
รายงานเรื่องเต็ม ผลการทดลองสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2556  

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

1. ชุดโครงการวิจัย  :  ชุดโครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตและระบบการปลูกพืชในสวนยางที่เหมาะสม

กับพ้ืนที่ 

2. โครงการวิจัย  :  โครงการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

กิจกรรม  :  ทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราหลังการเปิดกรีดพ้ืนที่ 

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) :  ทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราหลังการเปิด

กรีดจังหวัดบุรีรัมย์ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Technology Testing  on  Tapping Tree in  Buriram  Province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นางรัตน์ติยา  พวงแก้ว  สังกัด ศวพ.บุรีรัมย์ 

ผู้ร่วมงาน             :  นายเฉลิมพงษ์  ขาวช่วง  สังกัด ศวพ.บุรีรัมย์  

       :  นายรชต  เกงขุนทด  สังกัด ศวพ.บุรีรัมย์ 

       :  นายสถิตย์  มณีสาร   สังกัด ศวพ.บุรีรัมย์ 

        

5. บทคัดย่อ 

การทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราหลังการเปิดกรีดจังหวัดบุรีรัมย์  ด าเนินการ 

โดยทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร) เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยตามวิธีของ

เกษตรกร พบว่า แปลงเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ในกรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหารน้อย

กว่าวิธีเกษตรกร 2.91 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้มีต้นทุนค่าปุ๋ยต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 533.15 บาทต่อไร่ จากข้อมูลผลผิต 

พบว่า กรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตยางแห้ง และให้ผลตอบแทนมากกว่าวิธีเกษตรกร โดยปี 2554-

2556 กรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิต มากกว่าวิธีเกษตรกร 21.50 30.73 และ 3.65 กิโลกรัมต่อไร่ 

ตามล าดับ กรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินปี 2554 - 2556 มีผลตอบแทนมากกว่าวิธีเกษตรกร 3,629.13  

3,742.35 และ 797.35 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ดังนั้นเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามค าแนะน าของกรม

แบบ 1 



วิชาการเกษตร ที่ช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตยางพารา จึงควรแนะน าให้กับเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ยางพาราหลังเปิดกรีดในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์   

6. ค าน า 

ปัจจุบันยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย ในปี 2551 ไทยมีพ้ืนที่ปลูกยาง 

16.72 ล้านไร่ มีพ้ืนที่กรีด 11.37 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกยางใหม่ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคเหนือพ้ืนที่ปลูกยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงขึ้นถึง 2.80 ล้านไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่างมีพ้ืนที่ปลูกยาง 5.03 แสนไร่ พ้ืนที่กรีด 1.77 แสนไร่ (ข้อมูลวิชาการยางพารา , 2550) ผลผลิต

เฉลี่ย 278 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2551)  ขณะที่ผลผลิตทางวิชาการเป็น 

329 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ท าให้มีส่วนต่างของผลผลิตสูงถึง 51 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  เนื่องจากเกษตรกรส่วน

ใหญ่ในพ้ืนที่ปลูกยางใหม่ไม่มีประสบการณ์ในการปลูกยางมาก่อน จึงท าให้เกิดปัญหาขาดความรู้ความ

เข้าใจในการปลูกและการจัดการสวนยางที่ถูกต้อง ทั้งยางก่อนและหลังเปิดกรีด โดยยางก่อนเปิดกรีด พบ

ปัญหาที่ส าคัญ คือ การใส่ปุ๋ย ทั้งชนิดและอัตราไม่เหมาะสม  การตัดแต่งกิ่งไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  

การจัดการระหว่างแถวยางโดยการปลูกพืชแซมหรือพืชคลุมมีน้อย   ยางหลังเปิดกรีด พบปัญหาที่ส าคัญ 

คือ การใส่ปุ๋ย ทั้งชนิดและอัตราไม่เหมาะสม  กรีดต้นที่ไม่ได้ขนาด กรีดถี่  ขาดความช านาญในการกรีด  

ปัญหาอาการเปลือกแห้ง  อีกทั้งการน าเทคโนโลยีไปใช้ และการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกรยังมีน้อย 

ท าให้ผลผลิตของเกษตรกรต่ ากว่าผลผลิตทางวิชาการ เพ่ือหาแนวทางแก้ไข และหาวิธีการจัดการสวนที่มี

