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บัทบัรรณาธิิการ
 ปัจัจััยที�สำาคัญต่อำการเจัริญเติบัโตและการ

ให่�ผู้ลผู้ลิตข์อำงต�นยางนอำกจัากพันธ์ุิยางแล�วิสภาพ

แวิดล�อำมข์อำงสวินยางและการจัดัการสวินยางที�ถก้ต�อำง

เห่มาะสมนั�นยังมีควิามสำาคัญไม่น�อำยทีเดียวิ ถึงแม�วิ่า

เกษตรกรจัะปล้กยางพันธ์ุิดีที�มีการเจัริญเติบัโตดีและ

ให่�ผู้ลผู้ลิตส้งก็ตาม แต่ถ�าการจััดการสวินยางไม่ดีก็

ทำาให่�การเจัริญเติบัและผู้ลผู้ลิตไม่เป็นไปตามศักยภาพ

ข์อำงต�นยาง ในวิารสารยางพาราฉบัับันี�มีบัทควิามทาง

วิชิาการที�เกี�ยวิกบััดนิและควิามอุำดมสมบ้ัรณ์์ข์อำงดินใน

การปล้กสร�างสวินยาง แนวิทางในการใส่ปุ�ยยางพารา

ให่�มีประสิทธิิภาพและเกิดควิามคุ�มค่ามากที�สุด  

รวิมถึงการเพิ�มผู้ลผู้ลิตยางด�วิยเทคนิคการกรีดยาง  

ซึ่ึ�งจัะเป็นประโยชน์อำย่างยิ�งต่อำเกษตรกรชาวิสวินยาง

ในการจัดัการสวินยางให่�มีประสิทธิิภาพสง้สุด สอำดรับั

กับันโยบัายข์อำงรัฐ์บัาล “ลดต�นทุุน เพิิ�มรายได�”

 ควิามอุำดมสมบ้ัรณ์์ข์อำงดินเป็นห่ัวิใจัสำาคัญ

ข์อำงการปลก้พช่ทกุชนดิ ตามห่ลกัวิชิาการดนิประกอำบั

ด�วิยส่วินสำาคัญ 4 ส่วิน ค่อำ สารอิำนทรีย์  (45 %)  

สารอำนินทรีย์ (5 %) อำากาศ (25 %) และนำ�า (25 %)   

โดย สารอำินทรีย์ได�จัากการสลายตัวิข์อำงสิ�งมีชีวิิตที�เน่า

เป่�อำยผุู้พงัสลายตัวิทับัถมอำย้ใ่นดินข์อำงซึ่ากพช่ ซึ่ากสัตว์ิ  

และสิ�งมีชีวิิตข์นาดเล็ก สารอำนินทรีย์ได�จัากการสลาย

ตัวิข์อำงห่ินและแร่โดยดินแต่ละที�จัะมีแร่ธิาตุในดินใน

ปรมิาณ์แตกตา่งกนัข์ึ�นอำย้กั่บัวัิตถตุ�นกำาเนดิเดมิข์อำงดนิ 

อำากาศแทรกอำย้่ตามช่อำงวิ่างระห่วิ่างเม็ดดิน ดินที�โปร่ง

มรีพ้รนุมากจัะมกีารระบัายอำากาศได�ด ีซึ่ึ�งเป็นสิ�งจัำาเป็น

ต่อำการห่ายใจัข์อำงสิ�งมีชีวิิตในดิน นำ�าจัะแทรกอำย้่ตาม

ช่อำงวิ่างระห่วิ่างเม็ดดิน ช่วิยละลายแร่ธิาตุต่าง ๆ ทำาให่�

รากพ่ชสามารถด้ดธิาตุอำาห่ารขึ์�นไปใช�ประโยชน์ใน

การสังเคราะห่์แสงได� ตามห่ลักการผู้ลิตพ่ช ต�นพ่ชทุก

ชนิดจัะเจัริญเติบัโตได�ดีในพ่�นที�ดินที�มีควิามร่วินซึุ่ย  

มีปริมาณ์นำ�า อำากาศ และธิาตุอำาห่ารที�เป็นประโยชน์

ต่อำพ่ชอำย่างเพียงพอำ แต่ควิามเป็นจัริงธิรรมชาติข์อำงดิน

มีปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารที�จัำาเป็นต่อำการเจัริญเติบัโตข์อำง

พ่ชไม่เพียงพอำเน่�อำงจัากมีสารอำนินทรีย์ เพียง 5 % และ 

ต�นพ่ชมีการนำาธิาตุอำาห่ารในดินไปใช�เพ่�อำสร�างการ

เจัริญเติบัโตและให่�ผู้ลผู้ลิตยิ�งทำาให่�ธิาตุอำาห่ารในดิน

ลดลง จัึงต�อำงมีการเติมธิาตุอำาห่ารในดินเพ่�อำชดเชยธิาตุ

อำาห่ารที�ถ้กนำาอำอำกไปโดยการใส่ปุ�ยเคมี (ธิาตุอำาห่าร) 

ให่�แก่ดนิเพ่�อำให่�มีธิาตุอำาห่ารที�เพยีงพอำต่อำควิามต�อำงการ

ข์อำงพ่ช  โดยพ่ชแต่ละชนิดแต่ละพันธ์ุินั�นมีควิาม

ต�อำงการธิาตุอำาห่ารที�แตกต่างกัน เช่นเดียวิกับัยางพารา  

ดังนั�นจัึงต�อำงมีการประเมิินควิามต�อำงการธิาตุอำาห่าร

ข์อำงต�นยางและใส่ปุ�ยกลับัไปในดินตามควิามต�อำงการ

ข์อำงพ่ช 

 ปัจัจััยที�สำาคัญในการผู้ลิตพ่ช ค่อำ ปุ�ยเคมี  

ซึ่ึ�งปัจัจัุบัันมีราคาแพงส่งผู้ลกระทบัต่อำการผู้ลิตพ่ช

ข์อำงเกษตรกรทำาให่�ต�นทุนในการปล้กพ่ชเพิ�มข์ึ�น  

ดังนั�นทางอำอำกที�ดีข์อำงเกษตรกรชาวิสวินยางใน

สภาวิะที�ปุ�ยเคมีมีราคาแพง ค่อำ การใส่ปุ�ยยางพารา

ให่�มีประสิทธิิภาพส้งสุด ทำาให่�พ่ชนำาปุ�ยไปใช�ให่�เกิด

ประโยชน์เต็มที� นอำกจัากนั�นเกษตรกรสามารถเพิ�ม

ผู้ลผู้ลิตยางได�โดยเกษตรกรปรับัเปลี�ยนพฤติกรรมใน

การจัดัการสวินยางให่�ถก้ต�อำงและเห่มาะสม โดยยึดห่ลััก

ปฏิิิิบัััติิทางการเกษตรที��ดีีในการจัััดการสวินยางพารา

ตามมาตรฐ์าน GAP (Good Agricultural Practices) ข์อำง

สถาบัันวิิจััยยาง การยางแห่่งประเทศไทย 
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ความต้อ้งการธาต้อุาหารใน 
ยางพาราพันธุ� RRIT 251
ภรภัทุร สืุ่ชาติก้ล11 ธิมลวรรณ โทุนุสื่ิน2  และ เกษตร แนบสื่นิทุ3

1ศ้นย์วิิจััยยางสงข์ลา 9 ต.ห่าดให่ญ่ อำ.ห่าดให่ญ่ จั.สงข์ลา 90110   
2ศ้นย์วิิจััยยางบัุรีรัมย์ 17 ม. 15 ต.ร่อำนทอำง อำ.สตึก จั.บัุรีรัมย์ 31150   
3ศ้นย์วิิจััยยางห่นอำงคาย 209 ห่ม้่ 8 ต. พระบัาทนาสิงห่์ อำ.รัตนวิาปี จั.ห่นอำงคาย 43120

 การผู้ลิตพ่ชให่�ได�ผู้ลตอำบัแทนที�ดีจัะไม่

ประสบัผู้ลสำาเร็จัและไม่ยั�งย่น ถ�าจััดการธิาตุอำาห่าร

พ่ชไม่เห่มาะสม เน่�อำงจัากเกี�ยวิข์�อำงกับัการชดเชยธิาตุ

อำาห่ารที�ถ้กนำาอำอำกไปและใส่เพิ�มเข์�ามาในปริมาณ์

ที� เพียงพอำเท่าที�พ่ชต�อำงการ ซึึ่�งเป็นเร่�อำงที�ยุ่งยาก

เน่�อำงจัากควิามต�อำงการธิาตุอำาห่ารพ่ชมีควิามแตกต่าง

กันไปตามพันธ์ุิ ตามระยะการเติบัโต และยังมีการ 

ส้ญเสียไปโดยการกร่อำน การชะล�าง การตรึง และการ

ระเห่ยอำีกด�วิย (Wolf, 1999) 

 ข์�อำ ม้ลปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารที�อำย้่ ในต�นที� 

ระยะการเติบัโตต่างๆ และในผู้ลผู้ลิตนำ�ายาง สามารถ

นำามาใช�ในการประเมินข์ั�นต�นถึงปริมาณ์ธิาตุอำาห่าร

ส่วินที�ต�อำงการใช�เพ่�อำการเติบัโตข์อำงต�นและส่วินที�

ต�อำงการใช�เพ่�อำสร�างผู้ลผู้ลิตนำ�ายาง (vegetative growth +  

productive growth) ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารที�ใช�เพ่�อำการ

เติบัโตเป็นส่วินที�พ่ชด้ดใช�จัากดินซึ่ึ�งแม�จัะยังอำย้่ใน

พ่�นที�ปล้ก แต่ส่วินให่ญ่ถ้กตรึงไวิ�ในอำงค์ประกอำบั

ข์อำงต�นส่วินน�อำยถ้กตัดห่ร่อำห่ลุดร่วิงอำย้่ในแปลงและ

ในส่วินสุดท�ายที�มีการโค่นต�นและทิ�งคาไวิ�ในพ่�นที�  

ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารในต�นจัะถ้กห่มุนเวิียนกลับัส่้ดิน  

ส่วินปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารในผู้ลผู้ลิตนำ�ายางเป็นการ 

ส้ญเสียอำอำกจัากพ่�นที�  ห่ากพิจัารณ์าในแนวิทำา 

ดุลบััญชีข์อำงธิาตุอำาห่ารพ่ชเช่นนี� จัะประเมินปริมาณ์

ธิาตุอำาห่ารที�พ่ชต�อำงการในแต่ระยะการเติบัโตได�เป็น 

2 ส่วิน ค่อำ ส่วินที�ใช�เพ่�อำสร�างอำงค์ประกอำบัข์อำงต�น  

และส่วินที�ส้ญเสียอำอำกจัากแปลง ทำาให่�การชดเชย

ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารให่�พ่ชเป็นปริมาณ์ที�สัมพันธ์ิกับั

ระดับัผู้ลผู้ลิตเพ่�อำเป็นการอำนุรักษ์ระดับัปริมาณ์ 

ธิาตุอำาห่ารพช่ในดนิ (สุนทร ีและจันิตณ์า, 2549) ดงันั�น

การร้�ระดบััปรมิาณ์ธิาตอุำาห่ารข์อำงต�นยางในแตล่ะระดบัั

การเติบัโตและในระดับัผู้ลผู้ลิตที�ตั�งเป้าไวิ� จัะสามารถ

นำามากำาห่นดปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารพ่ชแต่ละธิาตุที�ต�นยาง

ควิรได�รับัในแต่ละระยะการเติบัโต รวิมถึงสามารถให่�

ผู้ลผู้ลิตตามเป้าที�ตั�งไวิ�ได�

 การศึกษานี�ได�ทำาการประเมินปริมาณ์ธิาตุ

อำาห่ารทั�งต�นที�ระยะการเติบัโตต่างๆ และในผู้ลผู้ลิต

นำ�ายางข์อำงต�นยางพันธ์ุิ RRIT 251 จัากต�นที�ประเมิน

วิ่ามีการเจัริญเติบัโตดีและให่�ผู้ลผู้ลิตยางส้ง รวิมถึง

ประเมินปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารในส่วินข์อำงเศษซึ่ากพ่ชที�

จัะห่มุนเวีิยนกลับัค่นส่้ดิน ข์�อำม้ลที�ได�นำามาประเมิน

ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารข์ั�นตำ�า และควิามต�อำงการปุ�ยข์ั�นตำ�าที�

ต�นยางต�อำงการ

วิธิีการศึกษา
 ดำาเนินการวิิจััยในช่วิงเด่อำนพฤษภาคมถึง

กรกฎาคม ข์อำงป ี2560 ถงึ ป ี2563 ซึึ่�งเป็นช่วิงระยะเวิลา

ที�ใบัยางมีอำายุ 100-150 วิัน ห่ลังจัากแตกใบัให่ม่ในยาง

พันธ์ุิ RRIT 251 ทำาการคัดเล่อำกต�นที�มีควิามสมบั้รณ์์  

มขี์นาดเส�นรอำบัวิงลำาต�นให่ญแ่ละให่�ผู้ลผู้ลติสง้ ใบัเข์ยีวิ 

ทรงพุม่ให่ญ่ไมเ่ปน็โรคห่รอ่ำเป็นโรคน�อำยที�สดุ เพ่�อำเป็น

ตัวิแทนในแต่ละอำายุยางจัากแปลงยางพ่�นที�ศ้นย์วิิจััย

และพฒันาการเกษตรสุราษฎรธ์ิาน ีกรมวิชิาการเกษตร, 
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ศ้นย์วิจิัยัยางบุัรรีมัย์ และศ้นย์วิจิัยัยางห่นอำงคาย สำาห่รับั

ต�นยางอำายุ 1 และ 2 ปี ทำาการปล้ก รดนำ�า และใส่ปุ�ย

บัำารุงอำย่างดี จัากนั�นเล่อำกต�นที�โตดีที�สุดเป็นตัวิแทน

ในการศึกษา 

 1. การห่ามวิลชีวิภาพข์อำงใบัร่วิง ดำาเนิน

การโดยกำาห่นดพ่�นที�รอำบัต�นยางที�จัะตัดฟัันอำอำกเป็น

สี�เห่ลี�ยมผู้่นผู้�าข์นาด 3x7 เมตร จัากนั�นค่อำยๆ เล่อำก

กวิาดเก็บัใบัยางร่วิงภายในบัริเวิณ์พ่�นที�กรอำบัสี�เห่ลี�ยม 

โดยพยายามให่�ปนเป่�อำนดินน�อำยที� สุด นำามาชั� ง 

นำ�าห่นักสด นำ�าห่นักที�ได�รวิมกับันำ�าห่นักสดจัากใบัร่วิง

ในกระบัะตาข์่าย ประมาณ์เป็นมวิลชีวิภาพข์อำงใบัร่วิง

 2. การห่ามวิลชีวิภาพข์อำงทั�งต�น ใช�วิิธีิการ

ตัดฟัันพ่ชทั�งต�น (harvesting method) ตามวิิธีิการ

ข์อำง สุนทรี และ จัินตณ์า (2549) โดยเริ�มแรกจัะตัด

กิ�งให่ญ่อำอำกมาทีละกิ�ง จัากนั�นข์ุดรากอำอำกเป็นชั�นๆ  

โดยยังไม่ตัดต�นเม่�อำข์ุดรากเสร็จัสิ�นจัึงตัดลำาต�นอำอำก

จัากรากบัริเวิณ์เท�าช�าง ประเมินมวิลชีวิภาพด�วิยวิิธิีชั�ง 

มวิลสดแยกตามส่วินต่างๆ ข์อำงต�นยาง ได�แก่ ใบั  

ก�านใบั กิ�งเข์ียวิ กิ�งแข์นง กิ�งรอำง กิ�งห่ลัก ลำาต�น และ

ดอำกยาง 

 3. การห่ามวิลชีวิภาพข์อำงราก ข์ุดดินเพ่�อำเก็บั

รากในบัริเวิณ์พ่�นที� 3x7 ตารางเมตร ที�กำาห่นดไวิ� เล่อำก

เก็บัรากฝอำยก่อำน โดยนำาจัอำบัข์ุดห่น�าดินให่�พลิกข์ึ�นมา  

แล�วิเล่อำกเก็บัรากฝอำยใส่ภาชนะเม่�อำเก็บัรากฝอำยห่มด

แล�วิ จัึงค่อำยแซึ่ะข์ุดดินไล่ไปตามแต่ละรากจันกวิ่าจัะ

สิ�นสุดปลายราก ตัดรากอำอำกจัากรากแก�วิเพ่�อำสะดวิก

ในการขุ์ดเก็บัรากแก�วิ เม่�อำแซึ่ะข์ุดดินจันถึงระดับั

ปลายรากแก�วิแล�วิ จัึงค่อำยดึงลำาต�นพร�อำมรากแก�วิขึ์�น

มาด�วิยรถแทรกเตอำร ์จัากนั�นตดัแยกลำาต�นอำอำกจัากราก

แก�วิ ณ์ บัริเวิณ์ข์อำบัเท�าช�าง รากที�เก็บัได�ทั�งห่มดรีบันำา

มาล�างคราบัดินอำอำกผู้ึ�งไวิ�ในที�ร่ม 1 ค่นให่�ห่มาดนำ�า  

จัากนั�นแยกรากอำอำกเป็น 4 ข์นาด ได�แก่ (1) รากฝอำย  

(2) รากข์นาดน�อำยกว่ิา 3.5 เซึ่นติเมตร (3) รากข์นาด  

3.5-8.0 เซึ่นติเมตร และ (4) รากข์นาดมากกว่ิา  

8.0 เซึ่นตเิมตร (รวิมโคนรากบัริเวิณ์เท�าช�าง) ชั�งมวิลสด

ข์อำงรากตามแต่ละข์นาด

 4. สุ่มเก็บัตัวิอำย่างส่วินต่างๆ ข์อำงต�นยาง  

เพ่�อำวิิเคราะห่์ปริมาณ์ธิาตุอำาห่าร

 5. การวิิเคราะห์่ธิาตุอำาห่าร อำบัตัวิอำย่างที�

อำุณ์ห่ภ้มิ 70-75 อำงศาเซึ่ลเซีึ่ยส ด�วิยต้�อำบัลมร�อำนจัน

มวิลแห่�งมีคา่คงที� นำามาชั�งนำ�าห่นักแห่�งแล�วิบัดตวัิอำย่าง

ด�วิยเคร่�อำงบัดตัวิอำย่างพช่ วิเิคราะห์่ห่าควิามเข์�มข์�นข์อำง

ธิาตุอำาห่าร ดำาเนินการโดยศ้นย์เคร่�อำงม่อำวิิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มห่าวิิทยาลัยวิลัยลักษณ์์ ธิาตุอำาห่าร 

ที�วิิเคราะห่์ ได�แก่ ไนโตรเจัน ฟัอำสฟัอำรัส โพแทสเซึ่ียม

แคลเซึ่ียม และแมกนีเซึ่ียม

 6. การวิิเคราะห่์ข์�อำม้ล ค่าควิามเข์�มข์�นข์อำง 

ธิาตุอำาห่ารที�ได�นำามาใช�คำานวิณ์ปริมาณ์ธิาตุอำาห่าร

ทั�งห่มดในส่วินต่างๆ ข์อำงต�นยางโดยเป็นผู้ลค้ณ์ข์อำง

ควิามเข์�มข์�นข์อำงธิาตุอำาห่ารกับัมวิลแห่�งข์อำงสว่ินตา่งๆ 

ข์อำงต�นยาง ผู้ลการคำานวิณ์ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารทั�งห่มดใน

ส่วินต่างๆ ข์อำงต�นยางรวิมกันเป็นปริมาณ์ธิาตุอำาห่าร 

ทั�งต�น ข์�อำมล้ที�ได�สามารถนำามาใช�ประเมนิอำัตราปุ�ยข์ั�น

ตำ�าที�ควิรใส่ให่�ต�นยางในแต่ละช่วิงอำายุ

ผู้ลการศึกษา
1. มวลชีวภาพิของต�นยางพิันธิุ์ RRIT 251

 ข์�อำม้ลนำ�าห่นักตัวิอำย่างแต่ละส่วินข์อำงต�น

ยางก่อำนและห่ลังอำบัแห่�งนำามาคำานวิณ์ห่าเปอำร์เซึ่็นต ์

นำ�าห่นักแห่�ง แล�วิคำานวิณ์ห่านำ�าห่นักแห่�งในแต่ละ

ส่วินข์อำงต�นยาง โดยผู้ลการคำานวิณ์เปอำร์ เ ซ็ึ่นต์ 

นำ�าห่นักแห่�งข์อำงตัวิอำย่างและผู้ลรวิมข์อำงนำ�าห่นักแห่�ง

ในแต่ละส่วินข์อำงต�นยาง ในต�นยางอำายุ 1, 3, 4½, 

5½, 7½, 10, 11, 15, 16, และ 17 ปี แสดงดังตารางที� 1  

นอำกจัากนี�ผู้ลรวิมข์อำงนำ�าห่นักแห่�งในแต่ละส่วินข์อำง

ต�นยาง ค่อำ มวิลชีวิภาพข์อำงต�นยางในแต่ละอำายุ ผู้ล

การคำานวิณ์ห่ามวิลชีวิภาพข์อำงต�นยางพบัวิ่า ต�นยาง

พันธิุ์ RRIT 251 ที�เป็นตัวิแทนอำายุ 1, 3, 4½, 5½, 7½, 

10, 11, 15, 16 และ 17 ปี มีมวิลชีวิภาพเท่ากับั 1.92, 

54.3, 169.9, 374.4, 657, 668.8, 873.9, 834.2และ 
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1,295.9 กิโลกรัม ตามลำาดับัในการศึกษานี�ไม่สามารถ

ดำาเนินการเก็บัตัวิอำย่างต�นยางอำายุ 2, 6½ และ 18 ปี

 ได� เน่�อำงจัากติดปัญห่าสถานการณ์์การระบัาดข์อำง

โรคไวิรัสโควิิด-19 ผู้ลการศึกษาพบัวิ่าต�นยางอำายุ  

1 ปีซึ่ึ�งยังไม่แตกกิ�ง มวิลชีวิภาพส่วินให่ญ่จัะอำย้่ใน

ส่วินข์อำงลำาต�น คิดเป็นร�อำยละ 47.4 รอำงลงมาค่อำราก  

ร�อำยละ 34.4 โดยเปอำร์เซึ่็นต์ข์อำงมวิลชีวิภาพใน

ส่วินข์อำงลำาต�นพบัวิ่า ลดลงเม่�อำต�นยางอำายุมากขึ์�น  

ซึ่ึ�งมวิลชีวิภาพส่วินให่ญ่จัะอำย้่ในส่วินข์อำงกิ�งรอำงและ

กิ�งแข์นง รอำงลงมา ค่อำ ลำาต�นและราก (ตารางที� 1) 

2. ความเข�มข�นของธิาตุอาหารในทุั�งต�นผู้ลผู้ลิตยาง  

     และเศษซากใบยาง

 ควิามเข์�มข์�นข์อำงธิาตุอำาห่ารแต่ละธิาตุใน

ทั�งต�นข์อำงต�นยางพันธ์ุิ RRIT 251 ได�จัากผู้ลรวิม

ข์อำงควิามเข์�มข์�นธิาตุอำาห่ารทั�งห่มดในส่วินต่างๆ  

ข์อำงต�นยาง โดยเป็นผู้ลค้ณ์ข์อำงควิามเข์�มข์�นข์อำง 

ธิาตอุำาห่ารกบััมวิลแห่�งข์อำงสว่ินตา่งๆ ข์อำงต�นยาง สว่ิน

ควิามเข์�มข์�นข์อำงธิาตุอำาห่ารในผู้ลผู้ลิตยาง คำานวิณ์

ที�ระดับัผู้ลผู้ลิตยางแห่�งที� 400 กิโลกรัมต่อำไร่ต่อำปี  

เฉลี�ย 5.26 กิโลกรัมต่อำต�นต่อำปี ข์�อำม้ลควิามเข์�มข์�นข์อำง 

ธิาตุอำาห่ารในทั�งต�นที�ระยะการเจัริญเติบัโตต่างๆ  

และในผู้ลผู้ลิตยาง สามารถนำามาใช�ในการประเมิน

ข์ั�นต�นถึงปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารส่วินที�ต�อำงการใช�เพ่�อำ 

การเจัริญเติบัโต  โดยถ้กนำาไปสร�างมวิลข์อำงต�นและ

เพ่�อำใช�สร�างผู้ลผู้ลิตนำ�ายาง  ผู้ลการคำานวิณ์ปริมาณ์ธิาตุ

อำาห่ารในทั�งต�น แสดงดังตารางที� 2 และ 3

 ธิาตุอำาห่ารที�พบัเป็นอำงค์ประกอำบัข์อำง

ต�นยางมากที�สุด ค่อำ ไนโตรเจัน (N) รอำงลงมา ค่อำ 

โพแทสเซีึ่ยม (K) ในสัดส่วินประมาณ์ 2 : 1 ธิาตุที�

ปรากฏิิเป็นปริมาณ์มากอำีกธิาตุห่นึ�ง ค่อำ แคลเซึ่ียม (Ca) 

ในปริมาณ์ที�ใกล�เคยีงกบััโพแทสเซึ่ยีม สว่ินฟัอำสฟัอำรสั 

(P) เป็นธิาตุที�พบัในปริมาณ์ที�น�อำยที�สุดในสัดส่วินที�

ใกล�เคียงกับัแมกนีเซึ่ียม (Mg) ในส่วินข์อำงยางแห่�ง

มีธิาตุไนโตรเจันเป็นปริมาณ์มากที�สุด รอำงลงมา  

ค่อำ โพแทสเซีึ่ยมและฟัอำสฟัอำรัส ส่วินแคลเซึ่ียม  

และแมกนีเซึ่ียม มีในปริมาณ์ที�น�อำยมาก โดยพบัวิ่า

ไนโตรเจันมีปริมาณ์มากที�สุดในทุกส่วินข์อำงต�นยาง

รวิมถึงในยางแห่�ง

 ในยางห่ลังเปิดกรีด พ่�นที� ศ้นย์วิิจััยและ

พัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธิานี สามารถดำาเนินการได�  

1 อำายุ ค่อำ อำายุ 7 ปีครึ�ง พ่�นที�ศ้นย์วิิจััยยางห่นอำงคาย  

ดำาเนินการได� 3 อำายุ ค่อำ 15, 16 และ 17 ปี ส่วินพ่�นที�

ศ้นย์วิิจััยยางบัุรีรัมย์ ดำาเนินการได� 2 อำายุ ค่อำ 10 และ  

11 ปี ผู้ลการศึกษาพบัวิ่า ต�นยางที�อำายุ 16 ปี และอำายุ  

11 ปี มีควิามเข์�มข์�นในทั�งต�นข์อำงธิาตุอำาห่ารทั�ง 5 ชนิด 

ลดลง เม่�อำเทยีบักบััต�นยางอำายุ 15 ป ีและ 10 ป ีตามลำาดับั

 ทั�งนี�เน่�อำงจัากในปทีี�ทำาการศกึษาต�นยางประสบัปญัห่า

เปน็โรคทางใบัระดบััรนุแรงสง่ผู้ลให่�มวิลชวีิภาพลดลง 

ผู้ลการประเมนิปรมิาณ์ธิาตอุำาห่ารในทั�งต�นและในสว่ิน

ข์อำงนำ�ายางจัึงตำ�าลงด�วิย
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ตารางทุี� 1  เปอำร์เซึ่น็ตน์ำ�าห่นกัแห่�งข์อำงตวัิอำย่างและผู้ลการคำานวิณ์ห่ามวิลแห่�งในแตล่ะสว่ินข์อำงต�นยางพนัธ์ุิ RRIT 251 

