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5. บทคัดย่อ 
 ทดสอบการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกรเขต
อาศัยน้ าฝนจังหวัดยโสธร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ การป้องกันก าจัดโรคใบขาว  
การกระจายอ้อยพันธุ์ดี และเป็นพันธุ์สะอาดแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร สามารถขยายผลให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่ได้ด าเนินการในแปลงเกษตรกรอ าเภอกุดชุม อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 
– กันยายน 2561 ด าเนินการโดยใช้เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการโรคใบขาวอ้อยตามค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตร ได้แก่ การแช่ท่อนพันธุ์อ้อยก่อนปลูก การเพาะอ้อยช าข้อสะอาด การจัดการธาตุอาหารในดินโดยการใส่สาร
ปรับปรุงดิน ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และการปลูกพืชหมุนเวียน สลับพ้ืนที่ปลูกเพ่ือตัดวงจรโรค ผลการทดสอบ 
ปี 2560 พบการเกิดโรคใบขาวในอ้อยปลูกร้อยละ 1.32 ซึ่งเมื่อน าท่อนพันธุ์ไปปลูกขยายต่อในปี 2561 โดยใช้
เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการโรคใบขาวอ้อยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ท าการสุ่มส ารวจเก็บตัวอย่าง
อ้อยน าส่งตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคใบขาวด้วยเทคนิค Nested PCR พบว่าในอ้อยปลูกท่อนพันธุ์อ้อยปลอดภัย
สามารถขยายพันธุ์ด้วยทิชชูได้คิดเป็นร้อยละ 20 และใช้ขยายพันธุ์ได้ในระดับแปลงคิดเป็นร้อยละ 33 ดังนั้นหากมี
การจัดการแปลงพันธุ์ตามค าแนะน า โดยการขุดต้นอ้อยที่เป็นโรคท าลายทิ้ง จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด
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ของโรคได้ และการปลูกพืชหมุนเวียน จะสามารถช่วยตัดวงจรโรคได้ รวมถึงการจัดการธาตุอาหารให้สมดุลและ
เพียงพอต่อความต้องการของอ้อยร่วมกับการปรับปรุงบ ารุงดินให้สมบูรณ์ จะท าให้ต้นอ้อยแข็งแรง ช่วยลดความ
รุนแรงของโรคใบขาวได้ ซึ่งการจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดดังกล่าวยังท าให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิจากการจ าหน่าย
พันธุ์อ้อยส าหรับปลูกที่ผลิตจากแปลงพันธุ์สะอาดมากกว่าการจ าหน่ายเข้าโรงงานคิดเป็นร้อยละ 15 และเมื่อเป็น
อ้อยตอ สามารถจ าหน่ายเป็นอ้อยโรงงาน จากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรมีแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดไว้ใช้
ท าพันธุ์เอง ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคใบขาวอ้อย และสามารถขยายผลต่อให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายอื่น ที
ต้องการท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกอ้อยกว่า 60,000 ไร่ 
 

Abstracts 

Testing, development, management, technology, transform species. and prevention of diseases 

in sugarcane leaves white farmers district rainfall yasothon. Objective is to develop technologies 

to manage, convert the species. Get rid of the white leaf disease prevention. The distribution of 

good varieties of sugarcane. And a clean breed. Involvement in agricultural areas the Yasothon 

province. The result can be extended to farmers in the area. Performed in the farmer  Kut 

CHUM, PA TIO district Yasothon province. During October 2559-September 2561. Using the 

technology of planting sugarcane white leaf disease and management. In accordance with the 

recommendations of the Department of agriculture. Soak the cane varieties include phrases, The 

deformed nursery, Nutrient management, Renewable crops. The test results. In the year 2560, It 

found that of white leaf disease in sugar cane planting 1.32 percent. When I go to continue 

expansion in cultivated species phrases year 2561. Do a random sample survey of sugarcane 

delivered to detect infections cause disease leaves white with the Nested PCR technique. , It 

found that planting sugar cane varieties in phrases found in sugar cane can be propagated by 

tissue 20 percent. And 33 per cent use of the species in conversion levels. So if there is a 

conversion management species according to the instructions. To help prevent the spread of 

the disease. Making farmers are net revenues increase 15 per cent from sales of sugarcane 

varieties. From the operation. A result, farmers are converting sugarcane varieties breeding itself 

is clean. And Extension, with another sugar cane growers, want to convert sugar cane varieties in 

the area, the province currently has planted area 60,000 rai  
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6. บทน า 
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายเป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา2553/54, 2554/55 และ 2555/56 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกอ้อยประมาณ 8.4, 9.0 และ 9.5 

ล้านไร่ตามล าดับ (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, 2554, 2555,2556) พื้นที่ปลูกอ้อยเพ่ิมขึ้นจาก

ช่วงก่อนหน้าที่มีพ้ืนที่ปลูกอยู่ประมาณ 6 ล้านไร่ และมีแนวโน้มมีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมมากข้ึนตามจ านวนโรงงานน้ าตาลที่

เพ่ิมขึ้นและจากนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมมาปลูกอ้อย ถึงแม้ว่าการ

ผลิตอ้อยในประเทศไทยมีการขยายพื้นที่ปลูกเพ่ิมมากขึ้น แต่ในภาพรวมค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศแล้ว ผลผลิตต่อไร่

