
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2561 

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

1. แผนงานวิจัย: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

2. โครงการวิจัย: วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย 
   กิจกรรม: การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่

เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝน 
 

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

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

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง     นางสาวอัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม ศูนยพั์ฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ     

        ผู้ร่วมงาน        นายสมชาย เชื้อจีน  ศูนยพั์ฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ     
                             นายอนุชา เหลาเคน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 

5. บทคัดย่อ 
 ทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขต
อาศัยน้ าฝนจังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ การป้องกันก าจัดโรคใบขาว  
การกระจายอ้อยพันธุ์ดี และเป็นพันธุ์สะอาดแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ด าเนินการแปลง
เกษตรกรอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2561 ด าเนินการโดยใช้เทคโนโลยี
การปลูกและการจัดการโรคใบขาวอ้อยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ การใช้ท่อนพันธุ์อ้อยสะอาด การ
จัดการธาตุอาหารในดินโดยการใส่สารปรับปรุงดิน และปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน เพ่ือ
ตัดวงจรโรค และร่วมกับการจัดการแปลงพันธุ์ตามค าแนะน า โดยการขุดต้นอ้อยที่เป็นโรคท าลายทิ้ง จะช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ ทั้งนี้การปลูกพืชหมุนเวียน จะสามารถช่วยตัดวงจรโรคได้ รวมถึงการปรับปรุง
บ ารุงดินให้สมบูรณ์ จะท าให้ต้นอ้อยมีความแข็งแรง และท าให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในการซื้อท่อนพันธุ์ และได้ท่อน
พันธุ์ที่สะอาด ซึ่งจากการทดสอบพบว่า ค่า BCR ในอ้อยตอมีค่าสูงกว่าในอ้อยปลูก 

6. บทน า 
อ้อยเป็นหนึ่งพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่ส าคัญ โดยจังหวัดศรีสะเกษมีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 33,219 ไร่ และมีผลผลิต

เฉลี่ย 10.71 ตันต่อไร่  (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, 2561/2562) ซึ่งในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ
ยังมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับปลูกอ้อย 133,510 ไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน,2561) จากสภาวะอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปฝน



ทิ้งช่วงท าให้เกิดความแห้งแล้ง ท าให้ผลผลิตอ้อยลดลง การไว้ตออ้อยได้ไม่นานและไม่คุ้มค่า ท าให้เกษตรกรและ
โรงงานมีความต้องการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกอ้อยเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการท่อนพันธุ์อ้อยที่เพ่ิมมากขึ้น  หนึ่งใน
ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย คือ ต้นทุนในการซื้อพันธุ์อ้อย คุณภาพท่อนพันธุ์อ้อยไม่ดีเพราะขนส่งมาไกล ท าให้
ความงอกลดลง เสียแรงงานในการปลูกซ่อม ได้ท่อนพันธุ์ที่มีไม่สะอาดมีโรคติดมาด้วย ซึ่งปัจจุบันโรคใบขาวในอ้อย
ได้ท าความเสียหายต่ออุตสาหกรรมน้ าตาลและชาวไร่อ้อยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดโรคจะรุนแรง
มากในอ้อยตอจนไม่สามารถไว้ตอได้  ซึ่ งโรคนี้มี สาเหตุมาจากเชื้อไฟโตพลาสมา (Sugarcane White Leaf 
Phytoplasma, SWLP) พบในท่อล าเลียงน้ าและอาหารของอ้อย อ้อยจะแสดงอาการเหลืองซีดให้เห็น คือ ใบขาว 
ซีด เหลือง แตกกอย่อยผิดปกติ แคระแกร็น โรคสามารถติดไปกับท่อนพันธุ์ และมีเพลี้ยจักจั่นสีน้ าตาลเป็นแมลง
พาหะน าโรค มีรายงานการระบาดรุนแรงและท าความเสียหายในพ้ืนที่ปลูกอ้อยของหลายจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ปี 2532 เป็นต้นมา โดยในปี2533/2534 มีการระบาดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น 178,745 ไร่ 
ท าให้ผลผลิตเสียหายกว่า 7.9 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 774 ล้านบาท (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน, 
2558) ดังนั้น การใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาดปลอดภัยจากโรคใบขาวจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง แนวทางหนึ่ง
ในการแก้ปัญหาดังกล่าวที่กรมวิชาการเกษตรได้แนะน าและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ เกษตรกร คือ เกษตรควรมี
แปลงพันธุ์อ้อยของตนเอง เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนท่อนพันธุ์และป้องกันการแพร่กระจายของโรค การ
รักษาแปลงพันธุ์ให้สะอาด เพราะอ้อยตอคือก าไรของเกษตรกรยิ่งไว้ตอได้นานยิ่งเป็นการลดต้นทุน ดังนั้น ศูนย์
พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชต าริ จึงได้น าเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเข้าไป
ด าเนินการทดสอบและถ่ายทอดสู่เกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์  การ
ป้องกันก าจัดโรคใบขาว การกระจายอ้อยพันธุ์ดี และเป็นพันธุ์สะอาดให้เกษตรกรแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดศรี
สะเกษ สามารถท าไปใช้ได้จริงและขยายผลต่อไป 

