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          สารบัญ

บทความ

การกรีดยางและระบบกรีด เพื่ิอเพิ่มผลผลิตและความยั่งยืน

สถานการณ์ยางพาราปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

การจัดทำาค่ามาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยสถานะธาตุอาหาร
ในดินและใบ สำาหรับยางพาราพันธุ์ RRIT 251 
ในระยะก่อนเปิดกรีด

ปีที่ 40 ฉบับที่ 1  มกราคม-มีนาคม 2562 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 26

การเจริญเติบโตของถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา (Mucuna
bracteata) เมื่อจัดวางเถาให้ขนานกันเป็นแถบ
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ภาพปก: ถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา ขณะกำาลังทอดยอด เพื่อเพิ่มความยาวของเถา 

  หรือแถบพืชคลุม
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ภาพที่ 5 การแบงกรีดหนายาง 
 

 มุมของรอยกรีด โครงสรางทอน้ํายาง เปนเน้ือเยื่อที่ถูกสรางโดยเยื่อ
เจริญ ทอน้ํายางจะเรียงตัวเปนวงรอบตน ทอน้ํายางในแตละวงจะเชื่อมตอกัน
เปนรางแห ทําใหนํ้ายางในวงเดียวกันสามารถติดตอถึงกันไดแตไมติดตอ
ระหวางวง โดยทอนํ้ายางจะวางตัวเอียงไปทางขวาจากแนวดิ่งประมาณ 2-7 
องศา ตนยางที่มีจํานวนวงทอนํ้ายางมากโดยสวนใหญจะใหนํ้ายางสูง วงทอ
นํ้ายางจะมีมากและสมบูรณในบริเวณดานในสุดของเปลือกช้ันใน ดังนั้น การ
กรีดยางจะตองกรีดถึงช้ันนี้ จึงจะไดน้ํายางมากที่สุด  

 ความลาดชันของรอยกรีด ใหรอยกรีดเอียงทํามุมจากดานซายบนลงมา
ดานขวาลาง  ความลาดชันของรอยกรีด ควรทํามุม 30-35 องศากับแนว
ระนาบ เพื่อใหตัดจํานวนวงทอนํ้ายางไดมากแลวยังทําใหนํ้ายางไหลได
สะดวก ไมไหลออกนอกรอยกรีด ทําใหไดผลผลิตเต็มที่ และควรรักษาระดับ
ความลาดชันตามที่กําหนดไว  

 หากมุมกรีดเปลี่ยนจาก 30 องศา เปน 45 องศา ความยาวรอยกรีดจะ
เพิ่มขึ้นรอยละ 22 ทําใหส้ินเปลืองเปลือก และใชเวลาในการกรีดมากข้ึน  แต
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2-3  และมุมของรอยกรีดชันเกินไป  ทําให
อัตราการไหลของนํ้ายางเร็วเกินไปสงผลใหเกิดการอุดตันเร็วข้ึนเน่ืองจาก
การแตกตวัของอนุภาคลูทอยดในนํ้ายาง   
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สามของลําตน หากไมทํารอยแบงกรีดใหชัดเจน เม่ือกรีดหนาที่สาม รอย
กรีดมักจะส้ันมาก ทําใหไดน้ํายางนอย จนกระทั่งไดผลผลิตต่ําไมคุมคากับ
การกรีดหนาที่สามตอไป พบมีจํานวนสวนยางจํานวนมากหยุดกรีดยางเม่ือ

กรีดหนาที่ 3 หลังจากกรีดได 1-2 ป เน่ืองจากรอยกรีดส้ันและผลผลิตต่ํามาก  
กรณดังกลาวทําใหเสียโอกาสในการเก็บเกี่ยวผลผลิตยาง   

ไมควรเปลี่ยนความยาวของรอยกรีดบอยๆ  เชน กรีดครึ่งลําตน
เปลี่ยนเปนกรีดหนึ่งในสามของลําตน หรือในทางกลับกันเปลี่ยนจากรอย
กรีดหนึ่งในสามเปนครึ่งลําตน เพราะจะทําใหเสียเปลือกทําใหเปลือกสวน

หนึ่งไมไดกรีด ผลผลิตลดลง 20-30% เม่ือคํานวณทางดานเศรษฐกิจ พบวา 

ทุกความยาวของรอยกรีด 1 เซนติเมตร ที่ไมไดกรีดทําใหสูญเสียผลผลิต

ประมาณ 10 กิโลกรัมตอไรตอป หรือรายไดลดลง 300-400 บาทตอไรตอป 

(ยางแผนดิบราคา 40 บาทตอกิโลกรัม)   ในตางประเทศใหความสําคัญของ
การ ทําเสนแบงแนวหนาหลัง  โดยเม่ือเปดกรีดใหทํารองหนา-หลัง ยาวลง
มาถึงโคนตนยาง เพื่อลดความส้ินเปลืองเปลือกยางและชวยใหกรีดไมบาด
หนายาง 

 
ภาพที่ 8 การทําเสนแบงแนวหนา-หลัง เพื่อทํากรอบควบคุมความยาว

ของรอยกรีดและความส้ินเปลืองเปลือก 

ความลึกของการกรีด ความตื้นลึกของการกรีดเกี่ยวของโดยตรงกับ
การเพิ่มผลผลิตนํ้ายาง  เพราะจํานวนวงทอนํ้ายางหนาแนนในบริเวณ

เปลือกช้ันในสุด โดยเฉพาะในระยะ 1 - 3 มิลลิเมตรจากเยื่อเจริญ  มี



บทบรรณาธิการ

 การทำาสวนยางให้ประสบความสำาเร็จ หรือคุ้มค่า

ต่อการลงทุน ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ พันธุ์

ยาง ดิน และการเก็บเกี่ยวผลผลิต    

   ในเรื่องของพันธุ์ยาง เป็นเรื่องท่ีไม่น่าจะเป็น

ปัญหา เน่ืองจากเกษตรกรสามารถเลือกใช้พันธุ์ยางให้

เหมาะกับแต่ละพ้ืนที่ ตามคำาแนะนำาของการยางแห่ง

ประเทศไทย

 เมื่อเกษตรกรตัดสินใจเลือกใช้พันธุ์ยางพันธุ์ใด

พันธุ์หนึ่งแล้ว ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือเรื่องของ

ดิน คือ ถ้าดินไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางก็ไม่ควรปลูก 

เพราะจะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ส่วนดินที่เหมาะสมต่อ

การปลูกยาง ใช่ว่าจะมีสมบัติต่าง ๆ เหมือนกันทุกพ้ืนที่ 

ดังนั้น เพ่ือให้การทำาสวนยางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดีย่ิงขึ้น เกษตรกรต้องให้ความสำาคัญกับดินเป็นอย่าง

มาก เริ่มตั้งแต่สุ่มเก็บตัวอย่างดินและใบยางไปวิเคราะห์

สมบัติและปริมาณธาตุอาหารต่าง ๆ ท่ีสำานักงานวิจัย-

และพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ซ่ึงมี 8 เขต 

ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เมื่อทราบผลการ

วิเคราะห์ดินแล้ว ก็ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงดินให้

มีความเหมาะสมกับเป้าหมายท่ีวางไว้ เช่น ขนาดของ

การเจริญเติบโตในระยะก่อนเปิดกรีด ปริมาณของ

ผลผลิตในแต่ละฤดู หรือในแต่ละปี และในการปรับปรุง

ดินนั้น ต้องปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ มีการตรวจสอบความ

อุดมสมบูรณ์ของดินเป็นระยะ ๆ เช่น ทุก ๆ 3 ปี

 สำาหรับการเก็บเก่ียวผลผลิตยาง เป็นปัจจัยที่

สำาคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าปัจจัยอื่น ๆ เพราะว่า ถึงแม้จะ

ใช้ยางพันธุ์ดีปลูก มีการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์เป็น

อย่างดี แต่ถ้าเก็บเก่ียวผลผลิตไม่ถูกต้องแล้ว นอกจาก

จะได้รับผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว ช่วงเวลาของ

การใช้ประโยชน์จากต้นยางก็อาจลดลงอีกด้วย 

 ในวารสารฉบับน้ี มีบทความที่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่

กล่าวมาข้างต้น 3 เรื่อง เรื่องแรก เป็นเทคนิคใหม่ในการ

ปลูกสร้างพืชคลุมเพ่ือให้สามารถปกป้อง และเพ่ิม

อินทรียวัตถุให้กับดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำาคัญ 

เพราะถ้าดินขาดอินทรียวัตถุ การปรับปรุงดินในส่วน

อื่น ๆ จะมีประสิทธิภาพลดลง 

 เรื่องที่สอง เป็นการหาค่าสมบัติของดินที่มีความ

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของยางพันธุ์ RRIT 251 ใน

ระยะก่อนเปิดกรีด เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณ

อินทรียวัตถุ ความเข้มข้นของธาตุอาหารหลัก และธาตุ

อาหารรอง ฯลฯ

 เรื่องท่ีสาม มุ่งเน้นในทางปฏิบัติเก่ียวกับการกรีด 

และระบบกรีด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกรีด มีเนื้อหาและ

เรื่องราวที่ต้องให้ความสำาคัญ เช่น ขนาดของต้นยางท่ี

สามารถเปิดกรีดได้ การแบ่งหน้ากรีด ความลึกของการ

กรีด และ ความคมของมีดกรีดยาง เป็นต้น 

 สรุป การทำาสวนยางให้ประสบความสำาเร็จ ต้องมี 

3 ดี คือ พันธุ์ดี ดินดี และ กรีดดี

วิทยา พรหมมี

บรรณาธิการ 

เจ้าของ: สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
บรรณาธิการบริหาร: ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ 
บรรณาธิการ: ดร.วิทยา พรหมมี
กองบรรณาธิการ: ดร.ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์, ดร.พิศมัย จันทุมา, นางสาวภรภัทร สุชาติกูล, 
นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล, นางอารมณ์ โรจน์สุจิตร, นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์
ผู้จัดการสื่อสิ่งพิมพ:์ ดร.วิทยา พรหมมี ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์: นายชัยวัฒน์  ยศพิมสาร
ผู้ช่วยผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์: นายอาเดล  มะหะหมัด พิสูจน์อักษร: นายวิชา สิงห์ลอ



 ถ่ัวท่ีนำามาใช้ประโยชน์เป็นพืชคลุมดินในสวนยาง 

และปามล์นำ้ามัน ท้ังในอดีตและปัจจุบัน ล้วนจัดอยู่ใน

ประเภทเลื้อยพัน และสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม

ตามลักษณะการเจริญเติบโตของลำาต้น กลุ่มแรก ลำาต้น

หรือเถาเจริญเติบโตไปได้ไม่ไกล และมักมีรากออกตาม

ข้อที่แตะกับพ้ืนดินเป็นจำานวนมาก การปลูกนิยมโรย

เมล็ดเป็นแถวในระหว่างแถวยาง 2-4 แถว ในช่วงปีแรก

หลังจากปลูก ถ่ัวเหล่าน้ียังเจริญเติบโตภายในร่องยางที่

ปลูก เนื่องจากเถาเจริญเติบไปได้ไม่ไกล ถ่ัวในกลุ่มนี้ 

ได้แก่ เซ็นโตรซีมา (Centrosema pubescens) คาโลโป-

โกเนียม (Calopogonium mucunoides) เพอราเรีย

(Pueraria phaseoloides) และ ซรีเูลยีม (Calopogonium 

caeruleum)

 กลุ ่มที่สอง เป ็นถ่ัว ท่ี เจริญเติบโตได ้รวดเร็ว 

สามารถทอดเถาไปได้ไกลในระยะเวลาอันสั้น แต่มักไม่

ค่อยออกรากตามข้อที่แตะกับพ้ืนดิน การปลูก สามารถ

ใช้ระยะปลูกที่ห่าง เช่น ปลูกเป็นหลุม (ใช้เมล็ด หรือต้น

กล้าท่ีเพาะในถุง) เพียงแถวเดียวระหว่างแถวยาง ห่าง

กันประมาณ 5 เมตร หลังจากปลูกเพียงไม่กี่เดือน ถั่วจะ

ทอดเถายาวไปเรื่อย ๆ แบบไร้ทิศทาง พาดยาวข้ามร่อง

ยางท่ีอยู่ติดกัน ซึ่งภายในระยะเวลาหน่ึงปี ถ่ัวจะสามาถ

93/75 นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

e-mail: patthavuth@hotmail.com

การเจริญเติบโตของถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา 

(Mucuna bracteata) เมื่อจัดวางเถา

ให้ขนานกันเป็นแถบ

คลุมพื้นที่ได้หมด ไม่มีที่ว่างสำาหรับทางเดิน และสามารถ

เลื้อยพันขึ้นต้นยางได้ กลุ่มนี้ ได้แก่ ถ่ัวที่อยู ่ในสกุล 

(Genus) มูคูนา (Mucuna) ซึ่งมีอยู่หลายชนิด (Species) 

ที่เป็นที่รู ้จักกันดีคือ ถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา (Mucuna 

bracteata)

 จากการท่ีถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา ทอดเถาได้เร็ว 

และเถาที่ยังอ่อนอยู่จะยังไม่แตกรากตามข้อ ทำาให้

สามารถเคลื่อนย้ายเถาได้ จึงมีความคิดที่จะศึกษา

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตทางลำาต้นและใบ (Vegeta-

tive growth) และมวลชีวภาพ (ฺBiomass) ระหว่างการ

จัดวางเถาให้ขนานกันเป็นแถบ กับการปลูกแบบปล่อย

ให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติทั้งในสภาพท่ีโล่งแจ้ง และ

ในสวนยาง

แปลงทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเกษตรสงขลา

การปลูก

 ใช้พ้ืนที่ซึ่งมีความลาดชันเพียงเล็กน้อย ตามแนว

ยาวของเชิงควนเขา(กว้างประมาณ 12 เมตร) ดินมี

ลักษณะเป็นลูกรัง ก่อนปลูกใช้รถแทร็คเตอร์ปาดหน้าดิน

ให้เรียบ แต่ไม่มีการไถพรวน

ภัทธาวุธ จิวตระกูล*

*อดีตนักวิชาการศูนย์วิจัยการยาง และศูนย์วิจัยยางสงขลา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา (ระหว่างปี 2517-2553)
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 ปลูกถั่วมูคูนา โดยใช้ต้นกล้าที่เพาะในถุงพลาสติก

ดำา (อายุประมาณ 7 สัปดาห์) ตรงกลางแปลงไปตาม

แนวยาว ระยะปลูกห่างกันตั้งแต่ 1 - 8 เมตร เริ่มต้นจาก

ระยะปลูกห่างกัน 1 เมตร มี 4 หลุม ๆ ละ 2 ต้น ต่อเนื่อง

ด้วยระยะปลูก 2, 3, 4, 5, 6 และ 8 เมตร ตามลำาดับ 

แต่ละระยะปลูกมี 3 หลุม ๆ 2 ต้น (ยกเว้นระยะปลูก 6 

เมตร ปลูก 1 ต้นต่อหลุม)

กรรมวิธี 

 มี 2 กรรมวิธี คือ ปล่อยให้ถ่ัวเจริญเติบโตตาม

ธรรมชาติ (ระยะปลูก 1-5 เมตร) และจัดวางเถาให้ขนาน

กันเป็นแถบ (ระยะปลูก 8 เมตร) โดยแต่ละกรรมวิธีมี

เพียงซำ้าเดียว เนื่องจากเป็นการศึกษาเพื่อสังเกตการณ์ 

 ในการจัดวางเถาให้ขนานกันเป็นแถบ เริ่มกระทำา

หลังจากถ่ัวได้ทอดเถา ซึ่งมีจำานวนหลายเถาต่อต้น และ

มีความยาวมากกว่า 1 เมตร โดยยกเถาวางให้เป็นเส้น

ตรงในแนวเหนือ-ใต้ จากนั้นปล่อยให้ถ่ัวแตกก่ิงก้าน

สาขาออกมาทางด้านข้างมากพอสมควร จึงยกเถามา

วางขนานกับแนวเถาท่ีจัดวางไว้ในครั้งแรก ปฏิบัติเช่นนี้

ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถั่วมีอายุครบ 1 ปี กรรมวิธีนี้ ถั่วจะ

คลุมพ้ืนที่เป็นแถบ และจะขยายความกว้างของแถบไป

เรื่อย ๆ โดยแถบของพืชคลุมสามารถคลุมดินได้มากกว่า 

90%

การเก็บข้อมูล

 การคลุมดิน กรรมวิธีท่ีปล่อยให้ถ่ัวเจริญเติบโต

ตามธรรมชาติ วัดเปอร์เซ็นต์การคลุุมดินในระยะเวลา

ต่าง ๆ หลังจากปลูก โดยประเมินด้วยสายตา ส่วน

กรรมวิธีจัดวางเถาให้ขนานกันเป็นแถบ วัดความกว้าง

ของแถบพืชคลุมที่พืชคลุมสามารถคลุมดินได้มากกว่า 

90% ในระยะเวลาต่าง ๆ หลังจากปลูก

 ปริมาณมวลชีวภาพ (Biomass) กรรมวิธีท่ีปล่อย

ให้ถั่วเจริญเติบโตตามธรรมชาติ (ระยะปลูก 1 - 5 เมตร) 

เก็บตัวอย่างส่วนที่เป็นสีเขียว (ใบ และลำาต้น) และส่วนที่

เป็นเศษซากพืช (Litter) ในพื้นที่ขนาด 1x1 เมตร จำานวน 

5 จุด โดยแต่ละจุดให้เป็นตัวแทนของระยะปลูกต่าง ๆ 

ส่วนกรรมวิธีจัดวางเถาให้ขนานกันเป็นแถบ (ระยะปลูก 

6 และ 8 เมตร) เก็บตัวอย่างส่วนท่ีเป็นสีเขียว และเศษ

ซากพืช ในพื้นที่ขนาด 1x1 เมตร ระยะปลูกละ 2 จุด

 ตัวอย่างพืชท่ีเก็บได้ นำามาอบในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 

70 องศาเซลเซียส จนได้ตัวอย่างที่แห้งสนิท แล้วนำาไปชั่ง

เพื่อหานำ้าหนักแห้ง

ผลการทดลอง

 การคลุมดิน ทั้ง 2 กรรมวิธี มีความแตกต่างในเรื่อง

รูปแบบของการคลุมดิน กล่าวคือ กรรมวิธีท่ีปล่อยให้ถ่ัว

เจริญเติบโตตามธรรมชาติ (ระยะปลูก 1-5 เมตร) ถ่ัวจะ

แตกเถาออกมาหลายเถา แต่ละเถาจะเจริญเติบโตยาว

ขึ้นเรื่อย ๆ ไปยังทิศทางที่ไม่แน่นอน ความหนาแน่นของ

การคลุมดินจะเพิ่มขึ้นตามอายุของถั่ว และระยะปลูก ซึ่ง

ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า โดยทั่วไปแล้ว การปลูกถี่ ถั่วจะ

คลุมดินได้หนาแน่นเร็วกว่าการปลูกห่าง โดยที่การปลูก

ห่างกัน 1-3 เมตร ถ่ัวจะคลุมดินได้หนาแน่น 100% ใช้

เวลาประมาณ 10 เดือน ส่วนการปลูกห่างกัน 4-5 เมตร 

ต้องใช้เวลานานถึง 12 เดือน (ภาพที่ 1) อย่างไรก็ตาม ใน

ภาพรวมหรือในทุกระยะปลูก ถือว่าถ่ัวเจริญเติบโตได้ช้า 

สาเหตุหลักเน่ืองจากดินท่ีใช้ปลูกเป็นดินลูกรัง และไม่ได้

ใส่ปุ๋ยให้กับถั่ว 

 สำาหรับกรรมวิธีจัดวางเถาให้ขนานกันเป็นแถบ 

เนื่องจากเถาที่แตกออกมาถูกยกมาวางให้ขนานกันใน

แนวเส้นตรง จึงทำาให้การเจริญเติบโตของถ่ัวมีลักษณะ

เป็นแถบ และสามารถคลุมดินได้หนาแน่นเกือบร้อย

เปอร์เซ็นต์ ดังน้ัน จึงสามารถวัดประสิทธิภาพการคลุม

ดินได้จากความกว้างและความยาวของแถบท่ีเพ่ิมขึ้น

ตามอายุของถ่ัว แต่ในการศึกษาครั้งนี้ได้วัดเฉพาะความ

กว้างของแถบพืชคลุมที่เพ่ิมขึ้น ส่วนความยาวของแถบ

พืชคลุม ไม่สามารถวัดได้ เนื่องจากท้ังสองกรรมวิธีปลูก

ติดกัน ทำาให้เถาเลื้อยเข้าหากัน 

 ถ้าตั้งเกณฑ์ไว้ว่า ต้องการให้แถบของถ่ัวคลุมดิน

ได้กว้างประมาณ 5 เมตร ซึ่งเหมาะกับการเป็นพืชคลุม

ในสวนยางท่ีแถวยางห่างกัน 7 เมตร การปลูกห่างกัน 6 

เมตร (จำานวน 3 หลุม ๆ ละ 1 ต้น) จะใช้เวลา 10 เดือน 

หลังจากปลูก ส่วนการปลูกห่างกัน 8 เมตร (จำานวน 3 

หลุม ๆ ละ 2 ต้น) จะใช้เวลา 9 เดือน หลังจากปลูก  (ภาพ

ที่ 2)

 ปริมาณมวลชีวภาพ จากการเก็บส่วนท่ีเป็นสีเขียว
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A B

C D

E F

G H

ภาพท่ี 1 การเจรญิเตบิโตและลกัษณะการคลมุดนิของถ่ัวมคูนูา แบรค็เทียตา ของกรรมวธีิท่ีปล่อยให้ถ่ัวเจรญิเตบิโตตามธรรมชาต ิในระยะเวลาต่าง ๆ กัน ดังน้ีคือ  

A และ B หลงัจากปลกู 2 เดอืน, C และ D หลงัจากปลกู 5 เดอืน, E และ F หลงัจากปลกู 8 เดอืน, G และ H หลงัจากปลกู 12 เดอืน (หมายเหตุ: ด้านหน้าสดุของภาพ 

A, C และ E คอืระยะปลกูห่างกัน 1 ม. ส่วนด้านหน้าสดุของภาพ B, D และ F คอืระยะปลกูห่างกัน 5 ม. ภาพ G และ H คอืระยะปลกูห่างกัน 2 และ 4 ม. ตามล�าดับ) 
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ของถั่ว (ใบ และ ลำาต้น) และเศษซากพืช (Litter) ในพื้นที่ 

1X1 เมตร หลงัจากปลกู 1 ปี ของท้ังสองกรรมวิธี ปรากฏว่า 

ในส่วนของกรรมวิธีที่ปล ่อยให้ ถ่ัวเจริญเติบโตตาม

ธรรมชาติ การปลูกห่างกัน 1, 2 และ 5 เมตร ถั่วมีปริมาณ

มวลชีวภาพไม่แตกต่างกัน และมีปริมาณมากกว่าการ

ปลูกห่างกัน 3 และ 4 เมตรเกือบเท่าตัว (ตารางที่ 1)

 สำาหรับกรรมวิธีจัดวางเถาให้ขนานกันเป็นแถบ 

ปรากฏว่า การปลูกห่างกัน 6 เมตร (1 ต้น/หลุม) ถ่ัวมี

ปริมาณมวลชีวภาพสูงกว่าการปลูกห่างกัน 8 เมตร (2 

ต้น/หลุม) เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ทั้งสองระยะปลูก 

เมื่อเทียบกับกรรมวิธีที่ปล่อยให้ถ่ัวเจริญเติบโตตาม

ธรรมชาติ ก็ยังมีปริมาณมวลชีวภาพสูงกว่าในทุกระยะ

ปลูก (ตารางที่ 1)

 ปริมาณมวลชีวภาพสูงสุดของการศึกษาในครั้งน้ี 

ได้จากกรรมวิธีจัดวางเถาให้ขนานกันเป็นแถบ และปลูก

ห่างกัน 6 เมตร (1 ต้น/หลุม) เฉลี่ยเท่ากับ 685.54 กรัม/

ตร.ม. หรือประมาณ 1.1 ตัน/ไร่ ในปีแรกหลังจากปลูก ซึ่ง

ในปริมาณทั้งหมดนี้ เป็นส่วนของซากพืชประมาณหนึ่ง

ในสามส่วน 

แปลงศึกษาที่
สวนยางเอกชน จ.สงขลา

 จากผลการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรสงขลา เป็นระยะเวลา 1 ปี กล่าวได้ว่า การปลูกถั่ว

มูคูนา แบร็คเทียตา โดยวิธีจัดวางเถาให้ขนานกันเป็น

แถบ เป็นวิธีที่น่าสนใจ เนื่องจากมีข้อดีเด่นหลายประการ 

(ซึ่งจะได้กล่าวในบทสรุป) แต่ข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง

ข้างต้น ยังขาดข้อมูลทางด้านการเจริญเติบโตทางด้าน

ความยาวของแถบพืชคลุม ซึ่งเมื่อทราบการเจริญเติบโต

ทั้งสองมิติ คือ ความกว้าง และความยาวของแถบพืช

คลุม ก็จะทราบถึงประสิทธิภาพในการคลุมดินของถั่ว

ชนิดน้ี ดังน้ัน ในเบื้องต้นน้ีจึงได้ศึกษาการเจริญเติบโต

ภาพท่ี 2 การเจรญิเตบิโตและลกัษณะการคลมุดนิของถัว่มคููนา แบรค็เทียตา ของกรรมวิธีจดัวางเถาให้ขนานกันเป็นแถบ ในระหว่าง 4-9 เดอืน หลงัจากปลกู 

(หมายเหต:ุ ปลกูแถวเดยีว ห่างกัน 8 ม. จ�านวน 3 หลมุ ๆ ละ 2 ต้น)

4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน

9 เดือน7 เดือน
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โดยทั่วไปของถั่วชนิดนี้ในสภาพจริง คือ ปลูกในสวนยาง

เอกชน และในระยะต่อไป ก็จะเป็นการศึกษาถึงปริมาณ

อินทรียวัตถุท่ีได้รับต่อปี ในสภาพท่ีสวนยางมีร่มเงาเพ่ิม

ขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากน้ี ยังเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกับ

ถั่วอีกชนิดหนึ่ง (กำาลังอยู่ในขั้นตอนของการจำาแนกพันธุ์) 

ซึ่งมีการปลูกและดูแลรักษาเช่นเดียวกับถั่วมูคูนา แบร็ค-

เทียตา  

การปลูกและดูแลรักษา

 ใช้พ้ืนที่ในระหว่างแถวยาง (พันธุ์ RRIT 251) ซึ่ง

ขณะปลูกต้นยางมีอายุประมาณ 1 ปี ดินในสวนยาง เป็น

ดินร่วนปนทราย ในชั้นหน้าดินไม่มีลูกรังปะปน ก่อนปลูก

ใช้รถแทร็คเตอร์ไถพรวนดินจำานวน 1 ครั้ง

 ปลูกถ่ัวมูคูนาในระหว่างแถวยาง จำานวน 4 ร่อง 

(R1, R2, R3 และ R4) โดยใช้ต้นกล้าที่เพาะในถุง

พลาสติกดำา (อายุประมาณ 7 สัปดาห์) โดยแต่ละร่อง 

ปลูกตรงกลางระหว่างแถวยาง ห่างกัน 6 เมตร จำานวน 3 

หลุม ๆ ละ 1 ต้น ใส่ปุ๋ยร็อคฟอสเฟตรองก้นหลุม ปริมาณ

หลุมละ 100 กรัม 

 การจัดวางเถาให้ขนานกันเป็นแถบ ปฏิบัติเช่น

เดียวกันกับการทดลองที่ผ่านมา

 หลังจากถ่ัวมีอายุได้ 6 เดือน หว่านปุ ๋ยร็อค-

ฟอสเฟตลงบนแถบพืชคลุม ในอัตรา 700 กรัม/แถบ

 การกำาจัดวัชพืช ปฏิบัติเป็นช่วง ๆ ตามปริมาณ

วัชพืชที่ขึ้นปะปน โดยใช้แรงคน แต่ในบางครั้งมีการใช้

สารเคมีปราบวัชพืช (Glufosinate ammonium) เข้าช่วย

การเก็บข้อมูล

 การเจริญเติบโตทางด้านความกว้างของแถบพืช

คลุม วัดความกว้างของแถบพืชคลุมเดือนละครั้ง เร่ิม

ตารางที่ 1  ปริมาณมวลชีวภาพ (Biomass) ของถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา ที่ปลูกแบบปล่อยให้เจริญ
เติบโตตามธรรมชาติ (ปลูกห่างกัน 1-5 ม.)1  เปรียบเทียบกรรมวิธีจัดวางเถาให้ขนานกันเป็นแถบ 

(ปลูกห่างกัน 6 และ 8 ม.)2  โดยเก็บเกี่ยวในพื้นที่ 1x1 ม. หลังจากปลูก 1 ปี

ระยะปลูก
(เมตร)

รวมทั้งหมด
(กรัม)ใบ3 ล�าต้น+ก้านใบรวม รวมล�าต้น แผ่นใบ

ส่วนที่เป็นสีเขียว (กรัม) ส่วนที่เป็นเศษซากพืช (กรัม)

1

2

3

4

5

เฉลี่ย

6/1

6/2

เฉลี่ย

8/1

8/2

เฉลี่ย

224.47

243.92

158.80

179.96

178.14

197.06

287.27

248.41

267.84

270.77

271.22

271.00

232.26

258.86

143.97

124.96

242.81

200.57

249.26

211.10

230.18

152.84

206.12

179.48

456.73

502.78

302.77

304.92

420.95

397.63

536.53

459.51

498.02

423.61

477.34

450.48

69.31

59.84

41.94

41.28

98.99

62.27

112.91

101.12

107.02

91.73

87.63

89.68

78.31

40.80

18.91

46.65

87.44

54.42

71.83

89.17

80.50

55.16

64.66

59.91

147.62

100.64

60.85

87.93

186.43

116.69

184.74

190.29

187.52

146.89

152.29

149.59

604.35

603.42

363.62

392.85

607.38

514.32

721.27

649.80

685.54

570.50

629.63

600.06
1เก็บตัวอย่างเพียง 1 จุด ในแต่ละระยะปลูก, 2เก็บตัวอย่าง 2 จุด ในแต่ละระยะปลูก, 3หมายถึง ใบที่มีก้านใบติดมาด้วย
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ตั้งแต่ถั่วมีอายุ 3 เดือน จนกระทั่งถั่วมีอายุ 9 เดือน โดย

วัดทุก ๆ 3 เมตร ตลอดความยาวของแถบพืชคลุมที่เพิ่ม

ขึ้นเรื่อย ๆ และวัดในตำาแหน่งเดิมทุกครั้ง 

 การเจริญเติบโตทางด้านความยาวของแถบพืช

คลุม วัดความยาวของแถบพืชคลุมเดือนละครั้ง เริ่ม

ตั้งแต่ถั่วมีอายุ 3 เดือน จนกระทั่งถั่วมีอายุ 9 เดือน โดย

วัดในวันเดียวกับความกว้าง

 พ้ืนที่คลุมดิน การหาพ้ืนที่ที่ ถ่ัวสามารถคลุมดิน

มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละเดือน คำานวณจาก นำา

ค่าเฉลี่ยของความกว้าง คูณด้วยความยาวของแถบพืช

คลุม

ผลการศึกษา

 การเจริญเติบโตทางด้านความกว้าง จากการปลูก

ถ่ัวในระหว่างแถวยาง จำานวน 4 ร่อง ๆ ละ 3 ต้น ปรากฏว่า 

ถ่ัวท่ีปลูกจำานวน 3 ร่อง (R1, R3 และ R4) มีอัตราการ

เจริญเติบโตทางด้านความกว้างใกล้เคียงกัน โดยถ่ัวท่ี

ปลูกในร่อง R1 และ R3 มีอัตราการเจริญเติบโตได้เร็ว

ที่สุด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระหว่างเดือน พ.ย. - ธ.ค. มี

ความกว้างเพ่ิมขึ้น 1.2 เมตร ภายในระยะเวลา 1 เดือน 

(ทั้ง R1 และ R3) ในขณะท่ีถ่ัวท่ีปลูกในร่อง R2 มีอัตรา

การเจริญเติบโตได้ช้าท่ีสุด คือ 0.45 เมตร ในช่วงระยะ

เวลาเดียวกันกับ R1 และ R3 (ตารางที่ 2)

 จากอัตราการเจริญเติบโตดังกล่าว ทำาให้ถั่วในร่อง 

R1 และ R3 สามารถคลุมดินในระหว่างแถวยางได้

มากกว่า 5 เมตร ภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากปลูก 

รองลงมาได้แก่ถ่ัวท่ีปลูกในร่อง R4 คลุมดินในระหว่าง

แถวยางได้มากกว่า 4 เมตร ส่วนถ่ัวท่ีปลูกในร่อง R2 

สามารถคลุมดินในระหว่างแถวยางได้แค่ 2.38 เมตร 

ภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากปลูก ทั้งน้ีอาจ

เนื่องจากดินในร่อง R2 มีความเหมาะสมต่อการเจริญ

เติบโตของถ่ัวน้อยกว่าดินในร่อง R1, R3 และ R4 ซึ่ง

สังเกตได้จากเถาท่ีปลูกในร่อง R2 มีขนาดเล็ก ไม่อวบ

ใหญ่เหมือนถั่วที่ปลูกในร่อง R1 และ R3

 การเจริญเติบโตทางด้านความยาว เป็นข้อมูลที่

แสดงให้เห็นถึงลักษณะและประสิทธิภาพของการเจริญ

เติบโตของถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ 

ถั่วที่ปลูกทั้ง 4 ร่อง แต่ละร่องปลูกแค่ 3 ต้น สามารถทอด

เถาเป็นแถบยาวอยู่ภายในร่องได้ไม่ตำ่ากว่า 50 เมตร 

ภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากปลูก โดยถั่วที่ปลูกใน

ร่อง R1 มีอัตราการเจริญเติบโตได้สูงสุด กล่าวคือ ภายใน

ระยะเวลา 6 เดือน (ระหว่างเดือนท่ี 3-9 หลังจากปลูก) 

ถ่ัวมีความยาวของแถบเพ่ิมข้ึน 31.7 เมตร หรือเฉล่ีย

เท่ากับ 5.28 เมตรต่อเดือน หรือ 17.6 เซนติเมตรต่อวัน 

(ตารางที่ 2 และ ภาพที่ 3-4)

 พ้ืนท่ีการคลุมดิน จากข้อมูลการเจริญเติบโตทาง

ด้านความกว้างและความยาวของถ่ัวท่ีวัดได้ในแต่ละ

เดือน (ตารางที่ 2) ทำาให้สามารถทราบประสิทธิภาพใน

การขยายพ้ืนท่ีการคลุมดินในแต่ละเดือนได้ โดยที่ถ่ัวท่ี

ปลูกในร่อง R1 ซึ่งมีแค่ 3 ต้น มีพ้ืนท่ีคลุมดินได้สูงสุด 

เท่ากับ 329.6 ตร.ม. หรือเกือบ 1 งาน ภายในระยะเวลา 

9 เดือน หลังจากปลูก อย่างไรก็ตาม พบความแตกต่าง

ในเรื่องของประสิทธิภาพในการขยายพ้ืนที่การคลุมดิน

ระหว่างร่องปลูกทั้งสี่อันมีสาเหตุจากการความแตกต่าง

ในเรื่องของการเจริญเติบโตทางด้านความกว้างและยาว

ของถั่วที่ปลูกในแต่ละร่อง (ตารางที่ 3 และ ภาพที่ 3-4)

 การเจริญเติบโตในช่วงหน้าแล้ง จากการศึกษา

กรรมวิธีจัดวางเถาให้ขนานกันเป็นแถบ ทำาให้สามารถ

มองเห็นการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของต้นถ่ัวใน

ช่วงหน้าแล้งได้ค่อนข้างเด่นชัด กล่าวคือ นอกจากถ่ัวจะ

มีการเจริญเติบโตช้าลง มีการท้ิงใบถ่ัวที่มีอายุมาก โดย

เฉพาะบริเวณใกล้โคนต้นแล้ว ยังสังเกตพบว่า ถั่วยังคงมี

การเจริญเติบโตในส่วนของปลายเถา โดยบริเวณ

ดังกล่าว ใบจะมีสีเข้มกว่าส่วนที่อยู่เหนือขึ้นไป (ภาพที่ 5) 

ซึ่งน่าจะแสดงให้เห็นว่า มีการเคลื่อนย้ายธาตุอาหาร

ต่าง ๆ  จากลำาต้นและใบที่อยู่เหนือส่วนของปลายเถา 

เพ่ือให้ถ่ัวยังเจริญเติบโตทางด้านความยาวต่อไปได้ โดย

ไม่ได้หยุดชะงักเสียทีเดียว ปรากฏการณ์นี้จะไม่สามารถ

มองเห็นได ้ในกรณีที่ปล ่อยให ้ ถ่ัวเจริญเติบโตตาม

ธรรมชาต ิซึง่ไม่สามารถแยกแยะส่วนต่าง ๆ ของต้นถ่ัวได้

สรุป
 การปลูกถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา โดยใช้วิธีจัดวาง

เถาให้ขนานกันเป็นแถบ ถ่ัวจะมีการเจริญเติบโตแบบ

ค่อย ๆ ยึดคลุมพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งทางด้านความ

กว้าง และความยาว โดยการเจริญเติบโตทางด้าน
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ตารางที่ 2  การเจริญเติบโตด้านความยาวและความกว้างของแถบพืชคลุม (ถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา) 
เมื่อจัดวางเถาให้ขนานกันเเป็นแถบ1

หลังจากปลูก
(เดือน)

เดือน
ที่วัด R3 R3R4 R4R2 R2เฉลี่ย เฉลี่ยR1 R1

ความยาว (ม.) ความกว้าง (ม.)2

3

4

5

6

7

8

9

ส.ค. 61

ก.ย. 61

ต.ค. 61

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ก.พ. 62

22.7

27.6

33.3

40.2

45.8

50.0

52.0

22.2

26.4

34.5

43.6

50.0

51.8

54.7

24.0

26.4

31.2

39.8

49.3

52.2

54.0

24.7

29.6

36.2

43.6

50.0

53.2

55.6

0.50

0.99

1.89

3.03

4.22

5.15

5.36

0.34

0.72

1.09

1.35

1.80

2.09

2.38

0.51

0.96

1.65

2.38

2.82

3.53

4.22

0.61

1.08

2.33

2.78

4.02

4.99

5.45

0.49

0.94

1.74

2.38

3.22

3.94

4.35

29.8

38.1

46.0

51.0

54.7

59.2

61.5
1ปลูกถั่วตรงกลางระหว่างแถวยาง จำานวน 4 ร่อง (R1, R2, R3 และ R4) โดยแต่ละร่อง ปลูกแค่ 3 ต้น ห่างกัน 6 เมตร
2เฉลี่ยจากวัดห่างกันทุก 3 เมตร โดยวัดที่ตำาแหน่งเดิมทุกครั้ง และเพิ่มขึ้นตามความยาวของแถบพืชคลุมที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ตารางที่ 3  ความสามารถในการขยายพื้นที่คลุมดินของถั่วมูคูนา แบร็คเทียตา 
เมื่อจัดวางเถาให้ขนานกันเเป็นแถบ

หลังจากปลูก
(เดือน)

เดือน
ที่วัด R3 R4R2 เฉลี่ย เพิ่มขึ้น2R1

พื้นที่คลุมดิน (ตร.ม.)1

3

4

5

6

7

8

9

ส.ค. 61

ก.ย. 61

ต.ค. 61

พ.ย. 61

ธ.ค. 61

ม.ค. 62

ก.พ. 62

7.7

19.9

36.3

54.3

82.4

104.5

123.8

13.6

28.5

80.4

121.2

201.0

258.5

298.1

12.2

25.3

51.5

97.7

139.0

184.3

227.9

12.1

27.8

63.8

106.2

163.3

213.0

244.8

15.7  

36.0

43.1

56.4

49.7

31.8

15.0

37.7

86.9

154.5

230.8

304.9

329.6
1คำานวณจากนำาค่าเฉลี่ยความกว้างของแถบพืชคลุม คูณด้วยความยาวของแถบพืชคลุม (ตารางที่ 1) และหมายถึงพื้นที่

 ที่ถั่วสามารถคลุมดินได้มากกว่า 90%
2ค่าในวงเล็บ หมายถึง เปอร์เซ็นต์

(125.6)

(129.4)

(67.6)

(52.8)

(30.4)

(14.9)

ความยาว จะมีมากกว่าทางด้านความกว้าง และเจริญ

เติบโตในทิศทางเดียวกัน กรรมวิธีน้ี ถ่ัวจำานวน 3 ต้น 

สามารถคลุมดินเป็นแถบกว้างมากกว่า 5 เมตร และยาว

กว่า 50 เมตร ภายในระยะเวลา 9 เดือน หลังจากปลูก 

และถ้าเวลาผ่านไปมากกว่านี้ เช่น 2-3 ปี ความยาวของ

แถบพืชคลุมน่าจะมากกว่า 100 เมตร ในขณะที่การปลูก

แบบปล่อยให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติ เถาท่ีแตกออก

จากโคนต้น จะเจริญเติบโตแบบไร้ทิศทางและขอบเขต 
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ภาพท่ี 3 การเจรญิเตบิโตและลกัษณะการคลมุดนิของถ่ัวมคูนูา แบรค็เทยีตา ของกรรมวิธีจดัวางเถาให้ขนานกันเป็นแถบ ในระหว่าง 4-8 เดอืน หลงัจากปลกู 

