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5. บทคัดย่อ 

การผลิตอ้อยในประเทศไทยมีผลผลิตเฉลี่ยต่ าและมีความแปรปรวนสูง เนื่องจากมีความหลากหลายของ
สภาพแวดล้อมและการจัดการแปลงปลูก เพ่ือหาโอกาสแนวทางยกระดับผลผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดสุโขทัย 
จึงได้วิเคราะห์หาศักยภาพของพ้ืนที่ และความแตกต่างของผลผลิตส าหรับวิเคราะห์หาเทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิตใน
พ้ืนที่นั้นๆ ด าเนินการโดยสร้างหน่วยย่อยการผลิตอ้อย (SMU) จากแผนที่กลุ่มชุดดิน เขตภูมิอากาศ และพ้ืนที่ปลูก
อ้อย จากนั้นน า SMU ไปเป็นข้อมูลน าเข้าแบบจ าลอง CANEGRO ใน DSSAT V4.7 เพ่ือหาศักยภาพของพ้ืนที่ โดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของอ้อยพันธุ์ KK07-037 KK07-050 และ K95-84 เป็นตัวแทนของอ้อย 3 กลุ่มพันธุ์  
และใช้ข้อมูลภูมิอากาศ 30 ปีของสถานีศรีส าโรงเป็นตัวแทน จ าลองการปลูกในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 
ในส่วนของแปลงเก็บข้อมูล ด าเนินการในแปลงเกษตรกรจ านวน 9 แปลง เก็บข้อมูลผลผลิตและการจัดการแปลง
ของเกษตรกร จากนั้นวิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิต (Yield gap) ระหว่างผลผลิตที่ควรจะได้ (Attainable 
yield) กับผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง (Actual yield) และวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างโดยใช้แบบจ าลอง 
CANEGRO และข้อมูลการจัดการแปลงจากการสังเกต ผลการด าเนินงานพบว่า จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 
228,321 ไร่ เมื่อน ามาสร้างเป็น SMU ได้เท่ากับ 66 SMU  Attainable yield มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.9 ตันต่อไร่ 
และ Actual yield มีค่าเฉลี่ย 15.3 ตันต่อไร่ Yield gap มีค่าเท่ากับ 21.6 ตันต่อไร่ โดยมีสาเหตุหลักของการเกิด
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ความแตกต่างของผลผลิตเนื่องจากน้ าท่วมขังแปลง ท าให้มีจ านวนล าเก็บเกี่ยวน้อย ดังนั้นการเตรียมแปลงที่ดีก่อน
ปลูกจะท าให้สามารถแก้ปัญหาน้ าท่วมขังได้ และจากการจ าลองพบว่าการปลูกให้เร็วขึ้นสามารถเพ่ิมผลผลิตใน
พ้ืนที่ปลูกจังหวัดสุโขทัยได้  

Abstract 

 Sugarcane production in Thailand has the low yield and high variability due to the 
various environments and crop managements. The potential of growing area and the various of 
managements analysis were done to find the opportunities and guideline for improving the 
sugarcane yield in each area in Sukhothai province. This study started by creating a simulation 
mapping unit (SMU) from the map of soil, weather station and sugarcane growing area. After 
that simulated the potential yield of sugarcane by the CANEGRO model in DSSAT V4.7 using the 
SMU which creating before. Genetic coefficient of sugarcane cultivar KK07-037, K95-84 and 95-2-
213 and 30 years of the weather data from Srisamrong weather station were used.  Setting 
planting date around October to November. For field experiment, crop cut was done for 9 
fields. Yields and crop managements were collected. Then yield gap analysis was done by 
comparison between simulated yields (attenable yield) and yields from crop cut (actual yield). 
Cause of the variation yields was analyzed using the CANEGRO Model and the observation of 
crop management data. The results found that Sukhothai provinve had 228,321 rai for growing 
sugarcane and can produced for 66 SMU. The attainable yield was 36.9 t/rai and the actual 
yield was 15.3 t/rai. Yield gap showed 21.6 t/rai. The main cause of the yield gap was from the 
water logging during crop production and had the low harvesting stalk. Therefore, good soil 
preparing before planting can reduce the water logging and the result form crop model found 
that early planting can get the higher yield.  

6. ค าน า 

 อ้อย เป็นหนึ่งในสี่พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสุโขทัย ในปีเพาะปลูก 2559/2560 จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่
ปลูกอ้อยประมาณ 297,308 ไร่ และมีผลผลิตเฉลี่ย 9.7 ตันต่อไร่ ตามล าดับ (นิรนาม, 2560) และมีแนวโน้มเพ่ิม
มากขึ้น เนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมไปท าการเกษตรรูปแบบ
อ่ืน ซึ่งอ้อยถือว่าเป็นพืชอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกร และจังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวอยู่เป็นจ านวนมาก 
ถึงแม้ว่าการผลิตอ้อยในจังหวัดสุโขทัยมีการขยายพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้นแต่ในภาพรวมแล้วผลผลิตต่อไร่ยังถือว่าต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากความแปรปรวนของผลผลิตระหว่างพ้ืนที่มีค่าค่อนข้างสูง และการ
ตอบสนองของอ้อยในแต่ละสภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกัน นอกจากนั้นวิธีการปฏิบัติและการจัดการปลูกอ้อย
ของเกษตรกรแต่ละรายยังมีความแตกต่างกัน ซึ่งการแก้ปัญหาผลผลิตอ้อยที่ต่ านั้นจ าเป็นจะต้องพิจารณาเป็นแต่
ละกรณีไปตามสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นต้องได้รับการประเมินหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละ
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พ้ืนที่ การใช้แบบจ าลองพืชเข้ามาเป็นเครื่องมือส าหรับวิเคราะห์เพ่ือหาช่องว่างของผลผลิตอ้อย ระหว่างผลผลิตที่ควร
จะได้กับผลผลิตที่ได้จริงของเกษตรกรในพ้ืนที่ จะสามารถน ามาวิเคราะห์หาช่องว่างของผลผลิตและสาเหตุของความ
แตกต่างนั้นได้ ขนาดของช่องว่างของผลผลิตจะบ่งบอกถึงโอกาสในการยกระดับของผลผลิต เช่น ถ้าช่องว่าง
ระหว่างผลผลิตมีค่ามากจะมีโอกาสยกระดับได้มากกว่าช่องว่างของผลผลิตที่มีค่าน้อย หากทราบสาเหตุของการเกิด
ช่องว่างของผลผลิตแล้วจะท าให้สามารถหาแนวทางในการยกระดับผลผลิตได้ ซึ่งการวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตท า
ได้หลายวิธี แต่ละวิธีการจะแตกต่างกันที่แหล่งของข้อมูลที่จะน ามาใช้วิเคราะห์  การทดลองนี้ได้ใช้ข้อมูลจากการ
จ าลองก าหนดเป็นผลผลิตที่ควรจะได้ และใช้ข้อมูลจากการท า crop cut เป็นผลผลิตที่ได้รับจริงของเกษตรกร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาช่องว่างของผลผลิตและหาเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับผลผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูก
จังหวัดสุโขทัย 

