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6. บทคัดย่อ 

การผลิตอ้อยในประเทศไทยมีผลผลิตเฉลี่ยต่่าและมีความแปรปรวนสูง เนื่องจากมีความหลากหลาย
ของสภาพแวดล้อมและการจัดการแปลงปลูก เพ่ือหาโอกาสแนวทางยกระดับผลผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกจังหวัด
มหาสารคาม จึงได้วิเคราะห์หาศักยภาพของพ้ืนที่ และความแตกต่างของผลผลิตส่าหรับวิเคราะห์หาเทคโนโลยี
เพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่นั้นๆ ด่าเนินการโดยสร้างสภาพแวดล้อมของการผลิตอ้อย (SMU)จากแผนที่กลุ่มชุดดิน 
เขตภูมิอากาศ และพ้ืนที่ปลูกอ้อย จากนั้นน่า SMU ไปเป็นข้อมูลน่าเข้าแบบจ่าลอง CANEGRO ใน DSSAT 
V4.7 เพ่ือหาศักยภาพของพ้ืนที่ โดยใช้พันธุ์ KK07-037 เป็นตัวแทนของกลุ่มใบโค้งมาก KK07-050เป็นตัวแทน
ของกลุ่มพันธุ์ใบตั้ง และพันธุ์ K95-84 เป็นตัวแทนของกลุ่มพันธุ์ใบตั้งแล้วส่วนปลายใบหัก จ่าลองการปลูก
ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม โดยใช้ข้อมูลภูมิอากาศ 30 ปีของจังหวัดมหาสารคามเป็นตัวแทน และ
สุ่มเก็บผลผลิตของเกษตรกรจ่านวน 7 แปลง ส่าหรับเป็นค่าผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง บันทึกข้อมูลผลผลิตและ
การจัดการแปลงของเกษตรกร วิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิต  (Yield gap) ระหว่างผลผลิตที่ควรจะได้ 
(Attainable yield) กับผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง (Actual yield) และวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่าง
โดยใช้แบบจ่าลอง CANEGRO และข้อมูลการจัดการแปลงจากการสังเกต ผลการด่าเนินงานพบว่า จังหวัด
มหาสารคามมีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 140,024ไร่ เมื่อน่ามาสร้างเป็น SMU ได้เท่ากับ 38 SMU Attainable yield มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.45 ตันต่อไร่ และ Actual yield มีค่าเฉลี่ย 16.98 ตันต่อไร่ Yield gap มีค่าเท่ากับ 14.48 



ตันต่อไร่ โดยมีสาเหตุหลักของการเกิดความแตกต่างของผลผลิตเนื่องจากการใช้ท่อนพันธุ์ปลูกท่ีไม่มีคุณภาพที่
ดีพอ การักษาความชื้นในดิน การจัดการวัชพืช และการจัดการดิน ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และเนื่องจาก
ค่า Yield gap มีค่าค่อนข้างสูง (คิดเป็นร้อยละ 46 %) จึงมีโอกาสสูงที่จะยกระดับผลผลิตของเกษตรกรให้
เพ่ิมขึ้นได้ โดยมีแนวทางการยกระดับผลผลิตคือใช้เทคโนโลยีการจัดการด้านวัชพืชที่เหมาะสมทันเวลา และ
การใส่ปุ๋ยให้ธาตุอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของอ้อย ดังนั้นการน่าเทคโนโลยีในเรื่องการจัดการวัชพืช 
และการจัดการปุ๋ย มีความเป็นไปได้ที่จะเพ่ิมผลผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดมหาสารคามภายใต้สภาพอาศัย
น้่าฝน ได้ จึงควรได้รับการทดสอบต่อไป 

7. บทน า 

—  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปลูกอ้อยมากในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์  สุรินทร์ มหาสารคาม
และจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนจังหวัดยโสธร อ่านาจเจริญ ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี มีปลูกบ้าง มีพ้ืนที่
ปลูกรวมกันกว่า 1,337,762 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.17 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ และร้อยละ 28.15 ของพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ผลผลิตรวมประมาณ 15.10 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 9.16 ตันต่อไร่ 

—  การเพ่ิมศักยภาพการผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกโดยการทดสอบหาเทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตที่

เหมาะสมในพ้ืนที่เช่นพันธุ์อ้อย การจัดการปุ๋ย การใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอ่ืนที่เหมาะสม เป็นต้น และปัญหาในเรื่อง

วัชพืชซึ่งเป็นหนึ่งที่มีปัญหาอย่างมากในการปลูกอ้อย ปี 2560 จังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 156,829 

ไร่ (ลดลง 2.88 % จากปี 2559) มีผลผลิตเฉลี่ย 9.15 ตัน/ไร่ (ส่านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้่าตาลทราย, 

2560) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่่ากว่าค่าเฉลี่ยผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังให้ผลตอบแทนยังไม่คุ้มค่า

ต่อการลงทุน ทั้งนี้เนื่องจากดินที่ใช้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่่า ขาดการจัดการดูแลรักษาที่

เหมาะสม  และอีกประการหนึ่งที่ส่าคัญในขณะนี้เนื่องจากการผลิตอ้อยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค

ใบขาวอ้อย ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคใบขาวของอ้อยก่าลังน่าเป็นห่วงและมีแนวโน้มทวีความรุ นแรง

เพ่ิมขึ้น การใช้แบบจ่าลองพืช สามารถประเมินผลผลิตตามศักยภาพได้อย่างแม่นย่า ผลที่ได้เรียกว่าผลผลิต

สูงสุดตามศักยภาพ (Potential yield) สามารถน่าไปใช้ในการวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต (Yield gap 

analysis) ซึ่งหมายถึงช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่างผลผลิตสูงสุดตามศักยภาพกับผลผลิตที่ได้จริงจาก

แปลงของเกษตรกร (Actual yield) ได้ การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตจะช่วยบ่งชี้ถึงการปรับปรุงผลผลิตใน

แต่ละพ้ืนที่ กล่าวคือ หากช่องว่างของผลผลิตมีค่ามาก การยกระดับผลผลิตของเกษตรกรน่าจะมีโอกาสสูง แต่

ถ้าช่องว่างของผลผลิตมีค่าน้อย แสดงว่าพ้ืนที่นั้นมีปัญหาน้อย หรือเกษตรกรปฏิบัติดีอยู่แล้ว (อารันต์, 2536) 

และหากทราบปัจจัยที่เป็นข้อจ่ากัดการให้ผลผลิตแล้ว ก็จะสามารถก่าหนดแนวทางในการยกระดับผลผลิตของ

เกษตรกรในพ้ืนที่นั้นๆ และจัดล่าดับความส่าคัญของงานทดลองได้ ดังนั้น การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต 

(Yield gap analysis) ซึ่งการแก้ปัญหาผลผลิตอ้อยที่ต่่านั้นจ่าเป็นต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปตาม

สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่นั้นๆ จึงจ่าเป็นต้องได้รับการประเมินหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่การใช้



แบบจ่าลองพืชเข้ามาเป็นเครื่องมือส่าหรับวิเคราะห์เพ่ือหาช่องว่างของผลผลิตอ้อย ระหว่างผลผลิตที่ควรจะได้กับ

