
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุด  
................................................ 

1. ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตอ้อย 

2. ช่ือโครงการวิจัย การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนที่ 
3. ช่ือกิจกรรม  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในเขตภาค 

   ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

4. ช่ือการทดลอง การบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในจังหวัดอ านาจเจริญ 

Integrated of Technology for Increasing Sugarcane Production Efficiency in 
Amnat Charoen Province 

5. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง นางสาวไพรินทร์  ผลตระกูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ 
 ผู้ร่วมงาน  นางสาวนิรมล  ด าพะธิก  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ 
    นายสมคิด  จังอินทร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ 
    นายธนากร  ขามฤทธิ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ 
    นางสาวพิศสุดา  ทีฆะพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ 
    นายสุชาติ  ค าอ่อน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ 
6. บทคัดย่อ 
 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการผลิตอ้อยในเขตพ้ืนที่จังหวัด
อ านาจเจริญ ด าเนินงานในแปลงเกษตรกรอ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ โดยเริ่มด าเนินงานทดสอบปี 
2557-2558 จ านวน 5 แปลง การด าเนินงานในปีแรกเป็นการจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ใช้ต้นกล้าอ้อยช าข้อ
สะอาดพันธุ์ขอนแก่น 3 ปลูกในช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2556 ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด 
และส ารวจโรคแมลง ด าเนินการเก็บผลผลิตอ้อยในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 ผลผลิตอ้อยในแปลง
พันธุ์มีค่าเฉลี่ย 10.49 ตันต่อไร่ ผลการด าเนินงานปี 2558  ซึ่งเริ่มด าเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 
2557 ปลูกทดสอบประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีปรับใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร และกรรมวิธี
ของเกษตรกร พบว่าการผลิตอ้อยตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร โดยการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 จาก
แปลงพันธุ์อ้อยสะอาด มีการป้องกันก าจัดโรคใบขาว และใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
แบ่งใส่ 2 ครั้ง ในอ้อยปลูกซึ่งดินมีความชื้น ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร คือ ให้ผลผลิตเฉลี่ยที่ 17.26 
ตันต่อไร่ เมื่อเทียบกับกรรมวิธีเกษตรกรรมที่ 17.07 ตันต่อไร่ ผลผลิตเพ่ิมขึ้นคิดเป็น 1.11 เปอร์เซ็นต์ และมี
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุนสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร คือ 3.43 และ 3.11 ตามล าดับ 
 
 
 
 



7. ค าน า 
 อ้อย เป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะอ้อยเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ าตาลที่ส าคัญของประเทศไทย มีการส่งออกน้ าตาลเป็นอันดับ 2 ของโลก ประมาณปีละ 6 – 7 ล้านตัน และ
บริโภคในประเทศประมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งจะทวีความส าคัญมากยิ่งข้ึนในอนาคต (กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ, 2556)   
 การขาดแคลนน้ า ธาตุอาหารพืชในดินและพันธุ์ดี เป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญยิ่งในการเพ่ิมผลผลิตอ้อย 
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอ้อยที่ ใหญ่ที่สุด จากสาเหตุหลายประการ อาทิเช่น ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า และมีการเสื่อมโทรมของดินเพ่ิมมากขึ้น เพราะในระบบการปลูกอ้อย มีการสูญเสีย
ธาตุอาหารในดินออกไปจากพ้ืนที่ปลูกอ้อยในรูปการผลิต มีการกัดกร่อนดิน การชะล้าง เป็นต้น การเพ่ิมผลผลิต
แบบผสมผสานเชิงบูรณาการ โดยเฉพาะการใช้พันธุ์ดี ดิน น้ า ปุ๋ย และเขตกรรมอ่ืนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
สามารถเพ่ิมผลผลิตและอนุรักษ์ดินให้มีความยั่งยืน และใช้ประโยชน์ได้นาน เป็นเทคโนโลยีที่ควรพิจารณาภายใต้
เงื่อนไข ความต้องการ และการตอบสนองของพืช พ้ืนที่แต่ละแหล่งปลูก และความคุ้มทุนในการด าเนินการ 
 
