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  บทที ่4 
 

เทคโนโลยกีารปลูกยางพารา 
 

 การน าเสนอบทน้ีเป็นการน าเสนอเทคโนโลยกีารปลูกยางพาราของเกษตรกร ลกัษณะพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรและปัญหาอุปสรรคในการปลูกยางพาราในพื้นท่ีอ าเภอเชียงดาว
และอ าเภอฝาง ภายใตโ้ครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นท่ีปลูกยางใหม่ 
เทคโนโลยีการผลิตยางพาราท่ีไดน้ ามาส่งเสริมให้เกษตรกรปฏิบติันั้น มีทั้งหมด 9 ดา้น ได้แก่ด้าน
พนัธ์ุ ดา้นการเตรียมพื้นท่ี  ดา้นการจดัการระหว่างแถวปลูก ดา้นการใส่ปุ๋ย  ดา้นการตดัแต่งก่ิงดา้น
การดูแลสวนยางช่วงแล้งด้านการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช การขอค าปรึกษาจากเจา้หน้าท่ีเม่ือเกิดโรค
ระบาดและดา้นการกรีด  ผลการศึกษามีดงัน้ี 
 
4.1 ลกัษณะพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสังคมของเกษตรกร 
 

การส ารวจเกษตรกรตวัอยา่งพบวา่ มีเพศชายจ านวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ80เพศหญิงจ านวน 
21 ราย คิดเป็นร้อยละ 20เน่ืองจากการท าสวนยางพารานั้นเป็นงานท่ีค่อนขา้งหนกั ส่วนใหญ่เกษตรกร
ท่ีเขา้ร่วมโครงการจึงมีเพศชายมากกวา่เพศหญิง  เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง51 – 60 ปีจ านวน 
45 ราย คิดเป็นร้อยละ 43รองลงมามีอายุระหว่าง 41-50 ปีคิดเป็นร้อยละ 27 อายุมากกว่า 60 ปีข้ึนไป 
จ านวน 18 รายคิดเป็นร้อยละ 17อายุระหว่าง 31-40 ปี จ  านวน12คนคิดเป็นร้อยละ 11และมีอายุ
ระหวา่ง  20-30 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2เกษตรกรมีอายุท่ีต  ่าสุดคือ 20 ปี มีอายุสูงสุดคือ 73 ปี 
โดยมีอายเุฉล่ีย 51 ปี 

การศึกษาของเกษตรกรตวัอยา่งพบวา่การศึกษาในระดบัประถมศึกษาจ านวน 55 คนคิดเป็น
ร้อยละ 50รองลงมามีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา จ านวน 31 รายคิดเป็นร้อยละ 30มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีจ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 9 มีการศึกษาระดบัอนุปริญญาจ านวน 5 รายคิดเป็นร้อยละ    
5 และไม่ไดเ้รียนหนงัสือจ านวน 5 รายคิดเป็นร้อยละ5(ตารางท่ี 4.1)
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ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 

ท่ีมา: จากการส ารวจ,2556 
หมายเหตุ: จ านวนตวัอยา่ง 106 ราย 
 

ประสบการณ์การท าสวนยางพารา 

 การปลูกยางพาราของเกษตรกรได้เร่ิมต้นปลูกใน พ.ศ.2541โครงการยางพาราล้านไร่ ท่ี
รัฐบาลเขา้มาสนบัสนุนเกษตรกรในพื้นท่ีเกษตรกรต่างเขา้ร่วมโครงการ เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุน
กลา้ยางพาราจากรัฐบาล เกษตรกรในพื้นท่ียงัไม่มีความเคยชินกบัการปลูกยางพารา เพราะยางพารา
เป็นพืชชนิดใหม่ ซ่ึงแตกต่างจากพืชชนิดอ่ืนๆท่ีเกษตรกรมีประสบการณ์ดา้นการปลูกมาก่อนส าหรับ
พื้นท่ีท่ีศึกษาน้ีมีเกษตรกรจากภาคใตซ่ึ้งยา้ยมาอยู่ในพื้นท่ีและไดถ่้ายทอดความรู้และประสบการณ์
ให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ีเขา้ไปปรึกษาและเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ผลการส ารวจคร้ังน้ีพบว่า  เกษตรกร
ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การท าสวนยางพารา 6 -10 ปี จ านวน  66 คน  คิด เป็น ร้อยละ 62

ขอ้มูลทัว่ไป 
กลุ่มตวัอยา่ง 

จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 85 80 
     หญิง 21 20 
อายุ   
     20 - 30 ปี 3 2 
     31 - 40 ปี 12 11 
     41 – 50 ปี 28 27 
     51 – 60 ปี 45 43 
    มากกวา่ 60 ปี 18 17 
การศึกษา   
    ประถมศึกษา 55 50 
    มธัยมศึกษา 31 30 
    อนุปริญญา 5 5 
    ปริญญาตรี 10 9 
    อ่ืนๆ 5 6 
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รองลงมามีประสบการณ์ระหว่าง  1-5 ปี  จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และเกษตรกรมี
ประสบการณ์ในการท าสวนยางพารา มีประสบการณ์ 11-15 ปี 16-20 ปี และมากกว่า 20 ปีข้ึนไป
จ านวน 1 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 1เกษตรกรมีประสบการณ์ในการท าสวนยางพารามากท่ีสุด 6-10 ปี 
เน่ืองมาจากการด าเนินการขยายพื้นท่ีการปลูกยางพาราขงเกษตรกร จากภาคใตแ้ละภาคตะวนัออกมาสู่
พื้นท่ีเปิดยางใหม่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือและการด าเนินการท่ีส่งเสริมปลูก
ยางพาราลา้นไร่ของรัฐบาลท่ีด าเนินการโครงการมาในระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา มีประสบการณ์สูงสุด
คือ 40 ปีโดยมีประสบการณ์เฉล่ีย 6 ปี (ตารางท่ี 4.2) 

ตารางท่ี 4.2 ประสบการณ์การท าสวนยางพาราของเกษตรกร 

ประสบการณ์ จ านวน (คน)         ร้อยละ 

1-5 ปี 37         34 

6-10 ปี 66         63 

11-15  ปี 1 1 

16-20 ปี 1 1 

มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 1 1 

รวม 106                       100 

ท่ีมา: จากการส ารวจ,2556 

แหล่งเงินทุนในการปลูกยางพารา 

แหล่งเงินทุนในการปลูกยางพาราในพื้นท่ีไดแ้ก่ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
ทุนส่วนตวั และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรไดรั้บแหล่งเงินทุนในการปลูกยางพารา
จากทุนส่วนตวัเป็นหลักจ านวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ 66 รองลงมา คือใช้ทุนจากส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยางจ านวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 25 และใชเ้งินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์จ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 9 การศึกษาพบว่าเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างไม่นิยมไปกู้เงินจาก
ธนาคารเพื่อมาลงทุนในการปลูกยางพารา เพราะยงัไม่แน่ใจในดา้นผลผลิตวา่จะไดผ้ลหรือไม่ ส่วนใหญ่
จึงใช้ทุนส่วนตวัเป็นหลกั เกษตรกรบางส่วนไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกังานกองทุนสงเคราะห์การ
ท าสวนยางจากการเขา้ร่วมโครงการตามนโยบายรัฐบาลและมีเพียงส่วนน้อย ท่ีเกษตรกรกู้เงินจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มาลงทุนปลูกยางพารา (ตารางท่ี 4.3) 
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ตารางท่ี 4.3 แหล่งเงินทุนในการปลูกยางพารา 

