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บทบรรณาธิการ

 “พืชที่สำคัญทางภาคใต้คือยางพารา ซึ่งยางนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกัน
หลายด้าน เป็นต้นไม้ก็เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ซึ่งตามปกติก็ไม่ถือว่า
เป็นเหมือนเรียกต้นไม้ เพราะการยางเป็นผู้ศึกษาเรื่องของต้นยาง 
แต่ต้นยางก็เป็นต้นไม้เหมือนกัน ฉะนั้น กรมป่าไม้และการยางก็
ร่วมมือกันได้ นอกจากนั้น การยางก็จะต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
เหมือนกัน เพราะว่าถ้าได้ยางแล้วก็ต้องไปใช้ประโยชน์ป้อนโรงงาน
อุตสาหกรรม ฉะนั้น ทั้งอุตสาหกรรมใหญ่ทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ก็ต้องเกี่ยวข้องด้วย” 
	 เนื่องในโอกาสมหามงคล	 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 ๙	 ในวันที่	 ๕	 ธันวาคม	
๒๕๕๕	 สถาบันวิจัยยาง	 กรมวิชาการเกษตร	 จึงขออัญเชิญพระราช
กระแสรับสั่งดังกล่าวข้างต้น	 ขณะเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยม
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง	 จังหวัดนราธิวาส	 กับ
นายสิทธิลาภ	 วสุวัต	 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	 เมื่อวันที่	 ๑๑	กันยายน	
พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 ข้างต้น	 เพื่อบันทึกให้อนุชนรุ่นหลังศึกษาพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวสวนยาง	 เพื่อยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติ	 ทั้งในด้านการอนุรักษ์ป่าไม้	 การดำเนินชีวิตในครัวเรือน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 การพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศ
และอื่นๆ	 อันเนื่องมาจากพระราชกระแสรับสั่งที่ทุกคนควรน้อมนำ
ไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวมสืบไป
	 ในโอกาสนี้	 สถาบันวิจัยยางได้นำเอาเนื้อหาทางประวัติศาสตร์
ที่ เกี่ยวข้องกับยางพาราบางส่วนมาบันทึกไว้ในวารสารฉบับนี้	 นับ
จากยางต้นแรกของแผ่นดินสยาม	 จวบจนการขยายเขตปลูกยางพารา
สู่ดินแดนแห่งความแห้งแล้งกันดารในอดีตของภาคตะวันออกเฉียง
เหนือมาสู่ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพสวนยางในภูมิภาคนี้	 ยาง
พาราจะมีส่วนในการเปลี่ยนดินแดนแถบนี้ให้หวนกลับคืนสู่ความ
ร่มรื่น	 ร่มเย็น	 และชุ่มฉ่ำไปด้วยฝน	 แม้จะไม่สามารถหวนกลับ
ความเป็นดงพญาเย็นเช่นอดีต	 แต่ก็จะคลายความแห้งแล้งลง	
ไม่ต้องอพยพทิ้งพื้นที่ทำกินเช่นอดีต	 ถ้าพวกเราในพื้นที่นี้ช่วยกัน
อนุรักษ์ป่าไม้โดยน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งไปปฏิบัติ	
	 เพื่อ เป็นกำลังใจและสร้างจิตใจให้แข็งแกร่งสู้กับปัญหา

ยางพารา พืชประวัติศาสตร์คู่ชีวิตเกษตรกรไทย
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ทั้งมวล	 โดยเฉพาะความโลภในใจตน	 สถาบันวิจัยยางก็ได้น้อมนำ
เอาบทเพลง	 “ความฝันอันสูงสุด”	 มาเพื่อให้พวกเราชาวยางได้ยึด
เป็นปณิธานแม้จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาก็ไม่ท้อถอย	 เฉกเช่น
รอยพระบาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ภูมิพลอดุลยเดช	 ได้นำ
และแสดงเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เทิดทูนไว้เหนือเกล้าแล้ว
	 จะเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง 	 ถ้าเกษตรกรชาวสวนยาง
ไม่สามารถเอาชนะใจตน	 เร่งกรีดยางต้นเล็ก	 นอกจากผลผลิตไม่ได้
ตามเป้าหมายที่ควรได้	 แต่กลับทำให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวง
ต่อประเทศทั้ งในแง่ เศรษฐกิจและความเป็นป่าไม้ที่จะนำความ
ชุ่มชี้นสู่แดนอีสานอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทยทั้งมวล

สุจินต์ แม้นเหมือน
บรรณาธิการ
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สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

	 เมื่อวันที่	11	กันยายน	พ.ศ.	2526	พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9	

ทรงสนพระราชหฤทัยทางด้านยางพารา	 ทรงมี

พระราชกระแสรับสั่ง	 ขณะเสด็จพระราชดำเนิน

ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล

ทอง	 จังหวัดนราธิวาส	 กับนายสิทธิลาภ	 วสุวัต	

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินในขณะนั้น	 มีความว่า	

“พืชที่สำคัญทางภาคใต้คือยางพารา	ซึ่งยางนี้ก็ไป

เกี่ยวข้องกันหลายด้าน	 เป็นต้นไม้ก็เกี่ยวข้อง

กับกรมป่าไม้	 ซึ่งตามปกติก็ไม่ถือว่าเป็นเหมือน

เรียกต้นไม้ 	 เพราะการยางเป็นผู้ศึกษาเรื่อง

ของต้นยาง	 แต่ต้นยางก็เป็นต้นไม้เหมือนกัน	

ฉะนั้น	 กรมป่าไม้และการยางก็ร่วมมือกันได้ 	

นอกจากนั้น	 การยางก็จะต้องเกี่ยวกับอุตสาห-

กรรมเหมือนกัน	 เพราะว่าถ้าได้ยางแล้วก็ต้อง

ไปใช้ประโยชน์ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม	 ฉะนั้น	

ทั้งอุตสาหกรรมใหญ่ทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ก็ต้องเกี่ยวข้องด้วย”	 (ที่มา : หนังสือ 84 พรรษา 

กษัตริย์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา)

	 ยางพารา	 (Hevea brasiliensis)	 มีถิ่น

กำเนิดเดิมแถวลุ่มแม่น้ำอะเมซอนในประเทศ

บราซิล	 ทวีปอเมริกาใต้	 ยางพาราเป็นพืชที่ให้

น้ำยาง	 ชาวพื้นเมืองแถบอเมริกาใต้เรียกต้นไม้

ที่ให้น้ำยางนี้ว่า	 “คาอุท์ชุค”	 (Caoutchouc)	 ซึ่ง

แปลว่าต้นไม้ร้องไห้ 	 ก่อนที่ยางพาราจะมา

เจริญงอกงามในแถบทวีปเอเชีย	 และสร้างมูลค่า

มหาศาลให้กับประเทศผู้ปลูกยางในปัจจุบัน	 ชาว

อังกฤษที่สมควรได้รับการยกย่องคือ	 เซอร์เฮนรี	

วิคแฮม	 ได้นำเมล็ดยางพาราจำนวน	 70,000	

เมล็ดจากประเทศบราซิลและเปรู	 ไปเพาะที่สวน

พฤกษศาสตร์คิว	ประเทศอังกฤษ	ในปี	พ.ศ.	2419	

จนได้ต้นกล้ายางจำนวน	 2,700	ต้น	 ในจำนวนนี้	

1,900	 ต้น	 ได้ส่งมาปลูกที่สวนพฤกษศาสตร์	

Heneratgoda	 ประเทศศรีลังกา	 ในปีต่อมาได้

ส่งต้นกล้าที่โตแล้วจากประเทศศรีลังกาจำนวน	

22	 ต้น	 ไปปลูกที่สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ 	

13	ต้น	และอีก	9	ต้น	ปลูกหลังบ้านข้าหลวงใหญ่

อังกฤษ	ที่กัวลากังซา	 รัฐเปรัค	 ประเทศมาเลเซีย	

ต้นยางเหล่านี้จึงเป็นพ่อแม่พันธุ์ของยางพารา

ที่ปลูกกันในเอเชียจวบจนทุกวันนี้

	 ในปี	 ร.ศ.	 129	 (พ.ศ.	 2425)	 ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

(รัชกาลที่ 	 5)	 ได้ทรงจัดการแสดงกสิกรรมแล

พาณิชการโดยให้กระทรวงเกษตราธิการ	 ซึ่งมี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมารเป็น

กิติมศักดินายกในการจัดแสดงกสิกรรมแล

พาณิชการและพระยาวงษานุประพันธ์ 	 ซึ่ ง

เป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการร่วมจัดการ

ในครั้งนี้ 	 การจัดแสดงกสิกรรมแลพาณิชการ

ที่มีในกรุงเทพฯครั้งแรกนี้	 เป็นไปตามพระราช

ประสงค์แลประโยชน์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า		

ซึ่งในการจัดแสดงมีสิ่งของนำมาแสดงมากมาย

เช่น	 การประกวดพันธุ์ข้าว	พันธุ์พืชต่างๆ	แร่ธาตุ

ต่างๆ,	 ของป่า	 เช่น	 ครั่ง , 	 ขี้ผึ้ ง , 	 น้ำมันยาง,	
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เครื่องจักรเครื่องยนต์, 	 เครื่องมือที่ใช้ในการ

กสิกรรม	 เป็นต้น	 (จากหนังสือรายงานการแสดง

กสิกรรมแลพาณิชการครั้งที่ 1 วันที่ 18 เมษายน 

รัตนโกสินทร์ศก 129  เรียบเรียงโดย มิศเตอร์ 

เย.ซี. บารเน็ต  แปลโดย  ขุนธราภาคพาที)

	 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

ทรงได้ เห็นความสำคัญของการทำกสิกรรม

ของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญ			

	 อนึ่ง	 ต้นยางพาราก็เริ่มเข้ามาปลูกอยู่

ทางภาคใต้ในเมืองตรังบ้างแล้ว	 แต่ยังไม่ค่อย

แพร่หลายมากนัก	 ผู้ที่นำเข้าปลูก	 คือ	 พระยา

รัษฎานุประดิษฐ์	มหิศรภักดี	 (คอซิมบี้	ณ	ระนอง)	

ในปี	 พ.ศ.	 2443	 ในสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่ 	 6)	 พ.ศ.	

2453	 มีการปลูกยางพารากันแพร่หลายมากขึ้น

และมีพันธุ์ยางหลายสายพันธุ์เข้ามาปลูกทาง

ภาคใต้มากขึ้น	 ในสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 7)	 พ.ศ.	 2475	

ได้มีประกาศพระบรมราชโองการ	 ให้ตั้งสถานี

ทดลองกสิกรรมภาคใต้(หาดใหญ่)	 ต่อมาได้

เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีการยางคอหงส์	 (เอกสาร

ที่มา	 :	 ประวัติและสถิติผลงานของกรมกสิกรรม)	

ปี	 พ.ศ.	 2477	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อนันทมหิดลได้ทรงมีประกาศพระบรมราชโองการ	

(คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ตามประกาศ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร์)	 ให้ตราพระราช

บัญญัติควบคุมจำกัดยาง	 พุทธศักราช	 2477	

ซึ่งเป็นกฎหมายและกฎกระทรวงเกษตราธิการ	

และในปี	พ.ศ.	 2481	 ได้มีการแก้ไขกฎหมายและ

กฎกระทรวงเกษตราธิการโดยยกเลิกพระราช

บัญญัติควบคุมจำกัดยาง	พ.ศ.	 2477	และให้ใช้

พระราชบัญญัติควบคุมจำกัดยาง	 พ.ศ.	 2481	

แทน	 (ที่มา : หนังสือพระราชบัญญัติควบคุม

จำกัดยาง 2477-2481 ฉบับกรมเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรี)

	 พ.ศ.	 2503	 ในพระปรมาภิไธยพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 โดย

มีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นผู้

สำเร็จราชการแทนพระองค์	 ให้ไว้	 ณ	 วันที่	 25	

สิงหาคม	 พ.ศ.	 2503	 ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา	วันที่	 6	 กันยายน	พ.ศ.	 2503	กฎหมาย

เริ่มมีผลบังคับใช้	 วันที่	 5	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2503	

พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวน

ยาง	พ.ศ.	 2503	 ให้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์การ

ทำสวนยางเพื่อช่วยเหลือเจ้าของสวนยาง	 ให้

ปรับปรุงสวนยางให้ดีขึ้น	 (คัดจากราชกิจจา

นุเบกษา เล่มที่ 77 ตอนที่ 73 วันที่ 6 กันยายน 

2503)

	 พ.ศ.	 2505	 ในพระปรมาภิไธยพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรง

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	 ให้ประกาศ

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย

ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	 (ฉบับ

ที่	 2)	 พ.ศ.	 2505 (คัดจากราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที่ 77 ตอนที่ 105 วันที่  27 พฤศจิกายน พ.ศ. 

2505)

		 จากเอกสารต่างๆ	 ที่ได้บันทึกพระราช

กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย	 เกี่ยวข้อง

กับด้านการเกษตรเป็นส่วนมาก	 โดยเฉพาะ

ตั้งแต่รัชกาลที่	 5	 จนถึงรัชกาลปัจจุบันรัชกาล

ที่ 	 9	 ที่พระองค์ท่านทรงเน้นด้านการเกษตร

เป็นอย่างมาก	 ทรงมีพระเนตรอันกว้างไกลที่

มองพสกนิกรของพระองค์ท่านให้อยู่ดีกินดี

และค้าขายแข่งขันกับต่างประเทศได้	 โดยเฉพาะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

รัชกาลที่	 9	 	 ปัจจุบัน	พระองค์ท่านฯ	 ได้ทรงพระ
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กรุณาโปรดเกล้าฯ	 จัดตั้งโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชดำริมากมายกว่า	 4,000	 โครงการ	

โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ	 จำนวน	 6	 ศูนย์	 ที่จัดตั้งทั่วประเทศ

เป็นศูนย์กลางให้แก่ เกษตรกรเข้าไปศึกษา

ดูงานด้านการเกษตร	 เช่น	 โครงการศูนย์ศึกษา

การพัฒนาพิกุลทอง	 โครงการศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาเขาหินซ้อน	 โครงการศูนย์ศึกษาการ

พัฒนาภูพาน	 เป็นต้น	 ที่มีการปลูกยางพารา

อยู่ในโครงการของพระองค์ท่าน	 ซึ่งนับว่าเป็น

พระมหากรุณาอันหาที่สุดมิ ได้ 	 จวบกระทั่ ง

เวลานี้ได้มีเกษตรกรได้ปลูกยางพาราแพร่หลาย

ไปเกือบทั่วประเทศแล้ว	 จึงนับได้ว่าพระมหา

กษัตริย์ของประเทศไทยทุกพระองค์ทรงพระ

ปรีชาการพัฒนาในด้านการ เกษตรเพื่ อให้

พสกนิกรของพระองค์ท่านฯ	 ได้มีความรู้ เพื่อ

นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำการ

เกษตรให้ทันสมัยยิ่งขึ้นสืบไป
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สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

113 ปียางพาราไทย 
จากยางพาราต้นแรกถึงปัจจุบัน

 					พระยารัษฎานุประ-

ดิษฐ์มหิศรภักดี	 (คอซิมบี้	

ณ	ระนอง)	เป็นนักปกครอง

ที่มีความสามารถ	 และมี

ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับใน

วงการพัฒนาที่ทันสมัย	 โดยมุ่งพัฒนาบ้านเมือง

ใน	 6	 ด้านด้วยกัน	 คือ	 การคมนาคมสื่อสาร	

การศึกษา	 การสาธารณสุข	 การปราบโจรผู้ร้าย	

การรักษาความสงบ	 และการเกษตรกรรม	 ทั้งนี้

ได้วางแผนการพัฒนาไว้ล่วงหน้าทุกจังหวัดและ

แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ	

	 พ ระยา รั ษฎานุ ป ระดิ ษฐ์ มหิ ศ รภั กดี 	

(คอซิมบี้	ณ	 ระนอง)	 เป็นบุตรคนที่	 6	 ในจำนวน	

11	 คน	 ของพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี	 (คอ

ซู่เจียง)	 และคุณหญิงซิทท์	 	 กิ้มเหลียน	 เกิดเมื่อ

วันที่	 8	 เมษายน	พ.ศ.	 2400	 เมื่ออายุได้	 9	 ขวบ	

ได้ติดตามบิดาเดินทางไปประเทศจีนเพื่อศึกษา

ภาษาจีนและการทำธุ รกิจ 	 ทำให้ท่ านไม่มี

โอกาสได้ เรียนหนังสือไทย	 แต่ท่านสามารถ

เขียนภาษาจีน	 และพูดได้ถึง	 9	 ภาษา	 ปี	 พ.ศ.	

2425	 บิดาได้ถึงแก่อนิจกรรม	 คอซิมก๊อง	 ซึ่ง

เป็นพี่ชาย	 ได้นำเข้าไปถวายตัวเป็นมหาดเล็กใน

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่ 	 5 	 ครองราชสมบัติ 	 และพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานสัญญาบัตร	ดังนี้

	 ปี	พ.ศ.	2425	ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

เป็น	 หลวงบริรักษ์ โลหวิสัย 	 ตำแหน่งผู้ช่วย

ราชการเมืองระนอง

	 ปี	พ.ศ.	2428	ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

เป็น	 พระอัษฎงทิศรักษา	 ตำแหน่งผู้ว่าราชการ

เมืองตระบุรี	(กระบุรี)

	 ปี	พ.ศ.	2433	ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

เป็น	พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี	 ตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการเมืองตรัง

	 ปี	พ.ศ.	2444	ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

เป็น	สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

	 พ ระยารั ษฎานุ ป ระดิษฐ์ มหิ ศ รภั กดี

ได้ถึงแก่อนิจกรรม	 เมื่อวันที่	 10	 เมษายน	 2456	

ณ	บ้านจักรพงษ์ปีนัง	สิริอายุได้	56	ปี

	 ด้วยตำแหน่งหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย

ให้รับผิดชอบดูแลหัวเมืองตะวันตก	 ตั้งแต่ภูเก็ต	

ระนอง	 พังงา	 กระบี่	 ตะกั่วป่า	 และตรัง	 ทำให้

ท่านมีผลงานเป็นที่ลือเลื่องโดยเฉพาะด้าน

เกษตรกรรม	พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี

ได้เดินทางไปดูงานด้านเกษตรกรรมในประเทศ

มลายูและได้เห็นการปลูกยางและมีผลผลิต

ที่ดีมาก	 ก็ เกิดความสนใจที่จะนำยางเข้ามา

ปลูกในประเทศไทยบ้าง	เพื่อทดแทนพืชเศรษฐกิจ

ส่งออกของไทย	 เช่น	 พริกไทย	 ซึ่งมีราคาตกต่ำ
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มากในขณะนั้น

