
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 

2. โครงการวิจัย     :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย 

กิจกรรม           :  ศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกข้าว

ที่ไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้้าฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :  ศึกษาการผลิตอ้อยพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขต

อาศัยน้้าฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) :  ศึกษาการผลิตอ้อยพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมใน

เขตอาศัยน้้าฝนจังหวัดนครราชสีมา (โนนสูง) 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  The production of sugarcane varieties grown in the area 

of rice cultivation in rainfed inappropriate Nakhon 

Ratchasima province. 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวศรีนวล สุราษฎร ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

ผู้ร่วมงาน            นางสาวพีชณิตดา ธารานุกูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

      นายชูศักดิ์ แขพิมาย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

      นางพรศุลี อิศรางกูล ณ อยุธยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

 

5. บทคัดย่อ    

ด้าเนินการศึกษาการผลิตอ้อยสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้้าฝนใน

พ้ืนที่อ้าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างปี 2559-2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและ

ทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมร่วมกับการจัดการปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน ผลการด้าเนินงานพบว่า อ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น3 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 14.5 ตัน/ไร่ ได้

ผลตอบแทน 7,019 บาท/ไร่ และอัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) 1.94 พันธุ์อู่ทอง12 ได้
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ผลผลิตเฉลี่ย 12.7 ตัน/ไร่ ได้ผลตอบแทน 5,015 บาท/ไร่ และอัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน 

(BCR) 1.65 พันธุ์ LK92-11 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 13.5 ตัน/ไร่ ได้ผลตอบแทน 5,651 บาท/ไร่ และอัตรา

ผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) 1.75 อ้อยตอ1 พันธุ์ขอนแก่น3 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 11.7 ตัน/ไร ่

ได้ผลตอบแทน 6,405 บาท/ไร่ และอัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) 2.09 พันธุ์อู่ทอง12 

ได้ผลผลิตเฉลี่ย 7.45 ตัน/ไร่ ได้ผลตอบแทน 2,812.5 บาท/ไร่ และอัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการ

ลงทุน (BCR) 1.56 พันธุ์ LK92-11 ไดผ้ลผลิตเฉลี่ย 9.32 ตัน/ไร่ ได้ผลตอบแทน 4,562 บาท/ไร่ และ

อัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) 1.87 อ้อยตอ2 พันธุ์ขอนแก่น3 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 12.7 

ตัน/ไร่ ได้ผลตอบแทน 4,495 บาท/ไร่ และอัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) 1.89 พันธุอู่์

ทอง12 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 10.1 ตัน/ไร่ ได้ผลตอบแทน 3,115 บาท/ไร่ และอัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อ

การลงทุน (BCR) 1.70 พันธุ์ LK92-11 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 10.4 ตัน/ไร่ ได้ผลตอบแทน 3,350 บาท/ไร่ และ

อัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) 1.75 จากผลการด้าเนินงาน อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ให้

ผลผลิตสูงที่สุด และมีค่าความหวานมากที่สุด ทั้งในอ้อยปลูก อ้อยตอ1 และอ้อยตอ2 ดังนั้นอ้อยพันธุ์

ขอนแก่น3 จึงมีความเหมาะสมส้าหรับปลูกในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 

มากกว่าพันธุ์อู่ทอง12 และพันธุ์ LK92-11 จึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป และผลจากการสอบถาม

ความพึงพอใจของเกษตรกรที่ร่วมด้าเนินการพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 มาก

ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัย 

 

6. ค าน า 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 0.56 

ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 9.8 ตัน/ไร่ ผลผลิตรวม 5.29 ล้านตัน (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) ส่งผล

ให้ผลผลิตอ้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานเนื่องจากผลผลิตต่อไร่ต่้า และมีปัญหาในการเพ่ิม

พ้ืนที่ปลูก เนื่องจากมีพืชแข่งขันชนิดอ่ืน ได้แก่ มันส้าปะหลัง (ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) จาก

นโยบายรัฐบาลได้ก้าหนดให้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน ภายใต้

โครงการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก้าหนดพื้นที่เป้าหมายที่มีการ

ปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสามารถสนับสนุนให้มีการ

ปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นอ้อยโรงงาน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกอ้อยโรงงาน และ

รัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตร ห่างจากโรงงานน้้าตาลที่ยังมีก้าลังการผลิตเหลือเป็น 8 กลุ่ม จ้านวน 33 จังหวัด 

