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ii
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ตะวันออกเฉียงเหนือ และให้การสนันสนุนการด�าเนินงานของ

โครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการกรีดยางทางเลือก 

เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการท�างานภายใต้สถานการณ์ราคายางตกต�า่” 

เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนของอาชีพการปลูกยางในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือต่อไป

คณะผู้วิจัย

กันยายน 2562
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ระบบกำรกรีดยำงทำงเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน

ภำยใต้สถำนกำรณ์รำคำยำงตกต�่ำ

สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ควำมส�ำคัญและที่มำ

 สถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันอยู่ในภาวะผันผวน 

และตกต�่า ท�าให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราหลายรายมีการโค่นต้น 

ยางพาราทิ้ง เปล่ียนเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น อย่างไร 

ก็ตามเกษตรกรบางส่วนยังคงรักษาแปลงยางพาราของตนไว้ แต่จะ 

ท�าอย่างไรให้เกษตรกรสามารถปรับตัวเข้ากับภาวะการผันผวนของ

ราคายาง และขาดแรงงานในการกรีดยางพารา จึงท�าให้เกิดการหา

แนวทางในการปรับเปลีย่นระบบการกรีดยาง เพือ่ให้เกษตรกรมีรายได้ 

เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากอาชีพการปลูกยางและการหาเวลาว่างโดยลด 

การท�างานในแปลงยางพาราลง เพ่ือให้มเีวลาในการท�าอาชพีเสรมิอืน่ๆ  

เช่น การเลี้ยงสัตว์ หรือการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ซึ่งจาก 

ผลการด�าเนนิงานวจิยัท่ีผ่านมามเีทคโนโลยใีนการปรบัปรงุระบบวธิี 

การกรีดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อยู่ 2 ระบบ คือ 1) ระบบ

กำรกรีดยำงสองหน้ำแบบสลับวัน และ 2) ระบบลดวันกรีดยำง

ร่วมกับกำรใช้สำรกระตุ้นกำรไหลของน�้ำยำงแบบปลอดภัย
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 ระบบการกรดียางในปัจจบุนัของเกษตรกรผูป้ลกูยางพาราใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยท่ัวไป เกษตรกรใช้ระบบการกรีดยาง 

แบบคร่ึงต้น (1/2S) หรือเศษหนึ่งส่วนสามของล�าต้น (1/3S)  

โดยท�าการกรีด 2 วัน พัก 1 วัน (2d/3) ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบ

การกรีดยางถี่ และมีผลกระทบทางลบต่อต้นยาง คือ การกรีดถี่เป็น

สาเหตุหนึ่งของอาการหน้ายางแห้ง (กรีดแต่ไม่มีน�้ายาง) เนื่องจาก

การกรีดยาง คือ การท�ารอยแผลท่ีล�าต้นยางก่อให้เกิดสภาพ

ความเครียดให้แก่ต้นยาง 

 ดงันัน้การกรดียางระบบนีน้อกจากเกษตรกรต้องท�างานหนกั 

มีวันหยุดพักน้อย ยังมีผลในทางลบต่อต้นยางด้วย เนื่องจากสภาพ

แวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าไม่เหมาะกับการเจริญ

เติบโตของต้นยาง เนื่องด้วยปริมาณน�้าฝนรายปีในภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืมน้ีอยกว่าความต้องการของยางพารา ซึง่มีผลต่อการเจรญิ

เติบโตทางล�าต้นของยางพารา รวมถึงผลผลิตของยางพาราทั้งในแง่

ปริมาณและคุณภาพ

 ระบบการกรีดยางสองหน้าแบบสลับวัน เป็นระบบกรีด

ยางที่ท�าการวิจัยต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ทั้งในภาค

ตะวันออก (ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา) ภาคใต้ (มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  

พบว่า ระบบการกรีดยางดังกล่าวท�าให้ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น

ประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ และท�าให้ต้นยางพารามีความสมบูรณ์

เพิม่ขึน้ มอีาการเปลอืกแห้งน้อยกว่าระบบการกรดียางทีเ่กษตรกรใช้
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ในปัจจุบัน โดยระบบการกรดียางนีเ้หมาะสมกับเกษตรกรผูป้ลกูยาง

รายย่อยที่มีอาชีพหลัก คือ การปลูกยางเพียงอย่างเดียว ซึ่งต้องการ

เพิ่มรายได้จากการกรีดยางในแต่ละครั้ง แต่ไม่มีผลกระทบต่อความ

สมบูรณ์ของต้นยาง

 ส่วนระบบลดวันกรีดยางร่วมกับการใช้สารกระตุ้นการไหล

ของน�า้ยางแบบปลอดภยั เป็นระบบกรีดยางทีมี่จ�านวนวนักรีดลดลง

จากระบบการกรดีโดยทัว่ไป โดยเกษตรกรจะท�าการกรดี 1 วนั และ

ท�าการพกักรดี 2 วนั (กรีดยางเดอืนละไม่เกนิ 10 วนั) ระบบการกรดีนี้ 

มีเป้าหมาย คือ ท�างานในแปลงยางให้น้อยลงแต่ได้ผลผลิตใน 

ปริมาณใกล้เคียงกับระบบกรีด 2 วัน พัก 1 วัน ข้อดีที่ส�าคัญอีกด้าน

หนึง่ของระบบลดวนักรดี คือ ช่วยลดความสิน้เปลอืงเปลอืกของหน้า

กรีด และไม่กระทบต่อความสมบรูณ์ของต้นยาง คอื ไม่เป็นสาเหตใุห้

เกดิอาการหน้ายางแห้ง ซ่ึงถ้าประกอบกบัการจดัการหน้ากรดีทีด่จีะ

ท�าให้สามารถกรีดยางเปลือกใหม่ได้ตลอดอย่างน้อย 24-25 ปี และ

สามารถท�าให้ต้นยางมีอายุยืนยาวมากกว่า 40 ปีขึ้นไป โดยระบบนี้

ได้มีการศึกษาวิจัยและมีการประยุกต์ใช้แล้วในหลายพื้นที่ปลูกยาง

ของโลก เช่น ไอวอรีโคลสต์ และแอฟริกา 

 ส�าหรับประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัยระบบลดวันกรีดแล้ว 

ในพื้นที่ปลูกยางในภาคตะวันออก ภาคใต้ และในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ โดยพบว่าระบบการกรีดนี้เหมาะกับเกษตรกรรายย่อย 

ที่มีกิจกรรมทางการเกษตร หรือมีอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ เช่น  

การปลูกยางร่วมกับการผลิตพืชผัก เป็นต้น ระบบลดวันกรีดท�าให้
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เกษตรกรมีเวลาว่างมากขึ้นจากการกรีดยาง เพื่อใช้เวลาว่างส�าหรับ

ท�ากิจกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือนของเกษตรกร 

 นอกจากนี้ระบบลดวันกรีดยังเหมาะกับเกษตรกรรายใหญ่ 

ที่มีการจ้างแรงงานกรีดยางด้วย เนื่องจากยางราคาตกต�่า ท�าให้

ขาดแคลนแรงงานกรีด การใช้ระบบลดวันกรีด ท�าให้แรงงานกรีด  

1 คน สามารถกรดียางในจ�านวนแปลงเพ่ิมขึน้มากกว่าเดมิอย่างน้อย 

2 เท่า ท�าให้รายได้หรอืส่วนแบ่งจากการขายผลผลติยางของแรงงาน 

เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เท่าด้วย ท�าให้เป็นแรงจูงใจในการรับจ้างกรีด

ยางต่อไป

 ดังนั้น ระบบการกรีดยางทางเลือกเพื่อความยั่งยืนทั้ง  

2 ระบบ คือ ระบบการกรีดยางสองหน้าแบบสลับวัน และระบบ

การลดวันกรีดยางร่วมกับการใช้สารกระตุ้นการไหลของน�้ายาง 

แบบปลอดภัย เป็นระบบกรีดทางเลือกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาง 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคาดว่าการกรีดยางของเกษตรกร 

