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*

ออย (Sugarcane - Saccharum officinarum L.) เปน พืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยูในวงศ Gramineae
มีความสําคัญตอมนุษยในแงของการใชเปนอาหาร ออยเปนพืชที่ปลูกงาย และเมื่อปลูกครั้งหนึ่งแลว
สามารถเก็บเกี่ยวไดหลายครั้ง เปนพืชชอบอากาศรอน และชุมชื้น ดังนั้นประเทศที่ปลูกออยจึงอยูใน
แถบรอนและชุมชื้น ในระหวางเสนรุงที่ 35 องศาเหนือ และ 35 องศาใต รวมทั้งประเทศไทยดวย
ออยนอกจากเปนพืชที่ใหน้ําตาล ซึ่งใชบริโภคเปนอาหารประจําวันแลว ยังมีความสําคัญตอชาวไทย
นํามาใชในพิ ธีตางๆ มาแตโบราณกาล ในตํารับยาแผนโบราณใชออยแดงมาตมกับเครื่องยาอื่น
ที่ เรียกวาออยแดง ซึ่งมีเปลือกสี แดงจนเกือบดํา ออยเปน พื ชเศรษฐกิ จที่ สําคัญ ของประเทศไทย
เปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมน้ําตาลที่ใชในการผลิตน้ําตาล เปนการผลิตเพื่อสงออกตางประเทศ
ประมาณรอยละ 70 ของผลผลิตทั้งหมด สวนที่เหลือใชในประเทศ ในแตละปมีรายไดหมุนเวียนจาก
การจําหนายน้ําตาลทั้งภายในประเทศและการสงออก มีมูลคาการผลิตน้ําตาลมากกวา 1.9 แสนลาน
บาท และมีรายไดจากการสงออกมากกวา 1.2 แสนลานบาท ประเทศที่ปลูกออยและผลิตน้ําตาลได
มากกว าความต อ งการภายในประเทศมี เพี ย งไม กี่ ป ระเทศ เช น ประเทศบราซิ ล อิ น เดี ย ไทย
ออสเตรเลีย กัวเตมาลา คิวบา เปนตน ประเทศไทยเปนผูสงออกน้ําตาลรายใหญเปนอันดับ 2 ของ
โลก รองจากบราซิล มีสวนแบงการตลาดในตลาดโลกมากกวารอยละ 13 โดยมีคูแขงที่สําคัญ คือ
บราซิล อินเดีย และออสเตรเลีย และมีคูคาที่สําคัญ คืออินโดนีเซีย ญี่ปุน สาธารณรัฐเกาหลี กัมพูชา
ไต ห วั น และจี น นอกจากนี้ อุ ต สาหกรรมอ อ ยและน้ํ า ตาลยั ง เป น ตลาดแรงงานขนาดใหญ มี
ผูเกี่ยวของทั้งชาวไรออย แรงงานตัดออยและแรงงานในโรงงานน้ําตาลไมนอยกวา 1 ลานคน ออย
ยังจัดเปนพืชเกษตรอุตสาหกรรมที่สามารถนํามาเปนวัตถุดิบตั้งตนในผลิตภัณฑตอเนื่องไดทุกสวน
รวมถึงผลพลอยได เชน น้ําออยผลิตเปน น้ําตาลทรายและผลิตเอทานอล กากน้ํ าตาล (Molasses)
นําไปผลิตเปน อาหารสัตว เหลา ผงชูรส และเอทานอล กากออย (Bagasse) ใชผลิตเปน พลังงาน
ไฟฟา ทําเยื่อกระดาษ แผนพารติเคิลบอรด พลาสติก ปุยอินทรีย กากตะกอนหมอกรอง (Filter cake)
ใชผลิตปุยหมัก และยังเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องเชน อุตสาหกรรมอาหารสัตว เครื่องสําอาง สุรา
อาหารสําเร็จรูป กรดน้ําสม และอุตสาหกรรมเอทานอล
------------------------------------------------------------------------

* นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
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ออยเปนพืชที่มนุษยรูจักมานานนับหมื่นป มีแหลงกําเนิดดั้งเดิมอยูในเกาะนิวกินี ซึ่งเปน
เกาะใหญในมหาสมุทรแปซิฟก มีหลักฐานยืนยันวาชาวพื้นเมืองของเกาะนี้ปลูกออยไวเปนพืชสวน
ครัวสําหรับเคี้ยวกินเลนมาตั้งแตสมัยโบราณ การเปลี่ยนแปลงจากพืชสวนครัวมาเปนพืชไรนั้น
เชื่อกันวาเกิดขึ้นในประเทศอินเดียเมื่อหลายรอยปกอนคริสตศักราช ในประเทศไทยมีการปลูกออย
มาตั้ งแต สมั ยสุ โขทั ย ประมาณ พ.ศ. 1800 – 1860 และตอมาไดเริ่มทํ าน้ํ าตาลจากอ อยประมาณ
พ.ศ. 1920 แหลงผลิตสําคัญอยูที่เมืองสุโขทัย พิษณุโลก และกําแพงเพชร น้ําตาลที่ผลิตไดในสมัย
นั้นเปนน้ําตาลทรายแดง (Muscovado) หรือน้ําออยงบ เชื่อกันวาชาวจีนเปนผูที่นําเอากรรมวิธีการ
ผลิตน้ําตาลทรายแดงเขามา สวนการผลิตน้ําตาลทรายขาว (Centrifugal sugar) นั้นไดเริ่มที่จังหวัด
ลําปาง โดยตั้งโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายเปนครั้งแรกในพ.ศ. 2480 คือโรงงานน้ําตาลไทย
ลําปาง ที่อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ออยที่เกษตรกรปลูกสมัยนั้น เรียกวา ออยพันธุน้ําผึ้ง และ
พันธุตะเภา ซึ่งมีลําโต คอนขางเปราะ ปลองสั้น เปลือกสีขาว ตอมามีออยขาไก เปนออยลําเล็ก มีสี
เหลือง บางครั้งเรียกออยสําลี ในพ.ศ. 2484 ไดกอสรางโรงงานน้ําตาลขึ้นอีกแหงหนึ่งในจังหวัด
อุตรดิตถ และพ.ศ. 2499 มีการตั้งโรงงานน้ําตาลสุพรรณบุรี ที่อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
และเริ่มมีการนําพันธุออยจากตางประเทศมาใหเกษตรกรปลูกเพื่อสงโรงงาน
ออยเป น พื ชเศรษฐกิจที่ สํ าคั ญของประเทศ หลั งจากตั้งโรงงานน้ํ าตาลครั้งแรก การผลิ ต
น้ําตาลทรายขาวไดขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยลําดับ จากการผลิตเพียงเพื่อทดแทนปริมาณน้ําตาลที่เราตอง
นําเขามาจากประเทศฟลิปปนสและอินโดนีเซีย จนกระทั่งผลิตไดพอใชบริโภคภายในประเทศและ
เหลือส งออกตางประเทศคิดเปนมูลคา 8 ลานบาทในพ.ศ. 2502-2503 มูลคาสงออกของน้ําตาลได
เพิ่มขึ้นเปน 330 ลานบาทในพ.ศ. 2515 กระทั่งพ.ศ. 2520 มูลคาสงน้ําตาลออกไดเพิ่มขึ้นเปน 7,395
ลานบาท และปจจุบันมีรายไดจากการสงออกมากกวา 1.2 แสนลานบาท การผลิตน้ําตาลป 2555/56
สามารถผลิตน้ําตาลได 10.02 ลานตัน ลดลงจาก 10.25 ลานตัน ของป 2554/55 รอยละ 2.24 ปการ
ผลิต 2556/57 สามารถผลิตน้ําตาลเพิ่มเปน 11.33 ลานตัน ตลาดน้ําตาลที่สําคัญของประเทศไทยแบง
ออกเปน 2 ตลาดสําคัญ คือ ตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ มีปริมาณการคาในสัดสวน
ประมาณรอยละ 30 และ 70 ตามลําดับ คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรไดคาดการณวา ปริมาณน้ําตาลสําหรับบริโภคภายในประเทศป 2557 จํานวน 2.60 ลานตัน
เพิ่มขึ้นจาก 2.50 ลานตัน ในป 2556 คิดเปนรอยละ 4 โดยตลาดภายในประเทศมีสองกลุมลูกคาที่
สําคัญคือ ตลาดผูบริโภคน้ําตาลโดยตรงและตลาดการบริโภคทางออมคือภาคอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
และอุตสาหกรรมอาหารและผลไมกระปอง ในตลาดเอเชียอุปสงคคือความตองการน้ําตาลทรายยังมี
มากกวาปริมาณอุปทานที่ผลิตได โดยประเทศไทยเปนผูผลิตและผูสงออกน้ําตาลเปนอันดับหนึ่งของ
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ทวีปเอเชีย และเปนอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศบราซิล ปริมาณการสงออกน้ําตาลในชวงที่
ผานมาประเทศไทยสงออกน้ําตาลไปยังทวีปเอเชียมากกวารอยละ 85
การผลิ ตอ อยของประเทศไทยมี การขยายพื้ น ที่ ป ลู กอ อยเพิ่ มมากขึ้ น ป การผลิ ต 2553/54
มีพื้นที่เพาะปลูก 8.46 ลานไร เพิ่มขึ้นจากปการผลิต 2552/53 จํานวน 1.32 ลานไร ไดผลผลิตออย 95.4 ลาน
ตัน ในป พ.ศ.2554 ประเทศไทยมีพื้ นที่ปลูกออยและผลผลิตน้ําหนั กออยเปนอันดับที่ 4 ของโลก โดย
ประเทศบราซิลมีพื้นที่ปลูกออยมากที่สุด 60 ลานไร ใหผลผลิตน้ําหนัก 734 ลานตัน รองลงมาคือ อินเดีย มี
พื้ นที่ ปลู กอ อย 30.9 ล านไร มี ผลผลิต 342.3 ล านตั น อั นดั บ 3 คื อ จีน มี พื้ นที่ ปลูกอ อย 10.8 ล านไร มี
ผลผลิต 115.1 ลานตัน สําหรับผลผลิตตอไรในพ.ศ. 2554 ประเทศออสเตรเลียมีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 13.07
ตั นต อไร รองลงมาคือฟ ลิปป นส บราซิ ล มี ผลผลิ ตต อไร 12.37 และ 12.23 ตั นต อไร ตามลําดั บ ส วน
ประเทศไทยไดผลผลิตเฉลี่ย 11.75 ตันตอไร โดยปการผลิต 2554/55 มีพื้นที่ปลูกออยเพิ่มเปน 8.99 ลานไร
ผลิตออยได 106.3 ลานตัน เปนพื้นที่ปลูกออยสงโรงงาน 8.31 ลานไร สงออยเขาหีบ 98.2 ลานตัน หรือมี
ผลผลิตเฉลี่ย 11.82 ตันตอไร ในปการผลิต 2555/56 พื้นที่ปลูกออยในประเทศไทยเพิ่มเปน 9.48 ลานไร
ผลิตออยได 107.4 ลานตัน เปนพื้นที่ปลูกออยสงโรงงาน 8.84 ลานไร ผลผลิตออยสงเขาหีบได 100.1 ลาน
ตัน หรือ 11.32 ตันตอไร และปการผลิต 2556/57 มีพื้นที่ปลูกออย 10 ลานไร ปริมาณการผลิตออยทั้งหมด
113.2 ลานตัน เปนพื้นที่ออยสงโรงงาน 9.23 ลานไร มีปริมาณออยสงเขาหีบ 103.6 ลานตัน(ออยสด 37.9
ลานตัน ออยไฟไหม 65.7 ลานตัน) มีผลผลิตเฉลี่ย 11.24 ตันตอไร แยกเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่
ปลูกออยและพื้นที่ออยสงโรงงาน 4.37 และ 4.01 ลานไร มีปริมาณออยทั้งหมดและออยเขาหีบเทากับ 48.2
และ 44.9 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 11.17 ตันตอไร ภาคกลางมีพื้นที่ปลูกออยและพื้นที่ออยสงโรงงาน 2.97
และ 2.62 ลานไร มีปริมาณออยทั้งหมดและออยเขาหีบเทากับ 34.1 และ 30.1 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 11.50
ตันตอไร ภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกออยและพื้นที่ออยสงโรงงาน 2.28 และ 2.17 ลานไร มีปริมาณออยทั้งหมด
และออยเขาหีบเทากับ 25.5 และ 24.2 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 11.17 ตันตอไร และภาคตะวันออกมีการผลิต
นอยที่สุด มีพื้นที่ปลูกออยและพื้นที่ออยสงโรงงาน 0.50 และ .422 ลานไร มีปริมาณออยทั้งหมดและออย
เขาหีบเทากับ 5.33 และ 4.50 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 10.65 ตันตอไร
โรงงานน้ําตาลทั้งประเทศในปจจุบันมีจํานวน 50 โรงงาน(จําแนกเปนภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวั น ออก และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จํ า นวน 9, 18, 4 และ 19 โรงงาน ตามลํ า ดั บ )
มีกําลังการผลิตของโรงงานรวม 750,000 ตันออยตอวัน ซึ่งสามารถรองรับผลผลิตออยไดจํานวน 90
ล านตั น อ อ ย ขณะที่ ป ระเทศไทยมี ผ ลผลิ ต รวม 100 ตั น อ อ ย ดั ง นั้ น โรงงานน้ํ าตาลจึ งต อ งเดิ น
เครื่องจักรขยายระยะเวลาการหีบออยจากเดิม 120 วัน เปน 181 วัน(แตละปจะทําการเปดโรงงาน
เพื่อหีบออยเพียง 4 เดือน ระหวางเดือนธันวาคม - มีนาคมของทุกป ) ทําใหประสิทธิภาพการผลิต
และความหวานของน้ําตาลทีลดลง ปริมาณความตองการออยเขาหีบจะสูงถึง 150 ลานตัน ใน ป
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พ.ศ. 2560เนื่องจากจะมีโรงงานน้ําตาลเพิ่มขึ้นจากปจจุบัน50 โรง เปน 62 โรง พื้นที่ปลูกอาจจะขยาย
ไดไมมาก เพราะจะตองแขงกับพืชอื่น จําเปนจะตองเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การยกระดับผลผลิต
ตอไรเพื่อเพิ่มรายไดของเกษตรกรและลดตนทุนการผลิต เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน การ
ผลิ ต พื ช ให ไ ด ผ ลผลิ ต สู ง และมี คุ ณ ภาพที่ ดี ขึ้ น อยู กั บ ป จ จั ย การผลิ ต ที่ สํ า คั ญ คื อ พั น ธุ พื ช
สภาพแวดลอม ไดแก สภาพดิน สภาพลมฟาอากาศ การเขตกรรม การดูแลรักษา และการบริหาร
จัดการไรออย เปนตน โดยพันธุพืชเปนปจจัยหลักที่เกี่ยวโยงโดยตรงตอคุณภาพและปริมาณผลผลิต
การผลิตทอนพันธุออย และการกระจายพันธุที่ถูกตองเหมาะสมก็เปนสิ่งที่จะตองใหความสําคัญ
เพื่อที่เกษตรกรมีการใชพันธุดีอยางกวางขวาง
การปลูกออยมีอยูทุกภาคยกเวนภาคใต ทั้งนี้เพราะสภาพอากาศภาคใตไมเหมาะแกการปลูกออย
กลาวคือมีฝนตกชุก และมีอากาศรอนตลอดป ซึ่งสภาพดังกลาวทําใหออยไมหวาน นอกจากนี้อาจจะเปน
เพราะวาภาคใตมีพืชอื่นที่ใหผลดีกวา เชน ยางพารา และกาแฟ เปนตน เขตการปลูกออยแบงออกเปน 4 ภาค
คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง แตละภาคจะมีพื้นที่และศักยภาพการ
ผลิตที่ตางกัน ในปการผลิต 2555/56 ภาคกลางมีพื้นที่เพาะปลูกออยและผลผลิต ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 พื้นที่ปลูกออย และปริมาณการผลิตออย ในปการผลิต 2556/57 เขตภาคกลางและภาคตะวันตก
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

