารสกัดพลูดวยเอทานอล 95 %  ที่อัตราสวน 1:3 มีคา 1.40 cm 
และสารสกัดพลูดวยเอทานอล 95 %  ที่อัตราสวน 1:2 มีคา 1.35 
cm ตามลําดับ   เม่ือเปรียบเทียบตัวทําละลาย 2 ชนิด คือ นํ้าและเอ
ทานอล 95 %  สารสกัดดวยเอทานอล 95 % ของกระชาย มะระ
ข้ีนก  กระเจ๊ียบแดง วานชักมดลูก พลู และตะไครมีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งมากกวาสกัดดวยนํ้าเอทานอล 95 % อัตราสวนที่
เหมาะสมของกระเจี๊ยบแดง คือ 1:2  อัตราสวนที่เหมาะสมของ
กระเทียม วานชักมดลูก และตะไครคือ 1:3   อัตราสวนที่เหมาะสม
ของกระชาย มะระข้ีนก พลู และขา คือ 1:4  การสกัดดวยนํ้ากลั่น 
อัตราสวนที่เหมาะสมของขา คือ 1:2 อัตราสวน1:3 ไมเหมาะสม 
อัตราสวนที่เหมาะสมของกระชาย กระเทียม พลู และตะไครคือ 1:4  
สารสกัดดวยนํ้ากลั่นของมะระข้ีนก กระเจ๊ียบแดง วานชักมดลูก ไม
สามารถยับยั้งเชื้อได  เม่ือเพิ่มปริมาณเชื้อเปน 10 เทา พบวา
คาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของการยับยั้งเชื้อ (cm) ของสารสกัดพลู
ดวยเอทานอล 95 % ที่อัตราสวน1:6   มีคาสูงสุดคือ 1.51 cm 
รองลงมาคือสารสกัดพลูดวยเอทานอล 95 %  ที่อัตราสวน 1:5 มีคา 
1.47 cm และสารสกัดพลูดวยเอทานอล 95 %  ที่อัตราสวน 1:4 มี
คา 1.37 cm ตามลําดับ  เม่ือเปรียบเทียบตัวทําละลาย 2 ชนิด คือ 
นํ้าและเอทานอล 95 %  สารสกัดดวยเอทานอล 95 % ของกระชาย 
มะระข้ีนก  กระเทียม กระเจ๊ียบแดง วานชักมดลูก พลู และตะไครมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งมากกวาสกัดดวยนํ้า  การสกัดดวยเอทา
นอล 95 % อัตราสวนที่เหมาะสมของตะไคร คือ 1:2  อัตราสวนที่
เหมาะสมของวานชักมดลูก และกระเจ๊ียบ คือ 1:3   อัตราสวนที่
เหมาะสมของกระเทียม คือ 1:4  อัตราสวนที่เหมาะสมของกระชาย 
คือ 1:5 อัตราสวนที่เหมาะสมของมะระขี้นก และพลู คือ 1:6การ
สกัดดวยนํ้ากลั่น อัตราสวนที่เหมาะสมของขา คือ 1:2 อัตราสวน 
1:3 ไมเหมาะสม   อัตราสวนที่ เหมาะสมของตะไคร คือ 1:4 
อัตราสวน1:5 ไมเหมาะสม อัตราสวนที่เหมาะสมของกระชาย และ
พลู คือ 1:6  สารสกัดดวยนํ้ากลั่นของมะระข้ีนก กระเทียม 
กระเจี๊ยบและวานชักมดลูกไมสามารถยับยั้งเชื้อได ความเขมขน
ต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ Candida albicans คือ 12.5 % และ
ความเขมขนต่ําสุดที่สามารถฆาเชื้อ Candida albicans คือ 50 %  
จากการ centrifuge พบวาน้ํายางพาราที่อยูในหลอดหลังการ 
centrifuge มีนํ้าหนักไมเปลี่ยนแปลง โดยแยกเปน 2 ชั้น คือ 
ของแข็งและของเหลว โดยของแข็งมีลักษณะสีเหลืองขุน จับตัวเปน
กอนแตเน้ือนุม ตกตะกอนบริเวณกนหลอด สวนของเหลวมีลักษณะ
ขาวขุนเหมือนนํ้ายางพาราสด จากนั้นนําสวนของแข็งไปตกตะกอน
ดวยอะซีโตน 80 % เปนเวลา 7 ชั่วโมง เพื่อสกัดเลคตินออกมา 
และพบวายางพาราหลังนําเลคตินออกมีคุณสมบัติไมเปลี่ยนแปลง 
และพบวาคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของการยับยั้งเชื้อ (cm) ของเล
คตินในนํ้ายางพารา คือ 0.53 cm จากการศึกษาคาเฉลี่ยเสนผาน
ศูนยกลางของการยับยั้งเชื้อ (cm) ของยา Nystatin ที่ความเขมขน
ตางๆ พบวาคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของการยับยั้งเชื้อ(cm) ของ 

Nystatin0.25% คือ 0.25 cm Nystatin0.125% คือ 0.18 cm 
Nystatin0.06% คือ 0.14 cm Nystatin0.03% คือ 0.12 cm 
Nystatin0.015% และ Nystatin0.008% ไมเกิด clear zone  จาก
การศึกษาคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางของการยับยั้งเชื้อ(cm) ของยา 
Fluconazole และ Ketoconazole พบวาคาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลาง
ของการยับยั้งเชื้อ(cm) ของ Fluconazole 4% คือ 2.57 cm 
Fluconazole 2%   คือ 2.35 cm  Fluconazole 1%  คือ 0.18cm 
Fluconazole 0.5% คือ 0.12cm Fluconazole 0.25% ไมเกิด clear 
zone Ketoconazole4% คือ 0.20cm Ketoconazole2%คือ 0.18cm 
Ketoconazole1% Ketoconazole0.5% และKetoconazole0.25% 
ไมเกิด clear zone  ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Candida albicans 
ของสารสกัดพลูดวยเอทานอล 95%  ความเขมขน 50% กับยา 
ketoconazole2% fluconazole1% และ nystatin0.125%  มีคา
เทากัน คือ 0.18cm     
  สารสกัดพลูสามารถยับยั้งเชื้อรา Candida albicans 
เน่ืองจากสารประกอบหลักในพลูเปนสารประกอบฟนอล สารที่พบ
มากในน้ํามันพลูไดแก isoeugenol chavicol eugenol ซ่ึงสาร
เหลานี้มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อโรคในใบพลูมีสารยูจีนอลและชาวิคอล มี
ฤทธิ์เปนยาชาและชวยกระตุนการไหลเวียนของโลหิต และยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อโรคหลายชนิด ชวยฆาและยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของวัณโรค และเชื้อ
หนอง และยังมีฤทธิ์ตานเชื้อราที่เปนสาเหตุของโรคผิวหนังและ
กลาก  เลคตินเปนมีบทบาทยับยั้งเชื้อราในพืชและสัตว ในนํ้ายาง
มีเลคตินชนิด hydrophobic ซ่ึงทําใหเกิดการอุดตันในทอนํ้ายาง 
จากการสกัดเลคตินออกมาพบวาน้ํายางมีคุณสมบัติไมเปลี่ยนแปลง 
แตมีประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อรา C.albicans นอย เน่ืองจาก     
เลคตินไมไดทําหนาที่เปนเอนไซม หรือฮอรโมน และไมไดมาจาก
ระบบภูมิคุมกัน เพียงแตสามารถเกาะจับจําเพาะไดกับนํ้าตาล
เทานั้น ดังน้ันเลคตินจึงเปนเพียงสารกระตุนระบบภูมิคุมกันโดยไม
เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน 
 
