
 
 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

ภาคผนวก ก 
 

ความเป็นมาของโครงการศึกษาเทคโนโลยกีารผลติยางพาราของเกษตรกรในพืน้ทีป่ลูกยางใหม่ 

การศึกษาเทคโนโลยกีารผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน 
ภาคเหนือ เร่ิมมีการปลูกยางพาราในเขตพื้นท่ีหลาย ๆ จงัหวดัเกษตรกรให้ความสนใจในการ

ปลูกยางพารามากข้ึน จากรายงานของสถาบนัวิจยัยาง(2554)  พบว่าปี 2551 ภาคเหนือมีพื้นท่ีปลูก
ยางพารา 600,578 ไร่จงัหวดัเชียงใหม่ถือเป็นแหล่งผลิตยางพาราในเขตพื้นท่ีปลูกยางใหม่ท่ีส าคญั
จงัหวดัหน่ึงของภาคเหนือมีพื้นท่ีปลูกยางพารา 32,927 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ4 ของพื้นท่ีปลูกยางทั้ง
ประเทศ   

ในการผลิตยางพาราของเกษตรกรโดยทัว่ไปจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ  เช่น  
พนัธ์ุปลูก  การเตรียมพื้นท่ี  การตดัแต่งก่ิง  การใส่ปุ๋ย  การกรีด ฯลฯ  ซ่ึงปัจจุบนักรมวชิาการเกษตรได้
มีค  าแนะน าเก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตยางพาราครอบคลุมครบทุกเทคโนโลยี  แต่อยา่งไรก็ตามการ
จดัการสวนยางและการใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตยางไม่ครบถว้นและเหมาะสมของเกษตรกร  ส่งผล
ให้ผลผลิตของเกษตรกรอยูใ่นเกณฑ์ต ่า ตน้ยางเจริญเติบโตช้า เปิดกรีดไดช้า้กวา่ก าหนด แต่เน่ืองจาก
ปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร ท าให้เกษตรกรเปิดกรีดตน้ยางท่ีไม่ไดข้นาดเปิดกรีด กรีดตน้
ยางเล็กและกรีดหกัโหม  ท าให้อตัราการเกิดอาการเปลือกแห้งของตน้ยางสูง ท าให้ไดน้ ้ ายางปริมาณ
นอ้ยหรือไม่มีน ้ายาง มีผลท าใหผ้ลผลิตลดลงร้อยละ15-20 ต่อปี (กรมวชิาการเกษตร, 2550) 

พื้นท่ีปลูกยางใหม่เป็นพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการใช้เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม ไม่ถูกตอ้งดงักล่าว 
นอกเหนือจากปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคมแล้ว อาจเน่ืองมาจากการขาดความรู้ความเขา้ใจ เน่ืองจาก
เกษตรกรมีประสบการณ์ในการท าสวนยางท่ีค่อนน้อยเม่ือเทียบกบัเกษตรกรในเขตพื้นท่ีปลูกยางเก่า 
และอาจมีปัจจยัอ่ืนๆอีกท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้เทคโนโลยีของเกษตรกร แต่ขอ้มูลต่างๆเหล่าน้ียงั
ไม่เป็นท่ีทราบชดัเจน  ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา
ของเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อทราบปัญหาการใชเ้ทคโนโลยี โดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยีการกรีดยาง และปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการน าเทคโนโลยกีารผลิตยางพาราตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตรไปปฏิบติั 
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2. เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านการยอมรับเทคโนโลยีน ามาใช้ในการวางแผนและด าเนินงานวิจยั
พฒันาทดสอบในเร่ืองการกรีดยางพาราตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตรต่อไป 

3.  เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นท่ีปลูกยางใหม่ 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ: เร่ิมตน้  มกราคม 2554 ส้ินสุดกรกฎาคม 2554. 

กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกรผูป้ลูกยางพารา อ าเภอเชียงดาวและอ าเภอฝาง 

ตัวช้ีวดัโครงการ  

เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการมีการน าเอาเทคโนโลยีท่ีไดรั้บจากการส่งเสริมดา้นความรู้จาก
หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร ส านกังานสงเคราะห์การท าสวนยาง และกรมส่งเสริมการเกษตร 
ไปปฏิบติัไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 จากคะแนนเตม็ของเทคโนโลยใีนการปลูกยางพาราท่ีเขา้ไปส่งเสริม 
แนวทางในการด าเนินงาน 

1.การประชาสัมพนัธ์โครงการใหแ้ก่เกษตรกรผูป้ลูกยางพาราและรับสมคัรเกษตรกรในพื้นท่ี 
2.ช้ีแจงโครงการในพื้นท่ี 
3.อบรมความรู้ดา้นเทคโนโลยกีารปลูกยางพาราแก่เกษตรกรและสาธิตวธีิการ 
4.สนบัสนุนปัจจยัแก่เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
5.เก็บขอ้มูลในพื้นท่ีอ าเภอเชียงดาว และอ าเภอฝาง 
6.ประเมินผลโครงการ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ได้ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตยางพารา ของเกษตรกร ทั้งระบบ และขอ้มูลสภาพพื้นท่ี  
เศรษฐกิจ  สังคม  รวมทั้ งสภาพปัญหาของเกษตรกร ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ในการ
วางแผงานวจิยัพฒันา ในการจดัท าโครงการในพื้นท่ีปลูกยางใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพประเด็นปัญหา 
 และเง่ือนไข ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง 

2. นกัวิชาการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการวางแผนงานวจิยั และหรือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในกรณีท่ีเกษตรกรมีความตอ้งการ และปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามค าแนะน าเพื่อช่วย
ท าใหเ้กษตรกรมีความเขา้ใจ และน าเทคโนโลยไีปใชไ้ดถู้กตอ้งตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร 
งบประมาณ 1,500,000 บาท 

ปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากดั  ขอ้จ ากดัดา้นพื้นท่ีบางพื้นท่ีอยูห่่างไกลเส้นทางคมนาคมล าบาก
เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ใจแตกต่างกนัส่งผลต่อการยอมรับ 
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เทคโนโลยกีารปลูกยางพารา 

การเลอืกพืน้ทีป่ลูก 

เป็นพื้นท่ีราบ มีความลาดชนัไม่เกิน 35 องศา ควรปลูกในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัเกินกว่า 15 
องศาต้องท าขั้นบันไดหน้าดินลึกไม่เกินกว่า 1 เมตรเป็นดินร่วนเหนียวหรือร่วนทราย ไม่มีชั้ น
หินดินดานหรือชั้นกรวดอดัแน่นในระดบัสูงกว่า 1 เมตร ไม่เป็นท่ีลุ่มน ้ าขงัหรือพื้นท่ีนาการระบาย
น ้ าดี ระดบัน ้ าใตดิ้นต ่ากวา่ระดบัน ้ าผิวดินมากกวา่ 1 เมตรไม่เป็นท่ีลุ่ม น ้ าขงัหรือพื้นท่ีนาพื้นท่ีมีความ
สูงจากระดบัน ้าทะเลไม่เกิน 200 เมตร หากปลูกยางในพื้นท่ีท่ีมีความสูงเกินกวา่น้ีจะท าให้เจริญเติบโต
ชา้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างท่ีเหมาะสมระหวา่ง 4.5 – 5.5 ไม่ควรเป็นดินด่าง ดินเคม็หรือดินเกลือ 

สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม 

ปริมาณน ้ าฝนไม่ต ่ากวา่ 1,250 มิลลิเมตรต่อปี การกระจายตวัของฝนดี จ านวนวนัฝนตก 120- 
150 วนั ช่วงแลง้ไม่เกิน 4 เดือนอุณหภูมิเหมาะสมระหวา่ง 26-30 องศาเซลเซียส 

การเตรียมพืน้ทีป่ลูกยางพารา 

โดยการไถพลิกและไถพรวน อยา่งนอ้ย 2 คร้ัง พร้อมเก็บตอไม ้เศษไมแ้ละเศษวชัพืชออกให้
หมดเพื่อปรับสภาพพื้นท่ีใหเ้หมาะสมต่อการปลูกยางทั้งในดา้นการปฏิบติังานและการอนุรักษดิ์นและ
น ้า และเพื่อสะดวกในการเขา้ไปดูแลบ ารุงรักษาและเก็บเก่ียวผลผลิตน ้ายาง 

การวางแนวปลูกต้นยางพารา 

ก าหนดแถว หลกัของตน้ยางโดยให้วางขวางทางการไหลของน ้ าเพื่อลดการชะล้างหน้าดิน
และการพงัทลายของดิน ให้แถวหลกัห่างจากเขตสวนเก่าไม่นอ้ยกวา่ 1.5 เมตร พร้อมขดุคูตามแนว 
เขตสวนเพื่อป้องกนัโรครากยางและการแยง่ธาตุอาหารจากนั้นวางแนวปลูกดว้ยการปักไมช้ะมบตาม
ระยะปลูก ส าหรับพื้นท่ีลาดเทมากกวา่ 15 องศาให้วางแนวปลูกตามแนวระดบัและท าขั้นบนัได ควร
ท าใหเ้สร็จส้ินก่อนฤดูฝน (มีนาคม-ตน้เมษายน) 
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ระยะปลูกต้นยางพารา 

ขนาด ของหลุม  
ระยะป ลู กยางพ ารา ท่ี เห ม าะสมส าห รับ เขตป ลู กยางใหม่  (ภ าค เห นื อและภ าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ)ท่ีแนะน ามี 2 ระยะ คือท่ีราบ  ระยะปลูก 3x7 เมตร ไดจ้  านวนไร่ละ 76 ตน้ท่ีลาด
เทระยะปลูก 3x8 เมตร ไดจ้  านวนไร่ละ 67 ตน้ 

ขุดหลุมให้มีขนาด 50x50x50 เซนติเมตร(กวา้ง xยาวxลึก)โดยขุดดินดา้นใดดา้นหน่ึงของไม้
ชะมบไปในทางเดียวกัน ไม่ต้องถอนไม้ออกแยกดินส่วนบนและส่วนล่างไวค้นละกอง ผึ่ งแดด
ประมาณ 1 สัปดาห์พอดินแห้งยอ่ยดินให้ละเอียด น าดินส่วนบนใส่กน้หลุมส่วนดินชั้นล่างผสมกบัปุ๋ย
หินฟอสเฟต อตัรา 170 กรัม คลุกเคลา้ร่วมกบัปุ๋ยอินทรียป์ระมาณ 3-5 กิโลกรัม ต่อหลุม ใส่ดา้นบน 

วธีิปลูกยางพารา 

การปลูกยางให้ถูกวิธี โดยเฉพาะในพื้นท่ีแหล่งใหม่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
ควรปลูกในช่วงตน้ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมจะให้ผลส าเร็จสูง มีจ  านวนตน้ยาง
รอดตาย 87-94% โดยใช้ตน้ยางช าถุงพนัธ์ุดี มีขนาด 1-2 ฉัตร และฉัตรยอดตอ้งแก่เต็มท่ี เลือกตน้ท่ี
สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคและแมลงศตัรูเกษตรกรสามารถเลือกพนัธ์ุยางแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตร ซ่ึงเป็นพนัธ์ุยางชั้น 1 ท่ีให้ผลผลิตน ้ ายางสูง จะเห็นไดว้่าเกษตรกรในเขตปลูกยางใหม่ นิยม
ปลูกยางพนัธ์ุ RRIM 600 มากกวา่ร้อยละ 95 แต่ก็ยงัมีพนัธ์ุอ่ืนท่ีให้ผลผลิตน ้ายางสูงเช่นกนั ไดแ้ก่พนัธ์ุ
สถาบนัวิจยัยาง 251 พนัธ์ุสถาบนัวิจยัยาง 226 พนัธ์ุ BPM 24 นอกจากพนัธ์ุท่ีให้น ้ ายางแลว้ เกษตรกร
ยงัสามารถเลือกพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิต 

