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คู่มือโครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดนครพนม 
กิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 แผ่นแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการเกษตร  แผนแม่บทย่อย  การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
 1.3 แผนปฏิรูปประเทศ  - 
 1.4 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า 

2. หลักการและเหตุผล 
 อ้อยโรงงานเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยที่ประเทศไทยมีการส่งออกน้ำตาล  
เป็ น อันดับสองของโลกรองจากประเทศบราซิลในปี  2562 /2563  มี พ้ืนที่ ปลูก อ้อยทั้ งประเทศ 
รวม 11.46 ล้านไร่ ให้ผลผลิตรวม 74.89 ล้านตัน (ที่มา : คณะกรรมการอ้อย) ผลผลิตอ้อยโรงงานมีปริมาณ
ลดลงจากปี 2561/2562 ประมาณ 42.19 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากปัญหาภัยแล้งและราคาอ้อยที่ลดลงทำให้
เกษตรกรหันไปปลูกพืชอ่ืนทดแทน เช่น มันสำปะหลัง แต่ความต้องการผลผลิตอ้อยยังมีปริมาณเพ่ิมขึ้น 
และเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมน้ำตาล จึงมีการขยายฐานกำลังการผลิต  
โดยการเพ่ิม พ้ืนที่ ปลู ก อ้อยเพ่ิมขึ้น  แต่ผลผลิตที่ ได้ต่อหน่ วย พ้ืนที่ ยั งสู้ กับประเทศคู่ แข่ งขัน ไม่ ได้  
และผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการซึ่ งสาเหตุ ได้แก่ ขาดการเตรียมดินที่ดี  การปรับปรุงบำรุงดิน  
ทำให้ปริมาณธาตุอาหารในดินลดลง การเผาใบอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวอ้อย เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน  
ทำให้มีปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช และวัชพืช ขาดวิทยาการหลั งการเก็บเกี่ยว ไม่มีการบริหารจัดการ 
ไร่ที่ดี และเกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตใหม่  ๆ ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน 
การผลิตอ้อยได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพให้เกษตรกรในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตอ้อยที่สำคัญ  
ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยการอบรม
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย 
เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้และสามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
และลดต้นทุนการผลิตอ้อยใหมี้ผลผลิตเพียงพอรองรับความต้องการในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 

3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อย 
          3.2 จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยแก่เกษตรกร 

4. เป้าหมาย/สถานทีด่ำเนินโครงการ 
4.1 เป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จำนวน 30 ราย 

          4.2 สถานที่ดำเนินการ 
      ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

5. กิจกรรม/วิธีการดำเนินงาน 
 5.1 อบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกร งบประมาณ 6,000 บาท 
(หกพันบาทถ้วน) 
                 การอบรมถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกร เพ่ือพัฒนา 
ขีดความสามารถของเกษตรกรให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเป้าหมาย 
1 อำเภอ โดยมีเป้าหมายเกษตรกรรวม 30 ราย ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และองค์กรต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่ดำเนินการ ดังนี้ 
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 - อำเภอคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมในเขตพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย (S1 ,S2 )  และ
มีโรงงานน้ำตาลรองรับ หรือเกษตรกรที่สนใจ จำนวน 1 อำเภอ โดยมีเป้าหมายเกษตรกร รวม 30 ราย      
เพ่ือเข้ารับการอบรม 
 - ประเด็นถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย เช่น การเตรียมดิน 
การปรับปรุงบำรุงดิน พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยที่สำคัญ การใช้และ 
ผลิตปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และการจัดการระบบน้ำในไรอ้่อย เป็นต้น 

  5.2 การจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย งบประมาณ 33,680 บาท (สามหมื่นสามพัน
หกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
 - อำเภอดำเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ดำเนินการเพ่ือจดัทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยจำนวนละ 4 ไร่  

 ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย  
                 1. ฉีดพ่นท่อนพันธุ์อ้อยด้วยปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ที่ละลายน้ำสะอาดอัตราส่วน 1:100 หรือ 
ผสมหว่านพร้อมปุย๋  
                 2. กรณีพ้ืนที่ที่ดินมีชั้นดานแนะนำให้ไถระเบิดดินดาน  
 - แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยแบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง ดังนี้ 
   ชุดที่ 1 ตามแบบปฏิบัติของเกษตรกร (ปฏิบัติอย่างไรบ้าง) 
   ชุดที่ 2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด (250 กก./ไร่) ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 
(500 กรัม/ไร่) ใส่ 2 ครั้ง คือ พร้อมปลูกและอ้อยอายุ 2-3 เดอืน หรืออายุ 3-4 เดือน ตามลักษณะดินในพ้ืนที ่
    ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1 ใช้ปุ๋ยเคมีรองพ้ืน (20 หรือ 35 กก./ไร่) ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (500 กรัม/ไร่) 
และกากตะกอนหม้อกรองหรือฟิวเตอร์เค้กหรอืกากน้ำตาล อัตรา 5,000-8,000 กก.น้ำหนักแห้งต่อไร่ 
                             ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยเคมี (60หรือ40 กก./ไร่) ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (500 กรัม/ไร่)  
   ชุดที่ 4 ครั้งที่ 1 ใช้ปุ๋ยเคมีรองพ้ืน (20 หรือ 35 กก./ไร่) ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ (250 กก./ไร่) 
หรือปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (500 กรัม/ไร่) 
                              ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยเคมี (60 หรือ 40 กก./ไร่) ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ (250 กก./ไร่) และ 
ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ (500 กรัม/ไร่) 
หมายเหต ุ: 1. ชุดการทดลองและเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
              2. การใส่ปุ๋ยเคมีให้ดำเนินการ ดังนี้ 
                  2.1 ดินรว่นปนทราย ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 หรือตามค่าวิเคราะห์ดิน 

