
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  
------------------------ 

 
1. ชุดโครงการวิจัย : โครงการวิจัยและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตอ้อย 
 
2.  โครงการวิจัย : โครงการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนที่ 
 กิจกรรม  : การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพแวดล้อม 
 กิจกรรมย่อย : การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 
 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  
 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางแคทลิยา  เอกอุ่น  สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 
ผู้ร่วมงาน นายวสันต์  วรรณจักร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 
 นางสุพัตรา  ชาวกงจักร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 
 นายนิรันดร์  สุขจันทร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ 

 
5. บทคัดย่อ 
 การทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ด าเนินการทดสอบในพื้นทีข่องเกษตรกร
โดยใช้แนวทางวิจัยและพัฒนาระบบการท าฟาร์ม (Farming System Research) โดยคัดเลือกพื้นที่ปลูกอ้อยอ าเภอหนองกุงศรีซึ่ง
เป็นพื้นที่ท่ีมีการปลูกอ้อยหนาแนน่ คัดเลือกเกษตรกรร่วมงานทดสอบ จ านวน 5 รายๆ ละ 2 ไร่ โดยมีกรรมวิธีทดสอบ คือ การ
ปรับปรุงดินโดยใช้สารปรับปรุงดินและให้ปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดิน เปรยีบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร ได้ท าการปลูกอ้อยในเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2553 ผลการทดสอบในอ้อยปลูก พบว่า ในกรรมวิธีทดสอบมีจ านวนล าเก็บเกีย่วเฉลี่ย 12,344 ล า/ไร่ 
ผลผลติอ้อยสด 21 ตัน/ไร่ คณุภาพความหวาน 14.2 ซีซีเอส สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกรรมวิธีเกษตรกร คือ 11,678 ล า/ไร่ แต่ให้
ค่าเฉลี่ยของความยาวล า ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางล าอ้อย น้ าหนักต่อล าและความหวานเท่ากัน คือ 291 เซนติเมตร 2.7 เซนติเมตร 
2.0 กิโลกรัม 21.2 %บริกซ์ และ 14.1 ซีซีเอส ตามล าดับ ส่วนในออ้ยตอ 1 พบว่าในกรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลีย่ของความยาวล า 
(256 เซนติเมตร) จ านวนล าเก็บเกี่ยว (14,720 ล า/ไร่) น้ าหนักล า (1.9 กิโลกรัม) และผลผลิตสด (14.7 ตัน) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
กรรมวิธีเกษตรกร และมีขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางล าอ้อยเมื่อเก็บเกี่ยวและความหวาน (%บริกซ์) เท่ากัน แต่ให้คุณภาพความหวาน 
(ซีซีเอส) น้อยกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร ในปี 2556 อ้อยตอ 2 มีการเจริญเติบโตค่อนข้างน้อย เนื่องมาจากมีฝนท้ิงช่วงเป็น
เวลานาน ท าให้อ้อยมีการงอกและเจรญิเติบโตไม่ค่อยดี ซึ่งเมื่อเก็บเกี่ยว พบว่าผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตมีแนวโน้มเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 โดยในกรรมวิธีทดสอบมีคา่เฉลี่ยของความยาวล า (244 เซนติเมตร) จ านวนล าเก็บเกีย่ว 
(9,273 ล า/ไร่) น้ าหนักต่อล า (1.5 กิโลกรัม) ผลผลติสด (12.1 ตัน/ไร่) ความหวาน (25.9 %บริกซ์) และคณุภาพความหวาน (16 ซี

