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การศึกษาสวนยางหลังพ้นการสงเคราะห์ปลูกแทน
ในเขตปลูกยางเดิม

ปัจจัยที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพยางแท่งจากยางแห้ง

ทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยกับยางพาราในพื้นที่ภาคเหนือ

การพัฒนาระบบตลาดศูนย์กลางซื้อขายยางพาราในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ

ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ...
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บทบรรณาธิการ

	 เนื้อหาในฉบับน้ีได้กล่าวถึง	 สวนยางหลังพ้น

สงเคราะห์ในเขตปลูกยางเดิม	 จะเห็นว่า	 สวนยางปลูก

แทนจากการส�ารวจส่วนมากเป็นสวนขนาดเล็ก	 และ

เจ้าของสวนกรีดยางเองถึงร้อยละ	 53	 ในสถานการณ์ท่ี

ราคายางตกต�่าอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ	 60	บาท	ท�าให้

สวนยางขนาดใหญ่และสวนยางท่ีต้องจ้างคนกรีดมี

ก�าไรน้อยรายได้ลดต�่าลงไปมาก	 ในระยะยาวอาจ

เปลี่ยนแปลงระบบการหารายได้เป็นแบบอื่นท่ีคุ ้มค่า

กับการลงทุนมากกว่า	 ส�าหรับสวนยางขนาดเล็ก	 ควร

ปรับตัวให้มีก�าลังใจ	 ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเป็นออกไปให้

ทนทานกับรายได้ต�่าไปอีกระยะหน่ึง	 เศรษฐกิจของโลก

จะฟื้นตัวมีก�าลังความต้องการใช้ยางมากข้ึน	 เพราะยาง

ธรรมชาติเป็นสินค้าท่ีจ�าเป็นต้องใช้กับยางล้อยาน

พาหนะรถยนต ์ 	 พยายามรักษาต ้นยางพาราให ้มี

สภาพดีให้อยู่นาน	 ไม่ควรพยายามเร่งการผลิตโดยการ

โหมกรีดยางมากข้ึนเพ่ือชดเชยรายได้ท่ีขาดไป	 เพราะ

ราคาที่ต�่า	 ประกอบกับปริมาณยางในตลาดโลกมียาง

ค้างเกินความต้องการใช้	 การเพ่ิมผลผลิตมากจะเป็น

การซ�้าเติมท�าให้ราคาตกต�่าลงไปอีกนาน	ควรพยายาม

หารายได้จากทางอื่นมาเสริม	 และปริมาณยางท่ีมีค้าง

อยู่มากในประเทศ	 ควรหาทางใช้ประโยชน์	 และเพ่ิม

มูลค่าสินค้ายางพาราในแนวทางอื่นด้วย	 การผลิตยาง

ของเรามีจุดแข็งคือความเหมาะสมพ้ืนที่มีศักยภาพ

เจ้าของ สถาบันวิจัยยาง	 กรมวิชาการเกษตร บรรณาธิการบริหาร นายสุวิทย์	 รัตนพงศ์	 ผู้อ�านวยการสถาบัน

วิจัยยาง	 	บรรณาธิการ นายอารักษ์	จันทุมา	ผู้ช่วยบรรณาธิการ พิเชฏฐ์	พร้อมมูล	กองบรรณาธิการ เอนก	กุณาละสิริ,	

พรรษา	 อดุลยธรรม,	 ดร.นภาวรรณ	 เลขะวิพัฒณ์,	 ดร.พเยาว์	 ร่มรื่นสุขารมย์,	 ดร.กฤษดา	 สังข์สิงห์	 ผู้จัดการสื่อ

สิ่งพิมพ์ ไพรัตน์	 ทรงพานิช	 ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สมจิตต์	 ศิขรินมาศ	 ผู้ช่วยผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

จักรพงศ์	อมรทรัพย์	ผู้จัดการระบบฐานข้อมูล พิเชฏฐ์	พร้อมมูล	ผู้จัดการสนทนาภาษายาง วราวุธ	ชูธรรมธัช

ให้ผลผลิตได้สูงและมีก�าลังสร้างผลผลิตได้มาก	 แต่

จุดอ่อนคือต้นทุนค่าจ้างแรงงานในการผลิต	

	 การควบคุมคุณภาพยางแท ่งจากยางแห ้ง	

เป็นการทบทวนกระบวนการที่เก่ียวข้องกับการแปรรูป

ยางธรรมชาติให้มีคุณภาพดี	 ซึ่งมีการน�าไปใช้มากใน

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง	 เช่น	 ยางล้อเครื่องบิน	 ยาง

เรเดียล	ที่ตลาดมีความต้องการใช้มากขึ้น	

	 การทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยยางในพ้ืนที่ภาค

เหนือเป็นพ้ืนที่เขตปลูกยางใหม่ท่ีเกษตรกรยังไม่เข้าใจ	

การปฏิบัติท่ีดีถูกต้องในการปลูกสร้างสวนยาง	 ความ

สมดุลของธาตุอาหารจากการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่

จากพืชอื่นเพื่อลดต้นทุนการผลิตยาง	

	 ส�าหรับการพัฒนาตลาดกลางยางพาราใน

ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ	 เป็นแนวทางหน่ึงที่

ต้องการแสดงให้เห็นถึงแนวทางการบริหารความน่า

เชื่อถือในการซื้อขายสินค้ายางพาราจ�านวนมากให้มี

ประสิทธิภาพ	และสะท้อนราคาที่เป็นจริงในการส่งมอบ

ซื้อขายยาง	 เ พ่ือใช ้อ ้างอิงราคายางธรรมชาติของ

ตลาดโลก	 	 หวังว่าผู้อ่านคงได้พิจารณาความเป็นไปได้

ของข้อมูลข้อคิดเห็นเหล่านั้น

อารักษ์ จันทุมา

บรรณาธิการ
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การศึกษาสวนยางหลังพ้นการสงเคราะห์
ปลูกแทนในเขตปลูกยางเดิม

	 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศ

ไทย	มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ	16.9	 ล้านไร่	 กระจายอยู่ใน

เขตปลูกยางเดิม	ประมาณร้อยละ	75.8	และกระจายอยู่

ในเขตปลูกใหม่ประมาณร้อยละ	24.2	 (สถาบันวิจัยยาง,	

2553)	 ได้ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ของประชาชนใน	

65	 จังหวัด	 ไม่น้อยกว่า	 6	 ล้านคน	จากสถิติในปี	 2551	

ได้สร้างรายได้ให้กับประเทศ	คิดเป็นมูลค่ารวม	402,563	

ล้านบาท	 (คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ,	 2553)	

สูงเป็นอันดับ	 3	 รองจากคอมพิวเตอร์	 และชิ้นส่วน

อีเลคทรอนิคส์	และยานยนต์	

	 นับตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2504	 เป็นต้นมา	 ส�านักงาน

กองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยางได้ด�าเนินการช่วยเหลือ

เกษตรกรเจ้าของสวนยางท่ีประสงค์ปลูกสร้างสวนยาง

พันธุ์ดีทดแทนสวนยางเก่าท่ีมีสภาพทรุดโทรมเสียหาย	

หรือสวนยางที่ให้ผลผลิตต�่าไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ	 โดย

สนับสนุนด้านการเงิน	 วัสดุอุปกรณ์	 และค�าแนะน�าทาง

วิชาการในช่วงอายุของต้นยางอ่อน	 เป็นระยะเวลา	

5	½	 ปี	 จึงปลดปล่อยเป็นสวนยางพ้นการสงเคราะห์	

ฉกรรจ์	 และคณะ	 (2527)	 ได้ศึกษาสภาพสวนยางขณะ

พ้นสงเคราะห์ในจังหวัดต่าง	 ๆ	 จ�านวน	405	 ราย	พบว่า

ต้นยางจ�านวน	 29,924	 ต้น	 มีเพียงร้อยละ	 38.57	 ท่ีมี

ขนาดเปิดกรีดได้และเจ้าของสวนยางประมาณครึ่งหน่ึง

ที่เปิดกรีดแล้ว	 โดยขนาดของต้นไม่ได้มาตรฐาน	 และ

ปัทมา	 (2553)	 รายงานว่า	การเปิดกรีดยางต้นขนาดเล็ก

เป ็นสาเหตุหน่ึงท่ีเกิดการเปลือกแห้ง	 และมีความ

รุนแรงร้อยละ	7.5	ของจ�านวนสวนยาง	

	 ปัจจุบัน	 สวนยางสงเคราะห์มีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ

ร้อยละ	70	ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด		หรือประมาณ	9.7	ล้าน

ไร่	 มีเกษตรกรเจ้าของสวนยางเข้าร่วมโครงการจ�านวน	

1.27	 ล้านครัวเรือน	 (ชัยวัฒน์,	 2553)	 โดยบางรายได้มี

การปลูกทดแทนรอบใหม่ซ�้าพ้ืนท่ีเดิม	2-3	 รอบ	 (สุทัศน์,	

2548)	 สภาพดินในพ้ืนท่ีดังกล่าว	 ต้นยางได้ดูดธาตุ

อาหารในดินไปใช้ในการสร้างผลผลิตน�้ายาง	 และส่วน

ต่าง	 ๆ	 ของต้น	 ปัญหาการเสื่อมโทรมของดินปลูกยาง	

ส่วนหนึ่งเกิดจากการปลูกยางซ�้าบนที่ดินเดิมเป็นเวลา

นาน	 (นุชนารถ,	 2547)	 ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเจริญ

เติบโตและการให้ผลผลิตน�้ายางของต้นยาง	ประกอบกับ

เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตน้อย		และ

บางรายใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสมและถูกต้องตามหลัก

วิชาการ	 การจัดการสวนยางหลังพ้นสวนสงเคราะห์

ไม่เป็นไปตามค�าแนะน�า	 ตลอดจนการที่เกษตรกรได้

ตัดสินใจเปิดกรีดต้นยางที่ยังไม่ได้ขนาดมาตรฐานการ

ศุภมิตร  ลิมปิชัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา	ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตทึ่	8	กรมวิชาการเกษตร

พนัส  แพชนะ 
ส�านักตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี		สถาบันวิจัยยาง		กรมวิชาการเกษตร

พิศมัย  จันทุมา 
ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา		สถาบันวิจัยยาง		กรมวิชาการเกษตร
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เปิดกรีดจะก่อให้เกิดปัญหาติดตามมา	คือสวนยางปลูก

แทนมีอายุการโค่นไม่ถึง	 25	 ปี	 ก็ต้องสงเคราะห์ปลูก

แทนรอบใหม่	และท�าให้วงจรการสงเคราะห์เร็วกว่าปกต	ิ

นอกจากน้ียังมีผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้โดยรวม

ของประเทศด้วย	 ดังน้ัน	 การศึกษาสวนยางหลังพ้น

สงเคราะห์ปลูกแทนในเขตปลูกยางเดิม	 เพ่ือหาแนวทาง

และมาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าว	 ซึ่งจะช่วยให้การ

พัฒนาสวนยางของประเทศมีประสิทธิภาพและมั่นคง

ยั่งยืนตลอดไป

วิธีดำาเนินการ
	 ด�าเนินการโดยใช้กลุ ่มตัวอย่างท่ีเป็นเกษตรกร

สวนยางในแหล่งปลูกยางเดิมพ้ืนท่ีภาคตะวันออก	

จ�านวน	3	จังหวัด	คือ	จันทบุรี	 ,	 ระยอง	และตราด	และ

พื้นที่ภาคใต้	จ�านวน	11	จังหวัด	คือ		กระบี่		ชุมพร		ตรัง		

นครศรีธรรมราช		พังงา		พัทลุง	ภูเก็ต	ระนอง	สงขลา	สตูล	

และ	สุราษฎร์ธานี	ซึ่งเป็นสวนยางพ้นการสงเคราะห์ปลูก

แทนระหว่างปี	2551-2554	แบ่งออกเป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้	

	 1.	 สวนยางท่ีพ ้นการสงเคราะห์ไม ่ เกิน	 1	 ป ี	

(ระหว่างเดือน	พ.ค.	54-	เม.ย.55)	

	 2.		 สวนยางท่ีพ้นการสงเคราะห์	 1-2	 ปี	 (ระหว่าง

เดือน	พ.ค.	53-	เม.ย.	54)

	 3.		 สวนยางท่ีพ้นการสงเคราะห์	 2-3	 ปี	 (ระหว่าง

เดือน	พ.ค.	52	–		เม.ย.	53)

	 4.	 สวนยางท่ีพ้นการสงเคราะห์	 3-4	 ปี	 (ระหว่าง

เดือน	พ.ค.	51-	เม.ย.	52)

	 สุ ่มกลุ ่มตัวอย ่างเฉพาะอ�าเภอท่ีเป ็นตัวแทน

สวนยางพ้นการสงเคราะห์มากอันดับ	 1-5	 ของจังหวัด	

โดยให้ตัวอย่างกระจายครอบคลุมตามสัดส่วนของ

สวนยางทั้งหมดท่ีพ้นการสงเคราะห์	 เก็บข้อมูลตาม

แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกข้อมูลสภาพสวนยาง

เก่ียวกับการเจริญเติบโต	 ความหนาเปลือก	 ความ

เสียหายของต้นยางจากสาเหตุต่างๆ	 	 ความสิ้นเปลือง

เปลือกจากการกรีด	 และการสูญเสียต้นกรีดจากสาเหตุ

ต่าง	ๆ		เป็นต้น	วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน�าผลใช้ประกอบการ

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสวนยางพ้น

สงเคราะห์ปลูกแทนให้เหมาะสมตามหลักวิชาการ

ผลการศึกษา
พื้นที่เก็บข้อมูล

	 ได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

เจ้าของสวนยางพ้นการสงเคราะห์ปลูกแทนในภาคตะวัน

ออก	จ�านวน	3	จังหวัด	และในภาคใต้	จ�านวน	11	จังหวัด	

รวมทั้งสิ้น	1,891	ราย	(ตารางที่	1)

 

ข้อมูลของสวนยาง

	 ขนาดเน้ือท่ีของสวนยาง	 เจ้าของสวนยางส่วน

ใหญ่มีเนื้อที่ของสวนน้อยกว่า	10	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	68.5	

รองลงมา	คือ	10-25	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	26.8	และ	26-50	

ไร่	 คิดเป็นร้อยละ	 3.9	 ส�าหรับเน้ือท่ีมากกว่า	 50	 ไร	่

พบน้อยที่สุดเพียงร้อยละ	0.8	

 

ตารางที่ 1 พื้นที่เก็บข้อมูลเจ้าของสวนยาง

พ้นการสงเคราะห์ปลูกแทน

พื้นที่

เก็บข้อมูล

จำานวน

(ราย)

ร้อยละ

ภาคตะวันออก  

	 	1.	จันทบุรี	 111	 5.9

	 	2.	ระยอง	 114	 6.0

	 	3.	ตราด	 115	 6.1

ภาคใต้

	 	1.	ตรัง	 233	 12.3

	 	2.	นครศรีธรรมราช	 123	 6.5

	 	3.	พังงา	 99	 5.2

	 	4.	พัทลุง	 226	 12.0

	 	5.	ภูเก็ต	 62	 3.3

	 	6.	สตูล	 130	 6.9

	 	7.	สุราษฎร์ธานี	 152	 8.0

	 	8.	กระบี่	 99	 5.2

	 	9.	ชุมพร	 101	 5.3

	 10.	ระนอง	 100	 5.3

	 11.	สงขลา	 226	 12.0

รวม	 1,891	 100.0
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 สภาพพ้ืนที่สวนยาง	 สภาพพ้ืนที่สวนส่วนใหญ่

พบว่าเป็นท่ีราบ	 คิดเป็นร้อยละ	 77.4	 รองลงมา	 คือ	

ลาดเทหรือควนเขา	 คิดเป็นร้อยละ	 20.9	 และที่ลุ่ม	 คิด

เป็นร้อยละ	 0.9	 ส�าหรับสภาพพ้ืนท่ีสวนแบบอื่นๆ	 เช่น	

ทั้งราบลุ่มและลาดเท	พบน้อยที่สุด	คือ	ร้อยละ	0.8	

	 ชนิดของเน้ือดิน	 เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน

ทราย	 คิดเป็นร้อยละ	 45.4	 รองลงมา	คือ	ดินร่วนเหนียว	

คิดเป็นร้อยละ	 32.3	 และดินในกลุ่มอื่นๆ	 เช่น	 ดินร่วน

ปนลูกรัง	 คิดเป็นร้อยละ	 15.8	 ส�าหรับดินร่วน	พบน้อย

ที่สุดเพียงร้อยละ	6.5	

	 ระยะปลูกยาง	 ระยะปลูกที่ใช้	 ส่วนใหญ่	 คือ	 3x7	

เมตร	 คิดเป็นร้อยละ	83.0	 รองลงมา	คือ	 ระยะปลูกอื่นๆ	

(3.50x7	เมตร	และ	4x6	เมตร)	คิดเป็นร้อยละ	13.7	และ

ระยะปลูก	 3x6	 เมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 2.6	 ส�าหรับระยะ

ปลูกท่ีพบน้อยที่สุด	 คือ	 2.5x8	 เมตร	 โดยพบเพียง

ร้อยละ	0.7	

 พันธุ์ยางท่ีปลูก	 เกษตรกรเจ้าของสวนยางส่วน

ใหญ่เลือกปลูกพันธุ์อาร์อาร์ไอเอ็ม	 600	 คิดเป็นร้อยละ	

83.0	 รองลงมา	คือ	 พันธุ์สถาบันวิจัยยาง	 251	 คิดเป็น

ร้อยละ	9.0	และพันธุ์อื่นๆ	 เช่น	 พีบี	 235	คิดเป็นร้อยละ	

6.2	 ส�าหรับพันธุ์ท่ีมีการปลูกน้อยที่สุด	 คือ	 พันธุ์บีพีเอ็ม	

24		โดยพบเพียงร้อยละ	1.8	

	 การใช ้ประโยชน ์ พ้ืน ท่ีว ่างระหว ่างแถวยาง	

เกษตรกรเจ้าของสวนยางส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ในพ้ืนที่ระหว่างแถวหลังสวนยางพ้นสงเคราะห์	 คิดเป็น

ร้อยละ	94.7	 รองลงมา	คือ	ผู้ที่ใช้ประโยชน์โดยการปลูก

พืชร่วมยาง	 คิดเป็นร้อยละ	 4.5	 และการใช้ประโยชน์

อื่นๆ	 เช่น	 การเพาะเห็ดในสวนยาง	คิดเป็นร้อยละ	 0.6	

ส�าหรับการใช ้ประโยชน์โดยการเลี้ยงสัตว ์พบน้อย

ที่สุดเพียงร้อยละ	0.2		

การใช้เทคโนโลยีการผลิตหลังสวนยางพ้นการ

สงเคราะห์

	 1.		การใช้ปุ๋ยในสวนยาง

   การใส ่ปุ ๋ ย เค มีบำ ารุ งสวนยางหลั งพ ้น

สงเคราะห์ เกษตรกรเจ้าของสวนยางส่วนใหญ่มีการใส่

ปุ๋ยเคมีบ�ารุงสวนยางหลังพ้นสงเคราะห์ปีละ	 2	ครั้ง	 คิด

เป็นร้อยละ	 65.6	 รองลงมา	 คือ	 ใส่เพียงปีละครั้ง	 คิด

เป็นร้อยละ	 18.8	 ผู ้ที่ใส่ปุ ๋ยเคมีมากกว่า	 2	 ครั้งต่อป	ี

คิดเป็นร้อยละ	10.4	และผู้ที่ไม่เคยใส่เลย	คิดเป็นร้อยละ	

4.8	 ส�าหรับผู้ท่ีนานๆ	 ใส่ข้ึนกับเงินทุน	 พบน้อยที่สุดมี

เพียงร้อยละ	0.4	

   ชนิดของปุ๋ยเคมี เจ้าของสวนยางส่วนใหญ่ใช้

ปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยเม็ดส�าเร็จรูป	คิดเป็นร้อยละ	96.8	และ

ส่วนน้อยคือปุ๋ยเคมีผสมเอง	คิดเป็นร้อยละ	3.2	เนื่องจาก

ใช้ปริมาณน้อยไม่สะดวกในการปฏิบัติ	 และในพ้ืนที่ไม่มี

แหล่งจ�าหน่ายแม่ปุ๋ย

   สูตรปุ๋ยเคมีท่ีใช้ สูตรปุ๋ยเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่	คือ	

สูตรอื่นๆ	 ที่มีจ�าหน่ายในตลาดท้องถ่ิน	 คิดเป็นร้อยละ	

71.7	 รองลงมา	คือ	สูตร	15-15-15	คิดเป็นร้อยละ	18.0	

และสูตร	 20-8-20	 คิดเป็นร้อยละ	 7.7	 ส�าหรับสูตรปุ๋ย

เคมีที่แนะน�าส�าหรับบ�ารุงต ้นยางหลังเป ิดกรีด	 คือ	

30-5-18	พบน้อยที่สุดเพียงร้อยละ	2.6			

   อัตราปุ๋ยเคมีท่ีใช้ต่อต้นต่อครั้ง	 อัตราปุ๋ยเคมี

ท่ีใช้ต่อต้นต่อครั้งส่วนใหญ่เป็นไปตามค�าแนะน�าของ

สถาบันวิจัยยาง	 คือ	 0.5	 กิโลกรัม	 คิดเป็นร้อยละ	 66.7	

รองลงมา	คือ	มากกว่า	0.5	กิโลกรัม	คิดเป็นร้อยละ	23.2	

และน้อยกว่า	 0.5	 กิโลกรัม	คิดเป็นร้อยละ	 10.0	ส�าหรับ

อัตราอื่นๆ	คือไม่มีการใส่ปุ๋ยพบเพียงร้อยละ	0.1	

   วิธีการใส่ปุ ๋ย วิธีที่เจ้าของสวนยางส่วนใหญ่

เลือกใช้ในการใส่ปุ๋ย	 คือ	การหว่าน	คิดเป็นร้อยละ	 93.5	

รองลงมา	 คือ	 การขุดหลุมฝัง	 คิดเป็นร้อยละ	 5.5	 การ

หว่านและคราดกลบ	คิดเป็นร้อยละ	0.6	 	 ส�าหรับการใส่

ปุ๋ยวิธีอื่นๆ	พบน้อยที่สุด	โดยมีเพียงร้อยละ	0.4	

   การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในสวนยาง	เจ้าของสวนยาง

ส่วนใหญ่ไม่เคยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในสวนยาง	คิดเป็นร้อยละ	

47.2	 รองลงมา	 คือ	 ผู้ท่ีใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปีละครั้ง	 คิดเป็น

ร้อยละ	 28.7	 	 และผู ้ที่ใส่ปุ ๋ยอินทรีย์ปีละ	 2	 คร้ังหรือ

มากกว่านั้น	คิดเป็นร้อยละ	14.0	ส�าหรับผู้ที่นานๆ	ใส่พบ

น้อยที่สุด	โดยมีเพียงร้อยละ	10.1	

   ชนิดปุ ๋ยอินทรีย์ท่ีใช้ เจ้าของสวนยางส่วน

ใหญ่เลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่นๆ	 เช่น	ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด	

คิดเป็นร้อยละ	63.8	รองลงมา	คือ	ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากปุ๋ย

คอก	 (มูลสัตว์)	 คิดเป็นร้อยละ	18.3	และปุ๋ยอินทรีย์ท่ีได้

จากปุ๋ยหมัก	 	 (ซากพืชผสมกับมูลสัตว์)	 คิดเป็นร้อยละ	

15.7	ส�าหรับปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากปุ๋ยพืชสด	 (ซากพืช)	พบ
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น้อยที่สุด	โดยมีเพียงร้อยละ	2.2	

   อัตราปุ๋ยอินทรีย์ท่ีใช้ต่อต้นต่อครั้ง ส�าหรับ

อัตราปุ๋ยอินทรีย์ท่ีใช้ส่วนใหญ่	 คือ	ประมาณ	1	 กิโลกรัม

ต่อต้นต่อครั้ง	 คิดเป็นร ้อยละ	 65.0	 รองลงมา	 คือ	

ประมาณ	2	 กิโลกรัมต่อต้นต่อครั้ง	 คิดเป็นร้อยละ	 16.6	

และอัตราอื่นๆ	 คิดเป็นร้อยละ	 10.6	 ส�าหรับอัตราปุ๋ย

อินทรีย์ท่ีพบการใช้น้อยที่สุด	ประมาณ	3	 กิโลกรัม	 ต่อ

ต้นต่อครั้ง	โดยพบเพียงร้อยละ	7.8	

	 2.	การก�าจัดวัชพืชในสวนยาง

   วิธีการกำาจัดวัชพืชในสวนยาง	 เจ้าของสวน

ยางส่วนใหญ่ใช้วิธีการก�าจัดวัชพืชในสวนยางโดยการใช้

เครื่องตัด	 คิดเป็นร้อยละ	64.3	 รองลงมา	คือ	 ใช้สารเคมี

ฉีดพ่น	คิดเป็นร้อยละ	22.8	และใช้แรงงานถาก	คิดเป็น

ร้อยละ	 7.5	 ส�าหรับวิธีการก�าจัดวัชพืชที่พบได้น้อยที่สุด	

คือ	การใช้เครื่องจักรกลหรือรถไถ	 โดยมีเพียงร้อยละ	5.4

จ�านวนครั้งในการก�าจัดวัชพืชต่อปี	 เจ้าของสวนยาง

ส่วนใหญ่มีการก�าจัดวัชพืชจ�านวน	 2	 ครั้งต่อปี	 คิดเป็น

ร้อยละ	71.7	 รองลงมา	คือ	 จ�านวน	1	ครั้งต่อปี	 คิดเป็น

ร้อยละ	 19.0	 และ	 จ�านวน	 3	 ครั้งต่อปี	 คิดเป็นร้อยละ	

8.4	 ส�าหรับจ�านวนอื่นๆ	 ท่ีต่างออกไป	 พบน้อยท่ีสุด	

โดยมีเพียงร้อยละ	0.9								

	 3.		ประวัติการเกิดโรคและวิธีการป้องกันก�าจัด

   โรคใบจุด สวนยางของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ไม่เคยมีประวัติการเกิดโรคใบจุด	 คิดเป็นร้อยละ	 75.4		

และส่วนน้อย	 คือ	 สวนยางท่ีเคยมีอาการ	 คิดเป ็น

ร้อยละ	24.6

   โรคใบร่วงท่ีเกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา	 สวน

ยางของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยมีประวัติการเกิดโรค

ใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา	 คิดเป็นร้อยละ	 50.7	

และส่วนน้อย	 คือ	 สวนยางที่ไม่เคยมีอาการ	 พบใน

สัดส่วนใกล้เคียงกัน	คือ	ร้อยละ	49.3

   โรคราสีชมพู สวนยางของกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ไม่เคยมีประวัติการเกิดโรคราสีชมพู	 คิดเป็นร้อยละ	