	 แต่การปลูกยางในประเทศไทยยังไม่มี

หลักฐานที่แน่ชัดว่าเริ่มปลูกกันเมื่อใด	 แต่เชื่อ

กันว่ า 	 พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 	

(คอซิมบี้ 	 ณ	 ระนอง)	 ขณะที่ดำรงตำแหน่ง

เจ้าเมืองตรัง	 ได้นำยางจากรัฐเปรัค	 ประเทศ

มลายู	 เข้ามาปลูกที่อำเภอกันตัง	 จังหวัดตรัง	

ครั้งแรกเมื่อประมาณปี	พ.ศ.	 2442	 –	 2443	และ

ได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ ให้ ราษฎรในภาคใต้

ได้ปลูกยางตั้ งแต่นั้นมา	 และได้มีการขยาย

พื้นที่ปลูกยางไปทั่ว	14	จังหวัดภาคใต้

	 ในปี	 พ.ศ.	 2451	 หลวงราชไมตรี	 (ปูม		

ปุณศรี)	 ได้นำยางไปปลูกที่จังหวัดจันทบุรี	 จึง

ได้มีการขยายการปลูกยางพาราในภูมิภาคนี้

อย่างต่อเนื่อง	 จนกระทั่งมีการปลูกกันทั่วไป	

ใน 	 3 	 จั งหวัดภาคตะวันออก 	 คือ 	 จันทบุ รี 	

ระยอง	 และตราด	 และกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ

ที่สำคัญของภาคตะวันออก

	 ในช่ วงปี 	 พ .ศ . 	 2475 	 หลวงสุ วรรณ

วาจกกสิกิจ	 ผู้ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถม

กสิกรรมขึ้นที่คอหงส์	 หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

ได้ก่อตั้ งสถานีทดลองกสิกรรมภาคใต้ขึ้นที่

บ้านชะมวง	 อำเภอควนเนียง	 จังหวัดสงขลา	

และในปี	 2476	 ได้ย้ายสถานีทดลองดังกล่าว

ไปตั้งที่	 ตำบลคอหงส์	 อำเภอหาดใหญ่	 จังหวัด

สงขลา	 และได้มีการแต่งตั้ งหลวงสุวรรณฯ	

ให้เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก

	 ในปี	 พ.ศ.	 2496	หลวงสำรวจพฤกษาลัย	

(สมบูรณ์	 ณ	 ถลาง)	 หัวหน้ากองการยาง	 กรม

กสิกรรม	 ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อปี	 พ.ศ.	 2493	

และนายรัตน์ 	 เพชรจันทร	 ผู้ช่วยหัวหน้ากอง

การยาง	 และนายเสียน	 ทองจันทร์	 เจ้าหน้าที่

ระดับสูงกองการยาง	 บุคคลกลุ่มนี้มีบทบาทต่อ

การผลักดันเสนอร่าง	 พรบ.	 ปลูกแทนต่อรัฐบาล

ซึ่งใช้เวลาถึง	 6	 รัฐบาล	 ในระยะเวลา	 6	 ปี	 จึง

ออกพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การ

ทำสวนยาง	และมีการประกาศใช้	ในปี	2503

	 ในปี	 พ.ศ.	 2504	 กิจการปลูกแทนก้าว

หน้าไปได้ด้วยดี	 เป็นที่พึงพอใจของชาวสวน

ยางในภาคใต้

	 ในปี	พ.ศ.	2508	ดร.	เสริมลาภ	วสุวัต	เป็น

ผู้ วางรากฐานการวิจัยและพัฒนายาง	 การ

ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับยางพาราทุกๆ	 ด้านซึ่งเป็น

สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความก้าวหน้าของ

อุตสาหกรรมยางไทย

	 ในปี	พ.ศ.	 2521	กรมวิชาการเกษตร	และ

กรมประชาสงเคราะห์ได้เริ่มงานทดลองปลูก

สร้างสวนยางพาราตามหลักวิชาการการปลูก

สร้างสวนยางแผนใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงภาพที่ 1 ต้นยางต้นแรก
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เหนือโดยทำการปลูกในจั งหวัดหนองคาย	

บุรีรัมย์	 และจังหวัดสุรินทร์	 ซึ่งก็ประสบความ

สำเร็จได้รับผลผลิตยาง	 ไม่แตกต่างจากผลผลิต

ยางในภาคใต้และภาคตะวันออกมากนัก	 ด้วย

เหตุนี้จึงเริ่มมีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการ

ปลูกยางในเขตพื้นที่แห้งแล้ง	 และเป็นการเริ่ม

ขยายเขตการปลูกยางพาราไปสู่ เขตการปลูก

ยางใหม่ของประเทศไทยอย่างจริงจัง

	 การค้นคว้าวิจัยและพัฒนายาง	 เพื่อขยาย

พื้นที่ปลูกยางนั้น	 สถาบันวิจัยยาง	 กรมวิชาการ

เกษตร	 ได้มุ่งเน้นค้นคว้าวิจัยหลายด้านอย่าง

ครบวงจร	 เช่น	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ

เกษตรกร	 และเพิ่มผลผลิตของประเทศได้อีก	

ด้วยการพัฒนาศักยภาพการผลิตยางให้เปิด

กรีดได้เร็ว	 และให้ผลผลิตสูง	 โดยการเลือกใช้

พันธุ์ยางและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่	 การ

จัดการสวนยาง	 รวมถึงการเขตกรรม	การจัดการ

โรคและศัตรูยาง	 การจัดการธาตุอาหารพืช	 และ

การจัดการระบบกรีดที่ทำให้สามารถเพิ่มผลผลิต

ต่อหน่วยพื้นที่	 และลดต้นทุนการผลิต	 อีกทั้งได้

พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยาง	 ผลิตภัณฑ์ยาง

และไม้ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติ	

และนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพ

เพื่อเพิ่มการใช้ยางและผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ

ให้มากขึ้น	 นอกจากนี้ 	 ยังต้องสนับสนุนด้าน

การตลาด	พัฒนาระบบตลาดทั้งในประเทศ	และ

ต่างประเทศ	 ตลอดจนความร่วมมือกับองค์กร

ยางระหว่างประเทศ	 และประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การพัฒนาระบบ	

โลจิสติกส์	 และการใช้เทคโนโลยีสะอาดที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งจะทำให้ไทยพร้อมก้าว

สู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคง	 จึงเป็นความ

ท้าทาย	และเป็นโอกาสใหม่ของไทย

	 กว่าหนึ่งศตวรรษหลังจากที่ได้นำยางพารา

เข้ามาปลูกในราชอาณาจักรไทย	 จนเป็นพืช

เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ	 โดยครองความ

เป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกยางธรรมชาติ

มากที่ สุดของโลกมาตั้ งแต่ปี 	 2534 	 จนถึ ง

ปัจจุบัน	 ยังความภาคภูมิใจแก่วงการพัฒนา

ยางพาราไทยเป็นอย่างยิ่ง

ภาพที่ 2 พระยารัษฎานุ-
ประดิษฐ์ 

ภาพที่ 4 หลวงสำรวจ
พฤกษาลัย (สมบูรณ์ ณ ถลาง)

ภาพที่ 6 นายรัตน์  เพชรจันทร์

ภาพที่ 3 หลวงราชไมตรี

ภาพที่ 5 หลวงสุวรรณ
วาจกกสิกิจ

ภาพที่ 7 ดร. เสริมลาภ วสุวัต
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สุจินต์  แม้นเหมือน ²   ประพาส  ร่มเย็น ³  และ ชัยโรจน์  ธรรมรัตน์ 4

ใคร?..เปิดประตูยางพาราอีสาน1

 ยางพารา	 (Hevea brasiliensis	Muell.	

Arg.)	 เป็นไม้ยืนต้นที่มีถิ่นกำเนิดในบริเวณร้อน

และชุ่มชื้น	 ขึ้นแถบลุ่มแม่น้ำอเมซอนในทวีป

อเมริกาใต้	 ต่อมาได้ขยายการปลูกไปยังประเทศ

ใกล้เส้นศูนย์สูตร	 แหล่งผลิตที่สำคัญ	 ได้แก่ 	

ประเทศมาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 และไทย	 แหล่ง

ปลูกยางเดิมของประเทศไทยมีอยู่ในท้องที่	 14	

จังหวัดภาคใต้	 และ	 3	 จังหวัดภาคตะวันออก	

คือ	 ระยอง	 จันทบุรี 	 และตราด	 ในปี 	 2521	

สถาบันวิจัยยาง	 กรมวิชาการเกษตร	 ได้เริ่มปลูก

ยางทดสอบในจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียง

เหนือหรือภาคอีสาน	 ที่จังหวัดบุรีรัมย์	 สุรินทร์	

และหนองคาย	ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

ต้นยางพื้นเมืองที่มีอยู่เดิมใน
ภาคอีสาน

	 ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้มีผู้พยายามนำมาปลูกเป็นเวลาเนิ่นนาน

มาแล้ว	 ดังจะเห็นได้จากมีต้นยางเก่า	 อายุมาก	

1	 บทความนี้ได้ตีพิมพ์เป็นเล่มเมื่อปี	2543	วารสารฉบับนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะตีพิมพ์ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง	โดยรวบรวม

	 เฉพาะเนื้อหาที่สำคัญและภาพประกอบบางภาพ
2	 ในปีที่เขียนบทความ	 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีทดลองยางบุรีรัมย์	 หรือศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ในปัจจุบัน	

	 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร
3	 ในปีที่เขียนบทความ	ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการผลิตยาง	สถาบันวิจัยยาง	ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการ	

	 (ก่อนกำหนด)	ไปแล้ว
4	 ในปีที่เขียนบทความ	ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางนราธิวาส	ปัจจุบันได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว

อยู่ในหลายท้องที่	 อาทิ	 ต้นยางพาราอายุมาก

กว่า 	 40	 ปี 	 ที่บริ เวณหลังอาคารพิพิธภัณฑ์

หลวงปู่มั่น	 ภูริทัตโต	 วัดป่าสุทธาวาส	 จังหวัด

สกลนคร	 เป็นต้น	 จากรายงานการสำรวจของ

ชัยโรจน์	 ธรรมรัตน์	 เมื่อปี	 2525	พบว่า	มีผู้นำเอา

เมล็ดยางพาราจากภาคใต้และภาคตะวันออกไป

ปลูกทดสอบกันมานานแล้ว	 จากการสำรวจ

ต้นยางเหล่านี้พอที่จะสรุปได้ดังนี้

	 1.	 สวนยางเก่าตำบลเนินสำเริง	 อ.กันทร-

ลักษณ์	 จ.ศรีสะเกษ	 ปลูกมาประมาณ	 20	 กว่า

ปีแล้ว	 (อายุตอนสำรวจ)	 คาดว่าปลูกมาก่อนปี	

2500	 ครั้งแรกปลูกได้จำนวนหลายสิบไร่เป็น

ลักษณะของสวนยาง	 แต่ต่อมาได้โค่นล้มต้น

ยางเปลี่ยนสภาพเป็นไร่ข้าวโพด	 ยังมีต้นยาง

เหลือบริ เวณขอบแปลงกระจัดกระจายอยู่

ประมาณ	 20	 ต้น	 ความเจริญเติบโตของต้นยาง

ที่ระดับความสูง	 1.50	 เมตร	 มีเส้นรอบวงของ

ลำต้นเฉลี่ยประมาณ	 60	 เซนติเมตร	 ต้นยาง

มีการผลัดใบออกดอกและติดผล	 แต่ต้นยาง
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เหล่านี้ปลูกด้วยเมล็ดพื้นเมืองจึงให้ผลผลิตต่ำ	

เจ้าของแปลงไม่เอาใจใส่และสนใจจึงโค่นทิ้ง

เอาไม้ไปใช้ประโยชน์

	 2 . 	 ต้นยางที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา	 วิทยาเขตเกษตรสุรินทร์	 อ.เมือง	

จ.สุรินทร์ 	 มีต้นยางพาราขึ้นอยู่ในบริ เวณริม

สระน้ำ	 ปลูกด้วยเมล็ดพื้นเมือง	 มีอยู่ 	 2	 ต้น	

ต้นหนึ่งแตกเป็นลำต้นคู่ขึ้นมาจากโคนต้น	 อายุ

ประมาณ	 18	 ปี	 การเจริญเติบโตของลำต้นที่

ระดับความสูง	 1.50	 เมตร	 ขนาดของเส้นรอบ

วงลำต้นประมาณ	 1.00	 เมตร	 กรีดทดสอบผล

การไหลของน้ำยาง	ผลน้ำยางไหลดี

	 3.	 ต้นยางพื้นเมืองริมทางหลวง	 ถนนสาย

ร้อยเอ็ด	 –	 มหาสารคาม	 เยื้องสถานีทดลองพืช

ไร่ร้อยเอ็ด	 (ชื่อในขณะนั้น)	 มีต้นยางพาราปลูก

ด้วยเมล็ดอยู่จำนวน	 1	 ต้น	 การเจริญเติบโตที่

ระดับ	 1.50	 เมตร	 มีเส้นรอบวงของลำต้น	 78	

เซนติเมตร	 จากการสอบถามเจ้าของได้บอก

ว่านำมาปลูกไว้แล้วประมาณ	15	ปีแล้ว	 คาดว่า

ปลูกประมาณปี	 พ.ศ.	 2508	 ทดสอบกรีดยาง

ดูการไหลของน้ำยาง	ปรากฏว่าไหลดี

	 4 . 	 ต้นยางพื้น เมืองนิคมสร้างตนเอง

คำสร้อย	 อ.นิคมคำสร้อย	 จ.นครพนม	 เกษตรกร

ผู้ปลูกได้ไปทำงานรับจ้างกรีดยางที่	 อ.ธารโต	

จ.ยะลา	 ได้นำเมล็ดยางมาจาก	จ.ยะลา	มาปลูก

ไว้ประมาณ	 2	 ไร่	 ต้นยางอายุประมาณ	 22	 ปี	

ปัจจุบันได้ตัดโค่นไปเกือบหมดแล้ว	 ยังคงเหลือ

อยู่เพียง	 8	 ต้น	 ต้นยางรุ่นนี้คาดว่านำมาปลูก

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2501	 การเจริญเติบโตที่ระดับ	

1 .50	 เมตร	 วัด เส้นรอบวงของลำต้นเฉลี่ ย

ประมาณ	 1.00	 เมตร	 ได้ทดสอบกรีดดูแล้ว	 มี

การไหลของน้ำยางดี

	 5.	 ต้นยางพื้นเมืองที่บ้านซ้ง	 อ.คำชะอี	

จ.นครพนม	 ปลูกด้วยเมล็ดยางพื้นเมือง	 มีอยู่	

1	 ต้น	 อายุประมาณ	20	ปี	 คาดว่าปลูกประมาณ

ปี	 2503	 บริเวณหน้ายางสูงจากพื้นดินขึ้นไป

ประมาณ	 2	 เมตร	 และได้เสียหายเป็นปุ่มปม

หมดแล้ว	 เนื่องจากชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ได้ใช้

มีดฟันโคนต้นเพื่อเอาน้ำยางมาใช้ปะยางใน

ของรถจักรยาน

	 6.	 ต้นยางพื้นเมืองที่บ้านโนนสำราญ	

หมู่ที่	 14	ต.ปากคาด	กิ่งอ.ปากคาด	จ.หนองคาย	

มีอยู่	 1	 ต้น	 อายุประมาณ	 7	 ปี	 เส้นรอบวงของ

ลำต้นประมาณ	 63	 เซนติเมตร	 คาดว่าได้นำมา

ปลูกประมาณปี	พ.ศ.	2518	-	2519

	 7.	 ต้นยางพื้นเมืองที่ด่านซ้าย	 อ.ด่านซ้าย	

จ.เลย	 เกษตรกรได้นำเมล็ดยางพื้นเมืองมา

จาก	 จ.นครศรีธรรมราช	ประมาณ	20	 เมล็ด	มา

ปลูก	 งอก	 5	 ต้น	 ถูกควายกินเสียหายเหลือรอด

มาเพียง	 1	 ต้น	 อายุประมาณ	 15	 ปี	 คาดว่านำ

มาปลูกไว้ประมาณปี	 พ.ศ.	 2509	 ขนาดของเส้น

รอบวงของลำต้นประมาณ	50	-	60	เซนติเมตร

	 8.	 ต้นยางพื้นเมืองที่วัดหาดงิ้ว	 อ.เมือง	

จ.อุตรดิตถ์	 นำเมล็ดมาจากจังหวัดจันทบุรีมา

ปลูก	 เหลืออยู่	1	ต้น	อายุประมาณ	15	ปี	คาดว่า

ปลูกไว้เมื่อ	 ปี	 พ.ศ.	 2508	 การเจริญเติบโตเส้น

รอบวงของลำต้นประมาณ	80	เซนติเมตร

	 9.	 ต้นยางพื้นเมืองที่บ้านผาทั่ง	 อ.บ้านไร่	

จ.อุทัยธานี	ปลูกด้วยเมล็ดยางพันธุ์พื้นเมือง	มีอยู่

ประมาณ	50	ต้น	อายุประมาณ	6	ปี	คาดว่าปลูก

ไว้ประมาณปี	พ.ศ.	 2518	มีเส้นรอบวงของลำต้น

ประมาณ	50	–	60	เซนติเมตร

	 10.	ต้นยางพันธุ์	RRIM	600	ที่บ้านกกเต็น	

ต.ทับหลวง	 อ.บ้านไร่	 จ.อุทัยธานี	 นำเอาต้นตอ

ตายางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาปลูก	 เหลือ

รอดตายอยู่	 2	 ต้น	 ต้นยางอายุประมาณ	 5	 ปี	

ว. ยางพารา 33 (4), 2555
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คาดว่าปลูกไว้เมื่อปี	 พ.ศ.	 2519	 เส้นรอบวงของ

ลำต้น	 59	 เซนติเมตร	 ทดสอบกรีดดูแล้ว	 การ

ไหลของน้ำยางดีมาก

ความเป็นมา
	 การศึกษาและพัฒนาอย่างเป็นวิชาการ

ในการนำยางพารามาปลูกในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 ได้ เริ่มดำเนินการอันเป็นผลสืบ

เนื่องจากที่ประชุมหัวหน้าสถานีทดลองยางของ

กองการยาง	 (ชื่อในขณะนั้น)	 ที่จังหวัดยะลา	

เมื่อวันที่ 	 7	 กรกฎาคม	 2520	 ซึ่งที่ประชุมได้

มอบหมายให้	 นายกาญจนสินธุ์	 	 มีศุข	 หัวหน้า

สถานีทดลองยางคันธุลี	 เป็นหัวหน้าคณะร่วม

ดำเนินการกับผู้เชี่ยวชาญยาง	 และนักวิชาการ

ของศูนย์วิจัยการยาง	 (ชื่อในขณะนั้น)	 วางแผน

สำรวจความเป็นไปได้	 ในการทดสอบปลูกยาง

พาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ช่วงวันที่ 	

1	 - 	 6	 สิงหาคม	 2520	 ตามรายละเอียดใน

บันทึกของสถานีทดลองยางคันธุลี	 ที่	 กษ	 1009/

319	 ลงวันที่ 	 21	 กรกฎาคม	 2520	 ซึ่งผลการ

สำรวจได้รายงานให้กองการยาง	 โดย	 ดร.	

