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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองทีส่ิ้นสุด 

1. ชุดโครงการวิจัย ทดสอบเทคโนโลยีการผลติและระบบการปลูกพืชในสวนยางที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

2. โครงการวิจัย  ทดสอบเทคโนโลยีการผลติยางพาราที่เหมาะสมในพ้ืนทีภ่าคเหนือตอนบน 

    กิจกรรม  ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 

3. การทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราหลังการเปิดกรีด พ้ืนที่

ภาคเหนือ ตอนบน 

 Testing on Appropriate Technology for Tapped Rubber(Heveabrasiliensis) 

Production in the Upper North 

4.คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าโครงการ นางสาววิลาสลักษณ์  ว่องไว ส านักวิััยและพันนาการเกษตร เตตท่ี 1 
หัวหน้าการทดลอง นางสาววิลาสลักษณ์  ว่องไว ส านักวิััยและพันนาการเกษตร เตตท่ี 1 
ผู้ร่วมงาน  นางสาวฉัตรสุดา  เชิงอักษร ส านักวิััยและพันนาการเกษตร เตตท่ี 1 
   นายสมคิด  รัตนบุรี  ศูนย์วิััยเกษตรหลวงเชียงใหม่ 
   นางพัชราภรณ์  ลีลาภิรมย์กุล ส านักวิััยและพันนาการเกษตร เตตท่ี 1 
   นายทวีพงษ์   ณ น่าน  ศูนย์วิััยและพันนาการเกษตรน่าน 
   นายนัด   ไชยมงคล  ศูนย์วิััยและพันนาการเกษตรที่สูงเชียงราย 

 

5. บทคัดย่อ 

การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนด าเนินการที่ สวนยางตอง
เกษตรกร ัังหวัดพะเยา น่าน และเชียงใหม่ ระหว่างปี 2554-2556 เพ่ือหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยส าหรับ
ยางพาราหลังเปิดกรีด คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายด าเนินงานวิััย ัังหวัดละ 4 ราย ส ารวัสภาพพ้ืนที่ การปลูกยาง 
การััดการปุ๋ยยางพาราตองเกษตรกร  เก็บตัวอย่างดิน วิเคราะห์สมบัติทางเคมี น าไปประเมินระดับธาตุอาหาร
และทดสอบการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง อัตราตามค าแนะน าตองสถาบันวิััยยาง 
(2554) เปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร  ัากผลการด าเนินงานในยางพาราหลังการเปิดกรีด  การใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินัะให้ผลผลิตยางสูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรทั้ง 2 ปีการทดลอง โดยได้ผลผลิตสูงกว่า ร้อยละ  
10.1 4.11 และ 4.6 ส าหรับัังหวัดพะเยา น่าน และเชียงใหม่ตามล าดับ ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพ่ิมตึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 6.27 
รายได้เพ่ิมตึ้น 2,060 บาทต่อไร่ ผลผลิตยาง ปี 2555 ส่วนใหญ่ให้ผลผลิตมากกว่าในปี 2554  โดยแปลงปลูกยางพันธุ์  RRIT 
251  ให้ผลผลิตสูงสุด 627 กิโลกรัม/ไร่/ปี  เมื่อใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เปรียบเทียบกับ 563 กิโลกรัม/ไร่/ปีเมื่อใส่ปุ๋ยตาม
วิธีเกษตรกร   สามารถพันนาเป็นแปลงตัวอย่างการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับยางพารา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตองเกษตรกรได้ 
ผลผลิตยางัาก ั ังหวัดพะเยามีค่าเฉลี่ยมากกว่า ผลผลิตยางัาก ั ังหวัดน่าน และ ั ังหวัดเชียงใหม่ ตามล าดับ เกษตรกรควร
ใส่ปุ๋ยให้เพียงพอกับความต้องการตองพืช โดยท าการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินก่อน พิัารณาใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับค่า
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วิเคราะห์ดินเพ่ือท าให้ยางมีการเัริญเติบโตดี ได้ผลผลิตเพ่ิมตึ้นและมีรายได้เพ่ิมตึ้นเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ยางพาราในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนด้วย 

 
 

6. ค าน า 

ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา 14,296,751 ไร่ พ้ืนที่เปิดกรีด 10,895,579 ไร่ ผลผลิตรวม 3,093,316 ตัน 

ผลผลิตเฉลี่ย 284 กิโลกรัมต่อไร่  ภาคเหนือตอนบนมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา 583,142 ไร่(ส านักงานเศรษฐกิัการเกษตร 

อ้างโดย มณิสรและคณะ, 2556)   ปัญหาการผลิตที่พบในพ้ืนที่ ได้แก่เกษตรกรยังตาดความรู้ความเต้าใัในเรื่อง

เทคโนโลยีการััดการสวนยางอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งยางก่อนและหลังเปิดกรีด โดยยางก่อนเปิดกรีด พบ

ปัญหาที่ส าคัญ คือ การใส่ปุ๋ย ทั้งชนิดและอัตราไม่เหมาะสม  การตัดแต่งกิ่งไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  การััดการ

ระหว่างแถวยางโดยการปลูกพืชแซมหรือพืชคลุมมีน้อย   ยางหลังเปิดกรีด พบปัญหาที่ส าคัญ คือ การใส่ปุ๋ย ทั้งชนิด

และอัตราไม่เหมาะสม  กรีดต้นที่ไม่ได้ตนาด กรีดถี่ ตาดความช านาญในการกรีด  ปัญหาอาการเปลือกแห้ง  กรม

วิชาการเกษตรได้แนะน าเทคโนโลยีการผลิตยางพาราแก่เกษตรกร เช่น  ด้านพันธุ์  การปลูก  การใช้ปุ๋ย  การกรีดยาง  

เป็นต้น (กรมวิชาการเกษตร, 2544) ต้นทุนค่าปุ๋ยและแรงงานการใส่ปุ๋ยคิดเป็นร้อยละ 60 ตองต้นทุนการปลูกสร้างสวน

ยาง (นุชนารถ, 2556) การใส่ปุ๋ยไม่ถูกต้องไม่ตรงกับความต้องการต้นยางท าให้ดินตาดสมดุลตองธาตุอาหาร ทั้งนี้การ

เก็บเกี่ยวผลผลิตน้ ายาง 1 ตัน ดินัะสูญเสียธาตุไนโตรเัน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแมกนีเซียม 20, 5, 25 และ 5 

