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4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  สุนี ศรีสิงห์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี 

ผู้ร่วมงาน   วาสนา  วันด ี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี 

วาสนา  ยอดปรางค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี 

วัลลิภา  สุชาโต  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี 

อุดม  วงศ์ชนะภัย1 

5. บทคัดย่อ 

ส ารวจพ้ืนที่การระบาดของโรคใบขาวในพ้ืนที่ปลูกอ้อยจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี และอุทัยธานี พบว่า

ในช่วงต้นปี 2554 มีอ้อยเป็นโรคใบขาวค่อนข้างน้อย การคัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือท าการทดสอบในเกษตรกร 3 รายคือ

ที่ต าบลหนองมะค่าโมง จังหวัดสุพรรณบุรี ต าบลด่านมะขามเตี้ย อ าเภอด่านมะขามเตี้ย ซึ่งเป็นเขตติดต่อต าบล

แก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีและที่ต าบลหนองบ่มกล้วย อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี การด าเนินงาน

ทั้ง 3 แปลงปลูกอ้อย 2 พันธุ์ คือ พันธุ์อู่ทอง 8 และพันธุ์ขอนแก่น 3  ซึ่งมีกรรมวิธีทดสอบ 3 กรรมวิธีคือ ท่อน

พันธุ์จากแปลงปกติ ท่อนพันธุ์จากแปลงปลอดโรค และท่อนพันธุ์ที่ผ่านการแช่น้ าร้อน 2 ครั้งที่ 52 องศา30 นาที  

ปลูกเปรียบเทียบแบบไม่มีซ้ า โดยปลูกกรรมวิธีละ 0.5 ไร่  ปลูกในเดือนมกราคม 2554 เก็บเกี่ยวอ้อยที่อายุ

ประมาณ12 เดือน พบว่าในอ้อยปลูกที่สุพรรณบุรี และอุทัยธานีพบโรคเฉพาะในอ้อยขอนแก่น3 ที่ได้จากการ

                                                           
1  ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรจงัหวดัราชบุรี  อ.บา้นโป่ง  จ.ราชบุรี 



ผลิตพันธุ์อ้อยปลอดโรคที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  ส่วนที่กาญจนบุรีพบอาการใบขาวในกรรมวิธีที่ไม่ผ่านการ

ท าความสะอาดโดยพบในพันธุ์ขอนแก่น 3 มากกว่าในพันธุ์อู่ทอง 8 ผลผลิตในแปลงทดสอบอ้อยขอนแก่น 3   

ให้ผลผลิตดีกว่า อู่ทอง8 ทั้งสองแปลง โดยในแปลงที่อ าเภอบ้านไร่อุทัยธานีให้ผลผลิตดีกว่าคือ 18.8 ตันต่อไร่ 

ส่วนที่ด่านช้างได้ 16.4 ตันต่อไร่ ส าหรับในแปลงทดสอบต าบลด่านมะขามเตี้ยเก็บเกี่ยวอ้อยเมื่ออายุ 11 เดือนได้

ผลผลิตค่อนข้างต่ าเนื่องจากสภาพเป็นดินทรายความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า แม้จะมีการใส่อินทรีย์วัตถุเพ่ิมแล้ว

ผลผลิตเฉลี่ยเพียง 15.29 ตันต่อไร่โดยอ้อยอู่ทอง 8 ให้ผลผลิตดีกว่าขอนแก่น3 ในอ้อยตอ1 ที่อุทัยธานี และ

สุพรรณบุรี เช่นเดียวกับอ้อยปลูกคือ พบอาการเฉพาะในกรรมวิธีของพันธุ์ขอนแก่น 3 จากอ้อยปลอดโรคและพบ

แค่อายุ 4 เดือนหลังจากนั้นไม่พบอีก ส่วนที่กาญจนบุรีพบอาการใบขาวเพ่ิมขึ้นในทุกกรรมวิธี ผลผลิตอ้อยตอ 1 

