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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2561 

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

1. แผนงานวิจัย: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 

2. โครงการวิจัย: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย 
กิจกรรม:  ศึกษาและทดสอบเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพ้ืนที่ 

ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้้าฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 

3.ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย): ศึกษาการผลิตอ้อยสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขต
อาศัยน้้าฝนจังหวัดมหาสารคาม 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ): Study production of sugarcane varieties grown in unsuitability 
paddy field in rainfed zone Mahasarakham province. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง        ว่าที่ ร.ต.อนุชา เหลาเคน           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 
 ผู้ร่วมงาน  นายนิพนธ์  ภาชนะวรรณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 

    นายจิระ  อะสุรินทร์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 

5. บทคัดย่อ 
การศึกษาการผลิตอ้อยสายพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้้าฝนจังหวัด

มหาสารคามมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม 
ด้าเนินการทดสอบในสภาพแปลงเกษตรกร อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างเดือนตุลาคม          
2558 – กันยายน 2561 วางแผนการทดลองแบบ RCB ประกอบด้วย 3 กรรมวิธี 6 ซ้้า ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 ปลูก
อ้อยพันธุ์อู่ทอง 12 กรรมวิธีที่ 2 ปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และ กรรมวิธีที่ 3 ปลูกอ้อยพันธุ์ LK 92-11 สภาพพ้ืนที่
ปลูกข้าวไม่เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามมีลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย จากผลการทดสอบพบว่า
อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ให้ผลผลิตเฉลี่ยทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอต่อไร่สูงสุดที่ 20.52 ตันต่อไร่ และ 13.01 ตันต่อไร่ 
ตามล้าดับ และให้ค่าความหวานเฉลี่ยสูงสุดที่ 14.635 ซีซีเอส และ 15.43 ซีซีเอส ตามล้าดับ ด้านผลตอบแทน
รายได้สุทธิพบว่า อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ให้ผลตอบแทนมากที่สุด คือ 10,315 บาทต่อไร่ และมีแนวโน้มให้
อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) สูงที่สุดที่ 2.10 รองลงมาคือพันธุ์ LK 92-11 และพันธุ์อู่ทอง 12 ที่ BCR = 
2.04 และ 1.65 ตามล้าดับ  

 

6. บทน า 
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ตามนโยบายปฏิรูปการเกษตรของประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
ผลิตสินค้าเกษตรที่ไม่เหมาะสมเป็นสินค้าเกษตรที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ซึ่งได้ก้าหนดโครงการบริหารจัดการเขต
เกษตรเศรษฐกิจส้าหรับสินค้าเกษตรที่ส้าคัญ(Zoning) โดยมุ่งเป้าไปที่กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวที่อยู่
ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมไปท้าการเกษตรรูปแบบอ่ืนที่มีความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพพ้ืนที่และสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดโดยแบ่งศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 2 อันดับ คือเหมาะสม Suitability (S) 
และไม่เหมาะสม unsuitability (N) นอกจากนั้นยังแบ่งออกเป็น 4 ชั้น คือ S1: เหมาะสมสูง (มีผลผลิตที่เหมาะสม 
80-100 %) S2: เหมาะสมปานกลาง (มีผลผลิตที่ เหมาะสม  40-80 %) S3: เหมาะสมเล็กน้อย (มีผลผลิตที่
เหมาะสม 20-40 %) และ N: ไม่มีความเหมาะสม(มีผลผลิตที่เหมาะสม< 20 %) (นันทพล, 2559) 
 สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของแปลงทดสอบปลูกอ้อยตามเขตความเหมาะสมในการปลูกอ้อยแต่ไม่

เหมาะสมกับการปลูกข้าวในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวเล็กน้อย (S3) 

ลักษณะดินส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 17 18 และ 22 ได้แก่ชุดดินร้อยเอ็ด ล้าทะเมนชัย จัตุรัส สีทน เป็นต้น จาก

ค่าเฉลี่ยของปริมาณน้้าฝน 5 ปีย้อนหลัง จังหวัดมหาสารคามอยู่ในเขตปริมาณน้้าฝนน้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตรต่อ

ปี ลักษณะเนื้อมีทั้งดินทราย ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียวปนทราย และดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า และ

ด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร ซ่ึง

รับผิดชอบการพัฒนาการผลิตอ้อยในพ้ืนทีจ่ึงได้ท้าการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ดินส้าหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจ

ในเขตรับผิดชอบ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และได้จัดท้าแผนที่ก้าหนดเขตศักยภาพที่ดินที่

เหมาะสมต่อการปลูกอ้อยที่สามารถใช้เป็นแผนที่น้าทาง (Guide Map) เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งจะเป็นประโยชน์

ส้าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเกษตรกร ใช้ในการวางแผน ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกข้าวกว่า 2.3 ล้านไร่ และในพ้ืนที่ปลูก

ข้าวทั้งหมดนี้เป็นพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว แต่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยกว่า 1.47 ล้านไร่ คิดเป็นร้อย

ละ 49.60 จากการส้ารวจครัวเรือนที่ปลูกและไม่ปลูกอ้อยในนาของต้าบลห้วยเตย อ้าเภอซ้าสูง จังหวัดขอนแก่น 

อรุณี และคณะ (2556) พบว่า ในหมู่บ้านมีจ้านวนครัวเรือนประมาณร้อยละ 85 ของครัวเรือนทั้งหมดเปลี่ยนพ้ืนที่

นาส่วนหนึ่งมาปลูกอ้อย โดยส่วนใหญ่เปลี่ยนพ้ืนที่นาต่้ากว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่นาทั้งหมดมาปลูกอ้อย โดยให้

เหตุผลว่าต้องการเก็บพ้ืนที่นาไว้ปลูกข้าวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน เกษตรกรให้เหตุผลว่าปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ตัดสินใจ

เปลี่ยนพ้ืนที่นามาปลูกอ้อยเพราะรายได้สูงกว่าปลูกข้าว ปัญหาภัยแล้ง และค่าแรงในการท้านาสูง ส่วนเกษตรกรที่

ไม่เปลี่ยนการปฏิบัติให้เหตุผลว่าการปลูกอ้อยต้องลงทุนสูง และมีพ้ืนที่นาจ้ากัด เกษตรกรที่ปลูกอ้อยในนาเลือกใช้

อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 เพราะ สามารถปรับตัวได้ดีในสภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงในระยะหนึ่ง แตกกอดี ท้าให้คลุม

วัชพืชได้ดี ต้นไม่ล้ม ทนน้้าขัง ความหวานสูงกว่าพันธุ์อ่ืน เหมาะสมต่อการปลูกในนาดังนั้นจึงควรวิจัย พัฒนา และ

ทดสอบ เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ให้เหมาะสมเพ่ือยกระดับผลผลิตและ

คุณภาพของอ้อยในระดับไร่นาเกษตรกร และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม ทรัพยากรและ



3 
 

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เป้าหมายและการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบเกษตรกรมีส่วนร่วมการใช้ฐานความรู้ 

เทคโนโลยี คน ทรัพยากรและทุน ในการพัฒนาอย่างเหมาะสมในพ้ืนทีจ่ังหวัดมหาสารคามต่อไป 

7.วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

- อ้อยพันธุ์อู่ทอง 12 ขอนแก่น 3 และ LK92-11 
- ปุ๋ยเคมีเกรด 16-8-8, 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60  
- ปูนโดโลไมท์ 
- สารเคมีควบคุมและก้าจัดวัชพืช 

วิธีการ  
ขั้นตอนที่ 1การคัดเลือกพ้ืนที่ด้าเนินการ ปี 2559 ใช้ข้อมูลแผนที่เขตเหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าวและอ้อย  
จากกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนปี 2561ใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่
เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map online) มาวิเคราะห์เพ่ือก้าหนดพ้ืนที่เป้าหมายด้าเนินการ 
โดยด้าเนินการในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) และพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว (N) พร้อมหา
พิกัดแปลงด้วยเครื่อง GPS เพ่ือตรวจสอบข้อมูลของพ้ืนที่และวางแผนด้าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 2การทดสอบเทคโนโลยี  
 แผนการทดลอง: วางแผนการทดลองแบบ RCBจ้านวน 3 กรรมวิธี 6 ซ้้า จ้านวน 2 แปลงแปลงละ 2.25 ไร่ 
(ขนาดแปลงย่อย 400 ตารางเมตร) ดังนี้ 

 กรรมวิธีที่ 1 : อ้อยพันธุ์อู่ทอง 12  
 กรรมวิธีที่ 2 : อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 
 กรรมวิธีที่ 3 : อ้อยพันธุ์ LK 92-11(สอน.12) 

