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5. บทคัดย่อ    

 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ความเหมาะสมกับความต้องการของอ้อย
พันธุ์ขอนแก่น 3 รวมทั้งการเสริมสร้างการรับรู้ และเชื่อมโยงทางการตลาด และแนวทางการผลิตอ้อยตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องแบบบูรณาการในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามด าเนินงานในแปลง
เกษตรกรจังหวัดมหาสารคามระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงกันยายน 2560 จ านวน 10 แปลงในสภาพแปลง
เกษตรกรผู้ผลิตอ้อยอินทรีย์ จากผลการทดลองพบว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เทียบเคียงตามค่าวิเคราะห์ดิน  (ปุ๋ยอินทรีย์
อัตรา 1.16 ตันต่อไร่ เทียบเท่าปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18 กก.N-6 กก.P
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0) ให้ผลผลิตน้ าหนักสดอ้อยและ

ผลผลิตน้ าตาลทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 มากที่สุดโดยให้ผลผลิตน้ าหนักอ้อยสดเฉลี่ย 2 ปี คือ 13.24 ตันต่อไร่ 
มากกว่าการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 13.14 และให้ผลผลิตน้ าตาลออแกนิคเฉลี่ย 2 ปี คือ 1.70 ตันต่อไร่
มากกว่าการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 26.47 ในขณะที่อ้อยตอ 1 พบว่าในด้านต้นทุนและผลตอบแทน
พบว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เทียบเคียงตามค่าวิเคราะห์ดินทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอ1 ให้รายได้สุทธิต่อไร่เฉลี่ย 2 ปีมาก
ที่สุด (9,030บาทต่อไร่) มากกว่าการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 128.31 และเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนของ
รายได้ต่อต้นทุน (BCR) เฉลี่ย 2 ปีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เทียบเคียงตามค่าวิเคราะห์ดินให้อัตราส่วนของรายได้ต่อต้นทุน
มากที่สุด (BCR = 1.63) มากกว่าการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 27.34 ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้
จัดกิจกรรมถ่ายทอดจ านวน 7ครั้ง จ านวน 1,540 คน ด้านการน าไปใช้ประโยชน์มีเกษตรกรผ่านการตรวจรับรอง
พืชอินทรีย์มาตรฐาน มกษ. จ านวน 168 ราย พ้ืนที่รวม 2,846 ไร่ และเข้าร่วมโครงการผลิตอ้อยอินทรีย์กว่า 402 
ราย คิดเป็นพ้ืนที่รวม 3,994 ไร่และในปีการผลิต 2560/61 มีเกษตรกรสนใจและร่วมโครงการอ้อยอินทรีย์รวม 
1,600 ราย ขยายพ้ืนที่อ้อยอินทรีย์ 34,500 ไร่ และมีเป้าความต้องการผลผลิตน้ าตาลทรายจากอ้อยอินทรีย์ กว่า 
30,000 ตันต่อปี  
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ABTRACT 
 The experiment was aimed to test the composed fertilizer application rate suited for the 
production of KhonKaen 3 sugarcane variety in local condition of Mahasarakham province. The 
experiment was conducted between 2014-2017 at the farmer fields. The results of average 2 
years showed that the application rate of composed fertilizer 1.16 ton per rai equivalent to 18-
6-18 kg per rai of N-P2O5-K2O which was in accordance with the soil analysis fertilizer 
recommendation gave 12.4 and 1.70 ton per rai of cane and sugar yield respectively higher than 
the farmer method 13.4 and 26.47 % respectively. The test method gave the net income 9,030 
baht/rai higher than the farmer method 128.3 %. Considering the BCR (Benefit Cost Ratio) it was 
found that testing method gave maximum average BCR of 1.63. In term of technology transfer 
and farmer adoption, there were 4 times field day events were attended by 530 farmers. There 
were 402 farmers with total area of 3,994 rai participated in the organic sugarcane production 
project and 168 farmer have been certified organic standard with total area of 2,486 rai.  and 
participated in the production program. Over 402 organic canes, totaling 3,994 rai. In the year 
2560/61, the farmers were interested and joined the 1,600 organic sugar cane projects and aims 
to produce organic sugarcane from more than 30,000 tons per year. 

Keywords : Cane Organic, Sugar Organic, Organic Agricultural 

 

6. ค าน า                             

ในการผลิตพืชไร่ เพ่ือน าไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ซึ่งในปัจจุบันการท าเกษตรกรรมส่วนใหญ่พ่ึงพาการ

ใช้สารเคมีในการด าเนินการ เช่นการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเพ่ือก าจัดวัชพืชและโรคแมลง  ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ

ของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอ้อยเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการก าจัดวัชพืชกันอย่าง

กว้างขวางเป็นปริมาณพ้ืนที่กว่า 6 ล้านไร่/ปีปริมาณอ้อยประมาณ 60 ล้านตัน/ปี รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการท า

เกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติเพ่ือบูรณาการแผนงานเกษตรอินทรีย์ กลุ่มน้ าตาล “วังขนาย” เป็นองค์กรหนึ่งที่

พร้อมผลิตน้ าตาลอินทรีย์ออกสู่ตลาดเผยยุทธศาสตร์จัดการเกษตรชีวภาพประสบผลส าเร็จระบุผลการด าเนินงาน



คืบหน้าแล้วกว่า 50% ผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเบื้องต้นกว่า 572 กลุ่มเน้นปรับการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ป้อน

ผลผลิตสู่โรงงาน วางเป้าผลิตน้ าตาลออแกนิคกว่า 40,000 ตัน จับตลาดส่งออกเป็นหลักเหตุตลาดตอบรับสูง เชื่อ

เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลไทยทั้งระบบ   

 อ้อยเป็นพืชไร่เศรษฐกิจหลักอีกชนิดหนึ่งซึ่งการปลูกอ้อยอินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม และใน

ปี 2560-61โรงงานน้ าตาลมหาวังจังหวัดมหาสารคาม มีความต้องการผลิตน้ าตาลออแกนิค กว่า 15,000 - 30,000 

