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สารบัญ

บทความ

ผลการศึกษาระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด และระบบกรีดแบบ
รอยกรีดเดียว กับยางพันธุ์ RRIM 600 เป็นระยะเวลา 15
ปีกรีด

ประสิทธิภาพและวิธีการใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจนบางชนิดและ
กำามะถันผง ต่อการป้องกันการติดเชื้อราโรครากขาวของ
ยางพาราในแปลงปลูกใหม่

ตลาดยางพาราไทย

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2559 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 24

ภาพปก : แปลงทดลองการกรีดยางแบบ 2 รอยกรีดบนเปลือกงอกใหม่

ของยางพันธุ์ RRIM 600

การปลูกพืชในกระถางยางล้อรถยนต์ที่ใข้แล้ว: ความกังวล
ของผู้บริโภคต่อสารพิษที่มีอยู่ในตัวยางล้อ
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บทบรรณาธิการ

 ที่ผ่านมา การทดลองเก่ียวกับการเก็บเกี่ยวนำ้า

ยาง มักเป็นการทดลองท่ีไม่ได้ตั้งบนสมมุติฐานทาง

วิชาการอย่างชัดเจน ส่วนใหญ่แล้วเป็นการศึกษา

เปรียบเทียบในเรื่องความห่างของช่วงเวลากรีด และ

ความยาวของรอยกรีด ตลอดจนการใช้หรือไม่ใช้สาร

เคมีเร่งนำ้ายาง ซึ่งท้ังหมดเมื่อรวมเข้าด้วยกันเรียกว่า

ระบบกรีด ผลการศึกษาท่ีออกมาจึงได้ระบบกรีดแบบ

รอยกรีดเดียวท่ียังมีประสิทธิภาพไม่สูงสุด เช่น ระบบ

กรีดครึ่งลำาต้น กรีดสองวันเว้นวัน, ระบบกรีดหนึ่งใน

สามของลำาต้น กรีดสองวันเว้นวัน และระบบกรีดครึ่ง

ลำาต ้น วันเว ้นวัน เหล่านี้ เป ็นต ้น ย่ิงระบบกรีดท่ี

เกษตรกรนิยมปฏิบัติกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคใต้

ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางมายาวนานกว่าร้อยปี ก็ตั้งบน

สมมุติฐานทางสังคมมากกว่าทางวิชาการ ผลจึงออก

มาว่า เกษตรกรใช้ระบบกรีดถี่เป็นส่วนมาก เช่น ระบบ

กรีดหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสองของลำาต้น โดยกรีดสาม

วันเว้นหนึ่งวัน และ/หรือกรีดติดต่อกันเกือบทุกวัน เมื่อ

เป็นเช่นนี้อาจกล่าวได้ว่าการเก็บเก่ียวนำ้ายางของบ้าน

เรายังได้รับผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ดังนั้น การศึกษา

ค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับการเก็บเก่ียวนำ้ายางเพ่ือให้ได้

รับผลผลิตมากข้ึนจึงยังคงเป็นสิ่งสำาคัญท่ีจะต้อง

ดำาเนินการต่อไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตั้งอยู่บนสมมุติฐาน

ทางวิชาการให้ชัดเจน ดังเช่นบทความผลการศึกษา

เรื่องระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด ซึ่งได้นำาเสนอใน

วารสารฉบับนี้ การทดลองดังกล่าวได้นำาหลักการด้าน

สรีรวิทยา และชีวเคมี มาใช้สนับสนุนงานทดลอง กล่าว

คือ เป็นวิธีการเปิดกรีดหน้ายาง  ทั้งสองหน้ากรีด (หน้า

กรีด A และ B)  โดยหน้ากรีดแรก เปิดกรีดที่รอยกรีดตำ่า  

(80 ซม. จากพื้นดิน) หน้ากรีดที่ 2 เปิดกรีดที่รอยกรีดสูง 

(150 ซม. จากพ้ืนดิน) ควบคุมระยะห่างระหว่างสอง

รอยกรีด 75-80 ซม. ทั้งนี้เพื่อให้แต่ละหน้ากรีดมี “Out-

flow area” (พ้ืนท่ีของเปลือกท่ีให้นำ้ายางไหลออกมาใน

ระหว่างการกรีดหนึ่งครั้ง) แยกออกจากกัน และอยู่ห่าง

กันพอสมควร หรือเป็นการลดการแก่งแย่งระหว่างหน้า

กรีดนั่นเอง ส่วนการกรีด ใช้ระบบกรีดครึ่งลำาต้น วันเว้น

วัน โดยสลับหน้ากรีด ท้ังน้ีเพ่ือทำาให้เซลล์ท่อนำ้ายางใน

บริเวณรอบๆรอยกรีดมีระยะเวลาสร้างยางขึ้นมา

ทดแทนนำ้ายางท่ีถูกกรีดออกไปได้อย่างสมบรูณ์ (ปกติ

ใช้เวลา 48-72 ชั่วโมง) ผลผลิตที่ได้รับเมื่อเทียบกับ

ระบบกรีดอื่นๆก็เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง เกษตรกร

ทั่วไปสามารถนำาไปปฏิบัติได้ แต่สิ่งสำาคัญที่เกิดขึ้น

ตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่ทำาการทดลอง ก็คือได้เรียนรู้

ว่า สมมุติฐานทางวิชาการตั้งไว้  เมื่อนำาปฏิบัติหรือ

พิสูจน์แล้ว ผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นไร ต้องหาเหตุผล

ทางวิชาการมาอธิบายส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีจะ

นำาไปสู่การปรับปรุงการวางแผนการทดลองในครั้งต่อๆ

ไป

 ต่อเน่ืองจากวารสารฉบับท่ีผ่านมา (ตุลาคม-

ธันวาคม 2558) ซึ่งได ้นำาเสนอเรื่องราวเก่ียวกับ

สถานการณ์ท่ีไม่ค่อยจะดีนักของการระบาดของโรค

ร า ก ข า ว ใ น พ้ื น ท่ี ป ลู ก ย า ง ภ า ค ใ ต ้ ต อ น บ น ข อ ง

ประเทศไทย และพ้ืนท่ีปลูกยางในภาคอื่นๆของ

เจ้าของ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย บรรณาธิการบริหาร นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล 

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยยาง บรรณาธิการ ดร.นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ กองบรรณาธิการ 

นายจุมพฏ สุขเกื้อ, นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล, นางอารมณ์ โรจน์สุจิตร, ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้จัดการ

สื่อสิ่งพิมพ์ นายไพรัตน์ ทรงพานิช ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายสมจิตต์ ศิขรินมาศ ผู้ช่วย

ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายจักรพงศ์ อมรทรัพย์



ประเทศ คำาแนะนำาเพื่อป้องกันการระบาดของโรคเท่าที่

มีอยู่ก็คือ ก่อนปลูกยางต้องกำาจัดตอไม้ รากไม้ออก

จากแปลงให้มากที่สุด ไถพลิกดินตากแดดอย่างน้อย 

2-3 ครั้ง และในกรณีของแปลงยางเก่าที่เคยมีการ

ระบาดของโรครากมาก่อน ควรปลูกพืชไร่อายุส้ันก่อน

ปลูกยาง 1-2 ปี อย่างไรก็ตาม การศึกษาทดลองเพื่อหา

วิธีป้องกันการติดเชื้อราโรครากขาวเพ่ิมเติมจากคำา

แนะนำาเท่าที่มีอยู่ยังนับว่าเป็นสิ่งจำาเป็นเมื่อเทียบกับ

สถานการณ์การระบาดของโรครากขาวท่ีนับวันย่ิง

รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจากการทดลองครั้งล่าสุดและได้นำา

เสนอในวารสารฉบับนี้ได้ให้ข้อสรุปว่า ในการปลูกยาง

ในพ้ืนที่ที่เคยมีโรครากขาวระบาดมาก่อน การเตรียม

แปลงปลูกโดยกำาจัดตอไม้ รากไม้ ร่วมกับการใช้ปุ๋ย

แอมโมเนียมซัลเฟต, ปุ๋ยยูเรีย และ/หรือกำามะถันผง 

ผสมดินปลูก และใส่ซำ้า 4 เดือนต่อครั้ง จำานวน 7 ครั้ง

โดยโรยรอบโคนต้นในแนวรัศมีทรงพุ่ม ทำาให้ประสบผล

สำาเร็จในการป้องกันการติดเชื้อราโรครากขาวของต้น

ยางในแปลงปลูกใหม่มากย่ิงข้ึน ผลของการศึกษาครั้ง

นี้คงจะออกเป็นคำาแนะนำาเพ่ือเผยแพร่ให้เกษตรนำาไป

ปฏิบัติเพิ่มเติมจากคำาแนะนำาที่มีอยู่เดิมต่อไป

 นอกจากบทความทางวิชาการท่ีได้จากการ

ศึกษาทดลองจำานวน 2 เรื่องแล้ว วารสารยางพารายัง

ได้จัดหาบทความท่ัวไปอีก 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นเรื่องท่ี

เกษตรกรควรรับรู้ เน่ืองจากมีผลกระทบโดยตรงต่อตัว

เกษตรกร น่ันก็คือเรื่องของตลาดยางพารา ซึ่งจะเก่ียว

โยงไปถึงราคายางท่ีเกษตรกรได้รับ อีกเรื่องหนึ่ง เป็น

เรื่องใกล้ตัว สำาหรับท่านที่นำาล้อยางรถยนต์ท่ีไม่ได้ใช้

แล้วมาดัดแปลงเป็นกระถางปลูกพืชกินได้ เมื่อได้อ่าน

บทความน้ีแล้วคงคลายกังวลเก่ียวกับกับสารพิษท่ีมีอยู่

ในตัวยางล้อ 

 ฉบับหน้า (เมษายน-มิถุนายน 2559) จะมี

บทความที่น่าสนใจ เพราะต้องรอถึง 4 ปี จึงจะได้อ่าน 

นั่นก็คือเรื่อง คำาแนะนำาพันธุ์ยาง ปี 2559 และเรื่องอื่นๆ

ที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง ท่านผู้ใดที่ไม่ได้รับวารสาร

ยางพารา สามารถเข้าไปหาอ่านได้ในเว็บไซต์ของ

สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (www.

rubberthai.com)

นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์

บรรณาธิการ



พิศมัย  จันทุมา,1 สว่างรัตน์  สมนาค,1 Regis Lacote2 และ Eric Gohet3

ผลการศึกษาระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด และ
ระบบกรีดแบบรอยกรีดเดียว กับยางพันธุ์ 
RRIM 600 เป็นระยะเวลา 15 ปีกรีด 

 สภาวะราคายางตกตำ่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เร ่งให้

เกษตรกรกรีดยางถ่ี ทำาให้อายุการให้ผลผลิตสั้นลงและ

ผลผลิตรวมตลอดอายุยางตำ่ากว่าที่ควรจะเป็น  วงจรชีวิต

หรือวงรอบการปลูกสร้างสวนยางสั้นลงและผลผลิตไม้

ยางได้น้อยลง  สิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ เพราะต้องลงทุน

ปลูกสร้างสวนยางบ่อย ๆ

   ระบบกรีดที่เกษตรกรใช้ส่วนมากเป็นระบบกรีดถ่ี 

เช่น กรีด 4 วัน หยุด 1 วัน และกรีด 3 วัน หยุด 1 วัน ร่วม

กับรอยกรีดสั้น (1/3 ของลำาต้น) ทำาให้ผลผลิตต่อครั้งกรีด

หรือต่อวันน้อย  (โชคชัย, 2541) การกรีดวันเว้นวัน

ผลผลิตสูงกว่าการกรีดสามวันเว้นวันและกรีดทุกวัน 20-

35 เปอร์เซนต์  และการใช้ระบบกรีดถ่ีหรือระบบกรีด

หักโหมกับสวนยางท่ีเริ่มเปิดกรีดใหม่มีผลโดยตรงกับ

คุณภาพไม้ยางภายหลังเมื่อโค่นต้นยาง ทำาให้รายได้จาก

การขายไม้ยางลดลง (อารักษ์, 2548) 

 เกษตรกรในเขตปลูกยางใหม่ ได้แก่ พ้ืนท่ีภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ใช้ระบบกรีดตามคำา

แนะนำาของสถาบันวิจัยยาง  โดยระบบกรีดยางท่ี

เกษตรกรนิยมใช้ ได้แก่ ระบบกรีดครึ่งลำาต้น กรีดสองวัน

เว้นวัน (S/2 d1 2d3) ระบบกรีดหนึ่งในสามของลำาต้น 

กรีดสองวันเว้นวัน (S/3 d1 2d3) และระบบกรีดครึ่ง

ลำาต้น วันเว้นวัน (S/2 d2) มีจำานวนร้อยละ 44.4, 28.5 

และ 21.9 ตามลำาดับ  ขณะที่การสำารวจการใช้แรงงาน

กรีดยางในพ้ืนที่ภาคใต้  8 จังหวัด ของจิรากร (2542)  

เกษตรกรนิยมใช้ระบบกรีดถ่ีเป็นส่วนมากคือ ระบบกรีด

หน่ึงในสามของลำาต้น และกรีดหน่ึงในสองของลำาต้น 

โดยกรีดสามวันหยุดหนึ่งวัน มากถึงร้อยละ 54 กรีด

ติดต่อกันเกือบทุกวัน ร้อยละ 25 ในขณะที่ระบบกรีดที่

สถาบันวิจัยยางแนะนำา  กรีดวันเว้นวัน และกรีดสองวัน

เว้นหน่ึงวัน มีเพียงร้อยละ 18  จากการทดลองพบว่า

ผลเสียของการกรีดถ่ีเกินไป คือ รายได้ต่อวันตำ่า ต้นยาง

แสดงอาการเปลือกแห้งมากถึง 26.7 เปอร์เซ็นต์ ทำาให้

ผลผลิตรวมตำ่า เปลือกงอกใหม่บาง ผลผลิตลดลงถึง 28 

เปอร์เซ็นต์ ความสิ้นเปลืองเปลือกมาก อายุการกรีดของ

ต้นยางสั้นลง ( โชคชัย, 2541)   

 เมื่อพิจารณาถึงหลักการกรีดยางเพ่ือให้นำ้ายาง

มากที่สุด  ทำาความเสียหายกับต้นยางน้อยที่สุด  กรีดได้

ในระยะเวลานานที่สุด (20-25 ปี) และสิ้นเปลืองค่าใช้

จ ่ายน้อยท่ีสุด ดังนั้น ทางศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 

สถาบันวิจัยยาง และสถาบัน CIRAD ได้ร่วมวิจัยหา

ระบบกรีดท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิตสูงขึ้นโดยเฉพาะในระยะ

แรกที่เปิดกรีดยาง โดยท่ีไม่ทำาความเสียหายให้กับต้น

ยาง มีการนำาเอาหลักวิชาการด้านสรีรวิทยา ชีวเคมี และ

อื่นๆ มาใช้สนับสนุนผลของงานวิจัย  ระบบกรีดดังกล่าว 

ได้แก่ ระบบกรีด 2 รอยกรีด กรีดสลับหน้าต่างระดับ หรือ 

Double cut alternative system เรียกสั้นๆว่า Double 

1 ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยยาง  การยางแห่งประเทศไทย
2 CIRAD, UPR Tree Crop-Based Systems, HRPP, R&D Building 3rd floor, Kasetsart University
3 CIRAD-Persyst Department, Research Unit Performance of Tree Crop-Base System TA B/34, Montpellier F-34000, France
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cut  ระบบกรีด 2 รอยกรีด  เป็นวิธีการเปิดกรีดหน้ายาง

ทั้งสองหน้ากรีด โดยหน้ากรีดแรก เปิดกรีดที่รอยกรีดตำ่า 

ระดับความสูง 80 ซม.จากพื้นดิน  หน้ากรีดที่ 2 เปิดกรีดที่

รอยกรีดสูง ระดับ 150 ซม. จากพื้นดิน  ควบคุมระยะห่าง

ระหว่าง 2  รอยกรีด 75-80 ซม. เพ่ือลดการแก่งแย่ง

ระหว่างหน้ากรีดยาง และทำาให้ต้นยางมีเวลาพักในการ

สร้างนำ้ายาง ซึ่งปกติต้นยางใช้เวลาในการสร้างนำ้ายาง 

48-72 ชั่วโมง จึงทำาให้ผลผลิตสูงขึ้น (Jacob et al.,1988, 

1995; d' Auzac et al., 1997) โดยในช่วง 3 ปีแรกของ

การกรีดยาง การกรีดแบบ 2 รอยกรีด สามารถเพ่ิม

ผลผลิตสูงกว่าระบบกรีดปกติ 25-30 % และผลผลิครวม 

5 ปี สามารถเพิ่มผลผลิตได้ 14 % และการกรีดในช่วง 10 

ปี ซึ่งเป็นการกรีดเปลือกเดิม ระบบ 2 รอยกรีด สามารถ

เพิ่มผลผลิตได้ 10 %

การเปรียบเทียบระหว่างระบบกรีด
แบบรอยกรีดเดียว

กับระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด
 ดำาเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 

ระหว่างปี 2542-2558 กับยางพันธุ์ RRIM 600 โดย

วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete 

block (RCB) จำานวน 4 ซำ้า มี 6 วิธีการ ดังนี้ 

 1. ระบบกรีดครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้นวัน (S/2 d2) 

(ระบบกรีดที่สถาบันวิจัยยางแนะนำา)

 เปิดกรีดท่ีระดับความสูง 1.50 เมตร จากพ้ืนดิน 

แบ่งหน้ากรีดออกเป็นสองหน้า คือ หน้า A และ B กรีด

หน้ากรีด A จนหมดเปลือก (ใช้ระยะเวลา 5 ปี) แล้ว

เปลี่ยนไปกรีดหน้าตรงข้าม หรือหน้า B กรีดจนหมด

เปลือก (ใช้ระยะเวลา 5 ปี) จากนั้นย้อนกลับมากรีดบน

เปลือกงอกใหม่ (หน้ากรีด A) เป็นระยะเวลา 5 ปี รวม

ระยะเวลาที่กรีดบนเปลือกเดิม 10 ปี เปลือกงอกใหม่ 5 ปี 

ระบบนี้หน้ากรีดมีเวลาพักเพ่ือสร้างนำ้ายางชดเชยนาน 

48 ชั่วโมง (ภาพที่ 1) 

   2. ระบบกรีด 1 ใน 3 ของลำาต้น กรีดวันเว้นวัน ร่วม

กับการใช้สารเคมีเร่งนำ้ายางเอทธีฟอน ความเข้มข้น 

2.5% จำานวน 4 ครั้ง/ปี (S/3 d2 ET 2.5%, 4/y) (ระบบ

กรีดที่สถาบันวิจัยยางแนะนำา)

     เปิดกรีดท่ีระดับความสูง 1.50 เมตร จากพ้ืนดิน 

แบ่งหน้ากรีดออกเป็น 3 หน้า คือ หน้า A, B และ C  กรีด

หน้ากรีด A จนหมดเปลือก (ใช้ระยะเวลา 5 ปี) แล้ว

เปลี่ยนไปกรีดหน้า B กรีดจนหมดเปลือก (ใช้ระยะเวลา 5 

ปี) จากนั้นเปลี่ยนไปกรีดเปลือกเดิมที่เหลือ (หน้า C ) ใช้

เวลากรีดจนหมดเปลือก 5 ปี รวมระยะเวลาที่กรีดบน

เปลือกเดิม 15 ปี  (ภาพที่ 1) ระบบนี้หน้ากรีดมีเวลาพัก

เพื่อสร้างนำ้ายางชดเชยนาน 48 ชั่วโมง  

 3. ระบบครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้น 2 วัน ร่วมกับการใช้

สารเคมีเร่งนำ้ายางเอทธีฟอน ความเข้มข้น 2.5% จำานวน 

4 ครั้ง/ปี (S/2 d2 ET 2.5%, 4/y) 

     เปิดกรีดท่ีระดับความสูง 1.30 เมตร จากพ้ืนดิน 

แบ่งหน้ากรีดออกเป็นสองหน้า คือ หน้า A และ B วิธี

ปฏิบัติในการกรีด และระยะเวลาที่ใช้กรีดในแต่ละหน้า

กรีด เป็นเช่นเดียวกับวิธีการที่ 1 (ภาพที่ 1) แต่หน้ากรีดมี

เวลาพักเพื่อสร้างนำ้ายางชดเชยนาน 72 ชั่วโมง 

 4. ระบบครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้น 2 วัน ร่วมกับการใช้

สารเคมีเร่งนำ้ายางเอทธีฟอน ความเข้มข้น 2.5% จำานวน 

6 ครั้ง/ปี (S/2 d2 ET 2.5%, 6/y)

