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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตอ้อย 

 

2. โครงการวิจัย   :  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับ   

                                           แต่ละสภาพพ้ืนที่ 

กิจกรรม   :  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมใน 

                                           เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยใน      

                                           จังหวัดร้อยเอ็ด 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Integrated of Technology for Increasing Sugarcane   

                                           Production Efficiency in Roi Et Province 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นางสาวสุดารัตน์  โชคแสน     สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 
ผู้ร่วมงาน             :  นางสาวนาฏญา  โสภา    สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 
                   นายธนวัฒน์  เสนเผือก    สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 
          นางสาวมัทนา  วานิชย์         สังกัดศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
          นางทักษิณา  ศันสยะวิชัย     สังกัดศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
                             นายสุชาติ  ค าอ่อน              สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอ านาจเจริญ 

 
5. บทคัดย่อ    

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 

ด าเนินงานในแปลงเกษตรกรอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเริ่มด าเนินงานทดสอบปี 2557- 2558 จ านวน 5 

แปลง การด าเนินงานในปีแรกเป็นการจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด  ใช้ต้นกล้าอ้อยช าข้อสะอาดพันธุ์ขอนแก่น 3 

ปลูกในช่วงเดือนธันวาคม 2556 ถึงกลางเดือนมกราคม 2557 ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด คัดพันธุ์ปน 

และส ารวจโรคแมลง ด าเนินการเก็บผลผลิตอ้อยในช่วงเดือนธันวาคม 2557 (อายุ 12 เดือน) ผลผลิตอ้อยในแปลง
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พันธุ์มีค่าเฉลี่ย 13.03 ตันต่อไร่ และได้ด าเนินการทดสอบในปีที่สอง ซึ่งเริ่มด าเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ปลูก

ทดสอบประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ วิธีปรับใช้ตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร และวิธีเกษตรกร พบว่าการผลิต

อ้อยตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร โดยการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 จากแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ที่มีการ

คัดพันธุ์ปน มีการป้องกันก าจัดโรคขาว และใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แบ่งใส่ 2 ครั้ง 

ในอ้อยปลูกเมื่อดินมีความชื้น ให้ผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สูงกว่าวิธีเกษตรกร คือ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 

15.58 ตันต่อไร่ มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น 20.6 เปอร์เซ็นต์ รายได้สุทธิ 7,691 บาทต่อไร่ และมีอัตราส่วนของรายได้ต่อต้นทุน 

(BCR) 2.09 ดังนั้นการผลิตอ้อยโดยวิธีปรับใช้ตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่

เกษตรกรในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน าไปปรับใช้เพื่อลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตอ้อยได้ 

Abstract 
 The objectives of this study were to test technology in sugarcane production in Roi-Et 
province. The experiments were conducted in farmers’ fields during 2014-2015 in 5 different 
locations at Phochai district. Technology project proceeded by DOA researchers, integration good 
sugarcane Khon Kaen 3 with sugarcane whiteleaf disease control technologies. Planted in the 
December 2013 to January 2014, Results showed average cane yield were 13.03 ton/rai. In 
December 2013 planted test of 2 method, were found yields of recommended method were 
15 .58  ton/rai and 20.6%  higher than farmer’ s method . In terms of economic return, it was 
found  recommended method has 7,691 bath/rai net income highest than the farmer’ s method 
and benefit cost ratio (BCR) were found  recommended method 2.09  higher than  farmer’ s 
method. 
 Therefore, the production sugarcane by department of agricultural technology. It is one 
way that farmer in the district area, farmer can be adapted to reduce cost and increase yield.  

