
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
----------------------------------------------------------------- 

ชุดโครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตอ้อย  
โครงการวิจัย  โครงการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนที่ 
กิจกรรมที่ 1  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในแต่ละสภาพแวดล้อม 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในเขตภาคตะวันออกเฉียง 

ตอนบน 
การทดลองที่ 1.1.9 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 
              Testing for Technology to Improve Sugarcane Yield in Sakonnakhon 
คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 
ผู้ร่วมงาน  กิติพร เจริญสุข   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 

   จุฑามาส ศรีส าราญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 
   เปรมจิตต์ ใจหาญ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น 

บุญเชิด วิมลสุจริต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 

 

บทคัดย่อ 
 การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้
เทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร การผลิตอ้อยจังหวัดสกลนครมีปัญหาผลผลิตต่ า
เนื่องจากการใช้พ้ืนที่ปลูกอ้อยติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปี การใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสมกับความต้องการของพืช 
และการระบาดของโรคใบขาวอ้อย ด าเนินงานตามขั้นตอนของงานวิจัยระบบการท าฟาร์ม (FSR) ใช้กระบวนการ
ทดสอบที่มีเกษตรกรเป็นผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานทดสอบ ในปี 2556 - 2558 ด าเนินการปลูกอ้อยข้ามแล้งใน
สภาพไร่ ในไร่เกษตรกรอ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จัดท าแปลงทดสอบ 2 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธี
ทดสอบใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เปรียบเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติ ผลการทดสอบ ปี 2556 ในอ้อยปลูก 
พบว่ากรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 15.8 ตันต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 13,352 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อ
การลงทุนเฉลี่ย 2.88 กรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติให้ผลผลิตเฉลี่ย 14.5 ตันต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 11,705 บาทต่อไร่ 
อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนเฉลี่ย 2.63 ผลผลิตอ้อยกรรมวิธีทดสอบสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติเฉลี่ย 1.3 ตัน 
และเกษตรกรน าท่อนพันธุ์ไปปลูกขยายต่อไปได้ ผลการทดสอบ ปี 2557/2558 ในอ้อยตอที่ 1 พบว่ากรรมวิธี
ทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 11.9 ตันต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 6,684 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนเฉลี่ย 
2.51 กรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติให้ผลผลิตเฉลี่ย 11.1 ตันต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 4,929 บาทต่อไร่ อัตราส่วนรายได้
ต่อการลงทุนเฉลี่ย 2.01  
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ค าน า 
อ้อยโรงงานเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย โดยสามารถส่งออกเป็นน้ าตาลได้เป็นอันดับ 2 ของ

โลกรองจากบราซิล พ้ืนที่เพาะปลูกในปี 2555/56 เฉลี่ย 8,092,969 ไร่ ผลผลิตประมาณ 12.31 ตันต่อไร่ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปลูกใกล้เคียงกับภาคกลาง ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีพ้ืนที่ปลูก 
11 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ 
และบึงกาฬ 

จังหวัดสกลนคร มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยในปี 2555/56 ประมาณ 39,043 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2556) ผลผลิตเฉลี่ย 11.38 ตันต่อไร่ ลักษณะดินเป็นดินทรายถึงร่วนทราย จากการศึกษาปัญหาการผลิตอ้อย 
พบว่าเกษตรกรขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตอ้อย การปรับปรุงดิน การใส่ปุ๋ยเคมีจ านวนมาก ปลูกอ้อยเป็น
ระยะเวลายาวนานท าให้เกิดปัญหาดินเสื่อมโทรม ขาดแคลนอ้อยพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สามารถปรับตัว
ให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ให้ผลผลิตสูง ทนต่อการระบาดของโรคและแมลงศัตรู ดังนั้น โครงการ
ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยการใช้พันธุ์อ้อยที่มีศักยภาพให้
ผลผลิตต่อไร่สูงร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ จึงเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยยกระดับของผลผลิตในเขตพ้ืนที่ปลูกอ้อยในสภาพไร่ได้ การใช้กระบวนการทดสอบที่มีเกษตรกรเป็น
ส่วนร่วมในการด าเนินงานวิจัย จะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งของฐานการผลิตและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละสภาพพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป  การทดลองครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 

วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
1. อ้อย พันธุ์ขอนแก่น 3 
2. ปุ๋ยเคมสีูตร 15-15-15  46-0-0  18-46-0  0-0-60 

วิธีการ 
ด าเนินงานตามขั้นตอนระบบการท าฟาร์ม (FSR) อารันต์, 2543 โดยให้เกษตรกรกรมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงาน มีกรรมวิธีเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีทดสอบกับกรรมวิธีปฏิบัติของเกษตรกร ในพ้ืนที่ทีใ่ห้ผลผลิตต่ า 
กรรมวิธีทดสอบใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน แบ่งใส่ 2 ครั้ง เปรียบเทียบกับ

วิธีการของเกษตรกร ใช้พันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 ใส่ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกร (ตารางภาคผนวกที่ 1 และ 2) การปฏิบัติ
ดูแลรักษาอย่างอ่ืนท าเหมือนกันทั้งสองกรรมวิธี 

การบันทึกข้อมูล 
ข้อมูลดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ปริมาณอินทรียวัตถุ (เปอร์เซ็นต์) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 

(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ปริมาณน ้าฝน (มิลลิเมตร) ผลผลิต 
(ตันต่อไร่) จ้านวนล้า/ไร่ น ้าหนักล้า (กิโลกรัมต่อล้า) ความยาวล้า (เมตร) เส้นผ่านศูนย์กลาง (เซนติเมตร) ความ
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หวาน (องศาบริกซ์) และการแสดงอาการของโรคใบขาว (เปอร์เซ็นต์) ต้นทุนการผลิต (บาทต่อไร่) รายได้ (บาทต่อ
ไร่) ผลตอบแทน (บาทต่อไร่) อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR : Benefit Cost Ratio) 

เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2555 สิ้นสุด กันยายน 2558  
สถานที่  ไร่เกษตรกร ต าบลบงใต้ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ผลการทดลอง ปี 2556 อ้อยปลูก 

ด าเนินการปลูกอ้อยข้ามแล้งในเดือนตุลาคม 2555 ใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ผลการทดสอบในอ้อยปลูก 
พบว่า กรรมวิธีทดสอบโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 15.8 ตันต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 13,352 
บาทต่อไร่ กรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 14.5 ตันต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 11,705 บาทต่อไร่ ผลผลิต
อ้อยกรรมวิธีทดสอบสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติ เฉลี่ย 1.3 ตัน (ตารางท่ี 1 - 4)  

ผลการทดลองในแปลงเกษตรกรแต่ละรายพบว่า 
 นายปิติวัฒน์ ศรีมิงาม กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตอ้อย 16.3 ตันต่อไร่ จ านวนล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 9,920 ล า
ต่อไร่ น้ าหนักล า 1.65 กิโลกรัมต่อล า ความยามล า 2.62 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.68 เซนติเมตร ค่าความหวาน 
19.8 องศาบริกซ์ ต้นทุนการผลิต 6,907 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 14,331 บาทต่อไร่ อัตราส่วนความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน 3.07 กรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติ ให้ผลผลิตอ้อย 15.2 ตันต่อไร่ จ านวนล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 10,116 ล าต่อไร่ 
น้ าหนักล า 1.52 กิโลกรัมต่อล า ความยามล า 2.63 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.54 เซนติเมตร ค่าความหวาน 19.2 
องศาบริกซ์ ต้นทุนการผลิต 7,117 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 12,690 บาทต่อไร่ อัตราส่วนความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน 2.78 

นายศักดิ์ด าเกิง ศรีโสภา กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตอ้อย 16 ตันต่อไร่ จ านวนล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 9,742 ล า
ต่อไร่ น้ าหนักล า 1.64 กิโลกรัมต่อล า ความยามล า 2.73 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.57 เซนติเมตรค่าความหวาน 
19.5 องศาบริกซ์ ต้นทุนการผลิต 7,758 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 13,054 บาทต่อไร่ อัตราส่วนความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน 2.68 กรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติให้ผลผลิตอ้อย 15.1 ตันต่อไร่ จ านวนล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 9,120 ล าต่อไร่ 
น้ าหนักล า 1.66 กิโลกรัมต่อล า ความยามล า 2.8 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.53 เซนติเมตร ค่าความหวาน 19.4 
องศาบริกซ์ ต้นทุนการผลิต 7,146บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิ 12,424 บาทต่อไร่ อัตราส่วนความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
2.74 

