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บทบรรณาธิการ

 ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่เพิ่งเริ่มต้น แต่เป็นการเริ่มต้นที่
จะต้องเตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจาก
ปีเก่า นั่นก็คือ โรคชนิดใหม่ของยางพารา ซึ่งขณะนี้หยุด
การระบาดชั่วคราว เนื่องจากทางภาคใต้เข้าสู่ฤดูแล้ง แต่
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ก็ไม่อาจท�านายว่า การระบาดของโรคนี้
จะแพร่ขยายเพ่ิมขึ้นอีกแค่ไหน ที่น ่าเป็นห่วงเพราะ
ประการแรก พันธุ์ยางทุกพันธุ์อ่อนแอต่อโรคนี้ ประการที่
สอง โรคน้ีซึ่งเกิดจากเชื้อราที่มีพืชอาศัยเป็นจ�านวนมาก 
ต่างจากโรคใบไหม้ละตินอเมริกัน มีแค่ต้นยางเท่าน้ันท่ี
เป็นพืชอาศัย ดังนั้น จึงน่าจะเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท�าให้เชื้อ
แพร่กระจายได้รวดเร็ว และอาจจะเป็นปัญหาต่อพืช
เศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ได้ ประการสุดท้าย ถึงแม้ว่าเชื้อจะ
ระบาดมาได้ 3-4 ปีแล้ว แต่ข้อมูลในทางวิชาการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศยังไม่สามารถให้ค�าตอบที่
แน่ชัดในหลาย ๆ ประเด็น เช่น โรคน้ีเกิดจากเชื้อราชนิด
ไหนกันแน่ และถ้าหากระบาดไปทั่วพ้ืนท่ีปลูกยางใน
ทวีปเอเชีย จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และเกษตรกรที่ยึด
การท�าสวนยางเป็นอาชีพจะเป็นอย่างไร เรื่องโรค
ยางพาราชนิดใหม่นี้คงประมาทไม่ได้ ตราบใดที่นัก
วิชาการยังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของโรคนี้
  พักเรื่องโรคไว้ก่อนเพราะยังเป็นเรื่องที่ยังต้องคอย
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไป แต่มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะแสดง
ความคิดเห็นในบทบรรณาธิการของวารสารฉบับนี้ว่า 
ปัจจุบันราคายางไม่ค่อยจะดีนัก เกษตรกรคงขาดก�าลัง

ใจในการบ�ารุงรักษาสวน บางสวนถึงขั้นงดใส่ปุ๋ยให้กับ
ต้นยาง โดยมีความคิดว่า เสียเงินซื้อปุ๋ยมาใส่ในราคา
แพง แต่ผลผลิตที่น�าไปขาย กลับได้ราคาถูก ไม่รู้จะใส่ไป
ท�าไม ความคิดเช่นน้ีมีส่วนถูกอยู่บ้างในบางเง่ือนไขหรือ
บางกรณี แต่ถ้าหากเจ้าของสวนไม่หมั่นดูแล บ�ารุงรักษา
ต้นยางแล้ว ผลผลิตที่ได้คงต�า่แน่นอน บวกกับราคาที่ต�่า
อยู่แล้ว ก็ย่ิงท�าให้เหตุการณ์เลวร้ายเข้าไปอีก ดังนั้น 
วิธีการที่จะอยู่รอดได้ในสภาวะเช่นนี้คือ ท�าอย่างไรที่จะ
ท�าให้ผลผลิตยางเพิ่มขึ้นเพื่อมาชดเชยกับราคายาง
ท่ีลดต�่าลง เช่น สมมุติราคาน�้ายางสดอยู่ท่ี 30 บาทต่อ
กิโลกรัม เนื้อยางแห้ง เจ้าของสวนเก็บเก่ียวผลิตไปขาย
ได้ 1,000 กิโลกรัม เนื้อยางแห้ง คิดเป็นเงินเท่ากับ 
30,000 บาท แต่ถ้าหากเจ้าของสวนมีความมุ่งหมั่นใน
การที่จะเพิ่มผลผลิต เช่น จาก 1,000 กิโลกรัม เป็น 2,000 
กิโลกรัม รายได้ก็จะเพ่ิมขึ้นเป ็นเท ่าตัวที่ราคายาง
เดียวกัน การที่กล่าวเช่นนี้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
เพราะถ้าพิจารณาขัน้ตอนต่าง ๆ ในการท�าสวนยางของ
เกษตรแล้ว กล่าวได้ว่า ยังสามารถที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพ
ได้ในอีกหลายขั้นตอน ตั้งแต่ปลูกจนกระท่ังเก็บเก่ียว
ผลผลิต ซึ่งเมื่อรวมประสิทธิภาพในขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว 
การเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นยางย่อมเพ่ิมข้ึน
อย่างแน่นอน                    
       ดร.วิทยา  พรหมมี

                              บรรณาธิการ
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 ในอดีต ทวีปอเมริกากลางและใต้ นอกจากเป็น
แหล่งก�าเนิดของยางพาราแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตยาง
ธรรมชาติที่ส�าคัญของโลกอีกด้วย แต่ในช่วงปี พ.ศ. 
2461-2485 เกิดโรคระบาดท่ีมีสาเหตุจากเชื้อรา Micro-

cyclus ulei หรือที่เรียกว่าโรคใบไหม้ละตินอเมริกัน 
(South american leaf blight) ท�าให้โครงการสร้างสวน
ยางนับจ�านวนหลายล้านไร่ในแถบน้ีต้องล้มเลิกกิจการ
ไป อย่างไรก็ตาม แหล่งผลิตยางธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในทวีป
เอเชียทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้มิได้รับผล
กระทบจากการการระบาดของโรคดังกล่าวมาจนถึง
ปัจจุบัน เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากแหล่งระบาดของโรค 
ประกอบกับการมีมาตราการป้องกันมิให้เชื้อราที่เป็น
สาเหตุของโรคลุกลามเข้ามาในพ้ืนท่ี เป็นผลท�าให้พ้ืนที่
ทางเอเซียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นแหล่งใหญ่
ของการผลิตยางธรรมชาติของโลก ถึงแม้ว่ายางพาราจะ
มีโรคหลายชนิดเข้ามาท�าลายต้นยาง แต่ก็มิได้ท�าความ
เสียหายเป็นบริเวณกว้างและแแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว 
แต่ในช่วง 3-4 ปี ท่ีผ่านมา มีโรคใบร่วงชนิดใหม่ของ
ยางพาราเกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตของ
ต้นยางเป็นอย่างมาก และที่ส�าคัญคือ พันธุ์ยางที่แนะน�า
ให้ปลูกในประเทศต่าง ๆ ไม่มีความต้านทานต่อโรค
ดังกล่าว จึงท�าให้โรคน้ีมีความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อ
การท�าสวนยางในภูมิภาคนี้ และอาจจะส่งผลทั้งในแง่
เศรฐกิจและสังคม 
 บทความนี้ เป็นรายงานเบื้องต้นของสถานการณ์
การระบาดของโรคยางพาราชนิดใหม่ ท่ี เ กิดขึ้นกับ

ศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย       

โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา

ประเทศผู้ผลิตยางในทวีปเอเชียในช่วงที่ผ่านมา รวมถึง
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับโรคนี้ เช่น ลักษณะอาการของโรค 
สภาพการระบาด พืชอาศัยชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมี
ข้อเสนอแนะในการควบคุมเพ่ือมิให้โรคน้ีก่อให้เกิดความ
เสียหายในวงกว้าง จนยากที่จะแก้ไข

สถานการณ์การระบาดของโรค
ในประเทศผู้ปลูกยาง

 โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ของยางพารา แสดง
อาการเป็นจุดแผลบนใบยางแก่และท�าให้ใบยางร่วง
อย่างรุนแรง พบระบาดในยางพาราครั้งแรกในปี พ.ศ. 
2559 ท�าให้ใบยางร่วงอย่างรุนแรงในพ้ืนที่ปลูกทางตอน
เหนือของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย จากน้ันโรค
ได้แพร่ระบาดสู ่ทางตอนใต้และหมู ่เกาะอื่น ๆ ของ
ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งประเทศปลูกยางในแถบใกล้
เคียงอีก 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินเดีย ศรีลังกา และ
ไทย 

อินโดนีเซีย
 เริ่มพบโรคระบาดในยางพาราในพ้ืนที่ เกาะ
สุมาตราตอนเหนือในปี พ.ศ. 2559  จากนั้นแพร่ระบาดสู่
เกาะสุมาตราทางตอนใต้ช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 ท�าให้
ยางท่ีปลูกทุกพันธุ์เป็นโรคและใบยางร่วงอย่างรุนแรง
มากกว่า 50% และแพร่ระบาดสู่พ้ืนที่ปลูกยางในเกาะ
อืน่ ๆ ได้แก่ Lampung, Java, Sulawesi และ Kalimantan 
(ภาพที่ 1) จากข้อมูลการระบาดในเดือนกุมภาพันธ์ 

อารมณ์  โรจน์สุจิตร
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2561 รายงานว่า มีพ้ืนท่ีเสียหายมากกว่า 137,500 ไร่ 
ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ และกรกฎาคม 2562 พ้ืนที่
ระบาดเพ่ิมขึ้นเป็น  645,338 ไร่ และ 2,418,312 ไร่ 
ตามล�าดับ คาดว่าในปี 2562 ผลผลิตยางของประเทศ
ลดลงไม่ต�่ากว่า 15% (Tri Rapani Febbiyanti, 2019) 
(ภาพที่ 2) จากการตรวจสอบเชื้อสาเหตุรายงานว่าเกิด
จากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. (Tri Rapani Febbiyanti 
et al., 2019)

มาเลเซีย 
 หลังการเกิดโรคระบาดในเกาะสุมาตราทางตอน
เหนือในปี พ.ศ. 2559 มีรายงานพบการระบาดของโรค
ครั้งแรกในประเทศมาเลเซีย ในเดือนพฤศจิกายน 2560 
ในพ้ืนที่ทางตอนใต้เกาะมาลายู ในรัฐ Johor ท�าให้พันธุ์
ยาง RRIM 2001, RRIM 2025, RRIM 2023, PB 260 
และ PB 350 อายุ 10-15 ปี ใบร่วงรุนแรงถึง 90% ในปี 
2561 โรคได้แพร่ลุกลามสู่พ้ืนท่ีปลูกอื่น ๆ ยกเว้นพ้ืนท่ี
ปลูกรัฐ Melaka, Penang, Kedah และ Perlis ข้อมูล
เดือนกรกฎาคม 2561 มีพื้นที่ระบาด 5,000 ไร่ และจาก
น้ันในเดือนตุลาคม 2562 มีพ้ืนที่ระบาดเพ่ิมข้ึนเป็น 
18,750 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกท่ัวไปในเกาะมาลายู 
ประเทศมาเลเซีย ยกเว้นเพียง 2 รัฐทางตอนเหนือ ได้แก่ 
Penang และ Perlis (Murnita et al., 2019) (ภาพที่ 3) 
และจากการตรวจสอบเชื้อราสาเหตุรายงานว่า มีสาเหตุ
จากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. (Adam Malik Ahmad 
Zambri et al., 2019)

อินเดีย 
 พบการระบาดของโรคท่ีมีลักษณะอาการและการ
เข้าท�าลายเช่นเดียวกับการพบการระบาดในประเทศ
อินโดนีเซียและมาเลเซียครั้งแรกช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 
ปี พ.ศ. 2560 กับต้นยางใหญ่พันธุ์ RRII 105 ท�าให้ใบร่วง 
50% ในพื้นที่ Poovarani, Palai เมือง Kottayum  ต่อมา
เดือนมิถุนายน 2561 พบโรคระบาดเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ 
Palai, Paika และ Erattupetta พบโรคทั้งแปลงยางใหญ่ 
ยางเล็ก และแปลงขยายพันธุ์ สถานการณ์การระบาด
ของโรคในปี 2562 มีการระบาดของโรครุนแรงในพ้ืนที่ 
Chengalam, Trichur, Kanjirappally และ Mundak-

kayam (ภาพท่ี 4) พันธุ์ยางที่เป็นโรค ได้แก่ RRII 105, 
PB 260, RRII 430 และ RRII 414 จากการตรวจสอบเชื้อ
สาเหตุรายงานว่าเกิดจากเชื้อรา Colletotrichum sp. 
(Shaji Philip,  2019) 
 
ศรีลังกา 
 Sarojini Fernaldo (2019) รายงานพบโรคครั้ง
แรกในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2562 มีพ้ืนที่ระบาด
ประมาณ 6,250 ไร่

สถานการณ์การระบาดของโรค
ในประเทศไทย

 มีรายงานการระบาดของโรคครั้งแรกในเดือน
กันยายน 2562 จนถึงเดือนธันวาคม 2562 ในพื้นที่ปลูก
ยางทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ตรัง พังงา 
ปัตตานี สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ และ สตูล (ภาพที่ 5) 
รวมพ้ืนท่ีท่ีได้รับความเสียจากโรค 450,933 ไร่ ผลจาก
การแยกเชื้อสาเหตุเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการได้เชื้อรา 
Colletotrichum sp. และ Pestalotiopsis sp. (Arom 
and Krissada, 2019) ซึ่งจะรายงานผลการพิสูจน์โรคถึง
เชื้อสาเหตุที่แท้จริงต่อไป 
 สถานการณ์การระบาดของโรคในจังหวัดต่าง ๆ 
จากข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม มีดังนี้  

นราธิวาส 
 มีรายงานการระบาดของโรคครั้งแรกในเดือน
กันยายน 2562 ในพ้ืนที่ปลูกยาง 8 อ�าเภอ คือ อ.แว้ง, 
อ.ระแงะ, อ.รือเสาะ, อ.อ�าเภอศรีสาคร, อ.จะแนะ, 
อ.สุคิริน, อ.สุไหงปาดี และ อ.สุไหงโกลค หลังจากน้ัน
ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน พบโรคระบาดใน อ.เจาะไอ
ร้อง, อ.เมืองนราธิวาส, อ.ยี่งอ และ อ.บาเจาะ พันธุ์ยางที่
ปลูกทุกพันธุ์ เช่น RRIM 600, RRIT 251 และ PB 311 
เป็นโรคใบร่วงรนุแรงมากถึง 100% พ้ืนท่ีทีไ่ด้รบัผลกระทบ
รวม 422,600 ไร่ 

ยะลา 
 มรีายงานการระบาดของโรค ในพ้ืนท่ี ต.อยัเยอร์เวง 
อ.เบตง ในเดือนตุลาคม 2562 และต่อมาในพ้ืนที่ 
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92,504 ไร่

62,322 ไร่

312 ไร่ 469 ไร่

962 ไร่

188 ไร่ 1,263 ไร่

ภาพที่ 1  พื้นที่การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราในประเทศอนิโดนีเซยี (ที่มา: Tri Rapani Febbiyanti, 2019)



ภาพท่ี 2  ผลกระทบของโรคใบร่วงชนิดใหม่ต่อผลผลติยางในประเทศอนิโดนเีซยี (ทีม่า: Tri Rapani Febbiyanti et al., 2019)

160
140
120
100
80
60
40

  0
20

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2560 2561 2562

กก./เ กตาร์/เดือน

ภาพท่ี 3  พ้ืนท่ีการระบาดและการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนดิใหม่ของยางพาราในประเทศมาเลเซยี โดยเริม่ต้นจากรฐั Johor (วงกลมสแีดง) 
(ทีม่า: Murnita, 2019)
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ภาพท่ี 4  พ้ืนท่ีการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราในประเทศอนิเดยี (ท่ีมา: Shaji Philip, 2019)

