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บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัและพฒันาระบบการปลูกพืชอย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีปลูกยางพาราอ านาจเจริญ มีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ได้ระบบและเทคโนโลยีการปลูกยางพาราท่ีเหมาะสมและย ัง่ยืนในพื้นท่ี ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของ
เกษตรกร ด าเนินการระหวา่งเดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนกนัยายน2558  ในพื้นท่ี ต.หนองไฮ  อ.เสนางคนิคม  จ.
อ านาจเจริญ  มีเกษตรกรเขา้ร่วมทดสอบ 5 รายๆละ 2 ไร่ ประกอบดว้ย 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีเกษตรกร(ปลูก
ยางพาราปฏิบติัตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร) และกรรมวิธีปรับปรุง (ปลูกถัว่ลิสงพนัธ์ุขอนแก่น 6 แซม
ยางพาราปฏิบติัตามค าแนะน ากรมวชิาการเกษตร) ผลการทดลองพบวา่ ปี 2557 ผลผลิตถัว่ลิสงแซมยางพาราให้
ค่าเฉล่ียน ้ าหนักสดเท่ากับ 685 กก./ไร่ เกษตรกรมีต้นทุนเฉล่ียเท่ากับ 4,317 กก./ไร่ เกษตรกรมีรายได้เฉล่ีย 
16,893 บาท คิดเป็นก าไรเฉล่ีย 12,576 บาท/ไร่ และใหค้่าสัดส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (BCR) เฉล่ียเท่ากบั 
3.9 ในขณะท่ีปี 2258 ผลผลิตถัว่ลิสงแซมยางพาราท่ีไดใ้ห้ค่าเฉล่ียน ้ าหนักสดเท่ากบั 493 กก./ไร่ เกษตรกรมี
ต้นทุนเฉล่ียเท่ากับ 4,050 กก./ไร่ มีรายได้เฉล่ีย 14,442 บาท คิดเป็นก าไรเฉล่ีย 10,392 บาท/ไร่ และให้ค่า
สัดส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (BCR) เฉล่ียเท่ากบั 3.5 และจากการวดัการเจริญเติบโตของตน้ยางพารา โดย
วดัขนาดเส้นรอบวงท่ีความสูง 150 เซนติเมตร ก่อนและหลงัการทดสอบ พบวา่ ในปี 2557 การเจริญเติบโตก่อน
ทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 6.65  เซนติเมตรสูงกวา่กรรมวิธีปรับปรุง ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.77 
เซนติเมตร อายุยางพาราเฉล่ีย 16 เดือน ในขณะท่ีหลงัทดสอบ พบวา่ กรรมวธีิเกษตรกร มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 10.34  
เซนติเมตร ซ่ึงให้ค่าใกลเ้คียงกบักรรมวิธีปรับปรุง ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 10.10 เซนติเมตร อายุยางพาราเฉล่ีย 23 
เดือน    ในปี 2558 เส้นรอบวงยางพาราก่อนทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 7.9  เซนติเมตรสูงกวา่
กรรมวิธีปรับปรุง ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.1 เซนติเมตร อายุยางพาราเฉล่ีย 15 เดือน ในขณะท่ีหลงัทดสอบ พบว่า 
กรรมวิธีเกษตรกร มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 9.5  เซนติเมตร ซ่ึงให้ค่าใกลเ้คียงกบักรรมวิธีปรับปรุง ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
10.2 เซนติเมตร อายุยางพาราเฉล่ีย 24 เดือน และพบว่าการปลูกถัว่ลิสงแซมยางพารามีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมวชัพืชและรักษาการชะลา้งพงัทลายหนา้ดินไดดี้ 
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ค าน า 
จงัหวดัอ านาจเจริญโครงสร้างทางเศรษฐกิจข้ึนกบัการเกษตรกรรม มีพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร รวม