เสริมลาภ	 วสุวัต	 ผู้อำนวยการกองการยาง	

ทราบถึงการเดินทางไปดูสวนยางเก่าที่ตำบล

โนนดินแดง	 จังหวัดศรีสะเกษ	 ซึ่งมีต้นยางเก่า

เหลืออยู่ประมาณ	 15	 ต้น	 อายุยางไม่น้อยกว่า	

20	 ปี	 ลักษณะของยางแสดงให้เห็นว่าเป็นการ

ปลูกมีแถวแนว	 พอเห็นได้	 แต่เป็นยางพื้นเมือง

เปลือกหนา	 ในขณะเดียวกัน	 ได้มีการหารือกัน

ระหว่าง	 Mr.	 Lim	 Poh	 Loh,	 Senior	 De-

v e l opmen t 	 O f f i c e r , 	 UNDP / FAO 	 กั บ	

Dr.	 A.C.	 Hughes,	 Adviser	 Planning,	 Land	

Settlement	 Division,	Mr.	 Tony	 Zola	 ถึงแผน

การปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ทำให้กรมประชาสงเคราะห์	 โดยนายประพจน์		

เรขะรุจิ 	 อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ 	 ได้มี

บันทึกเลขที่ 	 มท.0912/พ	 73398	 ลงวันที่ 	 25	

พฤศจิกายน	 2520	 แจ้งให้กรมวิชาการเกษตร	

ทราบว่ากรมประชาสงเคราะห์มีโครงการที่จะ

พัฒนาการเกษตรในนิคมสร้างตนเองทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยได้รับความช่วยเหลือ

ด้านเงินกู้จากธนาคารโลก	 จึงใคร่ขอความ

ร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตร	 ให้ดำเนินการ

สำรวจสภาพพื้นที่ในนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด	

จังหวัดบุรีรัมย์	 และนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย	

จังหวัดหนองคาย	 ว่ามีความเหมาะสมที่จะจัด

ทำแปลงทดลองปลูกยางพาราขึ้นหรือไม่เพียงใด	

ซึ่ งถ้าหากผลการทดลองดังกล่าวได้ผลก็จะ

ส่งเสริมให้สมาชิกในนิคมทั้ง	 2	 แห่งนี้ให้ปลูก

ยางเป็นพืชหลักต่อไป

การเตรียมการ
	 จากรายงานเบื้องต้นของคณะสำรวจ

ข้อมูลของนายกาญจนสินธุ์	 	 มีศุข	 ที่	 กษ	 0915/

592	 	 และจากการประสานงานของหลายฝ่าย

ระหว่างกรมวิชาการเกษตรและกรมประชา

สงเคราะห์	ดังนั้น	กองการยาง	 โดย	ดร.เสริมลาภ	

วสุวัต	 จึงสั่งการให้ศูนย์วิจัยการยาง	 หาดใหญ่	

จัดคณะไปสำรวจหารายละเอียดอีกครั้ง	 พร้อม

กับขอความร่ วมมือไปยั งนิคมสร้ างตนเอง

บ้านกรวด	 จังหวัดบุรีรัมย์	 และนิคมสร้างตนเอง

โพนพิสัย	 จังหวัดหนองคาย	นอกจากนี้	 ยังมีการ

ประสานระหว่างผู้เชี่ยวชาญ	 UNDP/FAO	 ใน

การตรวจสอบข้อมูลและเตรียมการเบื้องต้น

พร้อมกันไปด้วย

	 จากการสั่งการเบื้องต้นจากกองการยาง

ที่กล่าวมา	 ดังนั้น	 ศูนย์วิจัยการยาง	 หาดใหญ่	

ใคร?..เปิดประตูยางพาราอีสาน
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โดยการนำของนายศรีโบ	 ไชยประสิทธิ์ 	 และ

คณะ	 จึงได้เริ่มสำรวจความเป็นไปได้ในการ

ปลูกยางในพื้นที่จั งหวัดทางภาคตะวันออก

เฉียง เหนือหลายจั งหวัด 	 รวมทั้ งพื้ นที่ ที่ ได้

ประสานกันเบื้องต้นไว้แล้วเพื่อกำหนดแนว

นโยบายและแผนปฏิบัติ	 ระหว่างวันที่ 	 23-27	

มกราคม	 2521	 ผลจากการสำรวจครั้งนี้	 คณะ

จากศูนย์วิจัยการยางได้เสนอแนะให้ดำเนิน

การที่นิคมสร้างตนเองปราสาท	 จังหวัดสุรินทร์

เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้เดิม	 ทำให้ต่อมาการ

ปลูกยางพาราได้ดำเนินการครั้งเดียวพร้อมกัน

ทั้ง	3	จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ข้อมูลจากสถานีทดลองฯของ
กรมวิชาการเกษตร

	 นอกจากคณะสำรวจแนวทางเบื้องต้น

แล้ว	 ศูนย์วิจัยการยางได้ขอความร่วมมือใน

การสนับสนุนรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ 	

ดิน	 และสภาพดินฟ้าอากาศจากสถานีทดลอง

พืชฯ	 ของกรมวิชาการเกษตรทุกสถานีในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและได้รับความร่วมมือ

ด้วยดี	 เมื่อมีข้อมูลมากพอ	หลายฝ่ายได้กำหนด

แนวทางการทำงานและรายละเอียดเพื่อดำเนิน

การต่อไป

ตกลงใจดำเนินการ...เริ่มลงมือปลูก
	 หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	 และ

พิจารณาเห็นความเป็นไปได้	 ผู้เกี่ยวข้องจึงได้

กำหนดแผนการดำเนินงานปลูกยางพาราใน

จังหวัดบุรีรัมย์ 	 สุรินทร์ 	 และหนองคาย	 โดย

ศูนย์วิจัยการยางได้มอบหมายให้งานพัฒนา

ยาง	 ศูนย์วิจัยการยาง	 หาดใหญ่	 เป็นหน่วย

งานหลัก	 ร่วมกับนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด	

นิคมสร้างตนเองปราสาท	 และนิคมสร้างตนเอง

โพนพิสัย	 พร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดเตรียมวัสดุปลูกในพื้นที่ที่ได้ประสาน

ไว้ก่อนแล้ว	 เพื่อสามารถเร่งรัดปลูกยางพารา

ให้เสร็จก่อนเดือนมิถุนายน	2521	ดังนี้

	 -	 นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด	 ปลูกเสร็จ	

วันที่	30	มิถุนายน	2521

	 -	 นิคมสร้างตนเองปราสาท	 ปลูกเสร็จ	

วันที่	30	มิถุนายน	2521

	 -	 นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย	 ปลูกเสร็จ	

วันที่	1	กรกฎาคม	2521

	 หลังจากปลูกเสร็จแล้ว	 ยังมีการปลูกซ่อม

อีกหลายครั้ง	 รวมทั้งหาทางแก้ปัญหาเฉพาะ

หน้าในการดูแลรักษาอีกหลายประการ	 โดย

เฉพาะการกำจัดวัชพืช	 การใส่ปุ๋ย	 การเอาใจ

ใส่บำรุงรักษา	 และอื่นๆ	 กว่าต้นยางจะเจริญ

เติบโตได้ขนาดเปิดกรีด	 และเริ่มทดลองเปิดกรีด

ภาพที่ 1 แปลงปลูกด้วยต้นตอตาของนิคมสร้างตนเอง

โพนพิสัย จ.หนองคาย (10 มิ.ย. 2522)
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ในปลายปี	 2527	 ที่นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย	

และเปิดกรีดจริงจังที่นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย	

และนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด	 ในเดือนมิถุนายน	

ปี	 2528	 โดยกลุ่มพัฒนาการปลูก	 ศูนย์วิจัยยาง

ฉะเชิงเทรา	 สถาบันวิจัยยาง	 กรมวิชาการเกษตร	

สำหรับนิคมสร้างตนเองปราสาท	 เปิดกรีดล่าช้า

กว่าแปลงอื่นๆ	 เนื่องจากพื้นที่ปลูกไม่เหมาะสม

ต่อการปลูกยางพารา	 กล่าวคือ	 พื้นที่ปลูกเป็น

ดินเหนียวจัด	 ที่ลุ่ม	 ระบายน้ำยาก	 ประกอบกับ

แปลงปลูกยางอยู่ใกล้กับแปลงหม่อน	 จึงมีความ

จำกัดในการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช	 ทำให้มี

วัชพืชมากและรบกวนการเจริญเติบโตของ

ยางพารา

สรุป
	 ยางพาราอีสานต้นแรกไม่มีหลักฐานชี้ชัด

ว่าอยู่ที่ ไหน?	 เนื่องจากได้มีผู้พยายามนำมา

ปลูกเนิ่นนานมาแล้วดังจะเห็นจากต้นยางอายุ

มากกว่า	 40	 ปี	 อยู่ในหลายท้องที่	 แต่ประตูการ

พัฒนายางพาราอีสานได้เปิดออกจากความ

ร่ วมมื อของหลายฝ่ าย 	 อาทิ 	 กองการยาง	

(สถาบันวิจัยยาง)	 กรมวิชาการเกษตร,	 กอง

นิคมสร้างตนเอง	 กรมประชาสงเคราะห์ , 	 ผู้

เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศ	 และ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	

แต่กว่ายางอีสานจะยืนเป็นอาชีพหลักของ

เกษตรกรในภูมิ ภาคนี้ ก็ ต้ อ งผ่ านอุปสรรค

มานานัปการ	 จึงหวังว่ายางอีสานจะยืนยงไปชั่ว

กาลนานเช่นภูมิภาคอื่นของประเทศตลอดไป

ภาพที่  2  แปลงยางที่นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด 

จ.บุรีรัมย์ (14 มิ.ย. 2522)

ภาพที่ 3 สวนยางที่ปลูกที่นิคมสร้างตนเองปราสาท 

จ.สุรินทร์ (9 มิ.ย. 2522)

ใคร?..เปิดประตูยางพาราอีสาน
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สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

	 จากการขยายพื้นที่ปลูกยางในช่วงป	ีพ.ศ.	

2547-2549	จำนวน	1	ล้านไร่	กระจายอยู่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ	 7	 แสนไร่	 และภาคเหนือ	

3	แสนไร่	 สถาบันวิจัยยางในฐานะหน่วยงานวิจัย

ได้ติดตามและประเมินการเจริญเติบโตของยาง

พาราตั้งแต่เริ่มปลูกถึงช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต

น้ำยาง	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์การเจริญเติบโตยาง

ในแต่ละสภาพแวดล้อม	ตลอดจนปัญหาอุปสรรค

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบพิจารณาจัดทำมาตรฐาน

การเจริญเติบโตของต้นยางในเขตปลูกยางใหม่	

และเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนเพิ่มผลผลิต

ยางและชี้แนะให้ตระหนักถึงผลเสียของการ

กรีดยางต้นเล็ก	 เพื่อป้องกันความเสียหายกับ

ต้นยางและเกษตรกร	 รวมทั้งเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ

จำนวนต้นยางรอดตาย
	 โดยภาพรวมต้นยางที่ปลูกปี	 2549	 อายุ	

6	 เดือน	มีจำนวนต้นรอดตายร้อยละ	91	 ในขณะ

ที่ต้นยางปลูกปี	 2548	 อายุ	 1	 ปี	 6	 เดือน	 มี

จำนวนต้นยางรอดตายร้อยละ	 90	 และต้นยาง

ปลูกป	ี 2547	อาย	ุ 2	ปี	 6	 เดือน	มีจำนวนต้นยาง

รอดตายร้อยละ	 90	 และเมื่อต้นยางอายุ	 4,	 5	

และ	 6	 ปี	 มีจำนวนต้นคงเหลือร้อยละ	 82,	 86	

และ	85	ตามลำดับ	(ภาพที่	1)	

	 นอกจากนี้ยังได้ศึกษาปัจจัยอื่นๆ	 ที่เกี่ยว

ข้องกับการรอดตายดังนี้	

 ช่วงเวลาปลูกยาง เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผล

โดยตรงต่อความสำเร็จในการปลูกยาง	 ดังเช่นที่

จังหวัดกาฬสินธุ์ 	 พบว่า	 ในปี	 2547	 สวนยาง

ส่วนใหญ่ปลูกในเดือนสิงหาคมและกันยายน	

มีจำนวนต้นยางรอดตายร้อยละ	 83	 และ	 73	

ตามลำดับ	 ในขณะที่สวนยางปลูกปี 	 2548	

ส่วนใหญ่ปลูกยางต้นฤดูฝนในเดือนพฤษภาคม-

กรกฎาคม	 มีจำนวนต้นยางรอดตายร้อยละ	

83,	87	และ	83	ตามลำดับ	ดังนั้น	จึงไม่ควรปลูก

ยางช่วงปลายฤดูฝน	 โดยเฉพาะในเดือนกันยายน	

เพราะทำให้มีจำนวนต้นยางตายมากกว่าการ

ปลูกยางต้นฤดูฝน	ตรงกับผลงานวิจัยของอารักษ์	

และคณะ	(2530)	รายงานว่า	การปลูกยางในช่วง

เดือนกันยายน	ทำให้มีผลสำเร็จในการปลูกด้วย

ยางชำถุงเพียงร้อยละ	 75	 -	 85	 ดังนั้น	 ควรปลูก

ยางในช่วงต้นฤดูฝนเมื่อดินมีความชุ่มชื้นดี

เพราะสามารถปลูกซ่อมต้นยางได้ทันภายใน

ฤดูกาลเดียวกัน	 และต้นยางเจริญเติบโตได้ดี

กว่าการปลูกยางในช่วงปลายฤดูฝน

 ปริมาณน้ำฝน จากข้อมูลปริมาณน้ำฝน

เฉลี่ย	 38	 ปี	 ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า	 พื้นที่

ของจังหวัดต่างๆ	มีปริมาณน้ำฝนปี	 2547	ลดลง

จากปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย	 38	 ปี	 ได้แก่	 จังหวัด

พะเยา	 น่าน	 ลำปาง	 อุบลราชธานี	 นครพนม	

และยั งพบอีกว่ า 	 พื้ นที่ ในจั งหวัด เชียงราย	

พิษณุโลก	 เลย	 อุบลราชธานี	 และกาฬสินธุ์	 มี

ปริมาณน้ำฝนในปี	 2548	 ลดลงจากปี	 2547	
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ซึ่งทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการปลูกยาง	 	 เนื่องจาก

มีสภาพแห้งแล้งมากกว่า	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่พบ

ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนต้นรอดตายกับ

สภาพภูมิอากาศ	 ได้แก่	 ปริมาณน้ำฝนรายปี	

จำนวนวันฝนตก	อุณหภูมิ	และความชื้น	เป็นต้น

 สมบัติทางเคมีของดิน	 พื้นที่ปลูกยาง	 11	

จังหวัด	พบว่า	 มีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง	

4.6	 -	 5.3	ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของพื้นที่ที่เหมาะสม

ในการปลูกยาง	(สถาบันวิจัยยาง,	2553)	ปริมาณ

อินทรียวัตถุ 	 0.6	 -	 2.9	 เปอร์เซ็นต์ 	 ปริมาณ

อินทรียวัตถุต่ำสุดพบในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

และบุรีรัมย์	 และพบปริมาณอินทรีย์สูงสุดใน

จังหวัดเชียงราย	 นอกจากนี้	 ยังพบว่ามีปริมาณ

ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัส	 4.6	 -	 10.2	

มิลลิกรัม/กิโลกรัม	 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำ	

สำหรับยางพารา	 ควรพิจารณาและหาแนวทาง

เพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสเพื่อให้ เป็นประโยชน์

กับต้นยางมากขึ้น	 ส่วนปริมาณโพตัสเซียมแลก

เปลี่ยนได้	 22.2-54.6	 มิลลิกรัม/กิโลกรัม	 อยู่ใน

เกณฑ์ที่เหมาะสมกับยางพารา	 พื้นที่ในจังหวัด

เชียงราย	 พะเยา	 น่าน	 และเลย	 มีปริมาณ

ธาตุอาหารสูงเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเปิด

ใหม่	 และอย่างไรก็ตาม	 ไม่พบความสัมพันธ์

ระหว่างจำนวนต้นรอดตายกับสมบัติทางเคมี

ของดิน

ความสม่ำเสมอของต้นยาง
	 สวนยางมีจำนวนต้นคงเหลือและมีการ

เจริญเติบโตสม่ำเสมอใกล้เคียงกัน	 กล่าวคือ	

สวนยางที่ปลูกปี	 2547-2549	 ทั้ง	 3	 ปี	 มีความ

สม่ำเสมอประมาณร้อยละ	 98-100	 นั่นคือ

ต้นยางมีขนาดสม่ำเสมอมาก	 หรือต้นยางมี

ความแปรปรวนน้อย	

	 โดยวัดค่าสัมประสิทธิ์การกระจายความ

ความเสียหายจากการกรีดยางต้นเล็ก

ภาพที่ 1  จำนวนต้นคงเหลือรอดตายของยางที่ปลูกปี 2547-2549 ในพื้นที่ปลูกยางภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือ
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แปรปรวน	 (coefficient	 of	 variation,CV.,%)	

ความสม่ำเสมอระดับดี	 (ขนาดของต้นยางมีการ

กระจายตัวน้อย)	 ปานกลาง	 และค่อนข้างเลว	

มีค่า	 C.V.	 <20	%,	 20-30%	 และ>30%	 ตาม

ลำดับ	(ภาพที่	2)

การเจริญเติบโตของต้นยาง
มาตรฐานการเจริญเติบโตของต้นยาง

	 มาตรฐานขนาดลำต้นของต้นยางอายุ	

2-6	ปี	 ในภาคเหนือและภาคะวันออกเฉียงเหนือ	

ปรากฏตามข้อมูลในตารางที่	 1	 ส่วนการเจริญ

เติบโตเพิ่มขนาดของลำต้นของต้นยางอายุ 	

4-6	 ปี 	 มีการกระจายตัวแบบแจกแจงปกติ 	

(normal	curve)	(ภาพที่	3)		

การเจริญเติบโตของต้นยางเปรียบเทียบกับ

ค่ามาตรฐาน

	 การปลู กยางในภาค เหนื อและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีการส่งเสริมให้ปลูกยาง

ตั้งแต่ปี	 2532	 และขยายพื้นที่ปลูกยางเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ	 รวมทั้งเกษตรกรแต่ละรายมีพื้นที่ถือ

ครองที่ดินค่อนข้างจำกัด	 จึงอาจเป็นสาเหตุ

ที่ทำให้สภาพพื้นที่ปลูกยางไม่ค่อยเหมาะสม	

ซึ่ งการเจริญเติบโตของต้นยางในภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออายุ	 2	 ½	 ปี	 มี

ขนาดเส้นรอบลำต้นเฉลี่ย	 14.2	 และ	 14.3	 ซม.	

ตามลำดับ	 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานการ

เจริญเติบโตของสถาบันวิจัยยาง	 ในภาคเหนือ	

ยางอายุ	 3-6	 ปี	 มีขนาดลำต้นต่ำกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน	 ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พบว่ายางอายุ	 3	 ปีขนาดลำต้นยางยังอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน	 แต่เมื่อยางอายุ	 4-6	 ปี	 ขนาด

ของลำต้นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ดังนั้น	 ต้นยาง

ในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีขนาดเส้นรอบลำต้นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	

17	%	และ	12	%	ตามลำดับ	ดังนี้

ภาพที่ 2  ความสม่ำเสมอของสวนยางที่ปลูกปี 2547-2549 ในพื้นที่ปลูกยางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภาพที่ 3  การกระจายตัวของขนาดลำต้นของต้นยางอายุ 4-6 ปี ในพื้นที่ปลูกยางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2554)

ความเสียหายจากการกรีดยางต้นเล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 5  การกระจายตัวของขนาดลําตนยางอายุ 4-6 ป  ในพืนทีปลูกยางภาคเหนือและ 

ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  (เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2554) 

สวนยาง อายุ 4 ปี

สวนยาง อายุ 5 ปี

สวนยาง อายุ 6 ปี

ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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 ต้นยางอายุ 6 เดือน	 พบว่า	 จำนวนสวน

ยางร้อยละ	 41	 มีความสูงของลำต้นวัดจาก

พื้นดินถึงปลายยอดมากกว่า	 100	 ซม.	 และสวน

ยางมีความสม่ำเสมอ	 ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับ

ปานกลางร้อยละ	56	สวนยางในจังหวัดกาฬสินธุ์	

ศรีสะเกษ	ยโสธร	และน่าน	เจริญเติบโตมากที่สุด

 ต้นยางอายุ 1 ปี 6 เดือน	 จำนวนสวนยาง

ร้อยละ	 51	 มีความสูงของลำต้นวัดจากพื้นดิน

ถึงปลายยอดมากกว่า	 400	 ซม.	 และสวนยาง

มีความสม่ำเสมออยู่ ในระดับดี 	 ร้อยละ	 57	

จังหวัดที่มีการเจริญเติบโตของต้นยางมาก

ที่สุด	 ได้แก่	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 ศรีสะเกษ	 ยโสธร	

อุบลราชธานี	 มุกดาหาร	 และเชียงราย	 มีขนาด

ความสูงลำต้นเฉลี่ย	401-463	ซม.

