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บทคัดย่อ 

 

การทดสอบและพัฒนาการผลิตอ้อยที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่ จังหวัดตาก เริ่มการทดลองปี 2553  
ด าเนินการปลูกอ้อยตามกรรมวิธีที่ก าหนดในไร่เกษตรกร โดยปลูกพันธุ์/โคลนละ 1 ไร่ ส าหรับวิธีทดสอบ ใช้ระยะ 
1.30-1.50x0.50 เมตร หลุมละ 1 ท่อนๆ ละ 3 ตา ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
พร้อมปลูก หรือใช้สารเคมี ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้สูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูก 4-6 เดือน 
(ควรใส่ในช่วงที่ดินมีความชื้น) ปฏิบัติดูแลรักษาอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ส าหรับวิธีเกษตรกร ให้
เกษตรกรปลูกและปฏิบัติตามกรรมวิธีของเกษตรกร โดยนายมาลิ ค าภักดี ใช้อ้อยพันธุ์ K99-72 นายเจริญ เสือ
บุญมี ใช้อ้อยพันธุ์ LK92-11 การจัดการปุ๋ย เหมือนกัน คือ ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
พร้อมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร  25-7-7 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่ออ้อยอายุ 4-6 เดือน และปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 
50 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนเก็บเกี่ยว พบว่า  แปลงที่ 1 นายมาลิ ในอ้อยปลูก เก็บเกี่ยววันที่ 20 ธ.ค. 54  พบว่า 
กรรมวิธีทดสอบ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ให้ผลผลิต คุณภาพ และองค์ประกอบผลผลิต สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 
ยกเว้นขนาดล า แต่ในอ้อยตอ 1 ให้ผลแตกต่างจากอ้อยปลูก โดยกรรมวิธีทดสอบ ให้ผลผลิต ผลผลิตน้ าตาล  
ความสูงล า และขนาดล า สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ร้อยละ 13  4  20  และ 7 ตามล าดับ ส่วนความหวาน 
จ านวนล าเก็บเกี่ยว และจ านวนล า/กอ กรรมวิธีเกษตรกรสูงกว่ากรรมวิธีทดสอบร้อยละ 7  1  และ 15 
ตามล าดับ  ในอ้อยตอ 2 ในวันที่  24 ธ.ค. 56 พบว่า กรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิต ความหวาน และผลผลิต
น้ าตาลสูงกว่ากรรมวิธีทดสอบร้อยละ 2 12 และ 15 ตามล าดับ แต่เมื่อน ามาเฉลี่ย 3 ปี ทั้งอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 
และ ตอ 2 พบว่า กรรมวิธีทดสอบ ให้ผลผลิต ความหวาน และผลผลิตน้ าตาลสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 10 
7 และ 3 ตามล าดับ  แปลงที่ 2 นายเจริญ ในอ้อยปลูก พบว่า กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิต ผลผลิตน้ าตาล จ านวน
ล าเก็บเกี่ยว ความสูง และขนาดล า สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ร้อยละ 144  120  76  41   และ  2  ตามล าดับ 
แต่กรรมวิธีเกษตรกร อ้อยพันธุ์ LK92-11 หวานและแตกกอดีกว่ากรรมวิธีทดสอบ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ร้อยละ 
10 และ 30 ตามล าดับ ส่วนในอ้อยตอ 1 พบว่าเป็นไปในท านองเดียวกันกับในอ้อยปลูกที่กรรมวิธีให้ผลผลิต 
ผลผลิตน้ าตาล และองค์ประกอบผลผลิต สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร  กรรมวิธีเกษตรกรให้ความหวานสูงกว่าอ้อย
พันธุ์ขอนแก่น 3 กรรมวิธีทดสอบ ร้อยละ 4 ในอ้อยตอ 2 เก็บเกี่ยวในวันเดียวกัน พบว่า กรรมวิธี ทดสอบ ให้
ผลผลิต ความหวาน และผลผลิตน้ าตาลสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 9 12 และ 19 ตามล าดับ และเมื่อน ามา
เฉลี่ย 3 ปี ทั้งอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และ อ้อยตอ 2 พบว่า กรรมวิธีทดสอบ ให้ผลผลิต และผลผลิตน้ าตาลสูงกว่า
กรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 60 และ 54 ตามล าดับ ส่วนความหวานไม่แตกต่างกัน 

