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ฝายพัฒนาการผลิตพืช   สํ านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8

บทคัดยอ

การพัฒนาการผลิตพืชในพื้นท่ีเปาหมายบานปแนมูดอ อํ าเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค
เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรบานปแนมูดอ โดยการพัฒนาการผลิตพืช 2 ระบบ คือ การพัฒนาการปลูกออยค้ันน้ํ าเปนพืช
แซมบนรองสวน และการพัฒนาระบบการปลูกพืชไรที่มีขาวโพดหวานเปนพืชหลัก 3 ระบบ คือ ขาวโพดหวาน-ถั่วเหลืองผัก
สด, ขาวโพดหวาน-ขาวโพดหวาน และขาวโพดหวาน-ถั่วลิสง ผลการดํ าเนินงาน พัฒนาการปลูกออยค้ันน้ํ า 2 พันธุ คือ พันธุ
สงิคโปรและพันธุสุพรรณบุรี 50 พบวาการปลูกออยค้ันน้ํ าเปนพืชแซมบนรองสวนเกษตรกรบานปแนมูดอ พันธุสุพรรณบุรี
50 มีผลผลิตเฉลี่ย 3,780 ลํ าตอไร (พื้นท่ีปลูกออยบนรองสวน 1,332 ตารางเมตรตอไร) ผลผลิตพันธุสิงคโปรเฉลี่ย 2,906
ล ําตอไร แตรายไดจากการปลูกออยพันธุสิงคโปรสูงกวา คือเฉลี่ย 14,587 บาทตอไร ขณะที่พันธุสุพรรณบุรี 50 มีรายได
7,560.80 บาทตอไร เน่ืองจากราคาขายตอลํ าต่ํ ากวาพันธุสิงคโปร ทั้งน้ีเน่ืองจากปญหาทางดาน สังคมของพอคา ผูรับซื้อ ซึ่ง
จํ าเปนตองทดลอง เปรียบเทียบ ในดานเปอรเซ็นตน้ํ าตาล สีของน้ํ าออย ความแข็งของเปลือก ซึ่งจะทํ าใหเปนท่ียอมรับของ
พอคาและจะทํ าใหราคาจํ าหนายออย พันธุสุพรรณบุรี 50 มีราคาสูงเทากับออยพันธุสิงคโปร สํ าหรับผลการดํ าเนินงาน การ
พฒันาระบบการปลูกพืชไร 3 ระบบ คือ ระบบการปลูกขาวโพดหวาน-ถั่วเหลืองฝกสด, ระบบการปลูกขาวโพดหวาน-ขาว
โพดหวาน และระบบการปลูกขาวโพดหวาน-ถั่วลิสง พบวา ระบบการปลูกขาวโพดหวานตามดวยขาวโพดหวาน สามารถให
ผลตอบแทนทั้งระบบสูงสุด คือ 12,560 บาทตอไร รองลงมาคือระบบการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วลิสง มีผลตอบแทน
10,129 บาทตอไร ระบบการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วเหลืองฝกสดมีรายไดตํ่ าสุด  คือ 5,010 บาทตอไร  ดังน้ันระบบ
การปลกูขาวโพดหวาน-ถั่วลิสง จึงเปนระบบการปลูกพืชไรที่นาจะเหมาะสมกับสภาพของเกษตรกร บานปแนมูดอ ที่มีแรงงาน
นอยและไมมีความชํ านาญในการปลูกพืชไรมากอน มีผลตอบแทนที่ดีและเปนระบบที่มีพืชตระกูลถั่วบํ ารุงดินอีกดวย สวน
ระบบขาวโพดหวาน-ขาวโพดหวาน ถึงแมจะไดรายไดสูงสุดแตก็จะพบปญหาในดานความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และ
การระบาดของศัตรูพืช
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ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

บานปแนมูดอ หมูที่ 10 ตํ าบลบูกิต อํ าเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส มีเน้ือที่ประมาณ 2,117 ไร เปน
หมูบานท่ีเกษตรกรมีฐานะยากจน มีปญหาในการทํ าการเกษตร ดินมีปญหาเปนดินเปรี้ยว ขาดแคลนนํ้ าบริโภคและทํ าการ
เกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จึงไดสนองพระราชดํ าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงใหสรางอางเก็บน้ํ า  
ปแนมูดอ เพ่ือใหเกษตรกรไดมีน้ํ าใชบริโภคและทํ าการเพาะปลูกพืช นอกจากน้ีศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ไดจัดต้ังบาน
ปแนมูดอเปนศูนยสาขา 2 ของศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เพ่ือพัฒนาระบบการเกษตรของหมูบาน ใหเปนหมูบานสาธิต
การใชประโยชนที่ดินและการใชน้ํ าอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาอาชีพใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได ในป 2538 
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองไดดํ าเนินการปรังปรุงดินท่ีเพาะปลูกโดยการใชหินฝุน (ชื่อทางเคมี คือ CaCo3) เน่ืองจากดินที่
ทํ าการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรในหมูบาน เปนดินเปรี้ยว ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า และทํ าการปรับปรุงพื้นท่ีลุมทํ านา 
ดํ าเนินการขุดยกรองสวนและปรับปรุงดินบริเวณนารางเดิมของเกษตรกรในหมูบาน เพื่อทํ าการพัฒนาการปลูกไมผลบน   
รองสวน และปลูกพืชแซมเสริมรายไดใหแกเกษตรกร ระหวางที่ไมผลยังไมใหผลผลิต โดยทางงานวิชาการเกษตรของศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ไดทํ าการปลูกไมผลบนรองสวน เชน สมโอ มะนาว เงาะ หมาก กลวย และมอบใหงานโครงการ
พเิศษ ฝายพัฒนาการผลิตพืช สํ านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 พิจารณาพืชแซมที่เหมาะสมมาทํ าการพัฒนา 
ทดสอบ ปลูกเปนพืชแซมบนรองสวนของเกษตรกร

จากการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่และสํ ารวจสภาพพื้นท่ีของเกษตรกร ทํ าใหทราบขอจํ ากัดเรื่องดินและ
ความช ํานาญในการเพาะปลูก ตลอดจนปญหาเรื่องแรงงานของเกษตรกรที่มีจํ ากัด จากผลการศึกษาวิจัยของฝายวิจัยระบบ
เกษตรกรรม ไดแนะนํ าพืชแซมบนรองสวนไวหลายชนิดเชน พริก มะเขือ กลวย และออยค้ันน้ํ า ซึ่งสามารถใหผลตอบแทน 
3,750, 11,350, 690 และ 26,100 บาทตอไร (ยังไมหักตนทุน) ซึ่งออยค้ันน้ํ าเปนพืชท่ีทํ ารายไดสูงสุด และเปนพืชท่ีไมตอง
อาศัยความชํ านาญในการดูแลรักษามาก นอกจากน้ี เกษตรกรบานปแนมูดอเปนชาวอิสลามและไมมีความรูความชํ านาญใน
ดานการปลูกไมผลและพืชแซม ดังน้ันเม่ือพิจารณาปจจัยดังกลาว ออยจึงเปนพืชท่ีนาจะเหมาะสม เพราะไมตองอาศัยความ
ช ํานาญในการดูแลรักษามาก ที่สํ าคัญอีกประการหนึ่ง ชาวอิส-ลามในจังหวัดทางภาคใต โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส นิยมด่ืม
น้ํ าออยในระหวางฤดูถือศีลอด ซึ่งตลาดมีความตองการออยเปนจํ านวนมาก ออยที่นิยมปลูกกันทางภาคใตทั่วไป เปนออย
พันธุสิงคโปร อยางไรก็ตาม ทางสถาบันวิจัยพืชไร โดยศูนยวิจัยพืชไรสงขลา มีออยพันธุใหมเปนพันธุแนะนํ าคือพันธุ 
สพุรรณบรุี 50 ที่ใหผลผลิตสูงกวาพันธุสิงคโปร คือมีจํ านวนลํ าตอกอสูงกวาพันธุสิงคโปร จากผลการเปรียบเทียบพันธุของ
วนัทนาและคณะ (2535) พบวาพันธุสุพรรณบุรี 50 ใหผลผลิต 13,589 ลํ าตอไร และมีความยาวลํ ามากกวาเล็กนอย ขณะที่
พนัธุสิงคโปรใหผลผลิต 6,872 ลํ าตอไร ดังน้ันจึงไดนํ าออยทั้ง 2 พันธุมาทดสอบเพื่อพัฒนาเปนพืชแซมบนรองสวน สํ าหรับ
เสริมรายไดแกเกษตรกรบานปแนมูดอ

