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6. บทคัดย่อ 

การผลิตอ้อยในประเทศไทยมีผลผลิตเฉลี่ยต่่าและมีความแปรปรวนสูง เนื่องจากมีความหลากหลาย
ของสภาพแวดล้อมและการจัดการแปลงปลูก เพ่ือหาโอกาสแนวทางยกระดับผลผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกจังหวัด
นครราชสีมา จึงได้วิเคราะห์หาศักยภาพของพ้ืนที่ และความแตกต่างของผลผลิตส่าหรับวิเคราะห์หาเทคโนโลยี
เพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่นั้นๆ ด่าเนินการโดยสร้างสภาพแวดล้อมของการผลิตอ้อย (SMU) จากแผนที่กลุ่มชุดดิน 
เขตภูมิอากาศ และพ้ืนที่ปลูกอ้อย จากนั้นน่า SMU ไปเป็นข้อมูลน่าเข้าแบบจ่าลอง CANEGRO ใน DSSAT 
V4.7 เพ่ือหาศักยภาพของพื้นที่ โดยใช้พันธุ์ KK07-037 เป็นตัวแทนของกลุ่มใบโค้งมาก 95-2-253 เป็นตัวแทน
ของกลุ่มพันธุ์ใบตั้ง และพันธุ์ K95-84 เป็นตัวแทนของกลุ่มพันธุ์ใบตั้งแล้วส่วนปลายใบหัก จ่าลองการปลูก
ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม โดยใช้ข้อมูลภูมิอากาศ 30 ปีของจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวแทน และ
สุ่มเก็บผลผลิตของเกษตรกรจ่านวน 7 แปลง ส่าหรับเป็นค่าผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง บันทึกข้อมูลผลผลิตและ
การจัดการแปลงของเกษตรกร วิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิต (Yield gap) ระหว่างผลผลิตที่ควรจะได้ 
(Attainable yield) กับผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง (Actual yield) และวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่าง
โดยใช้แบบจ่าลอง CANEGRO และข้อมูลการจัดการแปลงจากการสังเกต ผลการด่าเนินงานพบว่า ในพ้ืนที่ 15 
อ่าเภอของจังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 224,612.93 ไร่ เมื่อน่ามาสร้างเป็น SMU ได้เท่ากับ 50 SMU  



Attainable yield มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.55 ตันต่อไร่ และ Actual yield มีค่าเฉลี่ย 17.94 ตันต่อไร่ Yield 
gap มีค่าเท่ากับ 15.61 ตันต่อไร่ โดยมีสาเหตุหลักของการเกิดความแตกต่างของผลผลิตเนื่องจากการจัดการ
วัชพืช และการจัดการปุ๋ย เนื่องจากค่า Yield gap มีค่าค่อนข้างสูง จึงมีโอกาสสูงที่จะยกระดับผลผลิตของ
เกษตรกรให้เพ่ิมข้ึนได้ โดยมีแนวทางการยกระดับผลผลิตคือการจัดการด้านวัชพืชให้ทันเวลา และการใส่ปุ๋ยให้
เพียงพอกับความต้องการของอ้อย ดังนั้น เทคโนโลยีในเรื่องการจัดการวัชพืช และการจัดการปุ๋ย มีความ
เป็นไปได้ที่จะเพ่ิมผลผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูก 15 อ่าเภอของจังหวัดนครราชสีมาได้ จึงควรได้รับการทดสอบ
ต่อไป 

7. บทน า 

 จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มี พ้ืนที่ ปลูกอ้อยมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในปี 
2557/2558 และ 2558/2559 จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 657,828 ไร่ และ 667,823 ไร่ ตามล่าดับ 
มีผลผลิตอ้อยเฉลี่ย 11.02 ตันต่อไร่  และ 9.02 ตันต่อไร่ ตามล่าดับ (ส่านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้่าตาล
ทราย, 2557 และ 2558) จะเห็นว่าพ้ืนที่ปลูกอ้อยมีเพ่ิมข้ึน และมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งอ้อยถือว่าเป็นพืชอีก
หนึ่งทางเลือกของเกษตรกร อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการผลิตอ้อยในจังหวัดนครราชสีมามีการขยายพ้ืนที่ปลูก
เพ่ิมมากขึ้นแต่ในภาพรวมแล้วผลผลิตต่อไร่กลับลดลง แต่เกษตรกรในบางพ้ืนที่ของจังหวัดนครราชสีมา
สามารถผลิตอ้อยได้ผลผลิตมากกว่า 15 ตันต่อไร่ แต่ผลผลิตเฉลี่ยของทั้งจังหวัดยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่่า ทั้งนี้
เนื่องจากความแปรปรวนของผลผลิตระหว่างพ้ืนที่มีค่าค่อนข้างสูง และการตอบสนองของอ้อยในแต่ละ
สภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกัน นอกจากนั้นวิธีการปฏิบัติและการจัดการปลูกอ้อยของเกษตรกรแต่ละราย
ยังมีความแตกต่างกัน ซึ่งการแก้ปัญหาผลผลิตอ้อยที่ต่่านั้นจ่าเป็นจะต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปตาม
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่นั้นๆ จึงจ่าเป็นต้องได้รับการประเมินหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ การใช้
แบบจ่าลองพืชเข้ามาเป็นเครื่องมือส่าหรับวิเคราะห์เพ่ือหาช่องว่างของผลผลิตอ้อย ระหว่างผลผลิตที่ควรจะได้กับ
ผลผลิตที่ได้จริงของเกษตรกรในพ้ืนที่ จะสามารถน่ามาวิเคราะห์หาช่องว่างของผลผลิตและสาเหตุของความ
แตกต่างนั้นได้ ขนาดของช่องว่างของผลผลิตจะบ่งบอกถึงโอกาสในการยกระดับของผลผลิต เช่น ถ้าช่องว่าง
ระหว่างผลผลิตมีค่ามากจะมีโอกาสยกระดับได้มากกว่าช่องว่างของผลผลิตที่มีค่าน้อย หากทราบสาเหตุของการ
เกิดช่องว่างของผลผลิตแล้วจะท่าให้สามารถหาแนวทางในการยกระดับผลผลิตได้ ซึ่งการวิเคราะห์ช่องว่างของ
ผลผลิตท่าได้หลายวิธี แต่ละวิธีการจะแตกต่างกันที่แหล่งของข้อมูลที่จะน่ามาใช้วิเคราะห์  การทดลองนี้ได้ใช้
ข้อมูลจากการจ่าลองก่าหนดเป็นผลผลิตที่ควรจะได้ และใช้ข้อมูลจากการท่า crop cut เป็นผลผลิตที่ได้รับจริง
ของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาช่องว่างของผลผลิตและหาเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับผลผลิต
อ้อยในพื้นท่ีปลูกจังหวัดนครราชสีมา 

8. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์                               

- แผนที่ขอบเขตการปกครองจังหวัดนครราชสีมา 
- แผนที่พื้นที่ปลูกอ้อยของจังหวัดนครราชสีมา 



- แผนที่กลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน) 
- แผนที่ภูมิอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
- คอมพิวเตอร์และโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ 
- อุปกรณ์ส่าหรับเก็บและบันทึกข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตอ้อย 
- อุปกรณ์ส่าหรับบันทึกข้อมูลน้่าฝนแบบอัตโนมัติ 

วิธีการ  
การด่าเนินการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่

ผลิตและสภาพการผลิตอ้อยของพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือน่าไปใช้ในการแบ่งเขตการผลิต ด่าเนินการระหว่าง ตุลาคม 
2558 - กันยายน 2559 ส่วนที่ 2 การจ่าลองหาผลผลิตตามศักยภาพ ด่าเนินการระหว่าง ตุลาคม 2559 - 
กันยายน 2560 และส่วนที่ 3 การเก็บข้อมูล crop cut เพ่ือหาผลผลิตจริง และสาเหตุความแตกต่างผลผลิต 
ด่าเนินการระหว่าง ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561 จากนั้นน่าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาช่องว่างของผลผลิต
และสาเหตุของช่องว่างผลผลิต ด่าเนินการระหว่าง ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 

 
ส่วนที่ 1  การศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ผลิตและสภาพการผลิตอ้อยของพ้ืนที่ศึกษา 

พ้ืนที่ศึกษาเป็นแหล่งผลิตอ้อยในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งระบบการผลิตอ้อยในแต่ละพ้ืนที่นี้มีความ
หลากหลายของปัจจัยการผลิต ประกอบไปด้วยปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการจัดการของเกษตรกร 
(ดินและสภาพอากาศ) และที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการจัดการของเกษตรกร (พันธุ์และการจัดการอ่ืนๆ) 
ดังนั้นจึงต้องแบ่งพ้ืนที่ศึกษาเป็นหน่วยจ่าลองการผลิตย่อย (simulation mapping unit: SMU) ในแต่ละ 
SMU ใช้ปัจจัยที่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นตัวก่าหนดขอบเขตของ SMU และใช้ปัจจัยที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้วิเคราะห์ความหลากหลายของการผลิตในแต่ละ SMU โดยใช้ข้อมูลขอบเขตการปกครอง 
ข้อมูลชุดดิน และเขตปริมาณน้่าฝนที่จัดเก็บไว้ในรูปของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากศูนย์สารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์โดย
โปรแกรม Arcview GIS และวิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่มีความส่าคัญต่อการผลิตอ้อยในจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้
หลักการของ pareto principle โดยมีขั้นตอนการด่าเนินงาน ดังนี้  

1) ซ้อนทับข้อมูลแผนที่ขอบเขตการปกครอง พ้ืนที่ปลูกอ้อยของจังหวัด, แผนที่กลุ่มชุดดิน (กรม
พัฒนาที่ดิน), แผนที่ภูมิอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) ที่จัดเก็บไว้ในรูปของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จาก
ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ
แผนที่ข้อมูลกลุ่มชุดดิน พ้ืนที่ปลูก เขตปริมาณน้่าฝน ของจังหวัดนครราชสีมา ผลที่ได้จากขั้นตอนนี้เรียกว่า
แผนที่หน่วยจ่าลองการผลิตย่อย (Simulation mapping unit: SMU) ของการผลิตพืชในจังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งในแต่ละหน่วยการผลิตย่อยจะประกอบไปด้วยกลุ่มชุดดินและเขตน้่าฝนเพียงชนิดเดียว และในแต่ละหน่วย
จ่าลองการผลิตย่อยจะประกอบไปด้วยกลุ่มชุดดินและเขตน้่าฝนที่ไม่ซ้่ากัน 

2) ตัดแผนที่ SMU ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ด้วยแผนที่พ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดนครราชสีมา ผลที่ได้คือ
แผนที่ SMU ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดนครราชสีมา 



3) จัดล่าดับความส่าคัญของพ้ืนที่ปลูกอ้อยโดยใช้ขนาดของพ้ืนที่ของแต่ละ SMU เป็นตัวก่าหนด โดย
ใช้หลักการของ Pareto Law ซ่ึง SMU ที่มีพ้ืนที่ปลูกมากจะถือว่ามีความส่าคัญต่อการผลิตอ้อยมาก 

