
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตอ้อย 

 

2. โครงการวิจัย ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพ

พ้ืนที่ 

กิจกรรม การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) การบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในในเขตอาศัยน้้าฝน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  การบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในจังหวัด

นครราชสีมา 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Integrated of Technology for Increasing Sugarcane 

Production Efficiency in Nakorn Ratchasima Province 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวศรีนวล สุราษฎร ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

ผู้ร่วมงาน            นางสาวพีชณิตดา ธารานุกูล  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

 

5. บทคัดย่อ    

การบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยด้าเนินการในปี 2557-2558 ในพ้ืนที่อ้าเภอขาม

สะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการจัดท้าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด

ร่วมกับเกษตรกร ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี กรรมวิธีที่ 1 คือวิธีการเดิมของเกษตรกร และกรรมวิธีที่ 2 คือ

วิธีปรับใช้ตามเทคโนโลยีการผลิตอ้อยจากผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ผลการด้าเนินงานปี 2557 

พบว่า อ้อยแสดงอาการใบขาวเฉลี่ยวิธีทดสอบ 10.64% วิธีเกษตรกร 8.51% การเข้าท้าลายของหนอน

กอเฉลี่ยวิธีทดสอบ 35.38% วิธีเกษตรกร 28.24% ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบว่า

กรรมวิธีทดสอบอ้อยมีความสูงเฉลี่ย 195.8 เซนติเมตร มีจ้านวนล้าต่อไร่เฉลี่ย 8,187 ล้า ผลผลิตเฉลี่ย 

7,197 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่าความหวาน 21.4 องศาบริกซ์ วิธีเกษตรกรอ้อยมีความสูงเฉลี่ย 188.4 



เซนติเมตร มีจ้านวนล้าต่อไร่เฉลี่ย 7,293 ล้า ผลผลิตเฉลี่ย 6,725 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่าความหวาน 

21.2 องศาบริกซ์ จากผลการด้าเนินงานพบว่า อ้อยชะงักการเจริญเติบโต และการจัดการโรคโดยการขุด

ต้นที่เป็นใบขาวทิ้ง ไม่สามารถลดจ้านวนการเกิดโรคใบขาวได้ในการท้าแปลงพันธุ์อ้อย เนื่องจากสภาพ

อากาศท่ีร้อนและแห้งแล้ง ท้าให้อ้อยเกิดความเครียด (stress) (กอบเกียรติ, 2557) จึงไม่สามารถน้าไป

เป็นท่อนพันธุ์ในฤดูปลูกถัดไปได้ ผลการด้าเนินงานปี 2558 พบว่าอ้อยแสดงอาการใบขาวเฉลี่ยวิธีทดสอบ 

0.15% วิธีเกษตรกร 0.5% การเข้าท้าลายของหนอนกอเฉลี่ยวิธีทดสอบ 29.6% วิธีเกษตรกร 35.3% 

ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบว่ากรรมวิธีทดสอบอ้อยมีความสูงเฉลี่ย 263.55 เซนติเมตร มี

จ้านวนล้าต่อไร่เฉลี่ย 14,420 ล้า ผลผลิตเฉลี่ย 18,697 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่าความหวาน 17.61 

องศาบริกซ์ วิธีเกษตรกรอ้อยมีความสูงเฉลี่ย 247.95 เซนติเมตร มีจ้านวนล้าต่อไร่เฉลี่ย 13,533 ล้า 

ผลผลิตเฉลี่ย 16,472 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่าความหวาน 17.80 องศาบริกซ์ จากผลการด้าเนินงานพบว่า 

การใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรท้าให้อ้อยมีการเจริญเติบโตดีกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีปฏิบัติ

ของเกษตรกร และสามารถเพ่ิมผลผลิตอ้อยให้เกษตรกรได้ 13.5% 

6. ค าน า                                  

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ส้าคัญของประเทศ เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้้าตาลทรายซึ่ง

สามารถน้าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆอีกมาก ในปี 2557 ประเทศไทยมีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 8.37 ล้าน

ไร่ ผลผลิต 103 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 12.30 ตัน เมื่อเทียบกับเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิต

ต่อไร่ ในปี 2556 พบว่า เนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตเพ่ิมข้ึน เนื่องจากแรงจูงใจของราคาอ้อยอยู่ในเกณฑ์ดี 

(ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2557) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปลูกอ้อยมากในจังหวัด

นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์  มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนจังหวัดยโสธร อ้านาจเจริญ ศรีสะ

เกษ และจังหวัดอุบลราชธานี มีปลูกบ้าง มีพ้ืนที่ปลูกรวมกันกว่า 1,329,584 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.77 

ของพ้ืนที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ผลผลิตรวมประมาณ 14.60 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 11.33 

ตันต่อไร่ (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) สร้างรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่เป็นจ้านวนมาก อย่างไร

ก็ตามการผลิตอ้อยโรงงานยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยการปลูกอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกษตรกรส่วนมากปลูกช่วงปลายฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน) เนื้อดินส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย การอุ้ม

น้้าต่้าถึงปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า (กรมพัฒนาที่ดิน,2543) การปลูกอ้อยต้องใส่ปุ๋ยเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและคุณภาพ (กรมวิชาการเกษตร ,2541) ดังนั้นการเพ่ิมศักยภาพการผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกโดย

การทดสอบหาเทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมในพ้ืนที่เช่นพันธุ์อ้อย การจัดการปุ๋ย การใช้

ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอ่ืนที่เหมาะสมเป็นต้น เพ่ือเพ่ิมผลผลิตอ้อยต่อไร่ของเกษตรกรในระดับไร่นาให้สูงขึ้นเป็น

เรื่องที่จ้าเป็น เป็นการลดต้นทุนการผลิตลง และท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  ซึ่งประเด็นปัญหาที่มี



ผลกระทบต่อผลผลิตอ้อยในระดับไร่นาเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากผลการประชุม

เสวนาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย สรุปได้ดังนี้  คือ ขาดพันธุ์ดีที่เหมาะสมในพ้ืนที่  ปัญหาการไว้ตอได้เพียง  1  

ตอ ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์  เนื่องจากมีการใช้พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง  ขาดวิธีจัดการด้านปรับปรุงและ

การอนุรักษ์ดิน ปัญหาโรคและแมลงศัตรูอ้อย  เช่น  โรคใบขาว  หนอนกอ  ปลวก  และหนอนชนิดใหม่

ไม่ทราบชนิด ปัญหาด้านวัชพืช  ทั้งด้านการจัดการวัชพืชและมีวัชพืชชนิดใหม่ ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง  

เช่น  ปุ๋ยเคมี  น้้ามัน  สารป้องกันก้าจัดศัตรูอ้อย  ค่าแรงงานสูง  ฯลฯ ฝนแล้ง และการจัดระบบน้้า จาก

ปัญหาดังกล่าว จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องด้าเนินงานวิจัยและทดสอบ โดยน้าเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัย

จนส้าเร็จผลแล้วไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่เกษตรกร การใช้ฐานความรู้  เทคโนโลยี คน 

ทรัพยากรและทุน ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา

ต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ                  

อุปกรณ์ - พันธุ์พืช      : ท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดพันธุ์ขอนแก่น 3  

                     - ปุ๋ยเคมี       : สูตร 16-20-0, 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 

             - สารเคมีป้องกันก้าจัดวัชพืช/ศัตรูพืช : สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืชตามความจ้าเป็น 

วิธีการ  

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพ้ืนที่ด้าเนินการ คัดเลือกพ้ืนที่อ้าเภอขามสะแกแสงเป็นพ้ืนที่ทดสอบ 

เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตอ้อย และมีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้นทุกปี ในปีการผลิต 2554/55 มี

พ้ืนที่ปลูกอ้อย 4,537 ไร่ เพ่ิมขึ้นในปีการผลิต 2555/56 เป็น 9,041 ไร่ (ส้านักงานคณะกรรมการอ้อย

และน้้าตาล, 2556)  

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่ ส้ารวจสภาพพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทน ลักษณะดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ศักยภาพการผลิตอ้อยจากข้อมูลดิน อากาศ และสภาพการจัดการของเกษตรกร สภาพทางภูมิศาสตร์ 

และสภาพทางสังคม  วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และจัดเทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหา โดยให้เกษตรกรมีส่วน

ร่วมทุกขั้นตอน จากการท้าเวทีเสวนากลุ่มเกษตรกรอ้าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการผลิตอ้อยในระดับไร่นาของเกษตรกรในพ้ืนที่ ได้แก่ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ 

ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง ขาดความรู้เรื่องการใช้พันธุ์และท่อนพันธุ์ การระบาดของโรค แมลง และวัชพืช 

และพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาศัยน้้าฝน จึงได้ท้าการทดสอบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในเขต

อาศัยน้้าฝนจังหวัดนครราชสีมา ในไร่เกษตรกรพ้ืนที่อ้าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยให้



เกษตรกรมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน และให้ได้

เทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตอ้อยที่เหมาะสมในเขตอาศัยน้้าฝนจังหวัดนครราชสีมา   

ขั้นตอนที่ 3 ด้าเนินการทดสอบร่วมกับเกษตรกรจัดท้าแปลงทดสอบตามกรรมวิธีที่คัดเลือกให้เหมาะ

กับพ้ืนที่เปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของเกษตรกร ด้าเนินการในสภาพไร่เกษตรกร จ้านวน 5 ราย 10ไร่ 

ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ 

กรรมวิธีที่ 1 : วิธีการเดิมของเกษตรกร 

กรรมวิธีที่ 2 : วิธีปรับใช้ตามเทคโนโลยีการผลิตอ้อยจากผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร   

1.การเตรียมดิน: 

-รื้อตอปลูกอ้อยใหม่โดยใช้เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย 

- ไถดะด้วยผาล 3 หรือ 4 

2. .ใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ จากแปลงพันธุ์ที่มีการดูแลคัดพันธุ์เป็นโรค และพันธุ์ปน ทิ้ง ท่อนพันธุ์มี

คุณภาพ อายุ 10-12 เดือน  

3.ปลูกอ้อยข้ามแล้งด้วยแรงงานคนปลูก 

4. การจัดการธาตุอาหาร  

 เพ่ิมอินทรียวัตถุ โดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก ไถกลบเศษซากพืช 