ไม่ได้เพ่ิมขึ้น ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศของประเทศไทยในปี 2555 เท่ากับ 11.8 ตันต่อไร่ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 

เมื่อเทียบกับประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ส าคัญในการผลิตอ้อย ที่มีผลผลิตต่อไร่ในปี 2555 

เท่ากับ 12.3 ตันต่อไร่ (FAO, 2012) 

 ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายคาดว่า ปี 2562 พ้ืนที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ

เพ่ิมขึ้นเนื่องจากมีโรงงานเพ่ิมขึ้น สภาวะการผลิตอ้อยขึ้นลงตามสภาพฟ้าอากาศพ้ืนที่ปลูก ผลผลิตต่อไร่ยังอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีต่ าท าให้มีปริมาณอ้อยเข้าโรงงานน้อยกว่าก าลังการผลิตของโรงงาน และมีความต้องการที่เพ่ิมข้ึนเพื่อใช้ใน

การผลิตเอทานอลและในอนาคตที่มีความต้องการเอทานอลเพ่ิมขึ้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีพ้ืนที่ปลูก 

1,351,393 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ผลผลิตรวมประมาณ 13 ล้านตัน 

ผลผลิตเฉลี่ย 10.7 ตัน/ไร่จังหวัดที่ปลูกอ้อยมากที่สุดคือ นครราชสีมา รองลงมาคือ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม 

ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และยโสธร ตามล าดับ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีโรงงานน้ าตาล 6 

โรงงาน ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 3 โรง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 โรง จังหวัดมหาสารคาม 1 โรง และจังหวัด

สุรินทร์ 1 โรง ซึ่งจะมีความต้องการอ้อยเพ่ิมขึ้นโดยมีการขยายพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องบูรณาการเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโดยเพิ่มผลผลิตต่อไร่จาก 10.7 ตัน/ไร่

เป็น 12 ตัน/ไร่ ในปี 2562 หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 และลดต้นทุนการผลิตลง ซึ่งจะท าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมี

รายได้เพ่ิมข้ึน 

ปัญหาอีกประการหนึ่งที่ส าคัญในขณะนี้เนื่องจากการผลิตอ้อยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคใบ
ขาวอ้อยซึ่งสถานการณ์การระบาดของโรคใบขาวของอ้อยก าลังน่าเป็นห่วงและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรคดังกล่าวไม่
น้อยกว่า 200,000 ไร่โรคใบขาวอ้อยมักพบการระบาดในแหล่งปลูกที่เป็นดินร่วนปนทรายเกิดจากเชื้อไฟโต
พลาสมา การระบาดสามารถระบาดได้ทางท่อนพันธุ์จากกอที่เป็นโรคและระบาด (พรทิพย์ , 2542) โดยมีเพลี้ย
จักจั่นเป็นพาหะลักษณะอาการโรคใบขาวให้สังเกตดูว่าใบอ้อยเรียวแคบเล็ก สีเขียวอ่อน หรือขาว แตกกอเป็นฝอย
แคระแกร็น พบทุกระยะการเจริญเติบโต อาการจะปรากฏชัดในอ้อยตอที่แตกใหม่โดยเฉพาะในอ้อยอายุ 4-5 
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เดือนขึ้นไปจะสังเกตได้จากการแตกหน่อสีขาวที่โคนกอหรือตาข้างท าให้เกษตรกรไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตต้องตัดทิ้ง
แล้วน าไปเผาท าลายหรือไถทิ้งทั้งแปลงก่อนน าพันธุ์ที่ปลอดโรคไปปลูกใหม่ทดแทนซึ่งหากไม่เร่งควบคุมและ
ป้องกันการระบาดของโรคอย่างจริงจังอนาคตพ้ืนที่ปลูกอ้อยของไทยอาจถูกท าลายมากขึ้นซึ่งจะท าให้ได้ผลผลิตไม่
เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานน้ าตาลและอาจกลายเป็นปัญหาวิกฤติซ้ ารอยปี 2534 ที่เคยระบาดรุนแรงขึ้น
ครั้งแรกสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 774 ล้านบาท ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร ส านักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จึงได้น าเทคโนโลยีที่ได้จากผลการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ไปทดสอบ วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคใบขาวอ้อยในสภาพแปลงเกษตรกร ในลักษณะการใช้พันธุ์อ้อยช าข้อสะอาด 
ซึ่งเริ่มจากการน าอ้อยพันธุ์ดีที่เป็นกล้าพันธุ์อ้อยช าข้อสะอาด ปลอดจากการติดเชื้อสาเหตุโรคใบขาว ไปให้
เกษตรกรปลูกเป็นแปลงพันธุ์ ปฏิบัติดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร รังษี  และคณะ (2552) 
ทดสอบการแช่น้ าร้อนกับท่อนพันธุ์อ้อย LK92-11 พบว่า วิธีการแช่น้ าร้อนที่อุณหภูมิ 52ºC เป็นเวลา 30 นาที ทิ้ง
ไว้ 24 ชั่วโมง แล้วน ามาแช่น้ าร้อนที่อุณหภูมิ 50ºC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (Dual Hot Water Treatment; DHWT) 
สามารถก าจัดเชื้อโรคใบขาว ในท่อนพันธุ์อ้อยได้ดีกว่าการแช่น้ าร้อนอุณหภูมิ 50ºC เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (Long 
Hot Water Treatment; LHWT) และเมื่อน าไปทดสอบในสภาพไร่ พบว่าการแช่น้ าร้อน DHWT ไม่พบโรคใบขาว
และให้ผลผลิตสูงสุดด้วย 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคใบขาวในพ้ืนที่เกษตรกรจังหวัดยโสธร 
โดยใช้ชุดเทคโนโลยีการป้องกันก าจัดโรคใบขาวจากผลงานวจิัยของกรมวิชาการเกษตร คือ การใช้ท่อนพันธุ์สะอาด การขจัด
ต้นเป็นโรคทิ้ง การจัดการสมดุลธาตุอาหาร เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในพ้ืนที่ในการลดการระบาดของโรคใบ
ขาวอ้อยและเพ่ิมผลผลิต อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาโรคใบขาว ลดการระบาดของโรคใบขาวให้น้อยลง จนไม่
เป็นปัญหารุนแรงที่ส่งผลต่อการผลิตอ้อยและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในพ้ืนที่เป้าหมาย สามารถเพ่ิมผลผลิต
อ้อยโรงงานในเขตพ้ืนที่จังหวัดยโสธรให้สูงขึ้น 