6. ค าน า 

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ เป็นวัตถุดิบที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมน้ าตาลทรายและ 
อุตสาหกรรมต่อเนื่องชนิดต่างๆ อีกมากมาย จากข้อมูลส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล (2558) รายงาน
พ้ืนที่ปลูกอ้อยในปีการผลิต 2557/2558 มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศจ านวน 10,530,927 ไร่ พื้นที่อ้อยส่งโรงงาน 
9,591,448ไร่ และพ้ืนที่ปลูกอ้อยท าพันธุ์ 939,479ไร่ โดยมีพ้ืนที่ เพ่ิมขึ้นจากปี การผลิต 2556/57 จ านวน 
455,784 ไร่ หรือร้อยละ 4.52  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งผลิตอ้อยที่ส าคัญของประเทศไทย มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 4,566,133
ไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี การผลิต 2556/57 จ านวน 249,131ไร่ หรือร้อยละ 5.77 ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีพ้ืนที่การผลิต 
จ านวน 112,136 ไร่ มีพ้ืนที่อ้อยส่งโรงงาน 103,771 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 10.91 ตัน (ส านักงานคณะกรรมการอ้อย
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และน้ าตาล, 2558) ซึ่งจะเห็นได้ว่าในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่ า  แหล่งปลูกที่ส าคัญของจังหวัด
ร้อยเอ็ด คือ อ าเภอโพนทอง หนองพอก โพธิ์ชัย เสลภูมิ เมยวดี พันธุ์อ้อยที่เกษตรกรนิยมปลูกมาก คือ พันธุ์ LK 
92-11 มีพื้นปลูก 34,085 ไร่ รองลงมาคือ พันธุ์ K88-92 มีพื้นปลูก 25,265 ไร่ ส าหรับพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่กรม
วิชาการเกษตรแนะน ามีพื้นปลูก 14,514 ไร่ จ านวนเกษตรกร 795 ราย (โรงงานน้ าตาลมิตรกาฬสินธุ์, 2554) 
จากการจัดประชุมเสวนากับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดร้อยเอ็ด พบประเด็นปัญหาในการผลิตอ้อย คือ   

1. ปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อย ได้แก่ โรคใบขาว และหนอนกอ 
2. ขาดพันธุ์ที่เหมาะสมในพื้นท่ี ท าให้ผลผลิตต่อไร่ต่ า มีความแปรปรวนสูง และไว้ตอไม่ได ้
3. ต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง เช่น ปุ๋ยเคมี น้ ามัน สารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช 

ค่าแรงงานสูง 
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในสภาพพ้ืนที่
จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิตอ้อย โดยใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่มีการเปรียบเทียบและ
ทดสอบในไร่เกษตรกรแล้วว่ามีความเหมาะสมส าหรับปลูกในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วีระพล และคณะ, 
2550) ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ สุชาติและคณะ (2553) ที่น าอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ปลูกเปรียบเทียบกับ
พันธุ์อ้อยของเกษตรกรในพ้ืนที่ พบว่า พันธุ์ขอนแก่น 3 ให้ผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอ เฉลี่ย 2 ปี 18.7 ตัน/ไร่ สูง
กว่าพันธุ์ของเกษตรกรที่ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2 ปี 15.1 ตัน/ไร่ และมีการเตรียมแปลงพันธุ์สะอาด มีการคัดพันธุ์ปน มี
การป้องกันก าจัดโรคขาว และใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของกรม
วิชาการเกษตร เปรียเทียบกับวิธีการของเกษตรกร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาส่งเสริมและแนะน าเกษตรกรผู้ผลิตอ้อย
ต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ                           

- อุปกรณ์  
- พันธุ์พืช ได้แก่ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 
- ปุ๋ยเคม ี ได้แก่ 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60, 16-16-8, 21-7-18  
- สารปรับปรุงดิน ได้แก่ โดโลไมด์ 
- สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช : สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชตามความจ าเป็น     

- วิธีการ 
งานทดสอบนี้เป็นการน าเอาผลงานที่ได้ด าเนินการในปี 54-56 มาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตอ้อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเลือกใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม เช่น 
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการเลือกพ้ืนที่ที่เป็นตัวแทนการผลิตอ้อย ซึ่งได้แก่ พ้ืนที่ของจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านที่มีการผลิตอ้อยเป็นหลัก ซึ่งก็คือพ้ืนที่เป้าหมาย (Research area ) ของงานทดสอบอ้อย 
ต่อจากนั้นเลือกพ้ืนที่ตัวแทน(Research site) ที่จะเข้าไปท าการวิจัย และเลือกตัวแทนเกษตรกรที่ร่วมวิจัย ซึ่งควร
เป็นเกษตรกรที่ปลูกอ้อยเป็นหลัก 
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ขั้นตอนที่ 2 จัดเวทีชุมชน เพ่ือระดมความคิด วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดย
ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน ภายใต้การสนับสนุนแบบบูรณาการขององค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เก็บข้อมูลเบื้องต้นโดยการส ารวจแปลงที่มีการระบาดของวัชพืชใบแคบและใบกว้าง
ในแหล่งปลูกอ้อยและสัมภาษณ์เกษตรกรถึงข้อมูลในการจัดการวัชพืชทั้งหมด เช่น วิธีการไถเตรียมดิน ชนิดและ
อัตราสารก าจัดวัชพืชที่ใช้ ระยะเวลาในการใช้สาร ประวัติการใช้สาร เครื่องพ่นสาร ต้นทุนการก าจัดวัชพืช การแพร่
ระบาดของวัชพืชส าคัญที่เกษตรกรประสบปัญหาก าจัดไม่ได้ เป็นต้น) 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินจัดเตรียมแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดเพ่ือเตรียมทดสอบตามกรรมวิธีที่คัดเลือกให้เหมาะกับ
พ้ืนที่ เปรียบเทียบกับวิธีการเดิมของเกษตรกรด าเนินการในสภาพไร่เกษตรกร จ านวน 5/10 (ราย/ไร่ ) 
ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี 2 ซ้ า คือ 

