
พัฒนาการปลูกออยคั้นนํ้ าแซมไมผลบนรองสวน
เขตพื้นที่บานยูโย

สมปอง   นุกูลรัตน อมรรัตน   นาทวีไพโรจน
จารุ  ไชยแขวง

ฝายพัฒนาการผลิตพืช  สํ านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8

บทคัดยอ

การพัฒนาปลูกออยค้ันน้ํ าแซมไมผลบนรองสวนในพื้นท่ีบานยูโย หมูที่ 6 ตํ าบลบางขุนทอง อํ าเภอ   
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเปนขอมูลเผยแพรแกหนวยงานที่เกี่ยวของและ
เกษตรกร ไดทํ าการปลูกออยค้ันน้ํ าในเดือนพฤษภาคม 2542 มีเกษตรกรเขารวมในโครงการจํ านวน 5 ราย โดยใชพันธุ
สงิคโปร ใชระยะปลูก 100 x 50 ซ.ม. ใชทอนพันธุทอนละ 2 ตา จํ านวน 2 ทอนตอหลุม ใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 
ก.ก./ไร แบงใส 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อออยอายุ 1½ เดือน และครั้งหลังเม่ือออยอายุ 2½ เดือน เก็บเกี่ยวเดือนกุมภาพันธ 
2542 พบวาไดผลผลิตจํ านวนลํ าตอไรเฉลี่ยเทากับ 6,164 ลํ า คิดเปนน้ํ าหนักตอไรเฉลี่ยเทากับ 12,428 ก.ก. และ
เกษตรกรมี   รายไดสุทธิเฉลี่ย 32,034 บาท/ไร

ในป 2542 ไดทํ าการปลูกออยค้ันน้ํ าพันธุสุพรรณบุรี 50 มีเกษตรกรเขารวมจํ านวน 6 ราย วิธีดํ าเนิน
การตาง ๆ เหมือนกับการปลูกออยค้ันน้ํ าพันธุสิงคโปร เก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ 2543 หลังจากนั้นไดมีการตัดแตง
และปฏบิตัิ   ดูแลรักษาออยตอ โดยใสปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 80 ก.ก./ไร แบงใส 2 ครั้ง และเริ่มเก็บเกี่ยวออยตอเมื่อ
อายุ 9 เดือน พบวาออยปลูกพันธุสุพรรณบุรี 50 (ป 2542) ไดผลผลิตจํ านวนลํ าตอไรเฉลี่ยเทากับ 8,155 ลํ า คิดเปน   
น้ํ าหนักตอไรเฉลี่ย 13,321 กิโลกรัม เกษตรกรมีรายไดสุทธิเฉลี่ย 34,712 บาท/ไร ออยตอพบวาผลผลิตจํ านวนลํ าตอไร
เฉลี่ย 6,379 ลํ า คิดเปนน้ํ าหนักตอไรเฉลี่ย 12,120 กิโลกรัม เกษตรกรมีรายไดสุทธิเฉลี่ย 33,207 บาท/ไร เม่ือ      
เปรยีบเทียบออยค้ันน้ํ าท้ังสองพันธุแลวพบวา ออยค้ันน้ํ าพันธุสุพรรณบุรี 50 แตกกอดี กอตั้งตรงไมลม ผลผลิตมากกวา
และสามารถไวตอไดดี แตมีขอเสีย สีของลํ าไมสวย เปลือกของลํ าคอนขางแข็ง

ความเปนมา และความสํ าคัญของปญหา

พื้นท่ีบานยูโย หมูที่ 6 ตํ าบลบางขุนทอง อํ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีเน้ือที่ประมาณ 4,874 ไร 
เกษตรกรมีอาชีพหลักในการทํ านา สวนยางพารา ไมผล ไมยืนตน พืชไร และพืชผัก มีรายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 9,774 
บาท/ป (ป 2538) สภาพพ้ืนที่สวนใหญเปนท่ีลุมตํ่ า มีน้ํ าขังตลอดป และเปนพ้ืนท่ีพรุ ผลการวิเคราะหดินของสํ านักงานท่ี
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ดินเขต 12 พบวาสภาพดินคอนขางเปนกรด และความอุดมสมบูรณของดินต่ํ า ทํ าใหเกษตรกรมีปญหาในเรื่องทํ าการ
เกษตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํ าริใหเจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของทํ าการปรับปรุงบํ ารุงดิน และ
พัฒนาพื้นท่ีพรุใหดีขึ้น โดยทางศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง จึงไดเขาไปดํ าเนินการปรับปรุงบํ ารุงดินใหเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของพืช และทางฝายพัฒนาการผลิตพืช สํ านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 เห็นความสํ าคัญและปญหา
ของพื้นท่ี  จึงไดเขาไปดํ าเนินกิจกรรมพัฒนาการปลูกออยค้ันน้ํ าแซมไมผลบนรองสวน เพื่อจะไดเปนทางเลือกแก
เกษตรกรในพื้นท่ี ซึ่งออยค้ันน้ํ าเปนพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตไดดีในดินท่ีมีความเปนกรดเปนดาง 3.5-4.0