20 โรงงาน จังหวัดนครราชสมีาอยู่ในกลุ่มท่ี 3  โรงงานน้้าตาลที่ยังมีก้าลังการผลิตเหลือ 1 โรง คือโรงงาน

น้้าตาลอ่างเวียน อ้าเภอแก้งสนามนาง จ้านวนพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูม ิ

และนครราชสีมา เนื้อที่ 469,447 ไร่ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก้าหนดพื้นที่เป้าหมายในรัศมีไม่
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เกิน 50 กิโลเมตรห่างจากโรงงานน้้าตาลอ่างเวียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาไว้จ้านวน 15 อ้าเภอ เนื้อท่ี 

146,329 ไร่ ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งส้านักงานเกษตรอ้าเภอส้ารวจ พบว่าเกษตรกร

จังหวัดนครราชสีมามีความต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงานจ้านวน 152 

ต้าบล  30 อ้าเภอ เกษตรกร 11,236 ราย พ้ืนที่ 126,805.50 ไร่ คาดการณ์ผลผลิต 1,268,055 ตัน 

(ส้านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา, 2556) อย่างไรก็ตามยังไมเ่คยมีการทดสอบพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมใน

การผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้้าฝนจังหวัดนครราชสีมา และเนื่องจากในการ

ปลูกอ้อยต้องมีการใส่ปุ๋ยเพื่อเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ (กรมวิชาการเกษตร,2541) ดังนั้นการเพ่ิมศักยภาพ

การผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมโดยการศึกษาการผลิตอ้อยสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในพื้นที่ปลูก

ข้าวไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้้าฝนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับการจัดการปุ๋ย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้้าฝนจังหวัดนครราชสีมาให้ได้ผลผลิตอ้อยต่อไร่ให้

สูงขึ้น และท้าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนลดต้นทุนการผลิตลง และสร้างการยอมรับในเทคโนโลยีโดยเปิด

โอกาสให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยได้ตัดสินใจ และร่วมด้าเนินงานทุกขั้นตอน เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้

แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม การใช้ฐานความรู้ เทคโนโลยี คน ทรัพยากร และทุน ในการพัฒนาให้เหมาะสม 

เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด

นครราชสีมาต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ์  - ท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดอายุ 8-11 เดือน 

  - แผนที่ชุดดินระดับจังหวัดแบบดิจิตอล (Soil Map) 

  - ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช 

วิธีการ  

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายด้าเนินการโดยใช้แผนที่พ้ืนที่เขต

ความเหมาะสมในการปลูกอ้อยแต่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว หรือพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมแต่

เหมาะสมกับการปลูกอ้อยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้แผนที่เขตเหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าว 

และอ้อย จากกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน 

ขั้นตอนที่ 2 เลือกพ้ืนที่ที่เป็นพื้นที่เขตความเหมาะสมในการปลูกอ้อยแต่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว 

หรือพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมแต่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยรัศมีรอบโรงงานหีบอ้อย 50 กิโลเมตร ซ่ึง

พ้ืนที่เป้าหมาย (Research Area) ของงานทดสอบอ้อยคือ พ้ืนที่อ้าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด

นครราชสีมา ต่อจากนั้นเลือกพ้ืนที่ตัวแทน (Research site) ที่จะเข้าไปท้าการวิจัย และเลือกตัวแทน

เกษตรกรที่ร่วมวิจัย ซึ่งเป็นเกษตรกรที่สมัครใจในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่
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ความเหมาะสมมาเป็นอ้อย ได้แก่ นายวีระ เกษนอก และนายนิคม ภูอ่อนศรี ซึ่งเป็นเกษตรกรในพ้ืนที่

ต้าบลแก้งสนามนาง อ้าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 

ขั้นตอนที่ 3 ด้าเนินการทดสอบร่วมกับเกษตรกรจัดท้าแปลงทดสอบตามกรรมวิธีที่คัดเลือกให้เหมาะ

กับพ้ืนที่ ด้าเนินการในสภาพนาเกษตรกร 

วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้้า ทดสอบในแปลงย่อยขนาด 800 ตารางเมตร จ้านวน 2 ราย 

พ้ืนที่ 1.5 ไร่ ประกอบด้วย 3 กรรมวิธีๆ ละ 3 ซ้้า ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1 อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 