น ้ ายางและเน้ือไมสู้ง เช่น พนัธ์ุ PB 235 พนัธ์ุ PB 255 ฯลฯหรือพนัธ์ุท่ีให้ผลผลิตเน้ือไมสู้ง 
เช่น พนัธ์ุฉะเชิงเทรา 50 พนัธ์ุ AVROS 2037 พนัธ์ุ BPM 24 พนัธ์ุดงักล่าวเกษตรกรสามารถหาซ้ือได้
ตามแหล่งขยายพนัธ์ุตน้ยางท่ีจดทะเบียนกบักรมวิชาการเกษตร ในแหล่งปลูกยางจงัหวดัและจงัหวดั
ใกลเ้คียงไดก้ารปลูกดว้ยตน้ยางช าถุงจึงเป็นวิธีท่ีปลูกไดผ้ลสูงกว่าวิธีการปลูกดว้ยตน้ตอตายาง หรือ
ติดตายางในแปลงเน่ืองจากการปลูกยางในพื้นท่ีแหล่งใหม่มีปริมาณน ้ าฝนและจ านวนวนัฝนตกนอ้ย
กวา่ในเขตปลูกยางเดิมในภาคใต ้การปลูกดว้ยตน้ยางช าถุงท าใหต้น้ยางเจริญเติบโตสม ่าเสมอ ลดเวลา 

การดูแลรักษาตน้ยางอ่อนใหส้ั้นลงท าใหก้รีดไดเ้ร็วข้ึน เม่ือเลือกตน้ยางช าถุงไดแ้ลว้ในกรณีท่ี
มีการขนส่งควรระวงัอย่าให้ดินในถุงแตกและให้หันล าตน้ไปในทิศทาง เดียวกันเพื่อป้องกนัการ
กระทบกระแทกกนัหลงัการขนส่งใหต้ดัรากท่ีมว้นเป็นกอ้นอยูก่น้ถุงหรือท่ีทะลุถุงออก น ามาวางเรียง 
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2-3 แถว ในแถวเดียวกัน โดยให้หันล าต้นไปในทางเดียวกัน เพื่อให้ต้นยางมีโอกาสพกัปรับตัว
ประมาณ 1 สัปดาห์ จึงยา้ยลงปลูก โดยหนัแผน่ตาไปทางทิศเหนือ-ใตใ้ห้รอยต่อระหวา่งรากกบัตาอยู่
ระดบัปากหลุม จากนั้นใช้มีดเฉือนกน้ถุงออก ประมาณ 2-3 เซนติเมตร น าไปวางในหลุมท่ีขุดเตรียม
ไวจ้ากนั้นใชมี้ดกรีดขา้งถุงให้ขาดออกจากกนัทั้ง 2 ดา้น แต่อยา่เพิ่งดึงถุงออกเพราะจะท าให้ดินในถุง
แตก จากนั้นจึงกลบดินประมาณคร่ึงหลุม โดยน าดินชั้นบนใส่กน้หลุม 

ส่วนดินชั้ นล่างท่ีผสมกับปุ๋ยหินฟอสเฟต อัตรา 170 กรัมคลุกเคล้าร่วมกับปุ๋ยอินทรีย ์
ประมาณ 3-5 กิโลกรัม ต่อหลุม ให้ใส่ไวด้้านบนจากนั้นจึงดึงถุงออก กลบดินจนเสมอปากหลุม 
เหยียบดินรอบๆ ตน้ยางให้แน่นโดยพูนดินโคนตน้ยางให้สูงเล็กน้อยเพื่อป้องกนัน ้ าขงัในหลุมเสร็จ
แล้วใช้เศษพืชคลุมบริเวณโคนต้นยางให้มี รัศมี 50-80 เซนติเมตรโดยให้ห่างจากต้นยาง 5-10 
เซนติเมตร เพื่อรักษาความช้ืนในดิน 

พนัธ์ุยาง 

หลักเกณฑ์ในการเลือกพนัธ์ุยางมีดังน้ีเลือกพนัธ์ุยางท่ีมีความต้านทานต่อโรคระบาดใน
ทอ้งถ่ินเลือกพนัธ์ุยางควรพิจารณาถึงลกัษณะภูมิประเทศเช่นพื้นท่ีท่ีมีลมแรงเลือกพนัธ์ุท่ีตา้นทาน
แรงลมได้ดีเลือกพันธ์ุยางให้เหมาะกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินพันธ์ุยางท่ีใช้ปลูกต้อง
เหมาะสมกบัความลึกของหน้าดินพนัธ์ุยางท่ีใช้ปลูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพความลาดชันของพื้นท่ี
พันธ์ุยางท่ีใช้ปลูกต้องเหมาะสมกับระยะพันธ์ุท่ีรัฐบาลได้ด าเนินการให้ทางส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยางไดแ้นะน าและส่งเสริมแจกจ่ายแก่เกษตรกรคือพนัธ์ุ RRIM 600 

คุณสมบัติของพนัธ์ุRRIM 600 มีดังนี ้

1.การเจริญเติบโตปานกลางทั้งในระยะก่อนเปิดกรีดและระหวา่งกรีดความสม ่าเสมอ
ของขนาดล าตน้ทั้งแปลงปานกลางระยะก่อนเปิดกรีดมีการเจริญเติบโตปานกลางในระยะระหวา่งกรีด
มีการเจริญเติบโตดีทรงพุม่มีขนาดใหญ่ 

2. เป็นการผสมของพอ่พนัธ์ุและแม่พนัธ์ุคุณภาพดีท่ีช่ือ Tjir 1x PB 86 
3. แหล่งก าเนิดมาจากมาเลเซีย 
4. เปลือกเดิมบางแต่เปลือกงอกใหม่หนาปานกลางแตกก่ิงชา้ก่ิงมีขนาดปานกลางทิ้ง

ก่ิงมาก 
5. ผลผลิตสูงมากทั้งในระยะ 2 ปีแรกและปีกรีดต่อๆมาในช่วงผลดัใบผลผลิตจะ 

ลดลงเพียงเล็กนอ้ยแต่ในแหล่งปลูกยางใหม่ผลผลิตจะลดลงมาก 
6. อ่อนแอต่อโรคใบร่วงจากไฟทอปโทราและโรคเส้นด า 
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7. ตา้นทานลมปานกลางปลูกไดใ้นท่ีลาดชนัแต่ไม่แนะน าใหป้ลูกในท่ีท่ีมีหนา้ดินต้ืน
และระดบัน ้าใตดิ้นสูง 

การจัดการสวนยาง 

การจดัการสวนยางเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้การปลูกยางพาราประสบผลส าเร็จ 
ใหต้น้ยางเจริญเติบโตเปิดกรีดไดเ้ร็วมีวธีิปฏิบติัดงัน้ี 
 การปลูกซ่อม 

เม่ือมีตน้ยางตาย ควรปลูกซ่อมโดยเร็วดว้ยตน้ยางช าถุงในช่วงฤดูฝนไม่ควรปลูกซ่อมเม่ือตน้
ยางอายมุากกวา่  2 ปี 

การตัดแต่งกิง่และการสร้างทรงพุ่ม 

การตดัแต่งก่ิงบริเวณล าต้นในช่วงยางอ่อนเป็นการเตรียมพื้นท่ีบริเวณล าต้นให้เหมาะสม
เพื่อใหมี้พื้นท่ีกรีดยางสูง ปราศจากก่ิงกา้นและปุ่มปม นอกจากน้ียงัเป็นการเพิ่มพื้นท่ีใบรวมใหม้ากข้ึน 
มีผลท าใหข้นาดล าตน้ยางเพิ่มข้ึน 

ข้อควรปฏิบัติในการตัดแต่งกิง่ 

 ตดัแต่งก่ิงแขนงในระดบัต ่ากว่า 2 เมตร เร่ิมตั้งแต่อายุยางประมาณ 1 ปีตดัก่ิงให้ชิดล าตน้ แต่
อยา่โนม้ลงมาเพื่อตดัแต่งก่ิงเพราะจะท าให้ตน้ยางเปลือกแตกหรือล าตน้หกัควรทาปูนขาว หรือน ้ ามนั
บริเวณท่ีตดั เพื่อเคลือบบาดแผลและป้องกนัโรคไม่ควรตดัแต่งก่ิงในช่วงฤดูแลง้ 

การดูแลสวนยางในช่วงฤดูแล้ง 

การคลุมโคน การคลุมโคนตน้ยางเพื่อรักษาความช้ืนในดินช่วงฤดูแลง้โดยใช้ฟางขา้วหรือ
เศษซากพืช คลุมบริเวณโคนตน้ยางเป็นวงกลม ห่างจากโคนตน้ยาง 5-10 เซนติเมตร 

การป้องกนัรอยไม้จากแสงแดด 

ตน้ยางท่ีปลูกในเขตแหง้แลง้มกัปรากฏรอยไหมจ้ากแสงแดด ซ่ึงเกิดจากการท่ีรอยไหมส่้วน 

นั้นรับแสงแดดเป็นเวลานานติดต่อกนัจนเน้ือเยือ่เสียหาย ดงันั้นก่อนเขา้ฤดูแลง้ควรใชปู้นขาว
หรือใชสี้น ้า(สีขาว) ทาบริเวณโคนตน้ยาง ส่วนท่ีเป็นสีน ้าตาลจนถึงสีน ้าตาลปนเขียว เพื่อป้องกนั 

ความรุนแรงของแสงแดด หากตน้ยางเป็นรอยแผลแลว้ เปลือกแห้งล่อนเห็นเน้ือไมอ้าจมีเช้ือ
รา หรือแมลงเขา้ท าลาย ควรแกะเศษไมท่ี้แห้งออก ท าความสะอาดรอยแผล  แลว้ใช้สีน ้ ามนัทาเพื่อ
เคลือบรอยแผล 
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การป้องกนัไฟไหม้ในสวนยาง 

การป้องกนัไฟไหมใ้นสวนยางควรปฏิบติัก่อนเขา้ช่วงแลง้มีวธีิปฏิบติัดงัน้ีท าแนวกนัไฟ โดย
การไถหรือขดุถากวชัพืชและเศษซากพืชออกเป็นแนวกวา้งไม่ต ่ากวา่ 13 เมตรรอบบริเวณสวนยาง 
ก าจดัวชัพืชบริเวณแถวยางขา้งละ 1 เมตรก่อนเขา้ฤดูแลง้ 

การปลูกพชืแซมยาง 

พืชแซมยางหมายถึงพืชท่ีปลูกระหวา่งแถวยางในขณะท่ีตน้ยางมีอายไุม่เกิน 3 ปีไดแ้ก่ 
ขา้วไร่ขา้วโพดสับปะรดกลว้ยถัว่ต่างๆฯลฯ 

หลกัในการพจิารณาปลูกพชืแซมยางมีดังต่อไปนี้ 

ควรปลูกพืชลม้ลุกอายุสั้นท่ีตลาดมีความตอ้งการไม่ควรปลูกหลงัจากตน้ยางอาย ุ3 ปีการปลูก
พืชแซมควรปลูกห่างจากแถวยางไม่ต ่ากวา่ 1 เมตรควรมีการใส่ปุ๋ยให้พืชแซมดว้ยการปลูกพืชไร่ต่างๆ
เป็นพืชแซมยางควรปลูกสลบักบัพืชตระกลูถัว่พืชแซมท่ีไม่แนะน าให้ปลูกคือมนัส าปะหลงัและละหุ่ง
หลงัจากปลูกพืชแซมยางให้ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถัว่แทนทนัทีพืชแซมท่ีมีศกัยภาพและเกษตรกร
นิยมปลูกมีดงัน้ีสับปะรดขา้วโพดฝักอ่อนถัว่เหลือง 

