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5. บทคัดย่อ    
  การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตยางพาราตามพ้ืนที่ความเหมาะสมของดินในเขตภาคใต้ตอนบน  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพการผลิตยางพาราของเกษตรกรตามระดับความเหมาะสมของที่ดินและการปรับใช้
เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะในพ้ืนที่ปลูกยางภาคใต้ตอนบน ด าเนินการในแปลงแปลงยางพันธุ์ RRIM 600 ซึ่ง
เปิดกรีดแล้วของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พัง งา ภูเก็ตและกระบี่ ปี 
2559-2562  มีขั้นตอนในการด าเนินงานดังนี้ 1) ศึกษาพ้ืนที่ปลูกและวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับปลูกยางพารา 
และ 2) การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกสร้างสวนยางเพื่อแก้ปัญหาสวนยางพาราเฉพาะพ้ืนที่ 

ปี 2559-2560 ส ารวจ เก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ปลูกยางตามเหมาะสม
ของดินปลูกยางพาราของเกษตรกร พันธุ์ RRIM 600 เปิดกรีดแล้ว อายุ 6-20 ปี ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ตและกระบี่  จ านวน 1,120 แปลง พบว่า พ้ืนที่เหมาะสมมีศักยภาพในการปลูก
ยางพารา สามารถจ าแนกตามระดับความเหมาะสมมาก (S1) จ านวน 536 แปลง (47.86 เปอร์เซ็นต์) เหมาะสมปาน
กลาง (S2) จ านวน 346 แปลง (30.89 เปอร์เซ็นต์) เหมาะสมน้อย จ านวน 142 แปลง (12.68 เปอร์เซ็นต์) และไม่
เหมาะสม จ านวน 96 แปลง (8.57 เปอร์เซ็นต)์ 
  ปี 2561-2562 ทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับยางพารา โดยมีกรรมวิธี
ทดสอบ 2 กรรมวิธี คือ 1) กรรมวิธีเกษตรกร 2) กรรมวิธีทดสอบเทคโนโลยี จ านวน 20 แปลง โดยได้คัดเลือกแปลง
ยางของเกษตรกรที่มีศักยภาพของพ้ืนที่ปลูกยางความเหมาะสมปานกลาง (S2) จ านวน 10 แปลง และศักยภาพของ
พ้ืนที่ปลูกยางความเหมาะสมน้อย (S3) จ านวน 10 แปลง พบว่า การเจริญเติบโตของขนาดเส้นรอบวงล าต้น (girth) 



วัดขนาดเส้นรอบวงล าต้นที่ระดับ 170 เซนติเมตรเหนือพ้ืนดิน ขนาดของเส้นรอบวงล าต้นปีที่ 1 และ 2 ของวิธี
เกษตรกรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 2.01 เซนติเมตร/ปี  ในขณะที่กรรมวิธีทดสอบเทคโนโลยี เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 2.11 เซนติเมตร/ปี 
ตามล าดับ การทดสอบใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงยาง มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการปลูกยางระดับ S2 ผล
การทดลองเฉลี่ย 2 ปีกรีด พบว่า วิธีแนะน ากรมวิชาการเกษตร ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งเฉลี่ย 
275.8 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่ให้ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งเฉลี่ย 232.5 กิโลกรัม/ไร่/ปี คิดเป็นให้
ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 18.6 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอิทธิพลของการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การทดสอบใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการปลูกยางระดับ S3 พบว่า วิธีแนะน ากรมวิชาการเกษตร
ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งเฉลี่ยสะสม 256.5 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่ให้ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งเฉลี่ย
สะสม 226.3 กิโลกรัม/ไร่/ปี วิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตรให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าวิธีของเกษตรกร 13.34 
เปอร์เซ็นต ์ 

ปี 2561-2562 วิเคราะห์ต้นทุน รายได้ รายได้สุทธิ และผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) พบว่า การ
ทดสอบใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงยาง มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการปลูกยางระดับ S2 ในปี 2561-2562 
พบว่า ต้นทุนการผลิตวิธีของเกษตรกรเฉลี่ย 5,281 บาท/ไร่/ปี ในขณะที่ต้นทุนการผลิตวิธีแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตรเฉลี่ย 5,368 บาท/ไร่/ปี  ต้นทุนสูงกว่าเนื่องจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในส่วนของรายได้ พบว่า รายได้
ของวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย  10,469 บาท/ไร่/ปี  ในขณะที่วิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตร มีรายได้เฉลี่ย 11,972 
บาท/ไร่/ปี  เมื่อพิจารณารายได้สุทธิ พบว่า วิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตรให้รายได้สุทธิ 6,604 บาท/ไร่/ปี ซึ่งสูง
กว่าวิธีของเกษตรกรที่ให้รายได้สุทธิเฉลี่ย 5,189 บาท/ไร่/ปี  และผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) พบว่า  วิธีแนะน ากรม
วิชาการเกษตร มีค่า BCR เฉลี่ย 2.23 สูงกว่าวิธีของเกษตรกร มีค่า BCR เฉลี่ย 1.99 ในขณะที่การทดสอบในแปลงยางที่
มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการปลูกยาง ระดับ S3 พบว่า ต้นทุนการผลิตวิธีของเกษตรกรเฉลี่ย 5,312 บาท/ไร่/ปี 
ในขณะที่ต้นทุนการผลิตวิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตรเฉลี่ย 5,609 บาท/ไร่/ปี  ต้นทุนสูงกว่าเนื่องจากการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน ในส่วนของรายได้ พบว่า รายได้ของวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย  10,002 บาท/ไร่/ปี  ในขณะที่วิธี
แนะน าของกรมวิชาการเกษตร มีรายได้เฉลี่ย 11,333 บาท/ไร่/ปี  เมื่อพิจารณารายได้สุทธิ พบว่า วิธีแนะน าของกรม
วิชาการเกษตรให้รายได้สุทธิ 5,723 บาท/ไร่/ปี ซึ่งสูงกว่าวิธีของเกษตรกรที่ให้รายได้สุทธิเฉลี่ย 4,690บาท/ไร่/ปี  และ
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) พบว่า  วิธีแนะน ากรมวิชาการเกษตร มีค่า BCR เฉลี่ย 2.03 ซึ่งมีแนวโน้มสูงกว่าวิธีของ
เกษตรกร มีค่า BCR เฉลี่ย 1.90 อย่างไรก็ตาม การจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมกับศักยภาพความเหมาะสมของพ้ืนที่
ปลูกยางเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการเพ่ิมศักยภาพการให้ผลผลิตยาง 

 
Abtract 

 The study of land suitability evaluation for rubber cultivation in the upper south of 
Thailand was carried out to land evaluate the efficiency of rubber production and to identify 
suitable rubber fertilizer for latex yield on RRIM 600 clone during 6-20 years after planting. The aim 



of this evaluation with Geographical Information System (GIS) by using overlay technique is to the 
decision makers for fertilizer management in rubber cultivation in the upper south of Thailand. 
Percentages of land extent under most suitable (S1) , moderate suitable (S2) , marginally suitable 
(S3) and not suitable (N) are 47.86%, 30.89%, 12.68% and 8.57% respectively. The analysis could be 
refined further by incorporating more suitability such as soil fertility and present land use condition 
in the upper south of Thailand. The site selection by using moderate suitable (S2) and marginally 
suitable (S3) for each 10 locations which led to the examine. The Experimental in Farmer’s Fields 
by Technology Verification Experiment (TVE) in RCBD with 2 replications. The factors consisting of 2 
levels i.e. the farmer and fertilizer technology of DOA. The results found that the fertilizer 
technology of DOA gave greater trunk girth than the Farmer (DOA, 2.11 cm) while Farmer, 2.01cm). 
For the moderate suitable (S2)  rubber yield for two years of tapping found that the DOA gave 
higher than the Farmer mean latex yield (275.8 and 232.5 kg/rai/year), respectively while the 
marginally suitable (S3) rubber yield found that the DOA gave higher than the Farmer mean latex 
yield (256.5 and 226.3 kg/rai/year), respectively. When consider total cost, income and  Benefit Cost 
Return  (BC) from latex yield, found that the DOA were recommended for maximum income and 
latex yield under the upper south of Thailand in the period of early tapping. Moreover, soil analysis 
information revealed that current soil nutritional status have been contained sufficient amounts of 
nutrients to meet the latex yield requirements related to growth and good production. 

 
6. ค าน า                                 

ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell.) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย ประเทศไทยเป็น
ผู้ผลิต และส่งออกยางอันดับหนึ่งของโลก โดยในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยาง 22.18 ล้านไร่ พื้นที่กรีด
ยางได้ 19.61 ล้านไร่ และมีผลผลิต 4.45 ล้านตันภาคใต้ตอนบนเป็นแหล่งปลูกยางที่ส าคัญของประเทศไทย เนื่องจาก
มีพ้ืนที่ปลูกยางมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูก 6.42 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.74 ของพ้ืนที่ปลูกยางทั้ง
ประเทศ (การยางแห่งประเทศไทย, 2563) จากสถานการณ์ยางพาราในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2552-2562 โดย
ในปี 2552-2554 ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยมีทิศทางที่สูงขึ้น คือ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 115.54, 148.32, 106.27, 85.88, 
63.90,  54.18, 58.23, 69.22, 50.74, 51.73  และ 48.88 บาท ตามล าดับ (สมาคมยางพาราไทย, 2563) จึงส่งผลให้
ในช่วงปี 2552-2554 ท าให้เกษตรกรหันมาปลูกยางพารามากขึ้น เนื่องจากราคายางขยับสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามส่งผล
ให้มีการปลูกยางพาราโดยไม่ได้ค านึงถึงสภาพพ้ืนที่เหมาะสม เห็นได้ว่ามีการปลูกยางพารากระจายอยู่ทั้งในพ้ืนที่ที่
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และแม้กระทั่งในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม การปลูกยางพาราในพ้ืนที่ปลูก
ที่ไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุท าให้ผลผลิตต่อพ้ืนที่ต่ า จะไปดึงค่าผลผลิตเฉลี่ยของพ้ืนที่โดยรวมต่ าไปด้วย  การขยายพ้ืนที่



ปลูกยางไปทุกภาคของประเทศที่มีสภาพดินและภูมิอากาศแตกต่างกัน ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีการจัดการสวน
ยางที่ไม่เหมาะสม และระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นต้องจัดการการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมการ
เจริญเติบโตและผลผลิตยางพารา โดยการใช้เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารพืชส าหรับยางพาราเฉพาะพ้ืนที่ โดยใช้
ข้อมูลดิน ภูมิอากาศ และการจัดการสวนยาง เป็นแนวทางในการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับพ้ืนที่(นุชนารถ และคณะ, 
2556) เพ่ือเป็นข้อมูลแนะน าการใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาการปลูกสร้างสวนยางของเกษตรกรให้เพ่ิม
ผลผลิตต่อพ้ืนที่และมีรายได้เพ่ิมข้ึน  

 ดังนั้นภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจ าเป็นต้องเข้าไปช่วยรณรงค์ให้มีการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ที่
เหมาะสม และอาจจะต้องแนะน าให้เปลี่ยนชนิดพืชหรือท าการเกษตรด้านอ่ืนในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมกับยางพาราต่อไป  
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพการผลิตยางพาราของเกษตรกรตามระดับความเหมาะสมของที่ดินและ
การปรับใช้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะในพ้ืนที่ปลูกยางภาคใต้ตอนบน และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดินเฉพาะพ้ืนทีป่ลูกยางพาราของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 

 
 

7. วิธีด าเนินการ                  
อุปกรณ์    

1. แปลงยางของเกษตรกรที่เปิดกรีดแล้ว ไม่น้อยกว่า 1,120 แปลง 
               2. อุปกรณ์บันทึกการเจริญเติบโต แบบสัมภาษณ์ 