91.4	 และส่วนน้อย	คือ	 สวนยางที่เคยมีอาการ	คิดเป็น

ร้อยละ	8.6

   โรคเส้นดำา	 สวนยางของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เคยมีประวัติการเกิดโรคเส้นด�าคิดเป็นร้อยละ	61.8	และ

ส่วนน้อยคือสวนยางท่ีไม่เคยมีอาการ	 คิดเป็นร้อยละ	

38.2	

   โรคเปลือกเน่า	 สวนยางของกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ไม่เคยมีประวัติการเกิดโรคเปลือกเน่า	 คิดเป็นร้อย

ละ	 70.9	 	 และส่วนน้อยคือสวนยางท่ีเคยมีอาการ	 คิด

เป็นร้อยละ	29.1	

   โรคราก	 สวนยางของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ไม่เคยมีประวัติการเกิดโรคราก	 คิดเป็นร้อยละ	 62.5		

และส่วนน้อย	คือสวนยางท่ีเคยมีอาการ	คิดเป็นร้อยละ	

37.5	

   อาการเปลือกแห้ง	 สวนยางของกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เคยมีประวัติต้นยางเกิดอาการเปลือกแห้งคิด

เป็นร้อยละ	53.2		และส่วนน้อยสวนยางที่ไม่เคยมีอาการ	

พบในสัดส่วนใกล้เคียงกัน	คือ	ร้อยละ	46.8

   วิธีการป้องกันกำาจัดโรค	 เมื่อประสบปัญหา

ต้นยางเป็นโรค	 เจ้าของสวนยางส่วนใหญ่ใช้วิธีการ

ปล่อยตามธรรมชาติ	คิดเป็นร้อยละ	78.2	 รองลงมา	คือ	

การใช้สารเคมี	 คิดเป็นร้อยละ	 11.4	 และตัดส่วนเป็น

โรคท�าลาย	คิดเป็นร้อยละ	9.3	ส�าหรับวิธีอื่นๆ	 เช่น	การ

ใส่ปุ๋ยบ�ารุงต้นยาง	พบเพียงร้อยละ	1.1	

	 4.		การกรีดและการจ�าหน่ายผลผลิตยาง

   ปัจจัยหลักในการเปิดกรีดยาง	 ปัจจัยหลักที่

เจ้าของสวนยางค�านึงในการเปิดกรีดยางมากที่สุด	 คือ	

ต้นได้ขนาดเปิดกรีด	คิดเป็นร้อยละ	 48.5	 รองลงมา	คือ	

รายได้	คิดเป็นร้อยละ	36.6	และราคายาง	คิดเป็นร้อยละ	

13.9	ส�าหรับปัจจัยอื่นๆ	พบเพียงร้อยละ	1.0	

   อายุต้นยางเมื่อเริ่มเปิดหน้ากรีด เจ้าของสวน

ยางส่วนใหญ่เริ่มเปิดหน้ากรีดเมื่อยางมีอายุ	7	ปี	คิดเป็น

ร้อยละ	30.2	รองลงมา	คือ	อายุ	6	ปี	คิดเป็นร้อยละ	24.4	

ยังไม่ตัดสินใจเปิดกรีด	คิดเป็นร้อยละ	22.7	และเปิดกรีด

เมื่อยางมีอายุมากกว่า	7	ปี	คิดเป็นร้อยละ	18.3	ส�าหรับ

อายุเริ่มเปิดหน้ากรีดท่ีพบน้อยที่สุด	 คือ	 เมื่อยางมีอายุ

น้อยกว่า	6	ปี	โดยพบเพียงร้อยละ	4.4	

   ระบบกรีดของสวนยาง	 เจ้าของสวนยางส่วน

ใหญ่ใช้ระบบกรีด	คือ	หนึ่งในสามของล�าต้น	 กรีด	 2	 วัน	

เว้น	1	วัน	คิดเป็นร้อยละ	57.4	รองลงมา	คือ	 ระบบกรีด

แบบอื่นๆ	 เช่น	กรีดหนึ่งในสามของล�าต้น	กรีด	 3	 วันเว้น	

1	วัน	คิดเป็นร้อยละ	29.7	และระบบกรีดครึ่งล�าต้น	กรีด	

2	 วันเว้นวัน	 คิดเป็นร้อยละ	 8.3	 ส�าหรับระบบกรีดที่พบ
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น้อยที่สุด	 คือ	 ครึ่งล�าต้น	 กรีดวันเว้นวัน	 โดยพบเพียง

ร้อยละ	4.6		

   จำานวนวันสูงสุดท่ีมีการกรีดยางติดต่อกัน 

เจ้าของสวนยางส่วนใหญ่มีการกรีดยางติดต่อกันสูงสุด	

3	 วัน	คิดเป็นร้อยละ	64.0	 รองลงมา	คือ	 4	 วัน	คิดเป็น

ร้อยละ	 18.6	 และ	 5	 วัน	 คิดเป็นร้อยละ	 12.0	 ส�าหรับ

จ�านวนวันกรีดท่ีพบน้อยท่ีสุด	 คือ	 การกรีดจ�านวนวัน

ติดต่อกันมากกว่า	5	วัน	โดยพบเพียงร้อยละ	5.4		

   จำานวนวันกรีดยางในเดือนปกติ ส�าหรับ

จ�านวนวันกรีดยางในเดือนปกติ	 ส่วนใหญ่คือตั้งแต่	 15-

20	วัน	คิดเป็นร้อยละ	63.2	 รองลงมา	คือ	ตั้งแต่	 21-25	

วัน	 คิดเป็นร้อยละ	 22.3	 และไม่เกิน	 15	 วัน	 คิดเป็น

ร้อยละ	 13.0	 ส�าหรับจ�านวนวันกรีดยางในเดือนปกติที่

พบน้อยที่สุด	คือ	มากกว่า	25	วัน	โดยพบเพียงร้อยละ	1.5	

   แรงงานท่ีใช้กรีดยาง	 แรงงานท่ีใช้กรีดยาง

ส่วนใหญ่	 คือ	 เจ้าของสวนกรีดเอง	คิดเป็นร้อยละ	 52.8		

รองลงมา	คือ	จ้างแรงงานกรีด	คิดเป็นร้อยละ	31.3	และ

สมาชิกในครอบครัวกรีด	 คิดเป็นร้อยละ	 15.8	 	 ส่วน

แรงงานอื่นๆ	พบเพียงร้อยละ	0.1	

   การแบ่งสัดส่วนรายได้ในกรณีท่ีจ้างแรงงาน

กรีด	 การแบ่งสัดส่วนรายได้ในกรณีท่ีจ้างแรงงานกรีด	

ส่วนใหญ่	คือ	แบ่ง	 60	 (เจ้าของ)	และ	40	 (คนกรีด)	คิด

เป็นร้อยละ	51.5	 รองลงมา	คือ	แบ่งครึ่ง	 คิดเป็นร้อยละ	

31.7	และที่พบน้อยที่สุด	คือ	แบบอื่นๆ	เช่น	65	(เจ้าของ)	

และ	35	(คนกรีด)	โดยพบเพียงร้อยละ	16.8	

   การหยุดกรีดยางในช่วงฤดูแล้งยางผลัดใบ 

สวนยางส่วนใหญ่มีการหยุดกรีดยางในช่วงฤดูแล้งยาง

ผลัดใบ	2	เดือน	คิดเป็นร้อยละ	51.6	รองลงมา	คือ	หยุด

กรีด	1	เดือน	คิดเป็นร้อยละ	35.3	และหยุดกรีด	3	เดือน	

คิดเป็นร้อยละ	 12.1	 ตามล�าดับ	 ส�าหรับการกรีดในช่วง

หน้าแล้ง	พบน้อยที่สุด	โดยมีเพียงร้อยละ	1.0	

   การใช้นำ้ายาเร่งนำ้ายาง	 เจ้าของสวนยางส่วน

ใหญ่ไม่เคยใช้น�้ายาเร่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 99.5	 และส่วน

น้อย	คือ	ผู้ที่เคยใช้น�้ายาเร่ง	พบเพียงร้อยละ	0.5	

   ลักษณะการจำาหน่ายผลผลิตยาง	 ผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการจ�าหน่ายผลผลิตของสวน

ยางหลังพ้นการสงเคราะห์	 ในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน	 1,456	 ราย	 พบว่า	 เจ้าของสวนยางส่วนใหญ	่

นิยมจ�าหน่ายในรูปยางก้อน	 คิดเป็นร้อยละ	 37.9	 รอง

ลงมาคือในรูปน�้ายางสด	คิดเป็นร้อยละ	35.8	ส�าหรับใน

รูปยางแผ่นดิบมีสัดส่วนน้อยท่ีสุด	คิดเป็นร้อยละ	 26.6	

เมื่อจ�าแนกลักษณะการจ�าหน่ายผลผลิตแต่ละประเภท

ของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่	 14	 จังหวัด	พบว่า	 จังหวัดที่มี

สัดส่วนการจ�าหน่ายในรูปน�้ายางสดมากท่ีสุด	 3	 ล�าดับ

แรก	 คือ	 จังหวัดสตูล	 คิดเป็นร้อยละ	 90.3	 รองลงมาคือ

จังหวัดสงขลา	 และจังหวัดพัทลุง	 คิดเป็นร้อยละ	 87.7	

และ	79.1	ตามล�าดับ	ส่วนจังหวัดที่มีสัดส่วนการผลิตน�้า

ยางสดน้อยที่สุด	คือ	จังหวัดจันทบุรี	มีเพียงร้อยละ	5.1	

	 		 ส่วนจังหวัดท่ีมีสัดส่วนการจ�าหน่ายในรูปยาง

แผ่นมากท่ีสุด	 3	 ล�าดับแรก	 คือ	 จังหวัดชุมพร	 คิดเป็น

ร้อยละ	 55.3	 รองลงมาคือ	 จังหวัดพังงา	 และจังหวัด

ภูเก็ต	คิดเป็นร้อยละ	 51.5	และ	 40.8	ตามล�าดับ	และ

จังหวัดที่มีสัดส่วนการจ�าหน่ายในรูปยางก้อนมากท่ีสุด	 3	

ล�าดับแรก	คือ	จังหวัดจันทบุรี	 	คิดเป็นร้อยละ	80.6	รอง

ลงมาคือ	จังหวัดตราด	และจังหวัดระนอง	คิดเป็นร้อยละ	

65.6	และ	61.3	ตามล�าดับ

   แหล่งรับซื้อผลผลิตยาง ส�าหรับแหล่งในการ

รับซื้อผลผลิตยางส่วนใหญ่	 คือ	 ร้านรับซื้อยางในพ้ืนท่ี	

คิดเป็นร้อยละ	 56.4	 รองลงมา	คือ	พ่อค้ารับซื้อถึงท่ี	 คิด

เป็นร้อยละ	29.4		กลุ่มขายยาง	คิดเป็นร้อยละ	13.0	และ

แหล่งอื่นๆ	 คิดเป็นร้อยละ	 0.9	 ส�าหรับแหล่งท่ีมีการรับ

ซื้อผลผลิตยางน้อยที่สุด	 คือ	 ตลาดกลางยางพารา	

โดยพบเพียงร้อยละ	0.3	

   แหล่งในการรับทราบหรือสอบถามราคา

ยาง เจ้าของสวนยางส่วนใหญ่มีแหล่งในการรับทราบ

หรือสอบถามราคายางจากพ่อค้ารับซื้อยาง	คิดเป็นร้อย

ละ	70.5	รองลงมา	คือ	กลุ่มหรือตลาดยาง	คิดเป็นร้อยละ	

13.3	 เพ่ือนบ้านหรือญาติ	 คิดเป็นร้อยละ	 9.0	 สื่อต่างๆ	

เช่น	 วิทยุ	 คิดเป็นร้อยละ	5.1	และเจ้าหน้าที่	 คิดเป็นร้อย

ละ	1.6	ส�าหรับแหล่งท่ีมีการรับทราบหรือสอบถามราคา

ยางน้อยที่สุด	คือ	แหล่งอื่นๆ	โดยพบเพียงร้อยละ	0.5		

สภาพสวนยางหลังพ้นการสงเคราะห์ปลูกแทน

	 จากการศึกษาสภาพสวนยางที่พ้นการสงเคราะห์

ปลูกแทนระหว่างปี	2551	-	2554	หรือขณะ	สวนยางอายุ	

5	½	-	6	½	ปี	จ�านวน	410	ราย		อายุ	6	½	-	7	½	ปี	จ�านวน	
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465	ราย			อายุ	7	½	-	8	½	ปี	จ�านวน	488	ราย	และอายุ	

8	½	-	9	½	ปี	จ�านวน	528	ราย	ในพื้นที่	14	จังหวัด	มีผล

ปรากฏดังนี้

	 การเจริญเติบโตของต้นยาง	 การศึกษาการเจริญ

เติบโตของต้นยางอายุต่างๆ	 ท่ีระดับความสูง	 170	

เซนติเมตรจากพ้ืนดิน	พบว่าต้นยางอายุ	 5	½	 -	 6	½	ปี	

หรือสวนยางท่ีพ้นสงเคราะห์แล้วไม่เกิน	 1	 ปี	 มีขนาด

เส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ย	 45.2	 เซนติเมตร	 โดยจังหวัดที่มี

ต้นยางเจริญเติบโตดีที่สุด	3	ล�าดับแรก	คือ	จังหวัดภูเก็ต	

(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=48.34)	 รองลงมา	 คือ	 จังหวัดตราด	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=47.97)		

และจังหวัดจันทบุรี	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=47.50)	 ตามล�าดับ	 ส�าหรับ

จังหวัดที่ต ้นยางเจริญเติบโตน้อยที่สุด	 คือ	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี	(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=40.54)

	 ต้นยางอายุ	 6	 ½	 -	 7	 ½	 ปี	 หรือสวนยางที่พ้น

สงเคราะห์แล้ว	 1-2	ปี	 มีขนาดเส้นรอบล�าต้นเฉลี่ย	 47.2	

เซนติเมตร	 โดยจังหวัดท่ีมีต้นยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด	 3	

ล�าดับแรก	คือ	จังหวัดระนอง	(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=49.60)		รองลงมา	คือ	

จังหวัดภูเก็ต	(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=49.48)		และจังหวัดตราด	(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=48.88)		

ตามล�าดับ	 ส�าหรับจังหวัดท่ีมีต้นยางเจริญเติบโตน้อย

ที่สุด	คือ	จังหวัดพัทลุง	(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=41.58)

	 ต้นยางอายุ	 7	 ½	 -	 8	 ½	 ปี	 หรือสวนยางที่พ้น

สงเคราะห์แล้ว	 2-3	ปี	 มีขนาดเส้นรอบล�าต้นเฉลี่ย	 51.1	

เซนติเมตร	 โดยจังหวัดท่ีมีต้นยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด	 3	

ล�าดับแรก	คือ	 จังหวัดภูเก็ต	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=56.34)	 รองลงมา	คือ	

จังหวัดระนอง	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=55.34)	 และจังหวัดชุมพร	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=52.60)	 ตามล�าดับ	 ส�าหรับจังหวัดท่ีมีต้นยางเจริญ

เติบโตน้อยที่สุด	คือ	จังหวัดพัทลุง	(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=45.54)

	 และต้นยางอายุ	8	½	 -	9	½	ปี	หรือสวนยางที่พ้น

สงเคราะห์แล้ว	 3-4	 ปี	 มีขนาดเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ย	

53.6	 เซนติเมตร	 โดยจังหวัดท่ีมีต้นยางเจริญเติบโตดี

ที่สุด	 3	ล�าดับแรก	คือ	จังหวัดภูเก็ต	 (

 8

 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=57.10)	 รองลง

มา	คือ	 จังหวัดระนอง	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=56.66)	 	 และจังหวัดระยอง	

(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

	 =54.96)	ตามล�าดับ	ส�าหรับจังหวัดท่ีมีต้นยางเจริญ

เติบโตน้อยท่ีสุด	คือ	 จังหวัดพัทลุง	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=46.90)	 	 (ตาราง

ที่	2)

	 เมื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นยางกับ

เกณฑ์ที่หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ก�าหนด	พบว่า	 สวนยางท่ีเพ่ิง

พ้นการสงเคราะห์ในช่วงปี	 2554-2555	ขณะต้นยางอายุ	

5	 ½	 -	 6	 ½	 ปี 	 มีขนาดเส ้นรอบล�าต ้นเฉลี่ย	 45.2	

เซนติเมตร	 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ก�าหนดของส�านักงานกองทุน

สงเคราะห์การท�าสวนยาง	(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	44	-	>	50	)		แต่ต�่ากว่า

เกณฑ์ของสถาบันวิจัยยาง	(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=47.0)		(ภาพที่	1)

ภาพที่ 1 การเจริญเติบโตของต้นยางอายุ	5	½	-	6	½	ปี	กับเกณฑ์ที่ก�าหนด	

ขน
าด

เส
้น

รอ
บ

ลำา
ต้น

 (ซ
ม

.)
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ตารางที่ 2  การเจริญเติบโตของต้นยางอายุต่างๆ ในพื้นที่ 14 จังหวัด

จังหวัด
ขนาดรอบลำาต้น (ซม.)

ภาคตะวันออก      

	 	1.	จันทบุรี	 47.50	 48.21	 50.70	 52.05

	 	2.	ระยอง	 47.41	 47.75	 48.15	 54.96

	 	3.	ตราด	 47.97	 48.88	 51.33	 53.13

ภาคใต้    

	 	1.	ตรัง	 45.88	 48.11	 50.13	 52.68

	 	2.	นครศรีธรรมราช	 41.27	 45.23	 48.85	 53.81

	 	3.	พังงา	 44.73	 46.12	 51.33	 53.21

	 	4.	พัทลุง	 41.38	 41.58	 45.54	 46.90

	 	5.	ภูเก็ต	 48.34	 49.48	 56.34	 57.10

	 	6.	สตูล	 46.81	 48.97	 51.90	 54.80

		 	7.	สุราษฎร์ธานี	 40.54	 45.48	 49.86	 53.36

	 	8.	กระบี่	 43.98	 47.97	 52.25	 54.04

	 	9.	ชุมพร	 46.20	 47.02	 52.60	 54.70

	 10.	ระนอง	 46.37	 49.60	 55.34	 56.66

	 11.	สงขลา	 43.91	 46.92	 50.60	 53.44

รวม 632.3 661.3 714.9 750.84

เฉลี่ย 45.2 47.2 51.1 53.6

5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี

	 	เมื่อแจกแจงการเจริญเติบโตของต้นยางอายุ

ต่างๆ	ตามขนาดเส้นรอบวงล�าต้นออกเป็น	4	 ระดับ	คือ	

น้อยกว่า	40.0,	40.0-44.9		45.0-49.9	และมากกว่า	49.9	

เซนติเมตร	พบว่า	ต้นยางอายุ	 5½	 -	 6½	ปี	 ส่วนใหญ่มี

ขนาดเส้นรอบวงล�าต้นระหว่าง	 45.0-49.9	 เซนติเมตร	

คิดเป็นร้อยละ	 37.6	 รองลงมาคือ	 ระหว่าง	 40.0-44.9	

และน้อยกว่า	40.0	เซนติเมตร	คิดเป็นร้อยละ	27.8	และ	

17.6	 ตามล�าดับ	 ส�าหรับต้นยางท่ีมีขนาดเส้นรอบวง

ล�าต้นมากกว่า	 49.9	 เซนติเมตร	หรือสวนยางท่ีได้ขนาด

เปิดกรีดมีน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	17.1

	 ต้นยางอายุ	 6	 ½	 -	 7	 ½	 ปี	 ส่วนใหญ่มีขนาด

เส้นรอบวงล�าต้นระหว่าง	 45.0-49.9	 เซนติเมตร	คิดเป็น

ร้อยละ	 42.6	 รองลงมาคือมากกว่า	 49.9	 และระหว่าง	

40.0-44.9	 เซนติเมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 26.2	 และ	 22.1	

ตามล�าดับ

	 ต้นยางอายุ	 7	½	 -	 8	½	ปี	 ส่วนใหญ่มีขนาดเส้น

รอบวงล�าต้นมากกว่า	 49.9	 เซนติเมตร	 คิดเป็นร้อยละ	

59.6	 รองลงมาคือระหว่าง	 45.0-49.9	 และ	 40.0-44.9	

เซนติเมตร	คิดเป็นร้อยละ	24.4	และ	12.3	ตามล�าดับ

	 และต้นยางอายุ	 8	½	 -	 9	½	ปี	 ส่วนใหญ่มีขนาด

เส้นรอบวงล�าต้นมากกว่า	49.9	เซนติเมตร	คิดเป็นร้อยละ	

73.7	 รองลงมาคือระหว่าง	 45.0-49.9	 และ	 40.0-44.9	

เซนติเมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 17.8	 และ	 6.4	 ตามล�าดับ	

(ตารางที่	3)
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ตารางที่ 3  การแจกแจงขนาดเส้นรอบวงลำาต้นของต้นยางอายุต่างๆ 

อายุสวนยาง

(ปี)

จำานวน

ทั้งหมด (ราย)

จำานวน (ร้อยละ)

	 5	½	-	6	½		 410	 17.6	 27.8	 37.6	 17.1

	 6	½	-	7	½		 465	 9.0	 22.1	 42.6	 26.2

	 7	½	-	8	½		 488	 3.7	 12.3	 24.4	 59.6

	 8	½	-	9	½		 528	 2.1	 6.4	 17.8	 73.7

< 40.0 ซม. 40.0–44.9 ซม. 45.0–49.9 ซม. >	49.9	ซม.

 การเปิดกรีดของสวนยาง	 จากการศึกษาการเปิด

กรีดของสวนยางอายุต่าง	 ๆ	 พบว่า	 สวนยางทุกอายุ	

ต ้นยางมีขนาดเส้นรอบล�าต ้นโดยเฉลี่ยต�่ากว ่า	 50	

เซนติเมตร	 หรือยังไม่ได้ขนาดเปิดกรีด	 คิดเป็นร้อยละ	

52.9	 ในจ�านวนนี้ได้เปิดกรีดแล้ว	 คิดเป็นร้อยละ	 62.9			

เมื่อจ�าแนกสวนยางแต่ละอายุ	 พบว่า	 สวนยางอายุ	

5	½	 -	 6	½	ปี	 ต้นยางมีขนาดเส้นรอบล�าต้นโดยเฉลี่ย

ต�่ากว่า	 50	 เซนติเมตร	 หรือยังไม่ได้ขนาดเปิดกรีด	 คิด

เป็นร้อยละ	 81.9	 ในจ�านวนนี้ได้เปิดกรีดแล้ว	 คิดเป็น

ร้อยละ	 44.6	 โดยสวนยางส่วนใหญ่มีขนาดเส้นรอบ

ล�าต้นระหว่าง	 45.0-49.9	 เซนติเมตร	 คิดเป็นร้อยละ	

62.7	 รองลงมาคือ	 40.0-44.9	 และน ้อยกว ่า	 40	

เซนติเมตร	คิดเป็นร้อยละ	27.3	และ	10.0	ตามล�าดับ

	 สวนยางอายุ	 6	½	 -	 7	½	ปี	 ต้นยางมีขนาดเส้น

รอบล�าต้นโดยเฉลี่ยต�่ากว่า	 50	 เซนติเมตร	หรือยังไม่ได้

ขนาดเปิดกรีด	 คิดเป็นร้อยละ	 72.3	 ในจ�านวนนี้ได้เปิด

กรีดแล้ว	 คิดเป็นร้อยละ	 64.6	 โดยสวนยางส่วนใหญ่

มีขนาดเส้นรอบวงล�าต้นระหว่าง	 45.0-49.9	 เซนติเมตร	

คิดเป็นร้อยละ	 68.2	 รองลงมาคือระหว่าง	 40.0-44.9	

และน้อยกว่า	 40.0	 เซนติเมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 27.2	

และ	4.6	ตามล�าดับ

	 สวนยางอายุ	 7	½	 -	 8	½	ปี	 ต้นยางมีขนาดเส้น

รอบล�าต้นโดยเฉลี่ยต�่ากว่า	 50	 เซนติเมตร	 หรือไม่ได้

ขนาดเปิดกรีด	 คิดเป็นร้อยละ	 40.0	 ในจ�านวนนี้ได้เปิด

กรีดแล้วคิดเป็นร้อยละ	 80.0	 โดยสวนยางส่วนใหญ่มี

ขนาดเส้นรอบวงล�าต้นระหว่าง	 45.0-49.9	 เซนติเมตร	

คิดเป็นร้อยละ	 68.6	 รองลงมาคือระหว่าง	 40.0-44.9	

และน้อยกว่า	 40.0	 เซนติเมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 28.2	

และ	3.2	ตามล�าดับ

	 และสวนยางอายุ	 8	½	 -	 9	½	ปี	 ต้นยางมีขนาด

เส้นรอบวงล�าต้นโดยเฉลี่ยต�่ากว่า	 50	 เซนติเมตร	 หรือ

ไม่ได้ขนาดเปิดกรีด	 คิดเป็นร้อยละ	 25.4	 ในจ�านวนนี้

ได้เปิดกรีดแล้วคิดเป็นร้อยละ	 79.8	 โดยสวนยางส่วน

ใหญ่มีขนาดเส ้นรอบวงล�าต ้นระหว่าง	 45.0-49.9	

เซนติเมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 77.6	 รองลงมาคือระหว่าง	

40.0-44.9	 เซนติเมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 22.4	 ขณะเดียว

กันไม ่พบสวนยางที่มีขนาดเส ้นรอบวงล�าต ้นโดย

เฉลี่ยน้อยกว่า	40.0	เซนติเมตร	(ตารางที่	4)

	 ความหนาของเปลือกเดิม	 จากการวัดความหนา

ของเปลือกเดิมท่ีระดับความสูง	 5	 เซนติเมตรเหนือ

รอยเปิดกรีดของต้นยางอายุต่าง	 ๆ	 ในพ้ืนท่ี	 14	 จังหวัด	

พบว่า	 สวนยางอายุ	 5	½	 -	 6	½	ปี	 ต้นยางมีความหนา

ของเปลือกเดิมเฉลี่ย	6.7	มิลลิเมตร	 โดยจังหวัดที่ต้นยาง

มีค่าเฉลี่ยความหนาของเปลือกเดิมมากที่สุด	 3	 ล�าดับ

แรก	คือ	จังหวัดจันทบุรี	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	7.37)	รองลงมาคือจังหวัด

กระบี่	 (

 8

 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	7.21)	 	 และจังหวัดตราด	 (

 8

 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	7.19)	 ตาม

ล�าดับ

	 สวนยางอายุ	 6	½	 -	 7	½	ปี	 ต้นยางมีความหนา

ของเปลือกเดิมเฉลี่ย	7.1	มิลลิเมตร	 โดยจังหวัดที่ต้นยาง

มีค่าเฉลี่ยความหนาของเปลือกเดิมมากที่สุด	 3	 ล�าดับ

แรก	คือ	 จังหวัดกระบี่	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	7.75)	 รองลงมาคือจังหวัด

