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ยางพารา และการให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปลูกยางพารายงัไม่เพียงพอทัว่ถึง ขอ้เสนอแนะ

จากการวิจยัคร้ังน้ีคือ ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือจดัตั้งเป็น

สหกรณ์ เพื่อหาปัจจยัการผลิตท่ีมีราคาถูกจ าหน่ายแก่สมาชิก เป็นสถานท่ีพบปะแลกเปล่ียนความรู้ 

รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมหาตลาดจ าหน่ายผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกร 
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ABSTRACT 

 The purpose of this independent study was to determine factors affecting the farmers who 
make the decision to plant the para rubber, including the problems and recommendations of para 
rubber planting support in Chiang Kham District, Phayao  Province  

 Respondents in this study were farmer who apply promoting a new career to support the 
economy GMS 2556 in Chiang Kham District, Phayao Province. Questionnaires were used to 
collect data from 264 farmers. Statistical used were percentage, mean, minimum, maximum and 
standard deviation. Whereas, the hypothesis test was performed by the Multiple Regression 
Analysis using entering method. 

 Research result found that net income and debts. The results showed that these independent 
variables were significantly correlate with decision making of para rubber farmers. The positive 
correlation between independent and dependent variables were debts. Whereas, the negative 
correlation between independent and dependent variables was net income. 
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 Problems and obstacles of farmers were uncertainly of price, knowledge and experience of 

rubber tapping, caring not cover of agriculture officers, shortage of investment and lack of 

information regarding rubber tree cultivation. The recommendations of this study were to setting up 

farmers group or the cooperative group in order to get cheaper sources of production materials, to 

share experiences and to find proper market channels for the farmers. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

หลกักำรและเหตุผล                                                                                                                                          

 ยางพาราเป็นสินคา้เกษตรท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อเศรษฐกิจของไทย และต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งท่ี
เป็นเกษตรกรและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยางในประเทศ การผลิตยางธรรมชาติของไทย
ในปี 2555 มีปริมาณทั้งส้ิน 3,776,957 ตนั เพิ่มข้ึนจากปี 2554 จ านวน 207,924 ตนั หรือร้อยละ 8.73 
และรายไดข้องการส่งออกวตัถุดิบพร้อมท าผลิตภณัฑ์ยาง ผลิตภณัฑ์ยางส าเร็จรูป ไมย้างพารา และ
ผลิตภณัฑ์จากไมย้างพาราในปี 2555 มีมูลค่ารวมถึง 647,906 ล้านบาท (ยางพารา, 2556) ประเทศ
ผูผ้ลิตยางธรรมชาติมากท่ีสุดของโลก 5 อนัดับแรก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย และ
เวียดนาม (ตารางท่ี 1) ในจ านวนน้ีปริมาณการผลิตยางของ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย มีสัดส่วนถึงร้อยละ 66 ของการผลิตยางทั้งหมดของโลก 

ตำรำงที ่1 ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของประเทศต่างๆ ปี 2553-2555 (หน่วย : พนัตนั) 

ประเทศ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
% เพิม่/ลด 

ปี 2554 ปี 2555 
ไทย 3,252 3,569 3,778 9.75 5.86 

อินโดนีเซีย 2,736 2,886 2,746 5.48 -4.85 
อินเดีย 851 885 928 4.00 4.86 
มาเลเซีย 939 1,024 910 9.05 -11.13 
เวยีดนาม 755 776 873 2.78 12.50 

ท่ีมา : สถิติยางประเทศไทย สถาบนัวจิยัยาง, 2555 

ในอดีตท่ีผา่นมาการท าสวนยางถือเป็นอาชีพหลกัของเกษตรกรในพื้นท่ีภาคใต ้ แต่ในปัจจุบนั
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายใหม่อย่างเป็นทางการในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2546 ใน โครงการปลูก
ยางพาราเพื่อยกระดบัรายได้และความมัน่คงให้แก่เกษตรกรในแหล่งปลูกยางใหม่ระยะท่ี 1 ได้รับ
อนุญาตให้ปลูกยางพารา 1,000,000 ไร่ เพื่อทดแทนพื้นท่ีปลูกยางพาราเก่าในภาคใตท่ี้เปล่ียนแปลง
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เป็นสวนปาล์มน ้ ามนั เพื่อรองรับการใชย้างพาราท่ีเพิ่มมากข้ึนในอนาคต โดยก าหนดให้มีการขยายย
พื้นท่ีปลูกยางพาราในแหล่งปลูกใหม่ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียง และส่งเสริมให้มีการปลูก
ยางพาราพนัธ์ุดีชั้นหน่ึงทั้งหมด เน่ืองจากให้ผลผลิตต่อไร่สูงมากกว่ายาง พนัธ์ุเดิมท่ีปลูกทางภาคใต้
และภาคตะวนัออก (ส านักงานจงัหวดัพะเยา, 2546) ท าให้ในปีพ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูก
ยางพาราทั้งหมด 18,461,231ไร่ กระจายอยูต่ามทุกภูมิภาคของประเทศ 

ตำรำงที ่2 พื้นท่ีปลูกยางของประเทศไทย 
ภำค ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ภาคเหนือ 693,812 853,852 867,402 
รวมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,984,097 3,362,791 3,477,303 
ภาคกลาง ภาคตะวนัออก 2,063,418 2,174,993 2,209,644 

ภาคใต ้ 11,512,990 11,928,375 11,906,882 
รวมทั้งประเทศ 17,254,317 18,320,011 18,461,231 

ท่ีมา: สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร, 2556 

จะเห็นไดว้่าพื้นท่ีปลูกยางพาราส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต ้เพราะว่าเป็นพื้นท่ีปลูกยางดั้งเดิมของ
ประเทศ ในขณะท่ีภาคเหนือมีพื้นท่ีปลูกยางพารานอ้ยท่ีสุด เน่ืองจากพึ่งไดรั้บการก าหนดให้เป็นพื้นท่ี
ปลูกยางใหม่ แต่ก าลงัไดรั้บการส่งเสริมจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลและเอกชนอยา่งต่อเน่ือง ในการเพิ่ม
พื้นท่ีปลูกให้มากข้ึน ส าหรับภาคเหนือมีการปลูกมากท่ีจงัหวดั เชียงราย พิษณุโลก และพะเยา โดย
จงัหวดัพะเยาเป็นจงัหวดัแรกท่ีมีการปลูกยางพาราข้ึนในปี พ.ศ.2534 ท่ีอ  าเภอเมืองพะเยา และอ าเภอภู
ซาง ปัจจุบนัการส่งเสริมการปลูกยางพาราในจงัหวดัพะเยาตามนโยบายขยายพื้นท่ีปลูกของรัฐบาล
ไม่ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัเฉพาะการผลิตยางพาราเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอ ต่อการใช้ของประชากร
โลกในอนาคตเท่านั้น แต่ยงัได้เห็นความส าคญัต่อการแก้ปัญหาทางสังคมและป่าไมด้้วย ซ่ึงได้แก่ 
ปัญหาทางดา้นอาชญากรรม ยาเสพติด และการท าลายป่าไม้ โดยถือเป็นปัญหาส าคญัของจงัหวดั และ
สมควรไดรั้บการแก้ไขอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีการปลูกยางพาราท าให้เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มข้ึนลด
การเคล่ือนยา้ยแรงงานจากชนบทเขา้สู่เมือง และช่วยฟ้ืนฟูสภาพป่าไมท่ี้เส่ือมโทรมให้กลบัมาอุดม
สมบูรณ์ นอกจากน้ีจงัหวดัพะเยายงัมีความไดเ้ปรียบดา้นการขนส่งผลผลิตของยางพาราไปยงัประเทศ
จีนในอนาคตมากกว่าจงัหวดัท่ีปลูกยางพาราในภาคอ่ืนๆ โดยการขนส่งไปยงัท่าเรือเชียงแสน และ
ถนนท่ีก าลงัจะสร้างข้ึนใหม่ในอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย นอกจากน้ีจงัหวดัพะเยายงัเป็นท่ีตั้ง
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โรงงานแปรรูปยางแผน่ท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าเป็นยางแผ่นรมควนั หากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
ยางพาราเพิ่มมากข้ึน ก็สามารถน าผลผลิตน ้ ายางสดป้อนเขา้สู่โรงงานแปรรูปยางแผน่และยางแผ่นน
รมควนั ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนให้เกิดการสร้างงานในชุมชนความส าคญัของยางพาราในจงัหวดัพะเยา
ท าใหไ้ดรั้บเลือกเป็นจงัหวดัน าร่องในการส่งเสริมการปลูกยางพาราของภาคเหนือในปัจจุบนั 

การปลูกยางพาราในจงัหวดัพะเยามีเพิ่มมากข้ึนทุกปี ซ่ึงเป็นผลมาจากการตัดสินใจปลูก
ยางพาราของเกษตรกร โดยมีหน่วยงานของภาครัฐบาลและเอกชนเขา้มาท าหน้าท่ีในการส่งเสริม แต่
การส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องมีความเข้าใจถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจปลูก
ยางพาราของเกษตรกรจ าแนกตามระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี จ านวนแรงงานในครัวเรือน 
ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา และขนาดสวนยางพารา เพื่อใชว้างแผนและแกไ้ขให้เหมาะสมต่อ
การส่งเสริมการปลูกยางพาราของรัฐบาลในอนาคต ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การส่งเสริมการปลูกยางพารา
ตามนโยบายของรัฐบาล จะประสบความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายจ าเป็นตอ้งมีการศึกษา และท า
ความเขา้ใจในเร่ืองของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร ซ่ึงมีความส าคญัและ
เป็นท่ีมาของการศึกษาในคร้ังน้ี 

วตัถุประสงค์  

 1.เพื่อศึกษาสภาพการปลูกและการผลิตยางพาราของเกษตรกร ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา 
 2.เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดั
พะเยา 

 3.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร ในการปลูกยางพารา ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดั
พะเยา 

สมมติฐำน 

 ขอ้มูลพื้นฐานของเกษตรกร ปัจจยัทางดา้นกายภาพ  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสังคมและ
ปัจจยัทางดา้นเทคนิค มีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร  
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.ท าให้ทราบถึงปัจจยัต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอเชียงค า จงัหวดั
พะเยา 
 2.สามารถเป็นแนวทางในการส่งเสริมการปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภออ่ืนๆ ของ
จงัหวดัพะเยา ให้มีการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราอยา่งเหมาะสม และตอบสนองนโยบายการปลูก
ยางพาราของรัฐบาลต่อไป 

ขอบเขตกำรวจัิย 

 ในการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอเชียงค า 
จงัหวดัพะเยา” ผูว้ิจยัจะศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของ
เกษตรกรในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา เป็นหลกั โดย 

 1.ศึกษากรณี อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยาเท่านั้น 
 2.ศึกษาเฉพาะเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพใหม่เพื่อสนบัสนุน
ฐาน เศรษฐกิจ GMS ปี 2556 (ส่งเสริมการปลูกยางพารา) ของส านกังานเกษตรอ าเภอเชียงค า  

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 ประชำกร 
 ประชากรในการวิจัย คือ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพใหม่เพื่อสนับสนุน
ฐานเศรษฐกิจ GMS (ส่งเสริมการปลูกยางพารา) ท่ีข้ึนทะเบียนขอรับตน้กลา้ยางพาราจาก ส านกังาน
เกษตรอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยาทั้งหมดจ านวน 774 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2556) 

 กลุ่มตัวอย่ำง 
 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งใชสู้ตรของ Taro Yamane ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 264 คน 

ตัวแปรทีน่ ำมำศึกษำ 

 1.ขอ้มูลพื้นฐานของเกษตรกร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา และสถานภาพการสมรส 
 2.ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตร ไดแ้ก่ 
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           2.1 ปัจจยัทางดา้นกายภาพ คือ กลา้ยางพารา ความเหมาะสมของพื้นท่ี และการคมนาคม 
            2.2 ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ คือ สภาพการถือครองท่ีดิน ขนาดสวนยางพารา รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อคนต่อปี ราคายางพารา พืชท่ีเคยปลูกเดิม และแหล่งเงินทุน 
           2.3 ปัจจยัทางดา้นสังคม คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนแรงงานในครัวเรือน 
  และการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
           2.4 ปัจจยัทางดา้นเทคนิค คือ ประสบการณ์การปลูกยางพารา นโยบายการส่งเสริมการ

ปลูกยางพาราของรัฐบาล และเทคโนโลยแีละเคร่ืองทุ่นแรง 

กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
 

ภำพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

นิยำมศัพท์ 

 เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรผูเ้ป็นเจ้าของสวนยางพาราในพื้นท่ีจงัหวดัพะเยา ท่ีเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมอาชีพใหม่เพื่อสนบัสนุนฐานเศรษฐกิจ GMS ปี 2556 (ส่งเสริมการปลูกยางพารา) 
ของส านกังานเกษตรอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา  

  รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี หมายถึงรายได้ในระยะเวลา 1 ปี ตลอดปี พ.ศ.2556 ของสมาชิกใน
ครัวเรือนเกษตรกรทุกคนรวมกนัและเฉล่ียด้วยจ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีอาศยัอยู่ในครัวเรือน
เดียวกนั 

ข้อมูลพืน้ฐำนของเกษตรกร 
  1. เพศ 
  2. อาย ุ
  3. ระดบัการศึกษา 
  4. รายไดเ้ฉล่ีย 
  5. หน้ีสิน 
  6. ขนาดสวนยางพารา 
  7. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
  8. แรงงานในครัวเรือน 
  9. ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 

กำรตัดสินใจปลูก
ยำงพำรำของเกษตรกร 

เหตุผลดา้น 
- ปัจจยัทางดา้นกายภาพ 
- ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 
- ปัจจยัทางดา้นสังคม 

- ปัจจยัทางดา้นเทคนิค 
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 ประสบกำรณ์ในกำรปลูกยำงพำรำ หมายถึง ประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัยางพารา การเพาะปลูก เก็บ
เก่ียว จ าหน่าย ดูแล การศึกษาดูงานของเกษตรกรเจา้ของสวนยางพารา 

 ขนำดสวนยำงพำรำ หมายถึง จ านวนพื้นท่ีไร่ท่ีเกษตรใช้ในการปลูกยางพารา สวนยางพารา
ขนาดใหญ่ หมายถึง มีพื้นท่ีปลูกยางพารามากกวา่ 30 ไร่ สวนยางพาราขนาดกลาง หมายถึง มีพื้นท่ี
ปลูกยางพารา 16-30 ไร่ สวนยางพาราขนาดเล็ก หมายถึง มีพื้นท่ีปลูกยางพารา 2-15 ไร่ 

 กำรรวมกลุ่มของเกษตรกร หมายถึง คณะบุคคลท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงรวมกนัด าเนิน
กิจกรรมโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมซ่ึงในท่ีน้ี
ไดแ้ก่กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา 

กำรตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลน ามาใช้ส าหรับตกลงใจท่ีจะกระท าใดๆ หรือ
ปฏิบติัการณ์ใดๆ โดยผลของการกระท าหรือปฏิบติันั้นตอ้งสอดคลอ้งหรือตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของตนหรือสามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีตนก าลงัประสบอยู ่
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอเชียงค า จงัหวดั
พะเยา  มีแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ความหมายของการตัดสินใจ 

 จิระจิตต์ (อา้งถึงในสุโขทยัธรรมาธิราช, 2530) กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการ
เลือกทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายทางเลือกเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงเม่ือมีการเลือกทางเลือก
ใดทางเลือกหน่ึงแลว้ก็ถือไดว้า่เกิดการตดัสินใจข้ึนแลว้ 

 วุฒิชัย (2523) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นเร่ืองของการจดัการท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ และในการ
จดัการนั้ น การตัดสินใจเป็นหัวใจในการปฏิบัติงานทุกๆ เร่ือง ทุกๆ กรณี เพื่อด าเนินงานไปสู่
วตัถุประสงค ์อาจมีเคร่ืองมือมาช่วยในการพิจารณา มีเหตุผลส่วนตวั อารมณ์ ความรักใคร่ชอบพอ เขา้
มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ 

 วีรพล (2523) กล่าวว่า การตดัสินใจเป็นการประกอบไปดว้ยขั้นตอนการก าหนดวตัถุประสงค ์
การก าหนดทางเลือ ขอ้จ ากดั การวเิคราะห์ การตดัสินใจโดยยดึวตัถุประสงค ์        

 ศรีสุรางคแ์ละคณะ (2542 : 183-198) กล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจวา่ ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหา
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในชีวิตประจ าวนั ปัญหาในวงการค้าหรือปัญหาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ถ้าเกิด
ทางเลือกมากกวา่ 1 ทาง และผูท้  าการตดัสินใจจะตอ้งเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หรือเหมาะสมท่ีสุดนั้น 
บางปัญหาผูท้  าการตดัสินใจจะตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอน ท าใหก้ารตดัสินใจดงักล่าวท าได้
ไม่ยากแต่บางปัญหาผูท้  าการตดัสินใจอาจจะตอ้งท าการตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ทีไม่แน่นอน หรือ
ภายใตค้วามเส่ียง ท าให้การตดัสินใจดงักล่าวเป็นไปไดไ้ม่ง่ายนกั ท าให้ผูท้  าการตดัสินใจอาจตอ้งท า
การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเท่าท่ีมีอยู่ ต้องใช้ข้อมูลในอดีต หรืออาจต้องหาข้อมูลหลายๆทางมา
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ประกอบการพิจารณาตดัสินใจ นอกจากน้ียงัได้กล่าวถึงประเภทของการตดัสินใจ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท 

1. การท าการตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีแน่นอน (Decision Making Under Certainly) เป็น
การท าการตัดสินใจท่ีผูท้  าการตัดสินใจทราบแน่นอนว่าสภาวการณ์ใดๆ จะเกิดข้ึน และท าการ
ตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์นั้น 

2. การท าการตดัสินใจภายใตส้ภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน (Decision Making Uncertainty) เป็นการ
ท าการตดัสินใจท่ีผูท้  าการตดัสินใจทราบแต่เพียงวา่มีสภาวการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีก าลงัตดัสินใจ
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดบ้า้ง โดยไม่ทราบโอกาสหรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดข้ึนของแต่ละสภาวการณ์ แต่พอ
ก าหนดความน่าจะเป็นของแต่ละสภาวการณ์ได ้โดยพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีอยูห่รือจากตวัอยา่งในอดีต
ท่ีผา่นมา       

ยุดา (2540: 125-127) กล่าวว่า การตดัสินใจกบัการแกปั้ญหาวา่เป็นของคู่กนั เม่ือใดท่ีมีปัญหา 
การตดัสินใจก็จะตามมาทนัที ซ่ึงผลการตดัสินใจน้ีคือส่ิงหน่ึงท่ีบอกวา่การแกปั้ญหานั้นจะส าเร็จหรือ
ลม้เหลว นอกจากน้ียงักล่าวถึงองคป์ระกอบ 3 ประการของการตดัสินใจท่ีดีนั้นประกอบดว้ย 

 1) คุณภาพ (Quality) คือ การตดัสินใจท่ีตอ้งท าใหเ้ราไดใ้ชโ้อกาส ใหเ้กิดประโยชน์ท่ีสุด  
 ดงันั้นจึงตอ้งใชท้รัพยากรทั้งหมดท่ีมีเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

2) ความเร็ว (Speed) ตอ้งตดัสินใจอยา่งรวดเร็วให้ทนักบัสถานการณ์ หากชกัช้าไม่ยอม 
ตดัสินใจก็จะตอ้งเลือกทางเลือกต่างท่ีดอ้ยประสิทธิภาพลงตามเวลาท่ีผา่นไป  

 3) พันธะหน้าท่ี (Mission) ต้องรับผิดชอบในพันธะหน้าท่ีและต้องพยายามให้ผู ้ท่ี 
เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการด าเนินงานยอมรับในพนัธะหนา้ท่ีของพวกเขาดว้ย 

จากความหมายของการตดัสินใจดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่การตดัสินใจหมายถึง กระบวนการ
ท่ีบุคคลน ามาใช้ส าหรับตกลงใจท่ีจะกระท าใดๆ หรือปฏิบติัการณ์ใดๆ  โดยผลของการกระท าหรือ
ปฏิบติันั้นตอ้งสอดคลอ้งหรือตอบสนองต่อความตอ้งการของตนหรือสามารถท่ีจะแกไ้ขปัญหาท่ีตน
ก าลงัประสบอยู ่

2.2 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกบัการตัดสินใจ 

 2.2.1 ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการตัดสินใจ 

 เสาวภา (2525) ไดก้ล่าวถึงการตดัสินใจตามความคิดเห็นของ William W.Reeder วา่ โดยทัว่ไป
รูปแบบท าง จิตวิท ย าสั งคม  (Social psychology) ท่ี เก่ี ยวกับ ก ารตัด สิ น ใจและการกระท า
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พฤติกรรมของมนุษยน์ั้น สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอก จะมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจโดยบุคคลจะแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเหล่านั้นเขา้สู่ตวัคนๆ นั้น ซ่ึงการแผลง
ปัจจยัภายนอกมาสู่ตวับุคคลน้ีจะอยู่ในรูปของความเช่ือ (beliefs) และความไม่เช่ือ (disbeliefs) ซ่ึง
ความเช่ือและความไม่เช่ือเป็นเหตุผลท่ีบุคคลใชใ้นการตดัสินใจเลือกกระท าพฤติกรรม ดงันั้นปัจจยัท่ี
ส าคญัในการตดัสินใจไม่ไดเ้กิดจากปัจจยัภายนอกโดยตรง การตดัสินใจและการกระท าทางสังคมของ
บุคคล จะประกอบด้วยความเช่ือและความไม่เช่ือหลายๆ อย่างรวมกัน และการกระท าทางสังคม 
(social action) ประกอบดว้ยกลุ่มของปัจจยัหลายประการ บุคคลอาจตดัสินใจกระท าพฤติกรรมอยา่ง
เดียวกนั แต่ปัจจยัหรือเหตุผลการตดัสินใจจะแตกต่างกนั เหตุผลดงักล่าวประกอบดว้ย 

 1) ปัจจยัดึงดูด (Pull factors) ประกอบดว้ย  

1.1) เป้าประสงคห์รือจุดมุ่งหมาย (Goals) คือ กิจกรรม วตัถุ คุณลกัษณะ ความเช่ือ      
ความรู้ กิจธุระ หรือสภาพความเป็นอยูท่ี่บุคคลตอ้งการความมุ่งหมายท่ีจะให้
บรรลุผล ในการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงนั้น ผูก้ระท าจะมีการก าหนดเป้าหมาย
หรือจุดประสงค์ไวล่้วงหน้า และผูก้ระท าพยายามท่ีจะกระท าทุกวิถีทาง
เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคน์ั้น 

1.2) ความเช่ือ (Belief orientation) คือ การรับรู้หรือความเขา้ใจของแต่ละคน หรือ
ของกลุ่มต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน เป็นผลมาจากการท่ีบุคคลไดรั้บรู้ไม่วา่จะเป็นแนวคิด
หรือความรู้นั้ นเอง ซ่ึงความเช่ือจะมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลและ
พฤติกรรมทางสังคม บุคคลจะเลือกรูปแบบของพฤติกรรมบนพื้นฐานของ
ความเช่ือท่ีตนยึดมัน่อยู่ในการกระท าทางสังคมใดๆ ตอ้งอาศยัความเช่ืออยู่
ด้วยเสมอแต่อย่างไรก็ตาม ความเช่ือน้ีจะส่งผลให้บุคคลกระท าหรือไม่
กระท าพฤติกรรมนั้นก็เป็นได ้

1.3) ค่านิยม (Value) เป็นส่ิงท่ีบุคคลยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจและก าหนดการ
กระท าของตนเอง เป็นความเช่ืออย่างหน่ึงท่ีมีลักษณะด่วนบ้าง ถาวรบ้าง 
ผูก้ระท าเช่ือวา่วิธีปฏิบติับางอยา่งเป็นส่ิงท่ีตวัเองหรือสังคมเห็นดีเห็นชอบท่ี
จะยึดถือปฏิบติัค่านิยมของมนุษยห์รือของผูก้ระท าทางสังคม จะแสดงออก
ทางทัศนคติและพฤติกรรมของผู ้กระท าทุกรูปแบบ ดังนั้ นค่านิยมจึงมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระท าทางสังคมของบุคคล โดยบุคคล
พยายามท่ีจะกระท าใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมท่ีตนเองยดึถืออยู ่
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1.4) นิสัยและขนบธรรมเนียม (Habit and customs) คือ แบบอย่างพฤติกรรมท่ี
สังคมก าหนดไวแ้ลว้และสืบต่อกนัมาดว้ยประเพณี ซ่ึงถา้มีการละเมิดก็จะถูก
บงัคบัดว้ยการท่ีสังคมไม่เห็นชอบดว้ย เช่น ไม่มีการอนุมติั ไม่มีการร่วมมือ 
หรืออาจลงโทษอย่างเด็ดขาดตามระเบียบกฎหมาย ดงันั้นในการตดัสินใจท่ี
จะเลือกกระท าพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงของมนุษยห์รือของผูก้ระท าทาง
สังคมส่วนหน่ึง เน่ืองมาจากแบบอยา่งพฤติกรรมท่ีสังคมก าหนดไวแ้ลว้ 

 2) ปัจจยัผลกั (Push factors) ประกอบดว้ย 

 2.1) ความคาดหวงั (Expectation) เป็นการรับรู้ของผูก้ระท าทางสังคมวา่บุคคลอ่ืน 
กลุ่ม หรือสังคมโดยทัว่ไปตอ้งการใหเ้ช่ือหรือรู้สึกหรือประพฤติอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์นั้น หรือกล่าวได้ว่าความคาดหวงั คือ 
ท่าทีของบุคคลท่ีมีต่อพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเอง ซ่ึงคาดหวงั
หรือตอ้งการให้บุคคลนั้นถือปฏิบติัและกระท าในส่ิงท่ีตนตอ้งการ ดงันั้นใน
การตดัสินใจกระท าพฤติกรรมของบุคคลนั้น ส่วนหน่ึงจึงข้ึนอยู่กับความ
คาดหวงัและท่าทีของบุคคลอ่ืนดว้ย          

2.2) ขอ้ผกูพนั (Commitment) เป็นส่ิงท่ีผูก้ระท าเช่ือวา่ตนเองผกูพนัท่ีจะตอ้งท าให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์หรือประเด็นปัญหาท่ีตนเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม ทั้งน้ีผูก้ระท าจะท าตามค าสัญญาท่ีให้ไวก้บัผูอ่ื้น ดงันั้นขอ้ผกูพนัจึง
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการกระท าทางสังคมของบุคคลเน่ืองจากบุคคล
นั้นๆ จะรู้สึกวา่ตนเองมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งกระท า    

2.3) การบังคับ (Forces) เป็นความเช่ือท่ีอยู่ในใจของผู ้กระท าว่าตนเองต้อง
ตดัสินใจหรือกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง โดยท่ีตนเองรู้สึกว่าไม่มีทางเลือก
อ่ืนๆ อีก นอกจากจะตอ้งประพฤติตามในสถานการณ์ท่ีผูก้ระท าส่ิงต่างๆ แต่
ยงัไม่แน่ใจว่าจะกระท าดีหรือไม่นั้ น การบังคับจะเป็นส่ิงช่วยกระตุ้นให้
ผูก้ระท าตดัสินใจปฏิบติัได้เร็วข้ึน ดังนั้นการบงัคบัจึงมีส่วนส าคญัในการ
ตดัสินใจและการกระท าทางสังคม เน่ืองจากบุคคลมกัมีความโน้มเอียงท่ีจะ
ปฏิบติัเม่ือถูกบงัคบัใหท้ า 

 
 
 



 
 

 

 

11 

 3) ปัจจยัความสามารถหรือปัจจยัสนบัสนุน (Able factors) ประกอบดว้ย 

 3.1) โอกาส (Opportunity) คือ ความเช่ือของผูก้ระท าท่ีมีต่อสถานการณ์หรือ
ทางเลือกท่ีมีอยู ่ซ่ึงเม่ือผูก้ระท าพิจารณาแลว้เห็นวา่ ภายใตส้ถานการณ์นั้นมี
ช่องทางจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม และเปิดโอกาสให้เลือกกระท าได ้ดงันั้นการ
ท่ีบุคคลจะตดัสินใจและประพฤติปฏิบติัอยา่งหน่ึงอยา่งใดลงไป จึงข้ึนอยูก่บั
โอกาสท่ีมีในสถานการณ์นั้น 

3.2) ความสามารถ (Ability) คือ การรับรู้ของผูก้ระท าเก่ียวกบัก าลงัหรือพลงัของ
ตนเองในการท่ีจะกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดจนบรรลุผลส าเร็จภายใตส้ถานการณ์
นั้ นๆ ผู ้กระท าจะตระหนักถึงความสามารถของตนเองก่อนท่ีจะมีการ
ตดัสินใจและกระท าทางสังคม เพราะรู้ว่าถ้าตดัสินใจกระท าไปแล้วจะมี
ความสามารถกระท าได้แน่นอน ดังนั้ นโดยทั่วไปแล้วบุคคลจะกระท า
พฤติกรรมใดๆ จะพิจารณาขีดความสามารถของตนเองเสียก่อน 

3.3) การสนบัสนุน (Support) คือ การช่วยเหลือซ่ึงผูก้ระท าเช่ือวา่ก าลงัไดรั้บหรือ
จะได้รับรู้จากผูอ่ื้นในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงผูก้ระท าจะเป็นผูเ้ลือก ดงันั้นบุคคล
มกัจะมีความโนม้เอียงท่ีจะตดัสินใจและกระท าพฤติกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
เม่ือรู้วา่จะไดรั้บการสนบัสนุนจากผูอ่ื้น 

จากปัจจยัหรือเหตุผลการตดัสินใจหลกัทั้ง 3 ปัจจยั ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ Reeder (อา้งถึงใน เสาวภา 
ธรรมบุตร, 2525) ไดอ้ธิบายถึงแนวความคิดเก่ียวกบัปัจจยัหรือสาเหตุท่ีมีผลต่อการตดัสินใจและการ
กระท าทางสังคมของบุคคล ดงัน้ี 

1. ในสถานการณ์การกระท าทางสังคมจะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของบุคคลหลายคน ซ่ึงแต่ละ
คนจะมีเหตุผลแต่ละอยา่งในการตดัสินใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า 

2. บุคคลหรือองค์การจะตัดสินใจหรือแสดงการกระท าบนพื้นฐานของกลุ่มเหตุผล ซ่ึงผู ้
ตดัสินใจคิดวา่สอดคลอ้งหรือตรงกบัความตอ้งการของเขาในสถานการณ์นั้นๆ 

3. ปัจจยัหรือเหตุผลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจนั้นอาจมีเพียง 5-6 ประการ หรืออาจมีนอ้ยกวา่
หรือมากกวา่น้ี จากจ านวนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการกระท าทั้ง 10 ประการท่ีกล่าวมาแลว้ 

4. เหตุผลบางประการจะสนบัสนุนการตดัสินใจและเหตุผลบางประการจะต่อตา้นการตดัสินใจ 
5. บุคคลผูต้ดัสินใจจะตระหนกัหรือใหน้ ้ าหนกัแก่ปัจจยัเหตุผลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในน

หนา้ท่ีแตกต่างกนั 
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6. ในการตดัสินใจเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด เหตุผลท่ีมีต่อการตดัสินใจนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งเกิดข้ึนพร้อม
กนั 

7. กลุ่มของปัจจยัหรือเหตุผลท่ีมีต่อการตดัสินใจกระท าทางสังคมยอ่มมีการเปล่ียนแปลงได ้
8. ในบางสถานการณ์อาจมีทางเลือกสองหรือสามทาง เพื่อตอบสนองต่อการเลือกปฏิบติัใน

สถานการณ์นั้นๆ 
9. บุคคลแต่ละคนอาจจะตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีแตกต่างกนั 
10. เหตุผลท่ีตดัสินใจสามารถมองเห็นไดจ้ากทางเลือกท่ีไดเ้ลือกแลว้  

2.2.2 ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร 

Shaner, Phillipp and Schmeh (อ้างถึงใน  สุ ชิน  ฉิมไทย, 2536) ได้ก ล่ าวไว้ว่า  ในระบบ
นิเวศวิทยานั้นครัวเรือนของเกษตรกรเป็นส่วนหน่ึงของระบบซ่ึงแวดลอ้มไปดว้ยสภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม ตลอดจนนิเวศวิทยาอ่ืนๆ ล้วนเป็นปัจจยัซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ และการยอมรับ
เทคโนโลยขีองตวัเกษตรกร ปัจจยัดงักล่าวนั้นแบ่งได ้4 ประการ ไดแ้ก่ 

1) ปัจจยัทางดา้นกายภาพ (Physical factors) หรือปัจจยัทางนิเวศวิทยา เช่น ลกัษณะหรือ
ชนิดของดิน ภูมิประเทศ แหล่งน ้ า ภูมิอากาศ ปริมาณน ้ าฝนและการกระจายของ ฝน
การคมนาคม         

2) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ (Economic factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณและคุณภาพ
ของทรัพยากรท่ีเกษตรกรมีอยู่เป็นจ านวนท่ีดิน เงินทุน วสัดุอุปกรณ์ท่ีเป็นปัจจยัการ
ผลิตตลอดจนโอกาสท่ีจะได้ทรัพยากรเหล่านั้น และได้รับบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Economic infrastructure) ได้แก่ สินเช่ือตลาดผลผลิตของ
เกษตรกร                

3) ปัจจยัทางสังคม (Social factors) ไดแ้ก่ ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ เช้ือชาติ ศาสนา
และกลุ่มสังคมต่างๆ ท่ีมีต่อบุคลิกภาพประจ าตวัของเกษตรกร   

4) ปั จจัยท างด้าน เทคนิค  (Technical factors) ได้แ ก่  โอกาสการรับข่ าวสารด้าน
เทคโนโลยีห รือนวัตกรรมอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวข้องกับการส่งเส ริมการเกษตร และ
ติดต่อส่ือสารดา้นอ่ืนๆ ดว้ย   

