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5. บทคัดย่อ 
         ด าเนินการทดสอบ และพัฒนาเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชแซมมะม่วงหิมพานต์ในพ้ืนที่ เขตใช้น้ าฝน 
จ.อุบลราชธานี ในปี 2559 – 2561 โดยคัดเลือกได้พ้ืนที่ อ.เดชอุดม และอ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี   
และจากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในพ้ืนที่พบว่าพบว่าเกษตรกรขาดการปลูกพืชแซมมะม่วงหิมพานต์ ท าให้
ขาดรายได้ ขาดความยั่งยืน และเสถียรภาพในระบบเกษตรของเกษตรกร จึงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา
ระบบการปลูกพืชแซมมะม่วงหิมพานต์โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีปลูก
ข้าวโพดแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์  กรรมวิธีที่  2 กรรมวิธีปลูกถั่วลิสงแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์  
พบว่ากรรมวิธีปลูกข้าวโพดแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์เป็นกรรมวิธีที่สร้างผลตอบแทนให้เกษตรกรมาก
ที่สุด คือ ปี 2559 คิดเป็นก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 15 ,078 บาท/ไร่ คิดเป็นค่า Benefit Cost Ratio (BCR) เฉลี่ย
เท่ากับ 7.7  ปี 2560  คิดเป็นก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 10,693 บาท/ไร่ คิดเป็นค่า Benefit Cost Ratio (BCR) เฉลี่ย
เท่ากับ 6.0  และปี 2561  คิดเป็นก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 24,820 บาท/ไร่ คิดเป็นค่า Benefit Cost Ratio (BCR) 
เฉลี่ยเท่ากับ 11.8   มากกว่ากรรมวิธีปลูกถั่วลิสงแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์ซึ่งให้ผลตอบแทนคิดเป็น
ก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 4,172 บาท/ไร่  5,180  บาท/ไร่ และ 9,059 บาท/ไร่  ในปี 2559 2560 และ 2561 
ตามล าดับ คิดเป็นค่า Benefit Cost Ratio (BCR) เฉลี่ยเท่ากับ 3.0 3.6 และ 5.3 ตามล าดับ แต่ กรรมวิธีปลูก
ถั่วลิสงแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์ ได้รับความพึงพอใจในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 100 มากกว่า กรรมวิธี
ปลูกข้าวโพดแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์ซึ่งได้รับความพึงพอใจในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 77   และการ
ปลูกถั่วลิสงแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์ ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรมากกว่าการปลูกข้าวโพดแซม
ระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์  คือ เกษตรกรร้อยละ 88 ยอมรับเทคโนโลยีระบบถั่วลิสงแซมมะม่วงหิมพานต์
ระดับยอมรับมาก ในขณะที่เกษตรกรร้อยละ 66 ยอมรับเทคโนโลยีระบบข้าวโพดแซมมะม่วงหิมพานต์ใน
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ระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะการปลูกข้าวโพดในฤดูฝนมีปัญหาเรื่องของแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญคือ หนอนเจาะล า
ต้น รวมทั้งข้าวโพดฝักสดเป็นพืชที่ต้องการการปฏิบัติดูแลมากกว่าถั่วลิสง หากเกษตรกรขาดการปฏิบัติดูแลที่ดี
อาจท าให้ได้ผลผลิตลดลง ในขณะที่ถั่วลิสงพบปัญหาโรคและแมลงน้อยกว่า รวมทั้งเกษตรกรสามามารถขาย
ผลผลิตถั่วลิสงได้ง่ายกว่าข้าวโพด     
6. ค ำน ำ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรประมาณ 63.85 ล้านไร่ ประกอบด้วย
พ้ืนที่นา 42.76 ล้านไร่ พ้ืนที่พืชไร่ 11.94 ล้านไร่ และพ้ืนที่ไม้ผล ไม้ยืนต้น 4.31 ล้านไร่ พ้ืนที่การผลิตพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญในปี 2556 ได้แก่ ข้าวนาปี 39 ,431,708 ไร่ มันส าปะหลัง 4,926,913 ไร่ อ้อยโรงงาน 
3,239,958 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,743,949 ไร่ ยางพารา 4,395,849 ไร่ ปาล์มน้ ามัน 112,796 ไร่ และจาก
การส ารวจในปี 2553/2554 พบว่าเกษตรกรมีพ้ืนที่เฉลี่ย 23.18 ไร่ต่อครัวเรือน (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร,2557) นั่นคือเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ซึ่งมักจะประสบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
ผลิตตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท าให้เกษตรกรมีฐานะยากจน ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557)  รายงานว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขนาดพ้ืนที่
ท าการเกษตรสูงสุดในประเทศ คือ ถึงร้อยละ 41 ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด แต่มีสัดส่วนการผลิตด้าน
เกษตรเพียงร้อยละ 26 ของผลผลิตการเกษตรกรรม เป็นภาคที่มีอัตราการขยายตัวของผลผลิตด้านการเกษตร
ต่ าสุด คุณภาพดินไม่ดีและมีเนื้อที่ชลประทานเพียง 1.6 ล้านไร่ในเนื้อที่เพาะปลูกของภาค ซึ่งมีถึง 60 ล้านไร่ 
กล่าวคือ เป็นภาคที่อาศัยเกษตรน้ าฝนมากที่สุด แต่ยังมีโอกาสกระจายการผลิตไปสู่พืชฤดูแล้งได้อีก เช่น มั น
ส าปะหลัง อ้อย พืชน้ ามัน ฝ้าย และปศุสัตว์ เป็นต้น 