จันทบุรี 	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

	 =	 7.62)	 และจังหวัดนครศรีธรรมราช	

(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	7.45)			ตามล�าดับ
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	 สวนยางอายุ	7	½	-	8	½	ปี	ต้นยางมีความหนาของ

เปลือกเดิมเฉล่ีย	 7.5	 มิลลิเมตร	 โดยจังหวัดท่ีต้นยางมี

ค่าเฉลี่ยความหนาของเปลือกเดิมมากที่สุด	 3	ล�าดับแรก	

คือ	 จังหวัดกระบี่ 	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	 7.99)	 รองลงมาคือจังหวัด

จันทบุรี	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	7.90)	และจังหวัดพังงา	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	7.76)	ตาม

ล�าดับ

	 และสวนยางอายุ	 8	 ½	 -	 9	 ½	 ปี	 ต้นยางมีค่า

ความหนาของเปลือกเดิม	 เฉลี่ย	 7.9	 มิลลิเมตร	 โดย

จังหวัดที่ต ้นยางมีค่าเฉลี่ยความหนาของเปลือกเดิม

มากท่ีสุด	 3	 ล�าดับแรก	 คือ	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	

(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	 8.66)	 	 	 รองลงมาคือจังหวัดระยอง	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	 8.43)			

และจังหวัดจันทบุรี	(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	8.28)	ตามล�าดับ	

	 เมื่อเปรียบเทียบความหนาของเปลือกเดิมของ

ต้นยางอายุต่างๆ	 กับเกณฑ์ท่ีก�าหนดพบว่า	 สวนยาง

ทุกอายุมีความหนาของเปลือกเดิมโดยเฉลี่ยมากกว่า

เกณฑ์ของสถาบันวิจัยยาง	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=6.0-6.5	 มิลลิเมตร)	

ยกเว ้นสวนยางอายุ 	 5 	 ½	 -6 	 ½	 ป ี 	 ของจั งห วัด

สุราษฎร์ธานี	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	 5.54	 มิลลิเมตร)	 มีความหนาของ

เปลือกเดิมต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้		(ตารางที่	5)

	 ระดับความสูงในการเปิดกรีดต้นยาง	 จากการ

ศึกษาระดับความสูงในการเปิดกรีดต้นยางของสวนยาง

ที่เปิดกรีดแล้ว	 จ�านวน	 1,490	 ราย	 ในพ้ืนที่	 14	 จังหวัด						

พบว่า	สวนยางส่วนใหญ่เปิดกรีดต้นยางที่ระดับความสูง

มากกว่า	 149	 เซนติเมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 45.30	 รอง

ลงมา	 คือ	 ระดับความสูง	 100-124	 และ	 125-149	

เซนติเมตร	 คิดเป็นร้อยละ	 31.68	 และ	 18.52	 ตาม

ล�าดับ	 ส�าหรับการเปิดกรีดที่ระดับความสูงต�่ากว่า	 100	

เซนติเมตร	พบน้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	4.50	

	 การสิ้นเปลืองเปลือกจากการกรีด	 จากการศึกษา

การสิ้นเปลืองเปลือกของสวนยางที่พ้นการสงเคราะห์

ระหว่างปี	 2554-2555	หรือสวนยางที่พ้นการสงเคราะห์

ไม่เกิน	 1	 ปี	 ในพ้ืนที่	 14	 จังหวัด	 พบว่าการสิ้นเปลือง

เปลือกเฉลี่ย	 4.8	 เซนติเมตรต่อเดือน	 โดยจังหวัดที่สวน

ยางมีค่าเฉลี่ยการสิ้นเปลืองเปลือกมากที่สุด	 3	 ล�าดับ

แรก	คือ	จังหวัดพังงา	และภูเก็ต	(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	5.6)	รองลงมาคือ

จังหวัดพัทลุง	(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	5.5)	และจังหวัดสตูล	(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	5.3)	ตาม

ล�าดับ	 ส�าหรับจังหวัดที่สวนยางมีค่าเฉลี่ยการสิ้นเปลือง

เปลือกน้อยที่สุด	คือ	จังหวัดตราด	(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	3.6)			

 

ตารางที่ 4 การเปิดกรีดของสวนยางที่มีขนาดเส้นรอบลำาต้นตำ่ากว่า 50 เซนติเมตร

อายุสวนยาง

(ปี)

จำานวน (ราย) เปิดกรีด (ร้อยละ)

	 5	½	-	6	½		 336	 150	 10.0	 27.3	 62.7

	 	 (81.9)	 (44.6)	 	 	

	 6	½	-	7	½		 336	 217	 4.6	 27.2	 68.2

	 	 (72.3)	 (64.6)	 	 	

	 7	½	-	8	½	 195	 156	 3.2	 28.2	 68.6

	 	 (40.0)	 (80.0)	 	 	

	 8	½	-	9	½		 134	 107	 -	 22.4	 77.6

	 	 (25.4)	 (79.8)	 	 	

 รวม 1,001 630   

  (52.9) (62.9)   

 เฉลี่ย   4.4 26.3 69.3

< 40.0ทั้งหมด เปิดกรีด 40.0 – 44.9 45.0 – 49.9

หมายเหตุ	:	ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงร้อยละ



11 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 17 เมษายน-มิถุนายน 2557

	 เมื่อเปรียบเทียบการสิ้นเปลืองเปลือกของต้นยาง

กับเกณฑ์ที่สถาบันวิจัยยางก�าหนด	พบว่า	การสิ้นเปลือง

เปลือกของสวนยางพ้นการสงเคราะห์ในพื้นที่	14	จังหวัด	

เฉลี่ย	 4.8	 เซนติเมตรต ่อเดือน	 สูงกว ่าเกณฑ์ของ

สถาบันวิจัยยางท่ีก�าหนดไว้ไม่เกิน	 2.5	 เซนติเมตรต่อ

เดือน	และขณะเดียวกันการสิ้นเปลืองเปลือกก็สูงกว่าผล

การศึกษาในปี	 2527	 ของฉกรรจ์และคณะ	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	 4.3)			

(ภาพที่	2)

 	 การประเมินความเสียหายของต้นยาง	 จากการ

ประเมินความเสียหายของต้นยางจากสาเหตุต ่างๆ	

พบว่า	 สวนยางส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายระดับเล็ก

น้อยจากโรคใบมากท่ีสุด	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	1.60,	 S.D.=0.81)	 	 รอง

ลงมาคือ	 หน้ากรีดเสียหายระดับเล็กน้อย	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	 1.46,

S.D.=0.65)	อาการเปลือกแห้งระดับเล็กน้อย	(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	1.26,		

S.D.=0.46)	 และโรครากระดับเล็กน้อย	 (

 8

 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	 1.22,		

S.D.=0.51)	ตามล�าดับ	

	 การสูญเสียต้นกรีด	 จากการศึกษาการสูญเสีย

ต้นกรีดจากสาเหตุต่างๆ	 ในพ้ืนที่	 14	 จังหวัด	 พบว่า

สวนยางส่วนใหญ่สูญเสียต้นกรีดจากสาเหตุต้นเล็กและ

แคระแกรนมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 55.65	 รองลงมา

คือ	 ต้นว่างและตาย	 คิดเป็นร้อยละ	 42.64	 และล�าต้น

หักคิดเป็นร้อยละ	 1.72	 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของ

การสูญเสียต้นกรีดของทุกจังหวัด	พบว่า	 มีการสูญเสีย

โดยเฉลี่ย	 3.8	ต้นต่อไร่	 โดยจังหวัดที่พบการสูญเสียมาก

 

ตารางที่ 5 ความหนาของเปลือกเดิมของต้นยางอายุต่าง ๆ ในพื้นที่ 14 จังหวัด กับเกณฑ์ที่กำาหนด 1/

จังหวัด
ความหนาของเปลือกเดิม (มม.)

ภาคตะวันออก      

	 	1.	จันทบุรี	 7.37	 7.62	 7.90	 8.28

	 	2.	ระยอง	 7.03	 7.33	 7.57	 8.43

	 	3.	ตราด	 7.19	 7.24	 7.63	 8.18

ภาคใต้    

	 	1.	ตรัง	 6.42	 7.27	 7.47	 7.62

	 	2.	นครศรีธรรมราช	 6.76	 7.45	 7.46	 8.66

	 	3.	พังงา	 6.49	 7.25	 7.76	 7.96

	 	4.	พัทลุง	 6.41	 6.50	 7.15	 7.20

	 	5.	ภูเก็ต	 6.24	 6.45	 7.35	 7.54

	 	6.	สตูล	 6.99	 7.26	 7.46	 7.61

	 	7.	สุราษฎร์ธานี	 5.54	 6.12	 7.02	 7.64

	 	8.	กระบี่	 7.21	 7.75	 7.99	 8.13

	 	9.	ชุมพร	 6.99	 7.20	 7.51	 7.74

	 10.	ระนอง	 6.68	 6.78	 6.91	 7.45

	 11.	สงขลา	 6.95	 7.33	 7.52	 7.60

เฉลี่ย 6.7 7.1 7.5 7.9

5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี

	1/		เกณฑ์ความหนาของเปลือกเดิม	<	5.5	มม.=บาง							5.5-6.0	มม.=ต�่ากว่าเฉล่ีย							6.0-6.5	มม.=เฉลี่ย
					6.5-7.5	มม.=เหนือเฉลี่ย			>	7.0	มม.=หนา



12 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 17 เมษายน-มิถุนายน 2557

ที่สุด	3	ล�าดับแรก	คือ	จังหวัดนครศรีธรรมราช		(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	8.3)			

รองลงมาคือ	 จังหวัดชุมพร	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	 5.8)	 และจังหวัด

สุราษฎร์ธานี	 (
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	 4.9)	 ตามล�าดับ	 ส�าหรับจังหวัดท่ีมี

การสูญเสียต ้นกรีดน ้อย ท่ีสุด 	 คือ 	 จั งห วัดกระบี	่

(
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 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=	1.8)			

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
	 1.	 สวนยางพ้นสงเคราะห์จากกลุ ่มตัวอย ่าง	

จ�านวน	 1,891	 ราย	 ส่วนใหญ่ร้อยละ	 68.5	 เป็นสวน

ยางขนาดเล็ก	 มีเน้ือท่ีน้อยกว่า	 10	 ไร่	 ส่วนสวนยางท่ีมี

เนื้อที่มากกว่า	 50	 ไร่	 มีน้อยท่ีสุดเพียงร้อยละ	 0.8	 การ

ปลูกยางของสวนพ้นสงเคราะห์ส่วนใหญ่ปลูกด้วยต้น

ยางช�าถุงพันธุ์	 RRIM	 600	 ร้อยละ	 83.0	 รองลงมาคือ	

พันธุ์สถาบันวิจัยยาง	251	ร้อยละ	9.0	และสวนยางส่วน

ใหญ่ร้อยละ	 94.7	 ไม่ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ว ่างระหว่าง

แถวยางเพ่ือเสริมรายได้	 มีเพียงส่วนน้อยที่ปลูกพืช

ร่วมยางและเลี้ยงสัตว์ในสวนยาง

	 2.	 เทคโนโลยีการผลิตยางท่ีเจ้าของสวนยางพ้น

สงเคราะห์	 ส่วนใหญ่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามค�าแนะน�า

ทางวิชาการ	 คือ	 การใช้ปุ๋ยในสวนยาง	 โดยพบว่า	 สวน

ยางส่วนหนึ่งใส่ปุ๋ยบ�ารุงต้นยางเพียงปีละ	1	ครั้ง	 รวมถึง

ไม่เคยใส่ปุ๋ย	 และนานๆ	 ใส่	 ขึ้นกับเงินทุน	 ส�าหรับชนิด

ของปุ๋ยที่นิยมใช้กันมาก	คือ	ปุ๋ยเม็ดส�าเร็จรูปสูตรต่าง	ๆ 	ที่

สามารถหาซื้อได้ง่ายในตลาดท้องถ่ิน	 เมื่อมีปัญหาเก่ียว

กับโรคและอาการผิดปกติของต้นยาง	พบว่า	 เกษตรกร

เจ้าของสวนยางส่วนใหญ่มักใช้วิธีปล่อยตามธรรมชาติ	

และสิ่งท่ีพิจารณาเมื่อมีการเปิดกรีดยาง	พบว่า	สวนยาง

ส่วนใหญ่พิจารณาต้นได้ขนาดเปิดกรีด	แต่สภาพข้อเท็จ

จริงพบว่า	 สวนยางพ้นสงเคราะห์ส่วนใหญ่ร้อยละ	62.9	

เปิดกรีดต้นยางท่ีมีขนาดเส้นรอบล�าต้นต�่ากว่า	 50.0	

ภาพที่ 2	การสิ้นเปลืองเปลือกกับเกณฑ์ที่ก�าหนด

ภาพที่ 3	สภาพหน้ากรีดที่เสียหายของสวนยางหลังพ้นการสงเคราะห์

คว
าม

สิ้น
เป

ลือ
งเ

ป
ลือ

ก 
(ซ

ม
.ต

่อเ
ดือ

น
) สถาบันวิจัยยาง

ผลปี 2551-2554

ฉกรรจ์ และคณะ (2527)
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เซนติเมตร	 ทั้งนี้	 เน่ืองมาจากปัจจัยทางด้านรายได้และ

ราคายางสูงอย่างต่อเน่ือง	 ส�าหรับระบบกรีดของสวน

ยางส่วนใหญ่ใช้ระบบกรีดหน่ึงในสามของล�าต้น	 กรีด	 2	

วัน 	 เ ว ้ น 	 1 	 วัน 	 ขณะเดียว กันพบว ่ า 	 มี สวนยาง

ส ่วนหนึ่งใช ้ระบบกรีดที่มีจ�านวนวันกรีดติดต ่อกัน

มากกว่า	 3	 วัน	 จึงเป็นเหตุให้การสิ้นเปลืองเปลือกสูง

กว่าเกณฑ์ที่สถาบันวิจัยยางก�าหนด

	 3.	สวนยางพ้นสงเคราะห์ในพื้นที่	14	จังหวัด	ส่วน

ใหญ่นิยมการผลิตและการจ�าหน่ายผลผลิตยางในรูป

ของยางก้อน	 โดยจะพบมากในจังหวัดทางภาคตะวัน

ออก	 ได้แก่	 จังหวัดจันทบุรี	 ระยอง	และตราด	 รองลงมา

คือ	 การผลิตและการจ�าหน่ายในรูปน�้ายางสดและ

ยางแผ่น

	 4.	 จากการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้น

ยางหลังสวนยางพ้นสงเคราะห์	 กับเกณฑ์ท่ีหน่วยงาน

ต่างๆ	ก�าหนดไว้	 พบว่า	 สวนยางอายุ	 5	½	 -	 6	½	ปี	 มี

ขนาดเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ย	 45.2	 เซนติเมตร	 อยู่ใน

เกณฑ์ของส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง

ก�าหนดไว ้ 	 แต ่ต�่ ากว ่าเกณฑ์ของสถาบันวิจัยยาง

(

 8

 การเจริญเติบโตของต้นยาง  การศึกษาการเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ท่ีระดบัความสูง 
170 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน พบวา่ตน้ยางอาย ุ5 ½ - 6 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ไม่เกิน 1 ปี มี
ขนาดเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย 45.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ 
จงัหวดัภูเกต็ ( X =48.34)   รองลงมา คือ จงัหวดัตราด ( X =47.97)  และจงัหวดัจนัทบุรี ( X =47.50) 
ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ( X =40.54) 
 ตน้ยางอาย ุ 6 ½ - 7 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 1-2 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
47.2 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัระนอง ( X =49.60)  
รองลงมา คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =49.48)  และจงัหวดัตราด ( X =48.88)  ตามลาํดบั     สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =41.58) 
 ตน้ยางอาย ุ 7 ½ - 8 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 2-3 ปี มีขนาดเสน้รอบลาํตน้เฉล่ีย 
51.1 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =56.34) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =55.34)  และจงัหวดัชุมพร ( X =52.60) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =45.54) 
 และตน้ยางอาย ุ 8 ½ - 9 ½ ปี หรือสวนยางท่ีพน้สงเคราะห์แลว้ 3-4 ปี มีขนาดเสน้รอบวงลาํตน้
เฉล่ีย 53.6 เซนติเมตร โดยจงัหวดัท่ีมีตน้ยางเจริญเติบโตดีท่ีสุด 3 ลาํดบัแรก คือ จงัหวดัภูเกต็ ( X =57.10) 
รองลงมา คือ จงัหวดัระนอง ( X =56.66)  และจงัหวดัระยอง ( X =54.96) ตามลาํดบั สาํหรับจงัหวดัท่ีมี
ตน้ยางเจริญเติบโตนอ้ยท่ีสุด คือ จงัหวดัพทัลุง ( X =46.90)  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2  การเจริญเติบโตของตน้ยางอายตุ่าง ๆ ในพื้นท่ี 14 จงัหวดั 
 

จังหวดั อายุต้นยาง / ขนาดรอบลาํต้น  (ซม.) 
5½  - 6½ ปี 6½  - 7½ ปี 7½  - 8½ ปี 8½  - 9½ ปี 

ภาคตะวนัออก       
1. จนัทบุรี 47.50 48.21 50.70 52.05 
2. ระยอง 47.41 47.75 48.15 54.96 
3. ตราด 47.97 48.88 51.33 53.13 

ภาคใต้     
1. ตรัง 45.88 48.11 50.13 52.68 
2. นครศรีธรรมราช 41.27 45.23 48.85 53.81 
3. พงังา 44.73 46.12 51.33 53.21 
4. พทัลุง 41.38 41.58 45.54 46.90 
5. ภูเกต็ 48.34 49.48 56.34 57.10 
6. สตูล 46.81 48.97 51.90 54.80 

=47.0)	 ซึ่งปัญหาท่ีต้นยางเจริญเติบโตต�่ากว่าเกณฑ์	

อาจจะเกิดจากการเสื่อมโทรมของดินท่ีมีการปลูกยาง

ซ�้าบนท่ีดินเดิมเป็นเวลานาน	 ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการ

เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตน�้ายางของต้นยาง	

ตลอดจนการจัดการสวนยางและการใช้เทคโนโลยีของ

เกษตรกรเจ้าของสวนยางไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

	 5.	สวนยางพ้นสงเคราะห์จ�านวน	1,001	ราย	หรือ

ร้อยละ	 52.9	 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด	ต้นยางมีขนาด

เส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ยต�่ากว่า	 50	 เซนติเมตร	 ในจ�านวน

น้ีสวนยางส่วนใหญ่ร้อยละ	 62.9	 ได้เปิดกรีดแล้ว	 โดย

มีขนาดเส้นรอบวงล�าต้น	 45.0-49.9	 เซนติเมตร	 และ

ผลจากการกรีดพบว่าการสิ้นเปลืองเปลือกของต้นยาง

ในพ้ืนท่ี	 14	 จังหวัด	 เฉลี่ย	 4.8	 เซนติเมตรต่อเดือน	 ซึ่ง

มากกว่าผลการศึกษาของฉกรรจ์	 และคณะ	 (2527)	

ร้อยละ	 20	 และเกณฑ์ท่ีก�าหนดของสถาบันวิจัยยาง	

ร ้อยละ	 92	 ทั้งในส่วนของการเปิดกรีดต้นยางก่อน

ก�าหนด	 และการสิ้นเปลืองเปลือกมากกว่าเกณฑ์ท่ี

ก�าหนด	 ย่อมมีผลต่อการทรุดโทรมของต้นยาง	 ท�าให้

เกษตรกรเจ้าของสวนยางได้รับผลผลิตต�่าไม่คุ้มค่าทาง

เศรษฐกิจ	ตลอดจนส่งผลกระทบต่อโครงการสงเคราะห์

ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีของส�านักงานกองทุนสงเคราะห์

การท�าสวนยาง	 เพราะสวนยางเหล่านี้จะกลับมาขอรับ

การสงเคราะห์ปลูกแทนรอบใหม่เร็วกว่าก�าหนด	และเป้า

หมายยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา	พ.ศ.	 2552-2556	ที่

จะเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางในประเทศต่อหน่วย

พ้ืนท่ีจาก	 278	 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	 เป็น	 306	 กิโลกรัม

ต่อไร่ต่อปี

	 6.	 การประเมินความเสียหายของต้นยางในสวน

ยางพ้นสงเคราะห์	พบว่า	 สวนยางส่วนใหญ่ได้รับความ

เสียหายระดับเล็กน้อยจากโรคใบ	 รองลงมา	 คือ	 หน้า

กรีดเสียหาย	 อาการเปลือกแห้ง	 และโรคราก	 ตาม

ล�าดับ	 ส่วนการสูญเสียต้นกรีดยางพบว่า	 สวนยางใน

พ้ืนที่	 14	 จังหวัด	 ได้สูญเสียต้นกรีดเฉลี่ย	 3.8	 ต้นต่อไร่	

โดยส่วนใหญ่เกิดจากต้นเล็กและแคระแกรน	 รองลงมา	

คือ	ต้นว่างและตาย	และล�าต้นหักจากลมพายุ

	 ดังน้ัน	 แนวทางการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

สวนยางพ้นการสงเคราะห์	 จึงควรพิจารณาการขยาย

ระยะเวลาให้การสงเคราะห์ปลูกแทนมากกว่า	 5	½	ปี	

เพ่ือให้ต้นยางเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นจนได้ขนาดเปิดกรีด	

และยังเป็นมาตรการป้องกันการเปิดกรีดต้นยางก่อน

ก�าหนด	นอกจากนี้	 ในช่วงการสงเคราะห์ปลูกแทนควร

ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม	 ตลอดจน

การให้ความรู ้ทางด้านวิชาการแก่เกษตรกรเจ้าของ

สวนยางอย่างต่อเนื่อง

คำานิยม
	 ในการศึกษาครั้ง น้ี 	 คณะผู ้ศึกษาขอขอบคุณ

สถาบันวิจัยยางท่ีได้พิจารณาเห็นชอบหลักการให้ด�าเนิน

การศึกษา	ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยางที่

ให้ความอนุเคราะห์รายชื่อเกษตรกรเจ้าของสวนยางพ้น

การสงเคราะห์	ปี	2551-2555		เกษตรกรเจ้าของสวนยาง

ในพ้ืนที่	 14	 จังหวัด	 ที่อนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆ	 ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษา	จนลุล่วงไปด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการน โยบายยางธ ร รมชาติ . 	 2 553 .		

	 ยุทธศาสตร์พัฒนายาง	พ.ศ.	2552-2556.	สถาบัน



14 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 17 เมษายน-มิถุนายน 2557

	 วิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร.	74	หน้า.

ฉกรรจ์	 แสงรักษาวงศ์,	 สุจินต์	 แม้นเหมือน,	 สุทัศน	์	

	 ด่านสกุลผล,	 สุทธาชีพ	 ศุภเกษร	 และประเทือง		

	 ดลกิจ. 	 2527. 	 สภาพสวนยางขณะพ ้นการ

	 สงเคราะห์.	เอกสารวิชาการเลขที่	126.		28	หน้า.

ชัยวัฒน์ 	 	 ฉันพิกุล.	 2553.	 ยางไทยโกยรายได ้ 	 4	

	 แสนล้าน.	 ยางไทย	 ปีที่	 1	 ฉบับที่	 8	 สิงหาคม	

	 2553.	หน้า	18.

นุชนารถ	 กังพิศดาร.	 2547.	 การใช้ปุ๋ยและการปรับปรุง

	 ดินในสวนยาง.	 สถาบันวิจัยยาง	 กรมวิชาการ

	 เกษตร.	80	หน้า.

ปัทมา	 ชนะสงคราม.	 2553.	 	 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ

	 อาการเปลือกแห้งและแนวทางป้องกัน.	 เอกสาร

	 ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการเพ่ิมศักยภาพ

	 การจัดการสวนยาง.	สถาบันวิจัยยาง		กรมวิชาการ

	 เกษตร.	หน้า	98.

สุทัศน์	 สุรวาณิช,	 อรวรรณ	ทองเนื้องาม,	ศจีรัตน์	 แรมลี,			

	 สายใจ	 สุชาติกูล,	 ช�านาญ	 บุญเลิศ,	 นุชนารถ	

	 กังพิศดาร		และไพรัตน์		ทรงพานิช.	2548.		ศึกษา

	 สภาพสวนยางท่ีพ้นการสงเคราะห์ปลูกแทน.	

	 รายงานผลการวิจัยเรื่องเต็มประจ�าป ี 	 2548	

	 สถาบันวิจัยยาง	 กรมวิชาการเกษตร.	 หน้า	 122-

	 136.

สถาบันวิจัยยาง.	 2553.	 พ้ืนที่ปลูกยางของไทย	 ข้อมูล

	 วิชาการยางพารา	 2553.	 สถาบันวิจัยยาง	 กรม

	 วิชาการเกษตร	หน้า	31.33.