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืจะมปีระสทิธภิาพมากขึน้ สร้างความม่ันคง

ทางอาชีพ และความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางต่อไป

สถำนกำรณ์กำรผลิตและกำรค้ำยำงพำรำ

 พื้นที่ปลูกยางพาราหลักในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ 

อินโดนีเซีย ไทย จีน มาเลเซีย เวียดนาม และอินเดีย โดยประเทศ

ที่มีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุด คือ อินโดนีเชีย ส่วนประเทศไทยมีพื้นที่

ปลูกมากเป็นอันดับ 2 ของโลก หรือประมาณ 20 ล้านไร่ (ภาพที่ 1)  
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ซึง่การเปรยีบเทียบข้อมลูพืน้ท่ีปลกูในช่วงปี พ.ศ. 2540-41 กบัข้อมลู

ในปี พ.ศ. 2559 พบว่าพืน้ท่ีปลูกยางของประเทศผูผ้ลติส�าคญัเพิม่ขึน้  

ประมาณ 1.5-2.0 เท่า  ตวัอย่างเช่น ในประเทศไทยเมือ่ปี พ.ศ. 2540 

-2541 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 12 ล้านไร่ และในปี 

พ.ศ. 2559 พื้นที่ปลูกยางเพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านไร่ ยกเว้นแต่ในกรณี

ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีนโยบายทดแทนพื้นที่ปลูกยางด้วยปาล์ม

น�้ามัน ท�าให้พื้นที่ปลูกยางลดลง โดยมาเลเซียเน้นการสร้างรายได้

จากการแปรรูปยางท้ังกระบวนการแปรรูปขั้นต้น และผลิตภัณฑ์  

โดยน�าเข้าวตัถดุบิยางพาราจากประเทศอืน่ๆ มาด�าเนนิการในกจิกรรม 

การแปรรูป จึงท�าให้พื้นที่ปลูกยางพาราในมาเลเซียลดลง 
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ประเทศไทยมีพื นท่ีปลูกยางประมาณ 12 ล้านไร่ และในปี พ.ศ. 
2559 พื นท่ีปลูกยางเพิ่มขึ นเป็น 20 ล้านไร่ ยกเว้นแต่ในกรณี
ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีนโยบายทดแทนพื นท่ีปลูกยางด้วย
ปาล์มน  ามัน ท าให้พื นท่ีปลูกยางลดลง โดยมาเลเซียเน้นการ
สร้างรายได้จากการแปรรูปยางทั งกระบวนการแปรรูปขั นต้น 
และผลิตภัณฑ์ โดยน าเข้าวัตถุดิบยางพาราจะประเทศอื่นๆ มา
ด าเนินการในกิจกรรมการแปรรูป จึงท าให้พื นท่ีปลูกยางพารา
ในมาเลเซียลดลง  
 

 
ภาพที่ 1  พื นท่ีปลูกยางของประเทศผู้ผลิตส าคัญ (ล้านไร่) 

ที่มาข้อมูล: การยางแห่งประเทศไทย (2561) 
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ภำพที่ 1 พื้นที่ปลูกยางของประเทศผู้ผลิตส�าคัญ (ล้านไร่)

     ที่มาข้อมูล : การยางแห่งประเทศไทย (2561)
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 ปรมิาณผลผลติทีป่ระเทศไทยสามารถผลิตได้โดยรวมเท่ากบั 

4.47 ล้านตัน และมีการส่งออกยางพาราในรูปวัตถุดิบขั้นต้นใน

ปรมิาณ 3.66 ล้านตนั ได้แก่ ยางแผ่น ยางแท่ง น�า้ยางข้น และยางเครฟ  

เป็นต้น ซึง่มมีลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 204,769 ล้านบาท จงึถอืว่ายาง

เป็นสินค้าทางการเกษตรที่มูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับหนึ่งของ

ประเทศไทย โดยสถานการณ์ทางการค้าของยางพาราไทยมีประเทศ

คูค้่าหลกัๆ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย เกาหลไีต้ ยโุรป และอืน่ๆ  

โดยจีนน�าเข้ายางพาราจากประเทศไทยประมาณ 55-60% ของ

ปรมิาณยางทัง้หมดทีป่ระเทศไทยส่งออก หรือประมาณ 2.20 ล้านตนั  

(ภาพที่ 2) 

 ส่วนการเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ปลูกยางในระดับประเทศ  

พบว่า ภาคใต้ของไทยยังคงมีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุด คือ ประมาณ 

8.53 ล้านไร่ ส่วนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมีพืน้ทีป่ลูกยางประมาณ 

22-25% ของพื้นที่ปลูกทั้งประเทศ หรือประมาณ 3.81 ล้านไร ่ 

(ภาพที่ 3) ซึ่งถือได้ว่าตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ปลูกยางเป็น

อันดับสองของประเทศไทย ส่วนผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของพื้นที ่

ปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในช่วง 185-250 กก/ไร่  

ซึ่งจากการส�ารวจข้อมูลปริมาณผลผลิตต่อไร ่ของยางที่ปลูก 

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พบว่ามปีรมิาณต�า่กว่ายางในภาคกลาง

และภาคใต้
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ส ารวจข้อมูลปริมาณผลผลิตต่อไร่ของยางท่ีปลูกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีปริมาณต่ ากว่ายางในภาคกลาง
และภาคใต้ 
 

 
ภาพที่ 2  ตลาดส่งออกหรือประเทศคู่ค้ายางพาราของไทย 

ที่มาข้อมูล: การยางแห่งประเทศไทย (2561) 
 

ส าหรับภาวะราคายางในตลาดโลกและไทย พบว่า 
ราคายางมีราคาต่ าลงเรื่อยมาจากราคาสูงสุดในปี พ.ศ. 2555 
ประมาณ 120 บาท/กก เป็น 55 บาท/กก (1.75 ดอร์ลาห์
สหรัฐ) ในปี 2561 ซึ่งจากปัญหาราคายางตกต่ า ส่งผลต่อเนื่อง

ญี่ปุ่น,  0.21  

จีน,  2.20  

สหรัฐฯ,  
0.19  

มาเลเซีย,  
0.37  

เกาหลีใต้,  
0.13  

ยุโรป,  0.29  
อื่นๆ,  0.41  

ภำพที่ 2  ตลาดส่งออกหรือประเทศคู่ค้ายางพาราของไทย
      ที่มาข้อมูล : การยางแห่งประเทศไทย (2561)

 ส�าหรบัภาวะราคายางในตลาดโลกและไทย พบว่า ราคายาง 

มีราคาต�่าลงเรื่อยมาจากราคาสูงสุดในปี พ.ศ. 2555 ประมาณ  

120 บาท/กก. เป็น 55 บาท/กก. (1.75 ดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2561 

ซึง่จากปัญหาราคายางตกต�า่ ส่งผลต่อเนือ่งท�าให้เกดิปัญหาความไม่

ยัง่ยนืของอาชพีผูป้ลกูยางพารา และการขาดแคลนแรงงานกรีดยาง

อย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ 
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ท าให้เกิดปัญหาความไม่ยั่งยืนของอาชีพผู้ปลูกยางพารา และ
การขาดแคลนแรงงานกรีดยางอย่างรุนแรงในหลายพื นท่ี  
 

 
 

ภาพที่ 3  พื นท่ีปลูกยางแบ่งตามรายภาคของประเทศไทย  
(ตัวเลขที่แสดง=หน่วยล้านไร่) 
ที่มาข้อมูล: การยางแห่งประเทศไทย (2561) 