2.3 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัแรงจูงใจในการผลติของเกษตร 

อบัราฮมั  มาสโลว ์อา้งโดย มุกดา (2540) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีล าดบัขั้นแรงจูงใจของมนุษยไ์วว้่า 
แรงจูงใจของมนุษยเ์ราพฒันาไปตามล าดบัขั้น ความตอ้งการเบ้ืองตน้ (Basic needs) จะตอ้งไดรั้บการ
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ตอบสนองเสียก่อน จึงเกิดความตอ้งการอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นระดบัสูงข้ึนไป มาสโลวแ์บ่งแรงจูงใจของมนุษย์
เป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

2.3.1 ความต้องการที่ขาดแคลนและแรงจูงใจที่มุ่งสนองความต้องการเบื้องต้นที่บกพร่องอยู่ 
ประกอบด้วยความต้องการ ดังต่อไปนี้ 

1) ความต้องการทางสรีระวิทยา (Physiological needs) เป็นความต้องการเบ้ืองต้นท่ี
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต เช่น ต้องการอาหาร เส้ือผา้ เคร่ืองนุ่งห่ม และความ
ตอ้งการทางเพศ         

2) ความตอ้งการความมัน่คง ปลอดภยั (Safety needs) เม่ือความตอ้งการทางสรีระวิทยา 
ได้รับการตอบสนองแล้วก็มีความต้องการขั้นท่ีสองต่อไปคือ อยากมีชีวิตอยู่อย่าง
มั่นคงปลอดภัยจากอันตรายทั้ งปวง รวมไป ถึงความมั่นคงทางด้าน จิตใจ 
(Psychological safety) ดว้ย       

3) ความตอ้งการความรักและความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม (Love and belonging 
needs) เป็นลกัษณะของความตอ้งการอยากมีเพื่อน มีคนรักใคร่ชอบพอ ตอ้งการเป็น
ผูใ้หค้วามรักและไดรั้บความรัก       

4) ความตอ้งการมีเกียรติ และศกัด์ิศรี (The esteem needs) เป็นความตอ้งการของมนุษย์
เกือบทุกคนในสังคม 

2.3.2 ความต้องการและแรงจูงใจทีจ่ะพฒันาตนเองไปสู่ระดับสูง  

1) ความตอ้งการพฒันาตวัเองไปสู่ระดบัท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด คือ ความตอ้งการรู้จกัตนเองตาม
สภาพท่ีแท้จริง และพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Self-actualization) เน้นถึงความ
ตอ้งการเป็นตวัเอง  ประสบความส าเร็จดว้ยตวัเอง ตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเอง
ใหเ้ตม็ท่ี แต่ขณะเดียวกนัก็จะสนใจปัญหาของส่วนรวมดว้ย    

2) ความตอ้งการมีความรู้ ความเขา้ใจในส่ิงใหม่ๆ (Cognitive needs) ความตอ้งการน้ีเป็น
ความต้องการพัฒนาตัว เอง  อันดับ ท่ี สอง (The second of growth needs) เร่ิม
แสดงออกเม่ือมีอายแุละเป็นผูใ้หญ่มากข้ึน      

3) ความต้องการทางด้านสุนทรียภาพ (Aesthetic needs) ความตอ้งการขั้นน้ีจะเกิดข้ึน
ไม่ได้ถ้าความตอ้งการขั้นตน้ๆ ไม่ได้รับการตอบสนอง ดงันั้น ความตอ้งการน้ีจะ
เกิดข้ึนเฉพาะกบับุคคลบางคนเท่านั้น 
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นอกจากน้ีมาสโลว ์(Maslow) กล่าววา่ แรงจูงใจขั้นท่ีมุ่งสนองความตอ้งการบกพร่องเบ้ืองตน้
นั้น เป็นแรงจูงใจทางด้านลบ ท าให้บุคคลต้องต่อสู้ด้ินรน เต็มไปด้วยความเครียด แต่แรงจูงใจ
ระดบัสูงเป็นแรงจูงใจทางบวก ท่ีสามารถไปถึงไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการลดแรงขบัเหมือนแรงจูงใจเบ้ืองตน้ 

วิจิตร (2527) กล่าวถึง ส่ิงจูงใจในการผลิตของเกษตรกร ดังน้ี การปรับปรุงการบริหาร การ
ปฏิบติัในฟาร์ม การน าผลผลิตจากฟาร์มไปสู่ตลาด ความอุดมสมบูรณ์ของใช้อุปกรณ์ในฟาร์มย่อม
สนบัสนุนให้เกษตรกรมีโอกาสท่ีจะผลิตมากข้ึน ปัญหาอยู่ท่ีวา่เขาจะน าส่ิงดงักล่าวมาใชห้รือไม่ ส่ิง
แรกท่ีเกษตรกรตอ้งการ คือ ครอบครัวมีอาหารพอกิน เพื่อขายน าเงินไปซ้ือส่ิงอ่ืน ช าระค่าเช่าท่ีดิน 
ภาษี  ช าระหน้ีสิน การศึกษาของบุตร เส้ือผ้าเคร่ืองใช้ วิทยุ ทีวี เป็นต้น ท่ีดีกว่าเดิม เพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคด์งักล่าว เกษตรกรตอ้งประกอบธุรกิจฟาร์มซ่ึงเป็นความเก่ียวขอ้งระหวา่งราคากบัรายได้
ท่ีจะมีก าไร การไดรั้บส่วนแบ่งในผลผลิตท่ีได ้สินคา้และบริการต่างๆ ท่ีเกษตรกรจะหามาใชส้ าหรับ
ตวัเขาและครอบครัว เม่ือรวมกนัทั้งหมดน้ีก็จะเป็นแรงจูงใจแก่เกษตรกร  

ความสัมพันธ์ท่ีได้สัดส่วนระหว่างผลผลิตและราคาปัจจัยท่ีใช้ในฟาร์ม เป็นส่ิงจูงใจให้
เกษตรกรเพิ่มการผลิตข้ึน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวต่อไปน้ี 

1) เกษตรกรจะเพิ่มผลผลิตถา้ราคาในตลาดสูงเป็นเคร่ืองล่อใจ ถา้ราคาต ่าก็จะไม่ผลิต 
2) ถา้ราคาข้ึนๆ ลงๆ มีการเส่ียง เกษตรกรมกัจะไม่เส่ียงผลิต 
3) เกษตรกรจะเพิ่มเทคนิคและลงทุนเพิ่ม เม่ือปัจจยันั้นหาไดใ้นทอ้งถ่ิน ปัจจยันั้นใชแ้ลว้ไดผ้ล 

ราคาปัจจยัไม่แพงมาก ท าแลว้มีก าไรเพิ่มข้ึน คุม้กบัท่ีลงทุนไปหรือมีการปรับปรุงการตลาด  

2.4 โครงการส่งเสริมอาชีพใหม่เพือ่สนับสนุนฐานเศรษฐกจิ GMS 

2.4.1 ความเป็นมาของโครงการ 

ประเทศไทยปัจจุบนัอยู่ในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว แนวคิดในการบริหารประเทศ จึงไม่สามารถใชก้รอบแนวคิดแบบเดิมท่ีเคยเป็นมาในอดีตได ้
กรอบแนวคิดใหม่ๆ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน ามาใชเ้พิ่มเติมร่วมกบัตน้ทุนดั้งเดิมของประเทศท่ีมีอยู ่
เพื่อร่วมมือกนัสร้างความเปล่ียนแปลงให้กบัประเทศให้ดียิ่งข้ึน สถานการณ์และสภาวะแวดลอ้มของ
เศรษฐกิจโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั ไดส่้งผลให้ประเทศไทยอยูใ่นช่วงการเปล่ียนผา่นเชิง
โครงสร้างท่ีส าคญั 3 ประการ ประกอบด้วย 1) การเปล่ียนผ่านของเศรษฐกิจ 2) การเปล่ียนผ่าน
ทางดา้นการเมือง 3) การเปล่ียนผา่นของโครงสร้างประชากรและสังคมไทย 
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รัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว ้โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล เพื่อให้มี
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ย ัง่ยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีแรก คือยกระดบัราคาสินคา้เกษตรและให้เกษตรกรเขา้ถึง
แหล่งทุน ซ่ึงค านึงถึงกลไกราคาตลาดโลกโดยใช้วิธีบริหารจดัการทางการตลาดและกลไกตลาดซ้ือ
ขายล่วงหนา้ การจดัท าระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ และการออกบตัรส าหรับเครดิต
เกษตรกร ซ่ึงระบบสหกรณ์จะสามารถรองรับนโยบายดงักล่าวไดป้ระกอบกบันโยบายดา้นเศรษฐกิจ 
ในการขยายบทบาทให้ธุรกิจเกษตรและอาหาร ซ่ึงเป็นแหล่งรายไดแ้ละการจา้งงานในประเทศใหก้า้ว
ขา้มไปสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิตและการคา้อาหารคุณภาพสูงการพฒันาประเทศให้เป็นศูนยก์ลาง
ตลาดซ้ือขายล่วงหน้าสินคา้เกษตร และนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร เร่งรัดพฒันา
ธุรกิจการเกษตร โดยการพฒันาสถาบนัเกษตรกรในด้านธุรกิจ สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตร 
พฒันารูปแบบการจดัการผลิต การบรรจุยางพารา ตลอดทั้งการพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพิ่ม 
เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในตลาดโลกซ่ึงระบบสหกรณ์ จะสามารถขบัเคล่ือนให้นโยบายดงักล่าว 
บรรลุผลส าเร็จ  

นโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลงต่อรัฐสภาเม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 คือนโยบายปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจเกษตร โดยเร่งรัดการพฒันาการเกษตรอุตสาหกรรม เช่น ยางพารา และกรอบยุทธศาสตร์
การพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบนเพื่อเป็นแหล่งเช่ือมโยงเศรษฐกิจกบัประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม
น ้ าโขงตอนบน และเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั เช่น ขา้วหอมมะลิ ยางพารา และปัจจุบนัน้ี
จงัหวดัพะเยาประสบปัญหาเร่ืองหมอกควนัอยา่งรุนแรงและต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 จากขอ้มูลใน
ตารางท่ี 3 พบวา่จงัหวดัพะเยามีจุดความร้อนเกิน 100 จุด ไดแ้ก่ อ าเภอปงมีจุดความร้อนจ านวน 231 
จุด เม่ือแบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พบว่าร้อยละ 52.7 อยูใ่นพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ ร้อยละ 10.1 
อยูน่อกพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ และร้อยละ 37.2 อยูใ่นพื้นท่ีการเกษตร จากการประเมินสถานการณ์การเผา
ในพื้นท่ีการเกษตร ส่วนมากเกษตรกรจะเผาเศษวสัดุทางการเกษตรไดแ้ก่ ซงัขา้วโพด  ตอซงั ฟางขา้ว 
นอกจากน้ียงัมีการเผาพื้นท่ีไร่เพื่อเตรียมส าหรับปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ละพืชไร่อ่ืน ๆ  

ตารางที่ 3 จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ของจงัหวดัพะเยา ปี 2553 
อ าเภอ จ านวนจุดความร้อน (จุด) พืน้ทีป่ลูก (ไร่) 

เมืองพะเยา 31 22,155 
แม่ใจ 4 798 

ดอกค าใต ้ 28 60,738 
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ตารางที่ 3 จ านวนจุดความร้อน (Hotspots) ของจงัหวดัพะเยา ปี 2553 (ต่อ) 
อ าเภอ จ านวนจุดความร้อน (จุด) พืน้ทีป่ลูก (ไร่) 
จุน 14 16,390 

เชียงค า 73 56,422 
ปง 231 108,329 

เชียงม่วน 44 39,336 
ภูซาง 14 13,073 

ภูกามยาว 6 6,073 
รวม 445 323,314 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ, 2553 

 จากสภาพปัญหาหมอกควนัในช่วงท่ีผา่นมาไดส่้งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี
จงัหวดัพะเยาก่อใหเ้กิดโรคต่างๆ เช่น หอบหืด ภูมิแพอ้ากาศ และโรคทางเดินหายใจ  

  จงัหวดัพะเยามีนโยบายลดพื้นท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียว โดยเฉพาะขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นยางพารา
พื้นท่ีเป้าหมาย 49,625.50 ไร่ (ยอดเกษตรกรสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 82,758.50 ไร่ สนบัสนุน
ไปแลว้ 42,905 ไร่) ซ่ึงจะสามารถแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและเพิ่มพื้นท่ีป่าตน้น ้ าให้เกิดความชุ่มช้ืน 
สร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากตน้ยางพาราสามารถดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นก๊าซเรือนกระจกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1.72 เมตริกตนั/ไร่/ปี นอกจากน้ียางพารา
ยงัสร้างมวลชีวภาพโดยเศษซากใบยางพาราสามารถยอ่ยสลายเป็นอินทรียว์ตัถุปรับปรุงบ ารุงดิน 

จงัหวดัพะเยาไดเ้ร่ิมส่งเสริมการปลูกยางพาราตั้งแต่ปี 2547 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทดแทน
พืชท่ีมีปัญหาด้านการตลาด เช่น ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ล าไย ล้ินจ่ี เน่ืองจากจังหวดัพะเยามีสภาพ
ภูมิอากาศเยน็ช้ืนเหมาะส าหรับการปลูกยางพารา และสามารถกรีดยางไดป้ระมาณ 9 เดือนในรอบ 1 ปี 
สามารถพฒันาให้เป็นพืชเศรษฐกิจของจงัหวดัพะเยาได ้ ปัจจุบนัจงัหวดัพะเยามีพื้นท่ีปลูกยางพารา
ประมาณ 139,050 ไร่ มีพื้นท่ีเปิดกรีดแล้วประมาณ 13,417 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 260 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) 

จากสถานการณ์การผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นปี 2551-2553 เกษตรกรมีแนวโนม้ท่ีจะปลูกเพิ่ม
มากข้ึน เน่ืองจากขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นพืชท่ีปลูกและดูแลรักษาง่าย สามารถปลูกได ้3 คร้ังต่อปี (ตน้
ฝน ปลายฝน ฤดูแลง้) ประกอบกบัขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นพืชท่ีผกูพนักบัเกษตรกรจงัหวดัพะเยามาเป็น
เวลาชา้นานจึงท าให้เกษตรกรนิยมปลูกอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพื้นท่ีป่า ซ่ึงใน
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แต่ละปีเกษตรกรมักบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวนเพื่อปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ นอกจากน้ีพื้นท่ีท่ีปลูกปลูก
ขา้วโพดเล้ียงสัตวติ์ดต่อกนัเป็นเวลานานท าให้เกิดพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมประมาณ 133,622 ไร่ เน่ืองจาก
เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตส่งผลให้โครงสร้างของดินเส่ือมโทรม ดินจบัตวัแน่น แข็ง 
ตน้ไมไ้ม่สามารถดูดซบัน ้ าและธาตุอาหารไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าใหเ้กิดปัญหาอุทกภยัและขาด
แหล่งกกัเก็บน ้าธรรมชาติในพื้นท่ีตน้น ้า  

ตารางที ่4 ขอ้มูลงบประมาณการส่งเสริมการปลูกยางพาราในจงัหวดัพะเยา 
ปี พ.ศ. จ านวนเงิน (บาท) พืน้ที ่(ไร่) 
2552 10,134,350 16,500 
2553 - - 
2554 30,000,000 16,660 
2555 45,000,000 9,745 
รวม 85,134,350 42,905 

ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัพะเยา, 2554 

จากขอ้มูลและงบประมาณในการส่งเสริมการปลูกยางพาราจงัหวดัพะเยา (ตารางท่ี 4) จะเห็น
ได้ว่าการส่งเสริมการปลูกยางพาราสามารถลดพื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นปีพ.ศ.2555 จ  านวน 
33,160 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.47 ของพื้นท่ีเป้าหมายในการลดพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ของ
เกษตรกรท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 67,598.75 ไร่  

การส่งเสริมการปลูกยางพาราทดแทนพื้นท่ีปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์ื้นท่ีเป้าหมาย 49,625.50 ไร่ 
จะตอ้งใช้งบประมาณจ านวน 200,983,275 บาท ถึงแมว้่าในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมาส านักงานสงเคราะห์
การท าสวนยางจังหวดัพะเยา ได้ส่งเสริมการปลูกยางพาราในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบปีละ 5,000 ไร่ 
งบประมาณปีละ 8,100,000 บาท รวม 3 ปี เป็นเงิน 24,000,000 บาท และงบประมาณตามยุทธศาสตร์
การพฒันาจงัหวดัพะเยา ปี พ.ศ.2552, พ.ศ.2554, พ.ศ.2555 จ านวน 85,134,350 บาท รวมทั้งส้ินเป็น
เงิน 109,134,350 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.91 ของงบประมาณท่ีตอ้งใชท้ั้งหมด แต่งบประมาณทั้งสอง
ส่วนยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการปลูกยางพาราของเกษตรกร สถานการณ์การผลิตยางพาราจงัหวดั
พะเยาในปีท่ีผ่านๆมา สามารถสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง จึงท าให้เกษตรกรรายใหม่มี
ความตอ้งการปลูกยางพาราเพิ่มมากข้ึนเพื่อทดแทนการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ล าไย และล้ินจ่ี  
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 2.4.2 สภาพปัญหาและความต้องการ  

ปี พ.ศ.2554 มีเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนสมคัรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราจ านวน 
8,534 ราย พื้นท่ี 82,785.50 ไร่ (ตารางท่ี 5) เกษตรกรมีความต้องการปลูกยางพาราทดแทนพืชท่ีมี
ปัญหาดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ล าไย ล้ินจ่ี และพืชไร่อ่ืน ซ่ึงการปลูกยางพาราสามารถ
สร้างรายไดแ้ละให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรสูงกวา่ (ตารางท่ี 6) และเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีเปิดกรีดแลว้ยงั
ขาดทกัษะการกรีดยางท่ีถูกตอ้ง อีกทั้งยงัตอ้งจา้งแรงงานท่ีมีความช านาญจากต่างจงัหวดัมาท าการกรีด
ยางเพื่อให้ได้ปริมาณน ้ ายางเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบัมีขอ้จ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินการ
เน่ืองจากส านกังานสงเคราะห์การท าสวนยางจงัหวดัพะเยามีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของเกษตรกร
ในพื้นท่ี นอกจากน้ีจงัหวดัพะเยายงัเป็นท่ีตั้งโรงงานแปรรูปยางแผน่ท่ีสามารถเพิ่มมูลค่าเป็นยางแผ่น
รมควนั หากมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพาราเพิ่มมากข้ึนก็สามารถน าผลผลิตน ้ ายางสด
ป้อนเขา้สู่โรงงานแปรรูปยางแผ่นและยางแผ่นรมควนั ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนให้เกิดการสร้างงานใน
ชุมชนและสามารถท่ีจะเดินเคร่ืองโรงงานแปรรูปยางพาราไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท าให้เกษตรกรมี
รายไดเ้พิ่มข้ึน ส่งผลใหมู้ลค่าผลผลิตภณัฑม์วลรวมสาขาการเกษตรของจงัหวดัพะเยาเพิ่มสูงข้ึน 

ตารางที่ 5 ขอ้มูลผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา ในปี 
พ.ศ. 2552-2553 

อ าเภอ 
จ านวน
เกษตรกร 
(ราย) 

พืน้ที ่
(ไร่) 

การใช้ประโยชน์ของพืน้ทีเ่ดมิก่อนสมคัรเข้าร่วม 
โครงการ (ไร่) 

รวม ข้าวโพด
เลีย้งสัตว์ 

ล าไย ลิน้จี ่ พชืไร่อืน่ๆ พืน้ทีใ่ ช้
ประโยชน์ 
อืน่ๆ  

เมือง 761 5,855.75 4,775.75 330.5 51.75 540 157.75 5,855.75 
แม่ใจ 513 3,590.25 418.5 584.75 1,975 244 368 3,590.25 

ดอกค าใต ้ 311 3,812 3,812 - - - - 3,812 
จุน 366 5,004 4,994 10 - -  5,004 

เชียงค า 2,648 24,711.50 19,915.50 2,579.25 281 1,811.75 124 24,711.50 
ปง 1,946 25,903 22,764 346 447 263 2,083 25,903 

เชียงม่วน 481 4,330 4,330 - - - - 4,330 
ภูซาง 1,467 9,286 6,589 1,148 50 1,266 233 9,286 

ภูกามยาว 41 293 - - - - - 293 
รวม 8,534 82,785.50 67,598.75 4,998.50 2,804.75 4,124.75 2,965.75 82,785.50 

ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัพะเยา, 2554 
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ตารางที ่6 ขอ้มูลเปรียบเทียบรายไดก้ารปลูกยางพารากบัพืชชนิดอ่ืนๆ 

ชนิดพชื 
ต้นทุน/ไร่  
(บาท) 

ผลผลติ/ไร่  
(กก.) 

ราคา/กก.  
(บาท) 

รายได้/ไร่  
(บาท) 

ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 3,719.66 903 5.9 5,327.70 
ล าไย 5,536.55 595 18 10,710 
ล้ินจ่ี 4,881.77 457 23 10,511 

ยางพารา 5,425.18 260 100 26,000 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552 / สหกรณ์การเกษตรเชียงค า, 2554 

จากขอ้มูลเปรียบเทียบรายไดก้ารปลูกยางพารากบัขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ล าไย และล้ินจ่ี จะเห็นได้
วา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อไร่จากการปลูกยางพาราจะสูงกวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อไร่จากการปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
4.8 เท่า สูงกว่ารายได้เฉล่ียต่อไร่จากการปลูกล าไยและล้ินจ่ี 2.4 เท่า เกษตรกรชาวสวนยางพารา
จงัหวดัพะเยา มีพื้นท่ีปลูกเฉล่ียรายละ 10 ไร่ ใน 1 ปีสามารถกรีดยางได ้8 เดือน ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ต่อ
ปี 260 กิโลกรัม ผลผลิตรวม 2,600 กิโลกรัม เฉล่ียกิโลกรัมละ 100 บาท (ราคา ณ เดือนพฤศจิกายน 
2554) ในระยะเวลา 1 ปี เกษตรกรจะมีรายได้รวม  260,000 บาท คิดเป็นรายได้เฉล่ียต่อเดือนๆ ละ 
21,666 บาท 

  ปัจจุบนัเกษตรกรมีการปลูกพืชท่ีมีปัญหาดา้นการตลาด เช่น ขา้วโพดเล้ียงสัตวล์  าไย ล้ินจ่ี ใน
แต่ละปีจะมีปัญหาราคาถูก ผลผลิตลน้ตลาด จะเห็นไดว้า่ในปี 2553 เกิดปัญหาราคาผลผลิตล าไยตกต ่า 
มีผลผลิตล าไยออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากสภาพอากาศเยน็ส่งผลให้ล าไยออกช่อและติดผล
จ านวนมาก เกษตรกรขายผลผลิตราคาถูกรัฐบาลจึงตอ้งก าหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในการ
แกไ้ขปัญหาผลผลิตล าไยของภาคเหนือ ปี พ.ศ.2553 งบประมาณ 175 ลา้นบาท ใน 3 มาตรการ คือ  

1) เร่งรัดการระบายผลผลิตล าไยภายในประเทศ จ านวนหน่ึงหม่ืนตนั วงเงิน 120 ล้าน
บาท ดงัน้ี จ.พะเยา 3.4 พนัตนั จ.เชียงราย 3.3 พนัตนั และจ.ล าพนู 1.5 พนัตนั 

2) ส่งเสริมการแปรรูปล าไยสดเป็นล าไยอบแหง้สีทอง 1.8 หม่ืนตนั งบประมาณ 30 ลา้น
บาท 

3) ส่งเสริมการบริโภคและตลาดล าไย 25 ลา้นบาท 

ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นตอ้งส่งเสริมให้เกษตรกรหนัมาปลูกพืชท่ีให้ผลตอบแทนสูง ไม่มีปัญหา
การตลาด โดยส่งเสริมการปลูกยางพาราทดแทน ประกอบกบัเกษตรกรในพื้นท่ีมีความตอ้งการเป็น
จ านวนมาก 
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 2.4.3 วตัถุประสงค์ของโครงการ  

1) เพื่อทดแทนพื้นท่ีปลูกพืชท่ีมีปัญหาดา้นการตลาด 
2) เพื่อเพิ่มศกัยภาพของเกษตรกรสวนยางพาราเดิมท่ีปลูกแลว้ในพื้นท่ี 

 2.4.4 ความสอดคล้องกบัแผนพฒันาจังหวดั / กลุ่มจังหวัด  

 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดบัรายได ้พฒันาการคา้การท่องเท่ียวและบริการ
ของจงัหวดั 

 2.4.5 ลกัษณะโครงการ  

เป็นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจซ่ึงมีระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี เร่ิมตน้ตุลาคม 2555 ส้ินสุด 
กนัยายน 2556 สถานท่ีด าเนินโครงการ ทั้งหมด 9 อ าเภอ ในจงัหวดัพะเยา ในส่วนของกลุ่มเป้าหมาย 
คือ เกษตรกรผูป้ลูกยางพารา และเกษตรกรทัว่ไป  

 1) เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราเดิมมีทกัษะในการกรีดและการแปรรูปน ้ายาง  
2) เกษตรกรรายใหม่มีทกัษะและมีกลา้ยางพนัธ์ุดีในการปลูก และมีโอกาสไปเก็บเก่ียว

ความรู้จากเกษตรกรในพื้นท่ีท่ีประสบผลส าเร็จ  
และในส่วนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คือ ผูป้ระกอบการ  
 1) โรงงานแปรรูปยางแผน่  
 2) ผูป้ระกอบการร้านอาหาร  
 3) ผูป้ระกอบการเพาะช ากลา้ยาง  
 4) ผูป้ระกอบการเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 
 5) ผูป้ระกอบการคา้วสัดุอุปกรณ์การกรีดยางพาราและการแปรรูปน ้ายาง 

2.4.6 เป้าหมาย ผลลพัธ์ และผลกระทบโครงการ 

เป้าหมายโครงการคือ จ านวนพื้นท่ีปลูกยางพาราเพิ่มข้ึน 11,945 ไร่ และผลลัพธ์ท่ีได้คือ 
เกษตรกรมีอาชีพท่ีย ัง่ยืน สามารถน าความรู้ไปปฏิบติัในแปลงของตนเองได้อย่างถูกตอ้ง ในส่วน
ผลกระทบโครงการ คือ จงัหวดัพะเยามีพื้นท่ีทรัพยากรป่าไม้เพิ่มข้ึน และรักษาความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภณัฑม์วลรวมสาขาการเกษตร 
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2.4.7 แนวทางการด าเนินงาน 

1) ฝึกอบรมเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา จ านวน 2,100 ราย 
2) ฝึกอบรมการกรีดยางพารา จ านวน 320 ราย 
3) ฝึกอบรมการท ายางแผน่ จ านวน 320 ราย      
4) ทศันศึกษาดูงานแปลงปลูกยางพาราท่ีประสบผลส าเร็จ จ านวน 120 ราย 
5) สนบัสนุนกลา้พนัธ์ุยางพารา พื้นท่ี 11,945 ไร่ 
6) ติดตามประเมินผล 

ตารางที่ 7 เป้าหมายเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราเดิมตอ้งการเขา้รับการฝึกอบรมแต่ละกิจกรรม 

ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัพะเยา, 2554 

ตารางที่ 8 จ านวนเกษตรกรรายใหม่ท่ีมีความประสงคป์ลูกยางพาราตามโครงการฯ 

อ าเภอ พืน้ทีป่ลูก (ไร่) เกษตกร (ราย) 
เมือง 1,738 187 
แม่ใจ 253 126 

ดอกค าใต ้ 582 77 
จุน 1,597 90 

เชียงค า 3,397 651 

อ าเภอ อบรมกรีดยาง 
(ราย) 

อบรมการท ายางแผ่น 
(ราย) 

ทศันศึกษาดูงาน 
(ราย) 

เมือง 23 23 10 
แม่ใจ 14 14 5 

ดอกค าใต ้ 15 15 6 
จุน 19 19 7 

เชียงค า 96 96 34 
ปง 100 100 35 

เชียงม่วน 16 16 6 
ภูซาง 36 36 15 

ภูกามยาว 1 1 2 
รวม 320 320 120 
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ตารางที่ 8 จ านวนเกษตรกรรายใหม่ท่ีมีความประสงคป์ลูกยางพาราตามโครงการฯ (ต่อ) 
อ าเภอ พืน้ทีป่ลูก (ไร่) เกษตกร (ราย) 
ปง 1,351 480 

เชียงม่วน 389 118 
ภูซาง 2,472 361 

ภูกามยาว 166 10 
รวม 11,945 2,100 

ท่ีมา : ส านกังานเกษตรจงัหวดัพะเยา, 2554 

2.4.8 ข้อสรุป 

จงัหวดัพะเยาเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั เช่น ขา้วหอมมะลิ ยางพารา ปัจจุบนัน้ีจงัหวดั
พะเยาประสบปัญหาเร่ืองหมอกควนัอยา่งรุนแรงและต่อเน่ือง ซ่ึงปัญหาดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการ
เผาในพื้นท่ีการเกษตร เช่น ซงัขา้วโพด การเผาพื้นท่ีไร่เพื่อเตรียมปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์การเผาตอซงั 
ฟางขา้ว ท าให้เกิดหมอกควนั และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน เกิด
ปัญหาอุทกภยัและขาดแหล่งกกัเก็บน ้ าธรรมชาติในพื้นท่ี เน่ืองจากการบุกรุกพื้นท่ีป่าเพื่อปลูกขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์จงัหวดัพะเยาจึงมีนโยบายลดพื้นท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียว โดยเฉพาะข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็น
ยางพาราทดแทนพื้นท่ีเป้าหมาย 67,598.75 ไร่ ซ่ึงจะสามารถแกไ้ขปัญหาหมอกควนัเพิ่มพื้นท่ีป่าตน้
น ้ า และส่งเสริมอาชีพท่ีย ัง่ยืนให้แก่เกษตรกร เน่ืองจากยางพาราเป็นพืชท่ีสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกร
อยา่งต่อเน่ือง ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา จงัหวดัพะเยาไดส้นับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมการ
ปลูกยางพารา จ านวน 40,134,350 บาท พื้นท่ี 33,160 ไร่ และส านักงานสงเคราะห์การท าสวนยาง
จงัหวดัพะเยา ได้รับงบประมาณในการส่งเสริมในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ปีละ 5,000 ไร่ เป็นเงิน 
24,000,000 บาท แต่ก็ยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของเกษตรกรและการลดพื้นท่ีปลูกพืชเชิงเด่ียว
ตามเป้าหมาย 67,598.75 ไร่ 

2.5 การปลูกยางพารา   

 2.5.1 การเตรียมพื้นที่ : การเตรียมพื้นท่ีปลูกสวนยาง เป็นการปรับพื้นท่ีให้มีสภาพเหมาะสม
ส าหรับปลูกยางทั้งดา้นการปฏิบติังานในสวนยางและการอนุรักษดิ์นและน ้ า จ าเป็นตอ้งวางแผนการ
ใชพ้ื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการดูแลบ ารุงรักษาตน้ยาง การเตรียมพื้นท่ีปลูกยาง 
ไดแ้ก่ การท าความสะอาดพื้นท่ี การวางแนว การขดุหลุม และการจดัท าขั้นบนัไดเป็นตน้ 



 
 

 

 

23 

2.5.2 การวางแนวปลูก : การวางแนวปลูกในพื้นท่ีราบ เร่ิมจากการวางแถวหลกั ห่างจากแนว
เขตสวนไม่นอ้ยกวา่ 1.5 เมตร ตามแนวตะวนัออก-ตะวนัตก ไม่ขวางทิศทางลม 

2.5.3 การวางแนวปลูกในพืน้ที่ลาดเท : ในพื้นท่ีลาดเทหรือพื้นท่ีท่ีอยู่บนควนเขา การวางแนว
ปลูกไม่สามารถใชว้ิธีแบบเดียวกบัพื้นท่ีราบได ้เน่ืองจากท่ีลาดเทหรือท่ีควนเขามีการไหลบ่าของน ้ า
ในขณะท่ีมีฝนตก เป็นผลให้เกิดการชะลา้งและพงัทลายของหน้าดิน ดงันั้น เพื่อป้องกนัการชะล้าง
และการพงัทลายของดิน จึงจ าเป็นตอ้งวางแนวปลูกตามแนวระดบั หากพื้นท่ีมีความลาดเทมากกวา่ 15 
องศา ตอ้งท าขั้นบนัได 

2.5.4 ประโยชน์ของการท าแนวระดับและขั้นบันได :  
1) ป้องกนัการพงัทลายของหนา้ดิน 
2) ป้องกนัการชะลา้งปุ๋ยท่ีใส่ใหก้บัตน้ยาง 
3) ท าใหร้ากตน้ยางยดึแน่นกบัดิน ไม่ถูกน ้าเซาะลม้ไดง่้าย 
4) ช่วยรักษาความชุ่มช้ืนในดิน 
5) ง่ายและสะดวกแก่การปฏิบติังานในสวน 

 2.5.5 ระยะปลูก : เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัตน้ยาง จึงก าหนดระยะปลูกเป็น 2 
ระยะ ตามความตอ้งการปลูกพืชแซมและลกัษณะประจ าพนัธ์ุยาง 

