
 
วัตถุประสงคการเรียนรู 

1. เพ่ือใหนักศึกษารูจักลักษณะโครงสรางทางสัณฐานวิทยาของยางพารา 
2. เพ่ือใหนักศึกษาจําแนกประเภทของยางพาราชนิดตางๆ ได 
3. เพ่ือใหนักศึกษาบอกความแตกตางของยางพาราพันธุตาง ๆ ได 

 

วัสดุอุปกรณ 
1. กลองจุลทรรศน (Sterio micriscope) 
2. ตัวอยางตนยางพาราสายพันธุตาง ๆ 
3. แผนภาพ 
4. จานแกว (Petri disc) 
5. ใบมีด 
6. เข็มเขี่ย 

 
 ยางพารามีชื่อพฤกษศาสตรวา   :  Hevea brasiliensis Muell Arg. 
 Common name  :  Para Rubber 
 
 พืชท่ีสามารถใหนํ้ายางซ่ึงสามารถนํามาใชผลิตเปนผลิตภัณฑไดมากมายน้ัน สวน
ใหญมีถิ่นกําเนิดในอเมริกากลาง ใต และอาฟริกาเขตรอน เทาท่ีพบตระกูลท่ีนับวามี
ความสําคัญ ไดแก ตระกูล Moraceae ; Castilla elastica มีถิ่นกําเนิดในประเทศเม็กซิโก
และอเมริกากลาง   Ficus elastica มีถิ่นกําเนิดในประเทศพมา ตระกูล Apocynaceae ; 
Cryptostegia grandiflora, Cryptostegia madagascariensis มีถิ่นกําเนิดในอเมริกากลาง
และมาลากัสซี ตระกูล Compositae ; Parthenium argentatum มีถิ่นกําเนิดในแถบอาฟ

บทที ่ 13 
ปฏิบัติการเร่ือง ยางพารา 
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อเมซอนในประเทศบราซิล พืชท่ีใหนํ้ายางตระกูลสุดทายนับวามีความสําคัญมากท่ีสุด 
ท้ังน้ีเพราะใหนํ้ายางในปริมาณท่ีมากกวา ตามการบันทึกของ La Condamine ทําให
ทราบความเปนมาของ Hevea ซ่ึงมาจากคําวา "heve" เปนคําท่ีใชเรียกนํ้ายางท่ีเก็บได
จากตนพื้นเมือง คาดวาอาจเปนตน Castilla ulei  ตอมา Aublet ใหช่ือสกุลเสียใหมเปน 
Hevea พืชใหนํ้ายางในสกุล Hevea มีหลายชนิดดวยกัน อาศัยความแตกตางจากลักษณะ
ทางสัณฐานและสรีรวิทยาแบงออกเปนดังน้ี H.  camporum,  H. brasiliensis,  H. 
guyanensis,  H. benthamiana, H. microphylla H. similis, H. spruceana, H. minor, H. 
nitida, H. pauciflora, H. discolor, H. rigidifolia, H. lutea, H. confusa. ท้ังหมดน้ีมีถิ่น
กําเนิดในอเมริกาใต แถบลุมนํ้าอเมซอนเกือบท้ังหมด  พืชในสกุล Hevea brasiliensis มี
การปรับตัวดีท่ีสุด จากการรวบรวมของ Wickham และมีคุณสมบัติบางประการไดแก 
เปอรเซ็นตเน้ือยางแหง (dry rubber content; DRC) องคประกอบทางเคมีของนํ้ายาง 
ความหนืดของนํ้ายาง และอัตราการไหลของน้ํายางที่ดีเหมาะแกการผลิตเพื่ออุตสาหกรรม
ในทุกพ้ืนท่ีปลูก มีช่ือเรียกท่ัว ๆ ไปวา ยางพารา (Para rubber) ตามช่ือเมือง para ซ่ึง
เปนแหลงกําเนิดในบราซิล หรือ Hevea rubber ตามช่ือตระกูล 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตรของยางพารา  
 