ตัน/ปี แต่ผลผลิตอ้อยไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากเกษตรกรยังขาดเทคโนโลยีในการ

ปรับปรุงบ ารุงดินที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยอินทรีย์ที่ได้ตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ และผลผลิตสูงคุ้มค่าต่อ

การลงทุน ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคามได้ด าเนินการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยอินทรีย์

ในปี 2558-60 กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยตามมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ที่เหมาะสมแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม และเกษตรกร เข้าสู่ระบบอินทรีย์ 

และได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์ 168 แปลงคิดเป็นพ้ืนที่ 2,846 ไร่ สามารถขายผลผลิตให้กับโรงงานน้ าตาลวัง

ขนายได้สูงกว่าอ้อยที่ไม่ได้รับรองอินทรีย์ในราคาที่สูงกว่าราคาปกติ 100 บาทต่อตัน (ปี 2559 ราคาปกติ 890 

บาทต่อตัน ที่ค่าความหวาน 10 CCS ขึ้นไป) พร้อมทั้งสนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์ และกากตะกอนหม้อกรองอ้อย และ

ทางบริษัทคูโบต้ามหาสารคาม จ ากัด ได้สนับสนุนการไถดะเตรียมดินฟรีให้กับเกษตรกรที่ปลูกอ้อยอินทรีย์ลงพ้ืนที่

นาที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว และจากการใช้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยอินทรี ย์น าไปวิเคราะห์

หาปริมาณธาตุอาหารและน าข้อมูลมาประเมินความต้องการการใช้ธาตุอาหารกับค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืช (กรม

วิชาการเกษตร, 2553) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR 3 สามารถให้ผลผลิตอ้อยได้สูงสุดที่ 15.20 ตันต่อไร่ ค่า 

CCS 13.11 (อ้อยปลูก) ซึ่งนับว่าผลผลิตไม่ต่างจากการผลิตในแบบเคมีมากนัก ผลกระทบจากการผลิตอ้อยระบบ

อินทรีย์ในพ้ืนที่แปลงใหญ่สามารถลดพ้ืนที่การใช้สารเคมีในพ้ืนที่ปลูกอ้อยได้คิดเป็นร้อยละ 80 จากเดิมที่เกษตร

กรมใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชเพ่ือควบคุมวัชพืชก่อนงอก เช่น อะลาคอร์ และวัชพืชหลังงอกเช่น ไกลโฟเสท และ

พาราควอตในพ้ืนที่ และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรอีก ในพ้ืนที่อ้อยแปลงใหญ่จังหวัดมหาสารคาม ในปี 2560  เพ่ือ

วัตถุประสงค์แห่งการตอบรับนโยบายของรัฐบาลและเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์ ส าหรับ

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการผลิตน้ าตาลอินทรีย์แม้ว่าระยะแรกจะมีสัดส่วนไม่มากนักแต่ถือเป็นพัฒนาการยกระดับ

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลของประเทศสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องจากน้ าตาลอินทรีย์

เป็นผลผลิตน้ าตาล จับกลุ่มตลาดบนมีราคาที่สูงกว่าน้ าตาลทรายทั่วไปมาก ขณะที่เกษตรกรที่ร่วมโครงการ

สามารถขายผลผลิตอ้อยในราคาที่สูงมากเช่นกันซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าไปร่วมท าการศึกษาพัฒนา และหาแนว

ทางการผลิตอ้อยอินทรีย์ที่ปลอดภัย การผลิต และคุณภาพได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรมากขึ้น 

ดังนั้นจึงน าองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตพืชอ้อยในระบบการผลิตพืชอินทรีย์ที่มีอยู่ตามมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์การตรวจรับรองการผลิตรวมทั้งการสนับสนุนให้เกษตรกรได้รับใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์เพ่ิมขึ้นควบคู่ไป



กับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในระบบการผลิตพืชอินทรีย์ชนิดต่างๆเพ่ือถ่ายทอดและส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์ให้

มีการผลิตในปริมาณมากเชิงพาณิชย์ได้อย่างกว้างขวางเพ่ิมมากขึ้นในกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีตลาดรองรับ

สินค้าอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือน าเงินตราเข้าประเทศต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ                         

- อุปกรณ์ : ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด, ปุ๋ยหมักเติมอากาศ, ปุ๋ยร็อคฟอสเฟต, น้ ากากส่า, เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว, 

ท่อนพันธุ์อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3  

- วิธีการ : ด าเนินงานโดยใช้แนวทางกระบวนการแบบมีส่วนร่วม เป็นการทดลองเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีและ

ระบบการผลิตที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยอินทรีย์ ตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ด าเนินงานในพ้ืนที่เกษตรกร

จังหวัดมหาสารคามโดยปรับใช้เทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ที่ไม่ขัดต่อมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ด าเนินการ

ร่วมกับเกษตรกร จ านวน 10 ราย พ้ืนที่ 20 ไร่ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี ดังนี้ 

 กรรมวิธีที ่1 : วิธีทดสอบ1 : ระบบการผลิตอ้อยใส่ปุ๋ยหมัก อัตรา 100% ของค าแนะค าตามระบบเกษตร

อินทรีย์ 

 กรรมวิธีที่ 2 : วิธีทดสอบ 2 : ระบบการผลิตอ้อยใส่ปุ๋ยหมัก อัตรา 50 % ของค าแนะค า+  

ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 3 ตามระบบเกษตรอินทรีย์ 

   กรรมวิธีที ่3 : วิธีทดสอบ 3 ระบบการผลิตอ้อยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

   กรรมวิธีที ่4 : วิธีเกษตรกร : ระบบการผลติอ้อยอินทรีย์ตามกรรมวิธเีกษตรกร 

แบบและวิธีการทดลอง :   ด าเนินการทดลองในแปลงเกษตรกร จ านวน 10 ราย แต่ละรายประกอบด้วย 4

กรรมวิธี ขนาดแปลงย่อย 400 ตารางเมตร  

วิธีปฏิบัติการทดลอง กรรมวิธีที่ มี 4 กรรมวิธี ดังนี้ 

การปฏิบัติ  

ดูแลรักษา 

กรรมวิธีท่ี 1 

(วิธีทดสอบ1) 

กรรมวิธีท่ี 2 

(วิธีทดสอบ2) 

กรรมวิธีท่ี3 

(วิธีทดสอบ3) 

กรรมวิธีท่ี 4 

(วิธีเกษตรกร) 

การเตรียมดิน -ไถเตรียมดินลึก 50 ซม. ยกร่องปลูก ระยะระหว่างร่อง 1.0-1.5 เมตร  



วิธีการปลกู 
- วางล าออ้ยในร่องแบบต่อเนื่องโดยให้ส่วนโคนและยอดสลับเกยกันประมาณ 30 ซม. แล้วใช้มีดตัดล าออ้ยเป็น 3 
ส่วนกลบดินให้แน่น หนา 20 ซ.ม. 

