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บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัและพฒันาระบบการปลูกพืชอย่างย ัง่ยืนในพื้นท่ีปลูกยางพาราจงัหวดัยโสธร มีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ได้ระบบและเทคโนโลยีการปลูกยางพาราท่ีเหมาะสมและย ัง่ยืนในพื้นท่ี ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของ
เกษตรกร ด าเนินการระหว่างเดือนตุลาคม2553 ถึง เดือนกนัยายน2556  ในพื้นท่ี ต าบลบุ่งคา้ อ าเภอเลิงนกทา 
จงัหวดัยโสธร ปี2554 มีเกษตรกรเขา้ร่วมทดสอบ 5 รายๆละ 2 ไร่ และปี2555-2556 มีเกษตรกรเขา้ร่วมทดสอบ 
7 รายๆละ 2 ไร่ ประกอบดว้ย 2 กรรมวธีิ คือ กรรมวธีิทดสอบ1(ปลูกถัว่ลิสง แซมยางพาราปฏิบติัตามค าแนะน า
กรมวิชาการเกษตร) และกรรมวิธีทดสอบ2 (ปลูกขา้วโพดขา้วเหนียว แซมยางพาราปฏิบติัตามค าแนะน ากรม
วชิาการเกษตร) ผลการทดลองพบวา่ กรรมวิธีทดสอบ1 ให้ผลผลิตถัว่ลิสงพนัธ์ุขอนแก่น6 เฉล่ีย 241.33 กก./ไร่ 
มีตน้ทุนการผลิตเฉล่ีย 1,550.67 บาท/ไร่ ในขณะท่ีวิธีทดสอบ2 ให้ผลผลิตขา้วโพดขา้วเหนียวชยันาท84-1 เฉล่ีย 
708.11 กก./ไร่ มีตน้ทุนการผลิต 1,273 บาท/ไร่ เม่ือค านวณรายได ้ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ีย 3 ปี  วิธีทดสอบ1 มี
ผลตอบแทนสุทธิ 3,545 บาทต่อไร่ วิธีทดสอบ2 มีผลตอบแทนสุทธิ 1,467.90 บาทต่อไร่ ให้ผลต่าง 2,077.10 
บาทต่อไร่ และอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน( BCR)กรรมวิธีทดสอบ1 สูงกว่ากรรมวิธีทดสอบ2 ท่ี 3.38และ
2.27  ตามล าดบั จากการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจและ
ยอมรับการผลิตตามกรรมวิธีทดสอบท่ี1 ดว้ยเหตุผล คือมีรายไดสุ้ทธิมากท่ีสุด  อตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน
หรือค่า BCR สูงกวา่  และมีประสิทธิภาพเป็นพืชคลุมดินและควบคุมวชัพืชไดดี้กวา่ แต่มีปัญหาเร่ืองเมล็ดพนัธ์ุ
หายาก และมีความยุง่ยากในการผสมปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 
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ค าน า 
จงัหวดัยโสธร เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างท่ีมีพื้นท่ีปลูกยางพารามาก โดยใน

ปี 2549 มีพื้นท่ีท่ีสามารถเปิดกรีดไดแ้ลว้จ านวน 9,698  ไร่ พื้นท่ียงัไม่เปิดกรีด 32,629 ไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2550) ในขณะท่ีในปี 2551 มีพื้นท่ีปลูกยางพารารวม 51,335 ไร่ สามารถเปิดกรีดไดแ้ลว้ประมาณ 
14,359 ไร่(ส านักงานเกษตรจงัหวดัยโสธร) ซ่ึงจะเห็นได้ว่าพื้นท่ีปลูกยางพาราในจงัหวดัยโสธรมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ าเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร เป็นอ าเภอหน่ึงท่ีมีเกษตรกรปลูก
ยางพาราเป็นจ านวนมาก  และมีปัญหาคือ เกษตรกรขาดการปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยางพาราอายุ 1-4 ปี 
รวมทั้งขาดการปลูกพืชคลุมดินในสวนยางพารา ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อรายไดข้องเกษตรกรและมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้ม ทั้งน้ีเน่ืองจากเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราจ านวนมาก ปลูกยางพาราใน
บริเวณใกลก้บัแนวของเทือกเขาภูพานในเขตอ าเภอเลิงนกทา ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของล าน ้าท่ีส าคญัสายหน่ึง คือล า
เซบาย  ดงันั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีการพฒันารูปแบบระบบการปลูกยางพาราอย่างย ัง่ยืน ในพื้นท่ีดงักล่าว 
เพื่อรักษาไวซ่ึ้งเสถียรภาพ ดุลยภาพ และผลิตภาพของระบบเกษตร และระบบนิเวศน์โดยรวมต่อไป 
 
 

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
บุ่งคา้ อ าเภอเลิงนกทา จงัหวดัยโสธร 