8. วิธีด าเนินการ  
 อุปกรณ์ 

1. อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 

2. ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 , 18-46-0 และ 0-0-60 

3. สารเคมีควบคุม ป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

4. อุปกรณ์วัดความหวาน (Brix Refractometer) 
 

วิธีการ 

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ เลือกพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทนการผลิตอ้อย ซึ่งได้แก่ พื้นที่ของจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านที่มีการผลิตอ้อยเป็นหลัก ซึ่งก็คือพ้ืนที่เป้าหมาย (Research Area) ของงานทดสอบอ้อย 1 
ต าบล ต่อจากนั้นเลือกพ้ืนที่ตัวแทน (Research Site) ที่จะเข้าไปท าการวิจัย และเลือกตัวแทนเกษตรกรที่ร่วมวิจัย 
5 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ปลูกอ้อยเป็นหลัก โดยใช้ข้อมูลมือสอง และจากการลงส ารวจในพื้นที่เป้าหมาย 

ขั้นตอนที่ 2 ส ารวจสภาพพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทน ลักษณะดิน วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และจัดเทคโนโลยีเพ่ือ
แก้ปัญหา โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ภายใต้การสนับสนุนแบบบูรณาการขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ส ารวจการใช้พันธุ์และท่อนพันธุ์ การระบาดของโรค แมลง วัชพืช และคัดเลือกเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตในพ้ืนที่เป้าหมาย คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมด าเนินการทดสอบ 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการจัดท าแปลงพันธุ์สะอาดเพ่ือเตรียมทดสอบตามกรรมวิธีที่คัดเลือกให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ เปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของเกษตรกร ด าเนินการในสภาพไร่เกษตรกร จ านวน 5 ราย 10 ไร่ ประกอบด้วย 
2 กรรมวิธี คือ 

 
 
 



 กรรมวิธีที่ 1 กรรมวิธีเกษตรกร 

 กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีทดสอบตามเทคโนโลยีการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยสะอาด จากผลงานวิจัยกรม
วิชาการเกษตร (ปรับตามผลการวิจัย ใช้ท่อนพันธุ์สะอาดพันธุ์ขอนแก่น 3 , การใช้ปุ๋ยที่ เหมาะสม เช่น การใส่ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร และเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดวัชพืชตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร) 
การเตรยีมพันธุ์ 

- ตัดอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่ปลูกจาก Tissue Culture (G0 และ G1) ล าที่สมบูรณ์แข็งแรง อายุตั้งแต่ 
8 – 12 เดือน หลังจากตัดแล้วควรน าไปแช่น้ าร้อนทันที หากยังแช่น้ าร้อนไม่ได้ สามารถทิ้งไว้ได้ไม่เกิน 3 วัน ถ้า
ตัดทิ้งไว้นานควรจะคลุมด้วยใบอ้อยหรือเก็บไว้ในที่ร่ม 

- น าล าอ้อยมาตัดเป็นท่อน เอาเฉพาะข้อตา โดยตัดห่างจากข้อตาประมาณ 1 นิ้ว คัดข้อที่มีตาไม่
สมบูรณ์และตาเสียออก ข้อตาที่มีกาบใบปิดอยู่ให้ลอกออก 
การแช่ข้อตาด้วยน้ าร้อน 

- ใช้อุณหภูมิ 50C นาน 2 ชั่วโมง หรือ 52C นาน 30 นาที ครบเวลาน าออกมาผึ่งในที่ร่ม 
- น าข้อตาที่แช่น้ าร้อนแล้ว น าไปเพาะภายใน 3 วัน 

การเพาะข้อตาอ้อย 
- น าข้อตาอ้อยที่แช่น้ าร้อนแล้วมาวางลงในกระบะเพาะที่เตรียมไว้ เรียงข้อตาอ้อยโดยให้ปุ่มตาอยู่