7. วิธีด าเนินการ 
-อุปกรณ์                               

1) แผนที่ขอบเขตการปกครองจังหวัดสุโขทัย 
2) แผนที่พื้นที่ปลูกอ้อยของจังหวัดสุโขทัย 
3) แผนที่กลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน) 
4) แผนที่ภูมิอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
5) คอมพิวเตอร์และโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ 
6) อุปกรณ์ส าหรับเก็บและบันทึกข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตอ้อย 
7) อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูลน้ าฝนแบบอัตโนมัติ 

 
- วิธีการ  

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของ
พ้ืนที่ผลิตและสภาพการผลิตอ้อยของพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการแบ่งเขตการผลิต ด าเนินการระหว่าง 
ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 ส่วนที่ 2 การจ าลองหาผลผลิตตามศักยภาพ ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม 
2559 - กันยายน 2560 และส่วนที่ 3 การเก็บข้อมูล crop cut เพ่ือหาผลผลิตจริง และสาเหตุความ
แตกต่างผลผลิต ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา
ช่องว่างของผลผลิตและสาเหตุของช่องว่างผลผลิต ด าเนินการระหว่าง ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 
 
ส่วนที่ 1  การศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ผลิตและสภาพการผลิตอ้อยของพ้ืนที่ศึกษา 

พ้ืนที่ศึกษาเป็นแหล่งผลิตอ้อยในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งระบบการผลิตอ้อยในแต่ละพ้ืนที่นี้มีความ
หลากหลายของปัจจัยการผลิต ประกอบไปด้วยปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการจัดการของ
เกษตรกร (ดินและสภาพอากาศ) และที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการจัดการของเกษตรกร (พันธุ์และ
การจัดการอ่ืนๆ) ดังนั้นจึงต้องแบ่งพ้ืนที่ศึกษาเป็นหน่วยจ าลองการผลิตย่อย (simulation mapping 
unit: SMU) ในแต่ละ SMU ใช้ปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นตัวก าหนดขอบเขตของ SMU และ
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ใช้ปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้วิเคราะห์ความหลากหลายของการผลิตในแต่ละ SMU โดยใช้ข้อมูล
ขอบเขตการปกครอง ข้อมูลชุดดิน และเขตปริมาณน้ าฝนที่จัดเก็บไว้ในรูปของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) จากศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์โดยโปรแกรม Arcview GIS และวิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่มีความส าคัญต่อการผลิตอ้อย
ในจังหวัดสุโขทัยโดยใช้หลักการของ pareto principle โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้  

1) ซ้อนทับข้อมูลแผนที่ขอบเขตการปกครอง พ้ืนที่ปลูกอ้อยของจังหวัด, แผนที่กลุ่มชุดดิน (กรม
พัฒนาที่ดิน), แผนที่ภูมิอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) ที่จัดเก็บไว้ในรูปของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
จากศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กับแผนที่ข้อมูลกลุ่มชุดดิน พ้ืนที่ปลูก เขตปริมาณน้ าฝน ของจังหวัดสุโขทัย ผลที่ได้จาก
ขั้นตอนนี้เรียกว่าแผนที่หน่วยจ าลองการผลิตย่อย (Simulation mapping unit: SMU) ของการผลิตพืช
ในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งในแต่ละหน่วยการผลิตย่อยจะประกอบไปด้วยกลุ่มชุดดินและเขตน้ าฝนเพียงชนิด
เดียว และในแต่ละหน่วยจ าลองการผลิตย่อยจะประกอบไปด้วยกลุ่มชุดดินและเขตน้ าฝนที่ไม่ซ้ ากัน 

2) ตัดแผนที่ SMU ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ด้วยแผนที่พ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดสุโขทัย ผลที่ได้คือ
แผนที่ SMU ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดสุโขทัย 

3) จัดล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ปลูกอ้อยโดยใช้ขนาดของพ้ืนที่ของแต่ละ SMU เป็นตัวก าหนด 
โดยใช้หลักการของ Pareto Law ซ่ึง SMU ที่มีพ้ืนที่ปลูกมากจะถือว่ามีความส าคัญต่อการผลิตอ้อยมาก 

จากนั้นท าการศึกษาการจัดการอ้อยของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัยด้วยแบบสอบถาม ได้แก่ 
พันธุ์ที่ใช้ วันปลูก อัตราปลูก ปริมาณและวิธีการให้น้ า การใส่ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช โรคและแมลง การเก็บ
เกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอ น าแบบสอบถามจัดเก็บเข้าฐานข้อมูลเพ่ือ
น าไปใช้วิเคราะห์หาช่องว่างผลผลิตตามศักยภาพจากการใช้แบบจ าลองพืชกับผลผลิตจริงในพ้ืนที่ของ
เกษตรกรต่อไป 

