
ชุดโครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตอ้อย 

โครงการวิจัย :  โครงการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนที่ 

กิจกรรม                   :  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ชื่อการทดลอง          :  การทดสอบเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอ้อยในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 

คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง : นางสาวศรีนวล สุราษฎร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

ผู้ร่วมงาน  : นางสาวพีชณิตดา ธารานุกูล สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

  นางสาวยุวลักษณ์ ผายดี สังกัด ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

  นายจิระ อะสุรินทร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

บทคัดย่อ 

 ด าเนินงานในพ้ืนที่อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยที่

เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตอ้อย ปี 2554-2556 รวมระยะเวลา 3 ปี เกษตรกรร่วมด าเนินงาน 5 รายๆละ 3 ไร ่

ปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 การทดสอบมี 3 กรรมวิธี ได้แก่ วิธีปรับใช้ 1 (ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน) ใส่ปุ๋ย N-P2O5-

K2O พร้อมปลูก  อัตรา 12-6-12 และในอ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 อัตรา 18-9-18 ปริมาณ 50% ของจ านวนปุ๋ยที่

ใช้  และใส่ปุ๋ยที่เหลืออีกครั้งเมื่ออ้อยอายุ 3-4 เดือน วิธีปรบัใช้ 2 (ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี) ใส่ปุ๋ยมูลวัวพร้อมปลูก 200 

กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่ออ้อยอายุ 3-4 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 

อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีที่ 3 (วิธีเกษตรกร) ใส่ปุ๋ยอินทรีย์

รองพ้ืน จ านวน  500 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่ออ้อยอายุ 3 เดือน และ 6 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ครั้งละ 25 กิโลกรัม

ต่อไร่ ผลการด าเนินงานเฉลี่ย 3 ปี พบว่าวิธีปรับใช้ 1 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 14.47 ตันต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 11,042 บาทต่อ

ไร่ วิธีปรับใช้ 2 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 14.41 ตันต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 10,414 บาทต่อไร่ และวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 

13.43 ตันต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 9,386 บาทต่อไร่ จากการด าเนินงานจะเห็นได้ว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเป็นการ

ให้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช สามารถเพ่ิมผลผลิตอ้อยปลูกได้ นอกจากนี้เกษตรกรมีความพึงพอใจ

อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 เนื่องจากมีการเจริญเติบโตดีให้ผลผลิตเป็นที่พอใจ ดังนั้นอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 จึงเป็นอีกพันธุ์

ทางเลือกให้เกษตรกรเลือกใช้พันธุ์อ้อยที่ดีและเหมาะสมกับพ้ืนที่ปลูกต่อไปได้ 

 



ค าน า 

 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2553) มีโรงงานน้ าตาล 3 แห่ง และโรงงานเอทานอลจากกากน้ าตาล 1 แห่ง ในฤดูกาลผลิต

ปี 2552/53 จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานจ านวน 0.56 ล้านไร่ เกษตรกรในระบบ 20,574 ครัวเรือน 

ผลผลิตเฉลี่ย 9.8 ตัน/ไร่ ผลผลิตรวม 5.29 ล้านตัน มูลค่าเพ่ิมการผลิตอ้อยโรงงานประมาณ 2,560 ล้านบาท 

(ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา, 2556) จากข้อมูลดังกล่าวจังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ปลูกอ้อยมากแต่มี

ผลผลิตต่อไร่ต่ าส่งผลให้ผลผลิตอ้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงาน และมีปัญหาในการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก 

เนื่องจากมีพืชแข่งขันชนิดอ่ืน เช่นมันส าปะหลัง (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) แก้งสนามนาง เป็นอ าเภอ

ที่มีสัดส่วนการผลิตอ้อยต่อพ้ืนที่การเกษตรเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดนครราชสีมา โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

44.27 ของพื้นที่ทั้งหมดในการปลูกอ้อยของจังหวัดนครราชสีมา (พรพรรณ และกุลภา,_______; ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2552) จากการท าเวทีเสวนาพบว่าปัญหาที่มีผลกระทบต่อการผลิตอ้อยในระดับไร่นาของ

เกษตรกรในพ้ืนที ่ ได้แกด่ินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ขาดความรู้เรื่องการจัดการศัตรูอ้อย  

ขาดพันธุ์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ ผลผลิตต่อไร่ต่ า และพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาศัยน้ าฝน โดยเฉพาะปัญหาดิน

เสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเกษตรกรปลูกอ้อยในพ้ืนที่เดิมมานานและใช้ปุ๋ยเคมีไม่เหมาะสม ท าให้มี

ผลต่อผลผลิตอ้อย จากงานทดลองการทดสอบสูตรและอัตราปุ๋ยเคมีต่อการให้ผลผลิตอ้อยในจังหวัดร้อยเอ็ดของ สุ

