
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 

2. โครงการวิจัย     :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย 

กิจกรรม           :  การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อย

ในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝน 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :   

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) :  การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรค

ใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดนครราชสีมา (โนนสูง) 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  The development of transgenic technology 

management. And control leaf white cane farmers in 

rainfed Nakhon Ratchasima province. 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวศรีนวล สุราษฎร ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

ผู้ร่วมงาน            นางสาวพีชณิตดา ธารานุกูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

      นายชูศักดิ์ แขพิมาย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

      นางพรศุลี อิศรางกูล ณ อยุธยา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

 

5. บทคัดย่อ    

ด าเนินการจัดการแปลงพันธุ์และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรโนนสูง และในสภาพไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝน อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอขามสะแกแสง และ

อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างปี 2559-2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการ

จัดการแปลงพันธุ์ การป้องกันก าจัดโรคใบขาว การกระจายอ้อยพันธุ์ดี และเป็นพันธุ์สะอาดแบบ

เกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนทีจ่ังหวัดนครราชสีมา ผลการด าเนินงานไม่พบการเกิดโรคใบขาวในสภาพแปลง

ในแปลงพันธุ์ปีที่ 1 ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง และปีท่ี 2 ในสภาพแปลงเกษตรกร แต่
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เมื่อสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หาเชื้อสาเหตุโรคใบขาวด้วยเทคนิค Nested PCR พบว่ามีตัวอย่าง

ปลอดภัย สามารถขยายพันธุ์ด้วยทิชชูได้ (สีฟ้า) 24 ตัวอยา่ง สามารถใช้ขยายพันธุ์ได้ระดับแปลง (สีเขียว) 

9 ตัวอย่าง และมีตัวอย่างที่อยู่ในระดับเฝ้าระวัง (สีเหลือง) 17 ตัวอย่าง ปีที่ 3 พบการเกิดโรคใบขาวใน

แปลงพันธุ์ 0.22% ขุดท าลายกอที่เป็นโรคทิ้งและไม่พบการเกิดโรคเพ่ิมเติม เมื่อสุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

วิเคราะห์หาเชื้อสาเหตุโรคใบขาวด้วยเทคนิค Nested PCR พบว่ามีตัวอย่างปลอดภัย สามารถขยายพันธุ์

ด้วยทิชชูได้ (สีฟ้า) 21 ตัวอยา่ง สามารถใช้ขยายพันธุ์ได้ระดับแปลง (สีเขียว) 14 ตัวอย่าง และมีตัวอย่าง

ที่อยู่ในระดับเฝ้าระวัง (สีเหลือง) 5 ตัวอย่าง จากผลการวิเคราะห์ สามารถน าอ้อยจากแปลงพันธุ์สะอาด 

ไปปลูกขยายท าพันธุ์ต่อไปได้ แต่เกษตรกรต้องหมั่นส ารวจแปลง และเม่ือพบการเกิดโรคในสภาพแปลง

ต้องขุดท าลายทันทีเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายโรคใบขาวต่อไป ข้อมูลเศรษฐศาสตร์อ้อยปลูกเฉลี่ยใน

สภาพแปลงเกษตรกรปีที่ 1 และ 2  พบว่า การท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดของเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 

16.0 ตัน/ไร่ มีรายได้ 19,176 บาท/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 9,974 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 9,202 บาท/ไร่ อัตรา

ผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) 1.98 จากผลการด าเนินงานแสดงให้เห็นว่า การท าแปลงพันธุ์

อ้อยสะอาดสามารถควบคุมการเกิดโรคใบขาวอ้อยในสภาพแปลงได้ จึงควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรที่

ปลูกอ้อยท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดหมุนเวียนไว้ใช้เอง เพ่ือลดปริมาณการเกิดโรคใบขาวในพ้ืนที่ปลูกของ

ตัวเอง นอกจากนี้เกษตรกรยังมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายท่อนพันธุ์อ้อยอีกด้วย เนื่องจากราคาท่อนพันธุ์

อ้อยสูงกว่าราคาอ้อยเข้าโรงงาน  

 

6. ค าน า                                  

จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 0.56 

ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 9.8 ตัน/ไร่ ผลผลิตรวม 5.29 ล้านตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) ส่งผล

ให้ผลผลิตอ้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานเนื่องจากผลผลิตต่อไร่ต่ า (ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2555) และปัญหาอีกประการที่ส าคัญเนื่องจากการผลิตอ้อยได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคใบขาวอ้อย ซ่ึงสถานการณ์การระบาดของโรคก าลังน่าเป็นห่วงและมีแนวโน้มทวีความรุนแรง

เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา และ

มหาสารคาม มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคดังกล่าวไม่น้อยกว่า 200,000 ไร่  

โรคใบขาวอ้อยมักพบระบาดในแหล่งปลูกที่เป็นดินร่วนปนทราย เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา การระบาด

สามารถระบาดได้ทางท่อนพันธุ์จากกอที่เป็นโรค และระบาดโดยมีเพลี้ยจักจั่นสีน้ าตาลเป็นแมลงพาหะ 

ลักษณะอาการโรคใบขาวให้สังเกตดูว่าใบอ้อยเรียวแคบเล็ก สีเขียวอ่อน หรือขาว แตกกอ เป็นฝอยแคระ

แกร็น พบทุกระยะการเจริญเติบโต อาการจะปรากฏชัดในอ้อยตอที่แตกใหม่ โดยเฉพาะในอ้อยอายุ 4-5 

เดือนขึ้นไป จะสังเกตได้จากการแตกหน่อสีขาวที่โคนกอหรือตาข้างท าให้เกษตรกรไม่ได้เก็บเก่ียวผลผลิต 
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ต้องตัดทิ้งแล้วน าไปเผาท าลายหรือไถทิ้งท้ังแปลง ก่อนน าพันธุ์ที่ปลอดโรคไปปลูกใหม่ทดแทน ซึ่งหากไม่

เร่งควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคอย่างจริงจัง อนาคตพ้ืนที่ปลูกอ้อยของไทยอาจถูกท าลายมาก

ขึ้น ซึ่งจะท าให้ได้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานน้ าตาล ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรโนนสูงจึงได้เข้าร่วมโครงการต้นแบบการจัดการโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์สะอาด โดยน า

เทคโนโลยีที่ได้จากผลการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร ในลักษณะของแปลง

ต้นแบบการจัดการโรคใบขาวอ้อยโดยใช้พันธุ์อ้อยช าข้อสะอาด ซึ่งเริ่มจากการน าอ้อยพันธุ์ดีที่เป็นกล้า

พันธุ์อ้อยช าข้อสะอาด ปลอดจากการติดเชื้อสาเหตุโรคใบขาว ไปให้เกษตรกรปลูกเป็นแปลงพันธุ์ ปฏิบัติ

ดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาโรคใบขาว ลดการระบาด

ของโรคใบขาวให้น้อยลง จนไม่เป็นปัญหารุนแรงที่ส่งผลต่อการผลิตอ้อย และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ

อ้อยในพ้ืนที่เป้าหมาย สามารถเพ่ิมผลผลิตอ้อยโรงงานในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนิตอนล่างให้

สูงขึ้น 

 

7. วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ์  - อ้อยสะอาดพันธุ์ขอนแก่น3 

  - ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

วิธีการ   

 ขั้นตอนที่  1 เลือกพ้ืนที่ที่ ไม่มีโรคใบขาวระบาดรัศมี 1 กิโลเมตร จัดท าแปลงทดสอบกึ่งสาธิต

เทคโนโลยีการจัดท าแปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวของอ้อยโดยใช้พันธุ์อ้อยช าข้อสะอาด ใน

พ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูงเพ่ือท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด ก่อนน าท่อนพันธุ์ที่ได้ไปทดสอบ

ท าแปลงพันธุ์สะอาดในสภาพไร่ในแปลงของเกษตรกร พ้ืนที่อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอขามสะแกแสง 

และอ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นทุกปี  

 ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการทดสอบแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ ดังนี้ 

  ปรับใช้ตามเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาว โดยใช้เทคโนโลยีการ

ปลูกและการจัดการโรคใบขาวอ้อยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร แบ่งพ้ืนที่เป็น 3 ส่วน เพ่ือใช้ในการ

ปลูกพืชหมุนเวียนในพ้ืนที่ ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ปลูกอ้อยโดยใช้พันธุ์อ้อยสะอาดจากการเตรียมแปลงพันธุ์ในปี 2559  

 ส่วนที่ 2 ปลูกพืชหมุนเวียน 
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 ส่วนที่ 3 อ้อยตอ1 ของเกษตรกร 

การปฏิบัติดูแลรักษา  : ปฏิบตัิดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

1.การเตรียมดิน โดยรื้อตอปลูกอ้อยใหม่โดยใช้เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย ไถดะด้วยผาล 3 หรือ 4 