จังหวัด

พื้นที่ปลูก
ออย (ไร)

ปริมาณออย
ทั้งหมด (ตัน)

นครสวรรค
692,268
อุทัยธานี
338,284
ชัยนาท
151,789
สิงหบุรี
14,606
ลพบุรี
647,398
สระบุรี
132,527
อางทอง
20,155
สุพรรณบุรี
605,422
กาญจนบุรี
718,705
นครปฐม
84,591
ราชบุรี
166,684
เพชรบุรี
36,699
ประจวบคีรีขันธ
53,603
รวมภาคกลาง
3,662,731
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล (2557)

7,691,097
3,859,820
1,778,967
175,856
7,574,557
1,546,590
243,190
6,938,136
8,178,863
963,491
1,891,863
407,726
592,313
41,842,469

พื้นที่ออย
สงโรงงาน
(ไร)
656,132
299,111
133,772
12,855
570,487
116,756
17,705
534,103
634,760
74,736
147,432
32,446
47,321
3,277,616

ปริมาณออย
สงเขาหีบ
(ตัน)
7,289,622
3,412,853
1,567,804
154,771
6,674,699
1,362,546
214,056
6,120,824
7,223,572
851,245
1,673,353
360,470
552,894
37,458,709

ผลผลิต
เฉลี่ย
(ตัน/ไร)
11.11
11.41
11.72
12.04
11.70
11.67
12.09
11.46
11.38
11.39
11.35
11.11
11.05
11.50
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บทที่ 2
พฤกษศาสตรออย
อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข

*

นักพฤกษศาสตรสันนิษฐานตรงกันวา Saccharum officinarum L. มีกําเนิดจากเกาะนิวกินี
และเชื่ อ วาอ อ ยพั น ธุ ดั้ งเดิ ม เป น อ อ ยที่ เรีย กขานกั น ต อ มาว า “อ อ ยมี ต ระกู ล ” (Noble canes) และ
นอกจากนั้นยังมีพืชในสกุลเดียวกัน คือ ออและแขม นักพฤกษศาสตรชาวอินเดียกลาววา ออยอีก
ชนิดหนึ่งมีชื่อวา S. barberi นั้นมีพื้นเพดั้งเดิมเกิดอยูในทางตอนเหนือของอินเดีย แลวถูกนําไปปลูก
ในประเทศจีน ในราว 250 ป กอนพุท ธกาล ภาษาสั นสกฤตเรียกออยวา “Shakkara” ซึ่ งพ องหรือ
ใกลเคียงกับภาษาลาตินวา Saccharum และมีความหมายวา “พืชใหมจากทางตะวันออก”
ออยเปน พื ช ในวงศ (Family) Gramineae ไดแก หญ าที่มีลําต น เป น ขอและปลอง รวมทั้ ง
ธัญ พื ชตางๆ เผ า (Tribe) Andropogoneae กลุม รองเผา (Group of tribe) Saccharinae Benth. สกุ ล
(Genus) Saccharum พืชในสกุลนี้มี 6 ชนิด คือ
1. ออยปลูกดั้งเดิม (Noble cane: S. officinarum) นักวิชาการบางทานเรียก ออยมีสกุล มีลักษณะ
สํ าคั ญ คื อ ลํ าต น ใหญ เปลื อกและเนื้ อนิ่ ม เยื่ อใยต่ํ า มี ความหวานสู ง ใบยาวและกว าง ช อดอกแผ
มีโครโมโซม 2n = 80 เปนออยที่ใหผลผลิตน้ําตาลในปจจุบัน คําวา noble cane หมายถึง ออยที่มีลักษณะ
รูปรางสวยงาม สีสวยสด ลําตนขนาดใหญ และมีคุณภาพดีกวาออยใน species อื่นๆ ทั้งหมด
2. ออยปาแถบรอน (Wild cane of tropical: S. spontaneum L.) เปนออยปาขึ้นอยูทั่วไปใน
แถบรอนและชุ มชื้ น ในบ านเราเรียกวา เลา แขม หรือ พง หรือ ออยป า อ อยชนิ ด นี้ ขึ้น อยูทั่ วไป
สามารถเจริญเติบโตไดในที่น้ําทวมจนถึงบนภูเขาสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ออยปามีความ
หวานต่ํา ไฟเบอรสูง ทนตอสภาพหนาวเย็น แหงแลง และน้ําทวมไดดี มีโครโมโซม 2n = 40 - 128
เป น อ อ ยป า มี่ มี ค วามสํ า คั ญ ในแง ก ารผสมพั น ธุ ต น ไม สู ง นั ก ลํ าเล็ ก เส น ผ า ศู น ย ก ลางไม เกิ น
2 เซนติเมตร ใบแคบและแข็ง ลําแข็งแรงและไมคอยมีโรค เปนพวกที่ไมมีคุณคาในการผลิตน้ําตาล
แตมีคุณคาในการผสมพันธุใหตานทานโรค
3. ออยอินเดีย (Indian cane: S. barberi Jesweit) เชื่อกันวามีถิ่นกําเนิดในอินเดียตอนเหนือ
ลําตนเล็ก ปลองรูปทรงกระบอก สีเทาอมเขียว (Greynish green) ถึงสีขาว หรือสีงาชาง ใบแคบสั้น
ลักษณะออยอินเดียคลายออยขาไกในประเทศไทย จึงเปนไปไดวา ออยขาไกอาจเปนออยอินเดีย
ที่ถูกนําเขามาโดยชาวอินเดียสมัยโบราณ มีจํานวนโครโมโซม 2n = 111 - 120
------------------------------------------------------------------------

* นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ศนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี อ.อทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
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4. ออยจีน (Chinese cane: S. sinense Roxb.) เปนออยที่มีลําตนสูงใหญ ใบกวาง ปลองมี
ลักษณะกลางคอด สีเขียวปนเหลืองแดง (Greenish bronze) มีจํานวนโครโมโซม 2n = 111 – 120
แหลงกําเนิดอยูในจีนแผนดินใหญ มีลําขนาดเล็ก ปลองยาว สีเขียวหรือเขียวอมแดง ใบยาวแคบ
แข็งแรง ความหวานต่ํา มีไฟเบอรมาก
5. ออยปาแถบนิวกินี (Wild cane of new uinea: S. robustum Brandes, Jesweit Ex Grassl)
เปนออยปาแถบนิวกินี มีลักษณะลําตนแข็ง มีความสูงถึง 10 เมตร มีความหวานนอยมาก มักชอบขึ้น
ในบริ เวณริ ม ฝ ง น้ํ า ชาวเกาะปลู ก ทํ า รั่ ว บ า น อาจเป น บรรพบุ รุ ษ ที่ ใ กล ชิ ด กั บ S. officinarum
แตตางกัน คือ มีไฟเบอรสูง มีน้ําตาลต่ํากวา ลําตนยาวใหญ และแข็งแรงคลายไผ ออยชนิดนี้ ใน
ประเทศไทย เรียกวา ออยแขมมีโครโมโซม 2n = 60 - 205
6. ออยน้ําหรือหนอไมน้ํา (S.edule Hassk) ใบมีขน ชอดอกไมเจริญ หรือเรียกวาเปนหมัน
(Aborted) ชอดอกใชรับประทานได และขึ้นไดดีในที่น้ําทวมขัง จึงเรียกวาหนอไมน้ํา ในบานเราเคย
ปลูกเปนการคาเมื่อประมาณ 30 ปที่แลว มีโครโมโซม 2n = 60, 70, 80
ในประเทศไทย พืชในสกุลใกลเคียงกับออยที่พบแพรกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศ คือ
ออยปาแถบรอน(S. spontaneum) และ Erianthus spp. ออยปาแถบรอนในประเทศไทยที่เรียกวาพง
หรือแขม แยกตามแหลงทีพบออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่เจริญเติบโตไดดีในน้ํา มีลักษณะลําตนยาว
เพื่อยืดตัวใหพนผิวน้ํา มีขนาดลําและใบใหญ ขางในลํามักจะกลวง ออกดอกชา(ในเดือนธันวาคมมกราคม) อีกกลุมคือ พวกที่เจริญเติบโตไดดีในที่ดอน มีการแตกกอดี ใบคอนขางเล็กและมีสีเขียว
เขมกวากลุมแรก ลําตนขนาดเล็กถึงปานกลาง ออกดอกเร็ว(ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน)
ลั ก ษณะเด น ของพงคื อ มี ลํ า ต น ใต ดิ น (Rhizome) ทํ าให ท นแล ง ทนน้ํ า ท ว มขั ง และไว ต อได ดี
สวนสกุล Erianthus (sect. Ripidium) spp. ในประเทศไทยพืชสกุลนี้ เรียกวา เลา พบทั่วไปทั้งที่ราบ
เชิงเขา บนภูเขา ริมฝงน้ํา และที่ลุมน้ําทวม แยกตามแหลงที่พบออกเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ พวกที่อยู
ในที่ ด อนและพวกที่ อ ยูใ นที่ ลุ ม หรื อ ริม ฝ งแม น้ํ า พวกที่ อ ยูใ นที่ ด อนจะมี จํ านวนต น ต อ กอมาก
กอแนน กาบใบมีขนมาก ไสกลางคลายฟองน้ํามีขนาดใหญ เนื้อไมบาง ของเหลวในลําตนมีนอย
สวนพวกที่อยูริมฝงแมน้ําหรือในที่ลุม พบมากในภาคใต ลําตนมีขนาดใหญ กอไมแนนและกาบใบ
ไมมีขนหรือมีเล็กนอย ไสกลางเล็กกวาชนิดทีพบในที่ดอน เนื้อไมหนากวา และของเหลวในลําตนมี
มากกวา
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ลักษณะทั่วไปของออย
ราก (Root)
อ อยมี ระบบรากฝอย (Fibrous root system) แพรกระจายออกไปรอบโคนต น ในช วงรัศมี
50 – 100 เซนติเมตร และหยั่งลึกลงไปในดินได 100 - 150 เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพืน้ ที่และพันธุ
ออยไมมีรากแกว นอกจากเมื่อปลูกดวยเมล็ดซึ่งดูคลายมีรากแกวเรียกวา ไพรมารีรูท (Primary root)
หรือเซมินัลรูท (Seminal root) ปกติออยขยายพันธุโดยใชลําตนตัดเปนทอน ๆ ละ 2 - 3 ตา แตละทอน
เรียกวา ทอนพันธุ (Cutting, sett หรือ seedpiece) เมื่อนําทอนพันธุออยไปปลูกจะเกิดราก 2 ชุด คือ
1. รากชั่วคราว (Sett root, cutting root) เปนรากของทอนพันธุที่เกิดจากปุมราก ในบริเวณ
เกิดรากของทอนพันธุ รากพวกนี้มีลักษณะผอมแตกแขนงมาก ขณะที่ตาของทอนพันธุกําลังเจริญ
เป น หน อ นั้ น ได น้ํ าและธาตุอ าหารจากดิ น ทางรากเหล านี้ รากของท อ นพั น ธุจะทํ าหน าที่ ต อไป
จนกระทั่งหนอมีรากจากหนอ ทําหนาที่ดูดน้ําและธาตุอาหารแทน หลังจากนั้นรากของทอนพันธุ
รวมทั้งตัวทอนพันธุเดิมก็จะหมดสภาพไป
2. รากที่เกิดจากหนอ (Shoot root) อาจเรียกวา รากถาวร เมื่อตาออยพัฒนาเปนหนอจะ
สรางรากขึ้นที่ปุมราก รากนี้มีขนาดใหญกวารากชนิดแรก เมื่อเกิดใหมๆ มีลักษณะอวบไมมีแขนง
สีขาว และสีจะเปลี่ยนเปนน้ําตาลเขมเมื่ออายุมากขึ้น แมวาปุมรากที่ปรากฏในบริเวณเกิดรากของแต
ละขอจะมีจํานวนจํากัด แตเนื่องจากสวนโคนของลําตนที่อยูใตดินมีปลองถี่มาก ทําใหมีรากมาก
รากจะเจริญออกมาจากปุมรากเทานั้น การเจริญของรากจะเกิดทยอยกันโดยตอเนื่อง ในขณะที่ราก
เก ากํ าลั งเสื่ อ สภาพนั้ น รากใหม ก็ จ ะเกิ ด มาทํ าหน าที่ แ ทนมี ก ารแตกแขนงไม มี ข อบเขตจํ ากั ด
โดยเฉพาะในดิ น ที่ เหมาะสมรากเหล า นี้ ส ามารถหยั่ ง ในแนวดิ่ ง และแนวนอนได ม ากกว า
100 เซนติเมตร นอกจากรากที่อยูใตดินแลวยังมีรากที่เกิดจากขอเหนือพื้นดินทั้งขอที่อยูใกลผิวดิน
และสูงขึ้นไป ออยบางพันธุอาจมีรากยาวที่ขอซึ่งอยูหางจากพื้นดินมาก เมื่อออยเจริญเติบโตเต็มที่
จะมีรากปรากฏ 3 ชนิด คือ
2.1 รากตื้น (Superficial root) เกิดจากปุมรากของขอที่มีอยูบริเวณใกลผิวดิน แผลึก
จากผิวดินประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร มีความยาวประมาณ 0.5 – 2.5 เมตร ทําหนาที่ดูดน้ํา อาหาร
และยึดลําตนไดเล็กนอย
2.2 รากลึกปานกลาง (Buttress root) เปนรากที่เกิดจากปุมรากของขอที่อยูลึกลงไป
จากผิวดิน (ลึกมากกวาที่เกิดจากรากตื้น) สีขาว ลักษณะอวบ มีขนาดใหญกวารากชนิดอื่นๆ ปกติ
แลวจะทํามุม 45 – 60 องศากับผิวดิน มีความยาว 0.5 – 1.5 เมตร ทําหนาที่ดูดน้ํา อาหารและยึดลําตน
2.3 รากลึกมาก (Deep root, rope system) เปนรากที่เกิดจากปุมราก รากพวกนี้จะหยั่ง
ลงในแนวดิ่ง อาจลึกกวา 3 เมตร รากชนิดนี้จะรวมกันเปนหมู ๆ ละ 15 – 20 ราก
การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก
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ลําตน (Stalk)
เมื่อนําทอนออยไปปลูก ตาจะพัฒนาเปนหนอแรก (Primary shoot) ซึ่งจะพัฒนาเปนลําตนออย
ลําแรก (Primary stalk) และจะเกิดลําชุดที่สอง ลําชุดที่สาม (Secondary stalk, tertiary stalk) ตามมาจาก
การแตกหน อที่ สอง ที่ สาม (Secondary shoots และ tertiary shoots) ตามลํ าดั บ ส วนของลํ าต นเป นที่
ลําเลียงธาตุอาหาร และน้ํา จากรากไปสูใบ และสะสมน้ําตาลที่ผลิตขึ้น ลําตนออยที่อยูเหนือพื้นดินมี
ลักษณะตั้งตรง ลําตนประกอบดวย ปลอง และขอจํานวนมาก ทั้งขอและปลองรวมเรียกวา จอยต (Joint)
ซึ่งอาจเรียกงาย ๆ วา "ปลอง" ออยที่ตัดเมื่ออายุ 12 เดือน จะมีปลอง 20 - 30 ปลอง แตละปลองเมื่อโต
เต็ มที่ จะยาวประมาณ 10 - 15 เซนติ เมตร ความยาวของปล องขึ้ น อยู กั บพั น ธุ และสภาพแวดล อม
โดยเฉพาะปลองที่เกิดในชวงที่มีน้ําพอเหมาะจะยาวกวาปลองที่เกิดในชวงที่มีน้ํานอยเกินไป อยางไรก็ดี
แมวาจะไดรับน้ําอยางเหมาะสม ความยาวของปลองก็จะแตกตางกัน คือ ปลองที่อยูสวนโคนตนจะสั้น
มาก และคอย ๆ ยาวขึ้น แล วก็จะสั้ นลงอีกเมื่อใกลยอด ลักษณะดังกลาวปรากฏในออยที่ ไม มีดอก
ส วนอ อยที่ มี ดอก ปล องที่ รองรั บช อดอก
จะมี ค วามยาวที่ สุ ด แล ว ลดลงตามลํ าดั บ
จนกระทั่งถึงสวนที่ปลองมีความยาวไลเลี่ย
กัน ที่ขอจะมีตา สวนปลายของลําตน มีกาบ
ใบห อหุ ม ส วนลํ าต น ที่ อยู ใต พื้ น ดิ น จะมี
ลักษณะเรียว ตาที่อยูที่ขอของลําตนใตดินจะ
เจริญมาเปนหนอ (ภาพที่ 1)
ภาพที่ 1 การเจริญเติบโตของออยลําแรก ลําชุดที่ 2 และชุดที่ 3
สีของลําตน (Stalk color)
เปนลักษณะหนึ่งที่แปรปรวนมาก สีของลําตนแตกตางกันตามพันธุและสภาพแวดลอม มีสี
แตกตางกันตั้งแตสีเขียวออนจนถึงสีมวงแกเกือบดํา สีตาง ๆ เหลานั้นเกิดจากรงคสาร (Pigments) ที่
เปนพื้นฐาน 2 ชนิด คือสีเขียวเกิดจากคลอโรฟลล (Chlorophyll) ซึ่งอยูในเนื้อเยื่อของลําตน ในสวนที่
เรียกวา เอพิเดอรมีส (Epidermis) และสวนที่อยูถัดเขาไป สีแดงเกิดจากแอนโทไซยานิน ปริมาณของ
รงคสารทั้ง 2 ชนิด มีมากนอยแตกตางกันไป พวกที่มีแอนโทไซยานินอยูมากลําตนก็จะออกสีแดง ที่มี
คลอโรฟลลอยูมากก็จะเปนสีออกเขียว นอกจากนี้ก็อาจมีรงคสารอื่น ๆ ปนอยูอีก เชน รงคสารสีแดง
ปนเหลื อ งหรื อ ส ม ได แ ก คาโรทิ น อยด (Carotinoid) และรงคสารสี เหลื อ ง ได แ ก แซนโทฟ ล ล

การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก

8

Facebook : กลุม่ งานวิจัยการใช้สารป้ องกันกําจัดศัตรูพืช

(Xanthopyll) เปนตน หลักเกณฑการดูสีที่กลาวมาขางตน สามารถแยกไดเปน 4 กลุม คือ พวกที่มีลํา
ออกทางสีเขียว สีน้ําตาล สีเหลือง และพวกที่มีสีลําออกทางสีมวง
เมื่อตัดลําตนออกตามขวางจะปรากฏสวนที่แตกตางกันอยางเห็นไดชัด 3 สวน คือ สวนนอกสุด
ซึ่งมีความแข็งมาก เรียกวา เปลือก (Hard rind) ถัดเขาไปซึ่งนิ่มกวา เรียกวา เนื้อออย (Flesh) ประกอบดวย
เซลลที่ทําหนาที่เก็บน้ําตาล (Parenchyma หรือ storage cells) และไฟเบอร (Fiber) เปลือกประกอบดวย
เซลลผิวหนาซึ่ งมีลิกนิ น (Lignin) เปนสวนประกอบที่สําคัญ เปลือกทําหนาที่ใหลําตนแข็งแรงและ
ป องกั นส วนที่ อยูภายในลํ าต น ส วนที่ เป นไฟเบอรนั้ น คือ ท อน้ํ า ท ออาหาร ในลํ าต นหนึ่ งๆ มี ท อ
ดังกลาวอยูประมาณ 1,200 ทอ ความหนาแนนของไฟเบอรมีมากที่บริเวณใกลเปลือกและมีนอยลงเมื่อ
ใกลจุดกึ่งกลางของลําตน ที่จุดกึ่งกลางอาจจะตันหรือมีรูเล็ก ๆ นอกจากนี้บริเวณใกลจุดกึ่งกลางมักจะมี
ไส (Pith) รวมเปนกลุมหรืออาจกระจายอยูทั่วไป ซึ่งเปนลักษณะประจําพันธุ ในสวนที่เปนปลอง ทอน้ํา
ทออาหารจะขนานกันไป แตที่ขอจะแยกตัวออก บางสวนไปสูปลองที่อยูถัดขึ้นไป บางสวนแยกสูกาบ
ใบ ปุมราก หรือตา เปนตน สวนที่นิ่มซึ่งอยูรอบๆ ไฟเบอร คือ เซลลซึ่งทําหนาที่เก็บน้ําตาลนั่นเอง เมื่อ
ออยถูกบีบดวยลูกหีบเซลลเหลานี้จะแตกปลอยน้ําตาลที่อยูภายในออกมา ความแข็งหรือความนิ่มของ
เนื้อออยก็ขึ้นอยูกับปริมาณและคุณภาพของไฟเบอร ซึ่งขึ้นอยูกับพันธุและสภาพแวดลอม พวกออยเคี้ยว
ลําใหญ นิ่ม เชน ออยสิงคโปรและมอริเชียส มีไฟเบอรนอยกวารอยละ 10 สวนพวกลําเล็กและแข็ง เชน
พันธุซีโอ 281 (Co 281) อาจมีไฟเบอรถึงรอยละ 17 เปนตน พื้นที่หนาตัดลําตนของแตละพันธุแตกตาง
กันไปตั้งแตรูปคอนขางกลมจนถึงรูปไข หรือรูปตัวรี
ปลอง (Internode)
เปนสวนหนึ่งของลําตน อยูระหวางวงเจริญเติบโตกับรอยกาบใบ เปนลักษณะที่เห็น
เดนชัด รูปรางของปลองแบงไว 6 แบบ ไดแก
1 รูปทรงกระบอก (Cylindrical)
2 มัดขาวตม กลางปอง (Tumescent)
3 กลางคอด (Bobbin shaped)
4 โคนโต (Conoidal)
5 ปลายโต (Obconoidal)
6 กลางโคง (Concave – convex)
ขนาดลําตนและทรงตน ของออยแตละพันธุจะแตกตางกันออกไป ขนาดของลําตน
ขึ้น อยูกับขนาดของปลอง ลักษณะของลําตน ขึ้น อยูกับรูปรางของปลอง และการจัดเรียงตัวของ
ปลอง (ภาพที่ 2) วัดขนาดลําตนโดยถือเอาเสนผาศูนยกลางของลําตนเปนเกณฑ โดยวัดจากกลาง
ลําตน และกลางปลอง
การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก
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1
2
3

เสนผาศูนยกลางต่ํากวา 2.3 เซนติเมตร จัดเปนขนาดลําเล็ก
เสนผาศูนยกลางอยูระหวาง 2.3 – 2.7 เซนติเมตร จัดเปนขนาดลําปานกลาง
เสนผาศูนยกลาง 2.7 เซนติเมตร ขึ้นไป จัดเปนขนาดลําใหญ

ภาพที่ 2 การเรียงตอของปลอง
รูปรางของปลอง (Internode patterns)
ปลองมีรูปรางแตกตางกันตามชนิดและพันธุ เชน เปนรูปทรงกระบอก มัดขาวตม กลางคอด
โคนใหญ โคนเล็ก หรือโคง การจัดเรียงของปลองอาจเปนแนวเสนตรงหรือซิกแซ็กก็ได (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 รูปทรงตางๆ ของปลอง
การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 10
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สวนประกอบของขอและปลอง(ภาพที่ 4) ขอและปลองประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
1. ตา (Bud หรือ eye) เกิดที่ขอในบริเวณเกิดราก ปกติแตละขอมีหนึ่งตาเกิดสลับกันคนละ
ขางของลําตน ในบางกรณีบางขออาจไมมีตา หรือมีมากกวาหนึ่งตาก็ได ขนาด รูปราง และลักษณะ
ของตาขึ้นอยูกับพันธุ
2. บริเวณเกิดราก (Root band หรือ root ring หรือ root zone) คือ อาณาเขตที่อยูระหวางรอย
กาบและวงเจริญ เปนที่เกิดของปุมราก ความกวางของบริเวณนี้ไมคอยสม่ําเสมอ ดานที่มีตามักจะ
กวางกวาดานที่อยูตรงขาม สี ความกวางและปริมาณไขที่ เกาะ ตลอดจนระดับของบริเวณนี้เมื่อ
เปรียบเทียบกับสวนของปลองจะแตกตางกันตามพันธุ
3. ปุ ม ราก (Root primordial หรือ Root initials) เป น จุ ด เล็ ก ๆ ในบริ เวณเกิ ด ราก รากจะ
เจริญออกมาจากปุมเหลานี้ ปุมรากที่อยูตอนบนมีขนาดเล็กกวาตอนลาง สี ขนาด จํานวนแถว และ
การจัดเรียงของปุมรากเปนลักษณะประจําพันธุ
4. วงเจริญ หรือวงแหวน (Growth ring) ส วนที่ มี ลักษณะคลายวงแหวนเรียบที่ อยูเหนื อ
บริเวณที่เกิดราก วงแหวนนี้อาจเรียงสม่ําเสมอ นูน หรือบุม จากระดับผิวปลองก็ได เปนสวนที่ไมมี
ไข หรือมีไขเกาะนอยมาก ลักษณะขนาด ตลอดจนสีของวงแหวน แตกตางกันไปตามพันธุ สีของวง
แหวนอาจเป น สี เดี ย วกั น หรือ แตกต างกั บ สี ข องปล อ งก็ ไ ด ถ าเป น สี เดี ย วกั น กั บ ปล อ ง เรีย กว า
concolorus ความกวางของวงเจริญมีขนาดตั้งแต 2 – 5 เซนติเมตร สําหรับคามาตรฐานในการวัด
มีขอกําหนดดังนี้
4.1 ขนาดแคบกวา 3.0 มิลลิเมตร
เรียกวา แคบ
4.2 ขนาดอยูระหวาง 3.1 – 4.0 มิลลิเมตร เรียกวา ปานกลาง
4.3 ขนาดกวางกวา 4.0 มิลลิเมตร
เรียกวา กวาง
5. รอยกาบ (Leaf scar หรื อ sheath scar) เป น รอยที่ เกิ ด ขึ้ น หลั ง จากกาบใบหลุ ด แล ว
การหลุ ด ยากหรื อ ง า ยของกาบใบเป น ลั ก ษณะประจํ า พั น ธุ นอกจากนี้ ลั ก ษณะบางอย า ง เช น
ความลาดเท และความยื่นตรงใตตาก็เปนลักษณะประจําพันธุเชนเดียวกัน
6. วงไข (Wax ring) คื อ ส ว นของปล อ งที่ มี ไ ขเกาะมากกว า ส ว นอื่ น ๆ มี ลั ก ษณะเป น
วงแหวนอยูใตรอยกาบ สวนนี้อาจจะคอดหรือเสมอกับลําตนซึ่งเปนลักษณะประจําพันธุ
7. รอยแตกตื้น หรือรอยแตกลายงา (Corky cracks หรือ ivory marking) คือรอยแตกเล็กๆ
ที่ผิวหรือเปลือกของลําตนตามความยาวของปลอง จํากัดอยูในชั้นเอพิเดอรมีส อาจมีมากหรือนอย
สั้นบาง ยาวบาง ลักษณะและปริมาณของรอยแตกขึ้นอยูกับพันธุและสภาพแวดลอม
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8. รอยแตกลึ ก (Splits, growth
crack ห รื อ ring crack) เป น ร อ ย แ ต ก
ตั้งแต ชั้ น เอพิ เดอรมี ส ถึงเอ็น โดเดอรมี ส
(Endodermis) เป น รอยแตกขนาดใหญ
เกิดตามความยาวของลําตนลึกเขาไปใน
เนื้ อ อ อ ย อาจสั้ น ยาว หรื อ ตื้ น ก็ ไ ด รอย
แตกสวนมากมักจะยาวตลอดปลอง ปลอง
ละรอย และรอยดังกลาวมักเกิดขึ้นในบาง
ปล องเท านั้ น การเกิด รอยแตกลึ ก ขึ้ น อยู
กับพันธุและสภาพแวดลอม
9. รอยตกสะเก็ด (Corky patch)
ภาพที่ 4 แสดงสวนตาง ๆ ของขอและปลอง
เกิดจากสภาพภูมิอากาศ เปนรอยแตกตืน้ ๆ
เปนแผนติดตอกัน ดูเหมือนรอยตกกระที่ผิวคลายตกสะเก็ด จํานวนและลักษณะที่เกิด ขึ้นอยูกับพันธุ
และสภาพแวดลอมเชนเดียวกัน
10. รองตา (Bud groove หรือ bud furrow) เปนรองที่เกิดอยูเหนือตาตามแนวตั้ง บางพันธุ
อาจไมมี พันธุที่มีรองนี้อาจยาว สั้น ตื้น หรือลึกซึ่งเปนลักษณะประจําพันธุ
อาณาเขตราก คือ อาณาเขตบริเวณเหนือรายกาบใบจะปรากฏปุมราก ซึ่งอยูในระยะฟกตัว อาจมีสี
เหมือนกันหรือแตกตางกันกับสวนอื่นของลําตนก็ได จํานวนแถว จํานวนปุมราก และการเรียงตัว
ของปุมรากในออยแตละพันธุอาจไมเหมือนกันหรือเทากัน ถาปุมรากเรียงกันระเกะระกะไมเปน
ระเบียบ เรียกวา staggered
อาณาเขตราก
1. ถากวางนอยกวา
6.0
มิลลิเมตร เรียกวา แคบ
2.ความกวางอยูระหวาง
6.0 – 8.0 มิลลิเมตร เรียกวา ปานกลาง
3.ความกวางมากกวา
8.0
มิลลิเมตร เรียกวา กวาง
บริเวณขี้ผึ้งเกาะมาก เรียกวา Wax band บริเวณนี้อยูใตและติดตอกับรอยกาบใบ ปริมาณของขี้ผึ้ง
และลักษณะตางกันไปตามพันธุ
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ตา (Bud หรือ eye) : ลักษณะที่พบบอย
1.ไขยอดแหลมยาว
2.ไขยอดแคบ 3. ไขยอดแหลมฐานปกหยัก
4. ไขยอดแหลมยอดปกตัด 5.หาเหลี่ยมคอนมาทางสี่เหลี่ยม 6.ไขคอนขางกลมยอด
ตาหยัก 7.ไขยอดแหลมฐานปกยกขึ้นเปนรูปเขาวัว 8.สามเหลี่ยมดานเทา
9.ห าเห ลี่ ย ม 10.ส าม เห ลี่ ย ม ห น าจั่ ว 11.สี่ เห ลี่ ย ม ข น ม เป ย ก ปู น 12.ก ล ม
13.สี่เหลี่ยม 14.รูปรี 15.รูปไขกลับ 16.รูปไขยอดแหลม 17.จะงอยไขว

