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บทบรรณาธิการ

 ในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรชาวสวนยาง คือ ผู้ที่ได้

รับผลกระทบจากปัญหาภาวะราคายางตกต�่า และรวม

ถึงราคาไม้ยางอีกด้วย ซึ่งเป็นปัญหาในระดับต้นทาง 

ส่งผลให้เกษตรขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ท้ังน้ีเน่ืองจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและมีรายได้ลดลง 

ท�าให้ภาครัฐต้องเข้าไปดูแลโดยก�าหนดมาตรการต่าง ๆ 

ขึ้นมา ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ย่ังยืน แนวทางการแก้

ปัญหาเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของ

เกษตรกรไม่ใช่มีเพียงแค่ราคายางเท่าน้ัน การลดต้นทุน

การผลิต การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ การเพิ่มราย

รายได้ของเกษตรกรเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะน�ามาใช้ใน

การแก้ป ัญหาให้กับเกษตรกรโดยพ่ึงพาตนเอง ซึ่ง

เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

 การยางแห่งประเทศไทยได้มีการจัดท�าแผน

วิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ง

มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์

ยางพารา 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยก�าหนดให้หน่วย

งานของภาครัฐทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติตามกรอบและ

แนวทางการพัฒนาประเทศท่ีรัฐบาลได้ก�าหนดไว้เพ่ือให้

บรรลุวิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งย่ังยืน

เป็นประเทศที่ พัฒนาแล้วด ้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือคติพจน์ “ มั่นคง

มั่งคั่งย่ังยืน ” โดยสร้างความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ ส�าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางทั้งระบบเพื่อ

ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร คือ 

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

 1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกร มีเป้าประสงค์ คือ เกษตรกรมีรายได้สูง

ขึ้นและสม�่าเสมอ สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งและ

เป็นที่พ่ึงของเกษตรกรได้ สถาบันเกษตรกรมีการบริหาร

แบบมืออาชีพและมีขีดความสามารถในการท�าธุรกิจ 

เกษตรกรรุ่นใหม่มีความพร้อมท่ีจะรับสืบทอดกิจการต่อ

จากบิดามารดา โดยเพิ่มรายได้ครัวเรือนเกษตรกรฯ และ

พัฒนาศกัยภาพของเกษตรกรฯ สูก่ารเป็น Smart Farmer 

การส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกร ฯ 

และการสนับสนุนการท�าสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ 

และการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีการบริหารแบบมือ

อาชีพ และมีขีดความสามารถในการท�าธุรกิจ ส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ 

 2 .  การเ พ่ิมประสิทธิภาพและการยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐาน มีเป้าประสงค์ คือ สวนยางที่

บุกรุกพ้ืนท่ีป่าสงวนหมดไป สวนยางเก่าท่ีต้นยางเสื่อม

สภาพมีจ�านวนพื้นที่ลดลง ปริมาณผลผลิตยางเพิ่มสูงขึ้น 

ต้นทุนในการผลิตยางลดลง ผลิตภัณฑ์ยางพาราท่ีได้รับ

มาตรฐานมีจ�านวนเพ่ิมขึ้น พ้ืนท่ีสวนยางพาราที่ผ่านการ

รับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างย่ังยืนมีจ�านวน

เพิ่มขึ้น  โดยการบริหารจัดการพื้นที่การผลิตและปริมาณ

ผลผลิตยางพารา การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและ

การแปรรูปยาง/ไม้ยาง การพัฒนาคุณภาพและยกระดับ

มาตรฐานสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ดร.วิทยา  พรหมมี

                              บรรณาธิการ



 การยางแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายส่งเสริม

และสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกยางแบบผสมผสานเพ่ือ

เป็นรายได้ระหว่างรอผลผลิตและเป็นรายได้หมุนเวียน

ให้เกษตรกรนอกเหนือจากยางพารา ซึ่งชาวสวนยางท่ี

ต้องการโค่นยางเพ่ือปลูกแทนหันมาเลือกปลูกยางแบบ

ผสมผสานตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด โดยลดจ�านวนต้น

ยางต่อพ้ืนท่ีลงจากเดิมที่ปลูกลักษณะพืชเชิงเดี่ยวและ

ปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ หรือเลี้ยงสัตว์ และหรือท�าประมงร่วม

ในสวนยาง ในอดีตสถาบันวิจัยยางได้มีการศึกษา

ค้นคว้าวิจัยการเสริมรายได้ในสวนยางทั้งปลูกพืชและ

เลี้ยงสัตว์ร่วมในสวนยางพบว่าไม่มีผลกระทบต่อการ

เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตยางท่ีท�าให้เกิดความเสีย

หายทางเศรษฐกิจ อีกท้ังมีกรณีศึกษาของเกษตรกรที่

ประสบความส�าเร็จในการสร้างสวนยางแบบผสมผสาน

ยืนยันสามารถน�ามาใช้ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรปรับ

เปลี่ยนการจัดการสวนยางแบบใหม่ภายใต้การน�าองค์

ความรู้มาบูรณาการแก้ปัญหายางพาราของประเทศไทย 

“ เกษตรทฤษฎีใหม่ สวนยางย่ังยืน ”  ถือได้ว่าเป็น “ 

นวัตกรรมการจัดการสวนยาง ” เป็นแนวทางในการแก้

ปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน “เกษตรกรมั่นคงมั่งคั่ง

ย่ังยืนโดยพ่ึงพาตนเอง” โดยปรับเปลี่ยนแนวคิดการ

จัดการสวนยางที่ท�าเกษตรกรรมแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

โดยใช้ระยะปลูก 3x7 เมตร และ 2.5x8 เมตร มาเป็นการ

สร้างสวนยางแบบผสมผสานโดยขยายระยะห่างระว่าง

แถวหรือใช้ประโยชน์ในระหว่างแถวยางที่มีพ้ืนที่กว้างให้

กองวิจัยและพัฒนายาง การยางแห่งประเทศไทย

การสร้างสวนยางตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
สวนยางยั่งยืน

เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ร่วมด้วย 

กับการเลี้ยงสัตว์ และหรือท�าประมงในสวนยางท�าให้

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น จาก

การวางจ�าหน่ายผลผลิตอื่น ๆ นอกจากผลผลิตยาง มีค่า

ใช้จ่ายครัวเรือนลดลง จากการบริโภคผลผลิตและการใช้

ประโยชน์จากไม้ใช้สอยในสวนยาง มีต้นทุนการผลิตยาง

ลดลง จากการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศัตรูพืช และ

การจัดการดินปุ๋ยในสวนยาง และท�าให้เกษตรกรมีงาน

ท�าตลอดทั้งปี ลดการอพยพแรงงานเกษตรหรือย้าย

ถ่ินฐานจากชนบทเข้าสู่เมืองหลวงและเมืองใหญ่ เป็น

แนวทางในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างย่ังยืน 

“เกษตรกรมั่นคงมั่งคั่งย่ังยืนโดยพ่ึงพาตนเอง” ภายใต้

การน�าองค์ความรู้มาบูรณาการการแก้ปัญหายางพารา

ของประเทศไทย

หลักการปลูกสร้างสวนยาง
แบบผสมผสาน

 การปลูกสร้างสวนยางแบบผสมผสาน คือ การ

ปลูกยางพันธุ์ดีเป็นพืชหลักและมีการปลูกพืชชนิดอื่น 

และหรือเลี้ยงสัตว์ ท�าประมงร่วมด้วย เพ่ือลดต้นทุนใน

การผลิตเพ่ิมรายได้ให้แก่เจ้าของสวนตลอดจนการรักษา

ความสมดุลทางธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีให้

คุ้มค่าที่สุด ท้ังนี้กิจกรรมเหล่าน้ีต้องไม่มีผลกระทบต่อ

การเจริญเติบโตของต้นยางทุกระยะการเจริญเติบโต 

ตั้งแต่ระยะต้นกล้ายาง ระยะยางอ่อน และระยะยางแก่ 

วิทยา พรหมมี
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และต้องไม่มีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิต

ยางรวมถึงผลกระทบด้านอื่น ๆ ทางสิ่งแวดล้อม ดังนั้น 

การสร้างสวนยางแบบผสมผสานควรขยายระยะของการ

ปลูกยางโดยขยายระยะระหว่างแถวให้กว้างข้ึนเพ่ือ

สามารถใช้สอยพ้ืนท่ีในการท�ากิจกรรมอื่น ๆ ได้ และที่

ส�าคัญต้องมีแหล่งน�้าเพียงพอและการคมนาคมสะดวก 

รูปแบบของการสร้างสวนยางแบบผสมผสานสามารถ

แบ่งได้ 3 ประเภทคือ การปลูกยางร่วมกับพืชชนิดอื่น 

เช่น พืชคลุมดินในสวนยาง พืชแซมยาง พืชร่วมยาง และ

ปลูกป่าในสวนยางการปลูกยางร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ 

หรือท�าการประมง และการปลูกยางร่วมกับพืชชนิดอื่น 

และการเลี้ยงสัตว์หรือท�าการประมง 

 การสร ้างสวนยางพาราในปัจจุบันส่วนใหญ่

เป็นการท�าเกษตรกรรมแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยวโดยการ

ปลูกพืชชนิดเดียวในบริเวณพ้ืนท่ีกว้างมีท้ังข้อดีและข้อ

เสีย ข้อดีของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ สามารถจัดการ

สวนยางได้ง ่ายท้ังในเรื่องของการก�าจัดวัชพืช การ

ป้องกันการเกิดโรคตลอดจนการจัดการดินและปุ๋ยใน

สวนยาง โดยเกษตรกรจะมีรายได้จากน�้ายางหลังปลูก 

ประมาณ 7  ปี และจากไม้ยางหลังปลูกประมาณ 25-30 

ปี ขึ้นอยู่กับการจัดการสวนยางที่ดีและเหมาะสม แต่ข้อ

จ�ากัดของการปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือ มีความเสี่ยงสูงต่อ

การขาดทุนได้ง่าย แม้ว่าบางช่วงจะได้ราคาดีแต่ส่วน

ใหญ่แล้วจะได้ราคาต�่า เช่น เกิดโรคระบาดในยางพารา 

หรือเกิดภัยธรรมชาติในพ้ืนที่ปลูกยางพารา นอกจากน้ัน

ยังเจอวิกฤตเศรษฐกิจผันผวนราคายางพลิกผันตกต�่าลง

มาก ซึ่งเผชิญปัญหาท่ัวโลก ส่งผลให้เกษตรกรเดือดร้อน

มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพโดยเฉพาะเกษตรกร

รายย่อย จากข้อจ�ากัดของการปลูกยางในปัจจุบัน 

สามารถปรับเปลี่ยนการจัดการสวนยางใหม่โดยการ

สร้างสวนยางแบบผสมผสานเพ่ือให้มีใช้พ้ืนที่ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ช่วยเพ่ิมรายได้และลดความเสี่ยงของ

รายได้ท่ีจะลดลงเน่ืองจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวของ

เกษตรกร สามารถท�าได้โดยการปลูกพืชร่วม พืชแซม 

และการเล้ียงสัตว์ในสวนยาง การปลูกไม้ผล หรือไม้ป่า 

ไม้ยืนต้น ส�าหรับใช้สอยร่วมกับยาง จากรายงานการ

ส�ารวจและงานวิจัยที่ผ่านมา การสร้างสวนยางแบบผสม

ผสานไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้

ผลผลติน�า้ยาง และยังท�าให้เกษตรกรชาวสวนยางมรีายได้

เพ่ิมข้ึนจากการจ�าหน่ายผลผลิตนอกจากยางตลอดจน

ช ่ วยลดต ้น ทุนในการผลิตและ เป ็นการอนุ รั กษ ์

สิ่งแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศวิทยาที่ดีในสวนยางอีก

ด้วย หลักการคัดเลือกชนิดของพืชหรือกิจกรรมเสริม

รายได้ในสวนยาง คือ ต้องเป็นพืชท่ีต้องการของตลาด

และนิยมบริโภคในพ้ืนที่น้ัน ต้องมีสภาพพ้ืนท่ีเหมาะสม

กับชนิดของพืช และความรู้ความสามารถในการจัดการ

ของเกษตรกรต่อพืชนั้น

 การปลูกสร ้างสวนยางพาราแบบผสมผสาน

สามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนเกษตรกร

ชาวสวนยางให้มีรายได้เสริมและรักษาเสถียรภาพของ

รายได้เกษตรกร ดังน้ัน ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบาย

ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกยางควบคู่กับการ

ปลูกพืชแซมยางและพืชร่วมยางเพ่ือเป็นรายได้ระหว่าง

รอผลผลิตและเป็นรายได้หมุนเวียนให้เกษตรกรนอก

เหนือจากยางพารา นอกจากน้ัน ยังมีการส่งเสริมให้

เกษตรกรท�าสวนยางแบบผสมผสาน ซึ่งเกษตรกร

ชาวสวนยางที่ต้องการโค่นยางเพ่ือปลูกแทนหันมาเลือก

ปลูกยางแบบผสมผสานตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดของ

การขอทุนปลูกแทนแบบผสมผสาน (การยางแห่ง-

ประเทศไทย, 2558)  โดยลดจ�านวนต้นยางต่อพ้ืนท่ีลง

จากเดิมที่ปลูกลักษณะพืชเชิงเดี่ยวมีต้นยาง 76 ต้นต่อไร่ 

ปรับเหลือไม่น้อยกว่า 40 ต้นต่อไร่ และไม่เกิน 50 ต้นต่อ

ไร่ เพิ่มระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 10-12  เมตร เพื่อ

ให้เกษตรกรมีพ้ืนท่ีว่างระหว่างต้นยางไว้ส�าหรับปลูกพืช

หรือท�ากิจกรรมทางการเกษตรอื่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น

ประมงหรือปศุสัตว์ ในกรณีสวนยางที่ปลูกแล้ว ถ้าสนใจ

ท�าสวนยางแบบเกษตรผสมผสาน สามารถปลูกพืชเล้ียง

สัตว์ในสวนยางได้ โดยการปลูกไม้ยืนต้นได้ไม่เกิน 15 

ต้นต่อไร่

ความส�าคัญของการสร้างสวนยาง
แบบผสมผสาน

 การปลูกสร้างสวนยางแบบผสมผสานสามารถ

จัดการสวนยางได้อย่างง่ายท้ังน้ีจะต้องไม่มีผลกระทบ

ต่อการเจริญเติบโตของยางและการให้ผลผลิตน�้ายาง 

ท�าให ้ เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได ้ เ พ่ิมมากขึ้น 
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สิ่งส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเกษตรเชิงเดี่ยวมีความ

เสี่ยงสูงต่อการขาดทุนท�าให้เกิดการขาดรายได้ท้ังยังเจอ

วิกฤตเศรษฐกิจผันผวน ราคายางพลิกผันตกต�่าลงมาก

ซึ่งเผชิญปัญหาทั่วโลก ดังนั้น เกษตรกรอาจจะเจอกับ

ปัญหาราคายางตกต�่าอยู่บ่อยครั้ง จึงมีความจ�าเป็นต้อง

วางแผนในการลดต้นทุนการผลิต เช่น การก�าจัดวัชพืช 

การป้องกันการเกิดโรค การใส่ปุ๋ย การใช้ยาฆ่าแมลง 

ตลอดจนการจัดการดินและพืชที่ปลูกในสวนยาง 

สามารถท�าประโยชน์ให้กับสวนยาง โดยมีการเพ่ิมธาตุ

อาหารในดิน ได้แก่ พืชตระกูลถ่ัวมีแบคทีเรียที่ปมราก

อาศัยอยู่อย่างเป็นอิสระในดินหรือสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 

สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้โดยไม่ต้องอาศัย

คาร์โบไฮเดรตหรือแหล่งพลังงานจากพืช นอกจากลด

ต้นทุนแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการ

ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ร่วมในสวนยาง อีกทั้งยังท�าให้มีค่า

ใช้จ่ายในครัวเรือนลดลงโดยการน�าผลผลิตจากพืชและ

สัตว ์มาใช ้บริโภคในครัวเรือน เหลือก็แบ่งป ันหรือ

จ�าหน่ายในชุมชนสอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียง คือ การด�าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง 

ซึ่งมุ่งให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงการพัฒนา

ให้ดีย่ิงขึ้น จนเกิดความย่ังยืน โดยตั้งอยู่บนหลักส�าคัญ

สามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

 การปลูกสร ้างสวนยางพาราแบบผสมผสาน

สามารถน�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนเกษตรกร

ชาวสวนยางให้มีรายได้เสริม ทั้งนี้โดยสามารถบริโภคพืช

ผักในครัวเรือน บริโภคสัตว์เลี้ยง ตลอดจนวางจ�าหน่าย

ทอดตลาดเพื่อเพ่ิมรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัว และเพ่ือ

เป็นแนวทางในการรักษาเสถียรภาพของรายได้เกษตรกร 

นอกจากนี้ การปลูกไม้ใช้สอยหรือไม้ยืนต้นต่าง ๆ ผสม

ผสานกัน เป็นการเพ่ิมสมดุลให้กับสวนยาง อีกทั้ง

เป็นการรักษาธรรมชาติให้กับต้นยางอีกด้วย และมี

ประโยชน์ทางอ้อม คือ น�าผลผลิตมาใช้บริโภคใช้สอย 

จ�าหน่าย และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน รักษาความ

ชุ่มชื้นให้กับหน้าดิน ลดการเกิดไฟไหม้ในสวนยาง ตลอด

จนเป็นการใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีดินให้มากท่ีสุด เพ่ือหา

รายได้พิเศษชดเชยการเสียโอกาสจนกว่ายางพาราจะ

สามารถเปิดกรีดได้ หรือในยางพาราท่ีเปิดกรีดได้ แต่

ราคายางตกต�่า (สถาบันวิจัยยาง, 2562)

ประเภทของการสร้างสวนยาง
แบบผสมผสาน

 การปลูกสร้างสวนยางแบบผสมผสานเป็นการ

ปลูกยางพันธุ์ดีเป็นพืชหลักและมีการปลูกพืชชนิดอื่น 

และหรือเลี้ยงสัตว์ ท�าการประมง ร่วมด้วย เพื่อลดต้นทุน

ในการผลิต เพ่ิมรายได้ให้แก่เจ้าของสวนตลอดจนการ

รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จาก

พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด ดังนั้น ควรขยายระยะระหว่างแถวให้

กว้างขึ้นจากเดิม ระยะห่างระหว่างแถว 7 -8 เมตร เป็น 

9-12 เมตร ตามเป้าหมายและความเหมาะสมของสภาพ

พื้นที่ เพื่อสามารถใช้สอยพื้นที่ในการท�ากิจกรรมอื่น ๆ ได้ 

และท่ีส�าคัญต้องมีแหล่งน�้าเพียงพอและการคมนาคม

สะดวก ดังนั้น สามารถจัดรูปแบบของการสร้างสวนยาง

แบบผสมผสานได้ 3 ประเภทคือ (1) การปลูกยางร่วมกับ

พืชชนิดอื่น (2) การปลูกยางร่วมกับการเลี้ยงสัตว์หรือ

ท�าการประมง (3) การปลูกยางร่วมกับพืชชนิดอื่น และ

การเลี้ยงสัตว์หรือท�าการประมง

การปลูกยางร่วมกับพืชชนิดอื่น

 พืชชนิดอื่นท่ีสามารถอยู่ร่วมกับยางได้  ได้แก่ ไม้

ยืนต้นและไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ไม้ผล พืชผัก และ

สมุนไพร สามารถน�ามาปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวนยาง 

พืชแซมยาง พืชร่วมยาง และปลูกเป็นป่าในสวนยาง โดย

พืชเหล่านัน้จะต้องไม่มผีลกระทบต่อพืชหลกั เช่น ผลกระทบ

ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของต้นยาง การ

ระบาดของโรค และการปฏิบัติงานในสวนยางจนท�าให้

เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ 

 การปลูกพืชคลุมดินในสวนยาง พืชคลุมดิน คือ 

พืชตระกูลถั่วประเภทเลื้อยพัน อายุหลายปี ปลูกคลุมดิน

ในสวนยางหลังจากปลูกยางเพ่ือช่วยควบคุมวัชพืชใน

สวนยางในระยะยางอ่อน ปัญหาส�าคัญคือ วัชพืชมีการ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อการเจริญ

เติบโตของต้นยาง การปลูกพืชคลุมดินเป็นวิธีหน่ึงที่

ควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืชได้ รักษาความชื้นใน

ดินและช่วยลดการชะล้างและพังทลายของหน้าดิน 

ตลอดจนสามารถปรับปรุงโครงสร้างและเพ่ิมธาตุอาหาร
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ในดินอีกด้วย จะเห็นได้ว่าการปลูกพืชคลุมดินในสวน

ยางมีประโยชน์มากมายได้แก่ ป้องกันการชะล้างพัง

ทลายของดิน รักษาความชุ่มชื้นในดิน เพิ่มอินทรียวัตถุใน

ดิน เพ่ิมธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจนในดิน และเพ่ิม

การหมุนเวียนธาตุอาหารในดิน ควบคุมวัชพืช ช่วยลด

ระยะเวลาการปลูกยางอ่อนเนื่องจากต้นยางโตเร็ว และ

ผลตกค้างของพืชคลุมดินท�าให้ผลผลิตยางเพ่ิมมากข้ึน 

เช่น พืชตระกูลถ่ัวมีแบคทีเรียท่ีปมรากนี้อาศัยอยู่อย่าง

เป็นอิสระในดินหรือสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ สามารถตรึง