   ครั้งแรก รองก้นร่องพร้อมปลูก หรือทันทีหลังแต่งตอ อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ 
   ครั้งที่สอง เมื่ออายุ 2-3 เดือน อัตรา 60 กิโลกรัมต่อไร่  

                  2.2 ดินรว่นหรือดินร่วนเหนียว ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 16-8-8 หรือตามค่าวิเคราะห์ดิน 
   ครั้งแรก หลังปลูกหรือหลังจากการแต่งตอ 1 เดือน อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ 

                        ครั้งที่สอง เมื่ออายุ 3-4 เดือน อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ 
                 2.3 หากไม่สามารถจัดหาปุ๋ยสูตรตามที่กำหนดได้ให้ใช้สูตรปุ๋ยที่ใกล้เคียงและรายงานในผลการ
ดำเนินงานต่อไป 
 
 
 
 



37 

 

         5.3 รายงานผลการดำเนินงาน   
ชุดที ่ ชุดการทดลอง ครั้งแรก 

ชนิดดิน/ 
ปุ๋ยที่ใช้/ 
อัตราที่ใช้ 

 

ครั้งที่สอง 
ชนิดดิน/ปุ๋ยที่
ใช้/อัตราที่ใช ้

 

ความสูงลำต้น
เฉลี่ยอ้อยอาย ุ

 4 เดือน 
(สุ่มวัด 10 ต้น) 

เส้นรอบวงลำต้น
เฉลี่ยอ้อยอาย ุ

 4 เดือน 
(สุ่มวัด 10 ต้น) 

ความสูงลำต้น
เฉลี่ยอ้อยอาย ุ

 6 เดือน 
(สุ่มวัด 10 ต้น) 

เส้นรอบวงลำต้นเฉลี่ย
อ้อยอาย ุ    
6 เดือน 

(สุ่มวัด 10 ต้น) 

1 ตามแบบปฏิบัต ิ
ของเกษตรกร 

      

2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ 
ปุ๋ยหมัก หรือปุย๋พืชสด 
ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 

      

3 ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ย
ชีวภาพพีจพีีอาร์และ 
กากตะกอนหมอ้กรองหรือ
ฟวิเตอร์เค้กหรือ
กากนำ้ตาล 

      

4 ใช้ปุ๋ยเคมี ร่วมกับปุย๋
อินทรีย์ หรือปุ๋ยพืชสด 
และปุ๋ยชวีภาพพีจพีีอาร ์

      

 

 5.4 การบริหารโครงการ  
                จังหวัดติดตามสถานการณ์การผลิตอ้อย 
 

6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย. 

64
 

ธ.ค
. 6

4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.พ
. 6

5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย.

 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย. 

65
 

ก.ค
. 6

5 

ส.ค
. 6

5 

ก.ย
. 6

5 

1. อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการ
เพาะปลูกอ้อยให้แก่เกษตรกร 

            

2. จัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย             

3. การบริหารโครงการ             

7. งบประมาณทั้งสิ้น 39,600 บาท (สามหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
        7.1 อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยให้แก่เกษตรกร งบประมาณ  
6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) (อำเภอเบิกจ่าย) 
        7.2 จัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย งบประมาณ 33,680 บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อย
แปดสิบบาทถ้วน (อำเภอเบิกจ่าย) 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

    8.1 ผลผลิต (output) 
         1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 ราย ใน 1 อำเภอ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 
      2. มีแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย 1 แปลงเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยแก่เกษตรกร 
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    8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
         1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยี 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแปลงของตนเอง  
         2. ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 12 ตันต่อไร่เป็น 15 ตันต่อไร่ 

    8.3 ตัวชี้วัด 
   - เชิงปริมาณ  1. อบรมเกษตรกร 30 ราย                                                                . 
                           2. จัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย 1 แปลง                                   . 
   - เชิงคุณภาพ 1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติสำหรับ                                
                               แปลงตนเอง 
                            2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นจาก 12 ตันต่อไร่เป็น 15 ตันต่อไร่ 
 

9. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
  1. เกษตรกรได้รับความรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงานและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
           2. ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
      นางจารุณี  สิงห์พรหมสาร  ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
      โทร. 096 710 2263    E-mail: singjarunee@gmail.com 
 
 