กิโลกรัมตามล าดับ (สถาบันวิััยยาง, 2554) ัึงั าเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพ่ือชดเชยธาตุอาหารที่สูญเสียไป และรักษาสมดุลธาตุ

อาหารในดินให้สามารถเพ่ิมผลผลิตยางได้อย่างยั่งยืนหากมีการแก้ปัญหาการใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องเหมาะสมที่มีความส าคัญ

ในพ้ืนที่ก็ัะท าให้ประสิทธิภาพการผลิตยางพาราตองเกษตรกรเพ่ิมตึ้น  ัึงมีความั าเป็นที่ัะต้องด าเนินการทดสอบ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในภาคเหนือตอนบนสามารถสร้างแปลงตัวอย่างเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับ

ยางพาราเพ่ือเป็นแปลงเรียนรู้ตองเกษตรกร  เป็นการเพ่ิมศักยภาพการผลิตยางในพ้ืนที่เตตปลูกยางใหม่ 

 ัากการศึกษาการใช้เทคโนโลยีการผลิตยางพาราตองเกษตรกรพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 6ัังหวัด ได้แก่ัังหวัด
พะเยา เชียงราย น่าน แพร่ เชียงใหม่ และล าปาง โดยสุ่มเกษตรกรที่มีสวนยางพาราอายุ 5 ปีตึ้นไป ัังหวัดละ  500
ราย ยกเว้นัังหวัดแพร่ 300 ราย สอบถามการใส่ปุ๋ยยางช่วงเัริญเติบโตก่อนเปิดกรีด พบว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยหลาย
สูตร โดยร้อยละ 42 ใช้ปุ๋ยตามค าแนะน า(สูตร 20-10-12) ส่วนอีกร้อยละ 58 ไม่ใช้ปุ๋ยตามค าแนะน า โดยมีเหตุผล
ว่า หาซื้อปุ๋ยสูตรดังกล่าวไม่ได้ (ร้อยละ 55 )หรือไม่ทราบว่าต้องใช้ปุ๋ยสูตรนี้ (ร้อยละ 27) ส าหรับการใช้ปุ๋ยตอง
เกษตรกร แต่ละัังหวัดมีความแตกต่างกัน ส่วนมากใช้ปุ๋ยทีใ่ส่กับพืชหลักอ่ืนๆ เช่นไม้ผลหรือต้าว เช่นสูตร 15-15-
15 46-0-0 รวมทั้งใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วย วิธีการใส่ปุ๋ยใช้วิธีหว่านหรือโรยและกลบปุ๋ย หรือตุดหลุมและกลบปุ๋ย 
หรือวิธีหว่านหรือโรยไมก่ลบปุ๋ยส่วนใหญ่เกษตรกรใส่ปุ๋ย1-2 ครั้งต่อปี  
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การใส่ปุ๋ยหลังเปิดกรีด ในภาพรวม 6 ัังหวัดเกษตรกรร้อยละ 50 ใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า (สูตร30-5-18 
หรือ 29-5-18)  แต่เมื่อพิัารณารายัังหวัดแล้วัะเห็นว่ามีความแตกต่างกัน ัังหวัดเชียงรายพะเยาและน่าน มี
สวนยางที่เปิดกรีดแล้วมากกว่าัังหวัดอ่ืน ตณะที่ัังหวัดเชียงรายและน่าน เกษตรกรร้อยละ 64 และ 58 
ตามล าดับใช้ปุ๋ยตามค าแนะน า แต่ัังหวัดพะเยามีเกษตรกรเพียงร้อยละ 29 เท่านั้นที่ใช้ปุ๋ยตามค าแนะน า ส าหรับ
เกษตรกรอ่ืนๆ ร้อยละ 53 ให้เหตุผลว่าไม่ทราบว่าต้องใช้ปุ๋ยสูตรนี้ รองลงมาร้อยละ 40 แั้งว่าหาซื้อปุ๋ยสูตรนี้ไม่ได ้
ปุ๋ยเคมีท่ีเกษตรกรใช้มีอยู่หลายสูตร นอกเหนือัากปุ๋ยสูตรแนะน าแล้ว ได้แก่สูตร 20-10-12, 15-15-15, 20-8-20 
และ 15-7-18 ส าหรับวิธีการใส่ปุ๋ยนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ ใช้วิธีหว่านหรือโรยและไม่กลบปุ๋ย  วิธีหว่านหรือโรย
และกลบปุ๋ย หรือตุดหลุมและกลบปุ๋ย บริเวณท่ีใส่ปุ๋ยมักใส่ระหว่างแถวยาง ยกเว้นบางแห่งใส่ในแถวยาง ั านวน
ครั้งทีใ่ส่ปุ๋ย1-2 ครั้งต่อปี  

การเัริญเติบโตตองต้นยางในเตตปลูกยางใหม่ทางภาคเหนือ พิสมัย(2556) รายงานว่ายางอายุ 6 และ 7 
ปี มีตนาดเส้นรอบล าต้นเพียง 33.2 และ 42.1 เซนติเมตรต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 41 และ 50 
เซนติเมตร ตามล าดับ การผลิตยางตองเกษตรกรภาคเหนือ สามารถเพ่ิมศักยภาพการผลิตได้โดยน าเทคโนโลยีด้าน
การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตามเอกสารค าแนะน าตองสถาบันวิััยยางกรมวิชาการเกษตรมาทดสอบให้เห็นผล
ในสภาพแปลงปลูกและสภาพแวดล้อมตองเกษตรกร ัึงท าการทดลองครั้งนี้  

 
7.วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

  1.สวนยางพาราเกษตรกรในัังหวัดพะเยา น่าน และเชียงใหม่ 

  2. เครื่องมือเัาะดิน (Augor) และอุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน 

  3.สายวัดตนาดล าต้น 

  4.สีน้ ามัน 

  5.ปุ๋ยเคมีสูตร40-0-0   18-46-0 และ 0-0-60 

  6.ตาชั่ง 

  7. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ ายางัักรรีดยาง กรดฟอร์มิก 

  8.ตู้อบลดความชื้น 

  9.มีดกรีดยาง  

วิธีการ 

การทดลอง ทดสอบเทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราหลงัการเปิดกรดีพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายที่ัังหวัดพะเยา น่าน และเชียงใหม่ที่มีปัญหาการผลิตยางพารา โดยวิเคราะห์ความ