 
 

7.วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3  
ปุ๋ยเคมีเกรด 46-0-0  18-46-0 และ 0-0-60  
ยิปซั่ม 
ปูนโดโลไมท์ 
ซิงค์ซัลเฟต (ZnSo4) 
สารเคมีควบคุมและก าจัดวัชพืช 

วิธีการ  
ปี 2559 ด าเนินการตัดช าข้ออ้อยโดยใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 จากแปลงพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรยโสธร เมื่อต้นพันธุ์อ้อยช าข้ออายุ 1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน จึงน าไปปลูกในแปลงพันธุ์ของเกษตรกร ใน
ลักษณะแปลงทดสอบก่ึงสาธิตเทคโนโลยีการจัดท าแปลงพันธุ์และการป้องกันก าจัดโรคใบขาวของอ้อย  
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 แผนการทดลอง: ไม่มีแผนการทดลอง ด าเนินการตามเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์ และการป้องกัน
ก าจัดโรคใบขาว โดยใช้เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการโรคใบขาวอ้อยตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

การปฏิบัติดูแลรักษา: 
1. การปลูก : น าอ้อยช าข้อพันธุ์ขอนแก่น 3 ไปปลูกในแปลงพันธุ์ของเกษตรกรระหว่างเดือน มกราคม – 

กุมภาพันธ์  
2. การเตรียมดิน : ถ้ามีชั้นดินดานไถระเบิดดินดานจากนั้นไถเตรียมดิน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ไถดะด้วยผาล 3 

ครั้งที่ 2 ไถแปรด้วยผาล 7 และครั้งที่ 3 ไถพรวนพร้อมยกร่องปลูกระยะ 1.3เมตร วางอ้อยช าข้อในร่อง
ระยะระหว่างหลุม 50 เซนติเมตร 

3. การใส่ปุ๋ย: ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีอาหารหลัก(N, P, K)ธาตุอาหารรอง(Ca, Mg)และธาตุอาหารเสริม 
(Zn)ตามค่าวิเคราะห์ดิน (ตารางที่ 1-2)โดยครั้งแรกใส่พร้อมปลูกอัตราครึ่งหนึ่งของค่าวิเคราะห์ดิน ส่วนที่
เหลือใส่ครั้งที่ 2 โดยใส่หลังปลูกประมาณ 3-5 เดือน โรยข้างแถวปลูกเมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม แล้ว
พรวนกลบ 

ตารางท่ี 1 ระดับธาตุอาหารที่จะต้องใส่เพ่ิมให้แก่ดินที่ปลูกอ้อยโดยพิจารณาจากผลวิเคราะห์ดิน 

ธาตุอาหาร ปริมาณ ระดับ 
อัตราท่ีต้องใส่เพ่ิม (กก./ไร่) 

อ้อยปลูก อ้อยตอ 

อินทรียวัตถุ (%) 

(ดินสีน้ าตาล-ด า) 

น้อยกว่า 1.0 ต่ า 18 N 24 N 

1-2 ปานกลาง 12 N 18 N 

มากกว่า 2.0 สูง 6 N 12 N 

อินทรียวัตถ ุ(%) 

(ดินสีแดง) 

น้อยกว่า 1.0 ต่ า 9 N 18 N 

1-2 ปานกลาง 9 N 12 N 

มากกว่า 2.0 สูง 6 N 9 N 

ฟอสฟอรัส 

(มก./กก.) 

น้อยกว่า 7 ต่ า 6 P2O5 12 P2O5 

7-30 ปานกลาง 6 P2O5 9 P2O5 

มากกว่า 30 สูง 3 P2O5 6 P2O5 

โพแทสเซียม  

(มก./กก.) 

น้อยกว่า 30 ต่ า 18 K2O 30 K2O 

30-90 ปานกลาง 12 K2O 18 K2O 

มากกว่า 90 สูง 6 K2O 18 K2O 

ที่มา :สถาบันวจิัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน (2557) 

ตารางที่ 2 ค่าความเหมาะสมในการใส่ปุ๋ย แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และ สังกะสี (Zn) ในแปลงอ้อย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

ธาตุอาหาร ค่าเหมาะสม ค าแนะน า หมายเหตุ 
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Exch.Ca 110-250 มก./กก. ยิปซั่ม100 กก./ไร ่ Caต่ าใส่ยิปซั่ม เพื่อปรับ Ca ในดิน ให้ได้ 110 มก./กก. 

