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บทคัดย่ อ
คาร์ โบไฮเดรตที่ เก็บสะสมในส่ วนของเซลล์พาเรนไคมาในต้นยาง ถู กนาไปใช้ในกิ จกรรมต่าง ๆ เมื่อ
ระดับของคาร์ โบไฮเดรตที่ ได้จากขบวนการสั งเคราะห์ แสงไม่ เพี ยงพอกับการบ ารุ งรั กษาและการเจริ ญเติ บโต
วัตถุประสงค์ของการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปริ มาณแป้ งและน้ าตาลในส่ วนของเปลือกและเนื้ อไม้ใน
ต้นยางที่ผนั แปรตามฤดูกาลและระบบกรี ดที่มีต่อผลผลิตยาง เพื่อใช้ในการวางแผนเพิ่มผลผลิตยางทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวต่อไป ทดลองกับยางพันธุ์ RRIM 600 กับต้นยางที่กรี ดในปี กรี ดที่ 3 และ 4 ที่ ศูนย์วิจยั ยาง
ฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา วางแผนการทดลองแบบ RCB จานวน 4 ซ้ า ทั้งหมด 4 วิธีการ ได้แก่ วิธีการไม่กรี ดยาง
(untapped, control) เปรี ยบเทียบกับระบบกรี ดครึ่ งลาต้น กรี ดวันเว้นวัน (D/2) ระบบกรี ดครึ่ งลาต้น กรี ดวันเว้น
3 วัน ร่ วมกับการใช้สารเคมีเร่ งน้ ายาง ความเข้มข้น 2.5% จานวน 6 ครั้ง/ปี (D/4) และระบบกรี ดครึ่ งลาต้น กรี ดวัน
เว้นวันสลับหน้าต่างระดับ แต่ละหน้ากรี ดกรี ดยางทุก 4 วัน (DCA) เก็บตัวอย่างส่ วนของเปลื อกและเนื้ อไม้ ที่
ระดับความสู ง 0.2 -2.0 เมตร จากโคนต้น เก็บตัวอย่างทั้งหน้ากรี ด A และหน้ากรี ด B นาไปวิเคราะห์หาปริ มาณ
non-structural carbohydrate (NSC) แป้ ง (starch) และน้ าตาล (soluble sugar, SS) ผลการทดลอง พบว่า ระบบกรี ด
2 รอยกรี ด (DCA) ให้ท้ งั ผลผลิตและมีปริ มาณคาร์ ไบเดรตสู งกว่าระบบกรี ดรอยกรี ดเดียว ได้แก่ D/2 และ D/4 โดย
แสดงความแตกต่างทางสถิ ติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง เมื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างหน้ากรี ดยางทั้ง 2 หน้า
ของระบบกรี ดรอยเดียว (D/2 และ D/4) พบว่า หน้ากรี ดยาง A (panel A) ด้านที่ถูกกรี ดมีปริ มาณแป้ งต่ากว่าหน้า
กรี ดด้านตรงกันข้ามที่ไม่ได้กรี ด (panel B) ในขณะที่วิธีการกรี ด 2 รอยกรี ด (DCA) มีปริ มาณแป้ งสู งทั้ง 2 ด้าน
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ปริ มาณน้ าตาล (soluble sugar, SS) ในเปลือกยางมีปริ มาณมากกว่าในเนื้ อไม้ ตรงข้ามกันกับ
ในส่ วนของเนื้ อไม้ พบว่า มีปริ มาณแป้ งและ NSC มากกว่าในส่ วนของเปลือก ความผันแปรของฤดูกาลมีผลต่อ
ปริ มาณคาร์โบไฮเดรต โดยปริ มาณแป้ งและ NSC จะเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เปิ ดกรี ดในเดือนพฤษภาคมจนถึง
เดือนพฤศจิกายน สอดคล้องกับผลผลิตยางที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน เมื่อเข้าสู่ ช่วงฤดูยางผลัดใบพบปริ มาณแป้ งและ NSC
เริ่ มลดลง และลดลงต่าสุ ดเมื่อต้นยางผลิใบใหม่ และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงต้นฤดูฝน ในขณะที่ความผันแปรตาม
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ฤดูกาลของน้ าตาลจะแสดงออกตรงกันข้ามแป้ งและ NSC ดังนั้นคาร์ โบไฮเดรตที่สะสมทั้งในส่ วนของเปลือกและ
เนื้อไม้เกี่ยวข้องกับการเพิม่ ผลผลิตยาง และการกรี ดยางยังทาให้ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตในลาต้นหรื อ sink เพิ่มขึ้น
โดยแป้ งในเนื้อไม้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเก็บอาหารสะสมไว้ใช้ในระยะยาว น้ าตาลในเนื้ อไม้จะเคลื่อนย้ายไป
ยังส่ วนต่างๆ ของต้นยาง สาหรั บเปลื อกยางเป็ นที่ เก็บสะสมอาหารในระยะสั้น แป้ งและน้ าตาลในส่ วนของ
เปลือกเป็ นที่ส่วนที่ตน้ ยางพร้อมจะนาไปใช้ได้ในทันที
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