แตกต่างตองพ้ืนที่ ั ากปริมาณน้ าฝนที่น้อยกว่า 1,600  มิลลิเมตรต่อปี และมีความแตกต่างด้านเนื้อดินพ้ืนที่ัังหวัดพะเยา  
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มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,351 มิลลิเมตรต่อปีลักษณะดินเป็นดินร่วนหรือร่วนเหนียวปนทราย ัังหวัดน่านมีปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ย 1,201-1,237  มิลลิเมตรต่อปีลักษณะดินเป็นที่ราบดินร่วนปนทรายที่อ าเภอภูเพียงหรือเป็นพ้ืนที่ลาดชันที่อ าเภอ 
แม่ัริมส่วนัังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเชียงดาวมีปริมาณน้ าฝน 1,261  มิลลิเมตรต่อปีลักษณะดินเป็นดินร่วนทราย สีแดงบน
ที่ดอนสภาพไร่ ส่วนที่อ าเภอแม่วาง มีปริมาณน้ าฝน 1,050 มิลลิเมตรต่อปี ดินร่วนทราย มีล าธารผ่าน บางพ้ืนที่มีหินโผล่ 

2. คัดเลือกเกษตรกรั านวน 4 รายต่อัังหวัด รายละ 7 ไร่แบ่งพ้ืนที่สวนยางเป็น 4 ส่วน เพ่ือทดสอบการ

ใช้ปุ๋ย มี 2 กรรมวิธี ั านวน 2 ซ้ า 

 1) กรรมวิธีทดสอบ  ปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตยางพาราตองกรมวิชาการเกษตรให้เหมาะสมกับ

พ้ืนที่  โดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (สถาบันวิััยยาง, 2554) 

 2) กรรมวิธีเกษตรกร  เกษตรกรัังหวัดพะเยาใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  30-5-18 หรือ22-5-18 หรือ 

19-9-19 ผสมกับ 46-0-0 อัตรา34-76กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือใส่สารเพ่ิมผลผลิต  ัังหวัดน่าน ส่วน

ใหญ่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 30-5-18 หรือ20-8-20 หรือ 29-5-18อัตรา55-76กิโลกรัมต่อไร่ บางรายใส่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์  

ัังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  30-5-18 หรือ 21-7-14 หรือ 15-15-15 ร่วมกับ 8-4-8 อัตรา23-72

กิโลกรัมต่อไร่ 
 

วิธีการหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง 

แต่ละแปลงย่อยท าการสุ่ มตักน้ ายางตัวอย่ าง ั านวน 50 กรัม  เทน้ ายางตั วอย่ างลงในถ้วย

อะลูมิเนียม   หยดสารละลายกรดฟอร์มิกให้มีการผสมเต้ากันันทั่ว วางทิ้งไว้ให้ยางัับตัวประมาณ  30  นาทีน า

ชิ้นยาง ไปท าการรีดให้เป็นแผ่นบาง  โดยมีความหนาไม่เกิน  2  มิลลิเมตร  ล้างแผ่นยางให้สะอาด และน าไปอบ

ในตู้อบอุณหภูมิประมาณ  70  องศาเซลเซียส  นานประมาณ  16-20  ชั่วโมง  ันกระทั่งแผ่นยางแห้ง โดยัะเห็น

แผ่นยางเป็นแผ่นใส ไมม่ีัุดตาว ท าการชั่งน้ าหนักแผ่นยางและัดบันทึก 

ท าการค านวณหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งโดยใช้สูตร 

                       เปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง(%)      =    น้ าหนักแผ่นยางแห้ง  x    100 

                                                                    น้ าหนักยางสด 

น ามาค านวณผลผลิตเนื้อยางแห้ง โดยใช้สูตรน้ าหนักน้ ายางสด xเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง กรณีเกษตรกร

ผลิตยางก้อนถ้วย ใช้วิธีเก็บผลผลิตยางก้อนถ้วยกรีด 1 มีด ผึ่ง 15-20 วัน ค านวณผลผลิตัาก 85เปอร์เซ็นต์ตอง

น้ าหนักยางผึ่งแห้งที่ชั่งได้  

การบันทึกข้อมูล 
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  1.เก็บตัวอย่างดินก่อนด าเนินการทดลอง และหลังการทดลอง วิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง  อินทรียวัตถุ 

ปริมาณธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเัน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมและธาตุอาหารรอง ได้แก่ แคลเซียมและแมกนีเซียม 

  2.บันทึกการเัริญเติบโต โดยวัดเส้นรอบวงตองล าต้นที่ความสูง 150 เซนติเมตร100 ต้นต่อแปลงย่อย 

  3. บันทึกต้อมูลผลผลิตยางและั านวนวันกรีด 

4. ต้อมูลทางด้านเศรษฐกิัสังคม ได้แก่ ต้นทุน ผลตอบแทน การยอมรับเทคโนโลยีตองเกษตรกร 

 

ระยะเวลาและสถานที่ 

เริ่มต้นตุลาคม 2554 – สิ้นสุด กันยายน 2556 ด าเนินการที่สวนยางพาราเกษตรกรัังหวัดพะเยา น่าน

และเชียงใหม่ และที่ส านักวิััยและพันนาการเกษตรเตตที่ 1 

 

 

 

 

 

 

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การทดลอง ทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราหลังการเปิดกรีด พื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบน 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกร 
คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายและเกษตรกรร่วมโครงการวิััยใน ัังหวัดพะเยา (อ าเภอภูซาง) ัังหวัดน่าน  

