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บทคัดยอ  
 การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการผลิตออยและพัฒนาระบบคําแนะนํา
ของการใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของออยปลูกและออยตอปที่ 1 ขามแลงพันธุ 
LK92-11  กระทําในพื้นที่ของ  อ.เกาเลี้ยว  จ.นครสวรรค  ในชุดดินกําแพงเพชร  (Kp: Oxyaquic (Ultic) 
Haplustalfs) โดยตั้งเปาหมายผลผลิตไวที ่25 ตันตอไร วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 
Designs  จํานวน  4  ซ้ํา  ซึ่งจะพิจารณาการใชปุยจากผลการวิเคราะหดินและคําแนะนําการใชปุยกับพืชเศรษฐกิจ
ของกรมวิชาการเกษตรประกอบดวย  5 ตํารับการทดลอง  คือ T1 = ไมมีการใสปุย (Control) T2 = การใสปุยตาม
คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (DOA) T3 = การใสปุยตามคาการวิเคราะหดินที่พืชมีประสิทธิภาพการนําไปใช
ของปุยไนโตรเจนเทากับ 100 % (1N)  T4 = การใสปุยตามคาการวิเคราะหดินที่พืชมีประสิทธิภาพการนําไปใชของ
ปุยไนโตรเจนเทากับ 50 % (2N) และ T5 = การใสปุยตามคาการวิเคราะหดินที่พืชมีประสิทธิภาพการนําไปใชของ
ปุยไนโตรเจนเทากับ 25 % (4N)  พบวา  ผลผลิตออยตอปที่ 1 ในตํารับการทดลองที่มีการใสปุยมีความแตกตางกัน
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญกับในตํารับการทดลองที่ไมใสปุย  ทางดานคุณภาพผลผลิตของออยตอปที่ 1 พบวา คา 
CCS (commercial cane sugar) ไมแตกตางกันทางสถิต ิ ดานตนทุนการผลิต  พบวา  ตนทุนทั้งหมด  ตนทุนผัน
แปร และตนทุนดานการตลาดในตํารับการทดลองที่มีการใสปุยมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญกับใน
ตํารับการทดลองที่ไมใสปุยทั้งในออยปลูกและออยตอปที ่1 สําหรับผลตอบแทนดานรายไดทั้งหมด  รายไดสุทธิและ
กําไรสุทธิมีความแตกตางกันทางสถิติอยางชัดเจนในออยตอปที1่ โดยตํารับการทดลองที ่2 (DOA) ใหผลตอบแทน
สูงที่สุดในออยปลูกและตํารับการทดลองที ่4 (2N) ใหตอบแทนสูงที่สุดในออยตอปที ่1 ทั้งนี้ขึ้นอยูกับราคาผลผลิต 
ปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 
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คําสําคัญ : ออย   ผลผลิตออย  ตนทุน  ผลตอบแทน  ชุดดินกําแพงเพชร  ปุย  คุณภาพผลผลิต 
 

Abstract 
 The study of costs and return of sugarcane fertilizer recommendation base on soil chemical 
analysis on sugarcane yield and quality. Sugarcane LK92 -11 variety was conducted at Koa leaw 
district in Nakhon Sawan province. Sugarcane was planted in Kamphaeng Phet soil series (Kp: 
Oxyaquic (Ultic) Haplustalfs). The target yield was set up at 25 ton per rai. The counseling information 
used was base on soil analysis value and recommendation with the economic crop from Department         
of Agriculture. The Randomized complete block design with four treatments of fertilizer applications 
were investigated; T1= control (planted without fertilizer application), T2= fertilizer was applied follow 
recommendation of the Department of Agriculture, T3= fertilizer application base on soil chemical  
analysis by assumed efficiency of nitrogen fertilizer equal to 100 %, T4= fertilizer application base on 
soil chemical  analysis by assumed efficiency of nitrogen fertilizer equal to 50 % and T5= fertilizer 
application base on soil chemical analysis by assumed efficiency of nitrogen fertilizer equal  to 25 %. 
 Yield of ratoon cane was significantly different (p ≤ 0.05) between cultivation with and without 
fertilizer application. The cane quality of ratoon cane was not significant of CCS. Which, investment 
costs such as total cost, variable costs and market costs were significantly different (p ≤ 0.05) between 
cultivation with and without fertilizer application of plant cane and ratoon cane. However, Return costs 
of sugarcane such as total income, net income and net profit were significantly different (p ≤ 0.05) of 
ratoon cane. Treatment 2 (DOA) provided the highest return of plant cane and treatment 4 (2N) 
provided the highest return of ratoon cane. The return depend on price, yield and cane quality.                                                                                  
 