Exch.Mg 12-30 มก./กก. โดโลไมท5์0 กก./ไร ่ Mg ต่ าใส่โดโลไมท์ เพื่อปรับ Mg ในดินให้ได้ 12 มก./กก. 

Avail.Zn 0.6 มก./กก. ซิงค์ซัลเฟต1.6 กก./ไร ่ Zn ต่ า ใส่ ซิงค์ซัลเฟตเพื่อปรับ Zn ให้ได้ 0.6 มก./กก. 

ที่มา :กอบเกียรติ (2552) 

4. การดูแลรักษาอ่ืน ๆ 

- แนะน าให้ใช้แรงงานคนในการก าจัดช่วงต้นเล็ก อายุ 1-4 เดือนแล้วจึงใช้สารเคมีฉีดพ่นเมื่ออายุมากขึ้น 
- การใช้สารก าจัดวัชพืชในไร่อ้อยส าหรับวัชพืชฤดูเดียวและวัชพืชข้ามปี (ตารางท่ี 3) 
- ป้องกันก าจัดโรคแมลงตามความจ าเป็นและตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

 

ตารางท่ี 3การใช้สารก าจัดวัชพืชในไร่อ้อย  

ประเภท

วัชพืช 
สารก าจัดวัชพืช 

อัตราการใช้/

น้ า 20 ลิตร 
วิธีการใช้/ข้อควรระวัง 

วัชพืชฤดูเดียว 

อะลาคลอร์ (48 %) 160-240 มล. ใช้ส าหรับแปลงท่ีปลูกแซมด้วยพืชตระกลูถั่ว 

อะทราซีน (80 % ดับบลิวพี) 120-180 กรัม 

พ่นคลุมดินหลังปลูกก่อนอ้อยและวัชพืชงอกขณะ

พ่นดินต้องมีความชื้น 

ไดยรูอน (80 % ดับบลิวพี) 75-150 กรัม 

เมทริบูซีน (70 % ดับบลิวพี) 25-50 กรัม 

ออกซิฟลูออร์เฟน (23.5 % ซีอี) 80 มล. 

อามีทรีน (80 % ดับบลิวพี) 100-125 กรัม พ่นคลุมดินหลังปลูกหรือหลังแต่งตอ ก่อนอ้อยและ

วัชพืชงอก หรือพ่นหลังปลูกเมื่อวชัพืชมี 4-5 ใบ 

ระวังละอองสารสมัผสัใบอ้อย 

เฮกซาซโินน/ไดยรูอน 

(60 % ดับบลิวจี) 
90-120 กรัม 

พาราควอท (27.6 % เอสเอส) 80-160 มล. 

พ่นก่อนเตรียมดินหรือก่อนปลูกอ้อย 3-5 วันหรือ

พ่นระหว่างแถวอ้อย ระยะอ้อยแตกกอหรือย่าง

ปล้องแล้วระวังละอองสารสัมผัสใบอ้อย 

วัชพืชข้ามป ี ไกลโฟเสท (48 %  เอสแอล) 120-160 มล. 

พ่นก่อนเตรียมดิน หรือก่อนปลูกออ้ย 7-15 วันหรือ

พ่นเฉพาะจุดหลังแต่งตออ้อย ระวงัละอองสารสัมผัส

ต้น ใบ และตาอ้อย 

ที่มา:กรมวิชาการเกษตร (2554) 

การบันทึกและเก็บข้อมูล: 
-สมบัติทางกายภาพและเคมีของดินได้แก่ เนื้อดิน pH OM (%) Avail.PExch.KExch.Ca Exch.Mgและ 

Avail.Zn 
- บันทึกข้อมูลการดูแลรักษา วันปลูก ปริมาณน้ าฝน  การเจริญเติบโต  
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- การเจริญเติบโตของอ้อยปลูกและอ้อยตอ (เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค จ านวนหน่อต่อไร่ จ านวนกอต่อไร่ที่
อายุ 3 เดือน และเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค จ านวนล าต่อไร่ จ านวนกอต่อไร่ที่อายุ 6 และ 9 เดือน) สุ่มเก็บ
ข้อมูลจ านวน 4จุดต่อแปลง พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตรต่อจุด ทั้งอ้อยปลูกและอ้อยตอ 

-ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยปลูกและอ้อยตอได้แก่ เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคด้วยเทคนิค Nested 
PCR จ านวนล าต่อไร่ ความยาวล าอ้อย เส้นผ่าศูนย์กลางล า ผลผลิต และค่าความหวาน (% Brix) 

การวิเคราะห์ข้อมูล: 
- เปอร์เซ็นตก์ารเกิดโรคใบขาว และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 

       ระยะเวลาด าเนินการ        เริ่มต้นตุลาคม 2559 – สิ้นสุดกันยายน 2561 
              สถานทีด่ าเนินการ     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร และแปลงเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย   

อ าเภอกุดชุม อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ปี 2560 ด าเนินการปลูกอ้อยช าข้อในแปลงเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว ต าบลโพน

