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1. ชุดโครงการวิจัย   วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่           

                      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
           

2. โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย  
 กิจกรรม   พัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพื้นที่ปลูกข้าว 
                              ที่ไมเ่หมาะสมเขตอาศัยน้้าฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)    พัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพ้ืนที่     

                           ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเขตอาศัยน้้าฝนจังหวัดร้อยเอ็ด      

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Develop and Expand Technology to Increase  Sugarcane 
          Production Efficiency In Inappropriate  Rice Planting areas 
                   Rainfed Zone Roui-Et Province 
   

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นางสาวสุดารัตน์  โชคแสน        ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 

ผู้ร่วมงาน                  :  นางสาวนาฏญา  โสภา            ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 
                               :  นางสาวกุหลาบทิพย์ ชาหอมชื่น  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 
                               :  นายประสิทธ์ ไชยวัฒน์    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 
 

5. บทคัดย่อ     
 การพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเขตอาศัยน้้าฝนจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายผลเทคโนโลยีการผลิตอ้อยจากผลงานที่ได้ศึกษาวิจัยที่มีแนวโน้มว่าดี และ
เกษตรกรยอมรับ ได้แก่ เรื่องพันธุ์อ้อย การทดสอบการจัดการดินปุ๋ยการผลิตอ้อย การจัดการแปลงพันธุ์สะอาด และ
การป้องกันก้าจัดโรคใบขาวอ้อยที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ โดยได้ด้าเนินการจัดท้าแปลงต้นแบบเพ่ือทดสอบขยายผล
เทคโนโลยีการผลิตอ้อยและถ่ายทอดสู่เกษตรกร ระหว่างเดือนตุลาคม 2561- กันยายน 2562 ในพ้ืนที่เป้าหมาย
อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าอ้อยในแปลงต้นแบบมีผลผลิตเฉลี่ย 17.19 ตันต่อไร่ จ้านวนล้าเฉลี่ย 
12,032 ล้าต่อไร่ ความยาวล้าเฉลี่ย 287.2 ซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล้าเฉลี่ย 2.97 เซนติเมตร และคุณภาพ
ความหวาน 20.24 % Brix จากการส้ารวจไม่พบโรคใบขาวอ้อยในทั้ง 3 แปลง ในระหว่างการจัดท้าแปลงต้นแบบ
ได้ถ่ายทอดผลการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกรพ้ืนที่ใกล้เคียง ณ แปลงเกษตรกรผู้ร่วม
ด้าเนินการ ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด หลังจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ประเมินความพึง
พอใจของเกษตรกร ในเทคโนโลยีเรื่องพันธุ์อ้อย การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดท้าแปลงพันธุ์สะอาดและ



การป้องกันก้าจัดโรคใบขาวอ้อย พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในเทคโนโลยีเรื่องพันธุ์อ้อยที่เหมาะสม ในระดับ
มาก ร้อยละ 78 ระดับปานกลาง ร้อยละ 22 และเกษตรกรมีความเห็นว่าอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 เหมาะสมส้าหรับ
ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยละ 76 พันธุ์อู่ทอง 12 ร้อยละ 13 และพันธุ์ LK-92-11 ร้อยละ 11 เกษตรกรมี
ความพึงพอใจในเทคโนโลยีเรื่องการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในระดับมาก ร้อยละ 65 และระดับปานกลาง ร้อย
ละ 35 และเกษตรกรมีความพึงพอใจในเทคโนโลยีเรื่องการจัดท้าแปลงพันธุ์สะอาดและการป้องกันก้าจัดโรคใบ
ขาวอ้อย ในระดับมาก ร้อยละ 54 และระดับปานกลาง ร้อยละ 46 
 ดังนั้นเกษตรกรในขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี พ้ืนที่นาไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวและต้องการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นอ้อย สามารถน้าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตอ้อยได้ 
ค าส าคัญ: ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน พ้ืนที่นาไม่เหมาะสม โซนนิ่ง 
Keywords : Fertilizer application based on soil analysis, The area is not suitable  Zoning by  
                Agri-Map 

  