(อ าเภอภูเพียง และ อ าเภอแม่ัริม) และ ัังหวัดเชียงใหม่ (อ าเภอเชียงดาว และ อ าเภอแม่วาง)ั านวน 12 ราย 
(พ้ืนที่แห่งละ 4 รายๆ ละ 7 ไร่ ) ส ารวัต้อมูลพื้นฐาน ลักษณะพื้นที่ และพันธุ์ยางที่ปลูก เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์
สมบัติทางเคมี แปลงยางพาราตองเกษตรกรร่วมโครงการวิััยผลวิเคราะห์ดินแต่ละแปลงน าไปประเมินระดับธาตุ
อาหารหลักในดินปลูกยาง เพ่ือแนะน าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตามเอกสารค าแนะน าการใช้ปุ๋ยยางพารา 
สถาบันวิััยยางปี 2554  
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2.1.1 สมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการตองดิน 
           ผลการวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบ พบว่า พ้ืนที่ัังหวัดพะเยา เป็นดินร่วน หรือร่วนเหนียวปนทราย 
(loam or sandy loam) มีค่า pH 4.6-5.0  อินทรียวัตถุ 1.47-2.21 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ต่ าถึงสูง  ไนโตรเัน 
0.07-0.11 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ต่ าถึงปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ไม่พบ ััดอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 20.0-50.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  อยู่ในเกณฑ์ต่ าถึงปานกลาง  พ้ืนที่ัังหวัดน่าน  เป็น
ดินร่วนทราย (sandy loam) มีค่า pH 4.8-5.2  อินทรียวัตถุ 0.97-3.75 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ต่ าถึงสูง  
ไนโตรเัน 0.05-0.19 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ต่ าถึงปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 0.0-5.0 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม อยู่ในเกณฑ์ต่ า โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 14.0-128.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในเกณฑ์ต่ าถึงสูง พ้ืนที่
ัังหวัดเชียงใหม่ เป็นดินร่วนทราย (sandy loam) มีค่า pH 4.9-5.9 อินทรียวัตถุ 1.24-2.50 เปอร์เซ็นต์ อยู่ใน
เกณฑ์ปานกลาง  ไนโตรเัน 0.06-0.12 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ต่ าถึงปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 29-
297 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 35-135 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
อยู่ในเกณฑ์ต่ าถึงสูง 

2.1.2การใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีเกษตรกร 
เกษตรกรัังหวัดพะเยาใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  30-5-18 หรือ22-5-18 หรือ19-9-19 ผสมกับ 46-0-0 อัตรา 

34-76กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือใส่สารเพ่ิมผลผลิต  ัังหวัดน่าน ส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 30-5-18 หรือ

20-8-20 หรือ 29-5-18อัตรา55-76กิโลกรัมต่อไร่ บางรายใส่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์  ัังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ใส่

ปุ๋ยเคมีสูตร  30-5-18 หรือ 21-7-14 หรือ 15-15-15 ร่วมกับ 8-4-8 อัตรา23-72กิโลกรัมต่อไร่ 

2.2 ปริมาณธาตุอาหารที่ใส่ในแปลงยาง 

ใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีทดสอบ โดยท าการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง ใช้แม่ปุ๋ย 3 สูตร ได้แก่ 46-0-0, 18-46-0 และ  

0-0-60 อัตราตึ้นกับการแปลผลการวิเคราะห์ดิน กรณีระดับธาตุอาหารหลัก ได้ค่า N ต่ า P ต่ า  K ต่ า  ัะใช้แม่ปุ๋ย 

3 สูตรต้างต้นผสมกัน ในอัตรา 20, 8, 14 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ ใส่ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งัะมีต้นทุนค่าปุ๋ย 1,616 - 

1,861 บาท/ไร่/ปี ัากการทดลอง 12 ราย พบว่าค่าเฉลี่ยต้นทุนค่าปุ๋ย เมื่อใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็น 1,687 

บาท/ไร่ ไม่แตกต่างกับวิธีเกษตรกร เฉลี่ย เท่ากับ1,686 บาท/ไร่/ปีในปี 2555 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหาร NP2O5 และ K2O รวม ตองกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร พบว่ามี

ค่าเฉลี่ย 41.1และ 34.6กิโลกรัมต่อไร่ แสดงว่าเกษตรกรใส่ปุ๋ยต่ ากว่าค าแนะน าร้อยละ 15.9 

การประเมินระดับธาตุอาหารหลักในแปลงยางพาราหลังการทดลอง เมื่อเก็บตัวอย่างดินแยกตามกรรมวิธี

การใส่ปุ๋ย พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง และหลายกรณี ที่พบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดินท าให้มีระดับธาตุอาหารหลักสูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรดังแสดงในตารางที่ 7 

 

2.3 ผลผลิตยาง 
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2.3.1 ผลผลิตยางและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจปีท่ี1 (ปี 2554)  

ผลผลิตยางพารา  ปี 2554  พ้ืนที่ัังหวัดพะเยา  พบว่า มีั านวนวันกรีด 111วัน กรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิตสูงกว่า

กรรมวิธีเกษตรกร โดยได้ผลผลิตเฉลี่ย 341และ 302กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามล าดับ มีต้นทุนค่าปุ๋ย  1,538และ  1,946บาทต่อ

ไร่  รายได้  37,851 และ 33,522  บาทต่อไร่  ผลตอบแทน  36,313  และ 31,576  บาทต่อไร่ ตามล าดับ พ้ืนที่ัังหวัดน่าน  

พบว่า มีั านวนวันกรีด 100 วัน กรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิตสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร โดยได้ผลผลิตเฉลี่ย 244  และ 230 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามล าดับมีต้นทุนค่าปุ๋ย  1,538  และ  1,781 บาทต่อไร่  รายได้ 27,084และ  25,530  บาทต่อไร่   

ผลตอบแทน  25,546 และ  23,749 บาทต่อไร่ ตามล าดับ และ พ้ืนที่ัังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  มีั านวนวันกรีด 106วัน 

กรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิตสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร โดยได้ผลผลิตเฉลี่ย 283และ 264 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามล าดับมี

ต้นทุนค่าปุ๋ย  1,326 และ  1,597บาทต่อไร่  รายได้  31,413และ  29,304บาทต่อไร่  ผลตอบแทน  30,087 และ  27,707 

บาทต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 5 และ 6) 

2.3.2 ผลผลิตยางและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจปีท่ี 2 (ปี 2555) 

ผลผลิตยางพารา  ปี 2555  พ้ืนที่ัังหวัดพะเยา พบว่า มีั านวนวันกรีด 123วัน  กรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิตสูงกว่า 

กรรมวิธีเกษตรกร โดยได้ผลผลิตเฉลี่ย 467เทียบกับ 433กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามล าดับ มีต้นทุนค่าปุ๋ยลดลงเหลือ1,770  

บาทต่อไร่ เปรียบเทียบกับ1,973 บาทต่อไร่ตองวิธีเกษตรกร รายได้เพ่ิมตึ้นเป็น42,497 เทียบกับ39,403 บาทต่อไร่   