ชาติ (2548)  พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีในสูตรและอัตราต่างๆมีผลต่อผลผลิตอ้อย โดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (12-

6-12) อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ครั้งที่ 1 พร้อมปลูกจ านวน 25 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่ 2 หลังอ้อยงอก 3 

เดือน หรือดินมีความชื้น ซึ่งให้รายได้เฉลี่ยสุทธิในอ้อยปลูก และอ้อยตอสูงที่สุด นอกจากนี้ นาตยาและอรรถสิทธิ์ 

(2555) รายงานว่าการใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์

ดินร่วมกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด หรือปุ๋ยอินทรีย์ (พืชปุ๋ยสดตระกูลถั่ว) ส่งผลให้อ้อยมีการเจริญเติบโตและมี

ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการ

เพ่ิมผลผลิตอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ในไร่เกษตรกรพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมให้มี

การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตอ้อยเพิ่มสูงขึ้น คุ้มค่าต่อการลงทุน และให้ได้เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตอ้อย

ที่เหมาะสมในเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดนครราชสีมา 

 

 



วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 

1. พันธุ์พืช   : อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 
2. ปุ๋ยเคมี   : สูตร 46-0-0  16-20-0   0-0-60  และ 16-8-8 
3. ปุ๋ยอินทรีย์   :  ปุ๋ยคอกมูลโค 

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย โดยก าหนดคัดเลือกพ้ืนที่อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

ซึ่งมพ้ืีนที่ปลูกอ้อยมากกว่า 40,000 ไร่ (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, 2554) และอยู่ใกล้โรงงาน

น้ าตาล 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่ จากการท าเวทีเสวนากลุ่มเกษตรกรอ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด

นครราชสีมา พบว่าปัญหาที่มีผลกระทบต่อการผลิตอ้อยในระดับไร่นาของเกษตรกรในพ้ืนที่ ได้แก่ดินเสื่อมความ

อุดมสมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ขาดความรู้เรื่องการจัดการศัตรูอ้อย ขาดพันธุ์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ ผลผลิต

ต่อไร่ต่ า และพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาศัยน้ าฝน โดยเฉพาะปัญหาดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์

เนื่องจากเกษตรกรปลูกอ้อยในพื้นที่เดิมมานานและใช้ปุ๋ยเคมีไม่เหมาะสม ท าให้มีผลต่อผลผลิตอ้อย จึงได้ท าการ

ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ในไร่เกษตรกรพ้ืนที่อ าเภอแก้ง

สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อ

การลงทุน และให้ได้เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตอ้อยที่เหมาะสมในเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดนครราชสีมา 

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนงานวิจัย วางแผนการทดสอบเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอ้อยใน

พ้ืนที่ ประกอบด้วย 3 กรรมวิธี ได้แก่ วิธีปรับใช้ 1 เป็นการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามค าแนะน าของกรม

วิชาการเกษตร วิธีปรับใช้ 2 เป็นการใส่ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร และวิธีปฏิบัติ

ของเกษตรกร ท าการทดสอบเปรียบเทียบเพ่ือให้ได้กรรมวิธีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม อ้อยสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ช่วยให้ไดผ้ลผลิตอ้อยเพ่ิมมากขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน ส่งผลให้เกษตรกร

มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

ขั้นตอนที่ 4 การด าเนินงานวิจัย  

ด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรร่วมด าเนินงาน 5 ราย 

พ้ืนที่ 15 ไร่ ปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 โดยไถเตรียมแปลง 2 ครั้ง แล้วจึงไถยกร่อง ระยะระหว่างแถว 1.50 เมตร การ

ใส่ปุ๋ยมี  3 กรรมวิธี ได้แก่  



วิธีปรับใช้ 1 ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใส่ปุ๋ย N-P2O5-K2O พร้อมปลูก อัตรา 12-6-12 ปริมาณ 

50% ของจ านวนปุ๋ยที่ใช้  และใส่ปุ๋ยที่เหลืออีกครั้งเมื่ออ้อยอายุ 3-4 เดือน  ในอ้อยตอ 1 และ 2 เมื่อดินมีความชื้น 

ใส่ปุ๋ย N-P2O5-K2O อัตรา 18-9-18 ปริมาณ 50% ของจ านวนปุ๋ยที่ใช้  และใส่ปุ๋ยที่เหลืออีกครั้งเมื่ออ้อยอายุ 3-4 

เดือน หรือเมื่อดินมีความชื้น  

วิธีปรับใช้ 2 ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยมูลวัวพร้อมปลูก 200 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 

อัตรา 50 กก./ไร่  เมื่ออ้อยอายุ 3-4 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 อัตรา 50 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 

