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ผลของระบบการปลูกพชืรวมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของลองกองและยางพารา 
Effects of Mixed-Cropping System on Growth and Yield of Longkong (Aglaia dookoo 

Griff.) and rubber (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) 
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Abstract 

 
 Growth and yield of Longkong (Aglaia dookoo Giff.) and Rubber (Hevea brasiliensis Muell. 
Arg.) under mixed-cropping was carried out on farm trial to compare with mono-cropping at 
Rattaphum district, Songkhla Province. Twenty-one-year-old rubber trees (RRIM 600 clone, 3x7 m. 
spacing) under spacing were interplanted with 11-year-old longkong trees (cv. Tanyong mas, 5x7 m. 
spacing). The results showed that the mixed-cropping had no effect on the increase of rubber wood. 
However latex yield and percentage of dry rubber content (DRC) under the mixed-cropping were 
lower than that of mono-cropping. The longkong trees under mixed-cropping showed a decrease of 
growth compared to that of mono-cropping. The flowering of the longkong trees under mixed-
cropping was 2 weeks later than that of mono-cropping. Longkong trees under mixed-cropping 
provided lower percentage of fruit yield (41 percent), and fruit clusters were also shorter than those 
of mono-cropping. Therefore, the improvement of cultural practices under mixed-cropping need to 
be investigated further. 
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บทคัดยอ 

 
 ไดทําการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของลองกองและยางพาราภายใตการปลูกรวมในระบบวน
เกษตร เพื่อเปรียบเทียบกับการปลูกลองกองและยางพาราในระบบเดี่ยว ดําเนินการที่ตําบลเขาพระ อําเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา ใชยางพาราพันธุ RRIM 600 อายุ 21 ป ระยะปลูก 3 x 7 เมตร และปลูกลองกองพันธุตันหยงมัส 
อายุ 11 ป ระยะปลูก 5 x 7 เมตรรวม ผลการศึกษาพบวาการปลูกลองกองรวมยางพาราไมสงผลกระทบตอการเจริญ 
เติบโตของยางพารา และผลผลิตเนื้อไม แตผลผลิตน้ํายางสดและเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงมีคาตํ่ากวายางพารารา  
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ปลูกเด่ียว และพบวาลองกองปลูกรวมยางพาราเจริญเติบโตนอยกวาลองกองปลูกเด่ียว ออกดอกชากวา 2 สัปดาห 
ผลผลิตเฉลี่ยตอตนนอยกวา 41.22 เปอรเซ็นต และชอผลส้ันกวาดวย ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาการจัดการและ
ปรับปรุงสวนภายใตการปลูกรวมตอไป 
 

คําสําคัญ : ลองกอง ยางพารา วนเกษตร  
 

บทนํา 
 

 ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูก
มากเปนอันดับสองของโลก สถาบันวิจัยยาง (2552 ก) รายงานวาพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นจาก 11.6 ลานไร ใน
ป 2536 เปน 15 ลานไรในป 2552 สวนลองกอง (Aglaia dookoo Griff.) จัดเปนไมผลเขตรอนที่นิยมปลูกเปน
การคาในภาคใต และภาคตะวันออกของประเทศและไดรับความนิยมจากเกษตรกร เนื่องจากเปนพืชประจําถ่ิน 
เติบโตและใหผลผลิตไดดีเปนที่ตองการของตลาด นิยมปลูกรวมกับพืชชนิดอื่นๆ เพื่อใหมีการพรางแสง จึงพบ
ลองกองปลูกรวมกับพืชชนิดตางๆในรูปแบบวนเกษตร เชน รูปแบบสวนบาน และรูปแบบผสมผสาน เหลานี้เปน
ตน โดยพื้นที่ปลูกลองกองเพิ่มขึ้นจาก 314,496 ไรในป 2543 (มงคล, 2547) เปน 444,882 ไร ในป 2550 (กรม
สงเสริมการเกษตร, 2551) สํานักงานสถิติแหงชาติ (2548) รายงานวาในชวงป พ.ศ. 2541-2546 ประเทศไทยมี
เนื้อที่ถือครองทําการเกษตรเพ่ิมขึ้นประมาณ 1 ลานไร ในจํานวนนี้ยางพาราเปนพืชชนิดหนึ่งที่ไดรับความสนใจ 
และมีพื้นที่ปลูกมากข้ึนคิดเปนรอยละ 8.6 ของพ้ืนที่เพื่อการเกษตรทั้งหมด (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2548) 
สําหรับในภาคใตเกษตรกรมีอาชีพทําสวนยางพาราเปนหลักซึ่งสวนใหญเปนสวนยางขนาดเล็ก จึงพบเกษตรกร
ปลูกพืชชนิดตางๆ รวมและแซมในสวนยาง ลองกองปลูกรวมยางพาราสามารถพบมากในภาคใต กระจายอยูทั้ง
ฝงทะเลตะวันออกและตะวันตก ศิริจิตร และคณะ (2541) รายงานวา เกษตรกรในภาคใตนิยมปลูกพืชหลากชนิด
รวมในสวนยาง และพบลองกองปลูกรวมยางพาราในลักษณะของการปลูกแบบ 2 ชนิด มีการศึกษาของ พนัส 
และ สมยศ (2537) พบวาการปลูกลองกองเดี่ยวและปลูกรวมระหวางแถวยางพาราอายุ 2 ป (ระยะปลูกลองกอง 
5 x 8 เมตร ยางพารา 2.5 x 8 เมตร) เม่ือลองกองอายุได 3 ป พบวาลองกองท่ีปลูกรวมยางพาราเจริญเติบโต
ดีกวาลองกองท่ีปลูกแบบเดี่ยว (mono cropping) สวนการเจริญเติบโตของยางพาราในแตละระบบพบวาไม
แตกตางกัน สวนขอมูลดานผลผลิตยังไมมีการรายงาน เนื่องจากยางพาราและลองกองตางเปนไมยืนตนซึ่งตอง
ใชเวลาระยะยาว หากผลตอบแทนท่ีไดรับมีนอยเกษตรกรผูปลูกยอมเสียทั้งทุนและเวลา ดังน้ัน ในการศึกษาครั้ง
นี้จึงศึกษาถึงความเปนไปไดในการนําลองกองมาปลูกรวมในสวนยางพารา โดยเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของลองกองและยางพาราท่ีปลูกเดี่ยวและปลูกรวมกัน เพื่อเปนแนวทางในการจัดการแปลงปลูกยางพารา
ที่มีลองกองรวม รวมทั้งใชประกอบการตัดสินใจใหกับเกษตรกรในการเลือกชนิดพืชที่จะนํามาปลูกในสวนยางพารา
เพื่อเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ใหมีรายไดเพิ่มขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาผลของระบบการปลูกพืชรวมระหวางยางพาราและลองกองที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของพืชทั้ง 2 ชนิดเปรียบเทียบกับการปลูกแบบพืชเดี่ยว 
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นิยามศัพทที่ใชในงานวิจัย 
 