ผลตอบแทน  40,727เทียบกับ 37,430 บาทต่อไร่ตามล าดับ หรือเพ่ิมตึ้น 3,297 บาทต่อไร่พ้ืนที่ัังหวัดน่าน  พบว่ามีั านวน

วันกรีด 113 วัน  ได้ผลผลิตเฉลี่ย 313และ 304กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามล าดับ มีต้นทุนค่าปุ๋ย  1,770 และ  1,606 บาทต่อไร่  

รายได้ 28,483 และ 27,664 บาทต่อไร่   ผลตอบแทน  26,713 และ 26,058 บาทต่อไร่ ตามล าดับ และ พ้ืนที่ัังหวัด

เชียงใหม่  พบว่ามีั านวนวันกรีด 95 วัน ได้ผลผลิตเฉลี่ยัากสองกรรมวิธี 266  และ 261 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ตามล าดับมี

ต้นทุนค่าปุ๋ย  1,524 และ  1,408 บาทต่อไร่  รายได้ 24,206 และ  23,751 บาทต่อไร่  ผลตอบแทน  22,682 และ  22,271 

บาทต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 5 และ 6)พบว่าผลผลิตยาง ปี 2555 ส่วนใหญ่ให้ผลผลิตมากกว่าในปี 2554  โดยแปลงปลูก

ยางพันธุ์  RRIT 251  ให้ผลผลิตสูงสุด 627 กิโลกรัม/ไร่/ปี  เมื่อใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เปรียบเทียบกับ 563 กิโลกรัม/ไร่/

ปีเมื่อใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ผลผลิตยางที่ั ังหวัดพะเยามีค่าเฉลี่ยมากกว่า ผลผลิตยางที่ั ังหวัดน่าน และ ัังหวัดเชียงใหม่ 

ตามล าดับ เนื่องัากยางมีอายุมากกว่า และการปลูกด้วยพันธุ์ RRIT 251 ตองเกษตรกรบางราย ั านวนวันกรีดปี 2555 

ใกล้เคียงกับ ปี 2554 โดยเฉลี่ยัากทุกแปลงกรีดได้ 109 วัน/ปีเปรียบเทียบกับ 106 วัน/ปีตามล าดับ 

 

 

 

 

2.3.3 ผลผลิตยางและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเฉลี่ย  2 ปี  
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ผลผลิตเฉลี่ย ปี 2554-2555กรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรในทุกัังหวัด โดยพ้ืนที่

ัังหวัดพะเยา  พบว่า มีั านวนวันกรีด 117 วันต่อปี กรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิตสูงกว่ากว่ากรรมวิธีเกษตรกร ร้อย

ละ 10.1ซึ่งได้ผลผลิตเฉลี่ย 404 และ 367 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ต้นทุนค่าปุ๋ยเฉลี่ย 1,654 และ 1,959 บาทต่อไร่ รายได้

เฉลี่ย 40,174 และ 36,462 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 38,520 และ 34,498 บาทต่อไร่ ตามล าดับ(ตารางที่6)พ้ืนที่ัังหวัด

น่านมีั านวนวันกรีด 106.5วันต่อปีกรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิตสูงกว่ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 4.11โดยได้

ผลผลิตเฉลี่ย 278และ 267กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ต้นทุนค่าปุ๋ยเฉลี่ย 1,654และ 1,693บาทต่อไร่ รายได้เฉลี่ย 27,783และ 

26,597บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 26,129และ 24,903บาทต่อไร่ ตามล าดับพ้ืนที่ัังหวัดเชียงใหม่มีั านวนวันกรีด 

100.5วันต่อปีกรรมวิธีทดสอบ ได้ผลผลิตสูงกว่ากว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 4.6โดยได้ผลผลิตเฉลี่ย 274 และ 

262กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ต้นทุนค่าปุ๋ยเฉลี่ย 1,425 และ 1,538บาทต่อไร่ รายได้เฉลี่ย 27,809และ 26,527 บาทต่อไร่

ผลตอบแทนเฉลี่ย 26,384และ 24,989บาทต่อไร่ ตามล าดับ หรือเพ่ิมตึ้น ร้อยละ 5.6 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ัากผลการด าเนินงานในยางพาราหลังการเปิดกรีด  การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินัะให้ผลผลิตยางสูงกว่าการ
ใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกรทั้ง 2 ปีการทดลอง โดยได้ผลผลิตสูงกว่า ร้อยละ  10.1 4.11 และ 4.6 ส าหรับัังหวัดพะเยา น่าน 
และเชียงใหม่ตามล าดับ ท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพ่ิมตึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 6.27รายได้เพ่ิมตึ้น 2,060บาทต่อไร่ ผลผลิตยาง ปี 
2555 ส่วนใหญ่ให้ผลผลิตมากกว่าในปี 2554  โดยแปลงปลูกยางพันธุ์  RRIT 251  ให้ผลผลิตสูงสุด 627 กิโลกรัม/ไร่/ปี  เมื่อ
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เปรียบเทียบกับ 563 กิโลกรัม/ไร่/ปีเมื่อใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร   สามารถพันนาเป็นแปลงตัวอย่าง
การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับยางพารา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตองเกษตรกรได้ ผลผลิตยางที่ัังหวัดพะเยามีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
ผลผลิตยางที่ัังหวัดน่าน และ ัังหวัดเชียงใหม่ ตามล าดับ เกษตรกรควรใส่ปุ๋ยให้เพียงพอกับความต้องการตองพืช โดยท า
การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินก่อน พิัารณาใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกับค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือท าให้ยางมีการเัริญเติบโตดี ได้
ผลผลิตเพ่ิมตึ้นและมีรายได้เพ่ิมตึ้นเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนด้วย 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปแปลงเกษตรกรร่วมโครงการวิจัย 

จังหวัด/เกษตรกร สถานที่ พันธุ์ยาง 

อายุ

ยาง 

ระยะ

ปลูก การใช้ปุ๋ย สภาพพื้นท่ี/ 

ปริมาณ

น้ าฝนเฉลี่ย 

10 ปี 

การใช้พื้นท่ี

เดิม 

      (ปี)     ลักษณะดิน (มม./ปี)   