ส่วนที่ 2 การจัดท าแปลงเพ่ือทดสอบแบบจ าลองพืช 
ด าเนินการทดลองในพ้ืนที่ ที่ได้จากการคัดเลือกในปี 2559 พ้ืนที่ที่คัดเลือกมาจาก SMU ที่มีพ้ืนที่

ปลูกมากที่สุดในจังหวัด เพ่ือท าการทดสอบแบบจ าลองพืช 1 แปลง โดยปลูกอ้อย 3 พันธุ์ พันธุ์ละ 4 ซ้ า 
ได้แก่ พันธุ์ KK07-037 เป็นตัวแทนของกลุ่มใบโค้งมาก KK07-050 เป็นตัวแทนของกลุ่มพันธุ์ใบตั้ง และ
พันธุ์ K95-84 เป็นตัวแทนของกลุ่มพันธุ์ใบตั้งแล้วส่วนปลายใบหัก จ าลองการปลูกในช่วงเดือนมกราคม 
2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 โดยใช้ข้อมูลภูมิอากาศ 30 ปีของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นตัวแทน ท าการเก็บ
ตัวอย่างดินวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพก่อนปลูก ติดตั้งอุปกรณ์วัดน้ าฝน เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทุกๆ 
2 เดือน โดยการสุ่มจ านวน 10 ต้น จ านวน 4 ซ้ า เพ่ือวัดความสูงของล าหลัก นับจ านวนใบบนล าหลัก 
จ านวนหน่อ และสุ่มเก็บน้ าหนักแห้งจ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ที่อายุ 3 6 และ 9 เดือนหลังปลูก ครั้งละ 2 กอ 
จ านวน 4 ซ้ า แยกส่วนของใบ กาบ และล าต้น และน าไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง 
เพ่ือหาน้ าหนักแห้งของแต่ละส่วน เก็บผลผลิตอ้อยเพ่ือบันทึกน้ าหนักแห้ง จ าลองการเติบโตของอ้อยโดย
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ใช้ค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของอ้อยที่ได้จากกิจกรรมที่ 1 และ 2 เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
ตัวอย่าง ประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลองโดยใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับกิจกรรมที่ 1 และ 2 

ส่วนที่ 3 การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดช่องว่างของผลผลิต 
ด าเนินการโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างในไร่เกษตรกร (Crop cut) จ านวน 7 แปลง โดยแบ่งเป็น

แปลงเกษตรกรรายใหญ่ (พ้ืนที่ปลูกมากกว่า 200 ไร่) จ านวน 1 แปลง เกษตรกรรายกลาง (พ้ืนที่ปลูก
ระหว่าง 51-200 ไร่) จ านวน 2 แปลง และเกษตรกรรายเล็ก (พ้ืนที่ปลูกน้อยกว่า 50 ไร่) จ านวน 4 แปลง 
แต่ละแปลงสุ่มพ้ืนที่เก็บตัวอย่างขนาด 3 แถว แถวยาว 5 เมตร จ านวน 4 จุด บันทึกข้อมูลตามระยะการ
เจริญเติบโต ดังนี้ 

- วันปลูก บันทึกวันปลูก พันธุ์ ระยะระหว่างแถว การเตรียมดิน วิธีการปลูก การใส่ปุ๋ย และ
ความชื้นดิน 

- 45 วันหลังปลูก บันทึกต้นงอก ความชื้นดิน โรคใบขาว และปริมาณวัชพืช 
- 60 วันหลังปลูก เก็บข้อมูลวัชพืช ความชื้นดิน การใส่ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช การเกิดโรคและแมลง 

และการจัดการอื่นๆ 
- 180, 240, 300, และ 360 วันหลังปลูกเก็บข้อมูลความชื้นดิน การใช้ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช โรค

และแมลง   และสุ่มจ านวน 10 หลุมเพ่ือนับจ านวนหน่อต่อกอ และความสูงของล าหลัก และสุ่ม
จ านวน 4 กอ เพื่อวัดความสูง และเส้นผ่านศูนย์กลางล าของทุกล าในกอ 

- เก็บผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเมื่อเก็บเก่ียว 
การวิเคราะห์ผล 

1) การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต (yield gap) 
Yield gap = Attainable – Actual 
โดยที่  Attainable = ผลผลิตสูงสุดที่ได้จากแบบจ าลองพืช 

  Actual = ผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง 
2) การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดช่องว่างของผลผลิต 

ใช้ข้อมูลที่บันทึกได้ในส่วนที่ 3 มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตที่ได้จาก
แบบจ าลองของแบบจ าลองพืช โดยแบบจ าลองพืชสามารถจ าลองในสภาพที่ไม่ขาดน้ า ไม่ขาดปุ๋ย 
ไม่มีโรคและแมลง ซึ่งการเก็บข้อมูลการจัดการอย่างละเอียดจะท าให้วิเคราะห์ได้ว่าพ้ืนที่นั้นๆ มี
ปัจจัยและช่วงเวลาใดท่ีจะเป็นสาเหตุท าให้ผลผลิตลดลง  

- ระยะเวลาและสถานที่          เริ่มต้น ตุลาคม 2558 – สิ้นสุด กันยายน 2561  ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการการเกษตรสุโขทัย อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย และ 
แปลงเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตอ าเภอศรีสัชนาลัย ศรีนคร สวรรคโลก 
และคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ส่วนที่ 1 
จากข้อมูลแผนที่พ้ืนที่ปลูกอ้อยจากส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายปี 2559/60 พบว่า

จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ปลูกอ้อย จ านวน 228,321 ไร่ จากการซ้อนทับพ้ืนที่ปลูกอ้อยกับแผนที่กลุ่มชุดดิน (นิรนาม, 
2553) พบว่าพ้ืนที่ปลูกอ้อยประกอบด้วย 25 กลุ่มชุดดิน กลุ่มชุดดินที่พบมากท่ีสุดคือกลุ่มชุดดินที่ 33 เป็นกลุ่มดิน
ทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมาก เกิดจากตะกอนแม่น้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ได้แก่ชุดดิน ดงยางเอน (Don) 
ก าแพงเพชร (Kp) ก าแพงแสน (Ks) ล าสนธิ (Ls)  น้ าดุก (Nd) ธาตุพนม (Tp)  และ  ตะพานหิน (Tph) ปัญหาการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน เสี่ยงต่อการขาดน้ าในระยะที่ฝนทิ้งช่วง บางพื้นที่อาจพบชั้นดานแข็งที่เกิดจากการเขตกรรม และ
เมื่อซ้อนทับพ้ืนที่ปลูกอ้อยกับแผนที่เขตภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า
พ้ืนที่ปลูกอ้อยอยู่ในเขต 5 สถานีตรวจวัดอากาศ ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีส าโรง อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร และ
พิษณุโลก  จากการซ้อนทับกันของพ้ืนที่ปลูกอ้อยกับแผนที่กลุ่มชุดดินและเขตภูมิอากาศสามารถสร้างเป็นหน่วย
จ าลองการผลิตย่อย (SMU) ในจังหวัดสุโขทัย ได ้66 SMU (ภาพ 1)  

 
ภาพ 1 พ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดสุโขทัยปีการผลิต 2559/60 

ผลการวิเคราะห์หาพ้ืนที่ปลูกที่ส าคัญของการผลิตอ้อยในจังหวัดสุโขทัย เพ่ือน าไปใช้วางแผนในงาน
ทดสอบเทคโนโลยีโดยการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ของ Pareto (Pareto principle) หรือ (80/20 rule) ใช้พ้ืนที่ของ
แต่ละ SMU เป็นตัวก าหนดในการเลือกพ้ืนที่ พบว่า SMU ที่มีพ้ืนที่มากที่สุดได้แก่ SMU ที่ประกอบไปด้วยกลุ่มชุด
ดินที่ 33 และอยู่ในเขตภุมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาศรีส าโรง คิดเป็น 32% ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 
(ตาราง1) เมื่อสะสมพ้ืนที่ของแต่ละ SMU ที่มีความส าคัญให้ครบ 80% ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดสุโขทัย พบว่า
ได้จ านวน SMU เท่ากับ 10 SMU ข้อมูล โดยมีพ้ืนที่ปลูกที่ส าคัญอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอ าเภอศรีสัชนาลัย 
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อ าเภอศรีนคร อ าเภอสวรรคโลกและอ าเภอคีรีมาศ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวจะน าไปใช้เป็นพ้ืนที่เป้าหมายส าหรับการ
ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของจังหวัดสุโขทัยต่อไป 
ตาราง 1 หน่วยการผลิตย่อย (SMU) ที่ส าคัญในพ้ืนที่ปลูกอ้อยจังหวัดสุโขทัย ปีการผลิต 2559/61 

ล าดับที่  กลุม่ชุดดิน สถานีอากาศ พ้ืนที่ (ไร่) %ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 
1 33 SI SAMRONG 72,460 31.74 
2 33 UTTARADIT  28,705 12.57 
3 7 SI SAMRONG 24,223 10.61 
4 38 SI SAMRONG 19,354 8.48 
5 15 SI SAMRONG 13,289 5.82 
6 31 S SI SAMRONG 7,718 3.38 
7 33 KAMPAENGPHET 6,896 3.02 
8 33 PHITSANULOK 4,952 2.17 
9 38 UTTARADIT 4,605 2.02 
10 31 UTTARADIT 3,769 1.65 

 
ส่วนที่ 2 
ท าการปลูกอ้อยทดลองจ านวน 1 แปลง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ต าบลคลองตาล อ าเภอ

ศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ท าการปลูกอ้อยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ในกลุ่มชุดดินที่ 33 ข้อมูลคุณสมบัติดิน
ก่อนปลูกแบ่งได้ออกเป็น 5 ชั้นดิน มีค่าความหนาแน่นในชั้นดินบน เท่ากับ 1.50 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มีการ
ระบายน้ าได้ไม่ดีประมาณ 0.369-0.402 เซนติเมตรต่อชั่วโมง และมีค่าความจุน้ าที่เป็นประโยชน์อยู่ระหว่าง 11.0-
13.6% (ตาราง 2)  

ตาราง 2 สมบัติทางกายภาพของดินในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปี 2560 

Soil depth (cm) BD1/ (g/cm3) Ksat2/ (cm/hr) AWC3/ (%) FC4/ (%) PWP5/ (%) 

0-30 1.50 0.369 11.0 22.4 11.4 

30-50 1.50 0.402 13.4 29.4 16.0 

50-65 1.40 0.402 13.4 29.4 16.0 

657-90 1.40 0.401 13.6 24.3 10.7 

90-130 1.60 0.337 12.2 21.1 8.9 
1/Bulk Density, 2/saturated hydraulic conductivity, 3/Available Water Capacity, 4/Field Capacity 

,5/Permanent Wilting Point  
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การเจริญเติบโตของอ้อย พบว่า ความสูงของอ้อยทั้ง 3 พันธุ์ ไม่แตกต่างกัน โดยในช่วง 150 วันหลังจาก
ปลูก อ้อยมีอัตราการเพ่ิมความสูงเฉลี่ย 0.4 เซนติเมตรต่อวัน และมีอัตราการเพ่ิมความสูงอย่างรวดเร็วในช่วง
หลังจากอ้อยมีอายุ 150 วันหลังปลูก โดยทั้ง 3 พันธุ์มีค่าเฉลี่ยของอัตราการเพ่ิมความสูง 1.40 เซนติเมตรต่อวัน 
และเม่ืออ้อยอายุมากกว่า 330 วัน มีอัตราการเพ่ิมความสูงลดลง เฉลี่ย 0.5 เซนติเมตรต่อวัน (ภาพ 2) 