 ต้นยางอายุ 2 ปี 6 เดือน	 จำนวนสวนยาง

ร้อยละ	 52	 มีขนาดเส้นรอบลำต้นมากกว่า	

14.2	 ซม.	 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของต้นยางใน

เขตปลูกยางใหม่ 	 ซึ่ งมีขนาดเส้นรอบลำต้น	

13.5	 ซม.	 (สุจินต์และคณะ.	 2536)	 ในจำนวน

นี้มีสวนยางที่มีความสม่ำเสมออยู่ในระดับดี

ร้อยละ	 72	 จังหวัดที่มีการเจริญเติบโตของต้น

ยางมากที่สุด	 ได้แก่ 	 จังหวัดน่าน	 กาฬสินธุ์ 	

ยโสธร	 ศรีสะเกษ	 และพะเยา	 มีขนาดเส้นรอบ

ลำต้นเฉลี่ย	 14.1	 -	 15.5	 ซม.และมีความสม่ำ

เสมอของสวนยางอยู่ที่ระดับดีเป็นจำนวนร้อยละ	

82-95	 สวนยางที่มีขนาดเส้นรอบลำต้นมากกว่า	

13.5	 ซม.	 มีจำนวนร้อยละ	 62-79	 ของสวนยาง

ทั้งหมด

 ต้นยางอายุ 3 ปี มีขนาดเส้นรอบลำต้น

เฉลี่ย	 17	 ซม.	 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน	

18	 ซม.	 การกระจายตัวของขนาดเส้นรอบลำต้น

ของสวนยาง	พบว่า	มีจำนวนสวนร้อยละ	40	ของ

สวนยางทั้งหมดที่มีขนาดเส้นรอบลำต้นมากกว่า	

18	 ซม.	 รองลงมา	คือ	 สวนยางที่มีขนาดเส้นรอบ

ลำต้น	13-18	ซม.	มีจำนวนร้อยละ	49

 ต้นยางอายุ 4 ปี มีขนาดเส้นรอบลำต้น

เฉลี่ย	 21	 ซม.	 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน	

23	 ซม.	 การกระจายตัวของขนาดเส้นรอบลำต้น

ว. ยางพารา 33 (4), 2555

อายุยาง

(ปี)

มาตรฐานการเจริญเติบโต

ของต้นยาง	(ซม.)

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 2	½	 13.5	 14.2	 4.0	 14.3	 3.8

	 3	 18.0	 15.1	 3.2	 17.5	 3.2

	 4	 27.0	 20.0	 4.7	 21.0	 6.0

	 5	 34.0	 26.7	 6.3	 28.2	 6.3

	 6	 41.0	 29.5	 6.0	 32.1	 6.9

1	สถาบันวิจัยยาง	(2553),	สุจินต์	และคณะ	(2536)

ขนาดลำต้น	(ซม.) ขนาดลำต้น	(ซม.)std std

ตารางที่ 1  มาตรฐานขนาดลำต้นของต้นยางอายุ 2-6 ปี  ในภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1



25

ของสวนยาง	พบว่า	มีจำนวนสวนร้อยละ	70	ของ

สวนยางทั้งหมดที่มีขนาดเส้นรอบลำต้นมากกว่า	

23	 ซม.	 รองลงมา	 คือ	 สวนยางที่มีขนาดเส้น

รอบลำต้น	20-23	ซม.	มีจำนวนร้อยละ	22

 ต้นยางอายุ 5 ปี มีขนาดเส้นรอบลำต้น

เฉลี่ย	27.5	ซม.	ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ไว้	 36	 ซม.	 การกระจายตัวของขนาดเส้นรอบ

ลำต้นของสวนยาง	 พบว่า	 มีจำนวนสวนร้อยละ	

13	 ของสวนยางทั้งหมดที่มีขนาดเส้นรอบลำต้น

มากกว่า	36	ซม.	รองลงมา	คือ	สวนยางที่มีขนาด

เส้นรอบลำต้น	 29-36	 ซม.	 มีจำนวนร้อยละ	

49

 ต้นยางอายุ 6 ปี มีขนาดเส้นรอบลำต้น

เฉลี่ย	31.0	ซม.	ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ไว้	 41	 ซม.	 เมื่อดูการกระจายตัวของขนาดเส้น

รอบลำต้นของสวนยาง	 พบว่า	 มีจำนวนสวน

ร้อยละ	 10	 ของสวนยางทั้งหมดที่มีขนาดเส้น

รอบลำต้นมากกว่า	41	ซม.	รองลงมา	คือ	สวนยาง

ที่มีขนาดเส้นรอบลำต้น	 38	 -	 41	 ซม.	 มีจำนวน

ร้อยละ	11

	 อย่างไรก็ตาม	การเจริญเติบโตของต้นยาง

ทั้งในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	 พบว่า	 สวนยางอายุ	 1-4	 ปี	 มีขนาดเส้น

รอบลำต้นอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานการเจริญ

เติบโตของต้นยางในเขตปลูกยางใหม่ 	 และ

พบว่าสวนยางอายุ 	 5	 และ	 6	 ปีมีขนาดเส้น

รอบลำต้นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 19	 และ	 25	

เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ	 (ภาพที่	 4)	 เช่นเดียวกับ

ความเสียหายจากการกรีดยางต้นเล็ก

ภาพที่  4   เปรียบเทียบขนาดของต้นยางในสวนยางของเกษตรกรกับขนาดลำต้นมาตรฐานของสวนยางใน

พื้นที่ปลูกยางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2554)
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งานวิจัยของ	 Saengruksawong	et al.	 (1983)	

รายงานว่า	 การเจริญเติบโตของยางในเขตแห้ง

แล้งต่ำกว่าในเขตปลูกยางเดิมร้อยละ	15	

	 สาเหตุสำคัญที่ทำให้อัตราการเจริญ

เติบโตของต้นยางในเขตแห้งแล้งต่ำ	 ได้แก่	 การ

บำรุงรักษาแปลง	 และการใช้ปัจจัยการผลิตของ

เกษตรกรไม่เป็นไปตามคำแนะนำ	 หรือไม่มีทุน

ในการจัดหาปัจจัยการผลิต	นอกจากนี้	 บางพื้นที่

มีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง	 รวมทั้ง

สมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของดิน	

เช่น	 มีชั้นหินดาน	หรือดินดานอยู่ข้างล่าง	 ซึ่งพบ

ในพื้นที่จังหวัดเลย	 สุโขทัย	 และกำแพงเพชร	

ทำให้ยางอายุ	 3-4	 ปี	 ยืนต้นตาย	 เนื่องจากราก

ยางไม่สามารถแทงทะลุชั้นหินนี้ได้	 และยิ่งแสดง

อาการรุนแรงเมื่อกระทบภัยแล้ง	 ดินมีอินทรีย-

วัตถุต่ำ	 มีความสัมพันธ์ค่อนข้างต่ำระหว่าง

ปริมาณอินทรียวัตถุกับอัตราการเพิ่มของขนาด

เส้นรอบลำต้น	 ในขณะที่ปริมาณฟอสฟอรัสที่

เป็นประโยชน์	 มีความสัมพันธ์เป็นปฏิภาคผกผัน

กับอัตราการเพิ่มของขนาดเส้นรอบลำต้น	 โดย

มีค่าสหสัมพันธ์สูงถึง	42	เปอร์เซ็นต์

	 จากการสำรวจพบว่า	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการเจริญเติบโตส่วนใหญ่	 คือ	 การดูแลรักษา

สวนยางของเกษตร	 พบว่า	 เกษตรกรที่มีการ

ปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางดีถูกต้องตามหลัก

วิชาการมีจำนวนร้อยละ	 34	 ของสวนยางทั้งหมด	

ส่วนการดูแลรักษาสวนยางระดับปานกลางมี

จำนวนร้อยละ	 50	 และการดูแลรักษาสวนระดับ

แย่	 จำนวนร้อยละ	 16	 นอกจากนี้	 วัชพืช	 เป็น

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของยาง	 พบว่า	 สวนยางส่วนใหญ่

ปล่อยให้วัชพืชรกในระดับปานกลางถึงร้อยละ	

55	 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีการจัดการสวนยาง	

(MI,	management	 index)	 ซึ่งเป็นค่าที่ประเมิน

จากการกำจัดวัชพืชหรือความสะอาดของสวน	

ตลอดจนการปฏิบัติตามคำแนะนำของสถาบัน

วิจัยยาง	 เช่น	 ไถพรวนห่างจากแถวยางมากกว่า	

1	เมตร	และการใส่ปุ๋ย	เป็นต้น

	 จากกรณีศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์และ

นครพนม	 พบว่า	 ค่าดัชนีการจัดการสวนยาง

มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับขนาดเส้นรอบ

ลำต้นของยางโดยมีค่าสหสัมพันธ์	 90	 และ	 79	

เปอร์เซ็นต์ 	 ตามลำดับ	 นอกจากนี้ 	 ยังพบว่า	

ความสนใจในการดูแลรักษาสวนยาง	 ขึ้นอยู่

กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกยางในแต่ละพื้นที่	 เช่น	

สวนยางดูแลรักษาดีจะพบทั้งชุมชน	 เนื่องจาก

เกษตรกรมีการแข่งขันกันว่าสวนยางของใคร

จะเจริญเติบโตดีกว่ากัน	 ในทางตรงกันข้าม	พบ

สวนยางที่ไม่ค่อยดูแลรักษาทั้งชุมชนเช่นเดียว

กัน	 ดังนั้น	 ข้อมูลทางด้านสังคมจึงเป็นปัจจัย

หนึ่งของสถาบันวิจัยยางในการตั้งศูนย์เรียนรู้

การทำสวนยาง เพื่ อ เผยแพร่ผลงานวิ จั ยสู่

เกษตรกรผู้นำให้เป็นผู้ขยายผลต่อไป

การกรีดยาง
	 สวนยางในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ปลูกปี	2547	(อายุ	7	½	ปี)		2548	(อายุ	6	½	ปี)	

และปี 	 2549	 (อายุ 	 5	 ½	 ปี ) 	 มีจำนวนสวน

ที่เปิดกรีดแล้วร้อยละ	 88.5,	 71.2	 และ	 30.2	

จากสวนยางทั้งหมด	 สำหรับในภาคเหนือพบว่า	

สวนยางส่วนใหญ่ยั งไม่ เปิดกรีดสวนยางที่

เปิดกรีดแล้ว	 ต้นยางมีขนาดเส้นรอบลำต้น

เฉลี่ย	 32.1	 เซนติเมตร	 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ของสถาบันวิจัยยาง	 (2553)	 ที่กำหนดให้เปิด

กรีด เมื่ อต้นยางมีขนาดเส้นรอบลำต้น 	 50	

เซนติเมตร	 วัดที่ระดับ	 1.50	 เมตรจากพื้นดิน	
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เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของขนาดต้นยาง

ที่ปลูกปี	 2547	 อายุ	 6	 ปีสามารถแบ่งสวนยาง

ออกเป็น	3	กลุ่ม	ปรากฏตามภาพที่	5		ดังนี้

 กลุ่มที่ 1	กลุ่มที่มีขนาดเส้นรอบลำต้นเฉลี่ย

มากกว่าขนาดมาตรฐาน	41	ซม.	มีจำนวนร้อยละ	

10	 ของสวนยางทั้งหมด	 โดยสวนยางในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีมากถึงร้อยละ	 11	 และ

ภาคเหนือมีเพียงร้อยละ	 8	 ซึ่งหากอัตราการ

เจริญเติบโตของต้นยางยังเพิ่มขึ้นตามมาตรฐาน	

คือ	 เพิ่มขึ้นปีละ	 7	 ซม.	 สามารถคาดคะเนได้

ว่าสวนยางในกลุ่มนี้ จะเปิดกรีดได้ ในเดือน

พฤษภาคม	2554	ยางอายุ	7	ปีจำนวนร้อยละ	10	

เท่านั้น	

 กลุ่มที่  2	 กลุ่มที่มีขนาดเส้นรอบลำต้น

เฉลี่ย	38-41	ซม.	มีจำนวนร้อยละ	11	ของสวนยาง

ทั้งหมด	 โดยสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคเหนือมีจำนวนร้อยละ	 13	และ	 10	ตาม

ลำดับ	 คาดว่า	 สวนยางในกลุ่มนี้สามารถเปิด

กรีดได้ในเดือนตุลาคม	 2554	 หรือ	 ยางอายุ	

7	½	ปี	

 กลุ่มที่  3 กลุ่มที่มีขนาดเส้นรอบลำต้น

เฉลี่ยน้อยกว่า	 38	 ซม.	 มีจำนวนร้อยละ	 79	

ของสวนยางทั้งหมดโดยสวนยางในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	 และภาคเหนือ	 มีจำนวนร้อยละ	

76	 และ	 82	 ตามลำดับ	 เปิดกรีดได้ในเดือน

พฤษภาคม	 2555	หรือยางอายุ	 8	 ปี	 (ภาพที่	 5)	

ข้อมูลการเจริญเติบโตใช้ประเมินช่วงเวลา

และปริมาณสวนยางที่จะเปิดกรีดได้ช่วยใน

การวางแผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการกรีด

ยาง	 เช่น	 รณรงค์ไม่ให้กรีดยางต้นเล็ก	 การจัด

อบรมการกรีดยางเพื่อพัฒนาฝีมือการกรีดยาง	

และลดความเสียหายจากการกรีดบาดหน้ายาง	

ความเสียหายจากการกรีดยางต้นเล็ก

ภาพที่ 5  ขนาดเส้นรอบลำต้นของต้นยางวัดที่ระดับความสูง 1.70 เมตรจากพื้นดิน ของสวนยางที่ปลูกปี 2547-2549 

ในพื้นที่ปลูกยางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2554)
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รวมทั้งทราบกำลังการผลิตยาง	 เพื่อวางแผน

ทางด้านการตลาดและนำวัตถุดิบไปใช้ ใน

อุตสาหกรรมยางต่อไป

ประเมินความเสียหายจากการกรีดยางต้นเล็ก

	 สวนยางในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ปลูกปี	2547	(อายุ	7	½	ปี)	2548	(อายุ	6	½	ปี)	

และ	 ปี	 2549	 (อายุ	 5	 ½	 ปี)	 มีจำนวนสวนที่

เปิดกรีดแล้วร้อยละ	 88.5,	 71.2	และ	 30.2	 จาก

สวนยางทั้งหมด	สำหรับในภาคเหนือ	พบว่า	สวน

ยางส่วนใหญ่ยังไม่เปิดกรีด	 สวนยางที่เปิดกรีด

แล้วต้นยางมีขนาดเส้นรอบลำต้นเฉลี่ย	 32.1	

เซนติเมตร	 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของสถาบัน

วิจัยยาง	 (2553)	 ที่กำหนดให้เปิดกรีด	 เมื่อต้น

ยางมีขนาดเส้นรอบลำต้น	 50	 เซนติเมตร	 วัด

ที่ระดับ	1.50	เมตรจากพื้นดิน		

ประเมินความเสียหายเป็นตัวเงิน

	 สำหรับผลเสียของการกรีดยางต้นเล็ก

ภาคการผลิตของเกษตรกรนั้น	 พิศมัย	 (2551)	

รายงานว่ามีผลกระทบต่อทั้งผลผลิตน้ำยาง

และเนื้อไม้	ดังนี้

	 1)	 กรีดต้นยางต้นเล็กได้ผลผลิตน้ำยาง

น้อยกว่าต้นขนาด	 50	 ซม.	 ประมาณ	 25-60	

เปอร์เซ็นต์	 และการกรีดยางต้นเล็กร่วมกับการ

กรีดถี่	 กรีดหนึ่งในสามของลำต้น	 กรีดสามวัน

หยุดหนึ่ งวัน	 ยิ่ งทำให้ผลผลิตลดลง	 40-60	

เปอร์เซ็นต์

	 2)	 ผลผลิตน้ำยางจากต้นขนาด	 50	 ซม.	

ถึงแม้เปิดกรีดช้า	 1	 ปี	 ได้ผลผลิตสะสมพอๆ	

กับเปิดกรีดต้นยางขนาดลำต้นเล็กที่ เปิดกรีด

ก่อน	1	ปี	 หรือผลผลิตของการกรีดยาง	2	ปี	 จาก

ต้นยางขนาดลำต้นเล็กได้ผลผลิตพอๆ	 กับการ

กรีดยางต้นขนาด	50	ซม.	ที่กรีดเพียง	1	ปี

	 3)	 การเปิดกรีดต้นยางขนาดเล็กทำให้

ผลผลิตตลอดวงจรชีวิตของต้นยางลดลง	 25-59	

เปอร์เซ็นต์

	 4)	 การกรีดยางต้นเล็กมีผลกระทบต่อ

การเจริญเติบโตของต้นยาง	 ทำให้ต้นยางมี

อัตราการเจริญเติบโตต่ำ	 และผลผลิตไม้ยาง

น้อยกว่า	 28-60	 เปอร์เซ็นต์	 เมื่อเปรียบเทียบ

กันต้นขนาด	50	ซม.	

	 จากข้อมูลงานวิจัยดังกล่าวสามารถใช้

ประเมินความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของ

การเปิดกรีดยางต้นเล็กมูลค่ารวมในอีก	 3-5	 ปี	

ข้างหน้า	 อย่างน้อย	 10,847	 ล้าน	 คือ	 จากการ

สูญเสียผลผลิตที่ควรได้คิดเป็นมูลค่า 	 ปีละ	

115	 ล้านบาท	 ระยะเวลากรีด	 20	 ปี	 คิดเป็น

เงิน	2,300	ล้านบาท	จากมูลค่าไม้	707	ล้านบาท	

และการลงทุนปลูกแทนใหม่	 เนื่องจากหน้ากรีด

เสียหายและผลผลิตต่ำ	 ร้อยละ	 45	 ของแปลง

ปลูกในโครงการอีก	 7,840	 ล้านบาท	ตามลำดับ	

ดังนั้น	 การกรีดยางต้นเล็กกว่า	 45	 ซม.	 ไม่

คุ้มค่าการลงทุน	 ยิ่งเปิดกรีดยางต้นเล็ก	 ยิ่งทำให้

เกษตรกร	 และประเทศชาติสูญเสียรายได้มาก

ยิ่งขึ้น	รายละเอียดประมาณการดังนี้

	 •	 ผ ลผลิ ต ขอ งป ร ะ เ ทศขาดหาย ไป	

1,145-1,935	 ตัน/ปี	 ทำให้รายได้ทางเศรษฐกิจ

สูญเสียไปไม่น้อยกว่าปีละ	115-194	ล้านบาท

	 •	 เกษตรกรรายได้ลดลง	 5,800-9,800	

บาท/ไร่/ปี	 หรือรายได้ตลอดวงจรชีวิตยางลดลง	

191,200-329,200	บาท/ไร่	(ตารางที่	2)

	 •	 ผลผลิตไม้ลดลง	 239,976-479,951	

ตัน	 	 ทำให้รายได้ลดลง	 707-2,000	 ล้านบาท		

(ตารางที่	3)

	 •	 ภาครัฐจะต้องใช้งบประมาณในการ



จังหวัด
พื้นที่กรีด

ทั้งหมด	(ไร่)

ผลผลิตน้ำยาง	(กก./ปี)	1 รายได้	(ล้านบาท/ปี)	2

กาฬสินธุ์	 109	 26,796	 20,479	 16,121	 2.68	 2.05	 1.61

ขอนแก่น	 74	 18,099	 13,831	 10,889	 1.81	 1.38	 1.09

ชัยภูมิ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

นครพนม	 1,828	 449,684	 343,661	 270,542	 44.97	 34.37	 27.05

นครราชสีมา	 50	 12,340	 9,431	 7,424	 1.23	 0.94	 0.74

บุรีรัมย์	 1,763	 433,649	 331,407	 260,895	 43.36	 33.14	 26.09

มหาสารคาม	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

มุกดาหาร	 299	 73,431	 56,118	 44,178	 7.34	 5.61	 4.42

ยโสธร	 309	 76,014	 58,092	 45,732	 7.60	 5.81	 4.57

ร้อยเอ็ด	 82	 20,242	 15,470	 12,178	 2.02	 1.55	 1.22

เลย	 1,619	 398,377	 304,451	 239,674	 39.84	 30.45	 23.97

ศรีสะเกษ	 1,550	 381,245	 291,358	 229,367	 38.12	 29.14	 22.94

สกลนคร	 90	 22,202	 16,967	 13,357	 2.22	 1.70	 1.34

สุรินทร์	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

หนองคาย	 9,879	 2,430,272	 1,857,281	 1,462,115	 243.03	 185.73	 146.21

หนองบัวลำภู	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -

อำนาจเจริญ	 312	 76,676	 58,598	 46,130	 7.67	 5.86	 4.61

อุดรธานี	 361	 88,829	 67,886	 53,442	 8.88	 6.79	 5.34

อุบล	 1,426	 350,908	 268,174	 211,116	 35.09	 26.82	 21.11

รวม 19,751	 4,858,766	 3,713,203	 2,923,160	 485.88	 371.32	 292.32

ลดลงทั้งหมด  	 1,145,563	 1,935,606	 	 115	 194

เฉลี่ย	ต่อไร่	 -	 246	 188	 148	 24,600	 18,800	 14,800

ลดลงต่อไร่	 -	 -	 58	 98	 -	 5,800	 9,800

รายได้ตลอดวงจร	

ชีวิต	(บาท/ไร่/

วงจรชีวิต)	 -	 -	 -	 -	 492,000	 300,800	 162,800

รายได้ลดลงต่อไร่	 	 	 	 	 -	 191,200	 329,200

50	ซม. 50	ซม.45-50	ซม. 45-50	ซม.<45	ซม. <45	ซม.