วตัถุประสงคการศึกษาทดลองวิจัย

เพ่ือใหไดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปลูกออยค้ันน้ํ าแซมไมผลบนรองสวน เปนขอมูลเผยแพรแก
หนวยงานที่เกี่ยวของและเกษตรกร

วิธีดํ าเนินงาน

ป พ.ศ.2541 - 2543 ไดดํ าเนินงานการพัฒนาการปลูกออยค้ันน้ํ าแซมไมผลบนรองสวนในพื้นท่ีบาน
ยโูย หมูที่ 6 ตํ าบลบางขุนทอง อํ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งรองสวนมีขนาดความกวาง 6 เมตร รองน้ํ ากวาง 2
เมตร ในหนึ่งรองสวนเกษตรกรปลูกออยได 4 แถว มีขั้นตอนดังน้ี

1. พันธุออย
- ใชพันธุสิงคโปร (เริ่มปลูกเดือนพฤษภาคม 2541)
- พันธุสุพรรณบุรี 50 (เริ่มปลูกเดือนพฤษภาคม 2542)

2. การปลูก ทอนพันธุที่ใชปลูกสับเปนทอน
- ใชทอนพันธุทอนละ 2 ตา จํ านวน 2 ทอนตอหลุม
- รองกนหลุมดวยปุยคอก และปูนขาว
- .ใชระยะปลูก 100x50 เซนติเมตร
- วางทอนพันธุใหตาออยอยูดานขาง
- กลบดินหนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร
- ใหน้ํ าทันทีหลังปลูก

3. การใสปุย
- ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร
- ใส 2 ครั้ง เม่ือออยอายุ 1½  เดือน และ 2½  เดือน
- โดยใสโรยขางตนพรอมกลบปุยพูนโคน
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4. การกํ าจัดวัชพืช
- ใชจอบดายหญา
- ใชสารเคมี อาซาซีน ในอัตรา 1 กิโลกรัมตอไร ผสมนํ้ าฉีดพน

5. เก็บเกี่ยว เม่ือออยอายุ 8 เดือน
6. สถานที่ดํ าเนินงาน บานยูโย ตํ าบลบางขุนทอง อํ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
7. เกษตรกรเขารวมโครงการ จํ านวน 5 ราย พื้นท่ี 5 ไร ปลูกออยค้ันน้ํ าพันธุสิงคโปรในป 2541 มี

ดังน้ี
1) นางแมะ เสารเพชร
2) นางสม ทองจันทร
3) นางแดง สุขเพชร
4) นายแดง ทองคุปต
5) นายนุย พรหมเจียม

8. เกษตรกรเขารวมโครงการ จํ านวน 6ราย พื้นท่ี 6 ไร ปลูกออยค้ันน้ํ า พันธุสุพรรณบุรี 50 ในป
2542 มีดังนี้
1) นายแดง ทองคุปต
2) นายสวาสด์ิ ทองเพิ่ม
3) นายนุย หวังทอง
4) นายชวย ขุนพรหม
5) นายนุย ขุนพรหม
6) นางสม สุขจันทร

9. การปฏบิัติดูแลรักษาออยตอ 1 (พันธุสุพรรณบุรี 50) หลังจากเก็บเกี่ยวออยปลูก ป 2542 แลวได
ดํ าเนินการดังนี้

- ตัดแตงตอออยเดือนกุมภาพันธ 2543
- ตัดแตงตอออยใหติดดิน
- ตัดแตงเอาตาที่ไมสมบูรณออกใหหมด
- ตดัหนอที่ไมแข็งแรงออก
- ใหน้ํ าทันทีหลังตัดแตงตอออย
- ใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 80 กิโลกรัมตอไร
- แบงใส 2 ครั้ง เม่ือหนอออยอายุ 1½ เดือน และ 2½  เดือน
- การก ําจัดวัชพืชใชสารเคมีอาซาซีน อัตรา 1 กิโลกรัม/ไร ผสมนํ้ าฉีดพน
- เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 9 เดือน
- บนัทึกผลผลิต รายได และตนทุนการผลิตตอไร
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ผลและวิจารณผลการดํ าเนินงาน