 

ภาพ 2 ความสูงของอ้อย 3 พันธุ์ ที่ปลูกในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปี 2559 

ส าหรับการสร้างใบพบว่า ทั้งสามพันธุ์มีค่าการสร้างใบเฉลี่ยใกล้คียงกันจนถึงอายุเก็บเกี่ยว อ้อยทั้ง 3 พันธุ์
มีจ านวนใบบนล าหลักเฉลี่ย 27 ใบ ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากน้ าท่มขังแปลงระหว่าง
ด าเนินการทดลอง (ภาพ 3) 

 
ภาพ 3   จ านวนใบบนล าหลักของอ้อย 3 พันธุ์ ที่ปลูกในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย         

ปี 2559 

ในส่วนของอ้อยมีการแตกกอได้สูงสุดในช่วงอายุ 240-270 วันหลังปลูกซึ่งเป็นระยะที่อ้อยอยุ่ในระยะการ
เจริญเติบโตอยู่ในช่วงของการแตกกอและอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณน้ าฝนมาก โดยเฉลี่ยอ้อย
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จะมีจ านวนล าต่อกอ 5.4 ล าต่อกอ พันธุ์ KK07-037 แตกกอดีที่สุด 5.7 ล าต่อกอ และพันธุ์ 95-2-213 แตกกอ
เฉลี่ย 5.1 ล าต่อกอ (ภาพ 4) 

 
ภาพ 4 จ านวนล าต่อกอ 3 พันธุ์ ที่ปลูกในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปี 2559 

จ านวนล าต่อไร่ อ้อยพันธุ์ KK07-037 มีอัตราการแตกกอที่ดีกว่าอ้อยพันธุ์อ่ืนๆ จึงท าให้มีจ านวนล าต่อไร่
ในช่วงแรกของการเจริญเติบโตมากกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ไปด้วย แต่ถึงแม้ว่าอ้อยทั้ง 3 พันธุ์มีอัตราการสร้างล าได้แตกต่าง
กันในช่วงแรกของการเจริญเติบโต แต่เมื่ออ้อยมีอายุประมาณ 330 วันหลังปลูก อัตราการอยู่รอดของจ านวนล า
เก็บเก่ียวจะลดลงและใกล้เคียงกัน เฉลี่ย 9060 ล าต่อไร่ (ภาพ5) 

 
ภาพ 5 จ านวนล าต่อไร่ของอ้อย 3 พันธุ์ ที่ปลูกในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปี 2559 

ส่วนของผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต พบว่า อ้อยพันธุ์ K95-84 ได้ผลผลิตมากที่สุด 27.0 ตันต่อไร่ 
รองลงมาเป็นพันธุ์ 95-2-213 24.4 ตันต่อไร่ และพันธุ์ KK07-037 ได้ผลผลิตเท่ากับ 20.6 ตันต่อไร่ พันธุ์ที่ได้ผล
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ผลิตสูงพบว่ามีน้ าหนักเฉลี่ย 10 ล ามากที่สุด 30.5 กิโลกรัม โดยมีความยาวล าที่อายุเก็บเกี่ยวเท่ากับ 346 
เซนติเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางล า 30.3 มิลลิเมตร ในขณะที่มีล าเก็บเกี่ยวเพียง 8800 ล าต่อไร่ ส่วนพันธุ์ที่ได้ผล
ผลิตรองลงมาพบว่ามีจ านวนล าเก็บเกี่ยวต่อไร่มากที่สุด 10289 ล าต่อไร่ แต่พบว่ามีน้ าหนักเฉลี่ยต่อล าต่ า โดยมี
น้ าหนักเฉลี่ย 10 ล า เท่ากับ 23.7 กิโลกรัม ใกล้เคียงกับพันธุ์ KK07-037 ที่มีน้ าหนักเฉลี่ย 10 ล า 23.5 กิโลกรัม 
แต่พันธุ์ KK07-037 มีจ านวนล าเก็บเกี่ยวต่อไร่น้อยกว่า  (ตาราง 3) ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะน าไปใช้ทดสอบความถูกต้อง
ของแบบจ าลองที่มีการปรับแก้แล้วในกิจกรรมที่ 1 และ 2 ของโครงการต่อไปต่อไป 

ตาราง 3 ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตอ้อย 3 พันธุ์ที่ปลูกในแปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุโขทัย ปี 2559 

พันธุ์ ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

จ านวนล า
ต่อไร่ 

น าหนัก 10 ล า (กก.) ความยาวล า 
(ซม.) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
(มม.) 

KK07-037 20.6 8856 23.5 338 29.2 
95-2-213 24.4 10289 23.7 343 35.2 
K95-84 27.0 8800 30.5 346 30.3 

 

ส่วนที่ 3 
ในส่วนของการท า crop cut แปลง ได้ด าเนินการเลือกพ้ืนที่ส าหรับการด าเนินการทดลองได้จ านวน 9 

แปลง  รายละเอียดข้อมูลของเกษตรกรที่เก็บข้อมูล มีดังนี้ 
1. นายมงคง เปลาเล บ้านเลขที่ 215 หมู่ 8 ต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ปลูกอ้อยพันธุ์

ขอนแก่น 3 ในพ้ืนที่ปลูก 200 ไร่ ปลูกอ้อยวันที่ 3 ธันวาคม 2559 โดยใช้เครื่องปลูกแบบร่องเดี่ยว ระยะ

ระหว่างแถว 150 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนเกรด 8-3-4 เก็บข้อมูลครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 45 วันหลังปลูก 