ทางด้านบน 1 กระบะสามารถเพาะข้อตาได้ประมาณ 35 ข้อตา 
- เตรียมกระบะเพาะขนาด 0.5 x 0.8 เมตร เพาะข้อตาอ้อยที่เตรียมไว้ลงไปช าข้อในกระบะเพาะลึก

ประมาณ 3 นิ้ว 
- เตรียมดินโดยผสมดินกับแกลบเผาสัดส่วน ดิน : แกลบเผา 1 : 2 แล้วใส่ลงในกระบะเพาะจนเต็ม

หลุมกระบะเพาะ 
- ดูแลรักษารดน้ าให้ชุ่ม แต่ไม่ควรรดให้แฉะ หรือไม่ควรให้น้ าขัง รดน้ าวันเว้นวัน 
- ข้อตาอ้อยที่งอกแล้วอายุประมาณ 1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน สามารถน าไปปลูกในแปลงพันธุ์ได้ และ

จัดการปฏิบัติดูแลรักษา  
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการทดสอบ ติดตามและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบความสามารถใน

การผลิต ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ และศักยภาพของชุมชนในการด าเนินงาน ในระหว่างการด าเนินงาน

จะมีการรวบรวมข้อมูล เก็บตัวอย่างดินก่อน ปลูกอ้อยและหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยปลูก ข้อมูลที่ใช้ประเมินคุณภาพ

และผลผลิต เช่น ความสูงและความยาวล าต้น จ านวนกอต่อไร่ จ านวนล าต่อไร่ จ านวนข้อต่อล า เส้นผ่านศูนย์กลาง

ของส่วนโคน-กลาง-ปลาย ของอ้อย น้ าหนักสด และน้ าหนัก 10 ล า และค่าความหวานอ้อย(องศาบริกซ์ และ CCS) 

โดยเก็บตัวอย่างในแปลงทดสอบในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว กรรมวิธีละ 4 จุดๆละ 20 ตารางเมตร พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูล

การทดสอบวิเคราะห์เงื่อนไข ของความส าเร็จ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เช่น ผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ก าไร

สุทธิ Benefit Cost Ratio (BCR) และการยอมรับของเกษตรกร โดยใช้วิธีการจัดประชุมระดมความคิดอย่าง



ต่อเนื่อง โดยเน้นให้เกษตรกรร่วมคิด ร่วมสรุปบทเรียน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขด้วยตนเองทุก

ขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมท าการประเมินผลการด าเนินงาน ขยายผล ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ไปสู่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง หรือเกษตรกรที่มีเขตนิเวศน์เกษตรคล้ายคลึงกับพ้ืนที่ทดสอบผ่านคู่มือการผลิต การ

จัดประชุม การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการจัดงานวันนัดพบเกษตรกร (Field day) สรุปผล และจัดท า

ค าแนะน า  

การบันทึกข้อมูล 

- วันปฏิบัติการต่างๆ (วันปลูก งอก เก็บเก่ียว ก าจัดวัชพืช พ่นสารเคมี ใส่ปุ๋ย ฯลฯ)  
- คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  

- พิกัด GPS ของแปลงทดลอบ 
- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

- ชนิด ปริมาณ ความหนาแน่นของวัชพืชในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน  4 จุด 
- การเจริญเติบโตของอ้อย (ความสูงล าอ้อย จ านวนล าต่อกอ) ที่อายุเก็บเก่ียว  
- ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต (น้ าหนักสดต่อไร่ , ค่าความหวาน(CCS), ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

เฉลี่ย โคน กลาง ปลาย ล าอ้อย) 

- ต้นทุนการผลิตของแต่ละกรรมวิธี 
แนวทางการด าเนินงานทดสอบ ใช้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือศึกษาข้อมูลส าหรับวางแผน

ท าแปลงทดสอบเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย เป็นการ
ด าเนินการในแปลงเกษตรกร 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน รายได้สุทธิอัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย
การลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 

- ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยี 
- ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เช่น ผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ก าไรสุทธิ Benefit Cost Ratio (BCR) 

