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บทคัดยอ
 ศึกษาการปลูกพืชแซมยางในแปลงนายอัครวัฒน กิตติพงษภากรณ เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย ปลูกยางพันธุสถาบันวิจัย

ยาง 251 เดือนตุลาคม พ.ศ.2551 พื้นที่ปลูก 10 ไร ระยะปลูก 3x7 เมตร แบงพื้นที่ปลูกพืชแซมยางเปน 4 สวนๆ ละ 2.5 ไร พื้นที่

สวนที่ 1 ปลูกถั่วฝกยาว แตงกวา มะเขือเปราะ พื้นที่สวนที่ 2 ปลูกขาวโพด แตงกวา ถั่วฝกยาว พื้นที่สวนที่ 3 ปลูกมันสาํปะหลัง 

ถั่วฝกยาว แตงกวา และพื้นท่ีสวนที่ 4 ปลูกมันสําปะหลัง พบวา เมื่อยางอายุ 2 ป 10 เดือน การเจริญเติบโตรอบลําตนยาง 

ในพื้นท่ีสวนที่ 1 และพ้ืนที่สวนที่ 2 มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 29.71 และ 29.50 เซนติเมตร ตามลําดับ อยูในระดับดีเม่ือเปรียบเทียบ

กับมาตรฐานตนยางกอนเปดกรีดที่อายุ 3 ป การปลูกถั่วฝกยาว และแตงกวา มีกําไรมากกวาการปลูกพืชชนิดอื่นๆ คือมีกําไร

เฉลี่ย 40,069 และ 19,480 บาทตอครั้งปลูก อีกทั้งยังเปนพืชอายุสั้นจึงปลูกไดหลายคร้ัง การจะเลือกปลูกพืชแซมยางชนิดใดน้ัน 

ตองพจิารณาใหเหมาะสมกบัสภาพในแตละทองถิน่ สภาพดนิและภมูอิากาศ ตองเปนพชืทีต่ลาดมีความตองการพอสมควร เกษตรกร

ควรมีประสบการณและความชํานาญในการปลูก

คําสําคัญ : พืชแซม / ยางพารา / ถั่วฝกยาว / มันสําปะหลัง

ABSTRACT

 Study on intercropping of para rubber in farm of Mr. Akrawat Kittipongungpakorn. Farmer in Buriram Province. 

RRIT 251 were planted in October 2008 the 10 rai spacing of 3x7 meter area divided into 4 sections, divided into 4 

sections each count 2.5 rai area part 1 long bean, cucumber, eggplant planting part 2 corn, long bean, cucumber planting, 

area of part 3 growing cassava, long bean, cucumber, and the part 4 cassava planting was found that tire age 2 years 

10 months of growth around the trunk of rubber tree in part 1 and 2 highest mean was 29.71 and 29.50 cm respectively, 

are in a good level compared to the standard rubber trees before tapping 3 years old. Long bean and cucumber more 

profitable to grow other crops. The average profit of 40,069 and 19,480 baht per plant. It is also a short-lived plants that 

grow there. How to choose the type of rubber intercropping. Consider appropriate to local conditions. Soil and climate. 

The plant is the market demands it. Farmers should have the experience and expertise in cultivating.

Keywords : Multicropping / Pararubber / Yardlong bean / Cassava

บทนํา
 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยาง 16.89 ลานไร โดย

ภาคใตมีพื้นที่ปลูกยางมากที่สุด 11.34 ลานไร รองลงมาคือ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 2.85 ลานไร ในภาคตะวนัออกเฉยีง

เหนือ จงัหวดัหนองคายมีพืน้ทีป่ลกูยางมากทีส่ดุ 6.38 แสนไร 

สวนจงัหวดับรุรีมัยมพ้ืีนทีป่ลกูยาง 1.78 แสนไร และมพีืน้ทีย่าง

อายุนอยกวา 6 ป 102,375 ไร (กรมวิชาการเกษตร. 2553) 

เกษตรกรชาวสวนยางของประเทศไทย สวนใหญเปนเกษตรกร
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รายยอย 95% มีที่ดินถือครองเฉลี่ยรายละ 12 ไร เกษตรกร