ที่ด่านช้างให้ผลผลิตดีกว่าที่บ้านไร่ อุทัยธานีในกรรมวิธีที่ได้จากอ้อยปลอดโรคจะให้ผลผลิตสูงทั้งในอู่ทอง 8 และ

ขอนแก่น3 ส่วนที่ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี ให้ผลผลิตต่ ากว่า โดยอ้อยขอนแก่น3 ให้ผลผลิตสูงกว่าในอู่ทอง 8  

และพบการเข้าท าลายของแมลงนูนหลวงและปลวก ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ดินทรายจัด อ้อย

เจริญเติบโตไม่ดีนัก และพบการระบาดของโรคใบขาวในพ้ืนที่ค่อนข้างรุนแรง แต่น้อยกว่าในแปลงเกษตรกรที่มี

อาการใบขาวมากกว่า 50% 

Sugarcane is most important crop in Suphanburi, Uthai tani,  Rachaburi and 

Kanchanaburi. Sugarcane white leaf is commonly found in these provinces. Two cane 

cultivars with 3 different methods of seed sett preparations were tested for control of the 

disease. The tests were commenced in January 2011. In  plant crop, in Suphanburi and Uthai 

tani fields, only Khon Khen3 (KK3) cultivar seed setts derived from white leaf disease free 

plot in Nakhon Sawan field crop research center, showed white leaf symptom. In 

Kanchanaburi both KK3 and Uthong8 form untreated seed setts showed  the symptom. In 

ratoon crop, KK3 showed the same result in Suphanburi and Uthai tani, white leaf symptom 

was seen in disease free plot. In Kanchanaburi, where white leaf disease was more serious, 

more than 50% found in farmers’ field, in the test plots all treatment showed white leaf 

symptom only 0.1%. 

6. ค าน า 

โรคใบขาวเป็นโรคที่ส าคัญที่สุดในขณะนี้ การแพร่ระบาดที่ส าคัญมี 2 ทาง คือการระบาดทางท่อนพันธุ์ 

และจากแมลงพาหะ  จากการด าเนินการในโครงการวิจัยและพัฒนาแก้ปัญหาใบขาวอ้อยระหว่างปี 2549-2553 

พบว่า ในพ้ืนที่ที่มีการผลิตท่อนพันธุ์จ าหน่ายในแหล่งที่ส าคัญ เช่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี และสิงห์บุรี พบว่า  



มีการติดเชื้อในแปลงน้อยกว่าในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ และสุโขทัย และน้อยมาก เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ดังกล่าว

ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ส่วนการแพร่ระบ าดด้วยแมลงพาหะ เช่นเพลี้ยจักจั่นสีน้ าตาล 

Matsumuratettix hiroglyphicus พาหะที่ส าคัญของโรค จากการส ารวจในแต่ละพ้ืนที่พบว่ามีปริมาณ

ค่อนข้างน้อย และแต่ละปีจะมีความแปรปรวนค่อนข้างมาก อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ส าคัญ

ด้วย และยังพบว่ามีแมลงปากดูดที่ส าคัญและมีแนวโน้มที่สามารถน ามาใช้ในการทดลองครั้งนี้คือ 

Yamototettix flovovotatus ซึ่งพบในปริมาณที่มากกว่าและเลี้ยงง่ายกว่า มีรายงานว่าสามารถถ่ายทอดเชื้อ

ไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวได้ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการจัดการโรคใบขาวในพ้ืนที่ภาคกลางและ ภาคตะวันตก ในขณะนี้

คือ การปลูกและตัดอ้อยในช่วงต้นฤดูคือช่วงเดือนธันวาคม ถึงมีนาคม ซึ่งสามารถลดการเกิดโรคในอ้อยตอ  1 

ได้มากกว่า 50% เมื่อเปรียบเทียบกับอ้อยที่ปลูกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม  การใช้ท่อนพันธุ์สะอาดหรือ

