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5. บทคัดย่อ 

การผลิตอ้อยในประเทศไทยมีผลผลิตเฉลี่ยต่่าและมีความแปรปรวนสูง เนื่องจากมีความหลากหลาย
ของสภาพแวดล้อมและการจัดการแปลงปลูก เพ่ือหาโอกาสแนวทางยกระดับผลผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกจังหวัด
กาฬสินธุ์ จึงได้วิเคราะห์หาศักยภาพของพ้ืนที่ และความแตกต่างของผลผลิตส่าหรับวิเคราะห์หาเทคโนโลยีเพ่ิม
ผลผลิตในพ้ืนที่นั้นๆ ด่าเนินการโดยสร้างสภาพแวดล้อมของการผลิตอ้อย (SMU) จากแผนที่กลุ่มชุดดิน เขต
ภูมิอากาศ และพ้ืนที่ปลูกอ้อย จากนั้นน่า SMU ไปเป็นข้อมูลน่าเข้าแบบจ่าลอง CANEGRO ใน DSSAT V4.7 
เพ่ือหาศักยภาพของพื้นที่ โดยใช้พันธุ์ KK07-037 95-2-213 และ K95-84 จ่าลองการปลูกในช่วงเดือนตุลาคม 
ถึงเดือนธันวาคม และใช้ข้อมูลภูมิอากาศ 30 ปีของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นตัวแทน และสุ่มเก็บผลผลิตของ
เกษตรกรจ่านวน 7 แปลง ส่าหรับเป็นค่าผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง บันทึกข้อมูลผลผลิตและการจัดการแปลง
ของเกษตรกร วิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิต  (Yield gap) ระหว่างผลผลิตที่ควรจะได้ (Attainable 
yield) กับผลผลิตที่ เกษตรกรได้จริง (Actual yield) และวิเคราะห์หาสาเหตุของความแตกต่างโดยใช้
แบบจ่าลอง CANEGRO และข้อมูลการจัดการแปลงจากการสังเกต ผลการด่าเนินงานพบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มี
พ้ืนที่ปลูกอ้อย 311,376 ไร่ เมื่อน่ามาสร้างเป็น SMU ได้เท่ากับ 59 SMU  Attainable yield มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 32.9 ตันต่อไร่ และ Actual yield มีค่าเฉลี่ย 10.6 ตันต่อไร่ Yield gap มีค่าเท่ากับ 22.3 ตันต่อไร่ 



โดยมีสาเหตุหลักของการเกิดความแตกต่างของผลผลิตเนื่องจากการปลูกล่าช้าความชื้นในดินไม่เพียงพอท่าให้
อ้อยงอกไม่สม่่าเสมอ การก่าจัดวัชพืชไม่ทันเวลา และการให้ปุ๋ยไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของอ้อยดังนั้น
แนวทางการยกระดับผลผลิตคือปลูกอ้อยในขณะที่ดินยังมีความชื้นเพียงพอ ก่าจัดวัชพืชให้ทันเวลา และการ
จัดการปุ๋ยให้เพียงพอกับความต้องการของอ้อยและใส่เมื่อดินมีความชื้น  

Abstract 

 Sugarcane production in Thailand has the low yield and high variability due to the 
various environments and crop managements. The potential of growing area and the various 
of managements analysis were done to find the opportunities and guideline for improving 
the sugarcane yield in each area in Kalasin province. This study started by creating a 
simulation mapping unit (SMU) from the map of soil, weather station and sugarcane growing 
area. After that simulated the potential yield of sugarcane by the CANEGRO model in DSSAT 
V4.7 using the SMU which creating before. Genetic coefficient of sugarcane cultivar KK07-037, 
K95-84 and 95-2-213 and 30 years of the weather data from Kalasin weather station were 
used.  Setting planting date around October to November. For field experiment, crop cut 
was done for 7 fields. Yields and crop managements were collected. Then yield gap analysis 
was done by comparison between simulated yields (attenable yield) and yields from crop 
cut (actual yield). Cause of the variation yields was analyzed using the CANEGRO Model and 
the observation of crop management data. The results showed that Kalasin provinve had 
311,376 rai for growing sugarcane and can produced for 59 SMU. The attainable yield was 
32.9 t/rai and the actual yield was 10.6 t/rai. Yield gap showed 22.3 t/rai. The main cause of 
the yield gap was from delayed planting, moisture in the soil is not enough, late weed 
control and insufficient fertilizer for sugarcane growth. Therefore, the approach to increase 
productivity is to grow sugarcane while the land still has sufficient moisture. Manage weeds 
in time and apply the fertilizers with the right timing and the correct rate of application.  