  ที�อำายุ 1, 3, 4½, 5½, 7½, 10, 11, 15, 16  และ 17 ปี (ในแถวิ นน. แห่�ง ตัวิเลข์ด�านบัน ค่อำ มวิลชีวิภาพ  

   ส่วินตัวิเลข์ในวิงเล็บั ค่อำ เปอำร์เซึ่็นต์ข์อำงมวิลชีวิภาพในทั�งต�น)

หมายเหตุ: นน. = นำ�าห่นัก

5
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หมายเหตุ: นน. = นำ�าห่นัก

ตารางทุี� 1  เปอำร์เซึ่น็ตน์ำ�าห่นกัแห่�งข์อำงตวัิอำย่างและผู้ลการคำานวิณ์ห่ามวิลแห่�งในแตล่ะสว่ินข์อำงต�นยางพนัธ์ุิ RRIT 251 

  ที�อำายุ 1, 3, 4½, 5½, 7½, 10, 11, 15, 16  และ 17 ปี (ในแถวิ นน. แห่�ง ตัวิเลข์ด�านบัน ค่อำ มวิลชีวิภาพ  

   ส่วินตัวิเลข์ในวิงเล็บั ค่อำ เปอำร์เซึ่็นต์ข์อำงมวิลชีวิภาพในทั�งต�น) (ต่อำ)
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ตารางทุี� 2  ผู้ลการวิิเคราะห่์ปริมาณ์ธิาตุอำาห่าร ผู้ลการคำานวิณ์ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารทั�งห่มดในส่วินต่างๆ ข์อำงต�นยาง และ 

   ผู้ลรวิมข์อำงปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารในทั�งต�นข์อำงยางพันธิุ์ RRIT 251 อำายุ 1, 3, 4½, 5½ และ 7½ ปี

7
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ตารางทุี� 2  ผู้ลการวิิเคราะห่์ปริมาณ์ธิาตุอำาห่าร ผู้ลการคำานวิณ์ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารทั�งห่มดในส่วินต่างๆ ข์อำงต�นยาง และ 

   ผู้ลรวิมข์อำงปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารในทั�งต�นข์อำงยางพันธิุ์ RRIT 251 อำายุ 1, 3, 4½, 5½ และ 7½ ปี (ต่อำ)

8
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ตารางทุี� 3  ผู้ลการวิิเคราะห่์ปริมาณ์ธิาตุอำาห่าร ผู้ลการคำานวิณ์ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารทั�งห่มดในส่วินต่างๆ ข์อำงต�นยาง และ

   ผู้ลรวิมข์อำงปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารในทั�งต�นข์อำงยางพันธิุ์ RRIT 251 อำายุ 10, 11, 15, 16 และ 17 ปี  

9
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ตารางทุี� 3  ผู้ลการวิิเคราะห่์ปริมาณ์ธิาตุอำาห่าร ผู้ลการคำานวิณ์ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารทั�งห่มดในส่วินต่างๆ ข์อำงต�นยาง และ

   ผู้ลรวิมข์อำงปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารในทั�งต�นข์อำงยางพันธิุ์ RRIT 251 อำายุ 10, 11, 15, 16 และ 17 ปี (ต่อำ)
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ตารางทุี� 3  ผู้ลการวิิเคราะห่์ปริมาณ์ธิาตุอำาห่าร ผู้ลการคำานวิณ์ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารทั�งห่มดในส่วินต่างๆ ข์อำงต�นยาง และ

   ผู้ลรวิมข์อำงปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารในทั�งต�นข์อำงยางพันธิุ์ RRIT 251 อำายุ 10, 11, 15, 16 และ 17 ปี (ต่อำ)

หมายเหตุ: N โดยวิิธีิ In house method based on Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL,17th ed., 993.13, 2000.  

                    Analyze with CN Analyzer, Brand Leco, Model TruSpec CN.  

 P, K, Ca and Mg โดยวิิธิี In house method based on Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL,17th ed., 984.27, 2000.  

 Analyze with ICP-OES, Brand Perkin, Model Avio 200. 

3. ปิริมาณธิาตุอาหารขั�นตำ�าทุี�เพิิ�มขึ�นต่อปิี 

 เม่�อำต�นยางมีอำายุเพิ�มขึ์�นจัะมีมวิลชีวิภาพและ

ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารเพิ�มขึ์�นด�วิย ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารที�

เพิ�มข์ึ�นในแต่ละปีในยางเล็กอำายุ 1 ปี ถึง 7 ปี ประเมิน

ค่าควิามเข์�มข์�นในต�นยางในแต่ละอำายุด�วิยการสร�าง

กราฟัควิามสัมพันธิ์ระห่วิ่างอำายุข์อำงต�นยาง (1, 3, 4½, 

5½ และ 7½ ปี) กับัผู้ลรวิมข์อำงค่าควิามเข์�มข์�นข์อำง 

ธิาตุอำาห่ารในทั�งต�นที�ประเมินได�  และประเมิน 

เส�นแนวิโน�มควิามสัมพันธิ์พบัวิ่า ควิามสัมพันธิ์เป็น

แบับัสมการโพลิโนเมยีล ยกกำาลัง 2 โดย Y = aX2 + bX + C  

เม่�อำ Y ค่อำ ค่าควิามเข์�มข์�นข์อำงธิาตุอำาห่ารในทั�งต�น  

และ X ค่อำ อำายุข์อำงต�นยาง จัากนั�นนำาสมการที�ได�มา

คำานวิณ์ห่าค่าควิามเข์�มข์�นข์อำงธิาตุอำาห่ารในทั�งต�น

ที�อำายุ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 ปี ผู้ลการคำานวิณ์แสดงดัง  

ตารางที� 4 ค่าควิามเข์�มข์�นข์อำงธิาตุอำาห่ารในทั�งต�นที�

ได�นำามาคำานวิณ์ห่าปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารที�เพิ�มขึ์�นต่อำปี  

ผู้ลการคำานวิณ์แสดงสรุปดัง ตารางที� 5 ส่วินในยาง 

ห่ลังเปิดกรีดไม่สามารถประเมินปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารขั์�น

ตำ�าที�เพิ�มข์ึ�นได� จัากเห่ตุผู้ลดังที�ได�กล่าวิมาแล�วิข์�างต�น
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ตารางทุี� 4 ผู้ลการคำานวิณ์ห่าค่าควิามเข์�มข์�นข์อำงธิาตุอำาห่ารในทั�งต�น จัากสมการเส�นกราฟัควิามสัมพันธ์ิระห่วิ่าง 

    ค่าควิามเข์�มข์�นข์อำงธิาตุอำาห่ารในทั�งต�นกับัอำายุข์อำงต�นยาง ในยางเล็กอำายุ 1-6 ปี

ตารางทุี� 5  ผู้ลการคำานวิณ์ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารขั์�นตำ�าในทั�งต�นที�เพิ�มขึ์�นต่อำป ีในยางเล็ก (ตวัิเลข์ในวิงเล็บั คอ่ำ สดัส่วินข์อำง

   ธิาตุอำาห่ารที�เพิ�มข์ึ�นต่อำปี)

4. วิธิีการปิระเมินอัตราปิุ�ยขั�นตำ�าทุี�ยางพิาราพิันธิุ ์ 

      RRIT 251 ต�องการ

 ข์�อำม้ลปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารที�เพิ�มขึ์�นขั์�นตำ�าต่อำ

ปีค่อำ ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารที�ถ้กตรึงไวิ�ในอำงค์ประกอำบั

ข์อำงต�นยางในแต่ละปี เม่�อำรวิมกับัปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารที�

ติดไปกับันำ�ายางที�ประเมิน ณ์ ระดับัผู้ลผู้ลิตที�ต�อำงการ

ข์�อำม้ลที�ได�สามารถใช�เปน็ข์�อำมล้พ่�นฐ์านในการประเมนิ 

ควิามต�อำงการธิาตุอำาห่ารขั์�นตำ�าข์อำงต�นยางในแต่ละปี  

เม่�อำห่ักลบัด�วิยปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารในเศษซึ่ากใบัห่ร่อำ

ใบัยางที�ร่วิงห่ล่น ซึึ่�งเป็นส่วินที�ห่มุนเวิียนกลับัค่น 

ส่้ดิน  ค่ า ที�ห่ักลบัแล�วิจัะเป็นอำัตราพ่�นฐ์านข์อำง

ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารขั์�นตำ�าที�ควิรใส่ให่�ต�นยาง (nutrient  

requirement) ดังนี� 
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ควิามต�อำงการธิาตุอำาห่าร 

= ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารในทั�งต�น + ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารในผู้ลผู้ลิตยาง - ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารในเศษซึ่ากใบัยาง

 จั า ก นั� น คำา น วิ ณ์ ห่ า ค วิ า ม ต� อำ ง ก า ร ปุ� ย 

ข์ั�นตำ�าต่อำปีโดยแปลง P เป็น P
2
O

5
, K เป็น K

2
O, Ca เป็น  

CaO และ Mg เป็น MgO โดยผู้ลการคำานวิณ์ควิาม

ต�อำงการธิาตุอำาห่ารขั์�นตำ�า ควิามต�อำงการปุ�ยข์ั�นตำ�าโดย

ประมาณ์ในแต่ละปี และสัดส่วินปุ�ยสำาห่รับัยางพันธ์ุิ 

RRIT 251 ระยะยางก่อำนเปิดกรีด แสดงไวิ�ใน ตารางที� 6

ตารางทุี� 6  ผู้ลการคำานวิณ์ควิามต�อำงการธิาตุอำาห่ารข์ั�นตำ�า ผู้ลการประเมินควิามต�อำงการปุ�ยข์ั�นตำ�า และสัดส่วินข์อำงปุ�ย  

     ระยะยางก่อำนเปิดกรีดพันธิุ์ RRIT 251
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ตารางทุี� 6  ผู้ลการคำานวิณ์ควิามต�อำงการธิาตุอำาห่ารข์ั�นตำ�า ผู้ลการประเมินควิามต�อำงการปุ�ยข์ั�นตำ�า และสัดส่วินข์อำงปุ�ย  

     ระยะยางก่อำนเปิดกรีดพันธิุ์ RRIT 251 (ต่อำ)

14
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ตารางทุี� 6  ผู้ลการคำานวิณ์ควิามต�อำงการธิาตุอำาห่ารข์ั�นตำ�า ผู้ลการประเมินควิามต�อำงการปุ�ยข์ั�นตำ�า และสัดส่วินข์อำงปุ�ย  

     ระยะยางก่อำนเปิดกรีดพันธิุ์ RRIT 251 (ต่อำ)

หมายเหตุ: แปลง P เป็น P
2
O

5
 ค้ณ์ด�วิย 2.2915, K เป็น K

2
O ค้ณ์ด�วิย 1.2047, Ca เป็น CaO ค้ณ์ด�วิย 1.3994, และ Mg เป็น MgO ค้ณ์ด�วิย 1.6581  

                ในยางอำายุ 1, 2 และ 3 ปี ไม่มีเศษซึ่ากใบัร่วิง, ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารในเศษซึ่ากใบัร่วิงซึ่ึ�งห่มุนเวิียนกลับัค่นส้่ดินในยางอำายุ 4 และ 5 ปี ใช�ค่า 

               จัากยางอำายุ 4½ and 5½ ปี ส่วินปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารที�ห่มุนเวิียนกลับัค่นส้่ดินในยางอำายุ 6 ปี ใช�วิิธิีประมาณ์จัากค่าเฉลี�ยปริมาณ์ธิาตุอำาห่าร 

                   ในใบัร่วิงข์อำงยางอำายุ 5½ และ 7½ ปี, ตัวิเลข์ด�านล่างในวิงเล็บัเป็นการลอำงคำานวิณ์เพ่�อำเติมเต็มให่�เป็นส้ตรปุ�ย

สื่รุปิผู้ลการศึกษา
การปิระเมินความต�องการธิาตุอาหารพิ่ช

 การประเมินควิามต�อำงการธิาตุอำาห่ารข์อำง

พ่ช ควิรพิจัารณ์าทั�งธิาตุอำาห่ารส่วินที�ส้ญเสียไปพร�อำม

กับัผู้ลผู้ลิตที�เก็บัเกี�ยวิอำอำกไป และปริมาณ์ธิาตุอำาห่าร

ในส่วินที�เป็นอำงค์ประกอำบัข์อำงต�น รวิมถึงธิาตุอำาห่าร

ในส่วินข์อำงเศษซึ่ากชิ�นส่วินข์อำงพ่ชที�ห่ลุดร่วิงลง 

พ่�นดิน ซึ่ึ�งเป็นส่วินที�จัะห่มุนเวิียนอำย้่ในดินเม่�อำม ี

การยอ่ำยสลาย ทั�งนี�ปรมิาณ์การสญ้เสยีธิาตอุำาห่ารจัากดนิ

ในสว่ินที�ตดิไปกบััผู้ลผู้ลิตนำ�ายางและที�อำย้ใ่นสว่ินตา่งๆ  

ข์อำงต�นยาง สามารถประเมินได�จัากผู้ลการคำานวิณ์

ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารที�มีอำย่้ในส่วินข์อำงต�นและส่วินข์อำง

ผู้ลผู้ลติยาง สว่ินปรมิาณ์ธิาตอุำาห่ารที�ห่มุนเวิยีนกลบััคน่

ส่้ดนิ ประเมนิได�จัากผู้ลการคำานวิณ์ปรมิาณ์ธิาตอุำาห่ารที�

มีอำย้่ในเศษซึ่ากชิ�นส่วินข์อำงพ่ชที�ห่ลุดร่วิงลงดิน 

 จัากการศึกษาปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารขั์�นตำ�าที� 

ต�นยางพันธ์ุิ RRIT 251 ต�อำงการในยางเล็กอำายุ 1 ป ีถงึ 6 ปี 

เพ่�อำใช�สร�างมวิลข์อำงต�นพบัวิา่ ควิามต�อำงการธิาตอุำาห่าร

มีปริมาณ์เพิ�มขึ์�นทุกปีตามอำายุข์อำงต�นยาง โดยพบัว่ิา  

N เป็นธิาตุที�ต�นยางมีควิามต�อำงการในปริมาณ์ที�ส้ง

กวิ่าธิาตุอำ่�นๆ มาก รอำงลงมา ค่อำ K, Ca, Mg และ P  

ตามลำาดับั โดย P ต�อำงการในปริมาณ์ที�ตำ�ากวิ่าธิาตุอำ่�นๆ 

มากในข์ณ์ะที� K เป็นธิาตุที�ต�อำงการในปริมาณ์ที�ส้งกวิ่า  

Ca แต่เม่�อำยางอำายุ 6 ปีไปแล�วิพบัว่ิา ควิามต�อำงการ  

Ca บัางปีจัะส้งกวิ่า K สำาห่รับั Mg พบัวิ่า ต�อำงการ

ในสัดส่วินที�มากกวิ่า P ในปริมาณ์ 1.3-1.4 เท่า  

ในข์ณ์ะที� N ในปแีรกมสีดัสว่ินที�ส้งกวิา่ P ถงึ 6 เทา่ ปทีี� 2 ถงึ 

ปีที� 6 มีสัดส่วินที�ส้งกวิ่า P ปีละ 12-13 เท่า

 ผู้ลการศึกษาแสดงให่� เห่็นวิ่าต�นยางเล็ก

ต�อำงการ N ส้งมาก ควิามเข์�มข์�นข์อำง N ที�ปรากฏิิใน

ยางอำายุ 1 ปี คำานวิณ์ได�เท่ากับั 0.019 กิโลกรัม/ต�น  

ควิามเข์�มข์�นในยางอำายุ 2 และ 3 ปี เพิ�มข์ึ�น 0.244 และ 

0.477 กโิลกรมั/ต�น ห่รอ่ำก็ค่อำต�อำงการปุ�ย N เทา่กบัั 0.244 

และ 0.477 กิโลกรัม/ต�น/ปี ตามลำาดับั เพิ�มข์ึ�นประมาณ์  

2 เท่าต่อำปี จัากนั�นในปีที�  4 ถึง 6 ควิามต�อำงการ  

N เพิ�มข์ึ�นในอำัตราเฉลี�ย 1.2 เท่าต่อำปี
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 ในธิาตุอำาห่ารทั�ง 5 ชนิด P เป็นธิาตุที�ต�นยาง

ต�อำงการปริมาณ์น�อำยที�สุด ควิามต�อำงการที�ประเมินได�

ในยางอำายุ 1 ปีค่อำ 0.003 กิโลกรัม/ต�น อำายุ 2 ปี ค่อำ  

0.019 กโิลกรมั/ต�น และอำาย ุ3 ป ีคอ่ำ 0.034 กโิลกรมั/ต�น 

(เพิ�มข์ึ�น 1.8 เท่า) ในยางอำายุ 4-6 ปี พบัวิ่าควิามต�อำงการ 

P มีอำัตราเพิ�มข์ึ�นเฉลี�ยปีละ 1.2-1.3 เท่า 

 ควิามเข์�มข์�นข์อำง  K ที�ปรากฏิิในยาง

อำายุ 1 ปี ค่อำ 0.015 กิโลกรัม/ต�น ในยางอำายุ 2 ปี  

ค่อำ 0.207 กิโลกรัม/ต�น เพิ�มข์ึ�น 0.098 กิโลกรัม/ต�น  

จัากนั�นควิามต�อำงการ K ในยางอำายุ 3-6 ปีมีอำัตรา 

ใกล�เคียงกัน ค่อำ มีควิามต�อำงการ K เฉลี�ยปีละ 0.32-0.34 

กิโลกรัม/ต�น 

 ควิามต�อำงการ Ca พบัว่ิา ในปีที�  2 และ 

3 ข์อำงการเจัริญเติบัโต ต�นยางต�อำงการ Ca ในอำัตรา

ที�เพิ�มข์ึ�นส้งมาก อำัตราการเพิ�มข์ึ�นข์อำง Ca เท่ากับั  

2.4 และ 6.2 เท่าตามลำาดับั จัากนั�นในปีที� 4 ถึงปี

ที� 6 ควิามต�อำงการ Ca จัะลดลงเป็น 1.6, 1.4 และ 

1.3 เท่า ตามลำาดับั 

การปิระมาณความต�องการปิุ�ยขั�นตำ�า

 ผู้ลการประมวิลอำตัราปุ�ยขั์�นตำ�าที�ควิรใสใ่ห่�กบัั

ยางพาราพันธ์ุิ RRIT 251 โดยนำาผู้ลการคำานวิณ์ปริมาณ์

ธิาตุอำาห่ารที�มีในผู้ลผู้ลิตและที�มีอำย่้ในส่วินข์อำงต�น 

ห่ักลบัด�วิยส่วินที�ห่มุนเวิียนกลับัค่นส่้ดิน ซึึ่�งก็ค่อำค่า  

crop removal (cr) ห่ร่อำ nutrient removal ผู้ลการ

ประมวิลอัำตราปุ�ยขั์�นตำ�า ข์อำง N, P
2
O

5
, K

2
O, CaO  

และ MgO สำาห่รับัยางอำายุ 1 ปีแรก เท่ากับั 19, 7, 18,  

20 และ 5 กรัม/ต�น/ปี ตามลำาดับั(เทียบัเท่าปุ�ยส้ตร 

19:7:18:20:5), ยางอำาย ุ2 ป ีเทา่กบัั 244, 44, 250, 47 และ 

43 กรมั/ต�น/ป ีตามลำาดบัั (เทียบัเทา่ปุ�ยส้ตร 28:5:29:5:5),  

อำายุ 3 ปี เท่ากับั 477, 77, 368, 297 และ 75 กรัม/ต�น/ปี

ตามลำาดับั (เทียบัเท่าปุ�ยส้ตร 32:5:25:20:5), อำายุ 4 ป ี

เท่ากับั 542, 101, 401, 416 และ 93 กรัม/ต�น/ปี ตาม

ลำาดับั (เทียบัเท่าปุ�ยส้ตร 29:5:22:22:5), อำายุ 5 ปีเท่ากับั  

644, 128, 369, 546 และ 118 กรัม/ต�น/ปี ตามลำาดับั  

(เทียบัเท่าปุ�ยส้ตร 27:5:16:23:5) และยางอำายุ 6 ปี  

เทา่กบัั 739, 156, 370, 698 และ 139 กรัม/ต�น/ปี ตามลำาดบัั  

(เทียบัเท่าปุ�ยส้ตร 27:6:13:25:5) อำัตราปุ�ยขั์�นตำ�า

ที�คำานวิณ์ได�มีค่ า ส้งกวิ่าคำาแนะนำาปุ�ยยางเล็กใน 

พ่�นที�ปล้กยางเดิม ค่อำ ส้ตร 20-8-20 อำัตราและเวิลาที�ใส่

ข์ึ�นกับัอำายุข์อำงต�นยาง (สถาบัันวิิจััยยาง, 2554)

 ในยางห่ลังเปิดกรีด ไม่สามารถประมวิล

ผู้ลการศึกษาได� เน่�อำงจัากประสบัปัญห่าไม่สามารถ

ห่าต�นยางที�เจัริญเติบัโตดีและให่�ผู้ลผู้ลิตส้งได� อำีกทั�ง

เม่�อำพยายามคัดเล่อำกห่าต�นยางที�พอำจัะเป็นตัวิแทนใน

แต่ละอำายุไวิ�ได�แล�วิ เม่�อำถึงระยะที�จัะดำาเนินการตัดฟััน 

ต�นยาง กป็ระสบัปัญห่าต�นยางเป็นโรคทางใบัอำกี สง่ผู้ล 

กระทบัต่อำข์�อำม้ลมวิลชีวิภาพและปริมาณ์ธิาตุอำาห่าร

ในต�นยาง

การนำาไปิใช�ปิระโยชน์
การปิระเมินความต�องการธิาตุอาหารพิ่ช

 จัากผู้ลการศกึษานี� ได�แสดงให่�เห่น็วิา่ยางพนัธ์ุิ  

RRIT 251 ต�อำงการธิาตุอำาห่ารมากที�สุดในช่วิง 2-3 ปี

แรกข์อำงการเจัริญเติบัโต อำย่างไรก็ตามอำัตราปุ�ยที�ได�

จัากการศึกษานี�เป็นอำัตราปุ�ยข์ั�นตำ�า เน่�อำงจัากต�นยางที�

เป็นตัวิแทนในการศึกษาครั�งนี�อำาจัไม่ใช่ต�นยางที�โต 

ดีที�สุด สมบั้รณ์์ที�สุด และให่�ผู้ลผู้ลิตที�ดีที�สุด นอำกจัาก

นี�การนำาค่าควิามต�อำงการธิาตุอำาห่ารที�ได�ไปประยุกต์

ใส่ให่�ต�นยาง เพ่�อำให่�ได�ปุ�ยที�ตรงกับัควิามต�อำงการข์อำง

พ่ชมากที�สุดนั�น ปริมาณ์ปุ�ยที�ใส่ให่�ยังต�อำงเผู่้�อำปริมาณ์

การส้ญเสยีธิาตอุำาห่ารไปจัากดนิโดยกระบัวินการตา่งๆ  

ห่ลังจัากใส่ปุ�ย ห่ากไม่ได�ใส่ปุ�ยโดยวิีธิีฝังกลบั และ

ห่ากผู้ลการวิิเคราะห์่ดินพบัวิ่า ดินมีควิามเข์�มข์�นข์อำง

ธิาตุอำาห่ารอำย่้ในระดับัตำ�า ก็ต�อำงใส่ปุ�ยเพิ�มมากขึ์�นอำีก 

เพ่�อำปรับัปรุงควิามอุำดมสมบั้รณ์์ข์อำงดินจันกว่ิาดินจัะมี

ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารอำย้่ในระดับัที�เห่มาะสม

การปิระมาณความต�องการปิุ�ยขั�นตำ�า

 การประมาณ์ค่าควิามต�อำงการปุ�ยตามค่า

ควิามต�อำงการธิาตุอำาห่ารข์อำงพ่ชเป็นห่นึ�งในวิิธิีที� 

นักวิิจััยสามารถนำาไปประยุกต์ใช� เพ่�อำพัฒนาคำาแนะนำา
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ปุ�ยให่�ได�ผู้ลผู้ลิตตามเป้าห่มายที�ต�อำงการ ห่ากมีข์�อำม้ล

ด�านควิามต�อำงการธิาตุอำาห่ารข์อำงพช่ที�ระยะการเติบัโต

ต่างๆ และที�ระดับัผู้ลผู้ลิตเป้าห่มายแล�วิ ตัวิแปรห่ลัก

ข์อำงควิามต�อำงการปุ�ยสำาห่รับัสวินยางในแต่ละที�ใน 

ภ้มิภาคนั�นๆ จัะแตกต่างกันขึ์�นอำย่้กับัควิามเข์�มข์�นข์อำง

ธิาตุอำาห่ารที�มีอำย้่ในดิน  นอำกจัากนี�ชนิดและปริมาณ์

ข์อำงธิาตุอำาห่ารที�จัำาเป็นต�อำงเติมเพ่�อำให่�ได�ผู้ลผู้ลิตส้ง 

ไมไ่ด�ข์ึ�นอำย้กั่บัควิามต�อำงการข์อำงพช่เท่านั�นแตย่งัขึ์�นอำย้่

กบัั (1) อำตัราการปลดปลอ่ำยธิาตุอำาห่าร (2) ปริมาณ์ควิาม

เค็มที�อำย้่ในปุ�ย และ (3) ใส่ปุ�ยให่�เม่�อำใดและใส่บัริเวิณ์

ไห่น (Wolf, 1999)

