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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลในการ

ปลกูยางพารา ปญัหาการปลกูยางพาราและแนวทางการเพิม่

ประสทิธภิาพการปลกูยางพาราในภาคอสีานตอนใต้ เป็นการ

ศึกษาข้อมูลการปลูกยางพารา และปัญหาจากเกษตรกรใน

ภาคอีสานตอนใต้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ครั้งนี้ ได้มาโดย 

การแบ่งกลุ่มเกษตรกรตามพื้นที่ปลูกและใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) จํานวน 370 คน จาก 5 

จังหวัด 27 อําเภอ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ Mixed 

Method โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จากเกษตรกร 370 คน 

และคดัเลือกกลุ่มตัวอยา่งอําเภอละ 23 คน เพือ่เกบ็รวบรวม

ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth In-

terview : IDI) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory 

Observation) การสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion 

: FGD) และการศกึษาเอกสารงานวจัิยและการจัดการความรู้

แล้วนําข้อมูลที่ได้กลับคืนสู่เกษตรกร เพื่อตรวจสอบแล้วนํา

มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การสังเคราะห์

เนื้อหา (Content Synthesis) เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกทําการ

วิเคราะห์โดยใช้ความถี่ และร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า

 1. ข้อมูลและวิธีการปลูกยางพาราในภาคอีสานตอน

ใต้ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่ปลูกยางพารา ขนาด 

11 – 20 ไร่ และเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง พื้นที่ปลูก

เป็นที่ราบ ดินร่วนปนทราย ความลึกของหน้าดินน้อยกว่า 

50 เซนติเมตร ท่ีดินส่วนใหญ่ใช้ปลูกมันสําปะหลังมาก่อน

ปลูกยางพารา และส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าอบรมรับความรู้การ

ปลกูยางพาราจากหนว่ยงานราชการ เกษตรกรปลกูยางพนัธุ ์

RRIM 600 สว่นใหญป่ลกูมนัสําปะหลงัเปน็พชืแซม ไมม่กีาร

ตัดแต่งกิ่งหลังจากเปิดกรีด การใส่ปุ๋ย เกษตรกรใช้ปุ๋ยสตรู 

15 – 15 – 15 ใส่ปีละ 2 ครั้ง โรคและแมลงที่พบมาก ได้แก่ 

โรคเสน้ดาํและปลวก การกรดียาง เกษตรกรบางสว่นกรดียาง

ก่อนกําหนดขนาดลําต้นน้อยกว่า 50 เซนติเมตร ระบบกรีด 

กรดีครึง่ตน้ สองวนัเวน้หนึง่วนั และสามวนัเวน้หนึง่วนั แปรรปู

ผลผลิตเป็นยางแผ่น ยางแผ่นรมควัน และยางก้อนถ้วย 

 2. ปัญหาและแนวทางปฏบัิตใินการเพิม่ประสทิธภิาพ

การปลูกยางพาราในภาคอีสานตอนใต้ พบว่า พื้นที่ปลูก

ยางพารา เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสม จําเป็นต้องมีการปรับปรุง
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ABSTRACT

ดินเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินขุดร่องระบายน้ําก่อนปลูก 

เกษตรกรขาดความรู้ในการปลูกและดูแลรักษาสวนยาง 

ปลูกมันสําปะหลัง ในสวนยาง แนวปฏิบัติควรปลูกห่างแถว

ยางอย่างน้อย 2 เมตร ปลูกไม่เกิน 3 ร่อง และไถตัดราก มัน

สําปะหลังห่าง 50 เซนติเมตร เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 

15-15-15 หรอื 16-16-16 ซึง่มรีาคาแพง ควรผสมปุย๋ใชเ้อง

ตามชนิดของดนิและอายุของตน้ยาง หลงัการเปดิกรดียางที่

เกิดจากเชือ้รา ฉดีพน่สารเคมีหรอืน้ําหมักชวีภาพปอ้งกนัโรค

และแมลงในสวนยาง เริ่มต้นกรีดยางเมื่อต้นยางอายุ 7 ปี

 คำาสำาคัญ:การเพิ่มประสิทธิภาพยางพารา การปลูกยางพารา

หรือมีขนาดลําต้นตามมาตรฐาน ใช้ระบบกรีด ครึ่งต้น 

วนัเว้นสองวนัใน 3 ปีแรก หากจําเป็นตอ้งกรดียางก่อนอาย ุ7 ปี

ให้กรีดต่ํากว่าระดับ 150 เซนติเมตร ท่ีเส้นรอบลําต้น 50 

เซนติเมตร และใช้ระบบกรีดหนึ่งในสาม ของลําต้น วันเว้น

สองวัน คนกรีดยางต้องฝึกการกรีดยางจนชํานาญก่อนกรีด 

การแปรรปูนํา้ยาง ควรรวมกลุม่เกษตรกรรายยอ่ยทํายางแผน่

รมควัน ซึ่งเก็บไว้ได้นานกว่ายางก้อนถ้วยและขายได้ราคาดี

 The objectives of this research were to study 

of methods to increase growing para rubber in lower 

northeastern part of Thailand, to study growing para 

rubber, and to study farmers’ problems in lower 

northeastern part. This methodology employed 

was mixed method. For quantitative method, 370 

respondents were farmers from 5 provinces, 27 

districts, selected by purposive sampling and quota 

sampling technique. For qualitative method, 23 

respondents were farmers from amounts in each 

of the districts. The instruments were in-depth 

interview, observation, focus group discussion and 

documentary. The collected data was analyzed 

with content analysis, synthesis technique and 

demonstrated in term of its frequency and percentage.