ตารางที่ 9 แสดงระยะการปลูกยางพาราท่ีเหมาะสม   

พนัธ์ุยางช้ัน 1 
ระยะปลูกยาง 

(ปลูกพชืแซมยาง) 
ระยะปลูกยาง 

(ไม่ปลูกพชืแซม) 
จ านวน 
ต้น/ไร่ 

เขตปลูกยาง 
 

สถาบนัวจิยัยาง 251,
สงขลา36 

2.5 x 8 4 x 5 80 เขตปลูกยางเดิม 
 

บีพีเอม็ 24, พีบี255,         
พีบี260 

3 x 7 3.5 x 6 76 
 

- 

พีอาร์255,  
อาร์อาร์ไอซี110 

2. 5 x 7 - 91 เขตปลูกยางใหม่ 

อาร์อาร์ไอเอม็ 600 3 x 7 3 x 6 89 - 

2.5.6 การเตรียมหลุมปลูก : การขดุหลุมปลูกยางให้ขดุดา้นใดดา้นหน่ึงของไมช้ะมบตลอดแนว 
โดยแยกดินท่ีขุดเป็น 2 กอง คือ ดินชั้นบนและดินชั้นล่าง ผึ่งแดดไวป้ระมาณ 10 วนั เพื่อให้ดินแห้ง 
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แลว้ย่อยดินชั้นบนใส่รองก้นหลุม ส่วนดินชั้นล่างให้ผสมกบัปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) อตัราหลุมละ 
170 กรัม ในแหล่งปลูกยางใหม่ควรใส่ปุ๋ยอินทรียต์น้ละ 5 กก. รองก้นหลุมร่วมกบัปุ๋ยหินฟอสเฟต 
แลว้กลบหลุม ขนาดของหลุม 50 x 50 x 50 เซนติเมตร (กวา้ง x ยาว x ลึก)ส าหรับการขุดหลุมปลูกใน
พื้นท่ีลาดเท เม่ือปักไมช้ะมบเรียบร้อยแลว้ควรขุดหลุมเยื้องไปดา้นในควนเล็กน้อย เม่ือปลูกยางไป
แลว้อาจตอ้งแต่งชานเพิ่มเติม โดยขดุดินบนควนมากลบดา้นนอก ซ่ึงจะท าให้ตน้ยางอยูก่ลางขั้นบนัได
พอดี 

2.5.7 วัสดุปลูกและวิธีการปลูก : วสัดุปลูก หรือตน้ยางท่ีใชป้ลูก แบ่งออกเป็นตน้ตอตาและตน้
ยางช าถุงขนาด 1-2 ฉตัร ควรเลือกวสัดุปลูกท่ีแขง็แรงสมบูรณ์ปราศจากโรคและศตัรูพืช 

1) ตน้ตอตา หมายถึง ตน้กลา้ยางท่ีไดรั้บการติดตาดว้ยยางพนัธ์ุดี แต่ตายงัไม่แตกออกมา 
มีแผ่นตาและตาท่ีเป็นตุ่มติดอยูเ่ท่านั้น ขุดถอนแลว้ตดัตน้เดิมเหนือแผ่นตาข้ึนไปไม่
นอ้ยกวา่ 8 ซม. เพื่อน าไปปลูกในแปลงท่ีเตรียมพื้นท่ีไวเ้รียบร้อยแลว้ 

2) ตน้ยางช าถุง หมายถึง วสัดุปลูกท่ีไดจ้ากการน าเอาตน้ตอตามาช าในถุง โดยใชเ้วลาช า
ในถุงประมาณ 2-3 เดือน จนได้ตน้ยางช าถุงขนาด 1-2 ฉัตร ซ่ึงมีสภาพพร้อมท่ีจะ
น าไปปลูกในแปลงได้ ขนาดของถุงท่ีใช้ช าคือ 5 x 15 น้ิว สีด า เจาะรูขนาด 3 มม. 
ประมาณ 3 แถว ๆ ละ 5-7 รู 

2.5.8 พนัธ์ุยาง : กรมวชิาการเกษตร ไดแ้นะน าพนัธ์ุยาง 3 กลุ่ม 
1) กลุ่มพนัธ์ุยางผลผลิตน ้ ายางสูง : เป็นพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตเน้ือยางสูงเป็นหลกั มี 4 พนัธ์ุ

คือ พนัธ์ุสาถาบนัวจิยัยาง 251 สถาบนัวจิยัยาง 226 BPM 24 และ RRIM 600 
2) กลุ่มพนัธ์ุยางผลผลิตน ้ ายางและเน้ือไมสู้ง : เป็นพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตเน้ือยางสูงและมีการ

เจริญเติบโตดีลกัษณะล าตน้ตรง และให้ปริมาตรเน้ือไมใ้นส่วนล าตน้สูง มี4 พนัธ์ุ คือ 
พนัธ์ุPB 235 PB 255 PB 260 และ RRIC 110 

3) กลุ่มพนัธ์ุยางผลผลิตเน้ือไม้สูง : เป็นพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตเน้ือไม้สูงเป็นหลัก มีการ
เจริญเติบโตดีมาก ลักษณะล าต้นตรง ให้ปริมาตรเน้ือไม้ในส่วนล าตน้สูง เหมาะ
ส าหรับเป็นพนัธ์ุท่ีจะปลูกเป็นสวนป่าเพื่อการผลิตเน้ือไม ้มี 3 พนัธ์ุ คือฉะเชิงเทรา 
50 AVROS 2037 และ BPM 1 
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รายละเอยีดพนัธ์ุยางแนะน า 
กลุ่ม 1 : พนัธ์ุยางผลผลิตน ้ายางสูง 
สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) 
แม่– พ่อพนัธ์ุ ตน้กลา้ยางจากแปลงเอกชนในจงัหวดัสงขลา 

ลกัษณะประจ า
พนัธ์ุ 

ใบมีรูปร่างป้อมปลายใบ ขอบใบเป็นคล่ืน ใบมีสีเขียว ฉตัรใบมีขนาดใหญ่เป็น
รูปกรวย ในช่วงยางอ่อนล าตน้คด แตกก่ิงมากทั้งก่ิงขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
การแตกก่ิงไม่สมดุล ทรงพุม่มีขนาดใหญ่เป็นรูปกลม เร่ิมผลดัใบค่อนขา้งชา้ 

ลกัษณะทาง
การเกษตร 

ระยะก่อนและระหวา่งกรีดเจริญเติบโตปานกลาง ขนาดล าตน้ทั้งแปลงมีความ
สม ่าเสมอดี ท าใหมี้จ านวนตน้เปิดกรีดไดม้าก เปลือกเดิมและเปลือกงอกใหม่
หนาปานกลางผลผลิตเน้ือยาง 10 ปี กรีดเฉล่ีย 457 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกวา่
พนัธ์ุ RRIM 600 ร้อยละ 57 มีจ านวนตน้เปลือกแหง้นอ้ย ตา้นทานโรคใบร่วงท่ี
เกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา โรคราแป้ง โรคใบจุดนูน และโรคราสีชมพรูะดบั
ปานกลางตา้นทานโรคเส้นด าระดบัดี และตา้นทานลมระดบัปานกลาง 

ลกัษณะดีเด่น ผลผลิตเน้ือยางสูงมาก มีจ านวนตน้เปิดกรีดไดม้าก ความตา้นทานโรคเส้นด า
ในระดบัดีมีจ านวนตน้เปลือกแหง้นอ้ย 

ข้อจ ากดั/ข้อควร
ระวงั 

ในระยะยางอ่อน ตน้ยางท่ีปลูกในพื้นท่ีฝนตกชุก ทั้งในแปลงก่ิงตาและแปลง
ปลูกจะอ่อนแอต่อโรคใบจุดนูนมาก 

พืน้ทีแ่นะน า ปลูกไดใ้นพื้นท่ีทัว่ไป ยกเวน้ พื้นท่ีลาดชนั พื้นท่ีท่ีมีหนา้ดินต้ืน พื้นท่ีท่ีมีระดบั
น ้าใตดิ้นสูง และพื้นท่ีลมแรงเน่ืองจากทรงพุม่มีขนาดใหญ่ แตกก่ิงไม่สมดุล 

สถาบันวิจัยยาง 226 (RRIT 226) 
แม่– พ่อพนัธ์ุ PB 5 / 51 x RRIM 600 
ลกัษณะประจ า
พนัธ์ุ 

ใบมีรูปร่างป้อมปลายใบ สีเขียว ฉัตรใบลักษณะเป็นรูปกรวย  มีขนาดเล็ก 
ลกัษณะล าตน้ตรง ก่ิงมีขนาดปานกลาง และแตกก่ิงเล็กจ านวนมาก ทรงพุ่มมี
ขนาดปานกลาง เป็นรูปพดั เร่ิมผลดัใบเร็ว 

ลกัษณะทาง
การเกษตร 

ระยะก่อนและระหวา่งกรีดเจริญเติบโตปานกลาง ความสม ่าเสมอของขนาดล า
ตน้ทั้งแปลงปานกลาง เปลือกเดิมบาง เปลือกงอกใหม่หนาปานกลาง ผลผลิต
เน้ือยาง 8 ปีกรีดเฉล่ีย 346 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพนัธ์ุRRIM 600 ร้อยละ 
37 มีจ านวนตน้เปลือกแห้งนอ้ยตา้นทานโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา
และโรคเส้นด าระดบัดี ค่อนขา้งอ่อนแอต่อโรคราแป้งและตา้นทานลมระดบั
ปานกลาง 
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ลกัษณะดีเด่น ผลผลิตเน้ือยางสูง ตา้นทานโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา และโรคเส้น
ด าระดบัดี มีจ านวนตน้เปลือกแหง้นอ้ย 

ข้อจ ากดั / ข้อควร
ระวงั 

ค่อนขา้งอ่อนแอต่อโรคราแป้ง 
 

พืน้ทีแ่นะน า ปลูกไดใ้นพื้นท่ีทัว่ไป และสามารถปลูกไดใ้นพื้นท่ีท่ีมีหนา้ดินต้ืนและพื้นท่ีท่ีมี 
ระดบัน ้าใตดิ้นสูง 

BPM 24 
แม่– พ่อพนัธ์ุ GT 1 x AVROS 1734 
ลกัษณะประจ า
พนัธ์ุ 

ใบมีรูปร่างป้อมกลางใบ สีเขียว ฉตัรใบลกัษณะเป็นรูปกรวยตดั ลกัษณะล าตน้
ตรง แตกก่ิงมาก ก่ิงมีขนาดปานกลาง มีการทิ้งก่ิงน้อย พุ่มใบค่อนขา้งทึบ ทรง
พุม่ มีขนาดปานกลางเป็นรูปกรวย เร่ิมผลดัใบเร็ว และ ทยอยผลดัใบ 

ลกัษณะทาง
การเกษตร 

ระยะก่อน และระหวา่งกรีดเจริญเติบโตปานกลาง ความสม ่าเสมอของล าตน้ทั้ง 
แปลงปานกลาง เปลือกเดิมหนามาก เปลือกงอกใหม่หนาปานกลาง เปลือก
เรียบและกรีดง่าย ผลผลิตเน้ือยางแห้ง 10 ปีกรีดเฉล่ีย 335 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
สูงกวา่พนัธ์ุ RRIM 600 ร้อยละ 41 มีจ านวนตน้เปลือกแห้งปานกลาง ตา้นทาน
โรคเส้นด าระดบัดี ตา้นทานโรคราแป้ง โรคใบจุดนูน และโรคราสีชมพูระดบั
ปานกลาง ตา้นทานลมระดบัปานกลาง 

ลกัษณะดีเด่น ผลผลิตเน้ือยางสูงมากในระยะแรกของการเปิดกรีดเปลือกหนา เรียบ ท าให้
กรีดง่าย ความตา้นทานโรคส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี โดยเฉพาะโรคใบร่วงท่ีเกิด
จากเช้ือไฟทอปโทรา และโรคเส้นด า 

ข้อจ ากดั / ข้อควร
ระวงั 

ไม่แนะน าการกรีดท่ีมีวนักรีดติดต่อกนั เพราะจะท าให้ผลผลิตลดลง และตน้
ยางแสดงอาการเปลือกแหง้ไดง่้ายในระยะยางอ่อนจะแตกก่ิงเล็ก ๆ จ านวนมาก 
ล าตน้ และก่ิงจะมีรอยแตกน ้ายางไหล และลกัษณะน้ีจะปรากฏมากข้ึนเม่ือปลูก
ในสภาพพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่าและมีปริมาณฝนนอ้ย 

พืน้ทีแ่นะน า ปลูกไดใ้นพื้นท่ีทัว่ไป และสามารถปลูกไดใ้นพื้นท่ีท่ีมีการระบาดรุนแรงของ
โรคใบร่วงไฟทอปโทราและโรคเส้นด า พื้นท่ีลาดชนั พื้นท่ีท่ีมีหนา้ดินต้ืน และ
พื้นท่ีท่ีมีระดบัน ้าใตดิ้นสูง 
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RRIM 600 
แม่– พ่อพนัธ์ุ Tjir 1 x PB 86 
ลกัษณะประจ า
พนัธ์ุ 

ใบมีรูปร่างป้อมปลายใบ สีเขียวอมเหลือง ลกัษณะฉตัรใบเป็นรูปกรวย มีขนาด 
เล็ก ในระยะ 2 ปีแรกตน้ยางจะมีลกัษณะล าตน้ตรง แต่เรียวเล็ก การแตกก่ิงชา้ 
ลกัษณะการแตกก่ิงเป็นมุมแหลม ก่ิงท่ีแตกค่อนขา้งยาว ทรงพุ่มมีขนาดปาน
กลางเป็นรูปพดั เร่ิมผลดัใบเร็ว 

ลกัษณะทาง
การเกษตร 

ในระยะก่อนเปิดกรีดและระหว่างกรีด การเจริญเติบโตปานกลาง เปลือกเดิม
บางเปลือกงอกใหม่หนาปานกลาง ผลผลิตระยะแรกอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่
จะเร่ิมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในปีต่อมา ใหผ้ลผลิตเน้ือยาง 10 ปีกรีดเฉล่ีย 289 กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อปี มีจ านวนตน้เปลือกแห้งน้อย อ่อนแอมากต่อโรคใบร่วงท่ีเกิดจาก
เช้ือไฟทอปโทรา และโรคเส้นด า ตา้นทานโรคราแป้งและโรคใบจุดนูนใน
ระดบัปานกลาง อ่อนแอต่อโรคราสีชมพ ูตา้นทานลมระดบัปานกลาง 

ลกัษณะดีเด่น ปรับตวั และใหผ้ลผลิตไดดี้ในเกือบทุกพื้นท่ี ทนทานต่อการกรีดถ่ีไดม้ากกวา่ 
พนัธ์ุอ่ืน ๆ และมีจ านวนตน้เปลือกแหง้นอ้ย 

ข้อจ ากดั / ข้อควร
ระวงั 

อ่อนแอมากต่อโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา โรคเส้นด า และอ่อนแอ
ต่อโรคราสีชมพู เปลือกเดิมบางพื้นท่ีแนะน าปลูกไดใ้นพื้นท่ีทัว่ไป ยกเวน้ใน
พื้นท่ีท่ีมีโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา เส้นด า และราสีชมพูระบาด
รุนแรง พื้นท่ีท่ีมีหนา้ดินต้ืน และพื้นท่ีท่ีมีระดบัน ้าใตดิ้นสูง 

กลุ่ม 2 : พนัธ์ุยางผลผลิตน ้ายางและเน้ือไมสู้ง 
PB 235 
แม่– พ่อพนัธ์ุ PB5 / 51 x PB S / 78 
ลกัษณะประจ า
พนัธ์ุ 

ใบมีรูปร่างป้อมกลางใบ สีเขียว ฉัตรใบลกัษณะเป็นรูปกรวย ระยะยางอ่อน
แตกก่ิงเร็วพุ่มใบค่อนขา้งทึบ ลกัษณะล าตน้ตรงดี ก่ิงมีขนาดเล็กจ านวนมาก 
เม่ืออายุมากทิ้งก่ิงมาก เหลือก่ิงขนาดกลาง 4-5 ก่ิงในระดบัสูง ท าให้พุม่ใบบาง 
ทรงพุม่มีขนาดใหญ่เป็นรูปกลมเร่ิมผลดัใบชา้ และทยอยผลดัใบ 

ลกัษณะทาง
การเกษตร 

ในระยะก่อนเปิดกรีดการเจริญเติบโตดีในทุกพื้นท่ี และระหวา่งกรีดการ 
เจริญเติบโตปานกลาง เปลือกเดิมหนาปานกลาง เปลือกงอกใหม่บาง ผลผลิต
เน้ือยาง 10 ปี กรีดเฉล่ีย 330 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกว่าพนัธ์ุ RRIM 600 ร้อย
ละ 37 ในช่วงอายุ15 ปี และ 20 ปี ให้ผลผลิตเน้ือไมส่้วนล าตน้ 0.30 ลูกบาศก์
เมตรต่อตน้ และ 0.41 ลูกบาศก์เมตรต่อตน้ คิดเป็น 22.34 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ 
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และ 28.09 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ตามล าดบั มีจ  านวนตน้เปลือกแห้งค่อนขา้งมาก 
ต้านทานโรค ใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทราและโรคเส้นด าปานกลาง 
อ่อนแอมากต่อโรคราแป้งและโรคใบจุดนูน ต้านทานโรคราสีชมพูระดับดี 
และตา้นทานลมระดบัปานกลาง 

ลกัษณะดีเด่น ให้ผลผลิตน ้ ายางและเน้ือไมสู้ง การเจริญเติบโตดีมากในทุกพื้นท่ี ตา้นทานดี
ต่อโรคราสีชมพ ู

ข้อจ ากดั / ข้อควร
ระวงั 

อ่อนแอต่อโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา โรคใบจุดนูน และโรคราสี
ชมพbูไม่แนะน าการกรีดท่ีมีวนักรีดติดต่อกนั เพราะจะท าให้ผลผลิตลดลงและ
ตน้ยางแสดงอาการเปลือกแหง้ไดง่้าย 

พืน้ทีแ่นะน า ปลูกไดใ้นพื้นท่ีทัว่ไป ยกเวน้ในพื้นท่ีลาดชนั พื้นท่ีท่ีมีหนา้ดินต้ืน และพื้นท่ีท่ี
มีระดบัน ้าใตติ้นสูง 

PB 255 
แม่– พ่อพนัธ์ุ PB 5 / 51 x PB 32 / 36 
ลกัษณะประจ า
พนัธ์ุ 

ใบมีรูปร่างป้อมกลางใบ  สีเขียวอ่อน  ฉัตรใบลักษณะเป็นรูปคร่ึงวงกลม 
ลกัษณะล าตน้ตรง ระยะยางอ่อนแตกก่ิงเร็ว ก่ิงมีขนาดเล็กจ านวนมาก พุ่มใบ
ทึบ ทรงพุม่มีขนาดใหญ่เป็นรูปกลม เร่ิมผลดัใบค่อนขา้งชา้ 

ลกัษณะทาง
การเกษตร 

ในระยะก่อนเปิดกรีดการเจริญเติบโตดี และระหวา่งกรีดการเจริญเติบโตปาน 
กลาง เปลือกเดิมและเปลือกงอกใหม่หนา ผลผลิตเน้ือยาง 10 ปีกรีดเฉล่ีย 318 
กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกวา่พนัธ์ุRRIM 600 ร้อยละ 46 ในช่วงอายุ15 ปี และ 20 
ปี ให้ผลผลิตเน้ือไมส่้วนล าตน้ 0.28 ลูกบาศก์เมตรต่อตน้ และ 0.39 ลูกบาศก์
เมตรต่อตน้ คิดเป็น 21.57 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ และ 27.24 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่
ตามล าดบั มีจ านวนตน้เปลือกแห้งปานกลาง อ่อนแอต่อโรคใบร่วงท่ีเกิดจาก
เช้ือไฟทอปโทราโรคใบจุดนูน และโรคราสีชมพู ตา้นทานโรคราแป้งและโรค
เส้นด าระดบัปานกลางและตา้นทานลมในระดบัค่อนขา้งดี 

ลกัษณะดีเด่น ผลผลิตเน้ือยางและเน้ือไมสู้ง เปลือกหนาน่ิมกรีดง่ายและตา้นลมค่อนขา้งดี 
 

ข้อจ ากดั / ข้อควร
ระวงั 

อ่อนแอต่อโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา ใบจุดนูนและโรคราสีชมพู 
ไม่แนะน าการกรีดท่ีมีวนักรีดติดต่อกนั เพราะจะท าให้ผลผลิตลดลง และตน้
ยางแสดงอาการเปลือกแหง้ไดง่้าย 

พืน้ทีแ่นะน า ปลูกได้ในพื้นท่ีทัว่ไป ทั้งในพื้นท่ีลาดชัน พื้นท่ีท่ีมีหน้าดินต้ืน และพื้นท่ีท่ีมี
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ระดบัน ้ าใตดิ้นสูง ยกเวน้พื้นท่ีท่ีมีโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา โรคใบ
จุดนูน และโรคราสีชมพรูะบาดรุนแรง 

PB 260 
แม่– พ่อพนัธ์ุ PB 5 / 51 x PB 49 
ลกัษณะประจ า
พนัธ์ุ 

ใบมีรูปร่างป้อมปลายใบ สีเขียวเขม้ ฉัตรใบลกัษณะเป็นรูปกรวย ลกัษณะล า
ตน้ตรง การแตกก่ิงสมดุลดี ก่ิงมีขนาดเล็กจ านวนมาก พุม่ใบทึบ อายมุากทิ้งก่ิง 
ดา้นล่าง ท าใหพุ้ม่ใบค่อนขา้งบาง ทรงพุม่มีขนาดใหญ่เป็นรูปรี เร่ิมผลดัใบ 
ค่อนขา้งชา้ 

ลกัษณะทาง
การเกษตร 

ในระยะก่อนเปิดกรีดการเจริญเติบโตดี และระหวา่งกรีดการเจริญเติบโตปาน 
กลาง เปลือกเดิมหนาปานกลาง เปลือกงอกใหม่บาง ผลผลิตเน้ือยาง 10 ปีกรีด 
เฉล่ีย 322 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกวา่พนัธ์ุRRIM 600 ร้อยละ 32 ในช่วงอายุ15 
ปี และ 20 ปี ใหผ้ลผลิตเน้ือไมส่้วนล าตน้ 0.26 ลูกบาศกเ์มตรต่อตน้ และ 0.36 
ลูกบาศก์เมตรต่อตน้ คิดเป็น 19.90 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ และ 25.53 ลูกบาศก์
เมตรต่อไร่ตามล าดบั มีจ านวนตน้เปลือกแห้งปานกลาง ตา้นทานปานกลางต่อ
โรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา โรคราแป้ง โรคใบจุดนูน และโรคเส้น
ด า ตา้นทานดีต่อโรคราสีชมพ ูและตา้นทานลมในระดบัค่อนขา้งดี 

ลกัษณะดีเด่น ผลผลิตเน้ือยางและเน้ือไมสู้ง ตา้นทานโรคราสีชมพรูะดบัดี และตา้นทานลม 
ค่อนขา้งดี 

ข้อจ ากดั / ข้อควร
ระวงั 

ไม่แนะน าการกรีดท่ีมีวนักรีดติดต่อกัน เพราะจะท าให้ต้นยางแสดงอาการ
เปลือกแหง้ไดง่้าย 

พืน้ทีแ่นะน า ปลูกไดใ้นพื้นท่ีทัว่ไป 

RRIC 110 
แม่– พ่อพนัธ์ุ LCB1 320 x RRIC 7 
ลกัษณะประจ า
พนัธ์ุ 

ใบมีรูปร่างป้อมปลายใบ สีเขียวเขม้ ฉัตรใบลกัษณะเป็นรูปกรวย ลกัษณะล า
ตน้ตรง ในช่วงยางอ่อนแตกก่ิงขนาดกลางและเล็กจ านวนมาก พุ่มใบทึบ อายุ
มากทิ้งก่ิงดา้นล่าง เหลือก่ิงขนาดใหญ่ 2-3 ก่ิง ท าใหพุ้ม่ใบค่อนขา้งบาง ทรงพุ่ม
มีขนาดใหญ่เป็นรูปพดั เร่ิมผลดัใบชา้ 

ลกัษณะทาง
การเกษตร 

ในระยะก่อนเปิดกรีดการเจริญเติบโตดีมาก และระหวา่งกรีดการเจริญเติบโต
ปานกลาง เปลือกเดิมหนาและเปลือกงอกใหม่บาง ผลผลิตเน้ือยาง 10 ปีกรีด
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เฉล่ีย 324 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี สูงกวา่พนัธ์ุRRIM 600 ร้อยละ 27 ในช่วงอายุ15 
ปี และ 20 ปี ให้ผลผลิตเน้ือไมส่้วนล าตน้ 0.29 ลูกบาศก์เมตรต่อตน้ และ 0.40 
ลูกบาศก์เมตรต่อต้น คิดเป็น 21.86 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่และ 27.55 ลูกบาศก์
เมตรต่อไร่ตามล าดบั มีจ านวนตน้เปลือกแห้งน้อย ตา้นทานโรคใบร่วงท่ีเกิด
จากเช้ือไฟทอปโทราระดบัดี ตา้นทานปานกลางต่อโรคราแป้ง โรคใบจุดนูน 
โรคเส้นด า และโรคราสีชมพ ูตา้นทานลมในระดบัปานกลาง 

ลกัษณะดีเด่น ผลผลิตเน้ือยางและเน้ือไมสู้ง การเจริญเติบโตดีมากในระยะก่อนเปิดกรีดท าให ้
เปิดกรีดไดเ้ร็ว ตา้นทานโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทราระดบัดี และมี 
จ านวนตน้เปลือกแหง้นอ้ย 

ข้อจ ากดั / ข้อควร
ระวงั 
 

เปลือกบาง เม่ือน าน ้ายางไปท าเป็นยางแผน่ดิบจะมีสีค่อนขา้งคล ้า 
 

พืน้ทีแ่นะน า ปลูกได้ในพื้นท่ีทัว่ไป ยกเวน้ในพื้นท่ีลาดชัน พื้นท่ีท่ีมีหน้าดินต้ืน พื้นท่ีท่ีมี
ระดบัน ้าใตดิ้นสูงและพื้นท่ีลมแรง 

กลุ่ม 3 : พนัธ์ุยางผลผลิตเน้ือไมสู้ง 
ฉะเชิงเทรา 50 (RRIT 402) 
แม่– พ่อพนัธ์ุ RRIC 110 ill.* 
ลกัษณะประจ า
พนัธ์ุ 

ใบมีรูปร่างป้อมปลายใบ สีเขียวเขม้ ฉัตรใบลกัษณะเป็นรูปกรวย ในช่วงยาง
อ่อนแตกก่ิงขนาดกลางและเล็กจ านวนมาก การแตกก่ิงอยูใ่นระดบัสูง ลกัษณะ
การแตกก่ิงสมดุล รูปทรงล าตน้ตรง มีลกัษณะกลม ทรงพุ่มขนาดค่อนขา้งใหญ่ 
เร่ิมผลดัใบเร็ว 

ลกัษณะทาง
การเกษตร 

การเจริญเติบโตดีมาก  ในช่วงอายุ6 ปี  มีปริมาตรไม้ในส่วนท่อนซุง 0.11 
ลูกบาศกเ์มตรต่อตน้ คิดเป็น 7.76 ลูกบาศกเ์มตรต่อไร่ตา้นทานโรคใบร่วงท่ีเกิด
จากเช้ือไฟทอปโทราและโรคราแป้งระดบัปานกลาง ตา้นทานโรคใบจุดนูน
ระดบัดี 

ลกัษณะดีเด่น ผลผลิตเน้ือไมสู้ง ตา้นทานโรคใบจุดนูนระดบัดี 
ข้อจ ากดั - 
พืน้ทีแ่นะน า ปลูกไดใ้นพื้นท่ีทัว่ไป 
*หมายเหตุ: ill = illegitimate clonal seed หมายถึง เมล็ดท่ีเก็บจากตน้แม่พนัธ์ุRRIC 110 ท่ีเกิดจาก 
การผสมขา้มตามธรรมชาติ 
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AVROS 2037 
แม่– พ่อพนัธ์ุ AVROS 256 x AVROS 352 
ลกัษณะประจ า
พนัธ์ุ 

ใบมีรูปร่างป้อมปลายใย สีเขียว ฉัตรใบลกัษณะเป็นรูปคร่ึงวงกลม ในช่วงยาง
อ่อนแตกก่ิงขนาดเล็กจ านวนมากพุ่มใบทึบ ทิ้งก่ิงเล็กค่อนขา้งเร็ว เม่ืออายุมาก
เหลือก่ิงขนาดใหญ่ 1-2 ก่ิงในระดบัสูง ท าให้ทรงพุ่มโปร่ง รูปทรงล าตน้ตรง มี
ลกัษณะกลม เร่ิมผลดัใบเร็ว 

ลกัษณะทาง
การเกษตร 

การเจริญเติบโตดีมาก ในช่วงอาย ุ6 ปี15 ปี และ 20 ปี ใหผ้ลผลิตเน้ือไมส่้วนล า 
ตน้ 0.10 ลูกบาศก์เมตรต่อตน้ 0.31 ลูกบาศก์เมตรต่อต้น และ 0.43 ลูกบาศก์
เมตรต่อตน้ คิดเป็น 7.22 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ 23.07 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ และ 
28.90 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ตามล าดับอ่อนแอต่อโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟ
ทอปโทราตา้นทานปานกลางต่อโรคราแป้ง ตา้นทานดีต่อโรคใบจุดนูนและ
โรคราสีชมพตูา้นทานลมในระดบัค่อนขา้งดี 

ลกัษณะดีเด่น ผลผลิตเน้ือไมสู้ง ตา้นทานดีต่อโรคใบจุดนูนและโรคราสีชมพ ูตา้นทานลมได ้
ค่อนขา้งดี 

ข้อจ ากดั / ข้อควร
ระวงั 

อ่อนแอต่อโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา การแตกก่ิงระยะแรกจะมี 
ลกัษณะไม่สมดุล และในช่วงอายมุากตน้ยางจะโคง้ในส่วนยอด 

พืน้ทีแ่นะน า ปลูกได้ในพื้นท่ีทัว่ไป ยกเวน้พื้นท่ีท่ีมีโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทรา
ระบาดรุนแรง 

BPM 1 
แม่– พ่อพนัธ์ุ AVROS 163 x AVROS 308 
ลกัษณะประจ า
พนัธ์ุ 

ใบมีรูปร่างป้อมกลางใบ สีเขียวเขม้ ฉัตรใบลกัษณะเป็นรูปคร่ึงวงกลม ในช่วง
ยางอ่อนแตกก่ิงระดบัต ่า การแตกก่ิงสมดุล ก่ิงมีขนาดเล็กจ านวนมาก ทรงพุ่ม
เป็นรูปกรวย  พุ่มใบทึบ  เม่ืออายุมากทิ้งก่ิง เหลือก่ิงขนาดใหญ่  3-5 ก่ิงใน
ระดบัสูง ท าใหท้รงพุม่โปร่งรูปทรงล าตน้ตรง มีลกัษณะกลม เร่ิมผลดัใบเร็ว 

ลกัษณะทาง
การเกษตร 

การเจริญเติบโตดีมาก ในช่วงอายุ6 ปี15 ปี และ 20 ปีให้ผลผลิตเน้ือไมส่้วนล า
ตน้ 0.10 ลูกบาศก์เมตรต่อตน้ 0.31 ลูกบาศก์เมตรต่อต้น และ 0.43 ลูกบาศก์
เมตรต่อตน้คิดเป็น 7.12 ลูกบาศก์เมตรต่อไร 22.91 ลูกบาศก์เมตรต่อไร และ 
28.73 ลูกบาศกเ์มตรต่อไร่ตามล าดบั ตา้นทานโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือ 
ไฟทอปโทราระดบัดี ตา้นทานต่อโรคราแป้ง โรคใบจุดนูน และโรคราสีชมพ ู
ระดบัปานกลาง และตา้นทานลมระดบัค่อนขา้งดี 
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ลกัษณะดีเด่น การเจริญเติบโตดีมาก ตา้นทานโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือไฟทอปโทราระดบัดี 
ตา้นทานลมระดบัค่อนขา้งดี 

พืน้ทีแ่นะน า ปลูกไดใ้นพื้นท่ีทัว่ไป ยกเวน้พื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่า 

 2.5.9 วธีิการปลูก : 

การปลูกด้วยต้นตอตา การปลูกด้วยยางช าถุง 

- ปลูกในช่วงตน้ฤดูฝน 
- เลือกตน้ตอตาท่ีสมบูรณ์ ตานูนโต 
   เห็นเด่นชดั 
- ท าการกลบหลุมท่ีเตรียมไว ้แลว้ใช ้
   ไมป้ลายแหลมขนาดเล็กกวา่ตน้ตอ 
   ตาเล็กนอ้ย แทงกลางหลุมใหลึ้ก 
   เท่ากบัความยาวของราก 
- น าตน้ตอตามาปักตามรอยแทงให ้
   แผน่ตาอยูแ่นวเหนือ-ใต ้และอยู ่ 
   เหนือพื้นดินประมาณ 1ซม. 
- กลบดินจนเสมอปากหลุมและอดัดนั 
   ใหแ้น่น ใหดิ้นบริเวณโคนตน้ยางสูง 
   กวา่เล็กนอ้ยเพื่อมิใหน้ ้าขงัในหลุม 
- คลุมโคนตน้ดว้ยฟางขา้ว หรือเศษพืช 
  คลุม หรือเศษวสัดุคลุมดินท่ีหาง่ายใน 
  ทอ้งถ่ิน 
 

- ปลูกในช่วงตน้ฤดูฝน 
- ใชต้น้ยางช าถุง ขนาด 1-2 ฉตัร ควรเลือกตน้ท่ีสมบูรณ์  
   แขง็แรงปราศจากโรคและแมลงศตัรู 
- ใหร้อยต่อระหวา่งรากกบัตาอยูร่ะดบัปากหลุม 
- ใชมี้ดเฉือนกน้ถุงออกประมาณ 1 น้ิว แลว้กรีดดา้นขา้ง  
   ของถุงใหข้าดจากกนั แต่ยงัไม่ดึงถุงออกน าไปวางใน 
   หลุมทยอยกลบดินลงหลุมจนเกือบเตม็หลุม แลว้ใหดึ้ง  
   ถุงพลาสติกออก ระวงัอยา่ใหดิ้นในถุงพลาสติกแตก  
   กลบดินจนเสมอปากหลุม และอดัดินใหแ้น่นโดยให ้
   บริเวณโคนตน้ยางสูงกวา่เล็กนอ้ย เพื่อมิใหน้ ้าขงัใน 
   หลุม 
- หากมีตน้ยางตายหลงัปลูก ควรปลูกซ่อมก่อนหมดฤดู 
   ฝนอยา่งนอ้ย 2 เดือน และไม่ควรปลูกซ่อมเม่ือตน้ยาง 
   อาย ุ2 ปีข้ึนไป 
- ก่อนเขา้ฤดูแลง้ ควรใชเ้ศษพืชคลุมบริเวณรอบโคนตน้ 
   ยาง ห่างจากตน้ยางประมาณ 5-10 ซม. 
- การปลูกยางในทอ้งท่ีแหง้แลง้ แนะน าใหใ้ชต้น้ยางช าถุง 
   เพียงอยา่งเดียวโดยวธีิปลูกเดียวกนั แต่ขนาดหลุมลึก 
   เป็น 75 ซม. และรองกน้หลุมเพิ่มดว้ยปุ๋ยอินทรียห์ลุมละ   
   5 กก. 