( แบบฟอร์ม) แบบ 1 
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ซีเอส) สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร จากข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า ในกรรมวิธีทดสอบทุกแปลงมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการ
ลงทุน (B/C Ratio) อยู่ระหว่าง 2.32 - 2.60 ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร คือ 2.26 - 2.56  
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6. ค าน า 
 จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 4,341,716 ไร่ ใช้เป็นพื้นที่ท าการเกษตร 2,820,544 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 64.96 ของ
พื้นที่ท้ังหมด ในปี 2550 มีพ้ืนท่ีการเกษตร 2,657,011 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีท านา รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท าไร่ ไมผ้ล ไม้ยืนต้นและ
พืชผัก ตามล าดับ อ้อยถือได้ว่าเปน็พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของจังหวัดกาฬสินธุ์รองจากข้าว ในปีการผลติ 2550/2551 จังหวัด
กาฬสินธุ์มีพื้นที่ปลูกอ้อย 443,751 ไร่ มีผลผลิตรวม 3,351,405 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว 9,238 กิโลกรัม/ไร่ โดยพื้นที่ที่
มีการปลูกอ้อยมาก ได้แก่ อ าเภอหนองกุงศรี  ท่าคันโท ห้วยเม็ก สามชัย และกุฉินารายณ์ ตามล าดับ (ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์, 2551) ข้อมูลจากการจัดท าเวทีเสวนาเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในระหว่างวันท่ี 27 กรกฎาคม 2547 ถึง 7 
สิงหาคม 2547 ในเขตการผลิตอ้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และยโสธร จ านวน 49 หมู่บา้น โดยมเีกษตรกรเข้าร่วม
เสวนารวม 1,631 ราย พบว่าอ้อยปลูกไดผ้ลผลิตเฉลี่ย 10-13 ตัน/ไร่ อ้อยตอ 1 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 6-8 ตัน/ไร่ ต้นทุนการผลิตอ้อยปลูก 
6,432-7,236 บาท/ไร่ ส าหรับประเด็นปัญหาในการผลิตอ้อย ได้แก่ ปัญหาด้านผลผลิตต่ า ต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาด้านสภาพแวดล้อม 
ปัญหาด้านการจัดการ และ ปัญหาด้านโรงงาน เป็นต้น (วันทนา และคณะ, 2549) 
 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 (2552) ได้ด าเนินการทดสอบชุดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในปี 2551-
2552 ในพื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ อุดรธานี มุกดาหาร และสกลนคร วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาผลผลิตต่ า เนื่องจาก
คุณภาพท่อนพันธุ์ไมด่ี มีการแตกกอน้อย พันธุ์อ้อยท่ีเกษตรกรใช้ส่วนใหญ่เป็นอ้อยพันธุ์ท่ีมีการออกดอก และ เพื่อแก้ ปัญหาความ
อุดมสมบรูณ์ของดินต่ า โดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร คือ การใช้พันธุ์ขอนแก่น 3 และการปรับปรุงบ ารุงดิน ซึ่งผลการ
ด าเนินงานพบว่า พื้นที่จังหวัดขอนแก่นการใช้พันธุ์ขอนแก่น 3 สามารถเพิ่มผลผลติอ้อยไดร้้อยละ 5.6 โดยเฉพาะในแหล่งปลูก
อ าเภออุบลรตัน์ จังหวัดขอนแก่น การใช้พันธุ์ขอนแก่น 3 สามารถให้ผลผลติสูงถึง 17.4 ตัน/ไร่ สูงกว่าพันธุ์เกษตรกรร้อยละ 14.4 
ส าหรับ พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ด าเนินการทดสอบการใส่ปุย๋ตามค่าวเิคราะห์ดิน พบว่า การใส่ปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดนิไดผ้ลผลิตเฉลี่ย 14.2 
ตัน/ไร่ สูงกว่าการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 11.4 ตัน/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.6 พื้นที่ปลูกอ้อยจังหวัด อุดรธานี มุกดาหาร 
และสกลนคร ได้ท าแปลงทดสอบพันธุ์ขอนแก่น 3 และ ทดสอบการปรับปรุงดินโดยการปลูกถ่ัวมะแฮะเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด 
ร่วมกับการใช้ปูนโดโลไมท์ อัตรา 200 กก./ไร่ และ ใช้ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเก็บ
เกี่ยวเพื่อเก็บข้อมูลผลผลิตอ้อยปลกู จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินงานต่อในปีงบประมาณ 2554-2558 โดยสรุปการใช้พันธุ์ขอนแก่น 
3 เป็นเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรที่ผลการทดสอบยืนยันแล้วว่าสามารถแก้ปัญหาผลผลิตต่ าของเกษตรกรได้ ในปี 2554-
2558 ควรมีการทดสอบต่างพ้ืนท่ีเพื่อขยายผลในวงกว้างร่วมกับการปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อยกระดับผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบนต่อไปเพิ่มขึ้น   

 
7. วิธีด าเนินการ 
 -  อุปกรณ์ 
 1. ท่อนพันธุ์อ้อยสะอาด พันธุ์ขอนแก่น 3  
 2. วัสดุการเกษตร  ได้แก่  ปุย๋เคมี  โดโลไมด์  และสารเคมีป้องกันก าจดัศัตรูพืชตามความจ าเปน็ 
 3. วัสดุอุปกรณส์ าหรับการจัดเวทีเสวนา และบันทึกข้อมลู เช่น กระดาษ ปากกาเคมี ไวท์บอร์ด เครื่องก าหนดพิกัดบนพื้น
โลก แบบบันทึกการปฏิบัตภิายในแปลง แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลต่างๆ 
 4. เครื่องมือจัดเก็บข้อมลูผลผลิตและองค์ประกอบผลผลติต่างๆ เช่น ตลับเมตร เครื่องวัดค่าบริกซ์ เครือ่งวัด

