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บทคัดย่อ 

 การทดลองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทดสอบอตัราการใช้ปุ๋ยท่ีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของ

ออ้ยพนัธ์ุขอนแก่น 3 รวมทั้งการใชปุ๋้ยให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีในเขตพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม ด าเนินงานใน

แปลงเกษตรกรจงัหวดัมหาสารคาม ระหว่างเดือน ตุลาคม 2553 ถึง กนัยายน 2556 จ  านวน 5 แปลง ไดแ้ก่ 

แปลงท่ี 1 อ.โกสุมพิสัย แปลงท่ี 2 อ.กุดรัง แปลงท่ี 3 อ.บรบือ แปลงท่ี 4 อ.นาเชือก และแปลงท่ี 5 อ.ช่ืนชม 

จากผลการทดลองพบวา่การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18) ให้ผลผลิตน ้ าหนกัสด

ออ้ย และผลผลิตน ้ าตาล ทั้งในออ้ยปลูก ออ้ยตอ 1 และออ้ยตอ 2 มากท่ีสุด โดยให้ผลผลิตน ้ าหนักออ้ยสด

เฉล่ีย 3 ปี (15.02 ตนัต่อไร่) มากกว่าการใช้ปุ๋ยเกรด 16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60 (ค  าแนะน า) และการใช้ปุ๋ยแบบ

เกษตรกร เช่น สูตร 15-15-15 อตัรา 25 กก./ไร่ + สูตร 46-0-0 อตัรา 25 กก./ไร่ -สูตร 15-15-15 อตัรา 50 กก./



ไร่ สูตร 16-8-8 อตัรา 50 กก./ไร่ -สูตร 16-16-8 อตัรา 50 กก./ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.32 และ 44.42 ตามล าดบั 

และให้ผลผลิตน ้ าตาลเฉล่ีย 3 ปี (1.89 ตนัต่อไร่) มากกว่าการใชปุ๋้ยเกรด 16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60 และการใช้

ปุ๋ยแบบเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 13.75 และ 52.10 ตามล าดบั ในดา้นตน้ทุนและผลตอบแทน พบวา่ การใช้

ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18) ทั้งออ้ยปลูก ออ้ยตอ1 และออ้ยตอ2 ให้รายได้รวมต่อไร่ 

เฉล่ีย 3 ปี มากท่ีสุด (14,855 บาทต่อไร่) มากกว่าการใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60 และการใช้ปุ๋ยแบบ

เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 10.09 และ 28.55 ตามล าดบั แต่เม่ือคิดเป็นอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน (BCR) 

เฉล่ีย 3 ปี การใชปุ๋้ยแบบเกษตรกรให้อตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน มากท่ีสุด (BCR = 1.53) มากกวา่การใช้

ปุ๋ยสูตร        16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60  และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18) คิดเป็น

ร้อยละ 4.79 และ 6.99 ตามล าดบั 

Abstract 

The objectives of this study were to identify the suitable fertilizer management according to 

fertilizer requirement for sugarcane cv. Khon Kaen 3 and site specific fertilizer management in 

Mahasarakarm province. The experiments were conducted in farmers’ fields during October 2012 to 

September 2014 in 5 different locations at Kosumpisai district, Kudrang district, Borabue, Na-Chuaok and 

Cheunchom. Results showed that fertilizer application according to soil analysis (18-9-18 of N-P2O5-K2O) 

gave the highest 3 year average cane yield (15.02 ton/rai) as compared to the combination of 16-8-8 and 

0-0-60 (Recommended rate) and farmer application rate  which higher than those 9.32% and 44.42%, 

respectively. Fertilizer application according to soil analysis also provided the highest 3 year average 

sugar yield (1.89 ton/rai) which is higher than recommendation rate and farmer application rate 13.75% 

and 52.10%, respectively. In terms of economic return, it was found that fertilizer application according to 

soil analysis in planted sugarcane, 1st and 2nd ratoon  had highest  income (14,855 baht/rai) and higher than 

recommendation rate and farmer application rate  10.09% and 28.55%, respectively.  However, in terms of 

benefit cost ratio (BCR) at 3 year average,  farmer application rate  had highest BCR (1.53) and higher 

than  recommendation rate and rate according to soil analysis at 4.79% and 6.99%, respectively.  
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ค าน า 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างปลูกอ้อยมากในจงัหวดันครราชสีมา บุรีรัมย์  มหาสารคาม 

สุรินทร์ และจงัหวดัร้อยเอด็ ส่วนจงัหวดัยโสธร อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ และจงัหวดัอุบลราชธานี มีปลูกบา้ง 

มีพื้นท่ีปลูกรวมกนักวา่ 773,284ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29 ของพื้นท่ีปลูกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดผ้ลผลิต

รวมประมาณ 10.1ลา้นตนั ผลผลิตเฉล่ีย 12.2 ตนัต่อไร่  สร้างรายไดแ้ก่เกษตรกรในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก จาก

ผลการประชุมเสวนาเกษตรกรผูป้ลูกออ้ย 5 จงัหวดั คือ นครราชสีมา บุรีรัมย ์มหาสารคาม สุรินทร์ และ 

จงัหวดัร้อยเอด็ (กรมวชิาการเกษตร, 2548) สรุปไดด้งัน้ี  คือ ขาดพนัธ์ุดีท่ีเหมาะสมในพื้นท่ี ปัญหาการไวต้อ

ไดเ้พียง 1 ตอ ดินเส่ือมความอุดมสมบูรณ์  เน่ืองจากมีการใชพ้ื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง  ขาดวิธีจดัการดา้นปรับปรุง

และการอนุรักษดิ์น ปัญหาโรคและแมลงศตัรูออ้ย  เช่น  โรคใบขาว  หนอนกอ  ปลวก  และหนอนชนิดใหม่

ไม่ทราบชนิด ปัญหาดา้นวชัพืช  ทั้งดา้นการจดัการวชัพืชและมีวชัพืชชนิดใหม่ ปัจจยัการผลิตมีราคาแพง  

เช่น  ปุ๋ยเคมี  น ้ ามนั  สารป้องกนัก าจดัศตัรูออ้ย  ค่าแรงงานสูง ฯลฯ ฝนแลง้ และการจดัระบบน ้ า และราคา

ผนัแปร (ต ่า)จงัหวดัมหาสารคามมีพื้นท่ีทางการเกษตร 2.7 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 83 ของพื้นท่ีทั้งจงัหวดั 

นอกจากน้ีในปี 2549 มีการก่อตั้งโรงงานน ้าตาลในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคามซ่ึงมีก าลงัผลิตสูงสุด 15,554 ตนั

ต่อวนั สามารถรองรับวตัถุดิบออ้ยสดไดปี้ละประมาณ 1,866,480 ตนั สูงกวา่ปริมาณท่ีผลิตไดใ้นปัจจุบนักวา่ 

730,000 ตนัต่อปี ท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะพฒันาการผลิตออ้ยในระดบัไร่นาให้มีผลผลิตเพิ่มข้ึน ซ่ึงจงัหวดั

มหาสารคามพื้นท่ีปลูกออ้ยโรงงาน 116,440 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8 ของพื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด มีผลผลิต

เฉล่ีย 8.94 ตนัต่อไร่ และมีความหวาน 13-15 CCS ส่วนใหญ่เป็นออ้ยปลูกขา้มแลง้ ระหว่างเดือนตุลาคม-

พฤศจิกายน ในพื้นท่ีเป็นดินร่วนปนทราย ท่ีไม่มีชั้นดินเหนียวหรือดินลูกรังซ่ึงยงัตอ้งไดรั้บการส่งเสริมวิจยั

และพฒันาเพื่อเพิ่มปริมาณคุณภาพและผลผลิต การปรับปรุงดิน แหล่งน ้ า ซ่ึงควรให้ความส าคญัในการวิจยั

และพฒันาการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากออ้ยเป็นวตัถุดิบของอุตสาหกรรมน ้ าตาล และเป็นพืช

พลงังานทดแทนชนิดหน่ึงท่ีจงัหวดัมหาสารคามมีศกัยภาพในการผลิต จากผลการด าเนินงานการทดสอบ

เทคโนโลยีการผลิตออ้ยแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคามในปี 2549-2552 ของ อนุชา 

และคณะ (2553) พบวา่ อ้อยพนัธ์ุขอนแก่น 3 สามารถให้ผลผลิตเฉล่ียทั้งออ้ยตอและออ้ยปลูก 12  ตนัต่อไร่ 

มีความหวานตั้งแต่ 13 ถึง 15 CCS ในขณะท่ีพนัธ์ุเดิมของเกษตรกร ให้ผลผลิตเฉล่ียทั้งออ้ยตอ1 และออ้ย

ปลูก 8.9 ตนัต่อไร่ ซ่ึงออ้ยพนัธ์ุขอนแก่น 3 ให้ผลผลิตสูงกว่าพนัธ์ุเดิมของเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 34.83 

ส่วนตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทน ออ้ยพนัธ์ุขอนแก่น 3 ทั้งออ้ยปลูก และออ้ยตอ มีตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่

พนัธ์ุของเกษตรกร ร้อยละ 17 และ 27 ตามล าดับ ส่งผลท าให้มีเกษตรกรมีก าไรจากการปลูกอ้อยพนัธ์ุ

ขอนแก่น 3 ทั้งออ้ยปลูก และออ้ยตอ มากกว่าพนัธ์ุเดิมของเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 86 และ 126 ตามล าดบั 



ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ออ้ยพนัธ์ุขอนแก่น 3 สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ไดดี้โดยเฉพาะในพื้นท่ีเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะท่ีจะแนะน าเกษตรกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือน าไป

ปลูกแทนพนัธ์ุเดิมของเกษตรกร (วีรพล และคณะ, 2552) และ ออ้ยพนัธ์ุขอนแก่น 3 สามารถให้ผลผลิตและ

ความหวานสูง ผลผลิตเฉล่ีย 18.4 ตนัต่อไร่ ออ้ยตอ 17.2 ตนัต่อไร่ ไม่ออกดอกท าใหน้ ้ าหนกัและความหวาน

ไม่ลดลงในช่วงเก็บเก่ียว กาบใบอา้และหลวมท าใหเ้ก็บเก่ียวสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะการเก็บเก่ียวออ้ย

สด แตกกอดี ใบคลุมพื้นท่ีไดเ้ร็ว ท าให้ลดค่าใชจ่้ายในการก าจดัวชัพืช (วีรพล และคณะ, 2550)  เกษตรกรจึง

มีความตอ้งการพนัธ์ุออ้ยพนัธ์ุขอนแก่น 3 น าไปปลูกขยายตั้งแต่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบนั (ปี 2549-2553) 

แลว้จ านวน 2,500 ราย  คิดเป็นพื้นท่ี 15,000 ไร่  และจะท าการกระจายพนัธ์ุขอนแก่น 3 ให้ครอบคลุมพื้นท่ี

ปลูกอ้อยของจงัหวดัมหาสารคามให้ได้มากท่ีสุด ดังนั้ นควรมีการท าการทดสอบ วิจัย และพัฒนาหา

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยทั้ งระบบ ตั้งแต่การปลูก การเขตกรรม ระบบการให้น ้ า การ

จดัการดิน การใชปุ๋้ย และการดูแลรักษาออ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการปลูกออ้ยเกษตรกรมีความจ าเป็นอยา่ง

ยิ่งท่ีต้องใช้ปุ๋ยและเป็นต้นทุนการผลิตท่ีส าคัญอย่างหน่ึง เน่ืองจากดินท่ีใช้ปลูกอ้อยในพื้นท่ีจังหวดั

มหาสารคามเกษตรกรส่วนมาก เน้ือดินส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย การอุม้น ้ าต ่าถึงปานกลาง ความอุดม

สมบูรณ์ของดินต ่า (กรมพฒันาท่ีดิน,2550) จากการส ารวจการใชปุ๋้ยของเกษตรกรของปรีชาและคณะ (2544) 

พบว่า เกษตรกรยงัขาดความเขา้ใจในการใช้ปุ๋ย ส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยตามแต่จะหาซ้ือไดโ้ดยไม่ค  านึงถึงการ

ตอบสนองของพืชต่อชนิดและอตัราปุ๋ยท่ีคุม้ค่าต่อการลงทุน ซ่ึงนาตยา และ อรรถสิทธ์ิ  (2555) รายงานว่า 

การใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรียเ์พื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกบั

การใส่ ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  หรือปุ๋ยอินทรีย์ (พืชปุ๋ยสดตระกูลถั่ว) ส่งผลให้อ้อยมีการ

เจริญเติบโตและมีผลผลิตเพิ่มมากข้ึน สอดคลอ้งกบั อนุชา และคณะ (2554) ไดท้ดสอบอตัราการใชปุ๋้ยให้มี

ความเหมาะสมกบัความตอ้งการของออ้ยพนัธ์ุขอนแก่น 3 รวมทั้งการใชปุ๋้ยใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีในเขตพื้นท่ี

จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่การใส่ปุ๋ยตามค าแนะมีผลท าใหอ้อ้ยให้ผลิตสูงสุดเท่ากบั 18.67 ตนัต่อไร่ ทางดา้น

ความหวานพบวา่ทุกกรรมวธีิให้ความหวานไม่มีความแตกต่างกนัในทางสถิติ แต่มีแนวโนม้วา่การใส่ปุ๋ยตาม

ค่าวิเคราะห์ดินจะมีผลท าให้ออ้ยมีค่าความหวานสูงสุดเท่ากบั 15.21 CCS ทางดา้นตน้ทุนและผลตอบแทน 

พบวา่ทุกแปลงท่ีมีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้อตัราผลตอบแทนสูงกวา่การใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า และวิธี

เกษตรกร โดยมีค่า BCR เฉล่ีย เท่ากบั 3.47 3.40 และ 2.85 ตามล าดบั ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ทดสอบหาอัตราปุ๋ยท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยพันธ์ุขอนแก่น 3 กับพื้นท่ีปลูกอ้อยของจังหวดั

มหาสารคาม เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่าต่อการลงทุน (กรมวิชาการเกษตร

,2541) และใหไ้ดเ้ทคโนโลยกีารเพิ่มผลผลิตออ้ยท่ีเหมาะสมในเขตอาศยัน ้าฝนจงัหวดัมหาสารคามต่อไป 



วธีิด าเนินการ                          

   อุปกรณ์ 

1. พนัธ์ุพืช   : ออ้ยพนัธ์ุขอนแก่น 3 
2. ปุ๋ยเคมี   : สูตร 46-0-0  18-46-0   0-0-60  และ 13-13-21 
3. ปุ๋ยอินทรีย ์   :  ปุ๋ยคอกมูลววั 
4. สารเคมีก าจดัวชัพืช  : - 
5. สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช : - 
6. วสัดุปรับปรุงดิน                              : ปูนมาร์ล 

วธีิการด าเนินการ 

ด าเนินการในพื้นท่ีของเกษตรกรจงัหวดัมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2554-56 โดยการทดสอบและพฒันา

เทคโนโลยเีพื่อเพิ่มผลผลิตออ้ยในระดบัไร่นาของเกษตรกร มีขั้นตอนการด าเนินงาน ขั้นตอนดงัน้ี  

           ขั้นตอนที่ 1 คดัเลือกพื้นท่ีเป้าหมายโดยคดัเลือกก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายจากภาพถ่ายทางดาวเทียม