ภาพที่ 5 แสดงตาออย
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ใบ (Leaf)
ใบออยประกอบขึ้นดวย 2 สวน คือ กาบใบ เปนสวนที่โอบรอบลําตน และแผนใบ ซึ่งอยูถัด
ขึ้นไปกับกาบใบ รอยตอระหวางกาบใบและแผนใบ เรียกวา blade joint
แผนใบ (Leaf blade) มีลักษณะบางยาวและแบน อยู 2 ขาง และยึดดวยแกนกลางใบ (Mind
rib) ขนาดและความยาวแตกตางกันตามพันธุและอายุ ปกติมีความยาวตั้งแต 90 – 150 เซนติเมตร
ใบมั ก จะปกคลุ ม ด ว ยขน ความกว างของใบวั ด ตรงส ว นที่ ก ว างที่ สุ ด ใบที่ มี ค วามกว างต่ํ ากว า
4.0 เซนติเมตร เรียกวา แคบ (Narrow) ใบปานกลาง (Medium) มีความกวาง 4.0 – 6.0 เซนติเมตร
และถามีขนาดความกวางมากกวา 6.0 เซนติเมตร เรียกวา ใบกวาง (Broad)
กาบใบ (Sheath) ทํ าหน าที่ ค้ํ าจุ น แผ น ใบ กาบใบมี ลั ก ษณะเป น ท อ หรื อ ซอง ส ว นฐาน
จะกว างมากที่ สุ ด และค อ ย ๆ แคบลงไปทางคอใบ ด านนอกหรือ ด านล างของกาบใบมี สี เขี ย ว
บางครั้งมีขน (Hair, spine) สวนดานในเรียบและสีออนกวา

ภาพที่ 6 สัดสวนตาง ๆ ของใบ
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ภาพที่ 7 ตําแหนงขนบนกาบใบ
รอยกาบใบ (Leaf scar) เมื่อกาบใบหลุดจากลําตนจะปรากฏรอยกาบใบ ซึ่งรอยกาบใบนี้
อาจมีลักษณะเปนเสนตรง หรือลาดเทลงทางใดทางหนึ่งก็ได ออยบางพันธุมีรอยกาบใบเดนชัดมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนที่อยูใตตายื่นออกมาเรียกวา lip
รอยตอระหวางแผนใบและกาบใบนั้นจะมี
1. คอใบ (Dewlap) สวนที่มีรูปรางคลายสามเหลี่ยม 2 รูป อยูดานนอกของแกนกลางใบ
คอใบมักจะมีรอยยน ซึ่งจะทําใหใบไมฉีกขาดไดงายเมื่อถูกลมพัด คอใบจะมีสีซีดหรือสีอื่นๆ เชน
สีมวง สีแดง สีเขียว ฯลฯ ที่คอใบอาจมีขี้ผึ้งเกาะอยูได
ลักษณะรูปแบบคอใบ
1) คอใบมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมชายธง
2) คอใบมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมชายธงปลายคด
3) คอใบมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมขอบเวาและโคง
4) คอใบมีลักษณะเปนรูปสี่เหลีย่ ม
5) คอใบมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา
6) คอใบมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมมุมแหลม
7) คอใบมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมฐานเรียบ
8) คอใบมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมฐานเวาขอบบนเรียบ
9) คอใบมีลักษณะเปนรูปกริช
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รูปที่ 8 แสดงรูปคอใบ

ภาพที่ 8 ลักษณะคอใบ
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2. ลิ้นใบ (Ligule) มีลักษณะเปนแผนเยื่อบาง ๆ รูปรางคลายคันธนูอยูดานในของกาบใบ
และมีความยาวตลอดสวนปลายของกาบใบตามแนวขวาง ตรงกลางมีความกวางมากที่สุด และเรียว
เล็กมาก ทางดานขางขอบกาบทั้ง 2 ขาง ลิ้นใบของออยแตละพันธุอาจจะแตกตางกันทั้งรูปราง
ความสั้น ยาว
รูปแบบตาง ๆ ของลิ้นใบ
1) แถบคอนขางสม่ําเสมอ กลางปองเล็กนอย
2) ตรงกลางโปงเปนรูปสามเหลี่ยม
3) แถบตรงกลางพองออก ปลายเรียวแหลมทั้งสองขาง
4) คันธนู

ภาพที่ 9 ลักษณะลิ้นใบ
3. หู ใ บ (Auricle) เป น ส ว นที่ ก าบใบขยายยื่ น ออกไป มี ลั ก ษณะคล า ยหู อย า งไรก็ ดี
ออยบางพันธุอาจไมมีหูใบเลยก็ได หูใบอาจมีขางเดียวหรือสองขาง รูปรางและขนาดตางกัน
รูปแบบตาง ๆ ของหูใบ
1) หูใบมีลักษณะเปนขอบโคง
2) หูใบมีลักษณะเปนขอบตรง
3) หูใบมีลักษณะเปนขอบโคงฐานนูน
4) หูใบมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมดานเทา
5) หูใบมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมมีรอยบุบ
6) หูใบมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม
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7) หูใบมีลักษณะเปนรูปใบหอกสั้น
8) หูใบมีลักษณะเปนรูปยอดงอเขา
9) หูใบมีลักษณะเปนยอดงอออก
10) หูใบมีลักษณะเปนรูปใบหอกยาว
11) หูใบมีลักษณะเปนรูปเขาวัว
12) หูใบมีลักษณะเปนยอดงุมเขา หรือสามเหลี่ยมขอบโคง

ภาพที่ 10 ลักษณะตาง ๆ ของหูใบ
ชอดอกออย (Inflorescence)
ออยมีดอกออกเปนชอ มีเพศผูและเพศเมียในชอดอกเดียวกัน เรียกวา ชอดอกออย (Arrow
หรือ tassel) เปนชอแบบ panicle ซึ่งเกิดที่ปลายลําตน มีความยาว 30 - 100 เซนติเมตร รูปรางของ
ชอดอกขึ้นอยูกับความยาวของแกนกลาง และกานแขนงชอดอก ตลอดจนจํานวนของกางแขนงดวย
แกนกลางของชอดอก (Main axis) มีลัก ษณะกลม จากแกนกลางจะมีกานแขนงชุดแรก
เกิดขึ้นและจะมีกานแขนงชุดที่ 2 เกิดจากกานแขนงชุดแรก ใบบางครั้งอาจจะมีกานแขนงชุดที่ 3
ดวย จากนั้นจะถึงดอกยอย (Spikelet) ดอกออยเกิดเปนคู ๆ บนกานแขนง ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน
ยกเวนดอกหนึ่งมีกานดอก (Pedicelled spikelet) สวนอีกดอกหนึ่งไมมีกานดอก (Sessile spikelet) ที่
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ฐานของดอกมีขนยาวสีขาว เรียกวา ขนไหม (Bristles, callus hair) ขณะที่ดอกยังไมบาน ขนเหลานี้
จะแนบอยูกับดอก ดอกออยแตละดอกประกอบดวยรังไข (Ovary) ซึ่งมี stigma แยกกันเปน 2 แฉก
คลายขนนก เรียกวา feathery stigma มีอับเรณู (Anther) 3 อัน เปลือกหรือแกลบ 3 อัน ตรงสวน
แกนของกานชูเกสรตัวเมียมี lodicules 2 อัน ทําหนาที่บังคับใหดอกบาน
เมล็ด ออย มีข นาดเล็กมาก เรียกวา caryopsis ประกอบดวย pericarp, seed coat, endosperm และ
embryo

บทที่ 3
ภาพที่ 11 ชอดอกออย
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บทที่ 3
พันธุออยที่ใชในประเทศไทย
วัลลิภา สุชาโต

*

พันธุออยในประเทศไทย พอจะแบงการใชพันธุออยในประเทศไทยไดเปน 2 ชวง ไดดังนี้
พันธุออยที่ใชในอดีต
ในระยะแรกที่เริ่มมีการผลิตน้ําตาลทรายดิบและน้ําตาลทราย ไดนําออยพั นธุพื้นเมือง
ดั้ งเดิ ม ที่ มี อ ยูภ ายในประเทศ มาขยายพั น ธุ แ ล ว นํ าไปส งเสริ ม ปลู ก ขยายกั น เช น อ อ ยน้ํ าผึ้ ง
ออยขาไก ออยแขม ออยสิงคโปร ออยจีน และออยฮก เปนตน แตมีการใชพันธุเหลานี้ไดไมนาน
เนื่องจากพันธุเหลานี้ใหผลผลิตออยและความหวานต่ํา
ตอมาไดรับความรวมมือระหวางประเทศ โดยนําออยพันธุที่ดีเดนจากตางประเทศเขามา
ในประเทศอยางตอเนื่อง ทดสอบหาพันธุที่เหมาะสมในทองถิ่น สามารถคัดเลือกออยที่ดีเดน
หลายพันธุ แลวสงเสริมขยายพันธุใหแกเกษตรกร แตใชไดไมนานนัก ออยพันธุเหลานี้ไดเกิดโรค
ระบาดตางๆอยางรุนแรง เชน โรคฟจิ โรคใบขาว โรคใบดาง โรคตอแคระแกรน เปนตน ทําให
ความนิยมในพันธุเหลานั้นลดลงตามลําดับ พันธุออยที่ใชในอดีตแบงออกเปน 2 พวกใหญ ๆ ดังนี้
1. พันธุออยจากตางประเทศ
ออยพันธุจากตางประเทศไดถูกนําเขามาในประเทศอยางตอเนื่องจํานวนมากกวา 400
พันธุ มีเพียงบางพันธุเทานั้นสามารถปรับตัวไดอยางดี และใชปลูกเปนการคาในประเทศไทย มี
ประมาณ 30 พั น ธุ เช น พั น ธุ ออยจากประเทศฟ ลิ ป ป น ส ไดแ ก พั น ธุ POJ 2878, Phil 66-07 จาก
ประเทศอินเดีย ไดแก พันธุ Co 281, Nco 310 จากประเทศอินโดนีเซีย ไดแก พันธุ PSA 14-1 จาก
ประเทศออสเตรเลี ย ได แ ก พั น ธุ Q 83, Pindar, Ragnar จากประเทศไต ห วัน ได แ ก พั น ธุ F 140,
F 156, ROC 1 จากประเทศจี น ได แ ก พั น ธุ Kwt 3, Kwt 7 จากประเทศฮาวาย ได แ ก พั น ธุ H 371933, H 48-316 จากประเทศบลาซิล ไดแก พันธุ CB 38-22 และพันธุสิงคโปรเปนออยคั้นน้ํา จาก
ประเทศสิงคโปร เปนตน