     3. แผนที่ชุดดิน แผนที่ภูมิประเทศ เครื่องวัดพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS)  
     4. ซอฟแวร์โปรแกรมวิเคราะห์สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcView 3.3) 

5. ปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยผสมตามกรรมวิธีการทดลองโดยใช้แม่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0), ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 
(18-46-0) และโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)   

6. อุปกรณ์และเครื่องมือในการเก็บตัวอย่างดินใบยาง เพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหาร 
7. อุปกรณ์ในการวัดการเจริญเติบโต 
8. สารเคมีปราบวัชพืช 
9. วัสดุทางการเกษตร  
10 วัสดุส านักงาน 

วิธีการ 
1. แบบและวิธีการทดลอง   

เป็นการทดลองในพ้ืนที่เกษตรกร (Experiments in Farmer’s Fields) แบบ Technology 
Verification Experiment (TVE) แผนการทดลองแบบ RCBD 2 กรรมวิธี 2 ซ้ า 2 กรรมวิธี คือ  



                   1) กรรมวิธีเกษตรกร  
                   2) กรรมวิธีทดสอบ (การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน)  

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2.1  ศึกษาพ้ืนที่ปลูก(ปีที่ 1-2) 

1)  สุ่มเลือกแปลงยางเกษตรกร ในเขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยกระจายไม่น้อยกว่า 160 
แปลงต่อจังหวัด ครอบคลุมทุกอ าเภอ บันทึกข้อมูล 

 2)  แยกข้อมูลรายแปลงตามตามระดับความเหมาะสมของที่ดินส าหรับการปลูกยางพาราตาม
ข้อมูลของสถาบันวิจัยยางและกรมพัฒนาที่ดิน วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตตามสภาพพ้ืนที่ โดยอ้างอิงจากชุดดิน หา
ปัจจัยจ ากัดและรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรท าสวนยางในเขตภาคใต้ตอนบน 
                            3)  การบันทึกข้อมูล  

            - ข้อมูลสภาพของแปลง เช่น ชื่อ ที่อยู่ของเกษตรกร พิกัดท่ีตั้ง พันธุ์ยาง อายุ 
           - ข้อมูลดิน เช่น ชุดดินหรือกลุ่มชุดดิน 
          - ข้อมูลภูมิอากาศ เช่น ปริมาณน้ าฝน 
                 -  ข้อมูลการดูแลรักษา เช่น การใส่ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช 

   - บันทึกการเจริญเติบโตโดยการวัดขนาดเส้นรอบวงล าต้นที่ความสูง 170 ซม. เหนือ
พ้ืนดิน จ านวน 100 ต้นต่อแปลง 

           - ระบบกรีด ผลผลิตที่ได้ รูปแบบการขาย และรายได้จากการขายผลผลิต  
           - ลักษณะอ่ืน ๆ ทางการเกษตร เช่น โรค พร้อมบันทึกต าแหน่งพิกัด  
            4)  การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล : วิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ปลูกยางโดยใช้ซ้อนทับ

ข้อมูล (Over lay) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งจัดท าแผนที่แสดงล าดับชั้นความเหมาะสมของการปลูกยาง
ตามตามกลุ่มชุดดินดังต่อไปนี้ 

    ล าดับชั้น S1 หมายถึง เหมาะสมมาก ให้ค่าคะแนน 100 
 ล าดับชั้น S2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง ให้ค่าคะแนน 50 
 ล าดับชั้น S3  หมายถึง เหมาะสมน้อย ให้ค่าคะแนน 25  
 ล าดับชั้น N หมายถึง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ให้ค่าคะแนน 1 หรือ 0 (ถ้าเป็นแหล่งน้ า) 

             2.2  การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกสร้างสวนยางเพื่อแก้ปัญหาสวนยางพาราเฉพาะ พ้ืนที่ (ปีที่ 3-4) 
1) น าผลวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ปลูกของสวนยางรายแปลง จุดเด่น จุดด้อย และปัญหาของการ

จัดการสวนยาง จัดท าแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร 
2) คัดเลือกสวนยางที่สามารถจัดการและแก้ปัญหาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตได้ เพ่ือเข้าร่วม

โครงการเป็นแปลงทดสอบการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาสภาพปัญหาละ 10 แปลง โดยมีกรรมวิธี
ทดสอบ 2 กรรมวิธี คือ 1) วิธีของเกษตรกร 2) กรรมวิธีทดสอบ (การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน) 



3) ศึกษาและเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต และรายได้สุทธิ 
4) ข้อมูลสภาพพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น สภาพ pH ดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นต้น 

การเก็บข้อมูล 
 1.บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานของเจ้าของแปลงยาง เช่น ชื่อ ที่อยู่ของเกษตรกร พิกัดที่ตั้ง พันธุ์ยาง อายุ ข้อมูลการ
ดูแลรักษา เช่น การใส่ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช 

2. บันทึกการเจริญเติบโตโดยการวัดขนาดเส้นรอบวงล าต้นที่ความสูง 170 ซม. เหนือพ้ืนดิน จ านวน 100 ต้น
ต่อแปลง 

3. บันทึกข้อมูลระบบกรีด ผลผลิตที่ได้ รูปแบบการขาย และรายได้จากการขายผลผลิต 
4. บันทึกข้อมูลปริมาณธาตุอาหารในดิน 
- เวลาและสถานที่     

- เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2562  
- แปลงยางพาราของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง  

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
 การทดลองที่ 1 การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตยางพาราตามพ้ืนที่ความเหมาะสมของดินในเขตภาคใต้
ตอนบน 

1. การศึกษาพ้ืนที่ปลูกยางพารา 

1.1 ชุดดิน 
การส ารวจและวิเคราะห์ชุดดินในแปลงปลูกสร้างสวนยางของเกษตรกร จ านวน 1,120 แปลง ใน

พ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
กระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง สามารถจ าแนกชุดดินได้ 15 ชุดดิน ดังต่อไปนี้ ชุดดินฝั่งแดง 
ชุมพร ท่าแซะ พะโต๊ะ อ่าวลึก คลองท่อม รือเสาะ คอหงส์ คลองชาก ทุ่งหว้า ภูเก็ต วิสัย หาดใหญ่ แกลง และบางนรา 
โดยกรมพัฒนาที่ดินได้แสดงลักษณะ สมบัติของชุดดินและการจ าแนกชุดดินไว้ (ตารางภาคผนวกท่ี 1)  

1.2 ปริมาณน้ าฝน 
จากข้อมูลของการส ารวจแปลงยางของเกษตรกรศึกษาร่วมกับแผนที่ภูมิอากาศ แสดงปริมาณ

น้ าฝนเฉลี่ยระหว่างปี 2550-2560 ของของกรมอุตุนิยมวิทยา สามารถจัดกลุ่มสวนยาง จ านวน 1,120 แปลง อยู่ในช่วง
ปริมาณน้ าฝนที่แตกต่างกันโดยใช้เกณฑ์ของ (Watson, 1989) พบว่า จัดอยู่ในเขตที่มีปริมาณน้ าฝนน้อยกว่า 1,250 
มิลลิเมตรต่อปี จ านวน 30 แปลง เขตที่มีปริมาณน้ าฝนระหว่าง 1,250-1,500 มิลลิเมตรต่อปี จ านวน 126  แปลง  
และเขตที่มีปริมาณน้ าฝนมากกว่า 1,500 มิลลิเมตรต่อป ีจ านวน 964 แปลง (ตารางภาคผนวกท่ี 2) 

1.3 การส ารวจแปลงยางของเกษตรกร 



1.3.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของเจ้าของสวนและการปลูกสร้างสวนยาง 
   สัมภาษณ์เกษตรกรเจ้าของสวนยางส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 50-60 ปี จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน เฉลี่ย 5 คน มีรายได้ต่อปีเฉลี่ย 100,000-200,000 บาท/ครัวเรือน/ปี และมี
ภาวะหนี้สินเนื่องจากราคายางพาราตกต่ า จึงท าให้มีรายได้ลดลง และส่วนใหญ่พ้ืนที่ท าสวนยางต่อครอบครัว 10-30 
ไร่ ความถี่ในการกรีดยางกรีด 3 วัน เว้น 1 วัน หรือแม้กระทั่งกรีดทุกวัน  โดยใช้แรงงานกรีดภายในครัวเรือนเป็นส่วน
ใหญ่ ส่วนการดูแลรักษาสวนทั่วๆไป เป็นไปตามค าแนะน าของสถาบันวิจัยยาง แต่การใส่ปุ๋ยยังใช้ไม่ถูกต้องตาม
ค าแนะน า และมีแนวโน้มจะไม่ใส่ปุ๋ยเนื่องจากต้องการลดต้นทุนการผลิต เนื่องมาจากราคาของผลผลิตยางไม่จูงใจ
(ตารางภาคผนวกท่ี 3)  

  1.3.2 ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของแปลงยางเกษตรกร 
   1.3.2.1 การเจริญเติบโต การกรีด และผลผลิต 
   เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ในการปลูกสร้างสวนยาง โดยเกิดกรีดยางที่ขนาดเส้นรอบวงล า

ต้นมากกว่า 50 เซนติเมตร ขึ้นไป โดยส่วนใหญ่เปิดกรีดที่ระดับความสูง 100 เซนติเมตร ความสิ้นเปลืองเปลือก 2.0-
2.5 มิลลิเมตร/ครั้งกรีด มุมกรีด 30 องศา เมื่อประเมินหน้ากรีดยางพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่กรีดยางตามค าแนะน า
ของสถาบันวิจัยยาง แต่ยังพบหน้ากรีดยางเสียหายมากพอสมควร แปลงยางมีขนาดต้นยางสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นไปตาม
ค าแนะน าของสถาบันวิจัยยาง (พิสมัย จันทุมา, 2551 และสถาบันวิจัยยาง, 2556) (ตารางภาคผนวกท่ี 4) 

   1.3.3 ข้อมูลดินแปลงยางของเกษตรกร 
    การส ารวจดินแปลงยางของเกษตรกรยาง พบว่า แปลงยางของเกษตรกรส่วนใหญ่ 
มากกว่า 80% ปลูกสร้างในพ้ืนที่ที่เหมาะสมตามค าแนะน าของสถาบันวิจัยยาง แต่พบในบางพ้ืนที่ปลูกสร้างสวนยางใน
บริเวณที่ราบชายทะเลหรือสันดอนทะเล หรือปลูกยางในที่ลุ่มต่ า ปรับเปลี่ยนที่นามาท าสวนยาง มีน้ าขังในบาง
ช่วงเวลา ซึ่งท าให้การเจริญเติบโตของยางไม่ดี (ระวีและอิบรอเฮม, 2553) ความลาดเทของพ้ืนที่ปลูกยางส่วนใหญ่ไม่
เกิน 12 องศา ความลึกของหน้าดินมากกว่า 1 เมตร  ลักษณะเนื้อดินจัดอยู่ในกลุ่มดินร่วนปนเหนียวและดินทรายปน
ร่วน ความเป็นกรด-ด่างของดินส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 4.5-5.5 ซึ่งเหมาะกับการปลูกยางพารา (สถาบันวิจัยยาง, 2554) 
(ตารางภาคผนวกท่ี 5) 

1.4 การส ารวจและวิเคราะห์ศักยภาพความเหมาะสมของพ้ืนที่  
ปี 2559-2560 ส ารวจและวิเคราะห์ความเหมาะสมของพ้ืนที่ปลูกยางพาราในแปลงปลูกยางของ

เกษตรกรโดยใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) โปรแกรม ArcView 3.3 จ านวน 1,120 แปลง พบว่า พ้ืนที่แปลง
ยางมีศักยภาพในการปลูกยางพาราแยกรายจังหวัด สามารถจ าแนกตามระดับความเหมาะสมมาก (S1) จ านวน 536 
แปลง (47.86 เปอร์เซ็นต์) เหมาะสมปานกลาง (S2) จ านวน 346 แปลง (30.89 เปอร์เซ็นต์) เหมาะสมน้อย จ านวน 
142 แปลง (12.68 เปอร์เซ็นต์) และไม่เหมาะสม จ านวน 96 แปลง (8.57 เปอร์เซ็นต)์ (ตารางท่ี 1) 



ตารางที่ 1 จ าแนกตามระดับความเหมาะสมของดินปลูกยางพาราของเกษตรกร พันธุ์ RRIM 600 ที่เปิดกรีดแล้ว 
จ านวน 1,120 แปลง ในพ้ืนที ่7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน  

จังหวัด 

ระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ปลูกยางพารา (แปลง) 

เหมาะสมมาก 
S1 

เหมาะสมปานกลาง 
S2 

เหมาะสมน้อย 
S3 

ไม่เหมาะสม 
N 

สุราษฎร์ธาน ี 182 140 30 8 

กระบี ่ 60 24 28 28 

พังงา 44 24 4 4 

ภูเก็ต 64 32 4 8 

ระนอง 64 52 40 24 

ชุมพร 58 34 12 16 

นครศรีธรรมราช 64 40 24 8 

รวม 536 346 142 96 

เปอร์เซ็นต ์ 23.93 15.45 6.34 4.29 
หมายเหตุ :  
S1 หมายถึง เหมาะสมมาก 

    S2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 
    S3 หมายถึง เหมาะสมน้อย 
    N หมายถึง ไม่เหมาะสม     

   ในปีที่ 3 ได้ด าเนินการคัดเลือกแปลงยางพาราของเกษตรกรที่ผ่านการจ าแนกล าดับชั้นความ
เหมาะสมของดินส าหรับปลูกยางพารา เพ่ือเข้าร่วมโครงการเป็นแปลงทดสอบการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหาสภาพปัญหาละ 20 แปลง โดยมีกรรมวิธีทดสอบ 2 กรรมวิธี คือ 1) กรรมวิธีของเกษตรกร 2) กรรมวิธี
ทดสอบ จ านวน 20 แปลง โดยได้คัดเลือกแปลงยางของเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการที่จัดอยู่ในกลุ่มล าดับ
ชั้น S2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง จ านวน 10 แปลง โดยพ้ืนที่แปลงตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ จ านวน 3 แปลง จังหวัด
ชุมพร จ านวน 4 แปลง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 3 แปลง ในขณะที่แปลงยางของเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้า
ร่วมโครงการที่จัดอยู่ในกลุ่มล าดับชั้น S3  หมายถึง เหมาะสมน้อย จ านวน 10 แปลง โดยพ้ืนที่แปลงตั้งอยู่ในจังหวัด
กระบี่ จ านวน 2 แปลง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 8 แปลง แล้วจึงด าเนินการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์
ปริมาณธาตุอาหาร  และทดสอบเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรด้วยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับยางพารา 
โดยบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงปริมาณธาตุ
อาหารในดิน (ตารางท่ี 2) 



ตารางที่  2  แปลงยางของเกษตรกรที่เข้าร่วมทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามชั้นระดับความ
เหมาะสมของดิน 

ที ่ ช่ือ-นามสกลุ ที่อยู่ 
พิกัดแปลง การจัดจ าแนกช้ันความ

เหมาะสมของดิน X Y 
1 นายสุราน พงษ์หวาน 129 หมู่ 6 บ้านกระบี่น้อย  

ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 
0495513 0899015 S2 

2 นางอุไรวรรณ สืบตัน 204 หมู่ 6 บ้านกระบี่น้อย  
ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 

0495126 0898969 S2 

3 นายกลพิทักษ์ บุญฤทธ์ิ 100 หมู่ 9 บ้านกระบี่น้อย  
ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 

0496048 0899658 S2 

4 นางราตรี บุญมี 62 หมู่ 2 บ้านช่องไม้แก้ว 
ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก  
จ.ชุมพร 

0507036 1115441 S2 

5 นางจินตนา ไพบูลย ์ 3 หมู่ 6 บ้านทอน-อบ 
ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก  
จ.ชุมพร 

0505191 1115079 S2 

6 นายสุชาติ จันทร์สุข  หมู่ 5 ต.นาพญา อ.หลังสวน 
จ.ชุมพร 

513450 9090153 S2 

7 นายสมคิด ทองอาชา  หมู่ 5 ต.นาพญา อ.หลังสวน 
จ.ชุมพร 

513521 1089599 S2 

8 นายสินชัย ภู่ศิลป์ 37 หมู่ 14 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

0515079 1068479 S2 

9 นางสาวละเมียด เพชรฤทธ์ิ 18 หมู่ 1 ต.โมถ่าย อ.ไชยา 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

0509976 1037460 S2 

10 นางจิรา กรทิพย์ 66 หมู่ 1 ต.โมถ่าย อ.ไชยา 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

0509850 1037602 S2 

11 นางมาลิณี วงษ์วานิช 367 หมู่ 7 บ้านใสสด ต.ดินอุดม อ.
ล าทับ จ.กระบี่ 

0537156 0896228 S3 

12 นายธีระเดช ช่วยค้ า  19 หมู่ 2 บ้านหนองจิก ต.เขาคราม 
อ.เมือง จ.กระบี่ 

0474896 0908023 S3 

13 นายไพฑูรย์ ห้าวหาญ 16/1 หมู่ 3 บ้านท่าบก ต.ป่าเว อ.ไช
ยา จ.สุราษฎร์ธาน ี

0514280 1041758 S3 

14 นายสุวรรณ วิชัยดิษฐ์  หมู่ 3 ต. เพิ่มพูนทรัพย์  
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 

0547679 973481 S3 

15 นางกุหลาบ บุญสงค์ หมู่ 3 ต. เพิ่มพูนทรัพย์  0547675 973494 S3 



ที ่ ช่ือ-นามสกลุ ที่อยู่ 
พิกัดแปลง การจัดจ าแนกช้ันความ

เหมาะสมของดิน X Y 
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 

16 นายสมคิด บุญส่ง หมู่ 3 ต. เพิ่มพูนทรัพย์  
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 

0547221 973676 S3 

17 นางปรีดา สุขทอง หมู่ 3 ต. เพิ่มพูนทรัพย์  
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 

547828 972587 S3 

18 นางขนิษฐา ทองศิริ หมู่ 3 ต. เพิ่มพูนทรัพย์  
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 

548042 972664 S3 

19 นายเที่ยง ชูช่วย หมู่ 3 ต. เพิ่มพูนทรัพย์  
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 

549038 972844 S3 

20 นายสานันท์ ปราบปราม หมู่ 6 ต. เพิ่มพูนทรัพย์  
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 

546478 971360 S3 

 
2. การทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับยางพาราเพื่อแก้ปัญหาสวนยางพาราเฉพาะพ้ืนที่  

คัดเลือกสวนยางที่สามารถจัดการและแก้ปัญหาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ปลูกยางพารา 
เพ่ือเข้าร่วมโครงการเป็นแปลงทดสอบการน าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน จ านวน 20 แปลง โดย
มีกรรมวิธีทดสอบ 2 กรรมวิธี คือ 1) วิธีของเกษตรกร 2) วิธีแนะน ากรมวิชาการเกษตร 

2.1 ธาตุอาหารในดินส าหรับยางพารา 
2.1.1 การวิเคราะห์ดินก่อนการทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับยางพารา 

ผลการวิเคราะห์ดิน พบว่า ระดับของธาตุอาหารไนโตรเจน อยู่ในระดับต่ า  มีค่า  < 11% จ านวน 15 
แปลง โดยมีค่าอยู่ในช่วง ระดับของธาตุอาหารไนโตรเจน อยู่ในระดับปานกลาง 0.11 -0.25 % จ านวน 5 แปลง ส่วน
ระดับของธาตุอาหารฟอสฟอรัส อยู่ในระดับต่ า มีค่า <11 มก./กก. จ านวน 16 แปลง ระดับของธาตุอาหารฟอสฟอรัส 
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าอยู่ในช่วง 11-30 มก./กก.  จ านวน 3 แปลง และธาตุอาหารฟอสฟอรัส อยู่ในระดับสูง มีค่า
อยู่ในช่วง >30 มก./กก.  จ านวน 1 แปลง ระดับของปริมาณธาตุโพแทสเซียม อยู่ในระดับต่ า มีค่า <40 มก./กก. 
จ านวน 14 แปลง ระดับของปริมาณธาตุโพแทสเซียม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า  40-60 มก./กก. จ านวน 2 แปลง 
ในขณะทีร่ะดับของปริมาณธาตุโพแทสเซียม อยู่ในระดับสูง มีค่า >60 มก./กก. จ านวน 4 แปลง (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ดินและการแปลผลดินก่อนทดสอบเทคโนโลยี 
ที ่ ช่ือ-นามสกลุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ค่าวิเคราะห์ดิน 

(%) (มก./กก.) (มก./กก.) ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
1 นายสุราน พงษ์หวาน 0.15 11.75 111.40 ปานกลาง ต่ า สูง 
2 นางอุไรวรรณ สืบตัน 0.06 3.37 50.28 ต่ า ต่ า ต่ า 



ที ่ ช่ือ-นามสกลุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ค่าวิเคราะห์ดิน 
(%) (มก./กก.) (มก./กก.) ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

3 นายกลพิทักษ์ บุญฤทธ์ิ 0.10 12.61 15.93 ต่ า ปานกลาง ต่ า 
4 นางราตรี บุญมี 0.14 14.84 63.07 ปานกลาง ปานกลาง สูง 
5 นางจินตนา ไพบูลย์ 0.11 11.47 46.21 ต่ า ต่ า ปานกลาง 
6 นายสุชาติ จันทร์สุข  0.04 7.68 43.76 ต่ า ต่ า ปานกลาง 
7 นายสมคิด ทองอาชา  0.04 74.64 24.32 ต่ า สูง ต่ า 
8 นายสินชัย ภู่ศิลป์ 0.05 3.19 28.24 ต่ า ต่ า ต่ า 
9 นางสาวละเมียด เพชรฤทธ์ิ 0.08 5.00 32.91 ต่ า ต่ า ต่ า 
10 นางจิรา กรทิพย ์ 0.08 6.89 74.46 ต่ า ต่ า สูง 
11 นางมาลิณี วงษ์วานิช 0.07 6.93 25.51 ต่ า ต่ า ต่ า 
12 นายธีระเดช ช่วยค้ า  0.08 3.15 16.48 ต่ า ต่ า ต่ า 
13 นายไพฑูรย์ ห้าวหาญ 0.05 4.87 86.66 ต่ า ต่ า สูง 
14 นายสุวรรณ วิชัยดิษฐ์  0.09 5.82 97.40 ต่ า ต่ า ต่ า 
15 นางกุหลาบ บุญสงค์ 0.05 6.47 56.55 ต่ า ต่ า ต่ า 
16 นายสมคิด บุญส่ง 0.13 10.08 86.71 ปานกลาง ต่ า ต่ า 
17 นางปรีดา สุขทอง 0.22 8.76 130.10 ปานกลาง ต่ า ต่ า 
18 นางขนิษฐา ทองศิริ 0.10 7.28 54.32 ต่ า ต่ า ต่ า 
19 นายเที่ยง ชูช่วย 0.05 25.53 80.78 ต่ า ปานกลาง ต่ า 
20 นายสานันท์ ปราบปราม 0.12 1.22 63.97 ปานกลาง ต่ า ต่ า 

 
2.1.2 การวิเคราะห์ดินหลังการทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับยางพารา 

