
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2561 

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

1. แผนงานวิจัย: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

2. โครงการวิจัย: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย 
   กิจกรรม: การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่

เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝน 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย): การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาว 
           อ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดบุรีรัมย์ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ): Development of management technology and prevention of 
white leaf disease in sugarcane in rainy zone in Buriram province 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง     นางสาวพิกุลทอง สุอนงค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์     

        ผู้ร่วมงาน        นายสวัสดิ์ สมสะอาด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ 
                             นายอนุชา เหลาเคน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 

5. บทคัดย่อ 
 ทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขต
อาศัยน้ าฝนจังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ การป้องกันก าจัดโรคใบขาว  
การกระจายอ้อยพันธุ์ดี และเป็นพันธุ์สะอาดแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถขยายผลให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ได้ ด าเนินการในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ และแปลงเกษตรกรอ าเภอบ้านด่าน จังหวัด
บุรีรัมย์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2561 ด าเนินการโดยใช้เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการโรคใบขาว
อ้อยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ การแช่ท่อนพันธุ์อ้อยก่อนปลูก การจัดการธาตุอาหารในดินโดยการ
ใส่สารปรับปรุงดิน และปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การปลูกพืชหมุนเวียน (ปอเทือง) เพ่ือตัดวงจรโรค ผลการทดสอบ  
ปี 2559 พบการเกิดโรคใบขาวในแปลงพันธุ์เฉลี่ยร้อยละ 0.2 ปี 2560 พบการเกิดโรคใบขาวในอ้อยปลูกร้อยละ 0.36 
ซึ่งเมื่อน าท่อนพันธุ์ไปปลูกขยายต่อในปี 2561 โดยใช้เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการโรคใบขาวอ้อยตามค าแนะน า
ของกรมวิชาการเกษตร พบการเกิดโรคลดลง โดยลดลงเหลือ 0% ในอ้อยปลูก และ 0.13% ในอ้อยตอ คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบขาวลดลง 100% และ 63.89% ตามล าดับ ดังนั้นหากมีการจัดการแปลงพันธุ์ตามค าแนะน า 
โดยการขุดต้นอ้อยที่เป็นโรคท าลายทิ้ง จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ และการปลูกพืชหมุนเวียน 
จะสามารถช่วยตัดวงจรโรคได้ รวมถึงการปรับปรุงบ ารุงดินให้สมบูรณ์ จะท าให้ต้นอ้อยแข็งแรง ช่วยลดความรุนแรง
ของโรคใบขาวได้ ซ่ึงการจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดดังกล่าวยังท าให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิจากการจ าหน่ายอ้อยปลูก



ที่ผลิตจากแปลงพันธุ์สะอาดมากกว่าการจ าหน่ายเข้าโรงงานคิดเป็น 3.99 เท่า และมีค่า BCR สูงกว่าการจ าหน่ายอ้อย
เข้าโรงงาน 47.46% ส่วนในอ้อยตอ มีรายได้สุทธิจากการจ าหน่ายอ้อยที่ผลิตจากแปลงพันธุ์สะอาดมากกว่าการ
จ าหน่ายเข้าโรงงานคิดเป็น 3.19 เท่า และมีค่า BCR สูงกว่าการจ าหน่ายอ้อยเข้าโรงงาน 53.03% จากการด าเนินงาน
ดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรมีแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดไว้ใช้ท าพันธุ์เอง ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคใบขาวอ้อย และ
สามารถขยายผลต่อให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายอ่ืน ที่ต้องการท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์  
ซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกอ้อยกว่า 207,417 ไร่ 

6. บทน า 
“อ้อย” เป็นหนึ่งในสี่พืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2557/2558 และ 2558/2559 จังหวัด

บุรีรัมย์มีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 200,941 ไร่ และ 210,919 ไร่ ตามล าดับ มีผลผลิตเฉลี่ย 11.09 และ 10.00 ตันต่อไร่ 
ตามล าดับ (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, 2558-2559) เมื่อพ้ืนที่ปลูกอ้อยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
ความต้องการพันธุ์อ้อยก็จะสูงขึ้นด้วย เป็นเหตุให้มีการใช้พันธุ์อ้อยเพ่ิมขึ้น รวมถึงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีสัดส่วนของอ้อยปลูกสูง เนื่องจากความแห้งแล้ง ท าให้ผลผลิตอ้อยตอลดลงมาก เกษตรกรไว้ตออ้อยได้ไม่นาน  
ท าให้ผลผลิตอ้อยลดลงมาก เป็นเหตุท าให้มีความต้องการพันธุ์อ้อยมากขึ้น การใช้ท่อนพันธุ์ที่มีคุณภาพทั้งด้าน
ความงอก ความแข็งแรง และความสะอาดปลอดภัยจากโรคแมลง เป็นปัจจัยส าคัญเริ่มแรกที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ
ในการผลิตอ้อย เพราะจะท าให้ได้อ้อยที่มีความงอกสูง สม่ าเสมอ มีการเจริญเติบโตดี และลดความเสียหายที่
เกดิขึ้นจากโรคและแมลงศัตรูอ้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคใบขาว ซึ่งเป็นโรคท่ีส าคัญที่สร้างความเสียหายให้ผลผลิต
อ้อยอย่างรุนแรง และมีผลกระทบต่อผลผลิตโดยรวมของอ้อยในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มีเนื้อดินเป็นดินร่วนทรายและดินทราย การเกิดโรคจะรุนแรงมากในอ้อยตอจนไม่สามารถไว้ตอได้ ซึ่งโรคนี้มี
สาเหตุมาจากเชื้อไฟโตพลาสมา (Sugarcane White Leaf Phytoplasma, SWLP) พบในท่อล าเลียงน้ าและอาหาร
ของอ้อย อ้อยจะแสดงอาการเหลืองซีดให้เห็น คือ ใบขาว ซีด เหลือง แตกกอย่อยผิดปกติ แคระแกร็น โรคสามารถ
ติดไปกับท่อนพันธุ์ และมีเพลี้ยจักจั่นสีน้ าตาลเป็นแมลงพาหะน าโรค มีรายงานการระบาดรุนแรงและท าความ
เสียหายในพ้ืนที่ปลูกอ้อยของหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา โดยในปี
2533/2534 มีการระบาดเป็นพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 178,745 ไร่ ท าให้ผลผลิตเสียหายกว่า 7.9 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 
774 ล้านบาท (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน, 2558) ดังนั้น การใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาดปลอดภัยจาก
โรคใบขาวจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง แต่เกษตรกรในหลายพ้ืนที่ยังประสบปัญหาด้านการผลิตอ้อยที่
ถูกต้องและเหมาะสม ท าให้ผลผลิตและคุณภาพอ้อยต่ า ส่งผลให้อ้อยอ่อนแอต่อโรค แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว เกษตรกรควรมีแหล่งพันธุ์อ้อยของตนเอง เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์และป้องกันการ
แพร่กระจายของโรค การคัดเลือกท่อนพันธุ์อย่างสมบูรณ์ ปลอดโรค เมื่อปฏิบัติต่อเนื่องกันอย่างสม่ าเสมอทุกปีจะ
ท าให้โรคอ้อยลดลง จนไม่เป็นปัญหาในที่สุด การรักษาแปลงพันธุ์ให้สะอาด บ ารุงอ้อยให้แข็งแรง จะท าให้อ้อย
ทนทานมีภูมิต้านทานโรคมากขึ้น ซึ่งเมื่อน าไปปลูกขยายจะส่งผลให้ผลผลิตอ้อยเพ่ิมขึ้น ไว้ตอได้นานปี และ
เกษตรกรมีก าไรเพ่ิมขึ้นในที่สุด ดังนั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ จึงได้น าองค์ความรู้จากผลงานวิจัย
เข้าไปด าเนินการทดสอบและถ่ายทอดสู่เกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ 