กรรมวิธีที่ 1 : วิธีการเดิมของเกษตรกร คือ ปลูกอ้อยปฏิบัติดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวตามวิธีของ
เกษตรกรซึ่งมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้  

1. พันธุ์อ้อย เกษตรกรใช้พันธุ์  LK 92-11 ใช้ท่อนพันธุ์จากแปลงปลูกที่เหลือจากการตัดเข้า
โรงงาน ไม่มีการเตรียมแปลงพันธุ์ 
  2. การเตรียมดิน ไถดะด้วยผาล 3 และพรวนดินด้วยผาล 7 
  3. การปลูก ปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูก แบบแถวคู่ ระยะหว่างระหว่างร่อง 1.3 เมตร  
  4. การจัดการธาตุอาหาร รองพ้ืนด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 5-6 
เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  และอ้อยอายุ 9 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่ (39-16-8 กิโลกรัมต่อไร่ ของ N-P2O5-K2O) 

  5. การก าจัดวัชพืช ใช้สารเคมีและวิธีกล 
6. เก็บเก่ียวอ้อย ตัดอ้อยสด โดยมีการสางใบและใช้แรงงานคนตัด 

กรรมวิธีที่ 2 : วิธีปรับใช้ตามเทคโนโลยีการผลิตอ้อยจากผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ คือ 

1. พันธุ์อ้อย ใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 จากแปลงพันธุ์ที่มีการดูแลคัดพันธุ์เป็นโรค และพันธุ์ปน ทิ้ง 
  2. การเตรียมดิน ไถดะดว้ยผาล 3 และพรวนดินด้วยผาล 7 
  3. การปลูก ปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูก แบบแถวคู่ ระยะหว่างระหว่างร่อง 1.3 เมตร  

   4. การจัดการธาตุอาหาร ปรับความเป็นกรด-ด่างของดิน ตามสภาพ ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
18-6-12 กิโลกรัมต่อไร่ ของ N-P2O5-K2O โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ปุ๋ยเคมีพร้อมปลูก ครั้งที่ 2 ใส่
ปุ๋ยเคมใีนฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 

  5. การก าจัดวัชพืช ใช้สารเคมีและวิธีกล 
6. เก็บเก่ียวอ้อย ตัดอ้อยสด โดยมีการสางใบและใช้แรงงานคนตัด  
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ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการทดสอบ ติดตามและประเมินผล โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบความสามารถใน

การผลิต ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ และศักยภาพของชุมชนในการด าเนินงาน ในระหว่างการด าเนินงาน

จะมีการรวบรวมข้อมูล เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกอ้อย เก็บข้อมูลที่ใช้ประเมินคุณภาพและผลผลิต เช่น ความสูง

และความยาวล าต้น จ านวนกอต่อไร่ จ านวนล าต่อไร่ จ านวนข้อต่อล า เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนโคน-กลาง-ปลาย 

ของอ้อย น้ าหนักสด และน้ าหนัก 10 ล า และค่าความหวานอ้อย (องศาบริกซ์ และ CCS) โดยเก็บตัวอย่างในแปลง

ทดสอบในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว กรรมวิธีละ 4 จุดๆละ 20 ตารางเมตร พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลการทดสอบวิเคราะห์

เงื่อนไขของความส าเร็จผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เช่น ผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ก าไรสุทธิ Benefit Cost 