โดยคดัเลือกต าบลท่ีมีพื้นท่ีปลูกไม่นอ้ยกวา่ 10,000 ไร่   

ขั้นตอนที่  2 การก าหนดโจทย์วิจัย โดยนักวิจัยร่วมกับเกษตรกรได้ก าหนดโจทย์เพื่อทดสอ

เทคโนโลยีเร่ือง ทดสอบเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ย โดยคดัเลือกเกษตรกรอาสาร่วมท าแปลงทดสอบได้

เกษตรกรอาสาร่วมท าแปลงทดสอบ จ านวน 5 ราย พื้นท่ี รายๆ ละ 3 ไร่ รวมพื้นท่ี 15 ไร่  

1. นายนรินทร์  แกว้โภดา เป็นเกษตรกร  หมู่ท่ี 5 ต.เขวาไร่   อ.โกสุมพิสัย    จ.มหาสารคาม  

2. นางสมจิตร  รัตน์รองใต ้เป็นเกษตรกร หมู่ท่ี 1 ต.นาโพธ์ิ อ.กุดรัง        จ.มหาสารคาม  

3. นางมะลิวลัย ์พินิจรัมย ์เป็นเกษตรกร หมู่ท่ี 3 ต.หนองโพธ์ิ อ.นาเชือก    จ.มหาสารคาม  

4. นางรุ่งลาวลัย ์แกว้มี เป็นเกษตรกรในพื้นท่ีบา้นศาลา ต.โนนแดง อ.บรบือ  จ.มหาสารคาม  

5. นายอุเทน เพง็พิทกัษ ์เป็นเกษตรกรในพื้นท่ี หมู่ท่ี 3 ต.กุดปลาดุก อ.ช่ืนชม  จ.มหาสารคาม  

 

 



 

ภาพที ่1 พื้นท่ีปลูกออ้ย จุดแปลงตน้แบบ และโรงงานน ้าตาลจงัหวดัมหาสารคาม ปี 2554/2555  

ทีม่า : http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-3376.pdf. (18 กมุภาพนัธ์ 2557) 

 



 ขั้นตอนที ่3  วางแผนการทดสอบท าการทดสอบเทคโนโลยใีนแปลงปลูกของเกษตรกร ด าเนินการ

ในแปลงทดสอบเทคโนโลยีเร่ืองอตัราการใชปุ๋้ย จ านวน 5 ราย / 5  แปลง / 15 ไร่ วางแผนการทดลองแบบ

แปลงใหญ่ไม่มีซ ้ า  ขนาดแปลง 3 ไร่/ราย ขนาดแปลงย่อย  3 แปลงๆละ 1,600 ตารางเมตร ปลูกออ้ยแบบ

ขา้มแลง้ ในเดือนพฤศจิกายน ถึง ธนัวาคม ดูแลรักษาและมีการเก็บเก่ียวประเมินผลผลิตออ้ย 

 กรรมวธีิการใส่ปุ๋ยอ้อยปลูกแปลงทดสอบ ปี 2554     
    กรรมวิธีที่ 1 : กรรมวิธีของเกษตรกร คือ ปลูกออ้ยปฏิบติัดูแลรักษาและการเก็บเก่ียวตาม

วธีิของเกษตรกรซ่ึงมีวธีิปฏิบติัดงัน้ี  

1.  ปลูกปลายฤดูฝน เดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม 

  2. การเตรียมดิน ไถเตรียมดินให้ลึก 40 เซนติเมตร ด้วยผาล 5 ในขณะดินมีความช้ืน

พอเหมาะ แลว้ตากหนา้ดินไวเ้พื่อก าจดัวชัพืชประมาณ 1 สัปดาห์ จนวชัพืชตายแลว้จึงไถพรวน 2 คร้ัง ดว้ย

ผาล 5 หรือจานพรวนจนหนา้ดินร่วนซุย 

3.  ใส่ปุ๋ยเคมี  2  คร้ัง  คร้ังแรก สูตร 16-16-8  15-15-15   46-0-0  16-16-16 อัตรา 50 

กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม หรือเม่ือมีความช้ืนเพียงพอ คร้ังท่ี 2 สูตร 16-16-8  15-15-15          

16-16-16   16-8-8 อตัรา 50 กก./ไร่ เม่ือมีความช้ืนเพียงพอในเดือน มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม (เกษตรกร

แต่ละรายจะใชสู้ตรปุ๋ยแตกต่างกนั ตามตารางท่ี 1 ) 

ตารางที ่1 เกรดและอตัราปุ๋ยท่ีเกษตรกรใชใ้นแปลงออ้ยทดสอบจงัหวดัมหาสารคาม ปี 2554-56 

เกษตรกร 
ปุ๋ยคร้ังท่ี 1  ปุ๋ยคร้ังท่ี 2  

N-P2O5-K20 
(กิโลกรัมต่อไร่) เกรด 

อตัรา 
(กก./ไร่) 

เกรด 
อตัรา 

(กก./ไร่) 
1.นายนรินทร์  แกว้โภดา 16-16-8 50 16-16-8 50 16-16-8 20 
2. นางสมจิตร  รัตน์รองใต ้ 15-15-15 50 15-15-15 50 15-15-15  
3. นางมะลิวลัย ์พินิจรัมย ์ 15-15-15 50 15-15-15 50 15-15-15  
4. นางรุ่งลาวลัย ์แกว้มี 46-0-0 50 16-16-16 50 31-8-8  
5. นายอุเทน เพง็พิทกัษ ์ 16-16-16 50 16-8-8 50 16-12-12  
 

 4.    ก าจดัวชัพืช 2-3 คร้ัง  



5. เก็บเก่ียว ตน้ธนัวาคม – กลางกุมภาพนัธ์    
 

        กรรมวธีิที ่2 : ใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน  

        ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18 N-P2O5-K20 กก./ไร่ (ผสมจากแม่ปุ๋ย 46-0-0 อตัรา 31 กก./ไร่ 18-46-0 อตัรา 

20 กก./ไร่ และ 0-0-60 อตัรา 30 กก./ไร่) แบ่งใส่ปุ๋ย 3 คร้ัง เม่ือดินมีความช้ืน 

 คร้ังแรกใส่รองพื้นพร้อมปลูก โดยแบ่งใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 4.5-2.25-4.5  N-P2O5-K20 กก./
ไร่ (ผสมจากแม่ปุ๋ย 46-0-0 อตัรา 8 กก./ไร่ 18-46-0 อตัรา 6 กก./ไร่ และ 0-0-60 อตัรา 8 
กก./ไร่)  
 คร้ังท่ีสอง ใส่หลังจากคร้ังแรกประมาณ 3-4 เดือน โดยใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 9-4.5-9           
N-P2O5-K20 กก./ไร่ (ผสมจากแม่ปุ๋ย 46-0-0 อตัรา 15 กก./ไร่ 18-46-0 อตัรา 11 กก./ไร่ และ 
0-0-60 อตัรา 15 กก./ไร่ )  
 คร้ังท่ีสาม ใส่ช่วงฤดูฝนหลงัจากคร้ังท่ีสอง ประมาณ 3 เดือน โดยใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 
4.5-2.25-4.5 N-P2O5-K20 กก./ไร่ (ผสมจากแม่ปุ๋ย 46-0-0 อตัรา 8 กก./ไร่ 18-46-0 อตัรา 6 
กก./ไร่ และ 0-0-60 อตัรา 8 กก./ไร่ )  
 

  กรรมวิธีที่  3 : ใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร่วมกับ 0-0-60  (คิดเป็นปุ๋ยเกรด 16-8-17 N-P2O5-K20 

กก./ไร่)  แบ่งใส่ 3 คร้ัง เม่ือดินมีความช้ืน 

 คร้ังแรก ใชปุ๋้ยเคมีสูตร 16-8-8  อตัรา 28.25 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองพื้นพร้อมปลูก  
 คร้ังท่ีสอง ใส่หลงัจากคร้ังแรกประมาณ 3-4 เดือน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8  อตัรา 56.5 

