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5.  บทคัดย่อ 

การศึกษาระบบการปลูกพืชทีมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชหลัก เพ่ือทดแทนกะหล่้าปลีในพ้ืนที่สูงเขตใช้ 

น้้าฝนภาคเหนือตอนล่าง ด้าเนินการในแปลงทดลอง ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 

ถึงเดือนกันยายน 2558 วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ระบบปลูกพืชที่ยั่งยืนทดแทนกะหล่้าปลีในพ้ืนที่สูงเขตใช้น้้าฝน 

วางแผนการทดลองแบบ Randomize Complete Block Design (RCB) มี 4 ซ้้า 4 กรรมวิธี คือ กาแฟอารา

บิก้าเป็นพืชหลัก และมะคาเดเมียเป็นไม้บังร่ม ปลูกพืชแซมระหว่างแถวต่างชนิดคือ สตรอว์เบอร์รีพันธุ์ 

พระราชทาน 80, มันเทศพันธุ์ พจ.290, มันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติค และกะหล่้าปลีพันธุ์การค้า ผลการทดลอง 

พบว่า ระบบการปลูกพืชแซมด้วยสตรอว์เบอร์รี่ ให้ผลตอบแทนต่อไร่เฉลี่ย 2 ปี 243,225 บาทต่อไร่ รองลงมา

คือปลูกพืชแซมด้วยกะหล่้าปลี ให้ผลตอบแทนต่อไร่ เฉลี่ย 2 ปี 43,371 บาท/ไร่ และจากการขยายผลสู่



เกษตรกรจ้านวน 2 ราย ในพ้ืนที่ ต. ทับเบิก อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ พบว่า วิธีแนะน้าคือการปลูกสตรอว์

เบอร์รีเป็นพืชแซมให้ผลตอบแทนสูงต่อไร่ทั้งระบบเฉลี่ย 86,550 บาท/ไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูก

กะหล่้าปลีเป็นพืชแซมที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 9,225 บาท/ไร่ ด้านผลผลิตกาแฟอาราบิก้า เก็บผลผลิตได้ในปีที่ 

3 เป็นต้นไป โดยให้น้้าหนักเมล็ดทั้งกะลาเฉลี่ยเมื่ออายุต้น 3-5 ปี เท่ากับ 225 กิโลกรัมต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 

เท่ากับ 17,833 บาทต่อไร่ ส่วนมะคาเดเมียให้ผลผลิตในปีที่ 5-8 ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8,117 บาทต่อไร่ รวม

ผลตอบแทนต่อไร่ทั้งระบบของกาแฟอาราบิก้าและมะคาเดเมีย เฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 36,253 บาทต่อไร่ 

ผลตอบแทนของพืชทั้งสองชนิดจะเพ่ิมขึ้นตามอายุต้น ที่มีอายุยืนมากกว่า 50 ปี นอกจากเพ่ิมรายได้แก่

เกษตรกรแล้วยังช่วยฟื้นฟูสภาพป่า และคืนความยั่งยืนแก่สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่สูง 
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ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณ สัตว์ป่า สังคมและวัฒนธรรม

เฉพาะถิ่น ถูกปรับเปลี่ยนไปพร้อมกับแรงขับเคลื่อนของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ทั้งชุมชนเมืองและชนบท 

พ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นพ้ืนที่หลักในการผลิตอาหาร เกิดปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ เศรษฐกิจ ตลอดถึง

สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญเข้าใจหาวิธีการเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือความ

ยั่งยืนของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร การฟ้ืนคืนของสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ของชุมชน (Liu, 2551) บนพ้ืนที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ลาดชัน

เทือกเขาเพชรบูรณ์ ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่า 70% การกสิกรรมบนพ้ืนที่สูง เริ่มต้นจาก

การท้าลายพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อผลิตพืชอาหาร ด้วยกระบวนการผลิต การใช้ปัจจัยการผลิต ชนิดพืชและ

การปลูกพืชเดิมซ้้าพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องยาวนาน (Samrit et all., 2551) โดยเฉพาะพืชฤดูเดียว เช่น กะหล่้าปลี 

ท้าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง เกิดการชะล้างและการพังทลายของหน้าดิน การผลิตที่ต้องลงทุนสูงขึ้น 

ทั้งในเรื่องปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช เกิดการสะสมของสารเคมีในแหล่งต้นน้้าล้าธาร 

เกิดการสะสมเชื้อสาเหตุโรคพืช (Rerkasem, 2538) ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จ้าเป็นต้องรีบแก้ไข ให้เกษตรกรมี

ความรู้ความเข้าใจในหลักของการใช้ที่ดินบนพ้ืนที่สูงอย่างถูกต้อง เพ่ือช่วยปรับปรุงและรักษาระบบนิเวศของ

พ้ืนที่สูง รวมทั้งช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินบนพ้ืนที่สูงได้อย่างยั่งยืน การปลูกพืชแบบผสมผสาน

ในเชิงอนุรักษ์ท่ีเหมาะสม เช่น การปลูกไม้ยืน/ไม้ผล เป็นแนวทางหนึ่งของการท้าระบบเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูง 

จะช่วยลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ช่วยปรับปรุงระบบนิเวศให้ดี ขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพ่ิม 



สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่อย่างจ้ากัดได้อย่างยั่งยืน  (ประภาสและคณะ, 2555) ไม้ผลแนะน้าที่เหมาะ

ส้าหรับปลูกบนพ้ืนที่สูงคือ กาแฟอาราบิก้า  พืชเศรษฐกิจที่มีความส้าคัญ (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 

2555) ไม่ผลัดใบ อายุยืนมากกว่า 50 ปี มีระบบรากที่แข็งแรง หยั่งลึกลงไปในดินได้ประมาณ 2– 3 เมตร มี

รากแขนงจ้านวนมากที่แตกออกมา อาจมีความยาวได้ 1- 2 เมตร แผ่กระจายขนานไปกับพ้ืนดินในระดับใต้ผิว

ดินที่ไม่ลึกนัก ถัดลงไปในดินจากรากแขนงชั้นแรก จะพบรากแขนงอีกจ้านวนมากที่แตกสาขาอยู่ในส่วนดินที่ลึก 