5. ขอเสนอแนะ 
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาการขึ้นรูปโฟมจากแปงมัน
สําปะหลัง ที่มีการเติมสารตัวเติมไคติน อนุพันธไคติน และน้ํา
ยางพารา  สภาวะที่เหมาะสมในการอัดข้ึนรูป คือ ที่อุณหภูมิ 180 
องศาเซลเซียส  ความดัน 80–110 kgf/cm2 เปนเวลา 2 นาที ผล
การศึกษาอัตราสวน พบวาโฟมที่ได มีลักษณะเปนเซลลเปด
คอนขางสม่ําเสมอ และมีสมบัติเชิงกลที่สูง เม่ือเติมจํ้ายางพาราลง
ไปผสมรอยละ 5 – 30 โดยนํ้าหนักแปง พบวาทําใหความแข็งแรง
ลดลง แตก็ทําใหโฟมทนน้ําไดดีข้ึน และเม่ือมีการเติมเบนโซอิล
เปอรออกไซดรอยละ 1 – 5 ของนํ้าหนักยาง คงรูปไดมากข้ึน  และ
ไมมีผลตอความแข็งแรงของโฟมแปง  การเติมเบตา – ไคตินที่ทํา
เปนสารละลาย ทําใหโฟมมีความแข็งแรงมากขึ้นและมีผิวหนาที่
เรียบข้ึน  โฟมแปงทุกชนิดในการศึกษานี้ พบวาทนนํ้าไดดีข้ึน การ
เพิ่มปริมาณสารตัวเติมจะมีผลใหโฟมยอยสลายดวยเอนไซมไดชา
ลง และสารเติมแตละชนิดไมมีผลตอสมบัติทางความรอนของโฟม
แปงเลย 
 
1. บทนํา 
 

ปจจุบันพลาสติก เปนผลิตภัณฑที่มีบทบาทสําคัญใน
ชีวิตประจําวันเปนอยางมากเพื่อการอุปโภคและบริโภค ซ่ึงถูกผลิต
ข้ึนมาเพื่อใชงานกันอยางมากมาย เน่ืองจากมีนํ้าหนักเบา ราคาถูก 
ทนตอความชื้น สามารถขึ้นรูปไดงาย แตผลที่ตามมาก็คือ การ
กําจัดภายหลังการใชงาน และมักถูกใชงานเพียงครั้งเดียวแลว
กลายเปนขยะ สงผลใหเกิดขยะจํานวนมาก ซ่ึงสงผลกระทบตอ
ระบบนิเวศ และกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก 

 ในประเทศไทยขยะสวนใหญมาจากบรรจุภัณฑ
พลาสติกในอุตสาหกรรมอาหาร เชน ถุงพลาสติก ถวยพลาสติก 
กลองพลาสติก รวมถึงกลองโฟมพลาสติก ซ่ึงเปนวัสดุที่ยอยสลาย
ได                    

วิธีที่เหมาะสม คือ การรีไซเคิล แตพลาสติกบางชนิดไม
นิยมนํามารีไซเคิล เพราะไมคุมตอการลงทุน เชน หลอดยาสีฟน 
พลาสติกทางการแพทย กลองโฟมบรรจุอาหาร หรือ ถุงขนมขบ
เคี้ยว เปนตน ซ่ึงสวนใหญทําลายดวยการกลบหรือเผา  “โฟม
พลาสติก” เปนผลิตภัณฑที่ใชคร้ังเดียวแลวทิ้ง มีปริมาณการใชสูง
ขยะจากบรรจุภัณฑประเภทนี้นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมาก
ข้ึน สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางมาก ในปจจุบันประเทศไทย
เองน้ันขยะโฟมที่เกิดข้ึนในแตละปมีจํานวนมากขึ้นทุกป โดยเฉพาะ
ในเมืองหลวง ทําใหยากตอการทําลาย และ คัดแยก คาใชจายใน
การจัดเก็บก็สูงกวาขยะมูลฝอยทั่วไป เน่ืองจากโฟมเปนวัสดุ
สังเคราะหที่ยอยสลายไมไดเองตามธรรมชาติ หรือ ยอยสลายไดชา
มาก อาจตองใชเวลายอยสลายยาวนานทั้งชวงชีวิตของคนเลย

ทีเดียว ทําใหตองใชกระบวนการพิเศษ และ คาใชจายสูงในการยอย
สลายอยางถูกวิธี ถาจะใชวิธีฝงกลบก็ไมเปนการเหมาะสมเทาที่ควร 
เพราะวา โฟมพลาสติก มีขนาดใหญ รูพรุนมาก นํ้าหนักเบา ทําให
เปลืองเน้ือที่ และ ทําใหเกิดปญหาในเรื่องพื้นที่ตามมาโดยเฉพาะใน
เมืองหลวงใหญ  

นอกจากนี้การเผาทําลายยังปลอยกาซซีเอฟซี (CFCs:  
Chlorofluorocarbons) ซ่ึงเปนสารที่มีสวนทําลายโอโซนในชั้น
บรรยากาศสงผลใหโลกรอนข้ึนเร่ือย ๆ ถึงแมวาปจจุบันไมไดใชสาร
ซีเอฟซี แตใชกาซบิวเทน (Butane) หรือเพนเทน (Pentane) เปน
ตัวทําใหฟูฟอง (Blowing Agent) แทนก็ตาม แตก็ยังสรางปญหา
มลพิษ และ กระบวนกําจัดยังตองใชตนทุนสูงอยู  

ปจจุบันจึงไดมีการลดขยะโฟมโดยการใชพลาสติกยอย
สลายไดทางชีวภาพ  
 
2. วิธีการ 
 

ศึกษาอัตราสวนที่ เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ     
คอมโพสิตโฟมผสมคอมโพสิตโฟม 
 อบแปงมันสําปะหลังที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส 
นาน 24 ชั่วโมง แลวอบไคตินที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 12 ชั่วโมง (เขาโถดูความชื้นกอนกอนนําไปใช) หลังจากนั้น
ผสมแปงมันสําปะหลัง ไคติน (ใช 2 ประเภท คือ เบตา-ไคตินและ 
โคไตซาน)  กัวกัม (1 % โดยนํ้าหนักแปง) แมกนีเซียมสะเตรียเรต
(2 % โดยน้ําหนักของแปง) และที่มีการเติมนํ้ายางดวยเครื่องสม 
เติมนํ้ากลั่นทําการผสมเปนเวลา 20 นาที ซ่ึงการเตรียมคอมโพสิต
โฟมจากแปงในการศึกษานี้จะประกอบข้ันตอนหลายขั้นตอนดวย
ดังน้ี 
 ศึกษาการเตรียมคอมโพสิตโฟมจากแปงมันสําปะหลัง
และเบตา – ไคติน 
 ทําการทดลองหาสัดสวนที่เหมาะสมของปริมาณนํ้าตอ 
เบตา-ไคตินที่มีแปงมันสําปะหลังเปนสวนประกอบหลักในสัดสวนที่
เหมาะสม โดยการปรับเปลี่ยนอัตราสวนปริมาณนํ้าตอเบตา-ไคตินที่
มีแปงมันสําปะหลังเปนสวนประกอบหลักที่สามารถเริ่มนวดผสมเขา
กันไดจนกระทั่งอยูในสภาวะของเหลวหนืดดัง ตารางที่ 1 

ศึกษาการเตรียมคอมโพสิตโฟมจากแปงมันสําปะหลัง
และเบตา-ไคตินที่มีการเติมนํ้ายางพารา 

ดวยสมบัติของยางที่สามารถตานทานตอโมเลกุลนํ้า
หรือไมดูดซับ และชวยเพิ่มสมบัติความยืดหยุน ซ่ึงสมบัติตัวน้ีจะทํา
ใหสะดวกเวลาเคลื่อนยาย ดังน้ันทางผูวิจัยจึงไดเอานํ้ายางพารามา
ปรับปรุงสมบัติทั้งในดานความแข็งแรงและความทนทานตอ
ความชื้นใหกับคอมโพสิตโฟมดัง ตารางที่ 2 

 



- 216 - 
 

ตารางที่ 1 สัดสวนการผสมระหวางปริมาณนํ้าตอเบตา – ไคติน ที่มี
แปงมันสําปะหลังเปนสวนประกอบหลัก 

 
  
ตารางที่ 2 สัดสวนของสารลดแรงตึงผิวในน้ํายางพาราที่มีแปงมัน 

 สําปะหลังและเบตา-ไคตินเปนสวนประกอบ 
สวนผสม 1 2 3 4 5 6 
แปง (กรัม) 100 100 100 100 100 100 
กัวกัม (กรัม) 1 1 1 1 1 1 
Mg.stearate 

(กรัม) 
2 2 2 2 2 2 

นํ้า (กรัม) 27 27 27 27 27 27 
เบตา – ไคติน 

(กรัม) 
5 5 5 5 5 5 

นํ้ายางพารา 
(กรัม) 

