
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

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

 

1. แผนงานวิจัย ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคกลาง

และภาคตะวันตก 

2. โครงการวิจัย ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคกลางและ

ภาคตะวันตก 

กิจกรรม - 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) 8. ทดสอบการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบ stripe tillage ในเขตดินร่วนเหนียว 

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

with Stripe Tillage method on loamy clay of central region 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง อรรถสิทธิ์  บุญธรรม ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี 

ผู้ร่วมงาน ชุมพล  ค าสิงห์ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี 

สมบูรณ์  วันดี ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี 

วีระพงษ์  เย็นอ่วม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 

สมบัติ  บวรพรเมธี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 

5  บทคัดย่อ  

จากผลงานวิจัยการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ (stripe tillage) ที่ศูนย์วิจัยสุพรรณบุรี 

ช่วยลดต้นทุนการผลิตอ้อย จึงมีการทดสอบเทคโนโลยีนี้ในไร่เกษตรกรเขตปลูกอ้อยภาคกลางดินร่วนเหนียว  

ซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว ได้แก่ เขตปลูกอ้อยจังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี นครสวรรค์และอุทัยธานี     

ผลการทดสอบปี 2559 พบว่า การเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ ในเขตปลูกอ้อยภาคกลางดินร่วน

เหนียวใช้เวลาในการเตรียมดินและต้นทุนน้อยกว่าการเตรียมดินปลูกอ้อยวิธีของเกษตรกร (Conventional 

Tillage) เมื่อเก็บเกี่ยวอ้อยปลูก พบว่า อ้อยที่เตรียมปลูกแบบสไตรพ์ ทิลเลจ มีความยาวล าเก็บเกี่ยวมากกว่า

อ้อยที่เตรียมดินวิธีของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและมีแนวโน้มให้จ านวนล าเก็บเกี่ยวมากกว่าวิธีของ

เกษตรกร ส่งผลให้อ้อยที่ เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ มีผลผลิตน้ าหนักอ้อยปลูกมากกว่าอ้อยที่

เตรียมดินวิธีของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จากการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยตอที่เตรียมดิน



ปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ เปรียบเทียบกับวิธีเตรียมดินปลูกอ้อยของเกษตรกร ในสภาพดินร่วนเหนียว 

พบว่า อ้อยตอที่เตรียมดินทั้ง  2  วิธี  มีจ านวนหน่อของอ้อยตอ 1  ต่อตารางเมตร และความสูงของอ้อยตอ 1  

ที่อายุ 4 เดือนไม่แตกต่างทางสถิติ ปี 2560 มีการทดสอบเพ่ือยืนยันผลเปรียบเทียบการเตรียมดินปลูกอ้อย

แบบสไตรพ์ ทิลเลจ กับวิธีของเกษตรกร   จากการตรวจวัดการเจริญเติบโตของอ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อย 2 

วิธีการ พบว่า อ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงที่อายุ 4 เดือน 

มากกว่าอ้อยที่เตรียมดินปลูกวิธีของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญ แต่จ านวนหน่อต่อตารางเมตรของอ้อยที่เตรียม

ดินปลูกอ้อย 2 วิธีการไม่แตกต่างทางสถิติ อ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ ในสภาพดินร่วน

เหนียวนอกจากจะมีต้นทุนการผลิตอ้อยต่ ากว่า ยังให้รายได้สุทธิ และค่า BCR สูงกว่าวิธีของเกษตรกร 
 

ค าส าคัญ : เขตปลูกอ้อยภาคกลางดินร่วนเหนียว, การเตรียมดินปลูกอ้อย, การเตรียมดินสไตรพ์ ทิลเลจ,       

ไถระเบิดดินดาน, จอบหมุน 

 

ABSTRACT 

On-farm testing preparation of Land for Sugarcane plantation with Stripe Tillage 

method religion in central Thailand which soil texture is loamy clay soil such as Suphan buri, 

Singburi, Nakhon Sawan 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. Plant cane was cultivated by stripe tillage method gave longer stalks than 

conventional tillage and tend to more tillering which has a significant effect on cane yield, 

stripe tillage method gave significantly more cane yield than conventional tillage. There were 

no significant differences in the ratoon crop growth and tillering between stripe tillage and 

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 more 

cane height at 4 months old than conventional tillage but tillering was not statistically 

different. The Stripe Tillage method in loamy clay soil 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, loamy clay, preparation of Land, stripe 

tillage, conventional tillage, ripper/rotavator 

6. ค าน า  

การเตรียมดินเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการลงทุนปลูกอ้อย การที่จะปลูกอ้อยให้ได้

