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บทคัดยอ

การศึกษาวิธีทางเขตกรรมที่ชวยใหออยทนแลง ศึกษาในออยปลูกป 2551 โดยวางแผนการทดลองแบบ
RCBD จํานวน 5 ซ้ํา ประกอบดวย 4 กรรมวิธี ไดแก 1) ไถริปเปอรและมีการพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน 2)
พรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน 3) ปลูกถั่วพรา 4) ไมมีการไถริปเปอรและไมมีการพรวนดินปดความชื้น ศึกษาที่
บานหนองแกตาเรือง อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ผลการทดลองพบวา การไถริปเปอรระหวางรองออยเปนการชวยดึง
ความชื้นจากดินชั้นลางใหขึ้นมาเปนประโยชนกับออยและการพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุนเปนการปดชอง
ทางการระเหยของน้ําจากใตดินสูอากาศ อีกทั้งวิธีการนี้ยังชวยใหดินมีความหนาแนนลดลงคือ 1.13 g/cm3
รองลงมาคือการพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน (1.15g/cm3 ) และการปลูกถั่วพรา (1.20g/cm3 ) ดวยเหตุนี้จึง
สงผลใหกรรมวิธีที่ 1 ที่มีการไถริปเปอรและมีการพรวนดินปดดวยจอบหมุน ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวากรรมวิธีอื่น คือ
ใหผลผลิตเฉลี่ย 17.94 ตัน/ไร รองลงมาคือ การพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน ( 16.61 ตัน/ไร) และการ
ปลูกถั่วพรา (15.46 ตัน/ไร) สวนออยที่ไมมีการไถริปเปอรและไมมีการพรวนดินปดความชื้นใหผลผลิตเพียง 11.07
ตัน/ไร ในดานคุณภาพความหวานของออย (CCS) พบวาออยในทุกกรรมวิธีมีความหวานไมแตกตางกันทางสถิติ
โดยมีคาความหวานอยูระหวาง 12-13 CCS เมื่อพิจารณาทางดานผลผลิตน้ําตาลพบวา การไถริปเปอรและมีการ
พรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุนใหน้ําตาลสูงกวากรรมวิธีอื่น คือ 2.49 ตัน CCS/ไร อันเปนผลมาจากการไถริป
เปอรชวยใหความชื้นของดินชั้นลางขึ้นมาเปนประโยชนกับออยในชวงแลง และในชวงที่ฝนตกน้ําซึมลงไปสะสม
ที่ดินชั้นลางไดงาย สวนการพรวนดินปดความชื้นชวยรักษาความชื้นของดินชั้นลาง
คําสําคัญ : จอบหมุน, ริปเปอร, การพรวนดิน, ออย, การเขตกรรม

Abstract
The experiment was conducted to compare 4 methods of Cultivation practice for sugar cane
production under drought condition at Banrai Sugar Industry Farm, Noen Kham district, Chainat
Province in 2009. The experimental design was RCB with 5 replications. There were 4 treatments,
including 1) soil mulching by rotary plow after using ripper in interrow 2) soil mulching by only rotary
plow 3) planted jack bean as green manure and 4) no cultivation (check). The results showed that soil
moisture underground moved upward into root zone when ripper was used in interrow and followed by
1
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using rotary plow for soil mulching. This method reduced soil compaction. Soil was plowed by ripper
with rotary had lower bulk density (1.13 g/cm3), followed by only rotary plow, planted jack bean and no
cultivation (check) had bulk density of 1.15, 1.20 and 1.34g/cm3, respectively. Using ripper with rotary
plow gave the highest cane yield (17.94 t/rai). Whereas using only rotary plow, planted jack bean and
no cultivation gave cane yield of 16.61, 15.46 and 11.07 t/rai, respectively. There were no sugar content
differences among treatments, sugar content was 12-13 CCS. Cane was plowed in interrow by ripper
with rotary gave the highest sugar yield (2.49 t CCS/rai). The result was indicated that ripper was used
to break up soil at depths below for inducing water to move in root zone of cane and soil moisture
conservation by using rotary plow under drought condition.
Keywords : rotary / ripper /soil mulching
E-mail : n-uch2552@hotmail.com, nuchjarin@trrsugar.com