6. ค าน า 

 อ้อยเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกาฬสินธุ์ รองจาก ข้าว ในปีการผลิต 2559/60 มีพ้ืนที่
ปลูกอ้อย 404,091 ไร่ ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย 9.40 ตันต่อไร่ (ส่านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้่าตาลทราย , 
2560) อ่าเภอที่เพาะปลูกอ้อยมากที่สุด ได้แก่ อ่าเภอหนองกุงศรี ท่าคันโท ห้วยเม็ก กุฉินารายณ์ ค่าม่วง และ
สามชัย มีโรงงาน้่าตาล จ่านวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ่าเภอกุฉินารายณ์ และอ่าเภอสามชัย เป็นแหล่งรองรับ
ผลผลิต จากนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารพ้ืนที่เกษตรกรรมของพืช (Zoning) โดยเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูก
ข้าวที่อยู่ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมไปสู่การปลูกอ้อยโรงงาน มันส่าปะหลัง ปาล์มน้่ามัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย
เป็นอีกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะต่อการส่งเสริมให้ชาวนาหันมาปรับเปลี่ยนไร่นาเป็นไร่อ้อย เนื่องจากอ้อยสามารถ



น่าไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องได้ นอกจากจะผลิตเป็นน้่าตาล
ทรายแล้ว ยังน่าผลพลอยได้จากการผลิตไปเป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอล เพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนและยังน่า
กากอ้อยไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าหรือน่าไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษได้อีกด้วย ท่าให้มีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมาก
ขึ้น แต่ในภาพรวมแล้วผลผลิตต่อไร่ยังต่่า ทั้งนี้เนื่องจากความแปรปรวนของผลผลิตระหว่างพ้ืนที่มีค่าค่อนข้าง
สูง และการตอบสนองของอ้อยในแต่ละสภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกัน นอกจากนั้นวิธีการปฏิบัติและการ
จัดการปลูกอ้อยของเกษตรกรแต่ละรายยังมีความแตกต่างกัน ซึ่งการแก้ปัญหาผลผลิตอ้อยที่ต่่านั้นจ่าเป็น
จะต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปตามสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่นั้นๆ จึงจ่าเป็นต้องได้รับการประเมินหาวิธีการ
จัดการที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ การใช้แบบจ่าลองพืชเข้ามาเป็นเครื่องมือส่าหรับวิเคราะห์เพ่ือหาช่องว่างของ
ผลผลิตอ้อย ระหว่างผลผลิตที่ควรจะได้กับผลผลิตที่ได้จริงของเกษตรกรในพื้นที่ จะสามารถน่ามาวิเคราะห์หา
ช่องว่างของผลผลิตและสาเหตุของความแตกต่างนั้นได้ ขนาดของช่องว่างของผลผลิตจะบ่งบอกถึงโอกาสใน
การยกระดับของผลผลิต เช่น ถ้าช่องว่างระหว่างผลผลิตมีค่ามากจะมีโอกาสยกระดับได้มากกว่าช่องว่างของ
ผลผลิตที่มีค่าน้อย หากทราบสาเหตุของการเกิดช่องว่างของผลผลิตแล้วจะท่าให้สามารถหาแนวทางในการ
ยกระดับผลผลิตได้ (อารันต์, 2535) ซึ่งการวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิตท่าได้หลายวิธี แต่ละวิธีการจะแตกต่าง
กันที่แหล่งของข้อมูลที่จะน่ามาใช้วิเคราะห์ การทดลองนี้ได้ใช้ข้อมูลจากการจ่าลองก่าหนดเป็นผลผลิตที่ควรจะ
ได้ และใช้ข้อมูลจากการท่า crop cut เป็นผลผลิตที่ได้รับจริงของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
หาช่องว่างของผลผลิตและหาเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับผลผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

7. วิธีด าเนินการ 
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- แผนที่ขอบเขตการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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- อุปกรณ์ส่าหรับบันทึกข้อมูลน้่าฝนแบบอัตโนมัติ 

วิธีการ  
การด่าเนินการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่

ผลิตและสภาพการผลิตอ้อยของพ้ืนที่ศึกษา เพ่ือน่าไปใช้ในการแบ่งเขตการผลิต ด่าเนินการระหว่าง ตุลาคม 
2558 - กันยายน 2559 ส่วนที่ 2 การจ่าลองหาผลผลิตตามศักยภาพ ด่าเนินการระหว่าง ตุลาคม 2559 - 
กันยายน 2560 และส่วนที่ 3 การเก็บข้อมูล crop cut เพ่ือหาผลผลิตจริง และสาเหตุความแตกต่างผลผลิต 
ด่าเนินการระหว่าง ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 จากนั้นน่าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาช่องว่างของผลผลิต
และสาเหตุของช่องว่างผลผลิต ด่าเนินการระหว่าง ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 



 
ส่วนที่ 1  การศึกษาสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ผลิตและสภาพการผลิตอ้อยของพ้ืนที่ศึกษา 

พ้ืนที่ศึกษาเป็นแหล่งผลิตอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ 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 และวิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่มีความส่าคัญต่อการผลิตอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์โดยใช้
หลักการของ pareto principle โดยมีขั้นตอนการด่าเนินงาน ดังนี้  