แหล่งเงินทุนในการปลูกยางพารา จ านวน(คน) ร้อยละ 

ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 26 25 

ทุนส่วนตวั 70 66 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 10  9 

รวม 106 100 

ท่ีมา: จากการส ารวจ,2556 

รายได้ของเกษตรกร 

ผลการส ารวจข้อมูลพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อปี 10,001 - 50,000 บาท/ปี
จ านวน 40 คนคิดเป็นร้อยละ38รองลงมา คือ มีรายได้เฉล่ียต่อปี 100,001 - 500,000 บาท/ปีจ านวน 38 
คนคิดเป็นร้อยละ 33 เกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปี 50,001 - 100,000 บาท/ปีจ านวน 22 คนคิดเป็น ร้อย
ละ 21 เกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปี มากกวา่ 500,001 บาท/ปีจ านวน 7 คนเกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีต ่า
กวา่ 10,000 บาท /ปีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ1.8เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียท่ี  10,001-50,000 
บาท/ปี เน่ืองมาจากเกษตรกรในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นเกษตรกรรายยอ่ยด าเนินกิจกรรมการเกษตรและมี
อาชีพรับจา้งท าการเกษตร(ตารางท่ี 4.4) 

ตารางท่ี 4.4 รายไดต่้อปีของเกษตรกร 

รายไดเ้ฉล่ียต่อปี จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท /ปี 2 2 

10,001 - 50,000 บาท/ปี 40 38 

50,001 - 100,000 บาท/ปี 22 21 

100,001 - 500,000 บาท/ปี 35 33 

มากกวา่ 500,001บาท/ปี 7 7 

รวม 106 100 

ท่ีมา: จากการส ารวจ,2556 
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การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่าย 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรส่วนใหญ่จะเข้าร่วมกลุ่มของส านักงาน
สงเคราะห์การท าสวนยาง เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับยางพาราโดยตรงจากการส ารวจพบว่า  
เกษตรกรร้อยละ 60 เป็นสมาชิกกลุ่มส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง รองลงมาเกษตรกร
ร้อยละ17 เป็นสมาชิกกลุ่มธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรร้อยละ 3 เป็นสมาชิกกลุ่ม
สหกรณ์การเกษตรและร้อยละ 9ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใดเลย (ตารางท่ี 4.5) 

ตารางท่ี 4.5 สมาชิกเครือข่ายของเกษตรกร 

กลุ่มเครือข่าย จ านวน ร้อยละ 

ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 74 60 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 18 17 

ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใด 10  9 

สหกรณ์การเกษตร  3 3 

รวม                106                     100 

ท่ีมา: จากการส ารวจ,2556 
 
จ านวนแรงงาน 

แรงงานครอบครัวท่ีท าเป็นหลกัส่วนใหญ่จะเป็นพ่อบา้นและแม่บา้น ซ่ึงการท างานแบ่งเป็น
การท างานแบบเต็มเวลา และการท างานบางเวลาเน่ืองจากการจา้งแรงงานภายนอก อาทิ จา้งในดา้น
การตดัหญา้ การกรีดยางพาราจาก 

ครัวเรือนท่ีท างานเต็มเวลาจ านวน 1 คนจ านวน 49 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมามี
เกษตรกรท่ีใชแ้รงงานในครัวเรือนจ านวน 2 คนจ านวน 22 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 20 การใชแ้รงงาน
ในครัวเรือนไม่มีจ  านวน 1 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ10 หมายความว่าแรงงานท่ีใช้ในการท าสวน
ยางพาราเต็มเวลาส่วนใหญ่มีการใชแ้รงงาน 1 คน เน่ืองจากการท าสวนยางพาราในจงัหวดัเชียงใหม่
เป็นเกษตรกรรายย่อยแรงงานภายในครัวเรือนท่ีท างานบางเวลา พบว่า  เกษตรกรร้อยละ 59 ไม่มี
แรงงานภายในครัวเรือนท่ีท างานบางเวลารองลงมาคือ ร้อยละ 30 มีแรงงานภายในครัวเรือนท่ีท างาน
บางเวลาจ านวน 1 คน และร้อยละ 10  มีแรงงานภายในครัวเรือนท่ีท างานบางเวลาจ านวน 2 คน 
(ตารางท่ี 4.6) 
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ตารางท่ี 4.6 จ านวนแรงงานท างานเตม็เวลาและบางเวลา 

จ านวนแรงงาน
ในครัวเรือน(คน) 

ท างานเตม็เวลา ท างานบางเวลา 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 49 46 32 30 
2 22 20 11 10 

ไม่มีแรงงาน 1 10 63 59 
รวม 72 77 106 100 

ท่ีมา: จากการส ารวจ,2556 

การใช้แรงงานภายนอกครัวเรือนในการท าสวนยางพาราของในดา้นการปลูกและดูแลรักษา
ต้นยางพารา อาทิ การตัดหญ้า การใส่ปุ๋ย การกรีดยางพารา จ  านวน 1-5 คนมากท่ีสุดจ านวน 92 
ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 87รองลงมาใชแ้รงงานท่ีนอกครัวเรือนจ านวน 6-10 คนจ านวน 8 ครัวเรือนคิด
เป็นร้อยละ 8 มีการใช้แรงงานภายนอกครัวเรือนท่ี 11-15 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และมีการใช้แรงงาน
ภายนอกครัวเรือนท่ี 15 คนข้ึนไปจ านวน 1ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 1 การใชแ้รงงานในสวนยางพารา
ใช้แรงงานภายนอกครัวเรือนการจา้งแรงงานท าสวนยางพาราส่วนใหญ่ด าเนินการจา้งแรงงานท่ี 1-5 
คนในการปฏิบติัดูแลสวนยางพารา 

จ้างแรงงานแบบรายวนั 

เกษตรกรท่ีมารับจา้งแบบรายวนัจะวา่งจากอาชีพหลกัเช่นท าไร่ ท านา ท าสวน จากการศึกษา
ขอ้มูลพบวา่ จ  านวนแรงงานรายวนัมีเฉล่ีย 26 คน  ซ่ึงส่วนใหญ่ท างานในช่วงเดือนพฤษภาคม ร้อยละ
68 มากท่ีสุด รองลงมาคือ ช่วงเดือนกนัยายน ร้อยละ 32  และมีลกัษณะงาน คือ การปลูก ก าจดัวชัพืช 
และใส่ปุ๋ย (ตารางท่ี 4.7) 