และการยอมรับชองเกษตรกร  
เวลาและสถานที่ : เริ่มต้น ตุลาคม 2556 สิ้นสุด กันยายน 2558 

สถานที่ท าการทดสอบ แปลงเกษตรกร อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
 
 
 



9. ผลการรทดลองและวิจารณ์ 
 ผลการด าเนินงานปี 2557 คัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการในพ้ืนที่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อ าเภอชานุมาน จังหวัด
อ านาจเจริญ เป็นพ้ืนที่ที่ใกล้โรงงานน้ าตาลและเป็นเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย เกษตรกรร่วมด าเนินการ 5 ราย ราย
ละ 2 งาน เพ่ือจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด 
การวิเคราะห์พ้ืนที ่

ข้อมูลที่ใช้ 
 แผนที่กลุ่มชุดดิน 
 แผนที่ขอบเขตสถานีอากาศ 
 แผนที่ขอบเขตต าบล 

วิธีการ 
ซ้อนทับแผนที่ทั้ง 3 ผลลัพธ์ที่ได้ ท าให้ทราบว่า พ้ืนที่ต าบลนั้น ๆ ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินอะไรบ้างและ

อยู่ในสถานีอากาศใด  จากนั้นใช้แบบจ าลอง cangro model ในโปรแกรม Dssat 4.5 มาจ าลองการให้ผลผลิต
อ้อยตามศักยภาพของพ้ืนที่ ในสภาพอาศัยน้ าฝน ใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 เป็นตัวแทน ปลูกวันที่ 20 ตุลาคม เก็บ
เกี่ยว 1 ธันวาคมของปีถัดไป ในอัตราปลูก 5 ต้นต่อตารางเมตร ใช้ข้อมูลอากาศรายวันของแต่ละสถานี จ าลองการ
ให้ผลผลิตอ้อย จ านวน 30 ปี แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขตต าบลค าเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 ผลผลิตอ้อยตามกลุ่มชุดดินในพื้นท่ีปลูกอ้อยแบบจ าลอง cangro model ในโปรแกรม Dssat 4.5      
   มาจ าลองการให้ผลผลิตอ้อยตามศักยภาพของพ้ืนที่ในเขตต าบลค าเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน 
   จ.อ านาจเจริญ 

สถานที่ กลุ่มชุดดิน ชุดดินตัวแทน สถานีอากาศ ผลผลิตอ้อย 
(ตัน/ไร่) 

ต.ค าเข่ือนแก้ว  
อ.ชานุมาน 
จ.อ านาจเจริญ 

17 Re ร้อยเอ็ด มุกดาหาร 25.9 
22 St สีทน มุกดาหาร 25.7 
35 Wn วาริน มุกดาหาร 25.8 
40 Ckr จักราช มุกดาหาร 25.7 
41 Msk มหาสารคาม มุกดาหาร 26.1 
48 Ty ท่ายาง มุกดาหาร 25.7 
56 Ly ลาดหญ้า มุกดาหาร 25.6 
61 Fc  มุกดาหาร 20.9 

 
 

 
 
ภาพที่ 2 แผนที่กลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขตต าบลชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 ผลผลิตอ้อยตามกลุ่มชุดดินในพื้นท่ีปลูกอ้อยแบบจ าลอง cangro model ในโปรแกรม Dssat 4.5       
   มาจ าลองการให้ผลผลิตอ้อยตามศักยภาพของพ้ืนที่ในเขตต าบลชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ 

สถานที่ กลุ่มชุดดิน ชุดดินตัวแทน สถานีอากาศ ผลผลิตอ้อย 
(ตัน/ไร่) 

ต.ชานุมาน  
อ.ชานุมาน 
จ.อ านาจเจริญ 

17 Re ร้อยเอ็ด มุกดาหาร 25.9 
18 Kyo เขาย้อย มุกดาหาร 25.7 
22 St สีทน มุกดาหาร 25.7 
33 Ks ก าแพงแสน มุกดาหาร 25.6 
35 Wn วาริน มุกดาหาร 25.8 
40 Ckr จักราช มุกดาหาร 25.7 
41 Msk มหาสารคาม มุกดาหาร 26.1 
48 Ty ท่ายาง มุกดาหาร 25.7 
49 Pp โพนพิสัย มุกดาหาร 26.1 
56 Ly ลาดหญ้า มุกดาหาร 25.7 