สํ าหรับบริเวณพื้นท่ีราบ ไดพัฒนาระบบการปลูกพืชท่ีมีขาวโพดหวานเปนพืชหลัก 3 ระบบ คือ 1) ขาว
โพดหวาน-ถั่วเหลืองผักสด 2) ขาวโพดหวาน-ขาวโพดหวาน และ 3) ขาวโพดหวาน-ถั่วลิสง สํ าหรับชวยเพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกรบาน ปแนมูดอ และเพื่อใหเกษตรกรมีงานทํ าอยางตอเน่ือง โดยมีรายไดพอเลี้ยงชีพอยูไดในหมูบาน ไมตองไป    
รบัจางแรงงานยังประเทศมาเลเซีย หรือในตัวเมืองนราธิวาส
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วตัถุประสงคการศึกษาทดลอง วิจัย

เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรบานปแนมูดอ โดยการพัฒนาการปลูกออยค้ันน้ํ าเปนพืชแซมบนรองสวน 
และการพัฒนาระบบการปลูกพืชไรที่มีขาวโพดหวานเปนพืชหลัก

ระยะเวลาดํ าเนินงาน กุมภาพันธ 2538 – กันยายน 2540 (3ป)
สถานที่ดํ าเนินงานหมูที่ 10 บานปแนมูดอ ตํ าบลบูกิต อํ าเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส

ขั้นตอนการดํ าเนินงาน

ในการดํ าเนินงานพัฒนาการผลิตพืช เพ่ือเสริมรายไดเกษตรกร พื้นท่ีเปาหมายบานปแนมูดอ มีขั้นตอน
การดํ าเนินงานดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  - การศึกษาวิเคราะหพ้ืนที่บานปแนมูดอ โดยการศึกษาขอมูลทางกายภาพ ชีวภาพ เศษรฐกิจและ
สังคม บานปแนมูดอ จากเอกสารสํ านักงานเกษตรอํ าเภอเจาะไอรอง, ขอมูลอากาศจากเอกสาร
รายงานกรมอุตุนิยมวิทยา, ขอมูลดินจากเอกสารกรมพัฒนาที่ดิน และขอมูลการปลูกพืชจาก
เอกสารกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งการสํ ารวจพื้นท่ีจริงและสัมภาษณเกษตรกร ทั้งน้ีเพ่ือใหได
ประเด็นปญหา เงื่อนไขและโอกาสที่จะพัฒนาการผลิตพืช

ขั้นตอนที่ 2   - ด ําเนินการคัดเลือกเกษตรกร โดยการคัดเลือกเกษตรกรที่มีพื้นที่ของตนเอง มีความขยัน
และมีความประสงคที่จะเขารวมโครงการ

ขั้นตอนที่ 3   - ด ําเนนิการวางแผนพัฒนาการปลูกพืชทั้ง 2 ระบบ โดยนํ าประเด็นปญหาจากผลการวิเคราะห
พืน้ ที่ นํ ามาวางแผนการพัฒนา เพ่ือแกปญหาของเกษตรกร ดวยวิธีการพัฒนาการปลูกพืชหรือ
ระบบพืชท่ีได ผานการศึกษาและทดสอบในระบบไรนาสวนผสมแลว นํ ามาพัฒนาสงเสริม
เกษตรกรในพื้นท่ีบานปแนมูดอ โดยถือหลักเกณฑดังน้ี

1. เปนกิจกรรมที่เกษตรกรสามารถใชปจจัยและทรัพยากรที่มีอยู เชน ที่ดิน แรงงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

2. เปนกิจกรรมที่จะทํ าใหเกิดรายไดเพ่ิมขึ้น และเปนรายไดหมุนเวียนตลอดป
3. เปนกิจกรรมการผลิตที่เกษตรกร ไมตองใชความรูความชํ านาญมากนัก ดังน้ัน แผนงานเพื่อการ

พัฒนาการผลิตพืชท่ีจะใชดํ าเนินการในพื้นท่ีบานปแนมูดอ จึงแบงเปนระบบการปลูกพืช 2 ระบบดวยกัน
ไดแก
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3.1  พัฒนาระบบการปลูกออยค้ันนํ้ าเปนพืชแซมบนรองสวน ในป 2538 มีขั้นตอนการดํ าเนินงานดังนี้
3.1.1  ����� � ���� ���� � � � ���������

��� � ������� �� ���� 5 ���  �� ������� ��� � � �
������ ���� ��� ��� � � ����� �  ��� �  15-20 ��� ���
���������

3.1.2  ����� � ���� � ���  ���� 30x30
������ � �� ����� � ������� ��� � ��� � � ��� 1  ��
������������ � ��� � ��� �  7 ���� ��� 65 ����
��� � ��� �� ��� �  2 ���� ��������  1x1 ���� �� ����
3 ������ ��� � � �� ���� � ���� �  ������ � ���
��� � ��� � ��� �  ��� � ���  1  ���� (���� ��� 1  � ��
������ ���� ��� ��� � � � 1,332 ���������) ����
���� ��� � � ���� 666 ������������ ��� ���

3.1.3  โรยปูนขาวในหลุมปลูก อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ใสปุยคอกรองกนหลุม ประมาณ 200 กรัมตอ
หลมุ และใสฟูราดานในหลุมประมาณ 5 กรัมตอหลุม, ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร แลวผสมดินและ
ปุยเขาดวยกัน

3.1.4  การปลูก (ทํ าการปลูกในเดือนกุมภาพันธ, 2538)
-   พันธุออยมี 2 พันธุ คือพันธุสิงคโปรและพันธุสุพรรณบุรี 50 (พันธุแนะนํ าของกรมวิชา

การเกษตร)
- ตัดทอนพันธุใหมีตา จํ านวน 2 ตาตอทอน แลวแชทอนพันธุในสารละลายอาลีเอท

นานประมาณ 10 นาที เพ่ือปองกันเชื้อรา
- นํ าทอนพันธุปลูก จํ านวน 2 ทอนตอหลุม วางคูกันในหลุมโดยวางใหตาอยูดานขางของ

ทอนพันธุ แลวใชดินกลบหลุมปลูกบาง ๆ
3.1.5  การดูแลรักษา

- เม่ือออยมีอายุ 1.5 เดือน ทํ าการกํ าจัดวัชพืชโดยใชแรงงานคนและใสปุย 15-15-15 อัตรา 50
กก.ตอไร แลวพูนโคน

- เม่ือออยอายุ 3 เดือน เริ่มทํ าการลอกกาบ เปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสม
- เม่ือออยอายุ 3.5 เดือน กํ าจัดวัชพืช โดยใชแรงงานคนและใสปุย 15-15-15 อัตรา 50 กก.ตอ

ไร แลวพูนโคน
- เก็บเกี่ยวเมื่อออยมีอายุ 8 เดือน

3.2   พัฒนาระบบการปลูกพืชไรโดยมีขาวโพดหวานเปนพืชหลัก   มีขั้นตอนการดํ าเนินงานดังนี้
                 ดํ าเนินการพัฒนาระบบการปลูกพืชไร 3 ระบบ คือ
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1. ขาวโพดหวาน-ถั่วเหลืองฝกสด
2. ขาวโพดหวาน-ขาวโพดหวาน
3. ขาวโพดหวาน-ถั่วลิสง

3.2.1  ด ําเนินการพัฒนาการปลูกขาวโพดหวาน-ถั่วเหลืองฝกสด  ในป 2538 คัดเลือกเกษตรกร 5
รายๆ ละ 1-2 แปลง ๆละ 0.5 ไรรวม 3 ไร ดํ าเนินการพัฒนาระบบการปลูกขาวโพดหวาน ตามดวยถั่วเหลืองฝกสด ตาม
ขั้นตอนดังน้ี

การปลูกขาวโพดหวาน
-   ใชขาวโพดหวานพันธุฮาวายเอี้ยนซุปเปอรสวีท
-   ทํ าการปลูกระหวางวันท่ี 11-12 มกราคม 2538
-   เตรียมพ้ืนที่  โดยการกํ าจัดวัชพืชกอนปลูกดวยไดยูรอน ขุดหลุมและรองกนหลุม
    ดวยปุยคอก 1 กระปอง นมขนหวาน, ปูนขาว 25 กรัม, ฟูราดาน 5 กรัม, และปุย
    เคมี 15-15-15 จํ านวน  5  กรัม ตอหลุม คลุกเคลาหลุมให เขากันดี
-   ปลูกขาวโพดหวานหลุมละ 3-4 เมล็ด แลวถอนแยกใหเหลือ2 ตนตอหลุม
-   รดน้ํ าใหตนขาวโพดตามความจํ าเปน โดยเฉพาะระยะกํ าลังเจริญเติบโตและระยะ

                                  ออกไหมกอนติดฝก
                              -   กํ าจัดวัชพืชโดยใชแรงงานคนและใสปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร เม่ือ
                                  ขาวโพดหวาน อายุ 35 วัน

