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  สืบเนื่องการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารามากขึ้นในประเทศไทยทําใหมีการเปล่ียนพื้นที่ลุมที่เคยเปนพื้นที่นาขาว 
ในอดีตมาเปนพื้นที่ปลูกยางพารา จากความไมเหมาะสมของพื้นที่นาขาวตอการเจริญเติบโตของตนยางพารา 
สงผลใหตนยางพาราเจริญเติบโตชาและใหผลผลิตน้ํายางต่ํา ดังนั้นจึงไดมีการประเมินระดับธาตุอาหารหลักในดิน
และในใบยางพาราเปรียบเทียบในพื้นที่ดอนและพื้นที่ลุมใน อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง ศึกษาลักษณะการสะสมและ
ความสัมพันธซึง่กันและกันของธาตุอาหารพชืในดินและในใบยางพารา ตลอดชวงพัฒนาการในรอบปของตน
ยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอนและที่ลุม สุมเกบ็ตัวอยางดินใตรมเงาตนยางพาราที่ระดับความลึก 0-30 ซม. จาก 
ผิวดิน และสุมเก็บตัวอยางใบยางพาราตั้งแตชวงใบยางพาราอาย ุ2 เดือนหลังผลิใบใหม (หลังผานชวงตนยางพารา
ผลัดใบแลว) สุมเก็บตัวอยางดินและใบยางพาราทุกๆ 2 เดือน จนกระทั่งครบชวงพัฒนาการในรอบป พบวา  
(1) สวนยางพาราไมเปดกรีดพื้นที่ดอน; ตนยางพาราตองการไนโตรเจนจากดินและใบมาใชสําหรับการเจริญ 
เติบโตในระยะใบอายุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอืน่ๆ ตองการโพแทสเซียมมากในระยะใบอาย ุ
8 เดือนหลงัผลิใบใหม และตองการฟอสฟอรัสและแมกนีเซยีมมากในระยะใบอาย ุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม 
(2) สวนยางพาราเปดกรีดแลวพื้นที่ดอน; ตนยางพาราตองการฟอสฟอรสัจากดินและใบมาใชสําหรับการเจริญ 
เติบโตในระยะใบอาย ุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ ตองการกํามะถนัมากในระยะใบอายุ 6 
เดือนหลงัผลิใบใหม (3) สวนยางพาราไมเปดกรีดพื้นที่ลุม; ตนยางพาราตองการแคลเซียมจากดินและใบมาใช
สําหรับการเจริญเติบโตในระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอืน่ๆ และตองการโพแทส- 
เซียมและแมกนีเซียมมากในระยะใบอาย ุ10 เดือนหลงัผลิใบใหม และ (4) สวนยางพาราเปดกรีดแลวพื้นที่ลุม; 
ตนยางพาราตองการโพแทสเซียมจากดินและใบมาใชสําหรับการเจริญเติบโตในระยะใบอายุ 8 เดือนหลงัผลิ
ใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ และตองการแมกนีเซียมมากในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม  
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  According to increasing of rubber plantation in Thailand, this leads to transformation from 
paddy field to rubber plantation. With unsuitable area of paddy field for rubber growth, it causes poor 
growth of rubber trees and low latex yield. Therefore, plant nutrients in soils and rubber leaves were 
assessment to compare between rubber trees in upland and lowland plantation areasduring 
phonological development in Pa Phayom district, Phatthalung province. Soil samples (0-30 cm depth) 
and rubber leaves were sampled from 2 months after leaf emergence (LF) untile 10 months of LF were 
analyzed. The samples were collected and analyzed at 2 months intervals during the year. It was found 
that: (1) The young rubber trees in upland area, the trees required high N for growth at 6 months after 
LF comparing with the other stages. K was high at 8 months after LF, while P and Mg were high at 10 
months after LF. (2) The tapping rubber trees in upland area, the trees required high P for growth at 4 
months after LF, and S was high at 6 months after LF. (3) The young rubber trees in lowland area, the 
trees required high Ca for growth at 2 months after LF, K and Mg were high at 10 months after LF and 
(4) The tapping rubber trees in lowland area, high K was required at 8 months after LF, while Mg was 
high at 10 months after LF. 
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(8)

รายการตาราง (ตอ) 
 
ตารางที ่                      หนา 
14 แสดงผลการประเมินสถานภาพของธาตุอาหารพชืที่สะสมในใบยางพารา      97 
 ที่เหมาะสมกบัการเจริญเตบิโตของตนยางพาราในพื้นทีด่อน 
15 แสดงผลการประเมินสถานภาพของธาตุอาหารพชืที่สะสมในใบยางพารา      97 
 ที่เหมาะสมกบัการเจริญเตบิโตของตนยางพาราในพื้นทีลุ่ม 
16 แสดงภาพรวมของความตองการธาตุอาหารพชืจากใบยางพาราในชวงเวลาตางๆ    100 
 ของตนยางพารา เพื่อนํามาใชสําหรับการเจริญเติบโตในชวงพัฒนาการในรอบป  
17 แสดงภาพรวมของความตองการธาตุอาหารพชืจากดนิและใบยางพาราในชวงเวลา    103 
 ตางๆของตนยางพาราเพื่อนาํมาใชสําหรบัการเจริญเติบโตในชวงพัฒนาการในรอบป  
 (เปรียบเทียบสภาพพืน้ที่ปลูกและการเปดกรีดของตนยางพารา) 
18 แสดงการใชสารเคมีปองกนักําจัดวัชพืชในสวนยางพารา          107 
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(9)

รายการตารางภาคผนวก 
 
ตารางภาคผนวกที ่                    หนา 
1 สมบัติบางประการของดนิใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของ     115 
 ตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 1: NTU-1ง 
2 สมบัติบางประการของดนิใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของ     116 
 ตนยางพาราเปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 2: TU-1 
3 สมบัติบางประการของดนิใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของ     117 
 ตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ที่ลุม สวนที ่3: NTL-1 
4 สมบัติบางประการของดนิใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบป      118 
 ของตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ลุม สวนที่ 6: TL-1 
5 ความสัมพันธของปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราในชวงพัฒนาการ    119 
 ในรอบปของตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนที ่1: NTU-1 
6 ความสัมพันธของปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราในชวงพัฒนาการ    119 
 ในรอบปของตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพืน้ที่ดอนสวนที ่2: TU-1 
7 ความสัมพันธของปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราในชวงพัฒนาการ    120 
 ในรอบปของตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ลุม สวนที่ 3: NTL-1 
8 ความสัมพันธของปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราในชวงพัฒนาการ    120 
 ในรอบปของตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพืน้ที่ลุม สวนที ่4: TL-1 
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(10)

รายการภาพประกอบ 
 
ภาพที ่                       หนา 
1 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของยางพารา              7 
 [ (ก) ใบยางพารา (ข) ชอดอก (ค) ดอก (ง) ผล (จ) เมล็ด (ฉ) ตนยางพารา  
 และ (ช) หนากรีดยางและน้าํยางพารา (1-4) พัฒนาการของดอก และ 
 (5-8) พัฒนาการของผล ] 
2 แสดงที่ต้ังและเขตการปกครองของ จ.พทัลงุ ที่ใชเปนพืน้ที่แปลงทดลอง       15 
 [ (ก) ที่ต้ังและเขตการปกครองของ จ.พทัลงุ และ (ข) ที่ต้ังและเขตการปกครองของ  
 อ.ปาพะยอม จ.พทัลุง ] 
3 สภาพสวนยางพาราที่ใชเปนพืน้ที่แปลงทดลอง ใน อ.ปาพะยอม จ.พทัลุง       16 
 [ (ก) สวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอน และ (ข) สวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ลุม ] 
4 แสดงภาพรวมของขั้นตอนการวิจยัทัง้หมด             19 
5 แผนผังแสดงที่ต้ังและระบบการปลูกพืชในแปลงทดลองของสวนยางพารา      20 
 ไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 1 (NTU-1) 
6 แผนผังแสดงที่ต้ังและระบบการปลูกพืชในแปลงทดลองของสวนยางพารา      21 
 เปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 2 (TU-1) 
7 แผนผังแสดงที่ต้ังและระบบการปลูกพืชในแปลงทดลองของสวนยางพารา      22 
 ไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ลุม สวนที ่3 (NTL-1) 
8 แผนผังแสดงที่ต้ังและระบบการปลูกพืชในแปลงทดลองของสวนยางพารา      23 
 เปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ลุม สวนที ่4 (TL-1) 
9 แสดงตําแหนงเก็บตัวอยางดนิและพืช (ใบยางพารา) ในบริเวณใตทรงพุมตนยางพารา   24 
10 แสดงที่ต้ังสวนยางพาราที่ใชเปนพื้นที่แปลงทดลองใน อ.ปาพะยอม จ.พทัลุง      30 
 [ (ก) แผนที่ภูมิประเทศ (ข) ภาพดาวเทยีมแสดงที่ต้ังของแปลงทดลองในพืน้ที่ดอน  
 และ (ค) ภาพดาวเทียมแสดงที่ต้ังของแปลงทดลองในพืน้ที่ลุม ] 
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(11)

รายการภาพประกอบ 
 
ภาพที ่                       หนา 
11 สภาพสวนยางพาราที่ใชเปนแปลงทดลองในพื้นที่ดอนและที่ลุม         31 
 [ (ก) สวนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 1 (NTU-1) (ข) สวนยางพารา 
 เปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 2 (TU-1) (ค) สวนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกใน 
 พื้นที่ลุม สวนที่ 3 (NTL-1) และ (ง) สวนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพืน้ที่ลุม สวนที ่4  
 (TL-1) ] 
12 แสดงลักษณะของโรคที่พบในตนยางพารา              39 
 [ (ก) โรคใบรวงและฝกเนาทีเ่กิดจากเชื้อไฟทอปโทรา และ (ข) โรคราสีชมพู ] 
13 แผนผังแสดงพัฒนาการในรอบปของตนยางพาราในแปลงทดลองพืน้ที่ดอนและทีลุ่ม    46 
 และพื้นที่ปลูกยางพาราในภาคใตของประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2553-2555 
14 แสดงขอมูลสภาพภูมิอากาศในพื้นที่แปลงทดลอง อ.ปาพะยอม จ.พทัลุง ในป พ.ศ. 2553   47 
15 แสดงขอมูลสภาพภูมิอากาศในพื้นที่แปลงทดลอง อ.ปาพะยอม จ.พทัลุง ในป พ.ศ. 2554   48 
16 แสดงขอมูลสภาพภูมิอากาศในพื้นที่แปลงทดลอง อ.ปาพะยอม จ.พทัลุง ในป พ.ศ. 2555  49 
17 คาความชืน้ในดินบริเวณใตรมเงาของตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบป     52 
 [ (ก) สวนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 1 (NTU-1) (ข) สวนยางพารา 
 เปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 2 (TU-1) (ค) สวนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูก 
 ในพืน้ที่ลุม สวนที ่3 (NTL-1) และ (ง) สวนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพืน้ที่ลุม  
 สวนที่ 4 (TL-1) ] 
18 สมบัติบางประการของดนิใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของ     54 
 ตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 1(NTU-1)  
 [ (ก) ความเปนกรดเปนดางของดิน (ข) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟา  
 (ค) อินทรียวัตถุในดิน (ง) ไนโตรเจนทัง้หมด (จ) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (ฉ) กํามะถัน 
 ที่เปนประโยชน (ช) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (ซ) แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได และ  
 (ฌ) แมกนีเซยีมที่แลกเปลีย่นได ] 
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(12)

รายการภาพประกอบ 
 
ภาพที ่                       หนา 
19 สมบัติบางประการของดนิใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของ     58 
 ตนยางพาราเปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 2 (TU-1) 
 [ (ก) ความเปนกรดเปนดางของดิน (ข) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟา  
 (ค) อินทรียวัตถุในดิน (ง) ไนโตรเจนทัง้หมด (จ) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (ฉ) กํามะถัน 
 ที่เปนประโยชน (ช) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (ซ) แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได และ  
 (ฌ) แมกนีเซยีมที่แลกเปลีย่นได ] 
20 สมบัติบางประการของดนิใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของ     63 
 ตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ลุม สวนที ่3 (NTL-1) 
 [ (ก) ความเปนกรดเปนดางของดิน (ข) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟา  
 (ค) อินทรียวัตถุในดิน (ง) ไนโตรเจนทัง้หมด (จ) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (ฉ) กํามะถัน 
 ที่เปนประโยชน (ช) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (ซ) แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได และ  
 (ฌ) แมกนีเซยีมที่แลกเปลีย่นได ] 
21 สมบัติบางประการของดนิใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของ     67 
 ตนยางพาราเปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ลุม สวนที ่4 (TL-1) 
 [ (ก) ความเปนกรดเปนดางของดิน (ข) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟา  
 (ค) อินทรียวัตถุในดิน (ง) ไนโตรเจนทัง้หมด (จ) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (ฉ) กํามะถัน 
 ที่เปนประโยชน (ช) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (ซ) แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได และ  
 (ฌ) แมกนีเซยีมที่แลกเปลีย่นได ] 
22 ปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปจากตนยางพารา   72 
 ไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 1 (NTU-1) 
 [ (ก) ไนโตรเจนทัง้หมด (ข) ฟอสฟอรัสทัง้หมด (ค) โพแทสเซียมทัง้หมด  
 (ง) แคลเซียมทั้งหมด (จ) แมกนีเซียมทั้งหมด และ (ฉ) กํามะถันทัง้หมด ] 
23 ปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปจากตนยางพารา   73 
 เปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 2 (TU-1) 
 [ (ก) ไนโตรเจนทัง้หมด (ข) ฟอสฟอรัสทัง้หมด (ค) โพแทสเซียมทัง้หมด  
 (ง) แคลเซียมทั้งหมด (จ) แมกนีเซียมทั้งหมด และ (ฉ) กํามะถันทัง้หมด ] 
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(13)

รายการภาพประกอบ 
 
ภาพที ่                       หนา 
24 ปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปจากตนยางพารา   75 
 ไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ลุม สวนที ่3 (NTL-1) 
 [ (ก) ไนโตรเจนทัง้หมด (ข) ฟอสฟอรัสทัง้หมด (ค) โพแทสเซียมทัง้หมด  
 (ง) แคลเซียมทั้งหมด (จ) แมกนีเซียมทั้งหมด และ (ฉ) กํามะถันทัง้หมด ] 
25 ปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปจากตนยางพารา   76 
 เปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ลุม สวนที ่4 (TL-1) 
 [ (ก) ไนโตรเจนทัง้หมด (ข) ฟอสฟอรัสทัง้หมด (ค) โพแทสเซียมทัง้หมด  
 (ง) แคลเซียมทั้งหมด (จ) แมกนีเซียมทั้งหมด และ (ฉ) กํามะถันทัง้หมด ] 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 
  โครงการวิจยั การประเมินระดับธาตุอาหารหลักในดินและในใบยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอนและ 
ที่ลุม ไดรับทุนอุดหนนุการวิจยัจากเงนิรายไดมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ประเภททั่วไปประจาํป
งบประมาณ 2553 โดยไดรับความรวมมอืจากภาควิชาธรณีศาสตร ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากร- 
ธรรมชาติ มหา-วิทยาลยัสงขลานครินทร บัดนี้โครงการวิจัยดังกลาวไดสําเร็จลงดวยดีทุกประการ คณะผูวิจยั
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
 
 
 
               ดร.สุรชาติ  เพชรแกว 
               หัวหนาโครงการวิจัย 
                  กุมภาพันธ  2557 
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 
 
1. บทนําตนเรื่อง 
 
 ประเทศไทยเปนประเทศผูนําในการผลิตและการสงออกยางธรรมชาติไดมากที่สุดในโลกมาตั้งแตป พ.ศ.  
2534 คิดเปนผลผลิตยางธรรมชาติประมาณ 1 ใน 3 (รอยละ 33.50) ของผลผลิตยางธรรมชาติทัง้โลก หรือ
ประมาณปละ 3.57 ลานตัน ในขณะที่ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติทั้งโลกมีประมาณ 10.66 ลานตัน 
ประเทศไทยสงออกยางธรรมชาติออกสูตลาดตางประเทศประมาณ 2.95 ลานตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
36.42 ของปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของโลก ตลาดตางประเทศที่สําคัญ ไดแก จีน มาเลเซีย ญ่ีปุน 
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต กลุมประเทศในยุโรป คิดเปน 1.27, 0.34, 0.33, 0.20, 0.18 และ 0.22 ลานตนั 
ตามลําดับ ซึ่งมีความตองการใชยางพาราในปริมาณที่เพิม่ข้ึนอยางตอเนื่อง (สถาบนัวิจยัยาง, 2555; 
2553) ผลการศึกษาสถานการณการผลิตและการตลาดยางพาราของ สุภาพร และคณะ (2548) รายงานวา 
ความตองการใชยางธรรมชาติของโลกมีแนวโนมจะเพิม่ข้ึนเปนประมาณ 15.027 ลานตนั ในป พ.ศ. 2578 
จากในป พ.ศ. 2548 ที่มีความตองการใชยางธรรมชาติเพียงประมาณ 8 ลานตนั ทาํใหภาวะราคาซื้อขาย
ยางพาราอยูในเกณฑสูง สงผลใหเกษตรกรจํานวนมากหนัมาสนใจปลูกยางพารามากขึ้น ซึ่งในอนาคต
กําลังการผลิตยางพาราของประเทศไทยยอมเพิ่มข้ึนตามไปดวย  
  พื้นที่สวนยางพาราสวนใหญในปจจุบันเปนพืน้ทีท่ี่ไมเหมาะสมสําหรับใชปลูกยางพารา แตเกษตรกร
ไดนําพืน้ทีเ่หลานี้มาใชปลูกยางพาราไปแลว และเพิ่มปริมาณมากขึน้ตามลําดับ เชน การปลูกยางพาราใน
พื้นที่ลุมที่เคยเปนพืน้ทีน่าขาวมากอน ทั้งที่สมบัติโดยทัว่ไปของดินนาไมมีความเหมาะสมตอการปลูก
ยางพารา เนื่องจากสภาพพืน้ทีท่ี่เปนทีลุ่มมีน้าํทวมขงัในชวงฤดูฝนสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของตน
ยางพารา (กองวางแผนการใชที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดิน, 2535) จากผลการสํารวจของ สํานักสงเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขต 5 (2547) แสดงใหเหน็วาพืน้ทีน่าขาวในภาคใตมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง จาก
พื้นที่นาขาวประมาณ 2,773,013 ไร ในป พ.ศ. 2543 เหลือเพียงประมาณ 2,158,233 ไร ในป พ.ศ. 2547 
ซึ่งลดลงประมาณ 614,780 ไร (เฉลี่ยประมาณ 153,695 ไร/ป) หรือลดลงคิดเปนรอยละ 22 ของพืน้ที่
ทั้งหมด สาเหตุที่สําคัญของการลดลงของพืน้ที่ปลูกขาวดังกลาวขางตน มาจากเกษตรกรไดเปลี่ยนไปปลูก
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พืชชนิดอืน่แทน โดยเฉพาะยางพารา ซึง่เปนพืชที่ใหผลตอบแทนแกเกษตรกรสูงกวา รวมทั้งสามารถจัดการ
ดูแลไดงายกวาการปลูกขาว 
  ดวยเหตนุี้จงึมคีวามจาํเปนอยางยิ่งที่ตองทาํการศึกษาในดานสมบัติของดินและธาตุอาหารพืชที่
สะสมในดินทีใ่ชปลูกยางพารา รวมทัง้ธาตุอาหารพืชที่สะสมในตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอนและพื้นที่ลุม
ที่เคยเปนพืน้ที่นาขาวมากอนที่จะเปลี่ยนมาปลกูยางพาราแทน ซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโตและการใหผล
ผลิตของยางพารา ดังนัน้งานวิจยัที่สามารถคนหาแนวทาง/รูปแบบการจัดการตนยางพารา โดยเฉพาะการ
จัดการดินและปุยตนยางพาราที่ถกูตองและเหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ปลูกยางพารา จะเปนประโยชนใหกับ
เกษตรกรไดสามารถผลิตหรือปรับปรุงตนยางพาราทีม่ีอยูเดิม รวมทั้งเตรียมพรอมสําหรับตนยางพารา 
ที่ปลูกใหมใหมีสภาพตนสมบูรณ เจริญเติบโตดี และสามารถใหผลผลิตน้ํายางในปรมิาณที่สูงกวาเดิมยอม
สงผลใหเกษตรกรผูปลูกยางพารามีรายไดเพิ่มมากขึ้น ลดคาใชจายในการจัดการดินและปุยในสวน
ยางพาราที่ไมจําเปนลง รวมทั้งทําใหผลผลิตยางพาราทีส่งออกสูตลาดตางประเทศเพิ่มจาํนวนตามไปดวย 
 
2. วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 
 (1) เพื่อศึกษาความแตกตางของสมบัติดินปลูกยางพารากอนเปดกรีดและเปดกรีดแลว ทีป่ลูกในพืน้ที่ดอน 
และที่ลุมในชวงการเจริญเติบโตในรอบป 
 (2) เพื่อศึกษาลักษณะการสะสมและความสมัพันธของธาตุอาหารพืชทีสํ่าคัญในดินและในใบยางพารา 
กอนเปดกรีดและเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ดอนและที่ลุมในชวงการเจริญเติบโตในรอบป 
 (3) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของ
ตนยางพารากอนเปดกรีดและเปดกรีดแลว 
 
3. ขอบเขตของงานวิจัย 
 
 โครงการวิจยัไดคัดเลือกสวนยางพาราของเกษตรกรที่ปลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุม ทัง้ที่เปนสวนยางพารา
ยังไมเปดกรีดและเปดกรีดแลว ใน จ.พัทลุง เปนพืน้ทีศึ่กษา โดยทาํการศึกษาขอมูลสมบัติบางประการของ
ดินใตรมเงาตนยางพาราทางดานกายภาพและทางเคม ี ลักษณะการเจริญเติบโตของตนยางพารา ลักษณะ
การสะสมและความสัมพันธระหวางธาตุอาหารพืชที่สําคัญในดินและในใบยางพาราในชวงการเจริญเติบโต
ในรอบปหรือชวงพัฒนาการในรอบป เพื่อคนหาแนวทางการจัดการดินและปุยยางพาราที่เหมาะสม เพื่อให
ตนยางพาราทีป่ลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุมอยูในสภาพสมบูรณและใหผลผลิตคุณภาพดี 
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4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 
 
 (1) ทราบความแตกตางของสมบัติดินปลูกยางพารากอนเปดกรีดและเปดกรีดแลว ที่ปลูกในพืน้ที่ดอน
และที่ลุมในชวงการเจริญเติบโตในรอบป  
 (2) ทราบลักษณะการสะสมและความสัมพันธของธาตุอาหารพืชที่สําคัญในดินและในใบยางพารา
กอนเปดกรีดและเปดกรีดแลว ที่ปลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุมในชวงการเจริญเติบโตในรอบป 
 (3) ทราบแนวทางการจัดการธาตุอาหารพืชทีเ่หมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของตน
ยางพารากอนเปดกรีดและเปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุม 
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บทที่  2 
 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 
1. สถานการณการผลิตยางธรรมชาติของโลก 
 
 ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลกตั้งแตป พ.ศ. 2550-2554 ขยายตัวเพิม่ข้ึนเฉลี่ยประมาณรอยละ 
1.7 ตอป ในป พ.ศ. 2554 ประเทศไทยเปนผูผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดเปนอนัดับหนึ่งของโลก คิดเปน
ปริมาณการผลิตทั้งหมดประมาณรอยละ 33.52 รองลงมา คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย คิดเปนปริมาณการ
ผลิตรอยละ 27.07 และ 9.60 ตามลําดับ รวมทัง้ 3 ประเทศมีปริมาณการผลิตยางธรรมชาติรวมถงึ
ประมาณรอยละ 70.19 ของปริมาณการผลติทั้งหมดของโลก ในขณะที่ประเทศอื่นๆ เชนอนิเดีย เวียตนาม 
จีน และประเทศอื่นๆ มกีําลงัการผลิตยางธรรมชาตินอยกวา 1 ลานตนั (สถาบันวิจยัยาง, 2555; 2553) 
  ในชวงป พ.ศ. 2551-2554 ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของโลกมีอัตราการขยายตวัเพิ่มข้ึน
เฉลี่ยประมาณรอยละ1 ตอป ประเทศไทย อินโดนีเซยี มาเลเซีย และเวียดนาม มีปริมาณการสงออกยาง
ธรรมชาติในป พ.ศ. 2554 รวม 7.46 ลานตนั หรือประมาณรอยละ 92.09 ของปริมาณการสงออกยาง
ธรรมชาติของโลก ประเทศไทยสงออกยางธรรมชาติในปริมาณ 2.95 ลานตัน คิดเปนประมาณรอยละ 
36.42 รองลงมาไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวยีดนาม สงออกยางธรรมชาตใินปริมาณ 2.54, 1.22 
และ 0.74 ลานตัน ตามลาํดับ หรือคิดเปนประมาณรอยละ 31.37, 15.15 และ 9.14 ตามลําดับ (สถาบนั 
วิจัยยาง, 2555; 2553) 
 
2. สถานการณการผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย 
 
 ในป พ.ศ. 2533 ประเทศไทยมพีื้นที่ปลูกยางพารา 18,761,231 ไร เพิ่มข้ึนประมาณ 3,398,785 ไร  
เมื่อเปรียบเทยีบกับป พ.ศ. 2550 ที่มีพืน้ทีป่ลูกประมาณ 15,362,446 ไร คิดเปนเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 22  
พื้นที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกและภาคกลางมีอยูประมาณ 2,509,644 ไร (คิดเปนพืน้ที่ปลูกยางพารา 
ที่มีอายุมากกวา 6 ปข้ึนไปประมาณ 1,459,323 ไร) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 3,477,303 ไร  
(คิดเปนพื้นทีป่ลูกยางพาราที่มีอายุมากกวา 6 ปข้ึนไปประมาณ 1,425,172 ไร) ภาคเหนือประมาณ 
867,402 ไร (คิดเปนพื้นทีป่ลูกยางพาราที่มีอายุมากกวา 6 ปข้ึนไปประมาณ 192,699 ไร) และภาคใต
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ประมาณ 11,906,882 ไร (คิดเปนพืน้ที่ปลูกยางพาราทีม่ีอายุมากกวา 6 ปข้ึนไปประมาณ 9,688,442 ไร) 
สําหรับภาคใตสามารถปลกูยางพาราไดดีทั้ง 14 จังหวดั มีพื้นที่ปลูกยางพาราเพิม่ข้ึนประมาณ 1,285,751 
ไร จากในป พ.ศ. 2546 ที่มพีื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 10,621,131 ไร จ.สุราษฎรธานีเปนจงัหวัดที่มพีื้นที่
ปลูกยางพารามากที่สุด (ประมาณ 1,921,098 ไร) รองลงมา ไดแก จ.สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง ยะลา 
ตามลําดับ (ประมาณ 1,573,621, 1,484,084, 1,383,414 และ 1,096,954 ไร) (สถาบนัวิจัยยาง, 2555; 
2553; สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2546) 
 
3. ความหมายของพื้นที่ดอนและพื้นที่ลุม 
 
 คําจํากัดความของพืน้ที่ดอนและที่ลุมที่ใชเปนแนวทางกําหนดพืน้ที่แปลงทดลองของงานวิจัยนี้ มีดังนี ้
 3.1 พื้นที่ดอน (Upland) 
  เปนพืน้ที่ในบริเวณที่มีสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบ คอนขางราบ ลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน หรือ
เนินเขา เปนพืน้ทีท่ี่ไมประสบปญหาน้ําแชขัง (น้ําทวมขงั) ตลอดป ดินในพืน้ที่ดอนเปนดินที่มีการระบายน้ํา
ปานกลางถึงด ีอัตราการไหลของน้ําซมึผานผิวดนิอยูในระดับปานกลางถึงเร็ว ระดับน้ําใตดินอยูลึกมากกวา 
50 ซม. จากผวิดิน 
 
 3.2 พื้นที่ลุม (Lowland) 
  เปนพืน้ที่ในบริเวณที่มีสภาพภูมิประเทศเปนที่ตํ่า ที่ลุมตํ่า หรือที่ราบลุมน้ําทวมถงึ (ทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน) ทําใหประสบปญหาน้ําทวมขังไดงาย เปนพืน้ทีท่ี่มนี้ําทวมขังในชวงฤดฝูนตามฤดูกาลปกติ และ
อาจประสบปญหาน้ําทวมขงัเพิม่เติมจากอิทธิพลของฝนที่มาจากพายุเขตรอนนอกชวงฤดูฝนปกติ ดินใน
พื้นที่ลุมเปนดนิที่มกีารระบายน้ําเลว อัตราการไหลของน้าํซึมผานผิวดนิอยูในระดับชา ระดับน้ําใตดินอยูลึก
นอยกวา 50 ซม. จากผิวดนิ ทําใหดินอยูในสภาพชื้นถึงเปยก (น้าํทวมขงั) เปนเวลานาน เมื่อดินอยูในสภาพ
เปยกและแหงสลบักันไปมาสงผลใหพบสจีุดประ (mottle) ภายในหนาตัดดินได 
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4. ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนยางพารา 
 
 ยางพารา (Hevea brasiliensis Müll. Arg.) เปนไมยนืตนขนาดใหญและเปนพชืใบเลี้ยงคู มีถิน่กาํเนดิใน
เขตรอนที่มีฝนตกชุกในทวีปอเมริกาใต บริเวณลุมน้าํอะเมซอนในประเทศบราซิลและบางสวนของประเทศ
โคลัมเบีย เปรู และโบลิเวีย ตนยางพารามขีนาดทรงพุมประมาณ 3-5 เมตร ตนสูงประมาณ 25 เมตร หาก
เปนตนยางพาราที่มีสภาพสมบูรณดีและเจริญเติบโตในสภาพปาธรรมชาติ ในพืน้ที่ที่มกีารระบายน้ําดีจะมี
ความสงูถึง 40 เมตร และมอีายุมากกวา 100 ป สวนตนยางพาราทนีาํมาปลกูเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลติน้ํายาง
จะมีขนาดเล็กกวา ตนยางพาราในระยะแรกจะเจริญเติบโตทางความสูงกอน เมื่อเวลาผานไปไดระยะหนึ่ง
แลวเซลลจึงขยายตวัออกทางดานขาง กิง่ตนยางพาราจะแยกออกและตั้งขึ้นไปในแนว 45 องศาจากลาํตน 
ใบยางพาราจะรวมเปนลักษณะทรงพุมในบริเวณสวนปลายของกิง่ ตนยางพาราที่มีการเจรญิเติบโตตาม 
ปกติจะมีเสนรอบวงของตนยางพาราขยายออกเพิ่มข้ึนปละประมาณ 8-10 ซม. ตนยางพารามีเปลือกที ่
น้ํายางจะไหลออกไดมีความหนาประมาณ 6.5-15 มม. ใบมกัจะรวมเปนพุมที่สวนปลายของกิง่ แตละกาน
ใบแยกออกเปน 3 ใบ แตละใบใน 3 ใบกวางประมาณ 5-10 ซม. และยาวประมาณ 10-20 ซม. (กลุมวิจัย
และพัฒนาการอนุรักษดินและน้ําพืน้ทีพ่ืชไร, 2548; Webster and Baulkwill, 1989) (ภาพที่ 1)  
  สถาบนัวิจัยยาง (2555); กลุมวิจัยและพฒันาการอนุรักษดินและน้ําพื้นที่พืชไร (2548); Webster 
and Baulkwill (1989) กลุมยางพารา, กองสงเสริมพันธุพืช (2533) ไดรายงานลักษณะทางพฤกษศาสตร
ของตนยางพารา ดังนี ้
 4.1 ราก (Roots)  
  รากยางพาราเปนระบบรากเปนระบบรากแกว (tap root system) ประกอบดวย 
  (1) รากแกว (tap root) มีความยาวโดยเฉลีย่ตามความลกึของดินประมาณ 1.5-2.5 เมตร ในตน
ยางพาราทีม่ีอายุประมาณ 3 ป ทําหนาทีย่ดึเกาะพยงุลําตนไมใหโคนลมเมื่อลมแรงและมีน้าํทวม  
  (2) รากแขนง (lateral root) แตกแขนงออกมาจากชัน้ pericycle ของรากแกว มีความยาว
ประมาณ 7-10 เมตร เจริญอยูในระดับผิวดินบริเวณรอบทรงพุมของตนยางพารา ทําหนาทีย่ึดลาํตนและดูด
ซึมน้ําและธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของตนยางพารา 
  (3) รากฝอย (fibrous root) เปนรากที่แตกแขนงออกมาจากรากแขนง เจริญเติบโตแผกระจายไป
ทั่วบริเวณทรงพุม และกระจายอยูหนาแนนมากในบริเวณความลึกประมาณ 0-30 ซม. จากผิวดนิ ทาํหนาที่
ดูดซึมน้ําและธาตุอาหารเพือ่การเจริญเติบโตของตนยางพารา 



 
เอกสารงานวจิัยทีเ่กี่ยวของ 

รายงานวิจยั: การประเมินระดับธาตอุาหารหลักในดินและในใบยางพาราที่ปลูกในพ้ืนทีด่อนและทีลุ่ม 

7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของยางพารา 
   [(ก) ใบยางพารา (ข) ชอดอก (ค) ดอก (ง) ผล (จ) เมล็ด (ฉ) ตนยางพารา และ  
   (ช) หนากรีดยางและน้ํายางพารา 
   (1-4) พัฒนาการของดอก และ(5-8) พัฒนาการของผล ] 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Wikipedia, 2013) 
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 4.2 ลําตน (Stem)  
  ลําตนยางพาราแบงออกเปน 2 ชนิดตามชนิดของวัสดุปลูก คือ  
 (1) ลําตนรูปกรวย (cone) เปนลําตนที่เกิดจากการปลูกดวยเมล็ด (seedling tree) สวนฐานของลาํตน
จะโตแลวคอยเล็กลงตามความสูง  
 (2) ลําตนรูปทรงกระบอก (cylinder) เปนลําตนที่เกิดจากการปลูกดวยตนติดตา (budded stump)  
ลําตนสวนลางสุดมีขนาดใหญมาก เรียกวา เทาชาง เลยจากจุดนี้ข้ึนไปจะเปนลาํตนที่มีขนาดเทากนัทัง้สวน 
โคนตนและสวนปลาย  
  สวนประกอบของลําตนยางพาราทีน่ํามาใชประโยชนในการสกัดน้าํยาง คือ เปลือก ประกอบดวย 
 (1) เปลือกแหง (corky bark) เปนเปลือกที่อยูสวนนอกสุดของลําตน มสีีน้ําตาลถึงดาํ ไมมีทอน้าํยาง 
อยูภายในเลย มีความหนาประมาณรอยละ 10 ของเปลอืกทั้งหมด 
 (2) เปลือกแข็ง (hard bark) อยูถัดจากเปลือกแหงเขามา มสีีสม หรือสีน้ําตาลออน  
 (3) เปลือกออน (soft bark) เปนเปลือกชัน้ในสุดถัดจากเปลอืกแข็งเขาไปเกือบใกลเนื้อไม ภายในเปน
แหลงสะสมอาหารจํานวนมาก เนื้อเยื่อจะติดตอกันตลอดทั้งในลาํตน กิ่งกาน และใบ อาหารที่มาสะสม คือ 
น้ํายาง (latex)  
 
 4.3 ใบ (Leaf) 
  ใบยางพาราเปนใบประกอบ (compound leaf) แบบ palmate ในใบประกอบชุดหนึง่ของยางพารา
มี 3 ใบยอย เรียกวา trifoliage leaves ใบยอยแตละใบจะมีกานใบยอย (peteolule) มีความยาวโดยเฉลี่ย
ประมาณ 0.5-2.5 ซม. แตกออกตรงสวนปลายของ peteole ณ จุดเดยีวกนั peteole ของใบยางพาราจะมี
ความยาวโดยเฉลี่ย 15 ซม. (2-70 ซม.) การเรียงตัวของใบในฉัตรเปนแบบเกลียว (spiral) ใบที่แกที่สุดของ
กลุมใบยอย คือ ใบที่ใหญที่สุดและมี peteolule ยาวกวา แผนใบหรือตัวใบมีขนาดความกวางเฉลี่ยเปน
คร่ึงหนึง่ถงึหนึง่ในสามของความยาวของทัง้ใบ ใบยางพาราจะแตกออกเปนชัน้ๆ เรียกวา ฉัตร (whorl) 
ระยะเวลาเริ่มแตกฉัตรถึงระยะใบในฉัตรนัน้ๆแกเต็มที่ใชเวลาประมาณ 2-3 เดือน (ภาพที่ 1) 
 
 4.4 ดอก (Flowers) 
  ดอกยางพาราเกิดเปนจาํนวนมากจากตาตรงซอกใบ (axillary bud) มีลักษณะเปนชอส้ันๆตรงฐาน
ของกลุมใบใหม ชอดอกของยางพาราเปนแบบ compound raceme หรือ panicle ในชอดอกหนึง่ๆ
ประกอบดวยแกนใหญของชอเรียกวา main axis แลวมีการแตกแขนงของชอดอกเปนแขนงยอยจํานวนมาก 
แขนงยอยแรกที่แตกจาก main axis เรียกวา primary branch แขนงยอยที ่ 2 แตกจาก primary branch 
เรียกวา secondary branch อันเปนที่ต้ังของกานชูดอก (peduncle และ pedicel) การแตกแขนงของชอ
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ดอกในลักษณะดังกลาวจะลดหลั่นกนัมองดูแลวคลายรูปสามเหลี่ยม ในชอดอกจะประกอบไปดวยดอกตัวผู
และดอกตัวเมยีอยูในชอเดียวกัน (ภาพที ่ 1) หลังจากแทงชอดอกแลว 2 สัปดาห ชอดอกมีการพัฒนาเต็มที่
พรอมที่จะบาน โดยดอกตวัผูจะบานกอน ชวงการบานนานประมาณ 1 วัน แลวจะรวง สวนดอกตัวเมียจะ
บานในชวงเวลาถัดมา อาจบานนาน ประมาณ 3-5 วนั โดยปกติตนยางพาราจะออกดอกปละ 2 คร้ัง คือ 
ในชวงแรกระหวางเดอืนกุมภาพันธถงึมิถนุายน และชวงที่สองระหวางเดือนสงิหาคมถึงตุลาคม โดยการออก
ดอกในชวงแรกจะใหจาํนวนผลและเมล็ดมากกวาการออกดอกในชวงที่สอง 
 
 4.5 ผล (Fruit) 
  ผลยางพาราเกิดจากการผสมเกสรของเกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย ดอกตัวเมียทีส่ามารถผสมติด
ใหผลมีเพยีงประมาณรอยละ 30-50 สวนดอกที่ผสมไมติดจะรวงหลนไป หลงัจากผสมแลวรังไขจะพัฒนา
เปนผลภายในเวลาประมาณ 3 เดือน และตอมาอีกประมาณ 3 เดือน ผลจะสุก ผลยางพาราออนมสีีเขียว 
เมือเปนผลแกมีสีน้ําตาลและแข็ง ผลยางพาราที่แกจะมขีนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 3-5 ซม. ประกอบ 
ดวย 3 พู แตละพูจะบรรจุ 1 เมล็ด สวนประกอบของผลยางพาราประกอบดวย เปลือกผล (epicarp) และ
ผลชั้นกลาง (mesocarp) บางนิ่ม สวนผลชั้นใน (endocarp) แข็งหนา เมื่อผลยางพาราสกุแลวผลชั้นใน 
จะแตกออกเปน 6 สวน แลวเมล็ดยางพาราจะถกูดีดออกไปไดไกลจากตนเปนระยะทางประมาณ 4-5 เมตร 
(ภาพที ่1) 
 
 4.6 เมล็ด (Seed) 
  เมล็ดยางพารามีขนาดใหญ รูปรางกลมถงึรีแลวแตสายพันธุ เมล็ดแนน เปนมนั มีขนาดประมาณ 
2.0-3.5 x 1.5-3.0 ซม. หนักประมาณ 3.6 กรัม/ผล เปลือกของเมล็ด (seed coat) แข็ง มีสีน้ําตาลออน  
สีเทา มจีุดน้ําตาลเขมประปราย ดานทองของเมล็ดตรงปลายสุดดานหนึง่จะเปนที่ต้ังของขั้วเมล็ด (hilum) 
และ micropyle ซึ่งเปนทางงอกของรากออน ถัดมาเปนรอยที่ funiculus ออมมาติดกับเมล็ดตรงขั้วเรียกวา 
raphe เมล็ดยางพาราเมื่อหลนใหมๆจะมีรอยละของความงอกสงูมาก แตรอยละของความงอกนัน้จะลดลง
อยางรวดเร็ววนัละประมาณรอยละ 5 ในสภาพปกติเมลด็ยางพาราจะรักษาความงอกไวไดประมาณ 20 วนั
เทานัน้ หลังจากเมล็ดยางพารารวงหลนจากตนยางพาราลงสูพื้นดนิ (ภาพที ่1) 
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 4.7 น้ํายาง (rubber latex) 
  น้ํายางเปนของเหลวสีขาวถงึขาวปนเหลืองขุนขน อยูในทอน้ํายางซึ่งเรียงตัวกนัตามแนวดิ่ง โดย
เอียงไปทางขวาเล็กนอยประมาณ 2.1-2.7 องศา อยูในเปลือกของตนยางพารา การกรีดยางจงึตองกรีด
เอียงจากดานซายบนลงมาดานขวาลาง (เมื่อหนัหนาเขาหาตนยางพารา) เพื่อใหตัดทอน้ํายางมากที่สุด ใน
น้ํายางจะมีสวนประกอบหลกัที่สําคัญ 2 สวน คือ สวนที่เปนเนื้อยางและสวนที่ไมใชยาง ตามปกติในน้าํยาง
จะมีเนื้อยางแหงประมาณรอยละ 25-45 มีความหนาแนนประมาณ 0.98 กรัม มล.-1 มีคาความเปนกรดเปน
ดางประมาณ 6.8 (ภาพที่ 1) 
 
5. สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูกยางพารา 
 
 5.1 สภาพภูมิอากาศ 
  พื้นที่ทีเ่หมาะสมตอการปลกูยางพาราควรเปนพืน้ทีท่ี่มอุีณหภูมิอยูระหวาง 18-35Oซ หากอุณหภมูิ
ตํ่ากวา 15Oซ นานเกนิไปจะทําใหการเจรญิเติบโตของตนยางพารานอยลง ชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับ
การปลูกยางพาราเพื่อใหไดผลผลิตสูงมากที่สุดอยูในชวง 24-27Oซ ปริมาณน้าํฝนประมาณ 2,000-2,500 
มม./ ป และมชีวงฝนตก 5-6 เดือน (174 วนั/ป) โดยทัว่ไปปริมาณฝนไมควรต่ํากวา 1,350 มม./ป จํานวน
วันฝนตกเฉลีย่ไมตํ่ากวา 120 วัน/ป ความชื้นสมัพทัธอยูระหวาง 65-90% (นุชนารถ, 2547; นพพร และ
คณะ, 2542)  
 
 5.2 ลักษณะดิน 
  พื้นที่ทีม่ีความเหมาะสมตอการปลูกยางพาราควรมีระดับความสงูจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 200 
เมตร ปจจุบันพบวาสามารถปลูกยางพาราไดจนถึงระดับความสูงจากน้าํทะเลไมเกิน 600 เมตร ระดับ
ความสงูที่เพิ่มข้ึนทุกๆ 100 เมตร จะทาํใหตนยางพาราเจริญเติบโตชากวาปกติ 6 เดือน และอณุหภูมิจะ
ลดลงประมาณ 0.5Oซ เชนเดียวกับความชื้นสัมพัทธทีจ่ะลดลงเมื่อมรีะดับความสูงเพิ่มข้ึน โดยทั่วไปการ
ปลูกยางพาราจะปลูกในพื้นที่ราบหรือพื้นที่ที่มีความลาดเทนอยกวา 35 องศา ดินที่เหมาะสาํหรับการปลูก
ยางพาราควรเปนดินเหนยีว ดินรวนปนเหนยีวถงึรวนปนทราย มสัีดสวนของอนุภาคดินเหนยีวประมาณ
รอยละ 30-35 เพื่อใหดินสามารถเกบ็รักษาความชืน้และดูดซับธาตุอาหารไดดี และอนุภาคดินทราย
ประมาณรอยละ 30 เพื่อใหดินสามารถระบายอากาศไดดี สวนดนิที่ไมเหมาะสําหรับการปลูกยางพาราเปน
ดินทรายที่มีอนุภาคดินทรายประมาณรอยละ 80 ซึ่งเปนดินที่ดูดยึดน้ําและธาตุอาหารพชืไดนอย จนทําให
ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าและขาดความชืน้ในฤดูแลง ดินมีหนาดินลึกไมนอยกวา 1 เมตร มีคาความเปน
กรดเปนดางของดินประมาณ 4.5-5.0 (นชุนารถ, 2547; นพพร และคณะ, 2542) 
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 5.3 ปริมาณธาตอุาหารในดิน 
  ผลการวิเคราะหดินเปนวธิีการหนึง่ที่ชวยบงบอกถึงสถานภาพทีเ่ปนจริงของปริมาณธาตุอาหารที่
จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชที่สะสมอยูในดิน ใชเปนขอมูลสําหรับประเมินคาระดับความอดุมสมบูรณ
ของดิน หากปริมาณธาตุอาหารตางๆในดินมีปริมาณมากเพียงพอกับความตองการของพืชแสดงวาดนิมี
ความอุดมสมบูรณสูง หากดินมีปริมาณธาตุอาหารนอยแสดงวาดินมคีวามอุดมสมบูรณตํ่า ไมเพยีงพอตอ
ความตองการสําหรับการเจริญเติบโตของพืช (นุชนารถ, 2542) การวิเคราะหดินจึงเปนวิธีการตรวจสอบ
ปริมาณธาตุอาหารที่สะสมอยูในดิน กอนที่เกษตรกรจะเริ่มทาํการปลูกพืช จึงสามารถใชเปนขอมูลสําหรับ
กําหนดแนวทางการเลือกชนิดปุย อัตราการใสปุยที่ถูกตองและเหมาะสมสําหรับพืชกอนทําการปลูกพืช 
ในฤดูกาลนัน้ได และสามารถเปรียบเทียบความสัมพันธของธาตุอาหารในพืชและในดินได ตัวอยางผลการ
วิเคราะหดินและระดับความอุดมสมบูรณของดินปลูกพืชทั่วไปและดินปลูกยางพารา แสดงใน ตารางที่ 1 
และ 2 ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 1 แสดงระดับธาตุอาหารพืชในดินปลูกพชืทัว่ไป 
 