กรรมวิธีที่ 2 อ้อยพันธุ์อู่ทอง 12 

กรรมวิธีที่ 3 อ้อยพันธุ์ LK92-11 

การปฏิบัติดูแลรักษา  : ปฏิบตัิดูแลรักษาตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 

1.การเตรียมดิน โดยรื้อตอปลูกอ้อยใหม่โดยใช้เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย ไถดะด้วยผาล 3 หรือ 4 

2. ปลูกอ้อยโดยใช้แรงงานคน 

3. การจัดการธาตุอาหาร ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใส่ปุ๋ย N-P2O5-K2O พร้อมปลูก อัตรา 3.6-9-9 

กิโลกรัม/ไร่ และใส่ปุ๋ย N-P2O5-K2O ครั้งที่ 2 อัตรา 14.4-0-9 กิโลกรัม/ไร่ เมื่ออ้อยอายุ 3-4 เดือนหรือ

เมื่อดินมีความชื้น  และในอ้อยตอ 1 และ 2 ใส่ปุ๋ย N-P2O5-K2O ครั้งที่ 1 เมื่อดินมีความชื้น อัตรา 3.6-9-

9 กิโลกรัม/ไร่ และใส่ปุ๋ย N-P2O5-K2O ครั้งที่ 2 อัตรา 14.4-0-9 กิโลกรัม/ไร่ เมื่ออ้อยอายุ 3-4 เดือนหรือ

เมื่อดินมีความชื้น  

4. การก้าจัดวัชพืชหลังงอกโดยใช้แรงงานคน และครั้งที่ 2 โดยใช้สารเคมี ametryn 80 -100 กรัม ของ

สารออกฤทธิ์ต่อน้้า 20 ลิตร ในขณะที่วัชพืชยังเล็กก่อนออกดอก 

5. เก็บเก่ียวอ้อย โดยการสางใบและใช้แรงงานคนตัด 

การบันทึกขอ้มูล 

- วันปฏิบัติการต่างๆ (วันปลูก งอก เก็บเก่ียว ก้าจัดวัชพืช พ่นสารเคมี ใส่ปุ๋ย ฯลฯ)  

- เก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ pH OM (%) Avail.P  Exch.K  Ca Mg   

- พิกัด GPS ของแปลงทดลอง 

- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น ปริมาณน้้าฝน อุณหภูมิ เป็นต้น 

- การเจริญเติบโตของอ้อย (ความสูงล้าอ้อย จ้านวนล้าต่อกอ) ที่อายุเก็บเก่ียว  

- ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต (น้้าหนักสดต่อไร่ , ค่าความหวาน(CCS), ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย โคน กลาง ปลาย ล้าอ้อย) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์ข้อมูลผลต่างของผลผลิต Yield Gap Analysis  
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ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได้ รายได้สุทธิ อัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อ

การลงทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) 

เวลาและสถานที่ เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2561 

สถานที่ท้าการทดลอง ไร่เกษตรกร อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

การคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ ใช้แผนที่เขตเหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าว และอ้อย จากกลุ่มวางแผนการ

ใช้ที่ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน โดยเลือกพ้ืนที่ในเขตปลูกข้าวไม่เหมาะสมแต่

เหมาะสมกับการปลูกอ้อย (S3 หรือ N) (ภาพท่ี 1 และ 2) ศึกษาการผลิตอ้อยสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกใน

พ้ืนที่ปลูกขา้วที่ไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้้าฝน ณ แปลงเกษตรกร ด้าเนินการทดสอบในพ้ืนที่ต้าบลแก้ง

สนามนาง อ้าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรร่วมด้าเนินการ 2 ราย โดยมีรายชื่อผู้ร่วม

ด้าเนินการทดสอบ และข้อมูลสภาพแวดล้อมของแปลงทดสอบแสดงดังตารางดังตารางที ่1  

 

ภาพที่1   แผนที่เขตเหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าว ต้าบลแก้งสนามนาง อ้าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด

นครราชสีมา  (ที่มา: กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน) 
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ภาพที่  แผนที่เขตเหมาะสมส้าหรับการปลูกอ้อยโรงงาน ต้าบลแก้งสนามนาง อ้าเภอแก้งสนามนาง จังหวัด

นครราชสีมา   (ที่มา: กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน) 

