
 

รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด  

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

1. ชุดโครงการวิจัย    : การวิจัยและพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตอ้อย 

2. โครงการวิจัย        : การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพพ้ืนที่ 
กิจกรรม        : การทดสอบเพ่ือปรับใช้ชุดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย 
กิจกรรมย่อย        : การเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อย 

3. ชื่อการทดลอง      : การเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยจังหวัดนครราชสีมา
และขอนแก่น 
Technology Comparison for Sugarcane White Leaf Disease Protection 
in Nakornratchasima and Khonkaen Province. 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง : วันทนา  เลิศศิริวรกุล สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
ผู้ร่วมงาน            : ทักษิณา  ศันสยะวิชัย สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
   กอบเกียรติ  ไพศาลเจริญ สังกัด  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
   ศรีสุดา  ทิพยรักษ์ สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
   ภาคภูมิ  ถิ่นค า  สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
   วันรุ่ง  เสือปู่  สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
   เกษม  ชูสอน  สังกัด  ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

5. บทคัดย่อ       : 

การเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยด าเนินการทดลองที่บ้านตะบอง 
ต าบลโบสถ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และแปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ด าเนินการทดลองแบบ 
Technology Verification Experimental   มีการทดสอบ 4 กรรมวิธี ได้แก่ 1) การปลูกดูแลรักษาตามวิธีการ
ปฏิบัติปกติของเกษตรกร โดยใช้พันธุ์ปกติของเกษตรกร วิธีการปลูก ดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืชของเกษตรกร  
2) การใช้พันธุ์ปกติของเกษตรกร มีการคัดเลือกต้นพันธุ์ จัดการสมดุลธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดินและขจัดต้น
เป็นโรคทิ้ง 3) การใช้พันธุ์สะอาดจากแปลงพันธุ์  ดูแลรักษาตามปกติของเกษตรกร ขจัดต้นเป็นโรคทิ้ง และ 4) 
การใช้พันธุ์สะอาดจากแปลงพันธุ์ มีการจัดการสมดุลธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน ขจัดต้นเป็นโรคทิ้ง ในแต่ละ
กรรมวิธีใช้พื้นที่ทดสอบ 1 ไร่ พ้ืนที่ทดสอบ 2 จังหวัดรวม 8 ไร่ 

จังหวัดนครราชสีมา การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ในอัตรา 18-3-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 
ร่วมกับการใส่ ZnSO4.H2O อัตรา 28 กรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยของเกษตรกร ใส่ในอัตรา 22-13-9 กิโลกรัม N-P2O5-
K2O ต่อไร่ ผลการทดลองพบว่าอ้อยปลูกควรใช้พันธุ์สะอาดจากแปลงพันธุ์เนื่องจากให้ผลผลิต และผลผลิตน้ าตาล



 

สูง โดยให้ผลผลิต 14.5 ตันต่อไร่ และให้ผลผลิตน้ าตาล 2.3 ตันต่อไร่ และมีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคใบขาวในระดับ
ต่ า 0.03% เกษตรกรที่ใช้พันธุ์ปกติ ควรมีการคัดเลือกต้นพันธุ์ ควรใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  จะท าให้ได้
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนสูงกว่า โดยให้ผลตอบแทนเหนือต้นทุน 1.47 ส่วนในอ้อยตอการใช้พันธุ์เกษตรกรร่วมกับ
ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินก็เพียงพอส าหรับการให้ผลผลิต และผลผลิตน้ าตาลสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่
ทดสอบจังหวัดนครราชสีมาไม่ว่าจะใช้พันธุ์เกษตรกรหรือพันธุ์สะอาดหากมีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินก็จะให้
ผลตอบแทนเหนือการลงทุนสูงกว่าการใส่ปุ๋ยแบบเกษตรกร ซึ่งในแปลงขยายผลก็ให้ผลในท านองเดียวกัน ส าหรับ
โรคใบขาว การใช้พันธุ์สะอาดร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินพบโรคใบขาวลดลง  

จังหวัดขอนแก่น การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของแปลงทดลองจังหวัดขอนแก่น ใส่ในอัตรา 18-3-6 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร่วมกับการใส่ ZnSO4.H2O อัตรา 281 กรัมต่อไร่ การใส่ปุ๋ยของเกษตรกร ใส่ในอัตรา 
15-15-15 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ผลการทดลองพบว่า ผลผลิตในแปลงทดลองจังหวัดขอนแก่นค่อนข้างต่ า 
เนื่องจากกระทบแล้ง แต่การใช้พันธุ์สะอาดยังสามารถเพ่ิมผลผลิตอ้อยได้ทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ ในอ้อยปลูก
การใส่ปุ๋ยวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตอ้อย ผลผลิตน้ าตาล และผลตอบแทนสูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้
พันธุ์สะอาดร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินพบโรคใบขาวลดลง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในพันธุ์ปกติของ
เกษตรกรจะพบโรคใบขาวมากขึ้น การด าเนินงานในแปลงขยายผลของจังหวัดขอนแก่นพบว่าในปี 2557 ซึ่ง
ปริมาณฝนดี 1,131 มม. และปลูกในวันปลูกที่เหมาะสมไม่เกินวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ท าให้ผลผลิตในแปลง
ขยายผลซึ่งปลูกโดยอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดียวสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่า 20 ตันต่อไร่ โดยการใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินในพันธุ์เกษตรกรและพันธุ์สะอาดให้ผลผลิตเฉลี่ย 21.9 และ 21.4 ตันต่อไร่ ตามล าดับ และให้ผลผลิต
น้ าตาล 2.4 ตันต่อไร่เท่ากัน และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในพันธุ์เกษตรกรยังพบโรคใบขาวในระดับต่ า 
0.04% และไม่พบโรคใบขาวในพันธุ์สะอาดที่มีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

ค าส าคัญ  :  อ้อย,  โรคใบขาว, การป้องกันก าจัด, ค่าวิเคราะห์ดิน 

ABSTRACT  : 

Technology Comparison for Sugarcane White Leaf Disease Protection had been 
studied in 2 lacation. The first was a farmer field at Pimai district, Nakornrachasima province and 
The second was conducted in Khonkaen Field Crop Research Center. The experimental design 
was Technology Verification Experimental with 4 treatments. There were 1) farmer’s variety and 
farmer’s  fertilizer application 2)  farmer’s variety and fertilizer application rates define from soil 
analysis 3) clean variety and farmer’s fertilizer application 4) clean variety and fertilizer 
application rates define from soil analysis. Treatment area was  1 rai. 

Nakornrachasima province , Fertilizer application rates define from soil analysis used 
18-3-6 kilogram of N-P2O5-K2O per rai with ZnSO4.H2O  28 grams per rai. Farmer’s  fertilizer 
application used 22-13-9 kilogram of N-P2O5-K2O per rai.  The results showed that cane yield 
and sugar yield from clean variety were 14.5 ton/rai and 2.3 ton/rai respectively. The percentage 



 

of white leaf disease was 0.03%. Using farmer’s variety should be selected seed cane and 
fertilizer application rates define from soil analysis  that got Benefit Cost Ratio 1.47 . If farmer’s 
variety and fertilizer application rates define from soil analysis are uses cane yield and sugar 
yield of ratoon cane should be the highest. Fertilizer application rates define from soil analysis 
got higher Benefit Cost Ratio than farmer’s fertilizer application. White leaf disease was decreased 
by using clean variety and fertilizer application rates define from soil analysis. 