งาม อ าเภอกุดชุม จ.ยโสธร ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธุ์ 2560 ระยะปลูกของเกษตรกรโดย 1.2 เมตร โดย

แบ่งพ้ืนที่แต่ละรายเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ปลูกอ้อยโดยใช้ท่อนพันธุ์จากแปลงพันธุ์ที่เตรียมไว้ ในพ้ืนที่ 0.5 ไร่ ส่วนที่ 

2 ปลูกปอเทือง 2 ราย ถั่วเขียว 1 รายๆละ 0.5 ไร่ ส่วนที่ 3 เป็นพ้ืนที่อ้อยตอ 1 หมุนเวียนกันเพ่ือให้เกษตรกรมี

พันธุ์อ้อยสะอาดหมุนเวียนใช้ รายละเอียดแสดงดังแผนภาพด้านล่าง 

 แปลงส่วนที่ 1 แปลงส่วนที่ 2 แปลงส่วนที่ 3 

ปีท่ี 1 อ้อยปลูกท าพันธุ์ อ้อยตอ 1 (ท าพันธุ์หรือเข้าโรงงาน) บ ารุงดินรอปลูก 

ปีท่ี 2 อ้อยตอ 1 บ ารุงดินรอปลูก อ้อยปลูกท าพันธุ์ 

ท าการเก็บดินเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน พบว่า เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความเป็นกรด
ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 4.37 - 5.71 ปริมาณธาตุอินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่ า (0.43 - 0.63 %) ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์อยู่ในระดับต่ า (3.35 – 10.53 มก./กก.) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับต่ า- ปานกลาง 
(22.60 - 30.20 มก./กก.) แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีค่าระหว่าง 157.75 – 497.75 มก./กก. แมกนีเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้มีค่าระหว่าง 11.75 – 35.50 มก./กก. (ตารางที่ 4) เมื่อน าผลวิเคราะห์ดินที่ได้ไปค านวณปริมาณ
ธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดินตามเอกสารวิชาการ (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน, 2557) ในแปลง 1 
จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา18-9-18 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ใส่สารปรับปรุงดินได้แก่ ปูนโดโลไมท์ อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ 
ซิงค์ซัลเฟต อัตรา 1.6 กิโลกรัมต่อไร่ แปลงที่ 2 จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 18-9-18กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ใส่ยิปซั่มอัตรา 
100 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่สารปรับปรุงดินได้แก่ ปูนโดโลไมท์ อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ซิงค์ซัลเฟต อัตรา 1.6 กิโลกรัม
ต่อไร่ และแปลงที่ 3 จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 18-9-12 กก.N-P2O5-K2O/ไร่และใส่ยิปซั่มอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ 
และซิงค์ซัลเฟต อัตรา 1.6 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 4) โดยแบ่งใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่รองพ้ืนตอนปลูกอ้อย ส่วน
ครั้งที่ 2 ใส่ประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคม  
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ตารางท่ี 4 ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน และอัตราปุ๋ยที่ใช้ 

เกษตรกร 

ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน 
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.) 

แปลง1 4.37 - 0.60 10.53 22.60 157.75 11.75 - 18-9-18 

แปลง2 5.71 - 0.63 5.38 26.86 - - - 18-9-18 

แปลง3 5.08 - 0.43 3.35 30.20 497.75 35.50 - 18-9-12 

 
ท าการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต และส ารวจโรคใบขาวเมื่ออ้อยอายุ 3 เดือน และ 6 เดือน พบว่าที่อายุ 3 

เดือน มีจ านวนหน่อเฉลี่ย 25,333 หน่อต่อไร่ และพบการเกิดโรคใบขาวร้อยละ 0.6 ส่วนที่อายุ 6 เดือน พบว่า 
อ้อยปลูกมีจ านวนกอเฉลี่ย 1,986 กอต่อไร่ มีจ านวนล าเฉลี่ย 9,603 ล าต่อไร่ และพบการเกิดโรคใบขาว ร้อยละ 
0.69 (ตารางท่ี 5 ,6 ) 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5 การเจริญเติบโตของอ้อยที่อายุ 3 เดือน 
 

เกษตรกร 
จ านวนกอ/ไร่ จ านวนหน่อ/ไร่ % การเกิดโรคใบขาว 

ชนิดพืชหมุนเวียน อ้อย
ปลูก 

อ้อย
ตอ 

อ้อยปลูก 
อ้อย
ตอ 

อ้อยปลูก อ้อยตอ 

แปลง1 2000 - 22410 - 0.2 - ปอเทือง 
แปลง2 2000 - 24088 - 1.68 - ปอเทือง 
แปลง3 2000 - 29500 - - - ถั่วเขียว 
เฉลี่ย 2000 - 25333 - 0.6 -  

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่ได้เก็บข้อมูล 

ตารางท่ี 6  การเจริญเติบโตของอ้อยที่อายุ 6 เดือน 

เกษตรกร 
จ านวนกอ/ไร่ จ านวนล า/ไร ่ % การเกิดโรคใบขาว 

ชนิดพืชหมุนเวียน อ้อย
ปลูก 

อ้อย
ตอ 

อ้อยปลูก 
อ้อย
ตอ 

อ้อยปลูก อ้อยตอ 

แปลง1 1992 - 9333 - 0.4 - ปอเทือง 
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แปลง2 1966 - 9477 - 1.68 - ปอเทือง 
แปลง3 2000 - 10000 - - - ถั่วเขียว 
เฉลี่ย 1986 - 9603 - 0.69 -  