ส ําหรับเกษตรกรที่ปลูกออยค้ันน้ํ าพันธุสิงคโปร ในป 2541 จํ านวน 5 ราย เก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ 
2542 ผลการดํ าเนินงานพบวา ผลผลิตออย จํ านวนลํ าตอไร อยูระหวาง 4,692 – 6,936 ลํ าตอไร คิดเปนน้ํ าหนักเฉลี่ย 
12,428 กิโลกรัมตอไร ทํ าใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 37,282 บาทตอไร โดยราคาจํ าหนายกิโลกรัมละ 3 บาท และเม่ือ
พจิารณาถึงตนทุน รายได ในการผลิตออยค้ันน้ํ าพันธุสิงคโปร จะทํ าใหเกษตรกรมีกํ าไรสุทธิเฉลี่ย 32,034 บาทตอไร    
(ตารางที่ 1) เม่ือหักตนทุนการผลิต 5,250 บาทตอไร (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 1 ผลผลติ รายได กํ าไรสุทธิออยค้ันน้ํ าพันธุสิงคโปรแซมไมผลบนรองสวนป 2541
ผลผลิตออย รายได ก ําไรสุทธิ

เกษตรกร
จ ํานวน (ลํ า/ไร) จ ํานวน (กก./ไร) (บาท/ไร) (บาท/ไร)

1. นางแมะ  เสารเพชร
2. นางสม  ทองจันทร
3. นางแดง  สุขเพชร
4. นายแดง  ทองคุปต
5. นายนุย  พรหมเจียม

6,506
4,692
6,680
6,006
6,936

41,958
26,040
41,082
35,310
42,030

13,986
8,680
13,694
11,770
14,010

36,708
20,790
35,832
30,060
36,780

เฉลี่ย 6,164 37,282 12,428 32,034

หมายเหตุ : ราคาจํ าหนายกิโลกรัมละ 3 บาท

ส ําหรับเกษตรกรที่ปลูกออยค้ันน้ํ าแซมไมผลบนรองสวนโดยใชพันธุสุพรรณบุรี 50 ในป 2542 จํ านวน 
6 ราย เก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ 2543 ผลการดํ าเนินงานพบวา ผลผลิตออยจํ านวนลํ าตอไร อยูระหวาง 7,208 
-10,336 เฉลี่ย 8,155 ลํ าตอไร คิดเปนน้ํ าหนักเฉลี่ย 13,321 กิโลกรัมตอไร ทํ าใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 39,962 บาท/ไร 
โดยราคาจํ าหนายกิโลกรัมละ 3 บาท เม่ือพิจารณาตนทุน รายได ในการผลิตออยค้ันน้ํ า พันธุสุพรรณบุรี 50 ของ
เกษตรกรในโครงการพบวา เกษตรกรมีกํ าไรสุทธิเฉลี่ย 34,712 บาทตอไร (ตารางที่ 2) เม่ือหักตนทุนการผลิต 5,250 
บาท/ไร (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 2 ผลผลติ รายได กํ าไรสุทธิออยค้ันน้ํ าพันธุสุพรรณบุรี 50 แซมไมผลบนรองสวนป 2542
ผลผลิตออย รายได ก ําไรสุทธิ

เกษตรกร
จ ํานวน (ลํ า/ไร) จ ํานวน (กก./ไร) (บาท/ไร) (บาท/ไร)

1. นายแดง  ทองคุปต
2. นายสวัสด์ิ  ทองเพิ่ม
3. นายนุย  หวังทอง
4. นายชวย  เสารเพชร
5. นายนุย  ขุนพรหม
6. นางสม  สุขจันทร