นายสุรชัย ท้าวเจริญ กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตอ้อย 15 ตันต่อไร่ จ านวนล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 9,084 ล าต่อ
ไร่ น้ าหนักล า 1.65 กิโลกรัมต่อล า ความยามล า 2.76 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.61 เซนติเมตร ค่าความหวาน 
19.9 องศาบริกซ์ ต้นทุนการผลิต 6,762 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 12,671 บาทต่อไร่ อัตราส่วนความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน 2.87 กรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติให้ผลผลิตอ้อย 13.3 ตันต่อไร่ จ านวนล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 9,867 ล าต่อไร่ ค่า
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ความหวาน 18.7 องศาบริกซ์ ต้นทุนการผลิต 7,319 บาทต่อไร่ ก าไรสุทธิ 10,000 บาทต่อไร่ อัตราส่วนความ
คุ้มค่าต่อการลงทุน 2.37 

ในอ้อยปลูกเกษตรกรน าท่อนพันธุ์ไปปลูกขยายต่อไปได้ 
 

ตารางท่ี 1 ผลผลิต จ านวนล า น้ าหนักต่อล า การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัด    
              สกลนคร ในอ้อยปลูกปี 2556  
 

เกษตรกร 
ผลผลิต (ตันต่อไร่)  จ านวนล าต่อไร่  น้ าหนักต่อล า (กิโลกรัม) 

ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร 

นายปิติวัฒน์ ศรีมิงาม 16.3 15.2  9,920 10,116  1.65 1.52 
นายศักดิ์ด าเกิง ศรีโสภา 16.0 15.1  9,742 9,120  1.64 1.66 
นายสุรชัย ท้าวเจริญ 15.0 13.3  9,084 9,867  1.65 1.35 

เฉลี่ย 15.8 14.5  9,582 9,701  1.65 1.51 
 

ตารางท่ี 2 ความยาวล า เส้นผ่านศูนย์กลาง ค่าความหวาน การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับ 
             พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ในอ้อยปลูกปี 2556  
 

เกษตรกร 
ความยาวล า (เมตร)  เส้นผ่านศูนย์กลาง 

(เซนติเมตร) 
 ค่าความหวาน  

(องศาบริกซ์) 

ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร 
นายปิติวัฒน์ ศรีมิงาม 2.62 2.63  2.68 2.54  19.8 19.2 
นายศักดิ์ด าเกิง ศรีโสภา 2.73 2.80  2.57 2.53  19.5 19.4 
นายสุรชัย ท้าวเจริญ 2.76 2.71  2.61 2.47  19.9 18.7 

เฉลี่ย 2.70 2.71  2.62 2.52  19.8 19.1 
 

ตารางท่ี 3 เงินลงทุน ผลตอบแทน อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่ 
              เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ในอ้อยปลูกปี 2556  

 

เกษตรกร 
ต้นทุน (บาทต่อไร่)  รายได้ (บาทต่อไร่) 

ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร 
นายปิติวัฒน์ ศรีมิงาม 6,907 6,907  21,238 19,807 
นายศักดิ์ด าเกิง ศรีโสภา 7,758 7,758  20,812 19,570 
นายสุรชัย ท้าวเจริญ 6,762 6,762  19,433 17,319 

เฉลี่ย 7,142 7,142  20,496 18,899 

หมายเหตุ ราคาอ้อยเฉลี่ยคิดท่ีตันละ 1,300 บาท  
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ตารางที่ 4 เงินลงทุน ผลตอบแทน อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ในอ้อยปลูกปี 2556  

 

เกษตรกร 
ผลตอบแทน (บาทต่อไร่)  BCR 

ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร 

นายปิติวัฒน์ ศรีมิงาม 14,331 12,690  3.07 2.78 
นายศักดิ์ด าเกิง ศรีโสภา 13,054 12,424  2.68 2.74 
นายสุรชัย ท้าวเจริญ 12,671 10,000  2.87 2.37 