1) ซ้อนทับข้อมูลแผนที่ขอบเขตการปกครอง พ้ืนที่ปลูกอ้อยของจังหวัด, แผนที่กลุ่มชุดดิน (กรม
พัฒนาที่ดิน), แผนที่ภูมิอากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา) ที่จัดเก็บไว้ในรูปของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จาก
ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ
แผนที่ข้อมูลกลุ่มชุดดิน พ้ืนที่ปลูก เขตปริมาณน้่าฝน ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลที่ได้จากขั้นตอนนี้เรียกว่าแผนที่
หน่วยจ่าลองการผลิตย่อย (Simulation mapping unit: SMU) ของการผลิตพืชในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในแต่
ละหน่วยการผลิตย่อยจะประกอบไปด้วยกลุ่มชุดดินและเขตน้่าฝนเพียงชนิดเดียว และในแต่ละหน่วยจ่าลอง
การผลิตย่อยจะประกอบไปด้วยกลุ่มชุดดินและเขตน้่าฝนที่ไม่ซ้่ากัน 

2) ตัดแผนที่ SMU ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ด้วยแผนที่พ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลที่ได้คือแผนที่ 
SMU ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

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

จากนั้นท่าการศึกษาการจัดการอ้อยของเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยแบบสอบถาม ได้แก่ 
พันธุ์ที่ใช้ วันปลูก อัตราปลูก ปริมาณและวิธีการให้น้่า การใส่ปุ๋ย การก่าจัดวัชพืช โรคและแมลง การเก็บเกี่ยว 
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอ น่าแบบสอบถามจัดเก็บเข้าฐานข้อมูลเพ่ือน่าไปใช้
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 95-2-213 เป็นตัวแทนของกลุ่มพันธุ์ใบตั้ง และพันธุ์ K95-84 เป็น
ตัวแทนของกลุ่มพันธุ์ใบตั้งแล้วส่วนปลายใบหัก จ่าลองการปลูกในช่วงเดือนมกราคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 
2561 โดยใช้ข้อมูลภูมิอากาศ 30 ปีของจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นตัวแทน ท่าการเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์สมบัติทาง



กายภาพก่อนปลูก ติดตั้งอุปกรณ์วัดน้่าฝน เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทุกๆ 2 เดือน โดยการสุ่มจ่านวน 10 ต้น 
จ่านวน 4 ซ้่า เพื่อวัดความสูงของล่าหลัก นับจ่านวนใบบนล่าหลัก จ่านวนหน่อ และสุ่มเก็บน้่าหนักแห้งจ่านวน 
3 ครั้ง ได้แก่ที่อายุ 3 6 9 และ 12 เดือนหลังปลูก ครั้งละ 2 กอ จ่านวน 4 ซ้่า แยกส่วนของใบ กาบ และล่าต้น 
และน่าไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง เพ่ือหาน้่าหนักแห้งของแต่ละส่วน เก็บผลผลิตอ้อย
เพ่ือบันทึกน้่าหนักแห้ง ส่าหรับน่าไปใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพการจ่าลองการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
แบบจ่าลองพืช  

ส่วนที่ 3 การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดช่องว่างของผลผลิต 
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 
- เก็บผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยว 

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           เริ่มต้น ตุลาคม 2558 – สิ้นสุด กันยายน 2561 
สถานทีด่่าเนินการ ในศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น อ่าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ 

แปลงเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในเขตอ.หนองกุงศรี และ อ.สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    



8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ส่วนที่ 1 

จากข้อมูลแผนที่พ้ืนที่ปลูกอ้อยจากส่านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้่าตาลทรายปี 2555/2556 พบว่า
จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่ปลูกอ้อย จ่านวน 311,376ไร่  มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยหนาแน่นอยู่ในเขตอ่าเภอหนองกุงศรี 
อ่าเภอกุฉินารายณ ์อ่าเภอท่าคันโท อ่าเภอสามชัย อ่าเภอห้วยเม็ก และอ่าเภอค่าม่วง (ภาพที่ 1) 

 

 
 

ภาพที่ 1 พ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จากการซ้อนทับพ้ืนที่ปลูกอ้อยกับแผนที่กลุ่มชุดดินจากกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัด

กาฬสินธุ์ประกอบด้วย 22 กลุ่มชุดดิน กลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุดคือกลุ่มชุดดินที่ 40 เป็นกลุ่มดินร่วนหยาบลึก

ถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล่าน้่าหรือวัตถุต้นก่าเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือเป็นกลาง การ

ระบายน้่าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่่า ได้แก่ชุดดิน ชุดดินจักราช (Ckr) ชุดดินชุมพวง (Cpg) ชุดดิน

หุบกระพง (Hg) ชุดดินห้วยแถลง (Ht) ชุดดินสันป่าตอง (Sp) และชุดดินยางตลาด (Yl) ในกลุ่มชุดดินนี้มีปัญหา

การใช้ประโยชน์ที่ดิน คือมีความอุดมสมบูรณ์ต่่า ขาดแคลนน้่า ในพ้ืนที่ที่มีความลาดชัน ดินง่ายต่อการถูกชะ

ล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน (ภาพที่ 2) และเมื่อซ้อนทับพื้นที่ปลูกอ้อยกับแผนที่เขตน้่าฝนเฉลี่ย 30 ปีจากกรม

อุตุนิยมวิทยา พบว่าพ้ืนที่ปลูกอ้อยอยู่ในเขตปริมาณน้่าฝนที่วัดได้จาก 8 สถานีตรวจวัดอากาศ ได้แก่ สถานี