การป้องกันก าจัดโรคใบขาว การกระจายอ้อยพันธุ์ดี และเป็นพันธุ์สะอาดให้เกษตรกรแบบมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่
จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถขยายผลให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ได้ 

 

7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์                               

อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3  
ปุ๋ยเคมีเกรด 46-0-0  18-46-0 และ 0-0-60  
ยิปซั่ม 
ปูนโดโลไมท์ 
ซิงค์ซัลเฟต (ZnSo4) 
สารเคมีควบคุมและก าจัดวัชพืช 

วิธีการ  
ขั้นตอนที่  1 การคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ ปี 2559 ด าเนินการจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดในศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ พ้ืนที่ปลูกขนาด 1 ไร่ เพ่ือเป็นแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดซึ่งจะน าไปใช้ด าเนินการในปี 2560-
2561 ส่วนปี 2560 ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ที่ไม่มีโรคใบขาวระบาดรัศมี 1 กิโลเมตร จัดท าแปลงทดสอบกึ่งสาธิต
เทคโนโลยีการจัดท าแปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์อ้อยช าข้อสะอาด สภาพไร่ใน
แปลงของเกษตรกร 
ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยี  
 แผนการทดลอง: ไม่มีแผนการทดลอง ด าเนินการตามเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกัน
ก าจัดโรคใบขาว โดยใช้เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการโรคใบขาวอ้อยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

การปฏิบัติดูแลรักษา:  
1. การปลูก : น าอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่ปลูกจาก Tissue Culture อายุ 12 เดือน มาตัดเป็นท่อนเอา

เฉพาะข้อตา น าไปแช่น้ าร้อนอุณหภูมิ 50 0C นาน 2 ชั่วโมง หรือ 52 0C นาน 30 นาที น าไปเพาะใน
กระบะ ข้อตาอ้อยที่งอกแล้วอายุประมาณ 1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน น าไปปลูกในแปลงพันธุ์ ระหว่าง
เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  

2. การเตรียมดิน : ถ้ามีชั้นดินดานไถระเบิดดินดาน จากนั้นไถเตรียมดิน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไถดะด้วยผาล 3 
ครั้งที่ 2 ไถแปรด้วยผาล 7 และครั้งที่ 3 ไถพรวนพร้อมยกร่องปลูกระยะ 1.3 เมตร วางอ้อยช าข้อในร่อง 
ระยะระหว่างหลุม 50 เซนติเมตร 

3. การใส่ปุ๋ย: ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีอาหารหลัก (N, P, K) ธาตุอาหารรอง (Ca, Mg) และธาตุอาหาร
เสริม (Zn) ตามค่าวิเคราะห์ดิน (ตารางที่ 1-2) โดยครั้งแรกใส่พร้อมปลูกอัตราครึ่งหนึ่งของค่าวิเคราะห์ดิน 
ส่วนที่เหลือใส่ครั้งที่ 2 โดยใส่หลังปลูกประมาณ 3-5 เดือน โรยข้างแถวปลูกเมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม 
แล้วพรวนกลบ 

ตารางท่ี 1 ระดับธาตุอาหารที่จะต้องใส่เพ่ิมให้แก่ดินที่ปลูกอ้อยโดยพิจารณาจากผลวิเคราะห์ดิน 



ธาตุอาหาร ปริมาณ ระดับ 
อัตราท่ีต้องใส่เพ่ิม (กก./ไร่) 

อ้อยปลูก อ้อยตอ 

อินทรียวัตถุ (%) 

(ดินสีน้ าตาล-ด า) 

น้อยกว่า 1.0 ต่ า 18 N 24 N 

1-2 ปานกลาง 12 N 18 N 

มากกว่า 2.0 สูง 6 N 12 N 

อินทรียวัตถ ุ(%) 

(ดินสีแดง) 

น้อยกว่า 1.0 ต่ า 9 N 18 N 

1-2 ปานกลาง 9 N 12 N 

มากกว่า 2.0 สูง 6 N 9 N 

ฟอสฟอรัส  

(มก./กก.) 

น้อยกว่า 7 ต่ า 6 P2O5 12 P2O5 

7-30 ปานกลาง 6 P2O5 9 P2O5 

มากกว่า 30 สูง 3 P2O5 6 P2O5 

โพแทสเซียม  

(มก./กก.) 

น้อยกว่า 30 ต่ า 18 K2O 30 K2O 

30-90 ปานกลาง 12 K2O 18 K2O 

มากกว่า 90 สูง 6 K2O 18 K2O 

ที่มา : สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (2557) 

ตารางที่ 2 ค่าความเหมาะสมในการใส่ปุ๋ย แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และ สังกะสี (Zn) ในแปลงอ้อย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

ธาตุอาหาร ค่าเหมาะสม ค าแนะน า หมายเหตุ 

Exch.Ca 110-250 มก./กก. ยิปซั่ม 100 กก./ไร ่ Ca ต่ าใส่ยิปซั่ม เพื่อปรับ Ca ในดิน ให้ได้ 110 มก./กก. 

Exch.Mg 12-30 มก./กก. โดโลไมท์ 50 กก./ไร ่ Mg ต่ าใส่โดโลไมท์ เพื่อปรับ Mg ในดินให้ได้ 12 มก./กก. 

Avail.Zn 0.6 มก./กก. ซิงค์ซัลเฟต 1.6 กก./ไร ่ Zn ต่ า ใส่ ซิงค์ซัลเฟต เพื่อปรับ Zn ให้ได้ 0.6 มก./กก. 