สมบัติทางเคม ี ระดับธาตุอาหารในดิน 
 ตํ่า ปานกลาง สูง 

อินทรยีคารบอน (กรัม กก.-1) <8 8 – 21 >21 
อินทรยีวัตถ ุ(กรัม กก.-1) <15 15 - 35 >35 
ไนโตรเจนทั้งหมด (กรัม กก.-1) <2 2 - 5 >5 
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) <10 10 - 25 >25 
โพแทสเซยีมที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) <60 60 - 90 >90 
โพแทสเซยีมที่แลกเปลีย่นได (cmolckg-1) <0.30 0.30 - 0.60 >0.60 
แคลเซียมที่แลกเปลีย่นได (cmolckg-1) <1000 1000 - 2000 >2000 
แคลเซียมที่แลกเปลีย่นได (cmolckg-1) <5 5 - 10 >10 
แมกนีเซียมที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) <120 120 - 360 >360 
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได (cmolckg-1) <1 1 - 3 >3 
โซเดียมทีแ่ลกเปลี่ยนได (cmolckg-1) <0.30 0.30 - 0.70 >0.70 
กํามะถันที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) <4 4 - 8 >8 
ความจุในการแลกเปลีย่นแคตไอออน  (cmolckg-1) <10 10 - 15 >15 
ความอิ่มตัวเบส (%) <35 35 - 75 >75 
โบรอนทีเ่ปนประโยชน (มก. กก.-1) <0.15 0.15 - 0.35 >0.35 
คลอรีนทีส่กดัได (มก. กก.-1) <18 18 - 806 >806 
เหลก็ทีส่กดัได (มก. กก.-1) <2.50 2.50 - 5.00 >5.00 
แมงกานีสที่สกัดได (มก. กก.-1) <1 1 - 2 >2 
ทองแดงที่สกัดได (มก. กก.-1) <0.12 0.12 - 2.50 >2.50 
สังกะสทีี่สกัดได (มก. กก.-1) <0.50 0.50 - 2.00 >2.00 
โมลิบดีนัม (มก. กก.-1) 
 

<0.07 0.07 - 5.00 >5.00 

ที่มา:  ดัดแปลงจาก  จิรพงศ (2542); นุชนารถ (2554; 2552; 2542); พจนยี (2544); พิชิต (2542); เอิบ (2542); Landon (1991) 
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ตารางที่ 2 แสดงระดับธาตุอาหารพืชในดินปลูกยางพารา 
 

สมบัติทางเคม ี ระดับธาตุอาหารในดิน 
 ตํ่า ปานกลาง สูง 

อินทรยีคารบอน (กรัม กก.-1) <0.50 0.50 - 1.50 1.50 
อินทรยีวัตถ ุ(กรัม กก.-1) <1.00 1.00 - 2.50 0 >2.50 
ไนโตรเจนทั้งหมด (กรัม กก.-1) <1.10 1.10 - 2.50 >2.50 
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) <11 11 - 30 >30 
โพแทสเซยีมที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) <40 40 - 60 >60 
โพแทสเซยีมที่แลกเปลีย่นได (cmolckg-1) <0.30 0.30 - 0.40 >0.40 
แคลเซียมที่แลกเปลีย่นได (cmolckg-1) <0.30 >0.30 - 
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได (cmolckg-1) <0.30 >0.30 - 
ความจุในการแลกเปลีย่นแคตไอออน  (cmolckg-1) <11 11 - 15 >15 
เหลก็ทีส่กดัได (มก. กก.-1) <0.30 30 - 35 >35 
แมงกานีสที่สกัดได (มก. กก.-1) <2 2 - 4 >4 
ทองแดงที่สกัดได (มก. กก.-1) <0.80 0.80 - 1.00 >1.00 
สังกะสทีี่สกัดได (มก. กก.-1) 
 

<0.40 0.40 - 0.60 >0.60 

ที่มา:  ดัดแปลงจาก  นุชนารถ (2554; 2552; 2542) 
 
 5.4 ปริมาณธาตอุาหารในพืช 
  ผลการวิเคราะหธาตุอาหารในพืชเปนสิง่บงบอกถึงสถานภาพทีเ่ปนจริงของปริมาณธาตุอาหารใน
พืชนัน้วามีอยูมากนอยเพียงใด สามารถนาํไปใชประเมนิปริมาณธาตอุาหารในพืชวามีอยูในระดับที่เพยีงพอ 
ขาดแคลน หรือมีมากเกินไปสําหรับการเจริญเติบโตจนอาจเปนพิษตอพืชได โดยเปรียบเทียบกบัคาวิเคราะห
ธาตุอาหารที่ไดมีการทดลองมาแลวกับพชืชนิดนัน้ๆ ตัวอยางใบพืชใชเปนตัวแทนของตนพืชทั้งหมดสําหรับ
การวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในพืช เนื่องจากปริมาณธาตุอาหารในใบจะสัมพันธกับระดับธาตุอาหารใน
ตนพืช (นนัทรตัน, 2544; ศรีสม, 2544) ดังนัน้ผลการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในใบยางพาราจึงสามารถ
ใชเปนขอมูลสําคัญสําหรับกาํหนดแนวทางการใหปุยหรือธาตุอาหาร ในปริมาณที่เพียงพอกับความตองการ
ของตนยางพาราได ทั้งนี้คามาตรฐานของระดับวิกฤติของธาตุอาหารสําหรับการเจริญเติบโตของยางพารา
และพืชยนืตนบางชนิดแสดงใน ตารางที ่3 
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ตารางที่ 3 แสดงระดับวิกฤติของธาตุอาหารสําหรับการเจริญเติบโตของพืช 
 

ธาตุอาหารพืช กลุมของ ระดับธาตุอาหารในใบยาง2/* ระดับธาตุอาหารในใบสม(2)** ระดับธาตุอาหารในใบทุเรียน(2)*** 
 พันธุยาง1/ ตํ่า ปานกลาง สูง ตํ่า ปานกลาง สูง ตํ่า ปานกลาง สูง 

ไนโตรเจนทั้งหมด (%)3/ B <3.20 3.21 - 3.50 3.51 - 3.70 <2.40 2.41 - 2.60 >3.00 <2.00 2.01 - 2.30 >2.31 
 C <3.30 3.31 - 3.70 3.71 - 3.90       
โพแทสเซยีม (%) D <1.25 1.26 - 1.50 1.51 - 1.65 <0.70 0.90 - 1.20 >1.70 <1.70 1.71 - 2.50 >2.51 
 E <1.35 1.36 - 1.65 1.66 - 1.85       
ฟอสฟอรัส (%) A <0.19 0.20 - 0.25 0.26 - 0.27 <0.10 0.14 - 0.16 >0.25 <0.15 0.16 - 0.25 >0.26 
แมกนีเซียม (%) A <0.20 0.21 - 0.25 0.26 - 0.29 <0.16 0.25 - 6.00 >1.20 <0.35 0.36 - 0.60 >0.61 
กํามะถัน (%) A - 0.20 - 0.25 - <0.14 0.20 - 0.40 >0.50 - - - 
แคลเซียม (%) A - 0.50 - 0.70 - <2.50 3.00 - 6.00 >7.00 <1.50 1.51 -2.50 >2.51 
คลอรีน (%) A - - - <3.00 3.00 - 7.00 >7.00 - - - 
แมงกานีส (มก. กก.-1) A <45 46 - 150 >151 <16 25 - 200 >300 <40 41 - 100 >101 
เหลก็ (มก. กก.-1) A - 60 - 80 - <36 60 - 120 >200 <50 51 - 120 >121 
สังกะสี (มก. กก.-1) A - 20 - <16 25 - 100 >300 <10 11 - 30 >31 
ทองแดง (มก. กก.-1) A - 10 - <3.60 5 - 10 >15 <10 11 - 25 >26 
โบรอน (มก. กก.-1) A - 15 - <15 30 - 100 >250 <35 36 - 60 >61 
โมลิบดีนัม (มก. กก.-1) 
 

A - 1.5 - - - - - - - 

หมายเหต:ุ 1/  กลุมของพันธุยาง  A  =  พันธุยางทุกพนัธุ 
      กลุมของพันธุยาง  B  =  พันธุยางทุกพนัธุยกเวนพันธุ  RRIM 600 และ GT1 
      กลุมของพันธุยาง  C  =  พันธุยาง RRIM 600 และ GT1 
      กลุมของพันธุยาง  D  =  พันธุยางทุกพนัธุยกเวนพันธุ RRIM 600, PB 5/51 และ GT1 
      กลุมของพันธุยาง  E  =  พันธุยาง RRIM 600, PB 5/51 และ GT1 
  2/  วิเคราะหความเขมขนของธาตุอาหารในใบที่พัฒนาเต็มที่แลว 
  3/  หนวย %  =  กรัม 100 กรัม-1 น้ําหนักแหง (ใบพืช) 
ที่มา:  ดัดแปลงมาจาก  *  นุชนารถ (2552; 2550; 2543; 2542) **  Baber และคณะ (1986) ***  สุมิตรา (2544) 
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บทที่  3 
 

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ 
 
 
1. ที่ต้ังและสภาพทั่วไปของพื้นที่แปลงทดลอง 
 
 1.1 ที่ต้ังและสภาพทั่วไป 
  1.1.1 สวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ทีด่อน 
    แปลงทดลองเปนพืน้ที่สวนยางพาราของเกษตรกร ต้ังอยูในพืน้ที่ หมูที่ 3 บานศาสาน้าํ  
ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พทัลุง (ภาพที ่2) กองสํารวจและจําแนกดิน, กรมพฒันาที่ดิน (2530) จําแนก
ใหดินบริเวณนี้เปนชุดดินสายบุรี (Sai Buri series (Bu), fine-silty, kaolinitic, isohyperthermic, Aquic 
Kandiudults) แปลงทดลองที่ 1 (สวนที่ 1) ต้ังอยูบริเวณเสนลองจิจดูที่ 99O55’2.0” ตะวนัออก และเสน
ละติจูดที่ 7O49’34.6” เหนือ แปลงทดลองที่ 2 (สวนที่ 2) ต้ังอยูบริเวณเสนลองจิจดูที่ 99O55’4.0” ตะวัน- 
ออก และเสนละติจูดที่ 7O49’34.3” เหนือ สภาพพืน้ทีท่ัว่ไปของแปลงทดลองทั้ง 2 แปลงและพืน้ที่ใกลเคียง
เปนพืน้ที่ดอนที่น้าํไมทวมตลอดป สภาพพื้นที่เปนพืน้ทีลู่กคลื่นลอนลาด (undulating) ถึงลูกคลืน่ลอนชนั 
(rolling) มีความลาดชนัประมาณ 2-5% ต้ังอยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง (mean sea level; MSL) 
ประมาณ 20 เมตร เปนพืน้ที่ดอนที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้าํในบริเวณที่ลุมริมน้าํถงึบริเวณสัน
ดินริมน้าํ (levee) เปนดนิทีม่ีการระบายน้าํคอนขางเลว การไหลบาของน้าํบนผวิดนิชา การซึมผานไดของ
น้ําปานกลาง ดินในบริเวณนี้จัดเปนดนิที่มีความอุดมสมบูรณสําหรบัการปลูกพืชในระดับตํ่า ดินมีความ
เหมาะสมสาํหรับการนํามาใชเปนพื้นที่ปลูกไมยืนตน ไมผล ยางพารา ปาลมน้าํมนั และพืชไร แตเกษตรกร
ตองแกปญหาเรื่องการระบายน้ําของดิน (วุฒิชาติ, 2550) สภาพการใชที่ดินโดยรอบเปนพืน้ทีส่วนผลไม 
ยางพารา นาขาว และแหลงชุมชนที่อยูอาศัย (ภาพที ่3) 
  1.1.2 สวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ทีลุ่ม 
    แปลงทดลองเปนพืน้ที่สวนยางพาราของเกษตรกร ต้ังอยูในพืน้ที ่หมูที ่7 บานไสกนุ  
ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พทัลุง (ภาพที่ 2) กองสํารวจและจําแนกดิน, กรมพฒันาที่ดิน (2530) จําแนก
ใหดินบริเวณนี้เปนชุดดินแกลง (Klaeng series (Kl), very-fine, kaolinitic, isohyperthermic, Typic 
Plinthaquults) แปลงทดลองที่ 3 (สวนที่ 3) ต้ังอยูบริเวณเสนลองจิจดูที่ 99O57’41.3” ตะวนัออก และเสน
ละติจูดที่ 7O51’44.8” เหนือ แปลงทดลองที่ 5 (สวนที ่5) ต้ังอยูบริเวณเสนลองจิจดูที่ 99O57’31.7” ตะวัน- 
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ที่ตั้งพื้นที่ศึกษา
ที่ตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สญัลักษณ
ที่ตั้งพื้นที่ศึกษา
ที่ตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สญัลักษณ
ที่ตั้งพื้นที่ศึกษา
ที่ตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สญัลักษณ
ที่ตั้งพื้นที่ศึกษา
ที่ตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สญัลักษณ
ที่ตั้งพื้นที่ศึกษา
ที่ตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สญัลักษณ
ที่ตั้งพื้นที่ศึกษา
ที่ตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สญัลักษณ
ที่ตั้งพื้นที่ศึกษา
ที่ตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สญัลักษณ
ที่ตั้งพื้นที่ศึกษา
ที่ตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สญัลักษณ
ที่ตั้งพื้นที่ศึกษา
ที่ตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สญัลักษณ

ออก และเสนละติจูดที่ 7O51’55.9” เหนือ สภาพพืน้ทีท่ัว่ไปของแปลงทดลองทั้ง 2 แปลงและพืน้ที่ใกลเคียง
เปนพืน้ที่ลุมตํ่ามีน้าํทวมขังในชวงเวลาใดเวลาหนึง่ในรอบป (alluvial plain) สภาพพื้นที่ทัว่ไปเปนพืน้ที่
ราบเรียบถึงเกอืบราบเรียบ มีความลาดชนัประมาณ 0-2% ต้ังอยูสูงจากระดับน้าํทะเลปานกลาง (MSL) 
ประมาณ 10 เมตร เปนพืน้ที่ลุมที่เกิดจากตะกอนลําน้ําพัดพามาทบัถมในบริเวณที่ลุมริมน้าํถงึบริเวณสัน
ดินริมน้าํ เปนดินที่มีการระบายน้ําเลว การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา การซึมผานไดของน้าํชา ดินใน
บริเวณนี้จัดเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณสําหรับการปลกูพืชในระดับตํ่า ดินมีความเหมาะสมสาํหรับการ
นํามาใชเปนพืน้ที่ปลูกขาว แตไมเหมาะสมสําหรับนํามาใชปลูกไมยืนตน ไมผล ยางพารา ปาลมน้าํมัน และ
พืชไร เนื่องจากดินมักประสบปญหามนี้าํแชขังอยูเสมอเกือบตลอดป (วุฒิชาต,ิ 2550) สภาพการใชที่ดิน
โดยรอบเปนพืน้ที่สวนยางพารา นาขาว และแหลงชมุชนที่อยูอาศัย (ภาพที ่3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กวี (2547) 
 
ภาพที ่2  แสดงที่ต้ังและเขตการปกครองของ จ.พทัลงุ ที่ใชเปนพืน้ที่แปลงทดลอง 
   [ (ก) ที่ต้ังและเขตการปกครองของ จ.พทัลงุ และ (ข) ที่ต้ังและเขตการปกครองของ  
     อ.ปาพะยอม จ.พัทลงุ ] 
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ก

ข

กกก

ขขข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3  สภาพสวนยางพาราที่ใชเปนพืน้ที่แปลงทดลอง ใน อ.ปาพะยอม จ.พทัลุง  
   [ (ก) สวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอน และ (ข) สวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ลุม ] 
 
 1.2 ประวัติการจดัการดินในแปลงทดลอง 
  1.2.1 สวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ทีด่อน 
    เกษตรกรเจาของสวนยางพาราจะปลอยใหตนยางพาราเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ตลอด
ชวงเวลา 3 ปที่ผานมามีการใสปุยวทิยาศาสตรและปุยอินทรียบางเปนครั้งคราว เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุ
อาหารในดินและทําใหดินรวนซุยเพื่อใหน้ําและอากาศถายเทภายในดนิ เกษตรกรจะทําการกาํจัดวัชพืชที่
ปกคลุมดินโดยเฉพาะบริเวณรอบโคนตนยางพาราอยางสม่ําเสมอ  
  1.2.2 สวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ทีลุ่ม 
    เกษตรกรเจาของสวนยางพาราจะปลอยใหตนยางพาราเจริญเติบโตตามธรรมชาติ ตลอด
ชวงเวลา 3 ปที่ผานมามีการใสปุยวิทยาศาสตรและปุยอินทรียบางเปนครั้งคราว เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุ
อาหารพืชในดินและทาํใหดินรวนซุยเพื่อใหน้าํและอากาศถายเทภายในดิน เกษตรกรจะทาํการกาํจัดวัชพืช
ที่ปกคลุมดินโดยเฉพาะบริเวณรอบโคนตนยางพาราบางเปนครั้งคราว เนื่องจากประสบปญหาน้ําทวมขงัใน
แปลงทดลอง (ตนยางพาราถูกน้ําทวมขงัเปนเวลานาน) ในชวงฤดูฝนหรือชวงที่มีฝนตกหนักนอกฤดูกาล 
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แมวาเกษตรกรเจาของสวนยางพาราจะไดทําการจัดเตรียมพืน้ที่ปลูกยางพารา โดยการยกรองแปลงปลูก
ยางพาราใหเปนเนนิดินสงูกวาระดับน้ําทีท่วมขงั ในชวงฤดูฝนกอนทาํการปลูกตนยางพาราแลวกต็าม 
 
  1.3 ขอมูลทัว่ไปของ อ.ปาพะยอม จ.พัทลงุ 
   1.3.1 ที่ต้ังและอาณาเขต  
     อ.ปาพะยอม ต้ังอยูทางทศิตะวันตกเฉยีงเหนือของ จ.พทัลุง มีอาณาเขตติดตอกบั
อําเภอขางเคียง ดังนี ้ทิศเหนอื ติดตอกับ อ.ชะอวด (จ.นครศรีธรรมราช) ทิศตะวนัออก ติดตอกับ อ.ชะอวด 
(จ.นครศรีธรรมราช) และ อ.ควนขนนุ ทิศใต ติดตอกับ อ.ควนขนุน และ อ.ศรีบรรพต ทิศตะวันตก ติดตอกับ 
อ.หวยยอด (จ.ตรัง) (ภาพที่ 2) 
   1.3.2 สภาพภูมิอากาศ  
     ผลการศึกษาสภาพภูมิอากาศในป พ.ศ. 2555 ของสถานีตรวจอากาศโครงการชล- 
ประทานพทัลงุ อ.เมืองฯ จ.พัทลงุ ในดานปริมาณน้าํฝน อุณหภูมิเฉลีย่สูงสุด-ตํ่าสุด และคาความชื้นสัมพัทธ
ของอากาศในรอบป พบวา ในป พ.ศ. 2555 มีปริมาณน้ําฝนตลอดปประมาณ 2,112 มม. เดือนธันวาคมมี
ปริมาณน้าํฝนมากที่สุดประมาณ 547 มม. และเดือนกรกฎาคมมีปริมาณน้ําฝนนอยที่สุดประมาณ 20 มม. 
มีคาอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปอยูในชวงประมาณ 23-35Oซ เดือนสงิหาคมเปนเดือนที่มคีาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 
(35Oซ) และเดือนตุลาคมเปนเดือนที่มีคาอุณหภูมิเฉลีย่ต่ําสุด (23Oซ) และมีคาความชืน้สัมพัทธของอากาศ
เฉลี่ยตลอดปอยูในชวงประมาณ 72-86%  
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2. การศึกษาความสัมพันธของธาตุอาหารพืชในดินปลูกยางพาราในพื้นที่ดอนและที่ลุม 
 ในชวงพัฒนาการในรอบป 
 
 2.1 ภาพรวมของงานวจิัย 
  รายละเอียดภาพรวมของงานวิจยัแสดงในภาพที ่4 
 
 2,2 การคัดเลือกพื้นที่แปลงทดลอง 
  ทําการทดลองในสวนยางพารากอนเปดกรีด (อายุนอยกวา 6 ป) และเปดกรีดแลว (อายุมากกวา 7 
ป) ของเกษตรกรที่ปลูกในพืน้ที่ดอนและทีลุ่ม ใน จ.พัทลงุ (รวม 4 แปลงทดลอง) โดยใชตนยางพาราที่เจริญ 
เติบโตดี มีความสม่ําเสมอ จํานวน 10 ตน(ซ้ํา)/พื้นที่แปลงทดลอง (รวม 60 ตน) (ภาพที่ 3, 5, 6, 7 และ 8) 
 2.3 การจัดการตัวอยางดินในสนาม 
 (1) สุมเก็บตัวอยางดินใตรมเงาตนยางพาราทกุ 2 เดือนจนกระทัง่ครบรอบชวงการเจรญิเติบโตของตน
ยางพาราในรอบปหรือชวงพัฒนาการในรอบป โดยเริ่มต้ังแตตนยางพาราเริ่มผลิใบใหมหลงัจากผานชวงตน
ยางพาราผลัดใบไปแลว 2 เดือน เลือกตําแหนงเก็บตัวอยางดินในบริเวณรอบทรงพุมตนยางพารา ใน
บริเวณที่เกษตรกรใสปุยใหตนยางพารา (หางจากลําตนยางพาราประมาณ 1.00-1.25 เมตร) เจาะดินลกึ
ประมาณ 30 ซม. จากผวิหนาดนิดวยสวานเจาะดนิ เกบ็ตัวอยางดินใน 2 ระดับความลึก ไดแก 0-15 และ 
15-30 ซม. จากผิวดนิตามลําดับ และทําการสุมเก็บตัวอยางดินในลกัษณะเดียวกนันีทุ้กๆ 2 เดือน จนถึง
ชวงใบยางพาราอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม (รวม 5 คร้ัง) เวนชวงตนยางพาราผลัดใบในชวง 2 เดือน
สุดทายในชวงพัฒนาการในรอบปที่ไมสุมเก็บตัวอยางดนิ (ภาพที ่5, 6, 7, 8 และ 9) 
 (2) การศึกษาความชื้นในดนิ เกบ็ตัวอยางดินที่ระดับผิวดิน (0 ซม.) และความลึก 30 ซม. จากผิวดนิ 
ตามลําดับ โดยใชสวานเจาะดิน แลวนาํไปวิเคราะหหาปริมาณความชื้นในดนิในหองปฏิบัติการทุก 2 เดือน 
ตลอดชวงพฒันาการของตนยางพาราในรอบป (รวม 6 คร้ัง) เชนเดยีวกับการสุมเก็บตัวอยางดนิดังกลาว
ขางตน (ภาพที่ 9) 
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การคัดเลือกพื้นท่ี

เก็บตัวอยาง
ดินปลูกยางพารา

เก็บตัวอยาง
ใบยางพารา

การศึกษาความสัมพันธของธาตุอาหารพืชในดินและตนยางพารา
กอนเปดกรีดและเปดกรีดแลวที่ปลูกในที่ดอนและที่ลุม

ในชวงการพัฒนาในรอบป 

ตนยางพาราเปดกรีดแลว
(พื้นท่ีลุม)

ตนยางพารากอนเปดกรีด
(พื้นที่ลุม)

ตนยางพาราเปดกรีดแลว
(พื้นที่ดอน)

ตนยางพารากอนเปดกรีด
(พื้นท่ีดอน)

ผลการวิเคราะหปริมาณ
ธาตุอาหารที่สะสมใน

ใบยางพารา

ผลการวิเคราะหสมบตัิ
ทางกายภาพ-เคมีของดิน

ปลูกยางพารา

ศึกษาปริมาณธาตุอาหาร
ที่สะสมในใบยางพารา

ศึกษาสมบตัิทางกายภาพ-เคมี
ของดินปลูกยางพารา

ความสัมพันธของธาตุอาหารพืช
ที่สะสมในดินและในตนยางพารา

ในชวงการพัฒนาในรอบป

สรปุ
แนวทางการจัดการธาตุอาหารพืช
ที่สําคัญในดินและตนยางพารา

ที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต
และใหผลผลิตสูงของตนยางพารา

การศึกษาขอมูล
สภาพแวดลอม

การคัดเลือกพื้นท่ีการคัดเลือกพื้นท่ี

เก็บตัวอยาง
ดินปลูกยางพารา
เก็บตัวอยาง

ดินปลูกยางพารา
เก็บตัวอยาง
ใบยางพารา
เก็บตัวอยาง
ใบยางพารา

การศึกษาความสัมพันธของธาตุอาหารพืชในดินและตนยางพารา
กอนเปดกรีดและเปดกรีดแลวที่ปลูกในที่ดอนและที่ลุม

ในชวงการพัฒนาในรอบป 

การศึกษาความสัมพันธของธาตุอาหารพืชในดินและตนยางพารา
กอนเปดกรีดและเปดกรีดแลวที่ปลูกในที่ดอนและที่ลุม

ในชวงการพัฒนาในรอบป 

ตนยางพาราเปดกรีดแลว
(พื้นท่ีลุม)

ตนยางพาราเปดกรีดแลว
(พื้นท่ีลุม)

ตนยางพารากอนเปดกรีด
(พื้นที่ลุม)

ตนยางพารากอนเปดกรีด
(พื้นที่ลุม)

ตนยางพาราเปดกรีดแลว
(พื้นที่ดอน)

ตนยางพาราเปดกรีดแลว
(พื้นที่ดอน)

ตนยางพารากอนเปดกรีด
(พื้นท่ีดอน)

ตนยางพารากอนเปดกรีด
(พื้นท่ีดอน)

ผลการวิเคราะหปริมาณ
ธาตุอาหารที่สะสมใน

ใบยางพารา

ผลการวิเคราะหปริมาณ
ธาตุอาหารที่สะสมใน

ใบยางพารา

ผลการวิเคราะหสมบตัิ
ทางกายภาพ-เคมีของดิน

ปลูกยางพารา

ผลการวิเคราะหสมบตัิ
ทางกายภาพ-เคมีของดิน

ปลูกยางพารา

ศึกษาปริมาณธาตุอาหาร
ที่สะสมในใบยางพารา
ศึกษาปริมาณธาตุอาหาร
ที่สะสมในใบยางพารา

ศึกษาสมบตัิทางกายภาพ-เคมี
ของดินปลูกยางพารา

ศึกษาสมบตัิทางกายภาพ-เคมี
ของดินปลูกยางพารา

ความสัมพันธของธาตุอาหารพืช
ที่สะสมในดินและในตนยางพารา

ในชวงการพัฒนาในรอบป

ความสัมพันธของธาตุอาหารพืช
ที่สะสมในดินและในตนยางพารา

ในชวงการพัฒนาในรอบป

สรปุ
แนวทางการจัดการธาตุอาหารพืช
ที่สําคัญในดินและตนยางพารา

ที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต
และใหผลผลิตสูงของตนยางพารา

สรปุ
แนวทางการจัดการธาตุอาหารพืช
ที่สําคัญในดินและตนยางพารา

ที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต
และใหผลผลิตสูงของตนยางพารา

การศึกษาขอมูล
สภาพแวดลอม
การศึกษาขอมูล
สภาพแวดลอม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4  แสดงภาพรวมของขั้นตอนการวิจยัทัง้หมด 
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ท่ีตั้งพ้ืนท่ีศึกษา
ท่ีตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สัญลกัษณ
ท่ีตั้งพ้ืนท่ีศึกษา
ท่ีตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สัญลกัษณ
ท่ีตั้งพ้ืนท่ีศึกษา
ท่ีตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สัญลกัษณ

สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราทีใ่ชเก็บขอมูล

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นที่ดอน (ยังไมเปดกรดี)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น

8
7

1

4

10
6

3

2

9
5

สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราทีใ่ชเก็บขอมูล

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นที่ดอน (ยังไมเปดกรดี)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น
คลอ

งชล
ประ
ทาน

คลองชลประทาน

ถนนเลียบคลองชลประทาน

ถนน
เลีย
บคล

องช
ลปร
ะทา
น

สวนยางพารา

สวน
ยาง
พาร
า

สวนยางพารา

น แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอน (ยังไมเปดกรดี)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ท่ีต้ังแปลงทดลอง

คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน

4000 เมตร200 300 500100นน แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอน (ยังไมเปดกรดี)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอน (ยังไมเปดกรดี)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ท่ีต้ังแปลงทดลอง

คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน

ท่ีต้ังแปลงทดลอง

คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน

4000 เมตร200 300 500100 4000 เมตร200 300 500100
ท่ีตั้งพ้ืนท่ีศึกษา
ท่ีตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สัญลกัษณ
ท่ีตั้งพ้ืนท่ีศึกษา
ท่ีตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สัญลกัษณ
ท่ีตั้งพ้ืนท่ีศึกษา
ท่ีตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สัญลกัษณ

สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราทีใ่ชเก็บขอมูล

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นที่ดอน (ยังไมเปดกรดี)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น

8
7

1

4

10
6

3

2

9
5

สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราทีใ่ชเก็บขอมูล

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นที่ดอน (ยังไมเปดกรดี)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น
คลอ

งชล
ประ
ทาน

คลองชลประทาน

ถนนเลียบคลองชลประทาน

ถนน
เลีย
บคล

องช
ลปร
ะทา
น

สวนยางพารา

สวน
ยาง
พาร
า

สวนยางพารา

สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราทีใ่ชเก็บขอมูล
สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราทีใ่ชเก็บขอมูล

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นที่ดอน (ยังไมเปดกรดี)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นที่ดอน (ยังไมเปดกรดี)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

นน

8
7

1

4

10
6

3

2

9
5

สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราทีใ่ชเก็บขอมูล

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นที่ดอน (ยังไมเปดกรดี)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น
คลอ

งชล
ประ
ทาน

คลองชลประทาน

ถนนเลียบคลองชลประทาน

ถนน
เลีย
บคล

องช
ลปร
ะทา
น

สวนยางพารา

สวน
ยาง
พาร
า

สวนยางพารา

8
7

1

4

10
6

3

2

9
5

8
7

1

4

10
6

3

2

9
5

8
7

1

4

10
6

3

2

9
5

สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราทีใ่ชเก็บขอมูล

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นที่ดอน (ยังไมเปดกรดี)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น
คลอ

งชล
ประ
ทาน

คลองชลประทาน

ถนนเลียบคลองชลประทาน

ถนน
เลีย
บคล

องช
ลปร
ะทา
น

สวนยางพารา

สวน
ยาง
พาร
า

สวนยางพารา

สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราทีใ่ชเก็บขอมูล
สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราทีใ่ชเก็บขอมูล

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นที่ดอน (ยังไมเปดกรดี)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นที่ดอน (ยังไมเปดกรดี)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

นน
คลอ

งชล
ประ
ทาน

คลองชลประทาน

ถนนเลียบคลองชลประทาน

ถนน
เลีย
บคล

องช
ลปร
ะทา
น

คลอ
งชล
ประ
ทาน

คลองชลประทาน

ถนนเลียบคลองชลประทาน

ถนน
เลีย
บคล

องช
ลปร
ะทา
น

สวนยางพารา

สวน
ยาง
พาร
า

สวนยางพารา

น แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอน (ยังไมเปดกรดี)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ท่ีต้ังแปลงทดลอง

คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน

4000 เมตร200 300 500100นน แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอน (ยังไมเปดกรดี)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอน (ยังไมเปดกรดี)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ท่ีต้ังแปลงทดลอง

คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน

ท่ีต้ังแปลงทดลอง

คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน

4000 เมตร200 300 500100 4000 เมตร200 300 500100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5  แผนผังแสดงที่ต้ังและระบบการปลูกพืชในแปลงทดลองของสวนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกใน 
   พื้นที่ดอน สวนที ่1 (NTU-1) 
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ท่ีตั้งพื้นท่ีศึกษา
ท่ีตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สัญลักษณ
ท่ีตั้งพื้นท่ีศึกษา
ท่ีตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สัญลักษณ
ท่ีตั้งพื้นท่ีศึกษา
ท่ีตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สัญลักษณ

สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราที่ใชเก็บขอมูล

2

10

4

9

6
3

7

8

1

5

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นที่ดอน (เปดกรดีแลว)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น

สวนยางพารา

สวนยางพารา
สว
นย
างพ

ารา

สว
นย
างพ

ารา

น แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นท่ีดอน (เปกกรดีแลว)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ท่ีตั้งแปลงทดลอง

คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน

4000 เมตร200 300 500100น แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นท่ีดอน (เปกกรดีแลว)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ท่ีตั้งแปลงทดลอง

คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน

4000 เมตร200 300 500100นน แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นท่ีดอน (เปกกรดีแลว)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นท่ีดอน (เปกกรดีแลว)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ท่ีตั้งแปลงทดลอง

คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน

ท่ีตั้งแปลงทดลอง

คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน

4000 เมตร200 300 500100 4000 เมตร200 300 500100

ท่ีตั้งพื้นท่ีศึกษา
ท่ีตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สัญลักษณ
ท่ีตั้งพื้นท่ีศึกษา
ท่ีตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สัญลักษณ
ท่ีตั้งพื้นท่ีศึกษา
ท่ีตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สัญลักษณ

สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราที่ใชเก็บขอมูล

2

10

4

9

6
3

7

8

1

5

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นที่ดอน (เปดกรดีแลว)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น

สวนยางพารา

สวนยางพารา
สว
นย
างพ

ารา

สว
นย
างพ

ารา

สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราที่ใชเก็บขอมูล
สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราที่ใชเก็บขอมูล

2

10

4

9

6
3

7

8

1

5

2

10

4

9

6
3

7

8

1

5

2

10

4

9

6
3

7

8

1

5

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นที่ดอน (เปดกรดีแลว)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นที่ดอน (เปดกรดีแลว)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

นน

สวนยางพารา

สวนยางพารา
สว
นย
างพ

ารา

สว
นย
างพ

ารา

น แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นท่ีดอน (เปกกรดีแลว)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ท่ีตั้งแปลงทดลอง

คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน

4000 เมตร200 300 500100น แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นท่ีดอน (เปกกรดีแลว)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ท่ีตั้งแปลงทดลอง

คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน

4000 เมตร200 300 500100นน แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นท่ีดอน (เปกกรดีแลว)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นท่ีดอน (เปกกรดีแลว)
บานศาลานํ้า ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ท่ีตั้งแปลงทดลอง

คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน

ท่ีตั้งแปลงทดลอง

คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน คลองชลประทาน

คลองชลประทาน

ถนนเ
ลียบค

ลองช
ลประ

ทาน

4000 เมตร200 300 500100 4000 เมตร200 300 500100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่6  แผนผังแสดงที่ต้ังและระบบการปลูกพืชในแปลงทดลองของสวนยางพาราเปดกรดีแลวที่ปลูกใน 
   พื้นที่ดอน สวนที ่2 (TU-1) 
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สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราทีใ่ชเก็บขอมูล

บาน

ถน
น

ถนนบานปาพะยอม - บานไสกุน

สวนยางพารา

สว
นย
างพ

ารา

สวนยางพารา

สว
นย
างพ

ารา

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีลุม (เปดกรดีแลว)
บานไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น

3

9

8

1

6
2

7

4

10

5

ท่ีต้ังพ้ืนท่ีศึกษา
ท่ีต้ังจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สญัลกัษณ
ท่ีต้ังพ้ืนท่ีศึกษา
ท่ีต้ังจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สญัลกัษณ
ท่ีต้ังพ้ืนท่ีศึกษา
ท่ีต้ังจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สญัลกัษณ
น แปลงทดลอง

สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีลุม (ยังไมเปดกรีด)
บานไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ที่ตั้งแปลงทดลองคลอ
งแกร

ถนน
 บาน

ปาพ
ะยอม

 - บา
นไสก

ุน

4000 เมตร200 300 500100นน แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีลุม (ยังไมเปดกรีด)
บานไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีลุม (ยังไมเปดกรีด)
บานไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ที่ตั้งแปลงทดลองคลอ
งแกร

ถนน
 บาน

ปาพ
ะยอม

 - บา
นไสก

ุน

ที่ตั้งแปลงทดลองคลอ
งแกร

ถนน
 บาน

ปาพ
ะยอม

 - บา
นไสก

ุน

4000 เมตร200 300 500100 4000 เมตร200 300 500100

สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราทีใ่ชเก็บขอมูล

บาน

ถน
น

ถนนบานปาพะยอม - บานไสกุน

สวนยางพารา

สว
นย
างพ

ารา

สวนยางพารา

สว
นย
างพ

ารา

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีลุม (เปดกรดีแลว)
บานไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น

3

9

8

1

6
2

7

4

10

5

สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราทีใ่ชเก็บขอมูล

บาน

ถน
น

ถนนบานปาพะยอม - บานไสกุน

สวนยางพารา

สว
นย
างพ

ารา

สวนยางพารา

สว
นย
างพ

ารา

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีลุม (เปดกรดีแลว)
บานไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น

สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราทีใ่ชเก็บขอมูล
สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราทีใ่ชเก็บขอมูล

บาน

ถน
น

ถนนบานปาพะยอม - บานไสกุน

สวนยางพารา

สว
นย
างพ

ารา

สวนยางพารา

สว
นย
างพ

ารา

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีลุม (เปดกรดีแลว)
บานไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีลุม (เปดกรดีแลว)
บานไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

นน

3

9

8

1

6
2

7

4

10

5

3

9

8

1

6
2

7

4

10

5

3

9

8

1

6
2

7

4

10

5

ท่ีต้ังพ้ืนท่ีศึกษา
ท่ีต้ังจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สญัลกัษณ
ท่ีต้ังพ้ืนท่ีศึกษา
ท่ีต้ังจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สญัลกัษณ
ท่ีต้ังพ้ืนท่ีศึกษา
ท่ีต้ังจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สญัลกัษณ
น แปลงทดลอง

สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีลุม (ยังไมเปดกรีด)
บานไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ที่ตั้งแปลงทดลองคลอ
งแกร

ถนน
 บาน

ปาพ
ะยอม

 - บา
นไสก

ุน

4000 เมตร200 300 500100นน แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีลุม (ยังไมเปดกรีด)
บานไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

แปลงทดลอง
สวนยางพาราท่ีปลูกในพื้นท่ีลุม (ยังไมเปดกรีด)
บานไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ที่ตั้งแปลงทดลองคลอ
งแกร

ถนน
 บาน

ปาพ
ะยอม

 - บา
นไสก

ุน

ที่ตั้งแปลงทดลองคลอ
งแกร

ถนน
 บาน

ปาพ
ะยอม

 - บา
นไสก

ุน

4000 เมตร200 300 500100 4000 เมตร200 300 500100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่7  แผนผังแสดงที่ต้ังและระบบการปลูกพืชในแปลงทดลองของสวนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกใน 
   พื้นที่ลุม สวนที่ 3 (NTL-1) 
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4
2

8

6
7

1

9

10

5

3ถน
น

ถนนบานปาพะยอม - บานไสกุน

โรง
เรีย

นบ
าน
ไสกุ

น

สวนยางพารา

สวนยางพารา

สว
นย
างพ

ารา

สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราที่ใชเก็บขอมูล

แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นท่ีลุม (เปดกรดีแลว)
บานไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น

ท่ีตั้งพื้นท่ีศึกษา
ที่ตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สัญลักษณ
ท่ีตั้งพื้นท่ีศึกษา
ที่ตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สัญลักษณ
ท่ีตั้งพื้นท่ีศึกษา
ที่ตั้งจังหวัด
เสนขอบเขตจังหวัด

สัญลักษณน แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ลุม (เปดกรดีแลว)
บานไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ที่ต้ังแปลงทดลอง

คลอ
งแกร

ถนน
 บาน

ปาพ
ะยอม

 - บา
นไสกุ

น

4000 เมตร200 300 500100นน แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ลุม (เปดกรดีแลว)
บานไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ลุม (เปดกรดีแลว)
บานไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

ที่ต้ังแปลงทดลอง

คลอ
งแกร

ถนน
 บาน

ปาพ
ะยอม

 - บา
นไสกุ

น

ที่ต้ังแปลงทดลอง

คลอ
งแกร

ถนน
 บาน

ปาพ
ะยอม

 - บา
นไสกุ

น

4000 เมตร200 300 500100 4000 เมตร200 300 500100
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3ถน
น

ถนนบานปาพะยอม - บานไสกุน

โรง
เรีย

นบ
าน
ไสกุ

น

สวนยางพารา

สวนยางพารา

สว
นย
างพ

ารา

สัญลักษณ

ตนยางพารา
ตนยางพาราที่ใชเก็บขอมูล

แปลงทดลอง
สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นท่ีลุม (เปดกรดีแลว)
บานไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง

น

4
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6
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ภาพที ่8  แผนผังแสดงที่ต้ังและระบบการปลูกพืชในแปลงทดลองของสวนยางพาราเปดกรดีแลวที่ปลูกใน 
   พื้นที่ลุม สวนที่ 4 (TL-1) 
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ภาพดานบน

ทิศเหนือ

ทิศใต

ทิศตะวันออกทิศตะวันตก

พ้ืนที่เก็บตัวอยางดิน-พืช (ใบยางพารา)
ในแตละดานท่ีรับแสง

ลําตน

แนวเขตรมเงาตนยางพารา

ภาพดานบนภาพดานบน

ทิศเหนือ

ทิศใต

ทิศตะวันออกทิศตะวันตก

พ้ืนที่เก็บตัวอยางดิน-พืช (ใบยางพารา)
ในแตละดานท่ีรับแสง

ลําตน

แนวเขตรมเงาตนยางพารา
ทิศเหนือ

ทิศใต

ทิศตะวันออกทิศตะวันตก

พ้ืนที่เก็บตัวอยางดิน-พืช (ใบยางพารา)
ในแตละดานท่ีรับแสง

ลําตน

แนวเขตรมเงาตนยางพารา

ภาพดานหนา

ระดับพืน้ผิวดิน

จุดเก็บตัวอยางดิน
ตนยางพารา

แนวเขตรมเงา
ของตนยางพารา

1.00-1.25 เมตร

ช้ันดินที ่1 (0-15 ซม.)

ช้ันดินที ่2 (15-30 ซม.)
ระดับความลึก 30 ซม.

ภาพดานหนาภาพดานหนา

ระดับพืน้ผิวดิน

จุดเก็บตัวอยางดิน
ตนยางพารา

แนวเขตรมเงา
ของตนยางพารา

1.00-1.25 เมตร

ช้ันดินที ่1 (0-15 ซม.)

ช้ันดินที ่2 (15-30 ซม.)
ระดับความลึก 30 ซม.

ระดับพืน้ผิวดิน

จุดเก็บตัวอยางดิน
ตนยางพารา

แนวเขตรมเงา
ของตนยางพารา

1.00-1.25 เมตร

ช้ันดินที ่1 (0-15 ซม.)

ช้ันดินที ่2 (15-30 ซม.)
ระดับความลึก 30 ซม.

ช้ันดินที ่1 (0-15 ซม.)

