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ปัญหาและข้อจ�ากัดในการปลูกอ้อยในนาพื้นที่ราบน�้าท่วมถึงและพื้นที่
ลูกคลื่นลอนตื้น ต�าบลดอนหัน อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
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บทคัดย่อ: การศึกษานี้วัตถุประสงค์เพื่อท�าความเข้าใจปัญหาและข้อจ�ากัดในการปลูกอ้อยในนา โดยแบ่งพื้นที่ต�าบล
ดอนหันออกเป็นสองแบบได้แก่ พื้นที่ราบน�้าท่วมถึง (flood plains)  และพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น (undulating land) คัดเลือก
หมู่บ้านตัวแทนพื้นที่ทั้งสองแบบ วิธีการศึกษาโดยการส�ารวจพื้นที่และสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในนาโดย
ใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรเปลี่ยนการปลูกข้าวมาปลูกอ้อยแทนข้าว เนื่องจาก ผลผลิตข้าวต�่า โดย
มีปัญหาวัชพืชและความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทั้งต้องการหมุนเวียนการใช้ที่ดินไปปลูกพืชอื่นเพื่อเป็นการฟื้นฟูความ 
อุดมสมบูรณ์ของดินด้วย เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในนาในพื้นที่ราบน�า้ท่วมถึงปัญหาหลักในการผลิต คือ ความแห้งแล้งและ 
น�า้ท่วม ส่วนเกษตรกรผูป้ลกูอ้อยในนาพืน้ทีล่กูคลืน่ลอนตืน้ปัญหาหลกั คอื ความแห้งแล้งและโรคแมลง พืน้ทีท่ัง้สองแบบมคีวาม
แตกต่างกันของขนาดพื้นที่ถือครอง เกษตรกรในพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นจะมีขนาดพื้นที่ถือครองมากกว่าเกษตรกรในพื้นที่ราบ 
น�้าท่วมถึง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนพื้นที่ปลูกอ้อยในนาต่อพื้นที่นาทั้งหมดของครัวเรือนในพื้นที่ราบน�้าท่วมถึงต�่ากว่าในพื้นที่ 
ลกูคลืน่ลอนตืน้คอืร้อยละ 60 และ 92 ตามล�าดบั และมแีนวโน้มว่าจะเพิม่ขึน้เนือ่งจากข้าวทีป่ลกูในนายงัคงได้รบัความเสยีหาย
จากความแห้งแล้งและน�า้ท่วมอย่างต่อเนือ่ง การปลกูอ้อยในพืน้ทีร่าบน�้าท่วมถงึมคีวามเสีย่งสงูต่อการได้รบัผลกระทบจากสภาพ 
น�า้ท่วมขงัในนา การคดัเลอืกพนัธุอ้์อยทีท่นต่อสภาพน�้าขงัจงึมคีวามส�าคญัส�าหรบัการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติอ้อยทีป่ลกูในนา
ค�ำส�ำคัญ: อ้อยในนา, ที่ราบลุ่มน�้าท่วมถึง, ที่ลอนลูกคลื่น, ความเสี่ยง

ABSTRACT: The objectives of this study were to understand the problems and limitations of sugarcane plantation in 
paddy fields. Land form in Don Han sub-district can be divided into two types; flood plains and undulating land. These two 
land types normally changed from rice to sugarcane production. Village was selected as representative both of land types. 
Fields survey and households interview by using questionnaire were conducted on the farmers who planted sugarcane  
in the paddy fields both of flood plain and undulating areas. The results showed that the farmers planted sugarcane 
instead of rice in the paddy fields due to low yield. Weed infestation and low soil fertility are the main problem for rice 
production. In addition, the farmers want to rotate rice with other crops to improve soil fertility. Sugarcane planted in 
the paddy fields located in flood plain has been affected by drought and flooding. Sugarcane planted in the paddy fields 
situated in undulating land was affected by drought, insect and disease. The two land types were different in land holding  
size. The land holding size was greater in the undulating land type. However, the proportion of sugarcane planted area 
to the total paddy fields of flood plains was lower than undulating land, 60% and 92% respectively. The trend of the 
proportion value will be increased in the future because rice is often damaged by drought and flooding. Sugarcane 
planted in the paddy fields located in flood plains areas is considered as high risk to flooding. The waterlogging tolerant 
cultivars selection is an important to increase sugarcane production efficiency in the flood plain areas.
Keywords: sugarcane plantation in paddy field, flood plains, undulating land, risk
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บทน�ำ

ตามนโยบายปฏิรูปการเกษตรประเทศไทย (ปี 

2556-2561) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ได้ ก�าหนดโครงการบริหารจัดการเขต

เกษตรเศรษฐกจิส�าหรบัสนิค้าเกษตรทีส่�าคญั (Zoning) 

และการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ (Commodity) 

เป็นหนึ่งโครงการในการขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งหลาย

หน่วยงานได้น�ามาปฏิบัติโดยเฉพาะในนาข้าวซึ่งผล

การประเมนิพืน้ทีส่่วนใหญ่แสดงให้เหน็ว่าเป็นพืน้ทีไ่ม่

เหมาะสมกับการปลูกข้าว ดังนั้น ภาครัฐจึงมีนโยบาย

เปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเป็นพืช

เศรษฐกจิอืน่ โดยเฉพาะอ้อย อย่างไรกต็าม การเปลีย่น

พื้นที่นาจากข้าวมาปลูกอ้อยได้เริ่มปฏิบัติมาก่อนที่จะ

มีนโยบายส่งเสริมของภาครัฐ เนื่องจากข้าวที่ปลูก

ประสบปัญหาภยัแล้งท�าให้ไม่ได้ผลผลติ ในขณะทีอ้่อย

ยังสามารถเจริญเติบโตได้ (อนันต์ และอรุณี, 2556) 

โดยหน่วยงานด้านการเกษตรในพื้นที่ได้จัดแผนที่เป้า

หมายการขยายพืน้ทีป่ลกูอ้อยโรงงานรศัม ี50 กโิลเมตร 

จากโรงงานน�้าตาลแต่ละต�าบลในทุกจังหวัด แสดงให้

เห็นถึงพื้นที่เป้าหมายต่างๆที่มีศักยภาพในการปลูก

อ้อยมากขึ้น

จงัหวดัขอนแก่นเป็นจงัหวดัหนึง่ในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือที่มีการปลูกอ้อยโรงงานอย่างแพร่หลาย มี

พื้นที่ปลูกอ้อยทั้งจังหวัดคือ 371,828 ไร่ ในเขตอ�าเภอ

เมืองขอนแก่นมีพื้นที่ปลูกอ้อย 16,959 ไร่ (ส�านักงาน

คณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย, 2553) โดยมี

พื้นที่ปลูกอ้อยในต�าบลดอนหัน 5,242 ไร ่ (กรม

พัฒนาที่ดิน, 2551) ต�าบลดอนหันมีโรงงานน�้าตาล

รองรับผลผลิตในพื้นที่คือ โรงงานน�้าตาลมิตรภูเวียง 

โรงงานน�้าตาลขอนแก่น และโรงงานน�้าตาลวังขนาย 

พื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ของต�าบลดอนหันอยู่ทางทิศ

ใต้ของต�าบลคือพื้นที่บ้านหลุบหญ้าคา ส่วนใหญ่

เป็นการปลกูอ้อยทีด่อน ปัจจบุนัเกษตรกรในต�าบลดอน

หนัเริม่เปลีย่นมาปลกูอ้อยในนาก่อนทีจ่ะมกีารส่งเสรมิ

จากหน่วยงานในพืน้ทีอ่ยูแ่ล้วและได้รบัการระบวุ่าเป็น

พื้นที่เป้าหมายการเปลี่ยนพื้นที่นามาปลูกเป็นพื้นที่

ปลูกอ้อยโรงงานรัศมี 50 กิโลเมตรจากโรงงานน�้าตาล

ด้วย หรือคิดเป็นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของของพื้นที่

ทั้งต�าบล ดังแสดงใน Figure1 3 
 

 
Figure 1 Map of target area for sugar cane planted in Don Han sub-district, Mueang Khon Kaen District, Khon 
Kaen Province. (Land Development Department, ND)  

ตําบลดอนหัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เปนพื้นที่หนึ่งที่ไดกําหนดพื้นที่ไมเหมาะสมกับการปลูกขาว และ
แนะนําใหมีการปลูกออยในนาเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกออยโรงงานขึ้น แตเนื่องจากความแตกตางของสภาพพื้นที่ภายในตําบลที่
แตกตางกันอยางส้ินเชิงคือ ทางทิศเหนือเปนพื้นที่ราบน้ําทวมถึงติดกับแมน้ําชีและลําหวยซัน ซึ่งเปนพื้นที่ที่ทํานาขาวและ
มีน้ําทวมถึงเกือบทุกป สงผลเสียตอผลผลิตขาวในพื้นที่ แตทิศใตเปนพื้นที่ลูกคล่ืนลอนตื้นซึ่งมีการปลูกออยอยูแตเดิมอยู
แลว ทําใหพื้นที่ทั้งสองสภาพมีศักยภาพในการปลูกออยในพื้นที่นาแตกตางกัน การเขาใจปญหาและขอจํากัดในการปลูก
ออยในนาทั้งสองสภาพพื้นที่ จะใชเปนขอมูลเพื่อสนับสนุนศักยภาพการปลูกออยในนา ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง
พื้นที่สวนใหญมีลักษณะเปนลุมน้ําขนาดเล็ก (Mini-watershed) (KKU-Ford Cropping System Project, 1982) ที่
ประกอบดวยพื้นที่ราบน้ําทวมถึง (Flood plain) ตอเนื่องไปถงึที่ดอน เชน พื้นที่ลูกคล่ืนลอนตื้น (Undulating land) ดังนั้น
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาในพื้นที่นี้ จึงนาจะเปนตัวแทนพื้นที่อื่น นอกจากนี้ ขอมูลที่ไดสามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนการ
ทํางานวิจัยเพื่อแกไขปญหาที่สามารถนําไปใชในพื้นที่อ่ืนตอไปได 

วัตถุประสงคของการศึกษา: เพื่อศึกษาปญหาและขอจํากัดของการปลูกออยในนาในสภาพความแตกตางของพ้ืนที่
ตําบลดอนหัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
ขอบเขตการศึกษา: การวิจัยนี้เปนการศึกษาในพื้นที่ตําบลดอนหัน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยแบงพื้นที่ออกเปน
สองแบบตามแผนที่ภูมิประเทศ ไดแก พื้นที่ราบน้ําทวมถึงติดแมน้ําชีและลําหวยซัน โดยเลือกตัวแทน 3 หมูบานที่มีการ
ปลูกออยในนา คือ บานดอนหัน บานดอนนอย และบานทาแร และพื้นที่ลูกคล่ืนลอนต้ืน โดยมีหมูบานหลุบหญาคาเปน
ตัวแทน 

วิธีการศึกษา 

การสํารวจ เกบ็ขอมูลและการวิเคราะห 
 ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งท่ีเปนขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อเขาใจบริบทของพื้นที่และใชประกอบการ
เลือกหมูบานตัวแทน เพื่อใหไดตัวแทนที่ใหขอมูลครบทั้งระบบการปลูกออยในนา เชน การจัดการขั้นตอนการปลูกออยใน
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ต�าบลดอนหัน อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็น

พืน้ทีห่นึง่ทีไ่ด้ก�าหนดพืน้ทีไ่ม่เหมาะสมกบัการปลกูข้าว 

และแนะน�าให้มีการปลูกอ้อยในนาเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูก

อ้อยโรงงานขึ้น แต่เนื่องจากความแตกต่างของสภาพ

พืน้ทีภ่ายในต�าบลทีแ่ตกต่างกนัอย่างสิน้เชงิคอื ทางทศิ

เหนอืเป็นพืน้ทีร่าบน�า้ท่วมถงึตดิกบัแม่น�า้ชแีละล�าห้วย

ซัน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท�านาข้าวและมีน�้าท่วมถึงเกือบทุกปี 

ส่งผลเสยีต่อผลผลติข้าวในพืน้ที ่แต่ทศิใต้เป็นพืน้ทีล่กู

คลืน่ลอนตืน้ซึง่มกีารปลกูอ้อยอยูแ่ต่เดมิอยูแ่ล้ว ท�าให้

พื้นที่ทั้งสองสภาพมีศักยภาพในการปลูกอ้อยในพื้นที่

นาแตกต่างกัน การเข้าใจปัญหาและข้อจ�ากัดในการ

ปลูกอ้อยในนาทั้งสองสภาพพื้นที่ จะใช้เป็นข้อมูลเพื่อ

สนับสนุนศักยภาพการปลูกอ้อยในนา ของภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลุ่มน�้า

ขนาดเล็ก (Mini-watershed) (KKU-Ford Cropping 

System Project, 1982) ที่ประกอบด้วยพื้นที่ราบน�า้

ท่วมถึง (Flood plain) ต่อเนื่องไปถึงที่ดอน เช่น พื้นที่

ลูกคลื่นลอนตื้น (Undulating land) ดังนั้นข้อมูลที่ได้

จากการศึกษาในพื้นที่นี้ จึงน่าจะเป็นตัวแทนพื้นที่อื่น 

นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน

การท�างานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่สามารถน�าไปใช้ใน

พื้นที่อื่นต่อไปได้

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ: เพื่อศึกษาปัญหา

และข้อจ�ากดัของการปลกูอ้อยในนาในสภาพความแตก

ต่างของพืน้ทีต่�าบลดอนหนั อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น

ขอบเขตกำรศึกษำ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาใน

พื้นที่ต�าบลดอนหัน อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย

แบ่งพื้นที่ออกเป็นสองแบบตามแผนที่ภูมิประเทศ 

ได้แก่ พื้นที่ราบน�้าท่วมถึงติดแม่น�้าชีและล�าห้วยซัน 

โดยเลือกตัวแทน 3 หมู่บ้านที่มีการปลูกอ้อยในนา คือ 

บ้านดอนหัน บ้านดอนน้อย และบ้านท่าแร่ และพื้นที่

ลกูคลืน่ลอนตืน้ โดยมหีมูบ้่านหลบุหญ้าคาเป็นตวัแทน

วิธีกำรศึกษำ

กำรส�ำรวจ เก็บข้อมูลและกำรวิเครำะห์

ได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลปฐม

ภูมิและทุติยภูมิ เพื่อเข้าใจบริบทของพื้นที่และใช้

ประกอบการเลือกหมู่บ้านตัวแทน เพื่อให้ได้ตัวแทนที่

ให้ข้อมูลครบทั้งระบบการปลูกอ้อยในนา เช่น การ

จัดการขั้นตอนการปลูกอ้อยในนาต่างๆ ลักษณะพื้นที่ 

ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ผลผลิตและอื่นๆ เก็บ

รวบรวมข้อมลูทตุยิภมูจิากข้อมลูออนไลน์และเอกสาร

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ

โดยการส�ารวจพื้นที่จริงเพื่อยืนยันข้อมูลทุติยภูมิและ

เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพิ่มเติมจากผู้น�าหมู่บ้าน

แต่ละหมู่บ้าน แล้วจึงเลือกเกษตรกรที่ปลูกอ้อยในนา

เป็นผู้ให้ข้อมูล แบบเฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลจาก

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในนาโดยการสัมภาษณ์ครัวเรือน

เกษตรกรผูเ้ป็นตวัแทนจากพืน้ทีร่าบน�า้ท่วมถงึจ�านวน 

15 ครัวเรือน และเกษตรกรผู้เป็นตัวแทนจากพื้นที่ลูก

คลื่นลอนตื้นจ�านวน 12 ครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลโดย

การวิเคราะห์เชิงพรรณนาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม

ข้อมลูโดยใช้สถติอิย่างง่าย คอื แสดงในรปูค่าเฉลีย่และ

ร้อยละ 

ผลกำรศึกษำ

ต�าบลดอนหันมีสภาพพื้นที่ที่สามารถแยกได้เป็น

ดินในที่ดอนและที่ลุ่ม โดยในพื้นที่ดอนพบกลุ่มชุดดิน

ที่ 40, 41 และ 44 ส่วนในพื้นที่ลุ่มพบกลุ่มชุดดินที่ 4, 

20, 22 และ 24 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) ดัง Figure 2 

จึงได้ให้ค�าจ�ากัดความพื้นที่ลุ่มนี้ว่า พื้นที่ราบน�้าท่วม

ถึง และ ให้ค�าจ�ากัดความพื้นที่ดอนว่า พื้นที่ลูกคลื่น

ลอนตื้น
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กลุ่มชุดดินหมายเลข 4, 20, 22, 24 มีสภาพพื้นที่

เป็นทีร่าบลุม่หรอืทีร่าบเรยีบหรอืค่อนข้างเรยีบ มนี�้าแช่

ขังในฤดูฝน เนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง การ

ระบายน�า้เลวหรอืค่อนข้างเลว ความอดุมสมบรูณ์ตาม

ธรรมชาติปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.19 ของพื้นที่

ต�าบลดอนหนั ถกูจดัให้เป็นเขตการใช้ทีด่นิประเภท เขต

เกษตรก้าวหน้าและเขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร พื้นที่

ส่วนใหญ่เป็นเขตท�านา (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) 

