
ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิต 

โครงการวิจัย การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

กิจกรรม  การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

การทดลอง การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการควบคุมโรคใบขาวอ้อยจังหวัดมุกดาหาร 

  Testing of technology  to control sugarcane white leave in Mukdahan    

คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นายบุญอุ้ม  แคล้วโยธา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 

ผู้ร่วมงาน  นายประหยัด  ยุพิน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 

   นางสาวบุญญาภา ศรีหาตา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 

    

 

บทคัดย่อ 

 การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการควบคุม โรคใบขาวอ้อยจังหวัดมุกดาหาร เริ่มการทดลองครั้งนี้

เมื่อปี พ.ศ. 2555 ถึง ปี พ.ศ. 2557   ในไร่เกษตรกร จ านวน 6 รายในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีทดสอบปลูก

อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ระยะปลูก 1.3 เมตร การใส่ปุ๋ยเคมีในกรรมวิธีทดสอบคือ16-1-14 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่

ปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3  และวิธีเกษตรกรคือใส่ปุ๋ย 16-16-16 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกอ้อยขอนแก่น 3   

อู่ทอง 5 และพันธุ์เค 95-84   ในการทดสอบครั้งนี้เพ่ือให้ได้ชุดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการควบคุมโรคใบขาวอ้อย

ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร 

 ผลการทดสอบพบว่าในปี 2555 ผลผลิตอ้อยที่ได้ในวิธีทดสอบทั้ง 3 แปลง อยู่ในช่วง  8.1-15 ตันต่อไร่ มี

ค่าบริกซ์ 18.2 -20.51  วิธีของเกษตรกร ให้ผลผลิต 7.4-15 ตันต่อไร่ มีค่าบริกซ์ 20-20.15  และ พันธุ์อู่ทอง 5 ให้

ผลผลิต 17 ตันต่อไร่ และมีค่าบริกซ์ 18.6   ปี 2556 ผลผลิตอ้อย ในวิธีทดสอบอยู่ในช่วง 15.16- 20.8 ตันต่อไร่ มี

ค่าบริกซ์อยู่ในช่วง 17-19.6 วิธีเกษตรกรปลูกอ้อยขอนแก่น 3 ให้ผลผลิต 19.4-21.63 ตันต่อไร่ มีค่าบริกซ์ 16.4-

17.6  และอ้อยพันธุ์ เค95-84  ให้ผลผลิต 16.54 ตันต่อไร่  มีค่าบริกซ์ 19.8   และในปี 2557 ผลผลิตอ้อยพันธุ์



ขอนแก่น 3 ในกรรมวิธีทดสอบอยู่ในช่วง 12.85-16.6 ตันต่อไร่ มีค่าบริกซ์ 18-23.5 วิธีเกษตรกรให้ผลผลิตอยู่

ในช่วง 12.9–14.5 ตันต่อไร่ มีค่าบริกซ์อยู่ในช่วง 18.1-24  ทั้ง 3 ปีไม่พบอาการของโรคใบขาวในอ้อยพันธุ์

ขอนแก่น 3  พันธุ์ อู่ทอง 5 และพันธุ์เค95-84  

 

ค าน า 

 พ้ืนที่ปลูกอ้อยในจังหวัดมุกดาหารตามรายงานของ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2555) พบว่า พื้นที่มี

ปลูกอ้อย 98,945 ไร่ ลดลงจากปี 2554 เป็นพ้ืนที่ ถึง 99,104 ไร่ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากปัญหาโรคใบขาว  แต่อ้อย

ไม่ได้รับความเสียหายมากยังคงให้ผลผลิต 1,191,323 ตัน และให้ผลผลิตเฉลี่ย 12.040 ตันต่อไร่  และถ้าหากใช้

พันธุ์อ้อยที่ปราศจากเชื้อไฟโตพลาสมา ที่ท าให้เกิดโรคใบขาวได้ก็จะท าให้อ้อยได้ผลผลิตมาก ซึ่งนิลุบล และคณะ 

(2553)  พบว่ากล้าอ้อยปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สามารถน าไปปลูกขยายเป็นท่อนพันธุ์เพ่ิมปริมาณได้ 

และถ้าปลูกในแหล่งที่มีน้ าชลประทาน มีอัตรารอดมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอ้อยจะแตกกอได้มากกว่าปกติ 