                    -   เกษตรกรเก็บเกี่ยวขาวโพดหวาน เม่ืออายุ 75 วัน ทํ าการเก็บเกี่ยว 2 ครั้ง
การปลูกถั่วเหลืองฝกสด

-   ใชถั่วเหลืองฝกสดพันธุเชียงใหม 1
-   ทํ าการปลูกระหวางวันท่ี 16-17 พฤษภาคม 2538

                              -   เตรียมพ้ืนที่โดย ทํ าการไถดะและปรับพื้นท่ี ใชระยะปลูกระหวางแถว 50 ซม.
                                  ระหวางหลุม 20 ซม.ขุดหลุมปลูก รองกนหลุมดวยปุยคอก 1 กระปองนมขน
                                  หวาน, ปุยยูเรีย 20 กรัม, ปูนขาว 25 กรัม และฟูราดาน 5 กรัมตอ 1 หลุม
                                  คลุกเคลาดินในหลุมใหเขากันดี

-   หยอดเมล็ดถั่วเหลืองฝกสดที่ผานมาการคลุกเมล็ดดวยเชื้อไรโซเบียมแลว จํ านวน
    5-6 เมล็ดตอหลุม กลบหลุมแลวรดนํ้ า

                              -   ถอนแยกและปลูกซอมถั่วเหลืองใหเหลือ 2 ตนตอหลุม
                              -   ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร เม่ือถั่วเหลืองอายุ 20-30 วัน
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                              -   ทํ าการกํ าจัดวัชพืชและพูนโคนเมื่อถั่วเหลืองอายุ 15 วัน และ 30 วัน
                              -   เก็บเกี่ยวผลผลิตเม่ือถั่วเหลืองอายุได 75 วัน หลังจากปลูก  ทํ าการเก็บเกี่ยว 2 ครั้ง

 

 

 3.2.2  ดํ าเนินการพัฒนาระบบการปลูกขาวโพดหวาน-ขาวโพดหวาน
    การปลูกขาวโพดหวาน-ขาวโพดหวาน

       ป 2539 ดํ าเนินการคัดเลือกเกษตรกร บานปแนมูดอ  6 ราย ๆ ละ 0.5 ไร รวมพื้นท่ี 3 ไร ดํ าเนิน
การเตรียมพ้ืนที่ ปลูกและดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวเชนเดียวกับระบบปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วเหลือง
ฝกสด โดยปลูกรุนที่ 1 ระหวางวันท่ี 8-9 เดือนมกราคม 2539 เก็บเกี่ยวเดือนมีนาคมและปลูกรุนที่ 2 วัน
ที่ 3-4  เดือนกรกฎาคม เก็บเกี่ยวในเดือนกันยายน 2539

 3.2.3 ด ําเนินการพัฒนาระบบการปลูกขาวโพดหวาน-ถั่วลิสง
-   ดํ าเนินการในป 2540 คัดเลือกเกษตรกร บานปแนมูดอ จํ านวน 3 ราย ๆ ละ 1 ไร รวมพื้นท่ี 3 ไร
-   เตรียมพ้ืนที่และปลูกขาวโพดหวาน ในวันท่ี 7-8 เดือนมกราคม 2540
-   การปลูกและดูแลรักษาขาวโพดหวานตามคํ าแนะนํ ากรมวิชาการเกษตร เชนเดียวกับระบบการ

                       ปลูกขาวโพดหวาน-ถั่วเหลืองฝกสด
-   หลังจากเก็บเกี่ยวขาวโพดหวานเดือนมีนาคม 2540 เตรียมพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสง ในระหวางวันท่ี 7-8

                       เดือนพฤษภาคม 2540
-   ปลูกถั่วลิสงพันธุไทนาน 9
-   การปลูกถั่วลิสง ใชระยะระหวางแถว 50 ซม. ระหวางหลุม 20 ซม. การเตรียมหลุมปฏิบัติเชน

                       เดียวกับการปลูกถั่วเหลืองฝกสด กอนปลูกคลุกเมล็ดถั่วลิสงดวยเชื้อไรโซเบี่ยม อัตราสวน เชื้อ
   ไรโซเบี่ยม 1 ถุง (200 กรัม) ตอ เมล็ดถั่วลิสง 12 กิโลกรัม โดยพรมเมล็ดถั่วลิสงดวยน้ํ าแลวเทเชื้อลง
   คลกุใหทั่ว แลวนํ าไปปลูกโดยหยอดเมล็ดถั่วลิสง หลุมละ 3-4 เมล็ด แลวถอนแยกใหเหลือ 2 ตนตอ
   หลุม

-   ท ําการกํ าจัดวัชพืชและพูนโคน 2 ครั้ง เม่ือถั่วลิสงอายุ 15 วัน และ 30 วัน กอนถั่วลิสงจะแทง
                       เข็ม

-   ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 เม่ือถั่วลิสงอาย ุ3 สัปดาห หลังปลูกในอัตรา 30 กิโลกรัมตอไร
-   เกบ็เกี่ยวผลผลิตถั่วลิสงเดือนกันยายน 2540 เม่ือถั่วลิสงมีอายุได 100-110 วัน หลังปลูก

ขั้นตอนที่ 4   -  ด ําเนินการทดสอบระบบการปลูกพืชทั้ง 2 ระบบ โดยมีเกษตรกรเปนผูรวมดํ าเนินการ และใน
ระหวางดํ าเนินการไดมีการบันทึกขอมูลตาง ๆ ตั้งแตวันปฏิบัติการ ผลผลิต ตนทุนผลผลิต ราย
ไดที่ไดจากการดํ าเนินการผลิตพืช
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ขั้นตอนที่ 5  -   สรปุขอเสนอแนะผลการดํ าเนินงาน เพ่ือจะใชปรับปรุง การดํ าเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น

ผลการศึกษา ทดลอง วิจัย

ขัน้ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหพ้ืนที่ และประเด็นปญหา บานปแนมูดอ
  1.ขอมูลทั่วไป

ผลการรวบรวมขอมูลกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม ของเกษตรกรบานปแนมูดอ จากสํ านักงาน
เกษตรกิ่งอํ าเภอเจาะไอรอง ป 2538 พบวา บานปแนมูดอ มีลักษณะสภาพพื้นท่ีทั้งที่ราบลุมและภูเขา มีเน้ือที่ทั้งหมด 2,117
ไร (นิรนาม,2538 ก)

ลักษณะดิน เปนดินรวนเหนียวปนทราย เปนดินลึก มีการระบายนํ้ าเลวถึงดีปานกลาง มีความอุดม
สมบูรณตามธรรมชาติตํ่ า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด มีคาความเปนกรดเปนดาง 4.5-5.5 บริเวณที่ลาดชันสูงมีการชะลางหนา
ดิน(ผลการวิเคราะหดินบานปแนมูดอ ดังภาคผนวก)

ลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้นฝนตก 9 เดือน จํ านวนวันฝนตกเฉลี่ย (20 ป) 102 วัน ปริมาณน้ํ าฝน
เฉลี่ยทั้งป (เฉลี่ย 20 ป) 2534 มม.

พืน้ท่ีท ําการเกษตร 1,030 ไร แบงเปนพ้ืนท่ีปลูกไมผลและยางพารา 817 ไร พื้นท่ีนา 148 ไร พืชไร-พืช
ผัก 11 ไร และอื่น ๆ 54 ไร

บานปแนมูดอ มีครัวเรือนท้ังสิ้น 67 ครัวเรือน จํ านวนประชากร 377 คน ชาย 182 คน หญิง 195 คน
นับถอืศาสนาอิสลาม ทั้งหมด มีฐานะยากจน อาชีพหลักของเกษตรกร ทํ าสวนไมผลผสมผสานแบบสวนหลังบานและ
ยางพารา 76.80 % รองลงมาอาชีพรับจาง 20 % สวนใหญไปรับจางแรงงานในประเทศมาเลเซีย รายไดของเกษตรกรเฉลี่ย
22,000 บาท/ครัวเรือน/ป (ป 2538)

2.ผลการวิเคราะหทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม
หากพิจารณาลักษณะพื้นท่ีตามหนวยแผนที่ดินที่เหมาะสมสํ าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ บริเวณตํ าบลบูกิต

ของกรมพัฒนาที่ดิน (นิรนาม, 2534) ปรากฎวา มีหนวยที่ดินบริเวณบานปแนมูดอ 2 หนวยที่ดิน คือ หนวยดินท่ี 17p และ
34c/39c

หนวยดินท่ี 17p      -  เปนพ้ืนท่ีมีความเหมาะสมในการปลูกขาว ถามีน้ํ าสามารถปลูกพืชไร
      พชืผัก การใชประโยชนของพื้นท่ีน้ี เน่ืองจากมีความอุดมสมบูรณตํ่ า มี
      บางพื้นท่ีดินเปนกรด ตองมีการใชหินฝุนปรับปรุงดินกอนปลูกพืช

