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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหไดขอมูลการใชเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรและปจจัยที่
มีผลตอ การนําเทคโนโลยีการผลิตยางพาราตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตรไปปฏิบัติ ศึกษาโดยการ
สัมภาษณเก็บขอมูลจากการสุมตัวอยางเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมยและอุบลราชธานี ระหวางเดือนมกราคมถึง
เมษายน 2554 โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจังหวัดละ 500 ราย แลวนํามาวิเคราะหและประมวลผลขอมูล
โดยสถิติ คารอยละ และคาเฉลี่ย ผลการวิจัย ระบุวา เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยปฏิบัติไดถูกตองตามหลักวิชาการ
มากกวาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ในเรื่องการใสปุยกอนเปดกรีด ระดับความสูงที่เปดกรีด และขนาดของ
ตนที่กรีด ซึ่งจะทําใหเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยสามารถกรีดยางไดนานกวาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องมาจากจังหวัดบุรีรัมยมีสถานีทดลองยาง และศูนยเรียนรูยางพาราโดยมีสวนรวมของเกษตรกรมากอน
จังหวัดอุบ ลราชธานี ในขณะที่อายุก ารกรีดยาง พบวา เกษตรกรสวนใหญของทั้ง 2 จังหวัด กรีดยางกอ น
กําหนด (อายุนอยกวา 7 ป) เนื่องมาจากราคาที่สูงเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรรีบกรีดยางปญหาดานเศรษฐกิจ
และสัง คม การขาดความรู ความเขาใจในการปลูก และจัดการสวนยางพาราที่ถูกตองและเหมาะสมทําให
เกษตรกรสวนหนึ่งเปดกรีดยางกอ นกําหนด ซึ่งตนยางมีขนาดเล็กกวามาตรฐานดัง นั้น ขอ มูลที่ไดสามารถ
นํามาใชในการพัฒ นางานวิจัย การวางแผน การบริหารจัดการ ตลอดจนใชเ ปนแนวทางการสงเสริมและ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางของกรมวิชาการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสมตอไป
คําสําคัญ:เทคโนโลยีการผลิตยางพารา, การจัดการสวนยาง, การกรีดยาง,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
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Abstract
The objectives of this research were to study the rubber production technologies of
farmers, and factors affecting the adoption of rubber production technologies which were
recommended by the Department of Agriculture. The data were collected between January
to April, 2011 in Buriram and Ubon Ratchathani provinces by surveying and interviewing
farmers according to purposive sampling method. Five hundred farmers were sampled in
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each province. The data were analyzed and processed based on the percentage and
average. The results were concluded that the farmers of on Ubon Ratchathani province,
particularly on before-tapping fertilizer application, tapping height, and size of tapped-trees.
These caused the longer tapping rubber than in Ubon Ratchathani province. This result was
due to there have been a rubber experiment station and an educational centre of rubber in
Buriram before Ubon Ratchathani. However, it was found that most farmers in both
provinces were early-tapping the rubber trees, because of high price. In the new rubber
plantations, the most farmers are early tapping the rubber trees which size is smaller than
the standard. Due to the social and economic problem, lacking of knowledge and