ทั้งส้ิน 1,021,798 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 51.72 ของเน้ือท่ีทั้งหมด การท านา พื้นท่ีนาถือครองมีสัดส่วน 
869,574 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.10 ของพื้นท่ีถือครองท าการเกษตร เป็นพื้นท่ีเก็บเก่ียว 558,530 ไร่ ผลผลิตรวม
ประมาณ 83,821 ตนั การปลูกพืชไร่ มีการปลูกพืชไร่รวมพื้นท่ีประมาณ 7,825 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.65 ของพื้นท่ี
ถือครองท าการเกษตร จงัหวดัอ านาจเจริญ อยูใ่นเขตท่ีมีปริมาณน ้าฝนค่อนขา้งสูง เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณ
น ้าฝนเฉล่ียของจงัหวดัอ่ืน ๆ ฤดูฝน จะเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเร่ือยไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม และมกัปรากฏ
เสมอวา่ฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม แต่ระยะเวลาการทิ้งช่วงมกัจะไม่เหมือนกนัในแต่ละปี 
และในช่วงปลายฤดูฝน มกัจะมีพายดีุเปรสชัน่ฝนตกชุกบางปีอาจมีภาวะ น ้าท่วมแต่ภาวการณ์ไม่รุนแรงนกั ฤดู
หนาว เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกสุดของประเทศ ท าใหไ้ดรั้บอิทธิพลลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือก่อนภูมิภาคอ่ืน อุณหภูมิจะเร่ิมลดต ่าลงตั้งแต่เดือนตุลาคมและจะส้ินสุดปลายเดือน
มกราคม ฤดูร้อน ถึงแมว้า่เคยปรากฏบ่อยคร้ังวา่อากาศยงัคงหนาวเยน็ยดืเยื้อมาจนถึงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ โดย
ส่วนใหญ่แลว้อากาศจะ เร่ิมอบอา้ว ในเดือนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงประมาณตน้เดือนพฤษภาคมซ่ึงอาจจะมีฝน เร่ิม
ตกอยูบ่า้งในปลายเดือนเมษายน แต่ปริมาณน ้าฝนมกัจะไม่เพียงพอส าหรับการเพาะปลูก นอกจากนั้นลกัษณะ
ภูมิอากาศทัว่ไปคลา้ยคลึงกบัจงัหวดัอ่ืน ๆ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ จะมีอากาศร้อน ในฤดูหนาวค่อนขา้ง
หนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2541 มีฝนตกประมาณ 106 
วนั ปริมาณน ้าฝนวดัได ้1,297.3 มิลลิเมตร ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปของจงัหวดัเป็นท่ี
ลุ่ม มีเนินเขาเต้ีย ๆ ทอดยาวไปจรดกบัจงัหวดัอุบล ฯ ในเขตอ าเภอชานุมาน พื้นท่ีส่วนใหญ่อยูสู่งกวา่
ระดบัน ้าทะเล ประมาณ ๖๘ เมตร ลกัษณะของดิน เป็นดินร่วนปนทราย มีดินลูกรังอยูบ่างส่วน สามารถแบ่ง
ลกัษณะภูมิประะเทศออกไดเ้ป็นสองบริเวณคือ บริเวณท่ีราบสูง ลกัษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบสูง บางส่วนเป็นลูกคล่ืน 
ลอนต้ืน หรือเนินเขาเต้ีย ๆ อยูใ่นเขตอ าเภอชานุมาน และอ าเภอเสนางคนิคม บริเวณท่ีราบ ลกัษณะพื้นท่ีเป็นท่ี
ราบถึงลูกคล่ืนลอนต้ืน เป็นแนวยาวตามทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตกอยูใ่นเขตอ าเภอเมือง ฯ อ าเภอพนา อ าเภอ
ปทุมราชวงศา อ าเภอหวัตะพาน และอ าเภอลืออ านาจ เทือกเขา ไดแ้ก่ เทือกเขาภูพาน 