2. ปลูกอ้อยโดยใช้แรงงานคน 

3. การจัดการธาตุอาหาร ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใส่ปุ๋ย N-P2O5-K2O พร้อมปลูก อัตรา 2.4-6-6 

กิโลกรัม/ไร่ และใส่ปุ๋ย N-P2O5-K2O ครั้งที่ 2 อัตรา 15.6-0-6 กิโลกรัม/ไร่ เมื่ออ้อยอายุ 3-4 เดือนหรือ

เมื่อดินมีความชื้น  และในอ้อยตอ1 ใส่ปุ๋ย N-P2O5-K2O ครั้งที่ 1 เมื่อดินมีความชื้น อัตรา 2.4-6-6 

กิโลกรัม/ไร่ และใส่ปุ๋ย N-P2O5-K2O ครั้งที่ 2 อัตรา 15.6-0-6 กิโลกรัม/ไร่ เมื่ออ้อยอายุ 3-4 เดือนหรือ

เมื่อดินมีความชื้น  

4. การก าจัดวัชพืชหลังงอกโดยใช้แรงงานคน และครั้งที่ 2 โดยใช้สารเคมี ametryn 80 -100 กรัม ของ

สารออกฤทธิ์ต่อน้ า 20 ลิตร ในขณะที่วัชพืชยังเล็กก่อนออกดอก 

5. การจัดการโรค ส ารวจการเกิดโรคทุก 3 และ 6 เดือน เมื่อพบการเกิดโรคในสภาพแปลงให้ขุดท าลาย

ทิ้งทันที 

6. เก็บเก่ียวอ้อย โดยการสางใบและใช้แรงงานคนตัด 

การบันทึกข้อมูล 

- วันปฏิบัติการต่างๆ (วันปลูก งอก เก็บเก่ียว ก าจัดวัชพืช พ่นสารเคมี ใส่ปุ๋ย ฯลฯ)  

- เก็บตัวอยา่งดินส่งวิเคราะห์ pH OM (%) Avail.P  Exch.K  Ca Mg   

- พิกัด GPS ของแปลงทดลอง 

- ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เช่น ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ เป็นต้น 

- การเจริญเติบโตของอ้อย (ความสูงล าอ้อย จ านวนล าต่อกอ) ที่อายุเก็บเก่ียว  

- การส ารวจโรคใบขาว 

- ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต (น้ าหนักสดต่อไร่, ปริมาณของแข็งที่สามารถละลายน้ าได้ 
(องศาบริกซ์), ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย โคน กลาง ปลาย ล าอ้อย) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์ข้อมูลผลต่างของผลผลิต Yield Gap Analysis  
ผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต รายได้ รายได้สุทธิ อัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อ

การลงทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) 

เวลาและสถานที่     เริ่มต้น ต.ค. 2558  สิ้นสุด ก.ย. 2561 
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สถานที่ท าการทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง และแปลงเกษตรกร  

อ าเภอแก้งสนามนาง อ าเภอโนนสูง และอ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติดินในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์สมบัติดินก่อนปลูกอ้อยในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง พบว่า 

ดินมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย pH 5.69 มีอินทรียวัตถุ (OM) อยู่ในระดับปานกลาง 1.71% ฟอสฟอรัสที่

เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ า 6.01 มก./กก. โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับสูง 95.5 มก./กก. 

จากผลวิเคราะห์สมบัติดินไม่มีความจ าเป็นต้องใส่ปูนเพ่ือปรับสภาพความเป็นกรดในดิน เมื่อวิเคราะห์

ความต้องการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ้อยปลูกพบว่า อัตราปุ๋ย N-P2O5-K2O ที่อ้อยปลูกต้องการ 

เท่ากับ 18-9-18 กก./ไร่ ดังตารางที ่1  

ตารางที ่1 ข้อมูลสมบัติดินและปริมาณธาตุอาหารในดินแปลงทดสอบในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรโนนสูง 

ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน อัตราการใส่ปุ๋ย (กก./ไร่) 

pH 
EC 

(dS/m) 
OM (%) 

Avai.P 

(มก./กก.) 

