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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2561 

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

1. ชุดโครงการวิจัย   :  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใน  
                                           พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง            

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย 
กิจกรรม   :  การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัด  
                                           โรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝน 
                                             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัด 
       โรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดร้อยเอ็ด  

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  :  นางสาวสุดารัตน์  โชคแสน      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด
ผู้ร่วมงาน                  :  นางสาวนาฏญา  โสภา           ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 
                               : นางสาวกุหลาบทิพย์ ชาหอมชื่น  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด 
    

5. บทคัดย่อ 
 การทดสอบการจัดการแปลงพันธุ์และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และกระจายพันธุ์แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ด าเนินการทดสอบ 
3 ปี ในปี 2559 จัดเตรียมแปลงพันธุ์สะอาดในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด และในปี 2560 -2561 
ด าเนินการในแปลงเกษตรกร ต าบลรอบเมือง อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน  3 แปลง ซึ่งประกอบด้วย
การจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดโดยวิธีการช าข้ออ้อย การจัดการพ้ืนที่ปลูกด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน 
และการจัดการธาตุอาหารอย่างเหมาะสม ผลการทดลองพบว่าอ้อยปลูกในแปลงพันธุ์ให้ผลผลิตเฉลี่ย 14.35 ตัน/
ไร่ รายได้สุทธิ 7,365 บาท/ไร่ และอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) 1.85 ส่วนอ้อยตอมีผลผลิต 8.11 ตัน/ไร่ 
รายได้สุทธิ 1,783 บาท/ไร่ อัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน (BCR) 1.35 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์
พบว่าอ้อยปลูกท่ีจ าหน่ายเป็นท่อนพันธุ์ท าให้มีรายได้สุทธิและ BCR สูงกว่าอ้อยตอที่มีการขายให้โรงงาน และจาก
การส ารวจโรคใบขาวในแปลงทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอพบโรคใบขาวน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อน าตัวอย่างอ้อย
ไปตรวจวิเคราะห์โรคใบขาวด้วยเทคนิค Nested PCR แสดงแถบสีฟ้าอ่อนและสีเขียว ซึ่งหมายถึงอ้อยอยู่ในระดับ
ที่ปลอดภัยจากโรคใบขาวสามารถน าไปขยายพันธุ์ด้วยทิชชูและใช้ขยายพันธุ์ในระดับแปลงได้ ดังนั้นวิธีการจัดท า
แปลงพันธุ์อ้อยสะอาดโดยวิธีการช าข้ออ้อย การจัดการพ้ืนที่ปลูกด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน และการ
จัดการธาตุอาหารอย่างเหมาะสม เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดการเกิดโรคใบขาวอ้อยในพื้นท่ีได้ 
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6. ค าน า 
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย เป็นวัตถุดิบที่น าไปใช้ในอุตสาหกรรมน้ าตาลทราย

และ อุตสาหกรรมต่อเนื่องชนิดต่างๆ อีกมากมาย และจากนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันโครงการ
การบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม (zoning by Agri-Map) เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวางแผนการผลิต และท า
การผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับข้อมูลทางกายภาพหรือศักยภาพของพ้ืนที่ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ โดยได้ให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (N และ S3) โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจอ่ืน 
ๆ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการผลิตจากชนิดสินค้าเดิมในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมไปสู่การผลิตสินค้าชนิดใหม่ที่มีความ
เหมาะสม ซึ่งอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะต่อการส่งเสริมให้ชาวนาหันมาปรับเปลี่ยนไร่นาเป็นไร่อ้อย  ในปี การ
ผลิต 2559/60 มีพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยทั่วประเทศในเขตพ้ืนที่ส ารวจรวม 47 จังหวัด จ านวน 10,988,489 ไร่ 
แบ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อยส่งโรงงาน 9,864,668 ไร่ และพ้ืนที่ปลูกอ้อยท าพันธุ์ 1,123,821 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ลดลงจากปี 
การผลิต 2558/59 จ านวน 24,350 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.22 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง มีผลผลิต
เฉลี่ย 9.43 ตันต่อไร่ (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล, 2560) 

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/, 2562) ปีการผลิต 2559/60 จังหวัดร้อยเอ็ดมีพ้ืนที่การผลิตอ้อย จ านวน 127,574 ไร่ มีพ้ืนที่
เก็บเกี่ยวอ้อยส่งโรงงาน 111,270 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 9.25 ตัน/ไร่ จากการที่รัฐบาลสนับสนุนโครงการการบริหารจัดการ
พ้ืนที่เกษตรกรรม (zoning by Agri-Map) ท าให้พ้ืนที่ปลูกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยมีการขยายพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขตพ้ืนที่
ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลงานวิจัย หรือค าแนะน าในเรื่องพันธุ์และการจัดการดินปุ๋ยที่
เหมาะสมส าหรับอ้อยที่ปลูกในสภาพพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว ปัญหาอีกประการหนึ่งที่ส าคัญในขณะนี้
เนื่องจากการผลิตอ้อยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคใบขาวอ้อย ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคใบขาว
ของอ้อยก าลังน่าเป็นห่วงและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม 

 
7. วิธีด าเนินการ   

งานทดสอบนี้เป็นการน าเอาเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม และการจัดการโรคใบขาวอ้อยของกรม
วิชาการเกษตรมาถ่ายทอดสู่เกษตรกร โดยการจัดการแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตอ้อยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีการแช่ท่อนพันธุ์ ใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 การ
เตรียมดิน ปรับปรุงดิน และใช้ปุ๋ยตามสมดุลธาตุอาหารของอ้อยที่เหมาะสม ทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง 
เช่น การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

1) คัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายของจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านที่มีการผลิตอ้อยและประสบปัญหาการ
ระบาดอ้อยใบขาวเป็นหลัก และเลือกตัวแทนเกษตรกรที่ร่วมวิจัย ซึ่งควรเป็นเกษตรกรที่ปลูกอ้อยเป็นหลัก เพ่ือ
ก าหนดกรอบการด าเนินงาน เก็บข้อมูลเบื้องต้นโดยการส ารวจแปลงที่มีการระบาดของโรคใบขาวอ้อย และ
สัมภาษณ์เกษตรกรถึงข้อมูลในการจัดการ รวมทั้งการจัดการต่างๆ ตลอดฤดูการปลูกอ้อย เป็นต้น 
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2) วิเคราะห์ จัดล าดับความต้องการและปัญหาชุมชนพ้ืนที่ตัวอย่าง  
3) ด าเนินงานตามแนวทางการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยสะอาด คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีความพร้อมและ

สอดคล้องกับความต้องการแก้ปัญหาของชุมชน  
 การวางแผนการวิจัย เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์อ้อยโดยใช้พันธุ์อ้อยช าข้อสะอาด 
ด าเนินในแปลงเกษตรกรโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (ชุมชน/ราย/แปลง/ไร่) ดังนี 
 
 

 
 
 
 

แนวทางการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยสะอาด 

ปีท่ี 1 ขั้นตอนการผลิตในหน่วยงาน (ปี 2559) 

ปีท่ี 2 และ 3 ขั้นตอนการจัดท าแปลงต้นแบบ
การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์และ
การป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกร 

(ปี 2560-2561) 

 ผลิตต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อายุ 1.5 เดือน  ปลูกในไร่เกษตรกรอัตรา 2,500 ต้น/ไร่ 
  

 ปลูกในแปลง 2,500 ต้น/ไร่ ระยะปลูก 50x120 ซม. 
 ให้น้ าตามความจ าเป็นหากพบต้นเป็นโรคต้องขุดเผาทิ้ง 

 ดูแลรักษาตามค าแนะน าเทคโนโลยีการจัดการ
แปลงพันธุ์อ้อยของกรมวิชาการเกษตร  

  

 ปลูกดูแลรักษาตามเทคโนโลยีแนะน า จนถึงระยะที่อ้อย
อายุเหมาะส าหรับท าพันธุ์ตัดล าที่อายุ 8-11 เดือน  

 จากนั้นตัดข้อตาอ้อยและเลือกข้อตาที่มีความสมบูรณ์ 

 ใช้ท่อนพันธุ์เมื่ออายุ 8-11 เดือน ตัดปลูก
ขยายพันธุ์ 

 ใช้ท่อนพันธุ์ 1,000-1,200 ล า/ไร่  
 อัตราการขยายพันธุ์ 1:10 

  

 น าข้อตาอ้อยที่ตัดคัดเลือกไว้แล้วแช่น้ าอุ่น 52 C0 (องศา
เซลเซียส) นาน ½ ชั่วโมง 

 ผึ่งให้หมาดๆน าไปช าในกระบะเพาะ 

 แปลงพันธุ์ใช้ท าพันธุ์ได้ 3 ปี และมีการแบ่ง
สัดส่วนพื้นที่ปลูกแปลงพันธุ์อ้อยหมุนเวียนกัน
ในแต่ละปี (แผนภาพที่ 1) 

 หมั่นตรวจแปลง หากพบต้นที่เป็นโรคต้องรีบ
ท าลายต้นที่เป็นโรคทิ้ง 
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 พบต้นที่เป็นโรคใบขาว ท าลายทิ้งทันที 
 ได้ต้นกล้าอ้อยอายุ 1.5 เดือนไปปลูกจัดท าแปลงต้นแบบ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์อ้อยโดยใช้
พันธุ์อ้อยช าข้อสะอาดในไร่เกษตรกรต่อไป 

 
 

 เกษตรกรเพ่ือนบ้านหรือโรงงานสามารถจัดหา
แหล่งซื้อหรือซื้อไปท าพันธุ์หรือกระจายไปยัง
แหล่งอื่นที่ต้องการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       ส่วนที่ 1                            ส่วนที่ 2                          ส่วนที่3 
 
ปีที 1          อ้อยปลูกท าพันธุ์       อ้อยตอ 1ท าพันธุ์หรือเข้าโรงงาน     บ ารุงดินรอปลูก 
 
 
 ปีท่ี 2        อ้อยตอ 1                    บ ารุงดินรอปลูก                          อ้อยปลูกท าพันธุ์ 
 
 
 ปีท่ี 3        บ ารุงดินรอปลูก           อ้อยปลูกท าพันธุ์             อ้อยตอ 1  
 

แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน โดยค านวณความต้องการในการใช้พันธุ์ 

แผนภาพที่ 1 สัดส่วนแปลงพันธุ์อ้อยหมุนเวียนกันในแต่ละปี 
 
อุปกรณ์  

- พันธุ์พืช ได้แก่ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3  
- ปุ๋ยเคม ี  ได้แก่ 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60  
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- ปุ๋ยคอก ได้แก่ มูลไก่แกลบ 
- สารปรับปรุงดิน ได้แก่ โดโลไมด์ 
- วัสดุอื่นๆ : อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์จับพิกัด  

 
 แบบและวิธีการทดลอง 
  แผนการทดลอง เลือกพ้ืนที่ที่ไม่มีโรคใบขาวระบาดรัศมี 1 กิโลเมตร จัดท าแปลงทดสอบกึ่งสาธิต
เทคโนโลยีการจัดท าแปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์อ้อยช าข้อสะอาด ในสภาพไร่
ในแปลงของเกษตรกร กรรมวิธี คือ 

   กรรมวิธีปรับใช้ ตามเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาว โดยใช้
เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการโรคใบขาวอ้อยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตาม
แนวทางและขั้นตอนดังนี้ 
   1. แนวทางและข้ันตอนการด าเนินงาน  
   1.1 สถานที่ 

   - คัดเลือกพ้ืนที่ที่ไม่มีหน่อหรือตออ้อยเดิมไม่เคยมีโรคอ้อยระบาดรุนแรง มีหน้าดินลึก 
โปร่ง ร่วนซุย มีความอุดมสมบูรณ์ (pH 5.0-5.6) เป็นแปลงที่ให้น้ าได้เพ่ือจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยต้นแบบไว้ใช้ในปี 
2560 