จากภูมิประเทศ และภูมิอากาศดงักล่าวท าใหจ้งัหวดัอ านาจเจริญเป็นจงัหวดัหน่ึงในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างท่ีมีพื้นท่ีส่วนหน่ึงท่ีสามารถเพาะปลูกยางพาราไดเ้ป็นอยา่งดี โดยพบวา่ในปี 2556 
จงัหวดัอ านาเจริญมีพื้นท่ีปลูกยางทั้งส้ิน 48,833 ไร่ (สถาบนัวจิยัยาง,2558) ซ่ึงจากภูมิประเทศบางพื้นท่ีของ
จงัหวดัอ านาจเจริญท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาภูพาน เป็นท่ีท่ีมีความลาดชนัและเกษตรกรไดน้ ายางพาราเขา้ไป
ปลูกในพื้นท่ีดงักล่าว จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการปลูกพืชแซมยางพาราทั้งน้ีเพื่อลดการชะลา้งพงัทะลายของ
ดิน และผลผลิตของพืชแซมท่ีไดก้็จะเป็นพืชสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรในช่วงท่ียางพารายงัไม่ใหผ้ลผลิต
นัน่เอง 
 
 



วธีิด าเนินการ 
ศึกษาวิจยัในสภาพพื้นท่ีเกษตรกร โดยมีเกษตรกรร่วมด าเนินการ โดยใช้หลกัการวิจยัระบบการท า

ฟาร์ม (Farming Systems Research) (อารันต์, 2532)และการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Technology Development หรือ PTD เป็นหลกั) ซ่ึงมีแนวทางและขั้นตอนด าเนินการ 5  ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนที่1 คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย(Selection of the Target Area)   โดยคัดเลือกพื้นท่ีมีการปลูก
ยางพาราในเขตอาศยัน ้ าฝนจ านวนมากและตอ้งการสร้างรายไดเ้สริมในสวนยางพาราอายุ 1-4 ปี คือพื้นท่ีต าบล
หนองไฮ อ าเภอเสนางคนิคม จงัหวดัอ านาจเจริญ 

ขั้นตอนที่2 การวิเคราะห์พื้นที่(Area Analysis)ใช้วิธีวิเคราะห์ระบบนิเวศน์เกษตร(Agro-ecosystem 
Analysis:AA) ร่วมกบัการพฒันาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม(Participatory Technology Development: PTD) การ
ประเมินปัญหาแบบมีส่วนร่วมดงัน้ี จากการเสวนากลุ่มเกษตรกร ต.บุ่งคา้  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร ซ่ึงเป็นอ าเภอ
หน่ึงท่ีมีเกษตรกรปลูกยางพาราเป็นจ านวนมาก  และมีปัญหาคือ เกษตรกรขาดการปลูกพืชเสริมรายไดใ้นสวน
ยางพาราอาย ุ1-4 ปี รวมทั้งขาดการปลูกพืชคลุมดินในสวนยางพารา ซ่ึงมีผลกระทบต่อรายไดข้องเกษตรกร และ
มีผลกระทบต่อสภาวะความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้ม ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราจ านวนมาก 
ปลูกยางพาราในบริเวณใกลก้บัแนวของเทือกเขาภูพานในเขตอ าเภอเสนางคนิคม ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของล าน ้ าท่ี
ส าคญัสายหน่ึง คือล าเซบาย ดงันั้นการเลือกชนิดพืชปลูกเพื่อสร้างรายไดเ้สริมในสวนยางพาราควรเป็นพืชท่ีมี
ความเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ีทั้งในดา้นเศรษฐศาสตร์และการเกษตรควบคู่กนัไป ทั้งน้ีเพื่อความย ัง่ยนืและรักษา
ไวซ่ึ้งเสถียรภาพ ดุลยภาพ และผลิตภาพของระบบเกษตร และระบบนิเวศน์โดยรวมต่อไป 
   ไดป้ระเด็นปัญหา คือ 
  1.ขาดรายไดเ้สริมในสวนยางพาราท่ียงัไม่เปิดกรีด 
  2.ขาดองคค์วามรู้ดา้นการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา 
  3.หนา้ดินถูกชะลา้งในฤดูฝน   