ผลการวิเคราะห์ดินหลังการทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับยางพารา พบว่า 
ระดับของธาตุอาหารไนโตรเจน อยู่ในระดับปานกลาง 0.11-0.25 % จ านวน 17 แปลง ระดับของธาตุอาหารไนโตรเจน 
อยู่ในระดับสูง >0.25 % จ านวน 3 แปลง ส่วนระดับของธาตุอาหารฟอสฟอรัส อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าอยู่ในช่วง 11-
30 มก./กก.  จ านวน 8 แปลง และธาตุอาหารฟอสฟอรัส อยู่ในระดับสูง มีค่าอยู่ในช่วง  >30 มก./กก.  จ านวน 12 
แปลง ระดับของปริมาณธาตุโพแทสเซียม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า 40-60 มก./กก. จ านวน 2 แปลง ในขณะที่ระดับ
ของปริมาณธาตุโพแทสเซียม อยู่ในระดับสูง มีค่า >60 มก./กก. จ านวน 18 แปลง  (ตารางท่ี 4) 
 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ดินและการแปลผลดินหลังทดสอบเทคโนโลยี 

ที ่ ช่ือ-นามสกลุ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ค่าวิเคราะห์ดิน 

(%) (มก./กก.) (มก./กก.) ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
1 นายสุราน พงษ์หวาน 0.20 52.05 150.20 ปานกลาง สูง สูง 



ที ่ ช่ือ-นามสกลุ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ค่าวิเคราะห์ดิน 

(%) (มก./กก.) (มก./กก.) ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
2 นางอุไรวรรณ สืบตัน 0.18 38.24 120.55 ปานกลาง สูง สูง 
3 นายกลพิทักษ์ บุญฤทธ์ิ 0.21 48.36 85.43 ปานกลาง สูง สูง 
4 นางราตรี บุญมี 0.28 44.67 73.05 สูง สูง สูง 
5 นางจินตนา ไพบูลย์ 0.24 36.32 75.78 ปานกลาง สูง สูง 
6 นายสุชาติ จันทร์สุข  0.18 36.78 73.60 ปานกลาง สูง สูง 
7 นายสมคิด ทองอาชา  0.15 80.52 74.42 ปานกลาง สูง สูง 
8 นายสินชัย ภู่ศิลป์ 0.22 32.05 85.20 ปานกลาง สูง สูง 
9 นางสาวละเมียด เพชรฤทธ์ิ 0.19 28.62 87.65 ปานกลาง ปานกลาง สูง 
10 นางจิรา กรทิพย ์ 0.21 25.26 96.45 ปานกลาง ปานกลาง สูง 
11 นางมาลิณี วงษ์วานิช 0.15 36.24 56.24 ปานกลาง สูง ปานกลาง 
12 นายธีระเดช ช่วยค้ า  0.16 23.80 46.82 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
13 นายไพฑูรย์ ห้าวหาญ 0.20 26.54 82.35 ปานกลาง ปานกลาง สูง 
14 นายสุวรรณ วิชัยดิษฐ์  0.20 25.68 102.57 ปานกลาง ปานกลาง สูง 
15 นางกุหลาบ บุญสงค์ 0.18 24.37 87.80 ปานกลาง ปานกลาง สูง 
16 นายสมคิด บุญส่ง 0.22 38.69 85.64 ปานกลาง สูง สูง 
17 นางปรีดา สุขทอง 0.28 39.56 108.45 สูง สูง สูง 
18 นางขนิษฐา ทองศิริ 0.26 37.86 75.46 สูง สูง สูง 
19 นายเที่ยง ชูช่วย 0.18 42.38 82.25 ปานกลาง ปานกลาง สูง 
20 นายสานันท์ ปราบปราม 0.15 23.47 76.40 ปานกลาง ปานกลาง สูง 

 
2.2 การเจริญเติบโตของขนาดเส้นรอบวงล าต้น (girth) 

  วัดขนาดเส้นรอบวงล าต้นที่ระดับ 170 เซนติเมตรเหนือพ้ืนดิน โดยก่อนการทดสอบเทคโนโลยีได้
บันทึกข้อมูลขนาดเส้นรอบวงล าต้นครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกันยายน 2560 ทั้งในกรรมวิธีเกษตรกรและวิธีแนะน ากรม
วิชาการเกษตร หลังจากนั้นบันทึกขนาดเส้นรอบวงล าต้นเป็นประจ าทุก 6 เดือน พบว่า ขนาดของเส้น รอบวงล าต้นที่
เพ่ิมขึ้นในปีที่ 2 คือ วิธีเกษตรกรเฉลี่ย 2.2 เซนติเมตร/ปี ในขณะที่วิธีแนะน ากรมวิชาการเกษตรขนาดของเส้นรอบวง
ล าต้นเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 2.3 เซนติเมตร/ป ี(ตารางที่ 5) 
ตารางท่ี 5 ขนาดเส้นรอบวงล าต้น (girth) 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
วิธีของเกษตรกร วิธีแนะน ากรมวิชาการเกษตร 

ปีที่ 1 
 (ก.ย.60) 

ปีที่ 2  
(ก.ย.62) 

ปีที่ 1  
(ก.ย.60) 

ปีที่ 2  
(ก.ย.62) 

1 นายสุราน พงษ์หวาน 68.7 71.0 64.2 66.3 
2 นางอุไรวรรณ สืบตัน 68.6 70.7 65 67.3 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
วิธีของเกษตรกร วิธีแนะน ากรมวิชาการเกษตร 

ปีที่ 1 
 (ก.ย.60) 

ปีที่ 2  
(ก.ย.62) 

ปีที่ 1  
(ก.ย.60) 

ปีที่ 2  
(ก.ย.62) 

3 นายกลพิทักษ์ บุญฤทธ์ิ 61.7 64.1 60.12 61.92 
4 นางราตรี บญุม ี 50.2 52.2 51 53.2 
5 นางจินตนา ไพบูลย ์ 58.9 61.0 54.3 56.5 
6 นายสุชาติ จันทรส์ุข 82.2 84.5 55.8 57.6 
7 นายสมคดิ ทองอาชา 79.4 81.3 75.1 76.9 
8 นายสินชัย ภู่ศลิป ์ 59.7 61.8 54.5 56.5 
9 นางสาวละเมียด เพชรฤทธ์ิ 58.7 61.0 54.6 56.6 
10 นางจิรา กรทิพย ์ 57.5 59.5 56.4 58.7 
11 นางมาลิณี วงษ์วานิช 60.9 63.3 58.4 60.7 
12 นายธีระเดช ช่วยค้ า 56.8 58.9 52 54.2 
13 นายไพฑูรย์ ห้าวหาญ 50.2 52.3 49.1 51 
14 นายสุวรรณ วิชัยดิษฐ์ 83.1 85.4 78.2 80.3 
15 นางกุหลาบ บุญสงค ์ 65.8 67.9 62.4 64.7 
16 นายสมคดิ บุญส่ง 65.4 67.5 60.2 62.6 
17 นางปรีดา สุขทอง 86.6 88.7 62.4 64.7 
18 นางขนิษฐา ทองศิริ 62.8 65.1 58.2 60.6 
19 นายเที่ยง ชูช่วย 74.9 77.4 70.1 72.3 
20 นายสานันท์ ปราบปราม 74.7 77.0 70.2 72.4 
 ขนาดเส้นรอบวงล าต้นเฉลี่ย (ซม.) 68.7 68.5 60.6 66.3 
 ขนาดเส้นรอบวงล าต้นเพิ่มขึ้นเฉลีย่ (ซม.) 2.1 2.2 2.1 2.3 

หมายเหต ุ   เก็บข้อมูล girth  ประจ าทุก 6 เดือน 

    ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 เมื่อเดือนธันวาคม 2560 

    ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 

   ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 เมื่อเดือนธันวาคม 2561 

   ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 4 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 

   ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 5 เมื่อเดือนกันยายน 2562  
 

2.3 ผลผลิตเนื้อยางแห้งเฉลี่ย (yield) 
การทดสอบใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงยาง มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการปลูกยางระดับ S2 

ผลการทดลองเฉลี่ย 2 ปีกรีด พบว่า วิธีแนะน ากรมวิชาการเกษตร ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตเนื้อยางแห้ง
เฉลี่ย 275.8 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่ให้ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งเฉลี่ย 232.5 กิโลกรัม/ไร่/ปี คิดเป็นให้
ผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 18.6 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอิทธิพลของการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การทดสอบใช้ปุ๋ย



ตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการปลูกยางระดับ S3 พบว่า วิธีแนะน ากรมวิชาการเกษตร
ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งเฉลี่ยสะสม 256.5 กิโลกรัม/ไร่/ปี สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่ให้ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งเฉลี่ย
สะสม 226.3 กิโลกรัม/ไร่/ปี วิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตรให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าวิธีของเกษตรกร 13.34 
เปอร์เซ็นต ์ (ตารางท่ี 6) 
ตารางท่ี 6 ผลผลิตเนื้อยางแห้งเฉลี่ย (yield)  
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่/ปี) 

วันกรีด (วัน/ปี) วิธีของเกษตรกร วิธีของกรมวิชาการ
เกษตร 

 แปลงทดสอบระดับความเหมาะสมของดินปานกลาง (S2) 
1 นายสุราน พงษ์หวาน 231.6 277.2 101 
2 นางอุไรวรรณ สืบตัน 215.8 265.5 99 
3 นายกลพิทักษ์ บุญฤทธ์ิ 238.3 290.45 104.5 
4 นางราตรี บญุม ี 241.95 286.2 103 
5 นางจินตนา ไพบูลย ์ 222.85 284.5 98.5 
6 นายสุชาติ จันทรส์ุข 235.5 280.1 98.5 
7 นายสมคดิ ทองอาชา 241.65 271.35 101 
8 นายสินชัย ภู่ศลิป ์ 238.35 270.35 98.5 
9 นางสาวละเมียด เพชรฤทธ์ิ 230.05 274.45 100.5 
10 นางจิรา กรทิพย ์ 229.2 258.3 97.5 
 เฉลี่ย 232.5 275.8 100.2 
 ผลผลติเฉลีย่ (%) 100 118.6  
 แปลงทดสอบระดับความเหมาะสมของดินปานกลาง (S2) 
1 นางมาลิณี วงษ์วานิช 236.6 265.3 101 
2 นายธีระเดช ช่วยค้ า 217.75 251.05 95.5 
3 นายไพฑูรย์ ห้าวหาญ 221.2 254.5 97 
4 นายสุวรรณ วิชัยดิษฐ์ 232.8 264 101 
5 นางกุหลาบ บุญสงค ์ 218.7 245.7 98 
6 นายสมคดิ บุญส่ง 219.05 246.1 97 
7 นางปรีดา สุขทอง 226.85 253.3 100 
8 นางขนิษฐา ทองศิริ 245.3 271.75 102.5 
9 นายเที่ยง ชูช่วย 221.75 253.85 98 
10 นายสานันท์ ปราบปราม 223.4 259.5 98 
 เฉลี่ย 226.3 256.5 98.8 



ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่/ปี) 

วันกรีด (วัน/ปี) วิธีของเกษตรกร วิธีของกรมวิชาการ
เกษตร 

 ผลผลติเฉลีย่ (%) 100 113.34  
หมายเหตุ    *เก็บข้อมูลผลผลิตปกีรีดที่ 1 (ต.ค.60-ก.ย.61) 
                **เก็บข้อมูลผลผลติปีกรีดที่ 2 (ต.ค.61-ก.ย.62) 
 
 

2.4 ต้นทุน รายได ้และผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) 
การทดสอบใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงยาง มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการปลูกยางระดับ S2 