Khonkaen province, Fertilizer application rates define from soil analysis used 18-3-6 
kilogram of N-P2O5-K2O per rai with ZnSO4.H2O  281 grams per rai. Farmer’s  fertilizer application 
used 15-15-15 kilogram of N-P2O5-K2O per rai.  The results showed that cane yield quite low 
because of drought. Plant and ratoon cane yield were increased by using clean variety. In plant 
cane farmer’s fertilizer application got higher cane yield sugar yield and Benefit Cost Ratio than 
fertilizer application rates define from soil analysis. White leaf disease was decreased by using 
clean variety and fertilizer application rates define from soil analysis and increased when using 
farmer’s variety with fertilizer application rates define from soil analysis. Technology extension in 
2014, If rainfall 1,131 mm. and suitable planting date in 14 November 2013 that got average 
yield higher than 20 ton/rai.  Fertilizer application rates define from soil analysis with clean 
variety got average yield 21.9 and 21.4 ton/rai respectively. Both got sugar yield 2.4 ton/rai. 
White leaf disease in fertilizer application rates define from soil analysis with farmer’s variety 
was low at 0.04% and not observed white leaf disease in clean variety with fertilizer application 
rates define from soil analysis. 

Keywords  :  sugarcane,  white leaf disease,  Protection, soil analysis 

6. ค าน า 
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ ในปี 2555/56 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกอ้อย 

9.5 ล้านไร่ ได้ผลผลิตรวม 107 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 11.32 ตันต่อไร่ มีความหวานเฉลี่ย 11.64 ซีซีเอสแหล่งที่
ปลูกอ้อยมากที่สุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปลูก 3.94 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 11.09 ตันต่อไร่ ( 
ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, 2556 ) แต่พ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็น
แหล่งปลูกใหญ่ของประเทศเป็นพ้ืนที่ปลูกในดินทราย และมีการระบาดของโรคใบขาว โรคนี้ท าให้ผลผลิตอ้อย
ลดลงและไว้ตอไม่ได้ซึ่งสร้างความเสียหายต่อผลผลิตอ้อยเป็นอย่างมาก ส าหรับการเพ่ิมความทนทานให้อ้อยที่มีต่อ
โรคใบขาวท าได้โดยการจัดการสมดุลของธาตุอาหารในดินปลูกอ้อย โดย กอบเกียรติ  (2554) พบว่าความรุนแรง
ของโรคใบขาวอ้อยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักระบาดมากในปีฤดูกาลปลูกที่ประสบภัยแล้งรุนแรง (ฝน
น้อยและทิ้งช่วงเป็นเวลานานกว่าปกติ)  ในปี 2552/53 พบว่า มีการระบาดของใบขาวอ้อย ตั้งแต่ 0.001 -50.0 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกิดโรคกับอ้อยตอมากกว่าอ้อยปลูก  พบในดินเนื้อหยาบ (ทรายจัด) มากกว่าดินเนื้อละเอียด (ดิน



 

เหนียว) และที่ระดับความลึก 10-20 เซนติเมตรของดิน มีความชื้นและความแน่น (มีชั้นดานเทียม) สูงกว่าปกติ 
ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญ ส าหรับอ้อยที่มีเชื้อไฟโตพลาสมาจะแสดงอาการใบขาวหรือไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของ
ฟอสฟอรัสในพืชที่มีมากเกินไป มีธาตุสังกะสีและแมกนีเซียมน้อยกว่าอ้อยปกติ ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ  ปริมาณความเข้มข้นและสัดส่วนของธาตุอาหารต่างๆ ในพืชมีแนวโน้มสัมพันธ์กับในดินแต่ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ และพบว่าการท่ีพืชดูดใช้เหล็ก(Fe) มากไป จะท าให้อ้อยดูดใช้สังกะสี (Zn) น้อยลง 

จากผลงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ้อยเพ่ือผลิตต้นกล้าอ้อยปลอดโรค และ การวิจัยด้านการ
จัดการธาตุอาหารที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคใบขาวอ้อย จึงควรที่จะน าผลงานเหล่านี้ไปผสมผสานในการป้องกัน
ก าจัดโรคใบขาวเพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการป้องกันก าจัดโรคใบขาวในไร่เกษตรกรต่อไป  

7. วิธีด าเนินการ  : 
อุปกรณ์ 

1) ท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

2) วัสดุวิทยาศาสตร์ ส าหรับวิเคราะห์ดิน 

3) ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
4) วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับเก็บ และ บันทึกข้อมูล  

วิธีการ 
ด าเนินการทดลองแบบ  Technology Verification Experimental  โดยน าชุดเทคโนโลยีการ

ป้องกันก าจัดโรคใบขาวจากผลงานวิจัย คือ การใช้ท่อนพันธุ์สะอาด การขจัดต้นเป็นโรคทิ้งและการจัดการสมดุล
ธาตุอาหาร โดยมีการทดสอบ 4 กรรมวิธี ได้แก่ 1) การปลูกดูแลรักษาตามวิธีการปฏิบัติปกติของเกษตรกร โดยใช้
พันธุ์ปกติของเกษตรกร วิธีการปลูก ดูแลรักษา ใส่ปุ๋ย ก าจัดวัชพืชของเกษตรกร 2) การใช้พันธุ์ปกติของเกษตรกร 
มีการคัดเลือกต้นพันธุ์ จัดการสมดุลธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดินและขจัดต้นเป็นโรคทิ้ง 3) การใช้พันธุ์สะอาด
จากแปลงพันธุ์  ดูแลรักษาตามปกติของเกษตรกร มีการขจัดต้นเป็นโรคทิ้ง และ 4) การใช้พันธุ์สะอาดจากแปลง
พันธุ์ มีการจัดการสมดุลธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน ขจัดต้นเป็นโรคทิ้ง ด าเนินการทดสอบใน 2 พ้ืนที่ ได้แก่
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น โดยจังหวัดนครราชสีมาด าเนินการในไร่เกษตรกร บ้านตะบอง ต าบล
โบสถ์ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  1 แปลงพ้ืนที่ 4 ไร่ ซึ่งเป็นชุดดินชุมพวง พิกัดแปลง X,Y = 242526, 
1682966 จังหวัดขอนแก่นด าเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 1 แปลงพ้ืนที่ 4 ไร่ ซึ่งเป็นชุดดินยโสธร 
พิกัดแปลง X,Y = 267866, 1823300 ในแต่ละกรรมวธิใีชพ้ื้นท่ีทดสอบ 1 ไร่  

