
การจัดการที่เหมาะสมตอสละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวมยาง 1

สมยศ  ชูกํ าเนิด 2   ไววทิย  บูรณธรรม 2   สรุพล  สุขพันธ 2

ชยัโรจน  ธรรมรัตน 3

บทคัดยอ

ไดทํ าการศึกษาการปรับตัวของสละเนินวงและวิธีการจัดการที่เหมาะสมตอสภาพ
การปลูกเปนพืชรวมยาง ดํ าเนินการที่สวนยางเขาสํ านัก ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง              
จ.นราธวิาส เมือ่ป 2543 เปนตนมา โดยใชแปลงปลูกสละเนินวงที่มีอายุ 7 ปที่ปลูกเปนพืชรวมใน
แปลงยางพันธุ PB 235 ซึง่มีระยะปลูก 3x7 เมตร  ผลการศกึษาพบวาสละเนินวงสามารถปรับตัว
เจริญเติบโตและใหผลผลิตไดดี และเปนพืชที่มีศักยภาพสูงตอการปลูกเปนพืชเสริมรายไดในสวน
ยางพารา โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณที่มีฝนตกชุก   แตมีความจํ าเปนตองรูและเขาใจถึงการดํ าเนิน
การในเรือ่งของการจัดการ ไดแก การควบคุมทรงตน การไวจํ านวนตน/กอ การตัดแตงทางใบและ
หนอขาง การปองกันกํ าจัดศัตรูพืช ที่มีความสํ าคัญมากคือการจัดการเรื่องปุย นํ้ า และการชวย
ผสมเกสร ทัง้นีเ้นื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในสวนยางในรอบป เชน ระดับรมเงา 
พลงังานแสงทีส่องผานทรงพุมยางพารา และการแขงขันของระบบรากหาอาหารระหวางยางพารา
กบัตนสละเนนิวงนั้น   มีอิทธิพลตอการปรับตัวและใหผลผลิตของสละเนินวง   การใสปุยคอกใน
อัตรา 45 กก./กอ/ป  รวมกับปุย 8-24-24 อัตรา 3 กก./กอ/ป  และปุย 13-13-21 โดยแบงใสเปน
ชวง ๆ สลับกับปุยคอก  ชวง 1 ½ - 2 เดอืน/ครัง้ ทํ าใหผลผลิตสละเนินวงที่ไดรับอยูในระดับดีนา
พอใจ การไวจ ํานวนตน/กอ จํ านวน 2 ตน/กอ มีความเหมาะสมที่สุดตอการปลูกสภาพรวมยางเมื่อ
ใชระยะปลกูระหวางตน 5.0 เมตร ในขณะเดียวกันก็พบวาการปลูกสละเนินวงเปนพืชรวมยางให
ไดผลผลิตสงูและมีคุณภาพนั้น มีความจํ าเปนตองใหนํ้ าในชวงฝนแลงอยางสมํ่ าเสมอ และพบวา
การปลูกสละเนินวงเปนพืชรวมไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา  แต
กลับมแีนวโนมสงผลดีตอยางพารามากกวาการปลูกพืชรวมชนิดอื่น ๆ

1:  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ “พิกุลทองสองทศวรรษ”
2:  ศนูยวิจัยยางสงขลา  สถาบนัวจิัยยาง  กรมวิชาการเกษตร
3:  ศนูยวจิัยยางนราธิวาส  สถาบนัวจิยัยาง  กรมวิชาการเกษตร
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ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

สละ (Salacca sp.)  เปนพชืสกุลระกํ าที่ผลมีรสชาติและกลิ่นดี เปนที่นิยมของผู
บริโภค ปลูกกนัมากในภาคตะวันออกของประเทศไทย   เนื่องจากการปลูกและการดูแลรักษาไมยุง
ยากนกัหากมกีารจัดการที่ดีและถูกตองก็จะสามารถใหผลผลิตไดตลอดทั้งป (ไพโรจน, 2537)
สละซึง่เปนทีน่ยิมปลกูกนัมากคือสละเนินวง มีถิ่นกํ าเนิดอยูที่บานคายเนินวง จังหวัดจันทบุรี
โดยทัว่ไปเปนพชืมีการเจริญเติบโตลํ าตนทอดอยูใตดินหรือบนผิวดิน ข้ึนเปนกอไมหนาแนนมาก
คลายระก ํา ใบยาวและออนลูลมมากกวาระกํ า ออกผลเปนทะลาย ผลออนมีสีนํ้ าตาลไหม เมื่อสุก
มสีีนํ ้าตาลแดง ผลหนึ่งมักจะมี 1-2 กลีบ ผลดิบมีรสฝาดและเปรี้ยวเชนเดียวกับระกํ า แตเมื่อสุกจะ
มรีสชาตหิวานฉํ่ าและเขมขนกวาระกํ า  กลิ่นหอมเล็กนอย  สามารถเจริญเติบโตไดดีทั้งในที่ดอน
และทีลุ่ม  แตในที่ลุมใหผลดีกวา (ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี, 2536)

พชืสกลุระก ํามีตนตัวผูและตนตัวเมียแยกกันคนละตน ในสภาพที่ข้ึนเองตามธรรม
ชาตจิะมทีัง้ตนตวัผูและตนตัวเมียขึ้นปนกันไป ขณะเดียวกันจะมีแมลงและลมชวยในการผสมเกสร 
ท ําใหมกีารตดิผลไดดีในระดับหนึ่ง แตเมื่อนํ ามาปลูกขึ้นเปนแปลงใหญ มีตนพันธุซึ่งขยายพันธุโดย
ไมอาศยัเพศ จงึมเีฉพาะตนตัวเมียเทานั้น ดังนั้นการชวยผสมเกสรจึงเปนวิธีการปฏิบัติที่ทํ าใหพืช
สกุลระกํ าติดผลไดดี ไดรับผลผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะการปลูกสละเนินวงใหไดผลดีนั้นมีความจํ า
เปนอยางยิง่ทีจ่ะตองชวยผสมเกสร  ทีมงานนักวิชาการ ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี (2539) รายงาน
วาการผสมเกสรใหติดผลไดดี จํ าเปนตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยและขอจํ ากัดใน
การตดิผลของสละ พนัสและคณะ (2541) รายงานวาสละที่นํ ามาปลูกเปนพืชรวมยางในพื้นที่ภาค
ใตตอนบน สามารถเจริญเติบโตอยูรวมกับยางพาราไดดี ไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผล
ผลิตของยาง สละสามารถใหผลผลิตไดดีในระดับหนึ่ง แตพบวายังมีความแปรปรวนของการใหผล
ผลิตและคุณภาพของผลผลิตคอนขางมาก ในขณะเดียวกันก็พบวาสละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวม
ยางทีส่วนยางเขาส ํานักฯ จ.นราธิวาส เมื่อมีอายุ 7 ป มีการเจริญเติบโตทางดานลํ าตนดีแตยังให
ผลผลิตไดตํ ่ามาก การหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมจึงควรจะทํ าการศึกษาตอไป ทั้งนี้เนื่องจากการ
ปลูกในสภาพเปนพชืรวมยางพารานั้น มีสภาพแวดลอมที่แตกตางไปจากการปลูกในสภาพพืชสวน
โดยทัว่ไป ไดแก การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงใตทรงพุมยางในรอบป โดยเฉพาะชวงที่ยางผลัดใบ
ประมาณ 2 เดือน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 30-50% ในขณะที่ชวงปกติมีคาเฉลี่ยเพียง 18-20% เทานั้น 
(สมยศและคณะ, 2541)  การแขงขันของระบบรากหาอาหารระหวางพืชรวมกับยางพารา ซึ่งพบวา
พืชแตละชนิดมีความสามารถในการแขงขันของระบบรากหาอาหารกับยางพาราไดแตกตางกัน  
การศกึษาการปรบัตวัของสละตอการปลูกในสภาพเปนพืชรวมยาง มีความจํ าเปนที่ตองดํ าเนินการ
เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการใหสละที่ปลูกเปนพืชรวมยางสามารถใหผลผลิตสูงมีคุณภาพดี 
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ตนทนุการผลติตํ ่า ไมแตกตางจากการปลูกสภาพพืชสวนทั่วไป ในสภาวะปจจุบันที่คาครองชีพสูง 
และขณะเดยีวกนัราคายางพาราก็ตกตํ่ าเนื่องจากปญหาตลาดโลกนั้น เกษตรกรชาวสวนยางขนาด
เลก็ซึ่งมีอยูถึง 93% ของผูประกอบอาชีพทํ าสวนยางพาราที่เคยมีรายได 62,490 - 66,740 บาท/
ครอบครวั (สถาบันวิจัยยาง, 2541) ตองประสบความเดือดรอนเนื่องจากรายไดลดลง เนื่องจาก
ภาวะยางพารามรีาคาตกตํ่ าไมแนนอน  การปลูกพืชรวมที่สามารถใหผลผลิตควบคูไปกับยางพารา
แบบยั่งยืน (Sustainable) เปนแนวทางหนึง่ที่ชวยเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร และเพิ่มความมั่นคง
ตอการประกอบอาชีพนี้ไดในอนาคต สละจัดวาเปนพืชหนึ่งที่คาดวาจะเปนความหวังของเกษตรกร
ได

วตัถุประสงคการศึกษา ทดลอง วิจัย

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในรอบปของสวน
ยางพาราตอการปรับตัว การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของสละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวมยาง

2. ศกึษาผลกระทบของการปลูกสละเนินวงเปนพืชรวมตอการเจริญเติบโตและผล
ผลิตของยางพารา

3. เพื่อหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมตอสละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวมยาง ให
สามารถใหผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตไดทัดเทียมกับการปลูกในสภาพพืชสวนทั่วไป