15 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 17 เมษายน-มิถุนายน 2557

ปัจจัยที่ใช้ ในการควบคุมคุณภาพยางแท่ง
จากยางแห้ง
ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา	ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตทึ่	8	กรมวิชาการเกษตร

	 น�้ายางสดและยางแห้งต่างเป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิต

ยางแท่ง	 ยางแท่งท่ีผลิตจากน�้ายางสดเป็นยางแท่งที่มี

สมบัติทางกายภาพสูง	 มีความสะอาด	 ความยืดหยุ่น	

และความหนืดสูง	 จึงมักน�าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพสูง	 เช่น	 ล้อยางเครื่องบิน	 ล้อยางเรเดียลทุก

ชนิด	 อีกทั้ งยางแท ่ งจากน�้ ายางสดยังมีสี ใสสวย

เหมาะส�าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีสีสันต่างๆ	 เช่น	ยาง

รัดของ	 ยางรัดผม	 และอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ	 รวมท้ัง

เป็นส่วนประกอบของปากกา	แปรงสีฟัน	และสินค้าอื่นๆ	

อีกมากมาย	น�้ายางสดที่น�ามาผลิตจะต้องมีการควบคุม

คุณภาพทุกข้ันตอนเป็นอย่างดี	 ยางแท่งท่ีผลิตจากน�้า

ยางสด	 มี	 4	 เกรดคือ	 ยางแท่ง	 STR	 XL,	 STR	 5L,	

STR	 5	 และ	 STR	 5CV	ทั้งสี่เกรดมีสมบัติทางกายภาพ

ที่โดดเด่น	คือ	ปริมาณสิ่งสกปรกต�่า	ความอ่อนตัวเริ่มแรก		

(Initial		Plasticity,	Po)		สูง	ดัชนีความอ่อนตัว		(Plasticity		

Retention	 Index,	 PRI)	 สูง	 แต่แตกต่างเรื่องปริมาณ

สิ่งสกปรกและค่าสี	 โดยยางแท่ง	 STR	 XL	 จะจ�ากัด

ปริมาณสิ่งสกปรกไม่เกิน	0.02	%		ส่วนยางแท่ง	STR	5L,	

STR	 5	 และ	 STR	 5CV	 	 จะอยู่ท่ีระดับไม่เกิน	 0.04	%				

เช่นเดียวกันค่าสีของยางแท่ง	STR	XL	 	จะมีค่าน้อยหรือ

จางกว่ายางแท่ง	STR	5L	คือ	ไม่เกิน	4	หน่วยโลวิบอนด์	

ขณะที่ยางแท่ง	STR	5L	มีค่าไม่เกิน	6	หน่วยโลวิบอนด	์		

ค่าสีจะระบุเฉพาะยางแท่ง	STR	XL	และ		STR	5L	เท่านั้น	

ส่วนยางแท่ง	 STR	 5	 และ	 STR	 5CV	 	 ไม่จ�ากัดค่าสี	

สามารถน�าไปใช้กับผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงท่ีไม่เน้นสีสัน

มากนัก	 	 การที่บริษัทผู้ผลิตยางล้อเลือกใช้ยางแท่งที่ท�า

จากน�้ายางสดมาผลิตจะท�าให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง

สมบัติต่าง	 ๆ	 ดีเด่นเป็นพิเศษ	 ราคาของผลิตภัณฑ์จึง

จ�าหน่ายได้ในราคาสูง	 นับเป็นสินค้าระดับตลาดบน			

ส่วนยางแท่งท่ีผลิตจากวัตถุดิบชนิดยางแห้งหรือยางท่ี

จับตัวแล้ว	 เช่น	 ยางแผ่นดิบ	 ยางก้อนถ้วย	 ยางก้นถ้วย	

ยางแผ่นรมควัน	 และเศษยางชนิดต่างๆ	 มีสมบัติทาง

กายภาพไม่สม�่าเสมอและมักแปรปรวนตามความ

หลากหลายของวัตถุดิบ	 ยางแท่งจากยางแห้งแบ่งออก

เป็น		4		เกรด		คือยางแท่ง		STR	10	,	STR	10	CV	,	STR	

20		และ		STR	20	CV		ยางแท่ง		STR	10		ได้จากการน�า

ยางก้อนถ้วยและยางแผ่นดิบคุณภาพดีมาผลิตท�าให้

สมบัติด้าน	 Po,	 PRI	 และปริมาณสิ่งสกปรกดีกว่ายาง

แท่ง	 STR	 20	 ยางแท่งทุกชั้นจะระบุค ่าปริมาณส่ิง

สกปรก	 ความอ ่อนตัวเริ่มแรก	 ดัชนีความอ ่อนตัว	

ปริมาณเถ ้า	 ปริมาณสิ่งระเหย	 ปริมาณไนโตรเจน	

ส�าหรับยางแท่ง		CV	(Constant		Viscosity)	นับเป็นยาง

แท่งที่มีความหนืดคงที่ด้วยการเติมสารควบคุมความ

หนืด	ท�าให้ยางมีความหนืดอยู่ในระดับท่ีควบคุมได้	 เช่น	

CV60	 ยางจะมีค่าความหนืดอยู ่ท่ี	 55	 –	 67	 หน่วย	

เป็นต้น		การควบคุมความหนืดจะช่วยลดพลังงานในการ

บดผสมยางกับสารเคมี ในกระบวนการผลิต เป ็น

ผลิตภัณฑ์	 	 การผลิตยางแท่งให้ได้สมบัติตรงตามช้ัน

นั้นๆ	 นอกจากจะเลือกใช้เครื่องจักรชนิดต่างๆ	 ให้

เหมาะสมกับหน้าที่ตามต�าแหน่งแล้ว	 การเลือกวัตถุดิบ

ที่ใช้ในการผลิตเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง	 นอกจากสมบัติ

พ้ืนฐานของวัตถุดิบเองแล้ว	 ยังมีปัจจัยในการควบคุม

คุณภาพเพ่ือให้ได้สมบัติตรงตามความต้องการ	ดังท่ีจะ

ได้กล่าวต่อไป
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วัตถุดิบ
เศษยาง

	 เศษยาง	 (scraps)	 คือยางชิ้นเล็กๆ	 ที่เป็นผล

พลอยได้จากการกรีดหรือการแปรรูปยาง	 จัดเป็นยางที่มี

คุณภาพค่อนข้างต�่า	 เนื่องจากไม่ได้มีการจัดเก็บท่ีดี	 มี

สิ่งสกปรกปนเปื้อนสูง	 มักจ�าหน่ายได้ในราคาที่ต�่ากว่า

ยางชนิดอื่นๆ	 ชนิดของเศษยางได้แก่	 ยางข้ีเส้น	 (tree	

lace)	 เป็นยางที่ได้จากการลอกยางท่ีแห้งติดอยู่ตาม

รอยกรีด	บางครั้งเรียกยางขี้เปลือก	 เน่ืองจากมีเปลือกไม้

จากรอยกรีดติดมาด้วย	 เศษยางชนิดนี้มักมีอนุมูลโลหะ

อยู่สูง	 ท�าให้ค่า	 PRI	 ต�่า	 (จักรี,	 2548)	 ส่วนเศษยาง

ก้นถ้วยเกิดจากการจับตัวของน�้ายางท่ีไหลหยดจับตัว

แห้งอยู่ก้นถ้วยภายหลังจากการเก็บน�้ายาง	ยางก้อนถ้วย

ปนขี้เปลือก	 (dirty	 cuplump)	 เป็นน�้ายางท่ีได้จากการ

กรีดในถ้วยรับน�้ายางแล้วขณะกรีดยังให้ขี้เปลือกหล่น

ปนอยู่ในถ้วยอีกด้วยจึงจัดเป็นยางก้อนถ้วยคุณภาพต�่า	

นอกจากนี้ยังมียางฟอง	 ท่ีได้จากการปาดฟองในขณะ

ท�ายางแผ่น	 ยางชนิดน้ีมีความยืดหยุ ่นต�่า	 ในการใช้

วัตถุดิบที่ เป ็นยางขี้ เส ้นหรือเศษยางคุณภาพต�่า	 ใน

ขั้นตอนการผลิตยางแท่งวัตถุดิบเหล่านี้จะต้องผ่าน

เครื่องจักรหลายชนิดและหลายๆ	 ครั้งเพ่ือตัด	 บด	 รีด		

ฉีก		เฉือน		ล้าง	สิ่งสกปรกยิ่งมากเท่าไรก็จ�าเป็นต้องผ่าน

เครื่องจักรมากข้ึนเท่าน้ันเพ่ือให้สิ่งสกปรกหลุดออกไป

ให ้ได ้ เ น้ือยางบริสุทธิ์มากที่สุด	 สิ่ งสกปรกเหล ่า น้ี

ประกอบไปด้วยดิน	 ทราย	 เปลือกไม้	 ซึ่งพบว่าจาก

การผลิตยางแท่ง	 1	ตัน	หากใช้เศษยางดังท่ีกล่าวมาจะ

มีส ่วนที่ เป ็นของแข็งทั้งหมดเกิดขึ้นไม่น ้อยกว่า	 20	

กิโลกรัม	 โรงงานยางแท ่ง ท่ีมีก�าลังการผลิตวันละ	

180	 ตัน	 จะมีปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นเฉลี่ย

วันละ	 3.6	 ตัน	 นอกจากจะสิ้นเปลืองพลังงานท้ังค่าไฟ	

ค่าน�้า	 และค่าแรงงานในการผลิตแล้ว	 ยังส่งผลให้

ต้นทุนการผลิตสูงอีกท้ังต้องหาท่ีในการฝังกลบ	 ส่วน

สมบัติทางกายภาพของยางยังถูกท�าลายโมเลกุล

มากกว่ายางท่ีมีความสะอาดกว่า	 ยางประเภทน้ีเมื่อ

น�ามาผลิตเป็นยางแท่งจะได้ยางแท่ง	 เกรด	 STR	 20			

ซึ่งมีค่าปริมาณสิ่งสกปรกสูง	Po,	 PRI	ต�่า	 และค่าความ

หนืดต�่า	 ส่วนค่าปริมาณความชื้นและปริมาณเถ้าสูงกว่า

ยางแท่งเกรดอื่นๆ	

ยางก้อน ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี 

	 ยางก้อน	 (Lump)	 เป็นวัตถุดิบข้ันต้นในการผลิต

ยางแท่งได้จากการน�าน�้ายางมาจับตัวมีลักษณะเป็น

ก้อนตามรูปร่างของภาชนะบรรจุ	 มีท้ังขนาดเล็กและ

ใหญ่	ปริมาตรและน�้าหนักไม่แน่นอน	ส่วนยางก้อนถ้วย	

(Cup	 Lump)	 ผลิตจากน�้ายางสดจับตัวในถ้วยน�้ายาง

รูปร่างจึงเป็นถ้วยรับน�้ายางมีน�้าหนักตั้งแต่	 40	 กรัม	

จนถึง	 800	 กรัม	 ในการผลิตยางก้อนและยางก้อนถ้วย

เกษตรกรอาจใช้กรดในการจับตัวหรือไม่ใช้กรดจับตัว

ก็ได้	 	 แต่หากไม่ใช้สารจับตัวยางจะสามารถจับตัวเองได้

เช่นกันแต่เป็นการจับตัวไม่สมบูรณ์และใช้ระยะเวลา

นาน	 ยางจึงเกิดการบูดเน่า	 เกิดฟองอากาศ	และรูพรุน

ในก้อนยาง	 ส่งผลให้ความยืดหยุ่นและความหนืดต�่า	

นอกจากมีสมบัติทางกายภาพที่ต�่ากว่าการใช้กรดจับ

ตัวยางแล้ว	 กลิ่นที่เกิดขึ้นยังเหม็นกว่าอีกด้วย	 เนื่องจาก

การจับตัวเองเน้ือยางและน�้าเซรุ ่มยังคงอยู่ปะปนกัน		

ท�าให้โปรตีนท่ีอยู่ท้ังในชั้นของอนุภาคยางและชั้นของ

น�้าเซรุ ่มซึ่งมีองค์ประกอบของก�ามะถันท�าปฎิกิริยา

กับจุลินทรีย ์ เ กิดการสลายตัวเป ็นแก ๊สไข ่ เน ่าหรือ

ไฮโดรเจนซัลไฟด์และเมอร์แคปแทนท่ีมีกลิ่นเหม็น	

ขณะที่ยางท่ีจับตัวด้วยกรดมีการแยกน�้าเซรุ่มออกจาก

เนื้อยางโดยเฉพาะอย่างย่ิงโปรตีนที่อยู ่ในน�้าเซรุ ่มมี

ปริมาณมากกว่าโปรตีนท่ีอยู่บนอนุภาคยาง	 กลิ่นที่เกิด

ขึ้นจึงเหม็นน้อยกว่า	 หากใช้ยางก้อนหรือยางก้อนถ้วย

คุณภาพดีก็จะได้ยางแท่งคุณภาพดีด ้วย	 อีกท้ังใน

กระบวนการผลิตไม ่ต ้องผ ่านเครื่องจักรหลายตัว	

เน่ืองจากวัตถุดิบมีความสะอาดอยู่แล้ว	 เป็นการลด

ต้นทุนการผลิตยางแท่งและยังใช้น�้าในกระบวนการ

ผลิตน้อย	 หากใช้ยางก้อนถ้วยผสมกับยางคุณภาพต�่า	

เช่น	เศษยาง	คุณภาพอาจต�่าลงเป็น		STR	20		เป็นต้น

ยางแผ่นดิบคุณภาพตำ่า

	 ยางแผ่นดิบคุณภาพต�่า	 เป็นยางแผ่นดิบที่ไม่

สามารถน�าไปผลิตเป็นยางแผ่นรมควันได้	 เช่น	 มีความ

กว้างหรือยาวเกินไป	 หนาหรือมีน�้าหนักมากเกินไป	

รวมทั้งเป็นยางแผ่นที่มีความชื้นสูง	 มีสิ่งสกปรกในเน้ือ

ยางมากเกินไป	 หรือยางลาย	 ด่างพร้อย	 ไม่มีดอก	 ยาง

แผ่นเหล่านี้โรงรมควันจะไม่น�ามาผลิตเป็นยางแผ่นรม
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ควัน	 แต่จะขายเป็นยางคละหรือยางแผ่นคุณภาพต�่า	

แต่เนื่องจากยางชนิดนี้เกิดจากการจับตัวด้วยกรด		ท�าให้

มีความยืดหยุ่นค่อนข้างดี	มีค่า	Po	และ	PRI	 	สูง	มักใช้

ผสมกับเศษยางที่มีคุณภาพต�่ากว่า		เช่น		ยางขี้เส้น		ยาง

ก้นถ้วย	หรือยางฟอง		ในอัตราส่วน	30	:	70	หรือ	35	:	65	

หรือ	40	 :	60	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเศษยาง	ถ้าเศษยาง

มีความสกปรกมากจะใช้ในอัตราส่วนที่ต�่ากว่าและเพ่ิม

สัดส่วนยางที่มีคุณภาพดีให้สูงขึ้นตามล�าดับเพ่ือเพ่ิมค่า		

Po/PRI	 และค่าความหนืดให้สูงขึ้นได้	 เมื่อผลิตเป็นยาง

แท่งจะได้ยางแท่งเกรด	STR	20

ยางแผ่นรมควัน

	 ยางแผ่นรมควันเป็นยางท่ีมีสมบัติทางกายภาพดี	

แต่ถ้ายางแผ่นรมควันน้ันมีข้อต�าหนิต่างๆ	 เช่น	 ยางฟอง		

ยางพอง	ยางคัดติ้ง	 ยางดิบ	ยางแก่รม	ยางอ่อนรม	ยาง

เปียก	 ยางชื้น	 ยางขึ้นรา	 หรือเป็นยางท่ีไม่สามารถจัด

เป็นยางแผ่นรมควันได้	 จะน�าเข้าสู ่กระบวนการผลิต

ยางแท่งโดยการผสมกับเศษยางชนิดต่างๆ	 ในการผลิต

ยางแท่ง	 STR	 10	 ในสัดส่วนของยางแผ่นรมควัน	 :	

เศษยาง	 50	 :	 50	 หรือ	 ผลิตเป็นยางแท่ง	 STR	 20	 ใน

สัดส่วนของยางแผ่นรมควัน	 :	 เศษยาง	 40	 :	 60	 หรือ	

35	 :	 65	 ก็ได้	 แต่ต้องควบคุมสมบัติทางกายภาพ	 เช่น

ค่า	Po,	PRI	เป็นต้น

ยางสกิมเครพ  ยางสกิมบล็อค

	 ยางสกิมเครพและยางสกิมบล็อคได้จากการจับ

ตัวหางน�้ายางที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน�้ายางข้น

ท�าให้มีสารต่างๆ	ปะปนอยู่มาก	 ไม่อนุญาตให้มีการใช้

ยางสกิมในการผลิตยางแท่ง	 หากน�าผสมกับยางชนิด

ต่างๆ	 จะส่งผลต่อค่าปริมาณไนโตรเจนท่ีเพ่ิมขึ้นได้

เนื่ องจากยางสกิมมีส ่ วนประกอบของโปรตีนที่มี

ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบและมีมากกว่าส่วนท่ีอยู่ใน

อนุภาคยางหรือส่วนที่เป็นเนื้อยาง	 อีกทั้งยังมีซัลเฟต

ตกค้างจากการใช้กรดซัลฟูริกจับตัวหางน�้ายางซึ่งส่งผล

ต่อเครื่องจักรที่อาจเกิดการกัดกร่อนได้	 ยางแท่งทั้ง	 6		

เกรดจึงได้จ�ากัดปริมาณไนโตรเจนไม่ให้สูงเกินระดับ		

0.6	%	หากมีมากเกินไปจะกระทบต่อสมบัติการแปรรูป

ของยางในกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์	 โดยจะส่ง

ผลให้เกิดอัตราการวัลคาไนซ์หรือปฏิกิริยาการคงรูปเร็ว

ท�าให้ชิ้นงานที่ผลิตออกมาเสียได้	 บางโรงงานที่มีการ

ผลิตยางสกิมด้วย	ผลิตยางแท่งด้วย	 อาจน�ายางสกิมมา

ผสมเป็นวัตถุดิบเพ่ือลดต้นทุน	 แต่ต้องไม่เกิน	 5%	 ของ

น�้าหนักวัตถุดิบทั้งหมด	และจะต้องระมัดระวังอัตราส่วน

ผสมเพราะอาจท�าให้ยางแท่งที่ผลิตในชุดนั้นๆ	 เสียหาย

ทั้งชุด

ยางเครพ

	 ยางเครพเป็นยางดิบประเภทหนึ่งมีลักษณะเป็น

ผืนยาว	 ผลิตจากเครื่องจักรรีดชนิด	 creper	 	 ยางเครพ

ผลิตได ้ทั้ งจากน�้ายางสด	 ยางก ้อนถ ้วย	 ยางก ้อน	

เศษยาง	 จนถึงยางที่มีคุณภาพต�่ากว่า	 จึงท�าให้เกิดยาง

เครพคุณภาพต่างๆ	 มากมายไว้ส�าหรับให้ผู้ใช้เลือกใช้

งานตามความเหมาะสม	 ยางเครพที่ผลิตจากน�้ายางสด

โดยตรงเป็นยางท่ีมีคุณภาพสูง	 ได้แก่	 ยางเครพขาว	

(white	 crepe)	 หรือยางเครพสีจาง	 (pale	 crepe)	 ซึ่ง

สามารถน� ามาใช ้ ผลิ ตอุปกรณ ์ เครื่ อ งมื อแพทย 	์	

ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการสีสัน	 	 ยางเครพท่ีผลิตจากวัตถุดิบ

คุณภาพดีและสะอาดเช่นยางก้อนหรือยางก้อนถ้วย

คุณภาพดี	 จะน�าไปผลิตเป็นยางรัดของ	 ยางผูกผม	

ยางพ้ืนรองเท้า	 เป็นต้น	 	หรือส่งโรงงานยางแท่งเพ่ือผลิต

เป็นยางแท่ง	 STR	 10	 ส่วนวัตถุดิบคุณภาพต�่า	 เช่น	

เศษยางปนดิน	 เศษยางปนเปลือกไม้เมื่อน�ามาผลิต

เป็นยางเครพจะได้ยางท่ีมีคุณภาพต�่า	 สีของยางที่ผลิต

ได้จะมีสีเข้มและคล�้า	 เช่น	 สีน�้าตาลอ่อน	 สีน�้าตาลแก่	

หรือสีด�าตามคุณภาพวัตถุดิบชนิดนั้นๆ	 สมบัติทาง

กายภาพก็จะต�่ากว่ายางเครพที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ

ดี	 	 ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตยางเครพจากยางก้อน

ถ้วยคุณภาพดีจึงใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิตยาง

ยางแท่ง	และถ้ามีการควบคุมการผลิตท่ีดี	สามารถผลิต

เป็นยางแท่งคุณภาพสูง		เช่น		ยางแท่งเกรด	STR	5		หรือ		

STR	10		ได้	แต่ต้องผลิตยางเครพชนิดบาง	(thin	crepe)	

โอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกน้อยลง	 	 จึง

ท�าให้ลดขั้นตอนการหมักของวัตถุดิบและลดพลังงานใน

การคัดแยกสิ่งสกปรกออกจากวัตถุดิบของกระบวนการ

ผลิตยางแท่งและท�าให้กลิ่นเหม็นลดน้อยลงด้วย



18 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 17 เมษายน-มิถุนายน 2557

เทคนิคการเพิ่มสมบัติค่า Po, PRI และ
ความหนืดโดยการบ่มยางและการจัดกอง

ระยะเวลาการบ่มยาง

	 ยางก้อนถ้วยสด	ยางก้อนถ้วยหมาด	หรือแม้แต่

เศษยางชนิดต่างๆ	 เมื่อถึงโรงงานต้องบ่มยางไว้อย่าง

น้อย		30		วัน		เพื่อให้ยางแห้งและที่ส�าคัญเป็นการเพิ่มค่า		

Po,	 PRI	 และค่าความหนืด	 เน่ืองจากยางขณะท่ีมี

ความชื้นลักษณะโครงสร้างโมเลกุลยางด้านหนึ่งเชื่อม

ต ่อกับหมู ่ โปรตีนและอีกด ้านหน่ึงเชื่อมต ่อกับหมู ่

ฟอสโฟไลปิดท�าให้โมเลกุลยางมีลักษณะโครงสร้างเป็น

เส้นตรง	 แต่เมื่อบ่มยางไว้เป็นเวลานาน	 โมเลกุลน�้าถูก

ก�าจัดออกไป	ท�าให้ส่วนปลายท่ีเชื่อมต่อกับโปรตีนและ

ปลายอีกด้านหน่ึงที่เชื่อมต่อกับหมู ่ฟอสโฟไลปิดเกิด

พันธะไฮโดรเจนเชื่อมกับโมเลกุลยางเกิดโครงสร้างแบบ

โซ่ ก่ิงและร่างแห	 ส่งผลให้ค ่าความหนืดและความ

ยืดหยุ่นเพ่ิมขึ้นด้วย	 ค่าความหนืดจะมีความสัมพันธ์

โดยตรงกับน�้าหนักโมเลกุล	 ยางท่ีมีน�้าหนักโมเลกุลสูง

นอกจากความหนืดจะสูงแล้ว	 ยังท�าให้มีความยืดหยุ่น

ดีอีกด้วย	 การบ่มยางไว้เป็นเวลานานอย่างน้อย	 15	 วัน	

น�้าจะค่อยๆ	 ถูกขจัดออก	น�้าหนักของก้อนยางจะลดลง

ท�าให้ยางมีปริมาณเนื้อยางแห้งเพ่ิมขึ้น	 	 อีกทั้งยางชุด

นั้นๆ	 ควรมีปริมาณเน้ือยางแห้งไม่น้อยกว่า	 75%	 	 เมื่อ

เข ้าสู ่กระบวนการผลิตยางแท่งจะท�าให้สมบัติทาง

กายภาพของยางดี	 ส�าหรับโรงงานยางแท่งบางแห่ง

น�ายางก้อนถ้วยหรือเศษยางรีดผ่านเครื่องเครพเพ่ือผลิต

เป็นยางเครพจากน้ันน�ามาบ่มโดยวิธีการแขวนบนราว	

ผึ่งจนยางแห้งไม่น้อยกว่า	20	วัน	 วิธีนี้เป็นวิธีการบ่มยาง

ก่อนน�ายางเข้าสู ่กระบวนการผลิตยางแท่ง	 ซึ่งการ

กระท�าเช่นนี้เป็นการเพ่ิมค่า	 Po	 และค่าความหนืดได้

เช่นกัน

การจัดวางกอง

	 วัตถุดิบยางท่ีทางโรงงานยางแท่งรับซื้อจาก

เกษตรกร	 มีท้ังยางก้อนถ้วย	 ยางก้อน	 และเศษยาง

คุณภาพต�่า	 แต่ถ ้าเป็นเศษยางคุณภาพต�่ามักจะเท

รวมกองบริเวณท่ีมีหลังคาเพ่ือป้องกันยางเหนียวเยิ้ม

จากการสัมผัสแดดโดยตรงเน่ืองจากยางเหล่านี้เป็นยาง

ที่มีคุณภาพต�่าอยู่แล้ว	 และมีการสเปรย์น�้าเพ่ือให้ยาง

นิ่มและให้สิ่งสกปรกหลุดออกได้ง่าย	 แต่หากเป็นยาง

ก้อนถ้วยจะน�ามากองรวมบนลานพ้ืนซีเมนต์	 ความ

สูงของกองมีตั้งแต่		1		เมตร		จนสูงกว่า		5		เมตร		มีการ

คลุมกองยางด้วยผ้าใบซึ่งเป็นการป้องกันแสงแดด

ที่ท�าให้ยางเกิดการเสื่อมสภาพและเหนียวเย้ิมโดย

เฉพาะผิวหน้ากองยาง	 ส�าหรับส่วนที่อยู ่ล่างสุดหาก

ตั้งทิ้งไว้นานโดยไม่พลิกกองจะเกิดเป็นยางเน่าและ

เปื่อยได้	 ยางเหล่านี้จะถูกวางกองไว้นานไม่น้อยกว่า		

2	 	 สัปดาห์ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตยางแท่ง	 	 การวาง

กองยางนานกว่า	 	 2	 	 สัปดาห์โดยไม่พลิกกองส่งผลให้

ก้อนยางที่บริเวณชั้นล่างๆ	 	 มีความชื้นสูงกว่าชั้นกลาง

และชั้นบนตามล�าดับ	 	 เน่ืองจากการกองทับกัน	น�้าเซรุ่ม

จะถูกบีบออกมาแล้วไหลลงสู่บริเวณด้านล่าง	 และก้อน

ยางบริเวณด้านบนจะแห้งเร็วกว่าก้อนยางที่อยู่ด้านล่าง

ตามล�าดับ	 ส�าหรับ	 pH	 ของก้อนยางท่ีอยู่บริเวณด้าน

ล่างจะมีค่า		pH		สูงกว่าก้อนยางบริเวณด้านบนของกอง

ยางเล็กน้อย		เนื่องจากกลุ่มจุลินทรีย์จะย่อยสลายโปรตีน

ที่อยู่ในก้อนยางเป็นแอมโมเนียที่มีฤทธ์ิเป็นด่าง	 ส่วนค่า		

Po	 ของกองยางท่ีไม่พลิกกองเป็นเวลา	 15	 วัน	 พบว่า

บริเวณก้อนยางท่ีอยู่ด้านบนจะมี	 Po	 ต�่ากว่าก้อนยางท่ี

อยู่ด้านล่างประมาณ		7		หน่วย		ในท�านองเดียวกันกับค่า		

PRI	 ที่แสดงถึงความต้านทานต่อการเสื่อมสภาพของ

ยางภายใต้สภาวะออกซิเจนและท่ีอุณหภูมิสูง	 ซึ่งทั้ง		

Po	 และ	 PRI	 เป ็นค ่าท่ีส�าคัญที่สุดในการควบคุม

กระบวนการผลิตยางแท่ง	 	 ยางก้อนท่ีอยู่บริเวณกอง

ล่างๆ	 	จะมีค่า	 	PRI	 	ลดลงเนื่องจากการกดทับและบาง

จุดเกิดสภาวะไร้อากาศท�าให้กลุ่มจุลินทรีย์ที่สร้างกรด

ได้สามารถเจริญได้ดีในสภาวะไม่มีออกซิเจน	 (วราภรณ	์

และคณะ,	 2550)	 ดังน้ัน	 วิธีการจัดวางกองยางจะต้อง

มีการควบคุมปริมาณความชื้นในเน้ือยาง	ควบคุมปัจจัย

ที่ส่งผลต่อค่า	 Po,	 PRI	 และความหนืดของยางเป็น

ประเด็นที่ส�าคัญ

การอบยาง

	 อุณหภูมิที่ใช ้อบยางเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อ

คุณสมบัติของยางในช่วงสุดท้ายของการผลิตยางแท่ง

โดยเฉพาะค่าสี	 	 Po	 และปริมาณความชื้น	 อย่างไร

ก็ตามเครื่องจักรในกระบวนการผลิตมีหลายเครื่องและ
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หลายชนิดเพ่ือขจัดสิ่งสกปรกในยาง	บางชนิดท�าหน้าท่ี	