Thefindingwereasfollows:

 1. Most farmers own their para rubber plantation

area size of 11-20 rai. The plantation area was sandy 

loam soil and soil deeper less than 50 centimeters 

in para rubber plantation. Cassava was growing 

before para rubber trees which most farmers were 

lack of training in knowledge of rubber plantation 

from the government. The clones used were RRIM 

600 intercropping with cassava. No pruning after the 

opening of tapping. The formulas 15-15-15 fertilizer

was used twice a year. The most para rubber 

tree problems were that they were damaged by 

insect and black stripe. Some farmers were begun 

tapping earlier when the trunk tree was smaller 

than 50 centimeters. The tapping system was half 

spiral tapped two days within three days and three 

days within four days. The para rubber processed 

to raw rubber sheet, rib smoked rubber sheet and 

cup lump. 

 2. The problems and method to increase 

growing para rubber were found that para rubber 

plantation was not suitable, the rubber farmers 

needed to improve soil property and make drainage 

channel. The farmers lack of knowledge of taking 

care of rubber plantation: growing cassava 2 meters 

wide the plantation within 3 rows, and cutting mark 

root space 50 centimeters using formulas 15-15-15 

or 16-16-16 which expensive. The rubber farmers 
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should make their own fertilizer rely on soil and 

para rubber trees. After the farmers have started 

tapping their rubber trees caused of fungal, they 

should use pesticides or insect prevention. The 

tapping has begun on 7 years old or the standard 

trunk, the tapping system was half spiral tapped 

once every three days for first 3 years. To begin 

tapping para rubber trees earlier than 7 years, 

 Keyword: Optimization Rubber, Plantations Rubber

the farmers should do tapping under level 150 

centimeters, do tapping when measuring around 

the trunk less than 50 centimeters and used the 

one-third of trunk tapping system, do tapping 

every third days. The rubber farmers needed training 

well before tapping. The processed to rip smoked 

rubber sheet by para rubber farmer groups which 

stayed longer than cup lump and more expensive.

บทนำา

 จากการทดลองปลูกยางพาราในภาคอีสาน ปี 2521 

ทีนิ่คมสรา้งตนเองบา้นกรวด อาํเภอบา้นกรวด จงัหวัดบุรรีมัย ์

นิคมสรา้งตนเองปราสาท อาํเภอปราสาท จงัหวดัสริุนทร ์และ

นคิมสรา้งตนเองโพนพสิยั อําเภอโพนพสิยั จังหวดัหนองคาย 

แห่งละ 10 ไร ่และได้ทดลองกรีดยางท่ีแปลงนิคมสร้างตนเอง

บ้านกรวด ในเดือนมิถุนายน 2528 เมื่อยางอายุได้ 7 ปี 2 

เดือน และทดลองกรีดยางที่แปลงนิคมโพนพิสัย จังหวัด

หนองคาย เมื่อยางอายุได้ 7 ปี 2 เดือน ผลของการทดลอง

ปลูกยางในภาคอีสาน พบว่า สามารถปลูกได้ผลดีโดย

ปริมาณนํ้ายางเบื้องต้น และการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกับ

การปลูกในจังหวัดภูเก็ต วิธีการปลูกที่เหมาะสมคือ การใช้

ต้นตอติดตา ได้รับผลสําเร็จดีกว่าการปลูกด้วยเมล็ดในหลุม

ปลูก แล้วติดตาในแปลงพันธุ์ยาง Tjir 1 เจริญเติบโตได้ดี

ทีส่ดุ แตเ่ปน็พนัธุท์ีไ่มต่า้นทานลม พนัธ์ุทีเ่จริญเตบิโตรองลง

มาคือ พันธุ์ PB28/59, RRIM600 และ GT1 ส่วน PB5/51 

เจริญเติบโตไม่ดีในภาคอีสานการทดลองปลูกยางพาราใน

นิคมสร้างตนเองทั้ง 3 แห่ง ในปี 2521–2527 ยางพารา

จงึไดข้ยายพนัธุป์ลกูในภาคอสีานมากขึน้เรือ่ย ๆ  มโีครงการ

ส่งเสริมการปลูกยางพาราในภาคอีสาน ปี 2535 – 2539 

และลา่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอโครงการปลกู

ยางพารา เพือ่ยกระดับรายได้และความมัน่คงให้แก่เกษตรกร

ในแหลง่ปลูกยางพาราใหม ่ระยะที ่1 จาํนวน 1 ลา้นไร ่ในเขต

ภาคอีสาน 700,000 ไร่ และภาคเหนือ 300,000 ไร่ ดําเนิน

การ 3 ป ี(2547 – 2549) โดยกรมวชิาการเกษตรรบัผดิชอบ

การกําหนดเขตปลูกยางพาราที่เหมาะสม

 จากเป้าหมายการปลูกยางพาราดังกล่าว ได้กําหนด

พื้นที่ในภาคอีสานไว้ 700,000 ไร่ ในระยะเวลาดําเนินการ 

3 ปี (2547 – 2549) โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแต่ละ

รายจะต้องมีที่ดินเป็นของตนเอง ไม่น้อยกว่า 7 ไร่ และไม่

เกิน 30 ไร่ และพื้นที่ดังกล่าวต้องอยู่ในเขตปลูกยาง ที่กรม

วิชาการเกษตรกําหนด และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้

รับความช่วยเหลือ คือ ค่าพันธุ์ยางชําถุง 90 ต้น/ไร่ ต้นละ 

16 บาท ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรจัดหาให้และได้รับจัดสรร

สินเช่ือ (เงินกู้) เป็นค่าวัสดุ ค่าแรงงาน โครงการทําสวน

ยาง 5,360 บาท/ไร่ โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ในระยะเวลา 

6 ปี ตามหลักเกณฑ์ที่ สกย. กําหนด ผลการขยายพื้นที่ปลูก

ยางพารา เพือ่ยกระดับรายไดแ้ละความมัน่คงให้แก่เกษตรกร

ในแหล่งปลูกยางพาราใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคเหนือ จํานวน 1 ล้านไร่ ระหว่างปี 2547 – 2549 พบว่า