ไนโตรเจนจากอากาศได้โดยไม่ต้องอาศัยคาร์โบไฮเดรต

หรือแหล่งพลังงานจากพืช ท้ังน้ีจากการส�ารวจไม่พบ

ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของยางและการให้ผลผลิต

น�้ายาง และยังท�าให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพ่ิม

มากขึ้น (สถาบันวิจัยยาง, 2561) อย่างไรก็ตาม ข้อเสียที่

ตามมา คือ เป็นแหล่งอาศัยของโรคและแมลง เป็นเหตุ

ให้เกิดไฟไหม้ในสวนยางได้ง่าย เนื่องจากเศษใบไม้ใบ

หญ้า เป็นการเพ่ิมโรครากให้แก่ต้นยาง พืชคลุมอาจจะ

ขึ้นพันต้นยาง ท�าให้ต้นยางเกิดความเสียหายได้ 

 ชนิดของพืชคลุมดินตระกูลถ่ัวท่ีนิยมปลูกในสวน

ยาง มี 4 ชนิด คือ 

 1. คาโลโปโกเนียม (Calopgonium mucunoi-

des) เป็นพืชคลุมดินท่ีเจริญเติบโตได้รวดเร็ว สามารถ

คลุมพื้นที่ทั้งหมดภายหลังปลูกภายใน 2–3 เดือน แต่จะ

ตายภายใน 18–24 เดือน มีเมล็ดเล็กแบน สีน�้าตาลอ่อน

เกือบเหลือง มีเมล็ดประมาณ 65,000 เมล็ดต่อกิโลกรัม

 2. เพอราเรีย (Pueraria phaseoloides) เป็นพืช

คลุมดินที่เจริญเติบโตค่อนข้างเร็ว สามารถคลุมพ้ืนท่ี

ทั้งหมดหลังปลูกภายใน 5–6 เดือน คลุมดินได้ดีเมื่ออายุ

เกิน 2 ปี ควบคุมวัชพืชได้ดีกว่าพืชคลุมดินอื่น อยู่ภายใต้

ร่มเงาได้ไม่ดี ใบใหญ่หนา เมล็ดเล็กค่อนข้างกลม ยาว 

สีน�้าตามแก่มีเมล็ดประมาณ 76,000 เมล็ดต่อกิโลกรัม

 3. เซ็นโตรซีมา (Centrosema pubescens) เป็น

พืชคลุมดินที่เจริญเติบโตช้า แต่ทนแล้ง และอยู่ภายใต้

ร่มเงาได้ดี ใบเล็ก เมล็ดเล็กแบนมีลาย มีเมล็ดประมาณ 

40,000 เมล็ดต่อกิโลกรัม

 4. ซีรูเลียม (Calopogonium caeruleum) เป็นพืช

คลุมดินที่เจริญเติบโตในระยะแรกช้า สามารคลุมพื้นที่ได้

หนาแน่นภายใน 4–6 เดือน ทนแล้ง และอยู่ภายใต้ร่มเงา

ได้ดี ใบสีเขียวเข้มค่อนข้างหนาและเป็นมัน แผ่นใบมีขน 

เมล็ดมีสีเขียวอ่อนจนถึงน�้าตาลแก่ ผิวเมล็ดเรียบเป็นมัน

วาว มีเมล็ดประมาณ 26,200 เมล็ดต่อกิโลกรัม 

 เน่ืองจากลักษณะและการเจริญเติบโตของพืช

คลุมดินแต่ละชนิดแตกต่างกัน การปลูกพืชคลุมดินให้

คลุมตลอดอายุต้นยางอ่อน ควรปลูกหลายชนิดรวมกัน 

และเมล็ดพันธุ ์พืชคลุมดินควรมีความงอกมากกว่า

ร้อยละ 80 

 การปลูกพืชแซมยาง พืชแซมยาง หมายถึง พืชที่

ปลูกระหว่างแถวยางในขณะที่ต้นยางมีอายุ 1-3 ปี แต่ไม่

เกิน 4 ปี ก่อนที่ร่มเงาทรงพุ่มของต้นยางทึบเกินไปจึง

หยุดปลูกพืชแซมยาง พืชท่ีปลูกควรเป็นพืชล้มลุกที่ไม่

กระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง และเป ็นที่

ต้องการของตลาด มีแหล่งน�้าเพียงพอ ระยะปลูกยางควร

ใช้ระยะปลูกไม่น้อยกว่า 2.5 x 7 เมตร หรือ 3 x 7 เมตร 

เน่ืองจากพุ่มใบระหว่างแถวยางใช้เวลานานกว่าจึงจะชิด

ติดกัน และการปลูกพืชไร่ทั่ว ๆ ไปเป็นพืชแซมจะท�าให้ได้

พ้ืนท่ีปลูกมากกว่า การปลูกพืชแซมต้องปลูกห่างจาก

แถวยางอย่างน้อย 1 เมตร บวกกับครึ่งของระยะปลูก

ระหว่างแถวของพืชแซม เช่น ถ้าระยะปลูกข้าวโพดคือ 

0.75 x 0.75 เมตร ฉะนั้น ควรปลูกข้าวโพดห่างแถวยาง

เท่ากับ 1 + (0.5 x 0.5) ซึ่งเท่ากับ 1.375 เมตร เป็นต้น 

การบ�ารุงรักษาพืชแซมตามวิธีการของพืชนั้น ๆ ถ้าความ

อุดมสมบูรณ์ของดินต�่า ควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถ่ัว

หรือใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ร่วม ควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถ่ัว

ทันทีเมื่อเลิกปลูกพืชแซม ชนิดของพืชแซมยางท่ีแนะน�า

ให้ปลูก คือ พืชไร่ซึ่งมีหลายชนิดที่เหมาะสมส�าหรับการ

ปลูกเป็นพืชแซม เช่น ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ข้าวไร่ ข้าวฟ่าง ฝ้าย ถั่วแดง งา 

หม่อน สับปะรด หญ้าอาหารสัตว์ และอ้อยคั้นน�้า แต่ไม่

แนะน�าให้ปลูกอ้อยโรงงาน เนื่องจากอ้อยโรงงานเป็นพืช

ท่ีต้องการธาตุอาหารสูงและระยะเวลาเก็บเก่ียวอ้อยเป็น

ช่วงฤดูแล้ง ใบอ้อยแห้งอาจเป็นเชื้อไฟได้ง่าย และไม่ควร

ปลูกมันส�าปะหลังเน่ืองจากมีผลกระทบต่อการเจริญ

เติบโตของต้นยาง หากเกษตรกรต ้องการปลูกมัน

ส�าปะหลังระหว่างแถวยาง ควรปลูกห่างจากแถวยางไม่

น้อยกว่า 2 เมตร ลดจ�านวนแถวของมันส�าปะหลัง และ

ไม่ควรปลูกพันธุ์ท่ีมีล�าต้นสูง  การปลูกพืชไร่มักจะนิยม
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ปลูกกันเป็นระบบ ระบบการปลูกพืชแต่ละแห่งอาจจะ

แตกต่างกันตามสภาพนิเวศเกษตร นอกจากน้ัน พืชสวน 

เช่น พริก แตงกวา เผือก แตงโม ถั่วฝักยาว ถั่วลิสง ชะอม 

และ กล้วย เป็นต้น พืชแซมยางในระยะก่อนยางให้

ผลผลิต คือ ในช่วง 3 ปีแรก ส�านักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตร (2553) แนะน�าพืชแซมยางท่ีสามารถปลูกได้

หลายชนิด ได้แก่

 1. พืชล้มลุกและเป็นพืชอายุสั้น เช่น สับปะรด 

ข้าวโพด ข้าวไร่ ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วหรั่ง ถั่วเหลือง แตงโม 

และพืชผักต่างๆ เป็นต้นโดยพืชเหล่าน้ีควรปลูกห่างแถว

ยางประมาณ 1 เมตร

 2. กล้วย เช่น กล้วยน�้าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม 

กล้วยเล็บมือนาง และ มะละกอ ควรปลูกแถวเดียว

บริเวณกึ่งกลางระหว่างแถวยาง

 3. หญ้าอาหารสัตว์ เช่น หญ้ารูซี่ หญ้ากินนีสีม่วง 

หญ้าขน ควรปลูกห่างแถวยางประมาณ 1.5-2 เมตร 

หญ้าอาหารสัตว์ชนิดอื่น ๆ จะไม่แนะน�าให้ปลูกแซมยาง

เพราะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง

 4. มันส�าปะหลัง ควรปลูกในปีที่ 2 หรือปีที่ 3 โดย

ปลูกห่างแถวยางด้านละ 2 เมตร และไถตัดรากมัน

ส�าปะหลังปีละครั้ง ห ่างจากแถวมันส�าปะหลัง 50 

เซนติเมตร เพ่ือป้องกันระบบรากมันส�าปะหลังเข้ามาอยู่

ในแถวของต้นยาง 

 5. อ้อยคั้นน�้า ควรปลูกให้ห่างจากแถวยาง 2.2 

เมตร ปลูกครั้งเดียว ไว้ตอ 2 ครั้ง เก็บเกี่ยว 3 ครั้ง ในเวลา 

3 ปี ไม่แนะนาให้ปลูกอ้อยอุตสาหกรรมแซมยางในเขต

แห้งแล้งและในพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต�่า ซึ่งอาจจะ

ท�าให้มีปัญหาด้านไฟไหม้ตามมา 

 การปลูกพืชร่วมยาง พืชร่วมยาง หมายถึง พืชท่ี

ปลูกระหว่างแถวยาง สามารถปลูกพร้อมต้นยางหรือหลัง

ปลูกยางพารา และอยู ่ร ่วมกับต้นยางเป็นระยะเวลา

ยาวนาน โดยอาศยัร่มเงาของต้นยาง จะต้องไม่มผีลกระทบ

ต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของต้นยาง หรือ

การปฏิบัติงานในสวนยาง อาจเป็นพืชที่ชอบแสงแดด

น้อยสามารถปลูกภายในร่มเงาของต้นยางพาราได้ และ

เป็นพืชที่สามารถขึ้นได้ดีในสภาพร่มเงา การปลูกพืชร่วม

ยางควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของตลาด และ

พิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกพืชร่วมยาง

แต่ละชนิด ชนิดของพืชร่วมยางที่แนะน�าให้ปลูก ได้แก่ 

ระก�าหวาน สละ หวาย กระวาน กาแฟ และไม้ดอก เช่น 

หน้าวัว  เปลวเทยีน  ขงิแดง และ สะเดาเทยีม นอกจากนั้น 

มีการเพาะเห็ดในสวนยาง ซึ่งมีทั้งแบบกองและแบบใน

โรงเรือน สามารถจ�าแนกชนิดพืชร่วมยางได้ดังนี้

 1. พืชร่วมยางที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้

ร่มเงาของยาง เมื่อต้นยางมีอายุ 3 ปีขึ้นไปหลังปลูก เช่น 

ขิง ข่า ขมิ้น ผักพ้ืนบ้าน และพืชสมุนไพรบางชนิด โดย

ปลูกห่างจากแถวยาง 1.5 เมตร

 2. พืชร่วมยางที่ทนต่อสภาพร่มเงาเมื่อยางอายุ

ประมาณ 10 ปีขึ้นไป เช่น พืชสมุนไพร ได้แก่ ข่า ขมิ้น ขิง 

ผักพ้ืนบ้าน เช่น ผักเหลียง หรือ ไม้สกุลหน้าวัว ไม้ดอก

วงศ์ขิง เช่น ขิงแดง ดาหลา หงส์เหิน กระเจียวพังงา 

กระเจียวส้ม บัว ไม้สกุลเฮลิโกเนีย และไม้ประดับบาง

ชนิด โดยปลูกจากห่างแถวยาง 1.5 เมตร

 3. พืชร่วมยางที่ทนต่อสภาพร่มเงาเมื่อยางอายุ 

15 ปีขึ้นไป สามารถปลูกพืชสกุลระก�า เช่น ระก�าหวาน 

สละเนินวง สละหม้อ หวายตะค้าทอง กระวาน กาแฟ 

โกโก้ กระวานจะปลูกก่ึงกลางแถวยาง ส�าหรับหวาย

ตะค้าทองอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในสวนยาง 

แนะน�าให้ปลูกเป็นพืชเสริมรายได้ก่อนการโค่นยาง

 การปลูกไม้ป่าในสวนยาง มีไม้ป่าบางชนิดที่ทน

ต่อสภาพร่มเงาของต้นยางขนาดใหญ่โดยปลูกผสม

ผสานก่ึงกลางระหว่างแถวยาง และทดแทนการปลูก

ซ่อมต้นยาง เช่น ในวงศ์ของไม้ยืนต้น ได้แก่ กระถินเทพา 

กระถินณรงค์ สะเดาเทียม ทัง พะยอม มะฮอกกานี 

ตะเคียนทอง ยางนา ยมหิน ต�าเสา พะยูง เค่ียม ยมพิน 

สะเดาไทย สาธร และประดู่ป่า ในสวนยางทางภาคใต้ 

และในสวนยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กระถิน

เทพา กระถินณรงค์ สะเดาไทย ยางนา ตะเคียนทอง 

ยมหิน พะยูง สาธร และประดู่ป่า (กรมวิชาการเกษตร, 

2559) 

 การปลูกไม้บังลม เนื่องจากในเขตปลูกยางใหม่ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือบางจังหวัด มัก

พบปัญหาลมแรงความเร็วลมมากกว่า 60 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง ท�าให้ต้นยางฉีกหักโค่นล้มหรือชะงักการเจริญ

เติบโต ดังนั้น ควรจะปลูกไม้บังลมรอบสวนยาง แต่ต้องมี

การจัดการที่ดี เพราะต้นไม้บังลมเหล่าน้ีมีผลต่อการ
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เจริญเติบโตของต้นยาง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีโล่งเตียนอาจจะ

ปลูกไม้บังลมก่อนการปลูกยาง 1-2 ปี ชนิดของไม้บังลม

รอบสวนยางจะเป็นไม้ผลบางชนิด ไม้ป่าหรือไม้ใช้

สอยอ่ืน ๆ เช่น มะขาม ขนุน กระท้อน มะม่วง ไม้สัก 

กระถินเทพา ไม้ไผ่ สะเดาบ้าน สะเดาเทียม ไม้หอม ไม้

ย้อมสี เป็นต้น การปลูกไม้ยืนต้นเหล่านี้รอบสวนยาง ควร

ปลูกห่างเท่ากับระยะแถวยาง คือ 7 เมตร และมีการจัด

ไถพรวนเพ่ือป้องกันรากไม้เข้าไปรบกวนต้นยางและ

เป ็นการท� าแนวป ้อง กันไฟไหม ้ ในตั ว  การปลูก

ไม้ใช้สอยที่โตเร็วกว่าต้นยาง เช่น ยูคาลิปตัส สนปฏิพัทธ์ 

กระถินยักษ์ นอกจากปลูกให้ห่างจากต้นยาง 7 เมตร 

แล้วควรปลูกหลังจากปลูกยางไปแล้ว 2 ปี แต่ควรระวัง

การลุกล�้าพื้นที่ของผู้อื่น (สถาบันวิจัยยาง, 2562)

 การปลูกไม้ผล ไม้ยืน และไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ

ร่วมยาง ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ หมายถึง ไม้ยืนต้นทุกชนิด 

รวมถึงไม้ไผ่ท่ีปลูกหรือขึ้นเองตามธรรมชาติและอยู่นอก

เขตป่าอนุรักษ์ที่มีการใช้ประโยชน์เนื้อไม้ หรือผลิตผล

อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เน้ือไม้เพ่ือการค้า (คณะวนศาสตร์, 2560) 

ดังน้ัน อาจกล่าวรวมถึงไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเป็นไม้ท่ี

สามารถสร้างมูลค่า หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวม

ทั้งให้ประโยชน์โดยท้ังทางตรงและทางอ้อมแก่ผู ้ปลูก 

เช่น ไม้ฟืน ไม้ใช้สอย ไม้ก่อสร้าง ไม้เพื่อพืชอาหาร หรือ

ไม้เพ่ือน�้ายาง หรือสารหอมระเหย เป็นต้น ไม้ยืนต้นท่ีมี

ความส�าคัญทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ปลูกแทนมี 3 ประเภทคือ (1) ไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ 

มังคุด ละมุด ล�าไย ลิ้นจี่ มะขาม มะม่วง มะพร้าว มะนาว 

ส้มโอ ส้มโอในกลุ่มเปลือกล่อน Mandarins (เช่น ส้ม

เขียว-หวาน ส้มโชกุน และ ส้มสายน�้าผึ้ง) ลองกอง 

ลางสาด ระก�า สละ ฝรั่ง ขนุน จ�าปาดะ มะม่วงหิมพานต์ 

ชมพู่ หมาก สาลี่ สะตอ กาแฟ มะปราง มะยงชิด และ 

อินทผลัม (2) ไม้ยืนต้นปลูกเพื่อแปรรูป ได้แก่ พะยูง สัก 

ยางนา สะเดาเทียม ประดู่ กระถินเทพา (3) ไม้ชนิดอื่น ๆ 

ได้แก่ ปาล์มน�้ามัน กฤษณา และไผ่ (การยางแห่ง-

ประเทศไทย, 2558)

 ในท่ีนี้แบ่งไม้มีค่าทางเศรษฐกิจตามการเจริญ

เติบโตออกเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือความสะดวกในการสื่อสาร

กับภาคประชาชน (กรมป่าไม้, 2562) 

 1. ไม ้โตเร็ว มีอัตราการเติบโตของเส ้นผ ่า-

ศูนย์กลางมากกว่า 1.5 เซนติเมตรต่อปี อายุส�าหรับตัด

ฟันไม้ประมาณ 5-15 ปี เช่น สะเดาเทียม กระถินเทพา 

กระถินณรงค์ ยูคาลิปตัส เลี่ยน สะเดา ขี้เหล็ก โกงกาง 

สนทะเล และสนประดิพัทธ์ รวมถึงไผ่ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

 2. ไม้โตปานกลาง มีอัตราการเจริญเติบโตของ

เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 0.8-1.5 เซนติเมตรต่อปี อายุ

ส�าหรับตัดฟันไม้ประมาณ 15-20 ปี ได้แก่ สัก ประดู่ ยาง

นา แดง สนสองใบ สนสามใบ กระบาก และ สะตอ 

เป็นต้น

 3.  ไม ้ โตช ้า  มีอัตราการเติบโตของเส ้นผ ่า

ศูนย์กลาง น้อยกว่า 0.8 เซนติเมตร/ปี รอบตัดฟันไม้

ประมาณ 20-30 ปี ได้แก่ ตะเคียนทอง พะยูง ชิงชัน 

มะค่าโมง เต็ง รัง จันทร์หอม และกันเกรา เป็นต้น 

 ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจท่ีแนะน�าโดยกรมป่าไม้ 58 

ชนิด สามารถน�ามาใช้ประกอบการตัดสินใจปลูกร่วมกับ

ยาง เพ่ือเป็นมรดกและค�้าประกันเงินกู้ได้ ได้แก่ ไม้สัก 

มะขาม กระพ้ีเขา-ควาย พฤกษ์ พะยูง ชิงชัน กระซิก 

หลุมพอ ไม้สกุลทุเรียน กันเกรา กฤษณา สุพรรณิการ์ 

กะทังใบใหญ่ เต็ง นนทรี ยมหอม ตะกู พะยอม ปีบ เสลา 

นากบุด แคนา รัง หว้า จามจุรี ตะแบกนา ตะเทียนทอง 

ฝาง สาธร เทพทาโร ประดู่บ้าน เหลืองปรีดียาธร ไม้หอม 

ไม้สกุลยาง สะเดา ยมหิน แดง-ราชพฤกษ์ พลับพลา 

มะค่าแต้ ไผ่ทุกชนิด ไม้สกุลจ�าปี นางพญาเสือโคร่ง 

ประดู่ป่า ไม้สกุลมะม่วง อินทนิลน�้า กัลปพฤกษ์ มะหาด 

มะขามป้อมตีนเป็ดทะเล ตะแบกเลือด สัตตบรรณ 

ตะเคียนหิน เคี่ยมคะนอง

การปลูกยางร่วมกับการเลี้ยงสัตว์

 การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพท่ีได้รับความนิยมและมี

ความมั่นคง สามารถท่ีจะสร้างรายได้ และเจริญเติบโต

ก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพได้อย่างดี ส�าหรับการเลี้ยงสัตว์ 

สัตว์ที่เลี้ยงจะต้องส�าหรับใช้เป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์

อาหาร ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมถึงสัตว์ป่าท่ีได้จาการล่าและ

สัตว์น�้า (มาโนชญ์, 2561) ดังนั้น การเลี้ยงสัตว์ในสวน

ยางเป ็นอีกช ่องทางหนึ่งในการเสริมรายได ้ให ้ กับ

เกษตรกร สามารถแบ่งออกเป็นประเภทของสัตว์ได้ดังน้ี 

สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก และสัตว์ปีก สัตว์เศรษฐกิจท่ีน�ามา

เลี้ยง เช่น แกะ แพะ สุกร โค กระบือ ห่าน ไก่ ไก่งวง และ 

7 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 44 มกราคม-มีนาคม 2564



เป็ด เป็นต้น ส�าหรับการประมงในสวนยาง เช่น การเลี้ยง

กบ ปลาดุก ปลานิล และปลาสวาย เป็นต้น การเลี้ยงสัตว์

นั้นจัดเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี 

สามารถท่ีจะเลี้ยงได้เป็นจ�านวนมาก เป็นอาชีพหลักหรือ

อาชีพเสริมก็ได้ตามความสะดวกและต้องการ (กรม-

ปศุสัตว์, 2559) ในปัจจุบันนี้มีคนนิยมเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ

เป็นจ�านวนมากท้ังเป็นงานหลักหรืออาชีพเสริม ข้อดีของ

การเลี้ยงสัตว์ มีดังนี้

 1. การเล้ียงปศุสัตว์เป็นหลักประกันรายได้ การ

เลี้ยงปศุสัตว์จัดว่าเป็นหลักประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร

ที่จะมีรายได้ใช้จ่าย ถึงแม้ว่าในบางครั้งจะเป็นเงินที่ไม่

มากนักแต่ก็สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและ

จุนเจือครอบครัวได้เป็นอย่างดี ในยามท่ีเพาะปลูกไม่ได้

ผล มีปัญหาด้านการเกษตรหรือได้รับความเสียหายจาก

น�้าท่วมหรือภาวะแล้ง การเลี้ยงปศุสัตว์ก็สามารถท่ีจะ

เข้ามาเติมเต็มและช่วยเหลือครอบครัวได้ ถ้าหากเลี้ยง

ปศุสัตว์ไว้จ�านวนมากก็สามารถสร้างรายได้ได้อย่างดีใน

การประกอบอาชีพ

 2. การเลี้ยงปศุสัตว์เสริมสร้างอาชีพท่ีหลากหลาย 

การเล้ียงเป็นการช่วยเสริมสร้างอาชีพทางเลือกท่ีหลาก

หลาย เป็นตัวช่วยให้แก่เกษตรกรได้มีรายได้หลาย ๆ ทาง

เพ่ือที่จะน�ามาสร้างฐานะและขยายกิจการให้มั่นคงต่อ

ยอดไปได้อย่างก้าวไกล

 3. การเล้ียงปศุสัตว์บ�ารุงดิน การเลี้ยงปศุสัตว์นั้น

เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการบ�ารุงดิน โดยเฉพาะผู้ที่ท�าไร่ท�า

นาหรือเพาะปลูก มูลสัตว์ก็สามารถใช้เป็นปุ๋ยบ�ารุงดิน 

เพ่ือท่ีจะให้ผลผลิตในการเพาะปลูกมีจ�านวนมากขึ้น 

โ ด ย ที่ ไ ม ่ ต ้ อ ง เ สี ย เ งิ น ใ น ก า ร ซื้ อ ปุ ๋ ย เ ค มี ห รื อ ปุ ๋ ย

วิทยาศาสตร์มาใช้ ปัจจุบันน้ีได้มีโครงการเก่ียวกับ

ปศุสัตว์ตามพระราชด�าริท่ีส�าคัญเกิดข้ึนมากมาย เช่น 

โครงการโคนม โครงการเลี้ยงแพะ โครงการธนาคารโคก

ระบือ เพ่ือเกษตรกรตามพระราชด�าริ โครงการเลี้ยงวัว

เนื้อ โครงการเลี้ยงแกะ โครงการเลี้ยงสุกร โครงการเลี้ยง

ไก่ โครงการเลี้ยงเป็ด และโครงการเลี้ยงนกกระทา 

เป็นต้น (กรมปศุสัตว์, 2559) การเลี้ยงวัวไว้กินหญ้าใน

ร่องสวนยาง เป็นเหมือนเครื่องตัดหญ้าที่มีชีวิต ไม่ต้องใช้

เครื่องตัดหญ้าให้เสียเวลา ไก่บ้านเลี้ยงปล่อยในสวน การ

เลือกเลี้ยงไก่บ้านเน่ืองจากเลี้ยงง่าย ทนต่อโรค และ

สามารถเอาไว้กินใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนได้ 

เป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว นอกจากนี้สามารถ

จ�าหน่ายเนื้อไก่และข้ีไก่ยังเป็นปุ๋ยคอกเอาไว้ใส่พืชสวน

ได้ และข้ีไก่ใช้เลี้ยงปลาน�้าจืดต่าง ๆ เป็นการเลี้ยงไว้ใน

บ่อดินธรรมชาติ พันธุ์ปลาท่ีเลี้ยงได้แก่ ปลานิล ปลา

สวาย ปลาดุก โดยอาจจะเลี้ยงรวมในบ่อเดียวกัน อันดับ

แรกก่อนลงเลี้ยงปลาต้องเอาขี้วัวแห้งลงในบ่อเพื่อเพ่ิม

จ�านวนประชากรไรแดงให้มากขึ้น จากนั้นจึงปล่อยปลา

ลงเลี้ยง การปลูกยางร่วมกับปศุสัตว์ หรือประมงซึ่ง

เกษตรกรอาจจะใช้พ้ืนที่ว่างระหว่างต้นยางในการท�า

แปลงหญ้า หรือท�าคอกเลี้ยงปศุสัตว์ เช่น วัว แกะ แพะ 

หรือท�าบ่อพลาสติก เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เป็นต้น หญ้าที่

ปลูกสามารถน�ามาใช้เป็นอาหารของปศุสัตว์ที่เลี้ยง หรือ

อาจจะขายก็ได้เช่นกัน เป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มราย

ได้อีกทางหนึ่ง (ส�านักงานกองทุนสงเคราะห์การท�าสวน

ยาง, 2558)

การปลูกยางร่วมกับการท�าประมง

 การท�าเกษตรแบบผสมผสานอาจมีท�าการประมง

ร่วมด้วย เป็นการสร้างรายได้ในหลาย ๆ ทางเลือก ท้ังนี้

ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการท�า

ประมง เช่น การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงปลา

นิล และการเลี้ยงปลาสวาย ในพื้นที่ระหว่างแถวยางหรือ

ในสวนยาง

 การเลี้ยงกบ เลี้ยงกบใช้ต้นทุนต�่า ใช้ระยะเวลา

เลี้ยงเพียงแค่ 2-3 เดือนก็สามารถให้ผลผลิตได้ หากจะ

เลี้ยงกบให้ได้ราคาที่สูง ควรเลี้ยงในช่วงเดือนธันวาคม 

เนื่องจากเดือนมีนาคมเป็นเดือนท่ีกบราคาขึ้นสูงสุดใน

แต่ละปี เพราะเป็นช่วงท่ีกบขาดตลาด เน่ืองจากไม่

สามารถหาลูกพันธุ์มาเลี้ยงในช่วงฤดูหนาวได้ ฟาร์มท่ี

ผลิตได้มีน้อยมาก การท�าบ่อเพาะพันธุ์กบ มีบ่อปูน บ่อ

ดิน แตกต่างกัน บ่อปูนขนาด 4x4 เมตร ธรรมชาติของกบ

จะมีไข่อีกครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเมื่อได้พ่อแม่

พันธุ์ตามที่ต้องการแล้วจะน�าปล่อยสู่บ่อปูนที่เตรียมน�้า

ไว้ 10 เซนติเมตร ในช่วงฤดูหนาวต้องใส่พ่อแม่พันธุ์เยอะ

กว่าช่วงฤดูปกติ ซึ่งใส่อยู่ท่ีอัตราส่วนตัวผู้ต่อตัวเมีย คือ 

100 ต่อ 50 เพราะเน่ืองจากไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้บาง

ตัวก็จะไม่รัดตัวเมียเป็นสาเหตุให้ต้องใส่มากกว่าปกติ 

8 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 44 มกราคม-มีนาคม 2564



แต่ถ้าในช่วงฤดูกาลท่ีกบผสมพันธุ์น้ันใส่เพียง 20 คู ่

ก็เพียงพอแล้ว (วารสารพลังเกษตร, 2560)  

 การเลี้ยงปลาดุก ปลาดุกสามารถเลี้ยงได้ทั้งในบ่อ

ดิน บ่อซีเมนต์ และในกระชัง แต่ส่วนมากนิยมเลี้ยงในบ่อ

ดิน ซึ่งขนาดบ่อดินที่เหมาะสมควรมีขนาดไม่เกิน 1 ไร่ 

สถานท่ีสร้างบ่อเล้ียงปลาควรไม่เป็นท่ีลุ่มหรือท่ีดอนเกิน

ไป  สามารถจัดระบบน�้าระบายน�้าเข้า-ออกได้ดี สภาพ

ดินควรเป็นดินเหนียว สามารถท�าเป็นคันบ่อเก็บกักน�้าได้

ดี สภาพน�้าต้องเป็นน�้าสะอาดปราศจากสารพิษของ

โลหะหนักหรือยาฆ่าแมลง หรือของเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม และทางคมนาคมสะดวก

 การเลี้ยงปลานิล ปลานิลสามารถเลี้ยงได้ในทุก

สภาพ เป็นปลาจ�าพวกกินพืช เลี้ยงง่าย ออกลูกดก เจริญ

เติบโตได้รวดเร็ว การเพาะเลี้ยงระยะเวลา 1 ปี มีอัตรา

การเติบโต ถึงขนาด 500 กรัม รสชาติดี มีผู้นิยมบริโภค

กันอย่างกว้างขวาง การเพาะเลี้ยงปลานิลท�าได้ท้ังในบ่อ

ดินและบ่อปูนซีเมนต์ หรือกระชังไนล่อนตาถ่ี การเลี้ยง

บ่อดินต้องมีการก�าจัดวัชพืช และพันธุ์ไม้น�้าต่าง ๆ ก�าจัด

ศัตรูของปลานิล ได้แก่ ปลาจ�าพวกกินเนื้อ เช่น ปลาช่อน 

ปลาชะโด ปลาหมอ ปลาดุก นอกจากน้ีก็มีสัตว์จ�าพวก 

กบ เขียด งู การใส่ปุ๋ย โดยปกติแล้วอุปนิสัยในการกิน

อาหารของปลานิลจะกินอาหารจ�าพวกแพลงก์ตอนพืช

และสัตว์ เศษวัสดุเน่าเปื่อยตามพ้ืนบ่อ แหน สาหร่าย 

ฯลฯ ดังน้ัน ในบ่อเลี้ยงปลาควรให้อาหารธรรมชาติ

ดังกล่าวเกิดขึ้นอยู่เสมอ จึงจ�าเป็นต้องใส่ปุ๋ยลงไปเพ่ือ

ละลายเป็นธาตุอาหาร 

 การเล้ียงปลาสวาย ปลาสวายเป็นปลาน�้าจืด

ขนาดใหญ่ นิยมเลี้ยงทั้งในบ่อและในกระชัง เป็นปลาที่มี

คุณค่าทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญชนิดหนึ่ง เพราะเนื้อมีรสดี 

มีปริมาณมากสามารถปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลายแบบ

หลายรส บ่อเล้ียงควรเป็นบ่อขนาดใหญ่ มีระดับน�้าลึก

ประมาณ 2 เมตร ท�าเลของบ่อเลี้ยงควรให้อยู่ใกล้หรือติด

กับแม่น�้าล�าคลอง หรือยู่ในที่ซึ่งมีทางน�้าไหลถ่ายเทได้ใน

บางโอกาส เพ่ือให้น�้าเสียได้ถ่ายเทน�้าได้สะดวก น�้าท่ีจะ

ใช้เลี้ยงต้องเป็นน�้าที่จืดสนิท ถ้าเป็นน�้ากร่อยหรือมีรส

เฝื่อน ปลาจะไม่เติบโตเท่าที่ควร พันธุ์ปลาควรเลือกพันธุ์

ที่จะน�ามาเพาะเลี้ยง ควรคัดปลาที่ไม่มีแผล ตาไม่บอด 

ไม่เป็นปลาท่ีแคระพิการ ปลาที่มีแผลน้ัน หากปล่อยลง

เลี้ยงอาจจะท�าให้เกิดเชื้อโรคระบาดติดต่อตัวอื่น ๆ ได้ 

ส่วนปลาท่ีตาบอด (สังเกตตรงตามีจุดฝ้าขาว) ก็จะมอง

ไม่เห็นอาหารท่ีผู้เลี้ยงให้ ท�าให้ไม่เจริญเติบโต และอาจ

เจ็บตาย 

บทสรุป
 ปัญหาราคายางพาราที่ก�าลังตกต�่าอยู่ในขณะน้ี

ส่งผลกระทบต่อเกาตรกรชาวสวนยางทั้งด้านเศรษฐกิจ

และสังคม เพ่ือเป ็นการสร ้างความเข ้มแข็งให ้ กับ

เกษตรกรมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่

ต้องหวังพ่ึงจากรายได้สวนยางเพียงอย่างเดียว และพ่ึง

ตนเองได้โดยไม่ต้องขอให้รัฐช่วยเยียวยาเมื่อยางราคา

ตกต�่า ดังน้ันการน�าแนวทางการสร้างสวนยางแบบผสม

ผสานสามารถน�ามาใช ้แก ้ป ัญหาดังกล ่าวได ้  ซึ่ ง

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) รวมถึงนโยบายของการยางแห่งประเทศไทย และ

ทางสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพารา

แห่งประเทศไทย (สยยท.) ก็เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ

การเกษตรแบบผสมผาน

 การปลูกสร้างสวนยางแบบผสมผสาน เป็นการ

รวบรวมเกษตรแบบเชิงเดี่ยวเข้าด้วยกันช่วยเสริมสร้าง

รายได้นอกเหนือจากการกรีดยาง มีท้ังกิจกรรมปลูกพืช 

เลี้ยงสัตว์ และหรือการท�าประมงในสวนยาง เพ่ือสร้าง

เสริมรายได้ให้กับเกษตรกรเจ้าของสวน ท้ังน้ีกิจกรรม

เหล่านี้ต้องไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง 

เช่น ระยะต้นกล้ายาง ระยะยางอ่อน หรือระยะยางแก่ 

และต้องไม่มีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิต 

รวมถึงมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจส�าคัญของประเทศไทย

มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 40 ปี โดยสัดส่วนพื้นที่ปลูก

ยางพาราส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในภาคใต้หรือมากถึง 60 

เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ปลูกยางพาราท้ังประเทศ อย่างไร-

ก็ตาม จากวิกฤตราคายางตกต�่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 

เป็นต้นมา จนท�าให้มีราคาเฉลี่ยต�่ากว่า 60 บาทต่อ

กิโลกรัม นั้น ได้ท�าให้เกษตรกรสวนยางพาราประสบ

ปัญหาการมีรายได้ลดลง จึงมีความต้องการใช้ประโยชน์

เพ่ือการปลูกพืชแซมหรือพืชร่วมบริเวณพ้ืนท่ีว่างระหว่าง

แถวยางพารามากขึ้น ภายใต้นโยบายการสนับสนุนจาก

รัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาภาคการผลิตต้นน�้าอย่าง

ย่ังยืน ท้ังการลดต้นทุนการผลิตและเสริมรายได้ เพื่อลด

ความเสี่ยงจากสภาวะความผันผวนของราคายางพารา

ในอนาคต

 อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการปลูกยางพาราใน

อดีตนั้น ได้ให้ความส�าคัญกับการท�าสวนยางพาราแบบ

เชิงเดี่ยว (Monocropping system) ซึ่งสถาบันวิจัยยาง

ได้มีการศึกษาและก�าหนดเป็นระยะปลูกท่ีเหมาะสมต่อ

การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของยางพาราให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น 3x6 3x7 หรือ 3x8 เมตร ท�าให้ใน

ระยะยางพาราอายุ 1-3 ปี จึงยังไม่มีข้อจ�ากัดด้านสภาพ

พ้ืนที่และปริมาณความเข้มแสงต่อการปลูกพืชแซม แต่

ในระยะหลังเปิดกรีดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ระหว่างแถว

ยางพารา พืชปลูกส่วนใหญ่ไม่สามารถเจริญได้ดีภายใต้

สภาพแวดล้อมสวนยางพาราท่ีมีร่มเงาหนาทึบและการมี

ระบบรากยางพาราแผ่ขยายอย่างหนาแน่น ขณะเดียวกัน 

1คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

ผลกระทบทางนิเวศสรีรวิทยาต่อกาแฟโรบัสตา
ที่ปลูกร่วมในสวนยางพารา

ปัจจุบันได้มีการปลูกพืชร่วมหลากหลายชนิด ซึ่งยังไม่มี

การก�าหนดรูปแบบท่ีเหมาะสม ท่ีสามารถรองรับการ

ปลูกพืชร่วมให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเพียงพอ โดย

เฉพาะชนิดของพืชร่วมที่ปรับตัวให้เจริญเติบโตและให้

ผลผลิตดีในระยะหลังเปิดกรีด การจัดการปุ๋ย การจัดการ

น�้า และระยะปลูกท่ีเหมาะสมระหว่างต้นยางพาราและ

พืชร่วม เป็นต้น 

 สอดคล้องกับความนิยมของเกษตรกรทางภาคใต้ 

ที่มีการขยายพื้นที่ปลูกกาแฟโรบัสตา (Robusta) เพิ่มขึ้น

อย่างรวดเร็ว ท้ังในสภาพสวนเชิงเดี่ยว สวนไม้ผลผสม

ผสาน และการปลูกเป็นพืชร่วมในสวนยางพารา ซึ่งการ

ผลิตกาแฟโรบัสตาทางภาคใต้ของไทยน้ัน พบเห็นได้

ส่วนใหญ่ในจังหวัดชุมพร ระนอง กระบี่ รวมถึงบริเวณ 5 

จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เช่น สตูล สงขลา และยะลา 

ขณะเดียวกัน เกษตรกรยังได้มีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย

ผู้ปลูกหรือแปรรูป เพ่ือรองรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

ของชุมชน เช่น กลุ่มผู้ปลูกกาแฟโรบัสตาบริเวณจังหวัด

ตรัง สตูล พัทลุง และสงขลา เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยัง

ต้องการปลูกกาแฟโรบัสตาในสวนยางพารา เพ่ือมีช่อง

ทางเพ่ิมรายได้ต่อปีสูงกว่าการปลูกยางพาราเพียงอย่าง

เดียว ท�าให้กาแฟโรบัสตาได้กลายเป็นพืชร่วมท่ีได้รับ

ความสนใจอย่างแพร่หลายส�าหรับการปลูกร่วมกับสวน

ยางพาราทางภาคใต้ของไทย 

 บทความน้ี จึงเรียบเรียงจากข้อมูลงานวิจัยที่มุ่ง

เน้นทางนิเวศสรีรวิทยาพืช (ภาพที่ 1) รวมท้ังข้อมูลที่

เก่ียวข้องจากการส�ารวจ และการสอบถามเกษตรกร

ระวี เจียรวิภา1 และ พรเทพ ธีระวัฒนพงศ์ 2
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เจ้าของสวนยางพาราท่ีมีการปลูกกาแฟโรบัสตาเป็นพืช

ร่วมบริเวณจังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง เพ่ือแสดงให้

เห็นถึงผลกระทบจากปัจจัยจ�ากัดต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการ

เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของกาแฟโรบัสตาในสวน

ยางพารา นอกจากน้ี บทความนี้ยังเสนอแนวคิดส�าหรับ

แนวทางการจัดการ เพ่ือลดผลกระทบจากข้อจ�ากัด

ดังกล่าวและน�าไปประยุกต์ใช้แก่ผู้สนใจในอนาคตด้วย

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูก
กาแฟโรบัสตาในสวนยางพารา

 โดยความหมายของระบบการปลูกพืช (Crop-

ping system) จัดเป็นแบบแผนการผลิตพืชปลูก โดย

ค�านึงถึงปัจจัยการผลิตและสภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนท่ี

ปลูก ร่วมกับการตัดสินใจของเกษตรกร ที่เปลี่ยนแปลง

ตามปัจจัยด้านเศรษฐสังคมและการได้ผลตอบแทนจาก

การผลิตพืชปลูกน้ัน โดยรูปแบบการปลูกอาจแตกต่าง

กันตามชนิดของพืชปลูก ความหนาแน่นในการปลูก และ

ช่วงเวลาการปลูกได้ (Vandermeer, 1989) เช่นเดียวกับ

การตัดสินใจของเกษตรกรในภาคใต้ท่ีต้องการปลูก

กาแฟโรบัสตาในสวนยางพารา เพ่ือเสริมรายได้หรือลด

ความเสี่ยงของรายได้จากการพ่ึงพาผลผลิตยางพารา

เพียงอย่างเดียว ซึ่งหากพิจารณาจากปัจจัยที่จะน�ามา

ประกอบการตัดสินใจหรือการยอมรับเพ่ือปรับเปลี่ยนไป

เป็นการปลูกกาแฟโรบัสตาร่วมยางพาราน้ัน อาจมาจาก 

3 ปัจจัยส�าคัญ (Somboonsuke, 2001)  คือ ปัจจัยทาง

กายภาพ ชีวภาพ และ เศรษฐกิจสังคม

ปัจจัยทางกายภาพ 

 เมื่อพิจารณาตามหลักวิชาการถึงความความ

เหมาะสมของพ้ืนท่ีปลูกยางพารา (สถาบันวิจัยยาง, 

2555) จึงท�าให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นถึงศักยภาพเชิง

พ้ืนท่ีเพ่ือปลูกกาแฟโรบัสตาเป็นพืชร่วมด้วย เช่น เป็น

พ้ืนท่ีปลูกไม่มีน�้าท่วมขัง หรือไม่มีลักษณะพ้ืนท่ีลาดชัน

เกินกว่า 30 องศา และมีหน้าดินอุดมสมบูรณ์ลึกกว่า 1 

เมตร ฯลฯ ขณะเดียวกัน พ้ืนที่ภาคใต้มีสภาพดินและ

อ า ก า ศ ที่ เ ห ม า ะ ส ม ต ่ อ ก า ร ป ลู ก ก า แ ฟ โ ร บั ส ต า 

(สถาบันวิจัยพืชสวน, 2562) เช่น มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ใน

ช่วง 25-32 องศาเซลเซียส ตลอดปี มีปริมาณน�้าฝนรวม

ตลอดปีไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร หรือเจริญเติบโต

และให้ผลผลิตได้ดีในสภาพพ้ืนท่ีสูงจากระดับน�้าทะเล

ต�่ากว่า 200 เมตร เป็นต้น

ภาพท่ี 1 การศกึษาทางนิเวศสรรีวิทยาเพ่ือประเมนิผลกระทบของการปลกูกาแฟโรบสัตาร่วมยางพารา เช่น ความชืน้ในดนิ การแข่งขนัของระบบรากยางพาราและ

กาแฟโรบสัตา (A) ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของกาแฟโรบสัตาภายใต้สภาพร่มเงายางพารา (B) และปรมิาณการส่องผ่านของแสงและการปกคลมุของ

ทรงพุ่มยางพารา (C) ในช่วงอายุยางพารา 5, 10 และ 15 ปี บรเิวณจงัหวัดสงขลา สตลู และพัทลงุ