เฉลี่ย 13,352 11,705  2.88 2.63 
 

ผลการทดลอง ปี 2557/2558 ในอ้อยตอท่ี 1  
ผลการทดสอบในอ้อยตอที่ 1 พบว่า กรรมวิธีทดสอบ ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 11.9 ตัน

ต่อไร่ ผลตอบแทนเฉลี่ย 6,409 บาทต่อไร่ กรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 11.1 ตันต่อไร่ ผลตอบแทน
เฉลี่ย 4,929 บาทต่อไร่ ผลผลิตอ้อยกรรมวิธีทดสอบสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติ เฉลี่ย 0.9 ตัน (ตารางท่ี 5-9) 

ผลการทดลองในแปลงเกษตรกรแต่ละรายพบว่า 
 นายปิติวัฒน์ ศรีมิงาม กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตอ้อย 12 ตันต่อไร่ จ านวนล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 8,533 ล าต่อ
ไร่ น้ าหนักล า 1.4 กิโลกรัมต่อล า ความยามล า 2.3 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.76 เซนติเมตร ค่าความหวาน 17.8 
องศาบริกซ์ ต้นทุนการผลิต 5,199 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 6,409 บาทต่อไร่ อัตราส่วนความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
2.5 กรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติให้ผลผลิตอ้อย 10.9 ตันต่อไร่ จ านวนล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 7,595 ล าต่อไร่ น้ าหนักล า 
1.43 กิโลกรัมต่อล า ความยามล า 2.4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.61 เซนติเมตร ค่าความหวาน 17 องศาบริกซ์ 
ต้นทุนการผลิต 5,651 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 4,819 บาทต่อไร่ อัตราส่วนความคุ้มค่าต่อการลงทุน 2.0 

นายศักดิ์ด าเกิง ศรีโสภา กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตอ้อย 12.9 ตันต่อไร่ จ านวนล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 9,227 
ล าต่อไร่ น้ าหนักล า 1.4 กิโลกรัมต่อล า ความยามล า 2.6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.68 เซนติเมตร ค่าความหวาน 
17.4 องศาบริกซ์ ต้นทุนการผลิต 5,325 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 6,347 บาทต่อไร่ อัตราส่วนความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน 2.55 กรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติให้ผลผลิตอ้อย 12.7 ตันต่อไร่ จ านวนล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 7,221 ล าต่อไร่ 
น้ าหนักล า 1.76 กิโลกรัมต่อล า ความยามล า 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.61 เซนติเมตร ค่าความหวาน 21.1 
องศาบริกซ์ ต้นทุนการผลิต 5,854บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 5,083 บาทต่อไร่ อัตราส่วนความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
2.12 

นายสุรชัย ท้าวเจริญ กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตอ้อย 10.8 ตันต่อไร่ จ านวนล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 6,752 ล า
ต่อไร่ น้ าหนักล า 1.6 กิโลกรัมต่อล า ความยามล า 2.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.71 เซนติเมตร ค่าความหวาน 
18.9 องศาบริกซ์ ต้นทุนการผลิต 5,262 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 7,297 บาทต่อไร่ อัตราส่วนความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน 2.49 กรรมวิธีเกษตรกรปฏิบัติให้ผลผลิตอ้อย 9.8 ตันต่อไร่ จ านวนล าเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 5,920 ล าต่อไร่ 
น้ าหนักล า 1.65 กิโลกรัมต่อล า ความยามล า 2.2 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.77 เซนติเมตร ค่าความหวาน 20 



6 
 

องศาบริกซ์ ต้นทุนการผลิต 5,946 บาทต่อไร่ ผลตอบแทน 4,886 บาทต่อไร่ อัตราส่วนความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
1.89 

