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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์โดยการใช้ท่อนพันธุ์
สะอาดในพ้ืนที่เกษตรกรแบบมีส่วนร่วม และขยายผลสู่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในพ้ืนที่เป้าหมาย ด าเนินการ
ในพ้ืนที่เกษตรกรต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 -
กันยายน 2561 ท าการคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีรัศมีห่างจากแปลงปลูกอ้อยทั่วไปอย่างน้อย 1 กิโลเมตร เพ่ือ
ด าเนินการทดสอบการจัดท าแปลงพันธุ์ในพ้ืนที่เกษตรกร จ านวน 3 แปลง ผลการทดสอบ พบว่า การ
จัดการแปลงพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์สะอาดร่วมกับการจัดการตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร เป็น
เทคโนโลยีที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดโรคใบขาวของอ้อยได้ และยังพบว่าท่อนพันธุ์อ้อยที่ได้จาก
แปลงอ้อยปลูก เป็นท่อนพันธุ์ที่สะอาดมีปริมาณเชื้อสาเหตุโรคใบขาวต่ ากว่าท่อนพันธุ์ที่ได้จากแปลง
อ้อยตอทั้งผลวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการและการประเมินด้วยสายตา ท าให้สามารถน าไปขยายพันธุ์ได้ทั้ง
ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและระดับแปลง ดังนั้นท่อนพันธุ์ที่ได้จากแปลงอ้อยปลูกจึงเป็นท่อนพันธุ์ที่
สะอาดและปลอดภัยจากโรคใบขาว ในขณะที่ท่อนพันธุ์ที่ได้จากแปลงอ้อยตอเป็นท่อนพันธุ์ที่มีความ
เสี่ยงต่อการชักน าให้เกิดโรคใบขาวค่อนข้างสูง เกษตรกรผู้ร่วมทดสอบและผู้สนใจจึงร่วมกันยอมรับ
เทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์โดยการใช้ท่อนพันธุ์สะอาด เนื่องจากได้ท่อนพันธุ์อ้อยที่สะอาดปลอด
โรคใบขาว สามารถน าไปปฏิบัติในพ้ืนที่ตนเองได้จริง และมีเกษตรกรที่มาเรียนรู้น าเทคโนโลยีดังกล่าว
ไปปรับใช้ในการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดจ านวน 4 ราย พ้ืนที่ 4 ไร่  

 
ค าส าคัญ: โรคใบขาว การจัดการแปลงพันธุ์  
Keywords: White leaf disease  Management prototype 

 
 
 



ค าน า 
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายเป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา2553/54, 2554/55 และ 2555/56 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกอ้อย
ประมาณ 8.4, 9.0 และ 9.5 ล้านไร่ตามล าดับ (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, 2554, 
2555,2556) พ้ืนที่ปลูกอ้อยเพ่ิมข้ึนจากช่วงก่อนหน้าที่มีพ้ืนที่ปลูกอยู่ประมาณ 6 ล้านไร่ และมีแนวโน้ม
มีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้นตามจ านวนโรงงานน้ าตาลที่เพ่ิมขึ้นและจากนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมมาปลูกอ้อย ถึงแม้ว่าการผลิตอ้อยในประเทศไทยมีการขยาย
พ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้น แต่ในภาพรวมค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศแล้ว ผลผลิตต่อไร่ไม่ได้เพ่ิมขึ้น ผลผลิต
เฉลี่ยทั้งประเทศของประเทศไทยในปี 2555 เท่ากับ 11.8 ตันต่อไร่ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า เมื่อเทียบกับ
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ส าคัญในการผลิตอ้อย ที่มีผลผลิตต่อไร่ในปี 2555 เท่ากับ 
12.3 ตันต่อไร่ (FAO, 2012) 
 จังหวัดสุรินทร์มีพ้ืนที่ปลูกอ้อย ประมาณ 189,773 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 10.75 ตันต่อไร่ ซึ่งต่ า
กว่าผลิตเฉลี่ยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ย 11.17 และ 11.24 ตัน
ต่อไร่ ตามล าดับ(ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, 2558) โรงงานน้ าตาลสุรินทร์ต้องการ
ปริมาณผลผลิตอ้อย ประมาณ 2.5-3.0 ล้านตันต่อปี เพ่ือการผลิตน้ าตาลแต่ปัจจุบันมีผลผลิตเข้า
โรงงานเพียง 1.7-1.8 ล้านตัน และยังมีความต้องการผลผลิตอ้อยอีกจ านวนมากเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของโรงงานและลดต้นทุนการด าเนินการผลิต และยังต้องการผลผลิตอ้อยเพ่ือการผลิตไฟฟ้า
ชีวมวลอีกจ านวนมาก ปัญหาอีกประการหนึ่งที่ส าคัญในขณะนี้เนื่องจากการผลิตอ้อยได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคใบขาวอ้อย ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคใบขาวของอ้อยก าลังน่าเป็นห่วง
และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคใบขาวอ้อยมักพบ
การระบาดในแหล่งปลูกที่เป็นดินร่วนปนทราย เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา การระบาดสามารถระบาดได้
ทางท่อนพันธุ์จากกอที่เป็นโรค และระบาดโดยมีเพลี้ยจักจั่นสีน้ าตาลเป็นพาหะ ลักษณะอาการโรคใบ
ขาวให้สังเกตดูว่าใบอ้อยเรียวแคบเล็ก สีเขียวอ่อน หรือขาว แตกกอ เป็นฝอยแคระแกร็น พบทุกระยะ
การเจริญเติบโต อาการจะปรากฏชัดในอ้อยตอที่แตกใหม่ โดยเฉพาะในอ้อยอายุ 4-5 เดือนขึ้นไป จะ
สังเกตได้จากการแตกหน่อสีขาวที่โคนกอหรือตาข้างท าให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ หาก
ไม่เร่งควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคอย่างจริงจัง อนาคตพ้ืนที่ปลูกอ้อยของไทยอาจถูกท าลาย
มากขึ้น ซึ่งจะท าให้ได้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานน้ าตาล และอาจกลายเป็นปัญหา
วิกฤติซ้ ารอยปี 2534 ที่เคยระบาดรุนแรงขึ้นครั้งแรก สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 774 ล้าน
บาท กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตพืช  ดังนั้น
ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ จึงเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ น าเทคโนโลยีที่
ได้จากผลการวิจัยของกรมวิชาการเกษตรแล้ว ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปทั้งในรูปแบบ
การฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตอ้อย การทดสอบเทคโนโลยีการการจัดการแปลงพันธุ์อ้อยในพ้ืนที่
เกษตรกร และการจัดท าแปลงต้นแบบการจัดการโรคใบขาวอ้อย โดยใช้พันธุ์อ้อยสะอาด ปลอดจาก