คํานํา

ในเขตที่มีการปลูกออยติดตอกันเปนเวลานาน ดินมีแนวโนมที่จะเกิดปญหาทางกายภาพ เชน ดินแนน
เนื่อ งจากมีการใชเครื่องจักรกลขนาดใหญเขาไปทํางานในไรออย ซึ่งไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของออ ย
เนื่องจากรากพืชไมสามารถชอนไชไปหาธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโต ดินที่อัดตัวแนนเมื่อฝนตกลงมาทําใหดิน
อิ่มตัวไดงาย น้ําฝนไมสามารถไหลสูดินชั้นลางได น้ําฝนจะไหลบาไปตามผิวดินอยางรวดเร็ว และถามีฝนตกหนัก
น้ําจะไหลแรงทําใหเกิดการชะลางหนาดิน ในดินดานรากพืชจะอยูตื้นๆ น้ําใตดินก็ไมสามารถระเหยขึ้นมาได ทําให
พืชไมสามารถดูดน้ําไปใชไดในฤดูแลง พืชจึงเหี่ยวเฉา เพราะดินไมอุมน้ําทําใหมีผลตอการเจริญเติบโตของพืช การ
แกปญหานี้สามารถทําไดโดยการเขตกรรมในการดูแลรักษาออยหลังจากออยงอก โดยการลง ริปเปอรระหวางรอง
ออยรวมกับการพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน หรือการพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุนเพียงอยางเดียว ซึ่ง
วิธีการเหลานี้นาจะเปนวิธีที่ชวยทําใหออยทนแลงได จึงทดสอบเปรียบเทียบการใหผลผลิตออยที่ปลูก เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบการเขตกรรมในการดูแลรักษาออยเพื่อแนะนําใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติตอไปได

การตรวจเอกสาร
วัฒนศักดิ์ และคณะ (2549) ศึกษาวิธีการพรวนดินระหวางแถวออย เพื่อรักษาความชื้นของดินชั้นลางในไร
เกษตรกรเขตน้ําฝน ต.ดานทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประกอบดวย 3 กรรมวิธี คือ1) ใชจอบหมุนพรวนดิน 2) ใช
ริปเปอรและจอบหมุน 3) ไมมีการพรวนดิน (วิธีตรวจสอบ) ผลการทดลองเมื่อเก็บเกี่ยว พบวา วิธีการที่ใชทําใหออย
มีขนาดของลําแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งวิธีการที่ 1 คือการใชจอบหมุนพรวนดิน และวิธีการที่ 2 การ
ใชริปเปอรและจอบหมุน พบวาออยมีขนาดของลําใหญที่สุด แตไมมีผลความสูง นอกจากนี้ วัฒนศักดิ์ และคณะ
(2549)ศึกษาผลของการพรวนดิ นระหวา งแถวออ ยตอที่ มีผ ลต อการเจริญ เติ บโตของออ ยตอ ที่ศู นย วิจั ยพื ชไร
สุพรรณบุรี มีวิธีการดูแลรักษา 3 วิธีการคือ 1) ใชริปเปอร 2) ใชริปเปอรรวมกับจอบหมุน 3) ไมมีการพรวนดิน ผล
การทดลองพบวา เปอรเซ็นตความงอกเมื่ออายุ 30 วันหลังปลูกพบวาทั้ง 2 วิธีการไมทําใหออยมีเปอรเซ็นตความ
งอกแตกตางกันทางสถิติ โดยเปอรเซ็นตความงอกอยูระหวาง 93.70 ถึง 94.72% ความสูงของออยเมื่ออายุเก็บ
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เกี่ยว 12 เดือนหลังปลูกมีแนวโนมวา การดูแลรักษาดวยวิธีการพรวนดินระหวางแถวออยหลังฝนตก 1-2 วัน ใน
วิธีการที่ 1 และ 2 ชวยใหออยเก็บรักษาความชื้นไวไดนาน จึงทําใหออยเจริญเติบโตทางดานความสูงๆ กวาการไม
พรวนดินในวิธีการที่ 3 ซึ่งมีความสูงเฉลี่ย 267.11, 269.50 และ 260.08 เซนติเมตร ตามลําดับ จํานวนลําตอไรเมื่อ
อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน การดูแลรักษาก็มีแนวโนมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับความสูงซึ่งมีจํานวนลําเฉลี่ย 7,011
6,832 และ 6,824 ลํา/ไร น้ําหนักผลผลิตตอไรมีแนวโนมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับความสูงและจํานวนลํา/ไร ซึ่ง
วิธีการดูแลรักษาตามวิธีการที่ 1, 2 และ 3 มีน้ําหนักผลผลิตเฉลี่ย 15.45 ตัน/ไร, 14.95 ตัน/ไร และ 14.19 ตัน/ไร
ตามลําดับ ในออยปลูก มีแนวโนมวาวิธีการดูแลรักษาโดยการใชไถระเบิดดินดานในวิธีการที่ 1 และการใชไถ
ระเบิดดินดานรวมกับการใชจอบหมุนไถพรวนระหวางแถวออยหลังฝนตกหรือหลังใหน้ํา 2-3 วันชวยใหออยมีการ
เจริญเติบโต ใหผลผลิตจํานวนลํา น้ําหนักผลผลิตตอไร และมีคาความหวานที่สูงกวาการไมพรวนดิน
วัฒนศักดิ์ และคณะ(2549) ศึกษาการปลูกและดูแลรักษาออยที่เหมาะสมในเขตอาศัยน้ําฝนภาคตะวันตก
ในไรเกษตรกร ต.แกมอน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประกอบดวยวิธีการปลูกและดูแลรักษา 4 วิธีการ คือ 1)น้ํารอน+ริป
เปอร+จอบหมุน 2) ริปเปอร+จอบหมุน 3) จอบหมุน 4) ไมมีการใชเครื่องมือ 5) วิธีเกษตรกรปฏิบัติ ผลการทดลอง
พบวา ออยใหผลผลิตน้ําหนักตอไรแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยมีวิธีการที่ 1 ออยจะใหผลผลิต
สูงสุดเฉลี่ย 20.05 ตัน/ไร และวิธีการที่ 5 ซึ่งเปนวิธีเกษตรกรใหผลผลิตออยต่ําสุดเฉลี่ย 13.91 ตัน/ไร การใชริปเปอร
ระเบิดดินดานและใชจอบหมุนไถพรวนระหวางแถวจะทําใหออยมีผลผลิตสูงกวาวิธีการอื่นๆ
วัฒนศักดิ์ และคณะ(2549) ศึกษาการปลูกและดูแลรักษาออยที่เหมาะสมในเขตอาศัยน้ําฝนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ศูนยบริการวิชาการและปจจัยการผลิต ประกอบดวยวิธีการปลูกและดูแลรักษา 4 วิธีการ คือ
1) น้ํารอน+ริปเปอร+จอบหมุน 2) ริปเปอร+จอบหมุน 3) จอบหมุน 4) ไมมีการใชเครื่องมือ 5)วิธีเกษตรกรปฏิบัติ
ผลการทดลองพบวา วิธีการดูแลรักษา ออยมีเปอรเซ็นตความงอกแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยมี
กรรมวิธีที่ 1 ชวยใหออยมีเปอรเซ็นตความงอกดีที่สุดเฉลี่ย 87.29% ความสูงของออยเมื่อเก็บเกี่ยวพบวาในดานการ
ดูแลรักษาออยมีความสูงแตกตางกันทางสถิติ โดยมีกรรมวิธีที่ 1 ออยมีความสูงของลําสูงที่สุดเฉลี่ย 352.41
เซนติเมตร และมีวิธีการที่ 5 ออยมีความสูงของลําต่ําสุดเฉลี่ย 325.75 เซนติเมตร ทางดานผลผลิตออยในเรื่อง
วิธีการดูแลรักษาพบวาทุกๆ กรรมวิธีออยมีน้ําหนักผลผลิตตอไรแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยมี
วิธีการที่ 1 และ 2 ตามลําดับ ออยมีน้ําหนักผลผลิตสูงสุดเฉลี่ย 20.60 และ 20.41 ตัน/ไร และมีวิธีการที่ 4 และ 5
ตามลําดับ มีน้ําหนักผลผลิตตอไรต่ําสุดเฉลี่ย 17.78 และ 18.00 ตัน/ไร ตามลําดับ ดังนั้นการดูแลรักษาออยที่
เหมาะสมในเขตอาศัยน้ําฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือการใชริปเปอรระเบิดดินดานและใชจอบหมุนไถพรวน
ระหวางแถว