 

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 าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดในศูนย์พัฒนาการเกษตร
ภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ปลูกขนาด 1 ไร่ เพ่ือเป็นแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดซึ่งจะน าไปใช้ด าเนินการใน
ปี 2560-2561 ส่วนปี 2560 ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ที่ไม่มีโรคใบขาวระบาดรัศมี 1 กิโลเมตร จัดท าแปลงทดสอบ
กึ่งสาธิตเทคโนโลยีการจัดท าแปลงพันธุ์  และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์อ้อยช าข้อสะอาด 
สภาพไร่ในแปลงของเกษตรกร 



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 าไปเพาะในถาดเพาะ ข้อตาอ้อยที่งอกแล้วอายุประมาณ 1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน น าไป
ปลูกในแปลงพันธุ์ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  

2. การเตรียมดิน : ครั้งที่ 1 ไถดะด้วยผาล 3 ครั้งที่ 2 ไถแปรด้วยผาล 7 และครั้งที่ 3 ไถพรวนพร้อมยกร่อง
ปลูกระยะ 1.2 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      ศูนยพั์ฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และแปลงเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย

อ าเภอบ้ปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ    

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ปี 2559 ได้ท าการดูแลแปลงพันธุ์ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิ งห์  อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ศรีสะเกษ จ านวน 1 ไร่ จากผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ดินมีลักษณะเป็นดินทรายและมี

ความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีฟอสฟอรัสในดินที่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ต่ า และมีโพแทสเซียมในดินที่

แลกเปลี่ยนได้อยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่าค่าความเหมาะสมส าหรับอ้อย ตามตารางที่ 1 แปลงพันธุ์ได้ท าการไถกลบปอเทือง

ก่อนปลูก จากค่าวิเคราะห์ดินได้น ามาค านวณหาอัตราการใช้ปุ๋ยกับอ้อยปลูกตามเอกสารวิชาการ เทคโนโลยีการ

ปลูกอ้อยทดแทนในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว  จากผลวิเคราะห์ดิน พบว่า ดินในแปลงพันธุ์ เนื้อดินเป็นดิน

ร่วนปนทราย มีความเป็นกรดด่าง (pH) 5.20 ปริมาณธาตุอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่ า คือ 0.28% ฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์อยู่ในระดับต่ า 4.26 มก./กก. และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับปานกลาง 19.63 มก./กก. 

แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีค่า 28.25 มก./กก แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีค่า 159.63 มก./กก. สังกะสีที่เป็น

ประโยชน์มีค่า 12.13  มก./กก. ซึ่งสูตรปุ๋ยที่แนะน า คือ 18-6-18  แต่ในส่วนปริมาณ Ca, Mg และ Zn อยู่ในช่วง

เหมาะสม (ตารางที่ 1) เนื่องด้วยการปลูกในช่วงต้นเดือน มกราคม 2559 อ้อยหลังย้ายปลูกตายเกินกว่า 50% 

เนื่องด้วยอุณหภูมิในดนิสูง จึงท าการปลูกอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2559 แต่เนื่องด้วยแปลงเสียหาย จึงไม่สามารถ

เป็นแปลงพันธุ์ต่อไปได้ 

 ปี 2560 (ปีที่ 1) เนื่องจากแปลงพันธุ์ในปี 2559 เสียหายจึงได้ใช้ท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดจากแปลงพันธุ์
สะอาดของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ซึ่งปลูกในปี 2559 ไปปลูกท าพันธุ์ในแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่ 
ต าบลกู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 (ตารางที่ 2) โดยมีการ
แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ปลูกอ้อยออกเป็น 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 าการเก็บดินเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน พบว่า ดินในแปลงทดสอบ  มีความเป็นกรดด่าง 
(pH) อยู่ระหว่าง 4.97 - 5.28 ปริมาณธาตุอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่ า - ปานกลาง (0.7 - 0.9%) ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์อยู่ในระดับต่ า- ปานกลาง (4.48 - 14.31 มก./กก.) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับต่ า 
(14.4 - 21.4 มก./กก.) แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีค่าระหว่าง 114.5 – 277.5 มก./กก. แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยน
ได้มีค่าระหว่าง 27.5 - 43.25 มก./กก. สังกะสีที่เป็นประโยชน์มีค่าระหว่าง 0.16 - 1.30 มก./กก.เมื่อน าผล
วิเคราะห์ดินที่ได้ไปค านวณปริมาณธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน ตามเอกสารวิชาการ (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืช
ทดแทนพลังงาน, 2557) จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 18-6-18 จ านวน 2 แปลง และ 18-3-18 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ 
และใส่สารปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนโดโลไมท์ อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และซิงค์ซัลเฟต อัตรา 1.6 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ตารางที่ 3) โดยแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่รองพ้ืนตอนปลูกอ้อย ส่วนครั้งที่ 2 ใส่ประมาณเดือนเมษายน - 
พฤษภาคม ท าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และส ารวจโรคใบขาว เมื่ออ้อยอายุ 3 เดือน และ6 เดือน พบว่า ที่
อายุ 3 เดือน อ้อยปลูกมีจ านวนกอเฉลี่ย 3,100 กอ/ไร่ มีจ านวนหน่อเฉลี่ย 14,779 หน่อ/ไร่ และพบการเกิดโรคใบ
ขาวเฉลี่ย 0.15% ส่วนที่อายุ 6 เดือน พบว่า อ้อยปลูกมีจ านวนกอเฉลี่ย 3,082 กอ/ไร่ มีจ านวนล าเฉลี่ย 14,778 
ล า/ไร่ และพบการเกิดโรคใบขาวเฉลี่ย 0.60% (ตารางที่ 4)  และที่อายุ 9 เดือนได้ท าการส ารวจโรคใบขาวก่อน
เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยน าตัวอย่างอ้อยส่งตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคใบขาวด้วยเทคนิค Nested PCR พบว่า ท่อนพันธุ์
อ้อยปลอดภัยสามารถขยายพันธุ์ด้วยทิชชูได้คิดเป็นร้อยละ 3.33 อ้อยใช้ขยายพันธุ์ได้ในระดับแปลงคิดเป็นร้อยละ 
30 และอยู่ในระดับเฝ้าระวังคิดเป็นร้อยละ 16.6 จากผลการตรวจรายแปลงของโรคใบขาว จะเห็นได้ว่า มีเพียง 1 
แปลงที่สามารถน าอ้อยที่ปลูกในปีที่ 1 ไปใช้เป็นท่อนพันธุ์ปลูกขยายพันธุ์ได้ในระดับแปลง (ตารางที่ 5) จากนั้นท า
การเก็บเกี่ยวผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยแปลงทดสอบทั้ง 3 แปลง พบว่า อ้อยมีความยาวล าเฉลี่ย 
192 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางล าเฉลี่ย 2.64 เซนติเมตร จ านวนล าเฉลี่ย 12,849 ล าต่อไร่ ความหวานเฉลี่ย 
21.4 % brix และมีผลผลิตเฉลี่ย 15.33 ตัน/ไร่ (ตารางที่  6) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต และ
ผลตอบแทน พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 9,478 บาท/ไร่ มีค่า BCR เฉลี่ย 1.34 (ตารางท่ี 7) 

