




สารบัญ 
  

 หน้า 
บทน า 1 
บทท่ี 1   สถานการณ์การผลิตอ้อย 2 
บทท่ี 2   โรคใบขาวอ้อยและการจัดการโรค 7 
บทท่ี 3   การผลิตพันธ์ุอ้อยสะอาด ปลอดภัยจากโรคใบขาว 15 
บทท่ี 4   การขยายพันธ์ุอ้อยสะอาด 25 
บทท่ี 5   การจัดการโรคใบขาวอ้อยโดยใช้พันธ์ุสะอาด 35 
บทท่ี 6   เทคนิคการขยายพันธ์ุอ้อยสะอาดในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก 43 
บรรณานุกรม 50 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
 

  หน้า 
ตารางท่ี 1   เนื้อที่เก็บเกี่ยว  ผลผลิตออ้ย  ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร ่ และผลผลติน้้าตาลของ

ประเทศไทย ปี 2555-2559 
2 

ตารางท่ี 2   ปริมาณการบริโภคในประเทศและการส่งออกน้้าตาลของประเทศไทย  
ปี 2555-2559 

3 

ตารางท่ี 3   พื้นที่ปลูก ผลผลิตอ้อย และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของเขตภาคกลางและตะวันตก 
ปี 2555-2559 

5 

ตารางท่ี 4   ต้นทุนการผลิตอ้อย ปีการผลิต 2557/58 ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก 6 
ตารางท่ี 5   ข้อมูลการเกิดโรคใบขาวอ้อยในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ในปี 2560 10 
ตารางท่ี 6   การเตรียมสารอาหารเข้มข้น (Stock solution) ของสูตรอาหารเอ็มเอสเพื่อ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดอ่อนอ้อย 
18 

ตารางท่ี 7   ปริมาณสารอาหารเข้มข้นและสารอาหาร ที่ใช้การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่ออ้อยสูตรเอ็มเอส (1 ลิตร) 

19 

ตารางท่ี 8   ค่ามาตรฐานความเหมาะสมของดินที่ปลูกอ้อย 29 
ตารางท่ี 9   ระดับธาตุอาหารที่จะต้องใส่ เพิ่มให้แก่ดินที่ปลูกอ้อยโดยพิจารณาจาก           

ผลวิเคราะห์ดิน 
30 

ตารางท่ี 10   อัตรารอด จ้านวนหน่อและล้าต่อกอ และการเกิดโรคใบขาวของอ้อยปลอดโรค 
ที่ปลูกขยายในแหล่งที่ห่างจากแปลงอ้อยอื่น หรือปลูกในแหล่งที่การระบาด
ของโรคไม่รุนแรง ปี 2549 - 2554 

37 

ตารางท่ี 11   อัตรารอดหลังปลูก 1 เดือน และ การเกิดโรคใบขาวของอ้อยปลอดโรค ทั้งใน
อ้อยปลูกและอ้อยตอ ณ แปลงขยายพันธ์ุพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตร ระหว่างปี  2555 - 2558 

38 

ตารางท่ี 12   การพบโรคใบขาวในอ้อยปลูกและอ้อยตอของพันธ์ุอ้อยปลอดโรค เมื่อปลูก
ห่างจากแปลงอ้อยอื่น 1 กม. ข้ึนไป หรือปลูกในแหล่งที่โรคระบาดไม่รุนแรง 
(< 5%) ป ี2549 - 2555 

38 

   
   
   
   
   
   
   

 
 
 



สารบัญภาพ 
 
  หน้า 
ภาพท่ี 1     แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกอ้อยและโรงงานน้้าตาลในเขตภาคกลางและตะวันตก            

ปีการผลิต 2558/2559 ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย (2559) 
4 

ภาพท่ี 2  สถานการณ์การระบาดของโรคใบขาวอ้อยในประเทศไทย 8 
ภาพท่ี 3     ลักษณะเช้ือไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย มีรปูร่างไมแ่น่นอน          

(1) ขณะเคลื่อนทีร่ะหว่างเซลส์พืช และ (2) อยู่ในเซลส์พืช 
11 

ภาพท่ี 4     เพลี้ยจั๊กจั่นสีน้้ำตำล แมลงพำหะน้ำโรคใบขำวอ้อย 12 
ภาพท่ี 5     อาการโรคใบขาวในอ้อยปลูก อ้อยตอ และอ้อยโต 13 
ภาพท่ี 6     ข้ันตอนการเตรียมต้นกล้าอ้อยเพื่อเตรียมตัดเนื้อเยื่อยอดอ่อน (1) เตรียมท่อนพันธ์ุ  

(2) แช่ท่อนพันธ์ุในน้้าร้อน (3) เพาะอ้อย (4) ตัดเอาส่วนโคนต้นกล้า 
19 

ภาพท่ี 7     การตัดเนื้อเยื่อยอดออ่นอ้อย  (1) ส่วนโคนต้นกล้าที่พร้อมตดัเนื้อเยื่อ          
(2) ตัดเนื้อเยื่อในตู้ปลอดเช้ือโรคและใช้เทคนิคปลอดเช้ือโรค (3) ตัดเนื้อเยื่อ  
ใต้กล้องสเตอริโอ และ (4) ลักษณะเนื้อเยือ่ยอดอ่อนอ้อย 

20 

ภาพท่ี 8     การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดอ่อนอ้อยในสูตรอาหารเหลว (1) ระยะแตกหน่อ   
(2) ระยะสรา้งราก (3) สภาพการเพาะเลีย้งในห้องปลอดเช้ือโรค ควบคุมแสงและอุณหภูม ิ

21 

ภาพท่ี 9     การอนุบาลกล้าอ้อยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 23 
ภาพท่ี 10    การเตรียมและแช่ท่อนพันธ์ุอ้อยทั้งล้าในน้้าร้อน 24 
ภาพท่ี 11    การเตรียมและแช่ท่อนพันธ์ุอ้อยที่ตัดเป็นท่อน ๆ ในน้้าร้อน 24 
ภาพท่ี 12    วิธีการปลูกอ้อยจากต้นกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 27 
ภาพท่ี 13    การปลูกในสภาพความช้ืนไม่เพียงพอ กระทบอัตรารอดของต้นกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 27 
ภาพท่ี 14     การปลูกออ้ยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในดินทีม่ีความอุดมสมบรูณ์สงู โดยไม่ยกร่อง

และมีการดูแลรักษาดี อ้อยจะโตเร็วและอาจหักล้มได้ง่าย 
28 

ภาพท่ี 15     การปลูกอ้อยจากกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในดินที่อุดมสมบูรณ์สูง และใช้ระยะปลูกไม่ห่าง  
พอจะท้าให้ท่อนพันธ์ุมีขนาดล้าเล็กและล้มง่าย เนื่องจากให้จ้านวนล้าต่อกอสูง 

32 

ภาพท่ี 16     การแยกหน่ออ้อยเพื่อปลูกขยายใหม่ 33 
ภาพท่ี 17     การช้าข้อตาอ้อย อาจแช่น้้าร้อนก่อนเพาะเพื่อลดความเสี่ยงจากเช้ือโรคใบขาว

ที่อาจติดมาจากแปลงผลิตท่อนพันธ์ุ 
34 

ภาพท่ี 18     การย้ายกล้าอ้อยจากการช้าข้อตาลงแปลงปลกู 34 
ภาพท่ี 19     การเกิดโรคใบขาวของออ้ยปลอดโรคที่ปลูกในแปลงทดลองในโรงตาข่ายกัน

แมลง และน้าไปปลูกขยายในสภาพแปลงเกษตรกร ปี 2549 - 2553 
39 

ภาพท่ี 20    การเกิดโรคใบขาวของอ้อยที่ปลูกขยาย จากท่อนพันธ์ุของอ้อยปลอดโรคใบขาว เมื่อปลูกใน
แหล่งที่มีการระบาดของโรครุนแรง (100 %) ในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างปี 2549 - 2551 

40 

ภาพท่ี 21    การเกิดโรคใบขาวในอ้อยทีป่ลกูขยายพันธ์ุจากกล้าอ้อยปลอดโรค เมื่อปลูกใน
พื้นที่ที่มีการระบาดของโรค  (ก) ไม่รุนแรง (< 5 %) และ (ข) ไม่รุนแรงในช่วง 
3 ปี แล้วรุนแรงภายหลัง อ. กุดจับ จ. อุดรธานี 

41 

 



 

การจัดการโรคใบขาวอ้อยในภาคกลางและภาคตะวันตกโดยใช้พันธ์ุสะอาด  

บทน ำ 
 

 อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจส้ำคัญส้ำหรับอุตสำหกรรมอ้อยและน ้ำตำล ของประเทศไทย ผลผลิต
น ้ำตำลส่วนใหญ่ ประมำณร้อยละ 70 ส่งจ้ำหน่ำยต่ำงประเทศ ส่วนที่เหลือใช้บริโภคในประเทศ ในแต่
ละปีมีรำยได้หมุนเวียนจำกกำรจ้ำหน่ำยน ้ำตำลทั งภำยในประเทศ และกำรส่งออก มูลค่ำมำกกว่ำ 1.9 
แสนล้ำนบำท โดยเป็นรำยได้จำกกำรส่งออกมำกกว่ำ 1.2 แสนล้ำนบำท ก่อให้เกิดกำรจ้ำงแรงงำน
มำกกว่ำ 1 ล้ำนคน และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เพรำะอุตสำหกรรมนี 
สำมำรถผลิตวัตถุดิบและแปรรูปเป็นน ้ำตำลได้ โดยพึ่งพำเทคโนโลยีของต่ำงประเทศไม่มำกนัก เงินรำยได้
ส่วนใหญ่จึงหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วนช่วยลดกำรน้ำเข้ำน ้ำมันดิบ          
จำกนโยบำยส่งเสริมกำรใช้เอทำนอลเป็นพลังงำนทดแทน  ในช่วงปี 2555 - 2559 กำรบริโภคน ้ำตำล
ภำยในประเทศ เพิ่มขึ นร้อยละ 1.20 ต่อปี เนื่องจำกมีควำมต้องกำรใช้น ้ำตำลในภำคอุตสำหกรรม
เพิ่มขึ นตำมภำวะเศรษฐกิจ และกำรขยำยกำรลงทุนในอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม และกำร
ส่งออกน ้ำตำลของประเทศไทยเพิ่มขึ น ร้อยละ 3.39 ต่อปี แต่ในปี 2559 ปริมำณกำรส่งออกน ้ำตำล
ลดลงจำก ปี 2558 ร้อยละ 5.27 เนื่องจำกในบำงพื นที่ประสบปัญหำภัยแล้ง และกำรระบำดของโรค
ใบขำว ท้ำให้ผลผลิตอ้อยลดลง ปัจจุบันรัฐบำลมีกำรผลักดันนโยบำย บริหำรพื นที่เกษตรกรรมของพืช 
(Zoning) โดยเปลี่ยนพื นที่ปลูกข้ำวที่อยู่ในพื นที่ไม่เหมำะสมไปสู่กำรปลูกอ้อยโรงงำนมำกขึ น 
เนื่องจำกอ้อยสำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่อุตสำหกรรมที่ต่อเนื่อง 
มำกมำย เช่น ผลิตเอทำนอล ผลิตกระแสไฟฟ้ำ และ ผลิตเยื่อกระดำษ เป็นต้น นอกจำกนี โรงงำน
น ้ำตำลทรำยยังพร้อมที่จะพัฒนำและขยำยก้ำลังกำรผลิตเพื่อรองรับผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ น เพื่อสร้ำง
ควำมเช่ือมั่นให้แก่เกษตรกร ผู้เพำะปลูกอ้อยว่ำมีตลำดรองรับผลผลิตอ้อยที่แน่นอนและสร้ำงควำม
มั่นคงจำกกำรยึดอำชีพชำวไร่อ้อยได ้ แต่ในด้ำนกำรผลิตเกษตรกรยังเผชิญปัญหำ ต้นทุนกำรผลิตสูง 
ผลผลิตต้่ำและแปรปรวน เนื่องจำกปัจจัยส้ำคัญหลำยประกำร รวมถึงกำรระบำดของโรคและแมลง  
ที่รุนแรงมำกขึ นในปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรคใบขำว ที่มีกำรระบำดสร้ำงควำมเสียหำยให้กับอ้อย
อย่ำงรุนแรงมำนำนกว่ำ 50 ปี โรคนี ระบำดระบำดมำกในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพำะในพื น
ที่ดินทรำยหรือร่วนทรำย รวมถึงภำคกลำงและตะวันตก อ้อยที่เป็นโรคอำจไม่ให้ผลผลิตเลยหรือให้
ผลผลิตแต่ไม่สำมำรถไว้ตอได้ ท้ำให้ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ น  กำรแพร่กระจำยโรคผ่ำนแมลงพำหะคือ
เพลี ยจักจั่นสีน ้ำตำลและทำงท่อนพันธ์ุ ซึ่งกำรแพร่ระบำดโรคผ่ำนทำงท่อนพันธ์ุนั น ท้ำให้กำรระบำด
ของโรครวดเร็วและกว้ำงขวำง กำรใช้พันธ์ุอ้อยอ้อยสะอำดปลอดภัยจำกโรคใบขำวปลูก จึงเป็น
แนวทำงส้ำคัญในกำรจัดกำรโรค เนื่องจำกปัจจุบันยังไม่มีพันธ์ุอ้อยที่ทนทำนต่อโรคนี   

 
 กำรจัดกำรควำมรู้ในครั งนี จึงเป็นกำรรวบรวมและกลั่นกรององค์ควำมรู้  ที่ครอบคลุม
สถำนกำรณ์กำรผลิตอ้อย โรคใบขำวและกำรจัดกำรโรค กำรผลิตพันธ์ุอ้อยสะอำด กำรขยำยพันธ์ุอ้อย
สะอำด และกำรจัดกำรโรคโดยใช้พันธ์ุอ้อยสะอำด รวมถึงเทคนิคกำรผลิตพันธ์ุอ้อยสะอำดในพื นที่
ภำคกลำงและตะวันตก เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร สำมำรถปรับใช้ให้เหมำะสมกับสภำพพื นที่
ของตัวเอง เพื่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตอ้อยอย่ำงยั่งยืน ต่อไป 



 

การจัดการโรคใบขาวอ้อยในภาคกลางและภาคตะวันตกโดยใช้พันธุ์สะอาด 

บทท่ี 1 

สถานการณ์การผลิตอ้อย 
 

อ ำไพ ประเสริฐสุข1/ และเกษร แช่มช่ืน2/ 
 

อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศไทย เป็นวัตถุดิบส ำหรับอุตสำหกรรมน  ำตำล      
โดยใช้ในกำรผลิตน  ำตำลเป็นกำรผลิตเพื่อส่งออกต่ำงประเทศประมำณร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือใช้ใน
ประเทศ  ในแต่ละปีมีรำยได้หมุนเวียนจำกกำรจ ำหน่ำยน  ำตำลทั งภำยในประเทศและกำรส่งออก 
มูลค่ำมำกกว่ำ 1.9 แสนล้ำนบำท และมีรำยได้จำกกำรส่งออกมำกกว่ำ 1.2 แสนล้ำนบำท  
 ด้ำนกำรผลิต เนื อที่เก็บเกี่ยวอ้อยทั งประเทศ ในช่วงปี 2555-2559 สูงขึ นตำมล ำดับจำก 
8.01 ล้ำนไร่ ในปี 2555 และสูงสุด 8.91 ล้ำนไร่ในปี 2559  ผลผลิตอ้อยอยู่ระหว่ำง 98.40 - 106.33 
ล้ำนตัน โดยผลผลิตเพิ่มขึ นตำมล ำดับจำก ปี 2555 และสูงสุด 106.33 ล้ำนตัน ในปี 2558 และลดลง
เหลือ 94.14 ล้ำนตัน ในปี 2559 และผลผลิตเฉลี่ย 12.28 ตันต่อไร่ ในปี 2555 และลดลงตำมล ำดับ
โดยในปี 2559 มีผลผลิตเฉลี่ย 10.57 ตันต่อไร่ ส่วนกำรผลิตน  ำตำลในปี 2555 - 2559 ผลผลิตน  ำตำล
เพิ่มขึ นร้อยละ 0.32 ต่อปี จำกปริมำณ 10.25 ล้ำนตัน ในปี 2555 และเพิ่มขึ น ในปี 2557 - 2558   แล้ว
ลดลงเหลือ 9.79 ล้ำนตัน ในปี 2559 ส ำหรับปี 2559 ผลผลิตน  ำตำลลดลงจำก 11.34 ล้ำนตัน  ในปี 
2558 ร้อยละ 13.67 (ตำรำงที่ 1) กำรลดลงของผลผลิตอ้อยและน  ำตำลในปี 2559 เนื่องมำจำกกำร
ประสบปัญหำภัยแล้ง ฝนทิ งช่วง และกำรระบำดของโรคใบขำว ในบำงพื นที่ 

ตารางท่ี 1 เนื อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตอ้อย ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ และผลผลิตน  ำตำลของประเทศไทย  
             ปี 2555-2559 

ปี 
เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 

(ล้านไร่) 
ผลผลิตอ้อย 
(ล้านตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(ตันต่อไร่) 

ผลผลิต
น้้าตาล 

(ล้านตัน) 
2555 8.01 98.40 12.28 10.25 
2556 8.26 100.10 12.12 10.02 
2557 8.46 103.70 12.26 11.33 
2558 8.76 106.33 12.15 11.34 
2559 8.91 94.14 10.57 9.79 

ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร (2560) 
 
 
--------------------------------- 
1/นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรลพบุรี 
2/ นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนำท  
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 อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจรัฐบำลจึงมีกำรผลักดันนโยบำยบริหำรพื นที่เกษตรกรรมของพืช 
(Zoning) โดยเปลี่ยนพื นที่ปลูกข้ำวที่อยู่ในพื นที่ไม่เหมำะสมไปสู่กำรปลูกอ้อยโรงงำน มันส ำปะหลัง 
ปำล์มน  ำมัน และข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ทั งนี  อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมำะต่อกำรส่งเสริมให้ชำวนำหันมำ
ปรับเปลี่ยนไร่นำเป็นไร่อ้อย เนื่องจำกอ้อยสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ให้แก่อุตสำหกรรมที่ต่อเนื่องได้ นอกจำกจะผลิตเป็นน  ำตำลทรำยแล้ว ยังน ำผลพลอยได้จำกกำรผลิต
ไปเป็นวัตถุดิบผลิตเอทำนอล เพื่อใช้เป็นพลังงำนทดแทนและยังน ำกำกอ้อยไปเป็นเชื อเพลิงผลิต
กระแสไฟฟ้ำ หรือน ำไปผลิตเป็นเยื่อกระดำษได้อีกด้วย นอกจำกนี โรงงำนน  ำตำลทรำยพร้อมที่จะ
พัฒนำและขยำยก ำลังกำรผลิตเพื่อรองรับกับปริมำณผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ น   จำกกำรขยำยพื นที่
เพำะปลูกจำกโครงกำร Zoning เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่เกษตรกร ผู้เพำะปลูกอ้อยมั่นใจว่ำจะมี
ตลำดรองรับผลผลิตอ้อยที่แน่นอนและสร้ำงควำมมั่นคงจำกกำรยึดอำชีพชำวไร่อ้อยได้ โดยมีกำรปลูก
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มำกที่สุดประมำณ 4.78 ล้ำนไร่ รองลงมำคือ ภำคกลำง ประมำณ 3.05 
ล้ำนไร่ ภำคเหนือ 2.53 ล้ำนไร่ และภำคตะวันออก 0.63 ล้ำนไร่ จังหวัดที่มีพื นที่ปลูกอ้อยมำกที่สุดคือ 
จังหวัดนครสวรรค์ 739,598 ไร่ รองลงมำเป็นจังหวัดก ำแพงเพชร 736,884 ไร่ และจังหวัดกำญจนบุรี 
730,863 ไร่ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน  ำตำลทรำย, 2559)  
 ในปี 2555 – 2559 กำรบริโภคน  ำตำลภำยในประเทศและควำมต้องกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรม
เพิ่มขึ นร้อยละ 1.20 ต่อปี จำก 2.46 ล้ำนตัน ในปี 2555 เพิ่มขึ นเป็น 2.60 ล้ำนตัน ในปี 2559
ส ำหรับปี 2559 กำรบริโภคน  ำตำลำยเพิ่มขึ นเนื่องจำกควำมต้องกำรใช้ในภำคอุตสำหกรรมมีเพิ่มขึ น
ตำมภำวะเศรษฐกิจและกำรขยำยกำรลงทุนในอุตสำหกรรมอำหำรและเครื่องดื่ม  ปี 2555 – 2559 
กำรส่งออกน  ำตำลของประเทศไทยเพิ่มขึ นร้อยละ 3.39 ต่อปี จำกปริมำณ 6.85 ล้ำนตัน ในปี 2555 
เพิ่มขึ นเป็น 7.19 ล้ำนตัน ในปี 2559 แต่มูลค่ำลดลงร้อยละ 4.82 ต่อปี จำก 122,217 ล้ำนบำท    
ในปี 2555 ลดลงเหลือ 93,000 ล้ำนบำท ในปี 2559 ส ำหรับปี 2559 ปริมำณกำรส่งออกลดลงจำก 
7.59 ล้ำนตัน ในปี 2558 ร้อยละ 5.27 (ตำรำงที่ 2) 
 