ขั้นตอนที3่ การวางแผนการทดลอง(Research Planning)  
จดัเวทีประชุมเสวนาผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดแ้ก่เกษตรกร นักวิชาการ น าผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

และโอกาสในการพฒันา จากการวิเคราะห์พื้นท่ี มาพิจารณามาจดัล าดบัความส าคญั และคดัเลือกเทคโนโลยีทั้ง
ภายในและภายนอก  มีปัญหาเร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการแกไ้ข คือ อบรมให้ความรู้  สร้างรายไดแ้ละสร้างความ
ย ัง่ยนืในสวนยางพารา   

ได้คัดเลือกเกษตรกรท่ีปลูกยางพาราแล้วประสบปัญหาและต้องการปรับเปล่ียนระบบการผลิต 
ด าเนินการทดสอบ 2 กรรมวธีิดงัน้ี 

วธีิเกษตรกร  เกษตรกรปลูกยางพาราโดยปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร  
วธีิปรับปรุง  เกษตรกรปลูกยางพาราโดยปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร และปลูกพืช  
แซมยางสร้างรายได ้คือ ถัว่ลิสง จ านวน 1 ไร่  



  ขั้นตอนที่4 การทดลอง(Experimentation)ด าเนินการทดสอบในพื้นท่ีเกษตรกร ตามขั้นตอนท่ีได้
ร่วมกนัวางแผนไว ้ขณะด าเนินการวจิยัมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม หากยงัขาดแคลนเทคโนโลยกี็มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงานกลบัมาแลกเปล่ียนความรู้ 

 
อุปกรณ์ 

  1. พนัธ์ุพืช   : เมลด็พนัธ์ุถัว่ลิสงขอนแก่น6 

  2. ปุ๋ยอินทรีย ์  : ปุ๋ยคอก(มูลสัตวท่ี์หาไดใ้นทอ้งถ่ิน), ปุ๋ยหมกั 
3. สารปรับปรุงดิน  : โดโลไมท ์ 
4. สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช : สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชตามความจ าเป็น  

                   ขั้นตอนที ่ 5 การประเมินผล  ร่วมกนัระหวา่งผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยเกษตรกร 
 

วธีิการ 
ด าเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร ต.หนองไฮ  อ.เสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ  ปี 2557 มี

เกษตรกรเขา้ร่วมทดสอบ 5 รายๆละ 2 ไร่ และปี2557-2558 มีเกษตรกรเขา้ร่วมทดสอบ 5 รายๆละ 2 ไร่ 
ประกอบดว้ย 2 กรรมวธีิ คือ 

กรรมวธีิท่ี1 กรรมวธีิเกษตรกร  มีวธีิปฏิบติั ดงัน้ี  
ไถดะเพื่อกลบวชัพืช 1 คร้ัง ทิ้งไวป้ระมาณ 15 วนั  เกษตรกรปลูกยางพาราโดยไม่มีการปลูกพืชแซม