ปี 2561 (ปีที่ 2) ด าเนินการปลูกอ้อยโดยใช้ท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดจากแปลงพันธุ์ปีที่ 1 (จากแปลงส่วนที่ 1)
ไปปลูกในแปลงส่วนที่ 3 ก่อนปลูกอ้อยท าการเก็บดินเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินของแปลงส่วนที่ 3 
หลังจากปลูกพืชตระกูลถั่วบ ารุงดินและไถกลบ พบว่า พบว่า ดินในแปลงทดสอบของเกษตรกรมีความเป็นกรดเป็น
ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 4.55 – 5.26 ปริมาณธาตุอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่ า (0.23 - 0.29%) ฟอสฟอรัสที่ประโยชน์
อยู่ในระดับต่ า (9.97 - 18.55 mg/kg) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับต่ า (8.5 - 15.5 mg/kg) 
แคลเซียมอยู่ในระดับต่ า-ปานกลาง (33 – 121.5 mg/kg) แมกนีเซียมอยู่ในระดับต่ า (7 – 19 mg/kg) สังกะสีอยู่
ในระดับต่ า (0.10 – 0.27 mg/kg) เมื่อน าผลวิเคราะห์ดินที่ได้ไปค านวณปริมาณธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ตามเอกสารวิชาการ (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน , 2557) จะต้องใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 18-6-18 กก.N-