ในปี 2561-2562 พบว่า ต้นทุนการผลิตวิธีของเกษตรกรเฉลี่ย 5,281 บาท/ไร่/ปี ในขณะที่ต้นทุนการผลิตวิธีแนะน า
ของกรมวิชาการเกษตรเฉลี่ย 5,368 บาท/ไร่/ปี  ต้นทุนสูงกว่าเนื่องจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในส่วนของรายได้ 
พบว่า รายได้ของวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย  10,469 บาท/ไร่/ปี  ในขณะที่วิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตร มีรายได้
เฉลี่ย 11,972 บาท/ไร่/ปี  ซึ่งให้รายได้สูงกว่าวิธีของเกษตรกร เนื่องจากยางให้ผลผลิตสูงกว่า เมื่อพิจารณารายได้สุทธิ 
พบว่า วิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตรให้รายได้สุทธิ 6,604 บาท/ไร่/ปี ซึ่งสูงกว่าวิธีของเกษตรกรที่ให้รายได้สุทธิ
เฉลี่ย 5,189 บาท/ไร่/ปี  และผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) พบว่า  วิธีแนะน ากรมวิชาการเกษตร มีค่า BCR เฉลี่ย 2.23 
สูงกว่าวิธีของเกษตรกร มีค่า BCR เฉลี่ย 1.99 (ตารางท่ี 7)  
ตารางที่ 7 ต้นทุนและรายไดป้ี 2561-2562 ในแปลงยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการปลูกยางระดับ S2 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

วิธีของเกษตรกร วิธีแนะน ากรมวชิาการเกษตร 

ต้นทุน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

รายได้
สุทธิ  

(บาท) 
BCR 

ต้นทุน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

รายได้
สุทธิ  

(บาท) 
BCR 

1 นายสุราน พงษ์หวาน 5,156 10,224 5,068 2.00 5,279 12,218 6,939 2.31 
2 นางอุไรวรรณ สืบตัน 5,504 9,529 4,025 1.74 5,401 11,712 6,311 2.165 
3 นายกลพิทักษ์ บุญฤทธ์ิ 5,362 10,527 5,166 1.97 5,607 12,807 7,201 2.275 
4 นางราตรี บญุม ี 5,400 10,695 5,295 1.99 5,519 12,630 7,112 2.28 
5 นางจินตนา ไพบูลย์     4,905 9,849 4,944 2.02 5,528 12,539 7,011 2.255 
6 นายสุชาติ จันทรส์ุข 5,237 10,736 5,499 2.06 5,145 12,030 6,885 2.335 
7 นายสมคดิ ทองอาชา 5,415 11,067 5,652 2.05 5,526 11,598 6,073 2.105 
8 นายสินชัย ภู่ศลิป ์ 5,441 10,726 5,286 1.97 5,253 11,711 6,458 2.225 
9 นางสาวละเมียด เพชรฤทธ์ิ 5,218 10,705 5,487 2.05 5,180 11,563 6,383 2.225 
10 นางจิรา กรทิพย ์ 5,169 10,637 5,469 2.06 5,245 10,916 5,672 2.1 
 เฉลี่ย 5,281 10,469 5,189 1.99 5,368 11,972 6,604 2.23 



*หมายเหต ุราคายางเฉลี่ย 44.26 บาท/กิโลกรัม (ต.ค.60-ก.ย.62) 
BCR = อัตราส่วนของรายไดต้่อการลงทุน หมายถึงรายได้/ต้นทุน 
  BCR <1 รายได้น้อยกว่ารายจ่าย กิจกรรมทีด่ าเนินการนั้นขาดทุน ไม่ควรท าการผลติ 
    BCR = 1 รายไดเ้ท่ากับรายจ่าย กจิกรรมทีด่ าเนินการนั้นไมม่ีก าไร และไม่ขาดทุน 
มีความเสี่ยงในการผลิต ไมส่มควรท าการผลิต 
    BCR > 1 รายไดม้ากกว่ารายจ่าย กิจกรรมทีด่ าเนินการนั้นมีก าไร มคีวามเสีย่งน้อย สมควรท าการผลติ 
 

ในขณะที่แปลงยางที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการปลูกยาง ระดับ S3 พบว่า ต้นทุนการผลิตวิธีของ
เกษตรกรเฉลี่ย 5,312 บาท/ไร่/ปี ในขณะที่ต้นทุนการผลิตวิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตรเฉลี่ย 5,609 บาท/ไร่/ปี  
ต้นทุนสูงกว่าเนื่องจากการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในส่วนของรายได้ พบว่า รายได้ ของวิธีเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย  
10,002 บาท/ไร่/ปี  ในขณะที่วิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตร มีรายได้เฉลี่ย 11,333 บาท/ไร่/ปี  ซึ่งให้รายได้สูงกว่า
วิธีของเกษตรกร เนื่องจากยางให้ผลผลิตสูงกว่า เมื่อพิจารณารายได้สุทธิ พบว่า วิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตรให้
รายได้สุทธิ 5,723 บาท/ไร่/ปี ซึ่งสูงกว่าวิธีของเกษตรกรที่ให้รายได้สุทธิเฉลี่ย 4 ,690บาท/ไร่/ปี  และผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (BCR) พบว่า  วิธีแนะน ากรมวิชาการเกษตร มีค่า BCR เฉลี่ย 2.03 ซึ่งมีแนวโน้มสูงกว่าวิธีของเกษตรกร มีค่า 
BCR เฉลี่ย 1.90 (ตารางท่ี 8)     
ตารางท่ี 8 ต้นทุนและรายไดป้ี 2561-2562 ในแปลงยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการปลูกยางระดับ S3 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

วิธีของเกษตรกร วิธีแนะน ากรมวชิาการเกษตร 

ต้นทุน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

รายได้
สุทธิ  

(บาท) 
BCR 

ต้นทุน 
(บาท) 

รายได้ 
(บาท) 

รายได้
สุทธิ  

(บาท) 
BCR 

1 นายสุราน พงษ์หวาน 5,956 10,465 4,509 1.76 5,734 11,720 5,987 2.05 
2 นางอุไรวรรณ สืบตัน 4,732 9,627 4,896 2.04 5,789 11,094 5,305 1.93 
3 นายกลพิทักษ์ บุญฤทธ์ิ 4,893 9,772 4,879 2.005 5,701 11,247 5,547 1.99 
4 นางราตรี บญุม ี 6,234 10,287 4,053 1.655 5,610 11,668 6,058 2.10 
5 นางจินตนา ไพบูลย์     5,046 9,665 4,619 1.925 5,484 10,854 5,370 1.98 
6 นายสุชาติ จันทรส์ุข 4,831 9,677 4,847 2.005 5,474 10,879 5,406 1.99 
7 นายสมคดิ ทองอาชา 5,140 10,016 4,876 1.955 5,443 11,189 5,747 2.06 
8 นายสินชัย ภู่ศลิป ์ 5,079 10,854 5,776 2.155 5,977 12,005 6,028 2.02 
9 นางสาวละเมียด เพชรฤทธ์ิ 5,478 9,792 4,315 1.79 5,533 11,213 5,680 2.03 
10 นางจิรา กรทิพย ์ 5,733 9,867 4,134 1.725 5,349 11,458 6,109 2.14 
 เฉลี่ย 5,312 10,002 4,690 1.90 5,609 11,333 5,723 2.03 

 
*หมายเหต ุราคายางเฉลี่ย 44.26 บาท/กิโลกรัม (ต.ค.60-ก.ย.62)  



BCR = อัตราส่วนของรายไดต้่อการลงทุน หมายถึงรายได้/ต้นทุน 
  BCR <1 รายได้น้อยกว่ารายจ่าย กิจกรรมทีด่ าเนินการนั้นขาดทุน ไม่ควรท าการผลติ 
    BCR = 1 รายไดเ้ท่ากับรายจ่าย กจิกรรมทีด่ าเนินการนั้นไมม่ีก าไร และไม่ขาดทุน 
มีความเสี่ยงในการผลิต ไมส่มควรท าการผลิต 
    BCR > 1 รายไดม้ากกว่ารายจ่าย กิจกรรมทีด่ าเนินการนั้นมีก าไร มคีวามเสีย่งน้อย สมควรท าการผลติ 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตยางพาราตามพ้ืนที่ความเหมาะสมของดินในเขตภาคใต้ตอนบน

สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1.ศักยภาพในการปลูกยางพาราในแปลงของเกษตรกรที่ ได้ส ารวจและประเมินศักยภาพความ

เหมาะสมของพ้ืนที่ปลูกยาง จ านวน 1,120 แปลง  สามารถจ าแนกตามระดับความเหมาะสมมาก (S1) จ านวน 536 
แปลง (47.86 เปอร์เซ็นต์) เหมาะสมปานกลาง (S2) จ านวน 346 แปลง (30.89 เปอร์เซ็นต์) เหมาะสมน้อย (S3) 
จ านวน 142 แปลง (12.68 เปอร์เซ็นต์) และไม่เหมาะสม (N) จ านวน 96 แปลง (8.57 เปอร์เซ็นต์) 

2. ผลผลิตเนื้อยางแห้งเฉลี่ย  ของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับยางพาราในพ้ืนที่มี
ประสิทธิภาพปลูกยางระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2)  ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งเฉลี่ย 275.8 กิโลกรัม/ไร่/ปี มี
แนวโน้มสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรที่ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งเฉลี่ย 232.5 กิโลกรัม/ไร่/ปี เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าการใช้ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร 18.62 เปอร์เซ็นต์  ในขณะที่ผลผลิตเนื้อยางแห้ง
เฉลี่ยของแปลงยางที่มีประสิทธิภาพปลูกยางระดับความเหมาะสมน้อย (S3) ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งเฉลี่ย 256.5 
กิโลกรัม/ไร่/ปี ในขณะที่กรรมวิธีเกษตรกรที่ให้ผลผลิตเนื้อยางแห้งเฉลี่ย 226.3 กิโลกรัม/ไร่/ปี เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าการใช้ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร 13.34 เปอร์เซ็นต ์

3. ต้นทุนการผลิต รายได้ รายได้สุทธิ และ BCR  แปลงยางที่มีประสิทธิภาพปลูกยางระดับความ
เหมาะสมปานกลาง (S2) วิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  มีต้นทุนการผลิต 5 ,368 บาท/ไร่/ปี  มีรายได้ เฉลี่ ย 
11,972 บาท/ไร่/ปี  ผลตอบแทนต่อต้นทุนให้รายได้สุทธิ 6,604 บาท/ไร่/ปี และผลตอบแทนต่อต้นทุน มีค่า BCR 
เฉลี่ย 2.23ในขณะที่แปลงยางที่มีประสิทธิภาพปลูกยางระดับความเหมาะสมน้อย (S3) วิธีแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตร มีต้นทุนการผลิต 5,609 บาท/ไร่/ปี มีรายได้เฉลี่ย 11,333 บาท/ไร่/ปี  ผลตอบแทนต่อต้นทุนให้รายได้สุทธิ 
5,723 บาท/ไร่/ปี และผลตอบแทนต่อต้นทุน มีค่า BCR เฉลี่ย 2.03  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. การทดสอบเทคโนโลยีการปลูกสร้างสวนยางเพื่อแก้ปัญหาสวนยางพาราเฉพาะพ้ืนที่  สามารถน า

ความรู้และเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม 



2. เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามความเหมาะสมของพื้นที่ส าหรับ
ยางพาราในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนและสามารถน าไปใช้และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพ่ือนบ้านได้อย่างถูกต้อง 

3. ช่วยเพ่ิมผลผลิตยางพาราต่อพ้ืนที่ของเกษตรกรผู้ท าสวนยางพาราในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบนเพ่ือเป็น

ทางเลือกให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากการประกอบอาชีพชาวสวนยางพารา 

 

 

11.ค าขอบคุณ    
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณขอขอบคุณเกษตรกรเจ้าของแปลงยางพาราในพ้ืนที่ จังหวัดชุมพร 