ต้นยางเติบโตเป็นท่ีน่าพอใจ เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ใน

ภาคอีสาน และในปี 2554 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้ผลักดันโครงการปลูกยางพาราในท่ีแห่งใหม่ ระยะที่ 3 

พ.ศ. 2554–2556 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด 

เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชาวสวนยางพาราท่ัวประเทศ 

จากประวัติการปลูกยางพาราในภาคอีสาน ตั้งแต่ปี 2521 

จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณใน
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การปลูกยางพาราในภาคอีสานค่อนข้างมาก และจากการ

ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกยางพารา

ในจังหวัดบุรีรัมย์ของ เกรียงศักดิ์ ชูสุวรรณ (2551 : 50) 

พบวา่ เกษตรกรมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการปลกูยางพารา 

คดิเปน็รอ้ยละ 69.71 โครงการปลกูสรา้งสวนยางเพือ่ยกระดับ

รายได้ให้แก่เกษตรกร ปี 2535 – 2539 ประสบผลสําเร็จ

สูงสุด การปลูกยางระยะที่ 3 ไม่ประสบผลสําเร็จ เนื่องจาก

ขาดการเตรยีมการทีด่ ีเกษตรกรนําพืน้ทีไ่มเ่หมาะสมมาเขา้

โครงการ และปญัหาการปลกูยางพาราในจงัหวดับรุรีมัย ์พบวา่

ปลูกยางในสภาพพื้นที่ ไม่เหมาะสม พื้นที่มีสภาพนํ้าขัง 

หน้าดินตื้น มีหินดินดาน ต้นยางแคระแกน

  ในปจัจุบนัชาวสวนยางพารามรีายไดด้ ีทําใหเ้กษตรกร

ตืน่ตวัมคีวามตอ้งการปลกูยางจาํนวนมาก ไมค่าํนงึถึงสภาพ

ของพืน้ทีแ่ละความเหมาะสมของพืน้ทีป่ลกู เกษตรกรสว่นใหญ่

เปลีย่นพืน้ทีจ่ากปลูกพืชไร่มนัสาํปะหลงั ออ้ย และยคูาลปิตสั

มาปลูกยางพารา ขาดความรู้ความเข้าใจ นิยมปลูกมัน

สําปะหลัง เป็นพืชแซม เนื่องจากต้องการรายได้ระหว่างรอ

ยางที่เปิดกรีดและกรีดยางอายุน้อยจํานวนมาก ทําให้ยาง

แคระแกน อายุสัน้ เพิม่จํานวนวนักรดีมากเกนิไป จากปัญหา

ดังกล่าวจงึควรมกีารศึกษาวจัิยแบบมสีว่นรว่มจากเกษตรกร

ผู้ปลูกยางพาราเพื่อหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก

ยางพาราในภาคอีสานตอนใต้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาข้อมูลและวิธีการปลูกยางพาราในภาค

อีสานตอนใต้

 2. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขในการปลูก

ยางพาราในภาคอีสานตอนใต้

 3. เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปลูกยางพาราในภาคอีสานตอนใต้ 

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวจิยัในครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่การศกึษาขอ้มลู

การปลูกยางพารา ปัญหาการปลูกยางพาราและแนวทาง

การเพิม่ประสทิธภิาพการปลกูยางพาราในภาคอีสานตอนใต้

เปน็การดําเนนิการวจิยัรปูแบบของการวจิยัแบบผสม (Mixed 

Method) ใช้กรอบในการดําเนนิการศกึษาตามแนวความคดิ

การมีส่วนร่วมของเกษตรกร และที่มุ่งเน้นไปที่การวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลกู

ยางพาราในภาคอีสานตอนใต้ 5 จังหวัด คือ นครราชสีมา 

บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูก

ยางพาราในภาคอีสานตอนใต้ จาก 5 จังหวัด 27 อําเภอ 

จํานวน 370 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง

และกาํหนดโควต้าตามพืน้ทีจ่งัหวดัและใช้วธิเีลอืกเกษตรกร

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1. เครื่องมือเชิงปริมาณท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น

แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

 ตอนที่1 ขอ้มลูพืน้ฐานของเกษตรกร เปน็แบบตรวจ

สอบรายการ (Check List) จํานวน 3 ข้อ 

 ตอนที่2 ข้อมูลด้านการปลูกยางพาราของเกษตรกร 

เปน็แบบตรวจสอบรายการ (Check List) จาํนวน 4 ขอ้ และ

เติมลงในช่องว่าง จํานวน 2 ข้อ

 ตอนที่3 วธิกีารปลูกสรา้งสวนยางพาราของเกษตรกร 

และแนวทางการปฏิบัติ จํานวน 12 ข้อ

 ตอนที่4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลกูยางพารา 

เป็นแบบปลายเปิด 24 ข้อ

 2. เครื่องมือเชิงคุณภาพ เป็นการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก และการทําเสวนากลุ่มย่อย โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ 

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 75 คน คัดเลือกจากเกษตรกร

ผูป้ลกูยางพาราใน 5 จงัหวดั ๆ  ละ 15 คน โดยจดัเวลาเสวนา 

รวม 5 ครั้ง จังหลัดละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก

ทางดา้นการปลกูยางพารา ชว่งเวลาท่ีเริม่ปลกูยางพาราของ

เกษตรกร และขั้นตอนวิธีการปลูกยางพารา เริ่มตั้งแต่การ

เตรยีมพ้ืนท่ีปลกู พันธุย์าง วธิปีลกู การบาํรงุดูแลรกัษา การใส่

ปุ๋ย การกําจัดวัชพืช โรคและแมลง การกรีดยาง การแปรรูป

และการขายผลผลิต นําข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
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สร้างองค์ความรู้การปลูกสร้างสวนยางในภาคอีสานตอนใต้