 
ดังนั นการกรีดยางระบบเดิม ท่ีต้องใช้แรงงานเป็น

จ านวนมาก แต่ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าต่อช่วงเวลาการท างาน จึง

ภาคตะวันออก,  
1.24  

ภาคใต้,  8.53  ภาคเหนือ,  0.30  

ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ,  3.81  

ภาคกลาง,  0.17  ภาคตะวันตก,  0.21  

ภำพที่ 3  พื้นที่ปลูกยางแบ่งตามรายภาคของประเทศไทย 

     (ตัวเลขที่แสดง=หน่วยล้านไร่)

     ที่มาข้อมูล: การยางแห่งประเทศไทย (2561)

 ดังนัน้การกรีดยางระบบเดมิ ท่ีต้องใช้แรงงานเป็นจ�านวนมาก 

แต่ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าต่อช่วงเวลาการท�างาน จึงจ�าเป็นต้องหา

ระบบกรีดใหม่ ที่จะก่อให้เกิดความคุ ้มทุนของระบบการผลิต

ยางพารา โดยเฉพาะความคุ้มทุนทางด้านแรงงาน ทั้งการกรีดด้วย

ตัวเจ้าของสวนยางเองในกรณเีกษตรกรรายย่อย และแรงงานรบัจ้าง

กรีดในเกษตรกรรายใหญ่ ที่มีพื้นที่ปลูกยางเป็นจ�านวนมากด้วย
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ระบบกรีด สถำนกำรณ์ และผลกระทบ
 ระบบกรดียาง คือ การก�าหนดความยาวรอยกรดีและจ�านวน
วันกรีด โดยระบบกรีดยำงที่ดีน้ัน จะต้องได้รับน�้ำยำงมำกที่สุด 
ท�ำควำมเสยีหำยให้กบัต้นยำงน้อยทีส่ดุ หรอืสิน้เปลอืงเปลือกน้อย
ทีส่ดุ สำมำรถกรดียำงได้ในระยะเวลำยำวนำนท่ีสดุ และสิน้เปลอืง
ค่ำใช้จ่ำยน้อยที่สุด 
 การเลอืกใช้ระบบกรดียางขึน้อยูก่บัพันธุย์าง ภูมิอากาศ และ
ความจ�าเป็นอืน่ๆ ส่ิงท่ีส�าคัญ คือ ไม่ควรกรีดยางทกุวนั โดยตดิต่อเป็น
เวลานานหลายปี เพราะจะท�าให้ผลผลิตลดลง และเสียค่าใช้จ่ายสูง  
เมือ่เปรยีบเทยีบผลผลติทีไ่ด้ต่อการส้ินเปลอืงเปลอืก และผลกระทบ 
ทีส่�าคญั คอื ต้นยางมกัแสดงอาการเปลอืกแห้ง และเปลอืกงอกใหม่บาง 
เมื่อมีการกรีดถี่เกินไป โดยระบบกรีดยางที่ได้รับการแนะน�าจาก
สถาบันวิจัยยาง มี 5 ระบบ คือ 
 - กรีดครึ่งล�าต้นวันเว้นสองวัน (1/2S d/3) 
 - กรีดครึ่งล�าต้นวันเว้นวัน (1/2S d/2) 
 - กรีดครึ่งล�าต้นสองวันเว้นหนึ่งวัน (1/2S 2d/3) 
 - กรีดหนึ่งในสามของล�าต้นสองวันเว้นวัน (1/3S 2d/3)
 - กรีดหนึ่งในสามของล�าต้นวันเว้นวันร่วมกับการใช้ 
  สารเคมีเร่งน�้ายางความเข้มข้น 2.5% (1/3S  d/2 +  
  ET 2.5%) 
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 จากการส�ารวจระบบกรีดยางในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวัน
ออกเฉยีงเหนอื พบว่า เกษตรกรแต่ละรายใช้ระบบกรดีทีแ่ตกต่างกนั 
โดยส่วนมากมกัใช้ระบบกรีดถี ่โดยในบางแปลงมกีารกรดียางทกุวนั  
เนื่องจากเชื่อว่าการกรีดทุกวันจะให้ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้น หรือ
เชื่อว่าการกรีดถี่เป็นการเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ โดยเฉพาะในแปลง 
ที่เจ้าของแปลงมีการจ้างแรงงานกรีดยาง แรงงานมักต้องการ 
วันกรีดยางให้มากที่สุด เพื่อหวังเพิ่มรายได้ แต่จริงๆ แล้ว ถือว่าเป็น
ความเช่ือหรือความเข้าใจท่ีผิดเกี่ยวกับระบบการกรีดยาง เพราะ
การกรีดถี่ไม่ได้ช่วยให้เกิดการเพิ่มปริมาณผลผลิต แต่มีผลกระทบ
ทางลบ โดยในเบื้องต้น คือ ปริมาณผลผลิต และอัตราการเจริญ
เติบโตของล�าต้นลดลง หลังจากนั้นจะมีผลกระทบในระยะยาว คือ 
การเกิดอาการหน้ายางแห้ง ซึ่งโดยสรุปการกรีดยางถี่ก่อให้เกิด
ปัญหา ดังต่อไปนี้
 - ปริมาณผลผลิตและการเจริญเติบโตของล�าต้นลดลง
 - ปริมาณเนื้อยางแห้ง (DRC) ลดลง
 - หน้ายางหรือเปลือกที่กรีดหมดเร็ว
 - ต้องมีการโค่นยางเพื่อปลูกใหม่เร็วข้ึนเนื่องจากไม่ม ี
  หน้ายางส�าหรับกรีด
 - อัตราการเกิดอาการเปลือกแห้งสูงขึ้น

 จากผลกระทบดังกล่าว ท�าให้การโค่นยางเพื่อปลูกใหม่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเร็วกว่ายางพาราที่ปลูกในภาคใต้ ซึ่งจาก
การส�ารวจแปลงยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปลูกในปี 
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พ.ศ. 2535-2537 จ�าเป็นต้องโค่นยางเพื่อปลูกใหม่ โดยที่อายุต้น

ยางไม่เกิน 20 ปีเท่านั้น เนื่องจากไม่สามารถกรีดต่อไปได้ ทั้งใน

แง่ที่เปลือกส�าหรับกรีดหมด และต้นยางแสดงอาการหน้ายางแห้ง  

ซึง่จากปัญหาผลกระทบของระบบการกรดียางถีเ่กนิไปทีม่ผีลต่อต้น

ยางโดยตรงก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ท�าให้ต้องการระบบการกรีดยาง 

ทีเ่หมาะสมโดยเฉพาะ ส�าหรบัยางทีป่ลกูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื  

โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ต้นยางมีอายุยืนยาวสามารถให้ผลผลิตได้

ยาวนานขึ้น และมีปัญหาอาการหน้ายางแห้งน้อยที่สุด

ระบบกำรกรีดยำงสองหน้ำแบบสลับวัน

 ระบบการกรีดยางสองหน้าแบบสลับวัน (double cut 

alternative; DCA) หรือบางคร้ังเรียกการกรีดยางสองรอย คอื ระบบ

การกรีดยางที่เปิดกรีดหน้ายางพร้อมกันทั้งสองหน้ากรีดของล�าต้น 

โดยการสลับกรีดระหว่างสองหน้ากรีดท่ีเปิดกรีดในหน้าตรงกันข้าม 

หน้ากรดีที ่1 เปิดกรีดท่ีระดบัความสูง 80 เซนตเิมตรจากระดบัพืน้ดนิ  

หน้ากรีดที่ 2 เปิดกรีดที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตรจากระดับ

พื้นดิน (ภาพที่ 4) 