 

ตารางที่ 1 รายชื่อ ที่อยู่ พิกัดแปลงของเกษตรกรที่ร่วมด้าเนินงาน 

เกษตรกร ที่อยู่ 
พิกัดแปลง เขตความเหมาะสม

ของข้าว X Y 

นายวีระ เกษนอก 3 ม.3 ต.แก้งสนามนาง 206339 1745278 S2 

นายนิคม ภูศรี 76 ม.5 ต.แก้งสนามนาง  0209649 1739502 S3 

 

ผลการวิเคราะห์สมบัติดิน 

เก็บตัวอย่างดินในแปลงเกษตรกรวิเคราะห์สมบัติดินก่อนท้าการทดลอง พบว่าดินแปลงนายวีระ มีค่า

ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.65 มีอินทรียวัตถุในดิน (OM) 1.16% มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 

(Avai.P) 0.47 มก./กก. ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exch.K) 135.13 มก./กก. ดินแปลงนาย

นิคม มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.35 มีอินทรียวัตถุในดิน (OM) 0.26% มีฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์ (Avai.P) 2.4 มก./กก. ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exch.K) 20.63 มก./กก. ดัง

ตารางที่ 2 ซึ่งสมบัติของดินที่เหมาะสมในการปลูกอ้อยคือ ดินที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.6-7.3 

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 10-20 มก./กก. และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 80-150 มก./กก. (กรม
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วิชาการเกษตร, 2561) จากผลวิเคราะห์สมบัติของดินพบว่า อ้อยมีความต้องการธาตุอาหาร N-P2O5-K2O 

อัตรา 18-9-18 กก./ไร่  

ตารางที่ 2 สมบัติของดิน และอัตราปุ๋ยที่ใช้ตามค่าวิเคราะห์ดินส้าหรับอ้อย 

เกษตรกร ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน 
อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

(กก./ไร่) 

 
pH OM (%) 

Avai.P 

(มก./กก.) 

Exch.K 

(มก./กก.) 
N P2O5 K2O 

วีระ 5.65 1.16 0.47 135.13 18 9 18 

นิคม 5.35 0.26 2.40 20.63 18 9 18 

 

ข้อมูลการเจริญเติบโต และองค์ประกอบผลผลิตอ้อยปลูก 

เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตเมื่ออ้อยอายุ 12 เดือน แปลงนายวีระพบว่า 

พันธุ์ขอนแก่น3 มีความยาวล้าเฉลี่ย 293 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางล้า 2.96 ซม. มีจ้านวนล้า/ไร่ 6,111 ล้า 

มีค่าความหวาน 15.35 CCS พันธุ์อู่ทอง12 มีความยาวล้าเฉลี่ย 290 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางล้า 3.00 ซม. 

มีจ้านวนล้า/ไร่ 7,589 ล้า และมีค่าความหวาน 13.39 CCS พันธุ์ LK92-11 มีความยาวล้าเฉลี่ย 347 ซม. 

เส้นผ่านศูนย์กลางล้า 3.04 ซม. มีจ้านวนล้า/ไร่ 5,422 ล้า และมีค่าความหวาน 11.95 CCS ข้อมูล

องค์ประกอบผลผลิตแปลงนายนิคมพบว่า พันธุ์ขอนแก่น3 มีความยาวล้าเฉลี่ย 311 ซม. เส้นผ่าน

ศูนย์กลางล้า 2.79 ซม. มีจ้านวนล้า/ไร่ 11,256 ล้า พันธุ์อู่ทอง12 มีความยาวล้าเฉลี่ย 266 ซม. เส้นผ่าน

ศูนย์กลางล้า 2.92 ซม. มีจ้านวนล้า/ไร่ 8,867 ล้า พันธุ ์LK92-11 มีความยาวล้าเฉลี่ย 302 ซม. เส้นผ่าน

ศูนย์กลางล้า 2.95 ซม. มีจ้านวนล้า/ไร่ 9,867 ล้า ดังตารางที่ 3 แปลงนายนิคมไม่ได้เก็บข้อมูลความ