Ratio (BCR) และการยอมรับของเกษตรกร โดยใช้วิธีการจัดประชุมระดมความคิดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้

เกษตรกรร่วมคิด ร่วมสรุปบทเรียน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขด้วยตนเองทุกขั้นตอน  

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมท าการประเมินผลการด าเนินงาน ขยายผล ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ไปสู่เกษตรกรบริเวณใกล้เคียง หรือเกษตรกรที่มีเขตนิเวศเกษตรคล้ายคลึงกับพ้ืนที่ทดสอบผ่านคู่มือการผลิต การ
จัดประชุม การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการจัดงานวันนัดพบเกษตรกร (Field day) สรุปผล และจัดท า
ค าแนะน า 

การบันทึกข้อมูล 

-  วันปฏิบัติการต่างๆ (วันปลูก งอก เก็บเก่ียว ก าจัดวัชพืช พ่นสารเคมี ใส่ปุ๋ย ฯลฯ) 

-  คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 

- พิกัด GPS ของแปลงทดลอง 
-  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
-  ชนิด ปริมาณ ความหนาแน่นของวัชพืชในพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน  4 จุด 
-  การเจริญเติบโตของอ้อย (ความสูงล าอ้อย จ านวนล าต่อกอ) ที่อายุเก็บเก่ียว  
-  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต (นน.สดต่อไร่, ค่าความหวาน(CCS), ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล า) 

 -  ผลผลิตน้ าตาลต่อไร่ โดยใช้สูตรค านวณ ดังต่อไปนี้ 
              ผลผลิตน้ าตาล (ตันต่อไร่) =    ผลผลิตอ้อย (ตันต่อไร่) X คุณภาพความหวาน (ซีซีเอส) 
                                 100 

-  ต้นทุนการผลิตของแต่ละกรรมวิธี 
แนวทางการด าเนินงานทดสอบ  ใช้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือศึกษาข้อมูลส าหรับวางแผน

ท าแปลงทดสอบเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมาย เป็นการ
ด าเนินการในแปลงเกษตรกร 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน รายได้สุทธิอัตราผลตอบแทน 
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ต่อค่าใช้จ่ายการลงทุน (Benefit Cost Ratio:BCR) 
- ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลย ี

 - ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เช่น ผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ก าไรสุทธิ Benefit Cost Ratio 
(BCR) และการยอมรับของเกษตรกร โดยใช้วิธีการจัดประชุมระดมความคิดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้เกษตรกรร่วม
คิด ร่วมสรุปบทเรียน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขด้วยตนเองทุกขั้นตอน 
 

- เวลาและสถานที่ : เริ่มต้น ตุลาคม 2556  สิ้นสุด กันยายน 2558 
              สถานที่ท าการทดลอง แปลงเกษตรกร อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

     

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557 โดยคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการในพ้ืนที่เกษตรกรบ้านหนองขุมเงิน 

ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 13,200 ไร่ เป็นพ้ืนที่ใกล้โรงงานน้ าตาลและเป็น
เขตส่งเสริมการปลูกอ้อย อ้อย เกษตรกรร่วมด าเนินการ 5 รายๆ ละ 2 งาน เพ่ือจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด  
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกในแปลงเกษตรกรที่ร่วมด าเนินการ ปี 2557 จ านวน 5 ราย จ.ร้อยเอ็ด  

เกษตรกร 
pH OM N Avai.P Exch.K 

 
(%) (%) (mg/kg) (mg/kg) 

 1. นายประกิจ โพธิกมล 4.58 0.53 0.027 2.49 8.96 
 2. นางทองสา โพธิกมล 4.76 1.49 0.075 2.16 7.94 
 3. นายจินดา ชูศรีทอง 4.86 0.88 0.044 1.99 16.34 
 4. นางกุลธิดา  ทาพรมมา 4.96 2.04 0.102 5.05 139.81 
 5. นายไพรวัลย์ นิระดา 5.15 0.57 0.029 4.15 57.60 
ค่าเฉลี่ย 4.86 1.10 0.055 3.17 46.13 

ค่าความเหมาะสม 5.6-6.3 1.5-2.5 
 

10-20 80-120 
จากผลค่าวิเคราะห์ดิน (ตารางที่ 1) ในแปลงทดสอบทั้ง 5 แปลง พบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า-ปาน

