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บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเทคโนโลยีการปลูกยางพาราในพื้นท่ีรวมทั้งปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรและปัญหาและอุปสรรคในในการปลูก
ยางพาราในพื้นท่ี อ าเภอฝางและอ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ใช้ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ทั้งส้ิน 
106 ราย ภายใตโ้ครงการการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นท่ีปลูกยางใหม่
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าความถ่ีร้อยละและ
แบบจ าลองโทบิท (tobit model)  

ผลการศึกษาพบวา่เกษตรกรร้อยละ 80 เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 51-60 ปีมีการศึกษาระดบั
ประถมศึกษาร้อยละ 52 มีประสบการณ์ระหว่าง 6-10 ปี ไดรั้บแหล่งเงินทุนในการปลูกยางพาราจาก
ทุนส่วนตวัเป็นหลกัเกษตรกรไดรั้บพนัธ์ุยางจาก ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางพนัธ์ุยาง
ท่ีใช้ในการปลูกคือพนัธ์ุ RRIM 600 เกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปี 10,000 - 50,000 บาท/ปี เกษตรกร
ส่วนใหญ่ท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินมีเน้ือท่ีปลูกยางพารา 1-10 ไร่ ส่วนเกษตรกรท่ีเช่าท่ีดินปลูกยางพารามีเน้ือ
ท่ีปลูกยางพารา 1-5 ไร่  ส าหรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราท่ีเกษตรกรน าไปปฏิบติัไดแ้ก่ ดา้นการ
เลือกพนัธ์ุยางให้เหมาะสมกบัพื้นท่ี ดา้นการก าหนดระยะปลูก ดา้นการใส่ปุ๋ยตามอายขุองตน้ยาง การ
ก าหนดขนาดหลุม การใส่ปุ๋ยอย่างน้อย 2 คร้ังในช่วงตน้และปลายฤดูฝน และการกรีดยางพาราตาม
ค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี ส่วนเทคโนโลยีท่ีเกษตรกรไม่ปฏิบติัตามนั้นไดแ้ก่ การใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์
ดิน การเตรียมพื้นท่ีในด้านการไถพื้นท่ีก่อนปลูกยางพารา การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองและการใส่สาร
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ป้องกนัเช้ือราหลงัการตดัแต่งก่ิง เหตุผลท่ีเกษตรกรไม่ปฏิบติัตามนั้นเน่ืองจากยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจและขาดประสบการณ์ในการปลูกยางพารา 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรโดยใช้
แบบจ าลองโทบิท พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในการปลูกยางพาราไดแ้ก่ อายุ ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ และพื้นท่ีปลูกยางพารา ส่วนปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรท่ีพบมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ เกษตรกรขาดความรู้ความช านาญดา้นระบบการกรีดยางและการดูแลสวนยาง  ปัญหาปุ๋ยราคา
แพง ปัญหาการขาดแรงงานในการปลูกยางพาราและไม่มีความรู้การป้องกนัก าจดัโรคและศตัรูพืช 

ผลการศึกษาน้ีเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราและผูท่ี้สนใจสามารถน ามาเป็นขอ้มูลทางดา้นวชิาการ
เพื่อวางแผนในการปลูกยางพาราให้มีคุณภาพ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้ผล
การศึกษาท่ีไดเ้พื่อส่งเสริมและให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรเพื่อพฒันากลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราให้มี
คุณภาพต่อไป 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the technology of the rubber farmers including 
the factors of accepting on technology of the rubber farmers also the problems and the barriers of 
the farmers in Fang and Chiangdao districts, Chiangmai. The data collected from interviews of 106 
farmers under the project of the technology study on the new area rubber farmers. The tools of this 
study was interview analysis by using frequency, percentage and tobit model. 

 The result showed that 80 percent were male, aged between 51-60 years, the primary 
education was 52 percent and have between 6-10 years experiences. The rubber farmers got the 
funds in the private capital. Also the farmer got the RRIM 600 rubbers from the Foundation’s Office 
Farmers with an average annual income of 10,000 – 50,000 baht a year. Most farmers who own land 
with an area of 1-10 rai of rubber plantation. But the rubber farmers who lease land with an area of 
1-5 rai rubber plantation. For technology plantations were the suitable selection to fit the area, the 
determining the spacing, the fertilizer at least two times in early and late season. Also followed the 
advice from the officer. The technology that the farmers do not comply with were fertilizing the soil 
analysis, preparation the plowing before planting, chemical fertilizers and chemicals used to prevent 
mold after pruning. The reasons for the farmers who do not follow was to lack of knowledge and 
experience in the rubber. 

 The analysis of factors affecting technology acceptances rubber farmers using the tobit 
model found that the adoption of technology in the rubber including age, education, experience and 
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rubber area. The most common problems were farmers lack of knowledge and experience fertilizer 
shortages of workers in rubber and without knowledge of diseases and pest. 

This study rubber growers and those interested can bring a more academic plan to ensure 
quality rubber. Including government agencies involved could be the result of the study is to 
promote and educate the farmers to develop the rubber growers to ensure quality. 

 

 
 