วิธีดํ าเนินงาน

1. สิง่ทีใ่ชในการทดลอง
1.1 ตนสละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวมยางอายุ 7 ป
1.2 ปุยเคมี 15-15-15, 13-13-21, 8-24-24
1.3 ปุยคอก
1.4 แผนปายชื่อพลาสติก
1.5 ทอนํ้ าและอุปกรณการใหนํ้ า
1.6 สีนํ ้ามัน  แปรงทาสี
1.7 เครื่องวัดแสง
1.8 เครื่องวัดความชื้นดิน
1.9 เครื่องวัดการปดเปดปากใบพืช
1.10   เครือ่งวดัความหนาเปลือก  สายวัด
1.11   สารเคมีและอุปกรณการวิเคราะหธาตุอาหาร
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1.12   เครื่องมือและอุปกรณการผสมเกสรสละ
1.13   กลองถายรูปพรอมฟลมสี, สไลด
1.14   อุปกรณอ่ืน ๆ

2. วธิีการ
2.1  ท ําการศกึษาการปรับตัวของสละเนินวง และวิธีการจัดการที่เหมาะสมตอสภาพ

การปลูกเปนพืชรวมยาง เนื่องจากพบวาสละเนินวงซึ่งปลูกเปนพืชรวมยางในแปลงยางพันธุ PB 
235 เมือ่ยางอายุ 6 ป ระยะปลูกยาง 3x7 เมตร ปลูกสละเนินวงระหวางแถวยางระยะหางระหวาง
ตน 5.0 เมตร จํ านวนตนปลูก 40 ตน/ไร พบวาเมื่ออายุ 7 ปแลวก็ยังใหผลผลิตไดตํ่ ามาก  บางตน
ไมสามารถใหผลผลิตไดเลย เนื่องจากขาดการจัดการอยางถูกตองและเหมาะสมตอสภาพการปลูก
เปนพืชรวมยาง ในเบื้องตนไดดํ าเนินการจัดการควบคุมทรงตนโดยการตัดและทํ าลายหนอขางซึ่ง
เจริญเตบิโตขึน้มาเปนจํ านวนมากทํ าใหกอสละแนนทึบ ใหเหลือเฉพาะตนแม 1 ตน/กอ หรือ 2 ตน/
กอ หรอื 3 ตน/กอ ตามสภาพการเจริญเติบโตของแตละกอ พบวามีการกระจายตัวของตนสละใน
แปลงปลูก 1 ตน/กอ ประมาณ 8 กอ/ไร (20% ของจ ํานวนตนปลูก/ไร)  2 ตน/กอ ประมาณ 10 กอ/
ไร (50%) และทีเ่หลือเปน 3 ตน/กออีกประมาณ 12 กอ/ไร (30%)  ในขณะเดียวกันก็ไดทํ าการตัด
แตงทางใบที่เปนใบแก ใบแหง ทางใบที่หักเสียหาย

2.2 การจดัการเรื่องนํ้ า  แบงพื้นที่ปลูกออกเปน 2 สวนเทา ๆ กัน
แปลงที ่1 (พื้นที่ปลูก 2.5 ไร) ติดตั้งระบบการใหนํ้ าและมีการใหนํ้ าตนสละ 2 วัน

ตอครั้ง ในชวงฝนแลงตลอดทั้งป
 แปลงที ่2 (พื้นที่ปลูก 2.5 ไร) ปลูกสภาพนํ้ าฝน

2.3 การจัดการเรื่องปุย
- ใสปุย 8-24-24  อัตรา 3 กก./กอ/ป แบงใส 3 คร้ัง ๆ ละ 1 กก./กอ สลับกับ

ปุยคอก
- ใสปุย 13-13-21  อัตรา 1 กก./กอ/ป
- ใสปุยคอก  อัตรา 45 กก./กอ/ป แบงใส 3 คร้ัง ๆ ละ 15 กก./กอ สลับกับปุย

เคมี
2.4  การผสมเกสรสละ

       ผสมเกสรสละดวยเกสรระกํ าเพศผู     ซึ่งเตรียมไดจากการเก็บละอองเกสร
เพศผูระก ําจากดอกที่บานเต็มที่ แลวนํ ามาอบในตูอบอุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียส นาน 2-3 ชั่วโมง 
หลงัจากนัน้กน็ ําไปเคาะผานตะแกรงรอนที่มีจํ านวนชองตาถี่ 250 ชองตอตารางนิ้ว นํ าละอองเกสร
ไปผสมกับแปงฝุนในสัดสวน 1:20 ผสมเกสรสละบนดอกตัวเมียโดยการใชพูกันจุมลงในเกสรตัวผู
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ผสมแปงที่เตรียมไว ปายบนดอกทั้งดานบนและดานลางของดอก ทํ าการผสมเกสรสละในแปลง
ทดลองตลอดทั้งป

2.5  การใชสารเคมีปองกันกํ าจัดศัตรูพืช
          ใชสารเคมปีองกันกํ าจัดแมลง ซึ่งสวนใหญที่พบคือดวงงวง ใชสารเคมีตาม

ความจํ าเปนและตามคํ าแนะนํ า

การบันทึกขอมูล

1. สภาพแวดลอมในสวนยางพาราที่ปลูกสละเปนพืชรวม
1.1  การเปลีย่นแปลงพลงังานแสงที่สองผานทรงพุมยางพาราในรอบป ชวงเวลาการ

ผลัดใบของยางพารา
1.2   การเปลี่ยนแปลงของความชื้นดินที่ระดับ 0-60 ซม.
1.3  ความอดุมสมบูรณของดิน สุมเก็บตัวอยางดินที่ระดับ 0-30 ซม.กอนการทดลอง

และหลงัการทดลองปละ 1 คร้ัง บริเวณระหวางแถวยางพารา
2. สละเนนิวงที่ปลูกเปนพืชรวม

2.1  การผสมติด  การเจริญเติบโต  การพัฒนาของดอกและผลผลิต
2.2  ผลผลิตและองคประกอบของผลผลิต  คุณภาพของผลผลิต
2.3  การปรบัตวัของสละเนินวงตอสภาพการปลูกรวมยาง

3. ยางพารา
3.1  สุมเกบ็ตวัอยางใบยางปละ 1 คร้ัง เพื่อดูผลกระทบจากการแขงขันของตนสละที่

ปลูกเปนพืชรวมตอยางพารา
3.2  วดัการเจรญิเตบิโตของตนยางพารา  กอนการทดลองและในระหวางการทดลอง

ทกุ ๆ 6 เดือน โดยวัดขนาดเสนรอบวงของลํ าตน (girth) ทีร่ะดับ 170 ซม.
3.3  ผลผลิตยางและเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในนํ้ ายาง (DRC) โดยการชั่งนํ้ าหนักยาง

สด และค ํานวณเปนผลผลิตยางแหง กรัม/ตน/คร้ังกรีด โดยใชคาเฉลี่ยจากเปอรเซ็นตเนื้อยางแหง
เดือนละ 2 คร้ัง

4. การจดัการและตนทุนคาใชจาย
5. ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
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ผลการศึกษา ทดลอง วิจัย

1.  การเปลีย่นแปลงพลังงานแสงใตทรงพุมยางพาราในรอบป

จากการนํ าตัวรับแสงของเครื่องวัดแสง Sun Station System ทีต่ดิตั้งไวในแปลง
ทดลอง ไปอานคาพลังงานแสงที่สองผานทรงพุมยางพาราทุก ๆ 2 สัปดาห เพื่อเปรียบเทียบการ
เปลีย่นแปลงของพลังงานแสงใตทรงพุมยางพารากับที่โลงแจงภายนอกแปลงทดลองเฉลี่ยตอวันใน
รอบป ผลการศึกษาเปนดังนี้คือ

ค าเฉลี่ยของพลังงานแสงใต ทรงพุ มยางพาราในเดือนมกราคมและเดือน
กมุภาพนัธ กอนที่ยางพาราผลัดใบมีคาประมาณ 25.0-27.1 เปอรเซ็นตของภายนอก ตอมาใน
เดือนมีนาคมคาเฉลี่ยของพลังงานแสงภายใตทรงพุมยางพารามีคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแตตน
เดอืน  เนือ่งจากเปนชวงที่ยางพาราเริ่มผลัดใบ จนกระทั่งถึงเดือนเมษายนซึ่งเปนชวงที่ยางพารา
ผลัดใบหมด และเริ่มแตกใบออนใหมชวงปลายเดือน พบวาคาเฉลี่ยของพลังงานแสงใตทรงพุม
ยางพารามคีาสงูทีสุ่ดคือ 40.0 เปอรเซ็นตของภายนอก หลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคมยางพารามี
การพัฒนาพื้นที่ใบเปนใบแก คาเฉลี่ยของพลังงานแสงภายใตทรงพุมยางพาราก็ลดลงมาสูภาวะ
ปกติ ซึ่งพบวาคาเฉลี่ยของพลังงานแสงในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมนั้นมีคาประมาณ 
15.7-24.0 เปอรเซน็ตของภายนอกทรงพุมยางพารา (ตารางที่ 1)

ในการศกึษาชวงเวลาการผลัดใบของยางพาราพันธุ PB 235 ด ําเนินการโดยการ
เฝาสงัเกตการรวงของใบ และการแตกใบใหมรวมกับขอมูลการเปลี่ยนแปลงของพลังงานแสงที่วัด
ใตทรงพุมยางพาราในแปลงทดลอง เปรียบเทียบกับคาที่วัดไดจากที่โลงแจงภายนอก พบวาการ
ผลัดใบของยางพาราพันธุ PB 235 อยูในชวงเดอืนมนีาคมถึงเมษายน ซึ่งเปนชวงที่พลังงานแสงที่
วดัไดภายใตทรงพุมยางพารามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนสูงที่สุดภายในรอบป
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ตารางที่ 1 ปริมาณความเขมของแสงที่สงผานทรงพุมยางพันธุ PB 235 รอบป
ในแปลงปลูกสละเนินวงเปนพืชรวม