(หมายเหต:ุ ปลกูแถวเดยีว ตรงกลางระหว่างแถวยาง ห่างกัน 6 ม. จ�านวน 3 หลมุ ๆ ละ 1 ต้น)

ภาพท่ี 4 สภาพท่ัวไปของการปลกูถ่ัวมคูนูา แบรค็เทยีตา เป็นพืชคลมุในสวนยาง โดยใช้กรรมวิธีจดัวางเถาให้ขนานกันเป็นแถบ เมือ่ถ่ัวมอีายุประมาณ 6 เดอืน (A) 

และ 9 เดอืน (B) หลงัจากปลกู 

ภาพท่ี 5 ในช่วงหน้าแล้ง (เดอืนกุมภาพันธ์ ปี 2562) ถ่ัวยังคงมกีารเจรญิเตบิโตทางด้านความยาวของเถาไปเรือ่ย ๆ โดยอาศยัธาตอุาหารต่าง ๆ จากใบและล�าต้น

ท่ีอยู่เหนอืขึน้ไปส่งมาเลีย้ง ซึง่เห็นได้จากส่วนปลาย ๆ เถา ใบจะมสีเีขียวเข้ม ส่วนใบส่วนท่ีอยู่เหนือขึน้ไปจะมสีเีขยีวอ่อนอมเหลอืง

4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน

A B
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ทำาให้การคลุมดินในระยะแรก ไม่สมำ่าเสมอ แต่ก็สามารถ

คลุมดินสมำ่าเสมอและหนาแน่นมากขึ้นภายในระยะเวลา 

10-12 เดือน

 ในประเด็นของปริมาณมวลชีวภาพ เมื่อเปรียบ

เทียบระหว่าง 2 กรรมวิธี พบว่า กรรมวิธีจัดวางเถาให้

ขนานกันเป็นแถบ ถ่ัวให้ปริมาณมวลชีวภาพต่อพ้ืนที่

มากกว่าปล่อยให้ถ่ัวเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ท้ัง ๆ ท่ี

กรรมวิธีจัดวางเถาให้ขนานกันเป็นแถบมีระยะปลูกห่าง

กว่ากรรมวิธีปล่อยให้ถ่ัวเจริญเติบโตตามธรรมชาติเป็น

อย่างมาก

 ข้อดขีองการปลกูพืชคลมุแบบเป็นแแถบ ปรากฏว่า 

ในช่วง 3-4 เดือนแรก จะมีพ้ืนท่ีว่างระหว่างแถวยางกับ

แถบพืชคลุม ดังนั้น จึงสามารถปลูกพืชแซมอายุสั้น เช่น 

ถั่วลิสง  ข้าวโพด แทรกเข้าไปได้ เป็นการใช้ประโยชน์ร่วม

กันระหว่างพืชแซมยางและพืชคลุมดิน

 การปลูกพืชคลุมแบบเป็นแแถบ ถั่วจะถูกจำากัดให้

อยู่ในระหว่างแถวยาง ไม่ให้รุกลำ้าเข้ามาในแถวยาง จึง

ตัดปัญหาในเรื่องท่ีถ่ัวจะเลื้อยพันขึ้นต้นยาง และสะดวก

ต่อการปฏิบติัภาระกิจต่าง ๆ ต่อต้นยาง เช่น การตดัแต่งก่ิง 

การใส่ปุ๋ยให้กับต้นยาง นอกจากน้ี ยังหลีกเลี่ยงอันตราย

จากสัตว์บางชนิด เช่น งู

 ส่วนการกำาจัดวัชพืชให้กับพืชคลุมก็ทำาได้สะดวก 

ทั้งการใช้รถแทร็คเตอร์ (เฉพาะช่วงที่พืชคลุมยังมีแถบไม่

กว้าง) แรงคน และสารเคมีปราบวัชพืช 

 ในการศึกษาครั้งน้ี ซึ่งพบว่าการปลูกถ่ัวแค่ 3 ต้น

ต่อร่องยาง ถ่ัวสามารถคลุมดินเป็นแถบกว้างมากกว่า 5 

เมตร และยาวกว่า 50 เมตร ภายในระยะเวลา 9 เดือน 

หลังจากปลูก จากประสิทธิภาพการเจริญเติบโตดังกล่าว 

ในทางปฏิบัติสามารถลดจำานวนต้นปลูกต่อไร่ลงได้ โดย

ปรับระยะปลูกของถ่ัวมูคูนา แบร็คเทียตา เช่น แทนที่จะ

ปลูกแถวเดียวตรงกลางระหว่างแถวยาง ห่างกัน 6 เมตร 

ต่อเนื่องกันตลอด อาจปรับเปลี่ยนเป็นปลูก 3 ต้น ห่างกัน 

6 เมตร ติดต่อกัน จากน้ันเว้นระยะปลูกให้ห่างขึ้น เช่น 

12, 18, 24 เมตร เป็นต้น แล้วจึงปลูกห่างกัน 6 เมตร 

จำานวน 3 ต้น สลับกับไป ซึ่งจะลงตัวที่ระยะห่างแค่ไหน 

น่าจะมีการศึกษากันต่อไป

ค�าขอบคุณ
 ผู ้เขียนขอขอบคุณ นายทรงเมท สังข์น้อย และ 

นางสาวสายสุรีย์ วงศ์วิชัยวัฒน์ นักวิชาการศูนย์วิจัย

พัฒนาการ เกษตรสงขลา  นายพิรุณ  ติ ร ะ พัฒน ์ 

นักวิชาการสำานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 

ท่ีให้ความช่วยเหลือในเรื่องพ้ืนท่ีแปลงทดลองและเครื่อง

มือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ 

 ขอขอบคุณ นายสมคิด ทองลิ้นจี่ ท่ีได้ให้ความ

อนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่ว่างในระหว่างแถวยางสำาหรับการ

ศึกษาเรื่องพืชคลุมในสวนยาง
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 ค่ามาตรฐาน เป็นค่าท่ีได้ศึกษาและกำาหนดไว้

สำาหรับพืชชนิดน้ัน ๆ เพ่ือใช้เทียบกับค่าวิเคราะห์ดินหรือ

ค่าวิเคราะห์ใบ สำาหรับประเมินระดับธาตุอาหารในดิน

หรือในใบว่า มีอยู่ในระดับตำ่า เพียงพอ หรือสูง

 การใส ่ปุ ๋ยตามค ่าวิ เคราะห ์ ดินและ/หรือค ่า

วิเคราะห์ใบ จำาเป็นต้องมีค่ามาตรฐานสำาหรับใช้เทียบกับ

ผลวิเคราะห์ดินหรือใบที่ได้ เพ่ือประเมินสถานะธาตุ

อาหารและรับคำาแนะนำาการใช ้ปุ ๋ยท่ีสอดคล้องกับ

ปริมาณธาตุอาหารท่ีมีอยู่ในดินและความต้องการธาตุ

อาหารของพืช หากผลวิเคราะห์ท่ีได้มีค่าอยู่ในระดับตำ่า

หรือขาดแคลนต้องเพ่ิมปริมาณปุ ๋ยท่ีใส่ หากมีอยู่ใน

ระดับเพียงพอก็ใส่ปุ ๋ยปกติตามคำาแนะนำา หากอยู่ใน

ระดับสูงต้องงดการใส่ปุ ๋ยหรือใส่ปุ ๋ยลดลง และค่า

มาตรฐานที่นำามาเทียบควรเป็นค่าที่ได้จากการศึกษาใน

สภาพแวดล้อมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (Angeles et 

al., 1990)  

 การสร้างค่ามาตรฐาน ทำาได้โดยการสร้างเส้นโค้ง

ความสัมพันธ์ของการให้ผลผลิตของพืชหรือการเจริญ

เติบโต (Yield) กับค่าความเข้มข้นของธาตุอาหารใน

เนื้อเยื่อพืช หรือปริมาณธาตุอาหารในดิน จากนั้นกำาหนด

ช่วงความเข้มข้นมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งมีหลายวิธี ได้แก่ ค่า

ความเข้มข้นวิกฤต (Critical level) ช่วงค่าเพียงพอ

1ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย1
2สำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 กรมวิชาการเกษตร2      

การจัดทำาค่ามาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยสถานะ
ธาตุอาหารในดินและใบ สำาหรับยางพาราพันธุ์ 
RRIT 251 ในระยะก่อนเปิดกรีด

(Sufficiency range) วิธีเส้นขอบเขต (Boundary line) วิธี

ดรีส (DRIS) และการใช้คะแนนมาตรฐานการวิเคราะห์

พืช (PASS) เป็นต้น ปกติใช้การหาค่าวิกฤตขาดแคลน

ของธาตุอาหาร หรือก็คือค่าความเข้มข้นของธาตุอาหาร

ท่ีทำาให้พืชให้ผลผลิตร้อยละ 90 - 95 ของผลผลิตสูงสุด 

เมื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผลการวิเคราะห์ดินหรือ

พืชกับการตอบสนองของพืชต่อการให้ผลผลิตแล้ว จะได้

เส้นโค้งท่ีต่อเน่ืองของจุดข้อมูลเหล่าน้ี จากน้ันแบ่งเส้น

โค้งออกเพ่ือจัดชั้นระดับของความอุดมสมบูรณ์ของดิน

เป็น ตำ่ามาก (Very low) ตำ่า (Low) ปานกลาง (Medium) 

สูง (High) และสูงมาก (Very high) และแบ่งชั้นสถานะ

ของพืชเป็น ขาดแคลนรุนแรง (Severe deficiency) 

ขาดแคลนเล็กน้อย (Mild deficiency) ช่วงเพียงพอ 

(Sufficiency range) ช่วงฟุ่มเฟือย (Luxury range) และ

ช่วงเป็นพิษ (Toxic range) (Van Erp and Van Beusi-

chem, 1998) โดยใช้วิธีการทางสถิติรีเกรซชัน (Regres-

sion) เพ่ือประเมินช่วงค่ามาตรฐานความเข้มข้นเบื้องต้น 

(Tentative nutrient concentration standard) หรือ

ระดับที่เพียงพอ (Sufficient nutrient concentration) 

(สุมิตรา และ วิเชียร, 2546)

 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ

ธาตุอาหารในดินหรือในพืชกับดัชนีบ่งชี้การเจริญเติบโต

ภรภัทร สุชาติกูล1, อรพิน หนูทอง2 และ จิตติลักษณ์ เหมะ2
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หรือผลผลิต ในกรณีของพืชอายุสั้นสามารถดำาเนินการ

ได้โดยการปลูกพืชในกระถางทดสอบหรือในแปลง

ทดสอบ ที่ให้ธาตุอาหารแตกต่างกัน (de la Puente and 

Belda, 1999) แต่ในกรณีของพืชยืนต้น นิยมใช้วิธีสำารวจ

เก็บตัวอย่างจากแปลงปลูกของเกษตรกร (สุมิตรา และ

วิเชียร, 2546; จำาเป็น และคณะ, 2549; สมศักดิ์, 2551) 

ข้อมูลที่ได้จากการสำารวจครั้งแรก มักไม่มีความสัมพันธ์

ซึ่งกันและกัน ท้ังนี้เน่ืองจากการเจริญเติบโตหรือผลผลิต

ของพืช ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่างนอกจากธาตุ

อาหาร ดังนั้น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จึงนิยมใช้

สมมุติฐานว่า ณ ความเข้มข้นใด ๆ ของธาตุอาหารธาตุ

ใดธาตุหนึ่ง แปลงท่ีเจริญเติบโตดีที่สุดหรือให้ผลผลิต

สูงสุด ถือว่าได้รับอิทธิพลจากธาตุอาหารธาตุนั้นเด่น

ที่สุด ส่วนแปลงที่เหลือถือว่า อิทธิพลของธาตุอาหารถูก

บดบังจากปัจจัยอื่น จากน้ันลากเส้นแนวโน้มเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์เฉพาะข้อมูลที่ได้รับการคัดเลือกเหล่าน้ัน 

(Boundary-line analysis) การลากเส้นอาจลากด้วยมือ

ไปตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของจุดข้อมูลท่ีคาดว่า

น่าจะเป็น หรืออาจใช้แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ 

เช่น สมการเส้นตรง (จำาเป็น และคณะ, 2549; จำาเป็น 

และคณะ, 2550; สุมิตรา และ วิเชียร, 2546; Casanova 

et al., 1999) สมการพหุนาม (Schnug et al., 1996) 

และสมการสไปลน์ (Shatar and McBratney, 2004) 

เป็นต้น สำาหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้สมการพหุนาม

กำาลังสอง (Quadratic equation) เป็นแบบจำาลองทาง

คณิตศาสตร์

การด�าเนินงาน
การเก็บตัวอย่าง

 เลือกเก็บตัวอย่างจากแปลงปลูกยางพันธุ์ RRIT 

251 อายุ 4 ปี (±4 เดือน) ของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ 

ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา 

ตรัง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช รวม 110 แปลง 

คัดเลือกแปลงย่อยภายในแปลงปลูกห่างจากขอบแปลง

ไม่น้อยกว่า 2 แถว และต้นยางภายในแปลงย่อยมีความ

สมำ่าเสมอของระดับการเติบโต มีพ้ืนที่ครอบคลุมต้นยาง

ที่ใช้เป็นตัวอย่างไม่ตำ่ากว่า 100 ต้น วัดขนาดรอบลำาต้นที่

ระดับความสูง 150 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน จำานวน 100 

ต้นต่อสวน

 เก็บตัวอย่างดินด้วยสว่านเจาะดินในช่วงความลึก 

0 – 30 เซนติเมตร เก็บตัวอย่างแบบ Systematic sam-

pling จุดเก็บเป็นแบบ X – shaped  เจาะเก็บ 9 หลุมต่อ

แปลง จากพ้ืนที่ในบริเวณเดียวกันกับที่ทำาการวัดขนาด

รอบลำาต้นยาง นำาตัวอย่างที่ได้มาคลุกเคล้าผสมรวมกัน 

และสุ่มแยกอีกครั้งเพ่ือใช้เป็นตัวอย่างร่วม (Composite 

sample) 

 เก็บตัวอย่างใบซึ่งมีอายุ 3 – 5 เดือน หลังจากผลิ

ใบใหม่ (ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม) โดยเก็บใน

ทรงพุ่มต้นละกิ่ง เก็บใบย่อยจากใบที่ 2 – 3 นับจากโคน

ฉัตร ไม่เก็บใบที่เป็นโรคเกินร้อยละ 5 ของพื้นที่ใบ เก็บใบ

ย่อย 1 – 3 ใบต่อต้น โดยระมัดระวังไม่ให้ปนเปื้อนดิน

หรือสิ่งสกปรก จำานวนต้นท่ีเก็บแปลงละ 12 – 15 ต้น 

จำานวนใบย่อยโดยรวมประมาณ 30 – 40 ใบต่อตัวอย่าง 

ตัวอย่างใบท่ีได้นำาไปอบแห้งในตู้อบท่ีอุณหภูมิ 65 – 75 

องศาเซลเซียส  อบจนแห้งสนิท นำาไปบดให้ละเอียดด้วย

เครื่องบดตัวอย่างพืช แล้วร่อนผ่านตะแกรงขนาดช่อง 

1 มิลลิเมตร

การวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 

 นำาตัวอย่างดินที่ได้จากแปลงมาผึ่งลมในที่ร่มจน

แห้ง บดและร่อนผ่านตะแกรงขนาดช่อง 2 มิลลิเมตร วัด

ความเป็นกรด-ด่าง  (pH) โดยใช้อัตราส่วนดิน : นำ้า 

เท่ากับ 1 : 2.5 วัดด้วย pH meter วิเคราะห์กรดท่ีแลก

เปลี่ยนได้ (Exchangeable acidity, EA) โดยสกัดด้วย

สารละลาย 1 M KCl แล้วไทเทรตด้วยสารละลาย 0.01 M 

NaOH โดยใช้ 1 – 10 Phenolphthalein เป็นอินดิเคเตอร์ 

วิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) โดย

สกัดด้วยสารละลาย Bray II แล้ววิเคราะห์ความเข้มข้น

ในสารละลายที่สกัดได้ด้วยวิธี Molybdenum blue 

วิเคราะห์โพแทสเซียม (K), แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม 

(Mg) และโซเดียม (Na) โดยสกัดด้วยสารละลาย 1 M 

NH
4
OAC pH 7.0 แล้ววิเคราะห์ความเข้มข้นของ K, Ca, 

Mg และ Na ด้วยเครื่อง ICP-OES   วิเคราะห์กำามะถันที่

เป็นประโยชน์ (Available S) โดยสกัดด้วยสารละลาย 

0.01 M KH
2
PO

4
 แล้ววิเคราะห์ความเข้มข้นด้วยวิธีวัด

ความขุ่น (Turbiditry) วิเคราะห์ เหล็ก (Fe), แมงกานีส 
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(Mn), สังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu) โดยสกัดด้วย

สารละลาย DTPA (Jones, 2001) แล้ววิเคราะห์ความ

เข้มข้นด้วยเครื่อง ICP-OES   วิเคราะห์โบรอน (B) โดย

การสกัดด้วยสารละลาย 0.01 M CaCl
2
 เดือด 30 นาที 

แล้ววิเคราะห์ความเข้มข้นด้วยวิธี Azomethine-H 

(Jones, 2001) ความจุแลกเปลี่ยนแคทไอออน (CEC) 

คำานวณจากผลรวมของ EA, K, Ca, Mg และ Na คำานวณ

ค่าอัตราร้อยละความอิ่มตัวเบส (BS) ตามนิยามของ

คณะกรรมการจัดทำาปทานุกรมปฐพีวิทยา (2551)

การวิเคราะห์ตัวอย่างใบ 

 อบตัวอย่างใบที่บดแล้วอีกครั้งที่อุณหภูมิ 65 – 70 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แล้วทิ้งไว้ให้เย็นในโถ

แก้วดูดความชื้นก ่อนนำามาชั่งเพ่ือทำาการวิเคราะห์   

วิเคราะห์ไนโตรเจนทั้งหมดในพืช (N) ด้วยวิธีของ Kjel-

dahl วิเคราะห์ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K), 

แคลเซียม (Ca), แมกนีเซียม (Mg), กำามะถัน (S), เหล็ก 

(Fe), แมงกานีส (Mn), ทองแดง (Cu) และสังกะสี (Zn) 

ท้ังหมด โดยย่อยด้วยกรดผสมไนตริคและเปอร์คลอริค 

(HNO
3
 : HClO

4
) สัดส่วน 2 : 1 แล้ววิเคราะห์ความเข้มข้น

ของฟอสฟอรัสในสารละลายด้วยวิธี Vanadomolybdate 

วิเคราะห์ความเข้มข้นของกำามะถันด้วยวิธีวัดความขุ่น 

(Jones, 2001) และวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุที่เป็น

โลหะด้วยเครื่อง ICP-OES  วิเคราะห์โบรอนทั้งหมดใน

พืช (B) โดยเผาด้วย CaCO
3
 ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วละลายด้วย 

0.5 M H
2
SO

4
 จากนั้นวิ เคราะห ์ความเข ้มข ้นใน

สารละลายด้วยวิธี Azomethine-H (Jones, 2001)

การประมวลผลข้อมูล 

 สร้างกราฟการกระจายระหว่างดัชนีชี้วัดการเจริญ

เติบโต (Growth index) กับสมบัติทางเคมีของดิน ความ

เข้มข้นของธาตุอาหารในดิน  ความเข้มข้นของธาตุ

อาหารในใบ แล้วสร้างเส้นโค้งความสัมพันธ์โดยใช้

สมการพหุนามกำาลังสอง (Y = aX2 + bX + c) ที่ค่า x 

ใด ๆ เลือกตัดข้อมูลที่มีค่า Y ตำ่า และต่างจากกลุ่มมาก 

(Outliner) บางค่าออกไป เพ่ือให้เห็นอิทธิพลของธาตุ

อาหารเด่นชัดขึ้น และคำานวณค่าสมบัติของดิน หรือ

ความเข้มข้นของธาตุอาหารท่ีทำาให้ได้ค่าขนาดรอบ

ลำาต้นสูงสุด จากสมการอนุพันธ์ เมื่อค่าของอนุพันธ์เป็น

ศูนย์ (0 = 2aX + b) เลือกช่วงสมบัติทางเคมีของดิน หรือ

ความเข้มข้นของธาตุอาหารท่ีทำาให้ได้ค่าขนาดรอบ

ลำาต้นอยู่ในระดับร้อยละ 90 ของขนาดรอบลำาต้นสูงสุด

เป็นค่าเหมาะสม และเลือกช่วงสมบัติทางเคมีของดิน 

หรือความเข้มข้นของธาตุอาหารท่ีทำาให้ได้ค่าขนาดรอบ

ลำาต้นอยู่ในระดับร้อยละ 80 - 90 ของขนาดรอบลำาต้น

สูงสุดเป็นค่าระดับตำ่า และระดับสูง และจัดชั้นระดับอื่น

อีก 2 ระดับ คือ ตำ่ามาก และสูงมาก ในกรณีที่ความ

สัมพันธ์ดังกล่าวไม่เด่นชัดแม้จะตัดข้อมูลต่างกลุ่มออก

แล้ว จะใช้วิธีหาช่วงค่าเหมาะสมจากความสัมพันธ์

ระหว่างความเข้มข้นในดินกับในใบแทน 

ผลการทดลองและวิจารณ์
ลักษณะเนื้อดิน (Soil texture) 

 จากสวนยางที่ศึกษาทั้งหมด 110 สวน พบว่า พื้นที่

ปลูกยางส่วนใหญ่ เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย (Sandy 

clay loam) จำานวน 37 สวน (เป็นสวนที่มีลูกรังปะปน 6 

สวน) รองลงมาเป็นดินร่วนปนทราย (Sandy loam) 

จำานวน 28 สวน (เป็นสวนที่มีลูกรังปะปน 3 สวน) ดินร่วน

ปนเหนียว (Clay loam) 15 สวน (เป็นสวนที่มีลูกรังปะปน 

5 สวน) ดินร่วน (Loam) 13 สวน (เป็นสวนที่มีลูกรังปะปน 

1 สวน) ดินเหนียว (Clay) 10 สวน (เป็นสวนที่มีลูกรัง

ปะปน 3 สวน) ดินเหนียวปนทราย (Sandy clay) 5 สวน 

(เป็นสวนที่มีลูกรังปะปน 2 สวน) และดินทรายปนร่วน 

(Loamy sand) 2 สวน (ภาพที่ 1) 

 

ภาพที ่1  จาํนวนสวนยางแยกตามลกัษณะเน้ือดิน (SL = ดินร่วนปนทราย, LS = ดินทรายปนร่วน, L = ดินร่วน,  CL = ดิน

ร่วนปนเหนียว, SCL= ดินร่วนเหนียวปนทราย, SC = ดินเหนียวปนทราย และ C = ดินเหนียว) 

 

2. ผลการจัดช้ันค่ามาตรฐานของสมบัติทางเคมีของดิน และค่าความเข้มข้นมาตรฐานธาตุอาหารพืชในดินปลูกยางและใบยาง 

2.1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ผลการคาํนวณค่า pH กบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้ หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป

แลว้คาํนวณหาค่า pH ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสอง ไดค่้า pH เท่ากบั 5.15 

ดงันั้นจึงเลือกช่วงค่า pH ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยู่

ในช่วง 4.60 – 5.70  และจดัชั้นท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํ

ตน้เฉล่ียสูงสุด เป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าระดบัตํ่าอยูใ่นช่วง 4.37 - 4.59 และระดบัสูงอยูใ่นช่วง 5.71 – 5.93 และ

จดัชั้นตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 4.37 ชั้นสูงมากเป็น มากกวา่ 5.93 (ภาพท่ี 2 และตารางท่ี 1) ช่วงค่า pH ท่ีเหมาะสมมีช่วงค่าสูง

กวา่ค่า pH ท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2551) แนะนาํไว ้คือ 4.5 – 5.5 (ตารางท่ี 3) 

2.2 กรดทีแ่ลกเปลีย่นได้ (exchangeable acidity: EA) ในดินท่ีเป็นกรดจดันอกจากความเป็นกรดจาก H+  ท่ีเกิดข้ึน

แลว้ ยงัมีประจุอ่ืน ๆ อีกท่ีมีสมบติัเป็นกรด โดยเฉพาะ Al3+ เป็นกรดท่ีสาํคญั ท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียเป็นหลกั  ส่วน H+ ไม่ค่อยมี

ผลโดยตรงต่อพืช แต่ H+ ช่วยส่งเสริมการสลายตวัของแร่ในดินทาํใหมี้การปลดปล่อย Al3+ ออกมาในสารละลายดินไดม้าก

ข้ึน (วิเชียร, 2550; ไพบูลย,์ 2546) Al3+ หากมีอยูม่ากในดินกรดจดัอาจเป็นพษิกบัพืชได ้ โดยมีผลต่อการเติบโตของรากท่ี

เกิดใหม่ ทาํใหล้ดการดูดนํ้าและธาตุอาหารของพืช การวดัความเป็นกรดท่ีแลกเปล่ียนไดจึ้งเป็นการวดัผลรวมของ  H+ และ  

Al3+ ท่ีแลกเปล่ียนได ้ โดยประกอบดว้ยส่วนท่ีถูกดูดซบัอยูท่ี่ผวิอนุภาคดินและส่วนท่ีอยูใ่นสารละลายดิน (จาํเป็น, 2551) 

จากกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบัค่า EA พบวา่ตน้ยางมีแนวโนม้ตอบสนองต่อค่า EA 

ดงันั้นผลกระทบของความเป็นกรดของตน้ยาง จึงอาจเป็นผลกระทบจากความเขม้ขน้ของ Al3+ ท่ีมีอยูใ่นสารละลายดินก็

เป็นได ้หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปแลว้คาํนวณหาค่า EA ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํ

ตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสอง ไดค่้า EA เท่ากบั 23.98 เน่ืองจากค่า EA มีค่าไม่ครอบคลุมถึงระดบัตํ่า ดงันั้น

จึงเลือกช่วงค่า EA ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้านอ้ยกวา่ 

40.2 mmol(+)/kg และจดัชั้นท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํ
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ภาพท่ี 1  จ�านวนสวนยางแยกตามลกัษณะเน้ือดนิ (SL = ดนิร่วนปนทราย, 

LS = ดนิทรายปนร่วน, L = ดนิร่วน,  CL = ดนิร่วนปนเหนียว, SCL= ดินร่วน

เหนียวปนทราย, SC = ดนิเหนียวปนทราย และ C = ดินเหนยีว)
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ผลการจัดชั้นค่ามาตรฐานของสมบัติทางเคมีของ

ดิน และค่าความเข้มข้นมาตรฐานธาตุอาหารพืชใน

ดินปลูกยางและใบยาง

 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ผลการคำานวณค่า pH 

กับขนาดรอบลำาต้นหลังจากเลือกตัดค่าข้อมูลท่ีมีค่าตำ่า

และต่างจากกลุ่มออกไปแล้วคำานวณหาค่า pH ท่ีทำาให้

ได้ขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยสูงสุดจากสมการพหุนามกำาลัง

สอง ได้ค่า pH เท่ากับ 5.15 ดังนั้น จึงเลือกช่วงค่า pH ที่

อยู่ในระดับร้อยละ 90 ของขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยสูงสุด

เป็นค่าที่เหมาะสม ได้ค่าอยู่ในช่วง 4.60 – 5.70  และจัด

ชั้นที่ทำาให้ได้ขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 80 

ของขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยสูงสุด เป็นชั้นระดับตำ่าและ

ระดับสูง ได้ค่าระดับตำ่าอยู่ในช่วง 4.37 - 4.59 และระดับ

สูงอยู่ในช่วง 5.71 – 5.93 และจัดชั้นตำ่ามากเป็น น้อย

กว่า 4.37 ชั้นสูงมากเป็น มากกว่า 5.93 (ภาพที่ 2 และ 

ตารางที่ 1) ช่วงค่า pH ที่เหมาะสมมีช่วงค่าสูงกว่าค่า pH 

ที่สถาบันวิจัยยาง (2551) แนะนำาไว้ คือ 4.5 – 5.5 

(ตารางที่ 3)

 กรดท่ีแลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable acidity, 

EA) ในดินที่เป็นกรดจัดนอกจากความเป็นกรดจาก H+  ที่

เกิดขึ้นแล้ว ยังมีประจุอื่น ๆ อีกท่ีมีสมบัติเป็นกรด โดย

เฉพาะ Al3+ เป็นกรดที่สำาคัญ ที่ก่อให้เกิดผลเสียเป็นหลัก  

ส่วน H+ ไม่ค่อยมีผลโดยตรงต่อพืช แต่ H+ ช่วยส่งเสริม

การสลายตัวของแร่ในดินทำาให้มีการปลดปล่อย Al3+ 

ออกมาในสารละลายดินได้มากขึ้น (วิเชียร, 2550; 

ไพบูลย์, 2546) Al3+ หากมีอยู่มากในดินกรดจัดอาจเป็น

พิษกับพืชได้ โดยมีผลต่อการเติบโตของรากท่ีเกิดใหม่ 

ทำาให้ลดการดูดนำ้าและธาตุอาหารของพืช การวัดความ

เป็นกรดท่ีแลกเปลี่ยนได้จึงเป็นการวัดผลรวมของ  H+ 

และ  Al3+ ที่แลกเปลี่ยนได้ โดยประกอบด้วยส่วนที่ถูกดูด

ซับอยู่ที่ผิวอนุภาคดินและส่วนท่ีอยู่ในสารละลายดิน 

(จำาเป็น, 2547) จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาด
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ภาพที่ 2  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง pH กบัความยาวเส้นรอบวงลาํ

ตน้เฉล่ีย ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดั

ขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป   

 

ภาพที่ 3  ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่ากรดท่ีแลกเปล่ียนได ้(EA) 

กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) 

ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป    

 

2.3 อนิทรียวตัถุ (organic matter: OM) ผลการคาํนวณปริมาณอินทรียวตัถุกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้หลงัจาก

เลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาค่า OM ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุด

จากสมการพหุนามกาํลงัสอง เท่ากบั 1.78 ดงันั้นจึงเลือกช่วงค่า OM ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํ

ตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยูใ่นช่วง 0.88 – 2.68  และจดัชั้นท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียอยูใ่น

ระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าระดบัตํ่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 

0.51-0.87 และระดบัสูงอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.69 – 3.05 และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 0.51 ระดบัสูงมากเป็น มากกวา่ 

3.05 (ภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) ช่วงค่า OM ท่ีเหมาะสมมีช่วงค่ากวา้งกวา่ค่า OM ท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2551) แนะนาํไว ้และท่ี

สายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 1.0 – 2.5 และร้อยละ 1.0 – 2.6 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3) 

 2.4 ความจุแลกเปลีย่นแคทไอออน (cation exchange capacity: CEC) ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีค่า CEC 

ในช่วง 8.03 – 99.07 mmol(+)/kg จดัอยูใ่นระดบัตํ่าถึงตํ่ามากทุกสวนตามการจดัระดบัของ Thainugul (1986) (อา้งถึงใน

สถาบนัวิจยัยาง, 2548) และไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่งการเติบโตของตน้ยางกบัค่า CEC ถึงแมจ้ะเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่า

และต่างจากกลุ่มออกไปบา้งแลว้กต็าม และขอ้มูลบางช่วงขาดหายไปไม่ต่อเน่ือง จึงไม่สามารถจดัชั้นระดบัของ CEC ได ้

(ภาพท่ี 5) 

ตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นระดบัตํ่าและระดบัสูง แต่ค่า EA มีค่าไม่ครอบคลุมถึงระดบัตํ่า จึงจดัไดเ้ฉพาะระดบัสูงเป็น 40.3 – 47.0 

mmol(+)/kg และสูงมากเป็น มากกวา่ 47.0 mmol(+)/kg (ภาพท่ี 3 และตารางท่ี 1) ช่วงค่า EA ท่ีเหมาะสมมีค่าสูงกวา่ค่า EA 
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ระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าระดบัตํ่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 

0.51-0.87 และระดบัสูงอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.69 – 3.05 และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 0.51 ระดบัสูงมากเป็น มากกวา่ 

3.05 (ภาพท่ี 4 และตารางท่ี 1) ช่วงค่า OM ท่ีเหมาะสมมีช่วงค่ากวา้งกวา่ค่า OM ท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2551) แนะนาํไว ้และท่ี

สายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 1.0 – 2.5 และร้อยละ 1.0 – 2.6 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3) 

 2.4 ความจุแลกเปลีย่นแคทไอออน (cation exchange capacity: CEC) ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีค่า CEC 

ในช่วง 8.03 – 99.07 mmol(+)/kg จดัอยูใ่นระดบัตํ่าถึงตํ่ามากทุกสวนตามการจดัระดบัของ Thainugul (1986) (อา้งถึงใน

สถาบนัวิจยัยาง, 2548) และไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่งการเติบโตของตน้ยางกบัค่า CEC ถึงแมจ้ะเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่า

และต่างจากกลุ่มออกไปบา้งแลว้กต็าม และขอ้มูลบางช่วงขาดหายไปไม่ต่อเน่ือง จึงไม่สามารถจดัชั้นระดบัของ CEC ได ้

(ภาพท่ี 5) 

ภาพท่ี 2  ความสมัพันธ์ระหว่าง pH กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ ท่ีความสงู 

150 เซนติเมตร หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป  

ภาพท่ี 3 ความสมัพันธ์ระหว่างค่ากรดท่ีแลกเปลีย่นได้ (EA) กบัขนาดรอบ

ล�าต้นเฉลี่ย ท่ีความสงู 150 เซนตเิมตร หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วน

ออกไป   
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พบว่า ช่วงค่าของ BS ท่ีทำาให้ได้ขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ย

สูงสุดจากสมการพหุนามกำาลังสอง หลังจากเลือกตัดค่า

ข้อมูลท่ีมีค่าตำ่าและต่างจากกลุ ่มออกไปแล้ว ได้ค่า

เท่ากับ 54.80 ดังนั้น จึงเลือกช่วงค่า BS ที่อยู่ในระดับ

ร้อยละ 90 ของขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยสูงสุดเป็นค่าที่

เหมาะสม ได้ค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 31.4 – 78.1 และเลือก

ช่วงค่าที่อยู่ในระดับร้อยละ 80 ของขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ย

สูงสุดเป็นชั้นระดับตำ่าและระดับสูง ได้ค่าอยู่ในช่วงร้อย

ละ 21.8 – 31.3 และ 78.2 – 87.8 ตามลำาดับ และจัดชั้น

ระดับตำ่ามากเป็น น้อยกว่าร้อยละ 21.8 และระดับสูง

มากเป็นมากกว่าร้อยละ 87.8 (ภาพที่ 6 และ ตารางที่ 1) 

ช่วงค่า BS ที่เหมาะสมมีช่วงค่าสูงกว่าค่า BS ท่ีสายใจ 

(2554) จัดทำาไว้สำาหรับพันธุ์ RRIM 600 คือ ร้อยละ 25 – 

75 (ตารางที่ 3)

 ไนโตรเจน (Nitrogen, N) ในการศึกษาครั้งนี้ได้

ทำาการวิเคราะห์หาเฉพาะไนโตรเจนในใบ ผลการ

   อินทรียวัตถุ (Organic matter, OM) ผลการ

คำานวณปริมาณอินทรียวัตถุกับขนาดรอบลำาต้นหลังจาก

เลือกตัดข้อมูลที่มีค่าตำ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แล้ว

คำานวณหาค่า OM ที่ทำาให้ได้ขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยสูงสุด

จากสมการพหุนามกำาลังสอง เท่ากับ 1.78 ดังนั้น จึง

เลือกช่วงค่า OM ที่อยู่ในระดับร้อยละ 90 ของขนาดรอบ

ลำาต้นเฉลี่ยสูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ได้ค่าอยู่ในช่วง 

0.88 – 2.68  และจัดชั้นที่ทำาให้ได้ขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ย

อยู่ในระดับร้อยละ 80 ของขนาดรอบลำาต้นเฉล่ียสูงสุด

เป็นชั้นระดับตำ่าและระดับสูง ได้ค่าระดับตำ่าอยู่ในช่วง

ร้อยละ 0.51-0.87 และระดับสูงอยู่ในช่วงร้อยละ 2.69 – 

3.05 และจัดชั้นระดับตำ่ามากเป็น น้อยกว่า 0.51 ระดับ

สูงมากเป็น มากกว่า 3.05 (ภาพที่ 4 และ ตารางที่ 1) ช่วง

ค ่า OM ที่ เหมาะสมมีช ่วงค ่ากว ้างกว ่าค ่า OM ที่

สถาบันวิจัยยาง (2551) แนะนำาไว้ และที่สายใจ (2554) 

จัดทำาไว้สำาหรับพันธุ์ RRIM 600 คือ ร้อยละ 1.0 – 2.5 

และร้อยละ 1.0 – 2.6 ตามลำาดับ (ตารางที่ 3)

 ความจแุลกเปลีย่นแคทไอออน (Cation exchange 

capacity, CEC) ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีค่า 

CEC ในช่วง 8.03 – 99.07 mmol(+)/kg จัดอยู่ในระดับ

ตำ่าถึงตำ่ามากทุกสวนตามการจัดระดับของ Thainugul 

(1986, อ้างถึงในสถาบันวิจัยยาง 2548) และไม่พบ

ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของต้นยางกับค่า CEC 

ถึงแม้จะเลือกตัดข้อมูลท่ีมีค่าตำ่าและต่างจากกลุ่มออก

ไปบ้างแล้วก็ตาม และข้อมูลบางช่วงขาดหายไปไม่ต่อ

เนื่อง จึงไม่สามารถจัดชั้นระดับของ CEC ได้ (ภาพที่ 5)

 ความอิม่ตวัเบส (Base saturation, BS) ผลการประเมิน

  

X = 20.929/11.7708 = 1.78  

ภาพที ่ 4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอินทรียวตัถุ (OM) กบัความยาว

เส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 

เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วน

ออกไป  

ภาพที ่5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความจุแลกเปล่ียนแคทไอออน 

(CEC) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) 

ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร  หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป    

 

2.5 ความอิม่ตวัเบส (base saturation: BS) ผลการประเมินพบวา่ ช่วงค่าของ BS ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวง

ลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสอง หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปแลว้ ไดค่้า

เท่ากบั 54.80 ดงันั้นจึงเลือกช่วงค่า BS ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม 

ไดค่้าอยูใ่นช่วงร้อยละ 31.4 – 78.1 และเลือกช่วงค่าท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็น

ชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าอยูใ่นช่วงร้อยละ 21.8 – 31.3 และ 78.2 – 87.8 ตามลาํดบั และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ย

กวา่ร้อยละ 21.8 และระดบัสูงมากเป็นมากกว่าร้อยละ 87.8 (ภาพท่ี 6 และตารางท่ี 1) ช่วงค่า BS ท่ีเหมาะสมมีช่วงค่าสูง

กวา่ค่า BS ท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 25 – 75 (ตารางท่ี 3) 

 

 

X = 1.0521/0.0192 = 54.80 

ภาพที ่6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความอ่ิมตวัเบส (BS) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150  เซนติเมตร หลงัจาก

ตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป   

 

  

X = 20.929/11.7708 = 1.78  

ภาพที ่ 4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอินทรียวตัถุ (OM) กบัความยาว

เส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 

เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วน

ออกไป  

ภาพที ่5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความจุแลกเปล่ียนแคทไอออน 

(CEC) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) 

ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร  หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป    

 

2.5 ความอิม่ตวัเบส (base saturation: BS) ผลการประเมินพบวา่ ช่วงค่าของ BS ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวง

ลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสอง หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปแลว้ ไดค่้า

เท่ากบั 54.80 ดงันั้นจึงเลือกช่วงค่า BS ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม 

ไดค่้าอยูใ่นช่วงร้อยละ 31.4 – 78.1 และเลือกช่วงค่าท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็น

ชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าอยูใ่นช่วงร้อยละ 21.8 – 31.3 และ 78.2 – 87.8 ตามลาํดบั และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ย

กวา่ร้อยละ 21.8 และระดบัสูงมากเป็นมากกว่าร้อยละ 87.8 (ภาพท่ี 6 และตารางท่ี 1) ช่วงค่า BS ท่ีเหมาะสมมีช่วงค่าสูง

กวา่ค่า BS ท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 25 – 75 (ตารางท่ี 3) 

 

 

X = 1.0521/0.0192 = 54.80 

ภาพที ่6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความอ่ิมตวัเบส (BS) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150  เซนติเมตร หลงัจาก

ตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป   

 

ภาพท่ี 4  ความสมัพันธ์ระหว่างอนิทรยีวตัถุ กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ ท่ีความ

สงู 150 เซนตเิมตร หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป

  

X = 20.929/11.7708 = 1.78  

ภาพที ่ 4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอินทรียวตัถุ (OM) กบัความยาว

เส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 

เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วน

ออกไป  

ภาพที ่5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความจุแลกเปล่ียนแคทไอออน 

(CEC) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) 

ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร  หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป    

 

2.5 ความอิม่ตวัเบส (base saturation: BS) ผลการประเมินพบวา่ ช่วงค่าของ BS ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวง

ลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสอง หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปแลว้ ไดค่้า

เท่ากบั 54.80 ดงันั้นจึงเลือกช่วงค่า BS ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม 

ไดค่้าอยูใ่นช่วงร้อยละ 31.4 – 78.1 และเลือกช่วงค่าท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็น

ชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าอยูใ่นช่วงร้อยละ 21.8 – 31.3 และ 78.2 – 87.8 ตามลาํดบั และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ย

กวา่ร้อยละ 21.8 และระดบัสูงมากเป็นมากกว่าร้อยละ 87.8 (ภาพท่ี 6 และตารางท่ี 1) ช่วงค่า BS ท่ีเหมาะสมมีช่วงค่าสูง

กวา่ค่า BS ท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 25 – 75 (ตารางท่ี 3) 

 

 

X = 1.0521/0.0192 = 54.80 

ภาพที ่6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความอ่ิมตวัเบส (BS) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150  เซนติเมตร หลงัจาก

ตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป   

 

ภาพท่ี 5  ความสมัพันธ์ระหว่างความจแุลกเปลีย่นแคทไอออน กับขนาดรอบ

ล�าต้นเฉลีย่ ท่ีความสงู 150 เซนตเิมตร  หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วน

ออกไป   

X = 20.929/11.7708 = 1.78  

ภาพที ่ 4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอินทรียวตัถุ (OM) กบัความยาว

เส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 

เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วน

ออกไป  

ภาพที ่5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความจุแลกเปล่ียนแคทไอออน 

(CEC) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) 

ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร  หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป    

 

2.5 ความอิม่ตวัเบส (base saturation: BS) ผลการประเมินพบวา่ ช่วงค่าของ BS ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวง

ลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสอง หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปแลว้ ไดค่้า

เท่ากบั 54.80 ดงันั้นจึงเลือกช่วงค่า BS ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม 

ไดค่้าอยูใ่นช่วงร้อยละ 31.4 – 78.1 และเลือกช่วงค่าท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็น

ชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าอยูใ่นช่วงร้อยละ 21.8 – 31.3 และ 78.2 – 87.8 ตามลาํดบั และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ย

กวา่ร้อยละ 21.8 และระดบัสูงมากเป็นมากกว่าร้อยละ 87.8 (ภาพท่ี 6 และตารางท่ี 1) ช่วงค่า BS ท่ีเหมาะสมมีช่วงค่าสูง

กวา่ค่า BS ท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 25 – 75 (ตารางท่ี 3) 

 

 

X = 1.0521/0.0192 = 54.80 

ภาพที ่6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความอ่ิมตวัเบส (BS) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150  เซนติเมตร หลงัจาก

ตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป   

 

  

X = 20.929/11.7708 = 1.78  

ภาพที ่ 4  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอินทรียวตัถุ (OM) กบัความยาว

เส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 

เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วน

ออกไป  

ภาพที ่5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความจุแลกเปล่ียนแคทไอออน 

(CEC) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) 

ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร  หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป    

 

2.5 ความอิม่ตวัเบส (base saturation: BS) ผลการประเมินพบวา่ ช่วงค่าของ BS ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวง

ลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสอง หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปแลว้ ไดค่้า

เท่ากบั 54.80 ดงันั้นจึงเลือกช่วงค่า BS ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม 

ไดค่้าอยูใ่นช่วงร้อยละ 31.4 – 78.1 และเลือกช่วงค่าท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็น

ชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าอยูใ่นช่วงร้อยละ 21.8 – 31.3 และ 78.2 – 87.8 ตามลาํดบั และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ย

กวา่ร้อยละ 21.8 และระดบัสูงมากเป็นมากกว่าร้อยละ 87.8 (ภาพท่ี 6 และตารางท่ี 1) ช่วงค่า BS ท่ีเหมาะสมมีช่วงค่าสูง

กวา่ค่า BS ท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 25 – 75 (ตารางท่ี 3) 

 

 

X = 1.0521/0.0192 = 54.80 

ภาพที ่6  ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าความอ่ิมตวัเบส (BS) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150  เซนติเมตร หลงัจาก

ตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป   

 

ภาพท่ี 6  ความสมัพันธ์ระหว่างค่าความอิม่ตวัเบส กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ 

ท่ีความสงู 150  เซนตเิมตร หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป  

15 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 36 มกราคม-มีนาคม 2562



ประเมินหลังจากเลือกตัดค่าข้อมูลที่มีค่าตำ่าและต่างจาก

กลุ่มออกไป แล้วคำานวณหาค่า N ท่ีทำาให้ได้ขนาดรอบ

ลำาต้นเฉลี่ยสูงสุดจากสมการพหุนามกำาลังสอง ได้ค่า N 

เท่ากับ 2.38 จากนั้นเลือกช่วงค่า N ที่อยู่ในระดับร้อยละ 

90 ของขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยสูงสุดเป็นค่าที่เหมาะสม ได้

ค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 2.13 – 2.70 และจัดช่วงค่า N ที่อยู่

ในระดับร้อยละ 80 ของขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยสูงสุดเป็น

ชั้นระดับตำ่าและระดับสูง ได้ค่าระดับตำ่าอยู่ในช่วงร้อยละ 

2.00 – 2.12 และระดับสูงอยู่ในช่วงร้อยละ 2.71 – 2.82 

ตามลำาดับ  และจัดชั้นระดับตำ่ามากเป็น น้อยกว่าร้อยละ 

2.00 ระดับสูงมากเป็น มากกว่าร้อยละ 2.82 (ภาพท่ี 7 

ซ้าย และ ตารางที่ 2) ช่วงค่า N ที่เหมาะสมมีช่วงค่าตำ่า

กว่าค่าที่สายใจ (2554) จัดทำาไว้สำาหรับพันธุ์ RRIM 600 

คือ ร ้อยละ 3.0 – 3.8 และตำ่ากว ่าค ่าที่  Rubber 

Research Institute of Malaysia (1981, อ้างถึงใน

สถาบันวิจัยยาง 2548) กำาหนดไว้สำาหรับยางพันธุ์ RRIM 

600  คือ ร้อยละ 3.31 – 3.70 แต่มีช่วงค่าใกล้เคียงกับ

ค่าที่เหมาะสมของลองกอง (จำาเป็น และคณะ, 2549) 

และทุเรียน (สุมิตรา และ วิเชียร, 2546) ท่ีกำาหนดไว้ใน

ช่วง ร้อยละ 2.30 – 2.62 และ 2.06 – 2.18 ตามลำาดับ 

(ตารางที่ 4) ส่วนค่าไนโตรเจนในดินไม่สามารถประเมิน

จากค่าอินทรียวัตถุในดินได้ เน่ืองจากไม่พบความ

สัมพันธ์ระหว่าง OM ในดินกับ N ในใบท่ีศึกษา จึงไม่

สามารถประมาณค่า N ในดินจากค่า OM ในดินได้ (ภาพ

ที่ 7 ขวา)

 ฟอสฟอรสั (P) ความเข้มข้นของ P ในดินกับขนาด

รอบลำาต้นเฉลี่ยหลังจากเลือกตัดค่าข้อมูลที่มีค่าตำ่าและ

ต่างจากกลุ่มออกไป ยังไม่เห็นความสัมพันธ์เด่นชัด ขณะ

ที่ความสัมพันธ์ของขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยกับความเข้ม

ข้นของ P ในใบเด่นชัดกว่า และให้ค่าสูงสุดที่ร้อยละ 

0.28 แสดงให้เห็นว่า P ในดินถูกบดบังจากปัจจัยอื่น

มากกว่าในใบ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง P ใน

ดินและ P ในใบพบว่า ความเข้มข้นของ P ในใบมีแนว

โน้มลดลง เมื่อความเข้มข้นในดินสูงกว่า 30.0 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม ดังนั้น จึงเลือกช่วงค่า P ในดินท่ีทำาให้ค่า P 

ในใบอยู่ในระดับร้อยละ 90 ของค่า P ในใบสูงสุด เป็น

ค่าท่ีเหมาะสมได้ค่าอยู่ในช่วง 13.6 – 46.3 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม และจัดชั้นระดับตำ่า และตำ่ามากเป็น 7.1 – 13.5 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และน้อยกว่า 7.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ตามลำาดับ ความเข้มข้นของ P ในดินมีค่าไม่ครอบคลุม

ถึงระดับที่สูงมาก จึงจัดได้เฉพาะชั้นระดับสูง เป็น

มากกว่า 46.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเลือกช่วงความเข้ม

ข้นในใบที่อยู่ในระดับร้อยละ 90 ของขนาดรอบลำาต้น

สูงสุดเป็นชั้นระดับเหมาะสม ได้ค่าในช่วงร้อยละ 0.20 – 

0.35 จากนั้นจัดชั้นระดับตำ่าและตำ่ามาก เป็นร้อยละ 0.17 

– 0.19 และ น้อยกว่าร้อยละ 0.17 ตามลำาดับ ความเข้ม

ข้นของ P ในใบมีค่าไม่ครอบคลุมระดับที่สูงมาก จึงจัดได้

เฉพาะชั้นระดับสูงเป็น มากกว่าร้อยละ 0.35 (ภาพท่ี 8, 

ตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2) ช่วงความเข้มข้นท่ีเหมาะ

สมในดินมีช่วงค่าสูงกว่าและกว้างกว่าค่าที่สถาบันวิจัย

ยาง (2551) แนะนำาไว้ (11 – 30 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

ในขณะท่ีค่า P ในใบมีช่วงค่าสูงกว่าค่าที่  Rubber 

2.6 ไนโตรเจน (Nitrogen: N) ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการวิเคราะห์หาเฉพาะไนโตรเจนในใบ ผลการประเมิน

หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาค่า N ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย

สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสอง ไดค่้า N เท่ากบั 2.38 จากนั้นเลือกช่วงค่า N ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้

รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.13 – 2.70 และจดัช่วงค่า N ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าระดบัตํ่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.00 – 2.12 และ

ระดบัสูงอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.71 – 2.82 ตามลาํดบั  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ร้อยละ 2.00 ระดบัสูงมากเป็น 

มากกวา่ร้อยละ 2.82 (ภาพท่ี 7 และตารางท่ี 2) ช่วงค่า N ท่ีเหมาะสมมีช่วงค่าตํ่ากวา่ค่าท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับ

พนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 3.0 – 3.8 และตํ่ากวา่ค่าท่ีนุชนารถ กงัพิศดาร ดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้งถึงใน สถาบนัวิจยั

ยาง, 2548) กาํหนดไวส้าํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600  คือ ร้อยละ 3.31 – 3.70 แต่มีช่วงค่าใกลเ้คียงกบัค่าท่ีเหมาะสมของ

ลองกอง (จาํเป็นและคณะ, 2549) และทุเรียน (สุมิตรา และวิเชียร, 2546) ท่ีกาํหนดไวใ้นช่วง ร้อยละ 2.30 – 2.62 และ 2.06 – 

2.18 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4) ส่วนค่าไนโตรเจนในดินไม่สามารถประเมินจากค่าอินทรียวตัถุในดินได ้ เน่ืองจากไม่พบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง OM ในดินกบั N ในใบท่ีศึกษา จึงไม่สามารถประมาณค่า N ในดินจากค่า OM ในดินได ้(ภาพท่ี 7 

ขวา) 

 

  

X = 249.09/103.078 = 2.42  

ภาพที ่ 7  ความสัมพนัธ์ระหวา่งไนโตรเจนในใบ (N) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ียท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (บนขวา) และความสัมพนัธ์ระหวา่งไนโตรเจนในใบกบัปริมาณอินทรียวตัถุในดิน (ขวา) 

 

 2.7 ฟอสฟอรัส (P) ความเขม้ขน้ของ P ในดินกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียหลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่า

ตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป ยงัไม่เห็นความสมัพนัธ์เด่นชดั ขณะท่ีความสมัพนัธ์ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบั

ความเขม้ขน้ของ P ในใบเด่นชดักวา่ และใหค่้าสูงสุดท่ีร้อยละ 0.28 แสดงใหเ้ห็นวา่ P ในดินถูกบดบงัจากปัจจยัอ่ืน

มากกวา่ในใบ เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่ง P ในดินและ P ในใบพบวา่ ความเขม้ขน้ของ P ในใบมีแนวโนม้ลดลง 

เม่ือความเขม้ขน้ในดินสูงกว่า 30.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดงันั้นจึงเลือกช่วงค่า P ในดินท่ีทาํให้ค่า P ในใบอยู่ในระดบัร้อย

ละ 90 ของค่า P ในใบสูงสุด เป็นค่าท่ีเหมาะสมไดค้่าอยู่ในช่วง 13.6 – 46.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัชั้นระดบัตํ่า และ

ตํ่ามากเป็น 7.1 – 13.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ < 7.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดบั ความเขม้ขน้ของ P ในดินมีค่าไม่

2.6 ไนโตรเจน (Nitrogen: N) ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการวิเคราะห์หาเฉพาะไนโตรเจนในใบ ผลการประเมิน

หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาค่า N ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย

สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสอง ไดค่้า N เท่ากบั 2.38 จากนั้นเลือกช่วงค่า N ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้

รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.13 – 2.70 และจดัช่วงค่า N ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าระดบัตํ่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.00 – 2.12 และ

ระดบัสูงอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.71 – 2.82 ตามลาํดบั  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ร้อยละ 2.00 ระดบัสูงมากเป็น 

มากกวา่ร้อยละ 2.82 (ภาพท่ี 7 และตารางท่ี 2) ช่วงค่า N ท่ีเหมาะสมมีช่วงค่าตํ่ากวา่ค่าท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับ

พนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 3.0 – 3.8 และตํ่ากวา่ค่าท่ีนุชนารถ กงัพิศดาร ดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้งถึงใน สถาบนัวิจยั

ยาง, 2548) กาํหนดไวส้าํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600  คือ ร้อยละ 3.31 – 3.70 แต่มีช่วงค่าใกลเ้คียงกบัค่าท่ีเหมาะสมของ

ลองกอง (จาํเป็นและคณะ, 2549) และทุเรียน (สุมิตรา และวิเชียร, 2546) ท่ีกาํหนดไวใ้นช่วง ร้อยละ 2.30 – 2.62 และ 2.06 – 

2.18 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4) ส่วนค่าไนโตรเจนในดินไม่สามารถประเมินจากค่าอินทรียวตัถุในดินได ้ เน่ืองจากไม่พบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง OM ในดินกบั N ในใบท่ีศึกษา จึงไม่สามารถประมาณค่า N ในดินจากค่า OM ในดินได ้(ภาพท่ี 7 

ขวา) 

 

  

X = 249.09/103.078 = 2.42  

ภาพที ่ 7  ความสัมพนัธ์ระหวา่งไนโตรเจนในใบ (N) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ียท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (บนขวา) และความสัมพนัธ์ระหวา่งไนโตรเจนในใบกบัปริมาณอินทรียวตัถุในดิน (ขวา) 

 

 2.7 ฟอสฟอรัส (P) ความเขม้ขน้ของ P ในดินกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียหลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่า

ตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป ยงัไม่เห็นความสมัพนัธ์เด่นชดั ขณะท่ีความสมัพนัธ์ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบั

ความเขม้ขน้ของ P ในใบเด่นชดักวา่ และใหค่้าสูงสุดท่ีร้อยละ 0.28 แสดงใหเ้ห็นวา่ P ในดินถูกบดบงัจากปัจจยัอ่ืน

มากกวา่ในใบ เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่ง P ในดินและ P ในใบพบวา่ ความเขม้ขน้ของ P ในใบมีแนวโนม้ลดลง 

เม่ือความเขม้ขน้ในดินสูงกว่า 30.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดงันั้นจึงเลือกช่วงค่า P ในดินท่ีทาํให้ค่า P ในใบอยู่ในระดบัร้อย

ละ 90 ของค่า P ในใบสูงสุด เป็นค่าท่ีเหมาะสมไดค้่าอยู่ในช่วง 13.6 – 46.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัชั้นระดบัตํ่า และ

ตํ่ามากเป็น 7.1 – 13.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ < 7.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดบั ความเขม้ขน้ของ P ในดินมีค่าไม่

2.6 ไนโตรเจน (Nitrogen: N) ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้าํการวิเคราะห์หาเฉพาะไนโตรเจนในใบ ผลการประเมิน

หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาค่า N ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย
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รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.13 – 2.70 และจดัช่วงค่า N ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าระดบัตํ่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.00 – 2.12 และ

ระดบัสูงอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.71 – 2.82 ตามลาํดบั  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ร้อยละ 2.00 ระดบัสูงมากเป็น 

มากกวา่ร้อยละ 2.82 (ภาพท่ี 7 และตารางท่ี 2) ช่วงค่า N ท่ีเหมาะสมมีช่วงค่าตํ่ากวา่ค่าท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับ

พนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 3.0 – 3.8 และตํ่ากวา่ค่าท่ีนุชนารถ กงัพิศดาร ดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้งถึงใน สถาบนัวิจยั

ยาง, 2548) กาํหนดไวส้าํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600  คือ ร้อยละ 3.31 – 3.70 แต่มีช่วงค่าใกลเ้คียงกบัค่าท่ีเหมาะสมของ

ลองกอง (จาํเป็นและคณะ, 2549) และทุเรียน (สุมิตรา และวิเชียร, 2546) ท่ีกาํหนดไวใ้นช่วง ร้อยละ 2.30 – 2.62 และ 2.06 – 

2.18 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 4) ส่วนค่าไนโตรเจนในดินไม่สามารถประเมินจากค่าอินทรียวตัถุในดินได ้ เน่ืองจากไม่พบ

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง OM ในดินกบั N ในใบท่ีศึกษา จึงไม่สามารถประมาณค่า N ในดินจากค่า OM ในดินได ้(ภาพท่ี 7 

ขวา) 

 

  

X = 249.09/103.078 = 2.42  

ภาพที ่ 7  ความสัมพนัธ์ระหวา่งไนโตรเจนในใบ (N) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ียท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (บนขวา) และความสัมพนัธ์ระหวา่งไนโตรเจนในใบกบัปริมาณอินทรียวตัถุในดิน (ขวา) 

 

 2.7 ฟอสฟอรัส (P) ความเขม้ขน้ของ P ในดินกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียหลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่า

ตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป ยงัไม่เห็นความสมัพนัธ์เด่นชดั ขณะท่ีความสมัพนัธ์ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบั

ความเขม้ขน้ของ P ในใบเด่นชดักวา่ และใหค่้าสูงสุดท่ีร้อยละ 0.28 แสดงใหเ้ห็นวา่ P ในดินถูกบดบงัจากปัจจยัอ่ืน

มากกวา่ในใบ เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่ง P ในดินและ P ในใบพบวา่ ความเขม้ขน้ของ P ในใบมีแนวโนม้ลดลง 

เม่ือความเขม้ขน้ในดินสูงกว่า 30.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดงันั้นจึงเลือกช่วงค่า P ในดินท่ีทาํให้ค่า P ในใบอยู่ในระดบัร้อย

ละ 90 ของค่า P ในใบสูงสุด เป็นค่าท่ีเหมาะสมไดค้่าอยู่ในช่วง 13.6 – 46.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัชั้นระดบัตํ่า และ

ตํ่ามากเป็น 7.1 – 13.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ < 7.1 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดบั ความเขม้ขน้ของ P ในดินมีค่าไม่

ภาพท่ี 7  ความสมัพันธ์ระหว่างไนโตรเจนในใบ กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ท่ีความสงู 150 เซนตเิมตร หลงัจากตดัข้อมูลต่างกลุม่บางส่วนออกไป (ซ้าย) และความ

สมัพันธ์ระหว่างไนโตรเจนในใบกับปรมิาณอนิทรยีวัตถุในดนิ (ขวา)
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Research Institute of Malaysia (1981, อ้างถึงใน

สถาบันวิจัยยาง 2548) กำาหนดไว้สำาหรับยางพันธุ์ RRIM 

600 คือ ร้อยละ 0.20 – 0.25  (ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4) 

   โพแทสเซยีม (K) ความเข้มข้นของ K ในดินและใน

ใบกับขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยหลังจากเลือกตัดค่าข้อมูลที่

มีค่าตำ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แล้วคำานวณหาความ

เข้มข้นของ K ท่ีทำาให้ได้ขนาดรอบลำาต้นสูงสุดจาก

สมการพหุนามกำาลังสองที่สร้างขึ้น ได้ค่า K ในดินสูงสุด

เท่ากับ 54.58 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในใบสูงสุดเท่ากับ

ร้อยละ  0.94   จากนั้นจึงกำาหนดช่วงความเข้มข้นของ K 

ที่เหมาะสมที่ทำาให้ขนาดรอบลำาต้นอยู่ในระดับร้อยละ 

90 ของขนาดรอบลำาต้นสูงสุด  ได้ค่า K ที่เหมาะสมในดิน

ในช่วง 30.0 – 79.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และค่า K ที่เหมาะ

สมในใบในช่วงร้อยละ 0.79 – 1.10 จากนั้นจัดช่วงความ

เข้มข้นที่อยู่ในระดับร้อยละ 80 ของขนาดรอบลำาต้น

สูงสุดเป็นชั้นระดับตำ่าและระดับสูง ได้ค่าช่วงระดับตำ่าใน

ดินอยู่ในช่วง 19.6 – 29.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และระดับ

สูงอยู่ในช่วง  79.6 – 89.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจัดชั้น

ระดับตำ่ามากเป็น น้อยกว่า 19.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ

สูงมากเป็นมากกว่า 89.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนในใบ

ได้ค่า K ของชั้นระดับตำ่าและตำ่ามากอยู่ในช่วงร้อยละ 

0.73 – 0.78 และน้อยกว่าร้อยละ 0.73 ตามลำาดับ และ

ชั้นระดับสูงและสูงมากอยู่ในช่วงร้อยละ 1.11 – 1.16 

และมากกว่าร้อยละ 1.16  ตามลำาดับ (ภาพที่ 9, ตารางที่ 

1 และ ตารางท่ี 2) ช่วงความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในดินมี

ช่วงค่ากว้างกว่าค่าท่ีสายใจ (2554) ศึกษาไว้ในพันธุ์ 

RRIM 600 คือ 40 – 80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แต่ตำ่ากว่าค่า

เหมาะสมที่แนะนำาสำาหรับดินปลูกส้มโอ (สมศักดิ์, 2551) 

คือ 100 – 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ส่วนค่า K ในใบ มีค่า

ตำ่ากว่าค่าเหมาะสมสำาหรับยางพันธุ์ RRIM 600 ซึ่ง 

Rubber Research Institute of Malaysia (1981, อ้างถึง

ในสถาบันวิจัยยาง 2548) กำาหนด ไว้ คือ 1.36 – 1.65 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4) 

   แคลเซยีม (Ca) ผลการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์

ระหว่าง Ca ในใบกับ Ca ในดิน ความเข้มข้นของ Ca 

ในดินและในใบกับขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ย หลังจากเลือก

ตัดข้อมูลท่ีมีค ่าตำ่าและต่างจากกลุ ่มออกไป พบว่า 

จุดข้อมูลมีลักษณะเบ้สูงไปทางซ้ายมากกว่าด้านขวา 

จึงเลือกใช้วิธีลากเส้นขอบเขตแบบเส้นตรงสองเส้นตัด

กัน ซึ่งพบว่าขนาดรอบลำาต้นมีค่าสูงสุดท่ีระดับ 50 

เซนติเมตร ดังน้ัน จึงเลือกช่วงของ Ca ในดินท่ีอยู่ใน

ระดับร้อยละ 90 ของขนาดรอบลำาต้นสูงสุดเป็นค่าที่

เหมาะสม ได้ค่าอยู่ในช่วง 90 – 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

และจัดช่วงความเข้มข้นท่ีอยู่ในระดับร้อยละ 80 ของ

ขนาดรอบลำาต้นสูงสุดเป็นชั้นระดับตำ่าและระดับสูง ได้

ชั้นระดับตำ่าอยู่ในช่วง 50 – 90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ

ครอบคลุมถึงระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูง เป็นมากกวา่ 46.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเลือกช่วงความเขม้ขน้ใน

ใบท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัเหมาะสม ไดค่้าในช่วงร้อยละ 0.20 – 0.35 

จากนั้นจดัชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามาก เป็นร้อยละ 0.17 – 0.19 และ นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.17 ตามลาํดบั ความเขม้ขน้ของ P ในใบมี

ค่าไม่ครอบคลุมระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูงเป็น มากกวา่ร้อยละ 0.35 (ภาพท่ี 8, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) 

ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่าสูงกวา่และกวา้งกว่าค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2551) แนะนาํไว ้(11 – 30 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม) ในขณะท่ีค่า P ในใบมีช่วงค่าสูงกว่าค่าท่ีนุชนารถ กงัพิศดาร ดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้งถึงใน สถาบนัวิจยั

ยาง, 2548) กาํหนดไวส้าํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 0.20 – 0.25  (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

  

 X = 447.07/1622.78 = 0.28 

 

X = 0.006/0.0002 = 30.0 

ภาพที่ 8  ความสัมพนัธ์ระหวา่งฟอสฟอรัสในดิน (Avail.P) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150  เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (บนซา้ย) ฟอสฟอรัสในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย  หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (บนขวา) และฟอสฟอรัสในใบกบัในดิน (ล่าง)  

 

 2.8 โพแทสเซียม (K) ความเขม้ขน้ของ K ในดินและในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียหลงัจากเลือกตดัค่า

ขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาความเขม้ขน้ของ K ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้สูงสุดจาก

สมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน ไดค่้า K ในดินสูงสุดเท่ากบั 54.58 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในใบสูงสุดเท่ากบัร้อยละ  

0.94   จากนั้นจึงกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ของ K ท่ีเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของ

ครอบคลุมถึงระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูง เป็นมากกวา่ 46.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเลือกช่วงความเขม้ขน้ใน

ใบท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัเหมาะสม ไดค่้าในช่วงร้อยละ 0.20 – 0.35 

จากนั้นจดัชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามาก เป็นร้อยละ 0.17 – 0.19 และ นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.17 ตามลาํดบั ความเขม้ขน้ของ P ในใบมี

ค่าไม่ครอบคลุมระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูงเป็น มากกวา่ร้อยละ 0.35 (ภาพท่ี 8, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) 

ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่าสูงกวา่และกวา้งกว่าค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2551) แนะนาํไว ้(11 – 30 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม) ในขณะท่ีค่า P ในใบมีช่วงค่าสูงกว่าค่าท่ีนุชนารถ กงัพิศดาร ดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้งถึงใน สถาบนัวิจยั

ยาง, 2548) กาํหนดไวส้าํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 0.20 – 0.25  (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

  

 X = 447.07/1622.78 = 0.28 

 

X = 0.006/0.0002 = 30.0 

ภาพที่ 8  ความสัมพนัธ์ระหวา่งฟอสฟอรัสในดิน (Avail.P) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150  เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (บนซา้ย) ฟอสฟอรัสในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย  หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (บนขวา) และฟอสฟอรัสในใบกบัในดิน (ล่าง)  

 

 2.8 โพแทสเซียม (K) ความเขม้ขน้ของ K ในดินและในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียหลงัจากเลือกตดัค่า

ขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาความเขม้ขน้ของ K ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้สูงสุดจาก

สมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน ไดค่้า K ในดินสูงสุดเท่ากบั 54.58 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในใบสูงสุดเท่ากบัร้อยละ  

0.94   จากนั้นจึงกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ของ K ท่ีเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของ

ครอบคลุมถึงระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูง เป็นมากกวา่ 46.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเลือกช่วงความเขม้ขน้ใน

ใบท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัเหมาะสม ไดค่้าในช่วงร้อยละ 0.20 – 0.35 

จากนั้นจดัชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามาก เป็นร้อยละ 0.17 – 0.19 และ นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.17 ตามลาํดบั ความเขม้ขน้ของ P ในใบมี

ค่าไม่ครอบคลุมระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูงเป็น มากกวา่ร้อยละ 0.35 (ภาพท่ี 8, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) 

ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่าสูงกวา่และกวา้งกว่าค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2551) แนะนาํไว ้(11 – 30 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม) ในขณะท่ีค่า P ในใบมีช่วงค่าสูงกว่าค่าท่ีนุชนารถ กงัพิศดาร ดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้งถึงใน สถาบนัวิจยั

ยาง, 2548) กาํหนดไวส้าํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 0.20 – 0.25  (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

  

 X = 447.07/1622.78 = 0.28 

 

X = 0.006/0.0002 = 30.0 

ภาพที่ 8  ความสัมพนัธ์ระหวา่งฟอสฟอรัสในดิน (Avail.P) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150  เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (บนซา้ย) ฟอสฟอรัสในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย  หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (บนขวา) และฟอสฟอรัสในใบกบัในดิน (ล่าง)  

 

 2.8 โพแทสเซียม (K) ความเขม้ขน้ของ K ในดินและในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียหลงัจากเลือกตดัค่า

ขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาความเขม้ขน้ของ K ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้สูงสุดจาก

สมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน ไดค่้า K ในดินสูงสุดเท่ากบั 54.58 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในใบสูงสุดเท่ากบัร้อยละ  

0.94   จากนั้นจึงกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ของ K ท่ีเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของ

ครอบคลุมถึงระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูง เป็นมากกวา่ 46.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเลือกช่วงความเขม้ขน้ใน

ใบท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัเหมาะสม ไดค่้าในช่วงร้อยละ 0.20 – 0.35 

จากนั้นจดัชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามาก เป็นร้อยละ 0.17 – 0.19 และ นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.17 ตามลาํดบั ความเขม้ขน้ของ P ในใบมี

ค่าไม่ครอบคลุมระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูงเป็น มากกวา่ร้อยละ 0.35 (ภาพท่ี 8, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) 

ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่าสูงกวา่และกวา้งกว่าค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2551) แนะนาํไว ้(11 – 30 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม) ในขณะท่ีค่า P ในใบมีช่วงค่าสูงกว่าค่าท่ีนุชนารถ กงัพิศดาร ดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้งถึงใน สถาบนัวิจยั

ยาง, 2548) กาํหนดไวส้าํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 0.20 – 0.25  (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

  

 X = 447.07/1622.78 = 0.28 

 

X = 0.006/0.0002 = 30.0 

ภาพที่ 8  ความสัมพนัธ์ระหวา่งฟอสฟอรัสในดิน (Avail.P) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150  เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (บนซา้ย) ฟอสฟอรัสในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย  หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (บนขวา) และฟอสฟอรัสในใบกบัในดิน (ล่าง)  

 

 2.8 โพแทสเซียม (K) ความเขม้ขน้ของ K ในดินและในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียหลงัจากเลือกตดัค่า

ขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาความเขม้ขน้ของ K ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้สูงสุดจาก

สมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน ไดค่้า K ในดินสูงสุดเท่ากบั 54.58 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในใบสูงสุดเท่ากบัร้อยละ  

0.94   จากนั้นจึงกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ของ K ท่ีเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของ

ครอบคลุมถึงระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูง เป็นมากกวา่ 46.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเลือกช่วงความเขม้ขน้ใน

ใบท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัเหมาะสม ไดค่้าในช่วงร้อยละ 0.20 – 0.35 

จากนั้นจดัชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามาก เป็นร้อยละ 0.17 – 0.19 และ นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.17 ตามลาํดบั ความเขม้ขน้ของ P ในใบมี

ค่าไม่ครอบคลุมระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูงเป็น มากกวา่ร้อยละ 0.35 (ภาพท่ี 8, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) 

ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่าสูงกวา่และกวา้งกว่าค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2551) แนะนาํไว ้(11 – 30 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม) ในขณะท่ีค่า P ในใบมีช่วงค่าสูงกว่าค่าท่ีนุชนารถ กงัพิศดาร ดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้งถึงใน สถาบนัวิจยั

ยาง, 2548) กาํหนดไวส้าํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 0.20 – 0.25  (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

  

 X = 447.07/1622.78 = 0.28 

 

X = 0.006/0.0002 = 30.0 

ภาพที่ 8  ความสัมพนัธ์ระหวา่งฟอสฟอรัสในดิน (Avail.P) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150  เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (บนซา้ย) ฟอสฟอรัสในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย  หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (บนขวา) และฟอสฟอรัสในใบกบัในดิน (ล่าง)  

 

 2.8 โพแทสเซียม (K) ความเขม้ขน้ของ K ในดินและในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียหลงัจากเลือกตดัค่า

ขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาความเขม้ขน้ของ K ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้สูงสุดจาก

สมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน ไดค่้า K ในดินสูงสุดเท่ากบั 54.58 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในใบสูงสุดเท่ากบัร้อยละ  

0.94   จากนั้นจึงกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ของ K ท่ีเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของ
ภาพท่ี 8  ความสัมพันธ์ระหว่างฟอสฟอรสัในดนิ กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ 

ทีค่วามสงู 150  เซนตเิมตร หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (บน) 

ฟอสฟอรสัในใบกับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วน

ออกไป (กลาง) และฟอสฟอรสัในดนิกับในใบ (ล่าง) 
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ระดับสูงอยู่ในช่วง  300 – 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และ

จัดชั้นระดับตำ่ามากเป็น น้อยกว่า 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

และสูงมากเป็น มากกว่า 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สำาหรับ 

Ca ในใบพบว่า ค่าความเข้มข้นของ Ca ที่ทำาให้ได้ขนาด

รอบลำาต้นเฉลี่ยสูงสุดจากสมการพหุนามกำาลังสองที่

สร้างข้ึนมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.88  สามารถกำาหนดช่วง

ความเข้มข้นที่เหมาะสมได้เป็นร้อยละ 0.51 – 1.25 และ

จัดชั้นระดับตำ่าและระดับสูงเป็นร้อยละ 0.36 – 0.50  

และร้อยละ  1.26 – 1.40 ตามลำาดับ ชั้นระดับตำ่ามากเป็น 

น้อยกว่าร้อยละ 0.36 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็น 

มากกว่าร้อยละ 1.40 (ภาพที่ 10, ตารางที่ 1 และ ตาราง

ที่ 2) ช่วงความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของ Ca ในดินมีค่า

เหมาะสมสูงกว่าค่าท่ีสถาบันวิจัยยาง (2551) แนะนำาไว้ 

(มากกว่า 0.30 me/100 กรัม หรือมากกว่า 60 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม) และมีช่วงค่ากว้างมาก แต่มีช่วงค่าตำ่ากว่าค่า

เหมาะสมที่แนะนำาสำาหรับดินปลูกส้มโอ คือ 1000 – 

1,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (สมศักดิ์, 2551) ส่วนค่า Ca 

ในใบ มีค่าตำ่ากว่าค่าเหมาะสมสำาหรับลองกอง ทุเรียน 

และส้มโอ ที่มีค่าเหมาะสมอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.04 – 

1.25, 1.58 – 1.94 และ 3.0 – 4.0 ตามลำาดบั (ตารางท่ี 3

และ ตารางที่ 4) 

   แมกนเีซยีม (Mg) ผลการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์

ระหว่าง Mg ในใบกับ Mg ในดิน  ความเข้มข้นของ Mg 

ในดินและในใบกับขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยหลังจากเลือก

ตัดข้อมูลท่ีมีค ่าตำ่าและต่างจากกลุ ่มออกไป พบว่า 

จุดข้อมูลมีลักษณะเบ้สูงไปทางซ้ายมากกว่าด้านขวา 

จงึเลอืกใช้วิธีลากเส้นขอบเขตแบบเส้นตรงสองเส้นตัดกัน 

ได้ค่าขนาดรอบลำาต้นสูงสุดท่ีระดับ 51.8 เซนติเมตร 

ดังนั้น จึงเลือกช่วง ของ Mg ในดินท่ีอยู่ในระดับร้อยละ 

90 ของขนาดรอบลำาต้นสูงสุดเป็นค่าที่เหมาะสม ได้ค่า

อยู่ในช่วง 24.0 – 56.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจัดช่วง

ความเข้มข้นที่อยู่ในระดับร้อยละ 80 ของขนาดรอบ

ลำาต้นสูงสุดเป็นชั้นระดับตำ่าและระดับสูง ได้ชั้นระดับตำ่า

อยู่ในช่วง 19.0 – 23.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และระดับสูง

อยู่ในช่วง  56.1 – 90.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจัดชั้น

ระดับตำ่ามากเป็น น้อยกว่า 19.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ

สูงมากเป็น มากกว่า 90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สำาหรับ Mg 

ในใบพบว่า ขนาดรอบลำาต้นมีค่าสูงสุดเมื่อความเข้มข้น
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ความเข้มข้นที่เหมาะสมเป็นร้อยละ 0.19 – 0.43 และจัด

ช่วงความเข้มข้นของชั้นระดับตำ่าอยู่ในช่วงร้อยละ 0.14 – 

0.18 และระดับตำ่ามากเป็น น้อยกว่าร ้อยละ 0.14 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ความเข้มข้นของ Mg ในใบมีค่าไม่

ครอบคลุมถึงระดับสูงมาก จึงจัดได้เฉพาะระดับสูงเป็น 

มากกว่าร้อยละ  0.43  (ภาพที่ 11, ตารางที่ 1 และ ตาราง

ท่ี 2) ช่วงความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของ Mg ในดินมีค่า

เหมาะสมอยู ่ในระดับเดียวกับค่าที่สถาบันวิจัยยาง 

(2551) แนะนำาไว้ (มากกว่า0.30 me/100 กรัม หรือ

มากกว่า 36 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) แต่มีค่าตำ่ากว่าค่าเหมาะ

สมที่แนะนำาสำาหรับดินปลูกส้มโอ (สมศักดิ์, 2551) (120 

– 240 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  ส่วนค่า Mg ในใบ มีช่วงค่า

กว้างกว่าค่าเหมาะสมสำาหรับลองกอง ทุเรียน และส้มโอ 

ความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด  ไดค่้า K ท่ีเหมาะสมในดินในช่วง 30.0 – 79.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และค่า K ท่ีเหมาะสมใน

ใบในช่วงร้อยละ 0.79 – 1.10 จากนั้นจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเส้นรอบวงลาํตน้สูงสุดเป็น

ชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าช่วงระดบัตํ่าในดินอยูใ่นช่วง 19.6 – 29.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และระดบัสูงอยูใ่นช่วง  79.6 – 

89.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 19.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็นมากกวา่ 89.5 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนในใบไดค่้า K ของชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามากอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.73 – 0.78 และนอ้ยกวา่ร้อยละ 0.73 

ตามลาํดบั และชั้นระดบัสูงและสูงมากอยูใ่นช่วงร้อยละ 1.11 – 1.16 และมากกวา่ร้อยละ 1.16  ตามลาํดบั (ภาพท่ี 9, ตารางท่ี 

1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่ากวา้งกวา่ค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) แนะนาํไว ้ คือ 40 – 60 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม แต่ตํ่ากวา่ค่าเหมาะสมท่ีแนะนาํสาํหรับดินปลูกสม้โอ (สมศกัด์ิ, 2551) คือ 100 – 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

ส่วนค่า K ในใบ มีค่าตํ่ากวา่ค่าเหมาะสมสาํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600 ซ่ึงนุชนารถ กงัพิศดาร ดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้ง

ถึงใน สถาบนัวจิยัยาง, 2548) กาํหนด ไว ้คือ 1.36 – 1.65 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

  

X = 0.8515/0.0156 = 54.58 

 

X = 384.45/407.74 = 0.94 

ภาพที ่9  ความสัมพนัธ์ระหวา่งโพแทสเซียมในดิน (Exch. K) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และโพแทสเซียมในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

  

 2.9 แคลเซียม (Ca) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง Ca ในใบกบั Ca ในดิน ความเขม้ขน้ของ Ca ในดิน

และในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป พบว่า จุด

ขอ้มูลมีลกัษณะเบสู้งไปทางซา้ยมากกว่าดา้นขวา จึงเลือกใชว้ิธีลากเส้นขอบเขตแบบเส้นตรงสองเส้นตดักนั ซ่ึงพบว่า

ความยาวเส้นรอบวงลาํตน้มีค่าสูงสุดท่ีระดบั 50 เซนติเมตร ดงันั้นจึงเลือกช่วงของ Ca ในดินท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยู่ในช่วง 90 – 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัช่วงความ

เขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดช้ั้นระดบัตํ่าอยูใ่นช่วง 

50 – 90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และระดบัสูงอยูใ่นช่วง  300 – 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 50 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็น มากกวา่ 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สาํหรับ Ca ในใบพบว่าค่าความเขม้ขน้ของ Ca ท่ีทาํ

ให้ไดค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึนมีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.88  ดงันั้นจึง

ความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด  ไดค่้า K ท่ีเหมาะสมในดินในช่วง 30.0 – 79.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และค่า K ท่ีเหมาะสมใน

ใบในช่วงร้อยละ 0.79 – 1.10 จากนั้นจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเส้นรอบวงลาํตน้สูงสุดเป็น

ชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าช่วงระดบัตํ่าในดินอยูใ่นช่วง 19.6 – 29.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และระดบัสูงอยูใ่นช่วง  79.6 – 

89.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 19.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็นมากกวา่ 89.5 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนในใบไดค่้า K ของชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามากอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.73 – 0.78 และนอ้ยกวา่ร้อยละ 0.73 