Keywords : sugarcane, cane  yield, investment costs, return  cost, Kampaeng  Phet  soil series, fertilizer, cane  quality      
E-mail :  brokendream_ag@yahoo.com 

 
คํานํา 

 อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปน
อยางมาก  มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
นํารายไดเขาสูประเทศมูลคาปละหลายหมื่นลานบาท  โดยรายไดหลักของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลมาจาก          
การสงออกน้ําตาล  สําหรับการสงออกน้ําตาลปการผลิต  2552/53  ถาเพิ่มขึ้นเปน  52.0 ลานตัน จากปริมาณ  
50.9 ลานตันของปการผลิต  2551/52  หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.8 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) กอใหเกิด
การจางแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น  กระจายรายไดไปสูเกษตรกรชาวไรออย  ผูประกอบการโรงงานน้ําตาล   ผูใชแรงงาน
ในโรงงานน้ําตาล  ผูใชแรงงานรับจางในไรออยและผูคาน้ําตาลทราย  รวมไปถึงหนวยผลิตของอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของอื่นๆ  เชน  ภาคการเงินและการธนาคาร  ภาคการผลิตอาหารและเครื่องดื่มและภาคการขนสง  อยางไรก็
ตามเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลผลิตออย  พบวา พื้นที่ปลูกออยป 2552/53  เพิ่มขึ้นเปน  6.3 ลานไร  จากปที่ผาน
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มามีพื้นที่ปลูก 6.0  ลานไร  สวนผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้นเล็กนอยเปน 11.4 ตันตอไร จาก 11.1 ตันตอไร  (สํานักงาน
เศรษฐกจิการเกษตร, 2553) 
 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาตนทุนการผลิตออยมีความแปรปรวนมากอันเนื่องมาจากราคาของปจจัยการ
ผลิตของเกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้น  ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตตอหนวยพื้นที่จึงมีความจําเปนอยางมาก  เชน  การปรับปรุง
พันธุ  การเปลี่ยนระยะแถวปลูก  ตลอดจนการใชอัตราปุยที่เหมาะสมเพื่อใหออยสามารถเจริญเติบโตไดเต็มที ่
(ปราณี, 2548) นอกจากนี้ระบบชลประทานก็มีผลตอการเพิ่มผลผลิตออยเชนเดียวกัน  โดยเกษตรกรที่ผลิตออยใน
เขตชลประทานจะไดรับผลตอบแทนสูงกวาเกษตรกรที่ผลิตออยนอกเขตชลประทาน (ชนะ, 2545)   จากขอมูล
ดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา ผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกออยคอนขางผันผวน  เนื่องจากตนทุนดานปจจัย
การผลิต เชน  ปุยเคมี  สารกําจัดศัตรูพืช  พันธุออย  คาจางแรงงาน  และเครื่องจักรตางๆที่ใชในการปลูก การเขต
กรรม การเก็บเกี่ยวและการขนสง  ถึงแมแนวโนมดานราคาน้ําตาลในตลาดโลกในชวงปที่ผานมาจะมีราคาคอนขาง
สูงก็ตาม  การที่เกษตรกรจะไดผลตอบแทนจากการผลิตออย   ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการศึกษาและวิเคราะหตนทุน
และผลตอบแทนสําหรับการผลิตออยอยางละเอียด  เพื่อใหเกษตรกรสามารถนําขอมูลมาชวยในการตัดสินใจลงทุน
ผลิตออย  ทําใหการผลิตออยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถแขงขันกับประเทศผูผลิตออยอื่นๆในตลาดโลกได  
 