การวิเคราะห์ข้อมูล

 เนือ่งจากเปน็การวจัิยแบบแบบผสม (Mixed Method)

ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Analysis) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ จะวิเคราะห์และสรุป

ผลจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

 2. นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลคํานวณหาค่า

สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

 3. วิเคราะห์ข้อมูลจากเทปบันทึกข้อมูลการเสวนา

กลุ่ม (Focus group) ข้อมูลพื้นฐานที่ได้ใช้ การวิเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis) และการสังเคราะห์เนื้อหา 

(Content Synthesis) จากการสัมภาษณ์ การระดมสมอง 

โดยการสนทนากลุม่ ประเดน็ทีศ่กึษานาํมาวเิคราะหเ์นือ้หา

และสังเคราะห์เนื้อหา และนําเสนอเชิงพรรณา 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ใช้วิธีการวิเคราะห์

เน้ือหาและรายงานผลดว้ยการบรรยายประกอบการวิเคราะห์

สรุปผลการวิจัย

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลและวิธีการปลูกยางพาราในภาค

อีสานตอนใต้

 1. กลุ่มตัวอย่างผู้ปลูกยางพาราในภาคอีสานตอนใต้ 

จํานวน 370 ราย เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.87 กลุ่ม

ตวัอยา่งรอ้ยละ 82.70 ปลกูยางพาราในทีด่นิกรรมสทิธิข์อง

ตนเอง พื้นที่ปลูกยางพารามีขนาด 11-20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

42.16 ได้รับความรู้การปลูกยางพารา จากการศึกษาและ

สอบถามจากชาวสวนยาง คิดเป็นร้อยละ 40.81

 2. ลักษณะพื้นที่ปลูกยางพาราในภาคอีสานตอนใต้ 

เป็นที่ราบ คิดเป็นร้อยละ 47.03 ชนิดของดินเป็นดินร่วน

ปนทราย คิดเป็นร้อยละ 58.11 ความลึกของหน้าดินน้อย

กว่า 50 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 52.43 

 3. วิธีปลูกยางพาราในภาคอีสานตอนใต้ ร้อยละ 

96.76 ปลูกด้วยยางชําถุง พันธุ์ยางที่ปลูก คิดเป็นร้อยละ 

75.67 ปลูกพันธุ์ RRIM 600 

 4. การปลูกพืชแซมและพืชคลุมดินในสวนยางพารา 

กลุ่มตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 65.13 ปลูกมันสําปะหลังเป็น

พืชแซม 

 5. การตัดแต่งกิ่งยางพารา คิดเป็นร้อยละ 63.78 ตัด

แต่งกิ่งยางพาราในฤดูร้อน 

 6. การใส่ปุ๋ยในสวนยางพารา ชนิดของปุ๋ยที่ใช้เป็น

ปุ๋ยอินทรีย์และผสมปุ๋ยเคมี คิดเป็นร้อยละ 47.57 ใช้ปุ๋ยเคมี

อยา่งเดยีว คิดเป็นร้อยละ 42.70 ก่อนเปิดกรดีใช้ปุ๋ยเคมสีตูร 

15-15-15 

 7. โรคที่พบในสวนยางพารามากที่สุดคือ โรคเส้นดํา 

คิดเป็นร้อยละ 60.27 แมลงศัตรูพืชท่ีพบ ในสวนยาง คือ 

ปลวก คิดเป็นร้อยละ 77.57 

 8. การกรดียางพารา เริม่เปิดกรดียางเมือ่ยางมอีาย ุ7 ปี

คิดเป็นร้อยละ 55.00 เปิดกรีดที่ขนาด ลําต้นยางมีขนาด 

40 – 50 เซนตเิมตร ทีร่ะดบัความสงู 150 เซนตเิมตร คดิเปน็

รอ้ยละ 54.38 ใชร้ะบบกรดีครึง่ตน้ คดิเปน็รอ้ยละ 100 กรีด

สองวนัเวน้หนึง่วัน คดิเป็นรอ้ยละ 56.25 และกรดีวนัเวน้วนั 

คดิเป็นรอ้ยละ 28.75 แรงงานท่ีกรดียางเป็นคนในครอบครวั 

คิดเป็นร้อยละ 57.81 การแปรรูปนํ้ายาง เพื่อจําหน่าย 

คดิเปน็รอ้ยละ 61.56 แปรรปูเป็นยางก้อนถว้ย คดิเปน็รอ้ยละ

34.69 ผลิตเป็นยางแผ่น และยางแผ่นรมควัน

 ตอนที่2ปญัหาและแนวทางการปฏบิติัในการปลกู

ยางพาราในภาคอีสานตอนใต้

 1. ปัญหาด้านพื้นที่การปลูกยางพาราในภาคอีสาน

ตอนใต ้สภาพพืน้ทีเ่ปน็ดนิทราย ขาดความอดุมสมบรูณ ์หนา้

ดนิตืน้ จาํเปน็ตอ้งปรบัปรงุดนิ เพิม่ความอุดมสมบรูณใ์หด้นิ 

และขุดร่องลึก 1 - 2 เมตร ระบายนํ้า ยกร่องปลูกยางพารา

 2. วิธีการปลูกยาง เกษตรกรปลูกยางช้าไม่ทันฤดูฝน 

ขนาดหลุมปลูกไม่ได้มาตรฐาน 

 3. การใส่ปุ๋ย ใช้เฉพาะปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ เช่น 15-15-