เส้นผา่ศูนย์กลางล า ตาช่ัง เป็นต้น 
 -  วิธีการ 
 เป็นแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ซึ่งมีข้ันตอนการวิจัย ดังนี้  
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  ขั้นตอนที่ 1  การเลือกพื้นที่ด าเนินการ เลือกพื้นทีต่ามนโยบายภาครฐั ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ตามนโยบายของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ และตามปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
  ขั้นตอนที่ 2  การวิเคราะห์พื้นท่ี (Area Analysis) เป็นการศึกษาสภาพพ้ืนท่ีโดยการวิเคราะห์ระบบนิเวศเกษตร 
(Agro ecosystem Analysis) และถา้หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนจะใช้วิธีประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน (Rapid Rural 
Appraisal) เพื่อท าความเข้าใจเกีย่วกับสภาพพ้ืนท่ีเป้าหมายและศักยภาพในการพัฒนาระบบเกษตรกรรม 
  ขั้นตอนที่ 3  การวางแผนการวิจยั (Research Planning) เป็นการวางแผนการวิจัยตามประเด็นปัญหาที่ได้จาก
การวิเคราะห์พื้นท่ี โดยใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมด าเนินการวิจยั ซึ่งเป็นการเปรยีบเทียบระหว่างเทคโนโลยีท่ีน าเข้าไปทดสอบกับวิธีท่ี
เกษตรกรปฏิบัต ิซึ่งมีการอบรมและน าเกษตรกรศึกษาดูงานท่ีส าเรจ็แล้ว 
  ขั้นตอนที่ 4  การด าเนินการวิจยั (Experimentation) เป็นการด าเนนิการทดสอบในพื้นที่เกษตรกรทีไ่ด้วางแผนไว้ 
โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างผูด้ าเนินการวิจยัและเกษตรกรตามขั้นตอนท่ีได้วางไว้ เปรียบเทียบกรรมวิธีทดสอบและวิธี
เกษตรกร  
  ขั้นตอนที่ 5  การยืนยันการทดสอบ เมื่อพบว่าเทคโนโลยีตัวใดในการผลิตพืชหรือระบบเกษตรกรรมใดเหมาะที่จะ
เผยแพรสู่่เกษตรกรได้ ด าเนินการ ดังนี้ 
   5.1  การทดสอบหลายพื้นท่ี โดยน าเทคโนโลยีที่มีแนวโนม้ว่าดี และเกษตรกรยอมรับไปทดสอบในหลายๆ 
พื้นที่ ซึ่งศักยภาพคล้ายคลึงกัน 
   5.2  การขยายผลการผลิตขั้นทดลอง เมื่อได้เทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพ ก็จะมีการขยายผลการทดสอบในพื้นท่ีวง
กว้างมีการด าเนินการร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร และองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 -  เวลาและสถานที ่
 ระยะเวลา (เร่ิมต้น – สิ้นสุด)    เดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2556 
 สถานที่ด าเนินการ    พื้นที่ปลูกอ้อยของเกษตรกร อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ ์ จ านวน 5 ราย 10 ไร ่