หนวยดินท่ี 34c/39c -  เปนพ้ืนท่ีเหมาะสมปลูกไมผลไมยืนตน ซึ่งเกษตรกรมีการปลูกไมผล-
      ผสมผสานและยางพารา พื้นท่ีบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณตํ่ า ตองใช
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      ปุยอินทรียปรับปรุงดิน
ปญหาในการผลิตพืช บานปแนมูดอ คือ ขาดแคลนนํ้ า ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่ า เกษตรกรขาดความรู

เทคโนโลยีการปลูกพืช เน่ืองจากปลูกยางพาราและไมผลแบบสวนหลังบานเปนสวนใหญ ขาวปลูกไวเพ่ือบริโภค ขาดแคลน
อปุกรณทางการเกษตร ตลอดจนมีรายไดตํ่ า สวนใหญยากจน เกษตรกรบางรายจึงไปรับจางแรงงานนอกพื้นท่ี

จากผลการวิเคราะหดังกลาว ทางศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจึงไดเขาดํ าเนินการ ปรับปรุงดินพ้ืนท่ีนา
โดยการใสหินฝุนอัตรา 1.5 ตัน/ไร ปรับระดับความเปนกรดเปนดาง ปรับพื้นท่ีบางสวนเปนรองสวนปลูกไมผล และดํ าเนิน
การสรางอางเก็บน้ํ าบนเขา และสงน้ํ าลงมาใหเกษตรกรไดใชบริโภคและทํ าการเกษตร

ดังน้ัน ทางเลือกของเกษตรกร จึงเปนการปลูกไมผลบนรองสวน ปลูกพืชแซมเพื่อจะไดใหเกษตรกรมีกิจ
กรรมตลอดป และปลูกพืชไร บริเวณนาบางสวน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเกษตรกรไมมีความรูความชํ านาญในการปลูกพืชไร 
พชืผกั ไมผล ชนิดพืชท่ีนํ ามาพัฒนาจึงควรเปนพืชท่ีไมตองอาศัยความชํ านาญและการดูแลรักษามาก และใหผลผลิตในเวลา
ไมนานนัก จะทํ าใหเกษตรกรมีรายไดสม่ํ าเสมอ เชน กลวย ออย ขาวโพด ถั่วลิสง เปนตน

ขัน้ตอนที่ 2  ผลการคัดเลือกเกษตรกร ผลจากการคัดเลือกไดเกษตรกรที่มีความขยัน และตั้งใจในการเขารวมโครง
     การ พัฒนาการปลูกออย ค้ันน้ํ าเปนพืชแซมบนรองสวน จํ านวน 5 ราย ดังน้ี

1. นายกอเดร มะยูนุ
2. นายอายิบ สาและ
3. นายมะรอนิง เจะเฮง
4. นายลีเปง ลียะ
5.นายเจะโซะ เจะหลง

     สํ าหรับเกษตรกรที่เขารวมโครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชไร โดยมีขาวโพดหวานเปนพืชหลัก มีจํ านวนราย
ชื่อดังน้ี

     1. ระบบการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วเหลืองฝกสด จํ านวน 5 ราย
1. นายมะนาเซ มะซาลี
2. นายอายิบ สาและ
3. นายลีเปง ลียะ
4. นายมะรอนิง เจะเฮง
5. นายกอเดร มะยูนุ

2. ระบบการปลูกขาวโพดหวานตามดวยขาวโพดหวาน มีจํ านวน 6 ราย ดังน้ี
1. นายลีเปง ลียะ
2. นายอายิบ สาและ
3. นายมะหะ แสแม
4. นายเจะมูเนาะ เจและ
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5. นายแซเราะ มานิง
6. นายกอรเด มะยูนุ

3.  ระบบการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วลิสง จํ านวน 3 ราย ดังน้ี
1. นายอายิบ สาและ
2. นายลีเปง ลียะ
3. นายกอเดร มะยูนุ

ขัน้ตอนที ่3    การวางแผนพัฒนาการผลิตพืชโดยทดสอบระบบการปลูกพืช
     ไดดํ าเนินการพัฒนาการผลิตพืชโดยทดสอบระบบปลูกพืชในพื้นท่ีบานปแนมูดอ 2 ระบบ หลังจากคัดเลือก

เกษตรกรในแตละกิจกรรมไดแลว ไดใหคํ าปรึกษา คํ าแนะนํ า วิธีการปฏิบัติตามแผนที่วางไวดังน้ี
3.1 พัฒนาระบบการปลูกออยค้ันนํ้ าเปนพืชแซมบนรองสวน  เกษตรกร จํ านวน 5 ราย

พื้นท่ี 5 ไร มีขั้นตอนการดํ าเนินการดังนี้
            - ทํ าการปลูกออยในเดือนกุมภาพันธ 2538
            - เตรียมพ้ืนที่โดยฉีดพนสารเคมีกํ าจัดวัชพืชไดยูรอน กอน 15-20 วัน จึงไถพรวนดิน แลวเตรียมหลุมปลูกขนาด 
30x30 เซนติเมตร โดยมีระยะปลูก 1x1 เมตร ใสปูนขาวอัตรา 50 กก.ตอไร ปุยคอก 200 กรัมตอหลุม ฟูราดาน 5 กรัมตอ
หลมุ และปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กกตอไร รองกนหลุม ผสมดินและวัสดุที่กลาวขางตนใหเขาดวยกัน

  - เกษตรกรปลูกออย 2 พันธุ คือพันธุสิงคโปรและพันธุสุพรรณบุรี 50 (พันธุแนะนํ าของกรมวิชาการเกษตร) เพ่ือ
เปรียบเทียบกัน การเตรียมทอนพันธุ ตัดทอนพันธุใหมีตา 2 ตาตอทอน แลวแชทอนพันธุในสารละลายอาลีเอท นาน
ประมาณ 10 นาที นํ าทอนพันธุมาปลูก 2 ทอนตอหลุม วางทอนพันธุใหตาอยูดานขาง แลวใชดินกลบหลุมปลูกบาง ๆ

  - การดูแลรักษา กํ าจัดวัชพืชเม่ือออยอายุ 1.5 เดือน และใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก.ตอไร ทํ าการพูน
โคนและลอกกาบเมื่อออยอายุ 3 เดือน และครั้งตอไปเปนระยะ ๆ ตามความเหมาะสมใสปุย ครั้งสุดทายเมื่อออยอายุ 3.5 
เดือน ดวยปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก.ตอไร

3.2 พัฒนาระบบการปลูกพืชไรโดยมีขาวโพดหวานเปนพืชหลัก ระบบการปลูกพืชไร 3 ระบบ คือ
1. ขาวโพดหวาน-ถั่วเหลืองฝกสด
2. ขาวโพดหวาน-ขาวโพดหวาน
3. ขาวโพดหวาน-ถั่วลิสง

3.2.1 การพัฒนาระบบการปลูกขาวโพดหวาน-ถั่วเหลืองผักสด  เกษตรกรจํ านวน 5 ราย พื้นท่ี 3 ไร
การปลูกขาวโพดหวาน  โดยปลกูขาวโพดหวานวันท่ี 11-12 มกราคม 2538 และปลูกถั่วเหลืองฝกสดวันท่ี 16-17

พฤษภาคม 2538 โดยดํ าเนินการดังนี้
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- เตรียมพ้ืนที่ปลูกขาวโพดหวาน โดยฉีดพนสารเคมีกํ าจัดวัชพืชไดยูรอน แลวขุดหลุม ขนาด 30x30 ซม. ใชระยะ
ปลูก 75x50 ซม.รองกนหลุมดวยปุยคอก 1 กระปองนมขนหวาน ปูนขาว 25 กรัมตอหลุม ฟูราดาน 5 กรัมตอหลุม และปุย
เคมีสูตร 15-15-15 จํ านวน 5 กรัมตอหลุม คลุกเคลาหลุมใหเขากันดี

- ท ําการปลูกขาวโพดหวานใน วันท่ี 11-12 มกราคม 2538 ปลูกหลุมละ 3-4 เมล็ด แลวถอนแยกใหเหลือ 2 ตนตอ
หลุม

- การดูแลรักษา รดน้ํ าใหขาวโพดหวานตามความจํ าเปนโดยเฉพาะระยะกํ าลังเจริญเติบโตและระยะออกไหมกอน
ตดิฝก ท ําการกํ าจัดวัชพืชและใสปุยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 25 กก.ตอไร เม่ือขาวโพดหวานอายุได 35 วัน เก็บเกี่ยวขาวโพด
หวานในเดือน เมษายน 2538 เม่ือขาวโพดหวานอายุ 75 วัน ทํ าการเก็บเกี่ยว 2 ครั้ง