15 กก./ไร่ ในอ้อยตอ 1 และ 2 เมื่อดินมีความชื้นใส่ปุ๋ยมูลวัวอัตรา 200 กิโลกรัมตอ่ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 

อัตรา 50 กก./ไร่  และเม่ืออ้อยอายุ 3-4 เดือน หรือดินมีความชื้น ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 อัตรา 50 กก./ไร่ ร่วมกับ

ปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 15 กก./ไร ่

กรรมวิธีที่ 3 วิธีเกษตรกร ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองพ้ืน จ านวน  500 กก./ไร่  เมื่ออ้อยอายุ 3 เดือน และ 6 เดือน 

ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ครั้งละ 25 กก./ไร่ ในอ้อยตอ 1 และ 2 เมื่อดินมีความชื้นใส่ปุ๋ยมูลวัว จ านวน  500 กก./ไร่  

และเมื่ออ้อยอายุ 3 เดือน และ 6 เดือน หรือเมื่อดินมีความชื้น ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ครั้งละ 25 กก./ไร่ 

 การบันทึกข้อมูล 

  - ข้อมูลด้านเกษตรศาสตร์ ได้แก่ การเจริญเติบโต ปริมาณผลผลิต (โดยสุ่มขนาดพื้นที่ 9.6  ตร.ม.  

4 จุด/ไร่ วัดความสูง จ านวนล าต่อกอ ขนาดล า, และความหวาน) 

  - ข้อมูลด้านกายภาพ ได้แก่ ปริมาณฝน ข้อมูลดิน  

 - ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได้  ราคาผลผลิต และข้อมูลที่ใช้ใน

การตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีต่างๆ 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์ข้อมูลทั้งทางด้านเกษตรศาสตร์ ได้แก่ การเจริญเติบโต ปริมาณและคุณภาพผลผลิต    

- วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได้ ผลตอบแทน รายได้ต่อต้นทุน 

(Benefit Cost Ratio: BCR) 

- วิเคราะห์ YIELD GAP ระหว่างวิธีปรับใช ้และวิธีเกษตรกร 

 



ขั้นตอนที่ 5 การขยายผล เมื่อได้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ท าการประเมินผลการด าเนินงานขยายผล 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง มีการจัดเวทีเสวนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่ต าบลแก้ง

สนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง เพ่ือให้เกษตรกรภายในกลุ่มและเกษตรกรในพ้ืนที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยอ้อยที่เหมาะสม ช่วยให้เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับความรู้และสามารถน าไปปฏิบัติเองได้ 

วัน เวลา และสถานที่ด าเนินงาน 

เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2553 – เดือนกันยายน 2556 ระยะเวลา 3 ปี 

แปลงเกษตรกร อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 

การวิเคราะห์พื้นที่ 

 อ าเภอแก้งสนามนาง  มีทั้งหมดประมาณ  308  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  192,500  ไร่ สภาพพ้ืนที่

โดยทั่วไป  มีลักษณะเป็นที่ลาดดอนลูกคลื่น  ลาดเอียงจากทางทิศใต้สู่ทิศเหนือ  และลาดเอียงจากทางทิศ

ตะวันออกสู่ทิศตะวันตก  ลักษณะพ้ืนที่ราบลุ่มจะอยู่ด้านตะวันตก  เหมาะส าหรับเพาะปลูกข้าว  ส่วนด้านทิศ

ตะวันออกจะเป็นดอนลูกคลื่น  เหมาะส าหรับเพาะปลุกพืชไร่  เช่น  อ้อย  มันส าปะหลงั  แม่น้ ามีแม่น้ าชีไหลผ่าน

เป็นระยะทางประมาณ  30  กิโลเมตร  และมีล าห้วยหลัก  3  ล าห้วย  คือ  1.  ล าหว้ยรวง  2.  ล าห้วยขี้หนู  3.  

ล าห้วยยาง ด้านการเกษตรอ าเภอแก้งสนามนาง  มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งสิ้น  165,690  ไร่ คิดเป็น 86 % ของพ้ืนที่

ทั้งหมด มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยมากที่สุดถึง 86,063 ไร่ รองลงมาได้แก่ข้าวมีพ้ืนที่ปลูก 52,155 ไร่ ครอบครัวเกษตรกร 

จ านวน 6,544 ครอบครัว (ที่ท าการปกครองอ าเภอแก้งสนามนาง, 2552) ลักษณะกลุ่มชุดดินที่พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

ชุดดินที่ 41 หรือชุดดินบ้านไผ่ (กรมพัฒนาที่ดิน,______) ซึ่งมีลักษณะและสมบัติดิน เป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดิน

ทรายปนดินร่วนสีน้ าตาลอ่อน ถัดลงไปเป็นดินทรายปนดินร่วนสีเทาปนชมพู ดินล่างเป็นดินร่วนปนทราย หรือดิน

ร่วนเหนียวปนทรายสีน้ าตาลแก่ หรือน้ าตาลปนเหลือง มีจุดประสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปาน

กลาง (pH 5.0-6.0) ตลอด ซึ่งข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์คือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีเนื้อดินเป็นดินทรายปน

ดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย จึงควรมีการเพ่ิมอินทรียวัตถุเพ่ือปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น และปลูกพืช

ทนแล้งเช่น อ้อย และมันส าปะหลัง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) จากประเด็นปัญหาที่พบในพื้นที่อ าเภอแก้งสนามนาง 

ได้แก่ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เกษตรกรขาดความรู้เรื่องการจัดการศัตรูอ้อย  ขาด

พันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับปลูกในพื้นที่ และพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาศัยน้ าฝน ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า แนว

ทางแก้ไขคือการให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความสมบูรณ์ การเลือกใช้สูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับความ

ต้องการของอ้อย การจัดการศัตรูอ้อยที่ถูกต้อง และการแนะน าส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ให้แก่

เกษตรกร เกษตรกรสามารถน าไปปฏิบัติได้ 



ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 

ผลวิเคราะห์ดินจากการสุ่มเก็บตัวอย่างดินจากแปลงทดลองของเกษตรกร 5 ราย พบว่าดินมีค่า pH 4.88-

6.88 ปริมาณธาตุอาหารในดิน (OM) 0.38-1.34% ไนโตรเจน (N) 0.019-0.067% ฟอสฟอรัส (Avai. P) 5.61-

138.55 มก./กก. และโปตัสเซียม (Exch. K) 20.00-60.00 มก./กก. (ตารางที่ 1)  

ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์ตัวอย่างดินจากแปลงทดลองเกษตรกร 5 ราย 

ชื่อ pH OM 

(%) 

N 

(%) 

Avail.P 

(mg/kg) 

Exch.K 

(mg/kg) 

1. นางจ าปี สมบัติค า 5.72 1.19 0.06 138.55 25.0 

2. นายไสว ดอกไม ้ 4.88 0.63 0.032 5.61 60.0 

3. นายศราวุธ จรมั่งนอก 6.88 0.62 0.031 93.58 30.0 

4. นายสมโชค สมภา 6.62 0.38 0.019 128.35 20.0 

5. นายบุญทัน ตะวัน 6.51 1.34 0.067 41.25 60.0 

 จากผลค่าวิเคราะห์ดินพบว่าดินค่อนข้างเป็นกรดจัด มีอินทรียวัตถุในดินต่ า และมีปริมาณธาตุอาหารใน

ดินน้อยมาก ดังนั้นเกษตรกรควรมีการปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุให้กับดินด้วยการใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ 

ปุ๋ยคอก หรือควรมีการปลูกพืชบ ารุงดินก่อนการปลูกอ้อย เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น 

ผลการเจริญเติบโต  

หลังปลูกใส่ปุ๋ยและก าจัดวัชพืชตามแผนที่วางไว้ เมื่ออ้อยอายุ 11-12 เดือน วัดข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต

ก่อนเก็บเก่ียวพบว่า 

อ้อยปลูก (ปี 2554) ในวิธีปรับใช้ 1 มีจ านวนล าเก็บเก่ียว 7,807 ล าต่อไร่ ความยาวล าเก็บเก่ียวเฉลี่ย 259 

เซนติเมตร  และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล า 2.92 เซนติเมตร วิธีปรับใช้ 2 มีจ านวนล าเก็บเก่ียว 7,758 ล าต่อไร่ 

ความยาวล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 257 เซนติเมตร  และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล า 2.78 เซนติเมตร และวิธีเกษตรกร มี

จ านวนล าเก็บเก่ียว 6,708 ล าต่อไร่ ความยาวล าเก็บเก่ียวเฉลี่ย 255 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล า 2.92 

เซนติเมตร (ตารางที่ 2) 

 

 

 



ตารางท่ี 2 จ านวนล าเก็บเก่ียว ความยาวล า และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าเฉลี่ยอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 อายุ 

11-12 เดือน ปี 2554 

ข้อมูล ปรับใช้ 1 ปรับใช้ 2 เกษตรกร 

จ านวนล าเก็บเก่ียว (ล า/ไร่) 7,807 7,758 6,708 

ความยาวล าเก็บเกี่ยว (ซม.) 259 257 255 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล า (ซม.) 2.92 2.78 2.92 

อ้อยตอ 1 (ปี 2555) ในวิธีปรับใช้ 1 มีจ านวนล าเก็บเก่ียว 7,778 ล าต่อไร่ ความยาวล าเก็บเก่ียวเฉลี่ย 236 