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1. ออยพันธุ อูทอง 8
2. ปุยเคมีสูตร 15-15-15
3. ตูอบ Hot Air Oven
4. หองปฏิบัติการเคมี
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5. จอบหมุนติดทายรถแทรกเตอรคูโบตา 24 แรงมา
6. ริปเปอรติดทายรถแทรกเตอรคูโบตา 24 แรงมา
7. กระปองเก็บตัวอยางดิน
8. เครื่องชั่งทศนิยมสองตําแหนง
วิธีการ

วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 5 ซ้ํา ประกอบดวย 4 กรรมวิธี คือ
1. ไถริปเปอรและมีการพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน
2. พรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน
3. ปลูกถั่วพราแซมระหวางรองออย
4. วิธีเกษตรกรปฏิบัติ (ไมมีการพรวนดิน และไมมีการปลูกพืชแซม)
ขนาดแปลงทดลอง 97×15 เมตร ขนาดแปลงทดลองยอย 9×15 เมตร กรรมวิธีละ 6 แถว ในออยปลูกใส
ปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กิโลกรัม/ ไร โดยแบงใส 2 ครัง้ ครั้งแรกใสรองพื้นอัตรา 25 กิโลกรัม/ไร และครั้งที่ 2 ใส
อัตรา 75 กิโลกรัม/ ไร เก็บเกี่ยวออย 2 แถวกลาง เมื่ออายุ 12 เดือน บันทึกขอมูลจํานวนลํา/ ไร น้ําหนักลํา ความ
สูง ขนาดเสนผาศูนยกลางลํา ผลผลิต และคา CCS

เวลาและสถานที่ทดลอง

ดําเนินการทดลองระหวางเดือน เมษายน 2552 ถึงเดือน มีนาคม 2553 ที่ไรบริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาล
บานไร จํากัด บานหนองแกตาเรือง ต.สุขเดือนหา อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

ผลและวิจารณผลการทดลอง

การไถริปเปอรระหวางแถวออยและพรวนดินดวยจอบหมุนตาม การพรวนดินระหวางแถวออยดวยจอบ
หมุน และการปลูกถั่วพราแซมระหวางแถวออย ทําใหออยมีการเจริญเติบโตที่ดีกวาการไมไถพรวน และไมปลูกพืช
บํารุงดินแซม(ตารางที่ 1) เนื่องจากการพรวนดินและการปลูกถั่วพราระหวางแถวออยชวยทําใหความหนาแนนของ
ดินลดลง จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาการไถริปเปอรและมีการพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุนชวยใหดินมี
ความหนาแนนลดลงคือ มีความหนาแนน 1.13 g/cm3 รองลงมาคือการพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน (1.15
g/cm3 ) และการปลูกถั่วพรา(1.20 g/cm3 ) สวนดินที่ไมมีการไถพรวน หรือปลูกพืชแซมระหวางแถวออย (วิธี
เกษตรกรปฏิบัต)ิ มีความหนาแนนดินมากที่สุด คือ 1.34 g/cm3
การแตกกอในแตกรรมวิธีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยการไถพรวนดินระหวางแถวออยและ
การปลูกพืชแซมทําใหดินรวนซุย สงผลใหออยมีการแตกกอดีทําใหมีจํานวนหนอตอตารางเมตร มากกวาการไม
พรวนดิน กรรมวิธีที่ 1 ไถริปเปอรและมีการพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน และกรรมวิธีที่ 2 พรวนดินปด
ความชื้นดวยจอบหมุน มีจํานวนหนอที่เทากันคือ 13 หนอตอตารางเมตร และ กรรมวิธีที่ 3 ปลูกถั่วพรา มีจํานวน
หนอ 11 หนอตอตารางเมตร และ กรรมวิธีที่ 4 คือไมมีการไถพรวน หรือปลูกพืชแซมระหวางแถวออย (วิธีเกษตรกร
ปฏิบัต)ิ มีจํานวนหนอเพียง 9 หนอตอตารางเมตร
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การเจริญเติบโตของออยในดานความสูงเมื่อออยอายุ 12 เดือนแตละกรรมวิธีมีคาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดย กรรมวิธีที่ 1 ไถริปเปอรและมีการพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน มีความสูงมากที่สุด
คือ 217.83 เซนติเมตร รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 พรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุนออยมีความสูงเฉลี่ย195.20
เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 3 ปลูกถั่วพรา ออยมีความสูงเฉลี่ย 185.03 เซนติเมตร และ กรรมวิธีที่ 4 คือไมมีการไถ
พรวน หรือปลูกพืชแซมระหวางแถวออย(วิธีเกษตรกรปฏิบัติ) ออยมีความสูงเฉลี่ยนอยที่สุดคือ 178.90 เซนติเมตร
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของออยในดานการแตกกอ ความสูง และความหนาแนนดินเมื่อออยอายุ 12 เดือน
การแตกกอ
(หนอ/ ตารางเมตร)

ความสูง
(ซ.ม.)

