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บทความ

การจัดท�าค่ามาตรฐานส�าหรับการแปลผลดินและพืชใน
ยางพาราพันธุ์ RRIM 600 ระยะก่อนเปิดกรีด

การศึกษาระบบกรีดที่เหมาะสมกับยางพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 
251 ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
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ยกระดับคุณภาพยางแผ่นรมควันไทยก้าวสู่มาตรฐาน GMP

ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค
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บทบรรณาธิการ

  ในการประกอบอาชีพท�าสวนยาง รัฐบาลท่ีผ่าน

มาได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมตัวกันจัดตั้ง

เป็นสหกรณ์กองทุนสวนยางมาตั้งแต่ปี 2537  มีจ�านวน

ทั้งสิ้น 637 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันด�าเนินการได้เพียงไม่

เกินร้อยละ 50 ท่ีเหลือปิดกิจการ เน่ืองจากไม่สามารถ

ด�าเนินงานในเชิงธุรกิจได้ ส่วนโรงงานยางแผ่นรมควันท่ี

เหลืออยู่และยังคงด�าเนินการในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยัง

ผลิตยางคุณภาพไม่สม�่าเสมอ หรือผลิตยางท่ีมีคุณภาพ

ต�่ากว่ายางแผ่นรมควันชั้น 3 มากกว่าร้อยละ 40 สาเหตุที่

เป็นเช่นนี้เน่ืองจากขาดระบบการจัดการที่ดี ขาดความรู้

ทางวิชาการ และไม่ได้รับการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมอย่าง

แท้จริง

 จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เข้า

มามีบทบาทในการจัดท�าระบบควบคุมคุณภาพยางแผ่น

รมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางท่ีมีศักยภาพและ

ความพร้อม เพ่ือให้สามารถก้าวสู ่มาตรฐาน GMP 

(Good Manufacturing Practice) โดยในปี 2559 มี

สหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดตรัง จ�านวน 5 แห่ง 

สามารถผลิตยางแผ่นรมควันชนิด Premium grade ได้

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 สามารถจ�าหน่ายได้ในราคาท่ีสูง

กว่าราคาประกาศของส�านักงานตลาดกลางยางพารา

สงขลา 3-7 บาทต่อกิโลกรัม

 จากตัวอย่างความส�าเร็จของสหกรณ์กองทุนสวน

ยางทั้งห้าแห่งของจังหวัดตรัง จึงน่าจะเห็นลู่ทางในการ

พัฒนาและส่งสริมการผลิตยางแผ่นรมควันของสหกรณ์

กองทุนสวนยางแห่งอื่นๆในการท่ีจะก้าวสู ่มาตรฐาน 

GMP ต่อไปในภายภาคหน้า โดยในปี 2560 ฝ่ายวิจัย

และพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. มีนโยบายส่งเสริมโรง

รมควันของสถาบันเกษตรกรในจังหวัดต่างๆให้เข ้า

มาตรฐาน GMP เพิ่มขึ้น รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 โรง ซึ่ง

คาดว่าสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการจ�าหน่ายยางที่ได้

รับมาตรฐาน GMP เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3 บาท นอกจากนี้ 

กยท. ยังมีแนวทางสนับสนุนกลุ ่มเกษตรกรเข้าร ่วม

โครงการยางพาราประชารัฐ น�ายางท่ีผ่านมาตรฐาน 

GMP ไปขายในตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Re-

gional Rubber Marget, RRM) เป็นการช่วยหาตลาด

รองรับให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

 ส�าหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางหรือโรงรมควันโรง

อื่นๆที่ยังไม่ได้อยู่ในโครงการที่จะได้รับการส่งเสริมจาก

ทางภาครัฐ ก็ควรท่ีจะมีความกระตือรือล้นที่จะปรับปรุง

ตัวเองและพร้อมเสมอที่จะเข้าสู่มาตรการรับรองการผลิต

ยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP ของ กยท. ทั้งนี้

เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ไพรัตน์  ทรงพานิช

บรรณาธิการ

เจ้าของ: สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
บรรณาธิการบริหาร: นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยยาง 
บรรณาธิการ: นายไพรัตน์ ทรงพานิช 
กองบรรณาธิการ: ดร.กฤษดา สังข์สิงห์, ดร.นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์, นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล, 
นางอารมณ์ โรจน์สุจิตร, นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์, ดร. ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์
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 ข้ึนชื่อว่ายางไทยเป็นยางท่ีมีคุณภาพดีที่สุดในโลก 

ในมุมมองของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แล้ว ยังคงต้องการยางท่ี

มีสมบัติคงที่ในกระบวนการผลิต ความสม�่าเสมอของเนื้อ

ยางในการน�าไปบดผสมกับสารเคมีเ พ่ือขึ้นรูปเป ็น

ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ ถึงแม้ว่า

ประเทศไทยเป็นผู ้ผลิตยางแท่งมากท่ีสุด เมื่อเปรียบ

เทียบกับยางชนิดอื่น ๆ แต่ในเรื่องคุณภาพของยางใน

การน�าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ยางแผ่นรมควันย่อม

เป็นยางที่มีสมบัติทางกายภาพดีท่ีสุดโดยเฉพาะแผ่น

ยางที่มาจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีได้มีการ

รวบรวมน�้ายางสดจากสมาชิกน�ามาผลิตในคราว

เดียวกัน จากการท่ียางธรรมชาติในปัจจุบันมีราคาค่อน

ข้างผันผวน ท�าให้โอกาสการแข่งขันเชิงธุรกิจท�าได้ยาก

แม้ว่าบริษัทเอกชนผู้ผลิตยางแผ่นรมควันส่วนใหญ่จะรับ

ซื้อยางแผ่นดิบครั้งละปริมาณมาก ๆ น�ามารมควันซึ่งมี

โอกาสมากกว่าสถาบันเกษตรกรมากมายนัก ในเรื่อง

ความหลากหลายความไม่สม�่าเสมอของเน้ือยางและ

คุณภาพท่ีผลิตค่อนข้างแปรปรวน กระบวนการจัดการ

แปรรูปเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพจึงท�าได้ยาก การ

พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตยาง

แผ่นรมควันให้ท�ายางที่มีคุณภาพคงที่ ทุก ๆ ครั้งที่ผลิต มี

มาตรฐานและสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์รองรับ สร้างความ

น่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ยางจะเป็นโอกาส

ให้สถาบันเกษตรกรได้มีการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพที่

ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าเพ่ิม มีต้นทุนการผลิตต�่าลง ลด

ระยะเวลาในกระบวนการผลิต มีระบบการจัดการของ

เสียและมลภาวะที่เกิดขึ้น

มาตรฐาน GMP
 GMP หรือ Good Manufacturing Practice คือ

กระบวนการปฏิบัติท่ีดีและเหมาะสมโดยใช้หลักการ

ปฏิบัติเพ่ือให้ได้สินค้าท่ีมีคุณภาพดี สถาบันวิจัยยาง 

กรมวิชาการเกษตร (เดิม) ในขณะนั้น ได้ริเริ่มด�าเนินการ

ท�ามาตรฐาน GMP ด้วยการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน

ตั้งแต่ปี 2555 เน้นระบบการจัดการที่สามารถทดสอบได้

ทุกขั้นตอน ความเป็นระเบียบในการปฏิบัติงานท่ีง่ายต่อ

การตรวจสอบ การผลิตท่ีเน้นการจัดการอย่างเป็นระบบ 

ได้แผ่นยางท่ีมีคุณภาพสม�่าเสมอทุกแผ่นในก้อนยาง

แต่ละก้อน สามารถผลิตยางอัดก้อนที่ได้มาตรฐาน สร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้ยางในระดับอาเซียน มาตรฐาน 

GMP ยางแผ่นรมควันจึงได้ถูกยกระดับเป็นมาตรฐาน

สินค้าเกษตรที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ในปี 2556 เป็นระบบ GMP ด้าน

ยางพาราฉบับแรกที่ถูกประกาศใช้ และเป็นพืชชนิดเดียว

ที่กินไม่ได้มาจัดเป็นระบบการควบคุมคุณภาพจนท�าให้

ทั่วโลกรู ้จัก ซึ่งต่างกับระบบ ISO ที่เน้นกระบวนการ

บริหารโดยผ่านระบบเอกสารท่ีสามารถตรวจสอบได้ แต่

ไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดคุณภาพยางที่ผลิตเพ่ือสร้าง

ความเชื่อมั่นในเรื่องความสม�่าเสมอของเนื้อยางให้กับผู้

ซื้อ 

 การยกระดับคุณภาพยางแผ่นรมควันของสหกรณ์

กองทุนสวนยางนับว่าเป็นก้าวแรกแห่งวงการยางไทยท่ี

สามารถก้าวสู่ความเป็นผู้น�าการผลิตยางได้อย่างเต็ม

ความภาคภูมิ เป็นการยกระดับให้กับสหกรณ์กองทุน

สวนยางท่ีได้ด�าเนินการผลิตมาตั้งแต่ปี 2537 รวม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย
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จ�านวนทั้งสิ้น 637 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันด�าเนินการได้

เพียงไม่เกินร้อยละ 50 ท่ีเหลือปิดกิจการเนื่องจากไม่

สามารถด�าเนินงานในเชิงธุรกิจได้ โอกาสการแข่งขัน

น้อย ต้นทุนการผลิตสูง ส่วนโรงงานยางแผ่นรมควันท่ี

ด�าเนินการในปัจจุบันส่วนใหญ่ผลิตยางคุณภาพไม่

สม�่าเสมอ มีทั้งยางแผ่นรมควัน (RSS) ชั้น 3, RSS 4, 

RSS 5 ยางฟอง และยางคัตติ้ง หากมองในภาพรวมเป็น

ยางที่มีคุณภาพต�่ากว่า RSS 3 มากกว่าร้อยละ 40 

ปัญหาเกิดจากการขาดระบบการจัดการท่ีดี ขาดความรู้

ทางด้านวิชาการ และการส่งเสริมท่ีเป็นรูปธรรมอย่าง

แท้จริง

การท�ามาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควัน
 ในปี 2559 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดท�าระบบควบคุม

คุณภาพยางแผ่นรมควันของสหกรณ์กองทุนสวนยางท่ีมี

ความพร้อมและมีศักยภาพในจังหวัดตรัง จนสามารถ

ก้าวสู่มาตรฐาน GMP จ�านวนท้ังสิ้น 5 แห่งคือ สหกรณ์

กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จ�ากัด, สหกรณ์กองทุนสวนยาง

วังคีรี จ�ากัด,    สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว   จ�ากัด, 

สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ�ากัด และสหกรณ์

กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จ�ากัด ท้ังห้าแห่งนี้มี

ศักยภาพในการผลิตยางแผ่นรมควันชนิด premium 

grade ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 สามารถจ�าหน่ายได้ใน

ราคาที่สูงกว ่าราคาประกาศส�านักงานตลาดกลาง

ยางพาราสงขลา 3 – 7 บาท/กิโลกรัม จากเดิมที่จ�าหน่าย

ในตลาดท้องถิ่นจะถูกกดราคากิโลกรัมละ 1.50 บาท  ซึ่ง

กระบวนการท�ามาตรฐาน GMP โดย กยท. นั้นมุ่งหวังให้

ยางท่ีผลิตได้มีคุณภาพสูง มีสมบัติทางกายภาพของยาง

คงที่ มีความสม�่าเสมอ เน้นการน�ายางที่ได้คุณภาพ

มาตรฐานไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเพ่ิมมูลค่าหรืองาน

ทางวิศวกรรม เช่น ยางรองคอสะพาน ยางล้อเครื่องบิน 

ยางล้อรถยนต์ ยางในรถจักรยานยนต์ ล้อรถโฟล์คลิฟท์ 

ยางปูพ้ืนสนามกีฬา รองเท้าแตะ รองเท้ากีฬา เป็นต้น 

โดยมีก�าลังการผลิตเฉลี่ยโรงละ 150 ตัน/เดือน รวม 5 

แห่งไม่น้อยกว่า 800 ตัน/เดือน มาตรฐาน GMP จะให้

ความส�าคัญของน�้ายางสดตั้งแต่อยู่ในสวนยาง โดย

แนะน�าให้ใช้สารรักษาสภาพตามความจ�าเป็นและ

เหมาะสม มีระบบการรวบรวมน�้ายางสดท่ีสะอาดจาก

สวนมายังโรงงานผลิต การทดสอบความสดของน�้ายาง

เมื่อมาถึงโรงงานเพ่ือสร้างความมั่นใจคุณภาพของยาง

แผ่นท่ีผลิตได้  ใช้ตัวกรองน�้ายางสดตามมาตรฐานท่ี

ก�าหนดซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีส�าคัญ การหาปริมาณเน้ือ

ยางแห้งตามมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ การรวบรวมน�้า

ยางสดก่อนปล่อยลงตะกงท�าแผ่น การหาปริมาณเน้ือ

ยางแห้งรวมอีกครั้งเพ่ือจะได้คุณภาพของยางสม�่าเสมอ

ทุกครั้งท่ีผลิต การเจือจางน�้าและการผสมน�้ากรดตาม

สูตรที่ระบุ การปาดฟอง การเสียบแผ่นและระยะเวลา

การจับตัวยาง เทคนิคการรีด ล้าง และการตากยาง ให้

เป็นไปตามระบบควบคุมคุณภาพการผลิตยางดิบทุกขั้น

ตอน 

 ในส่วนระบบการผลิตยางแผ่นรมควัน จะต้องคัด-

สรรไม้ราวไม้ไผ่รวกที่ได้ขนาด ปราศจากเสี้ยน ไม่มีรอย

แตก หรือคราบเขม่าด�า ใช้รถตากยางที่สะอาดไม่มีคราบ

เขม่าด�าเกาะ และต้องสางยางแผ่นดิบก่อนเข้ารมควัน

เพ่ือไม่ให้ผิวยางสัมผัสกันซึ่งเป็นสาเหตุให้ยางสุกช้าและ

เกิดรอยต�าหนิ การก�าหนดปริมาณไม้ฟืนและชนิดของไม้

ฟืนในการรมยางแต่ละครั้งเพ่ือใช้ในการควบคุมควัน

และความร้อน วิธีการรมควันด้วยการควบคุมอุณหภูมิ

และระยะเวลาที่เหมาะสม การควบคุมระบบเตาให้ความ

ร้อน การน�ายางออกจากห้องรมควัน การคัดชั้นและจัด

ชั้นยาง การจัดเก็บตลอดจนการขนส่งตามระบบควบคุม

คุณภาพ

 ส�าหรับสถานท่ีประกอบการเป็นข้อก�าหนดหน่ึงใน

ระบบ GMP ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนการด�าเนิน

การโดยเฉพาะบ่อรับน�้ายางควรมี 2 บ่อ ส�าหรับใช้รับน�้า

ยางที่มีความเสี่ยงต่อการผลิตและจะต้องใช้สลับกันตาม

ช่วงเวลาของน�้ายางสดที่เข้าสู่โรงงาน ในส่วนการผลิตจะ

ต้องมีคูระบายน�้าล้อมรอบบริเวณท่ีมีการใช้น�้าหรือตะกง

จับตัวยางและท�าให้การไหลของน�้าทิ้งไม่เกิดการขังตาม

คูระบายน�้า ยกตะกงจับตัวยางให้อยู่ในระดับพอเหมาะ

สะดวกต่อการปฏิบัติงาน มีบ่อล้างยางท่ีมีประสิทธิภาพ  

มีห้องเก็บสารเคมีและบริเวณเก็บวัสดุ อุปกรณ์แยกเป็น

สัดส่วน ท่ีพักของคนงานจะต้องแยกออกจากส่วนการ

ผลิตไม่ให้ปะปนกัน มีระบบการให้ความร้อนของห้องรม

ควันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียที่ไม่ก่อ
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ภาพที่ 1 กรองน�้ายางสด ภาพที่ 2 สุ่มตัวอย่างหาปริมาณเนื้อยางแห้ง

ภาพที่ 3 รวบรวมน�้ายางในบ่อรวมน�้ายางสด  ภาพที่ 4 ถ่ายน�้ายางลงตะกงจับตัวยางตามสูตรที่ระบุ

ภาพที่ 5 ปาดฟองและปล่อยให้ยางจับตัว ภาพที่ 6 ยางที่จับตัวแล้วเตรียมรีด

ภาพที่ 7 เรียงยางก่อนรีดแผ่น    ภาพที่ 8 รีดยาง
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ผลิตภัณฑ์ มีป้ายชี้บ่งในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน มีตู้ยาและ

เครื่องดับเพลิงส�าหรับกรณีฉุกเฉิน

 ส่วนกระบวนการคัดชั้นยางและจัดชั้นเป็นไปตาม

มาตรฐาน The Green Book ซึ่งในการผลิตยางแผ่นรม

ควันตามมาตรฐาน GMP นี้ แผ่นยางที่ผลิตได้จะมีขนาด

และน�้าหนักเท่ากันทุกแผ่น การคัดติ้งรอยต�าหนิที่ปรากฏ

บนแผ่นยางน้อยมากเนื่องจากเป็นยางท่ีมีคุณภาพดี

เยี่ยมเกือบทั้งหมด  

 การจัดเก็บจะต้องมีผ้าใบรองรับบริเวณพ้ืนเพ่ือ

ป้องกันความชื้น และคลุมกองยางให้มิดชิดในระหว่าง

การจัดเก็บและขนส่ง 

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
ได้อะไรจาก GMP

 นับตั้งแต่ท่ีสหกรณ์กองทุนสวนยางได้ด�าเนินการ

ผลิตยางแผ่นรมควันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 22 ปี ท�าให้

 ภาพที่ 9 ยางที่ผ่านการรีด จากนั้นสางยางเพื่อป้องกันแผ่นยางติดกัน ภาพที่ 10 ยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP

ให ้ เ กิดมลภาวะต ่อชุมชนและสิ่ งแวดล ้อม ระบบ

สุขาภิบาลที่มีความสะอาดและปลอดภัย

 ด้านบุคลากร จะต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าอย่าง

เคร่งครัด มีความเข้าใจระบบควบคุมคุณภาพ คนงานท่ี

ปฏิบัติในส่วนการผลิตจะต้องสวมใส่ชุดป้องกันน�้ากรด

หรือสารตกค้างจากยางท่ีอาจส่งผลกระทบโดยตรงได้ 

สวมเสื้อท่ีไม่มีกระเป๋า ไม่ให้มีสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาใน

ส่วนบริเวณโรงงาน มีหมวกคลุมผมหรือหมวกนิรภัยสวม

ใส่เพื่อป้องกันเส้นผมหรือสิ่งปนเปื้อนติดในแผ่นยาง 

 ด้านวัสดุ อุปกรณ์การผลิต จะต้องพร้อมใช้งาน

และมีปริมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน มีระบบการจัด

เก็บที่เป็นระเบียบ หยิบใช้ได้ง่าย มีวิธีการป้องกันการ

หยิบอุปกรณ์ออกจากตู้จัดเก็บ เช่น กรรไกร หรืออุปกรณ์

จ�าเป็นอย่างอื่นเพ่ือป้องกันการสูญหาย หากพบในกอง

ยางถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้

ซื้อและสร้างความเสียหายต่อกระบวนการแปรรูปเป็น
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สภาพภายในโรงงานรก สกปรก ไม่เป็นระเบียบ ที่พัก

อาศัยคนงานอยู่ในโรงงานผลิต น�้าใช้ไม่สะอาด พ้ืนสึก

กร่อน พบคราบจารบีเลอะเทอะบริเวณจักรรีดยาง ดอก

จักรสึก ลายดอกไม่ชัดเจน น�้าท่วมขัง น�้าใช้ในการผลิต

ไม่สะอาด วิธีการหาปริมาณเนื้อยางแห้งที่ผิดพลาด

ท�าให้น�้าหนักยางขาด คนงานอาศัยความช�านาญในการ

ปฏิบัติงานที่บอกต่อ ๆ กันมาโดยไม่ได้ใช้หลักวิชาการ  

ใช้น�้ากรดเกินกว่าอัตราค�าแนะน�า ใช้แอมโมเนียในการ

รักษาสภาพน�้ายางสดมากเกินความจ�าเป็น  สูญเสีย

พลังงานในการรีดยางเน่ืองจากใช้กรดในการจับตัวยาง

มากเกินไป เน้ือยางแข็ง ขนาดและความหนา-บางของ

แผ่นไม่สม�่าเสมอ ห้องรมควันและเตารมควันไม่มี

ประสิทธิภาพ มีการสูญเสียควันและความร้อนท�าให้สิ้น

เปลืองไม้ฟืน ใช้ระยะเวลาในการรมควันนาน ระบบ

บ�าบัดน�้าเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันการท�ามาตรฐาน 

GMP จึงเป็นระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตยางแผ่น

รมควันให้ได้มาตรฐาน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ลดปริมาณการใช้สารเคมี ลดมลภาวะท่ีเกิดขึ้น ลด

พลังงานท่ีใช้ ลดปริมาณไม้ฟืน  ได้ยางท่ีมีคุณภาพดีมี

ความสม�่าเสมอ จ�าหน่ายได้ในราคา premium grade มี

ตลาดภายในประเทศรองรับ มีการจัดการท่ีเป็นระบบ

และสร้างความมีระเบียบวินัยให้กับองค์กร

สมบัติยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 
ที่ลูกค้าต้องการ

 สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ของยางท่ีลูกค้าต้องการ

มากที่สุดคือความสม�่าเสมอและคงที่ทุกครั้งที่ผลิต ท�าให้

กระบวนการแปรรูปง่าย ลดค่าใช้จ่าย และลดการสูญ

เสีย โดยสมบัติท่ีมีความส�าคัญเช่น ความหนืดมูนน่ี 

(Mooney Viscosity), ความอ่อนตัวเริ่มแรก (Initial Plas-

ticity, Po), ดัชนีความอ่อนตัว (Plasticity Retention 

Index, PRI), ความสกปรก (Dirt) และปริมาณสิ่งระเหย 

(Volatile Matter) เป็นต้น ส�าหรับสมบัติยางแผ่นรมควัน

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานจะอยู ่ในเกณฑ์ท่ีก�าหนด 

ภาพที่ 11 ระบบการป้องกันอุปกรณ์สูญหาย                      ภาพที่ 12 ชุดสวมใส่ป้องกันน�้ากรด/น�้าล้าง
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(ตารางที่ 1) ดังนี้

 ความหนืดมูนน่ี เป็นค่าท่ีแสดงถึงน�้าหนักโมเลกุล

ยาง บ่งบอกถึงความแข็งแรงของเนื้อยาง ต้นยางที่มีอายุ

มากขึ้นจะให้ค่าความหนืดสูงตามล�าดับ น�้ายางที่ใกล้ปิด

กรีดหรือก่อนเปิดกรีดจะให้ค่าความหนืดต�่า ยางบาง

พันธุ์มีน�้าหนักโมเลกุลสูงจะให้ค่าความหนืดสูง เช่น 

RRIT 251 ค่าความหนืดจึงเป็นค่าท่ีบ่งชี้ถึงระยะเวลาใน

การบดยางของเนื้อยางล้วน ๆ มีหน่วยมูนนี่ หากค่าความ

หนืดมูนนี่สูงแสดงว่าต้องใช้เวลาและพลังงานในการบด

ยางนานขึ้น โดยทั่วไปยางแผ่นรมควันจะมีค่าความหนืด

มูนนี่สูงกว่ายางแท่ง STR 20 ซึ่งอยู่ในช่วง 72 – 80 

ML(1+4)100o C

 ความอ่อนตัวเริ่มแรก เป็นค่าความยืดหยุ่นของ

ยาง เป็นสมบัติพิเศษของยางธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่น

ดี สามารถกระเด้งกระดอนได้ดีซึ่งเป็นสมบัติที่ลูกค้า

ต้องการ ยางแผ่นรมควันที่ดีเมื่อจับยืดด้วยแรงกระท�า

หนึ่งแล้วปล่อยหดกลับจะสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้

โดยไม่เสียรูปร่างแสดงว่ามีค่า Po สูง ซึ่งอยู่ในช่วง 47.0 

- 52.0

 ดัชนีความอ่อนตัว เป็นตัววัดค่าความเสื่อมสภาพ

ของยางจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ยางที่มีดัชนี

ความอ่อนตัวสูงสามารถต้านทานต่อการเสื่อมสภาพ

ความร้อน ออกซิเจน หรือโอโซนได้เป็นอย่างดี ซึ่งอยู่ใน

ช่วง 87.0 – 100.0

  ปริมาณสิ่งสกปรก  หมายถึงสิ่งปนเปื้อนท่ีอยู่ใน

เนื้อยาง ยางท่ีมีสิ่งสกปรกสูงจะส่งผลต่อคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์และเกิดความเสี่ยงในการน�ายางไปใช้งาน 

ยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP นี้จะเน้นเรื่องความ

สะอาด จึงท�าให้ปริมาณสิ่งสกปรกอยู่ท่ีระดับไม่เกิน 

0.02% 

 ปริมาณเถ้า หมายถึงสารต่าง ๆ  ท่ีเป็นสารอนินทรีย์

หรือแร่ธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในยาง  ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย

ฟอสเฟตของโพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียมและ

ธาตุอื่น ๆ     นอกจากนี้เป็นพวกซิลิกาหรือซิลิเกตรวมทั้ง

เกิดจากสารเจือปนอื่น ๆ จากปัจจัยภายนอก ปริมาณเถ้า

จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงสารตัวเติมในการท�าผลิตภัณฑ์ โดย

ทั่วไปในยางแผ่นรมควันจะอยู่ในช่วง 0.27 – 0.38%

 ปริมาณสิ่งระเหย บ่งบอกถึงความชื้นที่อยู่ในยาง 

หากมีปริมาณสิ่งระเหยสูงจะบดผสมกับสารเคมีได้ยาก 

โอกาสที่จะเกิดเชื้อราได้ง่ายข้ึน ซึ่งอยู่ในช่วง 0.36 – 

0.46%

 ปริมาณไนโตรเจน บ่งบอกถึงโปรตีนท่ีอยู่ในยาง

หากปริมาณไนโตรเจนสูงจะส่งผลต่อกระบวนการข้ึนรูป 

ยางท่ีเกิดการคงรูปเร็วก่อนก�าหนด โอกาสท่ียางจะสุก

และไหลไม่เต็มเบ้าพิมพ์เกิดขึ้นได้มาก โดยทั่วไปจะอยู่

ในช่วง 0.40 – 0.47%

 มาตรการให้การรับรองการผลิตยางแผ่น
รมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP

 1. โรงผลิตยางแผ่นรมควันท่ีอยู่ในระหว่างการ

ด�าเนินการเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน GMP นั้น ผลผลิต

ยางแผ่นรมควันท่ีเกิดข้ึนจากการควบคุมปฏิบัติงานจาก

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. 