การปลูกพชืร่วมยาง 

พืชร่วมยางหมายถึงพืชท่ีปลูกควบคู่กบัการปลูกยางสามารถเจริญเติบโตกบัยางไดโ้ดยไม่ท า
ใหผ้ลผลิตยางลดลง 

หลกัในการพจิารณาการปลูกพชืร่วมยางมีดังต่อไปนี้ 

ค านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกพืชร่วมยางแต่ละชนิดเกษตรกรควรคุน้เคยกบัการ
ปฏิบติัดูแลรักษาพืชร่วมยางท่ีเลือกปลูกพืชร่วมยางท่ีปลูกตอ้งไม่กระทบกระเทือนการปฏิบติังานใน
สวนยางหรือมีผลต่อการเจริญเติบโตของตน้ยางจนท าใหผ้ลผลิตจากตน้ยางลดลงพืชร่วมยางทีแนะน า 
ให้ปลูกไดแ้ก่พืชสมุนไพรไมด้อกสกุลหนา้ววัเฮลิโกเนียฯลฯ การปลูกไมก้นัลมในสภาพพื้นท่ีท่ีมีลม
แรงควรปลูกไมก้นัลมเพื่อป้องกนัภยัจากลมพายุการปลูกไมก้นัลมให้ปลูกรอบแนวสวนโดยปลูกห่าง
จากแนวสวนตามความเหมาะสมแล้วแต่ชนิดพนัธ์ุไมก้นัลมท่ีปลูกเพื่อป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัตน้ยางพาราไมก้นัลมท่ีนิยมปลูกเช่นไม่ไผร่วกเล็กเป็นตน้ 

ประโยชน์การปลูกพชืคลุมดิน ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินป้องกนัการพงัทลายของดิน
ควบคุมการเจริญเติบโตของวชัพืชลดค่าใชจ่้ายในการปราบวชัพืช 



 
 

68 
 

พืชคลุมดินท่ีเหมาะสมกบัการปลูกในสวนยางพาราเขตพื้นท่ีปลูกยางใหม่เป็นพืชตระกูลถัว่
ชนิดซีรูเลียมคาโลโปโกเนียมเซนโตรซิมาเพอราเรียและพนัธ์ุท่ีทางเจา้หน้าท่ีส่งเสริมของส านกังาน
กองทุนสงเคราะห์สวนยางแนะน าให้ใช้มากท่ีสุดคือซีรูเลียมซีรูเลียมเป็นพืชคลุมดินล าตน้เถาเล้ือย
แข็งแรงเห็นขนไม่ชดัเถาแก่มีรากเป็นปุ่มเล็กๆสีขาวเกือบทุกขอ้ใบมีสีเขียวเขม้เป็นมนัค่อนขา้งหนา
คลา้ยใบโพธ์ิดอกช่อเป็นสีม่วงเร่ิมสร้างดอกในเดือนธนัวาคมลกัษณะฝักแบนค่อนขา้งเหล่ียมยาว 

ประมาณ 5 ซม. สีน ้ าตาลเขม้มีเมล็ดฝัก 2-9 เมล็ดเมล็ดมีสีเขียวอ่อนจนถึงน ้ าตาลผิวเรียบเป็น
มนัทนต่อสภาพแห้งแลว้ไดดี้การเจริญเติบโตในระยะแรกสู้วชัพืชไม่ไดค้ลุมดินไดห้นาทึบในปีท่ี 2 มี
จ านวนเมล็ดประมาณกก.ละ 28,000 เมล็ด 

โดยมีวธีิการปลูกดงัต่อไปน้ี 
1. ปลูกแบบหวา่นห่างจากแถวยาง 2 เมตรเหมาะกบัสวนโล่งเตียนและเตรียมพื้นท่ีอยา่งดี 
2. ปลูกเป็นแถวปลูกห่างกนั 2 เมตร 3 แถวเหมาะกบัสวนท่ีปลูกพืชแซมและสวน 
3. ปลูกแบบเป็นหลุมระยะ  30 X 100 ซม. จ านวน 5 แถวเหมาะกับสวนท่ีมีวชัพืชข้ึนบ้าง

แลว้แต่ยงัไม่หนาแน่น 

การใช้ปุ๋ยในสวนยาง 

เน่ืองจากสภาพดินปลูกยางแต่ละพื้นท่ี มักมีสมบัติทางเคมีของดินแปรปรวนอยู่เสมอ การ
ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ทุกแห่งทัว่ประเทศ เพื่อแนะน าการใชปุ๋้ยยอ่มเป็นไปไดย้ากและสวนยาง
ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นสวนยางขนาดเล็กหรือเกษตรกรรายยอ่ย ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งก าหนดสูตร
ปุ๋ยทัว่ไปเพื่อใหส้ะดวกต่อการแนะน าและการใช้ ซ่ึงเป็นผลจากการทดลองในพื้นท่ีท่ีเป็นตวัแทน 

ของลกัษณะดินที่แตกต่างกันอย่างกวา้ง ๆ เช่น ดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนทราย และให้
ผลตอบแทนคุม้ค่าทางเศรษฐกิจและเน่ืองจากปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินและปริมาณอินทรียวตัถุ
ในดินลดลง ปุ๋ยอินทรียจึ์งมีบทบาทมากข้ึนในการน ามาใช้ร่วมกบัปุ๋ยเคมีในสวนยางแบบผสมผสาน 
เพื่อปรับปรุงบ ารุงดินและเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุ๋้ยเคมี ปุ๋ยท่ีแนะน า ส าหรับยางพารามี ดงัน้ี  

ยางพาราก่อนเปิดกรีด 
การใช้ปุ๋ยเคมี 

ปุ๋ยรองก้นหลุมเป็นปุ๋ยท่ีเร่งให้รากงอกและแผ่ขยายเร็ว ปุ๋ยรองก้นหลุมปลูกยางท่ีแนะน า 
ไดแ้ก่  ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0–3–0) มีปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด ประมาณร้อยละ 25 มีปริมาณฟอสเฟตท่ี
เป็นประโยชน์ร้อยละ 3 วธีิใส่ปุ๋ยรองกน้หลุม โดยขุดดินแยกเป็น 2 ส่วน คือ ดินชั้นบนและดินชั้นล่าง 
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ใชดิ้นบนกลบลงในหลุมก่อนส่วนดินล่างใช้คลุกกบัปุ๋ยหินฟอสเฟตอตัรา170 กรัมต่อหลุม แลว้กลบ
ดินล่างท่ีคลุกปุ๋ยลงไปใหเ้ตม็หลุม  

ปุ๋ยบ ารุงเป็นปุ๋ยท่ีใส่เพื่อเร่งให้ตน้ยางเจริญเติบโตเร็ว สามารถเปิดกรีดไดภ้ายใน 6 ปี โดยมี
ปริมาณธาตุอาหารท่ียางพาราตอ้งการ (ตารางท่ี 29) และเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบติั จึงไดแ้นะน าสูตรปุ๋ย 
จ านวน 2 สูตร  คือสูตร  20–8–20  ส าหรับเขตปลูกยางเดิมและสูตร  20–10–12 ส าหรับเขตปลูกยาง
ใหม ่

การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ร่วมกบัปุ๋ยเคมี 

ดินปลูกยางพาราของประเทศส่วนใหญ่มีปริมาณอินทรียวตัถุในดินอยูใ่นระดบัต ่า โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งดินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  มีปริมาณอินทรียวตัถุในดินต ่ากวา่ดินในภาคใต ้ ซ่ึงมีผลท า
ใหค้วามอุดมสมบูรณ์ของดินลดต ่าลง  และมีแนวโนม้ลดลงอีก  เน่ืองจากภูมิอากาศเป็นเขตร้อนท าให้
อตัราการย่อยสลายอินทรียวตัถุในดินเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว  และเวลาเดียวกนัไม่ไดเ้พิ่มอินทรียวตัถุ
ให้แก่ดินใหเ้พียงพอสาเหตุจากขาดการปรับปรุงบ ารุงดินและการจดัการสวนยางอยา่งถูกตอ้ง  ดงันั้น
ในเขตปลูกยางใหม่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สถาบนัวิจยัยางไดแ้นะน าให้ใชปุ๋้ยอินทรีย ์เพื่อเพิ่ม
อินทรียวตัถุในดินช่วยอุ้มความช้ืนปรับปรุงโครงสร้างของดิน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ปุ๋ยเคมีท าให้ตน้ยางเจริญเติบโตเร็วโดยแนะน าให้ใส่ปุ๋ยอินทรียอ์ตัรา 5 กิโลกรัมต่อตน้ร่วมกบัปุ๋ยหิน
ฟอสเฟตรองกน้หลุมปลูกยาง และใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีตามอตัราแนะน า  โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์
อตัรา 1 กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี ในปีท่ี 1 หลงัจากนั้นใส่ปุ๋ยอินทรียอ์ตัรา 2 กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี ในปีท่ี 2-
6 ใส่ปุ๋ยอินทรียปี์ละคร้ังบริเวณทรงพุ่มของใบยางให้คลุกเคลา้กบัดินก่อนใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ 15-20 
วนั เพื่อปรับสภาพดิน อย่างไรก็ตามสวนยางในเขตปลูกยางเดิมท่ีดินมีอินทรียวตัถุต ่ากว่า 1% 
จ าเป็นตอ้งปรับปรุงบ ารุงดินโดยการใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีในอตัราท่ีแนะน าเช่นเดียวกนั และ
ส าหรับดินท่ีมีปริมาณอินทรียวตัถุสูงกว่า 1% และมีปริมาณธาตุอาหารในดินเพียงพอ การใส่ปุ๋ย
อินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมีจะเป็นหนทางในการลดการใชปุ๋้ยเคมีไดร้้อยละ 25 

ยางพาราหลงัเปิดกรีด 

การใช้ปุ๋ยเคมี 

เม่ือตน้ยางเปิดกรีดไดแ้ลว้ ยงัมีความจ าเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยต่อไปทุกปี เพื่อให้ผลผลิตสูงสม ่าเสมอ   

ปริมาณธาตุอาหารท่ีเหมาะสมส าหรับยางพาราหลงัเปิดกรีดคือ ไนโตรเจน 300 กรัมต่อตน้ต่อปี (24 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี)  ฟอสฟอรัส 50 กรัมต่อตน้ต่อปี (4 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี)  โพแทสเซียม 180 กรัม
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ต่อตน้ต่อปี (14.4 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) หรือปุ๋ยเคมี สูตร  30–5–18  อตัรา 1 กิโลกรัมต่อตน้ต่อปี แบ่ง

ใส่ 2 คร้ัง ในช่วงตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน ใส่ปุ๋ยบริเวณก่ึงกลางระหว่างแถวยางท่ีมีรากดูดอาหาร

หนาแน่นแลว้คราดกลบส าหรับดินท่ีขาดธาตุแมกนีเซียมควรใส่ปุ๋ยคีเซอไรท์  (26% MgO)  เพิ่มใน

อตัรา 80 กรัมต่อตน้ต่อปี  อย่างไรก็ตามสวนยางท่ีปลูกพืชคลุมดินระหว่างแถวยาง  และใส่ปุ๋ยบ ารุง

ตน้ยางและพืชคลุมดินสม ่าเสมออาจไม่ตอ้งใส่ปุ๋ยบ ารุงตน้ยางในช่วง 2 ปีแรกท่ีเปิดกรีด ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ผลตกคา้งของปุ๋ยท่ีใส่ใหแ้ก่ตน้ยางในระยะยางอ่อนยงัมีเพียงพอในช่วงแรกของการเปิดกรีด 

    การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ร่วมกบัปุ๋ยเคมี 

    สวนยางท่ีปลูกพืชคลุมดินตระกูลถัว่ชนิดเล้ือยระหวา่งแถวยางในช่วงยางเปิดกรีด อาจไม่
จ  าเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยอินทรียก์บัยางหลงัเปิดกรีด  เน่ืองจากเศษซากพืชคลุมดิน เศษก่ิงไมแ้ละใบยางท่ีร่วง
หล่นทบัถมบนดินเป็นเวลานานหลายปี เม่ือย่อยสลายจะเป็นการเพิ่มอินทรียวตัถุทางธรรมชาติ แต่
ส าหรับสวนยางในเขตแห้งแลง้ ไม่ไดป้ลูกพืชคลุมดิน ควรใส่ปุ๋ยอินทรียอ์ตัรา 2-3 กิโลกรัมต่อตน้ต่อ
ปี ร่วมกบัปุ๋ยเคมีอตัราแนะน า หรืออาจใส่ได้มากกว่าน้ี การใส่ปุ๋ยอินทรียจ์  านวนมากจะสามารถลด
การใช้ปุ๋ยเคมีไดแ้ต่ตอ้งค านึงถึงผลตอบแทน ส าหรับสวนยางท่ีมีอินทรียวตัถุในดินสูง และปริมาณ
ธาตุอาหารเพียงพอ การใส่ปุ๋ยอินทรีย ์3 กิโลกรัมต่อตน้ สามารถลดการใชปุ๋้ยเคมีไดร้้อยละ 50  ในการ
ใชปุ๋้ยอินทรียเ์กษตรกรควรผลิตเองจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรและหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน เช่น ฟาง
ขา้ว  เศษใบไม ้ ก่ิงไม ้ เศษพืชมูลสัตว ์เพื่อลดตน้ทุนการผลิต อยา่งไรก็ตามไม่ควรใชปุ๋้ยอินทรียแ์ทน
ปุ๋ยเคมีทั้งหมดเน่ืองจากปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยอินทรียมี์น้อยมาก การใช้ปุ๋ยอินทรียต์อ้งใชป้ริมาณ
มากจึงจะเท่ากับปริมาณปุ๋ยเคมีดังนั้ นจึงควรใช้ปุ๋ยทั้ งสองชนิดร่วมกันเพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอกบัความตอ้งการของยางพารา การใชปุ๋้ยอินทรียอ์ยา่งเดียวในระยะแรกอาจ
ใหผ้ลดีหากในดินมีธาตุอาหารท่ีตกคา้งอยูจ่ากการใส่ปุ๋ยเคมี แต่ถา้ยงัคงใส่ปุ๋ยอินทรียอ์ยา่งเดียวโดยไม่
ใส่ปุ๋ยเคมีจะท าใหข้าดความสมดุลของธาตุอาหาร 

ทางเลอืกในการใช้ปุ๋ยเคมี 

สูตรปุ๋ยท่ีแนะน าส าหรับยางพาราเป็นปุ๋ยสูตรสูง ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนในการใชปุ๋้ย เน่ืองจาก

ปุ๋ยสูตรสูงเม่ือเทียบราคาต่อหน่วยธาตุอาหารแลว้จะถูกกวา่ปุ๋ยสูตรต ่า  แต่อาจมีปัญหาในการป้ันเม็ด 

ท าให้ผูผ้ลิตปุ๋ยไม่สามารถผลิตปุ๋ยท่ีแนะน าเพื่อจ าหน่ายได้ ดังนั้นจึงได้แนะน าให้เกษตรกรผสม

ปุ๋ยเคมีใชเ้อง โดยการส่งเสริมของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้การรวมกลุ่ม ท าใหป้ระสพความส าเร็จได้
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ระดบัหน่ึง แต่อาจประสบปัญหาแม่ปุ๋ยเคมีหายากและแม่ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงข้ึน อยา่งไรก็ดี ในปี 2546 มี

ผู ้ขอข้ึนทะเบียน ปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20 และ 20-10-12 ในลักษณะปุ๋ยผสมแบบคลุกเคล้า (bulk 

blending) เพื่อจ าหน่ายจ านวนมาก และในปี 2547 คาดวา่จะมีผูข้อข้ึนทะเบียนปุ๋ยเคมีส าหรับยางพารา

มากยิง่ข้ึน ท าใหล้ดปัญหาการใชปุ๋้ยส าหรับยางพาราได ้ ส าหรับบางพื้นท่ีท่ีไม่สามารถหาซ้ือสูตรปุ๋ยท่ี

แนะน าได้  เกษตรกรอาจหาซ้ือสูตรปุ๋ยท่ีมีเรโชใกลเ้คียงกบัสูตรปุ๋ยท่ีแนะน า คือ เรโช  2.5 : 1 : 2.5  

ส าหรับเขตปลูกยางเดิม และเรโช  2 : 1 : 1.2  ส าหรับเขตปลูกยางใหม่  แลว้ปรับอตัราการใช้ให้ได้

ปริมาณธาตุอาหารท่ีใกลเ้คียงกนั  

การแนะน าปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินและใบ 

การตอบสนองของยางพาราทั้งยางก่อนเปิดกรีดและหลงัเปิดกรีดข้ึนอยูก่บัปริมาณไนโตรเจน
ในดินทุกชนิด แต่อาจไม่ตอบสนองในดินท่ีมีธาตุอาหารเพียงพอการวิเคราะห์ระดบัธาตุอาหารท่ีมีอยู่
ในใบยางเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาระดบัธาตุอาหารท่ีมีอยู่ในดินนั้นเป็นวิธีการท่ีให้ผลดีวิธีหน่ึง
หากเขา้ใจความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งธาตุอาหารต่าง ๆ ในใบยาง โดยทัว่ไปปริมาณของธาตุ 

อาหารท่ีมีอยู่ในใบยางนั้นย่อมมาจากดิน  ถ้าระดบัธาตุอาหารในดินต ่าไม่เพียงพอแก่ความ
ตอ้งการของตน้ยาง ระดบัของธาตุอาหารนั้นท่ีมีอยูใ่นใบยางก็จะต ่าดว้ย  ดงันั้นการใชผ้ลวิเคราะห์ใบ
ยางและดินของแต่ละธาตุเปรียบเทียบกบัค่าวิกฤต (critical level) ของธาตุนั้น ๆ และพิจารณาร่วมกบั
ผลการทดลองปุ๋ยจะสามารถแนะน าการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพนัธ์ุยางและดินท่ีปลูกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตรงกบัความตอ้งการของตน้ยาง  

การแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใบ จ าเป็นตอ้งอาศยัความช านาญของผูท่ี้จะท า
การ    แนะน าว่า มีความเขา้ใจความตอ้งการธาตุอาหารของยางพารา และดินท่ีท าการวิเคราะห์มาก
น้อยเพียงใด และควรปรับปรุงระบบการให้บริการทางวิชาการด้านดินและปุ๋ย เช่น การบริการ
วเิคราะห์ดินและใบ การแปลความหมายค่าวเิคราะห์ดินและใบท่ีถูกตอ้ง การให้ค  าแนะน าท่ีรวดเร็วให้
ทนัต่อฤดูกาลใส่ปุ๋ยของเกษตรกร และการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อให้เกษตรกร
สามารถผสมปุ๋ยไดทุ้กสูตรท่ีตอ้งการ 

อยา่งไรก็ตาม การแนะน าปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินและใบไม่แนะน าส าหรับตน้ยางก่อนเปิดกรีด 

เน่ืองจากในระยะยางอ่อนตน้ยางเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วปริมาณธาตุอาหารของตน้ยางเปล่ียนแปลง
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ตลอดเวลา  จึงเหมาะส าหรับตน้ยางหลงัเปิดกรีด อย่างไรก็ตามการแนะน าสูตรปุ๋ยทัว่ไปยงัมีความ

จ าเป็นส าหรับสวนยางขนาดเล็กหรือเกษตรกรรายยอ่ย เพื่อสะดวกในทางปฏิบติั 

การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 

การใหค้  าแนะน าปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินและใบยาง เกษตรกรควรมีความรู้เร่ืองการผสมปุ๋ยเคมี
ใช้เองเพื่อสามารถปรับปรุงสูตรและเรโชของธาตุอาหารหลักให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ยางพารานอกจากน้ียงัเป็นหนทางหน่ึงในการลดตน้ทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรเน่ืองจากปุ๋ยผสมใช้
เองมีราคาถูกกวา่ปุ๋ยเมด็สูตรส าเร็จ ทั้งน้ีเพราะการผสมปุ๋ยใชเ้องไม่จ  าเป็นตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการป้ัน
เม็ด ไม่จ  าเป็นตอ้งใช้สารตวัเติม เช่น ทราย ดิน หรือปูนมาร์ล โดยถือวา่สารเหล่าน้ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการให้ธาตุอาหารหลกัในสูตรปุ๋ยท่ีท าการผสมซ่ึงจะท าให้เพิ่มตน้ทุนการผลิตในการจดัซ้ือสารตวั
เติม และเพิ่มค่าใชจ่้ายในการใส่ปุ๋ย เน่ืองจากตอ้งใส่ปริมาณมากข้ึน นอกจากน้ีการแนะน าใหเ้กษตรกร
ผสมปุ๋ยใชเ้องยงัเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการใชปุ๋้ยหรือในกรณีท่ีปุ๋ยสูตรท่ีตอ้งการไม่
มีจ  าหน่ายในทอ้งตลาด ท าใหต้ลาดปุ๋ยมีการแข่งขนักนัมากข้ึน 

ชนิดของแม่ปุ๋ยทีน่ ามาใช้ในการผสมปุ๋ย 

ปุ๋ยเชิงเด่ียวหรือปุ๋ยเชิงประกอบท่ีน ามาใชใ้นการผสมปุ๋ย เรียกวา่ แม่ปุ๋ย แม่ปุ๋ยเป็นแหล่งท่ีให้
ธาตุอาหารพืชมีหลายชนิด  การเลือกใชแ้ม่ปุ๋ยชนิดใดข้ึนอยูก่บัสูตรปุ๋ยท่ีตอ้งการผสม  แม่ปุ๋ยบางชนิด
จะให้ธาตุอาหารหลกั ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม เช่น แม่ปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต  เป็นแม่ปุ๋ย
ท่ีใหธ้าตุไนโตรเจนร้อยละ 21 และซลัเฟอร์ร้อยละ 23.7 เป็นตน้   

แม่ ปุ๋ยท่ีเป็นแหล่งของธาตุไนโตรเจนส าหรับยางพาราท่ีแนะน าคือยูเรีย (46-0-0) และ
แอมโมเนียมซลัเฟต (21-0-0) แต่เน่ืองจากแม่ปุ๋ยยเูรียเป็นปุ๋ยท่ีระเหิดเป็นแก๊ซในรูปแอมโมเนียไดง่้าย  
ดงันั้น จึงควรผสมปุ๋ยแลว้ใช้ทนัที และในการใส่ปุ๋ยควรคราดกลบให้ปุ๋ยอยู่ใตผ้ิวดินประมาณ 5-10 
เซนติเมตร เพื่อป้องกนัการสูญเสียของปุ๋ย แม่ปุ๋ยท่ีเป็นแหล่งของธาตุฟอสฟอรัส คือ ไดแอมโมเนียม
ฟอสเฟต (18-46-0)  ซูเปอร์ฟอสเฟต (0-20-0) ทริบเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) แม่ปุ๋ยท่ีเป็นแหล่ง
ของธาตุโพแทสเซียม คือ โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) โพแทสเซียมซัลเฟต (0-0-50) ซ่ึงแม่ปุ๋ยแต่
ละชนิดมีประสิทธิภาพในการเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตยางใกลเ้คียงกนั   