กรรมวิธีการใช้พันธุ์สะอาดจากแปลงพันธุ์  ด าเนินการเตรียมพันธุ์สะอาด ในเดือนธันวาคม 2554 น า
ล าอ้อยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์ขอนแก่น 3 มาตัดเป็นท่อนๆละ 1 ข้อตา ความยาวประมาณ 2.5 นิ้ว น าข้อตาที่ได้
ไป แช่น้ าร้อน 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง น าข้อตาที่แช่น้ าร้อนแล้วไปเพาะ เมื่อข้อตาอ้อยงอกอายุได้
ประมาณ 1-2 เดือน น าต้นกล้าอ้อยที่ได้ไปปลูกในแปลงพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น  รวม 1 ไร่ ด าเนินการ
ปลูกต้นกล้าอ้อยตามวิธีการท าแปลงพันธุ์อ้อย เพ่ือให้ได้ท่อนพันธุ์สะอาดส าหรับใช้ในงานทดสอบปี 2556 จ านวน 



 

4 ไร่ เมื่ออ้อยอายุ 12 เดือน น าล าอ้อยไปแช่น้ าร้อน 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง แล้วจึงน าไปปลูกเป็นพันธุ์
สะอาดในกรรมวิธีที่ 3 และ 4 

การปลูกอ้อย แปลงทดสอบจังหวัดนครราชสีมาปลูกอ้อยโดยใช้รถปลูกเป็นแถวคู่ ระยะระหว่างแถว
คู่ 1.5 เมตร วันปลูก 12 พฤศจิกายน 2555 แปลงทดสอบศวร.ขอนแก่น ปลูกอ้อยโดยเปิดร่องระยะระหว่างร่อง 
1.3 ม. สับอ้อยท่อนละ 3 ตา วางท่อนพันธุ์ในร่อง ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนแล้วกลบดิน วันปลูก 25 ตุลาคม 2555 บันทึก
ข้อมูล คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน เก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ pH OM (%) Avail.P  Exch.K  Ca Mg 
Zn และBD ความงอกของอ้อยปลูกที่อายุ 4  6  และ 8 สัปดาห์หลังงอก การเจริญเติบโต จ านวนหน่อต่อกอ ที่
อายุ 4 เดือนหลังงอก จ านวนล าต่อกอ ที่อายุ 6 เดือน จ านวนกอที่แสดงอาการใบขาวต่อไร่ ที่อายุ 3  6  เดือนหลัง
งอก และ ก่อนเก็บเก่ียว ความสูงอ้อยช่วงเก็บเกี่ยว บันทึกข้อมูลผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และความหวาน 

การดูแลรักษาอ้อยตอ ก าจัดวัชพืชในอ้อยตอ 2 ครั้ง เมื่ออ้อยตออายุ 5 และ 7 เดือน โดยใช้รถไถเดิน
ตามไถระหว่างร่องอ้อย แล้วใช้แรงงานก าจัดวัชพืชที่เหลือในแถวอ้อย ใส่ปุ๋ยอ้อยตอ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่หลังการ
ก าจัดวัชพืชครั้งที่ 1 เมื่ออ้อยตออายุได้ 5 เดือน ใส่ปุ๋ยอ้อยตอครั้งที่ 2  เมื่ออ้อยตออายุได้ 7 เดือน วิธีการใส่ปุ๋ยใช้
รถไถเดินตามเปิดร่องชิดแถวอ้อย โรยปุ๋ยในร่องแล้วกลบปุ๋ย เก็บเก่ียวผลผลิตอ้อยตอเมื่ออ้อยตออายุ 12 เดือน 
บันทึกข้อมูลผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต บันทึกข้อมูลบริกซ์ โพล ไฟเบอร์ ซีซีเอส  

เวลาและสถานที่ ระยะเวลาเริ่มต้น  ตุลาคม 2555 ระยะเวลาสิ้นสุด กันยายน 2558   
สถานที่ จังหวัดนครราชสีมาด าเนินการในไร่เกษตรกร บ้านตะบอง ต าบลโบสถ์ 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  บ้านหนองปรือพัฒนา ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง  
จ.นครราชสีมา  และ หมู่ 13 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 
จังหวัดขอนแก่นด าเนินการทดลองท่ีศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  : 
การใส่ปุ๋ย ก่อนปลูกอ้อยในช่วงไถครั้งที่ 1 เก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ค่า pH OM (%) Avail.P  Exch.K 

Ca Mg Zn เพ่ือน าผลวิเคราะห์ดินไปค านวณการใส่ปุ๋ยในกรรมวิธีที่มีการจัดการธาตุอาหาร การใส่ปุ๋ยแบ่งใส่ 2 
ครั้ง ครั้งแรกใส่รองพ้ืนพร้อมปลูก ครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 6 เดือน เนื่องจากต้องรอฝนตกจึงจะสามารถใส่ปุ๋ยได้ ซึ่ง
ผลวิเคราะห์ดิน การใส่ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินในกรรมวิธีที่ 2 และ 4 การใส่ปุ๋ยของเกษตรกรในกรรมวิธีที่ 1 และ 3 
แสดงใน Table 1 

ความงอก และจ านวนหน่อต่อกอ 
แปลงทดสอบจังหวัดนครราชสีมา ได้บันทึกข้อมูล จ านวนหน่อต่อกอ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 บันทึก

ข้อมูลจ านวนกอที่แสดงอาการโรคใบขาวต่อไร่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  22 พฤษภาคม 2556 และ 9 
สิงหาคม 2556 พบว่า แปลงทดสอบที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ในช่วงปลูกอ้อย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 อ้อย
มีความงอกค่อนข้างดี โดยมีจ านวนต้นงอกเฉลี่ยทั้งแปลง 9,335 ต้นต่อไร่ โดยกรรมวิธีที่ 3 ที่ใช้พันธุ์อ้อยสะอาด
จากแปลงพันธุ์อ้อยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์ขอนแก่น 3 ไปแช่น้ าร้อน 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ก่อนน าไป



 

ปลูก มีจ านวนต้นงอกมากที่สุด 10,069 ต้นต่อไร่ และกรรมวิธีที่ 1 ใช้พันธุ์ปกติของเกษตรกรมีจ านวนต้นงอกน้อย
ที่สุด 8,865 ต้นต่อไร่ ในส่วนของการเจริญเติบโต ทั้ง 4 กรรมวิธีมีจ านวนหน่อต่อกอ ระหว่าง 8-9 หน่อต่อกอ 
(Table 2) 