สามารถขยายพันธุ์ได้ 3-4 รุ่นหรือไว้ตอได้ 3-4 ตอ แม้จะตรวจพบเชื้อสาเหตุโรค และควรใช้ท่อนพันธุ์อ้อยปลอด

โรคปลูกในแหล่งที่มีการระบาดของโรคต่ า น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์  ส าหรับแหล่งที่มีการระบาดรุนแรงควรใช้วิธีการ

อ่ืนเพื่อตัดวงจรโรค หรือความรุนแรงของโรค ก่อนใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค และ อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 เมื่อเก็บเกี่ยว

จะมีน้ าหนัก และความหวานไม่ลดลง มีกาบใบอ้าและหลวมปานกลาง ถ้าเก็บอ้อยสด ท าให้เก็บเกี่ยวสะดวกและ

รวดเร็ว แตกกอดี ใบคลุมพ้ืนที่ได้เร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดวัชพืช ต้านทานโรคแส้ด า และเหี่ยวเน่าแดงในระดับ

ปานกลาง   มีหนอนเจาะล าต้นในระดับต่ า (วีระพล และคณะ 2550  ในขณะที่วันทนา และคณะ(2550) ได้

รายงานผลการทดสอบการปรับปรุงบ ารุงดินในแปลงปลูกอ้อยของเกษตรกร พบว่าการใส่ปุ๋ย  คอกรองพ้ืนก่อน

ปลูกอ้อยเพื่อบ ารุงดินในอัตรา 1 ตันต่อไร่จะท าให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 11.1 การใส่ปุ๋ยคอกให้ผลผลิต 17 

ตันต่อไร่ สูงกว่าไม่ใส่ปุ๋ยคอก รองพ้ืนร้อยละ  20 พ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ขอนแก่นอ้อยมีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยคอก

มาก  แต่พ้ืนที่ปลูกอ้อยที่จังหวัดกาฬสินธุ์ การใส่ปุ๋ยคอกหรือไม่ใส่ปุ๋ยคอกผลผลิตอ้อยใกล้เคียงกัน   และปรีชาและ

คณะ (2550) ได้รายงานผลการทดลองในไร่เกษตรกร 20 ราย จังหวัดขอนแก่น พบว่าปัญหาการไว้ตออ้อยของ

เกษตรกรคือ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  และขาดความชื้นในดิน  และโรคใบขาวอ้อย ทั้งนี้ถ้าหากดินมีความชื้น

เพียงพอ และมีการบ ารุงดินให้อุดมสมบูรณ์ จะสามารถไว้ตอได้มากกว่า 3 ตอ   และรายงานของ กอบเกียรติ และ

คณะ (2553)  พบว่าโรคใบขาวมักระบาดในช่วงฤดูการปลูกที่ประสบภัยแล้งรุนแรง มีฝนน้อยหรือฝนทิ้งช่วงเป็น

เวลานานกว่าปกติ เช่นปี 2552/53 มีการระบาดของโรคใบขาวอ้อยตั้งแต่ 0.001-50.0 เปอร์เซ็นต์ และเกิดในอ้อย

ตอมากกว่าอ้อยปลูก พบในดินเนื้อทราย (ทรายจัด) มากกว่าดินเนื้อละเอียด  (ดินเหนียว) ที่ระดับความลึก 10-20 



เซนติเมตร ของดินมีความชื้นและความหนาแน่น (ชั้นดานเทียม) สูงกว่าปกติ    และ อ้อยที่มีเชื้อไฟโตพลาสมา จะ

แสดงอาการใบขาว หรือไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของฟอสฟอรัส ในพืชที่มีมากเกินไป เนื่องจากเกษตรกรมีการจัดการ

ดินและปุ๋ยไม่เหมาะสม เกิดการสะสมฟอสฟอรัสในดินเกินปกติ จะท าให้ขัดขวางการดูดใช้ธาตุอาหารอื่นๆ เช่น 

แมกนีเซียม สังกะสี โพแทสเซียม แคลเซียม และ ไนโตรเจน นอกจากนี้  สังกะสี และแมกนีเซียมมีน้อยกว่าในอ้อย

ปกติ ซึ่งปริมาณความเข้มข้น และสัดส่วนของธาตุอาหารต่างๆ ในพืชมีแนวโน้มสัมพันธ์กับในดิน  ส าหรับการใส่ปุ๋ย