รากแขนงที่อยู่ในระดับที่ลึกลงไปจะทนความแห้งแล้งบนที่สูง และช่วยป้องกันการซะล้างพังทลายของหน้าดิน

ได้ดี (มานพ, 2544) มะคาเดเมีย พืชอุตสาหกรรมอีกชนิด ที่มีอนาคตทางเศรษฐกิจ เป็นที่นิยมของผู้บริโภค 

ตลาดโลกมีความต้องการในปริมาณมาก ผลผลิตมีรสชาติดีและธาตุอาหารที่มีประโยชน์ มีราคาสูง นอกจากใช้

บริโภคแล้วยังสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น ครีมบ้ารุงผิว สบู่ กะลาใช้ท้าถ่านที่ให้ความร้อน

สูง แหล่งปลูกมะคาเดเมียที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดคือ ประเทศออสเตรเลีย และรัฐฮาวาย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีผลผลิตมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตโลก ประเทศไทย ปลูกได้ดีบนพ้ืนที่สูง เขต

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหลือ ที่มีระดับน้้าทะเล 400 เมตรขึ้นไปและมีอากาศหนาวเย็น (สถาบันวิจัย

พืชสวน, 2541) มะคาเดเมียมีอายุการให้ผลผลิตยาวนานกว่า 50 ปี ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นสูงปานกลาง ไม่ผลัด

ใบ การปลูกและการดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ผลผลิตเก็บไว้ได้นาน การแข่งขันด้านการตลาดมี

น้อยเพราะจ้ากัดพ้ืนที่ปลูก สามารถปลูกพืชแซมเพ่ือเพ่ิมรายได้อีกช่องทาง ซึ่งระหว่างรอกาแฟและมะคาเดเมีย

ให้ผลผลิต เกษตรกรสามารถปลูกพืชแซมระหว่างแถวของกาแฟ เช่น กะหล่้าปลี สตรอว์เบอร์รีมันเทศ มันฝรั่ง 

เพ่ือเพ่ิมรายได้อีกช่องทางหนึ่ง (จิตอาภา, 2551) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ส้านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก ส้านักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร  จึงได้ท้าการศึกษาระบบการ

ปลูกพืชทีมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชหลัก มะคาเดเมียเป็นไม้บังร่ม พืชฤดูเดียวที่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่สูงเป็นพืช

แซม เพ่ือทดแทนกะหล่้าปลีในพ้ืนที่สูง เพ่ือเป็นแนวทางใน การท้าระบบเกษตรยั่งยืนบนพื้นที่สูง สามารถขยาย

ผลสู่เกษตรกรในพื้นที่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีอยู่อย่างจ้ากัดได้อย่างมีคุณค่า  
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- วัสดุคลุมแปลง  

- อุปกรณ์วัด ตลับเมตร เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ เครื่องชั่งน้้าหนัก  
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  ขยายผลปลูกในแปลงเกษตรกร  

ขั้นตอนที่ 2 คัดเลือกและเตรียมพันธุ์พืชที่จะใช้ทดลองปลูก   

-  ระยะปลูกมะคาเดเมีย ใช้ 8 X 8 เมตร ส่วนกาแฟอาราบิก้า ใช้ระยะปลูก 2 X 2 เมตร 

-  หลังจากนั้นปลูกพืชแซมได้แก่ สตรอว์เบอร์รี กะหล่้าปลี มันเทศ และมันฝรั่ง  
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- ผลผลิต ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  

- ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา 

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล   

- เปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ อัตราส่วนของรายได้ต่อการลงทุน 

(Benefit Cost Ratio (BCR)) 

BCR < 1 เป็นกิจกรรมที่ขาดทุนไม่ควรด้าเนินการ 

 BCR = 1 เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการผลิตไม่ควรด้าเนินการ 

 BCR > 1 เป็นกิจกรรมที่มีก้าไรสามารถท้าการผลิตได้ 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการด้าเนินงาน  

เวลาและสถานที่  

ระยะเวลาด้าเนินการ ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2558 ในศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ และพ้ืนที่เกษตรกร

ในต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ จ้านวน 2 ราย ๆ ละ 1 ไร่ รวม 2 ไร่ ดังนี้ 

 1. นายเปียเซื่อ แซ่เถา.บ้านเลขท่ี 29 หมู่ 16  ต. วังบาล อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ 

 2. นายศราวุฒิ แซ่หว้า บ้านเลขท่ี 127 หมู่ 16 ต. วังบาล อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ 



8. ผลการทดสอบและวิจารณ์ 

ผลการศึกษาระบบการปลูกพืชทีมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชหลักเพ่ือทดแทนกะหล่้าปลี  บนพ้ืนที่สูงเขต

ใช้น้้าฝนภาคเหนือตอนล่าง ด้าเนินการในปี 2554 -2558 โดยด้าเนินการดังรายละเอียด 

1. พิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ปลูกใน ต. สะเดาะพง อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ ได้ด้าเนินการทดลองในแปลง

ทดลองของศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ พ้ืนที่ 2 ไร่ และท้าการทดลองในแปลงเกษตรกร ที่บ้านทับเบิก 

ต้าบลวังบาล อ.หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ ในปี 2557-2558 จ้านวน 2 ราย ที่มีการปลูกกะหล่้าปลีเป็นพืชหลัก 

วิเคราะห์พ้ืนที่ สภาพทางกายภาพ ในปี 2554, 2555, 2556, 2557 และ 2558 จังหวัดเพชรบูรณ์ มี

อุณหภูมิต่้าสุด 19.17, 20.22, 19.60, 19.43 และ 17.93 องศาเซียลเซียส มีอุณหภูมิสูงสุด 30.91, 32.32, 

32.43, 32.48, และ 32.76 องศาเซียลเซียลตามล้าดับ (ภาพที่  1) ส่วนปริมาณน้้าฝนเท่ากับ 1,872.90, 

1,394.00, 1623.60, 1348.80 และ 1482.00 จ้านวนวันฝนตกเท่ากับ 143, 111, 108, 108 และ 118 วัน

ตามล้าดับ (ภาพที่ 2) สภาพพ้ืนที่แปลงทดสอบภายในศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ มีค่า pH 6.22 สภาพดิน

เป็นกรด อินทรียวัตถุมีค่าเท่ากับ 1.61 มีความสมบูรณ์ต่้า ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินเท่ากับ 31.8 มีความ

