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คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
กิจกรรมส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 

 
1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การเกษตร  
                - แผนแม่บทย่อย : เกษตรปลอดภัย 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านเศรษฐกิจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 อ้อยโรงงานเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยที่ประเทศไทยมีการส่งออกน้ำตาล  
เป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศบราซิลในปี 2562/2563 มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยทั้งประเทศรวม 11.46 ล้านไร่ 
ให้ผลผลิตรวม 74.89 ล้านตัน (ที่มา : คณะกรรมการอ้อย) ผลผลิตอ้อยโรงงานมีปริมาณลดลงจากปี 
2561/2562 ประมาณ 42.19 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากปัญหาภัยแล้งและราคาอ้อยที่ลดลงทำให้เกษตรกรหันไป
ปลูกพืชอ่ืนทดแทน เช่น มันสำปะหลัง แต่ความต้องการผลผลิตอ้อยยังมีปริมาณเพ่ิมขึ้นและเพ่ือให้เพียงพอกับ
ความต้องการใช้ในภาคอุตสาหกรรมน้ำตาล จึงมีการขยายฐานกำลังการผลิตโดยการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกอ้อยเพ่ิมขึ้น 
แต่ผลผลิตที่ได้ต่อหน่วยพ้ืนที่ยังสู้กับประเทศคู่แข่งขันไม่ได้และผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการซึ่งสาเหตุ 
ได้แก่ ขาดการเตรียมดินที่ดี การปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ปริมาณธาตุอาหารในดินลดลง การเผาใบอ้อยก่อนการ
เก็บเกี่ยวอ้อย เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานทำให้มีปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช  และวัชพืช ขาด
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ไม่มีการบริหารจัดการไร่ที่ดี และเกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ 
ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพให้
เกษตรกรในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตอ้อยที่สำคัญ ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและ
จัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้และสามารถนำไปปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยให้มีผลผลิตเพียงพอรองรับความต้องการใน
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 

3.วัตถุประสงค ์
 3.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อย 
          3.2 จัดทำแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยแก่เกษตรกร 

4. เป้าหมาย/สถานทีด่ำเนินโครงการ 
4.1 เป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย จำนวน 1,100 ราย 
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          4.2 สถานที่ดำเนินการ 
      จำนวน 38 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท, ลพบุรี, สระบุรี,  สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, นครปฐม, 
ราชบุรี, เพชรบุรี , เลย, หนองบัวลำภู , อุดรธานี , หนองคาย, สกลนคร, นครพนม, ชัยภูมิ , ขอนแก่น, 
มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, ยโสธร, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, 
อุบลราชธานี, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, ตาก, กำแพงเพชร, นครสวรรค์, พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี, 
สระแก้ว และจังหวัดชลบุรี 

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
 5.1 อบรมถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกร เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของเกษตรกรให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด เป้าหมาย 
38 จังหวัด โดยมีเป้าหมายเกษตรกรรวม 1,100 ราย ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรต่างๆ 
ในพ้ืนทีด่ำเนินการ ดังนี้ 
 - จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมในเขตพ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย (S1 ,S2 )  และ
มีโรงงานน้ำตาลรองรับ หรือเกษตรกรที่สนใจ จำนวน 38 จังหวัด โดยมีเป้าหมายเกษตรกร รวม 1,100 ราย 
เพ่ือเข้ารับการอบรม 
 - ประเด็นถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย เช่น การเตรียมดิน 
การปรับปรุงบำรุงดิน พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับแต่ละท้องถิน่ การป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยที่สำคัญ การใช้และผลิต
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และการจัดการระบบน้ำในไร่อ้อย เป็นต้น 
  5.2 การจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย 
 - จังหวัดดำเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ดำเนินการเพ่ือจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยจังหวดัละ 4 ไร่  