ช้ันดินที ่2 (15-30 ซม.)
ระดับความลึก 30 ซม.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่9  แสดงตําแหนงเก็บตัวอยางดนิและพืช (ใบยางพารา) ในบริเวณใตทรงพุมตนยางพารา 
 
 2.4 การศึกษาสมบัติดินในหองปฏิบัติการ 
  นําตัวอยางดนิที่เก็บมาขางตนมาผึง่ลมใหแหงในที่รม บดตัวอยางดิน และรอนดินที่บดแลวผาน
ตะแกรงรอนดนิขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 มม. เพื่อนาํไปใชในการวเิคราะหสมบัติบางประการของดินใน
หองปฏิบัติการเคมี ไดแก 
 (1) เนื้อดิน (Hydrometer) (Gee and Bauder, 1986) 
 (2) ปฏิกิริยาดิน (ดิน:น้าํ, 1:1) (Mclean, 1982) 
 (3) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟา (ดิน:น้ํา, 1:1) (Rhoades, 1982) 
 (4) อินทรียวัตถุในดิน (Soil organic matter) (Rapid wet oxidation ของ Walkley and Black)  
(Nelson and Sommers, 1982) 
 (5) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) (Kjaldahl) (Dennis, 1982; สมศักดิ์, 2537) 
 (6) ปริมาณธาตุอาหารที่เปนประจุบวกที่แลกเปลี่ยนได (Exchangeable cations; Ca, Mg และ K)  
(1M Ammonium acetate pH 7.0) (Thomas, 1982) 
 (7) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available P) (Bray 2) (Olsen and Sommers, 1982) 
 (8) ปริมาณกํามะถันที่เปนประโยชน (Available S) [0.01 M Ca(H2PO2) 2] (Tabatabai, 1982) 
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3. การศึกษาความสัมพันธของธาตุอาหารพืชในใบยางพาราที่ปลูกในพ้ืนที่ดอน 
 และที่ลุมในชวงพัฒนาการในรอบป 
 
 3.1 การจัดการตนยางพาราในสนาม 
  ใสปุยตามรูปแบบเดิมของเกษตรกรเจาของสวนยางพารา 
 
 3.2 การจัดการตัวอยางพืชในสนาม 
  สุมเก็บตัวอยางใบยางพาราที่มีสภาพสมบรูณและทราบอายุใบที่แนนอน โดยเริ่มต้ังแตตนยางเริม่
ผลิใบใหมหลงัผานชวงตนยางพาราผลัดใบไปแลว 2 เดือน สุมแยกเกบ็ใบยางพาราของกิ่งในรมทีร่ะดับตํ่า 
2 ขางทรงพุมใบของตนยางพารา โดยเกบ็ใบคูลางใบที ่ 1 และ 2 (นชุนารถ, 2542) สุมแยกเก็บในบริเวณ
ดานทิศเหนือ ใต ตะวันออก และตะวนัตกของทรงพุมตนยางพารา (4 ใบ/ดาน) แลวรวมเปนตัวอยางเดียว 
(รวม 16 ใบ/ตน) เพื่อใชเปนตัวแทนของใบจากตนยางพาราแตละตน (ซ้ํา) ในพืน้ที่แปลงทดลอง (รวม
ทั้งหมด 4 แปลงทดลอง) และทําการสุมเก็บตัวอยางใบยางพาราในลกัษณะเดียวกนันีทุ้กๆ 2 เดือน จนถึง
ชวงใบยางพาราอาย ุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม (รวม 5 คร้ัง) เวนชวงตนยางพาราผลัดใบในชวง 2 เดือน
สุดทายในชวงพัฒนาการในรอบปที่ไมสุมเก็บตัวอยางใบยางพารา (ภาพที ่5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11) 
 
 3.3 การศึกษาปรมิาณธาตุอาหารพืชในตัวอยางใบยางพาราในหองปฏิบัติการ 
  นําตัวอยางใบยางพารามาทาํความสะอาด แลวนาํไปอบแหงที่อุณหภูมิ 68-80Oซ นาน 48-72 
ชั่วโมง (สมศักดิ์, 2537) แลวบดตัวอยางใบใหละเอยีดดวยเครื่องบดตัวอยางพชื รอนผานตะแกรงรอน
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 มม. เพื่อนําไปวิเคราะหหาระดับความเขมขนของธาตุอาหารพืชที่สําคัญ ดังนี ้
 (1) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในพืช (Total N) (Kjaldahl) 
 (2) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในพืช (Total P) (HNO3/HClO4) 
 (3) ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในพืช (Total K) (Wet digestion) 
 (4) ปริมาณแคลเซียมทัง้หมดในพืช (Total Ca) (Wet digestion) 
 (5) ปริมาณแมกนเีซียมทั้งหมดในพืช (Total Mg) (Wet digestion) และ 
 (6) ปริมาณกํามะถันทั้งหมดในพืช (Total S) (HNO3/HClO4) 
(จําเปน, 2545; สมศักดิ์, 2537; Kerven, 1980; Oweczkin and Kerven, 1980) 
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4. การจัดการตนยางพาราในพื้นที่แปลงทดลอง 
 
 4.1 การจัดการทรงพุมตนยางพารา 
  เกษตรกรเจาของสวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ลุมซึ่งเคยเปนพืน้ทีท่าํนาขาวมากอนในอดีต ไดดําเนนิ- 
การจัดการดนิในบริเวณรอบโคนตนยางพารา โดยการยกรองปลูกตนยางพาราใหเปนเนินสงูจนพนระดับ
ความสงูของน้าํทีท่วมขงัพืน้ที่บริเวณนั้นในชวงฤดูฝนตามฤดูกาลปกติ เพือ่ใหดินในบริเวณที่รากตน
ยางพาราเจรญิเติบโตและกระจายไปถงึไมอยูในสภาพน้าํทวมขังในชวงฤดูฝนหรือชวงที่ฝนตกหนกั (ซึ่งเปน
สาเหตทุําใหตนยางพาราใบรวง ชะงกัการเจริญเติบโต และตายในที่สุด) ซึ่งเปนแนวทางในการควบคุม
ปริมาณความชื้นภายในดินบริเวณรอบโคนตนยางพารา ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโต
ของตนยางพารา 
 
 4.2 การใหน้ํา 
  รูปแบบการใหน้ําแกตนยางพาราเปนลักษณะอาศัยน้าํฝนตามธรรมชาติตลอดป (ฝนตกตามฤดูกาล)  
ซึ่งเปนรูปแบบการใหน้ําที่เกษตรกรผูปลูกยางพาราในพืน้ที่แปลงทดลองและพืน้ที่ใกลเคียงปฏิบัติโดยทั่วไป
อยูแลว ตลองชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา 
 
 4.3 การกาํจัดวชัพืช  
  จัดการตามรูปแบบเดิมของเกษตรกรเจาของสวนยางพารา โดยทําการกําจัดวัชพืชคลุมดินบริเวณ
โคนตนและใตทรงพุมตนยางพารา รวมทั้งบริเวณโดยรอบภายในสวนยางพารา ใชวิธีการตัดฟน และใช
สารเคมีกําจัดวัชพืชเปนระยะๆตามความพอเหมาะสม 
 
 4.4 การปองกันศตัรูพืช 
  เกษตรกรเจาของสวนยางพาราในพืน้ที่แปลงทดลองมักประสบปญหาตนยางพาราสวนใหญเปน
โรคใบรวงและฝกเนาที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา และโรคราสีชมพ ูเกษตรกรแกปญหาโดยวธิีการดังนี ้
 (1) โรคใบรวงและฝกเนาที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา (Phytophthora leaf fall and pod rot) สําหรับตน
ยางพาราทีม่ีอายุนอยกวา 2 ป ใชเมตาแลกซิล (metalaxyl) 35% SD อัตรา 20 กรัม/น้าํ 20 ลิตร หรืออัตรา 
12 กรัม/น้าํมนัดีเซล 20 ลิตร หรือใชฟอสเอททิล อลูมเินียม (fosetyl-Al) 80% WP อัตรา 20 กรัม/น้าํ 20 
ลิตร ฉีดพนใหทัว่ทรงพุมตนยางพาราทกุ 7 วนั ในชวงกอนฤดูกาลที่โรคระบาดหรือเมื่อเร่ิมระบาด เพื่อ
ปองกนัการระบาดของโรค สําหรับตนยางพาราที่มีอายมุากกวา 2 ปข้ึนไป ใชปุยยเูรีย (urea, 46-0-0) อัตรา 
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0.5% ผสมสารจับใบ ฉีดพนฉีดพนใหทัว่ทรงพุมตนยางพาราทุก 3 วนั ในชวงกอนฤดูกาลที่โรคระบาดหรือ
เมื่อเร่ิมระบาด (กลุมวิจยัและพัฒนาการอนุรักษดินและน้ําพื้นที่พชืไร, 2548; สถาบันวิจยัยาง, 2547) 
 (2) โรคราสีชมพู (Pink disease) สําหรับตนยางพาราที่ยงัไมเปดกรีด ใชสารบอรโดมิกเจอร (bordeaux  
mixture) ทาบริเวณที่เปนโรค หากบริเวณที่เปนโรคแสดงอาการรุนแรงใหตัดกิ่งตนยางพาราสวนที่เปนโรค
ออก สําหรับตนยางพาราที่เปดกรีดแลวใหขูดเปลือกรอบบริเวณที่เปนแผลออก แลวใชสารเบนโนมลิ (beno- 
myl) 50% WP อัตรา 100-200 กรัม/น้าํ 1 ลิตร และไตรดีมอรฟ (tridemorph) 75% EC อัตรา 60-120 กรัม/
น้ํา 1 ลิตร ฉีดพนหรือทาบริเวณที่เปนโรค หากบริเวณทีเ่ปนโรคแสดงอาการรุนแรงใหตัดกิ่งตนยางพาราสวน
ที่เปนโรคออก ขณะเดียวกนัเกษตรกรควรตัดแตงทรงพุมของตนยางพาราใหมีลักษณะโปรง เพื่อใหอากาศ
ในสวนยางพาราสามารถถายเทไดสะดวกและลดความชื้นในทรงพุมตนยางพารา (กลุมวจิัยและพัฒนาการ
อนุรักษดินและน้ําพืน้ทีพ่ืชไร, 2548; สถาบันวิจยัยาง, 2547) 
 
5. การศึกษาลักษณะทางกายภาพของตนยางพารา 
 
 ทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพของตนยางพาราที่ใชเปนตัวแทนของตนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่
แปลงทดลอง โดยสุมจากตนยางพาราทีท่ําการศกึษาความสัมพันธของธาตอุาหารพืชในดินและในใบ
ยางพาราทีก่ลาวไวขางตน ทําการศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาของตนยางพารา ไดแก ขนาดเสนรอบวง 
ลําตน ขนาดเสนผานศูนยกลางลาํตน (โดยวัดที่ระดับความสงู 1.50 เมตร จากผิวดิน) รัศมีลําตน ขนาด
ความกวางของทรงพุมตนยางพาราจากดานหนึง่ไปอีกดานหนึง่ (ดานตรงขาม) รูปแบบการกรดียาง ความ
ส้ินเปลืองเปลอืกตนยางพาราในแปลงทดลองที่เปดกรีดแลว ระยะปลูกตนยางพารา ชนิดพืชที่ปลูกรวมใน
แปลงทดลอง รวมทั้งรูปแบบการจัดการสวนยางพาราในภาพรวมของเกษตรกร โดยบันทกึขอมลูทุกครั้ง 
ที่ทาํการสุมเกบ็ตัวอยางดินและใบ เพื่อเปรียบเทยีบการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของตนยางพาราตลอด
ชวงพัฒนาการในรอบป 
 
6. การศึกษาขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา 
 
 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดานอุตุนยิมวิทยาทีเ่กี่ยวของกับสภาพภูมิอากาศในบริเวณพื้นที่แปลงทดลอง 
เชน ปริมาณน้าํฝน การระเหยของน้าํ อุณหภูมิอากาศ และความชืน้สมัพัทธในอากาศ เปนตน ในชวงป พ.ศ. 
2553-2555 (3 ป) โดยใชขอมูลจากสถานีตรวจอากาศโครงการชลประทานพทัลุง อ.เมืองฯ จ.พทัลุง (เปน
สถานีตรวจอากาศที่ต้ังอยูใกลพื้นที่แปลงทดลองมากที่สุด) เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานเกีย่วกับสภาพภมูิอากาศ 
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ในพืน้ที่แปลงทดลองและพืน้ที่ใกลเคียง 
 
7. การนําเสนอผลการวิจัย 
 
 (1) รายงานผลการศึกษาสมบัติบางประการของดินปลูกยางพารากอนเปดกรีดและเปดกรีดแลว ของ
เกษตรกรที่ปลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุมในชวงพัฒนาการในรอบป 
 (2) รายงานผลการศึกษาลักษณะการสะสมและความสมัพนัธของธาตุอาหารพืชที่สําคัญ ในดินและในใบ 
ยางพารากอนเปดกรีดและเปดกรีดแลว ของเกษตรกรทีป่ลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุมในชวงพฒันาการในรอบป 
 (3) รายงานผลการศึกษาขอมูลสภาพอากาศของพื้นที่แปลงทดลองและบริเวณใกลเคยีง  
 (4) รายงานผลการศึกษาขอมูลทางสรีรวิทยาของตนยางพารา 
 (5) รายงานผลแนวทางการจัดการธาตุอาหารพืชที่สําคัญในดนิและตนยางพารา ที่เหมาะสมสาํหรบั
การเจริญเติบโตและใหผลผลิตของตนยางพารากอนเปดกรีดและเปดกรีดแลว ของเกษตรกรที่ปลูกในพืน้ที่
ดอนและที่ลุม 
 
8. แผนงานวิจยั 
 
 ระยะเวลาดําเนินงานวิจยัตลอดโครงการวิจัยใชเวลา 2 ป (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553- เดือนกนัยายน 
พ.ศ. 2555) 

 แผนการทํางานวิจัย 
รายการ 2553 2554 2555 

เดือนที ่ 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. การสํารวจและเตรียมแปลงทดลอง 
    ในสวนยางพารา 

                        

2. ทําการทดลองและเก็บขอมูลดินและพืช                         
3. วิเคราะหธาตุอาหารในดินและพืช                         
4. เสนอรายงานความกาวหนา                         
5. วิเคราะหและประมวลผลขอมูล                         
6. เสนอผลงานวิจัยตีพิมพ/การประชุม/ 
    สัมมนาวิชาการ 

                        

7. เสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
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บทที่  4 
 

ผลการวิจัย 
 
 
1. ขอมูลทางกายภาพของสวนยางพาราที่ปลูกในพ้ืนที่ดอนและที่ลุม 
 
 1.1 ขอมูลสวนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลกูในพื้นที่ดอน สวนที่ 1 (NTU-1) 
  1.1.1 ที่ต้ังสวนยางพารา 
    พื้นที่แปลงทดลองเปนพื้นทีแ่ปลงปลูกยางพาราของเกษตรกร ต้ังอยูในพืน้ที ่ หมูที ่ 3 บาน
ศาลาน้าํ ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง บริเวณเสนลองจิจูดที่ 99O55’2.0” ตะวันออก และเสนละติจูดที ่
7O49’34.6” เหนือ (หรือพิกดั UTM ที่ 47P 601124E, 865203N) (ภาพที่ 2 และ 10) มีขนาดพืน้ที่ประมาณ 
3 ไร (0.0048 ตร.กม.) เร่ิมทาํการปลูกตนยางพาราประมาณ พ.ศ. 2549 ปจจุบัน (พ.ศ. 2556) ตนยางพารา
อายุประมาณ 7 ป (ภาพที่ 11ก) เร่ิมเปดกรีดเมื่อประมาณเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 ขณะเก็บขอมูลดินและ
ตนยางพารา ตนยางพาราในแปลงทดลองมีอายุประมาณ 5-6 ป 
  1.1.2 สภาพพืน้ที่สวนยางพารา 
    แปลงปลูกยางพาราตั้งอยูในบริเวณที่มีสภาพภูมิสัณฐานเปนพื้นที่ดอน เปนบริเวณทีน่้ํา 
ไมทวมตลอดป สภาพภูมปิระเทศเปนพืน้ที่ดอนที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้าํในบริเวณที่ลุมริมน้ํา
ถึงบริเวณสนัดินริมน้าํ (levee) หรือเปนพื้นที่เหลือคางจากการกัดกรอน (erosion surface) มีสภาพเปน
พื้นที่ลูกคลืน่ลอนลาด (undulating) ถึงลกูคลื่นลอนชนั (rolling) มีความลาดชันของพืน้ที่ประมาณ 2-5% 
(ตามแนวทิศตะวันออก-ตะวนัตก) (ภาพที ่11ก) 
  1.1.3 ขอมูลตนยางพารา 
 (1) พันธุยางพารา ตนยางพาราที่นาํมาปลูกในแปลงทดลองเปนตนยางพาราพนัธุ RRIM 600 
 (2) การปลูก ใชระยะปลูก 3x6 เมตร (จํานวนตนยางพารา 88 ตน/ไร) 
 (3) ระบบกรีดยาง  -  
(หมายเหต:ุ ในปจจุบันตนยางพาราในพื้นที่แปลงทดลองเริ่มดําเนินการเปดกรีดประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 โดย
ใชระบบกรีดหนึ่งในสามของลําตนสองวันเวนหนึ่งวัน (1/3S 2d/3) และหยุดกรีดเมื่อตนยางพาราอยูในชวงผลัดใบ (ตน
ยางพาราในพื้นที่แปลงปลูกยางที่สามารถเปดกรีดไดตองมีขนาดเสนรอบวงลําตนเมื่อวัดในบริเวณที่สูงจากพื้นดิน 150 
ซม. ไดไมต่ํากวา 50 ซม. (หรือขนาดเสนผานศูนยกลางลําตนไมต่ํากวา 7.95 ซม.) เมื่อตนยางพารามีอายุได 7 ปขึ้นไป 
และเปดกรีด ณ จุดที่สูงจากพื้นดิน 1.50 เมตร) 
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 ที่มา:  กรมแผนที่ทหาร (2543) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา: ภาพดาวเทียมจากโปรแกรม Google Earth (2 กุมภาพันธ 2554) 
 
ภาพที ่10 แสดงที่ต้ังสวนยางพาราที่ใชเปนพื้นที่แปลงทดลองใน อ.ปาพะยอม จ.พทัลุง 
   [ (ก) แผนที่ภูมิประเทศ (ข) ภาพดาวเทยีมแสดงที่ต้ังของแปลงทดลองในพืน้ที่ดอน  
   และ (ค) ภาพดาวเทียมแสดงที่ต้ังของแปลงทดลองในพืน้ที่ลุม ] 
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ภาพที ่11 สภาพสวนยางพาราที่ใชเปนแปลงทดลองในพื้นที่ดอนและที่ลุม 
   [ (ก) สวนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 1 (NTU-1) 
     (ข) สวนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ดอน สวนที ่2 (TU-1) 
     (ค) สวนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ลุม สวนที่ 3 (NTL-1) และ 
     (ง) สวนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ลุม สวนที่ 4 (TL-1) ] 
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   1.1.4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของดนิ 
     ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของดนิปลูกยางพาราในพืน้ที่แปลงทดลองปลกู
ยางพาราไมเปดกรีดที่ดอน สวนที่ 1 พบวา ดินมีลักษณะตรงกับชดุดินสายบุรี (Sai Buri series, Bu)  
(สุรชาติ, 2556; กองสํารวจและจําแนกดนิ, กรมพัฒนาที่ดิน, 2530) รายละเอียดเกี่ยวกับสมบัติทั่วไปของ
ชั้นหนาตัดดิน และคําอธิบายช้ันหนาตัดดินทีพ่บในแปลงทดลอง มีดังนี ้
 
  ชื่อชุดดิน: สายบุรี (Sai Buri series; Bu) 

1. สมบัติทั่วไปของช้ันหนาตัดดิน (General information on the soil) 
สภาพภูมิประเทศ (relief) nearly level to gently undulating 
ความลาดชัน (slope) (%) <5 
ภูมิลักษณะ (landform) river levee or alluvium plain 
วัตถุตนกําเนิดดิน (parent material) alluvium 
ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง (MSL) (ม.) 10-20 
การระบายน้ํา (drainage) เลวถึงปานกลาง 
การซาบซึมน้ํา (permeability) คอนขางปานกลาง 
การไหลบาของน้ําผิวดิน (run off) ชา 
ชวงความลึกที่พบน้ําใตดินในฤดูแลง (ground water) (ม.) 1 
ชนิดของภูมิอากาศ  (climate) Tropical Monsoon 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย (annual rainfall) (มม.) 2,400 
อุณหภูมิเฉลี่ย (mean temperature) ( OC) 27 
พืชพรรณปกคลุมดิน/การใชที่ดิน (vegetation/land use) สวนยางพารา ไมผล 

 
 

2. คําอธิบายช้ันหนาตัดดิน (Soil profile description) 
Soil horizon Soil depth  

(cm) 
Soil description 

A 0-8 Dark brown to brown (10YR4-5/3) silt loam; weak fine and medium subangular blocky 
structure; friable, slightly sticky and slightly plastic; many very fine, fine and few coarse roots; 
many fine mica flakes; strongly acid (field pH 5.5); clear smooth boundary.  
 

BA 8-26 Brown to yellowish brown (10YR5/3-4) silt loam; moderate medium and coarse subangular 
blocky structure; friable, sticky and plastic; many very fine and fine interstitial pores, common 
medium tubular pores; common very fine and few fine roots; many fine mica flakes; very 
strongly acid (field pH 5.0); clear smooth boundary. 
 

Bt 26-47 Mixed pale brown (10YR6/3), brown (7.5YR5/4) and strong brown (7.5YR5/6) silt loam; 
moderate medium and coarse subangular blocky structure; friable, sticky and plastic; broken 
thin clay films on ped faces; common very fine interstitial and tubular pores; few very fine and 
fine roots; many fine mica flakes; very strongly acid (field pH 5.0); clear smooth boundary. 
 

B1tg 47-65 Light brownish gray to light gray (10YR6-7/2) silt loam; many medium distinct yellowish brown 
(10YR5/4), brown (7.5YR5/4) and strong brown (7.5YR5/8) mottles; moderate medium and 
coarse subangular blocky structure; friable, sticky and plastic; patchy thin clay films on ped 
faces; common very fine interstitial and tubular pores; few very fine roots; many fine mica 
flakes; very strongly acid (field pH 4.5); clear smooth boundary. 
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2. คําอธิบายช้ันหนาตัดดิน (Soil profile description) (ตอ) 
Soil horizon Soil depth  

(cm) 
Soil description 

B2tg 65-100 Light gray (10YR7/2) silty clay loam; many medium distinct yellowish brown (10YR5/4), brown 
(7.5YR5/4) and strong brown (7.5YR5/8) mottles; moderate medium and coarse subangular 
blocky structure; friable, sticky and plastic; patchy thin clay films on ped faces; common very 
fine interstitial and tubular pores; few very fine roots; many fine mica flakes; very strongly acid 
(field pH 4.5). 
 

 
  เมื่อนําผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวทิยาของดินปลกูยางพาราในพืน้ที่ดอน (จากการสํารวจดิน
ในสนาม) ขอมูลดานสภาพภูมิประเทศบริเวณแปลงทดลอง และขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของมาประมวลผลแลว
ทําการจําแนกดินในระบบ Soil taxonomy (1999) พบวา ดินในพื้นที่แปลงทดลองเปนดนิ fine, mixed, 
semiactive, isohyperthermic, Typic Palehumults ซึ่งสอดคลองกบัรายงานสาํรวจดิน จ.พัทลงุ ของ กอง
สํารวจและจําแนกดิน, กรมพัฒนาที่ดิน (2530) ที่ระบวุาดินในบริเวณพื้นที่แปลงทดลองเปนชุดดินสายบรีุ 
(Sai Buri series, Bu) ระบบอนุกรมวธิานดินทีพ่บในแปลงทดลอง มีดังนี ้
 
  ชื่อชุดดิน: สายบุรี (Sai Buri series; Bu) 
อนุกรมวิธานดิน (Soil taxonomy) (USDA) 
อันดับดิน (order) Ultisols 
อันดับยอย (suborder) Udults 
กลุมดินใหญ (greatgroup) Kandiudults 
กลุมดินยอย (subgroup) Aquic 
วงศดิน (family) Fine-silty, Kaolinitic, Isohyperthermic 
ช้ันวินิจฉัยดินบน * Ochric 
ช้ันวินิจฉัยดินลาง ** Argillic, Kandic 
Soil taxonomy Fine-silty, kaolinitic, isohyperthermic, Aquic Kandiudults 

 
หมายเหตุ : * diagnostic surface horizon 
   ** diagnostic subsurface horizon 
 
 1.2 ขอมูลสวนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ดอน สวนที่ 2 (TU-1) 
  1.2.1 ที่ต้ังสวนยางพารา 
    พื้นที่แปลงทดลองเปนพื้นทีแ่ปลงปลูกยางพาราของเกษตรกร ต้ังอยูในพืน้ที ่หมูที ่ 3 บาน
ศาลาน้าํ ต.บานพราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง บริเวณเสนลองจิจูดที่ 99O55’4.0” ตะวันออก และเสนละติจูด
ที่ 7O49’34.3” เหนือ (หรือพิกัด UTM ที่ 47P 601185E, 865194N) (ภาพที ่ 2 และ 10) มีขนาดพืน้ที่
ประมาณ 5 ไร (0.0080 ตร.กม.) เร่ิมทาํการปลูกตนยางพาราประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ปจจุบัน 
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(พ.ศ. 2556) ตนยางพาราอายุประมาณ 10 ป (ภาพที ่ 11ข) เร่ิมกรีดยางไปแลวประมาณ 3 ป ขณะเก็บ
ขอมูลดินและตนยางพารา ตนยางพาราในแปลงทดลองมีอายุประมาณ 8-9 ป 
  1.2.2 สภาพพืน้ที่สวนยางพารา 
    แปลงปลูกยางพาราตั้งอยูในบริเวณที่มีสภาพภูมิสัณฐานเปนพื้นที่ดอนเปนบริเวณที่น้าํไม
ทวมตลอดป สภาพภูมิประเทศเปนพืน้ทีด่อนที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้าํในบริเวณที่ลุมริมน้ําถึง
บริเวณสันดินริมน้ําหรือเปนพื้นที่เหลือคางจากการกัดกรอน มีสภาพเปนพืน้ที่ลูกคลื่นลอนลาดถงึลูกคลื่น
ลอนชัน มีความลาดชันของพื้นที่ประมาณ 2-5% (ตามแนวทิศตะวนัออก-ตะวันตก) (ภาพที ่11ข) 
  1.2.3 ขอมูลตนยางพารา 
 (1) พันธุยางพารา ตนยางพาราที่นาํมาปลูกในแปลงทดลองเปนตนยางพาราพนัธุ RRIM 600 
 (2) การปลูก ใชระยะปลูก 3x6 เมตร (จํานวนตนยางพารา 88 ตน/ไร) 
 (3) ระบบกรีดยาง ใชระบบกรีดหนึง่ในสามของลําตนสองวนัเวนหนึ่งวัน (1/3S 2d/3) และหยุดกรีดเมื่อ
ตนยางพาราอยูในชวงผลัดใบ (ตนยางพาราในพืน้ทีแ่ปลงปลูกยางที่สามารถเปดกรีดไดตองมีขนาดเสน 
รอบวงลําตนเมื่อวัดในบริเวณที่สูงจากพื้นดิน 150 ซม. ไดไมตํ่ากวา 50 ซม. (หรือขนาดเสนผานศูนยกลาง 
ลําตนไมตํ่ากวา 7.95 ซม.) เมื่อตนยางพารามีอายุได 7 ปข้ึนไป และเปดกรีด ณ จดุที่สูงจากพืน้ดิน 1.50 
เมตร) 
  1.2.4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของดนิ 
    เมื่อทําการตรวจสอบขอมูลดินภาคสนามในพืน้ที่แปลงปลูกยางพาราเปดกรีดแลวทีด่อน 
สวนที่ 3 พบวา ดินมีลักษณะตรงกับชุดดนิสายบุรี (Sai Buri series, Bu) รายละเอยีดเกี่ยวกับสมบัติทั่วไป
ของชั้นหนาตัดดินและคําอธิบายชัน้หนาตัดดินที่พบในแปลงทดลอง เปนลักษณะใกลเคียงกบัพื้นที่แปลง
ปลูกยางพาราไมเปดกรีดที่ดอน สวนที่ 1 
 
 1.3 ขอมูลสวนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลกูในพื้นทีลุ่ม สวนที่ 3 (NTL-1) 
  1.3.1 ที่ต้ังสวนยางพารา 
    พื้นที่แปลงทดลองเปนพื้นทีแ่ปลงปลูกยางพาราของเกษตรกร ต้ังอยูในพืน้ที ่หมูที ่ 7 บาน
ไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พทัลงุ บริเวณเสนลองจิจูดที ่99O57’41.3” ตะวันออก และเสนละติจูด
ที่ 7O51’44.8” เหนือ (หรือพิกัด UTM ที ่ 47P 605993E, 869212N) (ภาพที่ 2 และ 10) มีขนาดพืน้ที่
ประมาณ 4 ไร (0.0064 ตร.กม.) เร่ิมทําการปลูกตนยางพาราประมาณ พ.ศ. 2549 ปจจุบัน (พ.ศ. 2556) 
ตนยางพาราอายุประมาณ 7 ป (ภาพที ่ 11ค) เร่ิมเปดกรีดประมาณเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ขณะเก็บ
ขอมูลดินและตนยางพารา ตนยางพาราในแปลงทดลองมีอายุประมาณ 5-6 ป 
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  1.3.2 สภาพพืน้ที่สวนยางพารา 
    แปลงปลูกยางพาราตั้งอยูในบริเวณที่มีสภาพภูมิสัณฐานเปนพื้นที่ราบลุมน้ําทวมถงึ 
(alluvial plain) สภาพภูมิประเทศเปนพืน้ที่ตํ่า ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ที่เกิดจากการทับถมของตะกอน
ลําน้าํในบริเวณที่ลุมริมน้าํถงึบริเวณสันดนิริมน้าํ มีความลาดชนัของพืน้ที่ประมาณ 0-2% (ตามแนวทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก) (ภาพที่ 11ค) 
  1.3.3 ขอมูลตนยางพารา 
 (1) พันธุยางพารา ตนยางพาราที่นาํมาปลูกในแปลงทดลองเปนตนยางพาราพนัธุ RRIM 600 
 (2) การปลูก ใชระยะปลูก 3x6 เมตร (จํานวนตนยางพารา 88 ตน/ไร) 
 (3) ระบบกรีดยาง  - 
(หมายเหต:ุ ในปจจุบันตนยางพาราในพื้นที่แปลงทดลองเริ่มดําเนินการเปดกรีดประมาณเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 
โดยใชระบบกรีดหนึ่งในสามของลําตนสองวันเวนหนึ่งวัน (1/3S 2d/3) และหยุดกรีดเมื่อตนยางพาราอยูในชวงผลัดใบ (ตน
ยางพาราในพื้นที่แปลงปลูกยางที่สามารถเปดกรีดไดตองมีขนาดเสนรอบวงลําตนเมื่อวัดในบริเวณที่สูงจากพื้นดิน 150 
ซม. ไดไมต่ํากวา 50 ซม. (หรือขนาดเสนผานศูนยกลางลําตนไมต่ํากวา 7.95 ซม.) เมื่อตนยางพารามีอายุได 7 ปขึ้นไป 
และเปดกรีด ณ จุดที่สูงจากพื้นดิน 1.50 เมตร) 
 
   1.3.4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของดนิ 
     ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของดนิปลูกยางพาราในพืน้ที่แปลงทดลองปลกู
ยางพาราไมเปดกรีดที่ลุม สวนที่ 3 พบวา ดินมีลักษณะตรงกับชุดดินแกลง (Klaeng soil series, Kl)  
(สุรชาติ, 2556; กองสาํรวจและจําแนกดนิ, กรมพัฒนาที่ดิน, 2530) รายละเอยีดเกี่ยวกับสมบัติทั่วไปของ
ชั้นหนาตัดดินและคําอธิบายชั้นหนาตัดดินทีพ่บในแปลงทดลอง มีดังนี ้
 
  ชื่อชุดดิน: แกลง (Klaeng soil series; Kl) 

1. สมบัติทั่วไปของช้ันหนาตัดดิน (General information on the soil) 
สภาพภูมิประเทศ (relief) level to nearly level 
ความลาดชัน (slope) (%) 1 
ภูมิลักษณะ (landform) alluvium plain 
วัตถุตนกําเนิดดิน (parent material) alluvium 
ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง (MSL) (ม.) 10-20 
การระบายน้ํา (drainage) เลว 
การซาบซึมน้ํา (permeability) ชา 
การไหลบาของน้ําผิวดิน (run off) คอนขางชา 
ชวงความลึกที่พบน้ําใตดินในฤดูแลง (ground water) (ม.) 1 
ชนิดของภูมิอากาศ  (climate) Tropical Monsoon 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย (annual rainfall) (มม.) 2,400 
อุณหภูมิเฉลี่ย (mean temperature) ( OC) 27 
พืชพรรณปกคลุมดิน/การใชที่ดิน (vegetation/land use) นาขาว สวนยางพารา  

(เปลี่ยนจากขาวนาดําในอดีต) 
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2. คําอธิบายช้ันหนาตัดดิน (Soil profile description) 
Soil horizon Soil depth  

(cm) 
Soil description 

Ap 0-15 Grayish brown (10YR5/2); loam; few fine mottles of yellowish brown (10YR5/4); weak fine 
subangular blocky structure; slightly firm, slightly sticky and non plastic; many fine roots; very 
strongly acid (field pH 5.0); gradual and smooth boundary. 
 

B1g 15-30 Light gray (10YR7/1-2); clay loam to clay; common medium mottles of yellowish red (5YR5/8); 
moderate medium subangular blocky structure; firm, sticky and plastic; patchy thin clay 
coating on ped faces and along hole; many fine roots; very strongly acid (field pH 4.8); 
gradual and smooth boundary. 
 

B21tg 30-57 Light gray (10YR7/1); clay; many coarse mottles of red [10YR4/8 (plinthite)] and common 
medium mottles of yellowish red (10YR5/8); moderate medium to coarse subangular blocky 
structure; firm, sticky and plastic; continuous thick clay coating on ped faces; few of ionstone; 
few fine roots; very strongly acid (field pH 4.5); gradual and smooth boundary. 
 

B22tg 57-110 Light (10YR7/1); clay; many coarse mottles of red [10YR4/8 (plinthite)] and few fine mottles of 
yellowish red (10YR5/8); moderate coarse subangular blocky structure; firm, sticky and 
plastic; continuous thick clay coating on ped faces; very strongly acid (field pH 4.5). 
 

 
  เมื่อนําผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวทิยาของดินปลกูยางพาราในพืน้ที่ลุม (จากการสํารวจดนิใน
สนาม) ขอมลูดานสภาพภูมิประเทศบริเวณแปลงทดลอง และขอมลูอ่ืนๆที่เกีย่วของมาประมวลผลแลวทํา
การจําแนกดินในระบบ Soil taxonomy (1999) พบวา ดินในพืน้ที่แปลงทดลองเปนดนิ very-fine, 
kaolinitic, isohyperthermic, Typic Plinthaquults ซึ่งสอดคลองกับรายงานสาํรวจดิน จ.พทัลุง ของ กอง
สํารวจและจําแนกดิน, กรมพัฒนาที่ดิน (2530) ที่ระบุวาดนิในบรเิวณพืน้ที่แปลงทดลองเปนชดุดินแกลง 
(Klaeng soil series; Kl) ระบบอนุกรมวธิานดนิทีพ่บในแปลงทดลอง มีดังนี ้
 
  ชื่อชุดดิน: แกลง (Klaeng soil series; Kl) 
อนุกรมวิธานดิน (Soil taxonomy) (USDA) 
อันดับดิน (order) Ultisols 
อันดับยอย (suborder) Aquults 
กลุมดินใหญ (greatgroup) Plinthaquults 
กลุมดินยอย (subgroup) Typic 
วงศดิน (family) Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic 
ช้ันวินิจฉัยดินบน * Ochric 
ช้ันวินิจฉัยดินลาง ** Argillic 
Soil taxonomy Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic, Typic Plinthaquults 

 
หมายเหตุ : * diagnostic surface horizon 
   ** diagnostic subsurface horizon 
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 1.4 ขอมูลสวนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นทีลุ่ม สวนที่ 4 (TL-1) 
  1.4.1 ที่ต้ังสวนยางพารา 
    พื้นที่แปลงทดลองเปนพื้นทีแ่ปลงปลูกยางพาราของเกษตรกร ต้ังอยูในพืน้ที ่หมูที ่ 7 บาน
ไสกุน ต.ปาพะยอม อ.ปาพะยอม จ.พัทลงุ บริเวณเสนลองจิจูดที ่99O57’31.7” ตะวันออก และเสนละติจูด
ที่ 7O51’55.9” เหนือ (หรือพิกัด UTM ที่ 47P 605698E, 869552N) (ภาพที ่ 2 และ 10) มีขนาดพืน้ที่
ประมาณ 2 ไร (0.0064 ตร.กม.) เร่ิมทาํการปลูกตนยางพาราประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ปจจุบัน 
(พ.ศ. 2556) ตนยางพาราอายุประมาณ 9.5 ป (ภาพที ่11ง) เร่ิมกรีดยางไปแลวประมาณ 2.5 ป ขณะเก็บ
ขอมูลดินและตนยางพารา ตนยางพาราในแปลงทดลองมีอายุประมาณ 7.5-8.5 ป 
  1.4.2 สภาพพืน้ที่สวนยางพารา 
    แปลงปลูกยางพาราตั้งอยูในบริเวณที่มีสภาพภูมิสัณฐานเปนพื้นที่รายลุมน้าํทวมถงึ สภาพ 
ภูมิประเทศเปนพืน้ที่ตํ่า ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้าํในบริเวณที่ลุม
ริมน้ําถงึบริเวณสันดินริมน้ํา มีความลาดชันของพื้นที่ประมาณ 0-2% (ตามแนวทิศตะวนัออก-ตะวันตก) 
(ภาพที ่11ง) 
  1.4.3 ขอมูลตนยางพารา 
 (1) พันธุยางพารา ตนยางพาราที่นาํมาปลูกในแปลงทดลองเปนตนยางพาราพนัธุ RRIM 600 
 (2) การปลูก ใชระยะปลูก 3x6 เมตร (จํานวนตนยางพารา 88 ตน/ไร) 
 (3) ระบบกรีดยาง ใชระบบกรีดหนึง่ในสามของลําตนสองวนัเวนหนึ่งวัน (1/3S 2d/3) และหยุดกรีดเมื่อ
ตนยางพาราอยูในชวงผลัดใบ (ตนยางพาราในพืน้ทีแ่ปลงปลูกยางที่สามารถเปดกรีดไดตองมีขนาดเสน 
รอบวงลําตนเมื่อวัดในบริเวณที่สูงจากพื้นดิน 150 ซม. ไดไมตํ่ากวา 50 ซม. (หรือขนาดเสนผานศูนยกลาง
ลําตนไมตํ่ากวา 7.95 ซม.) เมื่อตนยางพารามีอายุได 7 ปข้ึนไป และเปดกรีด ณ จดุที่สูงจากพืน้ดิน 1.50 
เมตร) 
  1.4.4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของดนิ 
    เมื่อทําการตรวจสอบขอมูลดินภาคสนามในพืน้ที่แปลงปลูกยางพาราเปดกรีดแลวทีลุ่ม 
สวนที ่6 พบวา ดินมีลักษณะตรงกับชุดดนิแกลง (Klaeng soil series, Kl) รายละเอียดเกี่ยวกับสมบัติทั่วไป
ของชั้นหนาตัดดินและคําอธิบายชัน้หนาตัดดินที่พบในแปลงทดลอง เปนลักษณะใกลเคียงกบัพื้นที่แปลง
ปลูกยางพาราไมเปดกรีดที่ลุม สวนที ่3 
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2. ขอมูลพันธุยางพารา 
 
 จากการศึกษาขอมูลพันธุยางพาราที่ปลูกในแปลงทดลองและพืน้ที่ใกลเคียงในภาคสนาม พบวา 
เกษตรกรนิยมปลูกยางพาราพันธุ RRIM 600 (Rubber Research Institute of Malaysia 600) และ  
BPM 24 (Balai Penelitian Perkebunan, Sungei Putih, Medan 24) รายละเอียดในภาพรวมของ
ยางพาราทัง้ 2 พนัธุ มีดังนี ้
 
 (1) พันธุ RRIM 600           (2) พันธุ BPM 24 
พอ-แมพันธุ PB 86 x Tjir AVROS 1734 x GT1 
ลักษณะ 
ประจําพันธุ 

ใบมีรูปรางปอมปลายใบ สีเขียวอมเหลือง ฉัตรใบเปนรูป 
กรวยขนาดเล็ก ในระยะ 2 ป แรก ลําตนจะตั้งตรง การแตก 
กิ่งชา การแตกกิ่งเปนมุมแหลมคอนขางยาว ทรงพุม 
มีขนาดปานกลางเปนรูปพัด เร่ิมผลัดใบเร็ว 

ใบมีรูปรางปอมกลางใบ ฉัตรเปนรูปกรวยตัด ลําตนตรง  
แตกกิ่งมาก กิ่งมีขนาดปานกลาง มีการทิ้งกิ่งนอย พุมใบ 
คอนขางทึบ ทรงพุมมีขนาดปานกลางเปนรูปกรวย เร่ิม 
ผลัดใบเร็ว และทยอยผลัดใบ 

ลักษณะ 
ทางการเกษตร 

ในระยะกอนเปดกรีดและระหวางกรีดการเจริญเติบโต 
ระดับปานกลาง เปลือกเดิมบาง เปลือกงอกใหมหนา 
ปานกลาง ผลผลิตระยะแรกปานกลาง แตจะเพิ่มขึ้น 
เร่ือยๆในปถัดมา มีจํานวนตนเปลือกแหงนอย ออนแอมาก 
ตอโรคใบรวง โรคเสนดํา และโรคราสีชมพู ตานทานโรค 
ราแปงและใบจุดนูนในระดับปานกลาง สามารถตานทาน 
ลมระดับปานกลาง 

ความสม่ําเสมอขนาดลําตนทั้งแปลงปานกลาง เปลือก 
เดิมหนามาก เปลือกงอกใหมหนาปานกลาง เปลือกเรียบ  
และกรีดงาย จํานวนตนเปลือกแหงปานกลาง ตานทาน 
โรคใบรวงและโรคเสนดําระดับดี ตานทานโรคราแปง  
โรคใบจุดนูนและโรคราสีชมพูปานกลาง ตานทานลม 

ปริมาณผลผลิต ใหผลผลิตเนื้อยาง 10 ปกรีดเฉลี่ย 289 กก./ไร/ป ใหผลผลิตเนื้อยาง 10 ปกรีดเฉลี่ย 335 กก./ไร/ป 
ลักษณะดีเดน การปรับตัวและใหผลผลิตไดดีในเกือบทุกพื้นที ่ทนทาน 

ตอการกรีดถี่ไดมากกวาพันธุอื่นๆ และมีจํานวนตน 
เปลือกแหงนอย 

ผลผลิตเนื้อยางสูงมากในระยะแรกของการเปดกรีด  
เปลือกหนาเรียบทําใหกรีดงาย ความตานทานโรค 
สวนใหญอยูในระดับดี โดยเฉพาะโรคใบรวงและโรคเสนดํา 

ขอจํากัด- 
ขอควรระวัง 

ออนแอมากตอโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา  
โรคเสนดํา และออนแอตอโรคราสีชมพู เปลือกเดิมบาง 

ไมแนะนําการกรีดที่มีวันกรีดติดตอกนั เพราะจะทําให 
ผลผลิตลดลง และตนยางแสดงอาการเปลือกแหงไดงาย  
ในระยะยางออนจะแตกกิ่งเล็กๆจํานวนมาก ลําตนและกิ่ง 
จะมีรอยแตกน้ํายางไหล ลักษณะนี้จะเกิดมากขึ้นเมื่อปลูก 
ในสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณของดินต่ํา และมี 
ปริมาณฝนนอย 

พื้นที่แนะนํา ปลูกไดในพื้นที่ทั่วไป พื้นที่ทีม่ีหนาดินตื้น และพื้นที่ทีม่ ี
ระดับน้ําใตดินสูง ยกเวนพื้นที่ที่มีโรคใบรวงที่เกิดจากเชื้อ 
ไฟทอปโทรา โรคเสนดํา และโรคราสีชมพูระบาดรุนแรง 
 

ปลูกไดในพืน้ที่ทั่วไปและสามารถปลูกไดในพื้นที่ที่ม ี
หนาดินตื้น พื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ที่มรีะดับน้ําใตดินสูง 
สามารถปลูกไดในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงของโรค 
ใบรวงไฟทอปโทราและโรคเสนดํา 
 

หมายเหตุ:   RRIM  =  Rubber Research Institute of Malaysia 
    BPM  =  Balai Penelitian Perkebunan, Sungei Putih, Medan 
    PB  =  Prang Besar   Tjir  =  Tjirandji 
    GT1  =  Gondang Tapen  AVROS  =  Algemene Vereniging Rubberplanters Oostkust Sumatra 
ที่มา:   สถาบันวิจัยยาง (2550); กลุมวิจัยและพัฒนาการอนุรักษดินและน้ําพื้นทีพ่ืชไร (2548) 
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3. โรคที่พบในตนยางพารา 
 
 จากการศึกษาสภาพตนยางพาราที่ปลูกในแปลงทดลองและพืน้ที่ใกลเคียงในภาคสนาม ตนยางพารา 
มีแนวโนมจะประสบปญหาโรคใบรวงและฝกเนาที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทราและโรคราสีชมพ ู ซึง่เปนขอจํากัด
สําหรับการเจริญเติบโตและใหผลผลิตที่สําคัญของตนยางพารา รายละเอียดในภาพรวม มีดังนี ้
 
 3.1 โรคใบรวงและฝกเนาที่เกิดจากเชื้อไฟทอปโทรา (Phytophthora leaf fall and pod rot)  
  โรคใบรวงและฝกเนาระบาดในชวงเดือนพฤษภาคมถงึธนัวาคม เชื้อราเขาทําลายสวนดอก ใบและ
ฝกยางทาํใหตนยางเปดกรดีไดชาลง ลักษณะอาการของโรค คือ ใบยางจะรวงทั้งที่ใบยงัเขียวสดและใบ 
เหลือง ลักษณะเดน คือ มรีอยช้ําดําอยูทีก่านใบ ตรงกึง่กลางรอยช้าํจะ ปรากฏหยดน้ํายางสีขาวเกาะอยูเมื่อ
นําใบที่เปนโรคมาสะบัดเบาๆ ใบยอยจะหลุดออก ฝกยางที่ถกูเชื้อเขาทําลายจะเนาดําคาตน ไมรวงหลน
ตามธรรมชาต ิ สวนตนยางออนเชื้อจะเขาทาํลายบริเวณยอดออนทาํใหยอดเนาแลวเขาทําลายกานใบและ
แผนใบทําใหตนยางยนืตนตาย เชื้อสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Phytophthora botryosa Chee.P. palmivora 
(Butler) Cutler.P.nicotianae var parasitica เชื้อราจะแพรระบาดโดยลมและฝนพัดพาสปอรไป โรคจะ
ระบาดในสภาพอากาศเยน็ ฝนตกชุก ความชื้นสงูตอเนื่องอยางนอย 4 วัน และมีแสงแดดนอยกวา 3 ชั่วโมง
ตอวัน การระบาดพบมากในภาคใตฝงตะวันตกและตะวันออก (ภาพที่ 12ก) (สถาบันวิจยัยาง, 2553; กลุม 
วิจัยและพัฒนาการอนุรักษดินและน้าํพืน้ทีพ่ืชไร, 2548) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่12 แสดงลักษณะของโรคที่พบในตนยางพารา  
   [ (ก) โรคใบรวงและฝกเนาทีเ่กิดจากเชื้อไฟทอปโทรา และ (ข) โรคราสีชมพู ] 
ที่มา:  กลุมวิจยัและพัฒนาการอนุรักษดินและน้ําพื้นทีพ่ชืไร (2548) 
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 3.2 โรคราสชีมพ ู(Pink disease) 
  โรคราสีชมพูจะระบาดในแปลงยางออนและตนยางเปดกรีดแลวในชวงเดือนมิถนุายนถึงธนัวาคม 
โดยเชื้อราจะเขาทําลายคาคบและกิ่งกาน ทําใหตนยางทรุดโทรมและแคระแกร็น ลักษณะอาการของโรค 
คือ เปลือกทีบ่ริเวณคาคบ งามกิ่ง กิง่กาน และลาํตนจะปริแตกมหียดน้าํยางไหลและมีเสนใยเชื้อราสีขาว
บนรอยแผล หากสภาพแวดลอมเหมาะสมเสนใยเชือ้จะรวมกนัตามผิวเปลือกมองเหน็เปนสีชมพู ทาํให
เปลือกแตกและกะเทาะออกน้ํายางไหลออกมาจากจับตามกิง่กานและลําตน เมื่อน้าํยางแหงจะมรีาดําเขา
จับมองเห็นเปนทางสีดํา ใบยางจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง เชื้อสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Corticium salmonicolour 
Berk.&Br. เชือ้ราจะแพรระบาดโดยสปอรของเชื้อราจะปลิวไปตามลมและละอองฝน (ภาพที ่12ข) (สถาบัน 
วิจัยยาง, 2553; กลุมวิจัยและพัฒนาการอนุรักษดินและน้ําพืน้ทีพ่ืชไร, 2548) 
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4. สภาพการเจริญเติบโตของตนยางพาราและการจัดการ 
 
 4.1 ลักษณะทางกายภาพของตนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอน 
  แปลงทดลองเปนสวนยางพาราของเกษตรกร ตนยางพาราที่คัดเลือกมาทําการศึกษาเปนตน
ยางพาราเพาะเมล็ด แลวตดิตาดวยตายางพันธุ RRIM 600 อายปุระมาณ 3-6 ป สําหรับตนยางพาราที่ 
ยังไมเปดกรีด และ อายุประมาณ 8-9 ป สําหรับตนยางพาราที่เปดกรดีแลว ตนยางพารามีขนาดเสนรอบวง
ลําตน (วัดที่ระดับความสงู 1.50 เมตร จากผิวดิน) เฉลีย่เทากับ 54.19+6.11 และ 62.08+4.97 ซม. สําหรับ
ตนยางพาราในแปลงทดลอง (สวน) ที ่1 และ 2 ตามลาํดับ ตลอดชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา
มีขนาดเสนรอบวงลาํตนเพิ่มข้ึนเฉลี่ยเทากบั 0.92 และ 0.22 ซม./เดือน หรือเพิม่ข้ึนเฉลี่ยเทากับ 11.04 
และ 2.67 ซม./ป สําหรับตนยางพาราในแปลงทดลอง (สวน) ที ่ 1 และ 2 ตามลําดับ มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางลาํตน (วัดที่ระดบัความสงู 1.50 เมตร จากผิวดิน) เฉลีย่เทากบั 34.48+3.89 และ 39.51+3.17 
ซม. สําหรับตนยางพาราในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ตลอดชวงพัฒนาการในรอบปของ
ตนยางพารามขีนาดเสนผานศูนยกลางลาํตนเพิ่มข้ึนเฉลีย่เทากับ 0.59 และ 0.14 ซม./เดือน หรือเพิ่มข้ึน
เฉลี่ยเทากับ 7.03 และ 1.70 ซม./ป สําหรับตนยางพาราในแปลงทดลอง (สวน) ที ่ 1 และ 2 ตามลําดับ มี
ขนาดรัศมีลําตน (วัดที่ระดบัความสงู 1.50 เมตร จากผิวดิน) เฉลี่ยเทากบั 17.24+1.94 และ 19.75+1.58 
ซม. สําหรับตนยางพาราในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ตลอดชวงพัฒนาการในรอบปของ
ตนยางพารามขีนาดรัศมีลําตนเพิ่มข้ึนเฉลีย่เทากับ 0.29 และ 0.07 ซม./เดือน หรือเพิม่ข้ึนเฉลี่ยเทากับ 3.51 
และ 0.85 ซม./ป สําหรับตนยางพาราในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 1 และ 2 ตามลําดับ มีขนาดทรงพุมจาก
ดานหนึง่ไปยังดานตรงขามเฉลี่ยเทากับ 8.39+1.20 และ 9.18+0.95 เมตร สําหรบัตนยางพาราในแปลง
ทดลอง (สวน) ที่ 1 และ 2 ตามลําดับ และมีอัตราการสิ้นเปลืองหนากรีดยางเฉลีย่เทากบั 3.86 ซม./เดือน 
หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยเทากับ 38.57 ซม./ป สําหรับตนยางพาราในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 2 (ตารางที่ 4) การ
ปลูกตนยางพาราใชระยะปลูก 3x6 เมตร (ตนxแถว) และมีการปลูกไมผลหลายชนิดปะปนกนัในระหวาง
แถวตนยางพาราบางในบางแปลงทดลองหรือสวนยางพาราใกลเคียง แตเปนปริมาณที่ไมมากนัก เชน 
ทุเรียน กระทอน หมาก สะตอบาน กลวย และอืน่ๆ (ภาพที ่ 3, 10, 11ก และ 11ข) ตนพืชเหลานี้มทีัง้ที่ให
ผลผลิตแลวและยังไมใหผลผลิต มีการตัดแตงทรงพุมตนยางพาราบางเปนครั้งคราว การใหน้ําเปนแบบ
ธรรมชาติ (อาศัยน้าํฝนตามฤดูกาล) รวมทั้งมีการใชสารเคมีกําจัดวชัพืชและศัตรูพืชในสวนยางพาราอยาง
สม่ําเสมอ 
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ตารางที่ 4 แสดงการเปลีย่นแปลงทางกายภาพของตนยางพาราทีป่ลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุม 
 
(ก)  ขนาดเสนรอบวงลําตนยางพารา (ซม.) 