 
1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก 
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บทน า 
 

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่ส าคัญของประเทศ เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ าตาลทรายซึ่งสามารถ
น าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆอีกมาก ในปี 2551/52 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 6.837 ล้านไร่ ได้
ผลผลิตรวม 66.46 ล้านตัน มีพ้ืนที่ปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.773 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 9.97 ตันต่อไร่ 
ภาคเหนือ 1.343 ล้านไร่ ผลผิตเฉลี่ย 11.20 ตันต่อไร่  ภาคตะวันออก 0.46 ล้านไร่  ผลผลิตเฉลี่ย 8.64 ตันต่อ
ไร่ภาคกลาง 2.259 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 10.82 ตันต่อไร่ (ส านักงานอ้อยและน้ าตาลทราย, 2552) สภาวะการ
ผลิตอ้อยขึ้นลงตามสภาพฟ้าอากาศพื้นที่ปลูก ผลผลิตต่อไร่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ าท าให้มีปริมาณอ้อยเข้าโรงงานน้อย
กว่าก าลังการผลิตของโรงงาน และมีความต้องการที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือใช้ในการผลิตเอทานอล  

ภาคเหนือตอนล่างเป็นแหล่งผลิตอ้อยโรงงานที่ส าคัญ ได้แก่ ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก 
อุตรดิตถ์ พิจิตร และตาก ในปี 2552 มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยประมาณ 1.1 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 17 ของประเทศ 
ผลผลิตรวม 12.6 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 11.3 ตันต่อไร่ พ้ืนที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอาศัยน้ าฝนในเขต
ภูมิอากาศเกษตรที่ 2 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,037 มิลลิเมตรต่อปี ฝนทิ้งช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม นอกจากในเขตภาคเหนือตอนล่างมีโรงงานน้ าตาลจ านวน 4 โรง และโรงงานผลิตเอทานอล จ านวน 1 
โรง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบกว่าเขตอ่ืนๆ แต่เนื่องจากการผลิตของเกษตรกรมีหลากหลายและยังไม่ถูกต้องเหมาะสม
ส าหรับการผลิตในท้องถิ่นนี้ โดยเฉพาะพันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่ๆ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตอ้อย ท าให้ผลผลิตต่ า 
การไว้ตอไม่ได้ 
       อย่างไรก็ตามการผลิตอ้อยโรงงานยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาความแตกต่างของ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่และเงื่อนไขของเกษตรกร (อารันต์ ,2543) 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินงานวิจัยและทดสอบ โดยน าเทคโนโลยีที่ได้จากการวิจัยจนส าเร็จผลแล้วไปปรับ
ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่เกษตรกร การใช้ฐานความรู้ เทคโนโลยี คน ทรัพยากรและทุน ในการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย รวมทั้งการแก้ปัญหาโรคใบขาวเพ่ือแนะน าแก่เกษตรกรต่อไป 
เขตภาคเหนือตอนล่างเป็นแหล่งปลูกอ้อยที่ส าคัญ สามารถปลูกอ้อยคั้นน้ าได้ และตั้งแต่ปี 2544 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสุโขทัย ได้น าโคลนพันธุ์อ้อยที่ผสมพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี (เดิมเป็น
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี) ท าการคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์จนถึงปัจจุบัน ได้พันธุ์อ้อยที่มีคุณสมบัติดีที่สามารถ
ผลิตเป็นอ้อยคั้นน้ าได้ ควรท าการทดสอบพันธุ์อ้อยคั้นน้ ากับพันธุ์เดิมโดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมของกรมวิชาการ
เกษตร เพ่ือหาพันธุ์อ้อยคั้นน้ าที่เหมาะสมส าหรับเขตภาคเหนือตอนล่าง สามารถช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
เพ่ิมข้ึน ท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และผลตอบแทนสูงขึ้น   
  กรมวิชาการเกษตรมีบทบาทในการวิจัยปรับปรุงพันธุ์อ้อย เทคโนโลยีการผลิตอ้อย รวมทั้งประดิ ษฐ์
ติดตั้งเครื่องจักรกลขนาดเล็กในไร่อ้อย เพ่ือถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ถือว่าเป็นหน่วยงานที่พัฒนา
วงการอ้อย เป็ น ล าดั บ ต้ นๆ  แต่ ยั งมี อี กหลายหน่ วยงานที่ รับ ผิ ดชอบการปรับป รุ ง พั น ธุ์ อ้ อย ได้ แก่ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีศูนย์
เกษตรอ้อยภาคต่าง ๆ คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ฝ่ายวิจัยของ
โรงงานน้ าตาลบางแห่ง เช่น บริษัทมิตรผล  แต่ยังไม่มีการติดตามผลว่าเกษตรกรชาวไร่อ้อยยอมรับเทคโนโลยีการ
ผลิตของกรมวิชาการเกษตร ไปใช้หรือไม่  มากน้อยเพียงไร  มีปัญหาอุปสรรคในการน าไปใช้อย่างไร เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยต่อไป 
 