 การปลูกพืชรวม (mixed-cropping) ลองกอง (longkong) ยางพารา (rubber) การเจริญเติบโต (growth) 
ผลผลิต (yield) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด 
 

ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) เปนไมยืนตนที่เจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดลอมที่ไมหาง
จากเสนศูนยสูตรที่อยูในเขตระหวางเสนรุงที่ 10 องศาใตถึง 15 องศาเหนือของเสนศูนยสูตร (สถาบันวิจัยยาง, 
2543) สามารถเจริญเติบโตไดดีในเขตรอนชื้นที่มีฝนตกสม่ําเสมอตลอดป อุณหภูมิอยูในชวง 18-35 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธในอากาศประมาณ 65-90 เปอรเซ็นต และมีปริมาณน้ําฝน 1,600-3,500 มิลลิเมตรตอป และมี
การกระจายของฝนดี (สุทัศน, 2547) มีการใชประโยชนจากยางพารา 2 ลักษณะ คือ น้ํายาง และสวนอื่น (ไมยาง 
เมล็ด ฯลฯ) ผลผลิตน้ํายางเก็บไดเม่ืออายุประมาณ 7 ป และส้ินสุดลงประมาณ 25 ป (เอกชัย, 2547) แลวแต
ลักษณะการจัดการ รวมทั้งประสบการณและความชํานาญของผูกรีด ยางพาราพันธุ RRIM 600 ใหผลผลิตเฉลี่ย 
289 กิโลกรัมตอไรตอป (พันธ และคณะ, 2547) สถาบันวิจัยยาง (2552 ข) รายงานวายางพาราพันธุ RRIM 600 
ในพื้นที่ปลูกยางเดิม (ภาคใตและบางพื้นที ่ในภาคตะวันออก) ใหผลผลิตน้ํายางสดเมื่อกรีดที่อายุ 10 ป ใหปริมาณ
น้ํายางเฉล่ีย 297 กิโลกรัมตอไรตอป  

ลองกอง (Aglaia dookoo Griff.) เปนพืชประจําถ่ินในแถบหมูเกาะชวา หมูเกาะมาลายู และภาคใต
ของประเทศไทย เปนไมผลเขตรอนขนาดกลางทีเ่ติบโตไดดีในสภาพที่มีรมเงาในชวง 3 ปแรก นิยมปลูกรวมกับ
พืชชนิดตางๆ เพื่อพรางแสงและปองกันอันตรายจากลมดวยไมยืนตนชนิดอื่น เพื่อใหสามารถเจริญเติบโตไดดีและ
ลดความเสียหายกับตนและผลผลิต (หนึ่งฤทัย และนันทกา, 2541) เจริญเติบโตไดดีที่ความสูงจากระดับน้ําทะเล
นอยกวา 600 เมตร อุณหภูมิอยูในชวง 20-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธในอากาศประมาณ 70-80 เปอรเซ็นต 
และมีปริมาณน้ําฝนกระจายตลอดทั้งปประมาณ 2,000-3,000 มิลลิเมตรตอป (สุรชัย, 2535) ลองกองเปนไมผล
เขตรอน (tropical fruit) ขนาดกลาง ใหผลผลิตต้ังแตอายุ 7-8 ป แลวแตการดูแลรักษา น้ําหนักชอผลประมาณ 
0.5-1 กิโลกรัม (วิมัย, 2532) ระยะการเก็บเก่ียวผลผลิตที่เหมาะสมอยูที่อายุประมาณ 13 สัปดาหหลังติดผล เม่ือ
สุกจะมีสีเหลืองจาง (สุรกิตติ, 2537) น้ําหนักผลประมาณ 19-20 กรัม มีรสหวาน ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได 
17-19 องศา บริกซ (นพรัตน, 2538) ปริมาณกรดที่ไทเทรตได 0.67-0.74 เปอรเซ็นต (กวิศร และวันทนา, 2541; 
สุรกิตติ, 2537) เมล็ดนอย เปลือกคอนขางหนา ผิวหยาบเล็กนอย ยางผลมีนอย  