 2.5.10 การเสริมรายได้เจ้าของสวนยาง : ในช่วงระยะ 1-3 ปี หลงัปลูกยาง เจา้ของสวนไม่มี
รายได้จากสวนยาง สามารถหารายไดเ้สริมด้วยการปลูกพืชแซมยาง และเม่ือตน้ยางให้ผลผลิตแล้ว 
เจา้ของสวนยางสามารถปลูกพืชร่วมยางควบคู่กบัการท าสวนยางเพิ่มรายได ้
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2.5.11 การปลูกพชืแซมยาง : พืชแซมยาง หมายถึง พืชท่ีปลูกระหวา่งแถวยางในขณะท่ีตน้ยางมี
อายไุม่เกิน 3 ปี ไดแ้ก่ ขา้วไร่ ขา้วโพด สับปะรด กลว้ย ฯลฯ หลกัในการพิจารณาปลูกพืชแซมยาง 

  1) ควรปลูกพืชท่ีตลาดมีความตอ้งการ 
  2) ควรใชแ้รงงานในครอบครัว 
  3) พืชท่ีปลูกควรเป็นพืชลม้ลุก อายสุั้น 
  4) ไม่ควรปลูกหลงัจากตน้ยางอาย3ุ ปี 
  5) การปลูกพืชแซม ควรปลูกห่างจากแถวยางไม่ต ่ากวา่ 1 เมตร 
  6) ควรมีการใส่ปุ๋ยใหก้บัพืชแซมดว้ย 
  7) การปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เป็นพืชแซมยาง ควรปลูกสลบักบัพืชตระกลูถัว่ 
  8) ไม่ควรปลูกพืชแซมยางในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า 
  9) พืชท่ีไม่แนะน า คือ มนัส าปะหลงั และละหุ่ง 

10) การปลูกพืชแซมยาง ควรเวน้ระยะระหวา่งแถวยางไม่ต ่ากวา่ 7 เมตร แต่ตอ้งมีจ านวน
ตน้ยางไม่นอ้ยกวา่ 64 ตน้ต่อไร่ 

11) หลงัจากปลูกพืชแซมยาง ใหป้ลูกพืชตระกลูถัว่แทนทนัที 

2.5.12 การปลูกพืชร่วมยาง : พืชร่วมยาง หมายถึง พืชท่ีปลูกควบคู่กบัการปลูกยาง สามารถ
เจริญเติบโตร่วมกบัยางได ้หลกัในการพิจารณาปลูกพืชร่วมยาง 

 1) ค านึงผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกพืชร่วมยางแต่ละชนิด 
 2) เกษตรกรควรคุน้เคยกบัการปฏิบติัดูแลรักษาพืชร่วมยางท่ีเลือกปลูก 

3) พืชร่วมยางท่ีปลูกตอ้งไม่กระทบกระเทือนการปฏิบติังานในสวนยาง หรือมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของตน้ยาง จนท าใหผ้ลผลิตจากตน้ยางลดลง 

4) ชนิดของพืชร่วมยางท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ระก าหวาน สละ หวาย กระวาน หนา้ววั ฯลฯ 

 2.5.13 การบ ารุงรักษา : พื้นท่ีปลูกยางส่วนใหญ่เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีท่ีเคยท าการเกษตรมาก่อน จึงจ าเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยบ ารุงให้ตน้ยางอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม เพื่อให้
เพียงพอกบัความตอ้งการของตน้ยางในการสร้างความเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตท่ีสูง 

 1) ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีด 

1.1) เขตปลูกยางเดิม ใชปุ๋้ยสูตร 20-8-20   
1.2) เขตปลูกยางใหม่ ใชปุ๋้ยสูตร 20-10-12 
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2) วธีิการใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีด 

2.1) ใส่แบบหวา่น เหมาะส าหรับพื้นท่ีราบ เม่ือหวา่นแลว้คราดกลบ 
2.2) ใส่เป็นแถบ เหมาะส าหรับพื้นท่ีลาดเทเล็กนอ้ย หรือพื้นท่ีท่ีท าขั้นบนัได โดย

เซาะร่องใส่ปุ๋ยแลว้กลบ 

2.3) ใส่แบบหลุม เหมาะส าหรับพื้นท่ีลาดชนั ใช ้2 หลุมต่อตน้แลว้ฝังกลบ 

 3) ปุ๋ยยางพาราหลงัเปิดกรีด 

 3.1) ทุกเขตปลูกยางใชปุ๋้ยสูตร 30 – 5 – 18 
 3.2) ทั้งเขตปลูกยางเดิมและเขตปลูกยางใหม่ให้ใส่ปุ๋ยคร้ังละ 500 กรัม ต่อตน้ ปี

ละ 2 คร้ัง คร้ังแรกใส่ตน้ฤดูฝนประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
หลงัจากยางผลดัใบในขณะท่ีใบยงัเป็นใบเพสลาด และคร้ังท่ี2 ใส่ประมาณ
เดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายน ก่อนท่ีใบยางจะแก่ 

 4) วธีิการใส่ปุ๋ยยางพาราหลงัเปิดกรีด 

4.1) ในพื้นท่ีราบ ให้หว่านปุ๋ยห่างจากบริเวณโคนตน้ยางประมาณ 3 เมตร หรือ
บริเวณก่ึงกลางระหวา่งแถว คราดกลบใหปุ๋้ยอยูใ่ตผ้วิดิน 

4.2) ในพื้นท่ีลาดเทท่ีไม่ตอ้งท าขั้นบนัไดหรือทอ้งท่ีท่ีมีฝนตกชุก ให้ใส่แบบหลุม 
4 หลุม รอบตน้แลว้ฝังกลบ 

4.3) ในพื้นท่ีลาดชนัท่ีท าขั้นบนัได ใหห้วา่นปุ๋ยลงบนขั้นบนัไดตลอดแถวยาง 

5) การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง : นอกจากใชปุ๋้ยสูตรส าเร็จแลว้ เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยเคมี
ใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรส าเร็จ โดยการน าแม่ปุ๋ยเคมีท่ีให้
ธาตุอาหารหลกัมาผสมใชเ้องตามสูตรท่ีตอ้งการ ส าหรับแม่ปุ๋ยท่ีแนะน าใหใ้ชเ้ป็นแม่
ปุ๋ยท่ีสะดวกในการจดัซ้ือและราคาถูก ไดแ้ก่ ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ( 18-46-0)
ปุ๋ยยเูรีย (46-0-0 ) ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด(์ 0-0-60 ) 

5.1) ขอ้ดีของการผสมปุ๋ยเคมีใชเ้อง 

5.1.1.) หลีกเล่ียงปัญหาเร่ืองปุ๋ยปลอมหรือปุ๋ยไม่ไดม้าตรฐาน เน่ืองจากแม่ 
ปุ๋ยเคมีจดัหามาจ าหน่ายไดมี้การตรวจสอบคุณภาพ 
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5.1.2.) เกษตรกรมีปุ๋ยใช้ทนัเวลา เพียงแต่มีแม่ปุ๋ย 3 ชนิด ก็สามารถผสม
ปุ๋ยเคมีได้ทุกสูตร โดยไม่ต้องไปจัดซ้ือปุ๋ยเม็ดแต่ละคร้ัง ท าให้
เสียเวลาและค่าใชจ่้าย รวมทั้งประกนัเร่ืองการขาดแคลนปุ๋ยในเวลา
ท่ีตอ้งการใชแ้ม่ปุ๋ยเคมีท่ีเหลือเก็บไวใ้ชป้ลายปีโดยไม่เส่ือมคุณภาพ 

 5.1.3.) มีอ านาจในการต่อรองราคา เม่ือเกษตรกรผสมปุ๋ยเคมีใชเ้องจ านวน
มากข้ึน ท าให้เกิดอ านาจในการต่อรองราคาจากผูผ้ลิตปุ๋ยเคมีชนิด
เมด็ เพราะผูข้ายจ าเป็นตอ้งลดก าไรและปรับราคาให้ถูกลงเพื่อดึงดูด
ลูกคา้กลบัมา มีผลท าใหเ้กษตรกรซ้ือปุ๋ยเคมีชนิดเมด็ถูกลงดว้ย 

 5.1.4.) ท าให้เกษตรกรเกิดความรู้ความช านาญ เม่ือเกษตรกรผสมปุ๋ยสูตร
ต่าง ๆ แล้ว น าไปใช้กบัพืชแต่ละชนิด เกิดความช านาญและเกิด
ความคิดดดัแปลงในการปรับสูตรปุ๋ย โดยการเพิ่ม- ลดปริมาณธาตุ
อาหารแต่ละชนิดในส่วนผสมของปุ๋ย ท าให้ผูใ้ช้ปุ๋ยเคมีเกิดการ
พฒันา เป็นหนทางน าไปสู่ความเขา้ใจในหลกัการและหน้าท่ีของ
แม่ปุ๋ยแต่ละชนิด เกิดผลดีแก่เกษตรกรของประเทศโดยส่วนรวม 

5.1.5.) เกษตรกรไดใ้ชปุ๋้ยในราคายติุธรรม ราคาของปุ๋ยผสมใชเ้องสูตร 
ต่างๆ ถูกกวา่ปุ๋ยเคมีชนิดเมด็ท่ีจ  าหน่าย เพราะลดขั้นตอนการผลิต 

 5.1.6.) เกิดการสูญเสียน้อยกวา่ ในกรณีท่ีเกิดผลเสียหาย เช่น น ้ าท่วม โรค
ระบาด พืชผลเสียหายหมดความสูญเสียของเกษตรกรท่ีใช้แม่
ปุ๋ยเคมีผสมเอง เกิดการสูญเสียคิดเป็นจ านวนเงินน้อยกว่า เพราะ
ตน้ทุนถูกกวา่เป็นการลดอตัราการเส่ียงต่อความเสียหาย มีความมัง่
คงมากกวา่การใชปุ๋้ยเคมีชนิดเมด็ 

5.1.7.) ท าให้เกษตรกรมีทางเลือกเพิ่มข้ึน สามารถตดัสินใจด้วยตนเองว่า
ควรใชปุ๋้ยเคมีชนิดเม็ดท่ีมีจ  าหน่ายทัว่ไปหรือจะผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 
เม่ือเปรียบเทียบราคา 

2.5.14 การตัดแต่งกิ่ง : การตดัแต่งก่ิงท่ีถูกวิธีช่วยให้ตน้ยางมีล าตน้กลม ตรง เปลือกบริเวณท่ี
กรีดไม่มีปุ่มปม ง่ายต่อการกรีด ตน้ยางเจริญเติบโตไดดี้ข้ึน ทรงพุ่มสมดุล โปร่ง และป้องกนัโรคจาก
เช้ือรา 

ข้อควรปฏิบัติในการตัดแต่งกิง่ 
1) ไม่ควรตดัแต่งก่ิงในฤดูแลง้ 
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2) ตดัแต่งก่ิงแขนงในระดบัต ่ากวา่ 2 เมตร เร่ิมตั้งแต่ยางอายปุระมาณ 1 ปี 
3) ในสภาพทอ้งท่ีแหง้แลง้ ควรตดัแต่งก่ิงแขนงในระดบัต ่ากวา่ 1.7 เมตร 
4) ใชก้รรไกรตดัใหชิ้ดกบัล าตน้ ไม่ควรใชมี้ดตดัหรือสับ 
5) อยา่โนม้ตน้ลงมาเพื่อตดัก่ิง เพราะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อตน้ยาง เช่น เปลือกแตก น ้ายางไหล 
 หรือตน้หกัได ้

6) ควรทาสารเคมีป้องกนัโรคและแมลงท่ีรอยแผลตดัแต่งก่ิงทุกคร้ัง 

2.5.15 การก าจัดวชัพืช : วชัพืชในสวนยางแบ่งออกเป็นวชัพืชทัว่ไปและหญา้คา สามารถก าจดั
ได้หลายวิธี เช่น การใช้แรงคนถาก การไถพรวน การปลูกพืชคลุมดิน และการใช้สารเคมี การใช้
สารเคมีในการก าจดัวชัพืช อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน แต่
เกษตรกรมกันิยมใช ้เน่ืองจากประหยดัเวลาและแรงงาน 

ตารางที ่10 สารเคมีก าจดัวชัพืชในสวนยาง  
ชนิดวชัพชื ช่ือสารเคมี ช่ือการค้า อตัรา (มิลลลิติร / ไร่) 
วชัพืชทัว่ไป ใชผ้สมน ้า 50 ลิตร / ไร่ 

1. พาราควอท 
2. ไกลโฟเสท 
3. ซลัโฟเสท 

 
กรัมมอ๊กโซน 
ราวด์อพั 
ทชัดาวน์ 

 
400 
200 
200 

หญา้คา ใชผ้สมน ้า 100 ลิตร / ไร่ 
1. ไกลโฟเสท 

2. อิมมาซาเพอร์ 
3. ซลัโฟเสท 

 
ราวด์อพั 
แอสซอลท ์
ทชัดาวน์ 

 
750-1,000 
600-800 

750-1,000 

 2.5.16 การปลูกพืชคลุมดิน: ในระยะแรกของการปลูกสร้างสวนยาง  ช่วยเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดินป้องกนัการพงัทลายของดิน และช่วยควบคุมวชัพืช เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ปราบวชัพืช 

ประโยชน์ของพชืคลุมดิน 
1) ควบคุมการเจริญเติบโตของวชัพืช 
2) ป้องกนัการชะลา้งหนา้ดินและช่วยลดการพงัทลายของดิน 
3) ช่วยลดอุณหภูมิในดินลงและช่วยรักษาความช้ืนในดิน 
4) เพิ่มธาตุไนโตรเจนใหแ้ก่ดิน 
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5) ล าตน้และใบท่ีร่วงจะเปล่ียนเป็นอินทรียวตัถุ 
6) ลดการเกิดโรครากของตน้ยาง 

พนัธ์ุพชืคลุมดิน: พืชคลุมดินท่ีเหมาะกบัการปลูกในสวนยาง เป็นพืชตระกลูถัว่ ไดแ้ก่ 
1) คาโลโปโกเนียม  เป็นพืชคลุมดินชนิดเถา เล้ือยไปตามผิวดิน ฝักมีขน ใบใหญ่ ดอกเล็ก          
สีน ้ าเงินอ่อน เมล็ดเล็กแบนสีน ้ าตาลอ่อน เจริญเติบโต คลุมพื้นท่ีไดร้วดเร็วมากจนแน่นทึบ  
คลุมดินไดห้นา 30-60 ซม. ภายในเวลา 5-6 เดือน ออกดอกหลงัจากปลูกประมาณ 3-5 เดือน 
เม่ือมีอายุ 18 เดือนไปแล้วก็เร่ิมข้ึนได้ดีในดินทุกชนิด ชอบฝนตกชุกแต่ไม่ชอบน ้ าขงั ไม่
ชอบร่มเงา น ้าหนกั 1 กก. มีจ านวนเมล็ดประมาณ 68,400 เมด็ 

2) เซนโตรซิมา เป็นพืชคลุมดินชนิดเถา เล้ือยไปตามผวิดิน ชอบเล้ือยพนัข้ึนตน้ไม ้ดอกใหญ่ 
  สีม่วงอ่อน ใบเล็ก เมล็ดเล็ก แบน สีน ้าตาลอมเขียว มีลายกระ มีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ถัว่ลาย 
เถาข้ึนไม่สู้ทึบในระยะแรก เจริญเติบโตชา้แต่ต่อไปจะข้ึนไดแ้น่นและอยูไ่ดน้าน รากแทงลง
ในดินได้ลึกแผ่ออกข้าง ๆ มาก ชอบดินค่อนข้างดี ไม่ชอบน ้ าขัง ข้ึนได้ดีภายใต้ร่มเงา 
น ้าหนกั 1 กก. มีจ านวนเมล็ดประมาณ 39,700 เมล็ด 

3) เพอราเรีย เป็นพืชคลุมดินชนิดเถา มีเถาใหญ่ ชอบเล้ือยพนัตน้ไม ้มีขนมาก ใบใหญ่และหนา 
ดอกสีม่วง เมล็ดเล็กค่อนขา้งกลม สีน ้ าตาลแก่ เปลือกเมล็ดแข็ง งอกชา้ คลุมดินไดห้นาทึบ
ภายใน 5-6 เดือน กินปุ๋ยมาก ไม่ค่อยออกดอก ให้เมล็ดนอ้ย คลุมดินไดดี้เม่ืออายุ2 ปีไปแลว้ 
ควบคุมวชัพืชไดดี้ ทนร่มเงา ชอบดินเหนียวโปร่ง น ้ าหนกั 1 กก. มีจ านวนเมล็ดประมาณ 
82,500 เมล็ด 

4) ซีรูเลียม เป็นพืชคลุมชนิดล าตน้เถาเล้ือยแข็งแรง เห็นขนไม่ชดัเถาแก่มีรากเป็นปุ่มเล็ก ๆ สี
ขาวเกือบทุกข้อ ใบมีสีเขียวเขม้เป็นมนัค่อนขา้งหนาคล้ายใบโพธ์ิ ดอกเป็นช่อสีม่วง เร่ิม
สร้างดอกในเดือนธนัวาคม ลกัษณะฝักแบนค่อนขา้งเหล่ียม ยาวประมาณ 5 ซม. สีน ้าตาลเขม้ 
มีเมล็ดฝักละ 2-9 เมล็ด เมล็ดมีสีเขียวอ่อนจนถึงน ้าตาล ผวิเรียบเป็นมนั ทนต่อสภาพแหง้แลง้
ไดดี้ การเจริญเติบโตในระยะแรกสู้วชัพืชไม่ได ้คลุมดินได้หนาทึบในปีท่ี2 มีจ านวนเมล็ด
ประมาณ กก.ละ 28,000 เมล็ด 

 การปลูกพชืคลุมดิน 
1) ปลูกแบบหวา่น ห่างจากแถวยาง 2 เมตร เหมาะกบัสวนท่ีโล่งเตียนและเตรียมพื้นท่ีอยา่งดี 
2) ปลูกแบบเป็นแถว ปลูกห่างกนั 2 เมตร 3 แถว เหมาะกบัสวนท่ีปลูกพืชแซมและสวนท่ีอยูบ่น

ควนเขา 
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3) ปลูกแบบเป็นหลุม ระยะ 30 x 100 ซม. จ านวน 5 แถว เหมาะส าหรับสวนท่ีมีวชัพืชข้ึนบา้ง
แลว้แต่ยงัไม่หนาแน่น 

2.5.17 โรคและศัตรูพชืทีส่ าคัญของยางพารา 

1) โรคตายยอด (Die Back) 

1.1) สาเหตุการเกดิโรค 

  1.1.1)   เกิดจากเช้ือรา 
 1.1.2) เกิดจากป ลูกในพื้ น ท่ี ท่ีสภาพแวดล้อมไม่ เหมาะสมต่อการ

เจริญเติบโต เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารมีน้อย  หรือ
มากเกินไป  หรือมีสารพิษตกค้างในดิน  หรือปลูกในสภาพท่ี
เหมาะสมแก่การเกิดโรค 

1.2) ลกัษณะอาการของโรคทีเ่กิด: ก่ิงกา้น หรือยอดแห้งตายจากปลายก่ิง หรือยอด
เขา้หาส่วนโคนทีละน้อยแลว้ลุกลามไปจนถึงโคนตน้ ในท่ีสุดตน้ยางจะยืน
ตน้ตาย ถา้อาการรุนแรงตน้ยางจะแห้งตายตลอดทั้งตน้ เปลือกล่อนออกจาก
เน้ือไม้ มีเส้นใยและสปอร์ของเช้ือราสีด า หรือเช้ือราสีขาว เกิดข้ึนบริเวณ
เปลือกด้านใน นอกจากน้ีมีแบคทีเรียและไส้เดือนฝอยอาศยัอยู่ทั่วไป ถ้า
อาการไม่รุนแรงตน้ยางมกัแห้งหรือตายเฉพาะก่ิงยอด ส่วนของล าตน้หรือก่ิง
กา้นท่ียงัไม่ตายจะแตกแขนงออกมาใหม่ 

1.3) ช่วงเวลาและพืน้ที่ที่เช้ือแพร่ระบาด: การแพร่ระบาดของโรคเป็นไดต้ลอดปี
หากสภาพเหมาะสมต่อการเกิดโรค โรคน้ีมกัเกิดข้ึนมากหลงัเกิดสภาวะแห้ง
แล้ง หรือภายหลงัเกิดโรคต่างๆ ระบาดอย่างรุนแรง หรือพบในสวนยางท่ี
ปลูกในพื้นท่ีดินทราย หรือบนพื้นท่ีตามไหล่เขาท่ีเป็นโรคมกัเกิดกบัตน้ยาง
เล็กจนถึงยางท่ีเปิดกรีดแลว้ 

 1.4) การป้องกนัก าจัด 

 1.4.1) หากเกิดจากการระบาดของโรค ให้ปฏิบติัตามค าแนะน าของโรค
นั้นๆ และหมัน่บ ารุงรักษาตน้ยางใหแ้ขง็แรงสมบูรณ์อยูเ่สมอ 
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1.4.2) หากเกิดจากสภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น กรณีท่ีสภาพดินเลวและแลง้จดั
ให้รดน ้ าตามความจ าเป็นแล้วใช้วสัดุคลุมโคนต้นเพื่อช่วยรักษา
ความชุ่มช้ืน 

 1.4.3) การใช้ ปุ๋ ยและสารเคมี ป้องกันก าจัดศัต รูพืช  ควรปฏิบัติตาม 
ค าแนะน าอยา่งเคร่งครัด 

 1.4.4)  กรณีท่ีก่ิงหรือยอดแห้งตายลงมา ให้ตดัก่ิงหรือยอดท่ีตายออก โดย
ใหต้ดัต ่ากวา่รอยแผลลงมาประมาณ 1-2 น้ิว แลว้ทาสารเคมีป้องกนั
เช้ือราท่ีรอยแผล 

 2) อาการเปลอืกแห้ง 

 2.1) สาเหตุ: เกิดจากการกรีดเอาน ้ ายางมากเกินไป ท าให้เน้ือเยื่อบริเวณเปลือกท่ี
ถูกกรีดมีธาตุอาหารมาหล่อเล้ียงไม่เพียงพอ จนท าให้เปลือกยางบริเวณนั้น
แหง้ตาย 

2.2) ลกัษณะอาการทีเ่กดิ: อาการระยะแรก สังเกตไดจ้ากการท่ีความเขม้ขน้ของน ้ า
ยางจางลงหลังการกรีดเปลือกยางจะแห้งเป็นจุด  ๆ อยู่ตามรอยกรีด ระยะ
ต่อมาเปลือกท่ียงัไม่ไดก้รีดจะแตกแยกเป็นรอยและล่อนออก ถา้กรีดต่อไป
เปลือกยางจะแหง้สนิทไม่มีน ้ายางไหลออกมา 

2.3) การป้องกนัรักษา 

 2.3.1.) หยุดกรีดยางนั้นประมาณ 6-12 เดือน จึงท าการเปิดกรีดหน้าใหม่
ทางดา้นตรงขา้ม หรือเปิดกรีดหนา้สูง 

 2.3.2) อยา่กรีดยางหกัโหม ควรกรีดยางตามค าแนะน า 

 3) โรคใบร่วงและฝักเน่าจากเช้ือไฟทอปโทรา (Phytophthora Leaf Fall and Pod Rot) 

 3.1) สาเหตุการเกดิโรค: เกิดจากเช้ือรา 

3.2) ลักษณะอาการของโรคที่เกิด: ใบยางร่วงพร้อมกา้นทั้งท่ียงัมีสีเขียวสด มีรอย
ช ้าด าขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน อยูบ่ริเวณกา้นใบกลางรอยช ้ามีหยดน ้ ายาง
เกาะติดอยู ่เม่ือน าใบยางท่ีเป็นโรคมาสะบดัเบา ๆ ใบยอ่ยจะหลุดจากกา้นใบ
ทนัที ส่วนใบท่ีถูกเช้ือเขา้ท าลายท่ียงัไม่ร่วงจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองแกมส้ม 
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แล้วแห้งคาต้นก่อนท่ีจะร่วง ฝักยางท่ีถูกท าลายเปลือกเป็นรอยช ้ าฉ ่ าน ้ า 
ต่อมาจะเน่าด าคา้งอยู่บนตน้ไม่แตกและไม่ร่วงหล่นตามธรรมชาติ กรณีท่ี
เกิดกบัตน้ยางอ่อนเช้ือราจะเขา้ท าลายบริเวณยอดอ่อนก่อน ท าให้ยอดเน่า 
แลว้จึงลุกลามเขา้ท าลายกา้นใบและแผน่ใบ ท าใหต้น้ยางยนืตน้ตาย 

 3.3) ช่วงเวลาและพื้นที่ที่เช้ือแพร่ระบาด: ส่วนใหญ่การแพร่ระบาดของโรคอยู่
ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม  โรคน้ีมักระบาดมากใน
สภาพอากาศเย็น ฝนตกชุกความช้ืนสูง หรือพื้นท่ีท่ีอยู่ภายใต้อิทธิพลลม
มรสุม  พบในภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกบางพื้นท่ีในจังหวดันครศรีธรรมราช          
สุราษฎร์ธานี พทัลุง สงขลา นราธิวาส จนัทบุรี และตราดโรคน้ีแพร่กระจาย
โดยลมฝน และน ้าฝน มกัเกิดกบัตน้ยางเล็กจนถึงยางใหญ่ 

 3.4) การป้องกนัก าจัด 

  3.4.1) ไม่ควรปลูกพืชอาศยัของเช้ือรา เช่น ทุเรียน ส้ม และพริกไทย แซม 
ในสวนยาง 

 3.4.2) ก าจดัวชัพืชและตดัแต่งก่ิงในสวนยาง เพื่อใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
เป็นการลดความช้ืนในสวนยาง 

3.4.3) ตน้ยางอ่อนอายุน้อยกว่า 2 ปี ฉีดพ่นพุ่มใบยางด้วยยาเอพรอน หรือ
อาลีเอท ในอตัรา 40 กรัมผสมน ้ า 20 ลิตร ก่อนฤดูกาลโรคระบาด
ทุก 7 วนั 

 3.4.4) ตน้ยางใหญ่ การใชส้ารเคมีป้องกนัไม่คุม้ค่าใชจ่้าย จึงแนะน าให้หยุด
กรีดยางระหวา่งท่ีเกิดโรคระบาด แลว้ใส่ปุ๋ยบ ารุงตน้ยางใหส้มบูรณ์ 

4) โรคเส้นด า (Black Stripe) 

4.1) สาเหตุการเกดิโรค: เกิดจากเช้ือรา 

4.2) ลักษณะอาการของโรคที่เกิด: บริเวณเหนือรอยกรีดในระยะแรกเปลือกจะ
เป็นรอยช ้า ต่อมาจะเปล่ียนเป็นรอยบุ๋มสีด าหรือสีน ้าตาล ขยายข้ึนลงเป็นเส้น
ตามแนวยืนของล าต้นเม่ือเฉือนเปลือกออกดูจะพบรอยบุ๋มสีด านั้ นเป็น
ลายเส้นด าบนเน้ือไมอ้าการขั้นรุนแรงท าให้เปลือกของหน้ากรีดบริเวณท่ี
เป็นโรคปริ เน่า มีน ้ ายางไหลตลอดเวลา จนเปลือกเน่าหลุดไปในท่ีสุด 
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เปลือกงอกใหม่เสียหายกรีดซ ้ าไม่ได ้อายุการให้ผลผลิตลดลงเหลือ 8-16 ปี 
ถา้การเขา้ท าลายของเช้ือไม่รุนแรง เปลือกจะเป็นปุ่มปม 

 4.3) ช่วงเวลาและพื้นที่ที่เช้ือแพร่ระบาด : โรคน้ีแพร่ระบาดมากในช่วงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนธนัวาคม ระบาดในสวนยางท่ีเปิดกรีดแลว้ในสภาพพื้นท่ีท่ี
อากาศมีความช้ืนสูง ฝนตกชุกโดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคใบร่วง
และฝักเน่าอย่างรุนแรง พบทางภาคใต้ฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออก ได้แก่ 
ระนอง ภูเก็ต พงังา กระบ่ีสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล ตรัง พทัลุง 
สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส  และในจงัหวดัทางภาคตะวนัออก 
ไดแ้ก่ ระยอง จนัทบุรี และตราด เน่ืองจากมีลมมรสมพดัผา่นและมีฝนตกชุก
ในพื้นท่ีดงักล่าว 

4.4) การป้องกนัก าจัด 

 4.4.1) ไม่ควรปลูกพืชอาศยัของเช้ือราเป็นพืชร่วมหรือแซมยาง เช่น ทุเรียน 
มะพร้าว โกโก ้ส้ม มะละกอ พริกไทย และยาสูบ 

 4.4.2) ใชย้าอาลีเอท อตัราการใช้5 กรัม ผสมน ้ า1 ลิตร พ่นหรือทาหน้ากรีด
ยางทุก 2-4 วนั 6-8 คร้ังหรือใชย้าเอพรอน อตัราการใช1้4 กรัม ผสม
น ้า 1 ลิตร พน่หรือทาหนา้กรีดยางทุก 7 วนั 4-8 คร้ัง 

5) โรคเปลอืกเน่า (Mouldy Rot) 

 5.1) สาเหตุการเกดิโรค: เกิดจากเช้ือรา 

5.2) ลักษณะอาการของโรคที่เกิด: เกิดเฉพาะบนหนา้กรีดเท่านั้น อาการระยะแรก 
เปลือกเหนือรอยกรีด มีลกัษณะฉ ่าน ้ าเป็นรอยช ้ าสีหม่น ต่อมากลายเป็นรอย
บุ๋ม ปรากฏเส้นใยของเช้ือราสีขาวเทาข้ึนปกคลุมตรงรอยแผล เม่ืออาการ
รุนแรงข้ึนเช้ือราจะขยายลุกลามเป็นแถบขนานกบัรอยกรีดยางอยา่งรวดเร็ว 
ท าให้เปลือกบริเวณดังกล่าวเน่าหลุดเป็นแอ่งเหลือแต่เน้ือไมสี้ด า และไม่
สามารถกรีดซ ้ าหนา้เดิมไดอี้ก เม่ือเฉือนเปลือกบริเวณขา้งเคียงรอยแผลออก
ดู จะไม่พบอาการเน่าลุกลามออกไป ซ่ึงต่างจากโรคเส้นด า จะมีลายเส้นด า
ขยายข้ึนไปและลุกลามลงใตร้อยกรีด 
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5.3) ช่วงเวลาและพืน้ที่ที่เช้ือระบาด: พบระบาดในสวนยางท่ีเปิดกรีดแลว้ในช่วง
เดือนมิถุนายนถึงเดือนธนัวาคม โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีอากาศมีความชุ่มช้ืนสูง
และฝนตกชุก พบระบาดรุนแรงในบางพื้นท่ีของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โรคน้ี
แพร่ระบาดโดยลมและมีแมลงเป็นพาหะ 

 5.4) การป้องกนัก าจัด 

 5.4.1) ไม่ควรปลูกพืชอาศยัเป็นพืชร่วมหรือพืชแซมยาง เช่น กาแฟ โกโก ้
มะม่วง มะพร้าว และมนัฝร่ัง 

5.4.2) ตัดแต่งก่ิงยาง ก าจัดพืชในสวนให้โล่งเตียนและอย่าปลูกยางให้
หนาแน่นเกินไปเพื่อลดความช้ืนในสวนยาง 

5.4.3) เม่ือตน้ยางเป็นโรคให้เฉือนหรือขูดเอาบริเวณท่ีเป็นโรคออกแลว้ใช้
สารเคมี เช่น เบนเลท ในอตัรา 20 กรัม ผสมน ้ า1 ลิตร หรือเอพรอน 
ในอตัรา 14 กรัม ผสมน ้า1 ลิตร พ่นหรือทาหนา้กรีดยางทุก 7 วนั 4-
8 คร้ัง 

6) โรคราแป้ง หรือโรคใบที่เกิดจากเช้ือออยเดียม (Powdery mildew or Oidium Leaf 
Disease) 

  6.1) สาเหตุการเกดิโรค: เกิดจากเช้ือรา 

6.2) ลักษณะอาการของโรคที่เกิด: ใบอ่อนปลายใบจะบิดงอ มีสีด า ร่วงหล่นจาก
ตน้ ในใบเพสลาดเห็นปุยเส้นใยสีขาวเทาใตแ้ผน่ใบเม่ือเจริญต่อไปเห็นรอย
แผลสีเหลืองซีด แลว้เปล่ียนเป็นรอยไหมสี้น ้ าตาล ขนาดและรูปร่างของแผล
ไม่แน่นอน นอกจากน้ีเช้ือยงัเข้าท าลายท่ีดอกยาง โดยเช้ือราปกคลุมดอก
ก่อนท่ีจะด าแลว้ร่วง 