อุตุนิยมวิทยาอ่าเภอโกสุมพิสัย สถานีอากาศเกษตรร้อยเอ็ด สถานีอากาศเกษตรสกลนคร สถานีอุตุนิยมวิทยา

ขอนแก่น สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี และสถานี

อากาศเกษตรกาฬสินธุ์ (ภาพที่ 3) 

http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/northeast/Cpg.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/central/Hg.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/central/Hg.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/northeast/Ht.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/north/Sp.htm
http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/northeast/Yl.htm


 

 

ภาพที่ 2 ความหลากหลายของกลุ่มชุดดินที่พบในพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

ภาพที่ 3 เขตปริมาณน้่าฝนในพื้นที่ปลูกอ้อยของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

และเมื่อซ้อนทับแผนที่กลุ่มชุดดินและแผนที่เขตภูมิอากาศของพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์เพ่ือ
สร้างเป็นหน่วยจ่าลองการผลิตย่อย (SMU) พบว่าพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ประกอบด้วย 59 SMU 
(ภาพที่  4) SMU ที่มี พ้ืนที่มากที่สุดได้แก่ SMU ที่ประกอบด้วยกลุ่มชุดดินที่  40 และอยู่ ในเขตสถานี
อุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ คิดเป็น 38.9 % ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 
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ภาพที่ 4 หน่วยจ่าลองการผลิตอ้อย SMU ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ผลการวิเคราะห์หาพ้ืนที่ปลูกที่ส่าคัญของการผลิตอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือน่าไปใช้วางแผนในงาน
ทดสอบเทคโนโลยีโดยการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ของ Pareto (Pareto principle) หรือ (80/20 rule) ใช้พ้ืนที่
ของแต่ละ SMU เป็นตัวก่าหนดในการเลือกพ้ืนที่ พบว่า เปอร์เซ็นต์สะสมของพ้ืนที่แต่ละ SMU ที่มีความส่าคัญ
ที่ 80% ของพ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีจ่านวน SMU เท่ากับ 8 SMU ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 5 พ้ืนที่ปลูกที่ส่าคัญอยู่ในเขตอ่าเภอหนองกุงศรี ท่าคันโท ห้วยเม็ก กุฉินารายณ์ ค่าม่วง สามชัย สหัส
ขันธ์ และ เมือง ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวจะน่าไปใช้เป็นพ้ืนที่เป้าหมายส่าหรับการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยของ
จังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป (ภาพที่ 6) 
ตารางท่ี 1 แสดง SMU ที่มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ส่าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

SMU กลุ่มชุดดิน สถานีอากาศ พื้นที่(ไร)่ % ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด
(SMU) 

1 40 สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ 120,973 38.9 

2 22 สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ 27,817 8.9 

3 40 สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น 25,655 8.2 

4 17 สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ 21,274 6.8 

5 35 สถานีอากาศเกษตรสกลนคร 19,481 6.3 
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SMU กลุ่มชุดดิน สถานีอากาศ พื้นที่(ไร)่ % ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด
(SMU) 

6 40 สถานีอากาศเกษตรสกลนคร 17,503 5.6 

7 41 สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ 11,027 3.5 

8 17 สถานีอากาศเกษตรสกลนคร 9,059 2.9 

     

 
 

ภาพที่ 5 เปอร์เซ็นต์สะสมของพื้นที่แต่ละ SMU 
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ภาพที่ 6  พ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ตามหลักการของ Pareto principle 
 
ส่วนที่ 2 

ท่าการทดสอบแบบจ่าลองพืช 1 แปลง ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ต่าบลศิลา อ่าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ท่าการปลูกอ้อยเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 59 พบว่ามีปริมาณน้่าฝนสะสมตั้งแต่ 6 ธันวาคม 59  – 14 
ธันวาคม 2560 รวมทั้งหมด 1,409 มิลลิเมตร ท่าการเก็บข้อมูลดินเพ่ือวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพดินก่อน
ปลูก โดยแบ่งดินออกได้เป็น 3 ชั้นตามความลึกของหน้าตัดดิน ได้แก่ 0-20 20-50 และ 50-100 เซนติเมตร 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 สมบัติทางกายภาพของดินแปลงทดสอบ ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ปี 2559 

ระดับความลึก (ซม.) BD1/ (g/cm3) Ksat (cm/h)2/ Water retention (% vol.) 