ระบบวนเกษตร (Agroforestry system) เปนระบบการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตรวมตอพื้นที่โดยมีไมยืนตน
เปนองคประกอบหลัก (Young, 1997) โดยคํานึงถึงความสัมพันธทางนิเวศวิทยาและสรีระวิทยาของพืชที่ปลูกควบคูกัน 
โดยมีการปลูกไมยืนตน (ไมใหญ ไมพุม ปาลม หรือไมไผ ฯลฯ) รวมกับพืชเกษตรและหรือปศุสัตวในพื้นที่เดียวกัน 
โดยมีการจัดชองวางและชวงเวลา (space and time) ใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบดังกลาว 
ทั้งดานนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ และวิถีทางสังคมในทองถ่ิน เพิ่มผลผลิตในพื้นที่รวมกับการอนุรักษดินและน้ํา  โดย
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มีเปาหมายเพื่อแกปญหาความยากจนโดยเฉพาะเกษตรกรรายยอย ใหมีรายไดจากผลผลิตทางการเกษตรอยาง
สมํ่าเสมอ ซึ่งจะสงผลตอความมั่นคงของชุมชนและสภาพแวดลอมดวย  
 ระบบการปลูกพืช (cropping system) หมายถึง วิธีการปลูกพืชตางๆ ทั้งชนิดเดียวหรือหลายชนิดลง
บนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยมีการจัดการที่แตกตางกันเขามาเปนองคประกอบของระบบ ซึ่งเกษตรกรจะไดรับผลผลิต
ในพื้นที่จากพืชที่ปลูกเพื่อใหไดรับผลตอบแทนจากปจจัยการผลิตที่มีอยูภายใตสภาพแวดลอมในพ้ืนที่นั้น (วินิจ, 
2544) มากกวา 1 ครั้งบนพื้นที่เดียวกัน (อัจฉรา, 2536) ระบบการปลูกพืชที่เก่ียวของกับระบบวนเกษตรสามารถ
แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
 1. การปลูกพืชชนิดเดียว หรือการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (mono cropping, sole cropping, solid planting 
หรือ monoculture) หมายถึง การปลูกพืชชนิดเดียวในอัตราปลูกปกติโดยไมมีพืชอื่นแซม เปนการปลูกพืชชนิดเดียวกัน
หลายครั้งตอเนื่องกันในพื้นที่หนึ่ง ผลผลิตที่ไดจะมาจากพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่ปลูกในแตละรอบปลูก (อัจฉรา, 2536) 
การปลูกพืชเดียวนิยมปลูกมากในเชิงพานิชย เนื่องจากสะดวกในการจัดการบํารุงรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต และใช
แรงงานนอย (ปราโมทย, 2548; วินิจ, 2544)  
 2. การปลูกพืชหลายชนิด (multiple cropping) หมายถึง การปลูกพืชมากกวา 1 ชนิดขึ้นไป ในพื้นที่
เดียวกันในรอบป (อัจฉรา, 2536) ซึ่งการปลูกพืชหลายชนิดสามารถทําไดหลายวิธี ไดแก 
  2.1 การปลูกพืชตามลําดับ (sequential cropping) เปนการปลูกพืชตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปในพ้ืนที่
เดียวกันในรอบป การปลูกพืชชนิดที่ 2 จะเริ่มเม่ือพืชชนิดแรกเก็บเกี่ยวแลว ดังนั้นในระยะเวลาหนึ่งจะมีพืชเพียง
ชนิดเดียวเทานั้น การปลูกพืชตามลําดับจึงคลายกับการปลูกพืชเดียว แตพืชที่ปลูกมีหลายชนิด  
  2.2 การปลูกพืชคาบเกี่ยว (relay cropping) เปนการปลูกพืชชนิดหนึ่งในระหวางแถวของอีกพืช
หนึ่ง ขณะที่พืชชนิดแรกยังไมเก็บเก่ียวโดยปลูกพืชชนิดที่ 2 หลังจากที่พืชชนิดแรกเติบโตถึงระยะสืบพันธุแลว  
  2.3 การปลูกพืชรวม การปลูกพืชแซม หรือการปลูกพืชสลับ (intercropping, mixed-cropping) 
เปนการปลูกพืชสองชนิดหรือมากกวาสองชนิดพรอมกันในแปลงเดียวกัน สามารถทําไดทั้งการปลูกรวมแบบเปน
แถวกับพืชทั้ง 2 ชนิด หรือมากกวา (row intercropping) หรือชนิดหนึ่งปลูกเปนแถวและอีกชนิดหนึ่งปลูกแทรก
โดยไมจัดแถว (mix intercropping) หรือการปลูกเปนแถบ (strip intercropping) (วินิจ, 2544) การปลูกพืชรวม
สามารถใชไดกับพืชหลากหลายชนิดพันธุ และตางประเภทกันตามความเหมาะสมของพื้นที่และปจจัยแวดลอม 
ซึ่งสงผลใหมีการใชที่ดินและแรงงานไดเต็มประสิทธิภาพ การปลูกพืชรวมมีขอดีในแงของการใชที่ดินใหเกิดประโยชน
สูงสุด (ปราโมทย, 2548)  
 การปลูกลองกองรวมยางพารา ลองกองเปนไมยืนตนที่นิยมปลูกรวมกับพืชชนิดอื่นๆ เนื่องจากตองการ
รมเงาในการเจริญเติบโตโดยเฉพาะในชวงแรก จึงพบเห็นลองกองปลูกกับพืชไดหลายชนิด และยางพาราเปนพืช
ชนิดหนึ่งที่พบปลูกรวมกับลองกอง ปราโมทย และคณะ (2549); ศิริจิต และคณะ (2541) สํารวจพบวาเกษตรกร
ในภาคใตนิยมนําลองกองมาปลูกรวมยางพารา โดยปลูกลองกองเสริมระหวางแถวในระยะปลูกปกติ (3 x 7 เมตร) 
เม่ือยางอายุ 5-10 ป โดยคาดหวังใหยางและลองกองมีผลผลิตที่ดีเพื่อเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ เกษตรกรในภาคใตปลูก
ลองกองรวมยางพาราในลักษณะของการปลูก รวม 2 ชนิด (ยางพารา และลองกอง) ขณะที่พนัส และสมยศ (2537) 
ศึกษาการปลูกลองกอง รวมกับยางพาราพันธุ BPM 24 เปรียบเทียบกับระบบปลูกเด่ียว (ระยะปลูกลองกอง 5 x 8 
เมตร ยางพารา 5x8 เมตร) ไดรายงานขอมูลดานการเจริญเติบโต แตขอมูลผลผลิตไมปรากฏรายงาน ยางพารา
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และลองกองเปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีในสภาพภูมิอากาศที่ใกลเคียงกัน ผลผลิตของพืชทั้ง 2 ชนิดมีราคาคอนขาง
สูง ยางพาราสามารถเก็บผลผลิตไดสม่ําเสมอตลอดป ขณะที่ลองกองใหผลผลิตเปนฤดูกาลซึ่งเปนการเพิ่มกิจกรรม
ทางการเกษตร และกระจายความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดดวยการเลือกพืช 2 ชนิดมาปลูก 
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 
 การศึกษานี้ไดดําเนินการเปนเวลา 1 ป ต้ังแตป 2550-2551 ที่สวนของเกษตรกร ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา ในชุดดินสงขลา (Sng: Paleaquults) ใชยางพาราพันธุ RRIM 600 อายุ 21 ป ระยะปลูก 3x7 เมตร และ
ลองกองพันธุตันหยงมัส อายุ 11 ป ระยะปลูก 5 x 7 เมตร (ภาพที่ 1) โดยเก็บขอมูลการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของพืชทั้ง 2 ชนิดที่ปลูกรวมกันมาแลว 10 ป ประกอบดวย 2 การศึกษา ดังนี้ 
 การศึกษาที่ 1 ผลของระบบปลูกรวมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block Design (RCB) จํานวน 3 บล็อก 20 ซ้ํา 2 ส่ิงทดลอง คือ 1) ยางพาราปลูก
เด่ียว และ 2) ยางพาราปลูกลองกองรวม บันทึกขอมูลความสูง ขนาดเสนรอบวงลําตน ผลผลิตน้ํายางสด และ
เปอรเซ็นตเนื้อยางแหงของยางพาราที่ปลูกเดี่ยวและปลูกลองกองรวม 
 การศึกษาท่ี 2 ผลของระบบปลูกรวมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของลองกอง วางแผนการทดลอง
แบบ RCB จํานวน 3 บล็อก 12 ซ้ํา 2 ส่ิงทดลอง คือ 1) ลองกองปลูกเดี่ยว และ 2) ลองกองปลูกรวมยางพารา 
บันทึกขอมูลความสูง ขนาดเสนรอบวงลําตน ระยะเวลาในการออกดอก ปริมาณและคุณภาพผลผลิต (ความยาว
ชอผล, จํานวนผลตอชอ, น้ําหนักตอชอ, น้ําหนักผล, เสนผาศูนยกลางผล, ความตึงผิวผล, น้ําหนักเนื้อผล, ความหนา
ของเปลือก, ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได และปริมาณกรดในนํ้าค้ัน) ของลองกองที่ปลูกเด่ียวและปลูกรวมยางพารา  
 