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 
ปลูกยางพาราในบริเวณใกล้กบัแนวของเทือกเขาภูพานในเขตอ าเภอเลิงนกทา 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 

วธีิทดสอบ1  เกษตรกรปลูกยางพาราโดยปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร และปลูกพืช  
แซมยางสร้างรายได ้คือ ถัว่ลิสง จ านวน 1 ไร่ 
วธีิทดสอบ2  เกษตรกรปลูกยางพาราโดยปฏิบติัตามค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร และปลูกพืช  
แซมยางสร้างรายได ้คือ ขา้วโพดขา้วเหนียว จ านวน 1 ไร่  

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

อุปกรณ์ 
  1. พนัธ์ุพืช   : ขา้วโพดขา้วเหนียวพนัธ์ุชยันาท84-1  เมลด็พนัธ์ุถัว่ลิสงขอนแก่น6 

  2.ปุ๋ยเคมี       : ใส่ตามค่าวเิคราะห์ดิน (46-0-0,18-46-0,0-0-60) 
  3. ปุ๋ยอินทรีย ์  : ปุ๋ยคอก(มูลสัตวท่ี์หาไดใ้นทอ้งถ่ิน), ปุ๋ยหมกั 

4. สารปรับปรุงดิน  : โดโลไมท ์ 
5. สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช : สารเคมีป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชตามความจ าเป็น  
 
 

วธีิการ 
ด าเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร ต.บุ่งคา้  อ.เลิงนกทา  จ.อ านาจเจริญ  ปี2554 มีเกษตรกร

เขา้ร่วมทดสอบ 5 รายๆละ 2 ไร่ และปี2555-2556 มีเกษตรกรเขา้ร่วมทดสอบ 7 รายๆละ 2 ไร่ ประกอบดว้ย 2 
กรรมวธีิ คือ 

 
 
กรรมวธีิท่ี1 วธีิทดสอบ1  มีวธีิปฏิบติั ดงัน้ี  



ไถดะเพื่อกลบวชัพืช 1 คร้ัง ทิ้งไวป้ระมาณ 15 วนั ก่อนไถพรวน หวา่นปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน อตัรา
ตามค่าวิเคราะห์ดิน แลว้ไถพรวนกลบปูนขาว 1 คร้ัง ปลูกถัว่ลิสงพนัธ์ุขอนแก่น6 ระยะปลูก 50x50 ซม. หรือ 
อตัราเมล็ดพนัธ์ุ 20 กก./ไร่ โดยใส่ปุ๋ย N อตัรา ½ รองพื้นพร้อมปลูกและส่วนท่ีเหลือใส่เม่ือถัว่ลิสง อายุ 30  วนั
และใส่ปุ๋ย Pและ K รองพื้นพร้อมปลูกทั้งหมด (อตัรา 20-6-6 กก./ไร่ ของ N - P2O5- K2O ปฏิบติัดูแลรักษาตาม
ค าแนะน าของกรมวชิาการเกษตร เก็บเก่ียวถัว่ลิสงเม่ืออาย ุ110-120 วนัโดยใชแ้รงงานคน 

กรรมวธีิท่ี2 วธีิทดสอบ2 มีวธีิปฏิบติั ดงัน้ี  
ไถดะเพื่อกลบวชัพืช 1 คร้ัง ทิ้งไวป้ระมาณ 15 วนั ก่อนไถพรวน หว่านปูนขาว อัตราตามค่าการ

วิเคราะห์ดิน แลว้ไถพรวนกลบปูนขาว 1 คร้ัง ปลูกขา้วโพดขา้วเหนียวพนัธ์ุชยันาท84-1 ระยะปลูก 75x50 ซม. 
หลุมละ 2-3 เมล็ดหรือ อตัราเมล็ดพนัธ์ุ  2-3 กก./ไร่ โดยใส่ปุ๋ย N ½ รองพื้นพร้อมปลูกและส่วนท่ีเหลือใส่เม่ือ
ขา้วโพดขา้วเหนียว อายุ 30  วนัและใส่ปุ๋ยPและK รองพื้นพร้อมปลูกทั้งหมด  (อตัรา 30-10-10 กก./ไร่ ของ N- 
P2O5- K2O) ปฏิบติัดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เก็บเก่ียวขา้วโพดขา้วเหนียวเม่ืออายุ 65-75 
วนัโดยใชแ้รงงานคน 

การบันทกึข้อมูล 
1.บนัทึกขอ้มูลการวเิคราะห์พื้นท่ี ไดแ้ก่ 

1.1 ขอ้มูลดา้นกายภาพ: ขอ้มูลดิน น ้า ลกัษณะพื้นท่ี ภูมิอากาศ ภูมิประเทศของพื้นท่ีเป้าหมาย ฯ 
1.2 ขอ้มูลดา้นชีวภาพ: ชนิดพืช การเจริญเติบโตของพืช ผลผลิตพืช การท าลายของโรค-แมลง