พื้นที่การระบาด
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อ.รามัน และ อ.บันนังสตาร์ สภาพการระบาดใบร่วง
รุนแรงมาก รวมพื้นที่ 2,160 ไร่

ตรัง 
 มีรายงานการระบาดของโรคในพื้นที่ ต.โพรง-
จระเข้ และ ต.หนองชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว ในเดือน
ตุลาคม 2562 ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนพบระบาดใน
พ้ืนที่  ต . ทุ ่ งกระบือ อ.ย ่านตาขาว และ ต.สุ โสะ 
อ.ปะเหลียน  สภาพการระบาด ใบร่วงปานกลาง-รุนแรง 
กับยางพันธุ์ RRIT 251, RRIM 600 และ ไม่ทราบชื่อพันธุ์ 
รวมพื้นที่ 747 ไร่

พังงา 
 มรีายงานการระบาดของโรคในพ้ืนท่ี ต.ท้ายเหมือง 
ต.ล�าภี อ.ท้ายเหมือง, ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา, ต.กะปง 
ต.ท่านา ต.เหมาะ ต.เหล ต.รมณีย์ อ.กะปง และ ต.ต�าตัว 
อ.ตะก่ัวป่า ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งจากการ
ประเมินการร่วงของใบยางจากใบใหม่ที่เริ่มจะผลิใหม่
แล้วและจากการสอบถามเกษตรกรคาดว่าโรคระบาดใน
ช่วงเดียวกับพ้ืนท่ี จ.นราธิวาส ประมาณเดือนสิงหาคม-
กันยายน 2562 สภาพการระบาดใบร่วงรุนแรงมาก กับ
ยางพันธุ์ RRIT 251, RRIM 600 และ PB 235 รวมพื้นที่ 
21,476 ไร่ 

สุราษฎร์ธานี 
 มีรายงานการระบาดของโรคในพ้ืนที่ ต.คลองศก 
อ.พนม ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งจากการประเมิน
การร่วงของใบยางจากใบใหม่ท่ีเริ่มจะผลิใหม่แล้วและ
จากการสอบถามเกษตรกรคาดว่าโรคระบาดในช่วงเดียว
กับพื้นที่ จ.พังงา ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 
สภาพการระบาดใบร่วงรุนแรงมาก กับยางพันธุ์ RRIT 
251 และ RRIM 600 รวมพื้นที่ 1,500 ไร่ 

ปัตตานี 
 มีรายงานการระบาดของโรคในพ้ืนที่ ต.ลุโบะยิไร 
อ.มายอ และ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง ในเดือน
พฤศจิกายน 2562 (สังเกตพบอาการโรคประมาณเดือน
กันยายน) รวมพื้นที่ 1,500 ไร่ 

กระบี่ 
 มีรายงานการระบาดของโรคในพ้ืนที่ ต.เขาทอง 
และ ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ สภาพการระบาดใบร่วง
รุนแรงมาก ในเดือนพฤศจิกายน 2562  รวมพื้นที่ 250 ไร่ 
(ข้อมูลเมื่อ 2 ธันวาคม 2562

สงขลา 
 มีรายงานการระบาดในพ้ืนที่ ต.ปลักหนู อ.นาทวี 
ในเดือนพฤศจิกายน สภาพการระบาดพบว่า ใบร่วงน้อย 
ยังไม่กระทบต่อผลผลิต รวมพื้นที่ 200 ไร่ 

สตูล 
 มี รายงานการระบาดของโรคช ่วงต ้นเดือน
ธันวาคมในพื้นที่ ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ สภาพการระบาดพบ
ว่าใบร่วงรุนแรงมาก พื้นที่ระบาดโรค 250 ไร่ กับยางพันธุ์ 
RRIT 251 และ RRIM 600 

ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิประเทศ
และอิทธิพลของลมมรสุม

กับการระบาดของโรค
 จากสถานการณ์การระบาดของโรคที่รายงานข้าง
ต้น เนื่องจากโรคใบร่วงลักษณะน้ีไม่เคยมีรายงานมา
ก่อนในประเทศไทยจึงสันนิษฐานว่าโรคแพร่ระบาดมา
จากประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ปัจจัยที่
ส�าคัญท่ีท�าให้โรคแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว สันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นลมมรสุม ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคมเป็นอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ท่ีพัด
ผ่านเกาะสุมาตราจากตะวันตกเฉียงใต้ข้ึนทิศตะวันออก
เฉียงเหนือผ่านภาคใต้ทางฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นไป
ได้ที่จะพัดพาสปอร์ของเชื้อสาเหตุโรคใบร่วงท่ีก�าลัง
ระบาดมาและปะทะกับยางพาราที่อยู่ในพ้ืนที่สูงบนควน
เขา จึงท�าให้พบโรคระบาดในบริเวณนี้ก่อน จากน้ันโรค
ได้แพร่ลุกลามสู่พ้ืนท่ีใกล้เคียงในล�าดับต่อมา จะเห็นว่า
พื้นที่ที่พบโรคในช่วงแรก ๆ เป็นพื้นที่บริเวณที่สูงบนภูเขา 
(ภาพที่ 5) ในจังหวัดนราธิวาส พื้นที่ที่พบโรคและรายงาน
การระบาดครั้งแรกอยู่ในเขตภูเขาหรือที่สูงใน อ.แว้ง 
อ.ระแงะ อ.รือเสาะ อ.อ�าเภอศรีสาคร อ.จะแนะ อ.สุคิริน 
อ.สุไหงปาดี และ อ.สุไหงโกลค เช่นเดียวกับพื้นที่ระบาด
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ใน จ.ยะลาท่ีพบโรคครั้งแรกใน พ้ืนที อ.เบตง ซึ่งเป็น
บริเวณที่สูง ซึ่งส่วนหนึ่งอาจแพร่ระบาดมาจากประเทศ
มาเลเซีย เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีใกล้ชายแดนประเทศ
มาเลเซียแนวชายแดนติดต่อกับรัฐกลันตันและรัฐเปรัค
ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีการระบาดของโรคใบร่วงชนิด
นี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-
เดือนตุลาคม พ้ืนที่ภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต ้ที่ พัดผ ่านเกาะสุมาตราประเทศ
อินโดนีเซียซึ่งมีการระบาดของโรคใบร่วงยางพาราอย่าง
รุนแรง ประกอบกับพ้ืนที่ปลูกยางส่วนใหญ่อยู่ในสภาพ
ภูมิประเทศพ้ืนที่สูงบนแนวภูเขา จึงเป็นแนวพ้ืนที่ปะทะ
ของลมที่พัดพาสปอร์เชื้อรามาจากเกาะสุมาตราประเทศ
อินโดนีเซีย ท�าให้สวนยางพาราในแถบนี้เป็นโรครุนแรง
ย่ิงขึ้น เช่นเดียวกับการพบโรคในพ้ืนท่ี จ.พังงาบริเวณ
พ้ืนที่ปลูกยางบนที่สูงแนวภูเขาล�ารูเขาหลักเป็นบริเวณ

กว้างและต่อเนื่องตั้งแต่พ้ืนที่ ต.ท้ายเหมือง ต.ล�าภี 
อ.ท้ายเหมือง ผ่านพ้ืนที่ ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา พ้ืนที่ 
อ.กะปง สิ้นสุดพ้ืนที่การระบาดใน ต.คลองศก อ.พนม 
จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจะพบสวนยางเป็นโรคใบร่วงอย่าง
รุนแรงช่วงเดือนสิงหาคม นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาพื้นที่ที่
พบโรคครั้งแรกใน จ.ตรัง จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่แถบ
ที่สูงเทือกเขานครศรีธรรมราช ใน ต.โพรงจระเข้ และ 
ต.หนองชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว เขตแดน จ.ตรัง และ 
จ.พัทลุง ส่วนพ้ืนที่พบโรคใน จ.กระบี่ ก็อยู่ในเขตที่สูง
แถบภูเขาพนมเบญจา 
 ส่วนช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนมกราคม พ้ืนที่
ภาคใต้ของประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวัน
ออกเฉียงเหนือซึ่งมีทิศทางลมจากตะวันออกเฉียงเหนือสู่
ตะวันตกเฉียงใต้ (ภาพที่ 5) ดังนั้น ในช่วงปลายปี พ้ืนท่ี
ปลูกยางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนกลางและตอนบน น่าจะ

ตารางที่ 1  สรุปพื้นที่การระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพารา
ในพื้นที่ปลูกยางภาคใต้ของไทย1

จังหวัด อ�าเภอล�าดับที่ พื้นที่การระบาด (ไร่)

นราธิวาส
ยะลา
ปัตตานี
สงขลา
สตูล
ตรัง
กระบี่
พังงา
สุราษฎร์ธานี

ครอบคลุมทั้งจังหวัด (13 อ�าเภอ)
เบตง, บันนังสตาร์, รามัน
มายอ, ทุ่งยางแดง
นาทวี
ท่าแพ
ย่านตาขาว, ปะเหลียน 
เมืองกระบี่
เมืองพังงา, กะปง, ท้ายเหมือง, ตะกั่วป่า
พนม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รวม

422,600
2,160
1,500

200
2502

747
250

21,476
1,500

450,683
1ข้อมลูรายงานวันท่ี 2 ธันวาคม 2562 (แหล่งท่ีมา: ศนูย์ปฏิบติัการบรหิารจดัการโรคยางพารา สถาบนัวิจยัยาง)
2รายงานการระบาดวันที ่9 ธันวาคม 2562
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ภาพท่ี 5  ความสมัพันธ์ของสภาพภมูปิะเทศ และอทิธิพลของลมมรสมุ กับการระบาดของโรคชนิดใหม่ของยางพาราทางภาคใต้
ของประเทศไทย

บริเวณเริ่มต้นการระบาด

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
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ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค แต่พ้ืนท่ีปลูกยางที่
อยู่ในบริเวณลาดต�่าสู ่ชายทะเลฝั ่งอันดามันอาจจะมี
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเนื่องจากทิศทาง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือสู่ตะวันตกเฉียงใต้อาจพัดพา
สปอร์ของโรคจากแถบระบาดท่ีสูงลงไป แต่อาจไม่
รุนแรง เน่ืองจากพ้ืนท่ีในแถบน้ีเริ่มเข้าสู ่ภาวะฝนแล้ง
อย่างไรก็ตาม พื้นที่ปลูกยางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และภาค
ตะวันออกของประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงมากต่อการ
แพร่ระบาดของโรคในช่วงต้นฤดูฝนปีถัดไปเนื่องจาก
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดพาเอาสปอร์
จากพ้ืนท่ีระบาด ฝั่งตะวันตกของภาคใต้ข้ึนไปผ่านพ้ืนที่
ฝ ั ่งตะวันออกของภาคใต้สู ่ พ้ืนท่ีภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย (ภาพที่ 5)
  

ลักษณะอาการของโรค
 เกิดอาการบนใบแก่ ลักษณะจุดแผลกลมเน้ือเย่ือ
ตาย และใบร่วง 
 อาการเริ่มแรก ใต้ใบมีลักษณะรอยช�้าค่อนข้าง
กลม ผิวใบด้านบนบริเวณเดียวกันสีเหลือง(Chlorosis) 
ต่อมาเน้ือเย่ือบริเวณนี้ขยายใหญ่ขึ้นเป็นสีคล�้าขอบแผล
ด�า และเปลี่ยนเป็นเนื้อเย่ือแห้ง (Necrosis) สีน�้าตาล
จนถึงขาวซีด รอบแผลไม่มีวงสีเหลืองล้อมรอบ รูปร่าง
แผลค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0.5-
3 เซนติเมตร จ�านวนจุดแผลบนแผ่นใบมีมากกว่า 1 แผล 
อาจเจริญลุกลามซ้อนกันเป็นแผลขนาดใหญ่ ระยะ
รุนแรงใบเหลืองและร่วงในท่ีสุด เชื้อรายังเข้าท�าลายก่ิง
ใกล้ปลายยอด ท�าให้เกิดอาการแห้งตายจากยอดได้เช่น
กัน (ภาพที่ 6) 
 ลักษณะอาการของโรคมีจุดเด่นท่ีแตกต่างจาก
โรคอื่น ๆ ของยางพารา คือแผลกลมค่อนข้างใหญ่ 
อาการบนใบที่เป็นสีเขียวจะไม่มีลักษณะวงสีเหลืองล้อม
รอบ หากมีปริมาณเชื้อราเข้าท�าลายอย่างรุนแรงอาจ
ท�าให้ใบยางร่วงทั้งที่อาการของโรคยังไม่พัฒนาถึงระยะ
อาการเป็นเนื้อเย่ือแผลขาวซีดก็ได้ ในกรณีของพันธุ์ยาง
ที่มีแนวโน้มทนต่อโรค หรือมีจ�านวนแผลของโรคน้อย 
หรืออยู่ในสภาพการระบาดที่ไม่เหมาะสม ใบยางอาจไม่
ร่วง อาการจุดแผลอาจขยายใหญ่ หรือมีวงแผลเจริญ
ซ้อนจากแผลเดิม เน้ือเย่ือบริเวณแผลที่แห้งอาจพบเชื้อ

ราชนิดอื่นเจริญอยู่เป็นวง ๆ สีด�าท�าหน้าท่ีผู้ย่อยสลาย 
(ภาพที่ 7)
 ใบยางท่ีร่วงแห้งอยู่บนพ้ืนสามารถแยกแยะจาก
โรคยางชนิดอื่นได้อย่างชัดเจน นั่นคือลักษณะแผลแห้ง
กลมสีซีดกว่าสีแผ่นใบชัดเจน หรือในกรณีที่อาการยังไม่
พัฒนาแต่ร่วงก่อนจะมีลักษณะเป็นกลมเป็นวงสีคล�้า
กว่าผิวใบ (ภาพที่ 8)

สภาพการระบาด และการแพร่ระบาด
 สภาพการระบาดยังไม่ชัดเจน แต่ระบาดในช่วงที่
มีความชื้นสูงในระยะใบแก่ จากการรวบรวมข้อมูล โดย 
Shaji Philip (2019) รายงานว่า พบโรคครั้งแรกกับใบ
ยางแก่ในช่วงต้นฤดูฝน สภาพที่มีฝนตกสลับกับสภาพ
แล้ง ท�าให้เกิดโรครุนแรงและการแพร่ระบาดของโรคเร็ว
ขึ้น พันธุ์ยางทุกพันธุ์อ่อนแอต่อโรค 
 โรคแพร่กระจายได้โดย ลม ฝน การเคลื่อนย้าย
วัสดุปลูก ท่อนพันธุ์ หรือพืชจากแหล่งโรคระบาด เป็นต้น 