ประสิทธิผลที่ดีในการน าไปปฏิบัติในแปลงเกษตรกร และเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่

เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่

เหมาะสมในพื้นที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สร้าง

แปลงตัวอย่างเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับยางพาราเพ่ือเป็นแปลงเรียนรู้ของเกษตรกร  เป็นการเพ่ิม

ศักยภาพการผลิตยางในพ้ืนที่ ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตและมีรายได้สูงข้ึน 

 

7. วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ์ 

 - สวนยางพาราของเกษตรกร  และ 9-12 ปี จ านวน 4 แปลง 

 - ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0    18-46-0     0-0-60 

 

 



วิธีการ 

1) ท าการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายที่มีการปลูกยางพารามาก คือ จังหวัดบุรีรัมย์  ที่มีปัญหาการผลิต

ยางพารา  ซ่ึงมีปริมาณน้ าฝน 800-1,200 มิลลิเมตรต่อปี ชุดดินส่วนใหญ่เป็นดินชุดสตึก วาริน และโพน

พิสัย ลักษณะดินร่วนปนทราย  

(2)  จ านวนเกษตรกร 4 ราย/site รายละ 5 ไร่/การทดลอง  

      ทดสอบ 2 กรรมวิธี จ านวน 2 ซ้ า   

กรรมวิธีที่ 1 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร)  

กรรมวิธีที่ 2  การใช้ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร 

 

การบันทึกข้อมูล 

  (1)  จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของแปลงและวัดพิกัดแปลง 

  (2)  เก็บตัวอย่างดินก่อนด าเนินการทดลองวิเคราะห์ ค่าความเป็นกรด-ด่าง เนื้อดิน  

อินทรียวัตถุ ปริมาณธาตุอาหารคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม  แมกนีเซียม เหล็ก 

แมงกานีส สังกะสี และทองแดง  

  (3)  บันทึกการเจริญเติบโตจ านวน 100 ต้น/แปลงย่อย 

  (4)  บันทึกข้อมูลผลผลิตยางและจ านวนวันกรีด 

  (5)  บันทึกอาการผิดปกติของต้นยางพารา เช่น อาการเปลือกแห้ง การเกิดโรค  

(6) ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคม ได้แก่ ทุน ผลตอบแทน การยอมรับเทคโนโลยีของ

เกษตรกร 

 

เวลาและสถานที่ 

เวลา : ระยะเวลาเริ่มต้น 2554 สิ้นสุด 2556 รวม 3 ปี 

สถานที่ : แปลงเกษตรกร จ.บุรีรัมย์ จ านวน 4 แปลง 

 

 

 

 

 

 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

คัดเลือกพ้ืนที่ทดลองในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ไดแ้ปลงเกษตรกรเข้าร่วมทดสอบจ านวน 4 ราย (ตารางท่ี 8) 
ตารางที่ 1 รายละเอียดแปลงทดสอบของเกษตรกรหลังเปิดกรีดจังหวัดบุรีรัมย์ 
แปลงที่ ช่ือ-นามสกลุ อ าเภอ จังหวัด พันธุ์ยาง ปีปลูก อายุยาง (ปี) 

1 นายถนอม ยอดญาติไทย สตึก บุรีรัมย ์ RRIM 600 2546 8 
2 นางวนิดา  ทามาศ ละหานหาน บุรีรัมย ์ RRIM 600 2547 7 
3 นายบุญทัน  วงษ์วิสา บ้านกรวด บุรีรัมย ์ RRIM 600 2547 7 
4 นายอัครวัฒน์  กิตติพงษ์ภากรณ ์ ปะค า บุรีรัมย ์ RRIM 600 2546 8 

 
 เกบ็ตัวอย่างดินแปลงเกษตรกร 4 แปลง ส่งวิเคราะห์ โดยเก็บแปลงละ 2 ตัวอย่างๆ ละ 10 จุด ที่ความลึก 
0-30 เซนติเมตร ผลการวิเคราะห์ดิน (ตารางที่ 2) พ้ืนที่แปลงทดสอบมีค่าความเป็นกรด-ด่าง เหมาะสม  ปริมาณ
อินทรีวัตถุ อยู่ในเกณฑ์ต่ าถึงปานกลาง ไนโตรเจนมีค่าต่ าถึงปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่ในเกณฑ์ต่ า ปานกลาง และสูง ยกเว้น จ.อุบลฯ ท่ีมีค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ อยู่ในเกณฑ์ต่ า 