ศตัรูพืช   
1.3 ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจสังคม: การใชแ้รงงาน ค่าใชจ่้าย การกระจายรายได ้ 

           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 2553 – กนัยายน 2556 
สถานท่ี แปลงเกษตรกร หมู่ท่ี 11,17 ต าบลบุ่งคา้   อ าเภอเลิงนกทา  จงัหวดัยโสธร 

 
 



ผลและวจิารณ์ผลการทดลอง 
 
1. ด้านเกษตรศาสตร์ 

1.1 ผลผลติ 
การวจิยัและพฒันาระบบการปลูกพืชอยา่งย ัง่ยนืในพื้นท่ีปลูกยางพาราเขตอาศยัน ้าฝนจงัหวดัยโสธร 

ด าเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร ต.บุ่งคลา้  อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร เร่ิมด าเนินการในปี 2554-2556    ปี2554  
มีเกษตรกรร่วมทดสอบ 5 รายและปี2555-2556 มีเกษตรกรร่วมทดสอบ 7 รายๆละ 2 ไร่  จากผลการทดสอบ 
พบวา่ การทดสอบทั้ง 2 กรรมวธีิในปี2555  ใหผ้ลผลิตเฉล่ียสูงสุด เท่ากบั 287และ910  กก./ไร่ รองลงมาคือ ปี
2556 ใหผ้ลผลิตเฉล่ีย 239และ750.14 กก./ไร่ และปี2554 ใหผ้ลผลิตเฉล่ียต ่าสุด เท่ากบั 198และ466 กก./ไร่
(ตารางท่ี1) แต่เน่ืองจากช่วงระยะเวลาท าการทดสอบในปี2554 มีปริมาณฝนเป็นจ านวนมาก (ตารางท่ี12)   
ไดส้ร้างความเสียหายแก่พืชและเกษตรกรบางรายไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้ 

1.2. ด้านการเจริญเติบโตของพืชหลกั (ยางพารา) 
 ไดด้ าเนินการสุ่มวดัการเจริญเติบโตของตน้ยางพารา โดยวดัขนาดตน้(เส้นรอบวง)ท่ีระดบัความสูง 150 
เซนติเมตร ทั้งก่อนและหลงัการทดสอบ กรรมวิธีละ 10 ตน้แลว้น ามาหาค่าเฉล่ีย  จากผลการทดสอบ พบวา่ การ
เจริญเติบโตก่อนทดสอบ กรรมวิธีทดสอบ1 มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 10.93  เซนติเมตรสูงกว่ากรรมวิธีทดสอบ2 ท่ีมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 10.68 เซนติเมตร อายุยางพาราเฉล่ีย 21.6 เดือน ในขณะท่ีหลงัทดสอบ พบวา่ กรรมวิธีทดสอบ1 
มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 14.64  เซนติเมตรสูงกวา่กรรมวิธีทดสอบ2 ท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 14.29 เซนติเมตร อายุยางพารา
เฉล่ีย 27.3 เดือน(ตารางท่ี6)   เม่ือน ามาเทียบกบัตารางมาตรฐานการเจริญเติบโตของยางพารา( สถาบนัวิจยัยาง
,2553) พ บว่ า  ทั้ ง2 กรรมวิ ธี ไม่ มี ผลกระทบ ต่อก าร เจ ริญ เติบ โตของยางพ าราในพื้ น ท่ี ป ลู กภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 1.3.ดา้นผลวเิคราะห์คุณสมบติัของดิน 
 ไดท้  าการเก็บตวัอยา่งดินท่ีระดบั 0-30 เซนติเมตร ในทุกแปลงทั้งก่อนและหลงัการทดสอบ พบวา่ ทั้ง 2 
กรรมวิธีมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัดินไปในทิศทางเดียวกนั คือ กรรมวิธีทดสอบ1 มีค่า PH เฉล่ียเท่ากบั 5.3
และ5.7 หรือเปล่ียนจากสภาพกรดจดัเป็นกรดเล็กน้อย ค่า%OM มีค่าเฉล่ีย 1.05และ0.95 หรือเปล่ียนจากระดบั
ค่อนขา้งต ่าเป็นระดบัต ่า ค่า Avai.P มีค่าเฉล่ีย 14.78และ5.22 mg/kg หรือเปล่ียนจากระดบัปานกลางเป็นระดบัต ่า
และค่า Exch.K มีค่าเฉล่ีย 40.86และ 23.07 mg/kg หรือเปล่ียนจากระดบัปานกลางเป็นระดบัต ่า(ตารางท่ี10)   
ในขณะท่ีกรรมวิธีทดสอบ2 มีค่า PH เฉล่ียเท่ากบั 5.25และ5.88 หรือเปล่ียนจากสภาพกรดจดัเป็นกรดเล็กน้อย 
ค่า%OM มีค่าเฉล่ีย 1.92และ0.84 หรือเปล่ียนจากระดบัปานกลางเป็นระดบัต ่า ค่า Avai.P มีค่าเฉล่ีย 13.48และ
5.02 mg/kg หรือเปล่ียนจากระดบัปานกลางเป็นระดบัต ่ามากและค่า Exch.K มีค่าเฉล่ีย 36.2และ 23.5 mg/kg 
หรือเปล่ียนจากระดบัปานกลางเป็นระดบัต ่า(ตารางท่ี11) ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต
และการให้ผลผลิตของพืช ดินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีปริมาณไนโตรเจนนอ้ย จึงจ าเป็นตอ้งใชปุ๋้ยเคมีใน
ปริมาณมาก นอกจากน้ีการใช้ปุ๋ยเคมีในระยะยาวอาจมีผลเสียต่อคุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของดินและมี



ผลเสียต่อสภาพแวดล้อม ทางเลือกอ่ืนของเกษตรกรอาจเป็นการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมกั(บรรยง และคณะ, 
2544)  
2.  ด้านต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
 2.1. ต้นทุนการผลติ 
 ปี 2554  

วธีิทดสอบ1 มีตน้ทุนเฉล่ีย 1,300 บาท/ไร่  รายได ้5,950  บาท/ไร่ ผลตอบแทน 4,650 บาท/ไร่ 
อตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุน เท่ากบั 4.37  (ราคาขาย กก. ละ 30 บาท)  

วธีิทดสอบ2 มีตน้ทุนเฉล่ีย 800 บาท/ไร่  รายได ้2,333.33  บาท/ไร่ ผลตอบแทน 1,533.33 บาท/ไร่ 
อตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุน เท่ากบั 2.92  (ราคาขาย กก. ละ 5 บาท)( ตารางท่ี 3 ) 
 ปี 2555    

วธีิทดสอบ1 มีตน้ทุนเฉล่ีย 1,676  บาท/ไร่  รายได ้5,743  บาท/ไร่ ผลตอบแทน 4,076  บาท/ไร่ 
อตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุน เท่ากบั 3.43  (ราคาขาย กก. ละ 20 บาท)  

วธีิทดสอบ2 มีตน้ทุนเฉล่ีย 1,513  บาท/ไร่  รายได ้3,639  บาท/ไร่ ผลตอบแทน 2,126  บาท/ไร่ 
อตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุน เท่ากบั 2.40  (ราคาขาย กก. ละ 4 บาท) ( ตารางท่ี 4 ) 

ปี 2556   
วธีิทดสอบ1 มีตน้ทุนเฉล่ีย 1,676  บาท/ไร่  รายได ้3,585  บาท/ไร่ ผลตอบแทน 1,909  บาท/ไร่ 

อตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุน เท่ากบั 2.14  (ราคาขาย กก. ละ 15 บาท)  
วธีิทดสอบ2 มีตน้ทุนเฉล่ีย 1,506  บาท/ไร่  รายได ้2,250.43  บาท/ไร่ ผลตอบแทน 744.71  บาท/ไร่ 

อตัราส่วนรายไดต่้อการลงทุน เท่ากบั 1.50  (ราคาขาย กก. ละ 3 บาท)( ตารางท่ี 5 ) 
 
ขั้นตอนที่  5 การประเมินผล  ร่วมกนัระหว่างผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยเกษตรกร คณะนกัวิจยั เพื่อน าผลท่ี

ไดรั้บจากการประเมินไปวางแผนงานวจิยัต่อ หรือใชก้ าหนดค าแนะน าแก่เกษตรกร และองคก์ร หรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
5.1. การประเมินการยอมรับเทคโนโลย ี

 เม่ือส้ินสุดโครงการไดเ้สวนาเกษตรกรทั้งในแปลงทดสอบและเกษตรกรใกลเ้คียงพบวา่ 
1.  เกษตรกรมีความพึงพอใจและยอมรับการทดสอบตามกรรมวิธีทดสอบท่ี1 (การปลูกถัว่ลิสง

แซมแปลงยางพารา) ดว้ยเหตุผลคือให้ผลตอบแทนสูงสุด  อตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุนการ

ผลิตหรือค่า BCR สูงกวา่และมีประสิทธิภาพในการคลุมดินและควบคุมวชัพืชไดดี้ 

 2.เกษตรกรยอมรับการเก็บเก่ียวผลผลิตและการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวตามกรรมวิธีทดสอบท่ี1 

(การปลูกถัว่ลิสงแซมแปลงยางพารา) เน่ืองจากผลผลิตไม่เน่าเสียง่าย เก็บไวร้อจ าหน่ายไดน้าน 



 3.เกษตรกรให้การยอมรับการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน เน่ืองจากสามารถช่วยลดตน้ทุนการผลิตลง