 
ตารางท่ี 3 ผลการส ารวจโรคและแมลงในแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดเมื่ออายุ 6 เดือน ในแปลงต้นแบบการจัดการโรค 

   ใบขาวจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2557 

เกษตรกร 
ปริมาณหนอนกออ้อย  

(ล า/ไร่) 
จ านวนกอ โรคอ้อยใบขาว 

(กอ/ไร่) 
จ านวนกอโรคแส้ด าอ้อย 

(กอ/ไร่) 
สมัย 0 0 0 

บัวผัน 0 0 0 

สุมาลี 0 0 0 
อาด 0 0 0 

ประนอม 0 0 0 

เฉลี่ย 0 0 0 

 จากตารางที่ 3 เมื่อส ารวจโรคแมลงเมื่ออ้อยอายุ 6 เดือน พบว่า ในแปลงพันธุ์อ้อยของเกษตรกรไม่พบการ
เกิดโรคแมลง 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4 จ านวนล า ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางล า ความหวาน (CCS) และผลผลิตของอ้อยปลูก ที่อายุเก็บเก่ียว 
    ในแปลงทดสอบจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2557 

เกษตรกร 
จ านวนล าเก็บเกี่ยว 

(ล า/ไร่) 
ความสูง  
(ซม.) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ล า (ซม.) 

ผลผลิต  
(ตัน/ไร่) 

CCS 

สมัย 9,440 286 2.1 8.98 9.87 

บัวผัน 8,760 280 1.86 8.56 11.01 

สุมาลี 14,080 317 2.16 12.11 10.75 
อาด 14,560 290 2.03 12.58 10.77 

ประนอม 12,120 315 2.3 10.23 12.15 

เฉลี่ย 11,792 297 2.09 10.49 10.91 

  
จากตารางที่ 4  พบว่า การจัดเตรียมแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ใช้ต้นกล้าอ้อยช าข้อสะอาด ปลูกช่วงเดือน

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2556 ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงพันธุ์ ตลอดจนส ารวจการเกิดโรคแมลง และด าเนินการเก็บ
เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2557 พบว่า ผลผลิตอ้อยในแปลงพันธุ์มีค่าเฉลี่ย 10.49 ตันต่อ
ไร่ ซึ่งเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ าช่วงแรกของการปลูก จึงท าให้ผลผลิตค่อนข้างต่ า 
 
ผลการด าเนินงานปี 2558 
 ได้คัดเลือกพ้ืนที่ที่จะด าเนินการปลูกอ้อย อ.ชานุมาน จ.อ านาจเจริญ เป็นพ้ืนที่ที่ใกล้โรงงานน้ าตาลและ
เป็นเขตส่งเสริมการปลูกอ้อย เกษตรกรร่วมด าเนินการ 5 ราย ๆ ละ 2 ไร่ เพ่ือจัดท าแปลงทดสอบ ก่อนการปลูก
อ้อย ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหาร (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ดินในแปลงเกษตรกรที่ร่วมด าเนินการ จ านวน 5 ราย จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2558 

เกษตรกร pH 
OM 
(%) 

N 
(%) 

Avai.P 
(mg/kg) 

Exch.K 
(mg/kg) 

สมัย 5.21 0.58 0.029 0.95 10.98 

บัวผัน 5.65 0.47 0.024 0.79 11.68 

สุมาลี 5.63 0.61 0.031 0.78 22.32 
อาด 4.69 0.44 0.022 0.48 18.71 

ประนอม 5.47 0.471 0.024 0.94 16.65 

ค่าเฉลี่ย 5.33 0.514  0.788 16.06 

ค่าความเหมาะสม 5.6-7.3 1.5-2.5  10-20 80-150 



 ตารางท่ี 6 การเจริญเติบโต และส ารวจโรคใบขาวของอ้อยในแปลงเกษตรกร จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2558 