 แปลงทดลอง 
เวลา1/ สวนยางพาราในพื้นที่ดอน สวนยางพาราในพื้นที่ลุม 
(เดือน) 1 (NTU-1) 2 (TU-1) 3 (NTL-1) 4 (TL-1) 

2 46.83 + 5.32 60.30 + 4.37 39.49 + 2.44 45.94 + 5.11 
4 48.74 + 5.56 60.67 + 4.53 40.26 + 2.36 46.18 + 5.20 
6 50.53 + 5.85 61.03 + 4.72 41.00 + 2.35 47.07 + 5.53 
8 52.91 + 6.05 61.39 + 4.89 42.71 + 2.46 47.30 + 5.52 

10 54.19 + 6.11 62.08 + 4.97 43.42 + 2.91 47.74 + 5.62 
อัตราการเพิ่มขึ้น     
เฉลี่ย/เดือน (ซม.) 0.92 0.22 0.49 0.23 
เฉลี่ย/ป (ซม.) 
 

11.04 2.67 5.90 2.70 

 
(ข)  เสนผานศูนยกลางลําตนยางพารา (ซม.) 

 แปลงทดลอง 
เวลา1/ สวนยางพาราในพื้นที่ดอน สวนยางพาราในพื้นที่ลุม 
(เดือน) 1 (NTU-1) 2 (TU-1) 3 (NTL-1) 4 (TL-1) 

2 29.80 + 3.39 38.37 + 2.78 25.13 + 1.56 29.23 + 3.25 
4 31.02 + 3.54 38.61 + 2.88 25.62 + 1.50 29.39 + 3.31 
6 32.16 + 3.72 38.84 + 3.00 26.09 + 1.49 29.95 + 3.52 
8 33.67 + 3.85 39.07 + 3.11 27.18 + 1.57 30.10 + 3.51 

10 34.48 + 3.89 39.51 + 3.17 27.63 + 1.85 30.38 + 3.57 
อัตราการเพิ่มขึ้น     
เฉลี่ย/เดือน (ซม.) 0.59 0.14 0.31 0.14 
เฉลี่ย/ป (ซม.) 
 

7.03 1.70 3.75 1.72 

 
(ค)  รัศมีลําตนยางพารา (ซม.) 

 แปลงทดลอง 
เวลา1/ สวนยางพาราในพื้นที่ดอน สวนยางพาราในพื้นที่ลุม 
(เดือน) 1 (NTU-1) 2 (TU-1) 3 (NTL-1) 4 (TL-1) 

2 14.90 + 1.69 19.19 + 1.39 12.57 + 0.78 14.62 + 1.62 
4 15.51 + 1.77 19.30 + 1.44 12.81 + 0.75 14.69 + 1.65 
6 16.08 + 1.86 19.42 + 1.50 13.05 + 0.75 14.98 + 1.76 
8 16.84 + 1.92 19.53 + 1.56 13.59 + 0.78 15.05 + 1.76 

10 17.24 + 1.94 19.75 + 1.58 13.82 + 0.92 15.19 + 1.79 
อัตราการเพิ่มขึ้น     
เฉลี่ย/เดือน (ซม.) 0.29 0.07 0.16 0.07 
เฉลี่ย/ป (ซม.) 
 

3.51 0.85 1.88 0.86 

หมายเหตุ:  1/  จํานวนเดือนของอายุใบยางพาราหลังผลิใบใหม 
   1 (NTU-1) =  ตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพื้นที่ดอน สวนที่ 1 
   2 (TU-1) =  ตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ดอน สวนที่ 2 
   3 (NTL-1) =  ตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพื้นที่ลุม สวนที่ 3 
   4 (TL-1) =  ตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ลุม สวนที่ 4 
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ตารางที่ 4 แสดงการเปลีย่นแปลงทางกายภาพของตนยางพาราทีป่ลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุม(ตอ) 
 
(ง)  การสิ้นเปลืองหนากรีดยาง (ซม.) 

เวลา1/ แปลงทดลอง 
(เดือน) สวนยางพาราในพื้นที่ดอน 2 (TU-1) สวนยางพาราในพื้นที่ลุม 4 (TL-1) 

2 71.07 + 7.54 38.23 + 1.78 
4 81.80 + 7.92 49.08 + 2.40 
6 93.08 + 8.61 58.46 + 3.27 
8 103.63 + 6.75 60.56 + 3.43 

10 101.92 + 10.32 68.58 + 4.51 
อัตราการเพิ่มขึ้น   
เฉลี่ย/เดือน (ซม.) 3.86 3.79 
เฉลี่ย/ป (ซม.) 
 

38.57 37.94 

หมายเหตุ:  1/  จํานวนเดือนของอายุใบยางพาราหลังผลิใบใหม 
   2 (TU-1) =  ตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ดอน สวนที่ 2 
   4 (TL-1) =  ตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ลุม สวนที่ 4 
 
(จ)  ขนาดทรงพุมตนยางพารา (เมตร) 

ลักษณะทาง แปลงทดลอง 
กายภาพ สวนยางพาราในพื้นที่ดอน สวนยางพาราในพื้นที่ลุม 

 1 (NTU-1) 2 (TU-1) 3 (NTL-1) 4 (TL-1) 
ขนาดทรงพุม (เมตร) 8.39 + 1.20 9.18 + 0.95 6.02 + 1.07 6.44 + 1.10 
รัศมีทรงพุม (เมตร) 

 
4.20 + 0.60 4.59 + 0.48 3.01 + 0.53 3.22 + 0.55 

หมายเหตุ:  1 (NTU-1) =  ตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพื้นที่ดอน สวนที่ 1 
   2 (TU-1) =  ตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ดอน สวนที่ 2 
   3 (NTL-1) =  ตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพื้นที่ลุม สวนที่ 3 
   4 (TL-1) =  ตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ลุม สวนที่ 4 
 
 4.2 ลักษณะทางกายภาพของตนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ลุม 
  แปลงทดลองเปนสวนยางพาราของเกษตรกร ตนยางพาราที่คัดเลือกมาทําการศึกษาเปนตน
ยางพาราเพาะเมล็ด แลวตดิตาดวยตายางพันธุ RRIM 600 อายปุระมาณ 4-6 ป สําหรับตนยางพาราที่ 
ยังไมเปดกรีด และ อายุประมาณ 7-9 ป สําหรับตนยางพาราที่เปดกรดีแลว ตนยางพารามีขนาดเสนรอบวง
ลําตน (วัดที่ระดับความสงู 1.50 เมตร จากผิวดิน) เฉลีย่เทากับ 43.42+2.91 และ 47.74+5.62 ซม. สําหรับ
ตนยางพาราในแปลงทดลอง (สวน) ที ่3 และ 4 ตามลาํดับ ตลอดชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา
มีขนาดเสนรอบวงลาํตนเพิ่มข้ึนเฉลี่ยเทากบั 0.49 และ 0.23 ซม./เดือน หรือเพิม่ข้ึนเฉลี่ยเทากับ 5.90 และ 
2.70 ซม./ป สําหรับตนยางพาราในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 3 และ 4 ตามลําดับ มขีนาดเสนผานศูนยกลาง
ลําตน (วัดที่ระดับความสงู 1.50 เมตร จากผิวดิน) เฉลีย่เทากับ 27.63+1.85 และ 30.38+3.57 ซม. สําหรับ
ตนยางพาราในแปลงทดลอง (สวน) ที ่3 และ 4 ตามลาํดับ ตลอดชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา
มีขนาดเสนผานศูนยกลางลาํตนเพิ่มข้ึนเฉลี่ยเทากับ 0.31 และ 0.14 ซม./เดือน หรือเพิ่มข้ึนเฉลี่ยเทากับ 
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3.75 และ 1.72 ซม./ป สําหรับตนยางพาราในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 3 และ 4 ตามลําดับ มขีนาดรัศมี 
ลําตน (วัดที่ระดับความสงู 1.50 เมตร จากผิวดิน) เฉลีย่เทากับ 13.82+0.92 และ 15.19+1.79 ซม. สําหรับ
ตนยางพาราในแปลงทดลอง (สวน) ที ่3 และ 4 ตามลาํดับ ตลอดชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา
มีขนาดรัศมีลําตนเพิ่มข้ึนเฉลี่ยเทากับ 0.16 และ 0.07 ซม./เดือน หรือเพิ่มข้ึนเฉลีย่เทากับ 1.88 และ 0.86 
ซม./ป สําหรับตนยางพาราในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 3 และ 4 ตามลําดับ มีขนาดทรงพุมจากดานหนึง่ไปยัง
ดานตรงขามเฉลี่ยเทากับ 6.02+1.07 และ 6.44+1.10 เมตร สําหรับตนยางพาราในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 
3 และ 4 ตามลําดับ และมีอัตราการสิ้นเปลืองหนากรีดยางเฉลีย่เทากับ 3.79 ซม./เดือน หรือเพิ่มข้ึนเฉลีย่
เทากับ 37.94 ซม./ป สําหรบัตนยางพาราในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 4 (ตารางที่ 4) การปลูกตนยางพารา 
ใชระยะปลูก 3x6 เมตร (ตนxแถว) พื้นทีแ่ปลงทดลองเคยเปนพื้นที่ปลูกขาวมากอนในอดีตแลวเปลี่ยนมา
ปลูกยางพาราแทน ทาํใหในบริเวณรอบๆแปลงทดลองเปนทัง้พืน้ทีป่ลูกขาวและปลูกยางพาราสลับกันไป 
ทั้งพื้นที ่ (ภาพที่ 3, 11ค และ 11ง) มีการตัดแตงทรงพุมตนยางพาราบางเปนครั้งคราว การใหน้ําเปนแบบ
ธรรมชาติ (อาศัยน้าํฝนตามฤดูกาล) รวมทั้งมีการใชสารเคมีกําจัดวชัพืชและศัตรูพืชในสวนยางพาราอยาง
สม่ําเสมอ 
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5. ลักษณะการพัฒนาการของตนยางพาราในรอบป 
 
 ชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพาราทีเ่จริญเติบโตในพืน้ที่แปลงทดลองและพื้นที่ใกลเคียง มีรูปแบบ
แสดงในภาพรวม ดังนี ้ ตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่แปลงทดลองจะเขาสูชวงใบยางพาราผลัดใบ (ใบรวง) 
ประมาณตนเดือนกุมภาพันธ แลวใบยางพาราจะคอยๆรวงหลนจนกระทั้งใบยางพาราชุดเกา (อายุ 10 เดือน
หลังผลิใบใหม) รวงหลนจนหมดประมาณปลายเดือนมนีาคม (ใชเวลาประมาณ 2 เดือน) ขณะเดียวกนัเมื่อ
เร่ิมเขาสูเดือนเมษายนตนยางพาราจะเขาสูชวงเริ่มผลิใบใหม แลวเขาสูระยะพัฒนาการของใบยางพาราที่มี
อายุ 1, 2, 3, … ตามลําดบั จนกระทั่งใบยางพารามีอาย ุ 10 เดือนหลังผลิใบใหมประมาณเดือนมกราคม  
(ชวงพัฒนาการของใบ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม คือ ประมาณเดือนเมษายนถงึเดือนมกราคม (ปถดัไป) ของ
ทุกป) หลังจากนั้นใบยางพาราจะเริ่มผลัดใบหรือใบรวงอีกครั้งเมื่อเขาสูประมาณเดือนกุมภาพันธไปจนถงึ
ประมาณปลายเดือนมนีาคม ชวงพัฒนาการของตนยางพาราจะดําเนนิเปนวัฏจักรในลกัษณะเชนนี ้
ทุกฤดกูาลผลติ (ภาพที ่13) 
  สวนยางพาราที่ใชพืน้ที่แปลงทดลองตัง้อยูในพืน้ที่ภาคใตฝงตะวนัออก (พืน้ที่ภาคใตติดชายทะเล
ดานอาวไทย) จะมพีัฒนาการในรอบปของตนยางพาราจะลาชากวาตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ทีภ่าคใตฝง
ตะวันตก (พืน้ที่ภาคใตติดชายทะเลดานทะเลอนัดามนั) ประมาณ 1 เดือน นั่นคือ ตนยางพาราที่ปลูกใน
พื้นที่ภาคใตฝงตะวนัตกจะเริ่มเขาสูชวงใบยางพาราผลัดใบ (ใบรวง) ประมาณตนเดอืนมกราคม แลวดําเนิน
ตอไปประมาณ 2 เดือนจนถึงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ เมื่อเขาสูตนเดือนมีนาคมตนยางพาราจะเริ่ม
ผลิใบใหมแลวเขาสูชวงพัฒนาการของใบยางพารา (ใบยางพาราอาย ุ1, 2, 3, … ตามลําดับ) ในขณะที่ตน
ยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่แปลงทดลองซึ่งเปนพืน้ที่ภาคใตฝงตะวนัออก จะเริ่มเขาสูชวงใบยางพาราผลัดใบ 
(ใบรวง) ประมาณตนเดือนกุมภาพนัธ แลวดําเนนิตอไปประมาณ 2 เดือนจนถงึประมาณปลายเดือน
มีนาคม เมือ่เขาสูตนเดือนเมษายนตนยางพาราจะเริม่ผลิใบใหมแลวเขาสูชวงพฒันาการของใบยางพารา
เชนเดียวกนั และเมื่อเปรียบเทียบระหวางตนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่แปลงทดลองกับตนยางพาราที่ปลูก 
ในพืน้ทีท่ั่วไปของภาคใตฝงตะวันออก พบวา ทั้งสองพืน้ทีน่ี้มีชวงพัฒนาการของตนยางพาราในรอบป
เหลื่อมลํ้ากันประมาณ 2 สัปดาห นั่นคือ ตนยางพาราทีป่ลูกในพืน้ที่ภาคใตฝงตะวนัออกจะเริ่มเขาสูชวงตน
ยางพาราผลัดใบประมาณกลางเดือนมกราคมเปนตนไป สําหรบัชวงพัฒนาการตางๆในรอบปของตน
ยางพาราจะเปนไปในลักษณะเดี่ยวกนักบัตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ทีแ่ปลงทดลอง (ภาพที ่13) 
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ภาพที ่13 แผนผังแสดงพัฒนาการในรอบปของตนยางพาราในแปลงทดลองพืน้ที่ดอนและทีลุ่ม และ 
   พื้นที่ปลูกยางพาราในภาคใตของประเทศไทย ระหวางป พ.ศ. 2553-2555 
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ปริมาณนํ้าฝน คาการระเหยนํ้า คาความช้ืนสัมพัทธ อณุหภูมิสูงสุด อณุหภูมิต่ําสุด

6. สภาพภูมิอากาศในชวงการเจริญเติบโตของตนยางพารา 
 
 ผลการศึกษาสภาพภูมิอากาศในบริเวณพืน้ที่แปลงทดลองในชวงป พ.ศ. 2553-2555 ของสถานตีรวจ
อากาศโครงการชลประทานพัทลงุ อ.เมืองฯ จ.พัทลงุ มีรายละเอยีด ดังนี ้
 
 6.1 สภาพภูมิอากาศในป พ.ศ. 2553 
  ผลการศึกษาสภาพภูมิอากาศในป พ.ศ. 2553 ในดานปริมาณน้ําฝน คาการระเหยน้ํา อุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุด-ตํ่าสุด และคาความชืน้สัมพัทธของอากาศในรอบป พบวา ในป พ.ศ. 2553 มีปริมาณน้ําฝนรวม
ตลอดปประมาณ 2,172 มม. เดือนพฤศจิกายนมีปริมาณน้าํฝนมากที่สุดประมาณ 807 มม. และเดือน
กุมภาพนัธมีปริมาณน้ําฝนนอยที่สุดประมาณ 10 มม. มีคาการระเหยน้ํารวมตลอดปประมาณ 1,283 มม. 
เดือนเมษายนมีการระเหยน้าํมากที่สุดประมาณ 153 มม. และเดือนธันวาคมมีการระเหยน้าํนอยที่สุด
ประมาณ 56 มม. มีคาอณุหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 28Oซ เดือนพฤษภาคมเปนเดือนที่มีคาอุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุด (36Oซ) และเดือนธันวาคมเปนเดือนที่มีคาอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด (24Oซ) มีคาความชืน้สัมพทัธ
ของอากาศเฉลี่ยตลอดปประมาณ 81% เดือนพฤศจิกายนเปนเดือนที่มีคาความชื้นสมัพทัธของอากาศ
เฉลี่ยสูงสุด (88%) และเดือนพฤษภาคมเปนเดือนที่มีคาความชื้นสมัพัทธของอากาศเฉลี่ยต่ําสุด (76%) 
(ภาพที ่14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หมายเหตุ:  เก็บขอมูลสภาพภูมิอากาศจากสถานีตรวจอากาศโครงการชลประทานพัทลุง อ.เมืองฯ จ.พัทลุง 
 
ภาพที ่14 แสดงขอมูลสภาพภูมิอากาศในพื้นที่แปลงทดลอง อ.ปาพะยอม จ.พทัลุง ในป พ.ศ. 2553 
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 6.2 สภาพภูมิอากาศในป พ.ศ. 2554 
  ผลการศึกษาสภาพภูมิอากาศในป พ.ศ. 2554 ในดานปริมาณน้ําฝน คาการระเหยน้ํา อุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุด-ตํ่าสุด และคาความชืน้สัมพัทธของอากาศในรอบป พบวา ในป พ.ศ. 2554 มีปริมาณน้ําฝนรวม
ตลอดปประมาณ 3,544 มม. เดือนมีนาคมมีปริมาณน้ําฝนมากที่สุดประมาณ 856 มม. และเดือน
กุมภาพนัธมีปริมาณน้ําฝนนอยที่สุดประมาณ 22 มม. มีคาการระเหยน้ํารวมตลอดปประมาณ 1,231 มม. 
เดือนกรกฎาคมมีการระเหยน้ํามากที่สุดประมาณ 156 มม. และเดือนธันวาคมมีการระเหยน้าํนอยที่สุด
ประมาณ 59 มม. มีคาอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 27Oซ เดือนพฤษภาคมเปนเดือนที่มีคาอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด (34Oซ) และเดือนมกราคมเปนเดือนที่มีคาอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด (24Oซ) มีคาความชื้นสัมพัทธของ
อากาศเฉลีย่ตลอดปประมาณ 82% เดือนธันวาคมเปนเดือนที่มีคาความชืน้สัมพทัธของอากาศเฉลี่ยสูงสุด 
(88%) และเดือนมิถนุายนเปนเดือนที่มีคาความชื้นสมัพัทธของอากาศเฉลี่ยต่ําสุด (78%) (ภาพที่ 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หมายเหตุ:  เก็บขอมูลสภาพภูมิอากาศจากสถานีตรวจอากาศโครงการชลประทานพัทลุง อ.เมืองฯ จ.พัทลุง 
 
ภาพที ่15 แสดงขอมูลสภาพภูมิอากาศในพื้นที่แปลงทดลอง อ.ปาพะยอม จ.พทัลุง ในป พ.ศ. 2554 
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 6.3 สภาพภูมิอากาศในป พ.ศ. 2555 
  ผลการศึกษาสภาพภูมิอากาศในป พ.ศ. 2555 ในดานปริมาณน้ําฝน คาการระเหยน้ํา อุณหภูมิ
เฉลี่ยสูงสุด-ตํ่าสุด และคาความชืน้สัมพัทธของอากาศในรอบป พบวา ในป พ.ศ. 2555 มีปริมาณน้ําฝนรวม
ตลอดปประมาณ 2,112 มม. เดือนธนัวาคมมีปริมาณน้ําฝนมากทีสุ่ดประมาณ 547 มม. และเดือน
กรกฎาคมมีปริมาณน้ําฝนนอยที่สุดประมาณ 20 มม. มีคาการระเหยน้ํารวมตลอดปประมาณ 1,284 มม. 
เดือนสิงหาคมมีการระเหยน้าํมากที่สุดประมาณ 156 มม. และเดือนมกราคมมีการระเหยน้าํนอยที่สุด
ประมาณ 65 มม. มีคาอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 28Oซ เดือนสงิหาคมเปนเดอืนที่มีคาอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด (35Oซ) และเดือนธนัวาคมเปนเดือนที่มีคาอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด (24Oซ) มีคาความชื้นสัมพัทธของ
อากาศเฉลีย่ตลอดปประมาณ 79% เดือนธนัวาคมเปนเดือนที่มีคาความชืน้สัมพทัธของอากาศเฉลี่ยสูงสุด 
(86%) และเดือนสิงหาคมเปนเดือนที่มีคาความชืน้สัมพทัธของอากาศเฉลี่ยต่ําสุด (76%) (ภาพที่ 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   หมายเหตุ:  เก็บขอมูลสภาพภูมิอากาศจากสถานีตรวจอากาศโครงการชลประทานพัทลุง อ.เมืองฯ จ.พัทลุง 
 
ภาพที ่16 แสดงขอมูลสภาพภูมิอากาศในพื้นที่แปลงทดลอง อ.ปาพะยอม จ.พทัลุง ในป พ.ศ. 2555 
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7. ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินสวนยางพารา 
 
 ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการของดนิใตรมเงาตนยางพาราในพื้นทีแ่ปลงทดลอง ไดแก 
ลักษณะเนื้อดิน ขนาดอนภุาคของดิน และการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชืน้ในดินใตรมเงาตนยางพารา
ตลอดชวงพฒันาการในรอบป มีรายละเอยีด ดังนี ้
 
 7.1 เนื้อดินและขนาดอนุภาคดิน 
  7.1.1 สวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ทีด่อน (สวนที ่1 และ 2) 
    จากผลการศึกษาเนื้อดินและขนาดอนุภาคดินของดินปลกูยางพาราในแปลงทดลองใน
พื้นที่ดอน (สวนที่ 1 และ 2) พบวา ดินในแปลงทดลองเปนดนิสนี้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนเหลือง เทาถงึเทา
เขม เนื้อดินจากระดับผิวดนิจนถึงระดับความลึก 30 ซม. จากผิวดนิ เปนดนิรวนถึงรวนเหนียว (loam-clay 
loam soil) ในตัวอยางดนิที่ระดับความลึก 0-15 ซม. จากผิวดิน พบวา ประกอบดวยดินขนาดอนุภาคดิน
เหนยีว (clay) เฉลี่ยรอยละ 30.17 และ 35.50 ในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ขนาดอนุภาค
ดินทรายแปง (silt) เฉลี่ยรอยละ 22.04 และ 23.73 ในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 1 และ 2 ตามลําดับ และ
ขนาดอนุภาคดินทราย (sand) เฉลี่ยรอยละ 47.79 และ 40.77 ในแปลงทดลอง (สวน) ที ่ 1 และ 2 ตาม 
ลําดับ ในตัวอยางดนิที่ระดบัความลึก 15-30 ซม. จากผิวดนิ พบวา ประกอบดวยดินขนาดอนุภาคดิน
เหนยีว (clay) เฉลี่ยรอยละ 30.21 และ 34.18 ในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ขนาดอนุภาค
ดินทรายแปง (silt) เฉลี่ยรอยละ 21.14 และ 28.49 ในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 1 และ 2 ตามลําดับ และ
ขนาดอนุภาคดินทราย (sand) เฉลี่ยรอยละ 48.65 และ 37.33 ในแปลงทดลอง (สวน) ที ่ 1 และ 2 ตาม 
ลําดับ (ตารางที่ 5) 
  7.1.2 สวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ทีลุ่ม (สวนที ่3 และ 4) 
    จากผลการศึกษาเนื้อดินและขนาดอนุภาคดินของดินปลกูยางพาราในแปลงทดลองใน
พื้นที่ลุม (สวนที่ 3 และ 4) พบวา ดินในแปลงทดลองเปนดินสนี้ําตาลปนเทาถงึเทา เนื้อดินจากระดับผิวดิน
จนถงึระดับความลึก 30 ซม. จากผวิดิน เปนดินรวนเหนยีวถึงเหนียว (clay loam–clay soil) ในตัวอยางดนิ
ที่ระดับความลึก 0-15 ซม. จากผิวดนิ พบวา ประกอบดวยดินขนาดอนุภาคดินเหนียว (clay) เฉลี่ยรอยละ 
38.87 และ 37.46 ในแปลงทดลอง (สวน) ที ่ 3 และ 4 ตามลําดับ ขนาดอนุภาคดินทรายแปง (silt) เฉลี่ย
รอยละ 51.97 และ 34.72 ในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 3 และ 4 ตามลําดับ และขนาดอนุภาคดินทราย 
(sand) เฉลี่ยรอยละ 9.16 และ 27.83 ในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 3 และ 4 ตามลําดบั ในตัวอยางดินที่ระดับ
ความลึก 15-30 ซม. จากผวิดิน พบวา ประกอบดวยดนิขนาดอนุภาคดินเหนียว (clay) เฉลี่ยรอยละ 38.75 
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และ 36.49 ในแปลงทดลอง (สวน) ที ่ 3 และ 4 ตามลาํดับ ขนาดอนุภาคดินทรายแปง (silt) เฉลี่ยรอยละ 
56.67 และ 36.76 ในแปลงทดลอง (สวน) ที ่3 และ 4 ตามลําดับ และขนาดอนุภาคดินทราย (sand) เฉลี่ย
รอยละ 4.58 และ 26.75 ในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 3 และ 4 ตามลําดับ (ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 ขนาดอนุภาคดินและประเภทเนื้อดินใตทรงพุมตนยางพาราในแปลงทดลอง 
 

สวนยางพารา ระดับ ขนาดอนุภาคดนิ เนื้อดิน 
 ความลึก % ทราย % ทรายแปง % เหนียว  
สวนยางพาราไมเปดกรีดที่ดอน สวนที่ 1  0-15 ซม. 47.79 22.04 30.17 ดินรวน (loam) 
(NTU-1) 15-30 ซม. 48.65 21.14 30.21 ดินรวน (loam) 
สวนยางพาราเปดกรีดแลวที่ดอน สวนที่ 2  0-15 ซม. 40.77 23.73 35.50 ดินรวน (loam) 
(TU-1) 15-30 ซม. 37.33 28.49 34.18 ดินรวนเหนียว (clay loam) 
สวนยางพาราไมเปดกรีดที่ลุม สวนที่ 3  0-15 ซม. 9.16 51.97 38.87 ดินเหนียว (clay) 
(NTL-1) 15-30 ซม. 4.58 56.67 38.75 ดินเหนียว (clay) 
สวนยางพาราเปดกรีดแลวที่ลุม สวนที่ 4  0-15 ซม. 27.83 34.72 37.45 ดินรวนเหนียว (clay loam) 
(TL-1) 15-30 ซม. 26.75 36.76 36.49 ดินรวนเหนียว (clay loam) 

 
หมายเหตุ:  วิเคราะหตัวอยางเนื้อดินดวยวิธี hydrometer 
 
 7.2 ความชื้นในดิน 
  7.2.1 สวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ทีด่อน (สวนที ่1 และ 2) 
    ผลการศึกษาปริมาณความชื้นในดนิบริเวณใตรมเงาตนยางพาราในแปลงทดลองในพื้นที่
ดอน (สวนที ่1 และ 2) ต้ังแตระยะใบยางพาราอาย ุ2 เดือนหลงัผลิใบใหมถงึระยะใบยางพาราอาย ุ10 เดือน 
หลังผลิใบใหมและชวงตนยางพาราผลัดใบ หรือตลอดชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา พบวา 
ปริมาณความชื้นในดนิที่ระดับผิวดิน (0 ซม.) มีคาเฉลีย่อยูในชวงรอยละ 9.90+3.66 – 24.46+2.77 และ 
20.76+3.66 – 13.21+1.09 ในแปลงทดลอง (สวน) ที ่ 1 และ 2 ตามลําดับ และปริมาณความชื้นในดนิ 
ที่ระดับความลึก 30 ซม. จากผิวดนิ มคีาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 8.06+1.42 – 20.57+0.78 และ 12.62+ 
1.52 – 20.46+3.32 ในแปลงทดลอง (สวน) ที ่1 และ 2 ตามลําดับ (ภาพที่ 17 ก และ ข) 
  7.2.2 สวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ทีลุ่ม (สวนที ่3 และ 4) 
    ผลการศึกษาปริมาณความชื้นในดนิบริเวณใตรมเงาตนยางพาราในแปลงทดลองในพื้นที่ลุม  
(สวนที่ 3 และ 4) ต้ังแตระยะใบยางพาราอายุ 2 เดือนหลังผลิใบใหมถงึระยะใบยางพาราอายุ 10 เดือนหลัง
ผลิใบใหมและชวงตนยางพาราผลัดใบ หรือตลอดชวงพฒันาการในรอบปของตนยางพารา พบวา ปริมาณ
ความชืน้ในดนิที่ระดับผิวดิน (0 ซม.) มีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 18.45+2.96 – 23.88+3.26 และ 13.23+ 
1.37 – 24.86+3.21 ในแปลงทดลอง (สวน) ที ่3 และ 4 ตามลําดับ และปริมาณความชื้นในดินทีร่ะดับความ 
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สวนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 1 (NTU-1)
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เวลา:   จํานวนเดือนหลังตนยางพาราผลิใบใหม
คา Standard deviation

สวนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 2 (TU-1)
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เวลา:   จํานวนเดือนหลังตนยางพาราผลิใบใหม
คา Standard deviation
ระดับความลึก 30 ซม.
ระดับความลึก 0 ซม. (ระดับผิวดิน)

สวนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ลุม สวนที่ 3 (NTL-1)

0

10

20

30

2 4 6 8 10 12
เดือน

% 
คว

าม
ชื้น

ใน
ดิน

ค

เวลา:   จํานวนเดือนหลังตนยางพาราผลิใบใหม
คา Standard deviation
ระดับความลึก 30 ซม.
ระดับความลึก 0 ซม. (ระดับผิวดิน)

สวนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพืน้ที่ลุม สวนที่ 4 (TL-1)
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เวลา:   จํานวนเดือนหลังตนยางพาราผลิใบใหม
คา Standard deviation
ระดับความลึก 30 ซม.
ระดับความลึก 0 ซม. (ระดับผิวดิน)

ลึก 30 ซม. จากผิวดนิ มีคาเฉลี่ยอยูในชวงรอยละ 19.56+0.54 – 23.90+2.71 และ 12.68+0.74 – 20.82+ 
2.69 ในแปลงทดลอง (สวน) ที่ 3 และ 4 ตามลําดับ (ภาพที ่17 ค และ ง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่17 คาความชืน้ในดินบริเวณใตรมเงาของตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา 
   [ (ก) สวนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 1 (NTU-1) 
     (ข) สวนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ดอน สวนที ่2 (TU-1) 
     (ค) สวนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ลุม สวนที่ 3 (NTL-1) 
     (ง) สวนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ลุม สวนที่ 4 (TL-1) ] 
 
 



 
ผลการวิจัย 

รายงานวิจยั: การประเมินระดับธาตอุาหารหลักในดินและในใบยางพาราที่ปลูกในพ้ืนทีด่อนและทีลุ่ม 

53

8. ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีของดินที่ปลูกยางพาราตลอดชวงพัฒนาการในรอบป 
 
 ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราในพื้นที่แปลงทดลอง (พืน้ที่ดอน
และพื้นที่ลุม) ที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 ซม. จากผิวดนิ ไดแก คาความเปนกรดเปนดางของดนิ 
(ดิน:น้าํ, 1:1) ความเค็มของดินที่วัดในรูปของคาการนาํไฟฟา (ดิน:น้ํา, 1:1) ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน 
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได และปริมาณ
ฟอสฟอรัสและกํามะถนัที่เปนประโยชน ต้ังแตระยะใบยางพาราอาย ุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหมจนถึงระยะใบ
ยางพาราอาย ุ10 เดือนหลังผลิใบใหม หรือตลอดชวงพฒันาการในรอบปของตนยางพารา เวนชวงระยะใบ
ยางพาราอาย ุ 10-12 เดือนหลังผลิใบใหม ที่ไมสามารถเก็บตัวอยางใบยางพาราได เนื่องจากเปนชวงที่ตน
ยางพาราผลัดใบ (ใบรวง) เพื่อเขาสูระยะตนยางพาราผลิใบใหมในชวงพัฒนาการในรอบปถัดไป แสดงใน
ภาพที ่18, 19, 20 และ 21 และตารางภาคผนวกที่ 1, 2, 3 และ 4) 
 
 8.1 สมบัติทางเคมีของดินปลกูตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพื้นที่ดอน สวนที่ 1 (NTU-1) 
  8.1.1 สมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-15 ซม. 
    ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราไมเปดกรีดทีป่ลูกใน
พื้นที่ดอน สวนที่ 1 (NTU-1) ที่ระดับความลึก 0-15 ซม. จากผิวดนิ ต้ังแตระยะใบยางพาราอายุ 2 เดือน
หลังผลิใบใหมจนถงึระยะใบยางพาราอาย ุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม หรือตลอดชวงพฒันาการในรอบปของ
ตนยางพารา พบวา สมบัติทางเคมีของดนิสวนใหญมีคาไมแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ ยกเวน 
กํามะถันที่เปนประโยชนทีม่ีคาแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ (ภาพที ่18 และตารางภาคผนวกที่ 1)  
โดยที ่
 (1) ดินมีคาความเปนกรดเปนดางในระยะใบอายุ 6 เดือนหลังผลิใบใหม (พีเอช 5.60+0.82) มีแนวโนม
สูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอาย ุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหม (พีเอช 5.04+0.53) มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ 
(ภาพที ่18ก) 
 (2) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟาในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.13+0.11 
mScm-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอื่นๆ และในระยะใบอายุ 2 เดือนหลังผลิใบใหม (0.07+0.01 mScm-1)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 18ข) 
 (3) ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิในระยะใบอาย ุ6 เดือนหลังผลใิบใหม (20.17+5.65 กรัม กก.-1) มีแนวโนม 
สูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอาย ุ4 เดือนหลงัผลิใบใหม (14.48+1.52 กรัม กก.-1) มีแนวโนมตํ่ากวาระยะ 
อ่ืนๆ (ภาพที่ 18ค) 
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เวลา :   จํานวนเดือนหลังตนยางพาราผลิใบใหม
คา Standard deviationระดับความลึก 15-30 ซม.ระดับความลึก 0-15 ซม.
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ภาพที ่18 สมบัติบางประการของดนิใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา 
   ไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 1(NTU-1) 
   [ (ก) ความเปนกรดเปนดางของดิน (ข) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟา  
     (ค) อินทรียวตัถุในดิน (ง) ไนโตรเจนทั้งหมด (จ) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน  
     (ฉ) กํามะถันที่เปนประโยชน (ช) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (ซ) แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได  
     และ (ฌ) แมกนีเซยีมที่แลกเปลี่ยนได ] 
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 (4) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินในระยะใบอายุ 2 เดือนหลังผลิใบใหม (1.15+0.29 กรัม กก.-1)  
มีแนวโนมสูงกวาระยะอื่นๆ และในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม (1.02+0.13 กรัม กก.-1) มีแนวโนม
ตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 18ง) 
 (5) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดนิในระยะใบอาย ุ8 เดือนหลังผลิใบใหม (220.31+88.13  
มก.กก.-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอื่นๆ และในระยะใบอาย ุ10 เดือนหลังผลิใบใหม (37.69+22.14 มก.กก.-1) 
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 18จ) 
 (6) ปริมาณกํามะถันที่เปนประโยชนในดินในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม (68.12+20.28  
มก.กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 8 เดือนหลังผลิใบใหม 
(18.06+3.39 มก.กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 18ฉ) 
 (7) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดนิในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.25+0.15  
cmolckg-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอาย ุ8 เดือนหลังผลิใบใหม (0.16+0.09 cmolckg-1) 
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 18ช) 
 (8) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินในระยะใบอาย ุ6 เดือนหลังผลิใบใหม (5.39+7.02  
cmolckg-1) มแีนวโนมสูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม (0.31+0.35 cmolckg-1)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 18ซ) เปนทาํนองเดียวกับปริมาณแมกนีเซยีมที่แลกเปลี่ยนได (1.24+ 
1.43 และ 0.23+0.15 cmolckg-1 ตามลําดับ) (ภาพที ่18ฌ) 
  8.1.2 สมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 15-30 ซม. 
    ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราไมเปดกรีดทีป่ลูกใน
พื้นที่ดอน สวนที ่ 1 (NTU-1) ที่ระดับความลึก 15-30 ซม. จากผิวดิน ต้ังแตระยะใบยางพาราอายุ 2 เดือน
หลังผลิใบใหมจนถงึระยะใบยางพาราอาย ุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม หรือตลอดชวงพฒันาการในรอบปของ
ตนยางพารา พบวา สมบัติทางเคมีของดนิสวนใหญมีคาไมแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ ยกเวน
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนที่มีคาไมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (ภาพที ่ 18 และตารางภาค 
ผนวกที ่1) โดยที ่
 (1) ดินมีคาความเปนกรดเปนดางในระยะใบอายุ 6 เดือนหลังผลิใบใหม (พีเอช 5.86+1.56) มีแนวโนม
สูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอาย ุ10 เดือนหลงัผลิใบใหม (พีเอช 5.02+0.11) มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ 
(ภาพที ่18ก) 
 (2) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟาในระยะใบอายุ 4 และ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.09 
+0.05 และ 0.09+0.07 mScm-1 ตามลําดบั) มีแนวโนมสูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอาย ุ10 เดือนหลงั
ผลิใบใหม (0.05+0.01 mScm-1) มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอื่นๆ (ภาพที ่18ข) 
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 (3) ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิในระยะใบอาย ุ6 เดือนหลังผลใิบใหม (14.86+6.16 กรัม กก.-1)  
มีแนวโนมสูงกวาระยะอื่นๆ และในระยะใบอายุ 8 เดือนหลังผลิใบใหม (11.73+2.62 กรัม กก.-1) มแีนวโนม
ตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 18ค) 
 (4) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม (0.97+0.24 กรัม กก.-1)  
มีแนวโนมสูงกวาระยะอื่นๆ และในระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.64+0.38 กรัม กก.-1) มีแนวโนม 
ตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 18ง) 
 (5) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดนิในระยะใบอาย ุ8 เดือนหลังผลิใบใหม (191.84+100.15  
มก.กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม 
(10.29+10.97 มก.กก.-1) มคีาต่ําสุด (ภาพที ่18จ)  
 (6) ปริมาณกํามะถันที่เปนประโยชนในดินในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม (59.73+23.55  
มก.กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 8 เดือนหลังผลิใบใหม 
(14.46+1.83 มก.กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 18ฉ) 
 (7) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดนิในระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.16+0.07  
cmolckg-1) มแีนวโนมสูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม (0.09+0.03 cmolckg-1)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 18ช) 
 (8) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินในระยะใบอาย ุ6 เดือนหลังผลิใบใหม (3.02+3.37  
cmolckg-1) มแีนวโนมสูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม (0.01+0.09 cmolckg-1)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 18ซ)  
 (9) ปริมาณแมกนเีซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินในระยะใบอาย ุ2 เดือนหลังผลิใบใหม (0.87+0.59  
cmolckg-1) มแีนวโนมสูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม (0.13+0.07 cmolckg-1)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 18ฌ)  
  8.1.3 สมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-30 ซม. 
    ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราไมเปดกรีดทีป่ลูกใน
พื้นที่ดอน สวนที ่1 (NTU-1) โดยเปรียบเทียบกนัระหวางดินชั้นบน (0-15 ซม.) และดินชั้นลาง (15-30 ซม.) 
ต้ังแตระยะใบยางพาราอาย ุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหมจนถึงระยะใบยางพาราอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม 
หรือตลอดชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา พบวา สมบัติทางเคมีของดินสวนใหญมีคาไมแตกตาง
กันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิ ยกเวน ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟา ฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชน โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดที่มคีาแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญและนัยสาํคัญยิ่งทางสถิติตลอด
ชวงพัฒนาการในรอบป (ภาพที ่18 และตารางภาคผนวกที่ 1) โดยที ่
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 (1) ดินมีคาความเปนกรดเปนดาง ไนโตรเจนทัง้หมด กาํมะถนัที่เปนประโยชน แคลเซียมและแมกนีเซยีม 
ที่แลกเปลี่ยนได มีคาไมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติตลอดชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา 
 (2) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟา และโพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลี่ยนได ดินในระยะใบ
อายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหมมีคาแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติระหวางดนิชั้นบนและดนิชั้นลาง 
 (3) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดนิ ดินในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม มีคาแตกตาง
กันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิระหวางดินชัน้บนและดนิชัน้ลาง 
 