ตารางท่ี 2 ปริมำณกำรบริโภคในประเทศและกำรส่งออกน  ำตำลของประเทศไทย ปี 2555 - 2559 

             ปี 
บริโภคภายในประเทศ 

(ล้านตัน) 
ส่งออก 

(ล้านตัน) 
2555 2.46 6.85 
2556 2.46 5.99 
2557 2.47 2.96 
2558 2.48 7.59 
2559 2.60 7.19 

ที่มำ : ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตร (2560) 
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พื นที่เพำะปลูกอ้อยในปี 2558/59 เขตภำคกลำงและตะวันตกประกอบด้วยจ ำนวน 12 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธำนี ชัยนำท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่ำงทอง สุพรรณบุรี กำญจนบุรี 
นครปฐม รำชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีพื นที่ปลูกอ้อย 3,053,232 ไร่ (ภำพที่ 1) เพิ่มขึ น
จำกปีกำรผลิต 2558 จ ำนวน 60,648 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.03 โดยพื นที่ที่มีกำรปลูกอ้อยเพิ่มขึ น
ได้แก่ จังหวัดสระบุรี กำญจนบุรี ลพบุรี และรำชบุรี เนื่องจำกมีโรงงำนน  ำตำลตั งขึ นใหม่  

 

 
ภาพท่ี 1 แผนที่แสดงพื นทีป่ลูกอ้อยและโรงงำนน  ำตำลในเขตภำคกลำงและตะวันตก         

ปีกำรผลิต 2558/2559  
ท่ีมา : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน  ำตำลทรำย (2559) 
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พื นที่ปลูกอ้อยในเขตภำคกลำงและตะวันตก ช่วงปี 2555-2559 สูงขึ นตำมล ำดับจำก 2.76
ล้ำนไร่ ในปี 2555 และสูงสุด 3.05 ล้ำนไร่ ในปี 2559 ผลผลิตของอ้อยอยู่ระหว่ำง 27.89 – 35.35
ล้ำนตัน โดยผลผลิตสูงสุด 35.35 ล้ำนตัน ในปี 2555 และลดลงเหลือ 27.89 ล้ำนตัน ในปี 2559  แต ่
ส่วนผลผลิตเฉลี่ย 12.44 ตันต่อไร่ ในปี 2555 และลดลงตำมล ำดับ โดยในปี 2559 มีผลผลิตเฉลี่ย 
9.13 ตันต่อไร่ (ตำรำงที่ 3) เนื่องจำกบำงพื นที่ประสมปัญหำภัยแล้งฝนทิ งช่วงและกำรระบำดของ  
โรคใบขำว 

 
ตารางท่ี 3 พื นที่ปลูก ผลผลิตอ้อย และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของเขตภำคกลำงและตะวันตก 
              ปี 2555-2559 

ปี 
พ้ืนท่ีปลูกอ้อย 

(ล้านไร่) 
ผลผลิตอ้อย 
(ล้านตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(ตัน/ไร่) 

2555 2.76 35.35 12.44 
2556 2.90 33.61 11.58 
2557 2.97 34.15 11.50 
2558 2.99 32.57 10.89 
2559 3.05 27.89 9.13 

ท่ีมา : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน  ำตำลทรำยป ี(2559) 
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ต้นทุนการผลิตอ้อยในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคตะวันตกปีเพาะปลูก 2557/58 
 ต้นทุนกำรผลิต อ้อยปลูก อ้อยตอปีที่ 1 และอ้อยตอปีที่ 2 เฉลี่ย 3 ปี เท่ำกับ 1,191.78 บำทต่อตัน 
และมีผลผลิตเฉลี่ยเท่ำกับ 9.62 ตันต่อไร่ (ตำรำงที่ 4) 
 

ตารางท่ี 4 ต้นทุนกำรผลิตอ้อย ปกีำรผลิต 2557/58 ในพื นที่ภำคกลำงและภำคตะวันตก 
รำยกำร ต้นทุน 

อ้อยปลกู 
ต้นทุน 

อ้อยตอปีที่ 1 
ต้นทุน 

อ้อยตอปีที่ 2 
ต้นทุน 

เฉลี่ย 3 ปี 
1. ต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่) 12,461.78 5,658.18 4,549.23 7,640.21 
 1.1 ค่ำแรงงำน 6,230.06 2,689.43 2,152.29 3,735.28 
      เตรียมดิน 1,536.31 0.00 0.00 537.7 
      ปลูก 1,200.61 0.00 0.00 420.21 
      ดูแลรักษำ 1,225.25 627.71 502.92 791.92 
      เก็บเกี่ยว 2,267.89 2,061.72 1.649.37 1,985.43 
 1.2 ค่ำวัสด ุ 5,600.74 2,682.26 2,166.59 3,518.09 
      ค่ำพันธ์ุอ้อย 2,526.56 0.00 0.00 884.30 
      ค่ำปุ๋ย 2,114.85 1,699.88 1,558.01 1,794.05 
      ค่ำสำรก ำจัดวัชพืชและศัตรูพืช 530.48 551.68 255.57 437.66 
      ค่ำน  ำมันเชื อเพลิงน  ำมันหล่อลื่น วัสดุ
กำรเกษตรวัสดุสิ นเปลืองและค่ำซ่อมแซม
อุปกรณ์ 

 
428.85 

 
430.70 

 
353.01 

 
402.08 

 1.3 ค่ำเสียโอกำสของต้นทุน  ผันแปร     
(ค่ำดอกเบี ย) 

630.98 286.49 230.34 386.85 

2. ค่าจัดการ (7 % ของต้นทุนผันแปร) 872.32 396.07 318.45 534.82 
3. ต้นทุนคงท่ี (บาท/ไร่) 1,814.69 1,796.23 1,777.39 1,795.91 
 3.1 ค่ำเช่ำที่ดิน 1,629.31 1,629.31 1,629.31 1,629.31 
 3.2 ค่ำเสื่อมรำคำ 184.46 166.09 147.34 165.77 
 3.3 ค่ำเสียโอกำสเครื่องมือและอุปกรณ์ 0.92 0.83 0.74 0.83 
4. ต้นทุนรวม (บาท/ไร่) 15,148.79 7,850.48 6,645.06 9,970.94 
    ต้นทุนถ่วงน  ำหนักด้วยพื นที่ 5,302.08 2,276.64 2,392.22 9,970.94 
5. ผลผลิตต่อไร่ 11.00 10.00 8.00 9.62 
6. ต้นทุนรวมต่อตัน (บาท/ตัน) 1,377.16 785.05 830.63 1,036.48 
7. ค่าขนส่งเฉลี่ย(บาท/ตัน)  156.51 155.40 154.05 155.30 
    ระยะทำง(กม.) 52.17 51.80 51.35 51.77 
8. ต้นทุนรวม ณ หน้าโรงงาน (บาท/ตัน)    1,191.78 
ท่ีมา : ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ้ำตำลทรำย (2558) 
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บทท่ี 2 

โรคใบขาวและการจัดการโรค 
 

อ ำไพ ประเสริฐสุข1/ และเกษร แช่มช่ืน2/ และนิลบุล  ทวีกุล3/ 

 
ความส าคัญของโรคใบขาวอ้อย 
 ใบขำวเป็นโรคที่สร้ำงควำมเสียหำยรุนแรงให้กับกำรผลิตอ้อยของไทยมำช้ำนำน โรคนี้พบ 
ครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 โดยมีพื้นที่กำรระบำดของโรคใบขำวอ้อยอยู่ในวงแคบ ๆ 
ในพื้นที่ อ ำเภอเกำะคำ จังหวัดล ำปำง ต่อมำโรคระบำดทั่วเขตปลูกอ้อยในจังหวัดอุตรดิตถ์ อุดรธำนี 
ชลบุรี ระยอง ล ำปำง กำญจนบรี และประจวบคีรีขันธ์ แต่จำกควำมร่วมมือของภำครัฐ ชำวไร่อ้อย
และโรงงำนน้ ำตำล ท ำให้กำรระบำดของโรคลดควำมรุนแรงลงระยะหนึ่ง ก่อนที่จะระบำดรุนแรงอีก
หลำยครั้งในเวลำต่อมำ เช่น ในปี 2505 - 2506 พบมีกำรระบำดของโรคเกิดข้ึนอีกครั้งในจังหวัด
ล ำปำงและควำมรุนแรงของโรคเพิ่มข้ึนจำกครั้งแรก 10 เท่ำ ท ำให้ผลผลิตอ้อยลดลงมำกกว่ำ 50 
เปอร์เซ็นต์ ในปี 2532 พบว่ำมีกำรระบำดของโรครุนแรง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธำนี โดยมีพื้นที่เสียหำย
กว่ำ 50,000 ไร่ ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่ออุตสำหกรรมอ้อยและน้ ำตำลทรำยทั้งระบบ คิดเป็น
มูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 255 ล้ำนบำท และท ำให้เกิดเป็นปัญหำกำรเกิดโรคเรื้อรัง  เนื่องจำกขำดกำรจัดกำร
โรคอย่ำงต่อเนื่อง กำรระบำดของโรคทวีควำมรุนแรงมำกข้ึนโดยในปี 2550 - 2551 พบกำรระบำด
ของโรคใบขำวอ้อยมำกกว่ำ 180,000 ไร่ กระจำยไปในพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศ แต่พบมำกสุดใน
พื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่มำกกว่ำ 105,000 ไร่ และในเดือนพฤษภำคม 2554 - 2555 
พบว่ำมีพื้นที่กำรระบำดของโรคใบขำวอ้อยทั่วประเทศ มำกกว่ำ 200,000 ไร่ ส่งผลให้เกิดควำม
เสียหำยต่ออุตสำหกรรมอ้อยและน้ ำตำลทรำยของประเทศไทยไม่ต่ ำกว่ำ 1,000 ล้ำนบำท ปัจจุบันโรค
ใบขำวเป็นปัญหำที่รุนแรงทั่วเขตปลูกอ้อย โดยเฉพำะในพื้นที่ที่เป็นดินทรำยหรือร่วนปนทรำย        
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ภำคกลำง ภำคตะวันตกและภำคตะวันออก โดยเฉพำะในปีที่
สภำพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อกำรเจริญเติบโตของอ้อย เช่น ฝนทิ้งช่วงยำวนำน หรือ ฝนแล้ง เป็นต้น 
(ภำพที่ 2) 
 

 

 

--------------------------------- 
1/นักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำรพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรลพบุรี 
2/นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนำท  
3/ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรผลิตพืชที่เหมำะสมกับพื้นที่ภำคกลำง  
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนำท  
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ภาพท่ี 2  สถำนกำรณ์กำรระบาดของโรคใบขาวอ้อยในประเทศไทย 
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สถานการณ์โรคใบขาวอ้อยในพ้ืนท่ีภาคกลางและตะวันตก 
 ในปี 2554 มีกำรระบำดของโรคใบขำวในอ้อยทั่วประเทศ แม้แต่ในพื้นที่ภำคตะวันตกซึ่งพบ
โรคค่อนข้ำงอยู่ในวงจ ำกัด กำรระบำดของโรคที่เพิ่มข้ึนในพื้นที่อำจเนื่องมำจำกในปี 2553 เกษตรกร
ปลูกอ้อยในช่วงฤดูฝนมำก มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่กระจำยโรคโดยแมลงพำหะน ำโรค และปี 2554  
มีฝนตกชุกในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว โดยเฉพำะในแปลงที่ตัดอ้อยล่ำจะมีโรคใบขำวปรำกฏทั่วไป สอดคล้อง
กับนิลุบลและคณะ (2558) ที่รำยงำนว่ำอ้อยในแปลงเดียวกันของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ที่ปลูก
โดยท่อนพันธ์ุจำกแหล่งเดียวกัน ส่วนที่เก็บเกี่ยวล่ำมีจ ำนวนกออ้อยที่เป็นใบขำว มำกกว่ำส่วนที่เก็บ
เกี่ยวตำมอำยุปกติ และสภำพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเจริญเติบโตของอ้อย เช่น ฝนแล้ง ฝนทิ้ง
ช่วง น้ ำท่วม หรือไฟไหม้ กระตุ้นกำรแสดงอำกำรใบขำวของอ้อย  โดยทั่วไปเกษตรกรรำยเล็กไม่
สำมำรถหำพันธ์ุอ้อยสะอำดมำใช้ได ้จึงใช้พันธ์ุที่หำไดใ้นพื้นที่ปลูก ซึ่งจะท ำให้โรคระบำดรุนแรงต่อไป 
นอกจำกนั้นเกษตรกรยังมักเข้ำใจผิดว่ำ โรคนี้สำมำรถหำยได้เอง ท ำให้ละเลยปล่อยให้อ้อยเป็นโรคอยู่
ในแปลง กลำยเป็นแหล่งแพร่กระจำยโรค และกำรระบำดของโรคมำกข้ึนจนไม่สำมำรถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ หรือไม่สำมำรถไว้ตอได้ ท ำให้เสียโอกำสในกำรลดต้นทุนกำรผลิต เนื่องจำกอ้อยตอคือส่วน
ส ำคัญของก ำไรในกำรผลิตอ้อย เพรำะ อ้อยตอไม่มีต้นทุนค่ำกำรเตรียมแปลง ค่ำท่อนพันธ์ุ และค่ำ
ปลูก กำรปลูกอ้อยแล้วสำมำรถไว้ตอได้หลำยตอจึงท ำให้มีก ำไรมำก  แม้ว่ำในช่วงที่ผ่ำนมำจะมี
งำนวิจัยเรื่องโรคใบขำวมำก แต่ยังไม่สำมำรถควบคุมกำรระบำดของโรคได้ เนื่องจำกเกษตรกรส่วน
ใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงควำมเสียหำยเนื่องจำกโรคนี้ เพรำะในบำงปีที่มีฝนตกสม่ ำเสมอและมีปริมำณ
น้ ำฝนเพียงพอ โรคนี้จะพบน้อย เนื่องจำกอ้อยเจริญเติบโตได้ดีท ำให้ไม่เห็นอำกำรใบขำว และอ้อย
สำมำรถให้ผลผลิตได้ เกษตรกรจึงเข้ำใจว่ำโรคนี้หำยได้เอง ในขณะที่บำงปีแปลงที่เป็นโรคไม่สำมำรถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลย แต่เกษตรกรไม่รื้อแปลงทิ้ง เนื่องจำกเป็นกำรเพิ่มต้นทุน เท่ำกับเป็นแหล่ง
แพร่กระจำยของโรคต่อไป ท ำให้โรคใบขำวยังเป็นปัญหำที่เรื้อรังในพื้นที่ปลูกอ้อยภำคกลำงและภำค
ตะวันตก เช่นเดียวกันกับแหล่งปลูกอ้อยอื่นของประเทศ 

ปี 2560 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย (ธวัช, ติดต่อส่วนตัว) ได้รวบรวม
รำยงำนกำรตรวจสอบกำรระบำดของโรคใบขำวอ้อย ในพื้นที่ภำคกลำงและภำคตะวันตก ของโรงงำน
น้ ำตำลต่ำง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งใช้วิธีกำรสุ่มนับจ ำนวนกออ้อยที่แสดงอำกำรโรคใบขำว แล้วค ำนวณเป็น
เปอร์เซ็นต์เทียบกับจ ำนวนกอทั้งหมดในพื้นที่ที่สุ่มนับ พบว่ำมีรำยงำนกำรเกิดโรคใบขำวอ้อยในพื้นที่ 
6 จังหวัด โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีกำรระบำดของโรคใบขำวรุนแรงที่สุด (50 %) ในอ ำเภอหัวหิน
และชะอ ำ รวมพื้นที่ 500 ไร่ แต่พบพื้นที่กำรระบำดของโรคมำกที่สุดในจังหวัดกำญจนบุรี โดยพบโรค 
30 - 32 % ในอ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ยและบ่อพลอย รวมพื้นที่ 1,009 ไร่ พบโรค 23 % ในอ ำเภอท่ำม่วง 
รวมพื้นที่ 104 ไร่ และพบโรค 5 - 12 % ในอ ำเภอเมือง ไทรโยค บ่อพลอย ด่ำนมะขำมเตี้ย รวมพื้นที่ 
6,164 ไร่ เมื่อคิดรวมทั้งจังหวัดมีกำรระบำดของโรคใบขำวอ้อยในระดับ 5 - 32 % พื้นที่รวม 7,277 ไร่ 
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์พบกำรระบำดของโรคใบขำวอ้อยเพียงเล็กน้อย 1 - 10 % (ตำรำงที่ 5) ส่วน
จังหวัดอื่นที่เหลือ ไม่มีข้อมูลรำยงำนเป็นทำงกำร แต่มีกำรแจ้งโดยวำจำว่ำมีกำรระบำดเพียงเล็กน้อย 
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ดังนั้นจึงควรมีกำรเฝ้ำระวังและกำรให้ควำมรู้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องกับกำรผลิตอ้อย      
ในพื้นที่ภำคกลำงและตกวันตก เพื่อให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของโรคใบขำวอ้อยและกำรจัดกำรโรค 
โดยเฉพำะกำรใช้ท่อนพันธ์ุอ้อยสะอำดปลอดภัยจำกโรคใบขำวปลูก 

 
ตารางท่ี 5  ข้อมูลกำรเกิดโรคใบขำวอ้อยในพื้นที่ภำคกลำงและภำคตะวันตก ในปี 2560 
 

โรงงาน จังหวัด อ าเภอ 
จ านวน
(ไร่) 

% การ
เกิดโรค 

โรงงำนน้ ำตำลรำชบุรี (กำญจนบุร)ี กำญจนบุร ี เมือง 1,750 5.0 
  ไทรโยค 1,000 5.0 
  ด่ำนมะขำมเตี้ย 1,600 10.0 
  บ่อพลอย 1,200 5.0 
 รำชบุร ี จอมบึง 75 5.0 
โรงงำนน้ ำตำลไทยเพิ่มพูน
อุตสำหกรรม 

กำญจนบุร ี ด่ำนมะขำมเตี้ย 480 30.0 

  ท่ำม่วง 104 23.0 
  บ่อพลอย 529 31.9 
  เมือง 614 11.7 
 รำชบุร ี จอมบึง 352 18.2 
  โพธำรำม 18 10.0 
โรงงำนน้ ำตำลสระบุร ี ลพบรุ ี พัฒนำนิคม 10 20.0 
โรงงำนน้ ำตำลนครเพชร นครรสวรรค์ บรรพตพิสยั 500 10.0 
โรงงำนน้ ำตำลเกษตรไทย นครรสวรรค์ เก้ำเลี้ยว 22 0.7 
  ลำดยำว 29 0.9 
โรงงำนน้ ำตำลปรำณบรุี/สมำคม ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน 300 50.0 
  ชะอ ำ 200 50.0 

ท่ีมา : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย (ธวัช, ติดต่อส่วนตัว) 
 

ลักษณะอาการโรคใบขาวอ้อย 
  โรคใบขำวสำมำรถเกิดข้ึนได้กับอ้อยในทุกระยะกำรเจริญเติบโต โดยอำกำรจะปรำกฏให้เห็น
ได้ชัดเจนในระยะอ้อยเล็ก ทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ โดยเฉพำะอ้อยตออำกำรของโรคจะรุนแรง 
อ้อยเล็กที่เป็นโรคจะแตกกอฝอยมีหน่อเล็ก ๆ จ ำนวนมำกคล้ำยกอหญ้ำมีใบขนำดเล็กและสั้น หรือใบ
เป็นฝอย มีสีเขียวซีดแล้วเปลี่ยนเป็นเขียวอมเหลือง สีเหลือง สีขำวปนเหลือง และสีขำวซีดในที่สุด 
เนื่องจำกคลอโรฟิลด์ในใบถูกท ำลำย อำจพบอำกำรใบมีแถบขำว เขียวอ่อน เหลือง หรือครีม ตั้งแต่
หนึ่งถึงหลำยแถบขนำนตำมควำมยำวของใบ บำงครั้งแถวขำวอำจยำวเลยไปถึงกำบใบ แถบอำจมี
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ควำมกว้ำงเพียง 1 มิลลิเมตรหรือขยำยเต็มใบ หน่อไม่พัฒนำเป็นล ำ หำกอำกำรโรครุนแรงอ้อยจะแห้ง
ตำยทั้งกอ  หำกหน่ออ้อยในกอพัฒนำเป็นล ำได้ ล ำอ้อยจะไม่สมบูรณ์ โดยส่วนยอดของอ้อยจะมีข้อ
สั้นท ำให้เห็นใบเป็นกระจุก เนื่องจำกกำรชะงักกำรเจริญเติบโต หรืออ้อยที่เป็นโรคจะเจริญเติบโต  
เป็นล ำ มีใบสีเขียวคล้ำยอ้อยปกติ ซึ่งเป็นลักษณะอำกำรแฝงของโรค แต่อำจมีหน่อขำวเล็ก ๆ  ที่โคนกอ 
หรืออำจพบหน่อขำวเล็ก ๆ งอกจำกตำข้ำงของล ำอ้อย แต่อำกำรโรคจะปรำกฏให้เห็นได้ชัดเจนใน
อ้อยตอในระยะเวลำต่อมำ กำรน ำอ้อยที่มีอำกำรแฝงคล้ำยอ้อยปกติดังกล่ำวไปปลูกต่อก็จะท ำให้โรค
ระบำดต่อไปได้อย่ำงกว้ำงขวำง อำกำรของโรคปรำกฏทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ ในบำงครั้งพบว่ำ
อ้อยเป็นโรคตั้งแต่เริ่มงอกหลังปลูก บำงครั้งพบเมื่อเป็นอ้อยตอ ทั้งนี้อำจข้ึนกับปริมำณของเช้ือสำเหตุ
ของโรคว่ำมีอยู่มำกน้อยแค่ไหนและสภำพแวดล้อมที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรแสดงออกของโรค 
 