   1.2 พันธุ์และการเตรียมท่อนพันธุ์ 
 - ใช้พันธุ์ขอนแก่น 3 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ปลูกอ้อยเขตอาศัยน้ าฝน ควรเป็น

อ้อยปลูกคัดเลือกมาจากแปลงแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ มีการเจริญเติบโตดี ปราศจากโรคและแมลงรบกวน อายุ 
8-10 เดือน ท่อนพันธุ์มีความสมบูรณ์แข็งแรง ตัดทิ้งไว้ไม่เกิน 3 วัน ถ้าตัดทิ้งไว้นานควรจะคลุมด้วยใบอ้อยหรือทิ้ง
ไว้ในร่ม และในกรณีที่น าท่อนพันธุ์มาจากที่อ่ืน และไม่ทราบประวัติแปลงของท่อนพันธุ์ควรมีการแช่ท่อนพันธุ์ก่อน
ปลูก เพ่ือควบคุมและก าจัดเชื้อโรค และแมลงที่ติดมากับท่อนพันธุ์ เช่น โรคใบขาว โรคตอแคระแกร็น โรคใบด่าง
ขีดเหลือง โรคแส้ด า โรคกอตะไคร้และช่วยเร่งความงอกให้อ้อยเร็วกว่าปกติ โดยแช่น้ าอุ่นอุณหภูมิ 50 C0 (องศา
เซลเซียส) นาน 2 ชั่วโมง หรือ 52 C0 (องศาเซลเซียส) นาน ½ ชั่วโมง (วัลลิภา และวัฒนศักดิ์, 2544)  

 การเตรียมต้นกล้าอ้อยปลอดโรคช าข้อ 
1) การเตรียมพันธุ์  
  - ใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่ได้จากแปลงปลูกจาก Tissue Culture หรือจากแปลงพันธุ์
อ้อยสะอาด อายุ 8-11 เดือน 
 - เลือกตัดล าที่สมบูรณ์แข็งแรง หลังจากตัดแล้วควรน าไปแช่น้ าร้อนทันที หากยังแช่น้ า

ร้อนไม่ได้ สามารถทิ้งไว้ได้ไม่เกิน 3 วัน ถ้าตัดท้ิงไว้นานควรจะคลุมด้วยใบอ้อยหรือทิ้งไว้ในร่ม 
 - น าล าอ้อยมาตัดเป็นท่อนเอาเฉพาะข้อตา ความยาวประมาณ 2.5 นิ้ว โดยตัดห่างจากข้อ

ตาประมาณ 1 และ 1.5 นิ้ว คัดข้อที่มีตาไม่สมบูรณ์และตาเสียออก ข้อตาที่มีกาบใบปิดอยู่ให้ลอกออก 
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 2) การแช่ข้อตาด้วยน้ าร้อน 
 - ใช้อุณหภูมิ 50 0C นาน 2 ชั่วโมง หรือ 52 0C นาน 30 นาที ครบ 2 ชั่วโมง น าออกมาผึ่ง

ในที่ร่ม 
  -  ข้อตาที่แช่น้ าร้อนแล้ว ควรน าไปเพาะภายใน 3 วัน 
 3) การเพาะข้อตาอ้อย 
 - น าข้อตาอ้อยที่แช่น้ าร้อนแล้วมาวางลงในกระบะเพาะที่เตรียมไว้ เรียงข้อตาอ้อยโดยให้

ปุ่มตาอยู่ทางด้านบน เพาะอ้อยช าข้อลงไปในกระบะเพาะลึกประมาณ 3 นิ้ว 
 - เตรียมดินโดยผสมดินกับแกลบเผาสัดส่วน ดิน: แกลบเผา 1:2 แล้วใส่ลงในกระบะเพาะ

จนเต็มหลุมกระบะเพาะ 
  - รดน้ าให้ชุ่ม แต่ไม่ควรรดให้แฉะ หรือไม่ควรให้น้ าขัง รดน้ าวันเว้นวัน 
 - ข้อตาอ้อยที่งอกแล้วอายุประมาณ 1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน สามารถน าไปปลูกในแปลง

พันธุ์ได้ 
 4) การเตรียมดิน การปลูก และการดูแลรักษา 

    - ถ้ามีชั้นดินดานไถระเบิดดินดาน ลึกประมาณ 50 ซม.ไถบุกเบิกด้วยผาล 3 ไถแปรด้วย
ผาล 7 และผาลพรวน  
    -  ปี 2559 ปลูก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม หรือล่ากว่าฤดูปลูกอ้อยส่งโรงงาน 2-3 
เดือน ให้น้ าครึ่งร่องก่อนปลูก หรือทันทีหลังปลูก ปลูกโดยใช้ต้นกล้าช าข้อ ปลูกในร่อง ระยะร่อง 1.3 เมตร ระยะ
หลุม 50 เซนติเมตร 1 ต้น/หลุม มีการปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ย
คอก อัตรา 2 ตันต่อไร่ หว่านรองก้นร่องและใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใช้ปุ๋ยของกรมวิชาการเกษตร 

 - ก่อนการตัดอ้อยไปท าพันธุ์ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 10-20 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ 
จะช่วยท าให้อ้อยมีความงอก และความแข็งแรงของหน่ออ้อยดีขึ้น (วัฒนศักดิ์ และคณะ, 2538) 

 - ควรมีการตรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ าเสมอ และหมั่นรักษาแปลงให้สะอาด ก าจัดวัชพืชตาม
ความจ าเป็น 

   - การให้น้ า ให้น้ าครึ่งร่องก่อนปลูก หรือให้น้ าทันทีหลังปลูก หรือให้แบบน้ าหยด 
  - ระยะแรกควรให้น้ าทุกสัปดาห์จนถึงอ้อยอายุประมาณ 2 เดือนหลังปลูก การปลูกใน

หน้าแล้งถ้าอากาศและดินแห้งอาจให้น้ าถี่ขึ้นโดยสังเกตจากสภาพอากาศ ดิน และอาการเหี่ยวของอ้อยประกอบ 
  - ถ้าอ้อยเริ่มตั้งตัวได้แล้วลดการให้น้ าลงเหลือ 2 สัปดาห์ครั้ง และลดเหลือเดือนละ 1 ครั้ง 