พะเยา 
                

นายบรรหาร วรรณค า ทุ่งกล้วย/ภูซาง RRIT251 9 3x6 สารเพิ่มผลผลิต  + ปุ๋ยอินทรีย์ + 

แกลบ 

ที่ราบ/ร่วนเหนียวปน

ทราย 

1,351 นาต้าว 

นายอินหวันธะนะ ทุ่งกล้วย/ภูซาง RRIM600 9 3x6 19-9-19,46-0-0 หรือ 30-5-18 ที่ราบ/ดินร่วน 1,351 นาต้าว 

     ปุ๋ยอินทรีย ์    

นายเกร่ง วงศ์พุทธิสิน สบบง/ภูซาง RRIM600 7 3x6 5-3-5 , 8-3-8  และ  22-5-18 ที่ราบ/ดินร่วน 1,351 อ้อย 

นายหัน เตวิน ทุ่งกล้วย/ภูซาง RRIM600 9 3x6 11-8-20 , 10-3-7  ปุ๋ยอินทรีย ์ ที่ราบ/ดินร่วน 1,351 นาต้าว 

     หรือ 20-10-12 ฮอร์โมน    

น่าน 
                

นายบุญเปลื่อง ก้อวงศ์ แม่ัริม/แม่ัริม RRIM600 7 3x7 29-5-18  +  ปุ๋ยอินทรีย์ + 20-8-20 ที่ลาดชัน 1,206 ต้าวโพด 

นายอดุลย์ ก้อสละ แม่ัริม/แม่ัริม RRIM600 7 3x7 20-8-20  และ  30-5-18 ที่ลาดชัน 1,206 ต้าวโพด 

นายควง ัันต๊ะตันธ์ น้ าแก่น/ภูเพียง RRIM600 7 3x7 30-5-18 ที่ ราบ/ดินร่วนทราย 1,237 มะม่วง 

มะนาว 

นายณัฐวุนิ ัันทนา น้ าแก่น/ภูเพียง RRIM600 7 3x7 30-5-18 ที่ราบ/ดินร่วนทราย 1,237 มะม่วง ที่รก

ร้าง 

เชียงใหม่ 
                

นายวุนิไกร เงินประเสริฐ เชียงดาว/เชียงดาว RRIM600 7 3x7 21-7-14 หรือ 30-5-18 ที่ดอน/ดินร่วนทราย 1,261 สวนล าไย 

นาย  ัาเริญ เมืองมิ่ง เชียงดาว/เชียงดาว RRIM600 7 3x7 15-15-15 + ปุ๋ยอินทรีย์ , 8-4-8 ที่ดอน/ดินร่วนทราย 1,261 สวนล าไย 

นางโสภา ค าตา เชียงดาว/เชียงดาว RRIM600 7 3x7 20-10-12  ,  4-18-18  + 

นิวทริแพลนท์หรือ 30-5-18 

ที่ดอน/ดินร่วนทราย 1,261 สวนล าไย 

นายค า กาบแก้ว บ้านกาด/แม่วาง RRIM600 7 3x7 25-7-7 หรือ 30-5-18,19-9-19 ที่ราบ/ดินร่วนทราย 1,050 สวนสัก 
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ตารางที่ 2  สมบัติทางเคมีบางประการของดินปลูกยาง ที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตรก่อนการทดลอง 

สมบัตขิองดิน pH 
OM 

(%) 

N 

(%) 

P 

(มก./กก.) 

K 

(มก./กก.) 

Ca 

(มก./กก.) 

Mg 

(มก./กก.) 

พะเยา               

นายบรรหาร วรรณค า 4.9 1.47 0.07 ไม่พบ 26 271 NA 

นายอินหวันธะนะ 4.6 2.04 0.10 ไม่พบ 50 NA NA 

นายเกร่ง วงศ์พุทธิสิน 4.9 2.21 0.11 ไม่พบ 20 436 NA 

นายหัน เตวิน 5.0 1.71 0.08 ไม่พบ 28 284 NA 

น่าน               

นายบุญเปลื่อง ก้อวงศ์ 4.9 1.84 0.09 ไม่พบ 38 178 153 

นายอดุลย ์กอ้สละ 5.2 3.75 0.19 ไม่พบ 128 851 726 

นายควง ัันตะ๊ตันธ ์ 4.8 1.11 0.06 5 17 89 33 

นายณัฐวุนิ ัันทนา 4.8 0.97 0.05 ไม่พบ 14 368 NA 

เชียงใหม ่               

นายวุนิไกร เงินประเสริฐ 4.9 1.71 0.08 23 35 368 NA 

นายั าเริญ เมืองมิ่ง 5.1 1.24 0.06 44 94 NA NA 

นางโสภา ค าตา 5.0 2.04 0.10 29 69 NA NA  

นายค า กาบแกว้ 5.9 2.5 0.12 297 135 216 NA 
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ตารางที่ 3 การประเมินระดับธาตุอาหารเพ่ือแนะน าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแปลงยางหลังการเปิดกรีด 

เกษตรกร 
ระดับธาตุอาหารก่อนการทดลอง 

N P2O5 K2O 

พะเยา       

นายบรรหาร วรรณค า ต่ า ต่ า ต่ า 

นายอินหวันธะนะ ต่ า ต่ า ปานกลาง 

นายเกร่ง  วงศ์พุทธิสิน ปานกลาง ต่ า ต่ า 

นายหัน เตวิน ต่ า ต่ า ต่ า 

น่าน       

นายบุญเปลื่อง ก้อวงศ์ ต่ า ต่ า ต่ า 

นายอดุลย ์กอ้สละ ปานกลาง ต่ า สูง 

นายควง ัันตะ๊ตันธ ์ ต่ า ต่ า ต่ า 

นายณัฐวุนิ ัันทนา ต่ า ต่ า ต่ า 

เชียงใหม ่       

นายวุนิไกร เงินประเสริฐ ต่ า ปานกลาง ต่ า 

นายั าเริญ เมืองมิ่ง ต่ า สูง สูง 

นางโสภา ค าตา ต่ า ปานกลาง สูง 
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นายค า กาบแกว้ ปานกลาง สูง สูง 
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ตารางที่ 4  ปริมาณธาตุอาหารหลักN P K (กิโลกรัมต่อไร่)ของกรรมวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร และต้นทุนค่าปุ๋ย ปี 2555 