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ตและกระบี่  ที่ให้ความร่วมมือในการส ารวจแปลงและการท าแปลง
ทดสอบ ขอขอบคุณกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร กองแผนงานและวิชาการ ที่ได้สนับสนุนข้อมูล
วิชาการและค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ในการวางแผนการทดลองการเก็บข้อมูล และแนะน าในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
และขอขอบคุณคณะท างานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานีที่ลงพื้นที่สร้างแปลงทดลองยาง เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยความตั้งใจตลอดระยะเวลาของการทดลองในท้ายนี้ขอขอบคุณกรมวิชาการเกษตรที่ได้สนับสนุนงบประมาณ
ในการท าวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ผลงานวิจัยสามารถส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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13. ภาคผนวก  

ตารางภาคผนวกที ่1  ลักษณะ สมบัติของชุดดินและการจ าแนก 

ชุดดิน ลักษณะและสมบัติของชุดดิน 
ชุดดินฝั่งแดง (Fang Daeng series: Fd)     

 
 

การจ าแนกดิน : Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiudults 
การก าเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทาง
ใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของหินทรายสีแดง (พบในสภาพพ้ืนท่ีที่เป็นหินทรายสีแดง) 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ า ดี การไหลบ่าของน้ าบนผิวดินเร็ว การซึมผ่านได้ของน้ า เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ยืนต้น และไม้
ผล การแพร่กระจาย พบในพ้ืนท่ีภาคใต้และพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงช้ัน Ap-Bt ลักษณะและสมบัติดิน ดินร่วนละเอียดลึกมาก ดินบนมีเนื้อดิน
เป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ าตาล ปนแดงหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด
ปานกลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย อาจพบดินเหนียว
ปนทราย มีสีแดงหรือสีแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ชุดดินชุมพร ( Chumphon series : Cp) 
 

การจ าแนกดิน Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Paleudults 
การก าเนิด เกดิจากตะกอนน้ าพามาทับถมอยู่บนพ้ืนท่ีราบตะกอนน้ าพา (ตะพักล าน้ า
เก่า ) สภาพพ้ืนท่ี ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ า ดีถึงดีปานกลาง การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน เร็ว 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลางในดินบนและช้าในดินล่าง พืชพรรณธรรมชาติและการ

http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/62_soilgroup/main_62soilgroup.htm


ชุดดิน ลักษณะและสมบัติของชุดดิน 
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ท่ีรกร้างว่างเปลา่เป็น หย่อมๆ และป่าแคระ 
การแพร่กระจาย พบท่ัวไปทางภาคใต้และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวนัออก 
การจัดเรียงช้ัน A-Bw-Btc ลักษณะและสมบตัิดิน ดินตื้นถึงช้ันลูกรัง ดินบนมีเนื้อดินเป็น
ดินร่วนปนทราย มีสีน้ าตาล ปฏิกริิยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) 
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปน ดนิเหนียวถึงดินเหนียวปนลูกรังมาก มีสีน้ าตาล สีแดงปน
เหลือง (ช้ันลูกรังพบภายใน 50 ซม.) อาจพบจุดประสีเล็กน้อยในดนิล่าง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 4.5-6.5) 
 

ชุดดินท่าแซะ (Tha Sae series: Te) 
 

การจ าแนกดิน Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การก าเนิด เกดิจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทาง
ใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินทรายหรือหินในกลุม่ 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอ้ยถึงลูกคลื่นลอนลาด มคีวามลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ า ดี การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน เร็ว การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าดงดิบช้ืน ยางพารา ปาล์ม สวนผลไม้ 
และพืชไร่ การแพร่กระจาย พบในบริเวณทีด่อนท่ีมีหินพื้นเป็นหินทรายในบริเวณภาคใต้
และภาค ตะวันออกของประเทศ การจัดเรียงช้ัน Ap-Bt 
ลักษณะและสมบตัิดิน เป็นดินลึกมากดินบนมเีนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ าตาล 
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีน้ าตาล อุ้มน้ าของดินปานกลาง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) ในดินบนแล้วลดลงตามความลึก 
 

ชุดดินพะโตะ๊ (Phato series:Pto)  
 

การจ าแนกดิน Loamy-skeletal, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic 
Hapludults การก าเนดิ เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กบัท่ี และ/หรอื เคลื่อนย้ายมาเป็น
ระยะทางใกล้ๆ  โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินทรายหรือหินในกลุม่ 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเนนิเขา มีความลาดชัน 5-35 % การระบายน้ า ด ี
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน เร็ว การซึมผ่านได้ของน้ า เร็ว พืชพรรณธรรมชาติและการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดิน ป่าดงดิบชื้น ยางพารา การแพร่กระจาย ภาคใต้ของประเทศไทยตาม
เนินเขาที่มีหินพ้ืนเป็นหินทราย การจัดเรียงช้ัน A-Bw-Bt-Cr ลักษณะและสมบตัิดิน เป็น
ดินลึกปานกลาง ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย มีสีน้ าตาล ดินล่างมเีนือ้ดินเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย มสีีน้ าตาลถึงสีแดงปนเหลืองและพบก้อนหินเหลี่ยมของหินทราย
ระหว่างความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิรยิาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 
4.5-5.5) ตลอดหน้าตัดดิน 
 

ชุดดินอ่าวลึก (Ao Luek: Ak)  
 

การจ าแนกดิน Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Rhodic Kandiudoxs 
การก าเนิด เกดิอยู่กับท่ีจากการสลายตัวของหินปูน หรือหินปูนร่วมกับหินดินดาน ใน



ชุดดิน ลักษณะและสมบัติของชุดดิน 
พื้นที่ แบบคาสต์ (พื้นที่ดินสีแดง มีหลุมยุบและธารน้ าใตด้ิน) สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มคีวามลาดชัน 2-12 % การระบายน้ า ดี 
การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว การซึมผ่านได้ของน้ า ช้าถึงปานกลาง 
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าดงดิบช้ืน ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไมผ้ล 
กาแฟ กล้วย และมะละกอ เป็นตน้ การแพร่กระจาย พบในบริเวณพื้นที่ภูเขาหินปูนโดด 
หรือเทือกเขาหินปูนของภาคใต้ ทีม่ักพบหลุมยุบ และล าธารน้ าใต้ดนิในภาคใต ้
การจัดเรียงช้ันดิน Ap-BA-Bt ลักษณะและสมบัตดิิน ดินเหนียวจัดลึกมาก ดินบนมีเนื้อ
ดินเป็นดินร่วนปนดินเหนยีวหรือ ดินเหนียว สีแดงหรือสีแดงเข้ม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
มากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ดินล่างมีเนื้อดินเป็น ดินเหนยีว สีแดงเข้ม 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเปน็กรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ชุดดินคลองท่อม (Khlong Thom 
series:Km)  

การจ าแนกดิน Fine-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults การ
ก าเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเปน็ระยะทางใกล้ๆ  
โดยแรงโนม้ถ่วงของหินทรายหรือหินในกลุ่ม สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูก
คลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % การระบายน้ า ดี การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน เร็ว 
การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าดงดิบ
ช้ืน ยางพารา ปาล์มน้ ามันและไมผ้ล การแพร่กระจาย พบแพร่กระจายในพ้ืนท่ีบริเวณ
ภาคใต้และพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาค ตะวันออก 
การจัดเรียงช้ัน Ap-BA-Bt ลักษณะและสมบตัิดิน ดินร่วนละเอียดลกึมาก ดินบนมีเนื้อ
ดินเป็นดินร่วนปนทราย มสีีดินเปน็สีน้ าตาลหรือน้ าตาลปนแดง ปฏกิิริยาดินเป็นกรดจดั
ถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) 
ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย มีสดีินเป็นสีแดงปนเหลอืงและดินลา่งช้ันถัด
ลงไปอาจพบดินเหนียวปนทราย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเปน็กรดจัด pH 4.5-5.5 

 
 

ชุดดินคอหงส์ (Kho Hong series:Kh) 
 

การจ าแนกดิน Coarse-loamy, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การก าเนิด เกดิจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทาง
ใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของหินทรายหรือหินในกลุ่มในพื้นที่ท่ีมีการเกลี่ยผิวแผ่นดินให้ 
ต่ าลง สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ า ดี การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน เร็ว การซึมผ่านได้ของน้ า เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยางพารา ปาล์มน้ ามนั พืชไร่ และผลไม้ 
การแพร่กระจาย พบกระจายทั่วไปในภาคใต้และพื้นท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 
การจัดเรียงช้ัน A-BA-Bt ลักษณะและสมบัตดิิน ดินร่วนหยาบลึกมาก ดินบนมีเนื้อดิน
เป็นดินทรายปนดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย มีสีน้ าตาล ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดจัดถึงเป็น



ชุดดิน ลักษณะและสมบัติของชุดดิน 
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มสีีน้ าตาลหรือสี
น้ าตาลปนเหลือง อาจพบดินร่วนเหนียวปนทรายในดินล่างช้ันถัดไป ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ชุดดินรือเสาะ (Ruso series: Ro) 
 

ก า ร จ า แ น ก ดิ น  :  Fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic 
Palehumults 
การก าเนิด : เกิดจากตะกอนของน้ าพามาทับถมอยู่บนตะพักล าน้ าหรือสันดินริมน้ า 
สภาพพื้นที่ : ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชัน 2-5 % 
การระบายน้ า : ดี การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน : ปานกลาง การซึมผ่านได้ของน้ า : เร็ว
ถึงปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : สวนผลไม้ กาแฟ พืชผัก 
และยางพารา การแพร่กระจาย : พบตามสันดินริมน้ าของแม่น้ าสายใหญ่ๆ การจัดเรียง
ช้ัน : A-Bw-Bt ลักษณะและสมบัติดิน : เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วนถึงดิน
ร่วนปนดินเหนียว มีสีน้ าตาล สีน้ าตาลปนเหลือง ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดิน
เหนียว มีสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง พบเกล็ดแร่ไมก้าตลอด ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
จัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 4.5-6.0) ตลอดหน้าตัดดิน 
 

ชุดดินคลองชาก (Khlong Chak series: 
Kc) 

 

ก า ร จ า แ น ก ดิ น  Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic 
Kandihumults 
การก าเนิด เกิดจากการผุพังสลายตัวอยู่กับที่ และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทาง
ใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของหินดินดานหรือหินในกลุ่ม ในพื้นที่ท่ีมีการเกลี่ยผิวแผ่นดิน ให้
ต่ าลง สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % 
การระบายน้ า ดี การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน เร็ว การซึมผ่านได้ของน้ า เร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าดงดิบช้ืน ปาล์มน้ ามัน และปลูก
ยางพารา การแพร่กระจาย พบแพร่กระจายทั่วไปในภาคใต้และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก การจัดเรียงช้ัน Ap-Btc ลักษณะและสมบัติดิน ดินเหนียวตื้น ดินบนมีเนื้อดิน
เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนแดง ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดปานกลางถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.0-6.5) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดิน
เหนียวหรือดินเหนียวปนลูกรังมาก สีแดงปนเหลือง (มีเศษหินดินดานหรือหินในกลุ่ม
ปะปนอยู่ในดินภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน) ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) 
 

ชุดดินทุ่งหว้า (Thung Wa series:Tg)    
 

การจ าแนกดิน Coarse-loamy, siliceous, subactive, isohyperthermic Typic 
Paleudults 
การก าเนิด เกดิจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทาง
ใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหินแกรนิตและหินในกลุ่ม 



ชุดดิน ลักษณะและสมบัติของชุดดิน 
สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอ้ยถึงลูกคลื่นลอนลาด มคีวามลาดชัน 2-12 % 
การระบายน้ า ดี การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน เร็ว การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลางถึงเร็ว 
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยางพารา สวนผลไม้ 
การแพร่กระจาย พบในภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศ บรเิวณที่มีหินพื้นเป็นหิน 
แกรนิต การจดัเรยีงช้ัน A-AB-Bt ลักษณะและสมบตัิดิน เป็นดินลึก ดินบนมีเนื้อดินเป็น
ดินร่วนปนทราย มีสีน้ าตาลหรือสนี้ าตาล ปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงกรดปาน
กลาง (pH 5.5-6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายหยาบถึงหยาบมาก มสีีน้ าตาล 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
 

