
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 

2. โครงการวิจัย     :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย 

กิจกรรม           :  พัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูก

ข้าวที่ไม่เหมาะสมเขตอาศัยน้้าฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :  Develop and expand the technology to increase the efficiency of 

sugarcane production in unsuitability paddy field, rainfed area, 

Nakornratchasima province. 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) :  พัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยใน

พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเขตอาศัยน้้าฝนจังหวัดนครราชสีมา (โนน

สูง) 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :   

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวศรนีวล สุราษฎร ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

ผู้ร่วมงาน            นางสาวพีชณิตดา ธารานุกูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

      นายชูศักดิ์ แขพิมาย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

      นางพรศุลี อิศรางกูล ณ อยุธยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

 

5. บทคัดย่อ    

ด้าเนินการพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่

เหมาะสมเขตอาศัยน้้าฝนในพ้ืนที่อ้าเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสีมา ในปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือขยายผลเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมร่วมกับการจัดการ

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสู่เกษตรกรในรูปแบบการจัดท้าแปลงต้นแบบในพ้ืนที่เกษตรกร ผลการด้าเนินงาน

พบว่า อ้อยมีความยาวล้าเฉลี่ย 174.14 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล้า 2.60 เซนติเมตร มีจ้านวนล้าต่อ
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ไร่ 12,214 ล้า ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ 20.89 qbrix ได้ผลผลิตเฉลี่ย 14.67 ตันต่อไร่ มีรายได้

เฉลี่ย 12,763 บาทต่อไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 7,931 บาทต่อไร่ ได้ผลตอบแทน 4,832 บาทต่อไร่ มีอัตราส่วน

รายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.63 ซึ่งในปีการผลิต 2562 นี ้ ประสบภาวะฝนแล้ง ปริมาณน้้าฝน

อ้าเภอแก้งสนามนางทั้งปีเท่ากับ 622 มิลลิเมตร ซึ่งน้อยมากส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต

อ้อย อย่างไรก็ตามจากผลการด้าเนินงานพบว่าแปลงต้นแบบมีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนมากกว่า 1 

แสดงว่าเกษตรกรมีก้าไร มีความคุ้มค่าต่อการลงทุน จึงควรมีการขยายผลเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตอ้อยร่วมกับการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรออกสู่

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในบริเวณข้างเคียงต่อไป  

 

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

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) จากผลการด้าเนินงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าเทคโนโลยีการ

จัดการปุ๋ยอ้อยตามค่าวิเคราะห์ดินตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร พบว่าสามารถเพ่ิมผลผลิตอ้อย

และลดต้นทุนการผลผลิตลงได้ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาและขยายผล

เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้้าฝนจังหวัด
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นครราชสีมา สร้างการยอมรับเทคโนโลยีโดยการท้าแปลงต้นแบบเทคโนโลยีในพ้ืนที่เกษตรกรและเปิด

โอกาสให้เกษตรกรเจ้าของแปลงไดต้ัดสินใจ และร่วมด้าเนินงานทุกขั้นตอนเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้

แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม การใช้ฐานความรู้ เทคโนโลยี คน ทรัพยากร และทุน ในการพัฒนาให้เหมาะสม 

เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด

นครราชสีมาต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ์  - ท่อนพันธุ์อ้อยสะอาด พันธุ์ขอนแก่น3 

  - ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช 

วิธีการ  

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายด้าเนินการโดยใช้แผนที่พ้ืนที่เขต

ความเหมาะสมในการปลูกอ้อยแต่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว หรือพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมแต่

เหมาะสมกับการปลูกอ้อยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้แผนที่เขตเหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าว 

และอ้อย จากกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน 

ขั้นตอนที ่ 2 เลือกพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่เขตความเหมาะสมในการปลูกอ้อยแต่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว หรือ

พ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมแต่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยรัศมีรอบโรงงานหีบอ้อย 50 กิโลเมตร ซ่ึงพ้ืนที่

เป้าหมาย (Research Area) ของงานทดสอบอ้อยคือ พ้ืนที่อ้าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา โดย

ใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรที่ร่วมด้าเนินงานวิจัยยอมรับและคัดเลือกจากผลงานวิจัย

ศึกษาการผลิตอ้อยสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้้าฝนจังหวัดนครราชสีมา 

และใช้เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรในการท้าแปลง

ต้นแบบ 

ขั้นตอนที่ 3 ด้าเนินการท้าแปลงต้นแบบในพื้นที่เกษตรกร 

 ไม่มีแผนการทดลอง  

  กรรมวิธีปฏิบัติ : ปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามค้าแนะน้าของ

