
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

-------------------------- 

 

1. แผนงานวิจัย  ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคกลาง

และภาคตะวันตก 

2. โครงการวิจัย ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคกลาง 

และภาคตะวันตก 

กิจกรรม - 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) 7. ทดสอบการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบ  stripe  tillage  ในเขตดินร่วน  

ปนทราย 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) On-farm testing preparation of Land for Sugarcane plantation 

with Stripe Tillage method on loamy clay soil of central 

region 

4. คณะผู้ด าเนินงาน    

หัวหน้าการทดลอง อรรถสิทธิ์บุญธรรม ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี 

ผู้ร่วมงาน ชัยวัฒน์  กะการดี ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี 

ชุมพล  ค าสิงห์ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี 

รุ่งทิพย์  งานกุญชร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 

อุดม  วงศ์ชนะภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

สุภาพร  สุขโต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 

5. บทคัดย่อ  

จากผลงานวิจัยการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ (stripe tillage) ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่

สุพรรณบุรี ช่วยลดต้นทุนการผลิตอ้อย จึงมีการทดสอบเทคโนโลยีนี้ในไร่เกษตรกรเขตปลูกอ้อยภาคกลาง    

ดินร่วนปนทรายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และอุทัยธานี ผลการทดสอบปี 2559 พบว่า  การ

เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ ในเขตปลูกอ้อยภาคกลางดินร่วนปนทรายใช้เวลาเตรียมดิน น้อยกว่า

การเตรียมดินปลูกอ้อยวิธีการที่เกษตรกรปฏิบัติ (Conventilonal Tillage) มีต้นทุนค่าเตรียมดินที่น้อยกว่าการ

เตรียมดินปลูกอ้อยวิธีการของเกษตรกร เมื่อเก็บเกี่ยวอ้อยพบว่า องค์ประกอบผลผลิตอ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อย

ทั้ง 2 วิธีการ พบว่า ไม่แตกต่างทางสถิติ แต่มีแนวโน้มการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ ให้ผลผลิต



อ้อยปลูกมากกว่าการเตรียมดินปลูกอ้อยวิธีของเกษตรกร และในอ้อยตอ พบว่า อ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อย

แบบสไตรพ์ ทิลเลจ อ้อยตอมีจ านวนหน่อต่อตารางเมตร และความสูงเฉลี่ยที่อายุ 4 เดือน มากกว่าอ้อยที่

เตรียมดินปลูกอ้อยวิธีการเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ในปี  2560 มีการทดสอบเพ่ือยืนยัน

ผลเปรียบเทียบการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ กับวิธีของเกษตรกร จากการตรวจวัดการ

เจริญเติบโตของอ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อย 2 วิธีการ พบว่า อ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ มีการ

เจริญเติบโตทางด้านความสูงที่อายุ  4  เดือน มากกว่าอ้อยที่เตรียมดินปลูกวิธีของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญ  

แต่จ านวนหน่อต่อตารางเมตรของอ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อย 2 วิธีการไม่แตกต่างทางสถิติ อ้อยที่เตรียมดินปลูก

อ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ นอกจากจะมีต้นทุนการผลิตอ้อยต่ ากว่าวิธีของเกษตรกร  ยังมีรายได้  รายได้สุทธิ 

และค่า BCR สูงกว่าวิธีของเกษตรกร 

ค าส าคัญ: เขตปลูกอ้อยภาคกลางดินร่วนปนทราย , การเตรียมดินปลูกอ้อย , การเตรียมดินปลูกอ้อย

แบบสไตรพ์ ทิลเลจ , ไถระเบิดดินดาน, จอบหมุน 

 

ABSTRACT 

On-farm testing preparation of land for sugarcane plantation with Stripe Tillage 

method in the central region of Thailand which soil texture is sandy loam soil such as 

Suphanburi, kanchanaburi, Ratchaburi and Uthai Thani Province after this land preparation 

method was conducted successful the cost reduction of land preparation at Suphan Buri 