จงัหวดับรุรีมัยรอยละ 48 ถอืครองพ้ืนทีน่อยกวา 10 ไร รอยละ 

45 ถือครองพ้ืนที่เฉลี่ย 10-12 ไร เกษตรกรสวนใหญมีรายได

จากการทําสวนยางเพยีงอยางเดยีว ในระยะแรกของการปลูก

สรางสวนยางจะมีพื้นที่วางในระหวางแถวยางมาก สามารถ

ใชประโยชนจากพื้นท่ีเหลาน้ีเพื่อเสริมรายไดในระหวางที่

ยังไมไดรับผลผลิตนํ้ายางดวยการปลูกพืชแซมยาง ซึ่งเปน 

การปลูกพืชระหวางแถวยางในขณะที่ตนยางอายุไมเกิน 3 ป 

สามารถปลูกพืชลมลุกและพืชอายุสั้นไดหลายชนิด เพื่อเปน

พืชเสริมรายไดแกเกษตรกรในระยะกอนเปดกรีด นอกจาก

จะไดรับประโยชนจากพืชแซมในแงรายไดเสริม หรือเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน พืชแซมยางบางชนิดยังมีผลในทางบวก 

ตอการเจริญเติบโตของตนยาง ทําใหเปดกรีดยางไดเร็ว และ

ยังชวยควบคุมวัชพืชในสวนยางโดยไมตองพึ่งพาสารเคมี 

การปลกูพชืแซมตองพจิารณาถึงตลาด แรงงาน เงนิทนุ ขนาด

พื้นท่ี และการคมนาคม ดังนั้นการศึกษาการปลูกพืชแซมยาง

จึงเปนทางเลือกใหกับเกษตรกร และเกษตรกรสามารถนําไป

เปนองคความรู ถายทอดใหกับเกษตรกรรายอื่นๆ และหนวย

งานที่สนใจ ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมยและภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอไปได

วัตถุประสงค
 เปนแปลงตนแบบการปลูกพืชแซมยาง เพื่อให

เกษตรกรมีรายไดในระยะกอนเปดกรีด เปนทางเลือก 

ในการทําสวนยางที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย

วิธีการศึกษา
 1. คดัเลอืกเกษตรกรทีส่มคัรใจเขารวมงานวิจยัไดแก 

นายอัครวัฒน กิตติพงษภากรณ ที่อยูบานเลขที่ 410/88 ม.8 

บ.ปลื้มพัฒนา ต.โคกมะมวง อ.ปะคํา จ.บุรีรัมย 

 ปลูกยางพันธุ สถาบันวิจัยยาง 251 เดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2551 พื้นที่ 10 ไร ระยะปลูก 3x7 เมตร 

 2. ดําเนินกิจกรรมในแปลงตนแบบโดยใหเกษตรกร

ใชประโยชนในพื้นที่วางระหวางแถวยางเพ่ือปลูกพืชที่เหมาะ

สมกับพื้นท่ีและตลาดทองถิ่น 

 - พืชที่ปลูก ไดแก ถั่วฝกยาว แตงกวา 

ขาวโพด มะเขือเปราะ และมันสําปะหลัง 

 - แบ งพื้นที่ป ลูกยางพาราออกเป น 

4 สวนๆ ละ 2.5 ไร 

 พื้นท่ีสวนที่ 1 ปลูกถั่วฝกยาว แตงกวา มะเขือเปราะ 

สลับกัน

 พื้นที่สวนที่ 2 ปลูกขาวโพด แตงกวา ถั่วฝกยาว 

สลับกัน

 พื้นท่ีสวนที่ 3 ปลูกมันสําปะหลัง ถั่วฝกยาว แตงกวา 

สลับกัน

พื้นที่สวนที่ 4 ปลูกมันสําปะหลัง 

 - การปลูกและดูแลรักษา

 ถั่วฝกยาว และแตงกวา ปลูกดวยวิธีการหยอดเมล็ด 

หางจากแถวยางพารา 150 เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 

130 เซนติเมตร ระหวางตน 80 เซนติเมตร ปลูก 4 แถว 

ในพ้ืนที่ระหวางแถวยาง รองกนหลุมดวยปุยคอก ใสปุยเคมี

สูตร 15-15-15 และยูเรีย 30 กิโลกรัมตอไร ชวงท่ีออกดอก 

ติดผล ใหนํ้าดวยระบบน้ําหยด

 มะเขือเปราะ เพาะกลาในถาดหลมุ เม่ือกลาอาย ุ15 วนั 

ยายมาปลูกในแปลง หางจากแถวยางพารา 150 เซนติเมตร 

ระยะระหวางแถว 200 เซนตเิมตร ระหวางตน 150 เซนตเิมตร 

ปลกู 3 แถวในพืน้ทีร่ะหวางแถวยาง หลงัยายปลกู 10 วนั และ

ชวงออกดอกติดผล ใสปุยยูเรีย อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร ใหนํ้า