จากนั้นท่าการศึกษาการจัดการอ้อยของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ด้วยแบบสอบถาม 
ได้แก่ พันธุ์ที่ใช้ วันปลูก อัตราปลูก ปริมาณและวิธีการให้น้่า การใส่ปุ๋ย การก่าจัดวัชพืช โรคและแมลง การเก็บ
เกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอ น่าแบบสอบถามจัดเก็บเข้าฐานข้อมูลเพ่ือ
น่าไปใช้วิเคราะห์หาช่องว่างผลผลิตตามศักยภาพจากการใช้แบบจ่าลองพืชกับผลผลิตจริงในพื้นที่ของเกษตรกร
ต่อไป 

ส่วนที่ 2 การจัดท่าแปลงเพ่ือทดสอบแบบจ่าลองพืช 
ด่าเนินการทดลองในพื้นที่ ที่ได้จากการคัดเลือกในปี 2559 พ้ืนที่ที่คัดเลือกมาจาก SMU ที่มีพ้ืนที่ปลูก

มากที่สุดในจังหวัด เพ่ือท่าการทดสอบแบบจ่าลองพืช 1 แปลง โดยปลูกอ้อย 3 พันธุ์ พันธุ์ละ 4 ซ้่า ได้แก่ พันธุ์ 
KK07-037 เป็นตัวแทนของกลุ่มใบโค้งมาก K95-2-253 เป็นตัวแทนของกลุ่มพันธุ์ใบตั้ง และพันธุ์ K95-84 เป็น
ตัวแทนของกลุ่มพันธุ์ใบตั้งแล้วส่วนปลายใบหัก จ่าลองการปลูกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 โดยใช้ข้อมูลภูมิอากาศ 30 ปีของจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวแทน ท่าการเก็บตัวอย่างดิน
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพก่อนปลูก ติดตั้งอุปกรณ์วัดน้่าฝน เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทุกๆ 3 เดือน โดยการ
สุ่มจ่านวน 10 ต้น จ่านวน 4 ซ้่า เพ่ือวัดความสูงของล่าหลัก นับจ่านวนใบบนล่าหลัก จ่านวนหน่อ และสุ่มเก็บ
น้่าหนักแห้งจ่านวน 4 ครั้ง ได้แก่ที่อายุ 3 6 9 และ 12 เดือนหลังปลูก ครั้งละ 2 กอ จ่านวน 4 ซ้่า แยกส่วน
ของใบ กาบ และล่าต้น และน่าไปผึ่งในที่ร่ม เพ่ือหาน้่าหนักแห้งของแต่ละส่วน เก็บผลผลิตอ้อยเพ่ือบันทึก
น้่าหนักแห้ง จ่าลองการเติบโตของอ้อยโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของอ้อยที่ได้จากกิจกรรมที่ 1 และ 2 
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการเก็บตัวอย่าง ประเมินประสิทธิภาพของแบบจ่าลองโดยใช้วิธีการเช่นเดียวกัน
กับกิจกรรมที ่1 และ 2 

ส่วนที่ 3 การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดช่องว่างของผลผลิต 
ด่าเนินการโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างในไร่เกษตรกร (Crop cut) จ่านวน 7 แปลง โดยแบ่งเป็นแปลง

เกษตรกรรายใหญ่ (พ้ืนที่ปลูกมากกว่า 200 ไร่) จ่านวน 1 แปลง เกษตรกรรายกลาง (พ้ืนที่ปลูกระหว่าง 51-
200 ไร่) จ่านวน 2 แปลง และเกษตรกรรายเล็ก (พ้ืนที่ปลูกน้อยกว่า 50 ไร่) จ่านวน 4 แปลง แต่ละแปลงสุ่ม
พ้ืนที่เก็บตัวอย่างขนาด 3 แถว แถวยาว 5 เมตร จ่านวน 4 จุด บันทึกข้อมูลตามระยะการเจริญเติบโต ดังนี้ 

- วันปลูก บันทึกวันปลูก พันธุ์ ระยะระหว่างแถว การเตรียมดิน วิธีการปลูก การใส่ปุ๋ย และความชื้นดิน 
- 45 วันหลังปลูก บันทึกต้นงอก ความชื้นดิน โรคใบขาว และปริมาณวัชพืช 
- 60 วันหลังปลูก เก็บข้อมูลวัชพืช ความชื้นดิน การใส่ปุ๋ย การก่าจัดวัชพืช การเกิดโรคและแมลง และการ
จัดการอ่ืนๆ 
- 180, 240, 300, และ 360 วันหลังปลูกเก็บข้อมูลความชื้นดิน การใช้ปุ๋ย การก่าจัดวัชพืช โรคและแมลง   
และสุ่มจ่านวน 10 หลุมเพ่ือนับจ่านวนหน่อต่อกอ และความสูงของล่าหลัก และสุ่มจ่านวน 4 กอ เพ่ือวัด
ความสูง และเส้นผ่านศูนย์กลางล่าของทุกล่าในกอ 



- เก็บผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยว 
การวิเคราะห์ผล 
1) การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต (yield gap) 

Yield gap = Attainable – Actual 
โดยที่ Attainable = ผลผลิตสูงสุดที่ได้จากแบบจ่าลองพืช 
      Actual = ผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง 

2) การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดช่องว่างของผลผลิต 
ใช้ข้อมูลที่บันทึกได้ในส่วนที่ 3 มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตที่ได้จากแบบจ่าลอง