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดกาฬสินธุ ์พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 4,341,588 ไร่ ในปี 2552 มีพ้ืนท่ีการเกษตร 
2,811,399 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีท านา รองลงมาเป็นพ้ืนท่ีท าไร่ ไมผ้ลยืนต้นและพืชผัก ตามล าดับ ออ้ยถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจท่ี
ส าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์รองจากข้าว (ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์, 2552) จากรายงานพ้ืนท่ีปลูกอ้อยปีการ
ผลิต 2551/2552 ของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนท่ีปลูกอ้อย 241,143 ไร่ มี
ปริมาณผลผลิตอ้อย 2,471,800 ตนั ผลผลิตเฉลี่ย 10.25 ตัน/ไร่ โดยพื้นท่ีที่มีการปลูกอ้อยมาก ได้แก ่อ าเภอหนองกุงศรี (42,997 
ไร่) กุฉินารายณ์ (34,766 ไร่) ท่าคันโท (33,280 ไร่) และสามชัย (28,515 ไร่) ตามล าดับ จึงเลือกพื้นทีป่ลูกอ้อย อ.หนองกุงศรี จ.
กาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานทดสอบ 
 การศึกษาสภาพภมูิประเทศต าบลหนองกุงศร ีอ าเภอหนองกุงศร ีมเีนื้อที่ 32,818 ไร่ สภาพพื้นที่ท้ังหมดเป็นที่ราบ เป็นลูก
คลื่นลอนลาดเล็กน้อย ลูกคลื่นลอนลาด ลูกคลื่นลาดชัน และพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนหรือภูเขา มีความสูงเฉลี่ยอยู่ในช่วง 180 เมตร 
จากระดบัน้ าทะเลปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างเนินดินตอนกลางของต าบล สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความ
ลาดชัน 2-5 เปอร์เซ็นต์ มเีนื้อที่ 24,015 ไร่ หรือร้อยละ 73.18 ของเนื้อที่ต าบล สภาพภูมิอากาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแบบฝนเมืองร้อน
เฉพาะฤดู แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู คือ 1) ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลม
มรสมุตะวันตกเฉียงใต้ พัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามันท าให้เกดิฝนตกชุก 2) ฤดหูนาว เริม่ในช่วงกลางเดือนตลุาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ โดยไดร้ับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 3) ฤดูร้อน เริม่ประมาณ
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กลางเดือนกมุภาพันธ์ถึงกลางเดือนเมษายน โดยได้รับอิทธพิลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจากทะเลจีนใต้ ประชากรเมื่อสิ้นปี 
พ.ศ. 2548 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 3,433 คน เป็นชายร้อยละ 50.39 และหญิงร้อยละ 49.61 จ านวนบ้าน 749 หลังคาเรือน จ านวน
คนเฉลี่ยต่อบ้าน 4.58 คน เทศบาลต าบลหนองกุงศรีรายงานว่า ประชากรภายในต าบลมีรายได้จากการประกอบอาชีพ 25,000 บาทต่อ
ปี แต่ส่วนมากมีรายไดเ้ฉลีย่ครัวเรือนละ 20,000 บาทต่อปี ขณะที่แผนพฒันาการเกษตรของต าบลหนองกุงศรีรายงานว่า เกษตรกรใน
ต าบลมรีายไดร้วมทั้งสิ้น 68,200 บาทต่อครัวเรือนต่อปี จ าแนกเป็นรายได้นอกภาคเกษตร 36,600 บาทต่อครัวเรือนต่อปี รายได้
จากการเกษตร 31,200 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส าหรับรายจ่ายของครัวเรือนเกษตร จ าแนกได้เป็นรายจ่ายในการครองชีพ 86,830 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี รายจา่ยในภาคการเกษตร 27,015 บาทต่อครัวเรือนต่อปี สรุปแล้วมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ 46,645 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี พื้นที่เกษตรกรรม มเีนื้อท่ี 29,739 ไร่ หรือร้อยละ 90.62 ของเนื้อท่ีทั้งหมด ใช้ประโยชนท์ี่ดินด้านเกษตรกรรมต่างๆ 
ดังนี ้นาข้าว มีเนื้อท่ี 13,585 ไร่ นาข้าว มีเนื้อท่ี 13,585 ไร่ หรือร้อยละ 41.39 ได้แก่ พืชไรผ่สมอ้อยและมันส าปะหลัง ไม้ยืนต้น 
มีเนื้อที่ 12 ไร่ ได้แก่ ยูคาลิปตสั (ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2550) 
 การจัดเวทีเสวนา พบว่า ในพื้นที่มีระบบการปลูกพืชไรส่ลับหมุนเวยีนกันระหว่างมันส าปะหลังและอ้อยโรงงาน พันธุ์
อ้อยที่นิยมปลูก ได้แก่ LK92-11 K88-92 อู่ทอง อู่ทอง 1 และอีเหี่ยวแดง โดยปลูกในปลายฤดฝูน ระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. ส่วน
ใหญ่ปลูกโดยใช้แรงงานคน แต่มีแนวโน้มที่จะมีการใช้เครื่องจักรกลแทนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน มีการเตรียม
ดินด้วยรถไถผาล 3 ผาล 5 แล้วยกร่องปลูก ใช้วิธีวางล าเหลื่อมหรือวางล าคู่สลับโคน-ปลาย ให้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-8-8 
หรือ 16-16-8 อัตรา 50-100 กิโลกรัม/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกพร้อมปลูกและเมื่ออ้อยอายุ 4-5 เดือน ก าจัดวัชพืชโดยใช้
แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ และเก็บเกี่ยวโดยการจ้างแรงงานตัด มัด ขนอ้อยข้ึนรถ และจ้างเหมารถขนสง่ไปยังโรงงาน ผลผลิตเฉลี่ย 
8-15 ตัน/ไร่  ปัญหาการผลิตอ้อยในพื้นที่ คือ ผลผลติต่อไร่ค่อนข้างตกต่ า ในบางพื้นที่สามารถเก็บเกีย่วได้เพียงตอเดียว ในขณะที่
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่น ค่าท่อนพันธุ์อ้อย ค่าปุ๋ยเคมี ค่าจ้างแรงงาน ค่าขนส่ง ปัญหาโรคและแมลงศัตรูอ้อย คือ โรคใบขาวอ้อย 
โรคแสด้ า ปลวก หนอนกออ้อย ดว้งหนวดยาว วัชพืช ปัญหาดินเสื่อมความอุดมสมบรูณ์ ปญัหาขาดแคลนแหล่งน้ าในสภาวะแห้ง
แล้งท าให้อ้อยตาย ปัญหาไฟไหม้ออ้ยก่อนจะตัดจ าหน่าย ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากไดร้ับเงินช้าและโรงงานจ่ายเป็น
เช็ค เกษตรกรต้องเสียคา่ใช้จ่ายเพิม่และเสียเวลาในการไปขึ้นเช็ค ปญัหาจากโรงงานรับซื้อ เช่น ตาชั่งไม่ได้มาตรฐาน การวดัค่า 
CCS ของแปลงเดียวกันค่าแตกต่างกันมาก 
 จากการศึกษาข้อมลูในพื้นที่และประเด็นปัญหาของเกษตรกร ได้มีการวางแผนการทดสอบร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ
เกษตรกร มีเกษตรกรร่วมด าเนินงานทดสอบ จ านวน 5 ราย พื้นที่ปลูกรายละ 2 ไร่ รวมเป็น 10 ไร่ คอื นายรุจี ภูผาทอง   
นายณัฐวุฒิ ทระค าหาร  นายศริิ ผาวิจันทร์  นายสมหมาย อุ่นทะยา  และนายบญุสิน ฤทธิ์มนตรี โดยมีกรรมวิธีทดสอบและ
กรรมวิธีของเกษตรกร ดังนี ้

 กรรมวิธีทดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
พันธุ์ ขอนแก่น 3 ขอนแก่น 3 
การเตรียมดิน ไถผาล 3 ไถพรวนด้วยผาล 5 หรือ ผาล 7 ก่อน

ชักร่องปลูก 
ไถผาล 3 ไถพรวนด้วยผาล 5 หรือ ผาล 7 ก่อนชักร่อง
ปลูก 

การปลูก วางล าเหลื่อม ระยะห่างระหว่างแถว 1.10 เมตร วางล าเหลื่อม ระยะห่างระหว่างแถว 1.10 เมตร 
ก าจัดวัชพืช ตามความจ าเป็น ตามความจ าเป็น 
การใส่ปุ๋ย ก่อนไถ ใส่โดโลไมด์ อัตรา 100 กก./ไร ่ใส่ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรก
พร้อมปลูก ครั้งท่ี 2 เมื่ออ้อยอายุ 4-5 เดือน 

ใส่ปุ๋ยสตูร 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 
ครั้ง ครั้งแรกพร้อมปลูก ครั้งท่ี 2 เมื่ออ้อยอายุ 4-5 
เดือน 

 กรรมวิธทีดสอบ กรรมวิธีเกษตรกร 
การเก็บเกี่ยว จ้างแรงงานตัดอ้อยสด จ้างรถเหมาขนส่งไป จ้างแรงงานตัดอ้อยสด จ้างรถเหมาขนส่งไปโรงงาน 
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โรงงาน 
การดูแลรักษา
อ้อยตอ  

หลังเก็บเกี่ยวอ้อย เมื่อดินมีความช้ืนไถแต่งราก 
ดูแลรักษาอ้อยตอเช่นเดียวกับอ้อยปลูก 

หลังเก็บเกี่ยวอ้อย เมื่อดินมีความช้ืนไถแต่งราก ดูแล
รักษาอ้อยตอเช่นเดยีวกับอ้อยปลกู 

การใส่ปุ๋ยอ้อย
ตอ 

โรยโดโลไมด์ อัตรา 100 กก./ไร ่ 
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะหด์ิน โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้ง
แรกพร้อมปลูก ครั้งท่ี 2 เมื่ออ้อยอายุ 4-5 เดือน 

ใส่ปุ๋ยสตูร 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 
ครั้ง ครั้งแรกพร้อมปลูก ครั้งท่ี 2 เมื่ออ้อยอายุ 4-5 
เดือน 