Field Crop Research Center. The results showed that preparation of land for sugarcane 

cultivation with stripe tillage was faster soil preparation and lower cost compared to 

conventional tillage method in 2016. However, there were no significant yield component 

and cane yield difference between stripe tillage and conventional tillage but stripe tillage 

method tended to produce more cane yield than conventional tillage in plant cane. The first 

ratoon cultivated by stripe tillage method had better growth and more tillers than 

conventional tillage. On-farm testing preparation of land for sugarcane plantation with Stripe 

Tillage method was repeated for confirming technology in 2017 to obtain significantly better 

growth and more tillers than conventional tillage. The Stripe Tillage method was not only 

lower cost but also gave more net benefit and BCR ( Benefit and Cost ratio ) than 

conventional tillage. 



Key words: Sugarcane plantation, central religion, sandy loam, preparation of Land, stripe 

tillage, conventional tillage, ripper/rotary plow 

 

6. ค าน า  

การเตรียมดินเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการลงทุนปลูกอ้อย การที่จะปลูกอ้อยให้ได้

อายุเก็บเกี่ยวต้องปลูกอ้อยเร็วเพ่ือให้อ้อยมีระยะเวลาการเจริญเติบโตที่มากพอที่จะสะสมน้ าตาล การปลูกอ้อย

ภาคกลางในปัจจุบันเกษตรกรพยายามจะปลูกให้เร็วที่สุด ไม่มีการพักดินปลูกปลายฝนเหมือนการปลูกอ้อยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ แต่วิธีการเตรียมดินปลูกของเกษตรกรทั่วไปมีขั้นตอนมากใช้เวลาและมีการใช้เครื่องมือ

มากโดยเริ่มจากการไถสับกลบใบอ้อยหรือวัชพืช ตามด้วยระเบิดดินดาน 2 ครั้งตามตารางหมากรุก ไถดะและ

ตามด้วยไถพรวนให้ดินละเอียดอีก 1-2 ครั้ง จึงจะใช้เครื่องปลูกอ้อยได้ แต่ถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ใช้คนปลูก

โดยทั่วไปมีการไถพรวน 2-3 ครั้ง แล้วยกร่องปลูกอ้อยในร่อง อรรถสิทธิ์ และคณะ (2552) รายงานว่า วิธีการ

ปลูกอ้อยข้ามแล้งที่เหมาะสมคือ มีการไถระเบิดดินดานด้วย sub soiler และปลูกอ้อยด้วยเครื่องปลูกและที่มี

การหยอดน้ าพร้อมปลูก เมื่ออ้อยงอกแล้วมีการไถระเบิดดินดานระหว่างแถวอ้อยและมีการใช้จอบหมุนพรวน

ตามปิดความชื้นจะช่วยให้อ้อยมีชีวิตผ่านช่วงแล้งได้  อรรถสิทธิ์ และคณะ (2555) ได้ด าเนินการทดลอง

เปรียบเทียบวิธีการเตรียมดินที่เหมาะสมในการปลูกอ้อยข้ามแล้ง 4 วิธีการ คือ 1) วิธีของเกษตรกรคือ ไถพรวน 

ยกร่อง ใช้แรงงานคนปลูกอ้อยและให้น้ าราดร่องตามหลังปลูก    2) วิธีที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าคือไถพรวน

ใช้เครื่องปลูกหยอดน้ า    3) การเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ คือ ใช้ Ripper ร่วมกับจอบหมุนพรวน

ดินเฉพาะแนวที่จะปลูกอ้อยและใช้เครื่องปลูกอ้อยพร้อมหยอดน้ าตามรอยที่ไถพรวน 4) วิธี Minimum tillage  

คือ การปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวนโดยใช้ผาลจักร Ripper และจอบหมุนไถพรวนระหว่างแถวอ้อยตอเก่า

แล้วใช้เครื่องปลูกหยอดน้ าตามแนวที่ไถพรวน ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี  