กลาง มีฟอสฟอรัสในดินที่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ต่ า และมีโพแทสเซียมในดินที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ใน
เกณฑต์่ ากว่าค่าความเหมาะสมส าหรับอ้อ 

การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ จัดท าแผนที่ศักยภาพการผลิตอ้อยในพ้ืนที่ ต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอโพธิ์ชัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูลที่ใช้  

• แผนที่กลุ่มชุดดิน  

• แผนที่ขอบเขตสถานีอากาศ  
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• แผนที่ขอบเขตต าบล  
พบว่าจัดอยู่ในกลุ่มชุดดิน 22, 24 และ 40 มีชุดดินตัวแทน คือ St สีทน, Ub อุบล และ Ckr จักราช ใช้

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากสถานีอากาศกาฬสินธุ์ ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ในชุดดิน St สีทน, Ub อุบล และ Ckr จักราช 
มีศักยภาพการผลิตอ้อย 23.9, 20.2 และ 22.8 ตัน/ไร่  (ตารางที ่2) 
 

 
 

ภาพที่ 1 แบบจ าลอง cangro model โปรแกรม Dssat 4.5 กลุ่มชุดดินในพื้นที่ต าบลโพธิ์ศรี  
           อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ศักยภาพการปลูกอ้อยในพื้นท่ีต าบลโพธิ์ศรี อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

Soil code กลุ่มชุดดิน ชุดดินตัวแทน Station_code สถานีอากาศ ผลผลิตอ้อย 
(ตัน/ไร่) 

TH00000027 22    St สีทน  388401 กาฬสินธุ์ 23.9 
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TH00000029 24    Ub อุบล  388401 กาฬสินธุ์ 20.2 

TH00000045 40    Ckr จักราช  388401 กาฬสินธุ์ 22.8 

 
จากการส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมของเกษตรกรรายอ่ืนในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 

อ าเภอโพนทอง และอ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าการผลิตอ้อยในพ้ืนที่ดังกล่าวมีสภาพปลูกเดิมเป็นพื้นที่นา
เคยปลูกข้าว เกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกอ้อยเนื่องจากอ้อยได้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าว เกษตรกรเป็นสมาชิก
สมาคมชาวไร่อ้อยมีโควต้าในการผลิตอ้อยแต่ละปี โดยจะส่งขายให้กับโรงงานน้ าตาลมิตรผลกาฬสินธุ์ มีผลผลิต
อ้อยต่ าสุด 10 ตัน/ไร่ และสูงสุด 20 ตัน/ไร่ พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูก คือ พันธุ์ LK 92-11 มีการปลูกอ้อยในช่วง
เดือนตุลาคม-ธันวาคม การจัดการอ้อยปลูกพบว่ามีการใส่ปุ๋ย 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่รองพ้ืนพร้อมปลูกใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 
16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร่ ครั้งที่ 2 สูตร 21-7-18 อัตรา 50 กก./ไร่ (3-5 เดือน หลังปลูก) และครั้งที่ 3 สูตร 46-
0-0 อัตรา 50 กก./ไร่ (8 เดือน หลังปลูก) ก าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน และสารก าจัดวัชพืช โรคที่พบในแปลง คือ  
โรคใบขาว เกษตรกรมีการป้องกันก าจัดโรคใบขาว 73% โดยการขุดท าลาย และอีก 27% ไม่มีการป้องกันก าจัด
โรคใบขาว  

จากการวิเคราะห์ปัญหาสภาพพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดร้อยเอ็ด สรุปได้ดังนี้ 
1. ดินมีอินทรียวัตถุน้อยกว่า 1 มี pH เป็นกรดเล็กน้อย เนื่องจากมีการใช้พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ขาดวิธีการ

จัดการปรับปรุง 
2. ปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อย ได้แก่ โรคใบขาว และหนอนกอ 
3. ขาดพันธุ์ที่เหมาะสมในพื้นท่ี ผลผลิตต่อไร่ต่ า มีความแปรปรวนสูง และไว้ตอไม่ได ้
4. ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง 
ดังนั้นแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตอ้อยในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยน าผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของกรม

วิชาการเกษตรกรมาปรับใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย คือ การปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยคอก การใช้อ้อย
พันธุ์ขอนแก่น 3 ซึ่งมีการเปรียบเทียบและทดสอบในไร่เกษตรกรแล้วว่ามีความเหมาะสมส าหรับปลูกในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และการใส่ปุ๋ยโดยวิธีปรับใช้ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร การใช้ท่อนพันธุ์จากแปลง
พันธุ์อ้อยสะอาด และการจัดการโรคใบขาวที่ถูกต้องเหมาะสม 
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ตารางท่ี 3 ผลการส ารวจโรคและแมลงในแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด เมื่ออ้อยอายุ 6 เดือน ในแปลงเกษตรกร 
             จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
จ านวนกอที่แสดง
อาการโรคใบขาว 

(กอ/ไร)่ 

โรคแส้ด า 
(กอ/ไร)่ 

 

หนอนกอ 
(%) 

1 นายประกิจ  โพธิ์กมล 2 0 10 
2 นางทองสา  โพธิ์ชัยรัต 1 0 16 
3 นายจินดา  ชูศรีทอง 3 0 10 
4 นางกุลธิดา  ทาพรมมา 4 0 16 
5 นายไพรวัลย์  นิระดา 1 0 10 
 เฉลี่ย 2.2 0 12.4 

 
จากตารางที่ 3 เมื่อส ารวจโรคแมลงเมื่ออ้อยอายุ 6 เดือน พบว่าในแปลงพันธุ์อ้อยของเกษตรกรพบโรคใบ

ขาวเฉลี่ย 2.2 กอ/ไร่ และพบการระบาดของหนอนกอเฉลี่ย 12.4% ส่วนโรคแส้ด าไม่พบการแพร่ระบาดในแปลง 
 
การจัดเตรียมแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดเพ่ือเตรียมทดสอบตามกรรมวิธี  ใช้ต้นกล้าอ้อยช าข้อสะอาด ปลูก

ในช่วงเดือนธันวาคม 2556 ถึงกลางเดือนมกราคม 2557 ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด คัดพันธุ์ปน และ

ส ารวจโรคแมลง ด าเนินการเก็บผลผลิตอ้อยในช่วงเดือนธันวาคม 2557 (อายุ 12 เดือน) ผลผลิตอ้อยในแปลงพันธุ์

มีค่าเฉลี่ย 13.03 ตันต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรปลูกอ้อยในช่วงแล้งท าให้อ้อยขาดน้ าในช่วงแรก ท าให้ผลผลิตค่อนข้างต่ า 

ส่วนองค์ประกอบผลผลิตในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสูงเส้นผ่าศูนย์กลางล า จ านวนล า /กอ จ านวนล า/ไร่ และ

คุณภาพความหวาน (CCS) มีค่าเฉลี่ยดังนี้ 268.5 เซนติเมตร, 2.83 เซนติเมตร, 6.8 ล าต่อกอ, 10,888 ล าต่อไร่ 

และ 13.72 CCS (ตารางที่ 4) 

ตารางท่ี 4 จ านวนล า ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางล า ความหวาน (CCS) และผลผลิตของอ้อยปลูก ที่อายุเก็บเก่ียว  

             ในแปลงทดสอบจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2557 

เกษตรกร 
จ านวนล าเก็บเกี่ยว 

(ล า/ไร่) 
ความสูง 
(ซม.) 

เส้นผ่านศูนย์กลางล า  
(ซม.) 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

CCS 

     ประกิต 12,000 257.1 2.93 14.68 14.10 

ทองสา 10,800 266.2 2.63 13.99 14.11 

จินดา 10,000 290.5 2.88 10.95 13.81 

กุลธิดา 11,600 250.8 2.70 11.99 11.80 
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ไพรวัลย์ 10,040 260.0. 3.03 13.56 14.79 

เฉลี่ย 10,888 268.5 2.83 13.03 13.72 

 
การด าเนินงานในปี 2558 ได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ การใช้

ท่อนพันธุ์สะอาดจากแปลงพันธุ์  การใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ก่อนปลูกได้เก็บ

ตัวอย่างดินในแปลงเกษตรกรไปวิเคราะห์ธาตุอาหาร พบว่าดินมี pH เป็นกรดปานกลาง (4.58-5.15) มีปริมาณ

อินทรีย์วัตถุต่ า-ปานกลาง (0.53-2.04%) มีปริมาณไนโตรเจนต่ า (0.027-0.102%) มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์ต่อพืชในดินต่ า (1.99-5.05 mg/kg ) มีโพแทสเชี่ยมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ า-สูง (7.94-139.81 mg/kg) 

(ตารางที่ 5)  