เกษตรกร 
ความสูง 6 เดือน (ซม.) โรคใบขาว อายุ 6 เดือน (%) 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
สมัย 69.01 67.32 0 0 

บัวผัน 56.29 55.58 0 0 

สุมาลี 79.50 76.75 0 0 
อาด 77.27 76.33 0 0 

ประนอม 73.21 74.13 0 0 

เฉลี่ย 71.05 70.02 0 0 

 
 จากผลค่าวิเคราะห์ดิน ได้น ามาค านวณหาอัตราการใช้ปุ๋ยกับอ้อยปลูกตามเอกสารวิชาการค าแนะน าการ
ใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ (กรมวิชาการเกษตร, 2553) โดยใส่ปุ๋ยเคมี 18 – 6 – 12 กิโลกรัมต่อไร่ ของ N – P2O5 – 
K2O แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรก ใส่รองพ้ืนพร้อมปลูก ครั้งที่ 2 ใส่ช่วงที่ดินมีความชื้น เกษตรกรด าเนินการปลูกอ้อย
ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 – มกราคม 2558 ขั้นตอนการปฏิบัติดูแลรักษา ตลอดจนการส ารวจโรคแมลง ท า
เหมือนกันทั้ง 2 กรรมวิธี 
 
ตารางท่ี 7 จ านวนล า ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางล า ความหวาน (CCS) และผลผลิตของอ้อยปลูก ที่อายุเก็บเก่ียว 

    ในแปลงทดสอบจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2558 

เกษตรกร 
จ านวนล าเก็บเกี่ยว 

(ล า/ไร่) 
ความสูง  
(ซม.) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ล า (ซม.) 

ผลผลิต  
(ตัน/ไร่) 

CCS 

วิธีทดสอบ 14,393 308.63 2.23 17.26 11.48 

วิธีเกษตรกร 13,800 313.55 2.25 17.07 11.09 
  

 จากตารางที่ 7 พบว่า การจัดการเทคโนโลยีการผลิตอ้อยแบบบูรณาการตามค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตร มีผลให้การเจริญเติบโต คุณภาพและผลผลิตอ้อยมีความใกล้เคียงกับกรรมวิธีของเกษตรกร แต่การจัดการ
ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรให้ผลผลิตอ้อยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตร คือ 17.26 ตันต่อไร่ และ 17.07 ตันต่อ
ไร่ ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 1.11  
 
 
 
 
 

 



ตารางท่ี 8 ผลผลิตเฉลี่ย และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตอ้อยในกรรมวิธีทดสอบ และกรรมวิธี 
   ของเกษตรกร จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2558 

เกษตรกร วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ผลผลิต (ตันต่อไร่) 17.26 17.07 

ต้นทุน (บาทต่อไร่) 4,767 5,214 

รายได้ (บาทต่อไร่) 16,397 16,216 

รายได้สุทธิ (บาทต่อไร่) 11,630 11,002 

BCR 3.43 3.11 
 

10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากการทดสอบการบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในจังหวัดอ านาจเจริญ โดย
การท าแปลงพันธุ์สะอาดสามารถท าให้ได้ท่อนพันธุ์อ้อยสะอาด น ามาทดสอบเปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน) และกรรมวิธีของเกษตรกร พบว่า ผลผลิตอ้อย ตาม
กรรมวิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ให้ผลผลิตสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร คือ 17.26 ตันต่อไร่ และ 17.07 ตันต่อ
ไร่ คิดเป็น 1.11 เปอร์เซ็นต์  ด้านองค์ประกอบผลผลิต เฉลี่ยแล้วใกล้เคียงกับกรรมวิธีเกษตรกร และผลตอบแทน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนสูงกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร  

 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจังหวัดอ านาจเจริญ สามารถน าเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตร ไปใช้ในการผลิตอ้อย เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิตรวมทั้งรายได้ให้สูงขึ้น และสามารถน า
เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ไปขยายผลให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ต่อไป  
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