การแสดงอาการโรคใบขาวในอ้อยตอที่ 1 ที่อายุ 3 เดือน กรรมวิธีทดสอบพบการแสดงอาการโรคใบขาว 
0.22 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธีปฏิบัติพบการแสดงอาการโรคใบขาว 0.51 เปอร์เซ็นต์ ทั้งสองกรรมวิธีขุดรื้อกอที่เป็นโรค
ใบขาวท าลายทิ้ง เมื่ออ้อยอายุ 12 เดือน กรรมวิธีทดสอบพบการแสดงอาการโรคใบขาว 1.9 เปอร์เซ็นต์ กรรมวิธี
ปฏิบัติพบการแสดงอาการโรคใบขาว 1.43 เปอร์เซ็นต์ ในอ้อยตอที่ 2 เกษตรกรไม่สามารถไว้ตอเพ่ือเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ เนื่องจากพบอาการของโรคใบขาวค่อนข้างรุนแรงในอ้อยที่งอกขึ้นมาใหม่ ท าให้เกษตรกรตัดสินใจไถ
อ้อยตอท่ี 2 ทิ้งในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 

 

ตารางท่ี 5 ผลผลิต จ านวนล า น้ าหนักต่อล า การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัด  
              สกลนคร ในอ้อยตอท่ี 1 ปี 2557/2558  
 

เกษตรกร 
ผลผลิต (ตันต่อไร่)  จ านวนล าต่อไร่  น้ าหนักต่อล า (กิโลกรัม) 

ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร 

นายปิติวัฒน์ ศรีมิงาม 12.0 10.9  8,533 7,595  1.40 1.43 
นายศักดิ์ด าเกิง ศรีโสภา 12.9 12.7  9,227 7,221  1.40 1.76 
นายสุรชัย ท้าวเจริญ 10.8 9.8  6,752 5,920  1.60 1.65 

เฉลี่ย 11.9 11.1  8,171 6,912  1.47 1.61 
 

ตารางท่ี 6 ความยาวล า เส้นผ่านศูนย์กลาง ค่าความหวาน การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับ 
              พ้ืนทีจ่ังหวัดสกลนคร ในอ้อยตอท่ี 1 ปี 2557/2558 
 

เกษตรกร 
ความยาวล า (เมตร)  เส้นผ่านศูนย์กลาง 

(เซนติเมตร) 
 ค่าความหวาน 

 (องศาบริกซ์) 

ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร 

นายปิติวัฒน์ ศรีมิงาม 2.30 2.40  2.76 2.61  17.8 17.0 
นายศักดิ์ด าเกิง ศรีโสภา 2.60 2.50  2.68 2.61  17.4 21.1 
นายสุรชัย ท้าวเจริญ 2.50 2.20  2.71 2.77  18.9 20.0 

เฉลี่ย 2.47 2.37  2.72 2.66  18.1 19.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

ตารางท่ี 7 เงินลงทุน ผลตอบแทน อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน เปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคใบขาว ในอ้อยตอ 1 ที่  
              อายุ 3 และ 12 เดือน การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร  
               ปี 2557/2558  
 

 % การเกิดโรคใบขาวในอ้อยตอ 1 

เกษตรกร 
อายุ 3 เดือน  อายุ 12 เดือน 

ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร 

นายปิติวัฒน์ ศรีมิงาม 0 0  0.60 1.54 
นายศักดิ์ด าเกิง ศรีโสภา 0.30 1.20  3.92 1.83 
นายสุรชัย ท้าวเจริญ 0.35 0.35  1.19 0.00 
เฉลี่ย 0.22 0.51  1.90 1.13 

 

ตารางท่ี 8 ต้นทุน รายได้ การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ในอ้อยตอท่ี 
              1 ปี 2557/2558 

 

เกษตรกร 
ต้นทุน (บาทต่อไร่)  รายได้ (บาทต่อไร่) 

ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร 

นายปิติวัฒน์ ศรีมิงาม 5,199 5,651  10,673 9,620 
นายศักดิ์ด าเกิง ศรีโสภา 5,325 5,854  10,452 9,607 
นายสุรชัย ท้าวเจริญ 5,262 5,946  12,207 10,387 
เฉลี่ย 5,262 5,817  11,111 9,871 

หมายเหตุ ราคาอ้อยเฉลี่ยคิดท่ีตันละ 1,300 บาท  
 

ตารางท่ี 9 ผลตอบแทน อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับ 
              พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร ในอ้อยตอที่ 1 ปี 2557/2558  

 

เกษตรกร 
ผลตอบแทน (บาทต่อไร่)  อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) 