พบว่าอ้อยมีความงอก 80% ไม่พบการระบาดของโรคใบขาวอ้อย เก็บข้อมูลครั้งที่ 3 เมื่ออ้อยอายุ 60 วัน

หลังปลูก พบการระบาดของวัชพืช และมีการป้องกันก าจัดโดยใช้สารก าจัดวัชพืชอามีทรีน และอาทราซีน

ผสมกับ 2-4,D ในการคุมหญ้าใน มีการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้ปุ๋ยเคมีเกรด 8-3-4 และใช้ปุ๋ยน้ าอามิ อามิ 

อัตรา 1 กระสอบต่อไร่ ไม่พบการระบาดของแมลงศัตรูพืช และโรคใบขาวอ้อย 

2. นายสมพร กลิ่นดั่งศิลป์ บ้านเลขที่ 10 หมู่ 8 ต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ปลูกอ้อย

พันธุ์ขอนแก่น 3 ในพ้ืนที่ปลูก 100 ไร่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 โดยใช้เครื่องปลูกแบบแถวเดี่ยว 

ระยะระหว่างแถว 150 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนเกรด 16-20-0 เก็บข้อมูลครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 45 วัน

หลังปลูก พบว่าอ้อยมีความงอก 80% พบการระบาดของโรคใบขาวอ้อยต่ ากว่า 5% เก็บข้อมูลครั้งที่ 3 

เมื่ออ้อยอายุ 60 วันหลังปลูก ไม่พบการระบาดของวัชพืช มีการใช้สารก าจัดวัชพืชอามีทรีน และอาทรา
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ซีนผสมกับ 2-4,D ในการคุมหญ้าใน การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้ปุ๋ยเคมีเกรด 46-3-4 ผสมกับ 16-8-8 อัตรา 

1 กระสอบต่อไร่ พบการระบาดของหนอนกออ้อยและโรคใบขาวอ้อย 

3. นางสาวกรรณิการ์ ดงดาษ ปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ในพ้ืนที่ปลูก 133 ไร่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 

2559  ใช้เครื่องปลูกแบบแถวเดี่ยว ระยะปลูก 150 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนเกรด 16 -20-0 เก็บข้อมูล

ครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 45 วันหลังปลูก พบว่าอ้อยมีความงอก 70% ไม่พบการระบาดของโรคใบขาวอ้อย 

เก็บข้อมูลครั้งที่ 3 เมื่ออ้อยอายุ 60 วันหลังปลูก ไม่พบการระบาดของวัชพืช และมีการป้องกันก าจัดโดย

ใช้ใช้สารก าจัดวัชพืชอามีทรีน และอาทราซีนผสมกับ 2-4,D ในการคุมหญ้าใน มีการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้

ปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15 ผสมกับ 46-0-0อัตรา 1 กระสอบต่อไร่ พบการระบาดของหนอนเจาะล าต้นอ้อย 

แต่ไม่พบการระบาดของโรคใบขาวอ้อย 

4. นายวันชนะ ดงดาษ บ้านเลขที่ 178/2 หมู่ 4 ต าบลป่ากุมเกาะ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ปลูก

อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ในพ้ืนที่ปลูก 50 ไร่ โดยใช้เครื่องปลูกแบบแถวเดี่ยว 

ระยะระหว่างแถว 150 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนเกรด 16-20-0 เก็บข้อมูลครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 45 วัน

หลังปลูก พบว่าอ้อยมีความงอก 70% ไม่พบการระบาดของโรคใบขาวอ้อย เก็บข้อมูลครั้งที่ 3 เมื่ออ้อย

อายุ 60 วันหลังปลูก ไม่พบการระบาดของวัชพืช และมีการป้องกันก าจัดโดยใช้ใช้สารก าจัดวัชพืชอามีท

รีน และอาทราซีนผสมกับ 2-4,D ในการคุมหญ้าใน มีการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้ปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15 

ผสมกับ 46-0-0อัตรา 1 กระสอบต่อไร่ พบการระบาดของหนอนเจาะล าต้นอ้อย แต่ไม่พบการระบาดของ

โรคใบขาวอ้อย 

5. นางกินรี ดงดาษ บ้านเลขที่ 88 หมู่ 4 ต าบลป่ากุมเกาะ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ปลูกอ้อยพันธุ์

ขอนแก่น 3 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ในพ้ืนที่ปลูก 30 ไร่ โดยใช้เครื่องปลูกแบบแถวเดี่ยว ระยะ

ระหว่างแถว 150 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนเกรด 16-20-0 เก็บข้อมูลครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 45 วันหลัง

ปลูก พบว่าอ้อยมีความงอก 70% ไม่พบการระบาดของโรคใบขาวอ้อย เก็บข้อมูลครั้งที่ 3 เมื่ออ้อยอายุ 

60 วันหลังปลูก ไม่พบการระบาดของวัชพืช และมีการป้องกันก าจัดโดยใช้ใช้สารก าจัดวัชพืชอามีทรีน 

และอาทราซีนผสมกับ 2-4,D ในการคุมหญ้าใน มีการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้ปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15 ผสม

กับ 46-0-0อัตรา 1 กระสอบต่อไร่ พบการระบาดของหนอนเจาะล าต้นอ้อย แต่ไม่พบการระบาดของโรค

ใบขาวอ้อย 

6. นางปิยะรัตน์ ทองอยู่ บ้านเลขที่ 44 หมู่ 4 ต าบลป่ากุมเกาะ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ปลูกอ้อย

พันธุ์ขอนแก่น 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ในพ้ืนที่ปลูก 20 ไร่ โดยใช้เครื่องปลูกแบบแถวเดี่ยว ระยะ

ระหว่างแถว 150 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนเกรด 16-20-0 เก็บข้อมูลครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 45 วันหลัง