กลุ่มชุดดินหมายเลข 40, 41, 44 เป็นที่ดอนที่มี

สภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขา เนื้อดินเป็นดิน

ร่วนปนทราย การระบายน�้าดี แต่ความอุดมสมบูรณ์

ตามธรรมชาตติ�า่ คดิเป็นร้อยละ 28.03 ของพืน้ทีต่�าบล

ดอนหัน ถูกจัดให้เป็นเขตการผลิตที่ดินประเภท เขต

เร่งรดัพฒันาการเกษตร พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นเขตปลกูพชื

ไร่หรือไม้ยืนต้น โดยเฉพาะอ้อย (กรมพัฒนาที่ดิน, 

2551)

ลกัษณะพืน้ทีต่�าบลดอนหนัส่วนใหญ่มสีภาพพืน้ที่

เป็นทีด่อนสลบัทีร่าบลุม่ ทางด้านทศิเหนอืมแีม่น�้าชกีัน้

เขตแดนระหว่างต�าบลดอนหันกับต�าบลพระลับและ

ต�าบลเมืองเก่าและมีกุดเบ่ง กุดจาน กุดโก และกุดออ 

ซึ่งเป็นทางเดินล�าน�้าเก่า มีล�าห้วย หนองน�้า กระจาย

อยู่ทั่วต�าบลและมีจุดสูงสุดของต�าบลอยู่ที่ระดับ 196 

เมตร จากระดบัน�า้ทะเลปานกลาง ปรมิาณน�้าฝนเฉลีย่

รายปีมค่ีาประมาณ 1,256 มลิลเิมตร โดยมปีรมิาณฝน

ตกสูงสุดในเดือนกันยายน มีค่า 258.5 มิลลิเมตร และ

ต�า่สดุในเดอืนมกราคม มค่ีา 1.3 มลิลเิมตร ต�าบลดอน

หัน มีเนื้อที่ 36,038 ไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) 

ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเป็น

ร้อยละ 73.94 ของจ�านวนครัวเรือนทั้งหมด พืช

เศรษฐกิจที่เกษตรกรปลูก ได้แก่ ข้าวเหนียวนาปี 

เกษตรกรปลกูพนัธุ ์กข 6 และ กข 8 ข้าวเจ้านาปี เกษตร

ปลูกพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 การผลิตข้าวจะเป็นการ

ผลิตเพื่อบริโภคและจ�าหน่าย ผลผลิตข้าวนาปีเฉลี่ย 

400 กิโลกรัมต่อไร่ อ้อยโรงงาน เกษตรกรปลูกพันธุ์

อูท่อง3 มาร์กอส ผลผลติเฉลีย่ 9,700 กโิลกรมัต่อไร่ มนั

ส� าปะหลั ง  เกษตรกรปลูกพันธุ ์ ร ะยอง5  และ

เกษตรศาสตร์ 50 ผลผลิตเฉลี่ย 2,750 กิโลกรัมต่อไร่ ไ 

(กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) 
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เปนรอยละ 35.19 ของพื้นที่ตําบลดอนหัน ถูกจัดใหเปนเขตการใชที่ดินประเภท เขตเกษตรกาวหนาและเขตเรงรัด
พัฒนาการเกษตร พื้นที่สวนใหญเปนเขตทํานา (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551)  

กลุมชุดดินหมายเลข 40, 41, 44 เปนที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่เปนลูกคล่ืนจนถึงเนินเขา เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย 
การระบายน้ําดี แตความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติตํ่า คิดเปนรอยละ 28.03 ของพื้นที่ตําบลดอนหัน ถูกจัดใหเปนเขต
การผลิตที่ดินประเภท เขตเรงรัดพัฒนาการเกษตร พื้นที่สวนใหญเปนเขตปลูกพืชไรหรือไมยืนตน โดยเฉพาะออย (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2551) 

ลักษณะพื้นที่ตําบลดอนหันสวนใหญมีสภาพพื้นที่เปนที่ดอนสลับที่ราบลุม ทางดานทิศเหนือมีแมน้ําชีก้ันเขต
แดนระหวางตําบลดอนหันกับตําบลพระลับและตําบลเมืองเกาและมีกุดเบง กุดจาน กุดโก และกุดออ ซึ่งเปนทางเดินลําน้ํา
เกา มีลําหวย หนองน้ํา กระจายอยูทั่วตําบลและมีจุดสูงสุดของตําบลอยูที่ระดับ 196 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปมีคาประมาณ 1,256 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณฝนตกสูงสุดในเดือนกันยายน มีคา 258.5 
มิลลิเมตร และตํ่าสุดในเดือนมกราคม มีคา 1.3 มิลลิเมตร ตําบลดอนหัน มีเนื้อที่ 36,038 ไร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551) 
ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก คิดเปนรอยละ 73.94 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด พืชเศรษฐกิจที่เกษตรกร
ปลูก ไดแก ขาวเหนียวนาป เกษตรกรปลูกพันธุ กข 6 และ กข 8 ขาวเจานาป เกษตรปลูกพันธุขาวดอกมะลิ105 การผลิต
ขาวจะเปนการผลิตเพื่อบริโภคและจําหนาย ผลผลิตขาวนาปเฉล่ีย 400 กิโลกรัมตอไร ออยโรงงาน เกษตรกรปลูกพันธุอู
ทอง3 มารกอส ผลผลิตเฉลี่ย 9,700 กิโลกรัมตอไร มันสําปะหลัง เกษตรกรปลูกพันธุระยอง5 และเกษตรศาสตร 50 
ผลผลิตเฉล่ีย 2,750 กิโลกรัมตอไร ไ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2551)  
Table 1 Information of interviewee of Tambon Donhan, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen Province. 

List Flood plains SD Undulating Land  SD 
Number of HH members  5.2 2.1 4.6 1.6 
Number of labor per HH 
(person)1 2.6 0.7 2.3 0.9 
Agricultural area per HH (rai)1 18.8 10.3 76.3 87.4 
Paddy field per HH (rai/HH)1 10.9 5.8 24.5 27.4 
Sugar cane in paddy field area 
per HH3 (rai/HH)1 6.6 4.9 22.6 18.5 
Ratio of sugarcane plantation in 
paddy fields: paddy field2 60% 92% 

Sugarcane cultivars KK 3, LK92-11,K92-80 
KK 3, LK92-11,K92-80,K88-

92 
Yield of planted sugarcane 
(ton/rai) 16.5 9.3 11.1 4 
Yield of ratoons sugarcane  
(ton/rai) 11.2 8.5 5.4 3.1 
Harvest and sale method 1. Sell young sugarcane 1. Sell young sugarcane 