การปลูกถั่วเหลืองฝกสด
- เตรยีมพ้ืนท่ีปลูกถั่วเหลืองฝกสด โดยทํ าการไถดะและปรับพื้นท่ี ใชระยะปลูกระหวางแถว 50 ซม. ระหวางหลุม

20 ซม.ขุดหลุมปลูก รองกนหลุมดวยปุยคอก 1 กระปองนมขนหวาน ปุยยูเรีย (46-0-0) 20 กรัมตอหลุม, ปูนขาว 25 กรัม
และฟูราดาน 5 กรัมตอหลุม คลุกเคลาดินใหเขากันดี

- ท ําการปลูกถั่วเหลืองฝกสดวันท่ี 16-17 เดือน พฤษภาคม 2538 โดยหยอดเมล็ดถั่วเหลืองที่ผานการคลุกเมล็ด
ดวยเชื้อไรโซเบียมแลว จํ านวน 5-6 เมล็ดตอหลุม กลบหลุมแลวรดนํ้ า

- การดูแลรักษา ถอนแยกและปลูกซอมถั่วเหลือง ใหเหลือ 2 ตนตอหลุม ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 
กโิลกรมัตอไร เม่ือถั่วเหลืองอายุ 20-30 วัน ทํ าการกํ าจัดวัชพืชและพูนโคน เม่ือถั่วเหลืองอายุ 15 วัน และ 30 วัน

- เกบ็เกี่ยวถั่วเหลืองฝกสดในเดือนสิงหาคม 2538 เม่ือถั่วเหลืองฝกสดมีอายุได 75 วัน ทํ าการเก็บเกี่ยว 2 ครั้ง

3.2.2    การพัฒนาระบบการปลูกขาวโพดหวาน-ขาวโพดหวาน
 เกษตรกรจํ านวน 6 ราย พื้นท่ี 3 ไร ทํ าการเตรียมพ้ืนที่, ปลูก, ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวเชนเดียวกับ

ระบบการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วเหลืองฝกสด ปลูกรุนที่ 1 วันท่ี 8-9 เดือนมกราคม เก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม 2539 
และปลูกรุนที่ 2 วันท่ี 3-4 เดือนกรกฎาคม และเก็บเกี่ยวเดือนกันยายน 2539

3.2.3 การพฒันาระบบการปลูกขาวโพดหวาน-ถั่วลิสง
- เกษตรกรจํ านวน 3 ราย พื้นท่ี 3 ไร ทํ าการเตรียมพ้ืนที่ปลูกขาวโพดหวานในวันท่ี 7-8 เดือนมกราคม 2540 การ

ปลกูและดูแลรักษาขาวโพดหวาน ปฏิบัติเชนเดียวกับระบบการปลูกขาวโพดหวาน-ถั่วเหลืองฝกสด เก็บเกี่ยวขาวโพดหวานใน
เดือนมีนาคม 2540

- ท ําการเตรียมพ้ืนที่ ปลูกถั่วลิสงในวันท่ี 7-8 เดือนพฤษภาคม 2540 การปลูกถั่วลิสง ใชระยะระหวางแถว 50 ซม, 
ระหวางหลุม 20 ซม. การเตรียมหลุมเชนเดียวกับการปลูกถั่วเหลืองฝกสด กอนปลูกถั่วลิสงคลุกเมล็ดถั่วลิสงดวย เชื้อไรโซ
เบียม อตัราสวนเชื้อไรโซเบียม 1 ถุง (200 กรัม) ตอเมล็ดถั่วลิสง 12 กิโลกรัม โดยพรมนํ้ าเมล็ดถั่วลิสง แลวเทเชื้อลงคลุก
เคลาใหทั่ว นํ าลงปลูก หลุมละ 3-4 เมล็ด ถอนแยกใหเหลือ2 ตนตอหลุม
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- การดูแลรักษา ทํ าการกํ าจัดวัชพืชและพูนโคน 2 ครั้ง เม่ือถั่วลิสงอายุ 15 วัน และ 30 วัน กอนถั่วลิสงแทงเข็ม ใส
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร เม่ือถั่วอายุ 3 สัปดาห เก็บเกี่ยวถั่วลิสงเดือนกันยายน 2540 เม่ือถั่วลิสงอายุ
ได 100-110 วัน หลังปลูก
ขัน้ตอนที ่4    ผลการดํ าเนินงานพัฒนาการปลูกพืช ทั้ง 2 ระบบ ไดผลดังน้ี

4.1 ผลการพัฒนาระบบการปลูกออยค้ันนํ้ าเปนพืชแซมบนรองสวน  จากการทดสอบการปลูกออย 2 พันธุ
บนรองสวนในแปลงเกษตรกรบานปแนมูดอ จํ านวน 5 ราย ปรากฏผลดังน้ี

ผลการปลูกออยทั้ง 2 พันธุ เปรียบเทียบบนรองสวน คือ พันธุสิงคโปรและพันธุสุพรรณบุรี 50 (พันธุแนะนํ าของ
กรมวิชาการเกษตร) ปรากฏวา ออยพันธุสุพรรณบุรี 50 มีจํ านวนลํ าตอกอ เฉลี่ยมากกวาพันธุสิงคโปร คือ 5.5 ลํ าตอกอและ 
4.2 ลํ าตอกอ ตามลํ าดับ เม่ือคํ านวณเปนจํ านวนผลผลิต (ลํ าตอไร) จึงทํ าใหพันธุสุพรรณบุรี 50 มีผลผลิตเฉลี่ย 3,780 ลํ า
ตอไร และพันธุสิงคโปรมีผลผลิตเฉลี่ย 2,906 ลํ าตอไร เน่ืองจากการปลูกออยครั้งน้ีปลูกเม่ือไมผลมีอายุ 1 ป  และมีพืชปลูก
หลากหลายชนิดบนรองสวน ไมผล กลวย หมาก ซึ่งพืชเหลาน้ีเจริญเติบโต คลุมพ้ืนท่ีบนรองสวนเพิ่มมากข้ึน มีรมเงามากขึ้น
ทํ าใหเกษตรกรไมสามารถไวตอได ดังน้ันจึงเก็บผลผลิตออยเพียงครั้งเดียวและจากการสังเกตุการปลูกออยเปนพืชแซมไม
ผลไมมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของไมผลเนื่องจากปลูกหางแถวไมผล 1 เมตร

รายไดและกํ าไรสุทธิ
ราคาขายของเกษตรกรที่ปลูกออยพันธุสิงคโปรทั้ง 5 ราย ไดรับไมเทากันคือขายได 4-5.50 บาทตอลํ า เน่ืองจากขึ้น

อยูกับพอคาท่ีมาซื้อ พิจารณาจากความสมบูรณของลํ าออยในแปลง สํ าหรับออยพันธุสุพรรณบุรี 50 พอคาในทองถิ่นใหราคา
ตํ ่า โดยใหเหตุผลวาเปลือกและขอแข็ง ปอกเปลือกลํ าบาก และเวลาเขาเครื่องบีบ ออยจะหัก กลิ่นน้ํ าออยไมดี สีไมสวย จึง
ใหราคาตํ่ า ทํ าใหทุกรายไดราคาเทากันคือ 2 บาทตอลํ าเทาน้ัน ในขณะที่ตนทุนการปลูกทั้ง 2 พันธุเทากัน คือ เฉลี่ย 3,300 
บาทตอไร (ตารางที่ 2) ดังนั้นทํ าใหรายไดเฉลี่ยจากการปลูกออยพันธุสิงคโปรสูงกวา พันธุสุพรรณบุรี 50 คือ 14,587 บาท
ตอไร และ 7,561 บาทตอไร ตามลํ าดับ เม่ือหักตนทุนคาใชจายทํ าใหการปลูกออยพันธุสิงคโปรมีกํ าไรสุทธิเฉลี่ยถึง 11,287 
บาทตอไร ขณะที่ปลูกพันธุสุพรรณบุรี 50 มีกํ าไรสุทธิ 4,261 บาทตอไร ดังน้ัน เม่ือเปรียบเทียบกํ าไรสุทธิจากการปลูกออย
พนัธุสงิคโปร เปนพืชแซมบนรองสวนมีกํ าไรสุทธิสูงกวาการปลูกออยพันธุสุพรรณบุรี 50 เฉลี่ย 7,026 บาทตอไร (ตารางที่ 1)
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ตารางที่  1  แสดงผลผลิต รายได และกํ าไรสุทธิออยทั้ง 2 พันธุ ที่ปลูกแซมบนรองสวน

จํ านวนลํ าตอกอ ผลผลิตลํ า/666 ตรม. ผลผลิตลํ าตอไร ราคาขาย (บาท/ลํ า) รายได (บาท/ไร) ก ําไรสุทธิ (บาท/ไร)
เกษตรกร