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ดินในแปลงเกษตรกรที่ร่วมด าเนินการ จ านวน 5 ราย จ.ร้อยเอ็ด ปี 2558 

เกษตรกร 
pH OM N Avai.P Exch.K 

 
(%) (%) (mg/kg) (mg/kg) 

 1. นายประกิจ โพธิกมล 4.58 0.53 0.027 2.49 8.96 
 2. นางทองสา โพธิกมล 4.76 1.49 0.075 2.16 7.94 
 3. นายจินดา ชูศรีทอง 4.86 0.88 0.044 1.99 16.34 
 4. นางกุลธิดา  ทาพรมมา 4.96 2.04 0.102 5.05 139.81 
 5. นายไพรวัลย์ นิระดา 5.15 0.57 0.029 4.15 57.60 
 
ตารางท่ี 6 การปฏิบัติของเกษตรกรในแปลงทดสอบ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2558  

เกษตรกร  วันปลูก  
ระยะ
ปลูก  

การใส่ปุ๋ย  

คร้ังท่ี 1  คร้ังท่ี 2  คร้ังท่ี 3 

DOA 
(กก.N P2O5 
K2O)  

F 
(กก./ไร่)  

DOA 
(กก.N P2O5 

K2O)  

F  
(กก./ไร่) 

DOA  F  

ประกิต 20-ม.ค.-58 1.3 9 - 4.5 - 6 16-16-8 
50 กก./ไร ่

9 - 4.5 - 6 21-7-18 
50 กก./ไร ่

- 
46-0-0 

50 กก./ไร ่

ทองสา 7-ม.ค.-58 1.3 9 - 4.5 - 6 16-16-8 
50 กก./ไร ่

9 - 4.5 - 6 21-7-18 
50 กก./ไร ่

- 
46-0-0 

50 กก./ไร ่

จินดา 10-ม.ค.-58 1.3 9 - 4.5 - 6 16-16-8 
50 กก./ไร ่

9 - 4.5 - 6 21-7-18 
50 กก./ไร ่

-  
46-0-0 

50 กก./ไร ่
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กุลธิดา 12-ม.ค.-58 1.3 9 - 4.5 - 6 16-16-8 
50 กก./ไร ่

9 - 4.5 - 6 21-7-18 
50 กก./ไร ่

- 
46-0-0 

50 กก./ไร ่

ไพรวัลย ์ 20-พ.ย.-57 1.3 9 - 4.5 - 6 16-16-8 
50 กก./ไร ่

9 - 4.5 - 6 21-7-18 
50 กก./ไร ่

-  
46-0-0 

50 กก./ไร ่

ประกิต 20-ม.ค.-58 1.3 9 - 4.5 - 6 16-16-8 
50 กก./ไร ่

9 - 4.5 - 6 21-7-18 
50 กก./ไร ่

- 
46-0-0 

50 กก./ไร ่

 
 
 
 

ตารางท่ี 7 การเจริญเติบโต และการส ารวจโรคใบขาวของอ้อยในแปลงเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2558 

เกษตรกร 

ความสูง 6 เดือน   โรคใบขาว 
(ซม.)  อายุ 6 เดือน (%)  

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
 วิธี

ทดสอบ วิธีเกษตรกร 
1. นายประกิจ 48.8 56.1  0.24 0.31 

2. นางทองสา 50.4 51.9  0.39 0.17 

3. นายจินดา 54.9 38.3  0.12 0.51 

4. นางกุลธิดา 55.8 52.3  0.16 0.68 

5. นายไพรวัลย 71.3 65.5  0.11 0.17 

เฉลี่ย        56.2             52.8              0.20    0.37 

 
จากค่าวิเคราะห์ดินได้น ามาค านวณหาอัตราการใช้ปุ๋ยกับอ้อยปลูกตามเอกสารวิชาการค าแนะน าการใช้

ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ (กรมวิชาการเกษตร, 2553) โดยใส่ปุ๋ยเคมี 18-6-12 กิโลกรัมต่อไร่ ของ N-P2O5-K2O โดยได้

แบ่งใส่ 2 ครั้ง ในช่วงดินมีความชื้น การปลูกอ้อยเกษตรกรเริ่มปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 และเดือน

มกราคม 2558 ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงอ้อย ส ารวจโรคใบขาว ส่วนกรรมวิธีเกษตรกรใส่ปุ๋ยและปฏิบัติดูแลรักษา

แปลงตามวิธีเกษตรกร  
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ตารางท่ี 8 จ านวนล า ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางล า ผลผลติของอ้อยปลูก ความหวาน (CCS) ที่อายุเก็บเกี่ยวใน
แปลงทดสอบจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2558 

กรรมวิธ ี จ านวนล าเก็บ
เกี่ยว 

(ล า/ไร่) 

ความสูง 
(ซม.) 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลางล า

(ซม.) 