     วิธีปฏิบัติในการกรีด และระยะเวลาท่ีใช้กรีดใน

แต่ละหน้ากรีด ตลอดจนระยะเวลาพักของหน้ากรีด

เหมือนกับวิธีการที่ 3 

 5. ระบบครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้น 2 วัน ร่วมกับการใช้

สารเคมีเร่งนำ้ายางเอทธีฟอน ความเข้มข้น 2.5% จำานวน 

8 ครั้ง/ปี (S/2 d2 ET 2.5%, 8/y)

     วิธีปฏิบัติในการกรีด และระยะเวลาท่ีใช้กรีดใน

แต่ละหน้ากรีด ตลอดจนระยะเวลาพักของหน้ากรีด

เหมือนกับวิธีที่ 3 

 6. ระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด (Double cut alter-

nate tapping system, DCA) กรีดครึ่งลำาต้น วันเว้นวัน 

กรีดสลับหน้ากันทุกครั้งกรีด ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งนำ้า

ยางเอทธีฟอน ความเข้มข้น 2.5 % จำานวน 4 ครั้งต่อปี 

[2xS/2 d4 (t,t) ET 2.5% PA 0.7 (1) 2x4/y] 

    เปิดกรีดหน้ายางทั้ง 2 หน้ากรีด พร้อมกัน หน้ากรีด 

A  เปิดกรีดที่ระดับความสูง 0.80 เมตร จากพื้นดิน และ

หน้ากรีด B เปิดกรีดที่ระดับความสูง 1.50 เมตร จากพื้น

ดิน การกรีดยางใช้ระบบกรีดครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้นวัน 

(หน้ากรีดยางมีเวลาพักเพ่ือสร้างนำ้ายางชดเชยนาน 72 

ชั่วโมง ขบวนการสร้างนำ้ายางเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์) ท่ี
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หน้ากรีด A เมื่อกรีดหน้าล่างจนหมด (4 ปีกรีด) ปีท่ี 5 

เปลี่ยนรอยกรีดข้ึนไปกรีดท่ีระดับ 1.50 เมตร กรีดลงมา

จนเปลือกเดิมหมด (ใช้ระยะเวลา 6 ปี) แล้วกรีดต่อลงบน

เปลือกงอกใหม่อีก 4 ปีกรีด  จนหมดเปลือก แล้วเปลี่ยน

ไปกรีดบนเปลือกงอกใหม่ที่ระดับ 1.50 เมตร อีก 1 ปี รวม

ระยะเวลาที่กรีดบนเปลือกเดิม 10 ปี และเปลือกงอกใหม่

อีก 5 ปี สำาหรับหน้ากรีด B เมื่อกรีดจนหมดเปลือกเดิม 

(10 ปีกรีด) ปีที่ 11  เปลี่ยนรอยกรีดขึ้นไปกรีดท่ีระดับ 

1.50 เมตร  แล้วกรีดต่อลงบนเปลือกงอกใหม่อีก 5 ปีกรีด 

รวมระยะเวลาที่กรีดบนเปลือกเดิม 10 ปี และเปลือกงอก

ใหม่อีก 5 ปี (ภาพที่ 1)

ผลผลิตเฉลี่ยต่อครั้งกรีด 
 ในช่วง10 ปีกรีดแรก พบว่า ระบบกรีดครึ่งลำาต้น 

กรีดวันเว้น 2 วัน ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งนำ้ายาง 2.5% 

จำานวน 4-8 ครั้ง/ปี (S/2 d3 ET 2.5% 4-8/y) ระบบกรีด

ปกติ กรีดครึ่งลำาต้นกรีด วันเว้นวัน (S/2 d2) และระบบ

กรีดแบบ 2 รอยกรีด (DCA)  ให้ผลผลิตสูงกว่าระบบกรีด

หนึ่งในสามของลำาต้น กรีดวันเว้นวัน ร่วมกับการใช้สาร

เคมีเร่งนำ้ายาง 2.5% จำานวน 4 ครั้ง/ปี (S/3 d2 ET2.5% 

4/y) (ตารางที่ 1) 

 ผลผลิตเฉลี่ยในช่วงเปลือกงอกใหม่  ปีกรีดท่ี 11-

15 พบว่า ระบบกรีดครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้น 2 วัน ร่วมกับ

การใช้สารเคมีเร่งนำ้ายาง 2.5% จำานวน 4-8 ครั้ง/ปี (S/2 

d3 ET 2.5% 4-8/y) ให้ผลผลิต 48.79-51.77  กรัม/ต้น/

ครั้งกรีด มากกว่าระบบกรีดปกติ กรีดครึ่งลำาต้น กรีดวัน

เว้นวัน (S/2 d2) และระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด (DCA) 

โดยแสดงความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำาคัญ 

(ตารางที่ 1)

 ผลผลิตเฉลี่ยตลอดทั้ง 15 ปีกรีด พบว่า ระบบกรีด

ครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้น 2 วัน ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งนำ้า

ยาง 2.5% จำานวน 4-8 ครั้ง/ปี (S/2 d3 ET 2.5% 4-8/y) 

และระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด (DCA) ให้ผลผลิต 40.63-

47.85  กรัม/ต้น/ครั้งกรีด มากกว่าระบบกรีดปกติ กรีด

ครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้นวัน (S/2 d2) และระบบกรีดหนึ่งใน

สามของลำาต้น กรีดวันเว้นวัน ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่ง

นำ้ายาง 2.5% จำานวน 4 ครั้ง/ปี (S/3 d2 ET2.5% 4/y)  

โดยแสดงความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยยสำาคัญ 

a
ระบบกรีด ปีที่ 1-10 ปีที่ 11-15 ปีที่ 1-15

ตารางที่ 1  ผลผลิตเฉลี่ย (กรัม/ต้น/ครั้งกรีด) ในปีกรีดที่ 1-15 ของยางพันธุ์ RRIM 600 

ที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา

S/2 d2   37.74 ab   35.88 c   37.17 bc 

S/3 d2 ET 2.5%  4/y   32.17 b   41.47 abc   34.99 c 

S/2 d3 ET 2.5%  4/y  45.58 a   51.00 a   47.23 a 

S/2 d3 ET 2.5%  6/y  43.31 a   48.79 ab   44.97 ab 

S/2 d3 ET 2.5%  8/y  46.14 a   51.77 a   47.85 a 

DCA   41.34 ab   38.99 bc   40.63 abc 

F-test                                                                           0.05                  0.05                0.05

CV (%) 14.7 14.3 14.2

หมายเหตุ:  - ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิตที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยวิธี Duncan’Multiple Range Test (DMRT)

                  - ค่า F-test = 0.05 หมายถึง แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเขื่อมั่น 95% 
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ภาพที่ 1 แผนผังหน้ากรีดยางในแต่ละปีกรีดของระบบกรีดต่างๆ ในช่วง 15 ปีกรีด (ตัวเลขบนหน้ากรีดหมายถึงปีกรีดที่)

เปลือกงอกใหม่
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(ตารางที่ 1)

ผลผลิตต่อต้นต่อปี
 ในช่วงปีกรีดท่ี 1-10 ระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด 

(DCA) และระบบกรีดปกติ กรีดครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้นวัน 

(S/2 d2) ให้ผลผลิต 4.88 และ 4.46 กิโลกรัม/ต้น/ปี ตาม

ลำา ดับ มากกว ่าระบบกรีดอื่นอย ่างมี นัยยสำาคัญ  

เนื่องจากระบบกรีดดังกล่าวมีจำานวนวันกรีดเฉลี่ย 118 

วัน  ในขณะที่ระบบกรีดครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้น 2 วัน ร่วม

กับการใช้สารเคมีเร่งนำ้ายาง 2.5% จำานวน 4-8 ครั้ง/ปี 

(S/2 d3 ET 2.5% 4-8/y) มีจำานวนวันกรีดเฉลี่ย 78 วัน/ปี  

ถึงแม้ว่าระบบกรีดหนึ่งในสามของลำาต้น กรีดวันเว้นวัน 

ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งนำ้ายาง 2.5% จำานวน 4 ครั้ง/ปี 

(S/3 d2 ET2.5% 4/y) จะมีจำานวนวันกรีด 118 วัน เท่ากัน 

แต่เนื่องจากมีรอยกรีดสั้นกว่าจึงทำาให้ผลผลิตตำ่ากว่าวิธี

การอื่น (ตารางที่ 2)  

 ผลผลิตต่อต้นในช่วงปีกรีดท่ี 11-15 ระบบกรีด

ต่างๆ ให้ผลผลิตไม่แสดงความแตกต่างทางสถิติ แต่

ระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด (DCA) มีแนวโน้มให้ผลผลิต

มากกว่าระบบกรีดปกติกรีดครึ่งลำาต้นกรีดวันเว้นวัน (S/2 

d2)  9%  และโดยภาพรวมของการใช้ระบบกรีดตลอด 

15 ปีกรีด ระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด (DCA) ให้ผลผลิต

มากกว่าระบบกรีดปกติ กรีดครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้นวัน 

(S/2 d2) 9% (ตารางที่ 2)  

องค์ประกอบทางชีวเคมีของน�้ายาง
 ปีกรีดที่ 11-15 พบว่า ปริมาณนำ้าตาลซูโครส 

(5.17-6.50 มิลลิโมล/ลิตร) และค่าอนินทรีย์ฟอสฟอรัส 

(21.91-27.23 มิลลิโมล/ลิตร) ของระบบกรีดต่างๆ ไม่

แสดงความแตกต่างทางด้านสถิติ (ตารางที่ 3)  แต่ค่า

ไธออล (Thiols, RHS) ของระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด 

(DCA) และระบบกรีดครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้น 2 วัน ร่วมกับ

การใช้สารเคมีเร่งนำ้ายาง 2.5% จำานวน 4-6 ครั้ง/ปี (S/2 

d3 ET 2.5% 4-6/y) มีค่าไธออล 0.27-0.29 มิลลิโมล/

ลิตร มากกว่าระบบกรีดอื่นอย่างมีนัยสำาคัญ

 

               ระบบกรีด ปีที่ 1-10จ�านวนวันกรีด (วัน) ปีที่ 11-15 ปีที่ 1-15

ตารางที่ 2  ผลผลิตเฉลี่ย (กิโลกรัม/ต้น/ปี) ในปีกรีดที่ 1-15 ของยางพันธุ์ RRIM 600 

ที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา

 S/2 d2  113 4.46 ab 3.69 4.20

 S/3 d2 ET 2.5%  4/y  113 3.80 b 4.26 3.95

 S/2 d3 ET 2.5%  4/y 78 3.71 b 3.63 3.68

 S/2 d3 ET 2.5%  6/y 78 3.52 b 3.44 3.49

 S/2 d3 ET 2.5%  8/y 78 3.75 b 3.66 3.72

 DCA   113 4.88 a 4.01 4.59

 F-test                                                        0.05                       ns         ns

 CV (%)                                                       14.4                      14.0        13.8

หมายเหตุ:  - ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิตที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 โดยวิธี Duncan’Multiple Range Test (DMRT)

                  - ค่า F-test = 0.05 หมายถึง แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเขื่อมั่น 95%, ns หมายถึงไม่แตกต่างกันในทางสถิติ 
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อัตราการเพิ่มขึ้นของขนาดล�าต้น 
การแสดงอาการเปลือกแห้ง 
และความสิ้นเปลื้องเปลือก

 อัตราการเพ่ิมของขนาดเส้นรอบลำาต้น หลังจาก 

15 ปีกรีด พบว่า ทุกระบบกรีดมีขนาดเส้นรอบลำาต้นเพิ่ม

ขึ้น 1.18-1.53 ซม./ปี ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

(ตารางที่ 4) 

 การแสดงอาการเปลือกแห้งของต้นยางหลังจาก

กรีด 14 ปี  ทุกระบบกรีดแสดงอาการเปลือกแห้ง 12-20 

เปอร์เซนต์ ในขณะที่ 15 ปีกรีด พบว่า ระบบกรีดแบบ 2 

รอยกรีด (DCA) ระบบกรีดปกติ กรีดครึ่งลำาต้นกรีด วัน

เว้นวัน (S/2 d2) และระบบกรีด หน่ึงในสามของลำาต้น 

กรีดวันเว้นวัน ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งนำ้ายาง 2.5% 

จำานวน 4 ครั้ง/ปี (S/3 d2 ET2.5% 4/y) มีจำานวนต้น

แสดงอาการเปลือกแห้ง 33-34% ไม่แสดงความแตก

ต่างกันทางสถิติ แต่มีจำานวนมากกว่า ระบบกรีด ครึ่ง

ลำาต้น กรีดวันเว้น 2 วัน ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งนำ้ายาง 

2.5% จำานวน 4-8 ครั้ง/ปี (S/2 d3 ET 2.5% 4-8/y) โดยมี

จำานวนต้นแสดงอาการเปลือกแห้ง 19-24%  ข้อสังเกต

การแสดงอาการเปลือกแห้งของระบบกรีดแบบ 2 รอย

กรีด (DCA) ระบบกรีดปกติ กรีดครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้นวัน 

(S/2 d2) เน่ืองจากรอยกรีดอยู่บนเปลือกใหม่ และ

สำาหรับระบบกรีดหนึ่งในสามของลำาต้น กรีดวันเว้นวัน 

ร่วมกับการใช้สารเคมีเร่งนำ้ายาง 2.5% จำานวน 4 ครั้ง/ปี 

(S/3 d2 ET2.5% 4/y) ถึงแม้จะยังคงกรีดเปลือกเดิมแต่

บริเวณที่กรีดอยู่บนหน้ากรีดท่ี 3 (หรือหน้า C) จึงได้รับ

ผลกระทบจากภาวะ Island bark คือ ไม่มีเปลือกรอบๆ 

หน้ากรีด มีโอกาสท่ีต้นยางแสดงอาการเปลือกแห้งมาก  

อย่างไรก็ตาม จำานวนต้นแสดงอาการเปลือกแห้งจะ

เปลี่ยนแปลงตลอดทุกปี ขึ้นอยู่กับหน้ากรีด เปลือกและ

รอยกรีด พบว่ามีทั้งแสดงอาการเปลือกแห้งชั่วคราวและ

เป็นแบบถาวร 

 ความสิ้นเปลืองเปลือก ระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด 

(DCA) ทำาให้สิ้นเปลืองเปลือก 25.6 ซม. มากกว่าระบบ

กรีดปกติ กรีดครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้นวัน (S/2 d2) 24% ซึ่ง

การกรีดแบบ 2 รอยกรีด คือ การกรีดแบบกรีดวันเว้น 3 

               
ระบบกรีด

      ซูโครส
 (มิลลิโมล/ลิตร)

ปริมาณของแข็ง
   ทั้งหมด (%)

    อนินทรีย์
   ฟอสฟอรัส 
(มิลลิโมล/ลิตร)

     ไธออล 
(มิลลิโมล/ลิตร)

ตารางที่ 3 ค่าองค์ประกอบทางชีวเคมีของน้�ายาง ปีกรีดที่ 11-15 ของยางพันธุ์ RRIM 600

 ที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา 

 S/2 d2                           47.52 b 5.81 26.90 0.25 b

 S/3 d2 ET 2.5%  4/y  48.71 b 5.17 21.91 0.25 b

 S/2 d3 ET 2.5%  4/y 50.10 a 5.87 22.57 0.27 ab

 S/2 d3 ET 2.5%  6/y 51.73 a 5.79 27.23 0.28 a

 S/2 d3 ET 2.5%  8/y 52.13 a 5.99 25.79 0.24 b

 DCA                            47.27 b 6.50  27.23 0.29 a

 F-test                   0.01         ns         ns 0.05

 CV (%)                           2.77 12.28 12.01 8.20

หมายเหตุ:  - ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซนต์ 

(ค่าปริมาณของแข็งทั้งหมด) และที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ (ค่าไธออล) โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

                  - ค่า F-test = 0.01 หมายถึง แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%, 0.05 หมายถึงแตกต่างกันในทางสถิติ 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %, ns หมายถึง ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
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วัน (d4) นั่นเอง จึงทำาให้สิ้นเปลืองเปลือกมากกว่ากรีดวัน

เว้นวัน (d2)  ระบบกรีดกรีดวันเว้นสองวัน (d3) สิ้นเปลือง

เปลือก 16.7-16.9 ซม./ปี น้อยที่สุด (ตารางที่ 4)

วิจารณ์และสรุปผล
 เกษตรกรในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ

สวนยางขนาดเล็กมีพื้นที่กรีดยางน้อยกว่า 10 ไร่  จึงพบ

ว่ามีการใช้ระบบกรีดถี่ เนื่องจากไม่มีแปลงยางอื่นให้กรีด

หมุนเวียนได้  จึงเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีทำาให้ได้ผลผลิตตำ่า

เพราะมีช่วงเวลาในการสร้างนำ้ายางชดเชยการกรีดสั้น 

ปกติช ่วงเวลาในการสร้างนำ้ายางชดเชยจะสมบูรณ์

ภายใน 48-72 ชั่วโมง หลังจากกรีดยาง (Jacob et 

al.,1988, 1995; d' Auzac et al., 1997)  การใช้ระบบ

กรีดถ่ี เช่น กรีด 2 วันเว้นวัน (2d3)  กรีด 3 วันเว้นวัน 

(3d4) หรือกรีดทุกวันท่ีฝนไม่ตก (d1)  ทำาให้ได้ผลผลิต

ต่อพ้ืนที่สูง (กิโลกรัม/ไร่/ปี) เนื่องจากมีจำานวนวันกรีด

มากนั่นเอง แต่ให้ผลผลิตต่อวันค่อนข้างตำ่า ความสิ้น

เปลืองเปลือกสูง ทำาให้กรีดได้ไม่ก่ีปีต้องโค่นยางปลูก

ใหม่ เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทำาให้ต้นทุนการผลิตยางค่อนข้าง

สูง  

 วัตถุประสงค์ของระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด 

(DCA) กรีด 2 รอยกรีด แต่อยู่คนละหน้ากรีด กรีดสลับ

กันในแต่ละครั้งกรีด ทำาให้มีขบวนการสร้างนำ้ายางชดเชย

เกิดข้ึนสมบูรณ์  ทำาให้ผลผลิตในแต่ละครั้งกรีดเพ่ิมขึ้น  

(Chantuma et al., 2011)  ผลงานท่ีผ่านมา ระบบกรีด

แบบสองรอยกรีดสามารถเพ่ิมพ้ืนที่การสร้างนำ้ายาง

(latex regeneration area) (Chantuma et al., 2007)  

ผลการทดลอง 15 ปี พบว่า ระบบกรีด DCA เพิ่มผลผลิต 

9% มากกว่าระบบกรีดปกติกรีดครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้นวัน 

(S/2 d2)  

 ระบบกรีดแบบ 2 รอยกรีด (DCA) ระบบกรีดปกติ 

กรีดครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้นวัน (S/2 d2) และระบบกรีด

หนึ่งในสามของลำาต้น กรีดวันเว้นวัน ร่วมกับการใช้สาร

เคมีเร่งนำ้ายาง 2.5% จำานวน 4 ครั้ง/ปี (S/3 d2 ET2.5% 

4/y) มีจำานวนต้นแสดงอาการเปลือกแห้ง 33-34%   

 ปีกรีดที่ 1-10 ระบบกรีด S/3 d2 ET 2.5% 4/y ให้

ผลผลิตน้อยกว่าระบบกรีดปกติ กรีดครึ่งลำาต้น กรีดวัน

เว้นวัน (S/2 d2) 15% แต่ในปีกรีดท่ี 11-15 ระบบกรีด 

S/3 d2 ET 2.5% 4/y ให้ผลผลิตมากกว่าระบบกรีดปกติ 

เน่ืองจากกรีดยางบนหน้ากรีดที่ 3 ที่เป็นเปลือกเดิม ใน

ขณะที่ระบบกรีดอื่น กรีดบนเปลือกงอกใหม่  

 ระบบกรีดครึ่งลำาต้น กรีดวันเว้น 2 วัน ร่วมกับการ

ใช้สารเคมีเร่งนำ้ายาง 2.5% จำานวน 4-8 ครั้ง/ปี (S/2 d3 

ET 2.5% 4-8/y) มีจำานวนวันกรีด 78 วัน/ปี จึงเป็นสาเหตุ

ท่ีผลผลิตรวมต่อปีตำ่ากว่าระบบกรีดกรีดวันเว้นวัน (d2)  

ดังน้ัน จึงควรหาวิธีการเพ่ิมจำานวนวันกรีด  โดยกรีด

ชดเชยในวันกรีดที่มีฝนตก ควรจะเพิ่มจำานวนวันกรีดเป็น 

85-95 วัน/ปี

               ระบบกรีด  TPD (%)
ปีกรีดที่ 14

 TPD (%)
ปีกรีดที่ 15

การเพิ่มขนาด
ล�าต้น (ซม./ปี)

ความสิ้นเปลือง
 เปลือก (ซม./ปี)

ตารางที่ 4  อัตราการเพิ่มขนาดล�าต้น  การแสดงอาการเปลือกแห้ง (TPD) และความสิ้นเปลืองเปลือก 

หลังจาก 15 ปีกรีด ของยางพันธุ์ RRIM 600 ที่ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา

 S/2 d2                      1.44  16 34 20.6

 S/3 d2 ET 2.5%  4/y  1.53  20 33 21.2

 S/2 d3 ET 2.5%  4/y 1.37  17 23 16.7

 S/2 d3 ET 2.5%  6/y 1.24  12 19 16.9

 S/2 d3 ET 2.5%  8/y 1.35  18 24 16.9

 DCA                     1.18  20 33 25.6
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  โรครากของยางพาราท่ีสำาคัญในประเทศไทย มี 3 

ชนิดคือ โรครากขาว โรครากนำ้าตาล และโรครากแดง 

สาเหตุของโรครากท้ัง 3 ชนิดนี้เป็นเชื้อราชั้นสูงจำาพวก

เห็ด พบทำาความเสียหายในพ้ืนที่ปลูกยางทั่วไปในพ้ืนที่

ภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรครากขาว 

สาเหตุจากเชื้อรา Rigidoporus microporus  (Sw.) 