แปลงทดสอบจังหวัดขอนแก่น บันทึกข้อมูล จ านวนหน่อต่อกอ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 บันทึกข้อมูล
จ านวนกอที่แสดงอาการโรคใบขาวต่อไร่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556  3 พฤษภาคม 2556 และ 10 กรกฎาคม 
2556 พบว่า แปลงทดสอบที่ ศวร.ขอนแก่น ในช่วงปลูกอ้อยวันที่ 25 ตุลาคม 2555 อ้อยมีความงอกไม่ค่อยดี มี
จ านวนต้นงอกเฉลี่ยทั้งแปลง 4,311 ต้นต่อไร่ โดยกรรมวิธีที่ 3 และ 4 ที่ใช้พันธุ์อ้อยสะอาดจากแปลงพันธุ์อ้อย
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่แช่น้ าร้อน 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ก่อนน าไปปลูก มีจ านวนต้นงอก
ค่อนข้างดี 4,942 และ 4,764 ต้นต่อไร่ ตามล าดับ และกรรมวิธีที่ 1 ใช้พันธุ์ปกติของเกษตรกรมีจ านวนต้นงอก
น้อยที่สุด 3,662 ต้นต่อไร่ ในส่วนของการเจริญเติบโต กรรมวิธีที่ 1 และ 2 มีจ านวนหน่อต่อกอ ระหว่าง 6-7 หน่อ
ต่อกอ กรรมวิธีที่ 3 และ 4 มีจ านวนหน่อต่อกอ ระหว่าง 7-8 หน่อต่อกอ (Table 2) 

โรคใบขาวในอ้อยปลูก 
ผลการตรวจนับเปอร์เซ็นต์กอเป็นโรคใบขาวของอ้อยปลูกที่อายุ 3  6 และ 9 เดือน พบโรคใบขาวมากที่สุด

ในกรรมวิธีที่ 2 การใช้พันธุ์ปกติของเกษตรกร มีการคัดเลือกต้นพันธุ์ จัดการสมดุลธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน
และขจัดต้นเป็นโรคทิ้ง โดยมีเปอร์เซ็นต์กอเป็นโรคใบขาว 0.33% และ 0.13% ที่อายุ 9 เดือน ในจังหวัด
นครราชสีมา และขอนแก่นตามล าดับ ความรุนแรงของโรคใบขาวที่แปลงทดลองจังหวัดนครราชสีมามากกว่า
จังหวัดขอนแก่น โดยพบโรคใบขาวก่อนการเก็บเกี่ยวที่อายุ 9 เดือน เฉลี่ย 0.13% และ 0.06% ในแปลงทดลอง
จังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่นตามล าดับ และทั้งสองจังหวัดไม่พบโรคใบขาวเลยในกรรมวิธีที่ 4 ที่มกีารใช้พันธุ์
สะอาดจากแปลงพันธุ์ มีการจัดการสมดุลธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน และขจัดต้นเป็นโรคทิ้ง (Table 2) 

ผลผลิตอ้อยปลูก  
จังหวัดนครราชสีมา เก็บเกี่ยวอ้อยปลูกวันที่ 21 มกราคม 2557 เมื่ออ้อยอายุ 14 เดือน ผลการทดลอง

พบว่าการใช้พันธุ์สะอาดร่วมกับการใส่ปุ๋ยแบบเกษตรกร ให้ผลผลิตอ้อยปลูกสูงที่สุด 14.5 ตันต่อไร่ รองลงมาเป็น
การใช้พันธุ์สะอาดร่วมกับการจัดการสมดุลธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้ผลผลิต 13.2 ตันต่อไร่ ส่วนวิธีที่ให้ 
CCS สูงสุดกลับเป็นวิธีปฏิบัติปกติของเกษตรกรให้ความหวาน 16.3 CCS รองลงมาเป็นวิธีการใช้พันธุ์สะอาด
ร่วมกับการจัดการสมดุลธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้ความหวาน 16.1 ส าหรับวิธีการที่ให้ผลตอบแทนเหนือ
ต้นทุน (BCR) สูงที่สุดกลับเป็นวิธีการใช้พันธุ์ปกติของเกษตรกรร่วมกับการจัดการสมดุลธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์
ดิน โดยให้ค่า BCR 1.47 แม้ว่าวิธีการนี้จะมีเปอร์เซ็นต์กอเป็นโรคใบขาวของอ้อยปลูกที่อายุ 9 เดือนค่อนข้างสูง 
(0.33%)  (Table 3) 

จังหวัดขอนแก่น เก็บเกี่ยวอ้อยปลูกวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เมื่ออ้อยอายุ 12 เดือน ผลผลิตและความ
หวานของแปลงทดลองในจังหวัดขอนแก่นค่อนข้างต่ าเนื่องจากปี 2556 มีปริมาณฝนต่ ามาก จากข้อมูลปริมาณฝน
ของ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นในปี 2556 วัดได้ 830 มิลลิเมตร แม้ว่าในช่วงปลูกอ้อยจะมีความงอกดีเฉลี่ย 4,311 
ต้นต่อไร่ และมีการแตกกอเฉลี่ย 7 หน่อต่อกอ แต่เมื่อประสบภาวะฝนแล้งท าให้อ้อยตาย หน่อไม่ได้พัฒนาไปเป็น



 

ล าท าให้ได้ผลผลิตต่ า อย่างไรก็ตามวิธีการที่ให้ผลผลิตและความหวานสูงคือการใช้พันธุ์สะอาดร่วมกับการใส่ปุ๋ย
แบบเกษตรกร ให้ผลผลิตสูง 9.4 ตันต่อไร่ และให้ความหวาน 8.7 CCS การที่ CCS ต่ าเนื่องจากมีการปลูกซ่อมโดย
ใช้อ้อยช าข้อ แม้ว่าจะเก็บเกี่ยวอ้อยที่อายุ 12 เดือน แต่โอกาสในการสุ่มเก็บผลผลิต และสุ่มตัวอย่างวัดค่า CCS 
อาจจะสุ่มเจออ้อยที่ปลูกซ่อมจึงท าให้ได้ค่า CCS ที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ส าหรับวิธีการที่ให้ผลตอบแทนเหนือต้นทุน 
(BCR) สงูที่สุด คือวิธีการใช้พันธุ์ปกติของเกษตรกรและใส่ปุ๋ยตามวิธีเกษตรกร โดยให้ค่า BCR 1.17 (Table 3) 

การใส่ปุ๋ยอ้อยตอ 1  
ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่เมื่ออ้อยตออายุ 5 เดือน เนื่องจากต้องรอฝนตกให้ดินมีความชื้นเพียงพอส าหรับ

การใส่ปุ๋ย  ครั้งที่ 2 ใส่เมื่ออ้อยตออายุ 7 เดือน  ในกรรมวิธีที่ 2 และ 4 มีการใส่ปุ๋ย N P K และมีการจัดการสมดลุ
ธาตุอาหาร Ca Mg และ Zn ตามผลวิเคราะห์ดิน  ในอ้อยตอได้น าหลักการจัดการสมดุลธาตุอาหารเพื่อลดปัจจัย
เสี่ยงต่อการเป็นโรคใบขาวมาปรับใช้ ดังนี้ ถ้าดินมีอินทรียวัตถุต่ ามาก (%OM < 0.5%) จะใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน 
0.5 เท่าของค าแนะน า ในที่นี้ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ้อยปกติแนะน าให้ใส่ไนโตรเจน 18 
กิโลกรัมต่อไร่ จึงใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพิ่มเป็น 27 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้ยังได้น าสัดส่วนของธาตุโพแทสเซียมกับธาตุ
ฟอสฟอรัสมาพิจารณาร่วมด้วย ถ้าสัดส่วนของ K/P มากกว่า 4.55 ควรเพิ่มปุ๋ยฟอสฟอรัสให้มากกว่าเดิม 0.3 เท่า 
เนื่องจากดินมีค่า K/P เกินปกติ (กอบเกียรติ, 2553) จากค่าวิเคราะห์ดินของจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
ขอนแก่นพบว่าค่า  K/P น้อยกว่า 4.55 จึงไม่ได้ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสเพ่ิมข้ึนยังคงใส่เท่ากับในอ้อยปลูก โดยการใส่ปุ๋ยใน
อ้อยตอ 1 ในกรรมวิธีที่ใส่ตามค่าวิเคราะห์ดินและการใส่ปุ๋ยแบบปกติของเกษตรกร แสดงใน Table 4 