หวาน (CCS) เนื่องจากเกษตรกรเก็บผลผลิตไปก่อน 

ตารางที่ 3 องค์ประกอบผลผลิตอ้อยปลูกแปลงทดสอบพันธุ์ ปี 2559 

รายการ 
KK3 UT12 LK92-11 

วีระ นิคม เฉลี่ย วีระ นิคม เฉลี่ย วีระ นิคม เฉลี่ย 

ความยาวล้า (ซม.) 293 311 302 290 266 278 347 302 324 

เส้นผา่นศูนย์กลางล้า (ซม.) 2.96 2.79 2.88 3.00 2.92 2.96 3.04 2.95 3.0 

จ้านวนล้า/ไร ่ 6,111 11,256 8,683.5 7,589 8,867 8,228 5,422 9,867 7,644.5 

ผลผลติ (ตัน/ไร่) 12 17 14.50 13.40 12 12.70 10.80 15.50 13.15 

ความหวาน (CCS) 15.35 - 15.35 13.39 - 13.39 11.95 - 11.95 
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 จากข้อมูลการเจริญเติบโต และข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตเฉลี่ย พบว่าอ้อยทั้ง 3 พันธุ์ มีการ

เจริญเติบโตไม่แตกต่างกันมากนัก แต่อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ได้ผลผลิตสูงที่สุด และมีค่าความหวานมาก

ที่สุด  

ข้อมูลเศรษฐศาสตร์อ้อยปลูก 

 วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่ราคาขาย 1,000 บาท/ตัน พบว่าแปลงนายวีระ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น

3 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 12 ตัน/ไร่ มีรายได้ 12,000 บาท/ไร่ มีต้นทุน 8,513 บาท/ไร่ ได้ผลตอบแทน 3,487 

บาท/ไร่ และอัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.41 พันธุ์อู่ทอง12 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 

13.4 ตัน/ไร่ มีรายได้ 13,400 บาท/ไร่ มีต้นทุน 9,127 บาท/ไร่ ได้ผลตอบแทน 4,273 บาท/ไร่ และ

อัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.47 พันธุ์ LK92-11 ได้ผลผลติเฉลี่ย 10.8 ตัน/

ไร่ มีรายได้ 10,800 บาท/ไร่ มีต้นทุน 8,669 บาท/ไร่ ได้ผลตอบแทน 2,131 บาท/ไร่ และอัตรา

ผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.25 แปลงนายนิคม อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ได้ผลผลิต

เฉลี่ย 17 ตัน/ไร่ มีรายได้ 17,000 บาท/ไร่ มีต้นทุน 6,448 บาท/ไร่ ได้ผลตอบแทน 10,552 บาท/ไร่ 

และอัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.64 พันธุ์อู่ทอง12 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 12 ตัน/

ไร่ มีรายได้ 12,000 บาท/ไร่ มีต้นทุน 6,243 บาท/ไร่ ได้ผลตอบแทน 5,757 บาท/ไร่ และอัตรา

ผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.92 พันธุ์ LK92-11 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 15.5 ตัน/ไร่ มี

รายได้ 15,500 บาท/ไร่ มีต้นทุน 6,329 บาท/ไร่ ได้ผลตอบแทน 9,171 บาท/ไร่ และอัตราผลตอบแทน

ค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.45 ดังตารางที่ 4 จากผลการด้าเนินงานพบว่า อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 

3 ได้ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด และมีค่าความหวานมากกว่าพันธุ์อู่ทอง 12 และ LK92-11  

ตารางที่ 4 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์อ้อยปลูกทดสอบพันธุ์ ปี 2559 

รายการ 
KK3 UT12 LK92-11 

วีระ นิคม เฉลี่ย วีระ นิคม เฉลี่ย วีระ นิคม เฉลี่ย 

ผลผลิตเฉลี่ย 

(ตัน/ไร่) 
12 17 14.50 13.40 12 12.70 10.80 15.50 13.15 

ราคาขาย 

(บาท/ตัน) 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

รายได้ 

 (บาท/ไร่) 
12,000 17,000 14,500 13,400 12,000 12,700 10,800 15,500 13,150 

ต้นทุน  8,513 6,448 7,481 9,127 6,243 7,685 8,669 6,329 7,499 
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รายการ 
KK3 UT12 LK92-11 

วีระ นิคม เฉลี่ย วีระ นิคม เฉลี่ย วีระ นิคม เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 

(บาท/ไร่) 
3,487 10,552 7,019 4,273 5,757 5,015 2,131 9,171 5,651 

BCR 1.41 2.64 1.94 1.47 1.92 1.65 1.25 2.45 1.75 

 