คำาขอบคุณ
 ง า น วิิ จัั ย ฉ บัั บั นี� สำา เ ร็ จั ลุ ล่ วิ ง ไ ป ด� วิ ย ดี

ข์�าพเจั�าข์อำข์อำบัคุณ์พนักงานและล้กจั�างชั�วิคราวิข์อำง 

ศ้นย์วิิจััยยางสุราษฎร์ธิานี ศ้นย์วิิจััยยางบุัรีรัมย์ และ

ศ้นย์วิิจััยยางสงข์ลา ที�มีบัทบัาทสนับัสนุนให่�งานวิิจััย

ประสบัควิามสำาเรจ็ั เริ�มตั�งแตห่่าต�นยางเพ่�อำเปน็ตวัิแทน

ในการศกึษาการตดัฟันัต�นยาง ข์ดุราก แยกชิ�นสว่ินตา่งๆ  

ข์อำงต�นยาง เก็บัตัวิอำย่างนำ�ายาง ตัวิอำย่างชิ�นส่วินต่างๆ  

ข์อำงต�นยาง ซึึ่�งต�อำงทุ่มเทใช�แรงกาย แรงใจั แข่์งกับัเวิลา

ที�ต�อำงรีบัเร่งดำาเนินการให่�เสร็จัอำย่างรวิดเร็วิ ก่อำนส่วิน

ต่างๆ ข์อำงต�นยางจัะแห่�ง
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ทรัพัยากรัดินิ และการัสำำารัวจดินิ
ในปรัะเทศไทย

พิิเชษฐ ไชยพิานิิชย์
ศ้นย์วิิจััยยางฉะเชิงเทรา 99 ม.4 ต.ลาดกระทิง อำ.สนามชัยเข์ต

จั.ฉะเชิงเทรา 24160

 ดินเปน็วัิสดทุี�ประกอำบัข์ึ�นด�วิยสิ�งตา่งๆ ห่ลาย

อำย่าง เช่น กรวิด ทราย ดินเห่นียวิ อำินทรียสาร เป็นต�น

เน่�อำงจัากอำิทธิิพลข์อำงห่ินต�นกำาเนิด การกัดกร่อำนผูุ้พัง  

การพัดพา และการตกตะกอำนทับัถม การจััดห่มวิด

ห่ม่้ข์อำงดินที�มีคุณ์สมบััติเฉพาะคล�ายกัน เข์�าอำย้่ใน 

พวิกเดียวิกันตามวัิตถุประสงค์ในการใช�งาน จัำาเป็น

ต�อำงมกีารจัำาแนกประเภทข์อำงดนิ เน่�อำงจัากมผีู้้�เกี�ยวิข์�อำง

กับัดินอำย้่ห่ลายสาข์าด�วิยกัน การจัำาแนกประเภท

ดินจัึงแตกต่างกันอำอำกไป แล�วิแต่วิัตถุประสงค์ใน 

การใช�งานในแต่ละสาข์า เช่น ทางด�านเกษตรศาสตร์

จัะจัำาแนกดินตามควิามอุำดมสมบั้รณ์์ข์อำงธิาตุอำาห่าร

ที�พ่ชจัะนำาไปใช�ประโยชน์ ทางด�านธิรณ์ีวิิทยาจัะ

อำาศัยลักษณ์ะห่ินต�นกำาเนิดและการกัดกร่อำนผูุ้พัง

เป็นปัจัจััยในการจัำาแนก ทางด�านวิิศวิกรรมโยธิาจัะ

พิจัารณ์าคุณ์สมบััติทางกายภาพและกลศาสตร์ข์อำงดิน 

เป็นห่ลัก เช่น ข์นาดข์อำงเม็ดดิน แรงยึดเกาะข์อำง 

มวิลดิน เป็นต�น

 ประเทศไทยมีเน่�อำที�ทั�งห่มด 514,000 ตาราง

กิโลเมตร ห่ร่อำ 321 ล�านไร่ มีควิามยาวิจัากทิศเห่น่อำ

ถึงใต�ประมาณ์ 1,620 กิโลเมตร ควิามกวิ�างจัาก 

ทิศตะวิันอำอำกถึงทิศตะวิันตกประมาณ์ 750 กิโลเมตร  

มีที�ดินที�เห่มาะสมในการทำานา ทำาไร่ และทำาสวิน

ประมาณ์ 160 ล�านไร่ ห่ร่อำร�อำยละ 50 ข์อำงพ่�นที� 

ทั�งประเทศ ที�เห่ล่อำเป็นพ่�นที�ที�ไม่เห่มาะสมต่อำการ 

เพาะปล้ก เช่น พ่�นที�ภ้เข์าส้งชัน พ่�นที�เป็นดินล้กรัง  

ดินต่�น ดินทรายจััด ดินเค็ม แห่ล่งนำ�า ที�อำย้่อำาศัย  

ถนน แห่ล่งประกอำบัการพานิชย์ อำุตสาห่กรรมต่างๆ  

เป็นต�น เราสามารถแบ่ังทรัพยากรดินข์อำงประเทศใน 

ภาคต่างๆ ดังนี�

 1. ภาคเห่น่อำ มีพ่�นที�ประมาณ์ 106.03 ล�านไร่  

มีดินที�เห่มาะสำาห่รับัทำานาประมาณ์ 16.9 ล�านไร่ และมี

ดินที�เห่มาะสมสำาห่รับัปล้กพ่ชไร่ ไม�ผู้ล และไม�ย่นต�น

ประมาณ์ 18.87 ล�านไร่

 2. ภาคกลาง มีพ่�นที�ประมาณ์ 43.45 ล�านไร่ มี

ดินที�เห่มาะสำาห่รับัทำานาประมาณ์ 8.83 ล�านไร่ และมี

ดินที�เห่มาะสมสำาห่รับัปล้กพ่ชไร่ ไม�ผู้ล และไม�ย่นต�น

ประมาณ์ 10.26 ล�านไร่

 3. ภาคตะวิันอำอำกเฉียงเห่น่อำ มีพ่�นที�ประมาณ์  

105.53 ล�านไร่ มีดินที�เห่มาะสำาห่รับัทำานาประมาณ์  

21.57 ล�านไร่ และมีดินที�เห่มาะสมสำาห่รับัปล้กพ่ชไร่ 

ไม�ผู้ล และไม�ย่นต�นประมาณ์ 44.1 ล�านไร่

 4. ภาคตะวิันอำอำก มีพ่�นที�ประมาณ์ 21.49  

ล�านไร่ มีดินที�เห่มาะสำาห่รับัทำานาประมาณ์ 2.75 ล�าน

ไร่ และมีดินที�เห่มาะสมสำาห่รับัปล้กพ่ชไร่ ไม�ผู้ล และ

ไม�ย่นต�นประมาณ์ 6.6 ล�านไร่

 5. ภาคใต� มีพ่�นที�ประมาณ์ 44.2 ล�านไร่  

มีดินที�เห่มาะสำาห่รับัทำานาประมาณ์ 4.59 ล�านไร่ และ 

มดีนิที�เห่มาะสมสำาห่รบััปลก้พช่ไร่ ไม�ผู้ล และไม�ยน่ต�น

ประมาณ์ 16.17 ล�านไร่ 

การสื่ำารวจัดินภาคสื่นามในปิระเทุศไทุย
 ห่ลังจัากที�กรมพัฒนาที�ดินได� ก่อำตั� ง ขึ์�น 

เม่�อำ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 ก็ได�มีการสำารวิจัดิน  

เพ่�อำจััดทำาแผู้นที�ดินอำย่างละเอำียดข์ึ�นทั�วิประเทศ  
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โดยกอำงสำารวิจัและจัำาแนกดิน เป็นการนำาภาพถ่าย

ทางอำากาศมาเป็นฐ์านในการแบ่ังข์อำบัเข์ต (boundary) 

ชุดดิน (soil series) ห่ร่อำห่น่วิยแผู้นที�ดิน (soil  

mapping units) จัากการสำารวิจัภาคสนาม ในการจััดทำา 

แผู้นที�ดิน มาตราส่วิน 1 : 25,000 ปัจัจุับัันกรมพัฒนา 

ที�ดนิยงัคงมีการสำารวิจัดินภาคสนาม เพ่�อำทำาแผู้นที�ให่�มี

ควิามละเอำียดข์ึ�น มีการใช�เทคโนโลยีสมัยให่ม่มาเสริม  

เช่น การจัับัพิกัดพ่�นที�ด�วิย GPS (Global Positioning  

System) ห่รอ่ำการใช�คล่�นอำนิฟัราเรดจัากดาวิเทยีม นำามา

แปรผู้ลเปน็การเฉพาะในการห่าพ่�นที�ปลก้พช่เศรษฐ์กิจั

ต่างๆ ห่ร่อำในการเรียนสาข์าวิิชาการสำารวิจัดินใน

มห่าวิิทยาลัย ซึ่ึ�งโดยทั�วิไปแล�วิการอำอำกไปสำารวิจัดิน

จัะมีข์ั�นตอำนต่างๆ ดังนี�

 1. วิางแผู้นอำอำกสำารวิจั ห่วัิห่น�าทมีจัะวิางแผู้น

วิา่ทรปินี�จัะสำารวิจัจังัห่วิดัอำะไร อำำาเภอำอำะไร คาดวิา่กี�วินั

จัะสำารวิจัเสร็จั เป็นต�น

 2 .  การเตรียมวิัสดุ อุำปกรณ์์ในการอำอำก

สำารวิจัดิน เช่น สวิ่านเจัาะดิน (auger) เคร่�อำงม่อำ 

วิัดควิามลาดเอำียงข์อำงพ่�นที� (Abney) สมุดเทียบัสีดิน 

(Munsell Soil Color Chart) สมุดจัดบัันทึก เข์็มทิศ  

ถุงพลาสติกเก็บัตัวิอำย่างดิน ชุดทดสอำบัควิามเป็น 

กรด-ด่างข์อำงดินภาคสนาม (pH test kit) เป็นต�น

 ชุดสว่ิานเจัาะดิน มีห่ัวิเจัาะ และด�ามต่อำ 

สามารถถอำดประกอำบัได� มีควิามยาวิห่ลายข์นาด ตั�งแต่ 

1 เมตร ถึง 1.5 เมตร มีห่ัวิเจัาะห่ลายแบับัตามการใช�งาน

เช่น ห่ัวิเจัาะแบับัเกลียวิ ใช�กับัดินเห่นียวิจััดห่ร่อำดินนา  

ตัวิเจัาะแบับัทรงกระบัอำก ใช�กับัดินร่วินทรายทั�วิไป  

เป็นต�น

 อุำปกรณ์์ห่าระดับั Abney ห่ร่อำ clinometer  

(เคร่�อำงวัิดมุมเอีำยง) เป็นอำุปกรณ์์ที�ใช�ในการมอำง 

มุม เ อีำยง  และบัอำกทิศทางได�ในเคร่�อำง เ ดียวิกัน  

เป็นเคร่�อำงม่อำวัิดที�อำาจัใช�ในห่ลายๆ อำาชีพ ด�วิย 

ฟัังก์ชันที�สำาคัญข์อำงอำุปกรณ์์ค่อำการตรวิจัวิัดที�แม่นยำา

เน่�อำงจัากเกี�ยวิข์�อำงกับัควิามลาดเอีำยง ควิามส้ง และ 

ระยะทาง clinometer มกัจัะใช�ในอำาชพีข์อำงอำตุนุยิมวิทิยา

เช่นเดียวิกับัในป่าไม� และการสำารวิจั clinometer ยังใช�

เปน็เคร่�อำงม่อำในการวัิดควิามส้งข์อำงต�นไม� การใช�ลำาแสง

ที�พุ่งอำอำกมาจัากอุำปกรณ์์นั�นเป็นไปได�ที�จัะกำาห่นด 

ควิามส้งโดยไม่ต�อำงใช�วิิธิีการดั�งเดิมในการวิัดต�นไม�  

clinometer ยังมีประโยชน์สำาห่รับันักอำุตุนิยมวิิทยาที�

ต�อำงการวิัดควิามส้งข์อำงเมฆในเวิลากลางค่น โดยการ

ใช�ลำาแสงแคบัๆ ข์อำงแสงที�ปลอ่ำยอำอำกมาจัากอำปุกรณ์์มนั

เป็นไปได�ที�จัะเล็งลำาแสงไปที�จุัดบันเมฆ และวิัดระยะ

ห่า่งจัากพ่�นผู้วิิโลก สามารถชว่ิยนกัอำตุนุยิมวิทิยาทำานาย

สภาพ อำากาศที�แตกต่างกันได�อำย่างแม่นยำา
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 ชุดทดสอำบัควิามเป็นกรด-ด่ างข์อำงดิน

ภ า ค ส น า ม  ใ ช� สำา ห่ รั บั ท ด ส อำ บั ค วิ า ม เ ป็ น ก ร ด  

เป็นด่างข์อำงดิน โดยการนำาดินประมาณ์ 10-15 กรัม

(1/2 ช�อำนชา) มาใส่ลงในห่ลอำดที�ให่�มากับัชุดตรวิจั  

แล�วิเติมนำ�าสะอำาดลงไป 3/4 ข์อำงห่ลอำด เข์ย่าให่�ดิน 

ละลาย ทิ�งไวิ�สัก 5 นาที ให่�ตกตะกอำน จัากนั�นจัึงห่ยด

สารละลาย (test solution) ลงไปในห่ลอำดประมาณ์  

4-5 ห่ยด นำ�าในห่ลอำดจัะเป็นส ีแล�วินำาแผู้น่เทียบัสีมาเทียบั

ด้วิา่อำย้ใ่นชว่ิงใด เชน่ ถ�าเปน็สฟีัา้ คา่ pH จัะอำย้ป่ระมาณ์  

7.5 ถ�าเป็นสีเห่ล่อำง ค่า pH จัะเป็น 6.0 เป็นต�น ส่วิน

มากดินที�ปล้กยาง จัะอำย้่ในช่วิง 5.5–6.0 จัะอำย้่ในช่วิง

สีเห่ล่อำง

 สมดุเทยีบัสดีนิใช�สำาห่รบััจัำาแนกสีข์อำงดินใน

แตล่ะชั�นควิามลกึ ซึ่ึ�งดนิแตล่ะชดุดนิกจ็ัะมสีแีตกตา่งกนั

ไป วิธิิกีารวิดัค่อำ นำาดนิที�มคีวิามช่�นพอำสมควิรมาสอำดใน

ชอ่ำงข์อำงสมุดเทียบัสีดนิแล�วิด้ว่ิาตรงกับัสีข์อำงสมุดเทียบั

สีช่อำงไห่น จัะเข์ียนเป็นรห่ัสไวิ� เช่น 10YR 4/2, 10YR  

ค่อำ สีสัน (hue), 4 ค่อำ ค่าสี (value) และ 2 ค่อำ ค่ารงค์  

(chroma) ดงันั�นจัะแปรควิามห่มายได�ว่ิา ดนินี�มสีนีำ�าตาล

ปนเทา เปน็ต�น นอำกจัากจัะวิดัสขี์อำงดนิแล�วิเรายงัใช�วิดั

สีข์อำงจัุดประในดิน (mottle) ซึ่ึ�งจัะพบัได�ในชั�นดินที�

มีการข์ึ�นลงข์อำงระดับันำ�าใต�ดิน เราสามารถใช�สีดินใน

การจัำาแนกชนิดข์อำงดินได� เช่น ดินนาจัะมีลักษณ์ะข์อำง

การมีนำ�าข์ัง ดินจัะมีสีเทาดำา ห่ร่อำดินที�มีแร่เห่ล็กอำย้่มาก

จัะเป็นดินสีแดง เป็นต�น
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 3. การจััดทีมและการอำอำกสำารวิจั โดยจัะ

จััดเป็นทีมๆ ละ 5-6 คน แต่ละคนมีห่น�าที�ต่างกัน ค่อำ   

     คนที� 1 เป็นห่ัวิห่น�าทีม มีห่น�าที�วิางแผู้น 

การเดินทาง วิางแผู้นการสำารวิจัดิน เรียกประชุมล้ก

ทีมเพ่�อำกำาห่นดเป้าห่มายในแต่ละครั�ง ตลอำดจันจัำาแนก

ลักษณ์ะดินที�สำารวิจั ห่ัวิห่น�าทีมจัะเป็นผู้้�ตัดสินใจั และ

แก�ปัญห่าเฉพาะห่น�าอำันอำาจัเกิดข์ึ�นได� ส่วินมากจัะเป็น

นกัวิชิาการด�านดินที�ชำานาญการ ห่รอ่ำผู้้�เชี�ยวิชาญด�านดิน 

โดยเฉพาะการจัำาแนกดิน

         คนที� 2 เป็นผู้้�จัดบันัทึกลกัษณ์ะภมิ้ประเทศ

ที�ทำาการสำารวิจั ด�วิย Abney รวิมถึงเก็บัตัวิอำย่างดินเพ่�อำ

ส่งวิิเคราะห่์ในห่�อำงปฏิิิบััติการ

    คนที�  3 เป็นคนเจัาะดินโดยใช�สวิ่าน 

เจัาะดินควิรเป็นผู้้�ชายที�แข์็งแรง

     คนที� 4 เป็นพนักงานข์ับัรถยนต์ ช่วิยถ่อำ

สัมภาระและอำุปกรณ์์การสำารวิจัต่างๆ

     คนที� 5 เป็นผู้้�ช่วิยผู้ลัดเปลี�ยนในการเจัาะ 

ดินและบัริการทั�วิไป

    คนที�  6 เป็นผู้้� ช่วิยนักวิิจััย และช่วิย 

งานบัริการอำ่�นๆ มีควิามจัำาเป็นในกรณ์ีไปสำารวิจั

ครั�งละห่ลายวิัน ห่ร่อำอำาจัเป็นแรมเด่อำน ต�อำงอำาศัย

พ่อำครัวิในการทำาอำาห่าร เป็นต�น ในสมัยก่อำนตอำน

เริ�มสำารวิจั (ประมาณ์ พ.ศ. 2516-2530) สภาพ

ถนนส่วินมากเป็นล้กรัง ตลอำดจันรถยนต์ที�ใช�ก็มี

สมรรถนะตำ�า ห่ลายครั�งต�อำงเดินเท�าเข์�าไปยังสถาน

ที�ที�จัะสำารวิจั จัำาเป็นต�อำงนำาเสบีัยงอำาห่ารติดไปด�วิย 

 การอำอำกสำารวิจั ห่ัวิห่น�าทีมจัะนำาแผู้นที�

ทางอำากาศมาด้ แล�วิตีเป็นตาราง เป็นช่อำงๆ ถ�า 

สภาพภ้มิประเทศค่อำนข์�างราบัเรียบั (almost flat or 

slightly slope) การสำารวิจัจัะทำาได�ง่าย การกำาห่นด

ข์อำบัเข์ตรอำยต่อำแต่ละชุดดิน (soil boundary) ทำาได�

ง่าย และมีพ่�นที�ค่อำนข์�างกวิ�าง แต่ถ�าสภาพพ่�นที�ไม่ราบั

เรียบั เป็นล้กคล่�น (undulating) การสำารวิจัอำาจัต�อำงทำา

ละเอีำยดข์ึ�น เน่�อำงจัากข์อำบัเข์ตข์อำงการเปลี�ยนชุดดินมี

มากข์ึ�นนั�นเอำง 

การเก็บตัวอย่างดินเพิ่�อการจัำาแนกดิน
 การเก็บัตัวิอำย่างดินเพ่�อำจัำาแนกดิน เป็น 

การเจัาะดินโดยใช�สวิ่านม่อำ มีข์ั�นตอำนต่างๆ ดังนี�

 1. เลอ่ำกตำาแห่น่งห่ลมุเจัาะที�ต�อำงการ ถางห่ญ�า 

ห่รอ่ำทำาควิามสะอำาดผู้วิิดนิบัรเิวิณ์ห่ลมุเจัาะ เพ่�อำสะดวิก

ในการทำางาน ถ�าสามารถทราบัค่าระดับั (Elevation)  

ที�ผู้ิวิดิน ณ์ ห่ลุมเจัาะจัะได�ข์�อำม้ลที�ดี แต่ถ�าไม่ทราบัให่�

ถ่อำวิ่าผู้ิวิดินเป็นระดับั 0.00 ม.

 2.  เปิดปากห่ลุม ด�วิยจัอำบัห่ร่อำเสียมนำา  

จันกระทั�งถึงผิู้วิดินจัริง โดยเฉพาะถ�าดินผิู้วิห่น�าแข็์ง 

ห่ร่อำมีเศษผู้ง เศษอำิฐ์อำย้่มาก

 3. ใช�สว่ิานม่อำ โดยใช�คนอำย่างน�อำย 2 คน  

ชว่ิยกนักดแล�วิห่มนุ ถ�าเปน็สวิา่นแบับั Iwan ชว่ิงห่นึ�งจัะ

ลงไปได�ประมาณ์ 20 ซึ่ม. ดนิก็จัะเต็มใบัสว่ิาน นำาขึ์�นมา

ล�างดินอำอำก โดยกอำงรวิมกันไวิ�ที�ห่นึ�ง จัะใช�ประโยชน์

ในการด้ควิามลึกข์อำงชั�นดินได�ภายห่ลัง

 4. ใช�สวิ่านเจัาะลงไปในลักษณ์ะเดียวิกัน  

โดยใช�เศษดินนำาไปกอำงต่อำกันเป็นแถวิจัะทำาให่�เห่็น

ควิามแตกต่างข์อำงชั�นดินได�ชดั บัันทกึควิามลึกที�ชั�นดิน

เปลี�ยนไป สี และการจัำาแนกดินในชั�นต่างๆ ให่�ชัดเจัน

ลงในแบับับัันทึก (Boring Log)
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 5.  เม่�อำถึงระดับัควิามลึกที�ต�อำงการเก็บั 

ตัวิอำย่างดิน (เพ่�อำการศึกษาข์อำแนะนำาให่�เก็บัตัวิอำย่าง

ทุกๆ ควิามลึก 1.50 ม.) นำากระบัอำกเปล่อำกบัางติดข์�อำ

ต่อำเก็บัดิน และก�านเจัาะห่ย่อำนลงก�นห่ลุม แล�วิค่อำยๆ  

กดด�วิยแรงคน (ถ�าดินแข์็งให่�ใช�คานงัดช่วิย) จัน

กระบัอำกจัมลึกลงไปประมาณ์ 50–60 ซึ่ม. ดินจัะเข์�าไป

ในกระบัอำกเพยีงพอำแล�วิห่มนุก�านเจัาะเวิยีนข์วิา 3 รอำบั

เป็นการเฉ่อำนตัวิอำย่างดินที�ปลายกระบัอำกให่�ข์าด แล�วิ

จัึงดึงกระบัอำกข์ึ�น

 6. นำากระบัอำกเก็บัดินมาล�างทำาควิามสะอำาด

ภายนอำก แล�วิอุำดด�วิยพาราฟิันกันควิามช่�นระเห่ย 

อำอำกไป ปิดฉลาก ระบัุตำาแห่น่งห่ลุมเจัาะ ควิามลึก  

วิันที� และข์�อำม้ลอำ่�นที�จัำาเป็น แล�วิวิางไวิ�ในที�ปลอำดภัย 

เพ่�อำรวิบัรวิมส่งไปห่�อำงทดลอำง

 7 .  บัางครั� งอำาจัต�อำงทำาคำาอำ ธิิบัายห่น� า 

ตัดดิน (soil profile description) ในแต่ละชั�นดินด�วิย  

โดยการขุ์ดดินเป็นห่ลุมข์นาด กวิ�าง x ยาวิ x ลกึ ประมาณ์  

1 x 1 x 1.5-2 เมตร เพ่�อำจัำาแนกลักษณ์ะข์อำงดินที�พบั 

ครั�งแรกอำย่างละเอำียด

การเก็บตัวอย่างดิน เพ่ิ�อหาความอุดมสื่มบ้รณ์

ของดิน
 สำาห่รับัการเก็บัตัวิอำย่างดิน เพ่�อำห่าควิาม 

อำดุมสมบ้ัรณ์ข์์อำงดนิจัากแปลงเกษตรกร กจ็ัะมขี์ั�นตอำน

ต่างๆ ดังนี�

 1. สุ่มเก็บัตัวิอำย่างดินภายในแปลง 15-20  

จัุด ให่�ทั�วิแปลงข์นาดข์อำงพ่�นที�ไม่ควิรเกิน 25 ไร่  

โดยใช�อำุปกรณ์์การเก็บัตัวิอำย่างดิน ดังนี�

     - จัอำบั

     - soil tube

     - สวิ่านเจัาะดิน     

     - เสียม

     - พลั�วิ

     - ผู้�าใบั

     - ถุงพลาสติก

 2. เก็บัตัวิอำย่างดินแต่ละจัุด ใช�พลั�วิห่ร่อำจัอำบั

ข์ดุดินเปน็รป้ตัวิ V ให่�มคีวิามลึกประมาณ์ 15 เซึ่นติเมตร  

จัากนั�นใช�เสียมห่ร่อำพลั�วิ แซึ่ะดินด�านห่นึ�งข์อำงห่ลุม  

ให่�ได�ดินเป็นแผู้่นห่นา 2-3 เซึ่นติเมตร
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สื่รุปิ
 บัทควิามนี� เป็นการบัรรยายให่�ทราบัถึง 

