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บทคัดย่ อ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะกายวิภาคเนื ้อเยือ่ ผลิตน ้ายางของต้ นรักน ้าเกลี ้ยง ลลังการชช้
พาราควอตกระตุ้นบนตาแลน่งแผลกรี ดต่างกันที่มผี ลต่อการไลลของน ้ายาง ได้ ดาเนินการชนช่วงเดือน กันยายน
– ตุลาคม 2553 การวิจยั นี ้ได้ ทาการเก็บข้ อมูลภาคสนาม และจัดเตรี ยมสไลด์ถาวรเพื่อศึกษากายวิภาคของ
เปลือกลาต้ น วิเคราะล์ข้อมูลภายชต้ กล้ องจุลทรรศน์ ผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบการไลลน ้ายางของต้ นรักน ้า
เกลี ้ยงมี 4 ลักษณะด้ วยกัน และชุดการทดลองที่กระตุ้นด้ วยพาราควอต ส่วนชลญ่มีการไลลรู ปแบบที่ 3 และ
ดีกว่าชุดการทดลองควบคุมซึง่ มีการไลลรู ปแบบที่ 2 ความกว้ างเฉลี่ยของเปลือกลาต้ นชันชนกลาง
้
ความ
ลนาแน่นของท่อน ้ายางเฉลี่ย และขนาดท่อน ้ายางเฉลี่ยตามตาแลน่งแผลกรี ดต่างทิศ และระดับความสูงตาม
แนวดิ่งต่างกัน ชุดการทดลองที่กระตุ้นด้ วยพาราควอต มีคา่ สูงกว่าชุดการทดลองควบคุมทุกช่วงเวลาที่ทาการเก็บ
ข้ อมูล เมือ่ พิจารณาผลการตอบสนองของรอยแผลกรี ด พบว่าเปอร์ เซ็นต์ของเปลือกลาต้ นที่ตาย และเนื ้อไม้ ชุด
การทดลองที่กระตุ้นด้ วยพาราควอตทาชล้ เกิดการตายของเปลือกลาต้ นและเนื ้อไม้ มากกว่าชุดการทดลองควบคุม
ชุดการทดลองทังลมดที
้
ช่ ช้ พาราควอตกระตุ้นมีผลกระทบต่อเปลือกลาต้ นและเนื ้อไม้
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ABSTRACT
The investigation of anatomical characteristics of gum duct tissues responding on different
tapping scar positions on laccifera lacquer stem after paraquat treated, by field work observation and
permanent slide preparation for under microscopic investigation and conducted during in
September – October 2010, The result showed 4 patterns of sap flowing and pattern was mostly no.3
of sap flowing when treated with paraquat, which was higher sap volume than control. All paraquat
treatments were effective on increasing sap volume, width average of active zone, higher average
density of gum duct and size of gum duct larger than both different directions and levels of position
tapped scars than control treatments in all periods of observed times. The percentage of dead bark
and sapwood of paraquat treatments showed higher than control when considered of tapped scar
responding.