เชื้อสาเหตุและการแพร่กระจายของโรคใบขาว  
 เช้ือไฟโตพลำสมำ (Sugarcane White Left Phytoplasma; SWLP) เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์
เดียว ขนำด 80-100 นำโนเมตร ไม่มีผนังเซลล์ รูปร่ำงไม่แน่นอน แต่ส่วนใหญ่กลม เช้ืออำศัยอยู่ใน
เซลล์ในส่วนของ sieve cell และ phloem parenchyma cell ของเนื้อเยื่อท่อล ำเลียงอำหำรของพืช 
(ภำพที่ 3) เช้ือไฟโตพลำสมำมีชีวิตอยู่ได้เฉพำะในเซลล์พืชหรือแมลงที่มีชีวิตเท่ำนั้น เช้ือจะตำยเมื่อพืช
หรือแมลงพำหะตำย เช้ือไม่สำมำรถถ่ำยทอดทำงเมล็ดพืชและไม่ถ่ำยทอดโดยวิธีกล เช่น จำกกำร
เสียดสีของใบอ้อยหรือมีดตัดอ้อย 
 

        
                          (1)                                                        (2) 
ภาพท่ี 3  ลักษณะเช้ือไฟโตพลำสมำสำเหตุโรคใบขำวอ้อย มีรูปร่ำงไม่แน่นอน  (1) ขณะเคลื่อนที่ 
             ระหว่ำงเซลส์พืช และ (2) อยูใ่นเซลส์พืช 
 
การแพร่ระบาดของโรค 

โรคใบขำวอ้อยมีกำรแพร่ระบำดที่ส ำคัญได้ 2 ทำง คือ 
1. ผ่านทางแมลงพาหะน าโรค กำรแพร่กระจำยโรคใบขำวในแปลง จำกต้นที่เป็นโรคไปสู่ต้น

ที่ไม่เป็นโรค หรือจำกแปลงที่เป็นโรคสู่แปลงที่ไม่เป็นโรคในบริเวณข้ำงเคียง มีเพลี้ยจักจั่นสีน้ ำตำล ปีกลำย 
(Matsumuratettix hiroglyphicus) และเพลี้ยจักจั่นสีน้ ำตำลหลังขำว (Yamatotettix flavovittatus) 
(ภำพที่ 4) เป็นตัวกำรส ำคัญในกำรแพร่กระจำยโรค โดยเฉพำะในเขตปลูกอ้อยที่ เป็นดินทรำย         
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ซึ่งเหมำะต่อกำรเจริญเติบโตและกำรขยำยพันธ์ุของแมลงดังกล่ำว โดยแมลงจะดูดน้ ำเลี้ยงจำกอ้อย   
ที่เป็นโรค เช้ือโรคที่ได้รับเข้ำไปจะเจริญเติบโตและเพิ่มจ ำนวนในกระเพำะของแมลง และแพร่เช้ือไปสู่
ต้นอ้อยที่แมลงไปดูดกินภำยหลัง แมลงสำมำรถถ่ำยทอดเช้ือโรคได้ตลอดชีวิต  ช่วงที่พบแมลงพำหะ
น ำโรคมำกที่สุดคือช่วงฤดูฝน โดยในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มพบแมลงทั้ง 2 ชนิดนี้ ตั้งแต่
เดือนพฤษภำคมถึงตุลำคม และพบมำกที่สุดระหว่ำงเดือน กรกฎำคมถึงสิงหำคม ส่วนในภำคกลำง
และตะวันตกพบสูงสุดอยู่ช่วงเดือนมิถุนำยนถึงเดือนกันยำยน และกันยำยนถึงพฤศจิกำยน ตำมล ำดับ 
(สุน,ี2557) โรคใบขำวจะระบำดได้รวดเร็วในแหล่งที่มีแปลงอ้อยเป็นโรคอยู่ในบริเวณใกล้เคียง และมี
แมลงพำหะจ ำนวนมำกช่วยแพร่เช้ือ  

 

                         
เพลี้ยจักจั่นสีน้ ำตำลปีกลำย 

(Matsumuratettix hiroglyphicus) 
เพลี้ยจักจั่นสีน้ ำตำลหลังขำว 

(Yamatotettix flavovittatus ) 
 

     ภาพท่ี 4  เพลี้ยจั๊กจั่นสีน้้าตาล แมลงพาหะน้าโรคใบขาวอ้อย 
 

 2. ผ่านทางท่อนพันธุ์ เนื่องจำกเช้ือสำเหตุของโรคใบขำว อำศัยอยู่ในท่ออำหำรในส่วนต่ำง ๆ 
ของล ำต้น ดังนั้นกำรน ำท่อนพันธ์ุอ้อยที่มีเช้ือโรค แม้ว่ำจะไม่แสดงอำกำรของโรคให้เห็นไปปลูก       
ก็จะท ำให้โรคแพร่กระจำยไปด้วย โดยเฉพำะเมื่อใช้ท่อนพันธ์ุจำกแหล่งที่มีกำรระบำดของโรครุนแรง 
ก็จะท ำให้กำรแพร่ระบำดของโรค กระจำยอย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเร็ว กำรปลูกอ้อยโดยไม่มีกำรคัด
และเตรียมท่อนพันธ์ุที่ดี เช่น กำรใช้อ้อยที่ค้ำงไว้ในแปลงซึ่งมักเป็นอ้อยตอที่อมโรค หรือไม่แข็งแรง 
ไปปลูก โดยเฉพำะในช่วงเร่งรีบและขำดแคลนท่อนพันธ์ุ จะท ำให้อ้อยปลูกใหม่แสดงอำกำรโรคใบขำว
ชัดเจนและรุนแรง เมื่อเกษตรกรใส่ปุ๋ยและเริ่มเข้ำสู่ฤดูฝน อำกำรใบขำวของอ้อยปลูกอำจจะหำยไป
และให้ผลผลิตได้ ชำวไร่จึงไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรใช้ท่อนพันธ์ุดีที่สะอำด ควำมเสียหำยของโรคจะ
ปรำกฏรุนแรงในอ้อยตอ โดยเฉพำะในตอที่ 2 ที่อำจจะไม่ไห้ผลผลิตเลย แปลงอ้อยดังกล่ำวมักถูก
ปล่อยทิ้งไว้และกลำยเป็นแหล่งแพร่กระจำยโรค  ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงกำรน ำอ้อยจำกแหล่งที่มี    
กำรระบำดของโรคไปเป็นท่อนพันธ์ุ โดยเฉพำะอ้อยตอ 
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วิธีนี้เป็นสาเหตุส้าคัญที่ท้าให้โรคใบขาวแพร่ระบาดไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน้าท่อนพันธ์ุจากแหล่งที่เป็นโรคไปขยายและปลูกข้ามเขต ในระบบปลูกของ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในรายเล็กจะไม่มีการคัดเลือกท่อนพันธ์ุ และการเตรียม
พันธ์ุที่ดี เกษตรกรมักจะซื้อพันธ์ุจากแปลงใกล้เคียง หรือใช้อ้อยที่ค้างไว้ในแปลงซึ่งมักเป็นอ้อยตอ 
หรืออ้อยที่ไม่แข็งแรง อมโรค โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เร่งปลูก และท่อนพันธ์ุขาดแคลน ดังนั้นในแหล่ง
ที่มีการระบาดของโรคเป็นประจ้า เช่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมักเห็นอ้อยปลูกใหม่ที่
แสดงอาการใบขาวเป็นประจ้า และเมื่อเกษตรกรให้ปุ๋ย และมีฝนตก อ้อยจะโตเร็วมากท้าให้บดบัง
อาการใบขาวและสามารถให้ผลผลิตได้ ชาวไร่อ้อยจึงไม่เห็นความส้าคัญของการใช้ท่อนพันธ์ุที่ดี ความ
เสียหายของโรคจะไปปรากฏรุนแรงในอ้อยตอที่อาจจะไม่ให้ผลผลิตเลย และมักจะเป็นแปลงที่ถูก
ละเลยปล่อยค้างไว้ในไร่กลายเป็นแพร่กระจายโรค โดยการแพร่ระบาดทางแมลงพาหะของโรคใบขาว 

 

  
       โรคใบขำวในอ้อยปลูก 

             
      โรคใบขำวในอ้อยตอ 

  
โรคใบขำวในอ้อยโต อำจแสดงอำกำรใบขำวที่ยอดหรือที่หนอ่เกิดใหม่ 

 

   ภาพท่ี 5  อำกำรโรคใบขำวในอ้อยปลูก อ้อยตอ และอ้อยโต 
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การป้องกันและก าจัดโรคใบขาวอ้อย 
 ควรใช้วิธีกำรผสมผสำน ดังนี้ 

1. การก าจัดอ้อยท่ีเป็นโรค โดยหมั่นตรวจแปลงอ้อยเป็นประจ ำ ขุดหรือท ำลำยอ้อยที่เป็นโรค 
หรือฉีดพ่นด้วยสำรก ำจัดวัชพืช (ไกลโฟเสท 1%) หำกอ้อยเป็นโรคเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ควรไถทิ้ง   
เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจำยเช้ือโรคต่อไป 

2. การปลูกพืชหมุนเวียน เพื่อตัดวงจรของโรคและแมลงพำหะ หลังรื้อแปลงอ้อยที่เป็น   
โรครุนแรง ควรปลูกพืชอื่น เช่น มันส ำปะหลัง ข้ำวไร่ หรือปลูกพืชบ ำรุงดิน เช่น ถ่ัวพุ่ม ถ่ัวลิ สง       
ถ่ัวพร้ำ ปอเทือง หรือ โสน ก่อนกลับมำปลูกอ้อยใหม่ 

 3. การจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยไว้ใช้เอง กำรใช้ท่อนพันธ์ุจำกแหล่งอื่นมำปลูก มีควำมเสี่ยงต่อ
โรคใบขำว ถึงแม้ท่อนพันธ์ุจะไม่แสดงอำกำรของโรค กำรท ำแปลงพันธ์ุไว้ใช้เองเป็นวิธีกำรส ำคัญใน
กำรควบคุมคุณภำพท่อนพันธ์ุทั้งด้ำนควำมตรงตำมพันธ์ุ ควำมงอกและควำมแข็งแรง รวมถึงกำร
ปลอดโรค  ซึ่งจะช่วยลดปัญหำกำรระบำดของโรคใบขำวลงได้ ในกำรปลูกอ้อยเพื่อท ำเป็นแปลงพันธ์ุ 
ควรคัดเลือกท่อนพันธ์ุที่สะอำดปรำศจำกโรคและแมลง มำจำกแหล่งที่ไม่มีกำรระบำดของโรค
โดยเฉพำะใบขำว และควรแช่ท่อนพันธ์ุในน้ ำร้อนที่ 52 องศำเซลเซียส นำน 30 นำที หรือที่ 50 องศำ
เซลเซียส นำน 2 ช่ัวโมง หรือ แช่ท่อนพันธ์ุในน้ ำร้อน 2 รอบ โดยรอบแรกแช่ที่อุณหภูมิ 52 องศำ
เซลเซียส นำน 30 นำที น ำท่อนพันธ์ุออกมำทิ้งไว้ค้ำงคืน แล้วน ำมำแช่น้ ำร้อนอีกครั้งที่ 50 องศำ
เซลเซียส นำน 2 ช่ัวโมง ก่อนน ำไปปลูก เพื่อช่วยลดหรือท ำลำยเช้ือโรคและแมลง  นอกจำกนั้นกำร
แช่น้ ำร้อนยังช่วยเร่งกำรงอกของอ้อยได้ด้วย หรือควรใช้พันธ์ุอ้อยปลอดโรคใบขำวมำปลูก หมั่นตรวจ
แปลงพันธ์ุ หำกพบอ้อยเป็นโรคใบขำวต้องรีบขุดหรือท ำลำยทิ้งทันที 

 4. การจัดการแปลงอ้อยท่ีเหมาะสม จำกผลงำนวิจัยที่ผ่ำนมำช้ีให้เห็นว่ำกำรเผชิญกับสภำวะ
ที่ท ำให้อ้อยเครียด (stress) จะท ำให้อ้อยเป็นโรคใบขำวได้ง่ำยและรุนแรงข้ึน เช่น ฝนแล้งหรือทิ้งช่วง
นำน ๆ หรือน้ ำท่วมขัง ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ ขำดควำมสมดุลของธำตุอำหำร ดินเป็นกรดหรือ
ด่ำงเกินไป หรือดินแน่นเกินไป รวมถึงกำรที่อ้อยไม่สำมำรถดูดธำตุอำหำรไปใช้ได้ ดังนั้นกำรจัดกำร
อ้อยให้มีกำรเจริญเติบโตดี และมีควำมแข็งแรง เช่น กำรจัดกำรน้ ำ กำรปรับปรุงบ ำรุงดินให้มีสภำพที่
เหมำะสม ทั้งในด้ำนกำยภำพและทำงเคมี จะช่วยลดควำมรุนแรงของโรคได้ 

 5. การก าจัดวัชพืช ควรหมั่นดูแลรักษำแปลงอ้อยให้สะอำด ไม่ให้มีวัชพืชที่จะเป็นแหล่ง
อำศัยของโรคและแมลงพำหะ 

 6. การเลือกช่วงปลูกอ้อยให้เหมาะสม เช่นกำรปลูกอ้อยข้ำมแล้ง เพื่อให้อ้อยเจริญเติบโต
พ้นระยะที่อ่อนแอต่อแมลงพำหะของโรคที่มีมำกในฤดูฝน โดยวิธีนี้จะต้องท ำควบคู่ไปกับกำรจัดกำร
ดินเพื่อให้สำมำรถกักเก็บน้ ำไว้ในดินให้ได้มำกที่สุด เช่นกำรไถระเบิดดินดำน กำรให้น้ ำเสริมในช่วงที่
กระทบแล้งนำน ๆ หรือกำรปรับปรุงโครงสร้ำงทำงกำยภำพของดินให้สำมำรถอุ้มน้ ำได้มำกข้ึน กำร
ปฏิบัติแบบนี้จะช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องและโตคลุมดินได้ในช่วงต้นฤดูฝน ซึ่งท ำให้
แข่งขันกับวัชพืชได้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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บทท่ี 3 

การผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดปลอดภยัจากโรคใบขาว 
 

นิลุบล ทวีกุล1/  
 

การใช้ท่อนพันธ์ุที่มีคุณภาพสูงทั้งด้านความงอก ความแข็งแรง และความสะอาดโดย
ปลอดภัยจากโรคและแมลงศัตรูที่ติดมา เป็นปัจจัยส าคัญเริ่มแรกที่จะน าไปสู่ความส าเร็จในการผลิตอ้อย  
เพราะจะท าให้อ้อยมีความงอกสูง งอกรวดเร็วและสม่ าเสมอ มีจ านวนประชากรอ้อยที่เหมาะสม      
มีการเจริญเติบโตดี และลดความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูส าคัญ  ซึ่งจะน าไปสู่การได้ผลผลิต
อ้อยที่สูงทั้งปริมาณและคุณภาพในที่สุด  ปัจจุบันโรคของอ้อยที่สร้างความเสียหายให้ผลผลิตอย่าง
รุนแรงและกว้างขวาง ได้แก่ โรคใบขาว ซึ่งระบาดท าความเสียหายให้กับอ้อยของไทยมาช้านาน  
โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกที่เป็นดินทรายหรือร่วนทรายในทุกภูมิภาค รวมถึงภาคกลางและภาคตะวันตก 
การเกิดโรคจะรุนแรงมากในอ้อยตอจนไม่สามารถไว้ตอได้ เป็นผลให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน โรคนี้เกิด
จากเช้ือไฟโตพลาสมา ที่อาศัยอยู่ในท่อล าเลียงอาหารในทุกส่วนของอ้อย เช้ือโรคจึงติดไปกับท่อน
พันธ์ุ และมีเพลี้ยจักจั่นสีน้ าตาล (Matsumuratettix hiroglyphicus) เป็นแมลงพาหะน าโรค การที่
เช้ือสาเหตุโรคติดไปกับท่อนพันธ์ุ ท าให้การระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง การใช้
ท่อนพันธ์ุที่สะอาดปลอดภัยจากโรคใบขาวปลูกจึงมีความจ าเป็น แต่ท่อนพันธ์ุดังกล่าวหาได้ยากยิ่งใน
สภาพแปลงปลูกอ้อยทั่วไป นอกจากนั้น ปัจจุบันยังไม่มีพันธ์ุอ้อยที่ทนทานต่อโรคใบขาว ดังนั้น      
การก าจัดหรือลดเช้ือสาเหตุโรคใบขาวจากพันธ์ุอ้อย เพื่อผลิตพันธ์ุปลอดโรคหรือพันธ์ุสะอาดจึงเป็น
ทางเลือก โดยวิธีการที่นิยมใช้ในการผลิตพันธ์ุปลอดโรค ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ 
(meristem culture) หรือเนื้อเยื่อยอดอ่อน (apical meristem culture) ส่วนการแช่ท่อนพันธ์ุ    
ในน้ าร้อน (hot water treatment) เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในการก าจัดโรคและแมลง ที่ติดมากับท่อน
พันธ์ุอ้อย ซึ่งสามารถลดปริมาณเช้ือสาเหตุโรคใบขาว เพื่อผลิตพันธ์ุอ้อยสะอาดได้ด้วย 

 
1. การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อยอดอ่อน 
    เป็นวิธีการส าคัญและนิยมใช้ในการผลิตพันธ์ุพืชปลอดโรค ที่เกิดจากเช้ือไวรัสหรือไฟ

พลาสมา รวมถึงในอ้อย (Kartha, 1986; Parmessure et al. 2002; วิมลรัตน์และอนุสรณ์, 2541 
พรทิพย,์ 2542 และ รงรองและคณะ, 2548)  โดยวิมลรัตน์และอนุสรณ์ (2541) ได้น าวิธีการผลิตจาก
ประเทศบราซิลมาทดลองผลิต และนิลุบลและคณะ (2553) ได้พัฒนาเทคนิคในการผลิตอย่างครบ
วงจร รวมถึงการผลิตและใช้จัดการโรคใบขาวอ้อยระหว่างปี 2547 - 2558  โดยมีข้ันตอนการผลิต ดังนี ้
 
 
--------------------------------- 
1/ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคกลาง  
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท 
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1.1  การเตรียมต้นกล้าอ้อยเพ่ือน าเน้ือเยื่อยอดอ่อนมาเพาะเลี้ยง 
  คัดเลือกต้นพันธ์ุอ้อยจากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรคใบขาวรุนแรง โดยคัดเลือก
ล าอ้อยที่สมบูรณ์ มีลักษณะตรงตามพันธ์ุ จากแปลงที่ไม่พบโรคใบขาว และมีอายุระหว่าง 8 - 10 เดือน 
น าอ้อยแต่ละล ามาตัดเป็นท่อน ๆ ละ 1 ตา หลังจากนั้นจึงน ามาแช่น้ าร้อนที่ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง เพื่อช่วยลดปริมาณเช้ือโรคและแมลงที่อาจติดมากับท่อนพันธ์ุ น าท่อนพันธ์ุ
ดังกล่าวไปเพาะในทรายในกล่องพลาสติก โดยใช้ทรายที่อบด้วยอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส  เป็น
เวลา 3 ช่ัวโมง  น าทรายมาผสมกับน้ าและคนให้เข้ากัน ให้มีความช้ืนอยู่ในระดับอิ่มตัว ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้ง่าย ๆ โดยการก าทรายที่ผสมน้ าแล้วให้แน่น หากไม่มีน้ าไหลออกระหว่างร่องนิ้วมือ   
และเมื่อแบมือออกทรายยังคงรูปเป็นก้อนได้โดยไม่แตก แสดงว่าความช้ืนอยู่ในระดับอิ่มตัวน าทรายที่
ผสมแล้วใส่กล่องพลาสติกและเกลี่ยให้สม่ าเสมอ ความหนาของช้ันทรายประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของท่อนอ้อย วางท่อนพันธ์ุอ้อยแล้วกลบด้วยทรายหนาขนาดเท่าเดิม ปิดฝากล่อง น าไปวางไว้ใน
ห้องปฏิบัติการหรือในเรือนเพาะช าที่มีตาข่ายกันแมลงขนาดความถ่ี 35 เมส (mess) ข้ึนไป  เมื่ออ้อย
งอกจึงเปิดฝากระบะเพาะและรดน้ าให้ช้ืนทุกวัน เป็นเวลา 2 - 3 สัปดาห์ จะได้ต้นกล้าขนาดเท่าแท่ง
ดินสอด า สูง 8 - 15 เซนติเมตร จึงน าไปใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดอ่อน 