ทรัพยากรดินที�ใช�ในการเกษตรข์อำงประเทศไทย  

รวิมถึงวิิธีิการในการสำารวิจัดิน ตลอำดจันวัิสดุอำุปกรณ์์

ที�ใช�ในการสำารวิจัดิน เพ่�อำเป็นควิามร้�ให่�แก่ผู้้�ที�สนใจั

ห่ร่อำผู้้�ที�จัะทำาการศึกษาในด�านนี� ได�นำาไปประยุกต์ใช�

ในการประเมินควิามเห่มาะสมในการปล้กพ่ช ห่ร่อำทำา 

การเกษตรต่างๆ ได�อำย่างมีห่ลักการ และสามารถนำาไป

แปลผู้ล เพ่�อำวิางแผู้นในการปล้กพ่ชต่อำไป

 3. เทดินลงบันผู้�าพลาสติก คลุกเคล�าดินให่� 

เข์�ากัน กอำงดินเป็นร้ปฝาชี แบั่งดินอำอำกเป็น 4 ส่วิน  

เก็บัดินไวิ�เพียงส่วินเดียวิ

 4. นำาดินไปตากในที�ร่มประมาณ์ 1 เด่อำน  

บัดให่�ละเอำียด เก็บัใส่ถุง แล�วิเข์ียนห่มายเลข์กำากับั  

เพ่�อำเตรียมนำาไปวิิเคราะห่์ในห่�อำงปฏิิิบััติการต่อำไป
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แนวทางการัใช้ป้๋� ยยางพารัา
ในภาวะป๋� ยเคมีแีพง
ณัฐวุฒิิ สื่ารกุล และ เกษตร แนบสื่นิทุ
ศ้นย์วิิจััยยางห่นอำงคาย 290 ม.8 ต.พระบัาทนาสิงห่์ อำ.รัตนวิาปี

จั.ห่นอำงคาย 43120

 การทำาสวินยางพาราให่�ประสบัผู้ลสำาเร็จันั�น การใช�ปุ�ยมีควิามสำาคัญเป็นอำย่างมากเพราะยางพารา

จัำาเป็นต�อำงใช�ธิาตุอำาห่ารในการบัำารุงรักษา เจัริญเติบัโต และให่�ผู้ลผู้ลิตนำ�ายาง อำย่างไรก็ตามในปัจัจัุบัันนี�  

สภาวิะเศรษฐ์กิจัถดถอำยและเกิดสงครามข์อำงประเทศที�ผู้ลิตปุ�ยเคมี ค่อำ รัสเซึ่ียและย้เครน ทำาให่�ราคาแม่ปุ�ยที�ใช�ใน

ประเทศไทยซึ่ึ�งเปน็สนิค�านำาเข์�าทั�งห่มด ทยอำยปรบััราคาข์ึ�นทลีะตัวิ เริ�มแรก ค่อำ ปุ�ยฟัอำสฟัอำรสัจัากแห่ลง่ข์อำงจันี อำสิราเอำล  

และรัสเซึ่ีย รวิมถึงตัวิอำ่�นๆ ตามมา ซึ่ึ�งทุกตัวิปรับัข์ึ�นเกินร�อำยละ 90 ส่งผู้ลให่�ปุ�ยสำาเร็จัปรับัราคาข์ึ�นตามเกินร�อำยละ 100  

เช่นกัน โดยปุ�ยย้เรียส้ตร 46-0-0 จัากเดิมกระสอำบัละ 500-600 บัาท ข์ณ์ะนี�ราคามากกวิ่า 1,300 บัาท และกำาลังจัะมาก

ถึง 1,400 บัาท ส่วินปุ�ยไดแอำมโมเนียมฟัอำสเฟัตส้ตร 18-46-0 ตัวิ เดิมกระสอำบัละ 700 บัาท ปรับัข์ึ�นเป็น 1,300-1,500 

บัาท และจัะข์ึ�นอำีกเร่�อำยๆ เช่�อำวิ่าอำาจัจัะถึง 2,000 บัาท (ณ์ เด่อำน มี.ค. 2565) และราคาให่ม่ปุ�ยทุกตัวิจัะปรับัข์ึ�นอำีกอำย่าง

น�อำยกระสอำบัละ 100 บัาท ทำาให่�ปัจัจัุบัันเกษตรกรมีปัญห่าในการใช�ปุ�ยบัำารุงสวินยาง ไม่วิ่าจัะการใช�ปุ�ยตามคำาแนะนำา 

ส้ตรสำาเร็จั ห่ร่อำการใช�ปุ�ยเคมีผู้สมใช�เอำงตามคำาแนะนำาวิิชาการข์อำงการยางแห่่งประเทศไทย

ความร้�ทุั�วไปิของการใช�ปิุ�ยเคมี
 ปิุ�ยเคมี ค่อำ สารประกอำบัอำนินทรีย์ที�ให่�ธิาตุอำาห่ารพ่ชโดยสารประกอำบัที�ผู้่านกระบัวินการผู้ลิตทางเคมี  

เม่�อำใส่ลงไปในดินที�มีควิามช่�นที�เห่มาะสมปุ�ยเคมีจัะละลายให่�พ่ชด้ดไปใช�ประโยชน์ได�อำย่างรวิดเร็วิ แบั่งอำอำกเป็น  

3 ประเภทตามพระราชบััญญัติปุ�ย ดังนี�

 (1) ปิุ�ยเชิงเดี�ยวหร่อแม่ปิุ�ย ห่มายควิามวิ่า ปุ�ยเคมีที�มีธิาตุอำาห่ารห่ลักธิาตุเดียวิ ได�แก่ ปุ�ยไนโตรเจัน (N)  

ปุ�ยฟัอำสฟัอำรัส (P) ห่ร่อำปุ�ยโพแทสเซึ่ียม (K) เป็นอำงค์ประกอำบัอำย้่ด�วิยห่นึ�งห่ร่อำสอำงธิาตุ แล�วิแต่ชนิดข์อำงสารประกอำบั 

ที�เป็นแม่ปุ�ยนั�นๆ และมีปริมาณ์ข์อำงธิาตุอำาห่ารปุ�ยคงที� เช่น ปุ�ยย้เรีย มีปริมาณ์ไนโตรเจันร�อำยละ 46 ปุ�ยแอำมโมเนียม

ซึ่ลัเฟัต มปีริมาณ์ไนโตรเจันร�อำยละ 21 ปุ�ยไดแอำมเนียมฟัอำสเฟัต มปีริมาณ์ไนโตรเจันร�อำยละ 18 และมีปริมาณ์ฟัอำสฟัอำรัส

ที�เป็นประโยชน์ (P
2
O

5
) ร�อำยละ 46 ปุ�ยโพแทสเซึ่ียมคลอำไรด์ มีปริมาณ์โพแทสเซึ่ียมที�ละลายนำ�าได� (K

2
O) ร�อำยละ 60  

ส่วินปุ�ยโพแทสเซีึ่ยมไนเตรต มีปริมาณ์ไนโตรเจันร�อำยละ 13 และมีปริมาณ์โพแทสเซีึ่ยมที�ละลายนำ�าได�ร�อำยละ 46  

อำย้่ร่วิมกันสอำงธิาตุ 

 (2) ปิุ�ยเชิงปิระกอบ ห่มายควิามว่ิา ปุ�ยเคมีที�ทำาข์ึ�นด�วิยกรรมวิิธีิทางเคมีและมีธิาตุอำาห่ารห่ลักอำย่างน�อำยสอำง

ธิาตุข์ึ�นไป

 (3) ปิุ�ยเชิงผู้สื่ม ห่มายควิามวิ่า ปุ�ยเคมีที�ได�จัากการผู้สมปุ�ยเคมีชนิดห่ร่อำประเภทต่างๆ เข์�าด�วิยกัน เพ่�อำให่�ได�

ธิาตุอำาห่ารตามต�อำงการ
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 เม่�อำเราใส่ปุ�ยเคมีลงไปในดิน ธิาตุอำาห่ารห่ลักข์อำงพ่ช ค่อำ ไนโตรเจันและโพแทสเซึ่ียม ก็จัะมีโอำกาส 

ส้ญเสียไปมากกว่ิาร�อำยละ 50 ส่วินฟัอำสฟัอำรัสนั�นพ่ชจัะสามารถด้ดไปใช�ประโยชน์ได�ไม่เกินร�อำยละ 10 ข์อำงปริมาณ์

ที�ใส่ลงไปในดิน ฟัอำสฟัอำรัสที�เห่ล่อำทั�งห่มดก็จัะทำาปฏิิิกิริยากับัดินกลายเป็นสารประกอำบัที�ละลายนำ�ายาก พ่ชด้ดไป

ใช�ไม่ได� ดังนั�นควิามต�อำงการใส่ปุ�ยลงไปในดิน ก็เพ่�อำให่�พ่ชสามารถด้ดธิาตุอำาห่ารไปใช�ให่�ได�มากที�สุดและส้ญเสีย 

ธิาตอุำาห่ารน�อำยที�สดุ จังึมคีวิามสำาคัญเป็นอำย่างยิ�งในการใช�ปุ�ยให่�ถก้วิธีิิ เพราะถึงแม�วิา่เราใช�ปุ�ยชนิดเดยีวิกนัสต้รเดียวิกนั  

ใสล่งไปในพ่�นที�เดยีวิกนั แตเ่ราใสต่า่งวิธิิกีนั พช่จัะใช�ประโยชนจ์ัากปุ�ยได�ไมเ่ทา่กนั อำาท ิในพ่�นที�ลาดชนัการใสปุ่�ยแบับั 

ข์ุดกลบัฝัง ยางพาราย่อำมได�ธิาตุอำาห่ารพ่ชมากกวิ่าใส่แบับัห่วิ่านห่ร่อำที�ใส่โรยแบับัเป็นแถวิใกล�ต�นพ่ช ฉะนั�น การใช� 

ปุ�ยเคมีให่�มีประสิทธิิภาพส้งจัึงควิรมีห่ลักเกณ์ฑ์์ ดังนี�

 1. การเล่อกชนิดของปิุ�ยทุี�ใช�ให�ถ้กต�อง (ถ้กชนิด)

     ห่มายถึง ถ้กต�อำงตามร้ปข์อำงธิาตุอำาห่ารในปุ�ยเคมี ส้ตรปุ�ยเคมี และเรโชข์อำงปุ�ยเคมี (fertilizer ratio)

      1.1 ร้ปิของธิาตุอาหารในปิุ�ยเคมี ธิาตุอำาห่ารในดินมี 2 ร้ป (forms) ค่อำ ร้ปที�เป็นประโยชน์ต่อำพ่ช (available 

form) และร้ปที�ไม่เป็นประโยชน์ต่อำพ่ช (unavailable form)

    1.2 ส้ื่ตรปิุ�ยเคมี  ห่มายถึง ตัวิเลข์ที�เขี์ยนบัอำกปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารที�มีอำย้่ในปุ�ยเคมี โดยบัอำกเป็นค่าข์อำง 

ร�อำยละโดยนำ�าห่นักข์อำงปริมาณ์ไนโตรเจันทั�งห่มด ปริมาณ์ฟัอำสฟัอำรัสที�เป็นประโยชน์ และปริมาณ์โพแทสเซึ่ียมที� 

ละลายนำ�าได� ส้ตรปุ�ยจัะเขี์ยนไวิ�ที�ภาชนะบัรรจัปุุ�ยเห่น็ได�อำยา่งชดัเจัน เช่น ปุ�ยยางพารากอ่ำนเปดิกรดีตามคำาแนะนำาวิชิาการ

สำาห่รับัเกษตรกรข์อำงการยางแห่่งประเทศไทยในพ่�นที�ปล้กยางเดิม (ภาคใต� 14 จัังห่วิัด และภาคตะวิันอำอำก 3 จัังห่วิัด  

ค่อำ ระยอำง จัันทบัุรี และตราด) ค่อำส้ตร 20-8-20 โดยเป็นที�ทราบักันเป็นสากลวิ่า เลข์ตัวิแรก ค่อำ ไนโตรเจัน ตัวิกลาง  

ค่อำ ฟัอำสฟัอำรัส และตัวิสุดท�าย ค่อำ โพแทสเซึ่ียม โดยจัะไม่มีการสลับัที�กัน จัึงไม่จัำาเป็นต�อำงเข์ียนตัวิห่นังส่อำกำากับัไวิ� 

โดยตัวิเลข์ชุดแรกจัะบัอำกปริมาณ์ไนโตรเจันวิ่ามีอำย้่โดยนำ�าห่นัก 20 กิโลกรัม ตัวิเลข์ชุดที�สอำงบัอำกปริมาณ์ฟัอำสฟัอำรัส

ที�เป็นประโยชน์โดยนำ�าห่นัก 8 กิโลกรัม และตัวิเลข์ชุดที�สามจัะบัอำกปริมาณ์โพแทสเซีึ่ยมที�ละลายนำ�าได�โดยนำ�าห่นัก  

20 กิโลกรัม รวิมเป็นธิาตุอำาห่ารทั�งห่มด 48 กิโลกรัม เม่�อำปุ�ยมีนำ�าห่นัก 100 กิโลกรัม 

       1.3 เรโชปิุ�ยเคมี  ห่มายถึง สัดส่วินอำย่างตำ�าที� เป็นเลข์ลงตัวิระห่วิ่างปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารพ่ช  

คอ่ำ ไนโตรเจันทั�งห่มด ฟัอำสฟัอำรสัที�เปน็ประโยชน ์และโพแทสเซึ่ยีมที�ละลายนำ�าได� เชน่ ปุ�ยส้ตร 15-15-15 และปุ�ยส้ตร  

16-16-16 แสดงค่าเรโชระห่วิ่าง N : P
2
O

5
 : K

2
O เท่ากับั 1 : 1 : 1 ซึ่ึ�งเป็นเรโชที�เห่ม่อำนกัน ห่ร่อำกรณ์ีส้ตรปุ�ยก่อำน 

เปดิกรดีตามคำาแนะนำาวิชิาการข์อำงการยางแห่ง่ประเทศไทยในพ่�นที�ปลก้ยางให่ม ่คอ่ำ ปุ�ยส้ตร 20-10-12 โดยปุ�ยส้ตรนี�จัะ

มีเรโชปุ�ยเท่ากับั 10 : 5 : 6 ได�จัากการห่ารตลอำดด�วิย 2 ห่ร่อำส้ตร 20-8-20 ปุ�ยส้ตรนี�จัะมีเรโชปุ�ยเท่ากับั 5 : 2 : 5 นั�นค่อำ  

ปุ�ยส้ตรตา่งๆ ที�มเีรโชเดยีวิกนั จัะแตกตา่งกนัที�ปรมิาณ์ธิาตอุำาห่ารรวิมที�มอีำย้ใ่นปุ�ย เชน่ สต้ร 15-15-15 มธีิาตุอำาห่ารรวิม  

N P K ห่นัก 45 กิโลกรัม ในปุ�ยห่นัก 100 กิโลกรัม ส่วินปุ�ย 16-16-16 มีธิาตุอำาห่ารรวิมห่นัก 48 กิโลกรัม ในปุ�ยห่นัก  

100 กิโลกรัม ซึ่ึ�งมากกวิ่าปุ�ยส้ตรแรกเท่าตัวิ ปุ�ยที�มีเรโชเดียวิกัน แสดงวิ่าเป็นปุ�ยชนิดเดียวิกัน สามารถใช�แทนกันได�  

ถ�าใช�ปุ�ย 15-15-15 อำย้่โดยใช�อัำตรา 40 กิโลกรัม/ไร่ สามารถเปลี�ยนมาใช�ปุ�ย 16-16-16 แทนได� แต่เน่�อำงจัากปุ�ยนี�มี 

ธิาตอุำาห่ารรวิมมากกว่ิา กจ็ัะต�อำงลดอัำตราที�ใช�ให่�น�อำยลง คอ่ำ ใช�เพียง 37.5 กโิลกรัม/ไร่ เท่านั�น กจ็ัะได�ธิาตอุำาห่ารที�เท่ากัน

 สำาห่รับัส้ตรปุ�ยในยางพาราก่อำนเปิดกรีดตามคำาแนะนำาเกษตรกรข์อำงการยางแห่่งประเทศไทยในพ่�นที�

ปล้กยางเดิม ค่อำ ส้ตร 20-8-20 และในพ่�นที�ปล้กยางให่ม่ ค่อำ ส้ตร 20-8-12 (ดินร่วินทราย) และใช�ส้ตร 20-8-12  

(ดินร่วินเห่นียวิ) พบัว่ิา มีเรโชข์อำงไนโตรเจันส้งเม่�อำเปรียบัเทียบักับัฟัอำสฟัอำรัสและโพแทสเซีึ่ยม เพราะในช่วิงเริ�ม

ปลก้ถึงก่อำนเปิดกรีดยางพาราจัะใช�ไนโตรเจันจัำานวินมากสำาห่รับัเร่งการเจัริญเติบัโตทางด�านลำาต�น และใช�ฟัอำสฟัอำรัส
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เร่งใบัและรากเพ่�อำการสังเคราะห่์แสงและด้ดซึ่ับันำ�าและธิาตุอำาห่ารจัากดิน และใช�โพแทสเซึ่ียมในการบัำารุงรักษา 

ต�นยาง แต่ในพ่�นที�ปล้กยางเดิมนั�นระดับัการใช�ประโยชน์ในดินข์อำงโพแทสเซึ่ียมตำ�ากวิ่าในเข์ตปล้กยางให่ม่ เรโช 

ข์อำงโพแทสเซึ่ียม จัึงเท่ากับัเรโชข์อำงไนโตรเจัน 

 ส่วินส้ตรปุ�ยในยางพาราห่ลังเปิดกรีดตามคำาแนะนำาเกษตรกรข์อำงการยางแห่่งประเทศไทยในทุกพ่�นที� 

ปล้กยาง ค่อำ ส้ตร 30-5-18 (ปุ�ยผู้สม) และห่ร่อำส้ตรใกล�เคียง 29-5-18 (ปุ�ยสำาเร็จั) พบัว่ิา มีเรโชข์อำงไนโตรเจัน  

ส้งเม่�อำเปรียบัเทียบักับัฟัอำสฟัอำรัสและโพแทสเซึ่ียม เพราะในช่วิงกรีดยางพารามีควิามจัำาเป็นต�อำงใช�ไนโตรเจันจัำานวิน

มากข์ึ�นสำาห่รับัการเจัริญเติบัโตข์อำงลำาต�น ส่วินฟัอำสฟัอำรัสใช�ลดลงเล็กน�อำย และใช�โพแทสเซีึ่ยมเพิ�มขึ์�นเพราะจัำาเป็น

ต�อำงใช�ในการเพิ�มคุณ์ภาพผู้ลผู้ลิต ค่อำ นำ�ายาง รวิมถึงใช�ในการบัำารุงรักษาต�นยางและซึ่่อำมแซึ่มต�นยางจัากการกรีดด�วิย

 2. การเล่อกใช�ปิุ�ยในปิริมาณทุี�เหมาะสื่ม (ถ้กปิริมาณ)

    ปริมาณ์ปุ�ยที�พอำเห่มาะ ห่มายถึง จัำานวินห่ร่อำอำัตราปุ�ยที�ใช�ต่อำไร่ห่ร่อำต่อำต�นที�พ่ชจัะได�รับั ควิามพอำเห่มาะ

นี�มีอำย้่ 2 ลักษณ์ะ ค่อำ (1) พอำเห่มาะในแง่ข์อำงปริมาณ์ที�พ่ชควิรจัะได�รับั เพ่�อำให่�ได�ผู้ลิตผู้ลส้งสุด ถ�าน�อำยกว่ิานั�น  

ก็จัะทำาให่�พ่ชไม่เจัริญเติบัโต และไม่ให่�ผู้ลิตผู้ลส้งเท่าที�ควิร ห่ร่อำถ�าให่�มากเกินกว่ิานั�นก็อำาจัเป็นพิษแก่พ่ชห่ร่อำจัะ

ไม่ทำาให่�พ่ชเติบัโตและไม่ให่�ผู้ลิตผู้ลเพิ�มขึ์�น แต่ทำาให่�เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ และ (2) พอำเห่มาะในแง่ข์อำงห่ลัก

เศรษฐ์กิจั ค่อำ ปริมาณ์ข์อำงปุ�ยที�ใช�จัะต�อำงพิจัารณ์าเกี�ยวิกับัราคาข์อำงปุ�ย และราคาข์อำงผู้ลิตผู้ลที�จัะข์ายได�เสียก่อำน  

การใช�ปุ�ยที�พอำเห่มาะในแง่นี�เป็นการใส่ปุ�ยจัำานวินห่นึ�ง (ต่อำไร่ห่ร่อำต่อำต�น) ซึึ่�งจัะมีผู้ลทำาให่�ผู้ลิตผู้ลส้งขึ์�นที� 

ระดับัห่นึ�ง (ไม่จัำาเป็นต�อำงเป็นผู้ลิตผู้ลส้งสุด) ทำาให่�ได�กำาไรต่อำเงินที�ลงทุนซึ่่�อำปุ�ยมาใช�มากที�สุด การพิจัารณ์า 

ควิามพอำเห่มาะพอำดีข์อำงจัำานวินปุ�ยห่ร่อำอัำตราปุ�ยที�จัะใช� จัะต�อำงอำาศัยห่ลักเกณ์ฑ์์และวิิธีิการต่างๆ ห่ลายประการมา

ประกอำบัการพจิัารณ์า เชน่ ชนดิข์อำงพช่ ระดบััควิามช่�น ควิามอำดุมสมบ้ัรณ์ข์์อำงดนิ วิธิิกีารปลก้ การด้แลบัำารงุรกัษาข์อำง

เกษตรกร ตลอำดจันราคาข์อำงปุ�ยและข์อำงพ่ชที�ปล้กประกอำบัด�วิย เป็นต�น

 3. ใสื่่ปิุ�ยขณะทุี�พิ่ชต�องการ (ถ้กเวลา)

      พ่ชที�ปล้กในดินที�ไม่อำุดมสมบั้รณ์์ด�วิยธิาตุอำาห่าร มักจัะแคระแกร็นและให่�ผู้ลผู้ลิตตำ�า การใส่ปุ�ยจัะช่วิย 

ยกระดับัธิาตุอำาห่ารที�ข์าดแคลน ให่�มีปริมาณ์เพียงพอำกับัควิามต�อำงการข์อำงพ่ช อำย่างไรก็ตามปุ�ยที�ใส่ลงไปในดิน

เดียวิกันกับัพ่ชชนิดเดียวิกัน อำาจัจัะให่�ผู้ลผู้ลิตที�แตกต่างกันมาก ทั�งนี�ข์ึ�นอำย้่กับัจัังห่วิะเวิลาข์อำงการให่�ปุ�ยแก่พ่ชตรงกับั 

ระยะเวิลาที�พ่ชมีควิามต�อำงการธิาตุอำาห่ารนั�นในปริมาณ์ที�มากห่ร่อำไม่ นอำกจัากนี�พ่ชแต่ละชนิดก็ยังมีควิามต�อำงการ

ปริมาณ์ธิาตุอำาห่ารที�แตกต่างกัน

 4. ใสื่่ปิุ�ยให�ตรงจัุดทุี�พิ่ชสื่ามารถด้ดไปิใช�ปิระโยชน์ได�ง่ายและเร็วทุี�สืุ่ด (ถ้กทุี�)

       นอำกจัากจัังห่วิะการใส่แล�วิ วิิธิีการใส่เพ่�อำให่�พ่ชนำาไปใช�ได�อำย่างมีประสิทธิิภาพนั�น ก็มีควิามสำาคัญเป็น 

อำย่างมาก เน่�อำงจัากทันทีที�ปุ�ยลงไปอำย้่ในดิน ปฏิิิกิริยาการเปลี�ยนแปลงและการเคล่�อำนย�ายข์อำงปุ�ยจัะเกิดขึ์�นทันที 

ไนโตรเจันในปุ�ยจัะเคล่�อำนที�ได�รวิดเร็วิมาก เพราะละลายนำ�าได�ง่าย ไนโตรเจันในรป้ไนเตรต จัะถก้นำ�าพัดพาอำอำกไปจัากชั�น

ข์อำงดินได�อำย่างรวิดเร็วิ ถ�ารากพช่ดึงด้ดเอำาไวิ�ไม่ทนัก็จัะส้ญเสียไปห่มด และไม่เกิดประโยชน์ตอ่ำพช่แต่อำย่างใด ปกติแล�วิ 

ปุ�ยไนโตรเจันในดินจัะส้ญเสียไป โดยการชะล�างประมาณ์ครึ�งห่นึ�งข์อำงจัำานวินที�ใส่ลงไป ไนโตรเจันในร้ปข์อำง

แอำมโมเนียม (NH
4

+) ถึงแม�จัะด้ดยึดอำย้่ที�ผู้ิวิข์อำงอำนุภาคดินเห่นียวิได� และถ้กชะล�างได�ยากก็จัริง แต่เม่�อำดินมีการถ่ายเท

อำากาศดี จัะถ้กแปรร้ปโดยจุัลินทรีย์ในดินให่�กลายเป็นไนเตรต (NO
3

-) ได�ง่ายและเร็วิมาก ฟัอำสฟัอำรัสในปุ�ยถึงแม�จัะ

ละลายนำ�าได�ง่าย แต่เม่�อำอำย่้ในดินจัะทำาปฏิิิกิริยาอำย่างรวิดเร็วิกับัธิาตุต่างๆ ในดิน กลายเป็นสารประกอำบัที�ละลายนำ�า 

ได�ยาก ควิามเป็นประโยชน์ต่อำพ่ชลดลงและไม่เคล่�อำนย�ายไปไห่น ดังนั�นเม่�อำใส่ปุ�ยฟัอำสเฟัตตรงจัุดไห่น ฟัอำสเฟัตที�
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ละลายนำ�าได�ง่ายก็มักจัะอำย่้ตรงจัุดนั�น ถ�าจัะเคล่�อำนย�ายจัากจัุดเดิมก็เป็นระยะใกล�ๆ ในรัศมี 1-5 ซึ่ม. เท่านั�น ดังนั�น 

การใส่ปุ�ยฟัอำสเฟัตให่�กับัพ่ช จัึงต�อำงใส่ให่�อำย้่ใกล�กับัรากมากที�สุด เพ่�อำที�รากจัะได�ไม่เป็นอำันตรายจัากปุ�ยนั�น การใส่ 

บันผิู้วิดินจัะเป็นประโยชน์ตอ่ำพช่น�อำยกว่ิาการใสใ่ต�ผู้วิิดินในบัริเวิณ์ที�รากจัะแพร่กระจัายไปถึง ซึึ่�งผิู้ดกบััปุ�ยไนโตรเจันที�

ใสบ่ันผู้วิิดินกส็ามารถซึ่มึลงมายงับัริเวิณ์รากที�อำย้ใ่ต�ผิู้วิดินได�ง่าย ดงันั�นการใสปุ่�ยไนโตรเจันใต�ผิู้วิดินจังึไมไ่ด�ดีกวิา่การ

ใสบ่ันผิู้วิดนิ สว่ินการใส่ปุ�ยโพแทสเซีึ่ยมจัะเคล่�อำนย�ายได�งา่ยกวิา่ฟัอำสเฟัตแตจ่ัะช�ากวิา่ไนโตรเจัน ถงึแม�วิา่โพแทสเซึ่ยีม 

ในปุ�ยจัะละลายนำ�าได�ง่ายพอำๆ กับัไนโตรเจันก็จัริง แต่เน่�อำงจัากมีประจุับัวิกซึึ่�งสามารถด้ดยึดอำย่้ที�ผู้ิวิข์อำงอำนุภาค 

ดินเห่นียวิได�จัึงถ้กชะล�างได�ยาก และก็ยังเป็นประโยชน์ต่อำพ่ชได�ง่าย ดังนั�นการใส่ปุ�ยโพแทสเซึ่ียม จัึงสามารถใส่ 

บันผู้ิวิดินห่ร่อำใต�ผู้ิวิดินก็ได� แต่การเคล่�อำนย�ายจัะช�ากวิ่าไนโตรเจัน รวิมถึงการส้ญเสียจัากการชะล�างก็จัะน�อำยกวิ่าด�วิย

แนวทุางการใสื่่ปิุ�ยยางพิาราในภาวะปิุ�ยเคมีแพิง
 แนวิทางที�เห่มาะสมในการใช�ปุ�ยยางพาราในภาวิะปุ�ยแพง ค่อำ การผู้สมปุ�ยใช�เอำง เป็นการนำาเอำาแม่ปุ�ย 

ชนิดต่างๆ มาผู้สมกันเพ่�อำให่�ได�ส้ตรตามพ่ชที�ต�อำงการ ซึึ่�งการผู้สมปุ�ยใช�เอำงตามคำาแนะนำาการใช�ปุ�ยยางพาราข์อำง

สถาบัันวิิจััยยาง การยางแห่่งประเทศไทย กระทรวิงเกษตรและสห่กรณ์์ มีดังนี�

  1. ส้ื่ตรปิุ�ยยางพิารากอ่นเปิดิกรดีในเขตปิลก้ยางเดิม ได�แก ่ส้ตร 20-8-20 ห่ากเราต�อำงการปุ�ยสต้รนี� 100 กโิลกรมั  

ปกติเราจัะใช�แม่ปุ�ย 3 ชนิด ค่อำ (1) ปุ�ยย้เรีย (46-0-0) มีปริมาณ์ไนโตรเจันร�อำยละ 46 (2) ปุ�ยไดแอำมโมเนียมฟัอำสเฟัต  

(18-46-0) ห่ร่อำปุ�ย DAP มีปริมาณ์ไนโตรเจันร�อำยละ 18 และปริมาณ์ฟัอำสฟัอำรัสที�เป็นประโยชน์ร�อำยละ 46 และ 

(3) ปุ�ยโพแทสเซึ่ียมคลอำไรด์ (0-0-60) ห่ร่อำปุ�ย KCl มีปริมาณ์โพแทสเซึ่ียมที�ละลายนำ�าได�ร�อำยละ 60 โดยมีวิิธิีคำานวิณ์

การผู้สม ดังนี�

     ต�อำงการ P
2
O

5
 ร�อำยละ 8 ใช�ปุ�ย DAP เท่ากับั 8 / 46 x 100 รวิม 17.4 กก.  