     

 
ภาพที่  1  ยางพาราปลูกเดี่ยว (ก), ลองกองรวมยาง (ข) และลองกองปลูกเด่ียว (ค) 

 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 1. ผลของระบบการปลูกรวมตอการเจริญเติบโตของยางพาราและลองกอง 
  ผลจากการศึกษา พบวาหากนําลองกองมาปลูกรวมกับยางพาราพันธุ RRIM 600 ที่ปลูกมาแลว 
10 ปในระยะปลูกยาง 3 x 7 เมตร ไมสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของยางพาราทั้งความสูงและขนาดเสน 

(ก) (ข) (ค) 
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และลองกองเปนพืชที่เจริญเติบโตไดดีในสภาพภูมิอากาศที่ใกลเคียงกัน ผลผลิตของพืชทั้ง 2 ชนิดมีราคาคอนขาง
สูง ยางพาราสามารถเก็บผลผลิตไดสมํ่าเสมอตลอดป ขณะท่ีลองกองใหผลผลิตเปนฤดูกาลซึ่งเปนการเพ่ิมกิจกรรม
ทางการเกษตร และกระจายความเส่ียงจากความผันผวนของตลาดดวยการเลือกพืช 2 ชนิดมาปลูก 
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 
 การศึกษาน้ีไดดําเนินการเปนเวลา 1 ป ต้ังแตป 2550-2551 ที่สวนของเกษตรกร ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.
สงขลา ในชุดดินสงขลา (Sng: Paleaquults) ใชยางพาราพันธุ RRIM 600 อายุ 21 ป ระยะปลูก 3x7 เมตร และ
ลองกองพันธุตันหยงมัส อายุ 11 ป ระยะปลูก 5 x 7 เมตร (ภาพที่ 1) โดยเก็บขอมูลการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของพืชทั้ง 2 ชนิดที่ปลูกรวมกันมาแลว 10 ป ประกอบดวย 2 การศึกษา ดังนี้ 
 การศึกษาท่ี 1 ผลของระบบปลูกรวมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block Design (RCB) จํานวน 3 บล็อก 20 ซ้ํา 2 ส่ิงทดลอง คือ 1) ยางพาราปลูก
เด่ียว และ 2) ยางพาราปลูกลองกองรวม บันทึกขอมูลความสูง ขนาดเสนรอบวงลําตน ผลผลิตน้ํายางสด และ
เปอรเซ็นตเน้ือยางแหงของยางพาราท่ีปลูกเด่ียวและปลูกลองกองรวม 
 การศึกษาท่ี 2 ผลของระบบปลูกรวมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของลองกอง วางแผนการทดลอง
แบบ RCB จํานวน 3 บล็อก 12 ซ้ํา 2 ส่ิงทดลอง คือ 1) ลองกองปลูกเด่ียว และ 2) ลองกองปลูกรวมยางพารา 
บันทึกขอมูลความสูง ขนาดเสนรอบวงลําตน ระยะเวลาในการออกดอก ปริมาณและคุณภาพผลผลิต (ความยาว
ชอผล, จํานวนผลตอชอ, น้ําหนักตอชอ, น้ําหนักผล, เสนผาศูนยกลางผล, ความตึงผิวผล, น้ําหนักเนื้อผล, ความหนา
ของเปลือก, ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได และปริมาณกรดในนํ้าค้ัน) ของลองกองที่ปลูกเด่ียวและปลูกรวมยางพารา  
 