โดยสังเกตจากอาการเหี่ยวของอ้อย 
   - การปลูกซ่อม ห้ามน าพันธุ์จากที่อ่ืนมาซ่อมเนื่องจากอาจมีโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคใบ

ขาว และแมลงติดมากับท่อนพันธุ์ หากต้องการซ่อม ควรใช้ต้นกล้าช าข้อที่เหลือจากการปลูก แล้วช าเก็บไว้ส าหรับ
ซ่อมเท่านั้น  หรือจะซ่อมจากการแบ่งกอ โดยการขุดกออ้อยที่ขึ้นหนาแน่น แบ่งหน่อซ่อมในช่องว่าง 
    - การจัดการธาตุอาหารให้กับอ้อย  ก่อนปลูกอ้อยในช่วงไถครั้งที่ 1 เก็บตัวอย่างดินส่ง
วิเคราะห์ค่า pH OM (%) Avail.P  Exch.K Ca Mg Zn เพ่ือน าค่าวิเคราะห์ไปค านวณการใส่ปุ๋ย 
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1. ปรับ pH ของดิน 
 : pH ดิน 4.5 - 5.0 หว่านปูนขาวอัตรา 100 กก./ไร่  

: pH ดินน้อยกว่า 4.5 หว่านปูนขาวอัตรา 200 กก./ไร่  

2. ใส่ปุ๋ย N  P  K ตามค่าวิเคราะห์ดิน (ตารางที่ 1) 
3. ใส่ Ca  Mg และ Zn ตามค่าวิเคราะห์ดิน (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 1 ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P2O5) และ โพแทชเซียม (K2O) ในแปลงพันธุ์อ้อย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 ค่าวิเคราะห์ดิน 

 ต่ า ปานกลาง สูง 
OM (%) <1 1-2 >2 

ดินสีน้ าตาล-ด า : ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (กก.N/ไร่) 18 12 6 
ดินสีแดง : ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (กก.N/ไร่) 9 6 6 

Avail.P (ppm) <15 15-30 >30 
ปุ๋ยฟอสเฟต (กก. P2O5 / ไร่) 6 6 3 

Exch.K (ppm) <30 30-90 >90 
ปุ๋ยโพแทช (กก. K2O / ไร่) 18 12 6 
ที่มา : กอบเกียรติ (2552) 

 
ตารางที่ 2 ค่าความเหมาะสมในการใส่ธาตุอาหารอ้อย แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และ สังกะสี (Zn)  
              ในอ้อยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 ค่าเหมาะสม **อัตราแนะน า  

 Exch.Ca 110-250 ppm ยิบซั่ม 100 กก./ไร่ 
Exch.Mg 12-30 ppm โดโลไมท์ 50 กก./ไร่ 
Avail.Zn 0.6 ppm ซิงซัลเฟต 1.6 กก./ไร่ 

**อัตราแนะน า  : ให้เติมธาตุอาหารในดินแปลงพันธุ์อ้อย ดังตารางที่ 5 ถ้าในดินมีธาตุอาหาร Exch.Ca     
                      Exch.Mg  และ Avail.Zn ต่ ากว่าค่าเหมาะสม 
หมายเหตุ : Ca ต่ าใส่ยิปซั่ม เพ่ือปรับ Ca ในดิน ให้ได้ 110 ppm  
               Mg ต่ าใส่โดโลไมท์ เพ่ือปรับ Mg ในดินให้ได้ 12 ppm 
      Zn ต่ า ใส่ ซิงค์ซันเฟส (ZnSo4) เพ่ือปรับ Zn ให้ได้ 0.6 ppm 
ที่มา : กอบเกียรติ์ (2552) 
 ใส่ปุ๋ยธาตุอาหารหลัก N-P2O5-K2O และธาตุอาหารรอง Ca-Mg-Zn ตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยครั้งแรกใส่
พร้อมปลูกอัตราครึ่งหนึ่งของค่าวิเคราะห์ดิน แล้วกลบ ส่วนที่เหลือใส่ครั้งที่ 2 โดยใส่หลังปลูกประมาณ 3-5 เดือน 
โรยข้างแถวปลูกเม่ือดินมีความชื้นเหมาะสม แล้วพรวนกลบ 
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  1.4 การประเมินผล และความพึงพอใจ 
        การด าเนินงาน ร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระบบการผลิตอ้อยโรงงาน 

มีการติดตามประเมินผลระหว่างการด าเนินงานทุกขั้นตอนในการปฏิบัติ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล และประเมินผล
ความพึงพอใจในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติ โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบความสามารถในการผลิต ผลตอบแทน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และศักยภาพของชุมชนในการด าเนินงาน ในระหว่างการด าเนินงานมีการติดตาม
ประเมินผล และประเมินผลความพึงพอใจของเกษตรกร ทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลศัตรูอ้อย 
และเก็บตัวอย่างดิน ในแหล่งปลูกอ้อยในพื้นท่ีเป้าหมาย ข้อมูลที่ใช้ประเมินคุณภาพและผลผลิต  