สมบูรณ์สูง ค่าโพแตสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินเท่ากับ 174 มีความเป็นประโยชน์สูง เนื้อดินเป็นดินร่วนปน

เหนียว  

  

ภาพแสดงกลุ่มชุดดินที่พบในแปลงศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ 

2. กลุ่มชุดดินที่พบในศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ครอบคลุมกลุ่มชุดดินชุดที่ 62 ลักษณะเด่นเป็น

กลุ่มดินในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงหรือพ้ืนที่ภูเขา มีความลาดมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มี



การศึกษา ส้ารวจดินและท้าแผนที่ดิน เนื่องจากมีสภาพพ้ืนที่ดินไม่เหมาะสมต่อการเกษตร ยากต่อการจัดการ

ดินและยังเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร เป็นที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ของพืชและสัตว์ ลักษณะและสมบัติดินไม่

แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่  ชนิดของหินและพืชพันธุ์ธรรมชาติ ดังนั้นการจะน้ามาใช้เพ่ือการเกษตร 

จ้าเป็นต้องมีการศึกษาดินและศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ท้าการเกษตรแบบวนเกษตร ก้าหนดมาตรการ

และการจัดการดินเป็นกรณีพิเศษที่แตกต่างไปจากการจัดการดินทั่วๆ ไป  

 

ภาพแสดงกลุ่มชุดดินที่พบในแปลงเกษตรกร 

กลุ่มชุดดินชุดที่ 17 เป็นกลุ่มดินชุดใหญ่ที่พบ ลักษณะเด่นเป็นกลุ่มดินร่วนละเลียดดินลึกมาก สีเทา  มี
จุดประสีน้้าตาล สีเหลืองและ/หรือสีแดง การระบายน้้าเหลวหรือค่อนข้างเหลว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด ความ
อุดมสมบูรณ์ต่้า 

กลุ่มชุดดินชุดที่ 48 เป็นกลุ่มดินชุดใหญ่ที่พบ ลักษณะเด่นเป็นกลุ่มดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือเศษหิน
มากภายในความลึก 50 ซม.จากผิวดิน สีน้้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงการระบายน้้าดี ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด 
ความอุดมสมบูรณ์ต่้า 

กลุ่มชุดดินชุดที่ 62 เป็นกลุ่มดินชุดใหญ่ที่พบ ลักษณะเด่นเป็นกลุ่มดินในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงหรือ
พ้ืนที่ภูเขา มีความลาดมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พ้ืนที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา ส้ารวจดินและท้าแผนที่ดิน 
เนื่องจากมีสภาพพ้ืนที่ดินไม่เหมาะสมต่อการเกษตร ยากต่อการจัดการดินและยังเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธาร เป็นที่
อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ของพืชและสัตว์ ลักษณะและสมบัติดินไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ ชนิดของหินและ



พืชพันธุ์ธรรมชาติ ดังนั้นการจะน้ามาใช้เพ่ือการเกษตร จ้าเป็นต้องมีการศึกษาดินและศึกษาผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น ท้าการเกษตรแบบวนเกษตร ก้าหนดมาตรการและการจัดการดินเป็นกรณีพิเศษที่แตกต่างไปจากการ
จัดการดินทั่วๆไป  
 จากการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ จึงได้น้าผลมาปรับใช้ในการปลูกพืชในพื้นที่ ทีมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืช

หลักเพ่ือทดแทนกะหล่้าปลีบนพ้ืนที่สูงเขตใช้น้้าฝนภาคเหนือตอนล่าง ด้าเนินการในปี 2554 -2558 ในแปลง

ทดลองของศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ พ้ืนที่ 2 ไร่ (ภาพที่ 5) และท้าการทดลองในแปลงเกษตรกร ที่บ้าน

ทับเบิก ต.วังบาล อ. หล่มเก่า จ. เพชรบูรณ์ ในปี 2557-2558 จ้านวน 2 ราย (ภาพท่ี 6,7) มีรายละเอียดดังนี้ 

การทดลองในแปลงที่ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2554 -2558 

 ผลการทดสอบปี 2554 พบว่า พืชร่มเงาถาวรได้แก่ มะคาเดเมีย ทดสอบปีที่ 1 เมื่ออายุ 4 ปี มีเส้น

รอบวงโคนต้น เท่ากับ 7.67 ซม. ด้านความสูงต้นมะคาเดเมียที่อายุ 4 ปี มีค่าเฉลี่ย 167 ซม. ด้านความกว้าง

ทรงพุ่ม แนวทิศตะวันออก-ตะวันตก มีการเจริญเติบโตด้านทรงพุ่มเฉลี่ย 165 ซม. (ตารางที่  2)  การ

เจริญเติบโตของกาแฟอาราบิก้า ด้านเส้นรอบวงโคนต้น พบว่า ในปีแรกมีค่าเฉลี่ย 3.47 ซม. ด้านความสูงต้น 

พบว่า ปีที่ 1 มีความสูงต้นเฉลี่ย 25.9 ซม. ด้านความกว้างทรงพุ่ม แนวตะวันออก- ตะวันตก พบว่า มีความ

กว้างทรงพุ่ม 61 ซม. (ตารางที่ 1)  

 ผลการทดสอบปี 2555 พบว่า พืชร่มเงาถาวรได้แก่ มะคาเดเมีย ทดสอบปีที่ 2 เมื่ออายุ 5 ปี มีเส้นรอบ

วง โคนต้น เท่ากับ 8.43 ซม. ด้านความสูงต้นมะคาเดเมีย มีค่าเฉลี่ย 252  ซม. ด้านความกว้างทรงพุ่ม แนวทิศ

ตะวันออก-ตะวันตก มีค่าเฉลี่ย 204 ซม. (ตารางที่ 2) การเจริญเติบโตของกาแฟอาราบิก้า ด้านเส้นรอบวงโคน

ต้น มีค่าเฉลี่ย 4.30 ซม. ด้านความสูงต้นมีค่าเฉลี่ย 39.9 ซม. ด้านความกว้างทรงพุ่ม แนวตะวันออก- ตะวันตก 

มีความกว้างทรงพุ่ม 72 ซม. (ตารางที่ 1) การปลูกพืชแซมในระบบที่ปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชหลัก และปลูก