6. ค าน า  
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศไทย เป็นวัตถุดิบที่น้าไปใช้ในอุตสาหกรรมน้้าตาลทรายและ 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องชนิดต่างๆ อีกมากมาย และจากนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันโครงการการ
บริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (zoning by Agri-Map) เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผนการผลิต และท าการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับข้อมูลทางกายภาพหรือศักยภาพของพ้ืนที่ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  โดยได้ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N และ S3) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจอ่ืน 
ๆ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตจากชนิดสินค้าเดิมในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่มีความ
เหมาะสม ซึ่งอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะต่อการส่งเสริมให้ชาวนาหันมาปรับเปลี่ยนไร่นาเป็นไร่อ้อย ในปีการผลิต 
2560/2561 มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศ จ้านวน 11,542,550 ไร่ (ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล, 
2561) และมีแนวโน้มมีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้นตามจ้านวนโรงงานน้้าตาลที่เพ่ิมขึ้นและจากนโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมมาปลูกอ้อย ถึงแม้ว่าการผลิตอ้อยในประเทศไทยมีการขยาย
พ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้น แต่ในภาพรวมค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศแล้ว ผลผลิตต่อไร่ไม่ได้เพ่ิมขึ้น ผลผลิตเฉลี่ยทั้ง
ประเทศของประเทศไทยในปี 2560 เท่ากับ 11.68 ตันต่อไร่ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่้า  

จังหวัดร้อยเอ็ด มีพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว 3,461,601 ไร่ ซึ่ง เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม (S3 และ N) 
1,677,759  ไร่  คิด เป็นร้อยละ 48.47 แต่สามารถเปลี่ ยน เป็น อ้อยได้  683,277  ไร่  (http://agri-map-

online.moac.go.th/, 2563) ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดร้อยเอ็ดมีพ้ืนที่การผลิตอ้อย จ้านวน 160,824 ไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ย 11.67 ตันต่อไร่ จากการที่รัฐบาลสนับสนุนโครงการการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (zoning by Agri-
Map) ท าให้พ้ืนที่ปลูกในจังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยมีการขยายพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่
เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลงานวิจัย หรือค้าแนะน้าในเรื่องพันธุ์และการจัดการดินปุ๋ยที่เหมาะสมส้าหรับ
อ้อยที่ปลูกในสภาพพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ปัญหาอีกประการหนึ่งที่ส้าคัญในขณะนี้เนื่องจากการผลิต
อ้อยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคใบขาวอ้อย ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคใบขาวของอ้อยก้าลังน่า
เป็นห่วงและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยเพ่ือเพ่ิม



ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม เพ่ือน้าไปใช้เป็นค้าแนะน้าและถ่ายทอดสู่
เกษตรกรในการผลิตอ้อยต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ                           
- อุปกรณ์  
 พันธุ์พืช ได้แก่ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 
 ปุ๋ยเคมี ได้แก่ 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60  
 ปุ๋ยคอก ได้แก่ มูลไก่แกลบ 
 สารปรับปรุงดิน ได้แก่ โดโลไมด์ 
 วัสดุอื่นๆ : อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์จับพิกัด  
- วิธีการ  

 แผนการทดลองแบบ : ไม่มีแผนการทดลอง   
การทดลองนี้ได้น้าผลการวิจัยที่ได้ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่มีประสิทธิภาพในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่

เหมาะสมจังหวัดร้อยเอ็ด จากกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2  เรื่องของพันธุ์ การจัดการดินปุ๋ยที่เหมาะสม การ
จัดการแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และการป้องกันก้าจัดโรคใบขาวอ้อยที่มีประสิทธิภาพ มาท้าการขยายผลเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขตอาศัยน้้าฝนจังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยด้าเนินการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เกษตรกรร่วมกับเกษตร ในการด้าเนินงานประกอบด้วย 

1. รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม เช่น การปรับปรุง
บ้ารุงดิน การอารักขาอ้อย การจัดการดินปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และค้าแนะน้าการจัดการแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด 
คุณภาพดี 

2. ส้ารวจและรวบรวมวิธีการและการใช้ปัจจัยการผลิตในรูปแบบของเกษตรกร กลุ่มเอกชนหรือองค์กร
อ่ืนๆ ทีม่ีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการผลิตอ้อย 