ของแบบจ่าลองพืช โดยแบบจ่าลองพืชสามารถจ่าลองในสภาพที่ไม่ขาดน้่า ไม่ขาดปุ๋ย ไม่มีโรคและแมลง ซึ่ง
การเก็บข้อมูลการจัดการอย่างละเอียดจะท่าให้วิเคราะห์ได้ว่าพ้ืนที่นั้นๆ มีปัจจัยและช่วงเวลาใดที่จะเป็น
สาเหตุท่าให้ผลผลิตลดลง  
ระยะเวลา           เริ่มต้น ตุลาคม 2558 – สิ้นสุด กันยายน 2561 
สถานทีด่่าเนินการ ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการการเกษตรโนนสูง อ่าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

และแปลงเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตอ่าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา    

9. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ส่วนที่ 1 

จากข้อมูลแผนที่พ้ืนที่ปลูกอ้อยจากส่านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้่าตาลทรายปี 2555/2556 พบว่า
ในพื้นที่ 15 อ่าเภอของจังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ปลูกอ้อย จ่านวน 224,612.93  ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยหนาแน่น
อยู่ในเขตอ่าเภอแก้งสนามนาง อ่าเภอบ้านเหลื่อม อ่าเภอคง อ่าเภอบัวใหญ่ อ่าเภอพิมาย อ่าเภอชุมพวง และ
อ่าเภอห้วยแถลง (ภาพที่ 1) 

 
 



จากการซ้อนทับพ้ืนที่ปลูกอ้อยกับแผนที่กลุ่มชุดดินจากกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัด
นครราชสีมาประกอบด้วย 23 กลุ่มชุดดิน กลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุดคือกลุ่มชุดดินที่ 46 ส่วนใหญ่เนื้อดินเป็น
พวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง ดินสีน้่าตาลหรือสีเหลืองหรือแดง เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้่าดี 
ระดับน้่าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 5 เมตรตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่่า pH 4.5-7.0 มีการกัดกร่อนของ
ดินที่ความลาดชันสูง ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่่า ได้แก ่ ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb) ชุดดิน
โป่งตอง (Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su) ในกลุ่มชุดดินนี้มีปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวด
หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่่า ขาดแคลนน้่า เกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินใน
พ้ืนที่ที่มีความลาดชัน และบางพ้ืนที่มีก้อนกรวดหรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่ที่ผิวดิน (ภาพที่ 2) และเม่ือ
ซ้อนทับพ้ืนที่ปลูกอ้อยกับแผนที่เขตน้่าฝนเฉลี่ย 30 ปีจากกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าพ้ืนที่ปลูกอ้อยอยู่ในเขต
ปริมาณน้่าฝนที่วัดได้จาก 4 สถานีตรวจวัดอากาศ ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ สถานีอุตุนิยมวิทยา
นครราชสีมา สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (นางรอง) และสถานีอากาศเกษตรสุรินทร์ (ภาพที่ 3)  

 

 
ภาพที่ 1 พ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขต 15 อ่าเภอจังหวัดนครราชสีมา 

 



 

ภาพที่ 2 ความหลากหลายของกลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขต 15 อ่าเภอ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ภาพที่ 3 เขตปริมาณน้่าฝนในพื้นที่ปลูกอ้อยในเขต 15 อ่าเภอ จังหวัดนครราชสีมา 

และเมื่อซ้อนทับแผนที่กลุ่มชุดดินและแผนที่เขตภูมิอากาศของพ้ืนที่ปลูกอ้อยในในเขต 15 อ่าเภอ 
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือสร้างเป็นหน่วยจ่าลองการผลิตย่อย (SMU) พบว่าพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขต 15 อ่าเภอ
จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 50 SMU (ภาพที่ 4) SMU ที่มีพ้ืนที่มากที่สุดได้แก่ SMU ที่ประกอบด้วย
กลุ่มชุดดินที่ 46 และอยู่ในเขตอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ คิดเป็น 35.24 % ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 



 

 

ภาพที่ 4 หน่วยจ่าลองการผลิตอ้อย SMU ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยในในเขต 15 อ่าเภอ จังหวัดนครราชสีมา 

ผลการวิเคราะห์หาพ้ืนที่ปลูกที่ส่าคัญของการผลิตอ้อยในเขต 15 อ่าเภอ จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือ
น่าไปใช้วางแผนในงานทดสอบเทคโนโลยีโดยการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ของ Pareto (Pareto principle) หรือ 
(80/20 rule) ใช้พ้ืนที่ของแต่ละ SMU เป็นตัวก่าหนดในการเลือกพ้ืนที่ พบว่า เปอร์เซ็นต์สะสมของพ้ืนที่แต่ละ 
SMU ที่มีความส่าคัญที่ 80% ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยใน 15 อ่าเภอ จังหวัดนครราชสีมา มีจ่านวน SMU เท่ากับ 8 
SMU ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1 และภาพที่ 5 พ้ืนที่ปลูกที่ส่าคัญอยู่บริเวณอ่าเภอแก้งสนามนาง อ่าเภอพิมาย 
อ่าเภอชุมพวง และอ่าเภอห้วยแถลง ซึ่งพ้ืนที่อ่าเภอแก้งสนามนางจะน่าไปใช้เป็นพ้ืนที่เป้าหมายส่าหรับการ
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป (ภาพที ่6) 
ตารางท่ี 1 แสดง SMU ที่มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขต 15 อ่าเภอ จังหวัดนครราชสีมา 