หมายเหตุ : - หมายถึง ไม่ได้เก็บข้อมูล 

ที่อ้อยอายุ 9 เดือน น าตัวอย่างอ้อยส่งตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคใบขาวด้วยเทคนิค Nested PCR พบว่าใน
อ้อยปลูกท่อนพันธุ์อ้อยปลอดภัยสามารถขยายพันธุ์ได้ในระดับแปลงคิดเป็นร้อยละ 96 และอยู่ในระดับเฝ้าระวังคิด
เป็นร้อยละ 4 ดังนั้น อ้อยที่ปลูกในปีที่ 1 สามารถน าไปใช้เป็นท่อนพันธุ์ปลูกขยายพันธุ์ได้ในระดับแปลง ในปี 2561
เมื่อน าอ้อยจากแปลงพันธุ์ไปปลูกขยายต่อและน าตัวอย่างอ้อยส่งตรวจหาเชื้อสาเหตุโรคใบขาวด้วยเทคนิค 
Nested PCR พบว่าในอ้อยปลูกท่อนพันธุ์อ้อยปลอดภัยสามารถขยายพันธุ์ด้วยทิชชูได้คิดเป็นร้อยละ 20 (จ านวน 
6 ตัวอย่าง)  สามารถขยายพันธุ์ได้ในระดับแปลงคิดเป็นร้อยละ 33(จ านวน 10 ตัวอย่าง) อยู่ในระดับเฝ้าระวังคิด
เป็นร้อยละ 47(จ านวน 14 ตัวอย่าง) (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางท่ี 7 ข้อมูลการตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวอ้อยด้วยเทคนิค Nested PCR เมื่ออ้อยอายุ 9 เดือน 

เกษตรกร 
อ้อยปลูกปี60 อ้อยปลูกปี61 

ฟ้า เขียว เหลือง ส้ม แดง ฟ้า เขียว เหลือง ส้ม แดง 
แปลง 1 - 10 - - - - 1 9 - - 
แปลง 2 - 9 1 - - 4 1 5 - - 
แปลง 3 - 10 - - - 2 8 - - - 

หมายเหตุ: 

สีฟ้า = ปลอดภัยขยายพันธุ์ด้วยทิชชูได้ 
สีเขียว = ใช้ขยายพันธุ์ได้ระดับแปลง 
สีเหลือง = เฝ้าระวัง 
สีส้ม = ชักน าอาการใบขาวได้ 
สีแดง = แสดงอาการใบขาว 
หมายเหตุ** เป็นข้อมูลจากการตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวอ้อยด้วยเทคนิค Nested PCR 

 
เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยสะสมตลอดทั้งฤดูกาลปลูกพบการเกิดโรคใบขาวเฉลี่ย ร้อยละ 1.32 (ตารางท่ี 

8) ซึ่งจากข้อมูลจะเห็นว่า อ้อยที่อายุ 3 เดือน ถ้าอยู่ในสภาวะที่แข็งแรงจะยังไม่แสดงอาการโรคใบขาวทั้งหมด เมื่อ
ตรวจพบได้ขุดท าลายแล้ว แต่เมื่อตรวจเช็คโรคในเดือนที่ 6 หลังจากท่ีอ้อยเกิดสภาวะเครียดจากความแห้งแล้ง
ยาวนาน ท าให้พบการเกิดโรคใบขาวได้อีก ทั้งนี้นอกจากการแพร่ระบาดโดยใช้ท่อนพันธุ์ที่มีเชื้อของโรคใบขาวอ้อย
แล้ว อีกสาเหตุหนึ่งคือเชื้อสาเหตุโรคสามารถถ่ายทอดไปยังพืชปกติได้โดยแมลงพาหะคือ เพลี้ยจักจั่น ซึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพบแมลงชนิดนี้ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และแมลงชนิดนี้ชอบวางไข่ในพ้ืนที่ที่
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เป็นดินทราย (พรทิพย์, 2542) จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้พบการเกิดโรคใบขาวอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการท าลายกอ
ที่เป็นโรคไปแล้ว 
ตารางท่ี 8 เปอร์เซ็นต์การตรวจโรคใบขาวในแปลงเกษตรกรร่วมโครงการ ปี 2560 

เกษตรกร 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน สะสมตลอดฤดูปลูก ก่อนน าไปปลูก 

แปลง 1 0.2 0.4 - 0.6 **ใช้ขยายพันธุ์ได้ในระดับแปลง 

แปลง 2 1.68 1.68 - 3.36 
**ใช้ขยายพันธุ์ได้ในระดับแปลง
และเฝ้าระวัง 

แปลง 3 - - - - **ใช้ขยายพันธุ์ได้ในระดับแปลง 

เฉลี่ย 0.6 0.69 - 1.32 
**ใช้ขยายพันธุ์ได้ในระดับแปลง
และเฝ้าระวัง 

 
ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยปลูกในแปลงขยายพันธุ์ พบว่าอ้อยมีความยาว