2. Sell mature sugarcane 2. Sell mature sugarcane 
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จาก Table 1 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทําการเกษตรในพื้นที่ราบน้ําทวมถึงและพื้นที่ลูกคล่ืนลอนตื้นมีสมาชิก
ในครัวเรือนเฉล่ียเทากับ 2.6 และ 2.3 คนตอครัวเรือน ตามลําดับ จะเห็นไดวาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรทั้ง
สองสภาพพื้นที่ไมมีความแตกตางกัน เกษตรกรในพ้ืนที่ราบน้ําทวมถึงมีพื้นที่นาโดยเฉลี่ย 10.9 ไร ตอครัวเรือน เกษตรกร
ในพื้นที่ราบน้ําทวมถึงมีการปลูกออยในนาโดยเฉล่ีย 6.6 ไร ตอครัวเรือน และเกษตรกรในพื้นที่ลูกคล่ืนลอนตื้นมีที่นาโดย
เฉล่ีย 24.5 ไร ตอครัวเรือน เกษตรกรในพื้นที่ลูกคล่ืนลอนต้ืนมีการปลูกออยในนาโดยเฉลี่ย 22.6 ไร ตอครัวเรือน เม่ือคิด
เปนสัดสวนพื้นที่ปลูกออยในนาตอพื้นที่นาพบวา เกษตรกรในพ้ืนที่ราบน้ําทวมถึงมีสัดสวนพื้นที่ปลูกออยในนาตอพื้นทีนา
คิดเปนรอยละ 60 มีการปลูกออยในนามาแลวประมาน 4-5 ป และเกษตรกรในพื้นที่ลูกคล่ืนลอนต้ืนมีสัดสวนพื้นที่ปลูก
ออยในนาตอพื้นที่นาคิดเปนรอยละ 92 มีการปลูกออยในนามาแลวประมาณ 7 ป ทั้งสองสภาพพื้นที่ใชออยพันธุ ขอนแกน 
3 LK92-11 K92-80 และ K88-92 สลับกันไป แตพันธุขอนแกน 3 เปนพันธุที่มีการใชอยางแพรหลายที่สุด ผลผลิตออยใน
นาที่เปนออยปลูกในพื้นที่ราบน้ําทวมถึงและผลผลิตออยในนาที่เปนออยปลูกในพื้นที่ลูกคล่ืนลอนตื้นเฉลี่ย 13.3 และ 11.7 
ตันตอไร ตามลําดับ ผลผลิตออยในนาที่เปนออยตอในพื้นที่ราบนํ้าทวมถึงและผลผลิตในนาที่เปนออยตอในพื้นที่ลูกคล่ืน
ลอนต้ืนเฉลี่ย 11.2 และ 5.4 ตันตอไร เกษตรกรท้ังสองสภาพพื้นที่มีวิธีการเก็บเกี่ยวและวิธีการขายทั้ง ขายออยเขียว(ขาย
ออยที่มีระยะการเจริญเติบโตกอนถึงระยะเก็บเกี่ยว) ขายออยแก ใหกับนายทุนหรือพอคาคนกลางท้ังในหมูบานและนอก
หมูบาน การเก็บเก่ียวตัดโดยแรงงานที่มีอยูในครัวเรือน และตัดโดยแรงงานในครัวเรือนรวมกับจางแรงงานนอกครัวเรือน
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของเกษตรกรในการปลูกออยในนา 
 เกษตรในพื้นที่ราบน้ําทวมถึงเปล่ียนจากการทํานาขาวมาปลูกออยในนาเนื่องจาก ผลผลิตขาวตํ่า ออยใหผลผลิต
มากกวาและคิดวาสามารถใชรายไดสวนที่มาจากออยมาซื้อขาวเพื่อบริโภคได คิดเปนรอยละ 53 ของครัวเรือนตัวแทน
เกษตรกร รองลงมาคือ ปญหาวัชพืชในนาขาว คิดเปนรอยละ 40 ของครัวเรือนตัวแทนเกษตรกร โดยเกษตรกรกลาววา
วัชพืชเจริญเติบโตไดดีกวาขาวเมื่อสภาวะแลงเกิดขึ้นทําใหขาวเจริญเติบโตชาไมทันวัชพืช เกษตรกรตองใชสารกําจัดวัชพืช
ในการจัดการ ซึ่งเปนการเพิ่มตนทุนการผลผลิต และปญหาจากการประสบภัยแลงและน้ําทวมนาขาวคิดเปนรอยละ 26 
ของครัวเรือนตัวแทนเกษตรกร ชวงที่ไดรับภัยแลงมีสองชวงคือ ต้ังแตเดือนมกราคมถึงเมษายน และชวงที่สองคือต้ังแต
เดือน พฤษภาคมถึงกันยายน โดยเกษตรกรกลาววาเม่ือป 2556 ที่ผานมาถือวาเปนปที่แลงนานมากปหนึ่ง ทําใหทํา
การเกษตรไมไดผลผลิตดี สวนชวงที่ประสบภัยน้ําทวมคือ ต้ังแตเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ระยะเวลาน้ําทวม 1-2 
เดือน ทําใหพื้นที่นาขาวที่ถูกน้ําขังไดรับความเสียหายมาก เกษตรกรไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได หรือเก็บเก่ียวได
ปริมาณนอย นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของอีก ไดแก คุณภาพดินไมเหมาะสมตอการทํานาขาว มีการสงเสริมจาก
หนวยงานในพื้นที่ใหปลูกออยในนา และคิดวาเปนการทําการเกษตรท่ีงายกวาการทํานาขาว ดังที่แสดงใน Table 2  
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จาก Table 1 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่ทําการเกษตรในพื้นที่ราบน้ําทวมถึงและพื้นที่ลูกคล่ืนลอนตื้นมีสมาชิก
ในครัวเรือนเฉล่ียเทากับ 2.6 และ 2.3 คนตอครัวเรือน ตามลําดับ จะเห็นไดวาจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรทั้ง
สองสภาพพื้นที่ไมมีความแตกตางกัน เกษตรกรในพ้ืนที่ราบน้ําทวมถึงมีพื้นที่นาโดยเฉลี่ย 10.9 ไร ตอครัวเรือน เกษตรกร
ในพื้นที่ราบน้ําทวมถึงมีการปลูกออยในนาโดยเฉล่ีย 6.6 ไร ตอครัวเรือน และเกษตรกรในพื้นที่ลูกคล่ืนลอนตื้นมีที่นาโดย
เฉล่ีย 24.5 ไร ตอครัวเรือน เกษตรกรในพื้นที่ลูกคล่ืนลอนต้ืนมีการปลูกออยในนาโดยเฉลี่ย 22.6 ไร ตอครัวเรือน เม่ือคิด
เปนสัดสวนพื้นที่ปลูกออยในนาตอพื้นที่นาพบวา เกษตรกรในพ้ืนที่ราบน้ําทวมถึงมีสัดสวนพื้นที่ปลูกออยในนาตอพื้นทีนา
คิดเปนรอยละ 60 มีการปลูกออยในนามาแลวประมาน 4-5 ป และเกษตรกรในพื้นที่ลูกคล่ืนลอนต้ืนมีสัดสวนพื้นที่ปลูก
ออยในนาตอพื้นที่นาคิดเปนรอยละ 92 มีการปลูกออยในนามาแลวประมาณ 7 ป ทั้งสองสภาพพื้นที่ใชออยพันธุ ขอนแกน 
3 LK92-11 K92-80 และ K88-92 สลับกันไป แตพันธุขอนแกน 3 เปนพันธุที่มีการใชอยางแพรหลายที่สุด ผลผลิตออยใน
นาที่เปนออยปลูกในพื้นที่ราบน้ําทวมถึงและผลผลิตออยในนาที่เปนออยปลูกในพื้นที่ลูกคล่ืนลอนตื้นเฉลี่ย 13.3 และ 11.7 
ตันตอไร ตามลําดับ ผลผลิตออยในนาที่เปนออยตอในพื้นที่ราบนํ้าทวมถึงและผลผลิตในนาที่เปนออยตอในพื้นที่ลูกคล่ืน
ลอนต้ืนเฉลี่ย 11.2 และ 5.4 ตันตอไร เกษตรกรท้ังสองสภาพพื้นที่มีวิธีการเก็บเกี่ยวและวิธีการขายทั้ง ขายออยเขียว(ขาย
ออยที่มีระยะการเจริญเติบโตกอนถึงระยะเก็บเกี่ยว) ขายออยแก ใหกับนายทุนหรือพอคาคนกลางท้ังในหมูบานและนอก
หมูบาน การเก็บเก่ียวตัดโดยแรงงานที่มีอยูในครัวเรือน และตัดโดยแรงงานในครัวเรือนรวมกับจางแรงงานนอกครัวเรือน
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจของเกษตรกรในการปลูกออยในนา 
 เกษตรในพื้นที่ราบน้ําทวมถึงเปล่ียนจากการทํานาขาวมาปลูกออยในนาเนื่องจาก ผลผลิตขาวตํ่า ออยใหผลผลิต
มากกวาและคิดวาสามารถใชรายไดสวนที่มาจากออยมาซื้อขาวเพื่อบริโภคได คิดเปนรอยละ 53 ของครัวเรือนตัวแทน
เกษตรกร รองลงมาคือ ปญหาวัชพืชในนาขาว คิดเปนรอยละ 40 ของครัวเรือนตัวแทนเกษตรกร โดยเกษตรกรกลาววา
วัชพืชเจริญเติบโตไดดีกวาขาวเมื่อสภาวะแลงเกิดขึ้นทําใหขาวเจริญเติบโตชาไมทันวัชพืช เกษตรกรตองใชสารกําจัดวัชพืช
ในการจัดการ ซึ่งเปนการเพิ่มตนทุนการผลผลิต และปญหาจากการประสบภัยแลงและน้ําทวมนาขาวคิดเปนรอยละ 26 
ของครัวเรือนตัวแทนเกษตรกร ชวงที่ไดรับภัยแลงมีสองชวงคือ ต้ังแตเดือนมกราคมถึงเมษายน และชวงที่สองคือต้ังแต
เดือน พฤษภาคมถึงกันยายน โดยเกษตรกรกลาววาเม่ือป 2556 ที่ผานมาถือวาเปนปที่แลงนานมากปหนึ่ง ทําใหทํา
การเกษตรไมไดผลผลิตดี สวนชวงที่ประสบภัยน้ําทวมคือ ต้ังแตเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน ระยะเวลาน้ําทวม 1-2 
เดือน ทําใหพื้นที่นาขาวที่ถูกน้ําขังไดรับความเสียหายมาก เกษตรกรไมสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได หรือเก็บเก่ียวได
ปริมาณนอย นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวของอีก ไดแก คุณภาพดินไมเหมาะสมตอการทํานาขาว มีการสงเสริมจาก
หนวยงานในพื้นที่ใหปลูกออยในนา และคิดวาเปนการทําการเกษตรท่ีงายกวาการทํานาขาว ดังที่แสดงใน Table 2  
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จาก Table 1 จ�านวนสมาชิกในครัวเรือนที่ท�าการ
เกษตรในพืน้ทีร่าบน�า้ท่วมถงึและพืน้ทีล่กูคลืน่ลอนตืน้
มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยเท่ากับ 2.6 และ 2.3 คนต่อ
ครวัเรอืน ตามล�าดบั จะเหน็ได้ว่าจ�านวนสมาชกิในครวั
เรือนของเกษตรกรทั้งสองสภาพพื้นที่ไม่มีความแตก
ต่างกัน เกษตรกรในพื้นที่ราบน�้าท่วมถึงมีพื้นที่นาโดย
เฉลี่ย 10.9 ไร่ ต่อครัวเรือน เกษตรกรในพื้นที่ราบน�้า
ท่วมถึงมีการปลูกอ้อยในนาโดยเฉลี่ย 6.6 ไร่ ต่อครัว
เรือน และเกษตรกรในพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นมีที่นาโดย
เฉลี่ย 24.5 ไร่ ต่อครัวเรือน เกษตรกรในพื้นที่ลูกคลื่น
ลอนตื้นมีการปลูกอ้อยในนาโดยเฉลี่ย 22.6 ไร่ ต่อครัว
เรือน เมื่อคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ปลูกอ้อยในนาต่อพื้นที่
นาพบว่า เกษตรกรในพื้นที่ราบน�้าท่วมถึงมีสัดส่วน
พืน้ทีป่ลกูอ้อยในนาต่อพืน้ทนีาคดิเป็นร้อยละ 60 มกีาร
ปลูกอ้อยในนามาแล้วประมาน 4-5 ปี และเกษตรกร
ในพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นมีสัดส่วนพื้นที่ปลูกอ้อยในนา
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ไป แต่พันธุ์ขอนแก่น 3 เป็นพันธุ์ที่มีการใช้อย่างแพร่
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คลืน่ลอนตืน้เฉลีย่ 11.2 และ 5.4 ตนัต่อไร่ เกษตรกรทัง้
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ถงึระยะเกบ็เกีย่ว) ขายอ้อยแก่ ให้กบันายทนุหรอืพ่อค้า
คนกลางทั้งในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน การเก็บเกี่ยว