กรมวิชาการเกษตร 

 การปฏิบัติดูแลรักษา  : ปฏิบัติดูแลรักษาตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 

1. การปลูก ปลูกปลายฤดูฝน ใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่คัดเลือกได้ ปลูกอ้อยข้ามแล้ง ระหว่าง

เดือน พฤศจิกายน – มกราคม  
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 2. การเตรียมดิน : ไถเตรียมดิน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไถดะด้วยรถแทรกเตอร์ผาล 3 ครั้งที่ 2 ไถพรวน

ด้วยผาล 7 และครั้งที่ 3 ไถยกร่องปลูกระยะ 1.0-1.5 เมตร ปลูกทันที วางล้าอ้อยในร่องแบบต่อเนื่อง โดยให้

ส่วนโคนและยอดสลับเกยกันประมาณ 30 ซม. แล้วใช้มีดตัดล้าอ้อยเป็น 3 ส่วน กลบให้แน่นและหนาประมาณ 

20 ซม. เพ่ือรักษาความชื้นในดิน 

3. การใส่ปุ๋ย  

           ปุ๋ยอินทรีย์ หว่านปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกที่ย่อยสลายดีแล้ว อัตรา 1,000  กิโลกรัม/ไร่ 

           ปุ๋ยเคมี : การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แบ่งใส่ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1ใส่รองพ้ืนในร่องพร้อม

ปลูกอัตรา 1/2 ของปริมาณปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ครั้งที่ 2 ใส่อัตรา 1/2 ของปริมาณปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

ที่อ้อยอายุ 3-4 เดือน แล้วกลบ เมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม  

4. การก้าจัดวัชพืชหลังงอกโดยใช้แรงงานคน และครั้งที่ 2 โดยใช้สารเคมี ametryn 80 -100 

กรัม ของสารออกฤทธิ์ต่อน้้า 20 ลิตร ในขณะที่วัชพืชยังเล็กก่อนออกดอก 

5. เก็บเก่ียวอ้อย โดยการสางใบและใช้แรงงานคนตัด 

การบันทึกข้อมูล 

- 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  
ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได้ รายได้สุทธิ อัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อ

การลงทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) 

เวลาและสถานที่ เริ่มต้น ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2562 

สถานที่ท้าแปลงต้นแบบ ไร่เกษตรกร อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
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การคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ ใช้แผนที่เขตเหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าว และอ้อย จากกลุ่มวางแผนการ

ใช้ที่ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน โดยเลือกพ้ืนที่ในเขตปลูกข้าวไม่เหมาะสมแต่

เหมาะสมกับการปลูกอ้อย (S3 หรือ N) ด้าเนินการทดสอบในพ้ืนที่ต้าบลแก้งสนามนาง อ้าเภอแก้งสนาม

นาง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรร่วมด้าเนินการท้าแปลงต้นแบบ 3 ราย โดยมีรายชื่อ และข้อมูลแปลง

ต้นแบบดังตารางดังตารางที ่1  

 

ตารางที่ 1 ชื่อ ที่อยู่ พิกัดแปลงของเกษตรกรที่ร่วมท้าแปลงต้นแบบ 

เกษตรกร ที่อยู่ 
พิกัดแปลง 

วันที่ปลูก 
X Y 

นายอุดร  แทบทาม 28/1 ม.4 ต.แก้งสนามนาง 205736 1739168 10-ก.พ.-62 

นายบุญโฮม ประทุมไข 145 ม.4 ต.แก้งสนามนาง 207495 1740732 28-ก.พ.-62 

นายสงวน  พลเรือง 71 ม.4 ต.แก้งสนามนาง 205380 1740147 30-ต.ค.-61 

 

ผลการวิเคราะห์สมบัติดิน 

เก็บตัวอย่างดินในแปลงเกษตรกรวิเคราะห์สมบัติดินก่อนท้าการทดลอง พบว่าดินจากแปลงเกษตรกร 

3 ราย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 6.35-7.10 มีอินทรียวัตถุในดิน (OM) 0.56-0.90% มี

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avai.P) 60.27-132.40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่

แลกเปลี่ยนได้ (Exch.K) 70.90-88.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังตารางที่ 2 ซึ่งสมบัติของดินที่เหมาะสมใน

การปลูกอ้อยคือ ดินที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 5.6-7.3 ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 10-20 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 80-150 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (กรมวิชาการเกษตร, 2561) 

จากผลวิเคราะห์สมบัติของดินแปลงต้นแบบพบว่า อ้อยมีความต้องการธาตุอาหาร N-P2O5-K2O อัตรา 

18-3-12 กิโลกรัมต่อไร่  

ตารางที่ 2 สมบัติของดิน และอัตราปุ๋ยที่ใช้ตามค่าวิเคราะห์ดินส้าหรับอ้อย 

เกษตรกร ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน 
อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

(กก./ไร่) 

 
pH OM (%) 

Avai.P 

(มก./กก.) 

