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บทคัดย่อ 
                    ด ำเนินกำรวจิยั และพฒันำระบบกำรปลูกพืชอยำ่งย ัง่ยนืในรูปแบบเกษตรผสมผสำนในพื้นท่ี
ปลูกขำ้วเขตใชน้ ้ำฝน จ.อุบลรำชธำนี ในปี 2554 – 2558 โดยคดัเลือกไดพ้ื้นท่ีบำ้นโพธ์ิศรี ต.โพธิศรี อ.
พิบูลมงัสำหำร จ.อุบลรำชธำนี  และจำกกำรวเิครำะห์ประเด็นปัญหำในพื้นท่ีพบวำ่พบวำ่เกษตรกรขำด
กิจกรรมอ่ืนในระบบเกษตรในฤดูฝน เกษตรกรขำดรำยไดเ้สริมนอกเหนือจำกกำรท ำนำ กิจกรรมทำง
กำรเกษตรขำดกำรเก้ือกูลกนัภำยในระบบกำรปลูกพืช ท ำใหข้ำดควำมย ัง่ยนื และเสถียรภำพในระบบเกษตร
ของเกษตรกร จึงไดด้ ำเนินกำรพฒันำระบบกำรปลูกพืชอยำ่งย ัง่ยนืในรูปแบบเกษตรผสมผสำนโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม 3 กรรมวธีิ คือ กรรมวธีิท่ี 1 กรรมวธีิเกษตรกร คือ เกษตรกรปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียว 
กรรมวิธีท่ี  2 กรรมวิธีทดสอบ 1 เกษตรกรปลูกมะม่วงแก้วบนคนันำ กรรมวิธีท่ี  3 กรรมวิธีทดสอบ 2 
เกษตรกรปลูกมะม่วงหิมพำนตบ์นคนันำ พบวำ่ระบบขำ้ว + มะม่วงแกว้ พบวำ่มะม่วงแกว้พนัธ์ุ ศก 007 รอด
ชีวิต 49 ตน้ จำกจำนวน 200 ตน้ คิดเป็น 24 เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีมะม่วงหิมพำนต์รอดชีวิตจ ำนวน 96 ตน้ 
จำกจ ำนวน 200 ตน้ คิดเป็น 48 เปอร์เซ็นต์ และพบว่ำมะม่วงแก้วท่ีปลูกในปี 2554 ให้ค่ำเฉล่ียเส้นรอบวง
เท่ำกบั 25.5 ซม. และค่ำเฉล่ียทรงพุ่มท่ี 210.6 ซม. ควำมสูงเฉล่ีย 220.0 ซม. หลงัจำกปลูกไป 5 ปี  ในขณะท่ี
มะม่วงหิมพำนต์ให้ค่ำเฉล่ียเส้นรอบวงเท่ำกบั 34.6 ซม. และค่ำเฉล่ียทรงพุ่มท่ี 265.8 ซม. ควำมสูงเฉล่ีย 
310.6 ซม. หลงัจำกปลูกไป 5 ปี และพบวำ่ระบบขำ้ว + มะม่วงแกว้ สร้ำงรำยไดใ้หแ้ก่เกษตรกรในปีท่ี 4 โดย
พบวำ่มะม่วงแกว้เร่ิมให้ผลผลิตในปีท่ี 4 โดยให้ผลผลิตคิดเป็น 28 กก./ไร่ และในปีท่ี 5 ให้ผลผลิต 75 กก./
ไร่ สร้ำงรำยได้ให้เกษตรกรคิดเป็นเงิน 840 บำท/ไร่ และ 1,150 บำท/ไร่ ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 6) ในขณะท่ี
ระบบขำ้ว + มะม่วงหิมพำนต ์เร่ิมให้ผลผลิตในปีท่ี 4 โดยมะม่วงหิมพำนตใ์ห้ผลผลิตคิดเป็น 24 กก./ไร่ และ
ในปีท่ี 5 ให้ผลผลิต 70 กก./ไร่ สร้ำงรำยได้ให้เกษตรกรคิดเป็นเงิน 600 บำท /ไร่ และ 1,960 บำท /ไร่ 
ตำมล ำดบั ซ่ึงทั้งสองกรรมวธีิใหผ้ลตอบแทนดีกวำ่กรรมวธีิปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียว 
 
 
 
 

 
 
 



ค าน า 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่  นครรำชสีมำ บุ รีรัมย ์

มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ ยโสธร อุบลรำชธำนี และอ ำนำจเจริญ มีพื้นท่ีกำรเกษตรประมำณ 
32.36 ลำ้นไร่ ประกอบดว้ยพื้นท่ีนำ 23.23 ลำ้นไร่ พื้นท่ีพืชไร่ 5.14 ลำ้นไร่ และพื้นท่ีไมผ้ล 1.53 ลำ้นไร่ กำร
ผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีส ำคญัในปี 2551 ไดแ้ก่ กำรปลูกขำ้วนำปี มีพื้นท่ีปลูก 20.6 ลำ้นไร่ มนัส ำปะหลงั 2.74 
ลำ้นไร่ ออ้ยโรงงำน 0.86 ลำ้นไร่ ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์0.80 ลำ้นไร่ และยำพำรำ 0.76 ลำ้นไร่ เกษตรกรมีพื้นท่ี
เฉล่ีย 21.6 ไร่ต่อครัวเรือน (ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร,2552) ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรำยยอ่ย ซ่ึงมกัจะ
ประสบปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกบักำรผลิตตลอดเวลำทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชทอ้งถ่ิน ปัญหำดงักล่ำวส่งผลกระทบ
ทั้งทำงดำ้นเศรษฐกิจและสังคม ท ำใหเ้กษตรกรมีฐำนะยำกจน  
                    จากการศึกษาและวเิคราะห์ประเด็นปัญหาของเกษตรกรในพื้นท่ี พบวา่ ปัญหาแต่ละพื้นท่ี
แตกต่างกนัไป แต่ปัญหาส าคญัท่ีพบไดแ้ก่ กำรผลิตผลิตผลทำงกำรเกษตรของภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ 
โครงสร้ำงกำรผลิตข้ึนอยูก่บัพืชหลกัไม่ก่ีชนิด ส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัขำ้ว มนัส ำปะหลงั ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์หำก
ปีใดรำคำผลผลิตเกษตรเหล่ำน้ีตกต ่ำจะมีผลกระทบมำกต่อรำยไดข้องเกษตรกร ดงันั้นกำรปรับโครงสร้ำง
กำรผลิตทำงกำรเกษตรเป็นแนวทำงท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว และตอ้งมีกำรจดักำรดำ้นกำรตลำด 
ส ำหรับผลิตผลใหม่ท่ีมำทดแทนดว้ย(นิรันทร์,2544)  ดงันั้นจึงควรส่งเสริมกำรปลูกพืชท่ีเหมำะสมกบัสภำพ
ดินและสภำพภูมิศำสตร์ ใหค้วำมรู้แก่ประชำชนเร่ืองกำรใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมำะสม ตลอดจนกำรส่งเสริมกำร
ปลูกพืชแบบไร่นำสวนผสม หรือท ำกำรเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่ของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั   
        จำกประเด็นปัญหำต่ำงๆ ของเกษตรกรในพื้นท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่ำง  ท ำใหร้ะบบ
กำรผลิตไม่มีควำมย ัง่ยืน ทั้งดำ้นผลผลิต คุณภำพ และรำยได ้ เกษตรกรยงัคงมีกำรพึ่งพำปัจจยัภำยนอกอยู่
มำก โดยเฉพำะปุ๋ยเคมีและสำรเคมีป้องกนัก ำจดัศตัรูพืช   ขำดควำมหลำกหลำยของกิจกรรมทำงกำรเกษตร 
และขำดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของพืชปลูก ท ำให้รำยไดต้  ่ำ เกิดสภำพนิเวศน์เกษตรท่ีไม่ย ัง่ยืน ดงันั้น 
ควรศึกษำหำแนวทำงกำรวิจยัและระบบกำรปลูกพืชท่ีเหมำะสมในพื้นท่ีใช้น ้ ำฝน  โดยยึดหลกัตำมแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว ทรงเน้นควำมส ำคญัในกำร
จดักำรทรัพยำกรระดบัไร่นำในลกัษณะท่ีจะมุ่งใชป้ระโยชน์จำกธรรมชำติ ซ่ึงจะมีควำมสอดคลอ้งกบัวธีิกำร
ท่ีส ำคญัของพระองคอี์กประกำรหน่ึงคือ กำรประหยดั ทรงเนน้ควำมจ ำเป็นท่ีจะลดค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำมำหำ
กินของเกษตรกรลงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด โดยอำศยัพึ่งพิงธรรมชำติเป็นปัจจยัส ำคญั 

ส ำหรับประเทศไทยเอง ผลผลิตของขำ้วต่อไร่ทั้งนำปีและนำปรังก็มำกน้อยแตกต่ำงกนัไปตำม
ภูมิภำคต่ำงๆ ในกำรรวมของประเทศทั้งขำ้วนำปรังและผลผลิตต่อไร่สูงกวำ่ขำ้วนำปี 1.57 เท่ำ กล่ำวเฉพำะ
กรณีของขำ้วนำปีซ่ึงคลอบคลุมพื้นท่ีถึงร้อยละ 81.76 ของพื้นท่ีนำทั้งประเทศ ให้ผลผลิตเฉล่ีย 433 กิโลกรัม
ต่อไร่ โดยภำคกลำงซ่ึงมีพื้นท่ีนำปี 12.779 ลำ้นไร่ ให้ผลผลิต 552 กิโลกรัมต่อไร่ ภำคใตมี้พื้นท่ีนำปี 2.019 
ลำ้นไร่ ใหผ้ลผลิต 425 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงมีพื้นท่ีนำปีมำกท่ีสุดถึง 32.774 
ลำ้นไร่ แต่กลบัให้ผลผลิตเฉล่ียต ่ำท่ีสุด คือเพียง 338 กิโลกรัมต่อไร่ เท่ำนั้น จึงเป็นค ำตอบของค ำถำมท่ีว่ำ