เสมือนหนึ่งว่าได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน 

GMP แล้ว โดยจะรับรองเฉพาะชุดยางที่ผลิตแล้วเท่านั้น

 2. คณะกรรมการตรวจประเมิน จะใช้หลักเกณฑ์

การพิจารณาเพ่ือให้การรับรองโรงท่ีมีความพร้อมและ

ศักยภาพในการผลิตยางแผ่นรมควันที่ได้มาตรฐาน จาก

นั้นสรุปผลการประเมินพร้อมกับแจ้งให้คณะกรรมการ

โรงผลิตยางแผ่นรมควันทราบ พร้อมให้การรับรองนับ

ตั้งแต่วันที่ท�าการตรวจประเมิน

 3. หากโรงผลิตยางแผ่นรมควันยังไม่ผ่านการ

ประเมินการรับรองกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควัน 

คณะกรรมการจะเป็นผู้นัดหมายในการประเมินครั้งต่อ

ไป

 4. โรงผลิตยางแผ่นรมควันที่ผ่านการประเมินแล้ว  

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. จะส่งหนังสือ

แจ้งให้ผู้ว่าการ กยท. ลงนาม พร้อมออกใบรับรองต่อไป

 5. ภายในระยะเวลาที่โรงผลิตยางแผ่นรมควันได้

รับใบรับรองกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน 

GMP แล้วนั้น คณะกรรมการตรวจประเมินจะเข้าติดตาม

และประเมินผลเป็นระยะ ๆ โดยไม่ต�่ากว่า 3  ครั้งต่อปี 

เพ่ือรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตของโรงผลิตยาง

แผ่นรมควันนั้น ๆ

 6. โรงผลิตยางแผ่นรมควันที่ได้ใบรับรองคุณภาพ

กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันแล้ว จะมีอายุการ
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รับรอง  1  ปี

 7. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. มี

มาตรการในการยกเลิกใบรับรองหากโรงผลิตยางแผ่นรม

ควันนั้นไม่สามารถรักษามาตรฐานไว้ได้

มาตรการส่งเสริมในอนาคต
 ในปี 2560 ผ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

ได้มีนโยบายในการส่งเสริมโรงรมควันของสถาบัน

เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GMP ในเขตจังหวัดตรัง กระบี่ 

และสุราษฎร์ธานี ไม่น้อยกว่า 20, 7 และ 2 โรงงาน ตาม

ล�าดับ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการจัด

ท�ามาตรฐาน GMP จากจ�านวนทั้งสิ้น 34 โรงงาน ไม่น้อย

กว่า 20 ล้านบาท

                        สรุป 

 มาตรฐาน GMP เป ็นระบบการจัดการด ้าน

คุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควัน ที่ครอบคลุมสถานท่ี

ประกอบการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร กระบวนการผลิต 

บุคลากร การจัดเก็บ การขนส่งและระบบสุขาภิบาล เพื่อ

ท�าให ้ยางแผ่นรมควันที่ผลิตได ้มี คุณภาพ มีความ

สม�่าเสมอ มีระบบการตรวจสอบทุกข้ันตอน เป็นการลด

ต้นทุนการผลิต ลดของเสีย รวมท้ังมลภาวะท่ีเกิดขึ้น ลด

ความแปรปรวนในการน�ายางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 

ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม นับว่าเป็นการจัดการคุณภาพ

ยางตั้งแต่ต้นทางให้เกษตรกรน�าน�้ายางสดที่มีความ

สะอาด บริสุทธิ์ น�ามาผลิตยางแผ่นรมควันที่ได้มาตรฐาน  

รวมทั้งเป็นการสร้างระเบียบวินัย ยกระดับสถาบันเกษตร

ให้เข้มแข็ง สามารถผลิตยางท่ีมีคุณภาพเป็นท่ีน่าเชื่อถือ

และสร้างความมั่นใจให้กับผู ้ซื้อ นอกจากน้ี ปัจจุบัน

ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber 

Market, RRM) ที่ประกอบด้วยประเทศไทย มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ซึ่งแต่ละประเทศมีข้อก�าหนดระเบียบวิธีการ

ซื้อขายรวมท้ังมาตรฐาน โดย กยท. มีแนวทางสนับสนุน

ให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยางพาราประชารัฐ น�า

ยางท่ีผ ่านมาตรฐาน GMP มาขายในตลาดกลาง

ยางพาราระดับภูมิภาคได้ ถือเป็นการช่วยหาตลาด

รองรับผลผลิตยางให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

ซึ่งเป็นตัวชี้บ่งถึงความมั่นใจในตลาดระดับอาเซียนอีก

ด้วย และหลาย ๆ บริษัทยักษ์ใหญ่ที่แปรรูปผลิตภัณฑ์

ภายในประเทศต่างมั่นใจคุณภาพยางและมีค�าส่ังซื้อ

อย่างต่อเน่ือง จนท�าให้สหกรณ์กองทุนสวนยางใน

จังหวัดตรังท้ัง 5 แห่ง สามารถก้าวสู่ความเป็นผู้น�าการ

ผลิตยางที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก โดยในปีงบประมาณ 

2560 มีสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดตรังท้ังหมดได้

ย่ืนความจ�านงในการจัดท�ามาตรฐาน GMP เพ่ิมเติมอีก 

20 แห่ง คาดว่าจะสามารถผลิตยางชนิด premium 

grade ได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 4,000 ตัน/เดือน สร้าง

มูลค่าเพ่ิมจากการจ�าหน่ายไม่น้อยกว่าเดือนละ 12 ล้าน

บาท

 กยท. จะออกหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

 ตารางที่ 1 สมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ของยางแผ่นรมควันที่ผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐาน GMP             

ปริมาณสิ่งสกปรก, ร้อยละโดยน�้าหนัก 

ปริมาณสิ่งระเหย, ร้อยละโดยน�้าหนัก 

ปริมาณเถ้า, ร้อยละโดยน�้าหนัก 

ปริมาณไนโตรเจน, ร้อยละโดยน�้าหนัก 

ความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po)

ดัชนีความอ่อนตัว (PRI)

ความหนืดมูนนี่, ML(1+4)1000 C

0.015-0.020

0.36-0.46

0.27-0.38

0.40-0.47

47.0-52.0

87.0-100.0

74.0-82.0

   

สมบัติ ยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP 
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GMP ให ้ กับสถาบันเกษตรกรท่ีมีความพร ้อมและ

ศักยภาพการผลิตและผ ่านการประเมินจากคณะ

กรรมการตรวจประเมินโดยมีอายุการรับรอง 1 ปี มี

มาตรการในการควบคุมติดตามเป็นระยะ ๆ ไม่น้อยกว่า 

3 ครั้ง/ปี และมาตรการในการยกเลิกใบรับรองหากโรง

ผลิตยางแผ่นรมควันไม่สามารถรักษามาตรฐานไว้ได้ 

ทั้งนี้สถาบันเกษตรกรท่ีสนใจในการจัดท�าระบบควบคุม

คุณภาพยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP สามารถติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ ท่ีศูนย ์รับรองและ

ทดสอบภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

กยท. โทร. 09 3674 4351, 08 9598 2603, 08 1275 

1368
บรรณานุกรม

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล, จักรี เลื่อนราม และ สุรศักดิ์ สุทธิสงค์. 

 2548. การส�ารวจเพ่ือพัฒนาคุณภาพยางแผ่นดิบ

 และยางแผ่นรมควัน. รายงานผลงานวิจัยฉบับ

 เ ต็ม.  สถาบัน วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล, จักรี เลื่อนราม, โกศล จริงสูงเนิน,

 พิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์ และ ไมตรี มีทอง. 2556. การยก

 ระดับมาตรฐานการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน

 ด้วยระบบมาตรฐาน GMP. รายงานผลงานวิจัย

 ฉบับเต็ม. สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล และ จักรี เลื่อนราม. 2559. หลัก

 เกณฑ์การขอรับรองกระบวนการผลิตยางแผ่นรม

 ควันมาตรฐาน GMP. ศูนย ์ วิจัยยางสงขลา 

 สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย.

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 

 2557. การปฏิบัติท่ีดีส�าหรับการผลิตยางแผ่นรม

 ควัน. มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 5906-2556. 

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและ

 งานท่ัวไป เล่ม 131 ตอนพิเศษ 31 ง วันท่ี 13 

 กุมภาพันธ ์  พุทธศักราช 2557.  ส�านักงาน

 มาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหารแห ่งชาติ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
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1. โรงงานผู้ผลิตยางล้อไม่รับซื้อ
2. ได้ยางคุณภาพต�่า
3. ท�าให้เครื่องจักรเสียหาย
4. หน้ากรีดยางเสียหาย
5. อันตรายต่อสุขภาพ
6. สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

สอบถามข้อมูลได้ที่
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
โทร. 0-2579-1576 ต่อ 301, 
  0-2940-6653 

1. เป็นที่ต้องการของโรงงาน
2. ได้ยางคุณภาพดี
3. ไม่ท�าให้เครื่องจักรเสียหาย
4. ไม่กระทบต่อหน้ากรีดยาง
5. ไม่กระทบต่อสุขภาพ
6. ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

✘ ✔

ใช้กรดซัลฟิวริกในการท�ายางก้อนถ้วย

ซัลฟิวริก ฟอร์มิก



อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์

ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค 

 ไทยซึ่ ง เป ็นประเทศผู ้ ผลิตและส ่ งออกยาง

ธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของโลก แต่ยังไม่มีอ�านาจต่อรอง

ทางการตลาดกับผู ้ซื้อจากต่างประเทศ ประกอบกับ

สถานการณ์การซื้อขายยางต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบ

ว่า ราคายางในประเทศถูกช้ีน�าจากราคายางในตลาดซื้อ

ขายล่วงหน้า เช่น ตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCM) ของ

ญ่ีปุ ่น ตลาดล่วงหน้าของสิงคโปร์ (SICOM) ตลาด

เซี่ยงไฮ้ของจีน ซึ่งทุกตลาดมีลักษณะเป็นตลาดเก็งก�าไร 

ปริมาณการส่งมอบยางจริงมีน้อย ไม่สะท้อนกลไกราคา

ที่เกิดจากผลผลิตและความต้องการใช้ท่ีแท้จริง ส่งผลให้

ราคาเกิดความผันผวน และบางครั้งราคาลดลงต�่ากว่า

ต้นทุนการผลิต  และจากการประชุมสภาไตรภาคียาง

ระหว่างประเทศ  (International Tripartite Rubber 

Council: ITRC ) จึงเห็นชอบให้จัดตั้งตลาดกลาง

ยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: 

RRM) ขึ้น โดยได้เปิดด�าเนินการพร้อมกัน 3 ประเทศ  ใน

วันท่ี 2 กันยายน 2559 เพ่ือสร้างกลไกราคาท่ีสะท้อน

ภาวะตลาดที่แท้จริง และเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับตลาด

ยางของประเทศผู ้ผลิตยาง (ไทย อินโดนีเซีย และ 

มาเลเซีย) ตลอดจนสามารถใช้อ้างอิงการซื้อขายใน

ระดับสากล ทดแทนตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ และ

สร้างเสถียรภาพด้านราคายาง

รูปแบบของตลาดกลางยางพารา
ระดับภูมิภาค

 ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค เป็นตลาด

กลางซื้อขายยางธรรมชาติล่วงหน้าแบบส่งมอบจริง โดย

ผู้ซื้อจะได้รับมอบยาง 30 วันนับจากวันท�าสัญญา  สินค้า

ที่ซื้อขายผ่านตลาดมี 2 ชนิด คือยางแท่ง STR 20  และ

ยางแผ่นรมควัน RSS 3  ผู้ซื้อ เป็นผู้ประกอบการส่งออก 

ผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์ เทรดเดอร์ ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ  ผู้ขาย เป็นโรงงานผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน ได้รับการ

รับรองอยู่ใน SICOM Approved Factory List หรือ

โรงงานท่ีมีมาตรฐาน GMP และได้รับการรับรองจาก

คณะกรรมการ Selection Committee ซึ่งเป็นคณะ

กรรมการร่วม 3 ประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย) 

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบคุณภาพให้แก่ผู้ใช้ยางท่ัว

โลก  รูปแบบการซื้อขายยางเป็นแบบ Auto matching 

continuous system ซึ่งเป็นรูปแบบการซื้อขายยางท่ีมี

มาตรฐานในระดับสากล โดยผู้ซื้อ/ผู้ขายเสนอค�าสั่งซื้อ

ค�าสั่งขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  

ผลของตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค
ต่อตลาดยางของไทย

 รูปแบบการซื้อขายยางในปัจจุบันมีการซื้อขายใน

รูปแบบของตลาด Spot  และ ตลาด Future ซึ่งการซื้อ

ขายแบบ Spot จะเป็นการผลิตก่อนแล้วจึงก�าหนดราคา

ขาย จึงท�าให้การวางแผนการผลิตกับความต้องการใช้

ยางในบางครั้งไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้ราคายาง

ผันผวน และเกิดปัญหาในการบริหารจัดการสต็อกยาง 

ในขณะที่ตลาด Future โดยมากจะเป็นการซื้อขาย

ตราสารอนุพันธ์ มีการถือสัญญาจนถึงก�าหนดส่งมอบ

กองวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย
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จริงน้อย และเป็นตลาดของนักเก็งก�าไรมากกว่าผู้ประกัน

ความเสี่ยง ดังนั้น การจัดตั้งตลาดกลางระดับภูมิภาค 

เพ่ือให้ตลาดกลางยางของโลกอยู่ในประเทศผู้ผลิตยาง 

โดยใช้รูปแบบการซื้อขายแบบ Forward มีการตกลง

ราคากันล่วงหน้าแล้วส่งมอบจริง 100% ใน 30 วัน สินค้า

ที่ผ่านตลาดมีการรับรองคุณภาพ ซึ่งสอดรับกับนโยบาย

การพัฒนามาตรฐานการผลิตยางของสถาบันเกษตรกรสู่

ระบบการจัดการคุณภาพที่ดี หรือ GMP ของการยางแห่ง

ประเทศไทย จึงเป็นกลไกให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร 

ยกระดับคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐานการส่งออก สามารถ

วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด ช่วยลดต้นทุน และเป็นช่องทางในการประกัน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา และท�าให้ระบบ

ตลาดเกิดความเข้มแข็ง เกษตรกรเกิดความมั่นคงใน

อาชีพการท�าสวนยาง

ผลของตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคต่อ
การก�าหนดราคาอ้างอิงของยางไทย 

 ปัจจุบันการก�าหนดราคาซื้อขายยางแต่ละวันยัง

คงอ้างอิงราคาจากตลาดล่วงหน้า ทั้งตลาด TOCOM 

ตลาด SICOM และตลาดเซี่ยงไฮ้ ผู้ที่เข้าไปซื้อขายใน

ตลาดล่วงหน้ามีทั้งผู้ประกันความเสี่ยงและนักเก็งก�าไร 

ซึ่งมีการส่งมอบสินค้าจริงไม่เกิน 5% ขณะท่ีตลาดกลาง

ระดับภูมิภาค ก�าหนดให้ทุกสัญญาที่เกิดขึ้น ต้องส่งมอบ

และรับมอบสินค้าจริง 100% ภายใน 30 วัน ท�าให้ราคาที่

เกิดขึ้นในตลาดเกิดจากความต้องการยางท่ีแท้จริงของผู้

ซื้อ และอยู่บนพ้ืนฐานการค�านวณต้นทุนของผู้ขาย ซึ่ง

หากมีการใช้ราคายางของตลาดกลางระดับภูมิภาค ให้

สามารถชี้น�าราคาซื้อขายยางในตลาดโลก คาดว่าจะ

ช่วยให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น 
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1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ กรมวิชาการเกษตร
2 ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา การยางแห่งประเทศไทย
3 ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร

การศึกษาระบบกรีดที่เหมาะสมกับยางพันธุ์ 
สถาบันวิจัยยาง 251 ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) เป็น

พืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 

2556 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยาง 22.18 ล้านไร่ พ้ืนที่

กรีดยางได้ 16.49 ล้านไร่ และมีผลผลิต 4.38 ล้านตัน 

(ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) การส่งออกยาง

ธรรมชาติของไทย ส่งออกในรูปของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์

ยาง ไม้ยางพาราแปรรูป และผลิตภัณฑ์ไม้ คิดเป็นมูลค่า 

678,942 ล้านบาท ยางพาราจึงมีบทบาทส�าคัญต่อ

เกษตรกรชาวสวนยางไทยกว่า 4 ล้านครอบครัว ซึ่งเป็น

เกษตรกรรายย่อยมากกว่า 6 ล้านคน และเป็นสวนยาง

ขนาดเล็กถึงร ้อยละ 95 ของสวนยางท้ังประเทศ 

(สถาบันวิจัยยาง, 2555) ผลผลิตหลักท่ีส�าคัญของยาง

คือ น�้ายาง ซึ่งปริมาณน�้ายางที่ได้รับขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 

ได้แก่ พันธุ์ยาง สภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีปลูก ความ

สมบูรณ์ของต้นยาง การใช้ปุ๋ย ฤดูกาล อายุของต้นยาง 

การจัดการสวนยาง และ ระบบกรีด (สถาบันวิจัยยาง, 

2553) 

 ในปัจจัยด้านระบบกรีดยาง นอกจากมีผลต่อการ

ให้ผลผลิตแล้ว ระบบกรีดยังมีผลต่อการใช้แรงงาน ซึ่ง

เป็นวิถีชีวิตโดยตรงของชาวสวนยาง อัตราความสิ้น

เปลืองเปลือก อาการเปลือกแห้ง และอายุการกรีดยาง

ของต้นยาง ดังนั้น การพิจารณาเลือกระบบกรีดยางจึงมี

ความส�าคัญต่อการท�าสวนยางในหลายมิติของเกษตรกร

ชาวสวนยาง จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางท้ัง

ประเทศ พบว่า ต้นทุนค่าจ้างแรงงานกรีดยางมีค่าใช้จ่าย

สูงสุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.39 ของต้นทุนการผลิต

ทั้งหมด (สถาบันวิจัยยาง, 2554) ดังนั้น ระบบการกรีด

ยางจึงมีความส�าคัญต่อการท�าสวนยาง 

 ร ะ บ บ ก รี ด ที่ แ น ะ น� า ข อ ง ส ถ า บั น วิ จั ย ย า ง 

(สถาบันวิจัยยาง, 2555) ในปัจจุบันมี 5 ระบบ คือ 

1. ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดหนึ่งวันเว้นสองวัน (S/2 d3)  

2. ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดหนึ่งวันเว้นหนึ่งวัน (S/2 d2)  

3. ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อกันสองวันเว้นหนึ่งวัน 

(S/2 d1 2d/3)  4. ระบบกรีดหนึ่งในสามของล�าต้น กรีด

ติดต่อกันสองวันเว้นหนึ่งวัน (S/3 d1 2d3) และ 5. ระบบ

กรีดหน่ึงในสามของล�าต้น กรีดติดต่อกันสองวันเว้นหนึ่ง

วัน ควบคู่กับการใช้สารเคมีเร่งน�้ายางความเข้มข้น 2.5 

เปอร์เซ็นต์ (S/3 d2 ET 2.5%) อย่างไรก็ตาม จากการ

ส�ารวจเกษตรกรชาวสวนยางในเขตภาคใต้ พบว่า 

เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 ใช้ระบบกรีดหน่ึงในสาม

ของล�าต้น กรีดติดต่อกันสามวันเว้นหนึ่งวัน และจะหยุด

กรีดยางเมื่อฝนตกหนัก หน้ายางเปียก หรือมีสภาพแห้ง

แล้งติดต่อกันหลายวัน ส่วนระบบกรีดตามค�าแนะน�าของ

สถาบันวิจัยยางมีเกษตรกรใช้น้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 5 

เท่าน้ัน (พนัส และคณะ, 2555; ศรินณา และคณะ, 

2550) 

 ยางพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) เป็น

พันธุ ์ยางชั้น 1 ท่ีให้ผลผลิตสูงที่สุดในกลุ ่มพันธุ ์ยาง

สมคิด ด�าน้อย1, พิศมัย จันทุมา2, อรสิรี ด�าน้อย1, พงษ์มานิตย์ ไทยแท้1, สุธีรา ถาวรรัตน์3, สุรกิตติ ศรีกุล3 

และ ธีรชาต วิชิตชลชัย3
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ผลผลิตน�้ายางสูงของสถาบันวิจัยยาง ซึ่งแนะน�าในเขต

ปลูกยางเดิม ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้ง 10 ปีกรีด เฉลี่ย 462 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และสูงกว่ายางพันธุ์ RRIM 600 ร้อย

ละ 57 ส่วนในเขตปลูกยางใหม่ ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้ง 5 

ปีกรีด เฉลี่ย 343 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่ายางพันธุ์ 

RRIM 600 ร้อยละ 39 (สถาบันวิจัยยาง, 2555) ซึ่งใน

ปัจจุบันเกษตรกรมีความนิยมสูงข้ึน โดยมีพ้ืนท่ีปลูกยาง

พันธุ์ RRIT 251 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 905,547 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 12.63 ของพ้ืนที่ปลูกยางท้ังหมดในเขตพ้ืนที่

ภาคใต้ตอนบน ที่มีพื้นที่ปลูก 7,172,304 ไร่ คิดเป็น ร้อย

ละ 32.34 ของพ้ืนท่ีปลูกยางทั้งประเทศ และเป็นพ้ืนท่ี

ปลูกยางมากที่สุดของประเทศไทย (ส�านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2557) 

 มีรายงานผลการศึกษาระบบกรีดที่เหมาะสมกับ

ยางพันธุ์ RRIT 251 ซึ่งด�าเนินการที่ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามัน

กระบี่ อ�าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พบว่า ระบบกรีด

คร่ึงล�าต้น กรีดหนึ่งวันเว้นหน่ึงวัน (S/2 d2) ให้ผลผลิต

เฉลี่ยสองปีกรีด 4.38 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี หรือ 284.7 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (พิชิต และคณะ, 2554) ในขณะที่ 

Sungnoi et al. (2014) ได้ท�าการศึกษาระบบกรีดยาง

พันธุ์ RRIT 251 ท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง 

อ�าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง พบว่า ระบบกรีดครึ่งล�าต้น

กรีดติดต่อกันสองวันเว้นหนึ่งวัน (S/2 d1 2d/3) มีวันกรีด

เฉล่ีย 144 วันต่อปี ให้ผลผลิตเฉลี่ยสี่ปีกรีดสูงสุด 687.1 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี รองลงมา คือ ระบบกรีดหน่ึงในสาม

ของล�าต้น กรีดติดต่อกันทุกวัน (S/3 d1) มีวันกรีดเฉลี่ย 

198 วันต่อปี ให้ผลผลิตเฉลี่ยสี่ปีกรีด 685.0 กิโลกรัมต่อ

ไร่ต่อปี การศึกษาระบบกรีดยางท่ีเหมาะสมกับยางพันธุ์ 

RRIT 251 ที่ศูนย์วิจัยยางหนองคาย อ�าเภอรัตนวาป ี

จังหวัดหนองคาย พบว่า ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อ

กันสามวันเว้นหนึ่งวัน (S/2 d1 2d/3) มีวันกรีดเฉลี่ย 137 

วันต่อปี ให้ผลผลิตเฉลี่ยสองปีกรีดสูงสุด 371.4 กิโลกรัม

ต่อไร่ต่อปี ในขณะที่ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดหนึ่งวันเว้น

หนึ่งวัน (S/2 d2) มีวันกรีดเฉลี่ย 91 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 

269.6 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (Raemlee, 2011)

 ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาระบบกรีดยางที่เหมาะ-

สมกับยางพันธุ์ RRIT 251 ในมิติต่างๆ คือ ผลผลิตยาง 

การใช้แรงงาน อัตราความสิ้นเปลืองเปลือก ผลตอบแทน

สุทธิ อาการเปลือกแห้ง และอายุการกรีดของต้นยาง เพื่อ

แนะน�าเกษตรกรให้เลอืกใช้ระบบการกรดียางให้เหมาะสม

กับพื้นที่และพันธุ์ยางต่อไป

วิธีการทดลอง
 ด�าเนินการทดลองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรกระบี่ อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ในชุดดินอ่าวลึก 

(Ak) ในแปลงยางพันธุ์ RRIT 251 อายุ 8 ปี    

 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Com-

plete Block (RCB) จ�านวน 3 ซ�้า 7 กรรมวิธี (ตารางที่ 1)

 ใช้ต้นยางทดลองจ�านวน 15 ต้นต่อแปลงย่อย 

ดังนั้น ในการทดลองนี้มีต้นยางที่ใช้บันทึกข้อมูล 315 ต้น

การด�าเนินงาน
 การดูแลรักษาแปลงทดลองปฏิบัติตามค�าแนะน�า

ของสถาบันวิจัยยาง โดยมีการใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 30-5-18 

อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น แบ่งใส่ 2 ครั้งต่อปี 

 เปิดกรีดต้นยางที่ระดับความสูง 1.50 เมตร ตาม

กรรมวิธีที่ก�าหนด 

 กรณีท่ีฝนตกให้หยุดกรีดทุกกรรมวิธี และเริ่มกรีด

ใหม่ทุกกรรมวิธีในวันถัดไปที่กรีดได้ โดยนับเป็นวันที่หนึ่ง

ของทุกกรรมวิธี การหยุดพักการกรีดประจ�าปี หรือการปิด

กรีด จะหยุดในช่วงท่ีต้นยางมีการผลัดใบ (ปลายเดือน

กุมภาพันธ์) และเริ่มเปิดกรีดเมื่อใบยางแก่เต็มที่ (ต้น

เดือนพฤษภาคม) 

 ด�าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2553 ถึง 

เดือนเมษายน 2558 โดยการบันทึกข้อมูลในแต่ละปีกรีด 

กระท�าในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

 ปีกรีดที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง เมษายน 

2554 

 ปีกรีดที่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2554  ถึงเดือน

เมษายน 2555 

 ปีกรีดที่ 3 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2555  ถึงเดือน

เมษายน 2556

 ปีกรีดที่ 4 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2556 ถึงเดือน

เมษายน 2557 

 ปีกรีดที่ 5 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือน

เมษายน 2558 
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ผลการทดลองและวิจารณ์

จ�านวนวันกรีด

 จ�านวนวันกรีดในรอบปีของยางพันธุ์ RRIT 251 

ที่ท�าการทดลองในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ 

ในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบน จะเป็นตัวก�าหนดต้นทุนด้าน

แรงงานกรีดยางในรอบปีกรีด พบว่า การกรีดติดต่อกัน

ทุกวัน (d1) มีจ�านวนวันกรีดมากที่สุด เฉลี่ย 168.25 วัน

ต่อปี รองลงมาคือ การกรีดติดต่อกันสามวันเว้นหนึ่งวัน 

(d1 3d/4), การกรีดติดต่อกันสองวันเว้นหนึ่งวัน (d1 

2d/3) มีจ�านวนวันกรีดเฉลี่ย 141.25 และ 125.25 วันต่อ

ปี ตามล�าดับ ส่วนระบบกรีดท่ีมีวันกรีดน้อยที่สุด คือ 

การกรีดหน่ึงวันเว้นหน่ึงวัน (d2) ที่มีจ�านวนวันกรีดเฉลี่ย 

94.75 วันต่อปี (ตารางที่ 2) ซึ่งเป็นผลโดยตรงของความถี่

ของระบบกรีดยาง สอดคล้องกับการศึกษาระบบกรีดยาง

ที่เหมาะสมกับยางพันธุ ์ RRIT 251 ท่ีศูนย์วิจัยยาง

หนองคาย อ�าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ที่พบว่า 

การกรีดติดต่อกันสามวันเว้นหนึ่งวัน (d1 3d/4) มีจ�านวน

วันกรีดเฉลี่ย 137 วันต่อปี รองลงมาคือ การกรีดติดต่อกัน

สองวันเว้นหนึ่งวัน (d1 2d3) มีจ�านวนวันกรีดเฉลี่ย 120 

วันต่อปี โดยการกรีดหนึ่งวันเว้นหนึ่งวัน (S/2 d2) มีวัน

กรีดเฉลี่ย 91 วันต่อปี (Raemlee, 2011) 

 จ�านวนวันท่ีฝนตกก็เป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลต่อ

จ�านวนวันกรีดในรอบปีกรีด โดยเมื่อมีฝนตกในวันที่จะ

กรีดยางหรือก่อนที่จะกรีดยาง ท�าให้ต้องหยุดกรีดยางใน

วันน้ันไป ซึ่งจ�านวนวันที่ฝนตกและปริมาณน�้าฝนที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ช่วงปี พ.ศ. 2553 

ถึง 2558 พบว่า มีจ�านวนวันฝนตกเฉลี่ย 131 วันต่อปี 

และมีปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย 2,689 มิลลิเมตรต่อปี โดยช่วง

ที่มีฝนตกชุกคือ เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน และ

ช่วงฤดูแล้งเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม  

(ตารางที่ 3) 

 นอกจากน้ี ยังมีสาเหตุอีกอย่างหน่ึงท่ีท�าให้เกิด

การหยุดกรีดคือ การผลัดใบและแตกใบอ่อนของต้น

ยางพาราท่ีจะต้องหยุดการกรีดยาง โดยท่ัวไปของพ้ืนที่

ภาคใต้ตอนบน (จังหวัดกระบี่) ต้นยางพันธุ์ RRIT 251 มี

การผลัดใบตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม และ

แตกใบอ่อนในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม จากนั้น

ใบยางจะพัฒนาเป็นใบแก่เต็มที่ภายในเดือนเมษายน ซึ่ง

จะเป็นช่วงหยุดการกรีดยางประจ�าปี (เดือนมีนาคม ถึง

เดือนเมษายน) ดังนั้น ช่วงระยะเวลาของการกรีดยางจะ

อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัด

ไป

ความยาวของรอยกรีด 

 ความยาวของรอยกรีด เป็นผลมาจากการแบ่ง

ตารางที่ 1 กรรมวิธีที่ใช้ในการศึกษา

S/2 d2

S/2 d1 2d/3

S/2 d1 3d/4

S/3 d1 2d/3

S/3 d1 3d/4

S/3 d1

S/4 d1

ระบบกรีด สัญลักษณ์ที่ใช้ 1

 1. กรีดครึ่งล�าต้น, กรีดหนึ่งวันเว้นหนึ่งวัน 

 2. กรีดครึ่งล�าต้น, กรีดติดต่อกันสองวันเว้นหนึ่งวัน 

 3. กรีดครึ่งล�าต้น, กรีดติดต่อกันสามวันเว้นหนึ่งวัน 

 4. กรีดหนึ่งในสามของล�าต้น, กรีดติดต่อกันสองวันเว้นหนึ่งวัน 

 5. กรีดหนึ่งในสามของล�าต้น, กรีดติดต่อกันสามวันเว้นหนึ่งวัน

 6. กรีดหนึ่งในสามของล�าต้น, กรีดติดต่อกันทุกวัน 

 7. กรีดหนึ่งในสี่ของล�าต้น, กรีดติดต่อกันทุกวัน

1 ที่มา: Vijayakumar et al. (2009)
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ตารางที่ 2 จ�านวนวันกรีด (วัน/ปี) ระหว่างปีกรีดที่ 1 ถึงปีกรีดที่ 5 ของระบบกรีดต่างๆ
ที่ใช้กับยางพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 ณ จังหวัดกระบี่
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127

144

174

174
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133

121

133

161

161

96

131

146

131

146

175

175

96

122

142

122

142

163

163

94.75

125.25

141.25

125.25

141.25

168.25

168.25

S/2 d2

S/2 d1 2d/3

S/2 d1 3d/4

S/3 d1 2d/3

S/3 d1 3d/4

S/3 d1

S/4 d1

ระบบกรีด เฉลี่ย 4 ปีกรีด1 
ปีกรีดที่ 

1      2      3      4      5      

1 ระหว่างพฤษภาคม 2554 - เมษายน 2558

ตารางที่ 3 ปริมาณน�้าฝนรายเดือน (มม.) และจ�านวนวันฝนตก (วัน) ณ สถานีตรวจตรวจอากาศ
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ระหว่างปี 2553 - 2558