ผลกระทบของโรคใบร่วงยางพารา
ชนิดใหม่ต่อพืชปลูกชนิดอื่น

 จากการตรวจสอบและส�ารวจโรคยางพาราใน
พ้ืนท่ีระบาดช่วงเดือน กันยายน-พฤศจิกายน 2562 
สามารถพบพืชอื่น ๆ แสดงอาการโรคท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับโรคยางชนิดใหม่ ท้ังวัชพืช พืชร่วมในสวน
ยาง พืชผักสวนครัว และพืชยืนต้นอื่น ๆ ในบริเวณใกล้
เคียงกับแปลงยางที่เป็นโรค (ภาพที่ 9 และ ตารางที่ 2)
 จะเห็นว่าในช่วงการระบาดของโรคนี้ท�าให้วัชพืช
ในสวนยาง หรือพืชอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงแสดงอาการ
โรคมากมายหลายชนิด ทั้งพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ 
รวมถึงพืชจ�าพวกเฟิร์นบางชนิด แสดงถึงเชื้อราที่เป็น
สายพันธุ์ที่รุนแรงสามารถแพร่ขยายพันธุ์ที่เรียกว่าสปอร์
ได้มากและรวดเร็ว จึงสามารถแพร่กระจายท�าให้เกิดโรค
กับยางพาราและพืชอื่นอย่างรวดเร็วและรุนแรงเช่นกัน 
การมีพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรคหลายชนิดมีโอกาส
ท�าให้เชื้อสะสมอยู่ในธรรมชาติมากย่ิงขึ้น อาจท�าให้พืช
เศรษฐกิจอื่น ๆ แสดงอาการโรครุนแรง ท�าให้เกิดความ
เสียหายเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ เชื้อราสามารถอาศัยพัก
ตัวกับพืชอาศัยเหล่าน้ีในสภาวะที่สภาพแวดล้อมไม่
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ภาพที่ 6  ลักษณะอาการของโรค อาการเริ่มต้นผิวหน้าใบเป็นสีเหลืองกลม (a) ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีคล�้าและเนื้อเยื่อแห้งสีน�า้ตาลซีดถึงสีขาว (b) ระยะต่อ
มาแผลอาจเจรญิซ้อนกัน ใบเหลอืงและร่วง (c) ก่ิงส่วนใกล้ปลายยอดเกิดอาการแห้งตาย (d) ต้นยางจะใบร่วงรนุแรงท้ังแปลง (e)

  (a)

(d)

a b

c d

e
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a

b
ภาพที่ 7 ใบยางที่เป็นโรคมานานและไม่ร่วง อาการจุดแผลจะขยายใหญ่ หรือมีวงแผลเจริญซ้อนจากแผลเดิม (a) เนื้อเยื่อบริเวณแผลที่แห้งมักพบเชื้อ
ราชนิดอื่นเจริญอยู่เป็นวง ๆ สีด�าท�าหน้าที่ผู้ย่อยสลาย (b)
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ภาพที่ 8 ลักษณะใบยางเป็นโรคที่ร่วงแห้งเป็นระยะเวลานาน จุดแผลเป็นสีซีดขาวกลม (a) ในกรณีที่อาการยังพัฒนาไม่เต็มที่ แต่ใบร่วงก่อน แผลจะมี
ลักษณะกลมเป็นวงสีคล�า้กว่าผิวใบ (b)

 a b

 

ภาพท่ี 9 ใบยาง และใบพืชอื่น ๆ บริเวณพ้ืนสวนยาง และใบของต้นไม้บริเวณใกล้เคียง แสดงอาการจุดแผลอย่างหนาแน่น แสดงให้เห็นว่าเชื้อรา
สามารถแพร่และผลิตส่วนขยายพันธุ์ (สปอร์) ได้รุนแรง
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ไม้ผล/พืชเศรษฐกิจ ไม้ป่า พืชผักสวนครัว ไม้ดอก/ไม้ประดับวัชพืช/พืชสมุนไพร

ตารางที่ 2 พืชชนิดอื่น ๆ (Alternate host) ที่มีอาการโรคในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคยางพาราชนิดใหม่ ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2562

ก้ามกุ้ง (ก�าลังควายถึก)*
บุษบาริมทาง*
สาบเสือ*
ชะพลู*
หญ้ารีแพร์ 
หญ้าตีนตุ๊กแก
น�้านมราชสีห์
กระทือ 
เสลดพังพอนตัวเมีย
เอื้องหมายนาดอกแดง
มังเคร (โคลงเคลง)
ผักกาดช้าง
ชุมเห็ดไทย 
ผักเสี้ยนผี
หญ้ายาง หรือผักยาง
ย่านกรุด (ท้ายเหมือง) 
ย่านหลัน (ท้ายเหมือง)
ย่านอวด (ท้ายเหมือง) 
ย่านลิเพา

มะละกอ*
กล้วยน�้าว้า
ทุเรียน*
กระท้อน*
มะมุดม่วง*
มะเดื่อ*
ฉิ่ง
เนียง
ปาล์มน�้ามัน
มันส�าปะหลัง*
ไผ่หวาน*

ทัง*
ประดู่*
อินทนิล*
จิกนา
พลับพลา
ตะเคียนทอง*
จ�าปาทอง*
ต้นหม่น1 
ไผ่บ้าน (ไผ่สีสุก)
กล้วยป่า

ขมิ้นขาว
ขมิ้นแกง (ขมิ้นชัน)
ตระกูลข่า
ตะไคร้
พริกขี้หนู
ต้นอ้อดิบ (ต้นคูน)
มะอึก*
มันปู*
ทัมมัง*
ผักหวานป่า* (ผักภูมิ)

ดาวเรือง
กุหลาบหนู
หมากประดับ*
เฟิร์น (ไม่ทราบชนิด) 
เฟิร์นต้นปาล์ม (เฟิร์นใบมะขาม)
พลับพลึง*

* แยกเชือ้บรสิทุธิ์แล้ว ได้เชือ้ราทีม่ลีกัษณะคล้ายคลงึกับเชือ้ราทีแ่ยกได้จากโรคใบร่วงชนดิใหม่ของยางพารา ส่วนทีเ่หือจะด�าเนนิการต่อไป
1ต้นกล้างอกในสวนยาง พบทีต่รงั



เหมาะสม เมื่อต้นยางเข้าสู่สภาวะท่ีเหมาะสมกับการเข้า
ท�าลาย และหากสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเกิดโรค 
ท�าให้เกิดสภาวะการระบาดของโรครุนแรงและแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็วมากขึ้น และอาจท�าให้พืชปลูกอื่น ๆ 
ได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นเช่นกัน 

สรุปและข้อเสนอแนะ
 โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราเป็นโรคที่ส่งผล
กระทบต่อยางพาราในช่วงที่ก�าลังให้ผลผลิต ใบร่วงอย่าง
รุนแรงท�าให้ผลผลิตลดลงจนถึงไม่มีผลผลิต อาจท�าให้
ต้นยางเกิดอาการเปลือกแห้งและก่ิงแห้งได้ การแพร่
ระบาดของโรครวดเร็วมาก มีพืชอาศัยมากมายหลาย
ชนิดตั้งแต่เฟิร์น หญ้า วัชพืชต่าง ๆ พืชผัก จนถึงต้นไม้
ใหญ่ และพันธุ์ยางที่ปลูกทุกพันธุ์เป็นโรครุนแรงเช่น
เดียวกัน จากการระบาดของโรคชนิดนี้ตั้งแต่ปี  2559 ใน
ประเทศอินโดนีเซียจนถึงปัจจุบัน ระยะเวลาเพียง 3-4 ปี 
โ รค น้ี ได ้แพร ่ลุกลามสู ่ประ เทศใกล ้ เคียงรวมทั้ ง
ประเทศไทยแล้วถึง 5 ประเทศ คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 3 
ล้านไร่ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย ศรีลังกา และ
ไทย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางท่ีส�าคัญของโลก หากโรคนี้
แพร่ระบาดสู่พ้ืนท่ีปลูกยางในภูมิภาคนี้อาจส่งท�าให้เกิด
ผลวิกฤติทางอุตสาหกรรมยางโลกในอนาคต  
 โรคใบร่วงชนิดใหม่เป็นโรคท่ีมีความรุนแรงและส่ง
ผลกระทบต่อการผลิตยางพาราอย่างมหาศาล ลักษณะ
การท�าลายเช่นเดียวกับโรคใบไหม้ละตินอเมริกัน (South 
American Leaf Blight: SALB) ซึ่งท�าให้ยางปลูกทุกพันธุ์
ใบร่วงอย่างรุนแรงและยืนต้นตาย โรคใบไหม้ละติน
อเมริกันได้ระบาดท�าความเสียหายในยางพาราในแถบ
ทวีปอเมริกากลางและใต้ระหว่างปี พ.ศ. 2461 ถึง 2485 
ท�าให้อุตสาหกรรมการผลิตยางในแถบน้ีต้องล่มสลาย
อย่างสิ้นเชิง จนถึงขณะน้ีการจัดการโรคโดยใช้สารเคมี
ด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยไม่สามารถจัดการกับโรคนี้ได้ 
เนื่องจากปลูกพ้ืนท่ีกว้างใหญ่และต้นยางเป็นไม้สูงใหญ่
ถึง 25 เมตร การคัดเลือกและใช้พันธุ์ยางท่ีต้านทานก็
ล้มเหลว เน่ืองจากเชื้อราสาเหตุมีความแปรปรวนสูงมาก 
ปัจจุบันโรคชนิดน้ียังจ�ากัดอยู่เฉพาะในพ้ืนท่ีปลูก แหล่ง
ก�าเนิดเดิม ประกอบกับเชื้อโรคน้ีมีพืชที่เข้าท�าลายเพียง
ชนิดเดียวเท่านั้นคือยางพารา (Hevea species) เท่านั้น 

จึงสามารถป้องกันการแพร่ระบาดโดยวิธีการกักกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่โรคใบร่วงชนิดใหม่ท่ีก�าลัง
ระบาดอยู่ในแถบปลูกยางทวีปเอเชียขณะน้ีน่าจะเป็น
โรคที่น่ากลัวและรุนแรงกว่า เน่ืองจากระบาดในแหล่ง
ผลิตยางที่ส�าคัญของโลก และจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น
จะเห็นว่ามีพืชอาศัยท่ีเป็นโรคจากเชื้อราน้ีเป็นจ�านวน
มาก ประกอบกับการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วโดยลม 
การปลูกเป็นพ้ืนท่ีปลูกกว้างใหญ่หนาแน่น เป็นพืชขนาด
ใหญ่ และไม่มีพันธุ์ปลูกใดที่ต้านทานโรค การจัดการโรค
และการป้องกันการแพร่ระบาดจึงเป็นเรื่องยาก ดังนั้น 
เพ่ือป้องกันไม่ให้โรคลุกลามเป็นวงกว้าง รัฐบาลต้องมี
มาตรการการควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งมาตรการการ
ป้องกันควบคุมโดยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือจ�ากัดการระบาด 
และมาตรการทางกฎหมายในการเคลื่อนย้ายวัสดุปลูก
และการกระท�าต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการแพร่กระจายของ
โรคอย่างเข้มงวด รวมถึงการวิจัยเพ่ือค้นหาวิธีการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างย่ิงการค้นหา
พันธุ์ยางที่ต้านทานโรคอย่างเร่งด่วน รัฐบาลต้องจัด
ล�าดับความส�าคัญในการด�าเนินการเป็นล�าดับแรก 
เพราะจัดเป็นวิกฤติของชาติและของโลกท่ีมีผลกระทบ
ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจอย่างมหาศาลท่ีมิอาจหลีกเลี่ยง
ได้ 
 ส�าหรับภาคเกษตรกรก็จ�าเป็นต้องตระหนักและ
จัดการโรคอย่างเข้มงวดโดยวิธีบูรณาการ ดังนี้
 1) การควบคุมโรคโดยใช้สารเคมี สภาพการ
ระบาดโรคที่รุนแรง แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในพืชที่ปลูก
อย่างหนาแน่นเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ จ�าเป็นต้องใช้สารเคมี
และเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการเป็นอันดับ
แรก
 สารเคมีท่ีแนะน�าเบื้องต้นประยุกต์จากการใช้สาร
เคมีป้องกันก�าจัดโรคจากเชื้อรา Colletotrichum และ 
Pestalotiopsis และจากการศึกษาในโรคใบร่วงชนิดน้ี
ของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย (Murnita et al.,  
2019 และ Tri Rapani Febbbiyanti et al.,  2019)  ได้แก่
 - เบโนมิล  อัตราผสม  20-30 กรัม ต่อน�า้ 20 ลิตร 
ผสมสารจับใบ 2 ซีซี ฉีดพ่นพุ่มใบ อัตรา 100 ลิตร/ไร่
 - โพรปิเนป หรือ แมนโคเซป หรือ คลอโรธา-โลนิล 
อัตราผสม 50 กรัม ต่อน�า้ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 2 ซีซี 

15 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 39 ตุลาคม-ธันวาคม 2562



ฉีดพ่นพุ่มใบยางจากใต้ทรงพุ่ม อัตรา  100 ลิตร/ไร่
 - สารเคมีกลุ่มไตรอะโซล เช่น 
    เฮกซาโคนา-โซล (5% a.i.) อัตราผสม 30-40 ซีซี 
ต่อน�้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 2 ซีซี ฉีดพ่นพุ่มใบจากข้าง
ล่างอัตรา 100 ลิตร/ไร่ 
    โปรปิโคนาโซล (25% a.i.) อัตราผสม  10-15 ซีซี 
ต่อน�้า 20 ลิตร ผสมสารจับใบ 2 ซีซี ฉีดพ่นพุ่มใบจากข้าง
ล่างอัตรา 100 ลิตร/ไร่
 - ไทโอฟาเนต เมธิล อัตราผสม  20 กรัม ต่อน�้า 20 
ลิตร ผสมสารจับใบ 2 ซีซี ฉีดพ่นพุ่มใบจากข้างล่างอัตรา 
100 ลิตร/ไร่ และฉีดพ่นพ้ืนสวนทีมีใบที่เป็นโรคร่วงเพ่ือ
ก�าจัดเชื้อทั้งจากใบยางที่ร่วงและวัชพืชที่เป็นโรค
 2) การก�าจัดวัชพืชและพืชอื่น ๆ ในสวนยางให้
เตียนอยู่เสมอเพ่ือลดแหล่งที่อยู่อาศัยและการแพร่ขยาย
พันธุ์ของเชื้อสาเหตุโรค
 3) การใส่ปุ ๋ยบ�ารุงสม�่าเสมอเพ่ือสร ้างความ
สมบูรณ์ให้กับต้นยาง เมื่อเกิดการระบาดของโรคต้นยาง
สามารถสร้างใบใหม่ออกมาทดแทนใบยางท่ีร่วงได้อย่าง
รวดเร็ว และหมั่นส�ารวจตรวจสอบแปลงยางหากสังเกต
เห็นต้นยางมีทรงพุ่มไม่เขียวสด ใบออกเหลือง ให้ตรวจ
สอบอาการของโรคบนใบ และใบยางที่ร่วง 
 หากพบมีอาการของโรคให้รีบใช้สารเคมีฉีดพ่น
ทรงพุ่มให้ทั่วท้ังแปลงโดยเครื่องฉีดพ่นสารเคมีแรงดันสูง 
ซึ่งเครื่องมือในการฉีดพ่นมีหลายประเภทรวมทั้งเครื่อง
แบบพ่นหมอก และการฉีดพ่นทางอากาศ เป็นต้น
 4) การก�าจัดใบยางท่ีเป็นโรคเพ่ือก�าจัดและลด
การแพร่ขยายของเชื้อสาเหตุโรค
 5) การใช้วัสดุปลูกพิจารณาหลีกเลี่ยงจากแหล่ง
ระบาดของโรค และผู้ประกอบการแปลงขยายพันธุ์ควร
ใช้สารเคมีก�าจัดเชื้อราฉีดพ่นก่อนการน�าออกนอกพ้ืนท่ี
ก่อนอย่างน้อย 2 ครั้งทุก 5-7 วัน
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  การใส่ปุ ๋ย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอินทรีย์ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อต้นยาง จ�าเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะพ้ืนฐานเรื่องดิน
และปุ๋ย เช่น pH ของดิน ชนิดของดิน การสลายตัวของ
ปุ๋ย การเคลื่อนตัวของธาตุอาหารแต่ละชนิด สิ่งต่าง ๆ 
เหล่าน้ีเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อพืชในการน�าธาตุ
อาหารต่าง ๆ ไปใช้เพ่ือการเจริญเติบโต และสร้าง
ผลผลิต ดังนั้น บทความนี้จึงรวบรวมปัจจัยต่าง ๆ ตลอด
จนข้อเสนอแนะในการใส่ปุ ๋ยให้กับต้นยางเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด คุ้มค่ากับเงินที่ต้องเสียไปกับการใส่
ปุ๋ยในแต่ละครั้ง

หลักการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง
 1. ถูกสูตร (สูตรเหมาะสม) คือ เลือกใช้สูตรปุ๋ยให้
ถูกกับพืช คือ ต้องเป็นสูตรปุ๋ยส�าหรับพืชยาง และเป็น
สูตรท่ีถูกกับระยะของต้นยาง เป็นยางก่อนเปิดกรีดหรือ
ยางหลังเปิดกรีด และถูกกับชนิดของดิน ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย
เคมี  ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) ซึ่งเป็นการใส่ปุ๋ยที่ตรงกับความต้องการ
ของพืช  เกษตรกรสามารถศึกษาหาข้อมูลได้จากเอกสาร
ค�าแนะน�าของสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย 
หรือสอบถามขอค�าแนะน�าจากเจ้าหน้าที่ เพ่ือปรับเลือก
ใช้ปุ๋ยให้ถูกต้อง สิ่งที่ต้องระวังคือ การเชื่อค�าแนะน�า หรือ
ท�าตามค�าแนะน�าของตัวแทนร้านจ�าหน่ายปุ๋ยมาก อาจ
ท�าให้ต้นทุนบานปลายได้ 
 2. ถูกเวลา (ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม) คือ การใส่ปุ๋ย

ศูนย์วิจัยยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย       

ใส่ปุ๋ยยางอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ

ให้ถูกช่วงเวลาตามที่ต้นยางต้องการและมีความพร้อม
มากที่สุด รากพืชสามารถดูดกินไปใช้ได้มากท่ีสุด  ช่วง
เวลาที่เหมาะสมส�าหรับการใส่ปุ ๋ยยาง คือช่วงที่ดินมี
ความชื้นพอเหมาะ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ
ปุ๋ยชีวภาพก็ตาม เพ่ือปุ๋ยจะได้ละลายและแตกตัวอยู่ใน
รูปท่ีรากพืชสามารถดูดกินได้ ดินต้องไม่แห้งหรือชื้นแฉะ
เกินไป และต้องไม่ใส่ปุ๋ยในช่วงที่มีฝนตกหนัก ในยาง
หลังเปิดกรีด ควรใส่ปุ๋ยช่วงผลิใบใหม่หลังจากใบร่วง ใน
ขณะใบเพสลาด   
 3. ถูกอัตรา (ปริมาณเหมาะสม) คือ ปริมาณปุ๋ยที่
ใส่ต่อต้นต้องเพียงพอและพอดีกับความต้องการของต้น
ยาง หลังจากที่ได้สูตรของปุ๋ยที่จะใส่แล้วไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย
เคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยรองก้นหลุมปลูกยาง หรือแม้แต่พวก
สารปรับปรุงต่าง ๆ เช่น ปูนขาว ปูนโดโลไมท์ ก็ตาม ต้อง
ใส่ให้ถูกอัตราด้วย การใส่ถูกอัตราคือ ใส่ในปริมาณที่
เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป โดยค�านึงถึงปริมาณท่ี
ต้นยางต้องการและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ การใส่
ปุ๋ยมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือสารปรับปรุงดิน
อาจเกิดการเป็นพิษต่อต้นยางได้ นอกจากนี้ ยังท�าให้
ต้นทุนการผลิตสูง ส่วนการใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปก็จะท�าให้
ต้นยางได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ต้นยางไม่สมบูรณ์ 
ผลผลิตต�่า ต้นยางไม่แข็งแรง อ่อนแอต่อโรค ในยางพารา
ก่อนเปิดกรีดอัตราปุ๋ยท่ีแนะน�าให้ใส่จะแตกต่างกันตาม
ชนิดของเน้ือดิน และอายุของต้นยาง ทั้งน้ีเกษตรกร
สามารถศึกษาหาข้อมูลได้จากเอกสารค�าแนะน�าของ
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย หรือเก็บดินไป

ภรภัทร สุชาติกูล
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วิเคราะห์และขอค�าแนะน�าจากนักวิชาการ
 4. ถูกวิธี (วิธีใส่เหมาะสม) คือ ใส่ปุ๋ยให้พืชตรงจุด
ที่พืชสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและเร็วท่ีสุด 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประเภทของปุ๋ยที่ใส่ด้วย โดยทั่วไปถ้าเป็น
ปุ๋ยเคมี จะแนะน�าให้ใส่ให้พืชในบริเวณรอบทรงพุ่มห่าง
จากโคนต้นพืชประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร ซึ่งเป็น
บริเวณที่มีรากฝอยซึ่งเป็นรากหาอาหารอยู่
 ต้นยางเล็ก แนะน�าให้ใส่ปุ ๋ยในร่องเป็นวงกลม
รอบ ๆ ล�าต้นตามบริเวณทรงพุ่ม แล้วเกลี่ยดินกลบปุ๋ย 
(ภาพที่ 1A)
 เมื่อต้นยางมีอายุ 2 ปีขึ้นไป ให้ใส่ปุ๋ยโดยโรยเป็น
แถบ 2 ข้างแถวยางตามบริเวณทรงพุ่มของต้น แล้วเกลี่ย
ดินกลบให้ปุ๋ยอยู่ใต้ผิวดิน (ภาพที่ 2) 
 ในพ้ืนที่ลาดชันและพ้ืนที่ที่มีฝนตกชุกติดต่อกัน
เป็นเวลานาน แนะน�าให้ใส่โดยขุดหลุมลึกประมาณ 
5-10 เซนติเมตร จ�านวน 2 หลุมต่อต้น เพื่อลดการชะล้าง
ปุ๋ย
 ต้นยางหลังเปิดกรีด แนะน�าให้ใส ่โดยหว่าน
ระหว่างแถวหรือโรยบริเวณก่ึงกลางแถวยาง (ภาพที่ 3) 
ควรเกลี่ยใบยางให้เป็นแนวก่อนใส่ปุ ๋ยแล้วคราดกลบ 
หากโรยปุ๋ยลงระหว่างร่องแถวยาง แต่ไม่โกยใบยางออก 
ธาตุอาหารจะละลายลงสู่ดินได้ช้า เป็นไปได้เพียงแค่รอ
ฝนตกลงมาเพื่อให้ปุ๋ยละลายและซึมลงสู่ดิน และหากฝน
ไม่ตกปุ๋ยจะเกิดการสูญเสียไปโดยกระบวนการต่าง ๆ 
ทางเคมีเสียก่อนท่ีพืชจะดูดกินได้ทัน การใส่ปุ๋ยจึงควร
โกยใบยางบริเวณนั้นออกไปจนเห็นชั้นดินและโรยปุ๋ยลง
ไป หลังจากน้ันให้เอาใบยางกลบ หรืออาจใส่โดยขุดดิน
ฝังกลบที่ระดับความลึก 5 - 10 เซนติเมตร
 ในกรณีที่ระหว่างแถวยางเป็นร่องระบายน�้า ให้ใส่
ปุ๋ยห่างจากโคนต้นยางประมาณ 2-3 เมตร 
 ถ้าพ้ืนที่ลาดเอียง หรือสูง ๆ ต�่า ๆ เป็นลอนลาด 
ควรขุดหลุมแล้วฝังกลบเพื่อป้องกันปุ๋ยถูกชะล้าง 
 ไม่ควรใส่ปุ๋ยบริเวณโคนต้นยาง เนื่องจากรากฝอย
บริเวณใกล้ ๆ ล�าต้นส่วนใหญ่เป็นรากแก่มีศักยภาพใน
การดูดธาตุอาหารต�่ามาก

ผลของการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง
 การใส่ปุ๋ยที่ไม่ถูกสูตร ไม่ถูกอัตรา ไม่ถูกเวลา และ
ไม่ถูกวิธี นอกจากจะท�าให้ต้นยางไม่สามารถดูดกินแร่
ธาตุที่เป็นสารอาหารได้เต็มท่ีตรงตามความต้องการแล้ว 
ยังท�าให้เสียเงิน เสียเวลา และไม่ได้ผลผลิตตามต้องการ 
ในขณะที่การใส่ปุ๋ยยางที่ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และ
ถูกวิธี จะท�าให้ต้นยางสมบูรณ์ จ�านวนใบหนาแน่น ผลัด
ใบช้า ผิวเปลือกไม่แห้งกร้าน เปลือกนิ่ม กรีดง่าย น�า้ยาง
ดี เนื้อยางแห้ง (DRC) สูง และสามารถเพ่ิมวันกรีดในปี
นั้นได้อีกด้วย 

ข้อแนะน�าเพิ่มเติมในการใส่ปุ๋ยยาง
ให้มีประสิทธิภาพ

 1) ในดินที่มีเน้ือดินค่อนข้างหยาบ  คือ ดินที่มี
ปริมาณอนุภาคทรายมากกว่าอนุภาคทรายแป้งและดิน
เหนียว  เช่น ดินร่วนปนทราย  ควรใส่ปุ๋ยครั้งละน้อย ๆ  แต่
ใส่บ่อยครั้ง เน่ืองจากดินชนิดน้ีจะดูดซับธาตุอาหารไว้ได้
น้อยเมื่อใส่ปุ๋ย ธาตุอาหารจึงสูญเสียได้ง่าย และควรใส่
ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วยเพื่อช่วยปรับปรุงบ�ารุงดิน และเพิ่มอิน
ทรียวัตถุให้แก่ดิน 
 2) ในดินที่มี pH ต�่ากว่า 4.5 ควรปรับระดับความ
เป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินให้อยู่ที่ประมาณ 4.5 - 5.5  
ซึ่งเป็นระดับ pH ที่เหมาะสมส�าหรับยางพารา 
 3) การพรวนดินกลบปุ๋ย นอกจากจะไม่ท�าให้เกิด
ความเค็มเฉพาะจุดขึ้น ยังลดการสูญเสียปุ ๋ยจากการ
ชะละลายโดยน�้าฝนและน�้าชลประทาน พบว่าปุ ๋ย
ไนโตรเจนการกลบเพียงประมาณ 5 เซนติเมตร ท�าให้ลด
การสูญเสียได้เกือบทั้งหมด

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในสวนยาง
ที่ถูกต้อง

 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้เป็นประโยชน์ต่อต้นยางอย่าง
เต็มท่ี ควรรู้จักเลือกวิธีใช้ให้เหมาะสม เช่น ปุ๋ยหมักและ
ปุ๋ยคอก ควรใช้วิธีหว่านให้ทั่วท้ังแปลงแล้วไถพรวนให้
คลุกเคล้ากับดินให้ท่ัวก่อนปลูกยาง การใส่ปุ๋ยอินทรีย์
รองก้นหลุมปลูกควรมีการคลุกเคล้าให้เข้ากับดินเพ่ือให้
เกิดความสม�่าเสมอ การคลุกเคล้ากับดินเป็นการลด C/N 
ratio เพ่ือลดการดูดดึงธาตุอาหาร และเพ่ิมการใช้

18 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 39 ตุลาคม-ธันวาคม 2562



ภาพท่ี 1  การใส่ปุย๋ต้นยางเลก็รอบโคนต้นในรศัมทีรงพุ่มใบ (A) และการใส่ปุย๋แบบขุดหลมุจ�านวน 2 หลมุ/ต้น (B)

ภาพท่ี 2  การใส่ปุย๋ยางก่อนเปิดกรดีอายุ 2 ปีขึน้ไป โดยโรยเป็นแถบ 2 ข้างแถวยาง บรเิวณทรงพุ่มของใบยาง

ภาพท่ี 3  การใส่ปุย๋ให้กับต้นยางหลงัเปิดกรดีโดยใส่เป็นแถบระหว่างแถวยาง

A B
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ประโยชน์ธาตุอาหารด้วย ถ้าเป็นปุ๋ยพืชสด เช่น ถ่ัวพุ่ม 
ปอเทือง ให้ปลูกแล้วไถกลบในขณะที่พืชก�าลังออกดอก 
ก่อนปลูกยางประมาณ 15 วัน ส่วนตอซังพืชและของ
เหลือใช้อุตสาหกรรมเกษตร ควรใช้วิธีหว่านแล้วไถกลบ
ก่อนปลูกยางประมาณ 1 เดือน การใส่ปุ๋ยอินทรีย์หลัง
ปลูก แนะน�าให้ใส่ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี 1-2 สัปดาห์ และควร
คราดกลบปุ๋ยหลังใส่ หรืออาจใช้วิธีโรยเป็นจุด ๆ ห่างจาก
แถวยาง 2-3 เมตร หรือใส่กึ่งกลางระหว่างแถวยาง การ
ใส่ปุ๋ยคอกโดยท้ิงไว้ใต้ต้นยางท้ังกระสอบสามารถกระท�า
ได้ในกรณีท่ีไม่มีแรงงาน ถือว่าเป็นการปล่อยให้หมักไว้
ในกระสอบ แต่จะได้ประโยชน์น้อยกว่าการหว่านให้ทั่ว
และคลุกเคล ้าให ้ เข ้ากับดิน มูลสัตว ์ กินหญ้าจะมี
ไนโตรเจนต�่า มูลสัตว์ปีกควรท�าการหมักก่อนใช้ และไม่
ควรใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกแบบคลุมโคน เพราะเมื่อเกิด
การย่อยสลายอาจมีการดูดดึงไนโตรเจนในดินแข่งขันกับ
ต้นยาง ท�าให้ต้นยางมีอาการขาดธาตุอาหารหรืออาจ
ตายได้

ข้อควรค�านึงในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
 การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากจะสามารถลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมีได้ แต่ต้องค�านึงถึงผลตอบแทน และความคุ้ม
ทุน เนื่องจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จ�านวนมาก ต้องมีค่าใช้
จ่ายในการขนส่งสูง และใช้แรงงานในการใส่ปุ๋ยมากกว่า
การใส่ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้การใช้ในปริมาณมาก ๆ จะ
ท�าให้ดินเกิดสภาพมีออกซิเจนไม่เพียงพอ เมื่อฝนตกมาก
หรือน�้าขังจะท�าให้เกิดก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ได้
ง่ายในดิน ซึ่งก๊าซทั้งสองชนิดนี้เมื่อระเหยสู่บรรยากาศจะ
เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
 
ข้อควรค�านึงในการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์
 ไม่ควรน�าไปใช้ในพื้นที่ที่ไกลเกินไปจากแหล่งผลิต 
อย่าน�าปุ๋ยไปผึ่งแดดเพราะจะสูญเสียธาตุไนโตรเจนไป
โดยการระเหิด เก็บรักษาไว้ให้แห้งในที่ร่ม และใช้ปุ๋ยใน
สภาพที่แห้ง ใส่ปุ๋ยขณะที่ดินชื้นพอเหมาะและพรวนกลบ
ปุ๋ยทันที อย่าใส่ปุ๋ยใกล้กับพืชที่ปลูกและใช้ในปริมาณที่
พอเหมาะ 