ผลผลิต    
(ตัน/ไร่) 

CCS ผลผลิตน้ าตาล    
(ตัน/ไร่) 

       
วิธีปรับใช้ 10,150 246.1 3.10 15.58 15.38 2.40 

วิธเีกษตรกร 8,868 225.5 2.74 12.92 12.78 1.66 

 
เก็บข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตในช่วงเดือนมกราคม 2559 พบว่าวิธีปรับใช้ตามเทคโนโลยีการ

ผลิตอ้อยจากผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 จากแปลงพันธุ์ที่มีการดูแลคัดพันธุ์เป็นโรค 

และพันธุ์ปนทิ้ง และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีเกษตร คือ 15.58 ตันต่อไร่ ท าให้ผล

ผลิตเพ่ิมขึ้น 20.6 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 8) และพบว่ามีองค์ประกอบผลผลิตในด้านความสูง เส้นผ่าศูนย์กลางล า 

จ านวนล าต่อกอ จ านวนล าต่อไร่ สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพความหวาน (CCS) และผลผลิต

น้ าตาล (ตันซีซีเอส/ไร่) ระหว่างวิธีปรับใช้ (ปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3) และวิธีเกษตรกร (ปลูกอ้อยพันธุ์ LK 92-11) 

พบว่าวิธีปรับใช้มีคุณภาพความหวานและผลผลิตน้ าตาลสูงกว่าวิธีเกษตรกร คือ 15.38 CCS และ 2.4 ซีซีเอสตัน

ต่อไร่ ตามล าดับ และจากการส ารวจโรคใบขาวก่อนเก็บเกี่ยวพบว่าวิธีปรับใช้มีเปอร์เซ็นต์อาการโรคใบขาวต่ ากว่า

วิธีเกษตรกร (ตารางท่ี 8) 

              
ตารางที่ 9 ผลผลิตเฉลี่ย และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตอ้อยในกรรมวิธีปรับใช้ และวิธีเกษตรกร 

ในพ้ืนที่อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด     

     รายการ วิธีปรับใช้ วิธีเกษตรกร 

ผลผลิต (ตัน/ไร่) 15.58 12.92 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 7,110 8,775 

รายได้ (บาท/ไร่) 14,801 12,274 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 7,691 3,499 

BCR  2.09 1.40 

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
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จากการทดสอบเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยทดสอบในแปลง

เกษตรกรเปรียบเทียบกันระหว่างวิธีปรับใช้ตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร คือ การใช้ท่อนพันธุ์อ้อย

ขอนแก่น 3 จากแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ที่มีการคัดพันธุ์ปน มีการป้องกันก าจัดโรคขาว และใส่ปุ๋ยเคมีตาม

ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แบ่งใส่ 2 ครั้ง ในอ้อยปลูกเมื่อดินมีความชื้น และวิธีเกษตรกร พบว่าการ

ผลิตอ้อยโดยวิธีปรับใช้ท าให้ได้ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ความคุ้มค่าต่อการ

ลงทุนสูงกว่าวิธีเกษตรกร ดังนั้นการผลิตอ้อยโดยวิธีปรับใช้ตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร จึงเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรในเขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถน าไปปรับใช้เพื่อลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตอ้อยได้  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

น าผลการทดสอบที่ได้ไปขยายผลในแปลงเกษตรกรต้นแบบการผลิตอ้อย เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุน

การผลิตอ้อย โดยการใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 จากแปลงพันธุ์สะอาด  ใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน  

 

11. ค าขอบคุณ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเกษตรกรผู้ร่วมด าเนินงานวิจัยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ที่ให้ความสะดวกในการ

ด าเนินงาน รวมทั้งขอขอบคุณทีมงานและเพ่ือนร่วมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ดทุกท่านที่มีส่วน

ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล. 2558. รายงานพ้ืนที่ปลูกอ้อยปีการผลิต 2557/58. กลุ่มวิชาการและ
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