ปี 2554/55 และทดลองยืนยันผลการทดลองในปี 2555/56 ผลการทดลองสอดคล้องเหมือนกันทั้ง 2 ปี คือ 

ในช่วงแรกหลังปลูกอ้อย 2 เดือน อ้อยที่เตรียมดินโดยวิธีเกษตรกร คือ ไถพรวน   ยกร่อง และใช้แรงงานคน

ปลูก มีการงอกที่เร็วกว่าอ้อยที่เตรียมดินปลูกโดยวิธีอ่ืนและมีจ านวนหน่อต่อตารางมากกว่าอ้อยที่ใช้เครื่องปลูก 

(กรรมวิธีที่ 2, 3 และ 4) แต่หลังปลูกอ้อย 4 เดือน อ้อยทั้ง 4 กรรมวิธี มีจ านวนหน่อต่อพ้ืนที่ไม่แตกต่างกันอ้อย

ที่ใช้แรงงานคนปลูกไม่ทนแล้งท าให้มีจ านวนหน่อต่อตารางเมตรลดลง และเมื่อกระทบแล้งอ้อยที่ใช้เครื่องปลูก

จะทนแล้งได้ดีกว่าการใช้แรงงานคนปลูกซ่ึงดูได้จากอาการขาดน้ าและขาดปุ๋ยไนโตรเจน คือ อ้อยที่ใช้เครื่องปลูก

มีล าและใบอ้อยยังเขียวสด  เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยที่ใช้คนปลูกใบอ้อยจะเหลืองม้วนชี้ตั้ง  เมื่อเก็บเกี่ยวอ้อย

ในปีที่ 2 ผลการทดลองสอดคล้องกับปีแรก คือ การเตรียมดินปลูกอ้อย 4 วิธีการ ให้ผลผลิตแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ  แต่มีแนวโน้มว่าการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจให้ผลผลิตสูงสุด คือ  24.81  



ตัน/ไร่ รองลงมาคือ วิธีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรให้ผลผลิต 18.85ตัน/ไร่ ส่วนอ้อยที่ปลูกโดยการ

ไถพรวน ยกร่องใช้แรงงานคนปลูกให้ผลผลิตคือ 18.59 ตัน/ไร่ อ้อยที่เตรียมดินวิธีแบบลดการไถพรวน 

(minimum tillage)   ให้ผลผลิตต่ าสุด คือ  16.89  ตัน/ไร่  แต่การเตรียมดินปลูกอ้อยโดยลดการไถพรวนมี

ค่าใช้จ่ายต่ าสุดคือ 600 บาท/ไร่ ในขณะที่การเตรียมดินโดยวิธีอ่ืนมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท/ไร่ ส่วนใน

ด้านคุณภาพความหวาน พบว่า อ้อยที่ปลูกโดยการเตรียมดินทั้ง 4 วิธี มีค่า CCS ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อค านวณ

เป็นน้ าตาล (ตัน CCS/ไร่) พบว่า การเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ ให้น้ าตาลสูงสุดคือ 3.52 ตัน 

CCS/ไร่ รองมาคือ อ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยโดยการไถพรวนและใช้เครื่องปลูกหยอดน้ าให้น้ าตาล 2.75 ตัน

CCS/ไร่ ผลการทดลองสอดคล้องกับการทดลองในปี 2554/55 ด้วยเหตุนี้จึงได้น าเทคโนโลยีการเตรียมดินปลูก

อ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ ทดสอบในไร่เกษตรกรในเขตปลูกอ้อยดินร่วน    ปนทรายภาคกลางเพ่ือให้เกิดความ

มั่นใจว่า เป็นวิธีการเตรียมดินปลูกอ้อยที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตอ้อยในสภาพการปลูกอ้อยของเกษตรกรเขตดิน

ร่วนปนทรายภาคกลาง 

 

 

 

 

7. วิธีด าเนินการ  

- อุปกรณ์  

1. อุปกรณ์เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ ์ทิลเลจ (Stripe Tillage) คือ Ripper/Rotary plow 