ที่มา : กอบเกียรติ (2552) 

4. การดูแลรักษาอ่ืน ๆ 

- แนะน าให้ใช้แรงงานคนในการก าจัดช่วงต้นเล็ก อายุ 1-4 เดือน แล้วจึงใช้สารเคมีฉีดพ่นเมื่ออายุมากขึ้น 
- การใช้สารก าจัดวัชพืชในไร่อ้อยส าหรับวัชพืชฤดูเดียวและวัชพืชข้ามปี (ตารางท่ี 3) 
- ป้องกันก าจัดโรคแมลงตามความจ าเป็นและตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร    

ตารางท่ี 3 การใช้สารก าจัดวัชพืชในไร่อ้อย    

ประเภท

วัชพืช 
สารก าจัดวัชพืช 

อัตราการใช้/

น้ า 20 ลิตร 
วิธีการใช้/ข้อควรระวัง 

วัชพืชฤดูเดียว อะลาคลอร์ (48 %) 160-240 มล. ใช้ส าหรับแปลงท่ีปลูกแซมด้วยพืชตระกลูถั่ว 



อะทราซีน (80 % ดับบลิวพี) 120-180 กรัม 

พ่นคลุมดินหลังปลูก ก่อนอ้อยและวัชพืชงอก ขณะ

พ่นดินต้องมีความชื้น 

ไดยรูอน (80 % ดับบลิวพี) 75-150 กรัม 

เมทริบูซีน (70 % ดับบลิวพี) 25-50 กรัม 

ออกซิฟลูออร์เฟน (23.5 % ซีอี) 80 มล. 

อามีทรีน (80 % ดับบลิวพี) 100-125 กรัม พ่นคลุมดินหลังปลูกหรือหลังแต่งตอ ก่อน อ้อยและ

วัชพืชงอก หรือพ่นหลังปลูกเมื่อวชัพืชมี 4-5 ใบ 

ระวังละอองสารสมัผสัใบอ้อย 

เฮกซาซโินน/ไดยรูอน  

(60 % ดับบลิวจี) 
90-120 กรัม 

พาราควอท (27.6 % เอสเอส) 80-160 มล. 

พ่นก่อนเตรียมดินหรือก่อนปลูกอ้อย 3-5 วัน หรือ

พ่นระหว่างแถวอ้อย ระยะอ้อยแตกกอ หรือย่าง

ปล้องแล้ว ระวังละอองสารสัมผัสใบอ้อย 

วัชพืชข้ามป ี ไกลโฟเสท (48 %  เอสแอล) 120-160 มล. 

พ่นก่อนเตรียมดิน หรือก่อนปลูกออ้ย 7-15 วัน หรือ

พ่นเฉพาะจุดหลังแต่งตออ้อย ระวงัละอองสารสัมผัส

ต้น ใบ และตาอ้อย 

ที่มา: กรมวิชาการเกษตร (2554) 

การบันทึกและเก็บข้อมูล: 
- สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน ได้แก่ เนื้อดิน pH OM (%) Avail.P Exch.K Exch.Ca Exch.Mg และ  

           Avail.Zn 
- บันทึกข้อมูลการดูแลรักษา วันปลูก ปริมาณน้ าฝน  การเจริญเติบโต  
- การเจริญเติบโตของอ้อยปลูกและอ้อยตอ (เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค จ านวนหน่อต่อไร่ จ านวนกอต่อไร่ที่

อายุ 3 เดือน และเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค จ านวนล าต่อไร่ จ านวนกอต่อไร่ที่อายุ 6 และ 9 เดือน) สุ่มเก็บ
ข้อมูลจ านวน 4 จุดต่อแปลง พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตรต่อจุด ทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอ 

- ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยปลูกและอ้อยตอ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคด้วยเทคนิค Nested 
PCR จ านวนล าต่อไร่ ความยาวล าอ้อย เส้นผ่านศูนย์กลางล า ผลผลิต และค่าความหวาน (% Brix) 

การวิเคราะห์ข้อมูล: 
- เปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคใบขาว และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์  

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มต้น ตุลาคม 2558 – สิ้นสุด กันยายน 2561 
สถานทีด่ าเนินการ      ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ และแปลงเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอ าเภอบ้านด่าน 
                            จังหวัดบุรีรัมย์    

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ปี 2559 ด าเนินการจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดในแปลงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ โดยปลูก

อ้อยช าข้อพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่ผ่านการแช่ท่อนพันธุ์ในน้ าอุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง เมื่อวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนปลูกอ้อยท าการเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน  พบว่า ดินใน



แปลงทดสอบมีสีน้ าตาลเทา เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีค่า pH 5.50 ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่ า (0.95%) 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ า (6.20 มก./กก.) และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ใน
ระดับต่ า (28.70 มก./กก.) เมื่อน าผลวิเคราะห์ดินที่ได้ไปค านวณปริมาณธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน ตาม
เอกสารวิชาการ จะต้องใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 18-6-18 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ (ตารางที่ 4) ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิต และ
องค์ประกอบผลผลิตของอ้อยแปลงพันธุ์ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ พบว่า อ้อยมีความยาวล าเฉลี่ย 
280 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางล าเฉลี่ย 2.48 เซนติเมตร จ านวนล าเฉลี่ย 10,400 ล าต่อไร่ ความหวานเฉลี่ย 
17.76 % brix ให้ผลผลิตเฉลี่ย 14.25 ตันต่อไร่ พบการเกิดโรคใบขาวร้อยละ 0.20 (ตารางที่ 5) เนื่องจากพบการ
ระบาดของโรคใบขาวไม่ถึง 1% ดังนั้นท่อนพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 ที่ได้จากแปลงพันธุ์ สามารถน าไปเป็นท่อนพันธุ์
ส าหรับปลูกในปี 2560 ได้  
 ปี 2560 (ปีที่ 1) ด าเนินการปลูกอ้อยโดยใช้ท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดจากแปลงพันธุ์ที่ปลูกไว้ในศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ในปี 2559 ไปปลูกท าพันธุ์ในแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่ ต าบลปราสาท อ าเภอบ้านด่าน 
จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 โดยมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ปลูกอ้อยออกเป็น 3 ส่วน 
หมุนเวียนกัน เพ่ือให้เกษตรกรมีพันธุ์อ้อยสะอาดหมุนเวียนใช้ รายละเอียดแสดงดังแผนภาพด้านล่าง 

