
คูมือโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออย 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ออยโรงงงานเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย โดยที่ประเทศไทยมีการสงออกน้ําตาลเปน
อันดับสองของโลกรองจากประเทศบราซิลในป 2559/2560 มีพ้ืนท่ีปลูกออยทั้งประเทศรวม 9.75 ลานไร ให
ผลผลิตรวม 91.05 ลานตัน (ที่มา : คณะกรรมการออย) ผลผลิตออยโรงงานมีปริมาณลดลงจากป 2558/2559 
ประมาณ 3.20 เปอรเซ็นต แตเนื่องจากความตองการผลผลิตออยมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอกับความ
ตองการใชในภาคอุตสาหกรรมน้ําตาล จึงมีการขยายฐานกําลังการผลิตโดยการเพ่ิมพื้นที่ปลูกออยเพ่ิมขึ้น แต
ผลผลิตที่ไดตอหนวยพ้ืนที่กลับมีแนวโนมลดลง เกิดจากสาเหตุตางๆ ไดแก ขาดการปรับปรุงบํารุงดิน ทําให
ปริมาณธาตุอาหารในดินลดลง การเผาใบออยกอนการเก็บเก่ียวออย เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานทําใหมี
ปญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช และวัชพืช ขาดวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว ไมมีการบริหารจัดการไรที่ดี และ
เกษตรกรมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตออยไดไม
ทั่วถึง ดังนั้น จึงจําเปนตองเพ่ิมศักยภาพใหเจาหนาที่ในพ้ืนท่ีที่ เปนแหลงผลิตออยที่สําคัญ ใหมีความรู 
ความสามารถ พรอมเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกเกษตรกรในการเพ่ิมประสิทธิภาพออยไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม อบรมถายทอดความรูแกเกษตรกรโดยใชกระบวนการมีสวนรวมและจัดทําแปลงตนแบบเทคโนโลยี
การผลิตออย เพื่อใหเกษตรกรไดรับการพัฒนาความรูและสามารถนําไปปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตออยใหมีผลผลิตเพียงพอรองรับความตองการในอุตสาหกรรมออยและ
น้ําตาลทราย 
 
2.วัตถุประสงค 

 2.1 พัฒนาความรูดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต แกเจาหนาที่ใหมีความพรอมในการถายทอด
ความรูสูเกษตรกรอยางมีประสิทธิภาพ  
          2.2 ถายทอดความรูแกเกษตรกรใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดตนทุนการผลิตออยโรงงาน 
 

3. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนินการ 
      3.1 เปาหมาย จังหวัดที่มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับปลูกออยโรงงาน 
  3.2 พื้นที่ 42 จังหวัด ไดแก 1. ชัยนาท 2. สิงหบุรี 3. ลพบุรี 4. สระบุรี 5. อางทอง  
6. สุพรรณบุรี 7. กาญจนบุรี 8. นครปฐม 9. ราชบุรี 10. เพชรบุรี 11. ประจวบคีรีขันธ 12. เลย 13.
หนองบัวลําภู 14.อุดรธานี 15. หนองคาย 16. สกลนคร 17. นครพนม 18. ชัยภูมิ 19. ขอนแกน 20.
มหาสารคาม 21.รอยเอ็ด 22. กาฬสินธุ 23. มุกดาหาร 24. อํานาจเจริญ 25. ยโสธร 26. นครราชสีมา 27. 
บุรีรัมย 28. สุรินทร 29. ศรีสะเกษ 30. อุบลราชธานี 31. แพร 32. อุตรดิตถ 33. สุโขทัย 34. ตาก 35. 
กําแพงเพชร 36. นครสวรรค 37.พิษณุโลก 38.พิจิตร 39. เพชรบูรณ 40. อุทัยธานี 41. สระแกว 42.ชลบุร ี
 

4. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 
 4.1 พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ระดับจังหวัดในพ้ืนที่จังหวัดเปาหมาย 42 จังหวัด เพื่อเปนวิทยากรในการ

ผลิตออย  

แบบฟอรมที่ 1 



                1) สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรรวมกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ วางแผนการพัฒนา
เจาหนาที่โดยจัดทําหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออยโรงงาน การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
และวัชพืช วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว สถานการณการตลาด การบริหารจัดการไรที่ดีและการใชปุยตามคา
วิเคราะหดิน เพ่ือสรางวิทยากรกระบวนการ จํานวน 50 คน 
                2) สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร รวมกับหนวยงานวิชาการและสงเสริมดานออยในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ดําเนินการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรที่กําหนด  

4.2 อบรมถายทอดความรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออยใหแกเกษตรกร เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของเกษตรกรใหเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ดําเนินการโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด เปาหมาย 
42 จังหวัด ๆ ละ 100 ราย ประสานเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และองคกรตางๆ ในพื้นที่ ดําเนินการ 
ดังนี้ 
       1) จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพรอมในเขตพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกออย (S1 และ S2) 
และมีโรงงานน้ําตาลรองรับ จํานวน 42 จังหวัด ๆ ละ 100 ราย เพ่ือเขารับการอบรม 
                2) จัดอบรมถายทอดความรูเทคโนโลยีการผลิตออยใหแกเกษตรกรเปาหมาย เชน พันธุออยท่ี
เหมาะสมกับแตละทองถ่ิน การปองกันกําจัดศัตรูออยที่สําคัญ การใชและผลิตปุยชีวภาพพีจีพีอารเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตออย และการจัดการระบบน้ําในไรออย เปนตน 