2. เครื่องวัดความหนาแน่นของดิน (penetrometer) 

3. เครื่องปลูกอ้อยพร้อมหยอดน้ า 

- วิธีการ  

วางแผนการทดลอง RCB จ านวน 2 ซ้ า 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีเกษตรกร และกรรมวิธีทดสอบ การ

เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ โดยด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรจ านวน 12 ราย ๆ ละ 4 ไร่ 

 

 
 

วิธีปฏิบัติ กรรมวิธีเกษตรกร(ใช้คนปลูก) กรรมวิธีทดสอบ(แบบสไตรพ์ทิลเลจ) 



การเตรียม

ดิน 

1. ใช้ไถบุกเบิกผาล 3 ไถดะ 1 ครั้ง         

เพ่ือกลบใบอ้อยและวัชพืช 

2. ใช้ไถผาลพรวน 7 หรือ 22 ผาล           

ไถพรวนดิน 1-2 ครั้ง 

3. ยกร่อง 

4. ใช้แรงงานคนปลูกอ้อยในร่อง 

1. ไถสับกลบใบและเศษซากอ้อยเพื่อไม่ให้ใบ

และเศษซากอ้อยพันริปเปอร์ 

2. ใช้ริปเปอร์/จอบหมุน ไถพรวน ในแถวที่จะปลูก

อ้อย โดยมีระยะระหว่างแถว  1.5 เมตร 

3. ใช้เครื่องปลูกอ้อยพร้อมหยอดน้ าตามแนวที่

ใช้ริปเปอร์/จอบหมุน ไถพรวน 

 

ส่วนการปฏิบัติด้านอื่นในทั้ง 2 กรรมวิธีจะมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ คือ พ่นสารก าจัดวัชพืชหลังปลูกอ้อย 

ใส่ปุ๋ยเคมีเมื่ออ้อยอายุ 2 เดือน ก าจัดวัชพืชหลังอ้อยงอกด้วยสารก าจัดวัชพืชและการพรวนดินระหว่างแถว

อ้อย มีการให้น้ าอ้อยเมื่อฝนทิ้งช่วงเกิน 3 สัปดาห์ และเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 11-12 เดือน 

- เวลาและสถานที่  

แปลงเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี อุทัยธานี ราชบุรีและกาญจนบุรี   ระยะเวลาด าเนินการ : 2 ปี 

เริ่มต้น ตุลาคม 2558   สิ้นสุด กันยายน 2560 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

ผลการทดลองอ้อยปลูกปี 2559  จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่า  การเตรียมดินปลูกอ้อยสไตรพ์  

ทิลเลจ (Stripe Tillage) ในเขตปลูกอ้อยภาคกลางดินร่วนปนทรายใช้เวลาเตรียมดิน 30-45 นาที/ไร่ และ

ต้นทุนค่าเตรียมดิน 600 บาท/ไร่ น้อยกว่าการเตรียมดินปลูกอ้อยวิธีการที่เกษตรกรปฏิบัติ (Conventilonal 

Tillage) ซึ่งใช้เวลาเตรียมดิน 60-90 นาที/ไร่ และต้นทุนค่าเตรียมดิน 1,000 บาท/ไร่ เมื่อเก็บเกี่ยวอ้อย พบว่า 

องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตอ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยทั้ง 2 วิธีการไม่แตกต่างทางสถิติ  แต่มีแนวโน้มการ

เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ ให้ผลผลิตอ้อยปลูกเฉลี่ย 15.1 ตัน/ไร่มากกว่าการเตรียมดินปลูกอ้อย

วิธีการที่เกษตรกรปฏิบัติที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 13.83 ตัน/ไร่ 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลเวลา ค่าใช้จ่าย การเจริญเติบโต ผลผลิตอ้อยปลูกและการเจริญเติบโตของอ้อยที่เตรียมดิน

ปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ และวิธีของเกษตรกร 
 

ดินร่วนปนทราย 
เตรียมดินปลูกอ้อย

แบบสไตรพ์ ทิลเลจ 

วิธีการเกษตรกร 

Conventilonal Tillage) 
T-test 

เวลาของการเตรียมดิน (นาที/ไร)่ 30 - 45 60 - 90  

ต้นทุนค่าเตรียมดิน (บาท/ไร)่ 600 1,000  

ความยาวล า (ซม.) 276.2 252.4 ns 



ขนาดล า (ซม.) 3.01 2.91 ns 

จ านวนล าต่อไร ่ 10,795 9,366 ns 

ผลผลติอ้อยปลูก (ตัน/ไร)่ 15.10 13.83 ns 

จ านวนหน่ออ้อยตอต่อตารางเมตร 10.4 8.9 * 

ความสูงอ้อยตอท่ีอายุ 4 เดือน (ซม.) 137.3 110.9 * 

 

จากการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยตอที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ เปรียบเทียบ

กับวิธีเตรียมดินปลูกอ้อยวิธีการเกษตรกร (Conventilonal Tillage) ในสภาพดินร่วนปนทราย พบว่า อ้อยที่

เตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวนสไตรพ์ ทิลเลจ มีจ านวนหน่อเฉลี่ย 10.4 หน่อ/ตร.ม และความสูงเฉลี่ย

ที่อายุ  4  เดือน  137.3  ซม. มากกว่าอ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยวิธีการเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  คือ 

มีจ านวนหน่อเฉลี่ย 8.9 หน่อ/ตารางเมตร และความสูงเฉลี่ยที่อายุ 4 เดือน 110.9 ซม. เมื่อพิจารณาทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า อ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ นอกจากจะมี

ต้นทุนการผลิตอ้อยต่ ากว่าวิธีเตรียมดินปลูกอ้อยของเกษตรกร ยังมีรายได้ (บาท/ไร่) รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) และ

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio : BCR) สูงกว่าวิธีของเกษตรกร 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลต้นทุนการผลิต รายได้ และค่า BCR ของอ้อยปลูกท่ีเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ 

และวิธีของเกษตรกร 
 

วิธีเตรียมดิน 

ปลูกอ้อย 

ค่าเตรียมดิน 

(บาท/ไร่) 

ค่าปลูกอ้อย 

(บาท/ไร่) 

ค่าบ ารุงรักษา 

บาท/ไร่ 

ค่าเก็บเกี่ยว 

& ขนส่ง 

(บาท/ไร่) 

รายจ่าย 

(บาท/ไร่) 

รายได้ 

(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 

(บาท/ไร่) 

BCR 

% 

สไตรพ์ ทิลเลจ 600 1,200 4,750 4,530 11,080 15,855 4,775 1.43 

วิธีเกษตรกร

คนปลูก 

1,000 1,500 4,750 4,149 11,399 14,522 3,123 1.27 

 

 

 

ปี 2560  มีการทดสอบเพ่ือยืนยันผลเปรียบเทียบการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ กับการ

เตรียมดินปลูกอ้อยวิธีของเกษตรกรในไร่เกษตรกรที่เป็นดินร่วนปนทรายในเขตปลูกอ้อยจังหวัดสุพรรณบุรี 

กาญจนบุรี ราชบุรี และอุทัยธานี จ านวน 12 แปลง (48 ไร่) จากการตรวจวัดการเจริญเติบโตของอ้อยที่เตรียม



ดินปลูกอ้อย 2 วิธีการ พบว่า อ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูง

มากกว่าอ้อยที่เตรียมดินปลูกวิธีของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญ อ้อยที่เตรียมดินปลูกแบบลดการไถพรวน 

สไตรพ์ ทิลเลจ มีความสูงเฉลี่ยที่อายุ 4 เดือน 94.6 ซม. ในขณะที่อ้อยที่เตรียมดินปลูกวิธีของเกษตรกรมี  

ความสูงเฉลี่ยที่อายุ 4 เดือน 82.7 ซม. แต่จ านวนหน่อต่อตารางเมตรของอ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อย 2 วิธีการ 