ระหวา่งแถวยางพารา 
กรรมวธีิท่ี2 กรรมวธีิปรับปรุง มีวธีิปฏิบติั ดงัน้ี  

              เกษตรกรปลูกยางพาราโดยไถดะระหวา่งแถวยางพาราเพื่อกลบวชัพืช 1 คร้ัง ทิ้งไวป้ระมาณ 15 วนั 
ก่อนไถพรวนพร้อมป่ัน ตากดิน 7 - 10 วนั  ปลูกดว้ยเมล็ดท่ีมีความงอกมากกวา่ 75%  โดยคลุกเมล็ดดว้ยเช้ือไร
โซเบียมก่อนปลูก อตัราปลูก 17 - 18 กก./ไร่ ระยะปลูก 25x20 ซม. หรือ 50X20 ซม. จ  านวน 2 -3 เมล็ด/หลุม 
หลุมลึก 10 ซม.  ก าจดัวชัพืชดว้ยแรงงานคน 1 - 2 คร้ัง เม่ืออาย ุ15 - 20 วนัหลงังอก ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 12-24-12 
หรือ 16-16-8 อตัรา 35 กก./ไร่ หรือ 15-15-15 รองกน้หลุมก่อนปลูก หรือโรยขา้งแถวและพรวนดินกลบ ใส่ปุ๋ย
หลงังอก 15 - 20 วนั 

การบันทกึข้อมูล 
1.บนัทึกขอ้มูลการวเิคราะห์พื้นท่ี ไดแ้ก่ 

1.1 ขอ้มูลดา้นกายภาพ: ขอ้มูลดิน น ้า ลกัษณะพื้นท่ี ภูมิอากาศ ภูมิประเทศของพื้นท่ีเป้าหมาย ฯ 
1.2 ขอ้มูลดา้นชีวภาพ: ชนิดพืช การเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตพืช    
1.3 ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจสังคม: การใชแ้รงงาน ค่าใชจ่้าย  

           2. วธีิการปฏิบติัของเกษตรกรทุกขั้นตอน 
          3. ผลผลิต 



          4. ขอ้มูลดา้นการลงทุน เช่น ตน้ทุน รายได ้ผลตอบแทน 
- ขอ้มูลผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ โดยวิเคราะห์หาค่า (Benefit Cost Ratio :BRC) 

สูตรการหา    
     B/C ratio   = Benefit 
               Cost 
(B/C> 1 คุม้ค่าการลงทุน ,  B/C = 1 เท่าทุน ,  B/C<1 ไม่คุม้ทุน ขาดทุน) 

 
เวลาและสถานที่ 
เดือนตุลาคม 2557 – กนัยายน 2558 
สถานท่ี แปลงเกษตรกร หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองไฮ   อ าเภอเสนางคนิคม  จงัหวดัอ านาจเจริญ 

 
ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 

1. ผลผลติ และผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ 
การวจิยัและพฒันาระบบการปลูกพืชอยา่งย ัง่ยนืในพื้นท่ีปลูกยางพาราเขตอาศยัน ้าฝนจงัหวดั

อ านาจเจริญ ด าเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร ต.หนองไฮ  อ.เสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ เร่ิมด าเนินการใน
ปี 2557-2558    ปี 2557 มีเกษตรกรร่วมทดสอบ 5 รายและปี 2558 มีเกษตรกรร่วมทดสอบ 5 รายๆละ 2 ไร่  จาก
ผลการทดสอบ พบวา่ ผลผลิตถัว่ลิสงแซมยางพาราท่ีไดใ้หค้่าเฉล่ียเท่ากบั 685 กก./ไร่ (ตารางท่ี 1) โดยเกษตรกร
มีตน้ทุนเฉล่ียเท่ากบั 4,317 กก./ไร่ และจากการขายผลผลิตถัว่ลิสงน ้าหนกัสดในราคากิโลกรัมละ 28 บาท/กก. 
ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ีย 16,893 บาท คิดเป็นก าไรเฉล่ีย 12,576 บาท/ไร่ และการปลูกถัว่ลิสงแซมยางพารา
ใหค้่าสัดส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (BCR) เฉล่ียเท่ากบั 3.9 (ตารางท่ี 1)  