   MWH 3/ (mm) FC4/ WP5/ 

0-20 1.52 13.9 35.7 20.6 7.5 

20-50 1.61 9.3 39.5 23.6 11.6 

50-100 1.57 9.3 41.0 23.8 12.4 
1/Bulk Density = ความหนาแน่นรวมของดิน 2/saturated hydraulic conductivity coefficient = สัมประสิทธิ์การน่าน้่าของดินขณะอิ่มตัวดวย
น้่า 3/ maximum water holding capacity = ความสามารถอุ้มน้่า4/Field Capacity = ความจุความชื้นสนาม 5/Wilting Point = ความชื้นที่จุด
เหี่ยวถาวร 

 



ท่าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อย พบว่า อ้อยพันธุ์ K07-037 มีอัตราการเจริญเติบโตที่อายุ 
8-9 เดือน เร็วกว่าพันธุ์ 95-2-213   และพันธุ์ K95-84 ตามล่าดับ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูง
เฉลี่ย 2.00 เซนติเมตรต่อวัน ส่วนพันธุ์ 95-2-213 และพันธุ์ K95-84 มีอัตราการเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ย 
1.46 และ 1.44 เซนติเมตรต่อวัน (ภาพที่ 7) ส่วนจ่านวนใบอ้อยสะสม พบว่า อ้อยพันธุ์ K95-84 มีอัตราการ
สร้างใบเฉลี่ยมากกว่าพันธุ์ 95-2-213 และ พันธุ์ K07-037 (ภาพที่ 8) ทั้งนี้พบว่าการสร้างใบและความสูงไม่มี
ความสัมพันธ์กันเนื่องมาจากพันธุ์ KK07-037 มีอัตราการสร้างใบช้า แต่มีการยืดปล้องได้ดีกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ส่วน
จ่านวนหน่อต่อกอ (อ้อยอายุ 3 เดือน) และจ่านวนล่าต่อกอ (อ้อยอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) พบว่าพันธุ์ K07-
037 มีจ่านวนหน่อต่อกอและจ่านวนล่าต่อกอสูงที่สุดในทุกช่วงอายุการปลูกอ้อยมากกว่าพันธุ์ K95-84 และ 
พันธุ์ 95-2-213 (ภาพท่ี 9) 

 

 

 

ภาพที่ 7 ความสูงของอ้อย 3 สายพันธุ์ ที่ระยะเวลา 4 ถึง 13 เดือนหลังปลูก ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่
ขอนแก่น ปี 2559-2560  
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ภาพที่ 8 จ่านวนใบอ้อยสะสมของอ้อย 3 สายพันธุ์ ที่ระยะเวลา 4 ถึง 13 เดือนหลังปลูก ณ แปลงทดลอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ปี 2559-2560 

 
 

ภาพที่ 9 จ่านวนหน่อต่อกอและจ่านวนล่าต่อกอของอ้อย 3 สายพันธุ์ ที่ระยะเวลา 4 ถึง 13 เดือนหลังปลูก ณ 
แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ปี 2559-2560 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

K95-84

KK07-037

95-2-213

จ่านวนใบ
จ่า

นว
นใ

บอ้
อย

สะ
สม

 (ใ
บ)

อายุอ้อย (เดือน)

0
1
2
3
4
5
6

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

K95-84

KK07-037

95-2-213

จ่านวนหน่อต่อกอและล่าต่อกอ

อายุอ้อย (เดือน)

จ่า
นว

นห
น่อ

แล
ะล

่าต
่อก

อ



ท่าการสุ่มเก็บน้่าหนักอ้อยสดและน้่าหนักแห้งของอ้อยทั้ง 3 พันธุ์ ที่ระยะเวลา 3  6 9 และ 12 เดือน 
พบว่า ที่ระยะเวลา 3 เดือน อ้อยพันธุ์ K95-84  มีการสะสมน้่าหนักล่าสดและแห้ง มากกว่าพันธุ์ 95-2-213 
และพันธุ์ K07-037 ตามล่าดับ ที่ระยะเวลา 9 เดือน อ้อยทั้ง 3 พันธุ์ มีการสะสมน้่าหนักล่าสดและแห้งสูงที่สุด
หลังจากนั้นการสะสมน้่าหนักล่าสดมีแนวโน้มลดลง โดยพันธุ์ K07-037 มีน้่าหนักสะสมลดลงมากที่สุด ในส่วน
น้่าหนักล่าแห้งที่ระยะเวลา 13 เดือน พบว่ามีเพียงพันธุ์ K07-037 ที่มีน้่าหนักลดลง แต่อีก 2 พันธุ์ ยังมีการ
สะสมน้่าหนักล่าแห้งเพ่ิมขึ้น (ภาพที่ 10 และ 11)  อาจเนื่องมาจากมีการสร้างตาดอกของอ้อยพันธุ์ KK07-037 
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการออกดอกเร็วกว่าอ้อยทั้งสองพันธุ์ท่าให้อ้อยหยุดการเติบโตและมีการน่าเอาอาหารที่สะสม
ไว้ไปสร้างน้่าตาลแทนในช่วงนี้ จึงท่าให้มีน้่าหนักแห้งลดลง 

 

ภาพที่ 10 น้่าหนักสดล่าของอ้อย 3 พันธุ์ ที่ระยะเวลา 3  6 9 และ 13 เดือนหลังปลูก ณ แปลงทดลอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ปี 2559-2560 
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ภาพที่ 11 น้่าหนักแห้งล่าของอ้อย 3 พันธุ์ ที่ระยะเวลา 3  6 9 และ 13 เดือนหลังปลูก ณ แปลงทดลอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ปี 2559-2560 

ท่าการเก็บเกี่ยวผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยในแปลงทดสอบ เมื่ออ้อยอายุ 12 เดือน 