ปลูก พบว่าอ้อยมีความงอก 70% ไม่พบการระบาดของโรคใบขาวอ้อย เก็บข้อมูลครั้งที่ 3 เมื่ออ้อยอายุ 

60 วันหลังปลูก พบวัชพืช (หญ้ายาง) ขึ้นในแปลงอ้อย และมีการคุมวัชพืชโดยใช้ใช้สารก าจัดวัชพืชอามีท
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รีน และอาทราซีนผสมกับ 2-4,D ในการคุมหญ้าใน มีการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้ปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15 

ผสมกับ 46-0-0 อัตรา 1 กระสอบต่อไร่ พบการระบาดของหนอนเจาะล าต้นอ้อย แต่ไม่พบการระบาด

ของโรคใบขาวอ้อย 

7. นายแดน ใจรักษ์ บ้านเลขที่ 22 หมู่ 3 ต าบลทุ่งยางเมือง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ปลูกอ้อยพันธุ์

ขอนแก่น 3 วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ในพ้ืนที่ปลูก 8 ไร่ 2 งาน โดยใช้เครื่องปลูกแบบแถวเดี่ยว ระยะ

ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนเกรด 15-15-15 เก็บข้อมูลครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 45 วันหลัง

ปลูก พบว่าอ้อยมีความงอก 80% ไม่พบการระบาดของโรคใบขาวอ้อย เก็บข้อมูลครั้งที่ 3 เมื่ออ้อยอายุ 

60 วันหลังปลูก พบวัชพืช (พง) ขึ้นในแปลงอ้อย และมีการคุมวัชพืชโดยใช้ใช้สารก าจัดวัชพืชไดชาโพล

ผสมกับ 2-4,D ในการคุมหญ้าใน มีการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้ปุ๋ยเคมีเกรด 28-11-15 อัตรา 1 กระสอบต่อ

ไร่ พบการระบาดของหนอนเจาะล าต้นอ้อย แต่ไม่พบการระบาดของโรคใบขาวอ้อย 

8. นางมนตา พรมปาน บ้านเลขที่ 159 หมู่ 2 ต าบลทุ่งยางเมือง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ปลูกอ้อยพันธุ์

ขอนแก่น 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ในพ้ืนที่ปลูก 12 ไร่ โดยใช้เครื่องปลูกแบบแถวเดี่ยว ระยะระหว่าง

แถว 100 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนเกรด 15-15-15 เก็บข้อมูลครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 45 วันหลังปลูก 

พบว่าอ้อยมีความงอก 80% ไม่พบการระบาดของโรคใบขาวอ้อย เก็บข้อมูลครั้งที่ 3 เมื่ออ้อยอายุ 60 วัน

หลังปลูก พบวัชพืช (พง) ขึ้นในแปลงอ้อย และมีใบขาวประมาณ 1% มีการคุมวัชพืชโดยใช้ใช้สารก าจัด

วัชพืชไดชาโพลผสมกับ 2-4,D ในการคุมหญ้าใน มีการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้ปุ๋ยเคมีเกรด 28-11-15 อัตรา 

1 กระสอบต่อไร่ พบการระบาดของหนอนกออ้อย แต่ไม่พบการระบาดของโรคใบขาวอ้อย 

9. นายกิตติ ทองเพชร บ้านเลขที่ 83 หมู่ 1 ต าบลทุ่งยางเมือง อ าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ปลูกอ้อยพันธุ์

ขอนแก่น 3 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ในพ้ืนที่ปลูก 12 ไร่ โดยใช้เครื่องปลูกแบบแถวเดี่ยว ระยะระหว่าง

แถว 100 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนเกรด 0-0-60, 46-0-0 และ 15-15-15 เก็บข้อมูลครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 

45 วันหลังปลูก พบว่าอ้อยมีความงอก 80% ไม่พบการระบาดของโรคใบขาวอ้อย เก็บข้อมูลครั้งที่ 3 เมื่อ

อ้อยอายุ 60 วันหลังปลูก พบวัชพืช (พง) ขึ้นในแปลงอ้อย และมีใบขาวประมาณ 1% มีการคุมวัชพืชโดย

ใช้ใช้สารก าจัดวัชพืชอมีทรีนผสมกับ 2-4,D ในการคุมหญ้าใน มีการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้ปุ๋ยเคมีเกรด 15-

15-15 อัตรา 1 กระสอบต่อไร่ พบการระบาดของหนอนกออ้อย แต่ไม่พบการระบาดของโรคใบขาวอ้อย 

 

ในส่วนของการเจริญเติบโต พบว่าจ านวนหน่อต่อกอของอ้อยในแปลงเกษตรกร ในช่วงแรกของการ

เจริญเติบโตพบว่าการแตกกอของอ้อยมีความแปรปรวนค่อนข้างสูงระหว่างแปลงของเกษตรกร เนื่องจากมีความ

แตกต่างของระยะปลูก โดยมีค่าตั้งแต่ 3.6-6.5 หน่อต่อกอ แต่เมื่ออ้อยมีอายุมากข้ึน ในแปลงที่มีจ านวนหน่อตอกอ

สูง อ้อยไม่สามารถเจริญเติบโตต่อได้ ท าให้หน่ออ้อยบางส่วนตายไป และเมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยวจ านวนล าต่อกอจะมี

ค่าใกล้เคียงกันระหว่างแปลงเกษตรกร มีค่า 3.8-5.0 ล าต่อกอ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ของอ้อยที่จะ
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มีการแตกหน่อชดเชยผลผลิต ซึ่งการแตกกอจะได้รับผลผลกระทบจากสภาพแวดล้อมน้อยกว่าลักษณะประจ าพันธุ์

อ้อย (ภาพ 6)  

 

 

ภาพ 6 จ านวนหน่อต่อกอของอ้อยที่ปลูกในแปลงเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ปี 2560 จ านวน 9 แปลง 

 