ตัดโดยแรงงานที่มีอยู่ในครัวเรือน และตัดโดยแรงงาน
ในครัวเรือนร่วมกับจ้างแรงงานนอกครัวเรือน

ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบักำรตดัสนิใจของเกษตรกรใน
กำรปลูกอ้อยในนำ
 เกษตรในพืน้ทีร่าบน�า้ท่วมถงึเปลีย่นจากการท�านา
ข้าวมาปลกูอ้อยในนาเนือ่งจาก ผลผลติข้าวต�า่ อ้อยให้
ผลผลิตมากกว่าและคิดว่าสามารถใช้รายได้ส่วนที่มา
จากอ้อยมาซือ้ข้าวเพือ่บรโิภคได้ คดิเป็นร้อยละ 53 ของ
ครัวเรือนตัวแทนเกษตรกร รองลงมาคือ ปัญหาวัชพืช
ในนาข้าว คิดเป็นร้อยละ 40 ของครัวเรือนตัวแทน
เกษตรกร โดยเกษตรกรกล่าวว่าวชัพชืเจรญิเตบิโตได้ดี
กว่าข้าวเมื่อสภาวะแล้งเกิดขึ้นท�าให้ข้าวเจริญเติบโต
ช้าไม่ทนัวชัพชื เกษตรกรต้องใช้สารก�าจดัวชัพชืในการ
จัดการ ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลผลิต และปัญหา
จากการประสบภัยแล้งและน�้าท่วมนาข้าวคิดเป็นร้อย
ละ 26 ของครัวเรือนตัวแทนเกษตรกร ช่วงที่ได้รับภัย
แล้งมสีองช่วงคอื ตัง้แต่เดอืนมกราคมถงึเมษายน และ
ช่วงที่สองคือตั้งแต่เดือน พฤษภาคมถึงกันยายน โดย
เกษตรกรกล่าวว่าเมื่อปี 2556 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่
แล้งนานมากปีหนึง่ ท�าให้ท�าการเกษตรไม่ได้ผลผลติดี 
ส่วนช่วงที่ประสบภัยน�้าท่วมคือ ตั้งแต่เดือนกันยายน
ถงึเดอืนพฤศจกิายน ระยะเวลาน�า้ท่วม 1-2 เดอืน ท�าให้
พื้นที่นาข ้าวที่ถูกน�้าขังได ้รับความเสียหายมาก 
เกษตรกรไม่สามารถเกบ็เกีย่วผลผลติได้ หรอืเกบ็เกีย่ว
ได้ปริมาณน้อย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อีก ได้แก่ คุณภาพดินไม่เหมาะสมต่อการท�านาข้าว มี
การส่งเสริมจากหน่วยงานในพื้นที่ให้ปลูกอ้อยในนา 
และคิดว่าเป็นการท�าการเกษตรที่ง่ายกว่าการท�านา
ข้าว ดังที่แสดงใน Table 2 

7 
 

Table 2 Factors associated with the decision of farmers whose grown sugarcane plantation in paddy fields 
under flood plains area.  
Factors associated with the decision of farmers whose grown sugarcane in paddy fields % (n=15) 

1. Income from rice lower than from sugarcane  53% 
2. Weed in paddy field 40% 
3. Drought and flood 26% 
4. Low soil quality 20% 
5. Promoted by Government 13% 
6. Easy to management 6% 

เกษตรกรในพื้นที่ลูกคล่ืนลอนต้ืนเปล่ียนจากขาวมาปลูกออยในนาเนื่องจาก ประสบภัยแลงในแตละป คิดเปน
รอยละ 100 ของครัวเรือนตัวแทนเกษตรกร รองลงมาคือ ตองการพักดินที่ดอนจึงเอาออยมาปลูกในนาโดยการปลูก
หมุนเวียนกับขาวไรและมันสําปะหลัง คิดเปนรอยละ 33 ของครัวเรือนตัวแทนเกษตรกร รวมทั้งผลผลิตออยที่ดอนตํ่าลง
มากเนื่องจากคุณภาพดินเส่ือมโทรมลง จึงเปล่ียนพื้นที่มาปลูกออยในนา คิดเปนรอยละ 25 ของครัวเรือนตัวแทนเกษตรกร 
ผลผลิตและรายไดจากขาวนอย ราคาขาวไมคงที่ จึงลดพื้นที่ปลูกขาวลงแลวปลูกออยแทน และลองปลูกตามเพื่อนบาน
เกษตรกรดวย ดังที่แสดงใน Table 3  
Table 3 Factors associated with the decision of farmers whose grown sugarcane plantation in paddy fields 
under undulating land area.  
Factors associated with the decision of farmers whose grown sugarcane in paddy fields % (n=12) 
1. Drought 100% 
2. Interspersed with cassava or upland rice 33% 
3. Sugarcane yield in upland is low 25% 
4. Reduce planted rice area because rice yield is low 16% 
5. Has been adviced by other farmers 8.30% 

 
ปญหาและขอจํากัดในการปลูกออยในนา 
Table 4 Problems and limitations for sugarcane plantation in paddy fields under flood plains area and 
undulating land area.  
Problems and limitations for sugarcane plantation  in 
paddy fields Flood plains(n=15) Undulating land(n=12) 
1. Limited planting material 0% 16% 
2. High cost of investment  26% 33% 
3. Insufficient market 0% 8.30% 
4. Insufficient labor 6% 16% 
5. Flood problem 60% 0% 
6. Drought problem 46% 100% 



214 แก่นเกษตร 42 ฉบับพิเศษ 2 : (2557).
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 เกษตรกรในพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นเปลี่ยนจากข้าว