การบันทึกข้อมูล 
 1. ข้อมูลดิน  
 - คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดินก่อนปลูกและหลังปลูก ได้แก่ % Sand Silt Clay 
EC   pH OM (%) Avail.P  Exch.K Ca Mg  และ Zn 
 2. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
 3. ข้อมูลพืช 
 - เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 
 - เก็บข้อมูลเมื่ออ้อยอายุ 3, 6 และ 9 เดือน 
 - เมื่ออ้อยอายุ 3 เดือน ส ารวจครั้งที่ 1 โดยเดินเช็คตลอดแถว ครั้งละ 4 แถว (เดินระหว่างแถวที่ 
2 และแถวที่ 3) 
 - ครั้งที่ 2 และ 3 (อ้อยอายุ 6 และ 9 เดือน) เดินส ารวจแบบบันไดทแยง เช็คทุก 5 ต้น ทุก 5 
แถว 
 - เก็บตัวอย่างใบ และหน่อที่แตกใหม่ แปลงละ 2 จุด (จุดละ 2 ตัวอย่าง) จากกอที่ประเมินการ
เกิดโรค ส่งตรวจหาเชื้อสาเหตุเมื่ออ้อยอายุ 6 เดือน 
 - เช็คจ านวนกอที่เป็นโรคเมื่อเก็บเก่ียว 
 - เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตอ้อยเมื่ออ้อยอายุ  6 และ 12 เดือน (เก็บเกี่ยว) สุ่มวัดพ้ืนที่ 15 
ตารางเมตร แปลงละ 4 จุด จดุละ 10 ต้น (วัดต้นเดิมทุกครั้ง) วัดความสูงของล าหลักในแต่ละกอ จากโคน
จนถึงคอใบสุดท้าย จ านวนหน่อต่อพื้นที ่นับจ านวนล าในแต่ละกอ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางล าอ้อย 
ผลผลิตสดรวม สุ่มวัดค่าคุณภาพความหวาน (CCS) 
 4. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เช่น ผลผลิต ต้นทุนผันแปร รายได้ ก าไรสุทธิ Benefit Cost Ratio 
(BCR) และการยอมรับของเกษตรกร โดยใช้วิธีการจัดประชุมระดมความคิดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้
เกษตรกรร่วมคิด ร่วมสรุปบทเรียน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขด้วยตนเองทุกข้ันตอน 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

    - ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยี สรุประดมความคิดเห็นของเกษตรกรหลังเข้าร่วมอบรม/
ศึกษาดูงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และเสวนากลุ่มย่อย 

เวลาและสถานที่ : เริ่มต้น ตุลาคม 259  สิ้นสุด กันยายน 2561 
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        สถานที่ท าการทดลอง แปลงเกษตรกร อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด     
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ในปีงบประมาณ 2559 จัดท าแปลงพันธุ์ในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด พ้ืนที่ปลูก 3 ไร่ 
ผลการวิเคราะห์ดินก่อนปลูก พบว่ามีอินทรียวัตถุต่ า 0.56% มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินต่ า 18.36 
mg/kg มีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินปานกลาง 53.60 mg/kg มีปริมาณแคลเซียม แมกนีเซียม และ
สังกะสีอยู่ในช่วงค่าความเหมาะสม คือ 285.67, 42.71 และ 0.64 mg/kg ตามล าดับ (ตารางที่ 3) การเตรียมดิน
ไถแปร ไถพรวน และยกร่องปลูก  ใส่ปุ๋ยหมักอัตรา 500 กิโลกรัม/ไร่ ใช้พันธุ์จากต้นกล้าอ้อยช าข้อสะอาด ปลูก
ดูแลรักษา ใช้ระยะปลูก  1.2x0.5 เมตร ให้ปุ๋ยเคมีอัตรา 18-6-12 ของ N-P2O5-K2O กก./ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ปฏิบัติ
ดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยในแปลงพันธุ์เพ่ือน าไปปลูก พบว่ามีผลผลิต
อ้อยสด 17.41 ตัน/ไร่ ความยาวล า 311.8 เซนติเมตร จ านวนล า 12,044 ล า/ไร่ และมีความหวาน 21.12 % brix 
พบโรคใบขาวร้อยละ 0.86 สามารถน าไปท าพันธุ์ปลูกขยายต่อได้ 

ตารางท่ี 3 ข้อมูลสมบัติดินในแปลงพันธุ์อ้อย จ.ร้อยเอ็ด ปี 2559 
ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน 

pH 
EC 

(dS/m) 
OM (%) 

Avai.P 
(มก./กก.) 

Exch.K 
(มก./กก.) 

Ca  
(มก./กก.) 

Mg  
(มก./กก.) 

Zn  
(มก./กก.) 

5.14 0.0205 0.56 18.36 53.60 285.67 42.71 0.64 
อัตราการใส่ปุ๋ย 18 6 12 0  0 0 

หมายเหตุ : อัตราการใส่ปุ๋ย (กก. N-P2O5-K2O - Ca - Mg - ZnSO4 กก./ไร่)  
 
ตารางท่ี 4  องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตอ้อยแปลงพันธุ์ ปี 2559 

องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต เฉลี่ย 

ความยาวล าเฉลี่ย (ซม.) 311.8 
เส้นผ่าศูนย์กลางล าเฉลี่ย (ซม.) 2.84 
จ านวนล า/ไร่ 12,044 
ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่) 17.41 
ความหวาน (% brix) 21.21 
การเกิดโรคใบขาว (%) 0.86 
 
 ปี 2560 คัดเลือกพ้ืนที่และเกษตรกรเข้าร่วมทดสอบ จ านวน 3 ราย ในเขตพ้ืนที่ บ.หนองโน ต.รอบเมือง 
อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  โดยแบ่งพ้ืนที่แต่ละรายเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ปลูกอ้อยโดยใช้ท่อนพันธุ์จากแปลงพันธุ์ที่
เตรียมไว้ ในพ้ืนที่ 0.5 ไร่  ส่วนที่ 2 ปลูกถั่วลิสงพันธุไทนาน 9 พ้ืนที่ 0.5 ไร่ ส่วนที่ 3 เป็นพ้ืนที่อ้อยตอ 1 และน า
ท่อนพันธุ์อ้อยจากแปลงพันธุ์ไปปลูกในแปลงทดสอบในช่วงเดือนธันวาคม 2559-มกราคม 2560 ระยะปลูกของ
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เกษตรกร 1.2 เมตร ก่อนปลูกเก็บดินไปวิเคราะห์ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง พบว่ามีอินทรียวัตถุต่ า (0.40-
0.98%) มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินต่ า-ปานกลาง (9.37-21.90 mg/kg) มีปริมาณโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ในดินปานกลาง-สูง (26.12-50.60 mg/kg) มีปริมาณแคลเซียมในดินอยู่ในช่วงค่าความเหมาะสม มี
ปริมาณแมกนีเซียมและสังกะสีในดินอยู่อยู่ในช่วงค่าความเหมาะสม 2 แปลง ผลการค านวณอัตราการใส่ปุ๋ยทั้ง 3 
แปลง ใส่ปุ๋ยอัตรา 18-6-12 และ 18-6-12 ของ N-P2O5-K2O กิโลกรัม/ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง และใส่ ZnSO4 อัตรา 
1.6 กิโลกรัม/ไร่  และโดโลไมท์ 50 กิโลกรัม/ไร่  (ตารางที่ 6) หลังจากปลูกและใส่ปุ๋ย ดูแลรักษาแปลงจนกระทั่ง
เก็บเก่ียวผลผลิต 
 เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยปลูก ปี 2560 ในแปลงเกษตรกรร่วมทดสอบ พบว่ามีผลผลิตเฉลี่ย 13.49 ตัน/ไร่ มี
จ านวนล า 11,452 ล า/ไร่ คุณภาพความหวาน 21.45 % Brix ผลวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์พบว่ามีต้นทุน
การผลิตเฉลี่ย 9,317 บาท/ไร่ มีรายได้ 16,188 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 6,871 บาท/ไร่ และอัตราส่วนรายได้ต่อการ
ลงทุน 1.74 (BCR) (ตารางที่ 7) ผลการส ารวจโรคใบขาวอ้อยในแปลงอายุ 3, 6 เดือน และก่อนเก็บเกี่ยว พบการ
โรคใบขาวสะสมเฉลี่ยร้อยละ 0.41 ดังนั้นอ้อยจากแปลงพันธุ์จึงสามารถน าไปขยายปลูกต่อได้ 
  