อุปกรณและวิธีการ  
 การทดลองปลูกออยพันธุ LK92-11 ในฤดูปลูกขามแลง ทําการศึกษาใน 2 ชวงระยะเวลา ดังนี ้ คือ 
ธันวาคม 2550 - ธันวาคม 2551(ออยปลูก) และธันวาคม 2551- ธันวาคม 2552(ออยตอปที ่1)                                                 

 1. แปลงทดลอง  ตั้งอยูบริเวณภาคเหนือตอนลางในพื้นที่ของกองวิชาการ บริษัท รวมผลอุตสาหกรรม
นครสวรรค จํากัด บานดงบานโพธิ์ ต.หัวดง อ.เกาเลี้ยว  จ.นครสวรรค เปนพื้นที่เกษตรน้ําฝน  มีพื้นที่ประมาณ  2 ไร  
(3,234 ตารางเมตร : กวาง x ยาวเทากับ 66 x 49 ตารางเมตร) เปนชุดดินกําแพงเพชร (Kp: Oxyaquic (Ultic) 
Haplustalfs)  มีพิกัด (UTM) ที่ N: 1757856 และ E:617826 โดยมีการวิเคราะหสมบัติบางประการ  ดังนี้  คือ 
ปฏิกิริยาดิน (pH  ดิน : น้ํา =1:1) = 5.06,  คาการนําไฟฟา (ECe) =  0.49 dS m-1,  ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (%)             
= 1.68, ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Bray II) = 110 mg P kg-1, โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได = 117 mg K kg-1,  
คาความหนาแนนรวมของดิน  (ρb) =1.52 g cm-3 และมีเนื้อดินเปนดินรวน (loam)    
 2. การเตรียมแปลงปลูก   ทําการไถตามวิธีมาตรฐานที่ความลึกเฉลี่ยเทากับ 25 ซม. ตลอดทั้งแปลง  
ชักรองปลูกโดยใชระยะระหวางรองเทากับ 1.5 เมตร  มีขนาดแปลงยอยเทากับ 12x10 ตารางเมตร  จํานวน 20 
แปลงยอย  แตละแปลงยอยปลูก 8 แถว ความยาวแถวละ 10 เมตร  มีการใชสารกําจัดวัชพืชรวมกับการใช
เครื่องจักรกลและแรงงานคนตามความเหมาะสม 
 3. การปลูก   ระยะปลูกในแปลงทดลองเทากับ 1.5 x 0.5 เมตร  หลังจากวางทอนพันธุออยที่ในรอง
แลวจึงทําการกลบตามวิธีการปลูกออยขามแลงทุกประการ  มีการฉีดยากําจัดวัชพืชตามความจําเปนรวมกับ
การใชเครื่องจักรกลและแรงคนตามความเหมาะสมในแตละครั้ง โดยทําการปลูกออยในฤดูขามแลง  เมื่อวันที่   
6 ธันวาคม 2550 ไวตอ ที่ 1 วันที่  15  ธันวาคม  2551 
 4. ตํารับการทดลอง   วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block designs จํานวน  4 ซ้ํา     
โดยมีตํารับการใสปุยไนโตรเจน 5 ตํารับ คือ T1 = ไมมีการใสปุย (Control), T2 = การใสปุยตามคําแนะนําของกรม
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วิชาการเกษตร (DOA), T3, T4 และ T5 = การใสปุยตามคาการวิเคราะหดินที่พืชมีประสิทธิภาพการนําไปใชของปุย
ไนโตรเจนเทากับ 100 % (1N), 50 % (2N) และ 25 % (4N) ตามลําดับ  อัตราปุยคํานวณจากปริมาณธาตุปุยที่พบ
ในสวนเหนือดินทั้งหมดเทากับ 21.98 กก.N/ไร 6.16 กก.P/ไร และ 68.98 กก.K/ไร จากผลการทดลองของสุรเดช
และคณะ (2542) เปนตัวเลขฐานในการคํานวณอัตราปุย  อัตราปุยไนโตรเจนจะพิจารณาจากไนโตรเจนที่ใช
ประโยชนได (Utilizable N) สําหรับอัตราของปุยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมใน 3 ตํารับหลังของแปลงจะใชเทากัน
โดยปริมาณปุยฟอสฟอรัสที่ตองใสจะพิจารณาจากสมการของ Bray & Mitcherlich (ในการทดลองนี้คํานวณอัตรา
ของปุยฟอสฟอรัสจากสมการ Bray & Mitcherlich พบวาฟอสฟอรัสมีปริมาณมากจึงไมตองใสปุยฟอสฟอรัสเพิ่ม) 
สวนปริมาณปุยโพแทสเซียมจะพิจารณาจากปริมาณของโพแทสเซียมเปนประโยชนได (Utilizable K) เปนสําคัญ 
(สุชัญญา, 2552) 
 5. การใสปุย  ทั้งออยปลูกและออยตอใชตํารับการทดลองเดียวกันโดยมีการแบงใสปุย 2 ครั้งที่ออยอาย ุ 
2  และ 4  เดือนหลังปลูก โดยการโรยขางแถวปลูกตามดวยการพรวนดินกลบทุกครั้ง สวนปุยไนโตรเจนและปุย
โพแทสเซียมครั้งแรกใสเพียงหนึ่งในสามของทั้งหมด และสวนที่เหลือทั้งหมด (สองในสามของทั้งหมด) จะใสใน
ครั้งที่ 2 โดยใสเมื่อความชื้นของดินเหมาะสมสําหรับอัตราปุยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแสดงไวตาม Table 1 
 