53.6 (5)

191.0 (11)

295.6 (17)

188.5 (20)

112.5 (6)

375.4 (13)

119.6 (18)

28.4 (13)

29.3 (8)

56.2 (3)

715.1 (21)

5.9 (3)

2,171 (138)

128.9 (12)

161.3 (19)

221.0 (15)

209.9 (15)

341.7 (19)

162.9 (12)

125.1 (8)

206.0 (7)

247.8 (10)

124.2 (6)

409.1 (14)

385.4 (10)

2,723 (147)

200.1 (15)

338.5 (11)

142.1 (14)

308.2 (18)

894.9 (18)

237.0 (11)

234.6 (11)

129.4 (11)

37.4 (1)

34.4 (2)

0.0 (0)

68.4 (5)

2,624 (117)

204.0 (11)

494.0 (13)

694.4 (22)

197.2 (15)

414.0 (10)

442.0 (19)

299.4 (15)

55.4 (3)

24.6 (1)

0.0 (0)

10.2 (1)

191.5 (9)

3,027 (119)

138.1 (11)

361.7 (18)

408.7 (20)

507.3 (21)

435.9 (10)

500.2 (21)

275.4 (16)

137.0 (10)

63.0 (1)

37.8 (3)

7.6 (1)

76.0 (2)

2,940 (134)

144.3 (11)

309.3 (14)

343.4 (18)

282.2 (18)

439.8 (13)

343.1 (15)

210.8 (14)

111.2 (9)

80.4 (4)

63.2 (4)

285.5 (7)

145.4 (6)

2,689 (131)

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

รวม

เดือน เฉลี่ย 5 ปีกรีด 
ปีกรีดที่ 

1      2      3      4      5      

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บหมายถึงจ�านวนวันฝนตก
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หน้ากรีดของแต่ละกรรมวิธี ซึ่งการทดลองน้ีเริ่มท�าการ

เปิดกรีดเมื่อต้นยางพันธุ์ RRIT 251 มีขนาดเส้นรอบวง

ล�าต้น เฉลี่ยท่ี 60.77 เซนติเมตร จึงพบว่า ค่าความยาว

ของรอยกรีดของการกรีดครึ่งล�าต้น (S/2) มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุด 30.52 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับการกรีดหนึ่ง

ในสามของล�าต้น (S/3) ท่ีมีค่าเฉลี่ย 20.38 เซนติเมตร 

และการกรีดหนึ่งในสี่ของล�าต้น (S/4) ที่มีค่าเฉลี่ย 15.71 

เซนติเมตร (ตารางที่ 4)

ความสูงของรอยกรีด 

 ความสูงของรอยกรีด เป็นผลโดยตรงจากจ�านวน

วันกรีด พบว่า การกรีดติดต่อกันทุกวัน (d1) มีค่าความสูง

ของรอยกรีดเฉลี่ยต่อปีสูงที่สุด 43.05 เซนติเมตรต่อปี 

รองลงมาคือ การกรีดติดต่อกันสามวันเว้นหน่ึงวัน (d1 

3d/4) และการกรีดติดต่อกันสองวันเว้นหนึ่งวัน (d1 

2d/3) ที่มีความสูงของรอยกรีดเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 38.05 

และ 34.76 เซนติเมตรต่อปี ตามล�าดับ ขณะที่การกรีด

หนึ่งวันเว้นหน่ึงวัน (d2) มีค่าความสูงของรอยกรีดเฉลี่ย

ต�่าที่สุด 28.58 เซนติเมตรต่อปี (ตารางท่ี 4) สาเหตุท่ี

การกรีดติดต่อกันทุกวัน มีค่าความสูงของรอยกรีดมาก

ที่สุด เป็นผลมาจากการใช้ระบบกรีดที่มีจ�านวนวันกรีด

ต่อปีมากนั่นเอง (ตารางที่ 1) โชคชัย (2529) รายงานผล

การศึกษาระบบกรีดส�าหรับยางพันธุ์ RRIM 600 ว่า 

การกรีดติดต่อกันทุกวัน มีค่าความสูงของรอยกรีดสูง

ที่สุดเฉล่ีย 55.4 เซนติเมตรต่อปี รองลงมาคือ การกรีด

ติดต่อกันสามวันเว้นหน่ึงวัน ที่มีความสูงของรอยกรีด

เฉลี่ย 41.9 เซนติเมตรต่อปี และการกรีดติดต่อกันสองวัน

เว ้นหนึ่ ง วัน ท่ี มีความสูงของรอยกรีดเฉลี่ย  38.9 

เซนติเมตรต่อปี ขณะที่การกรีดหน่ึงวันเว้นหน่ึงวัน มีค่า

ความสูงของรอยกรีดเฉลี่ยเพียง 28 เซนติเมตรต่อปี ซึ่ง

โดยทั่วไปการกรีดยางที่ดีควรมีความสูงของรอยกรีด

เฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 25-30 เซนติเมตรต่อปี (พิศมัย, 2556)

พื้นที่ความสิ้นเปลืองเปลือก 

 พ้ืนท่ีความสิ้นเปลืองเปลือก เป็นผลร่วมระหว่าง

ความยาวของรอยกรีดกับความสูงของรอยกรีด พบว่า 

พื้นที่ความสิ้นเปลืองเปลือกของระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีด

ติดต่อกันสามวันเว้นหนึ่งวัน (S/2 d1 3d/4) มีค่าความสิ้น

เปลืองเปลือกมากที่สุด 1,203.37 ตารางเซนติเมตรต่อปี 

รองลงมาคือ ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อกันสองวัน

เว้นหน่ึงวัน (S/2 d1 2d/3) มีความสิ้นเปลืองเปลือก 

1,020.06 ตารางเซนติเมตรต่อปี ส�าหรับระบบกรีดหนึ่ง

ในสี่ของล�าต้น กรีดติดต่อกันทุกวัน (S/4 d1) มีความสิ้น

เปลืองเปลือกน้อยท่ีสุด 695.33 ตารางเซนติเมตรต่อปี 

(ตารางที่ 4)

จ�านวนปีกรีด 

 จ�านวนปีกรีดหรืออายุการกรีดของต้นยางพันธุ์ 

RRIT 251 จากการทดลองพบว่า ระบบกรีดหนึ่งในสี่ของ

ล�าต้น กรีดติดต่อกันทุกวัน (S/4 d1) มีจ�านวนปีกรีดมาก

ที่สุด 22.15 ปี รองลงมาคือ ระบบกรีดหนึ่งในสามล�าต้น

กรีดติดต่อกันสองวันเว้นหน่ึงวัน (S/3 d1 d2/3), ระบบ

กรีดหน่ึงในสามของล�าต้น กรีดติดต่อกันสามวันเว้นหน่ึง

วัน (S/3 d1 3d/4), ระบบกรีดหนึ่งในสามของล�าต้น กรีด

ติดต่อกันทุกวัน (S/3 d1), ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดหนึ่ง

วันเว้นหนึ่งวัน (S/2 d2) และระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีด

ติดต่อกันสองวันเว้นหนึ่งวัน (S/2 d1 2d/3) ที่มีจ�านวนปี 

กรีดเท่ากับ 21.76, 19.52, 18.00, 16.78 และ 14.48 ปี 

ตามล�าดับ ขณะที่ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อสองวัน

เว้นหนึ่งวัน (S/2 d1 3d/4) มีจ�านวนปีกรีดน้อยที่สุดเพียง 

12.90 ปี (ตารางท่ี 4) ตรงกันข้ามกับรายงานการศึกษา

ระบบกรีดส�าหรับยางพันธุ์ RRIM 600 ที่พบว่า ระบบกรีด

ครึ่งล�าต้น กรีดหนึ่งวันเว้นหน่ึงวัน มีจ�านวนปีกรีดเท่ากับ 

22.50 ปี รองลงมาคือ ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อกัน

สองวันเว้นหนึ่งวัน และระบบกรีดหน่ึงในสามของล�าต้น 

กรีดติดต่อกันทุกวัน ท่ีมีจ�านวนปีกรีดเท่ากัน คือ 16 ป ี

ส่วนระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อกันสามวันเว้นหนึ่ง

วัน มีจ�านวนปีกรีดเท่ากับ 14.50 ปี (โชคชัย, 2529) 

สาเหตุน่าจะเกิดจากวิธีการค�านวณจ�านวนปีกรีดท่ีต่าง

กัน ซึ่งจ�านวนปีกรีดที่มีการศึกษาในยางพันธุ์ RRIM 600 

ใช้เฉพาะค่าความสูงของรอยกรีดมาพิจารณา ขณะที่

จ�านวนปีกรีดของยางพันธุ์ RRIT 251 ของการศึกษาใน

ครั้งน้ีพิจารณาจากพ้ืนที่ความสิ้นเปลืองเปลือกที่เป็นผล

ร่วมระหว่างความยาวของรอยกรีดกับความสูงของรอย

กรีด
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อาการเปลือกแห้ง 

 อาการเปลือกแห้งของต้นยางพันธุ์ RRIT 251 จาก

ผลการทดลองพบว่า ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อกัน

สามวันเว้นหนึ่งวัน (S2 d1 3d4) แสดงอาการเปลือกแห้ง

มากที่สุด 13.33 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ระบบกรีดหนึ่ง

ในสามล�าต้น กรีดติดต่อกันทุกวัน (S/3 d1) ท่ีแสดง

อาการเปลือกแห้ง 8.89 เปอร์เซ็นต์ ส่วนระบบกรีดครึ่ง

ล�าต้น กรีดหน่ึงวันเว้นหนึ่งวัน (S/2 d2) แสดงอาการ

เปลือกแห้งน้อยท่ีสุดเพียง 2.22 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4) 

สอดคล้องกับรายงานศึกษาระบบกรีดยางพันธุ์ RRIT 

251 ท่ีศูนย์ วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง อ�าเภอ

ปะเหลียน จังหวัดตรัง ท่ีพบว่า ระบบกรีดหน่ึงในสี่ของ

ล�าต้น กรีดติดต่อกันทุกวัน (S/4 d1) และระบบกรีดหนึ่ง

ในสามของล�าต้น กรีดติดต่อกันทุกวัน (S/3 d1) มีต้นยาง

แสดงอาการเปลือกแห้ง 12.85 และ 9.99 เปอร์เซ็นต์ 

ตามล�าดับ (Sungnoi et al., 2014) อาการเปลือกแห้ง

ของยางพารา เป็นลักษณะความผิดปกติของการไหล

ของน�้ายาง ท�าให้ผลผลิตลดลงจนไม่สามารถเก็บผลผลิต

ได้ ปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้แน่ชัด 

เพียงแต่สรุปว่าเป็นความผิดปกติทางสรีรวิทยาท่ีเกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติโดยมีปัจจัยหลายอย่างเป็นตัวกระตุ้น 

เช่น การกรีดหักโหม การใช้สารเคมีเร่งน�้ายาง และสภาพ

แวดล้อม (พเยาว์ และคณะ, 2542) อย่างไรก็ตาม ยาง

พันธุ์ RRIT 251 จัดเป็นพันธุ์ยางที่มีจ�านวนต้นยางแสดง

อาการเปลือกแห้งน้อย โดยมีระดับความรุนแรงน้อย 

และมีค่าเท่ากับพันธุ์ RRIM 600 (กรรณิการ์, 2551)

ตารางที่ 4 ผลในด้านต่างๆที่เกิดจากการใช้ระบบกรีดที่ต่างกันกับยางพันธุ์
สถาบันวิจัยยาง 251
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62.11

61.57

59.95

62.39

61.62

30.58

29.43

31.56

20.29

20.23

20.63

15.71

28.58

34.66

38.13

34.87

37.97

41.83

44.26

873.97

1,020.06

1,203.37

707.39

767.96

862.85

695.33

16.78

14.48

12.90

21.76

19.52

18.00

22.15

2.22

4.44

13.33

6.67

4.44

8.89

6.67

S/2 d2

S/2 d1 2d/3

S/2 d1 3d/4

S/3 d1 2d/3

S/3 d1 3d/4

S/3 d1

S/4 d1

ระบบกรีด
ขนาดรอบวง
ล�าต้นขณะ

เปิดกรีด1 (ซม.) 

ความยาว
รอยกรีด2

(ซม.)

ความสูง
ของรอย

กรีด3 (ซม.)

พ.ท. ความ
สิ้นเปลือง

เปลือก4 (ซม.2/ปี)

อายุ
การกรีด5

(ปี)

อาการ
เปลือก

แห้ง6 (%)

 ขนาดเส้นรอบวงล�าต้นที่ความสูง 170 ซม. จากพื้นดิน x Cos 30o

                             จ�านวนหน้ากรีด

   พื้นที่ผิวเปลือกทั้งหมด x 2

  พื้นที่ความสิ้นเปลืองเปลือก

1 วัดที่ความสูง 170 ซม. จากพื้นดิน 

2 ค�านวณจากสูตร ความยาวของรอยกรีด =

3  วัดจากจุดกึ่งกลางของรอยกรีด จากรอยกรีดที่เริ่มกรีด ถึงรอยกรีดที่หยุดกรีดในแต่ละปี
4 เท่ากับ ความยาวของรอยกรีด x ความสูงของรอยกรีด

5  ค�านวณจากสูตร อายุการกรีด =

   โดยที่:
   - 2 คือจ�านวนรอบของการกรีด
   - พื้นที่ผิวเปลือกทั้งหมดที่กรีด (ตร.ซม.) = เส้นรอบวงล�าต้น x 125
   - 125 คือ ความสูงของผิวเปลือกที่กรีดทั้งหมด
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การเจริญเติบโตของต้นยาง

 การเจริญเติบโตของต้นยางพันธุ์ RRIT 251 ท่ีใช้

ในการทดลองครั้งนี้ พิจารณาจากการเพ่ิมข้ึนของขนาด

เส้นรอบวงล�าต้นในรอบปีหลังจากเปิดกรีด พบว่า การ

เพ่ิมข้ึนของขนาดเส้นรอบวงล�าต้นในรอบปีมีความแตก

ต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งระบบกรีดครึ่งล�าต้น 

กรีดหนึ่งวันเว้นหนึ่งวัน (S/2 d2) มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ

เส้นรอบวงล�าต้นต่อปีมากท่ีสุดเฉลี่ย 2.08 เซนติเมตรต่อ

ปี รองลงมาคือ ระบบกรีดหนึ่งในสี่ของล�าต้น กรีดติดต่อ

กันทุกวัน (S/4 d1), ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อกัน

สามวันเว้นหนึ่งวัน (S/2 d1 3d/4) และ ระบบกรีดหน่ึง

สามของล�าต้น กรีดติดต่อกันสามวันเว้นหนึ่งวัน (S/3 d1 

3d/4) ท่ีมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของเส้นรอบวงล�าต้นต่อปี

เฉลี่ย 1.86, 1.82 และ 1.71 เซนติเมตรต่อปี ตามล�าดับ 

ในขณะที่ระบบกรีดหน่ึงในสามของล�าต้น กรีดติดต่อกัน

ทุกวัน (S/3 d1), ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อกันสอง

วันเว้นหนึ่งวัน (S/2 d1 2d/3) และระบบกรีดหนึ่งในสาม

ของล�าต้น กรีดติดต่อกันสองวันเว้นหนึ่งวัน (S/3 d1 

2d/3) มีอัตราการเพิ่มของเส้นรอบวงล�าต้นต่อปีน้อยที่สุด

เฉลี่ย 1.55, 1.47 และ 1.42 เซนติเมตรต่อปี ตามล�าดับ 

(ตารางที่ 5) การเจริญเติบโตของต้นยางพาราในเขต

พื้นที่ภาคใต้ มีอัตราการเจริญเติบโตด้านการขยายขนาด

ของเส้นรอบวงล�าต้นก่อนการเปิดกรีดเท่ากับ 8.1 - 8.5 

เซนติเมตรต่อปี และหลังจากเปิดกรีดแล้วจะมีอัตราการ

เจริญเติบโตเหลือเพียง 2.0 - 2.5 เซนติเมตรต่อปี (พิศมัย, 

2551) จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ความยาวของ

รอยกรีด และความถ่ีของการกรีด มีผลท�าให้การเจริญ

เติบโตของต้นยางพันธุ์ RRIT 251 ลดลง  Sungnoi et al. 

(2014) รายงานว่า ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดวันเว้นวัน 

ท�าให้ยางพันธุ์ RRIT 251 อัตราการเจริญเติบโตด้านการ

ขยายขนาดของเส้นรอบวงล�าต้นเท่ากับ 1.70 เซนติเมตร

ต่อปี โดยระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อกันสองวันเว้น

หนึ่งวัน, ระบบกรีดหนึ่งในสามของล�าต้น กรีดติดต่อกัน

สองวันเว้นหนึ่งวัน, ระบบกรีดหนึ่งในสามของล�าต้น กรีด

ติดต่อกันทุกวัน และระบบกรีดหนึ่งในสี่ของล�าต้น กรีด

ติดต่อกันทุกวัน มีค่าอยู่ระหว่าง 1.46 - 1.57 เซนติเมตร

ต่อปี 

ตารางที่ 5 ขนาดเส้นรอบวงล�าต้น1 (ซม.) และการเพิ่มขึ้นของขนาดเส้นรอบวงล�าต้น (ซม./ปี)
ในระหว่างปีกรีดที่ 1-5 ของยางพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 เมื่อใช้ระบบกรีดที่ต่างกัน
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62.29
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69.23

2.08 a 

1.47 d

1.82 bc

1.42 d

1.71 c

1.55 d

1.86 b

1.70

S/2 d2

S/2 d1 2d/3

S/2 d1 3d/4

S/3 d1 2d/3

S/3 d1 3d/4

S/3 d1

S/4 d1

เฉลี่ย

ระบบกรีด
การเพิ่มขึ้น

ของขนาดล�าต้น2

(ซม./ปี) 

ก่อน
เปิดกรีด

ปีกรีดที่ 

1      2      3      4      5      

1 วัดที่ความสูง 170 ซม. จากพื้นดิน 
2 ค่าการเพิ่มขึ้นของขนาดล�าต้นในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
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ผลผลิตยาง

 ผลผลิตต่อครั้งกรีด ผลผลิตต่อครั้งกรีดของยาง

พันธุ์ RRIT 251 พบว่า ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดหนึ่งวัน

เว้นหน่ึงวัน (S/2 d2) ให้ผลผลิตต่อครั้งกรีดมากกว่า

ระบบอื่นอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยให้ผลผลิตต่อครั้ง

กรีดเฉลี่ย 66.01 กรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด รองลงมาคือ 

ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อกันสามวันเว้นหน่ึงวัน 

(S/2 d1 3d/4) และระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อกัน

สองวันเว้นหน่ึงวัน (S/2 d1 2d/3) ที่ให้ผลผลิตต่อครั้ง

กรีดเฉลี่ย 56.90 และ 55.59 กรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด ตาม

ล�าดับ ในขณะที่ ระบบกรีดหนึ่งในสี่ของล�าต้น กรีดติดต่อ

กันทุกวัน (S/4 d1) ให้ผลผลิตต่อครั้งกรีดน้อยที่สุด 36.29 

กรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด (ตารางท่ี 6) เช่นเดียวกับรายงาน

ของ Raemlee (2011) ที่ศึกษาระบบกรีดยางพันธุ์ RRIT 

251 ท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคายว่า ระบบกรีดครึ่งล�าต้น 

กรีดหนึ่งวันเว้นวัน ให้ผลผลิตต่อครั้งกรีดเฉลี่ย 46.11 

กรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด รองลงมาคือ ระบบกรีดครึ่งล�าต้น 

กรีดติดต่อกันสองวันเว้นหนึ่งวัน, ระบบกรีดครึ่งล�าต้น 

กรีดติดต่อกันสามวันเว้นหนึ่งวัน, ระบบกรีดหนึ่งในสาม

ของล�าต้น กรีดติดต่อกันสองวันเว้นหน่ึงวัน และ ระบบ

กรีดหน่ึงในสามของล�าต้น กรีดติดต่อกันสามวันเว้นหน่ึง

วัน ที่ให้ผลผลิตต่อครั้งกรีด เฉลี่ย 43.61, 42.33, 33.98 

และ 33.57 กรัมต่อต้นต่อครั้งกรีด ตามล�าดับ แสดงให้

เห็นว่า ความยาวของรอยกรีดหรือการแบ่งหน้ากรีด มีผล

โดยตรงต่อปริมาณผลผลิตน�้ายางที่ได้ พิศมัย (2551) 

กล่าวว่า ความยาวของรอยกรีดมีความส�าคัญต่อผลผลิต

มาก ถ้ารอยกรีดยาว การตัดท่อน�้ายางจะมาก  ท�าให้น�้า

ยางที่อยู่ภายในท่อน�้ายางไหลออกมา รวมถึงน�้ายางจาก

ท่อน�้ายางที่ไม่ได้ถูกกรีด ซึ่งอยู่ด้านตรงข้ามของรอยกรีด

และอยู่ในวงเดียวกับท่อน�้ายางที่ถูกกรีด ก็สามารถไหล

ออกที่หน้ากรีดได้เช่นกัน

 ผลผลิตต่อไร่ต่อปี ผลผลิตต่อไร่ต่อปี คือ ผลผลิต

ต่อครั้งกรีด x จ�านวนต้นยางต่อไร่ x จ�านวนวันกรีดต่อปี 

จากการทดลอง พบว่า ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อ

กันสามวันเว้นหนึ่งวัน (S/2 d1 3d/4) และระบบกรีดหนึ่ง

ในสามของล�าต้น กรีดติดต่อกันทุกวัน (S/3 d1) ให้

ผลผลิตมากท่ีสุดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ โดยให้

ผลผลิตเท่ากับ 503.90 และ 471.53 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 

ตารางที่ 6 ผลผลิตยาง1 (กรัม/ต้น/ครั้งกรีด) ระหว่างปีกรีดที่ 1-5 ของยางพันธุ์
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46.92 a

46.17 ab

46.56 a

33.33 c

42.44 ab

40.96 ab

38.83 bc

9.1

79.25 a

63.67 b

66.30 b

53.89 c

51.57 c

49.20 c

44.54 d

4.5

65.73 a

58.45 bc

63.08 ab

52.89 cd

50.84 d

52.83 cd

43.38 e

6.7

65.61 a

58.26 b

56.73 b

49.22 c

42.62 c

42.64 c

30.52 d

7.8

54.75 a

43.07 b

43.05 b

28.41 c

31.77 bc

35.96 bc

28.25 c

16.3

66.01 a 

55.59 b

56.90 b

45.72 c

43.83 c

44.85 c

36.29 d

7.2

S/2 d2

S/2 d1 2d/3

S/2 d1 3d/4

S/3 d1 2d/3

S/3 d1 3d/4

S/3 d1

S/4 d1

CV (%)

ระบบกรีด
เฉลี่ยผลผลิต

4 ปีกรีด2

ปีกรีดที่ 

1      2      3      4      5      

1 ค่าเฉลี่ยผลผลิตยางในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
2 เฉลี่ยผลผลิตระหว่างปีกรีดที่ 2 - 5
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ตามล�าดับ รองลงมาคือ ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อ

กันสองวันเว้นหนึ่งวัน (S/2 d1 2d/3) ที่ให้ผลผลิต 437.20 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ขณะที่ระบบกรีดหนึ่งในสามล�าต้น 

กรีดติดต่อกันสองวันเว้นหน่ึงวัน (S/3 d1 2d/3) ให้

ผลผลิตน้อยท่ีสุดเพียง 359.59 กิโลกรัมต่อไร่ต ่อปี 

(ตารางท่ี 7) สอดคล้องกับงานทดลองของ Raemlee  

(2011) ที่ท�าการทดลองระบบการกรีดยางพันธุ์ RRIT 

251 ท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า 

ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อกันสามวันเว้นหนึ่งวัน ให้

ผลผลิตเท่ากับ 371.36 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี รองลงมาคือ 

ระบบกรีดหนึ่งในสามของล�าต้น กรีดติดต่อกันสามวัน

เว้นหน่ึงวัน ให้ผลผลิต 317.28 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ส่วน

ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดหนึ่งวันเว้นหนึ่งวัน ให้ผลผลิต 

269.60 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี

ต้นทุนการกรีดยาง และรายได้หลังหักค่าจ้างกรีด

 ต้นทุนการกรีดยาง จากการทดลองพบว่า ระบบ

กรีดยางแต่ละระบบจะมีต้นทุนการกรีดยางที่แตกต่าง

กัน ซึ่งระบบกรีดยางท่ีให้ผลผลิตเนื้อยางสูงก็จะมีต้นทุน

การกรีดยางท่ีสูงตามขึ้นไปด้วย ได้แก่ ระบบกรีดคร่ึง

ล�าต้น กรีดติดต่อกันสองวันเว้นหนึ่งวัน (S/2 d1 2d/3) มี

ค่าแรงงานกรีดยางเท่ากับ 7,357 บาทต่อไร่ต่อปี และ

ระบบกรีดหนึ่งในสามของล�าต้น กรีดติดต่อกันทุกวัน 

(S/3 d1) ที่มีค่าจ้างแรงงานกรีดเท่ากับ 6,884 บาทต่อไร่

ต่อปี (ตารางที่ 8) ส่วนใหญ่การจ้างแรงงานกรีดจะใช้วิธี

การแบ่งผลผลิต โดยผู้กรีดจะได้ค่าจ้างร้อยละ 40 ของ

ผลผลิตที่กรีดได้ในแต่ละวัน และคนกรีดต้องออกค่า

อุปกรณ์ในการกรีดเอง ซื่งค่าแรงในการกรีดและเก็บ

ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 55.39 ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด 

(สถาบันวิจัยยาง, 2554)

 รายได้หลังหักค่าจ้างกรีด รายได้หลังหักค่าจ้าง

กรีด พบว่า ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดติดต่อกันสามวันเว้น

หนึ่งวัน (S/2 d1 3d4) มีรายได้หลังหักค่าจ้างกรีดมาก

ที่สุดคือ 11,035 บาทต่อไร่ต่อปี รองลงมาคือ ระบบกรีด

หน่ึงในสามของล�าต้น กรีดติดต่อกันทุกวัน (S/3 d1) มี

รายได้หลังหักค่าจ้างกรีด เท่ากับ 10,327 บาทต่อไร่ต่อปี  

ในขณะที่ ระบบกรีดหนึ่งในสี่ของล�าต้น กรีดติดต่อกันทุก

วัน (S/4 d1) มีรายได้หลังหักค่าจ้างกรีดน้อยที่สุด 7,875 

ตารางที่ 7 ผลผลิตยาง1 (กิโลกรัม/ไร่/ปี) ระหว่างปีกรีดที่ 1-5 ของยางพันธุ์
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152 b

186 a

217 a

134 b

198 a

215 a

204 a

9.1

505 c

525 bc

620 a

445 d

483 cd

556 b

504 c

5.0

380 c

460 b

545 a

416 bc

440 bc

553 a

454 b

8.3

409 cd

496 ab

538 a

419 bcd

404 cd

485 abc

347 d

9.5

342 ab

342 ab

397 a

225 b

293 ab

381 a

299 ab

18.8

392.60 bc 

437.20 ab

503.90 a

359.59 c

388.20 bc

471.53 a

381.52 bc

8.6

S/2 d2

S/2 d1 2d/3

S/2 d1 3d/4

S/3 d1 2d/3

S/3 d1 3d/4

S/3 d1

S/4 d1

CV (%)

ระบบกรีด
เฉลี่ยผลผลิต

4 ปีกรีด2

ปีกรีดที่ 

1      2      3      4      5      

1 ค่าเฉลี่ยผลผลิตยางในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

  โดยวิธี Duncan's Multiple Range Test (DMRT)
2 เฉลี่ยผลผลิตระหว่างปีกรีดที่ 2 - 5
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บาทต่อไร่ต่อปี (ตารางที่ 8)

 จากผลการทดลองสามารถสรุปการเลือกใช้ระบบ

การกรีดยางท่ีเหมาะสมกับพันธุ์ยาง RRIT 251 ในเขต

พ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบน และเหมาะสมกับสภาพเกษตรกร

ชาวสวนยางพาราและแรงงานรับจ้างกรีดยาง โดยพบว่า 

การใช้ระบบกรีดหนึ่งในสามของล�าต้น กรีดติดต่อกันทุก

วัน (S/3 d1) และระบบกรีดหน่ึงในสี่ของล�าต้น กรีด

ติดต่อกันทุกวัน (S/4 d1) เป็นระบบกรีดที่เหมาะสมที่สุด 

เพราะท�าให้มีรายได้สุทธิตลอดช่วงอายุของต้นยาง

เท่ากับ 185,886 และ 185,063 บาทต่อไร่ ตามล�าดับ  ซึ่ง

รายได้สุทธิตลอดช่วงอายุของต้นยางสูงกว่าระบบกรีด

ตามค�าแนะน�า (ระบบกรีดครึ่งล�าต้น กรีดหนึ่งวันเว้นหนึ่ง

วัน; S/2 d2) คิดเป็น 29 และ 28 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ 

และสูงกว่าระบบกรีดท่ีเกษตรกรนิยมปฏิบัติ (ระบบกรีด

หนึ่งในสามของล�าต้น กรีดติดต่อกันสามวันเว้นหน่ึงวัน, 

S/3 d1 3d/4) คิดเป็น 15 และ 14 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ  