1	ผลผลิตจากต้นกรีดขนาด	50	ซม.	250	กก./ไร่/ปี	ต้นยางขนาด	45-50	และ	<45	ซม.	ผลผลิตลดลง	30	และ	60	
		เปอร์เซ็นต์	ตามลำดับ
2	ยางแผ่นดิบราคา	100	บาท/กก.		

ตารางที่ 2  ผลกระทบของการกรีดยางต้นเล็กที่ปลูกปี 2547-2548 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



จังหวัด
ผลผลิตไม้ยาง	(พันตัน)	1 รายได้จากไม้ยาง	(ล้านบาท)

กาฬสินธุ์	 4.41	 3.09	 1.76	 8.38	 4.48	 1.76

ขอนแก่น	 2.98	 2.09	 1.19	 5.66	 3.02	 1.19

ชัยภูมิ	 -	 -	 -	 -	 -	 -

นครพนม	 74.03	 51.82	 29.61	 140.66	 75.14	 29.61

นครราชสีมา	 2.03	 1.42	 0.81	 3.86	 2.06	 0.81

บุรีรัมย์	 71.39	 49.98	 28.56	 135.65	 72.46	 28.56

มหาสารคาม	 -	 -	 -	 -	 -	 -

มุกดาหาร	 12.09	 8.46	 4.84	 22.97	 12.27	 4.84

ยโสธร	 12.51	 8.76	 5.01	 23.78	 12.70	 5.01

ร้อยเอ็ด	 3.33	 2.33	 1.33	 6.33	 3.38	 1.33

เลย	 65.59	 45.91	 26.23	 124.61	 66.57	 26.23

ศรีสะเกษ	 62.77	 43.94	 25.11	 119.26	 63.71	 25.11

สกลนคร	 3.66	 2.56	 1.46	 6.94	 3.71	 1.46

สุรินทร์	 -	 -	 -	 -	 -	 -

หนองคาย	 400.11	 280.07	 160.04	 760.20	 406.11	 160.04

หนองบัวลำภู	 -	 -	 -	 -	 -	 -

อำนาจเจริญ	 12.62	 8.84	 5.05	 23.98	 12.81	 5.05

อุดรธานี	 14.62	 10.24	 5.85	 27.79	 14.84	 5.85

อุบล	 57.77	 40.44	 23.11	 109.77	 58.64	 23.11

รวม	 799.92	 559.94	 319.97	 1,519.85	 811.92	 319.97

ลดลง	 	 239.98	 479.95	 	 707.93	 1,199.88

เฉลี่ย	(ต่อไร่)	 41	 28	 16	 76,950	 41,108	 16,200

ลดลง	(%)	 	 30	 60	 	 47	 79

50	ซม. 50	ซม.45-50	ซม. 45-50	ซม.<45	ซม. <45	ซม.

1	 สูตรการคำนวณปริมาตรไม้ของ	อารักษ์	และคณะ	(2545)	และความถ่วงจำเพาะของไม้ยางเท่ากับ	0.9
			 ไม้เฟอร์นิเจอร์	คือ	ไม้ท่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	มากกว่า	6	นิ้ว	และไม้ปาติเคิลและไม้ฟืน	มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	
	 น้อยกว่า	6	นิ้ว
	 ราคาไม้ยาง	ไม้เฟอร์นิเจอร์	ราคา	2,500	บาท/ตัน	และไม้ปาติเคิลและไม้ฟืน	ราคา	1,000	บาท/ตัน

ตารางที่ 3  ผลกระทบของการกรีดยางต้นเล็กต่อผลผลิตไม้ยางของต้นยางที่ปลูกปี 2547-2548

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปลูกแทนก่อนกำหนด	ทั้งนี้คาดว่าต้นยางจะกรีด

ได้เฉพาะเปลือกเดิม	 ซึ่งมีอายุกรีด	 5-7	ปี	 แทนที่

จะเป็น	 20-25	 ปี	 ตามการกรีดมาตรฐานทาง

วิชาการ	 การนี้รัฐจะต้องใช้เงินเร่งรัดการปลูก

แทนอีกไม่ต่ำกว่า	 7,840	ล้านบาท	 ในอีก	 3-4	ปี

ข้างหน้า

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ

	 การประเมินโครงการขนาดต้นกรีดยาง	

(ตารางที่	 4)	 โดยพิจารณามูลค่าปัจจุบันสุทธิ	

(NPV,	 net	 present	 value)	 ดูผลต่างระหว่าง

กระแสเงินสดที่ได้มาตลอดอายุการกรีดยาง	

เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันกับเงินลงทุนเมื่อเริ่ม

ความเสียหายจากการกรีดยางต้นเล็ก

ตารางที่ 4  ประเมินค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ และระยะเวลาคืนทุนของต้นยาง

ที่เปิดกรีดขนาดต่างกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ราคายาง	60	บาท/กก.   
	 NPV	(บาท)	 19,176	 -1,001	 -13,404
	 B/C	ratio	 1.26	 0.98	 0.73
	 IRR	(%)	 12.88	 7.68	 1.34
	 ระยะเวลาคืนทุน	(ปีกรีด)		 6	 10	 12
ราคายาง	80	บาท/กก.   
	 NPV	(บาท)	 35,679	 9,151	 -7,538
	 B/C	ratio	 1.41	 1.13	 0.86
	 IRR	(%)	 16.28	 10.64	 4.66
	 ระยะเวลาคืนทุน	(ปีกรีด)		 5	 7	 10
ราคายาง	100	บาท/กก.	 	 	
	 NPV	(บาท)	 52,182	 19,302	 -1,672
	 B/C	ratio	 1.53	 1.25	 0.97
	 IRR	(%)	 19.09	 13.09	 7.33
	 ระยะเวลาคืนทุน	(ปีกรีด)		 4	 6	 8

หมายเหตุ		 1)	 ปัจจุบันสุทธิ	(NPV,	net	present	value)	อัตราส่วนระหว่าง	ผลตอบแทนตัวเงินลงทุน	(B/C	ratio,	
	 	 	 benefic	cost	ratio)	ผลตอบแทนภายใน	(IRR,	internal	rate	return)	ที่อัตราคิดลด	8%
	 	 2)		การประเมินโครงการใช้รายได้ทั้งจากน้ำยางและไม้ยางเมื่อโค่นก่อนปลูกแทน

ความคุ้มค่า
ขนาดของต้นยางที่เปิดกรีด	(ซม.)

>50	ซม. 45-50	ซม. <45	ซม.
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ปลูกยาง	 จะพิจารณายอมรับขนาดต้นกรีดที่ 	

NPV	 มีค่าเป็นบวก	 และปฏิเสธโครงการที่	 NPV	

ที่มีค่า เป็นลบ	 และเลือกขนาดลำต้นที่มีค่า	

NPV	 เป็นบวกสูงที่สุด	 อัตราผลส่วนระหว่างผล

ตอบแทนตัวเงินลงทุน	 (B/C	 ratio,	 benefit	

cost	 ratio)	 คือ	 สัดส่วนของรายได้ทั้งหมดต่อ

เงินลงทุน	พิจารณาเลือกโครงการที่มีค่ามากกว่า	

1	 ผลตอบแทนภายใน	 (IRR,	 internal	 rate	 of	

re turn) 	 เป็นการประเมินสวนยางโดยการ

พิจารณาอัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่ทำ

ให้กระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละปีตลอดอายุ

ยาง 	 เมื่ อคิด เป็นมูลค่ าปัจจุบันแล้ว เท่ ากับ

เงินสดเมื่อเริ่มต้นปลูกยาง	 และเลือกขนาดต้น

กรีดที่มี 	 IRR	 สูงที่สุด	 หากราคายางแผ่นดิบ	

60	 บาท/กก.	 พบว่า	 ไม่ควรกรีดยางต้นเล็ก

ขนาด	 45-50	 และน้อยกว่า	 45	 ซม.	 เพราะกว่า

จะคืนทุนได้ต้องใช้ เวลาไม่ต่ำกว่า 	 10	 และ	

12	 ปีกรีด	 (ตารางที่ 	 4) 	 และเมื่อราคายาง

ตั้งแต่	 80	 บาท/กก.	 ขึ้นไปพบว่า	 ต้นยางขนาด

เล็กกว่า	 45	 ซม.	 มีค่า	 NPV	 ติดลบค่า	 B/C	

ratio	 ต่ำกว่า	 1	 และ	 IRR	 ต่ำกว่า	 8%	 (อัตรา

ดอกเบี้ยคิดลด	 8%)	 อายุของการปลูกยาง	

18	 ปี	 ไม่คุ้มค่าในการปลูกสร้างสวนยาง	 ถึง

แม้ว่าจะเปิดกรีดเร็วขึ้น	 และมีรายได้เร็วกว่า

การกรีดยางต้นขนาด	 50	 ซม.	 ประมาณ	 1	 ปี	

ก็ตาม	 การกรีดต้นยางขนาด	 45-50	 ซม.	 พบว่า	

ราคายาง	 80	 บาท/กก.	 ขึ้นไปมีค่า	 NPV	 เป็น

บวก	 ค่า	 B/C	 ratio	 มากกว่า	 1	 และค่า	 IRR	

มากกว่า	 8%	 มีอายุของการปลูกยาง	 23	 ปี 	

ถือว่าคุ้มค่าการลงทุน	 แต่ยังไม่ให้ผลตอบแทน

สูงสุด	 เพราะระยะเวลาการคืนทุน	 7	 และ	 6	 ปี

เมื่อยางราคา	80	และ	100	บาทตามลำดับ	และ

เนื่องจากช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต	 16	ปี

กรีด 	 ทำให้มีช่วงเวลาที่ รายได้สุทธิ เพียง	 9	

และ	 10	 ปีกรีดเท่านั้น	 การกรีดยางต้นขนาด	

50	 ซม.	 มีค่า	NPV,	 B/C	 ratio	 และ	 IRR	สูงสุด

เมื่อเปรียบเทียบกับการกรีดยางต้นเล็กอายุ

โครงการ	 27	 ปี	 และมีระยะเวลาการคืนทุนสั้น

เพียง	 5	 และ	 4	 ปี	 เมื่อยางราคา	 80	 และ	 100	

บาท	 ตามลำดับ	 (ตารางที่	 4)	 หรืออีกทางหนึ่ง

เกษตรกรมีรายได้สุทธิจากการเก็บเกี่ยวนาน

ถึง	15-16	ปี

สรุป
	 ความเสียหายจากการกรีดยางต้นเล็ก

	 1)	 กรีดต้นยางต้นเล็กได้ผลผลิตน้ำยาง

น้อยกว่าต้นขนาด	 50	 ซม.	 ประมาณ	 25-60	

เปอร์เซ็นต์	 และการกรีดยางต้นเล็กร่วมกับการ

กรีดถี่	 กรีดหนึ่งในสามของลำต้น	 กรีดสามวัน

หยุดหนึ่ งวัน	 ยิ่ งทำให้ผลผลิตลดลง	 40-60	

เปอร์เซ็นต์

	 2)	 ผลผลิตน้ำยางจากต้นขนาด	 50	 ซม.	

ถึงแม้เปิดกรีดช้า	 1	 ปี	 ได้ผลผลิตสะสมพอๆ	

กับเปิดกรีดต้นยางขนาดลำต้นเล็กที่ เปิดกรีด

ก่อน	 1	 ปี	 หรือผลผลิตของการกรีดยาง	 2	 ปี	

จากต้นยางขนาดลำต้นเล็ก	 ได้ผลผลิตพอๆ	 กับ

การกรีดยางต้นขนาด	50	ซม.	ที่กรีดเพียง	1	ปี

	 3)	 การเปิดกรีดต้นยางขนาดเล็กทำให้

ผลผลิตตลอดวงจรชีวิตของต้นยางลดลง	 25-59	

เปอร์เซ็นต์

	 4)	 การกรีดยางต้นเล็กมีผลกระทบต่อ

การเจริญเติบโตของต้นยาง	ทำให้ต้นยางมีอัตรา

การเจริญเติบโตต่ำ	 และผลผลิตไม้ยางน้อยกว่า	

28-60	 เปอร์เซ็นต์	 เมื่อเปรียบเทียบกับต้นขนาด	

50	ซม.

	 5)	 หากเกษตรกรกรีดยางต้นเล็กจะทำ

ว. ยางพารา 33 (4), 2555
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ให้รายได้ลดลงประมาณ	 274,500-522,400	

บาท/ไร่/วงรอบชีวิต

คำขอบคุณ
	 งานวิจัยนี้เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ของ

สถาบันวิจัยยางศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา	 ศูนย์

วิจัยยางสุราษฏร์ธานี	 ศูนย์วิจัยยางสงขลา	 ศูนย์

วิจัยยางหนองคาย	และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์	 รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ	 ใน

กรมวิชาการเกษตร	 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์

การทำสวนยาง	 และเกษตรกรเจ้าของสวนยาง

ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยดังกล่าว	 และช่วยให้งาน

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 สถาบันวิจัยยางขอขอบคุณ

ผู้เกี่ยวข้องที่ไม่อาจกล่าวนามได้ในโอกาสนี้ด้วย

เอกสารอ้างอิง
พิศมัย	 	 จันทุมา.	 2551.	 ผลกระทบต่อผลผลิต

	 เมื่ อ เปิดกรีดต้นยางที่มีขนาดต่ำกว่า

	 มาตรฐาน.ว. ยางพารา29	(2)	:	32-47.	

สถาบันวิจัยยาง.	 2553.	 ข้อมูลวิชาการยางพารา	

	 2553.	สถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร	

	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
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	 เติบโตของยางพาราในเขตแห้งแล้ง.	 ว. 

 ยางพารา13(1):	12-30.

อารักษ์	 จันทุมา,	 จิรากร	 โกสัยเสวี,	 ปราโมทย์	

	 สุวรรณมงคล,	 สมเจตน์	 ประทุมมินทร์,	

	 เสมอ	สมนาค	และประเทือง	ดลกิจ.	2530.	
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 ยางพารา 8	(2):	71-79.
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ความเสียหายจากการกรีดยางต้นเล็ก





สรุปสถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 3 
และแนวโน้มในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2555

ว. ยางพารา 33 (4) : 35-39 (2555)

เยี่ยม ถาวโรฤทธิ์
บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ	จำกัด	

1. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกโดยรวม
ไตรมาสที่ 3 และแนวโน้มในไตรมาสที่ 4 
ของปี พ.ศ. 2555
	 รายงานล่าสุดเมื่อวันที่	 10	 ตุลาคมที่ผ่าน

มา	กองทุนการเงินระหว่างประเทศ	 (IMF)	 กล่าว

ว่า	 การชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก

ในช่วงที่ผ่านมายังคงส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ

ด้านการเงินของโลกในไตรมาสที่	 3	 ของปีนี้	 และ

คาดว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก

จะลดลงจากร้อยละ	 3.5	 ที่พยากรณ์เมื่อเดือน

กรกฎาคมที่ผ่านมาไปอยู่ที่ระดับร้อยละ	 3.3	

สำหรับปีนี้

		 อย่างไรก็ตาม	 IMF	 เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจ

โลกจะฟื้นตัวขึ้นไปอยู่ที่ระดับร้อยละ	 3.6	 ในปี	

พ.ศ.	 2556	 จากการคาดว่าประเทศสมาชิกของ

กลุ่มสหภาพยุโรป	 (Eurozone)	 เช่น	 กรีซ	 สเปน	

สามารถดำเนินการแก้ ไขปัญหาหนี้สินของ

ประเทศภายใต้ความร่วมมือและการช่วยเหลือ

อย่างจริงจังของประเทศสมาชิกที่ยังมีความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

สามารถลดรายจ่ายภาครัฐและเพิ่มการเก็บภาษี	

และประเทศจีนสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน

ประเทศให้ฟื้นตัวจากการชะลอตัวในปีนี้ได้

	 สำหรับเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นยังคง

ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวในไตรมาส

ที่	 3	 และ	 4	 เนื่องจากค่าเงินเยนที่แข็ง	 (ระดับ	

80	 เยนต่อเหรียญสหรัฐ)	 ทำให้เป็นอุปสรรคต่อ

การส่งออก	 รวมทั้งการบริโภคภายในประเทศ

ที่ยังไม่กระเตื้องขึ้น	 ในขณะที่ประเทศอินเดีย

ยังคงประสบกับภาวะเงินเฟ้อ	 และอัตราดอกเบี้ย

ที่อยู่ในระดับสูง

	 ส่วนประเทศที่ผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการ

ส่งออก	 รวมทั้งประเทศไทย	ต่างพากันประสบกับ

ภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายแก่ผลผลิต

ทางการเกษตร	 ราคาผลผลิตทางการเกษตร

ตกต่ำ	 ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง

ขึ้น	 มีการซื้อขายเก็งกำไรในตลาดซื้อขายล่วง

หน้า	 (Future	 Markets)	 จนทำให้ราคาสินค้า

เกษตรมีความผันผวนอย่างรุนแรง	 รวมทั้ ง

ราคายางพาราด้วย	 และนำไปสู่การแทรกแซง

ด้านการตลาดของรัฐบาล	 ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ

เกษตรกรในระยะยาว	 เนื่องจากไม่มีการแก้ไข

ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น	 และการควบคุม

การขยายพื้นที่ปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ

	 อย่างไรก็ตาม	 สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

โดยภาพรวมเริ่มมีเสถียรภาพขึ้นตั้งแต่เดือน
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ภาพที่ 1 ราคายางพาราไทยปี พ.ศ.2554-2555