 8.2 สมบัติทางเคมีของดินปลกูตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลกูในพืน้ที่ดอน สวนที่ 2 (TU-1) 
  8.2.1 สมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-15 ซม. 
    ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูก
ในพืน้ที่ดอน สวนที่ 2 (TU-1) ที่ระดับความลึก 0-15 ซม. จากผวิดิน ต้ังแตระยะใบยางพาราอายุ 2 เดือน
หลังผลิใบใหมจนถงึระยะใบยางพาราอาย ุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม หรือตลอดชวงพฒันาการในรอบปของ
ตนยางพารา พบวา สมบัติทางเคมีของดนิสวนใหญมีคาแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถติิ ยกเวน
ไนโตรเจนทั้งหมด กาํมะถนัที่เปนประโยชนทีม่ีคาแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ และแคลเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดที่มีคาไมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (ภาพที่ 19 และตารางภาคผนวกที ่2) โดยที ่
 (1) ดินมีคาความเปนกรดเปนดางในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม (พีเอช 5.83+0.78) มีคา 
สูงกวาระยะอืน่ๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอายุ 2 เดือนหลังผลใิบใหม (พีเอช 4.62+ 
0.07) มีคาต่ําสุด (ภาพที ่19ก)  
 (2) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟาในระยะใบอายุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.16+0.05 
mScm-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอายุ 2 และ 4 เดือนหลงัผลิใบ
ใหม (0.06+0.01 mScm-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 19ข) 
 (3) ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิในระยะใบอาย ุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม (27.15+8.39 กรัม กก.-1) มีคา 
สูงกวาระยะอืน่ๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอายุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม (15.35+2.66 
กรัม กก.-1) มคีาต่ําสุด (ภาพที ่19ค) 
 (4) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินในระยะใบอายุ 6 เดือนหลังผลิใบใหม (1.40+0.53 กรัม กก.-1)  
มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.88+0.13  
กรัม กก.-1) มคีาต่ําสุด (ภาพที ่19ง) 
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เวลา :   จํานวนเดือนหลังตนยางพาราผลิใบใหม
คา Standard deviationระดับความลึก 15-30 ซม.ระดับความลึก 0-15 ซม.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่19 สมบัติบางประการของดนิใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา 
   เปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 2 (TU-1) 
   [ (ก) ความเปนกรดเปนดางของดิน (ข) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟา  
     (ค) อินทรียวตัถุในดิน (ง) ไนโตรเจนทั้งหมด (จ) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน  
     (ฉ) กํามะถันที่เปนประโยชน (ช) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (ซ) แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได  
     และ (ฌ) แมกนีเซยีมที่แลกเปลี่ยนได ] 
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 (5) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดนิในระยะใบอาย ุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม (246.12+128.58 
มก.กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 4 เดือนหลังผลิใบใหม 
(6.52+3.02 มก.กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที1่9จ)  
 (6) ปริมาณกํามะถันที่เปนประโยชนในดินในระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหม (28.72+14.17  
มก.กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ6 เดือนหลงัผลิใบใหม (14.28 
+2.40 มก.กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 19ฉ) 
 (7) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดนิในระยะใบอายุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.67+0.37  
cmolckg-1) มคีาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 4 เดือนหลังผลิใบใหม 
(0.10+0.03 cmolckg-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 19ช) 
 (8) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินในระยะใบอาย ุ10 เดือนหลังผลิใบใหม (2.13+1.58  
cmolckg-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม 
(0.58+0.30 cmolckg-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 19ซ) 
 (9) ปริมาณแมกนเีซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินในระยะใบอาย ุ2 เดือนหลังผลิใบใหม (0.62+0.16  
cmolckg-1) มคีาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 6 เดือนหลังผลิใบใหม 
(0.10+0.02 cmolckg-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 19ฌ) 
  8.2.2 สมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 15-30 ซม. 
    ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกใน
พื้นที่ดอน สวนที ่2 (TU-1) ที่ระดับความลึก 15-30 ซม. จากผิวดนิ ต้ังแตระยะใบยางพาราอายุ 2 เดือนหลงั
ผลิใบใหมจนถึงระยะใบยางพาราอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม หรือตลอดชวงพฒันาการในรอบปของตน
ยางพารา พบวา สมบัติทางเคมีของดินสวนใหญมีคาแตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญและนัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ 
ยกเวน ความเค็มของดินทีว่ดัในรูปของคาการนาํไฟฟา อินทรียวัตถุในดิน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได 
ที่มีคาไมแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (ภาพที่ 19 และตารางภาคผนวกที ่2) โดยที ่
 (1) ดินมีคาความเปนกรดเปนดางในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม (พีเอช 6.18+1.32) มีคา 
สูงกวาระยะอืน่ๆอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ และในระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหม (พีเอช 4.63+0.11) 
มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 19ก) 
 (2) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟาในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.08+0.07  
mScm-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอื่นๆ และในระยะใบอายุ 2 เดือนหลังผลิใบใหม (0.04+0.01 mScm-1)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 19ข) 
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 (3) ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิในระยะใบอาย ุ6 เดือนหลังผลใิบใหม (16.23+7.25 กรัม กก.-1) มีแนวโนม 
สูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอาย ุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม (9.32+1.79 กรัม กก.-1) มีแนวโนมตํ่ากวา
ระยะอื่นๆ (ภาพที ่19ค) 
 (4) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม (1.08+0.27 กรัม กก.-1)  
มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมีนัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอายุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.63+0.06 
กรัม กก.-1) มคีาต่ําสุด (ภาพที ่19ง) 
 (5) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดนิในระยะใบอาย ุ10 เดือนหลังผลิใบใหม (157.66+73.65  
มก.กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 4 เดือนหลังผลิใบใหม 
(4.88+2.75 มก.กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที ่19จ) 
 (6) ปริมาณกํามะถันที่เปนประโยชนในดินในระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหม (20.68+2.57  
มก.กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 6 เดือนหลังผลิใบใหม 
(12.45+1.83 มก.กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 19ฉ) 
 (7) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดนิในระยะใบอายุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.14+0.05  
cmolckg-1) มแีนวโนมสูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอายุ 4 เดือนหลังผลิใบใหม (0.08+0.02 cmolckg-1)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 19ช) 
 (8) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินในระยะใบอาย ุ10 เดือนหลังผลิใบใหม (2.30+2.52  
cmolckg-1) มคีาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ และในระยะใบอายุ 2 และ 4 เดือนหลังผลิใบ
ใหม (0.25+0.13 และ 0.25+0.17 cmolckg-1 ตามลําดบั) มีคาต่ําสุด (ภาพที ่19ซ) 
 (9) ปริมาณแมกนเีซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินในระยะใบอาย ุ8 เดือนหลังผลิใบใหม (0.42+0.06  
cmolckg-1) มคีาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 6 เดือนหลังผลิใบใหม 
(0.07+0.03 cmolckg-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 19ฌ) 
  8.2.3 สมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-30 ซม. 
    ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกใน
พื้นที่ดอน สวนที่ 2 (TU-1) โดยเปรียบเทยีบกันระหวางดินชั้นบน (0-15 ซม.) และดินชั้นลาง (15-30 ซม.) 
ต้ังแตระยะใบยางพาราอาย ุ2 เดือนหลงัผลิใบใหมจนถึงระยะใบยางพาราอาย ุ10 เดือนหลงัผลิใบใหม หรือ
ตลอดชวงพฒันาการในรอบปของตนยางพารา พบวา สมบัติทางเคมขีองดินสวนใหญมีคาแตกตางกนั 
อยางมีนยัสําคัญและนัยสําคัญยิ่งทางสถติิ ยกเวน แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดที่มคีาไมแตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติตลอดชวงพัฒนาการในรอบป (ภาพที่ 19 และตารางภาคผนวกที่ 2) โดยที ่
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 (1) ดินมีคาความเปนกรดเปนดางและกํามะถนัที่เปนประโยชน ดินในระยะใบอาย ุ 8 เดือนหลงัผลิใบ
ใหม มีคาแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติระหวางดนิชั้นบนและดนิชั้นลาง 
 (2) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟา ดินในระยะใบอายุ 2 และ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม  
มีคาแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติระหวางดนิชั้นบนและดนิชั้นลาง 
 (3) ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิ ดินในระยะใบอายุ 2 และ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม มีคาแตกตางกันอยาง 
มีนัยสาํคัญยิ่งทางสถิติระหวางดินชั้นบนและดินชั้นลาง และดินในระยะใบอายุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม มีคา
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัยิ่งทางสถิติระหวางดนิชั้นบนและดินชัน้ลาง 
 (4) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน ดินในระยะใบอาย ุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม มีคาแตกตางกนัอยาง 
มีนัยสาํคัญทางสถิติระหวางดินชั้นบนและดินชั้นลาง และดินในระยะใบอายุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม มีคา
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัยิ่งทางสถิติระหวางดนิชั้นบนและดินชัน้ลาง 
 (5) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดนิ ดินในระยะใบอายุ 2, 6 และ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม มีคา
แตกตางกนัอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติระหวางดนิชั้นบนและดินชัน้ลาง 
 (6) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดนิ ดินในระยะใบอายุ 6 และ 8 เดือนหลังผลิใบใหม มคีา
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติระหวางดนิชั้นบนและดินชัน้ลาง 
 (7) ปริมาณแมกนเีซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดิน ดินในระยะใบอายุ 2 เดือนหลังผลิใบใหม มีคาแตกตางกัน 
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติระหวางดนิชัน้บนและดินชัน้ลาง 
 (8) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได แมงกานีส ทองแดง และสังกะสทีีส่กัดไดในดิน มีคาไมแตกตางกนั 
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติตลอดชวงพฒันาการในรอบปของตนยางพารา 
 
 8.3 สมบัติทางเคมีของดินปลกูตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพื้นที่ลุม สวนที่ 3 (NTL-1) 
  8.3.1 สมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-15 ซม. 
    ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราไมเปดกรีดทีป่ลูกใน
พื้นที่ลุม สวนที่ 3 (NTL-1) ที่ระดับความลึก 0-15 ซม. จากผิวดนิ ต้ังแตระยะใบยางพาราอายุ 2 เดือนหลงั
ผลิใบใหมจนถึงระยะใบยางพาราอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม หรือตลอดชวงพฒันาการในรอบปของตน
ยางพารา พบวา สมบัติทางเคมีของดนิสวนใหญมีคาไมแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ ยกเวน 
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนและโพแทสเซียมที่แลกเปลีย่นไดที่มีคาแตกตางกนัอยางมีนัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ 
(ภาพที ่20 และตารางภาคผนวกที ่3) โดยที ่
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 (1) ดินมีคาความเปนกรดเปนดางในระยะใบอายุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม (พีเอช 5.46+0.42) มีแนวโนม 
สูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอาย ุ 2 และ 4 เดือนหลังผลิใบใหม (พีเอช 5.04+0.05 และ 5.04+0.22)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ (ภาพที ่20ก) 
 (2) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟาในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.10+0.03 
mScm-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอื่นๆ และในระยะใบอายุ 2 เดือนหลังผลิใบใหม (0.05+0.03 mScm-1)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 20ข) 
 (3) ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิในระยะใบอาย ุ8 เดือนหลังผลใิบใหม (20.35+4.91 กรัม กก.-1) มีแนวโนม 
สูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอาย ุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหม (15.94+1.88 กรัม กก.-1) มีแนวโนมตํ่ากวา
ระยะอื่นๆ (ภาพที ่20ค) เปนทํานองเดยีวกบัปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด และแคลเซียมที่แลกเปลีย่นไดในดิน  
(2.08+1.93 กรัม กก.-1 3.88+2.22 cmolckg-1 และ1.13+0.10 กรัม กก.-1 2.17+1.43 cmolckg-1 ตามลําดับ)  
(ภาพที ่22ง และ 22ซ) 
 (4) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดนิในระยะใบอาย ุ8 เดือนหลังผลิใบใหม (6.45+0.93  
มก.กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 2 เดือนหลังผลิใบใหม 
(3.69+0.08 มก.กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที ่20จ) 
 (5) ปริมาณกํามะถันที่เปนประโยชนในดินในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม (40.25+21.78  
มก.กก.-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอื่นๆ และในระยะใบอายุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม (26.32+18.92 มก.กก.-1) 
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 20ฉ) 
 (6) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดนิในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.18+0.02  
cmolckg-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม 
(0.09+0.02 cmolckg-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 20ช) 
 (7) ปริมาณแมกนเีซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินในระยะใบอาย ุ4 และ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม (1.01+0.30  
และ 1.01+0.33 cmolckg-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอาย ุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม 
(0.64+0.28 cmolckg-1) มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอื่นๆ (ภาพที ่20ฌ)  
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เวลา :   จํานวนเดือนหลังตนยางพาราผลิใบใหม
คา Standard deviationระดับความลึก 15-30 ซม.ระดับความลึก 0-15 ซม.
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ภาพที ่20 สมบัติบางประการของดนิใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา 
   ไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ลุม สวนที ่3 (NTL-1) 
   [ (ก) ความเปนกรดเปนดางของดิน (ข) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟา  
     (ค) อินทรียวตัถุในดิน (ง) ไนโตรเจนทั้งหมด (จ) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน  
     (ฉ) กํามะถันที่เปนประโยชน (ช) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (ซ) แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได  
     และ (ฌ) แมกนีเซยีมที่แลกเปลี่ยนได ] 
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  8.3.2 สมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 15-30 ซม. 
    ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราไมเปดกรีดทีป่ลูกใน
พื้นที่ลุม สวนที่ 3 (NTL-1) ที่ระดับความลึก 15-30 ซม. จากผิวดนิ ต้ังแตระยะใบยางพาราอายุ 2 เดือนหลงั
ผลิใบใหมจนถึงระยะใบยางพาราอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม หรือตลอดชวงพฒันาการในรอบปของตน
ยางพารา พบวา สมบัติทางเคมีของดนิสวนใหญมีคาไมแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ ยกเวน 
โพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลี่ยนไดที่มีคาแตกตางกนัอยางมนียัสําคัญทางสถิติ ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนและ
เหล็กที่สกัดไดที่มีคาแตกตางกนัอยางมนียัสําคัญยิ่งทางสถิติ (ภาพที ่20 และตารางภาคผนวกที ่3) โดยที ่
 (1) ดินมีคาความเปนกรดเปนดางในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม (พีเอช 5.35+0.45) มีแนวโนม 
สูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหม (พีเอช 4.98+0.28) มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ 
(ภาพที ่20ก) เปนทาํนองเดียวกับความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟาและไนโตรเจนทั้งหมด (0.06 
+0.01 mScm-1, 1.18+0.15 กรัม กก.-1 และ 0.04+0.01 mScm-1, 0.92+0.08 กรัม กก.-1 ตามลําดับ) (ภาพที ่ 
20ข และ 20ง) 
 (2) ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิในระยะใบอาย ุ8 เดือนหลังผลใิบใหม (17.72+6.44 กรัม กก.-1) มีแนวโนม 
สูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอาย ุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหม (12.25+1.54 กรัม กก.-1) มีแนวโนมตํ่ากวา
ระยะอื่นๆ (ภาพที ่20ค) 
 (3) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดนิในระยะใบอาย ุ8 เดือนหลังผลิใบใหม (4.40+0.52  
มก.กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 4 เดือนหลังผลิใบใหม 
(2.78+0.56 มก.กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที ่20จ) 
 (4) ปริมาณกํามะถันที่เปนประโยชนในดินในระยะใบอายุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม (28.98+14.35  
มก.กก.-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอื่นๆ และในระยะใบอายุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม (11.64+2.63 มก.กก.-1)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 20ฉ) 
 (5) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดนิในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.09+0.02  
cmolckg-1) มคีาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ และในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม 
(0.06+0.01 cmolckg-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 20ช) 
 (6) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินในระยะใบอาย ุ4 เดือนหลังผลิใบใหม (2.33+1.29  
cmolckg-1) มแีนวโนมสูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอายุ 2 เดือนหลังผลิใบใหม (1.61+1.19 cmolckg-1)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 20ซ)  
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 (7) ปริมาณแมกนเีซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดินในระยะใบอาย ุ8 เดือนหลังผลิใบใหม (0.74+0.31  
cmolckg-1) มแีนวโนมสูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม (0.42+0.30 cmolckg-1)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 20ฌ)  
  8.3.3 สมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-30 ซม. 
    ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราไมเปดกรีดทีป่ลูกใน
พื้นที่ลุม สวนที่ 3 (NTL-1) โดยเปรียบเทยีบกันระหวางดินชั้นบน (0-15 ซม.) และดินชั้นลาง (15-30 ซม.) 
ต้ังแตระยะใบยางพาราอาย ุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหมจนถึงระยะใบยางพาราอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม 
หรือตลอดชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา พบวา สมบัติทางเคมีของดินสวนใหญมีคาแตกตางกัน
อยางมีนยัสําคัญและนัยสําคัญยิ่งทางสถติิ ยกเวน คาความเปนกรดเปนดาง แคลเซียมและโซเดียม 
ที่แลกเปลี่ยนไดที่มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติตลอดชวงพัฒนาการในรอบป (ภาพที่ 20 
และตารางภาคผนวกที่ -) โดยที ่
 (1) ดินมีคาความเปนกรดเปนดาง แคลเซียมและโซเดียมที่แลกเปลี่ยนไดในดิน มีคาไมแตกตางกนัอยาง 
มีนัยสาํคัญทางสถิติตลอดชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา 
 (2) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟา ดินในระยะใบอายุ 4 และ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม 
มีคาแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิระหวางดินชัน้บนและดนิชัน้ลาง 
 (3) ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิ ดินในระยะใบอายุ 6 และ 10 เดือนหลังผลิใบใหม มีคาแตกตางกัน
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติระหวางดนิชัน้บนและดินชัน้ลาง และดินในระยะใบอาย ุ2 และ 4 เดือนหลงัผลิใบ
ใหม มีคาแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติระหวางดินชัน้บนและดินชั้นลาง 
 (4) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน ดินในระยะใบอาย ุ 2, 6 และ 10 เดือนหลังผลิใบใหม มีคา
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัยิ่งทางสถิติระหวางดนิชั้นบนและดินชัน้ลาง 
 (5) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดนิ ดินในระยะใบอายุ 4 เดือนหลังผลิใบใหม มีคาแตกตางกัน 
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติระหวางดนิชัน้บนและดินชัน้ลาง และดินในระยะใบอาย ุ2, 6 และ 6 เดือนหลงัผลิ
ใบใหม มีคาแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญยิ่งทางสถิติระหวางดนิชั้นบนและดินชัน้ลาง 
 (6) ปริมาณกํามะถันที่เปนประโยชนในดิน ดินในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม มคีาแตกตางกนั 
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติระหวางดนิชัน้บนและดินชัน้ลาง 
 (7) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดนิ ดินในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม มีคาแตกตาง
กันอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติระหวางดนิชั้นบนและดนิชั้นลาง 
 (8) ปริมาณแมกนเีซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดิน ดินในระยะใบอาย ุ 2 เดือนหลังผลิใบใหม มีคาแตกตาง
กันอยางมีนยัสําคญัทางสถติิระหวางดินชัน้บนและดนิชัน้ลาง 
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 8.4 สมบัติทางเคมีของดินปลกูตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลกูในพืน้ที่ลุม สวนที่ 4 (TL-1) 
  8.4.1 สมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-15 ซม. 
    ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูก
ในพืน้ที่ลุม สวนที ่4 (TL-1) ที่ระดับความลึก 0-15 ซม. จากผิวดนิ ต้ังแตระยะใบยางพาราอายุ 2 เดือนหลงั
ผลิใบใหมจนถึงระยะใบยางพาราอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม หรือตลอดชวงพฒันาการในรอบปของตน
ยางพารา พบวา สมบัติทางเคมีของดนิสวนใหญมีคาไมแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ ยกเวน 
อินทรียวัตถุ และกํามะถันที่เปนประโยชนที่มีคาแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ และโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดที่มีคาแตกตางกนัอยางมนียัสําคัญยิ่งทางสถิติ (ภาพที ่21 และตารางภาคผนวกที ่4) โดยที ่
 (1) ดินมีคาความเปนกรดเปนดางในระยะใบอายุ 4 เดือนหลังผลิใบใหม (พีเอช 5.35+0.77) มี
แนวโนมสูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม (พีเอช 4.98+0.12) มีแนวโนม 
ตํ่ากวาระยะอืน่ (ภาพที่ 21ก) เปนทํานองเดียวกับปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซยีมที่แลกเปลีย่นได (5.22 
+3.69, 1.54+0.60 และ 1.66+1.63, 0.59+0.50 cmolckg-1 ตามลําดบั) (ภาพที ่21ช และ 21ฌ) 
 (2) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟาในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.14+0.03 
mScm-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอื่นๆ และในระยะใบอายุ 2 เดือนหลังผลิใบใหม (0.08+0.04 mScm-1)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 21ข) 
 (3) ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิในระยะใบอาย ุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม (25.28+5.55 กรัม กก.-1) มีคา 
สูงกวาระยะอืน่ๆอยางมนีัยสําคัญทางสถติิ และในระยะใบอาย ุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม (18.48+3.94  
กรัม กก.-1) มคีาต่ําสุด (ภาพที ่21ค) 
 (4) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินในระยะใบอายุ 2 เดือนหลังผลิใบใหม (1.56+0.78 กรัม กก.-1)  
มีแนวโนมสูงกวาระยะอื่นๆ และในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม (1.16+0.15 กรัม กก.-1) มแีนวโนม
ตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 21ง) 
 (5) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดนิในระยะใบอาย ุ6 เดือนหลังผลิใบใหม (11.61+2.44  
มก.กก.-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอื่นๆ และในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม (7.78+4.51 มก.กก.-1) 
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 21จ) 
 (6) ปริมาณกํามะถันที่เปนประโยชนในดินในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม (94.29+41.09  
มก.กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ8 เดือนหลงัผลิใบใหม (34.79 
+15.37 มก.กก.-1) มีคาต่าํสดุ (ภาพที ่21ฉ) 
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เวลา :   จํานวนเดือนหลังตนยางพาราผลิใบใหม
คา Standard deviationระดับความลึก 15-30 ซม.ระดับความลึก 0-15 ซม.
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ภาพที ่21 สมบัติบางประการของดนิใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา 
   เปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ลุม สวนที ่4 (TL-1) 
   [ (ก) ความเปนกรดเปนดางของดิน (ข) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟา  
     (ค) อินทรียวตัถุในดิน (ง) ไนโตรเจนทั้งหมด (จ) ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน  
     (ฉ) กํามะถันที่เปนประโยชน (ช) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (ซ) แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได  
     และ (ฌ) แมกนีเซยีมที่แลกเปลี่ยนได ] 
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 (7) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดนิในระยะใบอายุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.18+0.03  
cmolckg-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 2, 8 แล 10 เดือนหลงั
ผลิใบใหม (0.10+0.03, 0.10+0.03 และ 0.10+0.04 cmolckg-1 ตามลําดับ) มีคาต่าํสุด (ภาพที่ 21ช) 
  8.4.2 สมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 15-30 ซม. 
    ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูก
ในพืน้ที่ลุม สวนที่ 4 (TL-1) ที่ระดับความลึก 15-30 ซม. จากผวิดนิ ต้ังแตระยะใบยางพาราอายุ 2 เดือน
หลังผลิใบใหมจนถงึระยะใบยางพาราอาย ุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม หรือตลอดชวงพฒันาการในรอบปของ
ตนยางพารา พบวา สมบัติทางเคมีของดนิสวนใหญมีคาไมแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ ยกเวน 
ฟอสฟอรัสและกํามะถนัที่เปนประโยชนทีม่ีคาแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติ (ภาพที ่ 21 และ
ตารางภาคผนวกที ่4) โดยที ่
 (1) ดินมีคาความเปนกรดเปนดางในระยะใบอายุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม (พีเอช 5.17+0.89) มีแนวโนม 
สูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอาย ุ4 เดือนหลงัผลิใบใหม (พีเอช 4.29+0.32) มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ 
(ภาพที ่ 21ก) เปนทาํนองเดียวกับปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได (3.43+4.65, 1.03+ 
0.67 cmolckg-1, 0.78+0.33 มก.กก.-1 และ 1.41+0.48, 0.40+0.11 cmolckg-1 ตามลําดับ) (ภาพที่ 21ซ 
และ 21ฌ) 
 (2) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟาในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.19+0.14  
mScm-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอื่นๆ และในระยะใบอายุ 2, 6, 8 และ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.08+0.01,  
0.08+0.02, 0.08+0.03 และ 0.08+0.02 mScm-1 ตามลําดับ) มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอื่นๆ (ภาพที่ 21ข) 
 (3) ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิในระยะใบอาย ุ6 เดือนหลังผลใิบใหม (13.90+1.80 กรัม กก.-1) มีแนวโนม 
สูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอาย ุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม (11.25+1.33 กรัม กก.-1) มีแนวโนมตํ่ากวา
ระยะอื่นๆ (ภาพที ่21ค) 
 (4) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินในระยะใบอายุ 6 เดือนหลังผลิใบใหม (1.01+0.12 กรัม กก.-1) มี
แนวโนมสูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอาย ุ 2 เดือนหลังผลิใบใหม (0.76+0.41 กรัม กก.-1) มแีนวโนม 
ตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 21ง) 
 (5) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดนิในระยะใบอาย ุ6 เดือนหลังผลิใบใหม (8.76+0.80 มก.กก.-1)  
มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมีนัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม (2.27+0.43 
มก.กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 21จ) 
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 (6) ปริมาณกํามะถันที่เปนประโยชนในดินในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม (54.78+16.68  
มก.กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 6 เดือนหลังผลิใบใหม 
(15.23+7.29 มก.กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 21ฉ) 
 (7) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดนิในระยะใบอายุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม (0.10+0.04  
cmolckg-1) มแีนวโนมสูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอายุ 8 เดือนหลังผลิใบใหม (0.08+0.02 cmolckg-1)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 21ช) 
  8.4.3 สมบัติทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-30 ซม. 
    ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกใน
พื้นที่ลุม สวนที่ 4 (TL-1) โดยเปรียบเทยีบกันระหวางดนิชั้นบน (0-15 ซม.) และดนิชั้นลาง (15-30 ซม.) 
ต้ังแตระยะใบยางพาราอาย ุ2 เดือนหลงัผลิใบใหมจนถึงระยะใบยางพาราอาย ุ10 เดือนหลงัผลิใบใหม หรือ
ตลอดชวงพฒันาการในรอบปของตนยางพารา พบวา สมบัติทางเคมีของดินสวนใหญมีคาแตกตางกนัอยาง
มีนัยสาํคัญและนัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ ยกเวน คาความเปนกรดเปนดาง และแคลเซียมที่แลกเปลีย่นไดที่มีคา
ไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติตลอดชวงพฒันาการในรอบป (ภาพที ่21 และตารางภาคผนวกที่ 4) 
โดยที ่
 (1) ดินมีคาความเปนกรดเปนดางและแมกนีเซยีมที่แลกเปลีย่นไดในดิน ดินในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงั 
ผลิใบใหม มีคาแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติระหวางดนิชัน้บนและดินชัน้ลาง 
 (2) ความเค็มของดินทีว่ัดในรูปของคาการนําไฟฟา ดินในระยะใบอาย ุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม มคีา
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติระหวางดนิชั้นบนและดินชัน้ลาง 
 (3) ปริมาณอินทรียวัตถุในดนิ ดินในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม มีคาแตกตางกันอยาง 
มีนัยสาํคัญทางสถิติระหวางดินชั้นบนและดินชั้นลาง และดินในระยะใบอายุ 2, 4, 6 และ 8 เดือนหลังผลิใบ
ใหม มีคาแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติระหวางดินชัน้บนและดินชั้นลาง 
 (4) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน ดินในระยะใบอาย ุ4 และ 6 เดือนหลังผลิใบใหม มีคาแตกตางกัน
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติระหวางดนิชัน้บนและดินชัน้ลาง และดินในระยะใบอาย ุ 8 และ 10 เดือนหลงัผลิ
ใบใหม มีคาแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญยิ่งทางสถิติระหวางดนิชั้นบนและดินชัน้ลาง 
 (5) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดนิ ดินในระยะใบอายุ 2 และ 4 เดือนหลังผลิใบใหม มีคา
แตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติระหวางดนิชั้นบนและดินชัน้ลาง 
 (6) ปริมาณกํามะถันที่เปนประโยชนในดิน ดินในระยะใบอายุ 8 เดือนหลังผลิใบใหม มีคาแตกตางกัน
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติระหวางดนิชัน้บนและดินชัน้ลาง และดินในระยะใบอาย ุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม 
มีคาแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติระหวางดนิชั้นบนและดนิชั้นลาง 
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 (7) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดในดนิ ดินในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม มีคาแตกตาง 
กันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิระหวางดินชัน้บนและดนิชัน้ลาง และดินในระยะใบอายุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม  
มีคาแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติระหวางดนิชั้นบนและดนิชั้นลาง 
 (8) ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนไดมีคาไมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคญัทางสถิติตลอดชวงพฒันาการ 
ในรอบปของตนยางพารา 
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9. ผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารพืชในใบยางพาราในพื้นที่ศึกษา 
 
 ผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารพืชที่สําคัญที่สะสมในใบยางพารา ซึ่งใชเปนตวัแทนของปริมาณธาตุ
อาหารพืชที่สะสมในตนยางพาราไดแก ปริมาณไนโตรเจนทัง้หมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด โพแทสเซยีมทัง้หมด 
แคลเซียมทัง้หมด แมกนเีซียมทั้งหมด และกํามะถันทัง้หมด ต้ังแตระยะใบตนยางพาราอายุ 2 เดือนหลงัผลิ
ใบใหมจนถึงระยะใบยางพาราอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม หรือตลอดชวงพฒันาการในรอบปของตน
ยางพารา เวนชวงระยะใบยางพาราอายุ 10-12 เดือนหลังผลิใบใหม ที่ไมสามารถเก็บตัวอยางใบยางพารา
ได เนื่องจากเปนชวงที่ตนยางพาราผลัดใบ (ใบรวง) เพือ่เขาสูระยะตนยางพาราผลใิบใหมในชวงพัฒนาการ
ในรอบปถัดไป แสดงในภาพที่ 22, 23, 24 และ 25 และตารางภาคผนวกที่ 5, 6, 7 และ 8 
 
 9.1 ปริมาณธาตอุาหารพชืในใบยางพาราจากตนยางพาราไมเปดกรดีที่ปลูกในพืน้ที่ดอน  
  สวนที่ 1 (NTU-1) 
  ผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารพืชในใบยางพาราจากตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน  
สวนที่ 1 (NTU-1) พบวา ปริมาณธาตุอาหารพชืในใบยางพารามีคาแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ  
(ภาพที ่22 และตารางภาคผนวกที ่7) โดยที ่
 (1) ตนยางพารามปีริมาณไนโตรเจนทั้งหมดสะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 8 เดือนหลงัผลิใบ
ใหม (37.41+0.61 กรัม กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมีนยัสําคญัยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอายุ 6 
เดือนหลงัผลิใบใหม (2.51+0.49 กรัม กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที ่22ก) 
 (2) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดที่สะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม (3.67+0.51  
กรัม กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ10 เดือนหลังผลิใบใหม  
(2.51+0.49 กรัม กก.-1) มคีาต่ําสุด (ภาพที ่ 22ข) เปนทาํนองเดียวกับปริมาณแมกนีเซยีมทัง้หมด (4.04+ 
0.55 และ 1.36+0.73 กรัม กก.-1 ตามลําดับ) (ภาพที ่22จ) 
 (3) ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดที่สะสมในใบยางพาราในระยะใบอาย ุ2 เดือนหลงัผลิใบใหม (26.43+ 
4.94 กรัม กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมีนยัสําคัญยิง่ทางสถิติ และในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบ
ใหม (0.39+1.47 กรัม กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 22ค) 
 (4) ปริมาณแคลเซียมทัง้หมดทีส่ะสมในใบยางพาราในระยะใบอาย ุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม (18.15+ 
1.66 กรัม กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอืน่ๆอยางมนีัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอายุ 2 เดือนหลังผลิใบ
ใหม (10.09+1.54 กรัม กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที ่22ง) เปนทาํนองเดียวกับปริมาณกาํมะถนัทั้งหมด (5.03 
+0.52 และ 3.30+0.27 กรัม กก.-1 ตามลาํดับ) (ภาพที ่22ช) 
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เวลา :   จํานวนเดือนหลังตนยางพาราผลิใบใหม คา Standard deviation
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ภาพที ่22 ปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปจากตนยางพารา 
   ไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 1 (NTU-1) 
   [ (ก) ไนโตรเจนทัง้หมด (ข) ฟอสฟอรัสทัง้หมด (ค) โพแทสเซียมทัง้หมด (ง) แคลเซยีมทัง้หมด  
     (จ) แมกนีเซยีมทัง้หมด และ (ฉ) กํามะถนัทัง้หมด ] 
 
 9.2 ปริมาณธาตอุาหารพชืในใบยางพาราจากตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลกูในพื้นที่ดอน  
  สวนที่ 2 (TU-1) 
  ผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารพืชในใบยางพาราจากตนยางพาราเปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ดอน  
สวนที่ 2 (TU-1) พบวา ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแคลเซียมทัง้หมดมคีาไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และ โพแทสเซียม แมกนีเซยีม และกํามะถันทัง้หมดที่มีคาแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญ
ยิ่งทางสถิติ (ภาพที ่23 และตารางภาคผนวกที ่6) โดยที ่
 (1) ตนยางพารามปีริมาณไนโตรเจนทั้งหมดสะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลิใบ
ใหม (31.95+2.60 กรัม กก.-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอื่นๆ และในระยะใบอาย ุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม 
(25.39+2.74 กรัม กก.-1) มแีนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 23ก) 
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เวลา :   จํานวนเดือนหลังตนยางพาราผลิใบใหม คา Standard deviation
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ภาพที ่23 ปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปจากตนยางพารา 
   เปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 2 (TU-1) 
   [ (ก) ไนโตรเจนทัง้หมด (ข) ฟอสฟอรัสทัง้หมด (ค) โพแทสเซียมทัง้หมด (ง) แคลเซยีมทัง้หมด  
     (จ) แมกนีเซยีมทัง้หมด และ (ฉ) กํามะถนัทัง้หมด ] 
 
 (2) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดที่สะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 2 เดือนหลังผลิใบใหม (2.48+ 
0.37 กรัม กก.-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอื่นๆ และในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม (1.96+0.16  
กรัม กก.-1) มแีนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 23ข)  
 (3) ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดที่สะสมในใบยางพาราในระยะใบอาย ุ4 เดือนหลงัผลิใบใหม (32.93+ 
3.98 กรัม กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอืน่ๆอยางมนีัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอายุ 8 เดือนหลังผลิใบ
ใหม (13.72+2.71 กรัม กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที ่23ค)  
 (4) ปริมาณแคลเซียมทัง้หมดทีส่ะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม (7.51+2.01  
กรัม กก.-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอายุ 4 เดือนหลังผลิใบใหม (4.30+2.93 กรัม กก.-1)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 23ง) 
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 (5) ปริมาณแมกนเีซียมทั้งหมดที่สะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลใิบใหม (2.45+ 
0.31 กรัม กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมีนยัสําคัญยิง่ทางสถิติ และในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบ
ใหม (1.10+0.33 กรัม กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 23จ) 
 (7) ปริมาณกํามะถันทั้งหมดที่สะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม (3.92+0.69 
กรัม กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 6 เดือนหลังผลิใบใหม 
(2.60+0.15 กรัม กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 23ช) 
 
 9.3 ปริมาณธาตอุาหารพชืในใบยางพาราจากตนยางพาราไมเปดกรดีที่ปลูกในพืน้ที่ลุม  
  สวนที่ 3 (NTL-1) 
  ผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารพืชในใบยางพาราจากตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ลุม  
สวนที่ 3 (NTL-1) พบวา ปริมาณธาตุอาหารพืชในใบยางพาราสวนใหญมีคาแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญ
และนัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ ยกเวน ไนโตรเจนและแมกนีเซียมทัง้หมดที่มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติ (ภาพที ่24 และตารางภาคผนวกที่ 7) โดยที ่
 (1) ตนยางพารามปีริมาณไนโตรเจนทั้งหมดสะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 8 เดือนหลังผลิใบใหม  
(22.17+1.48 กรัม กก.-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอื่นๆ และในระยะใบอายุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม (22.31 
+0.82 กรัม กก.-1) มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอื่นๆ (ภาพที่ 24ก) 
 (2) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดที่สะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม (2.29+0.20  
กรัม กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ และในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม 
(1.86+0.35 กรัม กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 24ข) 
 (3) ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดที่สะสมในใบยางพาราในระยะใบอาย ุ4 เดือนหลงัผลิใบใหม (25.83+ 
2.39 กรัม กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอืน่ๆอยางมนีัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอายุ 8 เดือนหลังผลิใบ
ใหม (7.89+1.28 กรัม กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 24ค) 
 (4) ปริมาณแคลเซียมทัง้หมดทีส่ะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม (20.85+ 
3.92 กรัม กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอืน่ๆอยางมนีัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอายุ 2 เดือนหลังผลิใบ
ใหม (8.76+2.32 กรัม กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 24ง)  
 (5) ปริมาณแมกนเีซียมทั้งหมดที่สะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม (3.12+0.65  
กรัม กก.-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม (2.30+0.43 กรัม กก.-1)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 24จ) 
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เวลา :   จํานวนเดือนหลังตนยางพาราผลิใบใหม คา Standard deviation
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ภาพที ่24 ปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปจากตนยางพารา 
   ไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ลุม สวนที ่3 (NTL-1) 
   [ (ก) ไนโตรเจนทัง้หมด (ข) ฟอสฟอรัสทัง้หมด (ค) โพแทสเซียมทัง้หมด (ง) แคลเซยีมทัง้หมด  
     (จ) แมกนีเซยีมทัง้หมด และ (ฉ) กํามะถนัทัง้หมด ] 
 
 (6) ปริมาณกํามะถันทั้งหมดที่สะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม (4.31+0.33  
กรัม กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ และในระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหม (3.32 
+0.44 กรัม กก.-1) มีคาต่าํสดุ (ภาพที ่24ช) 
 
 9.4 ปริมาณธาตอุาหารพชืในใบยางพาราจากตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นทีลุ่ม  
  สวนที่ 4 (TL-1) 
  ผลการศึกษาปริมาณธาตุอาหารพืชในใบยางพาราจากตนยางพาราเปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ลุม 
สวนที่ 4 (TL-1) พบวา ปริมาณธาตุอาหารพืชในใบยางพาราสวนใหญมีคาแตกตางกนัอยางมนียัสําคัญยิ่ง
ทางสถิติ ยกเวน แมกนีเซียมทั้งหมดที่มีคาไมแตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติ และฟอสฟอรัสทั้งหมด
ที่มีคาแตกตางกนัอยางมนียัสําคัญทางสถิติ (ภาพที่ 25 และตารางภาคผนวกที่ 8) โดยที ่
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เวลา :   จํานวนเดือนหลังตนยางพาราผลิใบใหม คา Standard deviation
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ภาพที ่25 ปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปจากตนยางพารา 
   เปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ลุม สวนที ่4 (TL-1) 
   [ (ก) ไนโตรเจนทัง้หมด (ข) ฟอสฟอรัสทัง้หมด (ค) โพแทสเซียมทัง้หมด (ง) แคลเซยีมทัง้หมด  
     (จ) แมกนีเซยีมทัง้หมด และ (ฉ) กํามะถนัทัง้หมด ] 
 
 (1) ตนยางพารามปีริมาณไนโตรเจนทั้งหมดสะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 2 เดอืนหลังผลิใบใหม  
(27.79+1.02 กรัม กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมีนัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอายุ 6 เดือน
หลังผลิใบใหม (21.35+2.88 กรัม กก.-1) มคีาต่ําสุด (ภาพที ่25ก) 
 (2) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดที่สะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม (2.87+1.15  
กรัม กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 8 เดือนหลังผลิใบใหม 
(1.60+0.29 กรัม กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 25ข) 
 (3) ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดที่สะสมในใบยางพาราในระยะใบอาย ุ2 เดือนหลงัผลิใบใหม (20.77+ 
2.63 กรัม กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอืน่ๆอยางมนีัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอายุ 8 เดือนหลังผลิใบ
ใหม (5.87+1.00 กรัม กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 25ค) 
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 (4) ปริมาณแคลเซียมทัง้หมดทีส่ะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม (40.02+ 
5.79 กรัม กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอืน่ๆอยางมนีัยสาํคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอายุ 2 เดือนหลังผลิใบ
ใหม (11.76+1.75 กรัม กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที ่25ง) 
 (5) ปริมาณแมกนเีซียมทั้งหมดที่สะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม (3.59+0.58  
กรัม กก.-1) มีแนวโนมสูงกวาระยะอืน่ๆ และในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม (2.61+0.46 กรัม กก.-1)  
มีแนวโนมตํ่ากวาระยะอืน่ๆ (ภาพที่ 25จ) 
 (6) ปริมาณกํามะถันทั้งหมดที่สะสมในใบยางพาราในระยะใบอายุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม (4.22+0.87 
กรัม กก.-1) มีคาสูงกวาระยะอื่นๆอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ และในระยะใบอาย ุ 2 เดือนหลังผลิใบใหม 
(3.16+0.29 กรัม กก.-1) มีคาต่ําสุด (ภาพที่ 25ช) 
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บทที่  5 
 

วิจารณผลการวิจัย 
 
 
1. ลักษณะทางกายภาพของตนยางพารา 
 
 1.1 ลักษณะทางสรีรวทิยาของตนยางพารา 
  ลักษณะทางสรีรวิทยาของตนยางพาราจากแปลงทดลองที่เปนสวนยางพาราของเกษตรกรที่ปลูก
ในพืน้ที่ดอน (พื้นที่น้าํไมทวม) และที่ลุม (พื้นที่น้าํทวมขงัในบางชวงเวลาในรอบปปกติหรือพืน้ทีน่าขาวเดิม) 
ซึ่งผูวิจยัใชเปนตัวแทนของสวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ทีด่อนและสวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ลุม ลักษณะ
ทางสรีรวิทยาของตนยางพาราในภาพรวมที่ไดจากการศึกษาในพืน้ที่แปลงทดลอง (ภาพที ่11) ไดแก ขนาด
เสนรอบวงลําตนยางพารา (วัดที่ความสูง 1.50 เมตร จากผิวดิน) ขนาดเสนผานศูนยกลางลําตน รัศมีลําตน 
ขนาดความกวางของทรงพุมและรัศมีทรงพุมของตนยางพารา จากขอมูลที่แสดงใน ตารางที่ 4 แสดงใหเหน็
ชัดเจนวา ตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอนมีการพฒันาหรือเจริญเติบโตดีกวาตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ลุม
อยางชัดเจน เมื่อเปรียบเทยีบระหวางตนยางพาราที่มีอายุใกลเคียงกัน  
  1.1.1 ตนยางพาราที่ไมเปดกรีด 
    เมื่อเปรียบเทยีบลักษณะทางสรีรวทิยาของตนยางพาราระหวางตนยางพาราที่ไมเปดกรีดที่
ปลูกในพืน้ที่ดอน (สวนที่ 1: NTU-1) และตนยางพาราทีไ่มเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ลุม (สวนที ่ 3: NTL-1) ใน
ระยะใบอาย ุ 2 เดือนหลังผลิใบใหม สามารถมองเหน็ไดชัดเจนวา ขนาดเสนรอบวงลําตนยางพารา ขนาด
เสนผานศูนยกลางลาํตน และรัศมีลําตน เปนในลกัษณะ 46.83+5.32 และ 39.49+2.44, 29.80+3.39 และ 
25.13+1.58, 14.90+1.69 และ 12.57+0.78 ซม. ในตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ทีด่อนและที่ลุม ตามลาํดับ 
และเมื่อเปรียบเทียบในระยะใบอายุ 10 หลังผลิใบใหม (กอนถงึระยะใบยางพารารวงหลน (ผลัดใบ) ตาม
ธรรมชาติของตนยางพารา) จะเปนไปในทาํนองเดียวกันในลักษณะ 54.19+6.11 และ 43.42+2.91, 34.48+ 
3.89 และ 27.63+1.85, 17.24+1.94 และ 13.82+0.92 ซม. ในตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุม 
ตามลําดับ สําหรับขนาดทรงพุมและรัศมีทรงพุมของตนยางพาราเมื่อเปรียบเทียบระหวางตนยางพาราที่
ปลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุม เปนลักษณะ 8.39+1.20 และ 6.02+1.07, 4.20+0.60 และ 3.01+0.53 เมตร 
ตามลําดับ (ตารางที่ 4 
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  1.1.2 ตนยางพาราที่เปดกรีดแลว 
    เมื่อเปรียบเทยีบลักษณะทางสรีรวทิยาของตนยางพาราระหวางตนยางพาราที่เปดกรีดแลว
ที่ปลูกในพืน้ทีด่อน (สวนที่ 2: TU-1 ) และตนยางพาราที่เปดกรีดแลวที่ปลูกในพืน้ทีลุ่ม (สวนที ่4: TL-1) ใน
ระยะใบอาย ุ2 เดือนหลังผลิใบใหมสามารถมองเห็นไดชัดเจนวา ขนาดเสนรอบวงลําตนยางพารา ขนาดเสน
ผานศนูยกลางลําตน และรัศมีลําตน เปนในลักษณะ 39.49+2.44 และ 45.94+5.11, 25.13+1.56 และ 
29.23+3.25, 12.57+0.78 และ 14.62+1.62 ซม. ในตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ทีด่อนและที่ลุม ตามลาํดับ  
และเมื่อเปรียบเทียบในระยะใบอายุ 10 หลังผลิใบใหม (กอนถงึระยะใบยางพารารวงหลน (ผลัดใบ) ตาม
ธรรมชาติของตนยางพารา) จะเปนไปในทาํนองเดียวกันในลักษณะ 43.42+2.91 และ 47.74+5.62, 27.63+ 
1.85 และ 30.38+3.57, 13.82+0.92 และ 15.19+1.79 ซม. ในตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุม 
ตามลําดับ สําหรับขนาดทรงพุมและรัศมีทรงพุมของตนยางพาราเมือเปรียบเทียบระหวางตนยางพาราที่
ปลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุม เปนลักษณะ 6.02+1.07 และ 6.44+1.10, 3.01+0.53 และ 3.22+0.55 เมตร 
ตามลําดับ (ตารางที่ 4 
 
 1.2 อัตราการเปลี่ยนแปลงทางสรรีวิทยาของตนยางพารา 
  เมื่อเปรียบเทยีบการเปลีย่นแปลงทางสรีรวิทยาของตนยางพาราในแปลงทดลองทีป่ลูกในพืน้ที่ดอน
และที่ลุม ในดานอัตราการเพิ่มข้ึนเฉลีย่ของขนาดเสนรอบวงลาํตนยางพารา ขนาดเสนผานศูนยกลางลําตน 
และรัศมีลําตน เปนในลกัษณะเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.92 และ 0.49 ซม./เดือน หรือคิดเปน 11.04 และ 5.90 ซม./ป, 
0.59 และ 0.31 ซม./เดือน หรือคิดเปน 7.03 และ 3.75 ซม./ป, 0.29 และ 0.16 ซม./เดือน หรือคิดเปน 3.51 
และ 1.88 ซม./ป ในสวนยางพาราที่ไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน (สวนที่ 1: NTU-1) และพืน้ที่ลุม (สวนที่  
3: TL-1) ตามลําดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งเปนไปในลักษณะที่แตกตางกนัอยางชัดเจน และตนยางพาราที่ไมเปด
กรีดที่ปลูกในพื้นที่ดอนจะมอัีตราการเปลีย่นแปลงทางสรีรวิทยาสงูกวาตนยางพาราไมเปดกรีดทีป่ลูกใน
พื้นที่ลุม ในขณะเดียวกนัเมือ่พิจารณาเปรยีบเทยีบอัตราการเพิม่ข้ึนเฉลี่ยของขนาดเสนรอบวงลาํตน
ยางพารา ขนาดเสนผานศนูยกลางลําตน และรัศมีลําตนในสวนยางพาราที่เปดกรดีแลวที่ปลูกในพืน้ที่ดอน 
(สวนที่ 2:TU-1) และที่ลุม (สวนที่ 4: TL-1) เปนในลักษณะเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 0.22 และ 0.23 ซม./เดือน หรือคิด
เปน 2.67 และ 2.70 ซม./ป, 0.14 และ 0.14 ซม./เดือน หรือคิดเปน 1.70 และ 1.72 ซม./ป, 0.07 และ 0.07 
ซม./เดือน หรือคิดเปน 0.85 และ 0.86 ซม./ป ตามลําดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งเปนไปในลกัษณะใกลเคยีงกนั ทั้งนี้
อาจเปนเพราะตนยางพาราที่เปดกรีดแลวที่ปลูกในพืน้ทีด่อนมีอายมุากกวาตนยางพาราที่เปดกรดีแลวที่
ปลูกในพืน้ที่ลุม จึงทําใหอัตราการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาชากวาตนยางพาราที่มอีายุนอยกวา 
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 1.3 การสิ้นเปลืองหนากรีดของตนยางพารา 
  เมื่อเปรียบเทยีบอัตราการสิน้เปลืองหนากรีดจากการกรดีหนายางพาราของเกษตรกรระหวางสวน
ยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุม เปนลักษณะอัตราการสิน้เปลืองหนากรีดยางเฉลี่ย 3.86 และ 3.79 
ซม./เดือน หรือคิดเปนเฉลี่ย 38.57 และ 39.94 ซม./ป ตามลําดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งเปนลักษณะที่ใกลเคียง
กัน สําหรับอัตราการสิ้นเปลืองหนากรีดที่แตกตางกันนั้น นาจะเปนผลมาจากความชาํนาญของเกษตรกร
ผูทําหนาทีก่รีดยางพาราที่เปนบุคคลคนละกลุมกนัเปนหลัก สวนจํานวนวนัทีก่รีดยางนัน้ไมแตกตางกนั 
เนื่องจากแปลงทดลองในพืน้ที่ดอนและทีลุ่มต้ังอยูในพืน้ที่ใกลเคียงกนั และเกษตรกรใชระบบการกรีดยาง
แบบกรีดหนึง่ในสามของลําตนสองวนัเวนหนึง่วนั (1/3S 2d/3) แบบเดียวกนั 
 