Overeem ซึ่งยังพบแพร่ระบาดและทำาให้เกิดความเสีย

หายทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีปลูกยางในเขตร้อน ฝนตก

ชุก (tropical regions) ท้ังในทวีปเอเชีย และแอฟริกา 

ได้แก่ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ศรีลังกา ไทย ไอโวรี-

โคสท์  กานา ไนจีเรีย กาบอง เป็นต้น โรครากขาวสามารถ

พบต้นยางเป็นโรคได้ตั้งแต่ 1-2 ปีแรกปลูก ตลอดจนถึง

ยางก่อนโค่น ต้นท่ีเป็นโรคจะยืนต้นตายและเป็นแหล่ง

เชื้อแพร่กระจายแก่ต้นยางข้างเคียงท้ังในแถวและ

ระหว่างแถวต่อไป ทำาให้จำานวนต้นยางและผลผลิตต่อไร่

ลดลง มีผลทำาให้สูญเสียรายได้ทั้งจากผลผลิตนำ้ายาง

และต้นยาง นอกจากน้ียังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมใน

การควบคุมและป้องกันโรคอีกด้วย

 โรครากขาวในประเทศไทยมีแนวโน้มแพร่ขยาย

และระบาดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีปลูกยาง

เดิมซึ่งมีการปลูกยางแทนรอบใหม่เพ่ิม ซึ่งหากปล่อยไว้

จะทำาให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นตามระยะเวลาท่ีเพ่ิม

ขึ้น ในระหว่างปี 2551-2553 อารมณ์ และคณะ (2554 ข) 

อารมณ์  โรจน์สุจิตร1 และ สมคิด  ด�าน้อย2

1 ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 
2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร 

 

ประสิทธิภาพและวิธีการใช้แม่ปุ๋ยไนโตรเจน
บางชนิดและกำามะถันผง ต่อการป้องกัน
การติดเชื้อราโรครากขาวของยางพารา
ในแปลงปลูกใหม่

ได้สำารวจสวนยางในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนที่เป็นโรคราก

จำานวน 3,340 แปลง เนื้อที่ปลูกประมาณ 56,296 ไร่ มี

พ้ืนท่ีเสียหายจากโรครากท้ังหมด 1,978 ไร่ โดยมีสวน

ยางเป็นโรครากขาวมากถึง 3,168 แปลง หรือจำานวนร้อย

ละ 94.8 คิดเป็นพื้นที่เสียหาย 1,929 ไร่ หรือร้อยละ 3.43 

ของพ้ืนท่ีที่พบโรครากท้ังหมด หรือเฉลี่ยเสียหายจากโรค

รากขาวแปลงละ 0.66 ไร่ หากคิดความเสียหายจากโรค

รากขาวท้ังภูมิภาคจากฐานข้อมูลที่สำารวจโดยวิธีการสุ่ม

ตรวจในปี 2550 คาดว่ามีประมาณ 31,413 ไร่ คิดเป็น

พ้ืนท่ีร้อยละ 0.57 ของพ้ืนท่ีปลูกยางในภาคใต้ตอนบน 

สูญเสียรายได้จากผลผลิตนำ้ายางประมาณ 890 ล้าน

บาทต่อปี และคาดว่าจะทำาให้เกษตรกรและประเทศสูญ

เสียรายได้จากภูมิภาคน้ีเพ่ิมข้ึนเป็นปีละมากกว่า 1,000 

ล้านบาท นอกจากสูญเสียผลผลิตนำ้ายางแล้ว โรครากยัง

ทำาให้สูญเสียต้นยางไปแล้วประมาณ 2,551,860 ต้น คิด

เป็นรายได้ท่ีควรจะได้รับเมื่อโค่นไม่ตำ่ากว่า 2,500 ล้าน

บาท 

 ปัญหาหลักของการระบาดโรค และความล้มเหลว

ในการป้องกันกำาจัดโรค คือการปล่อยปละในการปฏิบัติ

ตามคำาแนะนำาในมาตรการการควบคุมโรคราก  ซึ่งวิธี

การป้องกันควบคุมโรครากในแปลงยางค่อนข้างยุ่งยาก

และค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงไม่ได้รับความเอาใจใส่จาก

เกษตรกรเท่าที่ควร เริ่มตั้งแต่ การเตรียมแปลงปลูก โดย
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การทำาความสะอาดแปลงด้วยการขุดเอาตอไม้และเก็บ

เศษรากไม้ เผาหรือเอาออกจากแปลงให้มากที่สุดซึ่งต้อง

ใช้เครื่องจักรกลและแรงงานมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิง

แปลงยางเก่าที่มีประวัติเป็นโรครากมาก่อน การกำาจัดตอ

ไม้และเศษรากไม้อาจไม่เพียงพอ ต้องไถพลิกดินเพ่ือ

ตากแดดหลายครั้ง และจำาเป็นต้องปลูกพืชไร่ล้มลุกก่อน

อย่างน้อย 1-2 ปี โดยไม่ปลูกยางพารา เป็นการกำาจัด

และตัดวงจรชีวิตของเชื้อราท่ียังมีหลงเหลืออยู่ในแปลง

ปลูก ทำาให้เสียเวลาในการปลูกสร้างสวนยาง เกษตรกร

จึงไม่ปฏิบัติ ดังนั้น จึงต้องดำาเนินการหาวิธีการป้องกัน

การติดเชื้อราโรครากที่สะดวก ไม่ยุ่งยากในการปฏิบัติ 

และมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาที่ผ่านมา (อารมณ์ 

และคณะ,  2552 และ อารมณ์ และคณะ, 2554 ก) 

พบว่าปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-

0+24S) และกำามะถัน มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ

ติดเชื้อราโรครากขาวของต้นยางได้ แต่ปุ ๋ยยูเรีย ปุ ๋ย

แอมโมเนียมซัลเฟต และกำามะถัน ในระยะยาวอาจมี

ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยางที่ปลูกใหม่ ดัง

นั้นการศึกษานี้จึงเป ็นการศึกษาพัฒนาการใช ้ปุ ๋ย

ไนโตรเจนในช่วงปลูกใหม่ในแปลงปลูกท่ีมีประวัติเป็น

โรครากขาวอย่างรุนแรงมาก่อน โดยเป็นการนำาผลการ

ศึกษาจากระดับห ้องปฏิบั ติการและเรือนทดลอง 

(อารมณ์ และคณะ,  2552)  และผลการศึกษาจากแปลง

ปลูก (อารมณ์ และคณะ,  2554 ก)  มาปรับใช้ในแปลง

ปลูกใหม่ใน จ.กระบี่ และ จ. สุราษฎร์ธานี ที่มีการระบาด

โรครากขาวอยู่แล้ว เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่ดี ง่ายต่อการ

ปฏิบัติ ประหยัดและมีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถ

นำาไปใช้เพ่ือป้องกันการเกิดโรครากของยางพาราที่ปลูก

แทนได้สะดวกตั้งแต่เริ่มปลูกต่อไป

ข้อมูลแปลงทดลอง
 ทำาการศึกษาในแปลงทดลอง 2 แปลง คือ ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อ. เมือง จ. กระบี่ 

และที่ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี อ. ท่าชนะ จ. สุราษฏร์

ธานี ดำาเนินการทดลองระหว่างปี 2554-2558

 แปลงทดลองท่ี จ. กระบี่ เดิมเป็นแปลงยางพันธุ์ 

BPM 24 อายุเมื่อโค่น 18 ปี เป็นโรครากขาวรุนแรง มีต้น

ยางตายและเป็นโรครากขาวบริเวณกว้างหลายแห่ง รวม

ต้นที่เป็นโรค ต้นตาย และพื้นที่ว่างจำานวน 1,138 ต้น คิด

เป็นพ้ืนที่เสียหายร้อยละ 45.5 ดินปลูกมีลักษณะเน้ือดิน

เป็นดินเหนียว (clay)

 แปลงทดลองท่ี จ. สุราษฎร์ธานี เดิมเป็นแปลง

ปลูกยางพันธุ์ RRIM 600 และ BPM 24 อายุเมื่อโค่น 18 

ปี มีบริเวณที่เป็นโรครากขาวขนาดใหญ่ ประมาณ 1.5 ไร่ 

1 แห่ง และมีบริเวณที่เป็นโรคน้อยกว่า 10-15 ต้น

กระจายอยู่ทั่วไป รวมต้นที่เป็นโรค ต้นตาย และพื้นที่ว่าง

จำานวน 599 ต้น คิดเป็นพื้นที่เสียหายร้อยละ 37  ดินปลูก

มีลักษณะเน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย (sandy loam) 

เมื่อพิจารณาระดับความอุดมสมบูรณ์จากค่าวิเคราะห์

ดิน ตามมาตรฐานของกองสำารวจดิน (2553)  พบว่า มี

ปริมาณอินทรียวัตถุตำ่า เฉลี่ย 1.25% มีระดับความเป็น

กรด (pH) รุนแรง เฉลี่ย 4.5 มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็น

ประโยชน์ตำ่า เฉลี่ย 5.62 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และมี

ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ตำ่า เฉลี่ย 39.4 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม เมื่อพิจารณาความเหมาะสมสำาหรับ

ยางพารา (นุชนารถ, 2554) แล้วปรากฏว่าดินมีอินทรีย-

วัตถุระดับความเหมาะสมปานกลาง  ความเป็นกรดด่าง

ระดับเหมาะสม แต่มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมท่ีเป็น

ประโยชน์ระดับตำ่า

วิธีการทดลอง
 วางแผนการทดลองแบบ Randomized com-

plete block (RCB) มี 3 ซำ้า 8 กรรมวิธี โดยกรรมวิธีที่ 1-7 

การเตรียมแปลงปลูกโดยตัดโค่นต้นยางและปล่อยตอไว้

ในแปลงยาง ส่วนกรรมวิธีท่ี 8 เตรียมแปลงปลูกโดยตัด

โค่นต้นยาง ขุดตอเดิมออก ไถพลิกหน้าดินในช่วงหน้า

แล้ง จำานวน 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 10 วัน และเก็บเศษ

รากยางออกจากแปลงปลูก ทุกกรรมวิธี ปลูกแทนด้วย

ยางพันธุ์ RRIT 251 ดังนี้

  กรรมวิธีท่ี 1 ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-

0+24S) อัตรา 200 กรัมต่อต้นต่อครั้ง ใส่ครั้งแรกตอน

ปลูกต้นยาง โดยนำาดินที่ขุดได้จากหลุมปลูกมาผสมกับ

ปุ๋ยและคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วกลบลงในหลุมพร้อม

ปลูก ใส่ซำ้าในอัตราเดิมหลังปลูกทุก 4 เดือน จำานวน 7 

ครั้ง โดยโรยรอบลำาต้นในแนวรัศมีทรงพุ่มแล้วเอาดิน

กลบ
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 กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 300 

กรัมต่อต้นต่อครั้ง ใส่ครั้งแรกตอนปลูกต้นยางและหลัง

ปลูกทุก 4 เดือน จำานวน 7 ครั้ง เช่นเดียวกับกรรมวิธีที่ 1 

 กรรมวิธีที่ 3 ปุ๋ยยูเรียอัตรา (46-0-0) 100 กรัมต่อ

ต้นต่อครั้ง ใส่ครั้งแรกโดยนำาดินท่ีขุดได้จากหลุมปลูกมา

ผสมกับปุ๋ย คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วกลบลงในหลุมปลูก 

ทิ้งไว้ 15 วัน แล้วจึงปลูกต้นยาง ใส่ซำ้าในอัตราเดิมหลัง

ปลูกทุก 4 เดือน จำานวน 7 ครั้ง โดยโรยรอบลำาต้นในแนว

รัศมีทรงพุ่มแล้วเอาดินกลบ

 กรรมวิธีที่ 4 ปุ๋ยยูเรียอัตรา 200 กรัมต่อต้นต่อครั้ง 

การใส่ปุ๋ยครั้งแรกและหลังปลูกทุก 4 เดือน จำานวน 7 

ครั้ง เช่นเดียวกับกรรมวิธีที่ 3

 กรรมวิธีที่ 5 กำามะถันผง (Sulphur) อัตรา 100 

กรัมต่อต้นต่อครั้ง การใส่ปุ๋ยครั้งแรกและหลังปลูกทุก 4 

เดือน จำานวน 7 ครั้ง เช่นเดียวกับกรรมวิธีที่ 3

 กรรมวิธีที่ 6 กำามะถันผง อัตรา 200 กรัมต่อต้นครั้ง 

การใส่ปุ๋ยครั้งแรกและหลังปลูกทุก 4 เดือน จำานวน 7 

ครั้ง เช่นเดียวกับกรรมวิธีที่ 3

 กรรมวิธีที่ 7 กรรมวิธีควบคุม (1) ปลูกยางโดยรอง

ก้นหลุมด้วยปุ๋ยหินฟอสเฟต 170 กรัมต่อต้น และหลัง

ปลูกใส่ปุ๋ยบำารุงอัตราตามคำาแนะนำาของสถาบันวิจัยยาง

ทุก 4 เดือน 

 กรรมวิธีที่ 8 กรรมวิธีควบคุม (2) ปลูกยางโดยรอง

ก้นหลุมด้วยปุ๋ยหินฟอสเฟต 170 กรัมต่อต้น และหลัง

ปลูกใส่ปุ๋ยบำารุงอัตราตามคำาแนะนำาของสถาบันวิจัยยาง

ทุก 4 เดือน

 ทุกกรรมวิธีหลังจากใส่ปุ๋ยครบ 7 ครั้งตามกรรมวิธี

แล้วเปล่ียนเป็นใส่ปุ๋ยสูตรและอัตราตามคำาแนะนำาของ

สถาบันวิจัยยาง ทุก 4 เดือน

 
ประสิทธิภาพการควบคุมและป้องกัน

การติดเชื้อราโรครากขาว
ของต้นยางปลูกใหม่

แปลงทดลองที่ จ. กระบี่

 ผลของการใส่ปุ๋ยตามการทดลอง 5 ครั้ง ในช่วง 2 

ปีแรก พบว่า ต้นยางในกรรมวิธีที่ใช้ปุ ๋ยแอมโมเนียม

ซัลเฟต ปุ๋ยยูเรีย และกำามะถัน ตามกรรมวิธีที่ 1-6  ติดเชื้อ

ราโรครากและแสดงอาการโรคไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

แต่น้อยกว่ากรรมวิธีที่ 7 ซึ่งมีต้นยางติดเชื้อมากที่สุด

ร้อยละ 24.9 อย่างมีนัยสำาคัญยิ่งทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ 

2 ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 300 กรัม มีต้นยางติด

เชื้อน้อยท่ีสุดร้อยละ 5.4 รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ี 1 ปุ๋ย

แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 200 กรัม, กรรมวิธีที่ 3 ยูเรีย 

อัตรา 200 กรัม, กรรมวิธีท่ี 4 ยูเรีย อัตรา 300 กรัม,

กรรมวิธีที่ 5 กำามะถันอัตรา 100 กรัม และกรรมวิธีท่ี 6 

กำามะถัน อัตรา 200 กรัม มีต้นยางติดเชื้อร้อยละ 6.2, 

6.7, 7.6, 9.3 และ 13.8 ตามลำาดับ ส่วนกรรมวิธีที่ 8 มีต้น

ยางติดเชื้อร้อยละ 15.2 แต่ผลวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า

ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญกับกรรมวิธีที่ 7 และ

กรรมวิธีอื่นๆ (ตารางที่ 1)

 ผลของการใส่ปุ๋ยซำ้าต่อเน่ืองจนครบ 7 ครั้ง ตรวจ

สอบเมื่อต้นยางอายุ 2 ปี 6 เดือน พบว่ามีต้นยางติดเชื้อ

และเป็นโรคเพิ่มมากขึ้น โดยกรรมวิธีที่ 2 มีต้นยางติดเชื้อ

รวมตั้งแต่แรกปลูกน้อยท่ีสุดเพียงร้อยละ 7.7 เท่านั้น 

ตามด้วยกรรมวิธีที่ 4, 3 และกรรมวิธีที่ 1  มีต้นยางติดเชื้อ

ร้อยละ 8.0, 11.6 และ 11.9 ตามลำาดับ ซึ่งไม่แตกต่าง

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติต่อกัน แต่มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยสำาคัญย่ิงทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 7 ซึ่งมีต้นยาง

ติดเชื้อรวมมากท่ีสุดถึงร้อยละ 31.6 ส่วนกรรมวิธีที่ 8 

กรรมวิธีที่ 5 และกรรมวิธีท่ี 6 มีต้นยางติดเชื้อร้อยละ 

20.1, 15.6 และ 18.3 ตามลำาดับ พบว่ามีค่าวิเคราะห์

ทางสถิติที่ไม่แตกต่างกันทั้งกับกรรมวิธีที่ 7, 4, 3 และ 1 

(ตารางที่ 1) 

 ผลของการใส่ปุ๋ยซำ้าต่อเนื่องจนครบ 7 ครั้ง และใส่

ปุ๋ยบำารุงปกติ 1 ครั้ง ตรวจสอบเมื่อต้นยางอายุ 3 ปี พบว่า

ส่วนใหญ่ต้นยางติดเชื้อและแสดงอาการเพ่ิมมากข้ึน 

โดยต้นยางในกรรมวิธีที่ 4 ติดเชื้อรวมน้อยที่สุด ร้อยละ 

10.7 ตามด้วยกรรมวิธีที่ 1,  2, 3, 5, 6 และ กรรมวิธีที่ 8 

ซึ่งมีต้นยางติดเชื้อรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติร้อยละ 

11.1, 13.6, 16.9, 21.9, 23.6 และ 25.9 ตามลำาดับ ส่วน

กรรมวิธีที่ 7 มีต้นยางติดเชื้อมากที่สุดร้อยละ 31.6 ซึ่งไม่

แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีอื่น ยกเว้นกรรมวิธีที่ 4, 1 

และ 2 ที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญย่ิงทางสถิติ 

(ตารางที่ 1)

 จากผลการทดลองจะเห็นว่า ในสภาพท่ีปลูกแทน

ยางเก่าที่เป็นโรครากขาวอย่างรุนแรงมาก่อนหากปลูก
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ยางโดยไม่มีการทำาความสะอาดแปลงและปลูกโดยไม่มี

วิธีการป้องกันและควบคุมโรคตามกรรมวิธีที่ 7 พบว่า 

หลังปลูก 2 ปี ต้นยางปลูกใหม่ติดเชื้อและเป็นโรคมากถึง

ร้อยละ 25 และจากนั้นเพียง 6 เดือน ต้นยางติดเชื้อเพิ่ม

ขึ้นถึงร้อยละ 32 ส่วนการทำาความสะอาดแปลงก่อนปลูก

ตามกรรมวิธีที่ 8 ซ่ึงเป็นวิธีการควบคุมโดยการกำาจัดเชื้อ

และแหล่งเชื้อออกจากแปลง เมื่อเปรียบเทียบกับ

กรรมวิธีที่ 7 (ตารางที่ 1) จะเห็นว่าหลังปลูก 2 ปี และ 2 ปี 

6 เดือน ต้นยางติดเชื้อน้อยกว่ากรรมวิธีที่ 7 หรือสามารถ

ลดต้นติดเชื้อและเป็นโรคได้เพียงร้อยละ 39.0 และ 36.4 

เท่าน้ัน แต่การใช้ปุ ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ยูเรีย และ