สิงคโปร สุพรรณบุรี 50 สิงคโปร สุพรรณบุรี 50 สิงคโปร สุพรรณบุรี 50 สิงคโปร สุพรรณบุรี 50 สิงคโปร สุพรรณบุรี 50 สิงคโปร สุพรรณบุรี 50

1. นายกอเดร  มะยูนุ
2. นายอายิบ  สาและ
3. นายมะรอนิง  เจะเฮง
4. นายลีเปง  ลียะ
5. นายเจะโซะ  เจะหลง

4
5

4.5
4

3.5

5
6
6
5

5.5

1,360
1,684
1,580
1,425
1,216

1,700
2,040
2,060
1,781
1,870

2,720
3,368
3,160
2,850
2,432

3,400
4,080
4,120
3,562
3,740

4
5

5.50
5.50
5

2
2
2
2
2

10,880
16,840
17,380
15,675
12,160

6,800
8,160
8,240
7,124
7,480

7,580
13,540
14,080
12,375
8,860

3,500
4,860
4,940
3,824
4,180

เฉลี่ย 4.2 5.5 1,453 1,890 2,906 3,780 5 2 14,587 7,561 11,287 4,261

หมายเหตุ :  - ออยพันธุสิงคโปร มีนํ้ าหนัก 2 กก./ลํ า
    - ออยพันธุสุพรรณบุรี 50 มีนํ้ าหนัก 1.6 กก./ลํ า
    - ตนทุนการผลิต 3,304 บาท/ไร
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โรคแมลง
จากการสังเกตในแปลงเกษตรกรพบวา ออยพันธุสิงคโปร ปญหาโรคลํ าตนเนาแดงมีปริมาณมากกวาพันธุ

สพุรรณบุรี 50 ซึ่งอัปสรและวันทนา (2539) ไดรายงานเชนเดียวกันวาเปอรเซ็นตการเปนโรคของออยพันธุสิงคโปรสูงกวา
พันธุสุพรรณบุรี 50 โดยมีคาเฉลี่ย 8.4 และ 4.2 ตามลํ าดับ

ประเด็นปญหาทางสังคม
แมวาจากผลการทดสอบออยพันธุสุพรรณบุรี 50 มีการแตกกอและผลผลิตจํ านวนลํ าตอไรสูงกวาพันธุสิงคโปร 

และจากรายงานของ วันทนา (2540) ไดสรุปลักษณะขอดีของออยพันธุสุพรรณบุรี 50 คือ ใหผลผลิตน้ํ าออยเฉลี่ย 4,913 
ลติรตอไร ซึ่งสูงกวาพันธุสิงคโปร 2.3 เทามีคาความหวาน 16.1 บริกซ สูงกวาพันธุสิงคโปร 10 เปอรเซ็นต มีการแตกกอดี
กวาพันธุสิงคโปร อยางไรก็ตามสีของลํ าออยและคุณภาพสีของน้ํ าออยพันธุสิงคโปรมีสีเหลืองสวยกวาพันธุสุพรรณบุรี 50 ซึ่ง
มีสเีขียวอมเหลือง แตจากการจํ าหนายออยทั้ง 2 พันธุในทองถิ่น พอคาจะใหราคาออยพันธุสุพรรณบุรี 50 ตํ่ ากวาพันธุ   
สงิคโปร โดยใหเหตุผลวาเปลือกและขอแข็ง ปอกเปลือกลํ าบาก และเวลาเขาเครื่องหีบ ออยจะหัก กลิ่นน้ํ าออยไมดี สีไมสวย 
(จากการสอบถามเกษตรกร) ซึ่งทํ าใหเปนปญหาทางสังคม ซึ่งเกิดจากความเขาใจผิดของพอคา ประกอบกับการที่พอคาไม
ทราบถงึขอดีของคุณภาพผลผลิตน้ํ าออยของพันธุสุพรรณบุรี 50 ดังนั้นนักวิชาการที่เกี่ยวของคงจะตองทํ าความเขาใจ เผย
แพร สาธิต ใหพอคาเห็นขอดีของออยพันธุสุพรรณบุรี 50 จะทํ าใหพอคาเกิดการยอมรับและใหราคาที่สูงขึ้น และเกษตรกร
จะมรีายไดที่สูงขึ้น เน่ืองจากผลผลิตออยพันธุสุพรรณบุรี 50 สูงกวาพันธุสิงคโปร และจะทํ าใหเกษตรกรยอมรับออยพันธุ
ใหมของกรมวิชาการเกษตรมากขึ้นตอไป

ตารางที่ 2      ตนทุนการปลูกออย 2 พันธุ เปนพืชแซมบนรองสวนบานปแนมูดอ
รายการ บาท/ไร

ปุยเคมี 15-15-15
ปุยคอก
 ปูนขาว
พูราดาน
อาลีเอท
ไดยูรอน
คาพันธุออย
คาจางไถดิน

525
750
150
70
77
182

1,350
200

   รวม                   3,304  บาท

          หมายเหตุ:  - พันธุออยสุพรรณบุรี 50 จากศูนยวิจัยพืชไรสงขลา ลํ าละ 5 บาท
      และพันธุสิงคโปร จากพัทลุง ลํ าละ 5 บาทเทากัน
    - ไมคิดคาแรงงาน คิดเฉพาะตนทุนเปนเงินสด
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4.2  ผลการพัฒนาระบบการปลูกพืชไร โดยมีขาวโพดหวานเปนพืชหลัก
              ผลการพฒันาการปลูกพืชไร 3 ระบบ ใหแกเกษตรกรบานปแนมูดอตั้งแตป 2538-2540 สรุปผลไดดังน้ี
                4.2.1 ผลการพัฒนาการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วเหลืองฝกสด

            ผลการดํ าเนินงานพัฒนาการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วเหลืองฝกสดของเกษตรกรบานปแนมูดอ
ต ําบลบูกิต อํ าเภอเจาะไอรอง จํ านวน 5 ราย รวมพื้นท่ี 3  ไร ในป 2538 สรุปผลดังน้ี

     ผลผลิตและผลตอบแทน
     จากตารางที่ 3 ผลผลิตขาวโพดที่เกษตรกรแตละรายไดรับมีความแตกตางกันต้ังแต 1,997 ฝก/ไร ถึง 5,147 

ฝกตอไร ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความขยันในการดูแลรักษาของเกษตรกรไมเทากัน แตเม่ือคิดเปนคาเฉลี่ยทั้ง 6 แปลง จะได
ผลผลิตขาวโพด 3,637 ฝกตอไร ราคาที่เกษตรกรขายได 3 ฝก 5 บาท คิดเปนรายไดเฉลี่ย 6,060 บาทตอไร เม่ือหักตนทุน
คาใชจาย 1,949 บาท แลวเปนกํ าไรสุทธิเฉลี่ย 4,112 บาทตอไร

       สํ าหรับผลผลิตถั่วเหลืองฝกสด ผลผลิตที่เกษตรกรแตละรายเก็บเกี่ยวไดไมแตกตางกันมากนัก อยูระหวาง 
475-580 กิโลกรัมตอไร โดยคิดเปนผลผลิตเฉลี่ย 529.50 กิโลกรัมตอไร ราคาที่เกษตรกรขายไดกิโลกรัมละ 5 บาท คิดเปน
รายไดเฉลี่ย 2,648 บาทตอไร เม่ือหักตนทุนคาใชจาย 1,749 บาท แลวคิดเปนกํ าไรสุทธิเฉลี่ย 899 บาทตอไร

4.2.2  ผลการพัฒนาการปลูกขาวโพดหวานตามดวยขาวโพดหวาน
 ผลการดํ าเนินงานพัฒนาการปลูกขาวโพดหวานตามดวยขาวโพดหวานบานปแนมูดอ ตํ าบลบูกิตอํ าเภอ

เจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส เกษตรกร 6 ราย ๆ ละ 0.5 ไร รวมพื้นท่ี 3 ไร ในป 2539 สรุปผลดังน้ี
     ผลผลิตและผลตอบแทน

         จากตารางที่ 4 ผลผลิตของขาวโพดหวานที่เก็บเกี่ยวได ทั้ง 2 รุน ปรากฎวา ผลผลิตรุนท่ี 1 มีคา เฉลี่ย สูง
กวาผลผลิตรุนท่ี 2 คือ ผลผลิตรุนท่ี 1 เฉลี่ย 4,235 ฝกตอไร (สูงสุด 5,392  ตํ่ าสุด 3,029 ฝกตอไร) และผลผลิตรุนท่ี 2 
เฉลีย่ 3,108 ฝกตอไร (สูงสุด 3,234 ตํ่ าสุด 2,843 ฝกตอไร  เสียหาย 1 แปลง) โดยมีตนทุนเทากันคือ 2,371 บาทตอไร 
จากการสํ ารวจในแปลงพบวา ขาวโพดหวานรุนท่ี 2 มีปญหาเรื่องโรคใบไหมมากกวารุนท่ี 1 จึงอาจมีผลทํ าใหผลผลิตในรุนท่ี 
2 ตํ่ ากวารุนท่ี 1