การใส่วัสดุ
ปรับปรุงบ ารุง

ดิน 

- ใส่กากตะกอนหม้อกรองหรือ
ฟิลเตอร์เค้ก อัตรา 5,000-8,000 
กิโลกรัมน้ าหนักแห้ง/ไร่ก่อนการ
เตรียมดิน ยกเว้นในดินที่มีค่าความ
เป็นกรดด่างมากกว่า 7.5 

- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ อัตรา 3 ตัน/
ไร่  
- ปลูกพืชปุ๋ยสดบ ารุงดินในร่องอ้อย 
เช่นปอเทอืง  ถั่วเขียว หรือถั่วพร้า
อัตรา 12 กก./ไร่ รักษาความชื้นใน
ดินและป้องกันวัชพืชพร้อมตัดคลุม
ดินเพื่อปรับโครงสร้างของดินและ
เพิ่มอินทรียวัตถ ุ

- ใส่กากตะกอนหม้อกรองหรือ
ฟิลเตอร์เค้ก อัตรา 2,500-4,000 
กิโลกรัมน้ าหนักแห้ง/ไร่ก่อนการ
เตรียมดิน ยกเว้นในดินที่มีค่าความ
เป็นกรดด่างมากกวา่ 7.5 

- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ อัตรา 1.5 
ตัน/ไร่ และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์1 
- ปลูกพืชปุ๋ยสดบ ารุงดินในร่องอ้อย 
เชน่ปอเทอืง ถั่วเขียว หรือถัว่พร้า
อัตรา 6 กก./ไร่ รักษาความชื้นใน
ดินและป้องกันวัชพืชพร้อมตัดคลุม
ดินเพื่อปรับโครงสร้างของดินและ
เพิ่มอินทรียวัตถ ุ

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ 

ตามค่าวิเคราะห์
ดิน 

- ใส่กากตะกอน
หม้อกรองหรือ
ฟิลเตอร์เค้ก 
อัตรา 2,500-
4,000 กิโลกรัม
น้ าหนักแห้ง/ไร่
ก่อนการเตรียม
ดิน  

- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด อัตรา 
200 กก./ไร่ 

การให้น้ า อาศัยน้ าฝน 

การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช 

เมื่อเกิดศัตรูพืช โรค แมลง ระบาด ป้องกันก าจัดโดยใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ตามมาตรฐานระบบเกษตร
อินทรีย์ เช่น สารสกัดสมุนไพร สารชีวินทรีย์ หรือ ชีววิธี และอื่นๆตามความเหมาะสม 

การเก็บเกี่ยว 

วิธีการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม 
ใช้แรงงาน 
- ใช้มีดถากใบและกาบใบทั้ง 2 ด้าน แล้วตัดอ้อยให้ชิดดิน 
- ควรตัดยอดอ้อยต่ ากว่าจุดคอใบ  

ประมาณ 25-30 ซม. ในอ้อยที่ไม่ออกดอก และตัดต่ าจากใบธงประมาณ 100-150 ซม. ในอ้อยที่ออกดอก 

- ไม่มัดใช้รถคีบ 

การจัดการตอออ้ย 
- อ้อยที่ใช้แรงงานต้องใช้มีดตัดตอออ้ยให้ชิดดินทันทีหลังเก็บเกี่ยว 
- ต้องไม่เผาใบออ้ยให้ใช้ใบและยอดอ้อยคลุมดิน เพื่อรกัษาความชื้น ท าให้อ้อยตองอกดีป้องกันการงอกของวัชพืช 
และลดการระบาดของหนอนกออ้อย 

วิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยว 

การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว 
- อ้อยที่ใช้แรงงานตัด ต้องส่งเข้าโรงงานภายใน 1-2 วัน 
- อ้อยที่ตัดโดยใช้เคร่ืองเก็บเกี่ยว ต้องส่งเขา้โรงงานภายใน 24 ชม. 
การขนส่ง 
- เตรียมยานพาหนะในการขนส่งไวล้่วงหน้ากอ่นการเก็บเกี่ยว 
- รถบรรทุกอ้อยต้องสะอาด และเหมาะสมกับปริมาณออ้ย ไม่ควรเป็นรถที่ใช้บรรทุกดิน สัตว์มลูสัตว์ ปุ๋ยเคมี และ



100 

สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพราะอาจมีการปนเปื้อนยกเว้นจะมีการท าความ สะอาดอย่างเหมาะสม ก่อนน ามาบรรทุก
อ้อย 
- ต้องไม่มีดินและหิน ติดไปกับล าออ้ยระหว่างใช้เคร่ืองขนขึ้นรถบรรทกุ 

 

วิธีค านวณอัตราการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

1. เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์คุณสมบัติ และความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนการปลูกพืช ได้แก่ ปริมาณ

อินทรียวัตถุ (% OM) ปริมาณไนโตรเจน (% N) ฟอสฟอรัส (P2O5) โพแทสเซียม (K2O) และค่าความต้องการปูน 

(LR) ปฏิกิริยากรด-ด่าง เนื้อดิน ความหนาแน่นของดิน (D = bulk density) ความเป็นกรด-ด่างโลหะหนักในดิน 

2. เก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ วิเคราะห์คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ ธาตุอาหาร ตามรายการที่ก าหนดใน

มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2548 กรมวิชาการเกษตร  

 3. ค านวณอัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน เพ่ือใช้ในการปรับปริมาณอินทรียวัตถ ุ

(% OM)  

ตัวอย่างเช่นอ้อยอินทรีย์ ค่าวิเคราะห์ดิน % OM ต่ ากว่า 1 ดังนั้นต้องใส่ไนโตรเจน 18 กก. N  

(กรมวิชาการเกษตร,2553) 

ปุ๋ยอินทรีย์ 100 กก. จะได้ธาตุอาหารไนโตรเจน 1.7 กก.N   

อ้อยต้องการ 18 กก. N ดังนั้นต้องใส่ปุ๋ยอนิทรีย์ 18x100/1.7 = 1,058 กก./ไร่ 

เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์มีความชื้น 9.8 % โดยน้ าหนัก หมายถึงในปุ๋ย 100 กก. มีน้ าอยู่ประมาณ 9.8 กก. ถ้า

ต้องการให้ได้ไนโตรเจนครบตามค่าวิเคราะห์ต้องเพ่ิมปุ๋ย อีก 9.8 กก. 

ปุ๋ยอินทรีย์ 100 กก. ต้องเพ่ิมปริมาณปุ๋ย 9.8 กก.  

ดังนั้น  ปุ๋ยอินทรีย์ 1,058กก. ต้องเพ่ิมปริมาณปุ๋ย 1,058 x 9.8  = 104กก.  

 

เพราะฉะนั้น ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์จ านวน 1,058 + 104 = 1,162 กก./ไร่ 

การบันทึกข้อมูล 

ข้อมูลดิน และปุ๋ย : วิเคราะห์คุณสมบัติ และความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนและหลังปลูกพืชท้ังระบบ  

 - เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์หาปริมาณอินทรียวัตถุ (% OM) ปริมาณไนโตรเจน (% N) ฟอสฟอรัส (P2O5) 

ที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียม (K2O) ที่แลกเปลี่ยนได้ ธาตุอาหารรอง ได้แก่ Ca Mg S และค่าความต้องการปูน 



(LR) ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ก่อนปลูก 7 วัน และหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 7 วัน ของพืชที่ปลูกทั้งระบบ

  

- วิเคราะห์สมบัติทางด้านฟิสิกส์และเคมีอ่ืนประกอบ เช่น เนื้อดิน bulk density ปฏิกิริยากรด-ด่าง (pH), 

ค่าการน าไฟฟ้า (EC) และโลหะหนักในดินเช่น แคคเมียม (Cd) สังกะสี (Zn) ปรอท ( Hg) และ ตะกั่ว (Pb) 

 - วิเคราะห์คุณสมบัติปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ ปริมาณความชื้น อินทรียวัตถุปฏิกิริยากรด-ด่าง (pH)อัตราส่วน

คาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ธาตุอาหารหลัก การย่อยสลายที่สมบูรณ์ จุลินทรีย์ปนเปื้อน 

และโลหะหนัก 

ข้อมูลพืช  

 - ด้านการเกษตร เช่น การเจริญเติบโต คุณภาพ รูปลักษณ์  

 - โรคแมลงศัตรูพืช  สัตว์-แมลงที่มีประโยชน์ ในพ้ืนที่แปลงทดลอง 

 - ประเมินผลผลิตโดยเก็บเก่ียวทั้งแปลง 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

 - อุณหภูมิ  ปริมาณและการกระจายตัวของฝน 

ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 

 - ต้นทุนการผลิตและรายได้ 

 - การปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม พร้อมปัญหาอุปสรรค 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

o คุณสมบัติของดิน ก่อน-หลัง การปลูกพืชโดยใช้วิธีการตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 

o ความเป็นกรด-ด่าง (pH) วิเคราะห์โดยใช้วิธี ดิน:น้ า (1:1) 
o Lime Requirement (LR) วิเคราะห์โดยใช้วิธี Woodruff’s method 
o Electrical Conductivity (EC) วิเคราะห์โดยใช้วิธี ดิน:น้ า (1:5) 
o Organic matter (OM %) วิเคราะห์โดยใช้วิธีWalkley-Black method 
o N (%) ค านวณจากเปอร์เซ็นต์อินทรีย์วัตถุโดยอาศัยหลักการที่ อินทรีย์วัตถุมีปริมาณ

ไนโตรเจนเท่ากับ 5% 
o Avai.Pวิเคราะห์โดยใช้วิธี Bray II 



o Exch.KCaและ Mg วิเคราะห์โดยใช้วิธ ีIN Am.Acetate pH 7 extraction 
o คุณสมบัติปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ความชื้น (%) ที่ 75 OC 20 ชม. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)ไนโตเจน

ทั้งหมด (%) ฟอสเฟตทั้งหมด (%) โพแทชทั้งหมด (%) ค่าการน าไฟฟ้า (EC; dS/m) ปริมาณอินทรียวัตถุ (%)  
และ C/N Ratio ใช้วิธีทดสอบ Inhouse method base on AOAC, 2005 (Total Nitrogen : 955.04 และ 
Total Phosphate : 958.01) and OMAF, 1987.  

o ด้านการเกษตรได้แก่ประเมินผลผลิตโดยเก็บเก่ียวทั้งแปลง 
- วิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 

- วิเคราะห์หาค่า BCR (Benefit and Cost ratio) 

สูตรการหา 
B/C ratio     =   Benefit 

Cost 
( B/C > 1   คุ้มค่าการลงทุน   ,   B/C = 1   เท่าทุน   ,   B/C < 1   ไม่คุ้มทุนขาดทุน ) 

 

- เวลาและสถานที่   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2560  

     ไร่เกษตรกร อ.บรบือ อ.เมือง และ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 

 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

 ความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงทดสอบ มีความเป็นกรด -ด่าง (pH) เฉลี่ยอยู่ที่ 5.58 อินทรียวัตถุ 
(%OM) 0.56 % ซึ่งเป็นดินที่ค่อนข้างเป็นกรด และมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ต่ า มีฟอสฟอรัสที่ เป็น
ประโยชน์ (Avai.P) 4.28 mg/kg อยู่ในเกณฑ์ที่มีค่าต่ ามีโพแทสเซียมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ (Exch.K) 31.89 
mg/kg อยู่ในเกณฑ์ที่มีค่าต่ า และมีค่าโลหะหนักที่ยอมให้มีได้ในดินไม่เกินในระดับเกณฑ์พ้ืนฐานของโลหะหนักใน
ดิน (Table1 and 2) 
Table1 The average of soil fertility and heavy metals in sugarcane organic farmer fields. 

