
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

ชุดโครงการวิจัย    การวิจัยและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตอ้อย 
โครงการวิจัย        โครงการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนที่  
กิจกรรมที่ 1         การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพแวดล้อม 
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน                                               
การทดลองที่ 1.1.3  การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดชัยภูม ิ
                        Testing for Technology on Sugarcane Production in  Chaiyaphum   
คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง     นวลมณี  พรหมนิล            ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ    
ผู้ร่วมงาน                รัชนีวรรณ  ชูเชิด                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ 
                            ขจรวทิย์  พันธุ์ยางน้อย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ 
                              
บทคัดย่อ 

การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอ้อย สามารถเพ่ิมผลผลิตได้และเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัด
ชัยภูมิ  ด าเนินการทดสอบที่บ้านวังอุดม ต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2554 
ถึง ปี 2558 มีเกษตรกรเข้าร่วมทดสอบจ านวน 5 รายพ้ืนที่ 10 ไร่ โดยด าเนินการตามขั้นตอนระบบการท าฟาร์ม 
ทดสอบ 2 วิธี คือ วิธีทดสอบ การปลูกปอเทืองและไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีการปรับปรุง
ดินโดยใส่ปูนขาว ใช้พันธุ์ขอนแก่น 3  เปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกร ผลการด าเนินงานพบว่า การ
เจริญเติบโตของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ระหว่างปี 2555-2557 วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีความสูงต้นเฉลี่ย 182 
และ 158 เซนติเมตร ตามล าดับ เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 3.0 เซนติเมตรทั้งสองกรรมวิธี ผลผลิตอ้อยปีแรกสูง
กว่าอ้อยตอ 1 และ อ้อยตอ 2 การแตกกอของอ้อยทั้ง 2 กรรมวิธีอยู่ในช่วง 4-6 ล าต่อกอ วิธีทดสอบมีจ านวน 
6,963 ล าต่อไร่ ใกล้เคียงกับวิธีเกษตรกรมีจ านวน 6,415 ล าต่อไร่ น้ าหนักล าของวิธีทดสอบมีน้ าหนักเฉลี่ย 1.8 
กิโลกรัมต่อล า วิธีเกษตรกรมีน้ าหนักล าเฉลี่ย 1.4 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้นผลผลิตของอ้อยในกรรมวิธีทดสอบจึงสูงกว่า
กรรมวิธีเกษตรกร ซึ่งวิธีทดสอบมีผลผลิตเฉลี่ย 12.2 ตันต่อไร่สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตเฉลี่ย 8.87 ตันต่อไร่ 
เมื่อพิจารณาผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์จะเห็นได้ว่าการปลูกอ้อยในปีแรกจะมีต้นทุนการผลิตสูง ท าให้
ผลตอบแทนในปีแรกต่ ากว่าอ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3 ปีในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธี
เกษตรกร 8,626  และ 8,056 บาทต่อไร่ รายได้เฉลี่ยต่อปี 13,889 และ 10,928 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 
5,236 และ 2,872 บาทต่อไร่ต่อปี ตามล าดับ อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนของวิธีทดสอบและวิธีเกษตร ค่า BCR 
เฉลี่ย 1.78 และ 1.50 ตามล าดับ เกษตรกรที่ร่วมทดสอบมีความพึงพอใจเทคโนโลยีการใช้พันธุ์ขอนแก่น 3  การ
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ปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดและการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าจากค่าวิเคราะห์ดินซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ควรแนะน าให้
เกษตรกรใช้เนื่องจากมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน 

 
 
 
 