30 30 30 30 30 30 

NonidetP40 
(กรัม) 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

  
ศึกษาสัดสวนนํ้ายางพาราที่เหมาะสมดัง ตารางที่ 3 

 หลังจากที่ เต รียมคอมโพสิตตามสูตรแลวก็ นําไป
วิเคราะหคุณสมบัติ การตรวจสอบโครงสรางทางเคมี การทดสอบ
สมบัติเชิงกล ความตานทานแรงดึง ความตานทานตอแรงดัดงอ 
การตรวจสอบโครงสรางสัณฐานวิทยา การวัดความหนาแนน และ
การวัดปริมาณการดูดซับนํ้า เพื่อเลือก Nonidet P40 ที่เหมาะสมดัง 
ตารางที่ 3 
  หลังจากที่เตรียมคอมโพสิตโฟมตามสูตรแลวก็นําไป
วิเคราะหคุณสมบัติ การตรวจสอบโครงสรางทางเคมี การทดสอบ
สมบัติเชิงกล ความตานทานตอแรงดึง ความตานทานตอแรงดัดงอ 
การตรวจสอบโครงสรางสัณฐานวิทยา การวัดความหนาแนน การ
วัดปริมาณการดูดซับนํ้า เพื่อเลือกนํ้ายางพาราที่เหมาะสม 
 การเตรียมคอมโพสิตโฟมจากแปงมันสําปะหลัง เบตา-
ไคติน และ นํ้ายางพาราที่มีการเติมสารตัวเติมเบนโซอิลเปอร
ออกไซด 
 ในการทดลองนี้ จะใชคอมโพสิตโฟมจากแปง มัน
สําปะหลัง และ เบตา-ไคตินที่มีการเติมนํ้ายางพาราที่ไดจากการ
ทดลองตอนที่ 3 แลวมีการปรับเปลี่ยนสารตัวเติมเบนโซอิลเปอร
ออกไซด รอยละ 1-6 โดยน้ําหนักของยางดังตารางที่ 3.4 เพื่อชวย

ใหยางเกิดการคงรูป ซ่ึงนาจะทําใหไดคอมโพสิตโฟมที่มีสมบัติทาง
กลที่ดีข้ึน 
 
ตารางที่ 3 สัดสวนของท่ีมี NonidetP40 แปงมันสําปะหลัง และ      

  เบตา-ไคตินเปนสวนประกอบ  
สวนผสม 1 2 3 4 5 6 
แปง (กรัม) 100 100 100 100 100 100 
กัวกัม (กรัม) 1 1 1 1 1 1 
Mg.stearate  

(กรัม) 
2 2 2 2 2 2 

นํ้า  (กรัม) 27 27 27 27 27 27 
เบตา – ไคติน 

(กรัม) 
5 5 5 5 5 5 

นํ้ายางพารา  
(กรัม) 

5 10 15 20 25 30 

NonidetP40 
(กรัม) 

3 3 3 3 3 3 

   
ตารางที่ 4 สัดสวนของเบนโซอิลเปอรออกไซดที่เติมในคอมโพสิต 

 โฟมที่มีแปงมันสําปะหลัง/เบตา-ไคตินและนํ้ายางพารา 
 เปนสวนประกอบ 

สวนผสม 1 2 3 4 5 6 
แปง (กรัม) 100 100 100 100 100 100 
กัวกัม (กรัม) 1 1 1 1 1 1 
Mg.stearate 

(กรัม) 
2 2 2 2 2 2 

นํ้า (กรัม) 27 27 27 27 27 27 
เบตา – ไคติน 

(กรัม) 
5 5 5 5 5 5 

นํ้ายางพารา 
(กรัม) 

15 15 15 15 15 15 

NonidetP40 
(กรัม) 

3 3 3 3 3 3 

เบนโซอิลเปอร
ออกไซด (กรัม) 

1 2 3 4 5 6 

 
หลังจากที่เตรียมคอมโพสิตโฟมตามสูตรแลวก็นําไป

วิเคราะหคุณสมบัติ การตรวจสอบโครงสรางทางเคมี การทดสอบ
สมบัติเชิงกล ความตานทานตอแรงดึง ความตานทางตอแรงดัดงอ 
การตรวจสอบโครงสรางสัณฐานวิทยา การวัดความหนาแนน และ
การวัดปริมาณการดูดซับนํ้า เพื่อเลือกเบนโซอิลเปอรออกไซด ที่
เหมาะสม 

การเตรียมสารละลายเบตา – ไคติน 
นําเบตา – ไคตินแบบผง 40 กรัมมาแชในนํ้ากลั่น

ปริมาณ 980 มิลลิลิตร และกรดแอซิติก เขมขน 12 M 20 มิลลิลิตร 
ประมาณ 3 วัน แลวจะไดเปนสารละลายเบตา – ไคติน 

แปง 
(กรัม) 

นํ้า 
(กรัม) 

 

กัวกัม 
(กรัม) 

 

Mg.stearate 
(กรัม) 

เบตา–ไคติน (กรัม) 

100 22 25 5 5 10 15 20 
100 27 25 5 5 10 15 20 
100 32 25 5 5 10 15 20 
100 37 25 5 5 10 15 20 
100 42 25 5 5 10 15 20 
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การเตรียมคอมโพสิตโฟมจากแปง มันสําปะหลั ง 
สารละลายเบตา-ไคติน และ นํ้ายางพาราที่มีการเติมสารตัวเติมเบน
โซอิลเปอรออกไซด 

หลังจากที่เตรียมคอมโพสิตโฟมและไดสูตรที่ดีที่สุดแลว 
จะนําสารละลายเบตา – ไคติน แทน เบตา – ไคตินจากสูตรเดิมเพื่อ
เปรียบเทียบวามีความแตกตางกันมากเทาไร แลวก็นําไปวิเคราะห
คุณสมบัติ การตรวจสอบโครงสรางทางเคมี การทดสอบสมบัติ
เชิงกล ความตานทานตอแรงดึง ความตานทางตอแรงดัดงอ การ
ตรวจสอบโครงสรางสัณฐานวิทยา การวัดความหนาแนน และการ
วัดปริมาณการดูดซับนํ้า 
 ในงานวิจัยจะใชเอนไซม α -amylase ในการศึกษาผล
การยอยสลายดวยเอนไซม ซ่ึงเม่ือเทียบกับการทําใหเนาเปอย จะ
พบวา การยอยสลายดวยเอนไซมเปนวิธีที่งาย สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และไดผลเร็วมากกวาการทําใหเนาเปอย เน่ืองจาก
การทําใหเนาเปอยใชเวลานานและยากตอการควบคุมผลของตัว
แปรตาง ๆ โดยมีวิธีการศึกษา คือ ตัดชิ้นงานคอมโพสิตโฟมขนาด 
15x15 ตารางมิลลิเมตร และชั่งนํ้าหนัก จากนั้นทําการทดลอง      
2 สวน คือ 

1) จุมชิ้นงานคอมโพสิตโฟมลงในขวดทดลองของ 0.1 M 
อะซิเตด บัฟเฟอร ซ่ึงมีคา pH ประมาณ 6.0 จํานวน 10 
มิลลิลิตร 

2) จุมชิ้นงานคอมโพสิตโฟมลงในขวดทดลองของ 0.1 M 
อะซิเตด บัฟเฟอร ซ่ึงมีคา pH ประมาณ 6.0  จํานวน 10 
มิลลิลิตรกับเอนไซมอะไมเลสจํานวน 0.0078 กรัม 
ทําการทดลองตามทั้ง 2 ขอที่เวลา 1, 2, 4, 6, 15 และ 

24 ชั่วโมง ตามลําดับ จนครบจํานวนที่ตองการทดสอบ หลังจากนั้น
นําชิ้นงานคอมโพสิตโฟมข้ึนจากสารละลายตามเวลาที่กําหนด ลาง
ชิ้นงานดวยนํ้ากลั่น และ อบใหแหงที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 5 ชั่วโมง แลววัดนํ้าหนักที่หายไปตามทั้ง 2 ขอ เพื่อหา
ปริมาณที่ยอยสลายไปโดยคํานวณไดจากสูตร 

 
 นํ้าหนักที่หายไป (%) = w1 – w2 x 100 
          w1 
โดยที่ w1 คือ นํ้าหนักกอนการยอยสลาย 
         w2 คือ นํ้าหนักหลังการยอยสลาย 