Detailed 
Soil analysis1/ Heavy metal analysis2/ 

pH  
OM  P  K  As Hg Zn Pb Cd Cr Cu 
% mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Criteria for 
eligibility 

5.6-
7.3  

1.5-
2.5  

10-20  80-150  <50 <2 - <500 <5 <300 <500 



Analytical 
results in 

2015  
5.55 0.56 4.28 31.89 1.09 0.02 4.35 2.69 0.09 6.82 1.76 

Analytical 
results in 

2017  
5.86 0.63 4.26 17.66 1.17 0.18 5.66 2.23 0.07 5.89 1.70 

Source:1/The standard of soil suitability for sugarcane cultivation. (Kobkiet, 2013) 
2/Academic Documents "Basic Criteria" of Heavy Metals Contamination in Soil in Thailand. 
 

Table 2 Nutrient quantity application to organic sugarcane fields comparable with soil analysis. 

Nutrient volume Levels 
Rate of nutrient (kg / rai) 

Planted Cane Ratoon1st 

Organic matter (%) (Dark brown soil) ›1.0 
1-2‹2.0 

Low 
Moderate 

High 

18 N 
12 N 
6 N 

24 N 
18 N 
12 N 

Organic matter (%)(Red soil) › 1.0 
1-2‹ 2.0 

Low 
Moderate 

High 

9 N 
9 N 
6 N 

18 N 
12 N 
9 N 

phosphorus (mg/kg) › 15 
15-30‹ 30 

Low 
Moderate 

High 

6P2O5 
6 P2O5 
3 P2O5 

12 P2O5 
9 P2O5 
6 P2O5 

potassium(mg/kg) ›30 
30-90‹90 

Low 
Moderate 

High 

18 K2O          12 
K2O 

6 K2O 

24 K2O             18 
K2O 

18 K2O 

Source: Department of Agriculture, 2010. 

 



 
                   Figure 1 Annual rainfall in Mahasarakham Province during 2015-2016. 

 จาก Figure 1 พบว่าปริมาณน้ าฝนจังหวัดมหาสารคามในช่วงปี 2558-59 มีปริมาณน้ าฝนอยู่ในเกณฑ์
เพียงพอกับความต้องการของอ้อย (1,361-1,543 มิลลิเมตรต่อปี) แต่มีการกระจายตัวของฝนไม่พ้ืนที่ไม่สม่ าเสมอ 
ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานเกินไป และมีจ านวนวันฝนตกต่อปีน้อย (69 วันต่อปี) 
 จากผลการทดสอบ ปี 2558-2560 ได้ท าการเก็บเกี่ยวและประเมินองค์ประกอบผลผลิต ผลผลิต ความ
หวาน ต้นทุน และผลตอบแทนของอ้อยในแปลงทดสอบจังหวัดมหาสารคาม 
Table 3 Average yield, sweetness and sugar yield of sugarcane in different treatments. 

Treatment Organic FertilizerRate (Kg / rai) Average yield 
(ton/rai) 

Sweetness (CCS) Sugar 
yield(ton/rai) 

Planted 
Cane 

Ratoon Planted 
Cane 

Ratoon Planted 
Cane 

Ratoon 

Treatment1  

 
4,000 Kg / rai 

 
12.57 

 
8.64 

 
11.55 

 
10.62 

 
1.45 

 
0.92 

Treatment2  

 
2,000 Kg / rai + PGPR 3             
1 Kg/ 100 lires of water/rai 

 
10.17 

 
11.93 

 
12.18 

 
11.08 

 
1.24 

 
1.32 

Treatment3  18 กก.N-6 กก.P
2
O

 5
                    

-18 กก.K
2
0 (Planted Cane)                        

-24 กก.N- 12 กก.P
2
O

 5
                 

-24 กก.K
2
0 (Ratoon) 

 
 

15.20 

 
 

11.28 

 
 

13.11 

 
 

12.43 

 
 

1.99 

 
 

1.40 



Treatment4 
2,000Kg / rai+ Organic fertilizer 
Ant green brand 100 Kg / rai 

12.60 10.39 11.49 10.07 1.45 1.05 

Note: Type and percentage of nutrient content in organic fertilizer (Table 2). 
 * Treatment 2 :Use PGPR 3 fertilizer was dissolved in water at a ratio of 1: 100. Bio-fertilizers PGPR rate 
was 1 kg per 100 liters of water per rai. Spray on stalks and then plow covered with soil immediately. 
 ** Treatment 3 : Sugarcane planting put the chicken manure pellets and in ratoon 1 input the aeration 
composted fertilizer.Calculated organic fertilizer relative to the amount of nitrogen requirement. Input Rock 
phosphate fertilizer (0-3-0) is applied in the absence of phosphorus in organic fertilizer.And Input the 
potassium (Sisuda et al., 2012) with spentwash if it absence in organic fertilizers(% TotalN P K = 0.1, 0.03, 0.7)  
 

