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ออกลบบลละพัฒนาเครื่องชุบท่อนพันธุ์เพ่ือผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาว 
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บทคัดย่อ  

การระบาดของโรคใบขาวอ๎อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร๎างความเสียหายในอุตสาหกรรมอ๎อยและเกษตรกรจํานวนมาก
ในปี 2554 ความเสียหายมากกวํา 100,000 ไรํ ผลผลิตเสียหายมากกวํา 38เปอร๑เซ็นต๑ มูลคําความเสียหาย 1,700 ล๎านบาทซึ่งการ
ผลิตอ๎อยปลอดโรคใบขาวสามารถทําได๎โดยแชํน้ําร๎อน 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง หรือ แชํน้ําร๎อน 52 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 30 นาที จะสามารถทําลายเช้ือไฟโตพลาสมาในทํออาหารทุกสํวนในอ๎อยได๎  โดยการออกแบบและพัฒนามุํงเน๎นการผลิต
ทํอนพันธุ๑อ๎อยที่ปลอดโรคใบขาวทั้ง  แบบการชุบทั้งลํายาว 1.5 เมตร ชุบแบบตัดทํอน(3 ตา) 40 เซนติเมตร และชุบแบบตาเดียว
ยาว 6.25 เซนติเมตร พบวําความสามารถในการชุบทั้งลํา 510 ลํา,  2,500 ทํอนและ  12,200  ตาตํอรอบ ตามลําดับ อัตราการ
สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงเริ่มต๎นที่ 1 กิโลกรัมLPGตํอช่ัวโมง ชํวงเริ่มต๎นจากอุณหภูมิ 25-50 องศาเซลเซียสใช๎เวลา 1 ช่ัวโมง 40 นาที และ
ใช๎เวลา 20 นาทีเพิ่มเป็นอุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียสโดยการรักษาอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสให๎คงที่ 2 ช่ัวโมงสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง 
0.5 กิโลกรัม โดยความยอมรับในการผลิตอ๎อยปลอดโรคนิยมชุบที่ 50 องศาเซลเซียสเพื่อลดผลกระทบในทํอนพันธุ๑ที่มีตาอํอนและ
เปอร๑เซ็นต๑ความงอก 

ค้าส้าคัญ:โรคใบขาวอ้อย; เชื้อไฟโตพลาสมา;เครื่องชุบท่อนพันธุ์ 

1. บทน้า 

โรคใบขาวอ๎อยเป็นโรคระบาดที่สร๎างความเสียหาย
ให๎กับการผลิตอ๎อยจํานวนมากในปี 2554 โรคใบขาวในอ๎อย
สร๎างความเสียหายมากกวํา 100,000 ไรํ ผลผลิตเสียหาย
มากกวํา 38เปอร๑เซ็นต๑ มูลคําความเสียหาย 1,700 ล๎านบาท
ซึ่งสํวนใหญํจะเกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศที่แห๎งแล๎งและสภาพพื้นที่ที่เป็นดินทราย 
โดยปัจจัยที่เกิดขึ้นในฤดูฝนจะเกิดจากเพลี้ยจั๊กจั่นสีน้ําตาล
(Matsumuratetixhyroglyphicus) เป็นพาหะนําเช้ือโรค  
ซึ่งปัจจัยที่เป็นแหลํงให๎เกิดโรคใบขาวอ๎อยจะมาจาก พันธุ๑ 
จากแมลงเป็นพาหะ และ เช้ือไฟโตพลาสมา โดยในปัจจุบัน
ได๎มีการพัฒนาการผลิตพันธุ๑อ๎อยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
จากยอดอํอนซึ่งมีความปลอดภัยจากโรคสูง แตํต๎นทุนในการ
ผลิตกล๎ายังมีราคาแพง 10-15 บาท ซึ่งมีความเหมาะสมเป็น
แหลํงการผลิตพันธุ๑ปลอดเช้ือขยายตํอ  ซึ่งในปัจจุบันได๎มี