พบว่า อ้อยพันธุ์ K07-037 มีความยาวล่าเฉลี่ยสูงที่สุด 332 เซนติเมตร รองลงมาคือ พันธุ์ 95-2-213 มีความ

ยาวล่าเฉลี่ย 287 เซนติเมตร ส่วนอ้อยพันธุ์ K95-84 มีความยาวล่าเฉลี่ยต่่าที่สุด 281 เซนติเมตร ตามล่าดับ 

เก็บข้อมูลเส้นผ่านศูนย์กลางล่า พบว่า อ้อยพันธุ์ K95-84 มีเส้นผ่านศูนย์กลางล่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3.17 เซนติเมตร 

รองลงมาคืออ้อยพันธุ์ 95-2-213 มีเส้นผ่านศูนย์กลางล่าเฉลี่ย 2.75 เซนติเมตร ส่วนอ้อยพันธุ์ K07-037 มีเส้น

ผ่านศูนย์กลางล่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2.44 เซนติเมตร เก็บข้อมูลจ่านวนล่าอ้อย พบว่า อ้อยพันธุ์ K07-037   มี

จ่านวนล่าอ้อยเฉลี่ยสูงสุด 12,874 ล่า/ไร่ รองลงมาคืออ้อยพันธุ์ K95-84 มีจ่านวนล่าอ้อยเฉลี่ย 8,064 ล่า/ไร่ 

ส่วนอ้อยพันธุ์ 95-2-213 มีจ่านวนล่าอ้อยเฉลี่ยน้อยที่สุด 7,496 ล่า/ไร่ จะเห็นได้ว่าอ้อยพันธื KK07-037 มีการ

แตกกอดีกว่าอ้อยทั้งสองพันธุ์ เมื่ออ้อยมีจ่านวนล่ามากจะท่าให้อ้อยมีขนาดล่าที่เล็กลงในขณะเดียวกันจะท่าให้

อ้อยยืดได้ดีกว่าท่าให้มีความสูงมากกว่า ซึ่งเป็นลักษณะโดยทั่วไปของอ้อยที่มีการชดเชยผลผลิต ท่าการเก็บ

ผลผลิตอ้อย พบว่า อ้อยพันธุ์ 95-2-213 มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงที่สุด 13.13 ตัน/ไร่ รองลงมาคือพันธุ์ K95-84 

มีผลผลิตเฉลี่ย 11.25ตัน/ไร่ ส่วนอ้อยพันธุ์ K07-037  มีผลผลิตเฉลี่ยน้อยที่สุด 10.8 ตัน/ไร่ ส่วนความหวาน 

(CCS) พบว่าอ้อยพันธุ์ 95-2-213 มีค่าความหวานเฉลี่ยสูงที่สุด 13.66 ซีซีเอส รองลงมาคืออ้อยพันธุ์ K95-84 

มีความหวานเฉลี่ย13.22 ซีซีเอส ส่วนอ้อยพันธุ์ K07-037 มีความหวานเฉลี่ยน้อยที่สุด 11.14 ซีซีเอส (ตารางที่ 

3)  

ตารางท่ี 3 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของอ้อยแปลงทดสอบ ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
ปี 2559-2560 

องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต K07-037 95-2-213 K95-84 

ความยาวล่า (ซม.) 332 287 281 

เส้นผ่านศูนย์กลางล่าเฉลี่ย (ซม.) 2.44 2.75 3.17 

จ่านวนล่า/ไร่ 12,874 7,496 8,064 

ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่) 10.8 13.13 11.25 

ความหวาน (CCS) 11.14 13.66 13.22 

 

 



ส่วนที่ 3 
ท่าการคัดเลือกแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่ เป้าหมายที่ได้จากการสัมภาษณ์ในปี 2559 จ่านวน 7 แปลง 

ประกอบด้วยเกษตรกรรายใหญ่ จ่านวน 1 แปลง เกษตรกรรายกลาง จ่านวน 1 แปลง และเกษตรกรรายเล็ก 
จ่านวน 5 แปลง ข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมายแสดงในตารางที่ 4 และ ภาพที่ 12 นอกจากนี้ท่าการบันทึกข้อมูลการ
เจริญเติบโตของอ้อย ตามระยะการเจริญเติบโต รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5-6 และภาพที่ 13-14 ท่าการ
เก็บข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตอ้อยในแปลงเกษตรกร รายละเอียดแสดงในตารางที่ 7 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรเป้าหมาย 

ชื่อ – สกุล เกษตรกร ที่ต้ังแปลง 
พิกัดแปลง พ้ืนที่

ทั้งหมด 

(ไร่) 