1.2  การเพาะเลี้ยงยอดอ่อน 
 ตัดต้นกล้าอ้อยที่เพาะไว้ในข้อ 1.1 ให้ชิดท่อนพันธ์ุ หลังจากนั้นน าไปล้างน้ าให้

สะอาด ตัดเอาส่วนโคนต้นยาวประมาณ 5 เซนติเมตร  น ามาล้างด้วยน้ ายางล้างจาน 2 ครั้ง แล้วล้าง
น้ าจนสะอาด  แช่แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ นาน 1 นาที  น าไปล้างด้วยคลอรอกซ์ 38 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นเวลา 8 นาที โดยเขย่าตลอดเวลาที่ท าการล้าง  เพื่อเป็นการฆ่าเช้ือโรคที่ติดมากับต้นอ้อยหลังจาก
นั้นจึงล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเช้ือแล้ว 2 - 3 ครั้ง แล้วแช่ต้นอ้อยในขวดน้ ากลั่น น าไปใว้ในตู้ปลอดเช้ือโรค 
เพื่อตัดเอาเนื้อเยื่อยอดอ่อน 

 ตัดเนื้ อ เยื่ อยอดอ่อนโดยลอกกาบหน่ออ้อยแต่ละต้นออกจนถึงยอดอ่อน 
(meristem) ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปโดมและใส  ตัดเอาช้ินส่วนดังกล่าวให้ได้ช้ินเล็กที่สุดประมาณ  0.3 - 0.5 
มิลลิเมตร เพื่อลดโอกาสที่จะมีส่วนของท่ออาหาร  ซึ่งอาจมีเช้ือของโรคใบขาวติดมา การตัดจะแม่นย า
ข้ึนเมื่อตัดใต้กล้องสเตอริโอ (Stereo microscope) 

  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดอ่อน โดยน าเนื้อเยื่อที่ตัดได้มาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์      
ที่ดัดแปลงจากสูตรของ Murashige and Skoog (1962) หรือสูตรเอ็มเอส (MS)  โดยเลี้ยงในสูตรเอ็ม
เอส 1 (MS I) เพื่อยืดขยายยอดอ่อนอ้อยให้ยาวออก ในระยะนี้ต้องวางขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดอ้อย
บนเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 100 รอบ/นาที เป็นเวลาประมาณ 4 - 6 สัปดาห์ จะได้ยอดอ่อนอ้อยยาว
ประมาณ 3 - 4 เซนติเมตร  หลังจากนั้นจึงย้ายลงเลี้ยงในอาหารสูตรเอ็มเอส 2 (MS II) เพื่อให้แตก
หน่อหรือเพิ่มปริมาณหน่อ  ความสามารถในการแตกหน่อและเวลาที่ใช้ในการแตกหน่อของอ้อยแต่ละ
พันธ์ุจะแตกต่างกันออกไป  โดยทั่วไปประมาณ 2 - 3 สัปดาห์ หลังเพาะเลี้ยง จะเริ่มแยกหน่ออ้อยได้ 
และสามารถแยกเพาะเลี้ยงเพื่อขยายปริมาณหน่ออ้อยได้ทุก 3 - 4 สัปดาห์  แต่ไม่ควรขยายเกิน 7 ครั้ง 
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอ้อยที่มีลักษณะผิดปกติ  หลังจากนั้นจึงย้ายหน่ออ้อยลงอาหารสูตรเอ็มเอส 3     
(MS III) เพื่อชักน าให้หน่ออ้อยมีราก ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 - 5 สัปดาห์  เพื่อให้ต้นกล้ามีระบบราก
และล าต้นที่สมบูรณ์พร้อมที่จะน าไปปลูกอนุบาล  ในช่วงเพาะเลี้ยงเพื่อการแตกหน่อและสร้างราก   
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น าขวดเนื้อเยื่ออ้อยไปวางบนช้ันเพาะเลี้ยงโดยไม่ต้องเขย่า ห้องที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยต้องปรับ
อุณหภูมิ 25±3 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา และ  ให้ความเข้มแสง 3,000 ลักซ์ เป็นเวลา 16 ช่ัวโมง/วัน 
และปลอดภัยจากเช้ือโรค 

1.3  การเตรียมอาหารสูตรเอ็มเอส (Murashige และ Skoog, 1962) 
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อย ท าได้ทั้งในอาหารเหลวและอาหารแข็ง โดยใช้สารอาหาร
เหมือนกันเพียงแต่เติมผงวุ้นอัตรา 7 กรัม/อาหาร 1 ลิตร ในการเตรียมอาหารแข็ง การเตรียม
สารอาหารเข้มข้น (stock solution) (ตารางที่ 6) มีความจ าเป็นเพื่อความแม่นย าในการช่ังสารอาหาร 
เพราะสารหลายชนิดใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อย และเพื่อความสะดวกในการใช้งาน หลังจากนั้นจึง
น ามาใช้ตามปริมาตรของสูตรอาหารเอ็มเอสต่าง ๆ (ตารางที่ 7)  โดยสูตรอาหารเอ็มเอส 1 เป็นสูตรที่
ช่วยยืดเนื้อเยื่อยอดอ่อนให้ยาวข้ึน เตรียมจากสูตรเอ็มเอสมาตรฐาน แล้วเพิ่มสารจิบเบอร์เรลลิค     
แอสิด หรือสารจีเอ (giberellic acid หรือ GA) 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร  สูตรเอ็มเอส 2 เป็นสูตรอาหาร
เพื่อการแตกหน่อ เตรียมจากสูตรเอ็มเอสมาตรฐาน แล้วเติมสารเบนซิล อะมิโนพิวรีน หรือบีเอพี 
(benzyl aminopurine; BAP) อัตรา 2 มิลลิกรัม/ลิตร  ส าหรับพันธ์ุที่แตกหนออยาก เช่น K95 - 84 
เติมสาร kinetin อัตรา 1 มิลลิกรัม/ลิตร แทนสาร BAP และสูตรเอ็มเอส 3 เป็นสูตรอาหารเพื่อการ
สร้างราก เตรียมจากสูตรเอ็มเอสมาตรฐาน ที่เติมสารเอ็นเอเอ (Naphthaleneacetic acid; NAA) 
อัตรา 3 - 5 มิลลิกรัม/ลิตร ในพันธ์ุที่ออกรากยาก เช่น พันธ์ุ K95 - 84 หรือไม่ต้องเติมสารควบคุม     
การเจริญเติบโตของพืช ในกรณีพันธ์ุที่ออกรากง่าย เช่น ขอนแก่น 3 เติมน้ าตาล 20 กรัม/ลิตร       
ในอาหารเอ็มเอส 1 และ เอ็มเอส 2 และ 10 กรัม/ลิตร ในสูตรเอ็มเอส 3 ปรับค่าความเป็นกรด    
เป็นด่าง (pH) ของอาหารทุกสูตรให้อยู่ที่ 5.6 - 5.8 หลังจากนั้นจึงแบ่งอาหารใส่ขวดส าหรับเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ น าไปนึ่งเพื่อฆ่าเช้ือในหม้อนึ่งความดัน ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์/
ตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที ปล่อยไว้ให้เย็น ก่อนน าไปใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อย 
  การเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว ผลิตหน่ออ้อยได้มากกว่าและเจริญเติบโตรวดเร็วกว่า 
แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเพาะเลี้ยงมากกว่าในอาหารแข็ง  ต้องเปลี่ยนอาหารบ่อยและหน่อ
อ้อยไม่แข็งแรงเท่าที่เพาะเลี้ยงในอาหารแข็ง 
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ตารางท่ี 6 การเตรียมสารอาหารเข้มข้น (Stock solution) ของสูตรอาหารเอ็มเอสเพื่อการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ยอดอ่อนออ้ย 

สารอาหารเข้นข้น สารเคม ี น้ าหนัก (กรัม) 

สารอาหารเข้นข้นชุดท่ี 1 แอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3) 16.5 

(Stock 1) โปแตสเซียมไนเตรต (KNO3) 19 

 แคลเซียมคลอไรด ์(CaCl2.2H2O) 4.4 

 แมกนีเซียมซลัเฟต (MgSO4.7H2O) 3.7 

 โปแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอตเฟต (KH2PO4) 1.7 

สารอาหารเข้นข้นชุดท่ี 2 บอริคแอซิด (H3BO3) 0.62 

(Stock 2) โปแตสเซียมไอโอไดด์ (KI) 0.083 

 แมงกานีสซัลเฟต (MnSO4.7H2O) หรือ 1.69 หรอื 

 (MnSO4.4H2O) (2.3) 

 โซเดียมโมลิบเดต (NaMoO4.2H2O) 0.025 

 ซิงค์ซลัเฟต (ZnSO4.7H2O) 0.86 

 คอปเปอรซ์ัลเฟต (CuSO4.5H2O) 0.0025 

 โคบอลท์คลอไรด์ (CoCl2.6H2O) 0.0025 

สารอาหารเข้นข้นชุดท่ี 3 โซเดียม อีดีทเีอ (Na2.EDTA.2H2O) 0.746 

(Stock 3)  

1,000 ml (x 100) 

เฟอรสัซลัเฟต (FeSO4.7H2O) 0.556 

สารอาหารเข้นข้นชุดท่ี 4 มายโออินโนซิตอล (Myo-inosital) 5 

(Stock 4) นิโคตินิคแอซิด (Nicotinic acid) 0.025 

400 ml (x 50) ไพรีด็อกซินไฮโดรคลอไรด ์(Pyridoxine-HCl) 0.0025 

 ไทอามีนไฮโดรคลอไรด ์(Thaimine-HCl) 0.0025 

 ไกลซีน (Glycine) 0.1 
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ตารางท่ี 7 ปริมาณสารอาหารเข้มข้นและสารอาหาร ที่ใช้การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่อ้อย
สูตรเอ็มเอส (1 ลิตร) 

สารอาหารเข้นข้น 
(Stock solution) 

ปริมาณ หมายเหต ุ

Stock 1 100  มิลลลิิตร เติมน้ าตาลซูโครส 20 กรัม/ลิตร 
Stock 2 10  มิลลลิิตร ในสูตรเอ็มเอส 1 และ 2 
Stock 3 20  มิลลลิิตร เติมน้ าตาลซูโครส 10 กรัม/ลิตร 
Stock 4 20  มิลลลิิตร ในสูตรเอ็มเอส 3 
Stock 5  1  มิลลิลิตร  

กรดซิตริก (7.5 กรัม/น้ า 1 ลิตร) 10  มิลลลิิตร  
 

      
(1)                                                        (2) 

      
(3)                                                        (4) 

ภาพท่ี 6 ข้ันตอนการเตรียมต้นกล้าอ้อยเพื่อเตรียมตัดเนื้อเยื่อยอดอ่อน  (1) เตรียมท่อนพันธ์ุ         
ฃ(2) แช่ท่อนพันธ์ุในน้ าร้อน  (3) เพาะอ้อย (4) ตัดเอาส่วนโคนต้นกล้า 
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(1)                                                        (2) 

       
(3)                                                        (4) 

ภาพท่ี 7  การตัดเนื้อเยื่อยอดอ่อนอ้อย  (1) ส่วนโคนต้นกล้าที่พร้อมตัดเนื้อเยื่อ (2) ตัดเนื้อเยื่อในตู้
ปลอดเช้ือโรคและใช้เทคนิคปลอดเช้ือโรค (3) ตัดเนื้อเยื่อใต้กล้องสเตอริโอ และ              
(4) ลักษณะเนื้อเยื่อยอดอ่อนอ้อย 
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(1)                                               (2) 

 
(3) 

ภาพท่ี 8  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดอ่อนอ้อยในสูตรอาหารเหลว (1) ระยะแตกหน่อ (2) ระยะสร้างราก 
(3) สภาพการเพาะเลี้ยงในห้องปลอดเช้ือโรค ควบคุมแสงและอุณหภูมิ 

 
1.4  การตรวจเชื้อสาเหตุโรคใบขาว 

 ในระหว่างการเพาะเลี้ยงยอดอ่อน ในสูตรอาหารเอ็มเอส 2  เมื่ออ้อยมีปริมาณหน่อ
มากพอ สุ่มตัวอย่างหน่อไปตรวจหาเช้ือสาเหตุโรคใบขาว ซึ่งตรวจสอบด้วยวิธีการทางชีวโมเลกุล 
(Nested polymerase chain reaction; Nested PCR) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสอบที่มีความแม่นย าสูง 
สามารถตรวจสอบได้ ถึงแม้มีเช้ือโรคในปริมาณเพียงเล็กน้อย (พรทิพย์และคณะ, 2542) หรือวิธีการ
อื่นที่พัฒนาให้มีประสิทิภาพในการตรวจสอบได้ดีกว่า เช่น การใช้ SecA gene (ศุจิรัตน์และคณะ, 
2556) หากพบว่าปลอดเช้ือโรค จึงท าการเพาะเลี้ยงเพื่อขยายปริมาณหน่ออ้อยต่อไป การตรวจหาเช้ือ
สาเหตุโรคใบขาว อาจท าได้โดยการตรวจตาหรือยอด ของต้นพันธ์ุอ้อย ก่อนน าไปเพาะกล้าเพื่อน ามา
ตัดเอาเนื้อเยื่อยอดอ่อนไปเพาะเลี้ยง แต่จากผลิตกล้าอ้อยสะอาด ปลอดโรคใบขาวของนิลุบลและ
คณะ (2553) ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ระหว่างปี 2548 - 2553 พบว่าการตรวจหาเช้ือสาเหตุโรค
ใบขาว โดยวิธีการตรวจท่อนพันธ์ุอ้อยโดยใช้ตาจากส่วนโคน กลาง และปลาย หรือใช้ยอดอ่อน ถึงแม้
จะใช้วิธีแบบ Nested PCR แต่หลังตรวจท่อนพันธ์ุไม่พบเช้ือสาเหตุใบขาวอ้อย เมื่อน าไปเพาะกล้า
และตัดเนื้อเยื่อยอดอ่อนไปเพาะเลี้ยง ยังตรวจพบเช้ือสาเหตุโรคอยู่  ดังนั้นจึงควรใช้วิธีการดังกล่าว
เพียง เพื่อเป็นการคัดเลือกท่อนพันธ์ุเบื้องต้น ในการผลิตพันธ์ุอ้อยสะอาด เท่านั้น 
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1.5  การรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในห้องปฏิบัติการและขณะปฏิบัติงาน 
 ห้องปฏิบัติการและห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อย ต้องถูพื้นห้องด้วยน้ าสบู่ฆ่าเช้ือ      

(เดททอล) ทุกวันก่อนการท างาน พร้อมกับเช็ดช้ันวางขวดที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อย  รมห้องโดยใช้ด่าง
ทับทิมผสมกับฟอร์มาลิน 40 เปอร์เซ็นต์  อัตรา 4 กรัม/ 6-8 มิลลิเมตร ต่อเนื้อที่ 1 ลูกบาศก์เมตร 
ทุกเดือน หรือเมื่อเริ่มพบการปนเปื้อนเช้ือโรคของอ้อยที่เพาะเลี้ยง 
  การท าความสะอาดตู้ปลอดเช้ือโรค และการใช้งาน  ต้องเปิดไฟยูวี (U.V.) ของตู้ไว้
อย่างน้อย 1 ช่ัวโมง ก่อนใช้งานเพื่อเป็นการฆ่าเช้ือโรค และเช็ดท าความสะอาดตู้ด้วยแอลกอฮอล์ 70 
เปอร์เซ็นต์ ก่อนการใช้งาน 
 1.6  การเปลี่ยนอาหาร หรือย้ายยอดอ่อน/หน่ออ้อย ลงอาหารใหม่ 
  ในระหว่างการเพาะเลี้ยงยอดอ้อย ควรเปลี่ยนอาหารใหม่ทุก 2-3 สัปดาห์ ในอาหาร
เหลว หรือเมื่ออาหารมีสีน้ าตาล หรือเมื่ออาหารใกล้จะแห้ง ส่วนอาหารแข็งเปลี่ยนทุก 4-5 สัปดาห์  
โดยน าขวดที่บรรจุหน่ออ้อยและขวดอาหารใหม่ มาท าความสะอาด โดยการสเปรย์ด้วยแอลกอฮอล์ 
70 เปอร์เซ็นต์ ก่อนน าไปวางไว้ในตู้ปลอดเช้ือโรค  น าขวดอาหารใหม่มาลนไฟตรงบริเวณฝากับปาก
ขวดโดยการหมุนขวดไปรอบๆ เปลวไฟ 3-4 รอบ จากนั้นเปิดปากขวดออก  น าขวดที่บรรจุยอดหรือ
หนอ่อ้อยมาลนไฟเช่นเดียวกับขวดอาหาร  เปิดฝาขวดใช้ปากคีบที่จุ่มแอลกอฮอล์และลนไฟฆ่าเช้ือ
แล้วคีบเอายอด/หน่ออ้อย ออกมาใส่ในขวดอาหารใหม่  ปิดฝาแล้วลนไฟรอบๆ บริเวณปากขวดอีก
ครั้ง  น าปากคีบจุ่มแอลกอฮอล์แล้วลนไฟ อีกครั้งหลังย้ายอ้อยเสร็จ 
  
 2.  การอนุบาลกล้าอ้อยหลังเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

     กล้าอ้อยที่เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวจนมีระบบรากและต้นสมบูรณ์ ต้องน าออกจากขวด
อาหารแล้วแช่น้ า 1-3 วัน ก่อนปลูกอนุบาล เพื่อเป็นการปรับสภาพของกล้าอ้อย ถ้าอากาศร้อนมาก
ควรแช่น้ าเพียง 1 วัน แต่ถ้าเลี้ยงในอาหารแข็งให้ล้างวุ้นอาหารออกแล้วปลูกอนุบาลได้เลย โดยจุ่ม
รากของกล้าอ้อยในสารละลายป้องกันก าจัดเช้ือราคาร์เบนดาซิม (อัตรา 5 กรัมต่อน้ า 1ลิตร) ก่อน
ปลูกในวัสดุเพาะ พีทมอสผสมทรายอัตรา 1:2 โดยปริมาตรที่ผสมน้ าให้อิ่มตัว บรรจุในถาดหลุมขนาด 
50 หลุม/ถาด  น าถาดกล้าอ้อยวางบนช้ันในโรงเรือนอนุบาลที่มีตาข่ายกันแมลงเป็นเวลา 1½ - 3 
เดือน ก่อนน าไปปลูกเพื่อผลิตท่อนพันธ์ุ  ระหว่างอนุบาลต้องรดน้ าให้ชุ่ม และรดปุ๋ย 15 -15-15 อัตรา 
15 กรัม ละลายน้ า 20 ลิตรทุก 2 สัปดาห์  และรดปุ๋ยยูเรียในอัตราดังกล่าวหากอ้อยแสดงอาการ
ใบเหลือง  เมื่อต้นกล้าอายุ 1 เดือนครึ่งถึง 3 เดือนข้ึนไป สามารถย้ายปลูกในแปลงได้ 

 การผลิตพันธ์ุอ้อยปลอดโรคใบขาว ตั้งแต่การเตรียมต้นกล้าจนกระทั่งได้ต้นกล้าอ้อย
ปลอดโรคพร้อมลงแปลงปลูก  โดยมีการแยกขยายเพื่อเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณหน่อ 5 - 6 ครั้ง ใช้เวลา
ในการผลิต 6 - 8 เดือน ต้นทุนการผลิต 12 - 15 บาท/ต้น (นิลุบลและคณะ, 2551) 
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   การแช่ต้นกล้าอ้อยในน้ าก่อนปลูกอนบุาล 

 
การเพาะกล้าอ้อยอนุบาลในถาดหลุม 

 
อนุบาลในโรงเรือนทีม่ีตาข่ายกันแมลงขนาด ≥-35 เมส 

 

 
 ต้นกล้าขณะอนุบาลและเตรียมย้ายปลกูในแปลง 

 

ภาพท่ี 9  การอนุบาลกล้าอ้อยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 

2. การแช่น้ าร้อน 
       เป็นวิธีการที่นิยมใช้มานานในการก าจัดเช้ือโรคหลายชนิด รวมถึงแมลงศัตรูที่ติดมากับ