 ปรับความเป็นกรด-ด่างของดิน ตามสภาพ 

 ใช้ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร  

5. การจัดการวัชพืชจัดวัชพืช 

 ส้ารวจวัชพืชที่ส้าคัญ  ถ้าเป็นวัชพืชข้ามปีที่ปราบยาก ให้ใช้สารเคมีก้าจัดพ่นให้ตายก่อนไถพรวน   

- พ่นสารก้าจัดวัชพืชหลังปลูกอ้อยก่อนวัชพืชงอก 

กรณีดินแห้งใช้ imazapic ผสมกับ pendimethalin อัตรา 12 + 120 กรัม ของสารออก

ฤทธิ์ต่อไร่ 

กรณีดินมีความชื้นใช้ อาทราซีน 600 กรัม ของสารออกฤทธิ์ต่อไร่ 

- ควบคุมให้ไร่อ้อยปลอดวัชพืช 3 เดือน 

- ก้าจัดวัชพืชหลังอ้อยงอกด้วยการเขตกรรม (ใช้ Cut away หรือ หนวดกุ้งคาดสปริง หรือรถไถเดิน

ตาม หรือแรงงานสัตว์ หรือแรงงานคน) หรือใช้สารก้าจัดวัชพืช paraquat 600-800 ซีซีต่อน้้า 200 

ลิตร หรือใช้ ametryn 800 -1,000 กรัม ของสารออกฤทธิ์ต่อน้้า 200 ลิตร ในขณะที่วัชพืชยังเล็ก

ก่อนออกดอก 

6. การจัดการน้้า ถ้ามีแหล่งน้้าที่สามารถให้น้้าเสริมได้ในช่วงแล้ง (ธันวาคม-เมษายน) เดือนละ 1 ครั้ง  

7. เก็บเก่ียวอ้อย ตัดอ้อยสดโดยใช้รถตัดอ้อยสด หรือมีการสางใบและใช้แรงงานคนตัด 



8. ดูแลอ้อยตอ ไม่เผาใบหลังการเก็บเกี่ยว ใช้เครื่องสับใบระหว่างแถวอ้อยตอหรือคลุมใบอ้อยใส่ปุ๋ยครั้ง

แรกหลังเห็นอ้อยตองอกครั้งที่ 2 ในฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายน 

   ขั้นตอนที่ 4 ด้าเนินการทดสอบ ติดตามและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบความสามารถใน

การผลิต ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ และศักยภาพของชุมชนในการด้าเนินงาน ในระหว่างการ

ด้าเนินงานจะมีการรวบรวมข้อมูล เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกอ้อยและหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยปลูก ข้อมูลที่

ใช้ประเมินคุณภาพและผลผลิต เช่น ความสูงและความยาวล้าต้น จ้านวนกอต่อไร่ จ้านวนล้าต่อไร่ 

จ้านวนข้อต่อล้า เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนโคน-กลาง-ปลาย ของอ้อย น้้าหนักสด และน้้าหนัก 10 ล้า 

และค่าความหวานอ้อย (องศาบริกซ์ และ CCS) โดยเก็บตัวอย่างในแปลงทดสอบในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 

กรรมวิธีละ 4 จุดๆละ 20 ตารางเมตร พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลการทดสอบวิเคราะห์เงื่อนไข  ของ

ความส้าเร็จ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เช่น ผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ก้าไรสุทธิ Benefit Cost 

Ratio (BCR) และการยอมรับของเกษตรกร โดยใช้วิธีการจัดประชุมระดมความคิดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น

ให้เกษตรกรร่วมคิด ร่วมสรุปบทเรียน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขด้วยตนเองทุกขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมท้าการประเมินผลการด้าเนินงาน ขยายผล ถ่ายทอด

เทคโนโลยี ไปสู่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง หรือเกษตรกรที่มีเขตนิเวศน์เกษตรคล้ายคลึงกับพื้นที่ทดสอบ

ผ่านคู่มือการผลิต การจัดประชุม การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการจัดงานวันนัดพบเกษตรกร 

(Field day) สรุปผล และจัดท้าค้าแนะน้า 

เวลาและสถานที่ 

เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2556 – เดือนกันยายน 2558 ระยะเวลา 2 ปี 

แปลงเกษตรกร อ้าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

การคัดเลือกพื้นที่ คัดเลือกพ้ืนที่ต้าบลขามสะแกแสง และต้าบลโนนเมือง อ้าเภอขามสะแกแสงเป็น

พ้ืนที่ทดสอบ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตอ้อย และมีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมข้ึนทุกปี ในปีการผลิต 

2554/55 อ้าเภอขามสะแกแสงมีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 4,537 ไร่ เพ่ิมข้ึนในปีการผลิต 2555/56 เป็น 9,041 ไร่ 

(ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล, 2556) 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่ที่ด าเนินการทดสอบ 



 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพื้นที่จ้านวน 42 ราย พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ท้าการปลูก

อ้อยมีอายุ 31 – 60 ปี มพ้ืีนที่ถือครองท้าการเกษตร 1-10 ไร่ โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการปลูกพริก 