กำามะถัน ตามกรรมวิธีที่ 1-6 หลังปลูก 2 ปี สามารถลด

ต้นยางติดเชื้อและเป็นโรคได้มากถึงร้อยละ 75.1, 78.3, 

69.5, 73.1, 62.7 และ 44.6 ตามลำาดับ  และหลังปลูก 2 

ปี 6 เดือนสามารถลดต้นยางติดเชื้อและเป็นโรคได้ถึง

ร้อยละ 62.3, 75.6, 63.3, 74.7, 51.6 และ 42.2 ตาม

ลำาดับ ดังนั้น ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต, ยูเรีย และกำามะถัน 

สามารถเป็นสารควบคุมโรครากขาวในแปลงท่ีมีเชื้อและ

แหล่งเชื้อราได้ดีกว่าการทำาความสะอาดแปลงก่อนปลูก

ตามกรรมวิธีที่ 8 ซึ่งเป็นวิธีการควบคุมโดยการกำาจัดเชื้อ

และแหล่งเชื้อออกจากแปลง แม้ว่าผลการทดลองจะ

ไม่มีความแตกต่างทางสถิติก็ตาม (ตารางที่ 1) 

แปลงทดลองที่ จ. สุราษฎร์ธานี

 ประสิทธิภาพของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ยูเรีย 

และกำามะถัน ในการควบคุมป้องกันโรครากขาวของต้น

ยางปลูกใหม่ในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรครากขาวพบ

ว่าให้ผลในการควบคุมสอดคล้องกับแปลงทดลองท่ี

กระบี่ ถึงแม้ว่าผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่ามีต้นติด

เชื้อไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติก็ตาม จาก

ตารางที่ 2 จะเห็นว่ากรรมวิธีที่ 7 ต้นยางมีต้นติดเชื้อและ

เป็นโรคมากกว่ากรรมวิธีอื่นทุกกรรมวิธี ถึงร้อยละ 9.4, 

10.6 และ 13.9  หลังการใส่ปุ๋ยครบ 5, 6 และ 7 ครั้ง หรือ

เมื่อตรวจสอบการติดเชื้อและเป็นโรคเมื่อยางอายุ 2 ปี, 2 

กรรมวิธี

ตารางที่ 1  เปอร์เซ็นต์ต้นยางที่ติดเชื้อราโรครากขาวหลังปลูก ณ แปลงทดลองที่ จ. กระบี่

4 เดือน 1 ปี 3 เดือน 2 ปี 3 ปี2 ปี 6 เดือน

หมายเหตุ:  -ได้รับปุ๋ยตามการทดลองครั้งสุดท้ายเมื่ออายุยาง 2.5 ปี จากนั้นใสปุ๋ยบำารุงตามคำาแนะนำาเหมือนกันทุกกรรมวิธี

                 - ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึงร้อยละของต้นยางที่ติดเชื้อ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 1 (กรรมวิธีที่ 7)

    - เปอร์เซ็นต์ต้นยางที่ติดเชื้อในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%              

โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

                 - 21-0-0+24S หมายถึง แอมโมเนียมซัลเฟต

1) 21-0-0+24S  200g

2) 21-0-0+24S  300g

3) ยูเรีย 100g

4) ยูเรีย 200g

5) กำามะถัน 100g

6) กำามะถัน 200g

7) ควบคุม 1

8) ควบคุม 2

เฉลี่ย

CV (%)

8.3 (58.8)

6.9 (48.4)

5.3 (37.6)

6.2 (43.9)

8.1 (57.0)

6.7 (47.2)

14.2 (100)

9.4 (66.4)

8.2

61.6

4.2 (17.2) a

5.4 (22.1) a

9.3 (38.1) a

4.0 (16.4)  a

6.7 (27.5) a

6.4 (26.2) a

24.4 (100) b

14.3 (58.6) ab

9.3

80.1

6.2 (24.9) a

5.4 (21.7) a

7.6 (30.5) a

6.7 (26.9) a

9.3 (37.3) a

13.8 (55.4) a

24.9 (100) b

15.2 (61.0) ab

11.1

72.9

11.9 (37.7) a

7.7 (24.4) a

11.6 (36.7) a

8.0 (25.3)  a

15.6 (49.4) ab

18.3 (57.9) ab

31.6 (100) b

20.1 (63.6) ab

15.6

58.1

11.1 (30.9) a

13.6 (37.8) a

16.9 (47.0) ab

10.7 (29.7) a

21.9 (60.8) ab

23.6 (65.6) ab

36.0 (100) b

25.9 (71.9) ab

19.5

54.5
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ปี  6 เดือน และ 2 ปี 8 เดือน ตามลำาดับ ในขณะที่กรรมวิธี

ที่ 5 กำามะถันอัตรา 100 กรัม มีต้นยางติดเชื้อและเป็นโรค

น้อยที่สุดร้อยละ 1.1, 2.8 และ 3.9 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ

กับกรรมวิธีที่ 7 แล้วพบว่าสามารถลดต้นยางติดเชื้อและ

เป็นโรคได้ถึงร้อยละ 88.3, 73.6 และ 71.9 ตามลำาดับ 

และตามด้วยกรรมวิธีที่ 6 กำามะถันอัตรา 200 กรัม มีต้น

ยางติดเชื้อและเป็นโรคร้อย 2.8, 2.8 และ 3.9 หรือ

สามารถลดลดต้นยางติดเชื้อและเป็นโรคได้ถึงร้อยละ 

70.2, 73.6, และ 71.9 ตามลำาดับ    ส่วนกรรมวิธีอื่นๆพบ

ว่า มีแนวโน้มติดเชื้อและเป็นโรคน้อยกว่ากรรมวิธท่ี 7 

เช่นกันโดยกรรมวิธีที่ 8, 1,  2,  3 และ 4 เมื่อใส่ปุ๋ยครบ 7 

ครั้ง หรือเมื่ออายุ 2 ปี 8 เดือน พบว่ามีต้นยางติดเชื้อร้อย

ละ 5.0, 5.6, 7.8, 9.4 และ 7.2 สามารถลดต้นยางติดเชื้อ

และเป็นโรคได้ร้อยละ 44, 59.7, 43.9, 32.4  และ 48.2 

ตามลำาดับ  การทดลองน้ีได้ใช้สารเคมีเพ่ือป้องกันและ

รักษาต้นท่ีเป็นโรคหลังเสร็จสิ้นตามแผนการทดลองแล้ว

ร่วมด้วยผลของการใช้สารเคมี 1 ครั้ง จากการประเมิน

เมื่อยางอายุ 3 ปี พบว่าต้นยางที่ติดเชื้อและเป็นโรคลดลง

ในทุกกรรมวิธียกเว้นกรรมวิธีท่ี 1 ท่ีมีต้นยางติดเชื้อเพ่ิม

ขึ้นแต่น้อยมาก 

 จากผลการทดลองท้ัง 2 แปลงจะเห็นว่าให้ผล

สอดคล้องกัน ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ยูเรีย และกำามะถัน

มีประสิทธิภาพเป็นสารป้องกันและควบคุมโรครากขาว

ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นยางมีอายุมากขึ้น ระบบราก

จะแผ่ขยายออกมากข้ึน หากไม่มีการกำาจัดตอและรากที่

ฝังอยู่ในดินปลูก จะทำาให้รากยางมีโอกาสท่ีจะสัมผัสกับ

รากไม้ เศษไม้ และตอไม้เดิมที่เป็นโรคที่ฝังอยู่ในดิน 

ทำาให้มีโอกาสติดเชื้อมากข้ึน อาจทำาให้ต้นยางเป็นโรค

มากขึ้นอย่างรวดเร็วในภายหลัง ดังนั้น การจัดการ

ป้องกันโรครากโดยการผสมผสานการกำาจัดเช้ือและ

แหล่งเชื้อออกจากแปลง ร่วมกับการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียม

ซัลเฟต, ยูเรีย และ/หรือ กำามะถัน ตามอัตราและวิธีการนี้

ในช่วงแรก และร่วมด้วยสารเคมีรักษาต้นที่ติดเชื้อ  คาด

ว่าจะทำาให้การปลูกสร้างสวนยางประสบความสำาเร็จ

อย่างสูงโดยไม่เป็นปัญหาในแปลงปลูกในระยะยาวต่อ

ไป

3.9

0.6

3.3

1.1

0.6

0.6

0.6

2.8

1.6

3.3 (73.3)

0.6 (13.3)

2.8 (62.2)

2.2 (48.9)

0.6 (13.3)

3.3 (73.3)

4.5 (100)

3.9 (86.7)

   2.6

5.0 (53.2)

8.3 (88.3)

7.2 (76.6)

4.4 (46.8)

1.1 (11.7)

2.8 (29.8)

9.4 (100)

4.4 (46.8)

    5.4

6.7 (63.2)

7.8 (73.6)

8.9 (84.0)

6.1 (57.6)

2.8 (26.4)

2.8 (26.4)

10.6 (100)

6.1 (57.5)

     6.5 

5.6 (40.3)

7.8 (56.1)

9.4 (67.6)

7.2 (51.8)

3.9 (28.1)

3.9 (28.1)

13.9 (100)

5.0 (36.0)

     7.1

6.1 (57.5)

7.2 (67.9)

6.1 (57.5)

3.9 (36.8)

3.3 (31.1) 

3.9 (36.8)

10.6 (100)

3.9 (36.8)

    5.6

กรรมวิธี

ตารางที่ 2  เปอร์เซ็นต์ต้นยางที่ติดเชื้อราโรครากขาวหลังปลูก ณ แปลงทดลองที่ จ. สุราษฎร์ธานี

1 ปี 1 ปี 8 เดือน 2 ปี 2 ปี 6 เดือน 2 ปี 8 เดือน 3 ปี

1) 21-0-0+24S  200g

2) 21-0-0+24S  300g

3) ยูเรีย 100g

4) ยูเรีย 200g

5) กำามะถัน 100g

6) กำามะถัน 200g

7) ควบคุม 1

8) ควบคุม 2

เฉลี่ย

3.9

0.6

3.3

1.1

0.6

0.6

0.6

2.8

1.6

3.3 (73.3)

0.6 (13.3)

2.8 (62.2)

2.2 (48.9)

0.6 (13.3)

3.3 (73.3) 

4.5 (100)

3.9 (86.7)

2.6

5.0 (53.2)

8.3 (88.3)

7.2 (76.6)

4.4 (46.8)

1.1 (11.7)

2.8 (29.8)

9.4 (100)

4.4 (46.8)

5.4

6.7 (63.2)

7.8 (73.6)

8.9 (84.0)

6.1 (57.6)

2.8 (26.4)

2.8 (26.4)

10.6 (100)

6.1 (57.5)

6.5  

5.6 (40.3)

7.8 (56.1)

9.4 (67.6)

7.2 (51.8)

3.9 (28.1)

3.9 (28.1)

13.9 (100)

5.0 (36.0)

7.1

6.1 (57.5)

7.2 (67.9)

6.1 (57.5)

3.9 (36.8)

3.3 (31.1)

3.9 (36.8)

10.6 (100)

3.9 (36.8)

5.6

หมายเหตุ: - ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ต้นยางที่ติดเชื้อระหว่างกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

                 - ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึงร้อยละของต้นยางที่ติดเชื้อ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม 1 (กรรมวิธีที่ 7)

                 - เปอร์เซ็นต์ต้นยางที่ติดเชื้อเมื่ออายุ 3 ปี เป็นผลจากการใช้สารเคมีในการรักษาต้นยางที่แสดงอาการหลังตรวจสอบ

ครั้งสุดท้ายเมื่อยางอายุ 2 ปี 8 เดือน
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การย่อยสลายของตอยางเดิม
 สำาหรับตอไม้ท่ีปล่อยไว้ในแปลง พบว่าในปีแรก 

ถึง 2 ปี ตอไม้ท่ีปล่อยทิ้งไว้ในแปลงมีดอกเห็ดโรคราก

ขาวออกในช่วงท่ีมีความชื้นสูงกระจายอยู่ท่ัวไป โดยใน

ช่วงปีที่ 3 มีตอไม้บางส่วนถูกย่อยสลายไปบ้างแล้ว แต่

ยังมีบางส่วนก็ยังย่อยสลายไม่หมด และบางตอยังคงมี

ดอกเห็ดเชื้อราโรครากขาวเจริญอยู่ แสดงว่าตอไม้น้ันมี

เชื้อราโรครากทีมีชีวิตอยู่ ซึ่งเมื่อต้นยางเจริญเติบโตมาก

ขึ้นรากยางสามารถแผ่ขยายได้กว้างขึ้นและเจริญออก

นอกบริเวณท่ีใส่ปุ๋ยทดลองจึงมีโอกาสติดเชื้อจากตอไม้

เหล่านี้ และในขณะเดียวกันรากยางมีการสัมผัสกัน

ระหว่างต้นยาง จึงพบโรคลุกลามสู ่ต้นข้างเคียง แต่

อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตรากไม้ขนาดเล็กและเศษ

รากไม้ท่ีเป็นโรคและมีเชื้อราโรครากขาวเจริญปกคลุมที่

อยู่ในบริเวณหลุมปลูกยางในระยะแรก พบว่าเมื่อมีการ

ใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุ๋ยยูเรีย หรือกำามะถันในระยะ

แรก จะพบว่าเชื้อราโรครากบริเวณผิวรากลดหายไป และ

พบเชื้อรา  Trichoderma spp. เจริญปกคลุมแทนท่ี 

แสดงให ้ เห็นว ่าปุ ๋ยเหล ่าน้ีนอกจากมีผลทางตรงท่ี

สามารถฆ่าเชื้อราท่ีบริเวณผิวรากและในเน้ือไม้ของราก

ขนาดเล็กได้แล้วยังมีผลทางอ้อมทำาให้เชื้อจุลินทรีย์ใน

ดินบางชนิดเจริญเติบโตได้ดีสามารถเจริญแข่งขันและ

ช่วยย่อยสลายรากไม้เล็กๆเหล่านี้ให้ย่อยสลายเร็วขึ้น

(Peries and Liyanage, 1983) สามารถลดเชื้อราบริเวณ

ผิวรากได้ 

ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง
 ทำาการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นยาง

ตลอดการทดลองเพ่ือศึกษาผลกระทบของปุ๋ยท่ีทดลอง

ต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง จากตารางที่ 3 และ 4 จะ

เห็นว่าต้นยางในทุกกรรมวิธีมีขนาดลำาต้นไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติและไม่แตกต่างกับการใส่ปุ ๋ยบำารุงตามคำา

แนะนำาในกรรมวิธีที่ 7 และ 8 ทั้ง 2 แปลงทดลองถึงแม้ว่า

การเจริญเติบโตในแปลงทดลองที่ จ. กระบี่จะน้อยกว่า

แปลงทดลองที่ จ. สุราษฎร์ธานีก็ตาม ทั้งนี้อาจเป็นผลอัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติดูแลท่ีแตกต่างกัน โดยผลการใส่

ปุ๋ยตามการทดลองจำานวน 7 ครั้ง ต้นยางอายุ 2 ปี 6 

เดือน ในแปลงทดลอง จ.กระบี่ มีขนาดเส้นรอบลำาต้นที่

ความสูง 170 ซม.ทั้งแปลงเฉลี่ย 11.48 ซม. โดยกรรมวิธี

ที่ 7 ต้นยางมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด มีขนาดลำาต้นเฉล่ีย 

12.74 ซม.รองลงมาเป็นกรรมวิธีที่ 6, 5 และ กรรมวิธีที่ 8 

มีขนาดเส้นรอบลำาต้นเฉลี่ย 12.05, 11.65 และ 11.51 

ซม. ตามลำาดับ ส่วนแปลงทดลอง จ.สุราษฎร์ธานี พบว่า

ต้นยางมีขนาดเส้นรอบลำาต้นท่ีความสูง 170 ซม. ทั้ง

แปลงเฉลี่ย 19.48 ซม. โดยกรรมวิธีท่ี 6 ต้นยางมีการ

เจริญเติบโตดีท่ีสุดมีขนาดลำาต้นเฉลี่ย 20.55 ซม.รองลง

มาเป็นกรรมวิธีที่ 7, 5 และ 8 มีขนาดเส้นรอบลำาต้นเฉลี่ย 

20.36, 19.64 และ 19.52 ซม. ตามลำาดับ ซึ่งการเจริญ

เติบโตของต้นยางหลังการเปลี่ยนมาใส่ปุ ๋ยตามคำา

แนะนำาปกติแล้วก็ให้ผลในทำานองเดียวกัน 

 ดังน้ัน การใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ยูเรีย โดยที่

ไม่ได้เติมธาตุอาหาร ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม และ

การใส่กำามะถันซึ่งไม่มีท้ัง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ 

โพแทสเซียม กับต้นยางแรกปลูก จนถึง 3 ปี แสดงให้เห็น

ว่าไม่มีผลกระทบต่อการเจริญของต้นยาง แม้ว่าจะ

เปลี่ยนมาใส่ปุ๋ยตามคำาแนะนำาปกติแล้วก็ตาม 

การเปลี่ยนแปลงระดับกรด-ด่างของดิน
ธาตุอาหารในดิน และใบยาง

  จากผลการวิ เคราะห ์ดิน  สามารถสรุปการ

เปลี่ยนแปลงระดับกรด-ด่างของดิน  อินทรียวัตถุ และ

ปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ในดิน (ตารางที่   5-8) 

และปริมาณธาตุอาหารหลัก และธาตุอาหารรองในใบ 

(ตารางที่ 9 และ 10) เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ 7 ซึ่งปลูก

และใส่ปุ๋ยตามคำาแนะนำา ถึงแม้ว่าดินแปลงทดลองจะ

เป็นชนิดดินแตกต่างกัน แต่จะเห็นว่าการใส่ปุ๋ยทดลอง

ทำาให้การเปลี่ยนแปลงของระดับกรด-ด่าง, อินทรียวัตถุ 

และปริมาณธาตุอาหารท่ีเป็นประโยชน์สอดคล้องกัน 

ดังน้ีคือ 1) ทุกกรรมวิธีทำาให้ดินเป็นกรดเพ่ิมข้ึนมากกว่า

กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยตามคำาแนะนำา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ใส่ กำามะถัน ทำาให้ดินมีระดับ pH ตำ่ากว่าทุกกรรมวิธี โดย

แปลงทดลองสุราษฎร์ธานีพบว่า กำามะถันอัตรา 200 

กรัม ทำาให้ดินเป็นกรดรุนแรงระดับ pH น้อยกว่า 4 ตลอด

การทดลอง ซึ่งแตกต่างกับกรรมวิธีที่ใส ่ปุ ๋ยตามคำา

แนะนำาตามกรรมวิธีที่ 7 และ 8 อย่างมีนัยสำาคัญยิ่งทาง
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สถิติ แต่อย่างไรก็ตาม การใส่ปุ๋ยซำ้าหลายครั้งมีแนวโน้ม

ทำาให้ระดับ pH ลดลงในทุกกรรมวิธี 2) ทุกกรรมวิธี

ปริมาณอินทรียวัตถุในดินไม่แตกต่างกันโดยเพ่ิมมากข้ึน

เมื่อใส่ซำ้า ยกเว้นกำามะถันอัตรา 200 กรัมท่ีทำาให้ดินมี

ปริมาณอินทรียวัตถุมากกว่ากรรมวิธีอื่นอย่างมีนัยสำาคัญ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในแปลงทดลอง จ.สุราษฎร์ธานีมี

ปริมาณมากกว่าในกรรมวิธีที่ 7 และ 8 อย่างมีนัยสำาคัญ

ย่ิงทางสถิติ 3) ทุกกรรมวิธี ดินมีปริมาณฟอสฟอรัสและ

โพแทสเซียมที่มีประโยชน์น้อยกว่ากรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ยตาม

คำาแนะนำาตามกรรมวิธีท่ี 7 และ 8 ยกเว้นกำามะถันที่มี

แนวโน ้มทำาให ้มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ท่ีมี

ประโยชน์เพ่ิมขึ้น และมีปริมาณท่ีไม่แตกต่างกับกรรมวิธี

ที่ ใส ่ปุ ๋ยตามคำาแนะนำา  4) ทุกกรรมวิธีมีปริมาณ

แคลเซียมไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญกับกรรมวิธีที่ใส่

ปุ๋ยตามคำาแนะนำา โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อใส่ซำ้าหลาย

ครั้งพบว่า กำามะถันทำาให้ดินมีแคลเซียมเพิ่มขึ้นในขณะที่

กรรมวิธีอ่ืนมีแนวโน้มลดลง 5) การใส่ปุ๋ยในช่วงแรกพบ

ว่าดินในทุกกรรมวิธีมีแมกนีเซียมน้อยกว่ากรรมวิธีท่ีใส่

ปุ๋ยตามคำาแนะนำา และมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นหลังใส่ปุ๋ย