ตามค่าวิเคราะห์ดิน 18-6-15 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับการใส่ โดโลไมท์ 50 กิโลกรัมต่อไร่ กับซิลิคอน 

9 กิโลกรัมต่อไร่ มีแนวโน้มที่ท าให้เปอร์เซ็นต์ของใบขาวของอ้อยตอ 1 ลดลงมากกว่าใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า และใน

การทดสอบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ชุดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการควบคุมโรคใบขาวอ้อยในพ้ืนที่จังหวัด

มุกดาหาร 

วิธีการด าเนินงาน 

อุปกรณ์ 

 พันธุ์อ้อยขอนแก่น 3  

 ปุ๋ยเคมี 18-46-0  

 ปุ๋ยเคมี 46-0-0 

 ปุ๋ยเคมี 0-0-60 

 สารเคมีควบคุมวัชพืช 

วิธีการ 

 ไม่มีแผนการทดลอง เริ่มด าเนินการทดสอบตั้งแต่ปี 2555-2557 โดยท าการทดสอบในไร่

เกษตรกร 

ปี 2555 จ านวน 2 ราย พ้ืนที่ 3 แปลงๆ รวมพ้ืนที่ 6 ไร่   

 นายเจริญ เยาวศรีสุวรรณ  แปลงที่ 1 บ้านม่วงหัก ต าบลโพนทราย อ าเภอเมือง จังหวัด

มุกดาหาร ปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 จากแปลงพันธุ์ของเกษตรกรเอง  ใช้ระยะแถวปลูก 1.3 เมตร โดยรถ

ปลูก ใส่ปุ๋ย 16-16-16 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ และ วิธีทดสอบปลูกขอนแก่น 3 ได้พันธุ์จากแปลงเรียนรู้ 

ที่ขยายจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ภายใน ศวพ.มุกดาหาร ใช้ระยะแถวปลูก 1.3 เมตร ใส่ปุ๋ย 16-11-14 

อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองพ้ืนและเม่ือดินมีความชื้นเหมาะสม  



 นายเจริญ เยาวศรีสุวรรณ  แปลงที่ 2 บ้านแก่นเต่า  ต าบลโพนทราย อ าเภอเมือง จังหวัด

มุกดาหาร ปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 จากแปลงพันธุ์ของเกษตรกรเอง  ใช้ระยะแถวปลูก 1.3 เมตร โดยรถ

ปลูก ใส่ปุ๋ย 16-16-16 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ และ วิธีทดสอบปลูกขอนแก่น 3 ได้พันธุ์จากแปลงเรียนรู้ 

ที่ขยายจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ภายใน ศวพ.มุกดาหาร ใช้ระยะแถวปลูก 1.3 เมตร ใส่ปุ๋ย 16-11-14 

อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองพ้ืนและเม่ือดินมีความชื้นเหมาะสม  

 นายนิโรจน์ ศรีจันทร์  ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  วิธีทดสอบปลูกอ้อย

ขอนแก่น 3 ได้จากแปลงที่ขยายจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อภายใน ศวพ. มุกดาหาร ใช้รถปลูก มีระยะแถว

ปลูก 1.3 เมตร ใส่ปุ๋ยรองพ้ืน 16-11-14  อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ รองพ้ืนและใส่เมื่อดินมีความชื้น

เหมาะสม และวิธีเกษตรกรปลูกอ้อยอู่ทอง 5 จากแปลงพันธุ์ของเกษตรกร ใช้ระยะแถวปลูก 1.3 เมตร ใส่

ปุ๋ย 16-11-14 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองพ้ืนและเมื่ออ้อยมีความชื้นเหมาะสม  ซึ่งทั้งสองวิธีของ 

นายนิโรจน์ หลังปลูกให้น้ า โดยวางระบบน้ าหยด โดยตะบันน้ าจากล าห้วย ให้น้ าตามความจ าเป็น  

ปี 2556 เกษตรกรเข้าร่วมท าการทดสอบจ านวน 3 รายพื้นที่รวม 6 ไร่ ดังนี้รายละเอียดดังนี้ 

 นายสฤษดิ์ บุทธิจักร ต าบลนาสะเม็ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร วิธีทดสอบ ปลูกอ้อย