น าผลการวิเคราะห์ดินที่ได้แปลผลการวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบกับระดับของธาตุอาหารในดินปลูกยาง จากนั้น
เปิดตารางจะทราบชนิดของปุ๋ยและอัตราการใช้ตามอายุของต้นยาง (ตารางที่ 3) ซึ่งปุ๋ยที่ผสมตามค่าวิเคราะห์ดิน
ตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยยางพารา ปี 2554 (สถาบันวิจัยยาง, 2554) ใช้ในกรรมวิธีที่ 1 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน ขณะที่กรรมวิธีที่ 2  การใช้ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกรนั้น เกษตรกร จ.บุรีรัมย์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และเคมีสูตร 30-5-
18 และ 8-3-8  ตามตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ดินแปลงยางพาราหลังเปิดกรีดของเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 

แปลงเกษตรกร 
ความเป็น
กรด-ด่าง 

อินทรีวัตถุ
(OM) 

ไนโตรเจน 
(N) 

ฟอสฟอรัสเป็น
ประโยชน์ (P) 

โพแทสเซียม 
แลกเปลีย่นได้ (K) 

pH % % มิลลิกรัม/กิโลกรัม มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

นายถนอม ยอดญาติไทย 5.28 0.49 0.025 6.35 52.00 

นางวนิดา  ทามาศ 6.79 0.96 0.048 43.50 30.50 
นายบุญทัน  วงษ์วิสา 4.99 0.84 0.042 21.85 46.50 
นายอัครวัฒน์  กิตติพงษ์ภากรณ ์ 4.71 2.45 0.123 32.60 143.00 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3  ธาตุอาหารในดินและอัตราปุ๋ยที่ผสมใช้ในกรรมวิธีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแปลงยางพาราหลังเปิด
กรีดของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ 

แปลงเกษตรกร 
ค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยที่ใช้ผสม (กก./ไร/่ครั้ง) อัตราที่ใส ่

(กรัม/ต้น/ครั้ง) N P K 46-0-0 18-46-0 0-0-60 

นายถนอม ยอดญาติไทย 0.025 6.35 52.00 20 8 11 550 

นางวนิดา  ทามาศ 0.048 43.50 30.50 22 4 14 560 
นายบุญทัน  วงษ์วิสา 0.042 21.85 46.50 22 4 11 510 
นายอัครวัฒน์ กิตติพงษ์ภากรณ ์ 0.123 32.60 143.00 15 4 11 420 
ที่มา : ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยยางพารา ปี 2554 (สถาบนัวิจัยยาง, 2554) 

 
ตารางที ่4 การใส่ปุ๋ยยางพาราหลังการเปิดกรีดของกรรมวิธีเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ 

แปลง 
ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 

สูตรปุย๋ อัตรา (กรัม/ต้น) สูตรปุย๋ อัตรา (กรัม/ต้น) 

นายถนอม ยอดญาติไทย  อินทรีย์ 
30-5-18 

220 
500 

อินทรีย์ 
30-5-18 

220 
500 

นางวนดิา  ทามาศ อินทรีย์ 
30-5-18 

500 
500 

อินทรีย์ 
30-5-18 

500 
500 

นายบุญทัน  วงษ์วิสา 8-3-8 650 8-3-8 650 
นายอัครวัฒน์  กิตติพงษ์ภากรณ์     30-5-18 500 30-5-18 500 
 

 จากตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหาร N, P2O5 และ K2O ของเกษตรกร จ.บุรีรัมย์ ในกรรมวิธี
ทดสอบ และวิธีเกษตรกร พบว่ามีค่าเฉลี่ย 31.97 และ 34.88 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ซึ่งวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ย
มากกว่า 2.91 กิโลกรัมต่อไร่  ท าให้ วิธีทดสอบของเกษตรกร จ.บุรีรัมย์ มีต้นทุนค่าปุ๋ยต่ ากว่าวิธีเกษตรกรในปี 
2554 - 2556 ต่างกัน 595.43 661.63 และ 402.40 บาทต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางที่ 5 ปริมาณธาตุอาหาร N, P2O5 และ K2O (กิโลกรัมต่อไร่) ใส่ให้กับยางพาราหลังเปิดกรีดวิธีทดสอบและวิธี
เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ 