การปฏิบัติดูแลรักษา : ปฏิบัติดูแลรักษาตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 
1. การปลูก : ใช้อ้อยจ้านวน 3 พันธุ์ ได้แก่ อู่ทอง 12(UT 12)ขอนแก่น 3(KK 3)และLK 92-11ปลูกอ้อย

ข้ามแล้ง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – มกราคม  
2. การเตรียมดิน : ไถเตรียมดิน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไถดะด้วยผาล 3 ครั้งที่ 2 ไถแปรด้วยผาล 7 และครั้งที่ 3 

ไถพรวนพร้อมยกร่องปลูกระยะ 1.0-1.5 เมตร ปลูกทันที วางล้าอ้อยในร่องแบบต่อเนื่องโดยให้ส่วนโคน
และยอดสลับเกยกันประมาณ 30 ซม. แล้วใช้มีดตัดล้าอ้อยเป็น 3 ส่วนกลบให้แน่นและหนาประมาณ 
20 ซม.เพื่อรักษาความชื้นในดิน 

3. การใส่ปุ๋ย : ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ตารางที่ 1) โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1ใส่ปุ๋ยเกรด 16-8-8 อัตรา 50 
กิโลกรัมต่อไร่ เป็นปุ๋ยรองพ้ืน ครั้งที่สอง ใส่ปุ๋ยเกรด 46-0-0 18-46-0 และ 0-0-60 โดยหกัลบจากการ
ใส่ปุ๋ยครั้งแรก เมื่ออ้อยอายุ 4 เดือนหลังปลูก หรือเมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม 

ตารางท่ี 1 ระดับธาตุอาหารที่จะต้องใส่เพ่ิมให้แก่ดินที่ปลูกอ้อยโดยพิจารณาจากผลวิเคราะห์ดิน 
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ธาตุอาหาร ปริมาณ ระดับ 
อัตราท่ีต้องใส่เพ่ิม (กก./ไร่) 

อ้อยปลูก อ้อยตอ 

อินทรียวัตถุ (%) 

(ดินสีน้้าตาล-ด้า) 

น้อยกว่า 1.0 ต่้า 18 N 24 N 

1-2 ปานกลาง 12 N 18 N 

มากกว่า 2.0 สูง 6 N 12 N 

อินทรียวัตถ ุ(%) 

(ดินสีแดง) 

น้อยกว่า 1.0 ต่้า 9 N 18 N 

1-2 ปานกลาง 9 N 12 N 

มากกว่า 2.0 สูง 6 N 9 N 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

น้อยกว่า 7 ต่้า 9 P2O5 12 P2O5 

7-30 ปานกลาง 6 P2O5 9 P2O5 

มากกว่า 30 สูง 3 P2O5 6 P2O5 

โพแทสเซียม  

(มก./กก.) 

น้อยกว่า 30 ต่้า 18 K2O 30 K2O 

30-90 ปานกลาง 12 K2O 18 K2O 

มากกว่า 90 สูง 6 K2O 18 K2O 

ที่มา :สถาบันวจิัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (2557) 

4. การดูแลรักษาอ่ืน ๆ 

- แนะน้าให้ใช้แรงงานคนในการก้าจัดช่วงต้นเล็ก อายุ 1-4 เดือนแล้วจึงใช้สารเคมีฉีดพ่นเมื่ออายุมากขึ้น 
- การใช้สารก้าจัดวัชพืชในไร่อ้อยส้าหรับวัชพืชฤดูเดียวและวัชพืชข้ามปี (ตารางท่ี 2) 
- ป้องกันก้าจัดโรคแมลงตามความจ้าเป็นและตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร 

ตารางท่ี 2การใช้สารก้าจัดวัชพืชในไร่อ้อย  

ประเภท

วัชพืช 
สารก าจัดวัชพืช 

อัตราการใช้/

น้ า 20 ลิตร 
วิธีการใช้/ข้อควรระวัง 

วัชพืชฤดูเดียว 

อะลาคลอร์ (48 %) 160-240 มล. ใช้ส้าหรับแปลงท่ีปลูกแซมด้วยพืชตระกลูถั่ว 

อะทราซีน (80 % ดับบลิวพี) 120-180 กรัม 

พ่นคลุมดินหลังปลูกก่อนอ้อยและวัชพืชงอกขณะ

พ่นดินต้องมีความชื้น 

ไดยรูอน (80 % ดับบลิวพี) 75-150 กรัม 

เมทริบูซีน (70 % ดับบลิวพี) 25-50 กรัม 

ออกซิฟลูออร์เฟน (23.5 % ซีอี) 80 มล. 