กิโลกรัมต่อไร่  
 คร้ังท่ีสาม ใส่ช่วงฤดูฝนหลงัจากคร้ังท่ีสอง ประมาณ 3 เดือน โดยใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 

อตัรา 28.25 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ย 0-0-60 อตัรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ 
 
กรรมวธีิการใส่ปุ๋ยอ้อยตอ 1 และตอ 2 แปลงทดสอบ ปี 2555-56 
    กรรมวธีิที ่1 :  กรรมวธีิของเกษตรกร คือ ปลูกออ้ยตามวธีิการปฏิบติัของเกษตรกร 

        กรรมวธีิที ่2 : ใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน 

  (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18) แบ่งใส่ปุ๋ย 2 คร้ัง เม่ือดินมีความช้ืน 



 ค ร้ังแรกใส่ เม่ื อหลังแ ต่งตออ้อย  3-4 เดือนโดยแบ่ งใส่ ปุ๋ ย เค มีอัตรา 9-4.5-9                
N-P2O5-K20 กก./ไร่  
 คร้ังท่ีสอง ใส่หลังจากคร้ังแรกประมาณ 4-5 เดือน ช่วงฤดูฝน โดยใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา      
9-4.5-9 N-P2O5-K20 กก./ไร่ 

  กรรมวธีิที ่3 : ใชปุ๋้ยสูตร 16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60  แบ่งใส่ 2 คร้ัง เม่ือดินมีความช้ืน 

 คร้ังแรก ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8  อตัรา 56.5 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่เม่ือหลังแต่งตออ้อย 
ประมาณ 3-4 เดือน 
 คร้ังท่ีสอง ใส่หลังจากคร้ังแรก 4-5 เดือน ช่วงฤดูฝน ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8  อตัรา 

56.5 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัปุ๋ย 0-0-60 อตัรา 15 กิโลกรัมต่อไร่  

   ขั้ นตอนที่  4   ด าเนินการทดสอบ ติดตามและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบ

ความสามารถในการผลิต ผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐศาสตร์ และศกัยภาพของชุมชนในการด าเนินงาน ใน

ระหวา่งการด าเนินงานจะมีการรวบรวมขอ้มูล เก็บตวัอยา่งดินก่อน ปลูกออ้ยและหลงัการเก็บเก่ียวออ้ยปลูก 

ขอ้มูลท่ีใชป้ระเมินคุณภาพและผลผลิต เช่น ความสูงและความยาวล าตน้ จ  านวนกอต่อไร่ จ  านวนล าต่อไร่ 

จ  านวนขอ้ต่อล า เส้นผา่นศูนยก์ลางของส่วนโคน-กลาง-ปลาย ของออ้ย น ้ าหนกัสด และน ้ าหนกั 10 ล า และ

ค่าความหวานออ้ย (องศาบริกซ์ และซีซีเอส) โดยท าการสุ่มเก็บตวัอยา่งกรรมวธีิละ 6 จุดๆละ 16 ตารางเมตร 

พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้มูลการทดสอบวิเคราะห์เง่ือนไข ของความส าเร็จผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เช่น 

ผลผลิต ตน้ทุนผนัแปร รายได ้ก าไรสุทธิ Benefit Cost Ratio (BCR) และการยอมรับของเกษตรกร โดยใช้

วิธีการจดัประชุมระดมความคิดอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นให้เกษตรกรร่วมคิด ร่วมสรุปบทเรียน ปัญหา 

อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแกไ้ขดว้ยตนเองทุกขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 5 เม่ือได้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท าการประเมินผลการด าเนินงาน ขยายผล ถ่ายทอด

เทคโนโลย ีไปสู่เกษตรกรบริเวณใกลเ้คียง หรือเกษตรกรท่ีมีเขตนิเวศเกษตรคลา้ยคลึงกบัพื้นท่ีทดสอบผา่น

คู่มือการผลิต การจดัประชุม การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน เสวนา และแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งเกษตรกร

และนกัวิชาการ โดยในวนัท่ี 2 เมษายน 2555 ไดจ้ดั อบรม ศึกษาดูงาน และเสวนา ณ ศูนยว์ิจยัและพฒันาการ

เกษตรมหาสารคาม ดงัภาพภาคผนวกท่ี 5 และจะด าเนินการขยายผล ถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปยงัเกษตรกร

เครือข่ายและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

 



ระยะเวลา 

ตุลาคม 2553 ถึง กนัยายน 2556 

สถานทีด่ าเนินการ 

ไร่เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยในพื้นท่ี อ.โกสุมพิสัย อ.กุดรัง อ.ช่ืนชม อ.นาเชือก และ อ.บรบือ จงัหวดัมหาสารคาม 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสภาพฟ้าอากาศ  

 ความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงทดสอบ มีความเป็นกรด -ด่าง (pH) 4.61-5.58 อินทรียวตัถุ 

(%OM) 0.25-0.77 % ซ่ึงเป็นดินท่ีค่อนขา้งเป็นกรด และมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ต ่า มีฟอสฟอรัสท่ี

เป็นประโยชน์ (Avai.P) 1.31-30.38 mg/kg อยูใ่นเกณฑ์ท่ีมีค่าอยูร่ะหวา่งต ่ามาก-สูง มีโพแทสเซียมท่ีสามารถ

แลกเปล่ียนได ้(Exch.K) 10-45 mg/kg อยูใ่นเกณฑท่ี์มีค่าอยูร่ะหวา่งต ่ามาก-ปานกลาง (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ดินแปลงทดสอบออ้ยในแปลงเกษตรกร อ.โกสุมพิสัย อ.กุดรัง อ.ช่ืนชม อ.นาเชือก 

และ อ.บรบือ จงัหวดัมหาสารคาม  

สถานท่ี 
pH 

5.6-7.3 

OM% 

1.5-2.5 % 

Avai. P 

10-20 kg/mg 

Exch. K 

80-150 kg/mg 

โกสุมฯ 5.58 0.25 30.38 45 

ช่ืนชม 5.19 0.74 8.96 32.5 

นาเชือก 4.53 0.44 1.94 15 

กุดรัง 4.83 0.32 15.60 15 

บรบือ 4.66 0.38 4.56 20 

เฉลีย่ 4.96 0.43 12.29 25.5 

โดยเกณฑ์ความอุดมสมบูรณ์ของดินเฉล่ียในแปลงทดสอบจงัหวดัมหาสารคาม พบว่าดิน

ค่อนขา้งเป็นกรดจดั (pH 4.5-5.0) มีปริมาณอินทรียวตัถุ (%OM) อยูใ่นเกณฑ์ต ่ามาก (< 0.5 %) มีฟอสฟอรัส



ท่ีเป็นประโยชน์ (Avai.P) อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง (10-15 ppm) และมีโพแทสเซียมท่ีสามารถแลกเปล่ียนได ้

(Exch.K) อยูใ่นเกณฑต์ ่ามาก (<30 ppm) 

   

ตารางที ่3 ขอ้มูลปริมาณน ้าฝน และจ านวนวนัท่ีฝนตกรายเดือนของศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตร

มหาสารคาม ปี 2554-56  

เดือน 
ปี 2554 ปี2555 ปี2556 

ปริมาณ
น ้าฝน 

จ านวนวนัท่ี
ตก 

ปริมาณ
น ้าฝน 

จ านวนวนัท่ี
ตก 

ปริมาณ
น ้าฝน 

จ านวนวนัท่ี
ตก 

มกราคม 0 0 0 0 4.2 1 
กุมภาพนัธ์ 25.15 2 0 0 0 0 
มีนาคม 19.6 3 141.2 3 13.2 2 
เมษายน 46.9 2 68.9 6 74.6 5 
พฤษภาคม 104.9 9 223.8 11 265.8 10 
มิถุนายน 237.3 7 49.76 6 113 9 
กรกฎาคม 271.91 7 179.1 8 277.5 18 
สิงหาคม 258.1 11 313.15 15 293.4 10 
กนัยายน 406.85 18 179.55 10 506.2 18 
ตุลาคม 121 7 113.8 3 48.5 2 