 การกรดียางสองหน้าแบบสลบัวนั ระยะห่างระหว่างรอยกรดี

บนและรอยกรีดล่างห่างกัน 75-80 เซนติเมตร เพื่อให้พื้นที่การให ้

น�้ายางไม่ซ�้าซ้อน ท�าให้ต้นยางมีเวลาพักในการสร้างน�้ายางอย่าง

สมบรูณ์ โดยทีไ่ม่ได้ลดจ�านวนวนักรีดยาง ระบบกรดีแบบสองรอยกรดี  

มีหลักการในการเพิ่มเวลาในการสร้างน�้ายาง โดยการสลับกรีด
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ระหว่างสองรอยกรีดที่อยู่ต่างระดับ เป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขัน

ของสองรอยกรีด ในการแย่งอาหารสะสม น�้า และแร่ธาตุต่างๆ 

ซึ่งโดยปกติต้นยำงต้องกำรเวลำในกำรสร้ำงน�้ำยำงทดแทน  

48-72 ชั่วโมงหลังจำกกรีด

 

  14 

สะสม น  า และแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งโดยปกติต้นยางตอ้งการเวลา
ในการสร้างน  ายางทดแทน 48-72 ชั่วโมงหลังจากกรีด  
 

 
การกรีดยางแบบ DCA การกรีดยางแบบทั่วไป (หน้าเดียว) 

 

ภาพที่ 4 ลักษณะการกรีดยางแบบสองหน้าแบบสลับวัน (DCA) 
เทียบกับการกรีดยางแบบท่ัวไป 

หน้าบน 150 ซม 
จากพื นดิน 

หน้าล่าง 75-80 ซม 
จากพื นดิน 

การกรีดยางแบบ DCA การกรีดยางแบบทั่วไป (หน้าเดียว)

ภำพที่ 4  ลักษณะการกรีดยางแบบสองหน้าแบบสลับวัน (DCA) 

     เทียบกับการกรีดยางแบบทั่วไป
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เทคนิคกำรกรีดยำงสองหน้ำแบบสลับวัน

 เนื่องด้วยระบบการกรีดนี้ ต้องการให้รอยแผลของยาง 

แต่ละรอยมเีวลาพกัอย่างน้อย 48 ชัว่โมง ก่อนทีจ่ะท�าการกรดีอีกครัง้   

ดังน้ัน การกรีดยางสองหน้าแบบสลับวันจะใช้ระบบการกรีดแบบ  

2 วัน พกั 1 วนั โดยท่ีวนักรีดท้ัง 2 วนัจะต้องไม่ซ�า้หน้ากนั ตวัอย่างเช่น 

ในกรณียางสายพันธุ์ RRIM600 กรีดวันท่ี 1 ท�าการกรีดหน้าบนที่ 

150 ซม. จากพื้นดิน การกรีดในวันที่ 2 จะกรีดหน้าล่างที่รอยแผล 

80 ซม. จากพื้นดิน ซึ่งรอยกรีดทั้งสองอยู่ตรงข้ามกัน ส่วนวันที่ 3  

ให้หยุดพักกรีด เหมือนกับการกรีดยางระบบกรีด 2 วัน พัก 1 วัน 

แบบทั่วไป (ท�างานประมาณ 20 วันต่อเดือน) ซึ่งมีตัวอย่างระบบ

การกรีดแสดงในตารางที่ 1 

 อย่างไรก็ตาม ส�าหรับยางสายพันธุ์ RRIT251 เนื่องด้วยยาง

สายพันธุ์นี้เป็นยางให้ผลผลิตสูง  ดังนั้น ระบบการกรีดที่ดีควรใช ้

ระบบกรีด 1 วัน พัก 1 วัน (ท�างานประมาณ 15 วันต่อเดือน) 

ถ้ามกีารกรดียางสายพันธุน์ีถ้ีเ่กนิไป โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีมี่ความแห้ง

แล้งมากๆ (ปรมิาณน�า้ฝนต�า่กว่า 1,500 มลิลเิมตรต่อปี) ยางสายพนัธ์ุ 

RRIT251 มีโอกาสเกิดอาการหน้ายางแห้งได้ง่ายขึ้น
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ตำรำงที่ 1 เทคนคิการกรดียางสองหน้าแบบสลบัวนัในยางสายพนัธุ ์ 

  RRIM600 และยางสายพันธุ์ RRIT251

วิธกีำรกรีด จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

สำยพันธุ์ RRIM600

การกรีดยางทั่วไป 

(กรีด 2 วันพัก 1 วัน)

กรีด กรีด พัก กรีด กรีด พัก กรีด

ระบบ DCA

(กรีด 2 วันพัก 

1 วัน สลับหน้า)

กรีด

หน้าบน

กรีด

หน้าล่าง

พัก กรีด

หน้าบน

กรีด

หน้าล่าง

พัก กรีด

หน้าบน

สำยพันธุ์ RRIT251

การกรีดยางทั่วไป 

(กรีด 1 วันพัก 1 วัน)

กรีด พัก กรีด พัก กรีด พัก กรีด

ระบบ DCA

(กรีด 1 วันพัก

1 วัน สลับหน้า)

กรีด

หน้าบน

พัก กรีด

หน้าล่าง

พัก กรีด

หน้าบน

พัก กรีด

หน้าล่าง

กำรเปรยีบเทียบปรมิำณผลผลิตในกำรกรดียำงสองหน้ำแบบสลบั

วันกับระบบทั่วไป

 การเปรยีบเทียบปริมาณผลผลติ ของระบบกรดียางสองหน้า 

แบบสลับวนั และระบบกรีดของเกษตรกรในยางสายพนัธุ ์RRIM600 

และสายพันธุ ์  RRIT251 โดยท�าการวิจัย ณ อ�าเภอแคนดง  

จงัหวดับรุรีมัย์ ซึง่มปีรมิาณน�า้ฝนรายปีประมาณ 900-1,200 มลิลเิมตร  

และจดัเป็นพืน้ทีแ่ห้งแล้งส�าหรบัยางพารา พบว่าระบบกรดีสองหน้า 

แบบสลับวัน ท�าให้ผลผลิตต่อพื้นที่โดยรวมเพิ่มขึ้นประมาณ  
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10-15 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพที่ 5 ส�าหรับการเปรียบเทียบระบบ 

การกรีดในยางสายพันธุ์ RRIM600 และดังภาพที่ 6 ส�าหรับการ

เปรียบเทียบระบบการกรีดในยางสายพันธุ์ RRIT251 
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1,200 มิลลิเมตร และจัดเป็นพื นท่ีแห้งแล้งส าหรับยางพารา 
พบว่าระบบกรีดสองหน้าแบบสลับวัน ท าให้ผลผลิตต่อพื นท่ี
โดยรวมเพิ่มขึ นประมาณ 10-15 เปอร์เซ็นต์ ดังภาพท่ี 5 
ส าหรับการเปรียบเทียบระบบการกรีดในยางสายพันธุ์ 
RRIM600 และดังภาพท่ี 6 ส าหรับการเปรียบเทียบระบบการ
กรีดในยางสายพนัธุ์ RRIT251  
 

 

ภาพที่ 5  ผลของการกรีดยางแบบเกษตรกร (Farmer’s 
method) และระบบการกรีดยางสองหน้าแบบสลับ
วัน (DCA) ต่อปริมาณผลผลิตของยางพาราสายพันธุ์ 
RRIM600 ซึ่งปลูกใน อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ท่ีมา: Nhean et al. (2016)  
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Farmer's method
DCA

ภำพที่ 5 ผลของการกรีดยางแบบเกษตรกร (Farmer’s method)  

  และระบบการกรีดยางสองหน้าแบบสลับวัน (DCA)  

  ต่อปริมาณผลผลิตของยางพาราสายพันธุ์ RRIM600  

  ซึ่งปลูกใน อ�าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

  ที่มา: Nhean et al. (2016) 
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  18 

 