เปรียบเทียบกับ ปี 2554 

เกษตรกร การใส่ปุ๋ย 

ปริมาณธาตุอาหาร (กก./ไร่) ปี 2555  ต้นทุนค่าปุ๋ย ต้นทุนค่าปุ๋ย 

N P2O5 K2O รวม 
ปี 2555 ปี 2554 

(บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 

พะเยา          

  นายบรรหาร วรรณค า ทดสอบ 21.28 7.36 16.8 45.44 1,861 1,616 

  เกษตรกร 17.5 8.75 10.5 36.75 2,424 2,974 

นายอินหวันธะนะ ทดสอบ 21.8 7.36 13.2 42.36 1,717 1,496 

  เกษตรกร 11.58 5.48 11.58 28.64 2,439 1,441 

นายเกร่ง วงศ์พุทธิสิน ทดสอบ 15.76 7.36 13.2 36.32 1,639 1,424 

  เกษตรกร 16.7 3.8 13.7 34.20 1,285 1,400 

นายหัน เตวิน ทดสอบ 21.28 7.36 16.8 45.44 1,861 1,616 

  เกษตรกร 13 7.54 13.41 33.95 1,743 1,969 

น่าน          

  นายบุญเปลื่อง ก้อวงศ์ ทดสอบ 21.28 7.36 16.8 45.44 1,861 1,616 

  เกษตรกร 22.2 3.82 13.78 39.80 1,474 2,190 

นายอดุลย์ ก้อสละ ทดสอบ 15.76 7.36 13.2 36.32 1,495 1,304 

  เกษตรกร 23.9 3.98 14.34 42.22 1,778 1,792 

นายควง ัันต๊ะตันธ์ ทดสอบ 21.28 7.36 16.8 45.44 1,861 1,616 

  เกษตรกร 25.18 3.94 15.42 44.54 1,623 2,257 

นายณัฐวุนิ ัันทนา ทดสอบ 21.28 7.36 16.8 45.44 1,861 1,616 

  เกษตรกร 22.3 3.49 13.68 39.47 1,550 884 

เชียงใหม่          

  นายวุนิไกร เงินประเสริฐ ทดสอบ 21.68 3.68 16.8 42.16 1,701 1,472 

  เกษตรกร 13.52 2.1 7.56 23.18 1,089 1,013 

นาย  ัาเริญ เมืองมิ่ง ทดสอบ 21.68 3.68 13.2 38.56 1,563 1,352 

  เกษตรกร 4.9 4.05 5.9 14.85 1,844 1,298 

นางโสภา ค าตา ทดสอบ 21.68 3.68 13.2 38.56 1,563 1,352 

  เกษตรกร 22.8 3.8 10.8 37.40 1,383 1,663 

นายค า กาบแก้ว ทดสอบ 15.24 3.68 13.2 32.12 1,268 1,128 

  เกษตรกร 20.74 3.58 15.32 39.64 1,605 2,415 

เฉลี่ย ทดสอบ 19.96 6.13 15.0 41.13 1,687 1,467 

 เกษตรกร 17.86 4.52 12.08 34.55 1,686 1,775 
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ตารางที่ 5 ผลผลิตยาง (กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี) และจ านวนวันกรีดของกรรมวิธทีดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร 

เกษตรกร 

จ านวนวันกรีด 

(วัน) 
กรรมวิธีใส่ปุ๋ย 

ผลผลิตยาง (กก./ไร่/ปี) 
ต้นทุนค่าปุ๋ย 

 เฉลี่ย 2 ป ี

ราย 

ได้ 

 (บาท/ไร่) 

 

ผลตอบแทน 

(บาท/ไร่)  
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

เฉลี่ย 

2 ปี 

พะเยา                

นายบรรหาร วรรณค า 93 111 ทดสอบ 451 627  539  1,738 54,439  52,701 

 

  เกษตรกร 396 563  466  2,699 47,066  44,367 

นายอินหวันธะนะ 120 116 ทดสอบ 377 341  359  1,606 36,259  34,653 

 

  เกษตรกร 281 319  300  1,940 30,300  28,360 

นายเกร่ง วงศ์พุทธิสิน 92 109 ทดสอบ 199 349  274  1,531 27,674  26,143 

 

  เกษตรกร 223 327  275  1,342 27,775  26,433 

นายหัน เตวิน 140 157 ทดสอบ 336 587  461  1,738 46,561  44,823 

 

  เกษตรกร 309 524  416  1,856 42,016  40,160 

เฉลี่ยวิธีทดสอบ/เกษตรกร     341/302 476/433        

น่าน                

นายบุญเปลื่อง ก้อวงศ์ 94 112 ทดสอบ 279 333  306  1,738 30,906  29,168 

 

  เกษตรกร 262 312  287  1,832 28,987  27,155 

นายอดุลย์ ก้อสละ 88 76 ทดสอบ 257 222  239  1,399 24,139  22,740 

 

  เกษตรกร 272 235  253  1,785 25,553  23,815 

นายควง ัันต๊ะตันธ์ 120 128 ทดสอบ 240 NA  240  1,738 24,240  22,502 

 

  เกษตรกร 240 NA  240  1,940 24,240  22,300 

นายณัฐวุนิ ัันทนา 100 137 ทดสอบ 281 384  332  1,738 33,352  31,794 

 

  เกษตรกร 263 364  313  1,217 31,613  30,396 

เฉลี่ยวิธีทดสอบ/เกษตรกร     244/230 313/304        

เชียงใหม่                

นายวุนิไกร เงินประเสริฐ 100 - ทดสอบ 225 NA  225  1,586 22,725  21,139 

 

  เกษตรกร 232 NA  232  1,051 23,432  22,381 

นาย  ัาเริญ เมืองมิ่ง 108 100 ทดสอบ 265 224  244  1,457 24,644  23,187 

 

  เกษตรกร 271 228  249  1,571 25,149  23,578 

นางโสภา ค าตา 105 100 ทดสอบ 293 324  308  1457 31,108  29,651 

   เกษตรกร 237 323  280  1523 28,280  26,757 

นายค า กาบแก้ว 110 86 ทดสอบ 191 249  220  1198 22,220  21,022 

 
  

เกษตรกร 179 233  206  2010 
20,806 

 18,796 

เฉลี่ยวิธีทดสอบ/เกษตรกร 
  

  283/264 266/261     
 

  

 