Table 1   Fertilizer rate that used in the experiment (dry season). 

Treatment (N-P2O5-K2O kg/rai) 

T1   (Control) 0–0–0 

T2    (DOA) 12–0–8 

T3      (1N) 10–0–14 

T4      (2N) 20–0–14 

T5      (4N) 40–0–14 

  
 6. การเก็บเกี่ยว  เก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม 2551 (ออยปลูก) และในเดือนธันวาคม 2552 (ออยตอป
ที่ 1)  ซึ่งออยมีอายุเต็ม 12 เดือน  โดยแตละลําจะตัดสวนปลายที่จุดหักธรรมชาติและสวนโคนที่ระดับผิวดิน 
หลังจากริดใบและกาบใบออกแลวจึงนํามาชั่งน้ําหนักสดทั้งหมดของลําออยในแตละแปลงยอยและคํานวณเปน
ตันตอไรตามลําดับ  เพื่อนําไปใชเปรียบเทียบกับผลผลิตที่ตั้งเปาหมายไวกอนแลว (25 ตัน/ไร)  อีกทั้งกอนการ
เก็บเกี่ยว  ในแตละแปลงยอยจะมีการสุมเลือกลําออยที่เปนตัวแทนจํานวน 6 ลํา/แปลงยอยเพื่อใชในการ
วิเคราะหคุณภาพของออย ไดแก Brix, Pol, Purity และ Fiber เพื่อคํานวณคา CCS  
  6.1 คํานวณราคาออยตามคา CCS  จะนําคาผลผลิตที่ไดในแตละแปลงทดลองมาคํานวณ
ราคาออยตามคา CCS โดยที่คา CCS หมายถึง  รอยละโดยน้ําหนักของน้ําตาลบริสุทธิ์ที่จะไดจากการผลิตออย        
ใชราคาในปการผลิต 2551/52 (ออยปลูก) และราคาในปการผลิต 2552/53 (ออยตอปที่ 1) คณะรัฐมนตรีประกาศ
ราคาออยขั้นตนที่ 10 CCS เทากับ 830 บาท/ตันและ 965 บาท/ตันตามลําดับ และราคาออยเปลี่ยนแปลงเทากับ 
49.80 บาทตอ 1 CCS และ 57.90 บาทตอ 1 CCS ตามลําดับหรือเทียบเทา 6% ตอ 1 CCS ตามสูตร                                                                                     
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ดังนี ้ ราคาออย = รายไดสวนที1่ + (รายไดสวนที2่ x คา CCS ที่ได) + รายไดจากกากน้ําตาล                              
(สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, 2553)                                                                                        
ตัวอยางวิธีคิดราคาออยขั้นตนปการผลิต 2551/52 ของออยปลูก 
รายไดสวนที ่1  คือ รายรับจากการขายน้ําตาลที่คิดตามน้ําหนัก  เทากับ 276.8 บาท/ตันออย 
รายไดสวนที ่2  คือ รายรับจากการขายน้ําตาลที่คิดตามคาความหวาน  เทากับ 49.80 บาท/ตันออย/1 CCS 
รายไดจากกากน้ําตาล   คือ  รายรับจากการขายกากน้ําตาล  เทากับ 55.20 บาท/ตันออย 
คา CCS  ที่ได  คือ คา CCS ของแตละแปลงทดลอง 
 7. การบันทึกคาใชจาย  บันทึกคาใชจายตนทนุและผลตอบแทนในการผลิตออย  ดังนี ้  
  7.1 ตนทุน (Cost)                                                                                                                                         
  7.1.1 ตนทุนคงที ่(fixed costs)  ไดแก คาเชาที่ดิน  คิดเปนบาท/ไร/ป                                                                                     
  7.1.2 ตนทุนผันแปร (variable costs) ไดแก  คาใชจายในการเตรียมพื้นที ่ การปลูก การใสปุย 
การใหน้ํา  แรงงานฉีดสารเคม ี สารเคมีกําจัดวัชพืช  แรงงานในการตัดออย  คาเสียโอกาสทางการเงิน                                                                                                        
  7.1.3 ตนทุนดานการตลาด (market costs) ไดแก คาคีบ สับออย  ขนสงออย สมาคมและคาภาษ ี 
        7.2 ผลตอบแทน (Return costs)                                                                                                                     
  7.2.1 รายไดทั้งหมด =  ปริมาณผลผลิต.x ราคาผลผลิตตามคา CCS   
  7.2.2 รายไดสุทธ ิ(กําไรเหนือตนทุนผันแปร)  =  รายไดทั้งหมด – ตนทุนผันแปร                                       
  7.2.3 กําไรสุทธ ิ(ผลตอบแทนสุทธ)ิ =  รายไดทั้งหมด – ตนทุนทั้งหมด 
 8. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  ขอมูลที่ไดทั้งหมดจะนํามาวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิต ิ
(Analysis of variance) เพื่อหาคา P-value พรอมทั้งคาสถิติสําหรับเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตามวิธ ีDMRT (Duncan 
Multiple Range Test) โดยใชโปรแกรม SPSS 