ผลผลิตที่ได้จริงของเกษตรกรในพ้ืนที่ จะสามารถน่ามาวิเคราะห์หาช่องว่างของผลผลิตและสาเหตุของความ

แตกต่างนั้นได้ขนาดของช่องว่างของผลผลิตจะบ่งบอกถึงโอกาสในการยกระดับของผลผลิต เช่น ถ้าช่องว่าง

ระหว่างผลผลิตมีค่ามากจะมีโอกาสยกระดับได้มากกว่าช่องว่างของผลผลิตที่มีค่าน้อยหากทราบสาเหตุของการ

เกิดช่องว่างของผลผลิตแล้วจะท่าให้สามารถหาแนวทางในการยกระดับผลผลิตได้ซึ่งการวิเคราะห์ช่องว่างของ

ผลผลิตท่าได้หลายวิธี แต่ละวิธีการจะแตกต่างกันที่แหล่งของข้อมูลที่จะน่ามาใช้วิเคราะห์การทดลองนี้ได้ใช้

ข้อมูลจากการจ่าลองก่าหนดเป็นผลผลิตที่ควรจะได้และใช้ข้อมูลจากการท่า crop cut เป็นผลผลิตที่ได้รับจริง

ของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาช่องว่างของผลผลิตและหาเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับผลผลิต

อ้อยในพื้นท่ีปลูกจังหวัดมหาสารคาม 

8. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
- แผนที่ขอบเขตการปกครองจังหวัดมหาสารคาม 
- แผนที่พื้นที่ปลูกอ้อยของจังหวัดมหาสารคาม 
- แผนที่กลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนาที่ดิน) 
- แผนที่ภูมิอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) 
- คอมพิวเตอร์และโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ 
- อุปกรณ์ส่าหรับเก็บและบันทึกข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตอ้อย 
- อุปกรณ์ส่าหรับบันทึกข้อมูลน้่าฝนแบบอัตโนมัติ 

วิธีการ  
การด่าเนินการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่

ผลิตและสภาพการผลิตอ้อยของพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือน่าไปใช้ในการแบ่งเขตการผลิต ด่าเนินการระหว่าง ตุลาคม 
2558 - กันยายน 2559 ส่วนที่ 2 การจ่าลองหาผลผลิตตามศักยภาพด่าเนินการระหว่าง ตุลาคม 2559 - 
กันยายน 2560 และส่วนที่ 3 การเก็บข้อมูล crop cut เพ่ือหาผลผลิตจริง และสาเหตุความแตกต่างผลผลิต
ด่าเนินการระหว่าง ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 จากนั้นน่าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาช่องว่างของผลผลิต
และสาเหตุของช่องว่างผลผลิตด่าเนินการระหว่าง ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 

 
ส่วนที่ 1การศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ผลิตและสภาพการผลิตอ้อยของพ้ืนที่ศึกษา 

พ้ืนที่ศึกษาเป็นแหล่งผลิตอ้อยในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งระบบการผลิตอ้อยในแต่ละพ้ืนที่นี้มีความ
หลากหลายของปัจจัยการผลิต ประกอบไปด้วยปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการจัดการของเกษตรกร 
(ดินและสภาพอากาศ) และที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการจัดการของเกษตรกร (พันธุ์และการจัดการอ่ืนๆ) 
ดังนั้นจึงต้องแบ่งพ้ืนที่ศึกษาเป็นหน่วยจ่าลองการผลิตย่อย(simulation mapping unit: SMU) ในแต่ละ 
SMU ใช้ปัจจัยที่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นตัวก่าหนดขอบเขตของ SMU และใช้ปัจจัยที่สามารถ



เปลี่ยนแปลงได้วิเคราะห์ความหลากหลายของการผลิตในแต่ละ SMU โดยใช้ข้อมูลขอบเขตการปกครอง 
ข้อมูลชุดดิน และเขตปริมาณน้่าฝนที่จัดเก็บไว้ในรูปของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากศูนย์สารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์โดย
โปรแกรม Arcview GIS และวิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่มีความส่าคัญต่อการผลิตอ้อยในจังหวัดมหาสารคามโดยใช้
หลักการของ pareto principle โดยมีขั้นตอนการด่าเนินงาน ดังนี้ 

1) ซ้อนทับข้อมูลแผนที่ขอบเขตการปกครอง พ้ืนที่ปลูกอ้อยของจังหวัด, แผนที่กลุ่มชุดดิน (กรมพัฒนา
ที่ดิน), แผนที่ภูมิอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)ที่จัดเก็บไว้ในรูปของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จากศูนย์
สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับแผน
ที่ข้อมูลกลุ่มชุดดิน พื้นที่ปลูก เขตปริมาณน้่าฝน ของจังหวัดบุรีรัมย์ ผลที่ได้จากขั้นตอนนี้เรียกว่าแผนที่หน่วย
จ่าลองการผลิตย่อย (Simulation mapping unit: SMU) ของการผลิตพืชในจังหวัดมหาสารคามซึ่งในแต่ละ
หน่วยการผลิตย่อยจะประกอบไปด้วยกลุ่มชุดดินและเขตน้่าฝนเพียงชนิดเดียว และในแต่ละหน่วยจ่าลองการ
ผลิตย่อยจะประกอบไปด้วยกลุ่มชุดดินและเขตน้่าฝนที่ไม่ซ้่ากัน 

2) ตัดแผนที่ SMU ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ด้วยแผนที่พ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดมหาสารคาม ผลที่ได้คือ
แผนที่ SMU ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดมหาสารคาม 

3) จัดล่าดับความส่าคัญของพ้ืนที่ปลูกอ้อยโดยใช้ขนาดของพ้ืนที่ของแต่ละ SMU เป็นตัวก่าหนด โดย
ใช้หลักการของ Pareto Law ซ่ึง SMU ที่มีพ้ืนที่ปลูกมากจะถือว่ามีความส่าคัญต่อการผลิตอ้อยมาก 

จากนั้นท่าการศึกษาการจัดการอ้อยของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามด้วยแบบสอบถามได้แก่ 
พันธุ์ที่ใช้ วันปลูก อัตราปลูก ปริมาณและวิธีการให้น้่า การใส่ปุ๋ย การก่าจัดวัชพืช โรคและแมลง การเก็บเกี่ยว 
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอน่าแบบสอบถามจัดเก็บเข้าฐานข้อมูลเพ่ือน่าไปใช้
วิเคราะห์หาช่องว่างผลผลิตตามศักยภาพจากการใช้แบบจ่าลองพืชกับผลผลิตจริงในพ้ืนที่ของเกษตรกรต่อไป 

ส่วนที่ 2 การจัดท่าแปลงเพ่ือทดสอบแบบจ่าลองพืช 
ด่าเนินการทดลองในพื้นที่ ที่ได้จากการคัดเลือกในปี 2559 พ้ืนที่ที่คัดเลือกมาจาก SMU ที่มีพ้ืนที่ปลูก