ท่อนพันธ์ุอ้อย วิธีการนี้ท าให้ได้พันธ์ุอ้อยสะอาดปลอดภัยจากโรคใบขาว โดยสามารถลดปริมาณเช้ือไฟโต
พลาสมาสาเหตุของโรคได้ แต่ไม่สามารถก าจัดเช้ือโรคดังกล่าวได้ทั้งหมด  การแช่น้ าร้อนสามารถท าได้
โดยน าท่อนพันธ์ุทั้งล ามาแช่น้ าร้อน ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ช่ัวโมง หรือที่อุณหภูมิ 52 
องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที และปัจจุบันมีการพัฒนาใช้การแช่ท่อนพันธ์ุ 2 รอบ โดยมีข้ันตอนการ
คัดเลือกแปลงพันธ์ุอ้อยที่มีความสมบูรณ์  การเจริญเติบโตของอ้อยดี และแสดงอาการโรคใบขาวไม่เกิน 
5 เปอร์เซ็นต์ เลือกอ้อยที่อายุ 10 - 12 เดือน เนื่องจากอ้อยที่อายุต่ ากว่า 10 เดือนจะมีเปอร์เซ็นต์การงอก
ลดลงหลังการแช่น้ าร้อน ตัดล าอ้อยรวมทั้งกาบใบหุ้มล าต้น และคัดล าที่สมบูรณ์และไม่มีการท าลายของ
โรคและแมลง น ามาตัดโคนต้นออก 50 เซนติเมตร แล้วมัดเป็นมัด ๆ ละ 150 - 160 กิโลกรัม น าไปแช่
น้ าในถังบรรจุขนาด 1 ตัน ที่ควบคุมอุณหภูมิของน้ าร้อนที่ 52 องศาเซลเซียส และมีการไหล
หมุนเวียนของน้ าร้อน เป็นเวลา 30 นาที แล้วน าท่อนพันธ์ุดังกล่าวออกจากถังน้ าร้อนทิ้งไว้ค้างคืน  
หลังจากนั้นน าท่อนพันธ์ุดังกล่าวมาแช่น้ าร้อนอีกครั้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง 
และน าท่อนพันธ์ุออกจากถังน้ าร้อน ทิ้งไว้ให้เย็นก่อนน าไปแช่สารป้องกันก าจัดเช้ือราคาร์เบนดาซิม   
ที่ความเข้มข้น 0.1 เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา 15 นาที จึงน าไปปลูกในแปลงขยายพันธ์ุต่อไป การแช่ท่อน
พันธ์ุส าหรับปลูก 1 ไร่ ใช้ท่อนพันธ์ุจ านวน 15 ตัน ใช้เวลาปฏิบัตงิาน 8 วัน โดยใช้ถังแช่น้ าร้อนขนาด
บรรจุได้ 1 ตัน จ านวน 3 ถัง และรถยก (เครน) 1 คัน (รังษี, 2556) 
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 การแช่ท่อนพันธ์ุอ้อยทั้งล าตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ต้องใช้เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงขนาด
ใหญ่ในการปฏิบัติงาน การตัดท่อนพันธ์ุเป็นท่อนๆ ก่อนน าไปแช่น้ าร้อน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกร
สามารถใช้ได้ โดยใช้หลักการคัดเลือกท่อนพันธ์ุ อุณหภูมิและเวลาในการแช่เช่นเดียวกับการแช่ทั้งล า 

 

   

ภาพท่ี 10  การเตรียมและแช่ท่อนพันธ์ุอ้อยทั้งล าในน้ าร้อน 

 

  

ภาพท่ี 11  การเตรียมและแช่ท่อนพันธ์ุอ้อยที่ตัดเป็นท่อน ๆ ในน้ าร้อน 

 
 



 

การจัดการโรคใบขาวอ้อยในภาคกลางและภาคตะวันตกโดยใช้พันธุ์สะอาด 

บทท่ี 4 

การขยายพันธุ์อ้อยสะอาด 
 

นิลุบล ทวีกุล1/  
 

 พันธ์ุอ้อยปลอดโรคใบขาวที่ผลิตจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดอ่อน และพันธ์ุอ้อยสะอาด    
ที่ได้จากการแช่ท่อนพันธ์ุในน้้าร้อน มีข้ันตอนการผลิตยุ่งยากและต้นทุนการผลิตสูง  ดังนั้นจึงควร
น้าไปปลูกขยายพันธ์ุให้ได้ปริมาณมาก ก่อนน้าปลูกเพื่อผลิตอ้อยส่งเข้าโรงงาน  โดยเฉพาะพันธ์ุอ้อย
ปลอดโรคใบขาวที่ผลิตจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งเป็นต้นกล้า การปลูกและดูแลรักษาในระยะแรก
อาจมีความแตกต่างจากการปลูกโดยใช้ท่อนพันธ์ุบ้าง แต่มีหลักปฏิบัติในการท้าแปลงขยายพันธ์ุ
เช่นเดียวกับการขยายพันธ์ุอ้อยทั่วไป แต่เพื่อให้ได้ท่อนพันธ์ุอ้อยที่มีผลผลิตสูง และมีคุณภาพทั้งด้าน
ความตรงตามพันธ์ุ มีความงอก ความแข็งแรง และความปลอดภัยจากโรคใบขาว ควรเน้นการปฏิบัติ 
ดังนี ้

1. การเลือกพื้นที่ปลูก เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับมาติดเช้ือสาเหตุโรคใหม่ในระหว่างการผลิต
ท่อนพันธ์ุ ควรเลือกแปลงปลูกให้ห่างจากแปลงอ้อยอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะท้าได้ หรือประมาณ        
1 กิโลเมตรข้ึนไป ไม่ควรปลูกในแหล่งที่มีการระบาดของโรคใบขาวอ้อยรุนแรง และอยู่ใกล้แหล่งน้้า  
ที่สามารถให้อ้อยได้ โดยเฉพาะในช่วงที่อ้อยยังเล็ก หากเป็นแปลงที่เคยปลูกอ้อยมาก่อน ต้องรื้อ
ท้าลายตออ้อยเก่าให้หมด  เนื่องจากตออ้อยเก่าจะเป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลง นอกจากนั้นยัง
อาจท้าให้เกิดการปลอมปนของพันธ์ุอ้อยได้ 

2. การปรับปรุงบ้ารุงดิน แปลงขยายพันธ์ุอ้อยสะอาดควรมีความอุดมสมบูรณ์ดินสูง มีการ
ระบายน้้าดี และมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง เหมาะสมส้าหรับอ้อย และควรมีการปรับปรุงดิน         
ซึ่งสามารถปฏิบัติได้หลายวิธี เช่น  

      2.1 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลวัว หรือ มูลไก่ อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ (น้้าหนักแห้ง) 
รองก้นร่องพร้อมปลูก หรือโรยเป็นแถบบริเวณแถวปลูกก่อนปลูกอ้อย 

      2.2 ใส่น้้ากากส่าจากโรงงานเอทานอล  การใส่น้้ากากส่าที่มีค่าบริกซ์ 10 ถึง 15 โดยราด
ให้ทั่วแปลงก่อนไถเตรียมดิน ในอัตรา 10 ถึง 30 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเจริญเติบโตของอ้อย ช่วยเพิ่มผลผลิต และจะช่วยเพิ่มลักษณะทางกายภาพที่ดีของดินได้ เช่น    
ลดความหนาแน่นของดิน ช่วยให้ดินอุ้มน้้าได้ดีข้ึน ทัศนีย์ (2550) รายงานว่าน้้ากากส่าช่วยให้อ้อยมี
การเจริญเติบโตและผลผลิตเพิ่มข้ึน และยังช่วยเพิ่มค่าการน้าไฟฟ้า (Electrical conductivity: EC) 
เพิ่มโพแทสเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส เหล็ก ทองแดง ก้ามะถัน และคลอรีน ในดิน และศรีสุดาและ
คณะ (2554) ยังพบว่าน้้ากากส่าท้าให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินแปลงอ้อยเพิ่มข้ึน และมีการ
สะสมโปแตสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม มากขึน้ด้วย 

--------------------------------- 
1/ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคกลาง  
ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท 
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 2.3 การปลูกพืชตระกูลถ่ัวบ้ารุงดิน เช่น ถ่ัวมะแฮะ ถ่ัวพร้า และปอเทือง โดยควรไถดะ
แปลงอ้อยในช่วงที่มีฝนตกต้นฤดูฝน (ประมาณ เมษายน - พฤษภาคม) แล้วหว่านเมล็ดถ่ัวให้ทั่ว        
ทั้งแปลง เมื่อถึงเดือนสิงหาคมก็จะเริ่มไถกลบได้ พืชบ้ารุงดินเหล่าน้ีจะผลิตน้้าหนักสดได้ 2 - 4 ตันต่อไร่
และในบางพื้นที่ เช่น เขตภาคตะวันตกซึ่งไม่สามารถปลูกอ้อยในเดือนตุลาคมได้ เหมือนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวไร่บางรายจะหว่านปอเทืองซ้้าเป็นครั้งที่ 2 เพื่อไถกลบได้อีกครั้งในช่วง
ปลายปี ซึ่งจะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินได้มากข้ึนอีกเกือบเท่าตัว 

 2.4 การปลูกพืชตระกูลถ่ัว ที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เช่น ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง และถ่ัว
เขียว เศษซากพืชเหล่านี้ถ้ามีการจัดการที่ดี  โดยใส่กลับคืนไปในดินหลังเก็บเกี่ยวก็จะช่วยเพิ่ม
อินทรียวัตถุให้กับดิน และยังสามารถตรึงธาตุไนโตรเจนได้อีกด้วยซึ่งถ่ัวชนิดต่าง ๆ จะมีความสามารถ
ในการตรึงธาตุไนโตรเจนได้แตกต่างกันไป เช่น ถ่ัวเหลืองสามารถตรึงไนโตรเจนได้ 10 - 28 กิโลกรัม
ต่อไร่ต่อปี ถ่ัวลิสง 12 - 21 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ถ่ัวเขียว 10 - 57 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ถ่ังพุ่ม 12 - 59 
กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ถ่ัวมะแฮะ 28 - 46 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ถ่ัวแดงหลวง 6 - 11 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 
กระถิน 12 - 99 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี โสน 149 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และโสนอัฟริกัน 190 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อปี เป็นต้น 

3. การเตรียมดิน พื้นที่ที่จะท้าแปลงพันธ์ุควรมีการไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 2 ครั้ง ไถดินลึก
ประมาณ 50 เซนติเมตรและย่อยดินให้ละเอียด การยกร่องจะช่วยให้ปลูกอ้อยได้ลึก ท้าให้ผลผลิตสูง
และอ้อยไม่ล้มง่าย ใช้ระยะห่างระหว่างร่อง 1.5 เมตร ถ้าพื้นที่มีช้ันดินดาน ควรไถดินระเบิดดินดาน
ก่อน เพื่อให้น้้าซึมลงดินได้สะดวกและรากอ้อยสามารถหยั่งลงดินได้ลึก ดินดานเป็นช้ันดินที่อัดตัว
แน่นมีความหนา 2 - 5 เซนติเมตร อยู่ลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร ช้ันดินดาน     
อาจเกิดจากการไถพรวนดินในระดับเดียวกัน เป็นระยะเวลานานหลายปี การเหยียบย่้าโดยรถไถ สัตว์ 
และรถบรรทุก นอกจากนั้นดินดานยังสามารถเกิดได้เอง โดยน้้าฝนที่ไหลซึมลงดินจะละลายอนุภาค
ดินขนาดเล็กและแร่ธาตุ ลงไปเคลือบเม็ดดินและอุดช่องว่างท้าให้เกิดช้ันดินดานได้ ถ้าพื้นที่แปลงใดมี
ปัญหาช้ันดินดานจะท้าให้อ้อยเจริญเติบโตได้ไม่ดี เพราะรากไม่สามารถชอนไชลงไปในดินระดับลึกได้ 
เมื่อฝนทิ้งช่วงอ้อยจะแสดงอาการขาดน้้าได้ง่าย และช่วงฝนชุกจะเกิดสภาพดินฉ้่าน้้าได้ง่ายเป็นสาเหตุ
ให้รากอ้อยเน่า และการที่ดินแน่นท้าให้การดูดใช้ธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมลดลง  ในการไถ
ระเบิดดินดานมีค้าแนะน้าว่า ควรไถขณะดินแห้งและไถแบบตารางตาหมากรุก 

4. การเลือกช่วงปลูกที่ เหมาะสม ควรปลูก ในฤดูแล้งก่อนเดือนมีนาคม เพื่อให้อ้อย
เจริญเติบโตพ้นระยะที่แมลงพาหะน้าโรคใบขาวชอบ เนื่องจากประชากรเพลี้ยจักจั่นสีน้้าตาลจะ
ระบาดมากช่วงฤดูฝนในเดือน พฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 

5. วิธีการปลูก อ้อยที่ปลูกจากกล้าอ้อยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะแตกกอมากกว่าปกติ การปลูก
ระยะห่างจึงจ้าเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงการได้อ้อยล้าเล็กและล้มเมื่อเก็บเกี่ยว ซึ่งจะท้าให้ท่อนพันธ์ุ          
มีความงอกและความแข็งแรงต่้า และการเก็บเกี่ยวท้าไดล้้าบาก  จึงควรใช้ระยะปลูกห่าง คือ 60 - 80 
x 130 - 150 เซนติเมตร ซึ่งจะใช้ต้นกล้า 1,300  -  2,000 ต้น/ไร่  ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงยิ่งต้องปลูก  
โดยใช้ระยะห่างมากข้ึน  การปลูกควรท้าขณะที่ดินมีความช้ืนเพียงพอ โดยน้าต้นกล้าอ้อยที่ตัดใบออก 
เพื่อลดการคายน้้า มาวางตั้งในร่องแปลงอ้อยที่เตรียมไว้ แล้วกลบดินให้มิดส่วนกระเปาะรากอ้อย 
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  ภาพท่ี 12  วิธีการปลูกอ้อยจากต้นกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 

     
 

  ภาพท่ี 13  การปลูกในสภาพความช้ืนไม่เพียงพอ กระทบอัตรารอดของต้นกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 

 6.  การให้น้้า หากดินมีความช้ืนต่้าขณะปลูกควรให้น้้าทันทีหลังปลูกเสร็จ  และให้น้้าเป็น
ระยะเมื่ออ้อยเริ่มแสดงอาการขาดน้้า การให้น้้ามากหรือบ่อยเกินไป รากอ้อยจะแผ่กระจายในระดับ
ใกล้ผิวดินมากเกินไป ท้าให้อ้อยล้มง่าย จากการศึกษาของนิลุบลและคณะ ในช่วงปี 2549 - 2558 
พบว่าเมื่อปลูกอ้อยจากต้นกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในฤดูแล้งและมีการให้น้้า ต้นกล้าส่วนใหญ่มีอัตรา
รอดสูง 85 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป 
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     ภาพท่ี 14  การปลูกอ้อยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในดินที่มีความอุดมสมบรูณ์สงู โดยไม่ยกร่องและ 
                    มีการดูแลรักษาดี อ้อยจะโตเร็วและอาจหักล้มได้ง่าย 
 

7.  การก้าจัดวัชพืช  เนื่องจากการเจริญเติบโตของกล้าอ้อยในระยะแรกจะช้า ท้าให้กล้าไม่
สามารถแข่งขันกับวัชพืชได้ จึงจ้าเป็นต้องจัดการกับวัชพืชมากกว่าการปลูกด้วยท่อนพันธ์ุ และควรใช้
แรงงานแทนการใช้สารเคมี เพราะอาจจะท้าให้เกิดอันตรายต่ออ้อยได้ หรือเลือกใช้สารเคมีที่แนะน้า
ส้าหรับอ้อย แต่ต้องระวังไม่ให้ละอองสารเคมีโดนต้นกล้าอ้อย 

8.  การใส่ปุ๋ย  เนื่องจากพืชมีความต้องการธาตุอาหารแตกต่างกัน ดังนั้นปริมาณธาตุอาหาร
พืชในดินที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการให้ค้าแนะน้าปุ๋ย จึงมีความจ้าเพาะเจาะจงในแต่ละพืช โดยการใช้ระดับ
วิกฤต ของพืช (Critical level) เป็นเกณฑ์ในการแบ่งระดับสูงต่้าของค่าวิเคราะห์ดิน กล่าวคือ หากค่า
วิเคราะห์ดินต่้ากว่าระดับวิกฤต การใส่ปุ๋ยจะท้าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนอย่างชัดเจน  หรือเรียกว่าพืช
ตอบสนองต่อปุ๋ย  แต่ถ้าระดับค่าวิเคราะห์ดินสูงกว่าระดับวิกฤต พืชจะตอบสนองต่อปุ๋ยน้อยมาก
หรือไม่ตอบสนองต่อปุ๋ย การใช้ปุ๋ยเคมีให้ได้ประโยชน์สูงสุดจ้าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับดิน ชนิด
พืชและปุ๋ยเป็นอย่างดี ก่อนการใช้ปุ๋ยเคมีครั้งใดก็ตาม คุณสมบัติทางเคมีของดินเป็นสิ่งแรกที่ต้องท้า
ความเข้าใจ เช่น ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุของดิน (Cation Exchange Capacity ; CEC) 
ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter ; OM.) ปฏิกิริยาดิน (pH) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมี โดยมีค่ามาตรฐานความเหมาะสมของดินที่ปลูกอ้อยดังแสดงในตารางที่ 8  
การใส่ปุ๋ยอ้อยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสามารถแบ่งใส่ครั้งแรก โดยใส่รองพื้นก่อนปลูกหรือใส่หลังจากกล้า
อ้อยตั้งตัว อายุประมาณ 2 - 3 สัปดาห์หลังปลูก และใส่อีกครั้งในระยะแตกกอที่อายุ 2 – 3 เดือน    
โดยอาจใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ตารางที่ 9) เช่นเดียวกับการปลูกด้วยท่อนพันธ์ุ และใส่ปุ๋ยยูเรีย      
หากอ้อยแสดงอาการใบเหลือง และใส่เพื่อกระตุ้นการงอกของท่อนพันธ์ุเมื่ออายุ 1 เดือนก่อน       
เก็บเกี่ยว 
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ตารางท่ี 8  ค่ามาตรฐานความเหมาะสมของดินที่ปลูกอ้อย 

คุณสมบัติต่าง ๆ เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

ค่า pH 5.6-7.3 ต่้ากว่า 4 และสงูกว่า 8 

อินทรียวัตถุ (OM. %) 1.5-2.5 ต่้ากว่า 1 

ฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์ (P, ppm) 10-20 ต่้ากว่า 10 

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (k, ppm) 80-150 ต่้ากว่า 80 

แคลเซียม (Ca, cmol/kg) 0.55-1.25 ต่้ากว่า 0.55 

แมกนีเซียม (Mg, cmol/kg) 0.1-0.25 ต่้ากว่า 0.1 

ทองแดง (Cu, ppm) มากกว่า 0.2 ต่้ากว่า 0.2 

สังกะสี (Zm,  ppm) มากกว่า 0.6 ต่้ากว่า 0.6 

การแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC cmol/kg) มากกว่า 15 ต่้ากว่า 5 

ความเค็ม (EC, ds/m) ต่้ากว่า 2.5 มากกว่า5 

การอิ่มตัวด้วยด่าง (BS %) มากกว่า 75 ต่้ากว่า 35 

ความลึกระดบัหน้าดิน (cm) มากกว่า 100 น้อยกว่า 50 

ความลึกระดบัน้้าใต้ดิน (cm) มากกว่า 160 น้อยกว่า 50 

ที่มา : สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (2558) 
 
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินส าหรับอ้อย 
 เก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ธาตุอาหาร น้าค่าวิเคราะห์ที่ได้มาเทียบกับค่าแนะน้าในการใช้ปุ๋ย
อ้อยของกรมวิชาการเกษตร ดังแสดงในตารางที่ 9  (กอบเกียรติและคณะ, 2553)  ดังนี ้

1.  ค่าวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุ มีน้อยกว่าร้อยละ 1 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับต่้า หากเป็นดิน
ร่วนปนทรายสีน้้าตาล-ด้า แนะน้าให้ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 18 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเป็นดินมีสีส้ม ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน 12 กิโลกรัมต่อไร่ และดินสีแดง ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 9 กิโลกรัมต่อไร่  

2.  ค่าวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุระหว่าง 1 - 2 อยู่ในระดับปานกลาง หากเป็นดินร่วนปน
ทรายสีน้้าตาล-ด้า ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 12 กิโลกรัมต่อไร่  ดินสีแดง ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 6 กิโลกรัมต่อไร่    
ถ้ามากกว่า 2 อยู่ในระดับสูง ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 6 กิโลกรัมต่อไร่ 
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3.  ค่าวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ต่้ากว่า 7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ระดับ
ต่้า ใส่ปุ๋ยฟอสเฟต อัตรา 9 กิโลกรัมฟอสฟอรัสต่อไร่ ถ้ามีค่าระหว่าง 15 - 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม        
อยู่ใระดับปานกลาง ใส่ปุ๋ยฟอสเฟต อัตรา 6 กิโลกรัมฟอสฟอรัสต่อไร่ ถ้ามากกว่า 30 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม อยู่ในระดับสูง ใส่ปุ๋ยฟอสเฟต อัตรา 3 กิโลกรัมฟอสฟอรัสต่อไร่ 

4.  ค่าวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ ต่้ากว่า 30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ใน
ระดับต่้า ใส่ปุ๋ยโพแทช อัตรา 18 กิโลกรัมโพแทสเซียมต่อไร่ ถ้ามีค่าระหว่าง 30 - 90 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม อยู่ในระดับปานกลางใส่ปุ๋ยโพแทช อัตรา 12 กิโลกรัมโพแทสเซียมต่อไร่ ถ้ามากกว่า 90 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับสูง ให้ใส่ปุ๋ยโพแทช อัตรา 6 กิโลกรัมโพแทสเซียมต่อไร่ 

 
ตารางท่ี 9  ระดับธาตุอาหารทีจ่ะต้องใส่เพิม่ให้แก่ดินที่ปลูกอ้อย โดยพิจารณาจากผลวิเคราะห์ดิน 

ธาตุอาหาร ค่าวิเคราะห์ดิน ระดับ อัตราปุ๋ยแนะน้า (กก./ไร่) 

อินทรียวัตถุ (%) 

(ดินสีน้้าตาล-ด้า)   

น้อยกว่า 1 ต่้า 18 (N) 

1 - 2 ปานกลาง 12  (N) 

มากกว่า 2 สูง 6 (N) 

อินทรียวัตถุ (%) 

(ดินสีแดง) 

 

น้อยกว่า 1 ต่้า 9  (N) 

1 - 2 ปานกลาง 6 (N) 

มากกว่า 2 สูง 6 (N) 

ความเป็นประโยชน์ของ
ฟอสฟอรสั (มก./กก.) 