 
 ก่อนปลูกเก็บตัวอย่างดิน วิเคราะห์สมบตัิทางเคมีและความอดุมสมบูรณ์ของดินแตล่ะแปลง เพื่อหาค าแนะน าปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน (ตารางที่ 2) เกษตรกรปลูกอ้อยตามกรรมวิธีในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2553 หลังปลูกบันทึกข้อมูลการงอก 
พบว่าอ้อยมีความงอกดีทั้ง 2 กรรมวิธี และมีการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงไม่แตกต่างกันมากนัก เมื่อเกบ็เกี่ยวอ้อยปลูก พบว่าใน
กรรมวิธีทดสอบมีจ านวนล าเก็บเกีย่วระหว่าง 9,728 - 14,635 ล า/ไร่ เฉลี่ย 12,344 ล า/ไร่ มากกว่าคา่เฉลี่ยของกรรมวิธีเกษตรกร 
คือ 11,678 ล า/ไร่ แต่ให้ค่าเฉลี่ยของความยาวล า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าอ้อยเมื่อเก็บเกีย่วและน้ าหนักต่อล าเท่ากัน คือ  
291 เซนติเมตร 2.7 เซนติเมตร และ 2.0 กิโลกรมั ส่วนในด้านผลผลิตอ้อยสดและคุณภาพผลผลิต พบว่า ในกรรมวิธีทดสอบให้
ผลผลติอ้อยสดระหว่าง 16.6 - 25.6 ตนั/ไร่ เฉลี่ย 21.0 ตัน/ไร่ คณุภาพความหวานระหว่าง 11.4 - 17.0 ซีซีเอส เฉลี่ย 14.2 ซีซี
เอส ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกรรมวธิีเกษตรกร คือ 19.8 ตัน/ไร่ และ 14.1 ซีซีเอส ตามล าดับ แต่ให้ค่าความหวานเท่ากันท้ัง 2 
กรรมวิธี คือ 21.2 %บริกซ์ (ตารางที่ 3) โดยทุกแปลงมีแนวโน้มของผลผลติอ้อยสดไปในทิศทางเดียวกนั คือ กรรมวิธีทดสอบสูง
กว่ากรรมวิธีเกษตรกร ยกเว้นแปลงนายรุจี ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจากเกษตรกรมีการรดน้ าหมักจากปุ๋ยขีห้มูในกรรมวิธีของเกษตรกร
ในช่วงฝนท้ิงช่วง ท าให้อ้อยมีการเจริญเติบโตและผลผลิตดีกว่าเนื่องจากไดร้ับน้ า 
 หลังตัดอ้อยปลูก ให้ปุ๋ยและดูแลรกัษาตามกรรมวิธี การเจรญิเติบโตของทั้ง 2 กรรมวิธีไม่แตกต่างกันมาก และมีปริมาณ
น้ าฝนในช่วงแรกของการงอกท าให้มีความชื้นเพียงพอเหมาะแก่การเจริญเติบโต (กราฟท่ี 1) แต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลติอ้อยตอ 1 
ได้เพียง 3 แปลง เนื่องจากแปลงของนายสมหมายได้ถูกไฟไหม้ก่อนเข้าเก็บเกี่ยวผลผลิต ท าใหไ้มส่ามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน 
และนายบญุสินไดเ้สียชีวิตลง และบุตรต้องการขายที่ดิน ไมส่ามารถร่วมด าเนินงานต่อได้ จากตารางที่ 4 พบว่าในกรรมวิธีทดสอบมี
ค่าเฉลี่ยของความยาวล า (256 เซนติเมตร) จ านวนล าเก็บเกี่ยว (14,720 ล า/ไร่) น้ าหนักล า (1.9 กิโลกรัม) และผลผลติสด (14.7 
ตัน) สูงกว่าค่าเฉลีย่ของกรรมวิธีเกษตรกร และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าอ้อยเมื่อเก็บเกี่ยวและความหวาน (%บริกซ์) เท่ากัน แต่
ให้คุณภาพความหวาน (ซีซีเอส) น้อยกว่ากรรมวิธีของเกษตรกร   
 หลังตัดอ้อยตอ 1 ให้ปุ๋ยและดูแลรกัษาตามกรรมวิธี อ้อยมีการเจรญิเติบโตค่อนข้างน้อย ท้ังนี้อาจจะเนือ่งมาจากมีฝน
ทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ท าให้อ้อยมีการงอกและเจริญเติบโตไม่ค่อยดี (กราฟท่ี 1) ซึ่งเมื่อเก็บเกี่ยวอ้อยตอ 2 พบว่าผลผลติและ
องค์ประกอบผลผลิตมีแนวโน้มเปน็ไปในทิศทางเดียวกับอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 โดยในกรรมวิธีทดสอบมีค่าเฉลีย่ของความยาวล า 
(244 เซนติเมตร) จ านวนล าเก็บเกี่ยว (9,273 ล า/ไร่) น้ าหนักต่อล า (1.5 กิโลกรัม) ผลผลติสด (12.1 ตัน/ไร่) ความหวาน (25.9 %
บริกซ์) และคณุภาพความหวาน (ซีซีเอส) สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร (ตารางที่ 5) 
 จากข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ พบวา่ ในกรรมวิธีทดสอบทุกแปลงมีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน (B/C Ratio) อยู่
ระหว่าง 2.32 - 2.60 ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร คือ 2.26 - 2.56 (ตารางที่ 6)  และได้มีการขยายผลสู่เกษตรกรใกลเ้คียง ข้อมูล
จากเกษตรกรที่ร่วมงานทดสอบ พบว่า มีเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียง ให้ความสนใจในแนวทางแก้ปัญหาตามกรรมวิธีทดสอบและ
เทคโนโลยีด้านพันธุ์  

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
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 จากการทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยท่ีเหมาะสมกับพื้นที่จังหวดักาฬสินธุ์  การศึกษาในอ้อยปลูก พบว่า มีลักษณะ
ทางการเกษตร ผลผลติและองค์ประกอบของผลผลติ ได้แก่ ความยาวล า ผลผลิตอ้อยสด และคุณภาพความหวานของกรรมวิธี
ทดสอบสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร และท าให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า ส่วนการทดสอบในอ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ก็
เป็นไปในลักษณะเดียวกัน  

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ : ให้ระบุว่าผลงานที่สิ้นสุดได้น าไปใช้ประโยชน์ พัฒนาต่อหรือถ่ายทอดได้
ในประเด็นอะไรบ้าง (ระบุเป็นข้อ ๆ)  
 - 
 
11. ค าขอบคุณ  (ถ้ามี) 
 ขอขอบคุณเกษตรกรร่วมงานทดสอบทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการเก็บบันทึกข้อมูลอย่างดียิ่ง รวมถึง
ผู้ร่วมงานทุกท่าน 

 
12. เอกสารอ้างอิง 
วันทนา   เลิศศริิวรกลุ,   บญุช่วย   สงฆนาม,   ชัยศกัดิ์   แผว้พลสง,   วนิัย   ศรวตั,   สุกจิ   รัตนศรวีงษ์  และ   ก้อนทอง  พวงประโคน.  