พฤศจิกายน 0 0 13 1 4.2 1 
ธนัวาคม 0 0 0 0 21.5 2 
รวม 1491.71 66 1282.26 63 1622.1 78 
เฉล่ีย 124.31 5.50 106.86 5.25 135.18 6.50 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่าปริมาณน ้ าฝนจงัหวดัมหาสารคามในช่วงปี 2554-56 มีปริมาณน ้ าฝนอยู่ใน

เกณฑเ์พียงพอกบัความตอ้งการของออ้ย (1,200-1,500 มิลลิเมตรต่อปี) แต่มีการกระจายตวัของฝนไม่พื้นท่ีไม่

สม ่าเสมอ ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานเกินไป และมีจ านวนวนัฝนตกต่อปีนอ้ย (69 วนัต่อปี)  

 

 



ผลการทดลอง ปี 2554-2556 (อ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และ อ้อยตอ 2) 

 จากผลการทดสอบ ปี 2554-2556 ได้ท าการเก็บเก่ียวและประเมินองค์ประกอบผลผลิต ผลผลิต 

ความหวาน ตน้ทุน และผลตอบแทนของออ้ยในแปลงทดสอบจงัหวดัมหาสารคาม และจากขอ้มูลสัมภาษณ์

บนัทึกขอ้มูลตน้ทุนการผลิตออ้ยของเกษตรกร จ านวน 20 ราย ในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ค่าใชจ่้ายท่ี

เป็นปัจจยัท่ีท าใหก้ารผลิตออ้ยมีตน้ทุนการผลิตสูงท่ีสุด คือ ค่าขนส่ง รองลงมา คือ ค่าเก็บเก่ียว ค่าพนัธ์ุ ค่าปุ๋ย 

ค่าเตรียมดิน ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 26 23 14 13 และ 8 ตามล าดบั (ภาพท่ี 2) 

 

ภาพที ่2 เปอร์เซ็นตต์น้ทุนของการผลิตออ้ยปลูกต่อไร่ในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม ปี 2554 (11,588 บาท/ไร่)   

หมายเหตุ : สมัภาษณ์และบนัทึกขอ้มูลจากเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยร่วมทดสอบ และเกษตรกรบริเวณพ้ืนท่ีทดสอบ 

                    จ านวน 20 ราย 

ด้านการเจริญเติบโต 

 การเจริญเติบโต พบว่าออ้ยปลูก (ปี 2554) การใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18) มีแนวโนม้ท าให้ออ้ยมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด มีค่าความสูงเฉล่ีย และจ านวน

ล าต่อไร่มากท่ีสุด โดยให้ค่าความสูงเฉล่ียอยู่ท่ี  257.32 เซนติเมตร และมีจ านวนล า 15,402 ล าต่อไร่ 

ตามล าดบั ทางดา้นขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง พบว่าทั้ง 3 กรรมวิธีไม่แตกต่างกนัมากนกัโดยให้ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 

2.70 เซนติเมตร (ตารางท่ี 4) 

0 5 10 15 20 25 30
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 ออ้ยตอ 1 (ปี 2555) พบวา่การใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ย (ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60) 

มีแนวโนม้ท าใหอ้อ้ยมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดใหค้่าความสูงเฉล่ีย ขนาดล าเฉล่ีย จ  านวนกอต่อไร่ และจ านวน

ล าต่อไร่มากท่ีสุด โดยให้ค่าขนาดล าเฉล่ีย 2.76 เซนติเมตร ความสูงเฉล่ีย 198 เซนติเมตร มีจ านวนกอ 2,840 

กอต่อไร่ และมีจ านวนล า 11,045 ล าต่อไร่ ตามล าดบั ในขณะท่ีการใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใชปุ๋้ยตามค่า

วเิคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18 N-P2O5-K20 กก./ไร่) ใหจ้  านวนขอ้ปลอ้งเฉล่ียสูงสุด คือ 26.16 ปลอ้ง

ต่อล า (ตารางท่ี 4) 

 อ้อยตอ 2 (ปี 2556) ด้านการเจริญเติบโต พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18 N-P2O5-K20 กก./ไร่) มีแนวโน้มท าให้ออ้ยมีการเจริญเติบโตดีท่ีสุด

ให้ค่าจ  านวนล าต่อไร่ และขนาดล าเฉล่ียมากท่ีสุด โดยให้ค่าจ านวนล า 9,517 ล าต่อไร่ และมีขนาดล าเฉล่ีย 

2.76 เซนติเมตร ตามล าดบั ในขณะท่ีการใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60 ให้ความสูงเฉล่ียต่อล าสูงสุด ท่ี 

189 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกบัการใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 

18-9-18) ซ่ึงใหค้่าความสูงเฉล่ียต่อล า ท่ี 188 เซนติเมตร (ตารางท่ี 4) 

 เม่ือเฉล่ียค่าการเจริญเติบโต พบวา่การใชปุ๋้ยสูตร 16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60 ให้จ  านวนล าต่อไร่ เฉล่ีย 3 

ปี มากท่ีสุด (12,141ล า/ไร่) โดยให้จ  านวนล ามากกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18 และการใช้ปุ๋ยแบบ

เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 7.66 และ 24.20 ตามล าดบั (ตารางท่ี 6) 

ด้านผลผลติ และความหวาน 

 ผลผลิต และความหวาน ออ้ยปลูก (ปี 2554 ) พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่า

วเิคราะห์ดิน(ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18 N-P2O5-K20 กก./ไร่) ใหผ้ลผลิตออ้ยมากท่ีสุด รองลงมาคือใชปุ๋้ยสูตร 

16-8-8 ร่วมกบั      0-0-60 (เกรด16-8-17 N-P2O5-K20 กก./ไร่) และวิธีเกษตรกร โดยไดผ้ลผลิตอยู่ท่ี 22.31, 

19.38 และ 15.61 ตนัต่อไร่ ตามล าดบั ทางด้านความหวานพบว่า ทุกกรรมวิธีแตกต่างกนัเล็กน้อย โดยวิธี

เกษตรกรมีความหวานเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 10.80 CCS รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใชปุ๋้ยตาม

ค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18) และการใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร่วมกับ 0-0-60 (เกรด 16-8-17           

N-P2O5-K20 กก./ไร่) โดยให้ค่าความหวานอยูท่ี่ 10.32, และ 9.73 CCS ในขณะท่ีผลผลิตน ้ าตาลพบวา่ การใส่

ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18 N-P2O5-K20 กก./ไร่) โดยให้

ผลผลิตน ้ าตาลอยู่ท่ี  2.30 ตันต่อไร่ รองลงมา คือ การใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร่วมกับ 0-0-60 (เกรด 16-8-17           



N-P2O5-K20 กก./ไร่) โดยให้ผลผลิตน ้ าตาลอยูท่ี่ 1.94 ตนัต่อไร่ สูงกวา่วิธีใส่ปุ๋ยแบบเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 

26 และ 13 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4) 

 ผลผลิต และความหวาน ออ้ยตอ 1 (ปี 2555) พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่า

วเิคราะห์ดิน(ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18 N-P2O5-K20 กก./ไร่ ) ให้ผลผลิตออ้ยมากท่ีสุด รองลงมาคือใชปุ๋้ยสูตร 

16-8-8 ร่วมกับ 0-0-60 และวิธีเกษตรกร โดยได้ผลผลิตอยู่ท่ี 13.10, 12.83 และ 9.37 ตันต่อไร่ ตามล าดับ 