Exch.K 

(มก./กก.) 
N P2O5 K2O 

5.69 0.427 1.71 6.01 95.5 18 9 18 

 

 ปลูกอ้อยโดยใช้ระปลูก 75x150 ซม. จ านวน 1,488 ต้น/ไร ่ ดูแลรักษา ใส่ปุ๋ยตามค าแนะน า และ

ส ารวจการเกิดโรคใบขาว  

ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต 

เก็บข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต เมื่ออ้อยอายุ 10 เดือน ก่อนน าท่อนพันธุ์อ้อยไปให้เกษตรกรที่ร่วม

ด าเนินการทดสอบปลูกเพ่ือท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดในพ้ืนที่เกษตรกรต่อไปพบว่า อ้อยมีความยาวล า

เฉลี่ย 312 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล า 2.8 เซนติเมตร มีจ านวนล า/ไร่ 8,184 ล า ผลผลิตเฉลีย่ 

12.3 ตัน/ไร่ ความหวาน 22.58 องศาบริกซ์ ส ารวจไม่พบการเกิดโรคใบขาวในสภาพแปลง ดังตารางที่ 2 

ตารางที ่2 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตอ้อยแปลงพันธุ์สะอาด 

องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต เฉลี่ย 
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ความยาวล าเฉลี่ย (ซม.) 312 

เส้นผ่านศูนย์กลางล าเฉลี่ย(ซม.) 2.8 

จ านวนล า/ไร่ 8,184 

ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่) 12.3 

ความหวาน (% brix) 22.58 

การเกิดโรคใบขาว (%) 0 

 

 น าท่อนพันธุ์อ้อยที่ได้จากการท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง

ไปท าแปลงพันธุ์ในไร่เกษตรกร จ านวน 5 ราย ดังตารางที่ 3  

ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่ร่วมด าเนินงาน 

เกษตรกร ที่ตั้งแปลง วันปลูก 

อุดร 28/1 ม.4 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง  29 ม.ค.60 

บุญโฮม 145 ม.4 28/1 ม.4 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง 14 ม.ค.60 

นิคม 76 ม.5 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง 2 ก.พ.60 

ใบเล่ห์ 126 ม.3 ต.ล าคอหงส์ อ.โนนสูง 5 ก.พ. 60 

ทิพวัลย์ 62 ม.8 ต.พะงาด  อ.ขามสะแกแสง 29 เม.ย.60 

 

ผลการวิเคราะห์สมบัติดินในพื้นที่แปลงเกษตรกร  

เก็บตัวอย่างดินในพ้ืนที่แปลงเกษตรกรวิเคราะห์สมบัติดินก่อนการทดลอง พบว่าดินมีสภาพเป็นกรด

เล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง pH 5.59-7.90 มีอินทรียวัตถุ (OM) อยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง 0.56-1.73% 

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมาก 20.18-292.10 มก./กก. โพแทสเซียมที่เป็น

ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมาก 30.10-120.90 มก./กก. จากผลวิเคราะห์สมบัติดินไม่มีความ

จ าเป็นต้องใส่ปูนเพ่ือปรับสภาพความเป็นกรดในดิน เมื่อวิเคราะห์ความต้องการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของ

อ้อยปลูกพบว่า อัตราปุ๋ย N-P2O5-K2O ที่อ้อยปลูกต้องการ เท่ากับ 18-6-12 กก./ไร่ ดังตารางที่ 4 

ตารางที ่4 ผลวิเคราะห์สมบัติของดิน และอัตราปุ๋ยที่ใช้ 

เกษตรกร 
pH 

OM 

(%) 

Avai.P 

(มก./

Exch.K 

(มก./

Ca  

(มก./

Mg  

(มก./

Zn  

(มก./

อัตราการใส่ปุ๋ย 

(กก. N-P2O5-
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กก.) กก.) กก.) กก.) กก.) K2O/ไร่) 

อุดร 7.05 0.61 292.10 59.70 446.00 52.00 0.91 18-6-12 

บุญโฮม 7.90 0.70 277.20 34.30 651.25 17.00 0.68 18-6-12 

นิคม 5.59 0.56 30.65 30.10 42.50 4.50 0.23 18-6-12 

ใบเล่ห์ 6.55 0.98 20.18 120.90 ไม่ได้วิเคราะห์ 0.32 18-6-12 

ทิพวัลย์ 6.46 1.73 25.03 73.4 2093.00 401.00 0.32 18-6-12 

 

ข้อมูลการเจริญเติบโตและการเกิดโรคใบขาวในสภาพแปลงเกษตรกร 

เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและการเกิดโรคใบขาวในอ้อยปลูกท่ีอายุ 6 เดือน พบว่า อ้อยมีจ านวนล า