ล าเฉลี่ย 211.36 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางล าเฉลี่ย 2.86 เซนติเมตร จ านวนล าเฉลี่ย 10,133 ล าต่อไร่ ความ
หวานเฉลี่ย 19.92 % brix และมีผลผลิตเฉลี่ย 12.13 ตัน/ไร่ (ตารางที่ 8)  

 
ตารางท่ี 8 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของอ้อยปลูกแปลงทดสอบ 

องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต 
อ้อยปลูก 

แปลง1  แปลง2 แปลง3 เฉลี่ย 
ความยาวล าเฉลีย่ (ซม.) 230 235.9 268.2 211.36 
เส้นผา่ศูนย์กลางล าเฉลี่ย(ซม.) 2.89 2.83 2.87 2.86 
จ านวนล าเฉลี่ย/ไร่ 12711 8266 9422 10133 
ผลผลติเฉลีย่ (ตัน/ไร่) 12.86 10.45 13.08 12.13 
% brix 17.91 21.15 20.7 19.92 

 
 
 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน พบว่าเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

11,061 บาทต่อไร่ คิดเป็นรายได้สุทธิเฉลี่ยจากการปลูกอ้อยเพ่ือจ าหน่ายพันธุ์เป็นเงิน 6,891 บาทต่อไร่ มีค่า BCR 
เฉลี่ย 1.62 ซึ่งมากกว่าการจ าหน่ายอ้อยเข้าโรงงานที่มีรายได้สุทธิคิดเป็นร้อยละ 15 (ตารางท่ี 9) 

 

ตารางท่ี 9 ต้นทุน และผลตอบแทนของของอ้อยปลูกในแปลงเกษตรกรร่วมทดสอบ 

เกษตรกร ผลผลติเฉลีย่ ราคาขายพันธุ ์ รายได ้ ต้นทุน รายได้สุทธิ BCR 



11 
 

(ตัน/ไร่) (บาท/ตัน) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
แปลง1 12.86 1480 19033 11061 7972 1.72 
แปลง2  10.45 1480 15466 11061 4405 1.39 
แปลง3 13.08 1480 19358 11061 8297 1.75 
เฉลี่ย 12.13 1480 17952 11061 6891 1.62 

หมายเหตุ; ราคาจ าหน่ายอ้อยเข้าโรงงาน ณ ลานรับซื้อ 1280 บาท/ตัน 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. ปี 2560 พบการเกิดโรคใบขาวในอ้อยปลูกที่อายุ 3 เดือน และอายุ 6 เดือน ต่ ากว่าร้อยละ 1 ซึ่งเมื่อน า

ท่อนพันธุ์ไปปลูกขยายต่อในปี 2561 พบการเกิดโรคลดลงโดยลดลง และสามารถขยายพันธุ์ด้วยทิชชูได้คิดเป็นร้อย
ละ 20 และสามารถน าไปใช้เป็นท่อนพันธุ์ขยายได้ในระดับแปลงร้อยละ 33 ดังนั้นเมื่อมีการจัดการแปลงพันธุ์ตาม
ค าแนะน า โดยการขุดต้นอ้อยที่เป็นโรคท าลายทิ้ง จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ และการปลูก
พืชหมุนเวียน จะสามารถช่วยตัดวงจรโรคได้ รวมถึงการปรับปรุงบ ารุงดินให้สมบูรณ์ จะท าให้ต้นอ้อยแข็งแรง ช่วยลด
ความรุนแรงของโรคใบขาวได้ 

2. เกษตรกรมีรายได้สุทธิจากการจ าหน่ายอ้อยปลูกที่ผลิตจากแปลงพันธุ์สะอาดมากกว่าการจ าหน่ายเข้า
โรงงานคิดเป็นร้อยละ 15 และเม่ือเป็นอ้อยตอ สามารถน าไปจ าหน่ายเป็นอ้อยโรงงานได ้ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เกษตรกรมีแปลงผลิตอ้อยพันธุ์ดี พันธุ์สะอาดไว้ใช้ท าพันธุ์เอง ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคใบขาว

อ้อย สามารถเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิตอ้อย 
 2. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยพันธุ์สะอาดและมีแปลงพันธุ์อ้อยสะอาดใช้ 
จะเป็นแปลงพันธุ์กระจายพันธุ์อ้อยสะอาดไปยังเกษตรกรเพ่ือนบ้าน หรือเป็นแหล่งผลิตท่อนพันธุ์ให้โรงงานจัดซื้อ
เพ่ือน าไปท าพันธุ์ยังแหล่งอื่นที่ต้องการได้ 
 3. เกษตรกรได้เทคโนโลยีไปขยายผลต่อให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายอ่ืน ที่ต้องการท าแปลงพันธุ์อ้อย
สะอาดในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกอ้อยกว่า 60,000 ไร่ (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล
ทราย, 2560-2561) 

 

11. ค าขอบคุณ  
ขอขอบคุณศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวอ้อย  
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12. เอกสารอ้างอิง 
กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ. 2556. การเพ่ิมผลผลิตอ้อยโรงงานเชิงบูรณาการเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. 