ที่มา:	บริษัท	ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ	จำกัด

พฤศจิกายนที่ผ่านมา	 หลังจากนายบาราค	

โอบามา	 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี

ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกสมัยหนึ่ง	 เมื่อวันที่	 6	

พฤศจิกายนที่ผ่านมา	 ทำให้นักลงทุนเห็นความ

ต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจ

ของผู้นำเศรษฐกิจโลก	 ราคาหุ้น	 สินค้าโภคภัณฑ์

ซื้อขายล่วงหน้า	 การลงทุน	 การบริโภคโดย

รวมเริ่มฟื้นตัวขึ้น	 ในขณะที่ผู้นำสหภาพยุโรป

ก็พยายามแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มอย่าง

ต่อเนื่อง	 จึงคาดว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมในปี	

พ.ศ.	2556	จะดีขึ้นจากปีนี้

	 นอกจากนี้	 การเปลี่ยนผ่านอำนาจของ

เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยเมื่อวันที	่ 15	พฤศจิกายนที่ผ่านมา	

และการที่ประเทศญี่ปุ่นได้ผู้นำพรรคอนุรักษ์

นิยมกลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง	 เมื่อวันที่	 16	

ธันวาคมที่ผ่านมา	 สามารถสร้างความเชื่อมั่น

แก่นักลงทุนได้ระดับหนึ่งว่าค่าเงินเยนจะมีโอกาส

อ่อนตัวลงในปีหน้า

	 ดังนั้น	 จึงคาดว่าเศรษฐกิจของโลกในปี	

พ.ศ.	 2556	 จะค่อยๆ	ฟื้นตัวอย่างช้าๆ	 ซึ่งจะเป็น

ผลดีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และราคายาง

พาราด้วย

2. สถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาส
ที่ 3 ของปี พ.ศ. 2555
	 สาเหตุที่ราคายางพาราปรับตัวลดลงอย่าง

ต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมถึงระดับต่ำสุด

เมื่อวันที่	15	สิงหาคมเนื่องจาก

	 2.1	 ตัวเลขอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนชะลอตัวใน

ไตรมาสที่	 2	 ในขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ว. ยางพารา 33 (4), 2555
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ของกลุ่มสหภาพยุโรปติดลบ	 ทำให้การบริโภค

โดยรวมของโลกลดลงไปด้วย	แต่เป็นที่น่าสังเกต

ว่ายอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศสหรัฐอเมริกา	

จีน	 และญี่ปุ่น	 เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่	 3	 เมื่อเทียบ

กับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา

	 2.2	 ผลผลิตและสต็อกยางพาราของโลก

ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	 2.12	

และ	 5.37	 ในขณะที่ความต้องการใช้ยางพารา

เพิ่มขึ้นร้อยละ	 1.11	 เท่านั้น	 จากการรายงาน

ของ	LMC

	 2.3	 ราคาซื้อขายยางพาราในตลาดกรุง

โตเกียวปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจาก

นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจโลก	 จึงมีการเทขายสัญญาจำนวนมาก	

ส่งผลทำให้ราคายางพาราในตลาดส่งมอบจริง

ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วไปด้วย

	 ดังนั้น	สภาความร่วมมือไตรภาคียางพารา	

(International	 Tripartite	 Rubber	 Council:	

ITRC)	 จึงประกาศจะลดการส่งออกยางพารา

ของไทย	 อินโดนีเซีย	 และมาเลเซีย	 ปริมาณ	

300,000	 ตัน	 ในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้	 ถึงเดือน

มีนาคมปีหน้า	 และจะเร่งโค่นต้นยางเก่าจำนวน	

625,000	ไร่	เพื่อลดผลผลิต	150,000	ตัน	

	 นอกจากนี้ 	 ธนาคารกลางของยุโรปได้

ประกาศเมื่อวันที่	 6	 กันยายนที่จะซื้อพันธบัตร

ของประเทศสมาชิกที่มีปัญหาหนี้สาธารณะ	 โดย

เฉพาะประเทศกรีซ	 และในวันที่	 12	 กันยายน

ศาลรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมันรับรองให้

รัฐบาลประเทศเยอรมันจ่ายเงินของประเทศเพื่อ

ไปช่วยเหลือในกองทุนช่วยเหลือถาวร	 (Euro-

zone	Permanent	Rescue	Fund)	และธนาคาร

กลางประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเพิ่ม

อุปทานเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 (QE3)	

ในวันที่	13	กันยายนเดียวกัน

	 จากมาตรการที่	 ITRC	 ดำเนินการและ

ความพยายามของประเทศผู้นำเศรษฐกิจโลก

ข้างต้น	ได้ส่งผลทำให้ราคายางแผ่นดิบชั้น	3	หยุด

การปรับตัวลดลง	 จากระดับเฉลี่ย	 81.80	 บาท/

กิโลกรัม	 ในเดือนสิงหาคมและเริ่มฟื้นตัวขึ้น	 โดย

ราคายางแผ่นดิบชั้น	 3	 อยู่ที่ระดับเฉลี่ย	 83.06	

บาท/กิโลกรัม	ในเดือนกันยายน

3. สถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาส
ที่ 4 ของปี พ.ศ. 2555
	 อย่างไรก็ตาม	 ราคายางพาราในเดือน

ตุลาคมยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดย

ราคายางแผ่นดิบชั้น	 3	 อยู่ที่ระดับ	 86.48	 บาท/

กิโลกรัม	 ก่อนที่จะอ่อนตัวลงในเดือนพฤศจิกายน	

เนื่องจากเงินเยนแข็งค่าขึ้น	 และรายงานตัวเลข

เศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นในไตรมาสที่	 3	 ติดลบ

ร้อยละ	 3.5	 ในเวลาเดียวกันนักลงทุนพากันเท

ขายหุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางพารา

จำนวนมากก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ

อเมริกาวันที่	6	พฤศจิกายนที่ผ่านมา

	 หลังจากทราบเลือกตั้งประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกาวันที่	 6	 พฤศจิกายนได้เกิดข้อขัด

แย้งระหว่างพรรค	Democrat	 กับ	 Republican	

เกี่ยวกับนโยบายการปรับลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ

และการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น	 (Fiscal	 Cliff)	 ซึ่ง

ยังยืดเยื้อมาจนถึงปลายเดือนธันวาคมในขณะนี้	

ด้วยเหตุดังกล่าว	 ราคาหุ้นในตลาดกรุงนิวยอร์ค

ไม่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง	 เนื่องจากนักลงทุนยัง

ไม่มั่นใจว่าปัญหาระหว่างสองพรรคการเมืองจะ

สามารถหาข้อยุติก่อนสิ้นปีนี้

	 อย่างไรก็ตาม	 ราคายางแผ่นดิบชั้น	 3	 ใน

เดือนธันวาคมนี้	 คาดว่า	 จะทรงตัวอยู่ในระดับ

ว. ยางพารา 33 (4), 2555
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สรุปสถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 3 และแนวโน้มในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2555

ที่ไม่ต่ำกว่า	 80	บาท/กิโลกรัม	 เนื่องเงินเยนอ่อน

ตัวลงและมีเสถียรภาพในระดับหนึ่ง	 กอปรกับผล

ผลิตยางพาราในภาคใต้ของประเทศไทยและภาค

เหนือของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียออก

สู่ตลาดน้อยเนื่องจากเป็นฤดูฝน	 อีกทั้งประเทศ

จีนได้ประกาศลดภาษีการนำเข้ายางแผ่นรมควัน

จาก	1,600	หยวนต่อตัน	เป็น	1,200	หยวนต่อตัน	

และยางแท่งจาก	2,000	หยวนต่อตัน	 เป็น	1,200	

หยวนต่อตัน	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 1	มกราคม	

ปีหน้า
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ประกาศเตือนภัย
“ผลเสียของการกรีดยางต้นเล็ก”

ฉบับที่ 1  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555

	 ปัจจุบันเจ้าของสวนยางในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	 และภาคเหนือ	 ส่วนใหญ่ยึดอายุต้น

ยางเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเปิดกรีดต้นยาง	

โดยยึดว่ากรีดยางได้	ถ้าต้นยางอายุ	7	ปี	โดยไม่ได้

พิจารณาจากขนาดของต้น	 และจำนวนต้นที่มี

ขนาดกรีดได้	 ประกอบในการตัดสินใจเปิดกรีด

ต้นยาง	 นอกจากนี้	 ราคายางที่อยู่ในระดับที่สูง

ถึง	 100	 บาทต่อกิโลกรัม	 ก็ เป็นเหตุจูงใจให้

เจ้าของสวนยางและคนกรีดยางมักใช้ เป็น

ข้ออ้างในการรีบเปิดกรีดยาง	 ทั้งๆ	 ที่ต้นยางยัง

มีขนาดเล็กเพียง	 35-40	 เซนติเมตร	 แต่ในความ

เป็นจริ งแล้วไม่ว่ าราคายางจะแพงหรือถูก	

เจ้าของสวนก็เลือกเปิดกรีดยางอยู่ดี 	 โดยอ้าง

ว่าไม่มีรายได้มาหลายปีแล้ว	 และมีความจำเป็น

ต้องใช้เงิน

	 หรือ	 บางสวนอาจยังขาดความรู้ในเรื่อง

ของการกรีดยาง	จึงเชื่อคำแนะนำ	หรือดูจากสวน

ข้างเคียงว่าเขากรีดได้แล้ว	ก็เลยกรีดตาม

    แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า การกรีดยาง

ต้น เล็ กมีผลเสียต่อท่ านมากมายหลาย

ประการ ไม่ว่าจะเป็น

	 -	 การกรีดยางต้นเล็ก	 ได้ผลผลิตยางน้อย

กว่าต้นยางขนาด	 50	 เซนติเมตร	 ประมาณ	 25-

60%		หรือผลผลิตจากการกรีดต้นเล็ก	2	ปี	 เทียบ

เท่ากับผลผลิตจากกรีดต้นยางที่ได้ขนาด	 50	

เซนติเมตร	1	ปี

	 -	 การกรีดยางต้นเล็กมีผลกระทบต่อการ

เจริญเติบโตของต้นยาง	ทำให้ต้นยางโตช้าลง	ถ้า

หากโค่นต้นยางหลังจากกรีดไม่ได้แล้ว	 จะได้ผล

ผลิตไม้ยางลดลง	 28-60%	 	 ไม้ยางไม่ได้ขนาด	

ทำให้ขายไม้ไม่ได้ราคา

	 -	 การกรีดยางต้นเล็ก	ต้นยางมีเปลือกบาง	

ถ้าคนกรีดไม่ชำนาญ	 ทำให้กรีดบาดเข้าเนื้อไม้	

หน้ากรีดยางเสียหายได้ง่าย	และไม่สามารถย้อน

กลับมากรีดได้อีก	

	 - 	 ถ้าหากเจ้าของสวนกรีดยางต้นเล็ก	

ร่วมกับการกรีดถี่	 หรือกรีดสามวันหยุดหนึ่งวัน	

ยิ่งทำให้เปลือกยางหมดเร็ว	เปลือกใหม่งอกไม่ทัน	

เจ้าของสวนก็ต้องโค่นยางเร็วขึ้น	 แทนที่จะกรีด

ยางได้นาน	20	ปี	อาจเหลือเพียง		10	ปี	หรือ	น้อย

กว่า	 10	 ปี	 ก็ต้องโค่นแล้วปลูกใหม่	 ซึ่งไม่คุ้มค่า

กับการลงทุนและเสียเวลา	ต้องรอเวลาปลูกใหม่

อีก	7	ปี

	 -	 ปัญหาอื่นๆ	 เช่น	 มีต้นยางเปลือกแห้ง	

หรือกรีดแล้วไม่มีน้ำยาง	เพิ่มขึ้นทุกปี

	 การที่ต้นยางของท่านจะโตได้ขนาดช้า

หรือเร็ว	 ก็ขึ้นกับท่านเจ้าของสวนเองด้วย	ถ้าท่าน

ดูแลรักษาสวนยาง	กำจัดวัชพืช	 ใส่ปุ๋ยบำรุงอย่าง

เหมาะสมในช่วงต้นยางเล็ก	 ต้นยางของท่านก็

จะโตดีและมีขนาดสม่ำเสมอ

ว. ยางพารา 33 (4) : 40-52 (2555)
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 อย่าลืม !  ต้นยางที่ ได้ขนาดเปิดกรีด	

ต้นยางของท่านควรมีขนาดรอบต้น	50	เซนติเมตร	

(ที่ความสูงต้น	 150	 เซนติเมตร)	 ประมาณครึ่ง

สวนขึ้นไป	 หรือ	 ต้นยางมีขนาดรอบต้น	 45	

เซนติ เมตร	 (ที่ ระดับ	 150	 เซนติ เมตร)	 ก็ได้ 	

แต่ ในสวนท่านต้องมีต้นยางที่ ได้ขนาด	 45	

เซนติเมตร	มากกว่า	80%	ของทั้งสวน

	 ประกาศ	ณ	วันที่	27	มิถุนายน	พ.ศ.	2555
สถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

เตือนภัยสวนยาง
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ประกาศเตือนภัย 
“ระวังปุ๋ยปลอม” 

(ปุ๋ยจริง ปุ๋ยปลอม เลือกซื้ออย่างไร
ไม่ถูกหลอก)

ฉบับที่ 1  ลงวันที่  4  กรกฎาคม 2555

	 ตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมา	 ชาวสวนยาง

ส่วนใหญ่เริ่มกรีดยางและขายผลผลิตกันแล้ว	

แต่ก็อย่าลืมใส่ปุ๋ยให้ต้นยางด้วย	 ถึงแม้หลายคน

จะบ่นว่าปุ๋ยมีราคาแพง	 เพราะอย่างไรต้นยาง

ก็ยังต้องการธาตุอาหารไปช่วยบำรุงต้นยางใน

การเจริญเติบโต	 และชดเชยกับการสูญเสีย

น้ำยางที่ถูกกรีดออกไป	

		 โดยปกติแล้ว	 สถาบันวิจัยยาง	 กรมวิชา

การเกษตร	 จะแนะนำให้ใส่ปุ๋ยต้นยางปีละ	 2	

ครั้ง	 คือ	 ช่วงต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน	แต่ก็ควร

หลีกเลี่ยงการใส่ปุ๋ยถ้ามีฝนตกมากเกินไป	 และ

ตกติดต่อกันหลายวัน	 เพื่อป้องกันการสูญเสีย

ปุ๋ยจากการชะล้างของน้ำฝน	 การใส่ปุ๋ยต้นยาง

อย่างคุ้มค่า	 จึงควรใส่ให้ถูกสูตร	 ถูกเวลา	 ถูกวิธี	

คือ	 ใส่ให้ถูกตามสูตร	 ปริมาณปุ๋ยตามอายุของ

ต้นยาง	 ใส่ปุ๋ยบริ เวณทรงพุ่มของต้นยางที่มี

รากฝอยหนาแน่น	 ใส่ปุ๋ยขณะที่ดินมีความชื้น

พอประมาณ	

	 สวนยางหลายสวนมีผู้นำปุ๋ยมาเสนอขาย	

หลากหลายรูปแบบ	ทั้งปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยจริง	 และ

ปุ๋ยปลอม	 เจ้าของสวนบางสวนไม่รู้จะเลือกซื้อ

อย่างไร	บางทีก็ถูกหลอกให้ซื้อปุ๋ยปลอม	หรือ	ปุ๋ย

ไม่ได้คุณภาพ	 ทำให้เสียทั้งเงิน	 เสียทั้งเวลา	

ต้นยางก็ไม่ได้ธาตุอาหารอย่างเพียงพอด้วย

	 เจ้าของสวนหลายคนอาจสงสัย	 “ปุ๋ย

ปลอม” เป็นอย่างไร ??? ปุ๋ยปลอม	แบ่งออก

เป็น

	 1.	 ปุ๋ยคุณภาพต่ำ	 โดยปลอมแปลงถุงปุ๋ย	

ใช้ตราที่อยู่ในความนิยม	ปลอมสูตรปุ๋ยด้วยการ

พิมพ์ที่ข้างกระสอบเป็นปุ๋ยสูตรสูง	 หรือ	 เลียน

แบบสีปุ๋ยสูตรสูงที่อยู่ในความนิยม

	 2.		 น้ำหนักไม่ครบตามที่ระบุเอาไว้ข้าง

กระสอบ

	 3.		 ใช้วัสดุคล้ายคลึงกับปุ๋ยเข้าเป็นส่วน

ผสม	

แล้วควรเลือกซื้อปุ๋ยอย่างไรจึงจะไม่ถูกหลอก

	 การเลือกซื้อปุ๋ยเคมี	 เจ้าของสวนควรดู

สูตรปุ๋ยที่ด้านบนของกระสอบด้านหน้าว่ามีสูตร

ปุ๋ยถูกต้อง	 และด้านข้างกระสอบมีการแสดง	

เลขที่ใบอนุญาต	 ซึ่งกรมวิชาการเกษตรออกให้	

และสุดท้ายคือมีชื่อ	 ที่อยู่ของผู้ผลิตที่ด้านหลัง

ของกระสอบปุ๋ย	
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เตือนภัยสวนยาง

	 และที่สำคัญ	 เจ้าของสวนยางทุกท่าน

อย่าได้หลงเชื่อพ่อค้าเร่ขายปุ๋ยที่ไม่ได้มาตรฐาน	

และแนะนำวิธีการใส่ปุ๋ยที่ผิด	 เพราะนอกจาก

ทำให้เสียเงินแล้วยังเป็นโทษเพราะสวนยาง

ของท่านอาจเสียหาย	 รวมถึงผลผลิตน้ำยาง

ของท่านอาจลดลงด้วย

	 ประกาศ	ณ	วันที่	4		กรกฎาคม	พ.ศ.	2555
สถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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	 เนื่องจากในเดือนกรกฎาคมนี้	 	 เป็นช่วง

ที่มีฝนที่ตกชุกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ 	 ทั้ งใน

ภาคใต้	ภาคตะวันออก	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

และภาคเหนือ	 จนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแพร่

ระบาดของโรคใบร่วงไฟทอปโทร่าในสวนยาง	

ซึ่ งสามารถแพร่ระบาดโดยลมและฝน	 และ

ระบาดได้ดีในสภาพอากาศที่เย็น	 ฝนตกชุก	 และ

มีความชื้นสูง	 โรคใบร่วงไฟทอปโทร่านี้จะทำ

ความเสียหายแก่ต้นยาง	 ทั้งยางเล็กและยาง

ใหญ่	 โดยเข้าทำลายได้ทั้ง	 ใบ	 ก้านใบ	 กิ่งแขนง

สีเขียว	 และฝักยาง	 ทำให้เกิดใบร่วง	 ต้นยาง

ชะงักการเจริญเติบโต	 ผลผลิตยางลดลงร้อยละ	

30-50	 โดยที่ระดับความรุนแรงของโรคจะมาก

หรือน้อยแตกต่างกันไปตามพื้นที่ปลูกยาง		

และจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพของสวนยาง	 สภาวะอากาศของพื้นที่นั้นๆ		

และถ้าหากในสวนยางเกิดอาการใบร่วงแล้ว	

เจ้าของสวนยางยังคงกรีดยางต่อไป	 ขณะหน้า

กรีดยางยังไม่แห้ง	 	 อาจทำให้เชื้อราไฟทอปโทร่า

เข้าทำลายหน้ากรีดยาง	 จนทำให้เกิดโรคเส้นดำ

ได้	 ดังนั้น	 ในช่วงที่มีฝนตกชุกต่อเนื่อง	 ขอให้

เจ้าของสวนยางหมั่นสังเกตต้นยางในสวน	 หาก

พบว่า	มีใบร่วงในสวนยางเป็นบริเวณกว้างในช่วง

ฝนตกชุกนี้	 ให้เจ้าของสวนสังเกตที่ก้านใบ	 จะ

มีรอยแผลช้ำสีน้ำตาลเข้มถึงดำตามความยาว

ของก้านใบ	 บริเวณแผลจะมีหยดน้ำยางเล็กๆ	

เกาะติดอยู่	 เมื่อนำใบยางที่เป็นโรคสะบัดไปมา

เบาๆ	 ใบย่อยจะหลุดทันที	 ทั้งที่ยังเขียวสดอยู่	

นอกจากนี้	 เชื้อรายังอาจเข้าทำลายฝักยางได้

ทุกระยะ	 ทำให้ฝักเน่า	 ถ้าความชื้นในอากาศสูง

จะพบเชื้อราสีขาวเจริญปกคลุมฝัก	 และฝักที่

ถูกทำลายจะเน่าดำค้างอยู่บนต้น	 ไม่แตกและ

ร่วงหล่นตามธรรมชาติ	 กลายเป็นแหล่งเพาะ

เชื้อในปีถัดไป

	 วิธีป้องกันกำจัด	 เจ้าของสวนยางควร

ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางให้ต้นสมบูรณ์	 แข็งแรง	 เพื่อ