ซำ้า 6 ครั้ง โดยมีปริมาณที่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี

ใส่ปุ ๋ยตามคำาแนะนำา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกำามะถัน 

และยูเรีย มีแนวโน้มทำาให้ดินมีแมกนีเซียมเพ่ิมขึ้น

มากกว่ากรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยตามคำาแนะนำา 

 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร

ในใบ (ตารางท่ี 9 และ 10) จะเห็นว่าต้นยางในทุก

กรรมวิธีสามารถตอบสนองโดยการดูดใช้ธาตุอาหาร

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และ

แมกนเีซยีมไม่แตกตา่งกบักรรมวธิทีีใ่สปุ่๋ยตามคำาแนะนำา 

และไม่มีผลกระทบต่อเน่ืองเมื่อเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยตามคำา

แนะนำาซึ่งสอดคล้องกันทั้ง 2 แปลง แม้ว่าไม่มีการเติม

ธาตุอาหารท้ังไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม

ก็ตาม 

 ซึ่งจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของอินทรียวัตถุ 

ระดับความเป็นกรดด่าง ปริมาณธาตุอาหารท่ีเป็น

ประโยชน์และปริมาณธาตุอาหารในใบท่ีพบว่าไม่มี

ความแตกต่างทางสถิติมีความสอดคล้องกับการเจริญ

  

ตารางที่ 3  ขนาดเส้นรอบล�าต้น (ซม.) ของต้นยาง ณ แปลงทดลองที่ จ. กระบี่ 

1) 21-0-0+24S  200g

2) 21-0-0+24S  300g

3) ยูเรีย 100g

4) ยูเรีย 200g

5) กำามะถัน 100g

6) กำามะถัน 200g

7) ควบคุม 1

8) ควบคุม 2

เฉลี่ย

CV (%)

     

3.04

2.90

3.15

3.24

2.85

3.09

3.01

2.49

2.97

5.67

5.76

5.65

5.58

5.73

5.96

5.88

5.97

5.78

12.7

7.87

8.63

7.82

7.97

8.44

8.31

8.63

8.08

8.22

12.9

8.38

8.39

8.56

8.70

8.81

9.27

8.89

8.93

8.74

14.1

10.95

11.27

10.85

10.84

11.65

12.05

12.74

11.51

11.48

 15.0

13.90

13.88

13.54

13.56

14.55

15.15

15.79

14.40

14.35

13.8

กรรมวิธี
1 ปี 3 เดือน 1 ปี 8 เดือน 2 ปี 8 เดือน8 เดือน 2 ปี 3 ปี

ที่ความสูง 10 ซม. จากพื้นดิน ที่ความสูง 170 ซม. จากพื้นดิน

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยขนาดรอบลำาต้นระหว่างกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
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เติบโตที่พบว่าทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันกับ

กรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยตามคำาแนะนำา เนื่องจากดินที่เป็นกรดจะ

ช่วยทำาให้ธาตุอาหารในดินหลายชนิดละลายได้มากขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกำามะถันที่ทำาให้ดินเป็นกรดมากกว่า

กรรมวิธีอื่น ซึ่งจะเห็นได้ว่าทำาให้ดินมีฟอสฟอรัสและ

โพแทสเซียมท่ีมีประโยชน์ มีอินทรียวัตถุในดินมากกว่า

กรรมวิธีอ่ืน ซึ่งกรดกำามะถันท่ีเกิดจากการออกซิไดซ์

กำามะถันผงจะช่วยทำาให้ธาตุในดินหลายชนิดละลายได้

มากข้ึน ได้แก่ ธาตุฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม 

แมงกานีส อะลูมิเนียม และแมกนีเซียม ซึ่งพืชสามารถ

ดูดไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น (ศุภมาศ,  2559) ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการทดลองน้ีท่ีพบว่า ต้นยางในทุก

กรรมวิธีสามารถเจริญเติบโตได้ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีท่ี

ใส่ปุ๋ยตามคำาแนะนำา โดยเฉพาะอย่างย่ิงกำามะถันมีการ

เจริญเติบโตดีใกล้เคียงกับกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ยตามคำาแนะนำา

มากที่สุด 

 ดังนั้น ในช่วงยางอายุแรกปลูกถึง 3 ปี การใส่ปุ๋ย

ชนิดใดชนิดหน่ึง เช่น แอมโมเนียมซัลเฟต ยูเรีย และ

กำามะถัน มีศักยภาพท้ังการเป็นสารควบคุมโรครากขาว

ช่วงปลูกในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค และในขณะ

เดียวกันก็สามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยได้โดยไม่จำาเป็นต้อง

ใส่ปุ๋ยบำารุงซำ้าซ้อน จึงเป็นวิธีการควบคุมโรครากขาวที่

สะดวกในการปฏิบัติ และมีประสิทธิภาพในการป้องกัน

โรครากขาวแล้วยังทำาให้ลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยบำารุงอีก

ทางหน่ึง แต่อย่างไรก็ตามการใส่ปุ๋ยเหล่าน้ีต่อเน่ืองเมื่อ

ยางอายุมากขึ้นโดยไม่มีธาตุอาหารหลักอาจจะมีผล

กระทบต่อการเจริญเติบโต จึงควรใช้วิธีการควบคุมโรค

ในช่วงแรกปลูกถึง 3 ปี จากนั้นควรควบคุมโดยการผสม

ผสานกับวิธีการอื่นต่อไป 

สรุปผลการทดลองและการน�าไปใช้
ประโยชน์

สรุปผลการทดลอง

 1. ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ( 21-0-0+24S) อัตรา 

200 และ 300 กรัม/ต้น/ครั้ง, ปุ๋ยยูเรีย(46-0-0) อัตรา 100 

และ 200 กรัม/ต้น/ครั้ง และกำามะถันผง(80%WP) อัตรา 

  

ตารางที่ 4  ขนาดเส้นรอบล�าต้น (ซม.) ของต้นยาง ณ แปลงทดลองที่ จ. สุราษฎร์ธานี

1) 21-0-0+24S  200g

2) 21-0-0+24S  300g

3) ยูเรีย 100g

4) ยูเรีย 200g

5) กำามะถัน 100g

6) กำามะถัน 200g

7) ควบคุม 1

8) ควบคุม 2

เฉลี่ย

CV (%)

     

3.83 ab

3.80 ab

3.47 abc

3.35 bc

3.53 ab

4.00 a

3.47 abc

2.93 c

2.97

9.0

7.55 ab

7.00 ab

6.93 ab

7.17 ab

7.37 ab

8.03 ab

8.11 a

6.84 b

7.37

8.5

14.93 ab

13.73 b

14.02 b

14.37 b

14.91 ab

14.71 ab

16.22 a

14.77 ab

14.71

 5.6 

 

 

 

13.66

13.35

13.09 

13.28

13.97

14.63

14.68

13.63

13.79

 6.0

19.22

18.69 

18.83

19.02

19.64

20.55

20.36

19.52

19.48

 5.4

23.29

22.83

23.01 

23.44

23.75

24.77

24.75

23.80

23.70

4.7

กรรมวิธี
     1 ปี   1 ปี 6 เดือน    2 ปี 6 เดือน 7 เดือน 2 ปี 3 ปี

ที่ความสูง 10 ซม. จากพื้นดิน ที่ความสูง 170 ซม. จากพื้นดิน

หมายเหตุ:  - ค่าเฉลี่ยขนาดรอบลำาต้นในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิตที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 โดยวิธี Duncan’Multiple Range Test (DMRT)
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ตารางที่ 5 ระดับ pH ของดินบริเวณรอบต้นยาง หลังการใส่ปุ๋ย ณ แปลงทดลองที่ จ. กระบี่

1) 21-0-0+24S  200g

2) 21-0-0+24S  300g

3) ยูเรีย 100g

4) ยูเรีย 200g

5) กำามะถัน 100g

6) กำามะถัน 200g

7) ควบคุม 1

8) ควบคุม 2

เฉลี่ย

CV.(%)

4.30

4.09

4.45

4.05

4.06

3.73

4.65

4.74

4.26

20.7

4.48

4.14

4.58

4.26

4.36

3.49

4.82

4.79

4.36

18.3

4.11

4.09

4.19

3.94

3.54

3.62

4.37

4.51

4.05

22.8

3.43

3.12

3.60

3.21

3.21

2.79

3.47

4.15

3.37

20.3

กรรมวิธี ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยระดับ pH ของดินระหว่างกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ตารางที่ 6 ระดับ pH ของดินบริเวณรอบต้นยาง หลังการใส่ปุ๋ย ณ แปลงทดลองที่ จ. สุราษฎร์ธานี

1) 21-0-0+24S  200g 

2) 21-0-0+24S  300g 

3) ยูเรีย 100g 

4) ยูเรีย 200g 

5) กำามะถัน 100g 

6) กำามะถัน 200g 

7) ควบคุม 1 

8) ควบคุม 2 

เฉลี่ย 

CV (%)  

4.45 bc 

4.34 bc

4.48 bc

4.35 bc

4.71 ab 

4.10 c

4.55 bc

5.12 a

4.51

6.0

4.23 a

4.24 ab

4.27 ab 

4.62 a

3.74 bc

3.20 c

4.57 a

4.45 a

4.16

8.2

4.45 bc 

4.83 a

4.31 c

4.43 bc 

3.41 d

2.86 e

4.77 ab

4.79 ab

4.23

11.34

4.21 ab

4.32 ab

4.50 b

4.70 ab

3.81 c

3.76 c

4.75 ab 

5.26 a

4.41

7.5

4.24 b

4.28 b

4.47 ab 

4.65 ab 

4.53 ab 

3.96 c

4.71 ab

4.87 a

4.47

3.5

3.88 bc

3.76 bc 

3.88 bc

4.13 ab

3.48 de  

3.35 e

4.03 abc

4.33 a

3.85

4.6

3.93

3.89

3.92

4.11

3.98

3.84

4.18

4.17

4.00

5.5

กรรมวิธี
 1  2  3  4  6  7

ครั้งที่ ปุ๋ยแนะน�า
1 ครั้ง

หมายเหตุ: - ระดับ pH ในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี 

Duncan’s Multiple Range (DMRT)

                 - ระดับ pH หลังการใส่ปุ๋ยแนะนำา 1 ครั้ง ระหว่างกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
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ภาพท่ี 2 หลังปลูก 3 ปี ตอยางเก่าท่ียังไม่ผุ ยังเป็นแหล่งเช้ือราโรคราก 

ในภาพแสดงต้นยางใกล้เคียงตอเก่าในกรรมวิธีท่ีใส่ก�ามะถัน สามารถ

เจริญเติบโตได้โดยยังไม่ติดเชื้อโรคราก

ภาพที่ 3 ลักษณะอาการพุ่มใบของต้นยางที่ติดเชื้อ และเป็นโรครากขาว ภาพที่ 4 ลักษณะโคนต้นยางอายุ 3 ปี ที่ติดเช์้อและเป็นโรค และดอกเห็ด

ของเชื้อราโรครากขาว

ภาพที่ 1 กรรมวิธีท่ี 1-7 ตัดโค่นต้นยางเก่าออก ปล่อยตอทิ้งไว้ในแปลง

ทดลองและปลูกยางในแถวยางเดิม ในภาพแสดงการใส่ปุ๋ยทดลองโดย

โรยรอบล�าต้นในแนวรัศมีทรงพุ่ม
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ภาพที่ 5 สภาพแปลงทดลองในกรรมวิธีที่ 7 (ควบคุม 1) เมื่อต้นยางอายุ 3 ปี ที่ จ. สุราษฏร์ธานี

ภาพที่ 6 สภาพแปลงในกรรมวิธีที่ 6 (ก�ามะถัน อัตรา 200 กรัมต่อต้น) เมื่อต้นยางอายุ 4 ปี ที่ จ. สุราษฏร์ธานี
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ตารางที่ 7 ค่าวิเคราะห์ดินหลังการใส่ปุ๋ย 3 และ 6 ครั้ง (ต้นยางมีอายุ 1 และ 2 ปี)
ณ แปลงทดลองที่ จ. กระบี่

1) 21-0-0+24S  200g

2) 21-0-0+24S  300g 

3) ยูเรีย 100g

4) ยูเรีย 200g

5) กำามะถัน 100g

6) กำามะถัน 200g

7) ควบคุม 1

8) ควบคุม 2

เฉลี่ย

CV(%)

3.38

3.50

3.17

2.94

3.60

3.52

3.19

2.91

3.27

20.0 

3.07 ab

2.36 b

2.88 ab

2.61 ab

3.06 ab

3.34 a

2.98 ab

2.58 ab

2.86

16.2

3.67 b

4.41 b

2.03 b

2.49 b

4.48 b

4.09 b

8.49 a

9.53 a

4.74

31.2

3.12 b

3.62 b

2.29 b

1.85 b

4.52 b

4.22 b

16.21 a

21.02 a

7.89

50.7  

2.70 b

34.3 b

34.7 b

30.7 b

37.3 b

31.0 b

91.0 a

90.0 a

47.0

18.6

58.0 c

49.3 c

42.7 c

53.3 c

39.33 c

38.67 c

128.0 b

183.3 a

74.08

32.7

กรรมวิธี
3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง6 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง

ฟอสฟอรัส (มก./กก.) โพแทสเซียม (มก./กก.)อินทรียวัตถุ (%)

หมายเหตุ: - ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

โดยวิธี Duncan’s Multiple Range (DMRT)

                 

100 และ 200 กรัม/ต้น/ครั้ง ผสมดินปลูก และใส่ซำ้า 4 

เดือนต่อครั้ง โดยโรยรอบโคนต้นในแนวรัศมีทรงพุ่มใบ

ยางพบว่า แปลงทดลอง จ.กระบี่ สามารถป้องกันการติด

เชื้อและเป็นโรคของต้นยางปลูกใหม่ ซึ่งแตกต่างอย่างมี

นัยสำาคัญย่ิงทางสถิติกับกรรมวิธีที่ปลูกและใส่ปุ๋ยบำารุง

ตามคำาแนะนำาของสถาบันวิจัยยาง โดยในช่วง 2 ปี 6  

เดือน หลังปลูก ผลการทดลองที่ จ.กระบี่ พบว่าสามารถ

ลดการติดเชื้อราโรครากขาวของยางพาราได้ 62.3, 75.6, 

63.3, 74.7, 50.6 และ 42.2 ตามลำาดับ 

 2. การเตรียมแปลงปลูกยางเก่าท่ีมีประวัติเป็นโรค

รากขาวมาก ่อนโดยการกำ าจัดตอไม ้ รากไม ้ เ ดิม

สามารถลดการติดเชื้อราโรครากขาวของต้นยางปลูก

ใหม่ได้ระดับหนึ่ง โดยผลการทดลองจากแปลง จ.กระบี่

พบว่าภายใน 2 และ 2.5 ปี สามารถลดต้นยางติดเชื้อ

และเป็นโรคได้ร้อยละ 39.0 และ 36.4  ส่วนแปลง 

จ.สุราษฎร์ธานีสามารถลดต้นยางติดเชื้อและเป็นโรคได้

ร้อยละ 53.2 และ 42.5

 3. การใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 200-300 

กรัม/ต้น/ครั้ง  ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 100-200 กรัม/ต้น/ครั้ง และ

กำามะถันผง อัตรา 100-200 กรัม/ต้น/ครั้ง ผสมดินปลูก 

และใส่ซำ้า 4 เดือนต่อครั้ง โดยโรยรอบโคนต้นในแนวรัศมี

ทรงพุ่มใบยางในช่วงแรกปลูกถึง 2.5 ปี ไม่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตของต้นยางเมื่อเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามคำา

แนะนำา และให้ผลการเจริญเติบโตในทำานองเดียวกันท้ัง 

2 แปลงทดลอง แม้ว่าดินปลูกจะต่างกันระหว่างดินร่วน

ปนทรายและดินเหนียว

 4. การใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 200-300 

กรัม/ต้น/ครั้ง,  ปุ๋ยยูเรีย อัตรา 100-200 กรัม/ต้น/ครั้ง  

และกำามะถันผงอัตรา 100-200 กรัม/ต้น/ครั้ง  ผสมดิน

ปลูก และใส่ซำ้า 4 เดือนต่อครั้ง โดยโรยรอบโคนต้นใน

แนวรัศมีทรงพุ่มใบยาง ทำาให้ระดับ pH ของดินบริเวณ

รอบโคนต้นยางลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กำามะถันผง

อัตรา 200 กรัม/ต้น/ครั้ง  ทำาให้ระดับ pH ดินลดลงถึง

ระดับ  2.9 และ 2.8 เมื่อใส่ซำ้า 3 และ 5 ครั้ง  ในแปลง

ทดลอง จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.กระบี่ ตามลำาดับ พบว่า

ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง และการ
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ตารางที่ 8 ค่าวิเคราะห์ดินหลังการใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง และ 6 ครั้ง (ยางมีอายุ 1 และ 2 ปี) ณ แปลงทดลองที่ จ. สุราษฏร์ธานี

กรรมวิธี
3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง6 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง

ฟอสฟอรัส (มก./กก.) โพแทสเซียม (มก./กก.)อินทรียวัตถุ (%)

3 ครั้ง 3 ครั้ง6 ครั้ง 6 ครั้ง

แคลเซียม (มก./กก.) แมกนีเซียม (มก./กก.)

1) 21-0-0+24S  200g

2) 21-0-0+24S  300g 

3) ยูเรีย 100g

4) ยูเรีย 200g

5) กำามะถัน 100g

6) กำามะถัน 200g

7) ควบคุม 1

8) ควบคุม 2

เฉลี่ย

CV(%)

1.65 ab

1.64 ab

1.54 ab

1.37 b

1.59 ab

2.08 a

1.53 ab

1.60 ab

1.63

20.6

2.07 ab

1.89 b

1.78 b

1.57 b

1.81 b

2.69 a

1.83 b

1.63 b

1.91

19.2

16.04 c

15.45 c

21.59 c

26.85 c

23.63 c

18.47 c

72.89 b

93.40 a

35.65

53.1

14.93 b

15.00 b

20.04 b

24.04 b

30.39 ab

41.39 ab

55.96 ab

67.88 a

33.70

64.9

65.33 bc

54.33 c

80.33 bc

110.67 ab

38.00 c

57.00 c

116.33 ab

148.00 a

83.31

32.4

64.33 c

51.00 c

74.67 bc

84.33 abc

79.67 abc

85.33 abc

130.67 ab

136.67 a

88.33

35.8

62.33 b 

51.00 b

68.33 b

59.50 b

34.00 c

51.00 b

85.00 b

188.00 a

74.90

48.5   

   

  

59.5 b

48.33 b

57.00 b

53.00 b

69.67 b

79.00 b

61.33 b

131.33 a

69.90

43.4 

 

 

 

 

 

 

 

10.33 bcd

 9.33 bcd

13.00 bcd

 21.00 ab

 5.00 d

 6.33 cd

18.33 bc

 31.67 a

 14.38

 46.7 

 

 

17.67 ab

12.67 b

15.67 ab

23.67 ab

21.00 b

26.67 ab

20.33 ab

30.00 a

20.96 

35.3

หมายเหตุ: ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range (DMRT)



ไนโตรเจน (%) ฟอสฟอรัส (มก./กก.) โพแทสเซียม (มก./กก.)