4.3 จัดทําแปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิตออย 
                1) จังหวัดดําเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ดําเนินการจัดทําแปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิตออยจังหวัดละ 5 ไร 
เพ่ือจัดทําแปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิตออยดวยปุยชีวภาพพีจีพีอาร  
                2) จัดทําแปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิตออยโดยมีกระบวนการดังนี้ 1. ฉีดพนทอนพันธุออย
ดวยปุยชีวภาพพีจีพีอารที่ละลายน้ําสะอาดอัตราสวน 1:100 หรือผสมหวานพรอมปุย 2. ไถระเบิดดินดานใน
พ้ืนที่ที่ดินมีชั้นดาน หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ 
           4.4 แปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิตออยแบงเปน 4 ชุดการทดลอง ดังนี้ 
                 1) ตามแบบปฏิบัติของเกษตรกร (ปฏิบัติอยางไรบาง) 
                 2) ใชปุยอินทรีย (250 กก./ไร) หรือปุยพืชสดรวมกับปุยชีวภาพพีจีพีอาร (ผสมปุยชีวภาพพีจีพีอาร 
1 ถุง พรอมปุยอินทรีย) 
                 3) ใชปุยเคมี (25 กก./ไร) รวมกับปุยชีวภาพพีจีพีอาร (500 กรัม/ไร) (ผสมปุยชีวภาพพีจีพีอาร 1 ถุง 
พรอมปุยเคม ี) 
                 4) ใชปุยเคมี (25 กก./ไร) รวมกับปุยอินทรีย (250 กก./ไร) หรือปุยพืชสด และปุยชีวภาพพีจีพี
อาร (ผสมปุยชีวภาพพีจีพีอาร 1 ถุง พรอมปุยเคมี)  
          4.5 รายงานผลการดําเนินงาน   
 

ชุดท่ี ชุดการทดลอง ความสูงลําตน
เฉลี่ยออยอาย ุ
 4 เดอืน  
(สุมวัด 10 ตน) 

เสนผาศนูยกลางลํา
ตนเฉลี่ยออยอายุ 
 4 เดือน  
(สุมวัด 10 ตน) 

ความสูงลําตน
เฉลี่ยออยอาย ุ
 6 เดือน  
(สุมวัด 10 ตน) 

เสนผาศนูยกลาง
ลําตนเฉลี่ยออย
อายุ 6 เดอืน  
(สุมวัด 10 ตน) 

1 ตามแบบปฏบิัติของเกษตรกร     

2 ใชปุยอินทรียหรือปุยพืชสด
รวมกับปุยชีวภาพพีจีพีอาร 

    

3 ใชปุยเคมีรวมกับปุยชีวภาพพีจีพี
อาร 

    



4 ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียหรือ
ปุยพืชสดและปุยชีวภาพพีจีพี
อาร 

    

 
หมายเหตุ แบบปฏิบัติของเกษตรกร คือ
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      4.6 ความคิดเห็นของเกษตรกร 
.....................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................... 
      4.7 ปญหาอุปสรรค 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
5. แผนปฏิบัติงาน  
 

กิจกรรม/ข้ันตอน 
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1.อบรมใหความรูแกเจาหนาท่ี เพ่ือเปนวิทยากรใน
การผลิตออย 

            

2.อบรมถายทอดความรูและเทคโนโลยีในการ
เพาะปลูกออยใหแกเกษตรกร 

            

3.จัดทําแปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิตออย             

4.ติดตามและประเมินผล             

6. ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัด 
 ผลผลิต (output) 



 1) เกษตรกรผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 4,200 ราย ใน 42 จังหวัด ไดรับการถายทอดเทคโนโลย ี
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออย 
   2) เจาหนาที่นักวิชาการสงเสริมการเกษตรและนักวิชาการเกษตร จํานวน 50 คน ไดรับการอบรม
เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออย 
  ผลลัพธ (outcome) 
      1) เกษตรกรผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 90 มีความรูความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตออยและสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนในแปลงของตนเอง 
  2) ผลผลิตตอไรเพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 30 จากผลผลิตเฉลี่ย 12 ตัน/ไร 
 ตัวชี้วัด  
  เชิงปริมาณ  
                  1. เกษตรกร 4,200 ราย ไดรับการอบรมในเรื่องเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตออย       
                  2. แปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิตออย 42 แปลง 
          เชิงคณุภาพ  
                   1. เกษตรกรสามารถนําความรูท่ีไดรับการอบรมไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  
                   2. มแีปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิตออยเพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหแกเกษตรกรท่ีสนใจ 
 
 

7. หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ 

 1. สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
       ชื่อ  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมพืชไรอุตสาหกรรม  
 เบอรโทรศัพท : 02-940-6124 
       E-mail: acharajangk@gmail.com 
 
 2. สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร 
       ชื่อ  นางสาวสุภาวดี เนินคนา  นักวิชาการเกษตรชํานาญการนักวิชาการเกษตรชํานาญการ  
 เบอรโทรศัพท : 02-940-6124 
                E-mail: nernkanaaom@gmail.com  