ปี 2558 เกษตรกรร่วมทดสอบ 5 รายๆละ 2 ไร่  จากผลการทดสอบ พบวา่ ผลผลิตถัว่ลิสงแซมยางพารา
ท่ีไดใ้หค้่าเฉล่ียเท่ากบั 493 กก./ไร่ (ตารางท่ี 2) โดยเกษตรกรมีตน้ทุนเฉล่ียเท่ากบั 4,050 กก./ไร่ และจากการขาย
ผลผลิตถัว่ลิสงน ้าหนกัสดในราคากิโลกรัมละ 30 บาท/กก. ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ีย 14,442 บาท คิดเป็น
ก าไรเฉล่ีย 10,392 บาท/ไร่ และการปลูกถัว่ลิสงแซมยางพาราใหค้่าสัดส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (BCR) 
เฉล่ียเท่ากบั 3.5 (ตารางท่ี 2)  

2. การเจริญเติบโตของพืชหลกั (ยางพารา) 
 ไดด้ าเนินการสุ่มวดัการเจริญเติบโตของตน้ยางพารา โดยวดัขนาดตน้(เส้นรอบวง)ท่ีระดบัความสูง 150 
เซนติเมตร ทั้งก่อนและหลงัการทดสอบ กรรมวธีิละ 10 ตน้แลว้น ามาหาค่าเฉล่ีย  จากผลการทดสอบ พบวา่ ในปี 
2557 การเจริญเติบโตก่อนทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 6.65  เซนติเมตรสูงกว่ากรรมวิธี
ปรับปรุง ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.77 เซนติเมตร อายุยางพาราเฉล่ีย 16 เดือน ในขณะท่ีหลงัทดสอบ พบวา่ กรรมวิธี
เกษตรกร มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 10.34  เซนติเมตร ซ่ึงให้ค่าใกลเ้คียงกบักรรมวิธีปรับปรุง ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 10.10 
เซนติเมตร อายุยางพาราเฉล่ีย 23 เดือน(ตารางท่ี3)   เม่ือน ามาเทียบกับตารางมาตรฐานการเจริญเติบโตของ



ยางพารา( สถาบนัวิจยัยาง,2553) พบว่า ทั้ง2 กรรมวิธีไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในพื้นท่ี
ปลูกภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
             ในปี 2558 การเจริญเติบโตก่อนทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 7.9  เซนติเมตรสูงกว่า
กรรมวิธีปรับปรุง ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.1 เซนติเมตร อายุยางพาราเฉล่ีย 15 เดือน ในขณะท่ีหลงัทดสอบ พบว่า 
กรรมวิธีเกษตรกร มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 9.5  เซนติเมตร ซ่ึงให้ค่าใกลเ้คียงกบักรรมวิธีปรับปรุง ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
10.2 เซนติเมตร อายุยางพาราเฉล่ีย 24 เดือน(ตารางท่ี3)   เม่ือน ามาเทียบกบัตารางมาตรฐานการเจริญเติบโตของ
ยางพารา( สถาบนัวิจยัยาง,2553) พบว่า ทั้ง2 กรรมวิธีไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของยางพาราในพื้นท่ี
ปลูกภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

3.การขยายผลการทดสอบเทตโนโลยกีารปลูกถั่วลสิงแซมยางพารา 
 เม่ือส้ินสุดโครงการไดเ้สวนาเกษตรกรทั้งในแปลงทดสอบและเกษตรกรใกลเ้คียงพบวา่ 

1.  เกษตรกรมีความพึงพอใจและยอมรับการทดสอบตามกรรมวธีิปรับปรุง (การปลูกถัว่ลิสงแซม

แปลงยางพารา) ดว้ยเหตุผลคือให้ผลตอบแทนสูงสุด  อตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุนการผลิต

หรือค่า BCR สูงกวา่และมีประสิทธิภาพในการคลุมดินและควบคุมวชัพืชไดดี้ 

      2.เกษตรกรยอมรับการเก็บเก่ียวผลผลิตและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวตามกรรมวธีิปรับปรุง (การ