SMU กลุ่มชุดดิน สถานีอากาศ พื้นที่(ไร)่ % SMU 
1 46 สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ 79,159.67 35.24 
2 45 สถานีอุตุนิยมวิทยานางรอง 34,012.93 15.14 
3 45 สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา 22,412.17 9.98 
4 46 สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา 12,906.12 5.75 
5 45 สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ 8,390.00 3.74 
6 45 สถานีอากาศเกษตรสุรินทร์ 8,172.93 3.64 
7 23 สถานีอุตุนิยมวิทยานางรอง 7,738.90 3.45 
8 27 สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยภูมิ 7,535.29 3.35 



 

 
 

ภาพที่ 5 เปอร์เซ็นต์สะสมของพื้นที่แต่ละ SMU 
 

 
ภาพที่ 6  พ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขต 15 อ่าเภอ จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ตามหลักการของ 

Pareto principle 
 
ส่วนที่ 2 

ท่าการทดสอบแบบจ่าลองพืช 1 แปลง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง อ่าเภอโนนสูง 
จังหวัดนครราชสีมา ท่าการปลูกอ้อยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 พบว่ามีปริมาณน้่าฝนสะสมตั้งแต่ 27 
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กุมภาพันธ์ 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งหมด 1,978.6 มิลลิเมตร ท่าการเก็บข้อมูลดินเพ่ือวิเคราะห์
สมบัติทางกายภาพดินก่อนปลูก  

ท่าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อย พบว่า อ้อยพันธุ์ K07-037 มีอัตราการเจริญเติบโตที่อายุ 
3-12 เดือน เร็วกว่าพันธุ์ K95-2-253 และพันธุ์ K95-84 ตามล่าดับ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูง
เฉลี่ย 1.25 เซนติเมตรต่อวัน ส่วนพันธุ์ K07-050 และพันธุ์ K95-84 มีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ย 
1.26 และ 1.16 เซนติเมตรต่อวัน (ภาพที่ 6) ส่วนจ่านวนใบอ้อยสะสม พบว่า อ้อยพันธุ์ K07-037 K95-2-253
และพันธุ์ K95-84 มีอัตราการสร้างใบเฉลี่ยเท่ากันทุกพันธุ์ (ภาพที่ 7) ส่วนจ่านวนหน่อต่อกอ (อ้อยอายุ 3 
เดือน) และจ่านวนล่าต่อกอ (อ้อยอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) พบว่าพันธุ์ K07-37 มีจ่านวนหน่อต่อกอและ
จ่านวนล่าต่อกอสูงที่สุดในช่วง 6 เดือนแรก ซึ่งมากกว่าพันธุ์ K95-84 และพันธุ์ K95-2-253 ตามล่าดับ และทุก
พันธุ์มีแนวโน้มจ่านวนล่าต่อกอเพ่ิมข้ึนในเดือนที่ 9 และลดลงในเดือนที่ 12 (ภาพท่ี 8) 

 

พันธุ์ 

ความสูงต้น (ซม.) 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

KK07-037 116.7 235.9 337.7 347.8 

K95-84 81 161.3 279 295.5 

95-2-253 95.1 195.7 325.5 327.8 

ภาพที่ 6 ความสูงของอ้อย 3 สายพันธุ์ ทีร่ะยะเวลา 3 6  9 และ 12 เดือน 
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3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ความสงูตน้ (ซม.)

ความสูงอ้อย

KK07-037 K95-84 95-2-253



 

 
จ ำนวนใบล ำหลัก (ใบ) 

 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
KK07-037 7 17 26 32 
K95-84 8 18 27 32 

95-2-253 7 17 26 32 

ภาพที่ 7 จ่านวนใบอ้อยสะสมของอ้อย 3 สายพันธุ์ ที่ระยะเวลา 3 6 9 และ 12 เดือน 

 

 

จ่านวนหน่อต่อกอและล่าต่อกอ (หน่อ/ล่า) 

 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
KK07-037 6.3 4.6 4.9 4 

K95-84 4 2.5 3.6 3 
95-2-253 5.4 3.7 5 3.5 

ภาพที่ 8 จ่านวนหน่อต่อกอและจ่านวนล่าต่อกอของอ้อย 3 สายพันธุ์ ที่ระยะเวลา 3 6 9 และ 12 เดือน 
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จ านวนหน่อต่อกอและจ านวนล าต่อกอ

จ่านวนหน่อต่อกอและจ่านวนล่าต่อกอ

KK07-037 K95-84 95-2-253



ท่าการสุ่มเก็บน้่าหนักอ้อยสดและน้่าหนักแห้งของอ้อยทั้ง 3 พันธุ์ ที่ระยะเวลา 3  6 9 และ 12 เดือน 
พบว่า ที่ระยะเวลา 3 และ 6 เดือน อ้อยพันธุ์ K07-037 มีการสะสมน้่าหนักต้น กาบ ใบสดและแห้ง มากกว่า
พันธุ์ K95-2-253 และพันธุ์ K95-84 ตามล่าดับ และที่ระยะเวลา 9 เดือน อ้อยพันธุ์ K95-84 มีการสะสม
น้่าหนักต้น กาบ ใบสดและแห้ง มากกว่าพันธุ์ K07-037 และพันธุ์ K95-2-253 ตามล่าดับ และที่ระยะเวลา 12 
เดือน อ้อยทุกพันธุ์มีการสะสมน้่าหนักลดลง (ภาพท่ี 9 และ 10)  

 

 
น ้ำหนักตน้สด (กรัม/ตร.ม.) 