7,208
6,480
10,336
8,640
8,664
7,600

36,762
29,160
46,512
41,472
49,386
36,480

12,254
9,720
15,504
13,824
16,462
12,160

31,512
23,910
41,262
36,222
44,136
31,230

เฉลี่ย 8,155 39,962 13,321 34,712

หมายเหตุ : ราคาจํ าหนายกิโลกรัมละ 3 บาท

ส ําหรับผลผลิตของออยค้ันน้ํ าแซมไมผลบนรองสวนพันธุสุพรรณบุรี 50 ป 2543 (ออยตอ 1) จํ านวน 
6 ราย เก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน 2543 ผลการดํ าเนินงานพบวา ผลผลิตออยจํ านวนลํ า/ไร อยูระหวาง 5,720 - 7,480 
เฉลีย่ 6,379 ลํ า/ไร คิดเปนน้ํ าหนักเฉลี่ย 12,120 กิโลกรัมตอไร ทํ าใหเกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 36,357 บาท/ไร โดยราคา
จํ าหนายกิโลกรัมละ 3 บาท เม่ือพิจารณาตนทุน รายได ในการผลิตออยค้ันน้ํ า พันธุสุพรรณบุรี 50 (ออยตอ 1) ของ
เกษตรกรในโครงการพบวา เกษตรกรมีกํ าไรสุทธิเฉลี่ย 33,207 บาท/ไร (ตารางที่ 3) เม่ือหักตนทุนการผลิต 3,150 บาท/
ไร (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 3 ผลผลติ รายได กํ าไรสุทธิออยค้ันน้ํ าพันธุสุพรรณบุรี 50 แซมไมผลบนรองสวน ป 2543 (ออยตอ 1 )
ผลผลิต รายได ก ําไรสุทธิ

เกษตรกร
จ ํานวน (ลํ า/ไร) จ ํานวน (กก./ไร) (บาท/ไร) (บาท/ไร)

1. นายแดง  ทองคุปต
2. นายสวัสด์ิ  ทองเพิ่ม
3. นายนุย  หวังทอง
4. นายนุย  ขุนพรหม
5. นายชวย  เสาเพชร
6. นางสม  สุขจันทร

5,720
6,720
5,760
5,791
7,480
6,800

32,604
38,304
32,832
33,009
42,636
38,760

10,868
12,768
10,944
11,003
14,212
12,920

29,454
35,154
29,682
29,859
39,486
35,610

เฉลี่ย 6,379 36,357 12,120 33,207

หมายเหตุ : ราคาจํ าหนายกิโลกรัมละ 3 บาท
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ตารางที่ 4 ตนทุนการผลิตออยค้ันน้ํ าท่ีปลูกแซมไมผลบนรองสวน
จ ํานวนเงิน (บาท)

กิจกรรม
ออยปลูก ออยตอ

  คาทอนพันธุ
  คาเตรียมแปลง
  คาปุยเคมี
  คาปุยคอก
  คาปูนขาว
  คาสารเคมีกํ าจัดวัชพืชและแมลง
  คาตัดแตงตอออย

2,700
400
450
900
350
450
-

-
-

800
900
350
450
650

รวม 5,250 3,150

เม่ือเปรียบเทียบผลผลิตของออยค้ันน้ํ า ทั้ง 2 พันธุ คือพันธุสิงคโปร และพันธุสุพรรณบุรี 50 ที่ปลูกใน
พืน้ท่ีบานยูโย ตํ าบลบางขุนทอง อํ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยเกษตรกรกลุมเดียวกัน พื้นท่ีเดียวกัน แตคนละป 
การดํ าเนินงานพบวาออยค้ันน้ํ าสุพรรณบุรี 50 มีศักยภาพ และความสามารถเหมาะสมในพื้นท่ีบานยูโยมากกวาออยค้ันน้ํ า
พนัธุ   สิงคโปร ซึ่งจะเห็นไดจากผลผลิตเฉลี่ยของออยพันธุสุพรรณบุรี 50 มากกวาพันธุสิงคโปรและขอดีคือแตกกอดี 
กอต้ังตรงไมลม และสามารถไวตอได 1 – 2 ครั้ง สวนพันธุสิงคโปรไมสามารถไวตอได

สรุปผลการดํ าเนินงาน

ออยค้ันน้ํ าเปนพืชที่เหมาะสม และสามารถนํ าไปปลูกแซมไมผลบนรองสวนไดดีชนิดหน่ึงในเขตพื้นท่ี
จงัหวัดนราธิวาส ที่มีปญหาดินเปรี้ยว เชน บานยูโย เปนการชวยเสริมรายไดใหแกเกษตรกรในพื้นท่ีชวงไมผลยังไมไดรับ
ผลผลติ อยางไรก็ตามการปลูกออยค้ันน้ํ าตองคํ านึงถึง ความตองการของตลาดทองถิ่น และกํ าหนดระยะเวลาในการปลูก
ใหออกสูตลาดตรงกับความตองการของผูบริโภค สํ าหรับออยค้ันน้ํ าพันธุสุพรรณบุรี 50 เหมาะสมที่จะปลูกแซมไมผลบน
รองสวนในสภาพดินเปรี้ยวไดดีกวาออยค้ันน้ํ าพันธุสิงคโปร เน่ืองมาจากปลูกงาย แตกกอดี กอตั้งตรงไมลม ผลผลิตมาก
กวา และสามารถไวตอไดดี แตมีขอเสีย สีของลํ าไมสวยและเปลือกของลํ าคอนขางแข็ง
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