ตัด	 ฉีก	 เฉือน	 ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน	 สุดท้ายตัดเป็น

เม็ดเล็กๆ	 	 ในการท�างานของเครื่องจักรท่ีต้องท�าให้เม็ด

ยางมีขนาดเล็กพอเหมาะเท่าขนาดเมล็ดข้าวโพดเพ่ือ

อบยางให้สุกจึงมีส่วนท่ีสัมพันธ์กัน	 หากเม็ดยางท่ีผ่าน	

shredder	 ตัวสุดท้าย	 มีขนาดเท่าเมล็ดถ่ัวเขียวถือว่ามี

ขนาดเล็กเกินไปหากอบยางท่ีใช้อุณหภูมิสูง	 โอกาสท่ี

ยางออกมามีสีคล�้ามากข้ึน	 เน่ืองจากยางมีพ้ืนท่ีผิว

มาก	 การใช ้อุณหภูมิสูง จึงเกิดออกซิ เดชั่นได ้ง ่าย	

นอกจากส่งผลเรื่องสีของยางแล้ว	 ยังท�าให้ค ่า	 Po	

ลดลงด้วย	 ยางท่ีมีเม็ดขนาดพอเหมาะความร้อนใน

เตาอบจะสามารถผ่านช่องว่างระหว่างเม็ดยางได้สะดวก

กว่า	 ท�าให้ความชื้นท่ีอยู่ภายในเม็ดยางค่อยๆ	 ระเหย

ออกจากผิวโดยมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาท่ีใช้อบ	

(โกศล.	 2555)	 อย่างไรก็ตาม	ยางก่อนอบจะมีความชื้น

ค่อนข้างสูงโดยเฉลี่ย	 20%	 การที่จะไล่ความชื้นออก

จากเม็ดยางให้มากท่ีสุดจะอยู ่ในช่วงเตาอบตัวแรก

เพ่ือให้ความชื้นท่ีอยู่ในเน้ือยางระเหยออกมาเร็วท่ีสุด			

แล้วปรับอุณหภูมิในเตาอบตัวท่ีสองให้สูงข้ึน	 อุณหภูมิ

ในเตาอบส่วนนี้จะสูงท่ีสุดเพ่ือให้ยางได้รับความร้อนและ

แห้งอย่างท่ัวถึงทั้งบนผิวและภายในเม็ดยาง	 	 เมื่อยาง

ผ่านเข้าไปในส่วนเตาอบส่วนที่สามจะปรับลดอุณหภูมิ

ลงเพ่ือให้เวลาในการถ่ายเทความร้อนกระจายทั่วเม็ด

ยางและให้เน้ือยางทุกส่วนได้รับความร้อนทั่วถึงกัน	 ยาง

จะสุกในส่วนน้ี	 	 เพ่ือท่ีจะได้ยางท่ีออกมาไม่เป็นจุดขาว	

(white	 spot)	 หากยางท่ีออกมายังเป็นจุดขาวถือว่าเป็น

ข้อต�าหนิที่ต้องคีบหรือดึงออก	 หากมีปริมาณมากจะ

ส่งผลต่อค่าปริมาณความชื้นและโอกาสท่ียางจะเกิดรา

เป็นไปได้สูง	 ส่วนเตาอบส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนดูด

กลิ่น	 	 ไล่ความร้อนและความชื้นโดยมีข้อจ�ากัดปริมาณ

ความชื้นหรือสิ่งระเหย	(volatile	matter,	VM)	ของผู้ผลิต

จะต้องไม่เกิน	 0.50%	และยอมรับได้เมื่อถึงผู้ใช้จะต้อง

ไม่เกิน	0.80%

สารเคมี
ยางที่ใช้สารเร่งนำ้ายางเพื่อเพิ่มผลผลิต 

	 สารเร่งน�้ายางที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ		2	–	

Chloroethylphosphonic	acid		มีชื่อสามัญว่าเอทธิฟอน	

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตน�้ายางในต้นยางแก่ใกล้

โค่น	 	แต่ปัจจุบันพบว่า	เกษตรกรบางรายน�ามาใช้ในการ

เร่งน�้ายางกับต้นยางท่ียังกรีดได้ตามปกติ	 ถึงแม้ว่าจะ

ได้ปริมาณน�้ายางมากกว่าปกติ	 2	 –	 3	 เท่า	 แต่ผลการ

ศึกษาวิจัยของ		Subramaniam	(1972)		จากสถาบันวิจัย

ยางมาเลเซียพบว่า	Ethrel		ส่งผลต่อปริมาณเนื้อยางแห้ง

ลดลงซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอาริยา	 และคณะ	

(2553)	 ที่พบว ่า	 หลังจากได ้รับเอทธิฟอนนาน	 2	

สัปดาห์ส่งผลให้ปริมาณเน้ือยางแห้งลดลง	 2	 –	 7%		

ปริมาณสารท่ีไม่ใช่ยางสูง	 	 ปริมาณกรดไขมันระเหย

ได้สูงขึ้น	 ปริมาณไนโตรเจนสูงขึ้นเล็กน้อย	 ค่าความ

อ่อนตัวเริ่มแรก	 (Po)	 ลดลง	 3-4	 หน่วย	 ดัชนีความ

อ่อนตัวเพ่ิมข้ึน	 5-8	 หน่วย	 ส่วนสมบัติทางกายภาพ		

เช่น	 ความทนแรงดึง	 ความยาวยืดเมื่อขาด	 โมดูลัส		

ก่อนและหลังบ่มเร่งพบว่า	 การใช้สารเร่งน�้ายางเปรียบ

เทียบกับไม่ใช้สารเร่งน�้ายางให้ผลท่ีไม่แตกต่างกันมาก

นัก	 	 เน่ืองจากการใช้สารเร่งน�้ายางท่ีส่งผลให้น�้ายางไหล

นานจากเดิมไม่น้อยกว่า	 24	 ชั่วโมง	 น�้ายางที่อยู ่ใน

ภาชนะบรรจุจะค่อยๆ	 เสียสภาพอย่างช้าๆ	 ท�าให้เกิด

ฟองอากาศ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาชนะบรรจุท่ีอยู่

ในสภาพไร้อากาศ	จุลินทรีย์จะย่อยสลายสารอาหารใน

น�้ายางเกิดกรดและฟองแก๊ส	 หากน�้ายางที่ใช้สารเร่ง

น�้ายางน�ามาผลิตเป็นยางแผ่นดิบจะเกิดปัญหาเรื่อง

ฟองอากาศกระจายทั่วแผ่น

สารจับตัวยาง

	 ในการผลิตยางก้อนถ้วยซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน

การผลิตยางแท่ง	 STR	 สถาบันวิจัยยางแนะน�าให้ใช้

กรดฟอร์มิคในการจับตัวยางเนื่องจากจับตัวได้เร็ว	 กรด

ชนิดนี้เป็นสารอินทรีย์ที่สลายตัวง่ายไม่ส่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและไม่กระทบต่อหน้ายางกรีดหากใช้ใน

อัตราค�าแนะน�า	 ส่วนกรดซัลฟูริกเป็นกรดแก่มีองค์

ประกอบของเกลือซัลเฟต	 หากใช้มากเกินไปจะส่งผล

กระทบต่อเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตท�าให้เกิด

การกัดกร่อนและน�้าเสียสภาพง่ายข้ึน	 น�้ามีสีคล�้าจาก

ตะกอนซัลไฟด์และจะส ่งผลกระทบต่อสมบัติทาง

กายภาพของยางหากใช้เข้มข้นมากเกินไป	การใช้กรด

จับตัวจะท�าให้ยางมีความยืดหยุ่นดีกว่าการปล่อยให้
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ยางจับตัวเอง	 เนื่องจากน�้ายางสดมีส ่วนที่ เป ็นทั้ง

อนุภาคยางและส่วนที่ไม่ใช่ยาง	 การใช้กรดจับตัวเป็น

การท�าให้สบู ่ของกรดไขมันที่อยู ่ในอนุภาคยางซึ่งมี

ประจุลบขาดความเสถียรจับตัวกับกรดท่ีมีประจุบวก

กลายเป็นกรดไขมันที่ไม่มีประจุจึงรวมตัวกันเป็นก้อน

แล้วแยกน�้าออกจากเนื้อยางได้รวดเร็ว	 ปัจจุบันมีผู ้

ผลิตหลายรายผลิตสารจับตัวมากมายหลายย่ีห้อ	 มี

การโฆษณาชวนเชื่อ เ กินความจริง 	 เช ่น	 ใช ้ เกลือ

แคลเซียมคลอไรด์	 	 ในการจับตัว	 	 เกลือชนิดน้ีสามารถ

จับตัวยางได้เร็วแต่ส่งผลกระทบท�าให้ก้อนยางแข็ง		

ยางขาดความยืดหยุ่นและมีสีคล�้า	 ค่า	 Po,	 PRI	 	 ต�่า		

ส ่วนค่าความหนืดสูง	 นอกจากน้ีเกลือแคลเซียมยัง

ส่งผลให้น�้าหนักของยางก้อนเพ่ิมขึ้น	 2%	 (ปรีดิ์เปรม,	

2555)	 จากการที่มีองค์ประกอบของเกลือสะสมอยู่

ในก้อนยางท�าให้เมื่อน�ามาผลิตเป็นยางแท่งจะท�าให้

น�้าหนักยางแห้งขาดหายไป	ส่วนกรดชีวภาพบางอย่าง

ท�าให้ยางเปื่อยยุ่ยค่า	 Po,	 PRI	 	 และค่าความหนืดต�่า	

หรือแม้แต่กรดบางชนิดท่ีจ�าหน่ายพร้อมใช้โดยไม่ต้อง

เจือจาง	 ส่งผลให้ก้อนยางยังคงขาวขุ่น	 ท�าให้ดูคล้าย

กับก้อนยางยังคงสด	 ก้อนยางแห้งช้า	 หลังจากผึ่งไว้

นาน	 2	 เดือนแล้วก็ตาม	 สมบัติทางกายภาพต�่าทุก

กรณีไม่ควรแนะน�าและส่งเสริมให้ใช้

สารควบคุมความหนืด

	 เ น่ืองจากโมเลกุลของยางมีมวลโมเลกุลสูง

ลักษณะเช่นน้ีเกิดจากอันตรกิริยา	 (interaction)	 ระหว่าง

โมเลกุลยางที่มีขนาดเล็กกับสารพวกโปรตีนในน�้ายาง

ส ่งผลให้กรุ ๊ฟที่มีขั้วเล็กน ้อยนั่นคือหมู ่อัลดีไฮด ์บน

โมเลกุลยางค่อยๆ	 เกิดการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุล

ยางทั้งในสภาวะน�้ายางและยางแห้ง	 หรืออาจเนื่อง

มาจากอันตรกิริยาระหว่างกรุ๊ฟท่ีมีข้ัวกับเมลทิลลีนกรุ๊ฟ

ที่ว่องไวบนโซ่โมเลกุลถัดไป	 การเชื่อมโยงท่ีเกิดใหม่น้ี

เป็นสาเหตุหลักท่ีท�าให้ยางเกิดการแข็งขึ้นระหว่างการ

เก็บ	 (storage	 hardening)	 โดยทั่วไปยางธรรมชาติจะ

มีความหนืดในช่วง	 70	 –	 90	 ML(1+4)100°C	 ยาง

ที่มีคุณภาพดีจะมีความหนืดสูงกว่ายางที่มีคุณภาพต�่า	

ความหนืดจะส่งผลต่อการน�ายางไปบดเฉพาะเนื้อยาง

ล้วนๆ	 (mastication)	และเมื่อน�ายางไปบดผสมกับสาร

เคมีจะใช ้เวลาและพลังงานที่สิ้นเปลือง	 ดังนั้น	 ใน

อุตสาหกรรมท�าผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการควบคุมความหนืด

ของยางท่ีใช้ในการแปรรูป	 เช่น	 อุตสาหกรรมยางท่อ	

อุตสาหกรรมท�ากาว	 เป็นต้น	 ยางแท่งความหนืดคงที่

ตามมาตรฐานยางแท่ง	STR		มี	3	เกรด	คือ	STR	5	CV,	

STR	10	CV	และ	STR	20	CV	ด้วยการปรับความหนืด

ให้สม�่าเสมออยู ่ที่ 	 37-39	 หน่วยมูนนี่ 	 โดยเติมสาร

เคมีควบคุมความหนืดในกลุ่ม	monofunctionaldehydic	

condensing	 reagents	 ลงไปท�าปฏิกิริยากับอนุมูล

หมู ่อัลดีไฮด ์ 	 เ พ่ือป ้องกันการเกิดพันธะไฮโดรเจน

ระหว่างโครงสร้างโมเลกุลยางท่ีเป็นสาเหตุให้ความหนืด

เพ่ิมส่งผลให้ค่า	 Po	 สูงข้ึน	 สารปรับความหนืดที่นิยม

ใช้กันคือ	Hydroxylamine	 hydrochloride	 เนื่องจากมี

ราคาถูกและหาซื้อง่าย	 ใช้ในรูปของเกลือที่ละลายในน�้า	

วัตถุดิบที่ใช ้ในการผลิตมี	 2	 แบบ	 คือ	 น�้ายาง	 และ	

ยางก ้อนจับตัว	 ในน�้ายางจะใส ่ 	 Hydroxylamine	

hydrochloride	 ในปริมาณ	0.15%	 โดยน�้าหนัก	ส่วนใน

ยางก้อนจับตัวจะใส่ในปริมาณ	0.4%	 โดยน�้าหนัก	 แล้ว

แช่ไว้	16	ชั่วโมง	จึงน�ายางมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูป	

สารละลายด่าง

	 ในกระบวนการผลิตยางแท่งการใช้สารละลาย

ด่างมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ยางจับตัวกันเป็นก้อน	 	มัก

ใช้ในข้ันตอนของยางท่ีถูกย่อยเป็นเม็ดเล็กๆ	 หรือยาง

ที่ผ่านเครื่อง	 shredder	ตัวสุดท้ายก่อนถูกปั๊มลงกระบะ

อบยาง	 เม็ดยางท่ีผ่านการย่อยแล้วอาจเกาะติดกัน

เป็นก้อนใหญ่อุดตันท่อได้	 จึงใช้สารละลายด่างเพ่ือ

ป้องกันเม็ดยางไม่ให้ติดกัน	ที่นิยมใช้คือปูนขาว	 (CaO)	

ซึ่งเมื่อละลายน�้าจะเป็นสารละลายแคลเซียมไฮดรอก

ไซด์	 ใช้เฉพาะส่วนที่เป็นน�้าใสๆ	 หรือเรียกน�้าปูนใส

ด้วยการควบคุม	 pH	 อยู่ท่ีระดับ	 10	 หากเตรียมความ

เข้มข้นมากเกินไปยางจะลื่นและส่งผลต่อสมบัติทาง

กายภาพโดยเฉพาะค่าปริมาณเถ้าจะสูง	 สารละลาย

ส่วนนี้จะไหลย้อนกลับมายังบ่อเดิมใช้หมุนเวียนได้

ตลอด	 	 ส�าหรับด่างชนิดอื่นคือโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือ

เรียกอีกอย่างหน่ึงว่าโซดาไฟ	สารตัวน้ีเป็นด่างแก่	 เมื่อ

ละลายน�้าจะเกิดปฏิกิริยาคายความร้อน	 ไม่แนะน�าให้

ใช้เน่ืองจากท�าให้ยางท่ีผ่านการอบแล้วเหนียวเย้ิมส่ง
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ภาพท่ี 1	 ขบวนการผลิตยางแท่งจากยางแห้ง	 ก.เศษยางสู่การผลิต	 	 ข.บ่มยาง	 	 ค.เศษยางผ่านเครื่องเครพ	 	 ง.ล้างยางที่ผ่านการตัดย่อยในบ่อกวน		

จ.อบยาง		ฉ.ห่อยาง

ก

ค

จ

ข

ง

ฉ

ผลต่อค่า	 Po	 และค่าความหนืดต�่า	 นอกจากน้ียังท�าให้

ยางมีสีคล�้าอีกด้วย	

นำ้าใช้ในโรงงาน
	 น�้าถือว่าเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีสุดในการจัดตั้ง

โรงงานยางแท่ง	 เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้

น�้าในปริมาณมาก	 น�้าท่ีใช้ในโรงงานยางแท่งแต่ละ

ประเภทจะมีปริมาณที่ไม่เท่ากัน	 โรงงานยางแท่งท่ีผลิต	

STR	 20	 จะใช้ปริมาณการใช้น�้ามากกว่าโรงงานยาง

แท่ง	 STR	 10	และ	STR	 5	 	 ตามล�าดับ	 จากการศึกษา
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ของปรีดิ์เปรม	 (2545)	 พบว่า	 มีปริมาณการใช้น�้าโดย

เฉลี่ย	 16,	 15	 และ	 13	 ลบ.ม.	 ต่อก�าลังการผลิตยาง

แท่ง	 1	ตัน	ตามล�าดับ	ส�าหรับโรงงานยางแท่ง	STR	20	

ที่มีก�าลังการผลิตวันละ	 180	 	 ตัน	 ปริมาณน�้าใช้โดย

เฉล่ียวันละ	 2,880	 ลบ.ม.	 ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบ

กับอุตสาหกรรมแปรรูปชนิดอื่นๆ	 โรงงานยางแท่ง

ส่วนใหญ่จึงต้องใช้น�้าท่ีผ่านการบ�าบัดแล้วน�ากลับมา

ใช้ในโรงงานใหม่	 ดังน้ัน	 การจัดการน�้าเสียท่ีเกิดขึ้น

ในแต่ละโรงงานจะต้องมีวิธีการบ�าบัดท่ีดีเพ่ือให้ได้น�้า

ที่ผ ่านการบ�าบัดแล้วมีคุณภาพดีไม่ส่งผลกระทบต่อ

สมบัติของยางโดยเฉพาะค่าปริมาณสิ่งสกปรกและ

ปริมาณเถ้า	 การก�าหนดมาตรฐานยางแท่ง	 STR	 20,	

STR	 10	 และ	 STR	 5	 	 จึงจ�ากัดค่าปริมาณสิ่งสกปรก

ในยางไม่เกิน	 0.16%,	 0.08%	และ	 0.04%	ตามล�าดับ	

และปริมาณเถ้าของ	 STR	 20,	 STR	 10	 และ	 STR	 5		

ไม่เกิน	0.80%,	0.60%	และ	0.	40%	ตามล�าดับ

สรุป
	 น�้ายางสด	 ยางก้อน	 ยางก้อนถ้วย	 ยางแผ่นดิบ	

ยางแผ่นรมควัน	 และเศษยางชนิดต่างๆ	 ล้วนแล้วแต่

เป็นวัตถุดิบขั้นต้นในการผลิตยางแท่ง	 ยางแท่งจาก

น�้ายางสดแบ่งเป็น	 4	 เกรด	 	 ได้แก่	 ยางแท่ง	 STR	 XL,	

STR	 5L,	 STR	 5	 และ	 STR	 5CV	 	 ส่วนยางแท่งจาก

ยางแห้งแบ่งเป็น	 4	 เกรดตามชนิดของวัตถุดิบ	 คือ

ยางแท ่ง 	 STR	 10, 	 STR	 10CV, 	 STR	 20	 และ		

STR	 20CV	 วัตถุดิบยางท่ีมีคุณภาพดีจะได้ยางแท่ง

ที่มีเกรดสูง	 และสมบัติทางกายภาพท่ีดีโดยเฉพาะค่า	

Po,	 PRI	 และค่าความหนืด	ซึ่งเป็นสมบัติท่ีผู้ใช้ต้องการ

และเป็นตัวก�าหนดในการซื้อขาย	 ตามมาตรฐานยาง

แท่ง	 STR	 10	 จะจ�ากัดค่าปริมาณสิ่งสกปรกไม่เกิน	

0.08%	ส�าหรับค่า	 Po	 และ	 PRI	 ไม่เกิน	 30	 	 และ	 50	

ตามล�าดับ	 ส่วนยางแท่ง	 STR	 20	 เป็นยางแท่งท่ีได้

จากการใช้วัตถุดิบท่ีเป็นเศษยางเป็นส่วนใหญ่ผสมกับ

ยางแผ่นดิบ	 ยางก ้อนถ้วยหรือยางแผ่นรมควันจะ

จ�ากัดค่าปริมาณสิ่งสกปรกไม่เกิน	 0.16%	 ส�าหรับค่า	

Po	และ	PRI	ไม่เกิน	30	 	และ	40	 	ตามล�าดับ	การผลิต

ยางแท ่งจากยางแห ้งสมบั ติของวัตถุดิบค ่อนข ้าง

แปรปรวน	 และมีหลายป ัจจัยที่ ใช ้ ในการควบคุม

คุณภาพเพ่ือให ้ได ้ยางแท ่งมีสมบัติตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้	 ปัจจัยท่ีส�าคัญ	 คือ	 ชนิดของวัตถุดิบ	

นอกจากน้ี	 ยังมีเทคนิคการบ่มยาง	 การอบยาง	 การใช้

สารเคมี	 น�้าท่ีใช ้ในกระบวนการผลิต	 เป ็นต้น	 การ

ควบคุมกระบวนการผลิต ท่ีดีท� าให ้ ได ้สมบัติทาง

กายภาพท่ีมีความสม�่าเสมอ	 รวมทั้งมีการตรวจสอบ

และรับรองคุณภาพของยางท่ีส ่งมอบ	 ท�าให้ผู ้ใช ้มี

ความมั่นใจ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงยางแท่งไทยเป็นยาง

ท่ีมีคุณภาพดี ท่ีสุดในโลก	 เ น่ืองจากมีการควบคุม

คุณภาพอย่างเคร่งครัดท�าให้ประเทศไทยยังคงรักษา

มาตรฐาน	 คุณภาพ	 และปริมาณการส่งออกมากที่สุด

เป็นอันดับหนึ่งของโลกมาจนถึงทุกวันนี้

คำานิยม
	 ผู ้เขียนขอขอบคุณ	 คุณจักรี	 เลื่อนราม	 อดีตนัก
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ภาคผนวกที่ 1

 

สมบัติทางกายภาพของยางเครพจากวัตถุดิบยางชนิดต่างๆ ก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตยางแท่ง

สมบัติทางกายภาพ ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี เศษยาง ยางสกิม ยางแผ่นดิบ

ปริมาณสิ่งสกปรก	(%)	 0.031	 0.235	 0.809	 0.011

ปริมาณเถ้า	(%)	 0.32	 0.46	 0.38	 0.34

ปริมาณไนโตรเจน	(%)	 0.28	 0.38	 1.13	 0.24

ปริมาณสิ่งที่ระเหยได้	(%)	 0.30	 0.36	 0.37	 0.29

ความอ่อนตัวเริ่มแรก	(Po)	 44.5	 30.1	 20.7	 53.0

ดัชนีความอ่อนตัว	(PRI)	 88.9	 38.1	 9.7	 93.8

ที่มา	:	ปรีดิ์เปรม	(2556)	
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ภาคผนวกที่ 2

ภาคผนวกที่ 3

 

 

สมบัติทางกายภาพของยางแท่ง STR จากยางแห้งเกรดต่างๆ แสดงช่วงตำ่าสุดและสูงสุด

คุณภาพของนำ้าในบ่อบำาบัดนำ้าเสียและนำ้าที่ผ่านการบำาบัดแล้วจากบ่อบำาบัดสุดท้ายนำากลับมาใช้

ในโรงงานยางแท่ง STR 20 ใหม่

สมบัติทางกายภาพ

บ่อบำาบัด

STR 5

pH

5.5 - 9

STR 10

BOD
5
 (mg/l)

≤20

TDS (mg/l)

≤3,000

SS (mg/l)

≤150

TS (mg/l)

≤5,000

conductivity

(µs/cm)

STR 20

ปริมาณสิ่งสกปรก	(%)	 0.012	–	0.036	 0.013	–	0.052	 0.034	-	0.103

ปริมาณเถ้า	(%)	 0.28	–	0.34	 0.27	–	0.46	 0.42	–	0.61

ปริมาณไนโตรเจน	(%)	 0.25	–	0.33	 0.26	–	0.37	 0.33	–	0.52

ปริมาณสิ่งที่ระเหยได้	(%)	 0.21	–	0.35	 0.23	–	0.45	 0.28	-	0.50

ความอ่อนตัวเริ่มแรก	(Po)	 35.0	–	45.5	 33.0	–	42.5	 30.0	–	35.5

ดัชนีความอ่อนตัว	(PRI)	 63.1	–	85.7	 59.8	–	80.3	 45.3	–	78.5

ความหนืดมูนนี่	ML(1+4)100°C	 78	-	90	 77	-	87	 76	–	80

บ่อตกตะกอน	 7.9	 714.3	 960.0	 1,493.3	 2,533.3	 2,000.0

บ่อกึ่งอากาศ1	 7.5	 571.4	 415.0	 1,451.7	 1,866.7	 824.0

บ่อกึ่งอากาศ2	 8.0	 235.3	 409.0	 657.7	 1,066.7	 814.0

บ่อเติมอากาศ1	 8.3	 89.6	 412.0	 1,121.3	 1,533.3	 818.0

บ่อเติมอากาศ2	 8.1	 74.6	 402.0	 531.3	 933.3	 801.0

บ่อปรับสภาพ	 8.1	 39.9	 365.0	 435.0	 800.0	 731.0

บ่อผึ่ง	 8.1	 35.9	 294.0	 372.7	 666.7	 658.0

ที่มา	:	Preprame	(2012)

ที่มา	:		ปรีดิ์เปรม	(2550)



25 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 17 เมษายน-มิถุนายน 2557

ภาคผนวกที่ 4

 