 
3. ผลการทดลอง 
 

จากผลการศึกษาคอมพอสิตโฟมจากแปงมันสําปะหลัง/
เบตา-ไคตินที่มีการปรับเปล่ียนปริมาณน้ํารอยละ 130-170 โดย
นํ้าหนักของแปง และปริมาณเบตา-ไคตินรอยละ 0-30 โดยน้ําหนัก
แปงไปพรอมๆกันพบวา ในชวงที่ใหสมบัติเชิงกลที่ดีของคอมพอสิต
โฟมที่ มี สัดสวนของแป ง มันสําปะหลั ง /นํ้ า /เบตา -ไคติน  คือ 
100/140/10 จึงใชสัดสวนที่ปริมาณดังกลาวมาใชในการทดลองใน
ข้ันตอไป แตเม่ือมีการเติมนํ้ายางพาราลงในคอมพอสิตโฟมของ
แปงมันสําปะหลัง/เบตา-ไคตินจําเปนตองใชสารชวยใหนํ้ายางกระ
จายเพื่อใหแรงตึงผิวของของสารละลายลดต่ําลง ซ่ึงในการศึกษานี้
ใช Nonidet P40 เปนสารลดแรงตึงผิวของนํ้ายางในคอมพอสิตโฟม
เปงมันสําปะหลัง/เบตา-ไคติน โดยทําการศึกษาปริมาณที่เหมาะสม

เม่ือปรับเปลี่ยนปริมาณ Nonidet P40 รอยละ 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 
3.0 , 5.0 โดยน้ําหนักของยาง โดยการทดลองขึ้นรูปและดูดวย
สายตาโดยพิจารณาจากรูป 5.1 พบวาปริมาณ Nonidet P40 ที่
เหมาะสมในการศึกษานี้ คือรอยละ 1.5 โดยนํ้าหนักยาง เน่ืองจากที่
ปริมาณ Nonidet P40 รอยละ 1.5 - 5.0 โดยนํ้าหนักของยางมีการ
กระจายตัวคอนขางดีและในชวงดังกลาวมีลักษณะการกระจายตัว
ของของผสมที่คลายกันโดยสังเกตจากผิวของโฟม ดังน้ันจึงเลือกใช 
Nonidet P40 ที่ปริมาณต่ําสุดจากชวงดังกลาวคือรอยละ 1.5 โดย
นํ้าหนักยาง 

 

3.1 ผลของน้ํายางธรรมชาติในคอมโพสิตโฟมของแปงมัน
สําปะหลัง และเบตา-ไคติน 
 จากการอบในแมแบบของคอมโพสิตโฟมของแปงมัน
สําปะหลัง/เบตา-ไคติน ในการศึกษานี้เปนการขึ้นรูปคอมโพสิตโฟม
ที่มีการเติมจํ้ายางลงไปในปริมาณรอยละ 0 – 30 โดยน้ําหนักของ
แปง พบวาเม่ือมีการเติมนํ้ายางลงไปที่ 5 % ทําใหคอมโพสิตโฟมมี
ลักษณะไมเขากันเกิดเกาะกันเปนกลุมในบางจุด เม่ือเติมนํ้ายาง
มากข้ึนยังพบวา คอมโพสิตโฟมแทบจะไมมีความเปนเซลลเหลืออยู
เลยและมีการปรากฏอนุภาคของยางกระจายอยูตามพื้นที่ผิวทั่วไป 
และมีการแยกเฟสมากขึ้น 
  

ความหนาแนน 
 จากการวัดความหนาแนนของคอมโพสิตโฟมโดย
ปรับเปลี่ยนอัตราสวนนํ้ายางในปริมาณรอยละ 5 10 20 และ 30 
โดยนํ้าหนักของแปง พบวาเม่ือมีการเติมปริมาณนํ้ายางมากขึ้นมีผล
ทําใหความหนาแนนเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับคอมโพสิตโฟมจาก
แปงมันสําปรหลัง/เบตา-ไคติน เน่ืองจากน้ํายางมีความหนาแนนสูง
กวาคอมโพสิตโฟมจากแปงมันสําปะหลัง/เบตา-ไคติน และผลจาก
โครงสรางสัณฐานวิทยาที่พบ แตเม่ือเปรียบเทียบความหนาแนน
ระหวางที่ปริมาณรอยละ 5-30 โดยนํ้าหนักไมแตกตางกันมากนัก  
  

สมบัติเชิงกลของคอมโพสิตโฟม 
 ผลจากการทดสอบความสามารถในการรับแรงดึงและคา
การยืดตัว ณ จุดขาดของคอมโพสิตโฟม เม่ือปรับเปลี่ยนปริมาณนํ้า
ยาง 5-30 % พบวาที่ปริมาณนํ้ายาง 5 % คาการรับแรงดึงและคา
การยืดตัว ณ จุดขาดไมแตกตางจากคอมโพสิตโฟมแปงมัน
สําปะหลัง/เบตา-ไคตินมากนัก แตเม่ือเพิ่มปริมาณมากกวา 5 % คา
การรับแรงดึงและคาการยืดตัว ณ จุดขาดของคอมโพสิตโฟมมีคา
ลดลงมากกว าคอมโพสิตโฟมที่ ไม มีการ เติม นํ้ ายางพารา 
เน่ืองมาจากการที่ปริมาณน้ํายางมากขึ้นเม่ือพิจารณาผลของ
ลักษณะโครงสรางสัณฐานวิทยาที่พบ เน่ืองจากการมีขัวของคอมโพ
สิตโฟมกอใหเกิดการแยกเฟสและสงผลใหชิ้นงานเปราะ เปนสาเหตุ
ที่ทําใหความแข็งแรงลดลง 
 จากการทดสอบความสามารถในการดัดงอ พบวาที่การ
เติมปริมาณนํ้ายาง 5 % คาการทนตอแรงดัดงอและการยืดตัว
เน่ืองจากแรงดัดงอไมไดแตกตางจากคอมโพสิตโฟม แตเม่ือเพิ่ม
ปริมาณนํ้ายางมากกวา 5 % คาการรับแรงดัดงอและคาการยืดตัว
เน่ืองจากแรงดัดงอมีแนวโนมลง และตํ่ากวาคอมโพสิตโฟมที่ไมได
เติมนํ้ายาง  
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 การสลายตัว 
 จากการใชเอนไซมα – อะไมเลส พบวาความสัมพันธ
ระหวางคาน้ําหนักที่หายไปเนื่องจากการยอยสลายดวยเอนไซม 
α – อะไมเลส กัยเวลาในการยอยสลายจของชึ้นงานคอมโพสิต
โฟมที่มีการปรับเปลี่ยนปริมาณนํ้ายางรอยละ 0 5 10 20 และ 30 
โดยน้ําหนักแปง นํ้าหนักที่หายไปของชิ้นงานคอมโพสิตโฟมจะ
เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาที่เกิดข้ึน แตเม่ือมีการเติม
ปริมาณนํ้ายางในคอมโพสิตโฟมพบวา การยอยสลาย ณ เวลา
ตางๆ ปริมาณนํ้าหนักที่หายไปของชิ้นงานของคอมโพสิตโฟมลดลง
ตามปริมาณนํ้ายางที่เพิ่มข้ึน 

 

3.2. คอมโพสิตโฟมจากแปงมันสําปะหลัง/เบตา-ไคติน/น้ํา
ยางพารา ท่ีมีการเติมเบนโซอิลเปอรออกไซด 
 โครงสรางทางสัณฐานวิทยาของคอมโพสิตโฟมที่มีการ
เติมเบนโซอิลเปอรออกไซด 
 เม่ือมีการปรับเปลี่ยนปริมาณเบนโซอิลเปอรออกไซด
รอยละ 1-5 โดยน้ําหนักยางในคอมโพสิตโฟมพบวา มีความ
แตกตางเพียงเล็กนอยเทานั้นเม่ือเทียบกับคอมโพสิตโฟมที่เติมดวย
นํ้ายาง 5 % แตลักษณะของภายในเซลลและพื้นที่ผิวของคอมโพสิต
โฟมที่มีการเติมเบนโซอิลเปอรออกไซดพบวา ลักษณะของของผสม
คอนขางจับตัวกันเปนกลุมกอนแนนข้ึนตามปริมาณเบนโซอิลเปอร
ออกไซดที่เพิ่มข้ึน เน่ืองจากสมบัติของเบนโซอิลเปอรออกไซดที่
ชวยใหยางคงรูปมากข้ึนหรือทําใหระดับความหนาแนนของการ
เชื่อมโยงสายโซโมเลกุลของยางมากยิ่งข้ึน จึงทําใหนํ้ายางที่ผสมอยู
ในสวนของแปงและเบตา-ไคตินเกิดการจับตัวกันแนนมากขึ้น 
  