 6.3) ช่วงเวลาและพื้นที่ที่ เช้ือแพร่ระบาด : อยู่ในช่วงต้นยางผลิใบใหม่ตาม
ธรรมชาติในระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน โรคน้ีระบาดมากใน
พื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มกลางวนัร้อน กลางคืนเยน็และช้ืน ตอนเช้ามีหมอก 
พบในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และบางพื้นท่ีของจงัหวดันราธิวาส 
สงขลา และฉะเชิงเทรา โรคน้ีแพร่กระจายโดยลมและแมลงจ าพวกไรท่ีดูด
กินน ้าเล้ียงจากใบอ่อน 
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6.4) การป้องกนัก าจัด 

  6.4.1) ปรับปุ๋ยยางให้มีธาตุไนโตรเจนมากข้ึน และใส่ในช่วงท่ีตน้ยางผลิใบ 
อ่อน เพื่อเร่งให้ใบยางแตกใบใหม่และแก่เร็ว ให้พน้ระยะท่ีอ่อนแอ
ต่อการท าลายของเช้ือ 

 6.4.2)  พ่นด้วยผงก ามะถันอัตราไร่ละ  1.5-5 กิโลกรัม  ทุก  5-7 วนั  พ่น
ประมาณ 5-6 คร้ัง เพื่อป้องกนัการระบาดของโรค 

 7) โรคใบไหม้ลาตินอเมริกนั (South American Leaf Blight) 

 7.1) สาเหตุการเกดิโรค: เกิดจากเช้ือรา 

7.2) ลักษณะอาการของโรคที่เกิด: เช้ือราเขา้ท าลายใบยางหรือเน้ือเยื่อส่วนต่าง ๆ 
ในขณะท่ียงัอ่อน เช่น ดอกยาง ฝัก ก่ิงอ่อน ถา้ใบอ่อนอายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ 
รอยแผลเป็นสีเทาด า เห็นปุยสีเขียวมะกอกดา้นใตใ้บ ใบยางมว้นและบิดยน่
แล้วร่วงในใบเพสลาดแผลจะลุกลามข้ึนด้านบนใบ  ใบยางจะหดย่น
เปล่ียนเป็นสีม่วงและใบยอ่ยร่วงในใบแก่พบกลุ่มสปอร์สีด าบริเวณขอบแผล
ดา้นบนใบ ต่อมาเน้ือเยือ่ตรงแผลจะหลุดเกิดเป็นช่องโหวต่ามรอยแผล 

 7.3) การแพร่ระบาดของเช้ือ: เช้ือราติดไปกบัส่วนขยายพนัธ์ุยางพาราท่ีเป็นโรค 
หรือสปอร์ปนเป้ือนมาจากพืชชนิดอ่ืนท่ีน ามาจากแหล่งท่ีมีโรค หรือสปอร์
ปนเป้ือนมากบัเส้ือผา้ สัมภาระ เคร่ืองมือการเกษตร ของผูท่ี้เขา้ไปในสวน
ยางท่ีเป็นโรค โรคน้ีพบในพื้นท่ีปลูกยางเฉพาะกลุ่มประเทศแถบอเมริกา
กลาง อเมริกาใต ้และหมู่เกาะคาริบเบียนเขตระหวา่งเส้นรุ้งท่ี 24 องศาใตใ้น
ประเทศบราซิล ถึง 18 องศาเหนือในประเทศเม็กซิโก โรคน้ียงัไม่พบเกิดข้ึน
ในประเทศไทย 

7.4) การป้องกนัก าจัด 

 7.4.1) คดัเลือกพนัธ์ุยางท่ีมีความตา้นทานโรคสูงมาปลูก 
7.4.2) เม่ือยางผลดัใบ ตอ้งท าลายใบยางท่ีร่วงลงพื้นอยูเ่สมอ 

 7.4.3) ถา้พบโรคท่ีน่าสงสัยให้น าตวัอยา่งไปติดต่อกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีใกลท่ี้สุด เช่น สถานีทดลองยางศูนยว์ิจยัยาง กองควบคุมพืชและ
วสัดุการเกษตร และกองโรคพืชและจุลชีววทิยา กรมวชิาการเกษตร 
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8) โรครากขาว (White Root Disease) 

 8.1) สาเหตุการเกดิโรค: เกิดจากเช้ือรา 

8.2) ลักษณะอาการของโรคที่เกิด: พุ่มใบแสดงอาการใบเหลืองผิดปกติ 1-2 ก่ิง 
หรือทั้งตน้ ถา้เป็นยางเล็กใบจะเห่ียวเฉา ขอบใบมว้นงอลงดา้นล่างแลว้ร่วง 
ก่อนท่ีจะยืนตน้ตาย บริเวณรากท่ีถูกเช้ือเขา้ท าลาย มีร่างแหเส้นใยสีขาวแผ่
คลุมเกาะติดผิวราก เม่ือเส้นใยอายุมากข้ึนจะกลายเป็นเส้นกลมนูนสีเหลือง
ซีด เน้ือไมข้องรากท่ีเป็นโรคใหม่ ๆ จะแขง็กระดา้งเป็นสีน ้าตาลซีด ในระยะ
รุนแรงจะเป็นสีขาวหรือสีครีม ถา้อยูใ่นท่ีช้ืนแฉะจะอ่อนน่ิม บริเวณโคนตน้
หรือรากท่ีโผล่พน้ดิน จะปรากฏดอกเห็ดขนาดไม่แน่นอน มีลกัษณะเป็น
แผ่นแข็งคร่ึงวงกลมแผ่นเดียว หรือซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ผิวด้านบนเป็นสี
เหลืองส้ม โดยมีสีเขม้และอ่อนเรียงสลบักนัเป็นวง ผิวดา้นล่างเป็นสีส้มแดง
หรือสีน ้าตาลขอบดอกเห็ดมีสีขาว 

 8.3) ช่วงเวลาและพื้นที่ที่ เช้ือแพร่ระบาด : อยู่ในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะเดือน
มิถุนายนถึงเดือนธนัวาคม ระบาดรวดเร็ว เน่ืองจากฝนตกชุกความช้ืนสูง พบ
ในพื้นท่ีปลูกยางบนพื้นท่ีของจงัหวดันราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา พทัลุง 
ตรัง กระบ่ี พงังา และ สุราษฎร์ธานี การแพร่ระบาดของโรคเกิดได้ 2 ทาง 
คือ โดยการสัมผสัของรากท่ีเป็นโรคกบัรากของตน้ท่ีสมบูรณ์ และสปอร์
จากดอกเห็ดปลิวตามลมไปตกลงบนรอยหักหรือหน้าตดัของตอยาง  เม่ือ
สภาพแวดลอ้มเหมาะสมสปอร์จะงอกเจริญไปยงัโคนตน้และราก 

8.4) การป้องกนัก าจัด 

 8.4.1) ปลูกยางในพื้นท่ีปลอดโรค และควรเตรียมพื้นท่ีปลูกให้ปลอดโรค 
โดยการขดุท าลายตอยางเก่าท่ีอาจจะเป็นแหล่งก่อใหเ้กิดโรค 

 8.4.2) ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดไม่ควรปลูกพืชอาศยัของโรค เช่น ส้ม โกโก ้
กาแฟ มะพร้าว ไผ่ พริกข้ีหนู มะเขือเปราะ มนัเทศ มนัส าปะหลงั 
นอ้ยหน่า ลองกอง สะตอ จ าปาดะ สะเดาเทียม ทงั ทุเรียน และเนียง
นก 

 8.4.3) ใชก้ ามะถนัในอตัราตน้ละ 240 กรัม ใส่ในหลุมปลูกก่อนปลูกยางจะ
ช่วยปรับสภาพดิน ท าใหไ้ม่เหมาะกบัการเจริญของเช้ือ 
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 8.4.4) เม่ือพบตน้ท่ีเป็นโรคให้เฉือนส่วนท่ีเป็นโรคทิ้ง แลว้ทาสารเคมี เช่น 
ทิลท์ 250 อีซี อตัรา 7.5% หลังจากนั้นขุดดินรอบโคนตน้เป็นร่อง
กวา้ง และลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร ราดสารเคมี เช่น ทิลท ์250 
อีซีในอตัราตน้ละ 30 ซีซีผสมน ้ า 3 ลิตร หรือเบเร่ต ์400 ในอตัราตน้
ละ 10-15 กรัม ผสมน ้ า 3 ลิตร ลงในร่องรอบ ๆ โคนตน้ โดยไม่ตอ้ง
กลบดินทุก 6 เดือน 

 8.4.5) เก็บตน้หรือรากไม้ท่ีเป็นโรคเผาท าลายทิ้งให้หมด โดยเฉพาะเศษ
รากไมท่ี้มีเส้นใยสีขาวของเช้ือราติดอยู ่เพื่อลดแหล่งเช้ือ 

 9) ปลวก (termites) 

 9.1) ลกัษณะและการท าลาย: ปลวกมี2 ชนิด คือ ชนิดท่ีกินเน้ือไมท่ี้ตายแลว้ ซ่ึงไม่
เป็นอนัตรายต่อตน้ยาง และชนิดกินเน้ือไมส้ดซ่ึงจะกดักินรากและภายในล า
ตน้จนเป็นโพรง ท าใหพุ้ม่ใบยางมีสีเหลืองผดิปกติ ตน้ยางเสียหายถึงตายได ้

 9.2) การป้องกนัก าจัด: ใชส้ารเคมีคลอเดนในอตัรา 125-175 กรัม ผสมน ้ า 20 ลิตร 
ราดรอบตน้ยางท่ีถูกปลวกท าลายและตน้ยางขา้งเคียงตน้ละ 1-2 ลิตร 

 10) หนอนทราย (grub of cockchafers) 

  10.1) ลักษณะการท าลาย: หนอนทรายเป็นตัวอ่อนของด้วงชนิดหน่ึง รูปร่าง
เหมือนตวัซี (C) ขนาดล าตวัยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร สีขาว หนอนทราย
กดักินรากยางจนรากไม่สามารถดูดหาอาหารเล้ียงล าตน้ได ้ท าให้พุ่มใบยาง
มีสีเหลืองผิดปกติ ตน้ยางตายเป็นหย่อมๆ พบมากในแปลงตน้กล้ายางท่ี
ปลูกในดินทราย 

 10.2) การป้องกันก าจัด: ใช้วิธีเขตกรรมและวิธีกล  โดยปลูกพืชล่อแมลง เช่น 
ตะไคร้ มนัเทศ และขา้วโพด รอบตน้กลา้ยางท่ีปลูกใหม่ แมลงจะออกมา
ท าลายพืชล่อหลงัจากนั้นให้ขุดพืชล่อจบัแมลงมาท าลาย หรือใช้สารเคมี 
เอ็นโดซัลแฟน+บีพีเอ็มซี (4.5% จี) ในอตัราไร่ละ 5 กิโลกรัม โรยรอบๆ 
ขา้งตน้ยางแลว้กลบดิน หรือใชค้ลอเดนในอตัรา 40-80 ซีซี ผสมน ้ า20 ลิตร 
ราดรอบตน้ยางท่ีถูกหนอนทรายกดักิน และตน้ยางขา้งเคียงตน้ละ1-2 ลิตร 
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 2.5.18 การปฏิบัติระยะต้นยางให้ผลผลิต: การกรีดยางท่ีดีและถูกต้อง ต้องค านึงถึงปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องหลายประการ ได้แก่ พันธ์ุยาง อายุต้นยาง ฤดูกาล การเปิดกรีด วิธีการกรีด ระบบกรีด 
วิธีการใช้สารเคมีเร่งน ้ ายาง และความช านาญของคนกรีด การเลือกใช้ปัจจยัท่ีสอดคล้องเหมาะสม 
สามารถเพิ่มผลผลิตยางให้สูงข้ึน ถนอมตน้ยางใหส้ามารถกรีดไดย้าวนานข้ึน คุม้ค่ากบัการลงทุนปลูก
สร้างสวนยางโดยทัว่ไปตน้ยางเปิดกรีดไดเ้ม่ือประมาณ 7 ปีคร่ึง และตน้ยางในสวนนั้นตอ้งมีขนาด
เปิดกรีดไดม้ากกวา่ร้อยละ 70 ของยางทั้งหมด (ส าหรับตน้ติดตาท่ีระดบัความสูง 150 เซนติเมตร เส้น
รอบวงล าตน้ตอ้งไม่ต ่ากวา่ 50 เซนติเมตร) การกรีดยางตอ้งยดึหลกัท่ีวา่ เม่ือกรีดแลว้ตอ้งไดน้ ้ายางมาก 
เปลือกเสียหายนอ้ยท่ีสุด และสามารถกรีดไดน้านประมาณ 25-30 ปี 

 การเปิดกรีด: การเปิดกรีดยางให้ใช้ไมแ้บบทาบกบัล าตน้แลว้ท ารอยตามแนวสังกะสีจากซ้าย
ไปขวาให้ไดค้วามยาวคร่ึงหน่ึงของล าตน้ ลากต่อลงมาตามขอบไมป้ระมาณ 30 เซนติเมตร กรีดเอียง
จากซ้ายไปขวา ท ามุม 30-35 องศากบัแนวขนานพื้นดิน ใช้มีดกรีดยางกรีดเบา ๆ เพื่อท าเป็นรอยเปิด
กรีดให้ลึกเกือบถึงเน้ือไมต้ามแนวท่ีท ารอยไว ้หนงัจากเปิดกรีดแลว้ให้ท าทางไหลของน ้ายางลงมา 30 
เซนติเมตร ตามรอยท่ีท าไว  ้ตอกล้ินรองรับน ้ ายาง ใช้ลวดรองรับถ้วยน ้ ายางรัดรอบล าต้นใต้ล้ิน
รองรับบน ้ายางประมาณ 10 เซนติเมตร แลว้ตั้งถว้ยน ้ายางไวบ้นลวด 

 การกรีดยาง: การกรีดยางสามารถแบ่งตามช่วงระยะเวลาการกรีดและการใชส้ารเคมีเร่งน ้ ายาง
ได ้4 ประเภท คือ 

 1) การกรีดในระยะ 3 ปีแรก 
 2) การกรีดในระยะ 3 ปีไปแลว้ 
 3) การกรีดเปลือกงอกใหม่ 

 4) การใชส้ารเคมีเร่งน ้ายางกบัเปลือกเดิมของยางบางพนัธ์ุ 

 ระบบกรีด: การกรีดยางในระยะ 3 ปีแรก ซ่ึงเป็นช่วงท่ียางก าลงัเจริญเติบโต ไม่ควรกรีดหัก
โหมมากเกินไป เพราะจะท าให้ตน้ยางชะงกัการเจริญเติบโตและผลผลิตลดลงในภายหลงั ระบบกรีดท่ี 
เหมาะสมควรเป็น ดงัน้ี 

 1) กรีดคร่ึงตน้วนัเวน้สองวนั ระบบน้ีใช้กบัยางทุกพนัธ์ุ โดยหยุดกรีดในฤดูผลดัใบและ
ไม่มีการกรีดชดเชย 

 2) กรีดคร่ึงต้นวนัเวน้วนั  ระบบน้ีเหมาะกับยางพนัธ์ุทุก ยกเวน้พันธ์ุ  RRIM 628, PB 
x28/59 และPB 5/63 ซ่ึงเกิดโรคเปลือกแห้งได้ง่ายโดยต้องหยุดกรีดในฤดูผลัดใบ 
และไม่มีการกรีดชดเชย 
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 3) กรีดคร่ึงตน้วนัเวน้สองวนั ร่วมกบัการใช้สารเคมีเร่งน ้ ายางความเขม้ขน้ร้อยละ 2.5 
เหมาะส าหรับยางพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตต ่าในระยะแรกของการกรีด  โดยใชส้ารเคมีทาใต้
รอยกรีดท่ีขูดเปลือกกวา้ง  2.5 เซนติเมตรปีละ  2-3 คร้ัง ในปีถัดไป  หากผลผลิต
เพิ่มข้ึนใหห้ยดุใชส้ารเคมี 

 การกรีดยางหลังจาก  3 ปีไปแล้ว: ต้นยางจะทนทานต่อการกรีดมากข้ึน  ระบบการกรีดท่ี
เหมาะสมช่วงน้ีคือ 

 1) กรีดคร่ึงตน้วนัเวน้สองวนั เหมาะส าหรับพนัธ์ุท่ีเป็นโรคเปลือกแห้งไดง่้าย สามารถ
กรีดชดเชยได ้

 2) กรีดคร่ึงตน้วนัเวน้วนั ใช้ไดก้บัยางทุกพนัธ์ุ ยกเวน้พนัธ์ุท่ีเป็นโรคเปลือกแห้งไดง่้าย 
และสามารถกรีดชดเชยไดเ้ฉพาะทอ้งท่ีท่ีมีการกรีดนอ้ยกวา่ 200 วนั 

 3) กรีดคร่ึงตน้วนัเวน้สองวนั ร่วมกบัการใช้สารเคมีเร่งน ้ ายางเหมาะส าหรับยางพนัธ์ุท่ี
ใหผ้ลผลิตต ่าและตอบสนองต่อการใชส้ารเคมีไดดี้ ควรใชส้ารเคมีเพียงปีละ 2-3 คร้ัง 

 การกรีดเปลอืกงอกใหม่: เม่ือกลบัไปกรีดยางในหนา้ท่ีเปลือกงอกใหม่ ควรใช ้3 ระบบ คือ 

 1) กรีดคร่ึงตน้วนัเวน้วนั ใชไ้ดก้บัยางทุกพนัธ์ุและกรีดชดเชยได ้
 2) กรีดคร่ึงต้นวนัเวน้สองวนั ใช้ส าหรับยางพันธ์ุท่ีเป็นโรคเปลือกแห้งได้ง่าย และ

สามารถกรีดชดเชยได ้
 3) กรีดคร่ึงตน้วนัเวน้สามวนั หรือกรีดคร่ึงตน้วนัเวน้สองวนั ร่วมกบัการใช้สารเคมีเร่ง

น ้ายาง และไม่ควรทาติดต่อกนั เพราะจะท าใหต้น้ยางทรุดโทรมมากเกินไป 

 ข้อควรระวงัในการกรีดยาง  

 1) มีดกรีดยางตอ้งลบัให้คมอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถกรีดเปลือกไดบ้าง ไม่ตอ้งออกแรง
มาก และหลีกเล่ียงบาดแผลท่ีจะท าใหห้นา้ยางเสีย 

 2) กรีดเปลือกให้บาง ความส้ินเปลืองเปลือกไม่เกินเดือนละ 2.0 - 2.5 เซนติเมตร เพื่อให้
กรีดไดน้านท่ีสุด 

 3) หยดุกรีดยางตน้ท่ีเป็นโรคเปลือกแหง้จนกวา่จะหาย 
 4) หยดุกรีดเม่ือตน้ยางผลดัใบ 
 5) หยดุกรีดยางเม่ือตน้ยางเป็นโรคหนา้ยาง 
 6) อยา่กรีดลึกถึงเน้ือไม ้เพราะจะท าใหเ้ปลือกท่ีงอกใหม่เป็นปุ่มปม 
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 การเพิ่มวันกรีดยาง (ต้นหนา): เน่ืองจากแต่ละปีมีจ านวนวนักรีดท่ีตอ้งสูญเสียไป จากสาเหตุ
ฝนตกหยดุกรีดในช่วงหนา้แลง้ คนกรีดหยุดงาน ฯลฯ ท าใหร้ายไดบ้างส่วนหายไป แต่สามารถเพิ่มวนั
กรีดท่ีเสียไปดว้ยวธีิดงัน้ี 

 1) การกรีดสาย เป็นการกรีดยางหลังจากเวลากรีดปกติ  ทดแทนเวลากรีดเดิม ซ่ึงไม่
สามารถท าได้เน่ืองจากหน้ากรีดเปียกจากฝนตก  เวลาท่ีเหมาะสมคือช่วงเวลาบ่าย 
หรือเวลาอ่ืนท่ีเหมาะสม แต่ไม่ควรเกินช่วงเวลา 11.00 - 13.00 น. เน่ืองจากช่วงเวลา
ดงักล่าวผลผลิตท่ีไดจ้ะนอ้ยกวา่ปกติ 

 2) การกรีดชดเชย เป็นการกรีดยางทดแทนวนักรีดท่ีสูญเสียไปในระหวา่งฤดูฝน หรือใน
ทอ้งท่ีท่ีฝนตกมาก การกรีดชดเชยเป็นการกรีดติดต่อกนัเป็นวนัท่ี 2 หลงัจากท่ีฝนตก
ติดต่อกนัหลายวนั เหมาะส าหรับใชก้บัระบบกรีดวนัเวน้วนั และวนัเวน้สองวนั ทั้งน้ี
เพื่อรักษาระดบัผลผลิตไว ้

  2.5.19 การแปรรูปผลผลิต: น ้ ายางสดจากสวน สามารถน าไปแปรรูปไดห้ลากชนิดทั้งในรูปน ้ า
ยางขน้และยางแห้ง ได้แก่ ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควนั ยางเครพ ฯลฯ คุณภาพยางท่ีแปรรูปข้ึนกบั
วธีิการผลิต ราคายางในทอ้งตลาดก็แตกต่างกนัไปตามคุณภาพยาง หากเกษตรกรเจา้ของสวนยางผลิต
ยางท่ีมีคุณภาพราคาท่ีเกษตรกรเจา้ของสวนยางไดรั้บจากการจ าหน่ายยางก็จะดีตามไปดว้ย 

2.2 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

          จตุพล (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในจงัหวดั
ศรีสะเกษ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในจงัหวดั
ศรีสะเกษ และเพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในจงัหวดัศรีสะเกษ จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อคนต่อปี จ านวนแรงงานในครัวเรือน ประสบการณ์ในการปลูก
ยางพารา และขนาดสวนยางพารา โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการปลูกยางพารา 1 ลา้นไร่ ท่ีข้ึนทะเบียนขอรับกล้ายางพารากบัส านักงาน
กองทุนสงเคราะห์ยางพาราจงัหวดัศรีสะเกษ จาก 11 อ าเภอ ใช้วิธีก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตาม
ตารางเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 367 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบ
ชั้นภูมิตามเขตอ าเภอ แต่ละชั้นภูมิสุ่มตวัอย่างอยา่งง่ายตามสัดส่วน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในจงัหวดัศรีสะเกษทั้ง 4 ดา้นนั้น มีระดบัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจปานกลาง และเม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบวา่ปัจจยัดา้นเทคนิค และดา้นกายภาพมีผลต่อ
การตดัสินใจของเกษตรกร การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพารา
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ในจงัหวดัศรีสะเกษ พบว่าระดับการศึกษา รายได้เฉล่ีย จ  านวนสมาชิกในครอบครัว แรงงานใน
ครอบครัว ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา ปัจจยัด้านเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์กับขนาดสวน
ยางพาราอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 การเปรียบเทียบการตัดสินใจปลูกยางพาราของ
เกษตรกรในจงัหวดัศรีสะเกษ จ าแนกตามระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อคนต่อปี จ านวนแรงงานใน
ครัวเรือน ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา และขนาดสวนยางพารา พบว่าข้อมูลพื้นฐานของ
เกษตรกรดา้นระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพารา  

 ยุทธพงษ์ (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญา
ผกูพนัของเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการตดัสินใจของเกษตรกรต่อการ
ปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผูกพนั ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจยั
ทางดา้นสังคม และปัจจยัทางดา้นบริษทั ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการปลูกและไม่ปลูกมะเขือม่วง
ญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผูกพนัของเกษตรกร และศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในการปลูก
มะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผกูพนัของเกษตรกร ประชากรท่ีท าการศึกษาคือ เกษตรกรผูป้ลูกและไม่
ปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผกูพนัใน 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอสะเมิง ใช้วิธี
เก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 168 ราย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใชค้่า ไค-สแควร์ (Chi-Square) 
ผลการวิจยัพบว่า เกษตรกรมีเหตุผลในการตัดสินใจปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่  ท าให้รายได้เพิ่มข้ึน 
รองลงมาคือ เพื่อนบา้นชักชวนและมีตลาดรองรับ ในส่วนของเหตุผลประกอบในการตดัสินใจไม่
ปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผูกพนั พบวา่เกษตรกรมีเหตุผลในการตดัสินใจไม่ปลูกส่วนใหญ่ 
ไดแ้ก่ ไม่แน่ใจวา่จะท าใหร้ายไดเ้พิ่มข้ึน รองลงมาคือ ขาดความเช่ือมัน่ในบริษทัท่ีท าการส่งเสริม และ
กลวัว่าปลูกแล้วขายไม่ได้ ไม่มีตลาดรองรับ จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจปลูกและไม่ปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผกูพนัของเกษตรกร พบวา่มี 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีรู้จกับริษทั และเง่ือนไขของบริษทัผูท้  าการส่งเสริมการปลูกมะเขือ
ม่วงญ่ีปุ่นมีผลต่อความสัมพนัธ์การตดัสินใจปลูกและไม่ปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผกูพนัของ
เกษตรกร  

 ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัคร้ังน้ี คือ การเขา้ไปส่งเสริมการปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญา
ผกูพนัของเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ควรท่ีจะส่งเสริมเกษตรกรในกลุ่มอายุเฉล่ียอยูท่ี่ 38 ปี ระดบัการศึกษา
ตั้งแต่ ประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนไป เน่ืองจากเกษตรกรกลุ่มน้ีจะมีความสนใจท่ีจะเขา้
ร่วมปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผกูพนัมากกวา่ในกลุ่มอ่ืนๆ และให้ความรู้กบัเกษตรกรในเร่ือง
ของเง่ือนไขของบริษทัดว้ย เน่ืองจากการท่ีเกษตรกรจะตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการหรือไม่นั้นเง่ือนไข
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ของทางบริษทัมีส่วนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วม เพราะเกษตรกรจะได้ทราบถึงผลประโยชน์ท่ี
เกษตรกรจะไดรั้บ นอกเหนือจากการท่ีเกษตรกรจะไดรั้บรายไดเ้พิ่มมากข้ึน ปัญหาอุปสรรคต่อการ
ปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นของเกษตรกรผูป้ลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผูกพนัท่ีพบเรียงตามล าดบั
ความส าคญัคือ 1) การป้องกนัโรคและแมลง 2) การเก็บเก่ียวผลผลิต 3) การจดัการและการใชส้ารเคมี 
4) การรับซ้ือผลผลิต 5) การเขา้ใจวธีิปฏิบติั 6) การส่งเสริมการเกษตร 7) การจ่ายเงินค่าผลผลิต 8) การ
เตรียมแปลงและการปลูก 9) ตน้กลา้มะเขือ 10) จากบริษทั 

 ถาวร (2550) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคัว่บดของ
เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟอาราบีกา้ ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคัว่บดของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟอาราบีกา้ ต าบลเทพ
เสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ และศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมกลุ่ม
และไม่เขา้ร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคัว่บด ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกลุ่ม
ผลิตกาแฟคัว่บด ตวัอยา่งประชากรท่ีท าการศึกษา ประกอบดว้ย เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคัว่
บดจ านวน 83 ตวัอยา่ง เกษตรกรท่ีไม่เขา้ร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคัว่บดจ านวน 70 ตวัอย่าง และกรรมการ
กลุ่มผลิตกาแฟคัว่บดจ านวน 15 ตวัอย่าง ข้อมูลรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามด้วยการสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติไคสสแควร์ จากผล
การศึกษาพบวา่ขอ้มูลลกัษณะส่วนบุคคลของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคัว่บดมีดงัน้ี เกษตรกร
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายเุฉล่ีย 46.01 ปี จบการศึกษาระดบัประถมปีท่ี 4 สมรสแลว้ มีจ านวนสมาชิก
ในครอบครัวเฉล่ีย 3.72 คน มีท่ีดินเป็นของตวัเอง มีพื้นท่ีปลูกกาแฟเฉล่ีย 11.41 ไร่ ผลิตกาแฟผลสด
ได้เฉล่ีย 4,519.16 กิโลกรัมต่อปี จ  าหน่ายในรูปกาแฟกะลา มีรายได้จากการขายผลผลิตกาแฟเฉล่ีย 
77,417.14 บาทต่อปี มีรายไดอ่ื้นๆ นอกจากผลผลิตกาแฟเฉล่ีย 44,734.94 บาทต่อปี แรงงานท่ีใชผ้ลิต
กาแฟเฉล่ีย 4.28 คน มีการกูเ้งินเพื่อลงทุนจากนอกสถาบนัการเงิน รับรู้ข่าวสารการผลิตกาแฟคัว่มา
จากคณะกรรมการกลุ่มฯ โดยไดรั้บข่าวสารเฉล่ีย 2.74 คร้ังต่อปี มีประสบการณ์เขา้รับการฝึกอบรม
เฉล่ีย 9.53 คร้ังต่อปี และมีความรู้ในเร่ืองกาแฟคัว่บดในระดบัปานกลาง ส่วนเกษตรกรท่ีไม่เขา้ร่วม
กลุ่มฯ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 43.30 ปี จบการศึกษาระดบัประถมปีท่ี 4 สมรสแลว้ 
มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 3.01 คน มีท่ีดินเป็นของตวัเอง มีพื้นท่ีปลูกกาแฟเฉล่ีย 3.27 ไร่ 
ผลิตกาแฟผลสดไดเ้ฉล่ีย 372.79 กิโลกรัมต่อปี จ  าหน่ายในรูปกาแฟกะลา มีรายไดจ้ากการขายผลผลิต
กาแฟเฉล่ีย 3,992.27 บาทต่อปี มีรายไดอ่ื้นๆ นอกจากผลผลิตกาแฟเฉล่ีย 55,785.71 บาทต่อปี แรงงาน
ท่ีใชผ้ลิตกาแฟเฉล่ีย 2.02 คน มีการกูเ้งินเพื่อลงทุนจากนอกสถาบนัการเงิน รับรู้ข่าวสารการผลิตกาแฟ
คัว่มาจากผูน้ าชุมชน โดยไดรั้บข่าวสารเฉล่ีย 1.11 คร้ังต่อปี มีประสบการณ์เขา้รับการฝึกอบรมเฉล่ีย 
0.82 คร้ังต่อปี และมีความรู้ในเร่ืองกาแฟคัว่บดในระดบัปานกลาง เม่ือวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้
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ร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคัว่บดแล้วพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้ร่วมกลุ่มฯ หรือไม่เขา้ร่วมกลุ่มฯ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี จ  านวนสมาชิกในครอบครัว การมีท่ีดินเป็นของตวัเอง ขนาดของพื้นท่ีปลูกกาแฟ 
รายไดจ้ากการขายผลผลิตกาแฟ รายไดอ่ื้นๆ นอกจากผลผลิตกาแฟ จ านวนแรงงานท่ีใช้ผลิตกาแฟ 
การกูเ้งินเพื่อลงทุน การรับรู้ข่าวสารการผลิตกาแฟคัว่ การมีประสบการณ์เขา้รับการฝึกอบรม และ
ความรู้ในเร่ืองกาแฟคัว่บด กลุ่มทั้งสองมีปัญหาในเร่ืองขาดอุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชแ้ปรรูปผลผลิต
กาแฟ ไม่ทราบรายละเอียดของการเขา้ร่วมกลุ่มผูผ้ลิตกาแฟคัว่บด ไม่มีแหล่งทุนและสินเช่ือท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียต ่า ไม่มีโรงเก็บการแฟกะลาท่ีได้มาตรฐานในต าบล ไม่มีนักวิชาการเกษตรประจ า อบต. 
เพื่อให้ค  าแนะน าเม่ือเกิดปัญหา กรรมการฝ่ายตลาดหาตลาดรองรับซ้ือกาแฟคัว่บดไดน้อ้ย แต่กลุ่มฯ ท่ี
มีก าลงัการผลิตมากสมาชิกกลุ่มฯ ไม่มีความสามคัคี มีการขดัแยง้กนั ขอ้เสนอแนะ ให้มีการฝึกอบรม
เร่ืองการแปรรูปกาแฟคัว่บด ตอ้งการความช่วยเหลือด้านปัจจยัการผลิต (ปุ๋ย กล้ากาแฟ ฯลฯ) ท่ีมี
คุณภาพและราคาถูก ราคากาแฟไม่ควรต ่ากวา่ปี 2550 ใหมี้การจดัฝึกอบรมเร่ืองการบริหารจดัการกลุ่ม
เกษตรกร ตอ้งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อบต. และหน่วยงานท่ีท างานเก่ียวขอ้งเกษตรบนท่ีสูง 
จัดหางบประมาณสนับสนุนเร่ืองการผลิตกาแฟครบวงจร ต้องการให้กลุ่มฯ ด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อจะไดเ้ขา้เป็นสมาชิกกลุ่มฯ   