3. น้าข้อมูลจากข้อ 1- 2 มาประมวลและพิจารณา ก้าหนดใช้ในรูปแบบหรือระบบ ท้าการศึกษาวิจัย 
ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่เก่ียวข้อง 

5. ในการพัฒนาและขยายผลในสภาพพ้ืนที่เกษตรกรร่วมด้าเนินการ มีข้ันตอนด้าเนินการดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย (Selection of the Target Area) โดยคัดเลือกพ้ืนที่ที่เกษตรกร
หรือกลุ่มเกษตรกร มีความต้องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวเข้าสู่ระบบการผลิตอ้อย 
 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์พ้ืนที่ (Area Analysis) เพ่ือน้าผลจากการวิเคราะห์ ได้แก่ เงื่อนไข ปัญหา และ
โอกาสของเกษตรกร และชุมชน น้าไปวางแผนในการวิจัยและพัฒนาการผลิตในระบบการผลิตอ้อยต่อไป โดยใช้
กระบวนการท้างานแบบมีส่วนร่วม  
 ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนการวิจัย (Research Planning) เป็นการวางแผนการวิจัยตามประเด็นปัญหา
และโอกาสในการพัฒนาจาก การวิเคราะห์พ้ืนที่ซึ่งเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีที่น้าไปทดสอบกับวิธีที่เกษตรกร
ปฏิบัติ  



 ขั้นตอนที่ 4  ด้าเนินการวิจัย (Experimentation) เน้นการด้าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรตาม
ขั้นตอนที่ได้ร่วมกันวางแผนไว้ ขณะด้าเนินการวิจัยมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม 
 ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล (Assessment) จะมีการประเมินร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
เกษตรกร คณะนักวิจัย เพ่ือน้าผลที่ได้รับจากการประเมินไปวางแผนงานวิจัยต่อ หรือใช้ในการก้าหนดค้าแนะน้า
แก่เกษตรกร และเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร  
 การด้าเนินงาน ร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระบบการผลิตอ้อยโรงงาน มีการ
ติดตามประเมินผลระหว่างการด้าเนินงานทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล ในแต่ละขั้นตอนการ
ปฏิบัติ โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบความสามารถในการผลิต ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ และศักยภาพ
ของชุมชนในการด้าเนินงาน ในระหว่างการด้าเนินงานมีการติดตามประเมินผลทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลศัตรูอ้อย และเก็บตัวอย่างดิน ในแหล่งปลูกอ้อยในพ้ืนที่เป้าหมาย ข้อมูลที่ใช้ประเมินคุณภาพและ
ผลผลิต  
 ขั้นตอนที่  6 การขยายในวงกว้าง (Extrapolation / Extension) การทดสอบหลายพ้ืนที่  โดยน้า
เทคโนโลยีที่มีแนวโน้มว่าดี และเกษตรกรยอมรับ ไปทดสอบในหลาย ๆ พ้ืนที่ ซึ่งมีศักยภาพคล้ายคลึงกัน หรือ
ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน โดยมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นน้าไปสู่การพัฒนาไปเรื่อยๆ 
 ขณะท้าการทดลอง แปลงทดลองเป็นแปลงต้นแบบใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการ
ผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป  
 เมื่อสิ้นสุดการทดลองจัดท้าค้าแนะน้า (recommendation) ของรูปแบบที่เหมาะสม ให้เกษตรกรน้าไป
เป็นทางเลือกในการผลิต 