เฉลี่ย 9,922 ล า/ไร่ ความสูงต้น 226 เซนติเมตร ไม่พบอาการโรคใบขาวในสภาพแปลง ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 การเจริญเติบอ้อยปลูกท่ีอายุ 6 เดือน และการเกิดโรคใบขาว 

เกษตรกร จ านวนล า/ไร่ (ล า) ความสูงต้น (ซม.) %การเกิดโรคใบขาว (%) **ชนิดพืชหมุนเวียน 

อุดร 10,135 235 0 ปอเทือง 

บุญโฮม 9,065 231 0 ปอเทือง 

นิคม 11,776 ไม่ได้เก็บข้อมูล ปอเทือง 

ใบเล่ห์ 8,268 * 78 0 ถั่วเขียว 

ทิพวัลย์ 10,368 212 0 ถั่วเขียว 

เฉลี่ย 9,922 226 0  

หมายเหตุ * อ้อยมีการเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควรจึงไม่ได้น าข้อมูลไปเฉลี่ยความสูงต้น 

  ** ชนิดพืชที่เกษตรกรน ามาปลูกหมุนเวียนในแปลงพันธุ์ 

ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตอ้อยแปลงพันธุ์สะอาด 

เก็บข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตก่อนน าอ้อยไปปลูกขยายท าแปลงพันธุ์ต่อ พบว่า อ้อยมี

ความยาวล าเฉลี่ย 265 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล า 2.6 เซนติเมตร มีจ านวนล า/ไร่ 10,481 ล า 

ผลผลิต 16.03 ตัน/ไร่ และมีค่าความหวาน 21.69 องศาบริกซ์ ดังตารางที่ 5 

ตารางที ่5 ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตอ้อยแปลงพันธุ์ 

เกษตรกร องค์ประกอบผลผลิต 
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ความยาวล า 

(ซม.) 

เส้นผ่าศูนย์กลางล า 

(ซม.) 

จ านวนล า/ไร่ 

(ล า) 

ผลผลิต   

(ตัน./ไร่) 

ความหวาน  

(๐brix) 

อุดร 297 2.8 11,148 20.07 21.6 

บุญโฮม 323 2.5 9,972 17.40 22.3 

นิคม 303 2.4 10,793 16.51 18.72 

ใบเล่ห์ 146 2.9 8,598 10.60 22.5 

ทิพวัลย์ 254 2.5 11,893 15.55 23.32 

เฉลี่ย 264.6 2.6 10,481 16.03 21.69 

 

ผลการตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวจากใบอ้อยด้วยเทคนิค Nested PCR 

 เกษตรกรตัดอ้อยเพ่ือน าไปปลูกเป็นแปลงพันธุ์ในแปลงส่วนที่ 2 ต่อไป จากการส ารวจการเกิดโรคไม่

พบการเกิดโรคใบขาวในสภาพแปลงเกษตรกร และไดสุ้่มเก็บตัวอย่างใบอ้อยจ านวน 50 ตัวอย่าง ส่งตรวจ

วิเคราะห์หาเชื้อสาเหตุโรคใบขาวด้วยเทคนิค Nested PCR พบว่ามีตัวอย่างปลอดภัย สามารถขยายพันธุ์

ด้วยทิชชูได้ (สีฟ้า) 24 ตัวอย่าง สามารถใช้ขยายพันธุ์ได้ระดับแปลง (สีเขียว) 9 ตัวอย่าง และมีตัวอย่างที่

อยู่ในระดับเฝ้าระวัง (สีเหลือง) 17 ตัวอย่าง ไม่พบตัวอย่างที่มีปริมาณเชื้อมากสามารถชักน าอาการใบขาว 

และแสดงอาการใบขาว ดังตารางที่ 6 จากผลการวิเคราะห์ สามารถน าอ้อยไปปลูกขยายท าพันธุ์ต่อไปได้ 

แต่เกษตรกรต้องมีการส ารวจแปลง และเมื่อพบการเกิดโรคในสภาพแปลงต้องขุดท าลายทันที เพ่ือ

ป้องกันการแพร่กระจายโรคใบขาว 

ตารางที่ 6 ผลการตรวจวินิจฉยัโรคใบขาวจากใบอ้อยด้วยเทคนิค Nested PCR   

เกษตรกร 
อ้อยปลูก 

สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง 

อุดร 7 2 1 0 0 

บุญโฮม 5 0 5 0 0 

นิคม 5 2 3 0 0 

ใบเล่ห์ 3 3 4 0 0 

ทิพวัลย์ 4 2 4 0 0 

รวม 24 9 17 0 0 

หมายเหตุ: 
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สีฟ้า = ปลอดภัยขยายพันธุ์ด้วยทิชชูได้ 