การเลือกใชแ้ม่ปุ๋ย ควรเลือกใชแ้ม่ปุ๋ยท่ีมีราคาต่อหน่วยธาตุอาหารถูกกวา่  อยา่งไรก็ตามแม่ปุ๋ย
ท่ีสะดวกในการจดัซ้ือ และมีราคาต่อหน่วยธาตุอาหารถูกกว่าปุ๋ยชนิดอ่ืน ได้แก่ ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยได
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แอมโมเนียมฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ขนาดของแม่ปุ๋ยท่ีน ามาผสมควรมีขนาด
สม ่าเสมอใกลเ้คียงกนั เพื่อไม่ท าให้เกิดการแยกตวัของเน้ือปุ๋ยท่ีมีขนาดต่างกนั ในการผสมปุ๋ยควร
ผสมในจ านวนท่ีตอ้งการใช้ในแต่ละคร้ังและน าไปใส่ให้ตน้ยางทนัทีหรือไม่ควรเก็บไวน้านเกิน 2 
สัปดาห์ เพราะปุ๋ยผสมจะช้ืนและจบัตวัเป็นกอ้น 

การป้องกนัโรคและศัตรูทีส่ าคัญของยางพาราโรคยางพารา 

เกิดจากเช้ือสาเหตุ 

แบ่งตามลักษณะอาการของโรคซ่ึงท าให้ต้นยางมีอาการผิดปกติตามท่ีต่างๆส่งผลกระทบต่อการ

เจริญเติบโตของตน้ยางไดแ้ก่โรคใบและฝักเช่นโรคใบร่วงและฝักเน่าจากเช้ือไฟทอปโทราโรคราแป้ง

โรคใบจุดกา้งปลาฯโรคล าตน้และก่ิงกา้นเช่นโรคเส้นด าโรคเปลือกเน่าโรคราสีชมพูโรครากเช่นโรค

รากขาวโรครากแดงโรครากสีน ้ าตาลเกิดจากสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสมเช่นโรคเปลือกแห้งเกิดจาก

การกรีดเอาน ้ายางมากเกินไปโรคท่ีปลายใบเหลืองอาจเกิดจากการขาดธาตุอาหาร   

โรคท่ีส าคญัและพบมากท่ีสุดไดแ้ก่ โรคเปลือกแหง้ 

สาเหตุการเกิดโรค 

เกิดจากการกรีดเอาน ้ายางมากเกินไปท าใหเ้น้ือเยือ่บริเวณเปลือกท่ีถูกกรีดมีธาตุอาหารมาหล่อ

เล้ียงไม่เพียงพอจนท าใหเ้ปลือกยางบริเวณนั้นแหง้ตาย 

ลกัษณะอาการของโรคท่ีเกิดอาการระยะแรกสังเกตไดจ้ากการท่ีความเขม้ขน้ของน ้ ายางจาง

ลงหลงัการกรีดเปลือกยางจะแหง้เป็นจุดๆอยูต่ามรอยกรีดระยะต่อมาเปลือกท่ียงัไม่ไดก้รีดจะแตกแยก

เป็นรอยและล่อนออกถา้กรีดต่อไปเปลือกยางจะแหง้สนิทไม่มีน ้ายางไหลออกมา 

การป้องกนัรักษา 

หยดุกรีดยางนั้นประมาณ 6-12 เดือนจึงท าการเปิดกรีดหนา้ใหม่ทางดา้นตรงขา้มหรือเปิดกรีด

หนา้สูงอยา่กรีดยางหกัโหมควรกรีดยางตามค าแนะน า 

การป้องกนัก าจดัแมลงและศตัรูยางแมลงและสัตวต่์างๆท่ีท าความเสียหายให้แก่ตน้ยางเช่น

หนอนทรายปลวกเพล้ียและหนู 

การป้องกนัและรักษาเตรียมพื้นท่ีปลูกยางให้ปลอดโรคโดยขุดท าลายตอยางเก่าออกไม่ควร

ปลูกพืชอาศยัเช้ือราเป็นพืชร่วมหรือพืชแซมยางก าจดัวชัพืชและตดัแต่งก่ิงในสวนยางเพื่อท าลายแหล่ง

ท่ีอยูอ่าศยัของศตัรูยางและท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวกเป็นการลดความช้ืนในสวนยาง 
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หนอนทราย (Grub of cockchafers) 

ลกัษณะการท าลายหนอนทรายเป็นตวัอ่อนของดว้งชนิดหน่ึงรูปร่างเหมือนตวัซี (C) ขนาด

ล าตวัยาวประมาณ3-5 เซนติเมตรสีขาวหนอนทรายกดักินรากยางจนรากไม่สามารถดูดหาอาหารเล้ียง

ล าตน้ไดท้  าให้พุ่มใบยางมีสีเหลืองผิดปกติตน้ยางตายเป็นหยอ่มๆพบมากในแปลงตน้กลา้ยางท่ีปลูก

ในดินทราย 

การป้องกันก าจดัใช้วิธีเขตกรรมและวิธีกลโดยปลูกพืชล่อแมลงเช่นตะไคร้มนัเทศและ

ขา้วโพดรอบตน้กลา้ยางท่ีปลูกใหม่แมลงจะออกมาท าลายพืชล่อหลงัจากนั้นให้ขุดพืชล่อจบัแมลงมา

ท าลายหรือใชส้ารเคมีเอ็นโดซัลแฟน + บีพีเอ็มซี (4.5 %) ในอตัราไร่ละ 5 กิโลกรัมโรยรอบๆขา้งตน้

ยางแลว้กลบดินหรือใช้คลอเดนในอตัรา 40-80 ซีซีผสมน ้ า 20 ลิตรราดรอบตน้ยางท่ีถูกหนอนทราย

กดักินและตน้ยางขา้งเคียงตน้ละ 1-2 ลิตร 

ปลวก (Termites) 

ลกัษณะการท าลายปลวกมี 2 ชนิดคือชนิดท่ีกินเน้ือไมท่ี้ตายแลว้ซ่ึงไม่เป็นอนัตรายต่อตน้ยาง

และชนิดกินเน้ือไม้สดซ่ึงจะกัดกินรากและภายในล าต้นจนเป็นโพรงท าให้พุ่มใบยางมีสีเหลือง

ผดิปกติตน้ยางเสียหายถึงตายไดก้ารป้องกนัก าจดัใชส้ารเคมีคลอเดนในอตัรา 125-175 กรัมผสมน ้า 20 

ลิตรราดรอบตน้ยางท่ีถูกปลวกท าลายและตน้ยางขา้งเคียงตน้ละ 1-2 ลิตร 

การป้องกนัก าจดัใชส้ารเคมีประเภทเอนโดซลัแฟนราดรอบๆโคนและเอาดินกลบ 

โดยสูตรปุ๋ยส าหรับดินปลูกยางในเขตปลูกยางเดิม มีอตัราปุ๋ยท่ีใส่แตกต่างกนัตามชนิดของ

เน้ือดินส่วนในเขตปลูกยางใหม่แนะน าอตัราปุ๋ยเหมือนกนัในดินทุกชนิด (ตารางท่ี 30) อตัราปุ๋ยเคมีท่ี

แนะน าให้แบ่งใส่ 3 คร้ัง ในปีท่ี 1-2 และแบ่งใส่ 2 คร้ังในปีท่ี 3-6 ในขณะท่ีดินมีความช้ืน  เม่ือตน้ยาง

ยงัเล็กให้ใส่ปุ๋ยบริเวณรอบ ๆ โคนตน้ยางในรัศมีทรงพุ่มใบ  หลงัจากนั้นเม่ือตน้ยางอายุ 2 ปีข้ึนไปให้

ใส่เป็นแถบ 2 ขา้งบริเวณระหวา่งแถวยางตามแนวทรงพุ่มใบ แลว้คราดกลบใหปุ๋้ยอยูใ่ตผ้วิดิน หรือใส่

ปุ๋ยโดยวธีิขดุหลุมลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร จากผวิดินจ านวน 2 หลุมต่อตน้ 
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ภาคผนวก ค 

ผลการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิในแบบจ าลองโทบิท 
--> RESET 

Initializing NLOGIT Version 3.0.16 (August 1, 2005). 

--> READ;FILE="C:\Users\TOSHIBA\Desktop\TEST\Tobit20.txt"$ 

Last observation read from data file was     106 

--> TOBIT;Lhs=Y;Rhs=ONE,MALE,AGE,EDU,INC2,INC3,EXP,LAB,AREA;Limits=18,100 

    ;Margin$ Normal exit from iterations. Exit status=0. 

 

+---------------------------------------------+ 

| Limited Dependent Variable Model - CENSORED | 

| Maximum Likelihood Estimates                | 

| Model estimated: Jul 19, 2014 at 10:24:26PM.| 

| Dependent variable                    Y     | 

| Weighting variable                 None     | 

| Number of observations              106     | 

| Iterations completed                  4     | 

| Log likelihood function       -404.3103     | 

| Number of parameters                 10     | 

| Akaike IC=  828.621  Bayes IC=  855.255     | 

| Finite sample corrected AIC  =  830.936     | 

| Threshold values for the model:             | 

| Lower=   18.0000     Upper=  100.0000       | 

| ANOVA  based fit measure =    .132450       | 

| DECOMP based fit measure =    .483500       | 

+---------------------------------------------+ 

 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

          Primary Index Equation for Model 

 Constant      77.3599808     8.16446848     9.475   .0000 

 MALE         -1.44999703     2.72092718     -.533   .5941     .80188679 

 AGE           -.68988157      .12387735    -5.569   .0000    50.5754717 

 EDU           5.50163362     2.36773349     2.324   .0201     .48113208 

 INC2         -1.99633661     3.00637097     -.664   .5067     .20754717 

 INC3         -1.73361384     2.53726412     -.683   .4944     .43396226 

 EXP           12.0318344     3.01291849     3.993   .0001     .82075472 

 LAB            .22921738      .27061437      .847   .3970    6.25471698 

 AREA           .09707140      .04629521     2.097   .0360    18.3018868 

          Disturbance standard deviation 

 Sigma         10.9715902      .75353191    14.560   .0000 

 

+-------------------------------------------+ 

| Partial derivatives of expected val. with | 

| respect to the vector of characteristics. | 

| They are computed at the means of the Xs. | 

| Observations used for means are All Obs.  | 

| Conditional Mean at Sample Point  55.8648 | 

| Scale Factor for Marginal Effects   .9997 | 

 

+-------------------------------------------+ 
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+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 Constant      77.3362114     8.16288287     9.474   .0000 

 MALE         -1.44955151     2.72009119     -.533   .5941     .80188679 

 AGE           -.68966960      .12383945    -5.569   .0000    50.5754717 

 EDU           5.49994321     2.36700654     2.324   .0201     .48113208 

 INC2         -1.99572322     3.00544730     -.664   .5067     .20754717 

 INC3         -1.73308117     2.53648457     -.683   .4944     .43396226 

 EXP           12.0281375     3.01199480     3.993   .0001     .82075472 

 LAB            .22914695      .27053123      .847   .3970    6.25471698 

 AREA           .09704157      .04628099     2.097   .0360    18.3018868 

 Sigma            .000000   ......(Fixed Parameter)....... 

 
--> RESET 

Initializing NLOGIT Version 3.0.16 (August 1, 2005). 

--> READ;FILE="C:\Users\TOSHIBA\Desktop\TEST\Tobit20.txt"$ 

Last observation read from data file was     106 

--> TOBIT;Lhs=Y;Rhs=ONE,MALE,AGE,EDU,INC2,INC3,EXP,LAB,AREA;Limits=18,100 

    ;Margin$ 

Normal exit from iterations. Exit status=0. 