 แปลงส่วนที่ 1 แปลงส่วนที่ 2 แปลงส่วนที่ 3 

ปีท่ี 1 อ้อยปลูกท าพันธุ์ อ้อยตอ 1 (ท าพันธุ์หรือเข้าโรงงาน) บ ารุงดินรอปลูก 

ปีท่ี 2 อ้อยตอ 1 บ ารุงดินรอปลูก อ้อยปลูกท าพันธุ์ 

ท าการเก็บดินเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน พบว่า ดินในแปลงทดสอบมีสีน้ าตาลเทา เนื้อดินเป็น
ดินร่วนปนทราย มีความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.12 - 5.55 ปริมาณธาตุอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่ า -  
ปานกลาง (0.58 - 1.08%) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ า (4.48 - 14.31 มก./กก.) และโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับต่ า - ปานกลาง (19.2 - 31.2 มก./กก.) แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีค่าระหว่าง 144 - 
618 มก./กก. แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีค่าระหว่าง 34.5 - 86.75 มก./กก. สังกะสีที่เป็นประโยชน์มีค่าระหว่าง 
0.10 - 0.33 มก./กก. (ตารางที่ 7) เมื่อน าผลวิเคราะห์ดินที่ได้ไปค านวณปริมาณธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ตามเอกสารวิชาการ (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน, 2557) จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 12-6-18 18-6-18 
และ 18-6-12 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ และใส่สารปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนโดโลไมท์ อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และซิงค์
ซัลเฟต อัตรา 1.6 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 8) โดยแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่รองพ้ืนตอนปลูกอ้อย ส่วนครั้งที่ 2 
ใส่ประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคม ท าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และส ารวจโรคใบขาว เมื่ออ้อยอายุ 3 
เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน พบว่า ที่อายุ 3 เดือน อ้อยปลูกมีจ านวนกอเฉลี่ย 2,976 กอต่อไร่ มีจ านวนหน่อเฉลี่ย 
23,811 หน่อต่อไร่ และพบการเกิดโรคใบขาวเฉลี่ย 0.29% ส่วนที่อายุ 6 เดือน พบว่า อ้อยปลูกมีจ านวนกอเฉลี่ย 
2,362 กอต่อไร่ มีจ านวนล าเฉลี่ย 14,175 ล าต่อไร่ และไม่พบการเกิดโรคใบขาว และที่อายุ 9 เดือน พบว่า อ้อย
ปลูกมีจ านวนกอเฉลี่ย 1,933 กอต่อไร่ มีจ านวนล าเฉลี่ย 11,602 ล าต่อไร่ และพบการเกิดโรคใบขาวเฉลี่ย 0.07% 
(ตารางที่ 9) เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยสะสมตลอดทั้งฤดูกาลปลูกพบการเกิดโรคใบขาวเฉลี่ย 0.36% ซึ่งจาก
ข้อมูลจะเห็นว่า พบการเกิดโรคใบขาวอ้อยที่อายุ 3 เดือน เมื่อท าการขุดต้นอ้อยที่เป็นโรคท าลายทิ้งนอกแปลง 



และตรวจเช็คโรคในเดือนที่ 6 ไม่พบการเกิดโรคใบขาว แต่พบการเกิดโรคอีกครั้งเมื่ออ้อยอายุ 9 เดือน แต่พบการ
เกิดโรคน้อยกว่าที่ระยะ 3 เดือน ทั้งนี้เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคใบขาว เชื้อสาเหตุโรคสามารถถ่ายทอดไป
ยังพืชปกติได้โดยแมลงพาหะคือ เพลี้ยจักจั่นสีน้ าตาล ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบแมลงชนิดนี้ได้ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และแมลงชนิดนี้ชอบวางไข่ในพ้ืนที่ที่เป็นดินทราย (พรทิพย์, 2542) จึงอาจเป็นสาเหตุที่
ท าให้พบการเกิดโรคใบขาวอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการท าลายกอที่เป็นโรคไปแล้ว ท าการส ารวจโรคใบขาวก่อนเก็บ
เกี่ยวผลผลิตโดยน าตัวอย่างอ้อยส่งตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคใบขาวด้วยเทคนิค Nested PCR พบว่า ท่อนพันธุ์อ้อย
ปลอดภัยสามารถขยายพันธุ์ด้วยทิชชูได้คิดเป็นร้อยละ 40 อ้อยใช้ขยายพันธุ์ได้ในระดับแปลงคิดเป็นร้อยละ 56.7 
และอยู่ในระดับเฝ้าระวังคิดเป็นร้อยละ 10 ดังนั้น อ้อยที่ปลูกในปีที่ 1 สามารถน าไปใช้เป็นท่อนพันธุ์ปลูก
ขยายพันธุ์ได้ในระดับแปลง (ตารางที่ 10) จากนั้นท าการเก็บเกี่ยวผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยแปลง
ทดสอบ พบว่า อ้อยมีความยาวล าเฉลี่ย 303 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางล าเฉลี่ย 2.34 เซนติเมตร จ านวนล า
เฉลี่ย 11,681 ล าต่อไร่ ความหวานเฉลี่ย 18.9 % brix และมีผลผลิตเฉลี่ย 15.87 ตัน/ไร่ (ตารางที่ 11) ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 11,477 บาทต่อไร่ คิดเป็น
รายได้สุทธิเฉลี่ยจากการปลูกอ้อยเพ่ือจ าหน่ายพันธุ์เป็นเงิน 10,620 บาทต่อไร่ มีค่า BCR เฉลี่ย 1.93 ซึ่งมากกว่า
การจ าหน่ายอ้อยเข้าโรงงานที่มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 4,070 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เฉลี่ย 1.35 (ตารางท่ี 12) 