 1.4 ภาพรวมของตนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอนและทีลุ่ม 
  จากผลการเปรียบเทียบขอมลูทางกายภาพของตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุม ที่แสดง
ใน ตารางที ่4 และ ภาพที ่11 แสดงใหเหน็ชัดเจนวา ตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอนมีความสามารถในการ
เจริญเติบโตดีกวาตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ลุมอยางชดัเจน ทัง้นีน้าจะมีสาเหตุสําคัญมาจากสภาพพืน้ที่ 
ที่แตกตางกันระหวางพืน้ที่ดอนและที่ลุม ที่เปนสาเหตุทาํใหตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ลุมประสบปญหา 
น้ําทวมขงัอยูเสมอเกือบตลอดปในชวงดาํเนินการวจิัย ปริมาณน้าํเหลานี้มีสาเหตุมาจากน้าํฝนที่ตกลงมา
ในพืน้ที่แปลงทดลองในชวงฤดูฝน (ตามฤดูกาลปกติ) และมาจากสภาพความแปรปรวนของภูมอิากาศ ที่มี
สาเหตุมาจากอิทธิพลของลมพายุเขตรอนที่พัดเขาสูพืน้ที่ในชวงดาํเนนิการวิจัย (ที่ไมเปนไปตามฤดูกาล
ปกติ) ทําใหเกิดฝนตกเพิ่มมากขึ้นและตกหนักติดตอกนัเปนเวลานาน จนเกิดสภาวะน้ําทวมขังในแปลง
ทดลองปลูกยางพาราในพืน้ที่ลุม แมวาเกษตรกรเจาของสวนยางพาราไดทําการปรับสภาพพื้นที่ปลูก
ยางพารา โดยการยกรองเปนเนนิสงูและมทีางระบายน้าํระหวางแถวปลูกตนยางพารากอนทาํการปลูกแลว 
ก็ตาม ในขณะเดียวกนัปญหาดังกลาวนี้จะไมพบในสวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอน แมวาพืน้ทีน่ี้จะประสบ 
กับชวงสภาวะฝนตกหนักติดตอกันเปนเวลานานเชนเดียวกับสวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ลุมก็ตาม จึงเปน
ผลในตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอนอยูในสภาพสมบรูณและสามารถเจริญเติบโตทางสรรีวทิยาในภาพรวม 
ดีกวาตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ลุม จนสามารถสงัเกตเห็นไดดวยตาเปลาอยางชดัเจน 
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2. ลักษณะทางกายภาพของดินปลูกยางพารา 
 
 2.1 เนื้อดิน 
  การที่เกษตรกรเปลี่ยนพืน้ทีน่าขาวมาเปนพื้นที่ปลูกยางพาราและปลกูพืชชนิดอื่นๆ เชน ปาลมน้าํมัน  
แทนโดยเฉพาะในพืน้ที่ภาคใต เชน จ.พทัลุง สงขลา และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน จ.หนองคาย 
กอใหเกิดปญหาการจัดการดินสําหรับใชปลูกตนยางพารามากที่สุด เนื่องจากพืน้ที่นาขาวมีขอจํากัดสําหรับ
ใชเปนพืน้ที่ปลูกยางพารา เชน ปญหาลักษณะดนิและการระบายน้ําของดนิ โดยเฉพาะลักษณะเนื้อดินที่
เปนดินเหนียวถึงดินรวนเหนยีว ทําใหดินประสบปญหาเนื้อดินแนนทึบ การถายเทอากาศในดินและการ
ระบายน้ําในดินทาํไดยาก ดินในพื้นที่นาขาวที่ถูกนํามาใชเปนพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ลุม (แปลงทดลอง) 
เปนดินที่มีระดับน้ําใตดินสงูเกนิกวา 50 ซม. (กองสาํรวจและจําแนกดิน, กรมพฒันาที่ดิน, 2530) ทาํใหดิน
ประสบปญหาน้ําทวมขงัไดงายเมื่อมีฝนตกในพืน้ที่ปลูกยางพารา หากตนยางพาราประสบปญหาน้ําทวมขงั
เปนเวลานานจะสงผลใหตนยางพาราชะงกัการเจริญเตบิโต ตนแคระแกรน การเริ่มตนเปดหนากรีดยาง
ลาชากวาปกต ิ จึงตองทาํการระบายน้ําทีท่วมขงัเหลานีอ้อกจากพื้นทีป่ลูกตนยางพารา โดยการระบายน้ํา
ทางผิวดนิหรือระบายน้ําออกทางใตดิน หากเกษตรกรปลอยใหตนยางพาราประสบปญหาเชนนีเ้ปนระยะ
เวลานาน จะสงผลใหตนยางพาราแสดงอาการยนืตนตายในที่สุด นลนิี และคณะ (2549) อางตาม นชุนารถ 
(2552) รายงานผลการสาํรวจสวนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่นาขาวใน อ.ปาบอน จ.พทัลุง พบวา ตนยางพารา
ที่ปลูกในพืน้ทีน่าดอน (มีระดับน้ําใตดินสงูประมาณ 50 ซม.) สวนใหญจะแสดงอาการยนืตนตายเมื่ออายุไม
เกิน 7-10 ป และตนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่นาลุม (มีระดับน้ําใตดินสูงเกนิกวา 50 ซม.) สวนใหญจะแสดง
อาการยนืตนตายเมื่ออายุไมเกิน 2-5 ป ข้ึนอยูกับการระบายน้ําออกจากแปลงปลกูยางพารา 
  ดินในสวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ลุมในพืน้ที่ซึง่เคยเปนพื้นที่นาขาวมากอนในอดีตเปนดินเหนยีวถึง
รวนเหนยีว เปนดินที่มีการระบายน้ําเลว จึงประสบปญหาน้ําทวมขังบริเวณโคนตนอยูเสมอ (ซึง่เปนบริเวณที่
รากตนยางพารากระจายอยูเปนปริมาณมาก) ทัง้ในชวงฤดูฝน (ตามฤดูกาลปกติ) หรือชวงทีม่ฝีนตกหนัก
บางชวงเวลาเนื่องจากอทิธพิลของลมพายุเขตรอน สงผลใหอากาศในดินมีปริมาณนอยลงและดินประสบ
ปญหาการถายเทอากาศไมดี ทําใหปริมาณกาซออกซเิจนในดนิลดลงเปนผลใหความสามารถในการดูดน้ํา
ของรากพืชโดยกระบวนการเมตาโบลิซึม (active transport) ลดลง ขณะเดียวกันปริมาณกาซคารบอน- 
ไดออกไซดในดินเพิ่มข้ึน เปนผลใหความสามารถในการใหน้าํซึมผานไดของรากพชืลดลง สงผลตอเนื่องให
รากตนยางพาราดูดธาตุอาหารพืชในดินไดปริมาณนอยลงตามไปดวย (นุชนารถ, 2552) 
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 2.2 ความชื้นในดิน 
  จากการศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงปรมิาณความชื้นในดินปลูกยางพาราในพื้นทีด่อนและที่ลุม 
ที่ใชเปนพืน้ทีแ่ปลงทดลองที่ระดับความลึกที่ผิวดนิ (0 ซม.) และระดับความลึก 30 ซม. จากผวิดิน ตลอด
ชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา (ภาพที ่ 17) พบวา มีรูปแบบสัมพนัธกับขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา 
ที่เกีย่วของกับสภาพภูมิอากาศในพืน้ที่แปลงทดลอง ในชวงป พ.ศ. 2553-2555 (ภาพที่ 14, 15 และ 16 
ตามลําดับ) โดยเฉพาะคาปริมาณน้าํฝน ที่แสดงใหเหน็วาในพืน้ที่แปลงทดลองและพืน้ที่ใกลเคียงจะมี
ปริมาณฝนตกมากในชวงเดอืนกรกฎาคม (ตรงกับระยะใบยางพาราอายุ 4 เดือนหลังผลิใบใหม) ไปจนถึง
เดือนมกราคม (ตรงกับระยะใบยางพาราอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม) จากนั้นปริมาณน้าํฝนทีต่กในพืน้ที่
แปลงทดลองจะคอยๆลดลงตามลาํดับในชวงเดือนกุมภาพนัธ (เปนเดือนที่มีปริมาณฝนตกต่ําสดุในรอบป) 
ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเปนชวงที่ใบยางพาราเริ่มรวงหลนแลวเขาสูระยะตนยางพาราผลัดใบประมาณ 2 
เดือน (ตนเดอืนกุมภาพนัธถึงปลายเดือนมีนาคม) เมื่อเขาสูเดือนเมษายนตนยางพาราจะเริ่มผลิใบใหมอีก
คร้ัง และเขาสูชวงพัฒนาการของใบยางพารา ตามลําดบั ซึ่งมีความสมัพันธกับปริมาณน้ําฝนในพืน้ที่แปลง
ทดลองที่เร่ิมเพิ่มปริมาณมากขึ้นตามลาํดบัจนเริ่มเขาสูชวงฤดูฝนตามฤดูกาลปกติ (ภาพที ่ 13) ซึ่งสภาพ
ภูมิอากาศในบริเวณพืน้ที่แปลงทดลองและพื้นที่ใกลเคยีงจะดาํเนนิเปนวัฏจักรในลักษณะเชนนีต้ลอดชวง
หลายปที่ผานมา แมวาในป พ.ศ. 2554 พื้นที่แปลงทดลองและพื้นที่ใกลเคียงจะประสบปญหาความ
แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทีเ่ปนสาเหตุทาํใหเกิดฝนตกหนักติดตอกันเปนเวลานาน โดยเฉพาะในชวง
เดือนมีนาคมถึงมถิุนายน (ภาพที ่15) จนทาํใหวัฏจักรของสภาพภูมอิากาศในพืน้ที่ดังกลาวเปลีย่นแปลงไป 
ทําใหเกิดสภาวะน้าํทวมขงัติดตอกันเปนเวลานานในหลายพืน้ที่ โดยเฉพาะในพืน้ทีลุ่มตํ่า (พื้นทีน่าขาวใน
ปจจุบัน) พื้นที่สวนยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ลุม (บริเวณที่เคยเปนพืน้ที่นาขาวในอดตี) สงผลกระทบโดยตรง
ตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิตน้ํายางของตนยางพาราในพืน้ทีบ่ริเวณนี้อยางเหน็ไดชัดเจน 
  จากภาพที ่ 17 ที่แสดงใหเหน็ลักษณะการเปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นในดนิปลูกยางพาราที่ปลูก
ในพืน้ที่ดอนและที่ลุมตลอดชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพาราจะเปนไปในทิศทางเดยีวกัน นั่นคือ 
ในชวงแรกของระยะพัฒนาการของใบยางพารา (ระยะเริ่มผลิใบถึงใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม) จะมี
ปริมาณความชื้นในดนิต่ํากวาในชวงทายของระยะพฒันาการในรอบปของตนยางพารา (ระยะใบอาย ุ6-10 
เดือนหลงัผลิใบใหม) ที่เพิ่มสูงขึ้นในภาพรวมอยางเห็นไดชัดเจน สอดคลองกับปริมาณน้ําฝนที่ตกเพิ่มข้ึนใน
พื้นที่แปลงทดลองดังกลาวขางตน ขณะเดียวกนัในชวงทายของระยะพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา
ดินในบริเวณผิวดินจะมีปริมาณความชื้นสูงกวาดินในระดับความลกึ 30 ซม. จากผิวดิน (ดินชัน้ลาง) ซึง่
อาจเปนเพราะดินบริเวณผวิดินในชวงเวลาดังกลาวนี ้ ประสบปญหาน้ําทวมขงัจนถึงบริเวณโคนตนเปน
ชวงๆตอเนื่องกัน (น้าํทวมขงับริเวณรากตนยางพาราในระยะ 0-30 ซม. จากผิวดินทั้งหมด) เนื่องจากมีฝน
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ตกหนกัและฝนตกทิง้ชวง (ฝนหยุดตก) สลับกันเปนชวงๆในบริเวณพื้นที่แปลงทดลอง ทําใหดินบริเวณผิว
ดินอยูในสภาวะเปยกและแหงสลับไปมาเปนชวงๆ ในขณะที่ดินชัน้ลางจะอยูในสภาพน้าํทวมขังอยูเกือบ
ตลอดเวลาตลอดชวงทายของระยะพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา ลักษณะเชนนี้เปนไปในทาํนอง
เดียวกนัทัง้สวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุม และสวนยางพาราที่ยงัไมเปดกรีดและที่เปดกรีดแลว 
แตกตางไปจากสภาพความชื้นในบริเวณผวิดินและดินลางในชวงแรกของระยะพฒันาการในรอบปของตน
ยางพารา ที่จะเพิ่มข้ึนหรือลดลงไปในลักษณะทํานองเดียวกนัทัง้สองระดับความลกึของดิน 
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3. ลักษณะการสะสมธาตุอาหารในดินปลูกยางพารา 
 
 3.1 สวนยางพาราในพื้นที่ดอน 
  การศึกษาสมบัติบางประการของดินและลักษณะการสะสมธาตุอาหารพืชในดินใตรมเงาตน
ยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอน (สวนที่ 1: NTU-1 และสวนที่ 2: TU-1) ในชวงพฒันาการในรอบปของตน
ยางพารา โดยเริ่มต้ังแตระยะใบยางอายุ 2 เดือนหลังผลิใบใหมจนครบรอบพฒันาการในรอบปของใบ
ยางพารา (ระยะใบอาย ุ 10 เดือนหลังผลใิบใหม) เปนกระบวนการทีผู่วิจัยทําการศึกษา เพื่อใหสามารถ
มองเหน็ลักษณะภาพรวมของการเปลีย่นแปลงปริมาณธาตุอาหารพชืที่สะสมในดินปลูกยางพารา ซึง่ดิน
เปนแหลงใหธาตุอาหารพืชที่สําคัญสําหรบัการเจริญเตบิโตของตนยางพารา (ภาพที่ 4) ผลการศกึษาแสดง
ใหเหน็วา เนื้อดินในพืน้ที่แปลงทดลอง (ระดับความลึก 0-30 ซม. จากผิวดิน) เปนดนิรวนถึงดนิรวนเหนียว 
(loam- clay loam) (ชุดดินสายบุรี; Sai Buri series, Bu; Fine-silty, kaolinitic, isohyperthermic, Aquic 
Kandiudults) เปนดนิเนื้อละเอียดถึงปานกลาง (คณาจารยภาควิชาปฐพีวทิยา, 2544) มีสีน้ําตาลเขมถึง 
น้ําตาลปนเหลือง ซึง่เปนลกัษณะดินที่ใชปลูกยางพาราโดยทัว่ไป (นุชนารถ, 2552; กองวางแผนการใชที่ดิน,  
กรมพัฒนาที่ดิน, 2535) สภาพดินเปนดนิกรดจัดมากถงึกรดปานกลาง (พีเอช 4.62-5.83, ดิน:น้ํา, 1:1) ใน
ดินชั้นบน (0-15 ซม.) และเปนดินกรดจัดมากถงึเปนกรดเล็กนอย (พีเอช 4.53-6.18, ดิน:น้ํา, 1:1) ในดินชัน้
ลาง (15-30 ซม.) (ภาพที ่18ก และ 19ก และ ตารางภาคผนวกที ่1 และ 2) ตลอดชวงพัฒนาการในรอบป
ของตนยางพารา จะเห็นไดวา ในชวงแรกของพัฒนาการในรอบป (ระยะใบอายุ 2-4 เดือนหลงัผลิใบใหม)  
ดินในสวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอนสวนใหญจะมีคาความเปนกรดเปนดางต่ํากวาชวงเวลาอื่นๆ หลังจาก 
นั้นคาความเปนกรดเปนดางของดินจะคอยๆเพิ่มข้ึนในชวงทายของพฒันาการในรอบป (ระยะใบอายุ 6-10 
เดือนหลงัผลิใบใหม) เนื่องจากดินในบริเวณพืน้ที่แปลงทดลองเปนดนิในเขตภูมิอากาศรอนชืน้ มีฝนตกชกุ 
โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 2,172-3,544 มม./ป ในป พ.ศ. 2553-2555 จึงเปนตวัสงเสริมใหเกิด
การสูญเสียแคตไอออนตางๆในดินโดยการชะละลายสงูจากน้ําฝน ทําใหสภาพความเปนกรดของดินเพิ่ม
ความรุนแรงมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบระหวางดินชัน้บนกับดินชัน้ลาง สอดคลองกบัรายงานของ นุชนารถ 
(2552) ที่รายงานวาดนิทีเ่หมาะสมสาํหรับปลูกยางพารามีคาความเปนกรดเปนดางอยูในชวง 4.5-5.5 
ขณะเดียวกนัตนยางพาราสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินที่มีคาความเปนกรดเปนดางอยูในชวง 3.8-6.0 
นั่นแสดงใหเหน็วา สภาพดนิในพื้นที่แปลงทดลองสามารถนํามาใชปลูกยางพาราได เปนทาํนองเดียวกับ
สภาพดินที่ใชปลูกไมผล เชน มงัคุด ทุเรียน ลองกอง ซึ่งเปนไมผลทีเ่กษตรกรนิยมปลูกในพืน้ที่ใกลเคียงกับ
พื้นที่แปลงทดลอง โดย สุรชาติ และสายัณห (2555) รายงานวาดนิที่ปลูกมังคุดในพืน้ที ่ อ.ปาพะยอม  
จ.พทัลุง เปนดินกรดจัดถึงกรดเล็กนอย (พีเอช 5.25-6.59, ดิน:น้าํ, 1:5) ในดินชั้นบน (0-15 ซม.) และเปน



 
วิจารณผลการวิจัย 

รายงานวิจยั: การประเมินระดับธาตอุาหารหลักในดินและในใบยางพาราที่ปลูกในพ้ืนทีด่อนและทีลุ่ม 

85

ดินกรดจัดมากถึงเปนกลาง (พีเอช 4.92-6.75, ดิน:น้ํา, 1:5) ในดินชัน้ลาง (15-30 ซม.) ทั้งนี้ดินในพื้นที่
แปลงทดลองจัดเปนดินที่มคีวามเค็มในระดับตํ่ามากจนไมสงผลกระทบตอการเจรญิเติบโตของพืช (คณา- 
จารยภาควิชาปฐพีวทิยา, 2544) และความเค็มของดินสวนใหญมีคาเพิ่มข้ึนเลก็นอยในชวงใบอายุ 2-6 เดือน 
หลังผลิใบใหม (ภาพที่ 18ข และ 19ข และ ตารางภาคผนวกที่ 1 และ 2) สําหรับปริมาณอินทรียวตัถทุี่
สะสมในดินใตรมเงาตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนใหญจะมปีริมาณเพิ่มสูงขึ้นในชวงตอนกลางของ
พัฒนาการในรอบปของตนยางพารา (ชวงใบอาย ุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม) (ภาพที่ 18ค และ 19ค และ
ตารางภาคผนวกที ่ 1 และ 2) จัดอยูในระดับปานกลางถึงต่าํสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพาราและ
ระดับปานกลางสาํหรับตนพืชทัว่ไป (ตารางที่ 6, 7 และ 8) 
 
ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินระดับความอุดมสมบรูณของดินสําหรับใชปลูกยางพาราในแปลงทดลอง 
   ปลูกยางพาราในพืน้ที่ดอน สวนที่ 1 และ 2 
 

 ระดับความอดุมสมบูรณของดินสําหรับใชปลกูยางพาราในสวนยางพาราที่ปลูกในพ้ืนทีด่อน 
สมบัติดิน ผลวิเคราะหดิน1/ สวนที่ 1 (NTU-1)2/ ผลวิเคราะหดิน สวนที่ 2 (TU-1)3/ 

  ต่ํา ปานกลาง สูง  ต่ํา ปานกลาง สูง 
เนื้อดิน (0-30 ซม.) Loam - - - Loam - - - 
pH (1:1, ดิน:น้ํา) 5.02 – 5.86 - - - 4.53 – 6.18 - - - 
EC (mScm -1, 1:1, ดิน:น้ํา) 0.05 – 0.13 - - - 0.04 – 0.19 - - - 
อินทรยีวัตถ ุ(กรัม กก.-1) 11.73 - 20.17 -  - 9.32 – 27.15    
ไนโตรเจนทั้งหมด (กรัม กก.-1) 0.64 - 1.15   - 0.63 – 1.40   - 
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) 10.29 – 220.31    4.88 – 246.12    
กํามะถันที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) 14.99 - 68.12 - - - 12.45 - 28.72 - - - 
แคลเซียมที่แลกเปลีย่นได (cmolC g-1) 0.09 – 0.25  - - 0.08 – 0.67   - 
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได (cmolCkg-1) 0.10 – 5.39   - 0.25 – 2.30   - 
โพแทสเซยีมที่แลกเปลีย่นได (cmolCkg-1) 0.13 – 1.24 -   0.07 - 0.62    
ระดับความอดุมสมบูรณของดิน (ภาพรวม) 
 

   -    - 

หมายเหตุ:  1/  คาเฉลี่ยของสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินช้ันบน (0-30 ซม.) ใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบป 
       ของตนยางพารา 
   2/  สวนยางพาราไมเปดกรีด 
   3/  สวนยางพาราเปดกรีดแลว 
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ตารางที ่7 แสดงผลการประเมินระดับความอุดมสมบรูณของดินสําหรับใชปลูกยางพาราและพชืทั่วไป 
   ในแปลงทดลองปลูกยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ทีด่อน สวนที่ 1: NTU-1 
 

  ระดับความอดุมสมบูรณของดินในสวนยางพารา 
สมบัติดิน ผลวเิคราะหดนิ1/ ยางพารา พืชทั่วไป 

  ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง สูง 
เนื้อดิน (0-30 ซม.) Loam - - - - - - 
pH (1:1, ดิน:น้ํา) 5.02 – 5.86 - - - - - - 
EC (mScm -1, 1:1, ดิน:น้ํา) 0.05 – 0.13 - - - - - - 
อินทรยีวัตถ ุ(กรัม กก.-1) 11.73 - 20.17 -  -    
ไนโตรเจนทั้งหมด (กรัม กก.-1) 0.64 - 1.15   -  - - 
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) 10.29 – 220.31    -   
กํามะถันที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) 14.99 - 68.12 - - - - -  
แคลเซียมที่แลกเปลีย่นได (cmolC g-1) 0.09 – 0.25  - -  - - 
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได (cmolCkg-1) 0.10 – 5.39   -    
โพแทสเซยีมที่แลกเปลีย่นได (cmolCkg-1) 0.13 – 1.24 -      
ระดับความอดุมสมบูรณของดิน (ภาพรวม) 
 

   -   - 

หมายเหตุ:   1/  ชวงของคาเฉลี่ยของสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-30 ซม. จากผิวดินใตรมเงาตนยางพารา 
        ในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา 
 
ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินระดับความอุดมสมบรูณของดินสําหรับใชปลูกยางพาราและพชืทั่วไป 
   ในแปลงทดลองปลูกยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ดอน สวนที ่2: TU-1 
 

  ระดับความอดุมสมบูรณของดินในสวนยางพารา 
สมบัติดิน ผลวเิคราะหดนิ1/ ยางพารา พืชทั่วไป 

  ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง สูง 
เนื้อดิน (0-30 ซม.) Loam - - - - - - 
pH (1:1, ดิน:น้ํา) 4.53 – 6.18 - - - - - - 
EC (mScm -1, 1:1, ดิน:น้ํา) 0.04 – 0.19 - - - - - - 
อินทรยีวัตถ ุ(กรัม กก.-1) 9.32 – 27.15       
ไนโตรเจนทั้งหมด (กรัม กก.-1) 0.63 – 1.40   -  - - 
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) 4.88 – 246.12       
กํามะถันที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) 12.45 - 28.72 - - - - -  
แคลเซียมที่แลกเปลีย่นได (cmolC g-1) 0.08 – 0.67   -  - - 
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได (cmolCkg-1) 0.25 – 2.30   -   - 
โพแทสเซยีมที่แลกเปลีย่นได (cmolCkg-1) 0.07 - 0.62      - 
ระดับความอดุมสมบูรณของดิน (ภาพรวม) 
 

   -   - 

หมายเหตุ:   1/  ชวงของคาเฉลี่ยของสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-30 ซม. จากผิวดินใตรมเงาตนยางพารา 
        ในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา 
 
 3.2 สวนยางพาราในพื้นที่ลุม 
  การศึกษาสมบัติบางประการของดินและลักษณะการสะสมธาตุอาหารพืชในดินใตรมเงาตนยางพารา 
ที่ปลูกในพืน้ทีลุ่ม (สวนที่ 3: NTL-1 และสวนที่ 4: TL-1) ในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา โดยเริ่ม
ต้ังแตระยะใบยางพาราอาย ุ2 เดือนหลงัผลิใบใหมจนครบรอบพัฒนาการในรอบปของใบยางพารา (ระยะใบ
อาย ุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม) เปนกระบวนการที่ผูวิจยัไดทําการศึกษา เพื่อใหสามารถมองเหน็ลักษณะ
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ภาพรวมของรปูแบบการเปลีย่นแปลงปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในดินปลูกยางพารา ซึง่ดินเปนแหลงให
ธาตุอาหารที่สําคัญสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพารา (ภาพที ่ 4) เชนเดยีวกับในดินปลกูยางพาราใน
พื้นที่ลุม ผลการศึกษาแสดงใหเหน็วา เนือ้ดินในพืน้ที่แปลงทดลอง (ระดับความลกึ 0-30 ซม. จากผิวดนิ) 
เปนดินรวนเหนียวถึงดนิเหนยีว (clay loam-clay) (ชุดดินแกลง; Klaeng soil series, Kl; Very-fine, 
kaolinitic, isohyperthermic, Typic Plinthaquults) (พื้นทีน่ี้เคยเปนพืน้ทีท่าํนาขาวมากอนในอดีตแลว
เปลี่ยนมาเปนพื้นที่ปลูกยางพาราในปจจุบัน) เปนดินเนื้อละเอียด (คณา-จารยภาควชิาปฐพวีิทยา, 2544) มี
สีน้ําตาลเขมถงึน้าํตาลปนเหลือง ซึง่เปนลกัษณะดินที่ใชปลูกยางพาราโดยทัว่ไป (นชุนารถ, 2552; กอง
วางแผนการใชที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดิน, 2535) แตลักษณะสภาพพืน้ทีโ่ดยรวมที่เปนที่ลุมน้าํทวมขังจงึไม
เหมาะสมสาํหรับนํามาใชปลูกยางพารา สภาพดินเปนดนิกรดจัดมากถึงกรดจัด (พีเอช 4.76-5.46, ดิน:น้ํา, 
1:1) ในดินชัน้บน (0-15 ซม.) และเปนดนิกรดรุนแรงมากถึงกรดจัด (พีเอช 4.29-5.35, ดิน:น้ํา, 1:1) ในดิน
ชั้นลาง (15-30 ซม.) (ภาพที่ 20ก และ 21ก และตารางภาคผนวกที่ 3 และ 4) ตลอดชวงพัฒนาการในรอบป
ของตนยางพารา จะเหน็ไดวา ในชวงแรกของพัฒนาการในรอบป (ระยะใบอายุ 2-4 เดือนหลงัผลิใบใหม) 
ดินในสวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอนสวนใหญจะมีคาความเปนกรดเปนดางต่ํากวาชวงเวลาอื่นๆ หลงัจาก
นั้นคาความเปนกรดเปนดางของดินจะคอยๆเพิ่มข้ึนเพยีงเล็กนอยในชวงทายของพฒันาการในรอบป (ระยะ
ใบอายุ 6-10 เดือนหลงัผลใิบใหม) แตมองเหน็ไมชัดเจนมากนกั ตางจากที่ปรากฏใหเหน็ชัดเจนในดนิปลูก
ยางพาราในพืน้ที่ดอน เนื่องจากดินในบริเวณพืน้ที่แปลงทดลองเปนดนิในเขตภูมิอากาศรอนชืน้ มีฝนตกชกุ 
โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 2,172-3,544 มม./ป ในป พ.ศ. 2553-2555 จึงเปนตัวสงเสริมใหเกิดการ
สูญเสียแคตไอออนตางๆในดินโดยการชะลางสงูจากน้าํฝน ทําใหสภาพความเปนกรดของดนิเพิม่ความ
รุนแรงมากขึน้ เมื่อเปรียบเทียบระหวางดนิชั้นบนกับดินชั้นลาง สอดคลองกับดินปลูกยางพาราในพืน้ที่ดอน 
ทั้งนี้ดินในพืน้ที่แปลงทดลองจัดเปนดนิทีม่ีความเคม็ในระดับตํ่ามากจนไมสงผลกระทบตอการเจริญเติบโต
ของพืช (คณาจารยภาควิชาปฐพีวทิยา, 2544) และความเค็มของดินสวนใหญมีคาเพิ่มข้ึนเลก็นอยในชวงใบ
อายุ 4-8 เดือนหลงัผลิใบใหม (ภาพที่ 20ข และ 21ข และ ตารางภาคผนวกที ่ 3 และ 4) สําหรับปริมาณ
อินทรียวัตถทุีส่ะสมในดินใตรมเงาตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ลุม สวนใหญจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึน้ในชวง
ตอนกลางของพัฒนา-การในรอบปของตนยางพารา (ชวงใบอาย ุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม) (ภาพที ่ 20ค และ 
21ค และตารางภาคผนวกที่ 3 และ 4) จัดอยูในระดบัปานกลางสาํหรับการเจริญเติบโตของตนยางพารา
และระดับปานกลางถงึต่ําสาํหรับตนพืชทัว่ไป (ตารางที ่9, 10 และ 11) 
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 3.3 ความเหมาะสมของดินตอการเจริญเติบโตของตนยางพารา 
  3.3.1 ดินในสวนยางพาราพื้นที่ดอน 
    ดินในแปลงทดลองสวนยางพาราไมเปดกรีดพื้นที่ดอน สวนที่ 1 (NTU-1) จัดเปนดินที่ม ี
ปริมาณธาตุอาหารพืชที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพาราในระดับปานกลางถงึต่ํา (ตารางที ่ 6 
และ 7) โดยพบวา แคลเซยีม จัดอยูในระดับตํ่า ไนโตรเจนและแมกนีเซียม จัดอยูในระดับตํ่าถงึปานกลาง 
และโพแทสเซยีม จัดอยูในระดับปานกลางถึงสงู ขณะเดียวกนัเมื่อนาํดินใน สวนที่ 1 (NTU-1) นี้ไปเปรียบ 
เทียบกับปริมาณธาตุอาหารพืชที่จาํเปนสาํหรับการเจริญเติบโตของตนพืชทั่วไป จดัอยูในระดับปานกลางถึง
ตํ่าเชนเดยีวกนั (ตารางที่ 1 และ 7)  
 
ตารางที่ 9 แสดงผลการประเมินระดับความอุดมสมบรูณของดินสําหรับใชปลูกยางพาราในแปลงทดลอง 
   ปลูกยางพาราในพืน้ที่ลุม สวนที ่3 และ 4 
 

 ระดับความอดุมสมบูรณของดินสําหรับใชปลกูยางพาราในสวนยางพาราที่ปลูกในพ้ืนทีลุ่ม 
สมบัติดิน ผลวิเคราะหดิน1/ สวนที่ 3 (NTL-1)2/ ผลวิเคราะหดิน สวนที่ 4 (TL-1)3/ 

  ต่ํา ปานกลาง สูง  ต่ํา ปานกลาง สูง 
เนื้อดิน (0-30 ซม.) Clay - - - Clay loam - - - 
pH (1:1, ดิน:น้ํา) 4.98 – 5.46 - - - 4.29 - 5.35 - - - 
EC (mScm -1, 1:1, ดิน:น้ํา) 0.04 – 0.10 - - - 0.08 – 0.19 - - - 
อินทรยีวัตถ ุ(กรัม กก.-1) 12.25 – 20.35 -  - 11.25 – 25.28 -  - 
ไนโตรเจนทั้งหมด (กรัม กก.-1) 0.92 – 2.08   - 0.76 – 1.53   - 
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) 2.78 – 6.45   - 2.27 – 11.61  - - 
กํามะถันที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) 11.64 – 40.25 - - - 15.23 – 94.29 - - - 
แคลเซียมที่แลกเปลีย่นได (cmolC g-1) 0.06 – 0.18  - - 0.06 – 0.18  - - 
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได (cmolCkg-1) 1.61 – 3.88 -  - 1.41 – 5.22 -  - 
โพแทสเซยีมที่แลกเปลีย่นได (cmolCkg-1) 0.42 – 1.01 - -  0.40 – 1.54 - -  
ระดับความอดุมสมบูรณของดิน (ภาพรวม) 
 

   -    - 

หมายเหตุ:  1/  คาเฉลี่ยของสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินช้ันบน (0-30 ซม.) ใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบป 
       ของตนยางพารา 
   2/  สวนยางพาราไมเปดกรีด 
   3/  สวนยางพาราเปดกรีดแลว 
 
  ดินในแปลงทดลองสวนยางพาราเปดกรีดแลวพื้นที่ดอน สวนที ่ 2 (TU-1) จัดเปนดินที่มีปริมาณ
ธาตุอาหารพชืที่จําเปนสาํหรบัการเจริญเตบิโตของตนยางพาราในระดบัปานกลางถงึต่ํา (ตารางที่ 2, 6 และ 
8) โดยพบวา ไนโตรเจน แคลเซียม และแมกนีเซียม จัดอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง ขณะเดียวกนัเมื่อนําดนิ
ใน สวนที ่ 2 (TU-1) นี้ไปเปรียบเทียบกบัปริมาณธาตอุาหารพืชที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของตนพืช
ทั่วไป จัดอยูในระดับปานกลางถงึต่ําเชนเดียวกนั (ตารางที ่1 และ 8)  
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ตารางที่ 10 แสดงผลการประเมินระดับความอุดมสมบรูณของดินสําหรับใชปลูกยางพาราและพชืทั่วไป 
   ในแปลงทดลองปลูกยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ทีท่ี่ลุม สวนที่ 3: NTL-1 
 

  ระดับความอดุมสมบูรณของดินในสวนยางพารา 
สมบัติดิน ผลวเิคราะหดนิ1/ ยางพารา พืชทั่วไป 

  ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง สูง 
เนื้อดิน (0-30 ซม.) Clay - - - - - - 

pH (1:1, ดิน:น้ํา) 4.98 – 5.46 - - - - - - 
EC (mScm -1, 1:1, ดิน:น้ํา) 0.04 – 0.10 - - - - - - 
อินทรยีวัตถ ุ(กรัม กก.-1) 12.25 – 20.35 -  -   - 
ไนโตรเจนทั้งหมด (กรัม กก.-1) 0.92 – 2.08   -  - - 
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) 2.78 – 6.45   -   - 
กํามะถันที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) 11.64 – 40.25 - - - - -  
แคลเซียมที่แลกเปลีย่นได (cmolC g-1) 0.06 – 0.18  - -  - - 
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได (cmolCkg-1) 1.61 – 3.88 -  - -   
โพแทสเซยีมที่แลกเปลีย่นได (cmolCkg-1) 0.42 – 1.01 - -  -   
ระดับความอดุมสมบูรณของดิน (ภาพรวม) 
 

   -   - 

หมายเหตุ:   1/  ชวงของคาเฉลี่ยของสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-30 ซม. จากผิวดินใตรมเงาตนยางพารา 
        ในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา 
 
ตารางที่ 11 แสดงผลการประเมินระดับความอุดมสมบรูณของดินสําหรับใชปลูกยางพาราและพชืทั่วไป 
   ในแปลงทดลองปลูกยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ลุม สวนที่ 4: TL-1 
 

  ระดับความอดุมสมบูรณของดินในสวนยางพารา 
สมบัติดิน ผลวเิคราะหดนิ1/ ยางพารา พืชทั่วไป 

  ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง สูง 
เนื้อดิน (0-30 ซม.) Clay loam - - - - - - 
pH (1:1, ดิน:น้ํา) 4.29 - 5.35 - - - - - - 
EC (mScm -1, 1:1, ดิน:น้ํา) 0.08 – 0.19 - - - - - - 
อินทรยีวัตถ ุ(กรัม กก.-1) 11.25 – 25.28 -  -   - 
ไนโตรเจนทั้งหมด (กรัม กก.-1) 0.76 – 1.53   -   - 
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) 2.27 – 11.61  - -  - - 
กํามะถันที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) 15.23 – 94.29 - - - - -  
แคลเซียมที่แลกเปลีย่นได (cmolC g-1) 0.06 – 0.18  - -  - - 
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได (cmolCkg-1) 1.41 – 5.22 -  - -   
โพแทสเซยีมที่แลกเปลีย่นได (cmolCkg-1) 0.40 – 1.54 - -  -   
ระดับความอดุมสมบูรณของดิน (ภาพรวม) 
 

   -   - 

หมายเหตุ:   1/  ชวงของคาเฉลี่ยของสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-30 ซม. จากผิวดินใตรมเงาตนยางพารา 
        ในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา 
 
  3.3.2 ดินในสวนยางพาราพื้นที่ลุม 
    ดินในแปลงทดลองสวนยางพาราไมเปดกรีดพื้นที่ลุม สวนที ่ 3 (NTL-1) จัดเปนดินที่มี
ปริมาณธาตุอาหารพืชที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพาราในระดับปานกลางถงึต่ํา (ตารางที ่
2, 9 และ 10) โดยพบวา แคลเซียม จัดอยูในระดับตํ่า แมกนีเซยีม จดัอยูในระดับปานกลาง โพแทสเซียม 
จัดอยูในระดับสูง ฟอสฟอรัส จัดอยูในระดบัตํ่าถึงปานกลาง ขณะเดยีวกันเมื่อนาํดินใน สวนที ่3 (NTL-1) นี้
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ไปเปรียบเทียบกับปริมาณธาตุอาหารพืชที่จําเปนสาํหรบัการเจริญเตบิโตของตนพชืทั่วไป จัดอยูในระดับ
ปานกลางถึงต่าํเชนเดียวกัน (ตารางที ่1 และ 10)  
  ดินในแปลงทดลองสวนยางพาราเปดกรีดแลวพื้นที่ลุม สวนที่ 4 (TL-1) จัดเปนดนิที่มีปริมาณธาตุ
อาหารพืชที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพาราในระดับปานกลางถงึต่ํา (ตารางที ่ 2, 9 และ 
11) โดยพบวาฟอสฟอรัสและแคลเซียม จัดอยูในระดับตํ่า แมกนีเซยีม จดัอยูในระดับปานกลาง โพแทส- 
เซียม จัดอยูในระดับสูง และไนโตรเจน จดัอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง ขณะเดียวกันเมื่อนําดนิใน สวนที่ 4 
(TL-1) นี้ไปเปรียบเทียบกบัปริมาณธาตอุาหารพืชที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของตนพืชทั่วไป จัดอยู
ในระดับปานกลางถึงต่าํเชนเดียวกัน (ตารางที ่1 และ 11)  
  3.3.3 ดินในสวนยางพาราพื้นที่ดอนและที่ลุม 
    เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลว ดินปลกูยางพาราในพืน้ทีด่อนและที่ลุมจัดเปนดินที่มปีริมาณ 
ธาตุอาหารพชืที่จําเปนสาํหรบัการเจริญเตบิโตของตนยางพาราในระดบัปานกลางถงึต่ํา (ตารางที่ 2, 6 และ 
9) ซึ่งเปนลกัษณะเดียวกนัเมื่อนําดินเหลานี้ไปเปรียบเทียบกับปริมาณธาตุอาหารพืชที่จาํเปนสาํหรับการ
เจริญเติบโตของตนพชืทัว่ไป ที่จัดอยูในระดับปานกลางถึงต่าํเชนเดียวกัน (ตารางที่ 1, 7, 8, 9, 10, 11, 
และ 12) แมวาในพื้นที่แปลงทดลองจะมฝีนตกชุก (ทัง้ตามฤดูกาลและนอกฤดูกาล) ทาํใหดินใตรมเงาของ
ตนยางพารามปีริมาณความชื้นสูง ซึ่งสภาวะเชนนี้สงเสริมใหกิจกรรมการยอยสลายอินทรียวัตถุของจุลินท
รียในดินมีประสิทธิภาพสูงขึน้ จนอยูในระดับเพียงพอกับความตองการสาํหรับการเจริญเติบโตของตน
ยางพารา แตขณะเดียวกนั อินทรียวัตถุในดินเหลานีม้ีโอกาสสูญหายไปจากดินไดงายโดยการชะละลาย 
ไปกับน้ําฝน (สุมาล,ี 2536) ที่ตกลงมานั่นเอง ซึ่งมองเหน็ภาพไดชัดเจนในดนิปลูกยางพาราในพืน้ที่ดอนที่มี
ปริมาณอินทรียวัตถุตํ่ากวาดินปลูกยางพาราในพื้นที่ลุม (ภาพที่ 18ค, 19ค, 20ค และ 21ค และตารางที่ 6 
และ 9) ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะธาตอุาหารพืชเหลานี้มโีอกาสสญูหายจากดนิไดงายโดยถูกชะละลาย 
ไปกับน้ําฝน รวมกับสภาพความเปนกรดจัดมากของดินที่ไมเอื้ออํานวยใหธาตุอาหารพืชเหลานี้ละลาย
ออกมาในรูปที่ตนพืชสามารถนําไปใชประโยชนไดมากนัก (คณาจารยภาควิชาปฐพีวทิยา, 2544) ในขณะที่
ฟอสฟอรัสซึ่งเปนธาตุอาหารที่สูญหายไปจากดินไดยากและสะสมอยูในดินมากกวาธาตุอาหารพชืชนิดอื่น 
จึงจัดวามีปริมาณสูงเกนิไปสาํหรับตนพืชหากดินมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูงกวา 45 มก.กก.-1 
(เอิบ, 2542; อภิรดี, 2534) เหน็ไดชัดเจนโดยเฉพาะสวนยางพาราที่ปลูกในพืน้ทีด่อน ทั้งนี้ปริมาณธาตุ
อาหารพืชที่สะสมอยูในดนิปลูกยางพาราในแปลงทดลองทัง้พืน้ที่ดอนและที่ลุม มีคาสอดคลองกับผลการ
วิเคราะหปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมอยูในดินปลกูยางพาราในภาคใต พันธุ RRIM 600 ทีป่ลูกในพืน้ที่  
จ.ชุมพร สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช ของ สายใจ (2554) ทีม่ีปริมาณอินทรียวัตถุในดนิ (6.0-23.0 
มก.กก.-1) ฟอสฟอรัสและกํามะถันที่เปนประโยชน (0.3-28.0 และ 17.0-38.0 มก.กก.-1  ตามลําดับ) 
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โพแทสเซยีม แคลเซียม และแมกนีเซยีมที่แลกเปลีย่นได (18.0-113.0, 18.0-576.0 และ 3.0-144.0  
มก.กก.-1 ตามลําดับ) อยูในชวงใกลเคยีงกนั จากผลการวิเคราะหสมบัติดินปลกูยางพาราใน จ.ระยอง  
ที่ปลูกในบริเวณพื้นที่ทีม่ีสภาพภูมิประเทศแบบลูกคลื่นลอนลาดถงึเนินเขา ของ พรทวิาและณัฏฐา (2549) 
อางตาม สายใจ (2554) พบวา ดินปลกูยางพาราเปนดินสีน้าํตาล เหลืองออกแดง และแดง เปนดินเนื้อ
หยาบถึงปานกลาง เปนดินกรด มปีริมาณอินทรียวัตถุและฟอสฟอรัสที่เปนปะโยชนในระดับตํ่ามาก 
แคลเซียม  โพแทสเซียม แมกนีเซยีม และโซเดียมที่แลกเปลี่ยนไดและคาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของ
ดินอยูในระดบัตํ่า ในภาพรวมสรุปไดวา ดินปลูกยางพาราใน จ.ระยอง มีความอุดมสมบูรณในระดับตํ่า 
และมีคาสอดคลองกับผลการวิเคราะหดินที่ปลูกพืชยืนตนชนิดอืน่ เชน มังคุด ของ สุรชาติ (2550); สุรชาติ 
(2542); ชัยรัตน และคณะ (2538) ที่รายงานวา ดินปลกูมังคุดมีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
แคลเซียม แมกนีเซยีม กาํมะถัน และโบรอนอยูในชวง 0.76-1.25 กรัม กก.-1 2.45-88.53 มก.กก.-1 0.10-
0.67, 0.09-3.40, 0.05-0.51 cmolckg-1 0.24-15.32 และ 0.04-0.84 มก.กก.-1 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 12 แสดงผลการประเมินระดับความอุดมสมบรูณของดินสําหรับใชปลูกยางพาราในแปลงทดลอง 
   ปลูกยางพาราพื้นที่ดอนและที่ลุม 
 

 ระดับความอดุมสมบูรณของดินสําหรับปลูกยางพารา 
สมบัติดิน1/ สวนยางพาราพื้นทีด่อน สวนยางพาราพื้นทีลุ่ม 

 ต่ํา ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง สูง 
เนื้อดิน (0-30 ซม.) - - - - - - 
pH (1:1, ดิน:น้ํา) - - - - - - 
EC (mScm -1, 1:1, ดิน:น้ํา) - - - - - - 
อินทรยีวัตถ ุ(กรัม กก.-1) -  - -  - 
ไนโตรเจนทั้งหมด (กรัม กก.-1)   -   - 
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (มก. กก.-1)      - 
กํามะถันที่เปนประโยชน (มก. กก.-1) - - - - - - 
แคลเซียมที่แลกเปลีย่นได (cmolC g-1)  - -  - - 
แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได (cmolCkg-1)   - -  - 
โพแทสเซยีมที่แลกเปลีย่นได (cmolCkg-1) -   - -  
ระดับความอดุมสมบูรณของดิน (ภาพรวม) 
 

  -   - 

หมายเหตุ:    1/  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินที่ระดับความลึก 0-30 ซม. จากผิวดินใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการ 
         ในรอบปของตนยางพารา 
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4. การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารพืชในดินที่ปลูกยางพารา 
 ในชวงพัฒนาการในรอบป 
 
 จากภาพรวมของขั้นตอนการวิจัยทั้งหมด (ภาพที ่4) เพื่อใหสามารถมองเหน็บทบาทของธาตุอาหารพืช
ที่สะสมอยูในดินตอการเจรญิเติบโตและใหผลผลิตของตนยางพาราในชวงพฒันาการในรอบปไดชัดเจนขึ้น 
ผูวิจัยจงึไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุอาหารในดินในชวงเวลาตางๆกนั ต้ังแตชวงใบยางพาราอายุ 
2-10 เดือนหลังผลิใบใหม ที่แสดงใหเหน็ถึงชวงเวลาทีต่นยางพาราไดนําธาตุอาหารพืชเหลานี้จากดินมาใช
สําหรับการเจริญเติบโตในรอบป โดยตั้งสมมติฐานวา หากปริมาณธาตอุาหารพืชในตัวอยางดินชวงเวลาใด 
มีคาต่ําสุด แสดงวา ตนยางพารามีความตองการธาตุอาหารพืชชนิดนั้นจากดนิไปใชสําหรับการเจริญเติบโต 
ของตนยางพาราในชวงเวลานั้นมากกวาชวงเวลาอืน่  
 