มากที่สุดในจังหวัด เพ่ือท่าการทดสอบแบบจ่าลองพืช 1 แปลง โดยปลูกอ้อย 3 พันธุ์ พันธุ์ละ 4 ซ้่า ได้แก่ พันธุ์ 
KK07-037 เป็นตัวแทนของกลุ่มใบโค้งมาก KK07-050เป็นตัวแทนของกลุ่มพันธุ์ใบตั้ง และพันธุ์ K95-84 เป็น
ตัวแทนของกลุ่มพันธุ์ใบตั้งแล้วส่วนปลายใบหัก จ่าลองการปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน2559 ถึงเดือน
มกราคม 2561 โดยใช้ข้อมูลภูมิอากาศ 30 ปีของจังหวัดมหาสารคามเป็นตัวแทน ท่าการเก็บตัวอย่างดิน
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพก่อนปลูก ติดตั้งอุปกรณ์วัดน้่าฝน เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทุกๆ 2 เดือน โดยการ
สุ่มจ่านวน 10 ต้น จ่านวน 4 ซ้่า เพ่ือวัดความสูงของล่าหลัก นับจ่านวนใบบนล่าหลัก จ่านวนหน่อ และสุ่มเก็บ
น้่าหนักแห้งจ่านวน 3 ครั้ง ได้แก่ที่อายุ 36และ 9เดือนหลังปลูก ครั้งละ 2 กอ จ่านวน 4 ซ้่า แยกส่วนของใบ 
กาบ และล่าต้น และน่าไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง เพ่ือหาน้่าหนักแห้งของแต่ละส่วน 
เก็บผลผลิตอ้อยเพ่ือบันทึกน้่าหนักแห้ง จ่าลองการเติบโตของอ้อยโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์พันธุกรรมของอ้อยที่ได้
จากกิจกรรมที่ 1 และ 2 เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการเก็บตัวอย่าง ประเมินประสิทธิภาพของแบบจ่าลอง
โดยใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับกิจกรรมที่ 1 และ 2 



ส่วนที่ 3การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดช่องว่างของผลผลิต 
ด่าเนินการโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างในไร่เกษตรกร (Crop cut) จ่านวน 7 แปลง โดยแบ่งเป็นแปลง

เกษตรกรรายใหญ่ (พ้ืนที่ปลูกมากกว่า 200 ไร่) จ่านวน 1 แปลง เกษตรกรรายกลาง (พ้ืนที่ปลูกระหว่าง 51-
200 ไร่) จ่านวน 2 แปลง และเกษตรกรรายเล็ก (พ้ืนที่ปลูกน้อยกว่า 50 ไร่) จ่านวน 4 แปลง แต่ละแปลงสุ่ม
พ้ืนที่เก็บตัวอย่างขนาด 3 แถว แถวยาว 5 เมตร จ่านวน 4 จุด บันทึกข้อมูลตามระยะการเจริญเติบโต ดังนี้ 

- วันปลูก บันทึกวันปลูก พันธุ์ ระยะระหว่างแถว การเตรียมดิน วิธีการปลูก การใส่ปุ๋ย และความชื้นดิน 
- 45 วันหลังปลูก บันทึกต้นงอก ความชื้นดิน โรคใบขาว และปริมาณวัชพืช 
- 60 วันหลังปลูก เก็บข้อมูลวัชพืช ความชื้นดิน การใส่ปุ๋ย การก่าจัดวัชพืช การเกิดโรคและแมลง และการ
จัดการอ่ืนๆ 
- 180, 240, 300, และ 360 วันหลังปลูกเก็บข้อมูลความชื้นดิน การใช้ปุ๋ย การก่าจัดวัชพืช โรคและแมลง   
และสุ่มจ่านวน 10 หลุมเพ่ือนับจ่านวนหน่อต่อกอ และความสูงของล่าหลัก และสุ่มจ่านวน 4 กอ เพ่ือวัด
ความสูง และเส้นผ่านศูนย์กลางล่าของทุกล่าในกอ 
- เก็บผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเมื่อเก็บเก่ียว 

การวิเคราะห์ผล 
1) การวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต (yield gap) 

Yield gap = Attainable – Actual 
โดยที่ Attainable= ผลผลิตสูงสุดที่ได้จากแบบจ่าลองพืช 
      Actual = ผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง 

2) การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดช่องว่างของผลผลิต 
ใช้ข้อมูลที่บันทึกได้ในส่วนที่ 3 มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตที่ได้จากแบบจ่าลอง

ของแบบจ่าลองพืช โดยแบบจ่าลองพืชสามารถจ่าลองในสภาพที่ไม่ขาดน้่า ไม่ขาดปุ๋ย ไม่มีโรคและแมลง ซึ่ง
การเก็บข้อมูลการจัดการอย่างละเอียดจะท่าให้วิเคราะห์ได้ว่าพ้ืนที่นั้นๆ มีปัจจัยและช่วงเวลาใดที่จะเป็น
สาเหตุท่าให้ผลผลิตลดลง  
ระยะเวลา เริ่มต้นตุลาคม 2558 – สิ้นสุดกันยายน 2561 
สถานทีด่ าเนินการ ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการการเกษตรมหาสารคาม อ่าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

และแปลงเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตอ่าเภอกุดรัง โกสุมพิสัย บรบือ และชื่นชม 
จังหวัดมหาสารคาม 

9. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ส่วนที่ 1 

จากข้อมูลแผนที่พ้ืนที่ปลูกอ้อยจากส่านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้่าตาลทรายปี 259/2560 พบว่า

จังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่ปลูกอ้อยจ่านวน 156,829 ไร่ มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยหนาแน่นอยู่ในเขตอ่าเภอโกสุมพิสัย 

อ่าเภอบรบือ อ่าเภอกุดรัง อ่าเภอเมือง และอ่าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม (ภาพที่ 1) 



จากการซ้อนทับพ้ืนที่ปลูกอ้อยกับแผนที่กลุ่มชุดดินจากกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัด
มหาสารคามประกอบด้วย 17 กลุ่มชุดดิน กลุ่มชุดดินที่พบมากท่ีสุดคือกลุ่มชุดดินที่ 46 เป็นกลุ่มดินตื้นถึงก้อน
กรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้่าดี  ความอุดมสมบูรณ์ต่่าได้แก่  
ชุดดินเชียงคาน (Ch) ชุดดินกบินทร์บุรี (Kb) ชุดดินโป่งตอง (Po) และชุดดินสุรินทร์ (Su)ในกลุ่มชุดดินนี้มี
ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ความอุดมสมบูรณ์ต่่า 
ขาดแคลนน้่า เกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน และบางพ้ืนที่มีก้อนกรวดหรือ
เศษหินกระจัดกระจายอยู่ที่ผิวดิน (ภาพที่ 2) และเมื่อซ้อนทับพ้ืนที่ปลูกอ้อยกับแผนที่เขตน้่าฝนเฉลี่ย 30 ปี
จากกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าพ้ืนที่ปลูกอ้อยอยู่ในเขตปริมาณน้่าฝนที่วัดได้จาก 4สถานีตรวจวัดอากาศ ได้แก่
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่นสถานีอุตุนิยมวิทยาโกสุมพิสัยสถานีอากาศเกษตรร้อยเอ็ดและสถานีอากาศเกษตร
ท่าพระ (ภาพที่ 3) 

 

 

 
ภาพที่ 1 พ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดมหาสารคาม 

http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/north/Ch.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/north/Ch.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/north/Po.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/northeast/Su.htm


 

