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การศึกษาผลการใชปุยตามผลการวิเคราะหดินตอผลผลิตและผลกําไรของชาวไรใน 
บริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลบานไร 

On Farm Test of Sugar Cane Fertilizer Application Based on Soil Analysis on Yield and 
Economic Return in Extension Area of Banrai Sugar Industry Condition 

 
นาตยา กาฬภักดี1  และอรรถสิทธิ ์บุญธรรม1 

 
บทคัดยอ 

การขยายผลวิธีการใชปุยเคมีที่เหมาะสมในเขตพื้นที่สงเสริมของบริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลบานไร จํากัด 
ไดเก็บตัวอยางดินมาวิเคราะหหาธาตุอาหารพืชในดิน พบวา ดินในแปลงเกษตรแปลงที ่ 1 เกษตรกรคุณสุมินทร 
สิงหทอง ตั้งอยูที ่ บานดงรัง ตําบลหนองมะคาโมง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุร ี แปลงทดลองมีความอุดม
สมบูรณต่ํา ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคาวิเคราะหดินในแปลงทดลองตองใชปุยเคม ีอัตรา 18-7-16 ของ N-P2O5-K2O 
กก./ไร ซึ่งผลการทดลองในออยปลูก พบวา การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินไดผลผลิตน้ําหนักออย 18.57 ตัน/ไร 
และคุณภาพความหวาน 12.72 ซี.ซี.เอส สูงกวาวิธีของเกษตรกร (สูตร 25-7-7อัตรา 50 กิโลกรัมตอไรและสูตร 46-
0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร) ที่ไดผลผลิตน้ําหนกัออย 17.29 ตัน/ไร และคุณภาพความหวาน 12.43 ซี.ซี.เอส ใน
ดานตนทุน พบวา การใสปุยตามคาวิเคราะหดินมีตนทุน 13,447.60 บาท/ไร สวนวิธีของเกษตรกรมีตนทุน 
13,701.20 บาท/ไร สงผลใหวิธีการใสปุยตามคาวิเคราะหดินมีกําไรสุทธ ิ 7,397.04 บาท/ไร ซึ่งสูงกวาวิธีของ
เกษตรกรที่มีกําไรสุทธิเพียง 5,416.35 บาท/ไร  สวนแปลงเกษตรกรแปลงที ่ 2 เกษตรกรคุณสุพิน ปนทศิร ิตั้งอยูที ่
บานแสงจันทร ตําบลวังคัน อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุร ี แปลงทดลองมีความอุดมสมบูรณต่ํา ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาจากคาวิเคราะหดินในแปลงทดลองตองใชปุยเคมี อัตรา 18-13-16ของ N-P2O5-K2O กก./ไร ซึ่งผลการ
ทดลองในออยปลูก พบวา การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินไดผลผลิตน้ําหนักออย 16.89 ตัน/ไร และคุณภาพ
ความหวาน 12.22 ซ.ีซ.ีเอส สูงกวาวิธีของเกษตรกร (สูตร 27-16-8อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร และสูตร 46-0-0 อัตรา 
50 กิโลกรัมตอไร) ที่ไดผลผลิตน้ําหนักออย 16.69 ตัน/ไร และคุณภาพความหวาน 12.13 ซี.ซี.เอส ในดานตนทุน 
พบวา การใสปุยตามคาวิเคราะหดินมีตนทุน13,472.20 บาท/ไร สวนวิธีของเกษตรกรมีตนทุน 13,683.20 บาท/ไร 
สงผลใหวิธีการใสปุยตามคาวิเคราะหดินมีกําไรสทุธิ 3,041.83 บาท/ไร ซึ่งสูงกวาวิธีของเกษตรกรที่มีกําไรสุทธิเพียง 
2,548.33 บาท/ไร 
 