อามีทรีน (80 % ดับบลิวพี) 100-125 กรัม พ่นคลุมดินหลังปลูกหรือหลังแต่งตอ ก่อนอ้อยและ

วัชพืชงอก หรือพ่นหลังปลูกเมื่อวชัพืชมี 4-5 ใบ 

ระวังละอองสารสมัผสัใบอ้อย 

เฮกซาซโินน/ไดยรูอน 

(60 % ดับบลิวจี) 
90-120 กรัม 

พาราควอท (27.6 % เอสเอส) 80-160 มล. พ่นก่อนเตรียมดินหรือก่อนปลูกอ้อย 3-5 วันหรือ
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พ่นระหว่างแถวอ้อย ระยะอ้อยแตกกอหรือย่าง

ปล้องแล้วระวังละอองสารสัมผัสใบอ้อย 

วัชพืชข้ามป ี ไกลโฟเสท (48 %  เอสแอล) 120-160 มล. 

พ่นก่อนเตรียมดิน หรือก่อนปลูกออ้ย 7-15 วันหรือ

พ่นเฉพาะจุดหลังแต่งตออ้อย ระวงัละอองสารสัมผัส

ต้น ใบ และตาอ้อย 

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร (2554) 

การบันทึกและเก็บข้อมูล: 
-สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินได้แก่ เนื้อดิน pH OM (%) Avail.Pและ Exch.K 
- บันทึกข้อมูลการดูแลรักษา วันปลูก ปริมาณน้้าฝน กลุ่มชุดดิน การเจริญเติบโต วันเก็บเก่ียว 
- พิกัด GPS ของแปลงทดลอง 
- การเจริญเติบโตของอ้อยปลูกและอ้อยตอ (จ้านวนหน่อต่อไร่ จ้านวนกอต่อไร่ที่อายุ 3 เดือน จ้านวนล้าต่อไร่ 

จ้านวนกอต่อไร่ที่อายุ 6 เดือน) สุ่มเก็บข้อมูลจ้านวน 2 จุดต่อซ้้า พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตรต่อจุด 
-ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยปลูกและอ้อยตอได้แก่ จ้านวนล้าต่อไร่ ความยาวล้าเส้นผ่าน

ศูนย์กลางล้าและค่าความหวาน(CCS) 
- ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตของแต่ละกรรมวิธี 
การวิเคราะห์ข้อมูล: 
- วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม Statistix8 และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบ Least 

Significant Difference (LSD) 
ระยะเวลาด าเนินการเริ่มต้นตุลาคม 2558 – สิ้นสุดกันยายน 2561 
สถานทีด่ าเนินการแปลงเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1) การคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่เป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่การปลูกอ้อยและข้อมูลแผนที่ความ

เหมาะสมส้าหรับการปลูกอ้อยแต่ไม่เหมาะสมส้าหรับการปลูกข้าว จากส้านักงานพัฒนาที่ดินมหาสารคาม กรม

พัฒนาที่ดิน และ Agri-Map จากการรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขตจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่อยู่ใน

อ้าเภอบรบือ และอ้าเภอโกสุมพิสัย ซึ่งส่วนมากตามแผนที่ความเหมาะสมส้าหรับการปลูกอ้อยของส้านักงาน

พัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะสมปานกลาง เมื่อน้ามาวิเคราะห์ได้พ้ืนที่ เป้าหมาย คือ ต.

บ่อใหญ่ อ.บรบือ และ ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ซึ่งมีระยะทางห่างจากโรงงานน้้าตาลวังขนาย

มหาสารคาม 20-49 กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ตัวแทน (Research site) ทีเ่ข้าไปด้าเนินการวิจัย (ภาพท่ี 1 และ 2) 
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ภาพที่ 1 แผนที่เขตความเหมาะสมส้าหรับปลูกอ้อยจังหวัดมหาสารคาม 
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ภาพที่ 2 แผนที่เป้าหมายการขยายพื้นท่ีปลูกอ้อยโรงงานรัศมี 50 กิโลเมตรจากโรงงานน้้าตาลตามเขตความ

เหมาะสมส้าหรับปลูกอ้อย อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

2) การทดสอบเทคโนโลยี 
ปี 2559 ด้าเนินการทดสอบการผลิตอ้อยสายพันธุ์ต่างๆ ที่ปลูกในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม ปลูกอ้อย