ตามลาํดบั และชั้นระดบัสูงและสูงมากอยูใ่นช่วงร้อยละ 1.11 – 1.16 และมากกวา่ร้อยละ 1.16  ตามลาํดบั (ภาพท่ี 9, ตารางท่ี 

1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่ากวา้งกวา่ค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) แนะนาํไว ้ คือ 40 – 60 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม แต่ตํ่ากวา่ค่าเหมาะสมท่ีแนะนาํสาํหรับดินปลูกสม้โอ (สมศกัด์ิ, 2551) คือ 100 – 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

ส่วนค่า K ในใบ มีค่าตํ่ากวา่ค่าเหมาะสมสาํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600 ซ่ึงนุชนารถ กงัพิศดาร ดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้ง

ถึงใน สถาบนัวจิยัยาง, 2548) กาํหนด ไว ้คือ 1.36 – 1.65 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

  

X = 0.8515/0.0156 = 54.58 

 

X = 384.45/407.74 = 0.94 

ภาพที ่9  ความสัมพนัธ์ระหวา่งโพแทสเซียมในดิน (Exch. K) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และโพแทสเซียมในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

  

 2.9 แคลเซียม (Ca) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง Ca ในใบกบั Ca ในดิน ความเขม้ขน้ของ Ca ในดิน

และในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป พบว่า จุด

ขอ้มูลมีลกัษณะเบสู้งไปทางซา้ยมากกว่าดา้นขวา จึงเลือกใชว้ิธีลากเส้นขอบเขตแบบเส้นตรงสองเส้นตดักนั ซ่ึงพบว่า

ความยาวเส้นรอบวงลาํตน้มีค่าสูงสุดท่ีระดบั 50 เซนติเมตร ดงันั้นจึงเลือกช่วงของ Ca ในดินท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยู่ในช่วง 90 – 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัช่วงความ

เขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดช้ั้นระดบัตํ่าอยูใ่นช่วง 

50 – 90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และระดบัสูงอยูใ่นช่วง  300 – 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 50 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็น มากกวา่ 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สาํหรับ Ca ในใบพบว่าค่าความเขม้ขน้ของ Ca ท่ีทาํ

ให้ไดค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึนมีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.88  ดงันั้นจึง

ความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด  ไดค่้า K ท่ีเหมาะสมในดินในช่วง 30.0 – 79.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และค่า K ท่ีเหมาะสมใน

ใบในช่วงร้อยละ 0.79 – 1.10 จากนั้นจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเส้นรอบวงลาํตน้สูงสุดเป็น

ชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าช่วงระดบัตํ่าในดินอยูใ่นช่วง 19.6 – 29.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และระดบัสูงอยูใ่นช่วง  79.6 – 

89.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 19.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็นมากกวา่ 89.5 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนในใบไดค่้า K ของชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามากอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.73 – 0.78 และนอ้ยกวา่ร้อยละ 0.73 

ตามลาํดบั และชั้นระดบัสูงและสูงมากอยูใ่นช่วงร้อยละ 1.11 – 1.16 และมากกวา่ร้อยละ 1.16  ตามลาํดบั (ภาพท่ี 9, ตารางท่ี 

1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่ากวา้งกวา่ค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) แนะนาํไว ้ คือ 40 – 60 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม แต่ตํ่ากวา่ค่าเหมาะสมท่ีแนะนาํสาํหรับดินปลูกสม้โอ (สมศกัด์ิ, 2551) คือ 100 – 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

ส่วนค่า K ในใบ มีค่าตํ่ากวา่ค่าเหมาะสมสาํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600 ซ่ึงนุชนารถ กงัพิศดาร ดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้ง

ถึงใน สถาบนัวจิยัยาง, 2548) กาํหนด ไว ้คือ 1.36 – 1.65 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

  

X = 0.8515/0.0156 = 54.58 

 

X = 384.45/407.74 = 0.94 

ภาพที ่9  ความสัมพนัธ์ระหวา่งโพแทสเซียมในดิน (Exch. K) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และโพแทสเซียมในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

  

 2.9 แคลเซียม (Ca) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง Ca ในใบกบั Ca ในดิน ความเขม้ขน้ของ Ca ในดิน

และในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป พบว่า จุด

ขอ้มูลมีลกัษณะเบสู้งไปทางซา้ยมากกว่าดา้นขวา จึงเลือกใชว้ิธีลากเส้นขอบเขตแบบเส้นตรงสองเส้นตดักนั ซ่ึงพบว่า

ความยาวเส้นรอบวงลาํตน้มีค่าสูงสุดท่ีระดบั 50 เซนติเมตร ดงันั้นจึงเลือกช่วงของ Ca ในดินท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยู่ในช่วง 90 – 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัช่วงความ

เขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดช้ั้นระดบัตํ่าอยูใ่นช่วง 

50 – 90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และระดบัสูงอยูใ่นช่วง  300 – 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 50 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็น มากกวา่ 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สาํหรับ Ca ในใบพบว่าค่าความเขม้ขน้ของ Ca ท่ีทาํ

ให้ไดค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึนมีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.88  ดงันั้นจึง

ความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด  ไดค่้า K ท่ีเหมาะสมในดินในช่วง 30.0 – 79.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และค่า K ท่ีเหมาะสมใน

ใบในช่วงร้อยละ 0.79 – 1.10 จากนั้นจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเส้นรอบวงลาํตน้สูงสุดเป็น

ชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าช่วงระดบัตํ่าในดินอยูใ่นช่วง 19.6 – 29.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และระดบัสูงอยูใ่นช่วง  79.6 – 

89.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 19.6 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็นมากกวา่ 89.5 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนในใบไดค่้า K ของชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามากอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.73 – 0.78 และนอ้ยกวา่ร้อยละ 0.73 

ตามลาํดบั และชั้นระดบัสูงและสูงมากอยูใ่นช่วงร้อยละ 1.11 – 1.16 และมากกวา่ร้อยละ 1.16  ตามลาํดบั (ภาพท่ี 9, ตารางท่ี 

1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่ากวา้งกวา่ค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) แนะนาํไว ้ คือ 40 – 60 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม แต่ตํ่ากวา่ค่าเหมาะสมท่ีแนะนาํสาํหรับดินปลูกสม้โอ (สมศกัด์ิ, 2551) คือ 100 – 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

ส่วนค่า K ในใบ มีค่าตํ่ากวา่ค่าเหมาะสมสาํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600 ซ่ึงนุชนารถ กงัพิศดาร ดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้ง

ถึงใน สถาบนัวจิยัยาง, 2548) กาํหนด ไว ้คือ 1.36 – 1.65 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

  

X = 0.8515/0.0156 = 54.58 

 

X = 384.45/407.74 = 0.94 

ภาพที ่9  ความสัมพนัธ์ระหวา่งโพแทสเซียมในดิน (Exch. K) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และโพแทสเซียมในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

  

 2.9 แคลเซียม (Ca) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง Ca ในใบกบั Ca ในดิน ความเขม้ขน้ของ Ca ในดิน

และในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป พบว่า จุด

ขอ้มูลมีลกัษณะเบสู้งไปทางซา้ยมากกว่าดา้นขวา จึงเลือกใชว้ิธีลากเส้นขอบเขตแบบเส้นตรงสองเส้นตดักนั ซ่ึงพบว่า

ความยาวเส้นรอบวงลาํตน้มีค่าสูงสุดท่ีระดบั 50 เซนติเมตร ดงันั้นจึงเลือกช่วงของ Ca ในดินท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยู่ในช่วง 90 – 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัช่วงความ

เขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดช้ั้นระดบัตํ่าอยูใ่นช่วง 

50 – 90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และระดบัสูงอยูใ่นช่วง  300 – 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 50 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็น มากกวา่ 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สาํหรับ Ca ในใบพบว่าค่าความเขม้ขน้ของ Ca ท่ีทาํ

ให้ไดค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึนมีค่าเท่ากบัร้อยละ 0.88  ดงันั้นจึง

ภาพท่ี 9  ความสมัพันธ์ระหว่างโพแทสเซยีมในดนิ กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ ท่ีความสงู 150 เซนตเิมตร หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (ซ้าย) และ

โพแทสเซยีมในใบกับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (ขวา) 
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ทีม่ค่ีาเหมาะสมอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 0.24 – 0.28, 0.21 – 0.30 

และ 0.30 – 0.50 ตามลำาดับ (ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4) 

   ก�ามะถัน (S) ผลการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์

ระหว่าง S ในใบกับ S ในดิน  ความเข้มข้นของ S ในดิน

และในใบกับขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยหลังจากเลือกตัด

ข้อมูลท่ีมีค่าตำ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แล้วคำานวณหา

ค่า S ที่ทำาให้ได้ขนาดรอบลำาต้นสูงสุดจากสมการ

พหุนามกำาลังสองท่ีได้ ได้ค่าความเข้มข้นของ S ในดิน

เท่ากับ 24.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในใบเท่ากับร้อยละ 

0.204 ค่าความเข้มข้นของ S ในดินมีค่าไม่ครอบคลุมถึง

ระดับตำ่า จึงกำาหนดช่วงความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในดินท่ี

ทำาให้ขนาดรอบลำาต้นอยู่ในระดับร้อยละ 90 ของขนาด

รอบลำาต้นสูงสุดได้เป็น น้อยกว่า 46.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

และกำาหนดช่วงความเข้มข้นที่ทำาให้ขนาดรอบลำาต้นอยู่

ในระดับร้อยละ 80 ของขนาดรอบลำาต้นสูงสุดเป็นระดับ

สูงและสูงมาก ได้ชั้นระดับสูงในช่วง 46.5 - 55.5 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็น มากกว่า 55.5 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนในใบกำาหนดช่วงความเข้มข้นที่

เหมาะสมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.174 - 0.234 และจัดชั้น

ระดับตำ่าและตำ่ามากอยู่ในช่วงร้อยละ 0.161- 0.173 และ

น้อยกว่าร้อยละ 0.161 ตามลำาดับ จัดชั้นระดับสูงและสูง

มากอยู่ในช่วงร้อยละ 0.235 - 0.247 และมากกว่าร้อยละ 

0.247  ตามลำาดบั (ภาพที ่12, ตารางท่ี 1 และ ตารางท่ี 2) 

ช่วงความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่าสูงกว่าค่าที่

สายใจ (2554) จัดทำาไว้สำาหรับพันธุ์ RRIM 600 คือ 25 – 

35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในขณะท่ีความเข้มข้นในใบมีช่วง

ค่าตำ่ากว่าค่าที่สายใจ (2554) จัดทำาไว้สำาหรับพันธุ์ RRIM 

600 คือ ร้อยละ 0.2 – 0.3 (ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4)

   เหลก็ (Fe) ผลการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์

ระหว่าง Fe ในใบกับ Fe ในดิน  ความเข้มข้นของ Fe ใน

กาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยู่ในช่วง

ร้อยละ 0.51 – 1.25 และจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่า

และระดบัสูง ไดช้ั้นระดบัตํ่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.36 – 0.50  และระดบัสูงอยูใ่นช่วงร้อยละ  1.26 – 1.40   และจดัชั้นระดบัตํ่า

มากเป็น นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.36 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็น มากกวา่ร้อยละ 1.40 (ภาพท่ี 10, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 

2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Ca ในดินมีค่าเหมาะสมสูงกวา่ค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) แนะนาํไว ้ (> 0.30 me/100 

กรัม หรือมากกวา่ 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และมีช่วงกวา้งมาก และยงัมีช่วงกวา้งกวา่ค่าเหมาะสมท่ีแนะนาํสาํหรับดินปลูกสม้

โอ (สมศกัด์ิ, 2551) (1000 – 1,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ส่วนค่า Ca ในใบ มีค่าตํ่ากวา่ค่าเหมาะสมสาํหรับลองกอง ทุเรียน 

และสม้โอ ท่ีมีค่าเหมาะสมอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 1.04 – 1.25, 1.58 – 1.94 และ 3.0 – 4.0 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

  

Max girth ≈ 50.0 cm. 

 

X = 58.249/66.132 = 0.88 

ภาพที ่10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแคลเซียมในดิน (Exch. Ca) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และแคลเซียมในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) หลงัจากตดั

ขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย)   

 

 2.10 แมกนีเซียม (Mg) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง Mg ในใบกบั Mg ในดิน  ความเขม้ขน้ของ Mg 

ในดินและในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียหลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป พบว่า 

จุดขอ้มูลมีลกัษณะเบสู้งไปทางซา้ยมากกว่าดา้นขวา จึงเลือกใชว้ิธีลากเส้นขอบเขตแบบเส้นตรงสองเส้นตดักนั ไดค่้า

ความยาวเส้นรอบวงสูงสุดท่ีระดบั 51.8 เซนติเมตร ดงันั้นจึงเลือกช่วง ของ Mg ในดินท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความ

ยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยู่ในช่วง 24.0 – 56.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ี

อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดช้ั้นระดบัตํ่าอยูใ่นช่วง 19.0 – 

23.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และระดบัสูงอยูใ่นช่วง  56.1 – 90.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 19.0 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็น มากกวา่ 90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สาํหรับ Mg ในใบพบว่าความยาวเส้นรอบวงลาํตน้มี

ค่าสูงสุดเม่ือความเขม้ขน้ของ Mg ในใบสูงเท่ากบัร้อยละ 0.311  ดงันั้นจึงกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบอยู่ในช่วงร้อยละ 0.19 – 0.43 

และจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดช้ั้น

กาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยู่ในช่วง

ร้อยละ 0.51 – 1.25 และจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่า

และระดบัสูง ไดช้ั้นระดบัตํ่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.36 – 0.50  และระดบัสูงอยูใ่นช่วงร้อยละ  1.26 – 1.40   และจดัชั้นระดบัตํ่า

มากเป็น นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.36 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็น มากกวา่ร้อยละ 1.40 (ภาพท่ี 10, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 

2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Ca ในดินมีค่าเหมาะสมสูงกวา่ค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) แนะนาํไว ้ (> 0.30 me/100 

กรัม หรือมากกวา่ 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และมีช่วงกวา้งมาก และยงัมีช่วงกวา้งกวา่ค่าเหมาะสมท่ีแนะนาํสาํหรับดินปลูกสม้

โอ (สมศกัด์ิ, 2551) (1000 – 1,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ส่วนค่า Ca ในใบ มีค่าตํ่ากวา่ค่าเหมาะสมสาํหรับลองกอง ทุเรียน 

และสม้โอ ท่ีมีค่าเหมาะสมอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 1.04 – 1.25, 1.58 – 1.94 และ 3.0 – 4.0 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

  

Max girth ≈ 50.0 cm. 

 

X = 58.249/66.132 = 0.88 

ภาพที ่10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแคลเซียมในดิน (Exch. Ca) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และแคลเซียมในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) หลงัจากตดั

ขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย)   

 

 2.10 แมกนีเซียม (Mg) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง Mg ในใบกบั Mg ในดิน  ความเขม้ขน้ของ Mg 

ในดินและในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียหลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป พบว่า 

จุดขอ้มูลมีลกัษณะเบสู้งไปทางซา้ยมากกว่าดา้นขวา จึงเลือกใชว้ิธีลากเส้นขอบเขตแบบเส้นตรงสองเส้นตดักนั ไดค่้า

ความยาวเส้นรอบวงสูงสุดท่ีระดบั 51.8 เซนติเมตร ดงันั้นจึงเลือกช่วง ของ Mg ในดินท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความ

ยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยู่ในช่วง 24.0 – 56.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ี

อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดช้ั้นระดบัตํ่าอยูใ่นช่วง 19.0 – 

23.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และระดบัสูงอยูใ่นช่วง  56.1 – 90.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 19.0 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็น มากกวา่ 90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สาํหรับ Mg ในใบพบว่าความยาวเส้นรอบวงลาํตน้มี

ค่าสูงสุดเม่ือความเขม้ขน้ของ Mg ในใบสูงเท่ากบัร้อยละ 0.311  ดงันั้นจึงกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบอยู่ในช่วงร้อยละ 0.19 – 0.43 

และจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดช้ั้น

กาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยู่ในช่วง

ร้อยละ 0.51 – 1.25 และจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่า

และระดบัสูง ไดช้ั้นระดบัตํ่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.36 – 0.50  และระดบัสูงอยูใ่นช่วงร้อยละ  1.26 – 1.40   และจดัชั้นระดบัตํ่า

มากเป็น นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.36 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็น มากกวา่ร้อยละ 1.40 (ภาพท่ี 10, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 

2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Ca ในดินมีค่าเหมาะสมสูงกวา่ค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) แนะนาํไว ้ (> 0.30 me/100 

กรัม หรือมากกวา่ 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และมีช่วงกวา้งมาก และยงัมีช่วงกวา้งกวา่ค่าเหมาะสมท่ีแนะนาํสาํหรับดินปลูกสม้

โอ (สมศกัด์ิ, 2551) (1000 – 1,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ส่วนค่า Ca ในใบ มีค่าตํ่ากวา่ค่าเหมาะสมสาํหรับลองกอง ทุเรียน 

และสม้โอ ท่ีมีค่าเหมาะสมอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 1.04 – 1.25, 1.58 – 1.94 และ 3.0 – 4.0 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

  

Max girth ≈ 50.0 cm. 

 

X = 58.249/66.132 = 0.88 

ภาพที ่10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแคลเซียมในดิน (Exch. Ca) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และแคลเซียมในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) หลงัจากตดั

ขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย)   

 

 2.10 แมกนีเซียม (Mg) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง Mg ในใบกบั Mg ในดิน  ความเขม้ขน้ของ Mg 

ในดินและในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียหลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป พบว่า 

จุดขอ้มูลมีลกัษณะเบสู้งไปทางซา้ยมากกว่าดา้นขวา จึงเลือกใชว้ิธีลากเส้นขอบเขตแบบเส้นตรงสองเส้นตดักนั ไดค่้า

ความยาวเส้นรอบวงสูงสุดท่ีระดบั 51.8 เซนติเมตร ดงันั้นจึงเลือกช่วง ของ Mg ในดินท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความ

ยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยู่ในช่วง 24.0 – 56.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ี

อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดช้ั้นระดบัตํ่าอยูใ่นช่วง 19.0 – 

23.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และระดบัสูงอยูใ่นช่วง  56.1 – 90.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 19.0 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็น มากกวา่ 90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สาํหรับ Mg ในใบพบว่าความยาวเส้นรอบวงลาํตน้มี

ค่าสูงสุดเม่ือความเขม้ขน้ของ Mg ในใบสูงเท่ากบัร้อยละ 0.311  ดงันั้นจึงกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบอยู่ในช่วงร้อยละ 0.19 – 0.43 

และจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดช้ั้น

กาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยู่ในช่วง

ร้อยละ 0.51 – 1.25 และจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่า

และระดบัสูง ไดช้ั้นระดบัตํ่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.36 – 0.50  และระดบัสูงอยูใ่นช่วงร้อยละ  1.26 – 1.40   และจดัชั้นระดบัตํ่า

มากเป็น นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.36 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็น มากกวา่ร้อยละ 1.40 (ภาพท่ี 10, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 

2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Ca ในดินมีค่าเหมาะสมสูงกวา่ค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) แนะนาํไว ้ (> 0.30 me/100 

กรัม หรือมากกวา่ 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และมีช่วงกวา้งมาก และยงัมีช่วงกวา้งกวา่ค่าเหมาะสมท่ีแนะนาํสาํหรับดินปลูกสม้

โอ (สมศกัด์ิ, 2551) (1000 – 1,500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ส่วนค่า Ca ในใบ มีค่าตํ่ากวา่ค่าเหมาะสมสาํหรับลองกอง ทุเรียน 

และสม้โอ ท่ีมีค่าเหมาะสมอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 1.04 – 1.25, 1.58 – 1.94 และ 3.0 – 4.0 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  
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X = 58.249/66.132 = 0.88 
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จุดขอ้มูลมีลกัษณะเบสู้งไปทางซา้ยมากกว่าดา้นขวา จึงเลือกใชว้ิธีลากเส้นขอบเขตแบบเส้นตรงสองเส้นตดักนั ไดค่้า

ความยาวเส้นรอบวงสูงสุดท่ีระดบั 51.8 เซนติเมตร ดงันั้นจึงเลือกช่วง ของ Mg ในดินท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความ

ยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าอยู่ในช่วง 24.0 – 56.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ี

อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดช้ั้นระดบัตํ่าอยูใ่นช่วง 19.0 – 

23.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และระดบัสูงอยูใ่นช่วง  56.1 – 90.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 19.0 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็น มากกวา่ 90 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สาํหรับ Mg ในใบพบว่าความยาวเส้นรอบวงลาํตน้มี

ค่าสูงสุดเม่ือความเขม้ขน้ของ Mg ในใบสูงเท่ากบัร้อยละ 0.311  ดงันั้นจึงกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบอยู่ในช่วงร้อยละ 0.19 – 0.43 

และจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดช้ั้น

ภาพที ่ 10  ความสมัพันธ์ระหว่างแคลเซยีมในดนิ กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ ท่ีความสงู 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (ซ้าย) และ

แคลเซยีมในใบกับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (ขวา)

ระดบัตํ่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.14 – 0.18   และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.14 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ความเขม้ขน้

ของ Mg ในใบมีค่าไม่ครอบคลุมถึงระดบัสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะระดบัสูงเป็น มากกวา่ร้อยละ  0.43   (ภาพท่ี 11, ตารางท่ี 1 

และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Mg ในดินมีค่าเหมาะสมอยูใ่นระดบัเดียวกบัค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) 

แนะนาํไว ้(> 0.30 me/100 กรัม หรือมากกวา่ 36 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) แต่มีค่าครอบคลุมระดบัชั้นต่าง ๆ  ค่าเหมาะสมท่ีไดมี้

ค่าตํ่ากวา่ค่าเหมาะสมท่ีแนะนาํสาํหรับดินปลูกสม้โอ (สมศกัด์ิ, 2551) (120 – 240 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  ส่วนค่า Mg ในใบ มี

ช่วงค่ากวา้งกวา่ค่าเหมาะสมสาํหรับลองกอง ทุเรียน และสม้โอ ท่ีมีค่าเหมาะสมอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 0.24 – 0.28, 0.21 – 0.30 

และ 0.30 – 0.50 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

  

Max girth ≈ 51.8 cm. 

 

X = 193.69/622.4= 0.31 

ภาพที ่11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแมกนีเซียมในดิน (Exch. Mg) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และแคลเซียมในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.11 กาํมะถนั (S) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง S ในใบกบั S ในดิน  ความเขม้ขน้ของ S ในดินและ

ในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียหลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาค่า S ท่ี

ทาํให้ไดค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีได ้ไดค้่าความเขม้ขน้ของ S ในดินเท่ากบั 24.0 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในใบเท่ากบัร้อยละ 0.204 ค่าความเขม้ขน้ของ S ในดินไม่ครอบคลุมถึงระดบัตํ่า จึงกาํหนดช่วง

ความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด

เป็น นอ้ยกวา่ 46.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีทาํใหค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นระดบัสูงและสูงมาก ไดช้ั้นระดบัสูงในช่วง 46.5 - 55.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูง

มากเป็น มากกวา่ 55.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนในใบกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของ

ความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด ไดค่้าอยู่ในช่วงร้อยละ 0.174 - 0.234 ชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามากอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.161- 

0.173 และนอ้ยกวา่ร้อยละ 0.161 ตามลาํดบั และจดัชั้นระดบัสูงและสูงมากอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.235 - 0.247 และมากกวา่

ร้อยละ 0.247  ตามลาํดบั (ภาพท่ี 12, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่าสูงกวา่ค่าท่ีสาย

ระดบัตํ่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.14 – 0.18   และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.14 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ความเขม้ขน้

ของ Mg ในใบมีค่าไม่ครอบคลุมถึงระดบัสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะระดบัสูงเป็น มากกวา่ร้อยละ  0.43   (ภาพท่ี 11, ตารางท่ี 1 

และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Mg ในดินมีค่าเหมาะสมอยูใ่นระดบัเดียวกบัค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) 

แนะนาํไว ้(> 0.30 me/100 กรัม หรือมากกวา่ 36 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) แต่มีค่าครอบคลุมระดบัชั้นต่าง ๆ  ค่าเหมาะสมท่ีไดมี้

ค่าตํ่ากวา่ค่าเหมาะสมท่ีแนะนาํสาํหรับดินปลูกสม้โอ (สมศกัด์ิ, 2551) (120 – 240 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  ส่วนค่า Mg ในใบ มี

ช่วงค่ากวา้งกวา่ค่าเหมาะสมสาํหรับลองกอง ทุเรียน และสม้โอ ท่ีมีค่าเหมาะสมอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 0.24 – 0.28, 0.21 – 0.30 

และ 0.30 – 0.50 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

  

Max girth ≈ 51.8 cm. 

 

X = 193.69/622.4= 0.31 

ภาพที ่11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแมกนีเซียมในดิน (Exch. Mg) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และแคลเซียมในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.11 กาํมะถนั (S) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง S ในใบกบั S ในดิน  ความเขม้ขน้ของ S ในดินและ

ในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียหลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาค่า S ท่ี

ทาํให้ไดค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีได ้ไดค้่าความเขม้ขน้ของ S ในดินเท่ากบั 24.0 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในใบเท่ากบัร้อยละ 0.204 ค่าความเขม้ขน้ของ S ในดินไม่ครอบคลุมถึงระดบัตํ่า จึงกาํหนดช่วง

ความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด

เป็น นอ้ยกวา่ 46.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีทาํใหค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นระดบัสูงและสูงมาก ไดช้ั้นระดบัสูงในช่วง 46.5 - 55.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูง

มากเป็น มากกวา่ 55.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนในใบกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของ

ความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด ไดค่้าอยู่ในช่วงร้อยละ 0.174 - 0.234 ชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามากอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.161- 

0.173 และนอ้ยกวา่ร้อยละ 0.161 ตามลาํดบั และจดัชั้นระดบัสูงและสูงมากอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.235 - 0.247 และมากกวา่

ร้อยละ 0.247  ตามลาํดบั (ภาพท่ี 12, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่าสูงกวา่ค่าท่ีสาย

ระดบัตํ่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.14 – 0.18   และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.14 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ความเขม้ขน้

ของ Mg ในใบมีค่าไม่ครอบคลุมถึงระดบัสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะระดบัสูงเป็น มากกวา่ร้อยละ  0.43   (ภาพท่ี 11, ตารางท่ี 1 

และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Mg ในดินมีค่าเหมาะสมอยูใ่นระดบัเดียวกบัค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) 

แนะนาํไว ้(> 0.30 me/100 กรัม หรือมากกวา่ 36 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) แต่มีค่าครอบคลุมระดบัชั้นต่าง ๆ  ค่าเหมาะสมท่ีไดมี้

ค่าตํ่ากวา่ค่าเหมาะสมท่ีแนะนาํสาํหรับดินปลูกสม้โอ (สมศกัด์ิ, 2551) (120 – 240 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  ส่วนค่า Mg ในใบ มี

ช่วงค่ากวา้งกวา่ค่าเหมาะสมสาํหรับลองกอง ทุเรียน และสม้โอ ท่ีมีค่าเหมาะสมอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 0.24 – 0.28, 0.21 – 0.30 

และ 0.30 – 0.50 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

  

Max girth ≈ 51.8 cm. 

 

X = 193.69/622.4= 0.31 

ภาพที ่11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแมกนีเซียมในดิน (Exch. Mg) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และแคลเซียมในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.11 กาํมะถนั (S) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง S ในใบกบั S ในดิน  ความเขม้ขน้ของ S ในดินและ

ในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียหลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาค่า S ท่ี

ทาํให้ไดค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีได ้ไดค้่าความเขม้ขน้ของ S ในดินเท่ากบั 24.0 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในใบเท่ากบัร้อยละ 0.204 ค่าความเขม้ขน้ของ S ในดินไม่ครอบคลุมถึงระดบัตํ่า จึงกาํหนดช่วง

ความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด

เป็น นอ้ยกวา่ 46.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีทาํใหค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นระดบัสูงและสูงมาก ไดช้ั้นระดบัสูงในช่วง 46.5 - 55.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูง

มากเป็น มากกวา่ 55.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนในใบกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของ

ความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด ไดค่้าอยู่ในช่วงร้อยละ 0.174 - 0.234 ชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามากอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.161- 

0.173 และนอ้ยกวา่ร้อยละ 0.161 ตามลาํดบั และจดัชั้นระดบัสูงและสูงมากอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.235 - 0.247 และมากกวา่

ร้อยละ 0.247  ตามลาํดบั (ภาพท่ี 12, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่าสูงกวา่ค่าท่ีสาย

ระดบัตํ่าอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.14 – 0.18   และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.14 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ความเขม้ขน้

ของ Mg ในใบมีค่าไม่ครอบคลุมถึงระดบัสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะระดบัสูงเป็น มากกวา่ร้อยละ  0.43   (ภาพท่ี 11, ตารางท่ี 1 

และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Mg ในดินมีค่าเหมาะสมอยูใ่นระดบัเดียวกบัค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) 

แนะนาํไว ้(> 0.30 me/100 กรัม หรือมากกวา่ 36 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) แต่มีค่าครอบคลุมระดบัชั้นต่าง ๆ  ค่าเหมาะสมท่ีไดมี้

ค่าตํ่ากวา่ค่าเหมาะสมท่ีแนะนาํสาํหรับดินปลูกสม้โอ (สมศกัด์ิ, 2551) (120 – 240 มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  ส่วนค่า Mg ในใบ มี

ช่วงค่ากวา้งกวา่ค่าเหมาะสมสาํหรับลองกอง ทุเรียน และสม้โอ ท่ีมีค่าเหมาะสมอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 0.24 – 0.28, 0.21 – 0.30 

และ 0.30 – 0.50 ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4)  

  

Max girth ≈ 51.8 cm. 

 

X = 193.69/622.4= 0.31 

ภาพที ่11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแมกนีเซียมในดิน (Exch. Mg) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และแคลเซียมในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.11 กาํมะถนั (S) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง S ในใบกบั S ในดิน  ความเขม้ขน้ของ S ในดินและ

ในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียหลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาค่า S ท่ี

ทาํให้ไดค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีได ้ไดค้่าความเขม้ขน้ของ S ในดินเท่ากบั 24.0 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในใบเท่ากบัร้อยละ 0.204 ค่าความเขม้ขน้ของ S ในดินไม่ครอบคลุมถึงระดบัตํ่า จึงกาํหนดช่วง

ความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด

เป็น นอ้ยกวา่ 46.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีทาํใหค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นระดบัสูงและสูงมาก ไดช้ั้นระดบัสูงในช่วง 46.5 - 55.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูง

มากเป็น มากกวา่ 55.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนในใบกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของ

ความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด ไดค่้าอยู่ในช่วงร้อยละ 0.174 - 0.234 ชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามากอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.161- 

0.173 และนอ้ยกวา่ร้อยละ 0.161 ตามลาํดบั และจดัชั้นระดบัสูงและสูงมากอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.235 - 0.247 และมากกวา่

ร้อยละ 0.247  ตามลาํดบั (ภาพท่ี 12, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่าสูงกวา่ค่าท่ีสาย

ภาพท่ี 11  ความสมัพันธ์ระหว่างแมกนีเซยีมในดนิ กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ ท่ีความสงู 150 เซนติเมตร หลงัจากตัดข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (ซ้าย) และ

แคลเซยีมในใบกับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (ขวา) 
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ดินและในใบกับขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ย หลังจากเลือกตัด

ข้อมูลที่มีค่าตำ่าและต่างจากกลุ่มออกไป พบว่า ขนาด

รอบลำาต้นเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงเมื่อความเข้มข้นของ Fe 

ในดินสูงกว่า 70.44 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในใบสูงกว่า 

90.03 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดังนั้น จึงกำาหนดช่วงความเข้ม

ข้นท่ีอยู่ในระดับร้อยละ 90 ของขนาดรอบลำาต้นสูงสุด

เป็นค่าที่เหมาะสม ได้ค่า Fe ในดินเท่ากับ 37.5 – 103.5 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจัดช่วงความเข้มข้นท่ีอยู่ในระดับ

ร้อยละ 80 ของขนาดรอบลำาต้นสูงสุดเป็นชั้นระดับตำ่า

และระดับสูง ได้ค่าช่วงระดับตำ่าอยู่ในช่วง 24.0 – 37.4 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และระดับสูงอยู่ในช่วง  103.6 – 

117.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจัดชั้นระดับตำ่ามากเป็น 

น้อยกว่า 24.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และสูงมากเป็น

มากกว่า 117.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกำาหนดช่วงความ

เข ้มข ้นที่ เหมาะสมในใบอยู ่ในช่วง 51.5 – 128.5 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ชั้นระดับตำ่าและตำ่ามากอยู่ในช่วง 

35.5 – 51.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และน้อยกว่า 35.5 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ตามลำาดับ และจัดชั้นระดับสูงและสูง

มากอยู่ในช่วง 128.6 – 144.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และ

มากกว่า 144.5  ตามลำาดับ (ภาพที่ 13, ตารางที่ 1 และ

ตารางที่ 2) ช่วงความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในดินมีค่าสูง

กว่าค่าที่สถาบันวิจัยยาง (2551) แนะนำาไว้ (30 – 35 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และสูงกว่าช่วงความเข้มข้นท่ีเหมาะ

สมที่สายใจ (2554) จัดทำาไว้สำาหรับพันธุ์ RRIM 600 และ

ค่าเหมาะสมที่แนะนำาสำาหรับดินปลูกส้มโอ (สมศักดิ์, 

2551) คือ 30 – 90 และ 11 – 16 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ตามลำาดับ ส่วนค่า Fe ในใบ มีช่วงค่าเหมาะสมตำ่ากว่า

ค่าความเข้มข้นเหมาะสมของสายใจ (2554) ท่ีจัดทำาไว้

สำาหรับพันธุ์ RRIM 600 (90 – 130 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

แต่มีช่วงค่าเหมาะสมสูงกว่าค่าท่ีแนะนำาสำาหรับดินปลูก

ลองกอง และส้มโอ (ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4)

   แมงกานสี (Mn) ผลการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์

ระหว่าง Mn ในดินกับ Mn ในใบ เมื่อสร้างกราฟการกระ

จายระหว่างขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยกับ Mn ในดินและ Mn 

ในใบ พบว่า ข้อมูลในช่วงท่ีครอบคลุมความเข้มข้นที่

เหมาะสมของ Mn ในดินมีจำานวนน้อยมาก อีกทั้งค่า R2 

ยังตำ่ามาก จึงเป็นการยากท่ีจะประมาณว่าช่วงความเข้ม

ข้นที่เหมาะสมมีค่าประมาณเท่าใด ส่วนความเข้มข้นของ 

Mn ในใบ เมื่อเลือกตัดค่าข้อมูลที่มีค่าตำ่าและต่างจาก

กลุ่มออกไป แล้วคำานวณหาค่าความเข้มข้นของ Mn 

ในใบที่ทำาให้ได้ค่าขนาดรอบลำาต้นสูงสุดจากสมการ

พหุนามกำาลังสองท่ีสร้างได้ มีค่าเท่ากับ 270 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม แต่ความเข ้มข ้นของ Mn ในใบ มีค ่าไม ่

ครอบคลุมถึงระดับตำ่า จึงไม่สามารถจัดระดับชั้นได้อย่าง

สมบูรณ์ จึงจัดชั้นระดับเหมาะสมของ Mn ในใบท่ีทำาให้

ได้ขนาดรอบลำาต้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 90 ของขนาดรอบ

ลำาต้นสูงสุดเป็นน้อยกว่า 595 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจัด

ชั้นระดับสูงเป็น 596 – 730 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ระดับสูง

มากเป็นมากกว่า 730 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ภาพท่ี 14, 

ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2) Rubber Research Institute  

of Malaysia (1981, อ้างถึงในสถาบันวิจัยยาง 2548) 

ได้กำาหนดช่วงค่าท่ีเหมาะสมในใบสำาหรับยางพันธุ ์ 

ใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 25 – 35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในขณะท่ีความเขม้ขน้ในใบมีช่วงค่าตํ่ากวา่ค่าท่ี

สายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 0.2 – 0.3 (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) 

  

X = 0.4328/0.018 = 24.0 X = 193.69/622.4= 0.204 

 

ภาพที ่12  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํมะถนัในดิน (Avail. S) กบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และกาํมะถนัในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.12 เหลก็ (Fe) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง Fe ในใบกบั Fe ในดิน  ความเขม้ขน้ของ Fe ในดินและ

ในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป พบว่า ความยาว

เส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ียมีแนวโนม้ลดลงเม่ือความเขม้ขน้ของ Fe ในดินสูงกวา่ 70.44 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในใบสูงกวา่ 

90.03 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดงันั้นจึงกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด

เป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้า Fe ในดินเท่ากบั 37.5 – 103.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าช่วงระดบัตํ่าอยูใ่นช่วง 24.0 – 37.4 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม และระดบัสูงอยูใ่นช่วง  103.6 – 117.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 24.0 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม และสูงมากเป็นมากกวา่ 117.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบอยู่ในช่วง 51.5 

– 128.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามากอยูใ่นช่วง 35.5 – 51.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และนอ้ยกวา่ 35.5 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม  ตามลาํดบั และจดัชั้นระดบัสูงและสูงมากอยูใ่นช่วง 128.6 – 144.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และมากกวา่ 144.5  

ตามลาํดบั (ภาพท่ี 13, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีค่าสูงกวา่ค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) 

แนะนาํไว ้ (30 – 35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และสูงกวา่ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ 

RRIM 600 และค่าเหมาะสมท่ีแนะนาํสาํหรับดินปลูกสม้โอ (สมศกัด์ิ, 2551) คือ 30 – 90 และ 11 – 16 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ตามลาํดบั ส่วนค่า Fe ในใบ มีช่วงค่าท่ีเหมาะสมกวา้งกวา่ค่าเหมาะสมสาํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600 ซ่ึงนุชนารถ กงัพิศดาร 

ดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้งถึงใน สถาบนัวิจยัยาง, 2548) กาํหนดไว ้ (60 – 80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) แต่ตํ่ากวา่ค่าความ

เขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของสายใจ (2554) ท่ีจดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 (90 – 130 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) (ตารางท่ี 3 และ

ตารางท่ี 4) 

ใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 25 – 35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในขณะท่ีความเขม้ขน้ในใบมีช่วงค่าตํ่ากวา่ค่าท่ี

สายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 0.2 – 0.3 (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) 

  

X = 0.4328/0.018 = 24.0 X = 193.69/622.4= 0.204 

 

ภาพที ่12  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํมะถนัในดิน (Avail. S) กบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และกาํมะถนัในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.12 เหลก็ (Fe) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง Fe ในใบกบั Fe ในดิน  ความเขม้ขน้ของ Fe ในดินและ

ในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป พบว่า ความยาว

เส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ียมีแนวโนม้ลดลงเม่ือความเขม้ขน้ของ Fe ในดินสูงกวา่ 70.44 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในใบสูงกวา่ 

90.03 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดงันั้นจึงกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด

เป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้า Fe ในดินเท่ากบั 37.5 – 103.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าช่วงระดบัตํ่าอยูใ่นช่วง 24.0 – 37.4 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม และระดบัสูงอยูใ่นช่วง  103.6 – 117.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 24.0 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม และสูงมากเป็นมากกวา่ 117.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบอยู่ในช่วง 51.5 

– 128.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามากอยูใ่นช่วง 35.5 – 51.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และนอ้ยกวา่ 35.5 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม  ตามลาํดบั และจดัชั้นระดบัสูงและสูงมากอยูใ่นช่วง 128.6 – 144.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และมากกวา่ 144.5  

ตามลาํดบั (ภาพท่ี 13, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีค่าสูงกวา่ค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) 

แนะนาํไว ้ (30 – 35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และสูงกวา่ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ 

RRIM 600 และค่าเหมาะสมท่ีแนะนาํสาํหรับดินปลูกสม้โอ (สมศกัด์ิ, 2551) คือ 30 – 90 และ 11 – 16 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ตามลาํดบั ส่วนค่า Fe ในใบ มีช่วงค่าท่ีเหมาะสมกวา้งกวา่ค่าเหมาะสมสาํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600 ซ่ึงนุชนารถ กงัพิศดาร 

ดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้งถึงใน สถาบนัวิจยัยาง, 2548) กาํหนดไว ้ (60 – 80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) แต่ตํ่ากวา่ค่าความ

เขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของสายใจ (2554) ท่ีจดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 (90 – 130 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) (ตารางท่ี 3 และ

ตารางท่ี 4) 

ใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 25 – 35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในขณะท่ีความเขม้ขน้ในใบมีช่วงค่าตํ่ากวา่ค่าท่ี

สายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 0.2 – 0.3 (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) 

  

X = 0.4328/0.018 = 24.0 X = 193.69/622.4= 0.204 

 

ภาพที ่12  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํมะถนัในดิน (Avail. S) กบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และกาํมะถนัในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.12 เหลก็ (Fe) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง Fe ในใบกบั Fe ในดิน  ความเขม้ขน้ของ Fe ในดินและ

ในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป พบว่า ความยาว

เส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ียมีแนวโนม้ลดลงเม่ือความเขม้ขน้ของ Fe ในดินสูงกวา่ 70.44 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในใบสูงกวา่ 

90.03 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดงันั้นจึงกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด

เป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้า Fe ในดินเท่ากบั 37.5 – 103.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าช่วงระดบัตํ่าอยูใ่นช่วง 24.0 – 37.4 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม และระดบัสูงอยูใ่นช่วง  103.6 – 117.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 24.0 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม และสูงมากเป็นมากกวา่ 117.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบอยู่ในช่วง 51.5 

– 128.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามากอยูใ่นช่วง 35.5 – 51.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และนอ้ยกวา่ 35.5 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม  ตามลาํดบั และจดัชั้นระดบัสูงและสูงมากอยูใ่นช่วง 128.6 – 144.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และมากกวา่ 144.5  

ตามลาํดบั (ภาพท่ี 13, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีค่าสูงกวา่ค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) 

แนะนาํไว ้ (30 – 35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และสูงกวา่ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ 

RRIM 600 และค่าเหมาะสมท่ีแนะนาํสาํหรับดินปลูกสม้โอ (สมศกัด์ิ, 2551) คือ 30 – 90 และ 11 – 16 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ตามลาํดบั ส่วนค่า Fe ในใบ มีช่วงค่าท่ีเหมาะสมกวา้งกวา่ค่าเหมาะสมสาํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600 ซ่ึงนุชนารถ กงัพิศดาร 

ดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้งถึงใน สถาบนัวิจยัยาง, 2548) กาํหนดไว ้ (60 – 80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) แต่ตํ่ากวา่ค่าความ

เขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของสายใจ (2554) ท่ีจดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 (90 – 130 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) (ตารางท่ี 3 และ

ตารางท่ี 4) 

ใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 25 – 35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในขณะท่ีความเขม้ขน้ในใบมีช่วงค่าตํ่ากวา่ค่าท่ี

สายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ ร้อยละ 0.2 – 0.3 (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) 

  

X = 0.4328/0.018 = 24.0 X = 193.69/622.4= 0.204 

 

ภาพที ่12  ความสัมพนัธ์ระหวา่งกาํมะถนัในดิน (Avail. S) กบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และกาํมะถนัในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.12 เหลก็ (Fe) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง Fe ในใบกบั Fe ในดิน  ความเขม้ขน้ของ Fe ในดินและ

ในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป พบว่า ความยาว

เส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ียมีแนวโนม้ลดลงเม่ือความเขม้ขน้ของ Fe ในดินสูงกวา่ 70.44 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และในใบสูงกวา่ 

90.03 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดงันั้นจึงกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด

เป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้า Fe ในดินเท่ากบั 37.5 – 103.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยูใ่นระดบัร้อยละ 80 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง ไดค่้าช่วงระดบัตํ่าอยูใ่นช่วง 24.0 – 37.4 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม และระดบัสูงอยูใ่นช่วง  103.6 – 117.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากเป็น นอ้ยกวา่ 24.0 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม และสูงมากเป็นมากกวา่ 117.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบอยู่ในช่วง 51.5 

– 128.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ชั้นระดบัตํ่าและตํ่ามากอยูใ่นช่วง 35.5 – 51.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และนอ้ยกวา่ 35.5 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม  ตามลาํดบั และจดัชั้นระดบัสูงและสูงมากอยูใ่นช่วง 128.6 – 144.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และมากกวา่ 144.5  

ตามลาํดบั (ภาพท่ี 13, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในดินมีค่าสูงกวา่ค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) 

แนะนาํไว ้ (30 – 35 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และสูงกวา่ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ 

RRIM 600 และค่าเหมาะสมท่ีแนะนาํสาํหรับดินปลูกสม้โอ (สมศกัด์ิ, 2551) คือ 30 – 90 และ 11 – 16 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ตามลาํดบั ส่วนค่า Fe ในใบ มีช่วงค่าท่ีเหมาะสมกวา้งกวา่ค่าเหมาะสมสาํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600 ซ่ึงนุชนารถ กงัพิศดาร 

ดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้งถึงใน สถาบนัวิจยัยาง, 2548) กาํหนดไว ้ (60 – 80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) แต่ตํ่ากวา่ค่าความ

เขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของสายใจ (2554) ท่ีจดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 (90 – 130 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) (ตารางท่ี 3 และ

ตารางท่ี 4) 

ภาพท่ี 12  ความสมัพันธ์ระหว่างก�ามะถันในดนิ กบัขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ ทีค่วามสงู 150 เซนตเิมตร หลงัจากตัดข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (ซ้าย) และ

ก�ามะถันในใบกับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (ขวา) 
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RRIM 600 ไว้ในช่วง 45 – 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งมีค่า

ตำ่ากว่าช่วงความเข้มข้นท่ีเหมาะสมในใบท่ีกำาหนดไว้ครั้ง

นี้มาก ค่าท่ีกำาหนดครั้งน้ียังมีค่าสูงกว่าค่าเหมาะสมของ 

Mn ในใบสำาหรับพันธุ์ RRIM 600 ที่สายใจ (2554) จัดทำา

ไว้ด้วย (300 – 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) (ตารางที่ 4) 

ดังนั้น ในความเป็นจริงอาจไม่จำาเป็นต้องเพ่ิมความเข้ม

ข้นของธาตุ Mn  ในดินหากในดินปลูกยางมีความเข้มข้น

ของ Mn ตำ่า เนื่องจากค่า Mn ในใบสูงมาก แสดงว่าราก

ยางสามารถดูดใช้ Mn ได้ดี  

   ทองแดง (Cu) จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง

ขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยกับความเข้มข้นของ Cu พบว่า การ

เติบโตของต้นยางมีแนวโน้มตอบสนองต่อค่าความเข้ม

ข้นของ Cu ท่ีเพ่ิมขึ้นทั้งในดินและในใบ และ Cu มีค่า

ครอบคลุมช่วงที่เหมาะสม แม้จะไม่พบความสัมพันธ์ของ 
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X = 0.6199/0.0088 = 70.44 X = 0.5402/0.006 = 90.03 

ภาพที ่13  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหลก็ในดิน (Avail. Fe) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และเหลก็ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป (กลางขวา) และเหลก็ในใบกบัในดิน (ล่าง)  

 

 2.13 แมงกานีส (Mn) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง Mn ในดินกบั Mn ในใบ เม่ือสร้างกราฟการ

กระจายระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบั Mn ในดินและ Mn ในใบ พบวา่ขอ้มูลในช่วงท่ีครอบคลุมความเขม้ขน้

ท่ีเหมาะสมของ Mn ในดินมีจาํนวนนอ้ยมาก อีกทั้งค่า R2 ยงัตํ่ามาก จึงเป็นการยากท่ีจะประมาณวา่ช่วงความเขม้ขน้ท่ี

เหมาะสมมีค่าประมาณเท่าใด ส่วนความเขม้ขน้ของ Mn ในใบ เม่ือเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้

คาํนวณหาค่าความเขม้ขน้ของ Mn ในใบท่ีทาํใหไ้ดค่้าความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ี

สร้างได ้มีค่าเท่ากบั 270 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แต่ความเขม้ขน้ของ Mn ในใบ มีค่าไม่ครอบคลุมถึงระดบัตํ่า จึงไม่สามารถจดั

ระดบัชั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ จึงจดัชั้นระดบัเหมาะสมของ Mn ในใบท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 

90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็น < 595 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัชั้นระดบัสูงเป็น 596 – 730 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม ระดบัสูงมากเป็น > 730 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ภาพท่ี 14, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) นุชนารถ กงัพิศดาร ไดก้าํหนด

ช่วงค่าท่ีเหมาะสมสาํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600 โดยดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้งถึงใน สถาบนัวิจยัยาง, 2548) ไวใ้นช่วง 

45 – 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซ่ึงมีค ํ่าต ํ่ากวา่ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบท่ีกาํหนดไวค้ร้ังน้ีมาก ค่าท่ีกาํหนดคร้ังน้ียงัมี

ค่าสูงกวา่ค่าเหมาะสมของ Mn ในใบสาํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 ท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวด้ว้ย (300 – 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

(ตารางท่ี 4) ดงันั้นในความเป็นจริงอาจไม่จาํเป็นตอ้งเพิ่มความเขม้ขน้ของธาตุ Mn  ในดินหากในดินปลูกยางมีความเขม้ขน้

ของ Mn ตํ่า เน่ืองจากค่า Mn ในใบสูงมาก แสดงวา่รากยางสามารถดูดใช ้Mn ไดดี้   
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กิโลกรัม ระดบัสูงมากเป็น > 730 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ภาพท่ี 14, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) นุชนารถ กงัพิศดาร ไดก้าํหนด

ช่วงค่าท่ีเหมาะสมสาํหรับยางพนัธ์ุ RRIM 600 โดยดดัแปลงจาก RRIM, 1981 (อา้งถึงใน สถาบนัวิจยัยาง, 2548) ไวใ้นช่วง 

45 – 150 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซ่ึงมีค ํ่าต ํ่ากวา่ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบท่ีกาํหนดไวค้ร้ังน้ีมาก ค่าท่ีกาํหนดคร้ังน้ียงัมี

ค่าสูงกวา่ค่าเหมาะสมของ Mn ในใบสาํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 ท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวด้ว้ย (300 – 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

(ตารางท่ี 4) ดงันั้นในความเป็นจริงอาจไม่จาํเป็นตอ้งเพิ่มความเขม้ขน้ของธาตุ Mn  ในดินหากในดินปลูกยางมีความเขม้ขน้

ของ Mn ตํ่า เน่ืองจากค่า Mn ในใบสูงมาก แสดงวา่รากยางสามารถดูดใช ้Mn ไดดี้   

ภาพท่ี 13  ความสมัพันธ์ระหว่างเหลก็ในดนิ กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ ท่ีความสงู 150 เซนตเิมตร หลงัจากตดัข้อมูลต่างกลุม่บางส่วนออกไป (ซ้าย) และเหลก็ในใบ

กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (ขวา)

  

 X = 0.0216/0.00008 = 270.0 

ภาพที ่14  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแมงกานีสในดิน (Avail. Mn) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และแมงกานีสในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

 2.14 ทองแดง (Cu) จากกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบัความเขม้ขน้ของ Cu พบวา่

การเติบโตของตน้ยางมีแนวโนม้ตอบสนองต่อค่าความเขม้ขน้ของ Cu ท่ีเพิ่มข้ึนทั้งในดินและในใบ และ Cu มีค่า

ครอบคลุมช่วงท่ีเหมาะสม แมจ้ะไม่พบความสมัพนัธ์ของ Cu ในดินกบัในใบ แต่สามารถจดัระดบัความเขม้ขน้ของ Cu ท่ี

เหมาะสมได ้ หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาความเขม้ขน้ของ Cu ท่ีทาํใหไ้ด้

ความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน ไดค่้า Cu สูงสุดในดินเท่ากบั 0.73 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม และในใบเท่ากบั 8.66 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดงันั้นจึงเลือกช่วงความเขม้ขน้ของ Cu ท่ีเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาว

เสน้รอบวงลาํตน้อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเส้นรอบวงลาํตน้สูงสุดในดินในช่วง 0.33 – 1.13 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

และในใบในช่วง 7.27 – 10.06 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัชั้นระดบัท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 80 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นระดบัตํ่าและระดบัสูง ในดินไดช้ั้นระดบัตํ่า ในช่วง 0.17 – 0.32 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม ระดบัสูงในช่วง 1.14 – 1.29 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในใบจดัชั้นระดบัตํ่า ในช่วง 6.69 – 7.26 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ระดบัสูงในช่วง 10.07 – 10.64 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ภาพท่ี 15, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ 

Cu ในดินมีตํ่ากวา่ค่าท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 และตํ่ากวา่ค่าท่ี สถาบนัวิจยัยาง (2551) กาํหนดไว ้

คือ 0.5 – 1.5 และ 0.8 – 1.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดบั ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Cu ในใบมีค่าตํ่ากวา่ค่าท่ีสายใจ 

(2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 10 – 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) 

 

 

  

 X = 0.0216/0.00008 = 270.0 

ภาพที ่14  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแมงกานีสในดิน (Avail. Mn) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และแมงกานีสในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

 2.14 ทองแดง (Cu) จากกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบัความเขม้ขน้ของ Cu พบวา่

การเติบโตของตน้ยางมีแนวโนม้ตอบสนองต่อค่าความเขม้ขน้ของ Cu ท่ีเพิ่มข้ึนทั้งในดินและในใบ และ Cu มีค่า

ครอบคลุมช่วงท่ีเหมาะสม แมจ้ะไม่พบความสมัพนัธ์ของ Cu ในดินกบัในใบ แต่สามารถจดัระดบัความเขม้ขน้ของ Cu ท่ี

เหมาะสมได ้ หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาความเขม้ขน้ของ Cu ท่ีทาํใหไ้ด้

ความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน ไดค่้า Cu สูงสุดในดินเท่ากบั 0.73 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม และในใบเท่ากบั 8.66 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดงันั้นจึงเลือกช่วงความเขม้ขน้ของ Cu ท่ีเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาว

เสน้รอบวงลาํตน้อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเส้นรอบวงลาํตน้สูงสุดในดินในช่วง 0.33 – 1.13 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

และในใบในช่วง 7.27 – 10.06 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัชั้นระดบัท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 80 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นระดบัตํ่าและระดบัสูง ในดินไดช้ั้นระดบัตํ่า ในช่วง 0.17 – 0.32 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม ระดบัสูงในช่วง 1.14 – 1.29 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในใบจดัชั้นระดบัตํ่า ในช่วง 6.69 – 7.26 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ระดบัสูงในช่วง 10.07 – 10.64 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ภาพท่ี 15, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ 

Cu ในดินมีตํ่ากวา่ค่าท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 และตํ่ากวา่ค่าท่ี สถาบนัวิจยัยาง (2551) กาํหนดไว ้

คือ 0.5 – 1.5 และ 0.8 – 1.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดบั ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Cu ในใบมีค่าตํ่ากวา่ค่าท่ีสายใจ 

(2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 10 – 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) 

 

 

  

 X = 0.0216/0.00008 = 270.0 

ภาพที ่14  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแมงกานีสในดิน (Avail. Mn) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และแมงกานีสในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่าง

กลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

 2.14 ทองแดง (Cu) จากกราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบัความเขม้ขน้ของ Cu พบวา่

การเติบโตของตน้ยางมีแนวโนม้ตอบสนองต่อค่าความเขม้ขน้ของ Cu ท่ีเพิ่มข้ึนทั้งในดินและในใบ และ Cu มีค่า

ครอบคลุมช่วงท่ีเหมาะสม แมจ้ะไม่พบความสมัพนัธ์ของ Cu ในดินกบัในใบ แต่สามารถจดัระดบัความเขม้ขน้ของ Cu ท่ี

เหมาะสมได ้ หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาความเขม้ขน้ของ Cu ท่ีทาํใหไ้ด้

ความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน ไดค่้า Cu สูงสุดในดินเท่ากบั 0.73 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม และในใบเท่ากบั 8.66 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดงันั้นจึงเลือกช่วงความเขม้ขน้ของ Cu ท่ีเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาว

เสน้รอบวงลาํตน้อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเส้นรอบวงลาํตน้สูงสุดในดินในช่วง 0.33 – 1.13 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

และในใบในช่วง 7.27 – 10.06 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัชั้นระดบัท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูท่ี่ระดบัร้อยละ 80 

ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นระดบัตํ่าและระดบัสูง ในดินไดช้ั้นระดบัตํ่า ในช่วง 0.17 – 0.32 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม ระดบัสูงในช่วง 1.14 – 1.29 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในใบจดัชั้นระดบัตํ่า ในช่วง 6.69 – 7.26 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ระดบัสูงในช่วง 10.07 – 10.64 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ภาพท่ี 15, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ 

Cu ในดินมีตํ่ากวา่ค่าท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 และตํ่ากวา่ค่าท่ี สถาบนัวิจยัยาง (2551) กาํหนดไว ้

คือ 0.5 – 1.5 และ 0.8 – 1.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดบั ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Cu ในใบมีค่าตํ่ากวา่ค่าท่ีสายใจ 

(2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 10 – 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) 

 

 

ภาพท่ี 14  ความสมัพันธ์ระหว่างแมงกานีสในดนิ กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ ท่ี

ความสงู 150 เซนตเิมตร หลงัจากตัดข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (บน) และ

แมงกานีสในใบกับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วน

ออกไป (ล่าง) 

21 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 36 มกราคม-มีนาคม 2562



10.64 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ภาพที่ 15, ตารางที่ 1 และ 

ตารางที่ 2) ช่วงความเข้มข้นที่เหมาะสมของ Cu ในดินมี

ค่าตำ่ากว่าค่าที่สายใจ (2554) จัดทำาไว้สำาหรับพันธุ์ RRIM 

600 และตำ่ากว่าค่าท่ีสถาบันวิจัยยาง (2551) กำาหนดไว้ 

คือ 0.5 – 1.5 และ 0.8 – 1.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตาม

ลำาดับ ช่วงความเข้มข้นที่เหมาะสมของ Cu ในใบมีค่าตำ่า

กว่าค่าที่สายใจ (2554) จัดทำาไว้สำาหรับพันธุ์ RRIM 600 

คอื 10 – 15 มลิลกิรมั/กิโลกรมั (ตารางท่ี 3 และ ตารางท่ี 4)

 สงักะส ี(Zn) กราฟความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรอบ

ลำาต้นเฉลี่ยกับ Zn ในดินและ Zn ในใบ หลังจากเลือกตัด

ข้อมูลท่ีมีค่าตำ่าและต่างจากกลุ่มออกไป พบว่า ความ

สัมพันธ์ระหว่างขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยกับความเข้มข้น

ของ Zn ในดินยังไม่เด่นชัด ขณะท่ีความสัมพันธ์ของ

ขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยกับความเข้มข้นของ Zn ในใบเด่น

ชัดกว่า และให้ค่าขนาดรอบลำาต้นสูงสุดที่ระดับ 26.84 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม แสดงให้เห็นว่า Zn ในดินถูกบดบัง

จากปัจจัยอื่นมากกว่าในใบ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์

ระหว่าง Zn ในดินและในใบพบว่า ความเข้มข้นของ Zn 

ในใบมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เมื่อความเข้มข้นในดินเพ่ิมขึ้น 

แต่ค่ายังไม่ครอบคลุมถึงระดับท่ีทำาให้ความเข้มข้นของ 
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 โบรอน (B) ผลการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์

ระหว่าง B ในใบกับ B ในดิน เมื่อสร้างกราฟการกระจาย
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มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนความเข้มข้นในใบคำานวณได้ค่า

  

X = 45.122/61.892 = 0.73 

 

X = 43.459/5.0158 = 8.66 

ภาพที ่15  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทองแดงในดิน (Avail. Cu) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และทองแดงในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.15 สังกะสี (Zn) กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบั Zn ในดินและ Zn ในใบ 

หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย

กบัความเขม้ขน้ของ Zn ในดินยงัไม่เด่นชดั ขณะท่ีความสมัพนัธ์ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบัความเขม้ขน้ของ 

Zn ในใบเด่นชดักวา่ และใหค่้าความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดท่ีระดบั 26.84 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แสดงใหเ้ห็นวา่ Zn ใน

ดินถูกบดบงัจากปัจจยัอ่ืนมากกวา่ในใบ เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่ง Zn ในดินและในใบพบวา่ ความเขม้ขน้ของ Zn 

ในใบมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เม่ือความเขม้ขน้ในดินเพิ่มข้ึน แต่ค่ายงัไม่ครอบคลุมถึงระดบัท่ีทาํใหค้วามเขม้ขน้ของ Zn ในใบ

เร่ิมลดลง จึงเป็นการยากท่ีจะประมาณชั้นระดบัความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Zn ในดิน     ส่วนค่า Zn ในใบเม่ือเลือกตดั

ค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาความเขม้ขน้ของ Zn ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด

จากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน ไดค่้าสูงสุดเท่ากบั 26.84 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จากนั้นจึงเลือกช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยู่

ในระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าในช่วง 18.5 – 35.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

และจดัชั้นระดบัตํ่าในช่วง 15.0 – 18.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และตํ่ามากเป็นนอ้ยกวา่  15.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ความเขม้ขน้

ของ Zn ในใบมีค่าไม่ครอบคลุมระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูงเป็น > 35.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ภาพท่ี 16, 

ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบมีค่าสูงกวา่ค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) แนะนาํไว ้ (0.4 – 0.6 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ในขณะท่ีค่า Zn ในใบมีช่วงค่าสูงกวา่ค่าเหมาะสมของลองกอง (จาํเป็น และคณะ, 2549) และทุเรียน (สุ

มิตรา และวิเชียร, 2546) ท่ีกาํหนดไวใ้นช่วง 18 – 20 และ 9.84 – 24.54 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3 และ

ตารางท่ี 4)  

 

 

 

  

X = 45.122/61.892 = 0.73 

 

X = 43.459/5.0158 = 8.66 

ภาพที ่15  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทองแดงในดิน (Avail. Cu) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และทองแดงในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม
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ในใบมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เม่ือความเขม้ขน้ในดินเพิ่มข้ึน แต่ค่ายงัไม่ครอบคลุมถึงระดบัท่ีทาํใหค้วามเขม้ขน้ของ Zn ในใบ

เร่ิมลดลง จึงเป็นการยากท่ีจะประมาณชั้นระดบัความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Zn ในดิน     ส่วนค่า Zn ในใบเม่ือเลือกตดั

ค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาความเขม้ขน้ของ Zn ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด

จากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน ไดค่้าสูงสุดเท่ากบั 26.84 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จากนั้นจึงเลือกช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยู่
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และจดัชั้นระดบัตํ่าในช่วง 15.0 – 18.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และตํ่ามากเป็นนอ้ยกวา่  15.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ความเขม้ขน้

ของ Zn ในใบมีค่าไม่ครอบคลุมระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูงเป็น > 35.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ภาพท่ี 16, 
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ตารางท่ี 4)  
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 2.15 สังกะสี (Zn) กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบั Zn ในดินและ Zn ในใบ 

หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย
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ตารางท่ี 4)  

 

 

 

  

X = 45.122/61.892 = 0.73 

 

X = 43.459/5.0158 = 8.66 

ภาพที ่15  ความสัมพนัธ์ระหวา่งทองแดงในดิน (Avail. Cu) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และทองแดงในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.15 สังกะสี (Zn) กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบั Zn ในดินและ Zn ในใบ 

หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป พบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย

กบัความเขม้ขน้ของ Zn ในดินยงัไม่เด่นชดั ขณะท่ีความสมัพนัธ์ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบัความเขม้ขน้ของ 

Zn ในใบเด่นชดักวา่ และใหค่้าความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดท่ีระดบั 26.84 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แสดงใหเ้ห็นวา่ Zn ใน

ดินถูกบดบงัจากปัจจยัอ่ืนมากกวา่ในใบ เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่ง Zn ในดินและในใบพบวา่ ความเขม้ขน้ของ Zn 

ในใบมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน เม่ือความเขม้ขน้ในดินเพิ่มข้ึน แต่ค่ายงัไม่ครอบคลุมถึงระดบัท่ีทาํใหค้วามเขม้ขน้ของ Zn ในใบ

เร่ิมลดลง จึงเป็นการยากท่ีจะประมาณชั้นระดบัความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมของ Zn ในดิน     ส่วนค่า Zn ในใบเม่ือเลือกตดั

ค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้คาํนวณหาความเขม้ขน้ของ Zn ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด

จากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน ไดค่้าสูงสุดเท่ากบั 26.84 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จากนั้นจึงเลือกช่วงความเขม้ขน้ท่ีอยู่

ในระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าท่ีเหมาะสม ไดค่้าในช่วง 18.5 – 35.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

และจดัชั้นระดบัตํ่าในช่วง 15.0 – 18.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และตํ่ามากเป็นนอ้ยกวา่  15.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ความเขม้ขน้

ของ Zn ในใบมีค่าไม่ครอบคลุมระดบัท่ีสูงมาก จึงจดัไดเ้ฉพาะชั้นระดบัสูงเป็น > 35.3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ภาพท่ี 16, 

ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบมีค่าสูงกวา่ค่าท่ีสถาบนัวิจยัยาง (2554) แนะนาํไว ้ (0.4 – 0.6 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ในขณะท่ีค่า Zn ในใบมีช่วงค่าสูงกวา่ค่าเหมาะสมของลองกอง (จาํเป็น และคณะ, 2549) และทุเรียน (สุ

มิตรา และวิเชียร, 2546) ท่ีกาํหนดไวใ้นช่วง 18 – 20 และ 9.84 – 24.54 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดบั (ตารางท่ี 3 และ

ตารางท่ี 4)  

 

 

 

ภาพท่ี 15  ความสมัพันธ์ระหว่างทองแดงในดนิ กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ ท่ีความสงู 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (ซ้าย) และทองแดง

ในใบกับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (ขวา) 
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สูงสุดเท่ากับ 6.07 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จึงกำาหนดช่วง

ความเข้มข้นที่เหมาะสมในใบในช่วง 3.4 - 8.8 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม และกำาหนดช่วงความเข้มข้นระดับตำ่าและตำ่า

มากในช่วง 2.3 – 3.3 และน้อยกว่า 2.3 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม ตามลำาดับ และกำาหนดช่วงความเข้มข้นระดับ

สูงและสูงมากในช่วง 8.9 – 9.9 และมากกว่า 9.9 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลำาดับ (ภาพที่ 17, ตารางที่ 1 และ

ตารางที่ 2) ช่วงความเข้มข้นเหมาะสมในดินท่ีได้มีค่าสูง

กว่าค่าที่สายใจ (2554) จัดทำาไว้สำาหรับพันธุ์ RRIM 600 

คือ 0.3 – 0.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในขณะที่ช่วงความเข้ม

ข้นเหมาะสมในใบที่ได้มีค่าตำ่ากว่าค่าที่สายใจ (2554) 

จัดทำาไว้สำาหรับพันธุ์ RRIM 600 ไว้มาก คือ 40 – 80 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4)

   โมลบิดนิมั (Mo) ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีมี

ค่า Mo ในใบในช่วง 0.15 – 2.89 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วน

ในดินไม่สามารถวิเคราะห์หาปริมาณ Mo ได้ และไม่พบ

ความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของต้นยางกับค่า Mo 

ในใบ ถึงแม้จะเลือกตัดข้อมูลท่ีมีค่าตำ่าและต่างจากกลุ่ม

ออกไปบ้างแล้วก็ตาม และข้อมูลบางช่วงขาดหายไปไม่

ต่อเน่ือง (ภาพที่ 18) จึงไม่สามารถจัดระดับชั้นของ Mo 

ได้ 

  สดัส่วนของโพแทสเซยีมต่อแมกนเีซยีม (K/Mg) ในการ

ศึกษาครั้งน้ีไม่พบว่า การเพ่ิมขึ้นของสัดส่วน K/Mg ใน

ดินมีผลต่อความเข้มข้นของ K และ Mg ในใบ ความ

สัมพันธ์ของสัดส่วน K/Mg ในดินและในใบกับขนาดรอบ

  

X = 14.744/33.724 = 0.44 X = 3.4406/0.1282 = 26.838 

 
 

ภาพที ่ 16  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสังกะสีในดิน (Avail. Zn) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) สังกะสีในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป (ขวา) และสังกะสีในใบกบัในดิน (ล่าง) 

 

 2.16 โบรอน (B) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง B ในใบกบั B ในดิน เม่ือสร้างกราฟการกระจาย

ระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบั Mn ในดินและ Mn ในใบ พบวา่หลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจาก

กลุ่มออกไปแลว้ เสน้โคง้ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบัความเขม้ขน้ของ B ในดินเด่นชดัข้ึน

บา้ง เม่ือคาํนวณหาความเขม้ขน้ของ B ในดินท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีได ้

ไดค่้าสูงสุดเท่ากบั 0.44 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เน่ืองจากเสน้โคง้ความสมัพนัธ์ท่ีไดมี้ค่าไม่ครอบคลุมถึงระดบัตํ่า จึงประเมิน

ระดบัเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็น < 0.95 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัชั้นระดบัสูงในดินเป็น 0.96 – 1.16 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สูงมากเป็น >1.16 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ส่วนความเขม้ขน้ในใบคาํนวณไดค่้าสูงสุดเท่ากบั 6.07 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จึงกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบ

ในช่วง 3.4 - 8.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ระดบัตํ่าและตํ่ามากในช่วง 2.3 – 3.3 และนอ้ยกวา่ 2.3 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดบั และกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ระดบัสูงและสูงมากในช่วง 8.9 – 9.9 และมากกวา่ 9.9 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดบั (ภาพท่ี 17, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้เหมาะสมในดินท่ีไดมี้ค่าสูงกวา่ค่าท่ี

สายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 0.3 – 0.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในขณะท่ีช่วงความเขม้ขน้เหมาะสมในใบ

  

X = 14.744/33.724 = 0.44 X = 3.4406/0.1282 = 26.838 

 
 

ภาพที ่ 16  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสังกะสีในดิน (Avail. Zn) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) สังกะสีในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป (ขวา) และสังกะสีในใบกบัในดิน (ล่าง) 

 

 2.16 โบรอน (B) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง B ในใบกบั B ในดิน เม่ือสร้างกราฟการกระจาย

ระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบั Mn ในดินและ Mn ในใบ พบวา่หลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจาก

กลุ่มออกไปแลว้ เสน้โคง้ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบัความเขม้ขน้ของ B ในดินเด่นชดัข้ึน

บา้ง เม่ือคาํนวณหาความเขม้ขน้ของ B ในดินท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีได ้

ไดค่้าสูงสุดเท่ากบั 0.44 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เน่ืองจากเสน้โคง้ความสมัพนัธ์ท่ีไดมี้ค่าไม่ครอบคลุมถึงระดบัตํ่า จึงประเมิน

ระดบัเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็น < 0.95 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัชั้นระดบัสูงในดินเป็น 0.96 – 1.16 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สูงมากเป็น >1.16 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ส่วนความเขม้ขน้ในใบคาํนวณไดค่้าสูงสุดเท่ากบั 6.07 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จึงกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบ

ในช่วง 3.4 - 8.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ระดบัตํ่าและตํ่ามากในช่วง 2.3 – 3.3 และนอ้ยกวา่ 2.3 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดบั และกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ระดบัสูงและสูงมากในช่วง 8.9 – 9.9 และมากกวา่ 9.9 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดบั (ภาพท่ี 17, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้เหมาะสมในดินท่ีไดมี้ค่าสูงกวา่ค่าท่ี

สายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 0.3 – 0.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในขณะท่ีช่วงความเขม้ขน้เหมาะสมในใบ

  

X = 14.744/33.724 = 0.44 X = 3.4406/0.1282 = 26.838 

 
 

ภาพที ่ 16  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสังกะสีในดิน (Avail. Zn) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) สังกะสีในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป (ขวา) และสังกะสีในใบกบัในดิน (ล่าง) 

 

 2.16 โบรอน (B) ผลการศึกษาไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่ง B ในใบกบั B ในดิน เม่ือสร้างกราฟการกระจาย

ระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบั Mn ในดินและ Mn ในใบ พบวา่หลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจาก

กลุ่มออกไปแลว้ เสน้โคง้ความสมัพนัธ์ระหวา่งความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียกบัความเขม้ขน้ของ B ในดินเด่นชดัข้ึน

บา้ง เม่ือคาํนวณหาความเขม้ขน้ของ B ในดินท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีได ้

ไดค่้าสูงสุดเท่ากบั 0.44 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เน่ืองจากเสน้โคง้ความสมัพนัธ์ท่ีไดมี้ค่าไม่ครอบคลุมถึงระดบัตํ่า จึงประเมิน

ระดบัเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็น < 0.95 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และจดัชั้นระดบัสูงในดินเป็น 0.96 – 1.16 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สูงมากเป็น >1.16 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ส่วนความเขม้ขน้ในใบคาํนวณไดค่้าสูงสุดเท่ากบั 6.07 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จึงกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ท่ีเหมาะสมในใบ

ในช่วง 3.4 - 8.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ระดบัตํ่าและตํ่ามากในช่วง 2.3 – 3.3 และนอ้ยกวา่ 2.3 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดบั และกาํหนดช่วงความเขม้ขน้ระดบัสูงและสูงมากในช่วง 8.9 – 9.9 และมากกวา่ 9.9 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาํดบั (ภาพท่ี 17, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2) ช่วงความเขม้ขน้เหมาะสมในดินท่ีไดมี้ค่าสูงกวา่ค่าท่ี

สายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 0.3 – 0.7 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในขณะท่ีช่วงความเขม้ขน้เหมาะสมในใบ

  

X = 14.744/33.724 = 0.44 X = 3.4406/0.1282 = 26.838 

 
 

ภาพที ่ 16  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสังกะสีในดิน (Avail. Zn) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) สังกะสีในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป (ขวา) และสังกะสีในใบกบัในดิน (ล่าง) 
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ภาพท่ี 16  ความสมัพันธ์ระหว่างสงักะสใีนดนิ กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ ท่ี

ความสงู 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (บน) 

สงักะสใีนใบกบัขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออก

ไป (กลาง) และสงักะสใีนดนิกับในใบ (ล่าง)

ท่ีไดมี้ค่าตํ่ากวา่ค่าท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 ไวม้าก คือ 40 – 80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางท่ี 3 และ

ตารางท่ี 4) 

  

X = 15.373/34.586 = 0.444 

 

X = 7.6684/1.2634 = 6.07 

ภาพที ่17  ความสัมพนัธ์ระหวา่งโบรอนในดิน (Extract. B) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และโบรอนในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป (ขวา)   

 

2.17 โมลบิดินัม (Mo) ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีค่า Mo ในใบในช่วง 0.15 – 2.89 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วน

ในดินไม่สามารถวิเคราะห์หาปริมาณ Mo ได ้ และไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่งการเติบโตของตน้ยางกบัค่า Mo ในใบ 

ถึงแมจ้ะเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปบา้งแลว้กต็าม และขอ้มูลบางช่วงขาดหายไปไม่ต่อเน่ือง (ภาพท่ี 

18) จึงไม่สามารถจดัระดบัชั้นของ Mo ได ้ 

 

ภาพที ่18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งโมลิบดินัม่ (Mo) ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจาก

ตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป   
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ภาพที ่18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งโมลิบดินัม่ (Mo) ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจาก

ตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป   

 2.18 สัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียม (K/Mg) ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบวา่การเพิ่มข้ึนของสดัส่วน K/Mg ใน

ดินมีผลต่อความเขม้ขน้ของ K และ Mg ในใบ ความสมัพนัธ์ของสดัส่วน K/Mg ในดินและในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํ

ท่ีไดมี้ค่าตํ่ากวา่ค่าท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 ไวม้าก คือ 40 – 80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางท่ี 3 และ

ตารางท่ี 4) 

  

X = 15.373/34.586 = 0.444 

 

X = 7.6684/1.2634 = 6.07 

ภาพที ่17  ความสัมพนัธ์ระหวา่งโบรอนในดิน (Extract. B) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และโบรอนในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป (ขวา)   

 

2.17 โมลบิดินัม (Mo) ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีค่า Mo ในใบในช่วง 0.15 – 2.89 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วน

ในดินไม่สามารถวิเคราะห์หาปริมาณ Mo ได ้ และไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่งการเติบโตของตน้ยางกบัค่า Mo ในใบ 

ถึงแมจ้ะเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปบา้งแลว้กต็าม และขอ้มูลบางช่วงขาดหายไปไม่ต่อเน่ือง (ภาพท่ี 

18) จึงไม่สามารถจดัระดบัชั้นของ Mo ได ้ 

 

ภาพที ่18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งโมลิบดินัม่ (Mo) ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจาก

ตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป   

 2.18 สัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียม (K/Mg) ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบวา่การเพิ่มข้ึนของสดัส่วน K/Mg ใน

ดินมีผลต่อความเขม้ขน้ของ K และ Mg ในใบ ความสมัพนัธ์ของสดัส่วน K/Mg ในดินและในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํ

ภาพท่ี 17  ความสมัพันธ์ระหว่างโบรอนในดนิ กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ ที่

ความสงู 150 เซนตเิมตร หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (บน) และ

โบรอนในใบกับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออก

ไป (ล่าง)  
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ลำาต้นเฉล่ีย หลังจากเลือกตัดข้อมูลท่ีมีค่าตำ่าและต่าง

จากกลุ่มออกไปแล้ว ความสัมพันธ์เด่นชัดขึ้น จึงคำานวณ

หาค่า K/Mg ที่ทำาให้ได้ขนาดรอบลำาต้นสูงสุดจากสมการ

พหุนามกำาลังสองท่ีสร้างขึ้น ได้ค่า K/Mg สูงสุดในดิน

เท่ากับ 2.54 และในใบเท่ากับ 6.07 ดังน้ัน จึงเลือกช่วง

สัดส่วน K/Mg ที่เหมาะสมท่ีทำาให้ขนาดรอบลำาต้นอยู่ใน

ระดับร้อยละ 90 ของขนาดรอบลำาต้นสูงสุด ได้ค่าในดิน

ช่วง 0.64 – 4.45 เนื่องจากสัดส่วนของ K/Mg ในดินมีค่า

ไม่ครอบคลุมถึงช่วงระดับตำ่ามาก ทำาให้ไม่สามารถจัด

ระดับชั้นได้อย่างสมบูรณ์ จึงกำาหนดค่า K/Mg ในดินท่ี

ทำาให้ขนาดรอบลำาต้นอยู่ในระดับร้อยละ 80 ของขนาด

รอบลำาต้นสูงสุดเป็นชั้นระดับตำ่าเป็น น้อยกว่า 0.64  และ

จัดชั้นระดับสูงและสูงมากเป็น 4.46 – 5.24 และ 

มากกว่า 5.24 ตามลำาดับ ส่วนในใบ เนื่องจากค่าสัดส่วน

ของ K/Mg มีค่าไม่ครอบคลุมช่วงระดับตำ่า จึงจัดชั้นระดับ

ที่ทำาให้ขนาดรอบลำาต้นอยู่ในระดับร้อยละ 90 ของขนาด

รอบลำาต้นสูงสุดเป็นระดับท่ีเหมาะสม ได้ค่าน้อยกว่า 

8.91 และจัดชั้นระดับสูงและสูงมากเป็น 8.91 – 11.73 

และ มากกว่า 11.73 ตามลำาดับ (ภาพที่ 19, ตารางที่ 1 

และ ตารางท่ี 2)  ค่าสัดส่วนของ K/Mg ในดินท่ีได้จาก

การศึกษาในครั้งนี้ มีช่วงค่าตำ่ากว่าค่าที่สายใจ (2554) 

ประเมินจากวิธีเส้นขอบเขตในยางพันธุ์ RRIM 600 คือ 

2.0 – 6.0 ในขณะที่ค่าสัดส่วนของ K/Mg ในใบ มีช่วงค่า

สูงกว่าค่าที่สายใจ (2554) ประเมินไว้ คือ 3.0 - 4.2 

(ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4) 

   สดัส่วนของโพแทสเซยีมต่อแคลเซยีม (K/Ca) ในการ

ศึกษาครั้งนี้ไม่พบว่า การเพิ่มขึ้นของสัดส่วน K/Ca ในดิน

มีผลต่อความเข้มข้นของ K และ Ca ในใบ ความสัมพันธ์

ของสัดส่วน K/Ca ในดินกับขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยหลัง

จากเลือกตัดข้อมูลที่มีค่าตำ่าและต่างจากกลุ่มออกไป

บ้าง เส้นโค้งที่ได้ไม่ครอบคลุมระดับเหมาะสมจึงไม่

สามารถจัดระดับได้ และเส้นโค้งการตอบสนองของ

ขนาดรอบลำาต้นมีแนวโน้มลดลงเมื่อสัดส่วนของ K/Ca 

ในดินเพิ่มขึ้น  ดังนั้น การเพิ่มปุ๋ย K โดยละเลยปุ๋ย Ca  ใน

ดินที่มี Ca ตำ่า อาจมีผลกระทบต่อการเติบโตของต้นยาง 

สัดส่วนของ K/Ca ในใบกับขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ย หลัง

จากเลือกตัดข้อมูลที่มีค่าตำ่าและต่างจากกลุ่มออกไป

แล้ว พบว่า ความสัมพันธ์เด่นชัดขึ้น จึงคำานวณหาค่า 

K/Mg ท่ีทำาให้ได้ขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยสูงสุดจากสมการ

พหุนามกำาลังสองท่ีสร้างขึ้น ได้ค่า K/Ca สูงสุดในใบ

เท่ากับ 1.067 ดังน้ัน จึงเลือกช่วงสัดส่วน K/Ca ในใบที่

ท่ีไดมี้ค่าตํ่ากวา่ค่าท่ีสายใจ (2554) จดัทาํไวส้าํหรับพนัธ์ุ RRIM 600 ไวม้าก คือ 40 – 80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางท่ี 3 และ

ตารางท่ี 4) 

  

X = 15.373/34.586 = 0.444 

 