คําสําคัญ : ปุยเคมี 
 

Abstract 
The chemical fertilizer recommendation based on soil analysis data was conducted at two cane 

grower's farm at Dan chang , Suphanburi province. The  soil samples were collected and analyzed for 
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plant nutrients. Soil in Sumin's farm had low fertility and required 18-7-16 kg. of  N-P2O5-K2O per rai. The 
result showed that application of N P K based on soil analysis (18-7-16) gave more cane yield (18.57 
t/rai) with 12.72 CCS, while farmer practice (50 kg. Of 25-7-7 + 50 kg of 46-0-0 per rai) gave cane yield 
of 17.29 t/rai with the CCS of 12.43. When considering the economic analysis, the application of 
chemical fertilizer based on soil analysis gave more net profit (7,397.04 Baht/rai) with the cost of 
13,447.60 Baht/rai, whereas farmer practice gave net profit of  5,416.35 Baht/rai with the cost of 
13,701.20 Baht/rai. The fertilizer application based on soil analysis data (18-13-16) of the second farm 
(Supin's farm) gave more cane yield (16.89 t/rai) with 12.22 CCS. Then farmer practice (50 kg. Of 27-
16-8 + 50 kg of 46-0-0 per rai)  which gave cane yield of 16.69 t/rai with the CCS of 12.13. The 
recommended fertilizer application gave more net profit 3,041.83  Baht/rai with the cost of 13,472.20 
Baht/rai, whereas farmer practice gave net profit of 2,548.33 Baht/rai with the cost of 13,683.20 Baht/rai. 
The chemical fertilizer recommendation based on soil analysis data should be extend to the all Banrai 
Sugar Industry's extension area. 
 
Keywords : chemical fertilizer  
E-mail : konsuay_19@hotmail.com 

 
คํานํา 

การใชปุยเคมีเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเพิ่มผลผลิตออย เพราะวาดินที่ใชปลูกออยในแตละแหง มี
ความอุดมสมบูรณแตกตางกัน ดังนั้นปริมาณธาตุอาหารพืชที่จะใหกับออยจึงมีความแตกตางกัน แตในทางปฏิบัติ
ของชาวไรออย แตละเขตปลูกออย  ยังมีการใชปุยเคมีในปริมาณที่ไมเหมาะสม จึงเปนสาเหตุที่ทําใหผลผลิตตอไร
ต่ําหรือมีตนทุนการผลผลิตสูง จากการจัดเวทีชาวไรออยของฝายไรโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลบานไร ในพื้นที่
สงเสริมเขต 1 และ 2 ระหวางวันที ่26-27  ตุลาคม  2548 สรุปไดวา ชาวไรสวนใหญประเมินความเสื่อมของดินและ
การใชปุยไมถกูตองเปน 1 ใน 3 ปญหาที่อยูในอันดับตนๆ ที่สงผลใหผลผลิตออยในเขตสงเสริมต่ําโดยเฉลี่ยอยู
ระหวาง 6-10 ตันตอไร สําหรับในประเทศไทย ปรีชา และคณะ (2540) พบวา มีเกษตรกรชาวไรออยยังขาดความรู
ความเขาใจเรื่องการปรับปรุงบํารุงดินและการใชปุยเคม ี ดังนั้นถามกีารใชปุยเคมีที่เหมาะสมทั้งชนิดและอัตราจะ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชปุยและเปนการลดตนทุนคาปุยอันเปนรายจายที่สําคัญอยางหนึ่งลงไป จึงควรมีการ
ศึกษาวิจัยทดสอบการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินในเขตพื้นที่สงเสริมของโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลบานไร ซึ่ง
การทดลองนี้ไดดําเนินการในเขตสงเสริมเขตที ่ 1 ตําบลหวยขมิ้น  โดยมีสภาพพื้นที่เปนที่ราบเชิงเขา และที่ลุมเขต
เขื่อนกระเสียว ซึ่งมีปญหาเรื่องปริมาณน้ําฝน น้ําไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตของออย ระดับน้ําใตดินอยูลึก และ
ดินมีฟอสฟอรัสต่ํา  การไวตอไมด ีและมีปญหาเรื่องขาดแคลนแหลงน้ํา   