 
ผลและวิจารณ 

  1. ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตออย  จาก Table 2  พบวา ตํารับการทดลองที่ใสปุยใหผลผลิตออยตอ  
ปที่ 1 สูงกวาตํารับการทดลองที่ไมใสปุยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยตํารับการทดลองที่ 4 ใสปุยตามคาการ
วิเคราะหดินที่พืชมีประสิทธิภาพการนําไปใชของปุยไนโตรเจน 50 % ใหผลผลิตออยสูงที่สุด คือ 21.41 ตัน/ไร และ
ตํารับการทดลองที่ 1 ไมใสปุย ใหผลผลิตออยต่ําที่สุด คือ 17.67 ตัน/ไร  สอดคลองกับ Choudhary and Sinha 
(2001) ที่พบวาการเพิ่มอัตราปุยไนโตรเจนทําใหผลผลิตออยเพิ่มขึ้น  ซึ่งผลผลิตออยตอปที่ 1 ในตํารับทดลองที่
มีการใสปุยมีคาใกลเคียงกับผลผลิตที่ตั้งเปาหมายไว (25  ตัน/ไร) อยางไรก็ตามคาผลผลิตที่ไดต่ํากวาตัวเลข
ผลผลิตออยที่รายงานไวโดยสุรเดชและคณะ (2542) ซึ่งใชเปนฐานในการกําหนดอัตราปุยในการทดสอบครั้งนี้
และผลผลิตออยที่ไดก็ต่ํากวาคาผลผลิตออยปลูกที่รายงานไวโดย (สุชัญญา, 2552) เชนเดียวกัน  เมื่อพิจารณา
คา CCS ของออย  พบวา ตํารับการทดลองที่ใสปุย (2N) มีคา CCS  สูงที่สุด คือ 14.50 CCS และตํารับการทดลอง
ทีไ่มใสปุยมีคา CCS ต่ําที่สุด คือ 13.87 CCS ชี้ใหเห็นวาอัตราปุยที่แนะนําไวโดยกรมวิชาการเกษตรและอัตราปุย
ที่แนะนําโดยนักวิชาการของภาควิชาปฐพีวิทยามีทิศทางเดียวกัน  อีกทั้งยังชี้ใหเห็นวาหากมีการใชปุยในอัตราที่
สูงมากๆ ในตํารับการทดลองที่ 5 ชักนําใหผลผลิตออยมีแนวโนมลดลง  
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Table 2   Yield of LK 92 – 11 Dry season (plant cane: ratoon cane). 