ความหนาแนน 
 จากการเติมเบนโซอิลเปอรออกไซดลงในคอมโพสิตโฟม
พบวา เม่ือมีการเติมปริมาณเพิ่มข้ึนมีผลทําใหความหนาแนน
เพิ่มข้ึนมากกวาคอมโพสิตโฟมที่เติมดวยนํ้ายางพารารอยละ 5 โดย
นํ้าหนักแปง เน่ืองจากผลของน้ํายางที่มีความหนาแนนสูง จาก
โครงสรางสัณฐานที่พบ เบนโซอิลเปอรออกไซดที่มีความหนาแนน
สูงและผลจากอัตราการเชื่อมโยงของสายโซโมเลกุลของยางสูง
เน่ืองจากการคงรูปซ่ึงข้ึนอยูกับปริมาณเปอรออกไซดที่ใช ทําให
คอมโพสิตโฟมมีความหนาแนนมากขึ้น 
  

สมบัติเชิงกล 
 ผลจากการทดสอบความสามารถในการรัยแรงดึงและคา
การบิดตัว ณ จุดขาดของคอมโพสิตโฟม เม่ือปรับเปลี่ยนปริมาณ
เบนโซอิลเปอรออกไซดรอยละ 1-5 โดยนํ้าหนักยางพบวา คาการ
รับแรงดึงและคาการยืดตัว ณ จุดขาดแทบจะไมเปลี่ยนแปลงตาม
ปริมาณเบนโซอิลเปอรออกไซดที่เพิ่มข้ึน 
 ผลจากการทดสอบความสามารถในการทนตอแรงดัดงอ
และคาการยืดตัวเน่ืองจากแรงดัดงอของคอมโพสิตโฟมพบวา คา
การรับแรงดัดงอและคาการยืดตัวเน่ืองจากแรงดัดงอของคอมโพสิต
โฟมที่เติมดวยเบนโซอิลเปอรออกไซด จะไมแตกตางจากคอมโพสิต
โฟมที่ไมเติมดวยเบนโซอิลเปอรออกไซดมากนักและคาการทนตอ
แรงดัดงอที่เติมดวยเบนโซอิลเปอรออกไซดมากกวารอยละ 3 โดย
นํ้าหนักยางมีคาลดลง เน่ืองจากเมื่อยางเกิดวัลคาไนซจะทําใหยาง

เกิดการคงรูปมากขึ้นมีผลใหของผสมเกิดการจับตัวเปนกอนขนาด
ใหญแยกเปนกลุมอยางชัดเจน ไมสมํ่าเสมอ ทําใหสมบัติเชิงกลของ
คอมโพสิตโฟมลดลง เพราะการใชปริมาณเปอรออกไซดที่มาก
เกินไปจะทําใหยางแข็งกรอกและสูญเสียสมบัติความยืดหยุนได 
  

การสลายตัว 
 จากการใชเอนไซม α – อะไมเลส พบวาความสัมพันธ
ระหวางคาน้ําหนักที่หายไปเนื่องจากการยอยสลายดวยเอนไซม 
α – อะไมเลสกับเวลาพบวาเม่ือแชชิ้นงานโฟมในสารละลายใน
ระยะเวลาที่นานข้ึนทําใหโฟมมีการสลายตัวที่มากขึ้น และเม่ือเติม
เบนโซอิลเปอรออกไซดพบวา ไมมีผลตอการสลายตัวของโฟม และ
เม่ือพิจารณาน้ําหนักพบวา ไมมีผลตอการสลายตัวของแปง 
 

3.3 คอมโพสิตโฟมจากแปงมันสําปะหลัง/สารละลายเบตา-ไค
ติน/น้ํายางพาราที่มีการเติมเบนโซอิลเปอรออกไซด 
 โครงสรางทางสัณฐานวิทยาของคอมโพสิตโฟม เม่ือมี
การปรับเปล่ียนจากเบตา – ไคตินแบบผงไปเปนแบบสารละลาย
พบวา มีความแตกตางที่ลักษณะผิวหนาและยืดหยุนคือ มีความเปน
เน้ือเดียวกันมากขึ้น แทบไมมีรอบขรุขระ 
  

ความหนาแนน 
 จากการปรับเปลี่ยนพบวา เม่ือเปลี่ยนเปนสารละลายเบ
ตา – ไคติน ทําใหมีความหนาแนนเพิ่มข้ึน เน่ืองจากสารละลายมี
ความหนาแนนมากกวาสารแบบผง 
  

สมบัติเชิงกล 
 ผลจากการทดสอบความสามารถในการรัยแรงดึงและคา
การบิดตัว ณ จุดขาดของคอมโพสิตโฟม เม่ือปรับเปล่ียนเปน
สารละลายเบตา – ไคติน พบวา คาการรับแรงดึงและคาการยืดตัว 
ณ จุดขาดไมเปลี่ยนแปลง 
 ผลจากการทดสอบความสามารถในการทนตอแรงดัดงอ
และคาการยืดตัวเน่ืองจากแรงดัดงอของคอมโพสิตโฟมพบวา คา
การรับแรงดัดงอและคาการยืดตัวเน่ืองจากแรงดัดงอของคอมโพสิต
โฟมไมแตกตางจากคอมโพสิตโฟมเดิมมากนักและคาการทนตอแรง
ดัดงอไมเปลี่ยนแปลง 
  

การสลายตัว 
 จากการใชเอนไซม α – อะไมเลส พบวาความสัมพันธ
ระหวางคาน้ําหนักที่หายไปเนื่องจากการยอยสลายดวยเอนไซม 
α – อะไมเลสกับเวลาพบวาเม่ือแชชิ้นงานโฟมในสารละลายใน
ระยะเวลาที่นานขึ้นทําใหโฟมมีการสลายตัวที่มากขึ้นกวาคอมโพสิต
โฟมเกา 
 
3.4 ตนทุน 
 จากการคํานวณตนทุนในการผลิตคอมโพสิตแตละชิ้น 
สามารถสรุปไดวา คอมโพสิตโฟมแตละชิ้นมีตนทุนในการผลิต
ประมาณ 6.70 บาท และแพ็คคอมโพสิตโฟมมีตนทุนในการผลิต
ประมาณ 33.25 บาท ซ่ึงเม่ือเทียบกับราคาในตลาดทั่วไปซ่ึงราคา
ของคอมโพสิตโฟมที่ขายทั่วไปในแตละชิ้นและแตละแพ็คคือ 6 บาท 
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และ 30 บาทตามลําดับ ซ่ึงจะถูกกวาคอมโพสิตโฟมที่คณะผูวิจัยทํา
ข้ึนอยู 0.70 บาท และ 3.25 บาท ตามลําดับ  
 
4. สรุปและอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพ  สมบัติ เชิ งกล 
โครงสรางสัณฐานวิทยา การสลายตัวดวยเอนไซม สามารถสรุปได
เปนดังน้ี 

1. โฟมแปงที่เติมดวยเบตา-ไคตินสามารถปรับปรุง
สมบัติเชิงกลใหดีข้ึน และเม่ือศึกษาการเติมนํ้ายางพาราในโฟมแปง/
เบตา-ไคติน โฟมที่ไดมีสมบัติเชิงกลไมเปลี่ยนแปลงที่ปริมาณการ
เติมนํ้ายาง 5 % แตจะลงลงเม่ือเพิ่มปริมาณนํ้ายาง นอกจากนี้ยังได
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงไปเปนสารละลายเบตา – ไคติน เน่ืองจากมี
คุณสมบัติที่ดีข้ึนจากคอมโพสิตโฟมเดิมไดอีกดวย 

2. จากการทดสอบการยอยสลายดวยα - อะไมเลสข
องโฟมแปง พบวาเม่ือมีปริมาณสารตัวเติมในโฟมแปงมากขึ้น จะ
สงผลใหโฟมยอยสลายไดชาลงเม่ือเทียบกับการยอยสลายของแปง
บริสุทธิ์และโฟมจากแปง 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. NonidetP40 ไมควรจะนํามาเปนสารประกอบการขึ้น
รูป เพราะไมใช food grade 

2. โฟมจากแปงถึงแมจะมีการพัฒนาโดยการเติมสารตัว
เติมเพิ่มประสิทธิภาพมาโดยตลอด แตสมบัติเชิงกล และการทนน้ํา 
ก็ยังไมสามารถตอบสนองตอการน้ําไปใชงานเทาที่ควร ดังน้ัน
เพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ข้ึน ควรเคลือบผิวของโฟมแปงดวย 
Titaniupermoxide เพื่อปองกันการขึ้นรา  