จ้างแรงงานแบบจ้างเหมาเฉพาะงาน 

เกษตรกรท่ีรับจา้งเหมาเฉพาะงานส่วนใหญ่จะไม่ได้ปลูกยางพาราแต่มีอาชีพรับจา้งท างาน
ดา้นการเกษตรหลากหลายสาขาตั้งแต่การปลูกจนถึงการดูแลรักษา จากการศึกษาขอ้มูลพบวา่ จ  านวน
แรงงานจา้งเหมาเฉพาะมีเฉล่ีย 80 คน  ซ่ึงส่วนใหญ่ท างานในช่วงเดือนพฤษภาคม ร้อยละ 86 มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ช่วงเดือน กนัยายนร้อยละ 14  และมีลกัษณะงาน คือ เตรียมดิน  ปลูก ใส่ปุ๋ย และ
เกษตรกรท่ีมารับจา้งแบบรายวนัส่วนใหญ่จะวา่งจากอาชีพหลกัเช่นท าไร่ ท านา ท าสวน จากการศึกษา
ขอ้มูลพบวา่ จ  านวนแรงงานรายวนัมีเฉล่ีย 26 คน  ซ่ึงส่วนใหญ่ท างานในช่วงเดือนพฤษภาคมร้อยละ
68 มากท่ีสุด รองลงมาคือ ช่วงเดือนกนัยายน ร้อยละ 32  และมีลกัษณะงาน คือการปลูก ก าจดัวชัพืช 
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และใส่ปุ๋ย ส่วนเกษตรกรท่ีรับจา้งเหมาเฉพาะงานส่วนใหญ่จะไม่ไดป้ลูกยางพาราแต่มีอาชีพรับจา้ง
ท างานดา้นการเกษตรหลากหลายสาขาตั้งแต่การปลูกจนถึงการดูแลรักษา จากการศึกษาขอ้มูลพบว่า 
จ  านวนแรงงานจา้งเหมาเฉพาะมีเฉล่ีย 80 คน  ซ่ึงส่วนใหญ่ท างานในช่วงเดือนพฤษภาคม ร้อยละ 86 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ช่วงเดือน กนัยายนร้อยละ 14  และมีลกัษณะงาน คือ เตรียมดิน  ปลูก ใส่ปุ๋ย 
และก าจดัวชัพืช (ตารางท่ี 4.7) 

ตารางท่ี  4.7 แรงงานภายนอกครัวเรือน      
จ านวนแรงงานภายนอกครัวเรือน จ านวน(คน) ร้อยละ 

1-5 92 87 

6-10 8 8 

11-15 5 5 

มากกวา่ 15 คนข้ึนไป 1 1 

ลกัษณะการจา้งงาน   

แบบรายวนั 26 68 

แบบจา้งเหมาเฉพาะงาน 80 86 

รวม 106                         100 

ท่ีมา: จากการส ารวจ,2556 

สภาพการถือครองทีด่ิน 

เกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่จะมีท่ีดินเป็นของตวัเองมีเพียงบางรายเท่านั้นท่ียงัเช่าท่ีดินเพื่อท า
การเกษตรผลการส ารวจ พบวา่เกษตรกรจ านวน 100 คน มีท่ีดินเป็นของตนเองคิดเป็นร้อยละ 95 และ
เกษตรกรท่ีเช่าท่ีดินจ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 6 (ตารางท่ี 4.8) 

  ตารางท่ี  4.8 สภาพการถือครองท่ีดิน 

สภาพการถือครองท่ีดิน จ านวน ร้อยละ 

เจา้ของ 100 95 

เช่า 6 6 

รวม 106                       100 

  ท่ีมา: จากการส ารวจ,2556 
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เนือ้ที่ของเกษตรกรทีเ่ป็นเจ้าของทีด่ิน 

  เน้ือท่ีปลูกยางพาราของเกษตรกรท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินพบวา่เกษตรกรร้อยละ 50 ปลูกยางพารา 
1-10 ไร่ รองลงมา คือ ร้อยละ 32ปลูกยางพารา 11-20 ไร่ร้อยละ5 ปลูกยางพารา 21-30 ไร่ร้อยละ4ปลูก
ยางพารา 31-40 ไร่ร้อยละ 1ปลูกยางพารา 41-50 ไร่ และร้อยละ 8 ปลูกยางพารามากกว่า 50 ไร่ข้ึนไป
โดยเกษตรกรมีเน้ือท่ีปลูกยางพาราต ่าสุด 1 ไร่ สูงสุด 200 ไร่ และมีเน้ือท่ีเฉล่ีย 19ไร่ เกษตรกรท่ีไม่มี
พื้นท่ีในการปลูกยางพาราในพื้นท่ีท่ีศึกษา มีจ านวน 6 คนซ่ึงนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัเกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีเป็น
ของตวัเอง เกษตรกรท่ีเช่าท่ีดินปลูกยางพารา พบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่เช่าท่ีดินขนาดพื้นท่ี 1-5 ไร่
จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 67 เกษตรกรท่ีเช่าท่ีดินปลูกยางพาราขนาดพื้นท่ี 6-10 ไร่ จ  านวน 2 คนคิด
เป็นร้อยละ 33.4 ปลูกยางพาราต ่าสุด 1 ไร่ สูงสุด 9 ไร่ และมีเน้ือท่ีเฉล่ีย 5ไร่(ตารางท่ี 4.9) 

ตารางท่ี 4.9 เน้ือท่ีปลูกยางพาราของเกษตรกรท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินและเช่าท่ีดิน  
เน้ือท่ีของเกษตรกรท่ีเป็นเจา้ของท่ีดิน (ไร่) จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 -10            53 50 

11-20            34 32 

21-30           5 5 

31-40           4 4 

41-50           1 1 

มากกวา่ 50 ไร่ข้ึนไป           9 8 

รวม 106                   100 

เน้ือท่ีของเกษตรกรท่ีเช่าท่ีดิน (ไร่)   

1 -5 4  66 
6-10 2  33 

รวม 6 100 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 
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จ านวนแปลงทั้งหมดทีป่ลูกยางพารา 

เกษตรกรท่ีปลูกยางพาราในพื้นท่ี มีจ  านวนแปลงปลูกไม่มาก เท่ากับการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ
เน่ืองจากยางพาราเป็นพืชใหม่ส าหรับเกษตรกรในพื้นท่ี ขอ้มูลจ านวนแปลงทั้งหมดท่ีปลูกยางพาราของ
เกษตรกร พบว่า  เกษตรกรท่ีด าเนินการปลูกยางพาราท่ีมีจ านวนแปลงปลูก 1 แปลง จ านวน 78คนคิด
เป็นร้อยละ 73.5รองลงมา คือจ านวนแปลงปลูกยางพารา มีจ านวน 2 แปลงจ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ
9เกษตรกรท่ีปลูกยางพารา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ส่วนท่ีเหลือมีจ านวนแปลงไม่เกิน 5 แปลง
เกษตรกรท่ีปลูกยางส่วนใหญ่ปลูกยางพาราเพียง 1 แปลงเน่ืองจากยงัเป็นพืชชนิดใหม่ในพื้นท่ีท่ี
เกษตรกรยงัไม่กลา้ปลูกหลายแปลงเพราะยงัไม่มีประสบการณ์(ตารางท่ี 4.10) 