น้อยกว่า 7 ต่้า 9 (P2O5) 

7 - 30 ปานกลาง 6 (P2O5) 

มากกว่า 30 สูง 3 (P2O5) 

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 
(มก./กก.) 

น้อยกว่า 30 ต่้า 18  (K2O) 

30 - 90 ปานกลาง 12 (K2O) 

มากกว่า  90 สูง 6 (K2O) 

ที่มา: กอบเกียรต ิ(2555) 
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9.  การตรวจแปลงพันธ์ุ  เพื่อให้ได้พันธ์ุอ้อยที่บริสุทธ์ิ และมีความปลอดภัยจากโรคใบขาว 
ควรตรวจแปลงโดยก้าจัดอ้อยที่มีลักษณะไม่ตรงตามพันธ์ุ  ควรท้าลายต้นที่เป็นโรค และขุดตออ้อยที่
เป็นโรคน้าออกจากแปลง และเผาทิ้งเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ซึ่งควรกระท้า 3 ครั้ง ตลอดฤดู
ปลูก 

     ครั้งที่ 1 เมื่ออ้อยอายุ 1 เดือน  ตรวจเปอร์เซ็นต์ความงอก และท้าการปลูกซ่อม และ      
ส้ารวจดูว่ามีตออ้อยเก่าหลงเหลืออยู่หรือไม่ เพื่อท้าการก้าจัดทิ้ง 

     ครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 3 - 4 เดือนหลังการใส่ปุ๋ย ครั้งที่ 2 แล้ว  ซึ่งอ้อยก้าลังย่างปล้อง 
โดยดูลักษณะประจ้าพันธ์ุ  คัดพันธ์ุที่ปลอมปนออก เช่น ลักษณะใบทรงกอ หูใบ คอใบ ลักษณะล้า ฯลฯ     
 ครั้งที่ 3 เมื่ออ้อยอายุ 7 - 8 เดือน หลังปลูกหรือก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน  ช่วงนี้ท้าการ
ส้ารวจโรคและแมลงและตรวจดูความอุดมสมบูรณ์ของอ้อย 

 ในการตรวจแปลงทุกครั้ง หากพบต้นที่แสดงอาการโรคใบขาวต้องก้าจัดทิ้ง ซึ่งมีโอกาสที่
อ้อยจะติดเช้ือสาเหตุโรคใบขาวในระหว่างการผลิตท่อนพันธ์ุในแปลงได้ และเพื่อความมั่นใจว่า
ปลอดภัยจากโรคใบขาว ควรสุ่มตัวอย่างอ้อยไปตรวจหาเช้ือไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวที่ระยะ
แตกกอ และก่อนเก็บเกี่ยว ซึ่งรังษี (2556) แนะน้าวิธีการและจ้านวนตัวอย่างที่สุ่ม  โดยแบ่งพื้นที่
แปลงพันธ์ุอ้อยเป็นแปลงย่อย ๆ ละ 1 ไร่  ในแต่ละแปลงย่อยมีจ้านวนแถวปลูกอ้อยมากน้อยต่างกัน
ข้ึนอยู่กับความกว้างและความยาวของพื้นที่แปลงขนาด 1 ไร่  ให้เดินส้ารวจเก็บข้อมูลและบันทึก
ข้อมูลทุกแถว ส่วนการสุ่มเก็บตัวอย่างต้นกล้าอ้อยไปตรวจสอบเช้ือโรคใบขาว  โดยวิธีเทคนิค PCR  
ให้สุ่มเก็บ 10 ตัวอย่างอ้อยต่อพื้นที่แปลง 1 ไร่ ตามแผนผังที่แสดงข้างล่าง โดยเก็บตัวอย่างใส่
พลาสติก เพื่อให้ตัวอย่างอ้อยมีความสดแต่ไม่ เปียกชุ่มน้้า และเก็บในอุณหภูมิที่ เย็นก่อน            
น้าส่งห้องปฏิบัติการดังนี ้
แผนผังการสุ่มเก็บตัวอย่างอ้อยส าหรับตรวจสอบเชื้อโรคใบขาว จ านวน 10 ตัวอย่าง/1 ไร่ 
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10.  การเก็บเกี่ยว  เมื่ออ้อยมีอายุพอเหมาะในการตัดท้าท่อนพันธ์ุ 8 - 10 เดือน หลังปลูก    
ท้าการตัดอ้อยโดยไม่ลอกกาบใบและจะต้องระวังอย่าให้มีดปาดตาอ้อย  โดยการริดใบจากล่างข้ึนบน 
(โคนไปยอด)  มัดรวบรวมขนย้ายไปยังแปลงปลูกต่อไป พยายามขนย้ายอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้    
ตาอ้อยช้้า 

 
การขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว 
 การขยายพันธ์ุอ้อยอย่างรวดเร็ว เป็นวิธีการที่น้ามาใช้เพื่อช่วยให้ผลิตท่อนพันธ์ุอ้อยสะอาดได้
ปริมาณมากและรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนค่าต้นกล้าปลอดโรค  มีวิธีการท้า ดังนี้ 

1. การแยกหน่อปลูกใหม่ 
      เนื่องจากอ้อยที่ปลูกจากต้นกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะแตกกอมากกว่าปกติ  หากปลูกใน
ดินที่อุดมสมบูรณ์สูงหรือการปลูกระยะปกติ เท่ากับการปลูกโดยท่อนพันธ์ุ จะท้าให้ท่อนพันธ์ุอ้อยมี
ขนาดล้าเล็กและล้มเมื่อเก็บเกี่ยว คุณภาพด้านความงอกและความแข็งแรงต่้า การพลิกวิกฤติให้เป็น
โอกาสท้าได้โดย การแยกหน่อไปปลูกใหม่ในช่วงที่อ้อยอายุ 1 ½  - 2 ½  เดือนหลังปลูก จะเพิ่ม
ปริมาณการผลิตท่อนพันธ์ุได้ 10 เท่าข้ึนไป ช่วยลดเวลาและต้นทุนค่าต้นกล้าอ้อยสะอาดได้  อายุที่
เหมาะสมในการแยกหน่ออาจเร็วข้ึนถ้าอากาศร้อน หรือช้าลงถ้าอากาศหนาว และปริมาณหน่อต่อกอ 
อาจแตกต่างกันตามพันธ์ุ ความอุดมสมบูรณ์ดิน สภาพดินฟ้าอากาศ การปลูกและการดูแลรักษา  
วิธีการแยกหน่อท้าได้โดยการแซะหน่อบางส่วนจากกอไปปลูกใหม่ หรือขุดอ้อยข้ึนมาทั้งกอ แล้วฉีก
หน่อออกจากกัน ตัดใบออกแล้วน้าไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ และต้องให้น้้าให้เพียงพอต่อการอยูร่อด
ของหน่ออ้อย  ไม่ควรแยกหน่อปลูกใหม่หากอ้อยย่างปล้องแล้ว เพราะจะท้าให้อ้อยแตกตาข้าง  อ้อย
ที่ได้จากการแยกหน่อปลูกใหม่จะเจริญเติบโตและแตกกอตามปกติ ไม่แตกหน่อมากเหมือนที่ปลูกจาก
กล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยตรง 

 

      
 

ภาพท่ี 15  การปลูกอ้อยจากกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในดินทีอุ่ดมสมบูรณ์สูง และใช้ระยะปลูกไมห่่าง 
พอจะท้าให้ท่อนพันธ์ุมีขนาดล้าเล็กและลม้ง่าย เนื่องจากใหจ้้านวนล้าต่อกอสูง 
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อ้อยปลกูจากกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ให้จ้านวนหน่อ/กอ สูง 
การแยกหนอ่เพือ่ปลูกใหม ่

  
การแช่หน่ออ้อยเพื่อรอปลูกได้ 1-3 วัน การเจรญิเตบิโตและการแตกกอของออ้ย 

เป็นปกติหลังแยกหน่อปลูกใหม ่
ภาพท่ี 16  การแยกหน่ออ้อยเพือ่ปลูกขยายใหม ่
 

2. การช าข้อตา  
      เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการขยายพันธ์ุอย่างรวดเร็ว เพื่อลดต้นทุนค่าต้นกล้าอ้อยปลอดโรค
โดยหลังการปลูกกล้าอ้อยปลอดโรคเพื่อผลิตท่อนพันธ์ุจนอายุ 8 - 10 เดือน เก็บเกี่ยวท่อนพันธ์ุแล้ว
น้ามาตัดเป็นท่อน ๆ ละ 1 ตา น้ามาเพาะลงแปลงเพาะช้า หรือถุงพลาสติก หรือถาดเพาะโดยใช้ดิน 
หรือกากตะกอนอ้อยผสมดิน หรือทราย หรือใช้แกลบเผาผสมดินร่วนอัตรา 2 : 1 โดยปริมาตรเป็น
วัสดุเพาะ รดน้้าให้ชุ่มทุกวัน ใส่ปุ๋ยยูเรีย หรือปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม ละลายในน้้า 100 
ลิตร รดหลังเพาะทุก 2 สัปดาห์  เมื่ออายุ 45 - 60 วัน จึงน้าไปปลูกในแปลง วิธีการปลูกและดูแล
รักษาในแปลง ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการปลูกกล้าอ้อยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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ภาพท่ี 17  การช้าข้อตาอ้อย อาจแช่น้้าร้อนก่อนเพาะเพื่อลดความเสี่ยงจากเช้ือโรคใบขาวที่อาจติด 
             จากแปลงผลิตท่อนพันธ์ุ 

 

   
ภาพท่ี 18  การย้ายกล้าอ้อยจากการช้าข้อตาลงแปลง 
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บทที่ 5 

การใช้พันธุ์อ้อยสะอาดจัดการโรคใบขาวอ้อย 
 

นิลุบล ทวีกุล1/  
 

พันธุ์อ้อยปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดอ่อน มีศักยภาพในการใช้จัดการโรคใบขาว
อ้อย โดยควรน าไปปลูกในแปลง เพ่ือขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากและลดต้นทุนค่าต้นกล้าอ้อยปลอด
โรค ก่อนที่จะน าไปปลูกเพ่ือผลิตอ้อยส่งเข้าโรงงานน้ าตาล จากการศึกษาของนิลุบลและคณะ ระหว่าง
ปี 2549 – 2558 ที่ผลิตพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวโดยใช้เทคนิคที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 และกระจาย
ต้นกล้าให้ เกษตรกร สมาคมชาวไร่อ้อย โรงงานน้ าตาล หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร และ     
กรมส่งเสริมการเกษตร น าไปปลูกขยายพันธุ์ในพ้ืนที่การผลิตอ้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคกลาง ติดตามเก็บข้อมูลอัตรารอด การเจริญเติบโต และการเกิดโรคใบขาว ได้ข้อมูลดังนี้ 

 
1. อัตรารอดและการเจริญเติบโตของพันธุ์อ้อยปลอดโรค 

     การปลูกในฤดูแล้งโดยมีการให้น้ าระหว่างการผลิต มีอัตรารอดของต้นกล้าสูง 80 – 100 %  
(ตารางที่ 10 และ11) ให้จ านวนหน่อ (8 – 16 หน่อ/กอ) และการพัฒนาจากหน่อเป็นล าได้มากกว่า
อ้อยปกติที่ปลูกจากท่อนพันธุ์ จากการใช้ระยะปลูกห่าง 0.6 - 1.0 x 1.3 - 1.5 เมตร ยกเว้นอ้อย
แปลงที่ 1 ที่ปลูกในเขตจังหวัดขอนแก่น ที่ใช้ระยะปลูก 0.5 x 1.20 เมตร จึงให้จ านวนล าต่ าถึงแม้จะ
มีจ านวนหน่อมากก็ตาม (ตารางที่ 10) ความไม่คุ้นเคยของผู้ปลูกอ้อย อาจท าให้กังวลเรื่องอัตรารอด
ของอ้อยที่ปลูกด้วยต้นกล้า แต่หากมีการจัดการให้แปลงปลูกมีความชื้นเหมาะสม จะท าให้อัตรารอด
ของต้นกล้าสูง โดยทั่วไปอ้อยที่ปลูกจากต้นกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะแตกกอมากกว่าปกติ  ซึ่งอาจ
เนื่องจากอิทธิพลของฮอร์โมนที่ตกค้างมาจากช่วงเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (วิมลรัตน์และอนุสรณ์, 2541) แต่
การพัฒนาเป็นล าอ้อย และการให้ผลผลิตจะขึ้นกับการจัดการ และสภาพแวดล้อม  วิมลรัตน์และ   
วีรชาติ (2543)  พบว่าอ้อยที่ปลูกจากกล้าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ผลผลิตต่ ากว่าการปลูกจากท่อนพันธุ์ 
เพราะมีปริมาณล ามาก แต่มีขนาดและน้ าหนักล าต่ ากว่า เนื่องจากปลูกโดยใช้ระยะปลูกเดียวกับการ
ปลูกด้วยท่อนพันธุ์ คือ  0.5 x 1.50 เมตร  แต่เมื่อปลูกในระยะที่ห่างขึ้น คือ 1.0 x 1.0 เมตร ท าให้
การพัฒนาของหน่อเป็นล าของอ้อยสูง และให้ผลผลิตอ้อยสูงกว่าการปลูกระยะ 0.5 x 1.5 เมตร 
(นิลุบล และคณะ, 2548) อย่างไรก็ตามปัจจัยด้านอ่ืน เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือชนิดดิน 
อาจมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ รวมถึงการให้ผลผลิตของอ้อยปลอดโรคใบขาว ซึ่งควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติม การแยกหน่อปลูกใหม่ช่วงอายุ 1 เดือนครึ่ง – 2  เดือนครึ่งหลังปลูก เป็นอีกวิธีการหนึ่ง 

 
 
--------------------------------- 
1/ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคกลาง  
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท 
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ที่จะช่วยแก้ปัญหาอ้อยล าเล็กเนื่องจากการแตกกอมากหรือการปลูกถี่ นอกจากนั้นยังเป็นการลดต้นทุน 
ค่าต้นกล้าอ้อยปลอดโรค ลงจาก 10 - 15 บาท/ต้น เหลือเพียง 0.5 บาท/ต้น  โดยอ้อยหลังแยกหน่อ
ปลูกจะแตกกอเป็นปกติ แสดงให้เห็นว่าผลตกค้างของฮอร์โมนหมดไปแล้ว (นิลุบลและคณะ, 2549) 

 
2. อัตราการเกิดโรคใบขาวของพันธุ์อ้อยปลอดโรค 
    อ้อยปลอดโรคใบขาวที่ปลูกในฤดูแล้งในพ้ืนที่ ที่ห่างจากแปลงอ้อยอ่ืน 1 กิโลเมตรขึ้นไป 

หรือปลูกในแหล่งปลูกอ้อยที่มีการระบาดของโรคใบขาวต่ า (< 5 %) อ้อยปลูกส่วนใหญ่ไม่พบอาการ
ของโรค โดยพบโรคเพียง 0.2 เปอร์เซ็นต์เพียงแปลงเดียว แต่จากการตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคในอ้อย
ปลูก พบว่า มีจ านวนแปลงส่วนใหญ่ที่อ้อยมีเชื้อในต้น โดยเฉพาะเมื่อปลูกในแหล่งที่มีแปลงอ้อยอ่ืน 
ถึงแม้จะเป็นแหล่งที่มีการระบาดของโรคต่ า ซึ่งอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 
ตรวจหาเชื้อในช่วงท าการเพาะเลี้ยง หรือความคลาดเคลื่อนของการตรวจโรคโดยวิธี nested PCR   
ซึ่งสามารถตรวจได้แม้มีเชื้อเพียงเล็กน้อย (Hanboonsong et al., 2005; Srivastava et.al., 2006) 
แต่วิธีการนี้มักให้ผลบวกปลอม (fault positive) คือมีผลตรวจว่าพบเชื้อสาเหตุโรคใบขาวอ้อย ทั้งที่ไม่
มีเชื้อดังกล่าว (Harrison et al., 2002; ศุจิรัตน์ และคณะ, 2555) หรือการติดเชื้อใหม่ในแปลงปลูก  
เมื่อน าท่อนพันธุ์จากแปลงเหล่านี้ไปปลูกในแหล่งปลูกที่มีการระบาดของโรคต่ ากว่า 5 % ส่วนใหญ่ไม่
พบการเกิดโรคหรือพบเล็กน้อย (< 1 %) และในอ้อยตอก็เช่นเดียวกัน ยกเว้น ที่อุดรธานีเพียงแปลง
เดียว ที่อ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอพบอาการโรค 4.3% และ 2.1 % ตามล าดับ (ตารางที่ 10) ทั้งนี้อาจ
เนื่องจาก พ้ืนที่ดังกล่าวเคยมีการระบาดของโรคใบขาวรุนแรงมาก่อน และเป็นแหล่งที่ปลูกอ้อย
มากกว่า 5,00 ไร่ และมีการปลูกต่อเนื่องมานาน จึงอาจมีการสะสมโรคและแมลงพาหะน าโรค 
ถึงแม้ว่าแปลงอ้อยอ่ืนในบริเวณรอบ ๆ ในช่วงที่น าอ้อยปลอดโรคมาปลูกจะแสดงอาการของโรค        
< 5 % ก็ตาม 

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 13 ศูนย์ 
ของกรมวิชาการเกษตร มีศักยภาพในการปลูกขยายพันธุ์ อ้อยปลอดโรคใบขาว เพ่ือผลิตพันธุ์อ้อย
สะอาดก่อนกระจายสู่เกษตรกร โดยต้องมีการคัดเลือกแปลงปลูกและการดูแลรักษา ที่เหมาะสม
ส าหรับการท าแปลงพันธุ์อ้อย นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร ที่มีศักยภาพในการ
ผลิตพันธุ์อ้อยปลอดโรค โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดอ่อน 2 แห่ง คือ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรขอนแก่น (ตารางที่ 11) 

 
3. อัตราการเกิดโรคใบขาวในอ้อยตอของอ้อยปลอดโรคใบขาว 
    เมื่อติดตามการเกิดโรคในอ้อยตอรุ่นต่าง ๆ ของอ้อยที่ปลูกจากต้นกล้าปลอดโรคใบขาว 

ที่ปลูกห่างจากแปลงอ้อยอ่ืน 1 กิโลเมตร ขึ้นไป หรือปลูกในเขตที่พบโรคใบขาวต่ ากว่า 5 % จ านวน 
5 แปลง ในเขตจังหวัด ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี  บุรีรัมย์ และ มุกดาหาร พบว่าแปลงที่ตรวจพบ
หรือไม่พบเชื้อไฟโตพลาสมาในอ้อยปลูก รวมถึงการพบต้นเป็นโรคในขาวเล็กน้อย (0.2 %) ไม่ท าให้
การเกิดโรคใบขาวในอ้อยตอ 1 และตอ 2 แตกต่างกัน โดยแทบไม่พบต้นโรคใบขาวเลยในทุกแปลง   
ที่ศึกษา เมื่อติดตามการเกิดโรคใบขาวถึงตอที่ 4 ในแปลงที่เคยตรวจพบเชื้อและมีต้นใบขาวเล็กน้อย
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ในอ้อยปลูก (แปลงขอนแก่น) พบอ้อยเป็นโรคเพียง 0.3 % ส่วนแปลงที่ตรวจไม่พบเชื้อสาเหตุ      
โรคใบขาว (แปลงกาฬสินธุ์) เมื่อติดตามการเกิดโรคใบขาวถึงตอที่ 3 ยังไม่พบต้นที่เป็นโรคใบขาว 
(ตารางที่ 12)  แสดงให้เห็นว่าพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาว สามารถปลูกและไว้ตอได้นานขึ้น เมื่ออยู่
ห่างจากแหล่งที่จะแพร่กระจายโรค 

 
ตารางท่ี 10 อัตรารอด จ านวนหน่อและล าต่อกอ และการเกิดโรคใบขาวของอ้อยปลอดโรค ที่ปลูกขยาย