     

 
ภาพที่  1  ยางพาราปลูกเด่ียว (ก), ลองกองรวมยาง (ข) และลองกองปลูกเด่ียว (ค) 

 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 1. ผลของระบบการปลูกรวมตอการเจริญเติบโตของยางพาราและลองกอง 
  ผลจากการศึกษา พบวาหากนําลองกองมาปลูกรวมกับยางพาราพันธุ RRIM 600 ที่ปลูกมาแลว 
10 ปในระยะปลูกยาง 3 x 7 เมตร ไมสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของยางพาราท้ังความสูงและขนาดเสน 

(ก) (ข) (ค) 
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รอบวง แตมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของลองกองที่ปลูกรวมยางพาราท้ังความสูงและขนาดเสนรอบวง (ตารางท่ี 1) 
ซึ่งอาจเปนผลสืบเนื่องจากเกษตรกรไดนําลองกองมาปลูกรวมยางพาราเม่ือยางพารามีอายุ 10 ป ซึ่งยางพาราได
เจริญเติบโตและพัฒนาในระยะ 10 ปแรกแลว และขณะศึกษายางพารามีอายุ 21 ป ซึ่งเปนระยะเจริญเติบโต
สูงสุดตามศักยะที่อยูในชวงอัตราการเติบโตลดลงหรือเติบโตนอยมาก (decline phase หรือ senescence phase) 
(สมบุญ, 2548) สงผลใหมีคาไมตางกัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ Ciro และ Marcos (2007) ที่รายงานวา
ยางพาราพันธุ RRIM 600 อายุ 14 ป (ระยะปลูก 3 x 7 เมตร) ที่ปลูกเด่ียวและปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมมีการเจริญ 
เติบโตไมตางกันทั้งความสูงและขนาดเสนรอบวงลําตน และสอดคลองกับรายงานของพนัส และ สมยศ (2537) ที่
ศึกษาการปลูกลองกองรวมระหวางแถวยางพาราอายุ 2 ป (ระยะปลูกลองกอง 8 x 5 เมตร ยางพารา 8 x 2.5 เมตร) 
พบวา เมื่อยางพาราอายุ 5 ป การเจริญเติบโตของยางพาราปลูกเด่ียวและปลูกลองกองรวมมีคาไมแตกตางกัน 
ซึ่งตางกับลองกองปลูกรวมยางพาราที่ไดศึกษาโดยพบวาลองกองที่ปลูกรวมยางพาราเจริญเติบโตต่ํากวาลองกอง
ที่ปลูกเด่ียว ทั้งความสูง และขนาดเสนรอบวงลําตน (P  0.05) ลักษณะตนลองกองปลูกเด่ียวมีทรงพุมแผกวาง
เปนพุมขนาดใหญตลอดทั้งตน ขณะที่ทรงพุมของตนลองกองปลูกรวมยางพาราเปนทรงแคบ ซึ่งลักษณะทรงพุม
จะมีผลตอปริมาตรทรงพุมและพื้นที่ใบ เนื่องจากใบเปนแหลงสรางอาหารของพืช นอกจากนี้อาจเปนผลที่เกิดจาก
อิทธิพลของรมเงายางพาราท่ีปกคลุมเรือนยอดลองกองที่ปลูกรวมสงผลใหการสังเคราะหแสงในลองกองที่ปลูกรวม 
มีประสิทธิภาพตํ่ากวาลองกองปลูกเด่ียว ดังนั้นลักษณะเชนนี้จึงอาจมีผลตอการเจริญเติบโตตอพืชโดยตรง นอกจากนี้
ยังพบวาลองกองที่ปลูกรวมยางพาราออกดอกชากวาลองกองปลูกเด่ียว 2 สัปดาห ซึ่งสงผลตอการพัฒนาของผล
และเวลาในการเก็บผลผลิตที่ชาลงเชนกัน   
 
ตารางที่ 1 ความสูงและเสนรอบวงลําตนของลองกองและยางพาราที่ปลูกเด่ียวและปลูกรวม  
               ยางพารา           ลองกอง 

       ความสูง (ม.)      เสนรอบวงลําตน (ซม.)    ความสูง (ม.)    เสนรอบวงลําตน (ซม.) 
ระบบปลูกเด่ียว  21.28 96.72 5.79a 45.08a  
ระบบปลูกรวม 21.50 92.39 5.24b 34.46b  
cv. 22.38 14.15 65.31 16.52 
หมายเหตุ: คาที่มีอักษรกํากับแตกตางกันแสดงวามีความแตกตางทางสถิติ (P  0.05) โดยวิธี LSD  
 