โรคใบขาวในอ้อยตอ 1 
ผลการตรวจนับจ านวนกอที่แสดงอาการโรคใบขาวต่อไร่ของอ้อยตอ 1 ที่อายุ 6 เดือน ได้ผลดังนี้ 
จังหวัดนครราชสีมาพบกอแสดงอาการโรคใบขาวเฉลี่ย 1.28 % โดยพบโรคใบขาวมากที่สุด 1.96 % ใน

กรรมวิธีที่ 1 ที่ใช้พันธุ์เกษตรกรมีการปลูกดูแลรักษาตามวิธีการปฏิบัติปกติของเกษตรกร และพบโรคใบขาวน้อย
ที่สุด 0.95% ในกรรมวิธีที่ 4 ที่ใช้พันธุ์สะอาดจากแปลงพันธุ์มีการจัดการสมดุลธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน   

จังหวัดขอนแก่นพบกอแสดงอาการโรคใบขาวมากที่สุด 0.80% ในกรรมวิธีที่ 2 การใช้พันธุ์เกษตรกรมีการ
จัดการสมดุลธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน และพบใบขาวน้อยที่สุด 0.19% ในกรรมวิธีที่ 4 การใช้พันธุ์สะอาด
จากแปลงพันธุ์มีการจัดการสมดุลธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน (Table 5) 

ผลผลิตอ้อยตอ 1  
จังหวัดนครราชสีมา เก็บเก่ียวอ้อยตอ 1 วันที่ 28 มกราคม 2558 เมื่ออ้อยอายุ 12 เดือน วิธีการที่ให้ผลผลิต

อ้อยตอ  1 สูงที่สุดคือการใช้พันธุ์เกษตรกรร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยให้ผลผลิต 15.9 ตันต่อไร่ 
รองลงมาเป็นการใช้พันธุ์สะอาดร่วมกับการใส่ปุ๋ยของเกษตรกร ให้ผลผลิต 15.1 ตันต่อไร่ ส่วนวิธีที่ให้ CCS สูงสุด
กลับเป็นวิธีปฏิบัติปกติของเกษตรกรให้ความหวาน 14.8 CCS แต่เมื่อพิจารณาผลผลิตน้ าตาลแล้วการใช้พันธุ์
เกษตรกรแต่มีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเป็นวิธีการที่ให้ผลผลิตน้ าตาลสูงที่สุด 2.3 ตันต่อไร่ แม้ว่าวิธีการนี้จะให้
ค่า CCS ต่ ากว่ากรรมวิธีที่ 1 ก็ตาม เมื่อพิจารณาด้านผลตอบแทนของการลงทุนพบว่าในอ้อยตอมีผลตอบแทน
เหนือต้นทุนหรือมีค่า BCR สูงกว่าในอ้อยปลูก โดยในอ้อยตอการใช้พันธุ์เกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน



 

ยังคงให้ผลตอบแทนเหนือต้นทุนสูงที่สุด โดยมีค่า BCR 2.69 รองลงมาเป็นการใช้พันธุ์สะอาดร่วมกับการใส่ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน โดยมีค่า BCR 2.55 (Table 5) หลังจากเก็บเกี่ยวอ้อยตอ 1 แล้ว ได้ไถรื้อตอทิ้งเนื่องจากในปี 
2558 หลังการเก็บเก่ียวอ้อยแล้วฝนได้ทิ้งช่วงเป็นเวลานานท าให้มีกอตายมากไม่คุ้มกับการดูแลรักษา  

จังหวัดขอนแก่น เก็บเกี่ยวอ้อยตอ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่ออ้อยอายุ 14 เดือน ผลผลิตอ้อยตอ 1 
ใกล้เคียงกับอ้อยปลูกวิธีการที่ให้ผลผลิตสูงคือการใช้พันธุ์สะอาดร่วมกับการใส่ปุ๋ยแบบเกษตรกร ให้ผลผลิต อ้อย 
และผลผลิตน้ าตาลสูง 9.7 และ 1.5 ตัน/ไร่ ส่วนวิธีการที่ให้ความหวานสูงคือวิธีปฏิบัติปกติของเกษตรกรให้ความ
หวาน  15.8 CCS วิธีการที่ให้ผลตอบแทนเหนือต้นทุนสูงที่สุดคือกรรมวิธีที่ 2 การใช้พันธุ์เกษตรกรมีการจัดการ
สมดุลธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยให้ค่า BCR 2.03  (Table 5) แปลงทดลองจังหวัดขอนแก่นหลังเก็บเกี่ยว
อ้อยตอ 1 ได้ไถรื้อตอเนื่องจากผลผลิตต่ าทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1  

การจัดท าแปลงขยายผลเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคใบขาว 
จังหวัดนครราชสีมา จากผลการทดลองผลผลิตของอ้อยค่อนข้างจะตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

ดินโดยเฉพาะในอ้อยตอ ปี 2558 จึงได้จัดท าแปลงขยายผล จ านวน 2 แปลงๆละ 5 ไร่ โดยน าหลักการจัดการ
สมดุลธาตุอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคใบขาวมาปรับใช้ โดยดินที่มีอินทรียวัตถุต่ ามาก (%OM < 0.5%) 
จะใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ิมขึ้น 0.5 เท่าของค าแนะน า และพิจารณาสมดุลของธาตุโพแทสเซียมกับธาตุฟอสฟอรัส ถ้า
สัดส่วนของ K/P มากกว่า 4.55 จะเพ่ิมปุ๋ยฟอสฟอรัสให้มากกว่าเดิม 0.3 เท่า เนื่องจากดินมีค่า K/P เกินปกติ 
(กอบเกียรติ, 2553) น าการใส่ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินเพ่ือลดการระบาดของโรคใบขาวอ้อยไปทดสอบต่างพ้ืนที่ ใน
ไร่เกษตรกรอ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 1 แปลง และอ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 1 แปลง แปลง
ขยายผลอ าเภอห้วยแถลง ด าเนินการที่ หมู่ 14 บ้านหนองปรือพัฒนา ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง  จ.นครราชสีมา 
พิกัดแปลง Zone 48P X,Y = 215911, 1663798 ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย วันปลูกอ้อย ปลายเดือน
พฤศจิกายน 2557 วันเก็บเกี่ยว 1 ธันวาคม 2558 อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน  ส าหรับแปลงขยายผล อ าเภอจักราช 
ด าเนินการที่ หมู่ 13 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา  พิกัดแปลง Zone 48P X,Y = 206112, 1662188 
ลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย วันปลูกอ้อย ปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 วันเก็บเกี่ยว 28 ตุลาคม 2558 
อายุเก็บเกี่ยว 11 เดือน ทั้งสองแปลงเกษตรกรใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ก่อนปลูกอ้อยได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างดิน
เพ่ือน าค่าวิเคราะห์ดินไปจัดการสมดุลธาตุอาหารให้กับอ้อยดังแสดงใน Table 6  