 
ตรวจเอกสาร 

หลักในการพิจารณาจากผลการวิเคราะหดิน ซึ่งจะตองอาศัยวิชาการมาก ไมเหมาะสมสําหรับชาวไรออย 
ซึ่งจะทําความเขาใจไดยาก เนื่องจากตองคํานวณกลับไปเปนปริมาณปุยเคมีที่มีขายในทองตลาดอีกครั้งหนึ่ง 
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เพื่อใหงายตอการนําไปใช โดยพิจารณาดัดแปลงจากปุยเคม ี หรือสารปรับปรุงดินที่ใชกันอยูเพื่อเปนการลดตนทุน
การผลิตที่แทจริงและงายตอการปฏิบัต ิ การเจริญเติบโตของพืชมีการใชธาตุอาหารตางๆในดินซึ่งจําเปนตองมีการ
ใสปุยเพื่อคงความอุดมสมบูรณของธาตุอาหารหลักและการใสปุยเพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุด ตองใสตามความ
จําเปนเพื่อที่จะไมเปนพิษตอพืชปลูกและลดตนทุนการผลิตดวยปรีชา และคณะ (2545) ไดพัฒนาระบบคําแนะนํา
การใชปุยเคมีในการผลิตออยซึ่งใชโปรแกรม CaneFert 1.0 ที่สามารถประเมินพื้นที่ที่จะปลูกออยนั้นเปนกลุมดินชุด
อะไร ดินมีคุณสมบัติอยางไร  จะตองใชปุยเคมีอยางไรจึงคุมคา โปรแกรมดังกลาวจะชวยใหชาวไรออยรูวาจะตองใช
ปุยสูตรอะไรปริมาณเทาไร และสามารถนํามาผสมใชเอง รวมทั้งโรงงานน้ําตาลสามารถวางแผนงานและจัดสรร
งบประมาณสั่งซื้อปุยลวงหนาไดอยางถูกตอง  ซึ่งผลจากการทดลองในอําเภอชะอํา  จังหวัดเพชรบุร ี และอําเภอ
ดานชาง จังหวัดสุพรรณบุร ี แสดงใหเห็นวาการใสปุยตามแบบที่เกษตรกรปฏิบัต ิ หรือแมแตตามวิธีที่แนะนํากัน
ทั่วไป เปนการใสปุยที่เกินความตองการแมวาจะสงผลใหผลผลิตออยเพิ่มขึ้นไดในระดับหนึ่ง  แตการใสปุยใน
ปริมาณที่พอเหมาะหรือตามคาวิเคราะหดิน  จะสามารถเพิ่มผลผลิตออยไดดีที่สุด  

 ธาตุอาหารหลัก เปนธาตุอาหารพืชที่ทําใหออยไดผลผลิตสูง โดยทั่วๆ ไปออยที่ไมไดใสปุยจะแสดงอาการ
ขาดธาตุอาหารหลักใหเห็นอยูเสมอ ถาออยขาดธาตุอาหารรองการเจริญเติบโตจะไมปกติเชนกัน  (ปรีชา และคณะ, 
2545)  

 ปรีชา และคณะ (2542) ทดสอบการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ที่ตําบลไรใหมพัฒนา อําเภอชะอํา 
จังหวัดเพชรบุร ีพบวา การใสปุยตามคาวิเคราะหดินให ผลผลิตออยสูงที่สุด คือ 18 ตัน/ไร  รองลงมา คือ การใสปุย
ตามคาวิเคราะหดินรวมกับการใชปุยอินทรีย (ปุยคอก 500 กิโลกรัม/ ไร) ใหผลผลิต 16.7 ตัน/ไร สวนการใชปุยออย
โดยทั่วไป (15-15-15 กิโลกรัม/ไร ของ N-P2O5-K2O) ใหผลผลิต 16.3 ตัน/ไร  ขณะที่การใสปุยยูเรียอัตรา 50 
กิโลกรัม/ไร ใหผลผลิต 15.5 ตัน/ไร  และการไมใสปุยเคมีใหผลผลิตออยต่ําที่สุด 13.9 ตัน/ ไร   