ต้านทานโรค	 และควรจำกัดวัชพืช	 ตัดแต่งกิ่ง

ยางให้โปร่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก	 เป็น

การลดความชื้นในสวนยาง	 สำหรับสวนยางที่

ปลูกพันธุ์	 อาร์อาร์ไอเอ็ม	 (RRIM)	 600	 อาจพบ

โรคนี้ได้ง่ายกว่าพันธุ์อื่น	 เนื่องจากพันธุ์	 อาร์อาร์

ไอเอ็ม	 600	 เป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคใบร่วง

ไฟทอปโทร่านี้		

	 หากพบการระบาดกับต้นยางที่มีอายุน้อย

กว่า	 2	 ปี	 แนะนำให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมี	 เมทา

แลกซิล	 (metalaxyl)	 หรือ	 ฟอสเอทธิล	 อลูมินั่ม	

ว. ยางพารา 33 (4), 2555

ประกาศเตือนภัย
“ฝนตกชุก....ระวังโรคใบร่วง

ไฟทอปโทร่า”
ฉบับที่ 1  ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
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(fosetyl-Al)	 ที่มีชื่อทางการค้าว่า	 “อาลีเอท”	

ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง	 อัตรา	 40	 กรัมต่อน้ำ	 20	

ลิตร 	 โดยฉีดพ่นพุ่มใบยาง	 เมื่ อ เริ่มพบการ

ระบาดทุก	7	วัน	จนกว่าจะหายจากโรค	

	 ต้นยางใหญ่ที่ เป็นโรครุนแรงจนใบร่วง

หมดทั้งต้น	 ให้หยุดกรีดยาง	 และใส่ปุ๋ยบำรุง

จนกว่าต้นยางจะผลิใบใหม่และเจริญเป็นใบแก่

ที่สมบูรณ์

 

ประกาศ	ณ	วันที่	11	กรกฎาคม	พ.ศ.	2555
สถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เตือนภัยสวนยาง
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ว. ยางพารา 33 (4), 2555

ประกาศเตือนภัย
“ระวังผลกระทบจากพายุโซนร้อน

วีเซนเต”
ฉบับที่ 1  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

	 จากการประกาศเตือนภัยเรื่อง	 “พายุโซน

ร้อน	วีเซนเต	(VICENTE)”		ของกรมอุตุนิยมวิทยา	

ฉบับที่	 6	 ลงวันที่	 23	 กรกฎาคม	 2555	 กล่าวว่า	

“เมื่อเวลา	16.00	น.	ของวันที่	23	กรกฎาคม	2555		

พายุโซนร้อน	 “วีเซนเต”	 (VICENTE)	 ได้ทวีกำลัง

แรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น	 ...	 และจะขึ้นฝั่งประเทศ

เวียดนามตอนบนในวันที่	25	กรกฎาคม	2555	นี้”			

ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะส่งผลทำให้ประเทศไทย

มีฝนเพิ่มมากขึ้น	 และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

บางแห่ง	ดังนี้คือ	

	 •	 ในช่วงวันที่	 24	 -	 26	 กรกฎาคม	 2555	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 บริเวณจังหวัดเลย	

หนองคาย	 บึงกาฬ	 หนองบัวลำภู 	 อุดรธานี 	

สกลนคร	และนครพนม

	 •	 ในช่วงวันที่	 24	 -	 27	 กรกฎาคม	 2555	

ภาคเหนือ	 บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เชียงใหม่	

เชียงราย	 น่าน	 พะเยา	 ลำปาง	 ลำพูน	 แพร่ 	

อุตรดิตถ์	ตาก	และเพชรบูรณ์

	 •	 ในช่วงวันที่	 25	 -	 27	 กรกฎาคม	 2555	

ภาคตะวันออก	บริเวณจังหวัดจันทบุรี	ตราด	และ

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก	 บริเวณจังหวัดระนอง	 และ	

พังงา

			 สถาบันวิจัยยางจึงขอแจ้งเตือนให้เจ้าของ

สวนยาง	 ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสวนยาง	

อันเนื่องมาจากฝนตกหนัก	 ซึ่งอาจทำให้น้ำท่วม

ขังในสวนยางได้	 ในพื้นที่ลุ่ม	 เจ้าของสวนยาง

ควรมีการเตรียมทำทางระบายน้ำ	 เพื่อลดผล

กระทบจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน	 และไม่ควร

กรีดยางในขณะที่ต้นยางยังเปียกอยู่	 เพราะอาจ

เป็นสาเหตุทำให้ เกิดโรคเส้นดำ	 ทำให้หน้า

กรีดเน่าเสียหายได้

ประกาศ	ณ	วันที่	24	กรกฎาคม	พ.ศ.	2555
สถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เตือนภัยสวนยาง

ประกาศเตือนภัย
“ซื้อยางชำถุง...ถูกต้องตามพันธุ์ 
และได้คุณภาพตามมาตรฐาน”

ฉบับที่ 1  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

	 มีเจ้าของสวนหลายท่านสอบถามมายัง

สถาบันวิจัยยางว่า	 ถ้าจะปลูกยางจะทราบได้

อย่างไรว่าพันธุ์ยางที่ซื้อมานั้น	 เป็นยางพันธุ์ดี		

ถูกต้องตามพันธุ์ 	 และมีคุณภาพได้มาตรฐาน		

สถาบันวิจัยยางจึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้ง

เตือนให้ผู้ที่สนใจจะปลูกยางและกำลังหาซื้อ

พันธุ์ยางเพื่อนำไปปลูก	 ใช้ข้อสังเกตเหล่านี้เป็น

แนวทางในการซื้อพันธุ์ยาง		ดังนี้

								 1)	 หากท่านต้องการซื้อยางชำถุง	 ท่าน

สามารถซื้อได้จากแปลงขยายพันธุ์ยางทั่วไป

ที่จำหน่ายยางชำถุง	แต่ขอให้ท่านสอบถาม

และขอดูใบอนุญาตขยายพันธุ์ต้นยางเพื่อ

การค้า ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง 

พ.ศ. 2542 จากแปลงขยายพันธุ์ยางนั้นก่อน 

เพราะแปลงขยายพันธุ์ยางที่ได้รับใบอนุญาต

ขยายพันธุ์ยางเพื่อการค้านั้น	 จะต้องผ่านการ

ตรวจสอบความถู กต้ อ งของพันธุ์ ย า งจาก

เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยยาง	 และสถาบันวิจัยยาง

ก่อน	 ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่าจะได้พันธุ์ยาง

ที่ถูกต้องตามคำแนะนำ

	 2)	 ต้นยางชำถุงที่ได้มาตรฐานสำหรับนำ

ไปปลูก	 ควรเป็นต้นยางที่มีการติดตาที่สมบูรณ์	

ตาที่แตกออกมามีการเจริญเติบโตในถุงพลาสติก

และมีขนาดตั้งแต่	 1	 ฉัตรแก่	 ขึ้นไป	 เมื่อวัดความ

ยาวของฉัตรจากรอยแตกตาถึงปลายยอด	ควรมี

ความยาวประมาณ	25	เซนติเมตรขึ้นไป

	 3) 	 ดินที่ ใช้บรรจุยางชำถุ ง 	 จะต้องมี

ลักษณะค่อนข้างเหนียว	 เวลาขนย้ายยางชำถุง

ดินไม่แตกง่าย	 มีดินบรรจุอยู่ในถุงไม่น้อยกว่า	

10	นิ้ว

	 4)	 ต้นยางชำถุงต้องไม่มีโรค	 แมลง	 หรือ

ไม่มีวัชพืชขึ้นในถุง	

	 อย่างไรก็ตาม	 ถึงแม้ท่านจะสามารถหา

ซื้อยางชำถุงที่ได้คุณภาพแล้ว	 แต่การที่จะปลูก

ยางให้ประสบผลสำเร็ จ 	 เจ้ าของสวนควร

เตรียมพื้นที่ปลูกยาง	 รวมทั้งดูแลรักษาและใส่

ปุ๋ยให้เหมาะสมกับต้นยางด้วย		

ประกาศ	ณ	วันที่	24	กรกฎาคม	พ.ศ.	2555
สถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ว. ยางพารา 33 (4), 2555

ประกาศเตือนภัย
“ฝนตกชุก....ระวังโรคใบร่วง

ไฟทอปโทร่า”
ฉบับที่ 2  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

	 เนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคม	–	กันยายน	เป็น

ช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่น	 และต่อเนื่องในหลาย

พื้นที่ 	 โดยเฉพาะในแถบภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	 ซึ่งทำให้สวนยางทั้งยางเล็กและยางที่

เปิดกรีดแล้วมีความชื้นสูง	 เกิดโรคใบร่วงไฟทอป

โทร่าได้ง่าย

	 การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงไฟทอปโทร่า

นี้	สามารถแพร่ระบาดโดยลมและฝน	และระบาด

ได้ดีในสภาพอากาศเย็น	 ฝนตกชุก	 และมีความ

ชื้นสูง	ทำความเสียหายแก่ต้นยางทั้งยางเล็กและ

ยางใหญ่		โดยเข้าทำลายได้ทั้งฝักยาง		ใบ		ก้านใบ		

กิ่งแขนงสีเขียว	 ทำให้เกิดใบร่วง	 ต้นยางชะงัก

การเจริญเติบโต	ผลผลิตยางลดลงร้อยละ	30	-	50			

	 สถาบันวิจัยยางขอแจ้งเตือนเกษตรกร	

ในช่วงที่ฝนตกชุกนี้ 	 โดยเฉพาะในเขตจังหวัด	

หนอ งคาย 	 บึ ง ก าฬ 	 นค รพนม 	 สกลนค ร	

มุกดาหาร	 ร้อยเอ็ด	 และอุบลราชธานี	 ที่ปลูกยาง

พันธุ์	 อาร์อาร์ไอเอ็ม	 (RRIM)	 600	 ให้ระวังการ

แพร่ระบาดของโรคใบร่วงไฟทอปโทร่า	 ในช่วง

ที่มีฝนตกชุกต่อเนื่อง	 โดยขอให้เจ้าของสวน

หมั่นสังเกตต้นยางในสวนยาง	 ถ้าหากพบว่ามี

ใบร่วงในสวนยางเป็นบริเวณกว้างในช่วงฝนตก

ชุกนี้	ให้เจ้าของสวนสังเกตที่ก้านใบ	จะมีรอยแผล

ช้ำสีน้ำตาลเข้มถึงดำตามความยาวของก้านใบ	

บริเวณแผลจะมีหยดน้ำยางเล็กๆ	 เกาะติดอยู่		

เมื่อนำใบยางที่เป็นโรคสะบัดไปมาเบาๆ	 ใบย่อย

จะหลุดทันที	ทั้งที่ยังเขียวสดอยู่	นอกจากนี้	เชื้อรา

ยังอาจเข้าทำลายฝักยางได้ทุกระยะ	ทำให้ฝักเน่า	

ถ้าความชื้นในอากาศสูง	 จะพบเชื้อราสีขาวเจริญ

ปกคลุมฝัก	 และฝักที่ถูกทำลายจะเน่าดำค้างอยู่

บนต้น		ไม่แตก	และร่วงหล่นตามธรรมชาติ	กลาย

เป็นแหล่งเพาะเชื้อในปีถัดไป

	 วิธีป้องกันจำกัด	 หากพบการระบาดกับ

ต้นยางที่มีอายุน้อยกว่า	 2	 ปี	 	 แนะนำให้ฉีดพ่น

ด้วยสารเคมี	 เมทาแลกซิล	 (metalaxyl)	 หรือ	

ฟอสเอทธิล	 อลูมินั่ม	 (fosetyl-AI)	 ที่มีชื่อทาง

การค้าว่า	 “อาลีเอท”	 ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง	 อัตรา	

40	กรัมต่อน้ำ	 20	ลิตร	 โดยฉีดพ่นพุ่มใบยาง	 เมื่อ

เริ่มพบการระบาดทุก	7	วัน	จนกว่าจะหายจากโรค	

	 ต้นยางใหญ่ที่ เป็นโรครุนแรงจนใบร่วง

หมดทั้งต้น	 ให้หยุดกรีดยาง	 และใส่ปุ๋ยบำรุง

จนกว่าต้นยางจะผลิใบใหม่และเจริญเป็นใบ

แก่ที่สมบูรณ์	

 

ประกาศ	ณ	วันที่	30	กรกฎาคม	พ.ศ.	2555
สถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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เตือนภัยสวนยาง

ประกาศเตือนภัย
“เกษตรกรที่ประสงค์จะโค่นยางพารา

เพื่อขายไม้”
ฉบับที่ 1  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555

	 ในการประมูลไม้ยางพารา	ณ	ตลาดกลาง

ไม้ยางพาราสุราษฎร์ธานี	 เมื่อวันที่	 20	กรกฎาคม	

2555	 ราคาประมูลสูงสุดอยู่ที่	 12,731,144	บาท	

จำนวนพื้นที่สวนยางที่เข้าประมูล	130	ไร่	ซึ่งราคา

ประมูลที่ได้สูงสวนทางกับการที่ตลาดจีนลด

การสั่งซื้อไม้ยาง	 เพราะมีไม้แปรรูปในโกดังเก็บ

สต็อกไว้	 และจากช่วง	 3-4	 เดือนที่ผ่านมา	 เป็น

ช่วงฤดูแล้ง	 เกษตรกรต้องโค่นยางเพื่อปลูกแทน	

ทำให้ไม้ยางออกสู่ตลาดมาก	 จนโรงงานแปรรูป

ไม่ทัน	 จึงเกิดภาวะราคาไม้ยางตกต่ำ	 อย่างไร

ก็ดี	 ราคาตกต่ำนี้เป็นช่วงสั้นๆ	 เพราะในระยะ

3-4	 เดือนข้างหน้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝน	 ปริมาณไม้

ยางจะขาดแคลนในช่วงต้นปี	 2555	 ตลาดไม้

ยางผันผวน	 ราคาที่โรงงานรับซื้อหน้าโรงงาน

ต่ำกว่าราคาที่คนกลางเข้าทำสัญญามัดจำจาก

ชาวสวนไว้ในช่วงปีก่อน	 ซึ่งในปี	 2554	 ราคาไม้

ยางส่งออกไปจีนลูกบาศก์เมตรละ	 12,643.53	

บาท	 หรือ	 ลูกบาศก์ฟุตละ	 357.97	 บาท	 ทำให้

ชาวสวนที่โค่นต้นยางปีนี้ขายไม้ได้ราคาต่ำกว่า

สวนข้างเคียงที่ขายไปในปีก่อน			

	 จึงเรียนพี่น้องเกษตรกรที่ประสงค์จะโค่น

ต้นยางในปีนี้	 	 ได้ติดตามปัจจัยอื่น	ๆ	ประกอบใน

การขายไม้ยาง	 เช่น	 สถานการณ์ราคาไม้ยางใน

พื้นที่ 	 คุณภาพไม้	 สภาพความสะดวกในการ

เข้าถึงสวนและขนส่งไม้ 	 และติดตามราคา

ประมูลไม้ตลาดกลางไม้ยางพารา	 ที่ เว็บไซต์	

www.rubberthaiwoodauct ion.com 	 หรือ

โทรศัพท์ 	 077-211459	 และ	 077-441097		

สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี

	 ประกาศ	ณ	วันที่		6		สิงหาคม		พ.ศ.	2555
สถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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“โรคใบจุดก้างปลา”
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ฉบับที่ 1  ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555

	 ตั้งแต่มีการระบาดของโรคใบจุดก้างปลา

รุนแรงในยางพันธุ์ 	 อาร์อาร์ไอซี	 (RRIC)	 110	

ที่จังหวัดจันทบุรี	 และตราด	 ในปี	 2553	จนทำให้

เกษตรกรชาวสวนยางหลายรายตัดสินใจโค่น

ต้นยางทิ้ง	 เพราะไม่อยากเสี่ยงต่อการระบาด

ของโรคอีกต่อไป	 สถาบันวิจัยยางได้ลงพื้นที่

สำรวจสถานการณ์การระบาดของโรคเรื่อยมา	

ปัจจุบันยังพบว่ามีความรุนแรงในสวนที่ปลูกยาง

พันธุ์นี้	 ขณะที่พันธุ์อื่นๆ	 เช่น	พันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม	

(RRIM)	 600	และ	พันธุ์สถาบันวิจัยยาง	 251	ก็มี

การสำรวจพบอาการโรคใบจุดก้างปลาในสวน

ยางเพิ่มขึ้น	 แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง	

อย่างไรก็ตาม	 มีข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่า	

เชื้อนี้มีโอกาสกลายพันธุ์ได้	 และประเทศผู้ผลิต

ยางหลายประเทศก็รายงานตรงกันว่า	 ยางพันธุ์	

อาร์อาร์ไอเอ็ม	 600	 ไม่ต้านทานต่อโรคนี้ 	 ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

ของบ้านเรา	

	 สถาบันวิ จั ยยาง 	 จึ งขอแจ้ ง เตื อนให้

เกษตรกรชาวสวนยางได้หมั่นสังเกตอาการโรค

ใบจุดก้างปลาในสวนยางของตนเอง	 หากพบ

การระบาดของโรครุนแรงในสวนยางของท่าน

ทั้งในพันธุ์	 อาร์อาร์ไอเอ็ม	 600	 และในยางพันธุ์

อื่นๆ	 ขอให้แจ้งสถาบันวิจัยยางทันที	 ต้นยางที่

เป็นโรคจะมีรอยแผลบนใบรูปร่างกลม	 หรือ

รูปร่างไม่แน่นอน	 ขนาดเล็กไปจนถึงแผลขนาด

ใหญ่	 กลางแผลแห้งมีสีน้ำตาลอ่อน	 ขอบแผล

สีน้ำตาลเข้ม	 เนื้อเยื่อรอบรอยแผลมีสีเหลือง	

บางครั้งอาจพบเนื้อเยื่อบริเวณกลางแผลยุบตัว

มีลักษณะเป็นวงซ้อนกัน	 เนื้อเยื่อกลางแผลที่

แห้งอาจขาดเป็นรู	 ถ้าแผลขยายลุกลามเข้าไป

ตามเส้นใบ	 ทำให้แผลมีลักษณะคล้ายก้างปลา	

หากเข้าทำลายใบอ่อน	 ทำให้ใบอ่อนไหม้	 แห้ง

เหี่ยว	 สวนยางที่พบการระบาดรุนแรงใบจะร่วง

ทั้งสวน	และอาจเกิดอาการแห้งตายจากยอดได้

	 ประกาศ	ณ	วันที่	27	สิงหาคม	พ.ศ.	2555
สถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประกาศเตือนภัย
“ระวังผลกระทบจากพายุโซนร้อนแกมี”

ฉบับที่ 1  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2555

	 จากการประกาศเตือนภัยเรื่อง	 “พายุแกมี	

(GAEMI)”	 ของกรมอุตุนิยมวิทยา	 เมื่อวันที่ 	

3	 ตุลาคม	 2555	 กล่าวว่า	 พายุโซนร้อน	 “แกมี”	