ได ้ แต่ไม่ยอมรับวธีิปฏิบติัเน่ืองจากไม่สามารถหาแม่ปุ๋ยไดแ้ละมีขั้นตอนท่ียุง่ยาก   

 
สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

1.การปลูกถัว่ลิสงแซมแปลงยางพารา(กรรมวธีิทดสอบ1) ใหผ้ลตอบแทนเป็นเงิน 3, 545  บาท/ไร่ สูง
กวา่การปลูกขา้วโพดขา้วเหนียว(กรรมวธีิทดสอบ2)ท่ีใหผ้ลตอบแทนเป็นเงิน 1,467.90 บาท/ไร่ หรือสูงกวา่ร้อย
ละ41.41 

2.การปลูกถัว่ลิสงแซมแปลงยางพารา (กรรมวธีิทดสอบ1)มีประสิทธิภาพในการควบคุมวชัพืชและ
รักษาการชะลา้งพงัทลายหนา้ดินไดดี้กวา่ 

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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ตารางที่1  แสดงผลผลติ   ต้นทุนการผลติ  รายได้  และผลตอบแทน  การทดสอบการปลูกพืชแซมแปลง
ยางพารา   ต.บุ่งค้า  อ.เลงินกทา  จ.ยโสธร ปี2554-2556           
รายการ                                         ปี2554                                      ปี 2555                            ปี2556 
                                  วธีิทดสอบ1     วธีิทดสอบ2      วธีิทดสอบ1     วิธีทดสอบ2      วธีิทดสอบ1     วธีิทดสอบ2      

หมายเหตุ : เฉลีย่จากเกษตรกร 5 รายในปี2554และจากเกษตรกร 7 ราย ในปี2555-2556 
 
 
ตารางที่2  แสดงผลผลติ   ต้นทุน  รายได้  และผลตอบแทนเฉลีย่   การทดสอบการปลูกพืชแซมแปลงยางพารา    
ต.บุ่งค้า  อ.เลงินกทา  จ.ยโสธร รวม 3 ปี ปี2554-2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  หมายเหตุ : เฉลีย่จากเกษตรกร 5 รายในปี2554และจากเกษตรกร 7 ราย ในปี2555-2556 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิต (กก./ไร่)                198               466                     287                   910                   239                750.14 
ตน้ทุน(บาท/ไร่)              1,300               800                  1,676                1,513                1,676               1,506 
รายได(้บาท/ไร่)              5,950             2,333.33             5,743                3,639                3,585              2,250.43 
ผลตอบแทน(บาท/ไร่)     4,650             1,533.33            4,076                2,126                1,909                744.71 
BCR                                 4.57                2.92                    3.43                 2.40                  2.14                 1.50 

   รายการ 
  

วธีิการ 
วธีิทดสอบ1      วธีิทดสอบ2       

ผลผลิต (กก./ไร่) 241.33 708.71 
ตน้ทุน(บาท/ไร่)                  1,550.67 1,273 
รายได(้บาท/ไร่) 5,006 2,734.47 
ผลตอบแทน(บาท/ไร่) 3,545 1,467.90 
BCR 3.38 2.27 



ตารางที3่   แสดงข้อมูลผลผลติ  ต้นทุนการผลติ รายได้ และผลตอบแทน การทดสอบการปลูกพืชแซมแปลง
ยางพารา    ต.บุ่งค้า  อ.เลงินกทา  จ.ยโสธร ปี2554 

 
ช่ือเกษตรกร 

ผลผลติ(กก./ไร่) ต้นทุน (บาท/ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ผลตอบแทนที่ได้รับ         
(บาท/ไร่) 

วิธีทดสอบ1      วิธีทดสอบ2          วิธีทดสอบ1      วิธีทดสอบ2          วิธีทดสอบ1      วิธีทดสอบ2          วิธีทดสอบ1      วิธีทดสอบ2          

1.นายนิพนธ์ ศรีสมบัติ - - 1,300 800 - - - - 

2.นายจ าลอง แดงบุตร 280 450 1,300 800 8,400 2,250 7,100 1,450 
3. นายด ารง แสนสาร 150 600 1,300 800 4,500 3,000 3,200 2,200 

4.นายววิฒัน์ ดวงเนตร 165 - 1,300 800 4,950 - 3,650 - 

5. นายค าบ่ ผวิเหลือง - 350 1,300 800 - 1,750 - 950 

เฉลีย่ 198.33 466.67 1,300 800 5,950 2,333.33 4,650 1,533.33 

หมายเหตุ : ราคาถั่วลสิง เฉลีย่ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 30 บาท/กก. ตลาดท้องถิ่น, ราคาข้าวโพดข้าวเหนียว 
เฉลีย่ เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 5 บาท/กก. (ตลาดท้องถิ่น) 
 
 
ตารางที4่ แสดงข้อมูลผลผลติ  ต้นทุนการผลติ รายได้ และผลตอบแทน การทดสอบการปลูกพืชแซมแปลง
ยางพารา    ต.บุ่งค้า  อ.เลงินกทา  จ.ยโสธร ปี2555 