 ด้านผลผลิตเฉลี่ย ค่าความหวาน และผลผลิตน้ าตาล (Table 3) พบว่าใส่ปุ๋ยอินทรีย์เทียบเคียงตามค่า
วิเคราะห์ดินในแปลงทดสอบอ้อยปลูกจะให้น้ าหนักผลผลิตเฉลี่ยอ้อยอินทรีย์สูงสุด คือ 15.20 ตันต่อไร่ ซึ่งได้ผล
ผลิตใกล้เคียงกับการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมีผสมเกรด 18-9-18) ให้ผลผลิตน้ าหนักสดอ้อยและ
ผลผลิตน้ าตาลทั้งในอ้อยปลูกอ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 มากที่สุดโดยให้ผลผลิตน้ าหนักอ้อยสดเฉลี่ย 3 ปีคือ 15.02 
ตันต่อไร่ (อนุชา และคณะ, 2557) รองลงมาการใส่ปุ๋ยวิธีเกษตรกร คือการใส่ปุ๋ย อัตรา 100% ของค าแนะค าตาม
ระบบเกษตรอินทรีย์ และใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 50 % ของค าแนะค าร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 3 โดยให้ผลผลิตอยู่
ที่ 12.60 12.57 และ 10.17 ตันต่อไร่ ตามล าดับ ในขณะที่อ้อยตอ 1 พบว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 50 % ของค า
แนะค าร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 3 ให้ผลผลิตสูงที่สุด ที่ 11.93 ตันต่อไร่ สอดคล้องกับภัสชญภณ และคณะ 
(2558) พบว่าเกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยได้ร้อยละ 20-25 ต้นอ้อย เจริญเติบโตดี ต้นเขียวทนนาน ล าต้นอ้อยโตดี ให้
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 2-3 ตันต่อไร่ รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยหมักเติมอากาศอัตราเทียบเคียงตามค่าวิเคราะห์ดิน การใส่ปุ๋ย
ตามวิธีเกษตรกร และการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 100% ของค าแนะค าตามระบบเกษตรอินทรีย์ โดยให้ผลผลิตอ้อย
อินทรีย์ตอ 1 อยู่ที่ 11.28 10.39 และ 8.64 ตันต่อไร่ ตามล าดับซึ่งการใส่ปุ๋ยหมักเติมอากาศอัตราเทียบเคียงตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการขยายผลจากโครงการปุ๋ยหมักเติมอากาศของกรมวิชาการเกษตรที่มีการวิเคราะห์ พัฒนา
ทดสอบการใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศเพ่ือทดแทนปุ๋ยเคมีซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ในระบบการผลิตพืชอินทรีย์ตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ และให้ผลผลิต และคุณภาพของพืชทดแทนปุ๋ยเคมีได้ อย่างไรก็ตามเกษตรกรหรือ
ผู้สนใจน าเทคโนโลยีนี้ไปใช้ประโยชน์ สามารถปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์วัสดุหมัก และอัตราของการผลิตได้ตาม
ความเหมาะสมซึ่งจะท าให้ได้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Table 4) และปลอดภัยใช้ในระบบการผลิตพืชตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่อไป 
 
Table 4 Comparisons of organic fertilizers using in the experiment. 

Organic fertilizer test Standard1/ Aerated 
Compost 
Fertilizer 

Organic 
Fertilizer of 

Factory 

Filter cake Chicken 
manure 
pellets 

1. Humidity (%)         by Not more than 35  15.68 8.11 40.99 9.80  



weight 
2. Alkalinity(pH ) 5.5-8.5  8.09 7.10 8.19 7.83  

3. Total Nitrogen(%)  by 
weight 

Not less than 1.0  
1.7 1.3 1.7 1.7  

4. Total Phosphate (%) by 
weight 

Not less than 0.5  
3.7 2.52 2.5 4.1  

5. Total Potassium(%) by 
weight 

Not less than 0.5  
2.5 0.66 0.5 3.0  

6.Electric Conductivity          
(EC ; dS/m) 

Not more than 6       
10.22 3.60 0.52 13.70  

7. Organic carbon (%) by 
weight 

Larger than 5 ml. Not 
more than 5  

22.73 14.63 15.67 23.17  

8. Organic matter (%) by 
weight 

Not less than 30  
39.19 25.21 65.21 40.16  

9.C/N Ratio Not more than 20:1 13/1 12/1 21/1 13/1 

10. Heavy metal content  
- Arsenic As (mg/kg) Not more than 50      8.67 10.13 ND 3.39 

-Mercury Hg (mg/kg) Not more than 2      0.02 0.08 ND 0.50 

-Zinc  Hg (mg/kg) -  206 181 131 276 

-Lead Pb (mg/kg) Not more than 500     12.24 17.96 ND 0.62 

-Cadmium  Cd (mg/kg) Not more than 5      0.66 0.54 ND 0.14 

-Chromium Cr (mg/kg) Not more than 300    29.99 26.78 0.02 9.10 

-Copper Cu (mg/kg) Not more than 500    41.33 33.21 0.04 199.90 
Source:1/Organic fertilizer standards, 2014. Department of Agriculture 

 ด้านผลการทดลองพบว่าด้านต้นทุน รายได้ และผลตอบแทนเฉลี่ยของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยอินทรีย์ 

จ านวน 10 ราย ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามพบว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์เทียบเคียงตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลตอบแทน

มากที่สุด โดยมีต้นทุนการผลิตที่ 14,180 บาทต่อไร่ผลผลิตเฉลี่ย 15.20 ตัน/ไร่  ที่ CCS13.11 ราคาขายตันละ 

1,542 บาทให้รายได้สุทธิต่อไร่เฉลี่ย 2 ปีมากที่สุด (9,030 บาทต่อไร่) มากกว่าการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรคิดเป็นร้อย

ละ 128.31และเมื่อคิดเป็นอัตราส่วนของรายได้ต่อต้นทุน (BCR) เฉลี่ย  2 ปีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตราเทียบเคียงตาม

ค่าวิเคราะห์ดินให้อัตราส่วนของรายได้ต่อต้นทุนมากที่สุด (BCR = 1.63) มากกว่าการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรคิดเป็น

ร้อยละ 27.34 (Table 5) และถึงแม้ว่าการปลูกอ้อยในระบบเกษตรอินทรีย์จะลงทุนสูงกว่าการปลูกอ้อยในระบบ

เคมี แต่เมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างระหว่างของรายได้จากแปลงอ้อยที่ผ่านมาตรฐานในระบบเกษตร



อินทรีย์ และอ้อยที่ผลิตในระบบเคมี พบว่าการผลิตอ้อยในระบบเกษตรอินทรีย์ให้ผลตอบแทนโดยรวมสูงกว่าอ้อย

ที่ผลิตในระบบเคมี (Table 6) 

Table 5 Comparisons of costs, revenue, net profit and benefit cost ration (BCR) of 20 organic 
sugarcane farmers planting in Mahasarakham Province. 