ข้อแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย  
                 1. ฉีดพ่นท่อนพันธุ์อ้อยด้วยปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ที่ละลายน้ำสะอาดอัตราส่วน 1:100 หรือผสม
หว่านพร้อมปุ๋ย  
                 2. กรณพ้ืีนที่ที่ดินมีชั้นดานแนะนำให้ไถระเบิดดินดาน  
 - แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยแบ่งเป็น 4 ชุดการทดลอง ดังนี้ 
   ชุดที่ 1 ตามแบบปฏิบัติของเกษตรกร (ปฏิบัติอย่างไรบ้าง) 
   ชุดที่ 2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด (250 กก./ไร่) ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ 
(500 กรัม/ไร)่ ใส่ 2 ครั้ง คือ พร้อมปลูกและอ้อยอายุ 2-3 เดือน หรืออายุ 3-4 เดือน ตามลักษณะดินในพื้นท่ี 
   ชุดที่ 3 ครั้งที่ 1 ใช้ปุ๋ยเคมรีองพ้ืน (20 หรือ35 กก./ไร่) ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (500 กรัม/ไร่) 
และกากตะกอนหม้อกรองหรือฟิวเตอร์เค้กหรือกากน้ำตาล อัตรา 5,000-8,000 กก.น้ำหนักแห้งต่อไร่ 
                             ครั้งที่ 2 ใช้ปุ๋ยเคมี (60หรือ40 กก./ไร่) ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ (500 กรมั/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) และปุ๋ยชีวภาพ 
พีจีพีอาร์ (500 กรัม/ไร่) 
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หมายเหตุ : 1. ชุดการทดลองและเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ของแต่ละพ้ืนที่ 
              2. การใส่ปุ๋ยเคมีให้ดำเนินการ ดังนี้ 
                  2.1 ดินร่วนปนทราย ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 หรือตามค่าวิเคราะห์ดิน 

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

                  2.2 ดินร่วนหรอืดินร่วนเหนียว ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 16-8-8 หรอืตามค่าวิเคราะห์ดิน 
  ครั้งแรก หลังปลูกหรือหลังจากการแต่งตอ 1 เดือน อัตรา 35 กิโลกรัมต่อไร่ 

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

ชุด
ที ่

ชุดการทดลอง คร้ังแรก 
ชนิดดิน/ปุ๋ยท่ี
ใช้/อัตราท่ีใช้ 

 

คร้ังที่สอง 
ชนิดดิน/ปุ๋ยท่ี
ใช้/อัตราท่ีใช้ 

 

ความสูงลำต้น
เฉลี่ยอ้อยอายุ 

 4 เดือน 
(สุ่มวัด 10 ต้น) 

เส้นรอบวงลำต้น
เฉลี่ยอ้อยอายุ 

 4 เดือน 
(สุ่มวัด 10 ต้น) 

ความสูงลำต้น
เฉลี่ยอ้อยอาย ุ

 6 เดือน 
(สุ่มวัด 10 ต้น) 

เส้นรอบวงลำต้น
เฉลี่ยอ้อยอายุ    

6 เดือน 
(สุ่มวัด 10 ต้น) 

1 ตามแบบปฏบิัติของ
เกษตรกร 

      

2 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมัก 
หรือปุ๋ยพืชสด ร่วมกับปุ๋ย
ชีวภาพพีจพีีอาร์ 

      

3 ใช้ปุย๋เคมีร่วมกับปุย๋ชีวภาพ
พีจีพีอาร์และกากตะกอน
หม้อกรองหรือฟิวเตอรเ์ค้ก
หรือกากน้ำตาล 

      

4 ใช้ปุ๋ยเคมี ร่วมกับปุ๋ยอินทรยี์ 
หรือปุ๋ยพืชสด และปุ๋ย
ชีวภาพพีจีพีอาร์ 

      

 
     5.4 การบริหารโครงการ  
                   - กรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์การผลิตอ้อย 
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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. ระยะเวลา 

         ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 

    8.1 ผลผลิต (output) 
         1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 1,100 ราย ใน 38 จังหวัด ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 
      2. มีแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย 38 แปลงเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยแก่
เกษตรกร 

    8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
         1. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในแปลงของตนเอง  
         2. ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก 12 ตันต่อไร่เป็น 15 ตันต่อไร่ 

    8.3 ตัวชี้วัด 
   - เชิงปริมาณ 1. อบรมเกษตรกร 1,100 ราย                                                                . 
                          2. จัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย 38 แปลง                                   . 
   - เชิงคณุภาพ 1.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติสำหรับ                                
                            แปลงตนเอง 
                          2.เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้นจาก 12 ตันต่อไร่เป็น 15 ตันต่อไร่ 
 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. เกษตรกรได้รับความรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อยโรงงานและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
          2. ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 กอง/สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

  1. ชื่อ นางสาวอรุณ แก้วขาว 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม 

โทรศัพท์ 0 2940 6124 

  E-mail: saoarun@gmail.com 

 2. ชื่อ นางสาวสุภาวดี เนินคนา 

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 

โทรศัพท์ 0 2940 6124 

     E-mail: nernkanaaom@gmail.com 

 
 

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