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

* นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
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2. พันธุออยในประเทศ
พัน ธุออยระยะเริ่มแรก ระหวางพ.ศ. 2480 – 2518 นักวิชาการของโรงงานน้ํ าตาลได
พัฒนาพันธุออยเพื่อใชสําหรับพื้นที่ของโรงน้ําตาลนั้นๆ เชน พันธุออยจากโรงงานน้ําตาลลําปาง
คือ พันธุ LP 4, LP 9 พันธุออยจากโรงงานน้ําตาลอุตรดิตถ คือ พันธุ UT 2, UT 5, UT 10 และ
พันธุออยจากโรงงานน้ําตาลชลบุรี (บางพระ) คือ พันธุ BP 6, BP 11, BP 45 ปจจุบันสําหรับพันธุ
เหลานี้ไดเลิกปลูกแลว
พันธุออยที่ใชในปจจุบัน
พันธุออยในประเทศไทย พ.ศ. 2518 – ปจจุบัน (พ.ศ. 2556) จากปริมาณความตองออย
ก็เพิ่มขึ้น ทําใหมีการขยายพื้นที่ปลูกอยางกวางขวาง เกิดความตองการพันธุออยที่เหมาะตอพื้นที่มี
มากยิ่ ง ขึ้ น ได มี ก ารจั ด ตั้ ง หน ว ยงานดํ า เนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นาอ อ ยอย า งจริ ง จั ง อย า งน อ ย
3 หนวยงาน ไดแก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1. พันธุออยจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมวิชาการเกษตรเริ่มปรับปรุงพันธุออยในพ.ศ. 2518 โดยปฏิบัติงานที่ศูนยวิจัยพืชไร
ชัยนาท ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี ศูนยวิจัยพืชไรระยอง และศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ปจจุบันได
ผลิตพันธุที่เสนอใหกรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุแลว เปนออยโรงงาน 17 พันธุ ออยเคี้ยวและ
ออยคั้นน้ําอีกอยางละ 1 พันธุ ดังนี้
1.1 ออยพันธุชัยนาท 1 (F 160 x Co 775) ผานการรับรองพันธุเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม
2526 เปนพันธุที่เจริญเติบโตเร็วในระยะแรก มีลําขนาดใหญ มีปลองยาว ผลผลิตน้ําหนัก 11-15 ตัน
ต อ ไร ในไร เกษตรกรเขตน้ํ าฝนและให ผ ลผลิ ต น้ํ าหนั ก 15-18 ตั น ต อ ไร ในไร เกษตรกรเขต
ชลประทาน ปจจุบันมีปลูกนอยเนื่องจากออกดอกเร็ว
1.2 ออยพันธุอูทอง 1 (F 172 ผสมเปด) ผานการรับรองพันธุเมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2529
เปนพันธุที่มีทรงกอตั้งตรง ลําตนหักลมยาก มีการแตกกอดี การไวตอดี ใหผลผลิตน้ําหนัก 11 – 15
ตันตอไร ในไรเกษตรกรเขตน้ําฝนและใหผลผลิตน้ําหนัก 15 – 20 ตันตอไร ในไรเกษตรกรเขต
ชลประทาน มีคาความหวานวัดเปนซีซีเอส 11 – 12 มีความตานทานตอโรคใบดางและโรคแสดํา
ในสภาพธรรมชาติ แ ละโรคใบขาวเล็ ก น อ ย ป จ จุ บั น เกษตรกรในภาคตะสั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ภาคตะวันออกและภาคกลางบางพื้นที่ยังนิยมปลูกออยพันธุนี้ เนื่องจากใหผลผลิตสูงในพื้นที่นั้น ๆ
1.3 ออยพันธุอูทอง 2 (81-1-026 : IAC 52-326 ผสมเปด) ผานการรับรองพันธุเมื่อวันที่
9 กัน ยายน 2536 เป นพั น ธุที่สะสมน้ําตาลเร็ว เมื่ออายุ 9 เดือนให ผลผลิตน้ํ าหนัก 10.2 ตัน ตอไร
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มีความหวาน 13.6 ซีซีเอส และเมื่ออายุ 12 เดือนใหผลผลิตน้ําหนัก 14.0 ตันตอไร มีความหวาน
14.4 ซีซีเอส ตานทานตอโรคแสดํา และโรคเหี่ยวเนาแดง ระดับปานกลาง ออนแอตอโรคใบขาว
เหมาะที่จะสงเสริมใหเกษตรกรปลูกเพื่อตัดสงโรงงานตนฤดูหีบ หรือเมื่อมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น
เพราะสามารถตัดสงโรงงานไดเมื่ออายุ 9 เดือน (ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี, 2536)
1.4 อ อ ยคั้ น น้ํ า สุ พ รรณบุ รี 50 (SP 074 ผสมเป ด ) ผ า นการรั บ รองพั น ธุ เมื่ อ วั น ที่
1 กรกฎาคม 2539 เปนพันธุที่มีการเจริญเติบโตเร็ว มีการแตกกอดี มีการไวตอดี ใหผลผลิตน้ําออย
4,900 ลิตรตอไร น้ําออยสดมีสีเหลืองอมเขียว รสชาติหอมหวาน มีคาความหวานประมาณ 16 บริกซ ที่
อายุ 9 เดือน มีความตานทานตอโรคแสดํา และโรคลําตนเนาแดง (ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี, 2539)
1.5 อ อ ยพั น ธุ อู ท อง 3 (89-2-366 : UT 1 x UT 2) ผ า นการรั บ รองพั น ธุ เมื่ อ วั น ที่ 18
มีนาคม 2541 เปนพันธุที่มีทรงกอตั้งตรง มีการแตกกอดี มีการไวตอดี ไมพบโรคกอตะไคร และ
แมลงหวี่ขาวไมชอบ ใหผลผลิตน้ําหนัก 15 – 16 ตันตอไร และใหผลผลิตน้ําหนักในดินรวนปน
ทราย 17 – 18 ตันตอไร มีคาซีซีเอส 13-14 แตออยพันธุนี้ออนแอตอโรคเหี่ยวเนาแดง โรคใบขีดแดง
และยอดเนา แนะนํ าให ปลูกในพื้ น ที่ดิน รวนปนทราย ที่มีการระบายน้ําดี และแปลงที่ไมมีโรค
ดังกลาวระบาด
1.6 ออยพั นธุ อู ทอง 4 (85-2-072 : H 48-3166 x Eros) ผ านการรับรองพั นธุ เมื่ อวันที่ 25
กุมภาพันธ 2543 เปนพันธุที่ใหผลผลิตน้ําหนักและผลผลิตน้ําตาลสูงในเขตชลประทาน ตานทานโรค
เหี่ยวเนาแดง โรคแสดํา และหนอนกอไมชอบ กาบใบลอกงาย และเหมาะสมกับการปลูกตนฝน
1.7 อ อ ยพั น ธุ อู ท อง 5 {90-2-318 : 87-2-1033 x (US 65-4 x P 75-1091)} ผ า นการ
รับรองพันธุ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2544 เปนพันธุที่ใหผลผลิตน้ําตาลสูงในเขตใชน้ําฝนและเปน
ดินรวนปนทราย โดยใหผลผลิตน้ําตาลเฉลี่ย 1.48 ตันซีซีเอสตอไร สูงกวาพันธุอูทอง 1 และอูทอง 2
รอยละ 11 และ 44 มีการไวตอดี โดยใหผลผลิตน้ําตาลเฉลี่ยในออยตอ 1 เทากับ 1.71 ตันซีซีเอสตอ
ไร สู งกวาพั น ธุอู ทอง 1 และอูทอง 2 รอยละ 8 และ 42 และให ผลผลิตน้ํ าตาลเฉลี่ยในออยตอ 2
เทากับ 1.40 ตันซีซีเอสตอไร สูงกวาพันธุอูทอง 1 และอูทอง 2 รอยละ 15 และ 30
1.8 ออยเคี้ยวพันธุสุพรรณบุรี 72 (Mauritius var. ผสมเปด) ผานการรับรองพันธุ เมื่อ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2547 เปนพันธุที่มีชานนิ่ม รสชาติหอมหวานและกรอบ
1.9 ออยพันธุอูทอง 6 (91-2-056 : 87-2-973 x 83-2-888) ผานการรับรองพันธุ เมื่อวันที่
28 พฤษภาคม 2548 ในดินรวนปนทรายใชน้ําเสริม ใหผลผลิตน้ําหนักเฉลี่ย 18.04 ตันตอไร สูงกวา
พั นธุอู ทอง 1 รอยละ 13 และให ผลผลิตน้ํ าตาลเฉลี่ย 2.53 ตัน ซี ซีเอสตอไร สูงกวาพันธุอู ทอง 1
รอยละ 26 เปนพันธุที่เจริญเติบโตเร็ว ไมออกดอก และควรปลูก 2 ลําคู เพื่อใหไดจํานวนลํามาก

การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 22

Facebook : กลุม่ งานวิจัยการใช้สารป้ องกันกําจัดศัตรูพืช

1.10 ออยพั นธุสุพรรณบุรี 80 (94-2-483 : 85-2-352 x K 84-200) ผานการรับรองพัน ธุ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ใหผลผลิตน้ําหนักเฉลี่ย 17.43 ตันตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (14.96
ตัน/ไร) รอยละ 17 สูงกวาพันธุอูทอง 3 (16.93 ตัน/ไร) รอยละ 3 และใหผลผลิตน้ําตาลเฉลี่ย 2.59
ตัน ซีซีเอสตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (2.30 ตัน ซีซีเอส/ไร) รอยละ 13 สูงกวาพันธุอูทอง 3 (2.51
ตั น ซี ซี เอส/ไร ) ร อ ยละ 3 และอ อ ยพั น ธุ สุ พ รรณบุ รี 80 ต านทานโรคเหี่ ย วเน า แดงปานกลาง
ตานทานโรคแสดําปานกลาง แนะนําใหเกษตรกรปลูกไดทั้งในเขตชลประทานและเขตใชน้ําฝน
1.11 อ อ ยพั น ธุ อู ท อง 8 (95-2-156 : K 84-200 x UT 3) ผ า นการรั บ รอง เมื่ อ วั น ที่ 7
เมษายน 2552 ใหผลผลิตน้ําหนักเฉลี่ย 17.23 ตันตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (14.96 ตัน/ไร) รอย
ละ 15 และสู ง กว า พั น ธุ อู ท อง 3 (16.94 ตั น /ไร ) ร อ ยละ 2 และให ผ ลผลิ ต น้ํ า ตาลเฉลี่ ย 2.63
ตันซีซีเอสตอไร สูงกวาพันธุ K 84.200 (2.30 ตัน ซีซีเอส/ไร) รอยละ 14 และสูงกวาพันธุอูทอง 3
(2.51 ตัน ซีซีเอส/ไร) รอยละ 5 และออยพันธุอูทอง 8 ตานทานโรคแสดําปานกลาง และมีลําตน
ตั้งตรง ลมยาก แนะนําใหเกษตรกรปลูกในเขตชลประทานดินรวนที่ไมมีน้ําขัง และในเขตใชน้ําฝน
1.12 ออยพันธุขอนแกน 3 (94-2-200 : 85-2-352 x K 84-200) ผานการรับรองเมื่อวันที่
7 เมษายน 2552 ใหผลผลิตสูง ออยปลูกใหน้ําหนักเฉลี่ย 17.90 ตันตอไร และออยตอ 1ใหน้ําหนัก
เฉลี่ย 13.1 ตันตอไร ในเขตใชน้ําฝน ดินรวนปนทราย
1.13 อ อ ยพั นธุ อู ท อง 9 (99-2-168 : 94-2-128 x 94-2-270) ผ า นการรั บ รองเมื่ อวั น ที่
9 ตุลาคม 2552 ใหผลผลิตน้ําหนักเฉลี่ย 17.50 ตันตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (11.19 ตัน/ไร) รอยละ 56
และสูงกวาพันธุอูทอง 3 (14.25 ตัน/ไร) รอยละ 23 และใหผลผลิตน้ําตาล 2.45 ตัน ซีซีเอสตอไร สูงกวา
พันธุ K 84-200 (1.56 ตัน ซีซีเอส/ไร) รอยละ 57 และสูงกวาพันธุอูทอง 3 (2.04 ตัน ซีซีเอส/ไร) รอยละ
20 และตนทานโรคเหี่ยวเนาแดงปานกลาง แนะนําใหเกษตรกรปลูกในดินรวนปนทราย เขตมีน้ําเสริม
1.14 ออยพันธุอูทอง 84-10 (02-2-194 : 97-2-535 x 94-2-128) ผานการรับรองเมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2553 ให ผลผลิตน้ําหนักเฉลี่ย 19.77 ตันตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (14.02 ตัน/ไร)
ร อ ยละ 41 สู ง กว า พั น ธุ อู ท อง 3 (11.57 ตั น /ไร ) ร อ ยละ 71 และให ผ ลผลิ ต น้ํ า ตาลเฉลี่ ย 2.88
ตันซีซีเอสตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (2.05 ตัน ซีซีเอส/ไร) รอยละ 39 สูงกวาพันธุอูทอง 3 (1.68
ตัน ซีซีเอส/ไร) รอยละ 70 นอกจากนี้ยังตานทานโรคเหี่ยวเนาแดงปานกลาง และเมื่อออยอายุ 4 – 5
เดื อ น สามารถทนทานตอน้ํ าท วมขังได น านประมาณ 3 เดื อน แนะนํ าให เกษตรกรปลูก ในดิ น
รวนเหนียวและดินเหนียวเขตชลประทาน
1.15 อ อ ยพั น ธุ อู ท อง 84-11 (02-2-226 : 93-2-085 x 92-2-065) ผ านการรั บ รอง วั น ที่
4 ธันวาคม 2553 ให ผลผลิตน้ําหนักเฉลี่ย 18.24 ตันตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (14.02 ตัน/ไร)
ร อ ยละ 30 สู ง กว า พั น ธุ อู ท อง 3 (11.57 ตั น /ไร ) ร อ ยละ 58 และให ผ ลผลิ ต น้ํ า ตาลเฉลี่ ย 2.67
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ตันซีซีเอสตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (2.05 ตัน ซีซีเอส /ไร) รอยละ 30 สูงกวาพันธุอูทอง 3 (1.68
ตัน ซีซีเอส/ไร) รอยละ 59 และตานทานโรคเหี่ยวเนาแดง โรคแสดํา ระดับปานกลาง นอกจากนี้ยัง
ใชคั้นน้ํารับประทานได เพราะสีองน้ําออยที่ไดมีสีเหลือง แนะนําใหเกษตรกรปลูกในเขตมีน้ําเสริม
และชลประทาน และปลูกเปนออยคั้นน้ํา
1.16 ออยพันธอูทอง 12 ผานการรับรองเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ใหผลผลิตน้ําหนัก
เฉลี่ย 16.92 ตันตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (14.18 ตัน/ไร) รอยละ 19 สูงกวาพันธุอูทอง 3 (14.11
ตัน/ไร) รอยละ 20 และใหผลผลิตน้ําตาลเฉลี่ย 2.40 ตัน ซีซีเอสตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (2.06
ตัน ซีซีเอส /ไร) รอยละ 17 สูงกวาพันธุอูทอง 3 (1.94 ตัน ซีซีเอส/ไร) รอยละ 24 และตานทานโรค
เหี่ยวเนาแดง โรคแสดํา ระดับปานกลาง นอกจากนี้ ออยพันธุอูทอง 12 ยังเปนออยที่ลมยาก ไมออก
ดอก แนะนําใหเกษตรกรปลูกในเขตชลประทาน
1.17 ออยพันธอูทอง 13 ผานการรับรองเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ใหผลผลิตน้ําหนัก
เฉลี่ย 14.30 ตันตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (10.70 ตัน/ไร) รอยละ 34 สูงกวาพันธุอูทอง 3 (9.88
ตัน/ไร) รอยละ 45 และใหผลผลิตน้ําตาลเฉลี่ย 1.99 ตัน ซีซีเอสตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (1.51
ตัน ซีซีเอส /ไร) รอยละ 32 สูงกวาพันธุอูทอง 3 (1.40 ตัน ซีซีเอส/ไร) รอยละ 42
นอกจากนี้ยังมีออยพันธุที่ผานการรับรองพันธุ แตไมไดรับความนิยมใชปลูก คือพันธุ
ขอนแกน 1 พันธุขอนแกน 2 และออยพันธุขอนแกน 80 (93-2-106) ที่ออกดอกชา ตานทานโรคแส
ดํา ปลูกไดทั่วไปในเขตปลูกออยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในดินรวนปนทราย ผลผลิต
ออยปลูกเฉลี่ย 20.7 ตันตอไร ผลผลิตน้ําตาลเฉลี่ย 2.56 ตันซีซีเอสตอไร
2. พันธุออยจากสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
พันธุออยที่ผลิตจากสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ที่เรียกวา พันธุออยตระกูลเค
(K, LK, NK, CK) ไดแก
2.1 สอน.1 (K 76-4 : พันธุแม x พอ Co 789 x Co 775) ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 11-14 ใน
เขตน้ําฝน และ 18-19 ในเขตชลประทาน ความหวาน 14-15 ซีซีเอส งอกเร็ว โตเร็ว การไวตอดี แตกกอ
ปานกลาง (3-4 ลํา/กอ หรือ 8,400 ลํา/ไร ) ออกดอกปานกลาง หักลมเล็กนอย การทนแลงดี สภาพพื้นที่
ที่เหมาะสม ดินรวน ดินรวนปนทราย ที่มีการระบายน้ําดี ตานทานหนอนเจาะลําตนและแมลงหวี่ขาว
ออยระดับปานกลาง
2.2 สอน.2 (K 84-69 : F 143 x ROC 1) ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 11-15 ในเขตน้ําฝน และ
16-20 ในเขตชลประทาน ความหวาน 12-15 ซีซีเอส การไวตอปานกลาง แตกกอมาก (6-7 ลํา/กอ
หรือ 11,000 ลํา/ไร )ทนแลงปานกลาง ตานทานโรคกอตะไครและแสดําปานกลาง
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2.3 สอน.3 (K 84-200: ROC 1 x CP 63-588) ผลผลิ ตอ อย (ตั น/ไร) 10-14 ในเขตน้ํ าฝน
และ 16-20 ในเขตชลประทาน ความหวาน 12-14 ซีซีเอส งอกชา โตปานกลาง โตชาในชวงแรก การไวตอดี
มาก แตกกอนอย (3-4 ลํา/กอ หรือ 9,500 ลํา/ไร ) ทนการหักลม การทนแลงดี ตานทานโรคเหี่ยวเนาแดง
และแสดําปานกลาง
2.4 สอน.4 (K 88-65 : Co 775 x PL 310) ผลผลิ ต ออ ย (ตัน /ไร) 10-14 ในเขตน้ํ าฝน
และ 14-15 ในเขตชลประทาน ความหวาน 14-16 ซีซีเอส งอกชา โตปานกลาง โตชาในชวงแรก
การไวตอปานกลาง แตกกอปานกลาง (4-5 ลํา/กอ หรือ 10,000 ลํา/ไร ) มักหักลม ทนแลงปานกลาง
ตานทานหนอนเจาะลําตนปานกลาง
2.5 สอน.5 (K 88-87 : UT 1 x PL 310) ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 11-15 ในเขตน้ําฝน และ
15-17 ในเขตชลประทาน ความหวาน 14-15 ซีซีเอส งอกเร็ว โตเร็ว โตเร็วในชวงแรก การไวตอ
ปานกลาง แตกกอมาก (5-6 ลํา/กอ หรือ 11,000 ลํา/ไร ) หักลมเล็กนอย ทนแลงปานกลาง ตานทาน
หนอนเจาะลําตนปานกลาง
2.6 สอน.6 (K 88-92 : UT 1 x PL 310) ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 12-16 ในเขตน้ําฝน และ
14-15 ในเขตชลประทาน ความหวาน 13-15 ซีซีเอส งอกชา โตเร็วมาก การไวตอปานกลาง แตกกอดีมาก
(7-8 ลํา/กอ หรือ 12,000 ลํา/ไร ) ออกดอกเล็กนอยตนเดือนธันวาคม หักลมเล็กนอย ตานทานรคแสดํา
และเหี่ยวเนาแดงปานกลาง
2.7 สอน.7 (K 90-54 : K 83-74 x UT 1) ผลผลิ ต อ อ ย (ตั น /ไร ) 10-11 ในเขตน้ํ าฝน
และ 16-18 ในเขตชลประทาน ความหวาน 11-12 ซี ซี เอส งอกเร็ ว โตเร็ ว โตเร็ ว ในช ว งแรก
การไวตอปานกลาง แตกกอนอย (3-4 ลํา/กอ หรือ 9,500 ลํา/ไร ) ไมออกดอก ไมหักลม ทนแลงดี
เหมาะที่จะปลูกในเขตชลประทาน ความตานทานโรคแสดําและหนอนเจาะลําตนปานกลาง
2.8 สอน.8 (K 90-77 : K 83-74 x UT 1) ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 12-16 ในเขตน้ําฝน และ
16-18 ในเขตชลประทาน ความหวาน 12-14 ซีซีเอส งอกเร็ว โตเร็ว การไวตอดี แตกกอมาก (5-6
ลํา/กอ หรือ 11000 ลํา/ไร )ไมออกดอก ไมหักลม ทนแลงดี
2.9 สอน.9 (K 92-60 : K 84-200 x อี เ หี่ ย ว) ผลผลิ ต อ อ ย (ตั น /ไร ) 10-12 ในเขต
ชลประทาน ความหวาน 12-13 ซี ซี เอส ไว ต อดี แตกกอมาก (5-7 ลํ า/กอ หรื อ 12,000 ลํ า /ไร )
ออกดอกปานกลาง เริ่มเดือนพฤศจิกายน ไมหักลม ทนแลงดี
2.10 สอน.10 (K 92-80 : K 84-200 x K 76-4) ผลผลิ ต อ อ ย (ตั น /ไร ) 12-15 ในเขต
น้ําฝน และ 16-19 ในเขตชลประทาน ความหวาน 11-13 ซีซีเอส โตเร็ว การไวตอดี แตกกอมาก
(5-7 ลํา/กอ หรือ 12,000 ลํา/ไร )ไมออกดอก ลมงาย ทนแลงดี

การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 25

Facebook : กลุม่ งานวิจัยการใช้สารป้ องกันกําจัดศัตรูพืช

2.11 สอน.11 (K 92-213 : K 84-200 x K 83-74) ผลผลิต อ อ ย (ตั น /ไร) 11-14 ในเขต
น้ํ าฝน และ 15-18 ในเขตชลประทาน ความหวาน 11-13 ซี ซี เอส โตช าในช ว งแรก การไวต อดี
แตกกอปานกลาง (4-5 ลํา/กอ หรือ 10,000 ลํา/ไร ) ออกดอกเล็กนอย หักลมปานกลาง ควรปลูกใน
เขตชลประทาน
2.12 สอน.12 (LK 92-11 : K 84-200 x อี เหี่ ยวแดง) ผลผลิตอ อย (ตัน /ไร) 17-18 ใน
เขตชลประทาน ความหวาน 12-14 ซีซีเอส โตชาในชวง 4 เดือนแรก การไวตอดี แตกกอดีมาก (6-8
ลํา/กอ ) ออกดอกเล็กนอยในพื้นที่ลุมมีน้ําขัง หักลมเล็กนอย ทนแลงปานกลาง
2.13 สอน.13 (LK 92-14 : K 84-200 x อีเหี่ยวแดง) ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 11-14 ในเขต
น้ําฝน และ 16-17 ในเขตชลประทาน ความหวาน 12-13 ซีซีเอส ไวตอดีมาก (5-7 ลํา/กอ ) ออกดอก
ปานกลาง หักลมเล็กนอย ทนแลงปานกลาง
2.14 สอน.14 (LK 92-17 : K 84-200 x อีเหี่ยวแดง) ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 13-14 ในเขต
ชลประทาน ความหวาน 12-13 ซีซีเอส โตชาในชวงแรก การไวตอปานกลาง แตกกอปานกลาง (45 ลํา/กอ ) ออกดอกเดือนพฤศจิกายน หักลมปานกลาง และทนแลงปานกลาง
2.15 สอน.15 (K 93-219 : UT 1 x อี เหี่ ย วแดง) ผลผลิ ต อ อ ย (ตั น /ไร ) 11-16 ในเขต
น้ําฝน และ 16-21 ในเขตชลประทาน ความหวาน 12-14 ซีซีเอส การไวตอดี แตกกอดี (5-7 ลํา/กอ
หรือ 12,000 ลํา/ไร )ไมออกดอก หักลมปานกลาง ทนแลงปานกลาง
2.16 สอน.16 (LK 93-347 : UT 1 x K 84-200) ผลผลิ ตอ อ ย (ตั น /ไร) 12-16 ในเขต
น้ําฝน และ 16-20 ในเขตชลประทาน ความหวาน 11-13 ซีซีเอส การไวตอดีมาก แตกกอมาก (5-7
ลํา/กอ หรือ 12,000 ลํา/ไร )ไมออกดอก หักลมปานกลาง ทนแลงดี
2.17 สอน.17 (LK 95-161 : K 84-200 x อีเหี่ยว) ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 10-14 ในเขต
น้ําฝน ความหวาน 12-14 ซีซีเอส โตชา การไวตอดี แตกกอนอย (3-5 ลํา/กอ หรือ 9,500 ลํา/ไร )
ออกดอกเล็กนอย หักลมนอย ไมทนแลง
2.18 สอน.18 (K 95-283 : Q 79 ผสมเปด) ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 10-14 ในเขตน้ําฝน
และ 18-22 ในเขตชลประทาน ความหวาน 12-14 ซีซีเอส โตเร็ว การไวตอดี แตกกอปานกลาง (5-7
ลํา/กอ หรือ 11,000 ลํา/ไร ) ออกดอกเล็กนอย หักลมนอย ไมทนแลง
2.19 สอน.19 (K 95-84 : K 90-79 x K 84-200) ผลผลิ ต อ อ ย (ตั น /ไร ) 11-15 ในเขต
น้ําฝน และ 16-20 ในเขตชลประทาน ความหวาน 12-14 ซีซีเอส โตเร็ว การไวตอดี แตกกอปาน
กลาง (4-5 ลํา/กอ หรือ 10,000 ลํา/ไร ) ออกดอกเล็กนอย หักลมปานกลาง ทนแลงปานกลาง
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2.20 สอน.20 (K 95-118 : Yasawa x PL 310) ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 11-16 ในเขตน้ําฝน
และ 17-18 ในเขตชลประทาน ความหวาน 13-14 ซีซีเอส การไวตอดี การออกดอก 43.4 เปอรเซ็นต
การหักลมปานกลาง
2.21 สอน.21 (K 95-124 : Yasawa x PL 310) ผลผลิ ต อ อ ย (ตั น /ไร) 11-15 ในเขต
น้ําฝน และ 15-16 ในเขตชลประทาน ความหวาน 13-14 ซีซีเอส การออกดอก 58.3 เปอรเซ็น ต
หักลมปานกลาง
2.22 สอน.22 (K 95-127 : Yasawa x PL 310) ผลผลิ ต อ อ ย (ตั น /ไร ) 15-16 ในเขต
ชลประทาน ความหวาน 11-12 ซีซีเอส โตเร็ว (5-6 ลํา/กอ )การออกดอก 30.7 เปอรเซ็นต การหักลม
ปานกลาง-คอนขางมาก (ไฟเบอรต่ํา 9.8%)
2.23 สอน.23 (K 97-27 : UT 1 x K 84-200) ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 11-16 ในเขตน้ําฝน
และ 17-21 ในเขตชลประทาน ความหวาน 12-13 ซี ซี เอส ออกดอกปานกลาง หั กล มปานกลาง
ตานทานโรคเหี่ยวแดง
2.24 สอน.24 (K 97-29 : UT 1 x K 84-200) ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 11-15 ในเขตน้ําฝน
และ 17-21 ในเขตชลประทาน ความหวาน 12-13 ซีซีเอส แตกกอมาก (5-6 ลํา/กอ หรือ 11,000
ลํา/ไร ) ออกดอกเล็กนอย หักลมเล็กนอย ตานทานโรคเหี่ยวแดง
2.25 สอน. 25 (K 99-72 : K 84-200 x อี เหี่ ย ว) ผลผลิ ต อ อ ย 12 -15 ตั น ต อ ไร ในเขต
น้ําฝน 18 – 20 ตันตอไร ในสภาพชลประทาน สภาพพื้นที่เหมาะสม คือดินรวนปนทราย ดินเหนียว
ความหวาน 13 – 14 ซีซีเอส แตกกอ 6 – 7 ลําตอกอ ทรงกอคอนขางแคบ ไวตอดี ทนแลง ตานทาน
ปานกลางตอโรคเหี่ยวเนาแดง โรคแสดํา
2.26 สอน. 26 (K 99-75 : K 84-200 x อี เหี่ ย วแดง) ผลผลิ ตอ อย 16 -21 ตั น ตอ ไร ใน
สภาพชลประทาน เหมาะสมในดินรวนปนทราย รวน และรวนเหนียว ความหวาน 11 – 12 ซีซีเอส
แตกกอ 6 – 8 ลําตอกอ ขนาดลําปานกลาง ไวตอดี ตานทานปานกลางตอโรคเหี่ยวเนาแดง โรคแสดํา
และกอตะไคร
2.27 สอน. 27 (K 99-82 : K 84-200 x อีเหี่ยวแดง) ผลผลิตออย 17 -21 ตัน ตอไร เมื่อ
ปลูกในเขตชลประทาน เหมาะสมในดินรวนปนทราย รวน และรวนเหนียว ความหวาน 11 – 13
ซี ซี เอส แตกกอ 5 – 7 ลําต อกอ ขนาดลําค อนข างใหญ ต านทานปานกลางต อโรคเหี่ ยวเน าแดง
โรคแสดําและกอตะไคร
2.28 สอน. 28 (K 2000-89 : K 84-200 x K 83-74)) ผลผลิ ตออย 15 -17 ตัน ตอไร ใน
เขตน้ําฝน 18 – 22 ตันตอไร ในเขตชลประทาน เหมาะสมในดินรวน และรวนเหนียวที่มีการระบาย
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น้ําดี ความหวาน 12 – 13 ซีซีเอส แตกกอ 5 – 6 ลําตอกอ ทนแลงปานกลาง ตานทานโรคเหี่ยวเนา
แดง ตานทานปานกลางตอโรคแสดํา และตานทานปานกลางตอแมลงหวี่ขาวและหนอนเจาะลําตน
3. พันธุออยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3.1 กํ า แพงแสน 94-13 (89-1-20 ผสมเป ด ) ผลผลิ ต อ อ ย 15-18 ตั น ต อ ไร ในเขต
ชลประทาน ความหวาน 12-14 ซี ซี เอส โตดี โดยเฉพาะระยะแตกกอ การไว ต อดี แตกกอ
ปานกลาง (4-6 ลํา/กอ หรือ 11,000 ลํา/ไร) ไวตอดีเจริญเติบโตเร็วมาก หักลมปานกลาง ทนแลงดี
กาบใบร ว งหลุ ด งาย ออกดอกเล็ ก น อ ย สภาพพื้ น ที่ ที่ เหมาะสม ดิ น รว นทราย ดิ น รว นเหนี ย ว
ทนดินดาง และดินเค็ม ออนแอตอโรคใบจุดเหลือง โรคใบจุดวงแหวน และ โรคราสนิม ตานทาน
ปานกลางตอโรคแสดํา ตานทานปานกลางตอหนอนเจาะลําตน
3.2 มก.50 ( Kwt 7 ผสมเป ด ) ผลผลิ ต อ อ ย 13-16 ตั น ต อ ไร ในเขตชลประทาน
ความหวาน 12-14 ซีซีเอส โตเร็ว การไวตอปานกลาง(5-6 ลํา/กอ ) ลําขนาดปานกลาง ออกดอกนอย
การทนแลงดี
3.3 พันธุ มก.60-1 ผลผลิตออย 15-18 ตันตอไร ความหวาน 12-13 ซีซีเอส แตกกอ
นอย (3-4 ลํา/กอ หรือ 9,000 ลํา/ไร) ไวตอดี งอกเร็ว เจริญเติบโตชา หักลมนอยทนแลงดี กาบใบ
รว งหลุ ด งาย ออกดอกเล็ก น อย ออนแอต อโรคเหี่ ยวเน าแดง ต านทานปานกลางตอโรคแสดํ า
โรคใบจุดเหลือง และโรคราสนิม
3.4 พันธุมก อื่นๆ เชน มก.60-1, มก. 60-2 และ มก.60-3 พันธุกําแพงแสน 01-1-12
(กพส 94-13 x UT 3) และ TBy (ทิพุเย) เชน TBy 26-0874, TBy 26-0889
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอื่นๆที่ใหความสนใจในการพัฒนาพันธุออย เชนมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ปรับปรุงพันธุออยในชื่อ KKU 99-03, KKU 99-06 มหาวิทยาลัยสุรนารี ปรับปรุงพันธุ
ออยในชื่อ พันธุอารีย 1 (AR 1) และบริษัทมิตรผลวิจัย จํากัด ปรับปรุงพันธุออยในชื่อ พันธุมิตรผล
1 (MPT 96-273 : CoC 88-11 x Co 87-025), พั น ธุ มิ ต รผล 2 (MPT 96-392 : CoC 67-1 x Co 88005), และพันธุมิตรผล 3 (PT 52-227 x Q 142) เปนตน
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บทที่ 4
การทําแปลงพันธุออย
วัลลิภา สุชาโต