+---------------------------------------------+ 

| Limited Dependent Variable Model - CENSORED | 

| Maximum Likelihood Estimates                | 

| Model estimated: Jul 19, 2014 at 10:24:26PM.| 

| Dependent variable                    Y     | 

| Weighting variable                 None     | 

| Number of observations              106     | 

| Iterations completed                  4     | 

| Log likelihood function       -404.3103     | 

| Number of parameters                 10     | 

| Akaike IC=  828.621  Bayes IC=  855.255     | 

| Finite sample corrected AIC  =  830.936     | 

| Threshold values for the model:             | 

| Lower=   18.0000     Upper=  100.0000       | 

| ANOVA  based fit measure =    .132450       | 

| DECOMP based fit measure =    .483500       | 

+---------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

          Primary Index Equation for Model 

 Constant      77.3599808     8.16446848     9.475   .0000 

 MALE         -1.44999703     2.72092718     -.533   .5941     .80188679 

 AGE           -.68988157      .12387735    -5.569   .0000    50.5754717 

 EDU           5.50163362     2.36773349     2.324   .0201     .48113208 

 INC2         -1.99633661     3.00637097     -.664   .5067     .20754717 

 INC3         -1.73361384     2.53726412     -.683   .4944     .43396226 

 EXP           12.0318344     3.01291849     3.993   .0001     .82075472 

 LAB            .22921738      .27061437      .847   .3970    6.25471698 

 AREA           .09707140      .04629521     2.097   .0360    18.3018868 

          Disturbance standard deviation 

 Sigma         10.9715902      .75353191    14.560   .0000 
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+-------------------------------------------+ 

| Partial derivatives of expected val. with | 

| respect to the vector of characteristics. | 

| They are computed at the means of the Xs. | 

| Observations used for means are All Obs.  | 

| Conditional Mean at Sample Point  55.8648 | 

| Scale Factor for Marginal Effects   .9997 | 

+-------------------------------------------+ 

 

 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+----------+ 

 Constant      77.3362114     8.16288287     9.474   .0000 

 MALE         -1.44955151     2.72009119     -.533   .5941     .80188679 

 AGE           -.68966960      .12383945    -5.569   .0000    50.5754717 

 EDU           5.49994321     2.36700654     2.324   .0201     .48113208 

 INC2         -1.99572322     3.00544730     -.664   .5067     .20754717 

 INC3         -1.73308117     2.53648457     -.683   .4944     .43396226 

 EXP           12.0281375     3.01199480     3.993   .0001     .82075472 

 LAB            .22914695      .27053123      .847   .3970    6.25471698 

 AREA           .09704157      .04628099     2.097   .0360    18.3018868 

 Sigma            .000000   ......(Fixed Parameter)....... 

 

--> DSTAT;Rhs=ONE,Y,MALE,AGE,EDU,INC2,INC3,EXP,LAB,AREA;Output=2$ 

Descriptive Statistics 

All results based on nonmissing observations. 

============================================================================== 

Variable        Mean         Std.Dev.        Minimum         Maximum      

Cases 

============================================================================== 

------------------------------------------------------------------------------ 

All observations in current sample 

------------------------------------------------------------------------------

- 

Y         55.8719811      16.3096183      24.4400000      92.2200000        

106 

MALE      .801886792      .400471420      .000000000      1.00000000        

106 

AGE       50.5754717      9.90425413      20.0000000      73.0000000        

106 

EDU       .481132075      .502017493      .000000000      1.00000000        

106 

INC2      .207547170      .407477283      .000000000      1.00000000        

106 

INC3      .433962264      .497974333      .000000000      1.00000000        

106 

EXP       .820754717      .385379709      .000000000      1.00000000        

106 

LAB       6.25471698      4.07328420      1.00000000      40.0000000        

106 

AREA      18.3018868      26.2414321      2.00000000      200.000000        

106 
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Correlation Matrix for Listed Variables 

 

 

                Y     MALE      AGE      EDU     INC2     INC3      EXP      

LAB 

       Y  1.00000  -.05335  -.61784   .43291   .00250   .00702   .49579   

.06612 

    MALE  -.05335  1.00000   .00741   .00492   .07929   .10092  -.04716   

.04875 

     AGE  -.61784   .00741  1.00000  -.33396  -.03224  -.04725  -.30208   

.00743 

     EDU   .43291   .00492  -.33396  1.00000   .06588   .07116   .30233   

.00470 

    INC2   .00250   .07929  -.03224   .06588  1.00000  -.44810  -.00343   

.15720 

    INC3   .00702   .10092  -.04725   .07116  -.44810  1.00000  -.03745  -

.18179 

     EXP   .49579  -.04716  -.30208   .30233  -.00343  -.03745  1.00000  -

.00097 

     LAB   .06612   .04875   .00743   .00470   .15720  -.18179  -.00097  

1.00000 

 

                Y     MALE      AGE      EDU     INC2     INC3      EXP      

LAB 

    AREA   .41532   .02840  -.38884   .28600  -.00770   .19468   .19187   

.07314 

 

             AREA 

    AREA  1.00000 
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ภาคผนวก ง 

การหาความสัมพนัธ์โดยการค านวณ Crosstab 

1. การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการยอมรับเทคโนโลยกีบัการศึกษา 
 Edu Total 

 .00 1.00  

Y .00 Count 26 1 27 
  % within Y 96.3% 3.7% 100.0% 
  % within Edu 48.1% 1.9% 25.5% 
 1.00 Count 28 51 79 
  % within Y 35.4% 64.6% 100.0% 
  % within Edu 51.9% 98.1% 74.5% 
Total Count 54 52 106 
 % within Y 50.9% 49.1% 100.0% 
 % within Edu 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 29.817(b) 1 .000   
Continuity 
Correction(a) 

27.432 1 .000   

Likelihood Ratio 35.632 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 
Linear-by-Linear 
Association 29.536 1 .000   

N of Valid Cases 106     

a  Computed only for a 2x2 table b  0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 13.25. 
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Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Lab * Group 106 100.0% 0 .0% 106 100.0% 

 

2. การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการยอมรับเทคโนโลยกีบัการเขา้ร่วมกลุ่มเครือข่าย 

 Group Total 

 1.00 2.00  

Lab 1.00 Count 17 13 30 
  % within Lab 56.7% 43.3% 100.0% 
  % within Group 23.9% 37.1% 28.3% 
 2.00 Count 30 16 46 
  % within Lab 65.2% 34.8% 100.0% 
  % within Group 42.3% 45.7% 43.4% 
 3.00 Count 15 3 18 
  % within Lab 83.3% 16.7% 100.0% 
  % within Group 21.1% 8.6% 17.0% 
 4.00 Count 9 3 12 
  % within Lab 75.0% 25.0% 100.0% 
  % within Group 12.7% 8.6% 11.3% 
Total Count 71 35 106 
 % within Lab 67.0% 33.0% 100.0% 
 % within Group 100.0% 100.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 4.033(a) 3 .258 
Continuity Correction    
Likelihood Ratio 4.264 3 .234 
Linear-by-Linear Association 3.000 1 .083 
N of Valid Cases 106   

 
Case Processing Summary 

 

Cases 
Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
Y * FER 106 100.0% 0 .0% 106 100.0% 
a  1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.96. 

3. การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการยอมรับเทคโนโลยกีบัการใส่ปุ๋ย 
 FER Total 

 1.00 2.00 3.00 4.00  

Y .00 Count 9 8 6 4 27 
  % within Y 33.3% 29.6% 22.2% 14.8% 100.0% 
  % within 

FER 
22.5% 30.8% 21.4% 33.3% 25.5% 

 1.00 Count 31 18 22 8 79 
  % within Y 39.2% 22.8% 27.8% 10.1% 100.0% 

Total Count 40 26 28 12 106 
 % within Y 37.7% 24.5% 26.4% 11.3% 100.0% 
 % within FER 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 1.202(a) 3 .752 
Continuity Correction    
Likelihood Ratio 1.179 3 .758 
Linear-by-Linear Association .172 1 .678 

N of Valid Cases 106   

a  1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.06 

Case Processing Summary 

 

Cases 
Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
Y * INC 106 100.0% 0 .0% 106 100.0% 

4. การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งการยอมรับเทคโนโลยกีบัรายได ้

 INC Total 

 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00  

Y .00 Count 3 6 6 10 2 27 
  % within Y 11.1% 22.2% 22.2% 37.0% 7.4% 100.0% 
  % within INC 42.9% 15.0% 27.3% 33.3% 28.6% 25.5% 
 1.00 Count 4 34 16 20 5 79 
  % within Y 5.1% 43.0% 20.3% 25.3% 6.3% 100.0% 
  % within INC 

57.1% 85.0% 72.7% 66.7% 71.4% 
74.5% 

 
Total Count 7 40 22 30 7 106 
 % within Y 6.6% 37.7% 20.8% 28.3% 6.6% 100.0% 
 % within INC 100.0

% 
100.0

% 
100.0

% 
100.0

% 
100.0

% 
100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4.475(a) 4 .346 
Continuity Correction    
Likelihood Ratio 4.575 4 .334 
Linear-by-Linear 
Association .863 1 .353 

N of Valid Cases 106   

a  2 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.78 
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ภาคผนวก จ 
 

เลขท่ีแบบสมัภาษณ์ 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับการวจัิย 

เร่ือง  “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยใีนการปลูกยางพาราในจังหวดัเชียงใหม่” 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้แบบอิสระของนกัศึกษาปริญญาโทสาขาธุรกิจเกษตรมหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะน าไปใชเ้พ่ือเกิดประโยชน์ในเชิงวชิาการเท่านั้นผูศึ้กษา

ขอขอบคุณท่านท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ี 

…………………………………………………………………………………………… 

วนัท่ีสมัภาษณ์…………………………………….ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์……………………………………………… 

บา้นเลขท่ี………...หมู่ท่ี…………..ต าบล………………….........อ าเภอ…………………………จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตอนที ่1. ข้อมูลพืน้ฐานด้านเศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกร 

ปัจจยัทางด้านสังคม 

1. เพศ 1)ชาย    2) หญิง 
2. อาย…ุ………. ปี 
3. ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด 
 1) ประถมศึกษา   2) มธัยมศึกษา   3) ต ่ากวา่ปริญญาตรี  
  4) ปริญญาตรี   5)ปริญญาโท    6) อ่ืน ๆ (ระบุ) .......................
  
ปัจจยัทางด้านเศรษฐกจิ 
4. ท่านมีประสบการณ์ในการท าสวนยาง…………… ปี 
5. ท่านปลูกยางพาราดว้ยแหล่งเงินทุนใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ) ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  2) ทุนส่วนตวั 
                ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์   4) อ่ืนๆ ระบุ......................... 
6. ท่านเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มใดบา้ง   
  1) ไม่เป็น 
  2) เป็น   2.1) ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  2.2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์ 
  2.3) สหกรณ์ การเกษตร    2.4) อ่ืนๆ ระบุ 
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7. รายไดข้องครอบครัว 
  ) ต ่ากวา่ 10,000 บาท/ปี  ) 10,000 – 50,000 บาท/ปี  ) 50,001 – 100,000 บาท/ปี   
  4) 100,001 - 500,000 บาท/ปี ) มากกวา่ 500,000 บาท/ปี 
 
8.จ านวนแรงงานในครัวเรือนการท าสวนยาง เตม็เวลา……………………………คน 

8.1 จ านวนแรงงานในครัวเรือนท่ีท าสวนยางบางเวลา   มีก่ีคน………………คน 

 คนท่ี 1.ท า……………….% ของเวลา  คนท่ี 2.ท า……………….% ของเวลา 

คนท่ี 3.ท า……………….% ของเวลา  คนท่ี 4.ท า……………….% ของเวลา 

คนท่ี 5.ท า……………….% ของเวลา  คนท่ี 6.ท า……………….% ของเวลา 

8.2 จ านวนแรงงานภายนอกท่ีจา้งในการท าสวนยาง ………………………………..คน 

8.3 ลกัษณะการจา้งแรงงาน 

ลกัษณะการจา้งงาน ลกัษณะงานท่ีท า จ านวนแรงงาน ช่วงเวลา (ระบุเป็นช่วงเดือน) 

 

รายวนั 

1.............................. 

2………………. 

1.............................. 

2………………… 

1............................................. 

2…………………………… 

 

รายเดือน/ปี 

1.............................. 

2………………. 

1.............................. 

2………………… 

1............................................. 

2………………………… 

จา้งเหมาท า
เฉพาะงาน 

1.............................. 