ท ำไมชำวนำไทยจึงยำกจน เพรำะพื้นท่ีนำส่วนใหญ่เป็นนำปี ซ่ึงใหผ้ลผลิตต่อไร่ต ่ำ และนำปีส่วนใหญ่อยูใ่น
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีทั้งเน้ือท่ีและจ ำนวนประชำกรมำกท่ีสุดในประเทศ กำรแกปั้ญหำควำมยำกจน
ของชำวไทยทำงหน่ึงก็คือกำรเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงข้ึน ดว้ยกำรลดพื้นท่ีกำรท ำนำปีลง และเพิ่มพื้นท่ีใน
กำรท ำนำปรังข้ึน แต่คงกระท ำไดไ้ม่ง่ำยนัก เพรำะตอ้งลงทุนดำ้นระบบชลประทำนสูงมำก ทว่ำแนวทำง
หน่ึงท่ีน่ำจะเป็นไปได้ง่ำยกว่ำโดยชำวนำสำมำรถด ำเนินกำรเองได้ ไม่ต้องรอภำครัฐหรือกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรใชป้ระโยชน์ท่ีดินนำปีใหเ้ต็มท่ี (สถำบนัวจิยัและพฒันำแห่งมหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์.
2558) ซ่ึงสำมำรถท ำไดโ้ดยกำรปลูกพืชเสริมรำยไดบ้นคนันำ 
วธีิด าเนินการ 
                       ใชแ้นวทำงด ำเนินงำนตำมแนวทำงวิจยัระบบกำรท ำฟำร์ม (Farming  system  research : FSR 
ร่วมกบักำรประเมินสภำวะชนบทแบบเร่งด่วน  (Rapid  rural  appraisal  :  RRA)  ประกอบดว้ย 5  ขั้นตอน  
คือ 
          1.ส ำรวจ คดัเลือก และวิเครำะห์พื้นท่ี ทั้งทำงดำ้นกำยภำพ ชีวภำพ เศรษฐกิจ และสังคมกำร
ปลูกขำ้วใน พื้นท่ีเกษตรกร จงัหวดัอุบลรำชธำนี เพื่อให้ไดพ้ื้นท่ี ท่ีเหมำะสมในกำรด ำเนินงำนและประเด็น
ปัญหำดำ้นเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีเหมำะสมส ำหรับพื้นท่ี ประเด็นกำรทดสอบและวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหำกำร
ผลิต  
          2.วเิครำะห์ปัญหำแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม  โดยกำรจดัเวทีเสวนำเพื่อวเิครำะห์ประเด็นปัญหำ 
ระบบเกษตรผสมผสำนในพื้นท่ีปลูกขำ้วเขตใชน้ ้ำฝน  เขตจงัหวดัอุบลรำชธำนี 
          3.วำงแผนงำนทดสอบเทคโนโลย ี  และหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำรวมทั้งวำงแผนกำรด ำเนินกำร
ทดสอบและพฒันำ โดยใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  
          4.ด ำเนินกำรทดสอบเทคโนโลยตีำมท่ีไดว้ำงแผน  โดยเนน้กำรมีเกษตรกรเป็นศูนยก์ลำงของ
กำรจดักำรองคค์วำมรู้  บนัทึกขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนท่ีได ้ วเิครำะห์ผลร่วมกบัเกษตรกร เสวนำเพื่อสรุป
และประเมินผลร่วมกนั 
         5.ขยำยผลกำรทดสอบเทคโนโลยท่ีีไดสู่้เกษตรกรท่ียอมรับและมีเง่ือนไขท่ีสอดคลอ้งกนั 
สำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ รวมทั้งน ำเกษตรกรตน้แบบท่ีไดใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลำงกำรเรียนรู้เพื่อถ่ำยทอดแนว
กำรพฒันำควำมคิด  กำรวิเครำะห์ปัญหำ  และกำรน ำองคค์วำมรู้มำใชใ้หเ้หมำะสมกบัตนเอง 
             1.ส่ิงท่ีใชใ้นกำรทดลอง 
    1. พนัธ์ุมะม่วงแกว้ ศก 007 และพนัธ์ุมะม่วงหิมพำนต ์ศก 60 - 1 
                 2. ปุ๋ยเคมี : สูตร 46-0-0 และ 15-15-15 
                 3.สำรเคมีก ำจดัวชัพืช: alachlor, glyphosate 
                 4.วสัดุ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็น 
 
 



              2.วธีิปฏิบติักำรทดลอง 
      ประกอบดว้ย 3  กรรมวธีิ  ดงัน้ี 
              กรรมวธีิท่ี 1 กรรมวิธีเกษตรกร คือ เกษตรกรปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียว 

กรรมวธีิท่ี  2 กรรมวธีิทดสอบ 1 เกษตรกรปลูกมะม่วงแกว้บนคนันำ 
กรรมวธีิท่ี  3 กรรมวธีิทดสอบ 2 เกษตรกรปลูกมะม่วงหิมพำนตบ์นคนันำ  