วิธีการลดความยาวของรอยกรีดลง และเพ่ิมจ�านวนวัน

กรีดข้ึนไปทดแทน เป็นระบบกรีดท่ีเกษตรกรทางภาคใต้

นิยมปฏิบัติ เนื่องจากเชื่อว่ารอยกรีดที่สั้นลงจะท�าให้

การกรีดง ่ายขึ้น และสามารถกรีดได ้ทุกวัน ท�าให ้

เกษตรกรมีรายได้ทุกวัน (พิศมัย, 2551) ซึ่งระบบกรีด

หนึ่งในสามของล�าต้น กรีดติดต่อกันทุกวัน (S/3 d1) และ

ระบบกรีดหน่ึงในสี่ของล�าต้น กรีดติดต่อกันทุกวัน (S/4 

d1) เป็นระบบกรีดที่ลดระยะเวลาของการกรีดต่อต้นให้

สั้นลง และยังสามารถเพ่ิมจ�านวนต้นยางท่ีจะกรีดต่อ

แรงงานกรีด ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการ

แรงงานกรีดยางพารา

สรุปผลการทดลอง
 ระบบกรีดท่ีเหมาะสมส�าหรับพันธุ์ยาง RRIT 251 

ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ท่ีมีปริมาณน�้าฝนเฉล่ีย 

2,689 มิลลิเมตรต่อปี และจ�านวนวันฝนตกเฉลี่ย 131 วัน

ต่อปี คือ ระบบกรีดหนึ่งในสามของล�าต้น กรีดติดต่อกัน

ทุกวัน (S/3 d1) และระบบกรีดหน่ึงในสี่ของล�าต้น กรีด

ติดต่อกันทุกวัน (S/4 d1) เนื่องจากเป็นระบบกรีดที่ให้ผล

ตอบแทนสุทธิตลอดช่วงอายุของต้นยางสูงที่สุด และ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพาราใน

เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

การน�าไปใช้ประโยชน์
 ผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาระบบ

กรีดท่ีเหมาะสมกับยางพันธุ์ RRIT 251 ในเขตพ้ืนที่ภาค

ตารางที่ 8 ค่าแรงงานในการกรีดยาง (บาท/ไร่) เมื่อใช้ระบบกรีดที่ต่างกัน
กับยางพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251

392.60

437.20

503.90

359.59

388.20

471.53

381.52

14,330

15,958

18,392

13,125

14,169

17,211

13,925

95

125

141

125

141

168

168

5,732

6,383

7,357

5,250

5,668

6,884

5,570

8,598

9,575

11,035

7,875

8,502

10,327

8,355

S/2 d2

S/2 d1 2d/3

S/2 d1 3d/4

S/3 d1 2d/3

S/3 d1 3d/4

S/3 d1

S/4 d1

ระบบกรีด
ผลผลิตยาง
(กก./ไร่/ปี)

รายได้ 1

(บาท/ไร่/ปี)

จ�านวน
วันกรีด
(วัน)

ต้นทุน
การกรีดยาง2

(บาท/ไร่/ปี)

รายได้หลัง
หักค่าจ้างกรีด
(บาท/ไร่/ปี)

1 คิดราคายางก้อนถ้วยเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 36.50 บาท/กก. (ที่มา: สถาบันวิจัยยาง, 2557)
2 สัดส่วนการแบ่งผลผลิต; เจ้าของสวน 60%, คนกรีดยาง 40%
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ภาพที่ 1 สภาพโดยทั่วไปของแปลงทดลองระบบกรีดกับยางพันธุ์ สถาบันวิจัยยาง 251 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่

ภาพที่ 2 เกษตรกร และคณะผู้เชี่ยวชาญของกรมวิชาการเกษตร มาเยี่ยมชมและตรวจสอบแปลงทดลอง

23 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 27 ตุลาคม-ธันวาคม 2559



ใต้ตอนบน สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ส�าหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา ท้ังท่ีท�าการกรีดยาง

เอง และเจ้าของสวนยางที่ไม่กรีดยางเอง รวมไปถึงผู้รับ

จ้างกรีดยาง เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางพันธุ์ 

RRIT 251 สามารถตัดสินใจเลือกระบบกรีดยางที่เหมาะ

สม ท่ีจะท�าให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด และยังสามารถ

น�าข ้อมูลท่ีได ้ไปใช้ในการพัฒนางานวิจัย โดยการ

ทดสอบระบบกรีดกับพันธุ์ยาง RRIT 251 ในแปลง

เกษตรกรของเขตพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบนซึ่งจะได้ด�าเนินการ

ต่อไป

ค�าขอบคุณ
 ขอขอบพระคุณ  คุณพิชิต สพโชค ข้าราชการ

บ�านาญ  คุณทรงเมท สังข์น้อย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรสงขลา  คุณสมชาย ทองเนื้อห้า ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรตรัง และ คุณกฤษณ์ อินสุวรรณ ส�านัก

วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 สุราษฏร์ธานี ท่ีได้

เอื้อเฟื้อข้อมูล และให้ค�าแนะน�าด้านการกรีดยาง และขอ

ขอบคุณคณะเจ้าหน้าท่ีกลุ่มวิจัยและพัฒนา ศวพ.กระบี่ 

ที่ช่วยกันปฏิบัติงานจนส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี สุดท้ายขอ

ขอบคุณสถาบันวิจัยยางที่สนับสนุนงบประมาณส�าหรับ

งานวิจัยนี้
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 ประเทศไทยสามารถผลิตยางได้มากท่ีสุดของโลก 

และมีผลผลิตเฉล่ียสูงด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามผลผลิต

เฉลี่ยยังคงต�่ากว่าศักยภาพการให้ผลผลิตของพืชชนิดน้ี

อยู่มาก ประเทศไทยมีศักยภาพท่ีจะเพ่ิมผลผลิตยางได้

อีกโดยการจัดการธาตุอาหารท่ีเหมาะสม นุชนารถ และ

คณะ (2549) ได้ทดลองใช้ปุ๋ยในสวนยางของเกษตรกร

ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และ ระนอง เป็นเวลา 3 

ปี พบว่า การใช้ปุ๋ยตามแบบของเกษตรกรได้ผลผลิตยาง

แห้งเฉลี่ยปีละ 278 กิโลกรัม/ไร่ หากใช้ปุ๋ยสูตรและอัตรา

แนะน�าของสถาบันวิจัยยาง (ปุ๋ยสูตร 30-5-18 อัตราปีละ 

1 กิโลกรัม/ต้น) ท�าให้ผลผลิตเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็นปีละ 303 

กิโลกรัม/ไร่ และหากเพ่ิมอัตราปุ๋ยสูตรแนะน�าเป็นปีละ 

1.5 กิโลกรัม/ต้น ท�าให้ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 336 

กิโลกรัม/ไร่ ถึงแม้การใช้ปุ๋ยสูตรแนะน�าจะท�าให้ผลผลิต

สูงขึ้น แต่การทดลองเดียวกันนี้แสดงให้เห็นว่า การใช้ปุ๋ย

สูตรแนะน�าติดต่อกัน 3 ปี ท�าให้ความเข้มข้นของ

ฟอสฟอรัส แคลเซียม และแมกนีเซียม ในใบยางลดลง

อย่างมีนัยส�าคัญ การใช้ปุ๋ยในลักษณะนี้จึงไม่น่าจะส่ง

ผลดีในระยะยาว (นุชนารถ และคณะ, 2549)

 การจัดการธาตุอาหารมีวัตถุประสงค์เพ่ือท�าให้พืช

ได้รับธาตุอาหารทุกธาตุในระดับเหมาะสมต่อการให้

ผลผลิตสูงสุด ถึงแม้ในทางปฏิบัติจะท�าได้ยาก เนื่องจาก

มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเก่ียวข้อง รวมทั้งปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจ การใช้ปุ๋ยท่ีมีเฉพาะธาตุอาหารหลักเป็นองค์-

1 ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
2 ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การจัดทำาค่ามาตรฐานสำาหรับการแปลผลการ
วิเคราะห์ดินและพืชในยางพาราพันธุ์ RRIM 600
ระยะก่อนเปิดกรีด 

ประกอบ ท�าให้พืชต้องพ่ึงพาธาตุอาหารชนิดอื่นจากดิน

เพียงอย่างเดียว และเมื่อความเข้มข้นของธาตุอาหาร

เหล่าน้ันลดลงจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช 

การใช้ปุ๋ยธาตุหลักก็ไม่เกิดประโยชน์อีกต่อไป แนวคิด

ปัจจุบันจึงเปลี่ยนจากการใส่ปุ๋ย (Fertilization) เป็นการ

จัดการธาตุอาหารโดยองค์รวม (Integrated nutrient 

management) เพ่ือสร้างความย่ังยืนด้านผลผลิต และ

รักษาคุณภาพดินไม่ให้เสื่อมถอย (FAO, 2006) 

 การจัดการธาตุอาหารโดยองค์รวมจ�าเป็นต้อง

ทราบสถานะธาตุอาหารในดินและพืช ความสามารถใน

การดูดใช้ธาตุอาหารของพืช รวมทั้งการเคลื่อนย้ายธาตุ

อาหารออกจากพื้นที่ปลูก (Nutrient removal) เพื่อน�ามา

ใช้ค�านวณสมดุลของธาตุอาหาร ค่ามาตรฐานเพ่ือการ

ประเมินสถานะธาตุอาหารทั้งในดินและในพืช จึงมีความ

ส�าคัญ 

 กรณีของยางพาราได้มีการจัดท�าค่ามาตรฐานไว้

บางส่วนแล้ว (Thainugul, 1986; Pushparajah, 1977) 

แต่ค่าเหล่านั้นยังขาดความสมบูรณ์ แปลผลได้เพียง

ระดับต�่า ปานกลาง และสูง และยังไม่ครอบคลุมไปถึง

ความเข้มข้นมาตรฐานของจุลธาตุอาหาร เช่น ทองแดง 

สังกะสี เหล็ก และแมงกานีส รวมถึงสมบัติดินทางเคมี

บางประการด้วย เช่น ค่ากรดที่แลกเปลี่ยนได้ เป็นต้น 

นอกจากน้ี ค่าเหล่านี้ได้มาจากการศึกษาและก�าหนดไว้

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 และ 2529 และบางธาตุใช้วิธี

ภรภัทร สุชาติกูล1 และ สมศักดิ์ มณีพงศ์ 2
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วิเคราะห์ที่ไม่แพร่หลายในปัจจุบัน ค่าความเข้มข้นธาตุ

อาหารต่าง ๆ ไม่ใช่ค่าคงท่ี ค่าจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ได้ นอกจากนี้ ค่ามาตรฐานที่มีการจัดท�าไว้แล้วนั้นยังได้

แสดงค่าความเข้มข้นของธาตุอาหารไว้แตกต่างกันตาม

พันธุ์ยางด้วย แสดงให้เห็นว่าค่าความเข้มข้นของธาตุ

อาหารที่เหมาะสมในยางแต่ละพันธุ์มีความแตกต่างกัน

 การจัดท�าค่ามาตรฐานได้จากการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของธาตุอาหารในดินหรือ

พืชกับดัชนีบ่งชี้การเจริญเติบโตหรือผลผลิต การสร้าง

ความสัมพันธ์ดังกล่าวในกรณีของพืชอายุสั้น สามารถ

ด�าเนินการได้โดยการปลูกพืชในกระถางทดสอบหรือใน

แปลงทดสอบที่ให ้ธาตุอาหารแตกต่างกัน (de la 

Puente and Belda, 1999) แต่ในกรณีของพืชยืนต้น 

นิยมใช ้ วิ ธีส�ารวจเก็บตัวอย ่างจากแปลงปลูกของ

เกษตรกร (สุมิตรา และวิเชียร, 2546; จ�าเป็น และคณะ, 

2549; สมศักดิ์, 2551) ข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจในครั้ง

แรก มักไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ท้ังน้ีเน่ืองจาก

การเจริญเติบโตหรือผลผลิตของพืช ได้รับอิทธิพลจาก

ปัจจัยหลายอย่างนอกจากธาตุอาหาร ดังน้ัน การ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์จึงนิยมใช้สมมุติฐานว่า ณ ความ

เข้มข้นใดๆ ของธาตุอาหารธาตุใดธาตุหนึ่ง แปลงที่เจริญ

เติบโตดีที่สุดหรือให้ผลผลิตสูงสุด ถือว่าได้รับอิทธิพล

จากธาตุอาหารธาตุน้ันเด่นท่ีสุด ส่วนแปลงท่ีเหลือถือว่า 

อิทธิพลของธาตุอาหารถูกบดบังจากปัจจัยอื่น จากน้ัน

ลากเส้นแนวโน้มเช่ือมโยงความสัมพันธ์เฉพาะข้อมูลที่

ได้รับการคัดเลือกเหล่าน้ัน (Boundary line analysis) 

การลากเส ้นอาจลากด ้วยมือไปตามแนวโน ้มการ

เปลี่ยนแปลงของจุดข้อมูลที่คาดว่าน่าจะเป็น หรืออาจใช้

แบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ต่างๆ เช่น สมการเส้นตรง 

(จ�าเป็น และคณะ, 2549; จ�าเป็น และคณะ, 2550; 

สุมิตรา และวิเชียร, 2546; Casanova et al., 1999) 

สมการพหุนาม (Schnug et al., 1996) และสมการ

สไปลน์ (Shatar and McBratney, 2004) เป็นต้น ส�าหรับ

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้สมการพหุนามก�าลังสอง (Qua-

dratic equation) เป็นแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์

การด�าเนินงาน
การเก็บตัวอย่าง  

 เลือกเก็บตัวอย่างจากแปลงปลูกยางพาราพันธุ์ 

RRIM 600 อายุ 4 ปี ของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่ง

ตะวันออก ในเขตจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และ

นครศรีธรรมราช รวม 43 สวน 

 คัดเลือกแปลงย่อยภายในแปลงปลูกห่างจากขอบ

แปลงไม่น้อยกว่า 2 แถว และต้นยางภายในแปลงย่อยมี

ความสม�่าเสมอของระดับการเติบโต มีพ้ืนที่ครอบคลุม

ต้นยางที่ใช้เป็นตัวอย่างประมาณ 100 ต้น 

  เก็บตัวอย่างดินด้วยสว่านเจาะดินในช่วงความลึก 

0 - 30 เซนติเมตร เก็บตัวอย่างแบบ systematic sam-

pling จุดเก็บเป็นแบบ X - shaped เจาะเก็บ 9 หลุมต่อ

แปลง จากพ้ืนที่ในบริเวณเดียวกันกับที่ท�าการวัดขนาด

ล�าต้นยาง น�าตัวอย่างที่ได้มาผสมรวมกันและสุ่มแยกอกี

ครัง้เพ่ือใช้เป็นตวัอย่างร่วม (Composite sample) 

 เก็บตัวอย่างใบซึ่งมีอายุ 3 - 5 เดือน หลังจากผลิใบ

ใหม่ (ช่วงเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม) โดยเก็บในทรง

พุ่ม ต้นละกิ่ง เก็บใบย่อยจากใบที่ 2 - 3 นับจากโคนฉัตร 

ไม่เก็บใบที่เป็นโรคเกินร้อยละ 5 ของพื้นที่ใบ เก็บใบย่อย 

1 - 3 ใบต่อต้น โดยระมัดระวังไม่ให้ปนเปื้อนดินหรือส่ิง

สกปรก จ�านวนต้นที่เก็บแปลงละ 12 - 15 ต้น จ�านวนใบ

ย่อยให้ได้รวมประมาณ 30 - 40 ใบต่อตัวอย่าง ตัวอย่าง

ใบที่ได้น�าไปอบแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 65 - 75 องศา

เซลเซียส หรืออบจนแห้งสนิท น�าไปบดให้ละเอียดด้วย

เครื่องบดตัวอย่างพืช ผ่านตะแกรงร่อนขนาดช่อง 1 

มิลลิเมตร

การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 

 น�าตัวอย่างดินท่ีได้จากแปลงมาผึ่งลมในท่ีร่มจน

แห้ง บดและร่อนผ่านตะแกรงขนาดช่อง 2 มิลลิเมตร

 วัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ใช้อัตราส่วนดิน : น�้า 

เท่ากับ 1 : 2.5 วัดด้วย pH meter (Jones, 2001)  

  วิเคราะห์กรดท่ีแลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable 

acidity, EA) โดยสกัดด้วยสารละลาย 1 M KCl แล้ว

ไทเทรตด้วยสารละลาย 0.05 M NaOH โดยใช้ 1 - 10 

Phenolphthalein เป็นอินดิเคเตอร์ (Jones, 2001)

 วิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) 
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โดยสกัดด้วยสารละลาย Bray II แล้ววิเคราะห์ความเข้ม

ข้นในสารละลายที่สกัดได้ด้วยวิธี Molybdenum blue  

  วิเคราะห์โพแทสเซียม (K), แคลเซียม (Ca), 

แมกนีเซียม (Mg) และ โซเดียม (Na) โดยสกัดด้วย

สารละลาย 1 M NH
4
OAc pH 7.0 แล้ววิเคราะห์ความ

เข้มข้นของโพแทสเซียมและโซเดียมในสารสกัดด้วยวิธี 

Flame photometry แคลเซียม และแมกนีเซียม ด้วยวิธี 

Atomic absorption spectrophotometry (Jones, 

2001)  

 วิเคราะห์ก�ามะถันท่ีเป็นประโยชน์ (Available S) 

โดยสกัดด้วยสารละลาย 0.01 M KH
2
PO

4
 แล้ววิเคราะห์

ความเข้มข้นด้วยวิธีวัดความขุ่น (Turbiditry) (Jones, 

2001)        

 วิเคราะห์เหล็ก (Fe), แมงกานีส (Mn), สังกะสี 

(Zn) และ ทองแดง (Cu) โดยสกัดด้วยสารละลาย DTPA 

แล้ววิเคราะห์ความเข้มข้นด้วยวิธี Atomic absorption 

spectrophotometry (AAS) (Jones, 2001)

 วิเคราะห์โบรอน (B) โดยการสกัดด้วยสารละลาย 

0.01 M CaCl
2
 แล้ววิเคราะห์ความเข้มข้นด้วยวิธี Azo-

methine-H (Jones, 2001) 

 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (Cation ex-

change capacity, CEC) ค�านวณจากผลรวมของกรดที่

แลกเปลี่ยนได้, โพแทสเซียม, แคลเซียม, แมกนีเซียม, 

และ โซเดียม (Jones, 2001) 

 ความอิ่มตัวด้วยเบส (Base saturation,BS) 

ค�านวณจากผลรวมของปริมาณเบสิกแคตไอออนที่แลก

เปลี่ยนได้ท้ังหมด (Exchangeable basic cation) หาร

ด้วยความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC) (Jones, 

2001)

การวิเคราะห์ตัวอย่างใบ 

 อบตัวอย่างใบที่บดแล้วอีกครั้งที่อุณหภูมิ 65 – 70  

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วทิ้งไว้ให้เย็นในโถ

แก้วดูดความชื้นก่อนน�ามาชั่งเพื่อท�าการวิเคราะห์ 

 วิเคราะห์ไนโตรเจนท้ังหมดในพืช (N) ด้วยวิธีของ 

Kjeldahl (Jones, 2001)

 วิเคราะห์ฟอสฟอรัส (P), โพแทสเซียม (K), 

แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg), ก�ามะถัน (S), เหล็ก 

(Fe), แมงกานีส (Mn), ทองแดง (Cu) และ สังกะสี  (Zn)

ท้ังหมด โดยย่อยด้วยกรดผสมไนตริคและเปอร์คลอริค 

(HNO
3
 : HClO

4
)

 
อัตราส่วน 2:1 แล้ววิเคราะห์ความเข้ม

ข้นของฟอสฟอรัสในสารละลายด้วยวิธี Vanadomolyb-

date วิเคราะห์ความเข้มข้นของโพแทสเซียมด้วยวิธี 

Flame photometry วิเคราะห์ความเข้มข้นของแคลเซยีม, 

แมกนเีซยีม, เหล็ก, แมงกานีส, ทองแดง และ สังกะสี

ด้วยวิธี Atomic absorption spectrophotometry 

(Jones, 2001)

 วิเคราะห์ความเข้มข้นของก�ามะถัน ด้วยวิธีวัด

ความขุ่น (Turbiditry) (Jones, 2001)

 วิเคราะห์โบรอนท้ังหมดในพืช (B) โดยเผาด้วย 

CaCO
3 

ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วละลายด้วย HCl เข้มข้น 1 : 1 

แล้ววิเคราะห์ความเข้มข้นด้วยวิธี Azomethine-H (Soil 

and Plant Analysis Council, 1998)

การประมวลผลข้อมูล  

 สร้างกราฟการกระจายระหว่างดัชนีชี้วัดการเจริญ

เติบโต (Growth index) กับสมบัติทางเคมีของดิน ความ

เข้มข้นของธาตุอาหารในดิน หรือความเข้มข้นของธาตุ

อาหารในใบ แล้วสร้างเส้นโค้งความสัมพันธ์โดยใช้

สมการพหุนามก�าลังสอง (Y = aX2 + bX + c) ที่ค่า x ใดๆ 

เลือกตัดข้อมูลที่มีค่า y ต�่า และต่างจากกลุ่มมาก (Out-

liner) บางค่าออกไป เพ่ือให้เห็นอิทธิพลของธาตุอาหาร

เด่นชัดขึ้น แล้วค�านวณค่าสมบัติของดิน หรือความเข้ม

ข้นของธาตุอาหาร ท่ีท�าให้ได้ค่าความยาวเส้นรอบวง

ล�าต้นสูงสุด จากสมการอนุพันธ์เมื่อค่าของอนุพันธ์เป็น

ศูนย์ (0 = 2aX + b) เลือกช่วงสมบัติทางเคมีของดิน หรือ

ความเข้มข้นของธาตุอาหารท่ีท�าให้ได้ค่าความยาวเส้น

รอบวงล�าต้นอยู่ในระดับสูงตามการจ�าแนกโดยสายใจ 

และคณะ (2550) เป็นค่าเหมาะสม และจัดชั้นระดับอื่น

อีก 4 ระดับ คือ ต�่ามาก, ต�่า, สูง, และสูงมาก ในกรณีที่

ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่เด่นชัด แม้จะตัดข้อมูลต่างกลุ่ม

ออกแล้ว จะใช้วิธีหาช่วงค่าเหมาะสมจากความสัมพันธ์

ระหว่างความเข้มข้นในดินกับในใบ หรือความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยนั้นกับปัจจัยอื่นแทน
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ผลการทดลองและวิจารณ์
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าความอิ่มตัวด้วยเบส  

(Base saturation, BS) 

 ผลการวิเคราะห์ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง pH 

กับความยาวเส้นรอบวงล�าต้น ซึ่งน่าจะเกิดจาก pH ไม่มี

อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอย่างมีนัยส�าคัญ 

หรืออาจถูกบดบังด้วยปัจจัยอื่นที่เด่นกว่า อย่างไรก็ตาม 

พบว่า pH มีความสัมพันธ์กับความอิ่มตัวด้วยเบส ดังนั้น 

จึงหาค่าช่วง pH ที่เหมาะสมทางอ้อมจากความสัมพันธ์

ระหว่างค่าความอิ่มตัวด้วยเบส กับความยาวเส้นรอบวง

ล�าต้น ความยาวเส้นรอบวงล�าต้นมีแนวโน้มลดลงเมื่อค่า

ความอิ่มตัวด้วยเบสสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่ายางพาราเป็น

พืชที่ชอบดินกรด พบว่า ค่าความอิ่มตัวด้วยเบสท่ีเหมาะ

สมท่ีท�าให้ได้ค่าความยาวเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ยสูง

เท่ากับ 25 – 75% และค่า pH ที่เหมาะสมเท่ากับ 4.5 – 

5.0 (ภาพที่ 1, ตารางที่ 1) ซึ่งอยู่ในช่วงที่นุชนารถ (2542) 

รายงานไว้ คือที่ pH 4.0 - 5.5

ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (Cation Exchange 

Capacity, CEC) 

 ส�าหรับความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ไม่สามารถ

จัดชั้นระดับได้ เนื่องจากค่าท่ีได ้จากการศึกษาไม่

ครอบคลุมช่วงความเข้มข้นที่เหมาะสม

กรดที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable acidity, EA) 

 การวัดกรดที่แลกเปลี่ยนได้ เป็นการวัดผลรวมของ  

ภาพที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกรด-ด่าง (pH) (ซ้าย) และกรดที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable acidity) (ขวา) กับความยาวเส้นรอบวงล�าต้น 

เฉลี่ย (Mean girth) ที่ความสูง 150 ซม. จากพื้นดิน

ภาพที่ 1  ความสัมพันธ์ระหว่างความอิ่มตัวด้วยเบส (Base saturation) (ซ้าย) ) กับความยาวเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ย (Mean girth) ที่ความสูง 150 ซม.

จากพื้นดิน หลังจากตัดข้อมูลต่างกลุ่มบางส่วนไป (ซ้าย) และ ความอิ่มตัวด้วยเบส กับความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) (ขวา)

pH ท่ีเหมาะสมทางออ้มจากความสัมพนัธ์ระหวา่ง BS กบัความยาวเส้นรอบวงล าตน้ ความยาวเส้นรอบวงล า
ตน้มีแนวโนม้ลดลงเม่ือค่า BS สูงข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่ยางพาราเป็นพืชท่ีชอบดินกรด พบวา่ค่า BS ท่ีเหมาะสม
ท่ีท าใหไ้ดค้่าความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียสูง เท่ากบั 25 – 75% และค่า pH ท่ีเหมาะสมเท่ากบั 4.5 – 5.0 
(รูปท่ี 1, ตารางท่ี 1) อยูใ่นช่วงระดบัท่ีนุชนารถ (2542) รายงานไวว้า่ยางชอบคือ pH 4.0 - 5.5 
 

  
 
รูปที ่1  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง BS กบัความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียของตน้ยาง หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป (ซา้ย) และ BS กบั pH (ขวา) 
 

2) ความจุในการแลกเปลีย่นแคตไอออน (CEC) ส าหรับค่า CEC ไม่สามารถจดัชั้นระดบัได ้เน่ืองจาก
ค่าท่ีไดจ้ากการศึกษาไม่ครอบคลุมช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสม 

3) กรดทีแ่ลกเปลีย่นได้  การวดั กรดท่ีแลกเปล่ียนได ้ (EA) เป็นการวดัผลรวมของ  H+ และ  Al3+ ท่ี
แลกเปล่ียนได ้ ซ่ึงเป็นกรดท่ีส าคญั (จ าเป็น อ่อนทอง , 2551) พบวา่การตอบสนองของยางมีความสัมพนัธ์กบั
ค่ากรดท่ีแลกเปล่ียนไดม้ากกวา่กบัค่า pH (รูปท่ี 2) ดงันั้นผลกระทบของความเป็นกรดต่อการเติบโตของยาง 
จึงอาจเป็นผลกระทบจากความเขม้ขน้ของ Al3+ ท่ีมีอยูใ่นสารละลายดินก็เป็นได ้ พบวา่ช่วงค่า EA ท่ี
เหมาะสมท่ีท าใหไ้ดค้วามยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียสูง อยูใ่นช่วง 10 – 30 mmol(+)/kg ค่าความเขม้ขน้ของ 
EA มีค่าไม่ครอบคลุมถึงระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูงเป็น > 30 mmol(+)/kg (รูปท่ี 3, ตารางท่ี 
1) 
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pH ท่ีเหมาะสมทางออ้มจากความสัมพนัธ์ระหวา่ง BS กบัความยาวเส้นรอบวงล าตน้ ความยาวเส้นรอบวงล า
ตน้มีแนวโนม้ลดลงเม่ือค่า BS สูงข้ึน แสดงใหเ้ห็นวา่ยางพาราเป็นพืชท่ีชอบดินกรด พบวา่ค่า BS ท่ีเหมาะสม
ท่ีท าใหไ้ดค้่าความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียสูง เท่ากบั 25 – 75% และค่า pH ท่ีเหมาะสมเท่ากบั 4.5 – 5.0 
(รูปท่ี 1, ตารางท่ี 1) อยูใ่นช่วงระดบัท่ีนุชนารถ (2542) รายงานไวว้า่ยางชอบคือ pH 4.0 - 5.5 
 

  
 
รูปที ่1  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง BS กบัความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียของตน้ยาง หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป (ซา้ย) และ BS กบั pH (ขวา) 
 

2) ความจุในการแลกเปลีย่นแคตไอออน (CEC) ส าหรับค่า CEC ไม่สามารถจดัชั้นระดบัได ้เน่ืองจาก
ค่าท่ีไดจ้ากการศึกษาไม่ครอบคลุมช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสม 

3) กรดทีแ่ลกเปลีย่นได้  การวดั กรดท่ีแลกเปล่ียนได ้ (EA) เป็นการวดัผลรวมของ  H+ และ  Al3+ ท่ี
แลกเปล่ียนได ้ ซ่ึงเป็นกรดท่ีส าคญั (จ าเป็น อ่อนทอง , 2551) พบวา่การตอบสนองของยางมีความสัมพนัธ์กบั
ค่ากรดท่ีแลกเปล่ียนไดม้ากกวา่กบัค่า pH (รูปท่ี 2) ดงันั้นผลกระทบของความเป็นกรดต่อการเติบโตของยาง 
จึงอาจเป็นผลกระทบจากความเขม้ขน้ของ Al3+ ท่ีมีอยูใ่นสารละลายดินก็เป็นได ้ พบวา่ช่วงค่า EA ท่ี
เหมาะสมท่ีท าใหไ้ดค้วามยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียสูง อยูใ่นช่วง 10 – 30 mmol(+)/kg ค่าความเขม้ขน้ของ 
EA มีค่าไม่ครอบคลุมถึงระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูงเป็น > 30 mmol(+)/kg (รูปท่ี 3, ตารางท่ี 
1) 
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รูปที ่2  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง   pH (ซา้ย) และกรดท่ีแลกเปล่ียนได้  (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงล า ตน้