ในแหล่งที่ห่างจากแปลงอ้อยอ่ืน หรือปลูกในแหล่ งที่การระบาดของโรคไม่รุนแรง            
ปี 2549 - 2554 

ล าดับ
ที ่

แหล่ง
ปลูก 

พันธุ์/สาย
พันธุ์ 

วันปลูก อัตรารอด 
ต้นกล้า 1/ 

(%) 

จ านวน
หน่อ/
กอ 

จ านวน
ล า/กอ 

อัราโรคใบขาว (%) 
อ้อยปลูก อ้อย 

 ตอ 1 
อ้อยปลูก 
ขยาย 1 

ปลูกห่างจากแปลงอ้อยอ่ืน ≥1 กม.    
1 อุดรธานี ขอนแก่น 3 พ.ย. 48 100 15 11 0.0/+2/ 0.3 0.4 - 0.6 
2 ขอนแก่น ขอนแก่น 3 ม.ค. 49 90 8 3 0.2/+ 0.0 0.0 - 0.1 
3 อุดรธานี LK92-11 

03-2-053 
ก.พ. 51 96 

95 
10 
8 

8 
5 

0.0/- 
0.0/- 

0.0 
0.0 

0.0 - 0.0 
0.0 - 0.0 

4 กาฬสินธุ์ KK 80  
ขอนแก่น 3 

ธ.ค. 51 89 
90 

14 
16 

8 
10 

0.0/- 
0.0/- 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

5 อ านาจเจริญ ขอนแก่น 3 เม.ย. 52 85 10 7 0.0/+ 0.0 0.0 
ปลูกในแหล่งการระบาดของโรคใบขาวไม่รุนแรง (< 5%)      
1 ขอนแก่น LK92-11 

03-2-053 
ก.พ. 51 95 

95 
12 
10 

8 
7 

0.0/+ 
0.0/+ 

0.0 
0.0 

0.0 - 0.1 
0.1 

2 ขอนแก่น LK92-11 
03-2-053 

ก.พ. 51 92 
90 

11 
10 

7 
6 

0.0/+ 
0.0/+ 

0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

3 อุดรธานี LK92-11 พ.ย. 51 98 9 6 0.0/- 0.0 0.1 
4 อุดรธานี ขอนแก่น 3 ธ.ค. 51 90 10 9 0.0/+ 0.0 0.0 
5 อุดรธานี ขอนแก่น 3 ม.ค. 52 88 7 6 0.0/+ 2.1 4.3 
6 บุรีรัมย์ ขอนแก่น 3 ม.ค. 52 98 10 8 0.0/+ 0.0 0.0 
7 มุกดาหาร ขอนแก่น 3 ก.พ. 52 94 8 5  0.0/+ 0.1 0.1 - 0.2 
8 สระบุรี ขอนแก่น 3 เม.ย. 52 90 10 8 0.0/- 0.0 0.0 
9 นครสวรรค์ ขอนแก่น 3 มี.ค.53 92 8 8 0.0/+ 0.1 0.1 
1/ 2 เดือนหลังปลูก       2/  ผลตรวจเชื้อสาเหตุโรคใบขาวอ้อย; + = พบ,  - = ไม่พบ 
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ตารางที่ 11  อัตรารอดหลังปลูก 1 เดือน และ การเกิดโรคใบขาวของอ้อยปลอดโรค ทั้งในอ้อยปลูก
และอ้อยตอ ณ แปลงขยายพันธุ์พืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร ระหว่างปี  2555 –2558 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร 

พ้ืนที่ 1/ (ไร่)/ 
อัตรารอด (%) 

พบโรคใบขาว (%) พ้ืนที่  2/(ไร่)/  
อัตรารอด (%)  

พบโรคใบขาว 
(%) 

อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ 
กาฬสินธุ์ 5/95 0.0 0.0 1/92 0.0 0.0 
ขอนแก่น 2/90 0.0 0.0 2/90 0.0 0.2 
ชัยภูมิ 0.5/88 0.0 0.0 - - - 
มุกดาหาร 5/92 0.0 0.0 - - - 
สกลนคร - - - 1/85 0.0 0.0 
อุดรธานี - - - 2/90 0.0 0.1 
มหาสารคาม 5/86* 0.0 4.4 1/85 0.0 0.0 
สุรินทร์ 1/85 0.0 0.0 - - - 
โนนสูง 5/90 0.0 0.0 1/80 0.0 0.0 
นครราชสีมา 1/88 0.0 0.0 - - - 
ร้อยเอ็ด 1/85 0.0 0.0 1/88 0.0 0.0 
บุรีรัมย์ 0.5/80 0.0 0.0 - - - 
อ านาจเจริญ 0.5/80 0.0 0.0 0.5/85 0.0 0.0 

    1/ และ 2/ รับกล้าอ้อยปลอดโรคจาก ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น โดยปลูกปลายปี 2554 และ ศูนย์วิจัย    
   และพัฒนาการเกษตรขอนแก่น โดยปลูกปลายปี 2555 ตามล าดับ 
   * แปลงปลูกอยู่ในบริเวณท่ีมีแปลงอ้อยที่เป็นโรคใบขาว > 5 % และดินมีสภาพเป็นกรด (pH 4.6) 
 
ตารางที่ 12  การพบโรคใบขาวในอ้อยปลูกและอ้อยตอของพันธุ์อ้อยปลอดโรค เมื่อปลูกห่างจาก

แปลงอ้อยอ่ืน 1 กม. ขึ้นไป1/ หรือปลูกในแหล่งที่โรคระบาดไม่รุนแรง (< 5%) 2/        
ปี 2549 - 2555 

แหล่งปลูก 
(จังหวัด) 

พันธุ์ พ้ืนที่ 
(ไร่) 

วันปลูก อัตราการเกิดโรคใบขาว (%) 
อ้อยปลูก ตอ 1 ตอ 2 ตอ 3 ตอ 4 

ขอนแก่น 1/ ขอนแก่น 3 0.5 ม.ค. 49 0.02/+ 3/ 0.00 0.00 0.30 0.30 
กาฬสินธุ์ 1/ ขอนแก่น 3 

ขอนแก่น 80 
2.0 
2.0 

ต.ค. 51 
ต.ค. 51 

0.00/- 
0.00/- 

0.00 
0.02 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

 

อุดรธานี 1/ ขอนแก่น 3 0.5 ธ.ค. 51 0.00/- 0.00 0.00   
บุรีรัมย์ 2/ ขอนแก่น 3 5.0 ม.ค. 53 0.00/+ 0.01 0.01   
มุกดาหาร 2 ขอนแก่น 3 2.0 ก.พ. 53 0.00/+ 0.10 0.02 0.00 0.04 

3/  ผลตรวจเชื้อสาเหตุโรคใบขาว   + = พบ   - = ไม่พบ 
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3. อัตราการเกิดโรคใบขาวในอ้อยท่ีปลูกจากท่อนพันธุ์ของอ้อยปลอดโรคใบขาว 
    กรณีที่  1 ท่อนพันธุ์อ้อยที่ผลิตในมุ้งตาข่ายกันแมลง ถึงแม้จะตรวจพบเชื้อสาเหตุ         

โรคใบขาวในอ้อยตอ แต่ทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 ถึงตอ 4 แต่ไม่แสดงอาการของโรคใบขาว       
การน าท่อนพันธุ์ตอ 1 ไปปลูกในแหล่งพบโรคใบขาวไม่รุนแรง (< 5%) ไมพ่บอาการของโรคท้ังในอ้อย
ปลูกและอ้อยตอ 1 และเกษตรกรสามารถใช้ท่อนพันธุ์จากอ้อยตอ 1ปลูกขยายโดยไม่พบโรคทั้งใน
แปลงอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 ถึงแม้แหล่งที่น าไปปลูกขยายนี้จะเคยมีการระบาดของโรคใบขาวรุนแรง 
จนเกษตรกรต้องเปลี่ยนไปปลูกมันส าปะหลัง ก่อนที่จะมาปลูกอ้อยใหม่ (ภาพที่ 19) 

 

 
 

ภาพที่ 19  การเกิดโรคใบขาวของอ้อยปลอดโรคที่ปลูกในแปลงทดลองในโรงตาข่ายกันแมลง และ
น าไปปลูกขยายในสภาพแปลงเกษตรกร ปี 2549 - 2553 

2550 

2551 

ปี 

2549 

2552 

2553 

    ปลูกอ้อยปลอดโรคพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ในโรงตาข่ายกันแมลง 
   ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

   (ไม่พบโรคใบขาวและเชื้อสาเหตุโรค) 

       ปลูกขยายแปลงเกษตรกร  
        จ.อุดรธานี 0.25 ไร่  

        (ไม่พบโรค) 
ตอ 1 

(ไม่พบโรค แต่ตรวจพบเชื้อสาเหตุ)
เหต/phytoplasma found) 

ตอ 2 
(ไม่พบโรค แต่พบเชื้อสาเหตุ) 

 

ตอ 3 
(ไม่พบโรค แต่พบเชื้อสาเหตุ) 

ตอ 4 
(ไม่พบโรคแต่พบเชื้อสาเหตุ)
สาเหต)ุ/phytoplasma found 

        ปลูกขยายแปลงเกษตรกร  
         จ.ขอนแก่น 0.25 ไร่  

 (ไม่พบโรค) 

             ตอ 1 
 (ไม่พบโรค) 

 

   ตอ 1 
   (ไม่พบโรค) 
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กรณีที่ 2 ท่อนพันธุ์อ้อยที่ผลิตได้จากแปลงปลูกในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งตรวจพบเชื้อโรคไฟโต
พลาสมาและมีต้นใบขาวเล็กน้อย เมื่อน าไปปลูกในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคท่ีรุนแรง (แปลงอ้อย
ส่วนใหญ่เป็นโรคใบขาว 100 %) จ านวน 2 แปลง อ้อยปลูก 1 แปลงไม่พบโรคใบขาว และอีก 1 แปลง
พบโรคใบขาวต่ าเพียง 0.06 % แต่หลังจากเก็บเก่ียวและน าท่อนพันธุ์ไปปลูกต่อ พบเป็นโรคใบขาว 
100 % ทั้ง 2 แปลง  นอกจากนั้นยังพบว่าอ้อยตอ 1 ของแปลงแม่พันธุ์ แสดงอาการใบขาว 100 % 
ด้วยเช่นกัน (ภาพที่ 20) 

  

 

ภาพที่ 20  การเกิดโรคใบขาวของอ้อยที่ปลูกขยาย จากท่อนพันธุ์ของอ้อยปลอดโรคใบขาว            
     เมื่อปลูในแหล่งที่มีการระบาดของโรครุนแรง (100 %) ในจังหวัดขอนแก่น ระหว่าง      
     ปี 2549 – 2551 

 
 กรณีที่ 3 ท่อนพันธุ์ของอ้อยปลอดโรคใบขาว ที่ผลิตในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี ไม่พบต้นเป็นโรค

แต่ตรวจพบเชื้อไฟโตพลาสมา เมื่อติดตามการน าไปปลูกขยายต่อใน 2 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 เกษตรกรน าท่อนพันธุ์ไปปลูกในพ้ืนที่ ที่พบโรคใบขาวต่ า (อ้อยเป็นโรคใบขาว < 5 %) 

พบว่าอ้อยปลูกปีที่ 1 เป็นโรคใบขาวเพียงเล็กน้อย 0.4 และ 0.6 % และมีการขุดท าลายต้นเป็นโรค 
สามารถไว้ตอได้ถึง 3 ตอโดยไม่พบโรคใบขาว และพบเล็กน้อย (0.2 %) ในอ้อยตอ 4 การปลูกอ้อยต่อ
ในบริเวณเดียวกัน เมื่อใช้ท่อนพันธุ์จากแปลงอ้อยปลูกปีที่ 1 ไม่พบโรคใบขาวในทั้งในอ้อยปลูกและ
อ้อยตอทั้งตอ 1 และตอ 2  ส่วนการน าอ้อยตอ 2 ไปปลูกต่อ 2 รุ่น อ้อยปลูกยังปลอดภัยจากโรคใบ
ขาว แต่พบโรคในอ้อยตอ โดยเฉพาะตอที่ 2 ของแปลงขยายพันธุ์รุ่นที่ 2 ที่พบโรคสูงสุด (1 %) และ
ใกล้เคียงกับโรคในแปลงอ้อยปลูกใหม่จากอ้อยตอ 1 ของแปลงขยายรุ่นที่ 2 ซึ่งในปีถัดมาอ้อยตอของ
แปลงดังกล่าว เป็นโรคสูงถึง 12 % แต่เมื่อมีการก าจัดต้นเป็นโรคออกไปและน าไปปลูกต่อ ยังพบการ
เป็นโรคต่ าและใกล้เคียงกับในอ้อยตอท่ีพบโรค 1% (ภาพที ่21 ก)  

2550 

2551 

ปลูกอ้อยปลอดโรคใบขาวในแปลงห่างจากอ้อยอื่น > 1 กม. 
ในจังหวัดขอนแกน่  (พบโรคใบขาว 0.2 %) 

      ตอ 1 ทั้ง 2 แปลง 
   (พบโรค 100 %) 

ปลูกขยายพันธุ์ 2 แปลง ๆ ละ 1 ไร่ 
(พบโรคใบขาว 0.0 & 0.06%)  

ปลูกขยาย จ านวน 2 แปลง ๆ ละ 
8 และ 10 ไร่ (พบโรค100 % ทั้ง 2 แปลง) 

 

ปี 
2549 
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 ส่วนที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรอุดรธานี กรมส่งเสริมการเกษตร น าต้นกล้า
จากการช าข้อตา ไปปลูกขยายพันธุ์ และเกษตรกรน าไปปลูกต่อ  ต้นกล้าเพาะช าข้อ พบเป็นโรคใบขาว 
0.07 % และเมื่อน าต้นกล้าไปปลูกในแหล่งที่อ้อยเป็นโรคต่ ากว่า 5 % พบเป็นโรคใบขาว 0.6 % ทั้งใน
อ้อยปลูกและอ้อยตอ 1  เมื่อเกษตรกรน าท่อนพันธุ์อ้อยตอ 1 ไปปลูกต่อในเขตที่มีโรคใบขาวระบาดสูง
กว่า 10 % ไม่พบโรคใบขาวในอ้อยปลูกขยายปีแรก แต่เมื่อตัดไปปลูกต่อในบริเวณเดียวกันพบ       
โรคใบขาว 4 % และพบโรคใบขาว 2% ในอ้อยตอ 1 (ภาพ 21ข)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 21   การเกิดโรคใบขาวในอ้อยที่ปลูกขยายพันธุ์จากกล้าอ้อยปลอดโรค เมื่อปลูกในพื้นทีท่ี่ม ี
               การระบาดของโรค  (ก) ไม่รุนแรง (< 5 %) และ (ข) ไม่รุนแรงในช่วง 3 ปี แล้วรุนแรง 
               ภายหลัง อ. กุดจับ จ. อุดรธานี 
              

ช าข้อตา 
(พบโรค 0.07 %) 

 

อ้อยปลูกขยาย 7 ไร่ 
(ไม่พบโรค) 

 

       อ้อยตอ 1 
      (ไม่พบโรค) 

 

ปลูกขยาย 15 ไร่                 
(พบโรค 0.6 %)  

 

(เป็นโรค 0.4 - 0.6%)  

 

อ้อยตอ 1               
(พบโรค 0.6 %)  

 
อ้อยปลูกขยาย 3 ไร่  

(ไม่พบโรค) 

 

อ้อยปลูกขยาย 30 ไร่  
(พบโรค 4.0 %) 

 

  อ้อยตอ1 
  (ไม่พบโรค) 

 

  อ้อยตอ 2 
   (ไม่พบโรค) 

 
 ปลูกขยาย 2 แปลง 1 และ 5 ไร่  

(ไม่พบโรค) 

 

อ้อยตอ 1 (พบโรค 12.2 %) 

ปลูกขยาย 16 ไร่ (พบโรค 0.6 %) 

 

  อ้อยตอ 2 (พบโรค 1.0 %) 

 

   อ้อยตอ 3                        
   (ไม่พบโรค) 

อ้อยตอ 1             
(พบโรค 2.0 %)  
 

อ้อยตอ 4             
(พบโรค 0.2 %)  
 

อ้อยตอ 1             
(0.15%)  

 

อ้อยปลูกใหม่ 4 ไร่  
(ไม่พบโรค) 

 
   อ้อยตอ 2                        
  (ไมพบโรค) 

   อ้อยตอ 1                        
  (ไมพบโรค) 

อ้อยปลูก 14 ไร่  
(พบโรค 0.9 %) 

 

อ้อยตอ 2             
(พบโรค 1.0 %)  
 

ก 

อ้อยปลอดโรคพันธุ์ขอนแก่น 3 ปลูกห่างจากแปลงอ้อยอื่น > 1 กม. 
(ไม่พบโรค/พบเชื้อสาเหตุโรค) 

 

ข 
  ปี 
 2549 

2550 

2551 

2553    อ้อยตอ 2                        
   (ไม่พบโรค) 

2552 

2554 

2555 

2556 

2558 

2557 

อ้อยปลูกขยาย 2 แปลง ๆ ละ 1 ไร่ 
(เป็นโรค 0.4 - 0.6 %)  
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  โดยแปลงอ้อยของเกษตรกรในบริเวณเดียวกัน บางแปลงเป็นโรคใบขาวสูงกว่า 20 % ทั้งนี้ 
เนื่องจากพันธุ์อ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ใช้เทคนิคการก าจัดเชื้อสาเหตุโรคออก
จากพันธุ์อ้อย จึงไม่มีความทนทานหรือต้านทานโรคใบขาว ที่แตกต่างไปจากลักษณะประจ าพันธุ์ จึง
สามารถติดเชื้อโรคใหม่ได้ในช่วงที่อยู่ในแปลงปลูก 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าพันธุ์ อ้อยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดอ่อน             
มีศักยภาพสูงในการใช้จัดการโรคใบขาวอ้อย โดยควรน าไปปลูกเพ่ือผลิตท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดให้ได้
ปริมาณมากข้ึน 1 – 3 รุ่น เพื่อลดต้นทุนค่าต้นกล้าปลอดโรค โดยปลูกในแหล่งที่ห่างจากแปลงอ้อยอื่น
ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร หรือในแหล่งที่โรคระบาดไม่รุนแรง (< 5 %)  และควรมีการก าจัดต้นเป็นโรค
ทิ้งเมื่อพบ นอกจากนั้น การปลูกอ้อยปลอดโรคใบขาวในแหล่งที่ห่างจากแปลงอ้อยอ่ืน 1 กิโลเมตรขึ้น
ไป หรือในแหล่งที่มีการระบาดของโรคต่ า อาจไว้ตอได้มากถึง 3 หรือ 4 โดยยังไม่พบโรคหรือพบใน
ระดับต่ ากว่า 1 % แต่ไม่ควรน าอ้อยตอมาปลูกขยายพันธุ์ต่อ เพราะมีความเสี่ยงจากการสะสมเชื้อโรค 
แต่ควรใช้อ้อยปลูกส าหรับขยายพันธุ์ส่วนอ้อยตอส่งเข้าโรงงาน ก็จะเป็นการลดต้นทุนค่ากล้าพันธุ์อ้อย
ปลอดโรคได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนั้น ควรน าเทคนิคการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วมาใช้ด้วย ส่วนการน า
พันธุ์อ้อยปลอดโรคหรือท่อนพันธุ์สะอาดที่ผลิตจากอ้อยปลอดโรค ไปใช้ในการจัดการโรคใบขาว ควร
ใช้ร่วมกับค าแนะน าในการจัดการโรคที่มีอยู่แล้ว เช่น การก าจัดอ้อยที่เป็นโรค การปลูกอ่ืนพืช
หมุนเวียนเพ่ือตัดวงจรของโรคและแมลงพาหะ หรือปลูกพืชบ ารุงดิน การเลือกช่วงปลูกที่เหมาะสม 
รวมถึงการใช้สารเคมีก าจัดแมลงพาหะน าโรคในขณะอ้อยยังเล็ก เป็นต้น โดยควรน าพันธุ์อ้อยปลอด
โรคหรือพันธุ์อ้อยสะอาดไปปลูกในแหล่งที่โรคไม่รุนแรง ซึ่งจะสามารถไว้ตอได้ ส่วนแหล่งที่โรคระบาด
รุนแรงควรเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนก่อน หรือหากปลูกอ้อยโดยใช้พันธุ์ปลอดโรคหรือพันธุ์สะอาด อาจได้
ผลผลิตแต่ไม่สามารถตัดไปท าพันธุ์ปลูกต่อ และไม่สามารถไว้ตอได้ ส าหรับพันธุ์อ้อยสะอาดที่ผลิตจาก
วิธีการแช่น้ าร้อน มีหลักการในการน าไปใช้ในการจัดการโรคใบขาว ในท านองเดียวกันกับพันธุ์อ้อย
ปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยอดอ่อน 
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บทท่ี 6 