ไม่แตกต่างทางสถิติ  

 

ตารางท่ี 3  ข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยตอท่ีเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ และวิธีของเกษตรกร 
 

ดินร่วนปนทราย 

เตรียมดินปลูกอ้อย 

สไตรพ์ ทิลเลจ 

(Stripe Tillage) 

เตรียมดินปลูกอ้อย 

วิธีการเกษตรกร

(Conventional Tillage) 

T-test 

จ านวนหน่อ/ตร.ม 11.8 10.6 ns 

ความสูงอ้อยปลูกท่ีอายุ 4 เดือน  (ซม.)  94.6 82.7 * 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การทดสอบการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ   ในเขตปลูกอ้อยภาคกลางดินร่วนปนทราย

ใช้เวลาเตรียมดินน้อยกว่าการเตรียมดินปลูกอ้อยวิธีการที่เกษตรกรปฏิบัติ (Conventional Tillage) และมี

ต้นทุนค่าเตรียมดินที่ต่ ากว่าการเตรียมดินปลูกอ้อยวิธีของเกษตรกร ถึงแม้ว่าองค์ประกอบผลผลิตอ้อยที่เตรียม

ดินปลูกอ้อย 2 วิธีการจะไม่แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้มการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ ให้ผลผลิต

อ้อยปลูกมากกว่าการเตรียมดินปลูกอ้อยวิธีของเกษตรกร และการเจริญเติบโตของอ้อยตอดีกว่าวิธีเตรียมดิน

ปลูกอ้อยวิธีของเกษตรกรคือมีความสูงที่อายุ 4 เดือนและการแตกกอมากกว่าอ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยวิธี

เกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับผลการทดสอบในปี 2560 ที่มีการทดสอบยืนยันผลที่ พบว่า 

อ้อยปลูกที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงที่อายุ 4 เดือน มากกว่า

อ้อยที่เตรียมดินปลูกวิธีของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่จ านวนหน่อต่อตารางเมตรของอ้อยที่เตรียม

ดินปลูกอ้อย 2 วิธีการไม่แตกต่างทางสถิติ อ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ ในสภาพดินร่วนปน

ทรายมีต้นทุนการผลิตอ้อยทีต่่ ากว่า แต่มีรายได้ (บาท/ไร่) รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อ

ต้นทุน (Benefit and Cost ratio : BCR) สูงกว่าวิธีการเตรียมดินของเกษตรกร 

 

 

 



 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

จากการท าแปลงทดสอบเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวน  สไตรพ์ ทิลเลจ  ในไร่เกษตรกร  

ในเขตปลูกอ้อยภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างพร้อม ๆ ไปกับเผยแพร่เทคโนโลยีนี้ให้กับชาวไร่อ้อยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการสาธิตและให้ยืมอุปกรณ์ เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ ท าให้มีการ

ประยุกต์วิธีการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวน สไตรพ์ ทิลเลจ ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ แต่ยังคง

หลักการเดิม คือ ลดการไถพรวนและไถพรวนเฉพาะแนวที่ปลูกอ้อย แบ่งออกได้เป็น 3 วิธีการ คือ 

1. สภาพไร่อ้อยที่มีใบอ้อยหรือวัชพืชคลุมดินให้ใช้เครื่องสับใบกลบเศษซากอ้อยก่อนการใช้อุปกรณ์

เตรียมดินสไตรพ์ ทิลเลจ ที่ประกอบด้วยไถระเบิดดินดานและจอบหมุน แล้วจึงปลูกอ้อยตามแนวที่ไถพรวน 

2. สภาพไร่อ้อยที่เป็นดินทรายมีความลาดชัน ให้ใช้อุปกรณ์เตรียมดินสไตรพ์ ทิลเลจ ไถพรวน

ระหว่างแถวอ้อยตอเก่าแล้วปลูกอ้อยตามแนวที่ไถพรวน เมื่ออ้อยที่ปลูกใหม่งอกสูง 20-30 ซม. สับตอเก่า