ความหนาแนนดิน
(g/cm3 )

1. ไถริปเปอรและมีการพรวนดินปด
ความชื้นดวยจอบหมุน

13 a

217.83 a

1.13

2. พรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน

13 a

195.20 ab

1.15

3. ปลูกถั่วพรา

11 b

185.03 ab

1.20

4. วิธีเกษตรกรปฏิบัติ

9b

178.90 b

1.34

F-test

*

*

ns

CV %

8.72

9.42

15.14

กรรมวิธี

หมายเหตุ คาเฉลี่ยในคอลัมนเดียวกันที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางทางสถิติ โดยใช DMRT ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95%
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ออยที่มีการไถพรวนระหวางแถว (กรรมวิธีที่ 1 และ 2 ) และการปลูกถั่ว
พราแซมระหวางแถวออย (กรรมวิธีที่ 3 ) ใหจํานวนลําเก็บเกี่ยว ขนาดลํา และน้ําหนักลํามากกวาออยที่ไมมีการไถ
พรวน และไมมีการปลูกพืชแซม (กรรมวิธีที่ 4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ กรรมวิธีที่ 1 มีจํานวนลํามากที่สุด คือ
14,293 ลํา รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 มีจํานวนลํา14,096 ลํา กรรมวิธีที่ 3 ออยมีจํานวนลําเฉลี่ย 13,731 ลํา และ
กรรมวิธีที่ 4 มีจํานวนลําเก็บเกี่ยวตอไรนอยที่สุด คือ 11,000 ลํา ทางดานขนาดลําก็มีแนวโนมเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับจํานวนลําเก็บเกี่ยว (ตารางที่ 2) โดยกรรมวิธีที่ 1 มีขนาดลําเฉลี่ย 3.15 เซนติเมตร รองลงมาคือกรรมวิธี
ที่ 2 มีขนาดลําเฉลี่ย 3.05 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 3 มีขนาดลําเฉลี่ย 2.94 เซนติเมตร และกรรมวิธีที่ 4 มีขนาดลํา
เฉลี่ยนอยที่สุดคือ 2.88 เซนติเมตร เชนเดียวกับน้ําหนักลําออย ของกรรมวิธีที่ 1 มีน้ําหนักลําสูงที่สุดคือ 1.33
กิโลกรัม/ ลํา รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่ 3 และ กรรมวิธีที่ 4 มีน้ําหนักลําเฉลี่ย 1.20, 1.12 และ1.05
กิโลกรัม/ ลํา ตามลําดับ
การไถพรวนระหวางแถวออยมีผลทําใหออยมีการเจริญเติบโตที่ดี ทัง้ ทางดานความสูง ขนาดลํา จํานวนลํา
เก็บเกี่ยวตอไร มากกวาการไมพรวนดินระหวางแถวออย สงผลใหผลผลิตออยเพิ่มขึ้น ในกรรมวิธีที่ 1 ที่มีการไถริป
เปอรและมีการพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน ใหผลผลิตออยมากที่สุด คือ 17.94 ตัน/ไร รองลงมาคือ กรรมวิธี
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ที่ 2 พรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุนใหผลผลิตออย 16.61 ตัน/ไร กรรมวิธีที่ 3 ปลูกถั่วพรา ใหผลผลิตออยเฉลี่ย
15.46 ตัน/ไร และ กรรมวิธีที่ 4 วิธีเกษตรกรปฏิบัตใิ หผลผลิตออยเฉลี่ยตอไรนอยที่สุด คือ 11.06 ตัน/ไร (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 องคประกอบผลผลิต ผลผลิต น้ําหนักลํา CCS และผลผลิตน้ําตาล
กรรมวิธี
1. ไถริปเปอร+พรวนดิน
ปดความชื้นดวยจอบหมุน
2. พรวนดินปดความชื้น
ดวยจอบหมุน
3. ปลูกถั่วพรา
4. วิธีเกษตรกรปฏิบัติ
F-test
CV %

จํานวนลํา/ไร
(ลํา)

ขนาด
ลํา
(ซ.ม.)