ค าน า 

อ้อยโรงงานเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยโดยสามารถส่งออกน้ าตาลได้เป็นอันดับ 2 ของโลก
รองจากบราซิล พ้ืนที่เพาะปลูกในปีช่วงปี 2556-2557 เฉลี่ย 9.2 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 11.24  ตันต่อไร่  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปลูกเป็นอันดับหนึ่งใกล้เคียงกับภาคกลาง เฉพาะในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนมีพ้ืนที่ปลูก 20 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ 
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อ านาจเจริญ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี โดยจังหวัดชัยภูมิมีพ้ืนที่ปลูกมากเป็นอันดับสี่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเฉลี่ย 
513,406 ไร่รองจากจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา และอุดรธานี และมีแนวโน้มของพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมข้ึนทุกปี ผลผลิต
เฉลี่ย 11.27 ตันต่อไร่ (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, 2557)  พ้ืนที่ปลูกอ้อยของจังหวัดชัยภูมิจัด
อยู่ในเขตดินเลว ฝนแล้งมีปริมาณฝนต่ ากว่า 1,200 มิลลิเมตร ลักษณะดินทรายถึงร่วนทรายและบริเวณดินดี ฝน
แล้ง ดินร่วนถึงร่วนเหนียว ซึ่งปี 2557 มี ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 793.5 มิลลิเมตร  

จากการศึกษาปัญหาการผลิตอ้อย พบว่า เกษตรกรขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตอ้อย การ
ปรับปรุงดิน มีการใส่ปุ๋ยเคมีจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม ขาดแคลนพันธุ์ดีในเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
สามารถปรับตัวให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ และให้ผลผลิตสูง ทนต่อการระบาดของโรคและ
แมลงศัตรู ท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ า ไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานผลิตและแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นของ
ตลาดโลก ดังนั้นการทดสอบนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้อ้อยผลผลิตต่อไร่สูงร่วมกับการปรับปรุงดิน มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับของผลผลิตในเขต
พ้ืนที่ปลูกอ้อยในสภาพไร่ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้น าในการส่งออก
และรองรับการพัฒนาไปสู่การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ กระบวนการทดสอบที่มีเกษตรกรเป็นส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานวิจัย จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งของฐานการผลิตที่จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละสภาพพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1.อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 

 2.วัสดุปรับปรุงดิน เช่น ปูนขาว ปุ๋ยอินทรีย์ 
 3.ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 
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วิธีการ 
ด าเนินงานตามขั้นตอนระบบการท าฟาร์ม (FSR) อารันต์, 2543 โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานมีกรรมวิธีเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีทดสอบกับกรรมวิธีของเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีปัญหาผลผลิตอ้อย
ต่ า ดินเสื่อมโทรม  

โดยกรรมวิธีทดสอบใช้พันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 จากแหล่งที่ปลอดโรคร่วมกับสารปรับปรุงดินโดยใช้ปูนขาว
ปลูกปอเทืองเพ่ือเป็นปุ๋ยพืชสดและใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินโดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง เปรียบเทียบกับวิธีการของ
เกษตรกรที่ใช้พันธุ์ขอนแก่น 3 ที่ปลูกในพ้ืนที่ไม่มีการปรับปรุงดินและใส่ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกรไม่มีการวิเคราะห์
ดิน การปฏิบัติอ่ืนๆมีการปฏิบัติเหมือนกันทั้ง 2 กรรมวิธี (ตารางผนวกท่ี 3) 

การบันทึกข้อมูล 
สมบัติของดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ(เปอร์เซ็นต์) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์(มิลลิกรัม

ต่อกิโลกรัม) โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ความยาวล า(เซนติเมตร) ผลผลิต(ตันต่อไร่)  
จ านวนล าต่อไร่ น้ าหนักล า(กิโลกรัม) เส้นผ่านศูนย์กลาง(เซนติเมตร) รายได้(บาทต่อไร่) ต้นทุนการผลิต(บาทต่อไร่) 
ผลตอบแทน(บาทต่อไร่) ค่าอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน(BCR : Benefit Cost Ratio) และปริมาณน้ าฝน
(มิลลิเมตร)   

 
เวลาและสถานที่ 
 ระยะเวลา  เริ่มต้น ตุลาคม  2554    สิ้นสุด    กันยายน  2558 

สถานที่     อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย บ้านวังอุดม ต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากเป็น

พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกอ้อย ลักษณะพ้ืนที่ต าบลท่ากูบเป็นที่ราบสูง มีที่ดอนสลับที่ ลุ่มเป็นลอนคลื่น 
กลุ่มชุดดินที่พบ ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 44 และ 48 เช่น ชุดดินน้ าพอง  ชุดดินจันทึก  เนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน
หรือดินทราย สีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาล มีเกษตรกรเข้าร่วมทดสอบจ านวน 5 ราย พ้ืนที่ทดสอบ จ านวน 10 ไร่ 
(ตารางผนวกที่ 1)  จากการเก็บตัวอย่างดิน พบว่า มีค่า pH เฉลี่ย 6.63 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเฉลี่ย 0.41 
เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เฉลี่ย 12.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน
ได้เฉลี่ย 24.60  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม(ตารางผนวกที่ 4) จากผลการวิเคราะห์ดินพ้ืนที่ท าการทดสอบเป็นดินที่มี
อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต่ า ในการทดสอบท าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และจากค าแนะน าของ
กรมวิชาการเกษตร (ตารางผนวกที่ 5-6) สภาพภูมิอากาศ มีฝนตกตามฤดูกาลตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน ฝน
ตกมากที่สุด คือ เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม สภาพอุณหภูมิค่อนข้างร้อนถึงแห้ง อุณหภูมิประมาณ 23-35 องศา
เซลเซียส เกษตรกรอาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตร พ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมดประมาณ 1,777 ไร่ สภาพการปลูกมีทั้ง
ปลูกในพ้ืนที่ของตนเองและเช่าผู้อ่ืน ปลูกต้นฤดูฝนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน  พันธุ์ที่ปลูก ได้แก่ พันธุ์
ขอนแก่น 3  K 88-92  และ K 84-200  การเตรียมไถดิน 3 ครั้งคือ ไถดะ ไถแปร ไถยกร่อง แล้วปลูก ใส่ปุ๋ยเคมี
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รองพ้ืนสูตร 16-8-8  อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และกลบร่องสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่    ผลผลิตอ้อย
ปลูกเฉลี่ย 12-13 ตันต่อไร่ และอ้อยตอเฉลี่ย 10 ตันต่อไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 11,710  บาทต่อไร่ รายได้เฉลี่ย 
15,000 บาทต่อไร่ และผลตอบแทน 3,290 บาทต่อไร่  ปัญหาที่พบ คือ โรคใบขาวและหนอนกออ้อย ท าให้ผล
ผลิตลดลง ปัญหาและข้อจ ากัด ได้แก่ ต้นทุนการผลิตในปีแรกสูง  ประสบภัยธรรมชาติฝนแล้ง 
 การเจริญเติบโตของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ในปี 2555 วิธีทดสอบมีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 233 
และ 2.9 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 1.96 และ 2.60 
เซนติเมตร ตามล าดับ ปี 2556 วิธีทดสอบมีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 177 และ 2.90 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าวิธีเกษตรกรที่มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 155 และ 2.80 เซนติเมตร ตามล าดับ ปี 
2557 วิธีทดสอบมีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 137 และ 3.0 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าวิธีเกษตรกร
ที่มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 123 และ 3.00 เซนติเมตร ตามล าดับ ที่อายุเก็บเกี่ยว 10 เดือน  (ตารางที่ 
1)  เนื่องจากวิธีทดสอบมีการปรับปรุงดิน โดยการปลูกปอเทืองและไถกลบก่อนการปลูกอ้อย การใส่ปูนขาวปรับ
สภาพ pH ดิน จึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหาร การใช้ปุ๋ยพืชสดช่วยให้ปริมาณธาตุอาหารที่ เป็น
ประโยชน์ในดินเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโต
ของอ้อย  
 