จ้านวน 3 พันธุ์ ได้แก่ อู่ทอง 12ขอนแก่น 3และ LK 92-11ดินในพ้ืนที่ทดสอบจัดอยู่ในกลุ่มชุดดิน 22 และ 24 ซึ่ง
เป็นกลุ่มดินร่วนปนทราย และอยู่ในเขตความเหมาะสม S3 และ N ของข้าว (ตารางท่ี 1)  

 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลสภาพแวดล้อมของเกษตรกรแปลงทดสอบพันธุ์อ้อยพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม 

เกษตรกร เนื้อดิน กลุ่มชุดดิน 
พิกัดแปลง เขตความเหมาะสม

ของข้าว 
ปริมาณน้้าฝน
(มม./ป2ี559) x y 

แปลง1 ร่วนปนทราย 22 0298612 1785849 S3 1,162 
แปลง2 ร่วนปนทราย 24 0298587 1757173 N 1,162 

  
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดหรือเป็นกลาง การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่้า  (กรมพัฒนา

ที่ดิน, 2559) ท้าการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน พบว่าดินในแปลงทดสอบมีสีน้้าตาลเทา 
เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย และร่วนเหนียวปนทราย มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 4.81 – 5.04 ปริมาณ
ธาตุอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง (0.47 %) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่้า(2.86-6.28 มก./กก.) 
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และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับต่้า (33.29-38.93 มก./กก.) เมื่อน้าผลวิเคราะห์ดินที่ได้ไปค้านวณ
ปริมาณธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดินตามเอกสารวิชาการเทคโนโลยีการปลูกอ้อยทดแทนในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับ
การปลูกข้าว (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน, 2557) จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 18-6-18 กก.N-P2O5-
K2O/ไร่ (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 2 ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน และอัตราปุ๋ยที่ใช้ตามค่าวิเคราะห์ดินส้าหรับอ้อย 

เกษตรกร 
ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน 

อัตราปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน    
(กก. N-P2O5-K2O/ไร่) 

pH OM (%) 
Avai.P  

(มก./กก.) 
Exch.K (มก./

กก.) 
ค่าไม่เหมาะสม >4,<8 >1 >10 >80 

แปลง1 4.81 0.56 6.28 38.93 18-6-12 
แปลง2 5.04 0.38 2.86 33.29 18-6-12 
เฉลี่ย 4.93 0.47 4.57 36.11  

 
ตารางท่ี 3 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของอ้อยปลูก  
องค์ประกอบผลผลิต 
และผลผลิต 

UT 12 KK 3 LK 92-11 
แปลง 1 แปลง2 เฉลี่ย แปลง1 แปลง2 เฉลี่ย แปลง1 แปลง2 เฉลี่ย 

ความยาวล้าเฉลีย่ (ซม.) 295 318 306 311 316 314 370 376 373 
เส้นผา่ศูนย์กลางล้าเฉลี่ย
(ซม.) 

2.86 2.97 2.91 2.71 2.82 2.77 2.65 2.72 2.68 

จ้านวนล้า/ไร ่ 5,755 8,104 6,929 11,177 9,762 10,470 8,477 8,781 8,629 
ผลผลติเฉลีย่ (ตัน/ไร่) 13.52 17.59 15.55 22.08 17.30 19.69 20.28 18.12 19.20 
ความหวาน (CCS) 12.63 12.43 12.53 15.51 13.18 14.35 12.47 11.23 11.85 

 
ในปี 2560 เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยอายุ 11 เดือน และเก็บข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยทั้งสองแปลง 

(ตารางที่ 3) เมื่อปลูกอ้อยในสภาพพ้ืนที่นา พบว่าอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด คือ 19.69 ตันต่อไร่
รองลงมาคือ อ้อยพันธุ์LK 92-11 และอู่ทอง 12 โดยให้ผลผลิตน้้าหนักสดเฉลี่ย 19.20 และ 15.55 ตัน/ไร่ 
ตามล้าดับ ด้านองค์ประกอบผลผลิตในด้านความสูง พบว่าอ้อยพันธุ์ พันธุ์  LK 92-11 มีความสูงที่สุด (373 ซม.) 
เส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้น พบว่าอ้อยพันธุ์อู่ทอง 12 มีเส้นผ่านศูนย์กลางล้าต้นสูงสุด (2.91 ซม.) ส่วนจ้านวนล้า 
พบว่าอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 มีจ้านวนล้าต่อไร่สูงสุด (10,470 ล้า/ไร่) และพบว่าอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 มีคุณภาพ
ความหวาน สูงสุด (14.35 CCS) 