ข้าวโพด และข้าวมาเป็นอ้อย เนื่องจากเกิดปัญหาสภาพอากาศแล้งได้ผลผลิตต่้า เกษตรกรมีประสบการณ์

ในการปลูกอ้อย 1-5 ปี สว่นใหญ่อาศัยแรงงานในครัวเรือน ไม่มีการจัดการโรคและแมลงในแปลงอ้อย 

เนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ในการจัดการ ผลผลิตเฉลี่ย 10-15 ตัน/ไร่ ทั้งในอ้อยปลูก และอ้อยตอ มี

ต้นทุนการผลิต 5,000-8,000 บาท/ไร่ มีรายได้ 10,000-15,000 บาท/ไร่ เนื่องจากเกษตรกรมีพ้ืนที่ตั้งอยู่

ห่างจากโรงงานน้้าตาลมากกว่า 50 กิโลเมตร จึงตัดอ้อยขายส่งลานย่อย  

การวิเคราะห์พื้นที่ วิเคราะห์พ้ืนที่ทดสอบโดยใช้ข้อมูลแผนที่กลุ่มชุดดิน แผนที่ขอบเขตสถานีอากาศ 

และแผนที่ขอบเขตต้าบล ท้าการซ้อนทับแผนที่ทั้ง 3 ผลลัพธ์ที่ได้ ท้าให้ทราบว่า พ้ืนที่ต้าบลนั้นๆ 

ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินอะไรบ้าง  และอยู่ในสถานีอากาศใด จากนั้นใช้แบบจ้าลอง cangro model ใน

โปรแกรม Dssat 4.5 มาจ้าลองการให้ผลผลิตอ้อยตามศักยภาพของพ้ืนที่ ในสภาพอาศัยน้้าฝน ใช้อ้อย

พันธุ์ขอนแก่น 3 เป็นตัวแทน ปลูกวันที่ 20 ตุลาคม เก็บเกี่ยว 1 ธันวาคม ของปีถัดไป ในอัตราปลูก 5 ต้น

ต่อตารางเมตร ใช้ข้อมูลอากาศรายวันของแต่ละสถานี จ้าลองการให้ผลผลิตของอ้อย จ้านวน 30 ปี แล้ว

น้ามาหาค่าเฉลี่ย ผลได้ตามภาพและตารางที ่1และ 2 

ตารางที่ 1 จ้าลองการให้ผลผลิตอ้อยตามศักยภาพของพ้ืนที่ต้าบลขามสะแกแสง 

Soil code กลุ่มชุดดิน ชุดดินตัวแทน Station_code สถานีอากาศ ผลผลิตอ้อย 
(ตัน/ไร่) 

TH00000001 1 Bmบ้านหมี่ 403201 ชัยภูมิ 20.8 
TH00000001 1 Bmบ้านหมี่ 431201 นครราชสีมา 19.7 
TH00000004 4 Rbราชบุรี 403201 ชัยภูมิ 22.2 
TH00000004 4 Rbราชบุรี 431201 นครราชสีมา 21.1 
TH00000023 18 Kyoเขาย้อย 431201 นครราชสีมา 22.3 
TH00000025 20 Ki กุลาร้องไห้ 403201 ชัยภูมิ 23.6 
TH00000025 20 Ki กุลาร้องไห้ 431201 นครราชสีมา 22.3 
TH00000040 35 Wnวาริน 431201 นครราชสีมา 22.5 
TH00000045 40 Ckrจักราช 431201 นครราชสีมา 22.3 
TH00000060 55 Ct จัตุรัส 403201 ชัยภูมิ 23.4 
TH00000060 55 Ct จัตุรัส 431201 นครราชสีมา 22.8 

 

 



 

ภาพ 1 แผนที่ชุดดินต้าบลขามสะแกแสง 

ตารางที ่2 จ้าลองการให้ผลผลิตอ้อยตามศักยภาพของพ้ืนที่ต้าบลโนนเมือง 

Soil code กลุ่มชุดดิน ชุดดินตัวแทน Station_code สถานีอากาศ ผลผลิตอ้อย 
(ตัน/ไร่) 

TH00000001 1 Bmบ้านหมี่ 403201 ชัยภูมิ 20.8 
TH00000001 1 Bmบ้านหมี่ 431201 นครราชสีมา 19.7 
TH00000004 4 Rbราชบุรี 403201 ชัยภูมิ 22.2 
TH00000023 18 Kyoเขาย้อย 403201 ชัยภูมิ 23.7 
TH00000027 22 St สีทน 403201 ชัยภูมิ 23.3 
TH00000027 22 St สีทน 431201 นครราชสีมา 21.6 
TH00000041 36 Prปราณบุรี 403201 ชัยภูมิ 23.2 
TH00000045 40 Ckrจักราช 403201 ชัยภูมิ 23.5 
TH00000045 40 Ckrจักราช 431201 นครราชสีมา 22.3 
TH00000046 41 Mskมหาสารคาม 403201 ชัยภูมิ 24.4 
TH00000046 41 Mskมหาสารคาม 431201 นครราชสีมา 23.0 
TH00000060 55 Ct จัตุรัส 403201 ชัยภูมิ 23.4 



TH00000060 55 Ct จัตุรัส 431201 นครราชสีมา 22.8 
 

 