 
 ในด้านผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตพบว่า ปี 2555 วิธีทดสอบให้น้ าหนักต่อล า 1.8 กิโลกรัม จ านวน 
7,445 ล าต่อไร่  ค่าซีซีเอส 14.7 และผลผลิต 13.4 ตันต่อไร่  สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่ให้น้ าหนักต่อล า 1.4 กิโลกรัม 
จ านวน 8,572 ล าต่อไร่ ค่าซีซีเอส 13.4 และผลผลิต 12 ตันต่อไร่  ปี 2556 วิธีทดสอบให้น้ าหนักต่อล า 1.5 
กิโลกรัม จ านวน 8,466 ล าต่อไร่  ค่าซีซีเอส 13.2 และผลผลิต 12.7 ตันต่อไร่  สูงกว่าวิธีเกษตรกรที่ให้น้ าหนักต่อ
ล า 1.2 กิโลกรัม จ านวน 6,833 ล าต่อไร่ ค่าซีซีเอส 12.3 และผลผลิต 8.20 ตันต่อไร่  ปี 2557 วิธีทดสอบให้
น้ าหนักต่อล า 2.17 กิโลกรัม จ านวน 4,977 ล าต่อไร่  ค่าซีซีเอส 13.0 และผลผลิต 10.8 ตันต่อไร่  สูงกว่าวิธี
เกษตรกรที่ให้น้ าหนักต่อล า 1.56 กิโลกรัม จ านวน 3,839 ล าต่อไร่ ค่าซีซีเอส 12.0 และผลผลิต 5.99 ตันต่อไร่ 
(ตารางท่ี 2)  
 ปี 2555 พบว่าผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิต 14,060 บาทต่อไร่ วิธีเกษตรกรมี
ต้นทุน 14,108 บาทต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้รวมเมื่อผลิตด้วยวิธีทดสอบ 17,420 บาทต่อไร่ ซึ่งมากกว่าวิธี
เกษตรกรที่มีรายได้รวม 15,548 บาทต่อไร่ เมื่อคิดเป็นผลตอบแทน พบว่า วิธีทดสอบมีผลตอบแทน 3,360 บาท
ต่อไร่ วิธีเกษตรกรมีผลตอบแทน 1,440 บาทต่อไร่ คิดเป็นอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน(Benefit Cost Ratio : 
BCR)ในวิธีทดสอบ 1.23 ใกล้เคียงกับวิธีเกษตรกร 1.10 ปี 2556 วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิต 5,909 บาทต่อไร่ วิธี
เกษตรกรมีต้นทุน 5,030 บาทต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้รวมเมื่อผลิตด้วยวิธีทดสอบ 13,000 บาทต่อไร่ ซึ่งมากกว่า
วิธีเกษตรกรที่มีรายได้รวม 9,000 บาทต่อไร่  เมื่อคิดเป็นผลตอบแทน  พบว่า  วิธีทดสอบมีผลตอบแทน 7,091 
บาทต่อไร่ วิธีเกษตรกรมีผลตอบแทน 3,970 บาทต่อไร่ ค่า BCR กรรมวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร 2.20 และ 1.78 
ตามล าดับ ปี 2557 วิธีทดสอบมีต้นทุนการผลิต 5,909 บาทต่อไร่ วิธีเกษตรกรมีต้นทุน 5,030 บาทต่อไร่ 
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เกษตรกรมีรายได้รวมเมื่อผลิตด้วยวิธีทดสอบ 11,246 บาทต่อไร่ ซึ่งมากกว่าวิธีเกษตรกรที่มีรายได้รวม 8,247 
บาทต่อไร่ เมื่อคิดเป็นผลตอบแทน พบว่า  วิธีทดสอบมีผลตอบแทน 5,257 บาทต่อไร่ วิธีเกษตรกรมีผลตอบแทน 
3,207 บาทต่อไร่ ค่า BCR กรรมวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร 1.90 และ 1.63 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3)   
 จากการด าเนินการทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ การเจริญเติบโตของ
อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ระหว่างปี 2555-2557 วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรมีความสูงต้นเฉลี่ย 182 และ 158 
เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ยเท่ากัน 3.0 เซนติเมตร ผลผลิตในอ้อยปีแรกสูงกว่าอ้อยตอ 
1 และ ตอ 2 การแตกกอของอ้อยทั้ง 2 กรรมวิธีอยู่ในช่วง 4-6 ล าต่อกอ ท าให้จ านวนล าต่อไร่ของทั้งสองกรรมวิธี
ใกล้เคียงกันวิธีทดสอบมีจ านวน 6,963 ล าต่อไร่ วิธีเกษตรกรมีจ านวน 6,415 ล าต่อไร่ แต่เมื่อพิจารณาน้ าหนักล า
พบว่าวิธีทดสอบมีน้ าหนักล าเฉลี่ย 1.8 กิโลกรัมต่อล าในขณะที่วิธีเกษตรกรมีน้ าหนักล าเฉลี่ย 1.4 กิโลกรัมต่อไร่ 
ดังนั้นผลผลิตของอ้อยในกรรมวิธีทดสอบจึงสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ซึ่งวิธีทดสอบมีผลผลิตเฉลี่ย 12.2 ตันต่อไร่สูง
กว่าวิธีเกษตรกรที่มีผลผลิตเฉลี่ย 8.87 ตันต่อไร่ เมื่อพิจารณาผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์จะเห็นได้ว่าการปลูก
อ้อยในปีแรกจะมีต้นทุนการผลิตสูง ท าให้ผลตอบแทนในปีแรกต่ ากว่าอ้อยตอ 1 และตอ 2 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3 
ปีในกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร 8,626  และ 8,056 บาทต่อไร่ รายได้เฉลี่ยต่อปี 13,889 และ 10,928 
บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 5,236 และ 2,872 บาทต่อปี ตามล าดับ ดังนั้นอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนของ
วิธีทดสอบและวิธีเกษตร จึงมีค่า BCR เฉลี่ย 1.78 และ 1.50 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นสภาพพ้ืนที่
ปลูกอ้อยในที่ดอนอาศัยน้ าฝนมีสภาพฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ าฝนต่ า จึงท าให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยในปี 
2558 ได ้
 