เซนติเมตร  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล า 2.84 เซนติเมตร และความหวาน 22 องศาบริกซ์ วิธีปรับใช้ 2 มีจ านวนล า

เก็บเก่ียว 9,984 ล าต่อไร่ ความยาวล าเก็บเก่ียวเฉลี่ย 247 เซนติเมตร  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล า 2.95 เซนติเมตร 

และความหวาน 25 องศาบริกซ์ และวิธีเกษตรกร มีจ านวนล าเก็บเก่ียว 9,172 ล าต่อไร่ ความยาวล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 

252 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล า 2.96 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3 จ านวนล าเก็บเก่ียว ความยาวล า และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าเฉลี่ยอ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 อายุ 

11-12 เดือน ปี 2555 

ข้อมูล ปรับใช้ 1 ปรับใช้ 2 เกษตรกร 

จ านวนล าเก็บเก่ียว (ล า/ไร่) 7,778 9,984 9,172 

ความยาวล าเก็บเกี่ยว (ซม.) 236 247   252 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล า (ซม.) 2.84 2.95 2.96 

อ้อยตอ 2 (ปี 2556) วิธีปรับใช้ 1 มีจ านวนล าเก็บเก่ียว 11,449 ล าต่อไร่ ความยาวล าเก็บเก่ียวเฉลี่ย 225 

เซนติเมตร  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล า 3.0 เซนติเมตร และความหวาน 14.85 ซีซีเอส วิธีปรับใช้ 2 มีจ านวนล า

เก็บเก่ียว 11,118 ล าต่อไร่ ความยาวล าเก็บเก่ียวเฉลี่ย 235 เซนติเมตร  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล า 3.0 เซนติเมตร 

และความหวาน 14.32 ซีซีเอส และวิธีเกษตรกร มีจ านวนล าเก็บเก่ียว 10,466 ล าต่อไร่ ความยาวล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 

224 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล า 3.0 เซนติเมตร (ตารางท่ี 4) 

 

 



ตารางท่ี 4 จ านวนล าเก็บเก่ียว ความยาวล า และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าเฉลี่ยอ้อยตอ2 พันธุ์ขอนแก่น 3 อายุ 

11-12 เดอืน ปี 2556 

ข้อมูล ปรับใช้ 1 ปรับใช้ 2 เกษตรกร 

จ านวนล าเก็บเก่ียว (ล า/ไร่) 11,449 11,118 10,466 

ความยาวล าเก็บเกี่ยว (ซม.) 225 235 224 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล า (ซม.) 3.0 3.0 3.0 

ค่าเฉลี่ยการเจริญเติบโตจากผลการด าเนินงานปี 2554-2556 รวม 3 ปี ประกอบด้วยอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 

และอ้อยตอ 2 พบว่าวิธีปรับใช้ 2 มีจ านวนล าเก็บเก่ียวเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 9,620 ล าต่อไร่ มีความยาวล าเฉลีย่

มากที่สุดเท่ากับ 246 เซนติเมตร แต่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยที่สุดเท่ากับ 2.91 เซนติเมตร วิธีปรับใช้ 1 มี

จ านวนล าเก็บเก่ียวเฉลี่ยรองลงมาเท่ากับ 9,011 ล าต่อไร่ มีความยาวล าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 240 เซนติเมตร 

และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 2.92 เซนติเมตร วิธีเกษตรกรมีจ านวนล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 

8,782 ล าต่อไร่ มีความยาวล าเฉลี่ย 244 เซนติเมตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล ามากท่ีสุดเท่ากับ 2.96 

เซนติเมตร (ตารางที่ 5) 

ตารางท่ี 5 การเจริญเติบโต และองค์ประกอบผลผลิตเฉลี่ยอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ2 พันธุ์ขอนแก่น 3 ปี 

2554-2556 

ข้อมูล ปรับใช้ 1 ปรับใช้ 2 เกษตรกร 

จ านวนล าเก็บเก่ียว (ล า/ไร่) 9,011 9,620 8,782 

ความยาวล าเก็บเกี่ยว (ซม.) 240 246 244 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล า (ซม.) 2.92 2.91 2.96 

 

ผลผลิต ความหวานและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ   

ในอ้อยปลูก (ปี 2554) พบว่าวิธีปรับใช้ 1 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 15.17 ตันต่อไร่ ค่าความหวาน 16.23 ซีซีเอส มี

ต้นทุน 7,204    บาทต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 12,371  บาทต่อไร่ วิธีปรับใช้ 2 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 13.78 ตันต่อไร่ ค่าความ

หวาน 16.33 ซีซีเอส มีต้นทุน 8,176 บาทต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 9,704 บาทต่อไร่ และวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 12.41 