ตารางท่ี 4.10 จ านวนแปลงของเกษตรกรท่ีเป็นเจา้ของท่ีดิน  
จ านวนแปลง จ านวน(คน) ร้อยละ 

1 78 74 

2 10  9 

3 9 8 

4 6 5 

5 3 2 

รวม 106                       100 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 

4.2 เทคโนโลยกีารปลูกยางพาราของเกษตรกร 

การศึกษาเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรตวัอยา่ง ทั้งหมด 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพนัธ์ุ
ยาง ดา้นการเตรียมพื้นท่ี ดา้นการใส่ปุ๋ย ดา้นการตดัแต่งก่ิง ดา้นการใช้สารป้องกนัเช้ือราหลงัการตดั
แต่งก่ิง การก าจดัวชัพืชก่อนเขา้ฤดูแล้ง การทาปูนขาวเม่ือตน้ยางถูกไฟไหม ้การขอค าปรึกษาจาก
เจา้หนา้ท่ีเม่ือเกิดโรคระบาด และดา้นการกรีดยางพารา พบวา่เทคโนโลยท่ีีเกษตรกรไม่ปฏิบติัตามมาก
ไดแ้ก่ ดา้นการเตรียมพื้นท่ี ดา้นการใส่ปุ๋ย ดา้นการตดัแต่งก่ิง (ตารางท่ี 4.11) 
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4.2.1 ด้านการเตรียมพืน้ที่ 

 การไถพืน้ที ่

ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางและกรมวิชาการเกษตรแนะน าการไถพลิก และ
ไถพรวนอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง พร้อมทั้งเก็บตอไม ้เศษไมแ้ละเศษวชัพืชออกให้หมดเพื่อปรับสภาพพื้นท่ี
ให้เหมาะสมส าหรับปลูกยาง การศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ78 ไม่ไถพื้นท่ีปลูกยางพารา
จ านวน 2 คร้ังตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นเนินเขาส่วนร้อยละ 
23 มีการไถพื้นท่ีจ  านวน 2 คร้ังตามค าแนะน าของเจา้หน้าท่ีเน่ืองจากพื้นท่ีเป็นท่ีราบไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการไถ 

4.2.2 ด้านการใส่ปุ๋ย 

การใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 

การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการใส่ปุ๋ยตามสูตรในอตัราท่ีสอดคลอ้งกบัธาตุอาหารหลกั
ทั้ง 3 ธาตุ (N-P-K)และน าตวัอยา่งดินมาวิเคราะห์หาระดบัธาตุอาหารหลกัแต่ละธาตุวา่อยูใ่นระดบัใด
จากนั้นก็ท าการผสมปุ๋ยจากแม่ปุ๋ย แลว้น าปุ๋ยผสมไปใช ้โดยอตัราการผสมและอตัราการใชปุ๋้ยมาจาก
การก าหนดดว้ยผลการทดลองปุ๋ยของสถาบนัวิจยัยาง ทั้งน้ีก็เพื่อให้เกิดการประหยดั ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีลง
ไปในดินมากเกินความตอ้งการของตน้ยางพาราและเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยให้เกษตรกรลดตน้ทุน
การใส่ปุ๋ยลงได ้

      การศึกษาพบว่าเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ไม่ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
เน่ืองจากความยุง่ยากในการปฏิบติัและไม่มีความรู้ดา้นการวิเคราะห์ดิน และมีเพียงเกษตรกรตวัอยา่ง
เพียง 10.37 ท่ีพบว่ามีการใส่ ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซ่ึงเกษตรกรตัวอย่างในส่วนน้อยเห็นถึง
ความส าคญัในการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและไม่ถือเป็นการปฏิบติัท่ียุ่งยากอีกทั้งยงัเป็นการลด
ตน้ทุนการใส่ปุ๋ยยางพาราไดอี้กดว้ย ขอ้ควรระวงัในการเก็บตวัอยา่งดินมาวเิคราะห์หาธาตุอาหารหลกั
ดงักล่าว ตอ้งเก็บใหถู้กตอ้งตามหลกัการเพื่อใหต้วัอยา่งดินนั้นสามารถเป็นตวัแทนของดินทั้งแปลงได้
มากท่ีสุด 

4.2.3 การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 

กรมวิชาการเกษตรแนะน าเร่ืองการผสมปุ๋ยเคมีใชเ้องของเกษตรกร เพื่อลดค่าใชจ่้ายในการใส่
ปุ๋ยหรือเป็นทางเลือกในการใส่ปุ๋ยเคมี หากเกษตรกรไม่สามารถหาสูตรปุ๋ยท่ีแนะน าในทอ้งตลาด 
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เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยท่ีมีสูตรใกลเ้คียง หรือผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง แม่ปุ๋ยท่ีน ามาใช้ในการผสม
ปุ๋ยเคมีไดแ้ก่ปุ๋ย ไดแอมโมเนียมฟอสเฟส (18-46-0) ปุ๋ยยเูรีย (46-0-0)และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-
0-60) แสดงปริมาณแม่ปุ๋ยท่ีใชใ้นการผสมสูตรต่างๆจ านวน 100 กิโลกรัม (ตาราง 4.12)  

ตารางท่ี 4.11 ปริมาณแม่ปุ๋ยและสารตวัเติม (กิโลกรัม)   
สูตรปุ๋ย ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 

18-46-0 
ยเูรีย 

46-0-0 
โพแทสเซียมคลอ

ไรด์ 
สารตวัเติม 

ทราย/ดินร่วน 
20-10-12 22 36 20 22 
30-5-18 10 60 30 0 

ท่ีมา: กรมวชิาการเกษตร,2554 

การศึกษาพบว่าเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีผสมปุ๋ยใช้เองคิดเป็นร้อยละ 27ส่วนเกษตรกรกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเหลือส่วนใหญ่นั้นเห็นวา่การผสมปุ๋ยใชเ้องเป็นวิธีการท่ียุง่ยากไม่มีเวลาท า และขาดความรู้
เร่ืองการผสมปุ๋ยใชเ้องคิดเป็นร้อยละ73ทั้งน้ีหากเกษตรกรในกลุ่มน้ีไดรั้บความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการ
ผสมปุ๋ยใชเ้องและน ามาปฏิบติัไดเ้องนั้นจะช่วยลดค่าใชจ่้ายในการใส่ปุ๋ยยางพาราไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.2.4 การใส่ปุ๋ยอนิทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี 

ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจยัหลักในการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดินท่ีจะช่วยให้ตน้ยางเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิตสูงอย่างสม ่าเสมอแต่เน่ืองจากปัญหาความเส่ือมโทรมของดินปลูกยางท าให้ปุ๋ยอินทรียมี์
บทบาทมากข้ึนในการน ามาใชร่้วมกบัปุ๋ยเคมีแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มอินทรียวตัถุในดินปรับปรุงบ ารุง
ดินและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีดงันั้นสถาบนัวิจยัยางจึงไดด้ าเนินงานวิจยัการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมกบัปุ๋ยเคมีในสวนยางเพื่อศึกษาอตัราปุ๋ยท่ีเหมาะสมท่ีช่วยให้ตน้ยางเปิดกรีดได้เร็วข้ึนและเพิ่ม
ผลผลิตยางไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้กบัการลงทุนเกษตรกรตวัอยา่งมีการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกบัปุ๋ย
อินทรียร้์อยละ 57 เน่ืองจากเห็นถึงความส าคญัของการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรียใ์นดา้นการเพิ่ม
อินทรียว์ตัถุลงในดินตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ส่วนเกษตรกรร้อยละ 43 ไม่มีการใส่
ปุ๋ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยเคมีเน่ืองจากมีทุนนอ้ยและปุ๋ยเคมีมีราคาแพง 