 
 



วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1) อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และ ขอนแก่น 80 และพันธุ์ตรวจสอบ (LK92-11, LK99-72) 
2) ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  และ 13-13-21 
3) สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช  
4) Hand Refractometer 
5) ตาชั่ง ไม้วัด เวอร์เนีย ปากกาเมจิก ปอฟาง และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
6) สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ความหวาน (ค่าซีซีเอส) 
7) แบบสอบถามการยอมรับเทคโนโลยี 

 
วิธีการ 

แผนการทดลอง การทดลองแบบไม่มีซ้ า 
  กรรมวิธี  ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี เป็นการทดสอบเปรียบเทียบพันธุ์อ้อย พันธุ์ขอนแก่น 3 หรือพันธุ์

ขอนแก่น 80  และพันธุ์ที่เกษตรกรปลูก (LK92-11, LK99-72) ดังนี้ 
1) กรรมวิธีที่ 1 อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 หรือพันธุ์ขอนแก่น 80 ปลูกและปฏิบัติตามค าแนะน า

ของกรมวิชาการเกษตร และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
2) กรรมวิธีที่ 2 อ้อยพันธุ์ของเกษตรกร  ปลูกและปฏิบัติโดยวิธีเกษตรกร  

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ปลูกอ้อยตามกรรมวิธีที่ก าหนดในไร่เกษตรกร โดยปลูกพันธุ์/โคลนละ 1 ไร่ ส าหรับวิธแีนะน า ปลูก

อ้อยโคลนดีเด่น โดยใช้ระยะ 1.30-1.50x0.50 เมตร หลุมละ 1 ท่อนๆ ละ 3 ตา ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 15-15-15 
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่พร้อมปลูก ก าจัดวัชพืชโดยใช้จอบดายระหว่างร่องหรือใช้เครื่องจักรกล หรือใช้สารเคมี ใส่
ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้สูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูก 4-6 เดือน (ควรใส่ในช่วงที่ดินมีความชื้น) 
พ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตามความจ าเป็น ปฏิบัติดูแลรักษาอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ส าหรับวิธี
เกษตรกร ให้เกษตรกรปลูกและปฏิบัติตามกรรมวิธีของเกษตรกร 

ประเมินผลผลิตและความหวานเมื่อเก็บเก่ียว โดยสุ่มเก็บพันธุ์ละ 4 แถวๆ ยาว 10 เมตร จ านวน 5 
จุด ชั่งน้ าหนักผลผลิต นับจ านวนกอ จ านวนล าเก็บเกี่ยว สุ่มตัวอย่างจุดละ 10 ล า เพ่ือหาค่าความยาวล า  
เส้นผ่าศูนย์กลางล า และจ านวนปล้องต่อล า และสุ่มตัวอย่างพันธุ์ละ 10 ล า ส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุพรรณบุรี เพ่ือหาค่าความหวานหรือค่าซีซีเอส น าข้อมูลการทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี t-test และวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีอัตรา
ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Marginal Rate of Return, MRR) และศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีตามค าแนะน า โดยใช้
แบบสอบถาม 