Millable cane (ton/rai) CCS Treatment 
plant cane1/   ratoon  cane plant cane1/   ratoon  cane 

T1   (Control) 21.67b 17.67b 14.96 13.87 
T2    (DOA) 26.23a 20.35a 15.31 14.41 
T3     (1N) 26.80a 20.10a 14.20 14.44 
T4     (2N) 26.27a 21.41a 13.95a 14.50 
T5     (4N) 25.67a 21.31a 12.15 14.39 
P-value 0.050 0.008 0.076 0.347 
%C.V. 11.35 9.02 12.44 3.34 

significantly different at 95%  (p ≤ 0.05) 

1/  The result is in plant cane by (Suchanya, 2552) 
  
 2. ตนทุนการผลิต  จาก table 3 พบวา  ตนทุนการผลิตสวนใหญของออยปลูกขามแลงจะเปนตนทุนผัน
แปร  ตนทุนดานการตลาดและตนทุนคงที ่ ตามลําดับ   
 
Table 3   Investment costs of (Baht/rai) LK 92 – 11 plant cane (dry season: plant cane) 

Items Control DOA 1N 2N 4N P-value C.V. (%) 
Fix  costs1/  800.00 800.00 800.00 800.00 800.00   

(%) 7.34 6.39 6.26 6.19 5.95   
Variable  costs1/ 6,070.57d 6,818.43c 6,987.89bc 7,226.79b 7,889.67a 0.000 9.12 

(%) 55.68 54.50 54.74 56.01 58.70   
Market  costs1/ 4,031.09b 4,891.49a 4,978.59a 4,877.88a 4,750.71a 0.050 11.37 

(%) 36.98 39.11 39.00 37.80 35.35   
Total  costs 10,901.65b 12,509.92a 12,766.48a 12,904.67a 13,440.38a 0.000 8.26 
significantly different at 95%  (p ≤ 0.05) 
1/  In  each line, value  with a  different superscript letter  are  significantly  different  by DMRT                                            
  
 เมื่อพิจารณาตนทุนผันแปร พบวา  ในแตละตํารับการทดลองมีความแตกตางกันทางสถิติ  โดยในตํารับ
การทดลองที่ใสปุย (4N) มีตนทุนผันแปรสูงที่สุด  คือ 7,889.67 บาท/ไร  ตํารับการทดลองที่ไมใสปุย (control) มี
ตนทุนผันแปรต่ําที่สุด  คือ 6,070.57 บาท/ไร  และมีมูลคาการลงทุนอยูระหวาง  55.68 - 58.70 เปอรเซ็นตของ
ตนทุนการผลิตทั้งหมด  เนื่องจากคาใชจายสวนใหญมาจากคาแรงงานการตัด  คาทอนพันธุออย  คาไถเตรียมพื้นที่
และคาปุยเคมี  เปนตน  เมื่อพิจารณาตนทุนดานการตลาด  พบวา ในแตละตํารับการทดลองมีความแตกตางกัน
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ทางสถิต ิ ซึ่งตํารับการทดลองที่ใสปุย (1N) มีตนทุนดานการตลาดสูงที่สุด  คือ 4,978.59 บาท/ไร  ตํารับการทดลอง
ที่ไมใสปุย (control) มีตนทุนดานการตลาดต่ําที่สุด  คือ 4,031.09 บาท/ไร  เนื่องจากตนทุนดานการตลาดขึ้นอยูกับ
ผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทําใหคาใชจายในการขนสง  คีบออย ภาษีและคาสับออยกอนนําเขาสูโรงงานน้ําตาลสูงขึ้น
เชนเดียวกัน 

 
Table 4   Investment costs (Baht/rai) of  LK 92 – 11 ratoon cane (dry season: ratoon cane) 