 1.  ราก (Roots) 
 ยางพารามีระบบรากเปนระบบรากแกว (tap root system) ประกอบดวยราก
แกว (tap root)  ท่ีมีความยาวโดยเฉลี่ยตามความลึกของดินประมาณ  2.5  เมตร  ในตน
ยางท่ีมีอายุ 3 ป ทําหนาท่ียึดเกาะพยุงลําตนไมใหโคนลมเม่ือลมแรงและมีนํ้าทวม  ราก
แขนง (lateral root)  แตกแขนงออกมาจากช้ัน pericycle ของรากแกว มีความยาวเฉลี่ย 
7-10 เมตร เจริญอยูในระดับผิวดินบริเวณทรงพุม ทําหนาท่ีดูดยึดนํ้าและธาตุอาหารสงไป
ยังใบเพื่อขบวนการสังเคราะหแสง 
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 2.  ลําตน (Stem) 
 แบงลําตนออกเปน 2 ชนิดตามชนิดของวัสดุปลูก คือ ลําตนรูปกรวย (cone) 
เปนลําตนท่ีเกิดจากการปลูกดวยเมล็ด (seedling tree) จะสังเกตเห็นไดชัดวา สวนฐาน
ของลําตนจะโตแลวคอยเล็กลงตามความสูง ลําตนอีกชนิดหน่ึงคือ ลําตนรูปทรงกระบอก 
(cylinder) เปนลําตนที่เกิดจากการปลูกดวยตนติดตา (budded stump) ลักษณะของลําตน
สวนลางสุดมีขนาดใหญมากเรียกวา "เทาชาง" เลยจากจุดน้ีข้ึนไปจะเปนลําตนที่มีขนาด
เทากันทั้งสวนโคนตนและสวนปลาย ในชวงแรกของการเจริญเติบโตพบวา ลําตนทั้งสอง
ชนิดมีเกล็ดใบ (scale leaves) อยูตรงสวนตายอด ทําหนาท่ีหอหุมใบออนไมใหไดรับ
อันตราย ถัดลงมาก็เปนกลุมของใบซึ่งแตกเปนฉัตรรอบลําตน เม่ือลําตนมีอายุมากข้ึนก็จะ
มีการแตกกิ่งกานสาขา ฉัตรใบบริเวณลาง ๆ จะรวงหลนไปกลายเปนลําตนเปลือย (bare 
trunk) ความสูงของลําตนเปลือยแตกตางกันออกไปโดยเฉลี่ยแลวประมาณ 2-2.5 เมตร 
สวนประกอบของลําตนที่เราจะนํามาใชประโยชนในการสกัดนํ้ายาง ไดแก เปลือก ซ่ึง
ประกอบดวย 
 2.1  เปลือกแหง (corky bark) เปลือกท่ีอยูสวนนอกสุดของลําตนมีสีนํ้าตาลถึง
ดํา ไมมีทอน้ํายางอยูภายในเลย เกิดจากการสราง outer soft cell ของช้ัน cortex ท่ียังมี
ชีวิตอยูท่ีเรียกวา bark cambium ตอมามีสารพวกลิกนิน ซูเบอรลิน มาสะสมทําใหเห็น
เปนสีนํ้าตาล โดยท่ัวไปเปลือกช้ันน้ีมีความหนาประมาณ 10 เปอรเซ็นตของเปลือก
ท้ังหมด 
 2.2  เปลือกแข็ง (hard bark) อยูถัดจากเปลือกแหงเขามา มีสีสม หรือสีนํ้าตาล
ออน เกิดจากการแบงเซลลของ bark cambium  แลวเจริญเขาทางดานใน มีการสะสมสาร
พวกลิกนิน และซูเบอรลินนอยกวาเปลือกแหง แตมี stone cell อยูเปนจํานวนมาก กระจัด
กระจายอยูท่ัวไปในช้ันน้ี ทําใหทอน้ํายางมีลักษณะขาดตอน (interupted latex vessel) 
และมีจํานวนนอย ช้ันนี้อาจเรียกวา outer cortex 
 2.3  เปลือกออน (soft bark) เปนเปลือกช้ันในสุดถัดจากเปลือกแข็งเขาไป
เกือบใกลเน้ือไม เปนสวนของ inner cortex ประกอบดวยเนื้อเยื่อท่ีออนนุม มีชีวิต และ
หนาของเนื้อเยื่อลําเลียงอาหาร (sieve tube) ซ่ึงวางตัวอยูในแนวตั้ง ภายในเปนแหลง
สะสมอาหารจํานวนมาก เน้ือเยื่อดังกลาวติดตอกันตลอดท้ังในลําตน กิ่งกาน และใบ  
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 3.  ใบยางพารา (Leaf) 
 ใบยางพาราจัดเปนใบประกอบ (compound leaf) แบบ palmate ในใบประกอบ