 จากตารางแสดงให้เห็นว่า อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ได้ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด เกษตรกรมีรายได้สุทธิ และ

อัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุนหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตมากที่สุด เมื่อส้ารวจความพึงพอใจของ

เกษตรกรต่ออ้อยปลูกในแต่ละพันธุ์ พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจและเลือกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ส้าหรับ

ปลูกในฤดูถัดไป 

ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตอ้อยตอ1 

 เก็บผลผลิตเมื่ออ้อยตอมีอายุ 12 เดือน ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตอ้อยแปลงของนายวีระ 

พบว่า อ้อยตอ1 พันธุ์ขอนแก่น3 มีความยาวล้าเฉลี่ย 237.5 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางล้าเฉลี่ย 2.38 ซม. มี

จ้านวนล้า/ไร่ 13,155 ล้า และมีค่าความหวาน 15.42 CCS พันธุ์อู่ทอง12 มีความยาวล้าเฉลี่ย 208.5 ซม. 

เส้นผ่านศูนย์กลางล้าเฉลี่ย 2.15 ซม. มจี้านวนล้า/ไร่ 11,644 ล้า และมีค่าความหวาน 14.30 CCS พันธุ ์

LK92-11 มีความยาวล้าเฉลี่ย 259.8 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางล้าเฉลี่ย 2.33 ซม. มีจ้านวนล้า/ไร่ 9,902 ล้า 

และมีค่าความหวาน 14.18 CCS ดังแสดงในตารางที่ 5 ส่วนแปลงนายนิคม เก็บข้อมูลผลผลิตไม่ทัน 

เนื่องจากเกษตรกรเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บข้อมูลแล้ว จึงตัดอ้อยไปก่อน 

ตารางที ่5  องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของอ้อยตอ 1 แปลงนายวีระ 

รายการ KK3 UT12 LK92-11 

ความยาวล้าเฉลี่ย (ซม.) 237.9 208.5 259.8 

เส้นผ่าศูนย์กลางล้าเฉลี่ย(ซม.) 2.38 2.15 2.33 

จ้านวนล้า/ไร่ 13,155 11,644 9,902 

ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่) 11.7 7.45 9.32 

ความหวาน (CCS) 15.42 14.30 14.18 
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 จากข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตอ้อยตอ1 ในตาราง แสดงให้เห็นว่า อ้อยตอ1 พันธุ์ขอนแก่น3 มีการ

แตกกอได้ดีกว่า และมีจ้านวนล้า/ไร่ สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง12 และพันธุ์ LK92-11 จึงให้ผลผลิตสูงกว่า และมี

ค่าความหวานมากกว่า 

ข้อมูลเศรษฐศาสตร์อ้อยตอ1 

 วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์อ้อยตอ1 แต่ละพันธุ์แปลงนายวีระพบว่า พันธุ์ขอนแก่น3 ได้ผลผลิต

เฉลี่ย 11.7 ตัน/ไร่ มีรายได้ 12,285 บาท/ไร่ มีต้นทุน 5,880 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 6,405 บาท/ไร่ และ

อัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.09 พันธุ์อู่ทอง12 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 7.45 ตัน/ไร่ 

มีรายได้ 7,822.50 บาท/ไร่ มีต้นทุน 5,010 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 2,812.50 บาท/ไร่ และอัตรา

ผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.56 พันธุ์ LK92-11 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 9.32 ตัน/ไร่ มี

รายได้ 9,786 บาท/ไร่ มีต้นทุน 5,224 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 4,562 บาท/ไร่ และอัตราผลตอบแทน

ค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.87 ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์อ้อยตอ 1 แปลงนายวีระ  

รายการ KK3 UT12 LK92-11 

ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่) 11.70 7.45 9.32 

ราคาขาย (บาท/ตัน) 1,050.00 1,050.00 1,050.00 

รายได้  (บาท/ไร่) 12,285.00 7,822.50 9,786.00 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 5,880.00 5,010.00 5,224.00 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 6,405.00 2,812.50 4,562.00 

BCR 2.09 1.56 1.87 

  

จากข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต และข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ของอ้อยตอ 1 ทั้ง 3 พันธุ์ พบว่าอ้อยพันธุ์

ขอนแก่น3 มีองค์ประกอบผลผลิตดีที่สุด และให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง12 และพันธุ์ LK92-11  

ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตอ้อยตอ2 

 เก็บผลผลิตเมื่ออ้อยตอ2 อายุ 12 เดือน ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตแปลงนายวีระพบว่า อ้อยตอ2

พันธุ์ขอนแก่น3 มีความยาวล้าเฉลี่ย 195 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางล้า 2.53 ซม. มีจ้านวนล้า/ไร่ 13,742 ล้า 

มีค่าความหวาน 13.20 CCS พันธุ์อู่ทอง12 มีความยาวล้าเฉลี่ย 201 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางล้า 2.72 ซม. 