ปี 2561 (ปีที่ 2) ด าเนินการปลูกอ้อยโดยใช้ท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดจากแปลงพันธุ์ปีที่ 1 (จากแปลงส่วนที่ 1)
ไปปลูกในแปลงส่วนที่ 3 ก่อนปลูกอ้อยท าการเก็บดินเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินของแปลงส่วนที่ 3 
หลังจากปลูกปอเทืองบ ารุงดิน พบว่า ดินในแปลงทดสอบมีความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 4.77 -  5.37 
ปริมาณธาตุอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่ า (0.81 - 0.93%) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ า - ปานกลาง  
(7.93 - 40.20 มก./กก.) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับต่ า - ปานกลาง (13.9 - 45.8 มก./กก.) 
แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีค่าระหว่าง 264 - 468 มก./กก. แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีค่าระหว่าง 38.75 -  
69.25 มก./กก. สังกะสีที่เป็นประโยชน์มีค่าระหว่าง 0.36 -  0.40 มก./กก. (ตารางที่ 7) เมื่อน าผลวิเคราะห์ดินที่ได้
ไปค านวณปริมาณธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน ตามเอกสารวิชาการ (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน, 
2557) จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 18-3-18 และ 18-6-12 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ และใส่สารปรับปรุงดิน ได้แก่ ซิงค์
ซัลเฟต อัตรา 1.6 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่รองพ้ืนตอนปลูกอ้อย ส่วนครั้งที่ 2 ใส่ประมาณ
เดือนเมษายน - พฤษภาคม ส่วนแปลงส่วนที่  1 อ้อยตอใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 24-9-30 18-9-30 และ 24-12-18  
กก.N-P2O5-K2O/ไร่ และใส่สารปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนโดโลไมท์ อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และซิงค์ซัลเฟต อัตรา 
1.6 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 8) ท าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และส ารวจโรคใบขาว ของอ้อยปลูกและอ้อยตอ 
เมื่ออ้อยอายุ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน พบว่า แปลงอ้อยปลูก ที่อายุ 3 เดือน อ้อยมีจ านวนกอเฉลี่ย 3,289 
กอต่อไร่ มีจ านวนหน่อเฉลี่ย 19,736 หน่อต่อไร่ และไม่พบการเกิดโรคใบขาว ส่วนที่อายุ 6 เดือน พบว่า อ้อยปลูก
มีจ านวนกอเฉลี่ย 2,310 กอต่อไร่ มีจ านวนล าเฉลี่ย 13,862 ล าต่อไร่ และไม่พบการเกิดโรคใบขาว และที่อายุ 9 
เดือน พบว่า อ้อยปลูกมีจ านวนกอเฉลี่ย 1,997 กอต่อไร่ มีจ านวนล าเฉลี่ย 11,984 ล าต่อไร่ (ตารางที่ 13) และไม่
พบการเกิดโรคใบขาวจากการประเมินด้วยสายตา และเมื่อน าตัวอย่างอ้อยส่งตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคใบขาวด้วย
เทคนิค Nested PCR พบว่า ท่อนพันธุ์อ้อยปลอดภัยสามารถขยายพันธุ์ด้วยทิชชูได้คิดเป็นร้อยละ 63.3 และอ้อย



ใช้ขยายพันธุ์ได้ในระดับแปลงคิดเป็นร้อยละ 36.7 (ตารางที่ 14) ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่าในปี 2561 ไม่พบการเกิด
โรคใบขาวตลอดฤดูกาลปลูกอ้อย ทั้งที่ท่อนพันธุ์ที่น ามาปลูกในปี 2561 ได้มาจากท่อนพันธุ์อ้อยปลูกปี 2560 
(แปลงปีที่ 1 ส่วนที่ 1) ซึ่งมีการตรวจพบเชื้อสาเหตุโรคใบขาวในระดับเฝ้าระวัง แต่ในปี 2561 กลับไม่พบการเกิด
โรคใบขาวจากการประเมินด้วยสายตา ทั้งนี้ เนื่องมาจากก่อนปลูกอ้อยในปี 2561 มีการปลูกปอเทืองเป็นพืช
หมุนเวียนก่อนการปลูกอ้อย ซึ่งช่วยท าให้ลดการระบาดและตัดวงจรการระบาดของโรคใบขาวอ้อยได้ ดังนั้น อ้อย
ที่ปลูกในปีที่ 2 (แปลงส่วนที่ 3) สามารถน าไปใช้เป็นท่อนพันธุ์ปลูกขยายพันธุ์ในปีถัดไปได้ และเมื่อท าการเก็บเก่ียว
ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย พบว่า อ้อยปลูกมีความยาวล าเฉลี่ย 256 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
ล าเฉลี่ย 2.36 เซนติเมตร จ านวนล าเฉลี่ย 11,813 ล าต่อไร่ ความหวานเฉลี่ย 20.0 % brix และมีผลผลิตเฉลี่ย 
14.57 ตัน/ไร่ (ตารางที่ 16) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการ
ผลิตเฉลี่ย 11,269 บาทต่อไร่ คิดเป็นรายได้สุทธิเฉลี่ยจากการปลูกอ้อยเพ่ือจ าหน่ายพันธุ์เป็นเงิน 6,215 บาทต่อไร่ 
มีค่า BCR เฉลี่ย 1.55 ซึ่งมากกว่าการจ าหน่ายอ้อยเข้าโรงงานที่มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 154 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR 
เฉลี่ย 1.01 (ตารางที่ 17) ส่วนในอ้อยตอปี 2561 พบว่า ที่อายุ 3 เดือน อ้อยมีจ านวนกอเฉลี่ย 2,768 กอต่อไร่ มี
จ านวนหน่อเฉลี่ย 16,607 หน่อต่อไร่ และจากการประเมินด้วยสายตาพบการเกิดโรคใบขาวเฉลี่ย 0.13% ส่วนที่
อายุ 6 เดือน พบว่า อ้อยตอมีจ านวนกอเฉลี่ย 2,124 กอต่อไร่ มีจ านวนล าเฉลี่ย 11,341 ล าต่อไร่ และไม่พบการ
เกิดโรคใบขาว และที่อายุ 9 เดือน พบว่า อ้อยตอมีจ านวนกอเฉลี่ย 1,890 กอต่อไร่ มีจ านวนล าเฉลี่ย 11,341  
ล าต่อไร่ และไม่พบการเกิดโรคใบขาว (ตารางที่ 15) เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สะสมตลอดทั้งฤดูกาลปลูก พบการเกิด
โรคใบขาวเฉลี่ย 0.13% ซึ่งเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบขาวในอ้อยตอลดลงเมื่อเทียบกับอ้อยปลูกปี 2560 ทั้งนี้ปัจจัย
ส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก ในอ้อยปลูกเม่ือพบการเกิดโรคได้ก าจัดโดยการขุดกออ้อยที่เป็นโรคน าไปท าลายทิ้ง ท าให้ลด
การแพร่ระบาดของโรคลง จึงพบโรคใบขาวในอ้อยตอลดลง ดังนั้น ท่อนพันธุ์อ้อยขอนแก่น 3 ที่ได้จากแปลงอ้อย
ตอ (แปลงปีที่ 2 ส่วนที่ 1) ซ่ึงพบการระบาดของโรคใบขาวไม่ถึง 1% จึงสามารถน าไปเป็นท่อนพันธุ์ส าหรับปลูกใน
ปีถัดไปได้ และเมื่อท าการเก็บเกี่ยวผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย พบว่า อ้อยตอมีความยาวล าเฉลี่ย 
209 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางล าเฉลี่ย 2.63 เซนติเมตร จ านวนล าเฉลี่ย 10,887 ล าต่อไร่ ความหวานเฉลี่ย 
18.8 % brix และมีผลผลิตเฉลี่ย 11.43 ตัน/ไร่ (ตารางที่  16) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต และ
ผลตอบแทน พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 6,796 บาทต่อไร่ คิดเป็นรายได้สุทธิเฉลี่ยจากการปลูกอ้อย
เพ่ือจ าหน่ายพันธุ์เป็นเงิน 6,924 บาทต่อไร่ มีค่า BCR เฉลี่ย 2.02 ซึ่งมากกว่าการจ าหน่ายอ้อยเข้าโรงงานที่มี
รายได้สุทธิเฉลี่ย 2,168 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เฉลี่ย 1.32 (ตารางท่ี 18) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
1. ปี 2560 พบการเกิดโรคใบขาวในอ้อยปลูกคิดเป็น 0.36% ซึ่งเมื่อน าท่อนพันธุ์ไปปลูกขยายต่อในปี 