4.2.5 การตัดแต่งกิง่ 

ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางและกรมวิชาการเกษตรแนะน าวิธีการตดัแต่งก่ิง
คือควรตดัในช่วงตน้ฤดูฝนและปลายฤดูฝน ตดัก่ิงแขนงให้ชิดล าตน้ในระดบัประมาณ 2 เมตรจาก
พื้นดิน ไม่โน้มตน้ยางลงมาตดัแต่ง เพราะจะท าให้เปลือกแตกน ้ ายางไหลหรือหักได ้หลกัตดัแต่งก่ิง
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ควรใชปู้นขาวหรือปูนแดงทาบริเวณแผลท่ีตดัเพื่อป้องกนัเช้ือราพบวา่เกษตรกรตวัอยา่งมีการตดัแต่ง
ก่ิงส่วนใหญ่ท่ีระดบัสูงกวา่ 2 เมตร ร้อยละ69 เน่ืองจากหลงัจากท่ีน ้ายางหมดสามารถขายไมย้างพารา 

ไดแ้ละมีการตดัแต่งก่ิงระยะท่ีต ่ากวา่ 2 เมตรร้อยละ37 เน่ืองจากเช่ือวา่การตดัแต่งก่ิงในระดบั
ต ่ากวา่ 2 เมตรจะให้น ้ ายางมากและอายุตน้ยางพาราอยูไ่ดน้านและการตดัก็ไม่ตอ้งล าบากมากเท่ากบั
ระดบัท่ีสูงกวา่ 2 เมตร 

4.2.6 การก าจัดวชัพชืก่อนการเข้าฤดูแล้ง 

 ในช่วงหนา้แลง้ปัญหาไฟไหมส้วนยางเป็นปัญหาท่ีส าคญัมากของเกษตรกรดว้ยเหตุน้ีการท า
แนวป้องกนัไฟเอาไวร้อบๆสวนยางและการก าจดัวชัพืชจึงมีความส าคญั โดยขุดถากวชัพืชและเก็บ
เศษซากพืชและของวชัพืชออกให้หมดเป็นแนวกวา้งไม่ต ่ากว่า 3 เมตร รอบบริเวณสวนส าหรับการ
จดัการในสวนให้ก าจดั วชัพืชในบริเวณสวนยางออกให้หมด ก่อนเขา้หนา้แลง้เพราะการก าจดัวชัพืช
ในแถวยางเท่ากบัเป็นแนวป้องกนัไฟ มิให้เกิดไฟลุกลามไปยงัแถวอ่ืนๆ ในกรณีท่ีเกิดไฟลุกลามจาก
สวนขา้งเคียง การศึกษาเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างพบว่า วชัพืชพืชท่ีส าคญัในสวนยางพารา มี 4 ชนิด 
ไดแ้ก่ หญา้คา หญา้ขจรจบ หญา้สาบแร่งสาบกาและหญา้สาบเสือเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ57มีการ
ก าจดัวชัพืชก่อนเขา้ฤดูแลง้โดยวิธีกลและใช้สารเคมีเกษตรกรตวัอยา่งก าจดัวชัพืชโดยวิธีกล(การใช้
เคร่ืองตดัหญา้ การถาง การใชแ้รงคน)คิดเป็นร้อยละ 48และใชส้ารเคมีในการฉีดพ่นคิดเป็นร้อยละ 50
สารเคมีท่ีใชไ้ดแ้ก่ไกลโฟเสทการก าจดัวชัพืชส่วนใหญ่จะจา้งแรงงานภายนอก  

4.2.7 การขอค าปรึกษาจากเจ้าหน้าทีเ่มื่อเกดิการระบาดของโรคและแมลง 

ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นเขตปลูกยางใหม่ของประเทศพื้นท่ีส่วนใหญ่มีฝน
ตกนอ้ยเฉล่ียประมาณ 1,060 มิลลิเมตรต่อปี มีปัญหาการระบาดของโรคและแมลงนอ้ยมาก การศึกษา
เกษตรกรตวัอยา่งพบวา่เกษตรกรขอค าปรึกษาจากเจา้หนา้ท่ีเม่ือเกิดการระบาดของโรคและแมลงร้อย
ละ 50 ทั้งน้ีเน่ืองจากยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในดา้นการป้องกนัก าจดัโรคและแมลงดงักล่าว ส่วน
เกษตรกรร้อยละ 50ไม่ได้ขอค าปรึกษาจากเจา้หน้าท่ี เน่ืองจากคิดว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้รุนแรง
ประกอบกบัมีพื้นท่ีห่างไกลการเดินทางล าบาก การศึกษาพบว่าโรคและแมลงท่ีเกษตรกรพบไดแ้ก่ 
โรคราแป้ง โรคใบร่วงและฝักเน่า โรคใบจุดกา้งปลา และโรคกากขาว กรมวิชาการเกษตรแนะน าใน
เร่ืองการป้องกันก าจดัโรคราแป้งโดยการปลูกพนัธ์ุต้านทานโรคและการใช้สารป้องกันก าจดัโรค
ไดแ้ก่เบโนมิลอตัราการใช้ 20 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตรโรครากเน่าและฝักเน่า ป้องกนัโดยวิธี การปลูกยาง
พนัธ์ุตา้นทานโรค การตดัแต่งก่ิงและก าจดัวชัพืชในสวนยางให้โล่งเตียนเพื่อลดความช้ืนและความ
รุนแรงของโรค และการป้องกนัก าจดัโดยใช้สารป้องกนัก าจดัโรคไดแ้ก่ เมทาแลกซิล 35 เอสดี และ 
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ฟอสอีทิล– อะลูมิเนียม อยา่งละ 40 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร โรคใบจุดกา้งปลาป้องกนัรักษาโดยการปลูก
ยางพนัธ์ุตา้นทานโรค การตดัแต่งก่ิงและก าจดัวชัพืชในสวนยางใหโ้ล่งเตียนเพื่อลดความช้ืนและความ
รุนแรงของโรค ไม่ควรปลูกงา ถัว่เหลืองและมะละกอ ในพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคเน่ืองจากเป็นพืช
อาศยัของโรค และวิธีการใช้สารป้องกนัก าจดัได้แก่ ไตรดีมอร์ฟ อตัรา 10 มิลลิลิตรตอน ้ า 20 ลิตร
และเบโนมิลอตัรา 40 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตร ส่วนโรครากขาวป้องกนัรักษาโดยการพื้นท่ีท่ีมีการระบาด
ของโรคไม่ควรปลูกพริกข้ีหนูมะเขือเปราะ มนัเทศ มนัส าปะหลงั น้อยหน่า ลองกอง สะตอ จ าปาดะ 
สะเดาเทียม ทงั และทุเรียน เพราะเป็นพืชอาศยัของโรค และการขุดคูลอ้มตน้ยางท่ีเป็นโรคไม่ให้ราก
ยางท่ีเป็นโรคสัมผสักบัรากท่ีไม่เป็นโรคและวธีิสุดทา้ยท่ีแนะน าคือการใชส้ารเคมีในการป้องกนัก าจดั
ไดแ้ก่ ไซโพรโคนาโซล (ร้อยละ 10 เอสแอล)ในอตัรา 100-200 มิลลิลิตรต่อน ้า 2 ลิตร 