P2O5-K2O/ไร่ และใส่สารปรับปรุงดิน ได้แก่ ยิปซั่ม อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ จ านวน 2 แปลง และอัตรา 50 
กิโลกรัม/ไร่ จ านวน 1 แปลงและใส่โดโลไมท์อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ร่วมกับซิงค์ซัลเฟต อัตรา 1.6 กิโลกรัม/ไร่
(ตารางที่ 8) ทั้ง 3 แปลง โดยแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่รองพ้ืนตอนปลูกอ้อย ส่วนครั้งที่ 2 ใส่ประมาณเดือน
เมษายน - พฤษภาคม ในส่วนของแปลงส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นอ้อยตอใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 24-12-30 24-9-30 และ 24-6-30 
กก.N-P2O5-K2O/ไร่ และใส่สารปรับปรุงดิน ได้แก่ ปูนโดโลไมท์ อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ และซิงค์ซัลเฟต อัตรา 1.6 
กิโลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 9)  ท าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และส ารวจโรคใบขาว ของอ้อยปลูกและอ้อยตอ เมื่อ
อ้อยอายุ 3 และเดือน 6 เดือน  พบว่า แปลงอ้อยปลูก ที่อายุ 3 เดือน อ้อยมีจ านวนกอเฉลี่ย 3,652 กอ/ไร่ มี
จ านวนหน่อเฉลี่ย 11,653 หน่อ/ไร่ และพบการเกิดโรคใบขาวเฉลี่ย 0.23% และที่อายุ 6 เดือน พบว่า อ้อยปลูกมี
จ านวนกอเฉลี่ย 3,649 กอ/ไร่ มีจ านวนล าเฉลี่ย 14,151 ล า/ไร่ และพบการเกิดโรคใบขาว 1.61% (ตารางที่ 10)
และเมื่ออ้อยอายุ 9 เดือนน าตัวอย่างอ้อยส่งตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคใบขาวด้วยเทคนิค Nested PCR พบว่า ท่อน
พันธุ์อ้อยใช้ขยายพันธุ์ได้ในระดับแปลงคิดเป็นร้อยละ 76.6 (ตารางที่ 11) ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นท่อนพันธุ์ปลูก
ขยายพันธุ์ในปีถัดไปได้ในส่วนของอ้อยตอ เมื่ออ้อยอายุ 3 และเดือน 6 เดือน  พบว่า แปลงอ้อยตอ ที่อายุ 3 เดือน 
อ้อยมีจ านวนกอเฉลี่ย 2,593 กอ/ไร่ มีจ านวนหน่อเฉลี่ย 12,303 หน่อ/ไร่ และพบการเกิดโรคใบขาวเฉลี่ย 0.09% 
และที่อายุ 6 เดือน พบว่า อ้อยมีจ านวนกอเฉลี่ย 2,589 กอ/ไร่ มีจ านวนล าเฉลี่ย 14,442 ล า/ไร่ และพบการเกิด
โรคใบขาว 1.65% (ตารางที่ 12) และเมื่อท าการเก็บเกี่ยวผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย พบว่า อ้อย
ปลูกมีความยาวล าเฉลี่ย 228 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางล าเฉลี่ย 2.52 เซนติเมตร จ านวนล าเฉลี่ย 7,241 ล า/ไร่ 
ความหวานเฉลี่ย 23.59 % brix และมีผลผลิตเฉลี่ย 9.46 ตัน/ไร่ องค์ประกอบผลผลิตของอ้อยตอ พบว่า อ้อยตอ
มีความยาวล าเฉลี่ย 210 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางล าเฉลี่ย 2.68 เซนติเมตร จ านวนล าเฉลี่ย 7,023 ล า/ไร่ 
ความหวานเฉลี่ย 23.39 % brix และมีผลผลิตเฉลี่ย 7.89 ตัน/ไร่ (ตารางที่ 13) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการ
ผลิต และผลตอบแทนในอ้อยปลูก พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 6,749 บาท/ไร่ คิดเป็นรายได้สุทธิเฉลี่ย
จากการปลูกอ้อยเพ่ือจ าหน่ายพันธุ์เป็นเงิน 1,199 บาท/ไร่ มีค่า BCR เฉลี่ย 1.18 (ตารางที่ 14)และข้อมูลต้นทุน
การผลิต และผลตอบแทนในอ้อยตอ พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,289 บาท/ไร่ คิดเป็นรายได้สุทธิ
เฉลี่ยจากการปลูกอ้อยเพื่อจ าหน่ายพันธุ์เป็นเงิน 1,294 บาท/ไร่ มีค่า BCR เฉลี่ย 1.24 (ตารางท่ี 15) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
1. แนวทางการปลูกพืชหมุนเวียนในแปลงอ้อย และการจัดการโรคใบขาวตามค าแนะน าของกรมวิชาการ

เกษตรช่วยลดความรุนแรงของโรคใบขาวได้ รวมถึงการปรับปรุงบ ารุงดินให้สมบูรณ์ ส่งผลให้อ้อยมีความแข็งแรง 
2. เกษตรกรมีรายได้สุทธิและอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนในอ้อยตอสูงกว่าอ้อยปลูก อีกทั้งเกษตรกร

สามารถลดต้นทุนในการซื้อพันธุ์อ้อยจากภายนอกและมีแปลงพันธุ์ที่สามารถจ าหน่ายในราคาของท่อนพันธุ์ซึ่งได้
ราคาสูงกว่าการขายอ้อยเพื่อเข้าโรงงานเพียงอย่างเดียว  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรกรมีแปลงผลิตอ้อยพันธุ์ดี พันธุ์สะอาดไว้ใช้ท าพันธุ์เอง ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคใบขาว

อ้อย สามารถเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตอ้อย 



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

11. ค าขอบคุณ  
ขอขอบคุณศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวอ้อย และขอขอบคุณ 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุรินทร์ ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี 
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13. ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1  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.) 