การใช้วัสดุปรับปรุงดินในสวนยาง
ที่ถูกต้อง

 วัสดุปรับปรุงดิน คือ วัสดุที่ใส่ในดินเพ่ือปรับปรุง
คุณสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น แกลบ ขี้เลื่อย ปรับปรุงสมบัติ
ทางเคมี เช่น ปูน ส�าหรับแก้ดินเป็นกรด ส�าหรับสวนยาง 
โดยท่ัวไปไม่แนะน�าให้ใช้ปูนเน่ืองจากยางเป็นพืชท่ีชอบ
ดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5 – 5.5) การใส่ปูน
ไม่ว่าจะเป็นปูนชนิดใด ยกเว้นยิปซัม จะสามารถช่วย
ปรับระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) ให้เพ่ิมสูง
ขึ้น แต่ต้องระวังไม่ให้ pH สูงกว่า 5.5 เพราะจะท�าให้ต้น
ยางแสดงอาการผิดปกติออกมาได้ แนะน�าให้ใส่ปูน
โดโลไมท์ (Dolomite) หว่านระหว่างแถวยาง โดยไม่ต้อง
คลุกเคล้ากับดิน แบ่งใส่ประมาณปีละ 100 – 200 
กิโลกรัม/ไร่ ติดต่อกัน อย่าใส่ปูนในปริมาณท่ีเท่ากับค่า
ความต้องการปูน ซึ่งได้จากผลวิเคราะห์ดินในห้องแลป 
เพราะจะมีผลให้รากยางไหม้  และไม่แนะน�าให้ใส่ปูน
ขาว Ca(OH)2 เพราะเป็นปูนที่ไม่เคลื่อนที่ในดิน หว่านไป
จะท�าให้เกิดปัญหาสภาพเกินปูน (Over liming) บริเวณ
หน้าดิน ท�าให้ปุ๋ยฟอสเฟตและจุลธาตุอาหารตกตะกอน 
รากพืชไม่สามารถดูดกินได้
 ปริมาณ pH ที่สูง หรือสภาพเกินปูน จะท�าให้พืช
แสดงอาการขาดธาตุหลายธาตุพร้อมกันได้แก่  Fe, P, K 
และ Mg อาการที่ปรากฏ คือ ใบมีสีเหลืองโดยเส้นกลาง
ใบยังเขียว ขอบใบกลายเป็นสีน�้าตาลและแห้งตาย 
อาการเริ่มจากปลายใบลุกลามเข้าสู่โคนใบ และต้นยาง
ยังแสดงอาการขาด Mg ร่วมด้วย สังเกตได้จากเน้ือเย่ือ
ระหว่างเส้นใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในขณะที่เส้นใบยังคง
มีสีเขียว (ภาพที่ 7)  ในภาพเป็นแปลงยางที่ใส่ปูนจาก
เปลือกหอยเผา จนดินมี pH มากกว่า 6 ประกอบกับพื้นที่
มีน�้าแช่ขัง จึงส่งผลให้ใบยางเกือบทั้งแปลงแสดงอาการ
ขาดธาตุ K รุนแรงจนใบยางแห้งตาย ใบยางร่วงหล่นเป็น
จ�านวนมาก 

ข้อแนะน�าส�าหรับการน�าปุ๋ยผสมเอง
ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1. ปุ๋ยที่ผสมแล้วถ้าไม่ใช้ทันทีควรใส่ ถุงปุ๋ยท่ีมี
พลาสติกชั้นในกระสอบปุ๋ยและมัดปากถุงให้แน่น 
 2. ควรวางไว้บนพ้ืนที่มีไม้กระดานรองรับ ไม่ควร
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ภาพท่ี 4  ปุย๋หมกั เป็นปุย๋ท่ีได้จากการน�าเศษซากพืชในไร่นา เช่น เปลอืกถ่ัว เศษหญ้า มาหมกัให้สลายตวัผพัุง ตามธรรมชาติ

ภาพท่ี 5  ปุย๋คอก เป็นปุย๋ทีไ่ด้จากมลูสตัว์ ปัสสาวะ และวัสดรุองพ้ืนในคอกสตัว์

ภาพท่ี 6  ปุย๋พืชสด เป็นปุย๋ท่ีได้จากการไถกลบพืชสดลงไปในดนินยิมใช้กับพืชตระกูลถ่ัว เช่น ปอเทอืง ถ่ัวเขยีว ถ่ัวลาย เพราะสลาย
ตวัได้เรว็และให้ธาตไุนโตรเจนเพ่ิมแก่ดนิด้วย
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วางบนพ้ืนซีเมนต์ และควรเก็บไว ้ในบริเวณท่ีไม่มี
ความชื้น
 3. ปุ๋ยผสมใช้เองควรน�าไปใส่ให้แก่ต้นยางทันที 
หรือไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 2 สัปดาห์ เพราะปุ๋ยผสมจะชื้น
และจับตัวเป็นก้อนท�าให้ปุ๋ยเสื่อมคุณภาพ และปริมาณ
ธาตุอาหารลดลง 
 4. การใส่ปุ๋ยท่ีดีควรใส่แล้วคราดกลบ เพ่ือให้ปุ๋ย
อยู่ใต้ผิวดิน จะเป็นการป้องกันการชะล้างของปุ๋ยและ
การระเหิดของปุ๋ยยูเรียได้

ข้อมูลที่ควรทราบ และแนวทางในการ
ใส่ปุ๋ยเคมีให้มีประสิทธิภาพ

ปุ๋ยไนโตรเจน (N)
 ปุ๋ยไนโตรเจน พืชสามารถน�าไปใช้ได้เพียง ร้อยละ 
50 - 60  เนื่องจากปุ๋ยไนโตรเจนเกือบทุกชนิดมีคุณสมบัติ
ประจ�าตัว คือ ละลายน�้าได้ดีที่สุด และเคลื่อนตัวในดินได้
ดี พืชจะน�าไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีหลังใส่ การสูญเสีย
ของปุ๋ยไนโตรเจนจึงเกิดขึ้นได้มากและรวดเร็ว ดังนี้ 
 1) การสูญเสีย N โดยการระเหยในรูปของก็าซ
แอมโมเนีย (NH3) การใส่ปุ ๋ยยูเรีย [CO(NH2)2 ] ใน
ปริมาณมากและความเข้มข้นสูง จะท�าให้ดินเป็นด่าง 
(ในระยะแรก ๆ) เกิดเป็นแก๊ซแอมโมเนียระเหยไป 
ดังสมการ

 หรือปุ๋ยพวกแอมโมเนียม ท่ีหว่านหรือโรยไว้ที่ผิว
ดิน เมื่อถูกความชื้นจะละลายแพร่กระจายอยู่ที่ผิวดิน ถ้า
มีความเข้มข้นของ NH4

+ สูงพอก็จะท�าปฏิกิริยากับด่างท่ี
เกิดข้ึนจากปฏิกิริยาของ CO3

2- กับ H2O เกิดเป็นก๊าซ 
NH3 และระเหยไป ดังสมการ

 
 2) การสูญเสียในรูปของก๊าซไนโตรเจน (N2) ในดิน
ที่มีปฏิกิริยา (pH) เป็นกรด ไนไตรท์กับสารประกอบพวก
เกลือแอมโมเนียมหรืออะมีน เช่น ยูเรีย หรือสารประกอบ
พวกคาร ์ โบไฮเดรตจะเกิดปฏิ กิริยารีดักชันขึ้นได ้ 
ดังสมการ
 

 3) การชะล้าง ไนโตรเจนที่อยู ่ในรูปยูเรีย เมื่อ
ละลายน�้าและยังไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีกับน�้า ยังคงเป็น
โมเลกุลที่ไม่มีประจุไฟฟ้า ส่วนปุ๋ยในรูปไนเตรต (NO3

-) 
ก็มีประจุลบ ปุ๋ยทั้งสองชนิดจึงมีโอกาสสูญเสียโดยการ
ชะล้างได้มาก เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วฝนตกทันที หรือให้น�้ามาก
เกินไป แต่ถ้ายูเรียได้เปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมแล้วการ

A B

ภาพท่ี 7  ต้นยางแสดงอาการเป็นพิษจากปัญหาสภาพเกินปนู (Over liming) โดยแสดงอาการขาดธาตหุลาย ๆ ธาตพุร้อมกัน ได้แก่  Fe, P, K และ Mg

 

 

CO(NH2)2 + 2 H2O ----> 2(NH4)2CO3 ----> 2NH4 + CO3
2-

(NH4)2CO3 ---------------> NH3    + CO2 + H2O

2NH4
+ HCO3

- -----------> NH3     + CO2 + H2O

2HNO2 + CO(NH2)2 -----------> CO2 + 3H2O + 2N2 
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ชะล้างจะลดลง เพราะปุ ๋ยไนโตรเจนในรูป NH4
+ ถูก

ชะล้างได้ยากกว่า NO3
-

 4) การสูญเสียธาตุไนโตรเจนโดยการถูกตรึงโดย
แร่ดินเหนียว ไนโตรเจนในรูป NH4

+ บางส่วนจะถูกตรึงใน
หลืบของแร่ดินเหนียว พวกแร่ซิลิเกตด้วยแรงดูดยึดที่สูง
ท�าให้พืชน�าไปใช้ประโยชน์ได้ยากขึ้น
 ดังนั้น การใส่ปุ๋ย N ให้มีประสิทธิภาพจึงมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้
 1. เพ่ือลดการสูญเสียโดยการระเหยเป็นก็าซ
แอมโมเนีย และลดการถูกชะล้างไปทางผิวดิน ควรใส่ปุ๋ย 
N ทุกชนิด โดยการฝังลงในดินอย่างน้อย 5 เซนติเมตร มี
รายงานว่าการกลบเพียงประมาณ 5 เซนติเมตร ท�าให้ลด
การสูญเสียได้เกือบทั้งหมด
 2. การใส่ปุ๋ยแอมโมเนียมและยูเรียโดยโรยเป็น
แถบ จะช่วยให้ปุ๋ยอยู่ในรูป NH4

+  ได้นานกว่าการหว่าน 
เพราะในแถบปุ๋ยมีความเข้มข้นของสารละลายดินสูง
มาก จุลินทรีย์ไม่สามารถเข้าไปท�างานได้ ท�าให้ปุ๋ยถูก
ชะล้างน้อยลง 
 3. ใส่ปุ๋ยโดยวิธีเจาะรูเล็ก ๆ ลึกเท่ารากพืช ห่างกัน 
2 ฟุต ในบริเวณทรงพุ่มแล้วอัดปุ๋ยลงไปในรู
 4. ใส่ปุ๋ยละลายช้า (ราคาแพง)

ปุ๋ยฟอสฟอรัส (P)
 โดยท่ัวไปพืชสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้เพียง
ร้อยละ 5 - 25 ทั้งนี้เนื่องจากเกิดการตรึง P ในดิน  ดังนี้ 
 1. ในดนิท่ีม ีpH ต�า่หรอืเป็นกรดรนุแรง จะมไีอออน
ของ Al, Fe และ Mn ละลายออกมาอยู่ในสารละลายดิน
มาก โดย H2PO4

- และ  HPO4
2-   จะถูกตรึงโดยไอออน

เหล่านี้ท่ีอยู่ในสารละลายดิน หรือที่ถูกดูดยึดไว้กับผิว
อนุภาคดินท�าให้กลายเป็นสารฟอสเฟตที่ไม่ละลายน�้า
 2. แร่ดินเหนียว สามารถท�าปฏิกิริยากับ H2PO4

- 

และ  HPO4
2- ให้กลายเป็นสารประกอบที่ไม่ละลายน�้า แร่

ดินเหนียวที่มีอ�านาจการตรึง P มากที่สุดคือ แร่ดินเหนียว
ชนิด Hydroxide ของ Fe และ Al
  ดังนั้น การใส่ปุ๋ย P ให้มีประสิทธิภาพต้องจัดการ
ให้มีการตรึง P ให้ช้าที่สุด เพื่อให้พืชได้น�า P ไปใช้ได้มาก
ที่สุดดังนี้
 1. ปรับปรุง pH ของดินไม่ให้ต�่ากว่า 5.5 (ส�าหรับ

พืชยาง) เพ่ือไม่ให้ไอออนของ Al, Fe และ Mn ละลาย
ออกมาอยู ่ในสารละลายดินมากเกินไป จนไปท�า
ปฏิกิริยากับฟอสเฟต เปลี่ยนไปอยู่ในรูปท่ีพืชไม่สามารถ
ดูดกินได้ (ตรึงฟอสฟอรัส)
 2. เพ่ิมเติมปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ในข้ันตอน
ของการสลายตวัของอนิทรยีวัตถุมสีารประกอบชนดิต่าง ๆ 
เกิดขึ้น สารเหล่าน้ีบางชนิดท�าปฏิกิริยาเป็นสารประกอบ
เชิงซ้อนกับออกไซด์ของ Fe และ Al และบางชนิดท�า
ปฏิกิริยากับต�าแหน่งที่จะตรึงฟอสฟอรัสของแร ่ดิน
เหนียวได้ ท�าให้ลดอ�านาจการตรึงลงได้ 
 3. ใส่ปุ๋ยที่อยู่ในลักษณะของเม็ด และใส่โดยโรย
เป็นแถบหรือหยอดเป็นหลุม เพ่ือลดพ้ืนที่สัมผัสระหว่าง
ปุ๋ยกับดิน
 4. ถ้าใส่หินฟอสเฟตต้องใส่ในรูปผงละเอียดท่ีสุด 
เ พ่ือให ้มี โอกาสท�าปฏิ กิริยาแล ้วเปลี่ยนรูปมาเป ็น
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้มากและเร็วที่สุด
 5. ใส่ปุ๋ยตรงต�าแหน่งที่มีรากพืชหนาแน่น ลึกจาก
ผิวดิน 2-3 นิ้ว ปุ๋ย P เป็นปุ๋ยที่เคลื่อนที่ได้น้อยมาก เพียง
ไม่ก่ีเซนติเมตร ทันทีท่ีฟอสฟอรัสท่ีละลายน�้าได้ละลาย
ในสารละลายดินและแพร่ออกไปรอบ ๆ ต�าแหน่งท่ีมัน
อยู่ จะเกิดปฏิกิริยากับดินทันทีท�าให้ตกตะกอน
 6. การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสไว้ที่ผิวดินจะท�าให้พืชดูด
กินได้น้อย เพราะมันเคลื่อนที่ลงไปหารากพืชไม่ได้

ปุ๋ยโพแทสเซียม (K)
 ในท�านองเดียวกับ N และ P พืชสามารถน�า K ไป
ใช้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 40 - 70 ทั้งน้ีเน่ืองจากปุ๋ย
โพแทสเซียมเป็นปุ๋ยท่ีละลายน�้าได้ดีมาก จึงมีโอกาสจะ
ถูกชะล้างออกไปจากดินได้ง่าย ดังนี้
 1. มีการสูญเสียของ K  ที่ใส่ลงในดินบางส่วน โดย
การชะล้างของน�้าผ่านหน้าตัดดิน และโดยติดไปกับ
อนุภาคดินที่ถูกกษัยการ
 2. ดินเนื้อหยาบที่มีของ Al3+ และ H+ มาก ดินที่มี
อินทรียวัตถุและ CEC ต�า่ จะท�าให้มี K+ อยู่ในสารละลาย
ดินมาก โอกาสที่ถูกชะล้างจะมีมากขึ้น
 3. ดินที่มักขาดแคลน K จึงเป็นดินท่ีมีแร่ไมกา
น้อย ดินเนื้อหยาบ อินทรียวัตถุต�า่ และเป็นกรด (pH ต�่า
กว่า 5)
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 ดังนั้นการใส่ปุ๋ย K ให้มีประสิทธิภาพจึงควรปฏิบัติ
ดังนี้
 1. หลีกเลี่ยงการใส่โพแทสเซียมครั้งละมาก ๆ ควร
ใส่โดยการแบ่งใส่ โดยเฉพาะในฤดูฝนและในดินเนื้อ
หยาบ 
 2. ปรับ pH ของดินให้อยู่ประมาณ 5.5
 3. ใส่เศษเหลือของพืชกลับลงในดินให้มากที่สุด
 4. ใส่ปุ๋ยโดยวิธีโรยเป็นแถบหรือหยอดในหลุม
 5. การใส่ปุ๋ย K มากเกินไปอาจท�าให้พืชขาดธาตุ 
Mg ได้