 
 
ตารางที่ 1 ความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางของอ้อยแปลงทดสอบบ้านวังอุดม ต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัด
ชัยภูมิ ระหว่างปี  2555-2557 (อายุเก็บเก่ียว 10 เดือน) 

ปี พ.ศ. 
ความสูง (ซม.)  เส้นผ่าศูนยก์ลางล าอ้อย (ซม.) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร  วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
2555 233 196  2.9 2.6 
2556 177 155  2.9 2.8 
2557 137 123  3.0 3.0 
เฉลี่ย 182 158  3.0 3.0 

 
ตารางท่ี 2  ผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 แปลงทดสอบบ้านวังอุดม ต าบลท่ากูบ 
อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ   ระหว่างปี 2555-2557  (อายุเก็บเก่ียว 10 เดือน)      

ปี พ.ศ. 
ผลผลติ (ตัน/ไร่)  น้ าหนัก/ล า (กก.)  จ านวนล า(ไร่)  ซีซีเอส 

วิธี วิธี  วิธี วิธี  วิธี วิธี  วิธี วิธี
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ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 

2555 13.4 12.0  1.80 1.40  7,445 8,572  14.7 13.4 
2556 12.3 8.62  1.50 1.20  8,466 6,833  13.2 12.1 
2557 10.8 5.99  2.20 1.60  4,977 3,839  13.0 12.0 
เฉลี่ย 12.2    8.87  1.80 1.40  6,963 6,415  13.6 12.5 

 
ตารางท่ี 3 ต้นทุนการผลิต รายได้ ผลตอบแทน และอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน(Benefit Cost Ratio : BCR) 

ปี พ.ศ. 
ต้นทุน (บาท/ไร่)  รายได้ (บาท/ไร่)  ผลตอบแทน (บาท/ไร่)  BCR 

ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร 

2555 14,060 14,108  17,420 15,548  3,360 1,440  1.23 1.10 
2556 5,909 5,030  13,000 9,000  7,091 3,970  2.20 1.78 
2557 5,909 5,030  11,246 8,237  5,257 3,207  1.90 1.63 
เฉลี่ย 8,626 8,056  13,889 10,928  5,236 2,872  1.78 1.50 

 
 
สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
  การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ  ด าเนินการเปรียบเทียบวิธี
ทดสอบ ด้วยการปลูกปอเทืองแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด จากนั้นใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีการปรับปรุงดินโดยใส่
ปูนขาว ใช้พันธุ์ขอนแก่น 3  เปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติเดิมของเกษตรกร ผลการด าเนินงาน พบว่า วิธีทดสอบมีการ
เจริญเติบโตในด้านความสูงต้น ผลผลิตและผลตอบแทนสูงกว่าวิธีเกษตรกร การปรับปรุงดินโดยการปลูกปอเทือง
และไถกลบก่อนการปลูกอ้อย การใส่ปูนขาวเพ่ือปรับสภาพ pH ดิน ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดซึมธาตุอาหาร 
การใช้ปุ๋ยพืชสดจะช่วยให้ปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ในดินเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีการ
จัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของอ้อย ดังนั้นการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดร่วมกับการใช้ปุ๋ย
ตามค าแนะน าจากค่าวิเคราะห์ดินจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรควรปฏิบัติในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพ้ืนที่
จังหวัดชัยภูมิ 
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพ้ืนที่ใกล้เคียง  สามารถน าเทคโนโลยีการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดร่วมกับการใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอ้อยและปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการผลิตอ้อยในสภาพที่ดอนอาศัย
น้ าฝน ต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร. 2556. การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน. http://www.doa.go.th, 30 ก.ค. 2556. 

http://www.doa.go.th/
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ภาคผนวก 
 
ตารางผนวกที่ 1  รายชื่อเกษตรกรการทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ  

http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-9193.pdf
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ล าดับ           รายชื่อเกษตรกร ที่อยู่ 
1              นายสุชาติ    ชัยมีแรง               64   หมู่   12  ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ   
2              นายลอย       เหลก็มา               39   หมู่   12  ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ   
3              นางรัชนี       เหลก็มา              14   หมู่   12  ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ   
4              นายยุทธภูมิ  กล้ารอด                1   หมู่   12  ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ   
5              นางบัวสี       กล้ารอด                7   หมู่   12  ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่  จ.ชัยภูมิ   

 
ตารางผนวกที่ 2  ปฏิทินการปลูกอ้อยของเกษตรกร  บ้านวังอุดม ต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 

   
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.ไถหมักปุ๋ยพืชสด+อินทรีย์             

2. ไถแปร พรวน ยกร่อง             

3. ปุ๋ยเคมีรองพ้ืน             

4. การปลูก             

5. การใส่ปุ๋ย             

6. การก าจัดวัชพืช             

7. เก็บเก่ียว             

 
ตารางผนวกที่ 3 ขั้นตอนกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม วิธีทดสอบ วิธีเกษตร 
1. พันธุ์ - พันธุ์ขอนแก่น 3 

- วางล าเหลื่อม ระยะ 1.10 เมตร 
- พันธุ์ขอนแก่น 3 
- วางล าเหลื่อม ระยะ 1.10 เมตร 2. การปลูก 

3. การปรับปรุงดิน - ปลูกปอเทืองเพ่ือเป็นปุ๋ยพืชสด - ไม่มีการปรับปรุงดิน 
 - ใส่ปูนขาว 50-200 กิโลกรัมต่อไร่  
4. การใส่ปุ๋ย - ปุ๋ยเคมีสูตรและอัตราตามค่า

วิเคราะห์ดิน 
- อ้อยปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง 
46-0-0 อัตรา 50 กก./ไร่ 
16-8-8 อัตรา 50 กก./ไร่  
อ้อยตอ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สูตร 
46-0-0 สูตร 16-8-8 อัตราสูตรละ 30  
กิโลกรัมต่อไร่  
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5. การปฏิบัติและดูแลรักษา - ปฏิบัติตามวิธีกรมวิชาการเกษตร - ปฏิบัติตามวิธีเกษตรกร 
ตารางผนวกที่ 4  สมบัติของดินในแปลงปลูกอ้อยของเกษตรกร บ้านวังอุดม ต าบลท่ากูบ อ าเภอซับใหญ่  จังหวัด
ชัยภูมิ  

ล าดับ รายชื่อเกษตรกร pH 
OM 
(%) 

Avail.P 
(mg./kg) 

Exch.K 
(mg./kg) 

1 นายสุชาติ    ชัยมีแรง 5.95 0.33 3.97 8 
2 นายลอย     เหล็กมา 6.79 0.24 15.03 21 
3 นางรัชนี      เหล็กมา 7.40 0.70 25.15 59 
4 นายยุทธภูมิ  กล้ารอด 6.80 0.51 8.64 23 
5 นางบัวสี       กล้ารอด 6.22 0.25 7.44 12 