Items Control DOA 1N 2N 4N P-value C.V. (%) 
Fix  costs1/  800.00 800.00 800.00 800.00 800.00   

(%) 10.16 8.81 8.84 8.20 7.90   
Variable  costs1/ 3,767.50d 4,468.65c 4,480.62c 4,947.40b 5,334.18a 0.000 12.21 

(%) 47.87 49.22 49.54 50.72 52.69   
Market  costs1/ 3,303.17b 3,809.31a 3,762.32a 4,006.72a 3,988.13a 0.008 9.05 

(%) 41.97 41.97 41.62 41.08 39.41   
Total  costs 7,870.17c 9,077.95b 9,042.94b 9,754.12a 10,122.31a 0.000 9.36 
significantly different at 95%  (p ≤ 0.05) 
1/  In  each line, value  with a  different superscript letter  are  significantly  different  by DMRT                                            
  
 จาก table 4 พบวา ตนทุนการผลิตสวนใหญของออยตอปที ่1 ขามแลงจะเปนตนทุนผันแปร ตนทุนดาน
การตลาดและตนทุนคงที ่ ตามลําดับ ซึ่งออยตอจะมีตนทุนการผลิตต่ํากวาออยปลูกมาก (ชัยยุทธ, 2538) อยางไรก็
ตามผลกําไรจากออยตอจะสามารถชดเชยตนทุนที่สูงในออยปลูกได (กสิณ, 2541) เมื่อพิจารณาตนทุนผันแปร 
พบวา ในแตละตํารับการทดลองมีความแตกตางกันทางสถิต ิ โดยในตํารับการทดลองที่ใสปุย (4N) มีตนทุนผันแปร
สูงที่สุด คือ 5,334.18 บาท/ไร  ตํารับการทดลองที่ไมใสปุย (control) มีตนทุนผันแปรต่ําที่สุด คือ 3,767.50 บาท/ไร  
และมีมูลคาการลงทุนอยูระหวาง 47.87 – 52.69 เปอรเซ็นตของตนทุนการผลิตทั้งหมด เนื่องจากคาใชจายสวน
ใหญมาจากคาแรงงานในการตัดและคาปุยเคมี  เปนตน  เมื่อพิจารณาตนทุนดานการตลาด พบวา ในแตละตํารับ
การทดลองมีความแตกตางกันทางสถิติ  ซึ่งตํารับการทดลองที่ใสปุย (2N) มีตนทุนดานการตลาดสูงที่สุด  คือ 
4,006.72  บาท/ไร  ตํารับการทดลองที่ไมใสปุย (control) มีตนทุนดานการตลาดต่ําที่สุด  คือ 3,303.17  บาท/ไร  
เนื่องจากตนทุนดานการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นจะขึ้นอยูกับคาใชจายในการขนสง  สับออย คีบออย และภาษีเมื่อนําเขา        
สูโรงงานน้ําตาลเชนเดียวกับออยปลูก 
 3.  ผลตอบแทน   จาก Table 5 พบวา รายไดทั้งหมดของออยปลูกไมแตกตางทางสถิต ิสอดคลองกับ
งานวิจัยของปราณี (2548) ที่รายงานวา ความผันแปรของคาใชจายในดานแรงงานตัด  แรงงานใสปุยและความ 
ผันแปรของคา CCS จึงทําใหไมพบความแตกตางของรายไดทั้งหมด รายไดสุทธิและกําไรสุทธ ิ
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Table 5   Return costs (Baht/rai) of LK 92 – 11 (dry season: plant cane and ratoon cane) 

Total  income1/ Net  income1/ Net  profit1/ Treatment 
plant cane2/ ratoon cane3/ plant cane2/ ratoon cane3/ plant cane2/ ratoon  cane3/ 

T1   (Control) 23,275.69 21,022.39b 17,205.12 17,255.39b 12,374.03 13,152.23b 
T2    (DOA) 28,803.10 24,839.18a 21,984.67 20,370.52a 16,293.18 15,761.22a 
T3     (1N) 27,759.09 24,554.81a 20,771.20 20,074.18a 14,992.61 15,511.87a 
T4     (2N) 26,988.98 26,217.33a 19.762.19 21,269.93a 14,084.30 16,463.21a 
T5     (4N) 24,272.40 25,984.82a 16,382.72 20,650.64a 10,832.01 15,862.51a 
P-value 0.053 0.004 0.153 0.023 0.139 0.030 
%C.V. 14.37 9.88 19.31 10.04 24.23 10.90 

significantly different at 95%  (p ≤ 0.05) 