3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง7 ครั้ง+1 7 ครั้ง+1 7 ครั้ง+16 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง
กรรมวิธี

ตารางที่ 9 ค่าวิเคราะห์ใบหลังการใส่ปุ๋ย 3, 6 และ 7 ครั้ง และปุ๋ยบ�ารุง 1 ครั้ง ณ แปลงทดลองที่ จ. กระบี่

1) 21-0-0+24S  200g

2) 21-0-0+24S  300g

3) ยูเรีย 100g

4) ยูเรีย 200g

5) กำามะถัน 100g

6) กำามะถัน 200g

7) ควบคุม 1

8) ควบคุม 2

เฉลี่ย

CV (%)

2.6059

2.5688

2.4292

2.5903

2.4287

2.4965

2.5660

2.5149

2.5250

8.5

2.1476 b

2.4617 a

2.3866 ab 

2.4860 a

2.973 ab

2.3974 ab 

2.3633 ab

2.3766 ab

2.3646

6.7  

2.2380

2.4243

2.2180

2.1043

2.3142

2.2796

2.2775

2.3507

2.2758

7.4

0.1582

0.1499

0.1374

0.1413

0.1577

0.1560

0.1414

0.1592

0.1501

12.3

0.1361 c

0.1387 c

0.1553 bc 

0.1565 bc 

0.1511 bc 

0.1630 bc

0.1747 ab

0.1906 ab 

0.1582

8.9

0.1472

0.1483

0.1369

0.1353

0.1452

0.1490

0.1531

0.1556

0.1463

10.2

0.8883

0.9850

0.9689

1.0826

1.0182

0.9922

0.9143

1.0828

0.9915

11.6

0.5598 b

0.6851 ab

0.6748 ab

0.6155 ab

0.6206 ab 

0.6142 ab 

0.7714 a

0.7172 ab

0.6573

12.2 

0.6610

0.8049

0.6933

0.7837 

0.8227

0.8227

0.7769

0.8038

0.7711

10.5

หมายเหตุ: - ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range (DMRT)

                 - 7 ครั้ง + 1 หมายถึง ตามด้วยปุ๋ยบำารุง 1 ครั้ง



ดูดใช้ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองจากดิน และ

เมื่อกลับมาใส่ปุ๋ยบำารุงตามคำาแนะนำาในภายหลังแล้ว

ต้นยางสามารถตอบสนองโดยการดูดใช้ธาตุอาหาร

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม และ

แคลเซยีมได้ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีทีใ่ส่ปุย๋ตามคำาแนะนำา 

ซึ่งผลการวิเคราะห์ใบพบว่า ทุกกรรมวิธีมีปริมาณธาตุ

อาหารเหล่านี้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

ค�าแนะน�าและการน�าไปใช้ประโยชน์

 1. การเตรียมแปลงปลูกโดยการกำาจัดตอไม้ ราก

ไม้เดิม ร่วมกับการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 200-

300 กรัม/ต้น/ครั้ง, ปุ๋ยยูเรีย(46-0-0) อัตรา 100-200 

กรัม/ต้น/ครั้ง และ/หรือกำามะถันผง อัตรา 100-200 กรัม/

ต้น/ครั้ง ผสมดินปลูก และใส่ซำ้า 4 เดือนต่อครั้ง โดยโรย

รอบโคนต้นในแนวรัศมีทรงพุ่มใบยาง คาดว่าทำาให้

ประสบผลสำาเร็จในการป้องกันการติดเชื้อราโรครากขาว

ของต้นยางปลูกใหม่ในแปลงที่เคยเป็นโรครากมากยิ่งขึ้น

 2.การใช้ปุ๋ยยูเรีย และกำามะถันในช่วงปลูก ควร

ผสมดินปลูกและใส่ไว้ในหลุมก่อนปลูกประมาณ 15 วัน

เพ่ือลดความเป็นพิษที่ เ กิดจากปฏิกิริยาของปุ ๋ยกับ

ความชื้นในดิน ส่วนปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตสามารถผสม

ดินและปลูกได้พร้อมกัน

ค�าขอบคุณ
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ สถาบันวิจัยยาง ท่ีสนับสนุนเงิน

ทุนการวิจัย ขอขอบคุณ คุณอรพิณ หนูทอง ผู้อำานวย

การกลุ ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต 

สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 พร้อมด้วย

ข้าราชการและพนักงานทุกท่านท่ีกรุณาวิเคราะห์ดินและ

ใบยางให้งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น สุดท้ายน้ี ขอ

ขอบคุณพนักงานราชการงบค้นคว้าวิจัย 5% พนักงาน

จ้างเหมาทุกคนที่ช่วยปฏิบัติงานวิจัยและเก็บข้อมูลทำาให้

งานวิจัยสำาเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย 

ตารางที่ 9 (ต่อ) ค่าวิเคราะห์ใบหลังการใส่ปุ๋ย 3, 6 และ 7 ครั้ง และปุ๋ยบ�ารุง 1 ครั้ง 
ณ แปลงทดลองที่ จ. กระบี่

1) 21-0-0+24S  200g

2) 21-0-0+24S  300g 

3) ยูเรีย 100g

4) ยูเรีย 200g

5) กำามะถัน 100g

6) กำามะถัน 200g

7) ควบคุม 1

8) ควบคุม 2

เฉลี่ย

CV(%)

0.7979

0.7282

0.7725

0.7262

0.7975

0.7906

0.7664

0.8275

0.7759

11.4

0.8442

0.7507

0.7170

0.7805

0.8793

0.9983

0.6490

0.9509

0.8212

23.8

0.9342

0.8800

0.9817

0.9285

0.8438

0.8058

0.9029

1.0191

0.9120

17.1

0.0984

0.0817

0.0924 

0.0755

0.0922

0.1014

0.0575

0.0863

0.0857

123.5

0.1538

0.0961

0.0680

0.1543

0.3968

0.1737

0.0816

0.1406

0.1581

81.1

0.1556

0.1316

0.1760

0.1173

0.1429

0.3393

0.1539

0.1332

0.1687

70.0

กรรมวิธี
3 ครั้ง 3 ครั้ง6 ครั้ง 6 ครั้ง7 ครั้ง+1 7 ครั้ง+1

แคลเซียม (มก./กก.) แมกนีเซียม (มก./กก.)

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมระหว่างกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

26 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 24 มกราคม-มีนาคม 2559



ไนโตรเจน (%) ฟอสฟอรัส (มก./กก.) โพแทสเซียม (มก./กก.)

3 ครั้ง 3 ครั้ง 3 ครั้ง7 ครั้ง+1 7 ครั้ง+1 7 ครั้ง+16 ครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง
กรรมวิธี

ตารางที่ 10 ค่าวิเคราะห์ใบหลังการใส่ปุ๋ย 3, 6 และ 7 ครั้ง และปุ๋ยบ�ารุง 1 ครั้ง ณ แปลงทดลองที่ จ. สุราษฎร์ธานี

1) 21-0-0+24S  200g

2) 21-0-0+24S  300g

3) ยูเรีย 100g

4) ยูเรีย 200g

5) กำามะถัน 100g

6) กำามะถัน 200g

7) ควบคุม 1

8) ควบคุม 2

เฉลี่ย

CV (%)

2.4482

2.5806

2.4164

2.5723

2.5965

2.4456

2.6720

2.6700

2.5502

5.8

2.2860

2.1774

2.1664

2.0073

2.1755

2.1769

2.2498

2.4548

2.2118

6.1

2.4804

2.4814

2.4314

2.3654

2.3313

2.5097

2.4815

2.5470

2.4535

8.5

0.1287 d

0.1278 d

0.1486 bcd

0.1397 cd 

0.1692 ab

0.1537 bc

0.1855 a 

0.1783 a

0.1539

7.4

0.1580 ab

0.1449 cd 

0.1326 d

0.1275 d 

0.1508 bcd

0.1484 cd

0.1741ab

0.1858 a

0.1527

8.4

0.1913 ab

0.1763 ab 

0.1802 ab

0.1716 b

0.1826 ab 

0.2040 a

0.1981 ab 

0.2008 a

0.1881

7.8

0.7817 dc

0.7518 d

0.8510 bc

0.7484 d

0.8863 b

0.8960 b

1.0291 a

0.9932 a

0.8672

5.6

0.8845

0.9133

0.9226

0.9145

1.0218

1.0476

1.0001

1.0174

0.9652

11.6

0.5744

0.5472

0.6174

0.6220

0.5799

0.5691

0.6009

0.6590

0.5962

10.4

หมายเหตุ: - ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range (DMRT)

                 - 7 ครั้ง + 1 หมายถึง ตามด้วยปุ๋ยบำารุง 1 ครั้ง



เอกสารอ้างอิง
กองสำารวจดิน. 2523.  http : //www.farmkaset.org/

 contents/default.aspx?content=00861. 

นุชนารถ กังพิสดาร. 2542. การประเมินระดับธาตุอาหาร

 พืชเพ่ือแนะนำาการใช้ปุ ๋ยกับยางพารา. เอกสาร

 วิชาการที่ 1/2542 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

 เกษตร.  116 หน้า.  

ศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา.  2559.  จุลชีววิทยาของ

 อินทรีย ์สาร.  จุลชีววิทยาของดินเพ่ือผลิตผล

 ทางการเกษตร.  ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะ

 เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 335 

 หน้า.

อารมณ์ โรจน์สุจิตร, สายใจ สุชาติกูล, วสันณ์ เพชรรัตน์ 

 และ เสมอใจ ชื่นจิตร.  2552.  ลักษณะทาง

 สรีรวิทยาและแนวทางควบคุมเชื้อราโรครากขาว

 ของยางพารา. ใน: เอกสารการประชุมวิชาการ

 ยางพาราแห่งชาติ 5-6 มิถุนายน 2552. อิมแพค 

 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี. หน้า 202-212.

อารมณ์ โรจน์สุจิตร, สายใจ สุชาติกูล, บุญปิยะธิดา 

 แคล่วคล่อง, สมคิด ดำาน้อย, ปราโมทย์ คำาพุทธ 

 และ ชูศักดิ์  สมมาตร.  2554 ก.  ศักยภาพของแม่

 ปุ๋ยบางชนิดต่อการยับย้ังและป้องกันการเกิดโรค

 รากขาวของยางพาราสาเหตุจากเชื้อรา Rigido-

 porus microporus ในยางปลูกใหม่. ใน :  รายงาน

 ผลการวิจัยเรื่องเต็ม ประจำาปี 2553.  สถาบันวิจัย-

 ยาง กรมวิชาการเกษตร. หน้า  282-292.  

อารมณ์ โรจน ์สุจิตร, อุไร จันทรประทิน, พเยาว ์ 

 ร่มรื่นสุขารมย์, นริสา จันทร์เรือง, สโรชา กรีธาพล, 

 วันเพ็ญ  พฤกษวิวัฒน ์ ,  สุ เมธ พฤกษวรุณ, 

 วลัยพร ศศิประภา, ปราโมทย์ คำาพุทธ และ ประภา 

ตารางที่ 10 (ต่อ) ค่าวิเคราะห์ใบหลังการใส่ปุ๋ย 3, 6 และ 7 ครั้ง และปุ๋ยบ�ารุง 1 ครั้ง 
ณ แปลงทดลองที่ จ. สุราษฎร์ธานี

1) 21-0-0+24S  200g

2) 21-0-0+24S  300g 

3) ยูเรีย 100g

4) ยูเรีย 200g

5) กำามะถัน 100g

6) กำามะถัน 200g

7) ควบคุม 1

8) ควบคุม 2

เฉลี่ย

CV(%)

0.6251 b

0.5830 b

0.6746 ab

0.6309 b

0.7602 a

0.5987 b

0.6655 ab 

0.7773 a

0.6644

9.8

0.6829

0.5930

0.7654

0.6597

0.6861

0.6156

0.7413

0.7246

0.6836

16.5

0.7108

0.7292

0.6889

0.9002

0.7732

0.8283

0.8052

0.9427

0.7973

18.4

0.0846

0.0717

0.1414

0.0817

0.1213

0.3482

0.0616

0.0655

0.1220 

137.0

0.1924

0.0548

0.0644

0.0479

0.0720

0.0800

0.0786

0.0845

0.0843 

107.0 

0.2279 ab

0.2166 b

0.1945 b

0.2028 b

0.2406ab 

0.2383 ab

0.2325 ab

0.2826 a

0.2295

15.9

กรรมวิธี
3 ครั้ง 3 ครั้ง6 ครั้ง 6 ครั้ง7 ครั้ง+1 7 ครั้ง+1

แคลเซียม (มก./กก.) แมกนีเซียม (มก./กก.)

หมายเหตุ: - ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

โดยวิธี Duncan’s Multiple Range (DMRT)

                 - 7 ครั้ง + 1 หมายถึง ตามด้วยปุ๋ยบำารุง 1 ครั้ง

28 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 24 มกราคม-มีนาคม 2559



 พงษ์อุทธา. 2554 ข. ประเมินความสูญเสียทาง
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       "กำ�จัดแหล่งอ�ห�ร

                         ปรับลดเชื้อร�

                                       ยับยั้งรักษ�

                                               ใส่ใจพัฒน�

                                        สวนย�งพ้นภัย"

โรคร�กข�ว
มะเร็งร้�ยในสวนย�ง

ด้วยความปรารถนาดีจาก 

สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย



อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์1  และ อรอุมา  ประเสริฐ2

ตลาดยางพาราไทย

 ปัจจุบันเกษตรกรมีรูปแบบการจำาหน่ายผลผลิต

ยางที่หลากหลายมากข้ึนท้ังในรูปนำ้ายางสด ยางก้อน

ถ้วย ยางแผ่นดิบ หรือยางแผ่นรมควันชนิดไม่อัดก้อน 

ดังนั้น การวางแผนทางการตลาด รูปแบบการจำาหน่าย 

และข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับราคายางจึงเป็นปัจจัย

สำาคัญท่ีเกษตรกรควรรับทราบและสามารถนำามาปรับใช้

ให ้ ทันต ่อสถานการณ์  สำาหรับตลาดยางพาราใน

ประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ ตลาด

ท้องถ่ิน ตลาดกลางยางพารา และตลาดสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า  ซึ่งแต่ละลักษณะสามารถอธิบายได้ดังนี้

ตลาดท้องถิ่น 
 เป็นตลาดท่ีอยู่ใกล้แหล่งผลิตของเกษตรกร การ

ซื้อขายจะเป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายแต่ละราย 

ไม่มีกฎระเบียบที่แน่นอน ไม่มีมาตรฐานคุณภาพยางที่

ชัดเจน ผู ้ซื้อจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพยาง และเป็นผู้

กำาหนดราคา การจ่ายเงินจะจ่ายเป็นเงินสด ตลาดท้อง

ถ่ินจะประกอบด้วยพ่อค้าหลายระดับ ตั้งแต่ระดับ

หมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ จังหวัด และโรงงานแปรรูปยาง ซึ่ง

โรงงานแปรรูปยางจะรับซื้อยางจากพ่อค้ารายใหญ่

เท่านั้น ตลาดท้องถ่ินมีข้อดีคือ มีความสะดวกในการ

ขนส่งเพราะอยู่ใกล้แหล่งผลิต และเกษตรกรได้รับเงิน

ทันที นอกจากนั้นยังมีตลาดประมูลท้องถ่ินในความดูแล

ของสำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง ซึ่งมีรูป

แบบตลาดแตกต่างตามชนิดของผลผลิตยาง แบ่งเป็น 4 

ประเภทคือ

 1. ตลาดประมูลท่ัวไป เป็นตลาดประมูลยางที่

เกษตรกรนำาผลผลิตยางท่ีส่วนใหญ่เป็นยางแผ่นดิบและ

ยางก้อนถ้วยมารวบรวมในตลาดเพ่ือคัดแยกชั้นและชั่ง

นำ้าหนัก รอผู้ซื้อมาตรวจสอบคุณภาพและประมูลราคา

แข่งกัน ในกรณีนี้ผู้ซื้อยังเป็นผู้กำาหนดราคาซื้อผลผลิต

 2. ตลาดประมูลแบบ Paper Rubber Market  โดย

รวบรวมผลผลิตยางจากจุดรวมยางของแต่ละสถาบัน

เกษตรกร และต้องได้รับการรับประกันคุณภาพในระดับ

หนึ่ง แล้วจึงให้ผู้ซื้อ ทั้งผู้ประกอบการรายเล็กและราย

ใหญ่ ให้ราคาประมูลผ่านทางระบบการสื่อสาร

 3. ตลาดตกลงราคา เป็นตลาดสำาหรับการขาย

ผลผลิตนำ้ายางสด โดยทำาการตกลงราคาไว้ก่อนอย่าง

น้อยหนึ่งวัน แล้วจึงรวบรวมยางจากเกษตรกร

 4. ตลาดข้อตกลงยาง (Forward Market) เป็นรูป

แบบตลาดซื้อขายล่วงหน้า กำาหนดราคาโดยการตกลง

ราคาล่วงหน้าก่อนการส่งมอบ ผู้ผลิตเป็นฝ่ายเสนอราคา

แล้วให้ผู ้ซื้อต่อรอง(ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์,

2555)

 ปัจจุบันตลาดประมูลท้องถ่ินได้พัฒนารูปแบบการ

ประมูลเป็นการประมูลทางอิเลคทรอนิกส์ โดยตลาดจะ

กำาหนดราคากลางซึ่งโดยส่วนมากจะอ้างอิงจากราคา

ตลาดกลางยางพารา และให้ผู้ซื้อเสนอราคาเพ่ิมขึ้นจาก

ราคากลาง 

ตลาดกลางยางพารา 
 เป็นตลาดที่มีการซื้อขายแล้วส่งมอบจริง โดยมี

การยางแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแล มีวัตถุประสงค์ใน

การจัดตั้งตลาดเพ่ือสร้างราคาที่เป็นแหล่งอ้างอิงราคา

ของประเทศ และส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพ

ยางให้ได้มาตรฐานที่เป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ การ

1 กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยยาง  การยางแห่งประเทศไทย 
2 สำานักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช                       
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ดำาเนินงานมีกฎระเบียบขั้นตอน และกระบวนการตาม

ธุรกิจที่ทุกฝ่ายยอมรับ ช่วยลดปัญหาการตลาด และ

สร้างอำานาจต่อรองในการขายยางให้แก่เกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกร ยางที่ทำาการซื้อขายผ่านตลาดกลาง

ได้แก่ ยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันชนิดไม่อัดก้อน 

ปัจจุบันมีให้บริการ 6 ตลาดคือ ตลาดกลางยางพารา

สงขลา, ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช, ตลาด

กลางยางพาราสุราษฎร์ธานี, ตลาดกลางยางพารา

หนองคาย, ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ และตลาดกลาง

ยางพารายะลา ครอบคลุมพ้ืนท่ีปลูกยางในภาคใต้และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปแบบตลาดสามารถแบ่งได้

เป็น 2 ประเภท คือ

 1. ตลาดซื้อขายวันต่อวัน (Physical Spot Market) 

เป็นตลาดซื้อขายส่งมอบจริงทุกวันทำาการ สำาหรับยาง

แผ ่นดิบและยางแผ ่นรมควันชนิดไม ่อัดก ้อน โดย

เกษตรกร สถาบันเกษตรกรนำายางเข้าตลาด และมีการ

คัดแยกยางตามชั้นคุณภาพ มีมาตรฐานคุณภาพยางท่ี

ชัดเจน ยางแผ่นดิบตามมาตรฐานสถาบันวิจัยยาง และ

ยางแผ่นรมควันตามมาตรฐาน Green Book ซึ่งเป็น

มาตรฐานสากลในการซื้อขายยางแผ่นรมควัน และใช้วิธี

การประมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยไม่มีค ่า

ธรรมเนียมการใช้บริการตลาดแต่อย่างใด จึงทำาให้ราคา

เสนอซื้อสะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ซื้อ ส่งผล

ให้เกษตรกรที่นำายางมาขายได้รับผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น

เมื่อเทียบกับการนำายางไปขายในตลาดท้องถ่ินท่ัวไป จึง

เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรมีการพัฒนาคุณภาพการผลิต

ยาง ในขณะที่ผู ้ซื้อได้รับความสะดวกในการจัดหา

รวบรวมยาง สามารถรวบรวมยางได้ในปริมาณและ

คุณภาพท่ีต้องการ และสามารถใช้ราคาตลาดกลางเป็น

ราคาอ้างอิงการซื้อขายยางในระดับท้องถ่ิน ระดับ

ประเทศ และระดับโลก

  2. ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Physical Forward 

Market) ปัจจุบันมีให้บริการ ณ ตลาดกลางยางพารา

นครศรีธรรมราช เป็นการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 

ชนิดไม่อัดก้อนล่วงหน้าแล้วส่งมอบจริงระยะ 14 วัน ซึ่ง

จะสอดคล้องกับรอบการผลิตยางแผ่นรมควันของ
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เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ทำาให้เกษตรกรลดความ

เสี่ยงที่อาจขาดทุนจากความผันผวนของราคายาง 

เน่ืองจากเกษตรกรตัดสินใจขายบนพ้ืนฐานของการ

ทราบต้นทุนการผลิตที่แน่นอน 

 รูปแบบการซื้อขายตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง   ผู้

ซื้อผู้ขายเสนอท้ังราคาและปริมาณท่ีต้องการซื้อขายผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ต การตกลงซื้อขายจะเป็นลักษณะของ

การจับคู่สัญญาเมื่อราคาตรงกัน  หลังจากนั้นผู้ขายจึงนำา

ยางมาส่งมอบ ณ ตลาดกลางภายใน 14 วัน โดยผู้ขายจะ

ได้รับเงินค่ายางเม่ือส่งมอบยางตามคุณภาพครบตาม

จำานวนในสัญญา ทางด้านผู้ซื้อจะชำาระเงินค่ายางเมื่อได้

รับมอบยาง และสิ้นสุดสัญญาเมื่อได้รับมอบยางและ

ชำาระเงินครบตามจำานวนในสัญญา โดยตลาดจะทำา

หน้าท่ีในการรับรองคุณภาพยางตามมาตรฐาน Green 

Book การกำากับดูแลให้คู่สัญญาท้ังสองฝ่ายปฏิบัติตาม

สัญญาและเป็นผู้ดำาเนินธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งตลาดข้อ