Cost 
Costs(Baht / rai) Revenue(Baht /rai) 

Net profit   (Baht 
/rai) 

BCR 

*DOA **FARM. DOA FARM. DOA FARM. DOA FARM. 

Total 14,408 13,886 23,438 17,841 9,030 3,955 1.63 1.28 

Different + 3.75 % + 31.37 % + 128.31 % + 27.34 % 

*DOA Treatment : Production cost 14,180 Baht per rai Average yield 15.20 tons perrai at CCS 13.11 The selling 
price of sugarcane is 1,542 Baht per ton. 
** FARM.Treatment :The production cost was 13,886 baht per rai. The average yield was 12.60 tonnes / rai at 
CCS 11.49, with a selling price of of sugarcane is 1,416 baht per ton. 

 
 
Table 6 Comparisons of yield and income between organic cane and sugarcane in year2016/17. 

List 
Organic systems 

planting 

Chemical 
systems 
planting 

Different (%) 

Average yield (tons / rai) 13.50 12.68 +6 

Sweetness (CCS) 13.11 14 -6 

Selling price (Baht / kg) 1.23 1.18 +4 

Revenue (Baht / rai) 16,605 14,962 +10 

Costs (Baht / rai) 1.02 0.63 +38 

 

 ข้อมูลการขยายผลด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขยายผลพบว่าได้เกษตรร่วมทดสอบและขยายผล
จ านวน 15 ราย พื้นที่ 45 ไร่ โดยมีนายฉัตรมงคล กล้วยภักดี เป็นเกษตรกรต้นแบบในพ้ืนที่แปลงใหญ่อ าเภอโกสุม
พิสัยจังหวัดมหาสารคาม (Figure 4) เครือข่ายองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(Figure 2 and 3) จ านวน 7 ครั้ง มีเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจ านวน 1,540 คนโดยเทคโนโลยีที่เน้นน ามา
ถ่ายทอดและขยายผลคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัตราเทียบเคียงตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ชีวภัณฑ์ รวมทั้งแนวทาง
และขั้นตอนการขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ และการจัดการพ้ืนที่ตามระบบการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตร



อินทรีย์ (มกษ.9000-2552) ซึ่งในปีการผลิต 2559 และปี 2560 มีเกษตรกรผ่านการรับรองแล้ว จ านวน 158 ราย 
พ้ืนที่ 2,691ไร่โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการผลิตอ้อยอินทรีย์  234 ราย พ้ืนที่รวม 3,994 ไร่แบ่งเป็นเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนปีที่สอง 595 ไร่ 50 ราย และเกษตรกรปรับเปลี่ยนปีแรก 3,400 ไร่ 184 ราย เกษตรกรยื่นขอรับรอง
แหล่งผลิตอ้อยอินทรีย์ 1,344 ไร่ 78 รายมีผลผลิตอ้อยอินทรีย์รวม 31,000 ตัน 
 

  
Figure 2 Experimental plot of organic sugarcane production technology in Mahasarakham 

  province. 

  
Figure 3 Technologies transference of organic sugarcane farmers and interested parties. 
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 Figure 4 Organic sugarcane processesof grower model farmer, Mr.CharrawongKluaypakdee,    

 located in Kaeng Kung Kung Village, KaengKrai Sub-District, KosumPhisai District 

 Mahasarakham province. 

 การตรวจรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  (มกษ. 9000-2552) กองพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้าพืช ร่วมกับ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
มหาสารคาม มีการด าเนินงานตรวจรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ดัง  Table 7 โดยร่วมจัด
ประชุม อบรมชี้แจงแนวทางการผลิตและขอรับรองแหล่งพืชอินทรีย์และรับค าขอและตรวจสอบค าขอเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการเตรียมการและลงพ้ืนที่ตรวจประเมิน ด าเนินการประชุมคณะกรรมการรับรองเพ่ือพิจารณาให้การ
รับรองจัดท าใบรับรอง และทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง (ระยะปรับเปลี่ยน) ตรวจติดตามผลและตรวจต่ออายุ
การรับรอง และปีการผลิต 2559เกษตรกรปลูกอ้อยอินทรีย์ในพ้ืนที่โรงงานน้ าตาลวังขนาย จังหวัดมหาสารคาม 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand จ านวน 90 ราย รวมพ้ืนที่ 1,502 ไร่ ได้ผลผลิตอ้อยอินทรีย์ได้ 



15,086 ตัน นับเป็นโรงงานน้ าตาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตอ้อยและน้ าตาลอินทรีย์ได้รับมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ Organic Thailand ของกรมวิชาการเกษตรและในปีการผลิต 2560 ได้เกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐาน
อ้อยตามมาตรฐาน มกษ 9000-2552 จ านวน 68 ราย 1,189 ไร่ และโรงงานน้ าตาลมหาวังจังหวัดมหาสารคามผ่าน
การรับรองตามมาตรฐาน มกษ 9000-2552 ประเภทการรับรอง : การแปรรูป จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ โมลาส และ
น้ าตาลทรายและในปีการผลิต 2560/61 มีเกษตรกรสนใจและร่วมโครงการอ้อยอินทรีย์รวม 1,600 ราย ขยาย
พ้ืนที่อ้อยอินทรีย์ 34,500 ไร่ และมีเป้าความต้องการผลผลิตน้ าตาลทรายจากอ้อยอินทรีย์ กว่า 30,000 ตันต่อปี  
 
Table 7 Results of sugarcane certification under organic standards. 

Organic sugarcane 
activity 

Pass inspection / 
certification 

Area 
(rai) 

Group 
Steps 

Certification standards 

Modify Year 1 184 persons 3,400 2 Organic Thailand 

Modify Year 2 50 persons 595 2 Organic Thailand 

Certified Organic in  
2017 AD 

68persons 1,189 3 Organic Thailand 

Certified Organic in 
2016 AD 

90 persons 1,502 3 
Organic 

Thailand/EU/USDA/JAS 

Total 402 persons 6,841 
  

Note: Group 1 is a startup group. Participants are invited to participate in the program and receive guidance on compliance with 

organic standards. And supported inputs or knowledge. 