 
ช่ือเกษตรกร 

ผลผลติ(กก./ไร่) ต้นทุน (บาท/ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ผลตอบแทนที่ได้รับ  
(บาท/ไร่) 

วิธีทดสอบ1      วิธีทดสอบ2          วิธีทดสอบ1      วิธีทดสอบ2          วิธีทดสอบ1      วิธีทดสอบ2          วิธีทดสอบ1      วิธีทดสอบ2          

1.นายนิพนธ์ ศรีสมบัติ 360 1,120 2,080  1,550 7,200 4,480 5,120 2,930 

2.นายจ าลอง แดงบุตร 200 960 1,400  1,400 4,000 3,840 2,600 2,440 

3. นายด ารง แสนสาร 300 1,088 1,700 1,520    6,000 4,352 4,300 2,832 

4.นายววิฒัน์ ดวงเนตร 300 1,000 1,600 1,550 6,000 4,000 4,400      2,450 

5. นายค าบ่ ผวิเหลือง 
6.นางสว่าง เข็มพนัธ์ 
7.นายประยูร พรมบุญ 

300 
      350 
      200 

700 
    1,000 
     500 

1,550 
    2,000 
    1,400 

1,550 
      1,620 
      1,400 

6,000 
    7,000 
    4,000 

2,800 
      4,000 
      2,000 

4,450 
    5,000 
    2,600 

     1,250 
     2,380 
        600 

เฉลีย่ 287 910 1,676 1,506 5,743 3,639 4,076 2,126 

หมายเหตุ : ราคาถั่วลสิง เฉลีย่ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 20 บาท/กก. ตลาดท้องถิ่น, ราคาข้าวโพดข้าวเหนียว 
เฉลีย่ เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 4 บาท/กก. (ตลาดท้องถิ่น) 
 



ตารางที5่ แสดงข้อมูลผลผลติ  ต้นทุน รายได้ และผลตอบแทน การทดสอบการปลูกพืชแซมแปลงยางพารา         
ต.บุ่งค้า  อ.เลงินกทา  จ.ยโสธร ปี2556 

หมายเหตุ : ราคาถั่วลสิง เฉลีย่ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 15 บาท/กก. ตลาดท้องถิ่น, ราคาข้าวโพดข้าวเหนียว 
เฉลีย่ เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 3 บาท/กก. ตลาดท้องถิ่น 
 
 
ตารางที่6  แสดง อายุพืชหลกั (ยางพารา) และค่าเฉลีย่ขนาดล าต้น(เส้นรอบวง)ที่ระดับความสูง 150 ซม.  
ปี2554-2556 

ปี/กรรมวธีิ 
ก่อนทดสอบ หลงัทดสอบ 

วธีิทดสอบ1(ซม.) วธีิทดสอบ2(ซม.) อายพุืชหลกั(เดือน) วธีิทดสอบ1(ซม.) วธีิทดสอบ2(ซม.) อายพุืชหลกั(เดือน) 

2554 3.98 3.94 9.60 7.88 7.80 15.60 
2555 11.13 11.00 21.70 14.57 13.99 28.50 
2556 17.69 17.11 33.70 21.46 21.07 39.70 

เฉลีย่ 10.93 10.68 21.67 14.64 14.29 27.93 

หมายเหตุ : เฉลีย่จากการสุ่มวดัเส้นรอบวงทีค่วามสูงระดับ 150เซนติเมตร  กรรมวธีิละ 10 ต้นของแต่ละปี 
 
 
 
 

 
ช่ือเกษตรกร 

ผลผลติ(กก./ไร่) ต้นทุน (บาท/ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ผลตอบแทนที่ได้รับ 
            (บาท/ไร่) 

วิธีทดสอบ1      วิธีทดสอบ2          วิธีทดสอบ1      วิธีทดสอบ2          วิธีทดสอบ1      วิธีทดสอบ2          วิธีทดสอบ1      วิธีทดสอบ2          

1.นายนิพนธ์ ศรีสมบัติ 213 550 2,080  1,500 3,195 1,650 1,115 150 
2.นายจ าลอง แดงบุตร 200 800 1,400  1,400 3,000 2,400 1,600 1,000 

3. นายด ารง แสนสาร 300      333     1,700 1,520     4,500 999 2,800  -521 

4.นายววิฒัน์ ดวงเนตร 160 1,020     1,600 1,550     2,400    3,060 800     1,510 

5. นายค าบ่ ผวิเหลือง 
6.นางสว่าง เข็มพนัธ์ 
7.นายประยูร พรมบุญ 

400 
      200 
      200 

860 
      888 
      800 

    1,550 
    2,000 
    1,400 

1,550 
    1,620 
    1,400 

    6,000 
    3,000 
    3,000 

   2,580 
   2,664 
   2,400 

4,450 
     1,000 
     1,600 

    1,030 
    1,044 
    1,000 

เฉลีย่ 239 750.14     1,676     1,513     3,585 2,250.43 1,909 744.71 



 
ตารางที่7 แสดง อายุพืชหลกั (ยางพารา) และค่าเฉลีย่ขนาดล าต้น(เส้นรอบวง)ที่ระดับความสูง 150 ซม. ปี2554 