ชุดหน่ึงของยางพารามี 3 ใบยอย ซ่ึงเรียกวา trifoliage leaves ใบยอยแตละใบจะมีกานใบ
ยอย (peteolule) ซ่ึงมีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 0.5-2.5 ซม. แตกออกตรงสวนปลาย
ของ peteole ณ จุดเดียวกัน peteole ของใบยางพาราจะมีความยาวโดยเฉลี่ย 15 ซม. (2-
70 ซม.) การเรียงตัวของใบในฉัตรเปนแบบเกลียว (spiral) ใบท่ีแกท่ีสุดของกลุมใบยอย
คือ ใบท่ีใหญท่ีสุดและมี peteolule ยาวกวา แผนใบหรือตัวใบมีขนาดแตกตางกันออกไป 
โดยเฉลี่ยแลวมีความกวางเปนคร่ึงหน่ึงถึงหน่ึงในสามของความยาวใบ สวนรูปรางของ
แผนใบน้ันพอจะแบงออกไดเปน 4 แบบ คือ 
 3.1  elliptical type มีลักษณะปลายและโคนใบแหลม ความยาวประมาณ 3 เทา
ของความกวาง ความกวางที่สุดจะอยูท่ีสวนกลาง 
 3.2  obovate type มีลักษณะปลายใบมนและโคนใบแหลม สวนกวางท่ีสุดจะ
อยูกึ่งกลางถึงปลายใบ 
 3.3  ovate type มีลักษณะคลายรูปไข สวนที่กวางที่สุดอยูระหวางโคนใบกับ
กึ่งกลางใบ 
 3.4  diamond type ลักษณะคลาย elliptical type  แตขอบใบสวนปลายและ
โคนใบคอนขางเปนเสนตรงคลายผลึกเพ็ชร เสนใบ (vein)    จะมีการแตกเปนแบบขนนก 
(pinnate) โดยท่ัว ๆ ไป แลวมีจํานวนคูของเสนใบประมาณ 20 คูในใบหนึ่ง ๆ 
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 4.  ดอกยางพารา (Flowers) 
 เกิดเปนจํานวนมากจากตาตรงซอกใบ (axillary bud) มีลักษณะเปนชอ  ส้ัน ๆ 
ตรงฐานของกลุมใบใหม ชอดอกของยางพาราเปนแบบ compound raceme หรือ panicle 
ในชอดอกหน่ึง ๆ ประกอบดวย แกนใหญของชอเรียกวา main axis แลวมีการแตกแขนง
ของชอดอกเปนแขนงยอยอีกมากมาย แขนงยอยแรกท่ีแตกจาก main axis เรียกวา 
primary branch แขนงยอยท่ี 2 แตกจาก primary branch เรียกวา secondary branch 
อันเปนท่ีต้ังของกานชูดอก (peduncle และ pedicel) การแตกแขนงของชอดอกในลักษณะ
ดังกลาวจะลดหลั่นกัน มองดูแลวคลายรูปสามเหลี่ยม ในชอดอกจะประกอบไปดวยดอก 2 
ชนิดแยกกัน คือ 
 4.1  ดอกตัวเมีย (pistillated flowers) มีขนาดใหญ ต้ังอยูสวนปลายสุดของ
แขนงชอดอก ประกอบดวยช้ันตาง ๆ ดังน้ี กลีบเลี้ยงสีเหลือง เม่ือบานรูปรางคลายระฆัง 
(bell-shape) จํานวน 5 กลีบ กลีบดอกไมมี เกสรตัวเมียซ่ึงประกอบดวย รังไข 3 พู และ
ยอดเกสรตัวเมียท่ีไมมีกานชู (sessile stigma) มีลักษณะ 3 แฉก เกสรตัวผูซ่ึงเปนหมัน 
(staminode) จํานวน 5 อัน 
 4.2  ดอกตัวผู (staminated flowers) มีขนาดเล็ก ต้ังอยูในตําแหนงท่ีตํ่ากวา
ดอกตัวเมียในแขนงเดียวกันของชอดอก ในชอดอกหน่ึง ๆ จะมีดอกตัวผูประมาณ 60-80 
ดอก ประกอบดวยช้ันตาง ๆ ดังนี้ กลีบเลี้ยงจํานวน 5 กลีบ กลีบดอกไมมี เกสรตัวผูท่ีไมมี
กานชูละอองเกสร (sessile stamen) จํานวน 10 อันเรียงกันเปน 2 วง วงละ 5 อัน รอบ 
corollar tube 
 หลังจากแทงชอดอกแลว 2 อาทิตย ชอดอกมีการพัฒนาเต็มท่ีพรอมท่ีจะบาน
โดยดอกตัวผูจะบานกอน ชวงการบานของดอกตัวผู 1 วันก็จะรวง สวนดอกตัวเมียจะบาน
ในชวงเวลาถัดมา อาจบานนาน 3-5 วัน 
 