     แต่ในปุ�ย DAP 17.4 กก. มี N เท่ากับั 18 / 100 x 17.4 รวิม 3.1 กก. 

     ต�อำงการ N ร�อำยละ 20 ข์าด N ที�ต�อำงการอำีกเท่ากับั 20 - 3.1 รวิม 16.9 กก. 

     ต�อำงการ 16.9 กก. ใส่ย้เรียเพิ�ม N เท่ากับั 16.9 / 46 x 100 รวิม 36.7 กก. 

     ต�อำงการ K
2
O ร�อำยละ 20 ใช� KCl เท่ากับั 20 / 60 x 100 รวิม 33.3 กก.

     สรุปปุ�ยที�ใช�ผู้สมปุ�ยส้ตร 20-8-20 จัำานวิน 100 กิโลกรัม ค่อำ ใช�ปุ�ยย้เรีย จัำานวิน 36.7 กิโลกรัม ใช�ปุ�ย DAP 

จัำานวิน 17.4 กิโลกรัม และใช�ปุ�ย KCl จัำานวิน 33.3 กิโลกรัม จัะได�ปุ�ยส้ตร 20-8-20 จัำานวิน 87.4 กิโลกรัม ที�เห่ล่อำเป็น

สารตัวิเติม (Fillers) อำีก 12.6 กิโลกรัม จัะครบัจัำานวิน 100 กิโลกรัม

    แต่ห่ากแม่ปุ�ยชนิดใดมีราคาส้งห่ร่อำห่าได�ยากในพ่�นที� เราสามารถใช�ปุ�ยชนิดอำ่�นที�มีธิาตุอำาห่ารเดียวิกันที�

ราคาถ้กกวิ่า ห่าได�ง่ายกวิ่ามาทดแทน เช่น ใช�ปุ�ยแอำมโมเนียมซึ่ัลเฟัต (21-0-0) แทนปุ�ยย้เรียห่ร่อำการใช�ปุ�ยทริปเปิล

ซึุ่ปเปอำร์ฟัอำสเฟัตห่ร่อำ TSP (0-46-0) ห่ร่อำห่ินฟัอำสเฟัต (0-3-0) (แท�จัริงแล�วิมีปริมาณ์ฟัอำสฟัอำรัสทั�งห่มดถึงร�อำยละ 25)  

ทดแทนปุ�ย DAP ห่รอ่ำใช�ปุ�ยโพแทสเซึ่ยีมซึ่ลัเฟัต (0-0-50) ทดแทนปุ�ย KCl เปน็ต�น แตห่่ากเราใช�ปุ�ยแอำมโมเนยีมซัึ่ลเฟัต  

แทนปุ�ยย้เรีย เพ่�อำผู้สมปุ�ยส้ตร 20-8-20 ข์ณ์ะที�ใช�แม่ปุ�ยอำ่�นๆใช�ชนิดเดิมทั�ง 2 ชนิด (DAP และ KCl) จัะมีตัวิอำย่างการ

คำานวิณ์ ดังนี�
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     ต�อำงการ P
2
O

5
 ร�อำยละ 8 ใช�ปุ�ย DAP เท่ากับั 8 / 46 x 100 รวิม 17.4 กก. 

     แต่ในปุ�ย DAP 17.4 กก. มี N เท่ากับั 18 / 100 x 17.4 รวิม 3.1 กก. 

     ต�อำงการ N ร�อำยละ 20 ข์าด N ที�ต�อำงการอำีกเท่ากับั 20 - 3.1 รวิม 16.9 กก. 

     ต�อำงการ 16.9 กก. ใส่ย้เรียเพิ�ม N เท่ากับั 16.9 / 21 x 100 รวิม 80.5 กก. 

     ต�อำงการ K
2
O ร�อำยละ 20 ใช� KCl เท่ากับั 20 / 60 x 100 รวิม 33.3 กก.     

     สรุปปุ�ยที�ใช�ผู้สมปุ�ยส้ตร 20-8-20 ค่อำ ใช�ปุ�ยแอำมโมเนียมซึ่ัลเฟัต จัำานวิน 80.5 กิโลกรัม ใช�ปุ�ย DAP จัำานวิน 

17.4 กิโลกรัม และใช�ปุ�ย KCl จัำานวิน 33.3 กิโลกรัม จัะได�ปุ�ย จัำานวิน 131.2 กิโลกรัม

 2. สื่้ตรปิุ�ยยางพิาราก่อนเปิิดกรีดในเขตปิล้กยางใหม่ในดินร่วนเหนียว ค่อำ ส้ตร 20-10-12 ห่ากเราต�อำงการปุ�ย

ส้ตรนี� 100 กิโลกรัม เม่�อำเราใช�แม่ปุ�ย 3 ชนิดตามข์�อำ 1 มีวิิธิีคำานวิณ์การผู้สม ดังนี�

     ต�อำงการ P
2
O

5
 ร�อำยละ 10 ใช�ปุ�ย DAP เท่ากับั 10 / 46 x 100 รวิม 21.7 กก. 

     แต่ในปุ�ย DAP 21.7 กก. มี N เท่ากับั 18 / 100 x 2.17 รวิม 3.9 กก. 

     ต�อำงการ N ร�อำยละ 20 ข์าด N ที�ต�อำงการอำีกเท่ากับั 20 - 3.9 รวิม 16.1 กก. 

     ต�อำงการ 16.1 กก. ใส่ย้เรียเพิ�ม N เท่ากับั 16.1 / 46 x 100 รวิม 35 กก. 

     ต�อำงการ K
2
O ร�อำยละ 20 ใช� KCl เท่ากับั 20 / 60 x 100 รวิม 33.3 กก.

     สรุปปุ�ยที�ใช�ผู้สมปุ�ยส้ตร 20-10-12 จัำานวิน 100 กิโลกรัม ค่อำ ใช�ปุ�ยย้เรีย จัำานวิน 35 กิโลกรัม ใช�ปุ�ย DAP 

จัำานวิน 21.7 กิโลกรัม และปุ�ย KCl จัำานวิน 20 กิโลกรัม จัะได�ปุ�ยส้ตร 20-8-12 จัำานวิน 76.7 กิโลกรัม ที�เห่ล่อำเป็น 

สารตัวิเติม อำีก 23.3 กิโลกรัมจัะครบัจัำานวิน 100 กิโลกรัม

    แต่ห่ากเราใช�ปุ�ย TSP มาทดแทนปุ�ย DAP ข์ณ์ะที�แม่ปุ�ยอ่ำ�นใช�ชนิดเดิมทั�ง 2 ชนิด (ย้เรียและ KCl)  

จัะมีตัวิอำย่างการคำานวิณ์ ดังนี�

     ต�อำงการ P
2
O

5
 ร�อำยละ 10 ใช�ปุ�ย TSP เท่ากับั 10 / 46 x 100 รวิม 21.7 กก. 

     ต�อำงการ N ร�อำยละ 20 กก. ใส่ย้เรียเพิ�มเท่ากับั 20 / 46 x 100 รวิม 43.5 กก. 

     ต�อำงการ K
2
O ร�อำยละ 12 ใช� KCl เท่ากับั 12 / 60 x 100 รวิม 20 กก.

     สรุปปุ�ยที�ใช�ผู้สมปุ�ยส้ตร 20-10-12 ค่อำ ใช�ปุ�ยย้เรีย จัำานวิน 43.5 กิโลกรัม ใช�ปุ�ย TSP จัำานวิน 21.7 กิโลกรัม 

และใช�ปุ�ย KCl จัำานวิน 20 กโิลกรมั จัะได�ปุ�ยส้ตร 20-8-12 จัำานวิน 85.2 กโิลกรมั ที�เห่ลอ่ำเปน็สารตวัิเตมิ อำกี 14.8 กโิลกรมั 

จัะครบัจัำานวิน 100 กิโลกรัม

 3. สื่้ตรปิุ�ยยางพิาราก่อนเปิิดกรีดในเขตปิล้กยางใหม่ในดินร่วนทุราย ค่อำ ส้ตร 20-10-17 ห่ากเราต�อำงการปุ�ย

ส้ตรนี� 100 กิโลกรัม เม่�อำเราใช�แม่ปุ�ย 3 ชนิดตามข์�อำ 1 มีวิิธิีคำานวิณ์การผู้สม ดังนี�

     ต�อำงการ P
2
O

5
 ร�อำยละ 10 ใช�ปุ�ย DAP เท่ากับั 10 / 46 x 100 รวิม 21.7 กก. 

     แต่ในปุ�ย DAP 21.7 กก. มี N เท่ากับั 18 / 100 x 2.17 รวิม 3.9 กก. 

     ต�อำงการ N ร�อำยละ 20 ข์าด N ที�ต�อำงการอำีกเท่ากับั 20 - 3.9 รวิม 16.1 กก. 

     ต�อำงการ 16.1 กก. ใส่ย้เรียเพิ�ม N เท่ากับั 16.1 / 46 x 100 รวิม 35 กก. 

     ต�อำงการ K
2
O ร�อำยละ 17 ใช� KCl เท่ากับั 17 / 60 x 100 รวิม 28.3 กก.

      สรุปปุ�ยที�ใช�ผู้สมปุ�ยส้ตร 20-10-17 จัำานวิน 100 กิโลกรัม ค่อำ ปุ�ยย้เรีย จัำานวิน 35 กิโลกรัม ปุ�ย DAP จัำานวิน  

21.7 กิโลกรัม และปุ�ย KCl จัำานวิน 28.3 กิโลกรัม จัะได�ปุ�ยส้ตร 20-8-17 จัำานวิน 85 กิโลกรัม ที�เห่ล่อำเป็นสารตัวิเติม  

อำีก 15 กิโลกรัม จัะครบัจัำานวิน 100 กิโลกรัม
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    แต่ห่ากเราใช�ห่ินฟัอำสเฟัตมาทดแทนปุ�ย DAP ข์ณ์ะที�แม่ปุ�ยอำ่�นๆ ใช�ชนิดเดิมทั�ง 2 ชนิด (ย้เรียและ KCl)  

จัะมีตัวิอำย่างการคำานวิณ์ ดังนี�

     ต�อำงการ P
2
O

5
 ร�อำยละ 10 ใช�ห่ินฟัอำสเฟัต เท่ากับั 10 / 3 x 100 รวิม 333.3 กก. 

     ต�อำงการ N ร�อำยละ 20 กก. ใส่ย้เรียเพิ�มเท่ากับั 20 / 46 x 100 รวิม 43.3 กก. 

     ต�อำงการ K
2
O ร�อำยละ 17 ใช� KCl เท่ากับั 17 / 60 x 100 รวิม 28.3 กก.

    สรุปปุ�ยที�ใช�ผู้สมปุ�ยส้ตร 20-10-17 ค่อำ ใช�ปุ�ยย้เรีย จัำานวิน 43.5 กิโลกรัม ใช�ห่ินฟัอำสเฟัต จัำานวิน 333.3 

กิโลกรัม และใช�ปุ�ย KCl จัำานวิน 20 กิโลกรัม จัะได�ปุ�ยจัำานวิน 396.8 กิโลกรัม

 4. สื่้ตรปิุ�ยยางพิาราหลังเปิิดกรีดในทุุกเขตปิล้กยาง ค่อำส้ตร 30-5-18 เม่�อำเราใช�แม่ปุ�ย 3 ชนิดตามข์�อำ 1 มีวิิธิี

คำานวิณ์การผู้สม ดังนี�

     ต�อำงการ P
2
O

5
 ร�อำยละ 5 ใช�ปุ�ย DAP เท่ากับั 5 / 46 x 100 รวิม 10.9 กก. 

     แต่ในปุ�ย DAP 10.9 กก. มี N เท่ากับั 18 / 100 x 17.4 รวิม 2.0 กก.  

     ต�อำงการ N ร�อำยละ 30 ข์าด N ที�ต�อำงการอำีกเท่ากับั 30 - 2 รวิม 28 กก. 

     ต�อำงการ 28 กก. ใส่ย้เรียเพิ�ม N เท่ากับั 28 / 46 x 100 รวิม 60.9 กก. 

     ต�อำงกา K
2
O ร�อำยละ 18 เท่ากับั 18 / 60 x 100 รวิม 30 กก.

    สรุปปุ�ยที�ใช�ผู้สมส้ตร 30-5-18 จัำานวิน 100 กิโลกรัม ใช�ปุ�ยย้เรีย จัำานวิน 60.9 กิโลกรัม ปุ�ย DAP จัำานวิน 

10.9 กิโลกรัม และปุ�ย KCl จัำานวิน 30 กิโลกรัม จัะได�ปุ�ยรวิม 101.8 กิโลกรัม ส้ตรนี�ไม่ต�อำงใส่สารตัวิเติม

   แต่ห่ากเราใช�โพแทสเซึ่ียมซึ่ัลเฟัต มาทดแทนปุ�ย KCl ข์ณ์ะที�แม่ปุ�ยอำ่�นๆ ใช�ชนิดเดิมทั�ง 2 ชนิด  

(ย้เรีย และ DAP) จัะมีตัวิอำย่างการคำานวิณ์ ดังนี�

     ต�อำงการ P
2
O

5
 ร�อำยละ 5 ใช�ปุ�ย DAP เท่ากับั 5 / 46 x 100 รวิม 10.9 กก. 

     แต่ในปุ�ย DAP 10.9 กก. มี N เท่ากับั 18 / 100 x 17.4 รวิม 2.0 กก. 

     ต�อำงการ N ร�อำยละ 30 ข์าด N ที�ต�อำงการอำีกเท่ากับั 30 - 2 รวิม 28 กก. 

     ต�อำงการ 28 กก. ใส่ย้เรียเพิ�ม N เท่ากับั 28 / 46 x 100 รวิม 60.9 กก. 

     ต�อำงการ K
2
O ร�อำยละ 18 ใช� โพแทสเซึ่ียมซึ่ัลเฟัตเท่ากับั 18 / 50 x 100 รวิม 36 กก.

    สรุปปุ�ยที�ใช�ผู้สมส้ตร 30-5-18 จัำานวิน 100 กิโลกรัม ใช�ปุ�ยย้เรีย จัำานวิน 60.9 กิโลกรัม ปุ�ย DAP จัำานวิน  

10.9 กิโลกรัม และปุ�ยโพแทสเซึ่ียมซึ่ัลเฟัต จัำานวิน 36 กิโลกรัม จัะได�ปุ�ยรวิม 107.8 กิโลกรัม ส้ตรนี�ไม่ต�อำงใส ่

สารตัวิเติมเช่นกัน

สื่รุปิ
 การผู้สมปุ�ยใช�เอำงเป็นแนวิทางที�เห่มาะสมในการใช�ปุ�ยยางพาราในภาวิะปุ�ยแพง ด�วิยการที�เกษตรกร 

ชาวิสวินยางนำาแม่ปุ�ยชนิดต่างๆ มาผู้สมกันเพ่�อำให่�ได�ส้ตรตามที�ต�อำงการ ก่อำนจัะนำาปุ�ยไปใช�ตามควิามเห่มาะสม แม�วิ่า

ในปัจัจัุบัันจัะมีปุ�ยสำาเร็จัร้ปวิางจัำาห่น่ายอำย้่ตามท�อำงตลาด แต่มักจัะมีราคาแพงและข์าดแคลนอำย้่เป็นประจัำา ดังนั�น 

การผู้สมปุ�ยใช�เอำงจึังเป็นสิ�งจัำาเป็นเพ่�อำแก�ไข์ปัญห่านี� และยังทำาให่�ประห่ยัดเงินได�ถึงร�อำยละ 10-30 นอำกจัากนี�ยังเป็น 

การส่งเสริมให่�เกษตรกรใช�เวิลาและแรงงานในครัวิเรอ่ำนให่�เป็นประโยชน์และมปีระสิทธิิภาพมากยิ�งข์ึ�น ไม่เพียงเท่านี�

การผู้สมปุ�ยใช�เอำงอำาจัพฒันาเป็นการใส่ปุ�ยตามค่าวิเิคราะห่ด์นิ การใช�ปุ�ยอำนิทรยีร์ว่ิมกบััปุ�ยเคม ีห่รอ่ำการปลก้พช่คลุมดนิ

ตระก้ลถั�วิในสวินยางเพ่�อำช่วิยเพิ�มธิาตุอำาห่าร ซึ่ึ�งจัะเป็นประโยชน์ส้งสุดต่อำเกษตรกรชาวิสวินยางต่อำไป
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คำาขอบคุณ
 ผู้้�เข์ียนข์อำข์อำบัพระคุณ์ นายพิเชษฐ์ ไชยพานิชย์ ผู้้�อำำานวิยการศ้นย์วิิจััยยางฉะเชิงเทรา สถาบัันวิิจััยยาง  

การยางแห่ง่ประเทศไทย กระทรวิงเกษตรและสห่กรณ์ ์ที�ได�กรณุ์ามอำบัคำาปรกึษา และข์�อำคดิเห่น็ทางวิชิาการในบัทควิาม

วิิชาการฉบัับันี�
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เทคนคิการัเพิ�มีผลผลติ
ในการักรัดีิยาง
สื่ถิตย์ มณีสื่าร และ นิโรจัน์ รอดสื่ม
ศ้นย์วิิจััยยางบัุรีรัมย์ 17 ม.15 ต.ร่อำนทอำง อำ.สตึก จั.บัุรีรัมย์ 31150 

 การเพิ�มผู้ลผู้ลิตยาง เป็นเทคนิคการจััด 

การสวินยางอำย่างห่นึ�งที�เกษตรกรควิรให่�ควิามสำาคัญ

นอำกจัากจัะลดต�นทุนและเพิ�มผู้ลผู้ลิตแล�วิ ยังสามารถ

สร�างควิามยั�งย่นให่�กับัเกษตรกรชาวิสวินยางได�  

โดยสามารถกรีดต�นยางได�นานขึ์�นซึึ่�ง คุ�มค่าต่อำ 

การลงทุน ดังนั�นจัึงแนะนำาให่� เกษตรกรใช�ห่ลัก

ปฏิิิบััติทางการเกษตรที�ดีในการจััดการแปลงยางพารา

ตามมาตรฐ์าน GAP (Good Agricultural Practices)  

เพ่�อำให่�ชาวิสวินยางมีวิิ ธีิจััดการสวินยางพาราได�

อำย่างถ้กต�อำงตั�งแต่การปล้ก การใส่ปุ�ย วิิธีิการกรีด

ระบับักรีด ใช�เทคนิคที�ง่ายไม่ต�อำงลงทุนแต่อำย่างใด  

เพียงปรับัพฤติกรรมการกรีดด�วิยการใช�ระบับั 

กรีดยางตามคำาแนะนำาข์อำงสถาบัันวิิจััยยาง การยาง 

แห่่งประเทศไทย 3 ระบับั ดังนี�

 1. กรดีครึ�งลำาต�น (กรดี 2 ห่น�า) โดยกรดี 1 วินั  

ห่ยุด 2 วิัน (S/2 d3) เห่มาะสมกับัพันธ์ุิยางทั�วิไป  

โดยเฉพาะพันธ์ุิที� อ่ำอำนแอำต่อำอำาการเปล่อำกแห่�ง  

อำาทิ พันธิุ์ยางที�ให่�ผู้ลผู้ลิตนำ�ายางส้ง

 2. กรีดครึ�งลำาต�น โดยกรีด 1 วิัน ห่ยุด 1 วิัน 

(S/2 d2) ใช�ได�กับัพันธิุ์ยางทั�วิไป

 3. กรีดครึ�งลำาต�นห่ร่อำกรีด 1 ใน 3 ข์อำงลำาต�น  

(กรีด 3 ห่น�า) กรีดติดต่อำกัน 2 วิัน ห่ยุด 1 วิัน (S/2 d1 

2d3, S/3 d1 2d3) ใช�กับัเปล่อำกงอำกให่ม่ ไม่ควิรกรีด

เกิน 160 วิันต่อำปี และไม่ควิรใช�กับัพันธิุ์ยางที�อำ่อำนแอำ

ต่อำอำาการเปล่อำกแห่�ง

เทุคนิคการกรีดยางตำ�ากว่าหัวเข่า
 นอำกจัาก 3 ระบับั ตามที�กล่าวิข์�างต�น  

มีข์� อำแนะนำาสำาห่ รับัต�นยาง ที� ก รีดตำ�าก ว่ิ า หั่วิ เ ข่์ า  

ซึ่ึ�งชาวิสวินยางมักประสบัปัญห่าเร่�อำงมุมกรีดไม่ได�

อำงศา กรีดบัาด กรีดลึก และห่น�ากรีดเสียห่าย เน่�อำงจัาก

การกรีดที�ยากลำาบัาก ไม่มีควิามถนัด ไม่ทราบัเทคนิค 

และไม่มีวิิธีิการแก�ไข์ปัญห่าเฉพาะห่น�า ดังนั�นเทคนิค

ที�ง่ายเพ่�อำให่�ยังคงรักษามาตรฐ์านการกรีดยางที�ถ้กวิิธิี 

ใช�เปล่อำกยางอำย่างคุ�มค่า ได�ผู้ลผู้ลิตตอำบัแทนส้งสุด  

อำีกทั�งยังลดการบัาดเจั็บับัริเวิณ์ห่ลังและห่ัวิเข์่าข์อำง 

คนกรีดจัากการก�มตำ�า สามารถปฏิิิบััติได�ดังนี� 

 1. ให่�ห่งายมีดกรีด แล�วิจัรดปลายมีดกรีด  

(ภาพที� 1)

 2. กระตุกมีดกรีด โดยลากถอำยห่ลังจัาก 

ด�านล่างข์ึ�นด�านบัน ในระห่วิ่างการลากข์ึ�นให่�เดินสลับั

เท�าเพ่�อำให่�สัมพันธิ์กับัการกรีด (ภาพทีี� 2)

 3. ลากมีดและกระตุกข์�อำม่อำเบัาๆ ให่�สุดเส�น

แบั่งครึ�งด�านห่ลัง (ภาพที� 3)

ภาพิทุี� 1 ห่งายมีดกรีด แล�วิจัรดปลายมีดกรีด
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กรีดอย่างไรไม่ให�หน�ายางเสื่ียหาย
 ตามธิรรมชาติเปล่อำกข์อำงต�นยางมีควิามลึก  

6-10 มม. โดยก่อำนถึงเย่�อำเจัริญจัะมีท่อำนำ�ายางเรียงกัน

อำย้่เป็นจัำานวินมาก ซึ่ึ�งการกรีดเข์�าไปจัะต�อำงไม่ให่�โดน 

เย่�อำเจัรญิห่รอ่ำใกล�เย่�อำเจัรญิมากนกั เพราะเย่�อำเจัรญิมหี่น�า

ที�สร�างเปล่อำกยางให่ม่แทนเปล่อำกเก่าที�กรีดไป

 การกรีดห่น�ายางที�ดีจัะเป็นการเพิ�มผู้ลผู้ลิต 

นำ�ายางได�เป็นอำย่างดี อำยา่งไรก็ตามจัะต�อำงกรีดต�นยางไม่

บัางจันเกนิไปและไมล่กึจันถงึเย่�อำเจัรญิ อำาจัจัะด้เห่ม่อำน

ง่ายแต่ในทางปฏิิิบััตินั�นยาก จัำาเป็นต�อำงมีการฝึกฝนให่�

เกิดควิามชำานาญจึังจัะสามารถกรีดยางได� แต่ห่ากข์าด

การฝกึฝนและข์าดควิามชำานาญแล�วิ ควิามเสียห่ายที�เกิด

ข์ึ�น คอ่ำ ห่น�ายางเสยีห่ายเป็นแผู้ลจันถงึแก่นไม� (ภาพที� 4) 