5.20 0.0109 0.27 4.26 19.63 159.63 28.50 12.13 

อัตราการใส่ปุ๋ย 18 6 18 - - - 

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

ตารางท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของแปลงทดสอบ ปี 2560 - 2561 

เกษตรกร ที่ต้ังแปลง วันปลูก 
ระยะปลูก 
(เมตร) 

ปริมาณน้ าฝน 
(มิลลิเมตร/ปี) 

ปี 2560 ปี 2561 

วินัย  เหล่าเลิศ ม.12 ต.กู ่อ.ปรางค์กู่ จ.ศรสีะเกษ 11 ธ.ค.59 1.20 1,253 774 

สมจิตร  เหล่าเลิศ ม.12 ต.กู ่อ.ปรางค์กู่ จ.ศรสีะเกษ 13 ธ.ค.59 1.20 1,253 774 

อ าไพ อัศจรรย ์ ม.12 ต.กู ่อ.ปรางค์กู่ จ.ศรสีะเกษ 13 ธ.ค.59 1.20 1,253 774 

 

ตารางท่ี 3 ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน และอัตราปุ๋ยที่ใช้ในอ้อยปลูกปี 2560 

เกษตรกร 

ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน 
อัตราการใส่ปุ๋ย 

(กก. N-P2O5-

K2O/ไร่) 

อัตราการใส่ธาตุ

อาหารรองและธาตุ

อาหารเสริม 
pH 

OM 

(%) 

Avai.P 

(มก./

กก.) 

Exch.K 

(มก./

กก.) 

Ca  

(มก./

กก.) 

Mg  

(มก./

กก.) 

Zn  

(มก./

กก.) 

วินัย 5.28 0.70 6.49 14.40 277 38 0.16 18-6-18 
โดโลไมท์ 50 กก./ไร ่

ZnSo4 1.6 กก./ไร ่

สมจิตร 4.97 0.87 10.86 18.15 114.5 27.50 0.22 18-6-18 
โดโลไมท์ 50 กก./ไร ่

ZnSo4 1.6 กก./ไร ่

อ าไพ 5.02 0.9 53.9 21.40 277.5 43.25 1.30 18-3-18 
โดโลไมท์ 50 กก./ไร ่

ZnSo4 1.6 กก./ไร ่

ตารางท่ี 4 การเจริญเติบโตของอ้อยปลูกปี 2560 ที่ระยะเวลา 3 เดือน และ6 เดือน  

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

หมุนเวียน 3 เดือน 6 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 
วินัย 2,856 2,828 11,800 18,667 0.13 0.98 ปอเทือง 



สมจิตร 2,689 2,682 14,767 10,111 0.29 0.26 ปอเทือง 
อ าไพ 3,756 3,735 17,771 15,556 0.01 0.56 ถั่วเขียว 
เฉลี่ย 3,100 3,082 14,779 14,778 0.15 0.60 - 

ตารางท่ี 5 การตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวปี 2560 ที่ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และก่อนน าท่อนพันธุ์ไปปลูก 

เกษตรกร 

การตรวจวินิฉัยโรคใบขาวอ้อย
จากการประเมินด้วยสายตา 

การตรวจวินิฉัยโรคใบขาวอ้อยด้วยเทคนิค 
Nested PCR** การน าท่อนพันธุ ์

ไปใช้ 
3 เดือน 6 เดือน สะสม 

ทั้งฤด ู
สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง 

วินัย 0.13 0.98 0.55 0 0 30% 20% 50% **เฝ้าระวัง 

สมจิตร 0.29 0.26 0.27 0 0 0 0 100% 
**แสดงอาการ
ใบขาว 

อ าไพ 0.01 0.56 0.28 10% 90% 0 0 0 
**ใช้ขยายพันธุ์ได้ใน
ระดับแปลง 

เฉลี่ย 0.15 0.60 0.37 10% 90% 30% 20% 75%  

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

ตารางท่ี 6 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของอ้อยปลูกปี 2560 

เกษตรกร 
ความยาวล าเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 
เส้นผ่าศูนย์กลางล าเฉลี่ย 

(เซนติเมตร) 
จ านวนล า 
(ล า/ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(ตัน/ไร่) 