สีเขียว = ใช้ขยายพันธุ์ได้ระดับแปลง 

สีเหลือง = เฝ้าระวัง 

 

  

ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ 

วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ที่ราคาขายส าหรับอ้อยปลูกท าแปลงพันธุ์ 1,200 บาท/ตัน พบว่า

การท าแปลงพันธุ์ของเกษตรกรมีรายได้ 19,231 บาท/ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ย 11,285 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 

7,946 บาท/ไร่ อัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) 1.69 ดังแสดงในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์อ้อยแปลงพันธุ์เกษตรกรที่ร่วมด าเนินการ ปี 2560 

เกษตรกร ผลผลิตเฉลี่ย 

(ตัน/ไร่) 

ราคาขาย 

(บาท/ตัน) 

รายได้  

(บาท/ไร่) 

ต้นทุน 

(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 

(บาท/ไร่) 

BCR 

อุดร 20.07 1,200 24,084 12,982 11,102 1.86 

บุญโฮม 17.40 1,200 20,880 12,152 8,728 1.72 

นิคม 16.51 1,200 19,812 11,505 8,307 1.72 

ใบเล่ห์ 10.60 1,200 12,720 8,968 3,752 1.42 

ทิพวัลย์ 15.55 1,200 18,660 10,817 7,843 1.73 

เฉลี่ย 16.03 1,200 19,231 11,285 7,946 1.69 

 

ผลการวิเคราะห์สมบัติดินแปลงอ้อยส่วนที่ 2 

ก่อนปลูกอ้อยในแปลงส่วนที่ 2 (แปลงใหม่) เก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์สมบัติดิน พบว่าดินมีสภาพ

เป็นกรดจัดถึงเป็นด่างเล็กน้อย pH 5.48-7.70 มีอินทรียวัตถุ (OM) อยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง 0.29-

1.49% ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ าถึงสูงมาก 6.61-288.50 มก./กก. โพแทสเซียมที่เป็น

ประโยชน์อยู่ในระดับต่ ามากถึงสูงมาก 13.50-135.20 มก./กก. จากผลวิเคราะห์สมบัติดินเมื่อวิเคราะห์

ความต้องการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินของอ้อยปลูกพบว่า อัตราปุ๋ย N-P2O5-K2O ที่อ้อยปลูกต้องการ 

เท่ากับ 18-3-12 18-3-18 18-6-18 และ 12-9-6 กก./ไร ่ดังแสดงในตารางที่ 8 

ตารางที ่8 ค่าวิเคราะห์สมบัติของดินในแปลงอ้อยปลูกและอัตราปุ๋ยที่ใช้ ปี 2561 

เกษตรกร pH OM Avai.P Exch.K Ca  Mg  Zn  อัตราการใส่ปุ๋ย (กก. 
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(%) (มก./

กก.) 

(มก./

กก.) 

(มก./

กก.) 

(มก./

กก.) 

(มก./

กก.) 

N-P2O5-K2O/ไร่) 

อุดร  6.43 0.58 275.35 43.10 560.75 64.75 1.05 18-3-12  

บุญโฮม  7.70 0.76 288.50 13.50 755.50 18.25 1.12 18-3-18 

นิคม  5.48 0.29 21.97 18.80 173.50 28.00 0.31 18-6-18 

ทิพวัลย์  6.21 1.49 6.61 135.20 1621.00 344.00 0.55 12-9-6 

  

ข้อมูลการเจริญเติบโตและการเกิดโรคใบขาวอ้อยปลูกและอ้อยตอในสภาพแปลงเกษตรกร 

 เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และการแสดงอาการโรคใบขาวของอ้อยปลูกและอ้อยตอเมื่ออายุ 6 เดือน 

พบว่า อ้อยปลูกมีจ านวนล าเฉลี่ย 12,341 ล า/ไร่ ความสูงต้น 178.8 เซนติเมตร พบอาการโรคใบขาวใน

สภาพแปลง 0.22% อ้อยตอมีจ านวนล าเฉลี่ย 11,457 ล า/ไร่ ความสูงต้น 154.5 เซนติเมตร พบอาการ

โรคใบขาวในสภาพแปลง 0.20% ดังแสดงในตารางที่ 9 จากผลการส ารวจพบอาการใบขาวในสภาพแปลง

ดังกล่าว ได้มีการขุดท าลายกออ้อยที่แสดงอาการใบขาวออกท าลายนอกแปลง 

ตารางที ่9 การเจริญเติบโตของอ้อยปลูกและอ้อยตอที่ระยะเวลา 6 เดือน 

เกษตรกร 
จ านวนล า/ไร ่ ความสูง (ซม.) 