อายุเก็บเกี่ยวต้องปลูกอ้อยเร็วเพ่ือให้อ้อยมีระยะเวลาการเจริญเติบโตที่มากพอที่จะสะสมน้ าตาล การปลูกอ้อย

ภาคกลางในปัจจุบันเกษตรกรพยายามจะปลูกให้เร็วที่สุด ไม่มีการพักดินปลูกปลายฝนเหมือนการปลูกอ้อยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ แต่วิธีการเตรียมดินปลูกของเกษตรกรทั่วไปมีขั้นตอนมากใช้เวลาและมีการใช้เครื่องมือ

มากโดยเริ่มจากการไถสับกลบใบอ้อยหรือวัชพืช ตามด้วยระเบิดดินดาน 2 ครั้งตามตารางหมากรุก ไถดะและ

ตามด้วยไถพรวนให้ดินละเอียดอีก 1-2 ครั้ง จึงจะใช้เครื่องปลูกอ้อยได้ แต่ถ้าเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ใช้

แรงงานคนปลูกโดยทั่วไปมีการไถพรวน 2-3 ครั้ง แล้วยกร่องปลูกอ้อยในร่อง อรรถสิทธิ์ และคณะ (2552) 

รายงานว่า วิธีการปลูกอ้อยข้ามแล้งที่เหมาะสม คือ มีการไถระเบิดดินดานด้วย subsoiler และปลูกอ้อยด้วย

เครื่องปลูกและที่มีการหยอดน้ าพร้อมปลูก เมื่ออ้อยงอกแล้วมีการไถระเบิดดินดานระหว่างแถวอ้อยและมีการ

ใช้จอบหมุนพรวนตามปิดความชื้นจะช่วยให้อ้อยมีชีวิตผ่านช่วงแล้งได้    อรรถสิทธิ์  และคณะ (2555)         

ได้ด าเนินการทดลองเปรียบเทียบวิธีการเตรียมดินที่เหมาะสมในการปลูกอ้อยข้ามแล้ง 4 วิธีการ คือ   1) วิธี

ของเกษตรกร คือ ไถ พรวน ยกร่อง ใช้แรงงานคนปลูกอ้อยและให้น้ าราดร่องตามหลังปลูก   2) วิธีที่กรม

วิชาการเกษตรแนะน าคือไถพรวนใช้เครื่องปลูกหยอดน้ า    3) วิธี Stripe tillage  คือ  ใช้  Ripper  ร่วมกับ

จอบหมุนพรวนดินเฉพาะแนวที่จะปลูกอ้อยและใช้เครื่องปลูกอ้อยพร้อมหยอดน้ าตามรอยที่ไถพรวน   4) วิธี 

Minimum tillage คือ การปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวนโดยใช้ผาลจักร  Ripper และจอบหมุนไถพรวน

ระหว่างแถวอ้อยตอเก่าแล้วใช้เครื่องปลูกหยอดน้ าตามแนวที่ไถพรวน ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี ปี 2554/55 และทดลองยืนยันผลการทดลองในปี 2555/56 ผลการทดลอง

สอดคล้องเหมือนกันทั้ง  2  ปี คือ  ในช่วงแรกหลังปลูกอ้อย  2  เดือน  อ้อยที่เตรียมดินโดยวิธีเกษตรกร คือ  

ไถพรวน ยกร่อง และใช้แรงงานคนปลูก มีการงอกท่ีเร็วกว่าอ้อยที่เตรียมดินปลูกโดยวิธีอ่ืนและมีจ านวนหน่อต่อ

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

มีจ านวนหน่อต่อพ้ืนที่ไม่แตกต่างกันอ้อยที่ใช้แรงงานคนปลูกไม่ทนแล้งท าให้มีจ านวนหน่อต่อตารางเมตรลดลง 

และเม่ือกระทบแล้งอ้อยที่ใช้เครื่องปลูกจะทนแล้งได้ดีกว่าการใช้แรงงานคนปลูก  ซึ่งดูได้จากอาการขาดน้ าและ

ขาดปุ๋ยไนโตรเจน  คือ  อ้อยที่ใช้เครื่องปลูกมีล าและใบอ้อยยังเขียวสด   เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยที่ใช้คนปลูก

ใบอ้อยจะเหลืองม้วนชี้ตั้ง เมื่อเก็บเกี่ยวอ้อยในปีที่  2  ผลการทดลองสอดคล้องกับปีแรก คือ การเตรียมดิน