ความเขมของแสง (MJ/วนั)
เดือน

ภายนอกที่โลงแจง ใตทรงพุม
คิดเปนเปอรเซ็นต

มกราคม 19.8 3.0 25.0
กมุภาพันธ 16.7 4.5 27.1
มีนาคม 18.1 5.7 31.4
เมษายน 16.4 6.5 40.0
พฤษภาคม 12.9 3.1 24.0
มถินุายน 16.7 2.5 15.1
กรกฎาคม 19.7 3.3 16.7
สิงหาคม 18.6 3.6 19.3
กนัยายน 13.4 2.8 20.5
ตุลาคม 16.4 2.6 15.8
พฤศจิกายน 13.9 2.2 16.1
ธนัวาคม 8.7 1.4 15.7

2.  ความชื้นดินในแปลงยางพันธุ PB 235 ทีป่ลกูสละเนินวงเปนพืชรวม

วัดความชื้นดินในแปลงยางที่ปลูกสละเนินวงเปนพืชรวมในแปลงที่มีการใหนํ้ าใน
ชวงฝนแลง แปลงปลูกสภาพนํ้ าฝน และแปลงเปรียบเทียบที่ระดับความลึก 0-60 ซม.ทุกเดือน ตั้ง
แตเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม

ผลจากการศึกษาพบวาความชื้นดินที่ระดับความลึก 0-20, 20-40 และ 40-60 
ซม. มคีาเฉลีย่ไมแตกตางกันอยางเดนชัด ที่ระดับความลึก 0-20 ซม.ในวิธีการที่ใหนํ้ าตนสละเนิน
วงในชวงแลง 2 วัน/คร้ัง มีความชื้นดินเฉลี่ย 8.8-11.0% ในขณะทีค่วามชื้นในแปลงที่ปลูกสภาพ
นํ ้าฝนมีความชื้นดินเฉลี่ย 8.6-11.0% สวนในแปลงเปรียบเทียบซึ่งไมปลูกสละเนินวงเปนพืชรวมมี
ความชื้นดินเฉลี่ย 8.3-11.5% และเมื่อพิจารณาถึงเปอรเซ็นตความชื้นดินที่ระดับลึกลงไปคือที่
ระดบั 20-40 ซม. ความชื้นดินในแปลงที่ปลูกสละเนินวงเปนพืชรวมมีการใหนํ้ าในชวงแลง 2 วัน/
ครัง้ มีความชื้นเฉลี่ย 11.2-13.5% ในขณะทีค่วามชื้นดินในแปลงปลูกสภาพนํ้ าฝนดินมีความชื้น
เฉล่ีย 11.0-13.0% เฉลีย่ในภาพรวมตํ่ ากวาในแปลงปลูกที่มีการใหนํ้ าเล็กนอย สวนแปลงเปรียบ
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เทยีบพบวาความชื้นดินมีคาเฉลี่ย 10.4-12.1% ทีร่ะดบัความลึก 40-60 ซม. ความชื้นดินในแปลง
ทีม่กีารใหนํ้ าตนสละเนินวงมีคาเฉลี่ย 12.2-13.7% และในแปลงปลูกสภาพนํ้ าฝนมีความชื้นดินตํ่ า
กวาเล็กนอยคือเฉลี่ย 11.6-13.3% สวนวธิกีารเปรยีบเทียบพบวาความชื้นดินมีคาเฉลี่ยตํ่ ากวาทั้ง 
2 วธิกีารขางตนคือมีความชื้นดินเฉลี่ย 10.8-12.3%  (ตารางที่ 2)

เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของผลการศึกษาความชื้นดินในแปลงปลูกสละเนินวง
เปนพชืรวม พบวาความชื้นที่ระดับผิวดินคือ 0-20 ซม.มีคาเฉลี่ยตํ่ ากวาที่ระดับความลึก 20-40 
ซม.และทีร่ะดบั 40-60 ซม. ตามลํ าดับ ทั้ง 3 วิธีการ ในวิธีการที่มีการใหนํ้ าในชวงแลง 2 วัน/คร้ัง 
ความชื้นดินมีคาเฉลี่ยสูงกวาวิธีการปลูกสภาพนํ้ าฝนและแปลงเปรียบเทียบ ในชวงยางผลัดใบ
หมดถงึเดอืนเมษายน และชวงฝนคอนขางแลงในเดือนพฤษภาคมและเดือนกรกฎาคม แตสูงกวา
เพยีงเลก็นอยไมเดนชัด ทั้งนี้เนื่องจากในป 2543-2544 พื้นที่ทดลองมีฝนตกและการกระจายตัว
ของฝนคอนขางมาก คือมีปริมาณนํ้ าฝนมากกวา 2,500 มม./ป เฉล่ียตอเดือน 210-220 มม.     
(ตารางผนวก 1 และ 2)

ตารางที่ 2 คาเฉลีย่เปอรเซ็นตความชื้นดินที่ระดับความลึก 0-60 ซม. ในแปลง
ยางพันธุ PB 235 ทีป่ลูกสละเนินวงเปนพืชรวมยาง

ระดับความลึก ความชื้นดิน (%)
(ซม.) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

     0 – 20
สละ + ใหนํ้ าชวงแลง 11.0 8.5 10.3 10.8 10.8 10.1 8.8 10.0
สละ + สภาพนํ้ าฝน 11.0 8.6 10.3 10.4 9.6 10.5 8.7 9.8
เปรียบเทียบ 11.5 8.3 10.8 10.8 8.9 11.7 8.8 9.9
     20 – 40
สละ + ใหนํ้ าชวงแลง 12.1 11.2 12.0 13.5 12.3 12.8 13.1 12.9
สละ + สภาพนํ้ าฝน 12.7 11.0 12.7 13.0 11.6 12.6 11.2 12.4
เปรียบเทียบ 11.8 10.2 11.4 12.1 10.5 12.1 10.4 11.9
     40 – 60
สละ + ใหนํ้ าชวงแลง 13.5 12.2 13.6 13.7 13.3 13.2 13.1 13.4
สละ + สภาพนํ้ าฝน 13.0 11.6 13.1 13.3 13.0 13.0 12.1 13.0
เปรียบเทียบ 11.8 10.8 12.1 12.3 11.0 12.3 11.5 12.6
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3.  ความอุดมสมบูรณของดิน

3.1  กอนทํ าการทดลอง    ดนิในแปลงทดลองเปนดินชุดคลองนกระทูง มี
ลักษณะเปนดนิรวนปนทราย ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางตํ่ า เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยธาตุ
อาหารในดินกับระดับวิกฤตตอการปลูกยางพารา พบวาระดับธาตุอาหารในดินในภาพรวมมีคา
เฉลีย่อยูในเกณฑที่เพียงพอตอความตองการของยางพารา (Pushparajah, 1977)  ยกเวนปริมาณ
ธาตฟุอสฟอรสัทีเ่ปนประโยชนตอพืชและธาตุแมกนีเซียม มีคาเฉลี่ยตํ่ ากวาระดับวิกฤต (ตารางที่ 
3)

3.2   หลงัทํ าการทดลอง 2 ป     ผลจากการเก็บตัวอยางดินวิเคราะหระดับธาตุ
อาหารในดนิปละ 1 คร้ัง หลังจากทํ าการศึกษาวิธีการจัดการที่เหมาะสมตอสละเนินวงเปนพืชรวม
ยางเปนเวลา 2 ป พบวาปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
แคลเซียม และแมกนีเซียม ในภาพรวมสูงขึ้นกวากอนทํ าการทดลองและมีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับ
วิกฤต ซึ่งเปนเกณฑที่เพียงพอตอความตองการของยางพารา ยกเวนปริมาณธาตุอาหาร
แมกนีเซียมที่มีคาเฉลี่ยตํ่ ากวาระดับวิกฤตเล็กนอย การจัดการเรื่องปุยในระดับที่เหมาะสมแกตน
สละเนนิวง ท ําใหความอุดมสมบูรณของดินในแปลงที่ปลูกสละเปนพืชรวมดีกวาแปลงเปรียบเทียบ 
ซึง่เหน็ไดจากปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณธาตุอาหารฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และ
แมกนเีซยีม มคีาเฉลี่ยสูงกวาแปลงเปรียบเทียบ (ตารางที่ 4) ในขณะเดียวกันก็ไดทํ าการศึกษา
ปริมาณธาตอุาหารในใบยางพารา เพื่อดูผลกระทบจากการแขงขันของตนสละเนินวงกับยางพารา 
พบวาหลงัจากท ําการทดลอง 2 ป ปริมาณธาตุอาหารในใบยางพารา ไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม  และแมกนีเซียม มีค าเฉลี่ยสูงกว าระดับวิกฤตธาตุอาหารของยางพารา
(Pushparajah and Tan, 1972) (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 3 คาเฉลีย่ระดับธาตุอาหารในดินที่ระดับ 0-30 ซม. กอนทํ าการศึกษา
การจดัการที่เหมาะสมตอสละที่ปลูกเปนพืชรวมยาง

วธิีการ 1 : 1 % Avail. (ppm) Exch. Cation
pH O.M. P K Ca Mg

ปลูกสละ+ใหนํ้ า 4.8 1.09 6.0 52.0 0.29 0.22
ปลูกสละ+สภาพนํ้ าฝน 4.6 0.98 7.0 60.0 0.24 0.23
เปรียบเทียบ 5.0 0.97 5.0 81.0 0.34 0.25

ระดับวิกฤต 1 - 1.0 11.0 40.0 0.30 0.30
1 : Pushparajah (1977)
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยระดับธาตุอาหารในดินที่ระดับ 0-30 ซม. หลังทํ าการศึกษา
วธิกีารจดัการที่เหมาะสมตอสละที่ปลูกเปนพืชรวมยาง เปนเวลา 2 ป