information, subsequent activities should be employed to develop a rubber plantation
management guideline, as well as to promoting and transferring technologies to the farmers.
Keywords:rubber production technology, para rubber farm management,rubber tapping,
Lower Northeastern of Thailand.
บทนํา
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย โดยเปนผูผลิตและผูสงออกยางธรรมชาติสูงเปน
อันดับ 1 ของโลก นับตั้งแตป พ.ศ.2534 เปนตนมา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประกอบดวย 9 จังหวัด
ไดแก นครราชสีมา บุรีรัมย มหาสารคาม ยโสธร รอ ยเอ็ด ศรีส ะเกษ สุรินทร อุบ ลราชธานี และจัง หวัด
อํานาจเจริญ เปนพื้นที่ปลูกยางใหม มีพื้นที่ปลูกกระจายอยูทุกจังหวัด รวมทั้งสิ้น 806,415 ไร พื้นที่ยางอายุ
มากกวา 6 ป 246,575 ไร คิดเปนรอยละ 31 ผลผลิตเฉลี่ย 237 กก./ไร (สถาบันวิจัยยาง, 2553)
การผลิตยางพาราของเกษตรกรโดยทั่วไปจําเปนตองใชเทคโนโลยีในดานตาง ๆ เชน พันธุปลูก การ
เตรียมพื้นที่ การตัดแตงกิ่ง การใสปุย การกรีด ฯลฯ ซึ่งปจจุบันกรมวิชาการเกษตรไดมีคําแนะนําครอบคลุม
ครบทุกเทคโนโลยี พิศมัย (2554) รายงานวา ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของตนยาง ไดแก สภาพพื้นที่
ปลูกยางและสภาพแวดลอม รวมทั้งการดูแลรักษาและการเอาใจใสของเกษตรกรตลอดจนความรูความเคยชิน
ของเกษตรกร เปนตน ซึ่งถาหากเกษตรกรมีการจัดการสวนยางและใชเทคโนโลยีการผลิตยางไมถูกตองและไม
เหมาะสมแลว จะทําใหตนยางเจริญเติบโตชา เปดกรีดไดชากวากําหนด และผลผลิตต่ํา แตเนื่องจากปญหา
ทางเศรษฐกิจสังคม ขาดความรูความเขาใจและมีประสบการณนอย ทําใหเกษตรกรเปดกรีดกอนกําหนด กรีด
ยางตนเล็ก และกรีดถี่ พิศมัย (2551) รายงานวา การกรีดยางตนเล็ก ไดผลผลิตน้ํายางนอยกวาตนขนาด 50
ซม. รอยละ 25-60 และการกรีดยางตนเล็กรวมกับการกรีดถี่ ทําใหผลผลิตลดลงรอยละ 40-60 การเปดกรีด
ตนเล็ก ทําใหผลผลิตตลอดวงจรชีวิตยางลดลงรอยละ 25-59 และทําใหตนยางมีอัตราการเจริญเติบโตต่ําและ
ผลผลิตไมยางนอยกวาคิดเปนรอยละ 28-60
พื้นที่ปลูกยางใหมเสี่ยงตอการใชเทคโนโลยีที่ไมถูกตองและไมเหมาะสม นอกจากปญหาดานเศรษฐกิจสังคม
การขาดความรูความเขาใจ และมีประสบการณนอยเมื่อเทียบกับเกษตรกรในเขตปลูกยางเดิมแลง อาจมีปจจัย
อื่น ๆ อีกที่สงผลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีของเกษตรกร ซึ่งยังไมทราบชัดเจน ดังนั้น จึงทําการศึกษา
เทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ปลูกยางใหมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง เพื่อใหได
ขอมูลการใชเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกร ปจจัยที่มีผลตอการใชเทคโนโลยี และนําขอมูลที่ไดมา
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วางแผนพัฒนางานวิจัย เพื่อแกปญหาในพื้นที่ไดอยางถูกตองตรงตามความตองการของเกษตรกร นําไปสูการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหมตอไป
วัตถุประสงค เพื่อใหไดขอมูลการใชเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกรและปจจัยที่มีผลตอการนํา
เทคโนโลยีการผลิตยางพาราตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร
วิธีการศึกษา
อุปกรณ
- แบบสัมภาษณเกษตรกร
- อุปกรณบันทึกขอมูล ไดแก GPS สายวัด และกลองถายรูป
วิธีดําเนินการ
1. คัดเลือกพื้นที่ปลูกยางรอบ ๆ ศูนยเรียนรูยางพาราโดยมีสวนรวมเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย และ
แหลงปลูกยางหนาแนนของจังหวัดอุบลราชธานี
2. ประสานงานกับเจาหนาที่สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางในพื้นที่เปาหมายและผูนํา