ปัจจัยที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของราก 
 การเจริญและพัฒนาของรากเป็นการขยายพ้ืนท่ี
ผิวส�าหรับการดูดธาตุอาหารและเคลื่อนที่ของเนื้อเย่ือ
รากไปหาปุ๋ย ดังนั้น ปัจจัยใดที่ขัดขวางการเจริญเติบโต
ของราก ย่อมท�าให้พืชได้ปุ๋ยน้อยลง ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่   
 1. รากถูกตัดด้วยเครื่องมือ ถูกแมลงกัด ไส้เดือน
ฝอยท�าลาย และรากพืชเป็นโรค
 2. ดินแน่นทึบท�าให้การระบายน�้าและถ่ายเท
อากาศไม่ดี และความชื้นของดินที่เหลือสูงเกินไป
 3. อุณหภูมิของดินต�า่หรือสูงเกินไป
 4. ขาดแคลนธาตุอาหารอื่น ๆ บางธาตุ แล้วยังไม่
ได้แก้ไข
 5. มีสารพิษในดิน

แนวทางการจัดการสวนยางเพื่อ
ให้การใส่ปุ๋ยมีประสิทธิภาพ

 1. ปรับปรุงบ�ารุงดินเพ่ือเพ่ิมระดับอินทรียวัตถุใน
ดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปลูก
พืชคลุมดิน เพื่อช่วยให้โครงสร้างของดินดีขึ้น การระบาย
น�้าและอากาศดีขึ้น ช่วยเพ่ิมความคงทนของการจับตัว
เป็นเม็ดดิน และเป็นแหล่งอาหารให้แก่จุลินทรีย์ที่เป็น
ประโยชน์ในดิน
 2. การท�าขั้นบันไดในพื้นที่ลาดชัน
 3. ดูแลรักษาสวนยางก่อนเข้าฤดูแล้งโดยการใช้
วัสดุคลุมดินรอบต้นยางในช่วง 2 ปีแรกหลังการปลูก จะ
ช่วยให้ดินเก็บความชื้นไว้ได้ในช่วงฤดูแล้ง ไม่ควรตัด
แต่งก่ิงในช่วงฤดูแล้ง และควรทาปูนขาวบริเวณโคนต้น

ยางส่วนที่เป็นสีน�้าตาลจนถึงสีน�้าตาลปนเขียว เพ่ือ
ป้องกันการไหม้จากแสงแดด 
 4. ใส่ปุ ๋ยบ�ารุงต้นยางด้วยปุ ๋ยเคมีควบคู่กับปุ ๋ย
อินทรีย์ตามค�าแนะน�าเพื่อให้ต้นยางสมบูรณ์แข็งแรง
 5. สวนยางที่เปิดกรีดแล้ว ไม่ควรกรีดถ่ี กรีดบาด
เน้ือไม้ และกรีดต้นยางขนาดเล็ก เพราะเป็นสภาวะที่
ขาดน�้า จนเป็นสาเหตุท�าให้ต้นยางแสดงอาการเปลือก
แห้งและอาจตายได้ และไม่ไถพรวนดินในแปลงท่ีต้น
ยางมีอายุ 2 ปีขึ้นไป
 6. ในกรณีของสวนยางที่ปลูกในที่ระบายน�้าเลว 
หรืออาจเกิดน�้าท่วมขังควรขุดคูระบายน�้า เพ่ือระบายน�้า
ออกจากผิวดิน บริเวณรากพืชก่อนท่ีต้นยางจะได้รับ
ความเสียหาย ควรขุดคูระบายน�้า ให้ระดับน�้าใต้ดินอยู่
ลึกกว่า 1.2 เมตร      
 7. การให้น�า้ที่เหมาะสม

สรุปและข้อเสนอแนะ
 การปลูกยางเพ่ือให้ประสบความส�าเร็จและลด
ต้นทุนการผลิต จ�าเป็นต้องเลือกพ้ืนที่ปลูกยางที่เหมาะ
สม เลือกใช้ยางพันธุ์ดี ให้ผลผลิตสูง และมีการจัดการ
สวนยางที่ถูกต้องอย่างสม�า่เสมอ 
 ในประเด็นท่ีไม่ควรปลูกพืชในพ้ืนท่ีที่ไม่เหมาะสม
ส�าหรับปลูกพืชนั้น ๆ เพราะเราปลูกพืชให้เหมาะสมกับ
ดินได้ แต่เราไม่สามารถเปลี่ยนดินให้เหมาะสมกับพืชได้ 
เช่น  ไม่ควรปลูกยางในที่ลุ่มต�า่ มีน�้าขัง 
 การใช้ปุ๋ยเคมียังมีความจ�าเป็นเพ่ือช่วยให้ต้นยาง
เจริญเติบโตเร็ว ลดระยะเวลาเปิดกรีด และรักษาสมดุล
ของธาตุอาหารในดินให้สามารถเพ่ิมผลผลิตได้อย่าง
สม�่าเสมอ แต่การใช้น้ันต้องเป็นการใช้ที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ท้ังการเลือกใช้สูตรปุ๋ยที่แนะน�าตามชนิดของดิน
และแหล่งปลูกยาง ใส่ปุ๋ยตามอัตรา ตามเวลาท่ีเหมาะ
สม และใส่ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จึงจะให้ผลตอบแทนคุ้ม
ค่ากับการลงทุน  ในภาวะปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นการเกษตร
ยั่งยืน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการลดใช้สารเคมี ส่ง
ผลให้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพมีบทบาทมากขึ้น กระนั้น
ก็ตามจะเลือกใช้ปุ๋ยชนิดใด อย่างไร ควรค�านึงถึงหลัก 4 
ถูก คือ ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกวิธี  การใช้ปุ๋ยจึง
จะเกิดประสิทธิภาพ
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   ใบเป็นอวัยวะที่มีบทบาทต่อการเจริญเติบโต
ของพืช ที่ส�าคัญคือ ท�าหน้าท่ีสังเคราะห์แสง หรือปรุง
อาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ในพืชชนิด
เดียวกัน ต้นท่ีมีใบมากย่อมมีพ้ืนที่รับแสงเพ่ือใช้ใน
ขบวนการสังเคราะห์แสงได้มากกว่าต้นท่ีมีใบน้อย ด้วย
หลักการดังกล่าว ในการตัดแต่งต้นยางอ่อน การชะลอ
การตัดแต่งก่ิงที่อยู่ในระดับต�่ากว่า 2 เมตร ไว้เป็นระยะ
เวลาหนึ่ง แล้วจึงค่อยตัดออก สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ใบได้
มากกว่าการตัดแต่งก่ิงแบบท่ีปฏิบัติกันทั่วไป (ตัดก่ิงท่ี
ระดับ 2 เมตร หรือมากกว่า 2 เมตร จากพื้นดิน) จากการ
ศกึษาเปรยีบเทียบระหว่างวิธีการตดัแต่งทัง้ 2 แบบ พบว่า 
การตัดแต่งแบบเพ่ิมพ้ืนที่ใบในขณะท่ีต้นยางยังเล็กอยู่ 
สามารถท�าให้ต้นยางเจริญเติบโตได้ดีกว่าการตัดแต่ง
แบบไม่เลี้ยงก่ิงหรือแบบที่ปฏิบัติกันอยูทั่วไปในปัจจุบัน 
(Yoon and Leong, 1976; Leong and Yoon, 1983) 
ดังน้ัน บทความน้ีจะน�าเสนอวิธีปฏิบัติการตัดแต่งแบบ
เลี้ยงกิ่งของ Leong and Yoon (1983) ซึ่งท�ากับยางพันธุ์ 
RRIM 600 และได้มีการพัฒนาให้สามารถปฏิบิติได้ง่าย
กว่าวิธีท่ีได้ศึกษามาก่อน โดยจะสรุปการปฏิบัติให้เห็น
เป็นขั้นตอนต่าง ๆ ตามการเจริญของต้นยาง และจะมีข้อ
เสนอแนะเก่ียวกับการน�าเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ใน
ตอนท้ายของบทความ

93/75 นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110
e-mail: patthavuth@hotmail.com

การตัดแต่งกิ่งเพื่อเพิ่มพื้นที่ใบ และ
การเจริญเติบโตของต้นยาง

    ขั้นตอนการปฏิบัติ   
ต้นยาง 2-3 ฉัตร 
 เป็นต้นยางอายุประมาณ 3-4 เดือน หลังจาก Cut 
back เป็นการตัดแต่งก่ิงตามปกติ ซึ่งการแตกก่ิงของต้น
ยางอาจมีได้หลายแบบ ดังนี้
 แบบที่ 1 ต้นยางแตกกิ่งเป็นรูปตัววี (V) ท่ีระดับ 
0.5 หรือ 1.0 เมตร โดยประมาณ ให้ตัดกิ่งใดกิ่งหนึ่งออก 
เหลือเพียงก่ิงเดียวซึ่งอยู่ในเดียวเดียวกับส่วนของล�าต้น
ข้างล่าง (ภาพที่ 1)
 แบบที่ 2 ต้นยางแตกก่ิงเป็นง่าม 3 ก่ิง ท่ีระดับ
ความสูง 0.5 เมตร จากพื้นดิน โดยสองกิ่งที่แตกออกด้าน
ข้าง อาจจะมีความแข็งแรงกว่ากิ่งที่อยู่ตรงกลาง ในกรณี
เช่นนี้ ให้ตัดก่ิงที่อยู่ด้านข้างทั้งสองก่ิงออก เหลือก่ิงตรง
กลางที่ตายอด (Terminal bud) ยังคงสมบรูณ์ไว้กิ่งเดียว 
(ภาพที่ 2a) 
 แบบที่ 3 ต้นยางแตกกิ่งมากกว่า 3 กิ่ง ที่ระดับต�า่
กว่า 1.0 เมตร จากพื้นดิน ให้ตัดกิ่งที่ยังไม่แตกยอดออก
ให้หมด เหลือไว้เพียงก่ิงท่ีสมบรูณ์เพียงก่ิงเดียว (ภาพท่ี 
2b) หรือตัดก่ิงที่แคระแกรนออก คงไว ้เฉพาะก่ิงท่ี
สมบรูณ์ (ภาพที่ 2c)

ภัทธาวุธ จิวตระกูล

*อดตีนกัวิชาการศนูย์วิจยัการยาง และศนูย์วจิยัยางสงขลา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา (ระหว่างปี 2517-2553)
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ภาพท่ี 2 ต้นยางแตกก่ิง 3-4 ก่ิง ท่ีระดบัต�า่กว่า 1 เมตร จากพ้ืนดิน
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ภาพท่ี 1  ต้นยางแตกก่ิงเป็นรปูตวัวี (V) ท่ีระดบัต�า่กว่า 1 เมตร จากพ้ืนดนิ
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ต้นยาง 4 ฉัตร
 เป็นต้นยางที่มีอายุประมาณ 5-6 เดือน หลังจาก 
Cut back เป็นจุดเริ่มต้นของการตัดแต่งก่ิงแบบควบคุม 
(Controlled pruning) โดยเลี้ยงกิ่งที่อยู่ต�่ากว่าความสูง 1 
เมตร จากพื้นดิน ให้สร้างใบจนได้ 3 ฉัตร แล้วจึงตัดออก 
เหลือกิ่งที่อยู่เหนือขึ้นไปที่ระดับประมาณ 1 เมตร จากพื้น
ดิน ซึ่งมีใบได้ 2 ฉัตร (ภาพที่ 3a)

ต้นยาง 5 ฉัตร
 เป็นต้นยางที่มีอายุประมาณ 7-8 เดือน หลังจาก 
Cut back เลี้ยงก่ิงที่ความสูงประมาณ 1 เมตร จากพ้ืน
ดิน ให้มีใบได้ 3 ฉัตร แล้วจึงตัดออก เหลือกิ่งที่อยู่เหนือ
ขึ้นไปที่ระดับ 1.5 เมตร จากพ้ืนดิน ซึ่งมีใบได้ 2 ฉัตร 
(ภาพที่ 3b) แต่ในกรณีที่ต้นยางแตกกิ่งน้อย ให้เลี้ยงกิ่งที่
ระดับ 0.5 เมตร จากพื้นดิน จนมีใบได้ 4 ฉัตร และกิ่งที่
ระดับ 1.0 เมตร จากพื้นดิน จนมีใบได้ 3 ฉัตร แล้วจึงตัด
ออก เหลือก่ิงที่อยู่เหนือข้ึนไปที่ระดับความสูง 2 เมตร 
(ภาพท่ี 4a และ 4b) ในกรณีเดียวกัน (ต้นยางแตกก่ิง
น้อย) ถ้าล�าต้นของต้นยางที่มีใบได้ 5 ฉัตร ใบยังไม่มีการ

แตกก่ิงเพ่ือสร้างทรงพุ่ม ท่ีระดับความสูงประมาณ 2.0 
เมตร (ภาพที่ 4b, 4c และ ภาพที่ 5) ต้องชักน�าให้ต้นยาง
มีการแตกกิ่งโดยวิธีรวบใบฉัตรบนสุด จ�านวน 4-5 ใบ ลง
มาหุ้มบริเวณยอด แล้วใช้ยางวง 2 เส้น รัดไว้เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ (ภาพที่ 6) จะมีตาก่ิงแขนงแตกออกมาที่ระดับ
ความสูงประมาณ 2 เมตร อย่างไรก็ตาม ผลส�าเร็จของ
เปอร์เซ็นต์ต้นที่มีการแตกกิ่งขึ้นอยู่กับอายุของใบท่ีใช้หุ้ม
ส่วนยอดด้วย (ตารางที่ 1)

ต้นยาง 6 ฉัตร
 เป็นต้นยางที่มีอายุประมาณ 9-10 เดือน หลังจาก 
Cut back การตัดแต่งกิ่งคล้ายกับต้นยาง 5 ฉัตร (ภาพที่ 
3b) ซึ่งสุดท้ายแล้ว จะได้ต้นยางที่มีการแตกก่ิงท่ีระดับ
ความสูง 2 เมตร จากพ้ืนดิน แต่ถ้าหากต้องการตัดแต่ง
ให้สูงกว่า 2 เมตร ก็ให้ใช้วิธีที่ท�ากับต้นยาง 5 ฉัตร โดยตัด
แต่งกิ่งล่างสุดออก

ผลที่ได้รับ
 เมื่อเทียบกับวิธีการตัดแต่งท่ีปฏิบัติกันทั่วไป คือ 

ภาพท่ี 3 การตดัแต่งต้นยาง 4 (a), 5 (b) และ 6 (c) ฉตัร จนสดุท้ายจะเหลอืก่ิงทีีร่ะดบั 2 เมตร จากพ้ืนดนิ (c)
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ภาพท่ี 4 การตดัแต่งต้นยาง 5 ฉตัร ในกรณีทีต้่นยางแตกก่ิงน้อย และไม่แตกก่ิงทีร่ะดบัความสงู 2.0 เมตร (b และ c)
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กิ่งที่ตัดออก ขักน�าให้มีการแตกกิ่ง