 ปรชีา และคณะ (2544) ไดทดลองเพื่อยืนยันผลการทดลองอีกครั้งในที่เดิม (ตําบลไรใหมพัฒนา  อําเภอ
ชะอํา  จังหวัดเพชรบุร)ี  พบวา ผลการทดลองสอดคลองกับการทดลองในปแรก คือ การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน
ใหผลผลิตออยคือ 13.7 ตัน/ ไร  ซึ่งใกลเคียงกับ การใสปุยตามคาวิเคราะหดินรวมกับการใชปุยอินทรีย (ปุยคอก 
500 กิโลกรัม/ ไร) ใหผลผลิต 13.8 ตัน/ ไร และการใชปุยออยโดยทั่วไป (15-15-15 กิโลกรัม/ ไร ของ N-P2O5-K2O) 
ใหผลผลิต 13.8 ตัน/ ไร ขณะที่การใสปุยยูเรียอัตรา 50 กิโลกรัม/ ไร ใหผลผลิต 12.0 ตัน/ ไร  และการไมใสปุยเคม ี
ใหผลผลิตออยต่ําที่สุดคือ  9.7 ตัน/ ไร   
 

อุปกรณและวิธีการ 
 
อุปกรณ 

1. ออยพันธุ  99-72 และ ออยพันธุ ขอนแกน 3  
2. ปุยเคมีสูตร 46 -0-0 ,  18-46-0 , 0-0-60 , 15-15-15, 27-16-8, 25-7-7 
3. สารเคมีกําจัดวัชพืชพาราควอต  อิมาซาพิค  และ เพนดิเมทาลีน 
4. อุปกรณวัดความหวาน ไดแก refractometer และ  polarimeter 
5. อุปกรณในการวัดขอมูลตางๆของออย ไดแก เวอรเนียร และ ไมสตาฟ 
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วิธีการ 
ดําเนินการทดลองในออยปลูก ไรเกษตรกร พื้นที่สงเสริมของบริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลบานไร  

วางแผนการทดลองแบบ  RCBD ประกอบดวย 2 กรรมวิธ ี 2 ซ้ํา 
1.ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (แปลงที ่ 1ใสปุยเคม ีอัตรา 18-7-16 ของ N-P2O5-K2O กก./ไร อัตรา 100 กก./ไร 
แบงใส 2 ครั้ง) (แปลงที ่2 ใชปุยเคมีอัตรา 18-13-16 ของ N-P2O5-K2O กก./ไร  อัตรา 100 กก./ไร แบงใส 2 ครั้ง) 
2.ใสปุยเคมีตามกรรมวิธีทีเ่กษตรกรปฏิบัต ิ (แปลงที ่ 1 ใสปุยเคมีรองพื้นสูตร 25-7-7อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ใส
ปุยเคมีครั้งที ่ 2สูตร 46-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร) (แปลงที ่ 2 ใสปุยเคมีรองพื้นสูตร 27-16-8 อัตรา 50 กิโลกรัม
ตอไรและใสปุยเคมีครั้งที ่2 สูตร 46-0-0 อัตรา 50 กิโลกรมัตอไร)  
 การใสปุยเคมีจะใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง 
 แปลงที ่1 ใชพันธุออย  99-72 และ แปลงที ่2 ใชพันธุออย ขอนแกน 3 
 ขนาดแปลงทดลองยอยละ 20 X 20 ตารางเมตร  ใชระยะปลูกระหวางแถวออย 1.5 เมตร   
 ทําการดูแลรักษาตามวิธีปฏิบัติทั่วไป พรอมทั้งศึกษาการเจริญเติบโต เชน ความสูง ขนาดลํา การแตกกอ
เก็บเกี่ยวออยเมื่ออายุ 12 เดือน โดยเก็บขอมูล 2 แถวกลาง ชั่งน้ําหนักผลผลิต เก็บขอมูลขนาดลํา ความยาวลํา 
แปลงยอยละ 20 ลํา นําไปหีบเพื่อหาคุณภาพออย เชน Brix และ CCS เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใช
โปรแกรม Sirichai_6และบันทึกตนทุนของแตละกรรมวิธ ี 
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
จากการเก็บตัวอยางดินที่ใชศึกษาวิธีการใสปุยตามคาวิเคราะหดินไรของเกษตรกร จํานวน 2 ราย  
แปลงทดลองที ่ 1 ของคุณสุมินร สิงหทอง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เปนกรดเล็กนอย (ตารางที่ 1) 