สมบัติทางกายภาพของยางแท่งเกรดต่างๆ ตามมาตรฐานยางแท่งไทย

สมบัติ
STR XL

นำ้ายาง นำ้ายาง/ยางแผ่น ยางก้อน/ยางแผ่น

STR 5STR 5L STR 5 CV STR 10 STR 20STR10 CV STR20 CV

ปริมาณสิ่งสกปรก,	สูงสุด%	 0.02	 0.04	 0.04	 0.04	 0.08	 0.08	 0.16	 0.16

ปริมาณเถ้า,	สูงสุด%	 0.40	 0.40	 0.60	 0.60	 0.60	 0.60	 0.80	 0.80

ปริมาณไนโตรเจน,	สูงสุด%	 0.50	 0.60	 0.60	 0.60	 0.60	 0.60	 0.60	 0.60

ปริมาณสิ่งระเหย*,	สูงสุด%	 0.80	 0.80	 0.80	 0.80	 0.80	 0.80	 0.80	 0.80

ความอ่อนตัวเริ่มแรก,ต�่าสุด	 35	 35	 30	 -	 30	 -	 30	 -

ดัชนีความอ่อนตัว,	ต�่าสุด	 60	 60	 60	 60	 50	 50	 40	 40

สี,	สูงสุด%	 4.0	 6.0	 -	 -	 -	 -	 -	 -

ความหนืด	 -	 -	 -	 **	 -	 **	 -	 **

*		 จ�ากัดผู้ผลิตไม่เกิน	0.50%
**	 จ�ากัดผู้ผลิตที่	70	(+7,-5),	60(+7,-5)	และ	50(+7,-5)	ส�าหรับ	STR5	CV	;		60(+7,-5)		ส�าหรับ	STR10	CV	
	 และ	65(+7,-5)	ส�าหรับ	STR20	CV
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	 นโยบายส่งเสริมปลูกยางพารา	 เพ่ือยกระดับ

รายได้	 และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูก

ยางใหม่	 โดยระยะท่ี	 1	 (ปี	 2547-2549)	 ขยายพ้ืนท่ี

ปลูกยางพารา	 1	 ล้านไร่	 แบ่งเป็นภาคเหนือ	 3	 แสนไร	่	

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 7	 แสนไร่	 เป็นผลให้	

ปี	 2553	 ภาคเหนือมีพ้ืนท่ีปลูกยาง	 600,578	 ไร่	 พ้ืนท่ี

กรีด	 14,841	 ไร่	 	 อย่างไรก็ตาม	 เกษตรกรผู้ปลูกยาง

ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมือใหม่	 ยังขาดความรู ้และ

ประสบการณ์	 ส่งผลให้เกษตรกรในพ้ืนที่ยังขาดความรู้

ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีการจัดการสวนยางอย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการ	 โดยยางก่อนเปิดกรีด	 พบ

ปัญหาที่ส�าคัญ	 คือ	 การใส่ปุ ๋ย	 ในชนิดและอัตราท่ีไม่

เหมาะสม	ตัดแต่งก่ิงไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	จัดการ

ระหว่างแถวยางโดยปลูกพืชแซมหรือพืชคลุมมีน้อย			

ส�าหรับยางหลังเปิดกรีด	 พบปัญหาที่ส�าคัญ	 คือ	 ใส่ปุ๋ย

ชนิดและอัตราไม่เหมาะสม	 เปิดกรีดต้นยางไม่ได ้

ขนาด	กรีดถ่ี	 ขาดความช�านาญในการกรีด	 และปัญหา

อาการเปลือกแห้ง	 ด้วยเหตุนี้	 จึงด�าเนินการทดสอบ

เทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพ้ืนท่ี

ภาคเหนือ	 สร้างแปลงเกษตรตัวอย่างที่เหมาะสมเพ่ือ

การเรียนรู้	 และขยายผลสู่เกษตรกรในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

ซึ่งท�าให้เกษตรกรได้ผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น

ทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยกับยางพารา
ในพื้นที่ภาคเหนือ
วิลาสลักษณ์ ว่องไว  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่		ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่	1	กรมวิชาการเกษตร

ยงศักดิ์  สุวรรณเสน     
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์	ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่	2	กรมวิชาการเกษตร

อารักษ์ จันทุมา 
สถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร

กิจกรรมที่ 1 ทดสอบเทคโนโลยีใช้ปุ๋ย
ยางพาราก่อนเปิดกรีด

	 1)	วิธีทดสอบ		ปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตยางพารา	

ของกรมวิชาการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี	 โดยใส่ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน	 ตามค�าแนะน�าใช้ปุ ๋ยยางพารา	

สถาบันวิจัยยาง	ปี	2554

	 2)	 วิธีเกษตรกร	 ใส่ปุ๋ยตามแบบของเกษตรกรเอง	

(ตารางที่	1)

ผลทดสอบใช้ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีด
	 การวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบ	 (ตารางที่	 2)	 ค่า

ความเป็นกรดด่าง	 (pH)	 จังหวัดส่วนใหญ่ดินอยู่ใน

เกณฑ์เหมาะสม	 เน่ืองจากยางพาราเป็นพืชท่ีชอบดิน

ท่ีมี	 pH	 ระหว่าง	 4.0-5.5	 แต่ก็เจริญเติบโตได้ดีในช่วง	

pH	 3.8-6.0	 ยกเว้นจังหวัดตาก	 ดินมี	 pH	 ค่อนข้างสูง	

ส่วนอินทรียวัตถุมีค่าต�่าถึงปานกลาง	 ธาตุไนโตรเจน

อยู่ระดับต�่าถึงปานกลาง	 ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์

ส ่วนใหญ่อยู ่ในเกณฑ์ต�่า	 ยกเว ้นจังหวัดเพชรบูรณ์

และตากอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง	 เนื่องจากเนื้อ

ดินเหนียวมีแร่หินปูนอยู่สูง	 โพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยน

ได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สูง	 ยกเว้นจังหวัดพะเยาและ

น่านอยู่ในเกณฑ์ต�่า
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ตารางที่ 1  สูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ยยางพารา วิธีเกษตรกรในภาคเหนือ

จังหวัด สูตรปุ๋ย วิธีเกษตรกร อัตรา

(กิโลกรัมต่อไร่)

พะเยา	 20-10-12,	5-3-5	หรือ	ปุ๋ยอินทรีย์	 36

น่าน	 20-10-12,	15-15-15	+	46-0-0	หรือ	ผสมแม่ปุ๋ย	3	สูตร	 27-63

เชียงใหม่	 20-10-12,	6-3-3,	46-0-0	+	กรดซิลิคอน	หรือ	สารปรับปรุงดิน		 29-38

พิษณุโลก	 27-6-6,	18-46-0	 35

เพชรบูรณ์		 46-0-0	+	15-15-15,	15-5-20,	0-0-60+ปุ๋ยอินทรีย์,	ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว	 46-77

ตาก		 20-10-12	 31

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบก่อนเปิดกรีดของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ

จังหวัด
ความเป็น
กรด-ด่าง

pH

อินทรียวัตถุ
(OM)

%

ไนโตรเจน
(N)
%

ฟอสฟอรัส
เป็นประโยชน์ (P)
มิลลิกรัม/กิโลกรัม

โพแทสเซียม
แลกเปลี่ยนได้ (K)
มิลลิกรัม/กิโลกรัม

พะเยา		 4.8	-	5.10	 1.71	-	2.48	 0.08	-	0.12	 (-)	 19.0	-	29.0

น่าน	 		 4.80	-	5.30	 0.97	-	2.68	 0.05	-	0.13	 (-)	 19.0	-	59.0

เชียงใหม่	 4.80	-	5.80	 1.01	-	4.96	 0.01	-	0.05	 0.02	-	0.05	 45.0	–	135.0

พิษณุโลก	 4.02	-	4.74	 (-)	 0.04	-	0.10	 0.82	-	1.975	 90.0	-	162.0

เพชรบูรณ์		 5.10	-	6.61	 (-)	 0.07	-	0.12	 5.40	-	64.90	 72.0	-	138.0

ตาก		 		 6.01	-	7.45	 (-)	 0.07	-	0.22	 49.6	-	129.0	 0.22	-	330.0

(-)	ไม่มีข้อมูล

	 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหาร	 N,	 P
2
O

5
 

และ	 K
2
O	 รวมของวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร	 มีค่า

เฉลี่ย	 16.13	 และ	 20.58	 กิโลกรัมต่อไร่	 (ตารางท่ี	 3)	

วิธีทดสอบพบว่า	 ปริมาณการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	

จังหวัดพะเยา	 น่าน	 และเชียงใหม่	 สูงกว่าจังหวัดอื่น	

เน่ืองจากปริมาณธาตุอาหารในดินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์

ต�่า	 (ตารางที่ 	 2)	 และวิธีเกษตรกรพบว่า	 ส่วนใหญ่

เกษตรกรใส่ปุ๋ยในปริมาณท่ีมากกว่า	 ซึ่งเกินความจ�าเป็น

ของต้นยางพารา	 ท�าให้มีต้นทุนค่าปุ๋ยสูงกว่าการใส่ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน	(ตารางที่	4)

	 การทดสอบเส้นรอบต้นท่ี	 150	 เซนติเมตรเหนือ

พ้ืนดิน	 จากการใส่ปุ๋ยก่อนเปิดกรีด	 ก่อนใส่ปุ๋ย	 หลังใส่

ปุ๋ย	 2	 ปี	 พบว่า	 การเจริญเติบโตของเส้นรอบต้น	 ในวิธี

ทดสอบ	ส่วนใหญ่การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	 อัตรา

การเพ่ิมต่อปีของเส้นรอบต้นสูงกว่าวิธีเกษตรกร	 ยกเว้น

จังหวัดพะเยาท่ีต�่ากว่า	 และจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีความ

แตกต่างกัน	(ตารางที่	5)
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ตารางที่ 3  ปริมาณการใส่ธาตุอาหาร N, P
2
O

5
 และ K

2
O ยางพาราก่อนเปิดกรีด 

จังหวัด
ใส่ตามค่าวิเคราะห์ดิน (กิโลกรัม/ไร่) วิธีเกษตรกร (กิโลกรัมต่อไร่)

พะเยา	 9.10	 3.80	 8.46	 21.40	 7.20	 3.60	 4.32	 15.12

น่าน	 10.60	 3.76	 7.92	 22.30	 17.30	 6.97	 8.22	 32.48

เชียงใหม่	 11.08	 3.00	 6.75	 20.80	 13.43	 3.80	 4.56	 21.79

พิษณุโลก	 6.20	 1.80	 3.10	 11.10	 9.30	 2.10	 2.10	 13.50

เพชรบูรณ์		 5.80	 1.70	 3.10	 10.60	 7.70	 2.20	 17.70	 27.60

ตาก		 5.40	 1.50	 3.70	 10.60	 6.20	 3.10	 3.70	 13.00

เฉลี่ย 	 8.03	 2.59	 5.51	 16.13	 10.19	 3.63	 6.77	 20.58

N NP
2
O

5
P

2
O

5
K

2
O K

2
Oรวม รวม

 

ตารางที่ 4  ต้นทุน (บาท/ไร่) การใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีดในจังหวัดภาคเหนือ

กรรมวิธี พะเยา น่าน ตากเชียงใหม่ พิษณุโลก เฉลี่ยเพชรบูรณ์

วิธีทดสอบ	 1,084	 995	 1,056	 378	 373	 374	 710

วิธีเกษตรกร	 1,121	 1,223	 1,397	 686	 1,165	 682	 1,046

 

ตารางที่ 5  อายุยาง (ปี)  เส้นรอบลำาต้นที่ 150 เซนติเมตรเหนือพื้นดิน (ซม.) ก่อนเปิดกรีด

ก่อนใส่ปุ๋ย หลังใส่ปุ๋ย 2 ปี

จังหวัด
อายุยาง วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร

พะเยา		 3.50	 26.09	 40.63	 7.27	 24.55	 39.53	 7.49

น่าน	 		 3.50	 22.10	 37.90	 7.90	 22.39	 37.72	 7.67

เชียงใหม่	 4.00	 27.71	 41.98	 7.14	 27.68	 41.97	 7.17

พิษณุโลก	 4.50	 24.90	 37.30	 6.20	 24.00	 32.40	 4.20

เพชรบูรณ์	 4.80	 16.60	 30.00	 6.70	 16.50	 28.90	 6.20

ตาก	 		 4.90	 25.30	 36.30	 5.50	 24.40	 35.20	 5.40

เฉลี่ย	 		 4.20	 23.78	 37.35	 6.79	 23.25	 35.95	 6.36

เฉลี่ย(ปี) ก่อน

ใส่ปุ๋ย

ก่อน

ใส่ปุ๋ย

หลังใส่ปุ๋ย

2 ปี

หลังใส่ปุ๋ย

2 ปี

เพิ่ม

ต่อปี

เพิ่ม

ต่อปี
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กิจกรรมที่ 2 ทดสอบใช้ปุ๋ยยางพารา 
หลังเปิดกรีด

	 จั งหวั ดพะ เยาปริมาณน�้ าฝน เฉลี่ ย 	 1 ,351	

มิลลิเมตรต่อปี	 ลักษณะดินเป็นดินร่วนหรือร่วนเหนียว

ปนทราย	จังหวัดน่านปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย	 1,201-1,237		

มิลลิเมตรต่อปี	 ลักษณะดินเป็นท่ีราบดินร่วนปนทราย	

ที่อ�าเภอภูเพียง	หรือพ้ืนท่ีลาดชัน	 ท่ีอ�าเภอแม่ริม	 จังหวัด

เชียงใหม ่ 	 อ�าเภอเชียงดาว	 ปริมาณน�้าฝน	 1,261		

มิลลิเมตรต่อปี	 	 ลักษณะดินเป็นดินร่วนทราย	สีแดงบน

ที่ดอนสภาพไร ่ 	 ที่อ�า เภอแม ่วาง	 มีปริมาณน�้าฝน	

1,050	 มิลลิเมตรต่อปี	 ดินร ่วนทราย	 มีล�าธารผ่าน	

บางพื้นที่มีหินโผล่	 คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย	 เกษตรกร	 4	

รายต่อจังหวัด	รายละ	7	ไร่	จังหวัดพิษณุโลก	 เพชรบูรณ์	

และ	 ตาก	 คัดเลือกเกษตรกร	 4	 รายต่อจังหวัด	 รายละ	

5	ไร่	มี	2	กรรมวิธี	จ�านวน	2	ซ�้า	คือ

	 1)	วิธีทดสอบ	ปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตยางพารา	

ของกรมวิชาการเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี	 โดยใส่ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน	 ตามค�าแนะน�าใช้ปุ ๋ยยางพารา	

สถาบันวิจัยยาง	ปี	2554

	 2)	 วิธีเกษตรกร	 ใส่ปุ๋ยตามแบบของเกษตรกรเอง	

(ตารางที่	6)

ผลทดสอบใช้ปุ๋ยยางพาราหลังเปิดกรีด
	 การวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบ	 เปรียบเทียบหน้า	

62	ข้อมูลสถาบันวิจัยยาง	ปี	2555	(ตารางที่	7)	ค่าความ

เป็นกรดด่าง	 (pH)	 ส่วนใหญ่อยู ่ในเกณฑ์เหมาะสม	

ยกเว้นจังหวัดตากค่อนข้างสูง	 อินทรียวัตถุ	 มีค่าต�่าถึง

ปานกลาง	 ธาตุไนโตรเจนอยู่ระดับต�่า	 ฟอสฟอรัสท่ีเป็น

ประโยชน์	 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ต�่า	 ยกเว้น	 จังหวัด

เชียงใหม่อยู่ในเกณฑ์สูง	 โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้

ส่วนใหญ่อยู ่ในเกณฑ์สูง	 ยกเว้นจังหวัดพะเยาและ

พิษณุโลกอยู่ในเกณฑ์ต�่า

	 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหาร	 N,	 P
2
O

5
 

และ	 K
2
O	 รวมของวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร	 มีค่า

เฉลี่ย	 40.96	และ	37.61	กิโลกรัมต่อไร่	 (ตารางที่	 8)	 วิธี

ทดสอบพบว่า	 ปริมาณการใส่ปุ ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน	

จังหวัด	 พะเยา	 น่าน	 และพิษณุโลก	 สูงกว่าจังหวัดอื่น	

เน่ืองจากปริมาณธาตุอาหารในดินส่วนใหญ่อยู ่ใน

เกณฑ์ต�่า	 (ตารางที่	 7)	และวิธีเกษตรกรพบว่า	ส่วนใหญ่

เกษตรกรใส่ปุ๋ยในปริมาณที่น้อยกว่าการใส่ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน	 ยกเว้นจังหวัดตาก	 เกษตรกรใส่ปุ ๋ยใน

ปริมาณที่มากกว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

	 ผลผลิตยางพารา		ปี	2554		พื้นที่ภาคเหนือ		พบว่า	

วิธีทดสอบได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร	 โดยได้ผลผลิต

เฉลี่ย	 300	 และ	 272	 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	 ตามล�าดับ	

ต้นทุนค่าปุ๋ย	 ส่วนใหญ่วิธีทดสอบต�่ากว่าวิธีเกษตรกร	

ค่าปุ๋ย	 เฉลี่ย	 1,436	และ	 2,070	บาทต่อไร่	 ตามล�าดับ	

ยกเว้นจังหวัดเพชรบูรณ์	 ต้นทุนค่าปุ๋ยโดยวิธีทดสอบสูง

 

ตารางที่ 6  สูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ยยางพารา วิธีเกษตรกรในภาคเหนือ

จังหวัด สูตรปุ๋ย วิธีเกษตรกร อัตรา

(กิโลกรัมต่อไร่)

พะเยา	 30-5-18	หรือ	22-5-18	หรือ	19-9-19	ผสม	46-0-0	อินทรีย์เพิ่มผลผลิต	 34-76

น่าน	 30-5-18	หรือ	20-8-20	หรือ	29-5-18	+	ปุ๋ยอินทรีย์	 55-76

เชียงใหม่	 30-5-18	หรือ	21-7-14	หรือ	15-15-15	ร่วมกับ	8-4-8	 23-72

พิษณุโลก	 46-0-0,	18-46-0,	0-0-60,	ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์			 140

เพชรบูรณ์	 15-5-20,	46-0-0,	0-0-60		และใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์					 31-77

ตาก	 20-10-12	หรือ		20-8-20	 122-182
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กว่าวิธีเกษตรกร	 รายได้	 วิธีทดสอบมีรายได้สูงกว่า

วิธีเกษตรกร	 เฉลี่ย	 32,104	 และ	 28,997	 บาทต่อไร	่

ตามล�าดับ	 ผลตอบแทน	 วิธีทดสอบ	 ได้ผลตอบแทนสูง

กว่าวิธีเกษตรกร	เฉลี่ย	30,772		และ	26,925	บาทต่อไร่	

ตามล�าดับ

	 ผลผลิตยางพารา	 	 ปี	 2555	 	 พ้ืนที่ภาคเหนือ	 วิธี

ทดสอบ	 ได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร	 โดยได้ผลผลิต

เฉล่ีย	 327	 และ	 303	 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	 ตามล�าดับ	

ต้นทุนค่าปุ๋ย	 ส่วนใหญ่วิธีทดสอบต�่ากว่าวิธีเกษตรกร	

(ยกเว้นจังหวัดน่าน	 และเชียงใหม่	 ต้นทุนค่าปุ ๋ย	 วิธี

ทดสอบสูงกว่าวิธีเกษตรกร)	 เฉลี่ย	 1,547	 และ	 1,796	

บาทต่อไร่	 ตามล�าดับ	 รายได้	 	 วิธีทดสอบมีรายได้สูง

กว่าวิธีเกษตรกร	 เฉลี่ย	 31,965	และ	29,565	บาทต่อไร	่

ตามล�าดับ	 ผลตอบแทน	 วิธีทดสอบได้ผลตอบแทน

สูงกว่าวิธีเกษตรกร	 เฉลี่ย	 30,419	 และ	 27,769	 บาท

ต่อไร่	ตามล�าดับ

 

ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบหลังเปิดกรีดของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ

จังหวัด
ความเป็น
กรด-ด่าง

pH

อินทรียวัตถุ
(OM)

%

ไนโตรเจน
(N)
%

ฟอสฟอรัส
เป็นประโยชน์ (P)
มิลลิกรัม/กิโลกรัม

โพแทสเซียม
แลกเปลี่ยนได้ (K)
มิลลิกรัม/กิโลกรัม

พะเยา		 4.6	-	5.0	 1.47	-	2.21	 0.07	-	0.11	 (-)	 				20.0	-	50.0

น่าน	 		 4.8	-	5.2	 0.97	-	3.75	 0.05	-	0.19	 0.0	-	5.0	 14.0	-	128.0

เชียงใหม่	 4.9	-	5.9	 1.24	-	2.50	 0.06	-	0.12	 29.0	-	297.0	 	35.0	-	135.0

พิษณุโลก	 4.18	-	4.95	 0.73	-	1.60	 0.04	-	0.08			 3.45	-	20.83	 				30.0	-	36.0

เพชรบูรณ์		 5.03	-	5.98	 1.72	-	1.98	 0.09	-	0.10	 2.07	-	11.30	 	78.0	-	174.0

ตาก		 		 5.61	-	6.74	 0.66	-	2.87	 0.03	-	0.14	 5.35	-	14.10	 	90.0	-	126.0

(-)	ไม่มีข้อมูล

 

ตารางที่ 8  ปริมาณธาตุอาหาร N, P
2
O

5
 และ K

2
O ยางหลังการเปิดกรีด

จังหวัด
ใส่ตามค่าวิเคราะห์ดิน (กิโลกรัม/ไร่) วิธีเกษตรกร (กิโลกรัมต่อไร่)

พะเยา	 19.90	 7.36	 15.00	 42.30	 14.70	 6.40	 12.30	 33.40

น่าน	 19.90	 7.36	 15.90	 43.16	 23.40	 3.80	 14.30	 41.90

เชียงใหม่	 20.10	 3.68	 14.10	 37.90	 15.50	 3.38	 9.90	 28.78

พิษณุโลก		 21.30	 6.50	 16.80	 44.60	 9.30	 2.10	 2.10	 13.50

เพชรบูรณ์		 21.30	 6.50	 12.60	 40.40	 14.00	 3.60	 9.80	 27.50

ตาก		 18.30	 6.50	 12.60	 37.40	 45.60	 7.60	 27.40	 80.60

เฉลี่ย 	 20.13	 6.32	 14.50	 40.96	 20.42	 4.48	 12.63	 37.61

N NP
2
O

5
P

2
O

5
K

2
O K

2
Oรวม รวม
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ตารางที่ 9  อายุยาง จำานวนวันกรีด ผลผลิต ต้นทุนค่าปุ๋ย รายได้ และผลตอบแทน ปี 2554

จังหวัด กรรมวิธี วันกรีด

(วัน/ปี)

อายุยาง

(ปี)

ผลตอบแทน

(บาท/ไร่)

ผลผลิต

(กก./ไร่/ปี)

ค่าปุ๋ย

(บาท/ไร่)

รายได้

(บาท/ไร่)

พะเยา	 ทดสอบ	 8.5	 111	 341	 1,538	 37,851	 36,313

	 	 เกษตรกร	 8.5	 111	 302	 1,946	 33,522	 31,567

น่าน	 	 ทดสอบ	 7.0	 100	 244	 1,538	 27,084	 25,546

	 	 เกษตรกร	 7.0	 100	 230	 1,781	 25,530	 23,749

เชียงใหม่	 ทดสอบ	 7.0	 106	 283	 1,326	 31,413	 30,087

	 	 เกษตรกร	 7.0	 106	 264	 1,597	 29,304	 27,707

พิษณุโลก	 ทดสอบ	 13	 108	 360	 1,478	 37,201	 35,723

	 	 เกษตรกร	 13	 108	 315	 4,655	 30,762	 26,107

เพชรบูรณ์	 ทดสอบ	 8.3	 135	 258	 1,412	 28,674	 27,262

	 	 เกษตรกร	 8.3	 135	 246	 952	 27,218	 26,266

ตาก	 	 ทดสอบ	 8.3	 102	 316	 1,326	 30,398	 29,702

	 	 เกษตรกร	 8.3	 102	 274	 1,489	 27,645	 26,156

เฉลี่ย		 ทดสอบ	 9.0	 110	 300	 1,436	 32,104	 30,772

		 	 เกษตรกร	 9.0	 110	 272	 2,070	 28,997	 26,925

	 จากผลการด�าเนินงาน	 ปี	 2554	 เกษตรกรได้

ผลผลิตเพ่ิมข้ึน	 เฉลี่ยร้อยละ	90.5	 รายได้เพ่ิมขึ้น	 3,107	

บาทต่อไร่	 	 ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น	 3,847	บาทต่อไร่ต่อปี		

ปี	 2555	 เกษตรกรได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน	 เฉลี่ยร้อยละ	 92.7		

รายได้เพ่ิมข้ึน	 2,400	 บาทต่อไร่	 ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น	

2,650	บาทต่อไร่ต่อปี		

สรุปการศึกษา
	 1.	 เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ยางพาราก่อนการเปิดกรีดพ้ืนที่ภาคเหนือ	 พบว่า	 วิธี

ทดสอบ	มีปริมาณธาตุอาหาร	 รวม	 16.13	 กก./ไร่	 ซึ่งม	ี

N	 เฉลี่ย	 8.03	 กก./ไร่	 	 P
2
O

5
	 เฉลี่ย	 2.59	 กก./ไร่	 และ	

K
2
O	 5.5	 กก./ไร ่ 	 ซึ่งน ้อยกว ่าวิธีของเกษตรกรท่ีมี

ปริมาณธาตุอาหาร	 รวม	 20.58	 กก. /ไร ่ 	 ซึ่ งมี 	 N	

เฉลี่ย	10.19	กก./ไร่	P
2
O

5
	 เฉลี่ย	3.63	กก./ไร่	และ	K

2
O	

เฉลี่ย	 6.77	 กก./ไร่	 	 อย่างไรก็ตาม	 วิธีทดสอบมีต้นทุน

ค่าปุ ๋ยต�่ากว่าที่	 710	 บาทต่อไร่	 และให้เส้นรอบต้นที่

เพ่ิมขึ้น	 6.79	 เซนติเมตรต่อปี	 ในขณะท่ีวิธีของเกษตรกร	

มีต้นทุน	 1,046	 บาท	 และมีเส้นรอบต้นเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย	

6.36	เซนติเมตร

	 2.	 เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ยางพาราหลังการเปิดกรีดพ้ืนท่ีภาคเหนือ	พบว่า	 วิธีการ

ทดสอบมีปริมาณธาตุอาหาร	 เฉลี่ยรวม	 40.96	 กก./ไร่	

ซึ่งมี	N	 เฉลี่ย	 20.13	 	กก./ไร่	 P
2
O

5
	 เฉลี่ย	 6.329	กก./ไร่	

และ	 K
2
O	 เฉลี่ย	 14.50	 กก./ไร่	 สูงกว่าวิธีเกษตรกร

ที่มีปริมาณธาตุอาหาร	 เฉลี่ยรวม	 37.61	 กก./ไร่	 และม	ี

N	 เฉลี่ย	 20.42	 กก./ไร่	 P
2
O

5
	 เฉลี่ย	 4.48	 กก./ไร่	 และ	

K
2
O	เฉลี่ย	12.63	กก./ไร่	โดยอายุยางเฉลี่ย	9	ปี	จ�านวน

วันกรีดเฉลี่ย	 110	 วัน	 วิธีทดสอบให ้ผลผลิต	 300	

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	 มีค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ย	 1,436	 บาทต่อ

ไร ่ต ่อป ี 	 ให ้ผลตอบแทน	 30,772	 บาทต่อไร ่ต ่อป	ี

ซึ่ งมากกว ่าวิ ธีของเกษตรกรที่ยางให ้ผลผลิต	 272	
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กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี	 เสียค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ย	2,070	บาทต่อไร่

ต่อปี	 และได้รับผลตอบแทนเพียง	 26,925	 บาทต่อไร่

ต่อปี

	 ดังนั้น	 วิธีทดสอบสามารถช่วยเพ่ิมปริมาณธาตุ

อาหารในดิน	ปริมาณผลผลิตยางพาราและลดค่าใช้จ่าย

ค่าปุ๋ย	 ช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนจากการท�า

สวนยางเพ่ิมมากขึ้น	 อีกท้ังท�าให้ได้เทคโนโลยีท่ีเหมาะ

สมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราของเกษตรกร

และเป็นตัวอย่างสวนยางในพ้ืนท่ีจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

และขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นๆในพื้นที่ภาคเหนือ

คำานิยม
	 ผู้เรียบเรียงขอบคุณนายสันติ	 โยธาราษฎร์,	 นาย

สมคิด	 รัตนบุรี,	 นางสาวฉัตรสุดา	 เชิงอักษร,	 นายนัด		

ไชยมงคล,	 นายทวีพงษ์	ณ	 น่าน,	 นายสุวรรณ	 ทิพย์-

เมืองพรม,		นางรุ่งทิวา	ดารักษ์	ที่ช่วยด�าเนินงานโครงการ

วิจัยทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสม

ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง	 และนางสาว

สุรีรัตน์	 แก้วงาม,	 นางสาวสุทธินี	 นาคสูตร	 ที่ช่วยรวม

เรื่อง	จัดพิมพ์ใหม่

บรรณานุกรม
นุชนารถ	กังพิศดาร.	2548.	การปลูกและการดูแลรักษา.	