มะคาเดเมียเป็นไม้ร่มเงา พบว่า การปลูกพืชแซมด้วยสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 ระหว่างแถวของ

กาแฟอาราบิก้า ให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงสุด 357,150 บาท รองลงมาคือการปลูกพืชแซมด้วยกะหล่้าปลี  ให้

ผลตอบแทนทั้งระบบต่อไร่ 51,742 บาท และการปลูกพืชแซมด้วยมันเทศให้ผลตอบแทนทั้งระบบ 20,250 

บาท/ไร่ ส่วนกรรมวิธีที่ปลูกพืชแซมด้วยมันฝรั่ง ให้ผลตอบแทนต่อไร่เฉลี่ยต่้าสุด 15,515 บาท (ตารางที่ 3)  

 ผลการทดสอบปี 2556 พบว่า พืชร่มเงาถาวรได้แก่ มะคาเดเมีย ทดสอบปีที่ 3 เมื่ออายุ 6 ปี มีเส้นรอบ

วงโคนต้น เท่ากับ 9.87 ซม. มีความสูงต้นมะคาเดเมียเฉลี่ย 321 ซม. มีความกว้างทรงพุ่ม แนวทิศตะวันออก-

ตะวันตก เฉลี่ย 244 ซม. (ตารางที่ 2) การเจริญเติบโตของกาแฟอาราบิก้า มีเส้นรอบวงโคนต้น เฉลี่ย 5.10 ซม. 

มีความสูงต้นเฉลี่ย 75.6 ซม. มีความกว้างทรงพุ่ม แนวตะวันออก- ตะวันตก เฉลี่ย 98 ซม. (ตารางที่ 1) การ

ปลูกพืชแซมในระบบที่ปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชหลัก และปลูกมะคาเดเมียเป็นไม้ร่มเงา พบว่า การปลูกพืช

แซมด้วยสตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 ระหว่างแถวของกาแฟอาราบิก้า ให้ผลตอบแทนต่อไร่สูงสุด 

129,300 บาท รองลงมาคือการปลูกพืชแซมด้วยกะหล่้าปลี ให้ผลตอบแทนทั้งระบบต่อไร่  35,070 บาท และ



การปลูกพืชแซมด้วยมันเทศให้ผลตอบแทนทั้งระบบ 20,870 บาท/ไร่ ส่วนกรรมวิธีที่ปลูกพืชแซมด้วยมันฝรั่ง 

ให้ผลตอบแทนต่อไร่เฉลี่ยต่้าสุด 16,600 บาท (ตารางท่ี 4)  

 ผลการทดสอบปี 2557 พบว่า พืชร่มเงาถาวรได้แก่ มะคาเดเมีย ทดสอบปีที่ 4 เมื่ออายุต้น 7 ปี มี

เส้นรอบวงโคนต้น เท่ากับ 11.6 ซม. มีความสูงต้นมะคาเดเมียเฉลี่ย 430 ซม. มีความกว้างทรงพุ่ม แนวทิศ

ตะวันออก-ตะวันตกเฉลี่ย 344 ซม. (ตารางที่ 2) การเจริญเติบโตของกาแฟอาราบิก้า ด้านเส้นรอบวงโคนต้น มี

ค่าเฉลี่ย 6.60 ซม. มีเจริญเติบโตด้านความสูงต้นเฉลี่ย 94.0 ซม. ด้านความกว้างทรงพุ่ม แนวตะวันออก- 

ตะวันตก เฉลี่ย 107 ซม. (ตารางที่ 1) ไม่มีการปลูกพืชแซมในระบบ เนื่องจากต้นมะคาเดเมียซึ่งเป็นไม้บังร่ม

ถาวร และพืชหลักกาแฟอาราบิก้าได้เจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่แล้ว  

 ผลการทดสอบปี 2558 พบว่า พืชร่มเงาถาวรได้แก่ มะคาเดเมีย ทดสอบปีที่ 5 เมื่อต้นมะคาเดเมีย

อายุ 8 ปี มีเส้นรอบวง โคนต้น เท่ากับ 16.4 ซม. ด้านความสูงต้นมะคาเดเมีย มีค่าเฉลี่ย 530 ซม. มีความกว้าง 

ทรงพุ่ม แนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เฉลี่ย 376 ซม. (ตารางที่ 2) การเจริญเติบโตของกาแฟอาราบิก้า มีเส้น

รอบวงโคนต้น เฉลี่ย 7.80 ซม. มีความสูงต้นเฉลี่ย 131 ซม. มีความกว้างทรงพุ่ม แนวตะวันออก- ตะวันตก  

เฉลี่ย 116 ซม. (ตารางที่ 1) ไม่มีการปลูกพืชแซมในระบบ เนื่องจากต้นมะคาเดเมียซึ่งเป็นไม้บังร่มถาวร และ

พืชหลักกาแฟอาราบิก้าได้เจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่แล้ว   

การทดลองในแปลงเกษตรกร ปี พ.ศ. 2557 -2558   

  ด้าเนินการทดลองในแปลงของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงเขตใช้น้้าฝน จ. เพชรบูรณ์ โดยมีเกษตรกร เข้า

มาร่วมด้าเนินงาน จ้านวน 2 ราย คัดเลือกการทดลอง 2 กรรมวิธี ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร คือ ปลูก  

กาแฟอาราบิก้า มะคาเดเมีย และ สตรอว์เบอร์รี เปรียบเทียบกับ ปลูกกาแฟอาราบิก้า มะคาเดเมีย และ  

กะหล่้าปลี (ภาพท่ี 4) ผลการทดลองพบว่า   

ปี พ.ศ. 2557    

 กาแฟอาราบิก้าอายุ 1 ปี มีการเจริญเติบโตด้านเส้นรอบวงโคนต้น เฉลี่ย 3.21 ซม. ความสูง  ต้น

เฉลี่ย คือ 30 ซม. (ตารางที่ 7) มะคาเดเมีย มีการเจริญเติบโตด้านเส้นรอบวงโคน ต้นที่อายุ 1 ปี เฉลี่ย 7.68 

ซม. มีความสูงต้นเฉลี่ย 40.58 ซม. (ตารางที่ 8) ส่วนระบบการปลูกพืช คือการปลูกสตรอว์เบอร์รีเป็นพืชแซม