ชุดดินภูเก็ต (Phuket series: Pk)   
 
 

การจ าแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Kandiudults 
การก าเนิด เกดิจากการผุพังสลายตัวอยู่กับท่ี และ/หรือ เคลื่อนย้ายมาเป็นระยะทาง
ใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงของโลกของหิน granite สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึง
ลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 2-20 % การระบายน้ า ดี การไหลบา่ของน้ าบนผิวดิน 
ปานกลางถึงเร็ว การซมึผ่านได้ของน้ า ปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน ป่าดงดิบช้ืน ยางพารา สวนผลไม้ และพืชไร่ การแพร่กระจาย พบท่ัวไป
ในบริเวณที่มีหินพื้นเป็นหินแกรนติ ในบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก การจัดเรยีงช้ัน 
Ap-Bw-Bt ลักษณะและสมบัตดิิน เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อดินเปน็ดินร่วนเหนียวปน
ทราย มีสีน้ าตาล ดินล่างมเีนื้อดินเป็นดินร่วนเหนยีวปนทราย มสีีแดงปนเหลืองหรือสี
แดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถงึกรดจัด (pH 5.0-5.5) ตลอดหน้าตัดดิน 
 
 

ชุดดินวิสัย (Visai series : Vi)  
 

การจ าแนกดิน Fine-loamy, mixed, semiactive, isohyperthermic Typic 
Plinthaquults 
การก าเนิด เกดิจากตะกอนน้ าน้ าพามาทับถมอยู่บนตะพักล าน้ าเก่าระดับต่ า 
สภาพพื้นที่ ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มคีวามลาดชัน 0-2 % 
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน นาข้าว ยางพารา สวนผลไม้ พืชไร่ ป่าไม้
พุ่มเตี้ย การระบายน้ า เลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ช้า การซมึผา่นได้ของน้ า เร็วถึง
ปานกลาง การแพร่กระจาย พบท่ัวไปในบริเวณภาคใต้ของประเทศ 
การจัดเรียงช้ัน Apg-Bg-Btg-Btgv ลักษณะและสมบัตดิิน เป็นดินลึกมาก ดินบนมีเนื้อ
ดินเป็นดินร่วนปนทราย มสีีเข้มของน้ าตาล ปนเทาและทับถมอยู่บนดินที่มีเนื้อดินเป็น
ดินร่วนปนทราย มีสีเทาหรือสเีทาอ่อน ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดิน
เหนียว มีสเีทา มีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง และสีแดง ตลอดช้ันดิน ศิลาแลงอ่อน 
(plinthite) จะพบในปริมาณที่มากกว่า 50 % โดยปริมาตร หรือพบต่อเนื่องกันภายใน
ความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏกิิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงกรดจัด (pH 4.5-5.5) 



ชุดดิน ลักษณะและสมบัติของชุดดิน 
ตลอดหน้าตัดดิน 

ชุดดินหาดใหญ่ (Hat Yai series : Hy)  
 
 

การจ าแนกดิน Clayey-skeletal, kaolinitic, isohyperthermic Typic Paleudults 
การก าเนิด เกดิจากตะกอนน้ าพามาทับถมอยู่บนตะพักล าน้ าหรือพื้นที่ตะพักล าน้ าที่ถูก
ยก ตัวและมีการเกลี่ยผิวแผ่นดินให้ลดต่ าลง สภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงลูก
คลื่นลอนลาด มีความลาดชัน 2-12 % การระบายน้ า ดี การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน 
ปานกลาง การซึมผ่านได้ของน้ า ปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และเป็นท่ีรกร้าง ว่างเปล่า  
การแพร่กระจาย พบกระจายทั่วไปในพ้ืนท่ีภาคใต้ การจัดเรียงช้ัน A-BA-Btc 
ลักษณะและสมบตัิดิน ดินเหนียวตื้นถึงช้ันกรวดกลมมนปนลูกรัง ดนิบนมีเนื้อดินเป็นดิน
ร่วนปนทรายหรือดินร่วนเหนียวปนทราย มีสีน้ าตาล ดินล่าง ปฏิกริยิาดินเป็นกรดจัด
มากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวหรือดิน
เหนียวปนลูกรังและปนหินกลมมน (ภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน) มีสีน้ าตาล สี
เหลืองปนน้ าตาลหรือสีแดงปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถงึเป็นกรดจัด (pH 
5.0-5.5) 

ชุดดินแกลง (klaeng series:Kl)  
 

การจ าแนกดิน Very-fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Plinthaquults 
การก าเนิด เกดิจากตะกอนน้ าพามาทับถมอยู่บนพ้ืนท่ีราบตะกอนล าน้ า (ตะพักล าน้ า
เก่า) สภาพพื้นที่ ราบเรียบ (level) ถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ า เลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ช้า การซึมผ่านได้ของน้ า ช้า ในฤดูฝนจะ
มีน้ าแช่ขัง พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใช้ท านา 
การแพร่กระจาย พบแพร่กระจายในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ 
การจัดเรียงช้ัน Apg-Bg-Btgv ลักษณะและสมบัตดิิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมี
เนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปน ดินเหนียวหรือดินร่วนเหนยีวปนทรายแป้ง มีสีน้ าตาลปน
เหลือง สีน้ าตาลปนเทาหรือสเีทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.5-
6.0) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง มสีีเทา และในดินบนมี
จุดประสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาลปนเหลือง ส่วนในดินล่างจะมีจุดประสนี้ าตาลปนเหลือง
หรือสีแดงปนเหลืองและมีศลิาแลงอ่อน (plinthite) มากกว่า 50 % โดยปรมิาตรหรือ
พบต่อเนื่องกันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกริิยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็น
กรดจัด (pH 4.5-5.5) 

ชุดดินบางนรา (Bang Nara series:Ba) 
 

การจ าแนกดิน Fine, kaolinitic, isohyperthermic Typic Paleaquults 
การก าเนิด เกดิจากตะกอนน้ าพามาทับถมในพ้ืนท่ีราบตะกอนน้ าพา (ตะพักล าน้ าระดับ
ต่ า) สภาพพ้ืนท่ี ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ มีความลาดชัน 0-2 % 
การระบายน้ า เลว การไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน ช้า การซึมผ่านได้ของน้ า ช้า 
พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ท านา การแพร่กระจาย พบบริเวณภาคใต้
และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก การจัดเรยีงช้ัน Apg-BAg-Btg 



ชุดดิน ลักษณะและสมบัติของชุดดิน 
ลักษณะและสมบตัิดิน ดินเหนียวละเอียดลึกมาก ดินบนมเีนื้อดินเปน็ดินร่วนหรือดินร่วน
ปนดินเหนียว สเีทาหรือสีเทาปนน้ าตาล ปฏิกริิยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 
5.5-6.5) ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแป้ง สีเทา มีจุดประสี
เหลืองหรือสีน้ าตาลตลอดทุกช้ันดนิ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 5.0-
5.5) 
 

 

ตารางภาคผนวกที่ 2  ปริมาณน้ าฝนบริเวณท่ีส ารวจแปลงปลูกยางพารา  

จังหวัด 
จ านวนแปลงยางในเขตปริมาณน้ าฝน (มิลลิเมตร/ปี) 

<1,250 1,250-1,500 >1,500 

สุราษฎร์ธาน ี 8 30 322 

กระบี ่ 0 16 124 

พังงา 0 8 68 

ภูเก็ต 0 8 100 

ระนอง 0 15 165 

ชุมพร 10 26 84 

นครศรีธรรมราช 12 23 101 

รวม 30 126 964 

 
ตารางภาคผนวกที่ 3 ข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรเจ้าของสวนยาง 

รายการ จ านวน (เปอร์เซ็นต์)/แปลง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ  
           - ชาย 
           - หญิง 

 
69.28/776 
30.72/344 

1.2 อายุเจ้าของสวน 
         น้อยกว่า 30  ปี 

30-40 ปี 
40-50   ปี 

         50-60   ป ี
         มากกว่า 60  ปี 

 
5.00/56 
8.48/95 

50.71/568 
31.69/355 
4.12/46 

1.3 ระดับการศึกษา  



รายการ จ านวน (เปอร์เซ็นต์)/แปลง 
            -  ไม่ได้รับการศึกษา 
            - ประถมศึกษา 
            -  มัธยมศึกษา 
            -  ปริญญาตรี หรือสูงกว่า  

3.12/35 
61.88/693 
28.75/322 
6.25/70 

1.4 จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
             - น้อยกว่า  2 คน 
             - 3 คน 
             - 4 คน 
            -  5 คน 
            -  มากกว่า 5 คน           

 
5.98/67 

13.57/152 
32.85/368 
31.69/355 
15.91/178 

1.5 รายได ้ 
             - น้อยกว่า 100,000 บาท/ป ี
             - 100,000-200,000 บาท/ ปี 
             - 200,000-300,000 บาท/ป ี
             - มากกว่า 300,000 บาท/ป ี

 
9.56/107 
50.08/561 
30.72/344 
9.64/108 

1.6 แหล่งเงินทุนท าสวนยาง 
             - ทุนตนเอง 
             - ทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
             - แหล่งทุนสนับสนุนตามนโยบายของรัฐ 

 
58.03/650 
36.07/404 
5.90/66 

1.7 ภาวะหนี้สิน  
             - ไม่ม ี
             - มี 

 
53.92/604 
46.08/516 

1.8 แรงจูงใจในการปลูกยางพารา 
            - ราคา 
            - เพื่อนบ้าน 
            - รัฐสนับสนุน 

 
53.39/598 
37.32/418 
9.29/104 

1.9 การฝึกอบรมหลักสตูรเกี่ยวขอ้งกับยางพาราที่ผ่านมา  
            - เคย 
            - ไม่เคย 

 
77.24/865 
22.76/255 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของสวน 
2.1  สิทธ์ิการถือครองที่ดิน 

- โฉนด 

- นส.3 

 
23.21/260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
35.71/400 
35.54/398 



รายการ จ านวน (เปอร์เซ็นต์)/แปลง 

- สปก. 