เฉล่ียท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 
 

 
  

รูปที ่3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่ากรดท่ีแลกเปล่ียนได ้(EA) กบัความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียท่ีความสูง 150 
เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป  

 
4) อนิทรียวตัถุ (OM)  ผลการประเมินพบวา่ช่วงค่า OM ท่ีเหมาะสมท่ีท าใหไ้ดค้วามยาวเส้นรอบวงล า

ตน้เฉล่ียสูงอยูใ่นช่วง 1.0 – 2.6 % ปริมาณของ OM มีค่าไม่ครอบคลุมถึงระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้น
ระดบัสูงเป็น > 2.6 % (รูปท่ี 4, ตารางท่ี 1) ช่วงค่า OM ท่ีเหมาะสมมีค่าใกลเ้คียงกบัค่า OM ท่ีสถาบนัวจิยัยาง 
(2551) แนะน าไวคื้อ 1.0 – 2.5 % (ตารางท่ี 3) 
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รูปที ่2  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง   pH (ซา้ย) และกรดท่ีแลกเปล่ียนได้  (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงล า ตน้

เฉล่ียท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 
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รูปที ่2  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง   pH (ซา้ย) และกรดท่ีแลกเปล่ียนได้  (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงล า ตน้

เฉล่ียท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 
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เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป  

 
4) อนิทรียวตัถุ (OM)  ผลการประเมินพบวา่ช่วงค่า OM ท่ีเหมาะสมท่ีท าใหไ้ดค้วามยาวเส้นรอบวงล า
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รูปที ่4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอินทรียวตัถุกบัความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 
หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

 
5) ไนโตรเจน  (N)  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการวเิคราะห์หาเฉพาะ N ในใบ ผลการประเมินพบวา่ช่วง

ความเขม้ขน้ของ N ท่ีเหมาะสมท่ีท าใหไ้ดค้่าความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียสูงเท่ากบั 3.0 – 3.8 % ความ
เขม้ขน้ของ N ในใบมีค่าไม่ครอบคลุมระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูงเท่ากบั > 3.8 %  ส่วนค่า N 
ในดินไม่สามารถหาหรือประเมินจากค่า OM ในดินได ้เน่ืองจาก N ในใบไม่มีความสัมพนัธ์กบั OM ในดิน 
(รูปท่ี 5, ตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบยางจากการศึกษาคร้ังน้ีมีช่วงกวา้งกวา่และสูงกวา่ค่า
ของ Pushpara (อา้งถึงใน Pushparajah, n.d.) ซ่ึงก าหนดไวท่ี้ 3.3 – 3.7% 

 

  
 
รูปที ่5  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ไนโตรเจน (N) กบัความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียของตน้ยางท่ีความสูง 150 

ซม. (ซา้ย) หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และความสัมพนัธ์ระหวา่งไนโตรเจนในใบ
กบัอินทรียวตัถุในดิน  (ขวา) 
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ภาพท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่างอินทรียวัตถุ (Organic matter) กับความ

ยาวเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ย (Mean girth) ที่ความสูง 150 ซม. จากพื้นดิน 

หลังจากตัดข้อมูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา) 

ภาพท่ี 3  ความสัมพันธ์ระหว่างกรดท่ีแลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable 

acidity) กับความยาวเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ย (Mean girth) ท่ีความสูง 

150 ซม. จากพื้นดิน หลังจากตัดข้อมูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 

H+ และ  Al3+ ท่ีแลกเปลี่ยนได้ ซึ่งเป็นกรดที่ส�าคัญ พบ

ว่าการตอบสนองของต้นยางมีความสัมพันธ์กับค่ากรดท่ี

แลกเปลี่ยนได้มากกว่ากับค่า pH (ภาพที่ 2) ดังนั้น ผล-

กระทบของความเป็นกรดต่อการเติบโตของยาง จึงอาจ

เป็นผลกระทบจากความเข้มข้นของ Al3+ ท่ีมีอยู ่ใน

สารละลายดินก็เป็นได้  พบว่า ช่วงค่ากรดท่ีแลกเปลี่ยน

ได้ท่ีเหมาะสมที่ท�าให้ได้ความยาวเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ย

สูง อยู่ในช่วง 10 – 30 มิลลิโมล(+)/กก. ค่าความเข้มข้น

ของกรดที่แลกเปลี่ยนได้มีค่าไม่ครอบคลุมถึงระดับที่สูง

มาก จึงจัดได้เฉพาะช้ันระดับสูงเป็น > 30 มิลลิโมล(+)/

กก. (ภาพที่ 3, ตารางที่ 1)

อินทรียวัตถุ (Organic matter, OM)  

 ผลการประเมินพบว่า ช่วงค่าปริมาณของอินทรีย-

วัตถุที่เหมาะสมท่ีท�าให้ได้ความยาวเส้นรอบวงล�าต้น

เฉลี่ยสูงอยู่ในช่วง 1.0 – 2.6 % ปริมาณของอินทรียวัตถุ 

มีค่าไม่ครอบคลุมถึงระดับท่ีสูงมาก จึงจัดได้เฉพาะชั้น

ระดับสูงเป็น > 2.6 % (ภาพที่ 4, ตารางที่ 1) ช่วงค่า

ปริมาณอินทรียวัตถุที่เหมาะสมมีค่าใกล้เคียงกับค่า 

ปริมาณอินทรียวัตถุท่ีสถาบันวิจัยยาง (2551) แนะน�าไว้

คือ 1.0 – 2.5 % (ตารางที่ 3)

ไนโตรเจน (Nitrogen, N)  

 ในการศึกษาครั้งน้ีได้ท�าการวิเคราะห์หาเฉพาะ 

ไนโตรเจนในใบ ผลการประเมินพบว่าช่วงความเข้มข้น
 

  
รูปที ่4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอินทรียวตัถุกบัความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  
 

5) ไนโตรเจน  (N)  ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้  าการวเิคราะห์หาเฉพาะ N ในใบ ผลการประเมินพบวา่ช่วง
ความเขม้ขน้ของ N ท่ีเหมาะสมท่ีท าใหไ้ดค้่าความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียสูงเท่ากบั 3.0 – 3.8 % ความ
เขม้ขน้ของ N ในใบมีค่าไม่ครอบคลุมระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูงเท่ากบั > 3.8 %  ส่วนค่า N 
ในดินไม่สามารถหาหรือประเมินจากค่า OM ในดินได ้เน่ืองจาก N ในใบไม่มีความสัมพนัธ์กบั OM ในดิน 
(รูปท่ี 5, ตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบยางจากการศึกษาคร้ังน้ีมีช่วงกวา้งกวา่และสูงกวา่ค่า
ของ Pushpara (อา้งถึงใน Pushparajah, n.d.) ซ่ึงก าหนดไวท่ี้ 3.3 – 3.7% 

 

  
 
รูปที ่5  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ไนโตรเจน (N) กบัความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียของตน้ยางท่ีความสูง 150 

ซม. (ซา้ย) หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และความสัมพนัธ์ระหวา่งไนโตรเจนในใบ
กบัอินทรียวตัถุในดิน  (ขวา) 
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รูปที ่4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอินทรียวตัถุกบัความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 
หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  
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เขม้ขน้ของ N ในใบมีค่าไม่ครอบคลุมระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูงเท่ากบั > 3.8 %  ส่วนค่า N 
ในดินไม่สามารถหาหรือประเมินจากค่า OM ในดินได ้เน่ืองจาก N ในใบไม่มีความสัมพนัธ์กบั OM ในดิน 
(รูปท่ี 5, ตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบยางจากการศึกษาคร้ังน้ีมีช่วงกวา้งกวา่และสูงกวา่ค่า
ของ Pushpara (อา้งถึงใน Pushparajah, n.d.) ซ่ึงก าหนดไวท่ี้ 3.3 – 3.7% 

 

  
 
รูปที ่5  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ไนโตรเจน (N) กบัความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียของตน้ยางท่ีความสูง 150 

ซม. (ซา้ย) หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และความสัมพนัธ์ระหวา่งไนโตรเจนในใบ
กบัอินทรียวตัถุในดิน  (ขวา) 
 

y = -5.0314x2 + 18.52x + 17.42
R2 = 0.4044
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ภาพที่ 5  ความสัมพันธ์ระหว่างไนโตรเจนในใบ (N in leaves) กับความยาวเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ย ที่ความสูง 150 ซม จากพื้นดิน. (ซ้าย) หลังจากตัด

ข้อมูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และความสัมพันธ์ระหว่างไนโตรเจนในใบกับอินทรียวัตถุในดิน (ขวา)
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ของไนโตรเจนท่ีเหมาะสมท่ีท�าให้ได้ค่าความยาวเส้น

รอบวงล�าต้นเฉลี่ยสูง เท่ากับ 3.0 – 3.8 % ความเข้มข้น

ของไนโตรเจนในใบมีค่าไม่ครอบคลุมระดับท่ีสูงมาก จึง

จัดได้เฉพาะชั้นระดับสูง เป็น > 3.8 %  ส่วนค่าไนโตรเจน

ในดินไม ่สามารถหาหรือประเมินจากค ่าอินทรีย-

วัตถุในดินได้ เนื่องจากไนโตรเจนในใบไม่มีความสัมพันธ์

กับอินทรียวัตถุในดิน (ภาพที่ 5, ตารางท่ี 2) ช่วงความ

เข้มข้นที่เหมาะสมในใบยางจากการศึกษาครั้งนี้มีช่วง

กว้างกว่าและสูงกว่าค่าของ Pushparajah (อ้างถึงใน 

Pushparajah, n.d.) ซึ่งก�าหนดไว้ที่ 3.3 – 3.7%

ฟอสฟอรัส (Phosphorus, P) 

 ผลการค�านวณความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในดิน

กับความยาวเส้นรอบวงล�าต้นหลังจากเลือกตัดค่าท่ีต�่า

และต่างจากกลุ่มออกไปให้ค่าสูงสุดที่ 15 มก./กก. แต่ไม่

เด่นชัด ขณะที่ความสัมพันธ์กับความเข้มข้นในใบเด่นชัด

กว่า และให้ค่าสูงสุดที่ 0.26 % แสดงให้เห็นว่าฟอสฟอรัส 

ในดินถูกบดบังจากปัจจัยอื่นมากกว่าในใบ ผลการ

ค�านวณสามารถเลือกช่วงความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในดิน

เท่ากับ 10 – 20 มก./กก. และในใบเท่ากับ 0.25 – 0.30 

% (ภาพที่ 6.1, 6.2, ตารางที่ 1 และ 2) ช่วงความเข้มข้น

ที่เหมาะสมในดินใกล้เคียงกับค่าของ Pushparajah (อ้าง

ถึงใน Pushparajah, n.d.) แต่ต�่ากว่าค่าที่สถาบันวิจัย

ยาง (2551) แนะน�าไว้ และต�่ากว่าค่าที่เหมาะสมส�าหรับ

ดินปลูกส้มโอ (สมศักดิ์, 2551) ท่ีมีค่าความเข้มข้นที่

เหมาะสมอยู่ในช่วง 11 - 20, 11 - 30 และ 15 - 25 มก./

กก. ตามล�าดับ ในขณะที่ค่าในใบสูงกว่า (ตารางที่ 3 และ 

4)

โพแทสเซียม (Potassium, K) 

 ผลการศึกษาพบว่า โพแทสเซียมในดินมีความ

สัมพันธ์กับโพแทสเซียมในใบ โดยความเข้มข้นในใบมี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจนกระทั่งความเข้มข้นในดินเท่ากับ 80 

มก./กก. ความเข้มข้นในใบจึงเริ่มลดลง พบว่า  ความยาว

เส้นรอบวงล�าต้นมีแนวโน้มลดลงเมื่อความเข้มข้นในดิน

สูงกว่า 62 มก./กก. และในใบสูงกว่า 1.2 % ดังน้ัน จึง

ก�าหนดช่วงความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของโพแทสเซียมใน

ดินเท่ากับ 40 – 80 มก./กก. และในใบเท่ากับ 1.0 – 1.4 

% (ภาพที่ 7.1, 7.2, ตารางที่ 1 และ 2) ค่าความเข้มข้นใน

ดินต�่ากว่าค่าส�าหรับพืชทั่วไป ส้มโอ รวมทั้งค่าซึ่งเคยจัด

ท�าไว้ก่อน (Jones, 2001; สมศักดิ์, 2551; Thainugul, 

6) ฟอสฟอรัส (P) ผลการค านวณ ความเขม้ขน้ของ P ในดินกบัความยาวเส้นรอบวงล าตน้หลงัจาก
เลือกตดัค่าท่ีต ่าและต่างจากกลุ่มออกไปใหค้่าสูงสุดท่ี 15 mg/kg แต่ไม่เด่นชดั ขณะท่ีความสัมพนัธ์กบัความ
เขม้ขน้ในใบเด่นชดักวา่ และใหค้่าสูงสุดท่ี 0.26 % แสดงใหเ้ห็นวา่ P ในดินถูกบดบงัจากปัจจยัอ่ืนมากกวา่ใน
ใบ ผลการค านวณสามารถเลือกช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินเท่ากบั 10 – 20 mg/kg และในใบเท่ากบั 
0.25 – 0.30 % (รูปท่ี 6, ตารางท่ี 1 และ 2)  ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินต ่ากวา่ค่าท่ี Pushparajah (1977) 
เคยจดัท าไว ้ในขณะท่ีค่าในใบใกลเ้คียงกนั (ตารางท่ี 3 และ 4) 

 

  
 

 
 

รูปที ่6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งฟอสฟอรัสในดิน (ซา้ย) และฟอสฟอรัสในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวง
ล าตน้เฉล่ียของตน้ยางท่ีความสูง 150 ซม. หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และ
ฟอสฟอรัสในใบกบัในดิน (ล่าง) 
 

7) โพแทสเซียม (K) ผลการศึกษาพบวา่ K ในดินมีความสัมพนัธ์กบั K ในใบ โดยความเขม้ขน้ในใบมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนจนกระทัง่ความเขม้ขน้ในดินเท่ากบั 80 mg/kg พบวา่ความยาวเส้นรอบวงล าตน้มีแนวโนม้
ลดลงเม่ือความเขม้ขน้ในดินสูงกวา่ 62 mg/kg และในใบสูงกวา่ 1.2 % ดงันั้นจึงก าหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ี
เหมาะสมของ K ในดินเท่ากบั 40 – 80 mg/kg และในใบเท่ากบั 1.0 – 1.4 % (รูปท่ี 7, ตารางท่ี 1 และ 2) ค่า

y = -0.0294x2 + 0.8662x + 28.177
R2 = 0.1801

0

10

20

30

40

50

0 5 10 15 20 25 30
Available P in soil (mg/kg)

M
ea

n 
gi

rth
 (c

m
)

y = -696.11x2 + 368.35x - 14.224
R2 = 0.4516

0

10

20

30

40

50

0.10 0.15 0.20 0.25 0.30
 P in leaves (%)

M
ea

n 
gi

rth
 (c

m
)

y = -0.0001x2 + 0.0047x + 0.1912
R2 = 0.19

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0 5 10 15 20 25 30
Available P in soil (mg/kg)

P 
in

 le
av

es
 (%

)

6) ฟอสฟอรัส (P) ผลการค านวณ ความเขม้ขน้ของ P ในดินกบัความยาวเส้นรอบวงล าตน้หลงัจาก
เลือกตดัค่าท่ีต ่าและต่างจากกลุ่มออกไปใหค้่าสูงสุดท่ี 15 mg/kg แต่ไม่เด่นชดั ขณะท่ีความสัมพนัธ์กบัความ
เขม้ขน้ในใบเด่นชดักวา่ และใหค้่าสูงสุดท่ี 0.26 % แสดงใหเ้ห็นวา่ P ในดินถูกบดบงัจากปัจจยัอ่ืนมากกวา่ใน
ใบ ผลการค านวณสามารถเลือกช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินเท่ากบั 10 – 20 mg/kg และในใบเท่ากบั 
0.25 – 0.30 % (รูปท่ี 6, ตารางท่ี 1 และ 2)  ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินต ่ากวา่ค่าท่ี Pushparajah (1977) 
เคยจดัท าไว ้ในขณะท่ีค่าในใบใกลเ้คียงกนั (ตารางท่ี 3 และ 4) 

 

  
 

 
 

รูปที ่6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งฟอสฟอรัสในดิน (ซา้ย) และฟอสฟอรัสในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวง
ล าตน้เฉล่ียของตน้ยางท่ีความสูง 150 ซม. หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และ
ฟอสฟอรัสในใบกบัในดิน (ล่าง) 
 

7) โพแทสเซียม (K) ผลการศึกษาพบวา่ K ในดินมีความสัมพนัธ์กบั K ในใบ โดยความเขม้ขน้ในใบมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนจนกระทัง่ความเขม้ขน้ในดินเท่ากบั 80 mg/kg พบวา่ความยาวเส้นรอบวงล าตน้มีแนวโนม้
ลดลงเม่ือความเขม้ขน้ในดินสูงกวา่ 62 mg/kg และในใบสูงกวา่ 1.2 % ดงันั้นจึงก าหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ี
เหมาะสมของ K ในดินเท่ากบั 40 – 80 mg/kg และในใบเท่ากบั 1.0 – 1.4 % (รูปท่ี 7, ตารางท่ี 1 และ 2) ค่า

y = -0.0294x2 + 0.8662x + 28.177
R2 = 0.1801
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ภาพที่ 6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน (Available P in soil) (ซ้าย) และฟอสฟอรัสในใบ (P in leaves) (ขวา) กับความยาวเส้น

รอบวงล�าต้นเฉลี่ย ที่ความสูง 150 ซม. จากพื้นดินหลังจากตัดข้อมูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป

ภาพท่ี 6.2 ความสัมพันธ์ระหว่างฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน และ

ฟอสฟอรัสในใบ 

6) ฟอสฟอรัส (P) ผลการค านวณ ความเขม้ขน้ของ P ในดินกบัความยาวเส้นรอบวงล าตน้หลงัจาก
เลือกตดัค่าท่ีต ่าและต่างจากกลุ่มออกไปใหค้่าสูงสุดท่ี 15 mg/kg แต่ไม่เด่นชดั ขณะท่ีความสัมพนัธ์กบัความ
เขม้ขน้ในใบเด่นชดักวา่ และใหค้่าสูงสุดท่ี 0.26 % แสดงใหเ้ห็นวา่ P ในดินถูกบดบงัจากปัจจยัอ่ืนมากกวา่ใน
ใบ ผลการค านวณสามารถเลือกช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินเท่ากบั 10 – 20 mg/kg และในใบเท่ากบั 
0.25 – 0.30 % (รูปท่ี 6, ตารางท่ี 1 และ 2)  ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินต ่ากวา่ค่าท่ี Pushparajah (1977) 
เคยจดัท าไว ้ในขณะท่ีค่าในใบใกลเ้คียงกนั (ตารางท่ี 3 และ 4) 

 

  
 

 
 

รูปที ่6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งฟอสฟอรัสในดิน (ซา้ย) และฟอสฟอรัสในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวง
ล าตน้เฉล่ียของตน้ยางท่ีความสูง 150 ซม. หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และ
ฟอสฟอรัสในใบกบัในดิน (ล่าง) 
 

7) โพแทสเซียม (K) ผลการศึกษาพบวา่ K ในดินมีความสัมพนัธ์กบั K ในใบ โดยความเขม้ขน้ในใบมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึนจนกระทัง่ความเขม้ขน้ในดินเท่ากบั 80 mg/kg พบวา่ความยาวเส้นรอบวงล าตน้มีแนวโนม้
ลดลงเม่ือความเขม้ขน้ในดินสูงกวา่ 62 mg/kg และในใบสูงกวา่ 1.2 % ดงันั้นจึงก าหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ี
เหมาะสมของ K ในดินเท่ากบั 40 – 80 mg/kg และในใบเท่ากบั 1.0 – 1.4 % (รูปท่ี 7, ตารางท่ี 1 และ 2) ค่า

y = -0.0294x2 + 0.8662x + 28.177
R2 = 0.1801
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1986) (ตารางท่ี 3) ทั้งนี้น่าจะเกิดจากสภาวะปฏิปักษ์ 

(Antagonism) ของโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียม การเพิ่ม

ความเข้มข้นของโพแทสเซียมในดินท�าให้ต้นยางดูดใช้

แมกนีเซียมได้น้อยลง ซึ่งส่งผลให้ความยาวเส้นรอบวง

ล�าต้นต�่าลง (ภาพที่ 9.2) การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียม โดย

ละเลยแมกนีเซียม จึงไม่น่าจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต

ของยางในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน Pushparajah (อ้างถึงใน 

Pushparajah, n.d.) รายงานว่า ความเข้มข้นของโพแทส-

เซียมในใบที่ยางพันธุ์ RRIM 600 ไม่ตอบสนอง มีค่าสูง

กว่า 1.65 % ซึ่งเป็นค่าท่ีสูงกว่าผลการศึกษาในครั้งน้ี 

(ตารางที่ 4)

แคลเซียม (Calcium, Ca) 

 ตัวอย่างดินท้ังหมดของงานวิจัยน้ีเป็นดินกรดจัด  

มีค่าแคลเซียมอยู่ในระดับต�่า ไม่ครอบคลุมช่วงความเข้ม

ข้นเหมาะสม จึงไม่สามารถจัดท�าค่ามาตรฐานอย่าง

สมบูรณ์ได้ ขณะที่ความสัมพันธ์ของเส้นรอบวงล�าต้น

เฉลี่ยกับความเข้มข้นในใบเด่นชัดกว่า   สามารถประเมิน

ช่วงความเข้มข้นในใบที่เหมาะสมได้เท่ากับ 1.0 – 1.5 %  

(ตารางท่ี 2) และประเมินความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในดิน

ว่าน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 50 – 600 มก./กก. (ภาพที่ 

8.1, 8.2 และ ตารางที่ 1) ซึ่งเป็นช่วงกว้างมาก อย่างไร-

ก็ตาม แคลเซียมมีความจ�าเป็นส�าหรับการเติบโตของต้น

ยางมาก ในงานวิจัยของ สุนทรี และ จินตณา (2549) ได้

แสดงให้เห็นว ่าในต้นยางมีธาตุแคลเซียมเป็นองค์

ประกอบอยู่ในปริมาณสูงท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ถูกตรึงอยู่

ในส่วนของก่ิงก้านและล�าต้น ดังน้ัน ในการศึกษาระดับ 

แคลเซียมท่ีเหมาะสมส�าหรับต้นยาง ใบยางจึงอาจไม่

เหมาะสมส�าหรับใช้เป็นดัชนีชี้วัดระดับท่ีพอเพียงของ 

แคลเซียม ส�าหรับแคลเซียมในใบ Pushparajah (อ้างถึง

ใน Pushparajah, n.d.) รายงานค่าเหมาะสมอยู่ในช่วง 

0.5 - 0.7 % ซึ่งเป็นค่าที่ต�่ากว่าผลการศึกษาครั้งน้ี ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากการน�าเอาผลของแคลเซียมต่อการไหล

ของน�้ายางมาพิจารณาด้วย เน่ืองจาก Pushparajah  

(n.d.) กล่าวว่า ความเข้มข้นของแคลเซียมท่ีสูงเกินไป

ท�าให้ท่อน�้ายางอุดตันเร็ว ส่งผลให้ผลผลิตของยางลดลง 

จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของแคลเซียม 

แมกนีเซียม (Magnesium, Mg) 

 ตัวอย่างดินที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีส่วนใหญ่มี

ความเขม้ขน้ในดินต ่ากวา่ค่าส าหรับพืชทัว่ไป ส้มโอ รวมทั้งค่าซ่ึงเคยจดัท าไวก่้อน ( Thainugul, 1986 อา้งถึง
โดย นุชนารถ 2542; สมศกัด์ิ , 2551; Jones, 2001) (ตารางท่ี 3) ทั้งน้ีน่าจะเกิดจากสภาวะปฏิปักษ ์
(antagonism) ของ K ต่อ Mg การเพิ่มความเขม้ขน้ของ K ในดินท าใหย้างดูดใช ้ Mg ไดน้อ้ยลง ซ่ึงส่งผลให้
ความยาวเส้นรอบวงต ่าลง (รูปท่ี 7) การใชปุ๋้ย K โดยละเลย Mg จึงไม่น่าจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของ
ยางในพื้นท่ีภาคใตต้อนบน Pushparajah (1977) รายงานวา่ ความเขม้ขน้ของ K ในใบท่ียางพนัธ์ุ RRIM 600 
ไม่ตอบสนองมีค่าสูงกวา่ 1.65 % ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงกวา่ผลการศึกษาในคร้ังน้ี (ตารางท่ี 4) 
 

  
 

 
 

รูปที ่7 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง โพแทสเซียมในดิน (ซา้ย) และโพแทสเซียมในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้น
รอบวงล าตน้เฉล่ียของตน้ยางท่ีความสูง 150 ซม. หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และ
โพแทสเซียมในใบกบัในดิน (ล่าง) 

 
 8) แคลเซียม (Ca) ตวัอยา่งดินทั้งหมดของงานวจิยัน้ีเป็นดินกรดจดั  มีค่า Ca อยูใ่นระดบัต ่า ไม่
ครอบคลุมช่วงความเขม้ขน้เหมาะสม จึงไม่สามารถจดัท าค่ามาตรฐานอยา่งสมบูรณ์ได้  ขณะท่ีความสัมพนัธ์
ของเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียกบัความเขม้ขน้ในใบเด่นชดักวา่   สามารถประเมินช่วงความเขม้ขน้ในใบท่ี
เหมาะสมไดเ้ท่ากบั 1.0 – 1.5 %  (ตารางท่ี 2) และประเมินความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินวา่น่าจะอยูใ่นช่วง

y = -0.0037x2 + 0.4616x + 19.957
R2 = 0.3578

0

10

20

30

40

50

0 20 40 60 80 100 120
Exchangeble K in soil (mg/kg)

M
ea

n 
gi

rth
 (c

m
)

y = -37.427x2 + 90.251x - 20.235
R2 = 0.4888

0

10

20

30

40

50

0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5
 K in leaves (%)

M
ea

n 
gi

rth
 (c

m
)

y = -7E-05x2 + 0.011x + 0.6989
R2 = 0.2385

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

0 20 40 60 80 100 120
Exchangeable K in soil (mg/kg)

K
 in

 le
av

es
 (%

)

ความเขม้ขน้ในดินต ่ากวา่ค่าส าหรับพืชทัว่ไป ส้มโอ รวมทั้งค่าซ่ึงเคยจดัท าไวก่้อน ( Thainugul, 1986 อา้งถึง
โดย นุชนารถ 2542; สมศกัด์ิ , 2551; Jones, 2001) (ตารางท่ี 3) ทั้งน้ีน่าจะเกิดจากสภาวะปฏิปักษ ์
(antagonism) ของ K ต่อ Mg การเพิ่มความเขม้ขน้ของ K ในดินท าใหย้างดูดใช ้ Mg ไดน้อ้ยลง ซ่ึงส่งผลให้
ความยาวเส้นรอบวงต ่าลง (รูปท่ี 7) การใชปุ๋้ย K โดยละเลย Mg จึงไม่น่าจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของ
ยางในพื้นท่ีภาคใตต้อนบน Pushparajah (1977) รายงานวา่ ความเขม้ขน้ของ K ในใบท่ียางพนัธ์ุ RRIM 600 
ไม่ตอบสนองมีค่าสูงกวา่ 1.65 % ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงกวา่ผลการศึกษาในคร้ังน้ี (ตารางท่ี 4) 
 

  
 

 
 

รูปที ่7 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง โพแทสเซียมในดิน (ซา้ย) และโพแทสเซียมในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้น
รอบวงล าตน้เฉล่ียของตน้ยางท่ีความสูง 150 ซม. หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และ
โพแทสเซียมในใบกบัในดิน (ล่าง) 

 
 8) แคลเซียม (Ca) ตวัอยา่งดินทั้งหมดของงานวจิยัน้ีเป็นดินกรดจดั  มีค่า Ca อยูใ่นระดบัต ่า ไม่
ครอบคลุมช่วงความเขม้ขน้เหมาะสม จึงไม่สามารถจดัท าค่ามาตรฐานอยา่งสมบูรณ์ได้  ขณะท่ีความสัมพนัธ์
ของเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียกบัความเขม้ขน้ในใบเด่นชดักวา่   สามารถประเมินช่วงความเขม้ขน้ในใบท่ี
เหมาะสมไดเ้ท่ากบั 1.0 – 1.5 %  (ตารางท่ี 2) และประเมินความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินวา่น่าจะอยูใ่นช่วง
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ภาพที่ 7.1 ความสัมพันธ์ระหว่างโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable K in Soil) (ซ้าย) และโพแทสเซียมในใบ (K in leaves) (ขวา) กับ

ความยาวเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ย ที่ความสูง 150 ซม. จากพื้นดิน หลังจากตัดข้อมูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 

ความเขม้ขน้ในดินต ่ากวา่ค่าส าหรับพืชทัว่ไป ส้มโอ รวมทั้งค่าซ่ึงเคยจดัท าไวก่้อน ( Thainugul, 1986 อา้งถึง
โดย นุชนารถ 2542; สมศกัด์ิ , 2551; Jones, 2001) (ตารางท่ี 3) ทั้งน้ีน่าจะเกิดจากสภาวะปฏิปักษ ์
(antagonism) ของ K ต่อ Mg การเพิ่มความเขม้ขน้ของ K ในดินท าใหย้างดูดใช ้ Mg ไดน้อ้ยลง ซ่ึงส่งผลให้
ความยาวเส้นรอบวงต ่าลง (รูปท่ี 7) การใชปุ๋้ย K โดยละเลย Mg จึงไม่น่าจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของ
ยางในพื้นท่ีภาคใตต้อนบน Pushparajah (1977) รายงานวา่ ความเขม้ขน้ของ K ในใบท่ียางพนัธ์ุ RRIM 600 
ไม่ตอบสนองมีค่าสูงกวา่ 1.65 % ซ่ึงเป็นค่าท่ีสูงกวา่ผลการศึกษาในคร้ังน้ี (ตารางท่ี 4) 
 

  
 

 
 

รูปที ่7 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง โพแทสเซียมในดิน (ซา้ย) และโพแทสเซียมในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้น
รอบวงล าตน้เฉล่ียของตน้ยางท่ีความสูง 150 ซม. หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และ
โพแทสเซียมในใบกบัในดิน (ล่าง) 

 
 8) แคลเซียม (Ca) ตวัอยา่งดินทั้งหมดของงานวจิยัน้ีเป็นดินกรดจดั  มีค่า Ca อยูใ่นระดบัต ่า ไม่
ครอบคลุมช่วงความเขม้ขน้เหมาะสม จึงไม่สามารถจดัท าค่ามาตรฐานอยา่งสมบูรณ์ได้  ขณะท่ีความสัมพนัธ์
ของเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียกบัความเขม้ขน้ในใบเด่นชดักวา่   สามารถประเมินช่วงความเขม้ขน้ในใบท่ี
เหมาะสมไดเ้ท่ากบั 1.0 – 1.5 %  (ตารางท่ี 2) และประเมินความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินวา่น่าจะอยูใ่นช่วง
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ภาพที่ 7.2 ความสัมพันธ์ระหว่างโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน และ

โพแทสเซียมในใบ 
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แมกนีเซียมในระดับต�่า และขาดข้อมูลท่ีครอบคลุมช่วง

ความเข้มข้นท่ีเหมาะสม (ภาพที่ 9.1 ซ้าย) จึงยากที่จะ

ก�าหนดค่าระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ความเข้มข้นของ

แมกนีเซียมในดินยังไม่สัมพันธ์กับแมกนีเซียมในใบด้วย 

ท� า ให ้ ไม ่ สามารถจัดระดับช ่ ว ง ที่ เ หมาะสมของ

แมกนีเซียมในดินได้ ส่วนแมกนีเซียมในใบ หลังจาก

เลือกตัดข้อมูลที่มีค่าต�่าและต่างจากกลุ่มบางส่วนออก

ไปแล้ว การเติบโตของต้นยางยังคงแสดงการตอบสนอง

ต่อระดับความเข้มข้นในใบที่สูงกว่านี้ได้อีก สามารถ

ก�าหนดช่วงความเข้มข้นที่เหมาะสมในใบเท่ากับ > 0.35 

% และก�าหนดช่วงความเข้มข้นระดับต�า่ และต�่ามาก มี

ค่าอยู่ในช่วง 0.25 – 0.35 % และ < 0.25 % ตามล�าดับ 

(ภาพที่ 9.1 ขวา และ ตารางที่ 2) ช่วงความเข้มข้นเหมาะ

สมที่ได้มีค่าสูงกว่าค่าของ Pushparajah (อ้างถึงใน 

Pushparajah, n.d.) ที่เคยจัดท�าไว้มาก (0.20 – 0.25 %) 

นอกจากน้ี พบว่าแมกนีเซียมในใบลดลง เมื่อค่าสัดส่วน

ของโพแทสเซียม/แมกนีเซียมในดินเพ่ิมข้ึน (ภาพท่ี 9.2) 

ซึ่งอาจเกิดจากการเป็นปฏิปักษ์ (Antagonism) ของ

โพแทสเซียมต่อแมกนีเซียม การเพ่ิมความเข้มข้นของ

โพแทสเซียมในดินท�าให้ยางดูดใช้แมกนีเซียมได้น้อยลง 

ดังนั้น การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมโดยละเลยปุ๋ยแมกนีเซียม 

จึงไม่น่าจะส่งผลดีต่อการเติบโตของยาง ซึ่งถ้าในดินมี 

แมกนีเซียมต�่าอยู่แล้ว การเพ่ิมความเข้มข้นของโพแทส-

เซียม จึงย่ิงเป็นการเพ่ิมค่าสัดส่วนของโพแทสเซียม/

แมกนีเซียมในดิน ส่งผลให้ต้นยางยิ่งดูดใช้แมกนีเซียมได้

น้อยลง 

ก�ามะถัน (Sulphur, S) 

 ค่าวิเคราะห์ก�ามะถัน ท้ังในดินและในใบกระจาย

อยู่ในช่วงกว้าง สามารถจัดท�าค่ามาตรฐานได้เกือบทุก

ระดับ (ตารางที่ 1 และ 2) ความเข้มข้นที่เหมาะสม

ส�าหรับก�ามะถันในดินอยู่ในช่วง 25 – 35 มก./กก. และ

ส�าหรับก�ามะถันในใบอยู่ในช่วง 0.2 – 0.3 % (ภาพที่ 10, 

ตารางที่ 1 และ 2) ช่วงความเข้มข้นเหมาะสมในใบ พบ

ว่ากว้างกว่าค่าซึ่ง Pushparajah (อ้างถึงใน Pushpara-

jah, n.d.) เคยแนะน�าไว้ (0.20 – 0.25 %) (ตารางที่ 4) 

ก�ามะถันส่วนใหญ่ในดินน่าจะอยู่ในรูปสารประกอบ

อินทรีย์ ซึ่งต้องผ่านการย่อยสลาย (Mineralization) ก่อน 

พืชจึงจะสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น ก�ามะถันที่

ประมาณ 50 – 600 mg/kg (รูปท่ี 8, ตารางท่ี 1) ซ่ึงเป็นช่วงกวา้งมาก อยา่งไรก็ตาม Ca มีความจ าเป็นส าหรับ
การเติบโตของยางมาก ในงานวจิยัของสุนทรี ยิง่ชชัวาลย ์และ จินตณา บางจัน่ (2549) ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ในตน้
ยาง มีธาตุ Ca เป็นองคป์ระกอบอยูใ่นปริมาณสูงท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ถูกตรึงอยูใ่นส่วนของก่ิงกา้นและล าตน้ 
ดงันั้นในการศึกษาระดบั Ca ท่ีเหมาะสมส าหรับยาง ใบยางจึงอาจไม่เหมาะสมส าหรับใชเ้ป็นดชันีช้ีวดัระดบัท่ี
พอเพียงของ Ca ส าหรับ Ca ในใบ Pushparajah (อา้งถึงใน Pushparajah, n.d.) รายงานค่าเหมาะสมอยูใ่นช่วง 0.5 
- 0.7 % ซ่ึงเป็นค่าท่ีต ่ากวา่ผลการศึกษาคร้ังน้ี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการน าเอาผลของ Ca ต่อการไหลของน ้ายางมา
พิจารณาดว้ย เน่ืองจาก Pushparajah กล่าววา่ความเขม้ขน้ของ Ca ท่ีสูงเกินไปท าใหท้่อน ้ายางอุดตนัเร็ว ส่งผลให้
ผลผลิตของยางลดลง จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของ Ca  
 

  
 

 
 

รูปที ่8 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง แคลเซียมในดิน (ซา้ย) และแคลเซียมในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงล า
ตน้เฉล่ียของตน้ยางท่ีความสูง 150 ซม. หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และแคลเซียม
ในใบกบัในดิน (ล่าง) 

 
 9) แมกนีเซียม (Mg) ตวัอยา่งดินท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่มี Mg ในระดบัต ่า และขาดขอ้มูลท่ี
ครอบคลุมช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสม ( รูปท่ี 9) จึงยากท่ีจะก าหนดค่าระดบัท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีความ
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ประมาณ 50 – 600 mg/kg (รูปท่ี 8, ตารางท่ี 1) ซ่ึงเป็นช่วงกวา้งมาก อยา่งไรก็ตาม Ca มีความจ าเป็นส าหรับ
การเติบโตของยางมาก ในงานวจิยัของสุนทรี ยิง่ชชัวาลย ์และ จินตณา บางจัน่ (2549) ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ในตน้
ยาง มีธาตุ Ca เป็นองคป์ระกอบอยูใ่นปริมาณสูงท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ถูกตรึงอยูใ่นส่วนของก่ิงกา้นและล าตน้ 
ดงันั้นในการศึกษาระดบั Ca ท่ีเหมาะสมส าหรับยาง ใบยางจึงอาจไม่เหมาะสมส าหรับใชเ้ป็นดชันีช้ีวดัระดบัท่ี
พอเพียงของ Ca ส าหรับ Ca ในใบ Pushparajah (อา้งถึงใน Pushparajah, n.d.) รายงานค่าเหมาะสมอยูใ่นช่วง 0.5 
- 0.7 % ซ่ึงเป็นค่าท่ีต ่ากวา่ผลการศึกษาคร้ังน้ี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการน าเอาผลของ Ca ต่อการไหลของน ้ายางมา
พิจารณาดว้ย เน่ืองจาก Pushparajah กล่าววา่ความเขม้ขน้ของ Ca ท่ีสูงเกินไปท าใหท้่อน ้ายางอุดตนัเร็ว ส่งผลให้
ผลผลิตของยางลดลง จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของ Ca  
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 9) แมกนีเซียม (Mg) ตวัอยา่งดินท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่มี Mg ในระดบัต ่า และขาดขอ้มูลท่ี
ครอบคลุมช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสม ( รูปท่ี 9) จึงยากท่ีจะก าหนดค่าระดบัท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีความ
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ประมาณ 50 – 600 mg/kg (รูปท่ี 8, ตารางท่ี 1) ซ่ึงเป็นช่วงกวา้งมาก อยา่งไรก็ตาม Ca มีความจ าเป็นส าหรับ
การเติบโตของยางมาก ในงานวจิยัของสุนทรี ยิง่ชชัวาลย ์และ จินตณา บางจัน่ (2549) ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ในตน้
ยาง มีธาตุ Ca เป็นองคป์ระกอบอยูใ่นปริมาณสูงท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ถูกตรึงอยูใ่นส่วนของก่ิงกา้นและล าตน้ 
ดงันั้นในการศึกษาระดบั Ca ท่ีเหมาะสมส าหรับยาง ใบยางจึงอาจไม่เหมาะสมส าหรับใชเ้ป็นดชันีช้ีวดัระดบัท่ี
พอเพียงของ Ca ส าหรับ Ca ในใบ Pushparajah (อา้งถึงใน Pushparajah, n.d.) รายงานค่าเหมาะสมอยูใ่นช่วง 0.5 
- 0.7 % ซ่ึงเป็นค่าท่ีต ่ากวา่ผลการศึกษาคร้ังน้ี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการน าเอาผลของ Ca ต่อการไหลของน ้ายางมา
พิจารณาดว้ย เน่ืองจาก Pushparajah กล่าววา่ความเขม้ขน้ของ Ca ท่ีสูงเกินไปท าใหท้่อน ้ายางอุดตนัเร็ว ส่งผลให้
ผลผลิตของยางลดลง จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นของ Ca  
 

  
 

 
 

รูปที ่8 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง แคลเซียมในดิน (ซา้ย) และแคลเซียมในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงล า
ตน้เฉล่ียของตน้ยางท่ีความสูง 150 ซม. หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และแคลเซียม
ในใบกบัในดิน (ล่าง) 

 
 9) แมกนีเซียม (Mg) ตวัอยา่งดินท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่มี Mg ในระดบัต ่า และขาดขอ้มูลท่ี
ครอบคลุมช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสม ( รูปท่ี 9) จึงยากท่ีจะก าหนดค่าระดบัท่ีเหมาะสม นอกจากน้ีความ
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ภาพที่ 8.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable Ca in soil) (ซ้าย) และแคลเซียมในใบ (Ca in leaves) (ขวา) กับความ

ยาวเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ย ที่ความสูง 150 ซม. จากพื้นดิน หลังจากตัดข้อมูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป

ภาพที่ 8.2 ความสัมพันธ์ระหว่างแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน และ

แคลเซียมในใบ 
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สกัดได้ด้วยสารละลาย KH
2
PO

4
 ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในรูป 

SO
4

2- จึงไม่สัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มข้นในใบยาง

เหล็ก (Iron, Fe) และแมงกานีส (Manganese, Mn) 

 ผลการศึกษาพบว่า ช่วงความเข้มข้นท่ีเหมาะสม

ของเหล็กในดินเท่ากับ 30 – 90 มก./กก. (ภาพที่ 11, บน

ซ้าย และ ตารางที่ 1) ซึ่งสูงกว่าระดับความเข้มข้นของพืช

โดยท่ัวไปมาก (Jones, 2001) แต่ต�่ากว่าของส้มโอ 

(สมศักด์ิ, 2551) (ตารางที่ 3) ส่วนแมงกานีสในดินค่าที่

ครอบคลุมช่วงความเข้มข้นเหมาะสมมีจ�านวนน้อยเกิน

ไป จึงไม่สามารถจัดท�าค่ามาตรฐานได้ (ภาพที่ 11, ล่าง

ซ้าย) Pushparajah (อ้างถึงใน Pushparajah, n.d.) 

รายงานค่าเหมาะสมของเหล็กและแมงกานีสในใบอยู่ใน

ช่วง 60 – 80 และ 45 – 150 มก./กก. ตามล�าดับ (ตาราง

ที่ 4) ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้พบว่า อยู่ในช่วง 90 – 130 

และ 300 – 500 มก./กก. ตามล�าดับ (ภาพที่ 11, บนขวา 

และล่างขวา; ตารางที่ 2 และ 4) ในความเป็นจริงอาจไม่

จ�าเป็นต้องเพ่ิมความเข้มข้นของธาตุทั้งสองให้สูงถึง

ระดับนี้ หากปลูกยางในพ้ืนที่ซึ่งดินมีความเข้มข้นของ

เหล็กและแมกกานีสต�่า ความเข้มข้นแมงกานีสในระดับ

นี้อาจเป็นพิษต่อต้นยาง จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมใน

เรื่องนี้

ทองแดง (Copper, Cu) 

 ผลการค�านวณสามารถจัดระดับความเข้มข้นของ 

ทองแดงในดินได้เท่ากับ 0.5 – 1.5 มก./กก. และในใบ

เท่ากับ 10 – 15 มก./กก. เน่ืองจากค่าความเข้มข้นของ

ทองแดงมีค่าไม่ครอบคลุมช่วงระดับต�่ามาก รวมถึงระดับ

สูงมาก จึงไม่สามารถจัดระดับชั้นได้อย่างสมบูรณ์ (ภาพ

ที่ 12,  ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเข้มข้นท่ี

เหมาะสมของทองแดงในดินที่สถาบันวิจัยยาง (2551) 

แนะน�ามีค่าในช่วง 0.8 – 1.0 มก./กก. ซึ่งต�่ากว่าและ

แคบกว่าค่าที่ประเมินได้ ส่วนในใบ Pushparajah (อ้าง

ถึงใน Pushparajah, n.d.) แนะน�าค่าความเข้มข้นท่ี

เหมาะสมของทองแดงในใบว่าน่าจะอยู่ที่ 10 มก./กก. ซึ่ง

ใกล้เคียงกับผลการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่

ใช้ในการศึกษาพบว่า มีความเข้มข้นของทองแดงต�่า 

และต้นยางมีการตอบสนองต่อค่าความเข้มข้นของ

ทองแดงท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น การใช้ปุ๋ยที่มีทองแดง ในพ้ืนที่

ภาคใต้ตอนบนน่าจะท�าให้การเติบโตของยางดีขึ้น

เขม้ขน้ของ Mg ในดินยงัไม่สัมพนัธ์กบั Mg ในใบดว้ย ท าใหไ้ม่สามารถจดัระดบัช่วงท่ีเหมาะสมของ Mg ใน
ดินได ้ส่วน Mg ในใบ หลงัจากเลือกตดั ค่าขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าและต่างจากกลุ่มบางส่วนออกไปแลว้ การเติบโต
ของตน้ยางยงัคงแสดงการ ตอบสนองต่อระดบัความเขม้ขน้ในใบท่ีสูงกวา่น้ีไดอี้ก สามารถก าหนดช่วงความ
เขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบเท่ากบั > 0.35 % และก าหนดช่วงความเขม้ขน้ระดบัต ่าและต ่ามากมีค่าอยูใ่นช่วง 
0.25 – 0.35 % และ > 0.25 % ตามล าดบั ( รูปท่ี 9, ตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้เหมาะสมท่ีไดมี้ค่าสูงกวา่ค่า
ของ Pushparajah (อา้งถึงใน Pushparajah, n.d.) ท่ีเคยจดัท าไวม้าก (0.20 – 0.25 %) นอกจากน้ีพบวา่ Mg ใน
ใบลดลง เม่ือค่าสัดส่วนของ K/Mg ในดินเพิ่มข้ึน (รูปท่ี 9) ซ่ึงอาจเกิดจากการเป็นปฏิปักษ ์(antagonism) ของ 
K ต่อ Mg การเพิ่มความเขม้ขน้ของ K ในดินท าใหย้างดูดใช ้Mg ไดน้อ้ยลง ดงันั้นการใชปุ๋้ย K โดยละเลยปุ๋ย 
Mg จึงไม่น่าจะส่งผลดีต่อการเติบโตของยาง ซ่ึงถา้ในดินมี Mg ต ่าอยูแ่ลว้ การเพิ่มความเขม้ขน้ของ K จึงยิง่
เป็นการเพิ่มค่าสัดส่วนของ K/Mg ในดิน ส่งผลใหย้างยิง่ดูดใช ้Mg ไดน้อ้ยลง  
 

  
 

 
 

รูปที ่9  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแมกนีเซียมในดิน (ซา้ย) และแมกนีเซียมในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวง
ของตน้ยางท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และความสัมพนัธ์
ระหวา่งสัดส่วน K/Mg ในดินกบัความเขม้ขน้ของ Mg ในใบ (ล่าง) 
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เขม้ขน้ของ Mg ในดินยงัไม่สัมพนัธ์กบั Mg ในใบดว้ย ท าใหไ้ม่สามารถจดัระดบัช่วงท่ีเหมาะสมของ Mg ใน
ดินได ้ส่วน Mg ในใบ หลงัจากเลือกตดั ค่าขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าและต่างจากกลุ่มบางส่วนออกไปแลว้ การเติบโต
ของตน้ยางยงัคงแสดงการ ตอบสนองต่อระดบัความเขม้ขน้ในใบท่ีสูงกวา่น้ีไดอี้ก สามารถก าหนดช่วงความ
เขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบเท่ากบั > 0.35 % และก าหนดช่วงความเขม้ขน้ระดบัต ่าและต ่ามากมีค่าอยูใ่นช่วง 
0.25 – 0.35 % และ > 0.25 % ตามล าดบั ( รูปท่ี 9, ตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้เหมาะสมท่ีไดมี้ค่าสูงกวา่ค่า
ของ Pushparajah (อา้งถึงใน Pushparajah, n.d.) ท่ีเคยจดัท าไวม้าก (0.20 – 0.25 %) นอกจากน้ีพบวา่ Mg ใน
ใบลดลง เม่ือค่าสัดส่วนของ K/Mg ในดินเพิ่มข้ึน (รูปท่ี 9) ซ่ึงอาจเกิดจากการเป็นปฏิปักษ ์(antagonism) ของ 
K ต่อ Mg การเพิ่มความเขม้ขน้ของ K ในดินท าใหย้างดูดใช ้Mg ไดน้อ้ยลง ดงันั้นการใชปุ๋้ย K โดยละเลยปุ๋ย 
Mg จึงไม่น่าจะส่งผลดีต่อการเติบโตของยาง ซ่ึงถา้ในดินมี Mg ต ่าอยูแ่ลว้ การเพิ่มความเขม้ขน้ของ K จึงยิง่
เป็นการเพิ่มค่าสัดส่วนของ K/Mg ในดิน ส่งผลใหย้างยิง่ดูดใช ้Mg ไดน้อ้ยลง  
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ภาพที่ 9.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable Mg in soil) (ซ้าย) และแมกนีเซียมในใบ (Mg in leaves) (ขวา) กับ

ความยาวเส้นรอบวงเฉลี่ย ที่ความสูง 150 ซม. จากพื้นดิน หลังจากตัดข้อมูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 

ภาพท่ี 9.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนโพแทสเซียม/แมกนีเซียมในดิน 

กับความเข้มข้นของแมกนีเซียมในใบ 

35 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 27 ตุลาคม-ธันวาคม 2559



สังกะสี (Zinc, Zn) 

 ในใบพบว ่าข ้อมูลค ่าความเข ้มข ้นที่ ได ้ ไม ่

ครอบคลุมช่วงท่ีเหมาะสม  จึงไม่สามารถก�าหนดช่วง

ความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของสังกะสีในใบได้  ส่วนค่า

สังกะสีในดิน เมื่อเลือกตัดค่าข้อมูลท่ีมีค่าต�่าและต่าง

จากกลุ่มออกไป แล้วสามารถเลือกช่วงความเข้มข้นท่ี

เหมาะสมของสังกะสีในดินท่ีท�าให้ความยาวเส้นรอบวง

 10) ก ามะถัน (S) ค่าวเิคราะห์ S ทั้งในดินและในใบกระจายอยูใ่นช่วงกวา้ง สามารถจดัท าค่ามาตรฐาน
ไดเ้กือบทุกระดบั (ตารางท่ี 1 และ 2) ความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมส าหรับ S ในดินอยูใ่นช่วง 25 – 35 mg/kg และ
ส าหรับ S ในใบอยูใ่นช่วง 0.2 – 0.3 % (รูปท่ี 10, ตารางท่ี 1 และ 2) ช่วงความเขม้ขน้เหมาะสมในใบ พบวา่
กวา้งกวา่ค่าซ่ึง Pushparajah (1977) เคยแนะน าไว ้(0.20 – 0.25 %) (ตารางท่ี 4) ก ามะถนัส่วนใหญ่ในดิน
น่าจะอยูใ่นรูปสารประกอบอินทรีย ์ซ่ึงตอ้งผา่นการยอ่ยสลาย (mineralization) ก่อน พืชจึงจะสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงันั้น S ท่ีสกดัไดด้ว้ยสารละลาย KH2PO4 ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นรูป SO4

2- จึงไม่สัมพนัธ์
โดยตรงกบัความเขม้ขน้ในใบยาง 
 

  
 
รูปที ่10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งก ามะถนัในดิน (ซา้ย) และก ามะถนัในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของ

ตน้ยางท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 
 

11) เหลก็ (Fe) และแมงกานีส (Mn) ผลการศึกษาพบวา่ ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Fe ในดิน
เท่ากบั 30 – 90 mg/kg (ตารางท่ี 1) ซ่ึงสูงกวา่ระดบัความเขม้ขน้ของพืชโดยทัว่ไปมาก (Jones, 2001) แต่ต ่า
กวา่ของส้มโอ (สมศกัด์ิ , 2551) (รูปท่ี 11, ตารางท่ี 3) ส่วน Mn ในดิน ค่าท่ีครอบคลุมช่วงความเขม้ขน้
เหมาะสมมีจ านวนนอ้ยเกินไป จึงไม่สามารถจดัท าค่ามาตรฐานได ้ Pushparajah (1977) รายงานค่าเหมาะสม
ของ Fe และ Mn ในใบอยูใ่นช่วง 60 – 80 และ 45 – 150 mg/kg ตามล าดบั (ตารางท่ี 4) ในขณะท่ีการศึกษา
คร้ังน้ีพบวา่ อยูใ่นช่วง 90 – 130 และ 300 – 500 mg/kg ตามล าดบั (รูปท่ี 11, ตารางท่ี 2) ในความเป็นจริงอาจ
ไม่จ  าเป็นตอ้งเพิ่มความเขม้ขน้ของธาตุทั้งสองใหสู้งถึงระดบัน้ี หากปลูกยางในพื้นท่ีซ่ึงดินมีความเขม้ขน้
ของ Fe และ Mn ต ่า ความเขม้ขน้ Mn ในระดบัน้ีอาจเป็นพิษต่อยาง จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองน้ี  
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ภาพที่ 10  ความสัมพันธ์ระหว่างก�ามะถันที่เป็นประโยชน์ในดิน (Available S in soil) (ซ้าย) และก�ามะถันในใบ (S in leaves) (ขวา) กับความยาวเส้นรอบ

วงล�าต้นเฉลี่ย ที่ความสูง 150 ซม. จากพื้นดิน หลังจากตัดข้อมูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป

  

  
 
รูปที ่10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหล็กในดิน (บนซา้ย) และเหล็กในใบ (บนขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของ

ตน้ยางท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และแมงกานีสในดิน 
(ล่างซา้ย) และแมงกานีสในใบ (ล่างขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของตน้ยางท่ีความสูง 150 
เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 
 

 12) ทองแดง (Cu) ผลการค านวณสามารถจดัระดบัความเขม้ขน้ของ Cu ในดินไดเ้ท่ากบั 0.5 – 1.5 
mg/kg และในใบเท่ากบั 10 – 15 mg/kg เน่ืองจากค่าความเขม้ขน้ของ Cu มีค่าไม่ครอบคลุมช่วงระดบัต ่ามาก
รวมถึงระดบัสูงมาก จึงไม่สามารถจดัระดบัชั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ( รูปท่ี 11,  ตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2) ช่วง
ความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Cu ในดินท่ีสถาบนัวจิยัยาง (2551) แนะน ามีค่าในช่วง 0.8 – 1.0 mg/kg ซ่ึงต ่า
กวา่และแคบกวา่ค่าท่ีประเมินได ้ส่วนในใบ Pushparajah (as cited in Pushparajah, n.d.) แนะน าค่าความเขม้ขน้
ท่ีเหมาะสมของ Cu ในใบวา่น่าจะอยูท่ี่ 10 mg/kg ซ่ึงใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีใช้
ในการศึกษาพบวา่ มีความเขม้ขน้ของ Cu ต ่า และตน้ยางมีการตอบสนองต่อค่าความเขม้ขน้ Cu ท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้น
การใชปุ๋้ย Cu ในพื้นท่ีภาคใตต้อนบนน่าจะท าใหก้ารเติบโตของยางดีข้ึน 
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รูปที ่10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหล็กในดิน (บนซา้ย) และเหล็กในใบ (บนขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของ

ตน้ยางท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และแมงกานีสในดิน 
(ล่างซา้ย) และแมงกานีสในใบ (ล่างขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของตน้ยางท่ีความสูง 150 
เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 
 

 12) ทองแดง (Cu) ผลการค านวณสามารถจดัระดบัความเขม้ขน้ของ Cu ในดินไดเ้ท่ากบั 0.5 – 1.5 
mg/kg และในใบเท่ากบั 10 – 15 mg/kg เน่ืองจากค่าความเขม้ขน้ของ Cu มีค่าไม่ครอบคลุมช่วงระดบัต ่ามาก
รวมถึงระดบัสูงมาก จึงไม่สามารถจดัระดบัชั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ( รูปท่ี 11,  ตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2) ช่วง
ความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Cu ในดินท่ีสถาบนัวจิยัยาง (2551) แนะน ามีค่าในช่วง 0.8 – 1.0 mg/kg ซ่ึงต ่า
กวา่และแคบกวา่ค่าท่ีประเมินได ้ส่วนในใบ Pushparajah (as cited in Pushparajah, n.d.) แนะน าค่าความเขม้ขน้
ท่ีเหมาะสมของ Cu ในใบวา่น่าจะอยูท่ี่ 10 mg/kg ซ่ึงใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีใช้
ในการศึกษาพบวา่ มีความเขม้ขน้ของ Cu ต ่า และตน้ยางมีการตอบสนองต่อค่าความเขม้ขน้ Cu ท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้น
การใชปุ๋้ย Cu ในพื้นท่ีภาคใตต้อนบนน่าจะท าใหก้ารเติบโตของยางดีข้ึน 
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รูปที ่10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหล็กในดิน (บนซา้ย) และเหล็กในใบ (บนขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของ

ตน้ยางท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และแมงกานีสในดิน 
(ล่างซา้ย) และแมงกานีสในใบ (ล่างขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของตน้ยางท่ีความสูง 150 
เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 
 

 12) ทองแดง (Cu) ผลการค านวณสามารถจดัระดบัความเขม้ขน้ของ Cu ในดินไดเ้ท่ากบั 0.5 – 1.5 
mg/kg และในใบเท่ากบั 10 – 15 mg/kg เน่ืองจากค่าความเขม้ขน้ของ Cu มีค่าไม่ครอบคลุมช่วงระดบัต ่ามาก
รวมถึงระดบัสูงมาก จึงไม่สามารถจดัระดบัชั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ( รูปท่ี 11,  ตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2) ช่วง
ความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Cu ในดินท่ีสถาบนัวจิยัยาง (2551) แนะน ามีค่าในช่วง 0.8 – 1.0 mg/kg ซ่ึงต ่า
กวา่และแคบกวา่ค่าท่ีประเมินได ้ส่วนในใบ Pushparajah (as cited in Pushparajah, n.d.) แนะน าค่าความเขม้ขน้
ท่ีเหมาะสมของ Cu ในใบวา่น่าจะอยูท่ี่ 10 mg/kg ซ่ึงใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีใช้
ในการศึกษาพบวา่ มีความเขม้ขน้ของ Cu ต ่า และตน้ยางมีการตอบสนองต่อค่าความเขม้ขน้ Cu ท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้น
การใชปุ๋้ย Cu ในพื้นท่ีภาคใตต้อนบนน่าจะท าใหก้ารเติบโตของยางดีข้ึน 
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รูปที ่10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหล็กในดิน (บนซา้ย) และเหล็กในใบ (บนขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของ

ตน้ยางท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และแมงกานีสในดิน 
(ล่างซา้ย) และแมงกานีสในใบ (ล่างขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของตน้ยางท่ีความสูง 150 
เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 
 

 12) ทองแดง (Cu) ผลการค านวณสามารถจดัระดบัความเขม้ขน้ของ Cu ในดินไดเ้ท่ากบั 0.5 – 1.5 
mg/kg และในใบเท่ากบั 10 – 15 mg/kg เน่ืองจากค่าความเขม้ขน้ของ Cu มีค่าไม่ครอบคลุมช่วงระดบัต ่ามาก
รวมถึงระดบัสูงมาก จึงไม่สามารถจดัระดบัชั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ( รูปท่ี 11,  ตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2) ช่วง
ความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Cu ในดินท่ีสถาบนัวจิยัยาง (2551) แนะน ามีค่าในช่วง 0.8 – 1.0 mg/kg ซ่ึงต ่า
กวา่และแคบกวา่ค่าท่ีประเมินได ้ส่วนในใบ Pushparajah (as cited in Pushparajah, n.d.) แนะน าค่าความเขม้ขน้
ท่ีเหมาะสมของ Cu ในใบวา่น่าจะอยูท่ี่ 10 mg/kg ซ่ึงใกลเ้คียงกบัผลการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีใช้
ในการศึกษาพบวา่ มีความเขม้ขน้ของ Cu ต ่า และตน้ยางมีการตอบสนองต่อค่าความเขม้ขน้ Cu ท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้น
การใชปุ๋้ย Cu ในพื้นท่ีภาคใตต้อนบนน่าจะท าใหก้ารเติบโตของยางดีข้ึน 
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ภาพที่ 11  ความสัมพันธ์ระหว่างเหล็กที่สกัดได้ในดิน (Extractable Fe in soil) (บนซ้าย) และเหล็กในใบ (Fe in leaves) (บนขวา) กับความยาวเส้นรอบ

วงล�าต้นเฉลี่ย ที่ความสูง 150 ซม. จากพื้นดิน หลังจากตัดข้อมูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป และแมงกานีสที่สกัดได้ในดิน (Extractable Mn in soil) (ล่าง

ซ้าย) และแมงกานีสในใบ (Mn in leaves) (ล่างขวา) กับความยาวเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ย ที่ความสูง 150 เซนติเมตร หลังจากตัดข้อมูลต่างกลุ่มบางส่วน

ออกไป

36 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 27 ตุลาคม-ธันวาคม 2559



ล�าต้นเฉลี่ยในระดับสูงได้เท่ากับ 0.5 – 1.5 มก./กก. 