มีจ้านวนล้า/ไร่ 12,249 ล้า และมีค่าความหวาน 10.08 CCS พันธุ์ LK92-11 มีความยาวล้าเฉลี่ย 237 

ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางล้า 2.60 ซม. มจี้านวนล้า/ไร่ 10,436 ล้า และมีค่าความหวาน 11.47 CCS ข้อมูล

องค์ประกอบผลผลิตแปลงนายนิคมพบว่า อ้อยตอ2 พันธุ์ขอนแก่น3 มีความยาวล้าเฉลี่ย 170 ซม. เส้น
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ผ่านศูนย์กลางล้า 2.18 ซม. มจี้านวนล้า/ไร่ 10,702 ล้า และมีค่าความหวาน 13.93 CCS พันธุ์อู่ทอง12 

มีความยาวล้าเฉลี่ย 147 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางล้า 2.28 ซม. มจี้านวนล้า/ไร่ 6,827 ล้า และมีค่าความ

หวาน 11.97 CCS พันธุ์ LK92-11 มีความยาวล้าเฉลี่ย 132 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางล้า 2.04 ซม. มี

จ้านวนล้า/ไร่ 9,529 ล้า และมีค่าความหวาน 14.31 CCS ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 องค์ประกอบผลผลิตอ้อยตอ 2 แปลงทดสอบพันธุ์  

รายการ 
KK3 UT12 LK92-11 

วีระ นิคม เฉลี่ย วีระ นิคม เฉลี่ย วีระ นิคม เฉลี่ย 

ความยาวล้า (ซม.) 195 170 183 201 147 174 237 132 185 

เส้นผา่นศูนย์กลางล้า 

(ซม.) 
2.53 2.18 2.36 2.72 2.28 2.50 2.60 2.04 2.32 

จ้านวนล้า/ไร ่(ล้า) 13,742 10,702 12,222 12,249 6,827 9,538 10,436 9,529 9,983 

ผลผลติ (ตัน/ไร่) 15.9 9.5 12.7 14.7 5.5 10.1 14.8 5.9 10.4 

ความหวาน (CCS) 13.20 13.93 13.57 10.08 11.97 11.03 11.47 14.31 12.89 

 

 จากข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตอ้อยตอ2 ในตาราง แสดงให้เห็นว่า อ้อยตอ2 พันธุ์ขอนแก่น3 มีการ

แตกกอได้ดีกว่า และมีจ้านวนล้า/ไร่ สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง12 และพันธุ์ LK92-11 จึงให้ผลผลิตสูงกว่า และมี

ค่าความหวานมากกว่า 

ข้อมูลเศรษฐศาสตร์อ้อยตอ2 

 วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่ราคาขาย 750 บาท/ตัน พบว่าแปลงนายวีระ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 

ได้ผลผลิตเฉลี่ย 15.9 ตัน/ไร่ มีรายได้ 11,925 บาท/ไร่ มีต้นทุน 5,624 บาท/ไร่ ได้ผลตอบแทน 6,301 

บาท/ไร่ และอัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.12 พันธุ์อู่ทอง12 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 

14.7 ตัน/ไร่ มีรายได้ 11,025 บาท/ไร่ มีต้นทุน 5,517 บาท/ไร่ ได้ผลตอบแทน 5,508 บาท/ไร่ และ

อัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.00 พันธุ์ LK92-11 ได้ผลผลติเฉลี่ย 14.8 ตัน/

ไร่ มีรายได้ 11,100 บาท/ไร่ มีต้นทุน 5,393 บาท/ไร่ ได้ผลตอบแทน 5,707 บาท/ไร่ และอัตรา

ผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.06 แปลงนายนิคม อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ได้ผลผลิต