เชื้อสาเหตุโรคใบขาว การปฏิบัติดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูล
การทดสอบและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ตลอดจนเป็นแปลงศึกษาเรียนรู้ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง อัน
จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาโรคใบขาว ลดการระบาดของโรคใบขาวให้น้อยลง จนไม่เป็นปัญหารุนแรงที่
ส่งผลต่อการผลิตอ้อย และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพ้ืนที่เป้าหมาย สามารถเพ่ิมผลผลิตอ้อย
โรงงานในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดสุรินทร์ให้สูงขึ้น  

 
วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 

อุปกรณ์  
1 พันธุ์พืช              : อ้อยพันธุ์ขอนแก่น3 อ้อยพันธุ์ LK 92-11 หรือ สอน.12 

 2. ปุ๋ยเกรด              : 46-0-0,18-46-0, 0-0-60, 16-16-8 และ 28-10-10             
 3. ปุ๋ยอินทรีย์              : ปุ๋ยคอกมูลโค 
 4. วัสดุปรับปรุงดิน            : ปูนโดโลไมด์  
 5. สารเคมี 
 - สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช     : ได้แก่ อะมีทรีน อาทราซีน พาราควอต ไกลโฟเสต            
                                                   (ใช้ตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร) 
 
วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการทดลองในพ้ืนที่ โดยศึกษาวิจัยในพ้ืนที่เกษตรกรโดยเกษตรกรร่วมด าเนินการ ซึ่งมี
แนวทางและข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
1.การคัดเลือกพื้นที่   

ปี 2559 ด าเนินการจัดท าแปลงพันธุ์สะอาด จ านวน 1 ไร่ โดยใช้ท่อนพันธุ์อ้อยที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยปลอดเชื้อแล้วน ามาช าข้อเมื่ออายุประมาณ 1 เดือน น าไปปลูกใน
แปลงที่เตรียมไว้ และเมื่ออ้อยอายุประมาณ 8-10 เดือน สามารถตัดไปท าพันธุ์เพ่ือน าไปปลูกทดสอบ
ในพ้ืนที่เกษตรกรที่คัดเลือกไว้ในปี2560 และ ปี2561 ต่อไป โดยคัดเลือกพ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ห่างจากแปลง
ปลูกอ้อยทั่วไปอย่างน้อย 1 กิโลเมตร และสามารถให้น้ าเสริมได้ได้แก่ แปลงเกษตรกรอ าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์  
 ปี 2560 น าท่อนพันธุ์ อ้อยสะอาดที่ได้จากแปลงพันธุ์ในปี2559 มาปลูกทดสอบในแปลง
เกษตรกรตามแผนการวิจัย จ านวน 3 ราย พ้ืนที่ 5 ไร่ ในพ้ืนที่เป้าหมายซึ่งคัดเลือกพ้ืนที่ โดยศึกษา
ข้อมูลจาก 1) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารการส่งเสริมการผลิตพืชของส านักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
2) ศึกษาข้อมูลบริษัทโรงงานน้ าตาลสุรินทร์ 3) ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ การส ารวจพ้ืนที่เป้าหมายและจาก
การสัมภาษณ์เกษตรกร ได้แก่ พ้ืนที่ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มี
การปลูกอ้อยหนาแน่นและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่เกษตรกรมักประสบปัญหาต้นทุน
การผลิตสูงโดยเฉพาะต้นทุนค่าท่อนพันธุ์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.5 ของต้นทุนทั้งหมด  ผลผลิตอ้อยตอต่ า 



ไว้ตอได้น้อย ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรยังขาดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เช่น พันธุ์ การจัดการดินปุ๋ย และการป้องกันก าจัดโรคและแมลง  
2.การวิเคราะห์พื้นที่ 
 มีการประชุมชี้แจงและจัดเวทีเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะผู้วิจัย เกษตรกร และ
ผู้น าชุมชน ในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยใช้กระบวนการกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ือให้
เกิดการอภิปรายในกลุ่ม และมีการประเมินปัญหาแบบมีส่วนร่วมเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และสร้างความ
เข้าใจสภาพปัญหา โอกาสการพัฒนา เงื่อนไข และองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ร่วมกับการ
วิเคราะห์เทคโนโลยี หากไม่มีเทคโนโลยีในท้องถิ่น จึงน าเอาเทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาแนะน า 
ทดลอง สาธิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยให้เกษตรกร คือคณะผู้วิจัย 
หากยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการก็มีการจัดประชุมเสวนาในหลายครั้ง และมีการศึกษาวิเคราะห์
อย่างต่อเนื่องน าไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจร่วมกันในการ
เลือกใช้ปัจจัยการผลิตและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตได้ อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จากการจัดเวทีเสวนาเกษตรกรในพ้ืนที่บ้านสว่างนิยม ต าบลโคกตะเคียน 
อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ พบว่า เกษตรกรมีอาชีพหลักในการท านา และเกษตรกรผู้ร่วมเสวนา
ส่วนใหญ่ร้อยละ90 ของครัวเรือนมีอาชีพปลูกอ้อยแต่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพื้นที่ปลูกตั้งแต่ 3-25 ไร่ 
เกษตรกรทุกรายจะปลูกอ้อยระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมโดยอาศัยความชื้นในดิน และ
ส่วนใหญ่ไว้ตอได้ 2-3 ตอ ด้านพันธุ์ที่ปลูกส่วนใหญ่ร้อยละ 55 ปลูกพันธุ์ LK92-11และพันธุ์ขอนแก่น 3 
ร้อยละ 35 และพันธุ์อ่ืนๆ ร้อยละ 10 เกษตรกรทุกรายเป็นสมาชิกโรงงานน้ าตาลสุรินทร์ และส่วนใหญ่
ร้อยละ 90 รับสินเชื่อปัจจัยการผลิตและค าแนะน าในการผลิตอ้อยจากเจ้าหน้าที่โรงงานน้ าตาลสุรินทร์ 
ทั้งนีท้ี่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความรู้ค าแนะน าและเทคโนโลยีการผลิตอ้อย ท าให้เกษตรกร
ดังกล่าวขาดความรู้ความเข้าในเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ประเด็นปัญหาที่พบ
ได้แก่ ปัญหาต้นทุนสูงโดยเฉพาะต้นทุนค่าท่อนพันธุ์ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 32.5 ของต้นทุนทั้งหมด ผลผลิต
อ้อยตอต่ า ไว้ตอได้น้อย ขาดความรู้ในการจัดการดินปุ๋ยที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังพบว่าเกษตรกรส่วน
ใหญ่ร้อยละ 95 ใช้อ้อยตอมาท าพันธุ์ซึ่งให้เหตุผลว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตโดยไม่ค านึงถึงโรค แมลง 
ที่ติดไปกับท่อนพันธุ์ และเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ไม่รู้จักโรคใบขาว อย่างไรก็ตามจากการส ารวจ
พ้ืนที่ปลูกอ้อยในรัศมี 2 กิโลเมตร จากแปลงทดสอบไม่พบการระบาดโรคใบขาว แต่จากการสอบถาม
เกษตรกรในพ้ืนที่ท าให้ทราบว่าโรคใบขาวมักเกิดในอ้อยตอและพบเมื่ออ้อยแตกกอ 1-3 เดือน ช่วงฤดู
แล้งและเมื่ออ้อยโตขึ้นอาการใบขาวก็หายไปเองโดยที่เกษตรกรหรือเจ้าของแปลงไม่ได้มีการป้องกัน
ก าจัดแต่อย่างใด ด้านสภาพแวดล้อมในแปลงทดสอบ พบว่า เป็นชุดดินที่ 40 มีเนื้อดินร่วนปนทราย 
และทรายปนร่วน การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,300 มิลลิเมตรต่อปี จึง
ได้คัดเลือกพ้ืนที่ดังกล่าวในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกัน ก าจัดโรค
ใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร์  อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาโรคใบขาว ลด