น้ําหนัก
ลํา
(กิโลกรัม)

ผลผลิต
ออย
(ตัน/ไร)

CCS

ผลผลิต
น้ําตาล
(ตัน CCS/ไร)

14,293 a

3.15 a

1.33 a

17.94 a

13.83

2.49 a

14,096 ab
13,731 ab
11,000 b
*
9.83

3.05 a
2.94 ab
2.88 b
*
3.36

1.20 ab
1.12 ab
1.05 b
*
11.42

16.61 a
15.46 a
11.06 b
*
13.04

11.05
13.89
12.34
ns
9.08

1.85 a
2.13 a
1.37 b
*
18.60

ในดานคุณภาพความหวานของออย พบวา ทั้ง 4 กรรมวิธีมีคา CCS ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคา
ความหวานอยูระหวาง 12-13 CCS (ตารางที่ 2)
เมื่อพิจารณาผลผลิตน้ําตาลตัน CCS/ ไร พบวา ผลผลิตน้ําตาลของออยทั้ง 4 กรรมวิธีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ โดยในกรรมวิธีที่ 1 ไถริปเปอรและมีการพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน ใหน้ําตาลที่สูงที่สุด คือ 2.49
ตัน CCS/ ไร รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 ปลูกถั่วพรา ใหน้ําตาล 2.13ตัน CCS/ ไร กรรมวิธีที่ 2 พรวนดินปดความชื้น
ดวยจอบหมุนใหน้ําตาล 1.85 CCS/ ไร และ กรรมวิธีที่ 4 วิธีเกษตรกรปฏิบัติ ใหน้ําตาลนอยที่สุดคือ ไมมีการไถริป
เปอร ไมมีการพรวนดิน และไมมีการปลูกถั่วพราแซมมีผลผลิตน้ําตาล 1.37 ตัน CCS/ ไร (ตารางที่ 2)
เมื่อพิจารณาในดานเศรษฐศาสตร พบวา กรรมวิธีที่ 1 ไถริปเปอรและมีการพรวนดินปดความชื้นดวยจอบ
หมุน มีตนทุนการผลิตการสูงที่สุด คือ 10,538 บาท/ ไร รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 2 พรวนดินปดความชื้นดวยจอบ
หมุนมีตนทุนการผลิต 9,828 บาท/ ไร กรรมวิธีที่ 3 ปลูกถั่วพรา มีตนทุนการผลิต 9,303 บาท/ ไร และ กรรมวิธีที่ 4
วิธีเกษตรกรปฏิบัติ มีตนทุนการผลิต 7,730 บาท/ ไร (ตารางที่ 3) แตเมื่อพิจารณาในดานกําไรสุทธิจะเห็นไดวา
กรรมวิธีที่ 1 ไถริปเปอรและมีการพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุนถึงแมมีตนทุนการผลิตการสูง แตใหกําไรสุทธิ
สูงสุดคือ 11,649 บาท/ ไร (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 3 ตนทุนการผลิตออย (บาท/ไร)
กรรมวิธี
1. ไถริปเปอร+พรวนดินปด
ความชื้นดวยจอบหมุน
2. พรวนดินปดความชื้นดวย
จอบหมุน
3. ปลูกถั่วพรา
4. วิธีเกษตรกรปฏิบัติ

คาใชจายในการเขต คาปลูก ปุย และ
กรรมระหวางแถว
กําจัดวัชพืช
ออย (บาท/ไร/ 4 ครั้ง)
(บาท/ไร)

คาเก็บเกี่ยว
(บาท/ไร)

ตนทุนรวม
(บาท/ไร)

816

4,520

5,202

10,538

492
300
-

4,520
4,520
4,520

4,816
4,483
3,210

9,828
9,303
7,730

ตารางที่ 4 รายไดและกําไรสุทธิในการผลิต (บาท/ไร)
กรรมวิธี
1. ไถริปเปอร+พรวนดินปด
ความชื้นดวยจอบหมุน
2. พรวนดินปดความชื้นดวย
จอบหมุน
3. ปลูกถั่วพรา
4. วิธีเกษตรกรปฏิบัติ

ผลผลิตออย
(ตัน/ไร)

CCS

ราคาออย
(บาท/ตัน)

รายได
(บาท/ไร)