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 
พรทิพย์ วงแก้ว. 2542. โครงการการจัดการโรคใบขาวอ้อย. รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อส านักงานกองทุน สนับสนุน

งานวิจัยฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตและการบริหาร. ขอนแก่นพิมพ์พัฒนาจ ากัด. ขอนแก่น. 
รังษี เจริญสถาพร, อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว, ดารารัตน์ มณีจันทร์ และ ธรรมรัตน์ ทองมี. 2552. การก าจัดเชื้อโรคใบ

ขาวในท่อน พันธุ์อ้อยโดยใช้ความร้อนความเย็นและสารไคโตซาน. น. 97-108. ใน: รายงานผลงานวิจัย
กลุ่มวิชาการ และกลุ่มเศรษฐกิจประจ าปี 2552. สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร. วันทนีย์ อู่วาณิชย์
, อนุสรณ์ กุศลวงศ์ และสุรศักดิ์ เสระพันธุ์ 

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน. 2544. การป้องกันก าจัดศัตรูอ้อย. เอกสารวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และ
พืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน. 2558. เทคโนโลยีการจัดท าแปลงพันธุ์อ้อยสะอาด. สถาบันวิจัยพืชไร่และ
พืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ. 

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย. 2558. รายงานพ้ืนที่การปลูกอ้อยปีการผลิต 2557/2558. แหล่งข้อมูล: 
http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-9810.pdf. ค้นเมื่อ 2 กันยายน 2558. 

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย. 2561. รายงานพ้ืนที่การปลูกอ้อยปีการผลิต 2559/2560. แหล่งข้อมูล: 
http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-3254.pdf. ค้นเมื่อ 5 เมษายน2562. 

 

13.ภาคผนวก 
แนวทางการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยสะอาด 

ปีที่ 1 ขั้นตอนการผลิตในหน่วยงาน (ปี 2559) 

ปีที่ 2 และ 3 ขั้นตอนการจัดท าแปลงต้นแบบการ

พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์และการป้องกนั

ก าจัดโรคใบขาวอ้อยในไร่เกษตรกร 

(ปี 2560-2561) 

 ผลิตต้นกล้าทีไ่ด้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อายุ 1.5 เดือน  ปลูกในไรเ่กษตรกรอัตรา 2.500 ตน้/ไร ่
  

 ปลูกในแปลง 2,500 ต้น/ไร่ ระยะปลูก 50x120 ซม. 
 ให้น้ าตามความจ าเป็นหากพบต้นเป็นโรคต้องขุดเผาทิ้ง 

 ดูแลรักษาตามค าแนะน าเทคโนโลยีการจัดการแปลง
พันธุ์อ้อยของกรมวิชาการเกษตร ตารางที่ 2 3 4 
และ 5 

  

 ปลูกดูแลรักษาตามเทคโนโลยีแนะน า จนถึงระยะที่อ้อยอายุ
เหมาะส าหรับท าพันธุ์ตัดล าที่อายุ 8-11 เดือน  

 จากนั้นตัดข้อตาอ้อยและเลือกข้อตาที่มีความสมบรูณ ์

 ใช้ท่อนพันธุ์เมื่ออายุ 8-11 เดือน ตัดปลูกขยายพันธ์ุ 
 ใช้ท่อนพันธุ์ 1,000-1,200 ล า/ไร่  
 อัตราการขยายพันธ์ุ 1:10 

http://www.ocsb.go.th/upload/journal/fileupload/923-9810.pdf.%20ค้น
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 น าข้อตาอ้อยท่ีตัดคัดเลือกไว้แล้วแช่น้ าอุ่น 52 C0 (องศา
เซลเซียส) นาน ½ ช่ัวโมง 

 ผึ่งให้หมาดๆน าไปช าในกระบะเพาะ 

 แปลงพันธุ์ใช้ท าพันธุ์ได้ 3 ปี และมีการแบ่งสดัส่วน
พื้นที่ปลูกแปลงพันธุ์อ้อยหมุนเวียนกันในแต่ละป ี
(แผนภาพท่ี 1) 

 หมั่นตรวจแปลง หากพบต้นที่เป็นโรคต้องรีบท าลาย
ต้นที่เป็นโรคทิ้ง 

  

 พบต้นที่เป็นโรคใบขาว ท าลายทิ้งทันที 
 ได้ต้นกล้าอ้อยอายุ 1.5 เดือนไปปลูกจัดท าแปลงต้นแบบและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการแปลงพันธุ์อ้อยโดยใช้พันธุ์อ้อยช า
ข้อสะอาดในไร่เกษตรกรต่อไป 

 เกษตรกรเพื่อนบ้านหรือโรงงานสามารถจัดหาแหล่ง
ซื้อหรือซื้อไปท าพันธุ์หรือกระจายไปยังแหล่งอื่นที่
ต้องการได ้

              ส่วนที่ 1                                  ส่วนที่ 2                              ส่วนที่3 

ปีที 1    อ้อยปลูกท าพันธุ์                  อ้อยตอ 1 ท าพันธุ์หรือเข้าโรงงาน        พืชหมุนเวียน/พักแปลง 

 ปีท่ี 2   อ้อยตอ 1                            พืชหมุนเวียน/พักแปลง                   อ้อยปลูกท าพันธุ์ 

 ปีท่ี 3   พืชหมุนเวียน/พักแปลง               อ้อยปลูกท าพันธุ์                            อ้อยตอ 1  

     แผนภาพที่ 1 สัดส่วนแปลงพันธุ์อ้อยหมุนเวียนกันในแต่ละปี 

     แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน โดยค านวณความต้องการในการใช้พันธุ์ 
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