มาปลูกอ้อยในนาเนื่องจาก ประสบภัยแล้งในแต่ละปี 

คดิเป็นร้อยละ 100 ของครวัเรอืนตวัแทนเกษตรกร รอง

ลงมาคอื ต้องการพกัดนิทีด่อนจงึเอาอ้อยมาปลกูในนา

โดยการปลกูหมนุเวยีนกบัข้าวไร่และมนัส�าปะหลงั คดิ

เป็นร้อยละ 33 ของครัวเรือนตัวแทนเกษตรกร รวมทั้ง

ผลผลิตอ้อยที่ดอนต�่าลงมากเนื่องจากคุณภาพดิน

เสือ่มโทรมลง จงึเปลีย่นพืน้ทีม่าปลกูอ้อยในนา คดิเป็น

ร้อยละ 25 ของครวัเรอืนตวัแทนเกษตรกร ผลผลติและ

รายได้จากข้าวน้อย ราคาข้าวไม่คงที่ จึงลดพื้นที่ปลูก

ข้าวลงแล้วปลกูอ้อยแทน และลองปลกูตามเพือ่นบ้าน

เกษตรกรด้วย ดังที่แสดงใน Table 3 
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7. Pest infestation 20% 50% 
 
 จาก Table 4 เกษตรท่ีปลูกออยในนาในพื้นที่ราบน้ําทวมถึง (flood plains) และเกษตรกรที่ปลูกออยในนาใน
พื้นที่ลูกคล่ืนลอนตื้น (Undulating land) มีปญหาในการผลิตคลายกัน คือปญหาเก่ียวกับภัยแลง โดยเฉพาะพื้นที่ลูกคล่ืน
ลอนต้ืนซึ่งไมมีแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่ เกษตรกรกลาววาเม่ือปลูกออยในนาลูกคล่ืนลอนตื้นประสบภัยแลงก็ไมสามารถ
แกไขอะไรไดเลย มีเพียงรอฝนตกเทานั้น ทําใหออยแสดงอาการเห่ียว ใบเหลือง ยอดหงิกงอ แตกกอไมดี หรือถาแตกหนอ
ออกมา หนอจะแหงตาย ถาฝนทิ้งชวงนานมากออยก็ตายดวย ในขณะท่ีพื้นที่ราบน้ําทวมถึงที่ประสบภัยแลง เกษตรกรที่มี
พื้นที่ใกลแหลงน้ําคือ แมน้ําชีหรือลําหวยซัน จะสูบน้ําใหออยทําใหออยเจริญเติบโตตอได แตเกษตรกรบางรายที่มีที่ดินติด
ลําหวยซันซึ่งมีโอกาสน้ําหมด เม่ือน้ําในลําหวยแหงหรือหมดไปก็ปลอยออยรอฝนอยางเดียวเชนกัน แตเนื่องจากทั้งสอง
พื้นที่มีลักษณะของชุดดินที่แตกตางกัน ทําใหลักษณะดินหรือออยเม่ือไดรับภัยแลงตางกันคือที่ราบน้ําทวมถึงมีลักษณะ
เนื้อดินเปนดินเหนียวปนทรายแปงซึ่งมีการระบายน้ําเลวหรือคอนขางเลว เม่ือประสบภัยแลงดินจะแหงและแตกระแหงทํา
ใหมีผลตอรากออย สวนที่ลูกคล่ืนลอนต้ืนเนื้อดินมีลักษณะเปนดินรวนปนทราย มีการระบายน้ําดีเม่ือประสบภัยแลงดินจะ
แหงและแข็ง ไมอุมน้ําอุมปุย สงผลตอการเจริญเติบโตของออย(เอกรินทร, 2554)  นอกจากน้ียังมีปญหาเกี่ยวกับ ทอน
พันธุ ไมเพียงพอเมื่อเกษตรกรตองการ หรือคุณภาพทอนพันธุไมดี ตนทุนการผลิตสูง จากการเพิ่มขึ้นของราคาปุยและสาร
กําจัดวัชพืชตางๆรวมท้ังคาจางแรงงานดวย ตลาดรองรับไมคอยมีปญหามากเน่ืองจากมีทั้งโควตาจากโรงงานขนาดใหญ
และขายใหกับลานรับซื้อขนาดเล็กในพ้ืนที่ ในชวงเก็บเก่ียวมักมีปญหาแรงงานไมเพียงพอสําหรับเกษตรกรที่ตองการเก็บ
เก่ียวรวดเร็ว เนื่องจากคนงานในพื้นที่มีไมเพียงตองจางแรงงานจากนอกพ้ืนที่ซึ่งคาจางก็เพิ่มดวย โรคแมลงเปนปญหาท่ี
สําคัญเชนกัน โดยเฉพาะ ดวง และหนอนกอ  
 สวนปญหาท่ีตางกันอยางเห็นไดชัดเจนในการปลูกออยในนาของสองสภาพพื้นที่นี้คือ ออยประสบภัยน้ําทวม
หรือความชื้นดินสูง มีเฉพาะพ้ืนที่ราบน้ําทวมถึงเทานั้นที่มีปญหาเร่ืองนี้ โดยน้ําจะเร่ิมทวมขังต้ังแตเดือนกันยายนถึงเดือน
พฤศจิกายน หรือทวมนาน 2-3 เดือน หากเปนออยปลายฝนจะเปนชวงที่ออยมีอายุ 11-12 เดือน และหากเปนออยตนฝน
จะเปนชวงที่ออยอายุ 8 เดือน ดังที่แสดงใน Figure 4 ซึ่งแสดงถึงปฏิทินการเพาะปลูกออยในนา และชวงเวลาที่ประสบ
แลงและน้ําทวมขัง โดยเปนอายุออยที่ต้ังตัวไดแลว หากระยะเวลาท่ีถูกน้ําทวมขังเปนระยะส้ันๆ จะไมมีผลกระทบตอ
ผลผลิตออย แตหากระยะเวลาในการทวมขังนาน 1-2 เดือน ออยจะมีการงอกรากออกมาตามขอตามระดับความสูงของน้ํา 
และจะเร่ิมมีกล่ินเหม็นเนื่องจากการเนาของใบและลําออย ระดับน้ําตํ่าสุดที่ทวมคือ 10-20 เซนติเมตร ระดับน้ําสูงสุดท่ี
ทวมคือ มากกวา 200 เซนติเมตร หรือ ทวมสุดปลายออย ลักษณะการทวมของน้ําคือเปนแบบทวมฉับพลันจากการเพิ่มขึ้น
ของน้ําในลําน้ําชีและลําหวยซันที่เออลนออกมา และหากมีการตัดออยในชวงหลังจากน้ําลดซึ่งเปนชวงที่ดินมีความชื้นสูงก็
จะสงผลกระทบตอการงอกและการเจริญเติบโตของหนอออยตอดวย ในพื้นที่ราบนํ้าทวมถึงซึ่งเกษตรกรบางครัวเรือนทํา
นาปรังและตองการปลูกออยในนาในพื้นที่ใกลเคียง การใหน้ําในนาขาวก็ยังสงผลใหความชื้นดินในแปลงออยสูงเชนกัน 
 ออยที่ปลูกในนาประสบภัยแลงสงผลใหชะงักการเจริญเติบโตของออย เม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงใหผลผลิตตํ่ากวา
ปกติมาก ทั้งกรณีของออยปลูกและออยตอ สวนกรณีของออยในนาที่ประสบภัยน้ําทวมขัง ก็สงผลใหผลผลิตออยตํ่าลง
เชนเดียวกัน ดังที่แสดงใน Table 5 

ปัญหำและข้อจ�ำกัดในกำรปลูกอ้อยในนำ

 จาก Table 4 เกษตรทีป่ลกูอ้อยในนาในพืน้ทีร่าบ

น�้าท่วมถึง (flood plains) และเกษตรกรที่ปลูกอ้อยใน

นาในพืน้ทีล่กูคลืน่ลอนตืน้ (Undulating land) มปัีญหา

ในการผลิตคล้ายกัน คือปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง โดย

เฉพาะพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นซึ่งไม่มีแหล่งน�้าธรรมชาติ

ในพื้นที่ เกษตรกรกล่าวว่าเมื่อปลูกอ้อยในนาลูกคลื่น

ลอนตื้นประสบภัยแล้งก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย 

มเีพยีงรอฝนตกเท่านัน้ ท�าให้อ้อยแสดงอาการเหีย่ว ใบ

เหลือง ยอดหงิกงอ แตกกอไม่ดี หรือถ้าแตกหน่อออก

มา หน่อจะแห้งตาย ถ้าฝนทิ้งช่วงนานมากอ้อยก็ตาย

ด้วย ในขณะที่พื้นที่ราบน�้าท่วมถึงที่ประสบภัยแล้ง 
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เกษตรกรที่มีพื้นที่ใกล้แหล่งน�้าคือ แม่น�้าชีหรือล�าห้วย