ปลูกอ้อย 4 วิธีการ ให้ผลผลิตแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่า อ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อย



แบบสไตรพ์ ทิลเลจ ให้ผลผลิตสูงสุด คือ 24.81 ตัน/ไร่ รองลงมา คือ วิธีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร

ให้ผลผลิต 18.85 ตัน/ไร่  ส่วนอ้อยที่ปลูกโดยการไถพรวน ยกร่อง ใช้แรงงานคนปลูก ให้ผลผลิต คือ 18.59 

ตัน/ไร่ อ้อยที่เตรียมดินวิธีแบบลดการไถพรวน (minimum tillage) ให้ผลผลิตต่ าสุด คือ  16.89 ตัน/ไร่ แต่

การเตรียมดินปลูกอ้อยโดยลดการไถพรวนมีค่าใช้จ่ายต่ าสุด คือ  600  บาท/ไร่  ในขณะที่การเตรียมดินโดยวิธี

อ่ืนมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ ากว่า 1,000  บาท/ไร่ ส่วนในด้านคุณภาพความหวาน พบว่า อ้อยที่ปลูกโดยการเตรียมดิน

ทั้ง 4 วิธี มีค่า CCS ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อค านวณเป็นน้ าตาล (ตัน CCS/ไร่) พบว่า การเตรียมดินปลูกอ้อย

แบบสไตรพ์ ทิลเลจ ให้น้ าตาลสูงสุด คือ 3.52  ตัน CCS/ไร่  รองลงมา คือ  อ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยโดยการ

ไถพรวนและใช้เครื่องปลูกหยอดน้ า  ให้น้ าตาล  2.75  ตัน CCS/ไร่   ผลการทดลองสอดคล้องกับการทดลอง

ในปี 2554/55 จากปัญหาราคาข้าวตกต่ าท าให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยในนา แต่การเตรียมดินปลูกอ้อยในนา

ที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวหรือร่วนเหนียวเป็นเรื่องยากต้องไถพรวนหลายครั้งจึงจะไถดินได้ลึกและหน้าดิน

ละเอียด ท าให้ใช้เวลาและต้นทุนที่สูงในการเตรียมดินปลูกอ้อยดินเหนียว วิธีการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ 

ทิลเลจ  ช่วยแก้ปัญหานี้ได้   จึงควรมีการทดสอบเทคโนโลยีนี้ในไร่เกษตรกรในเขตปลูกอ้อยดินร่วนเหนียวภาค

กลาง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นวิธีการเตรียมดินปลูกอ้อยที่ช่วยลดเวลาและต้นทุนการเตรียมดินปลูกอ้อย

ดินเหนียว 

 

7. วิธีด าเนินการ  

- อุปกรณ์  

1. อุปกรณเ์ตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ 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

(Stripe Tillage) โดยด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรจ านวน 12 ราย ๆ ละ 4 ไร่ 

 

วิธีปฏิบัติ กรรมวิธีเกษตรกร(ใช้คนปลูก) กรรมวิธีทดสอบ(แบบสไตรพ์ทิลเลจ) 



การเตรียม

ดิน 

1. ใช้ไถบุกเบิกผาล 3 ไถดะ 1 ครั้ง         

เพ่ือกลบใบอ้อยและวัชพืช 

2. ไถผาล 3 ไถแปร 1 ครั้ง 

3. พรวนผาล 7 ให้ดินละเอียด      

1 ครั้ง 

4. ยกร่อง 

5. ใช้แรงงานคนปลูกอ้อยในร่อง 

1. ไถสับกลบใบและเศษซากอ้อยเพื่อไม่ให้ใบและ

เศษซากอ้อยพันริปเปอร์ 

2. ใช้ริปเปอร์/จอบหมุน ไถพรวนเฉพาะแนวที่ปลูกอ้อย 

2 ครั้ง โดยมีระยะระหว่างแถว 1.5 ม. ใช้เครื่องปลูก

อ้อยพร้อมหยอดน้ าตามแนวที่ใช้ริปเปอร์/จอบ

หมุน ไถพรวน 

 

ส่วนการปฏิบัติด้านอ่ืนในทั้ง 2 กรรมวิธีจะมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ คือ พ่นสารก าจัดวัชพืชหลังปลูกอ้อย 

ใส่ปุ๋ยเคมีเมื่ออ้อยอายุ 2 เดือน ก าจัดวัชพืชหลังอ้อยงอกด้วยสารก าจัดวัชพืชและการพรวนดินระหว่างแถว