 ภาณุวัฒน์ (2548) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วม
โครงการขยายผลของศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการขยายผลของศูนยศึ์กษาการ
พฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัพื้นฐาน
ส่วนบุคคล ลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมกบัการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการ รวมทั้งศึกษาปัญหา
อุปสรรคของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการขยายผลของศูนยฯ์ ประชากรท่ีท าการศึกษาคือ เกษตรกรใน
พื้นท่ีหมู่บา้นขยายผลใหม่ 8 หมู่บา้นในอ าเภอดอยสะเก็ต และก่ิงอ าเภอแม่ออน กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ 
เกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการขยายผลของศูนยฯ์ จ  านวน 112 คน และเกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมจ านวน 
139 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ (Systematic Simple Random Sampling) รวบรวม
ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบไคล สแควร์ ผลจากการวิจยัพบวา่ เหตุผลท่ีเกษตรกรตดัสินใจเขา้
ร่วมโครงการขยายผลของศูนยฯ์ มากท่ีสุดคือ ตอ้งการเพิ่มรายได ้รองลงมาคือ ตอ้งการปัจจยัการผลิต 
และเหตุผลท่ีเกษตรกรตดัสินใจไม่เขา้ร่วมโครงการขยายผลของศูนยฯ์ มากท่ีสุดคือ พื้นท่ีไม่เหมาะสม 
รองลงมาคือขาดแหล่งเงินทุน ผลจากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการขยายผลของศูนยฯ์ ได้แก่ ระดบัการศึกษา จ านวนแรงงานในครอบครัว 
ต าแหน่งทางสังคม การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี การเป็นสมาชิกสถาบนัการเกษตร และเงินทุน ปัญหาและ
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อุปสรรคของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการขยายผลของศูนยฯ์ ไดแ้ก่ ราคาผลผลิตตกต ่าไม่คุม้กบัการ
ลงทุน รายไดท้างเกษตร น้อยลง พื้นท่ีถือครองในการเกษตรน้อยเกินไป ดินในพื้นท่ีท าการเกษตรมี
คุณภาพไม่ดีเท่าท่ีควร ภาระหน้ีสิน และแหล่งน ้ าในการท าการเกษตรไม่เพียงพอ ขอ้เสนอแนะจาก
ผลการวิจยัเน่ืองจาก โครงการขยายผลมีกิจกรรมให้เกษตรกรเลือกหลากหลายหลักสูตร จึงท าให้
เกษตรกรไม่สามารถทราบขอ้มูลไดท้ั้งหมด เจา้หนา้ท่ีศูนยฯ์ ควรหมัน่เขา้ไปพบปะกบัเกษตรกร บอก
ข่าวสาร สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการขยายผล การฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเกษตรกรจะ
ได้ทราบข่าวสารและสามารถเข้าร่วมโครงการตามท่ีศูนย์ฯ จดัข้ึน ส่วนด้านเงินทุนนั้ นควรให้
หน่วยงานอ่ืนๆ เขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกษตรกรด้วย เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสให้แก่
เกษตรกร  

 นพรัตน์ (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้ของเกษตรกร
ในจงัหวดัแพร่ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกถัว่เหลืองฤดูแล้งของ
เกษตรกร รวมถึงปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้ โดยใชว้ิธีเก็บขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 160 ราย โดยแยกเป็นเกษตรกรผูป้ลูกถัว่เหลือง
ฤดูแล้ง 80 ราย เปรียบเทียบกับเกษตรกรผูไ้ม่ปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้งอีก 80 ราย ในพื้นท่ีเดียวกัน 
สถานท่ีท าการวิจยัคือ จงัหวดัแพร่ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การจ าแนกประเภท โดยวิธีแบบ
ขั้นตอน ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและ
สังคมของเกษตรกร ผลการวจิยัพบวา่ มีตวัแปรท่ีมีผลต่อการจ าแนกเกษตรกรมี 3 ตวัแปร คือ การรับรู้
ราคาในปีท่ีผ่านมา การไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หน้าท่ี และระดบัการศึกษา เป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อ
การจ าแนกกลุ่มเกษตรกรท่ีตดัสินใจปลูกและไม่ปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้ ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อายุ การ
เป็นสมาชิกสถาบนัเกษตรกร การรับรู้ตน้ทุนในปีท่ีผา่นมา การติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริม การไดรั้บ
ข่าวสารดา้นการเกษตร ความรู้เก่ียวกบัการปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้ ทศันคติต่อการปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้ 
แรงงานในครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน และภาวะหน้ีสิน ไม่มีผลต่อการ
ตดัสินใจปลูกถั่วเหลืองฤดูแล้ง สมการจ าแนกประเภทท่ีได้มีอ านาจในการจ าแนกความแตกต่าง 
ระหวา่งเกษตรกรท่ีตดัสินใจปลูกและไม่ปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้ในระดบัค่อนขา้งสูง และเม่ือน าสมการ
จ าแนกประเภทท่ีไดไ้ปทดสอบการคาดคะเน การเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรท่ีตดัสินใจปลูกและไม่ปลูก
ถัว่เหลืองฤดูแลง้ พบวา่ สามารถคาดคะเนไดถู้กตอ้งในระดบัค่อนขา้งสูง 

 ปัญหาและอุปสรรคในการปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 1) พื้นท่ีเพาะปลูกบางแห่งเป็น
ท่ีดอน ยากต่อการให้น ้ า 2) ปัญหาขาดแคลนน ้ า 3) ปัญหาเก่ียวกบัโรคและแมลง 4) ปัญหาเก่ียวกบั



 
 

 

 

53 

เกษตรกรขาดความรู้และเทคนิคในการปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้ 5) ปัญหาราคาตกต ่า 6) การขาดอ านาจ
ในการต่อรอง ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ ควรให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
การปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้ การสร้างอ่างเก็บน ้ าเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถกกัเก็บน ้ าไดดี้เพิ่มข้ึน รวมทั้ง
การขยายพื้นท่ีรับน ้ าชลประทานให้ครอบคลุมพื้นท่ีเพาะปลูก การสนบัสนุนดา้นปัจจยัการผลิต เช่น 
เมล็ดดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ สินเช่ืออตัราดอกเบ้ียต ่า เป็นตน้ 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

3.1 ประชำกร 

  ประชากรกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือเกษตรกรผูท่ี้สมคัรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริม
อาชีพใหม่ เพื่อสนบัสนุนฐานเศรษฐกิจ GMS ปี 2556 อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ประกอบดว้ย 10 
ต าบล มีจ านวนเกษตรกรทั้งหมด 774 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะท าการศึกษาโดยใช้
สูตรของ Taro Yamaneไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 264 คน เพื่อใหมี้ความเหมาะสมกบัการท าวจิยัในคร้ังน้ี 
สูตรการหาจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (Yamane, 1967) ดงัน้ี  
 

 
   n =            
 

       เม่ือ   n  =  ขนาดของหน่วยตวัอยา่งกลุ่มเป้าหมาย 
   N  =  ประชากรทั้งหมด 
   e  =  ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีก าหนดให้ (.05) 
 

 แทนค่า    =     
    

 

= 263.7 
    =  264 
  จึงใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 264 ตวัอยา่ง 
 
 

       N 
    1 + Ne2 

        774 
  1 + 774(.05)2  
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3.2 กำรสุ่มตัวอย่ำง 

 เลือกจากพื้นท่ีในอ าเภอเชียงค า ซ่ึงประกอบด้วย 10 ต าบล คือ ต าบลฝายกวาง ต าบลร่มเย็น 
ต าบลแม่ลาว ต าบลอ่างทอง ต าบลทุ่งผาสุข ต าบลเจดียค์  า ต าบลเวยีง ต าบลน ้าแวน ต าบลเชียงบาน และ
ต าบลหยว่น โดยสมคัรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพใหม่เพื่อสนบัสนุนฐานเศรษฐกิจ GMS ปี 2556 
อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา มีจ านวนเกษตรกรทั้งหมด 774 คน ก าหนดขนาดตวัอยา่งของกลุ่มตวัอยา่ง
ตาม หลกั Yamane อา้งใน ไพบูลย ์(2541) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ของขอ้มูลร้อยละ 95 ความคลาดเคล่ือน
ในการสุ่มเป็น ±1 ท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random sampling Method) ได้
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 264 ตวัอยา่ง 

 ขั้นตอนในการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอย่างคิดจากจ านวนเกษตรกรท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด
ของแต่ละต าบลตามสัดส่วนร้อยละ 

  1) หาส่วนแบ่งของแต่ละต าบลเป็นร้อยละ จากจ านวนเกษตรกรท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการ
ทั้งหมดของอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา 

ตำรำงที ่11 จ  านวนเกษตรกรท่ีสมคัรเขา้ร่วมโครงการจ าแนกเป็นร้อยละ 

 
 
 

                       ต ำบล                  จ ำนวน                 ร้อยละ 
ฝายกวาง 198 26.00 
ร่มเยน็ 152 19.00 
แม่ลาว 151 19.00 
อ่างทอง 159 20.00 
ทุ่งผาสุข 28 4.00 
เจดียค์  า 18 2.00 
เวยีง 21 3.00 

น ้าแวน 23 3.00 
เชียงบาน 12 2.00 
หยว่น 12 2.00 

                       รวม                      774                   100.00 
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2) หาส่วนแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามจ านวนร้อยละของแต่ละต าบล 

ตำรำงที ่12 จ  านวนตวัอยา่งของแต่ละต าบล 
ต ำบล จ ำนวน ร้อยละ 

ฝายกวาง 69 26.00* 
ร่มเยน็ 50 19.00* 
แม่ลาว 50 19.00* 
อ่างทอง 53 20.00 
ทุ่งผาสุข 11 4.00 
เจดียค์  า 5 2.00 
เวยีง 8 3.00 

น ้าแวน 8 3.00 
เชียงบาน 5 2.00 
หยว่น 5 2.00 

                   รวม 264 100.00 
* เกษตรกรต าบลฝายกวาง ต าบลร่มเยน็ และต าบลแม่ลาว เป็นเกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผา่) 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Close – ended question) 
และแบบปลายเปิด (Open – ended question) จ  านวน 1 ชุด ประกอบดว้ยค าถาม 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของเกษตรกร 
 ตอนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอ  

เชียงค า จงัหวดัพะเยา โดยแบ่งเป็นปัจจยัทางด้านกายภาพ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 
ปัจจยัทางดา้นสังคม และปัจจยัทางดา้นเทคนิค 

 ตอนท่ี 3 เป็นค ำถำมเก่ียวกบัปัญหำอุปสรรค แนวทำงแกไ้ข ขอ้เสนอแนะในกำรปลูกยางพารา
ของเกษตรกร 
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3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีขั้นตอนในการด าเนินงานดงัน้ี 

 3.4.1 ด าเนินการรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ หลกัการ ทฤษฎี และทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.4.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม ด้วยการให้ผูต้อบแบบสอบถามท า
แบบสอบถามด้วยตนเอง โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจาก
เกษตรกรในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา จ านวนทั้งหมด 264 คน 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป คือ 
 3.5.1 สถิติพรรณนา ร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) ค่าต ่าสุด(Minimum) ค่าสูงสุด(Maximum) เพื่อใชว้เิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของประชากร  
 3.5.2 การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร โดย
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบปกติ  (Enter Method) เพื่อหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ 9 ตวั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย หน้ีสิน 
ขนาดสวนยางพารา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน แรงงานในครัวเรือน และประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 
กบัตวัแปรตามคือการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร 

 การวิเคราะห์ถดถอยพหุ โดยวิเคราะห์แบบปกติ ซ่ึงหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบั
ตวัแปรตาม มีสมการดงัน้ี 

 Y   =    a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7 + b8x8 + b9x9  

เม่ือ  Y = การตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร 
 a = ค่าคงท่ี 
 b1…….9 = ค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระแต่ละตวักบัตวั 

แปรตาม เม่ือควบคุมค่าของตวัแปรอิสระท่ีมีอยูใ่นสมการไดค้งท่ีแลว้   
X1 = เพศ 
X2 = อาย ุ
X3 = ระดบัการศึกษา 
X4 = รายไดเ้ฉล่ีย 
X5 = หน้ีสิน 
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X6 = ขนาดสวนยางพารา 
X7 = จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
X8 = แรงงานในครัวเรือน 

X9 = ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 

 3.5.3 ค่ าสั มประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์ของเพี ย ร์สัน  (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา รายได้เฉล่ีย หน้ีสิน ขนาดสวนยางพารา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน แรงงานในครัวเรือน 
ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา ปัจจยัทางดา้นกายภาพ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นสังคม 
และปัจจยัทางดา้นเทคนิค 

 สูตรท่ีใชท้ดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
rxy =   n∑xy - ∑x∑y 

  √ [n∑x2 – (∑x)2] [n∑y2 – (∑y)2] 

เม่ือ  rxy = สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
  n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 x = คะแนนหรือขอ้มูลตวัแปรอิสระ 
 y = คะแนนหรือขอ้มูล 

3.6 สถำนทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล   
 ใน ก าร ศึ กษ าค ร้ั ง น้ี ใช้ ส ถ าน ท่ี ใน ก ารด า เนิ น ก าร ศึ กษ าคื อ  คณ ะ เกษ ตรศ าส ต ร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และสถานท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา 

3.7 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
การศึกษาคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาทั้งส้ิน 8 เดือน โดยไดด้ าเนินการศึกษาเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ และ

สรุปผลตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2556 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอ
เชียงค า จงัหวดัพะเยา ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากเกษตรกรผูท่ี้สมคัรเขา้ร่วม
โครงการส่งเสริมอาชีพใหม่ เพื่อสนับสนุนฐานเศรษฐกิจ GMS ปี 2556 ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดั
พะเยา จ านวนทั้งหมด 264 คน ซ่ึงสามารถแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลขอ้มูลออกเป็น 4 
ส่วน โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย ตามล าดบัดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานของเกษตรกร  
 ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอเชียง
ค า จงัหวดัพะเยา โดยแบ่งเป็นปัจจยัทางด้านกายภาพ ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นสังคม 
และปัจจยัทางดา้นเทคนิค    
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูก
ยางพารา 
 ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ปัญหา และขอ้เสนอแนะของเกษตรกร 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของเกษตรกร 

ตารางที ่13 จ านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามเพศ   

เพศ 
เกษตรกรบนทีสู่ง (ชนเผ่า) เกษตรกรบนพืน้ราบ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ชาย 109 64.50 62 65.30 171 64.77 
หญิง 60 35.50 33 34.70 93 35.23 
รวม 169 100 95 100 264 100 
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 จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผา่) ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 109 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.50  และเป็นเพศหญิงจ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50  

 ส่วนเกษตรกรบนพื้นราบส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30  และเป็น
เพศหญิงจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 34.70  

 เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากท่ีสุด จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 64.77  และ
เป็นเพศหญิงจ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 35.23 ดงัแสดงในตาราง 13 

ตารางที ่14 จ  านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามอาย ุ

อายุ 
(ปี) 

เกษตรกรบนทีสู่ง (ชนเผ่า) เกษตรกรบนพืน้ราบ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 30 ปี 16 9.47 6 6.32 22 8.33 
31-40 ปี 52 30.77 24 25.26 76 28.79 
41-50 ปี 51 30.18 32 33.68 83 31.44 
51-60 ปี  43 25.44 26 27.37 69 26.14 

61 ปี ข้ึนไป 7 4.14 7 7.37 14 5.30 
รวม 169 100 95 100 264 100 

อายเุฉล่ีย (ปี) 44.08 45.80 44.70 
  S.D. 9.68 10.08 9.85 

 อายตุ  ่าสุด 25  ปี  อายเุฉล่ีย   44.70  ปี    
 อายสูุงสุด 68  ปี  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 9.85   

 จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผา่) ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.77  รองลงมามีอายุ 41-50 ปี 51-60 ปี ต ่ากว่า 30 ปี และ 61 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30.18 
25.44 9.47 และ 4.14 ตามล าดบั เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผ่า) มีอายุเฉล่ีย 44.08 ปี โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 9.68          
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 ส่วนเกษตรกรบนพื้นราบส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี  จ  านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 33.68 
รองลงมามีอายุ  51-60 ปี 31-40 ปี 61 ปี ข้ึนไป และต ่ากวา่ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.37 25.26 7.37 และ 
6.32 ตามล าดบั  เกษตรกรบนพื้นราบมีอายเุฉล่ีย 45.80 ปี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.08  

 เกษตรกรทั้ ง 2 กลุ่ม มีอายุสูงสุด 68 ปี อายุต  ่าสุด 25 ปี มีอายุเฉล่ีย 44.70 ปี มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 9.85 โดยเกษตรกรบนพื้นราบมีอายุเฉล่ียสูงกว่าเกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผ่า) ดงัแสดงใน
ตาราง 14 

ตารางที ่15 จ  านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการ
สมรส 

เกษตรกรบนทีสู่ง (ชนเผ่า) เกษตรกรบนพืน้ราบ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

โสด 18 10.65 13 13.68 31 11.74 
สมรส 133 78.70 72 75.79 205 77.65 

หมา้ย, หยา่, 
แยกกนัอยู ่

18 10.65 10 10.53 28 10.61 

รวม 169 100 95 100 264 100 

 จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผา่) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด มีจ านวน 
133 คน คิดเป็นร้อยละ 78.70 รองลงมามีสถานภาพโสด และหมา้ย, หย่า, แยกกนัอยู ่จ  านวน 18 คน
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 10.65  

 ส่วนเกษตรกรบนพื้นราบส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด มีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.79 รองลงมามีสถานภาพโสด  และหม้าย, หย่า, แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 13.68 และ 10.53 
ตามล าดบั 

 เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 77.65 
รองลงมามีสถานภาพโสด และหมา้ย, หยา่, แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 11.74 และ 10.61 ตามล าดบั ดงั
แสดงในตาราง 15 
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ตารางที ่16 จ  านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
เกษตรกรบนทีสู่ง (ชนเผ่า) เกษตรกรบนพืน้ราบ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ต ่ากวา่ ประถมศึกษา 4 2.37 6 6.32 10 3.78 
ประถมศึกษา 47 27.81 28 29.48 75 28.41 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 36 21.30 15 15.79 51 19.32 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 50 29.59 34 35.78 84 31.82 

ประกาศนีย 
บตัรวชิาชีพ (ปวช.) 

20 11.83 10 10.53 30 11.37 

ประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) 

9 5.33 1 1.05 10 3.78 

ปริญญาตรี 3 1.77 1 1.05 4 1.52 
รวม 169 100 95 100 264 100 

 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผ่า) ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอน
ปลายมากท่ีสุด มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.59 รองลงมาคือระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา
ตอนตน้ ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต ่ากวา่ประถมศึกษา 
และปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 27.81 21.30 11.83 5.33 2.37 และ 1.77 ตามล าดบั   
  

 ส่วนเกษตรกรบนพื้นราบ ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด มีจ านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 35.78 รองลงคือระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนต้น ประกาศนียบัตร
วชิาชีพ (ปวช.) ต ่ากวา่ประถมศึกษา ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.) และปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 29.48 15.79 10.53 6.32 และ 1.05 เท่ากนัสองระดบั ตามล าดบั  

  เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายมากท่ีสุด มีจ านวน 84 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 รองลงมาคือระดบัประถมศึกษา จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 28.41 และ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 19.32 ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 16 
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ตารางที ่17 จ านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามพนัธ์ุยางท่ีปลูก 

พนัธ์ุยางที่ปลูก 
เกษตรกรบนทีสู่ง (ชนเผ่า) เกษตรกรบนพืน้ราบ รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

RRIM 600 100 59.20 58 61.05 158 60.00 
RRIT 251 69 40.80 37 38.95 106 40.00 

รวม 169 100 95 100 264 100 

 จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผา่) ส่วนใหญ่ปลูกยางพนัธ์ุ RRIM 600 จ  านวน 100 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.20 รองลงมาปลูกยางพนัธ์ุ RRIT 251 จ  านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80  

 ส่วนเกษตรกรบนพื้นราบ ส่วนใหญ่ปลูกยางพนัธ์ุ RRIM 600 จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.05 รองลงมาปลูกยางพนัธ์ุ RRIT 251 จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 38.95 

 เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ปลูกยางพนัธ์ุ RRIM 600 จ  านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
รองลงมาปลูกยางพนัธ์ุ RRIT 251 จ  านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ดงัแสดงในตาราง 17 

ตารางที ่18 จ  านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อปี 

รายได้เฉลีย่ต่อปี 

เกษตรกรบนทีสู่ง  
(ชนเผ่า) 

เกษตรกรบน 
พืน้ราบ 

รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 200,000 บาท 60 35.50 33 34.74 93 35.23 
200,001 – 300,000 บาท 52 30.77 31 32.63 83 31.44 
300,001 – 400,000 บาท 45 26.63 23 24.21 68 25.76 
มากกวา่ 400,000 บาท 12 7.10 8 8.42 20 7.57 

รวม 169 100 95 100 264 100 
รายไดเ้ฉล่ียต่อปี 264,822.50 268,526.30 266,155.30    

         S.D. 93,571.49 92,379.52 92,985.40 

 รายไดสู้งสุด 500,000  บาท  รายไดเ้ฉล่ีย     266,155.30   บาท 
 รายไดต้ ่าสุด 100,000  บาท  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 92,985.40   



   

 64 

 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผ่า) ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อปีต ่ากว่า 200,000 
บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50  รองลงมามีรายได้เฉล่ียต่อปี 200,001 – 300,000 บาท 
300,001 – 400,000 บาท และมากกว่า 400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.77 26.63 และ 7.10 ตามล าดบั 
เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผ่า) มีรายได้เฉล่ียต่อปี  264,822.50 บาท โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
93,571.49          

 ส่วนเกษตรกรบนพื้นราบส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีต ่ากว่า 200,000 บาท จ านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.74 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อปี 200,001 – 300,000 บาท 300,001 – 400,000 บาท และ
มากกวา่ 400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.63 24.21 และ 8.42 ตามล าดบั เกษตรกรบนพื้นราบมีรายได้
เฉล่ียต่อปี 268,526.30 บาท โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 92,379.52     

 เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีรายได้เฉล่ียต่อปีสูงสุด 500,000 บาท รายได้เฉล่ียต่อปีต ่าสุด 100,000 
บาท มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปี 266,155.30 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 92,985.40 โดยเกษตรกรบนพื้นราบมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อปีสูงกวา่เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผา่) ดงัแสดงในตาราง 18 

ตารางที ่19 จ  านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามหน้ีสิน 

หนีสิ้น 

เกษตรกรบนทีสู่ง  
(ชนเผ่า) 

เกษตรกรบน 
พืน้ราบ 

รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 100,000 บาท 57 33.73 37 38.95 94 35.60 
100,001 – 200,000 บาท  91 53.85 43 45.25 134 50.76 
200,001 – 300,000 บาท 19 11.24 15 15.80 34 12.88 

300,000 บาท ข้ึนไป 2 1.18 -  2 0.76 
รวม 169 100 95 100 264 100 

หน้ีสินเฉล่ีย 145,491.10 147,736.80 146,299.20   
             S.D. 70,367.58 76,138.62 72,361.09 

 หน้ีสินสูงสุด  350,000 บาท  หน้ีสินเฉล่ีย    146,299.20  บาท 
 หน้ีสินต ่าสุด    28,000 บาท  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 72,361.09   
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 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผ่า) ส่วนใหญ่มีหน้ีสิน 100,001 – 200,000 บาท 
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85  รองลงมามีหน้ีสินน้อยกว่า 100,000 บาท 200,001 – 300,000 
บาท และ 300,000 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 33.73 11.24 และ 1.18 ตามล าดบั เกษตรกรบนท่ีสูง (ชน
เผา่) มีหน้ีสินเฉล่ีย 145,491.10 บาท โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 70,367.58    

 ส่วนเกษตรกรบนพื้นราบส่วนใหญ่มีหน้ีสิน 100,001 – 200,000 บาท จ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.25 รองลงมามีหน้ีสินน้อยกว่า 100,000 บาท และ 200,001 – 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
38.95 และ 15.80 ตามล าดบั เกษตรกรบนพื้นราบมีหน้ีสินเฉล่ีย 147,736.80 บาท โดยมีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 76,138.62     

 เกษตรกรทั้ ง 2 กลุ่ม มีหน้ีสินสูงสุด 350,000 บาท หน้ีสินต ่าสุด 28,000 บาท มีหน้ีสินเฉล่ีย 
146,299.20 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 72,361.09 โดยเกษตรกรบนพื้นราบมีหน้ีสินเฉล่ียสูงกว่า
เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผา่) ดงัแสดงในตาราง 19 

ตารางที ่20 จ  านวน และร้อยละเกษตรกร จ าแนกแหล่งเงินกู ้

แหล่งเงินกู้ 

เกษตรกรบนทีสู่ง  
(ชนเผ่า) 

เกษตรกรบน 
พืน้ราบ 

รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

111 65.68 73 76.84 184 69.70 

ธนาคารพาณิชย ์ 5 2.96 3 3.16 8 3.03 
สหกรณ์การเกษตร 53 31.36 19 20.00 72 27.27 

รวม 169 100 95 100 264 100 

 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผ่า) ส่วนใหญ่ใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ  านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 65.68 รองลงมาใช้แหล่ง
เงินกูจ้ากสหกรณ์การเกษตร และธนาคารพาณิชย ์คิดเป็นร้อยละ 31.36 และ 2.96 ตามล าดบั  

 ส่วนเกษตรกรบนพื้นราบ ส่วนใหญ่ใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ  านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 76.84 รองลงมาใชแ้หล่งเงินกูจ้ากสหกรณ์การเกษตร 
และธนาคารพาณิชย ์คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 3.16 ตามล าดบั  
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 เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ใช้แหล่งเงินกูจ้ากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) จ  านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 69.70 รองลงมาใช้แหล่งเงินกู้จากสหกรณ์การเกษตร และ
ธนาคารพาณิชย ์คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ 3.03 ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 20 

ตารางที ่21 จ  านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามขนาดสวนยางพารา 

ขนาดสวนยางพารา 

เกษตรกรบนทีสู่ง  
(ชนเผ่า) 

เกษตรกรบน 
พืน้ราบ 

รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 10 ไร่ 39 23.08 21 22.11 60 22.73 
11 – 20 ไร่ 72 42.60 46 48.42 118 44.70 

20 ไร่ ข้ึนไป 58 34.32 28 29.47 86 32.57 
รวม 169 100 95 100 264 100 

ขนาดสวนยางพาราเฉล่ีย 17.39 17.33 17.37 
 S.D. 7.00 6.78 6.91 

 ค่าสูงสุด   30  ไร่    ค่าเฉล่ีย   17.37  ไร่ 
 ค่าต ่าสุด     8  ไร่    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.91  

 จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผ่า) ส่วนใหญ่มีขนาดสวนยางพารา 11 – 20 ไร่ 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 42.60  รองลงมามีขนาดสวนยางพารา 20 ไร่ ข้ึนไป และมีขนาดสวน
ยางพารานอ้ยกวา่ 10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.32 และ 23.08 ตามล าดบั เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผา่) มีขนาด
สวนยางพาราเฉล่ีย 17.39 ไร่ โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.00    

 ส่วนเกษตรกรบนพื้นราบส่วนใหญ่มีขนาดสวนยางพารา 11 – 20 ไร่ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48.42  รองลงมามีขนาดสวนยางพารา 20 ไร่ ข้ึนไป และมีขนาดสวนยางพาราน้อยกวา่ 10 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 29.47 และ 22.11 ตามล าดบั เกษตรกรบนพื้นราบมีขนาดสวนยางพาราเฉล่ีย 17.33 ไร่ โดยมี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.78   

 เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีขนาดสวนยางพาราสูงสุด 30 ไร่ มีขนาดสวนยางพาราต ่าสุด 8 ไร่ มีขนาด
สวนยางพาราเฉล่ีย 17.37 ไร่ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 6.91 โดยเกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผ่า) มีขนาด
สวนยางพาราเฉล่ียสูงกวา่เกษตรกรบนพื้นราบ ดงัแสดงในตาราง 21 
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ตารางที ่22 จ  านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 

เกษตรกรบนทีสู่ง  
(ชนเผ่า) 

เกษตรกรบน 
พืน้ราบ 

รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

1-2 คน 3 1.76 11 11.58 14 5.30 
3-4 คน 14 8.28 58 61.05 72 27.28 
5-6 คน 73 43.20 11 11.58 84 31.82 
7-8 คน 46 27.22 8 8.42 54 20.45 

มากกวา่ 9 คน 33 19.54 7 7.37 40 15.15 
รวม 169 100 95 100 264 100 

จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉล่ีย   

6.34 4.15 5.25   

     S.D. 2.24 2.35 2.29 

 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนสูงสุด   12  คน         จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย  5.25  คน 
     จ านวนสมาชิกในครัวเรือนต ่าสุด      2 คน         ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   2.29   

 จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผา่) ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5-6 คน 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 43.20  รองลงมามีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 7-8 คน มากกวา่ 9 คน 3-4 
คน และ 1-2 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22 19.54 8.28 และ 1.76 ตามล าดบั เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผ่า) มี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 6.34 คน โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.24    

 ส่วนเกษตรกรบนพื้นราบส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 3-4 คน จ านวน 58 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.05  รองลงมามีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 1-2 คน 5-6 คน 7-8 คน และมากกว่า 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 11.58 11.58 8.42 และ 7.37 ตามล าดบั เกษตรกรบนพื้นราบมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
เฉล่ีย 4.15 คน โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.35   

 เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนสูงสุด 12 คน มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน
ต ่าสุด 2 คน มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 5.25 คน มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.29 โดยเกษตรกร
บนท่ีสูง (ชนเผา่) มีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ียสูงกวา่เกษตรกรบนพื้นราบ ดงัแสดงในตาราง 22 
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ตารางที ่23 จ  านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามแรงงานในครัวเรือน 

แรงงานในครัวเรือน 

เกษตรกรบนทีสู่ง  
(ชนเผ่า) 

เกษตรกรบน 
พืน้ราบ 

รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 2 คน 5 2.96 9 9.47 14 5.30 
3-4 คน 23 13.61 59 62.11 82 31.06 
5-6 คน 68 40.24 13 13.68 81 30.68 
7-8 คน 44 26.03 8 8.42 52 19.70 

มากกวา่ 9 คน 29 17.16 6 6.32 35 13.26 
รวม 169 100 95 100 264 100 

จ านวนแรงงานใน
ครัวเรือนเฉล่ีย   

5.96 4.13 5.05 

     S.D. 1.71 1.64 1.68 

 จ านวนแรงงานในครัวเรือนสูงสุด  11  คน   จ  านวนแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย  5.05  คน 
 จ านวนแรงงานในครัวเรือนต ่าสุด    2  คน    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.68   

 จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผา่) ส่วนใหญ่มีแรงงานในครัวเรือน 5-6 คน จ านวน 
68 คน คิดเป็นร้อยละ 40.24  รองลงมามีแรงงานในครัวเรือน 7-8 คน มากกวา่ 9 คน 3-4 คน และนอ้ย
กวา่ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 26.03 17.16 13.61 และ 2.96 ตามล าดบั เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผา่) มีแรงงาน
ในครัวเรือนเฉล่ีย 5.96 คน โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.71    

 ส่วนเกษตรกรบนพื้นราบส่วนใหญ่มีแรงงานในครัวเรือน 3-4 คน จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.11  รองลงมามีแรงงานในครัวเรือน 5-6 คน นอ้ยกวา่ 2 คน 7-8 คน และมากกว่า 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.68 9.47 8.42 และ 6.32 ตามล าดบั เกษตรกรบนพื้นราบมีแรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 4.13 คน 
โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.64   

 เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีแรงงานในครัวเรือนสูงสุด 11 คน มีแรงงานในครัวเรือนต ่าสุด 2 คน มี
แรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย 5.05 คน มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.68 โดยเกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผ่า) มี
แรงงานในครัวเรือนเฉล่ียสูงกวา่เกษตรกรบนพื้นราบ ดงัแสดงในตาราง 23 
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ตารางที ่24 จ  านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามอาชีพเดิมก่อนจะปลูกยางพารา 

อาชีพเดิมก่อนจะปลูก
ยางพารา 

เกษตรกรบนทีสู่ง  
(ชนเผ่า) 

เกษตรกรบน 
พืน้ราบ 

รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

เกษตรกรรม 131 77.51 83 87.37 214 81.06 
รับราชการ 6 3.55 2 2.10 8 3.03 
คา้ขาย 17 10.07 6 6.32 23 8.71 
รับจา้ง 15 8.87 4 4.21 19 7.20 
รวม 169 100 95 100 264 100 

 จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผา่) ส่วนใหญ่มีอาชีพเดิมก่อนจะปลูกยางพาราคือ
เกษตรกรรม จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 77.51 รองลงมามีอาชีพคา้ขาย รับจา้ง และรับราชการ คิด
เป็นร้อยละ 10.07 8.87 และ 3.55 ตามล าดบั  

 ส่วนเกษตรกรบนพื้นราบ ส่วนใหญ่มีอาชีพเดิมก่อนจะปลูกยางพาราคือเกษตรกรรม จ านวน 83 
คน คิดเป็นร้อยละ 87.37 รองลงมามีอาชีพคา้ขาย รับจา้ง และรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 6.32 4.21 และ 
2.10 ตามล าดบั  

 เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่มีอาชีพเดิมก่อนจะปลูกยางพาราคือเกษตรกรรม จ านวน 214 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.06 รองลงมามีอาชีพคา้ขาย รับจา้ง และรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 8.71 7.20 และ 
3.03 ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 24 
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ตารางที ่25 จ  านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 

ประสบการณ์ในการปลูก
ยางพารา (ปี) 

เกษตรกรบนทีสู่ง  
(ชนเผ่า) 

เกษตรกรบน 
พืน้ราบ 

รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 56 33.14 28 29.47 84 31.82 
6 – 10 ปี 83 49.11 48 50.53 131 49.62 

10 ปี ข้ึนไป 30 17.75 19 20.00 49 18.56 
รวม 169 100 95 100 264 100 

ประสบการณ์ในการปลูก
ยางพาราเฉล่ีย   

7.55 7.68 7.60 

 S.D. 3.82 3.71 3.77 

 ประสบการณ์ในการปลูกยางพาราสูงสุด  18 ปี    ประสบการณ์ในการปลูกยางพาราเฉล่ีย  7.60 ปี 
 ประสบการณ์ในการปลูกยางพาราต ่าสุด    1 ปี    ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.77   

 จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผา่) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 6-
10 ปี จ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 49.11 รองลงมามีประสบการณ์ในการปลูกยางพารานอ้ยกวา่ 5 ปี และ 
10 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 33.14 และ 17.75 ตามล าดบั เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผ่า) มีประสบการณ์ใน
การปลูกยางพาราเฉล่ีย 7.55 ปี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.82   

 ส่วนเกษตรกรบนพื้นราบส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 6-10 ปี จ  านวน 48 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.53 รองลงมามีประสบการณ์ในการปลูกยางพาราน้อยกว่า 5 ปี และ 10 ปี ข้ึนไป คิดเป็น
ร้อยละ 29.47 และ 20.00 ตามล าดบั เกษตรกรบนพื้นราบมีประสบการณ์ในการปลูกยางพาราเฉล่ีย 7.68 
ปี โดยมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.71   

 เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่ม มีประสบการณ์ในการปลูกยางพาราสูงสุด 18 ปี มีประสบการณ์ในการปลูก
ยางพาราต ่าสุด 1 ปี มีประสบการณ์ในการปลูกยางพาราเฉล่ีย 7.60 ปี มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.77 โดย
เกษตรกรบนพื้นราบมีประสบการณ์ในการปลูกยางพาราเฉล่ียสูงกวา่เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผา่) ดงัแสดง
ในตาราง 25 
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ตารางที ่26 จ  านวน และร้อยละของเกษตรกร จ าแนกตามแหล่งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการปลูกยางพารา 

แหล่งรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการปลูก

ยางพารา 

เกษตรกรบนทีสู่ง  
(ชนเผ่า) 

เกษตรกรบน 
พืน้ราบ 

รวม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ผูน้ าทอ้งถ่ิน 46 27.22 26 27.36 72 27.27 
หอกระจายข่าว 27 15.98 23 24.21 50 18.94 
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริม 27 15.98 17 17.89 44 16.67 

            เพื่อนบา้น 25 14.79 10 10.53 35 13.26 
กลุ่มผูป้ลูกยางพารา 15 8.87 8 8.42 23 8.71 

วทิย ุ 10 5.92 6 6.32 16 6.06 
สมาชิกในครัวเรือน 11 6.51 2 2.11 13 4.92 

โทรทศัน์ 8 4.73 3 3.16 11 4.17 
รวม 169 100 95 100 264 100 

 จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรบนท่ีสูง (ชนเผา่) ส่วนใหญ่ไดรั้บแหล่งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการปลูก
ยางพาราจากผูน้ าทอ้งถ่ิน จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 27.22 รองลงมาคือ หอกระจายข่าว เจา้หน้าท่ี
ส่งเสริม เพื่อนบ้าน กลุ่มผูป้ลูกยางพารา สมาชิกในครัวเรือน วิทยุ และโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 15.98 
15.98 14.79 8.87 6.51 5.92 และ 4.73 ตามล าดบั  

 ส่วนเกษตรกรบนพื้นราบ ส่วนใหญ่ได้รับแหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสารการปลูกยางพาราจากผูน้ า
ทอ้งถ่ิน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 27.36 รองลงมาคือ หอกระจายข่าว เจา้หน้าท่ีส่งเสริม เพื่อนบา้น 
กลุ่มผูป้ลูกยางพารา วิทยุ โทรทศัน์ และสมาชิกในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.21 17.89 10.53 8.42 6.32 
3.16 และ 2.11 ตามล าดบั  

 เกษตรกรทั้ง 2 กลุ่มส่วนใหญ่ได้รับแหล่งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการปลูกยางพาราจากผูน้ าท้องถ่ิน
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 รองลงมาคือ หอกระจายข่าว เจา้หน้าท่ีส่งเสริม เพื่อนบา้น กลุ่มผู ้
ปลูกยางพารา วิทยุ สมาชิกในครัวเรือน และโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 18.94 16.67 13.26 8.71 6.06 4.92
และ 4.17 ตามล าดบั ดงัแสดงในตาราง 26 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยของปัจจัยทางด้านกายภาพ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัย
ทางด้านสังคม และปัจจัยทางด้านเทคนิค 

ตารางที ่27 จ  านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของปัจจยัทางดา้นกายภาพ 

ปัจจัยทางด้านกายภาพ 
ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

1. การปลูกยางพาราเป็น
การเพิ่มพื้นท่ีป่า 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 
(1.89) 

211 
(79.93) 

48 
(18.18) 

4.16 
(มาก) 

2. ตน้ยางช าถุงท่ีไดรั้บมี
คุณภาพดี 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

27 
(10.23) 

205 
(77.65) 

32 
(12.12) 

4.02 
(มาก) 

3. ปลูกยางพาราเพื่อจบั
จองพื้นท่ีท ากิน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

39 
(14.77) 

199 
(75.38) 

26 
(9.85) 

3.95 
(มาก) 

4. แหล่งน ้าเพียงพอต่อ 
การปลูกการผลิต 

0 
(0.00) 

4 
(1.52) 

40 
(15.15) 

188 
(71.21) 

32 
(12.12) 

3.94 
(มาก) 

5. ความสะดวกในการ
ขนส่งผลผลิตไปยงัแหล่ง
รับซ้ือยางพารา 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

59 
(22.35) 

188 
(71.21) 

17 
(6.44) 

3.84 
(มาก) 

6. ดินอุดมสมบูรณ์ 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

82 
(31.06) 

162 
(61.36) 

20 
(7.58) 

3.77 
(มาก) 

7. ขนาดพื้นท่ีปลูกมี
ความเหมาะสม 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

96 
(36.36) 

147 
(55.68) 

21 
(7.96) 

3.72 
(มาก) 

8. เดินทางไปสวนยาง
สะดวก 

0 
(0.00) 

8 
(3.03) 

103 
(39.01) 

141 
(53.41) 

12 
(4.55) 

3.59 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.87 
(มาก) 

 
 จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลค่าเฉล่ียรวมของปัจจยัทางด้านกายภาพอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ซ่ึงปัจจยัทางดา้นกายภาพท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การปลูกยางพาราเป็นการเพิ่ม
พื้นท่ีป่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16 รองลงมา คือ ตน้ยางช าถุงท่ีได้รับมี
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คุณภาพดี มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 และปลูกยางพาราเพื่อจบัจองพื้นท่ีท า
กิน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95  

ตารางที ่28 จ  านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกจิ 
ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

1. สามารถท าเพื่อเสริม
รายได ้

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 
(1.51) 

185 
(70.08) 

75 
(28.41) 

4.27 
(มาก) 

2. การมีพอ่คา้มารับซ้ือ
ผลผลิตถึงสวนยางพารา 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

16 
(6.06) 

196 
(74.24) 

52 
(19.70) 

4.14 
(มาก) 

3. มีการประกนัราคา
ยางพาราโดยรัฐบาล 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

37 
(14.01) 

175 
(66.29) 

52 
(19.70) 

4.06 
(มาก) 

4. รายไดจ้ากการปลูกยาง
ช่วยลดภาระหน้ีสิน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

23 
(8.71) 

206 
(78.03) 

35 
(13.26) 

4.05 
(มาก) 

5. ราคายางพารามีความ
แน่นอน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

38 
(14.39) 

189 
(71.59) 

37 
(14.02) 

4.00 
(มาก) 

6. ระดบัราคายางพารามี
ความเหมาะสม 

0 
(0.00) 

1 
(0.38) 

69 
(26.14) 

164 
(62.12) 

30 
(11.36) 

3.84 
(มาก) 

7. ราคาปุ๋ย สารเคมีก าจดั
แมลง โรคพืช มีความ
เหมาะสม 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

78 
(29.55) 

154 
(58.33) 

32 
(12.12) 

3.83 
(มาก) 

8. ค่าแรงงานในการปลูก 
กรีดยางพารามีความ
เหมาะสม 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

117 
(44.32) 

132 
(50.00) 

15 
(5.68) 

3.61 
(มาก) 

9. พืชเดิมท่ีปลูกไม่ไดร้าคา 0 
(0.00) 

9 
(3.41) 

118 
(44.70) 

116 
(43.94) 

21 
(7.95) 

3.56 
(มาก) 

10. มีผลต่อสิทธ์ิการถือ
ครองท่ีดิน 

27 
(10.23) 

44 
(16.67) 

69 
(26.14) 

86 
(32.57) 

38 
(14.39) 

3.24 
(ปานกลาง) 
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ตารางที ่28 จ  านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ (ต่อ) 

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกจิ 
ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

11. มีความเส่ียงนอ้ยท่ี
ผลผลิตยางจะลน้ตลาด 

1 
(0.38) 

66 
(25.00) 

104 
(39.39) 

66 
(25.00) 

27 
(10.23) 

3.20 
(ปานกลาง) 

12. ราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงมี 
ความเหมาะสม 

0 
(0.00) 

32 
(12.12) 

154 
(58.33) 

78 
(29.55) 

0 
(0.0) 

3.17 
(ปานกลาง) 

13. ตน้ทุนรวมการปลูก
ยางมีความเหมาะสม 

0 
(0.00) 

34 
(12.88) 

160 
(60.61) 

63 
(23.86) 

7 
(2.65) 

3.16 
(ปานกลาง) 

14. มีแหล่งเงินทุน 0 
(0.00) 

44 
(16.67) 

164 
(62.12) 

48 
(18.18) 

8 
(3.03) 

3.08 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.66 
(มาก) 

 
 จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลค่าเฉล่ียรวมของปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 ซ่ึงปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ สามารถท าเพื่อเสริมรายได้ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27 รองลงมา คือ การมีพ่อคา้มารับซ้ือผลผลิตถึงสวน
ยางพารา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 และมีการประกนัราคายางพาราโดย
รัฐบาล มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06  

ตารางที ่29 จ  านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของปัจจยัทางดา้นสังคม 

ปัจจัยทางด้านสังคม 
ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

1.ไดพ้บปะแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกบั
เกษตรกรผูป้ลูกยางพารา 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

9 
(3.41) 

195 
(73.86) 

60 
(22.73) 

4.19 
(มาก) 

2. มีกลุ่มผูป้ลูกยางพารา
ใหก้ารสนบัสนุน 

0 
(0.00) 

0 
(0.0) 

27 
(10.23) 

175 
(66.29) 

62 
(23.48) 

4.13 
(มาก) 
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ตารางที ่29 จ  านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของปัจจยัทางดา้นสังคม (ต่อ) 

ปัจจัยทางด้านสังคม 
ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

3. มีเกษตรกรตวัอยา่งใน
ชุมชนท่ีประสบความ ส าเร็จ
ในการท าสวนยางพารา 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

50 
(18.94) 

131 
(49.62) 

83 
(31.44) 

4.13 
(มาก) 

4. ครอบครัวสนบัสนุน 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

23 
(8.71) 

188 
(71.21) 

53 
(20.08) 

4.11 
(มาก) 

5. คนในหมู่บา้น
สนบัสนุน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

28 
(10.61) 

187 
(70.83) 

49 
(18.56) 

4.08 
(มาก) 

6. มีเกษตรกรคนอ่ืนปลูก 0 
(0.00) 

1 
(0.38) 

43 
(16.29) 

157 
(59.47) 

63 
(23.86) 

4.07 
(มาก) 

7. ท าใหส้มาชิกในครัว 
เรือนออกไปหางานท า
นอกพื้นท่ีนอ้ยลง 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

51 
(19.32) 

143 
(54.17) 

70 
(26.51) 

4.07 
(มาก) 

8. ไดรั้บการแนะน า
ส่งเสริมจากผูน้ าชุมชน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

51 
(19.32) 

149 
(56.44) 

64 
(24.24) 

4.05 
(มาก) 

9. มีเวลาวา่งจากอาชีพ
หลกั 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

49 
(18.56) 

161 
(60.98) 

54 
(20.46) 

4.02 
(มาก) 

10. รายไดจ้ากการกรีด
ยางเพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 

0 
(0.00) 

11 
(4.17) 

113 
(42.80) 

111 
(42.05) 

29 
(10.98) 

3.60 
(มาก) 

11. มีทายาทท่ีจะสืบทอด
การท าสวนยาง 

0 
(0.00) 

20 
(7.58) 

105 
(39.77) 

111 
(42.04) 

28 
(10.61) 

3.56 
(มาก) 

12. มีแรงงานใน
ครัวเรือนเพียงพอ 

0 
(0.00) 

72 
(27.27) 

53 
(20.08) 

92 
(34.85) 

47 
(17.80) 

3.43 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.95 
(มาก) 
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 จากการศึกษาพบว่า ขอ้มูลค่าเฉล่ียรวมของปัจจยัทางดา้นสังคมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.95 ซ่ึงปัจจยัทางด้านสังคมท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ได้พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
เกษตรกรผูป้ลูกยางพารา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 รองลงมา คือ มีกลุ่มผู ้
ปลูกยางพาราให้การสนบัสนุน และมีเกษตรกรตวัอยา่งในชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการท าสวน
ยางพารา มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 เท่ากัน และครอบครัวสนับสนุนมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 
 
ตารางที ่30 จ  านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของปัจจยัทางดา้นเทคนิค 

ปัจจัยทางด้านเทคนิค 
ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

1. มีการอบรมการปลูก
ยางพารา 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

38 
(14.39) 

167 
(63.26) 

59 
(22.35) 

4.08 
(มาก) 

2. เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมคอย
ใหค้  าแนะน าปรึกษา
สม ่าเสมอ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

31 
(11.74) 

184 
(69.70) 

49 
(18.56) 

4.07 
(มาก) 

3. รัฐบาลมีนโยบายการ
ส่งเสริมการปลูก
ยางพารา 

0 
(0.00) 

1 
(0.38) 

47 
(17.80) 

148 
(56.06) 

68 
(25.76) 

4.07 
(มาก) 

4. การปลูกยางพาราไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

51 
(19.32) 

148 
(56.06) 

65 
(24.62) 

4.05 
(มาก) 

5. เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมออก
ตรวจติดตามสม ่าเสมอ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

42 
(15.91) 

173 
(65.53) 

49 
(18.56) 

4.03 
(มาก) 

6. เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมดูแล 
เอาใจใส่ดี 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

60 
(22.73) 

154 
(58.33) 

50 
(18.94) 

3.96 
(มาก) 

7. มีแหล่งความรู้ใน
ทอ้งถ่ิน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

74 
(28.03) 

145 
(54.92) 

45 
(17.05) 

3.89 
(มาก) 

8. มีเคร่ืองทุ่นแรงหรือ
เคร่ืองจกัรกลเป็นของตนเอง 

0 
(0.00) 

20 
(7.58) 

75 
(28.41) 

107 
(40.53) 

62 
(23.48) 

3.80 
(มาก) 
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ตารางที ่30 จ  านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียของปัจจยัทางดา้นเทคนิค (ต่อ) 

ปัจจัยทางด้านเทคนิค 
ระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
มากทีสุ่ด 

9. มีความสะดวกในการ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารยางพารา 

0 
(0.00) 

13 
(4.92) 

91 
(34.47) 

118 
(44.70) 

42 
(15.91) 

3.72 
(มาก) 

10. มีการสนบัสนุน
วตัถุดิบในการผลิต  

0 
(0.00) 

17 
(6.44) 

103 
(39.02) 

113 
(42.80) 

31 
(11.74) 

3.60 
(มาก) 

11. มีการขยายเขตไฟฟ้า
มาถึงสวนยาง 

0 
(0.00) 

19 
(7.20) 

106 
(40.15) 

110 
(41.67) 

29 
(10.98) 

3.56 
(มาก) 

12. มีประสบการณ์ใน
การปลูกยางพารา 

40 
(15.15) 

28 
(10.61) 

58 
(21.97) 

52 
(19.70) 

86 
(32.57) 

3.44 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.86 
(มาก) 

  
 จากการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลค่าเฉล่ียรวมของปัจจยัทางดา้นเทคนิคอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.86 ซ่ึงปัจจยัทางดา้นเทคนิคท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีการอบรมการปลูกยางพารา มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08 รองลงมา คือเจา้หน้าท่ีส่งเสริมคอยให้ค  าแนะน าปรึกษา
สม ่าเสมอ และรัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพารา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.07 เท่ากนั และการปลูกยางพาราไม่ยุง่ยากซบัซ้อน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.05 
 
ตารางที่ 31 สรุปค่าเฉล่ียของปัจจยัทางดา้นกายภาพ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นสังคม และ
ปัจจยัทางดา้นเทคนิค  

ปัจจัย คะแนนเฉลีย่ แปลผล 
  ปัจจยัทางดา้นกายภาพ 3.87 มาก 
    ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 3.66 มาก 

ปัจจยัทางดา้นสังคม 3.95 มาก 
  ปัจจยัทางดา้นเทคนิค 3.86 มาก 
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 จากการศึกษาพบวา่ ค่าเฉล่ียรวมของปัจจยัทางดา้นสังคม มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 3.95 รองลงมา
คือ ค่าเฉล่ียรวมของปัจจยัทางด้านกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.87 ค่าเฉล่ียรวมของปัจจยัทางด้าน
เทคนิค มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 และค่าเฉล่ียรวมของปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 
ตามล าดบั โดยทุกปัจจยัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 

 

ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูก
ยางพารา 

 การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้
เฉล่ีย หน้ีสิน ขนาดสวนยางพารา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน แรงงานในครัวเรือน ประสบการณ์ในการ
ปลูกยางพารา กบัตวัแปรตามคือการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร โดยใชค้่าสถิติการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีเลือกน ามาศึกษา 
โดยการหาค่าสหสัมพนัธ์ (Item-test Correlation) และอธิบายค่าความสัมพนัธ์ตามกฎ Rule of Thumb 
ของ Guildford and Fruchten (1973) (กลัยา, 2555) ดงัน้ี 

 

 r ≤ 0.20            หมายความวา่   ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบันอ้ยมาก 
 r ≤ 0.20 – 0.40     หมายความวา่   ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบันอ้ย 
 r ≤ 0.40 – 0.70     หมายความวา่   ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 
 r ≤ 0.70 – 0.90     หมายความวา่   ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 
 r ≤ 0.90            หมายความวา่   ตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก 
 

 หากมีค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสูงกว่า 0.8 แสดงว่าตวัแปรคู่นั้นมีความสัมพนัธ์กันสูง 
ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง (Multicollinearity) เป็นการละเมิดขอ้
สมมุติฐานท่ีก ากบัเทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ท่ีวา่ตวัแปรอิสระทุกตวัแปรตอ้งเป็นอิสระกนัโดย
การเกิดปัญหา Multicollinearity นั้น มีผลดงัน้ี 
 

1) ผลการทดสอบ F และ t ขดัแยง้กนั 
2) สัมประสิทธ์ิความถดถอยเปล่ียนไปเม่ือมีตวัแปรอิสระในสมการเพิ่มข้ึน 
3) สมัประสิทธ์ิความถดถอยมีเคร่ืองหมายตรงขา้มกบัท่ีควรจะเป็น 
4) ค่าพารามิเตอร์ของตวัแปรอิสระเกิดความผดิพลาดและไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
5) ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของค่าประมาณของค่าสัมประสิทธ์ิจะมีค่ามากข้ึนจาก

ความเป็นจริง 
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 วธีิการแกปั้ญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง (Multicollinearity) ไดแ้ก่ 
 

1) ท าการตดัตวัแปรอิสระบางตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กันมากบางตวัแปรออกไปโดย
พิจารณาจากความส าคญัของตวัแปรดว้ยทฤษฎี 

 2) รวมตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัไวด้ว้ยกนั โดยใชเ้ทคนิค Factor analysis (กลัยา, 2555) 
 

 ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีน าเขา้สมการ โดยไดก้ าหนดสัญลกัษณ์
ท่ีใชก้บัตวัแปรต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
  

 Y  = การตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร  
 X1 = เพศ 
 X2 = อาย ุ
 X3 = ระดบัการศึกษา 
 X4 = รายไดเ้ฉล่ีย 
 X5 = หน้ีสิน 
 X6 = ขนาดสวนยางพารา 
 X7 = จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  
 X8 = แรงงานในครัวเรือน 
 X9 = ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 
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ตารางที่ 32 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระทั้งหมด กบัการตดัสินใจปลูกยางพาราของ
เกษตรกร 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
Y 1.000 0.010** 0.069 0.015* -0.089 0.115 0.020* 0.095 0.067 0.130 
X1  1.000 0.115 0.003** -0.086 0.089 0.041* 0.005** 0.055 0.072 
X2   1.000 -0.399 -0.010 -0.047 0.060 -0.087 -0.111 0.729 
X3    1.000 -0.026 -0.004 -0.053 0.096 0.110 -0.267 
X4     1.000 0.013* -0.013 0.015* 0.013* -0.063 
X5      1.000 0.079 0.062 0.087 -0.019 
X6       1.000 0.118 0.067 0.040* 
X7        1.000 0.637 -0.013 
X8         1.000 -0.123 
X9          1.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ,  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 จากตารางท่ี 32 เม่ือวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของตวัแปรอิสระทั้ งหมดกับการ
ตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร เปรียบเทียบเฉพาะห าลความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ
ดว้ยกนัพบวา่ ตวัแปรอิสระส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัในระดบันอ้ยมาก และพบวา่ไม่เกิด
ปัญหา Multicollinearity  

การวเิคราะห์ปัจจัยทีสั่มพนัธ์กบัการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ โดยการน าตวัแปรอิสระ 9 ตวัแปร เขา้ในสมการแลว้ค านวณโดย
ใชว้ิธีปกติ (Enter) ปรากฏวา่ไดค้่า F = 42.448, Sig = 0.000 (ตารางท่ี 33) หมายความวา่มีตวัแปรอิสระ
อย่างน้อย 1 ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในรูปเชิงเส้น เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการ
ตัด สิ น ใจ เชิ งพ หุ  (Multiple coefficient of determination, R2) ป รากฏ ว่ า  R2  มี ค่ า เท่ ากับ  0.449 
หมายความว่าตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผนัแปร (การเปล่ียนแปลง) ของตวัแปรตาม 
(ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร) ไดร้้อยละ 44.90      

ในบรรดาตวัแปรอิสระท่ีน าเขา้สมการ 9 ตวัแปร มีตวัแปรจ านวน 2 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หรือต ่ากวา่  คือ รายไดเ้ฉล่ียและหน้ีสิน สามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 
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 - ตัวแปรอิสระ คือ หน้ีสินมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรใน
ทางบวก (แปรผนัตาม) 

 - ตวัแปรอิสระ คือ รายได้เฉล่ียมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร
ในทางลบ (แปรผกผนั) 

จากสมการ 
 

     Y    =     a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7  + b8x8 + b9x9  
 

เมื่อ    Y = การตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร  
 a = ค่าคงท่ี 
 b1….b9 = ค่าสัมประสิทธ์ิของความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระแต่ละตวั 

กบัตวัแปรตาม 
X1 = เพศ 
X2 = อาย ุ
X3 = ระดบัการศึกษา 
X4  = รายไดเ้ฉล่ีย 
X5 = หน้ีสิน 
X6 = ขนาดสวนยางพารา 
X7 = จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
X8 = แรงงานในครัวเรือน 

X9 = ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 

สามารถเขียนเป็นสมการถดถอยพหุ ไดด้งัน้ี 

 Y    =     a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7  + b8x8 + b9x9 

 

การตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร   =     4.131 - 0.021(เพศ) - 0.005(อายุ) + 0.017(ระดับ  
การศึกษา) – 0.045(รายได้เฉล่ีย) + 0.082(หน้ีสิน) + 
0.001 (ขนาดสวนยางพารา) + 0.005(จ านวนสมาชิก
ในครัวเรือน) + 0.021(แรงงานในครัวเรือน) + 0.112 
(ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา) 
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 จากสมการสามารถอธิบายไดว้า่ 
 ถา้รายไดเ้ฉล่ียเปล่ียนแปลง 1 คะแนน จะท าใหค้ะแนนการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร
เปล่ียนแปลง 0.045 คะแนน โดยเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้ม 
 ถา้หน้ีสินเปล่ียนแปลง  1 คะแนน จะท าให้คะแนนการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร
เปล่ียนแปลง 0.082 คะแนน โดยเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนั 

ตารางที ่33 การวเิคราะห์ถดถอยพหุ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร  
ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) T P-value 

1.เพศ -0.021 -0.328 0.743 
2.อาย ุ -0.005 -0.114 0.909 
3.ระดบัการศึกษา 0.017 0.640 0.523 
4.รายไดเ้ฉล่ีย -0.045 -1.385 0.031* 
5.หน้ีสิน 0.082 1.834 0.029* 
6.ขนาดสวนยางพารา 0.001 0.017 0.813 
7.จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 0.005 0.137 0.113 
8.แรงงานในครัวเรือน 0.021 0.432 0.170 
9.ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 0.112 1.740 0.054 
      ค่าคงที ่ 4.131 17.804 0.000** 

R2  =  0.449              SEE  =  0.495              F  =  42.448           P-value  =  0.000 
*Significance ของสถิติทดสอบ   t ≤ ระดบันยัส าคญั 0.05 
  
ส่วนที ่4 การวเิคราะห์ปัญหา และข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

 การวเิคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการปลูกยางพารา โดยมีประเด็นปัญหา 19 ดา้น ไดแ้ก่วชัพืชใน
สวนยางพารา โรคของตน้ยางพารา สัตวศ์ตัรูของตน้ยางพารา สารเคมีท่ีใช้เพื่อรักษาโรคยางพารา 
ราคาอุปกรณ์ส าหรับกรีดยางพารา การปลูกซ่อมยางพารา ตน้ยางโค่นล้ม พนัธ์ุยางปลอมปน ความ
แห้งแลง้ การพงัทลายของดิน น ้ าป่าไหลหลาก ไฟป่า ช่วงเวลากรีดยางพารา การต่อรองราคาผลผลิต
กบัพ่อคา้ ราคาผลผลิตท่ีไดเ้ทียบกบัราคาทอ้งตลาด จุดรับซ้ือมีเพียงพอต่อความตอ้งการ ความช านาญ
ในการผลิตยาง แรงงานในการผลิต และการสูญหายของผลผลิตโดยมีการให้เกณฑ์ในการวดัระดบั
ปัญหาต่างๆต่อดงัน้ี 
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 มีปัญหามาก   ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.26 - 3.00  คะแนน 
 มีปัญหาปานกลาง  ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.51 - 2.25  คะแนน 
 มีปัญหานอ้ย  ค่าคะแนนเฉล่ีย 0.76 - 1.50  คะแนน  
 ไม่มีปัญหา  ค่าคะแนนเฉล่ีย   0.00 - 0.75  คะแนน 

       ผลการวเิคราะห์ปัญหาและอุปสรรค จากตารางท่ี 34 พบวา่  

- ขอ้มูลค่าเฉล่ียระดบัปัญหาอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ราคาผลผลิตท่ีไดเ้ทียบกบัราคาทอ้งตลาด
และแรงงานในการผลิต 

- ขอ้มูลค่าเฉล่ียระดบัปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การต่อรองราคาผลผลิตกบัพ่อคา้ ไฟ
ป่า ตน้ยางโค่นลม้ และวชัพืชในสวนยางพารา 

- ขอ้มูลค่าเฉล่ียระดบัปัญหาอยู่ในระดบัน้อย ไดแ้ก่ สัตวศ์ตัรูของตน้ยางพารา การปลูกซ่อม
ยางพารา โรคของตน้ยางพารา ความแห้งแลง้ จุดรับซ้ือมีเพียงพอต่อความตอ้งการ การสูญ
หายของผลผลิต ช่วงเวลากรีดยางพารา และความช านาญในการผลิตยาง 

- ขอ้มูลค่าเฉล่ียระดบัปัญหาอยูใ่นระดบัไม่มีปัญหา ไดแ้ก่ สารเคมีท่ีใช้เพื่อรักษาโรคยางพารา 
พนัธ์ุยางปลอมปน น ้ าป่าไหลหลาก การพังทลายของดิน และราคาอุปกรณ์ส าหรับกรีด
ยางพารา  

ตารางที ่34 จ านวน และร้อยละของเกษตรกรท่ีปลูกยางพารา ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา จ  าแนก
ตามปัญหา และอุปสรรคในการปลูกยางพารา 

 
ปัญหา 

ระดับของปัญหา (ร้อยละ)  
เฉลีย่ 

 
SD 

 
แปลผล มาก ปาน

กลาง 
น้อย ไม่มี 

1.วชัพืชในสวนยางพารา 68 
(25.80) 

50 
(18.90) 

146 
(55.30) 

0 
(0.00) 

1.70 0.852 ปาน
กลาง 

2.โรคของตน้ยางพารา 15 
(5.70) 

34 
(12.90) 

195 
(73.90) 

20 
(7.50) 

 

1.17 0.637 นอ้ย 
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ตารางที ่34 จ านวน และร้อยละของเกษตรกรท่ีปลูกยางพารา ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา จ  าแนก
ตามปัญหา และอุปสรรคในการปลูกยางพารา (ต่อ) 

ปัญหา 

ระดับของปัญหา (ร้อยละ)  
เฉลีย่ 

 
SD 

 
แปลผล มาก ปาน

กลาง 
น้อย ไม่มี 

3.สัตวศ์ตัรูของตน้
ยางพารา 

32 
(12.10) 

40 
(15.10) 

169 
(64.00) 

23 
(8.80) 

1.31 0.795 นอ้ย 

4.สารเคมีท่ีใชเ้พื่อรักษา
โรคยางพารา 

5 
(1.90) 

38 
(14.4) 

90 
(34.10) 

131 
(49.60) 

0.69 0.787 ไม่มี
ปัญหา 

5.ราคาอุปกรณ์ส าหรับ
กรีดยางพารา 

9 
(3.40) 

28 
(10.60) 

72 
(27.30) 

155 
(58.70) 

0.59 0.813 ไม่มี
ปัญหา 

6.การปลูกซ่อมยางพารา 60 
(22.80) 

18 
(6.80) 

130 
(49.20) 

56 
(21.20) 

1.31 
 

1.047 นอ้ย 

7.ตน้ยางโค่นลม้ 107 
(40.50) 

58 
(22.00) 

64 
(24.20) 

35 
(13.30) 

1.90 1.083 ปาน
กลาง 

8.พนัธ์ุยางปลอมปน 13 
(4.90) 

17 
(6.40) 

108 
(41.00) 

126 
(47.70) 

0.69 0.801 ไม่มี
ปัญหา 

9.ความแหง้แลง้ 15 
(5.70) 

35 
(13.30) 

174 
(65.90) 

40 
(15.10) 

1.09 0.710 นอ้ย 
 

10.การพงัทลายของดิน 1 
(0.40) 

39 
(14.80) 

88 
(33.30) 

136 
(51.50) 

0.64 0.742 ไม่มี
ปัญหา 

11.น ้าป่าไหลหลาก 1 
(0.40) 

31 
(11.70) 

113 
(42.80) 

119 
(45.10) 

0.67 0.692 ไม่มี
ปัญหา 

12.ไฟป่า 139 
(52.50) 

51 
(19.40) 

44 
(16.70) 

30 
(11.40) 

2.13 1.065 ปาน
กลาง 

13.ช่วงเวลากรีดยางพารา 14 
(5.30) 

22 
(8.30) 

160 
(60.60) 

68 
(25.80) 

0.93 0.742 นอ้ย 

14.การต่อรองราคา
ผลผลิตกบัพอ่คา้ 

151 
(57.20) 

42 
(15.90) 

46 
(17.40) 

25 
(9.50) 

2.21 1.042 ปาน
กลาง 

 



   

 85 

ตารางที ่34 จ านวน และร้อยละของเกษตรกรท่ีปลูกยางพารา ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา จ  าแนก
ตามปัญหา และอุปสรรคในการปลูกยางพารา (ต่อ) 

ปัญหา 

ระดับของปัญหา (ร้อยละ)  
เฉลีย่ 

 
SD 

 
แปลผล มาก ปาน

กลาง 
น้อย ไม่มี 

15.ราคาผลผลิตท่ีไดเ้ทียบ
กบัราคาทอ้งตลาด 

132 
(50.00) 

108 
(40.90) 

24 
(9.10) 

0 
(0.00) 

2.41 0.652 มาก 

16.จุดรับซ้ือมีเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ 

17 
(6.50) 

29 
(11.00) 

177 
(67.00) 

41 
(15.50) 

1.08 0.720 นอ้ย 

17.ความช านาญในการ
ผลิตยาง 

14 
(5.30) 

22 
(8.30) 

159 
(60.20) 

69 
(26.20) 

0.93 0.744 นอ้ย 

18.แรงงานในการผลิต 165 
(62.50) 

43 
(16.30) 

38 
(14.40) 

18 
(6.80) 

2.34 0.962 มาก 

19.การสูญหายของ
ผลผลิต 

14 
(5.30 

22 
(8.30) 

163 
(61.70) 

65 
(24.70) 

0.94 0.735 นอ้ย 

  



 

86 
 

บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 

 

 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอ

เชียงค า จงัหวดัพะเยา เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา  1) สภาพการปลูกและการผลิต

ยางพาราของเกษตรกร  2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร 3) ปัญหาและ

อุปสรรคของเกษตรกร ในการปลูกยางพารา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาและเก็บรวมรวมขอ้มูล คือ 

แบบสอบถามท่ีประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานของเกษตรกร, ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรโดยแบ่งเป็นปัจจยัทางดา้นกายภาพ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 

ปัจจยัทางดา้นสังคม และปัจจยัทางด้านเทคนิค และค ำถำมเก่ียวกบัปัญหำอุปสรรค แนวทำงแกไ้ข 

ขอ้เสนอแนะในกำรปลูกยางพาราของเกษตรกร ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล

การศึกษา และขอ้เสนอแนะดงัน้ี  

สรุปผลการวจัิย 

 จากแบบสอบถามจ านวน 264 ชุด ประชากรทั้งหมด คือ เกษตรกรผูท่ี้สมคัรเขา้ร่วม โครงการ
ส่งเสริมอาชีพใหม่ เพื่อสนับสนุนฐานเศรษฐกิจ GMS ปี 2556 อ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา สามารถ
สรุปผลไดด้งัน้ี 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของเกษตรกร 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 64.77 ส่วนใหญ่มีอาย ุ
41 – 50 ปี มีจ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 31.44 มีสถานภาพสมรส จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 
77.65 ส าเร็จการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 ปลูกยาง
พนัธ์ุ RRIM 600 จ  านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีรายไดต้  ่ากว่า 200,000 บาท จ านวน 93 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.23 มีหน้ีสินอยูร่ะหวา่ง 100,001 – 200,000 บาท จ านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 50.76 
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ส่วนใหญ่ใช้แหล่งเงินกูจ้ากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ  านวน 184 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.70 มีขนาดสวนยางพารา 11 – 20 ไร่ มีจ  านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 44.70 มี
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5 – 6 คน จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82 มีแรงงานในครัวเรือน 3 - 4 
คน มีจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 31.06  มีอาชีพเกษตรกรรมก่อนจะปลูกยางพารา มีจ  านวน 214 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.06 มีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 6 - 10 ปี มีจ  านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 
49.62 ส่วนใหญ่ไดรั้บแหล่งรับรู้ขอ้มูลข่าวสารการปลูกยางพาราจากผูน้ าทอ้งถ่ิน มีจ านวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.27   