               3. กำรบนัทึกขอ้มูล 
                   บนัทึกขอ้มูลดงัต่อไปน้ี   
   - กำรปฏิบติังำนต่ำงๆ ทุกขั้นตอนพร้อมปัญหำอุปสรรค 
   - ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยำ 
   - ตน้ทุนกำรผลิต รำยได ้และผลตอบแทน  
   - ผลผลิต 
   - ขอ้มูลอ่ืนๆท่ีจ ำเป็น 
ระยะเวลา   ต.ค 2554 – ก.ย 2558 
สถานทีด่ าเนินการ  หมู่บำ้นโพธ์ิศรี  ต ำบลโพธ์ิศรี  อ ำเภอพิบูลมงัสำหำร  จงัหวดัอุบลรำชธำนี 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 
         1.การคัดเลือกพืน้ที ่  
          คดัเลือกพื้นท่ีไดบ้ำ้นโพธ์ิศรี  ต ำบลโพธ์ิศรี  อ ำเภอพิบูลมงัสำหำร  จงัหวดัอุบลรำชธำนี เน่ืองจำกเป็น
พื้นท่ีท่ีมีกำรปลูกขำ้วเป็นพืชหลกั และจำกกำรจดัเวทีเสวนำพบวำ่เกษตรกรขำดกิจกรรมอ่ืนในระบบเกษตร
ในฤดูฝน เกษตรกรขำดรำยไดเ้สริมนอกเหนือจำกกำรท ำนำ กิจกรรมทำงกำรเกษตรขำดกำรเก้ือกูลกนั
ภำยในระบบกำรปลูกพืช ท ำใหข้ำดควำมย ัง่ยนื และเสถียรภำพในระบบเกษตรของเกษตรกร 
        2.การวเิคราะห์ปัญหา 

           จำกกำรจดัเวทีเสวนำเกษตรกรเพื่อวิเครำะห์ประเด็นปัญหำกำรผลิตและหำแนวทำงแกไ้ขกำร
ผลิตโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นท่ีด าเนินงานพบวา่ เกษตรกรมีปัญหาดา้นระบบเกษตรคือ เกษตรกรขาด
กิจกรรมทางการเกษตรท่ีหลากหลาย ขาดการเก้ือกูลกนัของทรัพยากรในระบบเกษตร ส่งผลใหเ้กิดความไม่
ย ัง่ยนืทั้งทางดา้นกายภาพ ชีวภาพ สังคมและเศรษฐกิจ โดยเกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ท าการปลูกขา้วเพียง
อยา่งเดียว และมีเกษตรกรจ านวนไม่มากท่ีมีการปลูกพืชหลงันา เช่น พริก เป็นตน้ ทั้งน้ีเพราะเกษตรกรส่วน
ใหญ่ขาดแหล่งน ้าในช่วงฤดูแลง้นั้นเอง  
        3.วางแผนงานทดสอบ 

          จำกกำรวำงแผนร่วมกบัเกษตรกรเพื่อพฒันำระบบกำรปลูกพืช ใหไ้ดร้ะบบกำรปลูกพืชท่ี
เหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้ม เกิดกำรเก้ือกูล เกิดเสถียรภำพ ควำมย ัง่ยนื และแกไ้ขปัญหำกำรผลิตเฉพำะพื้นท่ี 
จึงไดท้ดลองโดยกำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของกิจกรรม และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเขำ้ไปในระบบกำร
ปลูกพืชของเกษตรกร โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในจงัหวดัอุบลรำชธำนี  โดยด ำเนินกำรรวมกลุ่มเกษตรกร



จ ำนวน 5 รำย เพื่อจดัท ำแปลงทดสอบระบบเกษตรผสมผสำนในพื้นท่ีปลูกขำ้วเขตใชน้ ้ำฝน  เขตจงัหวดั
อุบลรำชธำนี ในพื้นท่ี 10 ไร่ โดยเกษตรกรแต่ละรำยมีกรรมวธีิคือ ด ำเนินกำรปลูกพืชตำมระบประกอบดว้ย 
3 กรรมวธีิ  ดงัน้ี 

กรรมวธีิท่ี 1 กรรมวธีิเกษตรกร คือ เกษตรกรปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียว 
กรรมวธีิท่ี  2 กรรมวธีิทดสอบ 1 เกษตรกรปลูกมะม่วงแกว้บนคนันำ 
กรรมวธีิท่ี  3 กรรมวธีิทดสอบ 2 เกษตรกรปลูกมะม่วงหิมพำนตบ์นคนันำ 

        4.ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยี  
        จำกกำรทดลองพบวำ่เกษตรกรท ำนำปลูกขำ้วใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 340 กก./ไร่ ในปี 2554 โดย

