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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาปริมาณและคุณภาพของนํ้ายางของตนยางพารา (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) ที่ได
จากระบบกรีด 2 แบบ คือกรีดครึ่งลําตน วันเวนวัน (S/2 d/2) และกรีดหนึ่งในสามของลําตน วันเวนวัน (S/3 d/2)
และศึกษาอิทธิพลของอายุตอ ปริมาณและคุณภาพของนํา้ ยาง โดยใชตน ยางพาราซึง่ ปลูกในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สายพันธุ RRIM600 เปรียบเทียบกลุมที่เปดกรีดแลวไมเกิน 10 ป และกลุมที่เปดกรีดแลวมากกวา 10 ป และเปรียบ
เทียบตนยางพาราที่เปดกรีดแลวมากกวา 10 ป 2 สายพันธุคือ RRIM600 และ PB255 เก็บผลผลิตนํ้ายางหลังกรีด 2
ชัว่ โมงและ 4 ชัว่ โมง (n=10) บันทึกขอมูลผลผลิตตอครัง้ ของการกรีด เปอรเซ็นตเนือ้ ยาง และเปอรเซ็นตลตู อยด พบ
วาระบบกรีดแบบ S/2ใหผลผลิตนํา้ ยางมากกวาแบบ S/3อยางมีนยั สําคัญ แตระบบกรีดไมมผี ลตอเปอรเซ็นตเนือ้ ยาง
และปริมาณสิง่ ปนเปอ นทัง้ นีต้ น ยางพาราทีเ่ ปดกรีดแลวมากกวา 10 ป มีปริมาณนํา้ ยางและเปอรเซ็นตเนือ้ ยางมากกวา
ตนทีเ่ ปดกรีดแลวไมเกิน 10 ป สายพันธุ RRIM600 ใหปริมาณผลผลิตนํา้ ยางและเปอรเซ็นตเนือ้ ยางมากกวาสายพันธุ
PB255และพบสิ่งปนเปอนมากในชวงหลังกรีดแลว 4 ชั่วโมง โดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบกรีดแบบ S/2ในสายพันธุ
PB255 ที่เปดกรีดแลวมากกวา 10 ป

Abstract
In this study, the quantity and quality of latex of rubber tree (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)as affected
by 2 types of tapping system, one-half of trunk circumference (S/2) and one-third of trunk circumference (S/3),
were studied using rubber trees grown at Nakorn Si Thammarat province. Clone RRIM600 at 2 ages of tree: less
than 10 years and more than 10 years after tree opening were compared.Two clones, RRIM600 and PB255, of
trees tapped for longer than 10 years were also compared.The latex was collected at 2nd and 4th h after tapping
(n=10).Yield, % dry rubber content (DRC) and % lutoids were recorded.S/2 tapping system provided significantly
higher yield than S/3 but did not affect % DRC and % contaminants. Rubber tree tapped for longer than 10 years
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gave more yield and % DRC than those tapped for less than 10 years. RRIM600 gave higher yield and %DRC
than PB255. Moreover, contaminants (e.g., lutoids) were found largely at 4th h after tapping, especially in S/2 of
PB255 trees tapped for more than 10 years.