เทคนิคการขยายพันธุ์อ้อยสะอาดในพื้นท่ีภาคกลางและตะวันตก 
 

นิลุบล ทวีกุล1/  สุภาพร สุขโต2/  อุดม วงษ์ชนะภัย3/ และ ทพิย์ดรุณี สิทธินาม4/ 
 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในสังกัด
มีภารกิจหลักประการหนึ่งในการขยายพันธ์ุอ้อย เพื่อกระจายสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางและ
ตะวันตก โดยในด้านการผลิตนอกจากจะเน้นให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายและได้ท่อนพันธ์ุที่มีคุณภาพ 
ทั้งด้านความตรงตามพันธ์ุ ความงอกและความแข็งแรงสูงแล้ว ยังต้องค านึงถึงความปลอดภัยจากโรค
และแมลงศัตรู ที่อาจจะติดไปกับท่อนพันธ์ุ โดยเฉพาะโรคใบขาวซึ่งเป็นโรคที่ระบาดรุนแรงและสร้าง
ความเสียหายแก่อ้อยมากที่สุด เนื่องจากเป็นโรคที่ติดไปกับท่อนพันธ์ุ โดยท่อนพันธ์ุที่มีเช้ือสาเหตุโรค
ใบขาวอาจไม่แสดงอาการผิดปกติ หรือที่เรียกว่า “ท่อนพันธ์ุอมโรค” ซึ่งไม่สามารถคัดแยกท่อนพันธ์ุ 
ดังนั้นในข้ันตอนการผลิตเพื่อขยายพันธ์ุอ้อย จึงควรใช้เทคนิคการผลิตพันธ์ุอ้อยสะอาดปลอดภัยจาก
โรคใบขาว ซึ่งในขณะนี้ใช้วิธีการแช่ท่อนพันธ์ุในน้ าร้อน และใช้การขยายพันธ์ุอ้อยอย่างรวดเร็วโดย
การช าข้อตาช่วยด้วย โดยมีการมีพัฒนาเทคนิคในการผลิต ดังต่อไปนี้ 

 
1.  การคัดเลือกต้นพันธ์ุและการเตรียมข้อตาอ้อย 
     เลือกต้นพันธ์ุที่มีอายุ 8 - 10 เดือน และไม่ควรเกิน 12 เดือน หากอายุเกิน 12 เดือน      

จะท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอกลดลง ต้นพันธ์ุที่ใช้ควรสดหรือใหม่ คือตัดทิ้งไว้ไม่เกิน 3 วัน หรือตัดใช้วัน
ต่อวัน และต้องไม่ปรากฏอาการของโรค หรือแมลงศัตรูส าคัญติดมากับต้นพันธ์ุ ควรตัดส่วนโคนต้น
และส่วนปลายยอดที่ยังอ่อนออก เนื่องจากโคนต้นมีอายุมากและเป็นแหล่งสะสมของเช้ือสาเหตโุรคใบ
ขาว ส่วนปลายยอดนั้น เมื่อน ามาแช่น้ าร้อนจะสูญเสียความงอก 

 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------- 
1/  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคกลาง   
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท  
2/ นักวิชาการเกษตรช านาญการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
3/ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
4/ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
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ท่อนพันธุ์อายุ 10 เดือน และการลอกกาบอ้อยก่อนตัดข้อตา 

 
2. การตัดข้อตาอ้อย 
    ก่อนตัดข้อตาอ้อย ลอกกาบใบที่หุ้มตาออก เลือกตัดข้ออ้อยเฉพาะที่มีตาสมบูรณ์ แข็งแรง 

และตายังไม่งอก ตัดข้ออ้อยด้วยมีดที่คมและตัดให้ขาดในครั้งเดียว โดยให้มีความยาวท่อนพันธ์ุจากข้อ
ตาข้างละประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร  น าข้อตาอ้อยใส่ภาชนะโปร่ง เช่น ตะกร้าพลาสติกสาน ส าหรับ
การน าไปแช่น้ าร้อน 

 

 

การตัดข้อตาอ้อย 

 

3. การลดปริมาณเช้ือสาเหตุของโรคใบขาวด้วยการแช่น้ าร้อน 

       การต้มน้ าร้อน อาจเลือกใช้เตาถ่าน เตาเศรษฐกิจ หรือเตาไฟฟ้า ในการต้ม ซึ่งข้อดีของ
การใช้เตาถ่านและเตาเศรษฐกิจคือ มีราคาถูก หาซื้อได้ง่าย และสามารถน าวัสดุที่เหลือใช้ทาง
การเกษตร มาท าเป็นเช้ือเพลงได้ เช่น กะลามะพร้าว ซังข้าวโพด เศษไม้ เป็นต้น แต่มีข้อเสียคือ     

การควบคุมอุณหภูมิของน้ าท าได้ค่อนข้างยาก และไม่ค่อยสม่ าเสมอ ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพในการ
ท าลายเช้ือสาเหตุโรคใบขาวลดลง และมีผลกระทบต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของท่อนพันธ์ุ ส่วนเตาไฟฟ้า
สามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ าร้อนได้ ท าให้ข้อตาอ้อยได้รับความร้อนที่มีอุณหภูมิคงที่ตามที่ก าหนด 
ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการลดเช้ือสาเหตุโรคใบขาว และท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอกข้อตาอ้อยสูง
กว่าการใช้เตาถ่านหรือเตาเศรษฐกิจ แต่มีข้อเสียคือ เตาไฟฟ้ามีราคาแพง 
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การเตรียมน้ าร้อน เตรียมภาชนะที่หาได้ในพื้นที่ ส าหรับการต้มน้ าให้เดือด และเป็นภาชนะ
ที่ใช้แช่ท่อนพันธ์ุอ้อย เทน้ าร้อนที่เดือดผสมกับน้ าเย็น ในภาชนะที่ใช้แช่ท่อนพันธ์ุ จนได้อุณหภูมิ 54 
องศาเซลเซียส น าข้ออ้อยที่เตรียมไว้ใส่ตะกร้าพลาสติก แช่ในน้ าที่เตรียมไว้ อุณหภูมิของน้ าจะลดลง
เหลือ 52 องศาเซลเซียส ท าการเขย่าตะกร้าท่อนพันธ์ุและวัดอุณหภูมิน้ า หากอุณหภูมิลดลงให้เติมน้ า
ร้อน และท าการควบคุมอุณหภูมิให้ได้ 52 องศาเป็นเวลา 30 นาที พร้อมเขย่าตะกร้าท่อนพันธ์ุ 
เพื่อให้น้ าร้อนเข้าถึงข้อตาอ้อยอย่างทั่วถึง เพื่อการลดปริมาณเช้ือสาเหตุโรคใบขาวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในขณะที่เติมน้ าร้อนให้หลีกเลี่ยงการเทน้ าร้อน ลงบนตะกร้าข้อตาอ้อยโดยตรง เพราะ
ความร้อนจะท าลายตาอ้อยท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอกต่ า 

 

         
การแช่ข้อตาอ้อย 

 
4. การบ่มข้อตาอ้อย 

     เพื่อเตรียมความพร้อมในการงอกของข้อตาอ้อย ควรน าข้อตาอ้อยที่ผ่านการแช่น้ าร้อนที่
อุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที มาวางลงในตะกร้าที่พลาสติกที่ปูด้วยกระสอบป่านที่
เปียกน้ า รอจนข้อตาอ้อยเย็น ปิดทับด้วยกระสอบป่านด้านบนและรดน้ า บ่มไว้เป็นเวลา 3 วัน รดน้ า
ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ข้อตาอ้อยจะสร้างรากและตามีลักษณะบวมเต่งพร้อมส าหรับการงอกของหน่อ 

 

         
 

การบ่มข้อตาอ้อย 
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 5. การเพาะข้อตาอ้อย  สามารถท าได้ดังนี้ 
   5.1  การเพาะในภาชนะเพาะช า เช่น ถาดหลุมหรือถุงพลาสติก น าข้ออ้อยหลังการบ่ม    

ลงเพาะในถาดเพาะขนาด 35 หลุมต่อถาดหรือถุงพลาสติกขนาด 2.5 x 4.0 นิ้ว โดยน าข้ออ้อยตั้งข้ึน
ให้ตาอยู่ด้านข้าง เช่นเดียวกับข้ออ้อยที่อยู่บนต้นในแปลงปลูก ไม่วางข้ออ้อยในแนวราบ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ต้นกล้าอ้อยขาดออกจากข้อและเสียหาย เมื่อดึงต้นกล้าอ้อยออกจากถาดเพาะ เพื่อน าไปปลูก 
วัสดุเพาะอาจใช้ ดิน หรือส่วนผสมของมูลไก่หรือแกลบเก่ากับดิน อัตรา 1 : 1 หรือปุ๋ยคอกกับดิน     
หรือวัสดุเพาะอื่นที่มีพื้นที่ หลังการเพาะอ้อย รดน้ าทุกวันให้ชุ่ม หรือตามสภาพอากาศ เมื่อครบอายุ 
40 - 45 วัน สามารถน าต้นกล้าอ้อยไปปลูกในแปลงได้ 

 

       
ต้นกล้าอ้อยสะอาดจากการช าข้อตาในถุงพลาสติก 

 

       

  

การเพาะข้อตาอ้อยในถาดหลุม 
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   5.2  การเพาะในแปลงเพาะช า แปลงที่ใช้ในการเพาะช าอาจใช้วิธียกแปลงให้สูงข้ึน หรือใช้
บล๊อคซีเมนต์กั้นขอบแปลง และเตรียมดินในแปลงให้ร่วนซุย และไม่มีวัชพืช วางระบบน้ า โดยใช้
สปริงเกอร์วางให้มีระยะห่าง 4 x 4 เมตร ตามความยาวของแปลง ใช้แกลบด าหรือแกลบด าผสมขุย
มะพร้าวที่สลายตัวแล้ว อัตรา 1 : 1 โดยปริมาตร กลบบนแปลงเพาะช า ให้มีความหนาประมาณ     
15 เซนติเมตร เกลี่ยให้สม่ าเสมอทั้งแปลง น าข้อตาอ้อยที่แช่น้ าร้อนและแช่สารป้องกันก าจัดเช้ือรา 
คาร์เบนดาซิม ความเข้มข้น 0.1 % นาน 5 นาที มาวางเรียงในแปลงประมาณ 228 ข้อตาอ้อย/พื้นที่ 1 
ตารางเมตร น าแกลบด าที่ผสมขุยมะพร้าวปิดทับท่อนพันธ์ุอ้อยจนมิด รดน้ าหลังเพาะทุกวัน ๆ ละ     
1 ครั้ง หรือมากกว่า ข้ึนกับสภาพความช้ืนของแปลง และดูแลรักษา จนหน่ออ้อยช าข้อพร้อมที่จะ
น าไปปลูก หรือที่อายุ 1.0 - 1.5 เดือนจึงน าไปปลูกขยายต่อ โดยตัดใบและถอนหน่ออ้อยออกจาก
แปลงเพาะช าและน าไปปลูกลงแปลง 
 

     
 

การเพาะข้อตาอ้อยในแปลงเพาะช า 

 

  
การเจริญเติบโตของอ้อยช าข้อตาในแปลงเพาะช าและการถอนต้นกล้าไปปลูก 
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 6.  การย้ายต้นกล้าอ้อยลงแปลงปลูก 
       การเตรียมดิน ไถโดยใช้ผาล 3 จ านวน 1 ครั้ง และผาล 7 จ านวน 1 ครั้ง ยกร่องให้มี

ระยะระหว่างร่อง 1.30 เมตร ก่อนปลูกให้ปล่อยน้ าเข้าร่อง เพื่อให้ดินอิ่มน้ า เวลาย้ายปลูกควรเป็น
เวลาในช่วงเช้า หรือตอนเย็น ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลากลางวันที่มีแสงแดดร้อนจัด เนื่องจากต้นอ้อยจะ
แสดงอาการเหี่ยวที่เกิดจากการขาดน้ าท าให้ต้นกล้าอ้อยช าข้ออาจตายได้  

       การปลูก ใช้ระยะระหว่างต้น 0.75 - 0.80 เมตร หากระยะระหว่างต้นต่ ากว่า 0.75 เมตร 
จะท าให้อ้อยแน่นเกินไปเกิดการแก่งแย่งน้ า ธาตุอาหาร และแสงแดด ท าให้ล าอ้อยมีนาดเล็ก            

ไม่สมบูรณ์ ก่อนปลูกใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 18-46-0 และ 0-0-60 อัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นปุ๋ยรองพื้นใน
ร่องอ้อยแล้วกลบด้วยดินบางๆ เพื่อไม่ให้ปุ๋ยสัมผัสกับรากอ้อยโดยตรง จากนั้นวางต้นกล้าอ้อยช าข้อลง
ในร่องอ้อยที่เปียกชุ่ม และกลบด้วยดินข้างร่องปลูก หลังปลูกพ่นสารคลุมวัชพืช และให้น้ า ตามสภาพ
อากาศในแต่ละพื้นที่ และใส่ปุ๋ยอีกครั้งเมื่ออ้อยมีอายุ 1 - 3 เดือน หลังงอก โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 
อัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน 

  

 

  
การปลูกอ้อยจากต้นกล้าช าข้อตา 
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การจัดท าแปลงต้นแบบในพ้ืนท่ี 

 เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ได้จัดท า
แปลงต้นแบบการผลิตต้นพันธ์ุอ้อยสะอาดด้วยอ้อยช าข้อ ในพื้นที่บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ 20 ต าบลไผ่เขียว 
อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี พบว่า ได้ต้นพันธ์ุอ้อยที่แข็งแรง ไม่มีโรคแมลงติดไปกับต้นพันธ์ุ 
และไม่แสดงอาการของโรคใบขาวทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ แม้ว่าเมื่อสุ่มตัวอย่างอ้อยไปตรวจ แล้ว
จะพบช้ินเช้ือสาเหตุของโรคใบขาวในต้นอ้อย ในแปลงต้นแบบทุกแปลงก็ตาม ท าให้เกษตรกรมีความ
พึงพอใจในเทคโนโลยีการผลิตอ้อยสะอาดโดยการช าข้อ จนสามารถขยายผลไปสู่เกษตรกรในหมู่บ้าน
เดียวกัน และหมู่บ้านใกล้เคียงในต าบลเดียวกัน โดยการเข้ามาศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบจ านวน     

2 ครั้ง พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจร้อยละ 100 และขอร้องให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมที่พา
เกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงาน ให้จัดสาธิตวิธีการผลิตอ้อยช าข้อ โดยให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรอุทัยธานีเป็นผู้บรรยาย สาธิต และให้ความรู้แก่เกษตรกร ในเขตพื้นที่ บ้านทุ่งยาว 
บ้านทุ่งมน ต าบลไผ่เขียว อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
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ผู้ให้ข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
 
 

นางนิลุบล ทวีกลุ ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสม 
กับสภาพพื้นที่ (ภาคกลาง) 

นายสุรพล สุขพันธ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
นางอุดม วงษ์ชนะภัย นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
นางสาวอ าไพ ประเสริฐสุข นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
นางทิพย์ดรุณี     สิทธินาม นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
นางสุภาพร สุขโต นักวิชาการเกษตรช านาญการ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
นางสาวเกษร แช่มช่ืน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
นายธวัช หะหมาน นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ 

ศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมอ้อยและนาตาลทรายเขต 3 
สานักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย 

  
 
 

 

ออกแบบปกหน้า/หลัง  
นางสาววิชยา สุทธิพงษ์ นักวิชาการเกษตร 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
 
 

 

จัดท ารูปเล่ม  

นางสาวเกษร แช่มช่ืน  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
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ท ำเนียบผู้ทรงคุณวุฒแิละเชี่ยวชำญ 
ด้ำนเทคโนโลยกีำรจัดกำรโรคใบขำวอ้อยในพื้นทีภ่ำคกลำงและภำคตะวันตก  

โดยใช้พันธุ์สะอำด 
 
ชื่อ – สกุล  นายปัญญา พุกสุ่น 
ต ำแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 
ที่อยู่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 
 552 หมู่ 4 ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 
E – mail  panyapook@gmail.com 
โทร   092-480-9995 
ควำมเชี่ยวชำญ แมลงศัตรูพืช 
 
ชื่อ – สกุล  นางนิลุบล   ทวีกุล 
ต ำแหน่ง  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี (ภาคกลาง) 
ที่อยู่   ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 
   552 หมู่ 4 ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 
E – mail  t_nilubon@yahoo.com 
โทร   081-972-0784 
ควำมเชี่ยวชำญ ท่อนพันธุ์ และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
 
ชื่อ – สกุล  นายสุรพล สุขพันธ์ 
ต ำแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
 133 ม.10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 
E – mail  s.sookkaphan@gmail.com 
โทร   081-944-4840 
ควำมเชี่ยวชำญ แมลงศัตรูพืช 
 
ชื่อ – สกุล  นายสมพร เหรียญรุ่งเรือง 
ต ำแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
 3 หมู่ท่ี 5 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 
E – mail  somporn250811@gmail.com 
โทร   098-818-7798 
ควำมเชี่ยวชำญ ดินและปุ๋ย 
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ชื่อ – สกุล  นายสุวิทย์ สอนสุข 
ต ำแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 
ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ 
 อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 
E – mail  sornsuks@hotmail.com 
โทร   089-032-2597 
ควำมเชี่ยวชำญ ดินและปุ๋ย 
 
ชื่อ – สกุล  นายสงัด ดวงแก้ว 
ต ำแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
 371/10-11 ม.1 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 
E – mail  sanguddoa1@gmail.com 
โทร   093-136-6699 
ควำมเชี่ยวชำญ การผลิตพันธุ์อ้อยสะอาดโดยการแช่น้ าร้อน 
 
ชื่อ – สกุล  นางจันทนา ใจจิตร 
ต ำแหน่ง  ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
ที่อยู่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 
   552 หมู่ 4 ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 
E – mail  chantanajaijit@hotmail.com 
โทร   081-972-0795 
ควำมเชี่ยวชำญ ระบบการปลูกพืช 
 
ชื่อ – สกุล  นางสาวศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 
ต ำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ที่อยู่   ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 180 ถนนมิตรภาพ ต าบลศิลา อ าเภอเมือง  
   จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
E – mail  suchirat1@yahoo.com 
โทร   (043) 203506, 203508  ต่อ 109 
ควำมเชี่ยวชำญ เทคโนโลยีชีวภาพและชีวเคมี 
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ชื่อ – สกุล  นายอิสระ พุทธสิมา 
ต ำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ที่อยู่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
   180 ถนนมิตรภาพ ต าบลศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
E – mail  khuniss@gmail.com 
โทร   043-203506 , 203508  ต่อ 107 
ควำมเชี่ยวชำญ แมลงศัตรูอ้อย 
 
ชื่อ – สกุล  นางสาวศุภกาญจน์ ล้วนมณี 
ต ำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ที่อยู่   กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 50  
   ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
E – mail  kei_suphakarn@hotmail.com 
โทร   085-0783009 
ควำมเชี่ยวชำญ ดินและปุ๋ยอ้อย 
 
ชื่อ – สกุล   นายรังสี เจริญสถาพร 
ต ำแหน่ง   นักวิชาการโรคพืชปฏิบัติการ 
ที่อยู่    สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชพลังงานทดแทน 
    ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
E – mail   rungsi2@gmail.com 
โทร    081-8741804 
ควำมเชี่ยวชำญ  ขยายพันธุ์ออย 
 
ชือ่ – สกุล  นางสาววัลลิภา สุชาโต 
ต ำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ที่อยู่   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี 
 อ าเภออู่ทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี 72160 
E – mail  wsuchato@yahoo.com 
โทร   091-5762410  
ควำมเชี่ยวชำญ ขยายพันธุ์ออ้ย 
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ชื่อ – สกุล  นางสาวสุนี  ศรีสิงห์ 
ต ำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ที่อยู่   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี 
 อ าเภออู่ทอง จงัหวัดสุพรรณบุรี 72160 
E – mail  ssrisink@yahoo.com 
โทร   086-6042639 
ควำมเชี่ยวชำญ โรคพืช 
 
ชื่อ – สกุล  นางสาวเครือวัลย์ บุญเงิน 
ต ำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ที่อยู่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
 552 หมู่ 4 ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 
E – mail  kruawanb@yahoo.com 
โทร   089-8605911 
ควำมเชี่ยวชำญ การทดสอบในพื้นท่ีเกษตรกร 
 
ชื่อ – สกุล  นางสาวอ าไพ ประเสริฐสุข 
ต ำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 
   3 หมู่ท่ี 5 ต.หนองหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 
E – mail  ampaikan2010@yahoo.com 
โทร   098-587-5198 
ควำมเชี่ยวชำญ เขตกรรมพืชไร ่
 
ชื่อ – สกุล  นางอุดม วงษ์ชนะภัย 
ต ำแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ที่อยู่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 
   133 ม.10 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 
E – mail  dom.pam11@gmail.com 
โทร   081-9868166 
ควำมเชี่ยวชำญ การทดสอบในพื้นท่ีเกษตรกร 
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ชื่อ – สกุล  รศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง 
ต ำแหน่ง  ภาควิชาพืชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
E – mail  yupa_han@kku.ac.th 
โทร   081-873-5700 
ควำมเชี่ยวชำญ แมลงศัตรูอ้อย 
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