แปลงเกษตรกร 
วิธีทดสอบ (กิโลกรมัต่อไร่) วิธีเกษตรกร (กิโลกรัมต่อไร่) 

N P2O5 K2O รวม N P2O5 K2O รวม 

นายถนอม ยอดญาติไทย  16.7 6.7 9.2 32.60 22.8 3.80 13.68 40.28 

นางวนิดา  ทามาศ 16.72 6.68 9.18 32.58 อินทรีย์
+22.8 

อินทรีย์
+3.80 

อินทรีย์
+13.6 

40.20 

นายบุญทัน  วงษ์วิสา 18.72 3.4 11.9 34.02 7.90 2.96 7.90 18.76 
นายอัครวัฒน์  กิตติพงษ์ภากรณ์     17.04 3.1 8.52 28.66 22.8 3.80 13.68 40.28 

เฉลี่ย 17.30 4.97 9.70 31.97 19.08 3.59 12.22 34.88 



ตารางที่ 6 ต้นทุนใส่ปุ๋ยยางพารา (บาทต่อไร่) หลังเปิดกรีด วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ 

การเจริญเติบโตต้นยางพารา วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร มีการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงของล าต้นใกล้เคียงกัน 
โดยวิธีทดสอบมีเส้นรอบต้นเพ่ิมขึ้น 2 ปี เฉลี่ย 6.73 เซนติเมตร ส่วนวิธีเกษตรกรมีเส้นรอบต้นเพ่ิมขึ้น 2 ปี เฉลี่ย 
6.52 เซนติเมตรต่อปี (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางที่ 7 การเจริญเติบโตรอบล าต้นก่อนและหลังการใส่ปุ๋ยแปลงยางพาราหลังเปิดกรีดของเกษตรกรจังหวัด
บุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที่ 8-11   เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตยางพาราปี 2554-2556 พบว่าแปลงเกษตรกรทั้ง จ.บุรีรัมย์  ในกรรมวิธี
ทดสอบให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร โดยผลต่างของผลผลิตในปี 2554-2556 เฉลี่ย 22.75 33.14 และ 5.00 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  

เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนค่าปุ๋ย พบว่า แปลงเกษตรกรกร จ.บุรีรัมย์ กรรมวิธีทดสอบมีต้นทุนค่าปุ๋ยต่ ากว่าวิธี
เกษตรกร ซึ่งผลต่างของต้นทุนในปี 2554- 2556 เฉลี่ย 595.43 661.63 และ 402.40 บาท/ไร่ ตามล าดับ สาเหตุ
เพราะเกษตรกรซื้อปุ๋ยผสมส าเร็จรูป ซึ่งมีราคาสูงกว่าการใช้แม่ปุ๋ยมาผสมเอง และเกษตรกรซื้อปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งราคา
ค่อนข้างสูงมาใส่ด้วย ท าให้ผลต่างของผลตอบแทนระหว่าง 2 กรรมวิธีในปี 2554- 2556  ต่างกัน เฉลี่ย 3,629.13  
3,742.95  และ 797.35 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

 

แปลงเกษตรกร 
ต้นทุนใส่ปุ๋ยยางพารา (บาทต่อไร่) 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

นายถนอม ยอดญาติไทย  1,332.90     1,703.90     1,481.00   1,893.20   1,517.60     1,884.60  
นางวนิดา  ทามาศ  1,330.00     2,296.00     1,477.60   2,551.10   1,508.40     2,223.60  
นายบุญทัน  วงษ์วิสา  1,332.90     1,849.50     1,481.00   2,055.00   1,383.60     1,680.00  
นายอัครวัฒน์  กิตติพงษ์ภากรณ์  1,175.80     1,703.90     1,306.40   1,893.20   1,152.60     1,383.60  

เฉลี่ย 1,292.90    1,888.33    1,436.50  2,098.13  1,390.55    1,792.95  

แปลงเกษตรกร 
อายุยางเริ่ม

ทดลอง  
(ปี) 