ท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรค สามารถลดการเกิดโรคได้แม้ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดรุนแรงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้  ในเรื่องการจัดการโรคใบขาวซึ่งมีงานทดสอบในพ้ืนที่ พบว่าการใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาดในแปลงเกษตรกรที่

เคยเกิดโรค สามารถลดปริมาณโรคได้ทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ 
 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 

- สิ่งที่ใช้ในการทดลอง  

- อ้อย พันธุ์อู่ทอง 8 และพันธุ์ขอนแก่น 3 

- ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ดิน 

- สารเคมีก าจัดวัชพืช 

กรรมวิธี 6 กรรมวิธีได้แก่ 

1) อ้อยอู่ทอง 8 จากแปลงขยายพันธุ์ปกติ 

2) อ้อยอู่ทอง8 แช่น้ าร้อน 52 องศา 30 นาที 

3) อ้อยอู่ทอง 8 จากแปลงขยายพันธุ์อ้อยปลอดโรค 

4) อ้อยขอนแก่น 3 จากแปลงขยายพันธุ์ปกติ 

5) อ้อยขอนแก่น 3 แช่น้ าร้อน 52 องศา 30 นาท ี

6) อ้อยขอนแก่น 3 จากแปลงขยายพันธุ์อ้อยปลอดโรค 

แผนการทดลอง  ปลูกเปรียบเทียบแบบไม่มีซ้ า โดยปลูกกรรมวิธีละ 0.5 ไร่ ปลูกระหว่างวันที่ 25 -30 

มกราคม 2554 และมีการฉีดพ่นสารก าจัดวัชพืชก่อนงอก 



- เวลาและสถานที่  ไร่เกษตรกร 

บ้านหนองมะค่าโมง ต.หนองมะค่าโมง   อ. ด่านช้าง สุพรรณบุรี 

บ้านหนองคันดี ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ อุทัยธานี 

บ้านหนองหิน ต. ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี เขตติดต่อ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ในอ้อยปลูกพบอาการใบขาวในแปลงทดสอบที่อ าเภอด่านช้าง และอ าเภอบ้านไร่น้อยมากคือพบเฉพาะ

ในอ้อยที่ได้พันธุ์มาจากแปลงขยายพันธุ์อ้อยปลอดโรคท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์เท่านั้นพบอาการใบขาว 0.14 

และ 0.33% ตามล าดับ ในขณะที่ในไร่เกษตรกรพบกระจายในปริมาณที่เท่ากัน ส่วนในแปลงทดสอบที่อ าเภอ

ด่านมะขามเตี้ย พบบนอ้อยทั้งสองพันธุ์จากวิธีการขยายพันธุ์ปกติ คือบนพันธุ์ขอนแก่นพบอาการใบขาว 

0.57% ส่วนพันธุ์อู่ทอง 8 พบ 0.24% ในขณะที่ในแปลงเกษตรกรพบโรคมากกว่า50% (ตารางท่ี1) 

 

ตารางที ่1 เปอร์เซ็นต์ใบขาวในอ้อยปลูก 
 

Treatment 
% ใบขาวอ้อยปลูก 

ด่านช้าง บ้านไร ่ ด่านมะขามเตี้ย 

ขอนแก่น 3 - - 0.57 

ขอนแก่น 3 แช่น้ าร้อน - - - 

ขอนแก่น 3 ปลอดโรค 0.14 0.33 - 

อู่ทอง 8 - - 0.24 

อู่ทอง 8 แช่น้ าร้อน - - - 

อู่ทอง 8 ปลอดโรค - - - 

ไร่เกษตรกร 0.1 0.1 >50 

 

เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออ้อยมีอายุประมาณ 12 เดือน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับแปลงเกษตรกรได้ 

เนื่องจากเกษตรกรเก็บเกี่ยวก่อนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ส าหรับในแปลงทดสอบอ้อยขอนแก่น 3 ให้ผลผลิตดีกว่า 