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2557) ที่รายงานว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า
การเกษตรของไทยในช่วงแผนฯ 4 - 5 นั้นเริ่มประสบปัญหาและข้อจ ากัดของทรัพยากรที่ดิน แหล่งน้ า และป่า
ไม้ที่ถูกน ามาใช้ในระยะที่ผ่านมาในลักษณะที่ไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองและขาดการอนุรักษ์ จึงท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้มีสภาพเสื่อมโทรมลงโดยล าดับ จนมีปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาหลายด้าน ทั้งนี้ มีผล
ท าให้อัตราขยายตัวของการผลิตภาคเกษตรของประเทศเริ่มชะลอตัวลงโดยล าดับเหลือประมาณร้อยละ 3.5 
ต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ซึ่งทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ ามี
จ ากัด และอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมมาก อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรมจะมีแนวโน้มต่ ามาก ซึ่งจะเป็น
อัตราต่อการรักษาเสถียรภาพและความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
มีการปรับปรุงการผลิตและการใช้ทรัพยากรที่ดิน แหล่งน้ าและป่าไม้ให้เกิดประสิทธิ -ภาพสูงขึ้น หากต้องการ
รักษาฐานะความส าคัญของภาคการเกษตรไว้ต่อไป รวมทั้งในแง่การเลือกพืชปลูกไม่เหมาะสมกับสภาพของดิน
และการใช้เทคนิคการผลิตไม่ถูกวิธี จึงท าให้การเพ่ิมผลผลิตไม่ได้ผลดี ท าให้ที่ดินเสื่อมโทรมลงและขาดการ
อนุรักษ์ นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการใช้ที่ดินต่ า คือไม่ได้ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่การ
ปลูกครั้งที่สองยังมีน้อยมาก เนื่องจากระบบชลประทานมีเพียงร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด  
และจากพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด 16 ล้านไร่ มีเพียง 4 – 5 ล้านไร่เท่านั้นที่สามารถรับน้ าชลประทานได้ตลอด
ทั้งปี เกษตรกรยังต้องพ่ึงการเกษตรน้ าฝนเป็นหลักอยู่ 
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จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่บางส่วนของตนเพ่ือเพาะปลูกพืชยืนต้นที่ก าลังมีการขยายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เช่น ปาล์ม
น้ ามัน มะม่วงหิมพานต์   พบว่าเกษตรกรปลูกพืชยืนต้นในลักษณะเป็นพืชเชิงเดี่ยว ขาดการปลูกพืชแซม ท าให้
เกษตรกรขาดรายได้ในระหว่างที่พืชยืนต้นยังไม่ให้ผลผลิต เกิดปัญหาวัชพืช เกิดปัญหาการใช้สารเคมีเพ่ือก าจัด
วัชพืช ส่งผลให้ระบบการผลิตไม่มีความยั่งยืน ทั้งด้านผลผลิต คุณภาพ และรายได้    ขาดความหลากหลาย
ของกิจกรรมทางการเกษตร เกิดสภาพนิเวศน์เกษตรที่ไม่ยั่งยืน ดังนั้น จึงควรทดสอบ และพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบการปลูกพืชแซมที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ปลูก
พืชที่ก าลังมีการขยายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง คือ มะม่วงหิมพานต์เป็นผลไม้เปลือกแข็งชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดี และ
ถือเป็นพืชอุตสาหกรรมส าคัญชนิดหนึ่งของไทย และมีการปลูกกันมาเป็นเวลานานแล้วเนื่องจากเป็นพืชที่ทน
แล้ง ปลูกง่าย เจริญเติบโตเร็ว ดูแลง่าย ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิดที่ระบายน้ าดี การปลูกมะม่วงหิมพานต์
นอกจากเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้วยังถือเป็นการปลูกป่าเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวท าให้สภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยในปี 2555 มีพ้ืนที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์ 103,050 ไร่ โดยจังหวัดที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์
มากที่สุดคือ ชลบุรี คิดเป็น 31 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ อุตรดิตถ์ ตราด อุบลราชธานี และ
ระนอง คิดเป็น 22 12 10 และ 6 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในขณะที่พ้ืนที่อีก 19 เปอร์เซ็นต์ กระจายอยู่ตาม
จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ (สถาบันอาหาร,2557) 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชแซมมะม่วงหิมพานต์ที่เหมาะสม เพ่ือสร้าง
รายได้และลดปัญหาการใช้สารเคมีเพ่ือก าจัดวัชพืช เกิดสภาพนิเวศน์เกษตรที่ยั่งยืนในที่สุด 
7. วิธีด ำเนินกำร 
       ใช้แนวทางด าเนินงานตามแนวทางวิจัยระบบการท าฟาร์ม Farming  system  research : FSR ร่วมกับ
การประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน Rapid  rural  appraisal  :  RRA  ประกอบด้วย 5  ขั้นตอน  คือ 
          1. ส ารวจ คัดเลือก และวิเคราะห์พ้ืนที่ ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม
พ้ืนที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ ที่เหมาะสมในการด าเนินงานและประเด็น
ปัญหาด้านเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมส าหรับพื้นท่ี ประเด็นการวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาการผลิต  
          2. วิเคราะห์ปัญหาแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่ปลูกมะม่วงหิมพานต์  เขตจังหวัด
อุบลราชธานี 
          3. วางแผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืช
แซมมะม่วงหิมพานต ์โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  
          4. ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตามที่ได้วางแผน  โดยเน้นการมีเกษตรกรเป็น