 
ผลการด าเนินงาน ปี 2560 
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หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตตัดแต่งอ้อยตอ 1 และใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยเคมี 24-12-24 กิโลกรัม 

N-P2O5- K2O ต่อไร่) โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ปุ๋ยหลังตัดแต่งอ้อยตอในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

2560 และจะด้าเนินการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 2 ในช่วงฤดูฝนเดือนมิถุนายน 2560 เมื่อดินมีความชื้น การดูแลรักษาอ้อย

ตอตามค้าแนะน้ากรมวิชาการเกษตร 

 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโดยนับจ้านวนหน่อของอ้อยแต่ละพันธุ์ที่อายุ 3 และ 6 เดือน (ตารางที่ 4 และ 5) 

พบว่าอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 มีจ้านวนหน่อและล้าต่อไร่เฉลี่ยมากที่สุด (12,429 หน่อ/ไร่ และ 12,682 ล้าต่อไร่) 

รองลงมา คือ อ้อยพันธุ์อู่ทอง 12 และ LK 92-11 ตามล้าดับ และพบว่าอ้อยพันธุ์LK 92-11 มีเปอร์เซ็นต์การเกิด

โรคใบขาวมากที่สุด รองลงมาคืออ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และอู่ทอง 12 คิดเป็นร้อยละ 4.58 2.66 และ 0.99 

ตามล้าดับ 

ตารางท่ี 4 การเจริญเติบโตของอ้อยตอ 1 ที่อายุ 3 เดือน 

เกษตรกร 
จ านวนกอ/ไร่ * จ านวนหน่อ/ไร่ % การเกิดโรคใบขาว (กอ) 

UT12 KK3 LK92-11 UT12 KK3 LK92-11 UT12 KK3 LK92-11 

แปลง1 1,276 1,676 1,667 10,114 11,286 9,010 0.69 1.90 2.14 

แปลง2 1,724 1,714 1,486 10,829 18,305 10,733 3.76 5.60 5.56 

เฉลี่ย 1,500 1,695 1,576 10,471 14,795 9,871 2.22 3.75 3.85 

 

จากตารางที่ 4 และ 5 พบว่า อ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3 ที่ปลูกในพ้ืนที่นาที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว

ที่อายุ 3 และ 6 เดือน ให้จ้านวนหน่อและล้าต่อไร่มากที่สุด ส่วนการเปอร์เซ็นต์เกิดโรคใบขาวพบว่าอ้อยพันธุ์    

LK 92-11 พบโรคใบขาวมากที่สุดอยู่ที่ 3.85 % ที่อายุ 3 เดือน และ 70.77 % ที่อายุ 6 เดือน ส่งผลให้เกษตรกร

แปลงทดสอบ 1 แปลง ไม่สามารถเก็บเกี่ยววัดผลผลิตได้ และด้าเนินการไถรื้อตออ้อย (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 5 การเจริญเติบโตของอ้อยตอ 1 ที่อายุ 6 เดือน 

เกษตรกร 
จ านวนกอ/ไร่ จ านวนล า/ไร่ % การเกิดโรคใบขาว 

UT12 KK3 LK92-11 UT12 KK3 LK92-11 UT12 KK3 LK92-11 

แปลง1 4,886 6,219 5,781 14,848 19,305 17,305 51.69 38.04 65.37 

แปลง2 1,432 1,564 1,679 4,399 6,059 5,592 76.66 51.89 76.17 

เฉลี่ย 3,159 3,892 3,730 9,623 12,682 11,448 64.17 44.96 70.77 
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ตารางท่ี 6 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของอ้อยตอ1 ที่อายุเก็บเก่ียว 
องค์ประกอบผลผลิต และ
ผลผลิต 

UT 12 KK 3 LK 92-11 
แปลง1 แปลง2 แปลง1 แปลง2 แปลง1 แปลง2 

ความยาวล้าเฉลีย่ (ซม.) - 182 - 187 - 223 
เส้นผา่ศูนย์กลางล้าเฉลี่ย
(ซม.) 