ซัน จะสูบน�้าให้อ้อยท�าให้อ้อยเจริญเติบโตต่อได้ แต่

เกษตรกรบางรายที่มีที่ดินติดล�าห้วยซันซึ่งมีโอกาสน�้า

หมด เมื่อน�้าในล�าห้วยแห้งหรือหมดไปก็ปล่อยอ้อยรอ

ฝนอย่างเดียวเช่นกัน แต่เนื่องจากทั้งสองพื้นที่มี

ลกัษณะของชดุดนิทีแ่ตกต่างกนั ท�าให้ลกัษณะดนิหรอื

อ้อยเมื่อได้รับภัยแล้งต่างกันคือที่ราบน�้าท่วมถึงมี

ลักษณะเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้งซึ่งมีการ

ระบายน�้าเลวหรือค่อนข้างเลว เมื่อประสบภัยแล้งดิน

จะแห้งและแตกระแหงท�าให้มผีลต่อรากอ้อย ส่วนทีล่กู

คลื่นลอนตื้นเนื้อดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มี

การระบายน�า้ดีเมื่อประสบภัยแล้งดินจะแห้งและแข็ง 

ไม่อุม้น�า้อุม้ปุย๋ ส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของอ้อย(เอก

รนิทร์, 2554)  นอกจากนีย้งัมปัีญหาเกีย่วกบั ท่อนพนัธุ์ 

ไม่เพียงพอเมื่อเกษตรกรต้องการ หรือคุณภาพท่อน

พันธุ์ไม่ดี ต้นทุนการผลิตสูง จากการเพิ่มขึ้นของราคา

ปุย๋และสารก�าจดัวชัพชืต่างๆรวมทัง้ค่าจ้างแรงงานด้วย 

ตลาดรองรับไม่ค่อยมีปัญหามากเนื่องจากมีทั้งโควตา

จากโรงงานขนาดใหญ่และขายให้กับลานรับซื้อขนาด

เล็กในพื้นที่ ในช่วงเก็บเกี่ยวมักมีปัญหาแรงงานไม่

เพียงพอส�าหรับเกษตรกรที่ต้องการเก็บเกี่ยวรวดเร็ว 

เนือ่งจากคนงานในพืน้ทีม่ไีม่เพยีงต้องจ้างแรงงานจาก

นอกพื้นที่ซึ่งค่าจ้างก็เพิ่มด้วย โรคแมลงเป็นปัญหาที่

ส�าคัญเช่นกัน โดยเฉพาะ ด้วง และหนอนกอ 

 ส่วนปัญหาที่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนในการ

ปลกูอ้อยในนาของสองสภาพพืน้ทีน่ีค้อื อ้อยประสบภยั

น�้าท่วมหรือความชื้นดินสูง มีเฉพาะพื้นที่ราบน�้าท่วม

ถึงเท่านั้นที่มีปัญหาเรื่องนี้ โดยน�้าจะเริ่มท่วมขังตั้งแต่

เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน หรือท่วมนาน 2-3 

เดือน หากเป็นอ้อยปลายฝนจะเป็นช่วงที่อ้อยมีอายุ 

11-12 เดอืน และหากเป็นอ้อยต้นฝนจะเป็นช่วงทีอ้่อย

อาย ุ8 เดอืน ดงัทีแ่สดงใน Figure 4 ซึง่แสดงถงึปฏทินิ

การเพาะปลูกอ้อยในนา และช่วงเวลาที่ประสบแล้ง

และน�้าท่วมขัง โดยเป็นอายุอ้อยที่ตั้งตัวได้แล้ว หาก

ระยะเวลาทีถ่กูน�า้ท่วมขงัเป็นระยะสัน้ๆ จะไม่มผีลกระ

ทบต่อผลผลิตอ้อย แต่หากระยะเวลาในการท่วมขัง

นาน 1-2 เดือน อ้อยจะมีการงอกรากออกมาตามข้อ

ตามระดับความสูงของน�้า และจะเริ่มมีกลิ่นเหม็น

เนื่องจากการเน่าของใบและล�าอ้อย ระดับน�้าต�่าสุดที่

ท่วมคือ 10-20 เซนติเมตร ระดับน�้าสูงสุดที่ท่วมคือ 

มากกว่า 200 เซนติเมตร หรือ ท่วมสุดปลายอ้อย 

ลักษณะการท่วมของน�า้คือเป็นแบบท่วมฉับพลันจาก

การเพิ่มขึ้นของน�้าในล�าน�้าชีและล�าห้วยซันที่เอ่อล้น

ออกมา และหากมกีารตดัอ้อยในช่วงหลงัจากน�า้ลดซึง่

เป็นช่วงทีด่นิมคีวามชืน้สงูกจ็ะส่งผลกระทบต่อการงอก

และการเจรญิเตบิโตของหน่ออ้อยตอด้วย ในพืน้ทีร่าบ

น�้าท่วมถึงซึ่งเกษตรกรบางครัวเรือนท�านาปรังและ

ต้องการปลูกอ้อยในนาในพื้นที่ใกล้เคียง การให้น�า้ใน

นาข้าวกย็งัส่งผลให้ความชืน้ดนิในแปลงอ้อยสงูเช่นกนั

 อ้อยทีป่ลกูในนาประสบภยัแล้งส่งผลให้ชะงกัการ

เจรญิเตบิโตของอ้อย เมือ่เกบ็เกีย่วผลผลติจงึให้ผลผลติ

ต�า่กว่าปกตมิาก ทัง้กรณขีองอ้อยปลกูและอ้อยตอ ส่วน

กรณีของอ้อยในนาที่ประสบภัยน�้าท่วมขัง ก็ส่งผลให้

ผลผลิตอ้อยต�่าลงเช่นเดียวกัน ดังที่แสดงใน Table 5
9 

 

 
Figure 4 Crop calendar of sugarcane plantation in paddy field and duration of flood and drought. 
*WSPSC= wet season planted sugar cane 
**DSPSC= dry season planted sugar cane 
 
 
Table 5 Yield comparison of sugarcane plantation in paddy field after affected by flood and drought.  

List 
Flood plains  

(n=15) 
Undulating land 

(n=12) 
Percent of household number affected by flood  53 0 
Percent of sugarcane yield reduction after affected by flood  24.1 0 
Percent of household number affected by drought  53 100 
Percent of sugarcane yield reduction after affected by drought  23 43.3 

 

สรุปและวิจารณ 

จากผลการศึกษาขางตน สามารถกลาวไดวา พื้นที่ทางทิศเหนือของตําบลดอนหันซึ่งไดแบงใหเปนพื้นที่ราบน้ํา
ทวมถึง เปนเขตทํานาหลักของตําบลมีพื้นที่ 19,797 ไร ไดรับการระบุวาเปนพื้นที่เปาหมายการขยายพื้นที่ปลูกออยโรงงาน
ถึง 14,768 ไร คิดเปนรอยละ 74.7 ของพ้ืนที่ปลูกขาวเดิมจะเหลือเปนพื้นที่ปลูกขาวเพียงรอยละ 25.3 ของพื้นที่ปลูกขาว
เดิมเทานั้น แตเม่ือมีการสํารวจสภาพจริงในพื้นที่แลวจะเห็นวาพื้นที่นั้นเปนพื้นที่ที่น้ําทวมถึงเกือบทุกป แมวาชวงเวลาที่น้ํา
ทวมนั้นจะเปนชวงที่ออยมีอายุมากแลวก็ตาม แตหากระยะเวลาในการทวมขังนานก็ยังคงสงผลตอผลผลิตออยเชนกันโดย
ผลผลิตออยในนาที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมลดลงคิดเปนรอย 24.1 ของผลผลิตออยในนาที่ไมไดรับผลกระทบจากน้ํา
ทวมขัง สอดคลองกับ ศานิต และคณะ (2554) ซึ่งรายงานวาน้ําหนักแหงลําตนของออยลดลงรอยละ 29-34 ในสภาพน้ํา
ทวมขัง Gomati et al. (2010) พบวาผลผลิตออยลดลงถึงรอยละ 50 เม่ืออยูในสภาพน้ําทวมขังยาวนนาน และ อุไรวรรณ 
(2543) พบวาผลผลิตออยลดลงรอยละ 13.9 เม่ืออยูในสภาพน้ําขังนาน 30 วัน นอกจากปญหาน้ําทวมขังแลว พื้นที่ราบน้ํา
ทวมถึงนี้ยังประสบปญหาภัยแลงเชนเดียวกันเนื่องจากดินเปนดินเหนียวหรือเหนียวปนทรายแปง ซึ่งแมจะมีการระบายน้ํา
เลวแตเมื่อถึงฤดูแลงหากเกิดภัยแลงก็สงผลกระทบตอผลผลิตออยเชนกัน พื้นที่ทางทิศใตของตําบลแมวาไมไดเปนพื้นที่ที่
ระบุวาเปนพื้นที่เปาหมายการขยายปลูกออยโรงงาน เนื่องจากเปนพื้นที่ปลูกออยแหลงใหญเดิมอยูแลว แตคุณภาพดินที่
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สรุปและวิจำรณ์