หมายเหตุ : เฉลีย่จากการสุ่มวดัเส้นรอบวงทีค่วามสูงระดับ 150เซนติเมตร  กรรมวธีิละ 10 ต้น 
 
 
 
 
ตารางที่8 แสดง อายุพืชหลกั (ยางพารา) และค่าเฉลีย่ขนาดล าต้น(เส้นรอบวง)ที่ระดับความสูง 150 ซม. ปี2555 

ช่ือ-สกุล 
ค่าเฉลีย่ขนาดเส้นรอบวงก่อนทดสอบ(ซม.) 

อายุพืชหลกั 
ค่าเฉลีย่ขนาดเส้นรอบวงหลงัทดสอบ (ซม.) 

อายุพืชหลกั 
ถั่วลสิง ข้าวโพด ถั่วลสิง ข้าวโพด 

นายนิพนธ์  ศรีสมบัต ิ 11.30 11.00 20  เดือน 13.70 13.10 26  เดือน 
นายจ าลอง  แดงบุตร 11.80 11.50 22 เดือน 14.50 13.60 28 เดือน 
นายด ารง  แสนสาร 12.20 11.90 24  เดือน 15.30 14.60 30 เดือน 

นายววิฒัน์  ดวงเนตร 9.00 9.20 18 เดือน 12.40 11.80 24 เดือน 

นายค าบ่  ผวิเหลือง 11.80 11.90 24 เดือน  15.50 15.10 30 เดือน 
นางสว่าง  เข็มพนัธ์ 12.10 11.70 24 เดือน 16.30 15.50 30 เดือน 
นายประยูร พรมบุญ 9.70 9.80 20 เดือน 14.30 14.20 26 เดือน  

เฉลีย่ 11.13 11.00 21.70 14.57 13.99 28.5 
หมายเหตุ : เฉลีย่จากการสุ่มวดัเส้นรอบวงทีค่วามสูงระดับ 150เซนติเมตร  กรรมวธีิละ 10 ต้น 
 
 

ช่ือ-สกุล 
ค่าเฉลีย่ขนาดเส้นรอบวงก่อนทดสอบ(ซม.) 

อายุพืชหลกั 
ค่าเฉลีย่ขนาดเส้นรอบวงหลงัทดสอบ (ซม.) 

อายุพืชหลกั 
ถั่วลสิง ข้าวโพด ถั่วลสิง ข้าวโพด 

นายนิพนธ์  ศรีสมบัติ 3.40 3.50 8  เดือน 7.50 7.40 14 เดือน 

นายจ าลอง  แดงบุตร 3.80 3.70 10 เดือน 7.90 7.80 16 เดือน 

นายด ารง  แสนสาร 4.80 4.90 12  เดือน 9.60 9.60 18 เดือน 

นายววิฒัน์  ดวงเนตร 3.20 3.00 6 เดือน 5.60 5.70   12 เดือน 

นายค าบ่  ผวิเหลือง 4.70 4.60 12 เดือน  8.80 8.50 18 เดือน 

เฉล่ีย 3.98 3.94 9.6 7.88 7.80 15.6 



ตารางที่9  แสดง อายุพืชหลกั (ยางพารา) และค่าเฉลีย่ขนาดล าต้น(เส้นรอบวง)ที่ระดับความสูง 150 ซม. ปี2556 

ช่ือ-สกุล 
ค่าเฉลีย่ขนาดเส้นรอบวงก่อนทดสอบ (ซม.) 

อายุพืชหลกั 
ค่าเฉลีย่ขนาดเส้นรอบวงหลงัทดสอบ (ซม.) 

อายุพืชหลกั 
ถั่วลสิง ข้าวโพด ถั่วลสิง ข้าวโพด 

นายนิพนธ์  ศรีสมบัต ิ 17.20 16.60 32 เดือน 20.20 19.30 38 เดือน 
นายจ าลอง  แดงบุตร 17.70 16.90 34 เดือน 21.70 21.10 40 เดือน 
นายด ารง  แสนสาร 18.50 17.40 36 เดือน  23.00 22.60 42 เดือน 
นายววิฒัน์  ดวงเนตร 15.40 15.60 30 เดือน 18.70 18.80 36 เดือน 
นายค าบ่  ผวิเหลือง 18.80 18.10 36 เดือน  22.30 22.10 42 เดือน 
นางสว่าง  เข็มพนัธ์ 19.30 18.70 36 เดือน 23.90 23.50 42 เดือน 
นายประยูร พรมบุญ 16.90 16.50 32 เดือน 20.40 20.10 38 เดือน  