X = 7.6684/1.2634 = 6.07 

ภาพที ่17  ความสัมพนัธ์ระหวา่งโบรอนในดิน (Extract. B) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และโบรอนในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่ม

บางส่วนออกไป (ขวา)   

 

2.17 โมลบิดินัม (Mo) ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีค่า Mo ในใบในช่วง 0.15 – 2.89 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วน

ในดินไม่สามารถวิเคราะห์หาปริมาณ Mo ได ้ และไม่พบความสมัพนัธ์ระหวา่งการเติบโตของตน้ยางกบัค่า Mo ในใบ 

ถึงแมจ้ะเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปบา้งแลว้กต็าม และขอ้มูลบางช่วงขาดหายไปไม่ต่อเน่ือง (ภาพท่ี 

18) จึงไม่สามารถจดัระดบัชั้นของ Mo ได ้ 

 

ภาพที ่18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งโมลิบดินัม่ (Mo) ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ีความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจาก

ตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป   

 2.18 สัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียม (K/Mg) ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบวา่การเพิ่มข้ึนของสดัส่วน K/Mg ใน

ดินมีผลต่อความเขม้ขน้ของ K และ Mg ในใบ ความสมัพนัธ์ของสดัส่วน K/Mg ในดินและในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํ

ภาพท่ี 18  ความสมัพันธ์ระหว่างโมลบิดนิมั ในใบกับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ 

ท่ีความสงู 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป  

ตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปแลว้ ความสมัพนัธ์เด่นชดัข้ึน จึงคาํนวณหาค่า K/Mg ท่ีทาํ

ใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงเฉล่ียลาํตน้สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน ไดค่้า K/Mg สูงสุดในดินเท่ากบั 2.54 และ

ในใบเท่ากบั 6.07 ดงันั้นจึงเลือกช่วงสดัส่วน K/Mg ท่ีเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของ

ความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด ไดค่้าในดินช่วง 0.64 – 4.45 เน่ืองจากสดัส่วนของ K/Mg ในดินมีค่าไม่ครอบคลุมถึงช่วง

ระดบัตํ่ามาก ทาํใหไ้ม่สามารถจดัระดบัชั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ จึงกาํหนดค่า K/Mg ในดินท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยู่

ในระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าเป็น นอ้ยกวา่ 0.64  และจดัชั้นระดบัสูงและสูงมาก

เป็น 4.46 – 5.24 และ มากกวา่ 5.24 ตามลาํดบั ส่วนในใบ เน่ืองจากค่าสดัส่วนของ K/Mg มีค่าไม่ครอบคลุมช่วงระดบัตํ่า  จึง

จดัชั้นระดบัท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นระดบัท่ี

เหมาะสม ไดค่้า นอ้ยกวา่ 8.91 และจดัชั้นระดบัสูงและสูงมากเป็น 8.91 – 11.73 และ มากกวา่ 11.73 ตามลาํดบั (ภาพท่ี 19, 

ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2)  ค่าสดัส่วนของ K/Mg ในดินท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี มีช่วงค่าตํ่ากวา่ค่าท่ีสายใจ (2554) ประเมิน

จากวิธีเสน้ขอบเขตในยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 2.0 – 6.0 ในขณะท่ีค่าสดัส่วนของ K/Mg ในใบ มีช่วงค่าสูงกวา่ค่าท่ีสายใจ 

(2554) ประเมินไว ้คือ 3.0 - 4.2 และสูงกวา่ค่าท่ีจาํเป็น และคณะ (2549) กาํหนดไวส้าํหรับลองกองดว้ยวิธีเสน้ขอบเขต คือ 6.6 

– 8.4 (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) แสดงใหเ้ห็นวา่ยางตอ้งการ K มากกวา่ Mg ในสดัส่วนท่ีสูงมากกวา่ลองกอง  

  

X = 6.564/2.581 = 2.54 X = 0.4044/0.1934 = 6.07 

ภาพที ่19  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียมในดิน (K/Mg) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ี

ความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และ K/Mg ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.19 สัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแคลเซียม (K/Ca) ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบวา่การเพิ่มข้ึนของสดัส่วน K/Ca ใน

ดินมีผลต่อความเขม้ขน้ของ K และ Ca ในใบ ความสมัพนัธ์ของสดัส่วน K/Ca ในดินกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย

หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปบา้ง เสน้โคง้ท่ีไดไ้ม่ครอบคลุมระดบัเหมาะสมจึงไม่สามารถจดั

ระดบัได ้ และเสน้โคง้การตอบสนองของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้มีแนวโนม้ลดลงเม่ือสดัส่วนของ K/Ca ในดินเพิ่มข้ึน  

ดงันั้นการเพิ่มปุ๋ย K โดยละเลยปุ๋ย Ca  ในดินท่ีมี Ca ตํ่า อาจมีผลกระทบต่อการเติบโตของตน้ยาง สดัส่วนของ K/Ca ในใบ

กบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปแลว้ พบวา่ความสมัพนัธ์

ตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปแลว้ ความสมัพนัธ์เด่นชดัข้ึน จึงคาํนวณหาค่า K/Mg ท่ีทาํ

ใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงเฉล่ียลาํตน้สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน ไดค่้า K/Mg สูงสุดในดินเท่ากบั 2.54 และ

ในใบเท่ากบั 6.07 ดงันั้นจึงเลือกช่วงสดัส่วน K/Mg ท่ีเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของ

ความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด ไดค่้าในดินช่วง 0.64 – 4.45 เน่ืองจากสดัส่วนของ K/Mg ในดินมีค่าไม่ครอบคลุมถึงช่วง

ระดบัตํ่ามาก ทาํใหไ้ม่สามารถจดัระดบัชั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ จึงกาํหนดค่า K/Mg ในดินท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยู่

ในระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าเป็น นอ้ยกวา่ 0.64  และจดัชั้นระดบัสูงและสูงมาก

เป็น 4.46 – 5.24 และ มากกวา่ 5.24 ตามลาํดบั ส่วนในใบ เน่ืองจากค่าสดัส่วนของ K/Mg มีค่าไม่ครอบคลุมช่วงระดบัตํ่า  จึง

จดัชั้นระดบัท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นระดบัท่ี

เหมาะสม ไดค่้า นอ้ยกวา่ 8.91 และจดัชั้นระดบัสูงและสูงมากเป็น 8.91 – 11.73 และ มากกวา่ 11.73 ตามลาํดบั (ภาพท่ี 19, 

ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2)  ค่าสดัส่วนของ K/Mg ในดินท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี มีช่วงค่าตํ่ากวา่ค่าท่ีสายใจ (2554) ประเมิน

จากวิธีเสน้ขอบเขตในยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 2.0 – 6.0 ในขณะท่ีค่าสดัส่วนของ K/Mg ในใบ มีช่วงค่าสูงกวา่ค่าท่ีสายใจ 

(2554) ประเมินไว ้คือ 3.0 - 4.2 และสูงกวา่ค่าท่ีจาํเป็น และคณะ (2549) กาํหนดไวส้าํหรับลองกองดว้ยวิธีเสน้ขอบเขต คือ 6.6 

– 8.4 (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) แสดงใหเ้ห็นวา่ยางตอ้งการ K มากกวา่ Mg ในสดัส่วนท่ีสูงมากกวา่ลองกอง  

  

X = 6.564/2.581 = 2.54 X = 0.4044/0.1934 = 6.07 

ภาพที ่19  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียมในดิน (K/Mg) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ี

ความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และ K/Mg ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.19 สัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแคลเซียม (K/Ca) ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบวา่การเพิ่มข้ึนของสดัส่วน K/Ca ใน

ดินมีผลต่อความเขม้ขน้ของ K และ Ca ในใบ ความสมัพนัธ์ของสดัส่วน K/Ca ในดินกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย

หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปบา้ง เสน้โคง้ท่ีไดไ้ม่ครอบคลุมระดบัเหมาะสมจึงไม่สามารถจดั

ระดบัได ้ และเสน้โคง้การตอบสนองของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้มีแนวโนม้ลดลงเม่ือสดัส่วนของ K/Ca ในดินเพิ่มข้ึน  

ดงันั้นการเพิ่มปุ๋ย K โดยละเลยปุ๋ย Ca  ในดินท่ีมี Ca ตํ่า อาจมีผลกระทบต่อการเติบโตของตน้ยาง สดัส่วนของ K/Ca ในใบ

กบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปแลว้ พบวา่ความสมัพนัธ์

ตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปแลว้ ความสมัพนัธ์เด่นชดัข้ึน จึงคาํนวณหาค่า K/Mg ท่ีทาํ

ใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงเฉล่ียลาํตน้สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน ไดค่้า K/Mg สูงสุดในดินเท่ากบั 2.54 และ

ในใบเท่ากบั 6.07 ดงันั้นจึงเลือกช่วงสดัส่วน K/Mg ท่ีเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของ

ความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด ไดค่้าในดินช่วง 0.64 – 4.45 เน่ืองจากสดัส่วนของ K/Mg ในดินมีค่าไม่ครอบคลุมถึงช่วง

ระดบัตํ่ามาก ทาํใหไ้ม่สามารถจดัระดบัชั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ จึงกาํหนดค่า K/Mg ในดินท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยู่

ในระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าเป็น นอ้ยกวา่ 0.64  และจดัชั้นระดบัสูงและสูงมาก

เป็น 4.46 – 5.24 และ มากกวา่ 5.24 ตามลาํดบั ส่วนในใบ เน่ืองจากค่าสดัส่วนของ K/Mg มีค่าไม่ครอบคลุมช่วงระดบัตํ่า  จึง

จดัชั้นระดบัท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นระดบัท่ี

เหมาะสม ไดค่้า นอ้ยกวา่ 8.91 และจดัชั้นระดบัสูงและสูงมากเป็น 8.91 – 11.73 และ มากกวา่ 11.73 ตามลาํดบั (ภาพท่ี 19, 

ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2)  ค่าสดัส่วนของ K/Mg ในดินท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี มีช่วงค่าตํ่ากวา่ค่าท่ีสายใจ (2554) ประเมิน

จากวิธีเสน้ขอบเขตในยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 2.0 – 6.0 ในขณะท่ีค่าสดัส่วนของ K/Mg ในใบ มีช่วงค่าสูงกวา่ค่าท่ีสายใจ 

(2554) ประเมินไว ้คือ 3.0 - 4.2 และสูงกวา่ค่าท่ีจาํเป็น และคณะ (2549) กาํหนดไวส้าํหรับลองกองดว้ยวิธีเสน้ขอบเขต คือ 6.6 

– 8.4 (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) แสดงใหเ้ห็นวา่ยางตอ้งการ K มากกวา่ Mg ในสดัส่วนท่ีสูงมากกวา่ลองกอง  

  

X = 6.564/2.581 = 2.54 X = 0.4044/0.1934 = 6.07 

ภาพที ่19  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียมในดิน (K/Mg) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ี

ความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และ K/Mg ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.19 สัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแคลเซียม (K/Ca) ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบวา่การเพิ่มข้ึนของสดัส่วน K/Ca ใน

ดินมีผลต่อความเขม้ขน้ของ K และ Ca ในใบ ความสมัพนัธ์ของสดัส่วน K/Ca ในดินกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย

หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปบา้ง เสน้โคง้ท่ีไดไ้ม่ครอบคลุมระดบัเหมาะสมจึงไม่สามารถจดั

ระดบัได ้ และเสน้โคง้การตอบสนองของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้มีแนวโนม้ลดลงเม่ือสดัส่วนของ K/Ca ในดินเพิ่มข้ึน  

ดงันั้นการเพิ่มปุ๋ย K โดยละเลยปุ๋ย Ca  ในดินท่ีมี Ca ตํ่า อาจมีผลกระทบต่อการเติบโตของตน้ยาง สดัส่วนของ K/Ca ในใบ

กบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปแลว้ พบวา่ความสมัพนัธ์

ตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปแลว้ ความสมัพนัธ์เด่นชดัข้ึน จึงคาํนวณหาค่า K/Mg ท่ีทาํ

ใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงเฉล่ียลาํตน้สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน ไดค่้า K/Mg สูงสุดในดินเท่ากบั 2.54 และ

ในใบเท่ากบั 6.07 ดงันั้นจึงเลือกช่วงสดัส่วน K/Mg ท่ีเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของ

ความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด ไดค่้าในดินช่วง 0.64 – 4.45 เน่ืองจากสดัส่วนของ K/Mg ในดินมีค่าไม่ครอบคลุมถึงช่วง

ระดบัตํ่ามาก ทาํใหไ้ม่สามารถจดัระดบัชั้นไดอ้ยา่งสมบูรณ์ จึงกาํหนดค่า K/Mg ในดินท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยู่

ในระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าเป็น นอ้ยกวา่ 0.64  และจดัชั้นระดบัสูงและสูงมาก

เป็น 4.46 – 5.24 และ มากกวา่ 5.24 ตามลาํดบั ส่วนในใบ เน่ืองจากค่าสดัส่วนของ K/Mg มีค่าไม่ครอบคลุมช่วงระดบัตํ่า  จึง

จดัชั้นระดบัท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นระดบัท่ี

เหมาะสม ไดค่้า นอ้ยกวา่ 8.91 และจดัชั้นระดบัสูงและสูงมากเป็น 8.91 – 11.73 และ มากกวา่ 11.73 ตามลาํดบั (ภาพท่ี 19, 

ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2)  ค่าสดัส่วนของ K/Mg ในดินท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี มีช่วงค่าตํ่ากวา่ค่าท่ีสายใจ (2554) ประเมิน

จากวิธีเสน้ขอบเขตในยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 2.0 – 6.0 ในขณะท่ีค่าสดัส่วนของ K/Mg ในใบ มีช่วงค่าสูงกวา่ค่าท่ีสายใจ 

(2554) ประเมินไว ้คือ 3.0 - 4.2 และสูงกวา่ค่าท่ีจาํเป็น และคณะ (2549) กาํหนดไวส้าํหรับลองกองดว้ยวิธีเสน้ขอบเขต คือ 6.6 

– 8.4 (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) แสดงใหเ้ห็นวา่ยางตอ้งการ K มากกวา่ Mg ในสดัส่วนท่ีสูงมากกวา่ลองกอง  

  

X = 6.564/2.581 = 2.54 X = 0.4044/0.1934 = 6.07 

ภาพที ่19  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแมกนีเซียมในดิน (K/Mg) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ี

ความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และ K/Mg ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.19 สัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแคลเซียม (K/Ca) ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบวา่การเพิ่มข้ึนของสดัส่วน K/Ca ใน

ดินมีผลต่อความเขม้ขน้ของ K และ Ca ในใบ ความสมัพนัธ์ของสดัส่วน K/Ca ในดินกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย

หลงัจากเลือกตดัค่าขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปบา้ง เสน้โคง้ท่ีไดไ้ม่ครอบคลุมระดบัเหมาะสมจึงไม่สามารถจดั

ระดบัได ้ และเสน้โคง้การตอบสนองของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้มีแนวโนม้ลดลงเม่ือสดัส่วนของ K/Ca ในดินเพิ่มข้ึน  

ดงันั้นการเพิ่มปุ๋ย K โดยละเลยปุ๋ย Ca  ในดินท่ีมี Ca ตํ่า อาจมีผลกระทบต่อการเติบโตของตน้ยาง สดัส่วนของ K/Ca ในใบ

กบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไปแลว้ พบวา่ความสมัพนัธ์

ภาพท่ี 19  ความสมัพันธ์ระหว่างสดัส่วนของโพแทสเซยีมต่อแมกนเีซยีมในดนิ กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ ท่ีความสงู 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บาง

ส่วนออกไป (ซ้าย) และสดัส่วนของโพแทสเซยีมต่อแมกนเีซยีมในใบกับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (ขวา) 
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เหมาะสมที่ทำาให้ขนาดรอบลำาต้นอยู่ในระดับร้อยละ 90 

ของขนาดรอบลำาต้นสูงสุด ได้ค่าในช่วง 0.423 – 1.712 

และกำาหนดสัดส่วนของ K/Ca ท่ีทำาให้ขนาดรอบลำาต้น

อยู่ในระดับร้อยละ 80 ของขนาดรอบลำาต้นสูงสุดเป็นชั้น

ระดับตำ่าและระดับสูง ได้ค่าในช่วง 0.155 – 0.422 และ 

1.713 – 1.980 ตามลำาดับ  และจัดชั้นระดับตำ่ามากและ

สูงมากเป็น น้อยกว่า 0.155 และ มากกว่า 1.980 

ตามลำาดับ (ภาพที่ 20, ตารางที่ 1 และ ตารางท่ี 2)  

ค่าสัดส่วนของ K/Ca ในใบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ มี

ช่วงค่ากว้างกว่าค่าท่ีสายใจ (2554) ประเมินจากวิธีเส้น

ขอบเขตในยางพันธ์ุ RRIM 600 คือ 0.8 – 1.4 (ตารางที ่4) 

   สดัส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซยีม (Mg/Ca) ในการ

ศึกษาครั้งนี้พบว่า ค่าสัดส่วนของ Mg/Ca มีความ

สัมพันธ์กับขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ยมากกว่าค่าสัดส่วนของ 

Ca/Mg อีกทั้งค่าสัดส่วนของ Ca/Mg มีจำานวนข้อมูลท่ี

ครอบคลุมระดับที่เหมาะสมน้อย ในการศึกษาครั้งน้ีไม่

พบว่า การเพ่ิมขึ้นของสัดส่วน Mg/Ca ในดินมีผลต่อ

ความเข้มข้นของ Mg ในใบ แต่พบว่า มีผลต่อความเข้ม

ข้นของ Ca ในใบ โดยเมื่อสัดส่วนของ Mg/Ca เพ่ิมขึ้น 

ยางมีการดูดใช้ Ca ได้น้อยลง (ภาพที่ 21 ล่างขวา) ดังนั้น 

หากมีการเพิ่มปุ๋ย Mg อย่างเดียวโดยไม่เพิ่มปุ๋ย Ca ด้วย 

จะย่ิงทำาให้ยางดูดใช้ Ca ได้น้อยลง ย่ิงหากในดินนั้นมี 

Ca น้อยอยู่แล้วจะย่ิงส่งเสริมให้เกิดการขาดแคลน Ca 

มากข้ึน ความสัมพันธ์ของสัดส่วน Mg/Ca ในดินและใน

ใบกับขนาดรอบลำาต้นเฉลี่ย หลังจากเลือกตัดข้อมูลที่มี

ค ่าตำ่าและต่างจากกลุ ่มออกไปแล้วพบว่า ต ้นยาง

ตอบสนองต่อค่าสัดส่วนของ Mg/Ca ในใบท่ีเพ่ิมข้ึน

มากกว่านี้ได้อีก จึงไม่สามารถจัดระดับที่เหมาะสมในใบ

ได้ สัดส่วนของ Mg/Ca ในดินเมื่อคำานวณหาค่า Mg/Ca 

ที่ทำาให ้ได ้ขนาดรอบลำาต ้นเฉลี่ยสูงสุดจากสมการ

พหุนามกำาลังสองท่ีสร้างข้ึน ได้ค่า Mg/Ca สูงสุดในดิน

เท่ากับ 0.34 ดังนั้นจึงเลือกช่วงค่า Mg/Ca ในดินที่ทำาให้

ขนาดรอบลำาต้นยู่ในระดับร้อยละ 90 ของขนาดรอบ

ลำาต้นสูงสุดเป็นค่าเหมาะสม ได้ค่าในช่วง 0.152 – 0.522 

และกำาหนดสัดส่วนของ Mg/Ca ที่ทำาให้ขนาดรอบลำาต้น

อยู่ในระดับร้อยละ 80 ของขนาดรอบลำาต้นสูงสุดเป็นชั้น

ระดับตำ่าและระดับสูง ได้ค่าในช่วง 0.076 – 0.151 และ 

0.523 – 0.598 ตามลำาดับ  และจัดชั้นระดับตำ่ามากและ

สูงมากเป็น น้อยกว่า 0.076 และ มากกว่า 0.598 ตาม

ลำาดับ (ภาพที่ 21, ตารางท่ี 2)  สัดส่วนของ Mg/Ca 

ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่าตำ่ากว่าค่าที่ สายใจ (2554) 

ประเมินจากวิธีเส้นขอบเขตในยางพันธุ์ RRIM 600 คือ 

0.2 – 0.6 (ตารางที่ 3)

สรุปผลการศึกษา
 จากผลการสำารวจธาตุอาหารในแปลงปลูกยาง

พันธุ์ RRIT 251 ระยะก่อนเปิดกรีดของเกษตรกรในพื้นที่

ภาคใต้ จำานวน 110 แปลง เมื่อนำาผลการสำารวจมา

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเติบโต (ขนาด

รอบลำาต้นท่ีความสูง 150 เซนติเมตร จากพ้ืนดิน) กับ

ความเข้มข้นของธาตุอาหารในดินหรือใบ โดยใช้สมการ

พหุนามกำาลังสองเป็นแบบจำาลอง พบว่า ดินที่เหมาะสม

เด่นชดัข้ึน จึงคาํนวณหาค่า K/Mg ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงเฉล่ียลาํตน้สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน 

ไดค่้า K/Ca สูงสุดในใบเท่ากบั 1.067 ดงันั้นจึงเลือกช่วงสดัส่วน K/Ca ในใบท่ีเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้

อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด ไดค่้าในช่วง 0.423 – 1.712 และกาํหนดสดัส่วนของ K/Ca ท่ี

ทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง 

ไดค่้าในช่วง 0.155 – 0.422 และ 1.713 – 1.980 ตามลาํดบั  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากและสูงมากเป็น นอ้ยกวา่ 0.155 และ 

มากกวา่ 1.980 ตามลาํดบั (ภาพท่ี 20, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2)  ค่าสดัส่วนของ K/Ca ในใบท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี มี

ช่วงค่ากวา้งกวา่ค่าท่ีสายใจ (2554) ประเมินจากวิธีเสน้ขอบเขตในยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 0.8 – 1.4 ในขณะท่ีจาํเป็น และ

คณะ (2549) ไดค่้าของ K/Ca โดยวิธีเสน้ขอบเขตท่ีเหมาะสมในใบสาํหรับการเติบโตของลองกองอยูใ่นช่วง 1.4 – 18 สูง

กวา่ค่าท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) แสดงใหเ้ห็นวา่หากในดินมีความเขม้ขน้ของ K อยูเ่ท่ากนั 

ตอ้งเพิ่มปุ๋ย Ca ใหย้างก่อนเปิดกรีดมากกวา่ลองกอง เพือ่ใหส้ดัส่วนของ K ต่อ Ca มีค ํ่าต ํ่ากวา่ลองกอง หรือหากในดินมี Ca 

อยูอ่ยา่งเพยีงพอ ตอ้งเพิ่มปุ๋ย K ใหก้บัลองกองมากกวา่ยางก่อนเปิดกรีด 

  

 X = 21.949/20.562 = 1.067 

ภาพที่ 20  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแคลเซียมในดิน (K/Ca) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ี

ความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และ K/Ca ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.20 สัดส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซียม (Mg/Ca) ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ค่าสดัส่วนของ Mg/Ca มี

ความสมัพนัธ์กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ียมากกวา่ค่าสดัส่วนของ Ca/Mg อีกทั้งค่าสดัส่วนของ Ca/Mg มีจาํนวน

ขอ้มูลท่ีครอบคลุมระดบัท่ีเหมาะสมนอ้ย ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบวา่การเพิ่มข้ึนของสดัส่วน Mg/Ca ในดินมีผลต่อความ

เขม้ขน้ของ Mg ในใบ แต่พบวา่มีผลต่อความเขม้ขน้ของ Ca ในใบ โดยเม่ือสดัส่วนของ Mg/Ca เพิ่มข้ึน ยางมีการดูดใช ้Ca 

ไดน้อ้ยลง (ภาพท่ี 21 ล่างขวา) ดงันั้นหากมีการเพิ่มปุ๋ย Mg อยา่งเดียวโดยไม่เพิ่มปุ๋ย Ca ดว้ย จะยิง่ทาํใหย้างดูดใช ้ Ca ได้

นอ้ยลง ยิง่หากในดินนั้นมี Ca นอ้ยอยูแ่ลว้จะยิง่ส่งเสริมใหเ้กิดการขาดแคลน Ca มากข้ึน ความสมัพนัธ์ของสดัส่วน Mg/Ca 

ในดินและในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้พบวา่ตน้

ยางตอบสนองต่อค่าสดัส่วนของ Mg/Ca ในใบท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่น้ีไดอี้ก จึงไม่สามารถจดัระดบัท่ีเหมาะสมในใบได ้สดัส่วน

เด่นชดัข้ึน จึงคาํนวณหาค่า K/Mg ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงเฉล่ียลาํตน้สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน 

ไดค่้า K/Ca สูงสุดในใบเท่ากบั 1.067 ดงันั้นจึงเลือกช่วงสดัส่วน K/Ca ในใบท่ีเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้

อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด ไดค่้าในช่วง 0.423 – 1.712 และกาํหนดสดัส่วนของ K/Ca ท่ี

ทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง 

ไดค่้าในช่วง 0.155 – 0.422 และ 1.713 – 1.980 ตามลาํดบั  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากและสูงมากเป็น นอ้ยกวา่ 0.155 และ 

มากกวา่ 1.980 ตามลาํดบั (ภาพท่ี 20, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2)  ค่าสดัส่วนของ K/Ca ในใบท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี มี

ช่วงค่ากวา้งกวา่ค่าท่ีสายใจ (2554) ประเมินจากวิธีเสน้ขอบเขตในยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 0.8 – 1.4 ในขณะท่ีจาํเป็น และ

คณะ (2549) ไดค่้าของ K/Ca โดยวิธีเสน้ขอบเขตท่ีเหมาะสมในใบสาํหรับการเติบโตของลองกองอยูใ่นช่วง 1.4 – 18 สูง

กวา่ค่าท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) แสดงใหเ้ห็นวา่หากในดินมีความเขม้ขน้ของ K อยูเ่ท่ากนั 

ตอ้งเพิ่มปุ๋ย Ca ใหย้างก่อนเปิดกรีดมากกวา่ลองกอง เพือ่ใหส้ดัส่วนของ K ต่อ Ca มีค ํ่าต ํ่ากวา่ลองกอง หรือหากในดินมี Ca 

อยูอ่ยา่งเพยีงพอ ตอ้งเพิ่มปุ๋ย K ใหก้บัลองกองมากกวา่ยางก่อนเปิดกรีด 

  

 X = 21.949/20.562 = 1.067 

ภาพที่ 20  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแคลเซียมในดิน (K/Ca) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ี

ความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และ K/Ca ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.20 สัดส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซียม (Mg/Ca) ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ค่าสดัส่วนของ Mg/Ca มี

ความสมัพนัธ์กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ียมากกวา่ค่าสดัส่วนของ Ca/Mg อีกทั้งค่าสดัส่วนของ Ca/Mg มีจาํนวน

ขอ้มูลท่ีครอบคลุมระดบัท่ีเหมาะสมนอ้ย ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบวา่การเพิ่มข้ึนของสดัส่วน Mg/Ca ในดินมีผลต่อความ

เขม้ขน้ของ Mg ในใบ แต่พบวา่มีผลต่อความเขม้ขน้ของ Ca ในใบ โดยเม่ือสดัส่วนของ Mg/Ca เพิ่มข้ึน ยางมีการดูดใช ้Ca 

ไดน้อ้ยลง (ภาพท่ี 21 ล่างขวา) ดงันั้นหากมีการเพิ่มปุ๋ย Mg อยา่งเดียวโดยไม่เพิ่มปุ๋ย Ca ดว้ย จะยิง่ทาํใหย้างดูดใช ้ Ca ได้

นอ้ยลง ยิง่หากในดินนั้นมี Ca นอ้ยอยูแ่ลว้จะยิง่ส่งเสริมใหเ้กิดการขาดแคลน Ca มากข้ึน ความสมัพนัธ์ของสดัส่วน Mg/Ca 

ในดินและในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้พบวา่ตน้

ยางตอบสนองต่อค่าสดัส่วนของ Mg/Ca ในใบท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่น้ีไดอี้ก จึงไม่สามารถจดัระดบัท่ีเหมาะสมในใบได ้สดัส่วน

เด่นชดัข้ึน จึงคาํนวณหาค่า K/Mg ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงเฉล่ียลาํตน้สูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ีสร้างข้ึน 

ไดค่้า K/Ca สูงสุดในใบเท่ากบั 1.067 ดงันั้นจึงเลือกช่วงสดัส่วน K/Ca ในใบท่ีเหมาะสมท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้

อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุด ไดค่้าในช่วง 0.423 – 1.712 และกาํหนดสดัส่วนของ K/Ca ท่ี

ทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและระดบัสูง 

ไดค่้าในช่วง 0.155 – 0.422 และ 1.713 – 1.980 ตามลาํดบั  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากและสูงมากเป็น นอ้ยกวา่ 0.155 และ 

มากกวา่ 1.980 ตามลาํดบั (ภาพท่ี 20, ตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2)  ค่าสดัส่วนของ K/Ca ในใบท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี มี

ช่วงค่ากวา้งกวา่ค่าท่ีสายใจ (2554) ประเมินจากวิธีเสน้ขอบเขตในยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 0.8 – 1.4 ในขณะท่ีจาํเป็น และ

คณะ (2549) ไดค่้าของ K/Ca โดยวิธีเสน้ขอบเขตท่ีเหมาะสมในใบสาํหรับการเติบโตของลองกองอยูใ่นช่วง 1.4 – 18 สูง

กวา่ค่าท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี (ตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4) แสดงใหเ้ห็นวา่หากในดินมีความเขม้ขน้ของ K อยูเ่ท่ากนั 

ตอ้งเพิ่มปุ๋ย Ca ใหย้างก่อนเปิดกรีดมากกวา่ลองกอง เพือ่ใหส้ดัส่วนของ K ต่อ Ca มีค ํ่าต ํ่ากวา่ลองกอง หรือหากในดินมี Ca 

อยูอ่ยา่งเพยีงพอ ตอ้งเพิ่มปุ๋ย K ใหก้บัลองกองมากกวา่ยางก่อนเปิดกรีด 

  

 X = 21.949/20.562 = 1.067 

ภาพที่ 20  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของโพแทสเซียมต่อแคลเซียมในดิน (K/Ca) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ี

ความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ซา้ย) และ K/Ca ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย 

หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (ขวา)  

 

 2.20 สัดส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซียม (Mg/Ca) ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ค่าสดัส่วนของ Mg/Ca มี

ความสมัพนัธ์กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ียมากกวา่ค่าสดัส่วนของ Ca/Mg อีกทั้งค่าสดัส่วนของ Ca/Mg มีจาํนวน

ขอ้มูลท่ีครอบคลุมระดบัท่ีเหมาะสมนอ้ย ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่พบวา่การเพิ่มข้ึนของสดัส่วน Mg/Ca ในดินมีผลต่อความ

เขม้ขน้ของ Mg ในใบ แต่พบวา่มีผลต่อความเขม้ขน้ของ Ca ในใบ โดยเม่ือสดัส่วนของ Mg/Ca เพิ่มข้ึน ยางมีการดูดใช ้Ca 

ไดน้อ้ยลง (ภาพท่ี 21 ล่างขวา) ดงันั้นหากมีการเพิ่มปุ๋ย Mg อยา่งเดียวโดยไม่เพิ่มปุ๋ย Ca ดว้ย จะยิง่ทาํใหย้างดูดใช ้ Ca ได้

นอ้ยลง ยิง่หากในดินนั้นมี Ca นอ้ยอยูแ่ลว้จะยิง่ส่งเสริมใหเ้กิดการขาดแคลน Ca มากข้ึน ความสมัพนัธ์ของสดัส่วน Mg/Ca 

ในดินและในใบกบัความยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ีย หลงัจากเลือกตดัขอ้มูลท่ีมีค่าตํ่าและต่างจากกลุ่มออกไป แลว้พบวา่ตน้

ยางตอบสนองต่อค่าสดัส่วนของ Mg/Ca ในใบท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่น้ีไดอี้ก จึงไม่สามารถจดัระดบัท่ีเหมาะสมในใบได ้สดัส่วน

ภาพท่ี 20  ความสมัพันธ์ระหว่างสดัส่วนของโพแทสเซยีมต่อแคลเซยีมในดิน กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ ท่ีความสงู 150 เซนตเิมตร หลงัจากตดัข้อมูลต่างกลุม่บาง

ส่วนออกไป (ซ้าย) และสดัส่วนของโพแทสเซยีมต่อแคลเซยีมในใบกบัขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ หลงัจากตดัข้อมลูต่างกลุม่บางส่วนออกไป (ขวา) 

25 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 36 มกราคม-มีนาคม 2562



ต่อการปลูกยางพันธุ์ RRIT 251 ควรมีสมบัติดังนี้

 - ค่า pH ในช่วง 4.60 - 5.70 

 - ค่าความอิ่มตัวด้วยเบส (BS) ร้อยละ 31.4 – 78.1

 - กรดท่ีแลกเปลี่ยนได้ (EA) น้อยกว่า 40.2 

mmol(+)/kg 

 - อินทรียวัตถุ (OM) ร้อยละ 0.88 – 2.68 

 - ความเข้มข้นของ P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu และ 

B ในช่วง 13.6 – 46.3, 30.0 – 79.5, 90 - 300, 24.0 – 

56.0, < 46.5, 37.5 - 103.5, 0.33 - 1.13 และ < 0.95 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลำาดับ 

 - สัดส่วนของ K/Mg และ Mg/Ca ในช่วง 0.64 – 

4.45 และ 0.152 – 0.522 ตามลำาดับ 

 ส่วนในใบควรมีความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของธาตุ

ต่าง ๆ ดังนี้

 - N, P, K, Ca, Mg, และ S ในช่วงร้อยละ 2.13 – 

2.70, 0.20 - 0.35, 0.79 - 1.10, 0.51 - 1.25, 0.19 – 0.43 

และ 0.174 - 0.234  ตามลำาดับ 

 - Fe, Mn, Cu, Zn และ B ในช่วง 51.5 – 128.5, < 

595, 7.27 – 10.06, 18.5 – 35.3 และ 3.4 – 8.8 มิลลิกรัม/

กิโลกรัม  ตามลำาดับ 

 - สัดส่วนของ K/Mg และ K/Ca ในช่วง < 8.91 

และ 0.423 – 1.712 ตามลำาดับ  

 ค่ามาตรฐานของ K ในใบตำ่ากว่าค่าซึ่งเคยจัดทำาไว้

ก่อน ท้ังนี้อาจจะเกิดจากผลของการเป็นปฏิปักษ์กับ Mg 

และ Ca การละเลยการใส่ปุ๋ย Mg และ Ca จึงไม่เป็นผลดี

ต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง ในขณะที่ค่ามาตรฐาน

ของ Fe และ Mn ในใบสูงกว่าค่าทั่วไปมาก แสดงให้เห็น

ว่ายางสามารถเติบโตได้ในสภาพดินท่ีเป็นกรดรุนแรงมี 

Fe และ Mn ในดินสูง

 ค่ามาตรฐานสำาหรับแปลผลการวิเคราะห์ดินใน

สวนยางที่ปลูกยางพันธุ์ RRIT 251 ในระยะก่อนเปิดกรีด 

พบว่า ทุกค่าที่กำาหนดได้มีช่วงค่าท่ีเหมาะสมสูงกว่าค่าที่

สถาบันวิจัยยางแนะนำาในปัจจุบัน ในการศึกษาครั้งนี้ยัง

ไม่สามารถกำาหนดค่าของ CEC, Mn และ Zn ได้ 

ของ Mg/Ca ในดินเม่ือคาํนวณหาค่า Mg/Ca ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ี

สร้างข้ึน ไดค่้า Mg/Ca สูงสุดในดินเท่ากบั 0.34 ดงันั้นจึงเลือกช่วงค่า Mg/Ca ในดินท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่น

ระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าเหมาะสม ไดค่้าในช่วง 0.152 – 0.522 และกาํหนดสัดส่วนของ 

Mg/Ca ท่ีทาํใหค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและ

ระดบัสูง ไดค่้าในช่วง 0.076 – 0.151 และ 0.523 – 0.598 ตามลาํดบั  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากและสูงมากเป็น นอ้ยกวา่ 0.076 

และ มากกวา่ 0.598 ตามลาํดบั (ภาพท่ี 21, ตารางท่ี 2)  สดัส่วนของ Mg/Ca ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่าตํ่ากวา่ค่าท่ี สายใจ 

(2554) ประเมินจากวิธีเสน้ขอบเขตในยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 0.2 – 0.6 (ตารางท่ี 3) 

  

X = 92.69/275.04 = 0.34  

  

 

ภาพที ่21  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซียมในดิน (Mg/Ca) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ี

ความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (บนซา้ย)  Mg/Ca ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย 

(บนขวา) และ Mg/Ca ในดินกบัความเขม้ขน้ของ Mg ในใบ (ล่างซา้ย) และ Mg/Ca ในดินกบัความเขม้ขน้ของ Ca ในใบ (ล่าง

ขวา) 

 

 

 

 

ของ Mg/Ca ในดินเม่ือคาํนวณหาค่า Mg/Ca ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ี

สร้างข้ึน ไดค่้า Mg/Ca สูงสุดในดินเท่ากบั 0.34 ดงันั้นจึงเลือกช่วงค่า Mg/Ca ในดินท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่น

ระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าเหมาะสม ไดค่้าในช่วง 0.152 – 0.522 และกาํหนดสัดส่วนของ 

Mg/Ca ท่ีทาํใหค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและ

ระดบัสูง ไดค่้าในช่วง 0.076 – 0.151 และ 0.523 – 0.598 ตามลาํดบั  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากและสูงมากเป็น นอ้ยกวา่ 0.076 

และ มากกวา่ 0.598 ตามลาํดบั (ภาพท่ี 21, ตารางท่ี 2)  สดัส่วนของ Mg/Ca ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่าตํ่ากวา่ค่าท่ี สายใจ 

(2554) ประเมินจากวิธีเสน้ขอบเขตในยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 0.2 – 0.6 (ตารางท่ี 3) 

  

X = 92.69/275.04 = 0.34  

  

 

ภาพที ่21  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซียมในดิน (Mg/Ca) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ี

ความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (บนซา้ย)  Mg/Ca ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย 

(บนขวา) และ Mg/Ca ในดินกบัความเขม้ขน้ของ Mg ในใบ (ล่างซา้ย) และ Mg/Ca ในดินกบัความเขม้ขน้ของ Ca ในใบ (ล่าง

ขวา) 

 

 

 

 

ของ Mg/Ca ในดินเม่ือคาํนวณหาค่า Mg/Ca ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ี

สร้างข้ึน ไดค่้า Mg/Ca สูงสุดในดินเท่ากบั 0.34 ดงันั้นจึงเลือกช่วงค่า Mg/Ca ในดินท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่น

ระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าเหมาะสม ไดค่้าในช่วง 0.152 – 0.522 และกาํหนดสัดส่วนของ 

Mg/Ca ท่ีทาํใหค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและ

ระดบัสูง ไดค่้าในช่วง 0.076 – 0.151 และ 0.523 – 0.598 ตามลาํดบั  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากและสูงมากเป็น นอ้ยกวา่ 0.076 

และ มากกวา่ 0.598 ตามลาํดบั (ภาพท่ี 21, ตารางท่ี 2)  สดัส่วนของ Mg/Ca ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่าตํ่ากวา่ค่าท่ี สายใจ 

(2554) ประเมินจากวิธีเสน้ขอบเขตในยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 0.2 – 0.6 (ตารางท่ี 3) 

  

X = 92.69/275.04 = 0.34  

  

 

ภาพที ่21  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซียมในดิน (Mg/Ca) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ี

ความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (บนซา้ย)  Mg/Ca ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย 

(บนขวา) และ Mg/Ca ในดินกบัความเขม้ขน้ของ Mg ในใบ (ล่างซา้ย) และ Mg/Ca ในดินกบัความเขม้ขน้ของ Ca ในใบ (ล่าง

ขวา) 

 

 

 

 

ของ Mg/Ca ในดินเม่ือคาํนวณหาค่า Mg/Ca ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ี

สร้างข้ึน ไดค่้า Mg/Ca สูงสุดในดินเท่ากบั 0.34 ดงันั้นจึงเลือกช่วงค่า Mg/Ca ในดินท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่น

ระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าเหมาะสม ไดค่้าในช่วง 0.152 – 0.522 และกาํหนดสัดส่วนของ 

Mg/Ca ท่ีทาํใหค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและ

ระดบัสูง ไดค่้าในช่วง 0.076 – 0.151 และ 0.523 – 0.598 ตามลาํดบั  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากและสูงมากเป็น นอ้ยกวา่ 0.076 

และ มากกวา่ 0.598 ตามลาํดบั (ภาพท่ี 21, ตารางท่ี 2)  สดัส่วนของ Mg/Ca ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่าตํ่ากวา่ค่าท่ี สายใจ 

(2554) ประเมินจากวิธีเสน้ขอบเขตในยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 0.2 – 0.6 (ตารางท่ี 3) 

  

X = 92.69/275.04 = 0.34  

  

 

ภาพที ่21  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซียมในดิน (Mg/Ca) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ี

ความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (บนซา้ย)  Mg/Ca ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย 