การระบาดของโรคใบขาวให้น้อยลง จนไม่เป็นปัญหารุนแรงที่ส่งผลต่อการผลิตอ้อย และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพื้นท่ีเป้าหมาย   
3.การวางแผนด าเนินการทดสอบ  

น าประเด็นปัญหาจากการวิเคราะห์พ้ืนที่มาวางแผนการทดสอบแบบมีส่วนร่วม และอบรมให้
ความรู้ เรื่องเทคโนโลยีการผลิตอ้อย ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร   
4.การด าเนินการทดสอบ 
 ด าเนินการทดสอในพ้ืนที่เกษตรกรโดยใช้กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม ตาม
แผนที่วางไว้ 
 แบบและวิธีการทดลอง 
 1.ปี 2559 ด าเนินการเพ่ือจัดท าแปลงพันธุ์สะอาด จ านวน 1 ไร่ โดยใช้ท่อนพันธุ์อ้อยที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยปลอดเชื้อแล้วน ามาช าข้อ  และเมื่ออ้อยอายุ 8-10 เดือน 
สามารถตัดไปท าพันธุ์เพ่ือน าไปปลูกทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรที่คัดเลือกไว้ในปี 2560 และ ปี 2561  
 2.ปี 2560-2561 ด าเนินการทดสอบการจัดการแปลงพันธุ์ในพ้ืนที่เกษตรกรตามแผนการวิจัย
โดยแบ่งพ้ืนที่ทดสอบออกเป็น 3 ส่วน ตามผังในตารางที่ 1 ทั้งนี้เพ่ือให้เกษตรกรสามารถจัดท าแปลง
พันธุ์อ้อยและได้พันธุ์อ้อยที่สะอาดปลอดโรคใบขาวไว้ใช้อย่างเพียงพอ 
5.วิเคราะห์ข้อมูล  
 ได้แก่ ความแปรปรวน (Analysis of variance) ในแต่ละกรรมวิธีตามแผนการทดลองแบบ 
RCB สัดส่วนรายได้ต่อการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) และการยอมรับของเกษตรกรและ
เงื่อนไข โดยใช้วิธีการจัดประชุมระดมความคิดอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นให้เกษตรกรร่วมคิด ร่วมสรุป
บทเรียน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขด้วยตนเองทุกขั้นตอน 
 การค านวณค่าทางเศรษฐศาสตร์ ได้ดังนี้ 
  รายได้สุทธิ = รายได้ – ต้นทุนผันแปร 

 ผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) =  
  
ตารางที1่ แสดงผังการทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบ
ขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร์      

                  ส่วนที่ 1                       ส่วนที่ 2                               สว่นที3่ 
ปีท1ี         อ้อยปลูกท าพันธุ์           อ้อยตอ 1 ท าพันธุ์หรือเข้าโรงงาน             บ ารุงดินรอปลูก 
 
ปีที่ 2         อ้อยตอ 1                            บ ารุงดินรอปลูก                       อ้อยปลูกท าพันธุ์ 
 
 ปีที่ 3         บ ารุงดินรอปลูก                  อ้อยปลูกท าพันธุ์                      อ้อยตอ1  
 