ภาพที่ 6  ผลของการกรีดยางแบบเกษตรกร (Farmer’s 
method) และระบบการกรีดยางสองหน้าแบบสลับ
วัน (DCA) ต่อปริมาณผลผลิตของยางพาราสายพันธุ์ 
RRIT251 ซึ่งปลูกใน อ. แคนดง จ. บุรีรัมย์ 

 ท่ีมา: Nhean et al. (2017) 
 

จากการสัมภาษณ์แรงงานกรีดยางสองหน้าแบบสลับวัน
พบว่า มีความเหมาะสมส าหรับเกษตรกรรายย่อยท่ีมีพื นท่ีปลูก
ยางไม่เกิน 15-20 ไร่ และใช้แรงงานภายในครอบครัวเป็น
แรงงานกรีดยาง และเกษตรกรมีรายได้จากยางพาราเพียงอย่าง
เดียว เนื่องจากลักษณะการท างาน และชั่วโมงการท างานของ
เกษตรกรยังคงเหมือนระบบกรีดที่ใช้อยู่โดยท่ัวไป  
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 Famer's method DCA

ภำพที่ 6  ผลของการกรีดยางแบบเกษตรกร (Farmer’s method)  

  และระบบการกรีดยางสองหน้าแบบสลับวัน (DCA)  

  ต่อปริมาณผลผลิตของยางพาราสายพันธุ ์ RRIT251  

  ซึ่งปลูกใน อ. แคนดง จ. บุรีรัมย์

  ที่มา: Nhean et al. (2017)

 

 จากการสมัภาษณ์แรงงานกรีดยางสองหน้าแบบสลบัวันพบว่า 

มีความเหมาะสมส�าหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีพ้ืนที่ปลูกยางไม่เกิน 

15-20 ไร่ และใช้แรงงานภายในครอบครัวเป็นแรงงานกรดียาง และ

เกษตรกรมีรายได้จากยางพาราเพียงอย่างเดียว เนื่องจากลักษณะ

การท�างาน และชั่วโมงการท�างานของเกษตรกรยังคงเหมือนระบบ

กรีดที่ใช้อยู่โดยทั่วไป 

 นอกจากนี้ จากการศึกษาอัตราการเกิดอาการหน้ายางแห้ง 

พบว่าระบบการกรดียางสองหน้าแบบสลบัวนั ช่วยลดการเกิดอาการ

หน้ายางแห้งได้ เนือ่งด้วยรอยกรดีแต่ละรอยกรีดของระบบการกรดี
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ยางสองหน้าแบบสลับวัน มีเวลาพักเพื่อสร้างน�้ายางใหม่เป็นเวลา

อย่างน้อย 48 ชั่วโมง ท�าให้ต้นยางมีสุขภาพที่ดีขึ้น และช่วยลด

ความเครียดของต้นยางจากการท�าให้เกิดแผลด้วยการกรีดยาง

ระบบลดวนักรดียำงร่วมกบักำรใช้สำรกระตุน้กำรไหลของน�ำ้ยำง

แบบปลอดภัย

 ระบบลดวนักรดีร่วมกบัการใช้สารกระตุน้การไหลของน�า้ยาง  

มีเป้าหมาย คือ ต้องการลดเวลาการท�างานในแปลงยางพาราลง  

โดยได้ผลผลิตสุดท้ายในปริมาณใกล้เคียงกับการกรีดแบบทั่วไป  

ที่ต ้องใช้เวลาในการท�างานมากกว่าประมาณ 2 เท่า ดังนั้น

ระบบกำรกรีดแบบลดวันกรีด มิได้มุ่งหวังเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ 

แต่ต้องกำรลดเวลำกำรท�ำงำนของเกษตรกร ส�าหรับสารที่ใช้ใน

การกระตุ้นการไหลของน�า้ยาง คอื สารควบคมุการเจรญิเตบิโตของพชื  

(Plant growth regulators; PGR
s
) ในกลุ่มเอทิลีน โดยสารที่ใช ้

อยู่ในรูปสารละลายของเหลว เรียกว่า เอทีฟอน (ethephon)  

ซึง่ในการใช้เอทลินีส�าหรบัการกระตุน้การไหลของยางพาราทีผ่่านมา  

มีการใช้อยู่หลายรูปแบบ เช่น ในรูปกระเปาะติดล�าต้นแล้วท�าการ

อัดก๊าซเอทิลีนเข้าสู่กระเปาะที่ติดตั้งไว้ที่ล�าต้น ท�าให้ยางพารา 

มีการไหลของน�้ายางได้ยาวนานขึ้น หรือการทาเอทีฟอนที่รอยกรีด  

เพื่อกระตุ้นการไหลของน�้ายาง

  



18

 แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการใช้สารกระตุ้นการไหลของน�้ายาง

เกษตรกรยงัมคีวามเข้าใจผดิ เนือ่งด้วยเมือ่เกษตรกรเห็นน�า้ยางไหลดี  

และยาวนานขึ้น ก็มักท�าการกรีดเพิ่มเติมหรือเพิ่มจ�านวนวันกรีด  

ก่อให้เกิดการกรีดถ่ีเกินไป เพราะคิดว่าสารกระตุ้นช่วยเพิ่มผลผลิต

ของยางพารา แต่ผลกระทบที่ได้รับจากการใช้สารกระตุ้นการไหล

ของน�้ายางแบบผิดวิธี ท�าให้ต้นยางเกิดอาการหน้าแห้งในเวลา 

อันรวดเร็ว ยางไม่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงเกิด

การวิจัยเพื่อหาเทคนิคการใช้สารกระตุ้นการไหลของน�้ายางอย่าง

ปลอดภัย เพื่อเป็นการยืดอายุต้นยางให้มีอายุให้ยาวนานขึ้น และ

สามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของต้นยางหรือ

พันธุ์ยาง 

วิธีกรีดแบบลดวันกรดีร่วมกับกำรใช้สำรกระตุน้กำรไหลของน�ำ้ยำง

 การกรีดยางวิธีนี้ เกษตรกรท�าการกรีดยางด้วยระบบกรีด 

1 วัน พัก 2 วัน (d/3) เพื่อให้แผลของรอยกรีดได้พักอย่างน้อย 

48 ชั่วโมงก่อนท่ีจะท�าการกรีดอีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งเมื่อค�านวณเวลา

การท�างานในแปลงยางพาราของระบบกรีดแบบลดวันกรีด พบว่า

เกษตรกรใช้เวลาในการกรีดยางเพียงเดือนละ 10 วัน ซึ่งเมื่อเทียบ

กับระบบของเกษตรกรทั่วไป ซึ่งท�าการกรีดยาง 2 วันพัก 1 วัน 

ท�าให้เกษตรกรต้องท�าการกรีดยาง เดือนละประมาณ 20 วัน ดังนั้น

ระบบลดวนักรดีสามารถลดเวลาการกรีดยางลงได้ครึง่หนึง่ ซึง่ถ้าเป็น

เกษตรกรรายย่อย จะท�าให้มเีวลาว่างในการท�ากจิกรรมเสรมิรายได้
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อื่นๆ เช่น การปลูกผักที่มีราคาสูง หรือเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กในแปลง

ยางเพื่อการจ�าหน่าย เป็นต้น

 ส่วนเกษตรกรรายใหญ่ซึ่งมีการจ้างแรงงานกรีด ระบบลด

วันกรีด สามารถช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยแรงงาน

หนึ่งคนสามารถเพ่ิมจ�านวนแปลงรับผิดชอบได้เป็น 2-3 แปลง  

โดยแต่ละแปลงจะมวีนักรดีสลบักนั  อย่างเช่น ตัวอย่างแรงงานกรดี

มีแปลงที่ท�าการกรีด 2 แปลง โดยวันจันทร์ท�าการกรีดแปลงที่ 1  

(10 ไร่) และวันอังคารท�าการกรีดในแปลงที่ 2 (10 ไร่) ส่วนวันพุธ

เป็นวันหยุดพักตามวิธีการกรีดทั่วไป เป็นต้น (ตารางที่ 2) 