อินทรียวัตถุอยูในระดับที่ต่ํา ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมต่ํามาก ดังนั้นอัตราปุยเคมีที่แนะนําใหใส คือ  
18-7-16 ของ N-P2O5-K2O กก. /ไร อัตรา 100 กก./ไร แบงใส 2 ครั้ง ครั้งละ 50กก./ไร  

แปลงทดลองที ่ 2 ของคุณสุพิน ปนทศิร ิ ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํามาก เปนกรดเล็กนอย (ตารางที่ 1) 
อินทรียวัตถ ุ ไนโตรเจนและโพแทสเซียมอยูในระดับที่ต่ํามาก สวนฟอสฟอรัสอยูในระดับที่ขาดรุนแรง ดังนั้นอัตรา
ปุยเคมีที่แนะนําใหใส คือ 18-13-16 ของ N-P2O5-K2O กก. /ไร อัตรา 100 กก./ไร แบงใส 2 ครั้ง ครั้งละ 50กก./ไร 
(กรมวิชาการเกษตร 2548)  

 

ตารางที่ 1  แสดงผลการวิเคราะหดินและสูตรปุยที่ใชตามคาวิเคราะหดิน 

แปลงที ่ EC 
(millimho/cm) pH Total N 

(%) 
O.M. 
(%) 

Avail. P 
(ppm) 

Avail. K 
(ppm) 

อัตราปุยเคมีที่
แนะนํา 

N-P2O5-K2O กก/ ไร 

1 
2 

0.060 
0.019 

6.05 
6.29 

0.060 
0.050 

1.230 
0.991 

10 
3 

5 
7 

18-7-16 
18-13-16 
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 เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตออย (ตารางที ่2, 3) แสดงใหเห็นวา ในดานขนาดลํา ความยาวลํา น้ําหนักตอลํา 
และจํานวนลํา ออยที่ใสปุยเคมีทั้ง 2 กรรมวิธี ไมแตกตางกันทางสถิต ิแตมีแนวโนมวาออยที่มีการใสปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดินใหผลผลิตน้ําหนักลําสูงกวาออยที่มีการใสปุยเคมีตามกรรมวิธีที่เกษตรปฏิบัต ิ สอดคลองกันทั้งสอง
แปลงทดลองโดยแปลงทดลองที ่ 1วิธีการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินไดผลผลิตน้ําหนักลําออย 18.57 ตัน/ไร สูง
กวาวิธีของเกษตรกรที่ไดผลผลิตน้ําหนักลําออยเพียง 17.29 ตัน/ไร สวนแปลงทดลองที ่ 2 วิธีการใสปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดินไดผลผลิตน้ําหนักลําออย 16.89 ตัน/ไร สูงกวาวิธีของเกษตรกรที่ไดผลผลิตน้ําหนักลําออยเพียง 16.69 
ตัน/ไร ผลการทดลองสอดคลองกับการทดลองของปรีชา และคณะ (2542-2544 )  
 
ตารางที่ 2  องคประกอบผลผลิตและผลผลิตน้ําหนักลํา (ตัน/ ไร) ของออยแปลงคุณสุมินร สิงหทอง  

กรรมวิธี ขนาดลํา 
(ซม.) 

ความยาวลํา 
(ซม.) 

น้ําหนักตอลํา 
(กก./ ลํา) 

จํานวนลํา 
(ลํา/ ไร) 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร) 

1.ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 3.4 307 2.07 9502 18.57 

2.ใสปุยเคมีตามกรรมวิธีที่เกษตรกรปฏิบัต ิ 3.39 301 2.04 9476 17.29 

F-test ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 0.15 0.31 0.27 0.77 3.11 
 
 
ตารางที่ 3  องคประกอบผลผลิตและผลผลิตน้ําหนักลํา (ตัน/ ไร) ของออยแปลงคุณสุพิน ปนทศิร ิ

กรรมวิธี ขนาดลํา 
(ซม.) 

ความยาวลํา 
(ซม.) 