คําสําคัญ: Hevea brasiliensis Muell. Arg., ยางพารา, นํ้ายาง, การกรีดยาง, ลูตอยด
Keywords: Hevea brasiliensis Muell. Arg., Para rubber, Latex, Tapping, Lutoid

1. บทนํา
ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ป ลู ก ยางพารา (Hevea
brasilliensis Muell. Arg.) ประมาณ 18 ลานไร ในป 2554
ประเทศไทยผลิตและสงออกยางธรรมชาติ มากที่สุดใน
โลก โดยมีการสงออกประมาณ 3 ลานตัน เปนมูลคากวา
3.8 แสนลานบาท และมีแนวโนมในการสงออกเพิ่มสูง
ขึ้นอยางตอเนื่อง (1) โดยพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการ
ปลูกยางพาราเพื่อใหไดผลผลิตสูง ตองมีปริมาณนํ้าฝน
มากกวา 2,000 มิลลิลติ รตอป มีคา เฉลีย่ ความแตกตางของ
อุณหภูมิในรอบวันประมาณ 7 องศาเซลเซียส มีจํานวน
วันฝนตก 100-150 วัน และมีชวงแลงไมเกิน 4 เดือน ตน
ยางพาราสามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพดินรวนหรือ
ดินรวนปนทราย มีการระบายอากาศ และระบายนํา้ ใตผวิ
ดินดี ไมมีนํ้าทวมขัง และดินควรมีคาความเปนกรด-ดาง
(pH) ระหวาง 4.5-5.5 (2) นอกจากการวิจยั พัฒนาเพือ่ เพิม่
ปริมาณผลผลิตนํ้ายางใหมากขึ้นแลว การศึกษาดานคุณ
ภาพของนํ้ายางมีความสําคัญตอเกษตรกรชาวสวนยาง
เชนลูตอยด (Lutoids) เปนสาเหตุของลักษณะคลํ้าและ
เหนียวเยิ้มของยางแผนหลังการอบ ทําใหราคาลดลง
การเลือกระบบกรีดยางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต จิรากร (3) รายงาน
วาเกษตรกรในภาคใต ภาคตะวันออก และภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ นิยมใชระบบกรีดหนึง่ ในสามของลําตน และ
กรีดหนึ่งในสองของลําตน โดยกรีดสามวันเวนหนึ่งวัน
(S/3 3d/4 และ S/2 3d/4) และกรีดติดตอกันเกือบทุกวัน
(S/3 d/1, S/3 d1 6d/7, S/3 d1 5d/6, S/3 d1 4d/5, S/2 d/1,
และ S/2 d1 7d/8) ทั้งนี้ผลเสียของการกรีดถี่เกินไปจะ
ทําใหมีความสิ้นเปลืองเปลือกมาก อายุการกรีดของตน
สั้นลง เปลือกที่งอกมาใหมบาง ตนยางเปนโรคเปลือก
แหง และผลผลิตรวมตํ่า (4) ในป 2533 สถาบันวิจัยยาง

ไดแนะนําระบบกรีดไว 5 แบบคือ กรีดครึง่ ลําตน 1 วัน เวน
2 วัน (S/2 d3) กรีดครึ่งลําตนวันเวนวัน (S/2 d2) กรีดครึ่ง
ลําตนติดตอกัน 2 วัน เวน 1 วัน (S/2 d1 2d/3) กรีดหนึง่ ใน
สามลําตนติดตอกัน 2 วัน เวน 1 วัน (S/3 d1 2d/3) และกรีด
หนึ่งในสามลําตน วันเวนวัน (S/3 d/2)ควบคูกับการใช
สารเคมีเรงนํา้ ยางความเขมขน 2.5 % (5) ซึง่ สามารถแบง
ระบบการกรีดไดเปน 2 แบบหลัก ๆ คือแบบ S/2 และ S/3
แตยังไมมีรายงานวาระบบกรีดทั้งสองแบบดังกลาวสง
ผลกระทบตอปริมาณและคุณภาพของนํา้ ยางอยางไร งาน
วิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาอิทธิพลของระบบกรีดตอ
ปริมาณผลผลิตและคุณภาพของนํ้ายางพารา ตลอดจน
ศึกษาถึงผลกระทบจากสายพันธุ และชวงอายุของตนยาง
ที่แตกตางกันตลอดจนระยะเวลาหลังเริ่มเปดกรีด

2. วิธีการวิจัย
การทดลองนี้ใชตนยางพาราที่ปลูกในตําบล
นาแว อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 2 สาย