ตารางท่ี 4.12 เทคโนโลยกีารปลูกยางพาราของเกษตรกร 
เทคโนโลยี ปฏิบัต ิ ไม่ปฏบิัต ิ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ดา้นพนัธ์ุยาง 104 98 2 2 
2. ดา้นการเตรียมพ้ืนท่ี     
- การไถพ้ืนท่ี 24 23 82 77 
- การก าหนดระยะปลูก 106 100 - - 
- การก าหนดขนาดหลุม 96 91 10 9 

3. ดา้นการใส่ปุ๋ย     
- การใส่ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 11 10 95 90 
- การใส่ปุ๋ยตามอายขุองตน้ยาง 105 99 1 1 
- การใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์ 60 57 46 43 
- การใส่ปุ๋ยอยา่งนอ้ย 2 คร้ังช่วงตน้และปลายฤดูฝน 95 90 11 10 
- การผสมปุ๋ยเคมีใชเ้อง 29 27 77 73 

4. ดา้นการตดัแต่งก่ิง 37 35 69 65 
5. การใชส้ารป้องกนัเช้ือราหลงัการตดัแต่งก่ิง 27 25 79 75 
6. การก าจดัวชัพืชก่อนเขา้ฤดูแลง้ 60 57 46 43 
7. การทาปูนขาวเม่ือตน้ยางถูกไฟไหม ้ 85 80 21 17 
8. การขอค าปรึกษาจากเจา้หนา้ท่ีเม่ือเกิดโรคระบาด 53 50 50 53 
9. การกรีดยางพารา 100 95 6 5 

 ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 
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4.2 ระดับการยอมรับเทคโนโลยกีารปลูกยางพาราของเกษตรกร 

การศึกษาเทคโนโลยีในการปลูกยางพาราของเกษตรกรตวัอย่างแบ่งออกเป็นระดับการ
ยอมรับเทคโนโลยีเป็น 5 ระดับ พบว่าเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีและปฏิบัติตามมากท่ีสุด คือ
เทคโนโลยีดา้นการปฏิบติัตามค าแนะน าท่ีตอ้งใส่ปุ๋ยบ ารุงปีละ 2 คร้ัง ในช่วงตน้ฤดูฝนและปลายฤดู
ฝนค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบติัเท่ากบั 4.5 และปฏิบติัรองลงมาคือเทคโนโลยีดา้นการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกบั
ปุ๋ยอินทรีย ์คะแนนการปฏิบติัเท่ากบั 4.20  ดา้นการใส่ปุ๋ยตามอายขุองตน้ยางพาราค่าเฉล่ียคะแนนการ
ปฏิบติัเท่ากบั 4.15 ดา้นการกรีดยางพาราค่าคะแนนการปฏิบติัเท่ากบั 4.15 เทคโนโลยีดา้นการเลือก
ปลูกพนัธ์ุยางตามความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีปลูก ค่าเฉล่ียคะแนนเท่ากบั 4.02 เทคโนโลยีด้าน
ขนาดหลุมค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบติัเท่ากบั3.90เทคโนโลยีดา้นการปลูกพนัธ์ุยางพาราตามค าแนะน า
ของเจา้หนา้ท่ีค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบติัเท่ากบั 3.82 เทคโนโลยดีา้นการก าหนดระยะปลูกคะแนนการ
ปฏิบติัเท่ากบั 3.55 

เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีและปฏิบติัตามปานกลางคือ เทคโนโลยีด้านการตดัแต่งก่ิง
ค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบติัเท่ากบั 3.15 และการขอค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีดา้นโรคและแมลงค่าเฉล่ีย
คะแนนการปฏิบติัเท่ากบั 2.75 

เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยแีละปฏิบติัตามนอ้ย มี 3 ดา้น คือเทคโนโลยดีา้นการผสมปุ๋ยใช้
เองค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติเท่ากับ 2.18เทคโนโลยีด้านการก าจดัวชัพืชก่อนฤดูแล้งในสวน
ยางพาราค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบติัเท่ากบั2.16เทคโนโลยีดา้นการไถพื้นท่ีอยา่งนอ้ย 2 คร้ังก่อนปลูก
ค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติเท่ากับ 1.82ส่วนเทคโนโลยีท่ีเกษตรกรและปฏิบัติตามน้อยท่ีสุดคือ 
เทคโนโลยีดา้นการก าจดัวชัพืชท่ีค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบติัเท่ากบั 1.34 เทคโนโลยีดา้นการใช้สาร
ป้องกนัเช้ือราค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบติัเท่ากบั 1.18 เทคโนโลยีดา้นการตดัแต่งก่ิงยางพาราค่าเฉล่ีย
คะแนนการปฏิบติัเท่ากบั1.18เทคโนโลยีดา้นการใชส้ารเคมีทุกคร้ังเม่ือพบการระบาดของโรคแมลง 
ค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบติัเท่ากบั1.18และเทคโนโลยีด้านการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินท่ีค่าเฉล่ีย 
0.19 

ระดบัการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง
ค่าเฉล่ียคะแนนการปฏิบติัเท่ากบั 2.93 ทั้งน้ีเน่ืองจากยางพารายงัเป็นพืชชนิดใหม่ในพื้นท่ีเกษตรกร
กลุ่มตวัอย่างมีการปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรและส านกังานสงเคราะห์การท าสวน
ยางยงัไม่ทัว่ถึง รวมถึงการรับรู้ขอ้มูลการปลูกยางของเกษตรกรมีหลายช่วงอายซ่ึุงส่งผลใหก้ารยอมรับ
เทคโนโลยีของเกษตรกรตวัอยา่งในภาพรวมยงัไม่ครบถว้น หากมีการใหค้  าแนะน าปรึกษาและวธีิการ
ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสนใจการปลูกยางพาราอย่างทัว่ถึงแนวโนม้การยอมรับโดยภาพรวม
อาจอยูใ่นระดบัมาก (ตารางท่ี 4.13) 
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ตารางท่ี 4.13 ระดบัการยอมรับเทคโนโลยกีารปลูกยางพาราของเกษตรกร 

เทคโนโลย ี

ระดบัการยอมรับ 
ปฏิบติั
มาก

ท่ีสุด (5) 

ปฏิบติั
มาก 
(4) 

ปฏิบติั 
(3) 

ปฏิบติั
นอ้ย 

(2) 