เป็นวิธีการทดสอบ เปรียบเทียบกับการปลูกกะหล่้าปลีเป็นพืชแซม ซึ่งเป็นวิธีเกษตรกร พบว่า กรรมวิธีทดสอบ 

ให้ผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย 100,000 บาทต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าการปลูกกะหล่้าปลีเป็นพืชแซมที่ให้ผลตอบแทน

เฉลี่ย 17,600 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 5)  

ปี พ.ศ. 2558   

 กาแฟอาราบิก้า อายุ 2 ปี มีการเจริญเติบโตด้านเส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ย 4.10 ซม. ความสูงต้นเฉลี่ย 

49.2 ซม. และเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มเฉลี่ย 77.0 ซม. (ตารางที่ 7) มะคาเดเมีย มีการเจริญเติบโตด้านเส้นรอ

บวงโคนต้น ที่อายุ 2 ปี เฉลี่ย 8.09 ซม. ด้านความสูงต้นเฉลี่ย 55.1 ซม. และเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มเฉลี่ยอยู่



ระหว่าง 116-164 ซม. (ตารางที่ 8) ส่วนระบบการปลูกพืช คือการปลูกสตรอว์เบอร์รีเป็นพืชแซมเป็นวิธีการ

ทดสอบ เปรียบเทียบกับการปลูกกะหล่้าปลีเป็นพืชแซม ซึ่งเป็นวิธีเกษตรกร พบว่า กรรมวิธีทดสอบ ให้

ผลตอบแทนทั้งระบบเฉลี่ย 100,000 บาทต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าการปลูกกะหล่้าปลีเป็นพืชแซมที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 

17,600 บาทต่อไร่ (ตารางท่ี 6)   

 ความพีงพอใจของเกษตรกร จากการสัมภาษณ์เกษตรกรจ้านวน 16 คน เกี่ยวกับความพึงพอใจ  

การศึกษาระบบการปลูกพืชที่มีกาแฟอาราบิก้าเป็นหลักเพ่ือทดแทนกะหล่้าปลีในพ้ืนที่สูงเขตใช้น้้าฝนจังหวัด

เพชรบูรณ์ โดยวัดคะแนนความพึงพอใจ 9 ด้านด้วยกันได้แก่ 1. ความพึงพอใจพันธุ์พืชแนะน้าในระบบ 2.  

ความพึงพอใจการปลูกเตรียมพ้ืนที่และระยะปลูก 3.ความพึงพอใจของการดูแลรักษา 4.ความพึงพอใจของ 

รายได้จากระบบปลูกพืช 5. ความพึงพอใจของปริมาณผลผลิตในระบบการปลูกพืช  6. ความพึงพอใจ มีความ 

สนใจในการปลูกพืช 7. ความพึงพอใจที่มีรายได้ต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น 8. ความพึงพอใจการผลิตพืชในระบบที่มี

ความต้องการตรงกับความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ พบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบค้าถามเป็นเพศชายร้อยละ 31.25  

ส่วนเพศหญิงเป็นผู้ตอบค้าถามร้อยละ 68.75 ตามล้าดับ(ตารางที่ 9) โดยช่วงอายุมากที่สุดเป็นช่วงอายุ 21 –   

30 ปี รองลงมาเป็นช่วง 41- 60 ปี เป็นร้อยละ 37.5 (ตารางที่ 10) ผู้ตอบส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนคิดเป็นร้อยละ 43.75 (ตารางที่ 11) ทัง้ 8 ด้าน มีความพึงพอใจดังนี้  

 1. เกษตรกรมีความพึงพอใจด้านพันธุ์พืชแนะน้าในระบบ มากท่ีสุด มาก และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ   
12.5, 37.5 และ 50 ตามล้าดับ (ตารางที่ 12)    

2. เกษตรกรมีความพึงพอใจการปลูกเตรียมพ้ืนที่และระยะปลูก มากท่ีสุด มาก และปานกลาง คิดเป็น 
ร้อยละ 6.25, 37.5 และ 56.3 ตามล้าดับ (ตารางที่ 13)     

3. เกษตรกรมีความพึงพอใจของการดูแลรักษา มากที่สุด มาก และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 12.5,   
37.5 และ 50 ตามล้าดับ (ตารางที่ 14)    

4. เกษตรกรมีความพึงพอใจของรายได้จากระบบปลูกพืช มากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อย คิดเป็น 
ร้อยละ 25, 31.3, 37.5 และ 6.25 ตามล้าดับ (ตารางที่ 15)    

5. เกษตรกรมีความพึงพอใจของปริมาณผลผลิตในระบบการปลูกพืช มากที่สุด มาก ปานกลาง และ
น้อย คิดเป็นร้อยละ 6.25, 43.75, 43.75 และ 6.25 ตามล้าดับ (ตารางที่ 16)    

6. เกษตรกรมีความพึงพอใจ มีความสนใจในการปลูกพืช มากท่ีสุด มาก และปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
18.8, 43.8 และ 37.5 ตามล้าดับ (ตารางที่ 17)    

7. เกษตรกรมีความพึงพอใจที่มีรายได้ต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น มากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 12.5, 37.5, 43.8 และ 6.25 ตามล้าดับ (ตารางที่ 18)    

8. เกษตรกรมีความพึงพอใจการผลิตพืชในระบบที่มีความต้องการตรงกับความต้องการของตลาดใน
พ้ืนที ่มากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อย คิดเป็นร้อยละ 31.3, 25.0, 37.5 และ 6.25 ตามล้าดับ (ตารางที่ 19)     



สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

การทดลองการศึกษาระบบการปลูกพืชทีมีกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชหลัก มะคาเดเมียเป็นไม้บังร่มเพ่ือ

ทดแทนกะหล่้าปลีในพ้ืนที่สูงเขตใช้น้้าฝน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่ากรรมวิธีที่ปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นพืชหลัก 

ปลูกมะคาเดเมียเป็นไม้บังร่ม และปลูกพืชแซมด้วยสตรอว์เบอร์รี ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมากกว่า

กรรมวิธีที่ปลูกพืชแซมด้วยกะหล่้าปลี และพืชแซมชนิดอ่ืน ทั้งนี้เนื่องจากสตรอว์เบอร์รี เป็นพืชที่ได้รับความ

นิยมของผู้บริโภค ช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ตรงกับช่วงปีใหม่รับเทศกาลท่องเที่ยว 