*

ความตองการของแปลงพันธุออย
พื้นที่ปลูกออยในประเทศไทยโดยการคาดการณของสํานักงานออยและน้ําตาลทราย มี
จํานวน 8.46 ลานไร (2553/54) เปนพื้นที่ออยสงโรงงาน 8.12 ลานไร จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกออย
มากที่สุด คือ กาญจนบุรี (693,650 ไร) รองลงมา ไดแก จังหวัดนครราชสีมา (678,930ไร) จังหวัด
นครสวรรค (613,620 ไร) ขอนแก น (562,290 ไร ) และสุ พ รรณบุ รี (488,720ไร) ซึ่ งในจํานวน
พื้นที่ปลูกออย 8 ลานไรเศษ จะเปนออยปลูกประมาณ 3 ลานไร ออยตอ 1 ประมาณ 3 ลานไร จะเห็น
ไดวาในแตละปจะตองใชแปลงพันธุออยมากถึง 3 แสนไร เพื่อที่จะปลูกออยในพื้นที่ 3 ลานไร ซึ่ง
เปนอัตราสวน 1 ตอ 10 ความตองการของแปลงพันธุออยจะสูงขึ้น เมื่อออยมีราคาดี โดยเฉพาะในป
2553-54 ซึ่งราคาน้ําตาลทรายโลกสูงมาก ราคาออยในประเทศที่มากกวา 1,000 บาทตอตัน จะเปน
แรงจูงใจใหเกษตรกรหันมาปลูกออยเพิ่มขึ้นและมีการใชพันธุออยเพิ่มขึ้น
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดสวนของออยปลูกสูง เนื่องจากความแหงแลง ผลผลิต
ออยตอลดลงมาก ทําใหไวตอออยไดไมนาน โดยสวนใหญจะเปนออยปลูกและออยตอ 1 จึงมีความ
ตองการของแปลงพันธุออยสูง และการขาดแคลนแปลงพันธุที่ปราศจากโรค โดยเฉพาะโรคใบขาว
ทําใหตองซื้อพันธุออยจากในเขตภาคกลางจากจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ซึ่งตองขนสงไกล ทํา
ใหการปลูกออยมีตนทุนการผลิตที่สูง
ลักษณะของแปลงพันธุออยที่มีคุณภาพ
1. มีความบริสุทธิ์ของพันธุสูง (Variety purity) ไมมีพันธุอนื่ ปลอมปน
2. มีความสม่ําเสมอ (Uniformity) โดยมีความสูง และขนาดลําของออยใกลเคียงกัน มี
ปริมาณลําอยางนอย 8,000 ลําตอไร
3. มีการเจริญเติบโตที่สมบูรณ ทําใหไดออยที่แข็งแรง มีปลองยาว ตาเตงเนื่องจากไดรบั
น้ําและธาตุอาหารอยางพอเพียง
4. มีอายุ 8-10 เดือน เพื่อที่ออยมีความงอกสูง ออยงอกไดสม่ําเสมอพรอม ๆ กัน
5. ปราศจากโรคและแมลง (Disease free) โดยเฉพาะไมมีโรคใบขาวในแปลง ซึ่งติดไป
กับทอนพันธุได
------------------------------------------------------------------------

* นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
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ราคาของพันธุอ อย
โดยทั่วไป เกษตรกรไมนิยมทําแปลงพันธุออย แตจะซื้อออยเมื่อตองการเปลี่ยนพันธุปลูก
ราคาออยที่ซื้อขายขึ้นอยูกับความตองการของตลาด เปนเรื่องของอุปสงค อุปทาน เมื่อเกิดการขาด
แคลนพันธุออยราคาจะสูงขึ้น การซื้อขายออยมีหลายวิธีดังนี้
1. ซื้อขายเปนตัน โดยผูซื้อตัดและขนเอง ราคาตันละ 1,000-1,500 บาท แลวแตพันธุและ
ความสมบูรณของออย ราคาขึ้นอยูกับการตกลงของผูซื้อและผูขาย
2. ซื้ อ ขายเป น ไร โ ดยผู ซื้ อ ตั ด และขนเอง ราคาไร ล ะ 10,000-25,000 บาท ตามความ
สมบูรณของออย
3. ซื้อขายเปนตันรวมคาขนสง โดยมากผูซื้อจะอยูไกล ออยพันธุใหม ๆ อาจมีราคา 1,500
– 2,000 บาทตอตัน ผูขายขนสงใหถึงแปลง
ผู ซื้ อ ควรเดิ น สํ ารวจแปลงให ทั่ ว การตกลงซื้ อ ขายขึ้ น อยู กั บ ความพอใจของทั้ ง 2 ฝ าย
บางครั้ง ผูซื้อตองประมาณผลผลิตใหถูกตอง เชน ผูขาย ๆ เปนตัน ๆ ละ1,000 บาท ถาเหมาเปนไร
ไรละ 12,000 บาท ถาผูซ้อื คาดวา ผลผลิตนาจะไดไมต่ํากวา 12 ตันตอไร ก็ควรซื้อเหมาไร เปนตน
การวางแผนในการทําแปลงพันธุออย
เกษตรกรมืออาชีพที่ประสพความสําเร็จในการทําไรออย จะมีการวางแผนในการทําแปลง
พันธุออยลวงหนา 1 ป โดยคํานวณจากความตองการใชพันธุออยในปหนา พื้นที่ปลูกออยที่จะไถทิ้ง
แลวปลูกใหม ซึ่งควรจะเปนออยพันธุใหม เตรียมหาแหลงซื้อพันธุใหมเพื่อนํามาขยาย เพื่อเปนการ
ลดตนทุนการผลิต เพราะพันธุออยมีราคาแพง ถามีออยตอ 2 ที่คาดวาจะรื้อทิ้ง จํานวน 20 ไร ก็ควร
เตรียมแปลงปลูกออยพันธุใหมประมาณ 2 - 3 ไร โดยซื้อพันธุออยเพียง 3 - 5 ตัน
เวลาในการใช พั น ธุ อ อ ย เป น เรื่อ งที่ ต อ งคํ านึ งถึ ง ต อ งคาดการณ เวลาที่ จ ะใช พั น ธุ แล ว
วางแผนปลูกออยใหไดอายุ 8-10 เดือน ควรเรงปลูกออยใหเร็วขึ้น กอนโรงงานน้ําตาลปด เพราะ
แปลงพันธุออยเสี่ยงตอการถูกไฟไหมได
อัตราการใชทอนพันธุออย (Seed rate)
การปลู ก อ อยเป น ลํ า โดยเฉพาะการใชเครื่อ งปลูก เป น วิธีที่ ใชป ลูก อ อยโดยทั่ วไปของ
เกษตรกรขณะนี้ ซึ่งสามารถทําใหปลูกออยไดเร็วขึ้น ประหยัดแรงงานมากขึ้น แตการปลูกทั้งลําโดย
ใชแรงงาน เกษตรกรตองสับพันธุในรอง 2 - 3 ครั้งตอลํา เพื่อชวยใหการงอกของออยดีขึ้น เปนการ
ลดผลของฮอรโมน Auxins ซึ่ งทําให เกิดปรากฏการณ ตายอดขมตาขาง (Apical dominance) การ
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ปลูกลําคูจะใชอัตราพันธุปลูก 1 : 6 - 8 คือ ออย 1 ไร ปลูกขยายได 6 ถึง 8 ไร ถาออยสั้น อายุนอย
เชน ออย 6 เดือน ความยาว 1.4 เมตร ปลูกขยายไดเพียง 5 ไร
การใช อัตราปลู ก อ อยสู งหรือต่ํา ขึ้น อยูกับป จจัยหลายอยาง โดยปกติออยที่ ป ลูก ในเขต
ชลประทานที่มีดินอุดมสมบูรณดีจะใชอัตราปลูก 600-800 ลํา/ไร หรือประมาณ 1.0-1.5 ตัน/ไร โดย
ปลูกลําเดี่ยว ในเขตน้ําฝนหรือเขตแหงแลง เชน ในเขตภาคอีสานที่มีการปลูกออยขามแลง จะมีการ
ใชอัตราพันธุปลูกที่สูงมาก โดยปลูกลําคูเพื่อชดเชยกับการที่ออยมีเปอรเซ็นตความงอกต่ํา
การปลูกออยเปนทอนจะใชอัตราพันธุที่ต่ํากวาการปลูกออยเปนลํามาก ประมาณเกือบ 2
เทา แตการปลูกออยเปนทอนก็เปนการสิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน
อัตราแปลงพันธุตอแปลงปลูก (Propagation ratio) โดยทั่วไปจะมีอัตรา 1:10 คือ ออยแปลง
พั น ธุ 1 ไร สามารถนํ าไปปลูกขยายได 10 ไร ถาออยแปลงพั น ธุมีความเจริญ เติบโตดี สมบู รณ
แข็งแรง ก็สามารถนําไปปลูกขยายไดในพื้นที่มากขึ้น ถาปลูกทอนเดี่ยวก็อาจขยายไดในอัตรา 1:20
ในขณะที่ปลูกลําเดี่ยวอาจขยายได 1:15 ในเขตแหงแลงจะใชอัตราพันธุสูง แปลงพันธุออย 1 ไร
อาจจะนําขยายได 5 - 6 ไร เทานั้น
ตารางที่ 2 อัตราการใชทอนพันธุออยโดยทั่วไปในการปลูกออย 1 ไร
ลักษณะ

อัตราต่ํา

อัตราปกติ

อัตราสูง

จํานวนลํา/ไร

< 600

600-800

> 800

น้ําหนักตัน/ไร

< 1.0

1.0-1.5

> 1.5

แปลงพันธุ : แปลงปลูก

> 1:10

1:8 – 1:10

< 1:8
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ตารางที่ 3 อัตราการใชทอนพันธุออยโดยทั่วไปในการปลูกออย 1 ไร ที่ระยะระหวางแถว 1.30 และ
1.50 เมตร
ปลูกเปนลํา