A

B C
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ปัจจัยทางชีวภาพ 

 ในด้านของสายพันธุ ์โรบัสตามีพันธุ ์แนะน�าท่ี

สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีในภาคใต้ของไทย 

ได้แก่ พันธุ์ชุมพร 1, พันธุ์ชุมพร 2, พันธุ์ชุมพร 3, พันธุ์

ชุมพร 84-4 และ พันธุ์ชุมพร 84-5 (สถาบันวิจัยพืชสวน, 

2562) รวมถึงต้นพันธุ์กาแฟโรบัสตาท่ีมีการอนุรักษ์ไว้ใน

ชุมชน ตั้งแต่ยุคสมัยน�าเข้ามาจากประเทศมาเลเซียก่อน

ปี พ.ศ. 2500 ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาปลูกยางพารามาก

ขึ้นในระยะต่อมา แต่ยังคงพบเห็นต้นกาแฟโรบัสตาอายุ

มากกว่า 50 ปี และยังคงให้ผลผลิตได้ทุกปี จนได้รับ

ความนิยมขยายพันธุ ์จากเกษตรกรเ พ่ือแสดงถึง

อัตลักษณ์เชิงพ้ืนท่ีปลูก อีกท้ัง แม้ในสวนยางพารามี

สภาพความชื้นสัมพัทธ์สูง และมีสภาพร่มเงาตลอดวัน 

ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดของโรคราสนิม แต่

ต้นกาแฟโรบัสตาเป็นสายพันธุ์ท่ีสามารถต้านทานต่อโรค

ราสนิมได้ดี จึงท�าให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการน�าไป

ปลูกร่วมยางพาราได้ เป็นต้น

ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคม 

 จากผลกระทบด้านราคาผลผลิตยางพาราตกต�่า 

การประสบปัญหาแรงงานกรีดที่มีทักษะ หรือความ

ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์จากกาแฟโรบัสตาท่ีมีอัตลักษณ์

ของชุมชน หรือการมีแหล่งรับซื้อผลผลิต อาจกล่าวได้ว่า

เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้เกษตรกรให้ความสนใจและ

ตัดสินใจปลูกร่วมกับยางพารามากขึ้นเช่นกัน 

ช่วงอายุส�าหรับการปลูกกาแฟโรบัสตา
ในสวนยางพารา

 ส�าหรับลักษณะการปลูกกาแฟโรบัสตาร ่วม

ยางพารานั้น แม้เป็นการตัดสินใจโดยเกษตรกรที่ต้องการ

ปลูกตามความเหมาะสมกับปัจจัยสภาพแวดล้อม หรือ

บริบทของสังคม และสภาวะทางเศรษฐกิจ แต่ความ

ส�าเร็จในการใช้เป็นพืชร่วมนั้น จะขึ้นอยู่กับระยะอายุของ

ต้นยางพาราด้วย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ตามระยะ

อายุสวนยางพารา คือ ระยะก่อนเปิดกรีด และ ระยะหลัง

เปิดกรีด

ระยะก่อนเปิดกรีด

 ส่วนใหญ่เป็นการปลูกเป็นพืชร่วมหลังจากปลูก

สร้างสวนยางพาราแล้วอย่างน้อย 1 ปี จนถึงระยะ

ยางพาราอายุ 5 ปี ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้น พบว่า การปลูก

กาแฟโรบัสตาในระยะนี้ ท�าให้มีการเจริญเติบโตได้ใกล้

เคียงกับการปลูกในสภาพเชิงเดี่ยว หรือร่วมไม้ผลไม้

ยืนต้นผสมผสาน เช่น กล้วย ทุเรียน สะตอ ฯลฯ เนื่องจาก

เป็นระยะท่ีสวนยางพารามีร่มเงาจากทรงพุ่มยางพาราไม่

แน่นทึบ ท�าให้มีการส่องผ่านของแสงได้ดีตลอดทั้งวัน 

หรือมีปริมาณใกล้เคียงกับสภาพกลางแจ้ง ท�าให้ไม่มีข้อ

จ�ากัดด ้านการส ่องผ ่านของแสง และเอื้อต ่อการ

สังเคราะห์แสงได้เป็นอย่างดี จึงสามารถเจริญเติบโต

และให้ผลผลิตได้ภายใน 3 ปีหลังปลูก (ภาพที่ 2A) 

ระยะหลังเปิดกรีด

 กาแฟโรบัสตาท่ีปลูกระหว่างแถวยางพาราใน

ระยะน้ี ต้องอาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของต้นยางพาราตลอด

ฤดูกาล จากข้อมูลเบื้องต้น หากเป็นช่วงเวลาเริ่มเปิดกรีด

หน้าแรก ต้นยางพารามักมีทรงพุ่มแน่นทึบ ท�าให้มกีาร

ส่องผ่านของแสงแดดน้อย และมคีวามชืน้สัมพัทธ์สูง ท�าให้

ต้นกาแฟโรบัสตาเจริญเติบโตได้ช้าและมีระยะเวลาให้

ผลผลิตช้ากว่า 3 ปี หรือมีปริมาณผลผลิตลดลงได้ 

นอกจากนี้ หากปลูกร่วมในระยะหลังเปิดกรีดหน้าที่ 2-3 

หรือระยะยางแก่อายุมากกว่า 20 ปี แม้ยางพารามีทรง

พุ่มโปร่งขึ้น มีการส่องผ่านของแสงมากขึ้น เนื่องจากมี

การทิ้งก่ิงมากขึ้นตามธรรมชาติของต้นยางพารา แต่ต้น

กาแฟโรบัสตาอาจประสบปัญหาด้านการเจริญเติบโตช้า

ลงหรือแคระแกร็น เน่ืองจากมีระบบรากยางพาราหนา

แน่นบริเวณใกล้ผิวดิน (ภาพที่ 2B และ 2C)

ข้อจ�ากัดด้านศักยภาพการเจริญเติบโต
ของกาแฟโรบัสตาในสวนยางพารา

 หากพิจารณาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมในสวน

ยางพาราในแต่ละช่วงอายุ สามารถแบ่งข้อจ�ากัดที่

ส�าคญัและส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของต้นกาแฟโรบสัตา 

ได้ 2 ปัจจัย คือ สภาพร่มเงา และการแผ่กระจายของ

ระบบรากในสวนยางพารา (ตารางที่ 1) 
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สภาพร่มเงาในสวนยางพารา

 โดยธรรมชาติกาแฟโรบัสตาสามารถปรับตัวได้ดี

ในสภาพร่มเงา รวมถึงภายใต้สภาพแวดล้อมสวน

ยางพาราเช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความชื้นใน

ดิน ท่ีมีส่วนช่วยให้ต้นกาแฟโรบัสตาเจริญเติบโตได้ดีใน

ระยะหลังจากปลูกในปีแรก หากพิจารณาการปลูกกาแฟ

โรบัสตาระหว่างแถวยางพาราในระยะหลงัเปิดกรดี พบว่า 

ต้นกาแฟโรบัสตามีการปรับตัวด้านลักษณะโครงสร้าง

ทรงพุ่มเพ่ือให้สามารถรับแสงได้ดีขึ้น เช่น การเอนหา

แสงของล�าต้น การยืดของก่ิงให้สูงชะลูด การแผ่กว้าง

ของขนาดแผ่นใบและบางลง เน่ืองจากในสภาพพราง

แสงทึบ ต้นกาแฟโรบัสตาจะมีการยืดของล�าต้นเข้าหา

แสงมากขึ้น (ระวี และชนินทร์, 2558) รวมถึงการปรับตัว

ให้มีปริมาณคลอโรฟิลล์ต ่อพ้ืนที่ใบสูงขึ้น เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง (ณัฐวิทย์ และคณะ, 

2562) แต่ในสภาพความเข้มแสงสูงและอากาศร้อนจัด 

อาจท�าให้ต้นกาแฟโรบัสตามีอาการใบไหม้ หรือชะงัก

การเจริญเติบโตและทิ้งใบมากข้ึนได้เช่นกัน นอกจากนี้ 

สภาพร่มเงาของยางพารายังส่งผลต่อการสร้างมวล

ชีวภาพทางล�าต้นของกาแฟโรบัสตาลดลงเมื่อเปรียบ

เทียบกับการปลูกในสภาพกลางแจ้ง (Chiarawipa et al., 

2021) และเป็นสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้ต้นอ่อนแอและมี

ลักษณะอาการแคระแกร็นหรืออาจยืนต้นตายในระยะ

ต่อมาได้ ลักษณะเช่นน้ี จึงเป็นสาเหตุให้มีปริมาณ

ผลผลิตลดลงได้ถึง 25-50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบ

ปริมาณผลผลิตต่อต้นของต้นกาแฟโรบัสตา (อายุ 5 ปี) 

ท่ีปลูกในช่วงยางอ่อน (อายุ 1-5 ปี) กับช่วงเริ่มเปิดกรีด

และหลังเปิดกรีดหน้าท่ี 2 (อายุ 6-10 และ 11-15 ปี) 

เนื่องจากมีจ�านวนข้อและการติดผลลดต�่าลง 

การแผ่กระจายของระบบรากในสวนยางพารา

 ยางพารามีระบบรากฝอยหนาแน่นบริเวณผิวดิน

จนถึงที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร  และยังแผ่กระจาย

ระหว่างแถวได้หนาแน่นข้ึนตามช่วงอายุของยางพารา 

การปลูกกาแฟโรบัสตาร่วมยางพารา จึงเป็นการเพ่ิม

ความหนาแน่นต่อพ้ืนที่ปลูก ซึ่งส่งผลให้เกิดการแข่งขัน

A

B C
ภาพท่ี 2 ลกัษณะของต้นกาแฟโรบสัตาอายุ 5 ปี หลงัปลกูร่วมยางพาราในช่วงอายุ 5 ปี (A) 10 ปี (B) และ 15 ปี (C)

14 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 44 มกราคม-มีนาคม 2564



ของระบบรากกับต้นยางพาราได้ โดยเฉพาะการใช้น�้าที่

ระดับผิวดิน ซึ่งย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้น�้าใน

สวนยางพาราด้วย (Wu et al., 2016) เนื่องจากระบบราก

ต้นกาแฟโรบัสตาเจริญเติบได้ดีในช่วงระดับความลึก

เดียวกันกับยางพารา แต่ระบบรากยางพาราสามารถ

ปรับตัวและเจริญได้ดีที่ระดับความลึก 0-60 เซนติเมตร 

(Chiarawipa et al., 2021) รวมถึงเกิดการแก่งแย่งธาตุ

อาหารในดิน ซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้นกาแฟโรบัสตาแสดง

อาการขาดธาตุไนโตรเจน (N) แมกนีเซียม (Mg) สังกะสี 

(Zn) และทองแดง (Cu) เมื่อเข้าสู่ระยะเริ่มให้ผลผลิต 

(ภาพท่ี 3) สอดคล้องกับรายงานท่ีพบว่า กาแฟโรบัสตา

อายุ 3 ปี มีแนวโน้มพบลักษณะอาการขาดธาตุอาหาร 

หรือมีค่าต�่ากว่ามาตรฐาน เช่น ทองแดง และสังกะสี 

(อนงนาฏ และคณะ, 2562) ผลกระทบดังกล่าว แสดงให้

เห็นว่า ต้นกาแฟโรบัสตาที่ปลูกร่วมกับสวนยางพาราใน

ระยะหลังเปิดกรีด มักได้รับผลกระทบด้านการเจริญของ

รากช้ากว่าปกติ และมีผลต่อความสมบูรณ์ทางล�าต้น

ลดลงด้วย เมือ่เปรยีบเทียบกับการปลกูในระยะก่อนเปิดกรีด 

แนวทางจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิต

กาแฟโรบัสตาในสวนยางพารา
 เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนท่ีในสวนยางพารา

ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และปรับปรุงการจัดการสวน

ยางพาราที่มุ่งเน้นการปลูกพืชร่วมในอนาคต ท�าให้การ

ปรับปรุงระบบปลูกยางพารากับพืชแซมหรือพืชร่วม จึง

ได้รับความสนใจมากขึ้นท้ังในประเทศไทยและต่าง

ประเทศ บทความนี้ ได้สรุปแนวทางส�าหรับการจัดการ

เพ่ือปลูกกาแฟโรบัสตาในสวนยางพารา ในรูปแบบท่ีมี

ความเป็นไปได้ส�าหรับการน�าไปประยุกต์ใช้ในแปลง

เกษตรกร 2 ลักษณะส�าคัญ คือ การปรับระยะปลูก และ 

การจัดการดินและปุ๋ย

การปรับระยะปลูก

 ปัจจุบัน มีการปรับระยะปลูกในแปลงเกษตรกร

ทางภาคใต้ คือ ปลูกแบบสลับแถวเว้นแถว (Single row 

and double space planting pattern) โดยการก�าหนด

ระยะปลูกระหว่างต้นเท่าเดิม แต่เว้นระยะระหว่างแถว

ท้ังสวน เช่น 3x10 หรือ 3x14 เมตร (ภาพท่ี 4) ซึ่งหาก

เป ็นการปลูกสร ้างสวนใหม่ เกษตรกรยังคงย่ืนขอ

สงเคราะห์การปลูกยางพาราใหม่ในแบบที่ 3 ได้ โดยมี

ต้นยางพาราไม่น้อยกว่า 40 ต้นต่อไร่ แต่ไม่เกิน 50 ต้น

ต่อไร่ ระยะปลูกสม�่าเสมอ (การยางแห่งประเทศไทย, 

2563) หรือใช้วิธีโค่นล้มต้นยางพาราเดิมแบบแถวเว้น

แถว ด้วยแนวทางเช่นนี ้ท�าให้สามารถปลกูกาแฟโรบสัตา

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะมีพื้นที่ว่างและการ

ส่องผ่านของแสงตลอดช่วงอายุยางพารา และยังลดการ

แข่งขันของระบบรากยางพาราด้วย อย่างไรก็ตาม ควร

ตารางท่ี 1 แนวคิดเชงิเปรยีบเทียบผลกระทบและการปรับตวัของต้นกาแฟโรบสัตา
ในสวนยางพารา

ระยะที่เริ่มปลูกกาแฟโรบัสตาในสวนยางพารา การปรับตัวของต้นกาแฟโรบัสตาในสวนยางพารา

อายุยางพารา
(ปี)

การแข่งขันของ
ระบบราก

สภาพร่มเงา
ในสวนยาง

การเจริญเติบโต การให้ผลผลิต

1 - 5 

6 - 10 

11 - 15 

ต�่า

สูง

ปานกลาง

ต�่า

สูง

สูงมาก

สูงมาก

ต�่า

ปานกลาง

สูงมาก

ต�่า

ปานกลาง

หมายเหตุ: เปรียบเทียบกับต้นกาแฟโรบัสตาอายุ 5 ปีเท่ากัน ที่ปลูกสภาพกลางแจ้ง หรือไม่ได้ร่วมยางพารา
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ต้องพิจารณาถึงผลเสียต่อรายได้ของเกษตรกรในอนาคต 

ทั้งปริมาณผลผลิตน�้ายางต่อไร่และราคาไม้ยางพาราต่อ

ไร่ เน่ืองจากจะมีปริมาณต้นต่อพ้ืนท่ีลดต�่าลงจากเดิมถึง 

40-50 เปอร์เซ็นต์ 

 นอกจากน้ี มีแนวทางการใช้ระบบการปลูกสร้าง

สวนยางพาราแบบแถวคู่ (Double row planting pat-

tern) (ปราโมทย์ และสุรชาติ, 2558) เพ่ือรองรับการท�า

สวนยางพาราแบบผสมผสาน โดยยังคงปริมาณ

ต้นยางพาราให้ใกล้เคียงเหมือนการปลูกระยะเดิม เช่น 

การใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 3x2.5 หรือ 3x3 หรือ 4x2 

เมตร แต่เว้นระหว่างแถวเพ่ิมขึน้ประมาณ 2 เท่า (Double 

space) เช่น 16 เมตร (3x2.5x16 เมตร) หรือ 20 เมตร 

(4x2x20 เมตร) ฯลฯ ซึ่งในต่างประเทศ พบว่า ต้น

ยางพารามีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตน�้ายางใกล้

ภาพท่ี 3 ลกัษณะอาการผดิปกติทีพ่บในต้นกาแฟโรบสัตาท่ีปลกูร่วมกับยางพารา เช่น การระบาดของโรคราเขม่าด�าบรเิวณใบ (A) การระบาดของเพลีย้บรเิวณ

ยอดอ่อน (B) และอาการขาดธาตอุาหาร เช่น อาการแผ่นใบเหลอืงระหว่างเส้นใบในระยะใบแก่ (C) และใบอ่อน (D)

A B

C D
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เคียงกับระยะปลูกเดิม ส่วนต้นกาแฟยังคงเจริญเติบโต

และให้ผลผลิตสูงใกล้เคียงกับการปลูกแบบเชิงเดี่ยว 

(Snoeck et al., 2013) 

 อย่างไรก็ตาม การใช้รูปแบบทั้ง 2 ลักษณะ อาจมี

ความเสี่ยงสูงต่อการโค่นล้ม เช่น สายพันธุ์ RRIT 251 ที่มี

ลักษณะการแตกก่ิงและทรงพุ่มใหญ่และไม่ต้านทานต่อ

แรงลม หรือสภาพพ้ืนที่ที่มีการชะล้างของหน้าดินได้ง่าย

หรืออยู ่ในพ้ืนท่ีลาดชันสูงกว ่า 15 องศา เป ็นต ้น 

(สถาบันวิจัยยาง, 2555) ขณะเดียวกัน การใช้รูปแบบ

การปลูกเช่นน้ี เกษตรกรต้องเข้าใจและพิจารณาถึงผล

กระทบตามมาในอนาคตด้วย เพราะต้องมีการจัดการที่

ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การเพ่ิมต้นทุนสูงขึ้นจากความ

จ�าเป็นด้านการจัดการน�้าและปุ๋ยท่ีแตกต่างไปจากการ

ท�าสวนยางพาราแบบเดิม หรือการก�าหนดระยะปลูกให้

เหมาะสมเพื่อลดความหนาแน่นต่อพื้นที่ปลูก เป็นต้น 

การจัดการดินและปุ๋ย

 หากพิจารณาจากการปลูกร่วมยางพาราในระยะ

ปลูกแบบเดิม จ�าเป็นต้องมีการปรับวิธีการให้ปุ ๋ยแก่

ยางพาราและพืชร่วม ซึ่งเป็นแนวทางส�าคัญอย่างหนึ่ง

ส�าหรบัการเพ่ิมศักยภาพการเจรญิเตบิโตของกาแฟโรบสัตา

ในสวนยางพาราได้ โดยจากการส�ารวจ พบว่า เกษตรกร

ส่วนใหญ่ไม่ต้องการเพ่ิมต้นทุนจากค่าปุ๋ยเคมีเพ่ือใส่ให้

แก่ต้นกาแฟหรือพืชร่วมอื่น ๆ แต่ในทางปฏิบัติเกษตรกร

สามารถลดต้นทุนจากปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีปรับลดสัดส่วน

ลง ด้วยวิธีแบ่งการใส่ปุ ๋ยเคมีร่วมกับปุ ๋ยอินทรีย์ตาม

ค�าแนะน�าของสถาบันวิจัยยาง โดยลดปริมาณปุ๋ยเคมี 

(ลดจากค�าแนะน�า 25%) ร่วมกับการให้ปุ ๋ยอินทรีย์ 

(สถาบันวิจัยยาง, 2555) ซึ่งผลการศึกษาในต้นกล้าอายุ 

1 ปีหลังจากปลูกร่วมกับยางพารา เม่ือเปรียบเทียบกับ

การให้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว (100%) พบว่า การให้ปุ๋ย

เคมี (75%) ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ (อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น/ปี) 

สามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตของใบ ก่ิง และรากต้น

กาแฟโรบัสตาในสวนยางพาราสูงขึ้นไม่แตกต่างกัน อีก

ทั้งยังเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินบริเวณสวนยางพารา 

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อยางพาราด้วย (พงศกร และคณะ, 

2560) ขณะเดียวกัน หากมีการเพ่ิมความถ่ีในการให้ปุ๋ย

และพรวนดินรอบโคนต้นทุก 3 เดือน จะท�าให้มีอัตราการ

เจริญเติบโตได้ดีกว่าถึง 25-30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการ

พรวนดินเป็นการลดการแข่งขันจากรากยางพารา ส่วน

ปุ ๋ยอินทรีย ์มีคุณสมบัติฟ ื ้นฟูสภาพดินและปรับปรุง

โครงสร้างดินได้ดี จึงมีส่วนช่วยในการดูดซึมธาตุอาหาร

ของรากกาแฟโรบัสตาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(อมรรัตน์ และระวี, 2563) (ภาพที่ 4)

 ดังนั้น การปลูกกาแฟโรบัสตาร่วมกับยางพาราจึง

จ�าเป็นต้องค�านึงถึงความหนาแน่นของพืชปลูกภายใต้

สภาพที่จ�ากัด เช่น ในสวนยางพาราระยะปลูกเดิม ควร

ปลูกต้นกาแฟโรบัสตาแบบแถวเดี่ยวบริเวณระหว่างแถว

ยางพารา และมีระยะห่างระหว่างต้นอย่างน้อย 3 เมตร  

เพื่อช่วยลดการบดบังแสง และผลกระทบการแข่งขันของ

ระบบราก สอดคล้องกับการปลูกร่วมกับไม้ผลบางชนิด 

เช่น ส้มโอ ลองกอง และมังคุด ที่ส่งผลให้มีผลผลิตน�้า

ยางลดลง หากมีการปลูกร่วมด้วยความหนาแน่น 30-40 

ต้นต่อไร่ (สมบูรณ์ และคณะ, 2558) 