 2. ผลของระบบปลูกรวมตอผลผลิตของยางพาราและลองกอง 
  การศึกษาผลของระบบปลูกรวมตอผลผลิตน้ํายางสดในยางพาราพันธุ RRIM 600 อายุ 21 ป ใน
รอบปกรีด 2550 (เก็บผลผลิตน้ํายางสดทั้งส้ิน 87 วัน) พบวายางพาราที่ปลูกลองกองรวมมีปริมาณนํ้ายางสด
นอยกวายางพาราปลูกเด่ียว โดยมีผลผลิตน้ํายางสดเทากับ 1516.23 และ 1601.00 กรัมตอตนตอป (ตามลําดับ) 
(ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคลองกับรายงานผลการศึกษาของ สมยศ (2541) วายางพาราพันธุสงขลา 36 ที่ปลูกเด่ียว 
ปลูกหวายกําพวน หวายงวย และหวายตะคาทองรวมมีผลผลิตยางกอนเฉล่ียในแตละเดือนไมแตกตางกัน แตมี
แนวโนมวายางพาราปลูกเด่ียวมีปริมาณผลผลิตสูงกวายางพาราที่ปลูกหวายทั้ง 3 ชนิดรวม และสอดคลองกับ
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ผลการศึกษาของพนัส และคณะ (2541) รายงานวาผลผลิตของยางพาราปลูกเด่ียวมีแนวโนมมากกวายางพารา
ที่ปลูกสละรวม แตไมมีความแตกตางทางสถิติ สําหรับเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงเฉล่ียพบวามีคาแตกตางกัน ยางพารา
ปลูกลองกองรวมมีเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงนอยกวายางพาราปลูกเด่ียวมีคาเทากับ 26.63 และ 28.70 เปอรเซ็นต 
(ตามลําดับ) (ตารางที่ 3) แตผลการศึกษาของ Ciro และ Marcos (2007) กลับพบวายางพันธุ RRIM 600 อายุ 
14 (ระยะปลูก 3 x 7 เมตร) ที่ปลูกพืชตระกูลถั่วระหวางแถวมีเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงเฉลี่ยในแตละเดือนมากกวา
วิธีปลูกเดี่ยว ซึ่งอาจเปนผลจากพืชตระกูลถ่ัวที่ปลูกรวมมีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศได จึง
ทําใหยางพาราท่ีปลูกเปนพืชหลักไดรับประโยชน ลองกองเปนไมผลที่ไมสามารถตรึงไนโตรเจนไดเหมือนพืชตระกูลถ่ัว 
การนําลองกองมาปลูกเปนพืชรวมจึงอาจเกิดลักษณะการเจริญเติบโตที่มีความสัมพันธแบบแกงแยงขึ้น ตางกับ
ลักษณะของการปลูกพืชตระกูลถั่ว ผลที่ไดจึงไมสอดคลองกัน เพราะการปลูกไมยืนตนขนาดใหญและอายุยืนใน
พื้นที่อาจสงผลกระทบตอการแกงแยงธาตุอาหาร น้ํา และปจจัยการผลิตอื่นๆ สงผลใหปริมาณและคุณภาพผลผลิต
ของยางพาราที่ปลูกลองกองรวมมีแนวโนมนอยกวายางพาราปลูกเด่ียว ซึ่งจําเปนตองศึกษาในรายละเอียด
ตอไป  
 
ตารางที่  2 ผลผลิตน้ํายางสดในของยางพาราที่ปลูกเด่ียวและปลูกลองกองรวม 
                            ผลผลิตน้ํายางสด (กรัม/ตน)  

                      พ.ค.    มิ.ย.     ก.ค.        ส.ค.     ก.ย.      ต.ค.    พ.ย.    ธ.ค.     ม.ค.    ก.พ.      เฉล่ียรวม 
ระบบปลูกเด่ียว  96.00a 79.49 98.33a 96.43a 87.04a  98.80 97.00a86.33a91.00 91.00a 1601.00a 
ระบบปลูกรวม  91.33b 73.33 91.33b 94.40b70.74b 85.87 92.33b89.67b86.00 92.67b 1516.23b 
C.V.(%) 4.61  3.67 6.78 1.70 3.82 7.24 4.56 3.08 4.52 2.81  4.30 
หมายเหตุ: คาที่มีอักษรกํากับแตกตางกันแสดงวามีความแตกตางทางสถิติ (P  0.05) โดยวิธี LSD  
 
ตารางที่  3  เปอรเซ็นตเนื้อยางแหง (DRC) ของยางพาราที่ปลูกเด่ียวและปลูกลองกองรวม 
                          เปอรเซ็นตเนื้อยางแหง (%)                       

 พ.ค.     มิ.ย.      ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.    ต.ค.     พ.ย.      ธ.ค.        ม.ค.     ก.พ.     เฉล่ียรวม 
ระบบปลูกเด่ียว 25.18 25.69 25.33 28.29a 30.78 28.50 34.40a 33.14a 26.30 29.42a 28.70 
ระบบปลูกรวม 24.82 25.13 25.67 25.50b 27.22 29.75 28.40b 27.57b 26.00 26.25b 26.63 
C.V.(%) 16.62 17.74 9.06 40.45 55.50 32.16 29.26 35.87 22.98  31.15 
หมายเหตุ: คาที่มีอักษรกํากับแตกตางกันแสดงวามีความแตกตางทางสถิติ (P  0.05) โดยวิธี LSD  
 