15 และ 16-16-16 ซึง่มรีาคาแพง ควรผสมปุ๋ยเคมใีช้เองตาม

ชนิดของดินและอายุของต้นยางและควรใช้ปุ๋ยเคมีผสม ปุ๋ย

คอก ปุย๋อนิทรยี ์หรอืปุ๋ยหมกัชวีภาพ ใสป่ลีะ 2 ครัง้ ปรมิาณ

ที่ใส่ตามอายุของต้นยาง

 4. พันธุ์ยางที่ซื้อจากเอกชนต้นยางไม่สมบูรณ์ ติดตา

มาไมด่เีกษตรกรควรซ้ือพนัธุย์าง จากหนว่ยงานราชการ หรอื

สวนยางของเอกชนทีม่ใีบจดทะเบยีนกบักรมวชิาการเกษตร
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 5. การปลูกพืชแซมยาง พื้นท่ีส่วนใหญ่ปลูกมัน

สําปะหลังมาก่อน เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 65 จึงปลูก

มันสําปะหลังเป็นพืชแซมในสวนยางพารา แนวทางปฏิบัติ

เกษตรกรควรปลูกมนัสําปะหลงัหา่ง จากแถวยางอยา่งนอ้ย 

2 เมตร ปลูกไม่เกิน 3 ร่องและให้ไถตัดราก มันสําปะหลัง

ห่าง 50 เซนติเมตร 

 6. การตดัแตง่กิง่ยางพารา เกษตรกรขาดความรูค้วาม

ชํานาญในการตัดแต่งกิ่ง เช่น โน้มกิ่งยาง ลงมาตัด ตัดแต่ง

กิ่งในฤดูร้อน ไม่ทาปูนขาวหรือสีที่แผล 

 7. เกษตรกรใช้สารเคมีในการกําจัดวัชพืชและยาฆ่า

แมลงปริมาณมาก

 8. แมลงศตัรพูชืของยางพาราทีพ่บมากและเปน็ปญัหา

ทําลายต้นยาง คือ ปลวกกัดกินรากและลําต้น 

 9. โรคท่ีพบมากของยางพารา คือ โรคทีเ่กดิจากเช้ือรา

ไดแ้ก ่โรคเส้นดํา โรคเปลอืกเนา่ โรครากขาว และโรคราสชีมพ ู

 10. การกรีดยาง กรีดยางก่อนอายุ 7 ปี เส้นรอบวง

ของลําตน้ตํา่กวา่ 50 เซนติเมตร หากเกษตรกรจําเปน็ตอ้งหา

รายได้จากสวนยางอายุน้อยกว่า 7 ปี ควรให้กรีดยางระดับ

ตํ่ากว่า 150 เซนติเมตร โดยวัดเส้นรอบวงลําต้นไม่ตํ่ากว่า 

50 เซนติเมตร และให้กรีดหนึ่งในสามของเส้นรอบลําต้น 

และให้ปุ๋ยบํารุงต้นยาง

 11. การแปรรูปผลผลิตนํ้ายาง สวนยางขนาดเล็กทํา

ยางกอ้นไมท่าํยางแผน่ ยางแผน่และยางกอ้นไมไ่ด้มาตรฐาน 

แนวทางปฏบิตัเิกษตรกรควรรวมกลุม่ ซือ้อปุกรณทํ์ายางแผน่ 

และรวมกลุ่มขายผลผลิต 

 ตอนที่ 3 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก

ยางพาราในภาคอีสานตอนใต้

 1. สภาพพื้นที่ เป็นดินทรายขาดอินทรียวัตถุ ต้อง

ปรับปรุงสภาพดนิด้วยปุย๋คอก อนิทรยีวตัถ ุกอ่นปลกู สภาพ

พืน้ท่ีลุม่ ตอ้งขดุรอ่ง ยกร่องตามแนวแถวยางและขดุบอ่เกบ็

กักน้ํา พื้นที่ลาดชันให้ทําแนวขั้นบันได

 2. พนัธุย์างทีค่วรปลกู ไดแ้ก ่พนัธุท์ีใ่หผ้ลผลติน้าํยาง

สงูและไดท้ดลองปลกูในภาคอสีานแลว้ คอื พันธุ ์RRIM 600 

พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 

 3. การเตรียมพืน้ทีป่ลกู ปรบัปรงุสภาพพืน้ท่ีและเพิม่

ความอดุมสมบรูณใ์หแ้กดิ่นก่อนปลกู ระยะปลกู 2.5 7 เมตร 

หรือ 3 7 เมตร ขุดหลุมปลูก ขนาด 50 50 50 เซนติเมตร 

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 5 กิโลกรัม ผสมปุ๋ยหินฟอสเฟต 170 กรัม 

และยากันปลวกรองก้นหลุม วางแนวแถวยางตามทิศตะวัน

ออก-ตะวันตก

 4. วธิกีารปลกู ปลกูในตน้ฤดฝูนไมเ่กนิเดอืนมถินุายน 

โดยใช้ต้นยางชําถุงขนาด 1 – 2 ฉัตร

 5. การตัดแต่งกิ่ง ระยะ 6 เดือนแรกหลังปลูกตัดกิ่ง

แขนงที่ตํ่ากว่า 1 เมตร เมื่อยางอายุ 1 – 2 ปี ตัดกิ่งแขนงที่

แตกตํ่ากว่า 2 เมตร ทาปูนขาวหรือสีที่รอยแผล 

 6. การปลูกพืชแซมยาง ในระยะ 1 – 3 ปีแรกที่ปลูก

ยางเกษตรกรสามารถปลกูพชืแซม เพือ่หารายไดแ้ละปอ้งกนั

วัชพืชในสวนยาง โดยปลูกห่างจากแถวยางไม่น้อยกว่า 1 

เมตร 

 7. การปลูกพืชคลุมดิน ให้ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่ว 

เช่น คาโลโปโตเนียม เซนโตรซิมา เพอราเรีย และซีรูเลียม 

เพื่อบํารุงดินและควบคุมวัชพืช

 8. การใสปุ่ย๋ในสวนยาง ควรใช้ปุย๋ตามคําแนะนําทาง

ราชการ คือก่อนกรีดใช้สูตร 20-10-12 หลังเปิดกรีดใช้สูตร 

30-5-18 ผสมปุ๋ยอินทรีย์ใส่ปีละ 2 ครั้งในช่วงต้นฤดูฝนและ

ปลายฤดูฝน

 9. การป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช ควรตัดแต่งกิ่ง

ทําความสะอาดสวนยางให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก 

ฉดีพน่สารเคมป้ีองกันเช้ือรากอ่นฤดฝูน และราดสารเคมีรอบ

โคนต้นยางป้องกันปลวก

 10. การกรีดยาง เริ่มกรีดยางเมื่อยางอายุ 7 ปี มีเส้น

รอบลําต้นไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ที่ระดับความสูง 150 