พ้ืนที่ปลูก 

(ไร่) 
พันธุ์ที่ปลูก 

X Y 

1.จรูญ  สรรพลุน บ.ค่าไฮ ต.หนองกุงศรี  

อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์   

313195 1839501 3 3 LK92-11 

2.ประดิษฐ์  ประเสริฐสัง บ.สะอาดนาดี ต.หนองกุงศรี  

อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์   

315673 1840817 2 1 LK92-11 

3.ทองพูน  ภูยอดนิน บ.หนองโน ต.โคกเกลือ 

อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์   

323469 1846599 20 1 ขอนแก่น 3 

4.ขอบฟ้า  จุตาทิศ บ.โคกใหญ่ ต.หนองบัว  

อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์   

332216 1848406 270 11 ขอนแก่น 3 

5.นา  สมคะเน บ.ค่าลือชา ต.สหัสขันธ์  

อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์   

344334 1848150 86 2 ขอนแก่น 3 

6.ล่าเลยีง อนุมาต บ.โนนป่าง้ิว ต.โนนเปรี้ยว 

อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์   

344352 1848431 10 3 ขอนแก่น 3 

7.สมปอง  ชัยประเดมิ บ.โนนป่าง้ิว ต.โนนเปรี้ยว 

อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์   

344955 1846524 8 8 ขอนแก่น 3 



ตารางท่ี 5 ข้อมูลการปลูกอ้อยของเกษตรกรเป้าหมาย 

ชื่อ – สกุล เกษตรกร 
ระยะปลูก 

(เมตร) 
การเตรียมดิน 

วิธีการ

ปลูก 
การใส่ปุ๋ย 

1.จรูญ  สรรพลุน 1.30 ผาล 4  ผาล 4 

และโรตาร ี

คนปลูก 

แถวเด่ียว 
รองพื้น 27-16-8 อัตรา 50 กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 2 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ 

2.ประดิษฐ์  ประเสริฐสัง 1.30 ผาล 4  ผาล 4 

และโรตาร ี

คนปลูก 

แถวเด่ียว 
รองพื้น สารปรับปรุงดิน 1 กระสอบ/ไร่ 

+16-8-8 อัตรา 50 กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 2 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร่ 

3.ทองพูน  ภูยอดนิน 1.30 ผาล 3 ผาล 5  คนปลูก 

แถวเด่ียว 
รองพื้น ปุ๋ยอินทรีย์ 1 กระสอบ/ไร่ 

+16-8-8 อัตรา 50 กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 2 16-8-8  อัตรา 50 กก./ไร่ 

4.ขอบฟ้า  จุตาทิศ 1.10 ผาล 3 ผาล 5 

ผาล 5 

รถปลูก 

ร่องคู่ 

รองพื้น 16-8-8 อัตรา 50 กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 2 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 3 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ 

5.นา  สมคะเน 1.10 ผาล 3 ผาล 5 

 

รถปลูก 

ร่องคู่ 

รองพื้น 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 2 21-7-18 อัตรา 50 กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 3 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ 

6.ล่าเลยีง อนุมาต 1.10 ผาล 3  ผาล 5 

และโรตาร ี

รถปลูก 

ร่องคู่ 

รองพื้น 16-8-8 อัตรา 50 กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 2 16-8-8 อัตรา 50 กก./ไร่ 

 
ภาพที่ 12 แปลงเกษตรกรเป้าหมายที่อยู่ในพ้ืนที่ SMU 



ชื่อ – สกุล เกษตรกร 
ระยะปลูก 

(เมตร) 
การเตรียมดิน 

วิธีการ

ปลูก 
การใส่ปุ๋ย 

7.สมปอง  ชัยประเดมิ 1.10 ผาล 5  รถปลูก 

ร่องคู่ 

รองพื้น 16-16-8 อัตรา 50 กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 2 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร่ 

ครั้งท่ี 3 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ 

 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อยที่ระยะเวลา 45 วัน  

ชื่อ – สกุล เกษตรกร 
จ านวนต้นงอก 

(หน่อ/ไร่) 
วัชพืชที่พบ แมลงที่พบ ใบขาว (%) 

1.จรูญ  สรรพลุน 4,954 หญ้าหวาย หนอนกออ้อย 3.11 

2.ประดิษฐ์  ประเสริฐสัง 2,615 หญ้าหวาย หญ้าแพรก - 8.24 

3.ทองพูน  ภูยอดนิน 3,855 สาบม่วง - 12.26 

4.ขอบฟ้า  จุตาทิศ 2,800 หญ้าตีนนก หญ้าท่าพระ หญ้าแพรก หนอนกออ้อย 2.20 

5.นา  สมคะเน 8,400 หญ้าหวาย หญ้าแพรก ปอวัชพืช หนอนกออ้อย 1.59 

6.ล่าเลยีง อนุมาต 8,667 - หนอนกออ้อย 1.53 

7.สมปอง  ชัยประเดมิ 11,108 - หนอนกออ้อย 0 

เฉลี่ย 6,057 - - - 

     



 

 

ภาพที่ 13 จ่านวนล่าต่อกอ ที่ระยะเวลา 180 240 300 และ 360 วัน 
 

 
ภาพที่ 14 ความสูงของอ้อย ที่ระยะเวลา 180 240 300 และ 360 วัน 
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ตารางท่ี 7 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของอ้อยแปลงเกษตรกร 

ชื่อ – สกุล เกษตรกร จ านวนล า/ไร่ 
เส้นผ่านศูนย์กลาง

ล า (ซม.) 

ความยาวล า 
(ซม.) 