ตันต่อไร่ ค่าความหวาน 15.66 ซีซีเอส มีต้นทุน 6,356 บาทต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 9,665 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 6) 



ตารางท่ี 6 ผลผลิต ความหวาน ต้นทุนการผลิต และรายได้สุทธิเฉลี่ยอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น3 ของแต่ละกรรมวิธ ี

ปี 2554  

รายการ ปรับใช้ 1 ปรับใช้ 2 เกษตรกร 

ผลผลิต (ตัน/ไร่) 15.17 13.78 12.41 

ความหวาน (CCS) 16.23 16.33 15.66 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 7,204 8,176 6,356 

รายได้ (บาท/ไร่) 19,575 17,880 16,021 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 12,371 9,704 9,665 

BCR  2.72 2.19 2.52 

 จากตาราง เห็นได้ว่าวิธีปรับใช้ 1 และวิธีปรับใช้ 2 ได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร และวิธีปรับใช้1 มีต้นทุน

ต่ ากว่าวิธีปรับใช้ 2 มีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.72 ซ่ึงสูงกว่า และวิธีปรับใช้ 2 มีต้นทุนสูงกว่า

วิธีเกษตรกร ท าให้มีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.19 ต่ ากว่าวิธีเกษตรกรซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.52 

      ในอ้อยตอ 1 (ปี 2555) พบว่าวิธีปรับใช้ 1 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 12.78 ตันต่อไร่ ค่าความหวาน 22 องศาบริกซ์ มี

ต้นทุน 5,369    บาทต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 10,143  บาทต่อไร่ วิธีปรับใช้ 2 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 13.12 ตันต่อไร่ ค่าความ

หวาน 25 องศาบริกซ์ มีต้นทุน 5,880 บาทต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 11,003 บาทต่อไร่ และวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 13.09 

ตันต่อไร่ ค่าความหวาน 25 องศาบริกซ์ มีต้นทุน 5,926 บาทต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 9,367 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 7) 

ตารางท่ี 7 ผลผลิต ความหวาน ต้นทุนการผลิต และรายได้สุทธิเฉลี่ยอ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น3 ของแต่ละกรรมวิธ ี

ปี 2555  

รายการ ปรับใช้ 1 ปรับใช้ 2 เกษตรกร 

ผลผลิต (ตัน/ไร่) 12.78 13.12 13.09 

ความหวาน (องศาบริกซ์) 22 25 25 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 5,369 5,880 5,926 

รายได้ (บาท/ไร่) 15,512 16,883 15,293 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 10,143 11,003 9,367 

BCR  2.89 2.87 2.58 



 จากตารางจะเห็นว่า วิธีปรับใช้ 2 ได้ผลผลิตสูงที่สุด รองลงมาได้แก่วิธีเกษตรกร แต่วิธีเกษตรกรมีต้นทุน

การผลิตสูงกว่า และวิธีปรับใช้ 1 มีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า ดังนั้นวิธีปรับใช้ 1 และ 2 จึงมอัีตราส่วนรายได้ต่อการ

ลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.89 และ 2.87 สูงกว่าวิธีเกษตรกรซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.58 

ในอ้อยตอ 2 (ปี 2556) พบว่าวิธีปรับใช้ 1 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 15.46 ตันต่อไร่ ค่าความหวาน 14.85 ซีซีเอส มี

ต้นทุน 5,748    บาทต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 10,612  บาทต่อไร่ วิธีปรับใช้ 2 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 15.40 ตันต่อไร่ ค่าความ

หวาน 14.32 ซีซีเอส มีต้นทุน 5,760 บาทต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 10,535 บาทต่อไร่ และวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 14.80 

ตันต่อไร่ ค่าความหวาน 15.25 ซีซีเอส มีต้นทุน 6,530 บาทต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 9,127 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 8) 

ตารางท่ี 8 ผลผลิต ความหวาน ต้นทุนการผลิต และรายได้สุทธิเฉลี่ยอ้อยตอ 2 พันธุ์ขอนแก่น3 ของแต่ละกรรมวิธ ี

ปี 2556  

รายการ ปรับใช้ 1 ปรับใช้ 2 เกษตรกร 

ผลผลิต (ตัน/ไร่) 15.46 15.40 14.80 

ความหวาน (ซีซีเอส) 14.85 14.32 15.25 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 5,748 5,760 6,530 

รายได้ (บาท/ไร่) 16,360 16,295 15,657 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 10,612 10,535 9,127 

BCR  2.85 2.83 2.40 

จากตารางจะเห็นว่า วิธีปรับใช้ 1 และ 2 ได้ผลผลิตใกล้เคียงกัน และมีต้นทุนไม่แตกต่างกันมากนักจึงมี