เส้นรอบวงของล าต้น (เซนติเมตร) 
กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 

ก่อนใส่ปุ๋ย หลังใส่ปุ๋ย 
2 ป ี

เส้นรอบ
วงเพิ่ม 

ก่อนใส่ปุ๋ย หลังใส่
ปุ๋ย 2 ป ี

เส้นรอบ
วงเพิ่ม 

นายถนอม ยอดญาติไทย  8 41.60 46.30 4.70 41.10 45.70 4.60 

นางวนิดา  ทามาศ 7 48.40 55.70 7.30 47.20 55.30 8.10 
นายบุญทัน  วงษ์วิสา 7 40.00 46.50 6.50 39.00 46.30 7.30 
นายอัครวัฒน์  กิตติพงษ์ภากรณ์     8 44.90 52.60 7.70 42.50 50.20 7.70 

เฉลี่ย 7.75 43.23 49.96 6.73 41.92 48.44 6.52 



ตารางที ่8 ผลผลิตยางพาราแปลงหลังเปิดกรีดของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ (กิโลกรัมต่อไร่) 

แปลง เดือนที่เก็บ 
ผลผลติ (กิโลกรมั/ไร่) 

จ านวน
วันกรีด 

กรรมวิธี
ทดสอบ 

%DRC กรรมวิธี
เกษตรกร 

%DRC 

จ.บุรีรัมย์ ปี 2554 
นายถนอม ยอดญาติไทย  พย.-ธค. 2554 102 28.65 75 26.79 28 
นางวนิดา  ทามาศ มิย.-ธค. 2554 324 27.95 266 27.43 114 
นายบุญทัน  วงษ์วิสา ตค.-พย. 2554 68 28.68 54 29.88 40 
นายอัครวัฒน์  กิตติพงษ์ภากรณ์     กค.-พย. 2554 77 26.98 84 27.63 40 

เฉลี่ย 142.75 28.07 120.00 27.93 55.5 
จ.บุรีรัมย์ ปี 2555 
นายถนอม ยอดญาติไทย  มิ.ย.-ธ.ค.2555 296.40 36.32 220.10 35.71 72 
นางวนิดา  ทามาศ พ.ค.-ธ.ค. 2555 474.10 32.94 434.50 32.83 122 
นายบุญทัน  วงษ์วิสา พ.ค.-ธ.ค. 2555 321.48 32.46 336.05 33.43 152 
นายอัครวัฒน์  กิตติพงษ์ภากรณ์     พ.ค.-ธ.ค. 2555 324.20 27.22 293.00 28.19 119 

เฉลี่ย 354.05 32.24 320.91 32.54 116.25 
จ.บุรีรัมย์ ปี 2556 
นายถนอม ยอดญาติไทย  มิ.ย.-ก.ค.2556 86 - 64 - 21 
นางวนิดา  ทามาศ พ.ค.-ก.ค.2556 147 - 135 - 38 
นายบุญทัน  วงษ์วิสา พ.ค.-ก.ค.2556 116 - 148 - 42 
นายอัครวัฒน์  กิตติพงษ์ภากรณ์      เม.ย.-ก.ค.2556 158 - 140 - 54 

เฉลี่ย 126.75 - 121.75 - 38.75 
หมายเหตุ เกษตรกรจังหวัดบุรรีัมย์ แปรรูปผลผลติเป็นยางก้อนถ้วย เกษตรกรจังหวดัอุบลฯแปรรูปผลผลิตเป็นยางแผ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 9 วันกรีด/ปี ผลผลิต ต้นทุนค่าปุ๋ย รายได้ ผลตอบแทน วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร จังหวัดบุรีรัมย์      ปี 
2554  
 

แปลงเกษตรกร กรรมวิธ ี วันกรีด ผลผลติ ค่าปุ๋ย รายได ้ ผลตอบแทน 
    (วัน/ปี) (กก./ไร/่ปี) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