(ภาพที่ 13, ตารางท่ี 1) ผลการศึกษาท่ีได้มีค่ากว้างกว่า

และสูงกว่าค่าที่เหมาะสมของดินปลูกยางท่ีสถาบันวิจัย-

ยาง (2551) แนะน�าไว้ และค่าที่เหมาะสมของดินท่ัวไป

ของส�านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน (2547) ซึ่งมี

ค่าในช่วง 0.4 – 0.6 และ 0.5 – 1.0 มก./กก. ตามล�าดับ 

ส�าหรับค่าสังกะสีในใบยาง Pushparajah (อ้างถึงใน 

Pushparajah, n.d.) ได้ประมาณระดับค่าสังกะสีในใบที่

น่าจะเพียงพอส�าหรับยางไว้ที่ 20 มก./กก. (ตารางท่ี 3 

และ 4)

โบรอน (Boron, B) 

 ตัวอย่างดินท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีมีโบรอนอยู่ใน

ช่วง 0.14 – 0.61 มก./กก. ซึ่งเป็นระดับต�า่ถึงปานกลาง

ส�าหรับความต้องการของพืชโดยท่ัวไป ผลการศึกษาพบ

ว่า ยางมีแนวโน้มตอบสนองต่อความเข้มข้นของโบรอน 

ในระดับสูงกว่าน้ีได้อีก ช่วงความเข้มข้นเหมาะสมในดิน

พบว่า เท่ากับ 0.3 – 0.7 มก./กก. ซึ่งเป็นระดับใกล้เคียง

กับค่าแนะน�าส�าหรับพืชโดยท่ัวไป (Jones, 2001) 

(ตารางที่ 3) Pushparajah (อ้างถึงใน Pushparajah, n. 

d.) แนะน�าความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในใบไว้เพียง 15 

มก./กก. (ตารางที่ 4) ในขณะที่การศึกษาครั้งน้ีพบว่า 

ช่วงความเข้มข้นที่เหมาะสมควรเป็น 40 – 80 มก./กก. ซึ่ง

เป็นค่าท่ีแตกต่างกันมาก และสูงกว่าช่วงความเข้มข้นท่ี

เหมาะสมในใบของลองกอง (จ�าเป็น และคณะ, 2550) 

(ตารางที่ 4)

สัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียม (K/Mg) 

 ในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบว่าการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วน 

โพแทสเซียม/แมกนีเซียมในดินมีผลต่อความเข้มข้นของ 

  
 
รูปที ่11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทองแดงในดิน (ซา้ย) และทองแดงในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของ

ตน้ยางท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 
 

13) สังกะสี (Zn) ในใบพบวา่ขอ้มูลค่าความเขม้ขน้ท่ีไดไ้ม่ครอบคลุมช่วงท่ีเหมาะสม  จึงไม่สามารถ
ก าหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Zn ในใบได ้ ส่วนค่า Zn ในดิน เม่ือเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าต ่า และ
ต่างจากกลุ่มออกไป แลว้ สามารถเลือกช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Zn ในดินท่ีท าใหค้วามยาวเส้นรอบ
วงล าตน้เฉล่ียในระดบัสูงไดเ้ท่ากบั 0.5 – 1.5 mg/kg (รูปท่ี 12, ตารางท่ี 1) ผลการศึกษาท่ีไดมี้ค่ากวา้งกวา่และ
สูงกวา่ค่าท่ีเหมาะสมของดินปลูกยางท่ีสถาบนัวจิยัยาง  (2551) แนะน าไว ้และค่าท่ีเหมาะสมของดินทัว่ไป
ของส านกัวทิยาศาสตร์เพื่อการพฒันาท่ีดิน (2547) ซ่ึงมีค่าในช่วง 0.4 – 0.6 และ 0.5 – 1.0 mg/kg ตามล าดบั 
ส าหรับค่า Zn ในใบยาง Pushparajah (as cited in Pushparajah, n.d.) ไดป้ระมาณระดบัค่า Zn ในใบท่ีน่าจะ
เพียงพอส าหรับยางไวท่ี้ 20 mg/kg 
 

  
 
รูปที ่11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสังกะสีในดิน (ซา้ย) และสังกะสีในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของตน้

ยางท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 
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รูปที ่11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทองแดงในดิน (ซา้ย) และทองแดงในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของ

ตน้ยางท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 
 

13) สังกะสี (Zn) ในใบพบวา่ขอ้มูลค่าความเขม้ขน้ท่ีไดไ้ม่ครอบคลุมช่วงท่ีเหมาะสม  จึงไม่สามารถ
ก าหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Zn ในใบได ้ ส่วนค่า Zn ในดิน เม่ือเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าต ่า และ
ต่างจากกลุ่มออกไป แลว้ สามารถเลือกช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Zn ในดินท่ีท าใหค้วามยาวเส้นรอบ
วงล าตน้เฉล่ียในระดบัสูงไดเ้ท่ากบั 0.5 – 1.5 mg/kg (รูปท่ี 12, ตารางท่ี 1) ผลการศึกษาท่ีไดมี้ค่ากวา้งกวา่และ
สูงกวา่ค่าท่ีเหมาะสมของดินปลูกยางท่ีสถาบนัวจิยัยาง  (2551) แนะน าไว ้และค่าท่ีเหมาะสมของดินทัว่ไป
ของส านกัวทิยาศาสตร์เพื่อการพฒันาท่ีดิน (2547) ซ่ึงมีค่าในช่วง 0.4 – 0.6 และ 0.5 – 1.0 mg/kg ตามล าดบั 
ส าหรับค่า Zn ในใบยาง Pushparajah (as cited in Pushparajah, n.d.) ไดป้ระมาณระดบัค่า Zn ในใบท่ีน่าจะ
เพียงพอส าหรับยางไวท่ี้ 20 mg/kg 
 

  
 
รูปที ่11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสังกะสีในดิน (ซา้ย) และสังกะสีในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของตน้

ยางท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 
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ภาพที่ 12  ความสัมพันธ์ระหว่างทองแดงที่สกัดได้ในดิน (Extractable Cu in soil) (ซ้าย) และทองแดงในใบ (Cu in leaves) (ขวา) กับความยาวเส้นรอบ

วงล�าต้นเฉลี่ย ที่ความสูง 150 ซม. จากพื้นดิน หลังจากตัดข้อมูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป

  
 
รูปที ่11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทองแดงในดิน (ซา้ย) และทองแดงในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของ

ตน้ยางท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 
 

13) สังกะสี (Zn) ในใบพบวา่ขอ้มูลค่าความเขม้ขน้ท่ีไดไ้ม่ครอบคลุมช่วงท่ีเหมาะสม  จึงไม่สามารถ
ก าหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Zn ในใบได ้ ส่วนค่า Zn ในดิน เม่ือเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าต ่า และ
ต่างจากกลุ่มออกไป แลว้ สามารถเลือกช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Zn ในดินท่ีท าใหค้วามยาวเส้นรอบ
วงล าตน้เฉล่ียในระดบัสูงไดเ้ท่ากบั 0.5 – 1.5 mg/kg (รูปท่ี 12, ตารางท่ี 1) ผลการศึกษาท่ีไดมี้ค่ากวา้งกวา่และ
สูงกวา่ค่าท่ีเหมาะสมของดินปลูกยางท่ีสถาบนัวจิยัยาง  (2551) แนะน าไว ้และค่าท่ีเหมาะสมของดินทัว่ไป
ของส านกัวทิยาศาสตร์เพื่อการพฒันาท่ีดิน (2547) ซ่ึงมีค่าในช่วง 0.4 – 0.6 และ 0.5 – 1.0 mg/kg ตามล าดบั 
ส าหรับค่า Zn ในใบยาง Pushparajah (as cited in Pushparajah, n.d.) ไดป้ระมาณระดบัค่า Zn ในใบท่ีน่าจะ
เพียงพอส าหรับยางไวท่ี้ 20 mg/kg 
 

  
 
รูปที ่11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสังกะสีในดิน (ซา้ย) และสังกะสีในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของตน้

ยางท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 
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รูปที ่11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทองแดงในดิน (ซา้ย) และทองแดงในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของ

ตน้ยางท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 
 

13) สังกะสี (Zn) ในใบพบวา่ขอ้มูลค่าความเขม้ขน้ท่ีไดไ้ม่ครอบคลุมช่วงท่ีเหมาะสม  จึงไม่สามารถ
ก าหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Zn ในใบได ้ ส่วนค่า Zn ในดิน เม่ือเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าต ่า และ
ต่างจากกลุ่มออกไป แลว้ สามารถเลือกช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Zn ในดินท่ีท าใหค้วามยาวเส้นรอบ
วงล าตน้เฉล่ียในระดบัสูงไดเ้ท่ากบั 0.5 – 1.5 mg/kg (รูปท่ี 12, ตารางท่ี 1) ผลการศึกษาท่ีไดมี้ค่ากวา้งกวา่และ
สูงกวา่ค่าท่ีเหมาะสมของดินปลูกยางท่ีสถาบนัวจิยัยาง  (2551) แนะน าไว ้และค่าท่ีเหมาะสมของดินทัว่ไป
ของส านกัวทิยาศาสตร์เพื่อการพฒันาท่ีดิน (2547) ซ่ึงมีค่าในช่วง 0.4 – 0.6 และ 0.5 – 1.0 mg/kg ตามล าดบั 
ส าหรับค่า Zn ในใบยาง Pushparajah (as cited in Pushparajah, n.d.) ไดป้ระมาณระดบัค่า Zn ในใบท่ีน่าจะ
เพียงพอส าหรับยางไวท่ี้ 20 mg/kg 
 

  
 
รูปที ่11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสังกะสีในดิน (ซา้ย) และสังกะสีในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของตน้

ยางท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 
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ภาพที่ 13  ความสัมพันธ์ระหว่างสังกะสีที่สกัดได้ในดิน (Extractable Zn in soil) (ซ้าย) และสังกะสีในใบ (Zn in leaves) (ขวา) กับความยาวเส้นรอบวง

ล�าต้นเฉลี่ย ที่ความสูง 150 ซม. หลังจากตัดข้อมูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป

37 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 27 ตุลาคม-ธันวาคม 2559



โพแทสเซียมในใบ แต่พบว่ามีผลต่อความเข้มข้นของ

แมกนีเซียมในใบ (ภาพที่ 14.2) ดังนั้น การแนะน�าให้

เกษตรกรใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม โดยไม่ได้ใส่ปุ๋ยแมกนีเซียม 

ซึ่งพบท่ัวไปในการท�าสวนยาง ในระยะยาวอาจมีผลกระ

ทบต่อการดูดใช้แมกนีเซียม และอาจส่งผลต่อการเติบโต

ของต ้นยางได ้  พบว ่า ความสัมพันธ ์ของสัดส ่วน 

โพแทสเซียม/แมกนีเซียมในดินและในใบกับความยาว

เส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ยหลังจากเลือกตัดข้อมูลที่มีค่าต�่า

และต ่างจากกลุ ่มออกไปแล ้ว สามารถเลือกช ่วง 

โพแทสเซียม/แมกนีเซียมที่เหมาะสมท่ีท�าให้ได้ค่าความ

ยาวเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ยสูง ในดินในช่วง 2.0 – 6.0 

และ ในใบในช่วง 3.0 – 4.2 (ภาพที่ 14.1, ตารางที่ 1 และ 

2) Jones (2003) รายงานว่าค่าสัดส่วนท่ีเหมาะสม

ส�าหรับปุ๋ยทางใบของโพแทสเซียม/แมกนีเซียม ต่อการ

เติบโตของพืช คือ 8 : 1 ในขณะท่ี จ�าเป็น และคณะ 

(2549) ได้ค่าของโพแทสเซียม/แมกนีเซียม โดยวิธีเส้น

ขอบเขต ที่เหมาะสมในใบส�าหรับการเติบโตของลองกอง

ในช่วง  6.6 – 8.4 สูงกว่าค่าท่ีได้จากการศึกษาในครั้งน้ี 

แสดงให้เห็นว่ายางก่อนเปิดกรีดต้องการปุ๋ยแมกนีเซียม 

ส�าหรับการเติบโตในสัดส ่วนที่มากกว ่า พืชอื่น  ๆ 

สอดคล้องกับท่ีนุชนารถ (2542) รายงานว่าการใส่ปุ๋ย

แมกนีเซียมในสวนยางที่ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีรอบ

สอง ท�าให้การเติบโตของต้นยางที่เพ่ิมขึ้นในช่วงอายุ 42 

– 72 เดือน สูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยแมกนีเซียมอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ

สัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแคลเซียม (K/Ca) 

 ในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบว่าการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วน 

โพแทสเซียม/แคลเซียมในดินมีผลต่อความเข้มข้นของ 

โพแทสเซียมในใบ แต่พบว่ามีผลต่อความเข้มข้นของ

แคลเซียมในใบ (ภาพที่  15.2) ดังน้ัน การเพ่ิมปุ ๋ย

โพแทสเซียมโดยไม่ได้ใส่ปุ๋ยแคลเซียม ซึ่งพบท่ัวไปใน

การท�าสวนยาง จึงย่ิงท�าให้ต้นยางขาดแคลนแคลเซียม 

สามารถเลือกช่วงค่าโพแทสเซียม/แคลเซียมที่เหมาะสม

ท่ีท�าให้ได้ความยาวเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ยสูง ในดินใน

ช่วง 0.4 – 1.4 และ ในใบในช่วง 0.8 – 1.4 เนื่องจากค่า

สัดส่วนของ โพแทสเซียม/แคลเซียม มีค่าไม่ครอบคลุม

ช่วงระดับต�่ารวมถึงระดับสูง ท�าให้ไม่สามารถจัดระดับ

ชั้นได้อย่างสมบูรณ์ (ภาพที่ 15.1, ตารางที่ 1 และ 2) 

Jones (2003) รายงานว่าค่าสัดส่วนที่เหมาะสมส�าหรับ

ปุ๋ยทางใบของโพแทสเซียม/แคลเซียม ต่อการเติบโตของ

พืช คือ 4 : 1 ในขณะที่ จ�าเป็น และคณะ (2549) ได้ค่า

  
 
รูปที ่12  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียมในดิน กบัแมกนีเซียมในใบ (บน) 

และความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียมในดิน (ซา้ย) และสัดส่วนของ
โพแทสเซียมต่อแมกนีเซียมในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของตน้ยางท่ีความสูง 150 
เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 

 
 16) สัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแคลเซียม  (K/Ca) ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบวา่การเพิ่มข้ึนของ
สัดส่วน K/Ca ในดินมีผลต่อความเขม้ขน้ของ K ในใบ แต่พบวา่มีผลต่อความเขม้ขน้ของ Ca ในใบ (รูปท่ี 13) 
ดงันั้นการเพิ่มปุ๋ย K โดยไม่ไดใ้ส่ปุ๋ย Ca ซ่ึงพบทัว่ไปในการท าสวนยาง จึงยิง่ท  าใหย้างขาดแคลน Ca สามารถ
เลือกช่วงค่า K/Ca ท่ีเหมาะสมท่ีท าใหไ้ดค้วามยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียสูง ในดินในช่วง 0.4 – 1.4 และใน
ใบในช่วง 0.8 – 1.4 เน่ืองจากค่าสัดส่วนของ K/Ca มีค่าไม่ครอบคลุมช่วงระดบัต ่ารวมถึงระดบัสูง ท าใหไ้ม่
สามารถจดัระดบัชั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ( รูปท่ี 13, ตารางท่ี 1 และ 2) Jones (2003, 321) รายงานวา่ค่าสัดส่วนท่ี
เหมาะสมส าหรับปุ๋ยทางใบของ K/Ca ต่อการเติบโตของพืช คือ 4 : 1 ในขณะท่ีจ าเป็น อ่อนทอง และคณะ 
(2549) ไดค้่าของ K/Ca โดยวธีิเส้นขอบเขต ท่ีเหมาะสมในใบส าหรับการเติบโตของลองกองอยูใ่นช่วง 1.4 – 
1.8 สูงกวา่ค่าท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่หากในดินมีปุ๋ย K อยูเ่ท่ากนัตอ้งเพิ่มปุ๋ย Ca ใหย้าง
ก่อนเปิดกรีดมากกวา่ลองกอง เพื่อใหส้ัดส่วนของ K ต่อ Ca มีค่าต ่ากวา่ลองกอง หรือหากในดินมี Ca อยูอ่ยา่ง
เพียงพอ ก็ตอ้งเพิ่มปุ๋ย K ใหก้บัลองกองมากกวา่ยางก่อนเปิดกรีด 
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รูปที ่12  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียมในดิน กบัแมกนีเซียมในใบ (บน) 

และความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียมในดิน (ซา้ย) และสัดส่วนของ
โพแทสเซียมต่อแมกนีเซียมในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของตน้ยางท่ีความสูง 150 
เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 

 
 16) สัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแคลเซียม  (K/Ca) ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบวา่การเพิ่มข้ึนของ
สัดส่วน K/Ca ในดินมีผลต่อความเขม้ขน้ของ K ในใบ แต่พบวา่มีผลต่อความเขม้ขน้ของ Ca ในใบ (รูปท่ี 13) 
ดงันั้นการเพิ่มปุ๋ย K โดยไม่ไดใ้ส่ปุ๋ย Ca ซ่ึงพบทัว่ไปในการท าสวนยาง จึงยิง่ท  าใหย้างขาดแคลน Ca สามารถ
เลือกช่วงค่า K/Ca ท่ีเหมาะสมท่ีท าใหไ้ดค้วามยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียสูง ในดินในช่วง 0.4 – 1.4 และใน
ใบในช่วง 0.8 – 1.4 เน่ืองจากค่าสัดส่วนของ K/Ca มีค่าไม่ครอบคลุมช่วงระดบัต ่ารวมถึงระดบัสูง ท าใหไ้ม่
สามารถจดัระดบัชั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ( รูปท่ี 13, ตารางท่ี 1 และ 2) Jones (2003, 321) รายงานวา่ค่าสัดส่วนท่ี
เหมาะสมส าหรับปุ๋ยทางใบของ K/Ca ต่อการเติบโตของพืช คือ 4 : 1 ในขณะท่ีจ าเป็น อ่อนทอง และคณะ 
(2549) ไดค้่าของ K/Ca โดยวธีิเส้นขอบเขต ท่ีเหมาะสมในใบส าหรับการเติบโตของลองกองอยูใ่นช่วง 1.4 – 
1.8 สูงกวา่ค่าท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่หากในดินมีปุ๋ย K อยูเ่ท่ากนัตอ้งเพิ่มปุ๋ย Ca ใหย้าง
ก่อนเปิดกรีดมากกวา่ลองกอง เพื่อใหส้ัดส่วนของ K ต่อ Ca มีค่าต ่ากวา่ลองกอง หรือหากในดินมี Ca อยูอ่ยา่ง
เพียงพอ ก็ตอ้งเพิ่มปุ๋ย K ใหก้บัลองกองมากกวา่ยางก่อนเปิดกรีด 
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ภาพที่ 14.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียมในดิน (K/Mg in soil) (ซ้าย) และสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียมในใบ 

(K/Mg in leaves) (ขวา) กับความยาวเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ย ที่ความสูง 150 เซนติเมตร หลังจากตัดข้อมูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป

 14) โบรอน (B) ตวัอยา่งดินท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมี B อยูใ่นช่วง 0.14 – 0.61 mg/kg ซ่ึงเป็นระดบัต ่า
ถึงปานกลางส าหรับความตอ้งการของพืชโดยทัว่ไป ผลการศึกษาพบวา่ ยางมีแนวโนม้ตอบสนองต่อความ
เขม้ขน้ของ B ในระดบัสูงกวา่น้ีไดอี้ก ช่วงความเขม้ขน้เหมาะสมในดินพบวา่ เท่ากบั 0.3 – 0.7 mg/kg ซ่ึงเป็น
ระดบัใกลเ้คียงกบัค่าแนะน าส าหรับพืชโดยทัว่ไป ( Jones, 2001) (ตารางท่ี 3) Pushparajah (1977) แนะน า
ความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบไวเ้พียง 15 mg/kg (ตารางท่ี 4) ในขณะท่ีการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ช่วงความ
เขม้ขน้ท่ีเหมาะสมควรเป็น 40 – 80 mg/kg ซ่ึงเป็นค่าท่ีแตกต่างกนัมาก และสูงกวา่ช่วงความเขม้ขน้ท่ี
เหมาะสมในใบของลองกอง (จ าเป็น และคณะ, 2550) (ตารางท่ี 4) 
 15) สัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียม  (K/Mg) ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบวา่การเพิ่มข้ึนของ
สัดส่วน K/Mg ในดินมีผลต่อความเขม้ขน้ของ K ในใบ แต่พบวา่มีผลต่อความเขม้ขน้ของ Mg ในใบ ( รูปท่ี 
12) ดงันั้นการแนะน าใหเ้กษตรกรใส่ปุ๋ย K โดยไม่ไดใ้ส่ปุ๋ย Mg ซ่ึงพบทัว่ไปในการท าสวนยาง ในระยะยาว
อาจมีผลกระทบต่อการดูดใช ้Mg และอาจส่งผลต่อการเติบโตของตน้ยางได ้พบวา่ความสัมพนัธ์ของสัดส่วน 
K/Mg ในดินและในใบกบัความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดั ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าและต่างจากกลุ่ม
ออกไปแลว้ สามารถเลือกช่วง  K/Mg ท่ีเหมาะสมท่ีท าใหไ้ดค้่าความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียสูง ในดิน
ในช่วง 2.0 – 6.0 และในใบในช่วง 3.0 – 4.2 (รูปท่ี 12, ตารางท่ี 1 และ 2) Jones (2003) รายงานวา่ค่าสัดส่วนท่ี
เหมาะสมส าหรับปุ๋ยทางใบของ K/Mg ต่อการเติบโตของพืช คือ 8 : 1 ในขณะท่ีจ าเป็น อ่อนทอง และคณะ 
(2549) ไดค้่าของ K/Mg โดยวธีิเส้นขอบเขต ท่ีเหมาะสมในใบส าหรับการเติบโตของลองกองในช่วง  6.6 – 8.4 
สูงกวา่ค่าท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ยางก่อนเปิดกรีดตอ้งการปุ๋ย Mg ส าหรับการเติบโตใน
สัดส่วนท่ีมากกวา่พืชอ่ืน ๆ สอดคลอ้งกบัท่ีนุชนารถ กงัพิศดาร (2542) รายงานวา่การใส่ปุ๋ย Mg ในสวนยางท่ี
ปลูกแทนดว้ยยางพนัธ์ุดีรอบสอง ท าใหก้ารเติบโตของตน้ยางท่ีเพิ่มข้ึนในช่วงอาย ุ42 – 72 เดือน สูงกวา่การไม่
ใส่ปุ๋ย Mg อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ภาพท่ี 14.2  ความสัมพันธ ์ระหว ่างสัดส ่วนของโพแทสเซียมต่อ

แมกนีเซียมในดิน กับแมกนีเซียมในใบ

38 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 27 ตุลาคม-ธันวาคม 2559



ของโพแทสเซียม/แคลเซียมโดยวิธีเส ้นขอบเขตที่

เหมาะสมในใบส�าหรับการเติบโตของลองกองอยู่ในช่วง 

1.4 – 1.8 สูงกว่าค่าที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้

เห็นว่า หากในดินมีปุ๋ยโพแทสเซียมอยู่เท่ากัน ต้องเพ่ิม

ปุ๋ยแคลเซียมให้ยางก่อนเปิดกรีดมากกว่าลองกอง เพ่ือ

ให้สัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแคลเซียม มีค่าต�่ากว่า

ลองกอง หรือหากในดินมีแคลเซียมอยู่อย่างเพียงพอ ก็

ต้องเพ่ิมปุ๋ยโพแทสเซียมให้กับลองกองมากกว่ายางก่อน

เปิดกรีด

สัดส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซียม (Mg/Ca) 

 ในการศึกษาครั้งน้ี พบว่าค่าสัดส่วนของแมก-

นีเซียม/แคลเซียม มีความสัมพันธ์กับความยาวเส้นรอบ

วงล�าต ้นเฉลี่ยมากกว ่าค ่าสัดส ่วนของแคลเซียม/

แมกนีเซียม อีกทั้งค่าสัดส่วนของแคลเซียม/แมกนีเซียม 

มีจ�านวนข้อมูลที่ครอบคลุมระดับที่เหมาะสมน้อยมาก 

ยากท่ีจะประมาณค ่าที่ เหมาะสมของแคลเซียม/

แมกนี เซียมได ้  จึ งหาค ่าสัดส ่วน ท่ี เหมาะสมของ

แมกนีเซียม/แคลเซียมแทน ถึงแม้ไม่พบว่าการเพ่ิมขึ้น

ของสัดส่วนแมกนีเซียม/แคลเซียมในดินมีผลต่อความ

เข้มข้นของแมกนีเซียมในใบ แต่พบว่ามีผลต่อความเข้ม

ข้นของแคลเซียมในใบ (ภาพที่ 16.2) ดังนั้น หากมีการ

เพ่ิมปุ๋ยแมกนีเซียมอย่างเดียวโดยไม่เพ่ิมปุ๋ยแคลเซียม

ด้วย จะยิ่งท�าให้ต้นยางดูดใช้แคลเซียมได้น้อยลง ยิ่งหาก

ในดินนั้นมีแคลเซียมน้อยอยู่แล้วจะยิ่งส่งเสริมให้เกิดการ

ขาดแคลนแคลเซียมมากขึ้น สามารถเลือกช่วงค่า

แมกนีเซียม/แคลเซียมที่เหมาะสมที่ท�าให้ได้ความยาว

เส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ยสูง ในดินในช่วง 0.2 – 0.6 และ ใน