% การเกิดโรคใบขาว 

(กอ) 

อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ 

อุดร 11,604 13,908 158.5 198.1 0.78 0.23 

บุญโฮม 11,536 9,437 170.0 162.9 0.00 0.13 

นิคม 11,832 10,148 233.6 118.9 0.05 0.33 

ทิพวัลย์ 14,390 12,336 153.2 138.0 0.06 0.09 

เฉลี่ย 12,341 11,457 178.8 154.5 0.22 0.20 

 

ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอ 

 เก็บข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอ ก่อนน าอ้อยปลูกไปขยายท าแปลง

พันธุ์ต่อ พบว่า อ้อยปลูกมีความยาวล าเฉลี่ย 232 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล า 2.5 เซนติเมตร มี

จ านวนล า/ไร่ 14,436 ล า ผลผลิต 15.9 ตัน/ไร่ และมีค่าความหวาน 20.2 องศาบริกซ์ อ้อยตอมีความ

ยาวล าเฉลี่ย 201 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล า 2.6 เซนติเมตร มีจ านวนล า/ไร่ 13,440 ล า ผลผลิต 

13.0 ตัน/ไร่ และมีค่าความหวาน 22.1 องศาบริกซ์ ดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10 ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตอ้อยปลูก และอ้อยตอแปลงพันธุ์ 

เกษตรกร 
ความยาวล า 

(ซม.) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง

ล า (ซม.) 

จ านวนล า/ไร่ 

(ล า) 

ผลผลิต    

(ตัน./ไร่) 

ความหวาน   

(๐brix) 

 อ้อย

ปลูก 

อ้อย

ตอ 

อ้อย

ปลูก 

อ้อย

ตอ 

อ้อย

ปลูก 

อ้อย

ตอ 

อ้อย

ปลูก 

อ้อย

ตอ 

อ้อย

ปลูก 

อ้อย

ตอ 

บุญโฮม 210 225 2.4 2.7 17,280 15,040 16.2 17.1 20.6 21.6 

นิคม 284 189 2.7 2.5 11,947 12,160 15.8 8.8 20.0 22.9 

ทิพวัลย์ 202 190 2.5 2.5 14,080 13,120 15.8 13.0 20.0 21.8 

เฉลี่ย 232 201 2.5 2.6 14,436 13,440 15.9 13.0 20.2 22.1 

 

ผลการตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวจากใบอ้อยด้วยเทคนิค Nested PCR 

 เกษตรกรตัดอ้อยปลูกในแปลงส่วนที่ 2 เพ่ือน าไปปลูกเป็นแปลงพันธุ์ในแปลงส่วนที่ 3 ไม่พบการเกิด

โรคใบขาวในสภาพแปลงเพ่ิมเติมหลังจากท่ีได้มีการขุดกอที่แสดงอาการของโรคออกท าลายนอกแปลงเมื่อ

อ้อยอายุ 6 เดือน และผลจากการสุ่มเก็บตัวอย่างใบอ้อยจ านวน 40 ตัวอย่าง ส่งตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ

สาเหตุโรคใบขาว พบว่ามีตัวอย่างปลอดภัยสามารถขยายพันธุ์ด้วยทิชชูได้ (สีฟ้า) 21 ตัวอย่าง สามารถใช้

ขยายพันธุ์ได้ระดับแปลง (สีเขียว) 14 ตัวอย่าง และมีตัวอย่างที่อยู่ในระดับเฝ้าระวัง (สีเหลือง) 5 ตัวอย่าง 

ไม่พบตัวอย่างที่มีปริมาณเชื้อมากสามารถชักน าอาการใบขาว และแสดงอาการใบขาว ดังตารางที่ 11 

จากผลการวิเคราะห์ สามารถน าอ้อยจากแปลงส่วนที่ 2 ไปปลูกขยายท าพันธุ์ต่อไปได้ แต่เกษตรกรต้องมี

การส ารวจแปลง และเม่ือพบการเกิดโรคในสภาพแปลงต้องขุดท าลายทันที เพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย

โรคใบขาวต่อไป 

ตารางที่ 11 ผลการตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวจากใบอ้อยปลูกในแปลงส่วนที่ 2 ด้วยเทคนิค Nested PCR 