ทำาให่�ไม่สามารถกรีดยางบัริเวิณ์นั�นได�อีำก เน่�อำงจัากเย่�อำ

เจัริญที�ทำาห่น�าที�สร�างเปลอ่ำกยางขึ์�นมาให่ม่จัะถก้ทำาลาย

ไปด�วิย ทำาให่�ไม่สามารถสร�างเย่�อำเจัริญขึ์�นมาให่ม่ได�  

จัะส่งผู้ลต่อำอำายุข์อำงต�นยางที�กรีดได�จัำานวินวิันกรีด 

ลดลงไปด�วิย ยิ�งมีจัำานวินต�นยางที�มีลักษณ์ะเป็นแผู้ล

จันถงึแกนไม�ยางจัำานวินมากเทา่ไร พี�น�อำงเกษตรกรกจ็ัะ

ยิ�งส้ญเสยีรายได� ห่ากจัะตรีาคาเปน็เมด็เงนิที�เสยีห่ายไป

นั�น นบััห่ลกัแสน ห่ลกัล�านบัาทเลยทเีดยีวิ นอำกจัากนี�ยงั

ส่งผู้ลให่�เกิดโรคที�เกี�ยวิกับัห่น�ายาง รวิมถึงไม�ยางก็ข์าย

ไม่ได�ราคาอำีกด�วิย

ภาพิทุี� 2 กระตุกมีดกรีด โดยลากถอำยห่ลังจัากด�านล่าง 

 ข์ึ�นด�านบัน

ภาพิทุี� 3 ลากมีดและกระตุกข์�อำม่อำเบัาๆ ให่�สุดถึงเส�น 

 แบั่งครึ�งด�านห่ลัง

ภาพิทุี� 4 ห่น�ายางเสียห่ายจัากการกรดีบัาด กรดีลึก กรดีถี�

 ดังนั�นการใช�ห่ลักปฏิิิบััติทางการเกษตรที�ดี

ในแปลงยางพารา ตามคำาแนะนำาข์อำงสถาบัันวิิจััยยาง 

การยางแห่่งประเทศไทยจัะทำาให่�พี�น�อำงเกษตรกร

สามารถเพิ�มผู้ลผู้ลิต สร�างรายได� และสร�างควิามยั�งย่น

ให่�กับัเกษตรกรและประเทศชาติได�
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ปิักมีดให�ถึงเสื่�นแบ่งรอยกรีดหน�าหลัง 
 ต า ม คำา แ น ะ นำา ข์ อำ ง ส ถ า บัั น วิิ จัั ย ย า ง  

กรมวิิชาการเกษตร (เดิม) ได�แนะนำาให่�เปิดกรีดเม่�อำต�น

ยางมีเส�นรอำบัวิง 50 เซึ่นติเมตร วิัดจัากระดับัควิามส้ง  

150 เซึ่นติเมตรจัากพ่�นดิน การเปิดห่น�ากรีดแนะนำา

ให่�แบ่ังห่น�ากรีดแบับัครึ�งต�น กรีดแบับั 2 วิันเวิ�น  

1 วิัน โดยที�เกษตรกรส่วินให่ญ่มักจัะละเลยคำาแนะนำา

ห่ร่อำไม่มีควิามเข์�าใจัห่ลักการ แต่การแบ่ังรอำยกรีด

มีวิัตถุประสงค์เพ่�อำให่�สามารถเก็บัเกี�ยวินำ�ายางให่�ได�

มากที�สุด สอำดคล�อำงกับัห่ลักปฏิิิบััติทางการเกษตรที�ดี  

ที�ให่�ควิามสำาคัญข์อำงการปักมีดกรีดให่�ถึงเส�นรอำย 

แบั่งกรีด ดังนี�

 1. ทำารอำยแบ่ังห่น�ากรีดต�นยางอำอำกเป็นสอำง

ส่วิน ค่อำ ส่วินห่น�าและส่วินห่ลังที�ระดับัควิามส้งจัาก

พ่�นดิน 150 ซึ่ม. ให่�มีควิามยาวิลงมา 25-30 ซึ่ม. โดยให่�

มีร่อำงลึกไม่ให่�บัาดเน่�อำไม�

 2. จัรดมดีกรดียางห่รอ่ำวิางมดีกรดีโดยให่�เด่อำย

ข์อำงมีดกรีดอำย้่กึ�งกลางรอำยแบั่งครึ�งด�านห่ลัง

 3. ตะแคงมดีอำอำกจัากลำาต�นเลก็น�อำยแล�วิค่อำยๆ

 ตั�งมีดให่�ตรง แล�วิกระตุกมีดเข์�าห่าตัวิ ให่�กินเปล่อำก

ไม�ควิามห่นาไม่เกิน 2 มม. โดยกระตุกมีดกรีดตาม 

ควิามยาวิข์อำงห่น�ากรีดทำามุม 30 อำงศา

 การกรดีที�ห่า่งจัากเส�นแบัง่รอำยห่น�าห่ลงัระยะ

ไม่ถึงเพียง 2 ซึ่ม. ถ�าต�นยาง 1,000 ต�น จัะปักไม่ถึง 

ทอ่ำนำ�ายางถงึ 2,000 ซึ่ม. ห่ากเส�นแบ่ังรอำยกรดีห่น�า-ห่ลงั  

มีระยะห่่างโดยเฉลี�ย 25 ซึ่ม. จัะทำาให่�กรีดไม่ถึง 

ท่อำนำ�ายาง 80 ต�น คิดเป็นผู้ลผู้ลิตเน่�อำยางแห่�งที�ส้ญเสีย 

3 กิโลกรัม ห่ากข์ายกิโลกรัมละ 50 บัาท แสดงวิ่าใน  

13 ไร่ จัะส้ญเสียรายได�ไปวิันละ 150 บัาท ปีห่นึ�ง

กรีดยางประมาณ์ 100 วิัน แสดงว่ิาส้ญเสียรายได�ปีละ  

15,000 บัาท ห่ากสวินยาง 1 ล�านไร่ จัะส้ญเสียรายได�

ปีละ 1,150 ล�านบัาท ในปัจัจัุบัันพ่�นที�ปล้กยางทาง 

ภาคอีำสานประมาณ์ 5 ล�านไร่ ปหี่นึ�งจัะส้ญเสียรายได�ถึง  

5,770 ล�านบัาท ยังไม่รวิมควิามเสียห่ายที�เกิดจัากมุม

กรีดไม่ได� 30 อำงศา ซึึ่�งจัะส้ญเสียมากกวิ่านี�นับัห่ม่�น

ล�านบัาทเลยทีเดียวิ ดังนั�นเพียงเพิ�มควิามปราณี์ตและ

ควิามใส่ใจัในรายละเอีำยดก็จัะสามารถเพิ�มผู้ลผู้ลิตได�

อำย่างง่ายดาย

ใสื่่ปิุ�ยยางพิาราถ้กส้ื่ตร ถ้กวิธิี และใสื่่ตามช่วง

ฤด้กาล
 นอำกจัากการกรีดที�ถ้กวิิธีิแล�วิการด้แลรักษา

ต�นยางพารายิ�งด้แลดีก็จัะทำาให่�ต�นยางโตและมีข์นาด

พร�อำมกรีดได�ไม่ยาก ได�ผู้ลผู้ลิตดี และผู้ลตอำบัแทน 

ที�คุ�มคา่ แตห่่ากด้แลผู้ดิวิธิิกีจ็ัะสง่ผู้ลเสยีตอ่ำต�นยางพารา

ได�เช่นกัน

 การใส่ปุ�ยให่�ต�นยางอำย่างถ้กส้ตรยังต�อำงมี

การจััดการใส่ให่�ถ้กวิิธีิอำีกด�วิย ห่ากใส่ผู้ิดส้ตรห่ร่อำ 

ผู้ิดวิิธีิ นอำกจัากจัะเสียเงินเสียเวิลาและไม่ได�ผู้ลผู้ลิต

ตามต�อำงการแล�วิ ยังทำาให่�ต�นยางไม่สามารถด้ดซึ่ึม

ธิาตุอำาห่ารได�อำย่างเต็มที� ดังนั�นจัึงจัำาเป็นต�อำงด้แลและ

ใส่ปุ�ยให่�ถ้กส้ตรตามคำาแนะนำาข์อำงสถาบัันวิิจััยยาง

การยางแห่่งประเทศไทย ค่อำ สวินยางที�เปิดกรีดแล�วิ  

สต้ร 30-5-18 ห่รอ่ำส้ตรใกล�เคยีง 29-5-18 รวิมถงึไมค่วิร

ใส่ปุ�ยตรงโคนต�นยาง เน่�อำงจัากรากแข์นงและรากฝอำย

ไม่ได�อำย้่บัริเวิณ์นั�น จัึงไม่สามารถด้ดธิาตุอำาห่ารได� 

อำย่างเต็มที� ดังนั�นจัึงควิรใส่ตรงกลางระห่วิ่างแถวิยาง 

ซึ่ึ�งรากแข์นงสามารถดด้ซึ่ึมได�ดี ห่ากโรยปุ�ยลงระห่วิ่าง 

ร่อำงแถวิยาง แต่ไม่โกยใบัยางอำอำก ปุ�ยจัะซึ่ึมส้่ดินได�ช�า 

เปน็ไปได�เพียงแค่รฝนตกลงมาเพ่�อำให่�ปุ�ยละลายและซึึ่ม

ลงส้่ดิน ซึ่ึ�งใช�เวิลานานเกินไป แต่การใส่ปุ�ยที�ถ้กวิิธิี ค่อำ  

ต�อำงโกยใบัยางบัริเวิณ์นั�นอำอำกไปจันเห็่นชั�นดินและ 

โรยปุ�ยลงไป ห่รอ่ำขุ์ดดินฝงักลบัที�ระดับัควิามลึกไม่เกิน  

20 ซึ่ม. ห่ลังจัากนั�นให่�เอำาใบัยางกลบั ซึ่ึ�งการทำา 

แบับันี�จัะทำาให่�การด้ดซึ่ึมปุ�ยได�เร็วิขึ์�น นอำกจัากนี�การ

ใส่ปุ�ยถ้กส้ตรและถ้กวิิธิียังทำาให่�ต�นยางเปล่อำกนิ�ม  

ได�นำ�ายางด ีเน่�อำยางแห่�ง ตดิลก้น�อำย ใบัห่นาดก ผู้ลดัใบัช�า 

และเพิ�มวินักรดีในปีนั�นได�อีำกด�วิย รวิมถึงควิรใส่ปุ�ยใน
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ชว่ิงต�นฝนและปลายฝน โดยใสใ่นข์ณ์ะที�ดนิมีควิามช่�น  

เพยีงเทา่นี�กจ็ัะสามารถจัดัการด้แลสวินยางก่อำนเปิดกรีด

และห่ลังปิดกรีดได�ตามมาตรฐ์าน GAP

การสื่ร�างความยั�งย่นให�กับพีิ�น�องเกษตรกร

ชาวสื่วนยาง
 การด้แลรักษาต�นยางพาราที�ด ีนอำกจัากจัะได�

ผู้ลผู้ลิตดีคุ�มค่ากับัการลงทุนแล�วิ ยังสร�างควิามยั�งย่น

ให่�กับัพี�น�อำงเกษตรกรชาวิสวินยางอีำกด�วิย การจััดการ

สวินยางที�ดตีามมาตรฐ์าน GAP นอำกจัากการใสปุ่�ยแล�วิ  

การกรีดยางถ่อำวิ่าเป็นห่ัวิใจัสำาคัญ ห่ากกรีดดีก็จัะได� 

นำ�ายางนาน สมกับักลอำนดังนี�

“กรีดให่�ดีอำย่าให่�เอำียงซึ่�าย ข์วิา

 กรีดบัางๆ กระตุกเบัาๆ

วิางเด่อำยให่�ดี อำย้่กลางร่อำง

กระตุกเบัาๆ กรีดบัางๆ

กรีดซึ่�ายบัน ลงข์วิาล่าง

กรีดบัางๆ กระตุกเบัาๆ

กรีดให่�ดี อำย่าให่�ถึงแก่น

จัับัมีดให่�แน่น ใช�แข์นกระตุกเบัาๆ

มีดต�อำงคมให่�สมกับัอำาชีพข์อำงเรา

กระตุกเบัาๆ กรีดเปล่อำกบัางๆ

ลำาต�นยาง เราต�อำงร้�ด้เข์�าใจั

 เปล่อำกนอำกใน เย่�อำเจัริญอำย่าเมินห่นี

ถ�ากรีดสวิย ช่วิยได�นานสามสิบัปี

กรีดดีๆ เปล่อำกงอำกให่ม่ สวิยงามเอำย”

*******************

เรากรีดยางระวิังอำย่าให่�ถึงแก่น

จัับัมีดให่�แน่น ใช�แข์นกระตุกเบัาๆ 

มีดต�อำงคมให่�สมกับัอำาชีพข์อำงเรา

กระตุกเบัาๆ กรีดเปล่อำกบัางๆ ได�อำย่างดี

ลำาต�นยางเราต�อำงร้�ด้เข์�าใจั

เปล่อำกนอำกในเย่�อำเจัริญอำย่าเมินห่นี

ถ�ากรีดสวิยช่วิยได�นาน 30 ปี 

กรีดดีๆ เปล่อำกงอำกให่ม่กรีดได�นาน

*****************

 การพัฒนาคณุ์ภาพข์อำงยาง โดยเฉพาะยางแผู้น่

ดิบัมี 15 ข์ั�นตอำน ในการทำายางแผู้่นดิบั ดังนี�

เม่�อำนำ�ายางมาถึงโรงงานทุกท่านควิรร้�

ต�อำงตรวิจัด้เคร่�อำงม่อำถ่อำเป็นเร่�อำงให่ญ่

ล�างให่�สะอำาดทุกครั�งก่อำนนำาไปใช�

แล�วิจัึงเทใส่ถังกรอำงที�รอำงนำ�ายาง

นำ�ายางสาม นำ�าเปล่าสอำง ต�อำงผู้สม

เทใส่ตะกงแน่นอำนต�อำงกวินก่อำนทุกครั�ง

แล�วิจัึงผู้สมนำ�ากรดตามกฎที�วิาง

ตามคร้สั�งแน่นอำนสามช�อำนแกง

สามสิบันาทีที�รอำก็เข์�าไปตรวิจั

แข์็งแล�วิจัึงนวิดแผู้่นยางให่�บัางอำย่าห่นา

แล�วิเข์�าจัะกล่นนั�นนาสักสามครา

จัากดอำกนั�นห่นาให่�แผู้่นบัาง

แล�วิเอำาแผู้่นยางล�างนำ�าให่�สะอำาด

ผู้ึ�งที�อำากาศสดใสไปจันรุ่งสาง

เคร่�อำงไม�เคร่�อำงม่อำจััดเก็บัเข์�าที�เข์�าทาง

เก็บักวิาดตั�งวิางให่�ดีพรุ่งนี�ต�อำงทำา

*****************
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ปรัะสำทิธิภิาพสำารัเคมีเีพ่�อการั
ควบคม๋ีโรัคใบรัว่งช้นดิิใหมี ่
จากเช้่�อรัา Colletotrichum
สืุ่ปิรียา เทุ่อกสืุ่บรรณ, พิงศกร เคร่อเข่�อนเพิ็ชร, พินารัตน์ จั้�ทุิ�น  

และ อารมณ์ โรจัน์สืุ่จัิตร
ศ้นย์วิิจััยยางสุราษฎร์ธิานี 205/5 ม.5 ต.ข์ุนทะเล อำ.เม่อำงสุราษฎร์ จั.สุราษฎร์ธิานี 84100

 โรคใบัร่วิงชนิดให่ม่ที�แสดงอำาการแผู้ลจุัด

กลมข์นาดให่ญ่บันใบัยางแก่ และทำาให่�ใบัยางร่วิงอำย่าง

รุนแรง ระบัาดครั�งแรกที�เกาะสุมาตราเห่น่อำ ประเทศ

อำินโดนีเซึ่ียในปี 2559 ต่อำมาแพร่ระบัาดในประเทศ 

ปล้กยางในภ้มิภาคเอำเชียตะวัินอำอำกเฉียงใต� ซึึ่�งเป็น

แห่ลง่ผู้ลติยางธิรรมชาตทีิ�สำาคัญข์อำงโลก ได�แก ่มาเลเซึ่ยี

และอำินเดียในปี 2560 ศรีลังกาและไทยในปี 2562  

ที�พ่�นที�ภาคใต�ยกเวิ�นจัังห่วัิดนครศรีธิรรมราช ระนอำง

และชุมพร รวิมถึงล่าสุดในปี 2564 โรคแพร่ระบัาด

ในพ่�นที�ปล้กยางภาคตะวิันอำอำกข์อำงไทย กัมพ้ชา และ

เวิียดนาม รวิมเวิลาเกิดโรค 5 ปีใน 6 ประเทศปล้กยาง

ซึ่ึ�งจัะเห่็นวิ่าโรคแพร่ระบัาดได�อำย่างรวิดเร็วิ

 ระยะแรกจันถึงปัจัจุับัันการระบัาดข์อำง 

โรคยังไม่มีข์�อำยุติและยังมีควิามสับัสนเร่�อำงเช่�อำสาเห่ตุ

ข์อำงโรค โดยประเทศอำินโดนีเซึ่ียรายงานวิ่าเกิด

จัากเช่�อำรา Neofusicoccum sp. ต่อำมาในปี 2562  

ประเทศอำินโดนีเซึ่ีย (Febbiyanti, 2019) และมาเลเซึ่ีย  

(Adam et al., 2019) สรุปวิ่าเป็นเช่�อำรา Pestalotiopsis 

sp. สำาห่รับัประเทศไทยห่ลังจัากมีโรคระบัาดอำย่าง

รุนแรงในช่วิงปลายปี 2562 ในพ่�นที�ปล้กยางภาคใต�  

ผู้้�เขี์ยนได�ศึกษาพิส้จัน์เช่�อำสาเห่ตุตามห่ลักการทาง

โรคพ่ชวิิทยาแล�วิทุกขั์�นตอำน (Koch’s Postulates)  

สรุปว่ิาโรคใบัร่วิงชนิดให่ม่มีสาเห่ตุจัากเช่�อำรา  

Colletotrichum sp. ซึึ่�งได�รายงานการพิส้จัน์โรคใน

วิารสารยางพาราฉบับััก่อำนห่น�านี� (Arom, 2020; อำารมณ์์ 

และคณ์ะ, 2563) สอำดคล�อำงกับัประเทศอิำนเดีย ที�รายงาน

วิ่าเกิดจัากเช่�อำรา Colletotrichum sp. (Shaji, 2019)

 การควิบัคุมโรคใบัร่วิงชนิดให่ม่ด�วิยสารเคมี  

ในระยะแรกใช�เบัโนมิล (Murnita et al., 2019)  

ไทโอำฟัาเมต-เมทิลและแมนโคเซึ่บั (Febbiyanti  

et  al . ,  2019) ห่ลักการควิบัคุมโรคที�สำาคัญ ค่อำ  

ต�อำงทราบัสาเห่ตุที�แท�จัริง ซึ่ึ�งเช่�อำสาเห่ตุเป็นปัจัจััย

ห่ลักที�สำาคัญที�สุดในการห่ามาตรการควิบัคุมโรคให่�

มีประสิทธิิภาพและประสิทธิิผู้ลอำย่างถ้กทิศทาง จัาก 

การแพรร่ะบัาดและผู้ลกระทบัข์อำงโรคใบัรว่ิงชนดิให่ม่

นี� ที�ผู้่านมาคาดการณ์์วิ่าจัะเป็นโรคที�สำาคัญที�สุดข์อำง

ยางพาราที�ส่งผู้ลกระทบัต่อำอุำตสาห่กรรมยางข์อำงโลก  

ที�มโีอำกาสคล�ายกับัโรคใบัไห่ม�ลาตนิอำเมรกินัสาเห่ตุจัาก

เช่�อำรา Pseudocercospora ulei ที�ทำาให่�การปล้กยางใน

แห่ลง่กำาเนิดยางเดมิทวิปีอำเมรกิากลางและอำเมรกิาใต�ไม่

ประสบัควิามสำาเรจ็ัมาจันถงึปจััจับุันั เน่�อำงจัากถก้ทำาลาย

ด�วิยโรคอำย่างรุนแรงก่อำนถึงระยะเก็บัเกี�ยวิ (Lieberei, 

2007) โรคใบัร่วิงชนิดให่ม่จัากเช่�อำรา Colletotrichum 

sp. เป็นโรคอำุบััติให่ม่ที�ไม่เคยมีรายงานมาก่อำนใน

อำุตสาห่กรรมการปล้กยางพารา จัึงจัำาเป็นต�อำงศึกษา

วิิธิีการควิบัคุมโรคที�ใช�ได�ผู้ลเฉพาะห่น�าและรวิดเร็วิ

เพ่�อำควิบัคุมโรคในระยะแรกที�พบัการระบัาด นั�นค่อำ  

วิิธีิการควิบัคุมด�วิยการใช�สารเคมี โดยได�คัดเล่อำก
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สารเคมีที�มีประสิทธิิภาพและอัำตราการใช�ที�เห่มาะ

สมในระดับัห่�อำงปฏิิิบััติการ ไปใช�ทดสอำบัในระดับั 

แปลงทดลอำง เพ่�อำการควิบัคุมโรคอำย่างถ้กต�อำงต่อำไป

การศกึษาปิระสื่ทิุธิภิาพิสื่ารเคมตีอ่การยบัยั�งการ

เจัริญของเช่�อราสื่าเหตุโรคใบร่วงในระดับห�อง

ปิฏิิบัติการ
 เพ่�อำให่�ครอำบัคลุมถึงสารเคมีทุกประเภท

ในการตรวิจัสอำบัประสิทธิิภาพในการควิบัคุม 

เช่�อำราสาเห่ตุโรคใบัร่วิงชนิดให่ม่ข์อำงยางพารา

จัากเช่�อำรา Colletotrichum sp. จัึงได�ทดลอำงกับั 

สารเคมีทั�งประเภทสารด้ดซึึ่ม (systemic fungicides)  

แ ล ะ ส า ร เ ค มี ป ร ะ เ ภ ท สั ม ผู้ั ส ( n o n s y s t e m i c  

fungicides, contact fungicides) โดยสารเคมีที�นำามา

ใช�ในการทดลอำงนี� ได�แก่ (1) กลุ่มสารเบันซิึ่มิดาโซึ่ล  

(Benzimidazole) ได�แก่ คาร์เบันดาซิึ่มและเบัโน

มิล (carbendazim and benomyl) (2) กลุ่มสารไตร 

อำะโซึ่ลส์  (Triazoles)  ได�แก่  โพรพิโคนาโซึ่ล  

(propiconazole), เฮกซึ่ะโคนาโซึ่ล (hexaconazole),  

ไตรอำะดิมิฟัอำน (triademefon), ไซึ่โพรโคนาโซึ่ล  

(cyproconazole) และสารไดฟิัโนโคนาโซึ่ลผู้สมโพรพิ

โคนาโซึ่ล (difinoconazole + propiconazole) (3) กลุม่สาร 

ไทโอำฟัาเนต (Thiophanate) ได�แก่ ไทโอำฟัาเนต-เมทิล 

ผู้ ส ม แ ม น โ ค เ ซึ่ บั  ( t h i o p h a n a t e - m e t h y l + 

mancozeb) (ผู้ลิตภัณ์ฑ์์เฉพาะไทโอำฟัาเนต-เมทิล  

ชนิดเดียวิไม่มีข์ายในท�อำงตลาด) และ (4) ไตรดีมอำร์ฟั  

(Tridemorph) (ไม่ทราบักลุ่มสาร) (5) กลุ่มสาร 

เมทอำกซึ่ีอำะคริเลต (Methoxy-Acrylates) ได�แก่  

อำะซึ่อำกซึ่ีสโตรบัิน(azoxystrobin) (6) กลุ่มสาร

ไดไทโอำคาร์บัาเมต (Dithiocarbamate) ได�แก่  

โพรพิเนบั (propineb) และแมนโคเซึ่บั (mancozeb)  