- การบันทึกข้อมูล 
1) วันปฏิบัติการต่างๆ (วันปลูก วันงอก วันเก็บเกี่ยว พ่นสารเคมี ใส่ปุ๋ย ฯลฯ) 
2) จ านวนกอเก็บเกี่ยว 
3) จ านวนล าเก็บเก่ียว  
4) ความยาวล า   
5) เส้นผ่าศูนย์กลางล า  
6) จ านวนปล้องต่อล า  
7) ค่าความหวานหรือค่าซีซีเอส 



8) คะแนนการเป็นโรคและการเข้าท าลายของแมลงต่างๆ  
9) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างปฏิบัติการ  
10) เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกเพ่ือวิเคราะห์สมบัติของดิน และข้อมูลอากาศ 
11) ทัศนคติของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของกรมวิชาการเกษตร วัดเป็นเปอร์เซ็นต์

เปรียบเทียบกับพันธุ์ตรวจสอบและวิธีการผลิตอ้อยของเกษตรกร 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

การทดสอบและพัฒนาการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดตาก โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
ตาก เริ่มการทดลองปี 2553  ด าเนินการปลูกอ้อยตามกรรมวิธีที่ก าหนดในไร่เกษตรกร โดยปลูกพันธุ์/โคลนละ 1 
ไร่ ส าหรับวิธีทดสอบ ใช้ระยะ 1.30-1.50x0.50 เมตร หลุมละ 1 ท่อนๆ ละ 3 ตา ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 15-15-
15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่พร้อมปลูก หรือใช้สารเคมี ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้สูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัม
ต่อไร่ หลังปลูก 4-6 เดือน (ควรใส่ในช่วงที่ดินมีความชื้น) พ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตามความจ าเป็น ปฏิบัติดูแล
รักษาอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ส าหรับวิธีเกษตรกร ให้เกษตรกรปลูกและปฏิบัติตามกรรมวิธีของ
เกษตรกรโดยนายมาลิ ค าภักดี ใช้อ้อยพันธุ์ K99-72 นายเจริญ เสือบุญม ีใช้อ้อยพันธุ์ LK92-11 การจัดการปุ๋ย 
เหมือนกัน คือ ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร  25-7-7 อัตรา 50 กิโลกรัม
ต่อไร่  เมื่ออ้อยอายุ 4-6 เดือน และปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนเกบ็เกี่ยว 
แปลงที่ 1 นายมาลิ พิกัดแปลง 593593 X 1836544 ในอ้อยปลูก เก็บเกี่ยววันที่ 20 ธ.ค. 54  พบว่า 
กรรมวิธีทดสอบ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ให้ผลผลิต คุณภาพ และองค์ประกอบผลผลิต สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 
ยกเว้นขนาดล า แต่ในอ้อยตอ 1 ให้ผลแตกต่างจากอ้อยปลูก โดยกรรมวิธีทดสอบ ให้ผลผลิต ผลผลิตน้ าตาล  
ความสูงล า และขนาดล า สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ร้อยละ 13  4  20  และ 7 ตามล าดับ ส่วนความหวาน 
จ านวนล าเก็บเก่ียว และจ านวนล า/กอ กรรมวิธีเกษตรกรสูงกว่ากรรมวิธีทดสอบร้อยละ 7  1  และ 15 
ตามล าดับ  ในอ้อยตอ 2 ในวันที่  24 ธ.ค. 56 พบว่า กรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิต ความหวาน และผลผลิต
น้ าตาลสูงกว่ากรรมวิธีทดสอบร้อยละ 2 12 และ 15 ตามล าดับ แต่เมื่อน ามาเฉลี่ย 3 ปี ทั้งอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 
และ ตอ 2 พบว่า กรรมวิธีทดสอบ ให้ผลผลิต ความหวาน และผลผลิตน้ าตาลสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 10 
7 และ 3 ตามล าดับ (ตารางที่ 2) การที่กรรมวิธีของเกษตรกรในอ้อยตอ 2 ให้ผลผลิต ความหวาน และผลผลิต
น้ าตาลสูงกว่า น่าจะเกิดจากสูตรปุ๋ยสูตรที่ใช้ในปีที่ 3 และมีการแบ่งใส่ถึงสามครั้งอีกทั้งพันธุ์ที่แตกต่างกันที่
เกษตรกรเลือกใช้ อาจเป็นปัจจัยในการเพิ่มผลผลิตในอ้อยตอ3 ดังที่ กอบเกียรติ และคณะ  (2547) ได้ศึกษา
ประสิทธิภาพของสารปรับปรุงดินในการเพ่ิมประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีกับอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 ที่ปลูกต้นฝนในดิน
ชุดยโสธร ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น โดยเปรียบการใช้ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 100 กก.ต่อไร่ กับการใช้
ปุ๋ยเคมีอัตราเดียวกันร่วมกับสารเพิ่มทรัพย์ อัตรา 5 กก.ต่อไร่  พบว่า สามารถเพ่ิมผลผลิตอ้อยปลูกประมาณ 3 
ตันต่อไร่ โดยมีองค์ประกอบผลผลิตที่ส าคัญในการเพ่ิมผลผลิตอ้อยคือ จ านวนล าที่สุกแก่เก็บเก่ียวได้ และความสูง
เฉลี่ยของอ้อย  นอกจากนี้  การเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยโดยใช้สารปรับปรุงดินเพื่อลดการสูญเสียโดยขบวนการชะ
ล้าง และพังทลายของดินก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะลดต้นทุนของปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการเพ่ิมผลผลิตอ้อย โดยไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม เช่น การสะสมไนเตรทและฟอสเฟตในน้ าใต้ดิน หรือในน้ า ล าคลอง เป็นต้น ดังนั้น ถ้าเรามีการใช้
ปุ๋ยเคมีท้ังชนิดและอัตราที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยในไร่อ้อย เป็นการลดต้นทุนค่าปุ๋ย และลด
มลภาวะที่จะเกิดจากการปนเปื้อนของปุ๋ยในอากาศ และน้ า รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายการน าเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศก็จะ
เป็นการพัฒนาการผลิตอ้อยที่ยั่งยืนต่อไป หรือ  จากรายงานของกองปฐพีวิทยาตั้งแต่ พ.ศ. 2506-2539 (กอง
ปฐพีวิทยา, 2542) พบว่า อ้อยปลูกและอ้อยตอมีการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนอย่างเด่นชัดในการเพิ่มจ านวนล า