และเมื่อซ้อนทับแผนที่กลุ่มชุดดินและแผนที่เขตภูมิอากาศของพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดมหาสารคาม
เพ่ือสร้างเป็นหน่วยจ่าลองการผลิตย่อย (SMU) พบว่าพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วย 38 
SMU (ภาพที่  4) SMU ที่มี พ้ืนที่มากที่สุดได้แก่  SMU ที่ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่  46 และอยู่ ในเขต
อุตุนิยมวิทยาโกสุมพิสัย คิดเป็น 35%ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 

 
ภาพที่ 4 หน่วยจ่าลองการผลิตอ้อย SMU ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดมหาสารคาม 

ภาพที่ 2 ความหลากหลายของกลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดมหาสารคาม 
 
 

ภาพที่ 3 เขตปริมาณน้่าฝนในพื้นที่ปลูกอ้อยของจังหวัดมหาสารคาม 
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ผลการวิเคราะห์หาพ้ืนที่ปลูกที่ส่าคัญของการผลิตอ้อยในจังหวัดมหาสารคามเพ่ือน่าไปใช้วางแผนใน
งานทดสอบเทคโนโลยีโดยการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ของ Pareto (Pareto principle) หรือ (80/20 rule) ใช้
พ้ืนที่ของแต่ละSMU เป็นตัวก่าหนดในการเลือกพ้ืนที่ พบว่า เปอร์เซ็นต์สะสมของพ้ืนที่แต่ละ SMU ที่มี
ความส่าคัญที่ 82% ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดมหาสารคามมีจ่านวน SMU เท่ากับ6 SMU ข้อมูลแสดงดัง
ตารางที่ 1 และภาพที่ 5พ้ืนที่ปลูกที่ส่าคัญอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอ่าเภอบรบือ และอ่าเภอโกสุมพิสัย ซึ่ง
พ้ืนที่ดังกล่าวจะน่าไปใช้เป็นพื้นที่เป้าหมายส่าหรับการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของจังหวัดมหาสารคาม
ต่อไป (ภาพที6่) 
ตารางท่ี 1 แสดง SMU ที่มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยของจังหวัดมหาสารคาม 

SMU กลุ่มชุดดิน สถานีอากาศ พื้นที่(ไร)่ % SMU 
1 46 สถานีอุตุนิยมวิทยาโกสุมพิสัย 48,788 34.84 
2 40 สถานีอุตุนิยมวิทยาโกสุมพิสัย 20,914 14.94 
3 46 สถานีอากาศเกษตรท่าพระ 17,593 12.56 
4 29 สถานีอุตุนิยมวิทยาโกสุมพิสัย 13,018 9.30 
5 21 สถานีอุตุนิยมวิทยาโกสุมพิสัย 7,615 5.44 
6 23 สถานีอุตุนิยมวิทยาโกสุมพิสัย 6,246 4.46 

 
 

ภาพที่ 5 เปอร์เซ็นต์สะสมของพื้นที่แต่ละ SMU 
 



 

ภาพที่ 6 พ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดมหาสารคามที่ได้มาจากการวิเคราะห์ตามหลักการของ Pareto principle 
 
ส่วนที่ 2 

ท่าการทดสอบแบบจ่าลองพืช 1 แปลง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ต่าบลท่าสอง
คอน อ่าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามท่าการปลูกอ้อยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559พบว่ามีปริมาณน้่าฝน
สะสมตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งหมด 630.4 มิลลิเมตร ท่าการเก็บข้อมูลดินเพ่ือ
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพดินก่อนปลูก โดยแบ่งดินออกได้เป็น 4 ชั้นตามความลึกของหน้าตัดดิน ได้แก่  
0-16, 16-24, 24-43 และ 43-80 เซนติเมตรรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 และ 3 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2 ค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน 

รายละเอียด pH LR  OM N P K EC 

  Result T(°c) Kg/rai % % mg/kg mg/kg mg/kg 

ศวพ.มหาสารคาม 5.36 22.4 90 0.35 0.018 9.88 26.70 0.0115 

ตารางท่ี 3 สมบัติทางกายภาพของดินแปลงทดลอง 

ระดับความลึก (ซม.) ความหนาแน่นรวมของดิน (g/cm3) % ความช้ืนของดิน 

0-16 1.68 10.83 
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         ภาพที่ 7 ปริมาณน้่าฝนที่วัดได้ในแต่ละเดือน 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 ค่าความชื้น ความเร็วลม และอุณหภูมขิองแต่ละเดือน 

เดือน Avg. Humidity (%) Avg. Wind Speed (km/h) Avg. Temperature (°C) 

ธ.ค.-59 72.0 3.8 23.1 

ม.ค.-60 69.0 3.8 24.0 

ก.พ.-60 63.0 3.7 23.9 



3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

KK07-037 3.99 3.24 3.20 3.20

K95-84 3.98 1.76 1.80 1.80

KK07-050 1.49 2.70 2.73 2.73

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

จ านวนหน่อ/กอ และ ล า/กอ

มี.ค.-60 67.0 3.5 27.2 

เม.ย.-60 64.0 4.6 29.1 

พ.ค.-60 80.0 3.4 27.8 

มิ.ย.-60 82.0 3.8 27.8 

ก.ค.-60 85.0 4.1 26.9 

ส.ค.-60 85.0 3.8 27.2 

ก.ย.-60 87.0 2.5 27.1 

ต.ค.-60 85.0 3.0 25.8 

พ.ย.-60 74.0 4.0 25.0 

ธ.ค.-60 71.0 4.1 22.2 

ม.ค.-61 72.0 3.0 22.9 

ก.พ.-61 69.0 3.0 23.2 

 

ภาพที่ 8 จ่านวนหน่อ/กอ และล่า/กอ อ้อย 3 สายพันธุ์ ที่ระยะเวลา 3 6 9 และ 12 เดือน 

 



6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

KK07-037 9.75 21.43 27.98

K95-84 11.55 27.35 35.95

KK07-050 9.45 21.15 29.53
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ภาพที่ 9 ความสูงของอ้อย3 สายพันธุ์ ที่ระยะเวลา 6 9 และ 12 เดือน 

 ท่าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยพบว่า อ้อยพันธุ์ K07-037 มีอัตราการเจริญเติบโตที่อายุ 6-
7 เดือน เร็วกว่าพันธุ์ K95-84  และพันธุ์ K07-050 ตามล่าดับ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยที่
อายุ 12 เดือน 319 เซนติเมตร ส่วนพันธุ์ K95-84 และพันธุ์ K07-050 มีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูง
เฉลี่ย 269 และ 252 เซนติเมตร (ภาพที่ 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที่ 10 จ่านวนใบสะสมของอ้อย 3 สายพันธุ์ ที่ระยะเวลา 6 9 และ 12 เดือน 

 ส่วนจ่านวนใบอ้อยสะสม พบว่า อ้อยพันธุ์ K95-84 มีอัตราการสร้างใบเฉลี่ยมากกว่าพันธุ์ K07-050 
และ พันธุ์ K07-037 (ภาพที่ 10) ส่วนจ่านวนหน่อต่อกอ และจ่านวนล่าต่อกอ (อ้อยอายุ 3 เดือน) และจ่านวน

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

KK07-037 181.63 275.58 319.15

K95-84 164.00 249.73 269.20

KK07-050 148.78 224.60 252.95

0.00
50.00

100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00

คว
าม

สูง
 (ซ

ม.
)