- 2.57 - 2.44 - 2.39 

จ้านวนล้า/ไร ่ - 6,503 - 10,470 - 9,022 
ผลผลติเฉลีย่ (ตัน/ไร่) - 7.73 - 13.01 - 11.67 
ความหวาน (CCS) - 13.30 - 15.43 - 13.81 

 
 
 

 
จากตารางที่ 7 พบว่าอ้อยแต่ละพันธุ์ที่ปลูกในนาที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว มีการเจริญเติบโตและให้ผล

ผลิตแตกต่างกันในทางสถิติโดยพันธุ์ LK 92-11 มีความยาวล้าเฉลี่ยสูงสุดที่ 374 และ 223 เซนติเมตร ในอ้อยปลูก
และอ้อยตอ รองลงมาคือ พันธุ์ขอนแก่น 3 และ พันธุ์อู่ทอง 12 มีความยาวล้าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ  ในขณะ
ทีจ่้านวนล้าต่อไร่ ผลผลิต และค่าซีซีเอส พบว่า อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 มีจ้านวนล้าอ้อยเฉลี่ยสูงสุด 10,322 ล้าต่อไร่ 
รองลงมาคือ พันธุ์ LK 92-11และ พันธุ์อู่ทอง 12 มีจ้านวนล้าอ้อยเฉลี่ย 8,806 และ 6,717 ล้าต่อไร่ ตามล้าดับ ด้าน
ผลผลิต พบว่าอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ให้ผลผลิตเฉลี่ยและค่าความหวานสูงสุดในอ้อยปลูกและอ้อยตอที่ 16.77 ตันต่อ
ไร่ และที่ซีซีเอสเฉลี่ย 14.89 ตามล้าดับ รองลงมาคือ พันธุ์ LK 92-11 และพันธุ์อู่ทอง 12  และมีค่าความหวาน ไม่
แตกต่างกันในทางสถิติ  
 
ตารางท่ี 7 ข้อมูลการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต ผลผลิตและคุณภาพของอ้อย 

พันธุ์อ้อย 
ความยาวล้าเฉลีย่ 

(ซม.) 
เส้นผา่ศูนย์กลางล้า

เฉลี่ย (ซม.) 
จ้านวนล้า/ไร ่

ผลผลติเฉลีย่  
(ตัน/ไร่) 

ความหวาน (CCS) 

อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ 

UT12 307 b 182 b 2.92 a 2.57 a 6,930 c 6,503 b 15.24 b 7.73 b 12.54 b 13.30 b 

KK3 313 b 187 b 2.77 b 2.44 ab 
10,470 

a 
10,174 

a 
20.52 a 13.01 a 14.35 a 15.43 a 

LK 92-11 374 a 223 a 2.69 c 2.39 b 8,590 b 9,022 a 19.17 a 11.67 a 11.85 c 13.81 b 

F-test * * ** * ** * * * ** * 

CV (%) 4.31 5.83 1.79 4.97 11.74 22.28 13.1 24.51 2.58 6.76 
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่เหมือนกันในสดมภ์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 0.05 
               NS ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 



11 
 

                *,** มีความแตกต่างกันที่ระดับความเช่ือมั่น 95 และ 99 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ เปรียบเทียบโดย Duncan’s multiple range test 
(DMRT) 

 
ตารางท่ี 8 ต้นทุน และผลตอบแทนของเกษตรกรร่วมทดสอบในเขตพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 

รายการ 
UT 12 KK 3 LK 92-11 

แปลง 1 แปลง 2 เฉลี่ย แปลง 1 แปลง 2 เฉลี่ย แปลง 1 แปลง 2 เฉลี่ย 

ผลผลติเฉลีย่ (ตัน/ไร่) 13.52 17.59 15.55 22.08 17.30 19.69 20.28 18.12 19.20 

ราคาขาย(บาท/ตัน) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

รายได้ (บาท/ไร่) 13,520 17,590 15,550 22,080 17,300 19,690 20,280 18,120 19,200 

ต้นทุน (บาท/ไร่) 9,500 9,250 9,375 9,500 9,250 9,375 9,500 9,250 9,375 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 4,020 8,340 6,175 12,580 8,050 10,315 10,780 8,870 9,825 

BCR 1.42 1.90 1.65 2.32 1.87 2.10 2.13 1.95 2.04 

หลังจากเก็บเกี่ยวน้าข้อมูลผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ พบว่าการปลูกอ้อยพันธุ์

ขอนแก่น 3 ที่ปลูกในสภาพนาที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวให้รายได้สุทธิสูงสุด คือ 10,315 บาทต่อไร่ รองลงมา

คืออ้อยพันธุ์LK 92-11 และอู่ทอง 12 ให้มีรายได้สุทธิ 9,825 และ 6,175บาทต่อไร่ ตามล้าดับด้านอัตราส่วนต่อ