เกษตรกรมีรำยไดเ้ฉล่ียทั้งส้ิน 6,800 บำท / ไร่ คิดเป็นก ำไรเฉล่ีย 5,394 บำท / ไร่ คิดเป็นค่ำ Benefit Cost 
Ratio (BCR) เท่ำกบั 3.8 (ตำรำงท่ี 1) ซ่ึงนบัเป็นค่ำ BCR ท่ีสูงทั้งน้ีเป็นเพรำะเกษตรกรสำมำรถขำยขำ้วไดใ้น
รำคำท่ีดี คือ กิโลกรัมละ 20 บำท อนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกนโยบำยจ ำน ำขำ้วของรัฐบำลในขณะนั้น 
เช่นเดียวกบัในปี 2555 และ 2556 ผลผลิตขำ้วของเกษตรกรเพิ่มมำกข้ึนคิดเป็น 412 และ 448 กก./ไร่ 
ตำมล ำดบั แต่ในขณะเดียวกนั ตน้ทุนกำรผลิตของเกษตรกรก็มีค่ำเพิ่มข้ึนคิดเป็น 1,831 และ 2,455 บำท/ไร่ 
ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 1) ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจำกเกษตรกรใส่ปุ๋ยในนำขำ้วมำกข้ึน อนัเน่ืองเพรำะ
เกษตรกรคำดหวงัให้ผลผลิตสูงข้ึนเพื่อน ำผลผลิตขำ้วท่ีไดไ้ปขำยในโครงกำรรับจ ำน ำขำ้วของรัฐบำล ซ่ึงกำร
รับจ ำน ำขำ้วเป็นแนวคิดท่ีดี มีวตัถุประสงคเ์พื่อแกปั้ญหำรำคำขำ้วตกต ่ำในช่วงท่ีผลผลิตขำ้วออกสู่ตลำดมำก
ชำวนำจะน ำขำ้วไปจ ำน ำก่อนเพื่อรอเวลำท่ีรำคำขำ้วสูงข้ึนแลว้จึงไถ่ถอนขำ้วออกมำจ ำหน่ำย แต่พบวำ่ มี
วธีิกำรด ำเนินงำนมีกำรก ำหนดรำคำและปริมำณท่ีแตกต่ำงออกไป ท ำใหผ้ลกำรปฏิบติัไม่ใช่เป็นกำรรับจ ำน ำ 
เพรำะ 1. กำรรับจ ำน ำขำ้วทุกเมด็ คือ กำรรับจ ำน ำขำ้วทั้งหมดในตลำด ท ำใหอ้งคก์ำรคลงัสินคำ้และองคก์ำร
ตลำดเพื่อเกษตร เป็นผูค้รอบครองขำ้วทั้งหมดในตลำด 2. กำรก ำหนดรำคำสูงกวำ่รำคำตลำดร้อยละ 50 จึง
ท ำใหเ้กษตรกร ไม่น ำขำ้วไปขำยในทอ้งตลำดแต่น ำมำจ ำน ำกบัรัฐทั้งหมด 3. เม่ือพน้ก ำหนดกำรไถ่ถอน ไม่
มีเกษตรกรมำไถ่ถอน เพื่อน ำไปขำยในทอ้งตลำด ผลคือรัฐซ้ือขำ้วจำกชำวนำโดยตรงทั้งหมด เอกชนไม่มี
สิทธ์ิท่ีจะซ้ือขำ้วจำกชำวนำ และม่ือรัฐจะระบำยขำ้วสำรออกจำกคลงัสินคำ้ รัฐก็เป็นผูข้ำยขำ้วสำรแต่ผูเ้ดียว 
(คณะวทิยำศำสตร์ มหำวทิยำลยัมหิดล,2558)  ส่งผลใหเ้กษตรกรมีรำยไดจ้ำกกำรปลูกขำ้วเพิ่มข้ึนคิดเป็น 
7,416 และ 7,920 บำท / ไร่ ตำมล ำดบั และใหค้่ำ BCR สูงถึง 4.0 และ 3.2 ตำมล ำดบั แต่อยำ่งไรก็ตำมในปี 
2557 และ 2558 พบวำ่ผลผลิตของเกษตรกรลดต ่ำลงเป็น 360 กก./ไร่ และ 385 กก./ไร่ ตำมล ำดบั รวมทั้ง
รำยไดเ้กษตรกรก็ลดต ่ำลงเป็น 3,600 และ 3,850 บำท/ไร่ ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 1) ทั้งน้ีเน่ืองจำกรำคำขำ้วท่ีลด
ต ่ำลง และยงัส่งผลท ำใหเ้กษตรกรขำดแรงจูงใจในกำรลงทุน และหำกพิจำรณำตน้ทุนเฉล่ียปี 2554 – 2558 
จะพบวำ่ตน้ทุนเฉล่ียเท่ำกบั 1,898 บำท/ไร่ ผลผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ 389 กก./ไร่ ในขณะท่ีรำยไดเ้ฉล่ีย และก ำไร
เฉล่ียอยูท่ี่ 5,917 และ 4,018 บำท/ไร่ ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 1) 

จำกกำรทดลองระบบขำ้ว + มะม่วงแกว้ พบวำ่มะม่วงแกว้พนัธ์ุ ศก 007 รอดชีวติ 49 ตน้ จำกจำนวน 
200 ตน้ คิดเป็น 24 เปอร์เซ็นต ์ในขณะท่ีมะม่วงหิมพำนตร์อดชีวติจ ำนวน 96 ตน้ จำกจ ำนวน 200 ตน้ คิด