อู่ทอง8 ทั้งสองแปลง โดยในแปลงที่อ าเภอบ้านไร่อุทัยธานีให้ผลผลิตดีเนื่องจากจ านวนล ามากกว่า ผลผลิต

ได้มากถึง 20.4 ตันต่อไร่ ส่วนที่ด่านช้างได้ 17.5 ตันต่อไร่ (ตารางท่ี2)  

 



ตารางท่ี 2 จ านวนล าต่อไร่ น้ าหนัก ของอ้อยปลูกในแปลงทดสอบ   

Treatment 
สุพรรณบุรี อุทัยธานี 

ล าต่อไร ่ ผลผลติ (ตัน/ไร่) CCS ล าต่อไร ่ ผลผลติ (ตัน/ไร่) CCS 

ขอนแก่น 3 10,674.66 17.52 13.63 11,897.44 20.39 16.4 

ขอนแก่น 3 แช่น้ าร้อน   9,607.20 17.74 12.73 10,909.09 20.04 16.2 

ขอนแก่น 3 ปลอดโรค 10,818.59 15.76 14.00   8,888.89 17.00 16.11 

อู่ทอง 8   9,619.19 15.72 14.25   8,070.18 18.00 14.9 

อู่ทอง8   แช่น้ าร้อน   9,439.28 16.02 13.25   8,750.00 19.22 14.73 

อู่ทอง 8  ปลอดโรค 10,434.78 16.03 14.34   8,181.82 18.60 16.21 

ส าหรับในแปลงทดสอบต าบลด่านมะขามเตี้ยในแปลงใกล้เคียงมีอ้อยแสดงอาการใบขาวค่อนข้างมาก 

ส่วนในแปลงทดสอบ พบอ้อยขอนแก่น 3 เป็นโรคถึง 20 กอเก็บเกี่ยวอ้อยเมื่ออายุ 11 เดือนได้ผลผลิตค่อนข้าง

ต่ าเนื่องจากสภาพเป็นดินทรายความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า แม้จะมีการใส่อินทรีย์วัตถุเพ่ิมแล้วผลผลิตเฉลี่ย

เพียง 15.29 ตันต่อไร่โดยอ้อยอู่ทอง 8 ให้ผลผลิตดีกว่าขอนแก่น3 (ตารางท่ี3) 

ตารางท่ี 3 จ านวนล าต่อไร่ และผลผลิตอ้อยในแปลงทดสอบ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย เก็บเก่ียวเมื่ออายุ  

11 เดือน 
 

   Treatment ล าต่อไร ่ ผลผลติ (ตัน/ไร่) 

ขอนแก่น 3  10,951 11.42 

ขอนแก่น 3 แช่น้ าร้อน  11,022 11.30 

ขอนแก่น 3 ปลอดโรค  12,302 16.23 

อู่ทอง 8   10,311 17.47 

อู่ทอง8   แช่น้ าร้อน  9,742 17.21 

อู่ทอง 8  ปลอดโรค  11,378 16.04 

ในอ้อยตอ 1 การเกิดโรคเป็นเช่นเดียวกับอ้อยปลูก ทั้งในพ้ืนที่อ าเภอด่านช้าง และบ้านไร่พบใบขาวน้อยมาก 

ในแปลงทดสอบพบโรคน้อยกว่าในอ้อยปลูก และพบเพียงครั้งเดียวเมื่ออ้อยอายุ4 เดือนหลังจากขุดออกแล้วไม่

พบอีกเลย ส่วนในแปลงที่อ าเภอด่านมะขามเตี้ยในแปลงทดสอบมีการเกิดโรคน้อยกว่าในแปลงของเกษตรกร 

(ตารางท่ี 4) 