 เฉลี่ย 6.63 0.41 12.05 24.6 
 
ตารางผนวกที่ 5  ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงปลูกอ้อยของเกษตรกร บ้านวังอุดม ต าบล ท่ากูบ 
อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ ปี 2555 

 
ตารางผนวกท่ี 6  อัตราปุ๋ยและปริมาณปุ๋ยเคมีท่ีใช้ตามค่าวิเคราะห์ดินในแปลงอ้อยตอ พันธุ์ขอนแก่น 3 ของ 
กรรมวิธีทดสอบ ปี 2556-2557                         

ล าดับ รายชื่อเกษตรกร 
อัตราปุ๋ย  (กิโลกรัมต่อไร่)  ปริมาณปุ๋ยเคมี (กิโลกรัมต่อไร่) 
N P2O5 K2O  46-0-0 18-46-0 0-0-60 

1 นายสุชาติ  ชัยมีแรง 18 9 18  42 26 40 

ชื่อเกษตรกร 
วิธีทดสอบ (ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน)(กิโลกรัมต่อไร่) 

ปูนขาว 15-15-15 46-0-0 0-0-60 

1.นายสุชาติ    ชัยมีแรง 
 

100 60 20 15 

หว่านรองพื้นก่อนปลูก หว่านรองพื้นหลังวางล า หว่านแต่งหน้าหลังปลูก 3-4 เดือน 

2.นายลอย     เหล็กมา - 40 26 20 

หว่านรองพื้นหลังวางล า หว่านแต่งหน้าหลังปลูก 3-4 เดือน 

3.นางรัชนี      เหล็กมา 
 

- 60 20 5 

หว่านรองพื้นหลังวางล า หว่านแต่งหน้าหลังปลูก 3-4 เดือน 

4.นายยุทธภูมิ  กล้ารอด - 60 20 15 

หว่านรองพืน้หลังวางล า หว่านแต่งหน้าหลังปลูก 3-4 เดือน 

5.นางบัวสี       กล้ารอด - 
60 20 15 

หว่านรองพื้นหลังวางล า หว่านแต่งหน้าหลังปลูก 3-4 เดือน 
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2 นายลอย  เหล็กมา 18 9 18  44 20 40 
3 นางรัชนี เหล็กมา 12 9 12  29 26 30 

 
หมายเหตุ เกษตรกรล าดับที่ 4 และ 5 ไม่ด าเนินการทดสอบต่อเนื่องจากรื้อแปลงปลูกพืชชนิดอื่น 
 
 
ตารางผนวกท่ี 7  ปริมาณธาตุอาหารแนะน าตามค่าวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน  
 

คุณสมบัติของดิน 

ระดับธาตุอาหาร 
ในการวิเคราะห์ดิน 

 ปริมาณธาตุอาหารแนะน า 
ตามระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

(กิโลกรัมต่อไร่) 

ต่ า ปานกลาง สูง  ธาตุอาหารพืช ต่ า ปานกลาง สูง 

อินทรียวัตถุ (OM,%) <1 1-2 >2  ไนโตรเจน (N) 18 18 12 

ฟอสฟอรัส (P, มก./กก.) <15 10-30 >30  ฟอสฟอรัส (P) 9 9 6 

โพแทสเซียม (K, มก./กก.) <60 60-90 >90  โพแทสเซียม (K) 18 18 12 

ที่มา : การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (กรมวิชาการเกษตร, 2556) 
 
 
ตารางผนวกท่ี 8 สถิติปริมาณฝน (มิลลิเมตรต่อปี) ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2554– 2557 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558 
 
 

รายการ 2554 2555 2556 2557 
ฝนรวม (มลิลิเมตร) 1,274.3 1,077.0 1,333.3 793.5 

จ านวนวันฝนตก (วัน) 108 97 112 87 
ฝนสูงสุด (มิลลิเมตร) 133.2 75.3 142.0 65.1 


	ระยะเวลา  เริ่มต้น ตุลาคม  2554    สิ้นสุด    กันยายน  2558