ท้าให้เกษตรกรสามารถจ้าหน่ายผลผลิตได้ราคาสูง นอกจากการจ้าหน่ายผลสดแล้ว ยังสามารถแปรรูปเป็น

อาหารชนิดต่างๆ หรือจ้าหน่ายต้นกล้าเพ่ิมรายได้อีกช่องทาง ทั้งสามารถเก็บรักษาพันธุ์ไว้ปลูกในฤดูต่อไป 

แม้ว่าต้นทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีจะสูงมากเมื่อเทียบกับการปลูกพืชชนิดอ่ืน แต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงเช่นกัน การ

ปลูกสตรอว์เบอร์รีต้องมีความรู้ความเข้าใจในพืชนี้ดีพอควร พ้ืนที่ปลูกควรมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นและมีน้้า

เพียงพอ มีการดูแลเอาใจใส่สม่้าเสมอ การปลูกจึงจะประสบผลส้าเร็จได้  

การปลูกพืชแซมสามารถปลูกในปีที่ 1-2 เนื่องจากการคลุมพ้ืนที่ของพืชหลัก ในปีที่ 3 ในแปลงจะ 

เหลือกาแฟอาราบิก้า และมะคาเดเมียเป็นพืชหลัก พืชทั้งสองชนิด มีการเจริญเติบโตได้ดีบนพ้ืนที่สูง การดูแล 

รักษาง่าย ทนทานต่อโรคและแมลง การใช้สารเคมีมีปริมาณน้อยถึงไม่ใช้เลย เกษตรกรจะมีรายได้ทดแทนจาก

ผลผลิตกาแฟอาราบิก้าในปีที่ 3 เป็นต้นไป และพืชมะคาเดเมียจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไป ผลผลิต 

จะเพ่ิมขึ้นตามอายุต้นและการการดูแลรักษา พืชทั้งสองชนิดมีอายุและให้ผลผลิตยาวนานมากกว่า 50 ปีขึ้นไป  

สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร ทั้งยังได้ป่าเศรษฐกิจที่ช่วยในการอนุรักษ์ดิน-น้้า ฟ้ืนฟูสภาพป่าและ 

สิ่งแวดล้อมบนที่พ้ืนที่สูงให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง 

เกษตรกรผู้ปลูกในแปลงขยายผล มีความพึงพอใจในระบบปลูกพืชระดับดี และเกษตรกรรายอ่ืนๆ ใน

พ้ืนที่ ที่เห็นผลจากแปลงขยายผล มีความสนใจและอยากเข้าร่วมโครงการ โดยเกษตกร ยอมรับระบบมะคาเด

เมีย-กาแฟอาราบิก้า-สตรอว์เบอร์รี โดยเกษตรกรมีอาชีพปลูกกะหล่้าปลีเป็นหลัก จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้

ร่วมโครงการและเกษตรกรรายอ่ืนๆที่มีความสนใจ พบว่า มีความพึงพอใจด้านที่ 1 ด้านพันธุ์พืชแนะน้าใน

ระบบ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.5 ด้านที่ 2 มีความพึงพอใจการปลูก การเตรียมพ้ืนที่ในระบบ มากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 6.25 ด้านที่ 3 มีความพึงพอใจการปฏิบัติดูแลรักษาพืชในระบบ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 12.5 ด้าน

ที่ 4 มีความพึงพอใจรายได้ ผลตอบแทนในระบบ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25 ด้านที่ 5 มีความพึงพอใจ

ปริมาณผลผลิตในระบบ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.25 ด้านที่ 6 มีความพึงพอใจ มีความสนใจในการปลูกพืช 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.75 ด้านที่ 7 มีความพึงพอใจที่มีรายได้ต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

12.5 ด้านที่ 8 มีความพึงพอใจการผลิตพืชในระบบที่มีความต้องการตรงกับความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.2  



การน าไปใช้ประโยชน์  

1. การบริการองคค์วามรู้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจ ใช้เป็นองค์ความรู้ในการ 

ศึกษาวิจัยและพัฒนา  

2. เป็นแปลงตัวอย่าง น้าสู่การขยายผลแก่เกษตรกรรายอ่ืนบนพื้นที่สูง 

3. เป็นแนวทางในการฟ้ืนฟูป่า หรือปลูกไม้ยืนต้นทดแทนการปลูกพืชไร่หรือพืชผักบนพ้ืนที่สูง 
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ตารางท่ี 1 การเจริญเติบโตของกาแฟอาราบิก้า อายุ 1-5 ปี ที่ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  

 (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558) 

อายุ  

(ปี) 

เส้นรอบวง

โคนต้น 

(ซม.) 

ค ว าม สู ง

ต้น (ซม.) 

ความกว้าง

ทรงพุ่มออก 

-ตก (ซม.) 

ความกว้างทรง 

พุ่มเหนือ-ใต้  

(ซม.) 

ผลผลิต 

  กก./ไร่ 

รายได้ต่อไร่

(บาท) 

ผลตอบแทน 

(บาท/ไร่) 

1 3.47 25.9 61 68 - - - 

2 4.30 39.9  72 86 - - - 

3 5.10 75.6 98 94 145 14,500 10,500 

4 6.60 94.0 107 104 280 28,000 23,000 

5 7.80 131 116 103 250 25,000 20,000 

ตารางท่ี 2 การเจริญเติบโตของมะคาเดเมีย อายุ 4-8 ปี ที่ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  

              (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) 

อายุ 
(ปี) 

เส้นรอบวงโคนต้น 
(ซม) 

ความสูงต้น 
(ซม) 

ความกว้างทรงพุ่มออก-

ตก (ซม.) 

ความกว้างทรงพุ่ม 

เหนือ-ใต้ (ซม.) 