ศูนย์กลางของการจัดการองค์ความรู้  บันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานที่ได้ วิเคราะห์ผลร่วมกับเกษตรกร เสวนา
เพ่ือสรุปและประเมินผลร่วมกัน 
          5. ขยายผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ได้สู่เกษตรกรที่ยอมรับและมีเงื่อนไขท่ีสอดคล้อง
กัน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้  
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 1.สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 
         1. พันธุ์พืช : พันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวชัยนาท 84 – 1 ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 หรือขอนแก่น 6 
         2. วัสดุปรับปรุงดิน/ระบบการผลิต : ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 สูตร 0-0-60 สูตร 15-15-15 หรือ 15-7-18    
            สูตร 12-24-12 หรอื 16-16-8  ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ และสารปรับปรุงดิน 
         3. วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆที่จ าเป็น 
 2. วิธีปฏิบัติการทดลอง 
          ด าเนินการคัดเลือกพื้นที่ วิเคราะห์พื้นที่ เพื่อทดสอบระบบการปลูกพืชแซมมะม่วงหิมพานต์พ้ืนที ่จ.
อุบลราชธานี ด าเนินงานวิจัยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมโดยคัดเลือกเกษตรกรร่วมงานวิจัยจ านวน 10 ราย โดย
ด าเนินการปลูกพืชแซม ประกอบด้วย 3 กรรมวิธี คือ 
        1. ปลูกข้าวโพดแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์ 
  ปลูกข้าวโพดระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์(มะม่วงหิมพานต์อายุ 1-3 ปี)โดยในปีแรกเว้นระยะ
ให้ห่างจากแถวมะม่วงหิมพานต์อย่างน้อย 1 เมตร ในปีที่ 2-3 เว้นระยะตามรัศมีพุ่มของมะม่วงหิมพานต์ ปลูก
ข้าวโพดโดย ไถตะ 1 ครั้ง แล้วตากดินไว้ 7-15 วัน ไถแปร 1-2 ครั้งเพ่ือย่อยดินให้เหมาะสมต่อการยกแปลง
ปลูก ใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 1.5 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะปลูก 75x30 ซม. ใส่ปุ๋ยสูตร 18-46-0 อัตรา 17 กก./ไร่ 
และแม่ปุ๋ยสูตร 0-0-60 ประมาณ 35 กก./ไร่ เป็นปุ๋ยรองพ้ืน เมื่อข้าวโพดอายุได้ 25 วัน ใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 30 
กก./ไร่ โดยเกษตรกรดูแลเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช รวมถึงวัชพืชในแปลงอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องด้วย  
 2. ปลูกถั่วลิสงแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์  
            ปลูกถั่วลิสงระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์(มะม่วงหิมพานต์อายุ 1-3 ปี)โดยในปีแรกเว้นระยะให้
ห่างจากแถวมะม่วงหิมพานต์อย่างน้อย 1 เมตร ในปีที่ 2-3 เว้นระยะตามรัศมีพุ่มของมะม่วงหิมพานต์ โดยไถ 
2 ครั้ง ไถครั้งที่ 1 ลึก 10 - 20 ซม ไถครั้งที่ 2 ไถละเอียด ตากดิน 7 - 10 วัน  ปลูกด้วยเมล็ดที่มีความงอก
มากกว่า 75%  โดยคลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบียมก่อนปลูก อัตราปลูก 17 - 18 กก./ไร่ ระยะปลูก 25x20 ซม. 
50X20 ซม. จ านวน 2 -3 เมล็ด/หลุม หลุมลึก 10 ซม.  ก าจัดวัชพืชด้วยแรงงานคน 1 - 2 ครั้ง เมื่ออายุ 15 - 
20 วันหลังงอก ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 หรือ 16-16-8 อัตรา 35 กก./ไร่ รองก้นหลุมก่อนปลูก หรือโรยข้าง
แถวและพรวนดินกลบ ใส่ปุ๋ยหลังงอก 15 - 20 วัน 
            3. ปลูกมันส าปะหลังแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์  
                 ปลูกมันส าปะหลังระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์โดยในปีแรกเว้นระยะให้ห่างจากแถวมะม่วงหิม
พานต์อย่างน้อย 1 เมตร ในปีที่ 2-3 เว้นระยะตามรัศมีพุ่มของมะม่วงหิมพานต์ ปลูกมันส าปะหลังโดยไถ 2 
ครั้ง  ใช้ท่อนพันธุ์ยาวประมาณ 20-25 ซม. ปลูกตั้งตรงปักให้ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร หรือครึ่งหนึ่งของ
ความยาวของท่อนพันธุ์ ระยะปลูก 0.8 x 0.8 เมตร หลังจากปลูก 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 15-7-18 
อัตรา 25 กก./ไร่ โดยใส่ 2 ข้างรอบรัศมีพุ่มแล้วกลบ 
               3. การบันทึกข้อมูล 
   - การปฏิบัติงานต่างๆ ทุกข้ันตอนพร้อมปัญหาอุปสรรค 
   - ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
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   - ต้นทุนการผลิต รายได้ และผลตอบแทน  
   - ผลผลิต 
   - ข้อมูลอื่นๆที่จ าเป็น 
ระยะเวลำ   ต.ค 2558 – ก.ย 2561 
สถำนที่ด ำเนินกำร  บ้านค าตาว  ต าบลตบหู  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
                         ต าบลสว่าง ต าบลบุ่งมะแลง ต าบลแก่งโดม อ าเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี 
8. ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ 
         1. กำรคัดเลือกพื้นที่   
           คัดเลือกพ้ืนที่ได้บ้านค าตาว  ต าบลตบหู  อ าเภอเดชอุดม  ต าบลสว่าง ต าบลบุ่งมะแลง ต าบลแก่ง
โดม อ าเภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกมะม่วงหิมพานต์ และจากการ
จัดเวทีเสวนาพบว่าเกษตรกรขาดการปลูกพืชแซมมะม่วงหิมพานต์ ก่อให้เกิดการขาดรายได้ระหว่างที่มะม่วง
หิมพานต์ยังไม่ให้ผลผลิต ขาดความยั่งยืน และเสถียรภาพในระบบเกษตรของเกษตรกร 
         2. กำรวิเครำะห์ประเด็นปัญหำ 