2561 พบการเกิดโรคลดลงโดยลดลงเหลือ 0% ในอ้อยปลูก และ 0.13% ในอ้อยตอ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค
ใบขาวลดลง 100% และ 63.89% ตามล าดับ ดังนั้นเมื่อมีการจัดการแปลงพันธุ์ตามค าแนะน า โดยการขุดต้นอ้อย
ที่เป็นโรคท าลายทิ้ง จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ และการปลูกพืชหมุนเวียน จะสามารถช่วย
ตัดวงจรโรคได้ รวมถึงการปรับปรุงบ ารุงดินให้สมบูรณ์ จะท าให้ต้นอ้อยแข็งแรง ช่วยลดความรุนแรงของโรคใบขาวได้ 



2. เกษตรกรมีรายได้สุทธิจากการจ าหน่ายอ้อยปลูกที่ผลิตจากแปลงพันธุ์สะอาดมากกว่าการจ าหน่ายเข้า
โรงงานคิดเป็น 3.99 เท่า และมีค่า BCR สูงกว่าการจ าหน่ายอ้อยเข้าโรงงาน 47.46% ส่วนในอ้อยตอ มีรายได้สุทธิ
จากการจ าหน่ายอ้อยที่ผลิตจากแปลงพันธุ์สะอาดมากกว่าการจ าหน่ายเข้าโรงงานคิดเป็น 3.19 เท่า และมีค่า BCR 
สูงกว่าการจ าหน่ายอ้อยเข้าโรงงาน 53.03%  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรกรมีแปลงผลิตอ้อยพันธุ์ดี พันธุ์สะอาดไว้ใช้ท าพันธุ์เอง ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคใบขาว

อ้อย สามารถเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตอ้อย 
 2. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยพันธุ์สะอาด และมีแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดใช้ 
จะเป็นแปลงพันธุ์กระจายพันธุ์อ้อยสะอาดไปยังเกษตรกรเพ่ือนบ้าน หรือเป็นแหล่งผลิตท่อนพันธุ์ให้โรงงานจัดซื้อ
เพ่ือน าไปท าพันธุ์ยังแหล่งอื่นที่ต้องการได้ 
 3. เกษตรกรได้เทคโนโลยีไปขยายผลต่อให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายอ่ืน ที่ต้องการท าแปลงพันธุ์อ้อย
สะอาดในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกอ้อยกว่า 207,417 ไร่ (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย, 2560-2561) 

11. ค าขอบคุณ  
ขอขอบคุณศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวอ้อย และขอขอบคุณ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์ทุกท่าน ที่ให้
การสนับสนุนและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี 
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สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน. 2558. เทคโนโลยีการจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด. สถาบันวิจัยพืชไร่และ

พืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย. 2558. รายงานพ้ืนที่การปลูกอ้อยปีการผลิต 2557/2558. แหล่งข้อมูล: 

http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-9810.pdf. ค้นเมื่อ 2 กันยายน 2558. 
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย. 2559. รายงานพ้ืนที่การปลูกอ้อยปีการผลิต 2558/2559. แหล่งข้อมูล: 

http://www.ocsb.go.th/upload/OCSBActivity/fileupload/8071-2689.pdf. ค้นเมื่อ 12 ธันวาคม 2559. 

http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-9810.pdf.%20ค้น


ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย. 2561. รายงานพ้ืนที่การปลูกอ้อยปีการผลิต 2557/2558. แหล่งข้อมูล:  
http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-3254.pdf. ค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2562. 

 

 

13. ภาคผนวก 

ตารางท่ี 4  ข้อมูลสมบัติทางเคมีของดินแปลงพันธุ์อ้อยปี 2559 

pH 
EC 

(dS/m) 
OM  
(%) 

Avai.P  
(มก./กก.) 

Exch.K  
(มก./กก.) 

Exch.Ca  
(มก./กก.) 

Exch.Mg  
(มก./กก.) 

Avai.Zn  
(มก./กก.) 

5.50 0.12 0.95 6.20 28.70 450.2 61.5 0.62 

อัตราการใส่ปุ๋ย 18 6 18 - - - 

หมายเหต ุ: อัตราการใส่ปุ๋ย (กก. N-P2O5-K2O – Ca - Mg – ZnSO4 กก./ไร่)  

ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต ของแปลงพันธุ์อ้อยปี 2559 

ความยาวล า 
(เซนติเมตร) 

เส้นผ่าศูนย์กลางล า 
(เซนติเมตร) 

จ านวนล า  
(ล า/ไร่) 

ผลผลิต  
(ตัน/ไร่) 

ความหวาน 
(% brix) 

การเกิดโรคใบขาว 
(%) 

280 2.48 10,400 14.25 17.76 0.20 

ตารางท่ี 6 ข้อมูลทั่วไปของแปลงทดสอบ ปี 2560 - 2561 

เกษตรกร ที่ต้ังแปลง วันปลูก 
ระยะปลูก 
(เมตร) 

ปริมาณน้ าฝน 
(มิลลิเมตร/ปี) 

ปี 2560 ปี 2561 

ยอดรัก นับถือสุข บ้านเกษตรพัฒนา ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรรีัมย์ 29 ธ.ค. 59 1.50 1,253 774 

อัมพร หงษ์ทอง บ้านสะแก ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย ์ 4 ม.ค. 60 1.50 1,253 774 

วิหาร จานรมัย ์ บ้านเกษตรพัฒนา ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรรีัมย์ 12 ม.ค. 60 1.40 1,253 774 

ตารางท่ี 7 ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน ปี 2560 - 2561 

เกษตรกร ปี พ.ศ. 
ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน 

pH OM (%) 
Avai.P 

(มก./กก.) 
Exch.K  

(มก./กก.) 
Exch.Ca  
(มก./กก.) 