ความสูงอ้อย



6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

KK07-037 638.75 2,142.50 1,985.00

K95-84 666.25 2,039.15 2,480.00

KK07-050 836.25 1,415.00 2,477.50
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ล่าต่อกอ (อ้อยอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) พบว่าพันธุ์ พันธุ์ K07-037 มีจ่านวนหน่อต่อกอและจ่านวนล่าต่อกอ
สูงที่สุด รองลงมาคือพันธุ์ K07-050 และพันธุ์ K95-84 ตามล่าดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 น้่าหนักกาบใบสดของอ้อย 3 พันธุ์ที่ระยะเวลา 6 9 และ 12 เดือน 

 

ภาพที่ 12 น้่าหนักกาบใบแห้งของอ้อย 3 พันธุ์ที่ระยะเวลา 6 9 และ 12 เดือน 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

KK07-037 141.25 1009.53 3892.30

K95-84 155.00 692.95 1531.08

KK07-050 160.00 810.65 1465.08
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6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

KK07-037 641.25 2930.00 1235.00

K95-84 566.25 2313.38 2062.50

KK07-050 1022.50 2425.00 1895.00
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ท่าการสุ่มเก็บน้่าหนักอ้อยสดและน้่าหนักแห้งของอ้อยทั้ง 3 พันธุ์ ที่ระยะเวลา 3  6 และ 9 เดือน 
พบว่า ที่ระยะเวลา 3 เดือน อ้อยพันธุ์ K07-037 มีการสะสมน้่าหนักต้น กาบใบสดและแห้ง มากกว่าพันธุ์ 
K95-84 และพันธุ์ K07-050 ตามล่าดับ หลังจากนั้นที่ระยะเวลา 9 เดือน จนถึง 12 เดือน อ้อยพันธุ์ K07-050 
และพันธุ์ K95-84  มีการสะสมน้่าหนักต้น กาบ ใบสดและแห้ง เพ่ิมข้ึนมากขึ้นในขณะที่พันธุ์ K07-037 ลดลง 

 

ภาพที่ 13 น้่าหนักใบแห้งของอ้อย 3 พันธุ์ที่ระยะเวลา 6 9 และ 12 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

KK07-037 0.21 1.67 0.53

K95-84 0.20 1.33 0.85

KK07-050 0.19 1.13 0.80

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

กร
ัม/

ตา
รา

งเม
ตร

น้ าหนักใบแห้ง



ภาพที่ 14 น้่าหนักใบสดของอ้อย 3 พันธุ์ที่ระยะเวลา 6 9 และ 12 เดือน 

 

 

ภาพที่ 15 น้่าหนักล่าแห้งของอ้อย 3 พันธุ์ที่ระยะเวลา 6 9 และ 12 เดือน 

ท่าการเก็บเกี่ยวผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยในแปลงทดลองเมื่ออ้อยอายุ 12 เดือน 
พบว่า อ้อยพันธุ์ K07-037 มีความสูงต้นเฉลี่ยมากที่สุดที่ 319 เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์ K95-84 และพันธุ์ 
K07-050 มีความสูงต้นเฉลี่ยที่ 269 และ 252 เซนติเมตร ตามล่าดับ เก็บข้อมูลเส้นผ่าศูนย์กลางล่า พบว่า 
อ้อยพันธุ์ K95-84 มีเส้นผ่าศูนย์กลางล่าเฉลี่ยสูงที่สุด 4.13 เซนติเมตร รองลงมาคืออ้อยพันธุ์ K07-037 และ
พันธุ์ K07-050 มีเส้นผ่าศูนย์กลางล่าเฉลี่ย 3.26 และ 3.10 เซนติเมตร ตามล่าดับ เก็บข้อมูลจ่านวนล่าพบว่า 
อ้อยพันธุ์ K07-037 มีจ่านวนล่าอ้อยเฉลี่ยสูงสุดคือ 4,369 ล่า/ไร่ รองลงมาคืออ้อยพันธุ์ K95-84 และพันธุ์
K07-050 มีจ่านวนล่าอ้อยเฉลี่ย 3,600 และ 2,964 ล่า/ไร่ ตามล่าดับ ด้านผลผลิตอ้อยพบว่า อ้อยพันธุ์     
K07-037 มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด 11.37 ตัน/ไร่ รองลงมาคือพันธุ์ K95-84 มีผลผลิตเฉลี่ย 8.48 ตัน/ไร่
ส่วนอ้อยพันธุ์ K07-050 มีผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด 7.48 ตัน/ไร่ ส่วนด้านความหวาน (% brix) พบว่าอ้อยพันธุ์ 
K95-84 มีค่าความหวานเฉลี่ยสูงที่สุด 23.50 บริกซ์ รองลงมาคืออ้อยพันธุ์ K07-050 มีความหวานเฉลี่ย 22.92 
บริกซ์ ส่วนอ้อยพันธุ์ K07-037 มีความหวานเฉลี่ยน้อยที่สุด 21.75 บริกซ์ (ตารางที่ 5) ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะ
น่าไปใช้ทดสอบความถูกต้องของแบบจ่าลองที่มีการปรับแก้แล้วในกิจกรรมที่ 1 และ 2 ต่อไป 

 

 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

KK07-037 1943.00 11140.25 17562.00

K95-84 1524.75 11521.83 19338.50

KK07-050 1167.50 5451.75 18689.00
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ตารางที่  5 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของอ้อยแปลงทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
มหาสารคาม ปี 2559/60 

องค์ประกอบผลผลิต และผลผลติ KK07-037 K95-84 KK07-050 

ความสูงต้นเฉลี่ย (ซม.) 319.15 269.20 252.95 

จ่านวนข้อ/ล่า 31.28 33.78 32.63 

เส้นผา่ศูนย์กลางล่าเฉลี่ย (ซม.) 3.26 4.13 3.10 

น้่าหนัก 10 ล่า 25.05 29.93 20.40 

จ านวนล า/ไร่ 4,369 3,600 2,964 

ผลผลติเฉลีย่ (ตัน/ไร่) 11.37 8.48 7.48 

ความหวาน (% Brix) 21.75 23.50 22.92 

ส่วนที่ 3 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกอ้อยในเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม จ่านวน 30 ราย แบ่งเป็น 5 