เป็น 48 เปอร์เซ็นต ์(ตำรำงท่ี 2) จำกผลกำรทดลองแสดงใหเ้ห็นวำ่เม่ือปลูกเป็นระยะเวลำ 5 ปี ในขณะท่ี
ระบบขำ้ว + มะม่วงหิมพำนต ์พบวำ่มะม่วงหิมพำนตมี์เปอร์เซ็นตก์ำรรอดชีวิตมำกกวำ่มะม่วงแกว้ถึง 2 เท่ำ 
ส ำหรับสำเหตุกำรตำยของพืชทั้ง 2 ชนิดในระบบเกษตรนั้นมีสำเหตุหลกัมำจำกควำมแหง้แลง้ในฤดูแลง้ 
ถึงแมว้ำ่พืชตระกูลมะม่วงจะเป็นไมผ้ลกลุ่มท่ีสำมำรถทนทำนต่อควำมแหง้แลง้ไดป้ำนกลำง (Semi-drought 
resistant) (พำวนิ,2558)  และเกิดไฟไหมแ้ปลงอนัเน่ืองมำจำกกำรเผำตอซงัขำ้วของเกษตรกรในช่วงฤดูแลง้ 
รวมทั้งควำมเสียหำยอนัเกิดจำกโคกระบือ และพบวำ่พืชทั้ง 2 ชนิดมีเปอร์เซนตก์ำรตำยในช่วงปีท่ี 1 และปีท่ี 
2 ของกำรปลูกสูงสุดคือมะม่วงแกว้มีเปอร์เซนตก์ำรตำยเท่ำกบั 40 และ 36 เปอร์เซ็นต ์ในปี 2554 2555 
ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 3)  ในขณะท่ีมะม่วงหิมพำนตมี์เปอร์เซนตก์ำรตำยเท่ำกบั 75 และ 14 เปอร์เซ็นต ์ในปี 
2554 2555 ตำมล ำดบั และจำกำรทดลองพบวำ่หำกพืชสำมำรถรอดชีวติไปไดใ้นช่วงปีท่ี 1 และปีท่ี 2 ของ
กำรปลูก เปอร์เซ็นตก์ำรตำยของพืชทั้ง 2 ชนิดจะค่อยๆ ลดลงในปัท่ี 3  4 และ 5 โดยคิดเป็น 18 6 และ 2 
เปอร์เซ็นต ์ตำมล ำดบัในมะม่วงแกว้ และ 5  6 และ 2 เปอร์เซ็นตต์ำมล ำดบัในมะม่วงหิมพำนต(์ตำรำงท่ี 3 ) 

จำกกำรทดลองพบวำ่มะม่วงแกว้ท่ีปลูกในปี 2554 ใหค้่ำเฉล่ียเส้นรอบวงเท่ำกบั 25.5 ซม. และ
ค่ำเฉล่ียทรงพุม่ท่ี 210.6 ซม. ควำมสูงเฉล่ีย 220.0 ซม. หลงัจำกปลูกไป 5 ปี (ตำรำงท่ี 4)  แต่อยำ่งไรก็ตำม
เส้นรอบวง ทรงพุม่ ควำมสูง ท่ีไดก้็ยงัใหค้่ำเฉล่ียท่ีต ่ำกวำ่มะม่วงหิมพำนตซ่ึ์งใหค้่ำเฉล่ียเส้นรอบวงเท่ำกบั 
34.6 ซม. และค่ำเฉล่ียทรงพุม่ท่ี 265.8 ซม. ควำมสูงเฉล่ีย 310.6 ซม. หลงัจำกปลูกไป 5 ปี(ตำรำงท่ี 5)   อน่ึง
กำรเจริญเติบโตของมะม่วงแกว้บนคนันำนั้นมีขอ้จ ำกดั คือ ควำมลึกของระดบัน ้ำในดิน และควำมแน่นทึบ
ของดิน ท่ีบำงแห่งระดบัน ้ำในดินต้ืนเม่ือขดุลงไปเพียงเล็กนอ้ย น ้ำก็จะซึมเขำ้มำ ดงันั้นเวลำจะปลูกมะม่วง
ควรยกระดบัดินใหสู้งข้ึนเพรำะระดบัน ้ำจะเป็นตวัคอยบงัคบักำรเจริญเติบโตของรำก เม่ือรำกเจริญไปถึง
ระดบัน ้ำแลว้จะไม่สำมำรถเจริญเติบโตลึกลงไปไดอี้ก แต่จะแผข่ยำยออกดำ้นขำ้ง ท ำใหร้ำกของมะม่วงอยู่
ต้ืน ไม่เจริญเติบโตเท่ำท่ีควรท ำใหม้ะม่วงโตชำ้(ไตรรงค,์2558) ในขณะท่ีมะม่วงหิมพำนตน์ั้นเป็นพืชท่ีชอบ
น ้ำ แต่น ้ำจะตอ้งไม่ท่วม จดัเป็นพืชท่ีทนแลง้ ตอ้งกำรน ้ำนอ้ย ปลูกง่ำย เจริญเติบโตเร็ว ข้ึนไดดี้ในดินแทบ
ทุกชนิด (kasetorganic.2558)  

จำกกำรทดลองระบบขำ้ว + มะม่วงหิมพำนต ์พบวำ่เส้นผำ่ศูนยก์ลำงทรงพุม่ของมะม่วงหิมพำนต์
ใหข้นำดเฉล่ีย 196 ซม. (ตำรำงท่ี 5)  ในขณะท่ีระบบขำ้ว + มะม่วงแกว้ พบวำ่มะม่วงแกว้ใหข้นำดทรงพุม่
เฉล่ีย 139 ซม. เม่ือปลูกไปได ้3  ปี (ตำรำงท่ี 4)  ดงันั้นกำรปลูกมะม่วงหิมพำนตบ์นคนันำจึงสำมำรถสร้ำง
ระบบกำรปลูกพืชแบบมีล ำดบัชั้นบนคนันำไดเ้ม่ือเขำ้สู่ปีท่ี 3 ในขณะท่ีกำรปลูกมะม่วงบนคนันำจะตอ้งใช้
เวลำท่ีมำกกวำ่ในกำรเจริญเติบโตของทรงพุม่ ซ่ึงกำรอำศยัเก้ือกูลกนัของพืขทั้ง 3 ระดบัน้ีท ำใหเ้กษตรกรได้
ไดใ้ชป้ระโยชน์จำกคนันำไดเ้ตม็ท่ี และยงัเป็นกำรท ำใหธ้รรมชำติมีขบวนกำรจดักำรของมนัเอง เช่นกำร
ปลูกพืชบนคนันำก็ตำมโดยเกษตรกรจะน ำเอำวธีิกำรพึ่งพำกนัตำมธรรมชำติเหล่ำนั้นมำใชใ้นกำรปลูกพืช
บนคนันำของตน โดยเกษตรกรจะมีชั้นของไมใ้หญ่ ไมช้ั้นกลำง  และไมช้ั้นล่ำง ซ่ึงกำรอำศยัเก้ือกูลกนั
ของพืขทั้ง 3 ระดบัน้ีท ำใหเ้กษตรกรไดไ้ดใ้ชป้ระโยชน์จำกคนันำไดเ้ตม็ท่ี และยงัเป็นกำรท ำใหธ้รรมชำติมี
ขบวนกำรจดักำรของมนัเอง (พิไล,2558) 