เฉลี่ย 9.5 ตัน/ไร่ มีรายได้ 7,125 บาท/ไร่ มีต้นทุน 4,435 บาท/ไร่ ได้ผลตอบแทน 2,690 บาท/ไร่ และ

อัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.61 พันธุ์อู่ทอง12 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 5.5 ตัน/ไร่ มี

รายได ้ 4,125 บาท/ไร่ มีต้นทุน 3,403 บาท/ไร่ ได้ผลตอบแทน 722 บาท/ไร่ และอัตราผลตอบแทน

ค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.21 พันธุ์ LK92-11 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 5.9 ตัน/ไร่ มีรายได้ 4,425 
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บาท/ไร่ มีต้นทุน 3,506 บาท/ไร่ ได้ผลตอบแทน 919 บาท/ไร่ และอัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการ

ลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.26 ดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์อ้อยตอ 2 ทดสอบพันธุ์  

รายการ 
KK3 UT12 LK92-11 

วีระ นิคม เฉลี่ย วีระ นิคม เฉลี่ย วีระ นิคม เฉลี่ย 

ผลผลิตเฉลี่ย 

(ตัน/ไร่) 
15.9 9.5 12.7 14.7 5.5 10.1 14.8 5.9 10.4 

ราคาขาย 

(บาท/ตัน) 
750 750 750 750 750 750 750 750 750 

รายได้ 

 (บาท/ไร่) 
11,925 7,125 9,525 11,025 4,125 7,575 11,100 4,425 7,800 

ต้นทุน  

(บาท/ไร่) 
5,624 4,435 5,030 5,517 3,403 4,460 5,393 3,506 4,450 

รายได้สุทธิ 

(บาท/ไร่) 
6,301 2,690 4,495 5,508 722 3,115 5,707 919 3,350 

BCR 2.12 1.61 1.89 2.00 1.21 1.70 2.06 1.26 1.75 

 

 จากผลการด้าเนินงานศึกษาการผลิตอ้อยสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขต

อาศัยน้้าฝนจังหวัดนครราชสีมาพบว่า อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ให้ผลผลิตสูงที่สุด และมีค่าความหวานมาก

ที่สุด ทั้งในอ้อยปลูก อ้อยตอ1 และอ้อยตอ2 และผลจากการสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่ร่วม

ด้าเนินการพบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 มากที่สุด จึงมีความเหมาะสมส้าหรับปลูก

ในพ้ืนทีป่ลูกข้าวไม่เหมาะสม อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา มากที่สุด และควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก

ต่อไป 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

9.1 อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 มีความเหมาะสมส้าหรับปลูกในพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมมากท่ีสุด เนื่องจาก

ให้ผลผลิตสูงที่สุด และมีค่าความหวานมากที่สุด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิ และผลตอบแทน

ค่าใช้จ่ายการลงทุนสูงที่สุด ทั้งในอ้อยปลูก อ้อยตอ1 และอ้อยตอ2 
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9.2 เกษตรกรที่ร่วมด้าเนินการยอมรับเทคโนโลยีและพึงพอใจอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 มากกว่าพันธุ์อู่ทอง12 

และพันธุ์ LK9—11  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

เกษตรกรที่ปลูกอ้อยในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถน้าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของ

ตนเอง ซึง่เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม รวมทั้งยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยให้กับ

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้ 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  - 

 

12. เอกสารอ้างอิง  

กรมพัฒนาที่ดิน. มปป. แผนที่เขตเหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าว ต้าบลแก้งสนามนาง อ้าเภอแก้งสนามนาง 

จังหวัดนครราชสีมา. กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน.  

กรมพัฒนาที่ดิน. มปป. แผนที่เขตเหมาะสมส้าหรับการปลูกอ้อยโรงงาน ต้าบลแก้งสนามนาง อ้าเภอแก้ง

สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา. กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน. 

กรมวิชาการเกษตร. 2541. ค้าแนะน้าการใช้ปุ๋ยพืชไร่อย่างมีประสิทธิภาพ. กลุ่มงานวิจัยความอุดม

สมบูรณ์ของดินและปุ๋ยพืชไร่  กรมวิชาการเกษตร.  หน้า 16-17. 

ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2553. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2552. ส้านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หน้า 176. 

ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2554. ส้านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หน้า 176 

 

13. ภาคผนวก  

 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

Email Address : nonglux.k@doa.in.th 

 