อ้อยลงดิน วิธีการช่วยลดปัญหาการชะล้างหน้าดิน (soil erosion)ในไร่อ้อยที่เป็นดินทรายที่มีความลาดชัน 

3. สภาพไร่ที่เป็นนาข้าวและหลังเก็บเกี่ยวข้าวมีตอซังคลุมดิน สามารถใช้อุปกรณ์เตรียมดินสไตรพ์ 

ทิลเลจไถพรวนดินปลูกอ้อยได้โดยไม่ต้องไถกลบตอซังข้าว แล้วปลูกอ้อยตามแนวที่ไถพรวนได้ทันที 

นับตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีได้น าผลงานวิจัยนี้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิต

อ้อยที่ช่วยลดต้นทุนการเตรียมดินปลูกอ้อยและช่วยเพ่ิมรายได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยสุพรรณบุรี 

ราชบุรี กาญจนบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี ก าแพงเพชร นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของโรงงานน้ าตาลสิงห์บุรี 

โรงงานน้ าตาลมิตรเกษตร โรงงานน้ าตาลราชบุรี โรงงานน้ าตาลโคราช โรงงานน้ าตาลครบุรี เจ้าหน้าที่ ธกส.  

เขตจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี ทั้งการอบรมบรรยายและการสาธิต อีกทั้งให้โรงงานน้ าตาล

มิตรสิงห์บุรี โรงงานมิตรเกษตร โรงงานครบุรี และชาวไร่อ้อย ยืมอุปกรณ์เตรียมดิน สไตรพ์ ทิลเลจ ใช้เตรียม

ดินปลูกอ้อยไร่อ้อยขนาดใหญ่และจากการที่น าอุปกรณ์เตรียมดินสไตรพ์ ทิลเลจ ไปใช้ได้ผลโรงงานน้ าตาล

มิตรสิงห์บุรี โรงงานน้ าตาลมิตรเกษตร โรงงานน้ าตาละครบุรีและชาวไร่อ้อย ได้ซื้ออุปกรณ์เตรียมดิน สไตรพ์     

ทิลเลจ ไว้ใช้เอง ท าให้มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวน สไตรพ์ ทิลเลจ มากกว่า 

10,000 ไร่ นอกจากนี้ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยนี้ทางโทรทัศน์รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร ทาง

สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตก าแพงแสน รายการร่วมด้วยช่วยกัน มีการน าผลงานวิจัยนี้เสนอใน

การประชุมวิชาการอ้อยและน้ าตาลแห่งชาติประจ าปี 2555 ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารแก่นนคร ปีที่ 40 ฉบับ

พิเศษ 3 2555 และหนังสือ Sugar Asia Magazine Vol.1 No.02 September 2015 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบ Stripe tillage ให้แก่ฝ่ายส่งเสริมของโรงงานน้ าตาล

อุตสาหกรรมโคราช และสาธิตการเตรียมดิน Stripe tillage ในไร่เกษตรกรดินร่วนปนทราย 
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อรรถสิทธิ์ บุญธรรม   วาสนา วันดี   และ ผุด จันทร์สุขโข.  2556. การเปรียบเทียบวิธีการเตรียมดินที่

เหมาะสมในการปลูกอ้อยข้ามแล้ง รายงานผลงานวิจัยประจ าปี 2555 – 57.  ศูนย์วิจัยพืชไร่

สุพรรณบุรี สถาบันพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

หน้า 157 – 156. 

 

13. ภาคผนวก  

ส าเนาหนังสือขอบคุณจากโรงงานน้ าตาลมิตรสิงห์บุรี โรงงานน้ าตาลมิตรเกษตร โรงงานน้ าตาล

โคราช และโรงงานน้ าตาลครบุรี ที่น าเทคโนโลยีเตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวน  สไตรพ์ ทิลเลจ 

ขยายผลสู่การปฏิบัติของเกษตรกร   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 



 
 

 



 
 