 นอกจากนี้ ควรมีข้อระวังในการปลูกร่วมยางพารา

ในสวนท่ีมีการระบาดของโรครากขาว หรือการปลูกร่วม

ในสวนท่ีไม่มีการขุดตอรากยางพาราก่อนปลูกใหม่ ซึ่ง

เป็นสาเหตุให้ต้นกาแฟโรบัสตาถูกโรคเข้าท�าลายและ

ยืนต้นตายได้ในระยะหลังปลูก 1-2 ปีแรก 

 ท้ังน้ี แม้ต้นกาแฟโรบัสตาอาจได้รับผลกระทบ

จากปริมาณผลผลิตต่อต้นลดลง แต่บทความน้ี ไม่ได้น�า

เสนอในประเด็นด้านคุณภาพผลผลิตของกาแฟโรบัสตา 

ซึ่งควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงผลของสภาพร่มเงาในสวน

ยางพาราท่ีอาจส่งเสริมให้มีความโดดเด่นด้านกลิ่นรสได ้

เน่ืองจากสภาพร่มเงามักเอื้อต่อคุณภาพด้านกลิ่นรสของ

เมล็ดกาแฟ และอาจเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยยกระดับการ

ผลิตกาแฟโรบัสตาเชิงคุณภาพและมีอัตลักษณ์ ส�าหรับ

การปลูกร่วมยางพาราในอนาคตได้

สรุป
 เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีระหว่างแถว

ยางพารา เพื่อปลูกกาแฟโรบัสตาเป็นพืชร่วมยางพาราได้ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสภาพแวดล้อมในสวนยางพารา จัด

เป็นข้อจ�ากัดที่สามารถส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการ

ให้ผลผลิตของกาแฟโรบัสตาลดลง จึงจ�าเป็นต้องให้
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ภาพท่ี 4 ลกัษณะต้นกาแฟโรบสัตาอายุ 1 ปี ในสวนยางพาราอายุ 12 ปี ท่ีมกีารพรวนดนิรอบโคนต้น พร้อมกับการแบ่งใส่ปุย๋อนิทรย์ี  (A) การไถพรวนระหว่างแถว 

และจดัการน�า้ (B) และลกัษณะการปลกูกาแฟโรบสัตา (อายุ 3 ปี) ร่วมยางพารา (อายุ 3 ปี) ท่ีมรีะยะปลกูระหว่างแถว 10 เมตร (C) 

A B

C

18 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 44 มกราคม-มีนาคม 2564



ความส�าคัญควบคู่ท้ังการแข่งขันของระบบรากและ

ความต้องการแสง โดยต ้องค�านึงถึงช ่วงอายุของ

ยางพารา และเพ่ิมความถ่ีในการจัดการดินและปุ ๋ย 

ด้วยเหตุนี้ จึงควรมีการปรับปรุงรูปแบบการปลูกสร้าง

สวนยางพารา ท่ีรองรับการปลูกกาแฟโรบัสตาเป็นพืช

ร่วมให้มีศักยภาพ เพ่ือเป็นแนวทางหน่ึงส�าหรับการปลูก

ร่วมสวนยางพาราได้อย่างยั่งยืน 

ค�าขอบคุณ
 ผู ้เขียนขอขอบคุณเกษตรกรเจ้าของสวนกาแฟ

โรบัสตา และสวนยางพาราบริเวณจังหวัดสงขลา สตูล 

และพัทลุง ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการท�าวิจัย และให้

ข้อมูลผลกระทบจากการปลูกกาแฟโรบัสตาร่วมกับ

ยางพารามาอย่างต่อเนื่อง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558) ส�าหรับ

ใช้ประกอบในการเขียนบทความน้ี รวมถึงนักศึกษา

ปริญญาโท (นิเวศสรีรวิทยาพืช) ที่ช่วยเหลือในการบันทึก

ข้อมูลและถ่ายภาพประกอบ
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ตารางที่ 10 เฉลี่ยความแตกต่างของผลการทดสอบหลังจากใส่ 4, 8 และ16 สัปดาห์ กับก่อนใส่
ระหว่างกลุ่มยาง (PI) และกลุ่มโฟมมาตรฐานของโรงพยาบาล (CI) 

 ยางแผ่นอบแห้ง หรือยางแผ่นผึ่งแห้ง (Air dried 

sheet) เป็นยางดิบชนิดหน่ึง กรรมวิธีการผลิตเช่นเดียว

กับยางแผ่นรมควัน เพียงแต่ไม่ใช้ควันในการเคลือบผิว

ของแผ่นยาง ส่วนการท�าให้แห้งด้วยการน�ายางแผ่นที่ผึ่ง

ให้สะเด็ดน�้าแล้ว เข้าห้องอบที่ใช้พลังงานความร้อน หรือ

อบในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ผ่านมาเกษตรกรผลิต

ยางแผ่นอบแห้งคุณภาพดีให้มีสมบัติคงท่ี สม�่าเสมอตรง

ตามความต้องการของตลาดน้อยมาก เน่ืองจากสัดส่วน

ผสมน�้า น�้ายางและน�้ากรดไม่ถูกต้อง และขั้นตอนการอบ

ยางในห้องอบที่หลังคาท�าด้วยแผ่นพลาสติกใส ยางจึง

สัมผัสกับแสงยูวีท�าให้คุณภาพของยางแผ่นเสื่อมลง 

(เวียง และคณะ, 2560) ยางเหนียวขาดความยืดหยุ่น 

(ปรีดิ์เปรม, 2554) การผลิตยางแผ่นอบแห้งที่ดีต้องเลือก

พันธุ์ยางท่ีมีปริมาณสารสีในน�้ายางต�่า เพ่ือให้ยางท่ีแห้ง

แล้วสีเหลืองใส เช่น พันธุ์ RRIM 600, GT 1 และ RRIT 

225 (ชัชมณฑ์, 2558)  ทั้งยังต้องควบคุมการผลิตอย่างดี

จากสวน ในวงการอุตสาหกรรมยางมีความต้องการยาง

แผ่นอบแห้งมาก ไม่น้อยกว่าปีละ 3,000 ตัน เพ่ือน�าไป

ผลิตเป็นอุปกรณ์กีฬา ยางรัดของ พื้นรองเท้า เป็นต้น แต่

เนื่องจากผู ้ผลิตไม่สามารถผลิตยางแผ่นอบแห้งที่มี

สมบัติคงท่ีได้ ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงหันไปใช้ยางแท่ง 

ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง 

การยางแห่งประเทศไทย 

ยกระดับสวนยาง GAP และยางแผ่นอบแห้ง 
GMP ของศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร 
มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

STR 5L หรือยางแผ่นรมควันแทน

 ปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เห็น

ความส�าคัญของยางแผ่นอบแห้งเนื่องจากกรรมวิธีการ

ผลิตไม่ยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ สภาวะอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ต�่า การเกิดเชื้อรา

น้อยกว่าแหล่งผลิตทางภาคใต้ สามารถเพ่ิมมูลค่าได้สูง

กว่ายางแผ่นรมควัน จึงได้จัดมีการจัดท�าการผลิตยาง

แผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียมให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของ

ยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียม (มกยท. 1-2562) โดยคาด

ว่าภายในปี 2564 การยางแห่ง-ประเทศไทย จะสามารถ

ประกาศมาตรฐานยางแผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียมเพ่ือเป็น

ทางเลือกของเกษตรกรในการแปรรูปยางดิบ เพ่ิมช่อง

ทางการแข่งขัน และสร้างอ�านาจต่อรอง 

 จากเป้าหมายที่จะให้เกษตรกรชาวสวนยางมี

ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 242 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เป็น 360 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ในปี 2580 เป็นนโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ตามแผนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) โดยต้ังตัวชี้วัดลดจ�านวนพ้ืนที่ปลูก

ยางจาก 23.3 ล้านไร่ เป็น 18.4 ล้านไร่ เพ่ิมรายได้จาก

การท�าสวนยางจาก 11,984 บาทต่อไร่ เป็น 19,800 บาท

ต่อไร่ ซึ่งเป็นขั้นตอนหน่ึงในการมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ิม

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล และ รัชชุตา นรากรณ์
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สัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศจากร้อยละ 13.6 เป็น 

ร ้อยละ 35 รวมท้ังเพ่ิมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์

ยางพาราจาก 250,000 ล้านบาทต่อปี เป็น 800,000 

ล ้านบาทต่อป ี  (การยางแห่งประเทศไทย, 2564) 

สอดคล้องกับระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้

สามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 

(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) และได้ผลผลิตที่มี

คุณภาพมาตรฐาน ทั้งยังสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติ

ทางการเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practices, 

GAP) ส�าหรับยางพารา เรื่องการผลิตน�้ายางสด (มกษ. 

5908-2562) ซึ่งหากเกษตรกรได้น�าเทคโนโลยีดังกล่าว

ไปใช้จะช่วยให้เกษตรกรมีความคุ ้มค่าต่อการลงทุน 

ต้นยางเจริญเติบโตดีและสม�่าเสมอ สามารถเปิดกรีดใน

เวลาตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด หรือกรีดได้เร็วขึ้นอย่างน้อย 6 

เดือน ถึง 1 ปี โดยสวนยางที่เปิดกรีดตาม GAP สามารถ

เพิ่มผลผลิตร้อยละ 30 - 80  และเพิ่มรายได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 (พิศมัย, 2563) นอกจากนี้ การปฏิบัติตาม

มาตรฐาน GAP สู่การผลิตยางดิบตามมาตรฐาน GMP ที่

การยางแห่งประเทศไทย ได้ส่งเสริมจนได้รับการรับรอง

มาตรฐานไม่น้อยกว่า 63 แห่งท่ัวประเทศ สร้างมูลค่า

เพ่ิมไม่น้อยกว่าปีละ 60 ล้านบาท (ปรีดิ์เปรม, 2563ก) 

อีกทั้งการศึกษาของปรีดิ์เปรม (2563ข) ระหว่างปี 2559 

– 2563) พบว่า เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 

ผลิตยางก้อนถ้วย จ�านวน 1,937 ราย ครอบคลุมพ้ืนที่ 

30,363 ไร่ มีโรงผลิตยางเครปท่ีผ่านมาตรฐาน GMP 

จ�านวน 1 แห่ง สร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 9 ล้านบาทต่อ

ปี และท่ีส�าคัญรัฐบาลได้น�ามาตรฐาน GAP และ GMP 

ด้านยางพาราก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศ 

 การด�าเนินงานวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาการ

จัดการสวนยางตามมาตรฐาน GAP สู่การผลิตยางแผ่น

อบแห ้งมาตรฐาน GMP ณ ศูนย ์การเรียนรู ้ด ้าน

การเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 

อ�าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตรวจประเมินให้การ

รับรองสวนยางมาตรฐาน GAP และการผลิตยางแผ่นอบ

แห้งมาตรฐาน GMP สุ่มเก็บตัวอย่างยางแผ่นอบแห้ง

ทดสอบสมบัติ เชิง วิทยาศาสตร ์และเสนอร ่างเป ็น

มาตรฐานยางแผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียมของการยางแห่ง

ประเทศไทย พร้อมทั้งท�าการเชื่อมโยงกับบริษัทผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ยางในการน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิด

ต่าง ๆ ท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิม เป็นการสร้างความย่ังยืนให้กับ

ชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อมและกระบวนการตามสอบ

กลับได้ต่อไป 

วิธีการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา

 การวิจัยประกอบด้วย ขอบเขตด้าน เนื้อหา 

จ�านวนตัวอย่าง พ้ืนท่ี ผลผลิต และการจัดท�าร ่าง

มาตรฐาน

 ด้านเนื้อหา สร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ใช้แบบทดสอบความรู้เรื่องคุณภาพน�้า

ยางสด และการจัดการสวนยางท่ีดีตามมาตรฐาน GAP 

โดยเก็บข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

(หทัยชนก, 2555) จ�านวน 40 ราย จากจ�านวน

ทั้งสิ้น 51 ราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใส่คืน (กานดา, 

2539)  

 จ�านวนตัวอย่างประชากรท่ีใช้ในการศึกษาแบบ

เจาะจง เป็นคนงานกรีดยางของศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่เข้า

ร ่วมโครงการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับ

ยางพาราเพื่อการผลิตน�้ายางสด จ�านวนทั้งสิ้น 51 ราย

 พื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ ฯ ครอบคลุมจ�านวนสวน

ยางทั้งหมด 1,200 ไร่ 

 ผลผลิต ศึกษาผลการด�าเนินงานก่อนและหลังท�า

มาตรฐาน GAP ส�าหรับสวนยางพารา และมาตรฐาน 

GMP ในการผลิตยางแผ่นอบแห้ง

 การจัดท�ามาตรฐาน ด้วยการเก็บตัวอย่างยาง

แผ่นอบแห้งทุกเดือนในช่วงที่มีการผลิต ครั้งละ 6 

ตัวอย่าง ๆ ละไม่น้อยกว่า 350 กรัม เพ่ือทดสอบสมบัติ

ทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดท�าร่างมาตรฐานยางแผ่นอบ

แห้งเกรดพรีเมียมของการยางแห่งประเทศไทย

เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล

 โครงสร้างเน้ือหาหลักสูตร การปฏิบัติทางการ

เกษตรท่ีดีส�าหรับยางพาราเพ่ือการผลิตน�้ายางสด พร้อม

ทั้งแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้

การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนสอบเพ่ือศึกษา
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ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่าง

 แบบฟอร์มการประเมินตรวจประเมินให้การ

รับรองมาตรฐาน GAP และ GMP  โดยใช้แบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) และแบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure interview) 

ด้วยการสัมภาษณ์ การสังเกต และขอตรวจเอกสารการ

จัดท�าบันทึก พร้อมแบบบันทึกผลการด�าเนินงาน

 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ การวิจัยเชิง

ปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์สถิติ

แบบ t-test และการวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อหา

ผลการศึกษาและการวิจารณ์
ข้อมูลส่วนบุคคลของคนงานกรีดยาง

 ในการศึกษาครั้งน้ี ได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคนงานกรีดจ�านวน 40 คน จาก

จ�านวนท้ังสิ้น 51 คน ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง ผลการศึกษาแสดงไว้ในตารางที่ 1

ผลการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน หลักสูตร 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับยางพารา

เพื่อผลิตน�้ายางสด 

 ผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบเรื่ องการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีส�าหรับยางพาราเพ่ือผลิตน�้ายางสด

ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นคนงานกรีดของศูนย์การเรียนรู้ ฯ 

จ�านวน 40 ราย จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน พบว่า 

คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 10.65 คะแนน และคะแนน

หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 15.13 คะแนน และจากการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติโดยวิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตัวอย ่างจากการทดสอบก ่อนเรียนและหลังเ รียน

วิเคราะห์สถิติแบบ t-test ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป พบว่า 

ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ใน

การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มตัวอย่างที่มีความเข้าใจใน

ตารางท่ี 1  ข้อมูลส่วนบคุคลของคนงานกรดียาง

จ�านวน (คน) ร้ยละ

เพศ

อายุ

ระดับการศึกษา

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ชาย

หญิง

18 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

> 55

ต�่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

6,000 - 9,000

9,001 - 12,000

> 12,000

20

20

1

5

9

19

6

38

2

18

21

1

50

50

2.5

12.5

22.5

47.5

15.0

95

5

45

52.5

2.5
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เน้ือหาได้อย่างถูกต้องโดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน 

ผลการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP

เพื่อผลผลิตน�้ายางสด

 ผลการปฏิบตังิานในสวนยางของศนูย์การเรยีนรู ้ ฯ 

ตั้งอยู่ที่ 185 หมู่ 7 ต�าบลโนนหมากเค็ง อ�าเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว บนพ้ืนที่ 1,200 ไร่ ปลูกยางพันธุ์ RRIT 

251 และพันธุ์ RRIM 600 ร้อยละ 10 และ 90 ของพื้นที่

ทั้งหมด อายุต้นยางเฉลี่ย 14.4 ปี จ�านวนต้นยางที่กรีดได้

ทั้งหมด 83,064  ต้น จากจ�านวนทั้งหมด 91,430 ต้น หรือ

เฉลี่ยกรีดได้ 69.2 ต้นต่อไร่ จ�านวนคนงานกรีดทั้งสิ้น 51 

ราย แต่ละรายรับผิดชอบแปลงกรีดเฉลี่ย 23.5 ไร่ หรือ

จ�านวน 1,628.71 ต้น กรีดสลับแปลง A และ B จากการ

ส�ารวจก่อนท�ามาตรฐาน GAP ในปี 2562 พบว่า หน้า

กรีดมีรอยบาด มุมกรีดไม่ได้องศา ไม่มีการแบ่งเส้นหน้า-

หลัง ถ้วยรองรับน�้ายางและรางรองรับน�้ายางไม่สะอาด 

การวางระยะห่างระหว่างรางรองรับน�้ายางกับรอยกรีดไม่

ถูกต้อง เริ่มกรีดช่วงเวลา 21.00–22.00 น. เป็นสาเหตุให้

น�้ายางจับตัวเป็นเม็ด และยางแผ่นท่ีผลิตได้เป็นฟอง

อากาศซึ่งไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้กรองน�้ายางสดจากสวน 

ภาชนะรองรับน�้ายางไม่สะอาด ไม่คว�่าถ้วยรองรับน�้ายาง

หลังจากเก็บน�้ายางสดแล้ว พบถ้วยรองรับน�้ายางบาง

สวนวางใกล้กับโคนต้น (กรีดจนถึงโคนต้น) เป็นสาเหตุให้

ทรายและสิ่งปนเปื้อนตกในถ้วยรองรับน�้ายาง ส่งผลต่อ

ปริมาณสิ่ งสกปรกในยางแผ ่นอบแห ้ ง ท่ีผลิตได ้ 

สอดคล้องกับค�าแนะน�าของปรีด์ิเปรม (2562) ท่ีได้

รายงานไว้ว่า ดินหรือทรายท่ีปะปนลงในน�้ายางสดจะ

ท�าให้ค่าปริมาณสิ่งสกปรกสูง หลังจากการส�ารวจในปี 

2562 ผู้วิจัยจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติเพ่ือให้คนงานกรีดเห็น

ความส�าคัญด้านคุณภาพน�้ายางสด และการยืดอายุการ

เก็บเก่ียวต้นยางพาราพร้อมกับมีการติดตามความคืบ

หน้าเป็นระยะ ๆ 

 หลังจากที่คนงานกรีดได้ปรับวิธีการจัดการสวน

ยางตามข้อก�าหนด GAP (มกษ. 5908-2562) ในปี 2563 

คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ของการยาง

แห่ง-ประเทศไทย ได้ท�าการตรวจประเมินให้การรับรอง

สวนยางของศูนย์การเรียนรู้ ฯ ที่มีพื้นที่สวนยาง 1,200 ไร่ 

จ�านวนคนงานกรีด 51 ราย สามารถผ่านการรับรอง

มาตรฐาน GAP จากการยางแห่ง-ประเทศไทย 45 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 88.2 ของคนงานกรีดท้ังหมด อีก 6 ราย 

ไม่ผ่าน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกรีดบาด มุมกรีดไม่

ได้องศา ถ้วยรองรับน�้ายางสดไม่สะอาด กรีดยางก่อน

เที่ยงคืนและไม่ได้กรองน�้ายางสดจากสวน

ผลการด�าเนินงานก่อนและหลังการท�ามาตรฐาน 

GAP และการผลิตยางแผ่นอบแห้ง

มาตรฐาน GMP

 รายได้และมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตยางแห้งก่อน

และหลังท�ามาตรฐาน GAP และ GMP ผลการเก็บข้อมูล

ผลผลิตในรูปผลผลิตยางแห้งของศูนย์การเรียนรู้ ฯ  โดย

ใช้ระบบกรีดหนึ่งวัน เว้นหนึ่งวัน ก่อนท�ามาตรฐาน GAP 

ในปี 2562 และน�าน�้ายางสดท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน 

GAP มาผลิตเป็นยางแผ่นอบแห้งมาตรฐาน GMP เทียบ

กับปี 2563  พบว่า ผลผิตยางแห้งในปี 2562 เท่ากับ 

278,678.50 กิโลกรัม หรือเฉลี่ย 232.23 กิโลกรัมต่อไร่ต่อ

ปี เปรียบเทียบหลังจากได้รับมาตรฐาน GAP และ GMP 

ในปี 2563 มีผลผิตยางแห้งทั้งสิ้น 362,655.19 กิโลกรัม 

หรือเฉลี่ย 302.21 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี คิดเป็นผลผิตยาง

แห้งที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30.19 รายได้เฉลี่ยในปี 2563 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 55.09 หรือเพ่ิมขึ้น 4.68 ล้านบาทต่อปี 

(ตารางที่ 2 และ 3) 

คุณภาพของยางแผ่นอบแห้งท่ีผลิตได้ก่อนและหลัง

การท�ามาตรฐาน GMP

 ผลการด�าเนินงานของโรงผลิตยางแผ่นอบแห้ง

ของศูนย์การเรียนรู้ ฯ ก�าลังการผลิตเฉลี่ยปีละ 300 ตัน 

ก่อนการด�าเนินงานผลิตยาง GMP ปี 2562 พบว่า ผลิต

ได้ยางแผ่นดิบความชื้น 1 – 3 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 95.3 

ยางแผ่นดิบความชื้น 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ 4.37 

นอกจากนี้ พบยางเหนียวจากการใส่กรดในอัตราเกินกว่า

ก�าหนด หลังจากท่ีได้อบรมให้ความรู้ตามหลักปฏิบัติท่ีดี

ส� า ห รั บ ผ ลิ ต ย า ง แ ผ ่ น อ บ แ ห ้ ง ข อ ง ก า ร ย า ง แ ห ่ ง

ประเทศไทย พบว่า สามารถพัฒนาเป็นยางแผ่นอบแห้ง

เกรดพรีเมียม ร้อยละ 99.2 ที่เหลือเพียงร้อยละ 0.8 เป็น
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ยางท่ีไม่ได ้คุณภาพ เน่ืองจากยางมีรอยต�าหนิจาก

เครื่องจักรรีดยาง เสี้ยนไม้ เศษยางท่ีติดตามตะกง/แผ่น

เสียบ และฟองอากาศ เป็นต้น และลดปัญหาน�้าเน่าเสีย

จากการมีระบบการบริหารจัดการน�้าล ้างเศษยาง 

นอกจากน้ี ผลการตรวจประเมินให้การรับรองมาตรฐาน 

GMP พบว่า โรงผลิตยางแผ่นอบแห้งแห่งนี้สามารถผ่าน

การรับรองมาตรฐาน  GMP จากการยางแห ่ ง -

ประเทศไทย ได้เป็นโรงแรกของประเทศ เมื่อวันท่ี 22 

ธันวาคม 2563 มีอายุการรับรอง 1 ปี และในระหว่างที่ได้

รับการรับรองจะต้องรักษามาตรฐานการผลิตอย่างต่อ

เน่ือง ซึ่งการยางแห่ง-ประเทศไทย มีมาตรการในการ

ตรวจติดตามรักษามาตรฐานการผลิตปีละอย่างน้อย 3 

ครั้ง และมีมาตรการยกเลิกการรับรองหากไม่สามารถ

รักษามาตรฐานไว้ได้

ผลการทดสอบผลทางวิทยาศาสตร์ยางแผ่นอบแห้ง 

เพื่อก�าหนดเป็นมาตรฐานยางแผ่นอบแห้งของ

การยางแห่งประเทศไทย    

 จากการเก็บตัวอย่างยางแผ่นอบแห้งของศูนย์การ

เรียนรู้ ฯ โดยสุ่มตัวอย่างยางแผ่นอบแห้งทุกเดือนที่ผลิต 

เดือนละ 6 ตัวอย่าง ๆ ละไม่น้อยกว่า 350 กรัม ระหว่าง

เดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564  รวมจ�านวน 

108 ตัวอย่าง มาทดสอบสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ตาม

มาตรฐานยางแท่ง STR ได้แก่ ปริมาณสิ่งสกปรก (Dirt)  

ปริมาณสิ่งระเหย (Volatile Matter, VM) ปริมาณเถ้า 

ปริมาณไนโตรเจน ความอ่อนตัวยางเริ่มแรก (Plasticity 

origin, Po) ดัชนีความอ่อนตัวของยาง (Plasticity Re-

tention Index, PRI) ความหนืดมูนนี่ และ สี ผลการ

ทดสอบได้แสดงไว้ในตารางที่ 4 และ ภาพที่ 1

ผลการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในการน�า

ยางแผ่นอบแห้งมาตรฐาน GMP 

จ�าหน่ายยังโรงงานรับซื้อ

 การจัดท�ามาตรฐาน GAP สวนยางของศูนย์การ

เรียนรู ้  ฯ สู ่การผลิตยางแผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียม

มาตรฐาน GMP ผู้วิจัยได้ท�าการเชื่อมโยงกับตลาดรับซื้อ

ที่เป็นบริษัทเอกชนภายในประเทศ พบว่า ผู้ซื้อต่างพึง

พอใจผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีสมบัติคงที่ 

ตารางท่ี 2 จ�านวนเงินท่ีได้รบัจากผลผลติยางแห้งก่อนท�ามาตรฐาน GAP และ GMP ปี 2562 
ณ ศนูย์การเรยีนรูด้้านการเกษตรมูลนิธรัิฐบรุุษพลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ จังหวดัสระแก้ว

เดือน ผลผลิตยางแห้ง
(กก.)