ดวยระบบน้ําหยด

 มันสําปะหลัง ปลูกหางจากแถวยางพารา 150 

เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 130 เซนติเมตร ระหวางตน 

80 เซนติเมตร ปลูก 4 แถวในพ้ืนที่ระหวางแถวยาง ใสปุยเคมี

สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร เม่ือมันสาํปะหลังอายุ 

1 และ 3 เดือน ใหนํ้าดวยระบบน้ําหยด

 ขาวโพด ปลูกดวยวิธีการหยอดเมล็ด หางจากแถว

ยางพารา 150 เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 80 เซนติเมตร 

ระหวางตน 30 เซนติเมตร ปลูก 5 แถวในพ้ืนที่ระหวางแถว

ยาง ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 และยูเรีย อัตรา 35 กิโลกรัม 

ตอไร ใหนํ้าดวยระบบน้ําหยด

 3. การเก็บขอมูล

 - วัดความเจริญเติบโตของตนยาง โดยวัดเสน

รอบลําตนที่ระดับความสูง 150 เซนติเมตรจากพ้ืนดิน สุมวัด

จํานวน 50 ตนตอพื้นที่ 

 - ผลผลิตของพืชแซมยาง

 - รายรับ-รายจาย ของพืชแซมยาง

 4. สรุปผล/ประเมินผล โดยประเมินผลทางดนผล

ตอบแทน ความพอใจโครงการ และการยอมรับเทคโนโลยี 

ของเกษตรกร 
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ผลการศึกษา
 ผลของการปลูกพืชชนิดตางๆ แซมระหวางแถวยาง 

พบวา เมื่อยางอายุ 2 ป 10 เดือน การเจริญเติบโตรอบลําตน

ยางในพื้นท่ีสวนที่ 1 (ปลูกถั่วฝกยาว แตงกวา มะเขือเปราะ 

สลับกัน) และพื้นที่สวนที่ 2 (ปลูกขาวโพด แตงกวา ถั่วฝกยาว 

สลับกัน) มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ 29.71 และ 29.50 เซนติเมตร 

ตามลาํดบั (ตารางที ่1,  รปูท่ี 1) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐาน

ตนยางกอนเปดกรีดที่อายุ 3 ป (ตารางท่ี 2) พบวา ยางท่ีปลูก 

ในพื้นท่ีทั้งสวนท่ี 1 และ 2 อยูในระดับดี ในขณะท่ียางที่

ปลูกในพื้นท่ีสวนที่ 4 (ปลูกมันสําปะหลัง) การเจริญเติบโต

รอบลําตนยางนอยที่สุด และการเจริญเติบโตอยูในระดับตํ่า 

คือ 19.51 เซนติเมตร 

ตารางท่ี 1 การเจริญเติบโตรอบลําตนยางพาราในพื้นที่ปลูก 

  พืชแซมชนิดตางๆ

พืชแซม
การเจริญเติบโตรอบลําตนยางพารา (ซม.)

10 เดือน 1 ป
10 เดือน

2 ป
6 เดือน

2 ป
10 เดือน

พื้นที่สวนที่ 1 5.20 16.50 25.50 29.71

พื้นที่สวนที่ 2 5.10 16.10 25.13 29.50

พื้นที่สวนที่ 3 4.10 13.50 21.77 25.89

พื้นที่สวนที่ 4 4.00 10.10 15.40 19.51

เฉลี่ย 4.60 14.50 21.95 26.15

ตารางท่ี 2 มาตรฐานตนยางกอนเปดกรีด

อายุยาง (ป)

ระดับการบํารุงสวนยางตามขนาดเสนรอบ
ลําตน (เซนติเมตร)