Exch.Mg  
(มก./กก.) 

Avai.Zn  
(มก./กก.) 

ยอดรัก 2560 5.13 0.95 14.31 22.2 418 57.25 0.10 

http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-3254.pdf.%20ค้น
http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-3254.pdf.%20ค้น


2561 4.77 0.87 16.15 45.8 358 56.50 0.40 

อัมพร 
2560 5.12 1.08 12.46 19.2 618 86.75 0.33 

2561 4.85 0.81 40.20 13.9 468 69.25 0.38 

วิหาร 
2560 5.52 0.58 4.48 31.2 144 34.50 0.16 

2561 5.37 0.93 7.93 42.9 264 38.75 0.36 

ตารางท่ี 8 อัตราปุ๋ยที่ใช้ตามค่าวิเคราะห์ดิน ปี 2560 - 2561 

เกษตรกร 

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

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 

อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก 

ยอดรัก 18-6-18 24-9-30 18-6-12 ZnSo4 1.6 กก./ไร ่ ZnSo4 1.6 กก./ไร ่ ZnSo4 1.6 กก./ไร ่

อัมพร 12-6-18 18-9-30 18-3-18 ZnSo4 1.6 กก./ไร ่ ZnSo4 1.6 กก./ไร ่ ZnSo4 1.6 กก./ไร ่

วิหาร 18-6-12 24-12-18 18-6-12 
โดโลไมท์ 50 กก./ไร ่
ZnSo4 1.6 กก./ไร ่

โดโลไมท์ 50 กก./ไร ่
ZnSo4 1.6 กก./ไร ่

ZnSo4 1.6 กก./ไร ่

ตารางท่ี 9 การเจริญเติบโตของอ้อยปลูกปี 2560 ที่ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน 

เกษตรกร 
จ านวนกอ/ไร่ จ านวนหน่อและล า/ไร่** % การเกิดโรคใบขาว ชนิดพืช

หมุนเวียน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 

ยอดรัก 4,136 2,382 1,979 33,090 14,293 11,876 0.24 0 0.05 ปอเทือง 

อัมพร 2,869 2,775 2,031 22,953 16,652 12,188 0.64 0 0.05 ปอเทือง 

วิหาร 1,923 1,930 1,790 15,390 11,581 10,743 0 0 0.10 ปอเทือง 

เฉลี่ย 2,976 2,362 1,933 23,811 14,175 11,602 0.29 0 0.07 - 

หมายเหต:ุ **ที่ระยะเวลา 3 เดือน เป็นจ านวนหนอ่ต่อไร่ ส่วนที่ระยะเวลา 6 และ 9 เดือน เป็นจ านวนล าต่อไร่ 
 

ตารางท่ี 10 การตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวปี 2560 ที่ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และก่อนน าท่อนพันธุ์ไปปลูก 

เกษตรกร 

การตรวจวินิฉัยโรคใบขาวอ้อยจาก
การประเมินด้วยสายตา 

การตรวจวินิฉัยโรคใบขาวอ้อยด้วยเทคนิค 
Nested PCR** การน าท่อนพันธุ ์

ไปใช้ 
3 6 9 สะสมตลอด สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง 



เดือน เดือน เดือน ฤดูปลูก 

ยอดรัก 0.24 0 0.05 0.29 40% 50% 10% 0 0 
**ใช้ขยายพันธุ์ได้ใน

ระดับแปลง 

อัมพร 0.64 0 0.05 0.69 20% 80% 0 0 0 
**ใช้ขยายพันธุ์ได้ใน

ระดับแปลง 

วิหาร 0 0 0.10 0.10 60% 40% 0 0 0 
**ใช้ขยายพันธุ์ได้ใน

ระดับแปลง 

เฉลี่ย 0.29 0 0.07 0.36 40% 56.7% 3.3% 0 0  

หมายเหต:ุ ** สีฟ้า = ปลอดภัยขยายพนัธุ์ด้วยทิชชูได้ สีเขยีว = ใช้ขยายพันธุ์ได้ระดับแปลง สีเหลือง = เฝ้าระวัง  
                 สีส้ม = ชักน าอาการใบขาวได้ สีแดง = แสดงอาการใบขาว 

ตารางท่ี 11 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของอ้อยปลูกปี 2560 

เกษตรกร 
ความยาวล าเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 
เส้นผ่าศูนย์กลางล าเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 
จ านวนล า 
(ล า/ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(ตัน/ไร่) 

ความหวาน  
(% brix) 

ยอดรัก 312 2.41 12,113 16.61 18.0 

อัมพร 333 2.06 12,543 14.85 18.8 

วิหาร 263 2.55 10,387 16.16 20.0 

เฉลี่ย 303 2.34 11,681 15.87 18.9 

ตารางท่ี 12 ต้นทุนการผลิตอ้อย รายได้สุทธิ และอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนของอ้อยปลูก ปี 2560 

รายการ 
ยอดรัก อัมพร วิหาร เฉลี่ย 

ขายพันธุ ์
ขายเข้า
โรงงาน 

ขายพันธุ ์
ขายเข้า
โรงงาน 

ขายพันธุ ์
ขายเข้า
โรงงาน 

ขายพันธุ ์
ขายเข้า
โรงงาน 

ราคาขาย 
(บาท/ตัน) 

1,400 985 1,400 985 1,400 985 1,400 985 

รายได้  
(บาท/ไร่) 

23,254 16,361 20,412 14,361 22,624 15,918 22,097 15,547 

ต้นทุนผลติ 
(บาท/ไร่) 

11,827 11,827 11,427 11,427 11,177 11,177 11,477 11,477 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

11,427 4,533 8,985 2,935 11,447 4,741 10,620 4,070 

BCR 1.97 1.38 1.79 1.26 2.02 1.42 1.93 1.35 

หมายเหต:ุ ราคาอ้อยเข้าโรงงาน 880 บาท/ตัน ที่ 10 CCS จากตารางคิดราคาเฉลี่ยที่ความหวาน 12 CCS 



ตารางท่ี 13 การเจริญเติบโตของอ้อยปลูกปี 2561 ที่ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน 

เกษตรกร 
จ านวนกอ/ไร่ จ านวนหน่อและล า/ไร่** % การเกิดโรคใบขาว ชนิดพืช

หมุนเวียน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 

ยอดรัก 3,275 2,587 2,343 19,650 15,526 14,056 0 0 0 ปอเทือง 

อัมพร 1,932 1,465 1,300 11,595 8,790 7,802 0 0 0 ปอเทือง 

วิหาร 4,660 2,878 2,349 27,962 17,270 14,095 0 0 0 ปอเทือง 

เฉลี่ย 3,289 2,310 1,997 19,736 13,862 11,984 0 0 0 - 

หมายเหต:ุ **ที่ระยะเวลา 3 เดือน เป็นจ านวนหนอ่ต่อไร่ ส่วนที่ระยะเวลา 6 และ 9 เดือน เป็นจ านวนล าต่อไร่ 