วธิีการ 1 : 1 % Avail. (ppm) Exch. Cation
pH O.M. P K Ca Mg

ปลูกสละ+ใหนํ้ า 4.7 1.56 12.5 65.5 0.35 0.28
ปลูกสละ+สภาพนํ้ าฝน 4.7 1.40 11.5 66.5 0.36 0.27
เปรียบเทียบ 4.8 1.39 11.0 81.5 0.29 0.23

ระดับวิกฤต 1 - 1.0 11.0 40.0 0.30 0.30
1 : Pushparajah (1977)

ตารางที่ 5 คาเฉลีย่ปริมาณธาตุอาหารในใบยางพาราพันธุ PB 235 ทีป่ลูกสละเนินวง
เปนพชืรวมยางหลังจากศึกษาวิธีการจัดการที่เหมาะสม เปนเวลา 2 ป

วธิีการ % ธาตอุาหารในใบยาง
N P K Ca Mg

ปลูกสละ+ใหนํ้ า 3.22 0.25 1.34 0.83 0.34
ปลูกสละ+สภาพนํ้ าฝน 3.07 0.22 1.44 0.85 0.35
เปรียบเทียบ 3.18 0.21 1.41 0.84 0.32

ระดับวิกฤต 1 3.21 0.20 1.26 - 0.21
1 : Pushparajah และ Tan (1972)
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4.  การตอบสนองทางสรีรวิทยาของสละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวมยาง

การปดเปดปากใบหรือการลดขนาดของปากใบลงเปนกระบวนการตอบสนอง
ทาง   สรีรวทิยาของพืชประการหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันและลดการสูญเสียนํ้ าเมื่อตนพืชนั้น
ไดรับสภาวะการเครียดนํ้ า (สายัณห, 2534 และ Styer, 1969 อางโดยเฉลิมพล, 2535) การแสดง
ออกจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของการขาดนํ้ า ชนิดพืชและสภาพแวดลอม  ผล
การศกึษาพบวาสละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวมในสภาพนํ้ าฝนมีคาความตานทานปากใบเพิ่มข้ึนและ
สูงกวาสละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวมแตมีการใหนํ้ า ใหความชื้นดินอยูในระดับที่เปนประโยชนตอ
พชื 3 วนั/ครัง้ ในชวงฝนแลงและโดยเฉพาะในชวงยางผลัดใบหมดเดือนเมษายน ตนสละเนินวงได
รับแสงมากกวาปกติ ตนสละเนินวงที่ปลูกสภาพนํ้ าฝนมีคาความตานทานปากใบเฉลี่ย 2.73 
วนิาท/ีซม. ในขณะทีป่ลูกแบบมีการใหนํ้ าคาเฉลี่ยของความตานทานปากใบตํ่ ากวาคือเฉลี่ย 2.35 
วินาที/ซม. ในขณะเดียวกันเมื่อการสองผานของพลังงานแสงอาทิตยผานทรงพุมยางพาราเขาสู
สภาวะปกติคือเฉลี่ย 15-24% ของภายนอก ตนสละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวมที่ปลูกในสภาพนํ้ าฝน
มีความตานทานปากใบก็ยังคงสูงกวาตนสละเนินวงที่ปลูกในสภาพมีการใหนํ้ า โดยพบวามีคา
เฉลีย่ 2.34-3.24 วนิาที/ซม. ในชวงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม เนื่องจากมีฝนตกนอยลง ในขณะที่
ตนสละ   เนนิวงที่ปลูกสภาพใหนํ้ ามีคาเฉลี่ยความตานทานปากใบตํ่ ากวาคือมีคาเฉลี่ย 1.87-2.12 
วนิาท/ีซม.เทานัน้ (ตารางที่ 6)  ดังนั้นการศึกษาในเรื่องนี้จึงสามารถนํ าไปสูการตัดสินใจในการให
นํ ้าแกสละเนนิวงที่ปลูกเปนพืชรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะหแสงพืชที่จะสงผลตอผล
ผลิตและคณุภาพผลผลิต ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อพืชไดรับสภาวะเครียดนํ้ ามักจะสงผลใหพืชปรับตัว ลด
การเสียนํ้ า เพิ่มความตานทานปากใบหรือปากใบปด ผลที่ตามมาคือกระทบตอกระบวนการ
สังเคราะหแสง สอดคลองกับผลการศึกษาของ Turner (1976) ซึง่ท ําการศึกษาในขาวโพด ขาว
ฟาง ยาสูบ และโกโก (Balasimha and Rajapogal, 1988)
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ตารางที่ 6 คาเฉลีย่ความตานทานปากใบของสละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวมยาง
ในชวงเดือนแลงและชวงฤดูฝนปกติในป 2543

ความตานทานปากใบ (วินาที/ซม.)
เดือน

ใหนํ้ า สภาพนํ้ าฝน
          มนีาคม 2.00 2.38
          เมษายน 2.35 2.73
          พฤษภาคม 1.28 1.90
          มถิุนายน 1.87 2.34
          กรกฎาคม 2.12 3.24
          สิงหาคม 1.93 2.44

5.  ผลผลติของสละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวมยางและการจัดการ

ทีมงานนักวิชาการศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี (2539) รายงานวาการจัดการสวน
สละเปนการจัดการดูแลใหมีการใชปจจัยการผลิตและแรงงานในสวนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อให
ไดผลผลิตและคุณภาพของสละสอดคลองกับความตองการของตลาด เปนสิ่งที่มีความจํ าเปนจะ
ตองด ําเนนิการ ในเรื่องของการควบคุมทรงตน การไวจํ านวนตน/กอ การตัดแตงทางใบ การจัดการ
ปุยและนํ ้า การปองกันกํ าจัดศัตรูพืช และการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการชวยผสมเกสรสละ ซึ่ง
ศนูยวิจัยพืชสวนจันทบุรี (2536) และ Kusumo (1995) กไ็ดรายงานวาการชวยผสมเกสรโดยการ
นํ าดอกของตนตัวผูมาเคาะใหละอองเกสรรวงบนดอกของตัวเมียที่กํ าลังบาน เทคนิคการผสมควร
ใชเกสรตางพันธุกันจึงจะไดผลดี (เปรมปรี, 2530 และรมยริญ, 2538 อางโดย ชมภู, 2540) ทั้งนี้
เนื่องจากพบวาตนสละเนินวงที่ปลูกและปลอยใหมีการผสมเกสรเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นติด
ผลไดนอยคือเฉลี่ยเพียง 7.53% แตเมือ่ชวยผสมดวยละอองเกสรสะกํ าและระกํ าทํ าใหสละเนินวง
ติดผลมากขึ้น โดยมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญยิ่ง คือติดผล 27.85-31.16%    
(ชมภู, 2540) สละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวมยางที่สวนยางเขาสํ านักฯ ศูนยศึกษาการพัฒนา     
พกิลุทอง  จงัหวดันราธิวาส  อายุ 7 ป  สวนใหญไมสามารถใหผลผลิตไดหรือใหบางเล็กนอยใน
บางตน ในปแรกที่ไดจัดการตามคํ าแนะนํ าของทีมงานศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี (2539) มาปรับใช
ในเรือ่งของการจดัการสละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวม พรอมทั้งศึกษาหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมตอ
การปลกูในสภาพพชืรวม ทั้งนี้เนื่องจากสละเนินวงที่นํ ามาปลูกในสภาพรวมยางมีสภาพแวดลอมที่
แตกตางกันกับการปลูกในสภาพพืชสวนทั่วไป เชน การเปลี่ยนแปลงของพลังงานแสงที่สองผาน

243



ทรงพุมยางพาราในรอบป การเปลี่ยนแปลงของระดับรมเงาและการแขงขันของระบบรากหาอาหาร
ทีเ่กดิขึน้ของสละเนนิวงกับยางพารา ซึ่งสมยศและคณะ (2541) พบวาหวายแตละชนิดที่ปลูกเปน
พชืรวมยางนัน้มคีวามสามารถในการแขงขันของระบบรากหาอาหารแตกตางกัน    ซึ่งลักษณะเชน
นีเ้กดิขึน้ทํ านองเดียวกันกับผลการศึกษาของ Watson และคณะ (1964) ที่พบวาพืชคลุมที่เจริญ
เตบิโตอยูระหวางแถวยางพารา เชนพืชตระกูลถั่ว หญาธรรมชาติ และข้ีไกยาน (Mikania cordata)
มีผลทํ าใหการกระจายและความหนาแนนของรากหาอาหารของยางพาราแตกตางกัน เนื่องจาก
สาเหตจุากการแขงขันของระบบรากพืชที่เจริญเติบโตอยูระหวางแถวยางพารากับยางพารา

ผลการด ําเนินงานในปแรกเมื่อสละอายุ 8 ป   มีการจัดการชวยผสมเกสร   ใหปุย     
8-24-24 ปริมาณ 2 กก./กอ/ป และปุยคอก 15 กก./กอ/ป และใหนํ้ าตนสละในแปลงวิธีการใหนํ้ า
เฉพาะชวงแลง 3 วัน/คร้ัง พบวาสละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวมมีตนที่สามารถใหผลผลิตไดประมาณ 
50% ของจ ํานวนตนปลูกทั้งหมด และผลผลิตยังอยูในระดับต่ํ าคือมีจํ านวนทะลายผลผลิต เฉล่ีย 
3-4 ทะลาย/กอ จ ํานวนกระปุก 4 กระปุก/ทะลาย นํ้ าหนักกระปุกเฉลี่ย 0.3 กก./กระปุก   และในป
ที ่ 2  เมือ่สละมีอายุ 9 ป  ไดมีการปรับเปลี่ยนการใหปุยตนสละเนินวงโดยใหปุยคอกเพิ่มข้ึนเปน  
45 กก./ตน/ป ใส 4 เดือนครั้ง และใหปุย 8-24-24 อัตรากอละ 1 กก. ใส 4 เดือนตอครั้ง สลับกับ
การใหปุยคอก  และปุย 13-13-21  ซึ่งใส 0.5 กก./กอ/ป จํ านวน 2 คร้ัง พนสารเคมีกํ าจัดศัตรูพืช
ตามความจ ําเปน ตัดแตงทางใบและหนอขางตนสละเนินวงทุก 4 เดือน ชวยผสมเกสรซึ่งสวนใหญ
ใชเกสรจากระกํ า  ทํ าการชวยผสมเกสรเมื่อพบดอกบานตลอดทั้งป   ใหนํ้ าตนสละในชวงฝนแลง 2 
วนั/คร้ัง