พันธุค อื RRIM600 และ PB255 มีทงั้ หมด 3 แปลงปลูกคือ
แปลงที่ 1 สายพันธุ RRIM600 เปดกรีดมาแลวไมเกิน10 ป
(เสนรอบวงเฉลี่ย 72 cm) แปลงที่ 2 สายพันธุ RRIM600
เปดกรีดมาแลวมากกวา 10 ป (เสนรอบวงเฉลี่ย 91.6 cm)
และแปลงที่ 3สายพันธุ PB255 เปดกรีดมาแลวมากกวา
10 ป (เสนรอบวงเฉลี่ย 124 cm) โดยแบงระบบกรีดเปน
2 ระบบคือ 1) กรีดหนึ่งในสองของความยาวรอบลําตน
(S/2) และ 2) กรีดหนึ่งในสามของความยาวรอบลําตน
(S/3) (Figure 1) ทําซํ้าจํานวน10 ตน เริ่มกรีดเวลา 04.00
น. โดยกรีดทุก 2 วัน ในชวงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2555
ซึ่งเปนชวงกอนปดกรีดในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
เก็บตัวอยางนํ้ายาง 2 ชวงเวลาคือ 1) หลังกรีด 2 ชั่วโมง
และ 2) หลังกรีด 4 ชั่วโมง
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Figure 1. S/2 and S/3 tapping systems in the present experiment
จากนั้นวัดปริมาตรและชั่งนํ้าหนัก โดยสุมตัว 3. ผลการวิจัยและอภิปราย
อยางนํา้ ยางจํานวน 10 กรัม ใสในถวยกระเบือ้ งขนาดเล็ก
3.1 ผลผลิตยาง
นําไปอบใหแหงในเตาไมโครเวฟ เปนเวลา 1-2 นาที จาก
จากการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของระบบกรี ด ต อ
นัน้ นําแผนยางทีอ่ บแหงแลวไปชัง่ นํา้ หนักและคํานวณหา
ยางพาราสายพันธุ RRIM600 และ PB255 ในระบบ
เปอรเซ็นตเนื้อยางแหงจากสูตร
กรีดหนึ่งสวนสองของลําตนวันเวนวัน (S/2 d/2) และ
เปอรเซ็นตเนือ้ ยางแหง = นํา้ หนักยางแหง x100 / นํา้ หนัก ระบบกรีดหนึ่งสวนสามของลําตนวันเวนวัน (S/3 d/2)
พบวาทั้งสองระบบกรีดมีอิทธิพลตอปริมาณนํ้ายางของ
นํ้ายางสด ………. สมการที่ 1 (5)
ยางพาราทัง้ สองสายพันธุ ในระบบกรีด S/2 d/2 ยางพารา
วัดปริมาณลูตอยดโดยตวงนํ้ายางปริมาตร 15 สายพันธุ RRIM600 ใหปริมาณนํ้ายางเฉลี่ยตอครั้งกรีด
มิลลิลิตร บันทึกนํ้าหนัก ผสมดวย Tris-mannitol buffer (143.81 กรัม/ตน/ครั้งกรีด) สูงกวา PB255 (123.28 กรัม/
30 มิลลิลิตร (6) ปนเหวี่ยงที่ 11,000 rpm เปนระยะเวลา ตน/ครั้งกรีด) และในระบบกรีด S/3 d/2 ยางพาราสาย
20 นาที จากนั้นแยกสวนที่เปนเนื้อยางดานบน และ พันธุ RRIM600 ยังคงใหปริมาณนํา้ ยาง (120.10 กรัม/ตน/
สารละลายชั้นกลางออกอบสวนที่เปนของแข็งดานลาง ครั้งกรีด) สูงกวา PB255 (95.67 กรัม/ตน/ครั้งกรีด) ซึ่ง
ในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 24 ปริมาณนํ้ายางของยางพาราทั้งสองสายพันธุและระบบ
ชัว่ โมง บันทึกนํา้ หนัก และคํานวณหาเปอรเซ็นตลตู อยด กรีดทั้ง 2 ระบบกรีดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
การวิเคราะหทางสถิติเพื่อจําแนกความแตกตางระหวาง (Figure2) ผลการศึกษาสอดคลองกับพิชิต และคณะ (7)
สิง่ ทดลองและอิทธิพลของสายพันธุ อายุ และระบบกรีด ทดสอบระบบกรีดสําหรับสวนยางขนาดเล็กในเขตปลูก
ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS เวอรชัน 11 และขอมูล ยางเดิม ระบบกรีดครึ่งลําตนวันเวนวัน หรือ สองวันเวน