ความหวาน  
(% brix) 

วินัย 160 2.66 14,187 16.17 21.26 

สมจิตร 187 2.49 12,538 14.48 21.38 

อ าไพ 227 2.78 11,823 15.33 21.56 

เฉลี่ย 192 2.64 12,849 15.33 21.40 

ตารางท่ี 7 ต้นทุนการผลิตอ้อย รายได้สุทธิ และอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนของอ้อยปลูก ปี 2560 

รายการ วินัย สมจิตร อ าไพ เฉลี่ย 
ราคาขาย (บาท/ตัน) 900 770 810 827 
รายได้ (บาท/ไร่) 14,553 11,150 12,417 12,707 
ต้นทุนผลิต (บาท/ไร่) 9,643 8,867 9,925 9,478 
รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) -4,910 -2,283 -2,492 -3,228 



BCR 1.51 1.26 1.25 1.34 
หมายเหต:ุ ราคาอ้อยเข้าโรงงาน 730-870 บาท/ตัน ที่ 10 CCS จากตารางคิดราคาเฉลี่ยที่ความหวาน 14 CCS 

ตารางท่ี 8 ข้อมูลสมบัติทางเคมีของดินในอ้อยปลูกปี 2561 และอัตราปุ๋ยที่ใช้ 

เกษตรกร 

ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน 
อัตราการใส่ปุ๋ย 

(กก. N-P2O5-

K2O/ไร่) 

อัตราการใส่ธาตุอาหาร

รองและธาตุอาหารเสริม pH 
OM 

(%) 

Avai.P 

(มก./

กก.) 

Exch.K 

(มก./

กก.) 

Ca  

(มก./

กก.) 

Mg  

(มก./

กก.) 

Zn  

(มก./

กก.) 

วินัย 4.55 0.29 18.55 10.5 33 7 0.10 18-6-18 

ยิปซั่ม 100 กก./ไร ่

โดโลไมท์ 50 กก./ไร ่

ZnSo4 1.6 กก./ไร ่

สมจิตร 5.26 0.23 9.97 8.5 33 7 0.10 18-6-18 

ยิปซั่ม 100 กก./ไร ่

โดโลไมท์ 50 กก./ไร ่

ZnSo4 1.6 กก./ไร ่

อ าไพ 5.03 0.25 11.81 15.5 121.5 19 0.27 18-6-18 

ยิปซั่ม 50 กก./ไร ่

โดโลไมท์ 50 กก./ไร ่

ZnSo4 1.6 กก./ไร ่

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

ตารางท่ี 9 ข้อมูลสมบัติทางเคมีของดินในอ้อยตอปี 2561 และอัตราปุ๋ยที่ใช้ 

เกษตรกร 

ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน 
อัตราการใส่ปุ๋ย 

(กก. N-P2O5-

K2O/ไร่) 

อัตราการใส่ธาตุ

อาหารรองและธาตุ

อาหารเสริม 
pH 

OM 

(%) 

Avai.P 

(มก./

กก.) 

Exch.K 

(มก./

กก.) 

Ca  

(มก./

กก.) 

Mg  

(มก./

กก.) 

Zn  

(มก./

กก.) 

วินัย 5.28 0.70 6.49 14.40 277 38 0.16 24-12-30 ZnSo4 1.6 กก./ไร ่

สมจิตร 4.97 0.87 10.86 18.15 114.5 27.50 0.22 24-9-30 ZnSo4 1.6 กก./ไร ่

อ าไพ 5.02 0.9 53.9 21.40 277.5 43.25 1.30 24-6-30 - 

 
ตารางท่ี 10 การเจริญเติบโตของอ้อยปลูกปี 2561 ที่ระยะเวลา 3 เดือน และ6 เดือน  

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

หมุนเวียน 3 เดือน 6 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 
วินัย 2,822 2,821 11,007 12,271 0 0.45 ปอเทือง 