 ถำ้หำกพิจำรณำทั้งระบบแลว้พบวำ่ระบบขำ้ว + มะม่วงแกว้ สร้ำงรำยไดใ้ห้แก่เกษตรกรในปีท่ี 4 
โดยพบวำ่มะม่วงแกว้เร่ิมให้ผลผลิตในปีท่ี 4 โดยใหผ้ลผลิตคิดเป็น 28 กก./ไร่ และในปีท่ี 5 ใหผ้ลผลิต 75 
กก./ไร่ สร้ำงรำยไดใ้ห้เกษตรกรคิดเป็นเงิน 840 บำท/ไร่ และ 1,150 บำท/ไร่ ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 6) ในขณะ
ท่ีระบบขำ้ว + มะม่วงหิมพำนต ์ เร่ิมใหผ้ลผลิตในปีท่ี 4 โดยมะม่วงหิมพำนตใ์หผ้ลผลิตคิดเป็น 24 กก./ไร่ 
และในปีท่ี 5 ใหผ้ลผลิต 70 กก./ไร่ สร้ำงรำยไดใ้ห้เกษตรกรคิดเป็นเงิน 600 บำท/ไร่ และ 1,960 บำท/ไร่ 
ตำมล ำดบั (ตำรำงท่ี 7)   
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
            1.กรรมวิธีขำ้ว + มะม่วง และกรรมวิธีขำ้ว + มะม่วงหิมพำนต์ เป็นกรรมวิธีท่ีสร้ำงรำยไดเ้พิ่มข้ึนใน
ระบบปลูกของเกษตรกร ดีกว่ำกรรมวิธีกำรปลูกขำ้วเพียงอย่ำงเดียว โดยในปีท่ี 5 ระบบขำ้ว + มะม่วงหิม
พำนต ์สร้ำงรำยไดใ้ห้แก่เกษตรกรเพิ่มข้ึน 3,575 บำท/ไร่ จำกผลผลิตมะม่วงหิมพำนต ์ในขณะท่ีระบบขำ้ว + 
มะม่วงแก้ว สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มข้ึน 1,150 บำท/ไร่  ซ่ึงทั้งสองกรรมวิธีให้ผลตอบแทนดีกว่ำ
กรรมวธีิปลูกขำ้วเพียงอยำ่งเดียว 
        2.ในอนำคตควรขยำยผลเทคโนโลยีระบบกำรปลูกพืชบนคนันำดงักล่ำวให้ออกสู่วงกวำ้งต่อไปเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรไทย  
 การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
          สำมำรถน ำผลกำรทดสอบเทคโนโลยท่ีีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ได ้ดงัน้ี 
        1.สำมำรถใช้ผลกำรทดลองท่ีได้ เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดแผนกำรวิจยัและพฒันำในอนำคต โดย
เกษตรกรมีส่วนร่วมโดยมุ่งเนน้ไปท่ีกำรจดักำรของเกษตรกร เพื่อแกปั้ญหำ และเสริมสร้ำงศกัยภำพกำรผลิต
ของเกษตรกร 
        2.สำมำรถใช้ผลกำรทดลองท่ีได ้เป็นแนวทำงในกำรขยำยผล  ในพื้นท่ีท่ีมีสภำพภูมินิเวศน์ท่ีคลำ้ยคลึง
กบัพื้นท่ีทดสอบเทคโนโลย ีฯ ดงักล่ำว 
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ตำรำงท่ี 1 แสดงค่ำเฉล่ียตน้ทุน ผลผลิต รำยได ้ก ำไร และค่ำ BCR กำรปลูกขำ้วในปี 2554 2555 2556 และ
ค่ำเฉล่ียรวม 3 ปี 
รำยกำร เฉล่ียปี 2554 เฉล่ียปี 2555 เฉล่ียปี 2556 เฉล่ียปี 2557 เฉล่ียปี 2558 เฉล่ียรวม 
ตน้ทุน 1,406 1,831 2,455 2,250 1,550 1,898 
ผลผลิต 340 412 448 360 385 389 
รำยได ้ 6,800 7,416 7,920 3,600 3,850 5,917 
ก ำไร 5,394 5,584 5,465 1,350 2,300 4,018 
BCR 3.8 4.0 3.2 1.6 2.4 3.0 

 
            
 ตำรำงท่ี 2 แสดงชนิดพืช จ ำนวนปลูก จ ำนวนรอดชีวิต และเปอร์เซนตก์ำรรอดชีวติของพืชท่ีเพิ่มเขำ้ไปใน
ระบบกำรปลูกพืช 