2……………… 

1.............................. 

2………………… 

1............................................. 

2……………………………. 

 

9. สภาพการถือครองท่ีดิน 

  1) เจา้ของ  จ านวน…………ไร่   2) เช่าจ านวน………….ไร่    3) อ่ืนๆ (ระบุ)จ านวน…………ไร่ 

9.1 เน้ือท่ี ปลูกยางพาราทั้งหมด ……………….. ไร่  แบ่งเป็น ………..แปลง 
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ตอนที ่2 ข้อมูลการปลูกยางพาราของเกษตรกร 
ด้านการเลอืกพนัธ์ุ 

10. พนัธ์ุยางพาราท่ีท่านปลูกในปัจจุบนัคือและใชพ้ื้นท่ีเท่าไร 
) RRIM 600 ………..  ไร่ ) BPM 24 ……….. ……. ไร่   
) RRIT 251………..  ไร่  )อ่ืนๆ (ระบุ)............................................ 

11. แหล่งท่ีมาของพนัธ์ุยางพาราท่ีปลูก 
1) ผลิตเอง    2) ซ้ือจากร้านขายกลา้ยางทัว่ไป 
 3)โครงการกลา้ยางของทางภาครัฐบาล          4) อ่ืนๆ (ระบุ)…………………………. 
12. อายยุางพารา ท่ีปลูกในปัจจุบนั 
 1)ต ่ากวา่ 1 ปี/จ านวน…….ไร่ ) 1-5 ปี/จ านวน …….ไร่   ) 6-10 ปี /จ านวน …….ไร่  

) 11- 15 ปี /จ านวน…….ไร่ ) 16-20 ปี/จ านวน…….ไร่ ) อ่ืนๆ (ระบุ)………………….  

ด้านการเตรียมพืน้ทีป่ลูก 

13. ประเภทดินท่ีใชป้ลูกยางพารา(ตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้ กรณีมีพ้ืนท่ีปลูกมากกวา่ 1 แปลง) 
 1) ดินร่วน   2) ดินทราย    ) ดินเหนียว      
) ดินร่วนปนทราย ) อ่ืนๆ (ระบุ)............................................ 

14. สภาพพ้ืนท่ี ท่ีใชป้ลูกยางพารา   (ตอบไดม้ากวา่ 1 ขอ้ กรณีมีพ้ืนท่ีปลูกมากกวา่ 1 แปลง) 
) ท่ีราบ             2) ท่ีดอน          ) ท่ีลุ่ม  
) ท่ีเนินเขา     ) ท่ีลาดเท             ) อ่ืนๆ (ระบุ) …… 
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ขอ้15 – 17 ใหต้อบตามสภาพพ้ืนท่ีท่ีใชป้ลูกยางพารา 
โปรดท าเคร่ืองหมาย √ และกรอกขอ้มูลลงในตารางตามขั้นตอนและวธีิปฏิบติัท่ีท่านไดท้ าการปฏิบติัจริง 
 ท่ีราบ ท่ีดอน ท่ีลุ่ม ท่ีเนินเขา ท่ีลาดเท อ่ืนๆระบุ 
15.การเตรียมดนิ 
- ไถพรวน 
- ก าจดัวชัพืช 
- ใส่ปุ๋ยปรับสภาพดิน 
- อ่ืนๆระบุโปรดระบุวธีิปฏิบติั
ลงในตาราง 

      

16. ระยะปลูก 
- 2.5 x 7 เมตร 
- 2.5 x 8 เมตร 
- 3 x 6 เมตร 
- 3 x 7 เมตร 
- อ่ืนๆระบุโปรดระบุวธีิปฏิบติั
ลงในตาราง 

 
 

 
 

    

17.การให้น า้ 
-  บ่อ/สระน ้ า 
- น ้าบาดาล 
- คลองชลประธาน 
- แม่น ้ าล าคลองตาม    
  ธรรมชาติ 
- น ้าฝน 
- อ่ืนๆระบุโปรดระบุวธีิปฏิบติั
ลงในตาราง 

      

 
18. ท่านมีน ้ าส าหรับใหต้น้ยางพาราเพียงพอหรือไม่ 
1) มีเพียงพอ  2) มีแต่ไม่เพียงพอ สาเหตุ
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………. 

ไม่เพียงพอ สาเหตุ 
เพราะ………………………………………………………………………………………................................... 
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ด้านการจดัการระหว่างแถว 
19. ท่านมีการปลูกพืชตระกลูถัว่คลุมดิน ในพ้ืนท่ีปลูกยางพาราหรือไม่ 

 )ไม่ปลูก สาเหตุ.......................................................................................................................... 
)ปลูก  ระบุชนิดพืช................................................................................................................. 

 
20. ท่านมีการปลูกพืชร่วมกบัการปลูกยางพาราหรือไม่ 

 1)ไม่ปลูก สาเหตุ........................................................................................................................................ 
 2) ปลูก ระบุชนิดพืช............................................................................................................................... 

  ท่านมีการปลูกพืชร่วมกบัตน้ยางพาราเม่ือตน้ยางมีอาย.ุ........ ปี 
 
21. ท่านมีการปลูกพืชแซมร่วมกบัการปลูกยางพาราหรือไม่ 

) ไม่ปลูก สาเหตุ.......................................................................................................................................... 
)ปลูก ระบุชนิดพืช................................................................................................................................. 

   ท่านมีการปลูกพืชแซมร่วมกบัตน้ยางพาราเม่ือตน้ยางพารามีอาย ุ...... ปี 
 
22. ส าหรับผูท่ี้ปลูกพืชร่วม/แซม 
      ในกรณีท่ีท่านปลูกพืชร่วม/พืชแซมกบัการปลูกยางพาราท่านมีการไถระหวา่งแถวยางเพ่ือการก าจดัวชัพืชหลงั
การใส่ปุ๋ยหรือไม่ 

 1)ไม่ไถ  
 2) ไถ  จ านวนคร้ังท่ีไถ............คร้ัง/ปี     ช่วงเวลาท่ีไถคือ......................................................................................... 

 
23. ส าหรับผูท่ี้ไม่มี การปลูกพืชร่วม/แซม 
      ในกรณีท่ีท่านไม่ไดป้ลูกพืชร่วม/พืชแซมกบัการปลูกยางพาราท่านมีการไถระหวา่งแถวยางเพ่ือการก าจดัวชัพืช
หลงัการใส่ปุ๋ยหรือไม่ 
 ไม่ไถ   
 ไถ  จ านวนคร้ังท่ีไถ............คร้ัง/ปี     ช่วงเวลาท่ีไถคือ........................................................................ 
24.  ท่านมีการใส่ปุ๋ยเคมีหรือไม่ 

1) ไม่ใส่ (ขา้มไปขอ้ท่ี 25.) 
)ใส่ 
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ใส่เป็นประจ าทุกปี     ใส่บา้งแต่ไม่ประจ าทุกปี 
อายยุาง(ปี) จ านวนคร้ัง ชนิดปุ๋ย / สูตร* ปริมาณ (กก/

ไร่/ปี)** 
ช่วงเวลาท่ีใส่ / 

เดือน 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

หมายเหตุ * โปรดระบุหมายเลขชนิด/สูตรปุ๋ ยทีท่่านใช้ดงันี ้
 1) 20 -10 -12  2) 20-8-20      3) 15-15-15        4) 30-5-18 / 29-5-18     5)อ่ืนๆ ระบุ……. 
** โปรดระบุหมายเลขปริมาณในการใส่ปุ๋ ยเคมทีีท่่านใช้ดงันี ้
 1) ต ่ากวา่ 10 กก./ไร่/ปี  2) 11-15 กก./ไร่/ปี  3) 16-20 กก./ไร่/ปี  
 4) 21-25 กก./ไร่/ปี  5) 25-30 กก./ไร่/ปี  6) มากกวา่ 30 กก./ไร่/ปี   
25.  ท่านมีการใส่ปุ๋ยอินทรียห์รือไม่   

)ไม่ใส่ (ขา้มไปขอ้ท่ี 26) 
)ใส่…….จ านวนคร้ัง / ปี  
ใส่เป็นประจ าทุกปี ใส่บา้งแต่ไม่ประจ าทุกปี 
อายยุางปีท่ี ใส่ปุ๋ยจ านวน

(คร้ัง) 
วธีิการ* ปริมาณ(กก/

ไร่/ปี)** 
ช่วงเวลาท่ีใส่ / 

เดือน 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

หมายเหตุ * โปรดระบุหมายเลขวธีิการใส่ปุ๋ยยางพาราตามท่ีท่านใชด้งัน้ี 
1) หวา่น / โรย กลบปุ๋ย    2) หวา่น / โรย ไม่กลบปุ๋ย  
3)ขดุหลุม กลบปุ๋ย                                4) ขดุหลุม ไม่กลบปุ๋ย  5)อ่ืนๆ ระบุ………….. 
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** โปรดระบุหมายเลขปริมาณในการใส่ปุ๋ ยเคมทีีท่่านใช้ดงันี ้
1)ต ่ากวา่ 10 กก./ไร่/ปี  2) 11-15 กก./ไร่/ปี  3) 16-20 กก./ไร่/ปี  
 4) 21-25 กก./ไร่/ปี  5) 25-30 กก./ไร่/ปี  6) มากกวา่ 30 กก./ไร่/ปี 
ด้านการตดัแต่งกิง่ 
26.ท่านไดต้ดัแตง่ก่ิงยางพาราหรือไม่ 

)ไม่ตดัแต่ง เพราะ ..................................................................................................................... 
)ตดัแต่งก่ิง 
)ตดัแต่งก่ิงแขนงใหชิ้ดล าตน้ระดบัต ่ากวา่  2ม. )ตดัแต่งก่ิงแขนงใหชิ้ดล าตน้ระดบัสูงเกินกวา่2 ม.  

3)อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………… 
ด้านการจดัการสวนยางในช่วงแล้ง 
27. ท่านไดมี้การจดัการสวนยางในช่วงแลง้หรือไม่ 
27.1 การท าแนวกนัไฟ  1) ท า    2) ไม่ท าสาเหต…ุ……………………………………. 
27.2 การคลุมโคนตน้  1) ท า    2) ไม่ท า    สาเหตุ……………………………………… 
27.3 การทาสีตน้ยาง  1) ท า    2) ไม่ท า    สาเหตุ……………………………………… 
ด้านการป้องกนัก าจดัโรค ศัตรูยาง และวชัพชื 
โรคทีส่ าคญัของยางพารา 
28. โปรดท าเคร่ืองหมาย √หนา้ชนิดโรคท่ีท่านประสบปัญหา และแนวทางการแกปั้ญหา (ตอบไดม้ากกวา่ 1 วธีิ) 
 

ชนิดโรค 
แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

ใชว้ธีิกล* ใชส้ารเคมี** อ่ืนๆโปรดระบุ.............. 
โรคราแป้ง     
โรคใบร่วงและฝักเน่า    
โรคใบจุดกา้งปลา    
โรคราสีชมพ ู    
โรคเสน้ด าบนหนา้กรีดและล าตน้    
โรครากขาว    
โรคเปลือกเน่า    
อาการผิดปกติอ่ืนๆ     
อ่ืนๆระบุ……………………..    