ผลจากการดํ าเนินงานการจัดการที่เหมาะสมในเรื่องของการใหนํ้ า การจัดการ
เร่ืองปุย การจัดการทรงตนและการตัดแตงทางใบ การชวยผสมเกสร การกํ าจัดโรคและแมลงศัตรู
พชื ผลการด ําเนนิงานในปที่ 2 พบวาตนสละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวม สามารถใหผลผลิตเพิ่มข้ึนถึง 
90% ของจ ํานวนตนปลกูทัง้หมด สละเนินวงที่ปลูกโดยการใหนํ้ าในชวงแลงที่มีจํ านวนตน 2 ตน/
กอ ใหผลผลิต/กอสูงที่สุดคือเฉลี่ย 40.5 กก./กอ รองลงมาคือ 3 ตน/กอ และ 1 ตน/กอ มีผลผลิต
เฉลีย่ 30.8 และ 28.1 กก./กอ ตามลํ าดับ เฉล่ียผลผลิตในภาพรวมของวิธีการใหนํ้ าประมาณ 33.1 
กก./กอ/ป หรอื 1,188 กก./ไร/ป ในขณะที่ตนสละเนินวงที่ปลูกในสภาพนํ้ าฝนที่มีตนปลูก 1 ตน/กอ 
และ 2 ตน/กอ ใหผลผลิตไมตางกันคือเฉลี่ย 26.8 และ 26.9 กก./กอ/ป ขณะที่ตนปลูก 3 ตน/กอ ให
ผลผลิตเพยีง 21.8 กก./กอ/ป เฉล่ียผลผลิตในภาพรวมของวิธีการปลูกในสภาพนํ้ าฝนคือ 25.2 
กก./กอ/ป คิดเปนผลผลิตตอไรเฉล่ีย 900 กก./ไร/ป (ตารางที่ 7)
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ตารางที่ 7 ผลผลิตสละเนินวง อายุ 9 ปที่ปลูกเปนพืชรวมยางพันธุ PB 235

วธิีการ ผลผลิต/กอ (กก.) ผลผลิต/ไร (กก.)
ใหนํ้ า
  1 ตน/กอ 28.1
  2 ตน/กอ 40.5 1,188
  3 ตน/กอ 30.8

เฉลี่ย 33.1

สภาพนํ้ าฝน
  1 ตน/กอ 26.8
  2 ตน/กอ 26.9 900
  3 ตน/กอ 21.8

เฉลี่ย 25.2

1  ตน/กอ :  ตนสละทีม่ลํี าตนเพียงตนเดียวใน 1 กอ (จํ านวนตนปลูก 8 ตน/ไร)
2  ตน/กอ :  ตนสละทีม่ลํี าตนจํ านวน 2 ตนใน 1 กอ (จํ านวนตนปลูก 20 ตน/ไร)
3  ตน/กอ :  ตนสละทีม่ลํี าตนจํ านวน 3 ตนใน 1 กอ (จํ านวนตนปลูก 12 ตน/ไร)

เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบของผลผลิต  ซึ่งมีผลตอภาพรวมของผลผลิตของ
สละเนนิวงทีป่ลูกเปนพชืรวมยางในสภาพที่มีการใหนํ้ าในชวงแลง 2 วัน/คร้ัง และการปลูกสภาพ
นํ้ าฝนที่มีการกระจายตัวและฝนคอนขางมาก คือมีคาเฉลี่ยปริมาณนํ้ าฝน 210-220 มม./เดือน
ตลอดทัง้ป (2543-2544) พบวาจํ านวนทะลายตอกอที่ผสมเกสรและติดผลที่สามารถใหผลผลิตได 
จ ํานวนกระปกุตอทะลาย นํ้ าหนักผลตอกระปุก จํ านวนผลตอกระปุก และนํ้ าหนักตอผล มีคาเฉลี่ย
สูงกวาในวธิกีารปลูกในสภาพนํ้ าฝน  ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบถึงองคประกอบของผลผลิต
ภายในกลุมตนสละเนินวงที่ปลูกในสภาพที่มีการใหนํ้ าในชวงฝนแลง และสภาพนํ้ าฝนของตนสละ
ทีม่จี ํานวนตนปลูก 1 ตน/กอ  2 ตน/กอ และ 3 ตน/กอ พบวาคาเฉลี่ยขององคประกอบผลผลิตใน
ภาพรวม   ไดแก จํ านวนกระปุกตอทะลาย นํ้ าหนักตอกระปุก จํ านวนผลตอกระปุก และนํ้ าหนักตอ
ผล เฉลีย่ทัง้ในวธิกีารใหนํ้ าในชวงแลงและในวิธีการปลูกสภาพนํ้ าฝนของจํ านวนตนปลูก 1 ตน/กอ 
เฉลีย่สูงกวาตนปลกู 2 ตน/กอ และ ตนปลูก 3 ตน/กอ ตามลํ าดับ ยกเวนจํ านวนทะลายตอกอซึ่งมี
ผลตอผลผลิตในภาพรวมมาก ในวิธีการใหนํ้ าตนสละในชวงแลงที่มีจํ านวนตนปลูก 3 ตน/กอ มี
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จ ํานวนทะลายทีใ่หผลผลิตสูงที่สุดคือ 9 ทะลาย/กอ/ป รองลงมาคือจํ านวนตนปลูก 2 ตน/กอ และ 
1 ตน/กอ มจี ํานวนทะลายผลผลิต 8 และ 5 ทะลาย/กอ/ป ตามลํ าดับ     ในขณะที่วิธีการปลูกใน
สภาพนํ ้าฝน สละทีม่ีตนปลูก 2 ตน/กอ มีจํ านวนทะลายที่ใหผลผลิตไดสูงที่สุดคือ 8 ทะลาย/กอ/ป  
รองลงมาคอืจํ านวนตนปลูก 3 ตน/กอ จํ านวน 7 ทะลาย/กอ/ป   ตนที่มีตนปลูก 1 ตน/กอ มีจํ านวน
ทะลายทีใ่หผลผลิตได 4 ทะลาย/กอ/ป เทานั้น (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 8 องคประกอบผลผลิตของสละเนินวง อายุ 9 ปที่ปลูกเปนพืชรวมยาง
ในแปลงยางพันธุ PB 235

จํ านวน นํ้ าหนัก
กระปุก / (กก.) /วิธีการ จํ านวน

ทะลาย
ทะลาย กระปุก

จํ านวน
ผล / กระปุก

นํ ้าหนักผล
(กรัม)

ใหนํ้ า
  1 ตน/กอ 5 8 0.72 20 38.8
  2 ตน/กอ 8 7 0.73 19 38.7
  3 ตน/กอ 9 5 0.70 19 37.3

สภาพนํ้ าฝน
  1 ตน/กอ 4 8 0.80 19 37.2
  2 ตน/กอ 8 6 0.60 16 37.8
  3 ตน/กอ 7 4 0.55 13 37.1

1  ตน/กอ :  ตนสละที่มีลํ าตนเพียงตนเดียวใน 1 กอ
2  ตน/กอ :  ตนสละทีม่ีลํ าตนจํ านวน 2 ตนใน 1 กอ
3  ตน/กอ :  ตนสละทีม่ีลํ าตนจํ านวน 3 ตนใน 1 กอ

6.  ตนทนุและคาใชจายในการจัดการ

ในป 2543-2544    มีคาใชจายในการดํ าเนินการแปลงปลูกสละเนินวงที่ปลูกเปน
พชืรวมยาง ในวธิีการใหนํ้ าและวิธีการปลูกสภาพนํ้ าฝน ไดแกคาใชจายปุยเคมี ปุยคอก สารเคมี
ปองกนัก ําจดัศตัรพูืช คาวัสดุการเกษตรอื่น ๆ และคาจางแรงงานเหมือนกัน แตในวิธีการใหนํ้ าจะมี
คาใชจายในการตดิตั้งระบบการใหนํ้ าซึ่งเปนคาใชจายเพียงครั้งเดียวเทานั้น หลังจากนั้นจะเปนคา
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ใชจายในการบ ํารุงรักษาระบบใหนํ้ าบางเพียงเล็กนอย (ตารางที่ 9)    สํ าหรับตนทุนคาใชจายใน
ชวง 2 ปแรก ในวิธีการใหนํ้ ามีคาเฉลี่ย 19,880 บาท/ไร ในขณะที่วิธีการปลูกสภาพนํ้ าฝนมีคาเฉลี่ย 
14,520 บาท/ไร เมือ่เปรียบเทียบกับผลผลิตสละเนินวงที่ไดรับในวิธีการใหนํ้ า 1,180 กก./ไร ดังนั้น
เมือ่คิดคาใชจายเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ไดรับพบวามีคาเฉลี่ยประมาณ 16.73 บาท/กก. ในขณะ
ที่วิธีการปลูกในสภาพนํ้ าฝนไดรับผลผลิต 900 กก./ไร คิดเปนคาใชจายเฉลี่ยประมาณ 16.13 
บาท/กก. จะเหน็วามีคาใชจายอยูในระดับที่ใกลเคียงกันมาก และในป 2545 ที่ผานมานั้นมีฝนตก
นอยและมีชวงแลงที่ยาวนาน ผลการศึกษาพบวามีผลกระทบตอการเจริญเติบโต การออกดอก 
การพัฒนาของดอก และผลผลิตของสละในแปลงที่ปลูกสภาพนํ้ าฝนเปนอยางมาก เมื่อเปรียบ
เทียบกับแปลงปลูกที่มีการใหนํ้ า จึงดํ าเนินการติดตั้งระบบการใหนํ้ าแกตนสละเนินวงที่ปลูกใน
สภาพนํ้ าฝนตอไป