เซนติเมตร ใช้ระบบกรีดครึ่งต้นวันเว้นสองวันใน 3 ปีแรก 

หลงัจาก 3 ป ีใชร้ะบบกรดีครึง่ตน้วนัเวน้วนั หยดุกรดีเมือ่ยาง

ผลัดใบ คนกรีดยางต้องฝึกการกรีดยางจนชํานาญก่อนกรีด 

 11. การแปรรปูนํา้ยาง ควรทาํยางแผนรมควนัเพราะเกบ็

ไวร้อการขายไดน้านกวา่ยางกอ้นถ้วย และขายได้ราคาดกีวา่ 

อภิปรายผล

 1. สภาพพืน้ทีป่ลกูยางพาราในภาคอสีานตอนใต ้จาก

การศึกษาพบว่าพื้นที่ปลูกยางพาราของกลุ่มตัวอย่างเป็น

พื้นที่ไม่เหมาะสมมากกว่าร้อยละ 50 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดิน
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ทรายขาดความอุดมสมบูรณ์ ความลึกของหน้าดินน้อยกว่า 

50 เซนติเมตร บางพื้นที่ลุ่มใช้ทํานามาก่อนพื้นที่ส่วนใหญ่

ปลกูมนัสาํปะหลงัมากอ่น นาํมาปลกูยางพาราทัง้นีเ้นือ่งจาก

พืน้ทีใ่นภาคอสีานจํานวน 94,892,977 ไร ่เปน็พืน้ที ่ท่ีเหมาะ

สมในการปลกูยางพารามาก 5,843,735 ไร ่ซึง่มศีกัยภาพใน

การผลิตยางได้ 250 - 400 กก.ไร/่ป ีและพ้ืนทีท่ีเ่หมาะสมใน

การปลูกยางพาราปานกลาง 19,315,052 ไร่ มีศักยภาพใน

การผลิตยางได้ 200–250 กก/ไร่/ปี และมีพ้ืนที่ไม่เหมาะ

สมในการปลูกยางพารา จํานวน 69,375,210 ไร่ (สมเจตน์ 

ประทุมมินทร์ และคณะ. 2547)

 2. วิธีการปลูกยางพาราในภาคอีสานตอนใต้ จาก

การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50-60 มีวิธีการปลูก

ยางพาราไมถ่กูตอ้งตามหลกัวชิาการ เชน่ ระยะปลกูมพีืน้ทีต่อ่

ตน้ยางน้อยกวา่ 20 ตารางเมตร รอ้ยละ 53.24 ใชร้ะยะปลกู 

3-6 เมตร ร้อยละ 40 ขุดหลุมปลูก 40 40 40 เซนติเมตร 

ไม่รองก้นหลุม หันแผ่นตาไปทางทิศตะวันตก ไม่คลุมโคน 

ไม่ปลูกพืชคลุมดิน ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างขาดความรู้ 

ในการปลูกยางพาราซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาข้อมูลพื้น

ฐาน มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 32.16 ที่เข้ารับการอบรม

จากหน่วยงานราชการ และร้อยละ 40.81 ศึกษาสอบถาม

หาความรู้ การปลูกยางจากเกษตรกร ที่ปลูกยางพารามา

ก่อน จึงเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จในการปลูกยางพารา 

ซึ่งสอดคล้องกับ วารุณี บุญนํา และพิสมัย จันทุมา (2555 

: online) ได้กล่าวถึงโครงการปลูกยางพาราเพื่อยกระดับ

รายได ้และความมัน่คงใหแ้กเ่กษตรกรในแหลง่ปลกูยางใหม่

ระยะท่ี 1 (ปี 2547 – 2549) ความสําเร็จของการปลูก

ยางพารา จะวเิคราะหจ์ากอตัราการรอดตายการเจริญเติบโต

ของต้นยาง ความสมํา่เสมอของตน้ยาง จํานวนผลผลติ นํา้ยาง

โดยปจัจยัทีม่ผีลต่อความสาํเรจ็ของการปลกูยางพารา ไดแ้ก่ 

ความเหมาะสมของสภาพพืน้ที ่และการดูแลรกัษาบาํรงุสวน

ยางพารา ดังนั้นการคัดเลือกสภาพพ้ืนที่ปลูกที่เหมาะสม

กับยางพารา และการเลือกเกษตรกรท่ีสนใจต้องการปลูก

ยางพาราจริงเข้ารับการอบรมให้มีความรู้ในการปฏิบัติดูแล

รักษาสวนยางพารา จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง

 3. การปลกูพชืแซมยางพารา จากการศกึษาการปลกู

พืชแซมยางในภาคอสีานตอนใต้ พบวา่ กลุม่ตัวอยา่งปลกูพชื

แซมยางเพื่อเพิ่มรายได้ในขณะที่ยางยังเล็ก พืชที่ปลูกได้แก่ 

พืชไร่ พืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน ไม้ผลอายุสั้น เช่น กล้วย 