ไม่
ปฏิบติั 
(1) 

รวม เฉล่ีย สรุป 

1.การเลือกปลูก
พนัธ์ุยางพาราตาม
ความเหมาะสมกบั
สภาพพ้ืนท่ีปลูก 

34 
(32.07) 

51 
(48.11) 

21 
(19.82) 

- - 106 
(100) 

4.02 มาก 

2.การเลือกปลูก
พนัธ์ุยางตาม
ค าแนะน าของ
เจา้หนา้ท่ี 

40 
(37.74) 

48 
(45.28) 

18 
(16.98) 

- - 106 
(100) 

3.82 มาก 

3.การไถพ้ืนท่ีอยา่ง
นอ้ย  2 คร้ังก่อน
ปลูก 

1 
(0.94) 

9 
(8.50) 

7 
(6.60) 

7 
(6.60) 

82 
(77.36) 

106 
(100) 

1.82 นอ้ย 

4.การก าหนดระยะ
ปลูกตามค าแนะน า
ของเจา้หนา้ท่ี 

30 
(27.50) 

58 
(35.60) 

18 
(36.90) 

- - 106 
(100) 

3.58 มาก 

5.ก าหนดขนาด
หลุมปลูยางพารา
ตามค าแนะน าของ
เจา้หนา้ท่ี 

- 97 
(91.50) 

- 9 
(8.50) 

- 106 
(100) 

3.90 มาก 
 
 

6.การใส่ปุ๋ยตามค่า
วเิคราะห์ดิน 

- - - 17 
(10.37) 

89 
(89.63) 

106 
(100) 

0.19 ปฏิบติั 
นอ้ย
ท่ีสุด 

7.การใส่ปุ๋ยตามอายุ
ของตน้ยาง 

- 101 
(95.28) 

1 
(0.95) 

4 
(3.77) 

- 106 
(100) 

4.15 มาก 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 

เทคโนโลย ี

ระดบัการยอมรับ 
ปฏิบติั
มาก

ท่ีสุด (5) 

ปฏิบติั
มาก 
(4) 

ปฏิบติั 
(3) 

ปฏิบติั
นอ้ย 
(2) 

ไม่
ปฏิบติั 
(1) 

รวม เฉล่ีย สรุป 

8.การใส่ปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมกบัปุ๋ยเคมี 

74 
(70) 

20 
(18.86) 

12 
(11.14) 

 
- 

 
- 

106 
(100) 

4.20 มาก 

9.การใส่ปุ๋ยปีละ2 คร้ัง
ในช่วงตน้และปลายฤดู
ฝน 

80 
(75.47) 

4 
(3.77) 

5 
(4.71) 

15 
(14.16) 

2 
(1.89) 

106 
(100) 

4.5 มากท่ี
ท่ีสุด 

10.การผสมปุ๋ยใชเ้อง 29 
(27.35) 

17 
(16.03) 

28 
(26.42) 

20 
(18.86) 

12 
(11.34) 

106 
(100) 

 

2.18 
นอ้ย 

11.การตดัแต่งก่ิงตาม
ค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี
สกย. 

4 
(3.77) 

93 
(87.73) 

6 
(5.66) 

3 
(2.84) 

 

- 106 
(100) 

3.15 ปาน
กลาง 

 
 

12.การใชส้ารป้องกนั
เช้ือราทาแผลหลงัการ
ตดัแต่งแตง่ก่ิง 

1 
(0.94) 

1 
(0.95) 

25 
(23.58) 

33 
(31.14) 

46 
(43.39) 

106 
(100) 

1.18 นอ้ย
ท่ีสุด 

13.ก่อนเขา้ฤดูแลง้ท่าน
มีการก าจดัวชัพืชใน
สวนยาง 

- 
 

11 
(10.37) 

35 
(33.01) 

37 
(34.93) 

23 
(21.69) 

106 
(100) 

2.16 นอ้ย 

14.ถา้ตน้ยางถูกไฟไหม้
ท่านใชปู้นขาวทาล าตน้
ทนัที 

- 6 
(5.67) 

12 
(11.33) 

42 
(39.62) 

45 
(40.56) 

106 
(100) 

1.52 นอ้ย 
 

 
15.การระบาดของโรค
และแมลงจะขอ
ค าปรึกษาจากผูท่ี้มี
ความรู้และเจา้หนา้ท่ี 

- 10 
(9.44) 

43 
(40.56) 

42 
(39.63) 

11 
(10.37) 

106 
(100) 

2.75 ปาน
กลาง 
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ตารางท่ี 4.13 (ต่อ) 

เทคโนโลย ี

ระดบัการยอมรับ 
ปฏิบติั
มาก

ท่ีสุด (5) 

ปฏิบติั
มาก 
(4) 

ปฏิบติั 
(3) 

ปฏิบติั
นอ้ย 

(2) 

ไม่
ปฏิบติั 
(1) 

รวม เฉล่ีย สรุป 

16.ก าจดัวชัพืชโดย
วธีิกล 

- 4 
(3.77) 

13 
(12.26) 

42 
(39.63) 

47 
(44.34) 

106 
(100) 

1.34 นอ้ย
ท่ีสุด 

17.มีการใชส้ารเคมี
ทุกคร้ังเม่ือพบการ
ระบาดในโรคแมลง 

1 
(0.95) 

33 
(31.14) 

1 
(0.94) 

25 
(23.58) 

46 
(43.39) 

106 
(100) 

1.18 นอ้ย
ท่ีสุด 

 
18.กรีดยางตาม
ค าแนะน าของ
เจา้หนา้ท่ี สกย. 
กวก.,กสก 

101 
(95.28) 

1 
(0.95) 

4 
(3.77) 

- 
- 

- 
- 

106 
(100) 

4.15 มาก 
 
 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 
หมายเหตุ ขอ้ 17  ไม่ปฏิบติั หมายถึงการยอมรับเพราะไม่ไดส่้งเสริมใหมี้การใชส้ารเคมีทุกคร้ัง 

 