 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

KK07-037 724.6 3,306.6 7,700 7,200 
K95-84 347.3 2,252.5 7,700 5,150 

95-2-253 415.4 2,332.1 6,300 5,050 

 

 

 
น ้ำหนักใบสด (กรัม/ตร.ม.) 

 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
KK07-037 247.8 667.4 586.8 308.3 

K95-84 136.5 460 719.7 278.2 
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95-2-253 160.5 566 568 262.7 

 

 

 
น ้ำหนักกำบสด (กรัม/ตร.ม.) 

 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
KK07-037 215.8 604.1 430.7 227.3 

K95-84 142 423.8 585.9 226.7 
K95-2-253 156.6 502.8 420 203 

ภาพที่ 9 น้่าหนักสดส่วนเหนือดินของอ้อย 3 พันธุ์ ที่ระยะเวลา 3  6 9 และ 12 เดือน 

 

 

 
น ้ำหนักตน้แหง้ (กรัม/ตร.ม.) 

 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
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KK07-037 112.5 629.3 2,040 1,530 
K95-84 43.9 364.8 1,930 1,140 
K95-2-253 60.3 407 1,700 1,170 

 

 
น ้ำหนักใบแหง้ (กรัม/ตร.ม.) 

 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
KK07-037 108.8 224.9 247.2 142.2 

K95-84 68.5 151.5 258.5 107.8 
K95-2-253 76.1 184 220 132 

 

 

 
น ้ำหนักกำบแหง้ (กรัม/ตร.ม.) 

 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

KK07-037 112.5 124 129.7 74.8 
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K95-84 43.9 86.6 159.3 71.5 
K95-2-253 60.3 105.5 121.3 75.2 

ภาพที่ 10 น้่าหนักแห้งส่วนเหนือดินของอ้อย 3 พันธุ์ ที่ระยะเวลา 3  6 9 และ 12 เดือน 

ท่าการเก็บเกี่ยวผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยในแปลงทดสอบ เมื่ออ้อยอายุ 13 เดือน 

พบว่า อ้อยพันธุ์ K07-037 มีความสูงต้นเฉลี่ยสูงที่สุด 347.8 เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์ K95-2-253 มี

ความสูงต้นเฉลี่ย 327.8 เซนติเมตร ส่วนอ้อยพันธุ์ K95-84 มีความสูงต้นเฉลี่ยต่่าที่สุด 295.5 เซนติเมตร เก็บ

ข้อมูลเส้นผ่านศูนย์กลางล่า พบว่า อ้อยพันธุ์ K95-84 มีเส้นผ่าศูนย์กลางล่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3.11 เซนติเมตร 

รองลงมาคืออ้อยพันธุ์ K95-2-253 มีเส้นผ่าศูนย์กลางล่าเฉลี่ย 3.05 เซนติเมตร ส่วนอ้อยพันธุ์ K07-037 มี

เส้นผ่าศูนย์กลางล่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2.65 เซนติเมตร เก็บข้อมูลจ่านวนล่าอ้อย พบว่า อ้อยพันธุ์ K07-037  มี

จ่านวนล่าอ้อยเฉลี่ยสูงสุด 9,752 ล่า/ไร่ รองลงมาคืออ้อยพันธุ์ K95-2-253 มีจ่านวนล่าอ้อยเฉลี่ย 8,533 ล่า/

ไร่ ส่วนอ้อยพันธุ์ K95-84 มีจ่านวนล่าอ้อยเฉลี่ยน้อยที่สุด 7,314 ล่า/ไร่ ท่าการเก็บผลผลิตอ้อย พบว่า อ้อย

พันธุ์ K07-037 มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด 16.37 ตัน/ไร่ รองลงมาคือพันธุ์ K95-84 มีผลผลิตเฉลี่ย 11.94 

ตัน/ไร่ ส่วนอ้อยพันธุ์ K95-2-253 มีผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด 11.46 ตัน/ไร่ ส่วนความหวาน (CCS) พบว่าอ้อย

พันธุ์ K95-2-253 มีค่าความหวานเฉลี่ยสูงที่สุด 16.49 ซีซีเอส รองลงมาคืออ้อยพันธุ์ K95-84 มีความหวาน

เฉลี่ย16.45 ซีซีเอส ส่วนอ้อยพันธุ์ K07-037 มีความหวานเฉลี่ยน้อยที่สุด 14.90 ซีซีเอส (ตารางที่ 3) ซึ่งข้อมูล

ส่วนนี้จะน่าไปใช้ทดสอบความถูกต้องของแบบจ่าลองที่มีการปรับแก้แล้วในกิจกรรมที่ 1 และ 2 ต่อไป 

ตารางท่ี 3 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของอ้อยแปลงทดสอบ 

องค์ประกอบผลผลิต และผลผลติ K07-037 K95-84 K95-2-253 

ความสูงต้น (ซม.) 347.8 295.5 327.8 

เส้นผา่ศูนย์กลางล่าเฉลี่ย (ซม.) 2.65 3.11 3.05 

จ่านวนล่า/ไร ่ 9,752 7,314 8,533 

ผลผลติเฉลีย่ (ตัน/ไร่) 16.37 11.94 11.46 

ความหวาน (CCS) 14.90 16.45 16.49 

ส่วนที่ 3 
ท่าการคัดเลือกแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่  SMU เป้าหมายที่ได้จากการสัมภาษณ์ในปี 2559 จ่านวน 7 

แปลง ประกอบด้วยเกษตรกรรายใหญ่ จ่านวน 1 แปลง เกษตรกรรายกลาง จ่านวน 2 แปลง และเกษตรกร
รายเล็ก จ่านวน 4 แปลง ข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายแสดงในตารางที่ 4 และ ภาพที่ 11 นอกจากนี้ท่าการบันทึก