ชุมชน เพื่อจัดทําบัญชีรายชื่อ และนัดหมายกลุมเกษตรกร
3. จัดทํารายชื่อเกษตรกร (Listing Frame) ที่มีสวนยางพาราอายุตั้งแต 5 ป ขึ้นไป โดยแบง
เกษตรกรเปน 2 กลุม คือ กลุมสวนยางกอนเปดกรีดและกลุมสวนยางที่เปดกรีดแลวกลุมละเทากัน สุมตัวอยาง
เกษตรกรโดยใชวิธี Purposive Sampling
4. จัดทําแบบสัมภาษณ โดยใชขอมูลจากเอกสารเกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับยางพารา (GAP) และ
คําแนะนําการปลูก ยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม ทดสอบแบบสัม ภาษณ และเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สัม ภาษณก ลุ ม ตั วอย างในพื้ น ที่เ ปา หมายที่กํ าหนดไว เนื้ อ หาของแบบสั ม ภาษณ แบ ง ออกเป น 3 ตอน
ประกอบดวย
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ บางประการของเกษตรกร ไดแก เพศ
อายุ การศึกษา ประสบการณ พื้นที่ถือครอง อายุยาง เปนตน
ตอนที่ 2 สภาพพื้นที่ปลูกและเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร ไดแก สภาพพื้นที่ ชนิด
ดิน พันธุ แหลงที่มาของพันธุ ระยะปลูก วิธีการปฏิบัติในขั้นตอนตาง ๆ ของเกษตรกร เชน การใสปุยกอน
และหลังเปดกรีด การกรีดและการหยุดกรีดยาง ผลผลิตและรูปแบบการจําหนายผลผลิต เปนตน
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของเกษตรกร ปญหา และความตองการความรูเพิ่มเติม เปนตน
5. ทดสอบและแกไข ปรับปรุงแบบสัมภาษณใหมีความเหมาะสม
6. เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเกษตรกรเปาหมายที่ไดจากการสุมตัวอยางขางตน
7. ตรวจสอบความถูกตอง และนําเขาขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกร
8. วิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ (Frequency) คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Arithmetic Means) คาสูงสุด (Maximum) และคาต่ําสุด (Minimum)
9. สรุปผล จัดทํารายงาน จัดพิมพและเผยแพร
ระยะเวลา
เริ่มตน มกราคม 2554 สิ้นสุด กรกฎาคม 2554.
สถานที่ดําเนินการ
อําเภอสตึก แคนดง บานดาน จังหวัดบุรีรัมย และอําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
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ผลการศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย เกษตรกรผูใหสัมภาษณหรือกลุมตัวอยาง เปนกลุมสวนยางกอนเปดกรีด จํานวน 246
ราย เปดกรีดแลว 254 ราย จังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรผูใหสัมภาษณ เปนกลุมสวนยางกอนเปดกรีดและ
เปดกรีดแลว จํานวนเทากัน คือ 250 ราย
ผลการศึกษา มีดังนี้
1. ขอมูลพื้นฐานทางสังคมบางประการของเกษตรกร
จังหวัดบุรีรัมย เกษตรกรกลุมตัวอยาง เปนเพศชายรอยละ 54 เพศหญิงรอยละ 46 อายุมากกวา 40
ป รอยละ 77 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 73 พื้นที่ถือครองเฉลี่ย 11.1 ไรตอครัวเรือน รอยละ
100 เปนเจาของสวน มีประสบการณในการทําสวนยางพารา 6-10 ป รอยละ 59 และมีสวนยางอายุ 5-10 ป
รอยละ 95
จังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรกลุมตัวอยาง เปนเพศชายรอยละ 59 เพศหญิงรอยละ 41 อายุมากกวา
40 ป รอยละ 77 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 84 พื้นที่ถือครองเฉลี่ย 11.7 ไรตอครัวเรือน รอย
ละ 99 เปนเจาของสวน มีประสบการณในการทําสวนยางพารา 6-10 ป รอยละ 63 และเกษตรกรมีสวนยาง
อายุ 5-10 ป รอยละ 90
2. สภาพพื้นที่ปลูกและการใชเทคโนโลยีการผลิตยางพารา
2.1 สภาพพื้นที่และลักษณะดินปลูกยางพารา
จังหวัดบุรีรัมย เปนพื้นที่ราบรอยละ 63 รองลงมาเปนที่นาดอนและที่ลาดเทรอยละ 32 และ 4
ตามลําดับ สวนจังหวัดอุบลราชธานี เปนพื้นที่ราบรอยละ 57 รองลงมาเปนที่ลาดเทและที่นาดอนรอยละ 15