และผลผลิตต่อไร่ และมีการตอบสนองต่อปุ๋ยโพแทช เมื่อใส่ปุ๋ยในระดับ 15 กก.K2O ต่อไร่ที่ไร่กสิกรจังหวัด
อุบลราชธานี ส่วนปุ๋ยฟอสเฟตไม่พบการตอบสนองเลย   

แปลงที่ 2 นายเจริญ 447692 X 1882339 ในอ้อยปลูก พบว่า กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิต ผลผลิต
น้ าตาล จ านวนล าเก็บเก่ียว ความสูง และขนาดล า สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ร้อยละ 144  120  76  41   และ  
2  ตามล าดับ แต่กรรมวิธีเกษตรกร อ้อยพันธุ์ LK92-11 หวานและแตกกอดีกว่ากรรมวิธีทดสอบ อ้อยพันธุ์
ขอนแก่น 3 ร้อยละ 10 และ 30 ตามล าดับ ส่วนในอ้อยตอ 1 พบว่าเป็นไปในท านองเดียวกันกับในอ้อยปลูกท่ี
กรรมวิธีให้ผลผลิต ผลผลิตน้ าตาล และองค์ประกอบผลผลิต สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร และ อ้อยพันธุ์ LK92-11 
กรรมวิธีเกษตรกรให้ความหวานสูงกว่าอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 กรรมวิธีทดสอบ ร้อยละ 4 ในอ้อยตอ 2 เก็บเกี่ยวใน
วันเดียวกัน พบว่า กรรมวิธีทดสอบ ให้ผลผลิต ความหวาน และผลผลิตน้ าตาลสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 9 
12 และ 19 ตามล าดับ และเมื่อน ามาเฉลี่ย 3 ปี ทั้งอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และ อ้อยตอ 2 พบว่า กรรมวิธีทดสอบ 
ให้ผลผลิต และผลผลิตน้ าตาลสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 60 และ 54 ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) ส่วนความ
หวานไม่แตกต่างกัน 