คานา
“รัก” ลรื อ “ยางรัก” เป็ นวัสดุธรรมชาติที่ได้ จากต้ นรัก มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกาวเลนียวสามารถเกาะจับพื ้นผิว
ของสิ่งชดสิ่งลนึง่ ที่จะทา ลรือ ถมทับ ลรื อ เคลือบผิวได้ ดี และทาชล้ พื ้นผิวที่ถกู ทา ลรือ เคลือบรักเรี ยบเป็ นเงามัน
สะท้ อนแสงภายลลังยางรักแล้ งสนิท มีความคงทนต่อความร้ อน ความชื ้น กรด ลรื อ ด่างอ่อนๆ อีกทังยั
้ งเป็ นวัสดุ
ที่ชช้ เป็ นกาวเชื่อมติดระลว่างวัตถุที่มีพื ้นผิวเนื ้อเดียวกันลรื อต่างเนื ้อกัน เช่น กระจกสี เปลือกลอย นอกจากนี ้ยัง
สามารถชช้ ผงสีผสมเข้ าชนเนื ้อยางรักทาชล้ เกิดสีอื่นได้ (การท่าอากาศยานแล่งประเทศไทย, 2540) ยางรักเป็ น
ยางที่ได้ จากการไลลซึมมาจากรอยแผลกรี ดทีม่ ีชีวิตของลาต้ นไม้ รัก พรรณไม้ ที่ชล้ ยางรัก ส่วนชลญ่มีวสิ ยั เป็ นไม้
ต้ น เป็ นสมาชิกของวงศ์มะม่วง (Anacardiaceae) สกุลที่พบชนประเทศไทยมีอยูด่ ้ วยกัน คือ Gluta และ Rhus
ชนิดรักที่ถกู กรี ดยางมาชช้ ชนประเทศไทย พบอยูส่ องชนิด คือ รักชลญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) และรัก
น ้าเกลี ้ยง (Gluta laccifer (Pierre) Ding Hou) การนายางรักมาชช้ ประโยชน์เพือ่ สร้ างชิ ้นงานนับเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมทีส่ าคัญอีกแขนงลนึง่ ของไทย ยางรักได้ นามาชช้ เป็ นวัสดุทสี่ าคัญชนการผลิตงานเครื่องรักประเภท
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นงานประดับมุก งานเขียนลายรดน ้า ลงรักปิ ดทอง เครื่ องเขิน ฯลฯ (วิชาญ, 2552ข)
ปั จจุบนั การชช้ ยางรักชนประเทศไทยต้ องประสบต่อสภาวะของการขาดแคลนยางรักอย่างมาก ด้ วย
สาเลตุปริ มาณต้ นรักชนแลล่งธรรมชาติมีจานวนน้ อยลงมากจนไม่สามารถกรี ดยางรักมาชช้ ได้ อีกทังต้
้ นรักยังไม่
เคยมีการปลูกสร้ างสวนป่ าเชิงพาณิชย์ ความจาเป็ นต้ องมีการอนุรักษ์แลล่งพันธุกรรมของต้ นรัก และแก้ ปัญลา
การขาดแคลนยางรักอย่างเร่งด่วน อีกทังเป็
้ นการอนุรักษ์ แลล่งแม่ไม้ เพื่อการพัฒนาต่อการผลิตต้ นกล้ า การชช้
สารเคมีกระตุ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตยางรัก เป็ นทางเลือกลนึง่ ทีส่ ามารถช่วยเพิ่มปริ มาณน ้ายางชนการกรี ดยางต่อครัง้
ได้ ตัวอย่างดังงานวิจยั การสร้ างชันของไม้ กฤษณา (วิชาญ, 2552ก) และชช้ สารเคมีเร่งปริ มาณการไลลของยาง
รักที่มีการศึกษามาแล้ ว ได้ แก่ พาราควอต และ เอทีฟอน ส่งผลชล้ ได้ ปริ มาณน ้ายางไลลเพิ่มขึ ้น
ลักษณะกายวิภาคของเปลือกลาต้ นและท่อน ้ายางมีความสาคัญต่อการจัดการกรี ดยางรักชล้ มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ ้น ขณะเดียวกันไม่ทาลายเนื ้อเยื่อส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการไลล ลรือก่อชล้ เกิดความเสียลาย