ผลการทดสอบ เปอร์เซ็นต์กอเป็นโรคใบขาวของในอ้อยปลูกทั้งสองแปลงอยู่ในระดับต่ า โดยไม่พบโรคใบ
ขาวเลยในแปลงขยายผลอ าเภอห้วยแถลง ส่วนแปลงอ าเภอจักราชพบโรคใบขาว 1% ในการวิธีใส่ปุ๋ยวิธีเกษตรกร 
ในส่วนของผลผลิตอ้อย และผลตอบแทนจากการปลูกอ้อย ทั้งสองแปลงให้ผลไปในท านองเดียวกันโดยกรรมวิธีที่มีการ
จัดการสมดุลธาตุอาหารให้ผลผลิตอ้อย ผลผลิตน้ าตาล และให้ค่า BCR สูงกว่าการใส่ปุ๋ยวิธีเกษตรกร (Table 7) 

จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากในการทดลองปี 2556 ในช่วงปลูกอ้อยมีความงอกไม่ดี หลังจากปลูกอ้อย
จนกระทั่งอ้อยอายุได้ 5 เดือนไม่มีฝน ท าให้อ้อยที่งอกตายลงไปอีก แปลงทดลองที่ขอนแก่นจึงได้ผลผลิตต่ าทั้งใน
อ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 จึงได้ด าเนินการทดลองซ้ าในกรรมวิธีเดิมในปี 2557 โดยใช้พันธุ์ของเกษตรกรเทียบกับการ
ใช้พันธุ์สะอาด และทดสอบการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรเทียบกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินดังแสดงในTable 6 ได้
ปลูกอ้อยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  เก็บเกี่ยววันที่ 6 ธันวาคม 2557 โดยในปี 2557 มีปริมาณฝน 1,131 



 

มม. ซึ่งมีฝนมากกว่าปี 2556 ซึ่งมีฝนเพียง 830 มม. และแปลงขยายผลมีวันปลูกในช่วงที่เหมาะสมคือปลูกอ้อยไม่
เกินวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  ผลการทดลองจึงพบว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตอ้อยสูงกว่าและให้
ผลตอบแทนเหนือต้นทุนสูงกว่าการใส่ปุ๋ยแบบเกษตรกรทั้งในพันธุ์เกษตรกรและพันธุ์สะอาด โดยให้ผลผลิตอ้อย 
21.9 และ 21.4 ตันต่อไร่ ให้ผลผลิตน้ าตาล 2.4 ตันต่อไร่ เท่ากันและให้ค่า BCR 2.04 และ 1.94 ตามล าดับ และ
การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินยังมีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคใบขาวต่ ากว่าการใส่ปุ๋ยแบบเกษตรกรอีกด้วย โดยการใช้
พันธุ์เกษตรกรหากเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรเป็นใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจะมีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคใบ
ขาวลดลงจาก ร้อยละ 0.12 เป็น 0.04  การใช้พันธุ์สะอาดเมื่อใช้ปุ๋ยแบบเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคใบขาว 
ร้อยละ 0.01 เมื่อใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินไม่พบการเป็นโรคใบขาว (Table 8) 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อย 
จังหวัดนครราชสีมา  
1) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการสมดุลธาตุอาหารเพ่ือลดความรุนแรงของโรคใบขาวให้กับเกษตรกร

ต้นแบบที่ร่วมทดสอบและแปลงขยายผลจ านวน 15 ราย วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ โรงงานบริษัท
อุตสาหกรรมโคราชจ ากัด หมู่ 18 ต.หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา โดยให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับ
ความหมายของผลวิเคราะห์ดิน  การจัดการสมดุลธาตุอาหารตามผลวิเคราะห์ดิน โดยเน้นที่การจัดการ
ปุ๋ย N P K Ca Mg และ Zn เพ่ือลดความรุนแรงของโรคใบขาว 

2) ได้น าเกษตรกรที่ร่วมทดสอบขยายผลจ านวน 50 ราย ไปร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัด
โรคใบขาวอ้อย ในงานวันชาวไร่ “ร่วมแรง ร่วมใจ ขจัดภัยโรคใบขาวอ้อย” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 17 
กรกฎาคม 2558 ณ สมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  โดยผู้ด าเนินการ
ทดลองได้น าผลการทดสอบไปจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ ดังนี้  

- ขั้นตอนการใส่ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดิน  
- การจัดการธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดิน   
- ค าแนะน าการใส่ปุ๋ยอ้อยตามผลวิเคราะห์ดิน  
- ความรู้เรื่องหน้าที่ของธาตุอาหารหลัก  
- น าเสนอการจัดการแปลงของเกษตรกรต้นแบบการจัดการธาตุอาหารอ้อย  

จังหวัดขอนแก่น ผู้ด าเนินการทดลองได้น าผลการทดสอบไปร่วมจัดนิทรรศการในงานวันประชาสัมพันธ์
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคใบขาวอ้อย ซึ่งจัดในวันที่ 24 มกราคม 2558 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรอุดรธานี เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการโรคใบขาวอ้อยในพ้ืนที่ปลูกอ้อยที่มีการระบาดของโรคใบขาว
ของจังหวัดอุดรธานี ในหัวข้อ “ดินดี ปุ๋ยถูกต้อง อ้อยแข็งแรง สู้โรคได้” มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน 200 ราย 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จังหวัดนครราชสีมา 
อ้อยปลูกควรใช้พันธุ์สะอาดจากแปลงพันธุ์เนื่องจากให้ผลผลิต และผลผลิตน้ าตาลสูง โดยให้ผลผลิต 14.5 

ตันต่อไร่ และให้ผลผลิตน้ าตาล 2.3 ตันต่อไร่ และมีเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคใบขาวในระดับต่ า 0.03% เกษตรกรที่ใช้



 

พันธุ์ปกติ ควรมีการคัดเลือกต้นพันธุ์ และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จะท าให้ได้ผลตอบแทนเหนือต้นทุนสูงกว่า โดย
ให้ผลตอบแทนเหนือต้นทุน 1.47 ส่วนในอ้อยตอการใช้พันธุ์เกษตรกรร่วมกับใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินก็เพียงพอ
ส าหรับการให้ผลผลิต และผลผลิตน้ าตาลสูงสุด แต่อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่ทดสอบจังหวัดนครราชสีมาไม่ว่าจะใช้
พันธุ์เกษตรกรหรือพันธุ์สะอาดหากมีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินก็จะให้ผลตอบแทนเหนือการลงทุนสูงกว่าการใส่
ปุ๋ยแบบเกษตรกร ซึ่งในแปลงขยายผลก็ให้ผลในท านองเดียวกัน ส าหรับโรคใบขาว การใช้พันธุ์สะอาดร่วมกับการ
ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินพบโรคใบขาวลดลง 

 
 
จังหวัดขอนแก่น 
เนื่องจากกระทบแล้ง ผลผลิตในแปลงทดลองจังหวัดขอนแก่นจึงค่อนข้างต่ า แต่การใช้พันธุ์สะอาดยัง

สามารถเพ่ิมผลผลิตอ้อยได้ทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ ในอ้อยปลูกการใส่ปุ๋ยวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตอ้อย ผลผลิต
น้ าตาล และผลตอบแทนสูงกว่าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การใช้พันธุ์สะอาดร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดินพบโรคใบขาวลดลง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในพันธุ์ปกติของเกษตรกรจะพบโรคใบขาวมากขึ้น การ
ด าเนินงานในแปลงขยายผลของจังหวัดขอนแก่นพบว่าในปี 2557 ซึ่งปริมาณฝนดี 1,131 มม. และปลูกในวันปลูก
ที่เหมาะสมไม่เกินวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  ท าให้ผลผลิตในแปลงขยายผลซึ่งปลูกโดยอาศัยน้ าฝนเพียงอย่าง
เดียวสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่า 20 ตันต่อไร่ โดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในพันธุ์เกษตรกรและพันธุ์
สะอาดให้ผลผลิตเฉลี่ย 21.9 และ 21.4 ตัน/ไร่ ตามล าดับ และให้ผลผลิตน้ าตาล 2.4 ตันต่อไร่เท่ากัน และการใส่
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในพันธุ์เกษตรกรยังพบโรคใบขาวในระดับต่ า 0.04% และไม่พบโรคใบขาวในพันธุ์สะอาดที่
มีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ไดผ้ลการทดลองการจัดการสมดุลธาตุอาหารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการลดความรุนแรงของโรคใบ

ขาวในแหล่งปลูกอ้อย  ได้การจัดการธาตุอาหารในแปลงพันธุ์อ้อยปลอดโรค เพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยีการจัดท า
แปลงพันธุ์อ้อย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรกรปลูกอ้อยในพ้ืนที่ๆมีการระบาดของโรคใบขาว  

11. เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร. 2547. เอกสารวิชาการอ้อย. เอกสารวิชาการล าดับที่ 9/2547. ห้างหุ้นส่วนไอเดียสแควร์

จ ากัด. กรุงเทพฯ. 147 หน้า. 
กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ ธงชัย  ตั้งเปรมศรี  ศุภกาญจน์ ล้วนมณี ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล  วันทนา  ตั้งเปรมศรี 

นิลุบล ทวีกุล ทักษิณา ศันสยะวิชัย เกษม ชูสอน . 2553. การจัดการสมดุลธาตุอาหารพืชเพ่ือเพ่ิมความ
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ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ประจ าปี 2553. ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน . 2556. พ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคใบขาวอ้อย ปี 2554. ติดต่อส่วนตัว. 



 

ทักษิณา ศันสยะวิชัย. 2549. รายงานการระบาดโรคใบขาว. ใน : การประชุมเครือข่ายป้องกันก าจัดโรคใบขาว 
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อ้อยและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ปลูกใหม่.  วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม ที่ว่าการ
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ใน : ผลงานแผนงานฉบับสมบูรณ์ ปี 2549-2553. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

นิลุบล ทวีกุล ทักษิณา ศันสยะวิชัย สุพัตรา ดลโสภณ นฤทัย วรสถิตย์ ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล และ เทวา เมาลานนท์. 
2552. หยุดโรคใบขาวด้วยเทคโนโลยีการผลิตพันธุ์อ้อยปลอดโรค. ใน : 36 ปี ผลงานวิจัยส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่  3 . เอกสารประกอบการสัมมนาร่วม ส านักวิจัยและพัฒนาเขต 3-5 วันที่ 10-12 
มีนาคม 2552 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. 

พรทิพย์  วงศ์แก้ว. 2542. การจัดการโรคใบขาวของอ้อย. โครงการจัดการโรคใบขาวของอ้อย ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและการบริการ . ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา
จ ากัด ขอนแก่น. 228 หน้า. 
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โรคใบขาวในไร่อ้อยเขต จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง. ใน : รายงานประจ าปี 2532. กองโรคพืชและจุลชีววิทยา 
กรมวิชาการเกษตร. 

ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล ทักษิณา ศันสยะวิชัย  และ สุนี  ศรีสิงห์. 2557ข.   การศึกษาวิธีการตรวจวินิจฉัยเชื้อด้วย 
reverse transcriptase และการหาปริมาณเชื้อไฟโตพลาสมาโรคใบขาวในอ้อยด้วย real time PCR. ใน : 
รายงานไตรมาส 2 ประจ าปี 2557. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร  

สถาบันวิจัยพืชไร่. 2544. เอกสารวิชาการ พันธุ์ การปลูกดูแลรักษาอ้อย. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย . 2556. รายงานพ้ืนที่ปลูกอ้อยปีการผลิต 2555/56. กลุ่ม
สารสนเทศอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย ส านักนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย. 

  



 

Table 1 Analytical data of soil, fertilizer application rates define from soil analysis and farmer’s 
fertilizer application 

Parameter 
pH   OM   Avai. P   Exch. K   Ca   Mg   Zn   

(%)   (ppm)  (ppm)  (ppm)  (ppm)  (ppm)  

Criteria 5.5-6.5 < 1 < 15 < 30 110-250  12-30 0.6 

Nakorn-

rachasima 

province 

Analytical data 5.57 0.47 45 180 227 64 0.58 
Fertilizer 
application rates  

- 18 3 6 - - 
 apply 
ZnSO4  

Basal dressings   8 8 4 - - - 
Top dressing - 10 - 2 - - 28 
Farmer’s fertilizer 
application 

- 22 13 9 - - - 

unit   kg.N/ 
rai 

kg.P2O5

/rai 
kg.K2O 
/rai 

kg. gyp-
sum/rai 

kg. dolo-
mite/ rai 

g.ZnSO4.H2O
/rai 

Khonkaen 

province 

Analytical data 5.48 0.49 50 126 106 65 0.42 
Fertilizer 
application rates  

- 18 3 6 - - 
 apply 
ZnSO4  

Basal dressings  - 7.5 7.5 7.5 - - - 
Top dressing - 10.5 - - - - 281 
Farmer’s fertilizer 
application 

- 15 15 15 - - - 

unit   kg.N/ 
rai 

kg.P2O5

/rai 
kg.K2O 
/rai 

kg. gyp-
sum/rai 

kg. dolo-
mite/ rai 

g.ZnSO4.H2O
/rai 

 
 
Table 2 Germination, Tillering,  % White leaf disease on 3 6 and 9 months at Nakornrachasima  

and Khonkaen province. 