รายได้สุทธิใกล้เคียงกัน ส่วนวิธีเกษตรกรได้ผลผลิตต่ ากว่า มีต้นทุนสูงกว่าจึงมีรายได้สุทธิต่ ากว่า ดังนั้นวิธีปรับใช้ 1 

และ 2 จึงมอัีตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.85 และ 2.83 สูงกว่าวิธีเกษตรกรซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.40  

ค่าเฉลี่ยจากผลการด าเนินงานปี 2554-2556 รวม 3 ปี ประกอบด้วยอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 

พบว่าวิธีปรับใช้ 1 ให้ผลดีที่สุดได้ผลผลิตเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 14.47 ตันต่อไร่ ค่าความหวานสูงสุดเท่ากับ 15.54 

ซีซีเอส มีรายได้สุทธิมากท่ีสุดเท่ากับ 11,042 บาทต่อไร่ จึงมีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) สูงที่สุดเท่ากับ 

2.82 รองลงมาได้แก่วิธีปรับใช้ 2 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 14.41 ตันต่อไร่ ค่าความหวานเท่ากับ 15.33 ซีซีเอส มีรายได้

สุทธิเท่ากับ 10,414 บาทต่อไร่ และมีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.63 ส่วนวิธีเกษตรกรได้ผล

ผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 13.43 ตันต่อไร ค่าความหวานเท่ากับ 15.46 ซีซีเอส มีรายได้สุทธิน้อยที่สุดเท่ากับ 

9,386 บาทต่อไร่ จึงมีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) น้อยที่สุดเท่ากับ 2.50 (ตารางท่ี 9) 



ตารางท่ี 9 ผลผลิตเฉลี่ย ความหวาน ต้นทุนการผลิต และรายได้สุทธิอ้อยตอ 2 พันธุ์ขอนแก่น3 ของแต่ละกรรมวิธ ี

ปี 2556  

รายการ ปรับใช้ 1 ปรับใช้ 2 เกษตรกร 

ผลผลิต (ตัน/ไร่) 14.47 14.41 13.43 

ความหวาน (ซีซีเอส) 15.54 15.33 15.46 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 6,107 6,605 6,271 

รายได้ (บาท/ไร่) 17,149 17,019 15,657 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 11,042 10,414 9,386 

BCR  2.82 2.63 2.50 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2554-2556 จะเห็นได้ว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามการทดลองนี้

เป็นการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช สามารถเพ่ิมผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอได้ 7.7% ได้ ควร

แนะน าให้เกษตรกรในพ้ืนที่น าไปปฏิบัติ ส่วนการใส่ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีนั้นเริ่มเห็นผลในทางท่ีดใีนอ้อยตอ 1 

และอ้อยตอ 2 เนื่องจากการใส่ปุ๋ยคอกเป็นการปรับปรุงบ ารุงดิน เพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุและปรับปรุงโครงสร้าง

ของดนิช่วยให้ผลผลิตอ้อยเพ่ิมมากขึ้น 

ในปีการผลิต 2555 ประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม (ตาราง

ภาคผนวก 2) ท าให้อ้อยแตกกอได้น้อย จึงได้ผลผลิตไม่สูงมากนัก ส่วนปี 2556 แม้ว่าปริมาณน้ าฝนทั้งปีจะน้อย

กว่าปริมาณน้ าฝนรวมปี 2555 แต่ช่วงแรกหลังตัดแต่งตออ้อย เกษตรกรมีการให้น้ าตลอดจนถึงช่วงเดือนมิถุนายน

ถึงเดือนกันยายนมีปริมาณฝนตกเพ่ิมข้ึน และมีจ านวนวันฝนตกต่อเนื่อง (ตารางภาคผนวก 3) ท าให้อ้อยแตกกอ

และเจริญเติบโตดี จึงมีจ านวนล าเก็บเก่ียวต่อไร่มาก และได้ผลผลิตสูงกว่าปี 2555  

หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตปี 2556 เกษตรกรไว้ตอเป็นอ้อยตอ 3 มีการดูแลรักษาใส่ปุ๋ยและก าจัดวัชพืช  

จากการสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่ร่วมด าเนินงานทดสอบพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจ

อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 เนื่องจากแตกกอดีมีจ านวนล าเก็บเกี่ยวต่อไร่มาก อ้อยมีการทิ้งใบที่แห้งท าให้ตัดอ้อยง่ายและ

สะดวก นอกจากนี้อ้อยยังมีการออกดอกช้าเกษตรกรสามารถยืดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวออกไปได้ ดังนั้นจึงควรมี

การส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดังกล่าวให้เกษตรกร เพ่ือเป็นทางเลือกให้เกษตรกรในการเลือกใช้พันธุ์อ้อยที่ดีและเหมาะสม