	 ในเอกสารวิชาการ	ยางพารา	กรมวิชาการเกษตร.	

	 ชุมนุมสหกรณ์เกษตรแห่งประเทศไทย	 :	 กรุงเทพ

	 มหานคร.

ยงศักดิ์		สุวรรณเสน		และคณะ.		2556.	โครงการทดสอบ

	 เทคโนโลยีการผลิตยางพาราท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

	 ภาคเหนือตอนล่าง.	 การประชุมสัมมนาปลายป	ี

	 ประจ�าป ี 	 2556	 	 29-30	 กันยายน	 2556	 ณ

	 โรงแรมรามาการ์เด้นส์	กรุงเทพมหานคร.

วิลาสลักษณ์	ว่องไว	และคณะ.		2556.		โครงการทดสอบ

 

ตารางที่ 10  อายุยาง จำานวนวันกรีด ผลผลิต ต้นทุนค่าปุ๋ย รายได้ และผลตอบแทน ปี 2555  

จังหวัด กรรมวิธี วันกรีด

(วัน/ปี)

ผลตอบแทน

(บาท/ไร่)

ผลผลิต

(กก./ไร่/ปี)

ค่าปุ๋ย

(บาท/ไร่)

รายได้

(บาท/ไร่)

พะเยา	 ทดสอบ	 123	 467	 1,770	 42,497	 40,727

	 	 เกษตรกร	 123	 433	 1,973	 39,403	 37,430

น่าน	 	 ทดสอบ	 113	 313	 1,770	 28,483	 26,713

	 	 เกษตรกร	 113	 304	 1,606	 27,664	 26,058

เชียงใหม่	 ทดสอบ	 95	 266	 1,524	 24,206	 22,682

	 	 เกษตรกร	 95	 261	 1,480	 23,751	 22,271

พิษณุโลก	 ทดสอบ	 112	 343	 1,478	 36,015	 34,537

	 	 เกษตรกร	 112	 298	 2,565	 31,290	 28,725

เพชรบูรณ์	 ทดสอบ	 126	 268	 1,412	 29,480	 28,068

	 	 เกษตรกร	 126	 242	 1,576	 26,620	 25,044

ตาก	 	 ทดสอบ	 99	 305	 1,326	 31,110	 29,784

	 	 เกษตรกร	 99	 281	 1,576	 28,662	 27,086

เฉลี่ย		 ทดสอบ	 111	 327	 1,547	 31,965	 30,419

		 	 เกษตรกร	 111	 303	 1,796	 29,565	 27,769
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	 เทคโนโลยีการผลิตยางพาราท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี

	 ภาคเหนือตอนบน.	 การประชุมสัมมนาปลายปี	

	 ประจ�าป ี 	 2556	 	 29-30	 กันยายน	 2556	 ณ	

	 โรงแรมรามาการ์เด้นส์	กรุงเทพมหานคร.

สถาบันวิจัยยาง.	 2555.	 ข้อมูลวิชาการยางพารา	 2555	

	 กรมวิชาการเกษตร.
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	 การจัดตั้ง	 “ตลาดกลางยางพาราท่ีเป็นทางการ”	

เกิดข้ึนเป็นครั้งแรกท่ีอ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 ใน

ปี	 2534	 ผลการด�าเนินงานประสบผลส�าเร็จสามารถ

ประกาศราคายางที่มีการซื้อขายจริงเป็นครั้งแรกของ

ประเทศ	แต่ผู้ที่อยู่ห่างไกลตลาดกลางไม่เข้ามาซื้อขาย

ยางพาราในตลาดหาดใหญ่ได้ท้ังหมด	 ต่อมามีการ

ขยายตลาดไปในภาคใต้ตอนบน	 โดยตั้งตลาดกลาง

สุราษฎร์ธานีในปี	 2542	และนครศรีธรรมราชในภาคใต้

ตอนกลางในปี	 2544	 นับเป็นความส�าเร็จที่ส�าคัญ

ส�าหรับไทย	 เนื่องจากปริมาณยางท่ีผ่านตลาดกลาง

ขยายตัวอย่างมาก	 สถาบันวิจัยยางจึงสนับสนุนให้

องค์กรท้องถ่ิน	 ภาคประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมจัดตั้ง

ตลาดเครือข่ายอีก19	 แห่ง	 ในภาคใต้	 ตั้งแต่จังหวัด

สงขลา	 จนถึงประจวบคีรีขันธ์	 ชุมชนชาวสวนยางเองได้

เรียนรู้ตลาดซื้อขายจริงจากการเข้าใช้ประโยชน์เครือข่าย	

และมีผู้ประกอบการจัดตั้งตลาดกลางเอกชนขึ้นเองใน

ภาคใต้และภาคตะวันออก	 ตลาดเหล่านี้ ถือว่าเป็น	

“ตลาดกลางที่ไม่เป็นทางการ”	 ด้วยเหตุนี้ตลาดท่ีมีการ

บริหารจัดการดี	 ภายใต้หลักธรรมาภิบาลจึงเป็นแหล่ง

อ้างอิงราคาให้ชาวสวนยางในพ้ืนท่ีได้อีกทางหนึ่ง	 ต่อ

มาสถาบันวิจัยยางน�าระบบสารสนเทศมาใช้ประมูลยาง

ในภาคใต้	 จ�านวน	 3	 ตลาด	 และภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ	 จ�านวน	 2	 ตลาด	 และเปลี่ยนชื่อตลาดกลาง

หาดใหญ่	 เป็นตลาดกลางสงขลา	 รวมท้ังมีตลาดสินค้า

เกษตรล ่วงหน ้าแห ่งประเทศไทยเกิดขึ้น	 เ พ่ือเป ็น

การพัฒนาระบบตลาดศูนย์กลางซื้อขาย
ยางพาราในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
สมมาต แสงประดับ	และ มาตุวรรณ บุณยัษเฐียร  
ส�านักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี	สถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร

ศยามล กาญจนปกรณ์     
ส�านักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช	สถาบันวิจัยยาง	กรมวิชาการเกษตร

ศูนย์กลางการซื้อขายสัญญายางพารามาตรฐาน	 การ

พัฒนาตลาดยางในช่วง	 10	 ปีท่ีผ่านมา	 (2544-2554)	

มีการใช้ระบบสารสนเทศส�าหรับเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่

ผู้ซื้อและผู้ขายใช้ตัดสินใจในการขายยาง	 ตลาดกลาง

เอกชนไม่มีระบบสารสนเทศทันสมัยแต่เน้นการด�าเนิน

งานที่รวดเร็วของการซื้อขาย	การเชื่อมโยงตลาดเหล่านี้

เข้าสู่ตลาดกลางภูมิภาคยังจ�าเป็นต้องพัฒนา	 เนื่องจาก

ระบบตลาดซับซ้อนต้องใช้ความรู้สูง	และเก่ียวข้องเชื่อม

โยงทุกระดับ	ตั้งแต่กระบวนการประมูล	 การรับส่งมอบ

ยาง	 รวมท้ังข้อจ�ากัดการเข้าใช้ประโยชน์ตลาดกลางทุก

ประเภท	 สถาบันวิจัยยางจึงได้ท�าการศึกษาแนวทางใน

การพัฒนาระบบตลาดกลางยางพาราเพ่ือเป็นศูนย์กลาง

การซื้อขายยางพาราในระดับภูมิภาคและเชื่อมโยงตลาด

ในระดับประเทศโดยมีวัตถุประสงค์	 เพ่ือทราบถึงข้อมูล

เชิงลึกเก่ียวกับระบบตลาดยางพาราในระดับภูมิภาค

และระดับประเทศ	 เพ่ือทราบถึงปัญหาอุปสรรคและข้อ

จ�ากัดทางด ้านการตลาดและศักยภาพในการเป ็น

ศูนย์กลางการซื้อขายยางพารา	 รวมท้ังข้อเสนอแนะ

และแนวทางในการแก้ไขปัญหา	 สุดท้ายเพ่ือทราบถึง

ความเป็นไปได้ของการเชื่อมโยงระบบการตลาดกลาง

ยางพาราของประเทศ	 ขอบเขตของโครงการวิจัยการ

ศึกษาศักยภาพการเป็นศูนย์กลางซื้อขายยางพาราของ

ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีในเขตภาคใต้ตอนบน	

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชในเขตภาคใต้

ตอนกลาง	 ตลาดกลางยางพาราสงขลาในเขตภาคใต้
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ตอนล่าง	

	 ต�าแหน่งทางการตลาด	 (Market	 Positioning)	มี

ความจ�าเป็นที่ต้องวิเคราะห์หาตลาดเป้าหมาย	 (Niche	

Market)	 ว่าตลาดกลางเป็นช่องทางจัดจ�าหน่ายและ

กระจายสินค้าท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์	 (สถาบันขนส่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 2551)	 รูปแบบการซื้อขาย

ที่ควรได้รับการส่งเสริมในตลาดกลาง	 การซื้อขายมีทั้ง

แบบประมูลและต่อรองราคา	การซื้อขายในตลาดกลาง

ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้การประมูล	และจากการ

ทบทวนการด�าเนินงานตลาดกลางในต่างประเทศจะ

เห็นว่าการซื้อขายมีท้ังแบบประมูลและแบบต่อรอง

ราคา	 จึงควรพิจารณารูปแบบการซื้อขายท่ีเหมาะสม

ส�าหรับรัฐและเอกชน	 แนวความคิดเก่ียวกับรูปแบบ

การบริหารจัดการด�าเนินงานรวมถึงกฎระเบียบท่ีดูแล

การซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในตลาดกลางแต่ละประเภท	

จัดท�ารูปแบบทางธุรกิจตลาดกลางอาศัยข้อมูลที่รวบ

รวมได้	 แยกวิเคราะห์ออกเป็น	 2	 มิติ	 ประการแรก

พิจารณารูปแบบธุรกิจตามระดับตลาดกลาง	 แบ่งเป็น

ตลาดกลางระดับท้องถ่ิน	ตลาดกลางระดับภูมิภาค	และ

ตลาดกลางระดับประเทศ	 ส่วนมิติท่ีสองจะพิจารณา

ตามลักษณะการเชื่อมโยงราคายางแผ่นรมควัน	ระหว่าง

ตลาดล่วงหน้ากับตลาดกลางยางพาราส่งมอบจริง

	 ตลาดซื้อขายยางพาราของตลาดกลางประกอบ

ด้วย

	 1.	 ตลาดกลางยางแผ่นดิบ	 ให้บริการซื้อขายกับ

เกษตรกรชาวสวนยาง	ผู้รวบรวมยาง	และพ่อค้ายาง	 ให้

บริการยาง	2	ชนิด	คือ	ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่

เกิน	 3	 %และยางแผ่นดิบความชื้น	 3-5	 %	 โดยใช้

มาตรฐานสถาบันวิจัยยาง

	 2.	 ตลาดกลางยางแผ่นรมควัน	 ให้บริการซื้อขาย

ยางแก่สถาบันเกษตรกร	 เช่น	 สหกรณ์กองทุนสวนยาง	

สหกรณ์การเกษตร	 และเอกชน	 โดยใช้มาตรฐานสากล	

(Green	Book)

	 3.	 ตลาดกลางระบบเครือข่าย	 เป็นการให้บริการ

พ้ืนที่เพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางท่ีอยู่ห่าง

ไกลได้มีโอกาสขายยางระบบตลาดกลางโดยพิจารณา

จากพ้ืนท่ีที่มีความเหมาะสม	 อยู่ในพ้ืนท่ีปลูกยางชุมชน

เข้มแข็ง	 ใช้ระบบบริหารจัดการแบบองค์ความรู้(KM)	

ชุมชนพ่ึงตนเอง	 การลงทะเบียนน�ายางเข้าตลาดเครือ

ข่ายก่อนการเข้าประมูล	 1	 วัน	 คัดแยกคุณภาพ	 ชั่ง

น�้าหนัก	 แจ้งน�้าหนักสุทธิรวมทุกเครือข่ายให้ตลาด

แม่ข่ายก่อนเวลา	 09.00	น	 ของวันประมูล	 โดยใช้ราคา

ประมูลท่ีแม่ข ่ายเป็นราคาเดียวกัน	 มีการส่งมอบท่ี

เครือข่าย	

ผลการศึกษาในระหว่างตุลาคม 2553- 
กันยายน 2555

	 ผลการส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน	พบว่า	ผู้เข้าใช้บริการ

ตลาดกลางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ร้อยละ	 35.40	

เป็นเกษตรกร	 และร้อยละ	 64.60	 เป็นพ่อค้า	 	 ตลาด

ยางพาราในจังหวัดกระบี่	 ร้อยละ	 66.7	 เป็นเกษตรกร	

และร้อยละ	 33.3	 เป็นพ่อค้า	 ตลาดกลางยางพาราใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช	ร้อยละ	58.1	เป็นเกษตรกร	และ

ร้อยละ	41.9	 เป็นพ่อค้า	ตลาดกลางยางพาราในจังหวัด

ชุมพร	 ร้อยละ	 87.5	 เป็นเกษตรกร	 และร้อยละ	 12.5	

เป็นพ่อค้า	 และตลาดกลางยางพาราในจังหวัดประจวบ

คีรีขันธ์	 ร้อยละ	 75.0	 เป็นกลุ่มเกษตรกร	 และร้อยละ	

25.0	เป็นเกษตรกร

	 ปริมาณยางที่ผู้เข้าใช้บริการตลาดกลางยางพารา

สุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่น้อยกว่า	 6,000	 กิโลกรัม/ครั้ง	

คิดเป็นร้อยละ	 60.5	 รองลงมา	 6,001-12,000	 และ	

24,001	 -	 30,000	 กิโลกรัม/ครั้ง	 ร้อยละ	 34.1	และ	 5.3	

ตามล�าดับ	ตลาดกลางยางพาราในกระบี่	 ปริมาณยางท่ี

น�ามาขายน้อยกว่า	 6,000	 กิโลกรัม/ครั้ง	 คิดเป็นร้อยละ	

83.3	 รองลงมา	 6,001	 -	 12,000	 กิโลกรัม/ครั้ง	 ร้อยละ	

16.7	ตลาดกลางยางพาราในนครศรีธรรมราชน�ามาขาย

น้อยกว่า	 6,000	 กิโลกรัม/ครั้ง	 คิดเป็นร้อยละ	96.8	 ผู้ใช้

ตลาดกลางยางพาราในชุมพรท้ังหมดน�ามาขายน้อยกว่า	

6,000	 กิโลกรัม/ครั้ง	 และตลาดกลางยางพาราประจวบ

คีรีขันธ์น�ามาขายน้อยกว่า	 6,000	 กิโลกรัม/ครั้ง	 คิดเป็น

ร้อยละ	75.0	รองลงมา	18,001	-	24,000	และ	24,001	-	

30,000	กิโลกรัม/ครั้ง	ร้อยละ	16.7	และ	8.3	ตามล�าดับ	

	 วิธีตรวจสอบราคาก่อนตัดสินใจขายยาง	 ผู ้ใช้

บริการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ร้อยละ	37.3	 ใช้อินเตอร์เน็ต	

รองลงมาใช้วิทยุ	 ใช้โทรศัพท์	 และใช้หลายช่องทาง	ซึ่งมี

สัดส่วนใกล้เคียงกันกับผู้ใช้บริการตลาดในจังหวัดชุมพร	
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ตารางที่ 1  ร้อยละปริมาณยางที่ขาย/ครั้ง (กิโลกรัม) และร้อยละเกณฑ์ตัดสินใจก่อนขาย

ตารางที่ 2  ร้อยละ วิธีตรวจสอบราคาก่อนตัดสินใจขาย ในมุมมองผู้ใช้บริการ

ตลาดกลาง

ตลาดกลาง

แนวโน้มราคา ราคาครั้งก่อน ปริมาณ ผู้ขายรายอื่น ครบกำาหนดขาย

ยางที่ขาย/ครั้ง

น้อยกว่า 6,000

1 =อินเตอร์เน็ต 2 = โทรศัพท์ 3 = ข้อความ(sms) 4= วิทยุ/โทรทัศน์ 1+2+3

ร้อยละเกณฑ์ตัดสินใจก่อนขายยาง

สุราษฎร์ธานี	 60.5	 55.3	 28.9	 7.9	 7.9	 -

กระบี่	 		 83.3	 33.3	 50.0	 -	 16.7	 -

นครศรีธรรมราช	 96.8	 29.0	 35.5	 16.1	 9.7	 6.5

ชุมพร			 100.0	 62.5	 12.5	 -	 -	 25.0

ประจวบคีรีขันธ์	 75.0	 16.7	 25.0	 -	 8.3	 50.0

สุราษฎร์ธานี	 37.3	 23.8	 2.2	 25.6	 11.1

กระบี่	 		 33.5	 50.0	 -	 -	 16.7

นครศรีธรรมราช	 19.4	 51.6	 12.9	 6.4	 9.7

ชุมพร			 37.5	 25.0	 -	 25.0	 12.5

ประจวบคีรีขันธ์	 16.7	 66.7	 -	 8.3	 8.3

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ร้อยละ	 51.6	 ใช้โทรศัพท์	 ใช้

อินเตอร์เน็ต	 ข้อความ	 และวิทยุ	 ตลาดเหล่าน้ีมีบริการ

ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย	 ในจั งหวัดกระบี่และ

ประจวบคีรีขันธ์	 ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบเดียวกัน	 เพราะ

เป็นตลาดเปิดใหม่	 ซึ่งระบบสารสนเทศต้องมีการพัฒนา	

ซึ่งผู้ใช้บริการมากกว่าร้อยละ	 50	 ใช้โทรศัพท์สอบถาม

เจ้าหน้าที่ตลาดก่อนขายยาง

	 ปัจจัยที่เป็นข้อจ�ากัดท่ีท�าให้ตลาดกลางยางพารา

ไม่ประสบผลส�าเร็จในมุมมองผู้เข้าใช้บริการ	(ตารางที่	3)	

ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี	 ได้แก่	 ด้านคุณภาพ

ยางร ้อยละ	 39.5	 และราคาผันผวนร ้อยละ	 34.2	

นอกจากน้ีมีข้อจ�ากัด	 ด้านการบริการ	 การเก็บรักษา

และการแข่งขันกับตลาดท้องถ่ิน	 ตลาดกลางยางพารา

จังหวัดกระบี่	 ด้านคุณภาพยาง	และราคาผันผวน	ตลาด

กลางยางพารานครศรีธรรมราช	ผู้ใช้บริการร้อยละ	56.4	

ให้ข้อมูลว่ามีข้อจ�ากัดด้านคุณภาพยาง	 รองลงมาราคา

ผันผวน	การบริการ	การเก็บยางรอราคา	และการแข่งขัน

กับตลาดท้องถิ่น	ร้อยละ	19.4,	14.5,	6.5	และ	3.2	ตาม

ล�าดับ	 ตลาดกลางยางพาราจังหวัดชุมพร	 ด้านราคา

ผันผวน	 ร้อยละ	 37.5	 รองลงมาด้านคุณภาพยาง	 การ

แข่งขันกับตลาดท้องถ่ิน	 ด้านบริการตลาด	 เก็บรักษา

ยาง	 และการแข่งขันกับตลาดท้องถ่ิน	 ร้อยละ	 25.0,	

12.5,	 12.5	 และ	 12.5	 ตามล�าดับ	 และตลาดกลาง

ยางพาราประจวบคีรีขันธ์	 ด้านคุณภาพยาง	 ร้อยละ	

58.3	 นอกจากนี้มีข ้อจ�า กัดการแข ่งขัน กับตลาด

ท้องถ่ิน	 ราคาผันผวน	บริการของตลาด	และการบริการ

เก็บรักษายาง
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วิเคราะห์ศักยภาพความเป็นศูนย์กลางตลาดกลาง

ยางพาราภูมิภาค

	 การวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดกลางในด้าน

พัฒนาประสิทธิภาพของตลาดกลางของรัฐช่วยยกระดับ

มูลค่าเพ่ิมให้แก่เกษตรกร	 (สมมาต,	 2546)	 แต่ในด้าน

การเติบโตของปริมาณยางที่เข ้าสู ่ตลาด	 จะสะท้อน

ต�าแหน่งทางธุรกิจของตลาดกลาง	 โดยการเปรียบเทียบ

การเติบโตของตลาดกลางที่รัฐด�าเนินการกับเอกชน

ด�าเนินการตามตารางที่	 4	 ค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของ

ปริมาณยางท่ีเข้าสู ่ตลาดกลาง	 (Growth	 Rate:	 GR)	

ทุกตลาดท้ัง	 3	ปี	 อยู่ท่ีร้อยละ	 37.32	และศักยภาพของ

แต่ละตลาดก็มีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ	

ซึ่งตลาดกลางยางพาราสงขลาค่า	 GR	 อยู่ท่ี	 26.38	

ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีศักยภาพรวมของ

ตลาดอยู่ที่ 	 90.67	 ค่า	 GR	 อยู ่ที่ 	 1.85	 ตลาดกลาง

ยางพารานครศรีธรรมราชศักยภาพรวมของตลาดอยู่

ที่	 104.25	 ค่า	 GR	 อยู่ท่ี	 16.20	 ตลาดกลางยางพารา

เอกชนศักยภาพรวมของตลาดอยู่ที่	110.87	ค่า	GR	อยู่ที่	

100	ตลาดกลางยางพาราเวียงสระพัฒนา	ศักยภาพรวม

ของตลาดอยู่ที่	111.78	ค่า	GR	อยู่ที่	-20.83	ตลาดกลาง

ยางพาราสหกรณ์การเกษตรดอนยาง	 ศักยภาพรวมของ

ตลาดอยู่ที่	 118.11	ค่า	GR	อยู่ที่	 100	ตลาดประมูลยาง

บ้านส้อง	 ศักยภาพรวมของตลาดอยู่ที่	 118.87	ค่า	GR	

อยู่ที่	58.01	ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย	

(Afet)	 ศักยภาพของตลาดอยู่ท่ี	 121.53	 ค่า	GR	 อยู่ท่ี	

16.92	 เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพและการเติบโตตลาด

กลางของรัฐกับตลาดกลางเอกชนในช่วงดังกล่าวพบว่า

ตลาดกลางยางแผ่นดิบของรัฐมีศักยภาพและการเติบโต

ต�่ากว่าตลาดกลางเอกชน	 ส่วนตลาดกลางยางแผ่นรม

ควันของรัฐมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเอกชน	ทั้งนี้อาจเกิดจากวิธี

การก�าหนดราคาของตลาดเอกชนใช้การประมูลและต่อ

รองราคา	 และพิจารณาราคาประมูลในตลาดกลางของ

รัฐก่อนการประมูล	ตามภาพที่	1

เปรียบเทียบศักยภาพการให้บริการของตลาดกลาง

ยางพาราในประเทศไทย

	 ในภาพรวมระดับคะแนนศักยภาพของตลาดกลาง

ยางพาราในประเทศทุกตลาดมีปัจจัยส�าหรับให้บริการ

แก่เกษตรกร	 และมีศักยภาพการให้บริการมากที่สุด	

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ามีศักยภาพทางด้านที่ตั้ง

อุตสาหกรรมและกลยุทธ์ในการให้บริการมากท่ีสุด	 แต่

ปัจจัยการให้บริการแก่เกษตรกรน้อยที่สุด	ตามภาพที่	2

	 จากตารางที่	 5	 ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของตลาด

กลางยางพาราของรัฐและเอกชน	ประกอบด้วย	1)	ปัจจัย

ท่ีส่งผลต่อการให้บริการ	ประกอบด้วย	 1.1)	 ด้านบริหาร

จัดการ	 เช่น	บุคลากรเพียงพอ	การให้ค�าแนะน�าแก่ผู้มา

ใช้บริการ	 มีความเป็นกลางในการให้บริการ	 1.2)	 ด้าน

เงินทุน	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายบริการต�่า	 ความรวดเร็วในการ

โอนเงิน	 มีการแนะน�าการโอนจ ่ายเงินเมื่อซื้อขาย	

1.3)	 ด้านระบบสารสนเทศ	 มีข้อมูลข่าวสารทันสมัย

ผ่านช่องทางต่างๆ	 อยู่เสมอ	 ความเชื่อมั่นของราคา

ประมูล	 ความรวดเร็วในการเชื่อมต ่อรับส ่งข ้อมูล

 

ตารางที่ 3  ร้อยละ ข้อจำากัดที่ตลาดกลางยางพารา ไม่ประสบความสำาเร็จ ในมุมมองผู้ใช้บริการ

ตลาดกลาง คุณภาพยาง ราคาผันผวน บริการตลาด เก็บรักษายาง แข่งขันกับตลาดท้องถิ่น

สุราษฎร์ธานี	 39.5	 34.2	 8.9	 8.9	 8.9

กระบี่	 50.0	 50.0	 -	 -	 -

นครศรีธรรมราช	 56.4	 19.4	 14.5	 6.5	 3.2

ชุมพร	 25.5	 37.5	 12.5	 12.5	 12.5

ประจวบคีรีขันธ์	 58.3	 8.3	 8.3	 8.3	 16.7
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ตารางที่ 4  ปริมาณยางที่ผ่านตลาดกลางยางพารา