ผลตอบแทนพบว่า อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และอ้อยพันธุ์LK 92-11 ให้ค่า BCR ใกล้เคียงกันคือ 2.10 และ 2.04 

ตามล้าดับ (ตารางท่ี 8)  

ปี 2561 อ้อยได้รับความเสียหายจากสภาพแห้งแล้งและโรคใบขาวระบาดมากกว่า 50 % ของพ้ืนที่แปลง
ทดสอบท้าให้อ้อยยืนตายและไม่เจริญเติบโตเป็นจ้านวนมาก จึงไม่สามารถเก็บเกี่ยววัดผลผลิตอ้อยตอ 2 ในปี 
2561 ได ้

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. ปี 2559-2560 ในพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามมีลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วน

ปนทราย อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ให้ผลผลิตเฉลี่ยทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอต่อไร่สูงสุดที่ 20.52 ตันต่อไร่ และ 13.01 
ตันต่อไร่ ตามล้าดับ รวมถึงยังมีค่าความหวานเฉลี่ยสูงสุดที ่14.635 ซีซีเอส และ 15.43 ซีซีเอส ตามล้าดับ  

2. จากผลการด้าเนินงานทั้งสองปี พบว่า อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ให้ผลตอบแทนรายได้สุทธิมากที่สุด คือ 
10,315 บาทต่อไร่ และมีแนวโน้มให้ อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) สูงที่สุดที่ 2.10 รองลงมาคือพันธุ์       
LK 92-11 และพันธุ์อู่ทอง 12 ที่ BCR = 2.04 และ 1.65 ตามล้าดับ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรกร นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ที่ได้ศึกษาดูงานแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยในพ้ืนที่

ปลูกข้าวไม่เหมาะสม สามารถน้าความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้และถ่ายทอดใน
พ้ืนที่ของตนเอง 
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 2. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  สามารถเลือกใช้พันธุ์อ้อยให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 
 3. เกษตรกรได้เทคโนโลยีไปขยายผลต่อให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม แต่
เหมาะสมกับการปลูกอ้อย และต้องการปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยในพื้นท่ีจังหวัดมหาสารคาม 

11. ค าขอบคุณ  
ขอขอบคุณสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม และส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดินที่ให้ความ

อนุเคราะห์ข้อมูลแผนที่เขตความเหมาะสมในการปลูกข้าวและอ้อย และขอขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า 
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคามทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและ
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี 

12. เอกสารอ้างอิง 
กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ. 2556. การเพ่ิมผลผลิตอ้อยโรงงานเชิงบูรณาการเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2560. แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์. แหล่งข้อมูล:http://agri-

map-online.moac.go.th/ ค้นเมื่อ 1 ตุลาคม 2560. 
นันทพล หนองหารพิทักษ์. 2559. การขับเคลื่อนการด้าเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม. กองนโยบายและ

แผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน. 
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน. 2557. เอกสารวิชาการ เทคโนโลยีการปลูกอ้อยทดแทนในพ้ืนที่ไม่

เหมาะสมกับการปลูกข้าว. สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ.   
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย. 2558. รายงานพ้ืนที่การปลูกอ้อยปีการผลิต 2557/2558. แหล่งข้อมูล: 

http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-9810.pdf. ค้นเมื่อ 18 กันยายน 2558. 
ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้ าตาลทราย. 2559. รายงานพ้ืนที่ การปลูกอ้อยปีการผลิต 2558/2559.

แหล่ งข้อมูล :http://www.ocsb.go.th/upload/OCSBActivity/fileupload/8071-2689.pdf. ค้นเมื่ อ 22 
ธันวาคม 2559. 

อรุณี พรมค้าบุตร อนุชา เหลาเคน และอนันต์ พลธานี. 2557. การปลูกอ้อยในนา วิธีการผลิต แรงจูงใจ และ
ผลกระทบ. วารสารแก่นเกษตร 42 ฉ.พิเศษ 2: 331-338. 

13.ภาคผนวก 

http://agri-map-online.moac.go.th/
http://agri-map-online.moac.go.th/
http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-9810.pdf.%20ค้น
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ภาพที่ 3 แผนที่ความเหมาะสมส้าหรับปลูกข้าว และปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดมหาสารคาม          
ปี 2559-2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปี2559 288.2 0 0 74.3 0 0 133 89.2 260.2 38.2 277 201.2

ปี2560 288.2 0 0 0 0 243 20 333 282.51 777 177 238

ปี2561 310 0 0.3 0 21 41 238 130.2 202 157.2 89 27
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