น้ําหนักตอลํา 
(กก./ ลํา) 

จํานวนลํา 
(ลํา/ไร) 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร) 

1.ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 3.28 326.9 1.73 11219 16.89 

2.ใสปุยเคมีตามกรรมวิธีที่เกษตรกรปฏิบัต ิ 3.26 322.8 1.69 11035 16.69 

F-test ns ns ns ns ns 

C.V. (%) 1.87 2.86 4.30 3.34 9.94 
 

 ในดานคุณภาพความหวาน (ตารางที่ 4 และ 5) พบวา คาCCS และผลผลิตน้ําตาลตันซ.ีซี.เอสตอไร 
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตมีแนวโนมวา การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน ทําใหมีคุณภาพความหวานสูงกวา 
การใสปุยเคมีตามกรรมวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ สอดคลองกันทั้งสองแปลงทดลอง โดยแปลงทดลองที่ 1 วิธีการใส
ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินไดคุณภาพความหวาน 12.72  CCS  สูงกวาวิธีของเกษตรกรที่ไดคุณภาพความหวาน
เพียง 12.43 CCS   สวนแปลงทดลองที ่2  วิธีการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินไดคุณภาพความหวาน 12.22  CCS  
สูงกวาวิธีของเกษตรกรที่ไดคุณภาพความหวานเพียง 12.13  CCS 
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ตารางที่ 4  แสดงขอมูลคุณภาพความหวานของออยแปลงคุณสุมนิร สิงหทอง 

กรรมวิธี CCS ผลผลิตน้ําตาล 
(ตันซ.ีซี.เอส / ไร) 

1.ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 12.72 2.36 
2.ใสปุยเคมีตามกรรมวิธีที่เกษตรกรปฏิบัต ิ 12.43 2.15 
F-test ns ns 
C.V. (%) 1.34 4.67 

 

ตารางที่ 5  แสดงขอมูลคุณภาพความหวานของออยแปลงคุณสุพิน ปนทศิร ิ

กรรมวิธี CCS ผลผลิตน้ําตาล 
(ตันซ.ีซี.เอส / ไร) 

1.ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 12.22 2.06 
2.ใสปุยเคมีตามกรรมวิธีที่เกษตรกรปฏิบัต ิ 12.13 2.02 
F-test ns ns 
C.V. (%) 1.33 2.07 

 เมื่อนําผลการทดลองมาวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร (ตารางที ่ 6-9) แสดงใหเห็นวา การใสปุยตามคา
วิเคราะหดิน มีตนทุนคาปุยต่ํากวาการใสปุยตามที่เกษตรกรปฏิบัต ิและเมื่อพิจารณาในเรื่องรายไดโดยคํานวณจาก
ราคาออย ความหวานที ่ 10 CCS รวมกับราคาที่ไดเพิ่มขึ้นจากคาความหวานที่เกิน 10 CCS กับผลผลิตออยตอไร 
พบวา แปลงเกษตรกรแปลงที ่1 วิธีการใสปุยตามคาวิเคราะหดินมีตนทุน 13,447.60 บาท/ไร สวนวิธีของเกษตรกรมี
ตนทุน 13,701.20 บาท/ไร สงผลใหวิธีการใสปุยตามคาวิเคราะหดินมีกําไรสุทธ ิ7,397.04 บาท/ไร ซึ่งสูงกวาวิธีของ
เกษตรกรที่มีกําไรสุทธิเพียง 5,416.35 บาท/ไร หรือมีสวนตางของกําไรสุทธ ิ คือ 1,980.69บาท/ไร สวนแปลง
เกษตรกรแปลงที ่ 2 การใสปุยตามคาวิเคราะหดินมีตนทุน 13,472.20 บาท/ไร สวนวิธีของเกษตรกรมีตนทุน 
13,683.20 บาท/ไร สงผลใหวิธีการใสปุยตามคาวิเคราะหดินมีกําไรสุทธ ิ 3,041.83 บาท/ไร ซึ่งสูงกวาวิธีของ
เกษตรกรที่มีกําไรสุทธิเพยีง2,548.33 บาท/ไร หรือมีสวนตางของกําไรสุทธ ิคือ 493.50 บาท/ไร 
 