ตารางที่ 9 ตนทนุคาใชจายในการจัดการแปลงสละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวมยาง

ประเภทคาใชจาย ปลกูสละเนินวง + ใหนํ้ า ปลกูสละเนินวง + สภาพนํ้ าฝน
(บาท/ไร/ป) (บาท/ไร/ป)

1. คาปุยเคมี 1,400 1,400
2. คาปุยคอก 3,000 3,000
3. สารเคมีปองกันกํ าจัดศัตรูพืช 400 400
4. คาวัสดุการเกษตรอื่น ๆ 440 440
5. คาใชจายติดตั้งระบบนํ้ า 5,360 -
    และการใหนํ้ า
6. คาจางแรงงาน 9,280 9,280

รวม 19,880 14,520

- คาใชจายติดตั้งระบบนํ้ าและการใหนํ้ า : คาใชจายวัสดุทอนํ้ า หัวจายนํ้ าและอุปกรณทั้งหมด
ในปแรก 4,800 บาท/ไร และคาใชจายในการสูบนํ้ า
อีก  560 บาท/ไร

- คาจางแรงงาน          : คาใชจายจางแรงงานในการจัดการชวยผสมเกสร,
ตดัแตงทางใบ, เก็บเกี่ยวผลผลิต  และจัดการดูแล
บ ํารุงรักษาแปลงทดลองตลอดทั้งป
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7.  อิทธพิลของการปลูกสละเนินวงเปนพืชรวมตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
     ของยางพารา

7.1 ไดทํ าการศึกษาอิทธิพลของการปลูกสละเนินวงเปนพืชรวมตอการเจริญเติบ
โตของยางพันธุ PB 235 เมือ่ยางอาย ุ 15 ป ที่กอนเริ่มทํ าการทดลองที่มีการจัดการตนสละตามวิธี
การศกึษา โดยการวดัขนาดลํ าตนของยางพาราที่ระดับ 170 ซม.จากพื้นดิน พบวาตนยางในวิธีการ
ทีป่ลูกสละเนนิวงทีม่กีารใหนํ้ าในชวงแลง วิธีการปลูกในสภาพนํ้ าฝน และวิธีการเปรียบเทียบ มี
ขนาดเสนรอบวงลํ าตนเฉลี่ย 75.0, 73.5 และ 73.9 ซม.ตามลํ าดับ หลังจากไดทํ าการทดลอง 1 ป 
ยางพารามอีาย ุ 16 ป พบวาขนาดของลํ าตนยางมีคาเฉลี่ย 76.3, 74.5 และ 75.0 ซม.ตามลํ าดับ 
หรือมกีารเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 1.3, 1.0 และ 1.1 ซม.ตอปตามลํ าดับ หลังการทดลอง 2 ป 
ยางพารามอีาย ุ17 ป พบวาขนาดลํ าตนของตนยางมีคาเฉลี่ย 77.6, 75.6 และ 76 ซม.ตามลํ าดับ 
หรือมกีารเจรญิเติบโตลํ าตนเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 1.3, 1.3 และ 1.2 ซม./ปตามลํ าดับ จะเห็นไดวาในภาพ
รวมของการปลกูสละเนินวงเปนพืชรวมยางนั้น ไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของตนยางพารา 
หากมีการปฏิบัติจัดการเรื่องนํ้ าและปุยที่เหมาะสมแกตนสละ และพบวามีแนวโนมสงผลดีตอการ
เจริญเติบโตของตนยางพารา โดยทํ าใหอัตราการเจริญเติบโตของตนยางเฉลี่ยตอปสูงกวาวิธีการ
เปรียบเทียบ (ตารางที่ 10)

ตารางที่ 10 การเจริญเติบโตของยางพันธุ PB 235 ทีป่ลูกสละเนินวงเปนพืชรวม

เริม่ทํ าการทดลอง (อายุ 15 ป)
                          วธิกีาร เสนรอบวงลํ าตน 1 (ซม.)

ปลูกสละ + ใหนํ้ า
ปลูกสละ + สภาพนํ้ าฝน

เปรียบเทียบ

75.0
73.5
73.9

หลงัการทดลอง 1 ป (อายุ 16 ป)
                          วธิีการ เสนรอบวงลํ าตน 1 (ซม.) เสนรอบวงเพิ่มข้ึน (ซม.)

ปลูกสละ + ใหนํ้ า
ปลูกสละ + สภาพนํ้ าฝน

เปรียบเทียบ

76.3
74.5
75.0

1.3
1.0
1.1

248



ตารางที่ 10 (ตอ)   การเจริญเติบโตของยางพันธุ PB 235 ทีป่ลูกสละเนินวงเปนพืชรวม

หลงัการทดลอง 2 ป (อายุ 17 ป)
                          วธิีการ เสนรอบวงลํ าตน 1 (ซม.) เสนรอบวงเพิ่มข้ึน (ซม.)

ปลูกสละ + ใหนํ้ า
ปลูกสละ + สภาพนํ้ าฝน

เปรียบเทียบ

77.6
75.6
76.2

1.3
1.3
1.2

1 : วดัทีร่ะดับ 170 ซม.จากพื้นดิน

7.2  เปอรเซน็ตเนื้อยางแหงในนํ้ ายางและผลผลิตยางพันธุ PB 235 ทีป่ลูกสละ
เนนิวงเปนพืชรวม

เปอรเซ็นตเนื้อยางแหง
จากการเก็บตัวอยางนํ้ ายางไปหาปริมาณเนื้อยางแหงในหองปฏิบัติการเดือนละ 

2 ครัง้ เพือ่น ําไปใชในการหาผลผลิตยางตอไป ผลการศึกษาในปแรกเมื่อยางอายุ 15 ป %เนื้อยาง
แหงในนํ ้ายางในแปลงที่มีการใหนํ้ าตนสละในชวงแลง มีคาเฉลี่ยในรอบป 39.4-43.7% ในขณะที่
แปลงปลูกสละในสภาพนํ้ าฝนนํ้ ายางมี %เนื้อยางแหงเฉลี่ย 38.9-43.3% สวนในแปลงเปรียบ
เทยีบนํ้ ายางมี %เนือ้ยางแหงในรอบปเฉล่ีย 40.1-43.1% เมือ่พจิารณาในภาพรวมพบวาคาเฉลี่ย
ของ %เนือ้ยางแหงเฉลีย่ตลอดทั้งปในแปลงปลูกสละที่มีการใหนํ้ าในชวงแลงมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 
42.2% รองลงมาคือวิธีการปลูกในสภาพนํ้ าฝนเฉลี่ย 41.7% สวนวธิกีารเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ย 
41.3% และเมื่อยางอายุ 16 ป ก็พบวา %เนือ้ยางแหงในนํ้ ายางในรอบปซึ่งเก็บไดเพียง 7 เดือน  
ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ-สิงหาคม เนื่องจากมีฝนตกชุกมากในเดือนมกราคม, เดือนกันยายน-
ธนัวาคม 2544 มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดในแปลงปลูกที่มีการใหนํ้ าสละในชวงแลงคือ 41.3% รองลงมา
คอืวิธีการเปรียบเทียบ 41.1% สวนวธิกีารปลูกในสภาพนํ้ าฝน %เนือ้ยางแหงในนํ้ ายางมีคาเฉลี่ย 
40.6% (ตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11 เปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในนํ้ ายางของยางพันธุ PB 235 ทีป่ลกูสละเนินวง
เปนพืชรวมยาง

อายุ 15 ป อายุ 16 ป 1

เดือน สละ+
ใหนํ้ า

สละ +
สภาพนํ้ าฝน

เปรียบเทียบ สละ +
ใหนํ้ า

สละ +
สภาพนํ้ าฝน

เปรียบเทียบ

มกราคม 43.1 42.6 43.1 - - -
กุมภาพันธ 41.8 41.4 40.1 41.4 42.1 41.4
มีนาคม 42.6 42.1 40.7 41.9 41.3 41.8
เมษายน 42.1 43.2 40.8 40.7 40.5 41.3
พฤษภาคม 43.7 43.3 41.7 40.5 39.8 41.2
มิถุนายน 43.1 43.3 40.9 40.2 38.6 40.4
กรกฎาคม 43.4 40.4 40.4 41.7 41.1 41.3
สิงหาคม 43.3 43.1 41.4 42.5 41.1 41.0
กันยายน 42.4 40.1 42.2 - - -
ตุลาคม 39.4 40.3 41.1 - - -
พฤศจิกายน 39.5 38.9 41.3 - - -
ธันวาคม 41.5 40.8 41.9 - - -

เฉลี่ย 42.2 41.7 41.3 41.3 40.6 41.1
1: ไมสามารถเกบ็ตวัอยางไดเนื่องจากมีฝนตกชุกมากในเดือนมกราคม, กันยายน-ธันวาคม 2544

ผลผลิตยาง
จากการเก็บขอมูลผลผลิตนํ้ ายางสดของยางพันธุ PB 235 ทีใ่ชระบบกรีด S 2/d/2