ทางดา้นความหวานพบวา่ ทุกกรรมวิธีแตกต่างกนัเล็กน้อย โดยวิธีเกษตรกรมีความหวานเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

14.29 CCS รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-

18) และการใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60 โดยให้ค่าความหวานอยู่ท่ี 14.13 และ 13.98 CCS ในขณะท่ี

ผลผลิตน ้ าตาลพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18) 

โดยให้ผลผลิตน ้ าตาลอยูท่ี่ 1.85 ตนัต่อไร่ รองลงมา คือ การใชปุ๋้ยสูตร 16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60 (เกรด 16-8-17 

N-P2O5-K20 กก./ไร่) โดยให้ผลผลิตน ้ าตาลอยูท่ี่ 1.79 ตนัต่อไร่ สูงกวา่วิธีใส่ปุ๋ยแบบเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 

28 และ 25 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4) 

 ผลผลิต และความหวาน ออ้ยตอ 2 (ปี 2556) พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18 N-P2O5-K20 กก./ไร่) ให้ผลผลิต และค่าความหวานออ้ยมากท่ีสุด 

รองลงมาคือใชปุ๋้ยสูตร 16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60 และวิธีเกษตรกร โดยไดผ้ลผลิตอยูท่ี่ 9.66  9.01 และ 6.24 ตนั

ต่อไร่ ตามล าดบั และค่าความหวาน คือ 13.22  12.50 และ 10.72 CCS ตามล าดบั ในขณะท่ีผลผลิตน ้ าตาล

พบวา่ การใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18 N-P2O5-K20 กก./

ไร่) โดยให้ผลผลิตน ้ าตาลอยู่ท่ี 1.28 ตนัต่อไร่ รองลงมา คือ การใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60 (เกรด     

16-8-17 N-P2O5-K20 กก./ไร่) โดยให้ผลผลิตน ้ าตาลอยู่ท่ี 1.13 ตนัต่อไร่ สูงกว่าวิธีใส่ปุ๋ยแบบเกษตรกรคิด

เป็นร้อยละ 48 และ 41 ตามล าดบั (ตารางท่ี 4) 

 เม่ือเฉล่ียผลผลิต และความหวาน พบวา่การใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์

ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18 N-P2O5-K20 กก./ไร่) ใหผ้ลผลิตน ้าหนกัสดออ้ย และผลผลิตน ้าตาล ทั้งในออ้ย

ปลูก ออ้ยตอ 1 และออ้ยตอ 2 มากท่ีสุด โดยให้ผลผลิตน ้ าหนกัออ้ยสดเฉล่ีย 3 ปี (15.02 ตนัต่อไร่) มากกว่า

การใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร่วมกับ 0-0-60 60 และการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 9.32 และ 44.42 

ตามล าดบั และให้ผลผลิตน ้ าตาลเฉล่ีย 3 ปี (1.89 ตนัต่อไร่) มากกว่าการใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60 

และการใชปุ๋้ยแบบเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 13.75 และ 52.10 ตามล าดบั (ตารางท่ี 6) 



ด้านต้นทุน และผลตอบแทน 

 ตน้ทุน และผลตอบแทน ออ้ยปลูก (ปี 2554) พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่า

วเิคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18 N-P2O5-K20 กก./ไร่) ให้รายไดต่้อไร่มากท่ีสุด คือ 22,152 บาทต่อไร่ 

รองลงมา คือ การใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร่วมกับ 0-0-60 (เกรด16-8-17 N-P2O5-K20 กก./ไร่) และวิธีเกษตรกร 

โดยให้รายไดอ้ยูท่ี่ 19,880 และ 16,060 บาทต่อไร่ แต่เม่ือคิดเป็นอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน (BCR) แลว้

จะเห็นไดว้า่แตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย คือ 1.67, 1.66 และ 1.68 ตามล าดบั (ตารางท่ี 5)  

 ตน้ทุน และผลตอบแทน ออ้ยตอ 1 (ปี 2555) พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18 N-P2O5-K20 กก./ไร่) ทั้งออ้ยปลูกและออ้ยตอ1ให้รายไดต่้อไร่มาก

ท่ีสุด คือ 22,152  และ 13,723 บาทต่อไร่ ตามล าดบั รองลงมาในออ้ยปลูก คือ การใชปุ๋้ยสูตร 16-8-8 ร่วมกบั 

0-0-60 และวิธีเกษตรกร โดยให้รายไดอ้ยู่ท่ี 19,880 และ 16,060 บาทต่อไร่ ส่วนในออ้ยตอ วิธีเกษตรกรให้

รายไดอ้ยูท่ี่ 12,994 และ การใช้ปุ๋ยสูตร16-8-8 ร่วมกบั  0-0-60 (T3) ให้รายไดอ้ยูท่ี่ 12,492 บาทต่อไร่ แต่เม่ือ

คิดเป็นอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน (BCR) ในออ้ยปลูกจะเห็นไดว้่าแตกต่างกนัเพียงเล็กน้อย คือ 1.67, 

1.66 และ 1.68 ตามล าดบั ส่วนในออ้ยตอ 1 พบวา่วธีิเกษตรกร (T1) มีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน (BCR) 

มากท่ีสุด คือ 1.88 รองลงมา คือการใชปุ๋้ยสูตร 16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60 (T3) และใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการ

ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน(ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18 N-P2O5-K20 กก./ไร่ )  คือ 1.52 และ 1.43 ตามล าดับ 

(ตารางท่ี 5) 

 ดา้นตน้ทุน และผลตอบแทน ออ้ยตอ 2 (ปี 2556) พบวา่การใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใชปุ๋้ยตาม

ค่าวิเคราะห์ดิน(ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18) ทั้งออ้ยปลูก ออ้ยตอ1 และออ้ยตอ 2 ให้รายไดต่้อไร่มากท่ีสุด คือ 

22,152   13,723 และ 8,691บาทต่อไร่ ตามล าดบั แต่เม่ือคิดเป็นอตัราส่วนของรายได้ต่อตน้ทุน (BCR) ใน

ออ้ยปลูกจะเห็นไดว้า่แตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย คือ 1.67, 1.66 และ 1.68 ตามล าดบั ส่วนในออ้ยตอ 1 พบวา่วิธี

เกษตรกร (T1) มีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน (BCR) มากท่ีสุด คือ 1.88 รองลงมา คือการใชปุ๋้ยสูตร 16-8-

8 ร่วมกบั 0-0-60 (T3) และใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18 

N-P2O5-K20 กก./ไร่) คือ 1.52 และ 1.43 ตามล าดับ และในอ้อยตอ 2 พบว่า พบว่าการใช้ปุ๋ยสูตร 16-8-8 

ร่วมกบั 0-0-60 (T3) มีอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน (BCR) มากท่ีสุด คือ 1.21 รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยเคมี

ผสมเกรด 18-9-18 (T2) และการใชปุ๋้ยแบบเกษตรกร (T1) คือ 1.18 และ 1.03 ตามล าดบั (ตารางท่ี 5) 



 เม่ือเฉล่ียตน้ทุน และผลตอบแทน การใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใชปุ๋้ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

(ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18 N-P2O5-K20 กก./ไร่ ) ทั้งออ้ยปลูก ออ้ยตอ1 และออ้ยตอ2 ให้รายไดต่้อไร่ เฉล่ีย 3 

ปี มากท่ีสุด (14,855 บาท/ไร่) มากกวา่การใชปุ๋้ยสูตร 16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60 60 และการใชปุ๋้ยแบบเกษตรกร 

คิดเป็นร้อยละ 10.09 และ 28.55 ตามล าดบั แต่เม่ือคิดเป็นอตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน (BCR) เฉล่ีย 3 ปี 

การใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรให้อตัราส่วนของรายไดต่้อตน้ทุน มากท่ีสุด (BCR = 1.53) มากกว่าการใช้ปุ๋ยสูตร 

16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60 60 และการใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 

18-9-18) คิดเป็นร้อยละ 4.79 และ 6.99 ตามล าดบั (ตารางท่ี 5) 

 

ตารางที่ 4 องคป์ระกอบผลผลิต ผลผลิต ค่าความหวาน (CCS) และผลผลิตน ้าตาลของออ้ยในแปลงเกษตรกร    

อ.โกสุมพิสัย อ.กุดรัง อ.ช่ืนชม อ.นาเชือก และ อ.บรบือ จงัหวดัมหาสารคาม 

กรรมวธีิ  
ความสูง (ซม.)  จ านวนล า/ไร่  

ขนาดล าเฉล่ีย  
(ซม.) 