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยของปัจจัยทางด้านกายภาพ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ปัจจัย
ทางด้านสังคม และปัจจัยทางด้านเทคนิค 

1. ปัจจยัทางด้านกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอเชียงค า จงัหวดั
พะเยา โดยสรุปแลว้ทุกขอ้อยูใ่นเกณฑม์าก ส่วนประเด็นยอ่ยมีดงัน้ี คือ 

 -  การปลูกยางพาราเป็นการเพิ่มพื้นท่ีป่า 
 -  ตน้ยางช าถุงท่ีไดรั้บมีคุณภาพดี 
 -  ปลูกยางพาราเพื่อจบัจองพื้นท่ีท ากิน 
 -  แหล่งน ้าเพียงพอต่อการปลูกการผลิต 
 -  ความสะดวกในการขนส่งผลผลิตไปยงัแหล่งรับซ้ือยางพารา 
 -  ดินอุดมสมบูรณ์ 
 -  ขนาดพื้นท่ีปลูกมีความเหมาะสม 
 -  เดินทางไปสวนยางสะดวก 

2. ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอเชียงค า จงัหวดั
พะเยา โดยสรุปแลว้อยูใ่นเกณฑม์าก ส่วนประเด็นยอ่ยมีดงัน้ี คือ 

 2.1 ประเด็นท่ีอยูใ่นเกณฑม์าก ไดแ้ก่ 

 -  สามารถท าเพื่อเสริมรายได ้
 -  การมีพอ่คา้มารับซ้ือผลผลิตถึงสวนยางพารา 
 -  มีการประกนัราคายางพาราโดยรัฐบาล 
 -  รายไดจ้ากการปลูกยางช่วยลดภาระหน้ีสิน 
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 -  ราคายางพารามีความแน่นอน 
 -  ระดบัราคายางพารามีความเหมาะสม 
 -  ราคาปุ๋ย สารเคมีก าจดัแมลง โรคพืช มีความเหมาะสม 
 -  ค่าแรงงานในการปลูก กรีดยางพารามีความเหมาะสม 
 -  พืชเดิมท่ีปลูกไม่ไดร้าคา 

 2.2 ประเด็นท่ีอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ไดแ้ก่ 

 -  มีผลต่อสิทธ์ิการถือครองท่ีดิน      
 -  มีความเส่ียงนอ้ยท่ีผลผลิตยางจะลน้ตลาด     
 -  ราคาน ้ามนัเช้ือเพลิงมีความเหมาะสม     
 -  ตน้ทุนรวมการปลูกยางมีความเหมาะสม     
 -  มีแหล่งเงินทุน 

3. ปัจจยัทางดา้นสังคมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา 

โดยสรุปแลว้อยูใ่นเกณฑม์าก ส่วนประเด็นยอ่ยมีดงัน้ี คือ 

 3.1 ประเด็นท่ีอยูใ่นเกณฑม์าก ไดแ้ก่    

 -  ไดพ้บปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเกษตรกรผูป้ลูกยางพารา   

 -  มีกลุ่มผูป้ลูกยางพาราใหก้ารสนบัสนุน     

 -  มีเกษตรกรตวัอยา่งในชุมชนท่ีประสบความส าเร็จในการท าสวนยางพารา 

 -  ครอบครัวสนบัสนุน       

 -  คนในหมู่บา้นสนบัสนุน       

 -  มีเกษตรกรคนอ่ืนปลูก       

 -  ท  าใหส้มาชิกในครัวเรือนออกไปหางานท านอกพื้นท่ีนอ้ยลง   

 -  ไดรั้บการแนะน าส่งเสริมจากผูน้ าชุมชน     

 -  มีเวลาวา่งจากอาชีพหลกั       

 -  รายไดจ้ากการกรีดยางเพียงพอต่อการด ารงชีวติ    

 -  มีทายาทท่ีจะสืบทอดการท าสวนยาง   
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 3.2 ประเด็นท่ีอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ไดแ้ก่  

 -  มีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอ 

4. ปัจจยัทางด้านเทคนิคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอเชียงค า จงัหวดั
พะเยา โดยสรุปแลว้อยูใ่นเกณฑม์าก ส่วนประเด็นยอ่ยมีดงัน้ี คือ  

 4.1 ประเด็นท่ีอยูใ่นเกณฑม์าก ไดแ้ก่ 
 

 -  มีการอบรมการปลูกยางพารา 
 -  เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมคอยใหค้  าแนะน าปรึกษาสม ่าเสมอ    

 -  รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพารา    

 -  การปลูกยางพาราไม่ยุง่ยากซบัซอ้น      

 -  เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมออกตรวจติดตามสม ่าเสมอ     

 -  เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมดูแลเอาใจใส่ดี      

 -  มีแหล่งความรู้ในทอ้งถ่ิน       

 -  มีเคร่ืองทุ่นแรงหรือเคร่ืองจกัรกลเป็นของตนเอง    

 -  มีความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารยางพารา    

 -  มีการสนบัสนุนวตัถุดิบในการผลิต      

 -  มีการขยายเขตไฟฟ้ามาถึงสวนยาง   

 4.2 ประเด็นท่ีอยูใ่นเกณฑป์านกลาง ไดแ้ก่  

 -  มีประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูก
ยางพารา 

 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ โดยการน าตวัแปรอิสระ 9 ตวัแปร เขา้ในสมการแลว้ค านวณโดย

ใช้วิธีปกติ (Enter) ปรากฏวา่ไดค้่า F = 42.448, Sig = 0.000 หมายความวา่มีตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 

ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามในรูปเชิงเส้น เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสินใจเชิงพหุ 

(Multiple coefficient of determination, R2) ปรากฏว่า R2  มีค่าเท่ากับ 0.449 หมายความว่าตัวแปร

อิสระทั้งหมดสามารถอธิบายการผนัแปร (การเปล่ียนแปลง) ของตวัแปรตาม (ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร) ไดร้้อยละ 44.90 ในบรรดาตวัแปรอิสระท่ีน าเขา้สมการ 9 ตวั

แปร มีตวัแปรจ านวน 2 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

หรือต ่ากวา่ คือรายไดเ้ฉล่ีย และหน้ีสิน โดยตวัแปรทั้งหมดท่ีน ามาวิเคราะห์ สามารถเขียนเป็นสมการ

ถดถอยพหุ ไดด้งัน้ี 

      Y    =     a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7  + b8x8 + b9x9  
 
การตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร   =     4.131 - 0.021(เพศ) - 0.005(อายุ) + 0.017(ระดับ  

การศึกษา) – 0.045(รายได้เฉล่ีย) + 0.082(หน้ีสิน) + 
0.001 (ขนาดสวนยางพารา) + 0.005(จ านวนสมาชิก
ในครัวเรือน) + 0.021(แรงงานในครัวเรือน) + 0.112 
(ประสบการณ์ในการปลูกยางพารา) 

อภิปรายผลการวจัิย 

 จากสรุปผลการศึกษา เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอ
เชียงค า จงัหวดัพะเยา สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 ปัจจัยทางด้านกายภาพ 

 จากการศึกษาพบว่า เพศ อายุ และระดบัการศึกษาของเกษตรกรในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของจตุพล 
ทองบุตร (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในจงัหวดั  
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ศรีสะเกษ ซ่ึงผลการศึกษาในดา้นระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพารา และสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของยุทธพงษ์ ยอดชมพู (2552) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกมะเขือ
ม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผกูพนัของเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผกูพนัของเกษตรกร และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของถาวร 
สุภาวงค์ (2550) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคั่วบดของ
เกษตรกรผูป้ลูกกาแฟอาราบีกา้ ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่เพศ อาย ุและ
ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการตดัสินใจในการเข้าร่วมกลุ่มผลิตการแฟคั่วบดของเกษตรกร และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของภาณุวฒัน์ ไชยมะโน (2548) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของเกษตรกรในการเขา้ร่วมโครงการขยายผลของศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ พบว่าเพศ และอายุไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ และสอดคล้องกับ
การศึกษาของนพรัตน์ เถระ (2546) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้
ของเกษตรกรในจงัหวดัแพร่ พบวา่อายไุม่มีผลต่อการตดัสินใจปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้ 

 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกจิ 

 จากการศึกษาพบว่า รายได้เฉล่ีย และหน้ีสิน มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการ
ตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร แต่ขนาดสวนยางพารา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจปลูก
ยางพาราของเกษตรกร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของจตุพล ทองบุตร (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในจงัหวดัศรีสะเกษ  พบว่ารายได้มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบัการตดัสินใจปลูกยางพารา ส่วนขนาดสวนยางพาราไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของยุทธพงษ ์ยอดชมพู (2552) ท่ีได้
ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผูกพนัของเกษตรกรใน
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ขนาดพื้นท่ีปลูกไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมี
สัญญาผูกพนัของเกษตรกร และสอดคล้องกบัการศึกษาของถาวร สุภาวงค์ (2550) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมกลุ่มผลิตกาแฟคัว่บดของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟอาราบีกา้ ต าบล
เทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่รายไดมี้ความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติกบั
การตดัสินใจในการเขา้ร่วมกลุ่มผลิตการแฟคัว่บดของเกษตรกร และสอดคล้องกบัการศึกษาของ
ภาณุวฒัน์ ไชยมะโน (2548) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรในการเขา้ร่วม
โครงการขยายผลของศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ พบวา่ขนาดพื้นท่ี
ปลูกไม่มีผลต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฯ 
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 ปัจจัยทางด้านสังคม 

 จากการศึกษาพบว่า จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน และจ านวนแรงงานในครัวเรือนของเกษตรกรใน
อ าเภอเชียงค า จังหวดัพะเยา  ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร ซ่ึง
สอดคล้องกบัการศึกษาของยุทธพงษ์ ยอดชมพู (2552) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผูกพนัของเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่จ านวนสมาชิก และ
จ านวนแรงงานในครัวเรือน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมีสัญญาผกูพนั
ของเกษตรกร และสอดคล้องกบัการศึกษาของนพรัตน์ เถระ (2546) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้ของเกษตรกรในจงัหวดัแพร่ พบวา่จ านวนแรงงานในครัวเรือนไม่มี
ผลต่อการตดัสินใจปลูกถัว่เหลืองฤดูแลง้ 

 ปัจจัยทางด้านเทคนิค 

 จากการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ในการปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอเชียงค า จงัหวดั
พะเยา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
ยุทธพงษ์ ยอดชมพู (2552) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมี
สัญญาผูกพนัของเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์ใน
การปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่น ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจปลูกและไม่ปลูกมะเขือม่วงญ่ีปุ่นแบบมี
สัญญาผกูพนัของเกษตรกร และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของภาณุวฒัน์ ไชยมะโน (2548) ท่ีไดศึ้กษา
เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรในการเขา้ร่วมโครงการขยายผลของศูนยศึ์กษาการ
พฒันาห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ พบวา่ประสบการณ์ในการท าการเกษตรไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการฯ  

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

 เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ไดเ้สนอถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ซ่ึง
เป็นขอ้มูลค่าเฉล่ียระดบัปัญหาอยูใ่นระดบัมาก และปานกลางในการปลูกยางพารา ไดแ้ก่ ราคาผลผลิต
ท่ีไดเ้ทียบกบัราคาทอ้งตลาดและแรงงานในการผลิต การต่อรองราคาผลผลิตกบัพ่อคา้ ไฟป่า ตน้ยาง
โค่นลม้ และวชัพืชในสวนยางพารา 
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ข้อเสนอแนะของเกษตรกร  

 1. ควรมีการส่งเสริมและใหค้วามรู้ในการปลูกยางพาราแก่เกษตรกรอยา่งต่อเน่ือง โดยเร่ิมตั้งแต่
การเตรียมพื้นท่ีปลูก วิธีการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเก่ียวผลผลิต รวมทั้งแนะน าวิธีการและ
เทคนิค ประโยชน์ของสารเคมีแต่ละชนิด เพื่อใหเ้กษตรกรมีความรู้ เขา้ใจ และปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  
 2. ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกนัเพื่อจดัหาปัจจยัการผลิตท่ีมีราคาถูกจ าหน่าย
แก่สมาชิก เป็นท่ีพบปะแลกเปล่ียนความรู้ รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมหาตลาดจ าหน่ายผลผลิตให้แก่
เกษตรกร 
 3. ควรมีการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยางพาราแก่เกษตรกรสม ่าเสมอ ทนัเวลา 
 4. เจา้หน้าท่ีส่งเสริมควรจดัท าตารางการเยี่ยมเยียนเกษตรกรให้ชดัเจน ทัว่ถึง และเขา้ไปเยียม
เยยีนอยา่งสม ่าเสมอ 
 5. รัฐบาลควรใหค้วามสนใจอยา่งจริงจงั และมีการพยงุราคายางพาราเม่ือมีราคาตกต ่า 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอเชียงค า จงัหวดั
พะเยา มีขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ ดงัน้ี        
 1. การตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร จะข้ึนอยูก่บัการท่ีไดพ้บปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กนัและมีตวัอยา่งของเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จ ดงันั้นในการท่ีจะส่งเสริมการปลูกยางพารานั้น
ตอ้งอาศยัเกษตรกรท่ีปลูกยางพาราอยูแ่ลว้ชกัชวนเพื่อนบา้นดว้ยกนั เน่ืองจากเกษตรกรจะมีความเช่ือ
ใจกนัอยูแ่ลว้ และยงัไดเ้ห็นถึงผลท่ีเกษตรกรท่ีท าอยูแ่ลว้ไดรั้บก็จะยิ่งท าให้เกษตรกรรายใหม่ๆ มัน่ใจ
และเกิดความสนใจท่ีเขา้ร่วมปลูกยางพาราเพิ่มมากข้ึน 
 2. การมีการอบรมการปลูกยางพารา และการให้ความรู้เกษตรกรก่อนท่ีจะปลูกยางพารา จะ
ส่งผลใหเ้กษตรกรมีความเช่ือมัน่ในการปลูกยางพารา 
 3. เกษตรกรส่วนใหญ่มีหน้ีสินเป็นจ านวนมาก ควรมีการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร 
 4. เกษตรกรมีการใช้เงินกู้ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นส่วนใหญ่ 
ดงันั้นควรมีการส ารวจและมีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสินของเกษตรกร 
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อืน่ๆ 

 จากตารางท่ี 7 ขอ้มูลเปรียบเทียบรายไดก้ารปลูกยางพารากบัพืชชนิดอ่ืนๆ  เกษตรกรชาวสวน

ยางพาราจงัหวดัพะเยา มีพื้นท่ีปลูกเฉล่ียรายละ 10 ไร่ ใน 1 ปีสามารถกรีดยางได ้8 เดือน ผลผลิตเฉล่ีย

ต่อไร่ต่อปี 260 กิโลกรัม ผลผลิตรวม 2,600 กิโลกรัม เฉล่ียกิโลกรัมละ 100 บาท (ราคา ณ เดือน

พฤศจิกายน 2554) ในระยะเวลา 1 ปี เกษตรกรจะมีรายไดร้วม 260,000 บาท คิดเป็นรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนๆ ละ 21,666 บาท ปัจจุบันราคายางพาราลดลงมาอยู่ท่ี กิโลกรัมละ 52 บาท (ราคา ณ เดือน

มิถุนายน 2558) ท าให้เกษตรกรจะมีรายได้รวม  135,200 บาท คิดเป็นรายได้เฉล่ียต่อเดือนๆ ละ   

11,266บาท 

จากปัจจยัทางดา้นกายภาพท่ีมีผลต่อการตดัสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอ าเภอเชียงค า 

จงัหวดัพะเยา เกษตรกรได้ตอบการปลูกยางพาราเป็นการเพิ่มพื้นท่ีป่า อยู่ในเกณฑ์มาก แต่สวน

ยางพาราไม่ใช่ป่าไม ้(Forest) ตามแนวคิดของนักวิชาการป่าไม ้แต่ถา้เป็นพื้นท่ีป่าไม ้(Forest Land) 

บริเวณดงักล่าวถูกบุกรุกแผว้ถาง และปลูกยางพาราพื้นท่ีดงักล่าวนั้นยงัคงเป็นพื้นท่ีป่าไม ้

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรผูท่ี้สมคัรเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ
ใหม่ เพื่อสนบัสนุนฐานเศรษฐกิจ GMS กบัเกษตรกรท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ เพื่อทราบความคิดเห็น
ของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรค ขอ้ดีและขอ้เสีย เพื่อเป็นแนวทางพฒันาปรับปรุงการส่งเสริมการปลูก
ยางพาราใหเ้ป็นระบบท่ีย ัง่ยนืสืบไป 
 2. ควรมีการศึกษาถึงโครงการส่งเสริมทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจใหม่ท่ีมีอนาคตทาง
การตลาด ท่ีเกษตรกรมีความสนใจและมีโอกาสเลือกปลูกเพิ่มมากข้ึน หรือปลูกทดแทนพืชหลกัท่ีมี
ปัญหาดา้นการตลาด  
 3. เกษตรกรมีขนาดสวนยางพาราเฉล่ียท่ี 17.37 ไร่ ควรมีการศึกษาและให้ขอ้มูลเร่ืองจุดคุม้ค่า
ของการกรีดยางพาราต่อ 1 ครัวเรือน 
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อิสระ, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, กนัยายน 2550 

[นพรัตน์ เถระ, 2546] นพรัตน์ เถระ, กำรเขียนและพิมพ์วิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรค้นคว้ำแบบ
อิสระ, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, พฤษภาคม 2546 

[พงศปิ์ยะ ปิยสิรานนท,์ 2548]     พงศปิ์ยะ ปิยสิรานนท,์ ยำงพำรำ, กรุงเทพฯ: กลุ่มวิจยัและพฒันาการ
อนุรักษดิ์นและน ้ าพื้นท่ีพืชไร่  ส านกัวิจยัและพฒันาการจดัการท่ีดิน 
กรมพฒันาท่ีดิน, 2548 

[ภาณุวฒัน์ ไชยมะโน, 2548]     ภาณุวฒัน์ ไชยมะโน, กำรเขียนและพิมพ์วิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำร
           ค้นคว้ำแบบอิสระ, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, กุมภาพนัธ์  

   2548 
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[มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2530]     มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, เอกสำรกำรสอนชุดวิชำ
พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กำร, กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย 
สุโขทยัธรรมาธิราช, 2530 

[มานะชยั สังขว์าทิน, 2549]     มานะชยั สังขว์าทิน, คู่มือกำรท ำสวนยำงพำรำ, กรุงเทพฯ: อกัษรสยาม
การพิมพ,์ 2549 

[มุกดา ชาติบญัชาชยั, 2540] มุกดา ชาติบญัชาชยั, จิตวิทยำท่ัวไป, เชียงใหม่: ภาควิชาจิตวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2540 

[ยุดา รักไทย, 2540]     ยุดา รักไทย, เทคนิคกำรแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจ, กรุงเทพฯ: บริษทั เอ็ก
เปอร์เนท จ ากดั, 2540 

[ยุทธพงษ์ ยอดชมพู, 2552]     ยุทธพงษ์ ยอดชมพู, กำรเขียนและพิมพ์วิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำร
ค้นคว้ำแบบอิสระ, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เมษายน 
2552 

[วจิิตร อาวะกุล, 2527]     วจิิตร อาวะกุล, หลักกำรส่งเสริมกำรเกษตร, กรุงเทพฯ: O.S. Printing House 
Co, Ltd., 2527 

[วรีะพล สุวรรณนนัท์และวฒิุชยั จ านง, 2523]    วีระพล สุวรรณนนัท์และวฒิุชยั จ านง, พฤติกรรมกำร
ตัดสินใจ, กรุงเทพฯ: บารมีการพิมพ์ โอเดียนสโตร์, 
2523 

[ศรีสุรางค ์ทีนะกุลและสมจิตต ์รัตนอุดมโชค, 2542]     ศรีสุรางค ์ทีนะกุลและสมจิตต ์รัตนอุดมโชค,
โครงกำรพัฒนำส่ือกำรศึกษำและกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษำ, 2542 

[สถาบันวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร, 2556]     สถาบันวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร , “ยำงพำรำ,” 
วารสารยางพารา, ปีท่ี 34, ฉบบัท่ี 1, พ.ศ.2556, หนา้ 1 
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[ส านักงานเกษตรจงัหวดัพะเยา, 2546]     ส านักงานเกษตรจงัหวดัพะเยา, “โครงกำรปลูกยำงเพ่ือ
ยกระดับรำยได้และควำมมั่นคงให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี
จังหวัดพะเยำ คร้ังท่ี 2/2546,” การประชุม ณ ศาลากลาง
จงัหวดัพะเยา, วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2546 

[ส านกังานเกษตรจงัหวดัพะเยา, 2554]    ส านกังานเกษตรจงัหวดัพะเยา, “ข้อมูลผลกำรขึน้ทะเบียน 
เกษตรกรท่ีสมคัรเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรปลูก ยำงพำรำ
ในปี พ.ศ. 2552-2553,” http://www.phayao.doae.go.th,  
25 กรกฎาคม 2557  

[ส านกังานเกษตรจงัหวดัพะเยา, 2556] ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา , “กำรส่งเสริมกำรปลูก
ยำงพ ำรำใน พื้น ท่ี จังหวัดพะเยำ ,” เอกสารอัดส าเน า , 
กุมภาพนัธ์ 2556 

[ส านกังานเกษตรอ าเภอเชียงค า, 2556] ส านักงานเกษตรอ าเภอเชียงค า , “สรุปผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรส่งเสริมอำชีพใหม่เพ่ือสนับสนุนฐำนเศรษฐกิจ 
GMS (ส่งเสริมกำรปลูกยำงพำรำ) ของส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอเชียงค ำ,” เอกสารอดัส าเนา, มีนาคม 2556 

[สุชิน ฉิมไทย, 2536]    สุชิน ฉิมไทย, กำรเขียนและพิมพ์วิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรค้นคว้ำแบบ
อิสระ, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2536 

[เสาวภา ธรรมบุตร, 2525]    เสาวภา ธรรมบุตร, กำรเขียนและพิมพ์วิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำร
ค้นคว้ำแบบอิสระ, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2525 
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      ภาพที่ 2 แผนที่อ  ำเภอเชียงค ำ จงัหวดัพะเยำ 
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เลขที่แบบสอบถำม............................ 
 

แบบสอบถามเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร ในอ าเภอเชียงค า    
จังหวัดพะเยา 

 

ตอนที่ 1        ขอ้มูลพื้นฐำนของเกษตรกร 

ค าช้ีแจง        โปรดท ำเคร่ืองหมำย    ลงใน □  หรือ เติมขอ้ควำมในช่องวำ่งที่ตรงกบัควำมเป็นจริงของท่ำน 
 
1. เพศ     

□ ชำย     □ หญิง 
 

2. อำย.ุ...........................................ปี                  
 

3. สถำนภำพกำรสมรส □ โสด       □ สมรส  □ หมำ้ย , หยำ่ , แยกกนัอยู ่
 
4. ระดบักำรศึกษำ   

□ ต ่ำกวำ่ประถมศึกษำ   □ ประถมศึกษำ   

 □ มธัยมศึกษำตอนตน้   □ มธัยมศึกษำตอนปลำย 

□ ปวช.    □ ปวส.  

□ ปริญญำตรี    □ สูงกวำ่ปริญญำตรี 
 
5. พนัธุย์ำงที่ปลูก 

□ RRIM 600    □ RRIT 251 

□ อ่ืน  ๆ(ระบุ)......................................................................... 
 
6. รำยไดเ้ฉล่ียต่อปี....................................................บำท  

 
7. หน้ีสิน.................................................................................บำท 
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8. แหล่งเงินกู ้

□ ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)   □  ธนำคำรพำณิชย ์ 

□  สหกรณ์กำรเกษตร      □ อ่ืน (ๆระบุ).............................. 
 
9. ขนำดสวนยำงพำรำ..............................................ไร่  
   
10. จ  ำนวนสมำชิกในครัวเรือน..............................คน   
 
11. แรงงำนในครัวเรือน............................................คน 

   
12. อำชีพเดิมก่อนจะปลูกยำงพำรำ 

  □ เกษตรกรรม    □ รับรำชกำร 

□ คำ้ขำย    □  รับจำ้ง  

□ อ่ืน  ๆ(ระบุ)......................................................................... 
 
13. ประสบกำรณ์ในกำรปลูกยำงพำรำ..................................................ปี 

 
14. รับรู้ขอ้มูลข่ำวสำรกำรปลูกยำงพำรำจำกแหล่งใด 

□ เพือ่นบำ้น    □ สมำชิกในครัวเรือน  

□ หอกระจำยข่ำว   □ วทิย ุ

□ โทรทศัน์    □  เจำ้หนำ้ที่ส่งเสริม 

□ ผูน้ ำทอ้งถ่ิน    □  กลุ่มผูป้ลูกยำงพำรำ 

 □  อ่ืน  ๆ(ระบุ)........................................................... 
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ตอนที่ 2              กำรตดัสินใจปลูกยำงพำรำ 
ค าช้ีแจง  กรุณำเลือกระดบัควำมคิดเห็นในเหตุผลต่ำงๆที่ท  ำใหท้่ำนตดัสินใจปลูกยำงพำรำใน

ระดบัมำก  นอ้ยเพยีงใด  
 

เหตุผลที่ตัดสินใจปลูกยางพารา 
 

 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด 

(1) 

ปัจจัยทางด้านกายภาพ  

1.ตน้ยำงช ำถุงที่ไดรั้บมีคุณภำพดี      

2.ดินอุดมสมบูรณ์      

3.ขนำดพื้นที่ปลูกมีควำมเหมำะสม      

4.แหล่งน ้ ำเพยีงพอต่อกำรปลูก 
กำรผลิต 

     

5.เดินทำงไปสวนยำงสะดวก      

6.ควำมสะดวกในกำรขนส่งผลผลิต
ไปยงัแหล่งรับซ้ือยำงพำรำ 

     

7.กำรปลูกยำงพำรำเป็นกำรเพิม่ 
พื้นที่ป่ำ 

     

8.ปลูกยำงพำรำเพือ่จบัจองพื้นที่ 
ท ำกิน 

     

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  

1.มีแหล่งเงินทุน      

2.สำมำรถท ำเพือ่เสริมรำยได ้      

3.ระดบัรำคำยำงพำรำมีควำม
เหมำะสม 

     

4.รำคำยำงพำรำมีควำมแน่นอน      

5.มีผลต่อสิทธ์ิกำรถือครองที่ดิน      

6.รำคำปุ๋ ย สำรเคมีก ำจดัแมลง  
โรคพชื มีควำมเหมำะสม 
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เหตุผลที่ตัดสินใจปลูกยางพารา 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด  

(1) 
7.รำคำน ้ ำมนัเช้ือเพลิงมีควำม
เหมำะสม 

     

8.ตน้ทุนรวมกำรปลูกยำงมีควำม
เหมำะสม 

     

9.ค่ำแรงงำนในกำรปลูก กรีด
ยำงพำรำมีควำมเหมำะสม 

     

10.รำยไดจ้ำกกำรปลูกยำงช่วยลด
ภำระหน้ีสิน 

     

11.พชืเดิมที่ปลูกไม่ไดร้ำคำ      

12.มีกำรประกนัรำคำยำงพำรำโดย
รัฐบำล 

     

13.กำรมีพอ่คำ้มำรับซ้ือผลผลิตถึง
สวนยำงพำรำ 

     

14.มีควำมเส่ียงนอ้ยที่ผลผลิตยำงจะ
ลน้ตลำด 

     

ปัจจัยทางด้านสังคม  

1.มีเกษตรกรคนอ่ืนปลูก      

2.ไดพ้บปะแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น
กบัเกษตรกรผูป้ลูกยำงพำรำ 

     

3.ครอบครัวสนบัสนุน      

4.คนในหมู่บำ้นสนบัสนุน      

5.มีกลุ่มผูป้ลูกยำงพำรำใหก้ำร
สนบัสนุน 

     

6.มีทำยำทที่จะสืบทอดกำรท ำ 
สวนยำง 

     

7.มีแรงงำนในครัวเรือนเพียงพอ      
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เหตุผลที่ตัดสินใจปลูกยางพารา 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด  

(1) 
8.ท ำใหส้มำชิกในครัวเรือนออกไป
หำงำนท ำนอกพื้นทีน่อ้ยลง 

     

9.มีเวลำวำ่งจำกอำชีพหลกั      

10.มีเกษตรกรตวัอยำ่งในชุมชนที่
ประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำสวน
ยำงพำรำ 

     

11.ไดรั้บกำรแนะน ำส่งเสริมจำกผูน้ ำ
ชุมชน 

     

12.รำยไดจ้ำกกำรกรีดยำงเพยีงพอต่อ
กำรด ำรงชีวติ 

     

ปัจจัยทางด้านเทคนิค  

1.มีประสบกำรณ์ในกำรปลูก
ยำงพำรำ 

     

2.เจำ้หนำ้ที่ส่งเสริมคอยใหค้  ำแนะน ำ
ปรึกษำสม ่ำเสมอ 

     

3.เจำ้หนำ้ที่ส่งเสริมออกตรวจ
ติดตำมสม ่ำเสมอ 

     

4.เจำ้หนำ้ที่ส่งเสริมดูแลเอำใจใส่ดี      

5.มีกำรสนบัสนุนวตัถุดิบในกำรผลิต       

6.มีแหล่งควำมรู้ในทอ้งถ่ิน      

7.มีควำมสะดวกในกำรเขำ้ถึงขอ้มูล
ข่ำวสำรยำงพำรำ 

     

8.มีกำรอบรมกำรปลูกยำงพำรำ      

9.กำรปลูกยำงพำรำไม่ยุง่ยำก
ซบัซอ้น 
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เหตุผลที่ตัดสินใจปลูกยางพารา 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

(5) 

เห็นด้วย
มาก 
(4) 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

(3) 

เห็นด้วย
น้อย 
(2) 

เห็นด้วย
น้อยทีสุ่ด  

(1) 
10.มีเคร่ืองทุ่นแรงหรือเคร่ืองจกัรกล
เป็นของตนเอง 

     

11.มีกำรขยำยเขตไฟฟ้ำมำถึงสวน
ยำง 

     

12.รัฐบำลมีนโยบำยกำรส่งเสริมกำร
ปลูกยำงพำรำ 

     

 

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
3.1 ท่ำนคิดวำ่กำรปลูกยำงพำรำมีปัญหำและอุปสรรคอยำ่งไร 
 

ปัญหาและอปุสรรคในปลูกยางพารา 
ระดับผลที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในปลูกยางพารา 

มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

ไม่มี 
(0) 

1.วชัพชืในสวนยำงพำรำ     
2.โรคของตน้ยำงพำรำ     
3.สตัวศ์ตัรูของตน้ยำงพำรำ     
4.สำรเคมีที่ใชเ้พือ่รักษำโรคยำงพำรำ     
5.รำคำอุปกรณ์ส ำหรับกรีดยำงพำรำ     
6.กำรปลูกซ่อมยำงพำรำ     
7.ตน้ยำงโค่นลม้     
8.พนัธุย์ำงปลอมปน     
9.ควำมแหง้แลง้     
10.กำรพงัทลำยของดิน     
11.น ้ ำป่ำไหลหลำก     
12.ไฟป่ำ     
13.ช่วงเวลำกรีดยำงพำรำ     
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ปัญหาและอปุสรรคในปลูกยางพารา 
ระดับผลที่มีต่อปัญหาและอุปสรรคในปลูกยางพารา 

มาก 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

น้อย 
(1) 

ไม่มี 
(0) 

14.กำรต่อรองรำคำผลผลิตกบัพอ่คำ้     
15.รำคำผลผลิตที่ไดเ้ทียบกบัรำคำทอ้งตลำด     
16.จุดรับซ้ือมีเพยีงพอต่อควำมตอ้งกำร     
17.ควำมช ำนำญในกำรผลิตยำง     
18.แรงงำนในกำรผลิต     
19.กำรสูญหำยของผลผลิต     
 
3.2 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
…............................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัิผู้เขียน 

 
ช่ือ – สกลุ นำยอรรถพล  มนตรี 
 
วัน เดือน ปี เกดิ 13 สิงหำคม พ.ศ. 2527 

 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2544-2546 มธัยมศึกษำตอนปลำย โรงเรียนสำมคัคีวทิยำคม 

จงัหวดัเชียงรำย 
 พ.ศ. 2547-2550 ปริญญำวทิยำศำสตรบณัฑิต สำขำวชิำพชืไร่  
  คณะเกษตรศำสตร์ มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 
ประวัติการท างาน พ.ศ. 2550 เจำ้หนำ้ที่ ส่วนอุทยำน ส ำนกับริหำรพื้นที่อนุรักษ ์  
  ที่ 15 (เชียงรำย) 
 พ.ศ. 2551-2552 เจำ้หนำ้ที่ส่งเสริมประจ ำแปลงผลิต                   
  บริษทัมอนซำนโต ้ไทยแลนด ์จ ำกดั 
 พ.ศ. 2552-2554 เจำ้หนำ้ที่ส่งเสริมกำรขำย    
  บริษทัแปซิฟิคเมล็ดพนัธุ ์จ  ำกดั 
 พ.ศ. 2555-2557 นกัวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบติักำร 

 ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอเชียงค ำ จงัหวดัพะเยำ 
 พ.ศ. 2557-ปัจจุบนั  นกัวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบติักำร 

 ส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอเมืองเชียงรำย  
  จงัหวดัเชียงรำย 

 

 