การสํงเสริมให๎ปลูกพืชหมุนเวียนและการใช๎พันธุ๑ที่ทดทาน
โรคเพื่อลดการแพรํระบาด ซึ่งยังมีปริมาณที่กําจัด  (วัฒน
ศักดิ์ และคณะ. ม.ม.ป.) ได๎ทําการศึกษาเทคนิคการผลิต
ทํอนพันธุ๑อ๎อยเพื่อให๎ได๎พันธุ๑ปลอดโรค พบวําการแชํทํอน
พันธุ๑เป็นทํอนจะเป็นการควบคุมการเกิดโรคได๎ดีที่สุด และ
ความงอกสูงสุด(100%) ซึ่งถ๎าเราสามารถสํงเสริมการชุบ
ทํอนพันธุ๑ให๎กับกลุํมเกษตรได๎เป็นอีกทางหนึ่งในการลดการ
ระบาดของโรคใบขาวอ๎อยได๎  โดยการศึกษาออกแบบและ
พัฒนาเครื่องชุบทํอนพันธุ๑  มุํงหวังการพัฒนาเครื่องจักรที่มี
ความงํายตํอการใช๎งานในกลุํมเกษตรรายเล็กและศูนย๑วิจัย 
โดยไมํสํงผลตํอความงอกของพันธุ๑ เพื่อขยายพันธุ๑อ๎อยที่
สะอาดในพื้นที่ท่ีเกิดการระบาดของโรคใบขาวอ๎อย 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาเครื่องชุบทํอนพันธุ๑ขนาดเล็กสําหรับ
ศูนย๑วิจัยและเกษตรกรขนาดเล็ก 
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3. วิธีการศึกษา 

1. ออกแบบระบบการผสมน้ํา โดยการคํานวณ 
อุณหภูมิน้ําเย็น อุณหภูมิน้ําร๎อน และอัตราการไหลน้ํา 
ภายใต๎เง่ือนไขการชุบที่ 52 และ 50 องศาเซลเซียส 

2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพที่เหมาะสมของทํอน
พันธุ๑ท่ีนํามาชุบ (กําหนดให๎อ๎อยอายุประมาณ 8-10 เดือน) 

3. ทําสร๎างเครื่องชุบทํอพันธุ๑โดยควบคุมอุณหภูมิ
ด๎วยระบบ PID 

4. ทําการเตรียมทํอพันธุ๑ที่เหมาะสมโดยพันธุ๑อ๎อยที่
ใช๎ในการทดสอบเป็นอ๎อยพันธุ๑ขอนแกํน 3  

• ทํอนพันธุ๑ที่ใช๎เป็นลําจะนํามาตัดให๎มีความยาว 
1.5 เมตร 

• ทํอนพันธุ๑ที่มีตาอ๎อย 3 ตา เพื่อใช๎ในการปลูกโดย
ไมํต๎องมีการสับในแปลง 

• ทํอนพันธุ๑ที่มีตาเดียว โดยจะสับด๎านบนยาว 2.5 
เซนติเมตร และด๎านลํางยาว 3.75 เซนติเมตร เพื่อไว๎สะสม
อาหาร 

5. ทําการทดสอบและประเมินแนวทางการบริหาร
การจัดการแบบเครือขํายและความคุ๎มทุนเชิงเศรษฐศาสตร๑ 

ผลการศึกษาลละวิจารณ์ผล 

การออกแบบภายใต๎เง่ือนไขของการใช๎งานชุบทั้ง
เป็นลําและการชุบทัง้เป็นทํอน  เนื่องจากการปลูกอ๎อยชําถุง
จะปลูกในระยะระหวํางต๎น 0.6-0.8 เมตร ระยะรํอง 1.4 
เมตร หรือประมาณ 1600 ต๎นตํอไรํ ซึ่งเปูาหมายสามารถชุบ
ได๎ครั้งละ 10,000 ตา ซึ่งได๎เลือกอํางน้ําชนิดไฟเบอร๑กลาส
เพื่อนํามาประกอบชุดชุบทํอนพันธุ๑ได๎ขนาด 1.5 x 1.2 x 0.6 
ม3 หรือ 1.08 ม3 ที่จะสามารถชุบประมาณ 510 ลํา(ยาว 1.5 