และ 13 ตามลําดับ สําหรับชนิดดิน พบวา จังหวัดบุรีรัมย พื้นที่ปลูกยางเปนดินรวนรอยละ 59 รองลงมา คือ
ดินรวนทรายและดินทราย รอยละ 21 และ 17 จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะดินสวนใหญเปนดินรวนทรายรอย
ละ 34 รองลงมาเปนดินทรายและดินรวน รอยละ 27 และ 13 ตามลําดับ สวนที่เหลือของทั้งสองจังหวัดเปน
ดินเหนียว ดินรวนเหนียว และดินลูกรัง
2.2 การใชเทคโนโลยีการผลิตยางพาราของเกษตรกร
1) พันธุปลูก แหลงที่มาของพันธุ และการปลูก
พันธุยางที่เกษตรกรกลุมตัวอยางปลูกมากที่สุด คือ RRIM 600 รองลงมา คือ RRIT 251
ซึ่งเปนพันธุที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําในพื้นที่ปลูกยางใหม จังหวัดบุรีรัมย ปลูกยางพันธุดังกลาวรอยละ 92
และ 11 ตามลําดับ สําหรับจังหวัดอุบลราชธานี ปลูกยางพันธุ RRIM 600 และ RRIT 251 รอยละ 95 และ 10
ตามลําดับ เหตุผลของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย รอยละ 46 ที่ปลูกพันธุ RRIM 600 คือ เปนพันธุที่ไดรับแจก
และรอยละ 37 ใหเหตุผลวาเปนพันธุที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในสวนของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี รอยละ 35
ใหเหตุผลวา เจาหนาที่ของ สกย.และ กรมวิชาการเกษตรแนะนํา รองลงมา คือ ไดรับแจก คิดเปนรอยละ 23
สําหรับแหลงที่มาของพันธุ จังหวัดบุรีรัมยและอุบลราชธานี สวนใหญไดรับพันธุยางจากโครงการยางลานไร คิด
เปนรอยละ 51 และ 61 รองลงมาเกษตรกรซื้อเองคิดเปนรอยละ 37 และ 32 ตามลําดับ เกษตรกรจังหวัด
บุรีรัมย สวนใหญใชระยะปลูก 3.0 x 7.0 และ 2.5 x 7.0 เมตร คิดเปนรอยละ 65 และ 23 ตามลําดับ จังหวัด
อุบลราชธานี ใชระยะปลูก 3.0 x 7.0 และ 3.0 x 6.0 เมตร คิดเปนรอยละ 49 และ 39 ตามลําดับ
2) การใชปุย
การใสปุยกอนเปดกรีด เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยรอยละ 42.8 ใชปุยสูตรที่กรมวิชาการ
เกษตรแนะนํา คือ 20-10-12 มากกวาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งใสปุยสูตรดังกลาว รอยละ 30.7
สาเหตุที่ไมใสสูตร 20-10-12 เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยรอยละ 92.7 บอกวา หาซื้อปุยดังกลาวไมได และ
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เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีรอยละ 27.4 บอกวา ไมทราบวาตองใชปุยสูตรนี้ สวนปุยสูตรอื่น ๆ ที่เกษตรกร
ใช คือ 15-15-15 20-8-20 46-0-0 15-7-18 และ 16-16-8 (ตารางที่ 1)
การใสปุยหลังเปดกรีด เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยมีเพียงรอยละ 22.7 ที่ใสปุยสูตร 30-5-18
หรือ 29-5-18 ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนํา ซึ่งนอยกวาจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเกษตรกรใสปุยสูตรดังกลาวถึง
รอยละ 45.8 สําหรับปุยสูตรอื่น ๆ ที่เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยใชมากถึงรอยละ 28.7 คือ ปุยสูตร 20-8-20
รองลงมาคิดเปนรอยละ 14.8 คือ ปุยสูตร 20-10-12 สําหรับจังหวัดอุบลราชธานี ปุยที่เกษตรกรใช
นอกเหนือจากที่กรมวิชาการเกษตรแนะนํา คือ ปุยสูตร 20-10-12 15-15-15 20-8-20 และ 15-7-18
การที่เกษตรกรใชปุยสูตร 30-5-18 หรือ 29-5-18 ในจํานวนไมมากนักแมจะเปนสูตรที่กรมวิชาการเกษตร
แนะนํา สวนใหญ (รอยละ 88.6) ของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยใหเหตุผลวา หาซื้อปุยสูตรดังกลาวไมได และ
รอยละ 60 ของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี บอกวา ไมทราบวาจะตองใชปุยสูตรนี้ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การใชปุยของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยและอุบลราชธานี
จังหวัดบุรีรัมย