นายถนอม ยอดญาติไทย ทดสอบ 55.5 102 1,332.90 13,453.80 12,120.90 
 เกษตรกร 55.5 75 1,703.90 9,892.50 8,188.60 
นางวนิดา  ทามาศ ทดสอบ 114 324 1,330.00 42,735.60 41,405.60 
 เกษตรกร 114 266 2,296.00 35,085.40 32,789.40 
นายบุญทัน  วงษ์วิสา ทดสอบ 40 68 1,332.90 8,969.20 7,636.30 
 เกษตรกร 40 54 1,849.50 7,122.60 5,273.10 
นายอัครวัฒน์  กิตติพงษ์ภากรณ ์ ทดสอบ 40 77 1,175.80 10,156.30 8,980.50 
 เกษตรกร 40 84 1,703.90 11,079.60 9,375.70 

เฉลี่ย ทดสอบ 62.38 142.75 1,292.90 18,828.73 17,535.83 
 เกษตรกร 62.38 119.75 1,888.33 15,795.03 13,906.70 
 ผลตา่ง - 23 -595.43 3,033.7 3,629.13 

หมายเหตุ : ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3(USS 3) เฉลีย่ปี 2554 131.90 บาท 
ที่มา : ราคายางพาราไทย ปี พ.ศ. 2553-2555 วารสารยางพารา ปทีี่ 33 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน  2555 

 
ตารางที่ 10 วันกรีด/ปี ผลผลิต ต้นทุนค่าปุ๋ย รายได้ ผลตอบแทน วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
2555 
 

แปลงเกษตรกร กรรมวิธ ี วันกรีด ผลผลติ ค่าปุ๋ย รายได ้ ผลตอบแทน 
    (วัน/ปี) (กก./ไร/่ปี) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

นายถนอม ยอดญาติไทย ทดสอบ 72 296.40    1,481.00  27,565.20 26,084.20 
 เกษตรกร 72 220.10  1,893.20  20,469.30 18,576.10 
นางวนิดา  ทามาศ ทดสอบ 122 474.10 1,477.60     44,091.30 42,613.70 
 เกษตรกร 122 434.50 2,551.10     40,408.50 37,857.40 
นายบุญทัน  วงษ์วิสา ทดสอบ 152 321.48 1,481.00 29,897.64 28,416.64 
 เกษตรกร 152 336.05 2,055.00 31,252.65 29,197.65 
นายอัครวัฒน์  กิตติพงษ์ภากรณ ์ ทดสอบ 119 324.20 1,306.40 30,150.60 28,844.20 

 เกษตรกร 119 293.00 1,893.20 27,249.00 25,355.80 
เฉลี่ย ทดสอบ 116.25 354.05   1,436.50  32,926.19 31,489.69 

 เกษตรกร 11625 320.91 2,098.13 29,844.86 27,746.74 
 ผลตา่ง -       33.14  -     661.63    3,081.33    3,742.95  

หมายเหตุ : ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 (USS 3) เฉลี่ยปี 2555 93.00 บาท 
ที่มา : ราคายางพาราไทย ปี พ.ศ. 2555-2556 วารสารยางพารา ปทีี่ 34 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน  2556 



ตารางที่ 11  วันกรีด/ปี ผลผลิต ต้นทุนค่าปุ๋ย รายได้ ผลตอบแทน วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 
2556 
 

แปลงเกษตรกร กรรมวิธ ี วันกรีด ผลผลติ ค่าปุ๋ย รายได ้ ผลตอบแทน 
    (วัน/ปี) (กก./ไร/่ปี) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

นายถนอม ยอดญาติไทย ทดสอบ 21 86  1,517.60     6,793.14     5,275.54  
 เกษตรกร 21 64 1,884.60      5,055.36     3,170.76  
นางวนิดา  ทามาศ ทดสอบ 38 147 1,508.40  11,611.53   10,103.13  
 เกษตรกร 38 135 2,223.60    10,663.65    8,440.05  
นายบุญทัน  วงษ์วิสา ทดสอบ 42 116 1,383.60    9,162.84     7,779.24  
 เกษตรกร 42 148 1,680.00  11,690.52   10,010.52  
นายอัครวัฒน์  กิตติพงษ์ภากรณ ์ ทดสอบ 54 158 1,152.60  12,480.42   11,327.82  

 เกษตรกร 54 140 1,383.60  11,058.60     9,675.00  
เฉลี่ย ทดสอบ 38.75 126.75 1,390.55  10,011.98 8,621.43 

 เกษตรกร 38.75 121.75 1,792.95 9,617.03 7,824.08 
 ผลตา่ง - 5.00 -402.40 394.95 797.35 