ตำรำงที่ 2 เทคนคิการกรดียางแบบลดวนักรดีกรณมีีแปลงยางกรดี  

  2 และ 3 แปลง

วิธีกำรกรีด จันทร์ อังคำร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสำร์ อำทิตย์

ระบบลดวันกรีด 

แบบรับผิดชอบ 

2 แปลงๆ ละ 

10 ไร่ (20 ไร่)

กรีด

แปลง 

ที่ 1

กรีด

แปลง 

ที่ 2

พัก กรีด

แปลง 

ที่ 1

กรีด

แปลง 

ที่ 2

พัก กรีด

แปลง 

ที่ 1

ระบบลดวันกรีด 

แบบรับผิดชอบ 

3 แปลงๆ ละ

10 ไร่ (30 ไร่)

กรีด

แปลง 

ที่ 1

กรีด

แปลง 

ที่ 2

กรีด

แปลง 

ที่ 3

กรีด

แปลง 

ที่ 1

กรีด

แปลง 

ที่ 2

กรีด

แปลง

ที่ 3

กรีด

แปลง 

ที่ 1
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 นอกจากนี้ระบบลดวันกรีด มีข้อดีในเรื่องสัดส่วนรายได้ของ

แรงงานด้วย เพราะแรงงานหนึง่คน เมือ่มีแปลงยางพารารบัผดิชอบ

มากขึน้ ท�าให้มรีายได้จากการแบ่งผลผลติของยางพารามากขึน้ด้วย 

ซึ่งท�าให้แรงงานกรีดมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการกรีดแปลงเดียว 

ประมาณ 2 - 3 เท่าตัว ขึ้นกับจ�านวนแปลงที่ได้รับผิดชอบ  

ซึ่งในกรณีศึกษาของเกษตรกรรายใหญ่ซ่ึงมีการจ้างแรงงานกรีด  

ในอ�าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าระบบลดวันกรีด ท�าให้

สามารถช่วยคดัเลอืกแรงงานกรดีทีฝี่มอืดไีว้กับสวน เนือ่งด้วยรายได้ 

ของแรงงานต่อคน หรือต่อครอบครัว ใกล้เคียงกับในช่วงที่ยาง 

มีราคาแพง 

วิธีกำรใช้สำรกระตุ้นกำรไหลของน�้ำยำงและต้นทุน

 จากการศึกษาวิจัยทดสอบการใช้สารกระตุ ้นการไหล 

ของน�้ายางในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ�านวน 2 พื้นท่ี 

คืออ�าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และอ�าเภอแคนดงและ 

อ�าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าอัตราสารเอทีฟอนที่เหมาะสม คือ 

2.5 เปอร์เซ็นต์ โดยทาที่รอยกรีดด้วยแปรงหรือพู่กันกว้างประมาณ 

1 เซนตเิมตร โดยต้นยางหนึง่ต้นท�าการทาลงและขึน้อย่างละ 1 ครัง้ 

ซึ่งการทาต่อครั้งต่อต้นใช้สารเอทีฟอน ประมาณ 1 มิลลิลิตรต่อต้น 

(ภาพที่ 7)
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 ในรอบการกรีดยาง 1 ปี สามารถใช้สารนี้ได้ไม่เกิน 4-6 ครั้ง

ต่อปี ขึ้นอยู่กับอายุของต้นยาง โดยเฉล่ียสามารถทาสารเอทีฟอน 

ได้เดือนละ 1 ครั้ง โดยช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ฤดูฝน-ต้นฤดูแล้ง 

(มิถุนายน-พฤศจิกายน) ซึ่งดินมีความชื้นสูง และเมื่อค�านวณต้นทุน

ส�าหรับค่าสารกระตุ้นการไหลของน�้ายาง พบว่ามีต้นทุนเพิ่มขึ้นต้น

ละ 1.0-1.5 บาทต่อต้นต่อปี ขึ้นกับอายุของต้นยางและความยาว

ของแผลรอยกรีด

ภำพที่ 7  วิธีการทาสารกระตุ้นการไหลของน�้ายาง
      ที่มา : ดัดแปลงจาก Gohet and Lacote (2015)

บริเวณที่ทาสารกระตุ้น          รอยกรีด

ทากว้าง 1 ซม.

  แปรงทา
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กำรเปรียบเทียบวันท�ำงำน และผลผลิตของระบบลดวันกรีด

กับระบบกรีดทั่วไป

 จากการศกึษาระบบลดวนักรดีในพืน้ทีป่ลกูยาง จงัหวดัขอนแก่น  

และบุรรีมัย์ ในเกษตรกรจ�านวน 8 ราย พบว่าระบบการกรดียางแบบ

ลดวนักรดี ท�าให้การท�างานของแรงงานกรดีลดลงอย่างมาก (ภาพที ่8)  

ส่วนผลผลติโดยรวมระบบการกรีดยางแบบลดวนักรดี ท�าให้ผลผลติ

โดยรวมลดลงเล็กน้อยประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 9) แต่ถ้า

พิจารณาผลผลิตต่อครั้งกรีด พบว่าการกรีดยางด้วยระบบลดวัน

กรีดร่วมกับการใช้สารกระตุ้นการไหลของน�้ายาง ท�าให้ผลผลิต 

ต่อครั้งกรีดเพิ่มขึ้น (ภาพท่ี 10) จึงส่งผลให้ผลผลิตโดยรวม 

ไม่แตกต่างจากการกรดียางแบบเกษตรกรทัว่ไป ซึง่จากข้อมลูในส่วนนี้  

ระบบกรีดแบบลดวันกรีดสามารถช่วยลดการท�างานของเกษตรกร 

แต่ยังคงท�าให้ได้ผลผลิตโดยรวมใกล้เคียงเดิม ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของแรงงานกรีด
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เปอร์เซ็นต์ (ภาพท่ี 9) แต่ถ้าพิจารณาผลผลิตต่อครั งกรีด พบว่า
การกรีดยางด้วยระบบลดวันกรีดร่วมกับการใช้สารกระตุ้นการไหล
ของน  ายาง ท าให้ผลผลิตต่อครั งกรีดเพิ่มขึ น (ภาพท่ี 10) จึงส่งผล
ให้ผลผลิตโดยรวมไม่แตกต่างจากการกรีดยางแบบเกษตรกรท่ัวไป 
ซึ่งจากข้อมูลในส่วนนี  ระบบกรีดแบบลดวันกรีดสามารถช่วยลด
การท างานของเกษตรกร แต่ยังคงท าให้ได้ผลผลิตโดยรวม
ใกล้เคียงเดิม ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานกรีด 
 
 

  

ภาพที่ 8  การเปรียบเทียบจ านวนวันกรีดของระบบเกษตรกร
ท่ัวไปซึ่งกรีด 2 วันพัก 1 วัน กับระบบลดวันกรีดซึ่ง
กรีด 1 วันพัก 2 วัน โดยท าการศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น (ซ้าย) และบุรีรัมย์ (ขวา) 

0
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 -39 % 

ภำพที่ 8 การเปรยีบเทยีบจ�านวนวนักรดีของระบบเกษตรกรทัว่ไป 

  ซึ่งกรีด 2 วันพัก 1 วัน กับระบบลดวันกรีดซึ่งกรีด 1 วัน 

  พกั 2 วนั โดยท�าการศกึษาในจงัหวดัขอนแก่น (ซ้าย) และ 

  บุรีรัมย์ (ขวา)
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ภาพที่ 9  การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตโดยรวมของระบบ

เกษตรกรท่ัวไปซึ่งกรีด 2 วันพัก 1 วัน กับระบบลดวัน
กรีดซึ่งกรีด 1 วันพัก 2 วัน โดยท าการศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น (ซ้าย) และบุรีรัมย์ (ขวา) 