 

4 7.67 167 165 173  

5 8.43 252 204 216  

6 9.87 321 244 252  

7 11.4 430 344 314  

8 16.4 530 376 387  

 

 

 

 



ตารางท่ี  3   ค่าเฉลี่ยผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ของระบบปลูกพืชกรรมวิธีต่าง ๆ ในศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 2555 

กรรมวิธ ี วิธีปฏิบัต ิ ผลผลติ ราคาขาย ต้นทุนผันแปร รวม รายได ้ รวม ผลตอบแทนสุทธิ รวม BCR 

(กก./ไร่) (บาท./กก.) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) 

  มะคาเดเมีย 125 50.0 2,900  6,250  3,350   
กรรมวิธีที่ 1 สตรอว์เบอร์รี 2,242 200 96,400  448,400  335,800   

 กาแฟอาราบิก้า - - 5,000 102,500 - 448,400 - 357,150 3.48 

  มะคาเดเมีย 125 50 2,900  6,250  3,350   
กรรมวิธีที่ 2 มันเทศ 2,580 10.0 8,900  25,800  16,900   

 กาแฟอาราบิก้า - - 5,000 16,800 - 32,050 - 20,250 1.20 

  มะคาเดเมีย 125 50 2900  6,250  3,350   
กรรมวิธีที่ 3 มันฝรั่ง 2,970 9.50 12,700  28,215  15,515   

 กาแฟอาราบิก้า - - 5,000 20,600 - 34,465 - 18,865 0.91 

  มะคาเดเมีย 125 50 2900  6,250  3,350   
กรรมวิธีที่ 4 กะหล่้าปลี 8,924 8.00 23,000  71,392  48,392   

 กาแฟอาราบิก้า - - 5,000 30,900 - 77,642 - 51,742 1.67 

            
           

 

 



ตารางท่ี  4   ค่าเฉลี่ยผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ของระบบปลูกพืชกรรมวิธีต่าง ๆ ในศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์ 2556 

กรรมวิธ ี วิธีปฏิบัต ิ ผลผลติ ราคาขาย ต้นทุนผันแปร รวม รายได ้ รวม ผลตอบแทนสุทธิ รวม BCR 

(กก./ไร่) (บาท./กก.) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) 

  มะคาเดเมีย 204 50 2,900 - 10,200 - 7,300 -  
กรรมวิธีที่ 1 สตรอว์เบอร์รี 1870 100 65,000 - 187,000 - 122,000 -  

 กาแฟอาราบิก้า - - 3,000 70,900 - 28,900 - 129,300 1.82 

  มะคาเดเมีย 204 50 2,900  10,200  7,300 -  
กรรมวิธีที่ 2 มันเทศ 3,210 7 8,900  22,470  13,570 -  

 กาแฟอาราบิก้า - - 3,000 14,800 - 32,670 - 20,870 1.41 

  มะคาเดเมีย 204 50 2,900  10,200  7,300 -  
กรรมวิธีที่ 3 มันฝรั่ง 2,200 10 12,700  22,00  9,300 -  

 กาแฟอาราบิก้า - - 3,000 18,600 - 32,200 - 16,600 0.89 

  มะคาเดเมีย 204 50 2,900 - 10,200 - 7,300 -  
กรรมวิธีที่ 4 กะหล่้าปลี 5,530 9 22,000 - 49,770 - 27,770 -  

 กาแฟอาราบิก้า - - 3,000 27,900 - 59,970 - 35,070 1.25 

            

 

 



ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ของระบบปลูกพืชกรรมวิธีแนะน้ากับวิธีเกษตรกร ในแปลงเกษตรกร ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 2557 
กรรมวิธ ี วิธีปฏิบัต ิ ผลผลติ ราคาขาย ต้นทุนผันแปร รวม รายได ้ รวม ผลตอบแทนสุทธิ รวม BCR 

(กก./ไร่) (บาท./กก.) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) 

กรรมวิธีแนะน้า มะคาเดเมีย - - 4,525 - - - - -  
 สตรอว์เบอร์รี 1,650 100 65,00 - 165,000 - - -  
 กาแฟอาราบิก้า - - 5,000 74,525 - 165,000 100,000 100,000 1.34 

  มะคาเดเมีย - - 4,525 - - - - -  
กรรมวิธีเกษตรกร กะหล่้าปลี 5,800 7 23,000 - 40,600 - 17,600   

 กาแฟอาราบิก้า - - 5,000 32,525 - 40,600 - 17,600 0.54 

           ตารางท่ี 6    ค่าเฉลี่ยผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ของระบบปลูกพืชกรรมวิธีแนะน้ากับวิธีเกษตรกรในแปลงเกษตรกร ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 2558 

กรรมวิธ ี วิธีปฏิบัต ิ ผลผลติ ราคาขาย ต้นทุนผันแปร รวม รายได ้ รวม ผลตอบแทนสุทธิ รวม BCR 

(กก./ไร่) (บาท./กก.) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) 

กรรมวิธี
แนะน้า 

มะคาเดเมีย - - 2,900 - - - - -  

 สตรอว์เบอร์รี 1,040 100 25,000 - 104,000 - - -  
 กาแฟอาราบิก้า - - 3,000 30,900 - 104,000 73,100 73,100 2.36 

  มะคาเดเมีย - - 2,900 - - - - -  
กรรมวิธี
เกษตรกร 

กะหล่้าปลี 5,950 5 23,000 - 29,750 - - -  

 กาแฟอาราบิก้า - - 3,000 28,900 - 29,750 850 850 0.027 
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ตารางท่ี 7 การเจริญเติบโตของกาแฟอาราบิก้าอายุ 1-2 ปี  แปลงเกษตรกร ต. วังบาล อ. หล่มเก่า  

 จ.เพชรบูณ์ (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558) 

อายุ 

(ปี) 

เส้นรอบวงโคนต้น

(ซม.) 

ความสูงต้น  

(ซม.) 

ความกว้างทรงพุ่ม

ออก-ตก (ซม.) 

ความกว้างทรงพุ่ม 

เหนือ-ใต้ (ซม.) 

1 3.21 27.7 57.0 59.0 

2 4.10 49.2 62.0 77.0 

ตารางท่ี 8 การเจริญเติบโตของมะคาเดเมีย อายุ 1-2 ปี แปลงเกษตรกร ต. วังบาล อ. หล่มเก่า  

 จ.เพชรบูณ์ (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558) 

ปี 
 

เส้นรอบวงโคนต้น 
(ซม.) 

ความสูงต้น 
(ซม.) 

ความกว้างทรงพุ่มออก-

ตก (ซม.) 

ความกว้างทรงพุ่ม 

เหนือ-ใต้ (ซม.) 