หมายเหตุ* วธีิกล คือเป็นวธีิการใชเ้คร่ืองมืออยา่งง่ายๆ เพ่ือท าลายหรือป้องกนัศตัรูพืช เช่นการเก็บ จบั 
 หรือท าลายศตัรูพืช ดว้ยแรงคนและเคร่ืองมือกล  , การเผา ท าลายส่วนของพืชท่ีถูกศตัรูพืชเขา้ท าลายและ 
การใชต้าข่ายหรือกบัดกัจบัแมลงศตัรูพืช 

**โปรดระบุหมายเลขสารเคมทีีท่่านใช้ดงันี ้
 1) = เมทาแลก็ซิล           2) = ฟอสซิทิลอลูมินมั      3) = ออ็กซาเดซิล+แมนโคเซบ          4 ) = เบนโนมิล   
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 5) =ไทอะเบนดาโซน    6) = คาเบนดาซิม               7) =ไซโฟฟนูาโซฯ                            8) = เพนพิโนมิล                  
 9) =ไตรดีมอฟ              10) =ก ามะถนั    11) = โฟฟิโคนาโซล                      12) = ปูนแดง         
 13) = อ่ืน ๆ (ระบุ) 
ศัตรูพชืทีพ่บในการเข้าท าลายต้นยาง 
30. โปรดท าเคร่ืองหมาย√หนา้ชนิดศตัรูพืชและแนวทางการแกไ้ขปัญหาศตัรูพืช ท่ีท่านประสบปัญหา 
 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 วธีิ) 
 

 
ศตัรูพืช 

แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
ใชว้ธีิกล* ใชส้ารเคมี** อ่ืนๆโปรดระบุ..... 

ปลวก    
หนอนทราย    
ตุ่น     
หนู    
อ่ืนๆระบุ…………    
หมายเหตุ*วธีิกล คือเป็นวธีิการใชเ้คร่ืองมืออยา่งง่ายๆ เพ่ือท าลายหรือป้องกนัศตัรูพืช เช่นการเก็บ 
 จบั หรือท าลายศตัรูพืช ดว้ยแรงคนและเคร่ืองมือกล  , การเผา ท าลายส่วนของพืชท่ีถูกศตัรูพืชเขา้ 
ท าลายและการใชต้าข่าย หรือกบัดกัจบัแมลงศตัรูพืช 
** โปรดระบุหมายเลขสารเคมทีีท่่านใช้ดงันี ้
  1)  = ฟิโฟนิล         2)  = คาร์โบซลัแฟน  3) = อ่ืนๆ ระบุ................................... 
วชัพชืทีพ่บในสวนต้นยาง   
31. โปรดท าเคร่ืองหมาย √หนา้ชนิดวชัพืชและแนวทางการแกไ้ขปัญหาวชัพืช ท่ีท่านประสบปัญหา 
 (ตอบไดม้ากกวา่ 1 วธีิ) 

วชัพืช 
แนวทางการแกไ้ขปัญหา 

ใชว้ธีิกล* ใชส้ารเคมี** อ่ืนๆโปรดระบุ..... 
หญา้คา    
หญา้ขจรจบ    
สาบแร้งสาบกา    
สาบเสือ    
เถาวลัย ์    
อ่ืนๆระบุ……………………    
หมายเหตุ  *วธีิกล คือเป็นวธีิการใชเ้คร่ืองมืออยา่งง่ายๆ เพ่ือท าลายหรือป้องกนัวชัพืช เช่นการเก็บ  , การเผา ท าลาย
ส่วนของพืชท่ีถูกวชัพืชเขา้ท าลาย 
  
** โปรดระบุหมายเลขสารเคมทีีท่่านใช้ดงันี ้
  1)  = ไกลโฟเสท           2 ) = ทูโฟดี    3) = พาราควอท               4) = อ่ืนๆ ระบุ 
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32. การกรีด(กรณีท่ียงัไม่ไดก้รีดยางขา้มไปตอบตอนท่ี 3) 
กรณีท่ีเปิดกรีดตน้ยางแลว้ 
32.1 เปิดกรีดยางเม่ือมีอาย…ุ…..ปี 
32.2 ระดบัความสูงจากพ้ืนดินท่ีเปิดกรีดยาง   

 1) ต ่ากวา่ 150 เซนติเมตร  2) 150เซนติเมตร  3) สูงกวา่ 150 เซนติเมตร   
32.3 ขนาดเสน้รอบล าตน้โดยเฉล่ียท่ีเปิดกรีด   

 1) ต ่ากวา่ 50 เซนติเมตร    2) 50 เซนติเมตร 3)สูงกวา่ 50  เซนติเมตร  
ตอนที ่3 โปรดท าเคร่ืองหมาย √  ลงในช่องระดบัการปฏบิัตเิกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยกีารปลูกยาง 
พาราของเกษตรกรในพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
 

เทคโนโลย ี

ระดบัการปฏิบติั 

ปฏิบติั
มาก
ท่ีสุด 

ปฏิบติั
มาก 

ปฏิ
บติั 

ปฏิ
บติั
นอ้ย 

ไม่
ปฏิ
บติั 

1.ท่านเลือกปลูกพนัธ์ุยางพาราตามความเหมาะสมกบัสภาพ
พ้ืนท่ีปลูกของท่าน 

     

2.ท่านไดเ้ลือกปลูกพนัธ์ุยางตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี สกย.      
3.ท่านท าการไถพ้ืนท่ีอยา่งนอ้ย  2 คร้ังก่อนปลูกยางพาราตาม
ค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี 

     

4.ท่านไดก้ าหนดระยะปลูกตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี      
5.ท่านไดก้ าหนดขนาดหลุมปลูกยางพาราตามค าแนะน าของ
เจา้หนา้ท่ี 

     

6.ท่านมีการใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน      
7.ท่านมีการใส่ปุ๋ยตามอายขุองตน้ยาง      
8.ท่านมีการใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกบัปุ๋ยเคมี      
9.ท่านมีการใส่ปุ๋ยปีละ2 คร้ังในช่วงตน้และปลายฤดูฝน      
10.ท่านมีการผสมปุ๋ยใชเ้อง      
11.ท่านมีการตดัแต่งก่ิงตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีสกย.      

12.ท่านใชส้ารป้องกนัเช้ือราทาแผลหลงัการตดัแตง่แต่งก่ิง      
13.ก่อนเขา้ฤดูแลง้ท่านมีการก าจดัวชัพืชในสวนยาง      
14.ถา้ตน้ยางถูกไฟไหมท่้านใชปู้นขาวทาล าตน้ทนัที      
15.ท่านใชว้ธีิการก าจดัวชัพืชโดยการใชว้ธีิกล      

16. หากมีการระบาดของโรคและแมลงท่านจะขอค าปรึกษา      
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เทคโนโลย ี

ระดบัการปฏิบติั 

ปฏิบติั
มาก
ท่ีสุด 

ปฏิบติั
มาก 

ปฏิ
บติั 

ปฏิ
บติั
นอ้ย 

ไม่
ปฏิ
บติั 

จากผูท่ี้มีความรู้และเจา้หนา้ท่ี   
17.มีการใชส้ารเคมีทุกคร้ังเม่ือพบการระบาดโรคและแมลง      
18.ท่านกรีดยางตามค าแนะน าของเจา้หนา้ สกย./กวก/กสส      
 
ตอนที ่4 ปัจจยัอืน่ๆ โปรดท าเคร่ืองหมาย √ หน้าหน่วยงานการรับทราบข้อมูลการปลูกยางพาราและกรอก 
ข้อมูลวธีิการรับทราบข้อมูลการปลูกยางพารา  
 

หน่วยงาน 
วธีิการรับทราบขอ้มูลการ

ปลูกยางพารา 

ความรู้ท่ีไดรั้บถูกน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปลูก
ยางพาราของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

     กรมวชิาการ
เกษตร 

1.อบรมจ านวน......คร้ัง      

2.ศึกษาดูงาน…… คร้ัง   
สถานท่ี
........................................... 

     

4.เจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้ 

เร่ือง……………………… 

     

5.อ่ืนๆระบุ......................... 

 

     

         ส านกังาน
กองทุนสงเคราะห์
การท าสวนยาง 

1.อบรมจ านวน......คร้ัง      

2.ศึกษาดูงาน…… คร้ัง   
สถานท่ี............................... 

     

3.เอกสาร 
ระบุ………………….. 
…………………………… 
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หน่วยงาน 
วธีิการรับทราบขอ้มูลการ

ปลูกยางพารา 

ความรู้ท่ีไดรั้บถูกน าไปประยกุตใ์ชใ้นการปลูก
ยางพาราของท่านมากนอ้ยเพียงใด 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

4.เจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้ 

เร่ือง……………………… 

     

5.อ่ืนๆระบุ..........................      
 

      กรมส่งเสริม
การเกษตร 

1.อบรมจ านวน......คร้ัง      

2.ศึกษาดูงาน…… คร้ัง   
สถานท่ี............................... 

     

5.อ่ืนๆระบุ.........................      
 

       เพื่อนเกษตรกร
ท่ีปลูกยางพารา 

ไดรั้บความรู้จากเพื่อนโดย
วธีิ...................................... 
เร่ือง……………………… 
…………………………… 
 

     

 

37. ท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการท าสวนยางพาราดา้นใด (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

ด้านพนัธ์ุ        1) =หาซ้ือยาก         2) =ไม่ตรงตามพนัธ์ุ  3) =ไม่มีคุณภาพ     4) = อ่ืนๆ ระบุ 
 

ด้านการปลูก  1) =ขาดความรู้       2) =ไม่มีเงินทุน         3) =ขาดแรงงาน    4) = อ่ืนๆ ระบุ 
 

ด้านปุ๋ ย   1) = ราคาแพง      2) = หาซ้ือยาก     3) = ไม่มีเงินทุน 

 4) = ปุ๋ยไม่มีคุณภาพ/ปุ๋ยปลอม  5) = ขาดความรู้   6) = อ่ืนๆ ระบุ 
 

ด้านการให้น า้ 1) =ไม่มีแหล่งน ้ า /ไม่เพียงพอ   2) =ฝนท้ิงช่วง        3)  = อ่ืนๆ ระบุ 
 

ด้านโรค               1) =ไม่มีความรู้ดา้นโรคพืช       2) =ร้านจ าหน่ายสารเคมีหาซ้ือยาก 



 
 

95 
 

 3) =ไม่มีทุน     4) = อ่ืนๆ ระบุ..................... 

ด้านศัตรูพชื 1) =ไม่มีความรู้ดา้นการก าจดัศตัรูพืช  2) = ร้านจ าหน่ายสารเคมีหาซ้ือยาก     

   3) =ไม่มีทุน                   4) = อ่ืนๆ ระบุ......................... 

ด้านวชัพชื 1) =ไม่มีความรู้เร่ืองการก าจดัวชัพืช  2) =ขาดแรงงานในการก าจดัวชัพืช 

3)  =ไม่มีทุน    4) = อ่ืนๆ ระบุ......................... 
 

ด้านการกรีด 1) =ไม่มีความรู้ดา้นการกรีดยาง   2) =ขาดความช านาญ 

 3) =ขาดแรงงาน   4) = อ่ืนๆ ระบุ......................... 
39. ส่ิงท่ีท่านคาดหวงัและตอ้งการ ใหเ้จา้หนา้ท่ี สกย.,กวก,กสส, ธกส. ช่วยเหลือในการปลูกยางพารา (ตอบได้

มากกวา่1ขอ้) 

 1) =ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการปลูกยาง        2) = สนบัสนุนในดา้นปัจจยัการผลิต เช่น พนัธ์ุยางพารา,ทุน,ปุ๋ย,  ยา 

 3) = หาตลาดรับซ้ือยางพารา                     4) =สนบัสนุนและทดลองพนัธ์ุยางใหม่ๆในพ้ืนท่ีปลูก 

5) = อ่ืนๆระบุ.................................. 

40. ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรตอ่การปลูกยางพารา 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ   นางสาวมลัลิกา มุกดา  
วนัเดือนปีเกดิ  11 มกราคม 2527  
ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2549 วิทยาศาสตรบณัฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมและ

นิเทศศาสตร์เกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวตัิการท างาน 

ปี  2557 – ปัจจุบัน รับราชการ ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 7 จงัหวดัน่าน 
ปี 2555-57 รับราชการ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบติัการ
ส านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน 
ปี 2552-2555 พนกังานราชการ ต าแหน่งนกัวชิาการเกษตร  
ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 

  
 

 