  
ภาพที่ 10  การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตต่อครั งกรีดของ

ระบบเกษตรกรท่ัวไป (กรีด 2 วันพัก 1 วัน) กับระบบ
ลดวันกรีด (กรีด 1 วันพัก 2 วัน) โดยท าการศึกษาใน
จังหวัดขอนแก่น (ซ้าย) และบุรีรัมย์ (ขวา) 

0.0
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+ 33% 
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+44% 

ภาพที ่9  การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตโดยรวมของระบบ

เกษตรกรท่ัวไปซ่ึงกรีด 2 วันพัก 1 วนั กบัระบบลดวนักรดี

ซึง่กรีด 1 วนัพัก 2 วนั โดยท�าการศกึษาในจงัหวดัขอนแก่น 

(ซ้าย) และบรีุรัมย์ (ขวา)
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ภาพที่ 9  การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตโดยรวมของระบบ

เกษตรกรท่ัวไปซึ่งกรีด 2 วันพัก 1 วัน กับระบบลดวัน
กรีดซึ่งกรีด 1 วันพัก 2 วัน โดยท าการศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น (ซ้าย) และบุรีรัมย์ (ขวา) 

  
ภาพที่ 10  การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตต่อครั งกรีดของ

ระบบเกษตรกรท่ัวไป (กรีด 2 วันพัก 1 วัน) กับระบบ
ลดวันกรีด (กรีด 1 วันพัก 2 วัน) โดยท าการศึกษาใน
จังหวัดขอนแก่น (ซ้าย) และบุรีรัมย์ (ขวา) 
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+44% 

ภำพที่ 10  การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตต่อครั้งกรีดของระบบ 

 เกษตรกรทั่วไป (กรีด 2 วันพัก 1 วัน) กับระบบ 

 ลดวันกรีด (กรีด 1 วันพัก 2 วัน) โดยท�าการศึกษา 

 ในจังหวัดขอนแก่น (ซ้าย) และบุรีรัมย์ (ขวา)

ควำมสิ้นเปลืองเปลือกของระบบลดวันกรีดกับระบบกรีดทั่วไป

 เกณฑ์การเปรียบเทียบของระบบลดวันกรีดกับระบบกรีด

ทั่วไป อีกเกณฑ์หนึ่งที่ส�าคัญ คือ ความสิ้นเปลืองเปลือกของล�าต้น

ยางพารา ระบบกรีดยางที่มีจ�านวนวันกรีดน้อยย่อมมีการใช้เปลือก

หรือสิ้นเปลืองเปลือกน้อยกว่าระบบกรีดที่มีจ�านวนวันกรีดมาก  

ซึง่จากข้อมลูพบว่าระบบกรีดแบบลดวนักรีด สามารถลดความสิน้เปลอืง 

เปลือกลงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการลดความสิ้นเปลืองเปลือก 

คือ การยืดอายุของต้นยางวิธีหนึ่ง ท�าให้เปลือกในแต่ละหน้ากรีด

หมดช้าลง ซ่ึงจากปกติหนึ่งหน้ากรีดสามารถกรีดได้ 4-5 ปี แต่ถ้า

กรีดแบบลดวันกรีดสามารถท�าให้หนึ่งหน้ากรีดสามารถกรีดได้ถึง 

5-6 ปี เป็นต้น 



25

 โดยสรปุ ระบบกรีดแบบลดวนักรีดร่วมกบัการใช้สารกระตุ้น

การไหลของน�้ายาง ท�าให้ท�างานน้อยลง ผลผลิตโดยรวมใกล้เคียง

กับระบบการกรีดแบบทั่วไป และช่วยยืดอายุของต้นยางพารา 

ให้สามารถให้ผลผลิตได้ยาวนานขึ้น ก่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ

การปลูกยางพาราต่อไป

กำรเตรียมสำรกระตุ้นกำรไหลของน�้ำยำง

 สารเอทีฟอน (ethephon) เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโต

ของพชื การใช้สารในกลุม่นี ้ต้องใช้อย่างระมดัระวงั ในความเข้มข้น 

ที่เหมาะสม (2.5 เปอร์เซ็นต์) และจ�านวนครั้งในการให้สาร 

แก่ยางพาราต้องไม่มากเกินไป  

 ดังนัน้ เกษตรกรควรปฏบัิตติามค�าแนะน�า เพือ่ให้ผลการตอบ

สนองของต้นยาง ต่อการใช้สารกระตุ้นการไหลของน�้ายาง เป็นไป

ตามผลการวิจัยที่ได้ด�าเนินการไว้แล้ว ซึ่งการให้สารเข้มข้นเกินกว่า

ค�าแนะน�า และจ�านวนครัง้ทีใ่ห้มากเกนิไปส่งผลลบต่อต้นยาง อาจก่อ

ให้เกดิอาการหน้ายางแห้งได้ รวมท้ังจ�ำนวนวนักรดี ไม่ควรใช้ระบบ

กำรกรีด 2 วันพัก 1 วัน เนื่องจาก จะท�าให้ยางพาราให้ผลผลิต

มากกว่าศักยภาพของต้นยางที่ควรจะเป็น ซึ่งก่อให้เกิดผลทางลบ

ต่อต้นยางด้วยเช่นกัน ดังนั้น วิธีการเตรียมสารจึงมีความส�าคัญ 

อย่างมาก เพื่อให้ได้สารที่มีความเข้มข้นเหมาะสมตามค�าแนะน�า
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สารเอทีฟอน มีขายในท้องตลาดอยู่หลายความเข้มข้น เช่น 2.5, 10  

และ 48 เปอร์เซน็ต์ ซึง่ถ้าซือ้สารกระตุน้การไหลของน�า้ยางในความ

เข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์มาใช้ ก็สามารถน�าไปทาที่รอยกรีดได้ทันที  

แต่ถ้าเกษตรกรซื้อสารที่มีความเข้มข้นสูงกว่าอัตราที่แนะน�า 

ต้องมีการเจือจางสารนั้นด้วยน�้าสะอาดก่อนที่จะน�าไปทารอยกรีด 

ที่ต ้นยางพารา เพื่อให้สารกระตุ ้นการไหลของน�้ายางมีอัตรา 

ที่เหมาะสมตามค�าแนะน�า การใช้สารท่ีเข้นข้นสูงกว่าค�าแนะน�า  

มผีลท�าให้การไหลของน�า้ยางมากเกนิไปเป็นอนัตรายต่อต้นยางพารา

ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

 ดังนั้นข้อพึงปฏิบัติ คือ ใช้สำรกระตุ้นกำรไหลของน�้ำยำง 

ในควำมเข้มข้นที่เหมำะสม ทำท่ีรอยแผลกรีดของต้นยำงปีละ 

ไม่เกิน 4-6 ครั้งต่อปีเท่ำนั้น 

ตัวอย่ำงที่ 1 การเตรียมสารกระตุ้นการไหลของน�้ายางในความ 

   เข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตรสุดท้าย 1 ลิตร  

   (1,000 มิลลิลิตร) จากสารทางการค้าซึ่งมี เอทีฟอน 

   ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์

 จากสูตร C
1
V

1
 = C

2
V

2

จากโจทย์ตัวอย่าง C
1
  = 10 % V

1
 ต้องการทราบ 

    C
2
  =  2.5 %  V

2
 = 1,000 มิลลิลิตร
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 แทนค่า  10 x V
1 
 =   2.5 x 1,000

    V
1
  =   2.5 x 1,000/10

    V
1
  =   250 มิลลิลิตร

 ดงันัน้ วิธกีารเตรยีมกระตุ้นการไหลของน�า้ยางในความเข้มข้น  

2.5 เปอร์เซ็นต์ คือ เทสารละลายเอทีฟอนทางการค้าความเข้มข้น  

10 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 250 มิลลิลิตร เติมน�้าสะอาดอีก  