มะละกอ แตงโม แตงไทย ฟักทอง และพืชที่ปลูกมากที่สุด 

คอื มนัสําปะหลงั ทัง้นีเ้นือ่งจากพืน้ทีป่ลกูยางพาราเปน็พืน้ท่ี

เคยปลกูมนัสําปะหลงัมากอ่น เกษตรกรมคีวามคุน้เคยชํานาญ

การปลูกมันสาํปะหลงั และเป็นพชืทาํรายได้สงูถึงแมจ้ะมผีล

กระทบตอ่พืน้ทีป่ลกูยางพารา ซึง่สอดคล้องผลการศึกษาของ 

วฒิุศกัดิ ์บุญแนน่ และคณะ (2553 : 97) ไดศ้กึษาศักยภาพการ

ทาํเกษตรกรรมสรา้งรายไดเ้สรมิของเกษตรกรในแปลงปลกู

ยางพาราในเขตอําเภอสมเดจ็ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผลการวจิยัพบ

ว่า ยางพาราต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกที่ยาวนานหลายปี 

ทาํใหเ้กษตรกรขาดรายได ้ในขณะรอขายผลผลติจากการกรีด

ยาง เกษตรกรจึงปลูกพืชเสริมในสวนยางพาราเป็นพืชเสริม

รายได้ เช่น มันสําปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น และพืชแซมยาง

ทีส่าํคญัทีส่ดุในจงัหวดักาฬสนิธุ ์คอื มนัสําปะหลงั โดยเฉลีย่

มีพื้นที่ปลูก 280,530 ไร่ คิดเป็น 12.29% ของเนื้อที่เพาะ

ปลูกทั้งหมด มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 11,537.50 บาทต่อปี 

และสอดคล้องกับ นิธนันท์ เครือดํา และคณะ (2552 : 6-7) 

ได้ศึกษาผลกระทบ ต่อความเจริญเติบโตของต้นยางพารา

จากการปลูกพืชเศรษฐกิจในร่องยาง กลุ่มตัวอย่างจํานวน 

40 ราย เป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชแซมในร่องยางพาราในเขต

พื้นที่บริการของโรงเรียนโนนเจริญพิทยา จํานวน 3 ตําบล 

คือ ตําบลโนนเจริญ ตําบลหินลาด และตําบลเขาดินเหนือ 

อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า พืชแซม

ในร่องยางพาราที่ให้รายได้มากที่สุด คือ การปลูกพืชไร่ เช่น 

ฟักทอง แตงไทย เฉลี่ยรายได้ 2,302 บาท/ไร่ รองลงมาคือ 

การปลกูมนัสาํปะหลงั เฉลีย่รายได ้2,008 บาท /ไร ่ผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นจากการปลูกพืชไร่ เช่น ฟักทอง แตงไทย แซมใน

รอ่งยางมผีลกระทบตอ่ตน้ยางพารานอ้ยมาก เพราะฟกัทอง 

แตงไทย เป็นพืชอายุสั้น 3 – 4 เดือน ผู้ปลูกต้องไถกลบ

เพื่อปลูกใหม่ เป็นการช่วยบํารุงดินทําให้ดินร่วนซุย ดูแล

สวนยางพาราไปในตัว แต่การปลูกมันสําปะหลังในร่องยาง 

มผีลกระทบอยา่งรนุแรงตอ่การเจรญิเตบิโตของตน้ยางพารา 

โดยเฉพาะต้นยางแรกปลูกถึง 3 ปี เพราะต้นมันสําปะหลัง

จะแย่งอาหารจากต้นยางพารา ต้นมันสําปะหลังจะบังแสง 

ต้องเพิ่มปริมาณสารเคมีและปุ๋ยจํานวนเท่าตัว มีผลต่อดิน
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และสิ่งแวดล้อมในอนาคต แต่เกษตรกรใน 3 ตําบล อําเภอ

บ้านกรวด มีค่านิยมตามเพื่อน เมื่อมีคนปลูกมันสําปะหลัง

ในร่องยางพาราแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้น จึงมีชาวสวนยางพารา

ปลูกมันสําปะหลังตามเป็นจํานวนมาก

 4. การกรีดยางต้นเล็ก จากการศึกษาข้อมูลพบว่า 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 54.38 กรีดยาง ต้นเล็กเส้นรอบลําต้น

น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตร 

ทั้งนี้เนื่องจาก ผลผลิตยางพาราราคาสูงเกิน 100 บาทต่อ

กิโลกรัม โดยเกษตรกรไม่คํานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาของ พสิมยั จนัทุมา