(รอยละ)

จังหวัดอุบลราชธานี (รอยละ)

รายการ
1. การใสปุยกอนเปดกรีด
ปุยเคมีสูตร 20-10-12 (กรมวิชาการเกษตรแนะนํา)
สาเหตุที่ไมใสปุยสูตร 20-10-12 เนื่องจาก
หาซื้อสูตรปุยไมได
ไมทราบวาตองใชปุยเคมีสูตรนี้
อื่นๆ
20-8-20
15-15-15
46-0-0
15-7-18
16-16-8
อื่นๆ (ระบุ เชน.....................)
ปุยอินทรีย

(n=246)
42.8

2. การใสปุยหลังเปดกรีด
30-5-18/29-5-18 (กรมวิชาการเกษตรแนะนํา)
สาเหตุที่ไมใสปุยสูตร 30-8-18/29-5-18 เนื่องจาก
หาซื้อปุยสูตรนี้ไมได
ไมทราบวาตองใชปุยเคมีสูตรนี้
อื่นๆ
20-10-12
15-15-15
20-8-20
15-7-18
อื่นๆ (ระบุ เชน ใสปุยมากกวา 1 สูตร)

(n=254)
22.7

หมายเหตุ:

1/

(n=250)
30.7
92.7
4.4
2.91/

12.2
15.7
3.5
2.0
0.5
11.8 1/
11.6

16.1
27.4
56.51/
4.6
7.3
13.9
1.9
4.8
28.4 1/
8.6
(n=250)
45.8

88.6
7.4
4.0 1/
14.8
7.7
28.7
2.2
25.4 1/

8.2
60
31.8 1/
6.8
5.5
4.5
4.2
35.4 1/

รายการที่สามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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3) การกรีดยาง
3.1) กรณีกลุมตัวอยางที่ยังไมเปดกรีดยาง
จังหวัดบุรีรัมย
คาดวาจะเปดกรีดที่ยางอายุ 7 ป รอยละ 76 รองลงมา คือ 6 ป รอยละ 12 โดยคาดวาตน
ยางจะไดขนาด คือ มีเสนรอบลําตน 50 ซม.ขึ้นไป รอยละ 90 และที่เหลือรอยละ 10 จะเปดกรีดยางตนเล็ก
กวาที่กําหนด คือ มีขนาดเสนรอบลําตน 40-49 ซม. ทั้งนี้เกษตรกรรอยละ 95 คาดวาจะมีจํานวนตนยางใน
สวนไดขนาดรอยละ 50 ขึ้นไป และคาดวาจะเปดกรีดที่ความสูงแนะนํา คือ ที่ระดับความสูง 150 ซม.จาก
พื้นดิน รอยละ 89 สําหรับระบบกรีดที่คาดวาจะใชนั้น พบวา รอยละ 39 จะใชระบบครึ่งลําตนวันเวนวัน
รองลงมา คือ ครึ่งลําตน 2 วันเวน 1 วัน รอยละ 25
จังหวัดอุบลราชธานี
คาดวาจะเปดกรีดที่ยางอายุ 7 ป รอยละ 66 รองลงมา คือ 6 ป รอยละ 24 โดยคาดวาตน
ยางจะไดขนาด คือ มีเสนรอบลําตน 50 ซม.ขึ้นไป รอยละ 72 และที่เหลือรอยละ 27 จะเปดกรีดยางตนเล็ก
กวาที่กําหนด คือ ขนาดเสนรอบลําตน 40-49 ซม. ทั้งนี้เกษตรกรรอยละ 98 คาดวาจะมีจํานวนตนยางในสวน
ไดขนาดรอยละ 50 ขึ้นไป และคาดวาจะเปดกรีดที่ความสูงแนะนํา คือ ที่ระดับความสูง 150 ซม.จากพื้นดิน
เพียงรอยละ 42 เกษตรกรสวนหนึ่ง (รอยละ 46) บอกวา จะเปดกรีดที่ความสูง 90-109 ซม. สําหรับระบบกรีด
ที่คาดวาจะใช พบวา รอยละ 70 จะใชระบบครึ่งลําตน 2 วันเวน 1 วัน รองลงมา คือ ครึ่งลําตนวันเวนวัน รอย
ละ 18
3.2) กรณีกลุมตัวอยางเปดกรีดยางแลว
จังหวัดบุรีรัมย
มีเพียงรอยละ 8 เปดกรีดที่ยางอายุ 7 ปขึ้นไป สวนใหญ (รอยละ 59) เปดกรีดยางอายุ 6 ป
และยิ่งกวานั้นมีเกษตรกรอีกรอยละ 29 และ 4 เปดกรีดยางที่มีอายุเพียง 5 ป และ 4 ป ตามลําดับ เกษตรกร
สวนใหญรอยละ 91 กรีดยางไดขนาด คือ มีเสนรอบลําตน 50 ซม.ขึ้นไป มีเพียงรอยละ 8 เทานั้นที่เปดกรีด
ยางตนเล็ก คือ ขนาดเสนรอบตน 40-49 ซม. ในดานความสูงที่เปดกรีด พบวา รอยละ 89 เปดกรีดที่ความสูง