ตัดกิ่งที่อยู่ต�่ากว่าระดับ 2.4 เมตร ออกทั้งหมด ในทุก ๆ 2 
เดือน หรือเป็นการตัดแต่งแบบไม่เลี้ยงก่ิง ปรากฏว่า วิธี
การเลี้ยงก่ิงจนมีใบ 3 ฉัตร แล้วจึงตัดออก ร่วมกับการ
ชักน�าให้มีการสร้างกิ่ง ในกรณีที่ต้นยางไม่แตกกิ่งที่ระดับ
ความสูง 2 เมตร จากพื้นดิน ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น ต้นยางจะเจริญเติบโตดีกว่า กล่าวคือ มีจ�านวน
ต้นยางที่ได้ขนาดเปิดกรีดมากกว่าวิธีที่ปฏิบัติกันท่ัวไป 

19.2 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 7) และผลผลิตในปีกรีดที่ 1 ก็สูง
กว่าถึง 40 เปอร์เซ็นต์ (Leong and Yoon, 1983)
 ส�าหรับข้อกังวลว่า การตัดแต่งก่ิงท่ีเลี้ยงจนมี
ขนาดใหญ่จะมีปัญหาต่อโครงสร้างเปลือกและการกรีด
หรือไม่น้ัน จากการศึกษาพบว่า แผลท่ีเกิดจากการตัด
แต่งซึ่งมีหลายขนาด แต่แผลทุกขนาดจะสมานได้สนิท
ภายในปีเดียวหลังจากตัดแต่งก่ิง (ตารางที่ 2) และเมื่อ

ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ส�าเร็จในการสร้างทรงพุ่มโดยวิธีรวบใบเมื่อใบที่ฉัตรยอดมีอายุต่างกัน

จ�านวนยางวง
(เส้น) ยอดอ่อนสั้นกว่า 2 ซม.ใบเพสลาดใบแก่

สภาพของฉัตรยอด

ไม่สร้างทรงพุ่ม
1
2

26
63
77

23
76
81

13
50
68

ทีม่า: RRIM (1976)
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a

b
ภาพท่ี 5  ต้นยางพันธ์ุ RRIT 251 อายุประมาณ 2½ ปี ต้นขวามอื ยังไม่มกีาร
แตกก่ิงเพ่ือสร้างทรงพุ่ม (วงรสีแีดง) จงึมพ้ืีนทีใ่บน้อย ท�าให้การเจรญิเตบิโตช้า 
ต่างจากต้นซ้ายมอื มกีารแตกก่ิงลร้างทรงพุ่มท่ีมใีบมาก ท�าให้การเจรญิเตบิโตดี
กว่า

ภาพที ่ 6 การชกัน�าให้เกิดการแตกก่ิงใต้ฉตัรใบบนสดุ ซึง่มคีวามสงูประมาณ 
2.5 เมตร ปฏิบตัโิดยรวบใบของฉตัรยอดสดุ จ�านวน 4-5 ใบ (a) พับใบลงมาหุม้
บรเิวณส่วนยอด แล้วใช้ยางวง จ�านวน 2 เส้น รดัไว้ (b)
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ภาพท่ี 7  ผลของวิธีการตดัแต่งก่ิงต่อความสามารถในการเปิดกรดี และช่วงระยะเวลาของต้นยางก่อนเปิดกรดี (ท่ีมา: Leong and Yoon,1983) 
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ถึงระยะเวลาเปิดกรีดก็ไม่มีผลต่อจ�านวนท่อน�้ายางใน
เปลือกแต่อย่างใด

วิธีการตัดแต่งกิ่งและข้อควรระวัง
 เนื่องจากก่ิงท่ีเลี้ยงเป็นระยะเวลาหน่ึงมีขนาด
ใหญ่พอสมควร ดังนั้น การตัดกิ่งที่เลี้ยงไว้ออกจากล�าต้น
ต้องไม่ท�าให้เนื้อเยื่อบริเวณล�าต้นได้รับความเสียหาย ซึ่ง
มีวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังดังนี้
 1. ในเบื้องต้น ต้องทราบต�าแหน่งของ Branch 
collar และ Branch bark ridge เพ่ือก�าหนดจุดตัดกิ่งท่ี
ถูกต้อง (ภาพที่ 8 และ ภาพที่ 9a)
 2. การตัดแต่งชิดล�าต้นมากไป (Flush cut) จะ
ท�าให้เกิดบาดแผลท่ีล�าต้น ก่อให้เกิดการผุของล�าต้นได้ 
(ภาพที่ 9c)
 3. การตัดห่างจากล�าต้นมากไป (Stub cut)  ท�าให้
การสมานแผลบริเวณรอยตัดหายช้าและอาจเป็นจุดท่ี
ท�าให้เชื้อราเข้าท�าลายได้ (ภาพที่ 9b)
 4. กรรไกรท่ีใช้ตัดต้องสะอาดและคม เพราะจะ
ท�าให้ผิวหน้ากิ่งที่ถูกตัดเรียบ 
 5. การตัดก่ิง ควรหันด้านเรียบของกรรไกรเข้าหา
ล�าต้น เพราะจะเข้าหาจุดตัดที่อยู่ใกล้ล�าต้นได้มากขึ้น 
(ภาพที่ 10)
 6. หลังจากตัดแต่งกิ่งแล้ว ควรใช้ปูนแดง หรือปูน
ขาว ทาปิดบริเวณรอยแผล 

สรุปและข้อเสนอแนะ
 การตัดแต่งก่ิงต้นยางในช่วง 1 ปี หลังจากปลูก 
เป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส�าคัญ เพราะถ้าหากตัดแต่งกิ่ง
ไม่ถูกต้องตั้งแต่ต้นยางยังเล็กอยู่จะได้ต้นยางที่มีรูปทรง
หรือทรงพุ่มที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการให้
ผลผลิต เช่น ตัดแต่งกิ่งสูงเกินไป ก็จะได้พุ่มใบเล็ก (ภาพ
ที่ 11) ส่งผลให้ต้นยางเจริญเติบโตช้า 
 บทความน้ีได้น�าเสนอวิธีการตัดแต่งตามวิธีการ
ของ Leong and Yoon (1983) โดยชะลอการตัดแต่งกิ่งที่
อยู่ในระดับล่าง ๆ เป็นระยะเวลาหน่ึง แล้วจึงตัดออก 
จากน้ันก็เลี้ยงก่ิงที่อยู่สูงถัดข้ึนไปเป็นระยะเวลาหนึ่งอีก 
จนกระท้ังเหลือก่ิงท่ีอยู่ที่ระดับความสูง 2 เมตร วิธีการนี้
เป็นการเพิ่มพื้นที่ใบให้กับต้นยางเล็ก หรือท�าให้ต้นยางมี
ใบท่ีท�าหน้าท่ีสังเคราะแสงเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ต้นยางเจริญ
เติบโตถึงระยะเวลาเปิดกรีดได้เร็วขึ้น เมื่อเทียบกับการ
ปล่อยให้มีการแตกก่ิงที่ระดับความสูง 2.4 เมตร และ
ไม่มีการเลี้ยงกิ่ง
 ส�าหรับในเรื่องของการปฏิบัติ ถือว่ายังมีความ
ซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจและความช�านาญจึงจะ
สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในประเด็นนี้ 
อาจกล่าวได้ว่า ชาวสวนยางโดยท่ัวไปคงไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ ดังนั้น จึงเกิดค�าถามว่า แล้วเทคโนโลยีนี้จะน�า
มาใช้พัฒนาการท�าสวนยางของประเทศได้อย่างไร ผู้
เขียนมีข้อเสนอแนะว่า ควรเป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับการ
ฝึกฝนมาเป็นอย่างดี หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ หรือ
กล่าวในอีกความหมายหนึ่งก็คือ เจ้าของสวนไม่ต้อง

ตารางที่ 2 อัตราการสมานแผลที่มีขนาดต่าง ๆ กัน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของแผล (ซม.) 3 เดือน

จ�านวนแผล
6 เดือน 12 เดือน

เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การสมานแผล

4.5
5.4
6.6

71.4
74.3
71.0

95.8
97.2
96.7

12
18

5

100
100
100

ทีม่า: Leong and Yoon (1983)
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}
Branch collar

Branch bark ridge

ต�าแหน่งท่ีตัด

รอยต่อระหว่างเน้ือเย่ือของก่ิง
และเน้ือเย่ือของล�าต้น

ภาพท่ี 8 ต�าแหน่งของการตดัแต่งก่ิงโดยมใิห้เกิดความเสยีหายต่อล�าต้น (ทีม่า: กรงุเทพมหานคร, ม.ป.ป.)

 
 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
 
 
 

a

b

c

ภาพท่ี 9  ผลของการตดัก่ิงทีต่�าแหน่งต่าง ๆ  (a) ต�าแหน่งท่ีเหมาะสม โคนก่ิงจะสมานแผลได้เรว็, (b) การตัดเหลอืโคนก่ิงยาว เชือ้ราเข้าท�าลายได้ง่าย และ (c) การตดั
ทีท่�าลายส่วนคอก่ิง เกิดแผล เชืร้าเข้าท�าลาย (ท่ีมา: กรงุเทพมหานคร, ม.ป.ป.) 
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ภาพท่ี 11 ต้นยางพันธ์ุ RRIT 251 อายุประมาณ 2½ ปี ตดัแต่งสงูเกินไป (เกือบ 
10 เมตร จากพ้ืนดนิ) จนเหลอืพุ่มใบนิดเดยีว 

ภาพท่ี 10 การใช้กรรไกรตดัแต่งก่ิง ควรหนัด้านเรยีบของกรรไกรเข้าหาล�าต้น

ปฏิบัติเอง แต่ว่าจ้างผู้ที่มีความช�านาญในการตัดแต่งก่ิง
ตามวิธีที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาจจะในท�านอง จ้างให้ปลูก
ต้นยาง พร้อมกับตัดแต่งกิ่งด้วย ซึ่งโดยทั่วไป การท�าสวน
ยางก็เป็นงานท่ีแบ่งกันท�าอยู่แล้ว เช่น การติดตา การ
ผลิตยางช�าถุง การพ่นสารเคมีปราบวัชพืช และการเก็บ
เก่ียวผลผลิต แนวทางที่เสนอนี้สามารถสร้างอาชีพให้คน
อีกกลุ่มหนึ่ง คือ อาชีพรับจ้างตัดแต่งกิ่งต้นยางเล็ก ถ้า
หากเกิดขึ้นได ้จริงก็เป ็นวิธีการหนึ่งที่ช ่วยยกระดับ
ประสทิธิภาพการท�าสวนยางของประเทศให้สงูขึน้อกีข้ันหนึ่ง
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1. โรงงานผู้ผลิตยางล้อไม่รับซื้อ
2. ได้ยางคุณภาพต�า่
3. ท�าให้เครื่องจักรเสียหาย
4. หน้ากรีดยางเสียหาย
5. อันตรายต่อสุขภาพ
6. สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

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

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

✘ ✔

ใช้กรดซัลฟิวริกในการท�ายางก้อนถ้วย

ซัลฟวริก ฟอร์มิก



 ปัจจุบันประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพ่ือการส่งออกเป็นอันดับต้น ๆ 
ของโลก และมีมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ เพิ่ม
มากขึ้นทุกปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมิอาจ
หลีกเลี่ยงการแข่งขันกับทางการค้าระหว่างประเทศได้ 
เพราะเศรษฐกิจมีการเชื่อมโยงระหว่างกันสูง อีกทั้งยัง
เชื่อมโยงการลงทุนของประเทศต่าง ๆ และการย้าย
ถ่ินฐานการผลิตทั้งแรงงานและเทคโนโลยีไปในประเทศ
ที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ดังนั้น ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาเศรษฐกิจ การยางแห่งประเทศไทย จึงมีความ
สนใจศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราในอนาคต รวมท้ังศักยภาพ
ทางการแข่งขันในตลาดของสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพารา
ของไทย โดยศึกษาผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าการส่งออกมาก
ที่สุด 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยางรีเครม,หลอดและท่อ, ด้าย
และด้ายชนิดคอร์ด, สายพานล�าเลียงและส่งก�าลัง, ยาง
นอกยานพาหนะ, ยางใน, ของท่ีใช้เพ่ือการอนามัยและ
เภสัชกรรม และของแต่งกายและประกอบเครื่องแต่ง
กายรวมถึงถุงมือ โดยวิเคราะห ์ข ้อมูลในประเด็น
ศักยภาพและความสามารถในการแข ่งขันสินค ้า
ผลิตภัณฑ์ยางของไทย สถานการณ์ทางการตลาดสินค้า
ผลิตภัณฑ์ยาง และพยากรณ์แนวโน้มและทิศทางของ
สินค้าผลิตภัณฑ์ยางพารา ปี 2562 -2564

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย

แนมโน้มความต้องการ และการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดผลิตภัณฑ์ยางพารา

วิธีการศึกษา
 การวิเคราะห์แนมโน้มความต้องการ และการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดผลิตภัณฑ์ยางพารา มีขั้นตอน
การวิเคราะห์ (ภาพที่ 1) ดังนี้
 1) เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ มูลค่าการส่งออก 
และส่วนแบ่งทางการตลาดผลิตภัณฑ์ยางพารา 8 
ผลิตภัณฑ์ ที่มีมูลค่าและส่วนแบ่งสูงที่สุด ณ ช่วงเวลาท่ี
ต่างกัน ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 – 2561 จาก International 
Trade Centre จ�านวน 8 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ยางรีเครม, 
หลอดและท่อ, ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด, สายพาน
ล�าเลียงและส่งก�าลัง, ยางนอกยานพาหนะ, ยางใน, ของ
ท่ีใช้เพ่ือการอนามัยและเภสัชกรรม และ ของแต่งกาย
และประกอบเครื่องแต่งกายรวมถึงถุงมือ
 2) วิเคราะห ์ศักยภาพและความสามารถใน
การแข่งขันผลิตภัณฑ์ยางของไทยกับตลาดโลก โดย
วิ เคราะห ์ดั ช นีความได ้ เปรี ยบโดย เปรี ยบ เที ยบ 
(Revealed Comparative Advantage : RCA) 
 3) วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ยาง โดยเครื่องมือ Boston Consulting Group หรือ 
BCG Matrix
 4) พยากรณ์แนวโน้มและทิศทางของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ยางพารา ปี 2562 -2564 โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์แนวโน้ม (Trend analysis) อาศัยวิธีการก�าลัง
สองน้อยที่สุด ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง

อธิชา  อินทอง และ วิญญู  โครมกระโทก
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ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าผลิตภัณฑ์ยางของไทย

 ผลิตภัณฑ์ยางที่มีมูลค่าการส่งออกและท�ารายได้
ให้กับประเทศไทย ตั้งแต่ ปี 2557 - 2561 (International 
Trade Centre, 2562) มากที่สุด คือ ยางนอกยานพาหนะ
ยาง รองลงมา คือ  ของแต่งกายและประกอบเครื่องแต่ง
กายรวมถึงถุงมือ, หลอดและท่อ, ด้ายและด้ายชนิด
คอร์ด, ของที่ใช้เพื่อการอนามัยและเภสัชกรรม, สายพาน
ล�าเลียงและส่งก�าลัง, ยางใน และยางรีเครม ตามล�าดับ 
(ตารางที่ 1) 
 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันกับ
ตลาดต่างประเทศ โดยวิเคราะห์ดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage : 
RCA) ซึ่งนิยมใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการ

แข่งขันของตลาดโดยเปรียบเทียบ เป็นการวิเคราะห์ใน
ระดับสองหลัก และ ดัชนี RCA ที่ค�านวณจะระบุสินค้าที่
มีความสามารถในการแข่งขันและมีความอ่อนไหว และ 
ดัชนี RCA เป็นการวิเคราะห์แบบ Static ซึ่งเป็นค่า ณ 
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น สามารถใช้การเปรียบ
เทียบระหว่างช่วงเวลาได้ (Comparative static) เมื่อได้
ค่า RCA > 1 แสดงว่า ประเทศไทยมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในการส่งออกสินค้านั้น ๆ ไปยังประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก (เมื่อเทียบกับตลาดโลก) และเมื่อค่า RCA 
< 1 แสดงว่าประเทศไทยมีความเสียเปรียบโดยเปรียบ
เทียบในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก 
(เมื่อเทียบกับตลาดโลก) (Balassa, 1965) ดังนี้

ภาพท่ี 1 การวิเคราะห์แนมโน้มความต้องการ และการเปลีย่นแปลงของตลาดผลติภณัฑ์ยางพารา

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

  

 

มูลค่าการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์
ยางพารา 8 ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า

การส่งออกมากที่สุด ณ ช่วงเวลาที่
ต่างกัน 

 
แนมโน้ม ความต้องการ และ
การเปลี่ยนแปลงของตลาด

ผลิตภัณฑ์ยางพารา�

Input 
�

Output 
�

1. วิเคราะห์ศักยภาพและ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แข่งขันสินค้าผลิตภัณฑ์ยาง
ของไทยกับตลาดโลก โดยใช้
เครื่องมือ RCA 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์
ย า ง  โ ดย เครื่ อ งมื อ  BCG 
Matrix 

3. พยากรณ์แนวโน้มและ
ทิศทางของสินค้าผลิตภัณฑ์
ยางพารา  ปี  2562 -2564 
โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร วิ เ ค ร า ะห์
แนวโน้ม (trend analysis) 

ข้อมูลส่วนแบ่งทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ยาง 8 ผลิตภัณฑ์  
ทีมี่มูลค่าการส่งออกมากที่สุด 

ณ ช่วงเวลาที่ต่างกัน 
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2557 2558 2559 2560 2561 รวมผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 1 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย ปี 2557 - 2561 (หน่วย: พันดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ยางรีเครม
หลอดและท่อ
ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด
สายพานล�าเลียงและส่งก�าลัง
ยางนอกยานพาหนะ
ยางใน
ของที่ใช้เพื่อการอนามัยและเภสัชกรรม
ของแต่งกายและประกอบเครื่องแต่งกายรวมถึงถุงมือ

4,166
290,211
272,521
129,637

3,505,808
107,386
148,599

1,126,361

3,241
289,959
242,048
125,023

3,401,750
94,104

154,593
964,843

8,190
302,645
232,707
140,704

3,557,764
85,726

143,142
953,625

11,201
349,479
293,887
159,362

4,391,321
87,549

165,763
1,057,640

19,428
387,220
285,410
156,324

4,901,311
85,985

183,440
1,183,538

46,226
1,619,514
1,326,573

711,050
19,757,954

460,750
795,537

5,286,007
ทีม่า: International Trade Centre (2562)



 โดยที่: 
 XTJ คือ มูลค่าการส่งออกสินค้า j ของไทยไปยัง
ตลาดโลก
 XT  คือ มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของไทยไป
ยังตลาดโลก
 Xwj คือ มูลค่าการส่งออกสินค้า j ทั้งหมดของโลก
 Xw  คือ มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของโลก
 จากการวิเคราะห์ พบว่า ปี 2558 และ ปี 2560 
ผลิตภัณฑ์ยางท่ีมีความสามารถในการแข่งขันและมี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเมื่อเทียบกับตลาดโลก 
มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด, 
ของแต่งกายและประกอบเครื่องแต่งกายรวมถึงถุงมือ 
และของที่ใช้เพื่อการอนามัยและเภสัชกรรม (ตารางที่ 2)

สถานการณ์ทางการตลาด
สินค้าผลิตภัณฑ์ยาง

 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ยาง ทั้ง 8 ผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินและมองเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ยางไหนที่สามารถท�า
เงินและสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้ และใช้เป็นแนวทาง
ในวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิเคราะห์ 
BCG Matrix ซึ่งย่อมาจากค�าว่า “Boston Consulting 
Group” เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการเปรียบเทียบ
ระหว่างส่วนแบ่งการตลาดเปรียบเทียบ (Relative 
market share) และอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์ 
(Growth rate) (เอกชัย, 2553) ใช้ข้อมูลการจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ปี 2558 – 2560 ผลการวิเคราะห์แสดงราย
ละเอียดไว้ในตารางที่ 3 ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 
 1) ผลิตภัณฑ์ยางท่ีมีอัตราการเติบโตและมีส่วน
แบ่งของตลาดสูง เป็นธุรกิจที่โดดเด่น หรืออยู่ในต�าแหน่ง 
Star ได้แก่ ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ดังนั้น กลยุทธ์ที่ต้อง
น�ามาใช้กับธุรกิจประเภทนี้ คือ การลงทุนเพื่อรักษาความ
โดดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งต่อไปเรื่อย ๆ เพราะไม่เช่นนั้น

ตารางที่ 2 ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage : RCA) 
ของผลิตภัณฑ์ยาง 8 ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์
2558 2560

ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA)

ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด
ของแต่งกายและประกอบเครื่องแต่งกายรวมถึงถุงมือ
ของที่ใช้เพื่อการอนามัยและเภสัชกรรม
ยางใน
ยางนอกยานพาหนะ
หลอดและท่อ
สายพานล�าเลียงและส่งก�าลัง
ยางรีเครม

32.80
11.31
10.96

5.85
3.64
2.51
1.90
0.78

36.31
10.75

9.67
5.76
4.30
2.59
2.10
2.40

ทีม่า: ฝ่ายวิจยัและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย

RCATJ= 
XTJ / XT

Xwj / Xw
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อาจจะถูกคู่แข่งรายใหม่ ๆ เข้ามาแย่งส่วนแบ่งในตลาด 
 2) ผลิตภัณฑ์ยางที่มีอัตราการเติบโตของตลาดต�่า 
แต่ส่วนแบ่งของตลาดสูง ธุรกิจประเภทนี้เป็นธุรกิจหลักที่
ท�าเงินให้กับองค์กร มีความมั่นคงและด�าเนินมาถึง
จุดอิ่มตัว หรืออยู่ในต�าแหน่ง Cash cows ได้แก่ ของที่ใช้
เพ่ือการอนามัยและเภสัชกรรม และ ของแต่งกายและ
ประกอบเครื่องแต่งกายรวมถึงถุงมือ ดังน้ัน กลยุทธ์ท่ี
ต้องน�ามาใช้กับธุรกิจนี้ คือ การน�าก�าไรที่ได้จากธุรกิจไป
ลงทุนต่อยอดในธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีอัตราการเติบโตของ
ตลาดสูง 
 3) ผลิตภัณฑ์ยางที่มีอัตราการเติบโตของตลาดสูง 
แต่มีส่วนแบ่งของตลาดต�่า ธุรกิจประเภทนี้ ส่วนใหญ่มัก
มีปัญหามาจากการด�าเนินงานภายในองค์กรเองที่ยังมี
จุดอ่อนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การ
ผลิต และอื่น ๆ ท�าให้สูญเสียความสามารถในการ
แข่งขัน หรืออยู่ในต�าแหน่ง Question marks ได้แก่ ยาง
รีเครม และ ยางนอกยานพาหนะ ดังนั้น กลยุทธ์ที่ต้องน�า
มาใช้กับธุรกิจน้ี คือ การปรับกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจ
ต่าง ๆ รวมไปถึงการท�า Business process improve-

ment เพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการลูกค้า 
 4) ผลิตภัณฑ์ยางท่ีมีอัตราการเติบโตและมีส่วน
แบ่งของตลาดต�่า อนาคตธุรกิจประเภทนี้มีความเสี่ยง 
หรืออยู่ในต�าแหน่ง Dog ได้แก่ หลอดและท่อ สายพาน
ล�าเลียงและส่งก�าลัง และยางใน ดังนั้น กลยุทธ์ที่ต้องน�า
มาใช้กับธุรกิจนี้ คือ กลยุทธ์ในการถอย ขายทิ้ง หรือเลิก
ท�าธุรกิจนี้  แล ้วปรับกระบวนการด�าเนินธุรกิจหรือ
ทรัพยากรท่ีมีไปพัฒนาธุรกิจอื่นที่มีแนวโน้มไปต่อได้
มากกว่า 

การพยาการณ์แนวโน้มและทศิทางของสนิค้า
ผลิตภัณฑ์ยาง ปี 2562 - 2564

 การพยากรณ์แนวโน้มมูลค่าการส่งออกของ
ผลิตภัณฑ์ยาง ทั้ง 8 ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ ปี 2562 - 2564 
ด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend analysis) อาศัยวิธี
การก�าลังสองน้อยที่สุด ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง 
โดยจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีดังกล่าว พบว่า ผลิตภัณฑ์
ยางท่ีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตของมูลค่าการส่งออก

 

ภาพท่ี 2 BCG Matrix ของสนิค้าผลติภณัฑ์ยาง ปี 2558 - 2560
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ของผลิตภัณฑ์ยาง ในช่วงปี 2562 - 2564 มากที่สุด คือ 
ยางรีเครม รองลงมา คือ ยางนอกยานพาหนะ, หลอด
และท่อ, สายพานล�าเลียงและส่งก�าลัง, ของที่ใช้เพื่อการ
อนามัยและเภสัชกรรม, ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด, ของ
แต่งกายและประกอบเครื่องแต่งกายรวมถึงถุงมือ 
มีอัตราการเจริญเติบโต เท่ากับ 54.03, 7.93, 2.91, 6.37, 
9.70, 5.03, และ 1.93 ตามล�าดับ และสินค้าที่ต้องเฝ้า
ระวัง คือ ยางใน มีอัตราการเจริญเติบโต อยู่ที่ -5.04 ซึ่ง
ควรได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกัน เพ่ือเปิดตลาดใหม่
ในการส่งออกสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น จนสามารถพัฒนาเป็น
สินค้าดาวรุ ่งต่อไป ส่วนยางนอกยานพาหนะยังคงมี
ความส�าคัญ ซึ่งเห็นได้จากการเพ่ิมขึ้นอย่างมากของ
มูลค่าการส่งออกในทุก ๆ ปี และเป็นสินค้าหลักที่ท�าให้
การส่งออกของไทยมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งคาดว่ามีการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นได้ในระยะยาวจากจ�านวนประชากรที่เพ่ิม
ขึ้น และความเจริญเติบโตของการคมนาคมขนส่ง ท�าให้
อัตราการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ มากขึ้นตามไป
ด้วยน่ันเอง ดังน้ัน จึงมีการสนับสนุนในการวิจัยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี และการหา

ตลาดในการส่งออกเพ่ิมขึ้น เพ่ือท�าให้สินค้าประเภทนี้
สามารถสร้างรายได้ที่ ย่ังยืนและเพ่ิมมากขึ้น ดังราย
ละเอียดที่แสดงไว้ในตารางที่ 3 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ
 ผลิตภัณฑ์ยางที่มีศักยภาพและมีความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน อีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตและมีส่วน
แบ่งของตลาดสูง เป็นธุรกิจท่ีโดดเด่นในปัจจุบัน ได้แก่ 
ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด ท�าจากยางวัลคาไนซ์ เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑ์ชนิดน้ีเป็นส่วนประกอบที่เก่ียวเนื่องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคโดยตรง เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ผ้าพัน
แผล ด้ายเย็บแผล ฯลฯ กลยุทธ์ส�าหรับธุรกิจประเภทนี้ 
คือ การลงทุนเพ่ือรักษาความโดดเด่นท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง
ต่อไปเรื่อย ๆ เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะถูกคู่แข่งรายใหม่ ๆ 
เข้ามาแย่งส่วนแบ่งในตลาด ส่วนธุรกิจท่ีมีความเสี่ยง 
ได้แก่ หลอดและท่อ สายพานล�าเลียงและส่งก�าลัง และ
ยางใน กลยุทธ์ที่ต้องน�ามาใช้กับธุรกิจนี้ คือ กลยุทธ์ใน
การถอย ขายทิ้ง หรือเลิกท�าธุรกิจนี้ แล้วปรับกระบวนการ
ด�าเนินธุรกิจหรือทรัพยากรที่มีไปพัฒนาธุรกิจอื่นท่ีมีแนว

ตารางที่ 3 พยากรณ์แนวโน้มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย ปี 2562 - 2564 
(หน่วย: พันดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ผลิตภัณฑ์ 2562 2563 2564

ยางรีเครม
หลอดและท่อ
ด้ายและด้ายชนิดคอร์ด
สายพานล�าเลียงและส่งก�าลัง
ยางนอกยานพาหนะ
ยางใน
ของที่ใช้เพื่อการอนามัยและเภสัชกรรม
ของแต่งกายและประกอบเครื่องแต่งกายรวมถึงถุงมือ

27,484
404,524
287,924
170,327

5,610,566
78,622

183,640
1,115,510

42,332
436,618
296,291
181,168

5,660,978
74,663

192,882
1,137,005

65,204
471,258
304,902
192,700

6,209,913
70,903

202,590
1,158,915

ทีม่า: ฝ่ายวิจยัและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย

41 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 39 ตุลาคม-ธันวาคม 2562



โน้มไปต่อได้มากกว่า 
 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียง
ตัวอย่างหน่ึงที่ชี้ให้เห็นว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ยางซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมขั้นปลายน�้าของประเทศจะช่วยให้ราคา
ยางพาราปรับตัวเพ่ิมขึ้นได้ นอกจากน้ี สถานการณ์การ
ส่งออกยางธรรมชาติของไทยในปัจจุบันยังคงขยายตัวได้
อย่างต่อเน่ือง เนื่องจากประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ของโลกยังมีความต ้องการยางเ พ่ิมขึ้น เนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะ
ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อีกทั้งประเทศไทยมีศักยภาพใน
การส่งออกยางธรรมชาติสูงกว่าประเทศคู่แข่ง เนื่องจาก
มีอัตราเงินเฟ้อท่ีต�่า อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในการ
แข่งขันด้านต้นทุนการผลิตยางธรรมชาติประเทศไทยสูง
กว่าประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะต้นทุนแรงงานในการผลิต
ยางธรรมชาติขั้นต้นและขั้นกลาง เนื่องจากค่าแรงงาน
ขั้นต�่าสูงกว ่าประเทศคู ่แข ่งอื่น ๆ ส ่วนการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ยางของไทยคาดว่ายังคงขยายตัวได้อย่าง
แข็งแกร่ง เน่ืองจากการขยายตัวของประชากรของโลก 
ท�าให ้มีความต ้องการผลิตภัณฑ์ยางเ พ่ิมขึ้น โดย
ผลิตภัณฑ์ยางท่ีมีความต้องการของตลาดโลกที่มี

สัดส่วนสูงสุด คือ ยางนอกยานพาหนะ ที่มีแนวโน้มขยาย
ตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุมาจากจ�านวนยาน
พาหนะที่เพ่ิมข้ึน ท�าให้มีความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์
เพ่ิมขึ้น ส่วนผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เป็นสินค้าท่ีมีอายุการใช้
งานระยะสั้น มีแนวโน้มความต้องการเพ่ิมข้ึนตามการ
ขยายตัวของประชากรโลก อย่างไรตาม ผู้ประกอบการ
ส่งออกยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางของไทย ควร
ติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาและต้นทุน
การผลิตยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือลดความเสี่ยงและเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันกับ
ประเทศคู่แข่งของไทยได้อย่างทันท่วงที
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