ในรอบป เดือนละ 2 คร้ัง และสุมตัวอยางนํ้ ายางไปหาคา %เนือ้ยางแหงในหองปฏิบัติการเพื่อนํ า
มาใชในการคํ านวณผลผลิตนํ้ ายางสดเปนยางแหง ผลจากการศึกษาพบวาในปแรกเมื่อยางอายุ 
15 ป ผลผลิตยางแหงเปนกรัม/ตน/คร้ังกรีด คาเฉลี่ยผลผลิตยางคอย ๆ ลดลงชวงกอนยางผลัดใบ 
ตัง้แตเดอืนกมุภาพันธถึงเดือนมีนาคม และลดลงตํ่ าที่สุดในรอบปในเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงผลัด
ใบ และคอย ๆ เพิ่มข้ึนหลังผลัดใบในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน และเขาสูสภาวะปกติใน
เดือนสิงหาคมเปนตนไป โดยเกิดขึ้นในทํ านองเดียวกันทั้งในแปลงที่มีการใหนํ้ าตนสละในชวงฝน
แลง แปลงปลูกในสภาพนํ้ าฝน และแปลงเปรียบเทียบ คาเฉลี่ยผลผลิตยางแหงตลอดทั้งปเปน
กรัม/ตน/คร้ังกรีด ในแปลงที่ปลูกสละที่มีการใหนํ้ าในชวงแลง และแปลงปลูกสภาพนํ้ าฝน มีคา
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เฉลีย่ไมแตกตางกันคือ 90.7 และ 90.9 กรัม/ตน/คร้ังกรีด สวนวิธีการเปรียบเทียบมีคาเฉลี่ยตํ่ ากวา
เพยีง 77.5 กรัม/ตน/คร้ังกรีด

สํ าหรบัในปที่ 2 เมื่อยางมีอายุ 16 ป ผลผลิตยางแหงที่สามารถเก็บไดในชวง 8 
เดอืน เกดิขึน้ในทํ านองเดียวกันกับในปแรก คือผลผลิตยางคอย ๆ ลดลงในชวงกอนยางผลัดใบ 
และมคีาเฉลีย่ตํ ่ามากในชวงยางผลัดใบในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม แลวคอย ๆ เพิ่มผล
ผลิตกลบัสูสภาพปกติในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ทั้ง 3 วิธีการคือใหนํ้ าตนสละในชวงแลง 
ปลูกตนสละในสภาพนํ้ าฝน และแปลงเปรียบเทียบ พบวาผลผลิตยางแหงเฉลี่ยในรอบปในวิธีการ
ทีป่ลูกตนสละและใหนํ้ าในชวงแลง ผลผลิตยางแหงสูงที่สุดเฉลี่ย 76.9 กรัม/ตน/คร้ังกรีด รองลงมา
คอืวธิกีารปลกูตนสละในสภาพนํ้ าฝนเฉลี่ย 62.3 กรัม/ตน/คร้ังกรีด และวิธีการเปรียบเทียบตํ่ าที่สุด
เฉลีย่ 54.0 กรัม/ตน/คร้ังกรีด (ตารางที่ 12)

โดยทัว่ไปแลวการปลูกพืชรวมยาง ชนิดของพืชที่ปลูก และอายุของพืชรวมมักจะมี
ผลตอผลผลิตยางแตกตางกัน    สมยศ (2541)  พบวาผลผลิตยางในแปลงที่ปลูกหวายกํ าพวนเปน
พชืรวมยาง  ทํ าใหผลผลิตยางแหงตอครั้งกรีดลดลง มีคาเฉลี่ยตํ่ ากวาและมีความแตกตางกับวิธี
การปลกูหวายตะคาทอง และหวายงวยเปนพชืรวม เมื่อหวายมีอายุ 7 ปเปนตนไป แตการปลูก
สละเนนิวงเปนพชืรวมที่จังหวัดนราธิวาส  สงผลดีตอยางทั้งดานการเจริญเติบโตและผลผลิตยาง     
สอดคลองกับรายงานผลการศึกษาของพนัสและคณะ (2544)
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ตารางที่ 12 คาเฉลี่ยผลผลิตยางแหงยางพันธุ PB 235 ทีป่ลกูสละเนินวงเปนพืชรวม 1

ผลผลิตยางแหง (กรัม/ตน/ครั้งกรีด)
อายุ 15 ป อายุ 16 ป 2เดือน

สละ+
ใหนํ้ า

สละ +
สภาพนํ้ าฝน

เปรียบเทียบ สละ +
ใหนํ้ า

สละ +
สภาพนํ้ าฝน

เปรียบเทียบ

มกราคม 115.2 129.6 116.2 - - -
กุมภาพันธ 97.8 81.1 106.2 142.7 101.2 104.6
มีนาคม 74.0 54.1 62.7 80.8 58.8 60.0
เมษายน 55.8 47.8 42.8 50.6 36.4 29.3
พฤษภาคม 60.3 57.5 54.8 22.7 22.0 20.3
มิถุนายน 59.8 40.7 55.3 65.7 62.4 43.5
กรกฎาคม 76.7 68.1 66.9 79.8 57.6 51.8
สิงหาคม 93.7 95.4 78.6 96.1 97.5 71.1
กันยายน 102.8 95.0 73.6 - - -
ตุลาคม 99.8 68.3 80.5 - - -
พฤศจิกายน 126.8 127.1 82.1 - - -
ธันวาคม 125.7 131.3 99.3 - - -

เฉลี่ย 90.7 90.9 77.5 76.9 62.3 54.0
1:  ผลผลิตยางแหง กรัม/ตน/คร้ังกรีด  เก็บเดือนละ 2 คร้ัง
2:  ไมสามารถเก็บขอมูลผลผลิตได  เนือ่งจากมฝีนตกชุกมากในเดือนมกราคม,
     กนัยายน-ธันวาคม 2544.
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สรปุ อภิปราย และขอเสนอแนะ

จากการศึกษาเรื่องการจัดการที่เหมาะสมตอสละเนินวงที่ปลูกเปนพืชรวมยาง 
พบวาการชวยผสมเกสรจะเปนปจจัยที่สํ าคัญประการหนึ่งตอการใหผลผลิตของสละ ในชวงเดือน
มีนาคมและเดือนเมษายนซึ่งเปนชวงที่ยางพาราผลัดใบ การเปลี่ยนแปลงของพลังงานแสงที่เพิ่ม
ข้ึนสงูมากกวาในชวงปกติในรอบป โดยเฉพาะในชวงที่ยางผลัดใบหมดเดือนเมษายน พบวามีผล
กระทบตอการบานของดอกสละและการพัฒนาของดอก ทํ าใหผลสํ าเร็จของการชวยผสมเกสร
คอนขางตํ ่า โดยเฉพาะในวิธีการปลูกสภาพนํ้ าฝน สํ าหรับในแปลงปลูกที่มีการใหนํ้ าซึ่งพบวาความ
สํ าเร็จของการชวยผสมเกสรอยูในระดับดีกวา แตพบประเด็นปญหาที่สํ าคัญในชวงเก็บเกี่ยวผล
ผลิต ทะลายดอกที่ผสมเกสรในเดือนมีนาคมและเมษายน ผลของสละจะแก สุก และเก็บเกี่ยวได
ในเดอืนพฤศจกิายนและเดือนธันวาคมตามลํ าดับ ซึ่งเปนชวงที่มีฝนตกชุกมากในจังหวัดนราธิวาส 
ประเด็นปญหาสํ าคัญที่พบคือพบวามีการระบาดของโรคผลเนาและทะลายเนาเกิดขึ้นมาก ผล
ผลิตเสยีหายเปนจํ านวนมาก และอาจเปนแหลงสะสมโรคในระยะยาวได  ในป 2545 จึงไดปรับ
เปลีย่นวธิกีารจดัการในเรื่องของการชวยผสมเกสร คือหยุดผสมเกสรในเดือนมีนาคมและเมษายน 
และท ําการตดัทะลายดอกที่กํ าลังพัฒนาเปนดอกบานในชวงดังกลาวทิ้งไปทั้งหมด เพื่อลดการสูญ
เสยีธาตุอาหารของตนสละโดยเปลาประโยชน

การจดัการเรื่องการใหนํ้ าก็เปนปจจัยที่สํ าคัญอีกประการหนึ่ง ในป 2543-2544 
ผลผลิตสละเนนิวงที่ปลูกเปนพืชรวมในสภาพนํ้ าฝนสามารถใหผลผลิตไดดีระดับหนึ่ง แตมีคาเฉลี่ย
ตํ่ ากวาในแปลงปลูกที่มีการใหนํ้ าถึง 25% ในขณะเดียวกันคุณภาพของผลผลิตก็พบวาคอนขาง
ดอยกวา และเมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจายแลวจะเห็นวาคาใชจายตอ 1 กิโลกรัมของผลผลิตไม
แตกตางกนั และป 2545 คาใชจายของวิธีการใหนํ้ าคาดวาจะลดตํ่ าลงมา เนื่องจากไมมีคาใชจาย
ในเรือ่งของวสัดุและอุปกรณการใหนํ้ า นอกจากคาใชจายในการบํ ารุงรักษาซึ่งมีคาใชจายเพียงเล็ก
นอยเมือ่เปรียบเทียบกับการติดตั้งระบบการใหนํ้ าในปแรก และในขณะเดียวกันก็พบวาตั้งแตตนป
เปนตนมาจนถึงเดือนเมษายนมีฝนตกนอยและเปนชวงแลงที่ยาวนาน มีผลกระทบอยางมากตอ
การออกดอก  การเจริญเติบโตและพัฒนาของดอก  การผสมเกสร %การผสมติด %การพฒันาของ
ผลผลิตในแปลงที่ปลูกสภาพนํ้ าฝน และมีความแตกตางกับแปลงปลูกที่มีการใหนํ้ าอยางชัดเจน 
ในขณะทีผ่ลการศกึษาในชวงป 2543-2544 นั้นไมมีความแตกตางกันมากนัก เนื่องจากในชวงดัง
กลาวมีฝนตกชุกตลอดทั้งปในจังหวัดนราธิวาส โดยเฉพาะในพื้นที่ทดลองมีปริมาณนํ้ าฝนเฉลี่ย 
210-220 มม./เดอืน อยางไรก็ตาม จึงทํ าใหตัดสินใจไดวาการปลูกสละเนินวงเปนพืชรวมยางใหได
รับผลผลติและคุณภาพดีนั้น มีความจํ าเปนตองติดตั้งระบบนํ้ า และใหนํ้ าอยางสมํ่ าเสมอตลอดทั้ง
ปในชวงฝนแลง
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นอกจากนี ้การจัดการเรื่องปุยก็เปนปจจัยที่สํ าคัญอีกประการหนึ่งตอสละเนินวงที่
ปลูกเปนพืชรวมยาง ทั้งนี้เนื่องจากยางพาราเปนพืชที่มีระบบรากหาอาหารที่แข็งแรง และมีการ
พฒันาของรากอยางรวดเร็วตามสภาพแวดลอมที่ไดรับในรอบป (Soong, 1976) ในขณะเดียวกัน 
สมยศ และคณะ (2541) ก็พบวาหวายที่ปลูกเปนพืชรวมยางแตละชนิดนั้นมีความสามารถในการ
แขงขันของระบบรากกับยางพาราแตกตางกัน ทํ าใหการจัดการในเรื่องของการจัดการปุยที่เหมาะ
สมแตกตางกนัไปดวย การจัดการปุยในอัตราและชวงเวลาที่เหมาะสมตอสละเนินวงที่ปลูกเปนพืช
รวมยางใหสอดคลองกับการพัฒนาดอก ผล และผลผลิตของสละในรอบปก็เปนเรื่องสํ าคัญ เพื่อ
ลดการแกงแยงปุยและธาตุอาหารจากยางพาราและลดการสูญเสียจากการชะลาง     โดยใชปุย
คอกและปุย 13-13-21 และ 8-24-24 ซึ่งแนะนํ าใหใชกับตนสละที่ปลูกในสภาพพืชสวนทั่วไป 
อยางไรกต็าม ผลจากการศึกษาในชวงเวลา 2 ป พบวาผลตกคางจากการใหปุยและการใหนํ้ าแก
ตนสละ สงผลดีตอยางพาราทั้งดานการเจริญเติบโตทางดานลํ าตนและผลผลิตยางในรอบป  โดย
เฉพาะเปอรเซน็ตเนื้อยางแหงในนํ้ ายาง และผลผลิตยางตอครั้งกรีด ในแปลงที่ปลูกสละเปนพืชรวม
มคีาเฉลี่ยสูงกวาในแปลงเปรียบเทียบ