 4.1 ดินในสวนยางพาราพื้นทีด่อน 
  ดินที่ระดับความลึก 0-15 ซม. (ดินชั้นบน) ในแปลงทดลองสวนยางพาราไมเปดกรดีพื้นที่ดอน สวน
ที่ 1 (NTU-1) มีความตองการธาตุอาหารพืชมาใชสําหรบัการเจริญเตบิโตของตนยางพารา ดังนี้ ไนโตรเจน 
เปนธาตุอาหารพืชที่ตนยางพาราตองการจากดินมาใชสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพาราในระยะใบ
อาย ุ4 เดือนหลังผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอืน่ๆ ขณะที่ตองการฟอสฟอรัสและแมงกานีสในระยะใบอาย ุ6 
เดือนหลงัผลิใบใหม ตองการฟอสฟอรัส โพแทสเซยีม และกํามะถนัในระยะใบอาย ุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม 
และตองการฟอสฟอรัส แคลเซียม และแมกนีเซยีมในระยะใบอาย ุ10 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลา 
อ่ืนๆ จึงทําใหมีปริมาณธาตุอาหารพืชดังกลาวสะสมอยูในดินชัน้บนในปริมาณทีน่อยกวาเมื่อเปรียบเทียบ
กับชวงเวลาอืน่ๆ (ภาพที่ 18 ตารางที ่13 และตารางภาคผนวกที ่1)  
  ดินชั้นบนในแปลงทดลองสวนยางพาราเปดกรีดแลวพืน้ที่ดอน สวนที ่2 (TU-1) มีความตองการธาตุ
อาหารพืชมาใชสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพารา ดังนี ้ ไนโตรเจนเปนธาตอุาหารพืชที่ตนยางพารา
ตองการจากดนิมาใชสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพาราในระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวา
ชวงเวลาอืน่ๆ ขณะที่ตองการฟอสฟอรัสและโพแทสเซยีมในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหม ตองการ
แคลเซยีม แมกนีเซียม และกํามะถนัในระยะใบอาย ุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม และตองการไนโตรเจนและ
แคลเซียมในระยะใบอายุ 8 เดือนหลังผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ จงึทาํใหมีปริมาณธาตุอาหารพืช
ดังกลาวสะสมอยูในดินชัน้บนในปริมาณทีน่อยกวาเมื่อเปรียบเทียบกบัชวงเวลาอืน่ๆ (ภาพที ่19 ตารางที่ 21 
และ 13 และตารางภาคผนวกที่ 2)  
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ตารางที่ 13 แสดงภาพรวมของความตองการธาตุอาหารพชืจากดนิในชวงเวลาตางๆของตนยางพารา 
   เพื่อนาํมาใชสําหรับการเจริญเติบโตในชวงพัฒนาการในรอบป  
 
(ก)  ตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพื้นที่ดอน สวนที่ 1: NTU-1 

ธาตุอาหารพืช/ชวงเวลา (อายุใบหลังตนยางพาราผลิใบใหม) (เดือน) 1/ 
2 4 6 8 10 

- ไนโตรเจน 2/ ไนโตรเจน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส 
   กํามะถัน แคลเซียม 
   ไนโตรเจน แมกนีเซียม 

 
 
(ข)  ตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ดอน สวนที่ 2: TU-1 

ธาตุอาหารพืช/ชวงเวลา (อายุใบหลังตนยางพาราผลิใบใหม) (เดือน) 1/ 
2 4 6 8 10 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ไนโตรเจน 2/ - 
 โพแทสเซียม แคลเซียม แคลเซียม  
  กํามะถัน 

 
  

 
(ค)  ตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพื้นที่ลุม สวนที่ 3: NTL-1 

ธาตุอาหารพืช/ชวงเวลา (อายุใบหลังตนยางพาราผลิใบใหม) (เดือน) 1/ 
2 4 6 8 10 

ไนโตรเจน - โพแทสเซียม - โพแทสเซียม 2/ 
ฟอสฟอรัส  กํามะถัน  แมกนีเซียม 
แคลเซียม 
 

    

 
(ง)  ตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ลุม สวนที่ 4: TL-1  

ธาตุอาหารพืช/ชวงเวลา (อายุใบหลังตนยางพาราผลิใบใหม) (เดือน) 1/ 
2 4 6 8 10 

โพแทสเซียม 2/ - กํามะถัน โพแทสเซียม ไนโตรเจน 
    ฟอสฟอรัส 
    โพแทสเซียม 
    แคลเซียม 
    แมกนีเซียม 

 
หมายเหตุ:  1/  ชวงเวลาใดที่ดินมีปริมาณธาตุอาหารพืชที่ตํ่ากวา แสดงวา ชวงเวลานั้นตนยางพาราใชธาตุอาหารพืชจากดินสําหรับ 
        การเจริญเติบโตมากกวาชวงเวลาอื่น 
   2/  อักษรตัวหนา หมายถึง ธาตุอาหารพืชที่ตนยางพาราตองการมากที่สุดในชวงเวลานั้น (เฉพาะธาตุอาหารพืชชนิดนั้น) 
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 4.2 ดินในสวนยางพาราพื้นทีลุ่ม 
  ดินที่ระดับความลึก 0-15 ซม. (ดินชัน้บน) ในแปลงทดลองสวนยางพาราไมเปดกรดีพื้นที่ลุม สวนที ่
3 (NTL-1) มีความตองการธาตุอาหารพืชมาใชสําหรบัการเจริญเตบิโตของตนยางพารา ดังนี้ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และแคลเซียมเปนธาตุอาหารพืชที่ตนยางพาราตองการจากดินมาใชสําหรับการเจริญเติบโตของ
ตนยางพาราในระยะใบอาย ุ 2 เดือนหลังผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ ขณะที่ตองการโพแทสเซียมและ
กํามะถันในระยะใบอาย ุ6 เดือนหลงัผลิใบใหม และตองการโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในระยะใบอาย ุ10 
เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ จึงทาํใหมีปริมาณธาตุอาหารพชืดังกลาวสะสมอยูในดินชั้นบนใน
ปริมาณทีน่อยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาอืน่ๆ (ภาพที ่20 ตารางที่ 13 และตารางภาคผนวกที่ 3)  
  ดินชั้นบนในแปลงทดลองสวนยางพาราเปดกรีดแลวพืน้ที่ลุม สวนที ่ 4 (TU-1) มีความตองการธาตุ
อาหารพืชมาใชสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพารา ดังนี้ โพแทสเซียม เปนธาตอุาหารพืชที่ตนยางพารา
ตองการจากดนิมาใชสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพาราในระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวา
ชวงเวลาอืน่ๆ ขณะที่ตองการกํามะถนัในระยะใบอายุ 6 เดือนหลังผลิใบใหม ตองการโพแทสเซยีมในระยะ
ใบอายุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม และตองการไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซยีมใน
ระยะใบอาย ุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ จึงทําใหมีปริมาณธาตอุาหารพืชดังกลาวสะสม
อยูในดินชัน้บนในปริมาณทีน่อยกวาเมื่อเปรียบเทียบกบัชวงเวลาอืน่ๆ (ภาพที่ 21 ตารางที่ 13 และตาราง
ภาคผนวกที ่4)  
 
 4.3 ดินในสวนยางพาราพื้นทีด่อนและที่ลุม 
  แมวาในพืน้ทีแ่ปลงทดลองพื้นที่ดอนและที่ลุมจะมีฝนตกชุกทาํใหดินมีความชืน้สงู ซึ่งเปนสภาวะที่
สงเสริมใหกิจกรรมการยอยสลายอินทรียวัตถุของจุลินทรียในดนิดีข้ึน ทําใหสามารถปลดปลอยธาตุอาหาร
พืชออกมาสูดินไดมากขึน้ รวมทัง้เปนสภาวะที่ธาตุอาหารพืชที่สําคัญในดิน เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซยีม แคลเซียม แมกนีเซียม และกํามะถนั สามารถละลายออกมาอยูในรูปทีพ่ืชสามารถนาํไปใช
ประโยชนไดมากขึ้นดวยก็ตาม แตในขณะเดียวกนัธาตุอาหารพชืในดินเหลานีม้ีโอกาสสูญหายจากดิน 
ไดงายจากการชะละลายไปกับน้าํฝนดวย (สุมาล,ี 2536) โดยปริมาณธาตุอาหารพืชที่ละลายออกมาสูดิน 
ที่มากขึ้น อาจสงผลกระทบตอการดูดยึดธาตุอาหารของตนพชื เชน ปริมาณแมกนีเซียมที่สูงจะทาํใหพืช 
ลดความสามารถในการดูดโพแทสเซยีม (สุมิตรา, 2544) หรือปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซยีมเพิม่ข้ึน 
สงผลใหความสามารถในการดูดโบรอนของพืชลดนอยลง จึงอาจเปนสาเหตทุาํใหตนพืชแสดงอาการ 
ขาดโบรอนได (มุกดา, 2544) แมวาดนิจะมีปริมาณโบรอนที่เพียงพอกับความตองการของตนพืชแลวก็ตาม  
นอกเหนือไปจากการสูญเสียธาตุอาหารพชืโดยการดูดยึดของตนยางพาราสําหรับใชในการเจริญเตบิโตและ 
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ใหผลผลิต (น้าํยางพารา) แลว สภาวะดินที่เปนกรดจัดนี้เองอาจเปนปจจัยสาํคญัประการหนึง่ที่มีอิทธพิล 
ไปยับยั้งกจิกรรมการยอยสลายสารอนิทรียในดินของจุลินทรีย รวมทั้งยังสงเสรมิใหธาตุอาหารพืชในดิน
จําพวกอะลมูิเนียมและแมงกานีสสามารถละลายออกมาในรูปทีพ่ืชนาํไปใชประโยชนไดมากขึน้ จนอาจ
เปนพษิตอรากพืชได (คณาจารยภาควิชาปฐพวีิทยา, 2544) และในสภาวะที่ดินเปนกรดจัด (pH<5.5) นี้ 
Fe3+, Al3+ และ hydrousoxide ของเหล็ก อะลูมเินยีม และแมงกานีส สามารถรวมตัวกับฟอสฟอรัสที่
ละลายได จนเกิดเปนสารประกอบที่ไมละลายออกมา ทําใหพืชไมสามารถนาํไปใชประโยชนได จึงเปน
สาเหตุประการหนึง่ทีท่ําให ความสามารถในการดูดยดึฟอสฟอรัสจากรากพืชแลวเคลื่อนยายไปสูสวนยอด
ของตนพืชลดลง (พจนีย, 2545) เชนเดยีวกันที่ สุมิตรา (2544) รายงานวา ดินในสวนทุเรียนในภาคตะวนั- 
ออกมีปริมาณธาตุอาหารพชืหลัก เชน โพแทสเซียมต่าํเนื่องจากสภาพดินเปนกรด เนื้อดินหยาบ รวมทัง้มี
ฝนตกชุก ทําใหเกิดการชะละลายโพแทสเซียมในดนิสูง สอดคลองกบัธาตุอาหารพืชชนิดอืน่ๆทีเ่ปนไปใน
ทํานองเดยีวกนั ซึ่งนาจะเปนสาเหตุสําคัญประการหนึง่ทีท่ําใหตนยางพาราสะสมอาหารในใบยางพารา 
ไดในปริมาณนอย สงผลใหดินที่ปลูกยางพารานีก้ลายเปนดินที่มีระดับความอุดมสมบูรณตํ่าถึงปานกลาง
สําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพารา เห็นไดชัดเจนในดินปลูกยางพาราในพืน้ทีด่อน (กองวางแผนการ
ใชที่ดิน, กรมพัฒนาที่ดิน, 2535; นุชนารถ, 2554, 2552, 2542) ดังนัน้ หากมีการลดสภาพความเปนกรด
ของดินลงโดยการปรับคาความเปนกรดเปนดางของดินที่ใชปลูกยางพาราใหอยูในระดับที่สูงกวา 5.5 ข้ึนไป 
โดยการใสปูนขาวหรือโดโลไมต (ตามที่เกษตรกรในพืน้ที่แปลงทดลองสามารถจัดหาได) นาจะเปนแนว
ทางการจัดการดินอีกแนวทางหนึง่ทีช่วยเพิ่มคาความเปนกรดเปนดางของดินใหสูงขึ้น ทําใหดินมีสภาพ 
ที่เหมาะสมและเปนการเพิม่ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมใหแกดินจนมีอยูในระดับที่พอเพียงตอการ
เจริญเติบโตของยางพารา รวมทัง้เปนสภาวะที่สงเสริมใหธาตุอาหารพชืตางๆในดนิสามารถละลายออกมา
อยูในรูปทีพ่ืชสามารถนําไปใชประโยชนไดมากยิง่ขึ้น (คณาจารยภาควิชาปฐพีวทิยา, 2544) ตลอดจน
สงเสริมใหกิจกรรมการยอยสลายอินทรียวัตถุของจุลินทรียในดนิดีข้ึน เปนวิธกีารเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืช
ในดินปลูกยางพาราอีกทางหนึง่ 
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5. สถานภาพธาตุอาหารพืชในตนยางพาราตอการเจริญเติบโตของตนยางพารา 
 
 ผลการวิเคราะหปริมาณธาตอุาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราเปนสิง่บงบอกถงึสถานภาพที่เปนจริงของ
ธาตุอาหารพชืในตนยางพาราวามีอยูในปริมาณมากนอยเพียงใด เปนสิง่ที่สามารถนาํไปใชประเมินปริมาณ
ธาตุอาหารพชืในตนยางพาราวามีอยูในระดับที่เพยีงพอ ขาดแคลน หรือมีมากเกินไป สําหรับการเจริญ 
เติบโตจนอาจเปนพษิตอตนยางพาราได โดยเปรียบเทียบกับคาวิเคราะหธาตอุาหารพืชที่ไดมีการทดลอง
มาแลวกับตนยางพารา 
 
 5.1 สวนยางพาราที่ปลกูในพืน้ที่ดอน 
  จากผลวเิคราะหปริมาณธาตุอาหารพืชทีส่ะสมอยูในใบยางพาราจากตนยางพาราทีป่ลูกในแปลง
ทดลองสวนยางพาราในพืน้ที่ดอน แสดงใหเหน็ชัดเจนวา ใบยางพาราจากตนยางพาราไมเปดกรีดในพื้นที่
ดอน สวนที ่ 1 (NTU-1) มีปริมาณธาตุอาหารพชืที่จาํเปนสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพาราในระดับ
ปานกลางถึงสงู (ตารางที่ 3 และ 14 และตารางภาคผนวกที่ 5) โดยพบวา โพแทสเซียม แคลเซียม และ
กํามะถันจัดอยูในระดับสูง ไนโตรเจนจัดอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง และฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมจัดอยู
ในระดับปานกลางถึงสงู  
  ใบยางพาราจากตนยางพาราเปดกรีดแลวในพืน้ที่ดอน สวนที่ 2 (TU-1) มีปริมาณธาตุอาหารพชื 
ที่จําเปนสาํหรบัการเจริญเตบิโตของตนยางพาราในระดบัปานกลางถงึต่ํา (ตารางที ่ 3 และ 14 และตาราง
ภาคผนวกที่ 6) โดยพบวา ไนโตรเจนจดัอยูในระดับตํ่า โพแทสเซยีมจัดอยูในระดับสูง ฟอสฟอรัสและ
แมกนีเซยีมจดัอยูในระดับตํ่าถึงปานกลาง และแคลเซียมจัดอยูในระดับปานกลางถึงสูง 
 
 5.2 สวนยางพาราที่ปลกูในพืน้ที่ลุม 
  จากผลวเิคราะหปริมาณธาตุอาหารพืชทีส่ะสมอยูในใบยางพาราจากตนยางพาราทีป่ลูกในแปลง
ทดลองสวนยางพาราในพืน้ที่ลุม แสดงใหเหน็ชัดเจนวาใบยางพาราจากตนยางพาราไมเปดกรดีในพื้นที่ลุม 
สวนที่ 3 (NTL-1) มีปริมาณธาตุอาหารพืชที่จําเปนสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพาราในระดับสูง 
(ตารางที ่ 3 และ 15 และตารางภาคผนวกที ่ 7) โดยพบวา ไนโตรเจนจัดอยูในระดบัตํ่า โพแทสเซียม แคล- 
เซียม และกํามะถนั จัดอยูในระดับสูง และฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมจัดอยูในระดับปานกลางถึงสงู  
  ใบยางพาราจากตนยางพาราเปดกรีดแลวในพืน้ที่ลุม สวนที่ 4 (TL-1) มีปริมาณธาตุอาหารพชืที่
จําเปนสาํหรับการเจริญเติบโตของตนยางพาราในระดับถึงสูง (ตารางที่ 3 และ 15 และตารางภาคผนวกที่ 
8) โดยพบวา ไนโตรเจนและทองแดงจดัอยูในระดับตํ่า ฟอสฟอรัสจัดอยูในระดบัปานกลาง แคลเซียม 
แมกนีเซยีม และกํามะถนัจดัอยูในระดับสูง และโพแทสเซียมจัดอยูในระดับปานกลางถงึสูง 
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ตารางที่ 14 แสดงผลการประเมินสถานภาพของธาตุอาหารพชืที่สะสมในใบยางพาราที่เหมาะสมกับ 
   การเจริญเติบโตของตนยางพาราในพืน้ทีด่อน 
 

 ระดับธาตุอาหารในใบยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ดอน 
สมบัติดิน ผลวเิคราะหใบ1/ สวนที่ 1 (NTU-1) ผลวเิคราะหใบ1/ สวนที่ 2 (TU-1) 

  ต่ํา ปานกลาง สูง  ต่ํา ปานกลาง สูง 
ไนโตรเจนทั้งหมด (กรัม กก.-1) 25.25-35.67   - 22.57-29.38  - - 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (กรัม กก.-1) 2.47-3.55 -   1.87-2.18   - 
โพแทสเซยีมทั้งหมด (กรัม กก.-1) 25.77-26.75 - -  29.26-39.57 - -  
แคลเซียมทั้งหมด (กรัม กก.-1) 9.24-15.45 - -  0.55-7.43 -   
แมกนีเซียมทั้งหมด (กรัม กก.-1) 2.47-3.85 -   1.58-2.38   - 
กํามะถันทั้งหมด (กรัม กก.-1) 3.08-4.32 - -  2.28-3.62 -   
ระดับธาตุอาหารในใบยางพารา  
(ภาพรวม) 
 

 -      - 

หมายเหตุ:   1/  ชวงของคาเฉลี่ยของระดับธาตุอาหารพืชในใบยางพาราอายุ 4 เดือนหลังผลิใบใหม ซ่ีงเปนชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเก็บตัวอยาง 
        ใบยางพารามาวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารพืชโดยทั่วไป 
 
ตารางที่ 15 แสดงผลการประเมินสถานภาพของธาตุอาหารพชืที่สะสมในใบยางพาราที่เหมาะสมกับ 
   การเจริญเติบโตของตนยางพาราในพืน้ทีลุ่ม 
 

 ระดับธาตุอาหารในใบยางพาราที่ปลูกในพื้นที่ลุม 
สมบัติดิน ผลวเิคราะหใบ1/ สวนที่ 3 (NTL-1) ผลวเิคราะหใบ1/ สวนที่ 4 (TL-1) 

  ต่ํา ปานกลาง สูง  ต่ํา ปานกลาง สูง 
ไนโตรเจนทั้งหมด (กรัม กก.-1) 19.47-29.17  - - 22.06-27.25  - - 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด (กรัม กก.-1) 2.05-2.55 -   2.04-2.34 -  - 
โพแทสเซยีมทั้งหมด (กรัม กก.-1) 22.37-28.35 - -  14.87-19.86 -   
แคลเซียมทั้งหมด (กรัม กก.-1) 10.67-15.67 - -  15.64-24.63 - -  
แมกนีเซียมทั้งหมด (กรัม กก.-1) 2.16-3.43 -   2.87-4.47 - -  
กํามะถันทั้งหมด (กรัม กก.-1) 3.27-4.65 - -  2.96-3.63 - -  
ระดับธาตุอาหารในใบยางพารา  
(ภาพรวม) 
 

 - -   -   

หมายเหตุ:   1/  ชวงของคาเฉลี่ยของระดับธาตุอาหารพืชในใบยางพาราอายุ 4 เดือนหลังผลิใบใหม ซ่ีงเปนชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเก็บตัวอยาง 
        ใบยางพารามาวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารพืชโดยทั่วไป 
 
 5.3 สวนยางพาราที่ปลกูในพืน้ที่ดอนและที่ลุม 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลว ปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมอยูในใบยางพาราจากตนยางพาราที่
ปลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุม สวนใหญมปีริมาณธาตุอาหารพืชที่จําเปนตอการเจรญิเติบโตของตนยางพารา
จัดอยูในระดับปานกลางถึงต่าํสําหรับตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอน (ตารางที่ 3 และ 14) และจัดอยูใน
ระดับปานกลางถงึสูงสาํหรับตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ทีลุ่ม (ตารางที ่3 และ 15) และเมื่อพิจารณาปริมาณ
ธาตุอาหารพชืที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของตนยางพาราที่สะสมในใบยางพาราในภาพรวมแลว พบวา 
สถานภาพธาตุอาหารพืชเปนไปในลักษณะทํานองเดียวกันทั้งตนยางพาราที่ปลูกในพืน้ที่ดอนและที่ลุม (จัด
อยูในระดับปานกลางถงึต่ํา) (ตารางที ่14 และ 15) ทัง้นีป้ริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมอยูในใบยางพาราใน
แปลงทดลองทั้งพื้นที่ดอนและที่ลุมมีคาสอดคลองกับ ผลการวิเคราะหปริมาณธาตอุาหารพืชที่สะสมในใบ
ยางพาราพนัธุ RRIM 600 ที่ปลูกในพืน้ที ่จ.ชมุพร สุราษฎรธาน ีและนครศรีธรรมราช ของ สายใจ (2554)  
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ที่มีปริมาณไนโตรเจน (22.00-35.10 กรัม กก.-1) ฟอสฟอรัส (1.60-2.90 กรัม กก.-1) โพแทสเซยีม (7.20-
14.60 กรัม กก.-1) แคลเซียม (5.60-19.40 กรัม กก.-1) แมกนีเซียม (1.80-4.00 กรัม กก.-1) และกํามะถัน 
1.10-3.70 กรัม กก.-1) อยูในชวงใกลเคียงกนั และมีคาสอดคลองกับผลการวิเคราะหปริมาณธาตอุาหารพืช
หลัก ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่สะสมในใบยางพาราพันธุ 
RRIM 600 อาย ุ4 เดือน ของ สุนทร ีและจินตณา (2549) ที่มีคาประมาณ 28.69, 1.91, 8.47, 8.81 และ 
3.70 กรัม กก.-1 ตามลําดับ 
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6. การสะสมธาตุอาหารพืชในใบยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบป 
 
 ปริมาณธาตุอาหารพืชที่ตนยางพาราไดมาจากดนิแลวมาสะสมอยูในใบของตนยางพาราตั้งแตระยะใบ
ยางพาราอาย ุ2-10 เดือนหลังผลิใบใหม หรือตลอดชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพารา เปนสิ่งบงบอก
วา ตนยางพารามีปริมาณธาตุอาหารพืชอยูในระดบัที่เพยีงพอสาํหรับนํามาใชเพื่อการเจริญเติบโตและให 
ผลผลิตในรอบปมากนอยเพียงใด (ภาพที่ 4) โดยตั้งสมมติฐานวา หากปริมาณธาตุอาหารพืชในตัวอยางพืช 
(ใบ) ชวงใดมคีาต่ําสุด แสดงวา ตนยางพารามีความตองการธาตุอาหารพืชชนิดนั้นไปใชสําหรบัการเจริญ 
เติบโตในชวงเวลานั้นมากกวาชวงเวลาอืน่ และจากผลการวิเคราะหธาตุอาหารพชืที่สะสมในใบยางพารา
ตลอดชวงพฒันาการในรอบปของตนยางพารา ซึง่ใชเปนตัวแทนของตนยางพาราทั้งหมดสําหรบัการศึกษา
รูปแบบหรือลักษณะการสะสมธาตุอาหารพืชในตนยางพารา แสดงใหเหน็วา 
 
 6.1 สวนยางพาราที่ปลกูในพืน้ที่ดอน 
  ตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 1 (NTU-1) มีความตองการธาตุอาหารพืชที่สะสม
ในใบยางพารามาใชสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพารา ดังนี ้ตนยางพาราตองการ แคลเซียม โซเดียม 
และกํามะถัน เปนธาตุอาหารพืชที่ตนยางพาราตองการจากใบมาใชสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพารา
ในระยะใบอายุ 2 เดือนหลังผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ ขณะที่ตองการไนโตรเจนในระยะใบอาย ุ 6 
เดือนหลงัผลิใบใหม ตองการโพแทสเซียมในระยะใบอายุ 8 เดือนหลังผลิใบใหม และตองการฟอสฟอรัส 
โพแทสเซยีม แมกนีเซยีม และกํามะถนัในระยะใบอาย ุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ จึงทาํ
ใหมีปริมาณธาตุอาหารพืชดังกลาวสะสมอยูในใบยางพาราในปริมาณที่นอยกวาเมื่อเปรียบเทยีบกบั
ชวงเวลาอืน่ๆ (ภาพที ่22 ตารางที ่16 และตารางภาคผนวกที ่5)  
  ตนยางพาราเปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 2 (TU-1) มีความตองการธาตุอาหารพชืที่
สะสมในใบยางพารามาใชสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพารา ดังนี ้ ตนยางพาราตองการไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และแมกนีเซยีมเปนธาตุอาหารพืชที่ตนยางพาราตองการจากใบมาใชสําหรับการเจริญเติบโต
ของตนยางพาราในระยะใบอาย ุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอืน่ๆ ขณะที่ตองการฟอสฟอรัส 
โซเดียม และกํามะถันในระยะใบอาย ุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม ตองการโพแทสเซยีมในระยะใบอายุ 8 เดือน
หลังผลิใบใหม และตองการฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหมมากกวา
ชวงเวลาอืน่ๆ จึงทาํใหมปีริมาณธาตุอาหารพืชดังกลาวสะสมอยูในใบยางพาราในปริมาณที่นอยกวาเมื่อ
เปรียบเทยีบกบัชวงเวลาอืน่ๆ (ภาพที ่23 ตารางที่ 16 และตารางภาคผนวกที ่6)  
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ตารางที่ 16 แสดงภาพรวมของความตองการธาตุอาหารพชืจากใบยางพาราในชวงเวลาตางๆของ 
   ตนยางพาราเพื่อนาํมาใชสําหรับการเจริญเติบโตในชวงพัฒนาการในรอบป  
 
(ก)  ตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพื้นที่ดอน สวนที่ 1: NTU-1 

ธาตุอาหารพืช/ชวงเวลา อายุใบหลังตนยางพาราผลิใบใหม (เดือน)1/ 
2 4 6 8 10 

แคลเซียม - ไนโตรเจน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส 
กํามะถัน 2/    โพแทสเซียม 
    แมกนีเซียม 
    กํามะถัน 

 
 
(ข)  ตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ดอน สวนที่ 2: TU-1 

ธาตุอาหารพืช/ชวงเวลา อายุใบหลังตนยางพาราผลิใบใหม (เดือน)1/ 
2 4 6 8 10 

- ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส 2/ 
 ฟอสฟอรัส กํามะถัน  แมกนีเซียม 
 แคลเซียม 

 
    

 
(ค)  ตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพื้นที่ลุม สวนที่ 3: NTL-1 

ธาตุอาหารพืช/ชวงเวลา อายุใบหลังตนยางพาราผลิใบใหม (เดือน)1/ 
2 4 6 8 10 

แคลเซียม  ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัส 
กํามะถัน   โพแทสเซียม 2/ โพแทสเซียม 
    แมกนีเซียม 

 
 
(ง)  ตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพื้นที่ลุม สวนที่ 4: TL-1  

ธาตุอาหารพืช/ชวงเวลา อายุใบหลังตนยางพาราผลิใบใหม (เดือน)1/ 
2 4 6 8 10 

แคลเซียม - ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม 
กํามะถัน 
 

  โพแทสเซียม  

หมายเหตุ:  1/  ชวงเวลาใดที่ใบยางพารามีปริมาณธาตุอาหารพืชที่ตํ่ากวา แสดงวา ชวงเวลานั้นตนยางพาราใชธาตุอาหารพืช 
        จากใบยางพาราสําหรับการเจริญเติบโตมากกวาชวงเวลาอื่น 
   2/  อักษรตัวหนา หมายถึง ธาตุอาหารพืชที่ตนยางพาราตองการมากที่สุดในชวงเวลานั้น (เฉพาะธาตุอาหารพืชชนิดนั้น) 
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 6.2 สวนยางพาราที่ปลกูในพืน้ที่ลุม 
  ตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ลุม สวนที ่ 3 (NTL-1) มีความตองการธาตุอาหารพชืที่สะสม
ในใบยางพารามาใชสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพารา ดังนี ้ ตนยางพาราตองการแคลเซียมและ
กํามะถันเปนธาตุอาหารพืชที่ตนยางพาราตองการจากใบมาใชสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพาราใน
ระยะใบอาย ุ2 เดือนหลังผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอืน่ๆ ขณะที่ตองการไนโตรเจนในระยะใบอาย ุ6 เดือน
หลังผลิใบใหม ตองการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในระยะใบอาย ุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม และตองการ
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแมกนีเซียมในระยะใบอาย ุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ จงึ
ทําใหมีปริมาณธาตุอาหารพืชดังกลาวสะสมอยูในใบยางพาราในปริมาณทีน่อยกวาเมื่อเปรียบเทยีบกับ
ชวงเวลาอืน่ๆ (ภาพที ่19 ตารางที ่16 และตารางภาคผนวกที ่7)  
  ตนยางพาราเปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ลุม สวนที่ 4 (TL-1) มีความตองการธาตอุาหารพืชที่สะสม
ในใบยางพารามาใชสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพารา ดังนี ้ ตนยางพาราตองการแคลเซียมและ
กํามะถันเปนธาตุอาหารพืชที่ตนยางพาราตองการจากใบมาใชสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพาราใน
ระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอืน่ๆ ขณะที่ตองการไนโตรเจนในระยะใบอายุ 6 เดือน
หลังผลิใบใหม ตองการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในระยะใบอายุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม และตองการ
แมกนีเซยีมในระยะใบอาย ุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ จึงทําใหมีปริมาณธาตอุาหารพืช
ดังกลาวสะสมอยูในใบยางพาราในปริมาณที่นอยกวาเมื่อเปรียบเทยีบกบัชวงเวลาอืน่ๆ (ภาพที ่ 25 ตารางที่ 
16 และตารางภาคผนวกที ่8)  
 



 
วิจารณผลการวิจัย 

รายงานวิจยั: การประเมินระดับธาตอุาหารหลักในดินและในใบยางพาราที่ปลูกในพ้ืนทีด่อนและทีลุ่ม 

102

7. ความสัมพันธระหวางธาตุอาหารพืชในดินและในใบยางพารา 
 ในชวงพัฒนาการในรอบป 
 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางความตองการธาตุอาหารพืชที่สะสมในดินชัน้บน (0-15 ซม.) ใตรมเงา
ตนยางพาราและในใบยางพารา สําหรับนาํมาใชในการเจริญเติบโตของตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบ
ป เพื่อใหสามารถมองเหน็ภาพรวมของความตองการธาตุอาหารพืชของตนยางพาราในแปลงทดลอง พบวา 
 
 7.1 สวนยางพาราไมเปดกรีดพื้นที่ดอน 
  สวนยางพาราไมเปดกรีดพื้นที่ดอน สวนที ่ 1 (NTU-1) ตนยางพารามีความตองการไนโตรเจนใน
ระยะใบอาย ุ 6 เดือนหลังผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอืน่ๆ ขณะเดียวกันตองการโพแทสเซียมในระยะใบอายุ 
8 เดือนหลงัผลิใบใหม และตองการฟอสฟอรัส และแมกนีเซยีมในระยะใบอาย ุ 10 เดือนหลังผลใิบใหมจาก
ดินและใบมาใชสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพารามากกวาชวงเวลาอืน่ๆ (ภาพที่ 18 ตารางที่ 17 และ
ตารางภาคผนวกที ่1 และ 5) 
 
 7.2 สวนยางพาราไมเปดกรีดพื้นที่ลุม 
  สวนยางพาราเปดกรีดแลวพืน้ที่ดอน สวนที่ 3 (NTL-1) ตนยางพารามีความตองการแคลเซียมใน
ระยะใบอาย ุ 2 เดือนหลังผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ และตองการโพแทสเซียมและแมกนีเซียมใน
ระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหมจากดินและใบมาใชสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพารามากกวา
ชวงเวลาอืน่ๆ (ภาพที ่19 ตารางที ่17 และตารางภาคผนวกที ่3 และ 7) 
 
 7.3 สวนยางพาราเปดกรีดแลวพื้นที่ดอน 
  สวนยางพาราไมเปดกรีดพื้นที่ลุม สวนที ่ 2 (NTL-1) ตนยางพารามีความตองการฟอสฟอรัสใน
ระยะใบอาย ุ 4 เดือนหลังผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอืน่ๆ และตองการกํามะถนัในระยะใบอาย ุ 6 เดือน
หลังผลิใบใหมจากดินและใบมาใชสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพารามากกวาชวงเวลาอืน่ๆ (ภาพที่ 
20 ตารางที่ 17 และตารางภาคผนวกที ่2 และ 6) 
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ตารางที่ 17 แสดงภาพรวมของความตองการธาตุอาหารพชืจากดนิและใบยางพาราในชวงเวลาตางๆ 
   ของตนยางพาราเพื่อนาํมาใชสําหรับการเจริญเติบโตในชวงพัฒนาการในรอบป  
   (เปรียบเทียบสภาพพืน้ที่ปลูกและการเปดกรีดของตนยางพารา) 
 

ธาตุอาหารพืชที่ตนยางพาราตองการ 
ชวงเวลา1/ พื้นที่ดอน พื้นที่ลุม 

(เดือน) ตนยางพาราไมเปดกรีด2/ ตนยางพาราเปดกรีดแลว ตนยางพาราไมเปดกรีด2/ ตนยางพาราเปดกรีดแลว 
2 
 

- - แคลเซียม - 

4 
 

- ฟอสฟอรัส - - 

6 
 

ไนโตรเจน กํามะถัน - - 

8 
 

โพแทสเซียม - - โพแทสเซียม 

10 
 

ฟอสฟอรัส 
แมกนีเซียม 
 

- โพแทสเซียม 
แมกนีเซียม 

แมกนีเซียม 

หมายเหตุ:  1/  =  อายุใบหลังตนยางพาราผลิใบใหม (เดือน) 
   2/  =  ภาพรวมของความตองการธาตุอาหารทั้งสองแปลงทดลอง 
   1.  ชวงเวลาใดที่ใบยางพารามีปริมาณธาตุอาหารพืชที่ตํ่ากวา แสดงวา ชวงเวลานั้นตนยางพาราใชธาตุอาหารพืช 
        จากใบยางพาราสําหรับการเจริญเติบโตมากกวาชวงเวลาอื่น 
 
 7.4 สวนยางพาราเปดกรีดแลวพื้นทีลุ่ม 
  สวนยางพาราเปดกรีดแลวพืน้ที่ลุม สวนที ่ 4 (TL-1) ตนยางพารามีความตองการโพแทสเซยีมใน
ระยะใบอายุ 8 เดือนหลังผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอืน่ๆ และตองการแมกนีเซยีมในระยะใบอายุ 10 เดือน
หลังผลิใบใหมจากดินและใบมาใชสําหรับการเจริญเติบโตของตนยางพารามากกวาชวงเวลาอืน่ๆ (ภาพที่ 
21 ตารางที่ 17 และตารางภาคผนวกที ่4 และ 8) 
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8. แนวทางการจัดการสวนยางพารา 
 
 หลังจากที่ผูวจิัยไดทําการศึกษาและประมวลผลครบถวนตามแผนงานวิจัยแลว ผูวจิัยขอเสนอแนว
ทางการจัดการสวนยางพารา เพื่อใหเกษตรกรใชเปนแนวทางในการดูแลรักษาตนยางพารา ทั้งนี้การจัดการ
สวนยางพาราในรูปแบบที่ถกูตองและเหมาะสม เปนปจจัยสําคัญประการหนึง่ทีท่ําใหเกษตรกรสามารถทํา
การปลูกยางพาราไดประสบผลสําเร็จ ทําใหตนยางพาราเจริญเติบโตไดดี สามารถเปดกรีดไดเร็ว และใหผล
ผลิตคุณภาพดีและยาวนาน มีแนววิธีปฏิบัติ ดังนี ้(นชุนารถ. 2552; สถาบนัวิจัยยาง, 2555; กลุมยางพารา, 
กรมสงเสริมพนัธุพชื, 2533)  
 
 8.1 การเพิม่ปริมาณธาตุอาหารพืชใหตนยางพารา 
  ผลการศึกษาที่ไดจากงานวจิัยนี ้ (ตารางที่ 17) แสดงใหเหน็วาตลอดชวงพัฒนาการในรอบปของ
ตนยางพารา เกษตรกรตองทําการเพิม่ปริมาณธาตุอาหารพืชลงไปในดินปลูกยางพารา ดังนี ้
 (1) สวนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน ตองเพิ่มปริมาณธาตุไนโตรเจนในดินในชวงใบอาย ุ 6 
เดือนหลงัผลิใบใหม และเพิม่ปริมาณธาตโุพแทสเซยีมในดินในชวงใบอายุ 8 เดือนหลังผลิใบใหม 
 (2) สวนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ลุม ตองเพิ่มปริมาณธาตุแคลเซียมในดนิในชวงใบอาย ุ 2 
เดือนหลงัผลิใบใหม และเพิม่ปริมาณธาตโุพแทสเซยีมและแมกนีเซียมในดินในชวงใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิ
ใบใหม 
 (3) สวนยางพาราเปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ดอน ตองเพิม่ปริมาณธาตฟุอสฟอรัสในดินในชวงใบอายุ 
4 เดือนหลงัผลิใบใหม และเพิ่มปริมาณธาตุกํามะถันในดินในชวงใบอายุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม 
 (4) สวนยางพาราเปดกรีดแลวทีป่ลูกในพืน้ที่ลุม ตองเพิ่มปริมาณธาตุโพแทสเซียมในดนิในชวงใบอายุ 
8 เดือนหลงัผลิใบใหม และเพิ่มปริมาณธาตุแมกนีเซียมในดินในชวงใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม 
 
 8.2 การปลูกซอมตนยางพารา 
  เมื่อมีตนยางพาราตาย เกษตรกรควรปลูกซอมโดยเร็ว โดยการใชตนยางพาราชําถงุในชวงฤดูฝน 
ไมควรปลูกซอมเมื่อตนยางพาราอายมุากกวา 2 ปข้ึนไป  
 
 8.3 การตัดแตงกิง่และการสรางทรงพุมตนยางพารา 
  การตัดแตงกิ่งบริเวณลําตนยางพารายงัมอีายุนอย เปนการเตรียมพื้นที่บริเวณลําตนยางพารา 
ใหเหมาะสมเพื่อใหมพีื้นที่กรีดยางสูง ปราศจากกิ่งกานและปุมปมตามบริเวณเปลือกลําตนยางพารา และ
เปนการเพิ่มพืน้ที่ใบรวมใหมากขึ้น สงผลทาํใหขนาดลําตนยางพาราเพิม่ข้ึน 
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  ขอควรปฏิบัติในการตัดแตงกิ่งตนยางพารา 
 (1) ตัดแตงกิ่งแขนงของตนยางพาราที่อยูในระดับตํ่ากวา 2 เมตร ควรเริ่มกระทําตั้งแตตนยางพาราอาย ุ
ประมาณ 1 ป 
 (2) ตัดกิ่งใหชิดลําตนยางพารา แตหามใชวธิีโนมตนยางพาราลงมาเพื่อตัดแตงกิ่ง เพราะจะทําใหตน
ยางพาราเปลอืกแตกหรือลําตนหักได 
 (3) ควรทาปนูขาว หรือสีน้าํมนับริเวณที่ตัดกิ่ง เพื่อเคลือบบาดแผล และปองกนัโรค 
 (4) ไมควรตัดแตงกิ่งตนยางพาราในชวงฤดูแลง 
 
 8.4 การดูแลสวนยางพาราในชวงฤดูแลง 
  เกษตรกรควรทําการคลุมโคนตนยางพาราใหคลุมบริเวณโคนตนยางพารา เพื่อควบคุมปริมาณ
ความชืน้ในดนิชวงฤดูแลง โดยใชฟางขาวหรือเศษซากพืช คลุมบริเวณโคนตนยางพาราเปนวงกลม หาง
จากโคนตนยางประมาณ 5-10 ซม. 
  8.4.1 การปองกนัรอยไหมจากแสงแดด 
    ตนยางพาราทีป่ลูกพืน้ที่ในเขตแหงแลงมกัแสดงอาการรอยไหมซึ่งมีสาเหตุมาจากแสงแดด 
เกิดจากการที่เนื้อเยื่อสวนนัน้รับแสงแดดเปนเวลานานติดตอกันจนเนือ้เยื่อเสียหาย ดังนัน้ กอนเขาสูฤดูแลง
ควรใชปูนขาว หรือใชสีน้ํา (สีขาว) ทาบริเวณโคนตนยางพาราสวนที่เปนสนี้ําตาลจนถึงสนี้ําตาลปนเขียว 
เพื่อปองกันความรุนแรงของแสงแดด หากตนยางพาราเปนรอยแผลแลว เปลือกตนยางพาราจะแสดงอาการ
แหงลอนเหน็เนื้อไม อาจมสีาเหตุมาจากเชื้อรา หรือแมลงเขาทําลาย เกษตรกรควรแกะเศษไมยางพาราที่
แหงออก ทาํความสะอาดรอยแผล แลวใชสีน้ํามนัทาเพือ่เคลือบแผล 
  8.4.2 การปองกนัไฟไหมในสวนยางพารา 
    เกษตรกรตองมีความรูเกี่ยวกับการปองกนัไฟไหมในสวนยางพารา และควรดําเนนิการ
กอนเขาสูชวงฤดูแลง มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
 (1) ทําแนวกนัไฟ โดยการไถหรือขุดถากวัชพชืและเศษซากพืชออกเปนแนวกวางไมตํ่ากวา 3 เมตร 
รอบบริเวณสวนยางพารา 
 (2) กําจัดวัชพืชบริเวณแถวตนยางพาราขางละ 1 เมตรกอนเขาสูชวงฤดูแลง 
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 8.5 การปลูกพชืคลุมดินตระกูลถั่วในสวนยางพารา 
  พื้นที่ระหวางแถวตนยางพาราหากเกษตรไมปลูกพืชเสริมรายได ควรปลูกพืชคลุมดินตระกูลถัว่เพือ่
เพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชใหแกดิน โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนจากกระบวนการตรึงไนโตรเจนของจุลินทรีย 
ที่ปมของรากถั่ว เปนการควบคุมปริมาณความชืน้ในดนิใหคงที่ ควบคุมวัชพืชและปองกนัการกรอนของดิน 
หากปลูกตนยางพาราในพืน้ที่ลาดชนั นอกจากนี้เศษซากของพืชคลุมดินตระกูลถั่ว เมื่อยอยสลายเปนปุย
อินทรียธรรมชาติที่ไมตองขนยายในแปลง เปนการเพิ่มปริมาณอินทรียวตัถุในดิน ปรับปรุงโครงสรางของดิน 
ชวยเพิ่มประสทิธิภาพของการใชปุยเคม ี ทําใหตนยางพาราสามารถเจริญเติบโตไดดีและเปดกรีดไดเร็วขึ้น 
และผลตกคางของพืชคลุมดินยังทําใหผลผลิตน้ํายางพาราเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ไมควรปลอยใหพืชคลุมดินเจริญ 
เติบโตมากจนขึ้นพนัตนยางพารา เนื่องจากจะสงกระทบตอการเจริญเติบโตของตนยางพาราได และอาจ
เปนแหลงอาศยัของโรคและแมลงในชวงฤดูแลง เศษซากของพืชคลุมดินที่แหงหากมีเชื้อไฟซ่ึงอาจตนเหตุ
ทําใหเกิดไฟไหมสวนยางพาราได จงึควรทําแนวกันไฟรอบสวนยางพาราเพื่อปองกนัไฟไหมสวนยางพารา
ดวย และในพืน้ที่ปลูกยางพาราใหม  
  เกษตรกรควรปลูกพืชคลุมดินควบคูไปกับการปลูกตนยางพาราหรือหลังจากปลูกตนยางพารา ไม
ควรปลูกพืชคลุมดินกอนปลกูตนยางพารา เนื่องจากรากของพืชคลมุดินที่ปลูกกอนจะแยงน้าํและอาหาร
ของตนยางพารา สงผลทําใหตนยางพาราเจริญเติบโตชา 
  ชนิดของพชืคลุมดินที่ปลูกในสวนยางพารา ไดแก 
 (1) คาโลโปโกเนยีม (Calopogonium mucunoides) เปนพืชคลุมดินทีเ่จริญเติบโตไดรวดเร็ว คลุม
พื้นที่ไดภายใน 1 ปหลงัปลกู ในเลก็มีขน มีเมล็ดเล็ก แบน สีน้ําตาลออนเกือบเหลือง 
 (2) เพอราเรีย (Pueraria phaseoloides) เปนพืชคลุมดินทีเ่จริญเติบโตคอนขางเรว็สามารถคลุมพืน้ที่
ไดดีในปที่ 2 หลังปลูก ทนรมเงา ใบใหญหนา เมล็ดเล็กคอนขางกลม ยาว สีน้าํตาลเขม 
 (3) เซ็นโตรซีมา (Centrosema pubescens) เปนพชืคลุมดินที่เจริญเติบโตชา ทนแลง และทนรมเงา
ไดดี ใบเรียวเล็กไมมีขน เมล็ดเล็กแบนมลีาย 
 (4) ซีรูเลียม (Calopogonium caeruleum) เปนพืชคลุมดินที่เจริญเติบโตในระยะแรกชา ทนรมเงา ทน
แลง จึงมีความเหมาะสมสาํหรับใชปลูกในพื้นที่เขตแหงแลง ใบสีเขียวเขมคอนขางหนา และเปนมนั แผนใบ
มีขน เมล็ดมีสีเขียวออนจนถงึน้าํตาลเขม ผิวเมล็ดเรียบเปนมนัวาว 
  เนื่องจากลกัษณะและการเจริญเติบโตของพืชคลุมดินแตละชนิดแตกตางกนั การปลูกพืชคลุมดิน
ใหคลุมพืน้ที่ตลอดอายุของตนยางพาราออน ควรปลูกหลายชนิดรวมกัน และควรใสปุยบํารุงพืชคลุมดิน
เหลานั้นดวย 
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 8.6 การปองกันกาํจัดวัชพืชในสวนยางพารา 
  วัชพืชที่พบในสวนยางพารามีทั้งวัชพืชฤดูเดียว เชน หญาตีนนก หญาตีนกา หญานกสีชมพ ูหญา
ตีนติด หญาใบไผ หญาเมเลเซีย หญาหวาย หญาเขมร สาบแรงสาบกา หญายาง และวัชพืชขามป เชน 
หญาคา หญาขจรจนดอกเหลือง หญาแพรก สาบเสือ ข้ีไกยาน 
  วิธีปองกันกําจดัวัชพืชในสวนยางพารา สามารถกระทาํได ดังนี ้
 (1) ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถัว่ ไดแก คาโลโปโกเนยีม เซน็โตรซีมา เพอราเรีย และซีรูเลียม ใหหางจาก
แถวตนยางพาราประมาณ 2 เมตร 
 (2) ควรใชวัสดุคลุมดิน โดยนําวัสดุเหลือใชตางๆ เชน เปลือกถั่ว ฟางขาว ซังขาวโพด หรือกระดาษ
หนงัสือพมิพ คลุมโคนตนยางพาราเฉพาะตนหรือตลอดแถว แตใหเวนระยะพอสมควรไมใหชิดโคนตน
ยางพารา 
 (3) ใชแรงงาน ขุด ถาก ดายหรือตัดวัชพืชที่ข้ึนในแถวตนยางพารา และควรกระทาํกอนถงึชวงวชัพืช
ออกดอก 
 (4) ใชสารเคมีกําจัดวัชพืช เมื่อจําเปนและปฏิบัติตามคําแนะนํา (ตารางที ่18) 
 