 

ตารางท่ี 14 การตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวในแปลงอ้อยปลูกปี 2561 ที่ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และก่อนน า 
                ท่อนพันธุ์ไปปลูก 

เกษตรกร 

การตรวจวินิฉัยโรคใบขาวอ้อยจาก
การประเมินด้วยสายตา 

การตรวจวินิฉัยโรคใบขาวอ้อยด้วยเทคนิค 
Nested PCR** การน าท่อนพันธุ ์

ไปใช้ 3 
เดือน 

6 
เดือน 

9 
เดือน 

สะสมตลอด
ฤดูปลูก สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง 

ยอดรัก 0 0 0 0 40% 60% 0 0 0 
**ใช้ขยายพันธุ์ได้
ในระดับแปลง 

อัมพร 0 0 0 0 60% 40% 0 0 0 
**ใช้ขยายพันธุ์ได้
ในระดับแปลง 

วิหาร 0 0 0 0 90% 10% 0 0 0 
**ใช้ขยายพันธุ์ได้
ในระดับแปลง 

เฉลี่ย 0 0 0 0 63.3% 36.7% 0 0 0  

หมายเหต:ุ ** สีฟ้า = ปลอดภัยขยายพนัธุ์ด้วยทิชชูได้ สีเขยีว = ใช้ขยายพันธุ์ได้ระดับแปลง สีเหลือง = เฝ้าระวัง  
                 สีส้ม = ชักน าอาการใบขาวได้ สีแดง = แสดงอาการใบขาว 

ตารางท่ี 15 การเจริญเติบโตของอ้อยตอปี 2561 ที่ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน 

เกษตรกร 
จ านวนกอ/ไร่ จ านวนหน่อและล า/ไร่** % การเกิดโรคใบขาว ชนิดพืช

หมุนเวียน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 

ยอดรัก 2,382 2,078 1,900 14,293 12,468 11,401 0.13 0 0 ปอเทือง 



อัมพร 3,572 1,709 1,544 21,432 10,252 9,264 0 0 0 ปอเทือง 

วิหาร 2,349 2,586 2,226 14,095 15,517 13,359 0 0 0 ปอเทือง 

เฉลี่ย 2,768 2,124 1,890 16,607 12,746 11,341 0.13 0 0 - 

หมายเหต:ุ **ที่ระยะเวลา 3 เดือน เป็นจ านวนหนอ่ต่อไร่ ส่วนที่ระยะเวลา 6 และ 9 เดือน เป็นจ านวนล าต่อไร่ 

ตารางท่ี 16 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของอ้อยปลูกและอ้อยตอปี 2561 

เกษตรกร 

ความยาวล าเฉลี่ย 
(เซนติเมตร) 

เส้นผ่าศูนย์กลางล า
เฉลี่ย (เซนติเมตร) 

จ านวนล า 
(ล า/ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย  
(ตัน/ไร่) 

ความหวาน  
(% brix) 

อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ 

ยอดรัก 262 184 2.37 2.61 12,634 10,667 15.88 11.32 19.4 19.9 

อัมพร 283 225 2.48 2.61 11,200 10,133 14.47 10.21 20.6 19.5 

วิหาร 222 217 2.23 2.67 11,606 11,860 13.36 12.77 19.9 17.1 

เฉลี่ย 256 209 2.36 2.63 11,813 10,887 14.57 11.43 20.0 18.8 

ตารางท่ี 17 ต้นทุนการผลิตอ้อย รายได้สุทธิ และอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนของอ้อยปลูก ปี 2561 

รายการ 
ยอดรัก อัมพร วิหาร เฉลี่ย 

ขายพันธุ ์
ขายเข้า
โรงงาน 

ขายพันธุ ์
ขายเข้า
โรงงาน 

ขายพันธุ ์
ขายเข้า
โรงงาน 

ขายพันธุ ์
ขายเข้า
โรงงาน 

ราคาขาย 
(บาท/ตัน) 

1,200 784 1,200 784 1,200 784 1,200 784 

รายได้  
(บาท/ไร่) 

19,056 12,450 17,364 11,344 16,032 10,474 17,484 11,423 

ต้นทุนผลติ 
(บาท/ไร่) 

11,688 11,688 11,141 11,141 10,978 10,978 11,269 11,269 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

7,368 762 6,223 204 5,054 -503 6,215 154 

BCR 1.63 1.07 1.56 1.02 1.46 0.95 1.55 1.01 

หมายเหต:ุ ราคาอ้อยเข้าโรงงาน 700 บาท/ตัน ที่ 10 CCS จากตารางคิดราคาเฉลี่ยที่ความหวาน 12 CCS 

ตารางท่ี 18 ต้นทุนการผลิตอ้อย รายได้สุทธิ และอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนของอ้อยตอ ปี 2561 

รายการ 
ยอดรัก อัมพร วิหาร เฉลี่ย 

ขายพันธุ ์
ขายเข้า
โรงงาน 

ขายพันธุ ์
ขายเข้า
โรงงาน 

ขายพันธุ ์
ขายเข้า
โรงงาน 

ขายพันธุ ์
ขายเข้า
โรงงาน 



ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี 2559 15.2 0 8.4 74.0 149.8 184.9 311.1 196.2 199.3 122 38.1 0.02

ปี 2560 1.8 1.7 104.6 67.4 218.5 98.9 238.3 268.6 141.4 80.1 23.9 7.9

ปี 2561 4.1 6.5 70.3 92.0 159.2 64.7 44.8 94.0 180.1 27.8 29.2 0.8
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ปริมาณฝนรายเดือนของจังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2559-2561

ราคาขาย 
(บาท/ตัน) 

1,200 784 1,200 784 1,200 784 1,200 784 

รายได้  
(บาท/ไร่) 

13,584 8,875 12,252 8,005 15,324 10,012 13,720 8,964 

ต้นทุนผลติ 
(บาท/ไร่) 

6,835 6,835 6,359 6,359 7,193 7,193 6,796 6,796 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

6,749 2,040 5,893 1,646 8,131 2,819 6,924 2,168 

BCR 1.99 1.30 1.93 1.26 2.13 1.39 2.02 1.32 

หมายเหต:ุ ราคาอ้อยเข้าโรงงาน 700 บาท/ตัน ที่ 10 CCS จากตารางคิดราคาเฉลี่ยที่ความหวาน 12 CCS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือนของจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559-2561 
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