ตารางท่ี 5 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร  

เกษตรกร ที่ต้ังแปลง วันปลูก ระยะปลูก พันธุ์ 
กัลยา  นารีโภชน ์ บ.เมืองใหม่ ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด   29 ธ.ค.59 1.2 ม. ขอนแก่น 3 
สุขันติ  นารีโภชน ์ บ.เมืองใหม่ ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด   29 ธ.ค.59 1.2 ม. ขอนแก่น 3 
บุญเศียร  รมวิชัย บ.เมืองใหม่ ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด   16 ม.ค.60 1.2 ม. ขอนแก่น 3 

 
ตารางท่ี 6 ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน และอัตราปุ๋ยที่ใช้ในแปลงทดลอง จ.ร้อยเอ็ด 

เกษตรกร 

ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน 
อัตราการใส่ปุ๋ย (กก. 
N-P2O5-K2O/ไร่) 

อัตราการใส่ธาตุ
อาหารรองและ
อาหารเสริม  pH 

OM 
(%) 

Avai.P 
(มก./
กก.) 

Exch.K 
(มก./
กก.) 

Ca  
(มก./
กก.) 

Mg  
(มก./
กก.) 

Zn  
(มก./
กก.) 

กัลยา   5.14 0.40 9.37 26.12 405.50 50.38 0.21 18-6-18 ZnSO4 1.6 กก./ไร่ 

สุขันติ   5.38 0.66 12.42 39.50 300.75 54.25 0.45 18-6-12 ZnSO4 1.6 กก./ไร่ 

บุญเศียร   4.90 0.98 21.90 50.60 207.50 23.50 0.81 18-6-12 โดโลไมท์ 50 กก./ไร่  

 
ตารางท่ี 7 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของอ้อยพันธ์ขอนแก่น 3 แปลงทดสอบการจัดการแปลงพันธุ์ 
     จ.ร้อยเอ็ด ปี 2560 

องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต กัลยา   สุขนัติ   บุญเศียร   เฉลี่ย 

ความยาวล าเฉลีย่ (ซม.) 283.4 265.8 273.6 274.3 
เส้นผา่ศูนย์กลางล าเฉลี่ย (ซม.) 2.75 2.38 2.73 2.62 
จ านวนล า/ไร ่ 12,044 10,711 11,600 11,452 



11 

ผลผลติเฉลีย่ (ตัน/ไร่) 13.17 13.55 13.76 13.49 
ความหวาน (%Brix) 20.19 22.66 21.49 21.45 
โรคใบขาว (%) 0.46 0.40 0.37 0.41 

 
ตารางท่ี 8 ผลผลิต และผลตอบแทนทางเศรษฐกิของอ้อยแปลงทดสอบการจัดการแปลงพันธุ์ 
     จ.ร้อยเอ็ด ปี 2560 

เกษตรกร ผลผลิตเฉลี่ย 
(ตัน/ไร่) 

ราคาขาย 
(บาท/ตัน) 

รายได้ 
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

กัลยา 13.17 1,200 15,804 8,870 6,934 1.78 
สุขันติ   13.55 1,200 16,260 9,530 6,730 1.71 
บุญเศียร   13.76 1,200 16,512 9,550 6,962 1.73 

เฉลี่ย 13.49 1,200 16,188 9,317 6,871 1.74 

 
 