และคณะ (2550) ได้ศึกษา ความเสียหายจากการกรีดยาง

ตน้เลก็ ระบุว่าตน้ยางขนาด 40-50 เซนติเมตร จะใหผ้ลผลติ

นํา้ยางน้อยกว่า ตน้ขนาด 50 เซนติเมตร ประมาณ 25- 60% 

การกรีดยางขนาด 50 เซนติเมตร จะเริ่มช้ากว่าการกรีดยาง

ขนาด 40 – 50 เซนติเมตร ไป 1 ปี แต่ผลผลิตสะสมที่ได้รับ

จากต้นยางขนาด 50 เซนติเมตร เพียงปีเดียวจะมีปริมาณ

เท่ากับผลผลิตสะสมของยางพาราต้นเล็ก 2 ปี และการรีบ

เปิดกรีดยางต้นเล็กทําให้ผลผลิตต่อวงจรชีวิตของยางพารา

ลดลง 25 - 59% คิดเป็นการสูญเสียรายได้ของเกษตรกร

ถึง 72,250 - 172,850 บาท/ไร่/อายุการกรีดยาง และทําให้

อตัรา การเจริญเตบิโตหลงัการกรดีต่ํา ได้ผลผลติเน้ือไมล้ดลง

28 - 60%

 5. ระบบการกรดียาง จากการศกึษาขอ้มลู การกรดียาง

ในภาคอีสานตอนใต้ พบว่า ใช้ระบบ การกรีดยางถี่แบบ

หกัโหม เนือ่งจากราคายางพาราแพง เปน็แรงจงูใจให้เกษตรกร

ต้องการเรง่สรา้งรายไดจ้ากการขายนํา้ยาง จงึใชร้ะบบการกรดี

เป็น 2 วัน 3 วัน ถึง 4 วัน เว้น 1 วัน ซึ่งสร้างความเสียหาย

ใหแ้กต่น้ยางพาราเน่ืองจากทําให้เกดิโรคเปลอืกแหง้ อายกุาร

กรีดสั้นลง เนื่องจากการกรีดวันเว้นวัน จะทําให้กรีดเปลือก

แรกสองหน้ากรีดหมดภายใน 11 ปี แต่การกรีดสองวันเว้น

วัน หน้ากรีดจะหมดภายใน 8 ปี และการกรีดสามวันเว้นวัน 

หน้ากรดีจะหมดภายใน 7 ป ีดงันัน้การกรีดถีแ่บบหกัโหมจงึ

ไมไ่ดทํ้าใหเ้กษตรกรได้ผลผลิตเพ่ิมตรงขา้มผลผลติกลบัลดลง

เรื่อยๆ จึงไม่เกิดผลดีต่อรายได้ของเกษตรกรในระยะยาว

 6. ความชํานาญของคนกรีดยาง เนื่องจากพื้นที่ปลูก

ยางมพีืน้ท่ีมากขึน้ จงึขาดคนกรดียาง ทีม่คีวามชํานาญ หาก

เกษตรกรและคนรบัจ้างกรดียางไมม่ทีกัษะความชาํนาญจะ

ทําให้เกิดผลเสีย คือ ต้นยางเป็นแผลตะปุ่มตะปํ่า กรีดต่อใน

รอบที ่2 ที ่3 ไมไ่ดต้้นยางทรดุโทรม ใหน้ํา้ยางนอ้ยลง ดงันัน้

กอ่นเปดิกรดียางเกษตรกรจงึตอ้งฝกึทกัษะการกรดียางตาม

ข้ันตอนอย่างถูกต้องต้ังแต่การลับคมมีด ท่าจับมีด ท่ายืน

กระบวนการกรดี การกา้วเทา้ และการเคลือ่นตวัตามจงัหวะ

การกรีดให้เกิดความชํานาญก่อนจึงเริ่มลงมือกรีดยาง

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานราชการและเกษตรกร

 1. เกษตรกรควรปลกูยางในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม ตามคาํ

แนะนาํของสถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร ก่อนปลกูควร

มกีารตรวจวเิคราะหค์า่ความเป็นกรด – ดา่งและธาตุอาหารใน

ดนิ และปรบัปรงุโครงสรา้งของดนิ เพิม่อนิทรยีวตัถใุหแ้กด่นิ

ในกรณพีืน้ท่ีใชป้ลกูพชืไรม่ากอ่น พืน้ทีท่ีไ่มเ่หมาะสม ไมค่วร

นํามาปลูกยางพารา

 2. หน่วยงานราชการ ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

ให้แก่เกษตรกรก่อนปลูกยางพาราในหัวข้อ การเลือกพื้นที่

การเตรยีมพืน้ทีป่ลกู การปลกู การบํารงุดูแลรกัษา การกรดียาง

การทํายางแผ่น เพื่อให้การปลูกยางประสบผลสําเร็จสูงสุด

 3. หน่วยงานราชการ ควรเข้มงวดและหยุดให้การ

สนบัสนนุเกษตรกรท่ีนําพืน้ทีไ่มเ่หมาะสม มาเข้ารว่มโครงการ

ปลกูยาง เกษตรกรทีก่รดียางออ่น เกษตรกรทีใ่ชร้ะบบกรดีถี่

และไมป่ฏบิตัติามคําแนะนําการปลกูยางของสถาบนัวจิยัยาง

กรมวิชาการเกษตร

 4. สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ควรจัดทํา

แผนที่กําหนดรายละเอียด ความเหมาะสม ของพื้นที่ใน

การปลูกยางพาราของแต่ละหมู่บ้าน ตําบล ให้ชัดเจน และ

ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรนําพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเข้า

โครงการการปลูกยางพารา

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

 1. เนือ่งจากเกษตรกรในภาคอสีานตอนใต ้นยิมปลกู

มนัสาํปะหลงัเปน็พชืแซมยาง จงึควรมกีารศกึษาหาแนวทาง

ที่เหมาะสมในการปลูกมันสําปะหลังในสวนยาง

 2. ศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีต่อการกรีดยางในสวนยางที่
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อายนุอ้ยกวา่ 7 ป ีและเส้นรอบ ลําต้นน้อยกวา่ 50 เซนตเิมตร 

ทัง้ผลกระทบตอ่ตน้ยาง และผลตอบแทนตลอดอายขุองการ

ปลูกยาง

 3. ศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ที่ดินในการปลูก

ยางพาราของภาคอีสาน เปรียบเทียบกับพืช ชนิดอื่นๆ

 4. ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

ปลูกยางพาราในภาคอีสาน

 5. ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการจัดการพื้นที่ปลูก

ยางแบบผสมผสานกบัการปลกูพชื เลีย้งสตัว ์ทีเ่หมาะสมใน

แต่ละพื้นที่

 6. วเิคราะห์ตน้ทนุการผลติและผลตอบแทนของการ

ปลูกยางพาราในภาคอีสานตอนใต้

 7. ศกึษาเปรยีบเทยีบขนาดของพืน้ทีป่ลกูยางพาราที่

แตกตา่งกนั มตีน้ทนุผลตอบแทนต่างกันหรอืไม ่(Economy

of Seale) โดยศึกษาให้ครอบคลุมตัวแปรด้านปัจจัย 

ด้านการผลิต
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