 
ชนิดพืช จ ำนวนปลูก จ ำนวนรอดชีวติ % กำรรอดชีวิต 

มะม่วงแกว้ 200 49 24 
มะม่วงหิมพำนต ์ 200 96 48 

ข่ำ 200 มีกำรขยำยพนัธ์ุ มีกำรขยำยพนัธ์ุ 
 
ตำรำงท่ี 3 แสดงเปอร์เซ็นตก์ำรตำยของมะม่วงแกว้ และมะม่วงหิมพำนตใ์นแต่ละปี 
 

ปี มะม่วงแกว้ % กำรตำย มะม่วงหิมพำนต ์ % กำรตำย 
ปี 2554 81 40 75 37 
ปี 2555 44 36 14 11 
ปี 2556 18 24 6 5 

ปี 2557 6 10 6 6 

ปี 2558 2 3 3 2 
 



ตำรำงท่ี 4  แสดงค่ำเฉล่ียกำรเจริญเติบโต ไดแ้ก่ เส้นรอบวง เส้นผำ่ศูนยก์ลำงทรงพุม่ และควำมสูงของ
มะม่วงแกว้  และมะม่วงหิมพำนตใ์นระบบขำ้ว + มะม่วงแกว้  ปี 2554 2555 2556  2557 และ 2558 
 ค่ำเฉล่ีย 
 เส้นรอบวง (ซ.ม) ทรงพุม่(ซ.ม) ควำมสูง (ซ.ม) 
มะม่วงแกว้     

ชุดท่ี 1 (ปลูกปี 2554 )    

   คร้ังท่ี 1 1.3 43.7 61.3 
   คร้ังท่ี 2 6.1 70.5 84.7 
   คร้ังท่ี 3 7.0 81.1 90.5 

   คร้ังท่ี 4 9.9 105.4 107.7 
    คร้ังท่ี 5 10.4 127.0 130.0 
    คร้ังท่ี 6 
    คร้ังท่ี 7 
    คร้ังท่ี 8 
    คร้ังท่ี 9 

13.8 
17.1 
21.5 
25.5 

139.2 
180.5 
195.0 
210.6 

136.9 
165.8 
180.6 
220.0 

ชุดท่ี 2 (ปลูกปี 2555 )    

     คร้ังท่ี 1 1.5 38.8 57.9 

     คร้ังท่ี 2 6.3 79.6 88.4 
      คร้ังท่ี 3 8.2 84.2 90.3 
      คร้ังท่ี 4 
      คร้ังท่ี 5 
      คร้ังท่ี 6 
      คร้ังท่ี 7 

10.1 
12.0 
15.1 
18.0 

117.2 
147.6 
167.7 
177.4 

92.0 
159.3 
170.2 
188.0 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงท่ี 5 แสดงค่ำเฉล่ียกำรเจริญเติบโต ไดแ้ก่ เส้นรอบวง เส้นผำ่ศูนยก์ลำงทรงพุม่ และควำมสูงของ 
                 มะม่วงหิมพำนตใ์นระบบขำ้ว + มะม่วงหิมพำนต ์ ปี 2554  2555  2556  2557 และ 2558 
 ค่ำเฉล่ีย 
 เส้นรอบวง (ซ.ม) ทรงพุม่(ซ.ม) ควำมสูง (ซ.ม) 
มะม่วงหิมพำนต ์    

ชุดท่ี 1 (ปลูกปี 2554 )    

   คร้ังท่ี 1 0.6 14.1 11.2 
   คร้ังท่ี 2 4.4 29.6 43.3 
   คร้ังท่ี 3 5.1 35.4 55.6 
   คร้ังท่ี 4 8.1 76.3 101.0 

    คร้ังท่ี 5 14.0 150.5 219.4  

    คร้ังท่ี 6 
    คร้ังท่ี 7  
    คร้ังท่ี 8 
    คร้ังท่ี 9 

18.2 
21.8 
25.5 
30.6 

196.2 
225.6 
240.0 
265.8 

242.5 
260.5 
285.5 
310.6 

ชุดท่ี 2 (ปลูกปี 2555 )    

     คร้ังท่ี 1 0.5 13.6 10.2 

     คร้ังท่ี 2 3.9 36.5 45.0 

      คร้ังท่ี 3 5.5 92.9 96.1 

      คร้ังท่ี 4 
      คร้ังท่ี 5 
      คร้ังท่ี 6 
     คร้ังท่ี 7 

11.5 
18.8 
20.4 
23.8 

121.6 
195.6 
210.6 
238.8 

140.4 
210.8 
255.0 
289.4 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตำรำงท่ี 6 แสดงผลผลิตมะม่วงแกว้ในระบบขำ้ว + มะม่วงแกว้ 
ปี ผลผลิต ตน้ทุน รำยได ้ ก ำไร 

2554 - 150 - - 
2555 - 150 - - 
2556 - 150 - - 
2557 28 200 840 640 
2558 45 200 1,350 1,150 

 
ตำรำงท่ี 7 แสดงผลผลิตมะม่วงหิมพำนตใ์นระบบขำ้ว + มะม่วงหิมพำนต ์
 

ปี ผลผลิต ตน้ทุน รำยได ้ ก ำไร 
2554 - 150 - - 
2555 - 150 - - 
2556 - 150 - - 
2557 24 200 600 400 
2558 70 200 1,960 1,760 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