ชนบริเวณเปลือกลาต้ นน้ อยทีส่ ุด เพื่อย้ อนกลับไปกรี ดได้ บนรอยแผลต้ นเดิมทีผ่ ่านการกรี ดแล้ วชนครัง้ ต่อๆไป
สมคิด (2554) ได้ ศกึ ษากายวิภาคลาต้ นของต้ นรักน ้าเกลี ้ยง พบว่าลาต้ นของต้ นรักน ้าเกลี ้ยงประกอบไป
ด้ วย เปลือกลาต้ นชันนอก
้
(outer bark) และเปลือกลาต้ นชันชน
้ (inner bark) เปลือกลาต้ นชันนอก
้
มีความลนา
และแข็ง เป็ นเปลือกที่มเี นื ้อเยื่อตายแล้ วและไม่ผลิตน ้ายาง ส่วนเปลือกลาต้ นชันชนเป็
้
นเนื ้อเยื่อที่มีชีวิต สามารถ
ผลิตน ้ายางได้ มีความลนาตังแต่
้ 1-2.5 ซม. ความลนาของแก่นและกระพี ้แตกต่างกันตามอายุ กระพี ้มีสีขาว และ
แก่นมีสีแดงเลือดลมู เมื่อทาการตัดลาต้ นจะพบว่าน ้ายางจะไลลออกมากชนส่วนของเปลือกชันชน
้ (inner bark)
เรี ยกว่า phloem gum และพบอยูเ่ ล็กน้ อยชนเนื ้อไม้ ชนส่วนทีเ่ รียกว่า xylem gum ชนเปลือกลาต้ นชันชนของต้
้
นรัก
น ้าเกลี ้ยงสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 3 ชัน้ คือ เปลือกลาต้ นชันชนสุ
้ ด (differentiated zone) เปลือกลาต้ นชันชน
้
กลาง (active zone) และเปลือกลาต้ นชันชนนอก
้
(maturation zone) โดยพบว่า เปลือกลาตันชั
้ นชนกลาง
้
(active zone) เป็ นบริ เวณที่กว้ างทีส่ ุดและมีกลุ่มเนื ้อเยือ่ กระจายอยูท่ วั่ ทังบริ
้ เวณ ชนด้ านตัดขวาง (cross
section) เนื ้อเยือ่ มีผนังเซลล์บาง ด้ านนอกของผนังเซลล์มีความลนาเพิ่มขึ ้น เปลี่ยนไปเป็ น scleried ชนิด stone
cell พบว่าท่อน ้ายางชนชันนี
้ ้มีการพัฒนาเต็มที่ และนับว่าเป็ นชันที
้ ่มีประสิทธิ ภาพชนการผลิตน ้ายางมาก ท่อ

น ้ายางชนต้ นรักน ้าเกลี ้ยงมีความแตกต่างของลักษณะกายวิภาคท่อน ้ายาง ต้ นทีช่ ล้ น ้ายางไลลมากกับต้ นทีช่ ล้ น ้า
ยางไลลน้ อย มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะพันธุกรรมของต้ นรักน ้าเกลี ้ยง โดยต้ นรักที่ชล้ น ้ายางไลลน้ อย มี
จานวนท่อน ้ายางน้ อยกว่าต้ นที่ชล้ น ้ายางไลลมาก และ ขนาดท่อน ้ายางมีความแตกต่างกันชนต้ นที่มีน ้ายางไลล
มากจะมีทอ่ น ้ายางขนาดชลญ่กว่าต้ นที่มีน ้ายางไลลน้ อย (สมคิด, 2554)
การศึกษาครังนี
้ ้ได้ ทาการวิจยั ถึงผลตอบสนองสารพาราควอตที่ชช้ กระตุ้นชนการเพิ่มผลผลิตน ้ายางที่มีผ้ ู
ศึกษามาก่อน (วิชาญ และ ปริ ยากร, 2553) ชนแง่ของผลตอบสนองต่อลักษณะกายวิภาคและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นต่อเนื ้อเยื่อท่อน ้ายาง ซึง่ จะเป็ นข้ อมูลชนการพิจารณาถึงการพัฒนาเทคนิคการกรี ดยางรักอย่างยัง่ ยืน ทา