ตารางที่ 18 แสดงการใชสารเคมีปองกนักําจัดวัชพืชในสวนยางพารา 
 

วัชพืช สารปองกันกําจัดวัชพืช อัตราการใช/ไร 
หญาคา ไกลโฟเสท  

(Glyphosate)(48%SL)* 
 

750-1,000 มล./น้ํา 100 ลิตร 

วัชพืชอื่น ๆ พาราควอต (Paraquat)  
(27.6% SL)* 

400 มล./น้ํา 50 ลิตร 

 ไกลโฟเสท 
(Glyphosate) (48% SL)* 
 

 

หมายเหตุ:  * เปอรเซ็นตสารออกฤทธิ์และสูตรของสารปองกันกําจัดวัชพืช 
ที่มา:  สถาบันวิจัยยาง (2555) 
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บทที่  6 
 

สรุปผล 
 
 
  1. ชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพาราทีเ่จริญเติบโตในพืน้ที่แปลงทดลองและพื้นที่ใกลเคียง  
เปนดังนี ้ ตนยางพาราจะเขาสูชวงใบยางพาราผลัดใบ (ใบรวง) ประมาณตนเดือนกุมภาพันธ แลวใบ
ยางพาราจะคอยๆรวงหลนจนกระทั้งใบยางพาราชุดเกา (อายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม) รวงหลนจนหมด
ประมาณปลายเดือนมนีาคม (ใชเวลาประมาณ 2 เดือน) ขณะเดียวกนัเมื่อเร่ิมเขาสูเดือนเมษายนตน
ยางพาราจะเขาสูชวงเริ่มผลิใบใหม แลวเขาสูระยะพัฒนาการของใบยางพาราที่มีอายุ 1, 2, … ตามลําดับ 
จนกระทั่งใบยางพารามีอาย ุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหมประมาณเดอืนมกราคม (ชวงพัฒนาการของใบ  
10 เดือนหลงัผลิใบใหม คือ ประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนมกราคม (ปถัดไป) ของทกุป) หลังจากนั้น 
ใบยางพาราจะเริ่มผลัดใบหรือใบรวงอีกครั้ง เมื่อเขาสูประมาณเดอืนกุมภาพนัธไปจนถึงประมาณปลาย
เดือนมีนาคม และสวนยางพาราที่ใชพืน้ที่แปลงทดลองตั้งอยูในพืน้ที่ภาคใตฝงตะวันออก (พืน้ที่ภาคใต 
ติดชายทะเลดานอาวไทย) จะมพีัฒนาการในรอบปของตนยางพาราจะลาชากวาตนยางพาราที่ปลูกใน
พื้นที่ภาคใตฝงตะวนัตก (พืน้ที่ภาคใตติดชายทะเลดานทะเลอนัดามนั) ประมาณ 1 เดือน  
  2. เนื้อดินในสวนยางพาราพืน้ที่ดอน (ระดับความลึก 0-30 ซม. จากผวิดิน) เปนดินรวนถงึดินรวน
เหนยีว เปนดนิเนื้อละเอียด มีสีน้ําตาลเขมถึงน้ําตาลปนเหลือง สภาพดินเปนดนิกรดจัดมากถึงกรดเล็กนอย 
(พีเอช 4.62-6.18, ดิน:น้ํา, 1:1) และดินในสวนยางพาราพืน้ที่ลุมเปนดินรวนเหนียวถึงดินเหนียว เปนดินเนื้อ
ละเอียด มีสีน้าํตาลเขมถงึน้าํตาลปนเหลือง สภาพดินเปนดินกรดรุนแรงมากถงึกรดจัด (พีเอช 4.29-5.46, 
ดิน:น้ํา, 1:1) ดินปลูกยางพาราในพื้นที่ดอนและที่ลุมจัดเปนดินที่มีปริมาณธาตุอาหารพืชที่จาํเปนสาํหรับการ
เจริญเติบโตของตนยางพาราในระดับปานกลางถึงต่าํ และเมื่อเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตสําหรับตนพืช
ทั่วไปจัดอยูในระดับปานกลางถงึต่ําเชนเดยีวกนั 
  3. สวนยางพาราไมเปดกรีดพื้นที่ดอน ตนยางพาราตองการไนโตรเจนจากดินมาใชสําหรับการ
เจริญเติบโตในระยะใบอาย ุ2-6 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ ตองการไนโตรเจน โพแทสเซียม 
และกํามะถันมากในระยะใบอายุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม และตองการฟอสฟอรัสและแมกนีเซยีมมากใน
ระยะใบอาย ุ10 เดือนหลงัผลิใบใหม  
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  4. สวนยางพาราไมเปดกรีดพื้นที่ลุม ตนยางพาราตองการไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแคลเซียม
จากดินมาใชสําหรับการเจริญเติบโตในระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ ตองการ
โพแทสเซยีมและกํามะถนัมากในระยะใบอายุ 6 เดือนหลังผลิใบใหม และตองการโพแทสเซยีมและแมกน-ี 
เซียมมากในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม  
  5. สวนยางพาราเปดกรีดแลวพืน้ที่ดอน ตนยางพาราตองการไนโตรเจนจากดินมาใชสําหรับการ
เจริญเติบโตในระยะใบอาย ุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ ตองการฟอสฟอรัสและโพแทส- 
เซียมมากในระยะใบอายุ 4 เดือนหลงัผลใิบใหม ตองการแมกนีเซยีม แคลเซียม และกํามะถนัมากในระยะ
ใบอาย ุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม และตองการไนโตรเจนและแคลเซียมมากในระยะใบอาย ุ 8 เดือนหลงัผล ิ
ใบใหม 
  6. สวนยางพาราเปดกรีดแลวพืน้ที่ลุม ตนยางพาราตองการโพแทสเซยีมจากดินมาใชสําหรับการ
เจริญเติบโตในระยะใบอาย ุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ ตองการกํามะถันมากในระยะใบ
อายุ 6 เดือนหลังผลิใบใหม ตองการโพแทสเซียมมากในระยะใบอาย ุ 8 เดือนหลงัผลิใบใหม และตองการ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซยีม และแมกนเีซียมมากในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม 
  7. สวนยางพาราไมเปดกรีดพื้นที่ดอน ตนยางพาราตองการ แคลเซียม และกํามะถนัจากใบมาใช
สําหรับการเจริญเติบโตในระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ ตองการไนโตรเจนมาก
ในระยะใบอายุ 6 เดือนหลังผลิใบใหม ตองการโพแทสเซียมมากในระยะใบอาย ุ8 เดือนหลงัผลิใบใหม และ
ตองการฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซยีม และกาํมะถันมากในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม 
  8. สวนยางพาราไมเปดกรีดพื้นที่ลุม ตนยางพาราตองการแคลเซียมและกํามะถนัจากใบมาใช
สําหรับการเจริญเติบโตในระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ ตองการไนโตรเจนมาก
ในระยะใบอายุ 6 เดือนหลังผลิใบใหม ตองการฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมากในระยะใบอาย ุ 8 เดือน 
หลังผลิใบใหม และตองการฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแมกนีเซียมมากในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิ
ใบใหม 
  9. สวนยางพาราเปดกรีดแลวพืน้ที่ดอน ตนยางพาราตองการไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแคลเซียม
จากใบมาใชสําหรับการเจริญเติบโตในระยะใบอาย ุ 4 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอืน่ๆ ตองการ
ฟอสฟอรัสและกํามะถนัมากในระยะใบอาย ุ6 เดือนหลังผลิใบใหม ตองการโพแทสเซียมมากในระยะใบอาย ุ
8 เดือนหลงัผลิใบใหม และตองการฟอสฟอรัสและแมกนีเซยีมมากในระยะใบอาย ุ10 เดือนหลังผลิใบใหม  
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  10. สวนยางพาราเปดกรีดแลวพืน้ที่ลุม ตนยางพาราตองการแคลเซียมและกํามะถนัจากใบมาใช
สําหรับการเจริญเติบโตในระยะใบอายุ 2 เดือนหลงัผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอื่นๆ ตองการไนโตรเจนมาก
ในระยะใบอายุ 6 เดือนหลังผลิใบใหม ตองการฟอสฟอรสัและโพแทสเซียมมากในระยะใบอายุ 8 เดือนหลงั
ผลิใบใหม และตองการแมกนีเซียมมากในระยะใบอาย ุ10 เดือนหลงัผลิใบใหม  
  11. สวนยางพาราไมเปดกรีดพื้นที่ดอน ตนยางพาราตองการไนโตรเจนจากดินและใบมาใชสําหรับ
การเจริญเติบโตในระยะใบอายุ 6 เดือนหลังผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอืน่ๆ ตองการโพแทสเซยีมมากใน
ระยะใบอาย ุ 8 เดือนหลังผลิใบใหม และตองการฟอสฟอรัสและแมกนีเซยีมมากในระยะใบอาย ุ 10 เดือน
หลังผลิใบใหม 
  12. สวนยางพาราไมเปดกรีดพื้นที่ลุม ตนยางพาราตองการแคลเซียมจากดินและใบมาใชสําหรับ
การเจริญเติบโตในระยะใบอายุ 2 เดือนหลังผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอืน่ๆ และตองการโพแทสเซียมและ
แมกนีเซยีมมากในระยะใบอายุ 10 เดือนหลังผลิใบใหม  
  13. สวนยางพาราเปดกรีดแลวพืน้ที่ดอน ตนยางพาราตองการฟอสฟอรัสจากดินและใบมาใชสําหรับ 
การเจริญเติบโตในระยะใบอายุ 4 เดือนหลังผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอืน่ๆ ตองการกํามะถนัมากในระยะ
ใบอายุ 6 เดือนหลงัผลิใบใหม 
  14. สวนยางพาราเปดกรีดแลวพืน้ที่ลุม ตนยางพาราตองการโพแทสเซยีมจากดินและใบมาใชสําหรับ 
การเจริญเติบโตในระยะใบอายุ 8 เดือนหลังผลิใบใหมมากกวาชวงเวลาอืน่ๆ และตองการแมกนีเซียมมาก
ในระยะใบอายุ 10 เดือนหลงัผลิใบใหม  
  15. ลักษณะการสะสมและความสัมพนัธซึง่กนัและกนัของธาตุอาหารพชืในดินและในใบยางพารา
ตลอดชวงพฒันาการในรอบปของตนยางพารา เปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารูปแบบการจดัการธาตุ
อาหารพืชที่เหมาะสมสาํหรบัตนยางพารา ทําใหตนยางพาราไดรับธาตุอาหารพืชทีพ่อเพยีงทั้งชนดิ สัดสวน 
และปริมาณทีเ่หมาะสมตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิต (น้าํยางพารา) นาํไปสูแนวทางการพัฒนาการ
จัดการตนยางพาราใหอยูในสภาพสมบูรณและใหผลผลิตคุมคาแกเกษตรกร 
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ตารางภาคผนวกที ่1   สมบัติบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนที ่1: NTU-1 
 

สมบัติดิน ระดับความลึก อายุใบหลังตนยางพาราผลิใบใหม (เดือน) F-test % C.V. 
 (ซม.) 2 4 6 8 10   

pH 0-15 5.04 + 0.53 5.14 + 0.50 5.60 + 0.82 5.16 + 0.72 5.06 + 0.13 NS 11.34 
(1:1, ดิน:น้ํา) 15-30 5.28 + 0.93 5.55 + 0.98 5.86 + 1.55 5.63 + 1.31 5.02 + 0.11 NS 19.94 

 T-test NS NS NS NS NS   
EC 0-15 0.07 + 0.01 0.13 + 0.11 0.12 + 0.06 0.10 + 0.03 0.08 + 0.01 NS 58.02 

(1:1, ดิน:น้ํา) 15-30 0.07 + 0.05 0.09 + 0.05 0.09 + 0.07 0.06 + 0.02 0.046 + 0.01 NS 60.20 
(mS cm -1) T-test NS NS NS NS **   
อินทรียวัตถุ 0-15 16.93 + 5.95 14.48 + 1.52 20.17 + 5.65 16.44 + 5.17 16.75 + 3.16 NS 27.20 
(กรัม กก.-1) 15-30 12.15 + 3.99 12.43 + 2.85 14.86 + 6.16 11.73 + 2.62 13.04 + 3.53 NS 31.41 

 T-test NS NS NS NS NS   
ไนโตรเจน 0-15 1.15 + 0.29 1.02 + 0.13 1.03 + 0.31 1.04 + 0.18 1.14 + 0.30 NS 23.48 
ทั้งหมด 15-30 0.64 + 0.38 0.88 + 0.09 0.79 + 0.16 0.93 + 0.22 0.97 + 0.24 NS 22.43 

(กรัม กก.-1) T-test NS NS NS NS NS   
ฟอสฟอรัส 0-15 206.28 + 54.75 200.26 + 81.21 199.08 + 8.97 220.31 + 88.13 37.69 + 22.14 NS 354.89 

ที่เปนประโยชน 15-30 151.55 + 22.39 a 185.46 + 75.70 a 109.58 + 42.33 a 191.84 + 100.15 a 10.29 + 10.97 b **1/ 46.46 
(มก. กก.-1) T-test NS NS NS NS *2/   
กํามะถัน 0-15 24.71 + 1.28 c 32.29 + 22.12 bc 61.74 + 46.70 ab 18.06 + 3.39 c 68.12 + 20.28 a * 60.70 

ที่เปนประโยชน 15-30 24.03 + 1.03 b 14.99 + 3.03 b 22.42 + 5.64 b 14.46 + 1.83 b 59.73 + 23.55 a ** 40.38 
(มก. กก.-1) T-test NS NS NS NS NS   
โพแทสเซียม 0-15 0.24 + 0.15 0.25 + 0.15 0.17 + 0.12 0.16 + 0.09 0.20 + 0.05 NS 58.36 
ที่แลกเปลี่ยนได 15-30 0.16 + 0.07 0.14 + 0.10 0.11 + 0.06 0.12 + 0.07 0.09 + 0.03 NS 57.58 

(cmolckg-1) T-test NS NS NS NS **   
แคลเซียม 0-15 3.76 + 3.58 2.75 + 3.41 5.39 + 7.02 4.07 + 4.79 0.31 + 0.35 NS 135.14 

ที่แลกเปลี่ยนได 15-30 2.60 + 1.84 1.09 + 0.98 3.02 + 3.37 2.31 + 1.78 0.10 + 0.09 NS 106.54 
(cmolckg-1) T-test NS NS NS NS NS   
แมกนีเซียม 0-15 1.06 + 0.61 0.96 + 0.81 1.24 + 1.43 1.08 + 0.66 0.23 + 0.15 NS 91.63 

ที่แลกเปลี่ยนได 15-30 0.87 + 0.59 0.57 + 0.35 0.71 + 0.54 0.81 + 0.36 0.13 + 0.07 NS 69.45 
(cmolckg-1) T-test NS NS NS NS NS   

หมายเหตุ:  1/  คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรที่ตางกันในแถวเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99%  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT (Duncan’s multiple range test) 
   2/  คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี T-test 
      *  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%    **  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
   NS  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที ่2   สมบัติบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพืน้ที่ดอน สวนที่ 2: TU-1 
 

สมบัติดิน ระดับความลึก อายุใบหลังตนยางพาราผลิใบใหม (เดือน) F-test % C.V. 
 (ซม.) 2 4 6 8 10   

pH 0-15 4.62 + 0.07 b 4.78 + 0.07 b 4.97 + 0.16 b 4.97 + 0.16 b 5.83 + 0.78 a **1/ 7.24 
(1:1, ดิน:น้ํา) 15-30 4.53 + 0.11 b 5.39 + 1.34 ab 4.88 + 0.14 b 4.73 + 0.08 b 6.18 + 1.38 a * 16.82 

 T-test NS NS NS *2/ NS   
EC 0-15 0.06 + 0.01 b 0.06 + 0.01 b 0.16 + 0.05 a 0.072 + 0.02 b 0.091 + 0.03 b ** 30.58 

(1:1, ดิน:น้ํา) 15-30 0.04 + 0.01 0.05 + 0.01 0.07 + 0.02 0.052 + 0.01 0.089 + 0.07 NS 56.69 
(mS cm -1) T-test ** NS ** NS NS   
อินทรียวัตถุ 0-15 16.43 + 2.69 b 16.12 + 4.09 b 27.15 + 8.39 a 15.35 + 2.66 b 16.16 + 4.16 b ** 26.71 
(กรัม กก.-1) 15-30 13.08 + 1.63 11.70 + 3.25 16.23 + 7.25 9.32 + 1.79 10.30 + 3.33 NS 33.02 

 T-test * NS NS ** *   
ไนโตรเจน 0-15 0.90 + 0.19 c 0.95 + 0.09 bc 1.40 + 0.53 a 0.88 + 0.13 c 1.30 + 0.20 ab * 25.22 
ทั้งหมด 15-30 0.77 + 0.11 bc 0.77 + 0.09 bc 0.98 + 0.23 ab 0.63 + 0.06 c 1.08 + 0.27 a ** 20.35 

(กรัม กก.-1) T-test NS * NS ** NS   
ฟอสฟอรัส 0-15 11.61 + 4.27 b 6.52 + 3.02 b 66.51 + 30.34 b 35.91 + 17.35 b 246.12 + 128.58 a ** 81.32 

ที่เปนประโยชน 15-30 6.16 + 2.41 b 4.88 + 2.75 b 16.92 + 17.35 b 5.85 + 1.00 b 157.66 + 73.65 a ** 88.47 
(มก. กก.-1) T-test * NS * * NS   
กํามะถัน 0-15 28.72 + 14.17 a 21.42 + 4.52 ab 14.26 + 2.40 b 18.07 + 1.58 b 18.07 + 3.75 b * 34.70 

ที่เปนประโยชน 15-30 20.68 + 2.57 a 17.38 + 2.49 b 12.45 + 1.83 c 15.46 + 1.52 bc 15.09 + 2.37 bc ** 13.53 
(มก. กก.-1) T-test NS NS NS * NS   
โพแทสเซียม 0-15 0.17 + 0.12 b 0.10 + 0.03 b 0.67 + 0.37 a 0.24 + 0.10 b 0.16 + 0.11 b ** 69.70 
ที่แลกเปลี่ยนได 15-30 0.10 + 0.03 0.08 + 0.02 0.14 + 0.05 0.09 + 0.03 0.11 + 0.06 NS 39.79 

(cmolckg-1) T-test NS NS * * NS   
แคลเซียม 0-15 0.95 + 0.76 b 0.70 + 0.50 b 0.63 + 0.18 b 0.58 + 0.30 b 2.13 + 1.58 a * 83.61 

ที่แลกเปลี่ยนได 15-30 0.25 + 0.13 b 0.25 + 0.17 b 0.47 + 0.06 b 0.27 + 0.04 b 2.30 + 2.52 a * 160.13 
(cmolckg-1) T-test NS NS NS NS NS   
แมกนีเซียม 0-15 0.62 + 0.16 a 0.30 + 0.07 c 0.10 + 0.02 d 0.48 + 0.10 ab 0.36 + 0.15 bc **1/ 30.49 

ที่แลกเปลี่ยนได 15-30 0.39 + 0.10 a 0.24 + 0.02 a 0.07 + 0.03 b 0.42 + 0.06 a 0.32 + 0.26 a ** 43.67 
(cmolckg-1) T-test *2/ NS NS NS NS   

หมายเหตุ:  1/  คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรที่ตางกันในแถวเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99%  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
   2/  คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี T-test 
      *  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%    **  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
   NS  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที ่3   สมบัติบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ที่ลุม สวนที ่3: NTL-1 
 

สมบัติดิน ระดับความลึก อายุใบหลังตนยางพาราผลิใบใหม (เดือน) F-test % C.V. 
 (ซม.) 2 4 6 8 10   

pH 0-15 5.09 + 0.25 5.09 + 0.22 5.29 + 0.43 5.46 + 0.42 5.44 + 0.53 NS 7.36 
(1:1, ดิน:น้ํา) 15-30 4.98 + 0.28 5.31 + 0.29 5.26 + 0.25 5.14 + 0.27 5.35 + 0.45 NS 6.10 

 T-test NS NS NS NS NS   
EC 0-15 0.05 + 0.03 0.10 + 0.03 0.07 + 0.02 0.101 + 0.06 0.082 + 0.02 NS 38.65 

(1:1, ดิน:น้ํา) 15-30 0.04 + 0.01 0.05 + 0.01 0.05 + 0.02 0.046 + 0.02 0.057 + 0.01 NS 20.24 
(mS cm -1) T-test NS *2/ NS NS *   
อินทรียวัตถุ 0-15 15.94 + 1.88 16.75 + 1.47 17.15 + 1.99 20.35 + 4.91 18.54 + 3.44 NS 17.00 
(กรัม กก.-1) 15-30 12.25 + 1.54 13.03 + 1.77 13.34 + 0.94 17.72 + 6.44 13.86 + 0.81 NS 22.20 

 T-test ** ** * NS *   
ไนโตรเจน 0-15 1.13 + 0.10 1.31 + 0.11 1.27 + 0.19 2.08 + 1.93 1.46 + 0.10 NS 60.13 
ทั้งหมด 15-30 0.92 + 0.08 1.07 + 0.20 1.00 + 0.14 0.96 + 0.04 1.18 + 0.15 NS 13.22 

(กรัม กก.-1) T-test ** NS ** NS **   
ฟอสฟอรัส 0-15 3.69 + 0.08 b 4.15 + 1.15 b 4.53 + 0.65 b 6.45 + 0.93 a 4.67 + 1.63 b **1/ 21.84 

ที่เปนประโยชน 15-30 2.93 + 0.35 bc 2.78 + 0.56 c 3.45 + 0.26 b 4.40 + 0.52 a 3.53 + 0.57 b ** 13.69 
(มก. กก.-1) T-test ** * ** ** NS   
กํามะถัน 0-15 28.65 + 12.55 40.25 + 21.78 26.32 + 18.92  36.93 + 16.61 31.55 + 7.53 NS 49.68 

ที่เปนประโยชน 15-30 18.69 + 3.02 28.45 + 14.61 11.64 + 2.63 28.98 + 14.35 20.55 + 6.25 NS 44.96 
(มก. กก.-1) T-test NS NS NS NS *   
โพแทสเซียม 0-15 0.10 + 0.03 b 0.18 + 0.04 a 0.09 + 0.02 b 0.12 + 0.04 b 0.09 + 0.02 b ** 27.07 
ที่แลกเปลี่ยนได 15-30 0.07 + 0.01 b 0.09 + 0.02 a 0.07 + 0.02 b 0.08 + 0.01 ab 0.06 + 0.01 b * 13.81 

(cmolckg-1) T-test NS ** NS NS NS   
แคลเซียม 0-15 2.17 + 1.45 2.69 + 1.48 2.74 + 1.95 3.88 + 2.22 2.66 + 2.30 NS 67.59 

ที่แลกเปลี่ยนได 15-30 1.61 + 1.19 2.33 + 1.29 2.22 + 2.25 2.32 + 1.84 1.91 + 2.38 NS 89.17 
(cmolckg-1) T-test NS NS NS NS NS   
แมกนีเซียม 0-15 0.99 + 0.31 1.01 + 0.30 0.90 + 0.41 1.01 + 0.33 0.64 + 0.28 NS 35.94 

ที่แลกเปลี่ยนได 15-30 0.58 + 0.24 0.66 + 0.48 0.54 + 0.33 0.74 + 0.31 0.42 + 0.30 NS 58.29 
(cmolckg-1) T-test *2/ NS NS NS NS   

หมายเหตุ:  1/  คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรที่ตางกันในแถวเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99%  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
   2/  คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี T-test 
      *  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%    **  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
   NS  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที ่4   สมบัติบางประการของดินใตรมเงาตนยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพืน้ที่ลุม สวนที ่4: TL-1 
 

สมบัติดิน ระดับความลึก อายุใบหลังตนยางพาราผลิใบใหม (เดือน) F-test % C.V. 
 (ซม.) 2 4 6 8 10   

pH 0-15 5.21 + 0.77 5.35 + 0.77 4.86 + 0.44 5.21 + 0.55 4.78 + 0.12 NS 11.45 
(1:1, ดิน:น้ํา) 15-30 4.91 + 0.48 4.29 + 0.32 4.95 + 0.07 5.17 + 0.89 4.66 + 0.17 NS 10.06 

 T-test NS *2/ NS NS NS   
EC 0-15 0.08 + 0.04 0.14 + 0.03 0.11 + 0.02 0.110 + 0.06 0.094 + 0.04 NS 36.06 

(1:1, ดิน:น้ํา) 15-30 0.08 + 0.01 0.19 + 0.14 0.08 + 0.02 0.083 + 0.03 0.085 + 0.02 NS 65.41 
(mS cm -1) T-test NS NS * NS NS   
อินทรียวัตถุ 0-15 19.86 + 3.83 bc 20.21 + 2.43 abc 23.96 + 1.65 ab 25.28 + 5.55 a 18.48 + 3.94 c *1/ 17.28 
(กรัม กก.-1) 15-30 12.10 + 2.41 11.25 + 1.33 13.90 + 1.80 13.21 + 3.67 13.00 + 2.42 NS 19.34 

 T-test ** ** ** ** *   
ไนโตรเจน 0-15 1.56 + 0.78 1.36 + 0.18 1.53 + 0.35 1.39 + 0.16 1.16 + 0.15 NS 28.93 
ทั้งหมด 15-30 0.76 + 0.41 0.95 + 0.24 1.01 + 0.12 0.92 + 0.20 0.81 + 0.15 NS 27.55 

(กรัม กก.-1) T-test NS * * ** **   
ฟอสฟอรัส 0-15 8.09 + 4.27 8.24 + 4.37 11.61 + 2.44 8.11 + 3.68 7.78 + 4.51 NS 44.82 

ที่เปนประโยชน 15-30 2.71 + 0.71 c 2.27 + 0.43 c 8.76 + 0.80 a 4.39 + 0.48 bc 5.31 + 3.45 b ** 35.01 
(มก. กก.-1) T-test * * NS NS NS   
กํามะถัน 0-15 43.24 + 21.33 b 94.29 + 41.09 a 45.20 + 25.08 b 34.79 + 15.37 b 52.76 + 10.86 b * 46.26 

ที่เปนประโยชน 15-30 22.73 + 11.32 b 54.78 + 16.68 a 15.23 + 7.29 b 17.66 + 3.21 b 25.54 + 5.57 b ** 36.81 
(มก. กก.-1) T-test NS NS NS * **   
โพแทสเซียม 0-15 0.10 + 0.03 b 0.12 + 0.02 b 0.18 + 0.03 a 0.10 + 0.03 b 0.10 + 0.04 b ** 25.00 
ที่แลกเปลี่ยนได 15-30 0.07 + 0.02 0.08 + 0.03 0.10 + 0.04 0.06 + 0.02 0.07 + 0.03 NS 31.40 

(cmolckg-1) T-test NS * ** NS NS   
แคลเซียม 0-15 4.47 + 5.93 5.22 + 3.69 2.19 + 1.20 3.95 + 4.18 1.66 + 1.63 NS 107.20 

ที่แลกเปลี่ยนได 15-30 2.76 + 3.67 1.41 + 0.48 1.42 + 0.21 3.43 + 4.05 1.51 + 1.62 NS 121.64 
(cmolckg-1) T-test NS NS NS NS NS   
แมกนีเซียม 0-15 1.19 + 1.01 1.54 + 0.60 0.80 + 0.09 1.27 + 0.85 0.59 + 0.50 NS 63.68 

ที่แลกเปลี่ยนได 15-30 0.92 + 0.94 0.40 + 0.11 0.69 + 0.16 1.03 + 0.67 0.47 + 0.40 NS 79.06 
(cmolckg-1) T-test NS *2/ NS NS NS   

หมายเหตุ:  1/  คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรที่ตางกันในแถวเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99%  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
   2/  คาเฉลี่ยในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติ  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี T-test 
      *  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%    **  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
   NS  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที ่ 5 ความสัมพันธของปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ดอน  
      สวนที่ 1: NTU-1 
 

 ธาตุอาหารพืช (น้ําหนักแหง) 
อายุใบ 
(เดือน) 

ไนโตรเจนทั้งหมด 
(กรัม กก.-1) 

ฟอสฟอรัสทัง้หมด 
(กรัม กก.-1) 

โพแทสเซียมทั้งหมด 
(กรัม กก.-1) 

แคลเซียมทั้งหมด 
(กรัม กก.-1) 

แมกนีเซียมทั้งหมด 
(กรัม กก.-1) 

กํามะถันทั้งหมด 
(กรัม. กก.-1) 

2 37.41 + 0.61 a 2.74 + 0.36 b 26.43 + 4.94 a 10.19 + 1.54 c 2.59 + 1,26 b 3.30 + 0.27 b 
4 29.84 + 4.45 b 2.87 + 0.42 b 26.29 + 0.46 a 11.63 + 2.50 bc 3.31 + 0.52 ab 3.57 + 0.54 b 
6 24.30 + 3.01 c 2.77 + 0.29 b 24.07 + 4.31 a 13.60 + 1.53 b 3.48 + 0.34 ab 3.33 + 0.13 b 
8 28.88 + 1.21 b 3.67 + 0.51 a 10.37 + 1.39 b 18.15 + 1.66 a 4.04 + 0.55 a 5.03 + 0.52 a 
10 30.63 + 3.01 b 2.51 + 0.49 b 10.39 + 1.47 b 12.67 + 2.86 bc 1.36 + 0.73 c 3.31 + 0.47 b 

F-test **1/ ** ** ** ** ** 
% C.V. 9.33 14.44 15.76 15.79 25.39 11.25 

หมายเหตุ:  1/  คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรที่ตางกันในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT (Duncan’s multiple range test) 
     **  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 
ตารางภาคผนวกที ่ 6 ความสัมพันธของปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพืน้ที่ดอน 
      สวนที่ 2: TU-1 
 

อายุใบ ธาตุอาหารพืช (น้ําหนักแหง 
(เดือน) ไนโตรเจนทั้งหมด 

(กรัม กก.-1) 
ฟอสฟอรัสทัง้หมด 

(กรัม กก.-1) 
โพแทสเซียมทั้งหมด 

(กรัม กก.-1) 
แคลเซียมทั้งหมด 

(กรัม กก.-1) 
แมกนีเซียมทั้งหมด 

(กรัม กก.-1) 
กํามะถันทั้งหมด 

(กรัม. กก.-1) 
2 31.95 + 2.60 2.46 + 0.37 27.21 + 3.12 b 4.87 + 1.34 2.45 + 0.31 a 3.36 + 0.66 ab 
4 25.39 + 2.74 2.02 + 0.12 32.93 + 3.98 a 4.30 + 2.93 2.17 + 0.33 a 2.81 + 0.59 bc 
6 26.56 + 9.40 2.04 + 0.42 32.20 + 4.98 a 6.49 + 0.63 2.10 + 0.79 a 2.60 + 0.15 c 
8 26.74 + 1.58 2.31 + 0.53 13.72 + 2.71 c 6.95 + 3.21 2.29 + 0.30 a 3.92 + 0.69 a 
10 27.89 + 2.10 1.96 + 0.16 14.34 + 2.53 c 7.51 + 2.01 1.10 + 0.33 b 2.77 + 0.23 bc 

F-test NS NS **1/ NS ** ** 
% C.V. 16.89 16.52 14.87 37.22 22.53 16.74 

หมายเหตุ:  1/  คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรที่ตางกันในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
     **  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  NS  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
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ตารางภาคผนวกที ่ 7 ความสัมพันธของปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพาราไมเปดกรีดที่ปลูกในพืน้ที่ลุม  
      สวนที่ 3: NTL-1 
 

อายุใบ ธาตุอาหารพืช (น้ําหนักแหง 
(เดือน) ไนโตรเจนทั้งหมด 

(กรัม กก.-1) 
ฟอสฟอรัสทัง้หมด 

(กรัม กก.-1) 
โพแทสเซียมทั้งหมด 

(กรัม กก.-1) 
แคลเซียมทั้งหมด 

(กรัม กก.-1) 
แมกนีเซียมทั้งหมด 

(กรัม กก.-1) 
กํามะถันทั้งหมด 

(กรัม. กก.-1) 
2 24.85 + 4.10 2.18 + 0.24 abc 24.56 + 3.23 a 8.76 + 2.32 c 2.50 + 0.41 3.32 + 0.44 b 
4 24.47 + 3.91 2.29 + 0.20 a 25.83 + 2.39 a 12.36 + 2.05 bc 2.95 + 0.47 3.84 + 0.56 ab 
6 22.31 + 0.82 2.24 + 0.27 ab 24.61 + 2.69 a 16.53 + 4.88 ab 2.72 + 0.16 3.90 + 034 ab 
8 27.17 + 1.48 1.91 + 0.16 bc 7.89 + 1.28 b 14.30 + 3.16 b 3.12 + 0.65 4.31 + 0.33 a 
10 24.49 + 0.71 1.86 + 0.35 c 7.96 + 4.08 b 20.85 + 3.92 a 2.30 + 0.43 3.91 + 0.35 ab 

F-test NS *1/ ** ** NS * 
% C.V. 10.80 11.92 15.88 23.56 16.69 10.69 

หมายเหตุ:  1/  คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรที่ตางกันในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99%  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
      *  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%    **  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  NS  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
 
ตารางภาคผนวกที ่ 8 ความสัมพันธของปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมในใบยางพาราในชวงพัฒนาการในรอบปของตนยางพาราเปดกรีดแลวที่ปลูกในพืน้ที่ลุม  
      สวนที่ 4: TL-1 
 

อายุใบ ธาตุอาหารพืช (น้ําหนักแหง 
(เดือน) ไนโตรเจนทั้งหมด 

(กรัม กก.-1) 
ฟอสฟอรัสทัง้หมด 

(กรัม กก.-1) 
โพแทสเซียมทั้งหมด 

(กรัม กก.-1) 
แคลเซียมทั้งหมด 

(กรัม กก.-1) 
แมกนีเซียมทั้งหมด 

(กรัม กก.-1) 
กํามะถันทั้งหมด 

(กรัม. กก.-1) 
2 27.79 + 1.02 a 2.02 + 0.14 b 20.77 + 2.63 a 11.76 + 1.75 c 2.77 + 0.68 3.16 + 0.29 c 
4 24.26 + 2.19 b 2.22 + 0.12 ab 16.93 + 2.46 b 19.99 + 4.11 b 3.59 + 0.58 3.28 + 0.25 bc 
6 21.35 + 2.86 c 2.87 + 1.15 a 8.96 + 1.91 c 18.12 + 2.96 b 3.00 + 0.46 4.22 + 0.87 a 
8 22.91 + 1.34 bc 1.60 + 0.27 b 5.87 + 1.00 d 16.80 + 3.66 bc 3.14 + 0.65 4.13 + 0.33 a 
10 25.71 + 2.27 ab 2.00 + 0.29 b 6.14 + 1.30 d 40.02 + 5.79 a 2.61 + 0.46 3.90 + 0.39 ab 

F-test **1/ * ** ** NS ** 
% C.V. 8.37 25.61 16.76 18.22 18.95 12.93 

หมายเหตุ:  1/  คาเฉลี่ยที่กํากับดวยตัวอักษรที่ตางกันในสดมภเดียวกันมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99%  จากการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
      *  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%    **  มีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%  NS  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
 



 
ประวัติคณะผูวจิัย 
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ประวัติคณะผูวิจัย 
 
 
1. หัวหนาโครงการวิจัย 
 
 1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นาย สุรชาติ  นามสกุล  เพชรแกว  ยศ  อาจารย 
     (ภาษาอังกฤษ) Mr. SURACHART  PECHKEO  Rank  Lecturer 
 2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน:  3-8499-00316-88-3 
 3. ตําแหนงปจจุบัน:  อาจารย 
 4. หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 
  ภาควิชาธรณีศาสตร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90112 
  โทรศัพท: (074) 558809 โทรสาร: (074) 558809 
  อิเล็กทรอนิกสเมล: surachart.p@psu.ac.th 
 
 5. ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. วุฒิการศึกษา สาขา สถาบัน 
2551 ปร.ด. (พืชศาสตร) พืชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2540 วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) การจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
2534 วท.บ. (เกษตรศาสตร) ปฐพีศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
 6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
  การจัดการธาตุอาหารในดินและพืช การจัดการทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดลอม การสํารวจดินและวางแผนการใช
ประโยชนที่ดิน การประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและรีโมทเซนซิ่ง 
 7. ประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ 
  ในการทําการวิจัยวาเปนผูอํานวยการแผนงานวิจัย หัวหนาโครงการวิจัย หรือผูรวมวิจัยในแตละ 
  ผลงานวิจัย 
  7.1 ผูอํานวยการแผนงานวจิัย: ช่ือแผนงานวิจัย   - 
  7.2 หัวหนาโครงการวิจัย/ผูรวมวิจัย: ช่ือโครงการวิจัย 
   โครงการในประเทศ 
 2540-43  โครงการวิจัย "การปรับปรุงการผลิตมังคุดในภาคใต" ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทกําหนดเรื่อง 
    จากสภาวิจัยแหงชาติ (เปนผูรวมโครงการวิจัย) 
 2542-43  โครงการวิจัย "แนวโนมการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนพื้นที่จากยางพาราเปนปาลมน้ํามันและศักยภาพ 
    การใชประโยชนของพื้นที่ในอําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ โดยใชขอมูลจากดาวเทียมและระบบสารสนเทศ 
    ภูมิศาสตร" ไดรับทุนสนับสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (เปนผูรวมโครงการวิจัย) 
 2545-47  โครงการวิจัย “การปรับปรุงดินและความตองการธาตุอาหารของลองกอง” ไดรับทุนสนับสนุนจาก 
    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (เปนผูรวมโครงการวิจัย) 
 2552-54  โครงการวิจัย “ความตองการธาตุอาหารพืชของตนมังคุด (Garcinia mangostana L.) ในชวงการพัฒนา 
ในรอบป” ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (เปนหัวหนาโครงการวิจัย) 
   โครงการตางประเทศ   - 
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  7.3 งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว: ช่ือผลงานวิจัย ปที่พิมพ การเผยแพร และแหลงทุน (อาจมากกวา 1 เรื่อง) 
   ผลงานวิจัย (ยอนหลัง เรียงลําดับจากป 2556-2537)  
ระวี เจียรวิภา, สุรชาติ เพชรแกว, มนตรี แกวดวง และวิทยา พรหมมี. 2555. การประเมินการเก็บกักคารบอนและรายไดจาก 
  การชดเชยคารบอนในสวนยางพารา. วิทยาศาสตรบูรพา. ปที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 หนา 91-101. 
สุรชาติ  เพชรแกว และสายัณห สดุดี. 2555. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ความตองการธาตุอาหารพืชของตนมังคุด (Garcinia  
  mangostana L.) ในชวงการพัฒนาในรอบป. คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
 เชาวน ยงเฉลิมชัย, ชัยรัตน นิลนนท และสุรชาติ เพชรแกว. 2554. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณโครงการวิจัย การศึกษาความ 
  หลากหลายของดินและสัณฐาน สมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน. ภาควิชาธรณีศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
เชาวน ยงเฉลิมชัย, สุจรรยา (บุญวรรณโณ) พงศสวรรค, สุรชาติ เพชรแกว, ณัลลิกา โตจินดา และชาญชัย ธนาวุฒิ. 2552.  
  การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ตอการปลูกปาลมน้ํามันในอําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ โดยใชระบบสารสนเทศ 
  ภูมิศาสตร. สมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย. ฉบับที่ 10 ปที่ 2 พฤษภาคม- 
  สิงหาคม 2552 หนา 11-22. 
Pechkeo, S. Sdoodee, S. and Nilnond, C. 2008. Feasibility Study to Alleviate the Translucent Flesh Disorder  
  and Gamboge Disorder of Mangosteen (Garcinia mangostana L.) by Spraying of Calcium Chloride. in  
  4th International Symposium on Tropical and Subtropical Fruits, Bogor, West Jawa, Indonesia on 3-7  
  November 2008. 
สุรชาติ เพชรแกว. 2550. การเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในชวงการพัฒนาในรอบปของมังคุด (Garcinia mangostana L.)  
  และผลของธาตุแคลเซียมตอการเกิด เนื้อแกว และยางไหลภายในผลมังคุด (Changes of Plant Nutrients  
  Concentration in Mangosteen (Garcinia mangostana L.) during Phenological Development and Effects  
  of Calcium on the Incidence of Translucent Flesh Disorder and Gamboge of Mangosteen Fruits).  
  วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
Pechkeo, S. Sdoodee, S. and Nilnond, C. 2007. The effects of calcium and boron sprays on the incidence of  
  translucent flesh disorder and gamboge disorder in mangosteen (Garcinia mangostana L.).  
  Kasetsart J. (Nat. Sci.) 41: 621-632. 
Pechkeo, S. Sdoodee, S. and Nilnond, C. 2007. Changes of plant nutrients concentration in soils and tree  
  mangosteen (Garcinia mangostana L.) during the fruit development. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 41: 61-71. 
สุรชาติ เพชรแกว, จําเปน ออนทอง, มนูญ แซออง และณรงค มะลี. 2550. สมบัติบางประการของดินปลูกลองกองใน 
  ภาคใตของประเทศไทยและการจัดการ. วารสารสงขลานครินทร ปที่ 29 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน  
  หนา 669-683. 
ระวี เจียรวิภา, สมยศ จิรสถิตสิน และสุรชาติ เพชรแกว. 2550. การประยุกตใชภาพถายดิจิตอลเพื่อการประเมินปริมาตร 
  ไมยางพารา. ในรายงานการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลา- 
  นครินทรวิทยาเขตปตตานี  2-3กรกฎาคม. 
จาํเปน ออนทอง, สุรชาติ เพชรแกว, สายใจ กิ้มสงวน และณรงค มะลี. 2549. ผลการใชปูนขาว ยิปซัม และโพแทสเซียม 
  คลอไรดตอการเจริญเติบโตและการดูดธาตุอาหารของตนกลาลองกอง. วารสารสงขลานครินทร ปที่ 29 ฉบับที่ 3  
  พฤษภาคม-มิถุนายน หนา 655-667. 
จําเปน ออนทอง, สุรชาติ เพชรแกว, จรัสศรี นวลศรี และมงคล แซหลิม. 2548. การปรับปรุงดินและความตองการธาตุ 
  อาหารของลองกอง. รายงานวจิัย ภาควิชาธรณีศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
สุรชาติ เพชรแกว, สายัณห สดุดี และชัยรัตน นิลนนท. 2548. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของผลมังคุด (Garcinia  
  mangostana L.) ที่สัมพันธกับธาตุอาหารพืชในชวงการพัฒนาในรอบป. วารสารสงขลานครินทร ปที่ 27 (ฉบับ 
  พิเศษ) ธันวาคม 2548: มอ.วิชาการ หนา 713-725. 
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สุรชาติ เพชรแกว, สายัณห สดุดี และชัยรัตน นิลนนท. 2548.การเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารพืชในสวนยอดและราก 
  ในชวงการพัฒนาในรอบปของมังคุด (Garcinia mangostana L.). วารสารวิทยาศาสตรเกษตร ปที่ 36 ฉบับที่ 5-6  
  (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2548 หนา 60-63. 
สุรชาติ เพชรแกว, จําเปน ออนทอง, เบญจพร ชาครานนท และณรงค มะลี. 2547.สมบัติของดินปลูกลองกองในภาคใต 
  ของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร ปที่ 35 ฉบับที่ 5-6 (พิเศษ) สิงหาคม-ธันวาคม 2547 หนา 363-366. 
จําเปน ออนทอง, สุรชาติ เพชรแกว, สายใจ กิ้มสงวน, จรัสศรี นวลศรี และมงคล แซหลิม. 2547.การเก็บตัวอยางใบ 
  ลองกองสําหรับวิเคราะหธาตุอาหารพืช. วารสารวิทยาศาสตรเกษตร ปที่ 35 ฉบับที่ 5-6 (พิเศษ) สิงหาคม- 
  ธันวาคม 2547 หนา 337-340. 
จําเปน ออนทอง, สุรชาติ เพชรแกว, จรัสศรี นวลศรี, มงคล แซหลิม และณรงค มะลี. 2547.วิธีมาตรฐานในการเก็บตัวอยาง 
  ใบลองกองสําหรับประเมินสถานะธาตุอาหารพืช. วารสารสงขลานครินทร ปที่ 26 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน  
  หนา 357-368. 
จําเปน ออนทอง, สุรชาติ เพชรแกว, ณฤทธิ์ โตะหะ, มนูญ แซออง และสายใจ กิ้มสงวน. 2546. ความตองการธาตุอาหาร 
  ของลองกองและการจัดการ. วารสารดินและปุย ปที่ 25 ฉบบัที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2546. หนา 147-159. 
สุรชาติ เพชรแกว. 2542. รายงานวิจัย ศักยภาพที่ดินสําหรับการปลูกมังคุดในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย สมบัติบาง 
  ประการของดินปลูกมังคุดในภาคใตของประเทศไทย สมบัติบางประการของดินปลูกมังคุดในอําเภอนาหมอม  
  จังหวัดสงขลา. ภาควิชาธรณีศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
สุรชาติ เพชรแกว, วิเชียร จาฏพจน และชัยรัตน นิลนนท. 2542. ความสัมพันธระหวางสมบัติบางประการของดินและสังคม 
  พืชในปาชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปตตานี. วารสารสงขลานครินทร ปที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน  
  หนา 235-251. 
สุรชาติ เพชรแกว. 2540. แนวทางการจัดการพื้นที่ปาชายเลนในอําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี (Guidelines for Mangrove  
  Area Management in Amphoe Yaring, Changwat Pattani). วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  การจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
สุรชาติ เพชรแกว และสุธีระ ทองขาว. 2537. “แนวทางการฟนฟูทะเลสาบสงขลา” ในเอกสารสรุปสัมมนานักศึกษาและ 
  ประชาชน. ณ หองมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วันที่ 4 กรกฎาคม. 
สุรชาติ เพชรแกว. 2537. การศึกษาหาพันธุขาวที่ทนทานตอน้ําเค็มที่ระดับความเค็มตางๆ. รายงานการวิจัย ภาควิชาธรณี- 
  ศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 
  7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา: ช่ือขอเสนอการวิจัย แหลงทุน และสถานภาพในการทําวิจัยวาไดทาํการวิจัย 
   ลุลวงแลวประมาณรอยละเทาใด   - 
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2. ผูรวมโครงการวิจัย 
 
 1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  นาย  สายัณห  สดุดี  ยศ  รองศาตราจารยระดับ 9 
     (ภาษาอังกฤษ) Mr. SAYAN  SDOODEE Rank  Associate Professor 9  
 2. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน:  3-9098-00880-40-9 
 3. ตําแหนงปจจุบัน:  รองศาตราจารยระดับ 9 
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