ปลูกถัว่ลิสงแซมแปลงยางพารา) เน่ืองจากผลผลิตไม่เน่าเสียง่าย เก็บไวร้อจ าหน่ายไดน้าน 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
1.การปลูกถัว่ลิสงแซมแปลงยางพารา(กรรมวธีิปรับปรุง) ในปี 2557 มี ท าใหเ้กษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ีย 

16,893 บาท คิดเป็นก าไรเฉล่ีย 12,576 บาท/ไร่  ในขณะท่ีปี 2558 เกษตรกรมีรายไดเ้ฉล่ีย 14,442 บาท คิดเป็น
ก าไรเฉล่ีย 10,392 บาท/ไร่  

2.การปลูกถัว่ลิสงแซมแปลงยางพารามีประสิทธิภาพในการควบคุมวชัพืชและรักษาการชะลา้งพงัทลาย
หนา้ดินไดดี้กวา่ 

3.จากการสอบถามเกษตรกรผูร่้วมทดสอบ พบวา่เกษตรกรพึงพอใจในวธีิการปลูกถัว่ลิสงแซมแปลง
ยางพาราและมีการน าไปปรับใชต่้อไปได ้                                              

ค าแนะน า 
1.การปลูกพืชแซมยางพาราเกษตรกรควรเวน้ระยะห่างจากแถวยางพาราอยา่งนอ้ย 1 เมตรข้ึนไปและ

ควรปฏิบติัดูแลตน้ยางพาราตามค าแนะน าอยา่งเคร่งครัด 
2.การปลูกพืชแซมแปลงยางพาราซ ้ าในพื้นท่ีเดิมหลายๆคร้ังและใชปุ๋้ยเคมีในระยะยาวอาจมีผลเสียต่อ

คุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของดินและมีผลเสียต่อสภาพแวดลอ้ม ดงันั้นเกษตรกรควรใชปุ๋้ยคอกและปุ๋ย
หมกัเพื่อปรับปรุงบ ารุงดินอยา่สม ่าเสมอ 

 
 



การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
น าผลงานวิจยัและพฒันาระบบการปลูกพืชอย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีปลูกยางพารา  ท่ีเกษตรกรยอมรับ

สามารถน าไปปฏิบติัได ้และให้ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน  ไปสู่เกษตรกรรายอ่ืนในพื้นท่ีใกลเ้คียงหรือมี
สภาพแวดลอ้มคลา้ยคลึงกนัต่อไป 

ค าขอบคุณ 
คณะผูว้จิยัขอขอบคุณเกษตรกรผูร่้วมด าเนินงานวจิยัท่ีให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี และขอบคุณ

ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรอ านาจเจริญ ส านักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี4 ท่ีให้ความสะดวกในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งขอขอบคุณทีมงานและเพื่อนร่วมงานศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรอ านาจเจริญทุกท่านท่ีมี
ส่วนท าใหง้านวจิยัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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ภาคผนวก 
ตารางท่ี 1  แสดงผลผลิต   ตน้ทุนการผลิต  รายได ้ และผลตอบแทน  การทดสอบการปลูกพืชแซมแปลง
ยางพารา   ต.หนองไฮ  อ.เสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ ปี 2557           

 
เกษตรกร ผลผลิตฝักสด 

(กก./ไร่) 
ตน้ทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได ้
(บาทไร่) 

ก าไร
(บาท/ไร่) 

BCR 

นายพิชิต 725 4,500 20,300 15,800 4.5 
นายเหรียญ  550 4,350 15,400 11,050 3.5 
นายสวา่ง บุศดี 535 4,100 14,980 10,880 3.6 
เฉล่ีย 685 4,317 16,893 12,576 3.9 

 
 หมายเหตุ ราคาขายถัว่ลิสงน ้าหนกัสดเท่ากบั 28 กก./บาท 
 
ตารางท่ี 2  แสดงผลผลิต   ตน้ทุนการผลิต  รายได ้ และผลตอบแทน  การทดสอบการปลูกพืชแซมแปลง
ยางพารา   ต.หนองไฮ  อ.เสนางคนิคม  จ.อ านาจเจริญ ปี 2558          