     รายได ้

  ต้นทุนผันแปร 



แผนภาพที่ 1 สัดส่วนแปลงพันธุ์อ้อยหมุนเวียนกันในแต่ละปี 

 แบ่งพ้ืนที่เป็น 3 ส่วน โดยค านวณความต้องการในการใช้พันธุ์ 

 
     การบันทึกข้อมูล 
 1.วันปฏิบัติการต่างๆ (วันเก็บเกี่ยว/แต่งตอ ก าจัดวัชพืช พ่นสารเคมี ใส่ปุ๋ย ฯลฯ)  
 2.ข้อมูลคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดิน ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ เป็นต้น 
 3.การเจริญเติบโตของอ้อย สุ่มวัดในพ้ืนที่ 18 ตารางเมตร แปลงละ 4 จุด 
  - อายุ 3 เดือน นับจ านวนหน่อ และกอต่อไร่  
  - อายุ 6 เดือน นับจ านวนล าต่อกอ จ านวนล าต่อไร่ 
 4.เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคใบขาว 
  - ครั้งที่ 1 อายุ 3 เดือน เดินส ารวจเช็คตลอดแถว ครั้งละ 4 แถว (เดินระหว่างแถวที่ 
2 และแถวที่ 3) 
  - ครั้งที่ 2 อายุ 6 เดือน เดินส ารวจแบบบันไดทแยง เช็คทุก 5 ต้น ทุก 5 แถว 
  - อายุ 9 เดือน เก็บตัวอย่างใบ และหน่อที่แตกใหม่ จ านวนแปลงละ 10 จุด ส่ง
ตรวจหาเชื้อในห้องปฏิบัติการ  
  - ครั้งที่ 3 เช็คจ านวนกอที่เป็นโรคเมื่อเก็บเก่ียว 
 5.ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต   
  - จ านวนกอต่อไร่ จ านวนล าต่อไร่  สุ่มวัดความสูงล าอ้อย น้ าหนักสดต่อไร่ ค่าความ
หวาน(CCS) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย (กลางล าอ้อย) จ านวน 10 ล า ที่ระยะเก็บเก่ียว 
 6.ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนผันแปร ราคาขาย รายได้ ก าไรสุทธิ และอัตราส่วน
รายได้ต่อการลงทุน (BCR)  
 7.ข้อมูลด้านสังคม เช่น การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ความพึงพอใจของเกษตรกรและการ
ยอมรับเทคโนโลยี เก็บข้อมูลจากพ้ืนที่ทดลอง และข้อมูลบางส่วนได้โดยการสอบถามจากเกษตรกร 
ระยะเวลาด าเนินการ  
 เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ  
 ด าเนินการทดสอบในแปลงเกษตรกร ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบเชิง จงัหวัดสุรินทร์ 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ปี 2559 ผลการด าเนินการจัดท าแปลงพันธุ์สะอาด จ านวน 1 ไร่ โดยใช้ท่อนพันธุ์อ้อยที่ได้จาก
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยปลอดเชื้อแล้วน ามาช าข้อเมื่ออายุประมาณ 1 เดือน ท าการปลูก
ในแปลงที่เตรียมไว้ ใช้ระยะปลูก 1.5 × 0.5 เมตร ให้น้ าแบบระบบน้ าหยด ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 
การปฏิบัติอ่ืนๆ ตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร บันทึกข้อมูลตามแผนการวิจัย และเมื่ออ้อยอายุ
ประมาณ 8-10 เดือน ตัดไปท าพันธุ์เพ่ือน าไปปลูกทดสอบในพื้นที่เกษตรกรที่คัดเลือกไว้ในปี2560 และ 



ปี2561 ต่อไป ผลการด าเนินการในแปลงเกษตรกรอ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้านสมบัติดิน พบว่า 
เป็นดินร่วนทราย มีค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) 5.60 เป็นกรดเล็กน้อย  ปริมาณอินทรียวัตถุ (% OM) 
0.47 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับต่ ามาก ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 2.54 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่
ในระดับต่ ามาก และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 11.11 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับต่ า
มาก และมีค่าการน าไฟฟ้า(EC) เท่ากับ 0.0100 เดซิซิเมน/เมตร(dS/m) อยู่ในระดับเหมาะสม ปริมาณ
แคลเซียม 202.5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับสูงมาก ปริมาณแมกนีเซียม 33 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
อยู่ในระดับเหมาะสม และปริมาณสังกะสี 0.09อยู่ในระดับต่ า (ตารางที่ 1) ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,300 
มิลลิเมตรต่อปี ด้านผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบว่า อ้อยมีความยาวล าเฉลี่ย 310 เซนติเมตร มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าเฉลี่ย 2.5เซนติเมตร  จ านวนล าเก็บเกี่ยว 8,494  ล าต่อไร่  มีผลผลิตเฉลี่ย 
14.6  ตันต่อไร่ และมีความหวาน(% brix)17.76 (ตารางที่ 2) และด้านการเกิดโรคใบขาวพบว่ามีการ
เกิดเพียงร้อยละ 1 จากการส ารวจทั่วทั้งแปลง เป็นพันธุ์อ้อยสะอาด ปลอดโรคใบขาว จึงน าไปปลูก
ทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรที่คัดเลือกไว้ในปี 2560 ต่อไป ส าหรับพืชที่เกษตรกรใช้ปรับปรุงบ ารุงดินก่อน
ปลูกอ้อยในปีต่อๆไป ได้แก่ ถั่วลิสง และปอเทือง นอกจากใช้ปรับปรุงดินแล้วผลผลิตที่ได้เกษตรกรยัง
น าไปบริโภคในครัวเรือนและใช้เก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ส าหรับปลูกในปีต่อๆไป 
 ปี 2560 ด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรบ้านสว่างนิยม ต าบลโคกตะเคียน อ าเภอกาบ
เชิง จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 3 ราย พ้ืนที่ 5 ไร่ ปลูกอ้อยระหว่างกลางเดือนธันวาคมถึงปลายเดือน
ธันวาคม โดยใช้รถปลูกแบบแถวคู่ ระยะแถว 1.3-1.4 เมตร การปฏิบัติอ่ืนๆ ตามค าแนะน ากรม
วิชาการเกษตร บันทึกข้อมูลตามแผนการวิจัย ด้านสมบัติดิน พบว่า เป็นดินทรายปนร่วน และดินทราย 
มีสภาพความเป็นกรด -ด่าง(pH) อยู่ระหว่าง 4.87-5.44 เป็นกรดจัดถึงกรดเล็กน้อย ปริมาณ
อินทรียวัตถุ (% OM) ระหว่าง 0.64-0.72 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับต่ า ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ อยู่ระหว่าง 8.63-50.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับต่ าถึงสูง และปริมาณโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ อยู่ระหว่าง 14.8-22.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับต่ ามากถึงต่ า และมีค่าการน า
ไฟฟ้า(EC) เท่ากับ 0.0100 เดซิซิเมนต่อเมตร (dS/m) อยู่ในระดับเหมาะสม ปริมาณแคลเซียม อยู่
ระหว่าง 37.5-178.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับต่ าปานกลาง ปริมาณแมกนีเซียม อยู่ระหว่าง 
3.5-38 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับต่ ามากถึงสูง ปริมาณสังกะสี อยู่ระหว่าง 0.19-0.38 อยู่ใน
ระดับต่ า(ตารางที่ 4) และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,300 มิลลิเมตรต่อปี ด้านผลผลิตและองค์ประกอบ
ผลผลิต พบว่า อ้อยปลูกมีความยาวล า 294 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางล าเฉลี่ย 2.75 เซนติเมตร 
จ านวนล าเก็บเกี่ยว 11,426 ล าต่อไร่ และผลผลิตเฉลี่ย 17.8 ตันต่อไร่ สูงกว่าอ้อยตอ(แปลงเดิมของ
เกษตรกร)ร้อยละ 10.5 14.5 26.9 และ 33.7 ตามล าดับ(ตารางที่ 5) ส่วนด้านเศรษฐศาสตร์ พบว่า 
การจัดการแปลงพันธุ์สะอาดในพันธุ์ขอนแก่น 3 และใช้เทคโนโลยีตามค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตรมีผลผลิตเฉลี่ย 17.8 ตันต่อไร่ และมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 6,871 บาทต่อไร่ โดยไม่รวมค่าจ้าง
เก็บเก่ียวและค่าขนย้ายผลผลิตเนื่องจากเกษตรกรขายเป็นท่อนพันธุ์แบบเหมาแปลง ท าให้มีรายได้สุทธิ
เฉลี่ยเท่ากับ 14,449 บาทต่อไร่ และมีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน(BCR)เท่ากับ 3.1(ตารางที่ 6) และ