แนะนํา คือ ระดับความสูงจากพื้นดิน 150 ซม. สาเหตุที่กรีดในระดับความสูงที่ต่ํากวาคําแนะนํา รอยละ 80
ใหเหตุผลวา เลือกกรีดในตําแหนงที่ตนเองคิดวาเหมาะสม และรอยละ 12 บอกวา กรีดตามเพื่อนบาน สําหรับ
ความลาดเอียงของรอยกรีดนั้นพบวา เกษตรกรเกือบทั้งหมดปฏิบัติถูกตองตามแนะนําของกรมวิชาการเกษตร
คือ รอยกรีดมีความลาดเอียง 30-35 องศา
ระบบกรีดยาง พบวา รอยละ 43 ใชร ะบบกรีดหนึ่ง ในสามของลําตน 2 วันเวน 1 วัน
รองลงมา คือ ครึ่งลําตน 2 วันเวน 1 วัน รอยละ 36 สําหรับจํานวนวันกรีด เกษตรกรรอยละ 79 กรีดยาง
151-160 วันตอป รองลงมา คือ 120-130 วันตอป รอยละ 17 ชวงเวลาที่กรีดมาก (รอยละ 81) คือ 20.0024.00 น. รองลงมา คือ ชวงเวลา 06.00-08.00 น. รอยละ 13 เกษตรกรรอยละ 99 ไมใชสารเคมีเรงน้ํายาง
ผูกรีดยางรอยละ 73 มีประสบการณการกรีดยางไมเกิน 5 ป และรอยละ 21 มีประสบการณ 6-10 ป
จังหวัดอุบลราชธานี
เกษตรกรเพียงรอยละ 4 เทานั้นที่เปดกรีดยางอายุ 7 ปขึ้นไป สวนใหญเปดกรีดยางตั้งแตอายุ
4 ป 5 ป และ 6 ป คิดเปนรอยละ 13 49 และ 34 ตามลําดับ เกษตรกรรอยละ 51 กรีดยางไดขนาด คือ มี
เสนรอบลําตน 50 ซม.ขึ้นไป และมีมากถึงรอยละ 40 ที่เปดกรีดยางตนเล็ก คือ มีขนาดเสนรอบลําตน 40-49
ซม. ในดานความสูงที่เปดกรีด พบวา รอยละ 42 เปดกรีดที่ความสูงแนะนํา และมีเกษตรกรรอยละ 46 กรีด
ยางที่ระดับความสูง 90-109 เซนติเมตร ซึ่งสาเหตุที่กรีดต่ํากวาระดับความสูงที่แนะนํา รอยละ 59 ใหเหตุผล
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วา เลือกกรีดในตําแหนงที่ตนเองคิดวาเหมาะสม และรอยละ 35 กรีดตามเพื่อนบาน สําหรับความลาดเอียง
ของรอยกรีด พบวา เกษตรกรรอยละ 77 ปฏิบัติถูกตองตามคําแนะนํา คือ ความลาดเอียงของรอยกรีด 30-35
องศา
ระบบกรีดยาง พบวา รอยละ 75 ใชระบบกรีดครึ่งลําตน 2 วันเวน 1 วัน รองลงมา คือ หนึ่ง
ในสามของลําตน 2 วันเวน 1 วัน รอยละ 17 สําหรับจํานวนวันกรีด เกษตรกรรอยละ 74 กรีดยาง 151-160
วันตอป รองลงมา คือ 120-130 วัน รอยละ 16 ชวงเวลาที่เกษตรกรกรีดยาง รอยละ 50 กรีดเวลา 06.0008.00 น. รองลงมา คือ ชวงเวลา 20.00-24.00 น. รอยละ 26 เกษตรกรรอยละ 99 ไมใชสารเคมีเรงน้ํายาง
ผูกรีดยางรอยละ 74 มีประสบการณการกรีดยางไมเกิน 5 ป และรอยละ 20 มีประสบการณ 6-10 ป (ตารางที่
2)
ตารางที่ 2 การกรีดยางของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยและอุบลราชธานี
รายการ
กรณียังไมเปดกรีด
1. คาดวาจะเปดกรีดเมื่อยางอายุ (ป)
5 ป
6 ป
7 ป
> 7 ป
2. คาดวาตนยางมีเสนรอบลําตน (ซม.)
≥50
40-49
30-39
< 30
3. คาดวาจะมีจํานวนตนที่ไดขนาด
รอยละ 50 ขึ้นไป
< รอยละ 50
4. คาดวาจะเปดกรีดที่ความสูง (ซม.)
150
130-149
110-129
90-109
< 90
5. คาดวาจะใชระบบกรีด
ครึ่งลําตน 1 วันเวน 1 วัน
ครึ่งลําตน 1 วันเวน 2 วัน
ครึ่งลําตน 2 วันเวน 1 วัน
หนึ่งในสามของลําตน 2 วันเวน 1 วัน
หนึ่งในสามของลําตน 1 วันเวน 1 วัน+ สารเคมีเรงน้ํายาง
กรณีเปดกรีดตนยางแลว
1. อายุตนยางที่เปดกรีด (ป)
4 ป
5 ป