ภาพ 2 แผนที่กลุ่มชุดดินที่พบในเขตต้าบลโนนเมือง 

จากการจ้าลองการให้ผลผลิตอ้อยตามศักยภาพของพ้ืนที่พบว่า พ้ืนที่อ้าเภอขามสะแกแสงเป้นพ้ืนที่มี

ศักยภาพในการผลิตอ้อย เนื่องจากให้ผลผลิตสูงถึง 19-24 ตัน/ไร่ แต่จากประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อ

การผลิตอ้อยในระดับไร่นาของเกษตรกรในพ้ืนที่ ได้แก่ดินเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตมีราคา

แพง ขาดความรู้เรื่องการจัดการแปลงพันธุ์ การจัดการศัตรูอ้อย ขาดพันธุ์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ ผลผลิตต่อไร่

ต้่า และพ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาศัยน้้าฝน โดยเฉพาะปัญหาดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์

เนื่องจากเกษตรกรปลูกอ้อยในพื้นที่เดิมมานานและใช้ปุ๋ยเคมีไม่เหมาะสม ท้าให้มีผลต่อผลผลิตอ้อย แนว

ทางแก้ไขคือการให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงบ้ารุงดินให้มีความสมบูรณ์ การเลือกใช้สูตรปุ๋ยที่เหมาะสม

กับความต้องการของอ้อย การจัดการแปลงพันธุ์ และการจัดการศัตรูอ้อยที่ถูกต้อง และการแนะน้าส่งเสริม

อ้อยพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ให้แก่เกษตรกร เกษตรกรสามารถน้าไปปฏิบัติได้ 

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินของเกษตรกรที่ร่วมด้าเนินการทดสอบในปี 2557 พบว่าดินมีสภาพความ

เป็นกรดเป็นด่าง (pH) เท่ากับ 6.27-8.18 มีอินทรียวัตถุในดิน (OM) 1.34-2.92% มีปริมาณฟอสฟอรัสใน



ดินที่พืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ (AvilP) 4.84-66.63 mg/kg และปริมาณโพแทสเซียมในดินที่

สามารถแลกเปลี่ยนได้ (Exch.K) 17.50-212.50 mg/kg ดังตารางที่ 3 

 ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์ตัวอย่างดินจากแปลงเกษตรกรจ้านวน 4 ราย 

ชื่อ pH OM 

(%) 

N 

(%) 

Avail.P 

(mg/kg) 

Exch.K 

(mg/kg) 

1. นายสุธี มุ่งแฝงกลาง 8.18 2.18 0.109 66.63 212.50 

2. นายยนต์ พิมพ์ปรุ 6.97 2.32 0.116 15.80 187.50 

3. นายสุเนตร 6.27 1.81 0.059 28.43 143.00 

4. นายเทียน หวังฟังกลาง 6.54 2.92 0.146 54.15 94.00 

 

ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินของเกษตรกรที่ร่วมด้าเนินการทดสอบในปี 2558 พบว่าดินมีสภาพความ

เป็นกรดเป็นด่าง (pH) เท่ากับ 6.90-7.83 มีอินทรียวัตถุในดิน (OM) เท่ากับ 0.26-1.77% มีปริมาณ

ฟอสฟอรัสในดินที่พืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ (Avil.P) 2.23-5.49 mg/kg และปริมาณโพแทสเซียม

ในดินที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ (Exch.K) 68.72-196.44 mg/kg  ดังตารางที่ 4 

 ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของตัวอย่างดินจากแปลงเกษตรกรจ้านวน 4 ราย 

ชื่อ pH 
OM 

(%) 

Avail.P 

(mg/kg) 

Exch.K 

(mg/kg) 

1. นายยงยุทธ์ จันทร์สูงเนิน  7.83 0.26 2.44 68.72 

2. นายไพฑูรย์ หวังข้อกลาง  7.50 1.23 2.68 162.78 

3. นางมะยุเรศ มุ่งกล่อมกลาง  7.66 1.29 5.49 143.47 

4. นางแววตา สูงรุ่ง  6.90 1.77 2.23 196.44 

 

ซึ่งค่ามาตรฐานความเหมาะสมของดินที่ปลูกอ้อยคือ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดินมีค่า

อยู่ระหว่าง 5.6-7.3 มีอินทรียวัตถุในดิน (OM) 1.5-2.5% มีปริมาณฟอสฟอรัสในดินที่พืชสามารถน้าไปใช้

ประโยชน์ได ้ (Avil.P) เท่ากับ 10-20 mg/kg  และมีปริมาณโพแทสเซียมในดินที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ 

(Exch.K) เท่ากับ 80-150 mg/kg (ปรีชา, 2547) จากผลการวิเคราะหค์ุณสมบัติของดินพบว่าดินในสภาพ

แปลงเกษตรกรที่ร่วมด้าเนินงานในปี 2557 ค่อนข้างมีความเหมาะสมในการปลูกอ้อย แต่ดินในสภาพ



แปลงเกษตรกรที่ร่วมด้าเนินงานในปี 2558 ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า จึงควรมีการแนะน้าให้

เกษตรกรปลูกพืชบ้ารุงดิน หรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลวัว หรือมูลไก่ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ 