  
เกษตรกร ผลผลิตฝักสด 

(กก./ไร่) 
ตน้ทุน
(บาท/ไร่) 

รายได ้
(บาทไร่) 

ก าไร
(บาท/ไร่) 

BCR 

นางจนัทร์เพญ็ 
บงัเกิด 

515 4,300 15,450 11,150 3.5 

นางสมคิด พลยง 540 4,150 16,200 12,050 3.9 
นายสวา่ง บุศดี 462 3,550 13,860 10,310 3.9 
นางหมวย สอนเดช 410 4,300 12,300 8,000 2.8 
นายไพยนต ์สิทธิ 480 3,950 14,400 10,450 3.6 
เฉล่ีย 481 4,050 14,442 10,392 3.5  

 
หมายเหตุ ราคาขายถัว่ลิสงน ้าหนกัสดเท่ากบั 30 กก./บาท 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3  แสดง อายพุืชหลกั (ยางพารา) และค่าเฉล่ียขนาดล าตน้(เส้นรอบวง)ท่ีระดบัความสูง 150 ซม.  
ปี 2557 – 2558 

ปี/กรรมวธีิ 

ก่อนทดสอบ หลงัทดสอบ 
วธีิเกษตรกร

(ซม.) 
 

วธีิปรับปรุง
(ซม.) 

 

อายพุืชหลกั
(เดือน) 

 

วธีิเกษตรกร
(ซม.) 

 

วธีิปรับปรุง
(ซม.) 

 

อายพุืชหลกั
(เดือน) 

 

2557 6.65 5.77 16 10.34 10.10 23 

2558 7.9 6.1 15 9.5 10.2 24 

เฉล่ีย 7.2 5.9 15.5 9.9 10.2 22 
 
 หมายเหตุ : เฉล่ียจากการสุ่มวดัเส้นรอบวงท่ีความสูงระดบั 150 เซนติเมตร  กรรมวธีิละ 10 ตน้ของแต่ละปี 
  
 
ตารางท่ี 4  แสดงผลวเิคราะห์ดิน ค่าความเป็นดรด-ด่าง (pH )   อินทรียวตัถุ (OM) ปริมาณไนโตรเจน (N) 
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีละลายน ้าได ้(Avai P) ปริมาณโปแตสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้(Exch K)   
 

รายช่ือ pH OM(%) N(%) Avia P Exch K 
ก่อน
ปลูก
พืช
แซม 

หลงั
ปลูกพืช
แซม 

ก่อน
ปลูก
พืช
แซม 

หลงั
ปลูก
พืช
แซม 

ก่อน
ปลูก
พืช
แซม 

หลงั
ปลูก
พืช
แซม 

ก่อน
ปลูก
พืช
แซม 

หลงั
ปลูก
พืช
แซม 

ก่อน
ปลูก
พืช
แซม 

หลงั
ปลูก
พืช
แซม 

นางจนัทร์เพญ็ 
บงัเกิด 

5.20 5.30 0.90 0.35 0.045 0.018 0.18 0.57 23.98 36.68 

นางสมคิด พลยง 4.38 4.89 0.78 0.26 0.039 0.013 0.56 0.70 10.52 8.65 
นายสวา่ง บุศดี 4.95 5.27 0.27 0.46 0.013 0.024 0.20 0.33 18.49 26.17 
นางหมวย สอน
เดช 

5.20 5.32 0.79 0.39 0.040 0.020 1.63 4.29 64.36 12.66 

นายไพยนต ์สิทธิ 5.24 5.13 1.00 0.83 0.050 0.042 1.83 1.66 7.83 14.16 
เฉล่ีย 4.99 5.18 0.74 0.45 0.037 0.023 0.88 1.51 25.03 19.66 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