 จากการศึกษาผลของระบบปลูกรวมตอผลผลิตของลองกองปลูกรวมยางพาราพบวาปริมาณผลผลิตที่
ไดแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับลองกองปลูกเด่ียว และมีผลตอคุณภาพผลบางลักษณะ คือ ความยาวของชอผล
ของลองกองปลูกรวมยางพารามีชอผลส้ันกวาลองกองปลูกเดี่ยวอยางมีนัยสําคัญ สงผลใหจํานวนผลตอชอมีนอยลง 
น้ําหนักชอผลที่ไดจึงตํ่ากวาเชนกัน แตไมมีความแตกตางทางสถิติ (ตารางที่ 4) ซึ่งอาจเปนผลกระทบจากการแกงแยง
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ธาตุอาหาร น้ํา และปจจัยการผลิตอื่นๆ สงผลใหปริมาณและคุณภาพผลผลิตของลองกองปลูกรวมยางพารามี
ตํ่ากวาลองกองปลูกเดี่ยว ซึ่งมีความสัมพันธสอดคลองกับการศึกษาดานการเจริญเติบโตของลองกองที่พบวา
ลองกองปลูกเดี่ยวมีการเจริญเติบโตดีกวาลองกองปลูกรวมยางพารา สอดคลองกับผลการศึกษาของทรงเมท (2550) 
ที่รายงานวาก่ิงขนาดใหญจะมีอาหารสะสมมากและมีโอกาสเกิดตาดอกไดมาก สงผลใหปริมาณผลผลิตที่ไดสูงขึ้น
ดวยเชนกัน ผลจากการศึกษาแสดงใหเห็นวาการปลูกลองกองเปนพืชรวมยางพารา (เม่ือลองกองมีอายุ 11 ป) 
ไมมีผลตอคุณภาพผลลองกอง แตมีแนวโนมวาลองกองปลูกเด่ียวมีปริมาณและคุณภาพผลภายนอกโดยรวมดีกวา 
(ปริมาณผลผลิต ความยาวชอผล จํานวนผลตอชอ และน้ําหนักรวมตอชอ) ซึ่งอาจเปนผลมาจากปจจัยแวดลอม
ที่เก้ือใหตนลองกองปลูกเด่ียวเจริญเติบโตไดเต็มประสิทธิภาพ สรางและสะสมอาหารไดดีกวาลองกองปลูกรวม
ยางพารา สงผลใหมีคุณภาพผลดีกวาดวย แตพบแนวโนมที่ดีกับคุณภาพผลบางลักษณะของลองกองปลูกรวม
ยางพาราที่มีตอขนาดผล น้ําหนักผล น้ําหนักเนื้อผลความหวาน (TSS) และปริมาณกรดในน้ําค้ัน  (TA) (ตารางที่ 4) 
ซึ่งอาจเปนผลจากปริมาณผลผลิตตอตนของลองกองปลูกรวมยางพารามีนอยกวาลองกองปลูกเด่ียว (41.22 เปอรเซ็นต) 
ชอผลส้ันกวา (5 เซนติเมตร) และจํานวนผลตอชอนอยกวา (17.22 เปอรเซ็นต ภาพที่ 2) ซึ่งเปนการลดการแกงแยง
ตามธรรมชาติ สงผลใหการพัฒนาผลที่มีอยูนอยทําไดดีไดดีกวา จึงทําใหน้ําหนักผล ขนาดผล น้ําหนักเนื้อผล 
ความหวาน และกรดในน้ําคั้นมีคาสูงกวาลองกองกองปลูกเด่ียว สอดคลองกับผลการศึกษาของ ทรงเมท (2550) 
พบวาตนลองกองที่มีจํานวนผลมากจะสงเสริมใหคุณภาพผลตํ่าลง และมีลักษณะเชนเดียวกันในมังคุด (คชาธาร, 2548) 
 
ตารางที่  4  ปริมาณและคุณภาพผลผลิตของลองกองปลูกเดี่ยวและปลูกรวมยางพารา  
_________________________________________________________________________________________________________ 
 สิ่งทดลอง       ปริมาณ     ความยาว   จํานวน     น้ําหนัก    น้ําหนัก      น้ําหนัก      ขนาด   ความแนน    เปลือก   ความ   ปริมาณ 
                       ผลผลิต       ชอผล      ผลตอชอ    ชอผล      เนื้อผล           ผล          ผล         เนื้อผล        หนา     หวาน     กรด 
                     (กก./ตน)      (ซม.)         (ผล)          (ก.)      (ก./5ผล)     (ก./5ผล)    (ซม.)      (นิวตัน)     (มม.)   (°บริกซ)   (%) 
ลองกองปลูกเด่ียว    38.48a     18.17a       17       407.73   117.17      85.70     3.23    26.80      1.47     17.50   0.80 
ลองกองปลูกรวม      22.62b     13.17b       14      312.25   124.00      88.07    3.28    25.57      1.32     19.25   0.90 
C.V.(%)                     29.68       6.09          4.68      11.33     4.41         8.18      2.43    7.18        5.08     4.11   6.59 
หมายเหตุ: คาที่มีอักษรกํากับแตกตางกันแสดงวามีความแตกตางทางสถิติ (P  0.05) โดยวิธี LSD  
 

     
 
ภาพที่  2  ความยาวชอผลลองกองปลูกเดี่ยว (ก) และลองกองปลูกรวมยางพารา (ข) 
 