ตลาดกลางยางพารา
ยางแผ่นดิบ (ตัน) ยางแผ่นรมควัน (ตัน)

2552 25522553 25532554 2554

1.สงขลา	 8,378.9	 9,008.3	 13,197.0	 22,084.4	 26,160.3	 35,095.2

2.สุราษฎร์ธานี	 5,712.3	 4,962.5	 3,627.6	 3,816.3	 3,934.6	 6,188.6

3.นครศรีธรรมราช	 14,117.4	 7,845.8	 8,886.7	 13,742.1	 17,145.6	 26,774.5

4.สหกรณ์การเกษตรดอนยาง	 1,000.0	 2,000.0	 3,000.0	 -	 -	 -

5.เวียงสระพัฒนา	 2,000.0	 1,205.0	 1,182.0	 -	 -	 -

6.ตลาดประมูลยางสินปุน	 ไม่มีตลาด	 2,160.0	 1,600.0	 -	 -	 -

7.อาเมนทรานสปอร์ต	 10,000.0	 20,000.0	 30,000.0	 -	 -	 -

8.บ้านส้อง	 3,900.0	 12,000.0	 1,000.0	 -	 -	 -

9.สหกรณ์สามร้อยยอด	 ไม่มีตลาด	 913.7	 88.7	 -	 -	 -

หมายเหตุ	:	ปี	พ.ศ.	หมายถึงปีงบประมาณ
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ปัจจัยจูงใจในการน�ายางเข้ามาขาย

ปริมาณยางที่เข้าสู่ตลาดยางพาราของตลาดกลาง
ทุกตลาด	เฉลี่ย	3	ปี

37.32

อัตราการเจริญเติบโต

ภาพที่ 1	เปรียบเทียบความสามารถการแข่งขันระหว่างตลาดกลาง
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ระหว่างตลาดกลางกับผู้ใช้บริการ	 1.4)	 ด้านคุณภาพ

สินค้าของผู้มาขาย	สินค้าของผู้มาซื้อขายมีคุณภาพได้

ตามมาตรฐานเดียวกัน	 มีแนวโน้มของปริมาณสินค้าใน

อนาคต	 2)	 ศักยภาพด้านท่ีตั้งและอุตสาหกรรม	 ด้าน

จัดการขนส่ง	 เช่น	 การติดต่อประสานงานก่อนท�าการขน

ย้ายสินค้า	ความสะดวกในการขนย้ายสินค้าเข้าตลาด	3)	

กลยุทธ์ในการให้บริการแก่ลูกค้า	เช่น	ผู้ซื้อมีการใช้ตลาด

ประมูลเป็นกลยุทธ์ในการกดราคา	 ผู้ซื้อรู้ข้อมูลข่าวสาร

ของผู้ขายได้ชัดเจนผ่านช่องทางสื่อต่างๆ	 	 ผู้ขายรู้ความ

ต้องการของผู้ซื้อชัดเจน	มีการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า

ไปที่ระดับสวน	ด้านอุปกรณ์เครื่องมือท่ีจ�าเป็นต่อการซื้อ

ขายได้รับการสนับสนุนเพียงพอ	 4)	 ศักยภาพในการให้

 

ตารางที่ 5  ปัจจัยแห่งความสำาเร็จของตลาดกลางยางพาราของรัฐและเอกชน

รายการ เอกชน
ราชการ

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช Afet

1.	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการ	 3.5	 3.8	 3.4	 3.5

2.	ศักยภาพด้านที่ตั้งและอุตสาหกรรม	 3.3	 3.5	 3.9	 3.3

3.	กลยุทธ์ในการให้บริการแก่ลูกค้า		 3.3	 3.4	 3.7	 3.2

4.	ศักยภาพในการให้บริการ	 3.3	 3.4	 3.3	 3.3

คะแนนความส�าเร็จ	1	=		น้อยสุด					2	=	น้อย				3	=	ปานกลาง			4	=	มาก			5	=	มากสุด

ที่มา	:	ดัดแปลงจากสมมาต	(2555)
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หบริการ
สาหกรรม

ภาพที่ 2	ระดับคะแนนศักยภาพในการให้บริการของตลาดกลางยางพาราในประเทศไทย

บริการ	 มีจ�านวนผู้เข้ามาใช้บริการตลาดเพ่ิมขึ้น	 ผู้ใช้

บริการได้รับความรู้ใหม่ๆ	 จากตลาดเป็นประจ�า	 ขาดผู้

ขายรายใหม่เข้ามาใช้บริการตลาด	ผู้ขายมีทางเลือกเข้า

ใช้บริการได้หลายช่องทาง	 ขายเองหรือผ่านตัวแทนได้	

ปริมาณยางที่ขายได้ในตลาดประมูลใช้อ้างอิงเปรียบ

เทียบกับตลาดอื่นได้	 สามารถขายฝากสินค้าเพ่ือรอ

ขายหรือน�าออกขายได้ทันทีตามที่ต้องการ

การพัฒนาระบบตลาดเชื่อมโยงเพื่อเป็นศูนย์กลาง

ซื้อขายยางพาราจากระดับภูมิภาคสู่ระดับประเทศ

	 ลักษณะการเชื่อมโยงราคายางแผ ่นรมควัน	

ระหว่างตลาดยางพาราล่วงหน้ากับตลาดยางพารา
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ส่งมอบจริง	 ใช้การทดสอบ	Cranger	Causality	 Tests	

โดยใช้ชุดข้อมูลรายวันจ�านวน	1,691	วัน	(1	มิ.ย.	2547	–	

30	 ธ.ค.2553)	 คุณสมบัติ	 Causality	 คือการเปรียบ

เทียบว่า	 ชุดข้อมูลราคา	2	ชุดมีความเป็นเหต	ุความเป็น

ผลอย่างไร	 เพ่ือที่จะน�าเข้าสมการวิเคราะห์การเชื่อมโยง	

ราคายางตลาดล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อราคา

ยางจริงตลาดหาดใหญ่เปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน	ค่าสถิติ

ที่ใช้ทดสอบคือ	 ค่า	 F	 Causality	 ของชุดข้อมูล	 ค่า	 F	

Causality	 มาก	แสดงว่า	 ข้อมูลน้ันเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิด

ก่อน	แล้วเหตุการณ์นั้นตามไปกระทบกับตลาดในแหล่ง

อื่นต่อไป	 ถ้าค่า	 F	 Causality	 มีค่าเท่ากับศูนย์ท้ังสอง

ทาง	 ตัวแปรทั้ง	 2	 ชุดไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน	 ผล

การทดสอบ	Causality	พบว่า	 F	Causality	 ของตลาด

หาดใหญ่มากกว่าตลาดล่วงหน้าในคาบล่า	 1	 วัน	 ส่วน

คาบล่าช้าที่เหลือ	 F	 Causality	 ของตลาดล่วงหน้า

มากกว่าตลาดหาดใหญ่	 ในคาบล่าช้า	 2	 และ	 3	 วัน	

แสดงว่า	 เมื่อสัญญาล่วงหน้าใกล้ครบก�าหนดส่งมอบ

ในเดือนใด	 ราคายางตลาดยางแผ่นควันหาดใหญ่จะ

เปลี่ยนตาม	 เพราะผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องเตรียมรับและ

ส่งมอบยางจริงในเดือนน้ัน	 โดยการเข้าซื้อยางจาก

ตลาดกลางหาดใหญ่มากขึ้น	 ดังน้ัน	 ก�าหนดให้ใช้ราคา

ตลาดล่วงหน้าเป็นตัวแปรตาม

	 การทดสอบค่าความแปรปรวนจากค่าเฉลี่ย

ระหว่างชุดข้อมูล	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบผล

กระทบของตลาดล่วงหน้าที่มีต่อตลาดเงินสด	 อันเกิด

จากการเผยแพร่ข ่าวสารในตลาดล่วงหน้ามีความ

สมบูรณ์	 ท�าให้เกิดผลต่อเนื่องไปสู ่ประสิทธิภาพการ

ก�าหนดราคาในตลาดเงินสดท่ีมีเสถียรภาพ	ตัวทดสอบ

เสถียรภาพราคายางดังกล่าว	 ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการ

ผันแปรของราคา	พบว่า	ค่าความผันแปรของราคาตลาด

ล่วงหน้ามากกว่าการผันแปรราคาตลาดเงินสด	 เพราะ

ตลาดล่วงหน้ามีปัจจัยเก็งก�าไรของนักลงทุนมากระทบ	

แต่ค่าสถิติต่อ	 F	 ท่ีได้ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 แสดงว่า	

ไม่มีความแตกต่างความแปรปรวนระหว่างชุดข้อมูล	 ซึ่ง

สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณี	 ราคาล่วงหน้าเดือนส่งมอบ	

เข้าใกล้ราคายางจริง

	 ค่าความผันผวน	 (Volatility)	 แทนค่าความเสี่ยง

ว่าราคามีสิทธ์จะเพ่ิมขึ้นหรือลดลง	 การใช้ตลาดสินค้า

เกษตรล่วงหน้าและตลาดกลางในเดือนใกล้ส่งมอบ

เดียวกันมีค่าความผันผวนร้อยละ	 22	 เท่ากัน	 เทียบกับ

ค่าความผันผวนของราคาน�้ามันร้อยละ	 30	 และค่า

ความผันผวนของสัญญายางแผ่นรมควันชั้น	 3	ล่วงหน้า

เดือนไกลอยู่ท่ี	 ร้อยละ	 32	แสดงว่าราคาล่วงหน้าเดือน

ใกล้กับราคาประมูลยางแผ่นรมชั้น	 3	 มีความเสี่ยงต�่า

กว่า

บทบาทการจัดการโลจิสติกส์เชื่อมโยงตลาดล่วง

หน้ามาสู่ตลาดสินค้าจริง

	 ตลาดล่วงหน้ามีวิธีการรับมอบและส่งมอบยาง

แผ่นรมควันชั้น	 3	 ท่ีซื้อขาย	 3	 วิธีดังน้ี	 (ตลาดสินค้า

 

ตารางที่ 6  ผลการทดสอบ Granger causality ราคาตลาดล่วงหน้าและราคาหาดใหญ่

ทิศทาง คาบล่าช้า (Lags) F-statistic Probability

RS			 AF																																							1		 29.9154	 	 5.30E-08

AF												 RS	 	 19.9382	 	 8.60E-06

RS												 AF																																							2		 31.2057	 	 5.40E-14

AF												 RS	 	 79.04	 	 2.60E-33

RS												 AF																																							3		 21.0739	 	 2.40E-13

AF	 RS	 	 48.7133	 	 6.30E-30
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เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย,	2554)

	 1)	 การรับ-ส่งมอบปกติ	 กระท�าเมื่อสัญญาครบ

ก�าหนด	บริษัทนายหน้าของนักลงทุน	 ก	มีความประสงค์

จะส่งมอบ	 จัดท�าเอกสารแจ้งให้ตลาด	 Afet	 โดยส�านัก

หักบัญชีเป็นเอกสารว่าคู่สัญญาท่ีคงค้างในวันสุดท้าย

ของการซื้อขายครบก�าหนดส่งมอบ	 ระบุสถานที่และ

คุณภาพ	 ส่วนนายหน้าของนักลงทุน	 ข	 จะแจ้งให้แก่

ลูกค้าท่ีถือสัญญาซื้อคนสุดท้ายของตนเตรียมรับมอบ

สินค้าและเงินค่าสินค้า	 ราคาที่จ่ายเป็นราคายุติสุดท้าย

ของตลาด	โดยก�าหนดสถานที่ส่งมอบ	2	แหล่ง	ดังนี้

	 ส่งออกต่างประเทศ	 ใช้สถานท่ีส่งมอบท่ีท่าเรือ

กรุงเทพ	 และแหลมฉบัง	 เป็นราคา	 Free	 on	 Board	 :	

FOB	 กล่าวคือ	 ต้องส่งสินค้าถึงกราบเรือ	 (loading	

port)	ส่งภายในประเทศ	 ใช้สถานท่ีส่งมอบ	 ในโรงงานท่ี

ผ่านการรับรอง	 (Approved	 factory)	 ของตลาด	Afet	

โรงงานน้ันตั้งอยู ่ที่กรุงเทพกับปริมณฑล	 และภาค

ตะวันออก	 ไม่มีโรงงานในภาคใต้	 ส่วนยางพาราที่ใช้ส่ง

มอบอิงเกณฑ์คุณภาพยางมาตรฐานสากล	 การช�าระ

ราคาอิงกับราคาตลาด	Afet	 หักด้วยค่าขนส่งไปยังโกดัง	

ค่าพิธีการ	 ตรวจคุณภาพ	 และค่าจัดท�าเอกสารต่างๆ	

ค่าส่งมอบเป็นค่าใช้จ่ายท่ีผู้ซื้อจะต้องชดเชยให้กับผู้ขาย

ส่วนผู้ซื้อเตรียมโกดังไว้รับมอบของจากโกดังกลางของ

ตลาด

	 2)	 การยุติฐานะการถือครองข้อตกลงซื้อขายล่วง

หน้าเพ่ือการส่งมอบ	 รับมอบสินค้าในตลาดจริง	 (Ex-

change	 Future	 to	 Physical	 :	 EFP)	 ตามภาพท่ี	 3	

เป็นการเลือกที่จะรับ-ส่งมอบระหว่างผู้ถือสัญญา	 2	ฝ่าย	

แลกเปลี่ยนสัญญากันนอกตลาด	 โดยไม่ต้องอ้างอิง

ราคาตลาด	 Afet	 การแลกเปลี่ยนกระท�าก่อนสัญญา

ล่วงหน้าครบก�าหนดการซื้อขายวันสุดท้าย	 จากแผน

ภาพตาม	plate	 form	สีเข้ม	 ผู้ซื้อและผู้ขายท�าข้อตกลง

ดังกล่าวเรียกว่าการท�า	 OTC	หรือ	 over	 the	 counter	

ส่วน	 plate	 form	 สีจางลูกค้าแจ้งความประสงค์มายัง

บริษัทนายหน้าว่าจะท�าการขายสินค้าจริงระหว่างคู ่

สัญญาด้วยกันเองตามราคาตลาดในขณะน้ัน	 หาก

เปรียบเทียบราคาหน้าตั๋วสัญญา	 กับราคาตลาดจริงมี

ราคาใกล้เคียงกัน	 ก็จะแลกเปลี่ยนสัญญาล่วงหน้า	 ใน

ด้านตรงข้ามกับสัญญาที่ถืออยู่	 แล้วซื้อขายยางจริง

ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย	แม้ว่ามีส่วนต่างราคาเกิดขึ้นบ้าง	

ก็จะชดเชยให้กับอีกฝ่ายจนราคาล่วงหน้าเท่ากับราคาซื้อ

ขายจริง	 ต่อจากนั้นบริษัทก็จะหักล้างสัญญาที่เป็นคู ่

สัญญากับส�านักหักบัญชี	 การส่งมอบรับตามข้อก�าหนด

ซื้อขายจึงไม่เกิดขึ้น

	 3)	การใช้วิธีการส่งมอบโดยทางเลือกอื่น	(Alterna-

tive	Delivery	Procedure:	ADP)	 เป็นทางเลือกของการ

ส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ถือสัญญาซื้อกับผู้ถือสัญญาขาย

ที่จับคู ่แล้ว	 และสัญญาครบก�าหนดส่งมอบในเดือน

ดังกล่าวด้วย	 ท้ังสองฝ่ายตกลงกันเองในด้านคุณภาพ

สินค้าท่ีจะส่งมอบ	 สถานที่และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง	

และใช้ราคาอ้างอิงของตลาดจริง	 แล้วเลือกช�าระส่วน

ต่างของราคาก่อนแจ้งบริษัทนายหน้าทราบก็ได้

ภาพที่ 3	การยุติฐานะถือครองสัญญา	Cleared	OTC	Interest	Rate	Swaps	(CME	GROUP,	2012)
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สรุปผลการศึกษา
	 การเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้าไปสู่กระบวนการส่ง

มอบของในโกดังของตลาดกลางซื้อขายยางจริงในภาค

ใต้	 และภาคตะวันออก	ต้องพัฒนาการด�าเนินงานตลาด

กลางให้มีความพร้อมทางด้านบุคลากร	 ส�าหรับตรวจ

รับรองคุณภาพยางแผ่นรมควันชั้น	 3	 เมื่อสัญญาครบ

ก�าหนด	 การให้ความรู ้ กับลูกค ้าของตลาดกรณีไม่

ต้องการส่งมอบยางในวันใด	 ก็สามารถปิดสัญญาท้ิงไป	

แล้วน�ายางพาราจริงขายในตลาดกลางด้วยวิธีการ

ประมูล	 การกระท�าท่ีขายยางล่วงหน้าพร้อมกับยางจริง

ในทางตรงข้ามน้ีเรียกว่า	 การประกันความเสี่ยงหรือ	

Hedging	 ประเด็นปัญหาของเกษตรกรท่ีไม่สามารถ

ท�าได้ในขณะน้ีคือคุณภาพยางแผ่นรมควันอัดก้อนไม่มี

มาตรฐาน	รวมทั้งขนาดสัญญามาตรฐานหน่วยละ	5	ตัน

ใหญ่กว่าก�าลังผลิตของเกษตรกร	 ซึ่งมีก�าลังผลิตวันละ	

1.5	ตัน	ดังนั้น	 การน�าสัญญาล่วงหน้ามาสู่ตลาดจริงจึง

ควรพัฒนาการให้ความรู้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง	 การส่ง

เสริมจัดตั้งกองทุนเสถียรภาพราคาของตลาดทุนใน

ตลาดล่วงหน้าเชื่อมโยงกับตลาดกลางเฉพาะกลุ่มลูกค้า

ตลาดเป้าหมาย	(Niche	Market)	ที่ใช้รูปแบบการซื้อขาย

ทั้งสองระบบ	เพื่อประกันความเสี่ยงด้านราคา

คำานิยม
	 ผู ้ เขียนขอขอบคุณผู ้ จัดการสหกรณ์เครือข่าย

ตลาดกลางยางพาราภูมิภาคในจังหวัดต่างๆ	 ตลาด

สินค้าเกษตรล่วงหน้า	 และผู้จัดการบริษัทนายหน้าซื้อ

ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าท่ีได้ให้ความร่วมมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	รวมทั้ง	นายวรุต	สัมฤทธิกุล	นายวชรวงศ์	

ชูแสง	 	และนางผกาวรรณ	แสงประดับ	ที่ช่วยเก็บข้อมูล

ภาคสนาม
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ข่าวสถาบันวิจัยยาง

ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ
	 กรมวิชาการเกษตร	มีค�าสั่งที่	 639/2557	ลงวันท่ี	

7	 พฤษภาคม	 2557	 ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ	

ดังนี้

	 นายรชต	 เกงขุนทด	 เจ้าพนักงานการเกษตร

ช�านาญงาน	 กลุ่ม วิจัยและพัฒนา	 ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์	 จังหวัดบุรีรัมย์	 ส�านักวิจัย

และพัฒนาการเกษตรเขตท่ี	 4	 ช่วยปฏิบัติราชการ

ที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 สถาบัน

วิจัยยาง	

แต่งตั้งข้าราชการ
	 กรมวิชาการเกษตร	 มีค�าสั่งท่ี	 654/2557	 ลง

วันที่ 	 7	 พฤษภาคม	 2557	 แต่งตั้งข้าราชการด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้างานธุรการ	ดังนี้

	 นายอุทัย	 นพคุณ	 เจ้าพนักงานธุรการช�านาญ

งาน	 กลุ่มบริหารโครงการวิจัย	 สถาบันวิจัยยาง	 ท�า

หน้าที่หัวหน้างานธุรการ	 ฝ่ายบริหารท่ัวไป	 สถาบัน

วิจัยยาง	

ย้ายข้าราชการ
	 กรมวิชาการเกษตร	 มีค�าสั่งท่ี	 746/2557	 ลง

วันที่	27	พฤษภาคม	2557	ย้ายข้าราชการ	ดังนี้

	 นายเทียนทอง	 ภูจอมดาว	 เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชีปฏิบัติงาน	กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย	

ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 	 7	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี 	 ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งเจ้าพนักงาน

ธุรการปฏิบัติงาน	 สังกัดฝ่ายบริหารท่ัวไป	 ส�านักงาน

ตลาดกลางยางพาราหนองคาย	 จังหวัดหนองคาย	

สถาบันวิจัยยาง	

รับโอนข้าราชการพลเรือน
	 กรมวิชาการเกษตร	 มีค�าสั่งท่ี	 781/2557	 ลง

วันท่ี	 28	 พฤษภาคม	 2557	 รับโอนข้าราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา	ดังนี้

	 นาย ธี ระพงศ์ 	 โทนุ สิ น 	 นัก วิชาการ เกษตร

ช�านาญการ	 ภาควิชาไร่นา	 คณะเกษตร	 ก�าแพงแสน	

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 โอนไปสังกัดกลุ่มวิจัย	

ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์	จังหวัดบุรีรัมย์	สถาบันวิจัยยาง	

ประชุมสัมมนา ณ ต่างประเทศ
	 สถาบันวิจัยยาง	 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	ณ	ต่างประเทศ	ดังนี้

 	 นายสุธี	 อินทรสกุล	 น.ส.นภาวรรณ	 เลขะ-

วิพัฒน์	 และ	 น.ส.กรรณิการ์ 	 ธีระวัฒนสุข	 เข้าร่วม

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการแลกเปลี่ยนพันธ์ุยาง	

และด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 จัดโดยสถาบันวิจัย

ยางกัมพูชา	 ร่วมกับ	 สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่าง

ประเทศ	 (IRRDB)	 ระหว่างวันที่	 28	 –	 30	 เมษายน	

2557	ณ	กรุงพนมเปญ	ราชอาณาจักรกัมพูชา	

 	 น.ส.นภาวรรณ	 เลขะวิพัฒน์	และ	นางอารมณ์	

โรจน์สุจิตร	 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน	 Inter-

national	 Rubber	 Health	 Clinic	 and	Multilateral	

Clone	 Exchange	 จัดโดยสถาบันวิจัยยางอินเดีย	

ร่วมกับ	 IRRDB	 ระหว่างวันท่ี	 2	 –	 6	 มิถุนายน	 2557	

ณ	เมือง	Kottayam	สาธารณรัฐอินเดีย	

 	 นายสุธี	 อินทรสกุล	 น.ส.อธิวีณ์	 แดงกนิษฐ์	

และ	 น.ส.มณิสร	 อนันต๊ะ	 เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	

การพัฒนาแบบจ�าลองเพ่ือพยากรณ์อุปสงค์-อุปทาน

ยางพารา	 ครั้งท่ี	 3	 จัดโดย	 สมาคมประเทศผู้ผลิตยาง

ธรรมชาติ	 (ANRPC)	 ระหว่างวันท่ี	 9	 –	 11	 มิถุนายน	
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2557	ณ	 โรงแรม	Duxton	 เมืองโฮจิมินห์	 สาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม

จัดประชุมสัมมนา
	 สถาบันวิจัยยาง	 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	

ดังนี้

 	 ประชุมวิชาการสถาบันวิจัยยาง	 ครั้ งที่ 	 1	

ประจ�าปี	 2557	 ระหว่างวันท่ี	 26	 –	 28	 มีนาคม	 2557	

ณ	 โรงแรมมณเฑียร	 พัทยา	 จังหวัดชลบุรี 	 โดยมี

บุคลากรของสถาบันวิจัยยางและบุคลากรภายใน

กรมวิชาการเกษตรเข้าร่วมประชุม	รวม	120	คน

 	 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการ

วิจัยด้านการผลิตยาง	 สาขาการปรับปรุงพันธ์ุยาง	

เทคโนโลยีชีวภาพ	 และโรคยาง	ณ	 โรงแรมโนโวเทล	

ระยอง	 ริมแพ	 รีสอร์ท	 จังหวัดระยอง	 ระหว่างวันที่ 	

19	–	21	พฤษภาคม	2557	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	29	คน

 	 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการ

วิจัยด้านการผลิตยาง	 สาขาการกรีดยาง	 ปฐพีวิทยา	

เขตกรรม	 และอื่นๆ	 ณ	 บ้านกล้วย	 กล้วย	 รีสอร์ท	

จังหวัดนครนายก	 ระหว่างวันท่ี	 11	 –13	 มิถุนายน	

2557	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	30	คน

จัดฝึกอบรม
	 สถาบันวิจัยยาง	 จัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน

กองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง	 หลักสูตรต่างๆ	

ดังนี้

 	 หลักสูตร	 การจัดการสวนยางอย่างย่ังยืน	

จ�านวน	2	รุ่นๆ	ละ	40	คน	รุ่นที่	1	ระหว่างวันที่	21	–	23	

เมษายน	 2557	ณ	 โรงแรมเทพนคร	 อ.เมือง	 จ.บุรีรัมย์	

และรุ่นที่ 	 2	 ระหว่างวันท่ี	 28	 –	 30	 เมษายน	 2557	

ณ	โรงแรมไดมอนด์	พลาซ่า	อ.เมือง	จ.สุราษฎร์ธานี

 	 หลักสูตร	 พันธ์ุยางและการจ�าแนกพันธ์ุยาง	

จ�านวน	 2	 รุ่นๆ	 ละ	 40	 คน	 รุ่นที่	 1	 ระหว่างวันที่	 19	 –	

21	 พฤษภาคม	 2557	ณ	 โรงแรมนิว	 แทรเวิล	 ลอด์จ	

อ.เมือง	 จ.จันทบุรี	 และรุ่นท่ี	 2	 ระหว่างวันท่ี	 2	 –	 4	

มิถุนายน	 2557	ณ	 โรงแรมเอราวัณ	 พังงา	 อ.ตะก่ัวทุ่ง	

จ.พังงา

 	 หลักสูตร	 การผลิตและขยายพันธ์ุยาง	 จ�านวน	
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2	 รุ่นๆ	 ละ	 40	 คน	 รุ่นท่ี	 1	 ระหว่างวันที่ 	 22	 –	 24	

พฤษภาคม	 2557	 ณ	 โรงแรมนิว	 แทรเวิล	 ลอด์จ	

อ.เมือง	 จ.จันทบุรี	 และรุ่นท่ี	 2	 ระหว่างวันท่ี	 5	 –	 7	

มิถุนายน	 2557	ณ	 โรงแรมเอราวัณ	 พังงา	 อ.ตะก่ัวทุ่ง	

จ.พังงา

อินโดนีเซียขอดูงาน
	 สถาบันวิจัยยางอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าท่ี	 จ�านวน	

12 	 คน 	 ขอดู งานด้ านยางพารา 	 ท่ีศูน ย์ วิจั ยยาง

ฉะเชิงเทรา	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ดูงานตลาดประมูล

ยางของส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง

จังหวัดระยอง	 และโรงงานผลิตภัณฑ์ยางต่างๆของ

เอกชน	ระหว่างวันที่	3	–	5	มิถุนายน	2557