        ราคาขาวโพดหวานที่ขายไดทั้ง 2 รุน ราคาฝกละ 2.50 บาท เทากัน เน่ืองจากผลผลิตทั้ง 2 รุน แตกตางกัน 
ดังน้ันทํ าใหรายไดจากการขายขาวโพดรุนท่ี 1 เฉลี่ย 10,587 บาทตอไร (สูงสุด 13,480 ตํ่ าสุด 7,573 บาทตอไร) สวนรุนที่ 2 
มีรายไดเฉลี่ย 7,654 บาทตอไร (สูงสุด 8,085  ตํ่ าสุด 7,107 บาทตอไร) เม่ือหักตนทุนคาใชจาย ทํ าใหมีกํ าไรสุทธิรุนท่ี 1 
เฉลี่ย 8,216 บาทตอไร รุนท่ี 2 เฉลี่ย 5,283 บาทตอไร เม่ือคิดผลตอบแทนหรือกํ าไรสุทธิทั้งระบบแลวมีรายไดสุทธิ 12,560 
บาทตอไร
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     4.2.3 ผลการพัฒนาการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วลิสง
                ผลการดํ าเนินงานพัฒนาการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วลิสงของเกษตรกร บานปแนมูดอ ตํ าบล

บกูติ อํ าเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส จํ านวน 3 รายๆละ 1 ไร รวมพื้นท่ี 3 ไร ในป 2540 สรุปผลดังน้ี
ผลผลิตและผลตอบแทน

         จากตารางที่ 5 ผลผลิตขาวโพดหวานที่เก็บเกี่ยวไดเฉลี่ย 4,369 ฝกตอไร (สูงสุด 5,134 ตํ่ าสุด 2,936 ฝก
ตอไร) ราคาที่จํ าหนายไดฝกละ 2.50 บาท ฉะน้ันมีรายไดเฉลี่ย 11,266 บาทตอไร (สูงสุด 13,862  ตํ่ าสุด 7,340 บาทตอไร) 
เม่ือหักตนทุนคาใชจายเฉลี่ย 2,451 บาทตอไร จึงมีกํ าไรสุทธิเฉลี่ย 8,815 บาทตอไร (สูงสุด 11,411 ตํ่ าสุด 4,889 บาทตอไร)

         ผลผลิตถั่วลิสงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวไดเฉลี่ย 346 กิโลกรัมตอไร (สูงสุด 380 กก/ไร ตํ่ าสุด 298 กกตอไร) 
ราคาทีจ่ํ าหนายได 10-12 บาทตอกิโลกรัมทํ าใหมีรายไดจากการปลูกถั่วลิสงเฉลี่ย 3,934 บาทตอไร หักตนทุนคาใชจายแลวมี
ก ําไรสุทธิเฉลี่ย 1,314 บาทตอไร

         เม่ือพิจารณาผลตอบแทนทั้งระบบ ปรากฏวาเกษตรกรมีรายไดจากการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วลิสง 
เฉลี่ยไรละ 10,129 บาท

4.2.4  เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการปลูกพืชไรทั้ง 3 ระบบ
                         ผลการดํ าเนินการพัฒนาระบบการปลูกพืชไรของเกษตรกร บานปแนมูดอ ต. บูกิต อ. เจาะไอรอง   
จ. นราธิวาส พบวา ระบบการปลูกขาวโพดหวานตามดวยขาวโพดหวาน มีผลตอบแทนของระบบสูงสุดคือ เฉลี่ย 13,499 
บาทตอไร รองลงมาเปนระบบการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วลิสง มีผลตอบแทนของระบบเฉลี่ย 10,129 บาทตอไร 
ส ําหรับระบบการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วเหลืองฝกสดมีรายไดตํ่ าสุด มีผลตอบแทนของระบบเฉลี่ย 5,010 บาทตอไร

ตารางที่ 6   เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการปลูกพืชไรทั้ง 3 ระบบ

ระบบการปลูกพืช ตนทุน
(บาท/ไร)

รายได
(บาท/ไร)

รายไดสุทธิรวม
(บาท/ไร)

1. ขาวโพดหวาน-ถั่วเหลืองฝกสด
2. ขาวโพดหวาน-ขาวโพดหวาน
3. ขาวโพดหวาน-ถั่วลิสง

3,698 (1,494+1,749)
4,742 (2,371+2,371)
5,071 (2,451+2,620)

8,708
18,241
15,200

5,010
13,499
10,129
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ตารางที่ 3  แสดงผลผลิต รายได ตนทุนการผลิตและกํ าไรสุทธิของการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วเหลืองฝกสด

ขาวโพดหวาน ถัว่เหลืองฝกสด รายไดสุทธิเกษตรกร
ผลผลิต ฝก/ไร รายได บาท/ไร ตนทุน บาท/ไร ก ําไรสุทธิ บาท/ไร ผลผลิต กก/ไร รายได บาท/ไร ตนทุน บาท/ไร ก ําไรสุทธิ บาท/ไร รวม (บาท)

1. มะนาเซ
2. อายิบ (1)
3. อายิบ (2)
4. ลีเปง
5. มะรอนิง
6. กอเดร

4,749
5,147
4,448
1,704
3,776
1,997

7,915
8,579
7,413
2,840
6,293
3,328

1,949
1,949
1,949
1,949
1,949
1,949

5,966
6,630
5,464
891

4,344
1,379

580
545
537
450
590
475

2,900
2,725
2,685
2,250
2,950
2,375

1,749
1,749
1,749
1,749
1,749
1,749

1,151
976
936
501

1,201
626

7,117
7,606
6,400
1,392
5,545
2,005

เฉลี่ย 3,637 6,060 1,949 4,112 529.5 2,648 1,749 899 5,011

หมายเหตุ: - ราคาขาวโพดหวานที่เกษตรกรขายได 3 ฝก 5 บาท
  - ถัว่เหลืองฝกสดเกษตรกรจํ าหนายไดในราคา กิโลกรัมละ 5 บาท
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ตารางที่ 4  แสดงผลผลิต รายได ตนทุนการผลิตและกํ าไรสุทธิของการปลูกขาวโพดหวานตามดวยขาวโพดหวาน

เกษตรกร ผลผลิต กก/ไร รายได บาท/ไร ตนทุน บาท/ไร ก ําไรสุทธิ บาท/ไร ผลตอบแทนทั้งระบบ
ขาวโพดหวาน-ขาวโพดหวาน ขาวโพดหวาน-ขาวโพดหวาน ขาวโพดหวาน-ขาวโพดหวาน ขาวโพดหวาน-ขาวโพดหวาน (บาท/ไร)

1. ลีเปง ลียะ
2. อายิบ สาและ
3. มะหะ แสแม
4. เจ็ะมูเนาะ เจและ
5. แซเราะ มานิง
6. กอรเด ตะยูนุ

4,545 - 3,234
5,392 -     *
4,620 – 2,843
4,127 – 3,015
3,029 – 3,229
3,698 – 3,221

11,358 – 8,085
13,480  -      *
11,550 – 7,107
10,318 – 7,537
7,573 – 7,771
9,245 – 7,771

2,371 – 2,371
     2,371 –  350 **

2,371 – 2,371
2,371 – 2,371
2,371 – 2,371
2,371 – 2,371

8,987 – 5,714
11,109 – (-350)
9,179 – 4,736
7,947 – 5,166
5,202 – 5,400
6,874 – 5,400

14,701
10,759
13,915
13,113
10,602
12,274

เฉลี่ย 4,235 – 3,108 10,587 – 7,654 2,371 – 2,371 8,216 – 5,283 12,560

หมายเหตุ : - ราคาขาวโพดหวานที่เกษตรกรจะหนายไดราคาฝกละ 2.50 บาท ทั้ง 2 ชวง
- * แปลงนํ้ าทวมเสียหาย  ** คาใชจายถึงขั้นปลูก
- ( - )  ตนทุนการปลูก
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ตารางที่ 5  แสดงผลผลิต รายได ตนทุนการผลิตและกํ าไรสุทธิของการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วลิสง

ขาวโพดหวาน ถั่วลิสง รายไดสุทธิเกษตรกร
ผลผลิต ฝก/ไร รายได บาท/ไร ตนทุน บาท/ไร ก ําไรสุทธิ บาท/ไร ผลผลิต กก/ไร รายได บาท/ไร ตนทุน บาท/ไร ก ําไรสุทธิ บาท/ไร รวม (บาท)