จากตารางที่5 พบว่าผลผลิตในอ้อยตอจะน้อยกว่าในอ้อยปลูกมาก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถให้น้ า
ได้ทั้งที่อ าเภอด่านช้าง และที่ด่านมะขามเตี้ย ผลผลิตของอ้อยพันธุ์อู่ทอง8 จะลดลงมาก น้อยกว่า 10 ตันต่อไร่
ซึ่งต้องปลูกใหม่ ในขณะที่พ้ืนที่ที่สามารถให้น้ าได้เช่นที่อ าเภอด่านช้างผลผลิตเกิน 12 ตันต่อไร่  และท าให้อ้อย
อู่ทอง 8 ให้ผลผลิตสูงกว่าอ้อยขอนแก่น3 โดยให้ผลผลิตสูงสุดถึง 18 ตันต่อไร่ และยังให้ความหวานสูงกว่าที่
บ้านไร่ มีค่า CCS  สูงกว่า10  แต่อาจเนื่องมาจากก่อนตัดอ้อยที่บ้านไร่มีฝนตกหนักอาจท าให้ความหวานของ
อ้อยน้อยกว่าปกต ิ

 

ตารางท่ี 4 เปอร์เซ็นต์ใบขาวในอ้อยทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดใบขาว 

   Treatment 
%ใบขาวอ้อยตอ1 

ด่านช้าง บ้านไร ่ ด่านมะขามเตี้ย 

ขก.3 แช่ - - 0.09 

ขก.3 ไม่แช่ - - - 

ขก.3 ปลอดโรค 0.24 0.13 0.11 

UT8 แช่ - - 0.14 

UT8 ไม่แช่ - - 0.03 

UT8 ปลอดโรค - - 0.03 

ไร่เกษตรกร 0.1 0.1 >50 

 

ตารางท่ี 5 องค์ประกอบผลผลิตของอ้อยตอ1 ในแปลงทดสอบเทคโนโลยีการจัดการโรคใบขาว เก็บเกี่ยว
ผลผลิตเมื่ออ้อยอายุประมาณ12 เดือน 

Treatment 

ด่านช้าง บ้านไร ่ ด่านมะขามเตี้ย 

ล าต่อไร ่
ผลผลติ  

(ตัน/ไร่) 
CCS ล าต่อไร ่

ผลผลติ  

(ตัน/ไร่) 
CCS ล าต่อไร ่

ผลผลติ 

(ตัน/ไร่) 

ขอนแก่น 3 10,222 13.74 10.89 9,538 12.55  9.43 12,958 10.232 

ขอนแก่น 3 แช่น้ าร้อน 11,667 14.80  9.67 9,697 13.25 11.84 13,590 10.746 

ขอนแก่น 3 ปลอดโรค 12,723 16.75 11.23 9,079 13.00 10.35 13,116 12.128 

อู่ทอง 8  7,889 14.17  9.94 7,123  8.90  8.88  8,138  9.798 

อู่ทอง8   แช่น้ าร้อน  8,825 15.60 10.53 7,883  9.08  8.79  8,375  9.877 

อู่ทอง 8  ปลอดโรค 13,843 18.18 10.65 6,000  7.98  9.77  9,877  9.956 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ในพ้ืนที่ที่โรคใบขาวไม่ระบาดรุนแรง การใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาด มีการก าจัดเชื้อโดยการแช่น้ าร้อนที่ 52 
องศา 30 นาที สามารถปลูกป้องกันโรคใบขาวได้ โดยไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ท่อนพันธุ์ปลอดโรคที่มีราคาแพง
กว่า ส่วนในพ้ืนที่ที่มีโรคใบขาวหนาแน่นกว่า การใช้ท่อนพันธุ์ที่ปลอดโรคน่าจะมีความจ าเป็น และการเลือก
แหล่งที่มาของพันธุ์อ้อยก็มีความส าคัญเช่นกัน เพราะอาจมีเชื้อติดมากับท่อนพันธุ์ได้ ในอ้อยตอพันธุ์ขอนแก่น3 
ในพ้ืนที่ทดสอบให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 8 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- 
 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 

- 
 

12. เอกสารอ้างอิง 

- 
 

13. ภาคผนวก 

- 