4.3 ปัญหาและอุปสรรค 

การศึกษาเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคในการปลูกยางพาราของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่ง ปัญหาท่ีพบ 
บ่างออกเป็น 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นพนัธ์ุ ดา้นการเตรียมพื้นท่ี  ดา้นการใส่ปุ๋ย  ดา้นการตดัแต่งก่ิงดา้นการ
ใช้สารป้องกนัเช้ือราหลงัการตดัแต่งก่ิง การก าจดัวชัพืชก่อนเขา้ฤดูแลง้ การทาปูนขาวเม่ือยางถูกไฟ
ไหม ้ ดา้นการขอค าปรึกษาจากเจา้หนา้ท่ีเม่ือเกิดโรคระบาดและดา้นการกรีด ผลการศึกษามีดงัน้ี 
 ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกบัตน้พนัธ์ุยางพาราตายพบวา่เกษตรกรท่ีหาซ้ือตน้ยางพาราเพิ่มเติม
เพื่อปลูกทดแทนตน้ยางพาราท่ีตาย ปัญหาท่ีพบคือพนัธ์ุยางไม่มีคุณภาพ ร้อยละ54 เน่ืองจากกลา้ยางท่ี
ไดรั้บมีขนส่งมาไกลและเกษตรกรยงัไม่ไดล้งปลูกทนัที จึงส่งผลให้กลา้ยางพาราไม่ไดรั้บการดูแลดี
เท่าท่ีควรไม่ตรงตามพนัธ์ุร้อยละ 21 และหาซ้ือยากร้อยละ 8ปัญหาดา้นพนัธ์ุยางพาราของเกษตรกร
จงัหวดัเชียงใหม่เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีปลูกแหล่งใหม่ เกษตรกรขาดความรู้ดา้นพนัธ์ุ ลกัษณะประจ าพนัธ์ุ 
และมาตรฐานตน้พนัธ์ุยางพารา เกษตรกรพบว่าร้อยละ47ด้านการขาดแคลนแรงงาน รองลงมาคือ
เกษตรกรไม่มีเงินทุนร้อยละ 33   
เน่ืองจากปัจจยัการผลิตราคาแพงซ่ึงได้แก่ราคาปุ๋ยเคมี เกษตรกรร้อยละ 10ขาดความรู้ในการปลูก
ยางพาราและร้อยละ 8 อ่ืนๆ(ไม่มีปัญหาดา้นการปลูกยาง) 
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ปัญหาและอุปสรรคดา้นการเตรียมพื้นท่ีของเกษตรกรตวัอยา่งส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นการขาด
แคลนแรงงานในการเตรียมพื้นท่ี เน่ืองจากแรงงานส่วนใหญ่ท่ีมารับจา้งรายวนัไม่เพียงพอต่อปริมาณ
การจา้งงานในแต่ละช่วง คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาคือไม่มีเงินทุนในการด าเนินการ อาทิ การจา้ง
แรงงาน การหาซ้ือกลา้ยางเพิ่มเติมหลงัจากท่ีปลูกแลว้ตน้ยางตาย ส่วนปัญหาดา้นขาดความรู้ในการ
เตรียมพื้นท่ีของเกษตรกรถือวา่เป็นปัญหาท่ีส าคญัแต่ก็พบเป็นส่วนนอ้ยส าหรับปัญหาอ่ืนๆเช่นพื้นท่ี
ปลูกยางบางพื้นท่ีไม่สามารถเขา้ไปไถพลิกหน้าดินไดเ้น่ืองจากพื้นท่ีเป็นเนินเขาท าให้ยากต่อการไถ
ดินก่อนปลูกยางพารา 

การศึกษาปัญหาดา้นปุ๋ยของเกษตรกรท่ีพบมากท่ีสุดไดแ้ก่ ปุ๋ยมีราคาแพงคิดเป็นร้อยละ 37 
ซ่ึงราคาปุ๋ยเคมีท่ีจ  าหน่ายตามทอ้งตลาดจะมีราคาสูงข้ึนทุกปีโดยเฉพาะราคาปุ๋ยเคมีส าหรับบ ารุงตน้
ยางจะแพงกวา่ปุ๋ยสูตรธรรมดา รองลงมามีปัญหาไม่มีเงินทุนซ้ือปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 27 ในพื้นท่ีท่ีศึกษา
มีร้านจ าหน่ายน้อยมากเกษตรกรบางรายหาซ้ือปุ๋ยยากส่งผลให้บางรายก็ใส่ปุ๋ยไม่ครบตรงตามท่ี
เจา้หนา้ท่ีแนะน า คิดเป็นร้อยละ 25 และปัญหาขาดความรู้เร่ืองปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 11 เกษตรกรตวัอยา่ง
ขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการผสมปุ๋ยและการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เน่ืองจากวิธีดงักล่าวเป็น
วิธีท่ีเกษตรกรตอ้งใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกปฏิบติัด้วยตวัเอง หากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเข้าไป
ส่งเสริมและอบรมอย่างต่อเน่ืองจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในการลดตน้ทุนในการซ้ือปุ๋ยจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการใส่ปุ๋ยไดอี้กทางเลือกหน่ึง 

ปัญหาด้านโรคและแมลงในการปลูกยางพาราของเกษตรกรตวัอย่าง พบว่าร้อยละ37ไม่มี
เงินทุนในการซ้ือสารป้องกนัก าจดัโรคและแมลงรองลงมาร้อยละ 30เกษตรกรขาดความรู้ความเขา้ใจ
การการป้องกนัก าจดัโรคและแมลงท่ีระบาดในสวนยางพารา และปัญหาดงักล่าวมีเพียงเกษตรกรร้อย
ละ50ท่ีไม่ไดข้อค าปรึกษาจากเจา้หนา้ท่ีและร้อยละ50ไดป้รึกษาเจา้หนา้ท่ีเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

การศึกษาปัญหาดา้นการกรีดยางของเกษตรกรพบวา่เกษตรกรร้อยละ 51ขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในการกรีดยางอยา่งถูกวิธีและมีเกษตรกรบางรายถูกพ่อคา้ท่ีมารับซ้ือยางหลอกให้กรีดยางตน้เล็กและ
หลงัจากกรีดเรียบร้อยแลว้ไม่ช าระเงินให้แก่เกษตรกรส่วนร้อยละ 20ไม่พบปัญหาและพบปัญหาเร่ือง
การขาดแคลนแรงงานร้อยละ19เน่ืองจากขาดแรงงานท่ีมีฝีมือดีในด้านการกรีดยาง หากหน่วยงาน
ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการกรีดยางแก่เกษตรกรอย่างต่อเน่ืองเพื่อพัฒนา
เกษตรกรให้มีความเช่ียวชาญในดา้นการกรีดโดยตรงจะสามารถขยายเครือข่ายเกษตรกรผูมี้ความรู้ความ
เช่ียวชาญในดา้นการกรีดยางพาราในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ตารางท่ี 4.14) 
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ตารางท่ี 4.14 ปัญหาและอุปสรรค 
ปัญหา/อุปสรรค จ านวน ร้อยละ 

ด้านพนัธ์ุ   

พนัธ์ุยางไม่มีคุณภาพ 57 54 

ไม่ตรงตามพนัธ์ุ 22 21 

หาซ้ือยาก 9 8 

ด้านการเตรียมพืน้ที ่   

ขาดแรงงาน 49 47 

ไม่มีเงินทุน 37 35 

ขาดความรู้ 11 10 

อ่ืนๆ 9 8 

ด้านปุ๋ ย   

ราคาแพง 39 37 

ไม่มีเงินทุน 28 27 

หาซ้ือยาก 26 25 

ขาดความรู้ 12 11 

ด้านโรคแมลง   

ไม่มีความรู้ 32 30 

หาซ้ือยาก 2  2 

ไม่มีทุน 39 37 

อ่ืนๆ 32 31 
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ตารางท่ี 4.14  (ต่อ) 

ปัญหา/อุปสรรค จ านวน ร้อยละ 

ด้านการกรีด   

ไม่มีความรู้ดา้นการกรีดยาง 53 51 

ขาดแรงงาน 20 19 

อ่ืนๆ 21 20 

ท่ีมา: จากการส ารวจ, 2556 