CCS  
/ผลผลิตน ้าตาล 

(ตนั/ไร่)  
ผลผลิต (ตนั/ไร่) 

ออ้ย
ปลูก 

ออ้ย
ตอ 1 

ออ้ย
ตอ 2  

ออ้ย
ปลูก 

ออ้ย
ตอ 1 

ออ้ย
ตอ 2  

ออ้ย
ปลูก 

ออ้ย
ตอ 1 

ออ้ย
ตอ 2  

ออ้ย
ปลูก 

ออ้ย
ตอ 1 

ออ้ย
ตอ 2  

ออ้ย
ปลูก 

ออ้ย
ตอ 1 

ออ้ย
ตอ 2  

ใส่ปุ๋ย
ตามวธีิ
เกษตรกร
(T1) 

241  180  154  10,140  9,820  9,365  2.70 2.75 2.56  
10.80 
/1.68  

14.29  
/1.33  

10.72 
/0.66  

15.61  9.37  6.24  

18-9-18 
 (T2) 

257  197  188  13,330  10,985  9,517  2.69 2.70 2.76  
10.32 
/2.30  

14.13  
/1.85  

13.22 
/1.28  

22.31    13.10  9.66  

16-8-8+ 
0-0-60 
(T3) 

254  198  189  16,174  11,045  9,205  2.72 2.76 2.76  
9.73  
/1.94   

13.98  
/1.79  

12.50 
/1.13  

19.38    12.83  9.01  

Grand 
Mean  

251.09 191.98 180  13,215  10,617  9,362  2.70 2.73 2.69  
10.28  
/1.96  

14.13 
/1.66  

12.15 
/1.01  

19.10 11.76 8.30  

 

 



ตารางที ่5 ตน้ทุนเฉล่ีย รายไดเ้ฉล่ีย และ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR) ของออ้ยในแปลงเกษตรกร 

อ.โกสุมพิสัย อ.กุดรัง อ.ช่ืนชม อ.นาเชือก และ อ.บรบือ จงัหวดัมหาสารคาม  ปี 2554-56 

กรรมวธีิ 
BCR เฉลีย่ ต้นทุนเฉลีย่ (บาท/ไร่)  รายได้เฉลีย่ (บาท/ไร่)  

อ้อยปลูก อ้อยตอ1 อ้อยตอ2  อ้อยปลูก อ้อยตอ1 อ้อยตอ2  อ้อยปลูก อ้อยตอ1 อ้อยตอ2  

T1  1.68 1.88 1.03  9,537 6,893 5,463  16,060 12,994 5,613  

T2 1.67 1.43 1.18  13,285 9,537 7,345  22,152 13,723 8,691  

T3 1.66 1.52 1.21  11,944 8,196 6,665  19,880 12,492 8,109  
 

BCR เฉลีย่ 3 ปี : T1 = 1.53   รายได้เฉลีย่  3 ปี  : T1 =   11,555  บาท/ไร่  

                            T2 = 1.43                   T2 = 14,855 บาท/ไร่  

           T3 = 1.46                   T3 = 13,493 บาท/ไร่  

T1 = ใส่ปุ๋ยตามวธีิเกษตรกร 

T2 = ใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใชปุ๋้ยตามค่าวเิคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18) 
T3 = ใส่ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ร่วมกบั 0-0-60 

 

ตารางที่ 6 องคป์ระกอบผลผลิต ผลผลิตและค่าความหวานของออ้ยในแปลงเกษตรกร อ.โกสุมพิสัย อ.กุดรัง            

 อ.ช่ืนชม อ.นาเชือก และ อ.บรบือ จงัหวดัมหาสารคาม เฉล่ีย 3 ปี 2554-56 

กรรมวธีิ  ความสูง (ซม.)  จ านวนล า/ไร่  
ขนาดล าเฉล่ีย  

(ซม.) 
CCS / ผลผลิต
น ้าตาล (ตนั/ไร่)  

ผลผลิต (ตนั/ไร่) 

ใส่ปุ๋ยตาม
วธีิเกษตรกร

(T1) 
192  9,775  2.67  11.93 / 1.240  10.40  

18-9-18 

 (T2) 
214  11,277  2.72  12.56 / 1.886  15.02  

16-8-8+ 

0-0-60 (T3) 
213  12,141  2.74  12.07 / 1.658  13.74  

เฉล่ีย 212  11,064  2.71  12.18 / 1.589  13.05  



 จากผลการด าเนินงาน ปี 2554-56 จะเห็นไดว้่าทุกกรรมวิธีผลผลิตของออ้ยปลูกจะลดลงเม่ือเป็น

ออ้ยตอ 1 คิดเป็นร้อยละ 33-41 และจากออ้ยตอ1 เป็นออ้ยตอ 2 ลดลง คิดเป็นร้อยละ 35-50 และในออ้ยตอ 1 

พบวา่ทุกกรรมวธีิให้ค่าความหวานสูงกวา่ออ้ยปลูก คิดเป็นร้อยละ 32-43 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในช่วงใกลเ้ก็บ

เก่ียวออ้ยปลูก ปี 2554 มีปริมาณฝนมากกวา่ปกติ และในปี 2555 ซ่ึงเป็นออ้ยตอ 1 มีปริมาณฝนนอ้ย และทิ้ง

ช่วงจึงกระทบแลง้ (ตารางท่ี 3) อยา่งไรก็ตามการใชปุ๋้ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพียงอยา่งเดียวอาจส่งผลให้

ดินขาดความสมดุลของธาตุอาหารในดิน ดงันั้นควรมีการใส่ปุ๋ยอินทรียร่์วมกนักบัปุ๋ยเคมี เพื่อให้สอดคลอ้ง

กบัการน าไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีของเกษตรกรได้ส่งผลให้การใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากข้ึน (อิทธิสุนทร, 

2553) สอดคลอ้งกบัผลการทดลองของ นาตยาและ อรรถสิทธ์ิ (2555) พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์

ดินร่วมกบัการใส่ปุ๋ยอินทรียโ์รงงานและการปลูกถัว่พุ่มระหวา่งแถวออ้ย ให้ผลผลิตออ้ยสูงสุดคือ18.84 ตนั

ต่อไร่แต่ไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดินร่วมกบัการใส่ปุ๋ยอินทรียโ์รงงานท่ีใหผ้ลผลิต 18.80 

ตนัต่อไร่เม่ือวิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ พบวา่ การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดินร่วมกบัการใส่ปุ๋ยอินทรีย์

โรงงาน ใหผ้ลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สูงสุดคือ 8,985 บาทต่อไร่ 

 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 ไดเ้ทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตออ้ยปลูกและออ้ยตอ พนัธ์ุขอนแก่น 3 ได้

เหมาะสมกบัพื้นท่ีในเขตพื้นท่ีปลูกออ้ยอาศยัน ้ าฝนจงัหวดัมหาสารคามโดยใชเ้ทคโนโลยกีารใส่ปุ๋ยเคมีตาม

ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18) แบ่งใส่ 3 คร้ัง ในออ้ยปลูกเม่ือดินมี