- เวลาและสถานที่ เริ่มต้น ตุลาคม 2561  สิ้นสุด กันยายน 2562 
          สถานที่ท้าการทดลอง แปลงเกษตรกร อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 คัดเลือกพ้ืนที่นาที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว และเกษตรกรที่มีความต้องการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เข้าสู่
ระบบการผลิตอ้อย พ้ืนที่เป้าหมาย คือ อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย จ้านวน 3 
รายๆ ละ 2 ไร่  (ตารางที่ 1)  เก็บดินวิเคราะห์สมบัติดิน พบว่าดินมี pH เป็นกรดปานกลาง-กรดอ่อน (4.85-6.90) 
มีปริมาณอินทรียวัตถุต่้า (0.38-0.51%) มีปริมาณไนโตรเจนต่้า (0.019-0.026%) มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อ
พืชในดินต่้า (3.62-18.42 mg/kg) มีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินต่้า (10.40-49.00 mg/kg) (ตาราง
ที่ 2) ด้าเนินการจัดท้าแปลงต้นแบบตามกรรมวิธี แบ่งพ้ืนที่ปลูกออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ปลูกอ้อยช้าข้อ
สะอาดในพ้ืนที่ 1 ไร่ ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินอัตรา 18-6-18 ของ N-P2O5-K2O กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรก
รองพ้ืนพร้อมปลูก และด้าเนินการใส่อีกครั้งเมื่ออ้อยอายุ 4 เดือน หรือช่วงที่มีความชื้น พ้ืนที่ส่วนที่ 2 ปลูกพืช
บ้ารุงดินเพ่ือเตรียมที่จะปลูกอ้อยในปีถัดไป น้าเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ไทนาน 9 ปลูกในพ้ืนที่ 1 ไร่ ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 16-



16-8 อัตรา 35 กก./ไร่ คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยไรโซเบียม ด้าเนินการปลูกพืชในช่วงเดือนธันวาคม 2561- มกราคม 
2562 จากนั้นดูแลรักษาตามเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร 
 

ตารางท่ี 1 ข้อมลูทั่วไปของเกษตรกรที่ร่วมด้าเนินการ อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
เกษตรกร ที่อยู่ พิกัดแปลง วันปลูก 
แปลง1 

นางประไมย์ วิลัยคาร 
ต.หนองพอก อ.หนองพอก  
จ.ร้อยเอ็ด 

0409668 
1801728 

14 ธ.ค. 61 

แปลง2 
นายอ่อนตา ทองโชติ 

ต.รอบเมือง อ.หนองพอก  
จ.ร้อยเอ็ด 

0410975 
1800806 

24 ม.ค.62 

แปลง3 
นายสงวน ชมพูทิพย ์

ต.โคกสวา่ง อ.หนองพอก  
จ.ร้อยเอ็ด 

0420588 
1796200 

18 ม.ค.62 

 

ตารางท่ี 2 ผลวิเคราะห์สมบัติดินในแปลงเกษตรกรร่วมด้าเนินการ อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

เกษตรกร 
ผลวิเคราะห์สมบัติดิน 

pH OM (%) N (%) Avai.P (มก./กก.) Exch.K (มก./กก.) 
แปลง1 

นางประไมย์ วิลัยคาร 
 

6.90 
 

0.49 
 

0.025 
 

18.42 
 

23.9 
แปลง2 

นายอ่อนตา ทองโชติ 
 

4.78 
 

0.51 
 

0.026 
 

3.62 
 

10.40 
แปลง3 

นายสงวน ชมพูทิพย ์
 

4.85 
 

0.38 
 

0.019 
 

17.86 
 

49.00 
 

 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและส้ารวจโรคใบขาวของอ้อยในแปลงเมื่ออายุ  3 โดยนับจ้านวนกอพบว่ามี
จ้านวนกอเฉลี่ย 2,096 กอต่อไร่ และมีจ้านวนหน่อเฉลี่ย 22,727 หน่อต่อไร่ ( ตารางที่ 3) ผลการส้ารวจโรคใบขาว
ไม่พบโรคใบขาวอ้อยทั้ง 3 แปลง ปฏิบัติดูแลรักษาแปลงอ้อยจนกระทั่งอายุได้ 6 เดือน จึงเก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโต และส้ารวจโรคใบขาวอ้อย พบว่าอ้อยอายุ 6 เดือน มีจ้านวนกอเฉลี่ย 2,096 กอต่อไร่ และมีจ้านวนล้า
เฉลี่ย 22,727 ล้าต่อไร่ ไม่พบโรคใบขาวอ้อยทั้ง 3 แปลง 
 

ตารางท่ี 3 การเจริญเติบโตของอ้อยอายุ  3 เดือน ในแปลงเกษตรกรที่ร่วมทดสอบ 3 ราย  
              อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562 