3. อาจใชสารตัวเติมหรือดางเกลือ เชน โพแทสเซียม 
ไฮดรอกไซด (KOH) โซเดียมคารบอเนต (Na2CO3) เพื่อทําให
เกิดปฏิกิริยาที่ดีข้ึน 
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บทคัดยอ  
 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาชนิดของพันธุและลักษณะ
เปลือกตนยางพาราตอการยึดเกาะของกาฝาก  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาชนิดของพันธุยางพาราตอการเจริญเติบโตของกาฝาก   
และศึกษาความหนาของเปลือกยางพาราโดยเปรียบเทียบระหวาง
ยางพันธุ RRIM 600 และพันธุ PB 235 ผลการศึกษาพบวามีการ
ปลูกยางพันธุ RRIM 600 มากกวายางพันธุ PB 235 พบกาฝากบน
ตน ยางพันธุ PB 235 มากกวา และยางพาราพันธุ PB 235 มีความ
หนาของเปลือกนอยกวา ความหนาของเปลือกมีผลตอการเกาะของ
กาฝาก  

 
1. บทนํา 
 

             นับตั้งแตป 2534 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ประเทศไทย
ไดกาวข้ึนเปนผูผลิตและผูสงออกยางพาราเปนอันดับ  1 ของโลก 
จากการสํารวจเม่ือปพ.ศ.2537  พบวาประเทศไทย  มีพื้นที่ปลูก
ยางพาราประมาณ 11.9 ลานไร ผลิตยางได 1.72 ลานตัน   
สามารถสงออกขายยังตาง ประเทศไดถึง 1.6 ลานตัน คิดเปนมูลคา 
41,352 ลานบาท  ดังน้ันยางพาราจึงเปนพืชที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจสามารถนํารายไดเขาสูประเทศไทยไดอยางมากมาย 
(สัมพันธ ศรีบัวบาน, 2544) 

กาฝาก(Mistletoe) เปนพืชใบเลี้ยงคู ในวงศ 
Loranthaceae ในอันดับ Santalales   ตองอาศัยนกเปนผูแพรพันธุ
ให  และกาฝากยังตองพึ่งพาตนไมอื่นในการดํารงชีวิต   โดยการ
แทงรากเขาไปในทอลําเลียงนํ้าและแรธาตุของตนไมอื่นเพื่อแยงเอา
มาเปนอาหาร จึงเ รียกวาเปนพวก parasite ซ่ึงแตกตางจาก
กลวยไมและพืชอิงอาศัยอื่น ๆ (บุญเชียร ทิพยศรี, 2552) กาฝาก
สงผลตอเกษตรกรในการที่จะมีปริมาณของนํ้ายางลดลงและ
นอกจากนี้กาฝากที่เกาะอยูที่กิ่งตนยางพารานั้นจะทําใหกิ่งของ
ยางพาราเหี่ยวและอาจตายได (สํานักประสานงานชุดโครงการวิจัย 
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา, 2554, หนา 174) 

เกษตรกรชาวอําเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยเฉพาะ
บริเวณบอนํ้ารอน  ประสบกับปญหาตนกาฝากที่มาเกาะอยูที่กิ่งของ
ตนยางพารา   

 
2.  วิธีการ 
  

1. เลือกแปลงยางที่ศึกษาโครงงาน 
2.  ศึกษาลักษณะของเปลือกยางพาราที่มีกาฝากเกาะอยู   
3. ศึกษาลักษณะของเปลือกยางพาราที่ไมมีกาฝากเกาะอยู 
4. รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปผลและอภิปรายผล 

 

3. ผลการทดลอง 
 

3.1 ชนิดของพันธุยางพาราตอการเจริญเติบโตของกาฝาก   
พบวา พันธุยางพาราที่เกษตรกรใชปลูกสวนใหญ คือ

พันธุ RRIM 600 มากกวาพันธุ PB 235  
พันธุยางพาราที่มีกาฝากเกาะมากกวา คือ พันธุ PB 235 

 
3.2  ลักษณะของเปลือกยางพาราที่มีผลตอการเจริญเติบโต
ของกาฝาก    
 
ตารางท่ี 1  
ชนิดพันธุยางพารา ความหนาของเปลอืก (cm) 

ไมมีกาฝากเกาะ มีกาฝากเกาะ 
600 ยอด 0.3490 0.2993 

235 0.2630 0.2100 
 
4. สรุปและอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาพบวา พันธุยางพาราที่ใชปลูกบริเวณบอ

นํ้ารอน อําเภอเบตง จังหวัดยะลา สวนใหญคือพันธุ RRIM 600 

ยอดดํา ซ่ึงมีมากกวาพันธุ PB 235 แตที่พบกาฝากมากกวาคือพันธุ 

PB 235   และจากการการวัดความหนาของเปลือกพบวายางพารา

พันธุ PB 235 มีความหนาของเปลือกนอยกวาความหนาของ

เปลือกพันธุ RRIM 600     

พันธุยางพาราที่มีกาฝากเกาะอยูจะมีความหนาของ

เปลือกนอยกวาพันธุยางที่ไมมีกาฝากเกาะ 

5. ขอเสนอแนะ 
ควรมีระยะเวลาในการสํารวจมากกวานี้ เพื่อนําขอมูลมา

เปรียบเทียบใหเห็นชัดข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การทํางานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จไดดวยความรวมมือจาก
บุคคลตอไปน้ี ไดแก นางศุลยา สามัญ ครูที่ปรึกษาโครงการ, นาย
อับดุลอาซี  ยาหมาย ครูกลุมสาระฯวิทยาศาสตร, ครูกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตรทุกคน และโครงการยุววิจัยยางพารา สํานักงาน
กองทุนสนับสนนุการวิจัย 
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บทคัดยอ  
 

โครงงานนี้ จัดทําข้ึนเพื่อศึกษาการขึ้นรูปของยางพารา
และวัสดุธรรมชาติ ที่มีสมบัติในการตานคลื่นแมเหล็กไฟฟา ผลที่ได
คือ สวนผสมผงถาน : ยางพารา ในอัตราสวน 132.8 : 332 g       
ดีที่ สุด ถานไมไผและถานกะลามะพราวมีคาในการตานคลื่น
แมเหล็กไฟฟาเทากับ 0.39 และ 0.51 mW/cm2 ตามลําดับ มีคา
ของการกระแทกเทากับ 37.66 และ 35.77 % และคาความแข็ง
เทากับ 54.93 และ 48.33 HRA ดังน้ันถานไมไผสามารถตานคลื่น
แมเหล็กไฟฟาไดดีกวา 
 

คําสําคัญ: คลื่นแมเหล็กไฟฟา  ถานไมไผ  ถานกะลา 
 
1. บทนํา 
 

ในปจจุบันน้ีมีการใชเคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกสเปนจํานวน
มาก เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร วิทยุ และโทรศัพทมือถือ เม่ือมี
การใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเหลานี้ ก็จะสงผลทําใหเกิด
การปลอยของคลื่นแมเหล็กไฟฟาข้ึน โทษของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
เม่ือมีการใชงานเปนเวลานานจะสงผลตอสุขภาพรางกายและเปน
สวนหน่ึงที่ทํ า ให เกิดโรคมะเร็ งได  ดั ง น้ันเพื่ อปองกันคลื่ น
แมเหล็กไฟฟา จึงไดมีการผลิตวัสดุปองกันการแทรกแซงของคลื่น
แมเหล็กไฟฟาข้ึน  

โลหะเปนวัสดุที่ดีที่สุดในการปองกันคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
แตมีราคาแพงและยังมีนํ้าหนักที่มาก จึงไดใชวัสดุที่เปนพอลิเมอร
เขามาแทน เน่ืองจากมีนํ้าหนักเบา ยืดหยุนไดดี หาไดงายแต
เน่ืองจากพอลิเมอรเปนฉนวนไฟฟาและคลื่นแมเหล็กไฟฟาสามารถ
ทะลุผานได ทําใหคาประสิทธิภาพในการกําบังคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ต่ํา  