 

 ตารางท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร และวันปฏิบัติการต่างๆ 
 

จังหวัด เกษตรกร   ชุดดิน 
ปุ๋ย
แนะน า 

พันธุ์ทดสอบ 
พันธุ์
เกษตรกร 

วันปลูก 
วันเก็บเกี่ยว 

ปลูก ตอ 1 ตอ 2 

 
ตาก 

 
1.มาล ิ

 
แม่สาย 

 
12-3-6 

 
ขอนแก่น 3 

 
K99-72 

 
17 ม.ค.54 

 
20 ธ.ค.54 

 
6 ม.ค.56 

 
24 ธ.ค.56 

 2.เจริญ แม่สาย 6-9-6 ขอนแก่น 3 LK92-11 18 ม.ค.54 19 ธ.ค.54 5 ม.ค.56 24 ธ.ค.56 
          
 
ตารางท่ี 2 ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่) ความหวาน (CCS) ผลผลิตน้ าตาลเฉลี่ย (ตันซีซีเอส/ไร่) ของอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 

และตอ 2 ในการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จ.ตาก ปี 2553-
2557 

กรรมวิธี    
 

   ผลผลิตตัน/ไร่                               CCS                  ผลผลิตน้ าตาล 
                                                                        ตันซีซีเอส/ไร่ 
    มาลิ        เจริญ           มาลิ            เจริญ           มาลิ        เจริญ 

อ้อยปลูก 
ทดสอบ 

 
 

 
18.82 

  
     12.76 

 
18.82 

 
13.65 

 
 2.55 

 
1.74 

 

เกษตรกร 15.98       15.98 15.96 15.01 2.11 0.79   
อ้อยตอ 1 
ทดสอบ 

 
17.80 

 
 18.88 

 
18.88 

 
12.43 

 
2.82 

 
1.68 

  

เกษตรกร 18.88 16.36 16.36 12.95 2.70 1.37   
อ้อยตอ 2 
ทดสอบ 

 
8.65 

 
11.06 

 
13.93 

 
13.05 

 
1.20 

 
1.44 

  

เกษตรกร 8.84 10.04 15.55 11.54 1.38 1.16   
เฉลี่ย         
ทดสอบ 15.45        2.43 17.21  3.04 2.19 1.62   
เกษตรกร 13.73   8.62 15.96 13.17 2.06 1.11   
RC(%)         10    60   7      0     3    54   

 
 



 

 
 
ภาพที่ 1 การปลูกโดยใช้รถปลูก 
 

  
 
ภาพที่ 2 ขอนแก่น3 
 

  
 
ภาพที่ 3 อ้อยพันธุ์ LK 92-11  
 
 



  

  
 
 

ภาพที่5 วัดการเจริญเติบโต 

 

 
 

ภาพที่ 6 เก็บข้อมูลคุณภาพผลผลิต 



 

  
 

   
 

  
 

ภาพที่ 7 เก็บเก่ียวผลผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการทดลอง 
 