- ภบท.5 

5.54/62 

2.2 พื้นที่ท าสวนยาง 

- น้อยกว่า 10 ไร่ 

- 10-30 ไร ่

- มากว่า 30 ไร ่

 
20.00/224 
62.32/698 
17.68/198 

2.3 ระยะปลูก 
    -  3X8 เมตร 

- 3X7 เมตร 

- 3X6 เมตร 

- 2.5 X 6 เมตร 

 
1.33/15 

66.52/715 
26.61/298 
5.54/62 

2.4 ระบบกรดี 

- 1/2 ล าต้น 

- 1/3 ล าต้น 

- 1/4 ล าต้น 

 
22.32/250 
68.93/772 
8.75/98 

2.5 วันกรีด  

- 3 วัน เว้น 1 วัน 

- 2 วัน เว้น 1 วัน 

- 1 วัน เว้น 1 วัน 

- กรีดทุกวัน 

 
50.74/568 
30.54/342 
13.58/152 
5.18/58 

2.6 แรงงานกรีด  

- สมาชิกในครัวเรือน 

- จ้างกรีด 

 
81.70/915 
18.30/205 

2.7 การแบ่งค่าจ้างกรีด (เจ้าของสวน:ผู้รับจ้างกรดี %) 

- 50:50 

- 55:45 

- 60:40 

 
6.34/13 
10.73/22 
82.93/170 

 
2.8  รูปแบบผลผลิต 

- ยางแผ่นดิบ 

- ยางก้อนถ้วย 

- น้ ายางสด 

 
31.25/350 
35.54/398 
33.21/372 



รายการ จ านวน (เปอร์เซ็นต์)/แปลง 
2.9 การใส่ปุ๋ย 

สูตรปุย๋ 

- ตามค าแนะน าของสถาบันวิจัยยาง 

- ไม่ใสต่ามค าแนะน าของสถาบันวิจยัยาง 
วิธีการใส ่

- หว่าน 

- ขุดหลุมฝังกลบ 
จ านวนการใส่ปุ๋ย 

- ไม่ใส ่

- ใส่ 1 ครั้ง/ป ี

- ใส่ 2 ครั้ง/ป ี

 
 

4.29/48 
1072/95.71 

 
 

97.95/1097 
2.05/23 

 
24.82/278 
68.93/772 
6.25/70 

2.9 การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 

- ผสมปุย๋ใช้เอง 

- ปุ๋ยสูตรส าเร็จรูป 

    
6.43/72 

 
93.57/1048 

2.8 การก าจัดวัชพืช 

- เครื่องตัดหญ้า 

- สารก าจดัวัชพืช 

 
93.75/1050 

6.25/70 

 
 
ตารางภาคผนวกที่ 4 ข้อมูลสวนยาง 

รายการ จ านวน (เปอร์เซ็นต์)/แปลง 
1. เปิดกรดีที่ความสูงระดับ 

-   150 เซนติเมตร  

-   100 เซนติเมตร 

-   80   เซนติเมตร 

 
29.55/331 
64.64/724 
5.81/65 

2. การประเมินหน้ากรีด 

- ความสิ้นเปลืองเปลือก 

- ตามค าแนะน าของสถาบันวิจัยยาง  
(2-2.5 มิลลเิมตร/ครั้งกรีด ) 

- หนามากกว่า 2.5 มิลลเิมตร/ครั้งกรีด 

- มุมกรีดยาง  

 
 

77.14/864 
 

22.86/256 
 



รายการ จ านวน (เปอร์เซ็นต์)/แปลง 

- ตามค าแนะน าของสถาบันวิจัยยาง 

- ไม่เหมาะสม 

- ความเสยีหายของหน้ากรดี 

- ไม่เสียหาย 

- เสียหาย 30-50 % 

- เสียหายมากกว่า 50% 

 
 

85.27/955 
 

14.73/165 
 

54.64/612 
31.34/351 
14.02/157 

3. ความสม่ าเสมอของต้นยางพารา 

- สม่ าเสมอ (มากกว่า 60% ของแปลง) 

- ไม่สม่ าเสมอ 

 
86.16/965 

 
13.84/155 

 
ตารางภาคผนวกที่ 5 ข้อมูลส ารวจดิน 

รายการ จ านวน (เปอร์เซ็นต์)/แปลง 
1.ระดับความสูงจากน้ าทะเล 
            - 0-50 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
            - 50-100 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
            - 100-150 เมตร จากระดับน้ าทะเล 
            - 150-200 เมตร จากระดับน้ าทะเล 

 
32.77/367 
42.86/480 
11.43/128 
12.94/145 

2. ความลาดเท 
            - ไม่เกิน 12 องศา 
            - เกิน 12 องศา 

 
94.02/1053 

5.98/67 
3.ความลึกของหน้าดิน 
             - น้อยกว่า 1 เมตร 
             - มากกว่า 1 เมตร 

 
19.73/221 
80.27/899 

4.ระดับน้ าใตด้ิน 
             - ลึกน้อยกว่า 1 เมตร  
             - ลึกมากกว่า 1 เมตร 

 
8.40/94 

91.60/1026 
4. เนื้อดิน 

- ดินร่วนปนเหนยีว 

- ดินทรายปนร่วน/ดินร่วนปนทราย 

 
58.12/651 
41.88/469 



รายการ จ านวน (เปอร์เซ็นต์)/แปลง 
5. ความเป็นกรดเป็นดา่งของดิน (pH) 

          - น้อยกว่า 4.5 
         - 4.5-5.5 
         - มากกว่า 5.5 

   
8.66/97 

89.11/998 
2.23/25 

 
ตารางภาคผนวกที่ 6  ระดับของธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ใช้ทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

ที ่ ช่ือ-นามสกลุ 

ค่าวิเคราะห์ดิน ปุ๋ยที่ใช้ผสมเอง  
(กก./ไร่/ครั้ง 

อัตราปุ๋ยที่ใส ่(กรัม/
ต้น/ครั้ง) 

 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

สูตร 
46-0-0 

สูตร 
18-46-

0 

สูตร 
0-0-60 

1 นายสุราน พงษ์หวาน ปานกลาง ต่ า สูง 14 8 11 460 
2 นางอุไรวรรณ สืบตัน ต่ า ต่ า ต่ า 20 8 14 600 
3 นายกลพิทักษ์ บุญฤทธ์ิ ต่ า ปานกลาง ต่ า 22 4 14 560 
4 นางราตรี บุญมี ปานกลาง ปานกลาง สูง 15 4 11 420 
5 นางจินตนา ไพบูลย ์ ต่ า ต่ า ปานกลาง 20 8 11 550 
6 นายสุชาติ จันทร์สุข  ต่ า ต่ า ปานกลาง 20 8 11 550 
7 นายสมคิด ทองอาชา  ต่ า สูง ต่ า 22 4 14 560 
8 นายสินชัย ภู่ศิลป์ ต่ า ต่ า ต่ า 20 8 14 600 
9 นางสาวละเมียด เพชรฤทธ์ิ ต่ า ต่ า ต่ า 20 8 14 600 
10 นางจิรา กรทิพย ์ ต่ า ต่ า สูง 20 8 11 550 
11 นางมาลิณี วงษ์วานิช ต่ า ต่ า ต่ า 20 8 14 600 
12 นายธีระเดช ช่วยค้ า  ต่ า ต่ า ต่ า 20 8 14 600 
13 นายไพฑูรย์ ห้าวหาญ ต่ า ต่ า สูง 20 8 11 550 
14 นายสุวรรณ วิชัยดิษฐ์  ต่ า ต่ า ต่ า 20 8 14 600 
15 นางกุหลาบ บุญสงค์ ต่ า ต่ า ต่ า 20 8 14 600 
16 นายสมคิด บุญส่ง ปานกลาง ต่ า ต่ า 14 8 14 510 
17 นางปรีดา สุขทอง ปานกลาง ต่ า ต่ า 14 8 14 510 
18 นางขนิษฐา ทองศิริ ต่ า ต่ า ต่ า 20 8 14 600 
19 นายเที่ยง ชูช่วย ต่ า ปานกลาง ต่ า 22 4 14 560 
20 นายสานันท์ ปราบปราม ปานกลาง ต่ า ต่ า 14 8 14 510 

 



ตารางภาคผนวกที่ 7  สูตรปุ๋ยที่ใช้ตามกรรมวิธีทดสอบ 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 

วิธีของเกษตรกร วิธีแนะน ากรมวิชาการเกษตร 
สูตรปุ๋ย อัตราปุ๋ย

ที่ใส่ 
(กรัม/

ต้น/ครั้ง) 

สูตรปุ๋ย อัตราปุ๋ย
ที่ใส่ 

(กรัม/
ต้น/ครั้ง) 

ไนโตรเจน 
 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ไนโตรเจน 
 

ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

1 นายสุราน พงษ์หวาน 29 5 18 650 24 17 18 460 
2 นางอุไรวรรณ สืบตัน 15 7 18 190 37 17 23 600 
3 นายกลพิทกัษ์ บุญฤทธิ ์ 15 7 18 230 44 8 23 560 
4 นางราตรี บุญม ี 15 15 15 780 29 8 18 420 
5 นางจินตนา ไพบูลย ์ 15 15 15 250 37 17 18 550 
6 นายสุชาติ จันทร์สุข 15 7 18 260 37 17 18 550 
7 นายสมคิด ทองอาชา 15 7 18 300 44 8 23 560 
8 นายสินชัย ภู่ศิลป ์ 15 7 18 200 37 17 23 600 
9 นางสาวละเมียด เพชรฤทธิ ์ 29 5 18 420 37 17 23 600 
10 นางจิรา กรทิพย ์ 29 5 18 520 37 17 18 550 
11 นางมาลิณี วงษ์วานิช 15 15 15 200 37 17 23 600 
12 นายธีระเดช ชว่ยค้ า 15 7 18 500 37 17 23 600 
13 นายไพฑูรย์ ห้าวหาญ 15 7 18 330 37 17 18 550 
14 นายสุวรรณ วิชยัดิษฐ ์ 46 0 0 390 37 17 23 600 
15 นางกุหลาบ บุญสงค์ 46 0 0 200 37 17 23 600 
16 นายสมคิด บุญส่ง 15 15 15 200 24 17 23 510 
17 นางปรีดา สุขทอง 15 15 15 300 24 17 23 510 
18 นางขนิษฐา ทองศิริ 46 0 0 200 37 17 23 600 
19 นายเท่ียง ชูชว่ย 15 15 15 130 44 8 23 560 
20 นายสานันท ์ปราบปราม 15 15 15 200 24 17 23 510 

 
ตารางภาคผนวกที่ 8 ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่ใช้ทดสอบ    

ที ่ ช่ือ-นามสกลุ 

วิธีของเกษตรกร วิธีแนะน ากรมวิชาการเกษตร 
ปริมาณเนื้อปุ๋ย (กก./ไร/่ครั้ง) อัตรา

ปุ๋ยที่ใส่ 
(กรัม/
ต้น/
ครั้ง) 

ปริมาณเนื้อปุ๋ย (กก./ไร่/ครั้ง) อัตรา
ปุ๋ยที่ใส่ 
(กรัม/
ต้น/
ครั้ง) 

ไนโตรเจน 
 

ฟอสฟอรัส 
 
 

ไนโตรเจน 
 

ไนโตรเจน 
 

ฟอสฟอรัส 
 
 

ไนโตรเจน 
 

1 นายสุราน พงษ์หวาน 29 5 15 650 14 8 11 460 
2 นางอุไรวรรณ สืบตัน 4 2 4 190 20 8 14 600 
3 นายกลพิทักษ์ บุญฤทธ์ิ 5 3 5 230 22 4 14 560 
4 นางราตรี บญุม ี 12 19 15 780 15 4 11 420 



5 นางจินตนา ไพบูลย ์ 4 6 5 250 20 8 11 550 
6 นายสุชาติ จันทรส์ุข 5 3 6 260 20 8 11 550 
7 นายสมคดิ ทองอาชา 6 3 7 300 22 4 14 560 
8 นายสินชัย ภู่ศลิป ์ 4 2 5 200 20 8 14 600 
9 นางสาวละเมียด เพชรฤทธ์ิ 19 3 10 420 20 8 14 600 
10 นางจิรา กรทิพย ์ 23 4 12 520 20 8 11 550 
11 นางมาลิณี วงษ์วานิช 3 5 4 200 20 8 14 600 
12 นายธีระเดช ช่วยค้ า 10 6 11 500 20 8 14 600 
13 นายไพฑูรย์ ห้าวหาญ 7 4 8 330 20 8 11 550 
14 นายสุวรรณ วิชัยดิษฐ์ 30 0 0 390 20 8 14 600 
15 นางกุหลาบ บุญสงค ์ 15 0 0 200 20 8 14 600 
16 นายสมคดิ บุญส่ง 3 5 4 200 14 8 14 510 
17 นางปรีดา สุขทอง 5 7 6 300 14 8 14 510 
18 นางขนิษฐา ทองศิริ 15 0 0 200 20 8 14 600 
19 นายเที่ยง ชูช่วย 2 3 2 130 22 4 14 560 
20 นายสานันท์ ปราบปราม 3 5 4 200 14 8 14 510 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 

การส ารวจดินและการเก็บบันทึกข้อมูลประจ าแปลง  

การวัดขนาดเส้นรอบวงล าต้น (girth) และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
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