อ้อย มีการให้น้ าอ้อยเมื่อฝนทิ้งช่วงเกิน 3 สัปดาห์ และเก็บเก่ียวเมื่ออายุ 11-12 เดือน 
 

- เวลาและสถานที่  

แปลงเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี    อุทัยธานี    และนครสวรรค์ 

ระยะเวลาด าเนินการ : 2 ปี   เริ่มต้น ตุลาคม 2558    สิ้นสุด กันยายน 2560 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

ผลการทดลองอ้อยปลูกปี 2559   จากตารางที่ 1  แสดงให้เห็นว่า  การเตรียมดินปลูกอ้อยสไตรพ์ 

ทิลเลจ ในเขตปลูกอ้อยภาคกลางดินร่วนเหนียวใช้เวลาเตรียมดิน 60-90 นาที/ไร่ และต้นทุนค่าเตรียมดิน 

1,000 บาท/ไร่ น้อยกว่าการเตรียมดินปลูกอ้อยวิธีการที่เกษตรกรปฏิบัติ ซึ่งใช้เวลาเตรียมดิน 90-120 นาที/ไร่ 

และต้นทุนค่าเตรียมดิน 1,500 บาท/ไร่ เมื่อเก็บเกี่ยวอ้อย พบว่า อ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ     

มีความยาวล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 285 ซม. มากกว่าอ้อยที่เตรียมดินวิธีของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งมี

ความยาวล าเฉลี่ย  258  ซม.  และมีแนวโน้มให้จ านวนล าเก็บเกี่ยวมากกว่าวิธีของเกษตรกร  การเตรียมดิน

ปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ ให้ผลผลิตอ้อยปลูกเฉลี่ย 14.37 ตัน/ไร่มากกว่าการเตรียมดินปลูกอ้อยวิธีการที่

เกษตรกรปฏิบัติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยเพียง 12.28 ตัน/ไร ่

จากการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยตอที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ เปรียบเทียบ

กับวิธีเตรียมดินปลูกอ้อยวิธีการเกษตรกร ในสภาพดินร่วนเหนียว พบว่า อ้อยตอ 1 ที่เตรียมดินทั้ง 2 วิธี        

มีจ านวนหน่อต่อตารางเมตรและความสูงของอ้อยตอ 1 ที่อายุ 4 เดือน ไม่แตกต่างทางสถิติ อ้อยตอ 1 ที่เตรียม

ดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ มีจ านวนหน่อเฉลี่ย 10.6 หน่อต่อตารางเมตร และความสูงเฉลี่ยที่อายุ 4 เดือน 

106.4 ซม. ส่วนอ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยวิธีการเกษตรกร คือ  มีจ านวนหน่อเฉลี่ย  9.6  หน่อ/ตารางเมตร  



และความสูงเฉลี่ยที่อายุ 4 เดือน 98. 2 ซม. เมื่อพิจารณาทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า 

อ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ นอกจากจะมีต้นทุนการผลิตอ้อยต่ ากว่าวิธีเตรียมดินปลูกอ้อยของ

เกษตรกร ยังมีรายได้ (บาท/ไร่) รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and 

Cost ratio : BCR) สูงกว่าวิธีของเกษตรกร 

 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลเวลา ค่าใช้จ่าย การเจริญเติบโต ผลผลิตอ้อยปลูกและการเจริญเติบโตของอ้อยที่เตรียมดิน

ปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ และวิธีของเกษตรกร 

 

ดินร่วนเหนียว 
เตรียมดินปลูกอ้อยสไตรพ์ ทลิเลจ 

(Stripe Tillage) 

เตรียมดินปลูกอ้อยวิธีการเกษตรกร 

(Conventional Tillage) 
T-test 

เวลาของการเตรียมดิน (นาที) 60 - 90 90 - 120  

ต้นทุนการเตรียมดิน (บาท/ไร)่ 1,000 1,500  

ความยาวล า (ซม.) 285 258     * 

ขนาดล า (ซม.) 2.88 2.86    ns 

จ านวนล าต่อไร ่ 10,221 9,514    ns 

ผลผลติอ้อย (ตัน/ไร)่ 14.37 12.28     * 

จ านวนหน่ออ้อยตอต่อตร.ม. 10.6 9.6    ns 

ความสูงอ้อยตออายุ 4 เดือน 

(ซม.) 