เกษตรกร 
อ้อยปลูก 

สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดง 

อุดร 6 1 3 0 0 

บุญโฮม 6 3 1 0 0 

นิคม 4 6 0 0 0 

ทิพวัลย์ 5 4 1 0 0 

รวม 21 14 5 0 0 
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ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ 

วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์อ้อยปลูก (แปลงส่วนที่ 2) ที่ราคาขายส าหรับอ้อยพันธุ์ 1,200 บาท/

ไร่ และอ้อยตอ (แปลงส่วนที่ 1) ที่ราคาขายส าหรับอ้อยเข้าโรงงาน 750 บาท/ตัน พบว่าแปลงอ้อยปลูกมี

รายไดเ้ฉลี่ย 19,120 บาท/ไร่ มีต้นทุน 8,662 บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 10,458 บาท/ไร่ อัตราผลตอบแทน

ค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) เท่ากับ 2.27 แปลงอ้อยตอมีรายไดเ้ฉลี่ย 9,725 บาท/ไร่ มีต้นทุน 6,139 

บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 3,586 บาท/ไร่ อัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุน (BCR) 1.62 ดังแสดงใน

ตารางที่ 12 และ 13 

ตารางที่ 12 ผลผลิต ราคาขาย และรายได้ อ้อยปลูกและอ้อยตอแปลงพันธุ์เกษตรกรที่ร่วมด าเนินการ 

เกษตรกร ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่) ราคาขาย (บาท/ตัน) รายได้  (บาท/ไร่) 

 อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ 

บุญโฮม 16.2 17.1 1,200 750 19,440 12,825 

นิคม 15.8 8.8 1,200 750 18,960 6,600 

ทิพวัลย์ 15.8 13.0 1,200 750 18,960 9,750 

เฉลี่ย 15.9 13.0 1,200 750 19,120 9,725 

 

ตารางที่ 13 ต้นทุน รายได้สุทธิ และอัตราผลตอบแทนค่าใช้จ่ายต่อการลงทุนอ้อยปลูกและอ้อยตอแปลง

พันธุ์เกษตรกรที่ร่วมด าเนินการ 

เกษตรกร ต้นทุน (บาท/ไร่) รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) BCR 

 อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ 

บุญโฮม 6,958 5,801 12,482 7,024 2.79 2.21 

นิคม 8,700 4,729 10,260 1,871 2.18 1.40 

ทิพวัลย์ 10,327 7,888 8,633 1,862 1.84 1.24 

เฉลี่ย 8,662 6,139 10,458 3,586 2.27 1.62 

 

 จากผลการด าเนินงานแสดงให้เห็นว่า การท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดสามารถควบคุมการเกิดโรคใบขาว

อ้อยในสภาพแปลงได้ นอกจากนี้เกษตรกรยังมีรายได้จากการขายท่อนพันธุ์อ้อย และได้ผลตอบแทน

มากกว่าการขายอ้อยเข้าโรงงาน เนื่องจากราคาท่อนพันธุ์อ้อยสูงกว่าราคาอ้อยเข้าโรงงาน จึงควรมีการ
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ส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกอ้อย ท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดหมุนเวียนไว้ใช้เอง เพ่ือลดปริมาณการเกิดโรคใบ

ขาวในพื้นท่ีปลูกของตัวเองต่อไปได้ และเกษตรกรยังมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายท่อนพันธุ์ได้อีกด้วย 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

9.1 การท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดสามารถควบคุม และลดปริมาณการเกิดโรคใบขาวในสภาพแปลง

เกษตรกรลงได้ 

9.2 เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายท่อนพันธุ์อ้อยสะอาด 192% 

9.3 ควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกอ้อย ท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดหมุนเวียนไว้ใช้เอง เพื่อลดปริมาณ

การเกิดโรคใบขาวในพ้ืนที่ปลูกของตัวเองต่อไปได้ 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

เกษตรกรที่ปลูกอ้อยในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถน าผลงานวิจัยที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง 

รวมทั้งยังสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นิสิต นักศึกษา และ

ผู้สนใจทั่วไปได้ 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  - 

 

12. เอกสารอ้างอิง  

คเชนทร์. มปป. กลุ่มวิเคราะห์ดิน ส านักพัฒนาที่ดินเขต 7. กรมพัฒนาที่ดิน 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2553. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2552. ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หน้า 176. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555. สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2554. ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. หน้า 176. 

 

 

13. ภาคผนวก  

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

Email Address : nonglux.k@doa.in.th 

 