จังหวัดบุรีรัมย
(รอยละ)
(n=246)

จังหวัดอุบลราชธานี
(รอยละ)
(n=250)

1
12
76
11

24
66
10

90
10
-

72
27
-

95
5

98
2

89
2
5
3
1

42
2
10
46
-

39
12
25
21
3

18
2
70
10
-

4
29

13
49
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รายการ
6 ป
7 ปขึ้นไป
2. ขนาดเสนรอบลําตนโดยเฉลี่ยที่เปดกรีด (ซม.)
≥ 50
40-49
30-39
< 30
3. ระดับความสูงจากพื้นดินที่เปดกรีดยาง (ซม.)
150
<150
130-149
110-129
90-109
< 90
สาเหตุที่กรีดต่ํากวา 150 ซม.
1) เลือกกรีดในตําแหนงที่เกษตรกรคิดวาเหมาะสม
2) เหมาะกับความสูงของผูกรีด
3) ผูกรีดไมชํานาญในระดับที่แนะนํา
4) กรีดตามเพื่อนบาน
4. ความลาดเอียงของรอยกรีด
30-35 องศา
นอยกวา 30 องศา
มากกวา 35 องศา
5. ระบบกรีด
ครึ่งลําตน 1 วันเวน 1 วัน
ครึ่งลําตน 1 วันเวน 2 วัน
ครึ่งลําตน 2 วันเวน 1 วัน
หนึ่งในสามของลําตน 2 วันเวน 1 วัน
6. จํานวนวันที่กรีด (วันตอป)
< 120
120-130
131-140
141-150
151-160

จังหวัดบุรีรัมย
(รอยละ)
59
8

จังหวัดอุบลราชธานี
(รอยละ)
34
4

91
8
1
-

51
40
8
1

89
11

42
58
2
5
3
90

2
10
46
42

80
7
1
12

59
1
5
35

100
-

77
14
9

17
4
36
43

7
1
75
17

4
17
79

16
4
6
74

4) ผลผลิตและรูปแบบผลผลิต
รูปแบบของผลผลิตเพื่อการจําหนายของเกษตรกรสวนใหญทั้ง 2 จังหวัด คือ ยางแผน พบวา
เกษตรกรจังหวัดบุรีรัม ยและอุบลราชธานี จําหนายผลผลิตในรูปแบบยางแผนคิดเปนรอยละ 82 และ 94
ตามลําดับ รองลงมา คือ ยางกอนถวย เศษยาง/ขี้ยาง ผลผลิตเฉลี่ยยางแผนของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยและ
อุบลราชธานี สวนใหญนอยกวาหรือเทากับ 150 กก./ไร รอยละ 72 และ 66 ตามลําดับ (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ผลผลิตและรูปแบบผลผลิตยางพาราของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยและอุบลราชธานี
รายการ
1. รูปแบบผลผลิต1/
ยางแผน
ยางกอนถวย
เศษยาง/ขี้ยาง
2. ผลผลิตยางแผน (กก./ไร/)
≤ 150
151-200

หมายเหตุ:

1/

จังหวัดบุรีรัมย
(รอยละ)
(n=246)
82
21
72
28

จังหวัดอุบลราชธานี
ละ)
(n=250)
94
2
4
66
34

รายการที่สามารถตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

5) การหยุดกรีดยาง หนายางเสียหาย และตนยางอาการเปลือกแหง
5.1 การหยุดกรีดยาง
เกษตรกรทุกรายหยุดกรีดยางเมื่อฝนตกหนักหนายางเปยก สวนในระยะยางผลัดใบเกษตรกร
จังหวัดบุรีรัมยทุกรายหยุดกรีดยาง และอุบลราชธานีเกือบทุกราย (รอยละ 99.6) หยุดกรีดยาง และในระยะ
แลงติดตอกันหลายวัน เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยหยุดกรีดรอยละ 96 และเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี หยุด
กรีดรอยละ 69 เหตุผลที่เกษตรกรบางสวนไมหยุดกรีดเนื่องจากราคาจูงใจ
5.2 หนายางเสียหายและตนยางอาการเปลือกแหง
จังหวัดบุรีรัมย เกษตรกรรอยละ 49 พบปญหาหนายางเสียหาย โดยรอยละ 37 พบจํานวน
ตนยางที่หนายางเสียหายมากกวา 40 % รองลงมาพบหนายางเสียหาย 1-10 % และ 11-20 % รอยละ 61
และ 24 ตามลําดับ สวนอาการเปลือกแหงพบปญหารอยละ 43 โดยพบจํานวนตนยางที่เกิดอาการเปลือกแหง
1-5 % รอยละ 59 รองลงมา คือ 16-20 % และ 6-10 % คิดเปนรอยละ 30 และ 10 ตามลําดับ
จังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกรรอยละ 89 พบปญหาหนายางเสียหาย โดยรอยละ 59 พบ
จํานวนตนยางที่หนายางเสียหายมากกวา 40 % รองลงมาพบจํานวนตนที่หนายางเสียหาย 1-10% และ 1120 % รอยละ 15 และ 12 ตามลําดับ สวนอาการเปลือกแหงพบปญหารอยละ 11 โดยพบจํานวนตนยางที่
เกิดอาการเปลือกแหง 6-10 % รอยละ 56 และ 1-5 % รอยละ 44
6) ปญหาในการผลิตยางพาราของเกษตรกร
จังหวัดบุรีรัมย ปญหาที่เกษตรกรใหความสําคัญมากที่สุด คือ ปญหาพันธุหาซื้อยาก ไมมี
คุณภาพ มีราคาแพง และไมตรงตามพันธุ คิดเปนรอยละ 60 รองลงมา ไดแก ปญหาการขาดความรูเรื่องโรค
ของยางพารา ปญหาการกรีด (ขาดความชํานาญในการกรีดและขาดแคลนแรงงานกรีดยาง) และปญหาปุย
ราคาแพง หาซื้อยาก และไมแนใจวาเปนปุยมีคุณภาพ คิดเปนรอยละ 49 42 และ 41 ตามลําดับ
จังหวัดอุบลราชธานี ปญหาที่เกษตรกรใหความสําคัญมากที่สุด คือ ปญหาการขาดความรูเรื่องโรคของ
ยางพารา รอยละ 71 รองลงมา ไดแก ปญหาการกรีด (ขาดความชํานาญในการกรีดและขาดแคลนแรงงานกรีด
ยาง) ปญหาดานปุย (ปุยราคาแพง หาซื้อยาก และไมทราบวาตองใชปุยสูตรอะไร) และปญหาดานวัชพืช คิด
เปนรอยละ 47 46 และ 44 ตามลําดับ
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(รอย