Exch.K 

(มก./กก.) 
N P2O5 K2O 

อุดร 6.84 0.84 60.27 88.20 18 3 12 

บุญโฮม 6.35 0.90 79.45 70.90 18 3 12 
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สงวน 7.10 0.56 132.40 73.30 18 3 12 

 

ข้อมูลการเจริญเติบโต และองค์ประกอบผลผลิตอ้อยปลูก 

เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตเมื่ออ้อยอายุ 12 เดือน พบว่า อ้อยแปลง

ต้นแบบมีความยาวล้าเฉลี่ย 174.14 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล้า 2.60 เซนติเมตร มีจ้านวนล้าต่อไร่ 

12,214 ล้า ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ 20.89 qbrix ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 องค์ประกอบผลผลิตอ้อยปลูกแปลงต้นแบบในพ้ืนที่เกษตรกร 

เกษตรกร 
ความยาวล้า

เฉลี่ย (ซม.) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง

ล้าเฉลี่ย (ซม.) 

จ้านวนล้าต่อไร่ 

(ล้า) 

ผลผลิต 

(ตัน/ไร่) 

ค่าความหวาน 

(qbrix) 

อุดร 131.60 2.53 11,348 12.80 19.92 

บุญโฮม 213.92 2.56 12,384 17.07 22.67 

สงวน 176.90 2.71 12,992 14.14 20.08 

เฉลี่ย 174.14 2.60 12,241 14.67 20.89 

 

 จากตารางข้อมูลการเจริญเติบโต และข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตเฉลี่ย พบว่าอ้อยเจริญเติบโตไม่ดี

เท่าท่ีควร เนื่องจากสภาพอากาศแล้งจัด (ภาพท่ี 1) และเกษตรกรบางรายมีแหล่งน้้าเสริมไม่เพียงพอ ท้า

ให้อ้อยมีความยาวล้าไม่มากนัก 

 
ภาพที่ 1 แสดงปริมาณน้้าฝนอ้าเภอแก้งสนามนางปี 2562 

 

ข้อมูลเศรษฐศาสตร์อ้อยปลูกแปลงต้นแบบ 
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 เมื่อเก็บเก่ียวผลผลิต วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ที่ราคาขายตันละ 870 บาท พบว่า แปลงต้นแบบ

ได้ผลผลิตเฉลี่ย 14.67 ตันต่อไร่ มีรายได้เฉลี่ย 12,763 บาทต่อไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 7,931 บาทต่อไร่ รายได้

สุทธิเฉลี่ย 4,832 บาทต่อไร่ มีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 1.63 ข้อมูลดังแสดงในตาราง

ที่ 4  

ตารางที่ 4 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์อ้อยปลูกแปลงต้นแบบ 

เกษตรกร ผลผลิต  

(ตัน/ไร่) 

รายได ้ 

(บาท/ไร่) 

ต้นทุน  

(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 

(บาท/ไร่) 

BCR 

อุดร 12.80 11,136 7,067 4,069 1.58 

บุญโฮม 17.07 14,851 7,460 7,391 1.99 

สงวน 14.14 12,302 9,267 3,035 1.33 

เฉลี่ย 14.67 12,763 7,931 4,832 1.63 

หมายเหต:ุ ที่ราคาขาย 870 บาทต่อตัน 

 

 จากผลการด้าเนินงานแสดงให้เห็นว่า การขยายผลเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยใน

รูปแบบของการจัดท้าแปลงต้นแบบในพื้นที่เกษตรกร โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการด้าเนินงานทุก

ขั้นตอน พบว่าแปลงต้นแบบมีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนมากกว่า 1 แสดงว่าเกษตรกรมีก้าไร มีความ

คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงควรมีการขยายผลเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยร่วมกับการจัดการ

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรออกสู่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในบริเวณ

ข้างเคียงต่อไป 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

แปลงต้นแบบการจัดการปุ๋ยอ้อยตามค่าวิเคราะห์ดินตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตรสามารถ

เพ่ิมผลผลิตอ้อย ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นได้ 

   

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

เกษตรกรที่ปลูกอ้อยในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถน้าผลงานวิจัยการจัดการปุ๋ยอ้อยตามค่า

วิเคราะห์ดินไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง รวมทั้งยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยให้กับ

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้ 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  - 



8 
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13. ภาคผนวก  
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