อ่าเภอ คือ อ่าเภอบรบือ จ่านวน 5 ราย อ่าเภอนาเชือก จ่านวน 1 ราย อ่าเภอชื่นชม จ่านวน 5 ราย อ่าเภอ
โกสุมพิสัย จ่านวน 10 ราย และอ่าเภอกุดรังจ่านวน 9 ราย โดยแบ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยที่มีพ้ืนที่ปลูก 1-50 
ไร่ จ่านวน 29 ราย เป็นเพศชาย 15 ราย เพศหญิง 14 ราย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 -60 ปี มีประสบการณ์
ในการปลูกอ้อย 6-10 ปี จ่านวน 19 ราย ประสบการณ์1-5 ปี จ่านวน 8 ราย และประสบการณ์มากกว่า 11 ปี 
จ่านวน 2 ราย ส่วนใหญ่มีแรงงานในครัวเรือน 3-4 คน เป็นสมาชิกโรงงาน จ่านวน 15 ราย ไม่เป็นสมาชิก 
จ่านวน 14 ราย เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของโรงงานได้จ่านวนโควตาอ้อยเข้าโรงงาน 51-100ตัน/ปี จ่านวน 11 
ราย โควตาอ้อยเข้าโรงงาน 151-200 ตัน/ปี จ่านวน 2 ราย และโควตาอ้อยเข้าโรงงานมากกว่า 251 ตัน/ปี 
จ่านวน 2 ราย เกษตรกรทั้งหมดปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 เตรียมพันธุ์เองโดยใช้อ้อยปลูก จ่านวน 26 ราย 
และซื้อพันธุ์จากเพ่ือนบ้าน จ่านวน 3 ราย โดยใช้คนปลูก จ่านวน 25 ราย เป็นแบบแถวเดี่ยวปริมาณพันธุ์อ้อย
ที่ใช้ 1.5 ตัน/ไร่และใช้รถปลูก จ่านวน 4 ราย เป็นแบบแถวคู่ ปริมาณพันธุ์อ้อยที่ใช้ 2 ตัน/ไร่ ส่วนใหญ่พ้ืนที่
ปลูกเป็นสภาพไร่และนาดอน อ้อยในแปลงปัจจุบันเป็นอ้อยปลูก จ่านวน 13 ราย และเป็นอ้อยตอ1 จ่านวน 
16 ราย เกษตรกรมีการใส่อินทรีย์รองพ้ืนจ่านวน 5 ราย ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 15 -15-15 จ่านวน 14 ราย 16-16-8 
จ่านวน 6 ราย 16-8-8 จ่านวน 6 ราย 46-0-0+16-16-8 จ่านวน 1 ราย และ46-0-0+16-8-8 จ่านวน 1 ราย 
ใส่ปุ๋ยครั้งที่2 เกรด 15-15-15, 16-16-8, 16-8-8 และ46-0-0 เมื่ออ้อยอายุ 3-6 เดือน หลังปลูก และมีการใส่
ปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15 อีกครั้งเมื่ออ้อยอายุ 8-10 เดือน หลังปลูก มีการก่าจัดวัชพืชโดยใช้วิธีกลครั้งที่1 เมื่อ



อ้อยอายุ 2-3 เดือน และครั้งที่2 เมื่ออ้อยอายุ 4-5 เดือน พบการแสดงอาการของโรคใบขาว จ่านวน 25 ราย 
ก่าจัดโดยวิธีขุดท่าลาย การเก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน โดยมีเกษตรกรที่ไม่เผาก่อนตัด จ่านวน 18 ราย และเผา
ก่อนตัด จ่านวน 11 ราย เนื่องจากแรงงานไม่เพียงพอและง่ายต่อการปฏิบัติงาน ผลผลิตที่ได้ 7 -10 ตัน/ไร่ 
จ่านวน 10 ราย มากกว่า 10 ตัน/ไร่ จ่านวน 19 ราย หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรมีการแต่งตอ จ่านวน 26 
ราย ไม่แต่งตอ จ่านวน 3 ราย ใส่ปุ๋ยอ้อยตอ1 ด้วยปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15, 16-16-8, 16-8-8 และ46-0-0 เมื่อ
อ้อยอายุ 3-6 เดือน และใส่ปุ๋ยครั้งที่2 ด้วยปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15, 16-16-8 และ 46-0-0 เมื่ออ้อยอายุ 7-10 
เดือนมีการก่าจัดวัชพืชโดยใช้วิธีกลเมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน เกษตรกรมีต้นทุน 2,250-8,000 บาท/ไร่ (ต้นทุน
ต่่าเนื่องจากเกษตรกรขายเหมาจึงไม่มีต้นเรื่องค่าเก็บเกี่ยว) มีรายได้สุทธิ1,000-5,000 บาท/ไร่ จ่านวน 9 ราย 
5,001-10,000 บาท/ไร่ จ่านวน 19 ราย มากกว่า 10,000 บาท/ไร่ จ่านวน 1 ราย แนวทางในการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตเกษตรกรมีความเห็นว่าจะต้องมีการปรับปรุงบ่ารุงดิน และมีแหล่งน้่าให้เพียงพอ 

เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ 51-199 ไร่ จ่านวน 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 63 ปี มีประสบการณ์ในการปลูกอ้อย
10 ปี แรงงานในครัวเรือน 4 คน เป็นสมาชิกของโรงงาน 2 แห่ง โควตามากกว่า 251 ตัน/ปี เกษตรกรปลูก
อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 เตรียมพันธุ์เองโดยใช้อ้อยปลูก ปลูกโดยใช้รถปลูก เป็นแบบแถวคู่ ปริมาณอ้อยที่ใช้ 2 
ตัน/ไร่ พ้ืนที่ปลูกเป็นสภาพไร่ อ้อยในแปลงปัจจุบันเป็นอ้อยปลูก ใช้ปุ๋ยเคมีเกรด 16-16-8 รองพ้ืน จากนั้นใส่
ปุ๋ยเพียงครั้งเดียวด้วยปุ๋ยเคมีเกรด 16-16-8 เมื่ออ้อยอายุ 5-6 เดือน หลังปลูกมีการก่าจัดวัชพืชโดยใช้วิธีกล
ครั้งที่1 เมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน และครั้งที่2 เมื่ออ้อยอายุ 4-5 เดือนพบการแสดงอาการของโรคใบขาวและ
ก่าจัดโดยวิธีขุดท่าลายการเก็บเกี่ยวที่อายุ 14 เดือน มีการเผาก่อนตัดเพ่ือง่ายต่อการปฏิบัติงานและแรงงานไม่
เพียงพอ ผลผลิตที่ได้ 10 ตัน/ไร่ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรมีการแต่งตอแล้วใส่ปุ๋ยเพียงครั้งเดียวด้วย
ปุ๋ยเคมีเกรด 16-16-8 เมื่ออ้อยอายุ 5-6 เดือนก่าจัดวัชพืชโดยใช้วิธีกลครั้งที่1 เมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน พบการ
แสดงอาการของโรคใบขาวและก่าจัดโดยวิธีไถทั้งแปลง เกษตรกรมีต้นทุน 4,250 บาท/ไร่มีรายได้สุทธิ 4,750 
บาท/ไร่แนวทางในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเกษตรกรมีความเห็นว่าจะต้องมีการปรับปรุงบ่ารุงดิน และมี
แหล่งน้่าให้เพียงพอ 

จากนั้นท่าการคัดเลือกแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่ SMU เป้าหมายที่ได้จากการสัมภาษณ์ในปี 2559 
จ่านวน 7 แปลง ประกอบด้วยเกษตรกรรายใหญ่ จ่านวน 1 แปลง เกษตรกรรายกลาง จ่านวน 2 แปลง และ
เกษตรกรรายเล็ก จ่านวน 4 แปลง ข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายแสดงในตารางที่ 6 และ ภาพที่ 4 นอกจากนี้ท่าการ
บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อย ตามระยะการเจริญเติบโต รายละเอียดแสดงในตารางที่ 8 - 10 และภาพ
ที่ 16-18 ท่าการเก็บข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตอ้อยในแปลงเกษตรกร รายละเอียดแสดงในตาราง
ที่ 8-11 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรเป้าหมาย 

ชื่อ – สกุลเกษตรกร ที่ต้ังแปลง 
พิกัดแปลง พ้ืนที่ปลูก 

(ไร่) 
พันธุ์ที่ปลูก 

X Y 

1.นายค่าป ุ ศรีหวัง ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 279435 1767500 455 ขอนแก่น3 