วิจารณ
1) เทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เกษตรกรกลุมตัวอยางในจังหวัดบุรีรัมย และอุบลราชธานี สวน
ใหญปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร ไดแก ดานพันธุ การเตรียมพื้นที่ปลูก การวางแนวปลูก
และระยะปลูก
2) เทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เกษตรกรสวนใหญปฏิบัติไมเปนไปตามตามคําแนะนําของกรม
วิชาการเกษตร ไดแก การใสปุยในระยะทั้งกอนและหลังเปดกรีด มีการใสปุยผิดสูตรเปนสวนใหญเนื่องมาจาก
เกษตรกรไมมีความรูเรื่องการใสปุย การกรีดยางกอนกําหนด ระดับความสูงที่เปดกรีด และกรีดยางตนเล็ก
คือ ขนาดเสนรอบลําตนต่ํากวา 50 ซม.
โดยสรุป พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางของจังหวัดบุรีรัมยปฏิบัติไดถูกตองตามหลักวิชาการมากกวาจังหวัด
อุบลราชธานี ทั้งในเรื่องการใสปุยกอนและหลังเปดกรีด ระดับความสูงที่เปดกรีด และขนาดของตนที่กรีด ซึ่ง
จะทําใหเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยส ามารถกรีดยางไดนานกวาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจาก
จังหวัดบุรีรัมยมีสถานีทดลองยางมากอน ซึ่งปจจุบันไดตั้งเปนศูนยเรียนรูยางพาราโดยมีสวนรวมของเกษตรกร
สวนใหญของเกษตรกรทั้ง 2 จัง หวัด กรีดยางกอ นกําหนด (อายุนอยกวา 7 ป) ซึ่ง ตนยางมีขนาดเล็กกวา
มาตรฐาน เนื่องจากปญหาดานเศรษฐกิจและสังคม ราคายางที่สูงเปนแรงจูงใจใหเกษตรกรรีบกรีด การขาด
ความรู ความเขาใจในการปลูกและจัดการสวนยางพาราที่ถูกตองและเหมาะสม สําหรับขอมูลที่ไดสามารถ
นํามาใชในการพัฒ นางานวิจัย การวางแผน การบริหารจัดการ ตลอดจนใชเ ปนแนวทางการสงเสริมและ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางของกรมวิชาการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสมตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่ของสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
กํานัน ผูใหญบาน และเกษตรกรผูปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยและอุบลราชธานี ทีมงานที่ลงพื้นที่เก็บ
รวบรวมขอมูลดวยความวิริยอุตสาหะ ขอบคุณคุณฑีประพันธ นอยอินทร และคุณวิทยา สุดาจันทร ผูมีสวน
สําคัญในการวิเคราะหขอมูล ขอบคุณ ผอ.สวพ.4 ที่อํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน และที่สําคัญ คือ
ขอขอบคุณกรมวิชาการเกษตร ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณในการทําวิจัยครั้งนี้
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