ชล้ มียางรักปริ มาณเพียงพอต่อการชช้ งานภายชนประเทศ และพัฒนาชล้ ได้ ผลผลิตดีขึ ้นชนเชิงคุณภาพ ตลอดจน
ชช้ เป็ นการลดอันตรายของสารพาราควอตที่จะเข้ าทาลายต้ นรักถึงตายและมีความปลอดภัยต่อผู้ชช้ อันที่จะช่วย
การอนุรักษ์ การชช้ ประโยชน์ยางรักชล้ คงอยูไ่ ว้ ตลอดไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
งานภาคสนามดาเนินงานชนพื ้นที่ป่าธรรมชาติที่มีต้นรักน ้าเกลี ้ยงตังอยู
้ ท่ ่ี บ้ านชลม่มลู บน ลมู่ 13 ตาบล
จระเข้ ลิน อาเภอครบุรี จังลวัดนครราชสีมา โดยการคัดเลือกต้ นรักน ้าเกลี ้ยงที่มีลาต้ นขนาดเส้ นรอบวงที่ระดับ
ความสูงเพียงอก (1.30 ม.; GBH ) อยูช่ นช่วง 50-100 ซม. จานวนทังลมด
้
6 ต้ น โดยวางแผนการกรี ดเปลือกลา
ต้ นชนทิศทางแนวราบจานวน 3 ต้ น และแนวดิ่งจานวน 3 ต้ น สร้ างบาดแผลชล้ เป็ นรู ปเส้ นตรงแนวดิ่ง ความยาว
30 ซม.ด้ วยมีดกรี ดยางพารา จากนันกระตุ
้
้ นบาดแผลด้ วยพาราควอต 100% บนลาต้ นตามตาแลน่งต่างๆ โดยชช้
สาลีจมุ่ สารพาราควอตชนรูปของเลลวทาชล้ ทวั่ ตามความยาวของบาดแผล (Figure 1)

Figure 1 Different directions and levels of position tapped scars; Horizontal scar position (A)
Vertical scar position (B) use paraquat 100% treatment, with one scar left unexposed to any
chemical treatment as a control (P = paraquat 100% and C = control), Size and thickness
of stem bark were collected (C)
เก็บตัวอย่างเปลือกลาต้ นและเนื ้อไม้ (รวมความลนาของเปลือกลาต้ นทังลมดรวมถึ
้
งเนื ้อไม้ ลึกเข้ าไป
โดยประมาณ ; 2 ± 0.5 ซม.) ขนาด 1.5 x 1.5 x 2.5 ซม. (C) ศึกษาลักษณะกายวิภาคเปลือกลาต้ น ลักษณะ
เซลล์และเนื ้อเยื่อที่เกี่ยวข้ องกับท่อน ้ายางตลอดจนโครงสร้ างเปลือกลาต้ นของต้ นรักน ้าเกลี ้ยงอย่างลยาบ
ลลังจากกระตุ้นด้ วยพาราควอต 100% เป็ นเวลา 1 วัน 15 วัน และ 30 วัน บันทึกการเปลี่ยนแปลงของความลนา
ของเปลือกลาต้ น เปอร์ เซ็นต์ความชื ้นของเปลือกลาต้ น และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพรอยแผลกรี ด ได้ แก่
รู ปแบบการไลลของน ้ายาง และความลึกของเปลือกลาต้ นที่ตายลลังถูกกระตุ้นด้ วยพาราควอต 100% วัดความ
ลนาแน่นของท่อน ้ายางเฉลี่ย (ท่อ/มม.2) และขนาดท่อน ้ายางเฉลี่ย (µm) โดยจัดทาเป็ น permanent slide ตัด
ตัวอย่างที่เตรี ยมไว้ และนามาศึกษาผลตอบสนองของพาราควอต 100% ที่มีตอ่ ลักษณะกายวิภาคของเนื ้อเยือ่
ผลิตน ้ายางภายชต้ กล้ องจุลทรรศน์

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1) การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพรอยแผลกรี ด