2549.  การสบืคน้ข้อมลูการผลิตออ้ยโดยใชก้ระบวนการมสี่วนร่วมของเกษตรกร.  การแสดงผลงานภาคโปสเตอร์  การสัมมนา
วิชาการเกษตรอีสาน.  23-24 มกราคม  2549. 

ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์.  2551.  ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2551.  หน้า  9. 
______.  2552.  ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการเกษตร จังหวัดกาฬสินธุ ์ปี 2552. 
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย.  2552.  รายงานพื้นที่ปลูกอ้อยปกีารผลิต 2551/52.  กลุ่มสารสนเทศ

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย ส านักนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย.  150 หน้า. 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3.  2552.  รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาด้านพืชและ

เทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ 2552 รอบ 12 เดือน  แผนงานวิจัยที่ 14. การทดสอบเทคโนโลยีการผลิตพืช
ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน . 

ส านักส ารวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน. 2550.  เขตการใช้ที่ดินต าบลหนองกุงศรี อ าเภอหนองกงุศรี จังหวัดกาฬสินธุ์. 
เอกสารวิชาการเลขท่ี 10(1201)/13/50  : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
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13. ภาคผนวก 
ตารางที่ 1 แสดงช่ือ ที่อยู่ของเกษตรกรที่ร่วมด าเนินงานทดสอบ 

ชื่อเกษตรกร ที่อยู่ 
พิกัดแปลงในระบบ WGS84 

x y z 
นายรุจี ภผูาทอง 17 หมู่ 9 บ.หนองหว้า ต.โคกเครอื อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  317200 1853249 209 
นายณัฐวุฒิ  ทระค าหาร 165 หมู่ 3 บ.ห้วยยางดง ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  314124 1843133 193 
นายศิริ  ผาวิจันทร ์ 55 หมู่ 3 บ.ห้วยยางดง ต.โคกเครอื อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  314902 1839995 199 
นายสมหมาย  อุ่นทะยา 38 หมู่ 11 บ.ค าไฮ ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ ์    
นายบุญสิน  ฤทธิ์มนตร ี 40 หมู่ 11 บ.ค าไฮ ต.หนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์     
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าวิเคราะหด์ินและค าแนะน าปุ๋ยตามคา่วิเคราะห์ดินในแปลงทดสอบของเกษตรกรจังหวัดกาฬสนิธุ์   

ปี พ.ศ. 2554 – 2556 

ชื่อเกษตรกร 
กลุ่ม 
ชุดดิน 

pH 
Organic 

matter (%) 
Avail. P 
(ppm) 

Exch. K 
(ppm) 

ค าแนะน าปุ๋ย 
ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

นายรุจี ภผูาทอง  40 4.49 0.2555 28.14 23 18-6-18 
นายณัฐวุฒิ  ทระค าหาร 40 5.07 0.5030 7.43 35 18-6-12 
นายศิริ  ผาวิจันทร ์ 40 5.96 0.6206 11.79 20 18-6-18 
นายสมหมาย  อุ่นทะยา 40 5.61 0.3813 6.59 22 18-6-18 
นายบุญสิน  ฤทธิ์มนตร ี 40 5.46 0.3853 40.42 58 18-3-12 

 
กราฟที่ 1 แสดงปริมาณน้ าฝนในแตล่ะเดือนของจังหวัดกาฬสินธุ์  ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556 

 

 
 



ตารางที่ 3 แสดงค่าองค์ประกอบผลผลิต ผลผลิตอ้อยสดและคณุภาพผลผลิตของอ้อยปลูก ณ แปลงทดสอบของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2554 
 

ชื่อเกษตรกร 
ความยาวล า 
(เซนติเมตร) 

เส้นผ่า ศก. ล า
(เซนติเมตร) 

จ านวนล าเก็บเกี่ยว 
(ล า/ไร่) 

น้ าหนักต่อล า 
(กิโลกรัม) 

ผลผลิตสด 
(ตัน/ไร่) 

ความหวาน 
(%บริกซ)์ 

คุณภาพความหวาน 
(ซีซีเอส) 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายรุจ ี 310 326 2.60 2.66 12,459 11,563 2.2 2.6 20.9 23.5 20.5 19.9 11.4 11.1 
นายณัฐวุฒิ 313 314 2.68 2.75 13,483 11,755 2.0 2.2 25.6 21.7 22.2 23.0 17.0 16.0 
นายศิร ิ 251 276 2.57 2.63 11,413 10,453 1.5 1.6 16.6 15.9 19.1 19.4 14.1 14.6 
นายสมหมาย 304 286 2.63 2.57 14,635 15,232 2.0 1.9 24.1 22.5 20.7 20.6 15.3 14.7 
นายบุญสิน 278 251 2.78 2.70 9,728 9,387 2.1 1.9 17.9 15.2 23.3 23.2 13.2 13.9 