พันธุ์ขอนแก่น 3  พร้อมใส่ปุ๋ย 16-11-14 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ จากแปลงเรียนรู้ภายที่ขยายจากการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ภายใน ศวพ. มุกดาหาร วิธีเกษตรกรปลูกอ้อยอู่ทอง 5 ระยะแถวปลูก 1.3 เมตร ใส่ปุ๋ย 

16-16-16 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่  

 นายบุญน า  ดีดวงพันธ์  ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร วิธีทดสอบปลูกอ้อย

ขอนแก่น 3 จากแปลงเรียนรู้ ที่ขยายจากแปลงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ภายใน ศวพ. มุกดาหาร ใส่ปุ๋ย 16-11-

14 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ และวิธีเกษตรกรปลูกอ้อยขอนแก่น3 จากแปลงพันธุ์ของเกษตรกรเอง ใส่ปุ๋ย 

16-16-16 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองพ้ืนและเมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม  

 นายปราโมทย์ ศรีมุกดา ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร วิธีทดสอบปลูกอ้อย

ขอนแก่น 3 จากแปลงเรียนรู้ที่ขยายพันธุ์จากแปลงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ภายใน ศวพ.มุกดาหาร ระยะแถว

ปลูก 1.3 เมตร ใส่ปุ๋ย 16-11-14 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองพ้ืนและเมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม วิธี

เกษตรกรปลูกอ้อย K95-84 ใส่ปุ๋ย 16-16-16  อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองพ้ืนและเมื่ออ้อยอายุ  4-6 

เดือน หรือเมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม 

 

ปี 2557 ได้คัดเลือกเกษตรกรจ านวน 3 ราย เข้าร่วมงานทดสอบพ้ืนที่รายละ 2 ไร่ รวมพ้ืนที่ 6 ไร่ ปลูก

อ้อยภายในเดือนตุลาคม  โดยวิธีการของเกษตรกรแต่ละรายดังนี้  



 นายสฤษดิ์ บุทธิจักร ต าบลนาสะเม็ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร วิธีทดสอบปลูกอ้อย

ขอนแก่น 3 จากแปลงเรียนรู้ที่ขยายพันธุ์จากอ้อยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า 18-6-12 

กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  ใส่รองพ้ืนและเมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม และวิธีของเกษตรกรปลูกอ้อยอู่

ทอง 5 ใช้เครื่องปลูก ระยะแถวปลูก 1.3 เมตร ใส่ปุ๋ย 16-16-16 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองพ้ืนและ

เมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม 

 นายทรงวุฒิ จะยันรัมย์ ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  วิธีทดสอบปลูกอ้อย

ขอนแก่น 3 จากแปลงเรียนรู้ที่ขยายพันธุ์จากอ้อยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า 18-6-12 

กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  ใส่รองพ้ืนและเมื่ออ้อยอายุ 4-6 เดือน และวิธีของเกษตรกรปลูกอ้อย

ขอนแก่น 3 ใช้เครื่องปลูก ระยะแถวปลูก 1.3 เมตร ใส่ปุ๋ย 16-16-16 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองพ้ืน

และเม่ือดินมีความชื้นเหมาะสม 

 นายบุญถ้วน จันทร์งาม  ต าบลมุกดาหาร  อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร วิธีทดสอบปลูกอ้อย

ขอนแก่น 3 จากแปลงเรียนรู้ที่ขยายพันธุ์จากอ้อยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พร้อมใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า 18-6-12 

กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ใส่รองพ้ืนและเมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม  และวิธีของเกษตรกรปลูกอ้อยอู่

ทอง 5 ระยะแถวปลูก 1.3 เมตร โดยใช้เครื่องปลูก ใส่ปุ๋ย 16-16-16 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองพ้ืน

และเม่ือดินมีความชื้นเหมาะสม 

 

 

 

 

เวลาและสถานที่ 

 เริ่มต้น ตุลาคม 2555 – สิ้นสดุ กันยายน 2557  

ไร่เกษตรกร ต าบลโพนทราย อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

ไร่เกษตรกร ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

ไร่เกษตรกร ต าบลนาสะเม็ง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

ไร่เกษตรกร ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลการทดลองในปี 2555 ดังแสดงใน (ตารางที่ 1) ได้ด าเนินการในไร่เกษตรกร 2 รายๆ พบว่าแปลงที่ 1

เกษตรกรนายเจริญ บ้านม่วงหัก ในวิธีเกษตรกรอ้อยมีความสูง 197 เซนติเมตร  มีจ านวนล า 5,885  ล าต่อไร่ เส้น