ด้านการเกิดโรคใบขาว จากการตรวจนับด้วยสายตาในแปลงทดสอบ พบว่า การจัดการแปลงพันธุ์
สะอาดในแปลงอ้อยปลูกมีอัตราการระบาดเฉลี่ยร้อยละ 0.25  ต่ ากว่าแปลงอ้อยตอที่มีอัตราการระบาด
เฉลี่ยร้อยละ 2.37 (ตารางที่ 5) และผลจากการตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวในห้องปฏิบัติการ พบว่า ท่อน
พันธุ์ที่ได้จากอ้อยปลูกสามารถน าไปขยายพันธุ์ได้ทั้งในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและระดับแปลง ส่วนท่อน
พันธุ์ที่ได้จากแปลงอ้อยตอพบว่าความเข้มข้นของเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่สามารถชักน าให้เกิดใบขาว
ได้ (ตารางที่ 7) ดังนั้นหากน าพันธุ์อ้อยที่ได้จากแปลงอ้อยตอไปปลูกจะสามารถชักน าให้เกิดโรคใบขาว
สูงกว่าท่อนพันธุ์ในแปลงปลูก ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการเกษตรที่แนะน าให้เกษตรกรเลือกพันธุ์อ้อย
ที่ได้จากแปลงปลูกใหม่แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความตระหนักถึงอันตรายจากโรคใบ
ขาวที่ติดไปกับท่อนพันธุ์  
 ปี 2561 ด าเนินการทดสอบในเกษตรกรรายเดิมและวิธีวิจัยเช่นเดียวกันกับ ปี2560  แต่เป็น
พ้ืนที่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเกษตรกรได้ท าการปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินไว้แล้ว ท าการปลูกอ้อย
ระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนธันวาคม โดยใช้รถปลูกแบบแถวคู่ ระยะแถว 1.3-1.4 
เมตร การปฏิบัติอ่ืนๆ ตามค าแนะน ากรมวิชาการเกษตร บันทึกข้อมูลตามแผนการวิจัย ด้านสมบัติดิน 
พบว่า เป็นดินทรายปนร่วนและดินทราย มีสภาพความเป็นกรด-ด่าง(pH) อยู่ระหว่าง 4.94-5.70 เป็น
กรดจัดถึงกรดเล็กน้อย  ปริมาณอินทรียวัตถุ (% OM) ระหว่าง 0.25-0.58 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับต่ า 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ อยู่ระหว่าง 3.47-9.08 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับต่ ามาก 
ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ อยู่ระหว่าง 12.6-24.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับต่ ามากถึง
ต่ า มีค่าการน าไฟฟ้า(EC) เท่ากับ อยู่ระหว่าง 0.01-0.04 เดซิซิเมนต่อเมตร (dS/m) อยู่ในระดับ
เหมาะสม ปริมาณแคลเซียม อยู่ระหว่าง 46.5-428.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับต่ าถึงสูง 
ปริมาณแมกนีเซียม อยู่ระหว่าง 6.0-68.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อยู่ในระดับต่ ามากถึงสูง และปริมาณ
สังกะสี อยู่ระหว่าง 0.14-0.34 อยู่ในระดับต่ า (ตารางที่ 9) และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,300 มิลลิเมตร
ต่อปี  ด้านผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบว่า อ้อยปลูกมีความยาวล า 263 เซนติ เมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางล า 3.0 เซนติเมตร จ านวนล าเก็บเกี่ยว 16,498 ล าต่อไร่ และผลผลิตเฉลี่ย 17.8 ตัน
ต่อไร่  สูงกว่าอ้อยตอร้อยละ 19.0 6.67 11.26 และ 11.23 ตามล าดับ (ตารางที่  10) ส่วนด้าน
เศรษฐศาสตร์ พบว่า การจัดการแปลงพันธุ์สะอาดในพันธุ์ขอนแก่น 3 และใช้เทคโนโลยีตามค าแนะน า
ของกรมวิชาการเกษตรมีผลผลิตเฉลี่ย 22.3 ตันต่อไร่ และมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 10,800 บาทต่อไร่ 
โดยไม่รวมค่าจ้างเก็บเกี่ยวและค่าขนย้ายผลผลิตเนื่องจากเกษตรกรขายเป็นท่อนพันธุ์ ราคา 900 บาท
ต่อตัน ท าให้มีรายได้สุทธิเฉลี่ยเท่ากับ 9,270 บาทต่อไร่ และมีอัตราส่วนรายได้ต่อการลงทุน
(BCR)เท่ากับ 1.86 (ตารางที่ 11) และด้านการเกิดโรคใบขาว ผลการตรวจนับโรคใบขาวด้วยสายตาใน
แปลงทดสอบ พบว่า การจัดการแปลงพันธุ์สะอาดในแปลงอ้อยปลูกมีอัตราการระบาดเฉลี่ยร้อยละ 
0.29  ต่ ากว่าแปลงอ้อยตอที่มีอัตราการระบาดเฉลี่ยร้อยละ 0.38 (ตารางที่ 10) และผลจากการตรวจ
วินิจฉัยโรคใบขาวในห้องปฏิบัติการ พบว่า ท่อนพันธุ์ที่ได้จากแปลงอ้อยปลูกสามารถน าไปขยายพันธุ์ได้
ทั้งในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและระดับแปลง (ตารางที่ 12) ฉะนั้นท่อนพันธุ์ที่ได้จากแปลงอ้อยปลูกจึง