ราคายาง
(บาท/กก.)

รายได้
(บาท)

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

รายได้สุทธิ
(บาท)

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

รวม/เฉลี่ย

4,791.00

40,839.00

24,543.00

36,877.00

33,245.50

40,679.00

67,974.00

29,730.00

278,678.50

48,868.25

427,911.75

237,281.75

42,361.25

33,794.25

45,805.25

31,069.50

0.00

867,092.00

122,170.50

1,069,981.80

593,204.31

1,307,289.65

1,182,209.98

1,361,526.13

2,521,835.40

1,198,119.00

9,356,336.77

73,302.25 

642,070.05 

355,922.56 

1,264,928.40 

1,148,415.73 

1,315,720.88 

2,490,765.90 

1,198,119.00 

8,489,244.77 

25.50

26.20

24.17

35.45

35.56

33.47

37.10

40.30

33.67
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เดือน ผลผลิตยางแห้ง
(กก.)

ผลผลิตที่เพิ่ม/ลด
(%)

รายได้สุทธิที่เพิ่ม/ลด
(%)

ราคายาง
(บาท/กก.)

ค่าใช้จ่าย
(บาท)

รายได้สุทธิ
(บาท)

รายได้
(บาท)

ตารางที่ 3 จ�านวนเงนิที่ได้รบัและมูลค่าเพิม่จากผลผลติยางแห้งหลงัท�ามาตรฐาน GAP และ GMP ปี 2563 
ณ ศนูย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมลูนิธริัฐบรุุษพลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ จงัหวดัสระแก้ว

13,811.50

31,486.50

93,808.79

21,018.51

37,544.89

37,665.00

4,500.00

122,820.00

362,655.19

99,553.25

266,087.75

699,464.00

0.00

47,567.25

56,110.50

36,000.00

0.00

1,204,782.75

 149,329.98

399,222.00

1,282,715.73

780,837.65

1,254,114.09

1,908,872.55

54,000.00

7,337,266.80

13,166,358.79

248,883.23

665,309.75

1,982,179.73

780,837.65

1,301,681.34

1,964,983.05

90,000.00

7,337,266.80

14,371,141.54

18.02

21.13

21.13

37.15

34.67

52.17

20.00

59.74

39.63

 188.28

- 22.90 

282.22

- 43.00 

12.93

- 7.41 

- 93.38 

313.12

30.13

  103.72

- 37.82

260.39

- 38.27

9.20

45.08

-97.83

512.40

55.09

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

รวม/เฉลี่ย



สม�่าเสมอกว่ายางแผ่นดิบทั่ว ๆ ไป ด้วยคุณลักษณะ

ภายนอก แผ่นยางสะอาด มีความยืดหยุ่นสูง สีสวย 

ท�าให้ผู้ประกอบการต่างให้ราคาสูงกว่าตลาดท้องถ่ิน

กิโลกรัมละ 1 – 3 บาท สร้างมูลค่าเพิ่มได้ไม่น้อยกว่าปีละ 

4 ล้านบาท 

สรุป
 ผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน 

หลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับยางพารา

เพ่ือผลิตน�า้ยางสด จากกลุม่ตวัอย่างของศนูย์การเรยีนรู ้ ฯ 

พบว่า ผลการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อน

เรียน โดยค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลต่อ

การน�าหลัก GAP ไปพัฒนาสวนยางให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 

สร้างรายได้ให้กับผู้เรียนมากขึ้น ส่วนผลการปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐาน GAP พบว่า สวนยางศูนย์การเรียนรู้ ฯ 

ใช้ระบบกรีดหนึ่งวันเว้นหน่ึงวัน ก่อนปรับเข้าสู่มาตรฐาน 

GAP และ GMP ผลผลิต 232 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หลัง

ปรับเข้าสู่มาตรฐานผลผลิตเพ่ิมเป็น 302 กิโลกรัมต่อไร่

ต่อปี หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.1 โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้นจาก 

70,74.37 บาทต่อไร่ต่อปี เป็น 10,971.97 บาทต่อไร่ต่อปี 

หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 55.09 สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พิศมัย (2563) ที่ได้ศึกษาผลผลิตน�้ายางของเกษตรกรใน

จังหวัดตรัง พบว่า ผลผลิตยางแห้งเพิ่มขึ้นจาก 1.72 เป็น 

3.04 กิโลกรัมต ่อไร ่ต ่อวัน หรือเพ่ิมข้ึนร ้อยละ 94 

เน่ืองจากต้นยางมีการสร้างเปลือกงอกใหม่ท่ีมีจ�านวนวง

ท่อน�้ายางหนาแน่นสมบูรณ์ ล�าต้นโตขึ้น น�้ายางมี

ปริมาณเนื้อยางแห้งสูงขึ้น ยืดอายุการกรีดยางได้ไม่น้อย

กว่า 5 ปี หากสวนยางทั่วประเทศพื้นที่ 20 ล้านไร่ ปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน GAP ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นปีละไม่น้อย

กว่า 1.5 ล้านตัน มูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า 75,000 ล้านบาท 

 ผลการขับเคลื่อนให้ศูนย์การเรียนรู้ ฯ ปฏิบัติตาม

ตารางท่ี 4 สมบติัเชงิวิทยาศาสตร์ยางแผ่นอบแห้งของศนูย์เรียนรู ้ฯ เปรยีบเทียบกับร่าง
มาตรฐานยางแผ่นอบแห้งเกรดพรเีมียม (ADS-P) และมาตรฐานยางแผ่นรมควนั

เกรดพรเีมียม (RSS-P) (มกยท. 1-2562)

คุณลักษณะที่ต้องการ วิธีทดสอบ
ร่างมาตรฐาน

ADS-P RSS-P2

ยางแผ่นอบแห้ง1

ของศูนย์เรียนรู้ ฯ

ปริมาณสิ่งสกปรกสูงสุด (%โดยน�้าหนัก)

ปริมาณสิ่งระเหยสูงสุด (%โดยน�้าหนัก)3

ปริมาณเถ้าสูงสุด (%โดยน�้าหนัก)

ปริมาณไนโตรเจนสูงสุด (%โดยน�้าหนัก)

ความอ่อนตัวยางเริ่มแรก, Po ต�่าสุด

ดัชนีความอ่อนตัว, PRI (%) ต�่าสุด

ความหนืดมูนนี่, ML (1+4) 100oC

สี, สูงสุด (Lovibond)

0.023 (0.009)

0.80 (0.11)

0.48 (0.08)

0.54 (0.07)

42.1 (5.65)

91.8 (3.68)

-

4.5 (0.61)

ISO 249

ISO 248 - 1

ISO 247

ISO 1656

ISO 2007

ISO2930

ISO 289 - 1

ISO 4660-2011

0.04

0.60

0.50

0.40

35.0

70

-

4.0

0.02

0.60

0.35

0.40

42-52

80-100

70-80

-
1ค่าในวงเล็บหมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD)
2Ribbed Smoked Sheet Premium grade-Specifications (มกยท. 1-2562) 
3ค่าปริมาณสิ่งระเหยสูงสุดไม่เกิน 0.80% เมื่อถึงผู้ซื้อ
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มาตรฐาน GMP พบว่า สามารถผลิตยางแผ่นอบแห้ง

เกรดพรีเมียมได้ร้อยละ 99.2 ปริมาณความชื้นน้อยกว่า 1 

เปอร์เซ็นต์ ราคาจ�าหน่ายสูงกว่าราคาประกาศจาก

ส�านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เฉลี่ย

กิโลกรัมละ 1 บาท และเมื่อเทียบกับก่อนท�ามาตรฐาน 

GMP พบว่า ส่วนใหญ่ผลิตได้ยางแผ่นดิบความชื้น 1 – 3 

เปอร์เซ็นต์ และ 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ เน่ืองจากแผ่นยาง

สกปรก มีฟองอากาศและปริมาณความชื้นในแผ่นยาง

สูงกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลการด�าเนินการตามมาตรฐาน 

GMP ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการ

ผลิต ผลดีต่อสังคม เศรษฐกิจในภาพรวม การยางแห่ง-

ประเทศไทยได้จัดท�าร่างมาตรฐานยางแผ่นอบแห้งเกรด

พรีเมียม คาดว่าจะประกาศได้ในปี 2564 เพื่อให้ผู้ผลิตมี

อ�านาจในการต่อรอง มีตลาดรองรับท่ีแน่นอนและผู้ผลิต

 
รูปที่ 5 ผลการทดสอบความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po) ของยางแผ่นอบแห้งที่ผลิตตามมาตรฐาน GMP  

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 

 
รูปที่ 6 ผลการทดสอบดัชนีความอ่อนตัว (PRI) ของยางแผ่นอบแห้งท่ีผลิตตามมาตรฐาน GMP  

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 

 
G

ระเหย (Volatile Matter, VM) ปริมาณเถ้า ปริมาณไนโตรเจน ความอ่อนตัวยางเริ่มแรก (Plasticity origin, 
Po) ดัชนีความอ่อนตัวของยาง (Plasticity Retention Index, PRI) ความหนืดมูนนี่ และ สี พบว่าปริมาณสิ่ง
สกปรกเฉลี่ย 0.018% ค่า SD 0.006 ปริมาณสิ่งระเหยเฉลี่ย 0.55% ค่า SD 0.05 ปริมาณเถ้าเฉลี่ย 0.49% ค่า 
SD 0.08 ปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ย 0.56 ค่า SD  0.08 ความอ่อนตัวยางเริ่มแรกเฉลี่ย 41.6 ค่า SD  5.80 ดัชนี
ความอ่อนตัวของยางเฉลี่ย 92.1 ค่า SD  6.10 ความหนืดมูนนี่เฉลี่ย 65.2 ML(1+4) 100oC ค่า SD  4.1 และ
ค่าสีเฉลี่ย 4.0 ค่า SD  0.61 จึงนำมากำหนดเป็นมาตรฐานยางแผ่นอบแห้งตามตารางที่ 5 โดยในมาตรฐานท่ี
เสนอไว้ไม่กำหนดค่าความหนืดไว้ เนื่องจากยางจะมีค่าความหนืดสูงขึ้นในระหว่างการจัดเก็บ 
 
ตารางท่ี 5 ร่างมาตรฐานสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ของยางแผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียม (ADS-P) เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียม (RSS-P) (มกยท. 1-2562) 

คุณลักษณะท่ีต้องการ ADS-P RSS-P**  วิธีทดสอบ 
ปริมาณสิ่งสกปรกสูงสุด (%โดยน้ำหนัก) 0.04 0.02 ISO 249 
ปริมาณสิ่งระเหยสูงสุด* (%โดยน้ำหนัก) 0.60 0.60 ISO 248 - 1 
ปริมาณเถ้าสูงสุด (%โดยน้ำหนัก) 0.50 0.35 ISO 247 
ปริมาณไนโตรเจนสูงสุด (%โดยน้ำหนัก) 0.60 0.40 ISO 1656 
ความอ่อนตัวยางเริ่มแรก,  PO  ต่ำสุด 35.0  42 - 52 ISO 2007 
ดัชนีความอ่อนตัว, PRI  (%) ต่ำสุด 70 80 - 100 ISO 2930 
ความหนืดมูนนี,่ ML(1+4) 100oC - 70 - 80 ISO 289 - 1 
ส,ี สูงสุด (Lovibond) 4.0 - ISO 4660-2011 

* ค่าปริมาณสิ่งระเหยสูงสุดไมเ่กิน 0.80% เมื่อถึงผู้ซื้อ 
** ยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียม มาตรฐานการยางแผ่งประเทศไทย (มกยท. 1-2562)  

 
รูปที่ 1 ผลการทดสอบปริมาณสิ่งสกปรก (Dirt) ของยางแผ่นอบแห้งที่ผลิตตามมาตรฐาน GMP  

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 
 

A

 
รูปที่ 2 ผลการทดสอบสิ่งระเหย (volatile matter, VM) ของยางแผ่นอบแห้งที่ผลิตตามมาตรฐาน GMP  

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 

 
รูปที่ 3 ผลการทดสอบปริมาณเถ้า (Ash) ของยางแผ่นอบแห้งที่ผลิตตามมาตรฐาน GMP  

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 

 
รูปที่ 4 ผลการทดสอบปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen) ของยางแผ่นอบแห้งที่ผลิตตามมาตรฐาน GMP  

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 

B

 
รูปที่ 2 ผลการทดสอบสิ่งระเหย (volatile matter, VM) ของยางแผ่นอบแห้งที่ผลิตตามมาตรฐาน GMP  

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 

 
รูปที่ 3 ผลการทดสอบปริมาณเถ้า (Ash) ของยางแผ่นอบแห้งที่ผลิตตามมาตรฐาน GMP  

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 

 
รูปที่ 4 ผลการทดสอบปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen) ของยางแผ่นอบแห้งที่ผลิตตามมาตรฐาน GMP  

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 

C

 
รูปที่ 2 ผลการทดสอบสิ่งระเหย (volatile matter, VM) ของยางแผ่นอบแห้งที่ผลิตตามมาตรฐาน GMP  

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 

 
รูปที่ 3 ผลการทดสอบปริมาณเถ้า (Ash) ของยางแผ่นอบแห้งที่ผลิตตามมาตรฐาน GMP  

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 

 
รูปที่ 4 ผลการทดสอบปริมาณไนโตรเจน (Nitrogen) ของยางแผ่นอบแห้งที่ผลิตตามมาตรฐาน GMP  

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 

D
 

รูปที่ 5 ผลการทดสอบความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po) ของยางแผ่นอบแห้งที่ผลิตตามมาตรฐาน GMP  
ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 

 
รูปที่ 6 ผลการทดสอบดัชนีความอ่อนตัว (PRI) ของยางแผ่นอบแห้งท่ีผลิตตามมาตรฐาน GMP  

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 

 

E 
รูปที่ 5 ผลการทดสอบความอ่อนตัวเริ่มแรก (Po) ของยางแผ่นอบแห้งที่ผลิตตามมาตรฐาน GMP  

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 

 
รูปที่ 6 ผลการทดสอบดัชนีความอ่อนตัว (PRI) ของยางแผ่นอบแห้งท่ีผลิตตามมาตรฐาน GMP  

ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 

 

F

ภาพที ่1 ผลการทดสอบปรมิาณสิง่สกปรก (A), ปรมิาณสิง่ระเหย (B), ปรมิาณเถ้า (C), ปรมิาณไนโตรเจน (D), ความอ่อนตวัเริม่แรก (E), ดชันีความอ่อนตวั (F) และ

ความหนืดมนูนี ่(G) ของยางแผ่นอบแห้งทีผ่ลติตามมาตรฐาน GMP ระหว่างเดอืนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564
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สามารถน�าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีสมบัติทางกายภาพ

สูง จนท�าให้ผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศให้

ความสนใจยางเกรดพรีเมียมท่ีมีกระบวนการตามสอบ

กลับได้

เอกสารอ้างอิง
กานดา พูนลาภทวี. 2539. สถิติเพ่ือการวิจัย. ภาควิชา-

 ครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 และวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-

 เกล้าพระนครเหนือ. ส�านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์. 

ภาพท่ี 2 ข้ันตอนต่าง ๆ ของการท�ายางแผ่นอบแห้ง ของศนูย์การเรยีนรูด้้านการเกษตร มลูนิธิรฐับรุษุพลเอกเปรม ตณิสลูานนท์ เริม่จากน�าน�า้ยางสดมาท�าแผ่นใน

ตะกงตับ (A) รดีให้เป็นแผ่นบาง แล้วน�ามาตากบนราว  จนยางแผ่นแห้ง (B และ C) น�ามาจดัเรยีงเพ่ือพับเป็นมดั (E และ D) แล้วบรรจุในถุงพลาสตกิ (F)

FE

DC

BA
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 พิมพ์ครั้งที่ 1.

การยางแห่งประเทศไทย. 2562. ประกาศการยางแห่ง-

 ประเทศไทย เรื่อง มาตรฐานยางแผ่นรมควันเกรด

 พรีเมียม:ข้อก�าหนด Ribbed Smoked Sheet 

 Premium grade-Specifications. เพ่ือใช้ใน

 กิจการของการยางแห่งประเทศไทย.

การยางแห่งประเทศไทย. 2563. คู่มือปฏิบัติงาน ข้อ

 ก�าหนด: การปฏิบัติที่ดีส�าหรับการผลิตยางแผ่น

 อบแห้งเกรดพรีเมียม. Air Dried Sheet Premium 

 Grade-Specifications. การยางแห่งประเทศไทย.

การยางแห่งประเทศไทย. 2564. แผนวิสาหกิจการยาง-

 แห่งประเทศไทย ระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2564 – 2570). 

 มติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ใน

 คราวประชุมครั้งที่ 14/2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 

 2563. 

กรมส่งเสรมิการเกษตร. 2561. คูม่อืโครงการระบบส่งเสริม

 การเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจ�าปีงบประมาณ 

 พ.ศ. 2561. 

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล. 2554. โรงอบยางแผ่นพลังงานแสง

 อาทิตย์ร่วมกับเตาเผา. ว. ยางพารา 32(2): 12-16.

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล. 2562. หลักปฏิบัติท่ีดีส�าหรับจุด

 รวบรวมน�้ายางสดมาตรฐาน GMP. เอกสาร

 วิชาการ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่าย

 วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่ง-

 ประเทศไทย. 

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล. 2563ก. การพัฒนาระบบ GAP และ 

 GMP ในการผลิตยางธรรมชาติอย่างย่ังยืนของ

 ประเทศไทยในปัจจุบัน. บทความเสนอการ

 ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ค รั้ ง ท่ี  5 9  ม ห า วิ ท ย า ลั ย

 เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร. 12 

 มีนาคม 2564.

ปรีด์ิเปรม ทัศนกุล. 2563ข. การยกระดับยางก้อนถ้วย

 มาตรฐาน GAP สู่การผลิตยางเครปมาตรฐาน 

 GMP. เอกสารประกอบการประชุม The 21st 

 Symposium on TQM Best Practice in Thai-

 land. 2–4 กันยายน 2563. ศูนย์ประชุมอุทยาน

 วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี. 

พิศมัย จันทุมา. 2563. การเพ่ิมผลผลิตและรายได้ของ

 เกษตรกรจังหวัดตรังจากการท�าสวนยางตาม

 มาตรฐาน GAP. ว. ยางพารา 41(2): 2-12.

ชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์ นาถาวร, พรทิพย์ ประกายมณีวงศ์ 

 และสุรชัย ศิริพัฒน์. 2558. การวิคราะห์สารชีว

 โมเลกุลในยางพาราโดยใช้เทคนิคทางชีวเคมีและ

 เทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูง. รายงานผลงานวิจัยสิ้น

 สุดปีงบประมาณ 2558. สถาบันวิจัยยาง การยาง

 แห่งประเทศไทย. หน้า 23.

เวียง อากรชี และคณะ. 2560. ศึกษาการใช้แบบจ�าลอง

 โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สะสมความร้อน

 แบบภาวะเรือนกระจกส�าหรับการอบแห ้ง 

 ยางพาราแผ่นแบบมีการป้องกันรังสีอัลตรา-

 ไวโอเลต(ยูวี) และควบคุมอุณหภูมิของโรงอบ. 

 วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย 

 บทความวิจยั ปีท่ี 23 ฉบบัที ่1 (2560) หน้า 55-59.

ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 

 2562. การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับ

 ยางพารา เล่ม 1 : การผลิตน�้ายางสด. มกษ. 5908 

 – 2562. มาตรฐานสินค ้าเกษตร ประกาศ

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ราชกิจจานุเบกษา 

 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 12ง 15 มกราคม 2563.

หทัยชนก พรรคเจริญ. 2555. เทคนิคการเลือกตัวอย่าง. 

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความ

 พร ้อมคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขาของ

 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ. ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 

 2555 ณ ห้องประชุม 401 ส�านักงานสถิติแห่ง-

 ชาติ. หน้า 32.
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 ปัจจุบัน ยางท่ีน�ามาใช้ท�าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มี 2 

ประเภท คือ ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ โดยแต่ละ

ประเภทมีความแตกต ่างกันทั้ งในเรื่ องราคาและ

คุณสมบัติต่าง ๆ การน�ามาใช้สามารถน�าใช้เดี่ยว ๆ หรือ

น�ามาผสมกันเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรง

ความต้องการ รวมทั้งค�านึงถึงต้นทุนการผลิต

 ยางธรรมชาติ เป็นผลผลิตท่ีได้จากต้นยางพารา 

การผลิตยางธรรมชาติท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการ

ผลิตยางธรรมชาติจะเป ็นการผลิตเชิงเกษตรกรรม 

สามารถปลูกทดแทนได้อย่างต่อเนื่อง มีข้อดีคือยาง

ธรรมชาติใช้พลังงานน้อยในการผลิตเมื่อเทียบกับยาง

สังเคราะห ์  และต ้นยางพาราสามารถดูดซับก ๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือน

กระจก ตลอดจนช่วยสร้างความชุ่มช่ืน โดยท�าให้ฝน

ตกในพ้ืนท่ีปลูกยางเพ่ิมมากข้ึน แต่มีข้อเสียเม่ือเทียบกับ

ยางสังเคราะห์คือ ผลผลิตไม่แน่นอน ซึ่งผลผลิตขึ้นอยู่กับ

สภาพดินฟ้าอากาศในพื้นที่ปลูกยางเป็นส�าคัญ

 ยางสังเคราะห์ เป็นยางที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์จาก

ปิโตรเคมี โดยผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้เงินลงทุน

สูง สามารถควบคุมคุณภาพ และปริมาณได้ตามความ

ต้องการ แต่มีข้อเสียคือ ในกระบวนการผลิตต้องใช้

พ ลั งงานสู ง  และมีการปลดปล ่อยมลพิษออกสู ่

สิ่ งแวดล ้อม  อัน เป ็นสา เหตุท� า ให ้สภาพอากาศ

เปล่ียนแปลง และเป็นต้นเหตุของปรากฏการณ์เรือน

กระจก ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากยางสังเคราะห์ย่อยสลาย

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย

สถานการณ์ยางพาราของโลก และของไทย 
ระหว่างปี 2558-2563

อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์, วิญญู  โครมกระโทก และ อธิชา  อินทอง 

ตัวได้ช้ากว่าผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ อีกท้ังการน�า

กลับมาใช้ใหม่ของผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ส่วนใหญ่ยัง

น้อยกว่ายางธรรมชาติ 

 โดยทั่วไปการผลิตยางธรรมชาติจะผลิตได้เฉพาะ

ประเทศที่เป็นประเทศเกษตรกรรม และมีสภาพดินฟ้า

อากาศที่เหมาะสมในการผลิต ไม่สามารถผลิตได้ในทุก

ประเทศ ประเทศที่เหมาะสมในการผลิตยางธรรมชาติ 

ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน มาเลเซีย เวียดนาม อินเดีย 

พม่า ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา กัมพูชา เป็นต้น ท�าให้ผลผลิต

ยางธรรมชาติไม่แน่นอน ผันแปรไปตามสภาพอากาศ

และภูมิประเทศในแต่ละแห่ง ท�าให้เกิดส่วนเกินของ

ผลผลิตและขาดแคลนในบางครั้ง และส่งผลกระทบต่อ

ราคายางธรรมชาติในตลาดโลก ส่วนยางสังเคราะห์นั้น 

โดยทั่วไปปริมาณการใช้ในแต่ละปีมีปริมาณใกล้เคียง

กับปริมาณการผลิต ซึ่งสามารถวางแผนการผลิตได้

แน่นอน และส่วนใหญ่เป็นการใช้ในประเทศผู้ผลิตเพื่อใช้

ป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและสร้างความมั่นคงให้กับ

อุตสาหกรรม โดยประเทศผู้ผลิตยางสังเคราะห์รายใหญ่

ของโลก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา รัสเซีย และเกาหลีใต้ 

เป็นต้น ส่วนผลผลิตส่วนเกินจะส่งออกไปจ�าหน่ายยัง

ประเทศต่าง ๆ ต่อไป    

พื้นที่ปลูกยาง
 พื้นที่ปลูกยางพารารวมของ 10 ประเทศ ปี 2563 

อยู่ที่ 79.05 ล้านไร่ พื้นที่กรีด อยู่ที่ 61.86 ล้านไร่ ส�าหรับ
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ประเทศที่มีแนวโน้มพ้ืนท่ีปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึน คือ 

ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย พม่า อินโดนีเซีย อินเดีย และ 

ศรีลังกา ตามล�าดับ และประเทศที่มีแนวโน้มพ้ืนที่ปลูก

ยางพาราลดลง คือ เวียดนาม ไทย และ กัมพูชา ตามล�าดับ 

ในขณะที่ปริมาณพ้ืนที่กรีดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกประเทศ 

ยกเว้นมาเลเซีย (ตารางที่ 1) 

การผลิต และการใช้ยางของโลก
 ปริมาณการผลิตยางของโลก ปี 2563 มีจ�านวน

ทั้งสิ้น 24.695 ล้านตัน เป็นยางธรรมชาติ 12.597 ล้าน

ตัน และยางสังเคราะห์ 12.098 ล้านตัน และตั้งแต่ปี 

2558 - 2563 ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติมีแนวโน้ม

เ พ่ิมขึ้นเฉลี่ยร ้อยละ 1.38 ในขณะท่ีการผลิตยาง

สังเคราะห์มีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยร้อยละ 4.10 เน่ืองจาก

ประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ยางสังเคราะห์ส่วนใหญ่ได้รับผล

กระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-

19) (ตารางท่ี 2)

สัดส่วนการใช้ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์

 ในช่วงปี 2558 – 2563 แม้ว่าราคายางจะผันผวน

ตามภาวะเศรษฐกิจโลก แต่สัดส่วนการใช้ยางระหว่าง

ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก 

โดยมีการใช้ยางสังเคราะห์มากกว่ายางธรรมชาติ ใน

สัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 50.52 : 49.48 แต่อัตราการขยายตัว

ของปริมาณการใช้ยางสังเคราะห์ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 

4.19 ในขณะท่ีอัตราการขยายตัวของปริมาณการใช้ยาง

ธรรมชาติเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.44 (ตารางที่ 3) 

การผลิต การใช้ และการส่งออกยางสังเคราะห์

 การผลิต ประเทศผู้ผลิตยางสังเคราะห์ส่วนใหญ่

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว หรือเป็นประเทศที่มีความ

ก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในช่วงปี 2558 

– 2563 ปริมาณการผลิตยางสังเคราะห์ของโลกอยู่

ระหว่าง 11.128 - 14.934 ล้านตัน เมื่อพิจารณาราย

ประเทศ พบว่า ปี 2563 จีนเป็นประเทศท่ีผลิตยาง

สงัเคราะห์มากทีส่ดุ จ�านวน 3,124 ล้านตัน คดิเป็นร้อยละ 

25.82 ผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 25.41 รองลงมา 

คือ สหรัฐอเมริกา 1.858 ล้านตัน หรือร้อยละ 15.36 

สหภาพยุโรป 1.699 ล้านตัน หรือร้อยละ 14.04 ญ่ีปุ่น 

1.160 ล้านตัน หรือร้อยละ 9.59 และ ยุโรปตะวันออก 

1.115 ล้านตัน หรือร้อยละ 9.22 ที่เหลือผลิตได้ต�่ากว่า 

1 ล้านตัน (ตารางที่ 4)

 การใช้ ประเทศผู้ใช้ยางสังเคราะห์ส่วนใหญ่เป็น

ประเทศอุตสาหกรรม และเป็นกลุ่มเดียวกับประเทศผู้

ผลิต โดยช่วงปี 2558 - 2563 ปริมาณการใช้ยาง

สังเคราะห์ของโลกอยู่ระหว่าง 11.263 - 14.921 ล้านตัน 

เมื่อพิจารณารายประเทศ พบว่า ปี 2563 จีนเป็นประเทศ

ที่ใช้ยางสังเคราะห์มากที่สุด จ�านวน 3.859 ล้านตัน คิด

เป็นร้อยละ 32.60 ใช้เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 15.16 

รองลงมา คือ สหรัฐอเมริกา 1.740 ล้านตัน หรือร้อยละ 

14.70 สหภาพยุโรป 1.712 ล้านตัน หรือร้อยละ 14.46 

ญี่ปุ่น 0.685 ล้านตัน หรือร้อยละ 5.79 และ ยุโรปตะวัน-

ออก 0.554 ล้านตัน หรือร้อยละ 4.68 ในขณะที่ปี 2562 

ประเทศผู้ใช้ยางสังเคราะห์ใช้ยางลดลงร้อยละ 24.52 

จากปี 2561 เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผู้ใช้ยาง

สังเคราะห์ท่ีมีการใช้ลดลงมากที่สุด คือ ยุโรปตะวันออก 

ลดลงร้อยละ 30.27 รองลงมา ญ่ีปุ ่น สหภาพยุโรป 

สหรัฐอเมริกา และจีน ลดลงร้อยละ 29.34, 26.73, 

25.23 และ 22.36 ตามล�าดับ (ตารางที่ 5)

 การส่งออก ปี 2562 ปริมาณการส่งออกยาง

สังเคราะห์ของโลก อยู่ท่ี 9.568 ล้านตัน ลดลงจากปี 

2561 ร้อยละ 2.16 ส�าหรับปี 2563 (ม.ค. – มิ.ย.) ปริมาณ

การส่งออกยางสังเคราะห์ของโลก อยู่ท่ี 4.201 ล้านตัน 

เมื่อพิจารณารายประเทศ พบว่า เกาหลีใต้เป็นประเทศที่

มีปริมาณการส่งออกยางสังเคราะห์มากที่สุด 0.800 

ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 19.03 ของปริมาณส่งออก

ทั้งหมด รองลงมา คือ รัสเซีย 0.438 ล้านตัน หรือร้อยละ 

10.42 สหรัฐอเมริกา 0.434 ล้านต้น หรือร้อยละ 10.33 

ญ่ีปุ่น 0.335 ล้านต้น หรือร้อยละ 7.98 และเยอรมนี 

0.315 ล้านตัน หรือร้อยละ 7.49 (ตารางที่ 6)

การผลิต การใช้ และการส่งออกยาง
ธรรมชาติ

 การผลิต ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลก

ตั้งแต่ปี 2558 – 2563 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.38 ต่อป ี
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ปี ไทย อินโดนีเซีย จีน มาเลเซีย เวียดนาม

พื้นที่
ปลูก

พื้นที่
ปลูก

พื้นที่
ปลูก

พื้นที่
ปลูก

พื้นที่
ปลูก

พื้นที่
กรีด

พื้นที่
กรีด

พื้นที่
กรีด

พื้นที่
กรีด

พื้นที่
กรีด

 ตารางที่ 1  พืน้ที่ปลกูและพืน้ที่กรีดยางพาราของประเทศผูป้ลกูที่ส�าคัญ ปี 2558 - 2563 (หน่วย: ล้านไร่)

23.14

22.94

22.71

22.49

22.19

22.00

-1.03

18.43

18.47

19.24

20.17

20.48

20.58

2.63

22.63

22.74

22.87

22.94

22.98

23.01

0.33

18.98

19.01

19.09

19.55

20.13

20.42

1.62

7.25

7.36

7.35

7.22

7.23

7.23

-0.24

4.44

4.50

4.65

4.78

4.81

4.66

1.33

6.72

6.74

6.76

6.77

6.79

6.92

0.49

3.20

3.01

3.19

2.64

2.80

2.80

-3.00

6.16

6.08

6.06

6.03

5.88

5.79

-1.17

3.78

3.88

4.08

4.29

4.44

4.50

3.87

2558

2559

2560

2561

2562

2563

อัตราการเติบโต

เฉลี่ยปี 58 - 63

ทีม่า: Association of Natural Rubber Producing Countries (2021)

หมายเหต:ุ ข้อมลูปี 2563 เป็นข้อมลูเบือ้งต้น



ปี อินเดีย พม่า ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา กัมพูชา

พื้นที่
ปลูก

พื้นที่
ปลูก

พื้นที่
ปลูก

พื้นที่
ปลูก

พื้นที่
ปลูก

พื้นที่
กรีด

พื้นที่
กรีด

พื้นที่
กรีด

พื้นที่
กรีด

พื้นที่
กรีด

 ตารางที่ 1 (ต่อ) พืน้ที่ปลกูและพืน้ที่กรีดยางพาราของประเทศผู้ปลกูที่ส�าคัญ ปี 2558 - 2563 (หน่วย: ล้านไร่)

5.07

5.11

5.13

5.14

5.14

5.14

0.26

2.44

2.78

2.97

2.80

3.05

3.06

3.89

4.07

4.09

4.11

4.12

4.13

4.15

0.36

1.78

1.83

1.95

2.06

2.11

2.19

4.62

1.39

1.40

1.41

1.43

1.43

1.44

0.73

0.73

0.89

0.96

1.01

1.07

1.11

7.97

0.85

0.85

0.85

0.86

0.86

0.86

0.21

0.57

0.61

0.65

0.68

0.71

0.73

5.29

2.43

2.70

2.73

2.73

2.54

2.52

-0.01

0.70

0.79

1.06

1.26

1.57

1.83

22.27

2558

2559

2560

2561

2562

2563

อัตราการเติบโต

เฉลี่ยปี 58 - 63

ทีม่า: Association of Natural Rubber Producing Countries (2021)

หมายเหต:ุ ข้อมลูปี 2563 เป็นข้อมลูเบือ้งต้น



ตารางท่ี 2 ปรมิาณการผลติ และการใช้ยางของโลก ปี พ.ศ. 2558-2563 (หน่วย: ’000 ตนั)

ปี พ.ศ.
ยางธรรมชาติ1 ยางสังเคราะห์ 2 รวม

การผลิต การผลิต การผลิตการใช้ การใช้ การใช้ผลต่าง ผลต่าง

2558

2559

2560

2561

2562

2563

12,254

12,496

13,381

13,839

13,841

12,597

12,256

12,726

13,328

13,898

13,768

12,811

13,975

14,325

14,710

14,934

11,128

12,098

26,229

26,821

28,092

28,773

24,969

24,695

26,186

26,966

27,949

28,822

25,032

24,649

13,930

14,240

14,621

14,924

11,264

11,838

-2

-230

53

-58

73

-214

45

85

89

10

-136

260

ที่มา: 1Association of Natural Rubber Producing Countries (2021), 2LMC Tyre & Rubber Ltd. (2020)

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลเบื้องต้น

ตารางท่ี 3 สดัส่วนการใช้ยางธรรมชาติและยางสงัเคราะห์ของโลก ปี พ.ศ. 2558-2563 (หน่วย: ’000 ตนั)   

ปี พ.ศ.
ยางธรรมชาติ1 ยางสังเคราะห์ 2

ปริมาณการใช้ ปริมาณการใช้ร้อยละ ร้อยละ

2558

2559

2560

2561

2562

2563

อัตราการเติบโตเฉลี่ย (%)

ปี 58 - 63

12,254

12,496

13,381

13,839

13,841

12,597

1.44

13,975

14,325

14,710

14,934

11,128

12,098

-4.19

46.80

46.34

47.88

48.02

55.29

51.11

53.37

53.12

52.63

51.82

44.45

49.08

ที่มา: 1Association of Natural Rubber Producing Countries (2021), 2LMC Tyre & Rubber Ltd. (2020)

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
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ตารางท่ี 4 ปรมิาณการผลติยางสงัเคราะห์ของประเทศต่างๆ  ปี พ.ศ. 2558-2563 (หน่วย: ’000 ตนั)

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 2562 2563

จีน

สหรัฐอเมริกา

สหภาพยุโรป

ญี่ปุ่น

ยุโรปตะวันออก

อื่น ๆ 

รวม

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

3,124 

1,858 

1,699 

1,160 

1,115 

3,143 

12,099 

8.73

2,491

1,860

1,690

1,164

969

2,954

11,128

-25.49

3,209

2,470

2,283

1,569

1,396

4,007

14,934

1.52

3,130

2,433

2,295

1,602

1,372

3,879

14,710

2.71

3,010

2,483

2,295

1,565

1,298

3,671

14,322

2.49

2,800

2,458

2,239

1,668

1,237

3,573

13,975

2.34

ที่มา: LMC Tyre & Rubber Ltd. (2020) 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลเบื้องต้น

ตารางท่ี 5 ปรมิาณการใช้ยางสงัเคราะห์ของประเทศต่างๆ  ปี พ.ศ. 2558-2563 (หน่วย: ’000 ตนั)

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 2562 2563

จีน

สหรัฐอเมริกา

สหภาพยุโรป

ญี่ปุ่น

ยุโรปตะวันออก

อื่น ๆ 

รวม

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

3,859 

1,740

1,712 

685 

554 

3,288 

11,838

5.11

3,351 

1,756

1,711

627

533

3,285

11,263

-24.52

4,316

2,349

2,335

887

764

4,269

14,921

2.08

4,308 

2,245

2,358

881

721

4,104

14,617

2.67

4,155 

2,396

2,293

866

668

3,858

14,236

2.18

3,964

2,461

2,257

896

607

3,747

13,932

0.89

ที่มา: LMC Tyre & Rubber Ltd. (2020) 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
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โดยปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นดังกล่าวเน่ืองจากการ

เติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์แบบก้าวกระโดดของจีน

เมื่อปี 2553 – 2554 ท�าให้ราคายางอยู่ในระดับสูง จึง

จูงใจให้เกษตรกรในแต่ละประเทศผู้ผลิตยางมีการปลูก

ยางเพิ่มขึ้น ส่วนประเทศจีนขยายพื้นที่ปลูกไปยังประเทศ

เพ่ือนบ้านเพ่ือรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมใน

ประเทศ ส�าหรับปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลก

ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จ�านวน 1.244 ล้านตัน หรือ

คิดเป็นร้อยละ 8.99 และประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ

มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม 

มีปริมาณการผลิตคิดเป็นร้อยละ 65.79 ของปริมาณการ

ผลิตทั้งหมดของโลก ประกอบด้วย ไทย ร้อยละ 33.65 

อินโดนีเซีย ร้อยละ 22.90 และ เวียดนาม ร้อยละ 9.25 

ส�าหรับประเทศอ่ืน ๆ ผลิตยางธรรมชาติได้น้อยกว่าปีละ 

1 ล้านตัน (ตารางที่ 7)

 การใช้  ในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการใช้ยาง

ธรรมชาติของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.44 ต่อปี 

โดยมีอัตราการใช้ยางธรรมชาติระหว่าง 12.254 – 

13.898 ล้านตัน เมื่อพิจารณารายประเทศ เห็นได้ว่า จีน

เป็นประเทศผู้ใช้ยางธรรมชาติมากท่ีสุดของโลก โดยปี 

2563 มีปริมาณการใช้ 5.444 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 

42.49 ของปริมาณการใช้ยางธรรมชาติท้ังหมดของโลก 

รองลงมา คือ อินเดีย 1.018 ล้านตัน หรือร้อยละ 7.95 

สหภาพยุโรป 0.994 ล ้านตัน หรือร ้อยละ 7.76 

สหรัฐอเมริกา 0.980 ล้านตัน หรือร้อยละ 6.64 ไทย 

0.687 ล้านตัน หรือร้อยละ 5.36 และ ญ่ีปุ ่น 0.668 

ล้านตัน หรือร้อยละ 5.21 ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้

ยางของประเทศผู้ใช้หลักมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ ปี 2562 

เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส�าหรับประเทศไทยปริมาณ

ตารางท่ี 6 ปรมิาณการส่งออกยางสงัเคราะห์ของประเทศต่างๆ  ปี พ.ศ. 2558-2563 (หน่วย: ’000 ตนั)

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 2562 2563

เกาหลีใต้

สหรัฐอเมริกา

รัสเซีย

ญี่ปุ่น

เยอรมนี

ไต้หวัน

ฝรั่งเศส

จีน

อิตาลี

แคนาดา

อื่น ๆ

รวม

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

1,446

1,129

943

823

845

492

364

190

192

144

2,416

8,984

3.54

1,453

1,193

986

882

872

504

354

202

213

167

2,718

9,544

6.23

1,565

1,176

1,030

894

848

513

379

253

199

168

2,792

9,817

2.86

1,601

1,153

1,017

849

811

552

346

286

202

173

2,789

9,779

-0.39

1,618

974

996

812

775

553

335

310

199

165

2,832

9,568

-2.16

800

434

438

335

315

279

137

168

94

43

1,160

4,201

-

ที่มา: International Rubber Study Group (2020) 

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลระหว่าง ม.ค.-มิ.ย. 
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การใช้ยางลดลงเช่นกัน (ตารางที่ 8)