การเติมสารตัวเติมที่มีสมบัตินําไฟฟาผสมเขากับพอลิ
เมอร (Das, et al., 2000) จากการตรวจสอบงานวิจัยที่เกี่ยวของ
พบวา มีสารตัวเติมที่มีสมบัตินําไฟฟาที่ใชในการผสมกับพอลิเมอร 
เชน เขมาดําชนิดที่สามารถนําไฟฟา (Das, et al., 2000 &  
Pramanik, et al., 2001) เสนใยคารบอนเคลือบดวยนิกเกิล   
(Chiang, 1992 & Huang and Mo, 2002) แตเน่ืองจากเขมาดํา
ชนิดนําไฟฟาเปนวัสดุสังเคราะห ทางคณะผูจัดทําจึงไดเลือกใช
เขมาดําจากธรรมชาติแทนการเขมาดําสังเคราะห ซ่ึงก็คือถานไมไผ 
และถานกะลามะพราว ซ่ึงหาไดงายโดยทั่วไป 
 การเติมดวยสารตัวเติม คือ ผงถานไมไผกับผงถาน
กะลามะพราว  เพื่อทําใหคาประสิทธิภาพในการกําบังคลื่น
แมเหล็กไฟฟาสูงข้ึนและยังเปนการทําใหยางธรรมชาติที่ มีอยู
ภายในประเทศ สามารถนํามาใชงานไดกวางมากขึ้น และเปนการ

ชวยเพิ่มมูลคาของยางธรรมชาติมีอยูภายในประเทศ ไมไผและ
กะลามะพราวที่เหลือใชอีกดวย 
 
2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
 

1.1  เตรียมผงถานไมไผ 
1. นําไมไผมาตัดเปนทอนยาวประมาณ 3 เซนติเมตร    

แลวลางน้ําใหสะอาด 
2. พึ่งแดดใหแหง แลวนําเขาเตาเผา เผาที่อุณหภูมิ 1,000  

องศาเซลเซียส 
3. นําถานไมไผที่ไดมาทุบและปนใหละเอียด  
4. แลวรอนผานรูตะแกรงตามขนาดที่ตองการ 

  *นํากะลามะพราวมาทําผงถานโดยวิธีเดียวกันกับขางตน 
 

2.2  การทําชิ้นทดสอบ 
  1. คํานวณอัตราสวนผสมของผงถาน ยางพารา และสารเคมี  
ไดดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 อัตราสวนผสมของผงถาน โดยมียางแผนรมควันเปนตัวประสาน 

สารเคมีและ 
วัตถุดิบ 

สูตร 1 
(g) 

สูตร 2 
(g) 

สูตร 3 
(g) 

สูตร 4 
(g) 

สูตร 5 
(g) 

ยางแผนรมควัน  
 (RSS NO.3)  

452 415 383 356 332 

Stearic acid  4.52 4.15 3.83 3.56 3.32 

Zinc  oxide  22.6 20.75 19.15 17.8 16.5 

TBBS  4.52 4.15 3.83 3.56 3.32 

ผงถาน  0 41.5 76.6 106.8 132.8 

TMQ  4.52 4.15 3.83 3.56 3.32 

Sulfur  11.2 10.375 9.575 8.9 8.3 
 

         * ผงถานไมไผกับผงถานกะลามะพราวใชสูตรเดียวกัน   
       

     2. นําอัตราสวนผสมของผงถานไมไผกับยางพารา มี 5 
สูตร คือ Rb1- Rb5 และอัตราสวนผสมของผงถานกะลามะพราวกับ
ยางพารา มี 5 สูตร คือ Rc1- Rc5 มาผสมกันในเครื่องผสมยาง
แบบสองลูกกลิ้ง ตามอัตราสวนดังตารางขางตน 
 
2.3 การทดสอบชิ้นงาน       
         ทดสอบคาความแข็งดวยเครื่อง  Hardness Tester 

1) นําชิ้นทดสอบไปวางบนเครื่องและกดใหทั่วบริเวณ  
5  คร้ัง 

2) ดูคาความแข็งจากที่เข็มที่เบนไป 
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3) สังเกตและบันทึกผล 
4) หาคาเฉลี่ย 

        ทดสอบคาแรกกระแทกจากเครื่อง Impact testing 
1) นําชิ้นทดสอบไปวางบนเบา 
2) เปดวาลวลมที่ความดัน 45 psi 
3) ตั้งคาที่จานหมุนใหมีมุม 45 องศา 
4) ปลอยจานหมุนลงมาในแนวอิสระตามแรงโนมถวง

ของโลก 
5) ทําซ้ําจํานวน 5 คร้ัง เพื่อใหเครื่องเขาสูภาวะสมดุล

และชิ้นทดสอบมีคาคงที่ 
6) หาคาเฉลี่ย      

       การทดสอบคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
1) เตรียมสถานที่จัดคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
2) เ ต รี ยม โทรศัพท มื อ ถื อภาครั บ  (Nokia)  และ

โทรศัพทมือถือภาคสง (Samsung) 
3) ใชมือถือภาคสงโทรเขามือถือภาครับ  โดยใชเครื่อง  

Microwave Leakage Detecter วัดความเขมของ
คลื่นแมเหล็กไฟฟา  บันทึกผล 

4) ทําซ้ําอีก 4 คร้ัง 
5) นําแผนยางสูตรที่ Rb1 มาปดบนตัวโทรศัพท มือถือ

ภาครับไว  แลวใชโทรศัพทมือถือภาคสงโทรเขา
เหมือนขอ 3 บันทึกผล แลวทําซ้ําอีก 4 คร้ัง 

6) เปลี่ยนแผนยางเปนสูตร Rb2, Rb3, Rb4, Rb5, 
Rc1, Rc2, Rc3, Rc4 และ Rc5 แลวทําซ้ําในขอ 
ที่ 5 

3. ผลการทดลอง 
 

 3.1  ผลการทดสอบแรงกระแทก   
วัดคาแรงกระแทก (% Rebound Resilience) จากสูตร  

% Resilience = 100*(1-cos B)/(1-cos A)  เม่ือ A = มุม 45 องศา  
และเม่ือ B = มุมที่pendulum กระดอนกลับ (องศา)  

ตารางที่  2  ผลของการวัดแรงกระแทกของวัสดุ ธรรมชาติที่ใชผง
ถานไมไผและใชยางพาราเปนตัวประสาน 

สูตร 
ชิ้นทดสอบ 

ที่ 1 
ชิ้นทดสอบ 
ที่   2 

ชิ้นทดสอบ 
ที่   3 เฉลี่ย 

1  2  3  1  2  3  1  2  3  

Rb
1  

3
5  

3
5  

3
5  

3
6  

3
6  

3
6  

3
6  

3
6  

3
6  

35.6
6  

Rb
2  

3
7  

3
7  

3
7  

3
6  

3
6  

3
6  

3
6  

3
6  

3
6  

36.3
3  

Rb
3  

3
7  

3
7  

3
7  

3
7  

3
7  

3
7  

3
7  

3
7  

3
7  

37  

Rb
4  

3
7  

3
7  

3
7  

3
7  

3
7  

3
7  

3
7  

3
7  

3
7  

37  

Rb
5  

3
7  

3
7  

3
7  

3
8  

3
8  

3
8  

3
8  

3
8  

3
8  

37.66

 

จากตารางพบวาผงถานไมไผผสมยางพาราสูตร Rb5 มี
คาแรงกระแทกดีที่สุด 
 
ตารางท่ี  3  ผลของการวัดคากันกระแทกของวัสดุธรรมชาติที่ใช 

ผงถานกะลามะพราวและใชยางพาราเปนตัวประสาน 

สูตร  
ชิ้นทดสอบ 

ที่ 1 
ชิ้นทดสอบ 
ที่   2 

ชิ้นทดสอบ 
ที่   3 เฉลี่ย  

1  2  3  1  2  3  1  2  3  

Rc
1  

3
3  

3
3  

3
4  

3
3  

3
3  

3
3  

3
3  

3
3  

3
3  

33.1
1  

Rc 
2  

3
5  

3
6  

3
5  

3
6  

3
6  

3
5  

3
5  

3
5  

3
5  

35.3
3  

Rc 
3  

3
5  

3
5  

3
6  

3
5  

3
5  

3
5  

3
5  

3
5  

3
6  

35.2
2  

Rc 
4  

3
5  

3
5  

3
6  

3
5  

3
5  

3
5  

3
6  

3
6  

3
6  

35.4
4  

Rc 
5  

3
6  

3
5  

3
6  

3
6  

3
6  

3
6  

3
6  

3
6  

3
6  

35.7
7  

 

 จากตารางพบวาผงถานกะลามะพราวผสมยางพาราสูตร 
Rc5 มีการกันกระแทกดีที่สุด 
 
3.2   ผลการทดสอบความแข็ง 
 
ตารางท่ี  4  ผลของการวัดคาความแข็งของวัสดุธรรมชาติที่ใชผง

ถานไมไผและใชยางพาราเปนตัวประสาน 

ชิ้นที่ 
ทดสอบ 
คร้ังที่ 

ชิ้นงานแตละสูตร 
Rb1 Rb2 Rb3 Rb4 Rb5 

1 1 41 41 47 50 55 
 2 41 43 45 50 55 
 3 40 41 45 53 55 
 4 41 41 45 52 53 
 5 42 42 45 52 55 