เป็นท่อนพันธุ์สะอาดและปลอดจากโรคใบขาว เมื่อน าข้อมูลจากการทดสอบในแปลงเกษตรกรทั้ง 2 ปี 
ผลการตรวจนับโรคใบขาวด้วยสายตาในแปลงทดสอบ พบว่า การจัดการแปลงพันธุ์สะอาดในแปลง
อ้อยปลูกมีอัตราการระบาดเฉลี่ยร้อยละ 0.27  ต่ ากว่าแปลงอ้อยตอที่มีอัตราการระบาดเฉลี่ยร้อยละ 
1.38 (ตารางที่ 17) และผลการตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวในห้องปฏิบัติการ พบว่า ท่อนพันธุ์ที่ได้จากอ้อย
ปลูกสามารถน าไปขยายพันธุ์ได้ทั้งในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและระดับแปลง (ตารางที่ 17) ดังนั้นหากน า
ท่อนพันธุ์ที่ได้จากแปลงอ้อยปลูกจะได้ท่อนพันธุ์สะอาดและปลอดจากโรคใบขาว ในขณะที่ท่อนพันธุ์ที่
ได้จากแปลงอ้อยตอจะมีความเสี่ยงต่อการชักน าให้เกิดโรคใบขาวสูง ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ
เกษตรที่แนะน าให้เกษตรกรเลือกพันธุ์อ้อยที่ได้จากแปลงปลูกใหม่ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
และความตระหนักถึงอันตรายจากโรคใบขาวที่ติดไปกับท่อนพันธุ์  อย่างไรก็ตามเกษตรกรควรเลือก
พ้ืนที่ส าหรับการจัดท าแปลงพันธุ์ห่างจากแปลงปลูกทั่วไปอย่างน้อย 1 กิโลเมตร เพ่ือป้องกันการแพร่
เชื้อของโรคใบขาวจากแมลงพาหะ 
6.การประเมินและขยายผลขยายผลเทคโนโลยี  

จากการประเมินความพึงพอใจต่อเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์สะอาดของ
เกษตรกรผู้ร่วมทดสอบ พบว่า เกษตรกรร้อยละ 100 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพท่อนพันธุ์อ้อย
เนื่องจากได้ท่อนพันธุ์ที่สะอาดปลอดจากโรคใบขาว สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และสามารถลดต้นทุน
การผลิตได้ ส่วนด้านการคัดเลือกพ้ืนที่ เพ่ือจัดท าแปลงพันธุ์เกษตรกรมีความพึงพอใจร้อยละ 60 
เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ใกล้ชุมชนรัศมีห่างจากแปลงอ้อยทั่วไปไม่ถึง 1 กิโลเมตร จึงไม่แน่ใจว่าจะ
สามารถจัดท าเป็นแปลงพันธุ์สะอาดได้ และด้านการปลูกพืชปรับปรุงดินหรือเสริมรายได้เกษตรกรมี
ความพึงพอใจร้อยละ 50 เนื่องจากเห็นว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งน้ าเพียงพอต่อปลูกพืชเสริมรายได้ 
อย่างไรก็ตามมีเกษตรกรทีสนใจน าเทคโนโลยีดังกล่าวไปปรับใช้ในการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดจ านวน 
4 ราย พ้ืนที่ 4 ไร่  

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 1.การจัดการแปลงพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์สะอาดร่วมกับการปฏิบัติตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตรจึงเป็นเทคโนโลยีที่ เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้จริงเนื่องจากให้ท่อนพันธุ์อ้อยที่
สะอาดและปลอดจากโรคใบขาว 
 2.ท่อนพันธุ์ที่ได้จากแปลงอ้อยปลูกเป็นท่อนพันธุ์สะอาดและปลอดจากโรคใบขาวสูงกว่าท่อน
พันธุ์ในแปลงอ้อยตอ 
 3.เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจถึงการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อย 
  ดังนั้นหากเกษตรกรน าท่อนพันธุ์ที่ได้จากแปลงอ้อยตอไปปลูกจะมีความเสี่ยงต่อการชักน าให้
เกิดโรคใบขาวสูงกว่าท่อนพันธุ์ที่ได้จากแปลงอ้อยปลูก อย่างไรก็ตามเกษตรกรควรเลือกพ้ืนที่ส าหรับ
การจัดท าแปลงพันธุ์ห่างจากแปลงปลูกท่ัวไปอย่างน้อย 1 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรคใบ
ขาวจากแมลงพาหะ 

 



 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.เกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือพ้ืนทีท่ีมี่

สภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันได ้ 
2.หน่วยงาน องค์กร สถาบัน สามารถน าไปเผยแพร่ถ่ายทอดแก่ผู้สนใจทั่วไปได้ 
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ภาคผนวก 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลสมบัติดินแปลงทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกัน
ก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร์  ปี 2559 

pH 
EC 

(dS/m) 
OM  
(%) 

Avai.P 
(มก./กก.) 

Exch.K 
(มก./กก.) 

Ca  
(มก./กก.) 

Mg (มก./
กก.) 

Zn (มก./
กก.) 

5.86 0.01 0.47 2.54 11.11 202.5 33 0.09 

อัตราการใส่ปุ๋ย 32 20 30 0 0 0 
หมายเหตุ : อัตราการใส่ปุ๋ย (กก. N-P2O5-K2O – Ca - Mg – ZnSO4 กก./ไร่)  

 

   
ตารางที่ 2 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต แปลงทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ 
และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรนิทร ์ ปี 2559 

องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต เฉลี่ย 

ความยาวล าเฉลี่ย (ซม.) 310  
เส้นผ่าศูนย์กลางล าเฉลี่ย (ซม.) 2.5  
จ านวนล า/ไร่ 8,494 
ผลผลิตเฉลี่ย (ตัน/ไร่) 14.6 
ความหวาน (% brix) 17.76  

การเกิดโรคใบขาว (%) 1 % (สังเกตด้วยสายตา ส่งวิเคราะห์ไม่ได้ผลวิเคราะห์) 

 
    
ตารางที่ 3 ข้อมูลเกษตรกรผู้ร่วมทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกัน
ก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร์  ปี 2560 

เกษตรกร ที่ตั้งแปลง วันปลูก ระยะปลูก พันธุ ์

วิลัย   384 ม.14 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ์ 19/12/59 แถวคู่ ระยะแถว1.4 เมตร ขอนแก่น3 
เสมย  217 ม.14 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ์ 15/12/59 แถวคู่ ระยะแถว1.4 เมตร ขอนแก่น3 
หนูจันทร์  206/1 ม.14 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ์ 28/12/59 แถวคู่ ระยะแถว1.3 เมตร ขอนแก่น3 

 
 

 
 
     



ตารางที่ 4 สมบัติดินและอัตราปุ๋ยที่ใช้ทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการ 
             ป้องกนัก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร ์ ปี 2560 

เกษตรกร 
ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน อัตราการใส่ปุ๋ย 

(กก.N-P2O5K2O 
/ไร่) pH 

EC 
(dS/m) 

OM 
(%) 

Avai.P  
(มก./กก.) 

Exch.K  
(มก./กก.) 

Ca  
(มก./กก.) 

Mg  
(มก./กก.) 

Zn  
(มก./กก.) 