ข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อย ตามระยะการเจริญเติบโต รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-7 และภาพที่ 12-14 
ท่าการเก็บข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตอ้อยในแปลงเกษตรกร รายละเอียดแสดงในตารางที่ 8 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรเป้าหมาย 

เกษตรกร พิกัดแปลง พ้ืนที่ปลูก (ไร่) พันธุ์ที่ปลูก 
x y 

1. นายนิคม ภูศร ี 209649 1739502 < 50 ขอนแก่น3 
2. นายพูนสันต์ จันนอก 0209662 1738897 < 50 ขอนแก่น3 
3. นายวีระ เกษนอก 205786 1745700 < 50 ขอนแก่น3 
4. นายสงวน พลเรือง 205781 1739202 < 50 ขอนแก่น3 
5. นายอุดร แทบทาม 207108 1741431 50-199 ขอนแก่น3 
6. นายบุญโฮม ประทุมไข 207453 1740755 50-199 ขอนแก่น3 
7. นายจุล ปัดทุม 206542 1739705 200 ขอนแก่น3 

 

 

ภาพที่ 11 แปลงเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในพ้ืนที่ SMU 

ตารางท่ี 5 ข้อมูลการปลูกอ้อยของเกษตรกรเป้าหมาย 

เกษตรกร การเตรียมดิน วิธีปลูก ระยะปลูก 
(เมตร) 

การใส่ปุ๋ย 

1. นายนิคม ภูศร ี ไถผาล 3 และ ผาล 7 ใช้รถปลูก 1.5 รองพื้น 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร ่
ครั้งท่ี2 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร ่

2. นายพูนสันต์ จันนอก ไถผาล 3 และ ผาล 7 ใช้รถปลูก 1.5 15-15-15 



3. นายวีระ เกษนอก ไถผาล 3 และ ผาล 7 คนปลูก 1.0 รองพื้น 15-15-15, 46-0-0, มูลไก ่
อัตรา 100, 50, 300 กก/ไร ่
ครั้งท่ี2 ไม่ใส ่

4. นายสงวน พลเรือง ไถผาล 3 และ ผาล 7 ใช้รถปลูก 1.5 รองพื้น 15-15-15, มูลไก่ อัตรา 50, 
50 กก./ไร ่
ครั้งท่ี 2 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร ่

5. นายอุดร แทบทาม ไถผาล 3 และ ผาล 7 ใช้รถปลูก 1.5 รองพื้น 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร ่
ครั้งท่ี2 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร ่

6. นายบุญโฮม ประทุมไข ไถผาล 3 และ ผาล 7 ใช้รถปลูก 1.5 รองพื้น 15-15-15, 46-0-0 อัตรา 
100, 50 กก./ไร ่
ครั้งท่ี2 ไม่ใส ่

7. นายจุล ปัดทุม ไถผาล 3 และ ผาล 7 ใช้รถปลูก 1.5 รองพื้น 15-15-15, 46-0-0 อัตรา 
100, 50 กก./ไร ่
ครั้งท่ี2 ไม่ใส ่

ตารางท่ี 6 เปอร์เซ็นต์ความงอก การเกิดโรคใบขาว ความชื้นดิน และวัชพืชเมื่ออ้อยมีอายุ 45 วัน หลังปลูก 

เกษตรกร % ความ
งอก (%) 

ความชื้น
ดิน (%) 

การเกิดโรคใบ
ขาว (%) 

วัชพืชที่พบ 

นายนิคม  73.8 8 3.3 เทียนนา หญ้าตีนนก แห้วหมู 
นายพูนสันต์  84.8 7 1.0 หญ้าตีนนก แห้วหมู ถั่วผี ปอวัชพืช 
นายวีระ  57.5 8 0.0 ไม่พบวัชพืช 
นายสงวน  79.5 8 12.5 เทียนนา หญ้าตีนนก ปอวัชพืช ถั่วผี ลูกใต้ใบ 
นายอุดร  90.5 8 12.8 เทียนนา หญ้าตีนนก แห้วหมู ถั่วผี 
นายบุญโฮม  85.5 8 6.5 หญ้าตีนนก หญ้าตีนตุ๊กแก ลูกใต้ใบ สาบม่วง 
นายจุล  45 6.25 14.3 ไม่พบวัชพืช 

ตารางท่ี 7 วัชพืช ความชื้นดิน การใส่ปุ๋ย การก่าจัดวัชพืช การเกิดโรคและแมลงเมื่ออ้อยมีอายุ 60 วัน 

เกษตรกร วัชพืช ความชื้นดิน 

(%) 
การใส่ปุ๋ย (รองพื้น) การก่าจัด

วัชพืช 
โรคใบขาว 

(%) 
แมลงที่

พบ 

นายนิคม  เทียนนา หญ้าตีนนก แห้วหม ู 8 15-15-15 สารเคม ี 3.3 ไม่พบ 

นายพูนสันต์  หญ้าตีนนก แห้วหมู ถั่วผี ปอวัชพืช 7 15-15-15 สารเคม ี 1.0 ไม่พบ 

นายวีระ  ไม่พบวัชพืช 8 15-15-15, 46-0-0, 
มูลไก่ 

สารเคม ี 0.0 ไม่พบ 

นายสงวน  เทียนนา หญ้าตีนนก ปอวัชพืช ถ่ัวผี ลูกใต้ใบ 8 15-15-15, มูลไก่ แรงงานคน 12.5 ไม่พบ 