ตกลงส่งมอบจริงเป็นตลาดท่ีสามารถพัฒนาต่อยอดและ

ขยายการให้บริการเพ่ือรองรับการผลิตยางแท่ง STR 20 

และยางแผ่นรมควันชนิดอัดก้อนหรือยางลูกขุนของ

สถาบันเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐาน GMP การยางแห่ง

ประเทศไทย

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่สำาคัญในปัจจุบัน

ได้แก่ ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์, ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้, 

ตลาดล่วงหน้าโตเกียว และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็น บริษัท

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำากัด 

มหาชน (TFEX) มีรูปแบบการซื้อขายล่วงหน้าระยะ 6 

เดือน ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นลักษณะการซื้อขายสัญญา

มากกว่าการส่งมอบจริง ลูกค้าของตลาดสินค้าเกษตร

ล่วงหน้าจะแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ผู้ประกันความเสี่ยง 

(Hedger) และนักเก็งกำาไร (Speculator) ซึ่งเป็นผู้เข้ามา

ซื้อขายต๋ัวสัญญาเพ่ือต้องการกำาไรจากส่วนต่างของ

ราคาซื้อและราคาขายเท่านั้น ส่วนลูกค้าท่ีเป็นผู้ประกัน

ความเสี่ยง จะเข้ามาดำาเนินกิจกรรมในตลาดสินค้า

เกษตรล่วงหน้า 2 ลักษณะคือ การซื้อล่วงหน้า โดยลูกค้า

กลุ่มนี้มีความต้องการยางจริงในอนาคต แต่ต้องการลด

ต้นทุนในการเก็บรักษา และการขายล่วงหน้า เพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

ปัจจัยที่มีผลต่อราคายางและ
การพยากรณ์ราคายาง

 ในป ี  2558 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิต

ยางพาราธรรมชาติ 4.473 ล้านตัน มีการใช้ในประเทศ 

0.600 ล้านตัน และเป็นการส่งออกในรูปวัตถุดิบ 3.749 

ล้านตัน จึงทำาให้ราคายางขึ้นอยู่กับกลไกตลาดโลก

ถึงแม้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยาง

อันดับ 1 ของโลกก็ตาม โดยราคายางจะข้ึนอยู ่กับ

พฤติกรรมในการขายยางของผู ้ส ่งออกยางซึ่งจะมี

ลักษณะการทำาสัญญาเป็น 3 ประเภทคือ การทำาสัญญา

แบบ Spot เป็นการซื้อขายท่ีผู้ส่งออกมีปริมาณยางอยู่

แล้ว เมื่อตกลงราคาซื้อขายจะสามารถส่งมอบยางได้

ทันที การทำาสัญญาแบบ Short Term เป็นการซื้อขาย

ยางล่วงหน้าโดยส่วนมากจะเป็นระยะ 1 ถึง 3 เดือน และ

การทำาสัญญาแบบ Long Term เป็นการทำาสัญญาล่วง

หน้าระยะยาวเป็นปี โดยจะเป็นการกำาหนดปริมาณการ

ส่งมอบในแต่ละช่วง และตกลงราคา ณ วันส่งมอบโดย

ส่วนมากจะใช้ราคาเฉลี่ยรายเดือนของตลาดล่วงหน้า

สิงคโปร์

 การกำาหนดราคารับซื้อของผู ้ส ่งออกแต่ละวัน 

นอกจากกำาหนดจากการส่งมอบยางตามสัญญา ต้นทุน

ในการดำาเนินการแล้ว ผู้ส่งออกยังใช้แนวโน้มราคายาง

ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ท้ังตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ 

ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ และตลาดล่วงหน้าโตเกียว ส่วน

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยยังไม่มีผล

ต่อราคายางมากนัก เนื่องจากมีปริมาณการทำาสัญญา

น้อย

  สำาหรับปัจจัยท่ีใช้ในการคาดการณ์ราคายางราย

วันน้ัน จากงานวิจัยการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควัน

ชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน พบว่า การเปลี่ยนแปลงอัตราของ

อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์สหรัฐ) มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 มากท่ีสุด 

เน่ืองจากการซื้อขายยางพาราในตลาดโลกนั้น ส่วนใหญ่

จะซื้อขายและชำาระเงินกันด้วยเงินสกุลหลักของโลก โดย

เฉพาะดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
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แลกเปลี่ยน ย่อมส่งผลกระทบต่อราคายางพาราด้วย รอง

ลงมาคือ ราคายางจากตลาดล่วงหน้า ซึ่งตลาดล่วง

หน้าท่ีมีผลต่อราคายางมากท่ีสุด คือราคาตลาดล่วงหน้า

สิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดล่วงหน้าท่ีเก่าแก่ท่ีสุด เน่ืองจาก

การซื้อขายยางผ่านตลาดล่วงหน้าแห่งนี้ มีอัตราส่วนของ

การส่งมอบจริงมากกว่าตลาดล่วงหน้าอื่น และในการซื้อ

ขายไม่ต้องผ่านเงินสกุลท้องถ่ิน โดยในการซื้อขายยาง

ผ่านตลาดนี้ ส่วนใหญ่จะทำาการซื้อขายยาง RSS 3 และ 

TSR 20 รองลงมาคือ ราคายางตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ 

เน่ืองจากประเทศจีน เป็นประเทศท่ีบริโภคยางมากเป็น

อันดับหนึ่งของโลก และเป็นประเทศที่ไทยส่งออก

ยางพาราไปมากที่สุด ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงของราคา

ยางในตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ จึงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

ของราคายางแผ่นรมควันในประเทศไทยเช่นกัน สำาหรับ 

การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดล่วงหน้าโตเกียว มีผล

ต่อราคายางน้อยท่ีสุด เน่ืองจากในการซื้อขายยางผ่าน

ตลาดแห่งนี้ ส่วนใหญ่ไม่ได้ส่งมอบจริง เป็นลักษณะเก็ง

กำาไร สำาหรับปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อราคายาง ได้แก่ ราคา

นำ้ามันดิบ เน่ืองจากนำ้ามันเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญมากที่มักจะ

ขึ้นลงควบคู่ไปกับราคายาง ถ้าราคานำ้ามันมีการปรับตัว

สูงข้ึน กระทบต้นทุนยางสังเคราะห์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้

มาจากนำ้ามันมีการปรับตัวสูงขึ้นด้วย จึงส่งผลบวกต่อ

ราคายางธรรมชาติที่เป็นสินค้าทดแทน และดัชนีดาวน์

โจนส์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความมั่นใจ

ของนักลงทุนต่อภาวะเศรษฐกิจโลก 

 ในปัจจุบัน จากปัญหาทางด้านการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน และสหรัฐฯ ที่ยัง

คงชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดย GDP ไตรมาส 1/2559 

ของจีนขยายตัว ร้อยละ 6.7 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวตำ่า

สุด ตั้งแต่ไตมาส 2/2558 และ GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 

4/2558 ขยายตัวร้อย 1.4 ลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่ง

ขยายตัวร้อยละ 2.0 อีกท้ังมีการคาดการณ์ว่า GDP 

ไตรมาส 1/2559 ของสหรัฐฯ จะขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 

จากการชะลอตัวเศรษฐกิจโลกดังกล่าว ส่งผลให้การใช้

ยางของโลกลดลง อีกทั้งปริมาณยางโลกที่เพ่ิมสูงขึ้น ก่อ

ให้เกิดปริมาณผลผลิตส่วนเกิน ซึ่งปริมาณผลผลิตส่วน

เกินนี้ ทำาให้สต็อกยางโลกปรับตัวสูงขึ้น โดยในปี 2558 

สต็อกยางโลกอยู่ที่ระดับ 3,159,000 ตัน จากปัจจัย

กดดันดังกล่าวจึงส่งผลให้ราคายางปรับตัวลดลง

  การติดตามสถานการณ์ราคายางจึงมีปัจจัยหลาย

ตัวที่จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวโดยสมำ่าเสมอ เพ่ือ

ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ทิศทางราคายาง โดยใน

ระยะสั้น (1 เดือน) ปัจจัยที่ควรติดตามอย่างสมำ่าเสมอคือ 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers Index 

: PMI) ของประเทศผู้ใช้ยาง เนื่องจากดัชนี PMI เป็นตัวชี้

วัดแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศและเป็น

ã¹»� 2558 »ÃÐà·Èä·ÂÁÕ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ¼ÅÔµÂÒ§¾ÒÃÒ¸ÃÃÁªÒµÔ 4.473 Å�Ò¹µÑ¹ ÁÕ¡ÒÃãª�ã¹»ÃÐà·È 
0.600 Å�Ò¹µÑ¹ áÅÐà»�¹¡ÒÃÊ�§ÍÍ¡ã¹ÃÙ»ÇÑµ¶Ø´Ôº 3.749 Å�Ò¹µÑ¹ 
¨Ö§·íÒãË�ÃÒ¤ÒÂÒ§¢Öé¹ÍÂÙ�¡Ñº¡Åä¡µÅÒ´âÅ¡¶Ö§áÁ�Ç�Ò»ÃÐà·Èä·Âà»�¹»ÃÐà·È¼Ù�¼ÅÔµáÅÐÊ�§ÍÍ¡ÂÒ§ÍÑ¹´Ñº 1 ¢Í§âÅ¡¡çµÒÁ 
â´ÂÃÒ¤ÒÂÒ§¨Ð¢Öé¹ÍÂÙ�¡Ñº¾ÄµÔ¡ÃÃÁã¹¡ÒÃ¢ÒÂÂÒ§¢Í§¼Ù�Ê�§ÍÍ¡ÂÒ§«Öè§¨ÐÁÕÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ·íÒÊÑÒà»�¹ 3 »ÃÐàÀ·¤×Í 
¡ÒÃ·íÒÊÑÒáºº Spot 
à»�¹¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂ·Õè¼Ù�Ê�§ÍÍ¡ÁÕ»ÃÔÁÒ³ÂÒ§ÍÂÙ�áÅ�ÇàÁ×èÍµ¡Å§ÃÒ¤Ò«×éÍ¢ÒÂ¨ÐÊÒÁÒÃ¶Ê�§ÁÍºÂÒ§ä´�·Ñ¹·Õ ¡ÒÃ·íÒÊÑÒáºº 
Short Term à»�¹¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂÂÒ§Å�Ç§Ë¹�Òâ´ÂÊ�Ç¹ÁÒ¡¨Ðà»�¹ÃÐÂÐ 1 ¶Ö§ 3 à´×Í¹ áÅÐ¡ÒÃ·íÒÊÑÒáºº Long Term 
à»�¹¡ÒÃ·íÒÊÑÒÅ�Ç§Ë¹�ÒÃÐÂÐÂÒÇà»�¹»� â´Â¨Ðà»�¹¡ÒÃ¡íÒË¹´»ÃÔÁÒ³¡ÒÃÊ�§ÁÍºã¹áµ�ÅÐª�Ç§ áÅÐµ¡Å§ÃÒ¤Ò ³ 
ÇÑ¹Ê�§ÁÍºâ´ÂÊ�Ç¹ÁÒ¡¨Ðãª�ÃÒ¤Òà©ÅÕèÂÃÒÂà´×Í¹¢Í§µÅÒ´Å�Ç§Ë¹�ÒÊÔ§¤â»Ã� 

¡ÒÃ¡íÒË¹´ÃÒ¤ÒÃÑº«×éÍ¢Í§¼Ù�Ê�§ÍÍ¡áµ�ÅÐÇÑ¹ ¹Í¡¨Ò¡¡íÒË¹´¨Ò¡¡ÒÃÊ�§ÁÍºÂÒ§µÒÁÊÑÒ 
µ�¹·Ø¹ã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃáÅ�Ç 
¼Ù�Ê�§ÍÍ¡ÂÑ§ãª�á¹Çâ¹�ÁÃÒ¤ÒÂÒ§ã¹µÅÒ´«×éÍ¢ÒÂÅ�Ç§Ë¹�Ò·Ñé§µÅÒ´Å�Ç§Ë¹�ÒÊÔ§¤â»Ã�µÅÒ´Å�Ç§Ë¹�Òà«ÕèÂ§äÎ� 
µÅÒ´Å�Ç§Ë¹�Òâµà¡ÕÂÇ 
Ê�Ç¹µÅÒ´ÊÔ¹¤�Òà¡ÉµÃÅ�Ç§Ë¹�ÒáË�§»ÃÐà·Èä·ÂÂÑ§äÁ�ÁÕ¼Åµ�ÍÃÒ¤ÒÂÒ§ÁÒ¡¹Ñ¡à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÕ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ·íÒÊÑÒ¹�ÍÂ 

 

ÊíÒËÃÑº»�¨¨ÑÂ·Õèãª�ã¹¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�ÃÒ¤ÒÂÒ§ÃÒÂÇÑ¹¹Ñé¹ ¨Ò¡§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ¡ÒÃ¾ÂÒ¡Ã³�ÃÒ¤ÒÂÒ§á¼�¹ÃÁ¤ÇÑ¹ªÑé¹ 
3 ª¹Ô´äÁ�ÍÑ´¡�Í¹ ¾ºÇ�Ò ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÍÑµÃÒ¢Í§ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ (ºÒ·/´ÍÅÅÒÃ�ÊËÃÑ°) 
ÁÕ¼Åµ�Í¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÒ¤ÒÂÒ§á¼�¹ÃÁ¤ÇÑ¹ªÑé¹ 3 ÁÒ¡·ÕèÊØ´ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂÂÒ§¾ÒÃÒã¹µÅÒ´âÅ¡¹Ñé¹ 
Ê�Ç¹ãË�¨Ð«×éÍ¢ÒÂáÅÐªíÒÃÐà§Ô¹¡Ñ¹´�ÇÂà§Ô¹Ê¡ØÅËÅÑ¡¢Í§âÅ¡ â´Âà©¾ÒÐ´ÍÅÅÒÃ�ÊËÃÑ° 
´Ñ§¹Ñé¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ÍÑµÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ Â�ÍÁÊ�§¼Å¡ÃÐ·ºµ�ÍÃÒ¤ÒÂÒ§¾ÒÃÒ´�ÇÂ ÃÍ§Å§ÁÒ¤×Í 
ÃÒ¤ÒÂÒ§¨Ò¡µÅÒ´Å�Ç§Ë¹�Ò «Öè§µÅÒ´Å�Ç§Ë¹�Ò·ÕèÁÕ¼Åµ�ÍÃÒ¤ÒÂÒ§ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¤×ÍÃÒ¤ÒµÅÒ´Å�Ç§Ë¹�ÒÊÔ§¤â»Ã� 
«Öè§à»�¹µÅÒ´Å�Ç§Ë¹�Ò·Õèà¡�Òá¡�·ÕèÊØ´ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂÂÒ§¼�Ò¹µÅÒ´Å�Ç§Ë¹�ÒáË�§¹Õé 
ÁÕÍÑµÃÒÊ�Ç¹¢Í§¡ÒÃÊ�§ÁÍº¨ÃÔ§ÁÒ¡¡Ç�ÒµÅÒ´Å�Ç§Ë¹�ÒÍ×è¹ áÅÐã¹¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂäÁ�µ�Í§¼�Ò¹à§Ô¹Ê¡ØÅ·�Í§¶Ôè¹ 
â´Âã¹¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂÂÒ§¼�Ò¹µÅÒ´¹Õé Ê�Ç¹ãË�¨Ð·íÒ¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂÂÒ§ RSS3 áÅÐ TSR20 ÃÍ§Å§ÁÒ¤×Í 
ÃÒ¤ÒÂÒ§µÅÒ´Å�Ç§Ë¹�Òà«ÕèÂ§äÎ� à¹×èÍ§¨Ò¡»ÃÐà·È¨Õ¹ à»�¹»ÃÐà·È·ÕèºÃÔâÀ¤ÂÒ§ÁÒ¡à»�¹ÍÑ¹´ÑºË¹Öè§¢Í§âÅ¡ 
áÅÐà»�¹»ÃÐà·È·Õèä·ÂÊ�§ÍÍ¡ÂÒ§¾ÒÃÒä»ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ´Ñ§¹Ñé¹ ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ÃÒ¤ÒÂÒ§ã¹µÅÒ´Å�Ç§Ë¹�Òà«ÕèÂ§äÎ� 

ภาพที่ 2 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ระหว่าง มีนาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 [ที่มา: ส�านักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช, ตลาดล่วงหน้า 

TOCOM (www.tocom.or.pj), ตลาดล่วงหหน้าเซี่ยงไฮ้ (www.shfe.cn), ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ (www.sgx.com) และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ประเทศไทย (www.afet.or.th)]
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ดัชนีชี้นำา GDP ปริมาณผลผลิตยาง  ปริมาณสต็อกยาง 

โดยปริมาณผลผลิตยางท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลต่อราคายางมาก

ที่สุด สำาหรับข้อมูลข่าวสารด้านราคายาง การวิเคราะห์

สถานการณ์ การคาดการณ์ราคายางรายวัน รายสัปดาห์ 

รวมถึงบทวิเคราะห์สถานการณ์และสถิติราคายางย้อน

หลัง สามารถดูข ้อมูลเ พ่ิมเติมได ้ ท่ี ศูนย ์วิ เคราะห ์

เศรษฐกิจยางพารา (www.rubberthaiforward.com)

  ดังนั้น ในช่วงท่ีการเพ่ิมข้ึนของปริมาณการใช้ยาง

น้อยกว่าการเพ่ิมขึ้นของปริมาณผลผลิตยางดังเช่นใน

ช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรจึงต้องมีการปรับตัวให้ทัน

ต ่อสภาวะปัจจุบัน โดยอาจนำาคำาถามพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจมาปรับใช้ในการทำาอาชีพยางพาราคือ จะผลิต

อะไร (What to produce?) จะผลิตอย่างไร (How to pro-

duce?) และจะผลิตเพ่ือใคร (To whom to produce?) 