1.1 รู ปแบบการไลลของน ้ายาง
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Figure 2 Patterns of sap flowing
ผลการศึกษาพบว่าชุดการทดลองที่กระตุ้นด้ วยพาราควอต มีรูปแบบการไลลดีกว่าชุดการทดลอง
ควบคุมทุกช่วงเวลาที่ทาการเก็บข้ อมูล โดยทีช่ ว่ งเวลาลลังการกรี ด 1 วัน ส่วนชลญ่มีรูปแบบการไลลแบบที่ 2 ลลัง
การกรี ด 15 วัน และลลังการกรี ด 30 วัน โดยส่วนชลญ่มีรูปแบบการไลลแบบที่ 3
วิชาญ และ ปริ ยากร (2553) ได้ ศกึ ษาถึงรูปแบบการไลลของยางรักลลังกรี ด พบว่า ยางรักมีอตั ราการ
ไลลช้ ามาก ลลังจากทาการกรี ดเป็ นเวลา 1 วัน โดยพบรู ปแบบการไลลของยางรักมี 4 ลักษณะ คือ แบบที่ 1 ยาง
รักไลลซึมออกมาเป็ นเม็ดอยูล่ า่ งๆกันบนบาดแผลที่ทาการกรีด แบบที่ 2 ยางรักไลลซึมออกมารวมกันเป็ นก้ อนบน
รอยกรี ด แบบที่ 3 ยางรักไลลซึมออกมาตามแนวร่องที่กรี ด แต่ยงั ไม่ไลลลงสู่ภาชนะรองรับ และแบบที่ 4 ยางรัก
ไลลซึมออกมารวมกันเป็ นแนวร่องที่กรี ด และลยดลงชนภาชนะรองรับ (Figure 2)

2) ผลตอบสนองของเปลือกลาต้ นชันชน
้ (Inner Bark)
2.1 ความกว้ างเฉลี่ยของเปลือกลาต้ นชันชนกลาง
้
(Active zone)
ผลการศึกษาพบว่าชุดการทดลองที่กระตุ้นด้ วยพาราควอต มีความกว้ างเฉลี่ยสูงกว่าชุดการทดลอง
ควบคุม ทุกช่วงเวลาลลังการกรี ด 1 วัน, ลลังการกรี ด 15 วัน และลลังการกรี ด 30 วันเพิ่มขึ ้น 1.63%, 0.98% และ
2.24% ตามลาดับ (A) และทุกช่วงเวลาลลังการกรี ด 1 วัน, ลลังการกรี ด 15 วัน และลลังการกรี ด 30 วันเพิ่มขึ ้น
0.52%, 1.72% และ 1.03% ตามลาดับ (B) ซึง่ เปอร์ เซ็นต์การเพิ่มขึ ้นที่ได้ คิดเทียบจากชุดการทดลองที่กระตุ้น
ด้ วยพาราควอต (Figure 3)
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Figure 3 Width average of active zone (mm)
2.2 ความลนาแน่นของท่อน ้ายางเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่าชุดการทดลองที่กระตุ้นด้ วยพาราควอต มีความลนาแน่นของท่อน ้ายางเฉลี่ยสูงกว่า
ชุดการทดลองควบคุม ทุกช่วงเวลาโดยที่ชว่ งเวลาลลังการกรี ด 1 วัน, ลลังการกรี ด 15 วัน และลลังการกรี ด 30
วันเพิ่มขึ ้น 7.84%, 21.27% และ 16.38% ตามลาดับ (A) และทุกช่วงเวลาลลังการกรี ด 1 วัน, ลลังการกรี ด 15
วัน และลลังการกรี ด 30 วันเพิ่มขึ ้น 33.52%, 19.02% และ 13.03% ตามลาดับ (B) ซึง่ เปอร์ เซ็นต์การเพิ่มขึ ้นที่ได้
คิดเทียบจากชุดการทดลองที่กระตุ้นด้ วยพาราควอต (Figure 4)
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Figure 4 Average density of gum duct (duct/mm2)
2.3 ขนาดท่อน ้ายางเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่าชุดการทดลองที่กระตุ้นด้ วยพาราควอต มีขนาดท่อน ้ายางเฉลี่ยสูงกว่าชุดการทดลอง