750 มิลลิลิตร หรือตวงสำรจำกขวดสำรกำรค้ำมำ 1 ส่วน  

เติมน�้ำสะอำดอีก 3 ส่วน จะได้สำรเอทีฟอนควำมเข้มข้น  

2.5 เปอร์เซ็นต์

ตัวอย่ำงที่ 2 การเตรียมสารกระตุ้นการไหลของน�้ายางในความ 

   เข้มข้น 2.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตรสุดท้าย 1 ลิตร  

   (1,000 มิลลิลิตร) จากสารทางการค้าซึ่งมี เอทีฟอน 

   ความเข้มข้น 48 เปอร์เซ็นต์

 จากสูตร C
1
V

1
 =   C

2
V

2

จากโจทย์ตัวอย่าง C
1
  =   48 % V

1
 ต้องการทราบ 

    C
2
  =   2.5 % V

2
 = 1,000 มิลลิลิตร

 แทนค่า        48 x V
1
 =   2.5 x 1,000

    V
1 

=   2.5 x 1,000/10

    V
1
 =   52.08 \มิลลิลิตร
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 ดงันัน้ วิธกีารเตรยีมกระตุ้นการไหลของน�า้ยางในความเข้มข้น  

2.5 เปอร์เซ็นต์ คือ เทสารละลายเอทธิฟอนทางการค้าความเข้มข้น 

48 เปอร์เซน็ต์ ปรมิาตร 52 มลิลลิติร เตมิน�า้สะอาดอีก 948 มิลลลิติร 

หมำยเหต ุกำรตวงสำรปรมิำตร 52 มลิลลิติร วธิกีำรทีง่่ำย คอื ให้

ใช้กระบอกฉีดยำช่วยในกำรตวงสำร

สิ่งที่ควรพิจำรณำเพิ่มเติมที่ส�ำคัญส�ำหรับกำรกรีดยำง

 การกรีดยางที่ดี คือ เทคนิคอย่างหนึ่งที่เกษตรกรต้องปฏิบัต ิ

เพ่ือให้ได้น�้ายางให้มากที่สุด โดยท�าความเสียหายแก่ต้นยาง 

ให้น้อยทีส่ดุ เพือ่ให้กรดียางได้นานทีส่ดุ และเสยีค่าใช้จ่ายในการกรดี 

ทั้งด้านต้นทุนเป็นเงินและต้นทุนทางด้านเวลา ให้น้อยท่ีสุด  

ซึ่งประเด็นการท�าลายต้นยางให้น้อยที่สุด และสิ่งที่ส�าคัญเกษตรกร

ต้องมีการควบคุมความยาวรอยกรีด ให้มคีวามสม�า่เสมอ โดยท�ารอย

บากก้ันด้านหน้า และรอยบากกั้นด้านหลังของรอยกรีดให้ชัดเจน 

และเวลากรีดไม่ควรกรีดเกินรอยบากนั้น ดังภาพที่ 11 

 ส�าหรับความหนาของเปลือกต่อครั้งการกรีดยาง โดยทั่วไป 

ไม่จ�าเป็นต้องกรีดยางกินเปลือกหนามากเกินไป เนื่องจากจะท�าให้

ความส้ินเปลอืงเปลอืกสงู โดยความสิน้เปลืองเปลอืก หรอืความบาง

ของรอยกรดีทีเ่หมาะสมในแต่ละคร้ังกรีด ควรควบคมุให้อยู่ทีไ่ม่เกนิ 

1.2 มิลลิเมตร เท่านั้น 
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ภำพที่ 11  การท�าเส้นรอยบากทีช่ดัเจนเพือ่ควบคุมให้แผลรอยกรดี 

  มีความยาวสม�่าเสมอ

บทสรุป

 จากปัญหาภาวะราคายางผันผวนในปัจจุบัน ประกอบกับ

การขาดแคลนแรงงานในการกรีดยาง เกษตรกรผู้ปลูกยางจ�าเป็น

ต้องหาวธิกีรดี หรอืเทคนคิการกรดียางทีไ่ม่ท�าลายต้นยาง เพือ่สร้าง 

ความอยู ่รอด และความยั่งยืนในอาชีพการท�าสวนยางพารา  

ซึ่งเทคโนโลยีการกรีดยาง 2 รูปแบบที่น่าจะสามารถปรับใช้ได้กับ

ระบบการกรีดยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 1) ระบบการ 

กรีดยางสองหน้าแบบสลับวัน ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ิมผลผลิตต่อไร่

การท�าเส้นรอยบากด้านหน้า 

และด้านหลังช่วยให้การสูญเสีย 

หน้ากรีดยาง หรือความยาว 

รอยกรีดยางมีความสม�่าเสมอ
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ประมาณ 10-15 เปอร์เซน็ต์ โดยระบบการกรดีนีเ้หมาะกับเกษตรกร

รายย่อยที่มีอาชีพการท�าสวนยางเพียงอาชีพเดียว และ 2) ระบบ

ลดวันกรีดยางร่วมกับการใช้สารกระตุ้นการไหลของน�้ายางแบบ

ปลอดภัย เป็นระบบกรีดท่ีมีเป้าหมายเพ่ือลดเวลาการท�างานใน

แปลงยาง โดยได้ผลผลิตใกล้เคียงกับการกรีดโดยทั่วไป โดยระบบ

กรดีที ่2 นีเ้หมาะกบัเกษตรกรผู้ปลูกยางท่ีมอีาชพีเสรมิอืน่ๆ นอกจาก

การท�าสวนยาง และเหมาะสมกับเกษตรกรรายใหญ่ที่มีการจ้าง

แรงงานกรีด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานในสวนยาง 

โดยแรงงานกรีดยางสามารถมีรายได้เพิ่มจากเดิมประมาณ 2-3 เท่า
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กำรเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย ของ 3 ระบบกรีด

ระบบกรีดทั่วไป

(กรีด 2 วัน พัก 1 วัน)

ระบบกรีดยำงสองหน้ำ

แบบสลับวัน 

(กรีด 2 วัน พัก 1 วัน)

ระบบลดวันกรีดยำงร่วมกับ

กำรใช้สำรกระตุ้นกำรไหล

ของน�้ำยำงแบบปลอดภัย

(กรีด 1 วัน พัก 2 วัน)
1.  ปริมาณผลผลิต 

    เป็นไปตามศักยภาพ

    ของต้นยางและสภาพ 

    พื้นที่

2.  กรีด 20 วันต่อเดือน

3.  สิ้นเปลืองเปลือกสูง

4.  ไม่มีต้นทุนเพิ่ม

5.  เสี่ยงต่อการเกิด

อาการหน้ายางแห้ง

1.  ปริมาณผลผลิต 

    เพิ่มขึ้น 10-15 %

2.  กรีด 20 วันต่อเดือน

3.  สิ้นเปลืองเปลือกสูง

4.  อาจมีความสับสน 

     ในการกรีดสลับหน้า 

     บนและหน้าล่าง

5.  ลดความเสี่ยง 

    อาการหน้ายางแห้ง

1.  ผลผลิตรวมใกล้เคียงกับ 

    ระบบกรีดทั่วไป

2.  กรีด 10 วันต่อเดือน  

    (ท�ำงำนน้อยลง) มีเวลา 

    ว่างในการท�ากิจกรรม 

    เสริมรายได้อื่นๆ

3.  ลดความสิ้นเปลือง 

     เปลือกลงครึ่งหนึ่ง 

     จากระบบทั่วไป

4.  ต้นทุนเพิ่มจากการใช ้

     สารกระตุ้นการไหลของ 

     น�้ายางต้นละ 1 บาท/ปี 

     (ไร่ละ 80 บาท/ปี)

5.  ลดความเสี่ยงอาการ 

     หน้ายางแห้ง
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