(บนขวา) และ Mg/Ca ในดินกบัความเขม้ขน้ของ Mg ในใบ (ล่างซา้ย) และ Mg/Ca ในดินกบัความเขม้ขน้ของ Ca ในใบ (ล่าง

ขวา) 

 

 

 

 

ของ Mg/Ca ในดินเม่ือคาํนวณหาค่า Mg/Ca ท่ีทาํใหไ้ดค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้เฉล่ียสูงสุดจากสมการพหุนามกาํลงัสองท่ี

สร้างข้ึน ไดค่้า Mg/Ca สูงสุดในดินเท่ากบั 0.34 ดงันั้นจึงเลือกช่วงค่า Mg/Ca ในดินท่ีทาํใหค้วามยาวเสน้รอบวงลาํตน้อยูใ่น

ระดบัร้อยละ 90 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นค่าเหมาะสม ไดค่้าในช่วง 0.152 – 0.522 และกาํหนดสัดส่วนของ 

Mg/Ca ท่ีทาํใหค้วามยาวเส้นรอบวงลาํตน้อยูใ่นระดบัร้อยละ 80 ของความยาวเสน้รอบวงลาํตน้สูงสุดเป็นชั้นระดบัตํ่าและ

ระดบัสูง ไดค่้าในช่วง 0.076 – 0.151 และ 0.523 – 0.598 ตามลาํดบั  และจดัชั้นระดบัตํ่ามากและสูงมากเป็น นอ้ยกวา่ 0.076 

และ มากกวา่ 0.598 ตามลาํดบั (ภาพท่ี 21, ตารางท่ี 2)  สดัส่วนของ Mg/Ca ท่ีเหมาะสมในดินมีช่วงค่าตํ่ากวา่ค่าท่ี สายใจ 

(2554) ประเมินจากวิธีเสน้ขอบเขตในยางพนัธ์ุ RRIM 600 คือ 0.2 – 0.6 (ตารางท่ี 3) 

  

X = 92.69/275.04 = 0.34  

  

 

ภาพที ่21  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัดส่วนของแมกนีเซียมต่อแคลเซียมในดิน (Mg/Ca) กบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย (mean girth) ท่ี

ความสูง 150 เซนติเมตร หลงัจากตดัขอ้มูลต่างกลุ่มบางส่วนออกไป (บนซา้ย)  Mg/Ca ในใบกบัความยาวเส้นรอบวงลาํตน้เฉล่ีย 

(บนขวา) และ Mg/Ca ในดินกบัความเขม้ขน้ของ Mg ในใบ (ล่างซา้ย) และ Mg/Ca ในดินกบัความเขม้ขน้ของ Ca ในใบ (ล่าง

ขวา) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21  ความสมัพันธ์ระหว่างสดัส่วนของแมกนเีซยีมต่อแคลเซยีมในดนิ กับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ ท่ีความสงู 150 เซนติเมตร หลงัจากตัดข้อมลูต่างกลุม่บาง

ส่วนออกไป (บนซ้าย)  Mg/Ca ในใบกับขนาดรอบล�าต้นเฉลีย่ (บนขวา) และ Mg/Ca ในดนิกับความเข้มข้นของ Mg ในใบ (ล่างซ้าย) และ Mg/Ca ในดนิกับความเข้ม

ข้นของ Ca ในใบ (ล่างขวา)
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เนื่องจาก CEC มีค่าอยู่ในระดับตำ่าถึงตำ่ามากทุกสวนตาม

การจัดระดับของ Thainugul  (1986, อ ้างถึงใน

สถาบันวิจัยยาง 2548) ส ่วน Mn ข ้อมูลในช ่วงท่ี

ครอบคลุมความเข้มข้นที่เหมาะสมมีจำานวนน้อยมาก อีก

ทั้งค่า R2 ยังตำ่ามาก จึงเป็นการยากที่จะประมาณว่าช่วง

ความเข้มข้นที่เหมาะสมมีค่าประมาณเท่าใด สำาหรับ Zn 

ไม่พบความสัมพันธ์กับการเติบโตของต้นยาง ในการ

ศึกษาครั้งนี้ยังสามารถกำาหนดค่ามาตรฐานในดินได้เพ่ิม

เติมจากที่สถาบันยางแนะนำาอยู่ในปัจจุบันอีก 6 ค่า คือ 

BS, EA, S, B, สัดส่วนของ K/Mg และ สัดส่วนของ 

Mg/Ca (ตารางที่ 3)

 ค่ามาตรฐานสำาหรับแปลผลการวิเคราะห์ใบใน

สวนยางที่ปลูกยางพันธุ์ RRIT 251 ในระยะก่อนเปิดกรีด 

พบว่า ค่ามาตรฐานของ N และ K มีค่าตำ่ากว่าค่าแนะนำา

ของสถาบันวิจัยยาง และค่าแนะนำาของส้มโอ แต่มีใกล้

เคียงกับค่าแนะนำาของลองกอง และทุเรียน  ส่วนค่า P มี

ค่าใกล้เคียงกับค่าแนะนำาของสถาบันวิจัยยาง และค่าที่

สายใจ (2554) จัดทำาไว้ในพันธุ์ RRIM 600 แต่ตำ่ากว่าค่า

แนะนำาของลองกอง ทุเรียน และส้มโอ ค่ามาตรฐานของ 

Mg มีช ่วงค ่ากว ้างกว ่าและสูงกว ่าค ่าแนะนำาของ

ตารางที่ 1  ค่ามาตรฐานเบื้องต้นที่ประเมินจากวิธีเส้นขอบเขตส�าหรับแปลผลการวิเคราะห์ดิน
ปลูกยางพันธุ์ RRIT 251 ที่ความลึก 0 – 30 เซนติเมตร 

สมบัติทางเคมีของดิน
(วิธีวิเคราะห์)

หน่วย
เหมาะสม สูงต�่า สูงมากต�่ามาก

การจัดระดับ

pH (1:1 in water)

BS (calculate)

CEC (calculate)*

EA (1 MKCl)

OM (Walkley&Black)

P (Bray II)

K (1 M NH
4
OAc pH7)

Ca (1 M NH
4
OAc pH7)

Mg (1 M NH
4
OAc pH7)

S (0.01 M KH
2
PO

4
)

Fe (DTPA)

Mn (DTPA)*

Cu (DTPA)

Zn (DTPA)*

B (hot 0.01 M CaCl
2
)

K/Mg

K/Ca*

Mg/Ca

%

mmol(+)/kg

%

 mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

<4.37

<21.8

-

<0.51

<7.1

<19.6

<50

<19

-

<24

<0.17

-

-

<0.076

4.37-4.59

21.8-31.3

-

0.51-0.87

7.1-13.5

19.6-29.9

50-90

19.0-23.9

-

24.0-37.4

0.17-0.32

-

<0.64

0.076-0.151

4.60-5.70

31.4-78.1

<40.2

0.88-2.68

13.6-46.3

30.0-79.5

90-300

24.0-56.0

<46.5

37.5-103.5

0.33-1.13

<0.95

0.64-4.45

0.152-0.522

5.71-5.93

78.2-87.8

40.3-47.0

2.69-3.05

>46.3

79.6-89.5

300-500

56.1-90.0

46.5-55.5

103.6-117.0

1.14-1.29

0.96-1.16

4.46-5.24

0.523-0.598

>5.93

>87.8

>47.0

>3.05

-

>89.5

>500

>90.0

>55.5

>117.0

>1.29

>1.16

>5.24

>0.598

* ไม่สามารถประเมินได้
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สถาบันวิจัยยาง ลองกอง และทุเรียน แต่ตำ่ากว่าค่า

แนะนำาของส้มโอ ค่ามาตรฐานของ Fe และ Mn ท่ีได้มี

ขอบเขตของค ่า เหมาะสมสูงกว ่าค ่าแนะนำาของ

สถาบันวิจัยยาง ลองกอง และส้มโอมาก แสดงให้เห็นว่า

ยางมีความสามารถเจริญเติบโตได้ในดินท่ีมีไอออนกรด

ของ  Fe และ Mn อยู่สูงมากกว่าพืชอื่น และในการศึกษา

ครั้งน้ียังสามารถกำาหนดค่ามาตรฐานของ Ca, S, Fe, 

Cu, Zn, B, สัดส่วนของ K/Mg และสัดส่วนของ K/Ca ได้ 

ซึ่ ง เป ็นค ่าที่ ยั งไม ่ ได ้กำ าหนดไว ้ ในคำาแนะนำาของ

สถาบันวิจัยยาง (ตารางที่ 4)

การน�าไปใช้ประโยชน์
และข้อเสนอแนะ

 การใช้สมการพหุนามกำาลังสองเป็นแบบจำาลอง

ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือประมาณแนวเส้นขอบเขต ช่วยให้

สามารถจัดทำาค่ามาตรฐานเพ่ือการประเมินสมบัติของ

ดิน และความเข้มข้นของธาตุอาหารท้ังในดินและในใบ

สำาหรับต้นยางได้ โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลจำานวนมาก ข้อมูล

ท่ีครอบคลุมเพียงด้านใดด้านหน่ึงของช่วงความเข้มข้นที่

เหมาะสม ก็สามารถจัดทำาค่ามาตรฐานได้ ไม่จำาเป็นต้อง

ทราบข้อมูลแท้จริงบนเส้นขอบเขต และไม่จำาเป็นต้องตัด

ข้อมูลจำานวนมากออกไป นอกจากนี้ วิธีน้ียังให้ความ

สำาคัญกับข้อมูลเท่ากันท้ังด้านสูงกว่าและตำ่ากว่าช่วง

เหมาะสม ซึ่งช่วยลดโอกาสการเบี่ยงเบนข้อมูล (Bias) 

ตารางที่ 2  ค่ามาตรฐานเบื้องต้นที่ประเมินจากวิธีเส้นขอบเขตส�าหรับการแปลผลการวิเคราะห์
ใบยางพันธุ์ RRIT 251 เมื่อเก็บตัวอย่างใบในทรงพุ่มจากใบที่ 2 – 3 นับจากโคนฉัตร 

และมีอายุใบ 3 ถึง 5 เดือน

ธาตุ หน่วย
เหมาะสม สูงต�่า สูงมากต�่ามาก

การจัดระดับ

N

P

K

Ca

Mg

S

Fe

Mn

Cu

Zn

B

Mo*

K/Mg

K/Ca

Mg/Ca*

%

%

%

        % 

%

%

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

< 2.00

<0.17

<0.73

<0.36

<0.14

<0.161

<35.5

-

<6.69

<15.0

<2.3

-

<0.155

2.00-2.12

0.17-0.19

0.73-0.78

0.36-0.50

0.14-0.18

0.161-0.173

35.5-51.4

-

6.69-7.26

15.0-18.4

2.3-3.3

-

0.155-0.422

2.13-2.70

0.20-0.35

0.79-1.10

0.51-1.25

0.19-0.43

0.174-0.234

51.5-128.5

<595

7.27-10.06

18.5-35.3

3.4-8.8

<8.91

0.423-1.712

2.71-2.82

>0.35

1.11-1.16

1.26-1.40

>0.43

0.235-0.247

128.6-144.5

596-730

10.07-10.64

>35.3

8.9-9.9

8.91-11.73

1.713-1.980

>2.82

-

>1.16

>1.40

-

>0.247

>144.5

>730

>10.64

-

>9.9

>11.73

>1.980

* ไม่สามารถประเมินได้
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โดยผู ้ วิจัยลงได้ อย่างไรก็ตาม แบบจำาลองสมการ

พหุนามกำาลังสองมีข้อจำากัดเช่นเดียวกันกับวิธีอื่น นั่นคือ 

ความแม่นยำาขึ้นอยู ่กับจำานวนและการกระจายของ

ข้อมูล ข้อมูลของสมบัติดินและธาตุอาหารส่วนใหญ่ใน

การศึกษานี้ บางค่ายังกระจายอยู่ในช่วงแคบ ทำาให้ไม่

สามารถจัดทำาค่ามาตรฐานได้ อย่างสมบูรณ์ทั้ง 5 ระดับ 

และบางธาตุยังไม่สามารถทำาการจัดระดับได้ แต่ผลท่ีได้

จากการศึกษาครั้งน้ีก็ทำาให้ค่ามาตรฐานเพ่ือการแปลผล

การวิเคราะห์ของยางพาราท้ังดินและใบมีความสมบูรณ์

มากขึ้น ในทำานองเดียวกันกับการจัดทำาค่ามาตรฐาน

ทั่วไป ค่ามาตรฐานที่กำาหนดขึ้นมา ต้องมีการทดสอบ

ความถูกต้องและปรับปรุงค่าที่ได้ให้มีความแม่นยำามาก

ขึ้น และต้องเก็บข้อมูลผลผลิตและสมบัติดิน รวมท้ังค่า

ความเข้มข้นของธาตุอาหารจากสวนยางในหลาย ๆ 

พ้ืนท่ีท่ีมีการดูแลรักษาแตกต่างกัน เป็นจำานวนหลาย ๆ 

สวน เน่ืองจากการเติบโตและการให้ผลผลิตของพืชใน

สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันนั้น ถูกควบคุมโดยหลาย

ปัจจัย ผลผลิตหรือการเติบโตของพืชไม่ได้ข้ึนอยู่กับ

ความเข้มข้นของธาตุอาหารเพียงอย่างเดียว ดังเช่นบาง

ตัวอย่างของสวนยางที่พบว่า แม้มีความเข้มข้นของธาตุ

ตารางที่ 3  ค่ามาตรฐานเบื้องต้นหรือค่าที่เหมาะสมในดินปลูกยางพันธุ์ RRIT 251 ที่ประเมินจาก
วิธีเส้นขอบเขตค่ามาตรฐานของดินปลูกยางที่เคยก�าหนดไว้ และค่ามาตรฐานของส้มโอ

สมบัติทางเคมีของดิน
(วิธีวิเคราะห์)

หน่วย ยาง2 ส้มโอ3

RRIM 6001RRIT 251

ยาง (วิธีเส้นขอบเขต)

pH (1:1 in water)

BS (calculate)

CEC (calculate)

EA (1 MKCl)

OM (Walkley&Black)

P (Bray II)

K (1 M NH
4
OAc pH7)

Ca (1 M NH
4
OAc pH7)

Mg (1 M NH
4
OAc pH7)

S (0.01 M KH
2
PO

4
)

Fe (DTPA)

Mn (DTPA)

Cu (DTPA)

Zn (DTPA)

B (hot 0.01 M CaCl
2
)

K/Mg

K/Ca

Mg/Ca

%

mmol(+)/kg

mmol(+)/kg

%

 mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

4.60-5.70

31.4-78.1

*
<40.2

0.88-2.68

13.6-46.3

30.0-79.5

90-300

24.0-56.0

<46.5

37.5-103.5

*
0.33-1.13

*
<0.95

0.64-4.45

*
0.152-0.522

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

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

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

ที่มา: 1สายใจ (2554), 2สถาบันวิจัยยาง (2551), 3สมศักดิ์ (2551) 

* ไม่สามารถประเมินได้
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อาหารเกือบทุกธาตุอยู่ในระดับสูง ยกเว้น P และ Cu ที่มี

อยู่ตำ่า ยังมีการเติบโตอยู่ในระดับตำ่า เนื่องจากมีข้อจำากัด

ด้านการมีลูกรังปนอยู่ในดิน และมีวัชพืชมาก บางสวนได้

รับผลกระทบจากโรค แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของต้น

ยางไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของธาตุอาหาร หรือขึ้น

อยู่กับการใส่ปุ๋ยเพียงอย่างเดียว จะต้องประกอบด้วย

ปัจจัยอื่นด้วย นอกจากน้ีควรมีการนำาค่ามาตรฐานที่ได้

มาทำาการทดลองและทดสอบใส่ปุ ๋ยตามการแปลผล

ต่อไป เพื่อยืนยันความแม่นยำา หลังจากนั้นจึงจะสามารถ

นำาไปใช้เป็นค่ามาตรฐานสำาหรับแปลผลค่าวิเคราะห์ดิน

และใบยางสำาหรับพันธุ์ RRIT 251 นอกจากน้ี ผู้นำาค่า

มาตรฐานที่ศึกษาได้ในครั้งนี้ไปใช้ ควรทำาการเก็บใบยาง

อายุ 3 ถึง 5 เดือน หลังจากผลิใบใหม่ โดยเก็บก่อนใส่ปุ๋ย

หรือหลังใส่ปุ๋ยไปแล้วไม่น้อยกว่า 2 เดือน และไม่เก็บใบ

ท่ีเป็นโรคเกินกว่าร้อยละ 5 ของพ้ืนท่ีใบ ใบที่เก็บเป็นใบ

ย่อยจำานวน 1 – 3 ใบจากใบประกอบที่ 2 หรือ 3 นับจาก

ใบล่างสุดของฉัตร ให้ได้รวมกันประมาณแปลงละ 40 – 

50 ใบ เพ่ือเป็นตัวแทนสำาหรับนำาไปวิเคราะห์หาความ

เข้มข้นของธาตุอาหาร ส่วนตัวอย่างดินเก็บที่ระดับความ

ลึก 0 – 30 เซนติเมตร อย่างน้อยแปลงละ 8 - 9 จุด 

กระจายทั่วทั้งแปลงเพื่อให้ได้ตัวอย่างดินที่สามารถใช้

เป็นตัวแทนของพ้ืนที่นั้น ๆ เก็บให้ได้ตัวอย่างดินรวม

ประมาณ 1 กิโลกรัม ตัวอย่างดินและใบที่ได้ต้องนำามา

วิเคราะห์ธาตุอาหาร ด้วยวิธีเดียวกันกับท่ีผู ้สร้างค่า

มาตรฐานใช้ สมบัติของดินและค่าความเข้มข้นท่ีได้จาก

ตัวอย่างดินและใบท่ีเป็นตัวแทน จึงจะสามารถนำาไป

เทียบกับค่ามาตรฐานท่ีกำาหนดขึ้นน้ีได้ ดังน้ัน การ

ประเมินสถานะธาตุอาหารในดินและใบยางต้องเก็บ

ตารางที่ 4  ค่าความเข้มข้นมาตรฐานเบื้องต้นหรือค่าที่เหมาะสมในใบยางที่ประเมินจากวิธี
เส้นขอบเขตและค่าที่เหมาะสมในใบพืชต่าง ๆ

ธาตุ หน่วย ยาง2 ลองกอง3 ทุเรียน4 ส้มโอ5

RRIM 6001RRIT 251

ยาง (วิธีเส้นขอบเขต)

N

P

K

Ca

Mg

S

Fe

Mn

Cu

Zn

B

K/Mg

K/Ca

Mg/Ca*

%

%

%

        % 

%

%

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

2.13-2.70

0.20-0.35

0.79-1.10

0.51-1.25

0.19-0.43

0.2-0.3

51.5-128.5

<595

7.27-10.06

18.5-35.3

3.4-8.8

<8.91

0.423-1.712

-

3.0-3.8

0.25-0.30

1.0-1.4

1.0-1.5

>0.35

0.2-0.3

90-130

300-500

10-15

-

40-80

3.0-4.2

0.8-1.4

0.3-0.5

3.31-3.70

0.20-0.25

1.36-1.65

-

0.21-0.25

-

-

45-150

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

ที่มา: 1สายใจ (2554), 2สถาบันวิจัยยาง (2548), 3จำาเป็น และคณะ (2549, 2550), 4สุมิตรา และ วิเชียร (2546), 5สมศักดิ์ (2551)
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ตัวอย่าง และวิเคราะห์ดิน และใบตามวิธีดังกล่าว ถ้า

ระดับธาตุอาหารอยู ่ในระดับที่ เหมาะสมเกษตรกร

สามารถใส่ปุ๋ยสูตรเดิมและอัตราเท่าเดิม  ถ้าอยู่ระดับตำ่า 

หรือขาดแคลน ต้องมีการใส่ปุ๋ยท่ีมีธาตุอาหารน้ันเพ่ิมขึ้น 

แต่ถ้าระดับธาตุอาหารอยู่ในระดับมากเกินพอ ก็ไม่

จำาเป็นต้องใส่ปุ ๋ยท่ีให้ธาตุอาหารน้ัน หรือใส่ลดลง 

อย่างไรก็ตาม การใส่ปุ๋ยต้องคำานึงสมดุลของธาตุอาหาร

ด้วย เน่ืองจากถ้าธาตุใดธาตุหน่ึงอยู่ในระดับตำ่าหรือ

ระดับเพียงพอ การใส่อีกธาตุหนึ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน

เพิ่มขึ้นอาจทำาให้เกิดการขาดแคลนธาตุนั้นได้

ค�าขอบคุณ
 ขอขอบคุณพนักงานลูกจ้างต่าง ๆ ท่ีมีบทบาท

สนับสนุนให้งานวิจัยสำาเร็จลุล่วงด้วยดี ตั้งแต่ช่วยหา

แปลงปลูกยางพันธุ์ RRIT อายุ 4 ปี ช่วยเจรจากับเจ้าของ

สวนยาง  ช่วยสัมภาษณ์เก็บข้อมูลทั่วไป ช่วยวัดการ

เจริญเติบโต เก็บตัวอย่างดิน ตลอดจนตัวอย่างใบยาง 

พนักงานที่ทำาหน้าท่ีขับรถยนต์ พนักงานบันทึกข้อมูล 

และพนักงานที่ช่วยวิเคราะห์ดินและพืช 

 ขอขอบคุณสำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำา-

สวนยาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (การยางแห่งประเทศไทย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ 

และท่ีตั้งสวนยางของเกษตรกรผู ้ขอทุนปลูกยางพันธุ์ 

RRIT 251 ในปี พ.ศ. 2554 และ 2555 ของจังหวัดต่าง ๆ 

ในเขตภาคใต้

 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม ภาควิชา

คณิตศาสตร ์ และ วิทยาการคอมพิว เตอร ์  คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลา-

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นอย่าง

สูงที่กรุณาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเจริญเติบโตทาง

สถิติให้  
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การกรีดยางและระบบกรีด เพื่ิอเพิ่มผลผลิต
และความยั่งยืน

ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา  สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย

พิศมัย จันทุมา

 การกรีดยาง คือ การเก็บเก่ียวผลผลิตนำ้ายาง ซึ่ง

เป็นวิธีการนำาผลผลิตนำ้ายางออกจากเปลือกของลำาต้น 

การดูแลสวนยางท่ีดีต้ังแต่ปลูกจนกระท่ังเริ่มเก็บเก่ียว

ผลผลิตหรือเริ่มกรีดยาง หากใช้ระบบการกรีดที่ไม่ถูก

ต้องและไม่เหมาะสมกับพันธุ์ยางท่ีปลูกแล้ว ถึงแม้ว่าจะ

มีการดูแลรักษาสวนยางที่ดีตั้งแต่ต้นก็ไม่สามารถให้

ผลผลิตที่คุ ้มค่า ดังน้ัน เพ่ือให้ได้ผลผลิตนำ้ายางที่สูง 

จะต้องมีการใช้หลักปฏิบัติท่ีดีทางการเกษตรซึ่งเป็นหลัก

ปฏิบัติบนพ้ืนฐานของการจัดการแปลงยางท่ีดี โดยเริ่ม

จากการกรีดยางที่ถูกวิธี มีวิธีการเปิดกรีดที่เหมาะสม 

ตามคำาแนะนำาของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

ในหัวข้อคำาแนะนำาการเก็บเก่ียวผลผลิตนำ้ายาง ปี 2554 

เน้นการใช้ระบบกรีดที่เหมาะสม รวมทั้งคุณภาพการกรีด

ยาง  เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและเป็นไปอย่างยั่งยืน

การเปิดกรีดต้นยาง 
 โดยท่ัวไปการเปิดกรีดจะคำานึงถึงขนาดของต้น

ยางมากกว่าอายุของต้นยาง คือ มีขนาดรอบลำาต้นไม่ตำ่า

กว่า 50 เซนติเมตร ท่ีความสูง 1.50 เมตร จากพ้ืนดิน  

ไม่ควรเปิดกรีดโดยใช้อายุของต้นยางเป็นเกณฑ์ในการ

เปิดกรีด เพราะการเจริญเติบโตของต้นยางจะแตกต่าง

กันข้ึนอยู่กับพันธุ์ยางและสภาพแวดล้อม  การเปิดกรีด

ต้นยางพิจารณาได้ 2 แบบ คือ 

 1. มีจำานวนต้นยางที่มีขนาดรอบลำาต้นไม่ตำ่ากว่า 

50 เซนติเมตร ที่ความสูง 1.50 เมตร วัดจากพ้ืนดิน 

ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำานวนต้นยางทั้งหมด หรือ

 2. มีจำานวนต้นยางที่มีขนาดรอบลำาต้นไม่ตำ่ากว่า 

45 เซนติเมตร ที่ความสูง 1.50 เมตร จากพื้นดิน มากกว่า

ร้อยละ 80 ของจำานวนต้นยางทั้งหมด

 ข้อสังเกต: การกรีดยางต้นเล็กทำาให้ผลผลิตตำ่า

กว่า 30-50% เมื่อเปรียบเทียบกับการเปิดกรีดต้นที่มี

ขนาดรอบลำาต้นได้ 50 เซนติเมตร และคุณภาพของนำ้า

ยางตำ่า เช่น มีปริมาณเนื้อยางแห้งตำ่า 

 
ความสูงของรอยเปิดกรีด 

 ปกติแนะนำาให้เปิดกรีดท่ีระดับความสูง 1.50 

เมตร จากพ้ืนดิน สำาหรับหน้ากรีดแรก อนุโลมให้เปิดที่

ระดับความสูงน้อยกว่า 1.50 เมตร ขึ้นอยู่กับความ

ชำานาญของคนกรีดยาง แต่เมื่อเปิดกรีดหน้ากรีดยางต่อ

ไป ควรเปิดกรีดท่ีระดับความสูง 1.50 เมตร จากพ้ืนดิน 

เพราะการเปิดกรีดหน้ากรีดท่ี 2 หรือ 3 หากเปิดกรีดท่ี

ระดับความสูงมากกว่า 1.50 เมตร เช่น เปิดกรีดที่ความ

สูง 1.70-2.00 เมตร ทำาให้ผลผลิตลดลง เพราะการกรีด

ดังกล่าว  จะเกิดสภาพเปลือกเป็นเกาะ (Island bark) คือ 

สภาพท่ีเปลือกที่อยู่รอบ ๆ รอยกรีดโดนตัดออกไปหมด 

เท่ากับเป็นการตัดท่อนำ้ายาง ย่ิงเมื่อกรีดตำ่าลงมาถึงรอย

กรีดกรีดหน้าที่ผ่านมา จะทำาให้ผลผลิตลดลง 20-30%

ระบบกรีดยาง  
 สถาบันวิจัยยางแนะนำาระบบการกรีดยางไว้ 5 
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ระบบ แต่ระบบกรีดยางท่ีเป็นข้อเสนอแนะสำาหรับการ

เพิ่มผลผลิต และความยั่งยืน มี 4 ระบบ คือ

 1. กรีดครึ่งลำาต้น กรีด 1 วัน หยุด 2 วัน (S/2 d3) 

เหมาะสมกับพันธุ์ยางท่ัวไป โดยเฉพาะพันธุ์ท่ีอ่อนแอต่อ

อาการเปลือกแห้ง เช่น พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตนำ้ายางสูง

 2. กรีดครึ่งลำาต้น กรีด 1 วัน หยุด 1 วัน (S/2 d2) 

ใช้ได้กับพันธุ์ยางทั่วไป

 3. กรีดครึ่งลำาต้น กรีดติดต่อกัน 2 วัน หยุด 1 วัน 

(S/2 d1 2d3) ใช้กับเปลือกงอกใหม่ ไม่ควรกรีดเกิน 160 

วันต่อปี และไม่ควรใช้กับพันธุ์ยางที่อ่อนแอต่ออาการ

เปลือกแห้ง

 4. กรีด 1 ใน 3 ของลำาต้น กรีดติดต่อกัน 2 วัน หยุด 

1 วัน (S/3 d1 2d3) ใช้กับเปลือกงอกใหม่ ไม่ควรกรีดเกิน 

160 วันต่อปี และไม่ควรใช้กับพันธุ์ยางท่ีอ่อนแอต่อ

อาการเปลือกแห้ง

 ข้อควรระวัง:

 1. พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251, สถาบันวิจัยยาง 

408, PB 235 และ BPM 24 เหมาะสมกับการกรีดระบบ

กรีดที่ 1 และ 2 

 2. สำาหรับพันธุ์ RRIM 600 เหมาะสมกับระบบกรีด

ที่ 2, 3 และ 4

 3. การใช้ระบบกรีดถ่ีทำาให้อายุกรีดของต้นยาง

สั้นลง ต้นยางสามารถกรีดได้นาน 25-30 ปี หากกรีดถี่จะ

กรีดได้เพียง 11 – 16 ปี ทำาให้เกษตรกรสูญเสียรายได้  

ถ ้ารวมท้ังประเทศแล ้วนับเป ็นการสูญเสียในทาง

เศรษฐกิจเป็นจำานวนมาก

           4. การกรีดต้นยางไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน โดย

เปิดกรีดต้นยางท่ีมีขนาดรอบลำาต้นยางตำ่ากว่า 50 

เซนติเมตร ซึ่งต้นยางท่ีมีขนาดรอบลำาต้น 45 และ 40 

เซนติเมตร จะให้ผลผลิตลดลง 24% และ 35% เมื่อ

เปรียบเทียบกับต้นยางที่ได้ขนาดแล้ว และมีผลต่อ

คุณภาพของนำ้ายาง โดยมีปริมาณเนื้อยางแห้งลดลง

 5 .  ความ ถ่ี ในการกรี ดยางสัม พันธ ์ กับการ

สังเคราะห์นำ้ายาง  มีการใช้นำ้าตาลซูโครสท่ีได้จากการ

สังเคราะห์แสงเป็นวัตถุดิบตั้งต้น  โดยนำ้าตาลซูโครสจะ

เคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของลำาต้นเพ่ือสร้างการ

เจริญเติบโตและสังเคราะห์นำ้ายาง ต้นยางท่ีถูกกรีดจะมี

การสังเคราะห์นำ้ายางข้ึนมาเพ่ือชดเชยปริมาณนำ้ายางที่

ออกมา ซึ่งระยะเวลาในการสร้างทดแทนท่ีเหมาะสมกับ

การกรีด ต้องใช้เวลาประมาณ 48-72 ชั่วโมง หรือ 2-3 วัน 

หลังจากกรีดจะได้นำ้ายางมากที่สุด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับพันธุ์

ยาง และความสมบูรณ์ของต้นยาง

การแบ่งหน้ากรีด  
 การแบ่งหน้ากรีดยางสัมพันธ์กับความยาวของ

รอยกรีด รอยกรีดย่ิงยาวจะให้ผลผลิตมากกว่ารอยกรีด

สั้น คำาแนะนำาการเก็บเก่ียวผลผลิตยางของสถาบันวิจัย

ยาง ให้แบ่งรอยกรีด 2 ขนาด คือ แบบครึ่งหนึ่งของลำาต้น 

(S/2) และแบ่งหนึ่งในสามของลำาต้น (S/3)  นอกจากนี้ 

ความยาวของรอยกรีด  มีความสำาคัญต่อผลผลิตมาก  

ถ ้ารอยกรีดยาว การตัดจำานวนท ่อนำ้ายางจะมาก  

ซึ่งทำาให้ท่อนำ้ายางไหลได้เร็วและมากขึ้น รวมท้ังนำ้ายาง

จากท่อนำ้ายางที่ไม่ได้กรีด ซึ่งอยู่ด้านตรงกันข้ามของรอย

กรีด แต่อยู่ในวงเดียวกันกับท่ีถูกกรีดก็สามารถไหลออก

ที่หน้ากรีดได้ เน่ืองจากนำ้ายางภายในวงเดียวกันไหล

ติดต่อกันได้เป็นวงรอบต้น เพราะมีรอยเปิดถึงกันได้ดัง

กล่าวแล้วข้างต้น  ในขณะที่เกษตรกรบางส่วนยังมีความ

เชื่อผิด ๆ ท่ีว่าท่อนำ้ายางมีเฉพาะจุดหัวและท้ายของรอย

กรีด จึงเป็นที่มาของการเปิดกรีดรอยกรีดสั้น เช่น แบ่ง

กรีด 4-5 หน้า ทำาให้รอยกรีดสั้น ประมาณ 10 เซนติเมตร 

และแต่ละหน้ากรีดยังเว้นระยะให้รอยกรีดห่างกัน 1-2 

นิ้ว โดยอ้างว่านำ้ายางจะได้เคลื่อนย้ายลงไปถึงรอยกรีด

ล่าง ๆ  ทำาให้ผลผลิตต่อครั้งกรีดตำ่ามาก ทำาให้สูญเสีย

โอกาสในการเพิ่มผลผลิตยาง

มุมของรอยกรีด 
 โครงสร้างท่อนำ้ายาง เป็นเนื้อเยื่อที่ถูกสร้างโดยเยื่อ

เจริญ ท่อนำ้ายางจะเรียงตัวเป็นวงรอบต้น ท่อนำ้ายางใน

แต่ละวงจะเชื่อมต่อกันเป็นร่างแห ทำาให้นำ้ายางในวง

เดียวกันสามารถติดต ่อถึงกันได ้แต ่ไม ่เชื่อมต่อกัน

ระหว่างวง โดยท่อนำ้ายางจะวางตัวเอียงไปทางขวาจาก

แนวดิ่งประมาณ 2-7 องศา ต้นยางท่ีมีจำานวนวงท่อนำ้า

ยางมากโดยส่วนใหญ่จะให้นำ้ายางสูง วงท่อนำ้ายางจะมี

มากและสมบูรณ์ในบริเวณด้านในสุดของเปลือกชั้นใน 

ดังน้ัน การกรีดยางจะต้องกรีดถึงชั้นนี้ จึงจะได้นำ้ายาง

มากที่สุด 
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 ความลาดชันของรอยกรีด ให้รอยกรีดเอียงทำามุม

จากด้านซ้ายบนลงมาด้านขวาล่าง  ความลาดชันของ

รอยกรีด ควรทำามุม 30-35 องศากับแนวระนาบ เพ่ือให้

ตัดจำานวนวงท่อนำ้ายางได้มากแล้วยังทำาให้นำ้ายางไหลได้

สะดวก ไม่ไหลออกนอกรอยกรีด ทำาให้ได้ผลผลิตเต็มท่ี 

และควรรักษาระดับความลาดชันตามที่กำาหนดไว้ 

 หากมุมกรีดเปลี่ยนจาก 30 องศา เป็น 45 องศา 

ความยาวรอยกรีดจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22 ทำาให้สิ้นเปลือง

เปลือก และใช้เวลาในการกรีดมากขึ้น  แต่ผลผลิตเพ่ิม

ขึ้นเพียงร้อยละ 2-3  และมุมของรอยกรีดชันเกินไป  

ทำาให้อัตราการไหลของนำ้ายางเร็วเกินไป ส่งผลให้เกิด

การอดุตนัเรว็ขึน้เน่ืองจากการแตกตวัของอนุภาคลทูอยด์

ในนำ้ายาง  

 มุมกรีดชันน้อยกว่า 30 องศา จะทำาให้นำ้ายางไหล

ออกนอกรอยกรีด และสูญเสียผลผลิต 

 สำาหรับอุปกรณ์ง่าย ๆ ท่ีใช้ตรวจวัดมุมกรีดให้ได้

ขนาด โดยการพับมุมของแผ่นกระดาษขนาด A4 ให้เป็น 

3 ส่วน จะได้มุม 30 องศา (ภาพที่ 1)

การท�าเส้นแบ่งแนวหน้าหลัง 
 ควรทำารอยแบ่งกรีดเส้นหน้าหลังให้ชัดเจนใน

แต่ละปีกรีด ยาวประมาณ 30 ซม. เพื่อกำาหนดความสิ้น

เปลืองเปลือกในแต่ละปี และป้องกันไม่ให้กรีดลำ้าเข้าไป

ในหน้าอื่นที่ยังไม่ได้กรีด เป็นการตีกรอบความยาวของ

รอยกรีด โดยเฉพาะการแบ่งหน้ากรีดหนึ่งในสามของ

ลำาต ้น หากไม่ทำารอยแบ่งกรีดให ้ชัดเจน เมื่อกรีด

หน้าที่ 3 รอยกรีดมักจะสั้นมาก ทำาให้ได้นำ้ายางน้อย 

จนกระท่ังได้ผลผลิตตำ่าไม่คุ ้มค่ากับการกรีดหน้าท่ี 3 

ต่อไป พบสวนยางจำานวนมากหยุดกรีดยางเมื่อกรีด

หน้าที่ 3 หลังจากกรีดได้ 1-2 ปี เนื่องจากรอยกรีดสั้นและ

ผลผลิตตำ่ามาก  กรณีดังกล่าวทำาให้เสียโอกาสในการเก็บ

เก่ียวผลผลิตยาง  ไม่ควรเปลี่ยนความยาวของรอยกรีด

บ่อยๆ  เช่น กรีดครึ่งลำาต้นเปลี่ยนเป็นกรีดหนึ่งในสาม

ของลำาต้น หรือในทางกลับกันเปลี่ยนจากรอยกรีดหนึ่งใน

สามเป็นครึ่งลำาต้น เพราะจะทำาให้เสียเปลือกทำาให้

เปลือกส่วนหน่ึงไม่ได้กรีด ผลผลิตลดลง 20-30% เมื่อ

คำานวณทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า ทุกความยาวของรอย

กรีด 1 เซนติเมตร ที่ไม่ได้กรีด ทำาให้สูญเสียผลผลิต

ประมาณ 10 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือรายได้ลดลง 300-

400 บาทต่อไร่ต่อปี (ยางแผ่นดิบราคา 40 บาทต่อ

กิโลกรัม) ในต่างประเทศให้ความสำาคัญของการทำาเส้น

แบ่งแนวหน้าหลัง  โดยเมื่อเปิดกรีดให้ทำาร่องหน้า-หลัง 

ยาวลงมาถึงโคนต้นยาง เพ่ือลดความสิ้นเปลืองเปลือก

ยางและช่วยให้กรีดไม่บาดหน้ายาง

 
ความลึกของการกรีด 

 ความตื้นลึกของการกรีดเก่ียวข้องโดยตรงกับการ

เพ่ิมผลผลิตนำ้ายาง  เพราะจำานวนวงท่อนำ้ายางหนาแน่น

ในบริเวณเปลือกชั้นในสุด โดยเฉพาะในระยะ 1 - 3 

มิลลิเมตรจากเย่ือเจริญ มีการศึกษาพบว่า โดยท่ัวไป

การกรีดยางมักจะเหลือส่วนของเปลือกชั้นในสุดอยู่อย่าง

น้อยประมาณ 1.3 มิลลิเมตร ซึ่งยังคงเหลือท่อนำ้ายางไว้

บนต้นยางโดยไม่ได้กรีดถึง 50% หมายถึง ผลผลิตอย่าง

น้อย 50% ยังคงค้างอยู่บนต้นหรืออาจจะมากกว่า ถ้า

กรีดเหลือ 1 มิลลิเมตร จากเยื่อเจริญ จะกรีดได้ถึง 52% 

ของท่อนำ้ายางท้ังหมด หรือถ้ากรีดเหลือ 0.5 มิลลิเมตร 

ภาพท่ี 1 ขัน้ตอนการพับกระดาษ (จากซ้ายไปขวา) เพ่ือท�ามมุ 30 องศา
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นำ้ายางดี และสิ้นเปลืองเปลือกน้อยกว่าการใช้มีดกรีด

ยางที่ไม่คม

การเอียงมุมมีดในการกรีด  
 ในการกรีดยางจะต้องกรีดเปลือกให้เป็นร่องเพ่ือ

ให้นำ้ายางไหลไปลงที่ถ้วยรองรับได้สะดวก  ดังน้ัน การ

วางมุมมีดก็มีความสำาคัญ ถ้าร่องกรีดเป็นมุมป้านมากจะ

ทำาให้นำ้ายางไหลไม่สะดวกและจะไหลบ่าจากหน้ากรีด

ไม่ลงถ้วยรองรับ

ความสิ้นเปลืองเปลือก 
 ในการกรีดแต่ละครั้ง ให้กรีดเปลือกหนาไม่เกิน 2 

มิลลิเมตร หรือมีความหนาเท่าขอบเหรียญห้าบาท การ

กรีดเปลือกหนาหรือบางไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตหรือ

ทำาให้ผลผลิตสูงขึ้น  อย่างไรก็ตาม ความถ่ีของการ

กรีดทำาให้สิ้นเปลืองเปลือกแตกต่างกัน โดยการกรีดถ่ี

ทำาให้สิ้นเปลือกมาก (ตารางที่ 3)