เนื่องจากการจำาหน่ายสินค้ายางของเกษตรกรมีความ

หลากหลายทั้งในรูปนำ้ายาง ยางก้อนถ้วย ยางแผ่นดิบ  

หรือการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรเพ่ือผลิตเป็นยาง

แผ่นรมควัน ยางแผ่นผึ่งแห้ง หรือยางเครฟ จึงควรเลือก

การผลิตหรือเลือกจำาหน่ายในรูปแบบใดให้ตรงกับความ

ต้องการของผู้ใช้ยางในพ้ืนที่ โดยเลือกผลิตหรือจำาหน่าย

ผลผลิตที่เสียต้นทุนการผลิต ต้นทุนการดำาเนินการตำ่า

ที่สุด คือเมื่อคำานวณต้นทุนการผลิต ต้นทุนการดำาเนิน

การเมื่อนำาไปเปรียบเทียบกับราคาท่ีจะขายได้แล้วต้อง

สามารถประมาณกำาไรในการผลิตเบื้องต้นได้ และเมื่อ

ทำาการผลิตแล้วจะขายผลผลิตให้แก่ใคร ขายที่ไหน ขาย

ในราคาเท่าไร ที่มีค่าธรรมเนียมการตลาดน้อยที่สุด และ

ทำาให้มีส่วนเหลื่อมการตลาดหรือส่วนต่างของราคาที่

เกษตรกรได้รับกับราคารับซื้อของโรงงานแปรรูปยางน้อย

ที่สุด 

ภาพที่ 3 ราคายางโลก, ปริมาณการใช้ยางโลก, การผลิต และสต๊อกยางโลก (ที่มา: งานวิจัยแบบจ�าลองสัญญาเตือนภัยล่วงหน้าราคายาง และ IRSG)

        

ภาพที่ 4 ราคายางโลก กับดัชนี PMI ญี่ปุ่นและจีน (ที่มา: งานวิจัยแบบจ�าลองสัญญาเตือนภัยราคายางโลก, NBS of China  และ Market Economic)

  

¨Ö§ÁÕ¼Åµ�Í¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ÃÒ¤ÒÂÒ§á¼�¹ÃÁ¤ÇÑ¹ã¹»ÃÐà·Èä·Âàª�¹¡Ñ¹ ÊíÒËÃÑº 
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§ÃÒ¤ÒµÅÒ´Å�Ç§Ë¹�Òâµà¡ÕÂÇ ÁÕ¼Åµ�ÍÃÒ¤ÒÂÒ§¹�ÍÂ·ÕèÊØ´ à¹×èÍ§¨Ò¡ ã¹¡ÒÃ«×éÍ¢ÒÂÂÒ§¼�Ò¹µÅÒ´áË�§¹Õé 
Ê�Ç¹ãË�äÁ�ä´�Ê�§ÁÍº¨ÃÔ§ à»�¹ÅÑ¡É³Ðà¡ç§¡íÒäÃ ÊíÒËÃÑº»�¨¨ÑÂÍ×è¹æ ·ÕèÁÕ¼Åµ�ÍÃÒ¤ÒÂÒ§ ä´�á¡� ÃÒ¤Ò¹éíÒÁÑ¹´Ôº 
à¹×èÍ§¨Ò¡¹éíÒÁÑ¹à»�¹»�¨¨ÑÂ·ÕèÊíÒ¤ÑÁÒ¡·ÕèÁÑ¡¨Ð¢Öé¹Å§¤Çº¤Ù�ä»¡ÑºÃÒ¤ÒÂÒ§ ¶�ÒÃÒ¤Ò¹éíÒÁÑ¹ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇÊÙ§¢Öé¹ 
¡ÃÐ·ºµ�¹·Ø¹ÂÒ§ÊÑ§à¤ÃÒÐË�«Öè§à»�¹¼ÅÔµÀÑ³±�·Õèä´�ÁÒ¨Ò¡¹éíÒÁÑ¹ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇÊÙ§¢Öé¹´�ÇÂ 
¨Ö§Ê�§¼ÅºÇ¡µ�ÍÃÒ¤ÒÂÒ§¸ÃÃÁªÒµÔ·Õèà»�¹ÊÔ¹¤�Ò·´á·¹ áÅÐ´Ñª¹Õ´ÒÇ¹�â¨¹Ê� 
«Öè§¶×Íä´�Ç�Òà»�¹ÊÑÒ³º�§ºÍ¡¶Ö§¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨¢Í§¹Ñ¡Å§·Ø¹µ�ÍÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡  

ã¹»�¨¨ØºÑ¹ ¨Ò¡»�ËÒ·Ò§´�Ò¹¡ÒÃªÐÅÍµÑÇ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡ â´Âà©¾ÒÐàÈÃÉ°¡Ô¨¨Õ¹ áÅÐÊËÃÑ°Ï 
·ÕèÂÑ§¤§ªÐÅÍµÑÇÅ§ÍÂ�Ò§µ�Íà¹×èÍ§ â´Â GDP äµÃÁÒÊ 1/2559 ¢Í§¨Õ¹¢ÂÒÂµÑÇ Ã�ÍÂÅÐ 6.7 
«Öè§à»�¹ÍÑµÃÒ¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇµèíÒÊØ´ µÑé§áµ�äµÁÒÊ 2/2558 áÅÐ GDP ÊËÃÑ°Ï äµÃÁÒÊ 4/2558 ¢ÂÒÂµÑÇÃ�ÍÂ 
1.4 Å´Å§¨Ò¡äµÃÁÒÊ·Õè¼�Ò¹ÁÒ«Öè§¢ÂÒÂµÑÇÃ�ÍÂÅÐ 2.0 ÍÕ¡·Ñé§ÁÕ¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�Ç�Ò GDP äµÃÁÒÊ 1/2559 
¢Í§ÊËÃÑ°Ï ¨Ð¢ÂÒÂµÑÇà¾ÕÂ§Ã�ÍÂÅÐ 0.7 ¨Ò¡¡ÒÃªÐÅÍµÑÇàÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡´Ñ§¡Å�ÒÇ Ê�§¼ÅãË�¡ÒÃãª�ÂÒ§¢Í§âÅ¡Å´Å§ 
ÍÕ¡·Ñé§ »ÃÔÁÒ³ÂÒ§âÅ¡·Õèà¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹ ¡�ÍãË�à¡Ô´»ÃÔÁÒ³¼Å¼ÅÔµÊ�Ç¹à¡Ô¹ «Öè§»ÃÔÁÒ³¼Å¼ÅÔµÊ�Ç¹à¡Ô¹¹Õé 
·íÒãË�ÊµçÍ¡ÂÒ§âÅ¡»ÃÑºµÑÇÊÙ§¢Öé¹ â´Âã¹»� 2558 ÊµçÍ¡ÂÒ§âÅ¡ÍÂÙ�·ÕèÃÐ´Ñº 3,159,000 µÑ¹ 
¨Ò¡»�¨¨ÑÂ¡´´Ñ¹´Ñ§¡Å�ÒÇ¨Ö§Ê�§¼ÅãË�ÃÒ¤ÒÂÒ§»ÃÑºµÑÇÅ´Å§ 

 

 

¡ÒÃµÔ´µÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�ÃÒ¤ÒÂÒ§¨Ö§ÁÕ»�¨¨ÑÂËÅÒÂµÑÇ·Õè¨Ðµ�Í§µÔ´µÒÁ¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇâ´ÂÊÁèíÒàÊÁÍ 
à¾×èÍãª�à»�¹à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�·ÔÈ·Ò§ÃÒ¤ÒÂÒ§ â´Âã¹ÃÐÂÐÊÑé¹ (1 à´×Í¹) »�¨¨ÑÂ·Õè¤ÇÃµÔ´µÒÁÍÂ�Ò§ÊÁèíÒàÊÁÍ¤×Í 
´Ñª¹Õ¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃ½�ÒÂ¨Ñ´«×éÍ (Purchasing Managers Index : PMI) ¢Í§»ÃÐà·È¼Ù�ãª�ÂÒ§ à¹×èÍ§¨Ò¡´Ñª¹Õ PMI 
à»�¹µÑÇªÕéÇÑ´á¹Çâ¹�Á¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§»ÃÐà·ÈáÅÐà»�¹´Ñª¹ÕªÕé¹íÒGDP »ÃÔÁÒ³¼Å¼ÅÔµÂÒ§  »ÃÔÁÒ³ÊµçÍ¡ÂÒ§ 
â´Â»ÃÔÁÒ³¼Å¼ÅÔµÂÒ§·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ÁÕ¼Åµ�ÍÃÒ¤ÒÂÒ§ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ÊíÒËÃÑº¢�ÍÁÙÅ¢�ÒÇÊÒÃ´�Ò¹ÃÒ¤ÒÂÒ§ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� 
¡ÒÃ¤Ò´¡ÒÃ³�ÃÒ¤ÒÂÒ§ÃÒÂÇÑ¹ ÃÒÂÊÑ»´ÒË� ÃÇÁ¶Ö§º·ÇÔà¤ÃÒÐË�Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�áÅÐÊ¶ÔµÔÃÒ¤ÒÂÒ§Â�Í¹ËÅÑ§ 
ÊÒÁÒÃ¶´Ù¢�ÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁä´�·ÕèÈÙ¹Â�ÇÔà¤ÃÒÐË�àÈÃÉ°¡Ô¨ÂÒ§¾ÒÃÒ (www.rubberthaiforward.com) 

 

´Ñ§¹Ñé¹ ã¹ª�Ç§·Õè¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§»ÃÔÁÒ³¡ÒÃãª�ÂÒ§¹�ÍÂ¡Ç�Ò¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹¢Í§»ÃÔÁÒ³¼Å¼ÅÔµÂÒ§´Ñ§àª�¹ã¹ª�Ç§ 
2 � 3 »�·Õè¼�Ò¹ÁÒ à¡ÉµÃ¡Ã¨Ö§µ�Í§ÁÕ¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇãË�·Ñ¹µ�ÍÊÀÒÇÐ»�¨¨ØºÑ¹ 
â´ÂÍÒ¨¹íÒ¤íÒ¶ÒÁ¾×é¹°Ò¹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ÁÒ»ÃÑºãª�ã¹¡ÒÃ·íÒÍÒªÕ¾ÂÒ§¾ÒÃÒ¤×Í ¨Ð¼ÅÔµÍÐäÃ (What to produce?) 
¨Ð¼ÅÔµÍÂ�Ò§äÃ (How to produce?) áÅÐ¨Ð¼ÅÔµà¾×èÍã¤Ã (To whom to produce?) 
à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃ¨íÒË¹�ÒÂÊÔ¹¤�ÒÂÒ§¢Í§à¡ÉµÃ¡ÃÁÕ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ·Ñé§ã¹ÃÙ»¹éíÒÂÒ§ ÂÒ§¡�Í¹¶�ÇÂ ÂÒ§á¼�¹´Ôº  
ËÃ×Í¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ�Áà»�¹Ê¶ÒºÑ¹à¡ÉµÃ¡Ãà¾×èÍ¼ÅÔµà»�¹ÂÒ§á¼�¹ÃÁ¤ÇÑ¹ ÂÒ§á¼�¹¼Öè§áË�§ ËÃ×ÍÂÒ§à¤Ã¿ 
¨Ö§¤ÇÃàÅ×Í¡¡ÒÃ¼ÅÔµËÃ×ÍàÅ×Í¡¨íÒË¹�ÒÂã¹ÃÙ»áººã´ãË�µÃ§¡Ñº¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃ¢Í§¼Ù�ãª�ÂÒ§ã¹¾×é¹·Õè 
â´ÂàÅ×Í¡¼ÅÔµËÃ×Í¨íÒË¹�ÒÂ¼Å¼ÅÔµ·ÕèàÊÕÂµ�¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔµ µ�¹·Ø¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃµèíÒ·ÕèÊØ´ ¤×ÍàÁ×èÍ¤íÒ¹Ç³µ�¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔµ 
µ�¹·Ø¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃàÁ×èÍ¹íÒä»à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÑºÃÒ¤Ò·Õè¨Ð¢ÒÂä´�áÅ�Çµ�Í§ÊÒÁÒÃ¶»ÃÐÁÒ³¡íÒäÃã¹¡ÒÃ¼ÅÔµàº×éÍ§µ�¹ä´� 
áÅÐàÁ×èÍ·íÒ¡ÒÃ¼ÅÔµáÅ�Ç¨Ð¢ÒÂ¼Å¼ÅÔµãË�á¡�ã¤Ã ¢ÒÂ·ÕèäË¹ ¢ÒÂã¹ÃÒ¤Òà·�ÒäÃ ·ÕèÁÕ¤�Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¡ÒÃµÅÒ´¹�ÍÂ·ÕèÊØ´ 
áÅÐ·íÒãË�ÁÕÊ�Ç¹àËÅ×èÍÁ¡ÒÃµÅÒ´ËÃ×ÍÊ�Ç¹µ�Ò§¢Í§ÃÒ¤Ò·Õèà¡ÉµÃ¡Ãä´�ÃÑº¡ÑºÃÒ¤ÒÃÑº«×éÍ¢Í§âÃ§§Ò¹á»ÃÃÙ»ÂÒ§¹�ÍÂ·ÕèÊØ´  
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1. โรงงานผู้ผลิตยางล้อไม่รับซื้อ
2. ได้ยางคุณภาพตำ่า
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3. ไม่ทำาให้เครื่องจักรเสียหาย
4. ไม่กระทบต่อหน้ากรีดยาง
5. ไม่กระทบต่อสุขภาพ
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✘ ✔

ใช้กรดซัลฟิวริกในการท�ายางก้อนถ้วย

ซัลฟิวริก ฟอร์มิก
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ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา  สถาบันวิจัยยาง  การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกพืชในกระถางยางล้อรถยนต์ที่ใช้แล้ว: 
ความกังวลของผู้บริโภคต่อสารพิษ
ที่มีอยู่ในตัวยางล้อ

 ปัจจุบันนิยมปลูกพืชกินได้ เช่น ผัก พริก มะนาว 

ฯลฯ  ในกระถางซึ่งได้มาจากวัสดุต่างๆ  นับว่าเป็นทาง

เลือกหนึ่งสำาหรับคนท่ีมีพ้ืนท่ีจำากัด หรือพ้ืนท่ีน้ันมีสภาพ

ดินไม่เหมาะสมสำาหรับการปลูกพืช     สำาหรับการใช้วัสดุ

เป็นกระถาง อาจเป็นพวก กระสอบ ถุงปุ๋ย ภาชนะเก่า ๆ 

เช่น กะละมัง ตะกร้า หม้อ ชาม  หรือแม้นกระทั่งยางล้อ

รถยนต์เก่าที่ใช้แล้ว ในประเด็นของยางล้อรถยนต์ท่ีนำา

มาใช้เป็นกระถาง  นอกจากมีความทนทาน สามารถ

ประดิษฐ์หรือออกแบบให้ความสวยงามแล้ว ยังเป็นการ

ช่วยนำาของแเก่าที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ แทนท่ีจะ

ปล่อยทิ้งไว้เป็นขยะที่ไร้มูลค่า อย่างไรก็ตาม   ผู้บริโภคก็

ยังมีความกังวลกับความปลอดภัยของอาหารและสาร

พิษบางอย่างที่อาจตกค้างในยางล้อท่ีนำามาใช้เป็น

กระถาง เช่น พวกโลหะหนัก  หรือสารฟูแรน ซึ่งเป็นสาร

ก่อมะเร็ง ถึงแม้ว่าจะมีคำาแนะนำาให้ใช้วิธีง่ายๆโดยใช ้

พลาสติกคลุมด้านในของยางล้อ  แล้วค่อยใส่ดินลงไป 

เพื่อช่วยคลายความกังวลลงได้บ้าง 

 ข้อสงสัยว่า  การปลูกพืชกินได้ในกระถางยางล้อ

รถยนต์  พืชอาจจะดูดสารพิษจากยางล้อเข้าไปสะสมใน

ส่วนต่างๆของพืช    ปัจจุบันยังไม่มีผลการวิเคราะห์ผล

ตกค้างโดยตรงในพืชที่ปลูกในยางล้อรถยนต์  รวมท้ังใน

ดินและนำ้า  บทความนี้จึงขอนำาเสนอข้อมูลหลายๆ ด้าน

เพ่ือใช้ประกอบในการพิจารณาความเป็นพิษของยางล้อ

รถยนต์หรือไม่ดังนี้   

 นางณพรัตน ์  วิชิตชลชัย ผู ้อำานวยการกลุ ่ม

อุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง ได้ให้ความเห็นว่า  

ขณะน้ียังไม่มีรายงานเรื่องนี้  แต่ถ้าดูจากสารเคมีที่ใช้ 

ตัวที่น่าจะเป็นพิษมีน้อยมาก  ไม่น่าจะมีผลต่อการสะสม

ในพืช  อีกอย่างกระถางที่เป็นยางล้อไม่ใช่ภาชนะปิด การ

สะสมย่ิงมีน้อยลง   ในการผลิตยางล้อรถยนต์ มีการใช้

สารเคมี ได้แก่ สารเคมีในกลุ่ม โพลิไซคลิก อโรมาติก 

ไฮโดรคาร์บอน (Polycyclic aromatic hydrocarbon) 

ได้แก่ ฟีนันทรีน (Phenanthrene) ฟลูออรีน (Fluorine) 

และไพรีน  (Pyrene) เป็นต้น  สารเคมีอีกกลุ่มหนึ่ง เป็น

พวกโลหะหนัก (Heavy metals) ได้แก่ ทองแดง (cop-

per, Cu) แคดเมียม (cadmium, Cd)  ตะกั่ว (lead, Pb) 

และสังกะสี (Zinc, Zn) เป็นต้น   แต่เมื่อผ่านขบวนการ

ผลิต มีการทำาให้ยางคงรูป  สารเหล่านี้จะเปลี่ยนรูปหรือ

โครงสร้างไป  ทำาให้มีอันตรายน้อยลงมาก และมีค่าตำ่า

กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ว่าไม่เป็นอันตรายต่อคน  

ประกอบกับการปลูกพืชในยางล้อรถยนต์  มีการเจาะรู

เพื่อระบายนำ้า  จึงทำาให้สารพิษที่ตกค้างมีการถ่ายเทออก

ไป  

 อีกความคิดเห็นหนึ่งที่จะช่วยคลายความกังวล

ของผู้บริโภคก็คือ สำานักงานเลขานุการโครงการฉลาก

เขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  สำานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มีข้อกำาหนดฉลากเขียวสำาหรับ

ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ (Tyre)  “ฉลากเขียว” คือ ฉลากที่

ให ้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนำามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ท่ี
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ภาพท่ี 1 โครงการปลูกผักในกระถางยางล้อรถยนต์ (ภาพจาก นายกัมพล  ไชยนันท์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อ.เชียงแสน จ. 

เชียงราย)
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ภาพที่ 2 การปลูกต้นหอมในกระถางยางล้อรถยนต์

ภาพที่ 3 การปลูกมะนาวในวงล้อยางรถยนต์แทนการใช้ท่อบ่อซีเมนต์ (ภาพจาก http://www.dailynews.co.th/agriculture/30408
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ทำาหน้าท่ีอย่างเดียวกัน ดังน้ัน ในการผลิตยางล้อรถยนต์

จึงมีการควบคุมมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน 

 นอกจากนี้ มีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ของการใช้ยางล้อรถยนต์เพ่ือทำาแนวป้องกันการกัดเซาะ

ชายฝั่ง โดย รศ.อรวรรณ ศิริรัตน์พิรินพ จากสถาบันสภาพ

แวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รายงานความเป็น

พิษต่อสิ่งแวดล้อม (สวล.) จากยางล้อรถยนต์ว่า ความ

เค็ม ความเป ็นกรด-ด ่าง คือ ป ัจจัยท่ีมีผลต่อการ

ชะละลายที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีของยางรถยนต์ 

เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของพวกโลหะหนักใน

นำ้าทะเลและตะกอนดิน พบ แคดเมียม 0.59-1.42 ppm 

(มาตรฐาน <=5 ppm)  ตะก่ัว 0.001-0.005 ppm 

(มาตรฐาน <=8 ppm) ทองแดง  0.002-0.005 ppm 

(มาตรฐาน <=8.5 ppm) และสังกะสี 0.012-0.016 ppm 

(มาตรฐาน <=50 ppm) และจากการวิเคราะห์ปริมาณ

โละหนักที่อนุญาตให้มีในเน้ือหอยฝาเดียวท่ีเกาะบนยาง

รถยนต์ มีปริมาณแคดเมียม 0.018-0.034 ppm  และ

โลหะอื่นมีน้อยมากจนตรวจไม่พบ (มาตรฐาน แคดเมียม  

2.0 ppm และตะกั่ว 1.0 ppm) และในปลาก็พบน้อยมาก  

และผลการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบการละลายออก

ของโลหะหนักจากยางรถยนต์ในห้องปฏิบัติการ  พบว่า 

มีเพียงสังกะสีละลายออกมา 0.000-0.005 ppm ซึ่ง

ปริมาณสังกะสีท่ีได้จากการวิเคราะห์มีปริมาณตำา่กว่า

มาตรฐานของคุณภาพนำ้าปะปาที่ยอมให้มีสังกะสีได้

สูงสุด 3.0 ppm  

 ดังนั้น การปลูกพืชกินได้ ไม่ว่าจะเป็น ผัก พริก 

มะนาว หรือพืชกินได้ชนิดอื่นๆในกระถางยางล้อรถยนต์

จึงปลอดภัย  เน่ืองจากการปลูกพืชโดยใส่วัสดุปลูกหรือ

ดินในกระถางไม่ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เค็ม และเป็น

กรด-ด่างสูง ในกรณีข้อสงสัยหากปลูกนานๆ หลายๆ ปี ที่

ยางล้อเริ่มผุกร่อน กลัวว่าสารเคมีตกค้างซึมออกมา และ

มีผลกระทบมากขึ้น   ซึ่งข้อเท็จจริงนี้ คือ กระถางยางล้อ

รถยนต์โดนแสงเฉพาะด้านนอก  ดังนั้น การผุกร่อนด้าน

ในกระถางย่อมน้อยกว่าด้านนอกท่ีโดนแสง และตัว

ภาพที่ 4 การน�ายางล้อรถยนต์ไปท�าแนวป้องกันตลิ่งหรือชายฝั่ง (ภาพจาก http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11873223/

E11873223.html)
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กระถางรถยนต์ไม่ได้สัมผัสกับพืชโดยตรง  นอกจากนี้ ใน

กรณีของสังกะสี หากปริมาณไม่มากพอจนเกิดอาการ

เป็นพิษ ถือว่าเป็นธาตุอาหารรองที่พืชจำาเป็นต้องใช้ใน

การเจริญเติบโต  จากข้อมูลเหล่าน้ีคงพอจะทำาให้เชื่อถือ

ได้ว่าการปลูกพืชกินได้ในกระถางยางล้อรถยนต์ ไม่มีผล

ทำาให้เกิดการสะสมสารพิษในพืช อย่างไรก็ตาม เพื่อการ

ยืนยันผล ควรมีผลการวิเคราะห์สารตกค้างในพืชและดิน

ปลูก ก่อนและหลังการปลูกพืชในกระถางยางล้อรถยนต์

และวิเคราะห์ร ่วมด้วย ถึงแม้ว ่าจะยังไม่มีการเก็บ

ตัวอย่างพืช ดิน และนำ้า ท่ีผ่านกระถางล้อรถยนต์ไป

วิเคราะห์สารตกค้างก็ตาม  แต่เมื่อใช้ข้อเท็จจริงหรือผล

งานวิจัยมาสนับสนุน ก็น่าจะเบาใจไปได้ส่วนหนึ่ง
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