เกษตรกร จ านวนกอ/ไร่ จ านวนหน่อ/ไร่ % การเกิดโรคใบขาว 
นางประไมย์ วิลัยคาร 1,956 33,582 0 
นายอ่อนตา ทองโชติ 2,088 17,556 0 
นายสงวน ชมพูทิพย์ 2,244 17,044 0 

เฉลี่ย 2,096 22,727 0 
 

ตารางท่ี 4 การเจริญเติบโตของอ้อยอายุ  6 เดือน ในแปลงเกษตรกรที่ร่วมทดสอบ 3 ราย  



              อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562 
เกษตรกร จ านวนกอ/ไร่ จ านวนหน่อ/ไร่ % การเกิดโรคใบขาว 

นางประไมย์ วิลัยคาร 2,044 18,822 0 
นายอ่อนตา ทองโชติ 1,800 12,511 0 
นายสงวน ชมพูทิพย์ 1,867 11,200 0 

เฉลี่ย 1,904 14,178 0 
  

 ด้าเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยอายุ 12 เดือน ในแปลงเกษตรกรที่ร่วมด้าเนินการ พบว่ามีผลผลิตเฉลี่ย 
17.19 ตันต่อไร่ จ้านวนล้าเฉลี่ย 12,032 ล้าต่อไร่ ความยาวล้าเฉลี่ย 287.2 ซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล้าเฉลี่ย 
2.97 เซนติเมตร และคุณภาพความหวาน 20.24 % Brix จากการส้ารวจไม่พบโรคใบขาวอ้อยในทั้ง 3 แปลง ท่อน
พันธุ์ที่ได้จากแปลงของเกษตรกรที่ร่วมด้าเนินการทั้ง 3 แปลง สามารถน้าไปเป็นท่อนพันธุ์ได้ จึงน้าท่อนพันธุ์อ้อย
ไปปลูกต่อไปในพ้ืนที่ส่วนที่ 2 ที่ได้เตรียมพื้นท่ีปลูกพืชบ้ารุงดินไว้  
  

ตารางท่ื 5 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตอ้อยในแปลงเกษตรกรที่ร่วมด้านินการ 
              อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562 

เกษตรกร 
ความยาวล าเฉลี่ย 

(ซม.) 
เส้นผ่าศูนย์กลางล าเฉลี่ย 

(ซม.) 
จ านวนล า  
(ล า/ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(ตัน/ไร่) 

ความหวาน  
(% Brix) 

นางประไมย ์ 313.4 3.02 13,911 20.61 19.38 
นายอ่อนตา 316.0 2.84 11,578 16.02 19.86 
นายสงวน 232.3 3.06 10,608 14.95 21.49 

เฉลี่ย 287.2 2.97 12,032 17.19 20.24 
 

 ในระหว่างการด้าเนินงานในแปลงต้นแบบได้ถ่ายทอดผลการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่ท้าการ
ทดลองในสภาพพ้ืนที่นาที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวจังหวัดร้อยเอ็ดให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง ในวันที่ 4 
กันยายน 2562  ณ แปลงเกษตรกรผู้ร่วมทดสอบ นายสงวน ชมพูทิพย์ ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอหนองพอก จังหวัด
ร้อยเอ็ด มีเกษตรกรเข้าร่วม ทั้งสิ้น 56 ราย โดยการจัดประชุมรายงาน สรุปผลการด้าเนินงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี
และเสวนาประเด็นปัญหาในการผลิตอ้อย สรุปผลการด้าเนินการทดลองได้ดังนี้  
 1. จากการศึกษาวิจัยได้ทดสอบพันธุ์อ้อย 3 พันธุ์ ได้แก่ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 อู่ทอง 12 และ LK 92-11 
พบว่าในสภาพพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมในเขตพ้ืนที่ อ้าเภอโพธิ์ชัย และอ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในชุด
ดิน Ub อุบล พันธุ์ที่ให้ผลผลิตและผลตอบแทนสูงสุด คือ อ้อยพันธุ์อู่ทอง 12 ส่วนชุดดิน Rn เรณู พันธุ์ที่ให้ผลผลิต
และผลตอบแทนสูงสุด คือ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 
 2. การผลิตอ้อยโดยใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ (กรมวิชาการเกษตร, 5253) โดยปลูกอ้อยพันธุ์อู่ทอง 12 ใน
อ้อยปลูกและอ้อยตอให้ผลผลิตสูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ร้อยละ 18.3 โดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิคราะห์ดินมี
ผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 เฉลี่ย 11.16 ตันต่อไร่ ส่วนวิธีเกษตรกรมีผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 เฉลี่ย 
9.12 ตันต่อไร่ 