ความช้ืน ดงัน้ี 

 คร้ังแรกใส่รองพื้นพร้อมปลูก โดยแบ่งใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 4.5-2.25-4.5  N-P2O5-K20 กก./ไร่ 
 คร้ังท่ีสอง ใส่หลงัจากคร้ังแรกประมาณ 3-4 เดือน โดยใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 9-4.5-9 N-P2O5-K20 
กก./ไร่  
 คร้ังท่ีสาม ใส่ ช่วงฤดูฝนหลังจากคร้ังท่ีสอง ประมาณ 3 เดือน  โดยใส่ ปุ๋ยเคมีอัตรา             
4.5-2.25-4.5 N-P2O5-K20 กก./ไร่ 

และแบ่งใส่ 2 คร้ัง ในออ้ยตอเม่ือดินมีความช้ืน ดงัน้ี 

 คร้ังแรกใส่เม่ือหลงัแต่งตอออ้ย โดยแบ่งใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 9-4.5-9 N-P2O5-K20 กก./ไร่ 
 คร้ังท่ีสอง ใส่หลงัจากคร้ังแรกประมาณ 3-4 เดือน โดยใส่ปุ๋ยเคมีอตัรา 9-4.5-9 N-P2O5-K20 กก./

ไร่ 
 



แนวทางการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

• ควรศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการจดัการดิน น ้า และปุ๋ยใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี และส่งเสริมการวิจยั

การดา้นอนุรักษค์วามอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทั้งการจดัการเศษซากออ้ยหลงัเก็บเก็บเก่ียว 

•  ศึกษา วจิยัการปลูกพืชอายสุั้นแซมออ้ย เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และคลุมวชัพืชรักษา

ความช้ืนของดิน ในช่วงท่ีออ้ยอาย ุ1- 4 เดือน  

•  มีการจดัท าแปลงท่อนพนัธ์ุคุณภาพดี สะอาด ปราศจากโรค และแมลง ทุกคร้ังท่ีมีการปลูกออ้ยใหม่ 

และเพิ่มผลผลิตท่อนพนัธ์ุให้มากข้ึน โดยใชร้ะบบน ้าหยดเขา้ช่วย 

•  วจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีพื่อป้องกนั ก าจดั โรค แมลง และวชัพืช ของออ้ยแบบผสมผสาน 

•  ศึกษาการใชเ้คร่ืองจกัรกลทางการเกษตรขนาดเล็กในการผลิตออ้ย เพื่อลดตน้ทุน และแรงงาน ใน

ระบบการผลิตออ้ยในพื้นท่ีขนาดเล็ก-ปานกลาง  

 

การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

  น าผลการทดสอบท่ีไดน้ าไปสร้างแปลงตน้แบบทางวิชาการและเกษตรกรตน้แบบการเพิ่ม

ผลผลิตและลดตน้ทุนการผลิตออ้ยโดยการใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมี

ผสมเกรด 18-9-18 N-P2O5-K20 กก./ไร่) แบ่งใส่ 3 คร้ัง ในออ้ยปลูกพนัธ์ุขอนแก่น 3 และแบ่งใส่ 2 คร้ังใน

ออ้ยตอ ในสภาพแปลงของเกษตรกร น ากลุ่มเครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายเกษตรกรโรงงานน ้าตาลในการเพิ่ม

ผลผลิตออ้ย ในบริเวณพื้นท่ีท่ีท าแปลงทดสอบ โดยการจดัเสวนา ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

องคค์วามรู้ระหวา่งกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายในแต่ละพื้นท่ี รวมทั้งสนบัสนุนถ่ายทอดองคค์วามรู้โดยสร้าง

ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนการผลิตออ้ยท่ีเหมาะสมแบบบูรณาการกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบการผลิตออ้ยตั้งแต่ตน้น ้ าถึง

ปลายน ้า 

ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 

  ในการด าเนินงานทดสอบคร้ังน้ีขอขอบพระคุณเจ้าหน้าท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

มหาสารคามทุกท่านท่ีช่วยกนัปฏิบติัหน้าท่ีและให้ความร่วมมือจนงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณ

ศูนยว์ิจยัพืชไร่ขอนแก่น ท่ีให้ความอนุเคราะห์วิเคราะห์ความหวานออ้ย และขอขอบพระคุณนกัวิจยัอาวุโส

ทุกท่านท่ีใหค้  าปรึกษา แนะน า ในการด าเนินงานทดสอบน้ี 
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ภาคผนวก 

ตารางภาคผนวกที ่1 ค าแนะน าปุ๋ยตามค่าวเิคราะห์ดินส าหรับออ้ย (อาศยัน ้าฝน) : กอบเกียรติ, 2552) 

รายการ 
ค่าวเิคราะห์ดิน 

ต ่า ปานกลาง สูง 

OM (%)  <1  1-2  >2  

-ดินสีน ้าตาล-ด า:ปุ๋ยไนโตรเจน (กก.N/ไร่) 18  12  6  

-ดินสีแดง:ปุ๋ยไนโตรเจน (กก.N/ไร่) 9  6  6  

Avai.P (มก./ไร่) <15  15-30  >30  

-ปุ๋ยฟอสเฟต (กก.P
2
O

5
 /ไร่) 6  6  3  

Exch.K  <30  30-90  >90  

-ปุ๋ยโพแทช (กก.K
2
O/ไร่) 18  12  6  

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางภาคผนวกที ่2 แสดงค่ามาตรฐานความเหมาะสมของดินท่ีปลูกออ้ย  

คุณสมบัติต่าง ๆ  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม  

ค่า pH  5.6-7.3  ต ่ากวา่ 4 และสูงกวา่ 8  

อนิทรียวตัถุ (O.M. %)  1.5-2.5  ต ่ากวา่ 1  

ฟอสฟอรัสทีเ่ป็นประโยชน์ (P, ppm)  10-20  ต ่ากวา่ 10  

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (k, ppm)  80-150  ต ่ากวา่ 80  

แคลเซียม (Ca, cmol/kg)  0.55-1.25  ต ่ากวา่ 0.55  

การแลกเปลีย่นประจุบวก (CEC cmol/kg)  มากกวา่ 15  ต ่ากวา่ 5  

ความลกึระดับหน้าดิน (cm)  มากกวา่ 100  นอ้ยกวา่ 50  

ความลกึระดับน า้ใต้ดิน (cm)  มากกวา่ 160  นอ้ยกวา่ 50  

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพภาคผนวกที ่1 สภาพแปลงออ้ยฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานในพื้นท่ีจงัหวดัมหาสารคาม ปี 2555 

 

ภาพภาคผนวกที ่2 แผนภูมิแสดงความตอ้งการน ้าของออ้ยในแต่ละระยะการเจริญเติบโต 

ท่ีมา : กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (มปป.) 



 

ภาพภาคผนวกที ่3 กราฟแสดงปริมาณน ้าฝนสะสมในแต่ละเดือนของจงัหวดัมหาสารคาม (ค่าเฉล่ีย 10 ปี 

2542-2551) สืบคน้จาก : http://arcm.rmu.ac.th/newlocaldb. (วนัท่ีคน้ขอ้มูล : 4 มีนาคม 2554)  

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวทิยา (2542) 

 

ภาพภาคผนวกที ่4 เสวนา และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตออ้ยสู่เกษตรกรเครือข่ายในวนัท่ี 2 เมษายน 2555 

ณ ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรมหาสารคาม 

http://arcm.rmu.ac.th/newlocaldb


 

 

ภาพภาคผนวกที ่5 แผนท่ีกลุ่มชุดดินจงัหวดัมหาสารคาม  

(ท่ีมา : ส านกัส ารวจดินและวางแผนการใชท่ี้ดิน กรมพฒันาท่ีดิน, 2550)

http://nrm.brrd.in.th/km/images/stories/msk/soil mahasarakham.jpg
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