ผ่านศูนย์กลางล า 2.5 เซนติเมตร น้ าหนัก 10 ล า 12.08 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 7.4 ตันต่อไร่ ให้ค่า บริกซ์ 20.15  

ในขณะที่วิธีทดสอบ อ้อยมีความสูง 225.3 เซนติเมตร มีจ านวนล าต่อไร่ 6,655 ล าต่อไร่ มีเส้นผ่านศูนย์กลางล า 

2.6 เซนติเมตร น้ าหนัก 10 ล า 12.2 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 8.1 ตันต่อไร่ มีค่าบริกซ์ 20.51  

แปลงที่ 2 นายเจริญ บ้านแก่นเต่า ในวิธีเกษตรกร อ้อยมีการเจริญเติบโตด้านความสูง 283 เซนติเมตร ให้

จ านวนล า 8,474 ล าต่อไร่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.34 เซนติเมตร น้ าหนัก 10 ล า 17.6 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิต 15 

ตันต่อไร่ มีค่าบริกซ์ 20 ส าหรับวิธีทดสอบ อ้อยมีความสูง 263 เซนติเมตร ให้จ านวนล า 8,988 ล าต่อไร่ มีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางล า 2.4 เซนติเมตร มีน้ าหนัก 10 ล า 15.3 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 13.7 ตันต่อไร่ และมีค่าบริกซ์ 20.3  

 แปลงที่ 3 นายนิโรจน์ บ้านเหล่าหมี อ้อยมีความสูง 320 เซนติเมตร ให้จ านวนล า 8,410 ล าต่อไร่ เส้น

ผ่านศูนย์กลางล า 2.6 เซนติเมตร ให้น้ าหนัก 10 ล า 20 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 17 ตันต่อไร่ มีค่าบริกซ์ 18.6  และวิธี

ทดสอบอ้อยมีความสูง 321 เซนติเมตร ได้จ านวนล า 8,325 ล าต่อไร่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.7 เซนติเมตร น้ าหนัก 

10 ล า 17.6 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 15 ตันต่อไร่ และมีค่าบริกซ์เท่ากับ 18.2  

 ในปี 2556 ได้ด าเนินการในไร่เกษตรกร 3 ราย ดังแสดงใน (ตารางที่ 2) พบว่า แปลงนายสฤษดิ์ ต าบลนา

สะเม็ง อ้อยมีความสูง 285.5 เซนติเมตร มีจ านวนล า 11,884 ล าต่อไร่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เซนติเมตร ให้

น้ าหนัก 10 ล า 19.9 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 19.4 ตันต่อไร่ และมีค่าบริกซ์ 16.4  ในขณะที่ วิธีทดสอบอ้อยมีความสูง 

287 เซนติเมตร มีจ านวนล า 12,256 ล าต่อไร่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ให้น้ าหนัก 10 ล า 19.8 

กิโลกรมั ได้ผลผลิต 20.8 ตันต่อไร่ และมีค่าบริกซ์เท่ากับ 17  

 แปลงนายบุญน า ต าบลเหล่าหมี อ้อยมีความสูง 314.2 เซนติเมตร มีจ านวนล า 11,384 ล าต่อไร่ มีเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 2.7 เซนติเมตร ให้น้ าหนัก 10 ล า 19.4 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 21.63 ตันต่อไร่ และมีค่าบริกซ์ 17.6

ในขณะที่ วิธีทดสอบอ้อยมีความสูง 315.4 เซนติเมตร มีจ านวนล า 11,461 ล าต่อไร่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 

เซนติเมตร ให้น้ าหนัก 10 ล า 17. กิโลกรัม ได้ผลผลิต 20.17 ตันต่อไร่ และมีค่าบริกซ์เท่ากับ 17.3 

 แปลงนายปราโมทย์ ต าบล ต าบลเหล่าหมี อ้อยมีความสูง 285.7 เซนติเมตร มีจ านวนล า 9,743 ล าต่อไร่ 

มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.7 เซนติเมตร ให้น้ าหนัก 10 ล า 17.3 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 16.54 ตันต่อไร่ และมีค่าบริกซ์ 

19.8ในขณะที่ วิธีทดสอบอ้อยมีความสูง 304.1 เซนติเมตร มีจ านวนล า 9,782 ล าต่อไร่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.7 