 3. การจัดการแปลงพันธุ์อ้อย โดยวิธีการจัดท้าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดด้วยวิธีการช้าข้ออ้อย การจัดการ
พ้ืนที่ปลูกด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน และการจัดการธาตุอาหารอย่างเหมาะสม เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถ
ลดการเกิดโรคใบขาวอ้อยในพื้นท่ีได้ 
 จากการเสวนาประเด็นปัญหาในการผลิตอ้อยของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
คือ 1. ปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อยท้าให้ผลผลิตต่้าและไม่สามารถไว้ตอได้ 2. ต้นทุนการเก็บเกี่ยวอ้อยสูง 
3. ขาดแรงงานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต 4. สภาพดินเสื่อมโทรม 
 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจหลังจากการประชุมเสวนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยตามค้าแนะน้าของกรมวิ ชาการเกษตร เรื่อง
พันธุ์อ้อย การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  และการจัดท้าแปลงพันธุ์สะอาด โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 4 
ระดับ คือ ระดับมาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจในเทคโนโลยีเรื่องพันธุ์อ้อยที่
เหมาะสม ในระดับมาก ร้อยละ 78 ระดับปานกลาง ร้อยละ 22 และเกษตรกรมีความเห็นว่าอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 
เหมาะสมส้าหรับปลูกในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยละ 76 พันธุ์อู่ทอง 12 ร้อยละ 13 และพันธุ์ LK-92-11 ร้อยละ 
11 เกษตรกรมีความพึงพอใจในเทคโนโลยีเรื่องการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ในระดับมาก ร้อยละ 65 และระดั บ
ปานกลาง ร้อยละ 35 และเกษตรกรมีความพึงพอใจในเทคโนโลยีเรื่องการจัดท้าแปลงพันธุ์สะอาดและการป้องกัน
ก้าจัดโรคใบขาวอ้อย ในระดับมาก ร้อยละ 54 และระดับปานกลาง ร้อยละ 46   
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
 การพัฒนาและขยายผลเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเขต
อาศัยน้้าฝนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการน้าผลจากการศึกษาวิจัยในเรื่องการทดสอบพันธุ์อ้อย การจัดการดินปุ๋ย การ
จัดท้าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และการป้องกันก้าจัดโรคใบขาวอ้อย ที่ได้ทดสอบในแปลงเกษตรกรอ้าเภอโพธิ์ชัย 
และอ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยอ็ด ที่มีแนวโน้มว่าดีและเกษตรกรยอมรับ โดยการจัดท้าแปลงต้นแบบขยายผล
ในพ้ืนที่เกษตรกรและการประชุมเสวนาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียง สรุปค้าแนะน้าเพ่ือ
เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการผลิตอ้อย ดังนี้   
 1. ในชุดดิน Ub อุบล พันธุ์ที่ให้ผลผลิตและผลตอบแทนสูงสุด คือ อ้อยพันธุ์อู่ทอง 12 ส่วนชุดดิน Rn เรณู 
พันธุ์ที่ให้ผลผลิตและผลตอบแทนสูงสุด คือ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 
 2. การผลิตอ้อยโดยใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์โดยปลูกอ้อยพันธุ์อู่ทอง 12 ในอ้อยปลูกและอ้อยตอ  1 ให้
ผลผลิตสูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร ร้อยละ 18.3 
 3. การจัดท้าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด (รังสี และคณะ, 2552) ด้วยวิธีการแช่ท่อนพันธุ์ในน้้าร้อน การช้าข้อ
อ้อย การจัดการพ้ืนที่ปลูกด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน และการจัดการธาตุอาหารอย่างเหมาะสม         
เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดการเกิดโรคใบขาวอ้อยในพื้นท่ีได้ 
 ดังนั้นเกษตรกรในขตพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มี พ้ืนที่นาไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวและต้องการ

ปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นอ้อย สามารถน้าผลการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มผลผลิตอ้อยได ้
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  



 จากผลการทดลองได้จัดท้าค้าแนะน้าการผลิตอ้อยในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเขตอาศัยน้้าฝนจังหวัด
ร้อยเอ็ด และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ อ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 
2562 ณ แปลงเกษตรกรผู้ร่วมทดสอบ นายสงวน ชมพูทิพย์ ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด มี
เกษตรกรเข้าร่วม ทั้งสิ้น 56 ราย 
 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเกษตรกรผู้ร่วมด้าเนินงานวิจัยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณเกษตรกร 

อ้าเภอโพธิ์ชัย และอ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้ความร่วมมือในการด้าเนินงาน รวมทั้งขอขอบคุณทีมงาน

และเพ่ือนร่วมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ดทุกท่าน ที่มีส่วนท้าให้งานวิจัยนี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

12. เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการเกษตร. 2553. ค้าแนะน้าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 122 หน้า  

รังษี เจริญสถาพร อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว ดารารัตน์ มณีจันทร์ และ ธรรมรัตน์ ทองมี. 2552. การก้าจัดเชื้อโรคใบ
ขาวในท่อนพันธุ์อ้อยโดยใช้ความร้อน ความเย็นและสารไคโตซาน. น. 97-108. ใน: รายงานผลงานวิจัย
กลุ่มวิชาการ และกลุ่มเศรษฐกิจประจ้าปี 2552. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร 

รังสี เจริญสถาพร อมรัชฎ์ คิดใจเดียว ดารารัตน์ มณัจันทร์. 2556. คู่มือส้าหรับเจ้าหน้าที่เรื่อง “โรคใบขาว”. 
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 39 หน้า 

ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล. 2561. รายงานพ้ืนที่ปลูกอ้อยปีการผลิต 2559/60. กลุ่มวิชาการและ
สารสนเทศอุตสาหกรรมออยและน้้าตาลทราย, ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

13. ภาคผนวก 
 

ตารางภาคผนวกที่ 1 ความพึงพอใจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยตามค้าแนะน้าของกรมวิชาการเกษตร       
                           จงัหวดัร้อยเอ็ด  ปี 2562 

ที ่ เทคโนโลยี 
ระดับความพึงพอใจ  

มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 78 22 0 0 
2 การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 65 35 0 0 

3 
การจัดท้าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และการป้องกัน
ก้าจัดโรคใบขาวอ้อย 

54 46 0 0 

 

ตารางภาคผนวกที่ 2 ข้อมูลปริมาณน้้าฝน และจ้านวนวันที่ฝนตกรายเดือน ปี 2561-2562 จังหวัดร้อยเอ็ด 

เดือน 
ปี 2561 ปี 2562 

ปริมาณน้้าฝน จ้านวนวันท่ีตก ปริมาณน้้าฝน จ้านวนวันท่ีตก 
มกราคม 0.1 1 0 0 
กุมภาพันธ ์ 9.5 1 5.8 3 
มีนาคม 54 6 50 5 
เมษายน 115.5 7 112.3 10 
พฤษภาคม 278.8 19 172.1 19 
มิถุนายน 121.3 14 25 11 
กรกฎาคม 268.5 20 131.3 15 
สิงหาคม 204.5 21 789.2 25 
กันยายน 171.1 14 395.9 14 
ตุลาคม 309 4 44.1 5 
พฤศจิกายน 5.5 4 0 0 
ธันวาคม 0.1 1 0 0 

รวม 1,537.9 112 1,725.7 107 

เฉลี่ย 128.16 9.34 143.8 8.9 
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ภาพที่ 1 ข้อมูลปริมาณน้้าฝนรายเดือน ปี 2561-2562 จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

 
ภาพที่ 2 สภาพแปลงเกษตรกรร่วมด้าเนินการ อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ภาพที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในสภาพพ้ืนที่นาที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว  
  จงัหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 กันยายน 2562  ณ แปลงเกษตรกรผู้ร่วมทดสอบ นายสงวน ชมพูทิพย์  
            ต้าบลโคกสว่าง อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

 