ทางอุตุนิยมวิทยาระหวางการทดลอง เชนปริมาณนํ้าฝน วัน และหนึง่ ในสามของลําตนสองวันเวนวัน ซึง่ มีจาํ นวน
อุณหภูมิสูงสุด-ตํ่าสุด ซึ่งไดรับขอมูลจากสถานีตรวจ วันกรีด 112-173 วันตอป ใหผลผลิตตอครัง้ กรีดดี แตเมือ่
ดูผลผลิตรวมทัง้ ป สูงกวาระบบกรีดครึง่ ลําตนวันเวนวัน
อากาศอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สวนพเยาว และคณะ (8) พบวา การกรีดทุกวันใหผลผลิต
รวมสูงสุด รองลงมาไดแก การกรีดสามวันเวนวัน แต
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การกรีดถีม่ ผี ลทําใหผลผลิต กรัม/ตน/ครัง้ กรีด ลดลงตาม
ลําดับ และทําใหตนยางแสดงอาการเปลือกแหงเพิ่มมาก
ขึ้นดวย โดยเฉพาะการกรีดทุกวัน ทําใหตนยางเปลือก
แหงมากทีส่ ดุ การกรีดหนึง่ ในสามของลําตนสองวันเวน
วัน เปนระบบที่เหมาะสําหรับยางพาราพันธุ RRIM600
เนื่องจากสามารถใหนํ้ายางมากกวาการกรีดวันเวนวัน
เฉลี่ย 9.49% พบอาการเปลือกแหงตํ่าเฉลี่ยเพียง 3.90%
พเยาว (9) ศึกษาการใชระบบกรีดครึ่งลําตนวันเวนวัน
กรีดครึ่งลําตนสองวันเวนวัน และกรีดครึ่งลําตนทุกวัน
พบวา ใหผลผลิตนํ้ายางเฉลี่ย 30.43, 25.06 และ 20.22
กรัมตอตนตอครั้ง ปริมาณนํ้ายางสะสม 5.48, 6.00 และ
7.28 กิโลกรัมตอตนตอป และพบอาการเปลือกแหง 2.31,
3.90 และ 9.25 เปอรเซ็นตตามลําดับ
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สวนอิทธิพลของระบบกรีดตอชวงอายุของ
ยางพาราสายพันธุ RRIM600 อายุ 10 ปและ 19 ปในระบบ
กรีด S/2 d/2 และระบบกรีด S/3 d/2 ทั้งสองระบบกรีดมี
อิทธิพลตอปริมาณนํ้ายางของยางพาราทั้งสองชวงอายุ
โดยในระบบกรีด S/2 d/2 ตนยางพารา RRIM600 อายุ
19 ปใหปริมาณนํา้ ยางเฉลีย่ ตอครัง้ กรีด (143.81 กรัม/ตน/
ครัง้ กรีด) สูงกวา ตนยางพาราอายุ 10 ป (130.80 กรัม/ตน/
ครัง้ กรีด) และในระบบกรีด S/3 d/2 ตนยางพาราอายุ 19 ป
ยังคงใหปริมาณนํา้ ยาง (120.10 กรัม/ตน/ครัง้ กรีด) สูงกวา
ของยางพาราอายุ 10 ป (104.63 กรัม/ตน/ครั้งกรีด) อยาง
มีนัยสําคัญ (Figure 2)สอดคลองกับรายงานการวิจัยของ
สถาบันวิจัยยางวา เมื่ออายุของยางพาราเพิ่มขึ้นปริมาณ
นํ้ายางก็จะเพิ่มขึ้น

Figure 2. Yield (g) and dry rubber content (%) of latex as affected by clone (RRIM600 or PB255), age (Y,<10 y
or O,>10 y), tapping system (S/2 or S/3), of pararubber tree and precipitation at Nakorn Si Thammarat
3.2 เปอรเซ็นตเนื้อยางแหง
เปอรเซ็นตเนื้อยางแหงของยางพาราสายพันธุ
RRIM600 และ PB255 ของระบบกรีด S/2 d/2 และระบบ
กรีด S/3 d/2 มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยระบบกรีด
S/2 d/2 ในสายพันธุ RRIM600 มีปริมาณนํ้ายางตอครั้ง

กรีด (34.41%) สูงกวา PB255 อายุ 23 ป (27.58%) และ
ในระบบกรีด S/3 d/2 ในสายพันธุ RRIM600 มีปริมาณนํา้
ยางตอครั้งกรีดสูง (33.41%) กวา PB255 (27.80%) สวน
อิทธิพลของระบบกรีดตอชวงอายุของยางพาราสายพันธุ
RRIM600 อายุ 10 ปและ 19 ปในระบบกรีด S/2 d/2 และ