เมตร) หรือประมาณ 12,200 ตา(ยาว 6.25 เซนติเมตร) 
เครื่องชุบทํอพันธุ๑มีองประกอบดังภาพท่ี 1 โดยแหลํงความ
ร๎อนใช๎เตา LPG ชนิดความดันสูงเพื่อลดระยะเวลาในการต๎ม 

การผสมน้ําคํานวณภายใต๎เง่ือนไข Isobaric Mixing 
ซึ่งจะมีปัจจัยจาก มวล อุณหภูมิ และความร๎อนซึ่งความดัน
ไมํมีการเปลี่ยนแปลง ดังสมการที่ 1 และสมการที่ 2 

 
และ 

Q= mcpT(2) 

ซึ่งเมื่อพิจารณาอุณหภูมิน้ําที่ตําแหนํงตํางๆ มีความ
สม่ําเสมอกันเนื่องจากการกระจายน้ําของน้ําร๎อนที่ไหลผํานรู
ทํอที่เจาะไว๎เป็นแถว จํานวน 18 รู ขนาดรู 5 มิลลิเมตร ทํา
ให๎การผสมระหวํางน้ําร๎อนและน้ําเย็นไมํมีความแตกตํางกัน
ภายในอําง 

 
ภาพที่ 1 สํวนประกอบของเครื่องชุบทํอนพันธุ๑อ๎อย 

ประกอบด๎วย 
1. หม๎อต๎มน้ําขนาด 70 ลิตร 
2. ปั๊มน้ําขนาด ½ แรงม๎า อัตราการไหล 40 ลิตรตํอ

นาที ความดันสูงสุด 40 เมตร จํานวน 2 ตัว 
3. ตู๎ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัต ิ
4. ถังชุบทํอนพันธุ๑ 
5. เตาแก๏ส LPG แบบความดันสูง 
6. ทํอ PVC สําหรับกระจายน้ําขนาด 4 หุน 
7. วาล๑วเปิด-ปิด จํานวน 2 ตัว 
8. อื่น ๆ เชํน โครงเหล็กและอุปกรณ๑ระบบประปา 

ผลการทดสอบการชุบทํอนพันธุ๑อ๎อยแบบการชุบ
ทั้งลํายาว 1.5 เมตร   ชุบแบบตัดทํอน(3 ตา) 40 เซ็นติเมตร 
และชุบแบบตาเดียวยาว 6.25 เซนติเมตร ถังจะสามารถ
บรรจุได๎การชุบทั้งลํา 510 ลํา,  2,500 ทํอนและ  12,200  

ตาตํอรอบซึ่งเมื่อนําทํอนพันธุ๑ลงไปในอํางชุบจะทําให๎
อุณหภูมิน้ําลดลงลงไปกวําอุณหภูมิปัจจุบันประมาณ 2 
องศาเซลเซียส  ซึ่งจะมีผลตํอการจับเวลาในการแชํทํอน
พันธุ๑  เพราะฉะนั้นเมื่อทําการแชํทํอนไปต๎องรอจนกวํา
อุณหภูมิน้ําได๎ 50 หรือ 52 องศาเซลเซียส ตามกรรมวิธี
ที่ต๎องการแชํ  โดยการแชํที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
จะใช๎เวลา 2 ชั่วโมง  และถ๎าแชํที่อุณหภูมิ 52 องศา
เซลเซียส จะใช๎เวลา 30 นาที  แตํจะมีความเสี่ยงตํอ
ความงอกที่เกิดความเสียหายเนื่องจากทํอนพันธุ๑ที่อํอนมี
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โอกาสงอกน๎อย(วัฒนศักดิ์  และคณะ. ม .ม.ป.)ได๎
ทําการศึกษาเทคนิคการแชํทั้ง 2 วิธี และลักษณะอ๎อยที่
แชํทั้ง 3 ชนิดตํออัตราความงอก การแชํเป็นทํอนสั้นที่
อุณหภูมิ  50 องศาเซลเซียส จะมีความงอก 100% ที่
อายุ 30 วัน และที่อุณหภูมิ  52 องศาเซลเซียส จะมี
ความงอก 99.2 % ที่อายุ 30 วัน 