กําไรสุทธิ
(บาท/ไร)

17.94

13.83

1,236.76

22,187

11,649

16.61
15.46
11.06

11.05
13.89
12.34

1,076.33
1,240.23
1,150.49

17,878
19,173
12,735

8,050
9,870
5,005

เมื่อนําผลวิเคราะหผลตอบแทนสวนเพิ่ม (Marginal Rate of Return) โดยการนําตนทุนมาจัดลําดับตั้งแต
ต่ําสุดไปหาสูงสุด เพื่อแสดงใหเห็นวาในการลงทุนเพิ่มขึ้นอัตราผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นหรือไม มีการหาคาตนทุนที่
เพิ่มขึ้นระหวางกรรมวิธี และหารายไดสุทธิที่เพิ่มขึ้นในแตละกรรมวิธี หลังจากนั้นหาอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่มเพื่อ
แสดงใหเห็นวา เมื่อมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่มคุมคาตอการลงทุน (อารันต,2532) จากตารางที่ 5
แสดงใหเห็นวาการไถริปเปอรรวมกับพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุนใหอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่ม 237% เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกรที่ไมมีการทําเขตกรรมระหวางแถวออย กลาวคือทุกๆ 1 บาทที่ลงทุนไปในการไถริป
เปอรรวมกับพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน จะได 1 บาทนั้นคืน และยังไดเพิ่มอีก 2.37 บาท สวนการพรวนดิน
ปดความชื้นดวยจอบหมุนใหผลตอบแทนเพิ่ม 146% และการปลูกถั่วพราแซมระหวางแถวออยใหผลตอบแทนเพิ่ม
310% ซึ่งการทดลองนี้ชี้ใหเห็นวา การไถริปเปอรรวมกับพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน การพรวนดินปด
ความชื้นดวยจอบหมุน และการปลูกถั่วพราแซมระหวางรองออย ใหอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่มสูงกวาการไมไถ
พรวน และไมปลูกพืชแซม อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่มรวมกับกําไรสุทธิการไถริปเปอร
รวมกับพรวนดินปดความชื้นดวยจอบหมุน เปนวิธีการที่แนะนําใหเกษตรกรนําไปใชในการแกปญหาผลผลิตออยต่ํา
เนื่องมาจากภาวะฝนทิ้งชวง
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ตารางที่ 5 การวิเคราะหขอมูลผลตอบแทนสวนเพิ่ม (Marginal Rate of Return)
กรรมวิธี
วิธีเกษตรกรปฏิบัติ

ตนทุน ตนทุนเพิ่ม รายไดสุทธิ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,730

4,865

9,303

-1,909

9,828

10,538

146

8,050
790

ไถริปเปอร+พรวนดินปด
ความชื้นดวยจอบหมุน

310

9,870
614

พรวนดินปดความชื้นดวย
จอบหมุน

อัตราผลตอบแทนเพิ่ม
(%)

5,005
1,573

ปลูกถั่วพรา

ผลไดสุทธิ
เพิ่ม(บาท)

3,519

237

11,649

สรุปผลการทดลอง และขอเสนอแนะ

การปลูกออยในเขตอาศัยน้ําฝน มักเกิดภาวะฝนทิ้งชวง การไถริปเปอรระหวางแถวออยจะชวยดึงความชื้น
จากดินชั้นลางใหขึ้นมาเปนประโยชนกับออยในชวงแหงแลง และเมื่อมีฝนตกลงมาจะชวยทําใหน้ําฝนซึมลงในดินได
ดี เปนการสะสมน้ําไวที่ดินชั้นลางและชวยแกปญหาน้ําทวมขังในไรถามีฝนตกมากเกินไป และการพรวนดินปด
ความชื้นดวยจอบหมุนเปนการปดชองทางการระเหยของน้ําจากใตดินสูอากาศ เปนการรักษาความชื้นใหอยูใน
ระดับรากออย การไถริปเปอรระหวางแถวออยรวมกับการใชจอบหมุนพรวนปดความชื้นทําใหออยไดน้ําอยาง
เพียงพอมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องและใหผลผลิตสูง การไถริปเปอรระหวางแถวออยรวมกับการพรวนดินปด
ความชื้นดวยจอบหมุนมีตนทุนการผลิตที่สูง แตใหผลกําไรสุทธิสูงที่สุดและคุมคาตอการลงทุน
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