ควบคุม ทุกช่วงเวลาโดยที่ชว่ งเวลาลลังการกรี ด 1 วัน, ลลังการกรี ด15 วัน และลลังการกรี ด 30 วันเพิ่มขึ ้น

8.14%, 10.4% และ 9.33% ตามลาดับ (A) และทุกช่วงเวลาลลังการกรี ด 1 วัน, ลลังการกรี ด 15 วัน และลลัง
การกรี ด 30 วันเพิ่มขึ ้น 10.86%, 4.77% และ 9.03% ตามลาดับ (B) ซึง่ เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ ้นที่ได้ คิดเทียบจาก
ชุดการทดลองที่กระตุ้นด้ วยพาราควอต (Figure 5)
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Figure 5 Average size of gum duct (µm)
3) ผลตอบสนองของรอยแผลกรี ด
3.1 เปอร์เซ็นต์ของเปลือกลาต้ นที่ตาย
Table 1 Percentage average of dead bark and sapwood on different directions and levels of position
tapped scars

*Note : Percentage average of dead bark calculated from combined length scar of 30 cm

ผลการศึกษาพบว่าลลังการกรี ด 1 วัน ไม่สามารถวัดค่าได้ เนือ่ งจากไม่สามารถเก็บข้ อมูลเปลือกลาต้ นที่
ตายได้ และพบว่าชุดการทดลองที่กระตุ้นด้ วยพาราควอต มีเปอร์ เซ็นต์ของเปลือกลาต้ นที่ตายสูงกว่าชุดการ
ทดลองควบคุม ลลังการกรี ด 15 วัน และลลังการกรี ด 30 วัน (Table 1) ความกว้ างเฉลี่ยของเปลือกลาต้ นที่ตาย
(A) และ (B) พบว่าชุดการทดลองที่กระตุ้นด้ วยพาราควอต มีคา่ เฉลี่ยสูงกว่าชุดการทดลองควบคุม
ชนทุกช่วงเวลาโดยทิศและทีร่ ะดับความสูงที่มีความเสียลายมากที่สุดคือ ทิศเลนือ และที่ระดับ 170 ซม. เท่ากับ
10.77% (Figure 6)
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Figure 6 Width average of dead bark (cm)
3.2 ผลเสียลายที่ทาชล้ เนื ้อไม้ ตาย
ผลการศึกษาพบว่าชุดการทดลองที่กระตุ้นด้ วยพาราควอต มีความกว้ างของเปลือกลาต้ นที่ตายสูงกว่า
ชุดการทดลองควบคุมลลังการกรี ด 15 วัน และลลังการกรี ด 30 วัน ซึง่ ลักษณะของเนื ้อไม้ ที่ตายแสดงดัง
Figure 7

Figure 7 Bark and wood features after using paraquat treated for 15 days and 30 days
สรุป
จากการศึกษารู ปแบบการไลลของน ้ายาง ความกว้ างเฉลี่ยของเปลือกลาต้ นชันชนกลาง
้
ความลนาแน่น
ของท่อน ้ายางเฉลี่ย และขนาดท่อน ้ายางเฉลี่ย ชุดการทดลองที่กระตุ้นด้ วยพาราควอตมีคา่ สูงกว่าชุดการทดลอง
ควบคุมชนทุกช่วงเวลา เช่นเดียวกันผลการตอบสนองของรอยแผลกรี ด พบว่าเปอร์ เซ็นต์ความเสียลายของเปลือก
ลาต้ นที่ตาย และผลเสียต่อเนื ้อไม้ ทาชล้ เกิดการตายของเปลือกลาต้ นและเนื ้อไม้ สงู กว่าชุดการทดลองควบคุม
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