   จากการจัดเวทีเสวนาเกษตรกรเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการผลิตและหาแนวทางแก้ไขการผลิต
โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ด าเนินงานพบว่า เกษตรกรขาดพืชและเทคโนโลยีทางเลือกเพ่ือปลูกพืชแซม
มะม่วงหิมพานต์เสริมสร้างรายได้ในขณะที่มะม่วงหิมพานต์ยังไม่ให้ผลผลิต ท าให้เกิดปัญหาวัชพืชตามมาต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันก าจัด  
        3. วำงแผนงำนทดลอง 

จากการวางแผนร่วมกับเกษตรกรเพ่ือวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชแซม ให้ได้ระบบการปลูกพืช
แซมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เกิดการเกื้อกูล เกิดเสถียรภาพ ความยั่งยืน และแก้ไขปัญหาการผลิตเฉพาะ
พ้ืนที่ โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดอุบลราชธานี  โดยด าเนินการรวมกลุ่มเกษตรกรจ านวน 10 ราย เพ่ือ
จัดท าแปลงวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรการปลูกพืชแซมมะม่วงหิมพานต์พ้ืนทีจ่ังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ 20 
ไร่ โดยเกษตรกรแต่ละรายด าเนินการปลูกพืชตามระบบประกอบด้วย 2 กรรมวิธี  ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 ปลูกข้าวโพดแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์ 
กรรมวิธีที่ 2 ปลูกถั่วลิสงแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์ 

        4. ด ำเนินกำรทดลอง และผลกำรทดลอง  
        จากการทดลองพบว่าในปี 2559 พ้ืนที่ปลูกพืชแซมเฉลี่ย 1,215 ตารางเมตรต่อไร่(ตารางที่ 1) 

กรรมวิธีที่ 1 ปลูกข้าวโพดแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์ ข้าวโพดฝักสดให้ผลผลิตเฉลี่ย 866 กก./ไร่ โดยมี
ต้นทุนเฉลี่ย 2,242 บาท/ไร่ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเฉลี่ย 17,320 บาท/ไร่ คิดเป็นก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 
15,078 บาท/ไร่ คิดเป็นค่า Benefit Cost Ratio (BCR) เฉลี่ยเท่ากับ 7.7  (ตารางที่ 2) ในขณะที่ถั่วลิสงแซม
ระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์ให้ผลผลิตเฉลี่ย 314 กก./ไร่ โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 2,108 บาท/ไร่ สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรเฉลี่ย 6,280 บาท/ไร่ คิดเป็นก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 4,172 บาท/ไร่ คิดเป็นค่า Benefit Cost Ratio 
(BCR) เฉลี่ยเท่ากับ 3.0  (ตารางที่ 2) 
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ถ้าหากพิจารณาจากก าไรเฉลี่ยจะพบว่าการปลูกข้าวโพดฝักสดให้ก าไรเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 15,078
บาท/ไร่ มากกว่าถั่วลิสงซึ่งให้ก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 4,172 บาท/ไร่  เช่นเดียวกับค่า Benefit Cost Ratio (BCR) 
ซึ่งข้าวโพดให้ค่าเฉลี่ย BCR สูงสุดเท่ากับ 7.7 รองลงมาคือ ถั่วลิสงให้ค่าเฉลี่ย BCR เท่ากับ 3.0 (ตารางท่ี 2)   

 ในปี 2560 พ้ืนที่ปลูกพืชแซมเฉลี่ย 1,123 ตารางเมตรต่อไร่ ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีที่ 1 ปลูก
ข้าวโพดแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์ ข้าวโพดฝักสดให้ผลผลิตเฉลี่ย 641 กก./ไร่ โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 2,127 
บาท/ไร่ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเฉลี่ย 12,820 บาท/ไร่ คิดเป็นก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 10,693 บาท/ไร่ คิดเป็น
ค่า Benefit Cost Ratio (BCR) เฉลี่ยเท่ากับ 6.0  (ตารางที่ 4 ) ในขณะที่ถั่วลิสงแซมระหว่างแถวมะม่วง 
หิมพานต์ให้ผลผลิตเฉลี่ย 240 กก./ไร่ โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 2,020 บาท/ไร่ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเฉลี่ย 
7,200 บาท/ไร่ คิดเป็นก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 5,180 บาท/ไร่ คิดเป็นค่า Benefit Cost Ratio (BCR) เฉลี่ยเท่ากับ 
3.6  (ตารางที่ 4 )  ในปี 2561 พ้ืนที่ปลูกพืชแซมเฉลี่ย 1,208 ตารางเมตรต่อไร่ ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธีที่ 
1 ปลูกข้าวโพดแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์ ข้าวโพดฝักสดให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,241 กก./ไร่ โดยมีต้นทุน
เฉลี่ย 2,101 บาท/ไร่ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเฉลี่ย 24,820 บาท/ไร่ คิดเป็นก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 22,719 
บาท/ไร่ คิดเป็นค่า Benefit Cost Ratio (BCR) เฉลี่ยเท่ากับ 11.8  (ตารางที่ 6 ) ในขณะที่ถั่วลิสงแซมระหว่าง
แถวมะม่วงหิมพานต์ให้ผลผลิตเฉลี่ย 372 กก./ไร่ โดยมีต้นทุนเฉลี่ย 2,101 บาท/ไร่ สร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรเฉลี่ย 11,160 บาท/ไร่ คิดเป็นก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 9,059 บาท/ไร่ คิดเป็นค่า Benefit Cost Ratio 
(BCR) เฉลี่ยเท่ากับ 5.3  (ตารางที่ 6 )   

จากการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อเทคโนโลยีระบบการปลูกถั่วลิสงแซมมะม่วง 
หิมพานต์ และข้าวโพดแซมมะม่วงหิมพานต์ ปี 2559 – 2561 พบว่าเกษตรกรร้อยละ 88 มีความพึงพอใจใน
ระดับดีเรื่องพันธุ์ของถั่วลิสง มากกว่าข้าวโพดซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับดีร้อยละ 77 (ตารางที่ 7)
ในขณะที่เรื่องความงอกของข้าวโพดนั้นพบว่าเกษตรกรร้อยละ 100 มีความพึงพอใจในระดับดีมาก   มากกว่า
ถั่วลิสงซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับดีมากร้อยละ 88 (ตารางที่ 7)  ในด้านความต้านทานต่อแมลงนั้น
เกษตรกรพึงพอใจต่อถั่วลิสงในระดับดีร้อยละ 77 ในขณะที่ข้าวโพดได้ระดับความพึงพอใจที่ระดับปานกลาง
ร้อยละ 55 (ตารางที่ 7) ทั้งนี้เพราะการปลูกข้าวโพดมีศัตรูที่ส าคัญรบกวนคือ หนอนเจาะล าต้นข้าวโพด ซึ่ง
เป็นแมลงศัตรูส าคัญท่ีสุดชนิดหนึ่งของข้าวโพด ท าความเสียหายโดยการเจาะเข้าไปกินอยู่ภายในล าต้นข้าวโพด 
ท าให้ต้นข้าวโพดหักล้มง่ายเมื่อถูกลมพัดแรง นอกจากนั้นยังเจาะท าลายฝักด้วย ซึ่งมักเจาะกินที่ก้านฝักหรือ
โคนฝัก หากมีการระบาดรุนแรงมากจะเจาะกินที่ตัวฝักด้วย สามารถเข้าท าลายในช่วงการเจริญเติบโตของล า
ต้น ระยะติดดอกและติดเมล็ด โดยที่หนอนจะเจาะกินใบส่วนยอด เจาะกินภายในช่อดอก และเจาะเข้าท าลาย
ภายในล าต้น หนอนที่ฟักออกจากไข่ระยะแรก ๆ จะกัดกินใบที่ม้วนอยู่ แต่ถ้าระบาดระยะที่ข้าวโพดก าลังออก
เกสรตัวผู้จะอาศัยกินอยู่ที่ช่อดอกตัวผู้ ซึ่งอาจจะท าให้ช่อดอกไม่คลี่ได้ ต่อมาจึงเจาะเข้าล าต้นด้านบริเวณก้าน
ใบเหนือข้อและโคนฝัก  การท าลายของหนอนเจาะล าต้นนี้จะกัดกินเป็นรูย้อนขึ้นทางด้านบน แต่ถ้าในแหล่งที่
มีการระบาดมากจะเจาะกินฝักด้วย ในสภาพที่มีการเจาะท าลายโดยเฉลี่ย 3-6 รูต่อต้น  จะท าให้ผลผลิตลดลง
ร้อยละ 10-40 นอกจากนี้ พบว่าการปลูกข้าวโพดในช่วงปลายฤดูฝนจะมีการระบาดของแมลงศัตรูดังกล่าว
มากกว่าในช่วงต้น(ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร,2562) ในประเด็นของอายุเก็บเกี่ยวนั้นเกษตรกรให้
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ระดับความพึงพอใจต่อการปลูกข้าวโพดในระดับดีมากถึงร้อยละ 88 ขณะที่ถั่วลิสงนั้นเกษตรกรพึงพอใจใน
ระดับดีมากเพียงร้อยละ 22 ทั้งนี้เพราะการปลูกข้าวโพดฝักสดมีอายุการเก็บเกี่ยวเพียง 65-70 วันในขณะที่ 
ถั่วลิสงนั้นมีอายุเก็บเกี่ยว 90 – 100 วัน ขณะที่เรื่องการตลาดนั้นเกษตรกรพึงพอใจถั่วลิสงในระดับดีมากถึง
ร้อยละ 95 ซึ่งถ้าเก็บฝักสดเป็นถั่วต้ม ประมาณ 85-95 วัน ถ้าเก็บฝักแก่อายุ 95-110 วัน โดยการขุดหรือถอน 
แล้วปลิดฝักตาก และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม ตลาดถั่วลิสงยังเปิดกว้างและ
ต้องการคนป้อนผลผลิตอยู่ในขณะนี้(เทคโนโลยีชาวบ้าน,2562) เกษตรกรพึงพอใจในเรื่องตลาดของข้าวโพดอยู่
ในระดับดีเพียงร้อยละ 45 และหากมองในภาพรวมของการยอมรับเทคโนโลยีพบว่าเกษตรกรพึงพอใจในระดับ
ดีร้อยละ 100 ต่อการปลูกถั่วลิสง ในขณะที่เกษตรพึงพอใจร้อยละ 77 ในการปลูกข้าวโพดแซมมะม่วง 
หิมพานต์  

การประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร ปี 2559 – 2560 พบว่า เกษตรกรยอมรับระบบการ
ปลูกถั่วลิสงแซมมะม่วงหิมพานต์มากกว่าระบบการปลูกข้าวโพดแซมมะม่วงหิมพานต์ กล่าวคือ เกษตรกรร้อย
ละ 88 ยอมรับเทคโนโลยีระบบถั่วลิสงแซมมะม่วงหิมพานต์ระดับยอมรับมาก และร้อยละ 12 ยอมรับในระดับ
ปานกลาง(ตารางที่ 8) ในขณะที่เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีระบบข้าวโพดแซมมะม่วงหิมพานต์ในระดับปาน
กลางร้อยละ 66 และยอมรับในระดับน้อยร้อยละ 34 (ตารางที่ 8) 
9. สรุปผลกำรทดลองและข้อเสนอแนะ 
            1.กรรมวิธีปลูกข้าวโพดแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์เป็นกรรมวิธีที่สร้างผลตอบแทนให้
เกษตรกรมากที่สุด คือ ปี 2559 คิดเป็นก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 15,078 บาท/ไร่ คิดเป็นค่า Benefit Cost Ratio 
(BCR) เฉลี่ยเท่ากับ 7.7   ปี 2560  คิดเป็นก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 10,693 บาท/ไร่ คิดเป็นค่า Benefit Cost Ratio 
(BCR) เฉลี่ยเท่ากับ 6.0  และปี 2561  คิดเป็นก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 24,820 บาท/ไร่ คิดเป็นค่า Benefit Cost 
Ratio (BCR) เฉลี่ยเท่ากับ 11.8   มากกว่ากรรมวิธีปลูกถั่วลิสงแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์ซึ่งให้
ผลตอบแทนคิดเป็นก าไรเฉลี่ยเท่ากับ 4,172 บาท/ไร่  5,180  บาท/ไร่ และ 9,059 บาท/ไร่  ในปี 2559 2560 
และ 2561 ตามล าดับ คิดเป็นค่า Benefit Cost Ratio (BCR) เฉลี่ยเท่ากับ 3.0 3.6 และ 5.3 ตามล าดับ  
        2.กรรมวิธีปลูกถั่วลิสงแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์ ได้รับความพึงพอใจมากกว่า กรรมวิธีปลูก
ข้าวโพดแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์  และการปลูกถั่วลิสงแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์ ได้รับการ
ยอมรับจากเกษตรกรมากกว่าการปลูกข้าวโพดแซมระหว่างแถวมะม่วงหิมพานต์  คือ เกษตรกรร้อยละ 88 
ยอมรับเทคโนโลยีระบบถั่วลิสงแซมมะม่วงหิมพานต์ระดับยอมรับมาก ในขณะที่เกษตรกรร้อยละ 66 ยอมรับ
เทคโนโลยีระบบข้าวโพดแซมมะม่วงหิมพานต์ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะการปลูกข้าวโพดในฤดูฝนมีปัญหา
เรื่องของแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญคือ หนอนเจาะล าต้น รวมทั้งข้าวโพดฝักสดเป็นพืชที่ต้องการการปฏิบัติดูแล
มากกว่าถั่วลิสง หากเกษตรกรขาดการปฏิบัติดูแลที่ดีอาจท าให้ได้ผลผลิตลดลง ในขณะที่ถั่วลิสงพบปัญหาโรค
และแมลงน้อยกว่า รวมทั้งเกษตรกรสามามารถขายผลผลิตถั่วลิสงได้ง่ายกว่าข้าวโพด   
        3.ในอนาคตควรขยายผลเทคโนโลยีระบบการปลูกพืชฯ ดังกล่าวให้ออกสู่วงกว้างต่อไปเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของเกษตรกรไทย ตามความเหมาะสมในแต่ละภูมินิเวศน์เกษตร  
10. กำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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          สามารถน าผลการทดสอบเทคโนโลยีที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 
        1. สามารถใช้ผลการทดลองที่ได้ เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการวิจัยและพัฒนาในอนาคต โดย
เกษตรกรมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการของเกษตรกร เพ่ือแก้ปัญหา และเสริมสร้างศักยภาพการผลิต
ของเกษตรกร 
        2. สามารถใช้ผลการทดลองที่ได้ เป็นแนวทางในการขยายผล ในพ้ืนที่ที่มีสภาพภูมินิเวศน์ที่คล้ายคลึง
กับพ้ืนที่ทดสอบเทคโนโลยี ฯ ดังกล่าว 
11. เอกสำรอ้ำงอิง   
1. คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.(2557). 
 http://www.nesdb.go.th/portals/0/news/plan/p5/M3_2.doc . 20 มิถุนายน 2557. 
2. ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร.(2562).แมลงศัตรูข้าวโพด  
http://www.arda.or.th/kasetinfo/north/plant/corn_insect.html. 22 กุมภาพันธ์ 2562. 
3. เทคโนโลยีชาวบ้าน.ถั่วลิสง พืชที่ตลาดต้องการมาก. 
 https://www.technologychaoban.com/marketing/article_50325. 23 กุมภาพันธ์ 2562. 
4. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,(2557). 
 www.oae.go.th/ewtadmin/ewt/oae_web/download/.../trends2556.pdf. 20 มิถุนายน 2557 
5. สถาบันอาหาร.(2557).ธุรกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์. http//www.thaifoodnfi.com. 20 มิถุนายน 2557. 
  