กับพ้ืนที่ปลูกด้วย 

 



การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดนครราชสีมาสามารถน าเทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมกับอ้อยปลูก 

อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ไปปรับใช้เพื่อเพ่ิมคุณภาพผลผลิตอ้อย และนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่อ้อยพันธุ์

ขอนแก่น 3 สู่ไร่เกษตรกรให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนและส่งเสริมให้มีการปลูกอย่างแพร่หลายได้อีกด้วย 
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www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-5062.pdf (วันที่สืบค้นข้อมูล 28 มกราคม 

2557) 

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย. 2554. รายงานพื้นที่ปลูกอ้อยปีการผลิต 2553/54. กลุ่ม

สารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย. ส านักนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย. 175 

หน้า. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2553. เนื้อท่ีเพาะปลูก เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของอ้อย (ราย

ภาค) ปี 2553. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรปีเพาะปลูก 2555/56. ศูนย์

สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 5-6 หน้า. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-5062.pdf


ภาคผนวก 

ตารางภาคผนวก 1 ปริมาณฝนตก จ านวนวันฝนตก อุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุด และอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ปี 2554 

เดือน ปริมาณฝนตก 

(มล.) 

จ านวนวันฝนตก 

(วัน) 

อุณหภูมิสูงสุด 

(องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิต่ าสุด 

(องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 

(องศาเซลเซียส) 

ม.ค. 0 0 30.6 14.6 22.6 

ก.พ. 10.2 3 36.9 17.1 26.7 

มี.ค. 10 9 37.9 15.2 26.1 

เม.ย. 195.5 9 37.9 22.1 28.7 

พ.ค. 103.3 18 37.1 23.4 28.9 

มิ.ย. 83 11 35.7 24.3 29.2 

ก.ค. 291.9 19 37.7 23.5 28.3 

ส.ค. 159 17 35.4 23.2 27.7 

ก.ย. 187 22 34.2 23.6 27.4 

ต.ค. 154.6 14 34.1 22 26.5 

พ.ย. 14.1 4 33.5 19.5 26.3 

ธ.ค. 0 0 31.8 13.5 23 

รวม/เฉลี่ย 1,208.6 126 35.23 20.17 26.78 

ข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางภาคผนวก 2 ปริมาณฝนตก จ านวนวันฝนตก อุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุด และอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ปี 2555 

เดือน ปริมาณฝนตก 

(มล.) 

จ านวนวันฝนตก 

(วัน) 

อุณหภูมิสูงสุด 

(องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิต่ าสุด 

(องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 

(องศาเซลเซียส) 

ม.ค. 49.8 5 33.6 17.3 25.5 

ก.พ. 0 0 37.8 16.8 27.8 

มี.ค. 81.2 4 37 21.5 28.0 

เม.ย. 131.5 8 39.2 21.5 29.3 

พ.ค. 124.6 19 37.8 24.3 29 

มิ.ย. 97.2 10 35.7 23.9 29 

ก.ค. 67.3 12 35.8 23.2 28.8 

ส.ค. 142.6 17 36.6 23.4 28.4 

ก.ย. 149 23 34.1 23.1 27.3 

ต.ค. 149.2 8 35.1 22.5 27.7 

พ.ย. 61.6 3 36.3 21.5 27.7 

ธ.ค. 0 0 34.6 16.3 26.7 

รวม/เฉลี่ย 1,054 109 36.1 21.3 28 

ข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางภาคผนวก 3 ปริมาณฝนตก จ านวนวันฝนตก อุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุด และอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ปี 2556 

เดือน ปริมาณฝนตก 

(มล.) 

จ านวนวันฝนตก 

(วัน) 

อุณหภูมิสูงสุด 

(องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิต่ าสุด 

(องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมิเฉลี่ย 

(องศาเซลเซียส) 

ม.ค. 4.1 2 34.5 16.5 24.8 

ก.พ. 0 0 37.9 20 28.1 

มี.ค. 33.6 5 40.6 20.3 29.6 

เม.ย. 19.7 6 41 23.5 30.5 

พ.ค. 51.6 10 39.8 23.3 30.3 

มิ.ย. 61.4 9 37.2 24.4 29.1 

ก.ค. 260.9 18 37 23 28.3 

ส.ค. 167.8 15 35.2 22.8 28 

ก.ย. 356 20 35.7 22.1 21.7 

ต.ค. 20.6 1 34.6 23.6 25.8 

พ.ย. 29.3 5 34.3 18.6 26.5 

ธ.ค. 0.3 1 31.7 12.2 21.5 

รวม/เฉลี่ย 1,005.3 92 36.6 20.9 27.5 

ข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา 

 