ตารางที่ 6  ตนทุนในการผลิตออยแปลงคุณสุมินร สิงหทอง  

กรรมวิธี คาพันธุออย 
คาปลูก (บาท/ไร) 

คาปุย 
สารเคม ี
(บาท/ไร) 

คาเก็บ
เกี่ยว 

(บาท/ไร) 

รวมตนทุน 
(บาท/ไร) 

1.ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 4,440.00 3,808.00 5,199.60 13,447.60 
2 ใสปุยเคมีตามกรรมวิธีที่เกษตรกรปฏิบัต ิ 4,440.00 4,420.00 4,841.20 13,701.20 
หมายเหต ุ คาเก็บเกี่ยวตันละ 280 บาท คาพันธุออย ตันละ 2,200 บาท ใช 1.2 ตันตอไร คาไถและคาปลูก 
 1,800 บาทตอไร 
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ตารางที่ 7  รายไดและกําไรสุทธิในการผลิตออยแปลงคุณสุมินร สิงหทอง 

กรรมวิธี ราคาออย 
(บาท/ตัน) 

รายได 
(บาท/ไร) 

ตนทุน 
(บาท/ไร) 

กําไรสุทธิ 
(บาท/ไร) 

1.ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 1,122.49 20,844.64 13,447.60 7,397.04 

2 ใสปุยเคมีตามกรรมวิธีที่เกษตรกรปฏิบัต ิ 1,105.70 19,117.55 13,701.20 5,416.35 
หมายเหต ุ ราคาออยที ่965 บาท   CCS ละ 57.90 บาท  

ตารางที่ 8  ตนทุนในการผลิตออยแปลงคุณสุพิน ปนทศิร ิ

กรรมวิธี 
คาพันธุออย 
คาปลูก (บาท/

ไร) 

คาปุย 
สารเคม ี
(บาท/ไร) 

คาเก็บ
เกี่ยว 

(บาท/ไร) 

รวมตนทุน 
(บาท/ไร) 

1.ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 4,600.00 4,143.00 4,729.20 13,472.20 

2 ใสปุยเคมีตามกรรมวิธีที่เกษตรกรปฏิบัต ิ 4,600.00 4,410.00 4,673.20 13,683.20 
หมายเหต ุ  คาเก็บเกี่ยวตันละ 280 บาท คาพันธุออย ตันละ 1,500 บาท ใช 1.2 ตันตอไร คาไถและคาปลกู 
 2,800 บาทตอไร 

ตารางที่ 9  รายไดและกําไรสุทธิในการผลิตออยแปลงคุณสุพิน ปนทศิร ิ

กรรมวิธี ราคาออย 
(บาท/ตัน) 

รายได 
(บาท/ไร) 

ตนทุน 
(บาท/ไร) 

กําไรสุทธิ 
(บาท/ไร) 

1.ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 977.74 16,514.03 13,472.20 3,041.83 

2 ใสปุยเคมีตามกรรมวิธทีี่เกษตรกรปฏิบัต ิ 972.53 16,231.53 13,683.20 2,548.33 
หมายเหต ุ  ราคาออยที ่965 บาท   CCS ละ 57.90 บาท 
 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 จากการวิเคราะหดินทําใหทราบวา ดินในไรออยในแตละแหงมีความอุดมสมบูรณแตกตางกัน 

ดังนั้นปุยเคมีที่มีธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ใสใหกับออยในแตละพื้นที่จึงควรใสในอัตราที่
แตกตางกันตามความอุดมสมบูรณของดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดินใหผลผลิตและคุณภาพความหวานสูงกวา
ออยที่มีการใสปุยเคมีตามกรรมวิธีที่เกษตรกรปฏิบัต ิ และมีแนวโนมใหผลผลิตและคุณภาพความหวานสูงกวาการ
ใสปุยโดยวิธีของเกษตรกรสงผลทําใหเกษตรกรรายที ่1มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,980.69บาท/ไร และเกษตรกรรายที ่2 มี
กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 493.50 บาท/ไร เปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนชนิดและสูตรปุย จากการที่มีการใชปุยเคมีเพิ่ม
เฉพาะที่ในดินมีไมเพียงพอตอความตองการของออย ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคลองกับการทดลองในป 2549-2551  
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