ตารางที่ 1 แสดงต้นทุน ผลผลิต รายได้ ก าไร และค่า Benefit Cost Ratio  ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชแซม
มะม่วงหิมพานต์ จ.อุบลราชธานี ปี 2559 

เกษตรกร ระบบการ
ปลูกพืช 

พ้ืนที่เก็บ
เกี่ยว 

ต้นทุน 
(บาท) 

ผลผลิต 
(ก.ก/
ไร่) 

รายได้ 
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

BCR 

1.นางบังอร  หาทวี ถั่วลิสง 1,400 2,285 322 6,440 4,155 2.8 

ข้าวโพด 1,400 2,328 890 17,800 15,472 7.6 

2.นางสาวปริญญา อุ
ตทะวง 

ถั่วลิสง 1,260 2,150 271 5,420 3,270 2.5 

ข้าวโพด 1,260 2,155 618 12,360 10,205 5.7 

3.นางสาวกนกพร  
พรรณาภพ 

ถั่วลิสง 1,000 1,903 216 5,520 3,617 2.9 

ข้าวโพด 1,000 1,893 - - - - 

4.นางนารี  เหมะนัด ถั่วลิสง 1,000 1,903 377 7,540 5,637 3.9 

ข้าวโพด 1,000 1,893 - - - - 

5.นายสมร  แก่น
ตายศ 

ถั่วลิสง 1,000 1,903 190 3,800 1,892 2.0 

ข้าวโพด 1,000 1,893 - - - - 

http://www.nesdb.go.th/portals/0/news/plan/p5/M3_2.doc%20.%2020%20มิถุนายน%202557
http://www.arda.or.th/kasetinfo/north/plant/corn_insect.html.%2022%20กุมภาพันธ์%202562
https://www.technologychaoban.com/marketing/article_50325
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6.นายวิเชียร  อุตทะ
วงค ์

ถั่วลิสง 1,260 2,150 290 5,800 3,650 2.7 

ข้าวโพด 1,260 2,155 675 13,500 11,345 6.3 

7.นายฉลอง  สุวรรณ
กูฏ 

ถั่วลิสง 1,400 2,285 394 7,880 5,595 3.5 

ข้าวโพด 1,400 2,328 1,280 25,600 23,272 11.0 

8.นายอนันต์ หาทวี ถั่วลิสง 1,400 2,285 455 9,100 6,815 4.0 

ข้าวโพด 1,400 2,328 - - - - 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยต้นทุน ผลผลิต รายได้ ก าไร และค่า Benefit Cost Ratio  ของเกษตรกรผู้ปลูกพืช
แซมมะม่วงหิมพานต์ จ.อุบลราชธานี ปี 2559 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ระบบการ

ปลูกพืช 
ต้นทุน 
(บาท) 
เฉลี่ย 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 
เฉลี่ย 

รายได้ 
(บาท) 
เฉลี่ย 

ก าไร 
(บาท) 
เฉลี่ย 

BCR 

1,215 ถั่วลิสง 2,108 314 6,280 4,172 3.0 
ข้าวโพด 2,242 866 17,320 15,078 7.7 

 

ตารางที่ 3 แสดงต้นทุน ผลผลิต รายได้ ก าไร และค่า Benefit Cost Ratio  ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชแซม
มะม่วงหิมพานต์ จ.อุบลราชธานี ปี 2560 

เกษตรกร ระบบการ
ปลูกพืช 

พ้ืนที่เก็บ
เกี่ยว 

ต้นทุน 
(บาท) 

ผลผลิต 
(ก.ก/ไร่) 

รายได้ 
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

BCR 

1.นายส าลี  พลเมือง ถั่วลิสง 1,400 2,285 320 9,600 7,315 4.2 

ข้าวโพด 1,400 2,328 740 14,800 12,472 6.4 

2.นางสุรพงษ์  มงคลดา ถั่วลิสง 1,400 2,285 295 8,850 6,565 3.8 

ข้าวโพด 1,400 2,328 726 14,520 12,192 6.2 
3.นายสมเกียรติ คชพรม ถั่วลิสง 1,260 2,150 273 8,190 6,040 3.8 

ข้าวโพด 1,260 2,155 507 10,140 7,985 4.7 

4.นายสุทัศน์  วงษาเสน ถั่วลิสง 1,260 2,150 290 8,700 6,550 4.0 

ข้าวโพด 1,260 2,155 788 15,760 13,605 7.3 

5.นายค าปลิว จันทเลิศ ถั่วลิสง 800 1,712 145 4,350 2,638 2.5 

ข้าวโพด 800 1,669 400 8,000 6,331 4.8 

6.นางรัตนา  วงษาพรม ถั่วลิสง 800 1,712 168 5,040 3,323 2.9 

ข้าวโพด 800 1,669 * * * * 

7.นางรุ่งทิวา  วงษาพรม ถั่วลิสง 800 1,712 170 5,100 3,388 3.0 

ข้าวโพด 800 1,669 * * * * 
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8.นางสังวาล จันทะเลิศ ถั่วลิสง 1,260 2,150 255 7,650 5,500 3.6 

ข้าวโพด 1,260 2,155 685 13,700 11,545 6.4 

9.นางสายสมร  วามะสิงห์ ถั่วลิสง 1,400 2,285 ** ** ** ** 

ข้าวโพด 1,400 2,328 ** ** ** ** 

10.นางกอง บรรโล ถั่วลิสง 1,400 2,285 ** ** ** ** 

ข้าวโพด 1,400 2,328 ** ** ** ** 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยต้นทุน ผลผลิต รายได้ ก าไร และค่า Benefit Cost Ratio  ของเกษตรกรผู้ปลูกพืช
แซมมะม่วงหิมพานต์ จ.อุบลราชธานี ปี 2560 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ระบบการ