เซนติเมตร ให้น้ าหนัก 10 ล า 15.5. กิโลกรัม ได้ผลผลิต 15.16 ตันต่อไร่ และมีค่าบริกซ์เท่ากับ 19.6 

 ในปี 2557 ได้ด าเนินการในไร่เกษตรกร 3 ราย ดังแสดงใน (ตารางที่ 3) พบว่า แปลงนายทรงวุฒิ ต าบล

มุกดาหาร อ้อยมีความสูง 272.เซนติเมตร มีจ านวนล า 10,200 ล าต่อไร่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 เซนติเมตร ให้

น้ าหนัก 10 ล า 17.4กิโลกรัม ได้ผลผลิต 12.9 ตันต่อไร่ และมีค่าบริกซ์ 18.1  ในขณะที่วิธีทดสอบอ้อยมีความสูง 



266 เซนติเมตร มีจ านวนล า 9,785 ล าต่อไร่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.7 เซนติเมตร ให้น้ าหนัก 10 ล า 18.2 กิโลกรัม 

ได้ผลผลิต 13.58ตันต่อไร่ และมีค่าบริกซ์เท่ากับ 18  

 แปลงนายสฤษดิ ์ต าบลเหล่าหมี อ้อยมีความสูง 232 เซนติเมตร มีจ านวนล า 10,365 ล าต่อไร่ มีเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2.4 เซนติเมตร ให้น้ าหนัก 10 ล า 24 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 12.55 ตันต่อไร่ และมีค่าบริกซ์ 17.6 ในขณะ

ที่ วิธีทดสอบอ้อยมีความสูง 266 เซนติเมตร มีจ านวนล า 10,365 ล าต่อไร่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 เซนติเมตร ให้

น้ าหนัก 10 ล า 15 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 12.85 ตันต่อไร่ และมีค่าบริกซ์เท่ากับ 23.1 

 แปลงนายบุญถ้วน ต าบลมุกดาหาร อ้อยมีความสูง 293 เซนติเมตร มีจ านวนล า 10,577 ล าต่อไร่ มีเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 2.4 เซนติเมตร ให้น้ าหนัก 10 ล า 14 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 14.5 ตันต่อไร่ และมีค่าบริกซ์ 22.4

ในขณะที่ วิธีทดสอบอ้อยมีความสูง 272 เซนติเมตร มีจ านวนล า 9,192 ล าต่อไร่ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.7 

เซนติเมตร ให้น้ าหนัก 10 ล า 18.1 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 16.6 ตันต่อไร่ และมีค่าบริกซ์เท่ากับ 23.5 

 จากการทดลองอ้อยที่ปลูกในแปลงทีไ่ด้รับให้น้ าเสริมในช่วงแล้ง และไม่ได้รับน้ าเสริม ประกอบกับความ

แตกต่างของพื้นที่ปลูกนั้นสอดคล้องกับรายงานของ ปรีชาและคณะ (2557) ทีไ่ดร้ายงานผลการศึกษา

สภาพแวดล้อมการผลิตอ้อยในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ข้อมูลดิบและสภาพภูมิอากาศ ใน 

1,079 และ 1,980 สภาพแวดล้อม พบว่าสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีผลท าให้ผลผลิตอ้อยมีความแปรปรวนสูง 

ทั้งในเชิงพ้ืนที่และเวลา โดยความแปรปรวนเชิงพ้ืนที่เกิดจากความแตกต่างของชนิดดินและภูมิอากาศ ส่วนความ

แปรปรวนเชิงเวลาเกิดจากความแปรปรวนของปริมาณน้ าฝน การแบ่งเขตการผลิตอ้อยตามความหนาแน่นของ

พ้ืนที่ปลูก ไม่ท าให้ความแปรปรวนของผลผลิตอ้อยเชิงพ้ืนที่และเชิงเวลาลดลง เช่นเดียวกันกับการให้น้ าในปริมาณ

และจ านวนครั้งเท่ากันทุกสภาพแวดล้อม แต่ถ้าหากให้น้ าโดยวิธีการให้เพียงพอกับความต้องการของ

สภาพแวดล้อมท าให้ความแปรปรวนลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าปฏิสัมพันธ์ของน้ าและชนิดดินเป็นตัวแปรส าคัญท่ีท าให้เกิด