(GAEMI)	 จะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนกลางของประเทศ

เวียดนามในช่วงวันที่	 5-6	ตุลาคม	2555	จากนั้น

จะเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	

และภาคกลางของประเทศไทย	 ประกอบกับ

มรสุมตะวันตก เฉี ยงใต้ที่ พั ดปกคลุมทะ เล

อันดามัน	 ภาคใต้	 และอ่าวไทยจะมีกำลังแรง

ขึ้ น 	 ลั กษณะ เช่ นนี้ ท ำ ให้ ใ นช่ ว ง วั นที่ 	 5 - 8	

ตุลาคม	 2555	 บริเวณประเทศไทยมีฝนหนา

แน่นเพิ่มมากขึ้น	 และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก

ในหลายพื้นที่	 กับมีลมแรง	 โดยเริ่มในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ	 และภาคตะวันออกก่อน	 จากนั้น

ภาคเหนือตอนล่าง	 ภาคกลาง	 และภาคใต้ฝั่ง

ตะวันตกจะได้ผลกระทบในระยะต่อไป	

	 สถาบันวิจัยยางจึงขอแจ้งเตือนให้เจ้าของ

สวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 	 ภาค

ตะวันออก	 ภาคเหนือตอนล่าง	 ภาคใต้ฝั่งตะวัน

ตก	 ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสวนยาง	 อัน

เนื่องมาจากความรุนแรงของ	 “พายุแกมี”	 อาจ

พัดทำลายทำให้ต้นยางหักโค่นได้	 และจากที่มี

ฝนตกหนักอาจทำให้น้ำท่วม	 น้ำท่วมฉับพลัน	

น้ำท่วมขังในสวนยางได้ 	 ในพื้นที่ปลูกยางที่

เป็นเขาและลาดชันให้ระวังดินถล่ม	 และในพื้นที่

ลุ่มเจ้าของสวนยางควรมีการเตรียมทำทาง

ระบายน้ำ	 เพื่อป้องกันผลกระทบจากน้ำท่วมขัง

ในสวนยางเป็นเวลานาน	 และไม่ควรกรีดยาง

ในขณะที่ต้นยางยังเปียกอยู่ 	 เพราะอาจเป็น

สาเหตุทำให้เกิดโรคเส้นดำ	 ส่งผลทำให้หน้า

กรีดเน่าเสียหายได้

	 ประกาศ	ณ	วันที่	4	ตุลาคม	พ.ศ.	2555
สถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ประกาศเตือนภัย
“ช่วยต้นยางอ่อน

ป้องกันรอยไหม้จากแสงแดด”

ฉบับที่ 1  ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

	 ในระยะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	 เป็นช่วง

เข้าสู่ฤดูแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 และ	

ภาคเหนือ	 ตอนเช้าอากาศเย็น	 ตอนสายจนถึง

บ่ายอากาศค่อนข้างร้อน	และมีแดดแรง	 เจ้าของ

สวนยางที่ปลูกใหม่	 จนถึงอายุ	 3	 ปี	 ควรเอาใจ

ใส่ต้นยางให้มากกว่าต้นยางที่โตและเปิดกรีด

แล้ว	 จากที่มีเจ้าของสวนหลายราย	 โดยเฉพาะ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 พบปัญหาที่เกิด

กับต้นยาง	 คือเกิดแผลบริเวณโคนต้น	 ซึ่งรอย

แผลคล้ายกับต้นยางโดนถาก	 หรือ	 ขูดเปลือก

ออก	แล้วเปลือกยางจะค่อยๆ	แห้งแตก	บางต้น

แผลลึกเข้าถึงเนื้อไม้	 จนเกิดเป็นช่องหรือโพรง

บริเวณโคนต้น	 ถ้าทิ้งไว้ต่อไปอาจทำให้ต้นยาง

ตายหรือหักได้		

	 ซึ่ งอาการดังกล่าวจะสังเกตเห็นได้ว่า	

เกิดตรงบริเวณโคนต้นยางเพียงด้านเดียว	 โดย

เฉพาะด้านที่ได้รับแสงอาทิตย์ตอนบ่ายๆ	 หรือ

ต้นยางด้านที่อยู่บริเวณแถวริมขอบนอกของสวน

ยางที่ได้รับแสงแดดจัดโดยตรง	 เรียกอาการ

ที่พบว่าเป็น “รอยไหม้จากแสงแดด” มีสาเหตุ

มาจากต้นยางอ่อนได้รับแสงแดดจัดติดต่อ

กันเป็นเวลานาน	 ทำให้เซลล์เนื้อเยื่อส่วนที่รับ

แดดนานๆ	 นั้นไหม้เสียหาย	 ไม่สามารถเจริญ

เติบโตต่อไปได้	 อาการรอยไหม้จากแสงแดดนี้จะ

ไม่ค่อยพบในต้นยางที่ โตแล้ว	 หรือต้นยางที่

กรีดแล้ว	 เนื่องจากมีทรงพุ่มเป็นร่มเงาช่วยบัง

แสงแดดไว้

	 สถาบันวิจัยยาง	 ขอแจ้งเตือนเจ้าของ

สวนยาง	 ในช่วงที่เริ่มเข้าฤดูแล้งให้รีบป้องกัน

ต้นยางอ่อนจากการถูกแดดเผา	 โดยใช้ปูนขาว	 1	

ส่วน	 ผสมกับน้ำ	 2	 ส่วน	 ใส่เกลือลงไปเล็กน้อย	

หมักแช่ทิ้งค้างคืนไว้	 แล้วจึงนำมาทาตั้งแต่โคน

ต้นส่วนที่เป็นสีน้ำตาล	 สูงขึ้นมาจนถึงส่วนที่เป็น

สีน้ำตาลปนเขียว	 ปูนขาวนี้จะช่วยลดความร้อน

จากแสงแดดป้องกันต้นยางได้เป็นอย่างดี		

	 นอกจากเตือนภัยให้ป้องกันรอยไหม้จาก

แสงแดดแล้ว	ในช่วงฤดูแล้งนี้	อากาศแห้ง	ลมพัด

แรง	 สถาบันวิจัยยางก็ขอฝากเตือนเจ้าของสวน

ยางในเรื่องการป้องกันไฟไหม้สวนยางด้วย	 โดย

ท่านเจ้าของสวนควรจะกำจัดวัชพืชที่แห้งใน

สวนยาง	ซึ่งอาจจะเป็นเชื้อไฟอย่างด	ีและไถปรับ

พื้นที่บริเวณรอบสวนยาง	เพื่อทำแนวป้องกันไฟ	

ประกาศ	ณ	วันที่	20	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2555
สถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ย้ายข้าราชการ
	 กรมวิชาการเกษตร	มีคำสั่งที่	 1461/2555	

ลงวันที่	8	ตุลาคม	2555	ย้ายข้าราชการ	ดังนี้

	 นายศรีวิลาส	ประเสริฐ	 ผู้อำนวยการศูนย์

วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช	 ย้าย

มาดำรงตำแหน่ง	 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยาง

สุราษฎร์ธานี

	 นายอารักษ์	 จันทุมา	 ผู้อำนวยการศูนย์

วิจัยยางสุราษฎร์ธานี	 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง	

นักวิชาการเกษตร	 กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ	 สถาบัน

วิจัยยาง

ให้ข้าราชการทำหน้าที่
	 นายไพรัตน์	 ทรงพานิช	นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการพิเศษ	 กลุ่มบริหารโครงการวิจัย	 ทำ

หน้าที่หัวหน้างานถ่ายทอดเทคโนโลยี	 สถาบัน

วิจัยยาง	ตามคำสั่งสถาบันวิจัยยาง	ที่	 105/2555	

ลงวันที่	10	ตุลาคม	2555

	 นายอารักษ์	 จันทุมา	 นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการพิเศษ	 กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ	 สถาบัน

วิจัยยาง	 ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ	

สถาบันวิจัยยาง	 ตามคำสั่งสถาบันวิจัยยาง	 ที่	

116/2555	ลงวันที่	26	ตุลาคม	2555

แต่งตั้งข้าราชการ
	 สถาบันวิจัยยาง	มีคำสั่ง	 ที่	 104/2555	ลง

วันที่	10	ตุลาคม	2555	แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยยาง	 เพื่อให้การบริหารงานของ

สถาบันวิจัยยาง	 เป็นไปตามภารกิจและวัตถุ-

ข่าวสถาบันวิจัยยาง
ประสงค์	 จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ทำหน้าที่ผู้ช่วย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง	ดังนี้

	 นายสุธี	 อินทรสกุล	 เศรษฐกรชำนาญการ

พิเศษ	 ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

ยาง	ด้านเศรษฐกิจการต่างประเทศ

	 นายพิเชฏฐ์	 พร้อมมูล	 นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการพิเศษ	 ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยยาง	ด้านการปฏิบัติการ

สัมมนาระหว่างประเทศ
	 นายสมมาตร	 แสงประดับ	 เศรษฐกร

ชำนาญการ	 สำนักงานตลาดกลางยางพารา

สงขลา	นางสาวมาตุวรรณ	บุญยัษเฐียร	 นักวิชา

การเกษตรปฏิบัติการ	 สำนักงานตลาดกลางยาง

พาราสุราษฎร์ธานี	 และนางสาวมณิสร	 อนันต๊ะ	

เศรษฐกรปฏิบัติการ	 สำนักงานตลาดกลางยาง

พาราสุราษฎร์ธานี	 เข้าร่วมสัมมนาทางเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยียางระหว่างประเทศ	 ระหว่าง

วันที่	 10	 –	 11	 ตุลาคม	 2555	ณ	 โรงแรม	One	

World	Hotel,	Petaling	Jaya,	Selangor	ประเทศ

มาเลเซีย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างผู้เชี่ยวชาญ

ทางอุตสาหกรรมยาง	 ผู้ปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ

และเทคโนโลยี	 เป็นเวทีสำหรับการอภิปราย

และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านโอกาสที่ต้อง

เผชิญของราคายางต่อผู้ประกอบการ

	 นายสุจินต์	 แม้นเหมือน	 ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยยาง	หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย	

และคณะ	 รวม	 38	 คน	 เข้าร่วมสัมมนาระหว่าง
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ประเทศ	 เรื่อง	 4th	 Scientific	 Seminar	 of	 the	

“Hevea	 Research	 Platform	 in	 Partnership”	

ระหว่างวันที่	23	–	26	ตุลาคม	2555	ณ	ศูนย์การ

ประชุม	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	จังหวัดอุดรธานี

	 นายสุธี	 อินทรสกุล	 เศรษฐกรชำนาญการ

พิเศษ	 และนายอารักษ์	 	 จันทุมา	 นักวิชาการ

เกษตรชำนาญการพิเศษ	 สถาบันวิจัยยาง	 เข้า

ร่วมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศด้าน

การจัดการสวนยางพาราเชิงวนเกษตร	 ระหว่าง

วันที่	 5	 –	7	ธันวาคม	2555	ณ	โรงแรม	Bayleaf,	

Intramuros	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	

ประชุม IRRDB
	 นายสุจินต์	 แม้นเหมือน	 ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยยาง	หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย	

และคณะ	 รวม	 10	 คน	 เข้าร่วมประชุมประจำปี	

2555	 ของสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่าง

ประเทศ	 (International	 Rubber	 Research	

and	 Development	 Bord	 :	 IRRDB)	 ระหว่าง

วันที่ 	 29	 ตุลาคม	 –	 2	 พฤศจิกายน	 2555	 ณ	

Kovalam,	Kerala	สาธารณรัฐอินเดีย

ประชุม ANRPC
	 นายสุจินต์	 แม้นเหมือน	 ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยยาง	หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย	

และคณะ	 รวม	 5	 คน	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรม

การด้านข้อมูลและสถิติ	 ครั้งที่	 6	 (6th	 Meeting	

of	 Information	&	Statistic	Committee	 :	 ISC),	

ประชุมคณะกรรมการด้านอุตสาหกรรม	ครั้งที่	 6	

(6th	Meeting	of	Industry	Matters	Committee	:	

IMC), 	 การสัมมนายางประจำปี 	 (ANRPC	

Annual	 Rubber	 Conference	 2012),	 ประชุม
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ข่าวสถาบันวิจัยยาง

คณะกรรมการบริหาร	 ครั้งที่ 	 41	 และสมัชชา	

ครั้งที่ 	 35	 และทัศนศึกษาดูงาน	 ระหว่างวันที่ 		

15	–	20	ตุลาคม		2555	ณ	เมืองเมดาน	สาธารณ-

รัฐอินโดนีเซีย

ประชุม ITRC และ IRCo
	 สถาบันวิจัยยาง	 เป็นเจ้าภาพจัดประชุม

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา

ยาง	 ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส	 และประชุม

รัฐมนตรีไตรภาคียางพาราของบริษัทร่วมทุนยาง

พาราระหว่างประเทศ	 จำกัด	 ระหว่างวันที่ 	

9	–	12	ธันวาคม	2555	ณ	จังหวัดภูเก็ต

	 การประชุมคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการรักษา

เสถียรภาพราคายางพารา	 และประชุมระดับ

เจ้าหน้าที่อาวุโส	 (SOM)	 ของบริษัทร่วมทุนยาง

พาราระหว่างประเทศจำกัด	 (IRCo)	 โดยคณะ

ผู้แทนไทยมี	 นายชวลิต	 ชูขจร	 ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	 เป็นหัวหน้าคณะ	 ระหว่าง

วันที่	 9	–	11	ธันวาคม	2555	 	สำหรับการประชุม

รัฐมนตรีไตรภาคียางพารา	 ในวันที่	 12	 ธันวาคม	

2 5 5 5 	 คณะผู้ แ ท น ไ ท ยมี 	 น า ย ยุ ท ธ พ ง ศ์ 	

จรัสเสถียร	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	 เป็นหัวหน้าคณะ	 ในการจัดประชุม

ครั้ ง นี้ มี ผู้ แทนจาก 	 4 	 ป ระ เทศ 	 มา เล เซี ย	

อิ น โดนี เ ซี ย 	 เ วี ยดนาม	 และไทย 	 เข้ า ร่ วม

ประชุม	ประมาณ	100	ท่าน

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
	 สถาบันวิจัยยาง	 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	

การจัดชั้นมาตรฐานไม้ยางพารา	 เพื่อนำไปสู่การ
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ซื้อขายในตลาดกลางยางพารา	 ระหว่างวันที่ 	

13	 –	 15	พฤศจิกายน	2555	ณ	 โรงแรมไดมอนด์

พลาซ่า	 อ.เมือง	 จ.สุราษฎร์ธานี	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วม

สัมมนาได้ทราบกฎระเบียบของตลาดกลาง

ยางพารา 	 การประมู ล ไม้ ยางพาราระบบ

อิ เลคทรอนิ กส์ 	 และมีความรู้ ค วาม เข้ า ใจ

เกี่ ยวกับตลาดกลางไม้ ยางพาราสามารถ

ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้	

โดยมี	 นายสุจินต์	 แม้นเหมือน	 ผู้อำนวยสถาบัน

วิจัยยาง	 เจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยยาง	และของ

กรมวิชาการเกษตร	 จำนวน	 45	 คน	 เข้าร่วม

สัมมนา

ให้มีความรู้ด้านยางพาราอย่างรอบด้าน	 เพื่อ

นำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้อง	 และมีประสิทธิภาพ	 มีผู้ เข้าฝึกอบรม

ประมาณ	154	คน

จัดฝึกอบรม
	 สถาบันวิจัยยาง	 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 	

หลักสูตร	วิชายาง	ระหว่างวันที่	17	–	21	ธันวาคม		

2555	ณ	โรงแรมลองบีช	ชะอำ	อ.ชะอำ	จ.เพชรบุรี	

เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยยาง	 และบุคคล

ของกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับยางพารา

ที่บรรจุใหม่และปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับยางพารา

ศึกษาดูงาน
	 นางปรีดิ์เปรม	 ทัศนกุล	 นักวิทยาศาสตร์

ชำนาญการพิเศษ	และคณะ	รวม	3	ราย	เดินทาง

ไปดูงานเพื่อติดตามงาน	เพื่อรับทราบรายละเอียด

มาตรการ	 วิธีการ	 และตรวจสอบผลการดำเนิน

ง านตามมาตรกา ร รั กษา เสถี ย รภาพยาง	

(Monitoring	 and	 Surveillance	Committee	 :	

MSC)	 ระหว่างวันที่	 2	 –	 5	 ธันวาคม	 	 2555	ณ	

ประเทศมาเลเซีย	

	 นายสมมาตร	 แสงประดับ	 เศรษฐกร

ชำนาญการ	 และคณะ	 รวม	 4	 ราย	 เดินทางไป

ดูงานเพื่อติดตามงาน	 เพื่อรับทราบรายละเอียด

มาตรการ	 วิธีการ	 และตรวจสอบผลการดำเนิน

ง านตามมาตรกา ร รั กษา เสถี ย รภาพยาง	

(Monitoring	 and	 Surveillance	Committee	 :	

MSC)	 ระหว่างวันที่	 2	 –	 5	 ธันวาคม	 2555	ณ	

ประเทศอินโดนีเซีย	
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เจ้าของ : 
สถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร

บรรณาธิการบริหาร :
นายสุจินต์		แม้นเหมือน
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง

บรรณาธิการ :
นายสุจินต์		แม้นเหมือน 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : 
นายพิเชฏฐ์		พร้อมมูล

กองบรรณาธิการ :
นายเอนก		กุณาละสิริ		
นางพรรษา		อดุลยธรรม		
ดร.นภาวรรณ		เลขะวิพัฒน์		
ดร.พเยาว์		ร่มร่ืนสุขารมย์	
ดร.กฤษดา		สังข์สิงห์

	 เป็นวารสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการทำสวนยาง	 การผลิต	 การแปรรูปทาง

อุตสาหกรรม	 เพ่ือเผยแพร่ความรู้และวิชาการท่ีทันสมัย	 ในการท่ีจะนำไปปรับปรุงและส่งเสริม

อุตสาหกรรมการผลิตยางธรรมชาติของประเทศให้เจริญก้าวหน้าย่ิงข้ึน

	 บทความท่ีนำมาลงในวารสารเป็นความเรียงทางวิชาการ	 ซ่ึงได้จากการศึกษา	 ค้นคว้า	

ทดลอง	และวิจัย	ข้อคิดเห็น	ตลอดจนประสบการณ์ท่ีได้จากการทำงาน	บทความทุกช้ินท่ีลงตีพิมพ์

ได้ผ่านการตรวจสอบ	แก้ไขอย่างถูกต้องและสมบูรณ์	สามารถนำไปใช้หรือจัดพิมพ์ได้โดยมิต้อง

ขออนุญาตจากบรรณาธิการ	แต่ขอให้กล่าวอ้างอิงทุกคร้ังท่ีนำไปใช้

	 วารสารกำหนดออกเผยแพร่ปีละ	4	เล่ม	ในเดือนมีนาคม	มิถุนายน	กันยายน	และธันวาคม	

ของทุกปี	โดยเผยแพร่ท้ังทางส่ือส่ิงพิมพ์	และส่ืออีเล็กทรอนิกส์	(เว็บไซต์	www.rubberthai.com)	

ผู้จัดการส่ือส่ิงพิมพ์ :
นายไพรัตน์		ทรงพานิช

ผู้จัดการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ :
นายสมจิตต์		ศิขรินมาศ

ผู้ช่วยผู้จัดการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ :
นายจักรพงศ์		อมรทรัพย์

ผู้จัดการระบบฐานข้อมูล :
นายพิเชฏฐ์		พร้อมมูล

ผู้จัดการสนทนาภาษายาง :
นายวราวุธ		ชูธรรมธัช



พิมพ์ท่ี :  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำกัด

	 79	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว	

	 เขตจตุจักร	กทม.	10900

	 โทร.0	2561	4567		โทรสาร	0	2941	1230

	 E-mail:	ACFT@co-opthai.com		

	 www.co-opthai.com