ใบในช่วง 0.3 – 0.5 (ภาพที่ 16.1 และ 16.2; ตารางที่ 1 

และ 2) Jones (2003) รายงานว่าค่าสัดส่วนที่เหมาะสม

ส�าหรับปุ ๋ยทางใบของแคลเซียม/แมกนีเซียมต่อการ

เติบโตของพืช คือ 2 : 1 หรือคิดเป็นแมกนีเซียม/

แคลเซียมเท่ากับ 0.5 ในขณะที่ จ�าเป็น และคณะ (2549) 

ได้ค่าท่ีเหมาะสมของแคลเซียม/แมกนีเซียมในใบโดยวิธี

เส้นขอบเขตส�าหรับการเติบโตของลองกองในช่วง 3.9 – 

5.0 หรือคิดเป็นแมกนีเซียม/แคลเซียม  ในช่วง 0.20 – 

0.26 ต�่ากว่าและแคบกว่าค่าท่ีได้จากการศึกษาในคร้ังนี้ 

แสดงให้เห็นว่าต้นยางมีความต้องการแมกนีเซียมใน

อัตราส ่วน ท่ีมากกว ่าแคลเซียม สู งกว ่าลองกอง 

แต่ใกล้เคียงกับพืชทั่วไป

 
 

  
 
รูปที ่13  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแคลเซียมในดิน กบัแคลเซียมในใบ (บน) และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแคลเซียมในดิน (ซา้ย) และสัดส่วนของ
โพแทสเซียมต่อแคลเซียมในใบ (ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของตน้ยางท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 
หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป 

 
 17) สัดส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซียม  (Mg/Ca) ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ค่าสัดส่วนของ Mg/Ca มี
ความสัมพนัธ์กบัความยาวเส้นรอบวงล าตน้เฉล่ียมากกวา่ค่าสัดส่วนของ Ca/Mg อีกทั้งค่าสัดส่วนของ Ca/Mg 
มีจ  านวนขอ้มูลท่ีครอบคลุมระดบัท่ีเหมาะสมนอ้ยมาก ยากท่ีจะประมาณค่าท่ีเหมาะสมของ Ca/Mg ได ้จึงหา
ค่าสัดส่วนท่ีเหมาะสมของ Mg/Ca แทน ถึงแมไ้ม่พบวา่การเพิ่มข้ึนของสัดส่วน Mg/Ca ในดินมีผลต่อความ
เขม้ขน้ของ Mg ในใบ แต่พบวา่มีผลต่อความเขม้ขน้ของ Ca ในใบ ( รูปท่ี 14) ดงันั้นหากมีการเพิ่มปุ๋ย Mg 
อยา่งเดียวโดยไม่เพิ่มปุ๋ย Ca ดว้ย จะยิง่ท าใหย้างดูดใช ้ Ca ไดน้อ้ยลง ยิง่หากในดินนั้นมี Ca นอ้ยอยูแ่ลว้จะยิง่
ส่งเสริมใหเ้กิดการขาดแคลน Ca มากข้ึน สามารถเลือกช่วงค่า Mg/Ca ท่ีเหมาะสมท่ีท าใหไ้ดค้วามยาวเส้น
รอบวงล าตน้เฉล่ียสูง ในดินในช่วง 0.2 – 0.6 และในใบในช่วง 0.3 – 0.5 (รูปท่ี 14, ตารางท่ี 1 และ 2) Jones 
(2003) รายงานวา่ค่าสัดส่วนท่ีเหมาะสมส าหรับปุ๋ยทางใบของ Ca/Mg ต่อการเติบโตของพืช คือ 2 : 1 หรือคิด
เป็น Mg/Ca  เท่ากบั 0.5 ในขณะท่ี จ าเป็น อ่อนทอง และคณะ (2549) ไดค้่าท่ีเหมาะสมของ Ca/Mg ในใบโดย

y = 0.2004x2 - 0.7237x + 1.3864
R2 = 0.3829
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ภาพที่ 15.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแคลเซียมในดิน (K/Ca in soil) (ซ้าย) และสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแคลเซียมในใบ (K/

Ca in leaves) (ขวา) กับความยาวเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ย ที่ความสูง 150 เซนติเมตร หลังจากตัดข้อมูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป

ภาพที่ 15.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแคลเซียม

ในดิน กับแคลเซียมในใบ

39 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 27 ตุลาคม-ธันวาคม 2559



สรุปผลการศึกษา
 จากผลการส�ารวจธาตุอาหารในแปลงปลูกยาง

พันธุ์ RRIM 600 ระยะก่อนเปิดกรีดของเกษตรกรในพื้นที่

ภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออกของประเทศไทย จ�านวน 43 

สวน น�าผลการส�ารวจมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ดัชนีการเติบโต (ความยาวเส้นรอบวงล�าต้นท่ีความสูง 

150 เซนติเมตร จากพ้ืนดิน) กับความเข้มข้นของธาตุ

อาหารในดินหรือใบ โดยใช้สมการพหุนามก�าลังสองเป็น

แบบจ�าลอง ผลการวิเคราะห์พบว่า ดินท่ีเหมาะสมต่อ

การปลูกยางควรมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในช่วง 

4.5 - 5.0 ความอิ่มตัวด้วยเบส (BS) 25 – 75 % กรดที่

แลกเปลี่ยนได้ (EA) ในช่วง 10 – 30 มิลลิโมล(+)

/กก. อินทรียวัตถุ (OM) 1.0 – 2.6 % ความเข้มข้นของ

ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, แคลเซียม, ก�ามะถัน, เหล็ก, 

ทองแดง, สังกะสี และโบรอน ในช่วง 10 - 20, 40 - 80, 

50 - 600, 25 - 35, 30 - 90, 0.5 - 1.5, 0.5 - 1.5 และ 0.3 

- 0.7 มก./กก. ตามล�าดับ และสัดส่วนของ โพแทสเซียม/

แมกนีเซียม, โพแทสเซียม/แคลเซียม และ แมกนีเซียม/

แคลเซียม ในช่วง 2.0 – 6.0, 0.4 – 1.4 และ 0.2 – 0.6 

ตามล�าดับ 

 ในใบควรมีความเข ้มข ้นท่ีเหมาะสมของธาตุ 

ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, แคลเซียม, 

แมกนีเซียม, และ ก�ามะถัน  ในช่วง 3.0 – 3.8, 0.25 - 

0.30, 1.0 - 1.4, 1.0 - 1.5, > 0.35 และ 0.2 - 0.3 % ตาม

ล�าดับ ธาตุเหล็ก, แมงกานีส, ทองแดง และ โบรอน ใน

ช่วง 90 - 130, 300 - 500, 10 - 15 และ 40 - 80 มก./กก. 

ตามล�าดับ และสัดส่วนของ โพแทสเซียม/แมกนีเซียม, 

โพแทสเซียม/แคลเซียม และ แมกนีเซียม/แคลเซียม ใน

ช่วง 3.0 – 4.2, 0.8 – 1.4 และ 0.3 – 0.5 ตามล�าดับ

 ค่ามาตรฐานของโพแทสเซียม ท้ังในดินและใบต�่า

กว่าค่าซึ่งเคยจัดท�าไว้ก่อน ทั้งนี้น่าจะเกิดจากผลของการ

เป็นปฏิปักษ์กับแมกนีเซียม การสูญเสียสมดุลของ

โพแทสเซียม/แมกนีเซียม จึงไม่เป็นผลดีต่อการเจริญ

เติบโตของต้นยาง ในขณะท่ีค่ามาตรฐานของเหล็ก สูง

กว่าค่าทั่วไปมาก ทั้งในดินและในใบ ความต้องการที่แท้

จริงของต้นยางอาจต�่ากว่าน้ี แต่ผลท่ีได้น่าจะเกิดจาก

อิทธิพลของวัตถุต้นก�าเนิดดิน

การน�าไปใช้ประโยชน์และข้อเสนอแนะ  
 ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ท�าให้ค่ามาตรฐานเพ่ือ

วธีิเส้นขอบเขต ส าหรับการเติบโตของลองกองในช่วง 3.9 – 5.0 หรือคิดเป็น Mg/Ca  ในช่วง 0.20 – 0.26 ต ่า
กวา่และแคบกวา่ค่าท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ยางมีความตอ้งการ Mg ในอตัราส่วนท่ี
มากกวา่ Ca สูงกวา่ลองกอง แต่ใกลเ้คียงกบัพืชทัว่ไป 
 

 
 

  
 
รูปที ่14  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซียมในดิน กบัแคลเซียมในใบ (บน) และ

สัดส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซียมในดิน (ซา้ย) และสัดส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซียมในใบ 
(ขวา) กบัความยาวเส้นรอบวงของตน้ยางท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม
บางส่วนออกไป 

 
ตารางที ่1  ค่ามาตรฐานเบ้ืองตน้ส าหรับแปลผลการวเิคราะห์ดินเพื่อประเมินระดบัธาตุอาหารของยางพารา

พนัธ์ุ RRIM 600 
 

สมบติัทางเคมีของดิน 
 (วธีิวเิคราะห์) หน่วย 

การจดัระดบั 
ต ่ามาก ต ่า เหมาะสม สูง สูงมาก 

pH (1:2.5 in water)  - < 4.5 4.5 - 5.0 > 5.0 - 
BS (calculate) % - < 25 25 - 75 75 - 100 > 100 

y = 3.8496x2 - 3.2321x + 1.5695
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วธีิเส้นขอบเขต ส าหรับการเติบโตของลองกองในช่วง 3.9 – 5.0 หรือคิดเป็น Mg/Ca  ในช่วง 0.20 – 0.26 ต ่า
กวา่และแคบกวา่ค่าท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ยางมีความตอ้งการ Mg ในอตัราส่วนท่ี
มากกวา่ Ca สูงกวา่ลองกอง แต่ใกลเ้คียงกบัพืชทัว่ไป 
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บางส่วนออกไป 

 
ตารางที ่1  ค่ามาตรฐานเบ้ืองตน้ส าหรับแปลผลการวเิคราะห์ดินเพื่อประเมินระดบัธาตุอาหารของยางพารา
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ภาพที่ 16.1 สัดส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซียมในดิน (Mg/Ca in soil) (ซ้าย) และสัดส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซียมในใบ (Mg/Ca in leaves) (ขวา) 

กับความยาวเส้นรอบวงล�าต้นเฉลี่ยที่ความสูง 150 เซนติเมตร หลังจากตัดข้อมูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป

ภาพที่ 16.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซียมใน

ดิน กับแคลเซียมในใบ 
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การแปลผลการวิเคราะห์ท้ังดินและใบของยางพารามี

ความสมบูรณ์มากขึ้น ในท�านองเดียวกันกับการจัดท�าค่า

มาตรฐานท่ัวไป ค่ามาตรฐานท่ีก�าหนดข้ึนมา ต้องมีการ

ทดสอบความถูกต้องและปรับปรุงค่าที่ได้ให้มีความ

แม่นย�ามากขึ้น และต้องเก็บข้อมูลผลผลิตและสมบัติดิน 

รวมทั้งค่าความเข้มข้นของธาตุอาหารจากสวนยางใน

หลาย ๆ พ้ืนท่ีท่ีมีการดูแลรักษาแตกต่างกัน เป็นจ�านวน

หลาย ๆ สวน เนื่องจากการเติบโตและการให้ผลผลิตของ

พืชในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันนั้น ถูกควบคุมโดย

หลายปัจจัย ผลผลิตหรือการเติบโตของพืชไม่ได้ขึ้นอยู่

กับความเข้มข้นของธาตุอาหารเพียงอย่างเดียว หรือขึ้น

อยู่กับการใส่ปุ๋ยเพียงอย่างเดียว จะต้องประกอบด้วย

ปัจจัยอื่นด้วย นอกจากน้ี ในการจัดระดับค่ามาตรฐาน

ธาตุอาหารของการศึกษาครั้ง น้ี  ได ้มาจากจ�านวน

ประชากรตัวอย่างเพียง 43 ตัวอย่าง จากข้อมูลเฉพาะ

พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออก และศึกษาเฉพาะใน

ยางอายุ 4 ปี ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในพ้ืนที่

อื่น ๆ รวมทั้งอาจศึกษาทุกช่วงอายุของยาง และจะต้องมี

การน�าค่ามาตรฐานที่ได้มาท�าการทดลองและทดสอบใส่

ปุ๋ยตามการแปลผลต่อไป เพ่ือยืนยันความแม่นย�า หลัง

จากนั้นจึงจะสามารถน�าไปใช้เป็นค่ามาตรฐานส�าหรับ

แปลผลค่าวิเคราะห์ดินและใบยาง โดยเมื่อต้องการ

ประเมินสถานะธาตุอาหารของดินและใบยางในระยะ

ก่อนเปิดกรีด เพ่ือน�าไปใช้เป็นข้อมูลส�าหรับวางแผนการ

จัดการปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม ต้องท�าการเก็บใบยางอายุ 

3 ถึง 5 เดือน หลังจากผลิใบใหม่ โดยเก็บก่อนใส่ปุ๋ยหรือ

หลังใส่ปุ๋ยไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 เดือน และไม่เก็บใบท่ี

เป็นโรคเกินกว่าร้อยละ 5 ของพ้ืนท่ีใบ ใบท่ีเก็บเป็นใบ

ตารางที่ 1 ค่ามาตรฐานเบื้องต้นที่ประเมินจากวิธีเส้นขอบเขตส�าหรับแปลผลการวิเคราะห์
ดินปลูกยางก่อนเปิดกรีดที่ความลึก 0 - 30 เซนติเมตร

%

มิลลิโมล(+)/กก.

%

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

-

-

-

-

< 5

< 20

-

< 15

-

-

-

-

-

-

-

< 4.5

< 25

< 10

< 1.0

5 - 10

20 - 40

< 50

15 - 25

< 30

< 0.5

< 0.5

< 0.3

< 0.2

< 0.4

< 0.2

4.5 - 5.0

25 - 75

10 - 30

1.0 - 2.6

10 - 20

40 - 80

50 - 600

25 - 35

30 - 90

0.5 - 1.5

0.5 - 1.5

0.3 - 0.7

2.0 - 6.0

0.4 - 1.4

0.2 - 0.6

> 5.0

75 - 100

> 30

> 2.6

20 - 30

80 - 120

> 600

> 35

> 90

> 1.5

> 1.5

> 0.7

> 6.0

> 1.4

>0.6

-

> 100

-

-

> 30

> 120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ความเป็นกรด-ด่าง (pH), 1 : 2.5 ในน�้า

ความอิ่มตัวด้วยเบส (BS), ค�านวณ

กรดที่แลกเปลี่ยนได้ (EA), 1 M KCl

อินทรียวัตถุ (OM), Walkley & Black

ฟอสฟอรัส (P), Bray II

โพแทสเซียม (K), 1 M NH
4
OAc pH 7

แคลเซียม (Ca), 1 M NH
4
OAc pH 7

ก�ามะถัน (S), 0.01 M K
2
HPO

4

เหล็ก (Fe), DTPA

ทองแดง (Cu), DTPA

สังกะสี (Zn), DTPA

โบรอน (B), Hot 0.01 M CaCl
2

โพแทสเซียม/แมกนีเซียม (K/Mg)

โพแทสเซียม/แคลเซียม (K/Ca)

แมกนีเซียม/แคลเซียม (Mg/Ca)

สมบัติทางเคมีของดิน
และธาตุอาหาร, วิธีวิเคราะห์

ระดับ 

ต�่ามาก      
หน่วย      

ต�่า      เหมาะสม      สูง      สูงมาก      

หมายเหตุ: ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (CEC), แมกนีเซียม (Mg) และ แมงกานีส (Mn) ไม่สามารถประเมินได้
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ย่อยจ�านวน 1 – 3 ใบจากใบประกอบที่ 2 หรือ 3 นับจาก

ใบล่างสุดของฉัตร ให้ได้รวมกันประมาณแปลงละ 40 – 

50 ใบ เพ่ือเป็นตัวแทนส�าหรับน�าไปวิเคราะห์หาความ

เข้มข้นของธาตุอาหาร ส่วนตัวอย่างดินเก็บท่ีระดับความ

ลึก 0 – 30 เซนติเมตร อย่างน้อยแปลงละ 8 - 9 จุด 

กระจายทั่วทั้งแปลงเพ่ือให้ได้ตัวอย่างดินที่สามารถใช้

เป็นตัวแทนของพ้ืนท่ีน้ัน ๆ เก็บให้ได้ตัวอย่างดินรวม

ประมาณ 1 กิโลกรัม ตัวอย่างดินและใบที่ได้ต้องน�ามา

วิเคราะห์ธาตุอาหาร ด้วยวิธีเดียวกันกับท่ีผู ้สร้างค่า

มาตรฐานใช้สมบัติของดินและค่าความเข้มข้นท่ีได้จาก

ตัวอย่างดินและใบท่ีเป็นตัวแทน จึงจะสามารถน�าไป

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ก�าหนดขึ้นนี้ได้ ดังนั้น การ

ประเมินสถานะธาตุอาหารในดินและใบยางต้องเก็บ

ตัวอย่างและวิเคราะห์ดินและใบตามวิธีดังกล่าว ถ้า

ระดับธาตุอาหารอยู ่ในระดับที่ เหมาะสม เกษตรกร

สามารถใส่ปุ๋ยสูตรเดิมและอัตราเท่าเดิม  ถ้าอยู่ระดับต�่า 

หรือขาดแคลน ต้องมีการใส่ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารน้ันเพ่ิมขึ้น 

แต่ถ้าระดับธาตุอาหารอยู่ในระดับมากเกินพอ ก็ไม่

จ�าเป็นต้องใส่ปุ๋ย หรือใส่ลดลง อย่างไรก็ตาม การใส่ปุ๋ย

ต้องค�านึงสมดุลของธาตุอาหารด้วย เน่ืองจากถ้าธาตุใด

ธาตุหนึ่งอยู่ในระดับต�่าหรือระดับเพียงพอ การใส่อีกธาตุ

หนึ่งที่ เป ็นปฏิปักษ์ต ่อกันเพ่ิมข้ึนอาจท�าให้เกิดการ

ขาดแคลนธาตุนั้นได้

ค�าขอบคุณ
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่

ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย

ยางสุราษฎร ์ธานีที่ ให ้ความอนุเคราะห ์ในการเก็บ

ตัวอย่างและจ�าแนกพันธุ์ยาง และขอขอบคุณส�านักงาน

สงเคราะห์การท�าสวนยางในพ้ืนท่ีศึกษา ที่ให้ข้อมูลผู้รับ

ทุนสงเคราะห์ปลูกยาง

ตารางที่ 2  ค่ามาตรฐานเบื้องต้นที่ประเมินจากวิธีเส้นขอบเขตส�าหรับแปลผลการวิเคราะห์ใบยาง
เมื่อเก็บตัวอย่างใบในทรงพุ่มจากใบที่ 2 - 3 นับจากโคนฉัตร และมีอายุใบ 3 ถึง 5 เดือน

%
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%
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> 0.35
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90 - 130
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3.0 - 4.2

0.8 - 1.4

0.3 - 0.5
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> 0.3

> 1.4
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-
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ไนโตรเจน (N) 

ฟอสฟอรัส (P)

โพแทสเซียม (K)

แคลเซียม (Ca)

แมกนีเซียม (Mg)

ก�ามะถัน (S)

เหล็ก (Fe)

แมกกานีส (Mn)

ทองแดง (Cu)

โบรอน (B)

โพแทสเซียม/แมกนีเซียม (K/Mg)

โพแทสเซียม/แคลเซียม (K/Ca)

แมกนีเซียม/แคลเซียม (Mg/Ca)

ธาตุอาหาร
ระดับ 

ต�่ามาก      
หน่วย      

ต�่า      เหมาะสม      สูง      สูงมาก      

หมายเหตุ: ธาตุสังกะสี ไม่สามารถประเมินได้

42 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 27 ตุลาคม-ธันวาคม 2559



เอกสารอ้างอิง
จ�าเป็น อ่อนทอง, สายใจ กิ้มสงวน และ พิรุณ ติระพัฒน์. 

 2549. ค่ามาตรฐานของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

 โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมในใบ

 ลองกอง. วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร 37:

 257-268.

จ�าเป็น อ่อนทอง, พิรุณ ติระพัฒน์ และ คศิกาญจน์ สุขมี.  

 2550. ค่าความเข้มข้นมาตรฐานเบื้องต้นของ

 เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง และ โบรอน ใน

 ใบลองกอง  (Aglaiadookkoo Griff.).   ว. สงขลา- 

ตารางท่ี 3  ค่าความเข้มข้นมาตรฐานเบือ้งต้นหรอืค่าท่ีเหมาะสมในดนิปลกูยางทีป่ระเมินจาก
วิธีเส้นขอบเขตและค่าท่ีเหมาะสมของดินปลกูพชืต่าง ๆ

สมบัติทางเคมีของดิน
และธาตุอาหาร, วิธีวิเคราะห์

ค่ามาตรฐาน 

ยางพารา
(วิธีเส้นขอบเขต)

หน่วย      ยางพารา1    ดินทั่วไป2 ส้มโอ3 

%

มิลลิโมล 

(+)/กก.

มิลลิโมล(+)/กก.

%

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

4.5 - 5.0

25 - 75

-

10 - 30

1.0 - 2.6

10 - 20

40 - 80

50 - 600

-

25 - 35

30 - 90

-

0.5 - 1.5

0.5 - 1.5

0.3 - 0.7

4.5 - 5.5

-

110 - 150

-

1.0 - 2.5

11 - 30

> 40

> 60

> 36

-

30 - 35

2 - 4

0.8 - 1.0

0.4 - 0.6

-

-

-

100 - 150

-

1.5 - 2.5

11 - 15

61 - 90

1,001 - 2,000

121 - 365

11 - 20

2.5 - 4.5

-

-

0.5 - 1.0

-

-

-

-

-

1.5 - 2.5

15 - 25

100 - 150

1,000 - 2,000

120 - 240

-

11 - 16

9 - 12

0.9 - 1.2

1.1 - 3.0

-

ความเป็นกรด-ด่าง (pH), 1 : 2.5  ในน�้า

ความอิ่มตัวด้วยเบส (BS), ค�านวณ

ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน

   (CEC), ค�านวณ

กรดที่แลกเปลี่ยนได้ (EA), 1 M KCl

อินทรีย์วัตถุ (OM), Walkley&Black

ฟอสฟอรัส (P), Bray II

โพแทสเซียม (K), 1 M NH4OAc pH 7

แคลเซียม (Ca), 1 M NH4OAc pH 7

แมกนีเซียม (Mg), 1 M NH4OAc pH 7

ก�ามะถัน (S), 0.01 M KH2PO4

เหล็ก (Fe), DTPA

แมงกานีส (Mn), DTPA

ทองแดง (Cu), DTPA

สังกะสี (Zn), DTPA

โบรอน (B), Hot 0.01 M CaCl2       
                                             

ๅ สถาบันวิจัยยาง (2551)
3/ ส�านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน (2547)
3 สมศักดิ์ (2551)

 นครินทร์  29: 287-296.

นุชนารถ กังพิศดาร. 2542. การประเมินระดับธาตุอาหาร

 พืชเพ่ือแนะน�าการใช้ปุ๋ยกับยางพารา. สถาบัน-

 วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ 

 สหกรณ์. หน้า 74.

นุชนารถ กังพิศดาร. 2548. การใช้ปุ๋ยและการปรับปรุง

 ดินในสวนยาง. สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ

 เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

นุชนารถ กังพิศดาร, รัศมี สุรวาณิช, วันเพ็ญ พฤกษ์-

 วิวัฒน์, สุเมธ พฤกษ์วรุณ และ อนุสรณ์ แรมลี. 
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ตารางที่ 4  ค่าความเข้มข้นมาตรฐานเบื้องต้นหรือค่าที่เหมาะสมในใบยางที่ประเมินจาก
วิธีเส้นขอบเขตและค่าที่เหมาะสมในใบพืชต่าง ๆ

%

%

%

%

%

%

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

มก./กก.

3.0 - 3.8

0.25 - 0.30

1.0 - 1.4

1.0 - 1.5

> 0.35

0.2 - 0.3

80 - 140

300 - 500

10 - 15

-

40 - 80

3.3 - 3.70

0.20 - 0.25

1.36 - 1.65

0.5 - 0.7

0.21 - 0.25

0.20 - 0.25

60 - 80

45 - 150

10

20

15

2.30 - 2.62

0.17 - 0.19

1.74 - 2.06

1.04 - 1.25

0.24 - 0.28

-

61 - 66

49 - 58

7 - 8

18 - 20

27 - 30

2.06 - 2.18

0.14 - 0.21

1.55 - 1.71

1.58 - 1.94

0.21 - 0.30

-

-

-

-

9.84 - 24.54

-

-

0.15 - 0.20

1.5 - 2.0

3.0 - 4.0

0.30 - 0.50

-

40 - 80

5 - 15

> 4

> 15

-

ไนโตรเจน (N)

ฟอสฟอรัส (P)

โพแทสเซียม (K)

แคลเซียม (Ca)

แมกนีเซียม (Mg)

ก�ามะถัน (S)

เหล็ก (Fe)

แมงกานีส (Mn)

ทองแดง (Cu)

สังกะสี (Zn)

โบรอน (B)

ธาตุอาหาร

ค่ามาตรฐาน 

ยางพารา
(วิธีเส้นขอบเขต)

หน่วย      
ยางพารา1    ลองกอง2 ทุเรียน3     ส้มโอ4   

1 นุชนารถ (2548), Pushparajah (อ้างถึงใน Pushparajah, n.d.)
2 จ�าเป็น และคณะ (2549), จ�าเป็น และคณะ (2550)
3 สุมิตรา และ วิเชียร (2546)
4 สมศักดิ์ (2551)

 2549. การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ ๋ยเพ่ือเพ่ิม

 ศักยภาพการผลิตยาง. วารสารวิชาการเกษตร

 24: 112-131.

สถาบันวิจัยยาง. 2551. การใช้ปุ ๋ยยางพาราตามค่า

 วิเคราะห์ดิน. สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร.

สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และ จิตณา บางจั่น. 2549. ปริมาณ

 ธาตุอาหารหลักในต้นยางพาราพันธุ์ RRIM 600. 

 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 37: 353-364.

สมศักดิ์ มณีพงศ์. 2551. การส�ารวจธาตุอาหารเพื่อจัดท�า

 ค่าแนะน�ามาตรฐานส�าหรับการวิเคราะห์ดินและ

 พืชส�าหรับส้มโอ. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่ง

 ชาติครั้งที่ 7, 26-30 พฤษภาคม 2551, โรงแรม

 อมรินทร์ลากูน, พิษณุโลก.

สายใจ สุชาติกูล, สมศักดิ์ มณีพงศ์ และ มนตรี อิศรไกร-

 ศีล. 2550. การใช้ปุ๋ยและการเติบโตของยางก่อน

 เป ิดกรีดในจังหวัดชุมพร สุราษฎร ์ธานี และ

 นครศรีธรรมราช. ว. ดินและปุ๋ย 32(3): 180-197.

สุมิตรา ภู่วโรดม และ วิเชียร จาฏุพจน์. 2546. การใช้วิธี

 เส ้นขอบเขตในการก�าหนดค่ามาตรฐานธาตุ

 อาหารส�าหรับทุเรียน. วารสารวิทยาศาสตร ์

 การเกษตร 34: 51-58.

ส�านักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน. 2547. คู ่มือ

 การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น�้า ปุ๋ย พืช วัสดุปรับปรุง

 ดิน และการวิเคราะห์เพ่ือตรวจรับรองมาตรฐาน

 สินค้า เล ่มที่  2.  กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวง

 เกษตรและสหกรณ์. กรุงเทพมหานคร 

Casanova, D., J. Goudriaan, J. Bouma and G.F. 

 Epema. 1999. Yield gap analysis in relation to 

 soil properties in direct-seeded flooded rice. 

 Geoderma 91: 191-216.
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Jones, J.B. 2001. Laboratory guide for conducting 

 soil test and plant analysis. CRC Press: New 

 York.

Jones, J.B. 2003. Agronomic Handbook: Manage-

 ment of Crop, Soil, and their Fertility. CRC 

 Press: New York. 

Pushparajah, E. 1977. Nutrition and fertilizer use in 

 Hevea and associated covers in Peninsular 

 Malaysia. A review : Quarterly Journal Rubber 

 Research Institute of Sri Lanka 54: 270-283.

Pushparajah, E. n.d. Rubber (Hevea brasiliensis 

 Muell. Arg.). Retrieved January 28, 2009, 

 from http:/www.fertilifer.org/ifa/content/down

 load/8999/133881/version/1/file/rubber.pdf  

Schnug, E., J. Heym and F. Achwan.1996. Esta-

 blishing critical values for soil and plant 

 analysis by means of the boundary line sys-

 tem (Bolides). Commun. Soil Sci. Plant Anal. 

 27: 2739-2748.

Shatar, T.M. and A.B. McBratney. 2004. Boundary-

 line analysis of field-scale yield response to 

 soil properties. Journal of Agricultural 

 Science 142: 553-560.

Soil and Plant Analysis Council.1998. Soil Analysis : 

 Handbook of Reference Methods. CRC 

 Press:  Boca Raton.

Thainugul, W. 1986. Soil and Leaf analysis as a 

 basis of fertilizer recommendations for Hevea

 brasilliensis in Thailand. D. Sc. Thesis, Uni-

 versity of Ghent, Belgium.

45 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 27 ตุลาคม-ธันวาคม 2559