2.นางรัศม ี พรมกัน ต.เลิงแฝก อ.กุดรังจ.มหาสารคาม 240836 1722308 60 K 84-200 
3.นายอ่านาจ  สีเสนซุย ต.แก้งแกอ.โกสุมพสิัย จ.มหาสารคาม 292017 1782525 52 ขอนแก่น3 
4.นางสุนันทา  พุทธบาล ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือจ.มหาสารคาม 295796 1778063 20 อู่ทอง12 
5.นายวุฒิไกร  ไชยพาฤทธ์ิ ต.เลิงแฝก อ.กุดรังจ.มหาสารคาม 239588 1721968 30 ขอนแก่น3 
6.นายทองค่า  ทินโฮง ต.กุดปลาดุกอ.ช่ืนชม จ.มหาสารคาม 295334 1811093 9 ขอนแก่น3 
7.นางเมรี  สังฆพันธ์ ต.กุดปลาดุกอ.ช่ืนชม จ.มหาสารคาม 296353 1810331 5 ขอนแก่น3 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 7 ข้อมูลการปลูกอ้อยของเกษตรกรเป้าหมาย 

ชื่อ – สกุลเกษตรกร 

ระยะ

ปลูก

(เมตร) 

การเตรียมดิน 
วิธีการ

ปลูก 
การใส่ปุ๋ย 

1.นายค่าป ุ ศรีหวัง 1.20 ไถแปร 1 ครั้ง 

ไถพรวน 2 ครั้ง 

รถปลูก 

ร่องคู่ 

รองพื้น มูลไก่แกลบ500กก.+ 16-16-8 อัตรา 50กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 2 18-8-8 อัตรา 50กก./ไร่ 

2.นางรัศม ี พรมกัน 1.10 ไถแปร 1 ครั้ง 

ไถพรวน 1 ครั้ง 

คนปลูก 

ร่องเดี่ยว 

รองพื้น 15-15-15อัตรา 50กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 2 16-16-8อัตรา 50กก./ไร่ 

3.นายอ่านาจ  สีเสนซุย 1.20 ไถแปร 1 ครั้ง 

ไถพรวน 1 ครั้ง 

รถปลูก 

ร่องคู่ 

รองพื้น 15-15-15อัตรา 50กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 2 15-15-15อัตรา 50กก./ไร่ 

4.นางสุนันทา  พุทธบาล 1.20 ไถแปร 1 ครั้ง 

ไถพรวน 1 ครั้ง 

คนปลูก 

ร่องเดี่ยว 

รองพื้น 15-15-15อัตรา 50กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 2 15-15-15อัตรา 50กก./ไร่ 

5.นายวุฒิไกร ไชยพาฤทธ์ิ 1.20 ไถแปร 1 ครั้ง 

ไถพรวน 1 ครั้ง 

คนปลูก 

ร่องเดี่ยว 

รองพื้น 16-8-8อัตรา 25กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 2 16-8-8อัตรา 25กก./ไร่ 

6.นายทองค่า  ทินโฮง 1.00 ไถแปร 1 ครั้ง 

ป่ัน 

รถปลูก 

ร่องคู่ 

รองพื้น 15-15-15อัตรา 45กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 2 15-15-15อัตรา 45กก./ไร่ 

7.นางเมรี  สังฆพันธ์ 1.20 ไถแปร 1 ครั้ง 

ไถพรวน 1 ครั้ง 

ป่ัน 

รถปลูก 

ร่องคู่ 

รองพื้น 16-16-8อัตรา 50กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 2 16-16-8อัตรา 50กก./ไร่ 

ตารางท่ี 8 ข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยที่ระยะเวลา 90 วัน 



ชื่อ – สกุลเกษตรกร 
จ านวนกอ 

(กอ/ไร่) 

จ านวนล า 

(ล า/ไร่) 
แมลงที่พบ ใบขาว (%) 

1.นายค่าป ุ ศรีหวัง - - - - 

2.นางรัศมี  พรมกัน 1,800 6,655 - - 

3.นายอ่านาจ  สีเสนซุย - - - - 

4.นางสุนันทา  พุทธบาล - - - - 

5.นายวุฒิไกร  ไชยพาฤทธ์ิ 2,017 9,867 หนอนกออ้อย - 

6.นายทองค่า  ทินโฮง 2,560 11,520 หนอนกออ้อย - 

7.นางเมรี  สังฆพันธ์ 3,947 20,600 - - 

เฉลี่ย 2,581 12,161 - - 

 

 

 

ตารางท่ี 9 ข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยที่ระยะเวลา 180 วัน 

ชื่อ – สกุลเกษตรกร 
จ านวนกอ 

(กอ/ไร่) 

จ านวนล า 

(ล า/ไร่) 
แมลงที่พบ ใบขาว (%) 

1.นายค่าป ุ ศรีหวัง 2,050 15,583 หนอนกออ้อย - 

2.นางรัศมี  พรมกัน 1,933 6,467 - - 

3.นายอ่านาจ  สีเสนซุย 2,300 11,033 - - 

4.นางสุนันทา  พุทธบาล 1,967 11,400 - - 

5.นายวุฒิไกร  ไชยพาฤทธ์ิ 1,867 7,800 หนอนกออ้อย - 

6.นายทองค่า  ทินโฮง 2,400 10,400 หนอนกออ้อย - 

7.นางเมรี  สังฆพันธ์ 2,467 9,667 - - 

เฉลี่ย 2,141 10,336 - - 

 

ตารางท่ี 10 ข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยที่ระยะเวลา 270 วัน 

ชื่อ – สกุลเกษตรกร 
จ านวนกอ 

(กอ/ไร่) 

จ านวนล า 

(ล า/ไร่) 
แมลงที่พบ ใบขาว (%) 

1.นายค่าป ุ ศรีหวัง 2,050 12,467 หนอนกออ้อย - 



2.นางรัศม ี พรมกัน 1,933 6,467 หนอนกออ้อย - 

3.นายอ่านาจ  สีเสนซุย 1,754 10,558 - - 

4.นางสุนันทา  พุทธบาล 1,967 11,400 หนอนกออ้อย - 

5.นายวุฒิไกร  ไชยพาฤทธ์ิ 1,867 7,600 หนอนกออ้อย - 

6.นายทองค่า  ทินโฮง 2,400 9,840 หนอนกออ้อย - 

7.นางเมรี  สังฆพันธ์ 2,467 8,600 - - 

เฉลี่ย 2,063 9,562 - - 

 

 

 

ภาพที่ 16 จ่านวนกอต่อไร่ ที่ระยะเวลา 90 180 270 และ 360 วัน 
 

 

90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน

นายค่าปุ  ศรีหวัง 0 15,583 12,467 9,707

นายงรัศมี  พรมกัน 6,655 6,467 6,467 6,467

นายอ่านาจ  สีเสนซุย 0 11,033 10,558 9,493

นางสุนันทา  พุทธบาล 0 11,400 9,400 5,493

นายวุฒิไกร  ไชยพาฤทธิ์ 9,867 7,800 7,600 8,693

นายทองค่า  ทินโฮง 11,520 10,400 9,840 9,867

นางเมรี  สังฆพันธ์ 20,600 9,667 8,600 7,680
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ภาพที่ 17 ความสูงของอ้อย ที่ระยะเวลา 180 270 และ 360 วัน 

ตารางท่ี 11 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของอ้อยแปลงเกษตรกร 

ชื่อ – สกุลเกษตรกร จ านวนล า/ไร่ 
เส้นผ่าศูนย์กลางล า 

(ซม.) 