เฉลี่ยชิ้นที่  1 41 41.6 45.4 51.4 54.6 
2 1 41 44 45 49 55 

 2 41 43 45 50 56 
 3 40 43 46 50 56 
 4 40 45 46 49 54 
 5 40 43 46 50 54 

เฉลี่ยชิ้นที่  2 40.4 43.6 45.6 49.6 55 
3 1 40 42 45 50 56 

 2 40 43 46 50 56 
 3 40 44 47 50 55 
 4 40 42 46 49 55 
 5 39 43 45 50 54 

เฉลี่ยชิ้นที่  3 39.8 42.8 46 49.8 55.2 
เฉลี่ยรวม 40.4 42.67 45.67 50.27 54.93 
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จากตารางพบวาผงถานไมไผผสมยางพาราสูตร Rb5 มี
คาความแข็งมากที่สุด 

ตารางท่ี  5  ผลของการวัดคาความแข็งของวัสดุธรรมชาติที่ใช   
ผงถานกะลามะพราวและใชยางพาราเปนตัวประสาน 

ชิ้นที่ 
ทดสอบซ้ํา
คร้ังที่ 

ชิ้นงานแตละสูตร 
Rc1 Rc2 Rc3 Rc4 Rc5 

1 1 38 39 42 45 48 
 2 39 39 42 45 47 
 3 39 39 41 44 48 
 4 40 40 41 45 48 
 5 39 40 42 46 48 
เฉลี่ยชิ้นที่  1 39 39.4 41.6 45 47.8 

ชิ้นที่ ทดสอบซ้ํา
คร้ังที่ 

ชิ้นงานแตละสูตร 
Rc1 Rc2 Rc3 Rc4 Rc5 

2 1 38 40 40 49 49 

 2 39 40 41 50 48 

 3 39 41 41 50 48 

 4 39 40 42 49 48 

 5 38 41 41 50 49 

เฉลี่ยชิ้นที่  2 38.6 40.4 41 49.6 48.4 

3 1 39 41 42 50 49 

 2 38 41 42 50 49 

 3 39 41 41 50 49 

 4 39 40 42 49 49 

 5 38 41 42 50 48 

เฉลี่ยชิ้นที่  3 38.6 40.8 41.8 49.8 48.8 

เฉลี่ยรวม 38.73 40.2 41.46 48.1 48.33 
 

จากตารางพบวาผงถานกะลามะพราวผสมยางพาราสูตร 
Rc5 มีคาความแข็งมากที่สุด 
 
ตารางท่ี  6  ผลการทดสอบคลื่นแมเหล็กไฟฟาของวัสดุธรรมชาติ 

ที่มีผงถานไมไผและใชยางพาราเปนตวัประสาน 

สูตร 

การทดสอบคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
(mW/cm2) 

เฉลี่ย 
ลดลง
(%) คร้ัง

ที่  1 
ครั้ง
ที่  2 

ครั้ง
ที่  3 

ครั้ง
ที่  4 

ครั้ง
ที่  5 

ไมมีที่กั้น 0.72 0.72 0.74 0.72 0.75 0.73 0.00 

Rb1 0.70 0.69 0.66 0.67 0.68 0.68 6.85 

Rb2 0.59 0.58 0.61 0.60 0.61 0.60 18.08 

Rb3 0.50 0.51 0.53 0.52 0.51 0.51 29.59 

Rb4 0.44 0.45 0.43 0.45 0.42 0.44 40.00 

Rb5 0.38 0.39 0.41 0.40 0.39 0.39 46.03 
 

จากตารางพบวาผงถานไมไผผสมยางพาราสูตร Rb5 
สามารถตานคลื่นแมเหล็กไฟฟาไดมาก 
 
ตารางท่ี  7  ผลการทดสอบคลื่นแมเหล็กไฟฟาของวัสดุธรรมชาติ 

ที่มีผงถานกะลาและใชยางพาราเปนตวัประสาน 

สูตร 

การทดสอบคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
(mW/cm2) 

เฉลี่ย 
ลดลง
(%) คร้ัง   

ที่  1 
ครั้ง 
ที่  2 

ครั้ง
ที่  3 

ครั้ง
ที่  4 

ครั้ง 
ที่  5 

ไมมีที่กั้น 0.72 0.72 0.74 0.72 0.75 0.73 0.00 

Rc1 0.70 0.69 0.71 0.70 0.70 0.70 3.56 

Rc2 0.65 0.66 0.67 0.65 0.65 0.66 9.86 

Rc3 0.61 0.61 0.60 0.62 0.62 0.61 16.99 

Rc4 0.57 0.59 0.56 0.57 0.57 0.57 21.64 

Rc5 0.50 0.50 0.51 0.52 0.53 0.51 29.86 
 

จากตารางพบวาผงถานกะลามะพราวผสมยางพาราสูตร 
Rc5 สามารถตานคลื่นแมเหล็กไฟฟาไดมากที่สุด   
 
4. สรุป และอภิปรายผล 
 

วัสดุตานคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีสวนผสมของผงถานไม
ไผโดยใชยางพาราเปนตัวประสาน สูตร Rb5 เปนสูตรที่สามารถกัน
กระแทกไดดีที่สุดไดดีที่สุด เพราะการมีผงถานไมไผผสมอยูใน
ยางพาราจะทําใหแผนวัสดุธรรมชาติกลับคืนสูรูปรางตั้งตนไดอยาง
รวดเร็วภายหลังจากที่ยางเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปรางอยางชั่วคราว
แตการมีผงถานกะลามะพราวผสมอยูในยางพาราสามารถกัน
กระแทกไดเชนกัน  แตการกับคืนสูรูปทรงเดิมจะเปนไปไดนอยกวา
ผงถานไมไผเล็กนอยคือ ผงถานไมไผผสมอยูในยางพาราจะมีคา
การกันกระแทกได 37.66 แตผงถานกะลามะพราวจะมีคาการกัน
กระแทกได 35.77 วัสดุตานคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีสวนผสมของผง
ถานไมไผโดยใชยางพาราเปนตัวประสาน สูตร Rb5 เปนสูตรที่
สามารถวัดความแข็งไดดีที่สุด  เพราะสวนผสมของผงถานไมไผใน
ยางพารามีปริมาณมาก ทําใหผงถานยึดจับกันแนน แตผงถานกะลา
ก็ใสในปริมาณเทากันเชนกัน  แตเน่ืองดวยคุณสมบัติบางประการที่
แตกตางกัน  ทําใหผงถานไมไผมีคาความแข็งมากกวาผงถานกะลา 
คือผงถานไมไผสูตร Rb5 มีคาความแข็งมากที่สุดสามารถวัดได  
54.93 และผงถานกะลาสูตร Rc5 มีความแข็งมากที่สุดสามารถวัด
ได 48.33 ในสวนของการทดสอบคลื่นแมเหล็กไฟฟาพบวา วัสดุที่มี
สวนผสมของถานไมไผผสมยางพารา สูตร Rb5 มีความสามารถใน
การกําบังคลื่นแมเหล็กไดดีที่สุด คือ 0.39 mW/cm2  มีคาลดลง 
46.03 % และวัสดุที่มีสวนผสมของถานกะลามะพราวผสมยางพารา 
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สูตร Rc5 มีความสามารถในการกําบังคลื่นแมเหล็กไดดีที่สุด คือ 
0.51 mW/cm2  มีคาลดลง 29.86 %  ซ่ึงจะเห็นวาวัสดุธรรมชาติที่มี
สวนผสมของถานไมไผ มีการกําบังคลื่นแมเหล็กไฟฟาไดดีกวาวัสดุ
ธรรมชาติที่มีสวนผสมของถานกะลามะพราว 
 
5. ขอเสนอแนะ 
 

1. ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยางระหวาง
ยางพาราธรรมชาติกับยางยางสังเคราะห 

2. ควรศึกษาการทดสอบในลักษณะอื่น ๆ เพิ่มเติม 
3. ควรปรับปรุงเร่ืองกลิ่นและการขึ้นรูปเปนของใชตอไป 
4. ศึกษาการทําสีชิ้นงานใหดูสวยงาม 
5. ศึกษาการเพิ่มอัตราสวนของผงถานใหมากข้ึน 
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