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บทคัดย่อ 
  
 ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการปลูกออ้ยเป็นอย่างมาก แต่ใน
ปัจจุบันผลผลิตน า้ตาลต่อ ไร่ของการผลิตน า้ตาลของไทยต ่ากว่าในประเทศคู่แข่งเช่น ออสเตรเลีย และ
บราซิล นอกจากนีศ้ักยภาพการผลิตน า้ตาลไม่แตกต่างจากประเทศเหล่านีห้รือประเทศในยุโรป เน่ืองจาก
ปัญหาความไม่สม ่าเสมอของการสุกแก่ของออ้ย ออ้ยท่ีตัดไดใ้นช่วงฤดูตน้หีบมีคุณภาพความหวานท่ีต ่า
กว่า 10 ซี.ซี.เอส. ส่งผลท าใหโ้รงงานน า้ตาลสามารถหีบสกัดน า้ตาลต่อตันออ้ยไดน้อ้ย ดังนั้นงานวิจัยนีม้ี
วตัถปุระสงคเ์พื่อส่งเสริมการใชอ้ากาศยานไรค้นขบัและพฒันาวิธีการเรง่การสกุแก่ของออ้ยดว้ยการกระตุ้น
ทางเคมีท่ีระดับความเขม้ขน้ต่างๆ และเวลาท่ีเหมาะสมในการฉีดพ่นสารเคมี ผลการศึกษาพบว่าออ้ย 3 
สายพันธุ์ (ขอนแก่น 3,LK92-11,อู่ทอง 12) ท่ีได้ท าการทดลองฉีดพ่นสารเร่งการสุกแก่ในอ้อยอายุ 8-9 
เดือน มีการตอบสนองต่อสารเร่งการสุกแก่อย่างมีนัยยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่าออ้ยพนัธุ์ขอนแก่น 3 ทัง้
ออ้ยปลกูและออ้ยตอ 1 จะเห็นไดช้ดัว่ามีค่าคณุภาพความหวาน (ซี.ซี.เอส.) สงูกว่าออ้ยท่ีไม่พ่นสารและการ
พ่นน า้เปล่าโดยมีค่าคุณภาพความหวาน (ซี.ซี.เอส.) สูงขึน้ 1-2 ซี.ซี.เอส. สามารถเห็นความแตกต่างได้
ตัง้แต่ 15 ถึง 45 วนัหลงัการฉีดพ่นสารเรง่การสกุแก่ โดยวิธีการใชส้ารเคมีท่ีเหมาะสมส าหรบัพันธุข์อนแก่น 
3 คือสูตรปุ๋ ยเคมี 0-0-60 ท่ี 150 กรมัต่อไร่ และปุ๋ ยเคมี 0-0-60 ท่ี 300 กรมัต่อไร่ ส่วนพันธุ์ LK92-11 และ
พันธุ์อู่ทอง 12 ทัง้ออ้ยปลูกและออ้ยตอ 1 พบว่ามีค่าคุณภาพความหวาน (ซี.ซี.เอส.) สูงกว่าออ้ยท่ีไม่พ่น
สารและการพ่นน า้เปล่าสงูขึน้ 1.5-2 ซี.ซี.เอส. สามารถเห็นความแตกต่างไดต้ัง้แต่ 30 ถึง 60 วนัหลงัการฉีด
พ่นสารเร่งการสุกแก่ โดยวิธีการใชส้ารเคมีท่ีเหมาะสมส าหรบัพันธุ์ LK92-11 และพันธุ์อู่ทอง 12 คือสาร
ไกลโฟเซต (48%) อัตรา 30 และ 40 ซีซี.ต่อไร่ นอกจากนี้สารกระตุ้นการท าให้สุกทางเคมีอื่น ๆ ยังมี
แนวโนม้ท่ีจะเกิดการกระตุน้การสกุของออ้ยดว้ยเวลาท่ีต่างกนั ในส่วนของตน้ทนุการใชปุ้๋ ย 0-0-60 และสาร
ไกลโฟเสทมีค่าใช่จ่ายในการฉีดพ่นสารต่อไรถ่กูกว่าการฉีดพ่นสารชนิดอื่นๆ โดยปุ๋ ย 0-0-60 อตัรา 150 กรมั



ต่อไร่ มีค่าสารเคมีอยู่ท่ี 17.50 บาทต่อไร่ และสารไกลโฟเสท อัตรา 30 – 40 ซีซี.ต่อไร่ มีค่าสารเคมีอยู่ ท่ี 
04.20 - 05.70 บาทต่อไร ่และยงัมีผลท าใหอ้อ้ยทัง้ 3 สายพนัธุม์ีค่าคณุภาพความหวานเพิ่มสงูขึน้ จึงท าให้
เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มสงูขึน้ 
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Abstract 
 
 The climate and geographical area of Thailand are optimal conditions for sugarcane 
plantation but, currently, the sugar yield/rai of Thai sugar production is lower than that in 
competitive countries for instance Australia and Brazil. Moreover, the sugar production potential 
is not different from these counties or European countries. Since the ununiformity of sugar cane 
ripening in field is a major problem. The sugar content (sweetness quality) of the sugar cane 
harvested at the early milling season is below 10 C.C.S leading to the less sugar yield/ton of sugar 
cane stalk in sugar mill factory. Therefore, this research aimed to develope the methodology for 
uniformity ripening acceleration with chemical stimulation at different concentrations and proper 
time for chemical spraying administration. The results of the study showed that the three cultivars 
that were sprayed with a ripening accelerator in 8-9 months old sugarcane were highly responsive 
to the accelerator. It was found that Khon Kaen 3 sugarcane, both plant and ratoon, apparently 
had higher sweetness quality (C.C.S) than non-sprayed sugarcane and water spray with high 
sweetness quality (C.C.S) value 1-2 C.C.S. The difference from 15 to 45 days after spraying the 
accelerator maturation. By the method of using chemicals that are suitable for Khon Kaen 3 
varieties are 0-0-60 chemical fertilizer formula at 150 grams per rai and chemical fertilizer 0-0-60 
at 300 grams per rai. LK92-11 and U-Thong 12, both plant and ratoon were found to have higher 
sweetness quality (C.C.S) than those without spraying and water spraying 1.5-2 C.C.S. The 
difference can be seen from 30 to 60 days after spraying of the accelerator maturation. The 
appropriate chemical usage for LK92-11 and U-Thong 12 was glyphosate (48%) at the rate of 30 



and 40 cc. per rai. In addition, other chemical ripening agents tend to stimulate sugarcane 
ripening at different times. As for the cost of using fertilizers 0-0-60 and glyphosate, the cost of 
spraying per rai is cheaper than other chemical of spraying. The 0-0-60 rate of 150 grams per rai 
has a chemical value of 17.50 baht per rai and glyphosate at a rate of 30-40 cc. per rai has a 
chemical value of 04.20 - 05.70 baht per rai and also resulted in all 3 varieties of sugar cane have 
a higher sweetness quality. Thus causing farmers to have higher incomes. 
 