หมายเหตุ: ปี 2555 แปลงนายควง ัันต๊ะตันธุ์ ถูกลมพายุฤดูร้อนพัดต้นยางหักโค่นมากกว่า 300 ต้น 

    และแปลงนายวุนิไกร เงินประเสริฐ งดกรีดเนื่องัากไปประกอบอาชีพต่างถ่ิน 

              : ปี 2554 ราคา  ัาหน่ายยางเฉลี่ย กิโลกรัมละ 111 บาท, ปี 2555 ราคา  ัาหน่ายยางเฉลี่ย กิโลกรัมละ  91 บาท (เฉลี่ย 2 ปี กิโลกรัมละ 101 บาท) 
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ตารางที่ 6จ านวนวันกรีดผลผลิต ต้นทุนค่าปุ๋ยรายได้ ผลตอบแทน ของกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธี     

เกษตรกร  เฉลี่ยปี 2554-2555 

 

จังหวัด กรรมวิธี อายุยาง 
(ปี) 

จ านวน 
วันกรีด 

ผลผลิต 
(กก./ไร่/ปี) 

ค่าปุ๋ย 
(บาท/ไร่) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

พะเยา ทดสอบ 8.5 117 404 1,654 40,174 38,520 

 เกษตรกร 8.5 117 367 1,959 36,462 34,498 

น่าน ทดสอบ 7 106.5 278 1,654 27,783 26,219 

 เกษตรกร 7 106.5 267 1,693 26,597 24,903 

เชียงใหม ่ ทดสอบ 7 100.5 274 1,425 27,809 26,384 

 เกษตรกร 7 100.5 262 1,538 26,527 24,989 

เฉลี่ย ทดสอบ 7.5 107.8 319 1,567 31,922 30,344 

  
เกษตรกร 

 
7.5 107.8 299 1,730 29,826 28,130 
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ตารางที่ 7 การประเมินระดับธาตุอาหารแปลงยางพารา ที่ใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีต่างๆ หลังการทดลอง 

เกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

 
N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

พะเยา       
   

นายบรรหาร วรรณค า ต่ า ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง 

นายอินหวันธะนะ ปานกลาง ต่ า ปานกลาง ต่ า ต่ า สูง 

นายเกร่ง  วงศ์พุทธิสิน ปานกลาง ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ต่ า 

นายหัน เตวิน ต่ า สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 

น่าน    
   

นายบุญเปลื่อง ก้อวงศ์ ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า ต่ า ต่ า 

นายอดุลย ์กอ้สละ ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง ต่ า สูง 

นายควง ัันตะ๊ตันธ ์ ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ปานกลาง ต่ า 

นายณัฐวุนิ ัันทนา ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า ต่ า 

เชียงใหม ่    
   

นายวุนิไกร เงินประเสริฐ ปานกลาง สูง สูง ต่ า ปานกลาง สูง 

นายั าเริญ เมืองมิ่ง ต่ า ปานกลาง สูง ต่ า ต่ า ปานกลาง 

นางโสภาค าตา ต่ า สูง สูง ต่ า สูง ต่ า 

นายค า กาบแกว้ ปานกลาง สูง สูง ปานกลาง สูง สูง 
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10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. พ้ืนที่ัังหวัดพะเยาััดกิักรรมเวทีเสวนาเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  โดยส านักวิััยและพันนาการ

เกษตรเตตที่ 1 ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอภูซาง  และหน่วยงานในพื้นที่มี

ผู้น าท้องถิ่น และเกษตรกรร่วมเสวนา 78 คน 

2. พ้ืนที่ัังหวัดเชียงใหม่ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 2 วิธีการ คือ  1) ฝึกอบรมผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 
ั านวน 2 ครั้ง ที่อ าเภอเชียงดาว 32 ราย และ อ าเภอแม่แตง 48 ราย และ 2) เสวนาเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้
ยางพารา ั านวน 7 ครั้ง รวมเกษตรกร 67 ราย 

3. พ้ืนที่ัังหวัดน่าน  ััดเวทีเสวนาเรื่องการผสมปุ๋ยเคมีใช้เองในสวนยาง ั านวน 6 ครั้ง  มีเกษตรกรเต้า
ร่วม 329 รายมีการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการเกษตร และเกษตรกร มีความร่วมมือ
กับส านักงานเกษตรอ าเภอภูเพียงในการตยายผล 

4. พ้ืนที่ัังหวัดล าพูน ััดฝึกอบรมและเวทีเสวนาเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา แนะน าการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง
ในพ้ืนที่ 3 ต าบล ตองอ าเภอลี้ ั านวน 3 ครั้ง รวมเกษตรกร 89 ราย 

รวมทั้งสี่ัังหวัด มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร รวม 19 ครั้ง เกษตรกร 643 คน 
แปลงทดสอบตองโครงการวิััย ใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน เป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนตองเกษตรกรที่สนใั

เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในสวนยางตองเกษตรกรในัังหวัดและพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้เทคโนโลยีการผลิต
ยางพาราด้านปุ๋ยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และใช้เผยแพร่สู่เกษตรกรในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 

 
11. ค าขอบคุณ 

ตอตอบคุณนางนุชนารถ กังพิสดาร  ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา ที่ให้ค าปรึกษาในการวางผังแปลงวิััย การเก็บ

ต้อมูลงานวิััย การค านวณผลผลิต การเตียนผลงานวิััย และ นางสาวนภาวรรณเลตะวิพันน์  ผู้อ านวยการศูนย์วิััยยาง

หนองคายที่ััดฝึกอบรมนักวิชาการเกษตร ในโครงการวิััย ด้านการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ ายางเพ่ือหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง

ตอตอบคุณเกษตรกรเั้าตองสวนยาง ผู้ร่วมโครงการวิััยทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง ันท าให้งานวิััยส าเร็ับรรลุเป้าหมายด้วยดี 
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กรมวิชาการเกษตร.2546.  สรุปผลงานวิััยปี 2545 ตามยุทธศาสตร์แผนงานวิััย ปี 2546.  กรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

นุชนารถ กังพิศดารรัศมี สุรวาณิช วันเพ็ญ พฤกษ์วิวันน์ สุเมธ พฤกษ์วรุณสุริยะ คงศิลป์อนุสรณ์  แรมลีพิเชษฐ  

ไชยพาณิชย์ และช านาญ บุญเลิศ. 2549. การพันนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต
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