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ระบบกรีด S/3 d/2 พบวาทั้งสองระบบกรีดไมมีอิทธิพล
ตอเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงของยางพาราทั้งสองชวงอายุ
โดยยางพาราอายุ 19 ปใหปริมาณเปอรเซ็นตเนื้อยาง
แหงสูงที่สุดทั้ง 2 ระบบกรีด และรองลงมาคือยางพารา
RRIM600 อายุ 10 ป (27.72% และ 27.32% ตามลําดับ)
(Figure 2) กมลรัตน (10) รายงานวาเปอรเซ็นตเนื้อยาง
แหงของยางพาราพันธุ BPM24 อายุ 8 ป ระบบกรีด S/2
d/2 และ S/3 3d/4 มีเปอรเซ็นตเนือ้ ยางแหงไมแตกตางกัน
คือประมาณ 34% ทั้งนี้ปริมาณนํ้าฝนที่ตกกอนวันกรีดมี
ผลตอการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณนํา้ ยางในทัง้ สองระบบกรีด
แตไมมีผลกระทบตอเปอรเซ็นตเนื้อยางแหง
3.3 ปริมาณสิ่งปนเปอน
จากการศึกษาปริมาณสิง่ ปนเปอ นในนํา้ ยางซึง่
มีลูตอยดเปนองคประกอบหลักของยางพาราสายพันธุ
RRIM600 และ PB255 ในแตละระบบกรีดคือ ระบบ
กรีด S/2 d/2 และระบบกรีด S/3 d/2 พบวา ในระบบกรีด
S/2 d/2 ยางพาราสายพันธุ PB255 อายุ 23 ป มีปริมาณ
สิ่งปนเปอนเฉลี่ยตอครั้งกรีดสูงกวา (หลังกรีด 2 ชั่วโมง
0.57 กรัม และหลังกรีด 4 ชั่วโมง 3.01 กรัม) ยางพารา
สายพันธุ RRIM600 อายุ 19 ป (หลังกรีด 2 ชั่วโมง 0.18
กรัม และหลังกรีด 4 ชัว่ โมง 2.52 กรัม) สําหรับระบบกรีด
S/3 d/2 ยางพาราสายพันธุ PB255 อายุ 23 ป มีปริมาณ
สิ่งปนเปอนเฉลี่ยตอครั้งกรีดสูงกวา (หลังกรีด 2 ชั่วโมง
0.46 กรัม และหลังกรีด 4 ชั่วโมง 2.87 กรัม) ยางพารา
สายพันธุ RRIM600 อายุ 19 ป (หลังกรีด 2 ชั่วโมง 0.24
กรัม และหลังกรีด 4 ชั่วโมง 2.77 กรัม) แสดงใหเห็นวา
ระบบกรีดมีอิทธิพลตอปริมาณสิ่งปนเปอนในนํ้ายาง
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ของยางพาราตางสายพันธุอยางมีนัยสําคัญ (Figure 3)
การเปรียบเทียบระบบกรีดในยางพาราสายพันธุเดียวกัน
แตละชวงอายุ พบวาในระบบกรีด S/2 d/2 ยางพาราสาย
พันธุ RRIM600 อายุ 19 ป มีปริมาณสิ่งปนเปอนเฉลี่ยสูง
กวา อายุ 10 ป (หลังกรีด 2 ชัว่ โมง 0.27 กรัม และหลังกรีด
4 ชั่วโมง 2.45 กรัม) ในระบบกรีด S/3 d/2 ยางพาราสาย
พันธุ RRIM600 อายุ 19 ปมีปริมาณสิ่งปนเปอนสูงกวา
อายุ 10 ป (หลังกรีด 2 ชั่วโมง 0.33 กรัม และหลังกรีด 4
ชัว่ โมง 2.24 กรัม) แสดงใหเห็นวาระบบกรีดไมมอี ทิ ธิพล
ตอปริมาณสิ่งปนเปอนในนํ้ายางของยางพาราที่อายุแตก
ตางกัน (Table 1) Subroto et al. (11) รายงานวา เมื่อได
นํานํา้ ยางไปปน เหวีย่ งแลวไดวเิ คราะหองคประกอบและ
คุณสมบัตขิ องลูตอยดซงึ่ ลูตอยดเปนตัวกระตุน ทําใหเกิด
การแข็งตัวของยาง ทําใหยางมีสีเขมถึงคลํ้า

Figure 3. Contaminants in latex after centrifugation at
2nd or 4th h after tapping

Table 1. Dry rubber and lutoid contents (%) in latex collected at 0 - 2nd h or 2nd- 4th h after tapping from para-rubber trees as affected by clone, age and tapping system (TS)
0 - 2nd h after tapping
2nd - 4th h after tapping
Total (0 - 4th h after tapping)
Clone
Age
TS