106.4  98.2    ns 

 

 

 

 

 

 

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 1,000 1,200 4,750 4,311 11,261 15,088 3,827 1.34 

วิธีเกษตรกร

คนปลูก 

1,500 1,500 4,750 3,684 11,434 12,894 1,460 1.13 

 

ปี 2560 มีการทดสอบเพ่ือยืนยันผลเปรียบเทียบการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ กับการ

เตรียมดินปลูกอ้อยวิธีของเกษตรกรในไร่เกษตรกรที่เป็นดินร่วนเหนียวในเขตปลูกอ้อยจังหวัดสุพรรณบุรี 

สิงห์บุรี  นครสวรรค์  และอุทัยธานี จ านวน 12 แปลง (48 ไร่)  เมื่อการตรวจวัดการเจริญเติบโตของอ้อยที่

เตรียมดินปลูกอ้อย 2 วิธีการ   จากตารางที่ 3  แสดงให้เห็นว่า  อ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ 

มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงมากกว่าอ้อยที่เตรียมดินปลูกวิธีของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญ อ้อยที่ เตรียม

ดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ มีความสูงเฉลี่ยที่อายุ 4 เดือน 139. 4 ซม. ในขณะที่อ้อยที่เตรียมดินปลูกวิธี

ของเกษตรกรมีความสูงเฉลี่ยที่อายุ 4 เดือน 126.8  ซม. แต่จ านวนหน่อต่อตารางเมตรของอ้อยที่เตรียมดิน      

ปลูกอ้อย 2 วิธีการไม่แตกต่างทางสถิติ ผลการทดลองสอดคล้องกับการทดสอบปีแรก  

 

ตารางท่ี 3  ข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยตอท่ีเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ และวิธีของเกษตรกร 
 

ทดสอบในดินร่วนเหนียว 
เตรียมดินปลูกอ้อย สไตรพ์ ทิลเลจ 

(Stripe Tillage) 

เตรียมดินปลูกอ้อยวิธีเกษตรกร 

(Conventilonal Tillage) 
T-test 

จ านวนหน่อต่อตารางเมตร 9.5 9.5 ns 

ความสูงอ้อยปลูกท่ี 

อายุ 4 เดือน  (ซม.) 

139.4 126.8 * 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การทดสอบการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ  ในเขตปลูกอ้อยภาคกลางดินร่วนเหนียว   

ใช้เวลาเตรียมดินน้อยกว่าการเตรียมดินปลูกอ้อยวิธีเตรียมดินของเกษตรกรและมีต้นทุนค่าเตรียมดินที่น้อยกว่า

เตรียมดินปลูกอ้อยวิธีของเกษตรกร อ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจมีความยาวล าเก็บเกี่ยว

มากกว่าอ้อยที่เตรียมดินวิธีของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและมีแนวโน้มให้จ านวนล าเก็บเกี่ยวมากกว่า

วิธีของเกษตรกร  ส่งผลให้อ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจมีผลผลิตน้ าหนักอ้อยปลูกมากกว่าอ้อย

ที่เตรียมดินวิธีของเกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การเจริญเติบโตของอ้อยตอทั้งทางด้านความสูงและ    

การแตกกอที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจกับวิธีเตรียมดินปลูกอ้อยของเกษตรกรในสภาพดินร่วน

เหนียวไม่แตกต่างทางสถิติ ผลการทดสอบเพ่ือยืนยันผลการทดสอบปี 2560 พบว่า อ้อยที่การเตรียมดินปลูก



อ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงที่อายุ 4 เดือนมากกว่าอ้อยที่เตรียมดินปลูกวิธีของ

เกษตรกรอย่างมีนัยส าคัญ แต่จ านวนหน่อต่อตารางเมตรของอ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อย 2 วิธีการไม่แตกต่างทาง

สถิติ อ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจในสภาพดินร่วนเหนียวมีต้นทุนการผลิตอ้อยที่ต่ ากว่า แต่มี

รายได้ (บาท/ไร่) รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit and Cost ratio : 

BCR) สูงกว่าวิธีการเตรียมดินของเกษตรกร เป็นวิธีการเตรียมดินที่เหมาะกับการส่งเสริมปลูกอ้อยในนาที่ไม่

เหมาะสมในการปลูกข้าว จะท าให้พ้ืนที่ปลูกข้าวลดลง 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

จากการท าแปลงทดสอบการเตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจในไร่เกษตรกรในเขตปลูกอ้อย

ภาคกลางและภาคเหนือพร้อม ๆ ไปกับเผยแพร่เทคโนโลยีนี้ให้กับชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการ

สาธิตและให้ยืมอุปกรณ์เตรียมดินปลูกอ้อยแบบสไตรพ์ ทิลเลจ ท าให้มีการประยุกต์วิธีการเตรียมดินปลูกอ้อย

แบบลดการไถพรวน สไตรพ์ ทิลเลจ ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  แต่ยังคงหลักการเดิม คือ ลดการไถพรวนและ   

ไถพรวนเฉพาะแนวที่ปลูกอ้อย แบ่งออกได้เป็น 3 วิธีการ คือ 

1. สภาพไร่อ้อยที่มีใบอ้อยหรือวัชพืชคลุมดินให้ใช้เครื่องสับใบกลบเศษซากอ้อยก่อนการใช้อุปกรณ์

เตรียมดินสไตรพ์ ทิลเลจ ที่ประกอบด้วยไถระเบิดดินดานและจอบหมุน แล้วจึงปลูกอ้อยตามแนวที่ไถพรวน 

2. สภาพไร่อ้อยที่เป็นดินทรายมีความลาดชัน ให้ใช้อุปกรณ์เตรียมดินสไตรพ์ ทิลเลจ ไถพรวน

ระหว่างแถวอ้อยตอเก่าแล้วปลูกอ้อยตามแนวที่ไถพรวน เมื่ออ้อยที่ปลูกใหม่งอกสูง 20-30 ซม. สับตอเก่าอ้อย

ลงดิน วิธีการช่วยลดปัญหาการชะล้างหน้าดิน (soil erosion)ในไร่อ้อยที่เป็นดินทรายที่มีความลาดชัน 

3. สภาพไร่ที่เป็นนาข้าวและหลังเก็บเกี่ยวข้าวมีตอซังคลุมดิน สามารถใช้อุปกรณ์เตรียมดินสไตรพ์  

ทิลเลจ ไถพรวนดินปลูกอ้อยได้โดยไม่ต้องไถกลบตอซังข้าว แล้วปลูกอ้อยตามแนวที่ไถพรวนได้ทันที 

วิธีการเตรียมดินปลูกอ้อยวิธีการนี้เหมาะกับการส่งเสริมในเขตปลูกอ้อยในนาที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าว

นับตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีได้น าผลงานวิจัยนี้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่ช่วย

ลดต้นทุนการเตรียมดินปลูกอ้อยและช่วยเพ่ิมรายได้ถ่ายทอดสู่ เกษตรกรชาวไร่อ้อยสุพรรณบุรี ราชบุรี 

กาญจนบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี ก าแพงเพชร นครราชสีมา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของโรงงานน้ าตาลสิงห์บุรี โรงงาน

น้ าตาลมิตรเกษตร   โรงงานน้ าตาลราชบุรี   โรงงานน้ าตาลโคราช   โรงงานน้ าตาลครบุรี   เจ้าหน้าที่ ธกส. 

เขตจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี ทั้งการอบรมบรรยายและการสาธิต อีกทั้งให้โรงงานน้ าตาลมิตร

สิงห์บุรี โรงงานมิตรเกษตร โรงงานครบุรี และชาวไร่อ้อย ยืมอุปกรณ์เตรียมดิน สไตรพ์ ทิลเลจ ใช้เตรียมดิน

ปลูกอ้อยไร่อ้อยขนาดใหญ่และจากการที่น าอุปกรณ์เตรียมดินสไตรพ์ ทิลเลจ  ไปใช้ได้ผลโรงงานน้ าตาลมิตร

สิงห์บุรี โรงงานน้ าตาลมิตรเกษตร โรงงานน้ าตาละครบุรีและชาวไร่อ้อย ได้ซื้ออุปกรณ์เตรียมดิน สไตรพ์        



ทิลเลจ ไว้ใช้เอง ท าให้มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยที่เตรียมดินปลูกอ้อยแบบลดการไถพรวน สไตรพ์ ทิลเลจ มากกว่า 

10,000  ไร่  นอกจากนี้ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยนี้ทางโทรทัศน์รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร      

ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตก าแพงแสน รายการร่วมด้วยช่วยกัน มีการน าผลงานวิจัยนี้เสนอ

ในการประชุมวิชาการอ้อยและน้ าตาลแห่งชาติประจ าปี 2555  ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารแก่นนคร ปีที่ 40     

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

 

 

 

 

 



 

มีการอบรมภาคทฤษฎีและสาธิตการเตรียมดินปลูกอ้อย Stripe tillage 

ในไร่เกษตรกรเขตปลูกดินร่วนเหนียว 
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