ความยาวล า 

(ซม.) 
ผลผลิต (ตัน/ไร่) 

ความหวาน 

(%Brix) 

1.นายค่าป ุ ศรีหวัง 9,707 2.73 330.30 18.57 24.00 
2.นางรัศม ี พรมกัน 10,027 2.87 336.35 21.94 22.33 
3.นายอ่านาจ  สีเสนซุย 9,493 2.79 321.70 18.37 23.25 
4.นางสุนันทา  พุทธบาล 5,493 2.99 314.85 14.87 22.33 
5.นายวุฒิไกร  ไชยพาฤทธ์ิ 8,693 2.69 250.60 12.30 22.65 
6.นายทองค่า  ทินโฮง 9,867 2.62 282.40 15.81 22.83 
7.นางเมรี  สังฆพันธ์ 7,680 2.97 338.65 16.98 23.67 

เฉลี่ย 8,709 2.81 310.69 16.98 23.01 

180 วัน 270 วัน 360 วัน

ความสูง (ซม.) ความสูง (ซม.) ความสูง (ซม.)

นายค่าปุ  ศรีหวัง 178.6 246.1 330.3

นายงรัศมี  พรมกัน 262.5 280.3 336.4

นายอ่านาจ  สีเสนซุย 165.2 193.3 250.6

นางสุนันทา  พุทธบาล 152.4 205.3 282.4

นายวุฒิไกร  ไชยพาฤทธิ์ 223.1 259.0 338.7

นายทองค่า  ทินโฮง 154.3 224.2 321.7

นางเมรี  สังฆพันธ์ 171.6 237.8 314.9
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ท่าการวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต (Yield gap, YG) ระหว่างผลผลิตที่ควรจะได้ (Attainable yield; 
ATY) กับผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง (Actual yield; ACY) พบว่า ATY มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.45 ตันต่อไร่ และ 
ACYมีค่าเฉลี่ย16.98 ตันต่อไร่ โดยมีค่า YG เท่ากับ 14.48 ตันต่อไร่ (ภาพที่ 15)เนื่องจากค่า YG มีค่าค่อนข้าง
สูง จึงมีโอกาสสูงที่จะยกระดับผลผลิตของเกษตรกรให้เพ่ิมขึ้นได้ สาเหตุของการเกิดช่องว่างของผลผลิตเกิด
จากพันธุ์ การจัดการดิน และการจัดการปุ๋ย ดังนั้น เทคโนโลยีในเรื่องการพันธุ์ เทคโนโลยีการจัดการดิน และ
การจัดการปุ๋ย มีความเป็นไปได้ท่ีจะเพ่ิมผลผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกจังหวัดมหาสารคามได้  

 
ภาพที่ 18 ความแตกต่างระหว่างผลผลิตที่ควรจะได้กับผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง 

10. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

—  จังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 156,829 ไร่ (ลดลง 2.88 % จากปี 2559) มีผลผลิตเฉลี่ย 9.15 

ตัน/ไร่ ประกอบด้วย 38 SMU และ SMU ที่มีพ้ืนที่มากที่สุดได้แก่ SMU ที่ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่ 46 และ

อยู่ในเขตอุตุนิยมวิทยาโกสุมพิสัย คิดเป็น 35% ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด มีเปอร์เซ็นต์สะสมของพ้ืนที่แต่ละ 

SMU ที่มีความส่าคัญที่ 82% ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดมหาสารคามมีจ่านวน SMU เท่ากับ 6 SMU ข้อมูล

แสดงดังตารางที่ 1 และภาพที่ 5พ้ืนที่ปลูกที่ส่าคัญอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างอ่าเภอบรบือ และอ่าเภอโกสุม

พิสัย ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวจะน่าไปใช้เป็นพ้ืนที่เป้าหมายส่าหรับการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของจังหวัด

มหาสารคาม จ่าลองการปลูกในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม โดยใช้ข้อมูลภูมิอากาศ 30 ปีของจังหวัด

มหาสารคามเป็นตัวแทน และสุ่มเก็บผลผลิตของเกษตรกรจ่านวน 7 แปลง ส่าหรับเป็นค่าผลผลิตที่เกษตรกร

ได้จริง บันทึกข้อมูลผลผลิตและการจัดการแปลงของเกษตรกร วิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิต  (Yield 

gap) ระหว่างผลผลิตที่ควรจะได้ (Attainable yield) กับผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง (Actual yield) และ

วิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างโดยใช้แบบจ่าลอง CANEGRO และข้อมูลการจัดการแปลงจากการสังเกต 

ค่าปุ รัศมี อ่านาจ สุนันทา วุฒิไกร ทองค่า เมรี เฉลี่ย

ATY 35.15 26.67 30.35 30.35 26.67 35.49 35.49 31.45

ACY 18.57 21.94 18.37 14.87 12.30 15.81 16.98 16.98
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ผลการด่าเนินงานพบว่า จังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 140,024ไร่ เมื่อน่ามาสร้างเป็น SMU ได้เท่ากับ 

38 SMU Attainable yield มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.45 ตันต่อไร่ และ Actual yield มีค่าเฉลี่ย 16.98 ตันต่อไร่ 

Yield gap มีค่าเท่ากับ 14.48 ตันต่อไร่ โดยมีสาเหตุหลักของการเกิดความแตกต่างของผลผลิตเนื่องจากการ

ใช้ท่อนพันธุ์ปลูกที่ไม่มีคุณภาพที่ดีพอ การักษาความชื้นในดิน การจัดการวัชพืช และการจัดการดิน ปุ๋ยที่

เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และเนื่องจากค่า Yield gap มีค่าค่อนข้างสูง (คิดเป็นร้อยละ 46 %) จึงมีโอกาสสูงที่

จะยกระดับผลผลิตของเกษตรกรให้เพ่ิมขึ้นได้ โดยมีแนวทางการยกระดับผลผลิตคือใช้เทคโนโลยีการจัดการ

ด้านวัชพืชที่เหมาะสมทันเวลา และการใส่ปุ๋ยให้ธาตุอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของอ้อยเพ่ือวิเคราะห์หา

ช่องว่างของผลผลิตและหาเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับผลผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกจังหวัดมหาสารคามต่อไป 

11. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 - นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องสามารถน่าข้อมูลมาวิเคราะห์หาช่องว่างระหว่างผลผลิตมีค่ามากจะมีโอกาส
ยกระดับได้มากกว่าช่องว่างของผลผลิตที่มีค่าน้อยหากทราบสาเหตุของการเกิดช่องว่างของผลผลิตแล้วจะท่าให้
สามารถหาแนวทางในการยกระดับผลผลิตได้ 

- นักวิจัย สามารถน่าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนางานวิจัยต่อเพ่ือยกระดับผลผลิตอ้อยของเกษตรกรในจังหวัด
มหาสารคามให้เพ่ิมข้ึนได ้

- เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดมหาสารคาม สามารถน่าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือ
ยกระดับผลผลิตให้เพิ่มข้ึนได้ 
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