 
 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยปลูก ปี 2560 ดูแลรักษาอ้อยตอ และน าอ้อยจากแปลงพันธุ์ไปปลูกในพ้ืนที่ส่วน
ที่เคยปลูกถั่วลิสงปรับปรุงบ ารุงดินพ้ืนที่ 0.5 ไร่ จากนั้นดูแลรักษาแปลงและใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เก็บเกี่ยว
ผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1  ปี 2561 พบว่าอ้อยปลูกมีผลผลิตเฉลี่ย 14.55 ตัน/ไร่ มีองค์ประกอบผลผลิต 
ความยาวล า เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น จ านวนล า และความหวาน ดังนี้ 263.3 เซนติเมตร 2.85 เซนติเมตร 12,025 
ล า/ไร่ และ 22.43 % brix ตามล าดับ ส่วนในอ้อยตอมีผลผลิตเฉลี่ย 8.11 ตัน/ไร่ มีองค์ประกอบผลผลิต ความยาว
ล า เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น จ านวนล า และความหวาน ดังนี้ 202.0 เซนติเมตร 2.56 เซนติเมตร 9,225 ล า/ไร่ 
และ 21.93 % brix ตามล าดับ (ตารางที่ 9) ผลการส ารวจโรคใบขาวอ้อยในแปลงอายุ 3, 6 เดือน และก่อนเก็บ
เกี่ยว พบการโรคใบขาวสะสมในแปลงอ้อยปลูกร้อยละ 0-0.29 ส่วนอ้อยตอพบโรคใบขาวร้อยละ 0-0.23 ดังนั้น
อ้อยปลูกและอ้อยตอจึงสามารถน าไปขยายปลูกต่อได้ 
 เก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยปลูก ปี 2561 พบว่ามีผลผลิตเฉลี่ย 14.55 ตัน/ไร่ ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
พบว่าอ้อยปลูกมีราคาขาย 1,100 บาท/ตัน มีรายได้เฉลี่ย 16,001 บาท/ไร่ ต้นทุน 10,157 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 
7,365 บาท/ไร่ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน 1.85 ส่วนอ้อยตอมีผลผลิตเฉลี่ย 8.11 ตัน/ไร่ ผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าอ้อยตอมีราคาขาย 840 บาท/ตัน มีรายได้เฉลี่ย 6,810 บาท/ไร่ ต้นทุน 5,026 บาท/ไร่ มี
รายได้สุทธิ 1,783 บาท/ไร่ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน 1.35 (ตารางที่ 11 -12) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอ้อย
ปลูกจากแปลงพันธุ์มีราคาขายสูงกว่าอ้อยตอที่ตัดขายให้โรงงาน ท าให้มีรายได้สุทธิและผลตอบแทนสูงกว่าอ้อยตอ 
เกษตรกรจึงควรมีการจัดท าแปลงพันธุ์ไว้ใช้เองส าหรับปลูก หรือจ าหน่ายเป็นท่อนพันธุ์ เพ่ือลดการเกิดโรคใบขาว
อ้อยในพื้นท่ี และสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรจากการขายท่อนพันธุ์ 
  
ตารางท่ี 9 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของอ้อยปลูกและอ้อยตอ แปลงทดสอบการจัดการแปลงพันธุ์ 
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      จ.ร้อยเอ็ด ปี 2561 

องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต 
กัลยา   สุขนัติ   บุญเศียร   

อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ 
ความยาวล าเฉลีย่ (ซม.) 275.6 166.5 219.3 195.8 295.0 243.8 
เส้นผา่ศูนย์กลางล าเฉลี่ย (ซม.) 2.92 2.36 2.58 2.55 3.05 2.76 
จ านวนล า/ไร ่ 10,623 8,919 11,111 9,356 14,341 9,400 
ผลผลติเฉลีย่ (ตัน/ไร่) 12.66 5.65 10.35 6.58 20.63 12.09 
ความหวาน (%Brix) 22.37 21.98 22.92 21.58 22.00 22.24 
โรคใบขาว (%) 0 0 0.20 0.23 0.29 0 

 
ตารางท่ี 10 ผลผลิต ราคาขาย และรายได้ อ้อยปลูกและอ้อยตอแปลงพันธุ์เกษตรกรที่ร่วมด าเนินการ 
     จ.ร้อยเอ็ด ปี 2561 

เกษตรกร ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่) ราคาขาย (บาท/ตัน) รายได้ (บาท/ไร่) 
อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ 

กัลยา 12.66 5.65 1,100 840 13,926 4,746 
สุขันต ิ 10.35 6.58 1,100 840 11,385 5,527 
บุญเศียร 20.63 12.09 1,100 840 22,693 10,156 

เฉลี่ย 14.55 8.11 1,100 840 16,001 6,810 

 
 
 
ตารางท่ี 11 ผลผลิต ต้นทุน รายได้สุทธิ และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุนอ้อยปลูกและอ้อยตอแปลงพันธุ์ 
               เกษตรกรที่ร่วมด าเนินการ จ.ร้อยเอ็ด ปี 2561 

เกษตรกร ต้นทุน (บาทไร่) รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) BCR 
อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ 

กัลยา 8,165 4,412 5,761 334 1.71 1.08 
สุขันต ิ 7,587 4,645 3,798 882 1.50 1.19 
บุญเศียร 10,157 6,022 12,536 4,134 2.23 1.69 

เฉลี่ย 8,636 5,026 7,365 1,783 1.85 1.35 

 
ข้อมูลการตรวจวินิฉัยโรคใบขาวอ้อยด้วยเทคนิค Nested PCR โดยได้ส่งตัวอย่างอ้อยส าหรับน าไปตรวจ

โรคจากแปลงพันธุ์อ้อยปลูกปี 60 อ้อยตอ ปี 60 และอ้อยปลูก ปี 61 ซึ่งเป็นแปลงที่มีการปลูกถั่วลิสงเป็นพืช
หมุนเวียน  พบว่าอ้อยปลูก ปี 60 แสดงแถบสีฟ้าอ่อนร้อยละ 100 และ 90 และสดงแถบสีเขียวร้อยละ 10 ในอ้อย
ตอปี 60 แสดงแถบสีฟ้าอ่อนร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่าทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอ ปี 60 ปลอดภัยจากโรคใบขาว
สามารถน าไปขยายพันธุ์ด้วยทิชชูและขยายพันธุ์ในระดับแปลงได้ ส่วนอ้อยปลูก ปี 61 ในแปลงพืชหมุนเวียนแสดง
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แถบสีฟ้าอ่อนและสีเขียวร้อยละ 10-90 ผลการตรวจโรคใบขาวพบว่าปลอดภัยจากโรคใบขาวสามารถน าไป
ขยายพันธุ์ด้วยทิชชูและขยายพันธุ์ในระดับแปลงได้  

 
ตารางท่ี 8 ข้อมูลร้อยละการตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวอ้อยด้วยเทคนิค Nested PCR ของอ้อยในแปลงปลูก  
     จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2560 และ 2561 

เกษตรกร 
อ้อยปลูก ปี 60 อ้อยตอ ปี 60 แปลงพืชหมุนเวียน ปี 61 

ฟ้าอ่อน เขียว เหลือง ส้ม แดง ฟ้าอ่อน เขียว เหลือง ส้ม แดง ฟ้าอ่อน เขียว เหลือง ส้ม แดง 

ปี 
2560 

 