1 7.68 40.6 129 93.2 
2 8.09 55.1 164 116 

ตารางท่ี 9 เพศผู้ตอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 ตารางท่ี 10  ช่วงอายุผู้ตอบสัมภาษณ์ 

ช่วงอายุ ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
10-20ปี 1 6.25 6.25 
21-30ปี 6 37.5 37.5 
31-40ปี 2 12.5 12.5 
41-50ปี 3 18.75 18.75 
50-60ปี 3 18.75 18.75 

60 ปีขึ้นไป 1 6.25 6.25 
รวม 16 100.0 100.0 

 

เพศ ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
  หญิง 11 68.75 68.75 
  ชาย 5 31.25 31.25 
  รวม 16 100.0 100.0 
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ตารางท่ี 11 ระดับการศึกษาของผู้ตอบสัมภาษณ์  
 ระดับการศึกษา ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
ประถมศึกษา 3 18.75 18.75 
อาชีวศึกษา(ปวช/ปวส) 4 25 25 
มัธยมศึกษา 7 43.75 43.75 
ปริญญาตรี - - - 
อ่ืนๆ(ไม่ได้เรียน) 3 18.75 18.75 
รวม 16 100.0 100.0 

ตารางท่ี 12 ความพึงพอใจพันธุ์พืชในระบบ 

ระดับคะแนน ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
น้อยที่สุด - - - 
ปานกลาง 8 50 50 
มาก 6 37.5 37.5 
มากที่สุด 2 12.5 12.5 
รวม 16 100.0 100.0 

 

ตารางท่ี 13 ความพึงพอใจการปลูก การเตรียมพ้ืนที่ในระบบ  
 
                              
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 14 ความพึงพอใจการปฏิบัติดูแลรักษาในระบบ  
 
               
                            
 
 
 

ระดับคะแนน ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
น้อย - - - 

ปานกลาง 9 56.25 56.25 
มาก 6 37.5 37.5 

มากที่สุด 1 6.25 6.25 
รวม 16 100.0 100.0 

ระดับคะแนน ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
น้อย - - - 
ปานกลาง 8 50 50 
มาก 6 37.5 37.5 
มากที่สุด 2 12.5 12.5 
รวม 16 100.0 100.0 
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ตารางท่ี 15 ความพึงพอใจรายได้ผลตอบแทนในระบบ            
ระดับคะแนน ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
น้อย 1 6.25 6.25 
ปานกลาง 6 37.5 37.5 
มาก 5 31.25 31.25 
มากที่สุด 4 25 25 
รวม 16 100.0 100.0 

                               
  ตารางท่ี 16  ความพึงพอใจด้านปริมาณผลผลิตในระบบ 

ระดับคะแนน ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
น้อย 1 6.25 6.25 
ปานกลาง 7 43.75 43.75 
มาก 7 43.75 43.75 
มากที่สุด 1 6.25 6.25 
รวม 16 100.0 100.0 

  ตารางท่ี 17 ความพึงพอใจที่มีความสนใจในการปลูกพืช                    
ระดับคะแนน ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
น้อย - - - 
ปานกลาง 6 37.5 37.5 
มาก 7 43.75 43.75 
มากที่สุด 3 18.75 18.75 
รวม 16 100.0 100.0 

    ตารางท่ี 18 ความพึงพอใจ ที่มีรายได้ต่อหน่วยเพิ่มข้ึน  
ระดับคะแนน ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
น้อย 1 6.25 6.25 
ปานกลาง 7 43.75 43.75 
มาก 6 37.5 37.5 
มากที่สุด 2 12.5 12.5 
รวม 16 100.0 100.0 
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   ตารางท่ี 19 ความพึงพอใจการผลิตพืชในระบบที่มีความต้องการตรงกับความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ 
ระดับคะแนน ความถี่ ร้อยละ ร้อยละสะสม 
น้อย 1 6.25 6.25 
ปานกลาง 6 37.5 37.5 
มาก 4 25 25 
มากที่สุด 5 31.25 31.25 
รวม 16 100.0 100.0 
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แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจโครงการระบบการปลูกพืชเขตใช้น้ าฝนภาคเหนือตอนล่าง 

1.ชื่อผู้สัมภาษณ์     เพศหญิง     เพศชาย (นาง นางสาว นาย)..................................................................... 

2.อายุ        ต่้ากว่า 25ปี     อายุ26-35 ป ี       อายุ36-45ปี        อายุมากกว่า45 ปีขึ้นไป                  

3.ระดับการศึกษา       ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนต้น             มัธยมศึกษาตอนปลาย       

    อาชีวศึกษา(ปวช)              ปริญญาตรี         

แบบประเมิน เกษตรกรโครงการระบบการปลูกพืชเขตใช้น้้าฝนภาคเหนือตอนล่าง                

หัวข้อ                ระดับความเหมาะสม  

 มากทีสุ่ด  มาก  ปานลาง  น้อย น้อยที่สุด 

1.ความพึงพอใจพันธุ์พืชแนะน้าในระบบ      

2.ความพึงพอใจการปลูก เตรียมพื้นท่ีในระบบ      

3.ความพึงพอใจการปฏิบัติดูแลรักษาพืชในระบบ       

4. ความพึงพอใจรายได้ผลตอบแทนในระบบ          

5.ความพึงพอใจด้านปริมาณผลผลิตในระบบการปลูกพืช      

6. ความพึงพอใจมีความสนใจในการปลูกพืช      

7.ความพึงพอใจที่มีรายได้ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น                            

8.ความพึงพอใจการผลิตพืชในระบบที่มีความต้องการตรง

กับความต้องการของตลาดในพ้ืนที่ 
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ภาคผนวก  

 

ภาพที่ 1  กราฟอุณหภูมิ ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ปี 2554-2558 
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ภาพที่ 2  กราฟปริมาณน้้าฝน ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ปี 2554-2558 
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ป ิทินการปลูกพืช และข้อมูลปริมาณน้ าฝน ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ภาพที่ 3   ฎ ท น า    ู ืช     า     าณน า้ฝน   วงั า  อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ ์
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ภาพที่ 4  ผงั   งท   ง       ู ืช   ง  ษ      . วงั า  อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 

 
ภาพที่ 5 แปลงระบบปลูกพืชฯ ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์  
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ภาพที่ 6 แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ (นายศราวุฒิ  แซ่หว้า)  ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ ์

 

ภาพที่ 7 แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวิจัยฯ (นายเบี้ยเซื่อ แซ่เถา)  ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
 