ผลผลิต (ตัน/ไร่) 
ความหวาน 

(%Brix) 

1.จรูญ  สรรพลุน 16,515 3.1 300 8 20.70 

2.ประดิษฐ์  ประเสริฐสัง 5,930 2.5 301 13 23.60 

3.ทองพูน  ภูยอดนิน 7,710 2.6 275 10 22.80 

4.ขอบฟ้า  จุตาทิศ 5,041 2.3 224 3 23.30 

5.นา  สมคะเน 13,440 2.2 269 8 21.5 

6.ล่าเลยีง อนุมาต 13,289 2.8 270 17 21.35 

7.สมปอง  ชัยประเดมิ 16,291 2.5 312 15 21.30 

เฉลี่ย 11,174 2.63  10.6 22.18 

 

ท่าการวิเคราะห์ช่องว่างของผลผลิต (Yield gap, YG) ระหว่างผลผลิตที่ควรจะได้ (Attainable yield; 
ATY) กับผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง (Actual yield; ACY) พบว่า ATY มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.9 ตันต่อไร่ และ 
ACY มีค่าเฉลี่ย 10.6 ตันต่อไร่ โดยมีค่า YG เท่ากับ 22.3 ตันต่อไร่ (ภาพที่ 15) เนื่องจากค่า YG มีค่าค่อนข้าง
สูง จึงมีโอกาสสูงที่จะยกระดับผลผลิตของเกษตรกรให้เพ่ิมขึ้นได้ จากการสังเกตการณ์จัดการแปลงปลูกของ
เกษตรกรทั้ง 7 ราย แปลงที่ให้ผลผลิตต่่ามีสาเหตุเกิดจากการปลูกอ้อยล่าช้า แปลงอ้อยขาดน้่าท่าให้ความงอก
ของอ้อยไม่สม่่าเสมอ พ้ืนที่ปลูกส่วนใหญ่ไม่มีน้่าเสริมให้อ้อยช่วงเริ่มปลูกและช่วงกระทบแล้ง แปลงของนาย
ขอบฟ้าและนายนามีการก่าจัดวัชพืชไม่ทันเวลา และในแปลงของนายจรูญให้ปุ๋ยต่่ากว่าเกษตรกรรายอ่ืนๆ ซึ่ง
อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของอ้อย ดังนั้น การจัดการช่วงปลูกที่เหมาะสม การจัดการวัชพืชให้
ทันเวลา และการจัดการปุ๋ย มีความเป็นไปได้ท่ีจะเพ่ิมผลผลิตอ้อยในพื้นท่ีปลูกจังหวัดกาฬสินธุ์ได้  



 

ภาพที่ 15 ความแตกต่างระหว่างผลผลิตที่ควรจะได้กับผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

จังหวัดกาฬสินธุ์มีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 311,376 ไร่ ประกอบด้วย 22 กลุ่มชุดดิน และ 8 เขตน้่าฝน น่ามา
สร้างเป็น SMU ได้ทั้งหมด 59 SMU และจากพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 59 SMU มีเพียง 8 SMU ที่มีความส่าคัญ
ต่อการผลิตอ้อยของจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนั้นจึงท่าการสุ่มเก็บข้อมูลของเกษตรกรใน 8 SMU ดังกล่าว จ่านวน 7 
แปลง เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิต (Yield gap, YG) ระหว่างผลผลิตที่ควรจะได้ (Attainable 
yield; ATY) กับผลผลิตที่เกษตรกรได้จริง (Actual yield; ACY) พบว่า ATY มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.9 ตันต่อไร่ 
และ ACY มีค่าเฉลี่ย 10.6 ตันต่อไร่ โดยมีค่า YG มีค่าเท่ากับ 22.3 ตันต่อไร่ สาเหตุหลักของการเกิดความ
แตกต่างเกิดจากการปลูกอ้อยล่าช้า ความชื้นดินไม่เพียงพอท่าให้ความงอกของอ้อยไม่สม่่าเสมอ พื้นที่ปลูกส่วน
ใหญ่ไม่มีน้่าเสริมให้อ้อยช่วงเริ่มปลูกและช่วงกระทบแล้ง การก่าจัดวัชพืชไม่ทันเวลา บางรายให้ปุ๋ยไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของพืช เนื่องจากค่า YG มีค่าค่อนข้างสูง จึงมีโอกาสสูงที่จะยกระดับผลผลิตของเกษตรกรให้
เพ่ิมขึ้นได้ โดยมีแนวทางการยกระดับผลผลิตคือปลูกอ้อยในขณะที่ดินยังมีความชื้น จัดการวัชพืชให้ทันเวลา 
และการจัดการปุ๋ยให้เพียงพอกับความต้องการของอ้อย (การใส่ปุ๋ยควรกลบปุ๋ยอ้อยและใส่ปุ๋ยเมื่อดินมี
ความชื้น) จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะเพ่ิมผลผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกจังหวัดกาฬสินธุ์ได้  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
- นักวิจัย สามารถน่าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนางานวิจัยต่อเพ่ือยกระดับผลผลิตอ้อยของเกษตรกรในจังหวัด

กาฬสินธุ์ให้เพ่ิมข้ึนได ้
- เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถน่าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือ

ยกระดับผลผลิตให้เพิ่มข้ึนได้ 
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