 สวนยางบางแห่งมีความเชื่อว่าการแบ่งหน้ากรีด 4 

หน้า และกรีดถ่ีกรีดทุกวันท่ีฝนไม่ตก ทำาให้กรีด 2 ปี 

ต่อหน้ากรีด โดยอ้างว่า เปลือกงอกใหม่หน้าแรกที่สร้าง

ขึ้นมีความหนา เพราะใช้เวลานานถึง 8 ปี แต่จากงาน

วิจัย เปลือกงอกใหม่สามารถสร้างให้หนาเหมือนเดิมได้ 

ใช้เวลา 6 ปี ก็เพียงพอแล้ว  

จากเยื่อเจริญ จะตัดวงท่อนำ้ายางได้ถึง 80%   

 ดังนั้น ในการกรีดยางควรจะกรีดให้ถึงบริเวณน้ี 

แต่ต้องไม่ทำาลายชั้นของเย่ือเจริญหรือเกิดบาดแผล  

เนื่องจากเย่ือเจริญเป็นส่วนท่ีสร ้างเน้ือเย่ือใหม่มา

ทดแทน ถ้าหากถูกทำาลายก็จะไม่สามารถสร้างเปลือก

ใหม่ในบริเวณนั้นได้ หรือทำาให้เปลือกงอกใหม่ไม่เรียบ

สมำ่าเสมอ เป็นรอยตะปุ่มตะป�่า  การเก็บเก่ียวผลผลิต

จากเปลือกงอกใหม่จะไม่สะดวก 

 ในทางกลับกัน การกรีดตื้นเกินไป ถึงแม้ว่าจะไม่

ทำาให้เกิดบาดแผล แต่ก็ทำาให้ผลผลิตลดลงมาก  วิธีการ

ง่าย ๆ คือ ใช้วัสดุคล้ายเหล็กแหลมแทงลงตรงเปลือกท่ี

กรีดไปแล้ว หากมีนำ้ายางผุดออกมาให้คนกรีดวางมีด

กรีดลึกเข้าไปได้อีก หากกรีดบาดก็ให้ถอยมีดออกมา

 การกรีดยางให้ได้ผลผลิตมากและไม่ทำาลายหน้า

ยาง ควรใช้วิธีกรีดยางแบบกระตุกข้อมือหรือการซอย ใน

ขณะเดียวกันก็ย่อตัวและสลับเท้าไปตามรอยกรีดของ

ต้นยาง ไม่ควรกรีดโดยใช้ท่อนแขนลากหรือกรีดโดย

กระชากมีด จะทำาให้มีโอกาสกรีดบาดถึงเนื้อไม้ได้ง่าย  

ดังนั้น วิธีการกรีดที่ถูกต้อง คือ การกรีดโดยกระตุกข้อมือ

จะทำาให้กรีดได้เร็ว นำ้ายางออกดี ควบคุมการกรีดง่าย 

กรีดได้บาง แม้จะกรีดบาดเนื้อไม้ก็เป็นแผลเล็ก ๆ เท่านั้น 

 
ความคมของมีด 

 มีดกรีดยางควรคมอยู่เสมอ เพราะจะทำาให้ตัดท่อ
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ภาพที่ 5 การแบงกรีดหนายาง 
 

 มุมของรอยกรีด โครงสรางทอน้ํายาง เปนเน้ือเยื่อที่ถูกสรางโดยเยื่อ
เจริญ ทอน้ํายางจะเรียงตัวเปนวงรอบตน ทอน้ํายางในแตละวงจะเชื่อมตอกัน
เปนรางแห ทําใหนํ้ายางในวงเดียวกันสามารถติดตอถึงกันไดแตไมติดตอ
ระหวางวง โดยทอนํ้ายางจะวางตัวเอียงไปทางขวาจากแนวดิ่งประมาณ 2-7 
องศา ตนยางที่มีจํานวนวงทอนํ้ายางมากโดยสวนใหญจะใหนํ้ายางสูง วงทอ
นํ้ายางจะมีมากและสมบูรณในบริเวณดานในสุดของเปลือกช้ันใน ดังนั้น การ
กรีดยางจะตองกรีดถึงช้ันนี้ จึงจะไดน้ํายางมากที่สุด  

 ความลาดชันของรอยกรีด ใหรอยกรีดเอียงทํามุมจากดานซายบนลงมา
ดานขวาลาง  ความลาดชันของรอยกรีด ควรทํามุม 30-35 องศากับแนว
ระนาบ เพื่อใหตัดจํานวนวงทอนํ้ายางไดมากแลวยังทําใหนํ้ายางไหลได
สะดวก ไมไหลออกนอกรอยกรีด ทําใหไดผลผลิตเต็มที่ และควรรักษาระดับ
ความลาดชันตามที่กําหนดไว  

 หากมุมกรีดเปลี่ยนจาก 30 องศา เปน 45 องศา ความยาวรอยกรีดจะ
เพิ่มขึ้นรอยละ 22 ทําใหส้ินเปลืองเปลือก และใชเวลาในการกรีดมากข้ึน  แต
ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 2-3  และมุมของรอยกรีดชันเกินไป  ทําให
อัตราการไหลของนํ้ายางเร็วเกินไปสงผลใหเกิดการอุดตันเร็วข้ึนเน่ืองจาก
การแตกตวัของอนุภาคลูทอยดในนํ้ายาง   
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การแตกตวัของอนุภาคลูทอยดในนํ้ายาง   
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 มุมกรีดชันนอยกวา 30 องศา จะทําใหนํ้ายางไหลออกนอกรอยกรีด 
และสูญเสียผลผลิต  

 สําหรับอุปกรณงายๆ ทีใ่ชตรวจวดัมุมกรีดใหไดขนาด โดยการพบัมุม

ของแผนกระดาษใหเปน 3 สวน ก็จะไดมุม 30 องศา ดังนี ้

 

 

ภาพที่ 6 การพับแผนกระดาษออกเปน 3 สวน (ภาพ ก) เพื่อทํามุม 

30 องศา ตามภาพ (ข) 

 
ภาพที่ 7 การวดัมุมกรีดยาง 30 องศา 

การทําเสนแบงแนวหนาหลัง ควรทํารอยแบงกรีดเสนหนา-หลังให
ชัดเจนในแตละปกรีด ยาวประมาณ 30 ซม. เพื่อกําหนดความส้ินเปลือง
เปลือกในแตละปและปองกันไมใหกรีดล้ําเขาไปในหนาอ่ืนที่ยังไมไดกรีด   
เปนการตีกรอบความยาวของรอยกรีด  โดยเฉพาะการแบงหนากรีดหน่ึงใน
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สามของลําตน หากไมทํารอยแบงกรีดใหชัดเจน เม่ือกรีดหนาที่สาม รอย
กรีดมักจะส้ันมาก ทําใหไดน้ํายางนอย จนกระทั่งไดผลผลิตต่ําไมคุมคากับ
การกรีดหนาที่สามตอไป พบมีจํานวนสวนยางจํานวนมากหยุดกรีดยางเม่ือ

กรีดหนาที่ 3 หลังจากกรีดได 1-2 ป เน่ืองจากรอยกรีดส้ันและผลผลิตต่ํามาก  
กรณดังกลาวทําใหเสียโอกาสในการเก็บเกี่ยวผลผลิตยาง   

ไมควรเปลี่ยนความยาวของรอยกรีดบอยๆ  เชน กรีดครึ่งลําตน
เปลี่ยนเปนกรีดหนึ่งในสามของลําตน หรือในทางกลับกันเปลี่ยนจากรอย
กรีดหนึ่งในสามเปนครึ่งลําตน เพราะจะทําใหเสียเปลือกทําใหเปลือกสวน

หนึ่งไมไดกรีด ผลผลิตลดลง 20-30% เม่ือคํานวณทางดานเศรษฐกิจ พบวา 

ทุกความยาวของรอยกรีด 1 เซนติเมตร ที่ไมไดกรีดทําใหสูญเสียผลผลิต

ประมาณ 10 กิโลกรัมตอไรตอป หรือรายไดลดลง 300-400 บาทตอไรตอป 

(ยางแผนดิบราคา 40 บาทตอกิโลกรัม)   ในตางประเทศใหความสําคัญของ
การ ทําเสนแบงแนวหนาหลัง  โดยเม่ือเปดกรีดใหทํารองหนา-หลัง ยาวลง
มาถึงโคนตนยาง เพื่อลดความส้ินเปลืองเปลือกยางและชวยใหกรีดไมบาด
หนายาง 

 
ภาพที่ 8 การทําเสนแบงแนวหนา-หลัง เพื่อทํากรอบควบคุมความยาว

ของรอยกรีดและความส้ินเปลืองเปลือก 

ความลึกของการกรีด ความตื้นลึกของการกรีดเกี่ยวของโดยตรงกับ
การเพิ่มผลผลิตนํ้ายาง  เพราะจํานวนวงทอนํ้ายางหนาแนนในบริเวณ

เปลือกช้ันในสุด โดยเฉพาะในระยะ 1 - 3 มิลลิเมตรจากเยื่อเจริญ  มี

ภาพท่ี 2 การวดัขนาดต้นยางท่ีจะเปิดกรดี (A), การแบ่งกรดีหน้ายาง (B), การวัดมมุกรดียาง 30 องศา โดยใช้แผ่นพับกระดาษ (C) และการท�าเส้นแบ่งแนวหน้า-หลงั 

เพ่ือท�ากรอบควบคมุความยาวของรอยกรดี และความสิน้เปลอืงเปลอืก (D)  

CBA D
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การวางลิ้น ถ้วยน�้ายาง และลวด
รองรับถ้วยน�้ายาง  

 ตำาแหน่งการวางลิ้นรองรับนำ้ายางจะสัมพันธ์กับ

ความสิ้นเปลืองเปลือก และการทำาเส้นแบ่งแนวหน้า-

หลังของรอยกรีด คือ วางลิ้นห่างจากรอยกรีด 30 ซม. 

เพ่ือเป็นการกำาหนดความสิ้นเปลืองเปลือกในแต่ละปี 

และเพื่อไม่ต้องขยับลิ้นรองรับนำ้ายางบ่อย ๆ เมื่อรอยกรีด

กรีดตำ่าลงมาเรื่อย ๆ ทั้งนี้ยกเว้นในเขตที่มีลมแรง อาจจะ

ติดลิ้นใกล้รอยกรีดยางได้  ส่วนการติดลวดรองรับถ้วยนำ้า

ยางจะติดตำ่ากว่าลิ้นประมาณ 10 เซนติเมตร เพ่ือให้นำ้า

ยางไหลลงถ้วยและเพ่ือความสะดวกในการยกถ้วยเก็บ

นำ้ายาง 

ขนาดของงานกรีด 
 หมายถึง จำานวนต้นยางที่คนกรีดสามารถกรีดได้

แต่ละวัน ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของต้นยาง ความยาวรอย

กรีด ลักษณะของพ้ืนท่ี ความชำานาญของคนกรีด และ

ช่วงเวลาการไหลของนำ้ายาง การกรีดครึ่งลำาต้นสามารถ

กรีดได้ 450-500 ต้นต่อคน และการกรีด 1 ใน 3 ของ

ลำาต้นสามารถกรีดได้ 650-700 ต้นต่อคน หากคนกรีด

ทำางานเกินศักยภาพ อาจทำาให้หน้ากรีดเสียหาย

เวลาที่เหมาะสมส�าหรับกรีดยาง 
 สามารถกรีดได้ตั้งแต่กลางคืนถึงเช้า โดยผลผลิต

การเวียนหน้ากรีดยาง  
 ในกรณีที่แบ่งรอยกรีดมากกว่า 3 หน้า ไม่ว่าจะ

กรีดหน้าล่างหรือกรีดยางหน้าสูง จะเวียนหน้ากรีดตาม

เข็มนาฬิกา นั่นคือ เมื่อกรีดยางจนหมดหน้ากรีดแล้ว 

ให้ขึ้นไปกรีดยางหน้าใหม่ทางซ้ายมือของรอยกรีดเดิม  

เ พ่ือหลีกเ ล่ียงการตัดท ่อนำ้ ายางของหน ้ากรีดเดิม 

เนื่องจากการเวียนของท่อนำ้ายางจากขวามาซ้าย ดังนั้น 

การเวียนกรีดด้านซ้ายมือในยางบางพันธุ์ให้ผลผลิตสูง

กว่า 20 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการเวียนกรีดด้าน

ขวามือของหน้ากรีดเดิม 

ตารางที่ 1 ผลของการใช้ความถี่ในการกรีดยาง ต่อความสิ้นเปลืองเปลือก

ความสิ้นเปลืองเปลือก
(ซม./ปี)จ�านวนวันกรีด (วัน/ปี)ความถี่ในการกรีด

กรีด 1 วัน หยุด 1 วัน (d2) 

กรีด 1 วัน หยุด 2 วัน (d3)

กรีด 1 วัน หยุด 3 วัน (d4)

กรีด 2 วัน หยุด 1 วัน (2d3)

กรีด 3 วัน หยุด 1 วัน (3d4)

กรีดทุกวัน (d1) 

120

90

65

150

170

180

25 - 30

15 - 20

12 - 15

40 - 45

50 - 55

60 - 65
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สวนยางบางแหงมีความเช่ือวาการแบงหนากรีด 4 หนา และกรีดถี่

กรีดทุกวันที่ฝนไมตก ทําใหกรีด 2 ป ตอหนากรีด โดยอางวา เปลือกงอก

ใหมหนาแรกที่สรางขึ้นมีความหนา เพราะใชเวลานานถึง 8 ป แตจาก

งานวิจัย เปลือกงอกใหมสามารถสรางใหหนาเหมือนเดิมได ใชเวลา 6 ป ก็
เพียงพอแลว   

การเวียนหนากรีดยาง  ในกรณีที่แบงรอยกรีดมากกวา 3 หนา ไมวา
จะกรีดหนาลางหรือกรีดยางหนาสูง จะเวียนหนากรีดตามเข็มนาฬิกา น่ัน
คือ เม่ือกรีดยางจนหมดหนากรีดแลวในขึ้นไปกรีดายางหนาใหมทาง
ซายมือของรอยกรีดเดิม  เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดทอนํ้ายางของหนากรีดเดิม 
เนื่องจากการเวียนของทอนํ้ายางจากขวามาซาย ดังน้ันการเวียนกรีดดาน
ซายมือในยางบางพันธุใหผลผลิตสูงกวา 20 เปอรเซ็นต เม่ือเปรียบเทียบ
กับการเวียนกรีดดานขวามือของหนากรีดเดิม  

12 3

 

ภาพที่ 12  การเวยีนหนากรีดกรณีแบงรอยกรดี 3 หนา ใหเวยีนหนา
กรีดยางตามเข็มนาฬิกา หรือกรีด   
              ดานซายมือของหนากรีดเดมิ  
 
การวางลิ้น ถวยน้ํายาง ลวดรองรับถวยน้ํายาง  ตําแหนงการวางลิ้น

รองรับนํ้ายางจะสัมพันธกับความส้ินเปลืองเปลือก และการทําเสนแบงแนว

ภาพท่ี 3  การเวียนหน้ากรดีกรณีแบ่งรอยกรดี 3 หน้า ให้เวียนหน้ากรดียาง

ตามเขม็นาฬิกา หรอืกรดีด้านซ้ายมอืของหน้ากรดีเดมิ 
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ออกซาไดซิล แมนโคเซบ (ชื่อการค้า แซนโดแฟน เอ็ม) 

อัตรา 40 กรัม (ประมาณ 4 ช้อนแกง) ต่อนำ้า 1 ลิตร หรือ

สารฟอสเอททิล เอ เอส (ชื่อการค้า อาลีเอท) อัตรา 5 กรัม

ต่อนำ้า 1 ลิตร 

 ใช้สารอย่างใดอย่างหนึ่งผสมสารจับใบหรือนำ้ามัน

พืช จำานวน 2 ซีซี (ประมาณ 1/2 ช้อนชา) พ่นหรือทาหน้า

กรีดยางทุก 7 วัน จำานวน 3 - 4 ครั้ง จะสามารถป้องกัน

กำาจัดโรคน้ีได้ หากฝนตกชุกติดต่อกันควรหมั่นทาสาร

เคมีต่อไปอีกจนกว่าโรคจะหาย

 สารทาหน้ากรีดในหลังช่วงฤดูฝน  ไม่มีความ

จำาเป็นต้องทาหน้ากรีด เกษตรกรบางรายอาจใช้ฝุ่นแดง

ผสมกับสารเคมีป้องกันกำาจัดเชื้อราด้วย เพ่ือให้เห็นร่อง

รอยบริเวณที่ทาสารเคมีแล้ว แต่การใช้ฝุ่นแดงเพียงอย่าง

เดยีวทาหน้ากรดี ไม่มผีลในการควบโรคโดยตรงแต่อย่างใด 

 ควรหลีกเลี่ยงการใช้สารทาหน้ากรีดที่ไม่ทราบช่ือ

สามัญ หรือสารออกฤทธิ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาร

สำาคัญที่ใช้ในการป้องกันกำาจัดโรค จัดเป็นวัตถุอันตราย 

ต้องขึน้ทะเบยีนและขออนุญาตตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย 

พ.ศ. 2535 

 ควรระวังการใช ้ฝุ ่นแดงบางย่ีห ้อ ท่ีอวดอ ้าง

สรรพคุณว่าสามารถรักษาอาการเปลือกแห้งของต้นยาง

ได้ เพราะสารทาหน้ายางเหล่าน้ีมีสารเคมีเร่งนำ้ายางพวก

เอทธีฟอน เป็นส่วนประกอบ  เมื่อใช้กับต้นยางที่แสดง

อาการเปลือกแห้ง อาจทำาให้ผลผลิตนำ้ายางเพ่ิมข้ึนใน

ระยะ 2-3 เดือนแรก หลังจากนั้นผลผลิตจะเริ่มลดลงและ

กลับมาแสดงอาการเปลือกแห้งอีก

 ส่วนการใช้สารทาหน้ากรีดชนิดอื่น ๆ เช่น ปุ ๋ย

อินทรีย์นำ้า คีเลท กรดอะมิโน และนำ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว 

ไคโตซาน เป็นต้น ไม่มีผลโดยตรงต่อการรักษาอาการ

เปลือกแห้งของยางพารา

การเก็บรวบรวมน�้ายางสดในสวน
 การเก็บรวบรวมนำ้ายางสดในสวนยาง ใช้หลัก

ง่าย ๆ  คือ หลังจากเก็บรวบรวมนำ้ายางสดแล้วจำาเป็นที่จะ

ต้องกรองนำ้ายางก่อนเทใส่ในภาชนะ ซึ่งการกรองนำ้ายาง

สดเป็นวิธีการขจัดสิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนท่ีเกิดขึ้น

ตั้งแต่ขณะกรีดยางโดยมีเศษเปลือกไม้ตามรอยกรีด 

ดอกยาง หรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ในถ้วยรองรับนำ้ายาง หรือ

ไม่แตกต่างกันมาก จากการทดลองกรีดเวลาต่างกัน 

พบว่า การกรีดตอนเช้าช่วงเวลา 06.00-08.00 น. ได้นำ้า

ยางน้อยกว่าการกรีดตอนกลางคืน (03.00-06.00 น.) 

เฉลี่ยประมาณร้อยละ 4-5 การกรีดช่วงเวลา 08.00-

11.00 น. ได้นำ้ายางน้อยกว่าการกรีดกลางคืนเฉลี่ย

ประมาณร้อยละ 16  และการกรีดช่วงเวลา 11.00-13.00 

น. ได้นำ้ายางน้อยกว่าการกรีดกลางคืนเฉลี่ยประมาณ

ร้อยละ 25 อย่างไรก็ตาม ในการผลิตยางแผ่นดิบ ควร

กำาหนดช่วงเวลาตั้งแต่กรีด-เก็บนำ้ายาง-ส่งนำ้ายางไปโรง

ยางทำายางแผ่นไม่เกิน 6 ชั่วโมง เพ่ือรักษาสภาพของนำ้า

ยางสดไม่ให้บูดและนำ้ายางจับตัว

สารทาหน้ายาง 
 ได้แก่ สารทาหน้ากรีดเพ่ือรักษาบาดแผล ป้องกัน

รักษาโรคท่ีหน้ากรีด และเพ่ือต้องการเพ่ิมผลผลิตนำ้ายาง  

 สารทาหน้ากรีดเพ่ือการป้องกันรักษาโรค โรคที่

สำาคัญ ได้แก่ โรคเส้นดำา และโรคเปลือกเน่า สวนยางท่ี

อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเกิดโรคระบาดเป็นประจำา ควรทาด้วยสาร

เคมีป้องกันกำาจัดเชื้อราตามคำาแนะนำา ได้แก่ 

 สารเมตาแลคซิล (ชื่อการค้า เอพรอน) อัตรา 14 

กรัม (ประมาณ 1 ช้อนชาครึ่ง) ต่อนำ้า 1 ลิตร หรือสาร

ภาพท่ี 4 การตดิตัง้อปุกรณ์รองรบัน�า้ยาง
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หนา-หลังของรอยกรีด คือ วางลิ้นหางจากรอยกรีด 30 ซม. เพื่อเปนการ
กําหนดความส้ินเปลืองเปลือกในแตละปและเพื่อไมตองขยับลิ้นรองรับน้ํา
ยางบอยๆ เม่ือรอยกรีดกรีดต่ําลงมาเรื่อยๆ ทั้งน้ียกเวนในเขตที่มีลมแรง 
อาจจะติดลิ้นใกลรอยกรีดยางได  สวนการติดลวดรองรับถวยนํ้ายางจะติด
ต่ํากวาลิ้นประมาณ 10 เซนติเมตร เพื่อใหน้ํายางไหลลงถวยและเพื่อความ
สะดวกในการยกถวยเก็บน้ํายาง  

¤ซ∙ซฆƠญ̊¤จ∙ ı¤ฐðıฌ×πฏภ−ີ30̌ ¯,

Ýฏðπขðขญ̊ýơข∙ÝฟฤญıขƠญπฏภ−ີ10̌ ¯,

 

ภาพที่ 13  การตดิอุปกรณรองรับน้ํายาง 

ขนาดของงานกรีด หมายถึง จํานวนตนยางที่คนกรีดสามารถกรีดได
แตละวัน ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดของตนยาง ความยาวรอยกรีด ลักษณะของ
พื้นที่ ความชํานาญของคนกรีด และชวงเวลาการไหลของนํ้ายาง การกรีด

ครึ่งลาํตนสามารถกรีดได 450-500 ตนตอคน และการกรีด 1 ใน 3 ของลําตน

สามารถกรีดได 650-700 ตนตอคน หากคนกรีดทํางานเกินศักยภาพ อาจ
ทําใหหนากรีดเสียหาย 

เวลาที่เหมาะสมสําหรับกรีดยาง สามารถกรีดไดตั้งแตกลางคืนถึงเชา 
โดยผลผลิตไมแตกตางกันมาก จากการทดลองกรีดเวลาตางกัน พบวา การ

กรีดตอนเชาชวงเวลา 06.00-08.00 น.ไดนํ้ายางนอยกวาการกรีดตอน

30 ซม.

10 ซม.
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มายังจุดรวบรวมยาง ทำาให้ปริมาณเน้ือยางแห้งของนำ้า

ยางลดลง และนำ้ายางจะเกิดการเสียสภาพอย่างรวดเร็ว

และง่ายขึ้นอีกด้วย ดังนั้น ตัวกรองท่ีแนะนำาให้กรองจาก

สวนยางมีขนาดไม่น้อยกว่า 40 เมช คือ มีจำานวนรูไม่

น้อยกว่า 40 รูต่อหนึ่งตารางนิ้ว และรวบรวมนำ้ายางสดใส่

ในภาชนะสะอาดผ่านการล้างหรือขจัดเศษยางออกจาก

ภาชนะบรรจุเป็นอย่างดีเพ่ือป้องกันนำ้ายางบูดเน่าใน

ขณะขนส่ง และไม่ให้นำ้ายางโดนกระแทกแรง ๆ ไม่ให้

สัมผัสกับความร้อนหรือแสงแดดโดยตรง จากนั้นรีบนำา

ส่งจุดรวบรวมนำ้ายางสดหรือโรงงานแปรรูปยางดิบต่อไป

บรรณานุกรม
สถาบันวิจัยยาง. 2556. การจัดการสวนยางอย่างย่ังยืน. 

 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร. โรงพิมพ์

 ชุมนุมสหกรณ ์การเกษตรแห ่งประเทศไทย 

 จำากัด:กรุงเทพมหานคร.

สถาบันวิจัยยาง. 2561. ข้อมูลวิชาการยางพารา ปี 2561. 

 สถาบัน วิจัยยาง การยางแห ่งประเทศไทย  

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2559. แหล่งข้อมูล: 

 http://www.oae.go.th/ ค้นเมือ่16 มถุินายน 2561.

ในภาชนะรวบรวมนำ้ายาง สิ่งสกปรกเหล่าน้ีหากไม่ได้

ขจัดออกไปจะทำาให้มีสิ่งสกปรก สิ่งปนเปื้อนติดไปกับ

แผ่นยาง หรือยางแท่ง หรือนำ้ายางข้นได้ และส่งผล

กระทบต่อสมบัติของยางในการนำาไปแปรรูปเป ็น

ผลิตภัณฑ์ เพียงแต่ให้เริ่มต้นจากเกษตรกร ปัญหาต่าง ๆ 

ท่ีเกิดขึ้นจากยางดิบชนิดต่าง ๆ ก็สามารถแก้ไขปัญหา

คุณภาพของยางได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม การกรอง

เป็นการขจัดปริมาณเจลที่เกิดขึ้นในขณะท่ีกรีดนำ้ายาง

ออกมาได้ด้วยเช่นกัน โดยในนำ้ายางสดนอกจากจะมีส่วน

ของคาร์บอนกับไฮโดรเจนแล้ว ยังพบกลุ่มอัลดีไฮด์ที่ทำา

ปฏิกิริยาเชื่อมโยงโมเลกุลทันทีท่ีกรีดนำ้ายางออกมา 

ทำาให้สายโซ่โมเลกุลยางยาวข้ึนและเมื่อเกิดปฏิกิริยาต่อ

เนื่องส่งผลให้นำ้ายางจับตัวเป็นก้อนเกิดลักษณะเป็น

ไมโครเจลท่ีมีขนาดโมเลกุลเล็กกว่านำ้ายางเฉลี่ย 10 เท่า 

หากนำ้ายางได้ผ่านการกรองละเอียด ไมโครเจลก็สามารถ

ถูกขจัดออกไปได้ ส่งผลให้สมบัติของยางคงที่ สมำ่าเสมอ

ตลอดทั้งชุดการผลิต

 นำ้ายางสดที่จับตัวเป็นก้อนหลังจากท่ีได้รวบรวม

ในภาชนะบรรจุแล้ว หากไม่ได้กรองเพ่ือนำาก้อนยางที่จับ

ตัวออกไป เนื้อยางบางส่วนที่อยู่ในนำ้ายางจะเกิดการรวม

ตัวเร็วข้ึน ทำาให้ก้อนยางมีขนาดใหญ่ข้ึนในขณะท่ีขนส่ง
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สถานการณ์ยางพาราปี 2561 
และแนวโน้มปี 2562

 สถานการณ์ยางพาราในปี 2561 จากตวัเลขเบือ้งต้น

ปริมาณการผลิตของโลกมีจำานวน 13,700 พันตัน 

ปริมาณการใช้ 13,444 พันตัน ยังคงมากกว่าการใช้ยาง 

256 พันตัน ลดลงจากปี 2560 ซึ่งการผลิตมากกว่าการใช้ 

560 พันตัน และจากการคาดการณ์ของ ITRC คาดว่าใน

ปี 2562 จะมีปริมาณการผลิต 13,784 พันตัน ปริมาณ

การใช้ยาง 13,439 พันตัน มีการผลิตมากกว่าการใช้ 345 

พันตัน (ตารางที่ 1)

สถานการณ์ด้านราคา
 ราคายางในประเทศผู ้ผลิตยางท่ีสำาคัญ (ไทย 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม) ในปี 2561 ตั้งแต่เดือน

มกราคม 2561 จนถึง เดือนธันวาคม 2561 ลดลง 5.26 

บาท ถึง 7.33 บาท หรือร้อยละ 10.98 ถึง 15.24 โดย

อินโดนีเซียราคาลดลงน้อยท่ีสุด เนื่องจากอัตราแลก

เปลี่ยนรูเปียห์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับต้นปี ในขณะท่ี

ประเทศไทยราคาลดลงจากต้นปี 7.14 บาท หรือร้อยละ 

14.80 (ตารางที่ 2 และภาพที่ 1)

ราคายางไทยเทียบกับตลาด
ล่วงหน้าต่างประเทศ

 ราคายางพาราประเทศไทย ราคาส่งออกยางไทย 

(F.O.B. ไทย) ในปี 2561 เมื่อเทียบกับต้นปี ลดลง 7.18 

บาท หรือร้อยละ 13.31 และราคาในประเทศ (ตลาด

กลาง) ลดลง 5.66 บาท หรือร้อยละ 11.76 ในขณะที่

ราคาในตลาดล่วงหน้าโดยเฉพาะตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ 

อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์   และ จันจิรา  พ่วงทอง

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 1 การผลิต และการใช้ยางของโลก1

2558 2559 2560 25612 25623การผลิต/การใช้

การผลิต 

การใช้

ผลต่าง

12,097

11,741

356

12,290

12,263

27

13,434

12,874

560

13,700

13,444

256

13,784

13,439

345
1ที่มา: LMC Tyre & Rubber (หน่วย: พันตัน), 2ตัวเลขเบื้องต้น, 3ตัวเลขประมาณโดย ITRC
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และ TOCOM ลดลง 15.98 บาท และ 12.81 บาท หรือ

ร้อยละ 23.46 และ 22.260 ตามลำาดับ จากกราฟราคา

ยาง (ภาพที่ 2) สะท้อนให้เห็นว่า นอกจากราคายางจะขึ้น

อยู่กับความต้องการใช้ยางซึ่งชะลอตามภาวะเศรษฐกิจ

โลกแล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2561 ราคายาง

ในตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้เป็นปัจจัยท่ีกดดันราคายาง

ทำาให้ราคาส่งออกยางของประเทศไทยไม่สามารถปรับ

ตัวขึ้นได้ และตั้งแต่เดือนสิงหาคมราคายางในตลาดล่วง

หน้า TOCOM มีความผันผวนและลดตำ่าลงกว่าปกติถึง

เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นอีกปัจจัยท่ีสำาคัญอีกปัจจัย

หนึ่งที่ทำาให้ราคาลดตำ่าลง (ตารางที่ 3)  

แนวโน้มสถานการณ์ยางพารา 
ในปี 2562 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกคาดว่าในปี 

2562 ยังคงมีการขยายตัวคงท่ีอยู่ท่ี 3.7 โดยเศรษฐกิจ

สหรัฐยังคงมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเน่ืองจากความ

เชื่อมั่นผู้บริโภคท่ียังอยู่ในระดับสูงและการใช้จ่ายภาครัฐ

ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มขยายตัวลดลง 

จากการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดและผลกระทบ

ตารางที่ 2 ราคายางแท่ง ณ F.O.B. ของประเทศผู้ผลิตที่ส�าคัญ1

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนามเดือน-ปี

มกราคม 2561
ธันวาคม 2561
ส่วนต่าง

ร้อยละ 

48.25

41.11

- 7.14

- 14.80

47.91

42.65

- 5.26

- 10.98

48.20

40.87

- 7.33

- 15.21

47.04

39.87

- 7.17

- 15.24
1ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย (หน่วย: บาท) 

 
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย  

ราคายางไทยเทียบกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ 

ราคายางพาราประเทศไทย ราคาส่งออกยางไทย (F.O.B ไทย) ในปี 2561 เมื่อเทียบกับต้นปีลดลง 
7.18 บาท หรือร้อยละ 13.31 และราคาในประเทศ (ตลาดกลาง) ลดลง 5.66 บาทหรือร้อยละ 11.76 ในขณะ
ที่ราคาในตลาดล่วงหน้าโดยเฉพาะตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้และ TOCOM ลดลง 15.98 บาทและ 12.81 บาท
หรือร้อยละ 23.46 และ 22.260 ตามล าดับ จากกราฟราคายางสะท้อนให้เห็นว่านอกจากราคายางจะขึ้นอยู่
กับความต้องการใช้ยางซึ่งชะลอตามภาวะเศรษฐกิจโลกแล้ว ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2561 ราคายางใน
ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้เป็นปัจจัยที่กดดันราคายางท าให้ราคาส่งออกยางของประเทศไทยไม่สามารถปรับตัวขึ้น
ได้ และตั้งแต่เดือนสิงหาคมราคายางในตลาดล่วงหน้า TOCOM มีความผันผวนและลดต่ าลงกว่าปกติถึงเดือน
พฤศจิกายน 2560 เป็นอีกปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ราคาลดต่ าลง    

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ราคายางแท่งของไทย อนิโดนีเซยี มาเลเซยี และเวยีดนาม ช่วงเดอืนมกราคม - ธันวาคม 2561
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จากมาตรการกีดกันทางการค้า สำาหรับเศรษฐกิจของ

ประเทศคู่ค้าที่สำาคัญอื่น ๆ มีแนวโน้มชะลอตัว ยกเว้น

ประเทศอินเดียที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น  (ตารางที่ 4)

ปริมาณการผลิตยางล้อของโลก

 แนวโน้มการผลิตยางล้อในต้นปีนี้ ตัวเลขเบื้องต้น

มีการขยายตัวร้อยละ 2.4 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนท่ีมีการ

ขยายตัวร้อยละ 2.4 ในขณะท่ีจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ยางวัตถุดิบ

รายใหญ่และเป็นผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ที่สุดของโลก แม้

ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ 

แต่ปริมาณการผลิตยางล้อยังคงขยายตัว ร้อยละ 5.1 

และสหรัฐมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8  ส่วนประเทศ

ผู ้ผลิตรายใหม่อย่างอินเดียและรัสเซียยังมีการขยาย

ตัวอย่างต่อเนื่องท่ีร้อยละ 10.9 และ 4.2 ตามลำาดับ

(ตารางที่ 5)

ตารางที่ 3 ราคายางไทยเทียบกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ1

เซี่ยงไฮ้ TOCOM SICOM F.O.B.ไทย ตลาดกลางเดือน-ปี

มกราคม 2561
ธันวาคม 2561
ส่วนต่าง

ร้อยละ 

68.11

52.13

- 15.98

- 23.46

57.55

44.74

- 12.81

- 22.26

54.05

46.44

- 7.61

- 14.08

53.96

46.78

- 7.18

- 13.31

48.14

42.48

- 5.66

- 11.76
1ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย (หน่วย: บาท) 

ภาพท่ี 2 ราคายางตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ, F.O.B. RSS 3 และราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 ช่วงเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561

ราคายางไทยเทียบกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ 

หน่วย: บาท 

ราคา ณ ตลาด เซี่ยงไฮ้ ไทย ตลาดกลาง
มกราคม 2561
ธันวาคม 2561
สว่นตา่ง 
ร้อยละ

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย 

 

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

บาท/กก.
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เศรษฐกิจ เช่น การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ 

และคาดว่าในปี 2562 ธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้ง จากความไม่แน่นอนของ

เศรษฐกิจโลกและอัตราดอกเบี้ยน่าจะเข้าใกล้ระดับ

ดุลยภาพ จึงคาดว่าจะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนในปี 

2562 ไม่ผันผวนมากนัก สำาหรับราคานำ้ามันดิบในปี 

2561 มีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปในทิศทาง

เดียวกับราคายาง (ภาพที่ 3)

อัตราแลกเปลี่ยนและราคาน�้ามันดิบ

 อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 

อยู่ในช่วง 31.13 ถึง 32.47 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

นโยบายทางการเงินของไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประเมินว่าความจำาเป็นท่ีต้องคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ในระดับผ่อนคลายมากเริ่มลดลง การปรับขึ้นดอกเบี้ย

นโยบายจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยอาจไม่เป็น

อย่างต่อเนื่อง แต่จะประเมินตามพัฒนาการของข้อมูล

ตารางที่ 4 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP, %) ของโลก และประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญ1

2558 2559 2560 25612 25623ประเทศ

โลก

อินเดีย

จีน

มาเลเซีย

สหรัฐอเมริกา

สหภาพยุโรป

ญี่ปุ่น

3.5

8.2

6.9

5.1

2.9

2.4

1.4

3.3

7.1

6.7

4.2

1.6

2.0

1.0

3.7

6.7

6.9

5.9

2.2

2.7

1.7

3.7

7.3

6.6

4.7

2.9

2.2

1.1

3.7

7.4

6.2

4.6

2.5

2.0

0.9

1ที่มา: Invesment.com, 2ตัวเลขเบื้องต้น, 3ตัวเลขประมาณการ

ตารางที่ 5 ปริมาณการผลิตยางล้อของโลก1

2558 2559 2560 25612ประเทศ
ร้อยละการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันกับปีก่อน

จีน

สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่น

ไทย

อินเดีย

รัสเซีย

โลก

531.6

167.4

147.2

80.6

64.4

43.8

1,762.8

579.8

167.2

141.7

89.7

70.4

47.5

1,838.5

602.0

163.0

140.3

101.0

74.2

50.2

1,882.0

467.8

126.7

106.3

76.6

57.6

38.6

1,446.4

5.1

2.8

1.6

0.5

10.9

4.2

2.4

1ที่มา: LMC Tyre & Rubber (หน่วย: ล้านเส้น), 2ตัวเลขเบื้องต้น
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บทสรุป
 ราคายางพาราในปี 2561 ราคายางแผ่นรมควัน

ชั้น 3  F.O.B. เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.74 บาท ลดลงร้อยละ 

26.70  ราคายางแผ่นรมควันไม่อัดก้อนในประเทศเฉลี่ย

กิโลกรัมละ 45.81 บาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 27.94 

สำาหรับแนวโน้มในปี 2562 ITRC คาดว่า มีปริมาณ

ผลผลิตมากกว่าการใช้ 0.345 ล้านตัน และคาดว่าภาวะ

เศรษฐกิจโลกมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างคงท่ี จาก

ความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง

จีนกับสหรัฐซึ่งส่งผลกระทบทางอ้อมต่อห่วงโซ่การผลิต

โลก  โดยจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ของโลก

มีการขยายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง  ในขณะที่ สหรัฐ และ

อินเดีย มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น อัตราแลก

เปลี่ยนคาดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31 – 33 บาท

ต่อดอลลาร ์สหรัฐ เช ่นเดียวกับปี 2561 ในขณะท่ี

อุตสาหกรรมยางล้อยังคงมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึนโดย

เฉพาะประเทศใหม่เช่น รัสเซีย อินเดีย และไทย รวมทั้ง

การดำาเนินมาตรการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศท้ัง

โครงการการใช้ยางในภาครัฐและโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 

กิโลเมตร ซึ่งเริ่มมีการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จะ

ช่วยดูดซับยางไม่ให้ออกสู่ตลาด จึงคาดว่าราคายางในปี 

2562 โดยเฉลี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ภาพท่ี 3 อตัราแลกเปลีย่น และราคาน�า้มนัดบิ

ภาพท่ี 4 เปรยีบเทียบราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 ณ ตลาดกลาง และราคายาง F.O.B.

แนวโน้มการผลิตยางล้อในต้นปีนี้ตัวเลขเบื้องต้นมีการขยายตัวร้อยละ 2.4 ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนที่มี
การขยายตัวร้อยละ 2.4 ในขณะที่จีนซึ่งเป็นผู้ใช้ยางวัตถุดิบรายใหญ่และเป็นผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ที่สุดของ
โลก แม้ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ แต่ปริมาณการผลิตยางล้อยังคงขยายตัว   
ร้อยละ 5.1 และสหรัฐมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8  ส่วนประเทศผู้ผลิตรายใหม่อย่างอินเดียและรัสเซียยัง
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 10.9 และ 4.2 

อัตราแลกเปลี่ยนและราคาน  ามันดิบ 

 
 อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 อยู่ในช่วง 31.13 ถึง 32.47 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 
นโยบายทางการเงินของไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าความจ าเป็นที่ต้องคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในระดับผ่อนคลายมากเริ่มลดลง การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยอาจไม่เป็น
อย่างต่อเนื่องแต่จะประเมินตามพัฒนาการของข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ 
และคาดว่าในปี 2562 ธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้ง จากความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจโลกและอัตราดอกเบี้ยน่าจะเข้าใกล้ระดับดุลยภาพ จึงคาดว่าจะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนในปี 2562 
ไม่ผันผวนมากนัก ส าหรับราคาน้ ามันดิบในปี 2561 มีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ราคายาง 

 

 

 

 

 

บทสรุป 
 

 
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย 

ราคายางพาราในปี 2651 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 FOB. เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.74 บาท ลดลงร้อย
ละ 26.70  ราคายางแผ่นรมควันไม่อัดก้อนในประเทศเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.81 บาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 
27.94 ส าหรับแนวโน้มในปี 2562 ITRC คาดว่า มีปริมาณผลผลิตมากกว่าการใช้ 0.345 ล้านตัน และคาดว่า
ภาวะเศรษฐกิจโลกมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างคงที่ จากความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้า
ระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งส่งผลกระทบทางอ้อมต่อห่วงโซ่การผลิตโลก  โดยจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่
ของโลกมีการขยายเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีลดลง  ในขณะที่ สหรัฐ และอินเดียมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 
อัตราแลกเปลี่ยนคาดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31 – 33 บาทต่อดอลลาร์เช่นเดียวกับปี 2561 ในขณะที่
อุตสาหกรรมยางล้อยังคงมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะประเทศใหม่เช่น รัสเซีย อินเดีย และไทย รวมทั้ง
การด าเนินมาตรการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศทั้งโครงการการใช้ยางในภาครัฐและโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 
กิโลเมตร ซึ่งเริ่มมีการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจะช่วยดูดซับยางไม่ให้ออกสู่ตลาด จึงคาดว่าราคายางในปี 
2562 โดยเฉลี่ยจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 

44 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 36 มกราคม-มีนาคม 2562