การใช๎งานเครื่องชุบทํอพันธุ๑อ๎อยเริ่มต๎นจากการ
เตรียมทํอพันธุ๑ที่ต๎องการจะต๎องเป็นทํอนพันธุ๑ที่ไมํแกํเกินไป  
ซึ่งจะสํงผลตํอเปอร๑เซ็นต๑ความงอกโดยอายุที่เหมาะสมใน
การนํามาเป็นทํอนพันธุ๑ควรมีอายุ 8-10 เดือน ทําการเติมน้ํา
ในถังแชํประมาณ 50 เปอร๑เซ็นต๑และในถังต๎มเติมให๎เต็มและ
ทําการต๎มน้ําให๎เดือดเมื่อน้ําเดือดทําการปั๊มเข๎าไปผสมน้ํา
เย็นในถัง  น้ําในถังจะมีอุณหภูมิประมาณ 40-45 องศา
เซลเซียสและปั๊มน้ําเข๎าหม๎อต๎มอีกครั้งและต๎มให๎น้ําให๎เดือน
และปั๊มเข๎าถังแชํอีกครั้งอุณหภูมิจะได๎ประมาณ 50 องศา
เซลเซียสซึ่งสามารถเปิดระบบอัตโนมัติและปั๊มน้ําจะทําการ
หมุนวนน้ําและรักษาอุณหภูมิตามที่ตั้งไว๎  ซึ่งอุณหภูมิ
เริ่มต๎น25-50 องศาเซลเซียสใช๎เวลา 1 ช่ัวโมง 40 นาที และ
สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงเริ่มต๎นที่ 1.67กิโลกรัมLPG โดยถ๎าต๎องการ
แชํที่อุณหภูมิ 52องศาเซลเซียส ต๎องใช๎เวลาเพิ่มอีก 20 นาที 
เพื่อให๎ได๎อุณหภูมิตามต๎องการ 

นําทํอนพันธุ๑อ๎อยลงแชํตามระยะเวลาที่กําหนดและ
นําขึ้นมาพึ่งรอการนําไปปลุกอีกครั้ง  โดยสามารถทํา
ตํอเนื่องได๎โดยไมํจําเป็นต๎องเปลี่ยนน้ําในครั้งตํอไป 

จากการสร๎างเครื่องชุบทํอพันธุ๑อ๎อยจํานวน  6 
เครื่องสําหรับศูนย๑วิจัยพบวํา นิยมแชํทํอนพันธุ๑อ๎อยที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มากกวําเนื่องจากการรักษา
อุณหภูมิงํายและเปอร๑เซ็นต๑ความงอกสูง โดยทํอนพันธุ๑อ๎อย
ที่มีอายุแกํเกินจะมีเปอร๑เซ็นต๑ความงอกต่ํา 

 

ภาพที่ 2 ลักษณะการแชํทํอนพันธุ๑อ๎อย 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะทํอนพันธุ๑อ๎อยที่สับเป็นข๎อ 