ระดับดี ระดับปาน
กลาง ระดับตํ่า

2 16 14 12

3* 27 24 21

4 37 33 29

5 46 41 33

6 52 47 43

ที่มา : ฉกรรจ (2552)

 การปลูกพืชชนิดตางๆ แซมยาง พบวา การปลูก

ถั่วฝกยาว มีกําไรมากกวาการปลูกพืชชนิดอื่นๆ คือมีกําไร

เฉลี่ย 40,069 บาทตอครั้งปลูก รองลงมาไดแกแตงกวา 

มีกําไรเฉล่ีย 19,480 บาทตอครั้งปลูก ในขณะท่ีมะเขือเปราะ

มีกําไรนอยที่สุด เกษตรกรปลูกถั่วฝกยาวและแตงกวา 5 ครั้ง 

ซ่ึงมากกวาปลกูขาวโพด และมะเขือเปราะ เนือ่งจากเกษตรกร

มีประสบการณและความชาํนาญในการปลูกพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ 

อีกทั้งพืชท้ังสองชนิดนี้ใหผลผลิตสูง ราคาดี มีพอคามารับซื้อ

ถงึแปลง ขณะทีข่าวโพดและมะเขือเปราะผลผลิต และราคาตํา่ 

(ตารางท่ี 3 และ 4)

ตารางที่ 3 ผลผลิต ราคา และจํานวนครั้งท่ีปลูกพืชแซมยาง 

  ชนิดตางๆ ระหวาง ป 2552-2554

ชนิด
พืชแซม

ผลผลิต
เฉล่ีย 

(กิโลกรัม/

ไร)

ผลผลิต
เฉล่ีย/

คร้ังปลูก 

(กิโลกรัม)

ราคา
(บาท)

จํานวน
คร้ังที่ปลูก 

(ครั้ง)

ถั่วฝกยาว 2,135 3,203 15 5

แตงกวา 1,821 2,732 10 5

ขาวโพด 816 1,224 10 1

มะเขือลาย 436 654 12 2

มัน

สําปะหลัง

3,720 5,580 2.80 3

รูปที่ 1 การเจริญเติบโตรอบลําตนยางพาราในพื้นที่ปลูกพืช

แซมชนิดตางๆ 
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ตารางที ่4 รายรับ-รายจายพชืแซมยางชนิดตางๆ ตอครัง้ปลกู

ชนิดพืชแซม รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) กําไร (บาท)

ถั่วฝกยาว 48,047 7,978 40,069

แตงกวา 27,315 7,835 19,480

ขาวโพด 12,240 2,880 9,360

มะเขือลาย 7,850 978 6,872

มันสําปะหลัง 15,624 3,720 11,904

วิจารณและสรุปผล
 การปลูกพืชแซมยางของเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย 

สรุปไดวา การปลูกถั่วฝกยาว แตงกวา ขาวโพด และมะเขือ

เปราะ สงผลใหการเจริญเติบโตของตนยางพาราอยู ใน 

ระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากระดับรากแพรขยายไมไกล ขณะที่ปลูก

มนัสําปะหลังแซมยาง ทําใหการเจรญิเตบิโตของตนยางพารา

อยู ในระดับตํ่า เพราะมันสําปะหลังเปนพืชหัว และอยู ใน

อันดับ (Order) เดียวกันกับยางพารา คือ Order Malpighiales 

อกีท้ังการแพรขยายของหัวมนัสําปะหลงัแพรออกไกล จงึแยง

ธาตุอาหารยางพาราไดดี สงผลกระทบตอการเจริญเติบโต 

ของตนยางพารา เมื่อพิจารณารายรับ-รายจาย สรุปไดวา 

การปลูกถั่วฝกยาว และแตงกวา มีกําไรมากกวาพืชอื่นๆ และ

เปนพืชอายุสั้นจึงปลูกไดหลายครั้งกวามันสําปะหลัง ทั้งนี้ 

การจะเลือกปลูกพืชแซมยางชนิดใดนั้น ตองพิจารณาให

เหมาะสมกับสภาพในแตละทองถิ่น สภาพดินและภูมิอากาศ 

ตองเปนพืชท่ีตลาดมีความตองการพอสมควร เกษตรกร 

ควรมีประสบการณและความชํานาญในการปลูก 
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