ทดสอบ เกษตรกร  ทดสอบ เกษตรกร 
นายปิติวัฒน์ ศรีมิงาม 6,409 4,819  2.50 2.00 
นายศักดิ์ด าเกิง ศรีโสภา 6,347 5,083  2.55 2.12 
นายสุรชัย ท้าวเจริญ 7,297 4,886  2.49 1.89 

เฉลี่ย 6,684 4,929  2.51 2.01 
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สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 

ผลการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินท าให้ผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
8.97 และ 7.2 ตามล าดับ เนื่องจากอ้อยสามารถใช้ธาตุอาหารได้ตามความต้องการ แนวทางการเพ่ิมผลผลิตอ้อย
จ าเป็นต้องใช้วัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน ได้แก่ ปูนขาว ปูนโดโลไมท์ เพ่ือปรับสภาพของดินและเพ่ิมธาตุอาหารรอง 
ปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชปุ๋ยสด เช่น ถั่วมะแฮะ ถั่วพร้า ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยมูลไก่ เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารและ
อินทรียวัตถุในดิน การใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการระบาดของโรคใบขาว และขุดรื้อท าลายตออ้อยที่เป็น
โรคใบขาว เป็นต้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2556. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2555  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หน้า 19-21. 
อารันต์ พัฒโนทัย. 2543. หลักการและขั้นตอนของงานวิจัยและทดสอบในไร่นาเกษตรกร. เอกสาร 

ประกอบการฝึกอบรมการวิเคราะห์พ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน 
วันที่ 25-28 เมษายน 2543. ณ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น หน้า 36-82. 
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ภาคผนวก 
ตารางผนวกที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
                      จังหวัดสกลนคร ในอ้อยปลูก ปี 2556 
  

เกษตรกร pH OM (%) Avail.P 
(ppm) 

Exch.K 
(ppm) 

N-P-K 
(กก./ไร่) 

นายปิติวัฒน์ ศรีมิงาม 5.62 0.44 28.39 84 18-6-12 
นายศักดิ์ด าเกิง ศรีโสภา 5.29 0.45 13.08 83 18-6-12 
นายสุรชัย ท้าวเจริญ 5.74 0.42 20.80 45 18-6-12 
 

การใส่ปุ๋ยกรรมวิธีปฏิบัติของเกษตรกร 
1. นายปิติวัฒน์ ศรีมิงาม .ใส่ปุ๋ยเคมีรองพ้ืน สูตร 16-16-8 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
46-0-0 อัตรา 13 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
2. นายศักดิ์ด าเกิง ศรีโสภา ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง 
3. นายสุรชัย ท้าวเจริญ ใส่ปุ๋ยเคมีรองพ้ืนสูตร 15-15-15 อัตรา 75 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร16-
16-8 อัตรา 34 กิโลกรัมต่อไร่ 
 

ตารางผนวกที่ 2 ผลการวิเคราะห์ดินของเกษตรกร การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับ 
                      พ้ืนทีจ่ังหวัดสกลนคร ในอ้อยตอท่ี 1 ปี 2557  
 

เกษตรกร pH OM (%) Avail.P 
(ppm) 

Exch.K 
(ppm) 

N-P-K 
(กก./ไร่) 

นายปิติวัฒน์ ศรีมิงาม 5.02 0.31   19.47    74 18-4-11.2 
นายศักดิ์ด าเกิง ศรีโสภา 5.90 0.38   13.37   114 18-4-8 
นายสุรชัย ท้าวเจริญ 4.74 0.40   23.14    60 18-3.2-16 

 

การใส่ปุ๋ยกรรมวิธีปฏิบัติของเกษตรกร 
1. นายปิติวัฒน์ ศรีมิงาม ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที ่2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  
16-16-8 อัตรา 60 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่อัดเม็ด 65 กิโลกรัมต่อไร่ 
2. นายศักดิ์ด าเกิง ศรีโสภา ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง 
3. นายสุรชัย ท้าวเจริญ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 150 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง 
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ภาพผนวก 
 

 
ภาพผนวกท่ี 1 แสดงปริมาณน้ าฝน ปี 2556-2557  
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร  
 