กัลยา    100          100         90 10       
สุขันติ    100          100         30 70       
บุญเศียร    90  10        100         10 90       

หมายเหตุ : ความหมายของแถบสีต่างๆ 
ฟ้าอ่อน ปลอดภัยขยายพันธ์ุด้วยทิชชูได ้
เขียว ใช้ขยายพันธุ์ในระดับแปลงได ้
เหลือง เฝ้าระวัง  

ส้ม ชักน าอาการใบขาวได ้
แดง แสดงอาการใบขาว 

  
 จากผลการทดลองการจัดท าแปลงอ้อย โดยการจัดเตรียมพ้ืนที่แบ่งเป็น 3 ส่วน ปลูกอ้อยหมุนเวียนใน
พ้ืนทีซ่ึ่งปลูกถ่ัวลิสงหมุนเวียนบ ารุงดินและตัดวงจรการเกิดโรคใบขาว และการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสม พบว่า
เมื่อน าตัวอย่างไปตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวอ้อยด้วยเทคนิค Nested PCR มีแถบสีฟ้าอ่อนและสีเขียว แสดงให้เห็นว่า
อ้อยอยู่ในระดับทีป่ลอดภัยสามารถน าไปขยายพันธุ์ด้วยทิชชูและใช้ขยายพันธุ์ในระดับแปลงได้  
 ผลการด าเนินงานการจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดในแปลงเกษตรกรรวมพ้ืนที่ 3 ไร่ อ.หนองพอก          
จ.ร้อยเอ็ด ตั้งแต่ปี 2560-2561 พบว่าท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดจากแปลงพันธุ์ในปี 2560 สามารถน าไปปลูกขยายใน
พ้ืนที่ 6 ไร่ และในปี 2561 ท่อนพันธุ์อ้อยน าไปปลูกขยายในพ้ืนที่ 10 ไร่ โดยเกษตรกรร่วมด าเนินการน าไปปลูก
ขยายเองและขายให้กับเพ่ือนบ้าน รวมพ้ืนที่ขยายท่อนพันธุ์อ้อยสะอาด 16 ไร่ 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 ผลการทดลองการจัดท าแปลงพันธุ์สะอาด จัดเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยมีการถั่วลิสงหมุนเวียนบ ารุงดินและตัด
วงจรการเกิดโรคใบขาว และการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสม ท าให้การเกิดโรคใบขาวต่ า โดยผลจากการตรวจ
วินิจฉัยโรคใบขาวอ้อยด้วยเทคนิค Nested PCR พบว่าอ้อยในแปลงพันธุ์สามารถน าไปขยายพันธุ์ด้วยทิชชูและใช้
ขยายพันธุ์ในระดับแปลงได้ ดังนั้นการจัดท าแปลงพันธุ์อ้อย ปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียนในพ้ืนที่ และการจัดการ
ธาตุอาหารที่เหมาะสมเป็นวิธีการที่สามารถลดการเกิดโรคใบขาวอ้อยได้ ดังนั้นควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรจัดท า
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แปลงพันธุ์ไว้ใช้เองเพ่ือลดการเกิดโรคใบขาว และนอกจากนั้นราคาท่อนพันธุ์อ้อยยังสูงกว่าอ้อยโรงงานจึงท าให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการขายท่อนพันธุ์  
 

10. การน าไปใช้ประโยชน์ 
 การจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด และการเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยมีการถ่ัวลิสงหมุนเวียนบ ารุงดินและตัดวงจร
การเกิดโรคใบขาวการ สามารถน าไปแนะน าเกษตรกรในพ้ืนที่ จ.ร้อยเอ็ด ในการลดการเกิดโรคใบขาวอ้อยได้  

 

11. ค าขอบคุณ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเกษตรกรผู้ร่วมด าเนินงานวิจัยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ที่ให้ความสะดวกในการ

ด าเนินงาน รวมทั้งขอขอบคุณทีมงานและเพ่ือนร่วมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ดทุกท่านที่มีส่วน

ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 
12. เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการเกษตร. 2553. ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการ 
ผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร. 122 หน้า. 

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน. กรมวิชาการเกษตร. 2557. เอกสารวิชาการ. เทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่
 เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่. 61 หน้า. 
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล. 2560. รายงานพื้นที่ปลูกอ้อยปีการผลิต 2559/60. กลุ่มวิชาการและ

สารสนเทศอุตสาหกรรมออยและน้ าตาลทราย, ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ภาคผนวก 
 

ตารางภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลปริมาณน้ าฝน และจ านวนวันที่ฝนตกรายเดือน ปี 2559-2561 จ.ร้อยเอ็ด 
เดือน ปี 2559 ปี2560 ปี2561 
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ปริมาณ
น้ าฝน 

จ านวนวันท่ีตก ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันท่ีตก ปริมาณน้ าฝน จ านวนวันท่ีตก 

มกราคม 39.8 10 2.5 4 0.1 1 
กุมภาพันธ ์ 0 0 1.1 2 9.5 1 
มีนาคม 9.5 1 125.4 8 54 6 
เมษายน 159 6 15 6 115.5 7 

พฤษภาคม 130.9 11 242.1 20 278.8 19 
มิถุนายน 301.9 18 253.1 15 121.3 14 
กรกฎาคม 171.1 16 434.2 21 268.5 20 
สิงหาคม 250.5 15 158.6 15 204.5 21 
กันยายน 354.9 22 306.1 21 171.1 14 
ตุลาคม 95.7 13 123.4 9 309 4 

พฤศจิกายน 36.1 4 0.4 6 5.5 4 
ธันวาคม 1.0 1 3.7 2 0.1 1 

รวม 1,550.4 117 1,665.6 129 1,537.9 112 

เฉลี่ย 129.2 9.75 138.8 10.75 128.16 9.34 

 
 
ปริมาณน้ าฝน (มม.) 

ภาพภาคผนวก 1 ข้อมูลปริมาณน้ าฝนรายเดือน ปี 2559-2561 จ.ร้อยเอ็ด 
 

 

ปี 2559 

ปี 2560 

ปี 2561 
 


	4) การเตรียมดิน การปลูก และการดูแลรักษา