 
 
 5.  ผล (Fruit) 
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 ดอกตัวเมียท่ีสามารถผสมติดใหผลมีเพียง 30-50 เปอรเซ็นต สวนดอกท่ีผสม
ไมติดจะรวงหลนไป หลังจากผสมแลว รังไขจะพัฒนามาเปนผลภายในเวลา 3 เดือน และ
ตอมาอีก 3 เดือน ผลก็จะสุก ผลท่ีแกมีขนาดใหญ แนน มีเสนผาศูนยกลาง 3-5 ซม. 
ประกอบดวย 3 พู แตละพูจะบรรจุ 1 เมล็ด สวนประกอบของผลมีเปลือกผล (epicarp) 
และผลช้ันกลาง (mesocarp) บางนิ่ม สวนผลช้ันใน (endocarp) แข็งหนา เม่ือผลสุก ผล
ช้ันในจะแตกออกเปน 6 สวนแลว เมล็ดจะถูกดีดออกไปไดไกลเปนระยะทางถึง 15 หลา 
 
 6.  เมล็ด (Seed) 
 มีขนาดใหญ รูปรางกลมถึงรีแลวแตพันธุ เมล็ดแนน เปนมัน มีขนาด 2-3.5 x 
1.5-3 ซม. เปลือกของเมล็ด (seed coat) แข็ง มีสีนํ้าตาลออน สีเทา มีจุดนํ้าตาลเขม 
ประปราย ดานทองของเมล็ดตรงปลายสุดดานหน่ึงจะเปนที่ต้ังของขั้วเมล็ด (hilum) และ 
micropyle ซ่ึงเปนทางงอกของรากออน ถัดมาเปนรอยท่ี funiculus ออมมาติดกับเมล็ด
ตรงข้ัวเรียกวา raphe รูปรางของเมล็ดข้ึนอยูกับการกดของผลซ่ึงมีเมล็ดบรรจุอยูภายใน 
ภายในเมล็ดมีอาหารสะสมเปนพวกไขและมันสีขาวเม่ือมีชีวิตอยู และเปลี่ยนเปนสีเหลือง
เม่ือเมล็ดแก สวนของอาหารสะสมสามารถนํามาสกัดนํ้ามันใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ ได 
กากท่ีเหลือนํามาใชเปนอาหารสัตวหรือทําปุย ช้ันของอาหารสะสมดังกลาวลอมรอบแกน
ตนออนซ่ึงประกอบดวยยอดออน รากออน และใบเลี้ยง เม่ือไดรับสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสมจะงอกเปนตนใหมได นํ้าหนักของเมล็ดโดยเฉลี่ย 2-4 กรัม/เมล็ด 
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ภาคปฏิบัติการ 
 
 1. นักศึกษาวาดและลงสวนประกอบของใบยางพาราพันธุตาง ๆ ท่ีนํามาแสดง 
 2. ศึกษาลักษณะสวนตาง ๆ ของยางพารา พรอมท้ังใหรายละเอียดในแตละสวน
ดวย 
 ใหนักศึกษา เรียนรูสวนตาง ๆ ของยางพาราจากตัวอยางจริง แลวลงรายการสวน
ตาง ๆ  ของยางพาราจากรูปที่ให แลวลงรายการในตารางขางลาง 
 

ราก ลําตน
(stem) 

ใบ ดอก 
(flower) (root) (leaf) 

ผล 
(fruit) 
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ภาพที่ 13.1 ยางพารา (Hevea brasiliensis) A) กิ่งที่มีผล B) ชอดอก C) ดอกเพศผูผา 
        ตามยาว D) ดอกเพศเมียผาตามยาว E1,E2) ผล F) เมล็ด 

150 BO 216 
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