(ก) (ข) 
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 3. ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  
  ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจวิธีการปลูกลองกองและยางพารารวมกัน (เม่ือยางพารามีอายุ 21 ป ขณะที่
ลองกองมีอายุ 11 ป) เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีปลูกยางพาราเด่ียวและลองกองเดี่ยวพบวามีตนทุนการผลิตสูงขึ้น
และไดรับผลตอบแทนสูงเชนกัน แตมีกําไรสุทธิในปที่ศึกษาสูงกวาวิธีปลูกยางพาราเด่ียว (ปที่ 21) แตตํ่ากวาลองกอง
ปลูกเด่ียว (ปที่ 11) ดังนั้นการปลูกลองกองรวมยางพาราจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการกระจายและเพิ่มรายไดจาก
พืชรวมที่ปลูกในสวนยางพาราไดวิธีหนึ่ง 
 
ตารางที่ 5 มูลคาทางเศรษฐกิจของการปลูกยางพาราเด่ียว ลองกองเด่ียว และลองกองรวมยางพารา
  ในระบบวนเกษตร 
                                                       ยางพาราปลูกเด่ียว        ลองกองปลูกเด่ียว      ลองกองปลูกรวมยางพารา  
                                                                (66 ตน)                      ( 22 ตน)                    (22+66 = 88 ตน) 
1.  คาใชจายในการผลิต/ไร (บาท) 
 1.1 กลาพันธุ 2,640 2,200 4,840 
 1.2 ปุยเคมีสูตร 15-15-15 1,135 378 1,513 
 1.3 ปุยเคมีสูตร 8-24-24 1,650 550 2,200 
 1.4 คาการจัดการน้ํา - 200 200 
  รวม (บาท) 5,425 3,328 8,753 
2. มูลคาผลผลิต/ไร (บาท) 
 2.1 ผลผลิตยางพาราปที่ 21 10,557 (1.601 กก./ตน) - 10,006 (1.516 กก./ตน) 
 2.2 ผลผลิตลองกองปที่ 11 - 16,931 (38.48 กก./ตน) 9,953 (22.62 กก./ตน) 
   รวม (บาท) 10,557 16,931 19,959    
3. กําไรสุทธิ (บาท) 5,132 13,603 11,206 
4. มูลคาผลผลิต/คาใชจาย/ไร (บาท) 1.95 5.09 2.28 
5. คาใชจาย/กําไรสุทธิ/ไร (บาท) 1.06 0.25 0.78 
หมายเหต:ุ กลาลองกองตนละ 100 บาท, กลายางพาราตนละ 40 บาท, ปุยเคมี(15-15-15) กิโลกรัมละ 17.2 
  บาท, ปุยเคมี (8-24-24) กิโลกรัมละ 25 บาท, ผลผลิตยางพาราเฉลี่ย กิโลกรัมละ 100 บาท ผลผลิต
  ลองกองเฉลี่ย กิโลกรัมละ 20 บาท 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 เม่ือพิจารณาการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราพันธุ RRIM 600 อายุ 21 ป ที่ปลูกลองกองรวม
และปลูกเดี่ยวมีการเจริญเติบโตไมตางกันทั้งความสูง และขนาดเสนรอบวงลําตน แสดงใหเห็นวาการนําลองกอง
มาปลูกรวมกับยางพาราพันธุ RRIM 600 ที่ปลูกมาแลว 10 ปสามารถทําไดและไมกระทบตอการเจริญเติบโต
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ของตนยางพาราที่ปลูกอยู แตปริมาณผลผลิตน้ํายางสดมีแนวโนมลดลง (5.29 เปอรเซ็นต) เปอรเซ็นตเนื้อยาง
แหงลดลง (6.64 เปอรเซ็นต) 
 เม่ือพิจารณาการเจริญเติบโตและผลผลิตของลองกองพันธุตันหยงมัส อายุ 11 ปที่ปลูกเดี่ยว และปลูกรวม
ยางพารา พบวาลองกองที่ปลูกรวมยางพารามีการเจริญเติบโตทั้งความสูง และขนาดเสนรอบวงลําตน ตํ่ากวา
ลองกองปลูกเดี่ยว ปริมาณผลผลิตที่ไดมีนอยกวา (41 เปอรเซ็นต) แสดงใหเห็นวาการนําลองกองมาปลูกรวมกับ
ยางพาราพันธุ RRIM 600 เม่ือยางพาราอายุ 10 ปนั้นมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของกองกอง 
ดังนั้นหากมีการจัดการรวมดวยอาจสงเสริมใหปริมาณผลผลิตลองกองเพิ่มสูงขึ้น คุณภาพผลลองกองดีขึ้น ดวย
วิธีการจัดการตางๆ เชน การตัดแตงชอดอกและไวผลลองกองที่ปลูกรวม ตัดสางขยายระยะตนยางพาราหรือขยาย
แถวปลูกยางพารา และตัดแตงทรงพุมยางพาราใหโปรง เพื่อเพิ่มปจจัยการผลิต แตทั้งนี้ตองมีการศึกษาในรายละเอียด
เพิ่มเติมตอไป 
 การปลูกลองกองรวมยางพาราในระยะปลูกปกติโดยปลูกหลังจากปลูกยางพาราไประยะหนึ่ง (10 ป) 
สามารถทําไดและไมกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพารา แตมีแนวโนมสงผลกระทบตอการเจริญ 
เติบโตและผลผลิตของลองกองเดนชัด ดังนั้นหากเกษตรกรตองการปลูกลองกองรวมในสวนยางพารา ดังลักษณะ
ของการศึกษานี้จึงจําเปนตองมีการจัดการลักษณะตางๆ เพ่ิมขึ้นทั้งลองกองและยางพารา เพื่อสงเสริมใหปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตของทั้งลองกองและยางพาราสูงขึ้น  
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