ความแปรปรวนของผลผลิตอ้อยโดยการพัฒนาระบบการให้น้ าให้เพียงพอตลอดฤดูปลูก รวมทั้งการหาพันธุ์ทนแล้ง

หรือมีประสิทธิภาพการให้น้ าสูง 

 

 

 

สรุปผล 



 การใสปุ่๋ยเคมีในกรรมวิธีทดสอบคือ16-1-14 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3  และวิธี

เกษตรกรคือใส่ปุ๋ย 16-16-16 อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกอ้อยขอนแก่น 3 อู่ทอง 5 และพันธุ์เค 95-84 

1. ปี 2555 ผลผลิตอ้อยที่ได้จากแปลงเกษตรกร ในวิธีทดสอบทั้ง 3 แปลง อยู่ในช่วง  8.1-15 ตันต่อไร่ มีค่าบริกซ์ 

18.2 -20.51 ในวิธีของเกษตรกร ให้ผลผลิต 7.4-15 ตันต่อไร่ มีค่าบริกซ์ 20-20.15  และ พันธุ์อู่ทอง 5 ให้ผลผลิต 

17 ตันต่อไร่ และมีค่าบริกซ์ 18.6   และไม่พบอาการเป็นโรคใบขาวของอ้อยในทั้งสองพันธุ์ 

2. ในปี 2556 ผลผลิตอ้อยพันธุ์ขอนแกน่ 3 ในวิธีทดสอบอยู่ในช่วง 15.16- 20.8 ตันต่อไร่ มีค่าบริกซ์อยู่ในช่วง 17-

19.6 วิธีเกษตรกรปลูกอ้อยขอนแก่น 3 ให้ผลผลิต 19.4-21.63 ตันต่อไร่ มีค่าบริกซ์ 16.4-17.6  และอ้อยพันธุ์ เค

95-84  ให้ผลผลิต 16.54 ตันต่อไร่  มีค่าบริกซ์ 19.8  ทั้งสองพันธุ์ไม่พบอาการของโรคใบขาว  

3. ปี 2557 อ้อยขอนแก่น 3 ในกรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตอยู่ในช่วง 12.85-16.6 ตันต่อไร่ มีค่าบริกซ์อยู่ในช่วง 

18-23.5 วิธีเกษตรกรให้ผลผลิตอยู่ในช่วง 12.9 – 14.5 ตันต่อไร่ มีค่าบริกซ์อยู่ในช่วง 18-1-24  และไม่พบอาการ

ของโรคใบขาวในอ้อย  
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ตารางท่ี 1 ข้อมลูองค์ประกอบผลผลิต ผลผลิตของอ้อยงานทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการควบคุมโรคใบขาวอ้อย ในแปลงเกษตรกรจ านวน 3 ราย จังหวัดมุกดาหาร 

    ปี 2555 

ชื่อ-สกุลเกษตรกร 

วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 
ความ
สูง 

(ซม.) 

จ านวนล า 
ล า/ไร่ 

เส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 

(ซม.) 

น้ าหนัก 
10 ล า 
(กก.) 

 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

Brix° ความสูง 
(ซม.) 

จ านวน
ล า 

ล า/ไร่ 

เส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 

(ซม.) 

น้ าหนัก 
10 ล า 
(กก.) 

 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

Brix° 

1 นายเจริญ เยาวศรีสุวรรณ 
บ้านม่วงหัก ต.โพนทราย 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

197 5,885 2.5 12.1 7.4 20.15 225.3 6,655 2.6 12.2 8.1 20.51 

2 นายเจริญ เยาวศรีสุวรรณ 
บ้านแก่นเต่า ต.โพนทราย 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

283 8,474 2.34 17.6 15 20 263 8,988 2.4 15.3 13.7 20.3 

3 นายนิโรจน์ ศรีจันทร์ 
บ้านเหล่าหมี ต.นาสะเม็ง 

จ.มุกดาหาร 

320 8,410 2.6 20 17 18.6 320.6 8,325 2.7 17.6 15 18.2 

 

 

 



 

 

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต ผลผลิตของอ้อย งานทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการควบคุมโรคใบขาวอ้อยในแปลงเกษตรกรจ านวน 3 ราย   

    จังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2556 

ชื่อ-สกุลเกษตรกร 

วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 
ความ
สูง 

(ซม.) 

จ านวน
ล า 

ล า/ไร่ 

เส้นผ่าน 
ศูนย์กลา

ง 
(ซม.) 