 การส่งออก ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของ

โลกในช่วงปี 2558 - 2563 มีอัตราการขยายตัวลดลง

เฉลีย่ร้อยละ 1.64 ต่อปี เมือ่พิจารณารายประเทศ เหน็ได้ว่า 

ประเทศผู้ส่งออกยางเป็นประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ

รายใหญ่แถบอาเซียน ประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย 

เวียดนาม และมาเลเซีย โดยปี 2563 ปริมาณการส่งออก

ยางของ ทั้ง 4 ประเทศ อยู่ที่ 8.986 ล้านตัน หรือร้อยละ 

92.13 ของปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของโลก 

(ตารางที่ 9)

 ส�าหรับปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของโลก 

ปี 2563 อยู่ที่ 9.857 ล้านตัน โดยไทยส่งออกมากที่สุด 

3.785 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 38.81 รองลงมา คือ 

อินโดนีเซีย 2.440 ล้านตัน หรือร้อยละ 25.02 เวียดนาม 

1.671 ล้านตัน หรือร้อยละ 17.13 และมาเลเซีย 1.090 

ล้านตัน หรือร้อยละ 11.17 (ตารางที่ 9)

การผลิต การใช้ และการส่งออกยาง
ธรรมชาติของไทย

การผลิต

 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติมาก

ที่สุดของโลก ศักยภาพการผลิตยางของไทย มีมากกว่า

ปีละ 4 ล้านตัน โดยระหว่างปี 2558 – 2563 ปริมาณการ

ผลิตยางเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยร้อยละ 0.50 ต่อปี 

โดยเพิ่มขึ้นจาก 4.473 ล้านตัน เมื่อปี 2558 เป็น 4.852 

ล้านตัน ในปี 2562 แต่ในปี 2563 ปริมาณผลผลิตลดลง 

ร้อยละ 12.64 เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ภูมอิากาศ และขาดแคลนแรงงานกรดี ซึง่ได้รบัผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

 ปริมาณการใช้ยางและปริมาณการส่งออก ต้ังแต่

ปี 2558 – 2563 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย ร้อยละ  3.78 

และ 0.51 ต่อปี ในขณะที่สต๊อกยาง 3 ชนิด (ยางแผ่นรม

ควัน/ยางแท่ง/น�้ายางข้น) ปรับตัวลดลงเช่นกัน (ตารางที่ 

ตารางท่ี  7 ปรมิาณการผลติยางธรรมชาตขิองประเทศต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2558-2563 (หน่วย: ’000 ตนั)

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ไทย

อินโดนีเซีย

เวียดนาม

จีน 

มาเลเซีย

อินเดีย

โกตดิวัวร์

ศรีลังกา

พม่า

อื่น ๆ

รวม

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

4,473

3,085

1,086

756

722

595

407

88

212

829

12,254

3.01

4,347

3,150

1,123

718

674

589

479

79

225

1,113

12,495

1.98

4,429

3,510

1,160

769

740

704

582

82

242

1,164

13,381

7.08

4,973

3,337

1,288

757

603

628

615

83

227

1,328

13,839

3.42

4,852

2,980

1,345

746

640

704

765

79

260

1,470

13,841

0.01

4,239

2,885

1,165

693

520

662

855

75

263

1,241

12,597

-8.99

ที่มา: Association of Natural Rubber Producing Countries (2020) และ การยางแห่งประเทศไทย (2563)

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
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10) และเมื่อพิจารณาสัดส่วนประเภทยางแปรรูปขั้นต้นที่

ผลติได้ พบว่า ไทยผลติยางแท่งเอสทีอาร์มากท่ีสดุ ร้อยละ 

36.91 รองลงมาเป็นยางผสม (ยางผสมสารเคมี และยาง

คอมปาวด์) น�้ายางข้น ยางแผ่นรมควัน และยางประเภท

อื่น ๆ ร้อยละ 25.34, 21.83, 12.31 และ 3.79 ตามล�าดับ 

(ตารางที่ 11)

การใช้

 ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศของไทย

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก จ�านวน 0.600 ล้านตัน เมื่อปี 

2558 เป็น 0.687 ล้านตัน ในปี 2563 หรือมีอัตราการ

ขยายตัวเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ร้อยละ 3.78 (ตารางที่ 10) เมื่อ

พิจารณาชนิดของยางท่ีใช้ในประเทศปี 2563 พบว่า ใช้

ยางแท่งเอสทีอาร์มากที่สุด ร้อยละ 39.58 รองลงมา คือ 

น�้ายางข้น ร้อยละ 38.18 ยางแผ่นรมควัน ร้อยละ 14.98 

และยางผสม ร้อยละ 2.74 และยางอื่น ๆ ร้อยละ 4.51 

ตามล�าดับ (ตารางที่ 12)

 ส�าหรับอุตสาหกรรมท่ีใช้ยางมากที่สุด 5 อันดับ

แรก คือ  อุตสาหกรรมผลิตยางยานพาหนะเป ็น

อุตสาหกรรมที่ใช้ยางมากที่สุด รองลงมาคือ ยางยืด 

ถุงมือยาง รถจักรยานยนต์ และ ยางรัดของ ตามล�าดับ 

โดยปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในผลิตภัณฑ์ยางทั้ง 5 

ชนิด มีจ�านวน 0.50 ล้านตัน หรือร้อยละ 85.77 ของ

ปริมาณการใช ้ยางธรรมชาติ ท้ังหมด ท่ี เหลือเป ็น

ผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ แต่พบว่า ในปี 2563 สัดส่วนการใช้

ยางเพ่ือการผลิตยางยานพาหนะ ยารัดของ และยาง

หล่อดอก ลดลงจากปี 2562 ในขณะที่การผลิตถุงมือยาง 

และยางยืด เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.25 และ2.89 ตามล�าดับ 

(ตารางที่ 13) 

ตารางท่ี 8 ปรมิาณการใช้ยางธรรมชาตขิองประเทศต่างๆ ปี พ.ศ. 2558-2563 (หน่วย: ’000 ตนั)

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 2562 2563

จีน

สหภาพยุโรป

อินเดีย

สหรัฐอเมริกา

ไทย

ญี่ปุ่น

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

บราซิล

เกาหลีใต้

อื่น ๆ

รวม

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

4,780

1,159

993

937

601

691

541

487

388

388

1,290

12,254

-3.66

5,011

1,186

1,034

932

650

676

601

506

403

381

1,347

12,726

3.85

5,386

1,236

1,082

958

653

679

619

518

391

384

1,422

13,328

4.73

5,692

1,231

1,220

987

627

706

626

542

399

367

1,501

13,898

4.27

5,549

1,191

1,144

1,006

774

714

640

528

404

354

1,463

13,768

-0.93

5,444

994

1,018

850

687

668 

598

545

350 

312

1,346

12,811

-6.95 

ที่มา: Association of Natural Rubber Producing Countries (2021)

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
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ตารางท่ี 9 ปรมิาณการส่งออกยางธรรมชาตขิองประเทศต่างๆ ปี พ.ศ. 2558-25631 
(หน่วย: ’000 ตนั)

ประเทศ
อัตราการเติบโต

เฉลี่ย (%)
ปี 58 - 63

2558 2559 2560 2561 2562 2563

ไทย2

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

เวียดนาม

กัมพูชา

อื่น ๆ

รวม

3,755

2,675

1,132

1,137

128

2,442

11,269

3,816

2,603

1,053

1,253

145

2,497

11,367

4,401

3,277

1,217

1,381

189

2,446

12,911

4,455

2,954

1,121

1,500

217

2,409

12,656

3,978

2,582

1,058

1,634

282

2,472

12,005 

3,785

2,440

1,090

1,671

328

440

 9,753

0.51

-1.66

  -0.74

8.34

21.56

 -21.82

-1.64

ที่มา: 1Association of Natural Rubber Producing Countries (2021), 2กรมศุลกากร (2563)

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลเบื้องต้น

ตารางท่ี 10  การผลติ การใช้ การส่งออกยางธรรมชาต ิและสต๊อกยางของไทย 
ปี พ.ศ. 2558-2563 (หน่วย: ’000 ตนั)

ปี พ.ศ. การผลิต1 การใช้1 การส่งออก2 สต็อก3

2558

2559

2560

2561

2562

2563

อัตราการเติบโตเฉลี่ย (%)

ปี 58 - 63

4,473

4,347

4,429

4,973

4,852

4,239

0.50

600

650

652

720

774

687

3.78

3,755

3,816

4,401

4,455

3,978

3,785

0.51

316

244

238

266

284

132

-10.28

ที่มา: 1การยางแห่งประเทศไทย (2563), 2กรมศุลกากร (2563), 3กองการยาง (2563)

หมายเหตุ: 1) ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลเบื้องต้น

                2) สต็อก มี 3 ชนิด ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน�้ายางข้น
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ตารางท่ี 11  ปรมิาณการผลติยางธรรมชาตขิองไทยจ�าแนกตามประเภท ปี พ.ศ. 2558-2563 
(หน่วย: ร้อยละ)

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 2562 2563

น�้ายางข้น1

ยางแผ่นรมควัน

ยางแท่งเอสทีอาร์

ยางผสม2

ยางอื่น ๆ3

รวม 

21.56

19.76

42.20

11.43

5.04

100.00

19.81

19.71

44.93

14.17

1.38

100.00

18.00

19.87

38.43

21.86

1.85

100.00

19.53

14.89

35.28

24.40

5.90

100.00

21.41

12.62

34.55

20.38

11.05

100.00

21.83

12.13

36.91

25.34

3.79

100.00 

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย (2563)
1น�้าหนักเนื้อยางแห้ง 
2ยางผสม ได้แก่ ยางผสมสารเคมี และยางคอมปาวด์ 
3ยางอื่น ๆ เช่น ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครพ ยางสกิม ยางแผ่นดิบ ฯลฯ

ตารางท่ี 12  ปรมิาณการใช้ยางธรรมชาตขิองไทยจ�าแนกตามประเภท ปี พ.ศ. 2558-2563 
(หน่วย: ร้อยละ)

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 2562 2563

น�้ายางข้น1

ยางแผ่นรมควัน

ยางแท่งเอสทีอาร์

ยางผสม2

ยางอื่น ๆ3

รวม 

37.32

29.92

25.82

3.30

3.64

100.00

38.05

28.15

19.18

6.61

8.01

100.00

38.48

24.76

21.03

5.73

10.00

100.00

30.28

17.36

38.06

5.42

8.89

100.00

28.90

46.17

6.16

0.54

18.23

100.00

39.58

38.18

14.98

2.74

4.51

100.00

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย (2563)
1น�้าหนักเนื้อยางแห้ง 
2ยางผสม ได้แก่ ยางผสมสารเคมี และยางคอมปาวด์ 
3ยางอื่น ๆ เช่น ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครพ ยางสกิม ยางแผ่นดิบ ฯลฯ
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การส่งออก

 นอกจากไทยผลิตยางธรรมชาติได้มากเป็นอันดับ

หน่ึงของโลกแล้ว ประเทศไทยยังเป็นประเทศท่ีส่งออก

ยางธรรมชาติมากที่สุดของโลกด้วย ปริมาณการส่งออก

ยางของไทยเพ่ิมข้ึนเกือบทุกปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2563 

ปรมิาณการส่งออกของไทยมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ ร้อยละ 

0.51 ต่อปี และพบว่า ยางผสม และน�้ายางข้น มีอัตรา

การเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 42.96 และ 0.91 ตามล�าดับ ในปี 

2563 ปริมาณการส่งออกยางของไทยมีทั้งสิ้น 3.785 

ล้านตัน ลดลงจากปี 2562 ท่ีมีปริมาณส่งออก 3.978 

ล้านตัน หรือลดลงร้อยละ 4.90 ส่วนใหญ่เกือบ 1 ใน 3 

ส่งออกไปยังตลาดหลัก ได้แก่ จีน รองลงมา คือ มาเลเซีย 

ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ โดยประเทศที่มีอัตรา

การขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ มาเลเซีย เนื่องจาก

ความต้องน�้ายางข้นในการผลิตถุงมือยาง รองลงมา คือ 

จีน ส�าหรับชนิดยางที่ส่งออกมากที่สุดของไทยในปี 2563 

คือ ยางผสม ร้อยละ 40.60 รองลงมา คือ ยางแท่งเอสที-

อาร์ ร้อยละ 28.87 น�้ายางข้น ร้อยละ 17.80 และยาง

แผ่นรมควัน ร้อยละ 10.02 ตามล�าดับ ที่เหลือส่งออกยาง

ชนิดอื่น ๆ ร้อยละ 2.72 เช่น แผ่นผึ่งแห้ง ยางสกิม ยาง

เครพ ยางแผ่นดิบ (ตารางที่ 14 - 15)

 ส�าหรับท่าเรือ/ด่านส่งออก ในปี 2563 ประเทศไทย

ตารางท่ี 13  ปรมิาณการใช้ยางธรรมชาตขิองไทยจ�าแนกตามประเภทผลติภณัฑ์ 
ปี พ.ศ. 2558-2563 (หน่วย: ร้อยละ)

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ยางยานพาหนะ

ยางยืด

ถุงมือยาง

ยางรถจักรยานยนต์

ถุงยางอนามัย

ยางรัดของ

รองเท้า

กาว 

ผลิตภัณฑ์ฟองน�้า

อะไหล่รถยนต์

สายพาน

หล่อดอก

ท่อยาง

พื้นรองเท้า

เครื่องมือทางการแพทย์

อื่น ๆ

รวม

49.48

14.61

13.65

6.78

1.59

4.16

0.83

0.51

0.05

0.58

1.25

0.22

2.60

0.25

0.06

3.38

100.00

55.19

15.74

11.83

5.39

1.63

3.49

0.85

0.52

0.03

0.51

0.49

0.18

0.67

0.21

0.06

3.22

100.00

57.87

17.07

8.47

5.16

1.62

4.22

0.64

0.34

0.06

0.22

0.19

0.16

0.11

0.35

0.44

3.48

100.00

59.45

18.00

8.15

6.28

1.21

0.67

0.64

0.28

0.28

0.24

0.15

0.04

0.03

0.03

0.03

4.53

100.00

58.99

16.81

9.71

3.26

0.68

1.30

0.63

0.18

0.05

0.26

0.12

0.04

0.05

0.03

0.02

7.88

100.00

48.89

19.69

12.96

3.33

0.90

0.65

0.77

0.22

0.04

0.35

0.17

0.03

0.15

0.05

0.03

11.77

100.00

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย (2563)
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ตารางท่ี 14 ปรมิาณการส่งออกยางธรรมชาตขิองไทยจ�าแนกตามประเภท ปี พ.ศ. 2558 - 2563 
(หน่วย: ’000 ตนั)

ประเภท
อัตราการเติบโต

เฉลี่ย (%)
ปี 58 - 63

2558 2559 2560 2561 2562 2563

ยางแท่งเอสทีอาร์

ยางผสม1

น�้ายางข้น1

ยางแผ่นรมควัน

ยางคอมปาวด์1

ยางอื่น ๆ2

รวม 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

1,822 

187

637

660

346

102

3,755

1,734

678

667

570

103

64

3,816

1.6

1,585

1,145

696

709

73

193

4,401

15.3

1,529

1,370

765

558

85

148

4,455

1.2

1,478

1,233

656

477

52

83

3,978

-10.7

1,093

1,537

674

379

51

52

3,785

-4.9

-8.41

42.96

0.91

-9.62

-28.09

-7.85

0.51

ที่มา: กรมศุลกากร (2563)

หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2563 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
1น�้าหนักเนื้อยางแห้ง 
2ยางอื่น ๆ เช่น ยางแผ่นผึ่งแห้ง ยางเครพ ยางสกิม ยางแผ่นดิบ ฯลฯ

ตารางท่ี 15 มูลค่าการส่งออกยางธรรมชาตไิปประเทศผู้ซ้ือปลายทาง ปี พ.ศ. 2558-2563
 (หน่วย: ล้านบาท)

ประเทศ
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง
(%)

2558 2559 2560 2561 2562 2563

จีน 

มาเลเซีย 

ญี่ปุ่น

สหรัฐอเมริกา

เกาหลีใต้

อื่น ๆ

รวม

112,869

22,431

13,018

9,057

9,169

36,378

202,922

113,974

20,664

10,986

10,498

6,828

37,149

200,098

176,984

26,405

15,343

13,171

7,393

48,449

287,744

135,190

21,132

11,162

10,920

5,566

41,190

225,160

106,411

18,346

11,787

10,228

4,851

39,027

190,650

106,926

20,548

9,587

8,290 

4,089 

32,494

181,933

0.48

12.01

-18.67

-18.95

-15.71

-16.74

-4.57

ที่มา: กรมศุลกากร (2563)
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ส่งออกผ่านท่าเรือแหลมฉบังมากท่ีสุด ร้อยละ 42.51 

รองลงมา คือ ด่านปาดังเบซาร์ ร้อยละ 26.91 ด่านสะเดา 

ร้อยละ 15.36 และส่งออกผ่านท่าเรือ/ด่านส่งออกอื่น ๆ 

ร้อยละ 15.22 (ตารางที่ 16)

สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ยางพาราของ

โลกและของไทย ปี 2563 สามารถสรุปสาระส�าคัญได้

ดังนี้

 1) ตั้งแต่ปี 2558 - 2563 ประเทศที่มีแนวโน้มพื้นที่

ปลูกยางพาราเพ่ิมข้ึน คือ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย พม่า 

อินโดนีเซีย อินเดีย และ ศรีลังกา และประเทศที่มีแนว

โน้มพ้ืนที่ปลูกยางพาราลดลง คือ เวียดนาม ไทย และ 

กัมพูชา ในขณะท่ีปริมาณพ้ืนท่ีกรีดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุก

ประเทศ ยกเว้นมาเลเซีย 

 2) ปริมาณการผลิตและการใช้ยางธรรมชาติของ

โลกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีการผลิตและการใช้ยาง

สังเคราะห์มีแนวโน้มลดลง ส�าหรับปริมาณการส่งออก

ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์มีแนวโน้มลดลง เช่นกัน 

 3) สถานการณ์สถานการณ์ยางพาราของโลกในปี 

2563 พ้ืนที่ปลูกยางพารารวมของ 10 ประเทศ อยู่ที่ 

79.05 ล้านไร่ พื้นที่กรีด อยู่ที่ 61.86 ล้านไร่ และปริมาณ

การผลิต การใช้ การส่งออกทั้งยางสังเคราะห์และยาง

ธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากทั้งประเทศผู้ผลิต

และผู้ใช้ยางได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

 4) สถานการณ์ยางพาราของไทยในปี 2563 การ

ผลิต การใช้ และการส่งออกยางธรรมชาติลดลงจากปีที่

ผ่านมา โดยชนิดยางที่ไทยผลิตและมีการใช้ยางมาก

ที่สุด คือ ยางแท่งเอสทีอาร์ รองลงมา คือ น�้ายางข้น ยาง

แผ่นรมควัน ยางผสม และยางอื่น ๆ ในขณะที่ ปริมาณ

การส่งออกมีการส่งออกยางผสมมากที่สุด รองลง คือ 

ยางแท่งเอสทีอาร์ น�้ายางข้น ยางแผ่นรมควัน และยาง

อื่น ๆ และประเทศคู่ค้าที่มีมูลค่าน�าเข้ายางธรรมชาติจาก

ไทยมากที่สุด คือ จีน รองลงมา คือ มาเลเซีย ญ่ีปุ ่น 

สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ โดยประเทศท่ีมีอัตราการ

ขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ มาเลเซีย เนื่องจากความ

ต้องน�้ายางข้นในการผลิตถุงมือยาง และส่วนใหญ่ส่ง

ออกผ่านท่าเรือแหลมฉบังมากที่สุด

ตารางท่ี 16 ปรมิาณการส่งออกยางธรรมชาตขิองไทยผ่านท่าเรือ/ด่านศลุกากร 
ปี พ.ศ. 2558-2563 (หน่วย: ร้อยละ)

ปี พ.ศ. กรุงเทพ ฯ สงขลา แหลมฉบัง ปาดังเบซาร์ สะเดา อื่น ๆ รวม

2558

2559

2560

2561

2562

2563

11.31

9.41

5.23

4.02

2.84

4.08

2.79

2.78

3.70

4.04

4.47

4.26

33.50

35.13

37.95

40.18

42.36

42.51

30.98

33.57

34.17

31.61

31.12

26.91

13.06

11.10

10.07

11.68

12.67

15.36

8.36

8.02

8.88

8.48

6.54

6.88

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

ที่มา: กรมศุลกากร (2563)

44 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 44 มกราคม-มีนาคม 2564



ข้อเสนอแนะ

 1) ควรก�าหนดนโยบายเก่ียวกับการลดพ้ืนที่ปลูก

ยางให้ชัดเจน และผลักดันให้โครงการควบคุมปริมาณ

การผลิตยางของแต่ละประเทศผู้ผลิตส�าคัญๆ เกิดขึ้นจริง 

โดยผ่านภาคีความร่วมมือระดับประเทศ

 2) ส�าหรับประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ยางธรรมชาติ

ควรมีการจัดท�าแผนเพ่ิมปริมาณการใช้ยางให้มีความ

สมดุลกับประมาณการผลิต ซึ่งปัจจุบันพบว่าปริมาณการ

ผลิตมากกว่าปริมาณการใช้ ท�าให้เกิดปัญหาอุปทานล้น

ตลาด 

 3) การท�างานแบบบูรณาการ โดยอาศัยความร่วม

มือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ในการก�าหนดแนวทาง

การส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปยางทั้งในระดับสหกรณ์

และในระดับประเทศเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการแปรรูป

ยางเป็นผลิตภัณฑ์ยาง เป็นการเพ่ิมสัดส่วนการใช้ยางใน

ประเทศและมูลค่าเพิ่ม

 4) ควรให้ทูตเกษตรของไทยท่ีประจ�าอยู่ในแต่ละ

ประเทศส�ารวจความต้องการการใช้ยางและวิเคราะห์

ข ้อมูลเชิงลึกเ ก่ียวกับพฤติกรรมการบริ โภคสินค ้า

ยางพารา เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ

ยางพาราน�าไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการ

ผลิตและการส่งออกให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและ

ความต้องการของประเทศผู้ค้านั้น ๆ
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