(น้้าหนักแห้ง) รองก้นร่องพร้อมปลูก (กอบเกียรติ, 2556) เพ่ือเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินและปรับปรุง

โครงสร้างของดินให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อมูลการเจริญเติบโต 

ปี 2557 นับจ้านวนล้าต่อกอ ความสูงล้า และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าเมื่ออ้อยอายุ 9 เดือน พบว่า 

วิธีทดสอบมีจ้านวนล้าต่อกอเฉลี่ย 3.98 ล้า มีความสูงเฉลี่ย 101.34 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางล้าเฉลี่ย 2.88 เซนติเมตร วิธีเกษตรกรมีจ้านวนล้าต่อกอเฉลี่ย 3.97 ล้า มีความสูงเฉลี่ย 108.19 

เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าเฉลี่ย 2.95 เซนติเมตร ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ที่อายุ 9 เดือน ปี 2557 

รายการ วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

จ้านวนล้า/กอ (ล้า) 3.98 3.97 

ความสูง (ซม.) 101.34 108.19 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้า (ซม.) 2.88 2.95 

 

 จากตาราง พบว่าอ้อยมีการเจริญเติบโตไม่ดีทั้งวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร เนื่องจากในปี 2557 

ประสบปัญหาสภาพอากาศแห้งแล้ง ปริมาณน้้าฝนตลอดปีน้อยมาก (ภาพ 3) ท้าให้ความชื้นในดินต่้ามาก

เกินไป อ้อยจึงเจริญเติบโตผิดปกติ เป็นเหตุให้ชะงักการเจริญเติบโต (กอบเกียรติ,2556) 

 

 
ภาพ 3 กราฟแสดงปริมาณน้้าฝนตั้งแต่เดือน ธ.ค. 56- ก.ย. 57 



ปี 2558 นับจ้านวนล้าต่อกอ ความสูงล้า และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าเมื่ออ้อยอายุ 9 เดือน พบว่า 

วิธีทดสอบมีจ้านวนล้าต่อกอเฉลี่ย 4.70 ล้า มีความสูงเฉลี่ย 154.76 เซนติเมตร และมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางล้าเฉลี่ย 2.80 เซนติเมตร วิธีเกษตรกรมีจ้านวนล้าต่อกอเฉลี่ย 4.85 ล้า มีความสูงเฉลี่ย 151.50 

เซนติเมตร และมขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าเฉลี่ย 2.89 เซนติเมตร ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ที่อายุ 9 เดือน ปี 2558 

รายการ วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

จ้านวนล้า/กอ (ล้า) 4.70 4.85 

ความสูง (ซม.) 154.76 151.50 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้า (ซม.) 2.80 2.89 

 

 จากตาราง พบว่าการเจริญเติบโตของอ้อยปี 2558 วิธีทดสอบไม่แตกต่างจากวิธีเกษตรกร 

ข้อมูลการเกิดโรคใบขาวและการเข้าท าลายของหนอนกออ้อย 

 ปี 2557 เข้าส้ารวจการเกิดโรคใบขาว และการเข้าท้าลายของหนอนกอสะสมจนเมื่ออ้อยอายุ 9 เดือน 

พบว่า วิธีทดสอบอ้อยแสดงอาการใบขาวสะสม 10.64% วิธีเกษตรกรอ้อยแสดงอาการใบขาวสะสม 

8.51% และวิธีทดสอบมีหนอนกอเข้าท้าลายสะสม 35.38% วิธีเกษตรกรมีหนอนกอเข้าท้าลายสะสม 

28.24% ดังตารางที่ 7  

ตารางที่ 7 เปอรเ์ซ็นต์การเกิดโรคใบขาวอ้อย และเปอร์เซ็นต์การเข้าท้าลายของหนอนกออ้อยพันธุ์

ขอนแก่น 3 ที่อายุ 3 6 และ 9 เดือน ปี 2557 

รายการ % การเกิดโรคใบขาว (%) % การเข้าท้าลายของหนอนกอ (%) 

 วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

3 เดือน 2.53 1.44 13.34 14.33 

6 เดือน 3.97 4.17 14.67 12.35 

9 เดือน 4.14 2.90 7.37 1.56 

รวม 10.64 8.51 35.38 28.24 

 

 จากตาราง พบว่าอ้อยมีเปอรเ์ซ็นต์การเกิดโรคใบขาวและการเข้าท้าลายของหนอนกออ้อยสูงทั้งใน

กรรมวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร เนื่องจากสภาพอากาศท่ีร้อนและแห้งแล้ง ซึ่งตรงกับงานวิจัยของกอบ

เกียรติและคณะ (2554) รายงานว่า ความรุนแรงของโรคใบขาวอ้อยมักระบาดมากในปีฤดูกาลปลูกที่

ประสบภัยแล้งรุนแรง (ฝนน้อยและทิ้งช่วงเป็นเวลานานกว่าปกติ) (กอบเกียรติ, 2557) จึงควรหลีกเลี่ยง



การน้าท่อนพันธุ์อ้อยจากแปลงดังกล่าวไปปลูกในฤดูถัดไป เพราะจะท้าให้เกิดการระบาดของโรคใบขาว