วิลัย   5.23 0.0151 0.72 50.4 14.8 138.5 6.25 0.19 18-3-18 
เสมย  4.87 0.0287 0.64 8.63 22.4 178.3 38 0.38 18-9-18 
หนูจันทร์  5.44 0.0147 0.68 19.77 16.7 37.5 3.5 0.21 18-6-18  

เฉลี่ย  5.18 0.0195 0.68 26.27 17.97 118.1 15.92 0.26   
หมายเหตุ : ค่าความเหมาะสมของ Ca=110-250  Mg=12-30 และ Zn=0.6  PPM 

 
ตารางที่ 5 ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตแปลงทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลง 
             พันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร ์
            ปี 2560 

เกษตรกร/
รายการ 

ความยาว 
(ซม.) 

เส้นผา่ศูนย์กลางล า
(ซม.) 

จ านวนล า 
(ล า/ไร่) 

ผลผลติ 
(ตัน/ไร่) 

ร้อยละการเกดิ
โรคใบขาว(%) 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย
ตอ 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย
ตอ 

อ้อย 
ปลูก 

อ้อย 
ตอ 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย 
ตอ 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย
ตอ 

วิลัย   320 279.5 2.7 2.4 11,659 10,012 18.6 14.1 0.5       2 

เสมย  284 252.5 2,8 2.3 10,090 6,685 16.0 9.5 0 2.75 

หนูจันทร์  277  - 2.8  - 12,530  - 18.7  -   0.25 - 

เฉลี่ย 294 266 2.75 2.35 11,426 8,349 17.8 11.8  0.25 2.37  
  
ตารางที่ 6 ผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์แปลงทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลง 
พันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร์  ปี 2560 

เกษตรกร 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

รายได้  
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน  
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย
ตอ 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย 
ตอ 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย
ตอ 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย
ตอ 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย
ตอ 

วิลัย 18.6 14.1 22,320 16,920 13,498 8,923 8,822 7,997 1.65 1.89 
เสมย 16.0 9.5 19,200 11,400 12,338 7,063 6,862 4,337 1.56 1.61 

หนูจันทร์ 18.7 
 

22,440 
 

13,433 
 

9,007 
 

1.67 
 

เฉลี่ย 17.77 12 21,320 14,160 13,090 7,993 8,230 6,167 1.63 1.75 
หมายเหตุ : 1.จ าหน่ายเป็นท่อนพันธุ์ราคาขายเฉลี่ย 1,200 บาท/ตัน 2.ต้นทุนการผลิตไม่รวมค่าเก็บเกี่ยวและค่าขนย้ายผลผลิต 



ตารางที่ 7 ผลตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวแปลงทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และ   
             การป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไรเ่กษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร์  ปี 2560 

เกษตรกร 
อ้อยปลูก อ้อยตอ 

สีฟ้าอ่อน  สีเขียว  สีเหลือง  สีส้ม  สีแดง  สีฟ้าอ่อน  สีเขียว  สีเหลือง  สีส้ม  สีแดง  

วิลัย 20 70 10 0 0 10 40 40 10 0 

เสมย 10 60 0 10 0 0 20 0 80 0 

หนูจันทร์ 30 30 30 10 0 ไม่มีอ้อยตอ 
หมายเหตุ : สีฟ้าอ่อน = ขยายพันธุ์ด้วยทิชชูได้  สีเขียว =  ใช้ขยายพันธุ์ได้ในระดับแปลง สีเหลือง = เฝ้าระวัง  สีส้ม = ชักน าอาการใบขาวได้  
สีแดง = แสดงอาการใบขาว 

 
ตารางที่ 8 ข้อมูลเกษตรกรผู้ร่วมทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกัน    
             ก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร ์ ปี 2561 

เกษตรกร ที่ตั้งแปลง วันปลูก ระยะปลูก พันธุ ์

วิลัย   384ม.14 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ์ 10-12-60 แถวคู่ ระยะแถว1.4 เมตร ขอนแก่น3 
เสมย  217 ม.14 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ์ 24-12-60 แถวคู่ ระยะแถว1.4 เมตร ขอนแก่น3 
หนูจันทร์  206/1 ม.14 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร ์ 28-11-60 แถวคู่ ระยะแถว1.3 เมตร ขอนแก่น3 

 
ตารางที่ 9 สมบัติดินและอัตราปุ๋ยที่ใช้ทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการ  
             ป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร์ปี 2561 

เกษตรกร 
ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตอุาหารในดิน อัตราการใส่ปุ๋ย 

(กก. N-P2O5-
K2O/ไร่) pH 

EC 
(dS/m) 

OM  
(%) 

Avai.P  
(มก./กก.) 

Exch.K  
(มก./กก.) 

Ca  
(มก./กก.) 

 Mg       
(มก./กก.) 

     Zn 
 (มก./กก.) 

วิลัย   5.22 0.03 0.25 3.47 22 66 6 0.14 18-9-18  
เสมย  4.94 0.01 0.48 7.8 12.6 46.5 9.75 0.34 18-9-18  

หนูจันทร์  5.7 0.04 0.58 9.08 24.7 428.25 68.5 0.17 18-9-18  

เฉลี่ย  5.29 0.027 0.44 6.78 19.77 180.25 28.1 0.22 18-9-18  
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 10 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตแปลงทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์  
               และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร์  ปี2561 

เกษตรกร 

ความยาว 
(ซม.) 

เส้นผา่ศูนย์กลางล า
(ซม.) 

จ านวนล า 
(ล า/ไร่) 

ผลผลติ 
(ตัน/ไร่) 

ร้อยละการเกดิ
โรคใบขาว(%) 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย
ตอ 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย
ตอ 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย 
ตอ 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย 
ตอ 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย
ตอ 

วิลัย   267 205 2.9 2.7 16,351 16,857 23,618 22,221   0.22     0.34  

เสมย  275 209 2.9 2.9 13,623 12,792 18,031 17,777 0.48 0.61 

หนูจันทร์  247 224 3.2 2.8 19,521 14,270 25,363 19,485 0.17 0.20 

เฉลี่ย 263 213 3.0 2.8 16,498 14,640 22,337 19,828 0.29 0.38 

 
ตารางที่ 11 ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์แปลงทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการ 
               ป้องกนัก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร์  ปี 2561 

เกษตรกร 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร่) 

รายได้  
(บาท/ไร่) 

ต้นทุน  
(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ 
(บาท/ไร่) 

BCR 

อ้อย 
ปลูก 

อ้อย 
ตอ 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย 
ตอ 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย
ตอ 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย 
ตอ 