 
ภาพที่ 4 ลักษณะการใช๎ผ๎าใบคลุมเพื่อรักษาอุณหภูมิ 

 
ภาพที่ 5 กล๎าทํอพันธุ๑อ๎อยที่ผํานการแชํน้ําร๎อน 

แนวทางการบริหารจัดการเครื่องแชํทํอนพันธุ๑อ๎อยมี
ความจําเป็นอยํางยิ่ง  เนื่องจากโรคใบขาวอ๎อยเป็นโรค
ระบาดจําเป็นต๎องมีการจัดการแบบบูรณาการ  ซึ่งระยะเวลา
การผลิตพันธุ๑อ๎อยเพื่อเพาะปลูกในฤดูการตํอไปจะมี
ระยะเวลาที่จํากัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอยูํในชํวง( 
ตุลาคม- ธันวาคม) และชํวงการเพาะกล๎าประมาณ 1 เดือน
กํอนสามารถนําไปปลูกในแปลง เมื่อนําข๎อมูลระยะเวลามา
คํานวณ  พบวํา  1  เครื่องสามารถผลิตทํอพันธุ๑ปลอดโรคได๎
ประมาณ 48,800 ต๎นตํอวัน หรือ 1,464,000 ต๎นตํอเดือน 
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ซึ่งสามารถรองรับเกษตรกรได๎จํานวน 915 ไรํ เพราะฉะนั้น
เครื่องชุบทํอนพันธุ๑ขนาดที่ผลิตขึ้นสามารถลดการระบาย
ของโรคใบขาวในระดับตําบลหรือกลุํมเกษตรกรรายใหญํที่มี
การเพราะปลูกอ๎อยจํานวนมาก แตํในการผลิตปัจจุบันยัง
ประสบปัญหาเรื่องการเตรียมทํอพันธุ๑ที่เป็นทํอน  เนื่องจาก
การใช๎แรงงานคนในการสับทํอนพันธุ๑อ๎อยยังมีความสามารถ
ในการสั บประมาณ 1,500-2,000 ทํ อนตํ อคนตํ อวั น  
จําเป็นต๎องใช๎คนจํานวนมากในการเตรียมทํอนพันธุ๑เพื่อแชํ
ให๎ทันและตํอเนื่อง  ต๎นทุนในการผลิตเครื่องชุบทํอนพันธุ๑
อ๎อย ราคา 40,000 บาท ในการชุบหนึ่งครั้งจะสามารถผลิต
ทํอนพันธุ๑ได๎ประมาณ  7.6 ไรํ ซึ่งถ๎าลดความเสียหายได๎ 30 
เปอร๑เซ็นต๑ จะทําให๎ลดการสูญเสียได๎ถึง 34 ตัน  หรือ
ประมาณ 34,000 บาท โดยการทํางานของเครื่องจะมี
ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน  ขึ้นกับระยะเวลาการเปิดหีบ
อ๎อย จะลดความเสียหาย 4.09 ล๎านบาท  ซึ่งอัตราการคืน
ทุน 1.17 ครั้ง หรือเพียงการชุบ 1 วัน  

5. สรุปลละข้อเสนอลนะ 

จากการออกแบบและพัฒนาเครื่องชุบทํอนพัฒนา
อ๎อยเพื่อลดการระบาดของโรคใบขาวอ๎อย  เป็นวิธีที่มี
ศักยภาพและจําเป็นต๎องมีการสํงเสริมอยํางตํอเนื่อง  
เนื่องจากเมื่อเกิดโรคใบขาวอ๎อยระบาดจะทําการควบคุมได๎
ยาก  ทั้งการนําพันธุ๑ที่มีโรคไปใช๎เป็นระบาดในวงกว๎าง  เช้ือ
ที่มีอยูํในแปลงอ๎อยที่เคยเป็นโรค  แมลงเพลี้ยจักจั่นสีน้ําตาล
เป็นพาหะ  ซึ่งการชุบทํอนพันธุ๑เป็นวิธีการปูองกัน  โดย
ปัจจุบันยังไมํมีพันธุ๑ที่ต๎านทานโรคใบขาว  เพราะฉะนั้น
เกษตรกรจําเป็นต๎องปลูกจิตสํานึกในการปูองกันการระบาด
ของโรคกํอนท่ีโรคใบขาวจะเข๎ามาระบาดในพื้นที่ของแปลง
เกษตรกร 
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