 1/  In  each line, value  with a  different superscript letter  are  significantly  different  by DMRT                                            
2/   Preliminary price  of  sugarcane  in  830  Baht/ton                         
3/   Preliminary price  of  sugarcane  in  965  Baht/ton 
   
    อยางไรก็ตามในออยตอปที่ 1 จะแตกตางอยางชัดเจนเนื่องจากราคาออยขั้นตนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งตํารับการ
ทดลองที่ใสปุย (2N) ใหรายไดทั้งหมดสูงที่สุด คือ 26,217.33 บาท/ไร และตํารับการทดลองที่ไมใสปุย (control)  ให
รายไดทั้งหมดต่ําที่สุด คือ 21,022.39  บาท/ไร  เมื่อพิจารณารายไดสุทธิ  พบวา  มีความแตกตางทางสถิติในออย
ตอปที ่1 ตํารับการทดลองที่ใสปุย (2N) ใหรายไดสุทธ ิ สูงที่สุด คือ 21,269.93  บาท/ไร และตํารับการทดลองที่ไมใส
ปุย (control)  ใหรายไดสุทธิ  ต่ําที่สุด คือ 17,255.39 บาท/ไร  เมื่อพิจารณากําไรสุทธิ  พบวา  มีความแตกตางทาง
สถิติในออยตอปที่ 1 ตํารับการทดลองที่ใสปุย (2N) มีกําไรสุทธิสูงที่สุด คือ 16,463.21 บาท/ไร และตํารับการ
ทดลองที่ไมใสปุย (control)  มีกําไรสุทธิต่ําที่สุด คือ 13,152.23  บาท/ไร 

 
สรุปผลการทดลอง 

 การใชปุยตามผลการวิเคราะหดินมีผลใหผลผลิตใกลเคียงกับผลผลิตเปาหมายที่กําหนดไว 25 ตันตอไรทั้ง
ในออยปลูกและออยตอปที่ 1 โดยตํารับการทดลองที ่3 (1N) ใหผลิตสูงที่สุดในออยปลูกและตํารับการทดลองที ่4 
(2N) ใหผลิตสูงที่สุดในออยตอปที ่1 ดานคุณภาพผลผลิต พบวาไมแตกตางกันทางสถิติในออยตอปที่ 1 ซึ่งการใช
อัตราปุยไนโตรเจนในอัตราที่สูงมีผลใหคา CCS มีแนวโนมลดลงอยางชัดเจน  ในดานตนทุนการผลิต  สวนใหญจะ
เปนตนทุนผันแปร  ตนทุนดานการตลาด  และตนทุนคงที่ตามลําดับ โดยตนทุนการผลิตของออยปลูกจะสูงกวาออย
ตอปที่ 1 โดยเฉพาะในตํารับการทดลองที่ใสปุย (4N)  มีตนทุนทั้งหมดสูงกวาในตํารับการทดลองที่ไมใสปุย 
(Control) และในตํารับการทดลองที่ใสปุย (2N) ใหผลตอบแทนสูงที่สุด อยางไรก็ตามเพื่อใหไดกําไรสูงสุด  จะตอง
คํานึงถึงอัตราปุย  แรงงาน การใชเครื่องจักรทางการเกษตร  และการจัดการในแปลงอยางเหมาะสม  ซึ่งการใชปุย
อัตราที่เหมาะสมตามตํารับการทดลองที่ใสปุยตามกรมวิชาการเกษตร (DOA) และตามแนวคิดของนักวิชาการ
ภาควิชาปฐพีวิทยาในการใชปุยอัตรา 1N, 2N, และ 4N  ก็สามารถใหผลกําไรจากการผลิตออยที่เพิ่มสูงขึ้นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  แตการใชปุยอัตรา 4N มีผลทําใหตนทุนผันแปรและตนทุนดานการตลาดเพิ่มขึ้นจึงไมแนะนําใหใช 
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