 Group 2 is a group of farmers who are ready to upgrade to a group of farmers who comply with organic standards 

already and are in the process of certification. It will support the establishment of a composting plant. Production factor. Demo 

preparation. Master village. Organic farming learning center and Improve production. 

Group 3 is an agricultural group certified organic. There will be a link between the market and the distribution channels. 

Encourage processing and packaging development. Branding organic And install the product inspection system. 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

      1. พ้ืนที่ปลูกอ้อยอินทรีย์จังหวัดมหาสารคามดินส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ค่าโลหะหนักในดินไม่เกิน
ระดับเกณฑ์พ้ืนฐานปริมาณน้ าฝนในช่วงปี 2558-2559 มีปริมาณอยู่ในเกณฑ์เพียงพอกับความต้องการของอ้อย แต่มี
การกระจายตัวของฝนในพ้ืนที่ไม่สม่ าเสมอ ฝนทิ้งช่วง และมีจ านวนวันฝนตกน้อย 

  2. มีการสร้างความรับรู้แนวทางการผลิตและขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเชื่อมโยงภาคี

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องท างานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร และจั ดท าโครงการ

ความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร และกลุ่มวังขนาย 



 3. การผลิตอ้อยโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตราเทียบเคียงตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ อัดเม็ด
หรือปุ๋ยหมักเติมอากาศให้ผลผลิตอ้อยอินทรีย์และน้ าตาลออแกนิคสูงสุด และในอ้อยตอการใช้ปุ๋ยหมักกากตะกอน
อ้อย50 % ของค าแนะน าร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 3 มีแนวโน้มให้ผลผลิตและคุณภาพของอ้อยมากกว่าวิธี
อ่ืนแต่ไม่แตกต่างกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัตราเทียบเคียงตามค่าวิเคราะห์ดิน 

 4. การใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตราเทียบเคียงตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลตอบแทนมากที่สุด โดยเมื่อคิดเป็น
สัดส่วนของรายได้ต่อต้นทุน (BCR) ให้ผลตอบแทนสูงกว่าวิธีเกษตร ร้อยละ 27.34 และให้ผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลตอบแทนในระบบการผลิตอ้อยเคมี 

 5. จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 7 ครั้ง มีเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจ านวน 1,540 
คน มีเกษตรกรผ่านการรับรองในปีการผลิต 2559 และป ี2560 แล้ว จ านวน 158 ราย พ้ืนที่ 2,691 ไร่ 
       6. ได้เกษตรกรที่เข้าสู่ระบบการผลิตอ้อยอินทรีย์ต้องมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยน และรับการ
ตรวจแปลงโดยผู้ตรวจประเมินแปลงเพ่ือรับรองตามมาตรฐานอินทรีย์ และขยายพ้ืนที่ปลูกอ้อยอินทรี ย์ในพ้ืนที่
แปลงใหญ่เพ่ิมมากขึ้น โดยในปีการผลิต 2560/61 มีเกษตรกรสนใจและร่วมโครงการอ้อยอินทรีย์รวม 1,600 ราย 
ขยายพ้ืนที่อ้อยอินทรีย์ 34,500 ไร่ และมีเป้าความต้องการผลผลิตน้ าตาลทรายจากอ้อยอินทรีย์ กว่า 30,000 ตัน
ต่อปี  
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1) ผลผลิตที่ได้สามารถน าเข้าสู่ตลาดส่งออก หรือสินค้าระดับ premium ที่สามารถเพ่ิมมูลค่าทั้งผู้ผลิต

และผู้ประกอบการ และผู้ซื้อได้สินค้าตามความต้องการและมีมาตรฐานรองรับผลิตภัณฑ์ 

2) มีการบูรณาการด้านความรู้ การสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่ม

เหล่านี้เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ตามเป้าหมายการบูรณาการ สร้างความร่วมมือ

เชื่อมโยงเครือข่ายในการเป็นต้นแบบการท างานบูรณาการจากทุกภาคส่วน ท าให้เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ 

และไม่ใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชจึงท าให้สภาพแวดล้อมดีข้ึน ลดปริมาณสารเคมีในแหล่งปลูก และแหล่งน้ า 

3) เกษตรกรสามารถน าความรู้ เทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับจากแปลงเรียนรู้ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

พ้ืนที่ ซึ่งจะเป็นแปลงต้นแบบการจัดการเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่ และผ่านการตรวจรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

4) ในปี 2561-64ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคามมีแผนขยายพ้ืนที่ปลูกอ้อยอินทรีย์ในพ้ืนที่

แปลงใหญ่เพ่ือให้สามารถผลิตอ้อยอินทรีย์ตามความต้องการของโรงงานน้ าตาล ยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้

เพ่ิมขึ้น สร้างเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน และมี Smart Farmer ด้านการผลิตอ้อยโรงงานและอ้อยคั้นน้ า

อินทรีย์ และเป็นต้นแบบให้เกษตรกรที่สนใจน าไปขยายผลในพ้ืนที่ของตนได้ 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   



 ในการด าเนินงานทดลองครั้งนี้ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคามทุก

ท่านที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่และให้ความร่วมมือจนงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการ

ผลิตทางการเกษตร ที่ให้ความอนุเคราะห์วิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการ

ผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ที่ให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างดิน ปุ๋ย พืช กองพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าพืช ให้ค าแนะน าและอบรมแนวทางการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และหน่วยงานเครือข่าย 

องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขอขอบพระคุณนักวิจัยอาวุโสทุกท่านที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการด าเนินงานทดลอง

โครงการนี้ 
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13. ภาคผนวก 



 

 

Figure appendix 1 Percentage of different costs for sugarcane production in Mahasarakham   
      Province in 2015 (13,886 baht/rai). 

 

 
Figure appendix 2 Signing ceremony of the cooperation program between the department of 

        agriculture with the Wangkhanai sugar factory on September 9, 2017 at the    

           Wangkhanaisugar factory, Kosum-Phisai district, Mahasarakham province 
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