น้ าหนัก 
10 ล า 
(กก.) 

 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

Brix° ความสูง 
(ซม.) 

จ านวน
ล า 

ล า/ไร่ 

เส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 

(ซม.) 

น้ าหนัก 
10 ล า 
(กก.) 

 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

Brix° 

1. สฤษดิ์  บุทธิจักร 
 
 

285.5 11,884 2.4 19.9 19.4 16.4 287 12,256 2.5 19.8 20.8 17 

2.นายบุญน า  ดีดวงพันธ์ 
 
 

314.2 11,384 2.7 19.4 21.63 17.6 315.4 11,461 2.6 17.6 20.17 17.3 

3. นายปราโมทย์ ศรีมุกดา 
 

285.7 9,743 2.7 17.3 16.54 19.8 304.1 9,782 2.7 15.5 15.16 19.6 



ตารางท่ี 3 ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต ผลผลิตของอ้อย งานทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการควบคุมโรคใบขาว อ้อยในแปลงเกษตรกรจ านวน 3 ราย   

    จังหวัดมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2557 

ชื่อ-สกุลเกษตรกร 

วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ 
ความ
สูง 

(ซม.) 

จ านวนล า 
ล า/ไร่ 

เส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 

(ซม.) 

น้ าหนัก 
10 ล า 
(กก.) 

 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

Brix° ความสูง 
(ซม.) 

จ านวน
ล า 

ล า/ไร่ 

เส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 

(ซม.) 

น้ าหนัก 
10 ล า 
(กก.) 

 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

Brix° 

1.นายทรงวุฒิ จะยันรัมย์ 
 
 

272 10,200 
 
 

2.6 17.4 12.9 18.1 266 9,785 
 
 

2.7 18.2 13.58 18 

2.นายสฤษดิ์ บุทธิจักร 
 
 

266 10,365 
 

2.4 24 12.55 24 232 8,500 
 

2.6 15 12.85 23.1 

3.นายบุญถ้วน จันทร์งาม 
 
 

293 10,577 
 

2.4 14 14.5 22.4 272 9,192 
 

2.7 18.1 16.6 23.5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพแปลงทดสอบอ้อยไรเ่กษตรกรปี 2555  
 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
 

  
นายเจริญ  เยาวศรีสุวรรณ (พันธุ์ขอนแก่น3) แปลง1 

 

นายเจริญ  เยาวศรีสุวรรณ (พันธุ์ขอนแก่น3) แปลง1 

  
ดต. นิโรจน์   ศรีจันทร ์(พันธุ์ขอนแก่น3) 

 

ดต. นิโรจน์   ศรีจันทร ์(พันธุ์อู่ทอง5) 



  
นายเจริญ  เยาวศรีสุวรรณ (พันธุ์ขอนแก่น3) แปลง2 นายเจริญ  เยาวศรีสุวรรณ (พันธุ์ขอนแก่น3)แปลง2 

  

ภาพแปลงทดสอบอ้อยไรเ่กษตรกรปี 2556 
 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
 

  
นายปราโมท  ศรีมุกดา (พันธุ์ขอนแก่น3) 

 

นายปราโมท  ศรีมุกดา (พันธุ์ K95-84) 

  



นายบุญน า  ดีดวงพันธ์ (พันธุ์ขอนแก่น3) 
 

นายบุญน า  ดีดวงพันธ์ (พันธุ์ขอนแก่น3) 

  
นายสฤษด์ิ   บุทธิจกัร (พนัธ์ุขอนแก่น3) นายสฤษด์ิ   บุทธิจกัร (พนัธ์ุอู่ทอง5) 

ภาพแปลงทดสอบอ้อยไรเ่กษตรกรปี 2557 
 

วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 
 

  
นายบุญถ้วน  จันทร์งาม (พันธุ์ขอนแก่น3) 

 

นายบุญถ้วน  จันทร์งาม (พันธุ์อู่ทอง5) 

  



นายทรงวุฒิ   จะยันรัมย์ (พันธุ์ขอนแก่น3) 
 

นายทรงวุฒิ   จะยันรัมย์ (พันธุ์ขอนแก่น3) 

  
นายสฤษด์ิ   บุทธิจกัร (พนัธ์ุขอนแก่น3) นายสฤษด์ิ   บุทธิจกัร (พนัธ์ุอู่ทอง5) 

 