จากผลการศกึษาข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า พืน้ที่

ทางทิศเหนือของต�าบลดอนหันซึ่งได้แบ่งให้เป็นพื้นที่

ราบน�้าท่วมถึง เป็นเขตท�านาหลักของต�าบลมีพื้นที่ 

19,797 ไร่ ได้รับการระบุว่าเป็นพื้นที่เป้าหมายการ

ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงานถึง 14,768 ไร่ คิดเป็นร้อย

ละ 74.7 ของพื้นที่ปลูกข้าวเดิมจะเหลือเป็นพื้นที่ปลูก

ข้าวเพยีงร้อยละ 25.3 ของพืน้ทีป่ลกูข้าวเดมิเท่านัน้ แต่

เมื่อมีการส�ารวจสภาพจริงในพื้นที่แล้วจะเห็นว่าพื้นที่

นัน้เป็นพืน้ทีท่ีน่�้าท่วมถงึเกอืบทกุปี แม้ว่าช่วงเวลาทีน่�้า

ท่วมนัน้จะเป็นช่วงทีอ้่อยมอีายมุากแล้วกต็าม แต่หาก

ระยะเวลาในการท่วมขังนานก็ยังคงส่งผลต่อผลผลิต

อ้อยเช่นกนัโดยผลผลติอ้อยในนาทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก

น�้าท่วมลดลงคิดเป็นร้อย 24.1 ของผลผลิตอ้อยในนา

ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน�า้ท่วมขัง สอดคล้องกับ ศา

นิต และคณะ (2554) ซึ่งรายงานว่าน�้าหนักแห้งล�าต้น

ของอ้อยลดลงร้อยละ 29-34 ในสภาพน�้าท่วมขัง Go-

mati et al. (2010) พบว่าผลผลิตอ้อยลดลงถึงร้อยละ 

50 เมือ่อยูใ่นสภาพน�า้ท่วมขงัยาวนนาน และ อไุรวรรณ 

(2543) พบว่าผลผลติอ้อยลดลงร้อยละ 13.9 เมือ่อยูใ่น

สภาพน�า้ขงันาน 30 วนั นอกจากปัญหาน�้าท่วมขงัแล้ว 

พื้นที่ราบน�้าท่วมถึงนี้ยังประสบปัญหาภัยแล้งเช่น

เดยีวกนัเนือ่งจากดนิเป็นดนิเหนยีวหรอืเหนยีวปนทราย

แป้ง ซึง่แม้จะมกีารระบายน�า้เลวแต่เมือ่ถงึฤดแูล้งหาก

เกดิภยัแล้งกส่็งผลกระทบต่อผลผลติอ้อยเช่นกนั พืน้ที่

ทางทิศใต้ของต�าบลแม้ว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ระบุว่าเป็น

พื้นที่เป้าหมายการขยายปลูกอ้อยโรงงาน เนื่องจาก

เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยแหล่งใหญ่เดิมอยู่แล้ว แต่คุณภาพ

ดินที่เสื่อมโทรมลงทุกวัน และปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น

บ่อยครัง้กอ็าจเป็นข้อจ�ากดัผลผลติอ้อยทีส่�าคญัได้ จะ

เห็นได้ว่าพื้นที่ราบน�้าท่วมถึงมีความเสี่ยงในการปลูก

อ้อยในนามากกว่าพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น เนื่องจากเป็น

พื้นที่ที่ประสบทั้งภัยแล้งและน�้าท่วมขังในขณะที่พื้นที่

ลูกคลื่นลอนตื้นประสบปัญหาเฉพาะภัยแล้งเท่านั้น

เพราะสามารถระบายน�้าออกจากทีน่าได้เมือ่มนี�้าท่วม

ขัง เมื่อเปรียบเทียบรายได้ระหว่างการปลูกข้าวและ

ปลูกอ้อยในนาในพื้นที่ราบน�้าท่วมถึงแล้วอ้อยให้ผล

ตอบแทนที่ดีกว่าข้าว เกษตรกรจึงยังคงเลือกที่จะปลูก

อ้อยในนา อย่างไรก็ตาม อ้อยแต่ละพันธุ์มีการเจริญ

เติบโตและให้ผลผลิตในสภาวะน�้าท่วมขังต่างกัน 

(Glaz et al., 2002) หากต้องการส่งเสริมพื้นที่ต�าบล

ดอนหนัให้เป็นพืน้ทีข่ยายอ้อยโรงงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

จ�าเป็นจะต้องหาอ้อยสายพันธุ์ที่ทนต่อน�า้ท่วมขังและ

แล้งได้เป็นอย่างดีมาส่งเสริมเกษตรกร เช่น อ้อยพันธุ์

ก�าแพงแสน 01-12 และ ก�าแพงแสน 00-58 ซึ่งเป็น

พันธุ์ที่ทนแล้งได้สูงสุด 3-4 เดือน (เรวัต, 2554) หรือ 

อ้อยทนน�้าขังพันธุ์ K93-219, LK95-2-156 และ พันธุ์

ก�าแพงแสน 94-13 (ฟาร์มเกษตร, 2553) รวมถึงการ

ส่งเสริมอ้อยพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพดินแต่ละแบบ

ด้วย 

เอกสำรอ้ำงอิง

กรมพฒันาทีด่นิ. 2551. ทรพัยากรทีด่นิและการใช้ทีด่นิ. เขตการ
ใช้ที่ดิน ต�าบลดอนหัน อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
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Figure 4 Crop calendar of sugarcane plantation in paddy field and duration of flood and drought. 
*WSPSC= wet season planted sugar cane 
**DSPSC= dry season planted sugar cane 
 
 
Table 5 Yield comparison of sugarcane plantation in paddy field after affected by flood and drought.  

List 
Flood plains  

(n=15) 
Undulating land 

(n=12) 
Percent of household number affected by flood  53 0 
Percent of sugarcane yield reduction after affected by flood  24.1 0 
Percent of household number affected by drought  53 100 
Percent of sugarcane yield reduction after affected by drought  23 43.3 

 

สรุปและวิจารณ 

จากผลการศึกษาขางตน สามารถกลาวไดวา พื้นที่ทางทิศเหนือของตําบลดอนหันซึ่งไดแบงใหเปนพื้นที่ราบน้ํา
ทวมถึง เปนเขตทํานาหลักของตําบลมีพื้นที่ 19,797 ไร ไดรับการระบุวาเปนพื้นที่เปาหมายการขยายพื้นที่ปลูกออยโรงงาน
ถึง 14,768 ไร คิดเปนรอยละ 74.7 ของพ้ืนที่ปลูกขาวเดิมจะเหลือเปนพื้นที่ปลูกขาวเพียงรอยละ 25.3 ของพื้นที่ปลูกขาว
เดิมเทานั้น แตเม่ือมีการสํารวจสภาพจริงในพื้นที่แลวจะเห็นวาพื้นที่นั้นเปนพื้นที่ที่น้ําทวมถึงเกือบทุกป แมวาชวงเวลาที่น้ํา
ทวมนั้นจะเปนชวงที่ออยมีอายุมากแลวก็ตาม แตหากระยะเวลาในการทวมขังนานก็ยังคงสงผลตอผลผลิตออยเชนกันโดย
ผลผลิตออยในนาที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมลดลงคิดเปนรอย 24.1 ของผลผลิตออยในนาที่ไมไดรับผลกระทบจากน้ํา
ทวมขัง สอดคลองกับ ศานิต และคณะ (2554) ซึ่งรายงานวาน้ําหนักแหงลําตนของออยลดลงรอยละ 29-34 ในสภาพน้ํา
ทวมขัง Gomati et al. (2010) พบวาผลผลิตออยลดลงถึงรอยละ 50 เม่ืออยูในสภาพน้ําทวมขังยาวนนาน และ อุไรวรรณ 
(2543) พบวาผลผลิตออยลดลงรอยละ 13.9 เม่ืออยูในสภาพน้ําขังนาน 30 วัน นอกจากปญหาน้ําทวมขังแลว พื้นที่ราบน้ํา
ทวมถึงนี้ยังประสบปญหาภัยแลงเชนเดียวกันเนื่องจากดินเปนดินเหนียวหรือเหนียวปนทรายแปง ซึ่งแมจะมีการระบายน้ํา
เลวแตเมื่อถึงฤดูแลงหากเกิดภัยแลงก็สงผลกระทบตอผลผลิตออยเชนกัน พื้นที่ทางทิศใตของตําบลแมวาไมไดเปนพื้นที่ที่
ระบุวาเปนพื้นที่เปาหมายการขยายปลูกออยโรงงาน เนื่องจากเปนพื้นที่ปลูกออยแหลงใหญเดิมอยูแลว แตคุณภาพดินที่
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