Dry rubber
Lutoid
Dry rubber
Lutoid
Dry rubber
Lutoid
0.27±0.07
23.68±0.30
2.45±0.24
28.96±0.14
1.36±0.10
RRIM600
<10Y
S/2 d/2
34.25±0.18a
RRIM600
<10Y
S/3 d/2
34.81±0.15
0.33±0.07
22.90±0.23
2.24±0.10
28.86±0.10
1.29±0.02
RRIM600
>10Y
S/2 d/2
43.03±0.12
0.18±0.04
27.17±0.27
2.52±0.18
35.10±0.07
1.35±0.07
RRIM600
>10Y
S/3 d/2
41.92±0.22
0.24±0.04
27.52±0.15
2.77±0.04
34.72±0.18
1.50±0.04
PB255
>10Y
S/2 d/2
30.34±0.34
0.57±0.10
15.71±0.25
3.01±0.14
23.03±0.20
1.79±0.11
PB255
>10Y
S/3 d/2
30.14±0.19
0.46±0.07
16.60±0.75
2.87±0.38
23.36±0.36
1.67±0.20
ANOVA
**
**
*
**
**
Clone
** b
Age
**
*
**
*
**
*
Tapping system
*
NS
*
NS
*
NS
Clone x Tapping system
**
NS
NS
NS
*
NS
Age x Tapping system
**
NS
**
*
NS
*
a
Mean ± SD (n = 10)
b
NS, * or ** indicated statisticaly non-significant, significant at p ≤ 0.5 or p ≤ 0.01, respectively
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Table 2. Simulated yield, bark consumption rate and its ratio as affected by tapping system
Yield
Bark consumption Bark consumption Yield/Bark consumption
Tapping systems
-1
(g d )
(cm2 d-1)
(cm2 y-1)
(g cm2)
S/2 d/2
130.80
22.5
3037.5
5.81
S/2 2d/3
130.80
22.5
4050.0
5.81
S/3 d/2
104.63
15.0
2025.0
6.98
S/3 2d/3
104.63
15.0
2700.0
6.98
3.4 ความสิ้นเปลืองเปลือก
จากการศึกษาระบบกรีดตอความสิ้นเปลือง
เปลือกของยางพารา พบวา ยางพาราสายพันธุ RRIM600
อายุ 10 ป มีความยาวเสนรอบวงของตนเฉลี่ยประมาณ
60 เซนติเมตรในการกรีดแตละครั้งเสียเปลือกยางเปน
ปริมาณความกวาง 0.75 เซนติเมตร โดยระบบกรีด S/2
d/2 มีความยาวของรอยกรีด 30 เซนติเมตร และ S/3 d/2 มี
ความยาวของรอยกรีด 20 เซนติเมตรโชคชัย (12) รายงาน
วาการใชระบบกรีดถี่สงผลใหอายุกรีดของตนยางสั้นลง
และผลผลิตรวมตลอดอายุยางนอยลง ตนยางมีระยะเวลา
ในการสรางเปลือก และความสมบูรณของตนยางลงลด
จึงสงผลตอการเจริญเติบโตของเปลือกงอกใหม ซึ่งจาก
การคํานวณความสิน้ เปลืองเปลือกพบวา ความสิน้ เปลือง
เปลือกของระบบกรีด S/2 นั้นมากกวาระบบกรีด S/3 ถึง
50% และเมื่อวิเคราะหประสิทธิภาพของการใหผลผลิต
ตอการสิ้นเปลือกเปลือกนั้น พบวาระบบกรีด S/3 มีคา
มากกวา ระบบกรีด S/2 ถึง 20% (Table 2)

ปริมาณสิ่งปนเปอนมากในชวงเวลาหลังกรีด 4 ชั่วโมง
โดยพบมากที่สุดในยางพาราสายพันธุ PB255 ที่ระบบ
กรีดครึ่งลําตนนอกจากนั้นพบวา ระบบกรีด S/2 มีความ
สิ้นเปลืองเปลือกมากกวาระบบกรีด S/3 ในขณะที่ระบบ
กรีด S/3 มีคาประสิทธิภาพของการใหนํ้ายางตอความ
สิ้นเปลืองเปลือกสูงกวาระบบกรีด S/2 ประมาณ 20%
ประโยชนจากผลงานวิจัยจะชวยกําหนดระบบกรีดยาง
ที่เหมาะสม เพราะการกรีดยางควรคํานึงถึงผลตอบแทน
ระยะยาวที่จะไดรับตลอดชวงอายุการกรีดยางพาราเพื่อ
ใหคุมคากับการปลูกสรางสวนยางพารา
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