สมจิตร 4,644 4,644 13,106 14,513 0.06 0 ถั่วเขียว 

อ าไพ 3,489 3,482 10,864 15,669 0.40 2.76 ถั่วเขียว 

เฉลี่ย 3,652 3,082 11,653 14,151 0.23 1.61 - 

ตารางท่ี 11 การตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวปี 2561 ที่ระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และก่อนน าท่อนพันธุ์ไปปลูก 

เกษตรกร 

การตรวจวินิฉัยโรคใบขาวอ้อย
จากการประเมินด้วยสายตา 

การตรวจวินิฉัยโรคใบขาวอ้อยด้วยเทคนิค 
Nested PCR** การน าท่อนพันธุ ์

ไปใช้ 
3 เดือน 6 เดือน สะสม 

ทั้งฤด ู
สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง 

วินัย 0 0.45 0.22 0 90% 10% 0 0 

**ใช้ขยายพันธุ์ได้ใน
ระดับแปลง 

สมจิตร 0.06 0 0.03 0 70% 30% 0 0 

อ าไพ 0.40 2.76 1.58 0 70% 30% 0 0 

เฉลี่ย 0.23 1.61 0.92 0 76% 24% 0 0  

หมหมายเหต:ุ ** สีฟ้า = ปลอดภัยขยายพันธุ์ดว้ยทิชชูได้ สีเขียว = ใช้ขยายพันธุ์ได้ระดับแปลง สีเหลือง = เฝ้าระวัง  
                 สีส้ม = ชักน าอาการใบขาวได้ สีแดง = แสดงอาการใบขาว  

ตารางท่ี 12 การเจริญเติบโตของอ้อยตอปี 2561 ที่ระยะเวลา 3 เดือน และ6 เดือน  

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

หมุนเวียน 3 เดือน 6 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 
วินัย 3,422 3,418 15,828 20,423 0.09 0.81 ปอเทือง 

สมจิตร 1,944 1,943 9,868 9,424 0.10 0.50 ถั่วเขียว 

อ าไพ 2,411 2,407 11,212 13,479 0.08 2.65 ถั่วเขียว 

เฉลี่ย 2,593 2,589 12,303 14,442 0.09 1.65 - 

 

ตารางท่ี 13 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 
อ้อย
ตอ 

วินัย 225 170 2.61 2.55 11,000 11,183 14.49 9.70 24.0 23.0 



สมจิตร 189 227 2.50 2.60 4,573 5,009 4.52 6.44 24.0 23.0 

อ าไพ 271 234 2.43 2.88 6,150 4,876 9.36 7.55 22.0 24.0 

เฉลี่ย 228 210 2.51 2.68 7,241 7,023 9.46 7.89 23.59 23.39 

 

ตารางท่ี 14 ต้นทุนการผลิตอ้อย รายได้สุทธิ และอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนของอ้อยปลูก ปี 2561 

รายการ วินัย สมจิตร อ าไพ เฉลี่ย 
ราคาขาย (บาท/ตัน) 850 790 850 830 
รายได้ (บาท/ไร่) 12,317 3,571 7,956 12,707 
ต้นทุนผลิต (บาท/ไร่) 8,184 5,120 6,942 6,749 
รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 4,133 -1,550 1,014 1,199 
BCR 1.50 0.70 1.15 1.18 
หมายเหต:ุ ราคาอ้อยเข้าโรงงาน 790-850 บาท/ตัน ที่ 10 CCS  

 

 

ตารางท่ี 15 ต้นทุนการผลิตอ้อย รายได้สุทธิ และอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุนของอ้อยตอ ปี 2561 

รายการ วินัย สมจิตร อ าไพ เฉลี่ย 
ราคาขาย (บาท/ตัน) 850 790 850 830 
รายได้ (บาท/ไร่) 8,245 5,088 6,418 6,583 
ต้นทุนผลิต (บาท/ไร่) 5,603 4,697 5,567 5,289 
รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 2,642 391   850 1,294 
BCR 1.47 1.08 1.15 1.24 
หมายเหต:ุ ราคาอ้อยเข้าโรงงาน 790-850 บาท/ตัน ที่ 10 CCS  
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