ปลูกพืช 
ต้นทุน 
(บาท) 
เฉลี่ย 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 
เฉลี่ย 

รายได้ 
(บาท) 
เฉลี่ย 

ก าไร 
(บาท) 
เฉลี่ย 

BCR 

1,123 ถั่วลิสง 2,020 240 7,200 5,180 3.6 
ข้าวโพด 2,127 641 12,820 10,693 6.0 

 
ตารางที่ 5 แสดงต้นทุน ผลผลิต รายได้ ก าไร และค่า Benefit Cost Ratio  ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชแซม
มะม่วงหิมพานต์ จ.อุบลราชธานี ปี 2561 

เกษตรกร ระบบการ
ปลูกพืช 

พ้ืนที่เก็บ
เกี่ยว 

ต้นทุน 
(บาท) 

ผลผลิต 
(ก.ก/ไร่) 

รายได้ 
(บาท) 

ก าไร 
(บาท) 

BCR 

1.นางภัทราพร ศิริ
ประจง 

ถั่วลิสง 1,260 2,150 354 10,620 8,470 4.9 

ข้าวโพด 1,260 2,155 857 17,140 14,990 8.0 

2.นางดาวเรือง บัว
ใหญ ่

ถั่วลิสง 1,260 2,150 473 14,190 12,040 6.6 

ข้าวโพด 1,260 2,155 1,299 25,980 23,825 12.0 
3.นางค าใหม่ บัว

ใหญ ่
ถั่วลิสง 1,260 2,150 488 14,640 12,490 6.8 

ข้าวโพด 1,260 2,155 1,349 26,980 24,825 12.5 

4.นางหนูแดง ผลา
เลิศ 

ถั่วลิสง 1,260 2,150 492 14,760 12,610 6.9 

ข้าวโพด 1,260 2,155 1,295 25,900 23,745 12.0 

5.นางทองพูน ค า
เชิด 

ถั่วลิสง 1,260 2,150 235 7,050 4,900 3.3 

ข้าวโพด 1,260 2,155 790 23,700 21,545 11.0 

6.นางทองค า วงมี
แก้ว 

ถั่วลิสง 800 1,712 206 6,180 4,468 3.6 

ข้าวโพด 800 1,669 540 10,800 9,131 6.5 

7.นางไพร บัวใหญ่ ถั่วลิสง 1,260 2,150 450 13,500 11,350 6.3 
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ข้าวโพด 1,260 2,155 1,244 24,880 22,725 11.5 

8.นางปราณี พันที ถั่วลิสง 1,260 2,150 310 9,300 7,150 4.3 

ข้าวโพด 1,260 2,155 850 17,000 14,845 7.9 

9..นางไพรศรี อากร
ศร ี

ถั่วลิสง 1,260 2,150 344 10,320 8,170 4.8 

ข้าวโพด 1,260 2,155 - - - - 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยต้นทุน ผลผลิต รายได้ ก าไร และค่า Benefit Cost Ratio  ของเกษตรกรผู้ปลูกพืช
แซมมะม่วงหิมพานต์ จ.อุบลราชธานี ปี 2561 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว ระบบการปลูก

พืช 
ต้นทุน 
(บาท) 
เฉลี่ย 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 
เฉลี่ย 

รายได้ 
(บาท) 
เฉลี่ย 

ก าไร 
(บาท) 
เฉลี่ย 

BCR 

1,208 ถั่วลิสง 2,101 372 11,160 9,059 5.3 
ข้าวโพด 2,101 1,241 24,820 22,719 11.8 

 

ตารางที ่7   แสดงร้อยละความพึงพอใจเทคโนโลยีระบบการปลูกถ่ัวลิสงแซมมะม่วงหิมพานต์ และข้าวโพด
แซมมะม่วงหิมพานต์  ปี 2561 

รายละเอียดเทคโนโลยี ถั่วลิสง ข้าวโพด 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
น้อย ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
น้อย 

1. พันธุ์ - 88 12 - - 77 23 - 
2.ความงอก 88 12 - - 100 - - - 
3.การใส่ปุ๋ยตามสูตร 33 67 - - - 55 45 - 
4.การเจริญเติบโต 66 22 12 - 67 33 - - 
5.ความต้านทานต่อโรค - 77 23 - 22 56 22 - 
6.ความต้านทานต่อแมลง - 77 23 - - - 55 45 
7.อายุเก็บเกี่ยว 22 66 12 - 88 12 - - 
8.การจัดการเก็บเก่ียว 88 12 - - - 77 23 - 
9.คุณภาพผลผลิต - 100 - - - 66 34 - 
10.การตลาด 88 12 - - - 45 55 - 
11.ภาพรวมทั้งหมด - 100 - - - 77 23 - 
12.ท่านได้รับความรู้เทคโนโลยีการ
ผลิต 

100 - - - 100 - - - 
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ตารางที่ 8 แสดงร้อยละการยอมรับเทคโนโลยีระบบการปลูกถ่ัวลิสงแซมมะม่วงหิมพานต์ และข้าวโพดแซม
มะม่วงหิมพานต์ ปี 2561 
เทคโนโลยี การยอมรับเทคโนโลยี หมายเหตุ 

มาก ปานกลาง น้อย 
1.ระบบถ่ัวลิสงแซมมะม่วงหิมพานต์ 88 12 - - 
2.ระบบข้าวโพดแซมมะม่วงหิมพานต์ - 66 34 - 
 