ส่วนของความสูงบนล าหลักของอ้อยทั้ง 9 แปลงมีความแปรปรวนค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันกับการแตกกอ
ของอ้อย อ้อยมีความสูงประมาณ 150 เซนติเมตรที่อายุ 180 หลังปลูกและมีอัตราการเพ่ิมความสูงอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 180-240 วันหลังปลูก ซึ่งเป็นช่วงที่ก าลังเข้าสู่งฤดูฝน จากการสังเกตแปลงปลูกพบว่าแปลงที่มีอัตราการ
เพ่ิมความสูงช้าเกิดจากการที่มีน้ าท่วมขังแปลง ซึ่งมีผลต่อการยืดปล้องของอ้อย แต่เมื่อปริมาณน้ าลดลงจะท าให้มี
อัตราการเพ่ิมความสูงกลับมาเหมือนเดิม (ภาพ 7) 

 

ภาพ 7 ความสูงบนล าหลักของอ้อยที่ปลูกในแปลงเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ปี 2560 จ านวน 9 แปลง 
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ส่วนของการสร้างใบบนล าหลักของอ้อยทั้ง 9 แปลงมีความแปรปรวนค่อนข้างต่ าระหว่างแปลงของ
เกษตรกร เนื่องจากการสร้างใบของอ้อยได้รับผลกระทบจากพันธุกรรมมากกว่าสภาพแวดล้อม การสร้างใบจึงไม่
แตกต่างกัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยประมาณ 3 ใบต่อเดือน ทั้งนี้การสร้างใบของอ้อยจะมีอัตราการสร้างใบได้ใกล้เคียง กัน
ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการที่น้ าท่วมขัง หรือแห้งแล้ง หรือในสภาวะที่เหมาะสม แต่จะแตกต่างกันในส่วน
ของการยืดปล้อง ท าให้อ้อยมีความสูงแตกต่างกัน (ภาพ 8) 

 

 

ภาพ 8 จ านวนใบบนล าหลักของอ้อยที่ปลูกในแปลงเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ปี 2560 จ านวน 9 แปลง 

และในส่วนของจ านวนต้นเก็บเกี่ยวต่อไร่ พบว่าอ้อยทั้ง 9 แปลงมีความแปรปรวนค่อนข้างสูงระหว่าง
แปลงของเกษตรกร ที่อายุเก็บเกี่ยวมีจ านวนล าต่อไร่อยู่ระหว่าง 11000-20000 ล าต่อไร่ ในแปลงที่มีน้ าขังท าให้
หน่อของอ้อยตายไปมากกว่าปกติ และเมื่อผ่านช่วงแตกกอไปท าให้อ้อยไม่สามารถแตกกอมาชดเชยส่วนที่ตายไป
ได้ ท าให้มีจ านวนล าเก็บเก่ียวต่อไร่ต่ ากว่าแปลงปกต ิ(ภาพ 9) 

 

 

ภาพ 9 จ านวนต้นต่อไร่ของอ้อยที่ปลูกในแปลงเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย ปี 2560 จ านวน 9 แปลง
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ผลผลิตของอ้อยจ านวน 9 แปลง เมื่อน ามาวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตระหว่างผลผลิตที่ควรจะได้ตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ (Attainable) กับผลผลิตที่ได้จริง (Actual) แล้ว พบว่าพ้ืนที่ปลูกส าคัญของจังหวัดสุโขทัยมี
ศักยภาพในการให้ผลผลิต 34.0-37.4 ตันต่อไร่ แต่ผลผลิตที่ได้จริงอยู่ระหว่าง 13.5-17.5 ตันต่อไร่ ท าให้ได้ค่า 
yield gap อยู่ระหว่าง 19.9-23.9 ตันต่อไร่ (ภาพ 10) จากการเก็บข้อมูลการจัดการแปลงพบว่าสาเหตุหลักที่
ท าให้ผลผลิตต่ ามาจากน้ าท่วมขังแปลง และมีจ านวนล าเก็บเกี่ยวน้อย ดังนั้นในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดสุโขทัย การ
เตรียมแปลงปลูกที่ดีจะท าให้ช่วยจัดการน้ าท่วมแปลงรวมไปถึงลดวัชพืชได้ และการปลูกให้เร็วขึ้นจึงเป็น
แนวทางท่ีจะยกระดับผลผลิตในเขตการปลูกอ้อยนี้ได้  

 

 
ภาพ 10 ผลผลิตที่ควรจะได้รับ (attainable) ที่ได้จากการจ าลองของแบบจ าลองพืช กับผลผลิตที่ได้จริง

ของเกษตรกร (actual) จ านวน 9 แปลง ในพ้ืนที่ปลูกอ้อยจังหวัดสุโขทัย ปี 2560 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

จังหวัดสุโขทัยมีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 228,321 ไร่ เมื่อน ามาสร้างเป็น SMU ได้เท่ากับ 66 SMU  ผลผลิต
สูงสุดตามศักยภาพของพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.9 ตันต่อไร่ และ ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกร มีค่าเฉลี่ย 15.3 
ตันต่อไร่ Yield gap มีค่าเท่ากับ 21.6 ตันต่อไร่ สาเหตุหลักของการเกิดความแตกต่างเกิดจากน้ าท่วมขังแปลง
ท าให้มีจ านวนล าเก็บเกี่ยวน้อย ดังนั้นการเตรียมแปลงที่ดีก่อนปลูกจะท าให้สามารถแก้ปัญหาน้ าท่วมขังได้ 
และจากการจ าลองพบว่าการปลูกให้เร็วขึ้นสามารถเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดสุโขทัยได้ จึงควรได้รับการ
ทดสอบต่อไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
- นักวิจัยน าข้อมูลไปใช้ประกอบการพัฒนางานวิจัยต่อยอดเพ่ือยกระดับผลผลิตอ้อยของเกษตรกรใน

จังหวัดสุโขทัยให้เพ่ิมข้ึนได ้
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