อ้อยต่อไปได้  

การแพร่ระบาดของหนอนกออ้อยขณะที่อ้อยยังเป็นหน่อหนอนจะเจาะเข้าไปตรงส่วนโคนระดับผิวดิน 

เข้าไปกัดกินส่วนที่ก้าลังเจริญเติบโตภายใน และส่วนฐานของใบอ้อยที่ยังไม่คลี่ท้าให้เกิดอาการ “ยอดแห้ง

ตาย” ซึ่งเป็นลักษณะการท้าลายของหนอกอลายจุดเล็ก เข้าท้าลายอ้อยเกือบทุกระยะการเจริญเติบโต 

ส่วนใหญ่เข้าท้าลายอ้อยในระยะแตกกอ ขึ้นอยู่กับฤดูกาลปลูกอ้อยของแต่ละท้องที่ พบระบาดมากเม่ือ

อุณหภูมิสูง ความชื้นต่้า และไม่มีฝน (กรมวิชาการเกษตร, 2557) 

ปี 2558 เข้าส้ารวจการเกิดโรคใบขาว และการเข้าท้าลายของหนอนกอจนเมื่ออ้อยอายุ 9 เดือน 

พบว่า วิธีทดสอบอ้อยแสดงอาการใบขาวสะสม 0.15 % วธิีเกษตรกรอ้อยแสดงอาการใบขาวสะสม 0.5% 

และวิธีทดสอบมีหนอนกอเข้าท้าลายสะสม 29.6% วิธีเกษตรกรมีหนอนกอเข้าท้าลายสะสม 35.3% ดัง

ตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบขาวอ้อย และเปอร์เซ็นต์การเข้าท้าลายของหนอนกออ้อยพันธุ์

ขอนแก่น 3 ที่อายุ 3 6 และ 9 เดือน ปี 2558 

รายการ % การเกิดโรคใบขาว (%) % การเข้าท้าลายของหนอนกอ (%) 

 วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

3 เดือน 0.15 0.5 14.6 15.1 

6 เดือน 0.00 0.0 14.7 20.2 

9 เดือน 0.00 0.0 0.3 0.0 

รวม 0.15 0.5 29.6 35.3 

 

 จากตารางพบว่าอ้อยแสดงอาการของโรคใบขาวน้อยมากท้ังกรรมวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกร โดย

แสดงอาการของโรคไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ โดยหลังจากส้ารวจพบอาการโรคใบขาวได้ท้าการขุดต้นที่เป็นโรค

ออกไปท้าลายนอกแปลง และในการส้ารวจครั้งต่อไปไม่พบอาการใบขาวเพ่ิม เกษตรกรสามารถน้าอ้อย

ดังกล่าวไปเป็นท่อนพันธุ์ในฤดูกาลปลูกต่อไปได้ แต่พบการระบาดของหนอนกออ้อย ดังนั้นในการปลูก

อ้อยในฤดูถัดไป เกษตรกรควรมีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก้าจัดแมลงเพ่ือป้องกันก้าจัดหนอนกออ้อยที่

อาจติดไปกับท่อนพันธุ์ หรือในระยะอ้อยงอกประมาณ 10-15 วัน ให้เดินตรวจแปลง ถ้าพบกลุ่มไข่ของ

หนอนผีเสื้อหนอนกออ้อยให้เก็บท้าลาย การก้าจัดวัชพืชภายในและบริเวณรอบๆแปลง หากพบการ

ระบาดของหนอนกออ้อยให้ฉีดพ่นสารฆ่าแมลง deltamethrin ZDecis 3% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อ

น้้า 20 ลิตร (กรมวิชาการเกษตร, 2557) 

ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต 



 ปี 2557 เก็บข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเมื่ออ้อยอายุ 12 เดือน พบว่ากรรมวิธีทดสอบ

อ้อยมีความสูงเฉลี่ย 195.8 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าเฉลี่ย 3.01 เซนติเมตร มีจ้านวนล้า

ต่อไร่เฉลี่ย 8,187 ล้า ผลผลิตเฉลี่ย 7,197 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่าความหวาน 21.4 องศาบริกซ์ วิธี

เกษตรกรอ้อยมีความสูงเฉลี่ย 188.4 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าเฉลี่ย 2.95 เซนติเมตร มี

จ้านวนล้าต่อไร่เฉลี่ย 7,293 ล้า ผลผลิตเฉลี่ย 6,725 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่าความหวาน 21.2 องศาบ

ริกซ์ ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ปี 2557 

ข้อมูล วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ความสูงต้น (ซม.) 195.8 188.4 

เส้นผ่านศูนย์กลางล้า (ซม.) 3.01 2.95 

จ้านวนล้าต่อไร่ (ล้า) 8,187 7,293 

ผลผลิต (กก./ไร่) 7,197 6,725 

ความหวาน (องศาบริกซ์) 21.4 21.2 

 

 จากตาราง พบว่าอ้อยมีการเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากในปีการทดลองนี้ประสบปัญหาสภาพ

อากาศแห้งแล้ง ฝนตกน้อยมาก (ภาพ 3) ท้าให้อ้อยชะงักการเจริญเติบโต ประกอบกับพบอ้อยแสดง