เฉลีย่ 17.69 17.11 33.7 21.46 21.07 39.7 
หมายเหตุ : เฉลีย่จากการสุ่มวดัเส้นรอบวงทีค่วามสูงระดับ 150เซนติเมตร  กรรมวธีิละ 10 ต้น 
 
 

ตารางที่10   แสดงผลตรวจวเิคราะห์คุณสมบัติดินในแปลงทดสอบการปลูกถั่วลสิง พนัธ์ุ ขอนแก่น6  แซม
แปลงยางพารา ต.บุ่งค้า   อ.เลงินกทา  จ.ยโสธร ปี2554-2556 

ช่ือ-สกุล/ปี 
PH LR(กก./ไร่) OM(%) N(%) Avai.P(mg/kg) Exch.K (mg/kg) 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

นายนิพนธ์  ศรีสมบติั 4.790 5.620 432 132.5 0.37 0.99 0.042 0.050 19.97 6.14 19.5 12.75 
นายจ าลอง  แดงบุตร 6.035 5.580 180 249.5 0.82 0.92 0.056 0.047 16.85 2.80 19.5 16.0 
นายด ารง  แสนสาร 5.50 5.565 323 273.0 1.44 1.13 0.118 0.057 9.55 5.265 34.0 29.0 
นายววิฒัน์  ดวงเนตร 5.205 5.345 713 160.0 1.25 1.05 0.108 0.053 11.13 6.445 27.5 17.75 
นายค าบ่  ผวิเหลือง 5.055 5.905 627 97.5 0.88 0.79 0.055 0.04 16.76 3.44 24.5 19.0 
นางสวา่ง  เขม็พนัธ์ 5.33 6.575 409 121.0 1.04 0.75 0.064 0.038 15.86 5.995 147 48.25 
นายประยรู พรมบุญ 5.285 5.740 487 152.0 1.61 1.04 0.126 0.052 13.37 6.47 14.0 18.75 

เฉลีย่ 5.314 5.7614 453 169.4 1.059 0.95 0.081 0.048 14.78 5.222 40.86 23.07 
หมายเหตุ : เฉลีย่จากตัวอย่างดินของเกษตรกร 5 รายในปี2554และจากเกษตรกร 7 ราย ในปี2555-2556 
 
 
 



ตารางที่11   แสดงผลตรวจวเิคราะห์คุณสมบัติดินในแปลงทดสอบการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพนัธ์ุ ชัยนาท 
84-1  แซมแปลงยางพารา ต.บุ่งค้า   อ.เลงินกทา  จ.ยโสธร ปี2554-2556 

หมายเหตุ : เฉลีย่จากตัวอย่างดินของเกษตรกร 5 รายในปี2554และจากเกษตรกร 7 ราย ในปี2555-2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ตารางที่12 แสดงปริมาณน า้ฝนจังหวดัอ านาจเจริญ ปี2554-2556 

ช่ือ-สกุล/ปี 
PH LR(กก./ไร่) OM(%) N(%) Avai.P(mg/kg) Exch.K (mg/kg) 

ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

นายนิพนธ์  ศรีสมบติั 5.20 5.18 510 47 0.89 0.67 0.028 0.034 10.30 2.76 11.0 18.0 
นายจ าลอง  แดงบุตร 5.26 6.24 385 0 5.505 0.80 0.046 0.040 12.10 2.72 54.0 15.0 
นายด ารง  แสนสาร 5.27 6.69 487 0 1.48 1.28 0.078 0.064 24.14 20.89 29.5 65.5 
นายววิฒัน์  ดวงเนตร 5.52 5.40 440 55 1.23 0.67 0.068 0.034 12.08 0.64 31.0 16.5 
นายค าบ่  ผวิเหลือง 5.55 6.06 339 0 1.32 0.69 0.05 0.035 13.27 1.25 95.0 13.5 
นางสวา่ง  เขม็พนัธ์ 4.86 6.10 627 0 1.45 0.95 0.032 0.048 9.130 2.94 19.0 26.0 
นายประยรู พรมบุญ 5.10 5.50 487 47 1.61 0.81 0.091 0.041 13.37 3.97 14.0 10.0 

เฉลีย่ 5.25 5.88 467.9 21.29 1.926 0.84 0.056 0.042 13.48 5.024 36.2 23.5 



เดือน/ปี 2554 2555 2556 

มกราคม 0.00 7.24 0.47 

กุมภาพนัธ์ 0.10 0.10 0.00 

มีนาคม 6.22 52.52 37.21 

เมษายน 70.65 79.61 151.80 

พฤษภาคม 131.49 188.04 230.39 

มิถุนายน 250.90 114.66 114.66 

กรกฎาคม 267.91 250.63 250.58 

สิงหาคม 549.01 249.58 249.49 

กนัยายน 366.15 205.00 239.62 

ตุลาคม 107.27 44.81 44.83 

พฤศจิกายน 0.00 45.62 45.62 

ธันวาคม 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,749.70 1,237.81 1,364.67 
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