1. อายิบ
2. ลีเปง
3. กอเดร

5,134
5,038
2,936

13,862
12,595
7,340

2,451
2,451
2,451

11,411
10,144
4,889

380
361
298

4,500
4,322
2,980

2,620
2,620
2,620

1,880
1,702
360

13,291
11,846
5,249

เฉลี่ย 4,369 11,266 2,451 8,815 346 3,934 2,620 1,314 10,129

หมายเหตุ : - ราคาขาวโพดหวานที่เกษตรกรจํ าหนายไดฝกละ  2.50  บาท ยกเวนนายอายิ จํ าหนายไดฝกละ 2.70 บาท
   - ถัว่ลสืง ราคา 10-12 บาท/กิโลกรัม
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ขัน้ตอนที ่5   สรุปขอเสนอแนะผลการดํ าเนินงาน เพ่ือจะใชปรับปรุงการดํ าเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการดํ าเนินงานพัฒนาการปลูกออยพันธุสิงคโปรและพันธุสุพรรณบุรี 50 เปนพืชแซมบนรองสวน แมวา

ผลการทดสอบออยพันธุสุพรรณบุรี 50 จะมีผลผลิต (ลํ า/ไร) สูงกวาพันธุสิงคโปร มีการแตกกอดี และจากเอกสารของ
วนัทนา (2540) กลาวถึงขอดีของพันธุสุพรรณบุรี 50 วามีผลผลิตน้ํ าออย(ลิตร/ไร) สูงกวาพันธุสิงคโปร 2.3 เทา มีคาความ
หวานสงูกวาพันธุสิงคโปร 10 เปอรเซ็นต แตออยพันธุสิงคโปร มีสีของลํ าออยและคุณภาพสีของน้ํ าออย มีสีเหลืองสวยกวา
พนัธุสุพรรณบุรี 50 ซึ่งจากการจํ าหนายออยทั้ง 2 พันธุ พอคาในทองถิ่นใหราคาออยพันธุสิงคโปรสูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 50 
โดยใหเหตุผลวา ปอกเปลือกลํ าบาก และเวลาเขาเครื่องหีบออยจะหัก กลิ่นน้ํ าออยไมดี สีไมสวย ซึ่งอาจเกิดจากความเขาใจ
ผดิของพอคา หรือความไมเขาใจ ในขอดี ของออยพันธุสุพรรณบุรี 50 ดังน้ัน นักวิชาการที่เกี่ยวของคงจะตองทํ าความเขาใจ
กบัพอคา หรือ เผยแพร สาธิตชี้แจง ใหพอคาเห็นถึงคุณภาพที่ดีของออยสุพรรณบุรี 50 ซึ่งจะทํ าใหพอคายอมรับและใหราคา
สงูขึน้ เน่ืองจากมีผลผลิตสูงกวา

ส ําหรบัผลการพัฒนาระบบการปลูกพืชไร โดยมีขาวโพดหวานเปนหลัก ระบบการปลูกขาวโพดหวาน แลวปลูกถั่ว
เหลอืงผักสด มีรายไดตอบแทนของระบบตํ่ าสุด แตมีขอดีในแงมีการปลูกพืชตระกูลถั่วในระบบมีประโยชนในการปรับปรุง
ดิน และเปนพืชท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ แตเน่ืองจากเปนพืชท่ีเกษตรโดยทั่วไปยังไมมีความความเขาใจในการปลูกดูแลรักษา
และการเก็บเกี่ยวที่ถูกตอง จึงตองมีการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหเกษตรกรโดยทั่วไปเขาใจ จึงจะสามารถ
ขยายการผลิตในพื้นท่ีหมูบานปแนมูดอ และพื้นท่ีใกลเคียงไดเพ่ิมขึ้นมากและจะทํ าใหผูบริโภคและตลาดมีมากขึ้น สํ าหรับ
ระบบการปลูกขาวโพดหวานแลวปลูกถั่วลิสง มีรายไดตอบแทนทางระบบนี้คอนขางดีและมีประโยชนของพืชตระกูลถั่วและ
ซากพืช ปรับปรุงดิน เปนการอนุรักษสภาพดินปลูกพืชไปดวย สวนระบบการปลูกขาวโพดหวาน 2 รุน น้ัน มีขอสังเกตวา 
การปลูกขาวโพดหวานในเดือนมกราคมและเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคมเปนชวงฤดูที่เหมาะสมสํ าหรับการปลูกขาวโพดหวาน 
สวนการปลูกรุนที่ 2 ระหวางเดือนกรกฎาคม เก็บเกี่ยวเดือนกันยายน เปนชวงที่ไมเหมาะสม เพราะจะมีปญหาโรคแมลงทํ า
ใหการเจริญเติบโตของขางโพดหวานรุนท่ี 2 ไมดี ผลผลิตลดลง
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สรปุ อภิปราย และขอเสนอแนะ

ผลการดํ าเนินงานไดพัฒนาการผลิตพืช 2 ระบบ คือพัฒนาการปลูกออยเปนพืชแซมบนรองสวน ที่ปลูก
ไมผลแลว 1 ป โดยใชออยพันธุสิงคโปรและพันธุสุพรรณบุรี 50 และการพัฒนาระบบการปลูกพืชไร ที่มีขาวโพดหวานเปน
พชืหลกั บริเวณที่ราบในหมูบาน โดยใชระบบการปลูกพืช 3 ระบบ คือการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วเหลืองฝกสด, การ
ปลกูขาวโพดหวานตามดวยขาวโพดหวาน และการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วลิสง ผลการดํ าเนินงานสรุปไดดังนี้

ผลการพัฒนาการปลูกออยพันธุสิงคโปรและพันธุสุพรรณบุรี 50 เปนพืชแซมบนรองสวน เพ่ือเสริมรายได
ระหวางไมผลยังไมใหผลผลิต แกเกษตรกร บานปแนมูดอ สามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรระหวาง 4,261-11,287 บาท
ตอไร โดยพันธุสุพรรณบุรี 50 ใหผลผลิตสูงกวาพันธุสิงคโปร 3,780 ลํ าตอไร และ 2,906 ลํ าตอไร ตามลํ าดับ แตรายไดจาก
การขายออย พันธุสิงคโปร สูงกวาพันธุสุพรรณบุรี 50 เน่ืองจากไดราคาสูงกวา (4-4.50 บาทตอลํ า และ 2 บาทตอลํ า สํ าหรับ
พนัธุสงิคโปรและพันธุสุพรรณบุรี 50) สาเหตุจากพอคาใหเหตุผลวาเปลือกและขอของออยพันธุสุพรรณบุรี 50 แข็งดีกวา
พนัธุสงิคโปร ปอกเปลืองลํ าบากและเวลาเขาเครื่องหีบออยจะหัก กลิ่นน้ํ าออยไมดี สีไมสวย ซึ่งอาจเปนความเขาใจผิด และ
ไมทราบถึงขอดีของพันธุสุพรรณบุรี 50 ที่มีผลผลิตน้ํ าออยสูงกวา คาเปอรเซ็นตความหวานสูงกวา พันธุสิงคโปรซึ่งคงจะตอง
ท ําความเขาใจและสาธิตใหพอคาเห็นขอดีออยพันธุสุพรรณบุรี 50 เพ่ือใหพอคายอมรับและใหราคาแกเกษตรกรสูงขึ้นตอไป
ส ําหรับการพัฒนาการปลูกพืชไร ที่มีขาวโพดหวานเปนพืชหลัก 3 ระบบ ปรากฎวา การปลูกขาวโพดหวานตามดวยขาวโพด
หวานและระบบการปลูกขาวโพดหวานตามดวยถั่วลิสง เปนระบบที่นาจะเหมาะสมกับเกษตรกรบานปแนมูดอ เพราะสามารถ
เพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกรเฉลี่ย 12,560 และ 10,129 บาทตอไรตามลํ าดับ ซึ่งระบบที่มีพืชตระกูลถั่วดวยจะมีประโยชนใน
ดานการอนุรักษและบํ ารุงดินดวย สํ าหรับระบบที่มีแตขาวโพดหวานทั้ง 2 รุน จะมีปญหาดานโรคแมลง ในชวงฤดูปลูกปลูก
รุนท่ี 2 และการเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และระบบการปลูกขาวโพดหวานแลวปลูกถั่วเหลืองผักสด ซึ่งมีขอดี คือเปนพืช
ที่มีคุณคาทางโภชนาการ และเปนพืชบํ ารุงดินปลูกพืชดวย แตมีรายไดตอบแทนของระบบตํ่ าท่ีสุด อีกประการหนึ่ง เกษตรกร
โดยทัว่ไปยังไมมีความรู ความชํ านาญ ในการปลูก ดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว นอกจากน้ี ผูบริโภคและตลาดยังไมกวาง
ขวางนัก จึงทํ าใหไดผลผลิต ราคาจํ าหนายตลอดจนผลตอบแทนของระบบตํ่ าสุด
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