อาการโรคใบขาวเป็นจ้านวนมากจึงไม่สามารถน้าไปเป็นท่อนพันธุ์ในฤดูกาลปลูกถัดไปได้ 

 

ปี 2558 เก็บข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเมื่ออ้อยอายุ 12 เดือน พบว่ากรรมวิธีทดสอบ

อ้อยมีความสูงเฉลี่ย 263.55 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าเฉลี่ย 2.74 เซนติเมตร มีจ้านวนล้า

ต่อไร่เฉลี่ย 14,420 ล้า ผลผลิตเฉลี่ย 18,697 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่าความหวาน 17.61 องศาบริกซ์ วิธี

เกษตรกรอ้อยมีความสูงเฉลี่ย 247.95 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล้าเฉลี่ย 2.69 เซนติเมตร มี

จ้านวนล้าต่อไร่เฉลี่ย 13,533 ล้า ผลผลิตเฉลี่ย 16,472 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่าความหวาน 17.80 

องศาบริกซ์ ดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ปี 2558 

ข้อมูล วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ความสูงต้น (ซม.) 263.55 247.95 

เส้นผ่านศูนย์กลางล้า (ซม.) 2.74 2.69 

จ้านวนล้าต่อไร่ (ล้า) 14,420 13,533 

ผลผลิต (กก./ไร่) 18,697 16,472 



ความหวาน (องศาบริกซ์) 17.61 17.80 

 

 จากตารางพบว่า กรรมวิธีทดสอบอ้อยมีการเจริญเติบโตดีกว่าวิธีเกษตรกร มีจ้านวนล้าต่อไร่มากกว่า

จึงได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร 

ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 

 ปี 2557 วิธีทดสอบ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 7,197 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุน 10,842 บาทต่อไร่ มีรายได้ 7,197 

บาทต่อไร่ มีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 0.66 วิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 6,725 กิโลกรัมต่อ

ไร่ มีต้นทุน 10,473 บาทต่อไร่ มีรายได้ 6,725 บาทต่อไร่ มีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 0.64 

ดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ปี 2557 

รายการ วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ผลผลิต (ตัน/ไร่) 7,197 6,725 

ราคาขาย (บาท/ตัน)  1,000 1,000 

รายได้ (บาท/ไร่) 7,197 6,725 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 10,842 10,473 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) -3,642 -3,748 

BCR  0.66 0.64 

 

 จากตารางพบว่าทั้ง 2 กรรมวิธี มีต้นทุนสูงกว่ารายได้ ท้าให้มีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) 

น้อยกว่า 1 หมายความว่าการประกอบการครั้งนี้ เกษตรกรประสบภาวะขาดทุน  

 ปี 2558 วิธีทดสอบ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 18,697 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุน 15,426 บาทต่อไร่ มีรายได้ 22,440 

บาทต่อไร่ มีรายได้สุทธิ 7,014 บาทต่อไร่ และมีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.46 วิธี

เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 16,472 กิโลกรัมต่อไร่ มีต้นทุน 13,306 บาทต่อไร่ มีรายได้ 19,800 บาทต่อไร่ มี

รายได้สุทธิ 6,494 บาทต่อไร่ และมีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.49 ดังตารางที่ 12 

ตารางที่ 12 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ปี 2558 

รายการ วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ผลผลิต (ตัน/ไร่) 18,697 16,472 

ราคาขายท่อนพันธุ์ (บาท/ตัน)  1,200 1,200 

รายได้ (บาท/ไร่) 22,440 19,800 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 15,426 13,306 



รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 7,014 6,494 

BCR  1.46 1.49 

 

 จากตารางพบว่ากรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร และมีรายได้สูงกว่า แต่เนื่องจากวิธี

เกษตรกรมีต้นทุนต่้ากว่า จึงมีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) สูงกว่า วิธีเกษตรกรจึงมีความคุ้มค่าต่อ

การลงทุนมากกว่าวิธีทดสอบ 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ผลการทดลองปี 2557 การใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร และการจัดการโดยการขุดต้น

ที่เป็นใบขาวทิ้ง ไม่สามารถลดจ้านวนการเกิดโรคใบขาวได้ในการท้าแปลงพันธุ์อ้อย เนื่องจากสภาพ

อากาศท่ีร้อนและแห้งแล้ง ท้าให้อ้อยเกิดความเครียด (stress) (กอบเกียรติ, 2557) นอกจากนี้โรคใบขาว

อ้อยมีแมลงเป็นพาหะ ท้าให้แพร่กระจายได้ง่าย แต่การใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 

สามารถเพ่ิมผลผลิตอ้อยให้เกษตรกรได้ 7.5% 

ผลการทดลองปี 2558 การใส่ปุ๋ยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรท้าให้อ้อยมีการเจริญเติบโต

ดีกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีปฏิบัติของเกษตรกร และสามารถเพ่ิมผลผลิตอ้อยให้เกษตรกรได้ 13.5% 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดนครราชสีมาสามารถน้าเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ไปปรับใช้

เพ่ือให้แปลงพันธุ์อ้อยปราศจากโรคและแมลง โดยเฉพาะไม่มีโรคใบขาวในแปลงซึ่งสามารถติดไปกับท่อน

พันธุ์ได้ 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  - 
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