นายอุดร  เทียนนา หญ้าตีนนก แห้วหมู ถั่วผ ี 8 15-15-15 สารเคม ี 12.8 ไม่พบ 

นายบุญโฮม  หญ้าตีนนก หญ้าตีนตุ๊กแก ลูกใต้ใบ สาบม่วง 8 15-15-15, 46-0-0 สารเคม ี 6.5 ไม่พบ 



นายจุล  ไม่พบวัชพืช 6.25 15-15-15, 46-0-0 แรงงานคน 14.3 ไม่พบ 

ข้อมูล 180 และ 240 วัน ไม่ได้เก็บข้อมูล เนื่องจากฝนตกหนัก น้่าไหลเซาะถนนขาดท่าให้รถยนต์ไม่

สามารถเดินทางเข้าไปถึงแปลงได้ และจากการสอบถามสภาพแปลงอ้อยของเกษตรกรพบว่าน้่าท่วมขังภายใน

แปลง ท่าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงเก็บข้อมูลได้ 

 เก็บข้อมูลผลผลิตเมื่ออ้อยอายุ 12 เดือน 

ตารางท่ี 8 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของอ้อยแปลงเกษตรกร 

ชื่อ – สกุล เกษตรกร จ านวนล า/ไร่ 
เส้นผ่าศูนย์กลางล า 

(ซม.) 

ความยาวล า 

(ซม.) 
ผลผลิต (ตัน/ไร่) 

ความหวาน 

(%Brix) 

นายนิคม 10,293 2.6 266.7 10.74 22.46 

นางวีระ 14,800 2.7 277.0 17.49 23.28 

นายสงวน 15,973 2.5 290.7 20.14 20.46 

นายอุดร 15,200 2.7 288.1 23.39 22.82 

เฉลี่ย 14,067 2.7 280.6 17.94 22.26 

หมายเหตุ แปลงนายพูนสันต์ นายบุญโฮม และนายจุล ไม่ได้เก็บข้อมูล เนื่องจากเกษตรกรตัดอ้อยเข้าโรงงานก่อน 

ท่าการวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต (Yield gap, YG) ระหว่างผลผลิตที่ควรจะได้ (Attainable yield; 
ATY) กับผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง (Actual yield; ACY) พบว่า ATY มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.30 ตันต่อไร่ และ 
ACY มีค่าเฉลี่ย 17.94 ตันต่อไร่ โดยมีค่า YG เท่ากับ 15.38 ตันต่อไร่ (ภาพที่ 15) เนื่องจากค่า YG มีค่า
ค่อนข้างสูง จึงมีโอกาสสูงที่จะยกระดับผลผลิตของเกษตรกรให้เพ่ิมขึ้นได้ สาเหตุของการเกิดช่องว่างของ
ผลผลิตเกิดจากการจัดการวัชพืช และการจัดการปุ๋ย ดังนั้น เทคโนโลยีในเรื่องการจัดการวัชพืช และการ
จัดการปุ๋ย มีความเป็นไปได้ท่ีจะเพ่ิมผลผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกนครราชสีมาได้  
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นายนิคม นายวีระ นายสงวน นายอุดร 
ATY 34.4 31 34.4 34.4 
ACY 10.7 17.5 20.1 23.4 

 

10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

จังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 224,612.93  ไร่ ประกอบด้วย 23 กลุ่มชุดดิน และ 4 เขตน้่าฝน 
น่ามาสร้างเป็น SMU ได้ทั้งหมด 50 SMU และจากพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 50 SMU มีเพียง 8 SMU ที่มี
ความส่าคัญต่อการผลิตอ้อยของจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นจึงท่าการสุ่มเก็บข้อมูลของเกษตรกรใน 8 SMU 
ดังกล่าว จ่านวน 7 แปลง เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิต (Yield gap, YG) ระหว่างผลผลิตที่ควรจะได้ 
(Attainable yield; ATY) กับผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง (Actual yield; ACY) พบว่า ATY มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
33.55 ตันต่อไร่ และ ACY มีค่าเฉลี่ย 17.94 ตันต่อไร่ โดยมีค่า YG มีค่าเท่ากับ 15.61 ตันต่อไร่ สาเหตุหลัก
ของการเกิดความแตกต่างเกิดจากวัชพืช และปุ๋ย เนื่องจากค่า YG มีค่าค่อนข้างสูง จึงมีโอกาสสูงที่จะยกระดับ
ผลผลิตของเกษตรกรให้เพ่ิมขึ้นได้ โดยมีแนวทางการยกระดับผลผลิตคือท่าการจัดการด้านวัชพืช  และการ
จัดการปุ๋ย ดังนั้น เทคโนโลยีในเรื่องการจัดการวัชพืชให้ทันเวลา และการจัดการปุ๋ยให้เพียงพอกับความ
ต้องการของอ้อย มีความเป็นไปได้ที่จะเพ่ิมผลผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดนครราชสีมาได้ จึงควรได้รับการ
ทดสอบต่อไป 

 
 
11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- นักวิจัย สามารถน่าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนางานวิจัยต่อเพ่ือยกระดับผลผลิตอ้อยของเกษตรกรใน เขต
พ้ืนที่ 15 อ่าเภอ จังหวัดนครราชสีมาให้เพ่ิมข้ึนได ้

- เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตพ้ืนที่ 15 อ่าเภอ จังหวัดนครราชสีมา สามารถน่าข้อมูลที่ได้ไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงเพ่ือยกระดับผลผลิตให้เพิ่มข้ึนได้ 
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