เฉลี่ย 291 291 2.7 2.7 12,344 11,678 2.0 2.0 21.0 19.8 21.2 21.2 14.2 14.1 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าองค์ประกอบผลผลิต ผลผลิตอ้อยสดและคณุภาพผลผลิตของอ้อยตอ 1 ณ แปลงทดสอบของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2555 
 

ชื่อเกษตรกร 
ความยาวล า 
(เซนติเมตร) 

เส้นผ่า ศก. ล า
(เซนติเมตร) 

จ านวนล าเก็บเกี่ยว 
(ล า/ไร่) 

น้ าหนักต่อล า 
(กิโลกรัม) 

ผลผลิตสด 
(ตัน/ไร่) 

ความหวาน 
(%บริกซ)์ 

คุณภาพความหวาน 
(ซีซีเอส) 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายรุจ ี 258 241 3.13 3.04 19,028 15,255 2.2 2.0 19.0 15.3 19.8 21.2 14.2 14.0 
นายณัฐวุฒิ 260 253 2.72 2.73 13,998 13,293 1.7 1.6 14.0 13.3 23.0 22.1 14.6 14.8 
นายศิร ิ 250 224 2.65 2.66 11,135 9,340 1.7 1.5 11.1 9.3 22.3 21.9 14.4 14.8 

เฉลี่ย 256 240 2.8 2.8 14,720 12,629 1.9 1.7 14.7 12.6 21.7 21.7 14.4 14.5 
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ตารางที่ 5 แสดงค่าองค์ประกอบผลผลิต ผลผลิตอ้อยสดและคณุภาพผลผลิตของอ้อยตอ 2 ณ แปลงทดสอบของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2556 
 

ชื่อเกษตรกร 
ความยาวล า 
(เซนติเมตร) 

เส้นผ่า ศก. ล า
(เซนติเมตร) 

จ านวนล าเก็บเกี่ยว 
(ล า/ไร่) 

น้ าหนักต่อล า 
(กิโลกรัม) 

ผลผลิตสด 
(ตัน/ไร่) 

ความหวาน 
(%บริกซ)์ 

คุณภาพความหวาน 
(ซีซีเอส) 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายรุจ ี 217 205 2.55 2.75 8,000 7,823 1.6 1.5 13.7 10.7 25.7 26.5 15.9 16.6 
นายณัฐวุฒิ 256 227 2.63 2.87 8,992 8,440 1.9 1.5 11.9 8.4 25.9 25.4 16.3 16.0 
นายศิร ิ 243 188 2.47 2.35 9,344 7,288 1.2 1.1 9.8 7.4 24.2 20.6 15.2 13.7 
นายสมหมาย 258 187 2.56 3.44 10,754 10,027 1.3 1.2 12.8 12.7 27.6 27.3 16.5 16.5 

เฉลี่ย 244 202 2.6 2.9 9,273 8,395 1.5 1.3 12.1 9.8 25.9 25.0 16.0 15.7 
 
ตารางที่ 6  ข้อมูลเศรษฐศาสตร์จากการทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยท่ีเหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  เปรียบเทียบระหว่างกรรมวิธีทดสอบและกรรมวิธีเกษตรกร   

ณ แปลงทดสอบของเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2554 – 2556 
 

ชื่อเกษตรกร 
ผลผลิต (ตัน/ไร่) ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่) รายได้ (บาท/ไร่) ผลตอบแทน (บาท/ไร่) B/C Ratio 

ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร ทดสอบ เกษตรกร 
นายรุจี * 53.6 49.5 24,483 22,825 63,729 58,359 39,246 35,533 2.60 2.56 
นายณัฐวุฒิ * 51.5 43.4 23,903 21,350 60,584 51,092 36,681 29,742 2.53 2.39 
นายศิร ิ* 37.5 32.6 18,182 17,999 42,229 40,734 24,047 22,735 2.32 2.26 
นายสมหมาย ** 36.9 35.2 16,125 15,662 40,105 38,424 23,980 22,762 2.49 2.45 
นายบุญสิน *** 17.9 15.2 8,542 7,348 20,119 17,135 11,577 9,788 2.36 2.33 
 

 *   ข้อมูลการผลติรวมอ้อยปลูก  อ้อยตอ 1 และ อ้อยตอ 2 
 **    ข้อมูลอ้อยปลูก และ อ้อยตอ 2  เนื่องจากอ้อยตอ 1 ถูกไฟไหม้ก่อนเข้าเก็บข้อมูลผลผลติ 
 *** ข้อมูลอ้อยปลูก  เนื่องจากเกษตรกรเสยีชีวิตก่อนการทดสอบสิ้นสุด และบุตรต้องการขายทีด่ิน  
 



ภาพที่ 1 แสดงภาพแปลงทดสอบชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพืน้ท่ีจังหวัดกาฬสินธุร์ะหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556 
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