อ้อย
ปลูก 

อ้อย 
ตอ 

วิลัย   23,618 22,221 21240 19980 13,773 9,478 7,467 10,502 1.54 2.10 

เสมย  18,031 17,777 16227 15930 11,813 8,078 4,414 7,852 1.37 1.97 
หนูจันทร ์ 25,363 19,485 22770 17550 14,368 8,638 8,402 8,912 1.58 2.03 

เฉลี่ย 22,337 19,828 20079 17820 13,318 8,731 6,761 9,089 1.50 2.03 
หมายเหตุ : 1.จ าหนา่ยเป็นท่อนพันธุ์ราคาขายเฉลีย่ 900 บาท/ตัน ไม่รวมค่าตดัขนส่ง 

 
ตารางที่ 12 ผลตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวแปลงทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และ
การป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร์  ปี2561 

เกษตรกร 
อ้อยปลูก อ้อยตอ 

สีฟ้าอ่อน  สีเขียว  สีเหลือง  สีส้ม  สีแดง  สีฟ้าอ่อน  สีเขียว  สีเหลือง  สีส้ม  สีแดง  
วิลัย 70 10 20 0 0 

ไม่ได้ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เสมย 80 20 0 0 0 

หนูจันทร์ 80 0 20 0 0 
หมายเหตุ : สีฟ้าอ่อน = ขยายพันธุ์ด้วยทิชชูได้  สีเขียว =  ใช้ขยายพันธุ์ได้ในระดับแปลง สีเหลือง = เฝ้าระวัง  สีส้ม = ชักน าอาการใบขาวได้  
สีแดง = แสดงอาการใบขาว 
 
 
 



 

ตารางที่ 13 ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตแปลงทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ  
               แปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัด 
                 สุรนิทร ์ปี 2560-2561 

เกษตรกร/
รายการ 

ความยาว(ซม.) เส้นผา่ศูนย์กลางล า(ซม.) 

อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ 

60 61 เฉลี่ย 60 61 เฉลี่ย 60 61 เฉลี่ย 60 61 เฉลี่ย 

วิลัย   320.0 267.0 293.5 279.5 205.0 242.3 2.7 2.9 2.8 2.4 2.7 2.6 
เสมย  284.0 275.0 279.5 252.5 209.0 230.8 2,8 2.9 2.9 2.3 2.9 2.6 

หนูจันทร์  277.0 247.0 262.0  - 224.0 224.0 2.8 3.2 3.0  - 2.8 2.8 

เฉลี่ย 294.0 263.0 278.5 266.0 212.7 239.3 2.8 3.0 2.9 2.4 2.8 2.6 
 
ตารางที่ 14 ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตแปลงทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการ
แปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร์ ปี2560-
2561 

เกษตรกร
/รายการ 

จ านวนล า(ล า/ไร่) ผลผลิต(ตัน/ไร่) 
อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ 

60 61 เฉลี่ย 60 61 เฉลี่ย 60 61 เฉลี่ย 60 61 เฉลี่ย 

วิลัย   11,659 14,623 13,141 10,012 16,857 13,435 18.6 23.6 21.1 14.1 22.2 18.2 

เสมย  10,090 12,792 11,441 6,685 13,623 10,154 16.0 18.0 17.0 9.5 17.7 13.6 

หนูจันทร์  12,530 14,270 13,400  - 19,521 19521 18.7 25.4 22.1  - 19.5 19.5 

เฉลี่ย 11,426 13,895 12,661 8,349 16,667 12,508 17.8 22.3 20.1 11.8 19.8 15.8 

 
ตารางที่ 15 ผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์แปลงทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลง
พันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร์ ปี 2560-2561 

เกษตรกร/
รายการ 

ผลผลิต(ตัน/ไร่) ต้นทุน (บาท/ไร่) 
อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ 

60 61 เฉลี่ย 60 61 เฉลี่ย 60 61 เฉลี่ย 60 61 เฉลี่ย 
วิลัย   18.6 23.6 21.1 14.1 22.2 18.2 13,498 13,773 13,636 8,923 9,478 9,201 
เสมย  16.0 18.0 17.0 9.5 17.7 13.6 12,338 11,813 12,076 7,063 8,078 7,571 
หนูจันทร์  18.7 25.4 22.1  - 19.5 19.5 13,433 14,368 13,901 

 
8,638 8,638 

เฉลี่ย 17.8 22.3 20.1 11.8 19.8 15.8 13,090 13,318 13,204 7,993 8,731 8,362 
 



ตารางที่ 16 ผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์แปลงทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลง
พันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร์ ปี 2560-2561 

เกษตรกร/
รายการ 

รายได้ (บาท/ไร่) รายได้สุทธิ (บาท/ไร่) 

อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ 

60 61 เฉลี่ย 60 61 เฉลี่ย 60 61 เฉลี่ย 60 61 เฉลี่ย 

วิลัย   22,320 21,240 21,780 16,920 19,980 18,450 8,822 7,467 8,145 7,997 10,502 9,250 
เสมย  19,200 16,227 17,714 11,400 15,930 13,665 6,862 4,414 5,638 4,337 7,852 6,095 
หนูจันทร ์ 22,440 22,770 22,605 - 17,550 17550 9,007 8,402 8,705 - 8,912 8912 

เฉลี่ย 21,320 20,079 20,700 14,160 17,820 15,990 8,230 6,761 7,496 6,167 9,089 7,628 

 
ตารางที่ 17 ผลผลิตและข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์แปลงทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลง
พันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขตอาศัยน้ าฝนจังหวัดสุรินทร์ ปี 2560-2561 

เกษตรกร/
รายการ 

BCR ร้อยละการเกิดโรคใบขาว(%) 
อ้อยปลูก อ้อยตอ อ้อยปลูก อ้อยตอ 

60 61 เฉลี่ย 60 61 เฉลี่ย 60 61 เฉลี่ย 60 61 เฉลี่ย 
วิลัย   1.65 1.54 1.60 1.89 2.10 2.00 0.50 0.22 0.36 2.00 0.34 1.17 

เสมย  1.56 1.37 1.47 1.61 1.97 1.79 0.00 0.48 0.24 2.75 0.61 1.68 
หนูจันทร์  1.67 1.58 1.63  - 2.03 2.03 0.25 0.17 0.21 - 0.20 0.20 

เฉลี่ย 1.63 1.50 1.56 1.75 2.03 1.89 0.25 0.29 0.27 2.38 0.38 1.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพแสดงปริมาณและการกระจายตัวของฝนในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ ปี 2557-2561  
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