การทดสอบและพัฒนาการผลิตอ้อยที่ เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดตาก เริ่ม การทดลองปี 2553  
ด าเนินการปลูกอ้อยตามกรรมวิธีที่ก าหนดในไร่เกษตรกร โดยปลูกพันธุ์/โคลนละ 1 ไร่ ส าหรับวิธีทดสอบ ใช้ระยะ 
1.30-1.50x0.50 เมตร หลุมละ 1 ท่อนๆ ละ 3 ตา ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่
พร้อมปลูก หรือใช้สารเคมี ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 โดยใช้สูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หลังปลูก 4-6 เดือน 
(ควรใส่ในช่วงที่ดินมีความชื้น) ปฏิบัติดูแลรักษาอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ส าหรับวิธีเกษตรกร ให้
เกษตรกรปลูกและปฏิบัติตามกรรมวิธีของเกษตรกร โดยนายมาลิ ค าภักดี ใช้อ้อยพันธุ์ K99-72 นายเจริญ เสือ
บุญมี ใช้อ้อยพันธุ์ LK92-11 การจัดการปุ๋ย เหมือนกัน คือ ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
พร้อมปลูก ใส่ปุ๋ยสูตร  25-7-7 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่ออ้อยอายุ 4-6 เดือน และปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 
50 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนเก็บเกี่ยว พบว่า  แปลงที่ 1 นายมาลิ ในอ้อยปลูก เก็บเกี่ยววันที่ 20 ธ.ค. 54  พบว่า 
กรรมวิธีทดสอบ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ให้ผลผลิต คุณภาพ และองค์ประกอบผลผลิต สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร 
ยกเว้นขนาดล า แต่ในอ้อยตอ 1 ให้ผลแตกต่างจากอ้อยปลูก โดยกรรมวิธีทดสอบ ให้ผลผลิต ผลผลิตน้ าตาล  
ความสูงล า และขนาดล า สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ร้อยละ 13  4  20  และ 7 ตามล าดับ ส่วนความหวาน 
จ านวนล าเก็บเกี่ยว และจ านวนล า/กอ กรรมวิธีเกษตรกรสูงกว่ากรรมวิธีทดสอบร้อยละ 7  1  และ 15 
ตามล าดับ  ในอ้อยตอ 2 ในวันที่  24 ธ.ค. 56 พบว่า กรรมวิธีเกษตรกร ให้ผลผลิต ความหวาน และผลผลิต
น้ าตาลสูงกว่ากรรมวิธีทดสอบร้อยละ 2 12 และ 15 ตามล าดับ แต่เมื่อน ามาเฉลี่ย 3 ปี ทั้งอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 
และ ตอ 2 พบว่า กรรมวิธีทดสอบ ให้ผลผลิต ความหวาน และผลผลิตน้ าตาลสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 10 
7 และ 3 ตามล าดับ  แปลงที่ 2 นายเจริญ ในอ้อยปลูก พบว่า กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิต ผลผลิตน้ าตาล จ านวน
ล าเก็บเกี่ยว ความสูง และขนาดล า สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ร้อยละ 144  120  76  41   และ  2  ตามล าดับ 
แต่กรรมวิธีเกษตรกร อ้อยพันธุ์ LK92-11 หวานและแตกกอดีกว่ากรรมวิธีทดสอบ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ร้อยละ 
10 และ 30 ตามล าดับ ส่วนในอ้อยตอ 1 พบว่าเป็นไปในท านองเดียวกันกับในอ้อยปลูกที่กรรมวิธีให้ผลผลิต 
ผลผลิตน้ าตาล และองค์ประกอบผลผลิต สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีเกษตรกรให้ความหวานสูงกว่าอ้อย
พันธุ์ขอนแก่น 3 กรรมวิธีทดสอบ ร้อยละ 4 ในอ้อยตอ 2 เก็บเกี่ยวในวันเดียวกัน พบว่า กรรมวิธีทดสอบ ให้
ผลผลิต ความหวาน และผลผลิตน้ าตาลสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 9 12 และ 19 ตามล าดับ และเมื่อน ามา
เฉลี่ย 3 ปี ทั้งอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และ อ้อยตอ 2 พบว่า กรรมวิธีทดสอบ ให้ผลผลิต และผลผลิตน้ าตาลสูงกว่า
กรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 60 และ 54 ตามล าดับ ส่วนความหวานไม่แตกต่างกัน 

 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

ได้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหา และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงานสามารถเพ่ิมผลผลผลิต ในเฉพาะ
พ้ืนที่จังหวัดตาก  ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของการวิจัย และพัฒนาเกษตรกร เป็นหลักวิจัยด้านปัจจัยการผลิต ให้
สอดคล้องกับความต้องการ ของเกษตรกร ใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการผลิตพืชที่เหมาะสม ต้นทุนต่ า 
ผลตอบแทนสูง ในเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดทุนแบบสะสม และใช้เป็นแนวทางปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต
อ้อยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้เทคโนโลยี 
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