หมายเหตุ : ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 (USS 3) เฉลี่ยปี 2556 เดอืน มกราคม-สงิหาคม  78.99 บาท 
ที่มา : ราคายางพาราไทย ปี พ.ศ. 2555-2556 วารสารยางพารา ปทีี่ 34 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน  2556 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราหลังการเปิดกรีดจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า แปลง

เกษตรกร จ.บุรีรัมย์ ในกรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใช้ปุ๋ยที่มีปริมาณธาตุอาหาร N, P2O5 และ K2O น้อยกว่าวิธี

เกษตรกร 2.91 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้มีต้นทุนค่าปุ๋ยต่ ากว่าวิธีเกษตรกร 533.15 บาทต่อไร่ จากการเก็บข้อมูลการ

ผลิต พบว่า ผลผลิตทั้ง 3 ปี ของเกษตรกรทั้ง จ.บุรีรัมย์ กรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตยางแห้ง และให้

ผลตอบแทนมากกว่าวิธีเกษตรกร โดยปี 2554-2556 กรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิต มากกว่าวิธี

เกษตรกร 22.75 33.14 และ 5.0 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ผลตอบแทนปี 2554 - 2556 กรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดินมีผลตอบแทนมากกว่าวิธีเกษตรกร 3,629.13  3,742.35 และ 797.35 บาทต่อไร่ ตามล าดับ  

 สรุปได้ว่าเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน สามารถน าไปใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราหลัง

เปิดกรีดในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ การใส่ปุ๋ยเพ่ิมปริมาณธาตุอาหารในดินให้พอกับความต้องการของพืช ท าให้ต้นยาง

โตเร็วขึ้น เพิ่มผลผลิตยางพาราและลดค่าใช้จ่ายปุ๋ย ช่วยให้เกษตรกร มีรายได้และผลตอบแทนจากการท าสวนยาง

มากขึ้น และสามารถเป็นตัวอย่างสวนยางในพ้ืนที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรรายอ่ืนๆ ในพ้ืนที่

จังหวัดบุรีรัมย์ แต่การที่เกษตรกรสามารถหาซื้อปุ๋ยได้ง่ายในท้องตลาด ซึ่งเป็นปุ๋ยผสมส าเร็จรูปมีราคาแพงกว่าการ



ซื้อแม่ปุ๋ยมาผสมใช้เองปุ๋ยผสมเอง  รวมถึงการที่เกษตรกรจะเข้าถึงวิธีการวิเคราะห์ดิน และใส่ปุ๋ยได้ตามค่า

วิเคราะห์ดินได้ เป็นเรื่องที่ควรขยายผลต่อไป 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

สามารถแนะน าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน 

 

11. เอกสารอ้างอิง 

นุชนารถ กังพิสดาร. 2554. ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยยางพารา ปี 2554. สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาเกษตร กระทรวง
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12. ภาคผนวก 

ตารางผนวกท่ี 1  ระดับของธาตุอาหารพืชในดินปลูกยาง (สถาบันวิจัยยาง, 2554) 
 

สมบัติของดิน ค่าวิเคราะห์ดิน 
 ต่ า ปานกลาง สูง 
อินทรียวัตถุ <1.0 1.0-2.5 >2.5 
ไนโตรเจน (%) <0.11 0.11-0.25 >0.25 
ฟอสฟอรัส (มก./กก.) <11 11-30 >30 
โพแทสเซียม (มก./กก.) <40 40-60 >60 
 

ตารางผนวกที ่5 มาตรฐานการเจริญเติบโตของต้นยาง (สถาบนัวิจัยยาง, 2555) 
 

อายุ (ปี) ขนาดล าต้นที่ความสูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน (เซนติเมตร) 

 ต่ า ปานกลาง สูง 

2 12 14 16 

3 21 24 27 

4 29 33 37 

5 36 41 46 

6 43 47 52 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

ภาพที่ 1 การใช้ปุ๋ยของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์          ภาพที่ 2 การใส่ปุ๋ยยางพาราของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 

                

ภาพที่ 3 การวัดการเจริญเติบโตยางพารา                    ภาพที่ 4 ผลผลิตยาพาราของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ 

 