และ(7) กลุ่มสารอำนินทรีย์สารประกอำบัทอำงแดง  

(Inorganic)ได�แก่ คอำปเปอำร์ไฮดรอำกไซึ่ด์ (copper  

hydroxide) ซึึ่�งสารเคมี 5 กลุ่มแรกเป็นสารประเภท 

ด้ดซึ่ึมและ 2 กลุ่มห่ลังเป็นสารเคมีประเภทสัมผู้ัส

 1. การศึกษาปิระสิื่ทุธิิภาพิยับยั�งการเจัริญ

ของเสื่�นใยของเช่�อราบนอาหารเลี�ยงเช่�อ PDA โดยวิธิี  

poisoned food technique ทำาการศึกษาประสิทธิิภาพ

ยับัยั�งการเจัริญข์อำงเส�นใยข์อำงเช่�อำราบันอำาห่ารเลี�ยงเช่�อำ  

PDA (Potato Dextrose Agar) โดยวิิธีิ poisoned food  

technique โดยใช�เช่�อำสาเห่ตุ Colletotrichum ทดสอำบั

สารเคมีจัำานวิน 14 ชนิดข์�างต�น ที�ระดับัควิามเข์�มข์�น

ข์อำงสารอำอำกฤทธิิ� 7 ระดับัค่อำ 1, 10, 50, 100, 200, 500 

และ 1,000 ppm เปรียบัเทียบักับัการเจัริญบัน PDA 

ปกติ (ควิบัคุม) ผู้ลการทดลอำงพบัว่ิา เช่�อำราบัน PDA  

ที�ผู้สมสารกลุ่มเบันซึ่ิมิดาโซึ่ล และสารเคมีกลุ่ม 

ไตรอำะโซึ่ลส์มีประสิทธิิภาพในการยับัยั�งการเจัริญ

ข์อำงเช่�อำราได�ดี โดยเฉพาะอำย่างยิ�งคาร์เบันดาซึ่ิม, 

โพรพโิคนาโซึ่ล, ไดฟัโินโคนาโซึ่ลผู้สมโพรพโิคนาโซึ่ล  

และเฮกซึ่ะโคนาโซึ่ล เช่�อำราไม่สามารถเจัริญได�ที�ระดบัั

ควิามเข์�มข์�นเพียง 10 ppm ส่วินสารเคมีประเภทสัมผู้ัส  

ได�แก่  แมนโคเซึ่บั,  โพรพิ เนบั,  คอำปเปอำร์ไฮ 

ด ร อำ ก ไ ซึ่ ด์  แ ล ะ ส า ร ด้ ด ซึ่ึ ม อำ ะ ซึ่ อำ ก ซึ่ี ส โ ต ร บัิ น  

พบัวิ่าไม่มีประสิทธิิภาพในการยับัยั�งการเจัริญข์อำง 

เช่�อำรา โดยเช่�อำรายังสามารถเจัริญได�ดีแม�วิ่าจัะใช�

ควิามเข์�มข์�นมากถึง 1,000 ppm (ภาพที� 1 และภาพ 

ที� 2) สำาห่รับัผู้ลิตภัณ์ฑ์์สารเคมีไดฟิัโนโคนาโซึ่ลที�

ผู้สมสารอำะซึ่อำกซึ่ีสโตรบัินและไทโอำฟัาเนต-เมทิล  

ที�ผู้สมสารแมนโคเซึ่บั จัะเห็่นว่ิามีประสิทธิิภาพใน

การยับัยั�งสารเคมีค่อำนข์�างดีเช่นกัน แต่ประสิทธิิภาพ

ด�อำยกวิ่าสารชนิดด้ดซึ่ึมเดี�ยวิเล็กน�อำย ทั�งนี�เน่�อำงจัากมี

ส่วินผู้สมข์อำงสารเคมีที�ไม่มีประสิทธิิภาพส่วินห่นึ�งจัึง

ทำาให่�ควิามเข์�มข์�นข์อำงสารเคมีไดฟิัโนโคนาโซึ่ล และ

ไทโอำฟัาเนต-เมทิล มีประสิทธิิภาพน�อำยกวิ่าสารเคมี

ชนิดเดียวิข์�างต�น จัากการทดลอำงนี� แสดงวิ่า สารเคมี

กลุ่มไตรอำะโซึ่ลส์, เบันซึ่ิมิดาโซึ่ล และ ไทโอำฟัาเนต  

มีแนวิโน�มมีศักยภาพต่อำการควิบัคุมเช่�อำราสาเห่ตุข์อำง

โรคใบัร่วิงชนิดให่ม่ได�ดี
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 2 .  ก า ร ทุ ด สื่ อ บ ปิ ร ะ สื่ิ ทุ ธิิ ภ า พิ ใ น ก า ร

ปิ้องกันการเข�าทุำาลายและการทุำาให� เกิดโรคของ 

เช่�อรา Colletotrichum บนใบยางในห�องปิฏิิบัติ

การ ในการทดลอำงนี�ได�ศึกษาประสิทธิิภาพในการ

ควิบัคุมการเกิดโรคข์อำงยางพาราเม่�อำได�รับัเช่�อำโดยตรง  

โดยทดสอำบักับัสารเคมีชนิดด้ดซึึ่ม 3 ชนิด ได�แก่  

เฮกซึ่ะโคนาโซึ่ล, โพรพิโคนาโซึ่ล และไดฟิัโนโค

นาโซึ่ลผู้สมโพรพิโคนาโซึ่ล และสารเคมีชนิดสัมผู้ัส  

2 ชนิด ได�แก่ คอำปเปอำร์ไฮดรอำกไซึ่ด์และแมนโคเซึ่บั 

ที�ระดับัควิามเข์�มข์�น 100 ppm เพ่�อำย่นยันประสิทธิิภาพ

และสำาห่รับัการพัฒนาไปใช�ในสภาพแปลงปล้ก 

สลบัักนัในกรณี์ที�การใช�สารเคมีประเภทเดยีวิกนัซึ่ำ�าอำาจั

ก่อำให่�เกิดการด่�อำยาข์อำงเช่�อำโรคได� ทำาการทดลอำงโดย

การฉีดพ่นสารเคมีบันใบัยางพันธ์ุิ RRIM 600 ร่วิมกับั

การปล้กเช่�อำด�วิยสารแข์วินลอำยสปอำร์ และบั่มเลี�ยงใน

กล่อำงพลาสติกปิดที�ให่�ควิามช่�นในสภาพอุำณ์ห่ภ้มิปกติ  

ข์ั�นตอำนการดำาเนินการโดยสังเข์ป ค่อำ คัดเล่อำก 

ใบัยางแก่อำายุ 2 เด่อำนที�ปราศจัากโรคชนิดอำ่�น นำามา

ทำาควิามสะอำาดผู้ิวิด�วิยแอำลกอำฮอำล์ 75 เปอำร์เซึ่็นต์ และ

จัุ่มล�างในนำ�ากลั�นนึ�งฆ่าเช่�อำแล�วิ 2 ครั�ง ซึ่ับัด�วิยกระดาษ

ทิชช้ฆ่าเช่�อำให่�แห่�ง แล�วิฉีดพ่นสารเคมีบันใบัยางทั�ง

ด�านบันและด�านล่างให่�ทั�วิ ใบัละ 20 มิลลิลิตร วิางเรียง

ในกล่อำงพลาสติกใสที�ให่�ควิามช่�นจัากนั�นปล้กเช่�อำรา  

( i nocu la t ion )  ด� วิยนำ�าแข์วินลอำยสปอำร์ เช่� อำรา  

Colletotrichum ควิามเข์�มข์�น ประมาณ์ 105-106 

โคนิเดียต่อำมิลลิลิตร โดยทำาแผู้ลด�วิยปลายเข็์มและ

ห่ยดด�วิยสารแข์วินลอำยสปอำร์ จัุดละ 20 ไมโครลิตร  

ใบัละ 5 จัุด ส่วินการทดลอำงควิบัคุมทำาแผู้ลด�วิยปลาย

เข์็มเช่นเดียวิกัน แต่ห่ยดนำ�ากลั�นแทน ปิดฝากล่อำง  

ตั�งไวิ�ในสภาพอำณุ์ห่ภม้ปิกต ิตรวิจัสอำบัการเกดิโรคและ

วิัดข์นาดอำาการห่ลังปล้กเช่�อำ 3, 5 และ 7 วิัน

การปิระเมินอาการโรคจัากการเข�าทุำาลายของ

เช่�อรา 
 โดยปกติสปอำร์ข์อำงเช่�อำรา Colletotrichum  

จัะงอำก germ tube และสร�าง appressoria บัริเวิณ์ผู้ิวิใบั

จัากนั�นเจัริญเป็นเส�นใยเพ่�อำเข์�าอำาศัยใช�ประโยชน์พ่ช

อำาศัยและทำาให่�พช่เกิดลักษณ์ะอำาการโรคในแบับัต่างๆ

สำาห่รับัอำาการข์อำงเช่�อำรา Colletotrichum สาเห่ตุข์อำง 

โรคใบัร่วิงชนิดให่ม่นี�ในธิรรมชาติในระยะแรกข์อำง

การเข์�าทำาลายผู้ิวิใบัด�านบันจัะมีลักษณ์ะรอำยเห่ล่อำง

กลมข์นาดให่ญ่ (chlorosis) จัากนั�นจัะชำ�าดำาและเน่�อำเย่�อำ 

แห่�งกลม (necrosis) มีข์อำบัเข์ตชัดเจันโดยที�เน่�อำเย่�อำ 

โครงสร�างข์อำงเซึ่ลไม่เสียห่าย ซึึ่�งจัากการปลก้เช่�อำพสิจ้ัน์

โรค (artificial inoculation) โดย อำารมณ์์ และคณ์ะ  

(2563) พบัว่ิา อำาการบัริเวิณ์ปล้กเช่�อำเริ�มแรกเห่ล่อำง

และเป็นรอำยชำ�าดำาภายใน 3 วิัน จัากนั�นอำาการแผู้ล 

ข์ยายให่ญ่เป็นลักษณ์ะเน่�อำเย่�อำแห่�ง รอำบัแผู้ลแห่�งมี

ลักษณ์ะชำ�าดำาซึ่ึ�งเป็นช่วิงระยะกำาลังลุกลาม ลักษณ์ะ

กลมข์นาดให่ญ่เช่นเดียวิกัน (ภาพที� 3) จัากการทดลอำง

นี�สามารถวิิเคราะห์่ประสิทธิิภาพข์อำงสารเคมีได� 2 

ลกัษณ์ะตามรายละเอำยีดในตารางที� 1 และ ภาพที� 4 ดงันี�

 1. ปิระสื่ิทุธิิภาพิในการป้ิองกันการเกิดโรค 

ตรวิจัประเมินจัำานวินจัุดที�แสดงอำาการโรคจัาก 

การปล้กเช่�อำบันใบัยาง พบัวิ่า โพรพิโคนาโซึ่ลและ 

ไดฟัโินโคนาโซึ่ลผู้สมโพรพโิคนาโซึ่ล มปีระสทิธิิภาพ

ในการป้อำงกันการเข์�าทำาลายข์อำงเช่�อำราได�ดีมาก จัะเห็่น

วิ่าระยะแรกห่ลังปล้กเช่�อำ 3 วิัน แสดงอำาการโรคเพียง  

4.4 และ 8.9 เปอำร์เซึ่็นต์เท่านั�น รอำงลงมา ได�แก่  

เฮกซึ่ะโคนาโซึ่ลและแมนโคเซึ่บั มีประสิทธิิภาพใน

การป้อำงกันโรคได�ระดับัห่นึ�ง พบัวิ่าห่ลังปล้กเช่�อำ 3 วิัน  

แสดงอำาการโรค 17.8 และ 26.7 เปอำร์เซึ่็นต์ ในข์ณ์ะที�  

คอำปเปอำร์ไฮดรอำกไซึ่ด์และการไม่ใช�สารเคมีเป็น

โรคมากถึง 55.6 และ 75.6 เปอำร์เซึ่็นต์ และจัะเห็่น

วิ่าเม่�อำระยะเวิลาห่ลังการปล้กเช่�อำผู้่านไป 7 วิัน  

โรคเกิดมากขึ์�นในทุกการทดลอำงโดยเฉพาะอำย่างยิ�ง  
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ภาพิทุี� 1 ประสิทธิิภาพการยับัยั�ง (%) การเจัริญเติบัโตข์อำงสารเคมีที�ระดับัควิามเข์�มข์�น 1-1,000 ppm บัน PDA    

                เปรียบัเทียบักับั PDA ที�ไม่ผู้สมสารเคมี (ควิบัคุม)
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ตารางทุี� 1 การทดสอำบัประสิทธิิภาพสารเคมีในการควิบัคุมการเกิดโรคโดยวิิธิีการฉีดพ่นสารเคมีและปล้กเช่�อำ  

    (inoculation) บันใบัยางพันธิุ์ RRIM 600 อำายุ 2 เด่อำน แสดงข์นาดเส�นผู้่านศ้นย์กลางข์อำงอำาการที�เป็นโรค  

    และร�อำยละการเกิดโรคจัากการปล้กเช่�อำ

หมายเหตุ:   (1) อำัตราสารเคมีที�ใช�ทดสอำบัเท่ากับั 100 ppm

                    (2) ตัวิเลข์ในวิงเล็บั ห่มายถึง ข์นาดข์อำงจัุดอำาการโรคเปรียบัเทียบักับัอำาการห่ลังปล้กเช่�อำ 3 วิัน

ประสิทธิิภาพสารเคมีเพ่�อำการควิบัคุมโรคใบัร่วิงชนิดให่ม่จัากเช่�อำรา Colletotrichum



ภาพิทุี� 2 ประสิทธิิภาพยับัยั�งการเจัริญข์อำงเส�นใยข์อำงเช่�อำราบันอำาห่ารเลี�ยงเช่�อำ PDA โดยวิิธิี poisoned food technique  

                        (A) แมนโคเซึ่บั, (B) คอำปเปอำร์ไฮดรอำกไซึ่ด,์ (C) โพรพโิคนาโซึ่ล, (D) ไซึ่โพรโคนาโซึ่ล, (E) อำะซึ่อำกซีึ่สโตรบันิ,  

 (F) แมนโคเซึ่บัผู้สมไทโอำฟัาเนต-เมทิล, (G) ไตรอำะดิมิฟัอำน และ (H) ไดฟิัโนโคนาโซึ่ลผู้สม 

               โพรพิโคนาโซึ่ล

A B

C D

E F

G H
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ภาพิทุี� 4  ประสิทธิิภาพยับัยั�งการควิบัคุมโรคข์อำงสารเคมีจัากการปล้กเช่�อำบันใบัยางในห่�อำงปฏิิิบััติการ (A) ไม่ใช�สาร 

  เคมี (B) แมนโคเซึ่บั (C) คอำปเปอำร์ไฮดรอำกไซึ่ด์ (D) โพรพิโคนาโซึ่ล (E) ไดฟัิโนโคนาโซึ่ลผู้สมโพรพิโค 

  นาโซึ่ล และ (F) เฮกซึ่ะโคนาโซึ่ล

A B C

D E F
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A B

C D

ภาพิทุี� 3  อำาการข์อำงเช่�อำรา Colletotrichum สาเห่ตุข์อำงโรคใบัร่วิงชนิดให่ม่โดย (A) และ (B) ค่อำ ลักษณ์ะอำาการโรคที� 

 เกิดธิรรมชาติในข์ณ์ะที� (C) และ (D) ค่อำ ลักษณ์ะอำาการโรคจัากการปล้กเช่�อำในห่�อำงปฏิิิบััติการ (artificial  

 inoculation)



ในคอำปเปอำร์ไฮดรอำกไซึ่ด์และการไม่ใช�สารเคมี  

โรคที�จัดุปลก้เช่�อำแสดงอำาการเพิ�มข์ึ�นถงึ 95.6 เปอำรเ์ซ็ึ่นต์  

ในข์ณ์ะที�สารเคมีโพรพิโคนาโซึ่ลและไดพิโนโคนา

โซึ่ลผู้สมโพรพิโคนาโซึ่ล เกิดโรคเพิ�มข์ึ�นเล็กน�อำยเพียง  

33.3 และ 31.1 เปอำร์เซึ่็นต์ ส่วินเฮกซึ่ะโคนาโซึ่ลและ

แมนโคเซึ่บั เกิดโรคเพิ�มข์ึ�น 55.56 และ 64.4 เปอำร์เซึ่น็ต์  

ซึ่ึ�งสารเคมีเห่ล่านี�ห่ากนำาไปใช�ในการควิบัคุมโรคใน

แปลง อำาจัจัะต�อำงเพิ�มอำัตราควิามเข์�มข์�นให่�มากขึ์�น

และต�อำงมีการฉีดสารเคมีซึ่ำ�า เพ่�อำเพิ�มประสิทธิิภาพใน 

การควิบัคุมโรค สว่ินคอำปเปอำร์ไฮดรอำกไซึ่ด์นั�นจัะเห็่น

วิ่าไม่มีประสิทธิิภาพในการควิบัคุมโรคซึ่ึ�งไม่แตกต่าง

กับัการไม่ใช�สารเคมี 

 2. ปิระสื่ิทุธิิภาพิในการลดความรุนแรง

ของโรค จัากการทดลอำงนี�พิจัารณ์าจัากข์นาดข์อำง

อำาการจุัดแผู้ลที�แสดงอำาการโรคจัะเห็่นวิ่าสารเคมี  

ไ ด ฟัิ โ น โ ค น า โ ซึ่ ล ผู้ ส ม โ พ ร พิ โ ค น า โ ซึ่ ล  แ ล ะ 

โพรพโิคนาโซึ่ล มขี์นาดข์อำงจัดุแผู้ลเลก็กวิา่การทดลอำง

ในสารเคมีอำ่�นและที�ไม่ใช�สารเคมี พบัว่ิาห่ลังปล้กเช่�อำ  

7 วิันมีข์นาดอำาการแผู้ลกลมเส�นผู้่านศ้นย์กลางเฉลี�ย

เพียง 0.34 และ 0.27 เซึ่นติเมตรซึ่ึ�งมีข์นาดเพิ�มข์ึ�นเพียง  

3 และ 29 เปอำร์เซึ่็นต์เท่านั�นเม่�อำเปรียบัเทียบักับั 

อำาการโรคห่ลังปล้กเช่�อำ 3 วิันแรก ตามลำาดับั จัะเห่็น

วิ่าข์นาดแผู้ลข์ยายลุกลามน�อำยมาก ส่วินสารเคมีเฮกซึ่ะ

โคนาโซึ่ลและแมนโคเซึ่บั มีข์นาดเพิ�มขึ์�น 130 และ  

97 เปอำรเ์ซึ่น็ต ์ห่รอ่ำอำาการโรคข์ยายมากข์ึ�นเปน็ 2.3 และ  

2 เท่าข์อำงอำาการ 3 วิันแรก ในข์ณ์ะที�อำาการโรค

จัากการไม่ใช�สารเคมี และการใช�สารคอำปเปอำร์ไฮ

ดรอำกไซึ่ด์ข์นาดอำาการข์อำงโรคเป็นแผู้ลกลมให่ญ่  

ห่ลังปล้กเช่�อำ 7 วิัน มีข์นาดเส�นผู้่านศ้นย์กลาง 1.27 และ  

0.98 เซึ่นตเิมตร มขี์นาดเพิ�มข์ึ�น 274 และ 326 เปอำรเ์ซ็ึ่นต์  

ห่ร่อำอำาการโรคข์ยายมากข์ึ�นเป็น 3.7 และ 4.3 เท่าข์อำง

อำาการ 3 วิันแรก  

สื่รุปิ
 ส า ร เ ค มี โ พ ร พิ โ ค น า โ ซึ่ ล แ ล ะ ไ ด ฟัิ โ น

โคนาโซึ่ลผู้สมโพรพิโคนาโซึ่ล มีประสิทธิิภาพ

ในการยับัยั�งการเจัริญข์อำงเช่�อำราสามารถป้อำงกัน 

การเกิดโรค และลดควิามรุนแรงข์อำงโรคได�ดีมาก  

แม�จัะใช�ควิามเข์�มข์�นสารเคมีเพียง 100 ppm ส่วิน 

เฮกซึ่ะโคนาโซึ่ลก็มีประสิทธิิภาพดีในระดับัห่นึ�งเช่น

เดียวิกับัสารเคมีแมนโคเซึ่บั อำย่างไรก็ตามในสภาพ

บันอำาห่ารเลี�ยงเช่�อำ PDA (poisoned food) พบัวิ่า  

เฮกซึ่ะโคนาโซึ่ล, โพรพิโคนาโซึ่ล และไดฟีัโนโคนา

โซึ่ลผู้สมโพรพิโคนาโซึ่ล มีประสิทธิิภาพดีมากในการ

ยบััยั�งการเจัรญิข์อำงเช่�อำราโดยตรง ในข์ณ์ะที�แมนโคเซึ่บั

ไม่มีประสิทธิิภาพ แต่สามารถควิบัคุมโรคในสภาพ 

ใบัยางได�ระดับัห่นึ�ง ซึึ่�งจัะศึกษาเพ่�อำพัฒนาการใช�

ควิบัคุมโรคในสภาพแปลงต่อำไป สำาห่รับัสารคอำปเปอำร์

ไฮดรอำกไซึ่ด์พบัวิ่าไม่มีประสิทธิิภาพทั�งในการยับัยั�ง

การเจัริญข์อำงเช่�อำราและการควิบัคุมการเกิดโรค  

ซึ่ึ�งมีควิามสอำดคล�อำงกับัผู้ลการศึกษาประสิทธิิภาพ

การยับัยั�งเช่�อำราโดยตรงบัน PDA (poisoned food)  

แต่ผู้ลการศึกษานี�แตกต่างจัากการควิบัคุมโรคใน 

แปลงยางในประเทศอำนิเดยี โดย Shaji (2021) รายงานวิา่  

คอำปเปอำร์ไฮดรอำกซึ่ีคลอำไรค์ผู้สมกับั Oil (Oil based 

COC) สามารถควิบัคุมโรคในแปลงยางได�ดี ทั�งนี�อำาจั

เกี�ยวิข์�อำงกับัการผู้สม Oil ในการฉีดพ่นร่วิมด�วิย และ

สนันษิฐ์านวิา่ Oil อำาจัมผีู้ลตอ่ำการเข์�าเกาะจับััใบัพช่และ

การงอำกข์อำงสปอำร์จังึสามารถป้อำงกนัการเกิดโรค ซึึ่�งจัะ

ศึกษาศักยภาพในการป้อำงกันกำาจััดโรคในระดับัแปลง

ทั�งอำัตราควิามเข์�มข์�นและช่วิงระยะเวิลาในการฉีดพ่น  

รวิมถึงการฉีดพ่นสารเคมีซึ่ำ�า เพ่�อำการนำาสารเคมีมาใช�

ควิบัคุมโรคต่อำไป
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(ทุี�มา: https://www.prachachat.net/finance/news-842326 ประชาธิรุกจิั.  

วิันที� 14 มกราคม 2565”)

 นายกษาปณ์์ เงินรวิง รอำงผู้้�จััดการธินาคาร

เพ่�อำการเกษตรและสห่กรณ์์การเกษตร (ธิ.ก.ส.)  

เปดิเผู้ยว่ิา ตามมติคณ์ะรัฐ์มนตรี เม่�อำวัินที� 30 พฤศจิักายน  

2564 และมติกรรมการ ธิ.ก.ส. เม่�อำวิันที� 3 ธิันวิาคม  

2564 ได�อำนุมัติวิงเงินงบัประมาณ์และมอำบัห่มายให่�  

ธิ.ก.ส. ดำาเนินโครงการประกันรายได�เกษตรกร 

ชาวิสวินยาง ระยะที� 3 เพ่�อำให่�เกษตรกรชาวิสวินยาง

มีรายได�ที�แน่นอำนจัากการประกันรายได� ช่วิยบัรรเทา

ควิามเด่อำดร�อำนจัากปัญห่าราคายางตกตำ�า โดยในวิันนี�  

(14 มกราคม 2565) ธิ.ก.ส. ได�โอำนเงินประกัน 

รายได�ดังกล่าวิเข์�าบััญชีเกษตรกรโดยตรง สำาห่รับั 

รอำบัที� 1-2 เพิ�มเติม และรอำบัที� 3 แก่เกษตรกรจัำานวิน  

484,609 ราย เป็นเงิน 568 ล�านบัาท เพ่�อำช่วิยเห่ล่อำและ

บัรรเทาควิามเด่อำดร�อำนข์อำงเกษตรกรจัากภาระต�นทุน

การผู้ลิตที�ส้งข์ึ�น รวิมถึงเป็นการจ้ังใจัให่�เกษตรกร 

ด้แลรักษาข์�าวิให่�มีคุณ์ภาพดี เพ่�อำที�จัะมีโอำกาสข์ายข์�าวิ

ในราคาที�ส้งและมรีายได�มากขึ์�น โดยเกษตรกรสามารถ

ตรวิจัสอำบัผู้ลการโอำนเงินได�ทางแอำปพลิเคชั�น ธิ.ก.ส. 

A-Mobile ตลอำด 24 ชั�วิโมง และจัะมขี์�อำควิามแจั�งเต่อำน

เงินเข์�าบััญชีผู้่าน LINE Official BAAC Family กรณี์ 

ที�ลก้ค�าสมคัรใช�บัรกิาร BAAC Connect รวิมถงึสามารถ

เบัิกถอำนเงินสดผู้่านต้� ATM ข์อำง ธิ.ก.ส. ทั�วิประเทศ

ก ย ทุ . ร่ ว ม ยิ น ดี แ ล ะ สื่ นั บ สื่ นุ น สื่ ถ า บั น

เกษตรกรชาวสื่วนยางโสื่ตปิระชา จัำากัด  

รับถ่ายทุอดนวัตกรรมจัาก บ.เอสื่เคโพิลิเมอร์  

ผู้ลิตยางกั�นล�อ (Stopper) “ยางกั�นล�อรุ่นพิิเศษ 

พิทีีุทีุโออาร”์เพิิ�มความปิลอดภยั ตดิตั�ง ณ สื่ถานี

บริการนำ�ามัน ปิตทุ.
(ทุี�มา: ทมีงานประชาสัมพันธ์ิ การยางแห่ง่ประเทศไทย. 27 ม.ค. 2565)

 นายณ์กรณ์์ ตรรกวิิรพัท ผู้้�วิ่าการการยาง

แห่่งประเทศไทย เปิดเผู้ยวิ่า เม่�อำวิันที� 26 ม.ค.65 กยท.  