Treat- 
ment 

Nakornrachasima province Khonkaen province 
Germination  
(plant/rai) 

Tillering 
(tiller/ 
Hill) 

% White leaf disease Germination  
(plant/rai) 

 

Tillering 
(tiller/ 
Hill) 

% White leaf disease 
3 

months 
6 

months 
9 

months 
3 

months 
6 

months 
9 

months 
1 8,865 8 0.06 0.08 0.15 3,662 7  0.00 0.02 0.11 

2 9,058 9 0.20 0.21 0.33 3,876 6  0.00 0.04 0.13 

3 10,069 9 0.00 0.00 0.03 4,942 7  0.00 0.00 0.02 
4 9,347 9 0.00 0.00 0.00 4,764 8  0.00 0.00 0.00 

Note : 1 = Farmer’s variety and farmer’s  fertilizer application. 



 

 2 = Farmer’s variety and fertilizer application rates define from soil analysis 
 3 = Clean variety and farmer’s fertilizer application 
 4 = Clean variety and fertilizer application rates define from soil analysis 

 

Table 3   Stalk harvest, Yield and Sugar yield (tons/rai)  CCS and BCR of plant cane grown at 
Nakornrachasima  and Khonkaen province. 

Treat- 
ment 

Nakornrachasima province Khonkaen province 
Stalk 

harvest 
/rai 

Yield  
(tons/rai) 

Sugar 
yield 

(tons/rai) 

CCS BCR Stalk 
harvest 

/rai 

Yield  
(tons/rai) 

Sugar 
yield 

(tons/rai) 

CCS BCR 

1 7,884  11.9 1.9 16.3 1.36 6,509  9.2 0.5 5.3  1.17 
2 8,846  11.6 1.8 15.2 1.47 6,728  6.4 0.4 6.4  1.01 
3 10,110  14.5 2.3 15.7 1.33 10,387  9.4 0.8 8.7  1.00 
4 9,936  13.2 2.1 16.1 1.35 9,500  8.2 0.7 8.2  0.99 

Note : 1 = Farmer’s variety and farmer’s  fertilizer application. 
 2 = Farmer’s variety and fertilizer application rates define from soil analysis 
 3 = Clean variety and farmer’s fertilizer application 
 4 = Clean variety and fertilizer application rates define from soil analysis 

Table 4  Fertilizer application of ratoon cane.  

Location 
Fertilizer application rates define 

from soil analysis  
Farmer’s  fertilizer application 

Fertilizer Rates Fertilizer Rates (kg./rai) 

Nakornrachasima 
province 

27-3-6 
ZnSO4 

100 kg./rai 
28 g./rai 

18-6-22 100 

Khonkaen 
province 

27-3-6 
gypsum 
ZnSO4 

100 kg./rai 
9 kg./rai 
281 g./rai 

15-15-15 100 

 
Table 5   Percent white leaf disease  on 6 months Stalk harvest, Yield and Sugar yield (tons/rai)  

CCS and BCR of ratoon cane  at Nakornrachasima  and Khonkaen province. 
Treat Nakornrachasima province Khonkaen province 



 

ment %  
white leaf 
disease 

(6months) 

Stalk 
harvest 

/rai 

Yield 
(tons/
rai) 

Sugar 
yield 
(tons/ 
rai) 

CCS BCR %  
white leaf 
disease 

(6months) 

Stalk 
harves
t /rai 

Yield 
(tons/ 
rai) 

Sugar 
yield 
(tons/ 
rai) 

CCS BCR 

1 1.96 9,183 12.6 1.9 14.8 2.28 0.68 7,294 7.7 1.2 15.8 1.78 
2 1.04 10,481 15.9 2.3 14.6 2.69 0.80 6,909 7.7 1.1 14.6 2.03 
3 1.15 10,980 15.1 2.2 14.7 2.46 0.36 7,841 9.7 1.5 15.7 2.01 
4 0.95 9,704 13.6 1.6 12.0 2.55 0.19 7,145 6.9 1.1 15.6 1.92 

Note : 1 = Farmer’s variety and farmer’s  fertilizer application. 
 2 = Farmer’s variety and fertilizer application rates define from soil analysis 
 3 = Clean variety and farmer’s fertilizer application 
 4 = Clean variety and fertilizer application rates define from soil analysis 

Table 6  Fertilizer application of plant cane in white leaf disease protection technology 
extension site at Nakornrachasima  and Khonkaen province. 

Technology 
extension site 

Fertilizer application rates define 
from soil analysis  

Farmer’s  fertilizer application 

Fertilizer Rates Fertilizer Rates (kg./rai) 
site 1 Huytalang 
district , 
Nakornrachasima 
province 

27-6-12 
Dolomite 

ZnSO4 

100 kg./rai 
27 kg./rai 
249 g./rai 

25-7-7 100 

site 2 Jakarach 
district , 
Nakornrachasima 
province 

27-12-6 
Dolomite 

ZnSO4 

100 kg./rai 
-  kg./rai 
947 g./rai 

25-7-7 100 

site 3 Khonkaen 
province 

18-3-12 100 kg./rai 15-15-15 100 

 

 

Table 7  Percent white leaf disease  on 6 months, Stalk harvest, Yield and Sugar yield (tons/rai)  

CCS and BCR of plant cane at white leaf disease protection technology extension site 

at Nakornrachasima  province. 

Treatment %  Stalk harvest Yield Sugar yield CCS BCR 



 

white leaf 
disease 

(6months) 

/rai (tons/rai) (tons/ 
rai) 

Site 1 Huytalaeng district , Nakornrachasima province    

   Treatment 1 0 10,613 13.2 1.2 9.28 1.19 

   Treatment 2 0 10,800 17.2 1.8 10.23 1.50 

Site 2 Jakarach district , Nakornrachasima province    

   Treatment 1 0.1 10,933 17.3 2.2 12.51 1.43 

   Treatment 2 0.0 12,167 20.3 2.5 11.86 1.63 

Note  : Treatment 1 = Farmer’s  fertilizer application 
       Treatment 2 = Fertilizer application rates define from soil analysis 

 

 

Table 8  Percent white leaf disease  on 8 months, Stalk harvest, Yield and Sugar yield (tons/rai)  
CCS and BCR of plant cane at white leaf disease protection technology extension site 
at Khonkaen  province. 

Treatment %  
white leaf 
disease 

(8months) 

Stalk harvest 
/rai 

Yield 
(tons/rai) 

Sugar yield 
(tons/rai) 

CCS BCR 

1 0.12 7,889 15.7 1.9 11.8 1.65 

2 0.04 9,416 21.9 2.4 10.8 2.04 

3 0.01 9,427 20.8 2.5 12.1 1.88 

4 0.00 9,264 21.4 2.4 11.0 1.94 
Note : 1 = Farmer’s variety and farmer’s  fertilizer application. 

 2 = Farmer’s variety and fertilizer application rates define from soil analysis 

 3 = Clean variety and farmer’s fertilizer application 

 4 = Clean variety and fertilizer application rates define from soil analysis 

 

 