ในการปลูกพืชรวมยางใหประสบผลสํ าเร็จไดนั้น การเลือกชนิดของพืชที่มีความ
เหมาะสมและการจัดการที่ถูกตองนับวาเปนปจจัยที่มีความสํ าคัญ เพื่อเปนการลดผลกระทบจาก
การแกงแยงแขงขัน  ปญหาอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในสวนยาง  และผลกระทบอันเกิดจากการ
สะสมของโรคและแมลงตอยางพาราและพืชรวม  สละเนินวงเปนพืชหนึ่งที่มีศักยภาพสูงตอการ
ปลูกรวมยาง โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก นอกจากปจจัยที่สํ าคัญดังกลาวแลวขางตน 
การควบคุมทรงตนและการไวจํ านวนตน/กอ ก็เปนปจจัยที่สํ าคัญอีกประการหนึ่ง จากการศึกษา
พบวาการปลกูเปนพืชรวมระยะปลูกระหวางตน 5 เมตร ระยะปลูกยาง 3x7 เมตร ควรไวจํ านวน
ตน/กอ จ ํานวน 2 ตน/กอ มีความเหมาะสมที่สุด เนื่องจากตนสละใหผลผลิตและองคประกอบของ
ผลผลิตดี  การจดัการตาง ๆ ทํ าไดสะดวก  ไมมีปญหาและอุปสรรคตอการปฏิบัติในสวนยาง        
ในขณะเดยีวกนัหากตนสละตนแมตนใดตนหนึ่งตายไป ก็ยังมีตนแมอีกตนหนึ่งยังคงใหผลผลิตได
ตอไป   ดงันัน้ในป 2545 จะไดดํ าเนินการจัดการในเรื่องของจํ านวนตนตอกอ โดยสละตนที่มี 1 
ตน/กอ จะเลีย้งหนอขางใหเจริญเติบโตและพัฒนาเปนตนแมอีก 1 ตน ในขณะที่ตนสละที่มีจํ านวน 
3 ตน/กอ กจ็ะตดัตนแมออก 1 ตนใหเหลือ 2 ตน/กอ และนํ าสวนของลํ าตนที่ตัดออกไปขยายพันธุ
ตอไป
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สรุป

1. สละเนินวงสามารถปรับตัวเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดดีตอการปลูกใน
สภาพรวมยาง หากมีการจัดการอยางถูกตองและเหมาะสม  และเปนพืชที่มศีกัยภาพสูงตอการ
ปลูกเปนพชืเสริมรายไดในสวนยาง โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณที่มีฝนตกชุก

2. การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอมในสวนยางในรอบป เชน ระดับรมเงา พลัง
งานแสงทีส่องผานทรงพุมยางพารา การแขงขันของระบบรากหาอาหารระหวางยางพาราและสละ 
ทํ าใหการจัดการในเรื่องของการชวยผสมเกสรและการใสปุยแตกตางไปจากการปลูกในสภาพพืช
สวนโดยทั่วไป  คือ

2.1 สามารถชวยผสมเกสรดอกบานของสละเนินวงไดตลอดทั้งป แตควร
หยุดในชวงยางผลัดใบหมดในเดือนเมษายนและชวงที่ฝนตกหนักมากในชวงปลายเดือน
พฤศจกิายนหรือตนเดือนธันวาคม

2.2 การใสปุยคอกในอัตรา 45 กก./กอ/ป และปุย 8-24-24 อัตรา 3-4 
กก./กอ/ป  และปุย 13-13-21 อัตรา 1 กก./กอ/ป โดยแบงใสเปนชวง ๆ สลับกันกับปุยคอก  ทํ าให
ไดผลผลิตอยูในระดับที่นาพอใจ

3. การจดัการทางดานการควบคุมทรงตน การไวจํ านวนตนตอกอ การตัดแตงทาง
ใบและหนอขาง  การปองกนัก ําจัดศัตรูพืช ก็เปนปจจัยสํ าคัญตอความสํ าเร็จ การไวจํ านวนตน 2 
ตน/กอ มคีวามเหมาะสมที่สุดตอการปลูกในสภาพเปนพืชรวมยาง  เมื่อใชระยะปลูกระหวางตน      
5.0 เมตร

4. การปลูกสละเนินวงเปนพืชรวมยาง มีความจํ าเปนตองใหนํ้ าตนสละอยาง
สมํ ่าเสมอในชวงฝนแลงตลอดทั้งป

5. การปลูกสละเนินวงเปนพืชรวมยางไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผล
ผลิตของยางพารา แตกลับมีแนวโนมสงผลดีตอยางพารามากกวาพืชรวมชนิดอื่น ๆ

6. รายละเอยีดของการจัดการที่เหมาะสมบางประการตอการปลูกสภาพรวมยาง
อยูในระหวางการศึกษาเพิ่มเติม
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ตารางผนวก 1   ขอมลูอุณหภมู ิความชื้นสัมพัทธ ปริมาณนํ้ าฝน และปริมาณนํ้ าระเหย
   ป 2543  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  จ.นราธิวาส

อุณหภูมิ (๐C) ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณนํ้ าฝน ปรมิาณนํ้ าระเหย(มม.)
เดือน

สูงสุด ต่ํ าสุด (%) (มม.) เฉลี่ย ทั้งหมด
มกราคม 29.9 22.9 84.2 98.6 3.0 86.9
กมุภาพันธ 28.3 22.5 84.8 78.7 3.8 74.4
มีนาคม 28.9 22.5 84.9 388.7 3.5 97.6
เมษายน 29.8 23.6 85.5 174.7 3.3 80.7
พฤษภาคม 31.3 23.7 82.6 82.1 4.0 117.0
มถินุายน 30.8 23.3 84.1 124.3 3.6 82.6
กรกฎาคม 30.4 23.3 82.5 94.0 2.9 70.2
สิงหาคม 30.5 22.9 84.2 102.9 3.4 87.1
กนัยายน 29.8 23.0 80.4 257.6 3.1 70.4
ตุลาคม 29.8 23.3 82.5 94.5 2.8 66.4
พฤศจิกายน 27.2 23.4 91.8 972.7 1.4 34.6
ธนัวาคม 27.0 23.0 91.0 73.3 2.0 65.4
ทีม่า :   ศนูยศกึษาการพัฒนาพิกุลทอง.
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ตารางผนวก 2    ขอมลูอุณหภมู ิความชื้นสัมพัทธ ปริมาณนํ้ าฝน และปริมาณนํ้ าระเหย
   ป 2544  ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  จ.นราธิวาส

อุณหภูมิ (๐C) ความชื้นสัมพัทธ ปริมาณนํ้ าฝน ปรมิาณนํ้ าระเหย(มม.)
เดือน

สูงสุด ต่ํ าสุด (%) (มม.) เฉลี่ย ทั้งหมด
มกราคม 26.6 22.8 90.0 409.5 2.1 65.1
กมุภาพันธ 28.5 222.3 79.8 27.2 3.8 106.4
มีนาคม 28.5 23.0 85.7 231.2 3.1 96.1
เมษายน 30.9 23.4 83.9 52.9 4.2 130.2
พฤษภาคม 30.6 23.7 83.3 102.0 3.1 96.1
มถินุายน 31.3 23.3 80.2 19.6 3.9 117.0
กรกฎาคม 31.5 23.1 82.1 62.1 4.0 124.0
สิงหาคม 30.9 22.9 84.4 55.5 3.1 96.1
กนัยายน 30.6 23.0 85.5 373.6 3.9 117.0
ตุลาคม 29.4 23.4 86.2 294.5 2.5 77.5
พฤศจิกายน 27.7 23.3 91.0 235.1 2.5 75.0
ธนัวาคม 28.0 22.9 87.0 800.7 2.9 89.9
ทีม่า :  ศนูยศกึษาการพัฒนาพิกุลทอง.
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