ร่วิมเป็นสักข์ีพยานการเปิดตัวิยางกั�นล�อำรุ่นพิเศษ

ข์อำงพีทีทีโอำอำาร์  ณ์ สถานีบัริการ พีทีที  สเตชั�น  

สาข์าสุข์สวิัสดิ� เข์ตราษฎร์-บั้รณ์ะ กทม. เพ่�อำร่วิมแสดง

ควิามยนิดกีบััสห่กรณ์ก์อำงทุนสวินยางโสตประชา จัำากัด  

ในฐ์านะผู้้�ผู้ลิตยางกั�นล�อำรุ่นดังกล่าวิ ซึึ่�งเป็นนวิัตกรรม

ยางจัากธิรรมชาติที�มีควิามปลอำดภัยส้งกวิ่ายางกั�นล�อำ 

ป้นซึ่ิเมนต์ในสนนราคาใกล�เคียงกัน ทั�งยังเป็นการ

สนับัสนุนให่�มีการเพิ�มการใช�ยางพาราภายในประเทศ

 ตามโครงการส่งเสริมการใช�ยางภาครัฐ์ และสร�างราย

ได�เพิ�มจัากการแปรร้ปยางพาราให่�กับักลุ่มสถาบััน

เกษตรกร  

 ทั�งนี� บัริษัท เอำส เค.โพลิเมอำร์ จัำากัด ได�

ทดลอำงทำาสินค�าเกี�ยวิกับังานจัราจัร โดยตระห่นักวิ่า
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ประเทศไทยผู้ลิตยางพารามากที�สุดในโลก จัึงคิดสร�าง

ผู้ลิตภัณ์ฑ์์ Stopper ห่ร่อำยางกั�นล�อำจัากยางธิรรมชาติ  

ประกอำบักับัรัฐ์บัาล โดยการยางแห่่งประเทศไทย  

มีโครงการส่งเสริมการใช�ยางภายในประเทศ บัริษัทฯ

จัึงส่งห่นังส่อำเชิญผู้้�บัริห่ารห่น่วิยงาน อำงค์กรต่างๆ 

ภายในประเทศ ได�รับัการตอำบัรับัจัากบัริษทั ปตท. จัำากดั  

(มห่าชน) เม่�อำปี 2563 ต่อำมาได�ร่วิมกันสร�างและ

อำอำกแบับัยางกั�นล�อำรุ่นพิเศษข์อำงพีทีทีโอำอำาร์ เม่�อำผู้่าน

การทดสอำบัได�ผู้ลจัริง จัึงคัดเล่อำกสถาบัันเกษตรกร

ที�มีศักยภาพในการผู้ลิต พร�อำมทั�งฝึกและถ่ายทอำด

เทคโนโลยีการผู้ลิต และคุมคุณ์ภาพให่�ถึงที�สุด

โรคใบร่วงยางชนิดใหม่ พิบการระบาดครั�งแรก

ในปิระเทุศไทุย เม่�อ ก.ย.2562 ทุี�จัังหวัดนราธิวิาสื่  

ผู้่านมากว่า 2 ปิี ด้เหม่อนยังควบคุมการระบาด

ไม่ได�
(ทุี�มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2301256 ไทยรฐั์อำอำนไลน์

. 31 ม.ค. 2565)

 สำานักงานเศรษฐ์กิจัการเกษตรที� 9 สงข์ลา,  

ได�รับัรายงานจัากการยางแห่่งประเทศไทยจัังห่วิัด

นราธิิวิาส สวินยางพาราในจัังห่วิัดที�มีอำย้่ 929,888 ไร่  

ปัจัจุับัันพบัการระบัาดโรคใบัร่วิงซึ่ำ�า ซึึ่�งพ่�นที�ที�ได�รับั

ควิามเสียห่ายทั�งสิ�น 753,698 ไร่ คิดเป็น 81% ข์อำง

พ่�นที�ปล้กยางพาราทั�งจัังห่วิัด โดยมีเกษตรกรได�รับั

ผู้ลกระทบั 66,281 ราย โดยมีอำำาเภอำที�พบัการระบัาด 

มากที�สุด ค่อำ อำ. สุคิริน พบัการระบัาด 100% ข์อำงพ่�นที�

ปลก้ยางทุกอำำาเภอำ รอำงลงมา อำ.ระแงะ พบัการระบัาด 93% 

อำ.ยี�งอำ พบัการระบัาด 92% และอำ.บัาเจัาะ พบัการระบัาด  

90% ข์อำงพ่�นที�ปล้กยางในอำำาเภอำ ซึึ่�งมีแผู้นการ 

ดำาเนินงานป้อำงกันและแก�ไข์ปัญห่าการระบัาด โดยใช�

กลไกข์อำง คณ์ะกรรมการยุทธิศาสตร์ ด�านการพัฒนา

จัังห่วิัดชายแดนภาคใต� (กพต.) ในปีงบัประมาณ์ 2565 

ประกอำบัด�วิย 1) โครงการพัฒนาอำาชีพชาวิสวินยางพารา

รายยอ่ำย  2) โครงการช่วิยเห่ลอ่ำและเรง่ฟั่�นฟัส้วินยางพารา

ที�ประสบัปัญห่าการระบัาดข์อำงโรคใบัร่วิงชนดิให่ม่ใน

พ่�นที�จังัห่วิดัชายแดนภาคใต� 3) โครงการประชาสมัพนัธิ์

และการสร�างการรับัร้� เร่�อำงโรคใบัร่วิงชนิดให่ม่  

4) โครงการสำารวิจั เฝ้าระวิัง และแจั�งเต่อำนการเกิดโรค

ใบัร่วิงในต�นยางพารา 5) โครงการทดสอำบัพันธ์ุิยาง 

ข์ั�นปลาย จัำานวิน 110 ไร่ เพ่�อำห่าพันธ์ุิยางที�มีควิาม

ต�านทานโรคใบัรว่ิงชนดิให่ม่และให่�ผู้ลผู้ลติสง้ เปน็ต�น

กยทุ. เผู้ยสื่ถานการณ์ยางไตรมาสื่ 1/2565 พิร�อม

อัพิเดทุ 2 Mobile Application สื่นับสื่นุนการ

บริหารจััดการยางยุคดิจัิทุัล
(ทุี�มา: ทมีงานประชาสมัพนัธิ ์การยางแห่ง่ประเทศไทย. 14 ก.พ. 2565)

 ในวัินจัันทร์ที�  14 มีนาคม พ.ศ.  2565  

การยางแห่่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเวิที “Talk about 

Rubber” ครั�งที� 2 โดยมี นายณ์กรณ์์ ตรรกวิิรพัท  

ผู้้�ว่ิาการการยางแห่่งประเทศไทย และนางสาวิอำธิิวิีณ์์  

แดงกนิษฐ์์ ผู้้�อำำานวิยการฝ่ายเศรษฐ์กิจัยาง ร่วิมแถลง

สถานการณ์์ – แนวิโน�มยางพารา พร�อำมอำัพเดท Mobile  

Application เพ่�อำสนับัสนุนการบัริห่ารจััดการยาง 
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ยคุดจิัทิลั เน�นการเข์�าถึงข์�อำม้ลข่์าวิสารและบัริการต่างๆ  

ข์อำง กยท. สะดวิก รวิดเร็วิ เป็นประโยชน์แก่ชาวิ 

สวินยางและผู้้�ใช�งานซึึ่�ง กยท. ได�นำา Mobile Application  

ถ่อำเป็นเคร่�อำงม่อำส่�อำสารเพ่�อำให่�บัริการแก่สมาชิก

เกษตรกรชาวิสวินยาง และประชาชนทั�วิไปโดยใช�ช่�อำ

โครงการว่ิา “โครงการควิามร่วิมม่อำจััดทำาเคร่�อำงม่อำ

เพ่�อำการส่�อำสาร และประชาสัมพันธ์ิให่�กับัสมาชิกผู้่าน

ร้ปแบับั Mobile Application” ร่วิมกับั บั. วิี บัิลด์ แอำนด์  

โอำเปอำรเ์รต จัำากัด เพ่�อำสนบััสนนุการเข์�าถงึข์�อำม้ลข์า่วิสาร

และการบัรกิารตา่งๆ ข์อำง กยท. เชน่ การประชาสมัพนัธ์ิ

ข์า่วิสารต่างๆ การแจั�งเต่อำนที�สำาคญั การรับัเร่�อำงร�อำงเรียน  

การแจั�งปัญห่า การสำารวิจัควิามคิดเห่็นจัากเกษตรกร  

การเผู้ยแพร่ข์�อำม้ลควิามร้�ที�เป็นประโยชน์ รวิมไปถึง 

การสนับัสนนุสทิธิิประโยชน์เพิ�มเติมจัากห่น่วิยงานภาค

รฐั์และควิามร่วิมม่อำเอำกชนที�เข์�าร่วิม โดยพัฒนารป้แบับั

การส่�อำสารให่�มคีวิามสะดวิกรวิดเรว็ิ กลุม่เปา้ห่มายและ

ผู้้�บัริโภคเข์�าถึงง่ายเพียงปลายนิ�วิสัมผู้ัส

ถอ่ำเปน็ปแีห่ง่การเตบิัโตที�โดดเดน่ โดยบัริษทัฯ มรีายได�

จัากการข์ายและให่�บัริการรวิมทั�งสิ�น 118,275 ล�านบัาท 

เพิ�มข์ึ�น 56.7% จัากปีก่อำน นับัเป็นรายได�ส้งสุดในรอำบั  

10 ปีที�ผู้่านมา และกำาไรสุทธิิอำย้่ที� 15,846.7 ล�านบัาท 

ซึ่ึ�งนับัเป็นการสร�างมาตรฐ์านให่ม่ให่�กับัอำุตสาห่กรรม

ยางข์อำงประเทศ ผู้ลการดำาเนินงานที�เติบัโตได�ดีใน

รอำบัปีที�ผู้่านมา มาจัากปัจัจััยต่างๆ ได�แก่ 1. ปริมาณ์การ

ข์ายยางธิรรมชาติในปี 2564 ที�เพิ�มข์ึ�นเป็น 1.3 ล�านตัน

ตามเป้าห่มาย เพิ�มข์ึ�น 25.4% จัากปีก่อำน ซึ่ึ�งส้งกวิ่าการ

เติบัโตข์อำงภาพรวิมตลาด 2. ภาพรวิมอำุตสาห่กรรมยาง

ธิรรมชาติที�เป็นข์าขึ์�นและการฟั่�นตัวิข์อำงอำุตสาห่กรรม

ยางล�อำ สง่ผู้ลให่�มคีวิามต�อำงการใช�ยางธิรรมชาตเิพิ�มขึ์�น  

3. การเพิ�มประสิทธิิภาพบัริห่ารต�นทุน เช่น การลงทุน

เทคโนโลยีในกระบัวินการผู้ลิตเพ่�อำทดแทนการเพิ�ม

แรงงาน, นำาแอำปพลเิคชัน ‘ศรตีรงัเพ่�อำนชาวิสวิน’ เข์�ามา

ใช�ในการซึ่่�อำข์ายยางและส่�อำสารทำากจิักรรมกบััชาวิสวิน

ยาง เป็นต�น 4. บัริษัทฯ สามารถทำาราคาข์ายเฉลี�ยข์อำง

ยางธิรรมชาติ ได�ส้งกว่ิาราคาเฉลี�ยในตลาดโลก ส่งผู้ล

ให่�บัริษัทฯ มีอำัตราการเดินเคร่�อำงจัักรเฉลี�ยตลอำดทั�งปี
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STA โชว์ปิี 64 กำาไรนิวไฮทุี� 15,846 ล�าน เตรียม

ปิันผู้ล 0.65 บาทุต่อหุ�น
(ทุี�มา: https://www.thairath.co.th/business/investment/ 

stockexchange/2319391 ไทยรัฐ์อำอำนไลน์ 18 ก.พ. 2565)

 บัรษิทัศรตีรงัแอำโกรอำนิดสัทร ีได�โชวิผ์ู้ลงาน

ปี 64 กำาไรสุทธิิทำานิวิไฮที� 15,846.7 ล�านบัาท เติบัโต  

13.4% จัากปี 63 เตรียมปันผู้ล 0.65 บัาทต่อำหุ่�น เม่�อำ

วิันที� 18 ก.พ. 65 บัริษัท ศรีตรังแอำโกรอำินดัสทรี จัำากัด  

(มห่าชน) ห่ร่อำ STA กล่าวิวิ่า ผู้ลการดำาเนินงานปี 64  



อาจัารย์จุัฬาฯ พิัฒินาเสื่าจัราจัรล�มลุก หวังใช�

ทุดแทุนเสื่าจัราจัรพิลาสื่ติก
(ทุี�มา: https://www.naewna.com/local/641834 สำานักงานข่์าวิแนวิ

ห่น�า 17 มี.ค 2565)

 รศ.ดร.ศิริลักษณ์์ พุ่มประดับั ภาควิิชาเคมี

เทคนิค คณ์ะวิิทยาศาสตร์ จัุฬาลงกรณ์์มห่าวิิทยาลัย  

ผู้้�คิดค�นและผู้ลิต “เสาจัราจัรล�มลุกจัากยางธิรรมชาติ”  

ผู้ลงานควิามร่วิมม่อำกับัสำานักงานคณ์ะกรรมการ

ส่งเสริมวิิทยาศาสตร์ วิิจััยและนวิัตกรรม (สกสวิ.) 

และบัริษัท สยามย้ไนเต็ด รับัเบัอำร์ จัำากัด กล่าวิวิ่า  

ยางธิรรมชาติ จึัง ด้ เ ป็นวัิสดุที� เห่มาะสมที�สุดใน 

การพัฒนาเป็นเสาจัราจัร ซึ่ึ�งการอำอำกแบับัการทดสอำบั

ประสิทธิิภาพข์อำงเสาจัราจัรล�มลุก โดยได�ทดสอำบั

ได�แก่ ให่�รถนำ�าห่นัก 1 ตัน วิิ�งด�วิยควิามเร็วิ 30, 50 และ  

80 กิโลเมตรต่อำชั�วิโมง เข์�าชนและทับัเสาจัราจัรล�มลุก

ซึ่ำ�าๆ จัำานวิน90 ครั�ง จัากนั�นก็มีการทดสอำบัให่�รถข์นาด

นำ�าห่นัก 5 ตัน วิิ�งชนและทับัเสาล�มลุกด�วิยควิามเร็วิ  

10 กิโลเมตรต่อำชั�วิโมง เป็นจัำานวิน 10 ครั�ง พบัว่ิาผู้ล

การทดสอำบัเป็นที�น่าพอำใจั เม่�อำรถชนเสาจัราจัร เสาล�ม

ลงไปกับัถนน จันเม่�อำรถข์ับัพ�นเสาจัราจัรไปแล�วิ เสาก็

เด�งค่นตัวิกลับัมาอำย่างเดิม ไม่แตก ทิ�มแทง ห่ร่อำสร�าง

รอำยข์ีดข์่วินกับัยานพาห่นะมากนัก เพิ�มควิามปลอำดภัย

ในการจัราจัรและช่วิยลดการเกิดอำุบััติเห่ตุ และปัจัจัุบััน  

ได�มีการนำาร่อำงใช�เสาจัราจัรล�มลุกจัากยางธิรรมชาติ

บันทางด่วินศรีรัชและทางด่วินพระราม 7 เพ่�อำทดสอำบั

ระยะเวิลาการใช�งานจัรงิ และเปน็การเกบ็ัผู้ลการทดลอำง

ไปด�วิย

 นอำกจัาก “เสาจัราจัรล�มลุก” รศ.ดร.ศิริลักษณ์์

เล็งเห่็นศักยภาพข์อำงยางธิรรมชาติที�จัะนำามาต่อำยอำด

พัฒนาเป็นผู้ลิตภัณ์ฑ์์ต่างๆ รวิมถึงไม่ก่อำให่�เกิดรอำยข์ีด

คร้ดลึกที�ยานพาห่นะได� ผู้้�สนใจัเสาจัราจัรล�มลุกจัาก

ยางธิรรมชาติ สามารถติดต่อำได�ที�บัริษัท สยามย้ไนเต็ด

รับัเบัอำร์ จัำากัด ห่ร่อำประสานผู่้าน รศ.ดร.ศิริลักษณ์์  

พุม่ประดับั ภาควิชิาเคมเีทคนิค คณ์ะวิทิยาศาสตร์ จัฬุาฯ 

ทางอำีเมล Sirilux.P@chula.ac.th

กยทุ. ไฟเขียว ชดเชยดอกเบี�ยผู้้�ปิระกอบการยาง  

- สื่ถาบนัเกษตรกรฯ วงเงนิก้� 2 หม่�นล. พิร�อมเปิดิ

ย่�นคำาขอแล�ว ตั�งแต่ 1 เม.ย. นี�
(ทุี�มา: ทีมงานประชาสัมพันธิ์ การยางแห่่งประเทศไทย. 24 มี.ค. 2565)

 กยท. เดินเคร่�อำง “โครงการชดเชยดอำกเบีั�ย

ให่�แก่ผู้้�ประกอำบักิจัการยาง (ยางแห่�ง)” วิงเงินก้� 20,000 

ล�านบัาท ยำ�าผู้้�ประกอำบักิจัการยาง – สถาบัันเกษตรกรฯ  

รายย่อำย สามารถร่วิมโครงการฯ ได� พร�อำมเปิดให่�ย่�น

คำาข์อำ ตั�งแต่ 1 เม.ย. นี� ห่วิังเกิดการห่มุนเวิียนผู้ลผู้ลิต  

และด้ดซัึ่บัยางพาราอำอำกจัากระบับั เพิ�มสภาพคล่อำง

และลดต�นทุนทางการเงินให่�แก่ผู้้�ประกอำบักิจัการ  

โดย กยท. จัะสนับัสนุนชดเชยดอำกเบัี�ยในอัำตราตามที�

จัา่ยจัรงิ แตไ่มเ่กนิร�อำยละ 3 ตอ่ำป ีระยะเวิลาโครงการ 1 ปี 

(ไม่เกนิ ธินัวิาคม 2565) วิงเงินก้�รวิมทั�งโครงการไม่เกนิ  

20,000 ล�านบัาท เพ่�อำให่�เกิดการห่มุนเวิียนผู้ลผู้ลิต  

ช่วิยด้ดซัึ่บัยางพาราอำอำกจัากระบับัมาใช�เป็นวิัตถุดิบั

สำาห่รับัผู้้�ประกอำบัการในลักษณ์ะห่มุนเวิียน เสริมสร�าง

ศักยภาพโครงสร�างอุำตสาห่กรรมยาง พร�อำมแข่์งข์ันทั�ง

ภายในและต่างประเทศในสถานการณ์์ที�เปลี�ยนแปลง  

ทำาให่�เกษตรกรชาวิสวินยางและสถาบัันเกษตรกร

ช า วิ ส วิ น ย า ง มี ร า ย ไ ด� แ ล ะ คุ ณ์ ภ า พ ชี วิิ ต ที� ดี ข์ึ� น  

ทั�งนี� กยท. มุ่งห่วิังให่�ผู้้�ประกอำบักิจัการยางรายย่อำย  

โดยเฉพาะสถาบัันเกษตรกรที�มคีณุ์สมบัติัตามที�กำาห่นด

เข์�าก็สามารถร่วิมโครงการได�เช่นกัน” 

 นอำกจัากนี� สถาบัันเกษตรกรชาวิสวินยาง 

สห่กรณ์์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกร และวิิสาห่กิจัชุมชน

ที�ต�อำงการข์อำรับัสินเช่�อำเพ่�อำใช�เป็นเงินทุนห่มุนเวิียนใน
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สรุปข์่าวิสารยางพารา



การรวิบัรวิมห่ร่อำรับัซึ่่�อำยางพาราเกษตรกรฯ และจััดห่า

ปัจัจััยการผู้ลิต เป็นต�นไป

โดยมีการติดตามราคาสินค�าเกษตรในพ่�นที� ได�แก่  

ปาล์มนำ�ามนั และยางพารา ซึึ่�งปัจัจุับัันราคาสินค�าเกษตร

ที�เข์�าร่วิมโครงการประกันรายได�ทั�ง 2 ชนิด มีราคาส้ง

กวิ่าราคาประกัน และถ่อำเป็นราคาที�ดีในรอำบัห่ลายปี  

โดยราคายางก�อำนถ�วิยล่าสุดเฉลี�ยทั�วิประเทศอำย้่ที�  

26.50-27 บัาทตอ่ำกิโลกรมั โดย กยท.จั.พงังา ได�มีการสง่

เสรมิการผู้ลิตยางก�อำนถ�วิยคุณ์ภาพดี ตามมาตรฐ์าน GAP  

ซึ่ึ�งทำาให่�สามารถจัำาห่น่ายได�ในราคาที�ส้งกว่ิาราคา

ท�อำงถิ�น และเตรียมควิามพร�อำมไปส้่การผู้ลิตยางตาม

มาตรฐ์านการจััดการสวินยางอำย่างยั�งย่น (FSC) ต่อำไป
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“รองสืุ่ขทุัศน์ ลุยพิังงา ต�อนรับรองนายกฯ  

จัุรินทุร์ ติดตาม คปิร. ระยะ 3”
(ทุี�มา: ทีมงานประชาสัมพันธ์ิ การยางแห่่งประเทศไทย.  

31 มี.ค. 2565)

 เม่�อำวิันที� 30 มีนาคม 2565 นายสุข์ทัศน์  

ต่างวิิริยกุล รอำงผู้้�วิ่าการด�านปฏิิิบััติการ พร�อำมด�วิย

คณ์ะผู้้�บัริห่าร กยท.จั.พังงา ร่วิมให่�การต�อำนรับั 

นายจัุรินทร์ ลักษณ์วิิศิษฎ์ รอำงนายกรัฐ์มนตรีและ

รฐั์มนตรวีิา่การกระทรวิงพาณ์ชิย์ ในการลงพ่�นที�ติดตาม

และประชาสัมพันธ์ิโครงการประกันรายได�สินค�าเกษตร 

ณ์ อำาคารอำเนกประสงค์ปากถัก ต.ท่านา อำ.กะปง จั.พงังา  

วิ. ยางพารา 43 (2), 2565
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สาระน่าร้� “ร้�รอำบัยางพารา”

สาระน่่าร้� “ร้�รอบัยางพารา”
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ใบสื่มัครสื่มาชิกวารสื่ารยางพิารา

 ข์�าพเจั�า...................................................ตำาแห่น่ง....................................

ห่น่วิยงาน.....................................................เลข์ที�............ถนน..........................

ตรอำก/ซึ่อำย.............................................ตำาบัล/แข์วิง..........................................

อำำาเภอำ............................................................จัังห่วิัด..........................................

รห่สัไปรษณี์ย.์................................โทรศพัท์......................................................

โทรสาร......................................E-mail: ...........................................................

                                                                                ลงช่�อำ.............................ผู้้�สมัคร

                                                                                (.........................................)
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ใบสื่มัครลงโฆษณาวารสื่ารยางพิารา

 ข์�าพเจั�า.......................................................ตำาแห่น่ง............................................................

ในนามห่น่วิยงาน/บัริษัท...................................................................................................................

ที�อำย้ ่......................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

โทรสาร.....................................................โทรศพัท.์.........................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................................

มีควิามสนใจัลงโฆษณ์า/ต่อำอำายุโฆษณ์า กับัทางสถาบัันวิิจััยยาง การยางแห่่งประเทศไทย

รายละเอำียดและโปรโมชั�นเพิ�มเติม : กรุณ์าติดต่อำสอำบัถามเจั�าห่น�าที�

ห่มายเห่ตุ  1.อำัตราค่าโฆษณ์าไม่รวิมภาษีม้ลค่าเพิ�ม 7%

   2.กรุณ์าชำาระเงินภายใน 14 วิัน โดยนับัจัากวิันที�ส่งใบัสมัคร
    

       ลงช่�อำ................................ผู้้�สมัคร

       วิันที� ..................................

ระยะเวิลาการลงโฆษณ์า  เริ�มต�น: .....................................

    สิ�นสุด: .....................................

การชำาระเงิน

 กรุณ์าโอำนเงินเข์�าบััญชีอำอำมทรัพย์  ธินาคาร.........................................สาข์า............................................

ในนาม “สถาบันัวิจัิัยยาง” เลข์ที�บัญัช.ี..................................................และสง่ใบั Pay-in slip มายงัสถาบัันวิจิัยัยางฯ

ทางโทรสารห่มายเลข์.................................................ห่ร่อำ E-mail: ......................................................................

ร้ปแบับั รายละเอำียดและอำัตราค่าโฆษณ์า

วิารสาร ปกห่น�า - ด�านใน ปกห่ลัง

            25,000 บัาท/ปี              35,000 บัาท/ปี
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 กองบริหารงานวิจััย  มีห่น�าที�รวิบัรวิมแผู้นงานและโครงการวิิจััยทางด�านการผู้ลิต เศรษฐ์กิจั การตลาด และ

อำุตสาห่กรรม จััดทำาแผู้นโครงการวิิจััยด�านการผู้ลิต ตามกรอำบัยุทธิศาสตร์การพัฒนายางพารา บัริห่ารจััดการและ 

ประสานงานโครงการวิจิัยัที�ได�รบัังบัประมาณ์จัากกอำงทนุพฒันายางพารา ตดิตามประเมนิผู้ลงานวิจิัยัทั�งระบับั ประสาน

ควิามรว่ิมม่อำและสร�างเครอ่ำข่์ายงานวิจิัยักบััห่นว่ิยงานทั�งภายในและ ภายนอำกการยางแห่ง่ประเทศไทย พฒันาศกัยภาพนัก

วิจิัยัและบัคุลากรที�เกี�ยวิข์�อำงกบััการวิจิัยั จัดัทำาข์�อำม้ลและรายงานด�านการวิจิัยัข์อำงการยางแห่ง่ประเทศไทย รวิมถงึกำากบัั

ด้แลการนำางานวิิจััยที�ได�รับัทุนจัากกอำงทุนพัฒนายางพาราไปใช�ประโยชน์ตามห่ลักเกณ์ฑ์์ที�การยางแห่่งประเทศไทย

กำาห่นด

 กองวิจััยและพัิฒินาการผู้ลิตยาง  มีห่น�าที�ติดตาม รวิบัรวิม และรายงานผู้ลงานวิิจััย วิางแผู้นการนำาผู้ลงาน

วิิจััยเพ่�อำนำาไปส่้การพัฒนาการผู้ลิต ศึกษา วิิจััย และพัฒนาการผู้ลิตยางแบับับั้รณ์าการ ประสานควิามร่วิมม่อำทำางาน

วิิจััยกับัห่น่วิยงานอ่ำ�นๆ ทั�งในประเทศและต่างประเทศ รวิบัรวิมงานวิิจััยและจััดทำาเป็นเอำกสารวิิชาการ ค่้ม่อำและผู้ลิต 

ชดุเทคโนโลยกีารผู้ลติเพ่�อำเผู้ยแพรผู่้ลงานวิจิัยัและเทคโนโลยจีัากงานวิจิัยั บัรกิารวิชิาการและถา่ยทอำดเทคโนโลย ีและ 

รับัผู้ิดชอำบัการบัริห่ารจััดการนวิัตกรรม

 ศ้นย์วิจััยยาง  (จัังห่วัิดฉะเชิงเทรา จัังห่วัิดห่นอำงคาย จัังห่วัิดบุัรีรัมย์ จัังห่วัิดสุราษฎร์ธิานี จัังห่วัิดสงข์ลา) 

มีห่น�าที�ควิบัคุม กำากับั ด้แล ตรวิจัสอำบั ประสานงาน วิางแผู้น มอำบัห่มายงาน วิินิจัฉัย สั�งการ ให่�คำาปรึกษาแนะนำา 

เกี�ยวิกับัการศึกษา วิิจััย และพัฒนาการผู้ลิตยางตามแผู้นงานและโครงสร�างข์อำงสถาบัันวิิจััยยางให่�บัริการวิิชาการและ

เทคโนโลยีแก่พนักงาน เจั�าห่น�าที� ส่วินราชการ เกษตรกร สถาบัันเกษตรกร และผู้้�ประกอำบักิจัการยาง

แนะนำาโครงสื่ร�างสื่ถาบันวิจััยยาง