ระยะระหวางแถว 1.30 เมตร

ระยะระหวางแถว 1.50 เมตร

จํานวนลํา/ไร อัตราพันธุ

จํานวนลํา/ไร อัตราพันธุ

ลําเดี่ยว
1. ความยาวลํา 1.4 เมตร

897

1:9

762

1:10

2. ความยาวลํา 1.6 เมตร

750

1:11

675

1:12

3. ความยาวลํา 1.8 เมตร

667

1:12

600

1:13

1. ความยาวลํา 1.4 เมตร

1,794

1:4

1,524

1:5

2. ความยาวลํา 1.6 เมตร

1,500

1:5

1,350

1:6

3. ความยาวลํา 1.8 เมตร

1,334

1:6

1,200

1:7

ลําคู

หมายเหตุ คํานวณจากจํานวนประชากรออย 8,000 ลําตอไร

การทําแปลงพันธุออย (Seed cane nursery)
สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการทําแปลงพันธุออย
1. สถานที่ แปลงพันธุออยควรเปนแปลงที่ใหผลผลิตสูงที่สุด ดินมีความอุดมสมบูรณสูง
พื้นที่มีการระบายน้ําดี ใกลแหลงน้ํา ใกลบาน เพื่องายตอการดูแลรักษา ไมมีออยเรื้อ หรือตอออยเกา
ซึ่งจะทําใหความบริสุทธิ์ของพันธุออยลดลง อีกทั้งตอออยเกาจะเปนแหลงสะสมของโรคแมลง
พื้นที่ปลูกไมเคยมีโรคออยระบาดมากอน ควรมีการปรับปรุงดินดวยปุยพืชสด เชน ปอเทือง เพื่อ
ชวยปรับปรุงโครงสรางของดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินใหดีขึ้น
2. พันธุแ ละการเตรียมทอนพันธุ เลือกพันธุที่เหมาะสมในแตละทองถิ่น พันธุออยที่ใชควร
เปนพันธุที่สามารถปรับตัวไดดีกับสภาพแวดลอมในแตละแหลงปลูก เปนพันธุที่เหมาะสมตอพื้นที่
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และควรหลีกเลี่ยงการปลูกพันธุออยที่ออนแอตอโรคที่มีการระบาดของโรคนั้น ๆ ในพื้นที่ พันธุ
ออยที่ใชควรเปนออยปลูก เพราะออยตอจะเริ่มมีการสะสมของโรคและแมลง
3. การแชทอนพันธุ เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในการกําจัดเชื้อโรคที่ติดมากับทอน
พันธุ เพื่อควบคุมการระบาดของโรค เชน โรคใบขาว กอตะไคร นอกจากนี้ยังสามารถกําจัดแมลง
ที่ติดมากับทอนพันธุ เรงความงอกของออยใหเร็วกวาปกติ โดยการแชน้ํารอนอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง หรือ 52 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที การแชทอนพันธุในสารปองกันเชื้อ
รา เชน สารไบลีตัน อัตรา 40 กรัม/น้ํา 20 ลิตร แชทอนพันธุนาน 30 นาที กอนปลูก เพื่อปองกัน
กําจัดโรคแสดํา และราสนิม เปนตน

เครื่องชุบทอนพันธุดวยน้ํารอน

4. การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา ปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกออยโดยทั่วไป กอน
การตัดออยไปทําพันธุ 1 เดือน ควรใหปุยไนโตรเจน (ยูเรีย) อัตรา 30-40 กิโลกรัมตอไร พรอมกับ
การใหน้ํา จะทําใหออยตาเตง งอกไดเร็วขึ้น
5. การตรวจแปลง เพื่อใหไดพันธุออยที่บริสุทธิ์ โดยกําจัดออยที่มีลักษณะไมตรงตาม
พันธุ ควรถอนทําลายตนที่เปนโรค โดยขุดตอที่เปนโรคนําออกจากแปลง และเผาทิ้งเพื่อปองกัน
การระบาดของโรค ตลอดฤดูปลูกควรกระทํา 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เมื่อออยอายุ 1 เดือน ตรวจเปอรเซ็นตความงอก เพื่อทําการสํารวจหลุมหาย
และทํ าการปลู ก ซ อ มภายหลั ง และสํ ารวจดู ว ามี ต ออ อ ยเก าหลงเหลื อ อยู
หรือไมเพื่อทําการกําจัดทิ้ง
ครั้งที่ 2 เมื่อออยอายุ 3 - 4 เดือน หลังการใสปุย ครั้งที่ 2 แลว ซึ่งเปนระยะออยกําลัง
ยางปลอง โดยดูลักษณะประจําพัน ธุ คัด พั น ธุที่ ปลอมปนออก (Rouging)
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เช น ลัก ษณะใบทรงกอ หู ใบ คอใบ ลักษณะลํา ฯลฯ ที่ แตกตางไปจาก
ลักษณะประจําพันธุ (Variants or off-types )
ครั้งที่ 3 เมื่อออยอายุ 7-8 เดื อนหลังปลูก หรือกอ นเก็บ เกี่ยว 1 เดือน ช วงนี้ทํ าการ
สํารวจโรคและแมลง และตรวจดูความอุดมสมบูรณของออย
การเก็บเกี่ยว เมื่อออยมีอายุพอเหมาะในการตัดทําทอนพันธุ คือ 8-10 เดือน หลังปลูก ทําการ
ตัดออยโดยไมลอกกาบใบ และจะตองระวังอยาใหมีดไปถากถูกตาออย โดยการริดใบจากลางขึ้นบน
(โคนไปยอด) มัดรวบรวมขนยายไปยังแปลงปลูกตอไป
ขอแนะนําโดยสรุป เกษตรกรควรทําแปลงพันธุออยเปนของตนเอง หรืออยางนอยมีแหลง
พั น ธุ อ อ ยที่ อ ยู ในเขต ใกล ๆ เพื่ อ เป น การแก ป ญ หาการขาดแคลนท อ นพั น ธุ และป อ งกั น การ
แพรกระจายของโรคและแมลงศัตรูออยขามเขต เกษตรกรควรปลูกออยหลากหลายพันธุ เป นการ
กระจายความเสี่ยงของการระบาดโรคและแมลงศัตรูออยการคัดเลือกทอนพันธุที่สมบูรณ ปลอดโรค
และการแชน้ํารอน เมื่อปฏิบัติตอเนื่องกันอยางสม่ําเสมอทุกป จะทําใหโรคออยตางๆลดลง การเสื่อม
ของพันธุจะชาลงการรักษาแปลงพันธุใหสะอาด บํารุงออยใหแข็งแรงจะทําใหออยทนทาน มีภูมิคุมกัน
โรคมากขึ้น การตรวจแปลงอยางสม่ําเสมอเปนสิ่งที่จําเปนมาก ทําใหสังเกตเห็นอาการผิดปกติของออย
แตแรกและแกไขไดทันทวงที การมีแปลงพันธุออยที่สมบูรณ แข็งแรงเมื่อนําไปปลูก จะสงผลให
ผลผลิตออยเพิ่มขึ้น ไวตอไดนานป เกษตรกรมีกําไรเพิ่มขึ้นและการทําไรออยก็จะยั่งยืน
การทําแปลงพันธุออยของกรมวิชาการเกษตร
ชั้นของทอนพันธุออย เปนเชนเดียวกับชัน้ ของเมล็ดพันธุ (Classes of Seed) คือ พันธุคัด
(Breeder seed) พันธุหลัก (Foundation seed) และพันธุขยาย (Multiplication seed)
พันธุคัดและพันธุหลักผลิตที่ศูนย ฯ หลัก คือ ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี และศูนยวิจัยพืชไร
ขอนแกน
ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี มีปริมาณการผลิตพันธุหลัก 3.5 ลานทอน ( 87.5 ไร)
ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน มีปริมาณการผลิตพันธุหลัก 1 ลานทอน ( 25 ไร)
1 ไรไดทอนพันธุออย 40,000 ทอน จาก 8,000 ลําๆละ 5 ทอน
พันธุหลักที่ผลิตไดจากศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี และศูนยวิจัยพืชไรขอนแกนนําไปปลูก
เปนพันธุขยายตามศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร 28 แหงทั่วประเทศ รวมทอนพันธุออยพันธุขยาย
10.4 ลานทอน หรือประมาณ 260 ไร
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อัตราแปลงพันธุตอแปลงปลูก (Propagation ratio) โดยทั่วไปจะมีอัตรา 1:10 คือ ออยแปลง
พัน ธุ 1 ไร สามารถนํ าไปปลูกขยายได 10 ไร ถาออยแปลงพั น ธุมีความเจริญ เติบโตดี สมบูรณ
แข็งแรง ก็สามารถนําไปปลูกขยายไดในพื้นที่มากขึ้น ถาปลูกทอนเดี่ยวก็อาจขยายไดในอัตรา 1:20
ในขณะที่ปลูกลําเดี่ยวอาจขยายได 1:15 ในเขตแหงแลงใชอัตราพันธุสูง อัตราการใชพันธุอาจจะ
เพียง 1 ไร ขยายได 5-6 ไร เทานั้น
จากงานวิจัยปลูกออยตาเดี่ยว โดยชําในถุงพลาสติก 40 วัน กอนยายปลูกลงแปลง ใชระยะ
90 x 90 ซม. ไดอัตราการปลูกออยสูงถึง 1:150
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บทที่ 5
ดินและปุยออย
วาสนา วันดี *

การเจริญเติบโตของออยมี 6 ปจจัยที่จําเปน คือ แสงสวาง ที่ยึดราก ความรอน อากาศ น้ํา
และธาตุอาหาร ใน 6 ป จจัยนี้ ออยไดจากดิน ถึง 4 ป จจัย ดิน ดีจะทํ าให ออยมี ผลผลิตสูง และลด
ตนทุนการผลิตลงได จึงควรมีความรูความเขาใจในวิธีการปรับปรุงดิน ซึ่งมี 2 ลักษณะที่จะตอง
พิจารณาปรับปรุง คือ ลักษณะโครงสราง หรือลักษณะทางกายภาพ เชน ความรวน ความเหนียว
ความโปรง ความแนนทึบ การปรับปรุงตองอาศัยวิธีการจัดการดิน สวนอีกลักษณะหนึ่งเปนความ
อุดมสมบูรณ หรือลักษณะทางเคมี คือ ปริมาณธาตุอาหาร และความเปนกรดเปนดางของดิน การ
ปรับปรุงตองอาศัยปุยเคมีหรือปุยอินทรีย ทั้ง 2 ลักษณะดังกลาวเปนสิ่งที่ควรมีความรูความเขาใจ
พอสมควร มิฉะนั้น จะเปนการสิ้นเปลือง เปนการลงทุนโดยใหผลตอบแทนไมคุมคา อยางไรก็ตาม
ความรูดานการจัดการดินและการใชปุยในไรออยอยางมีประสิทธิภาพเปน หลักการโดยกวางที่
จะตองนําไปปรับใช โดยพิจารณาจากสภาพไรออย แรงงาน และเครื่องมือที่มีอยู ตลอดจนความ
สะดวกในการปฏิบัติ การจัดการที่เหมาะสมจึงจะทําไรออยไดประสบความสําเร็จ
คุ ณ สมบั ติ ข องดิ น ที่ เหมาะสมต อการปลู กอ อย ประกอบด วยลั ก ษณะที่ ดี ร วมกั น 3 ลั ก ษณะคื อ
1) ลักษณะทางกายภาพ 2) ลักษณะทางเคมี และ 3) ลักษณะทางชีววิทยา เปนลักษณะที่เกี่ยวกับชนิด
และปริมาณของสิ่ งมี ชี วิตตางๆ ในดินตั้งแตจุลินทรียตั วเล็ กๆ ไส เดือน แม กระทั่ งสั ตวใหญ ๆ ที่
กอใหเกิดกระบวนการตางๆ ในดิน เชน การยอยสลายอินทรียวัตถุ ซึ่งจะมีผลตอคุณสมบัติของดินดวย
1. ลักษณะทางกายภาพของดิน ดินดีที่เหมาะสําหรับปลูกออยนั้น ควรเปนดินรวนที่มีการ
อุมน้ําและระบายน้ําไดดี มีปริมาณดินเหนียว (Clay)
ทรายแป ง (Silt) และทราย (Sand) เปน องคประกอบ
อยูใกลเคียงกัน มีความโปรงเพื่อใหอากาศถายเทไดดี
โดยทั่วไปดินที่ถือวาเหมาะสมสําหรับปลูกออยควร
จะมี ส ว น ประกอบที่ เ ป น ของแข็ ง ประมาณ 50
เปอรเซ็นต อีก 50 เปอรเซ็นตจะเปนชองวาง ในสวน
ของแข็ งจะเป น เนื้ อ ดิ น 45 เปอรเซ็ น ตอี ก 5 เปอรเซ็ น ต จ ะเป น อิน ทรีย วัต ถุ ส ว นช อ งวางอีก 50
เปอรเซ็นตจะเปนอากาศ 25 เปอรเซ็นตและน้ําอีก 25 เปอรเซ็นตดังแสดงในภาพ
-----------------------------------------------------------------------* นักวิชาการเกษตรชํานาญการ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี อ.อูท อง จ.สุพรรณบุรี 72160
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การพิจารณาวา ดินเปนดินเนื้อหยาบ หรือละเอียดเพียงใดนั้น พอจะวิเคราะหอยางหยาบ ๆ
ไดดวยตัวเอง โดยนําตัวอยางดินมาหยดน้ําใหชื้นพอจะปนเปนกอนได แลวปนดินเปนกอนกลม
ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณครึ่งนิ้ว จับกอนดินดวยหัวแมมือและนิ้วชี้ บี้ดินใหเปนแผนบาง ๆ
โดยการกดหัวแมมือและลูบไปขางหนา ถาดินนั้นทําเปนแผนไดงาย และยาวไมหักงาย ดินนั้นจะจัด
อยูในประเภทดินเหนียว หรือดินเนื้อละเอียด แตถาดินนั้นทําเปนแผนไดไมเกิน 1 นิ้ว ดินนั้นจัดเปน
ประเภทดินรวน แตถาทําเปนแผนไมได และรูสึกเปนเม็ดหยาบ ดินนั้นจะเปนดินเนื้อหยาบหรือดิน
ทราย เนื้อดินทั้ง 3 ลักษณะจะมีคุณสมบัติที่แตกตางกันแสดงใหเห็นในภาพ
ทราย

รวนทราย

เนื้อดิน
รวน รวนเหนียว

เหนียว

การแลกเปลี่ยนประจุไฟฟา
ความตานทานการเปลี่ยนแปลง
การบวมและหด
การดูดยึดน้ํา
การเปนประโยชนของน้าํ
การซึมน้ํา
ความงายในการไถ

คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของลักษณะทางกายภาพของดิน คือ ความโปรง และความแนน
ทึบของดิน ซึ่งแสดงถึงคุณสมบัติของดินที่จะเก็บกักน้ําและอากาศไวใหออยไดมากเพียงไร รวมทั้ง
สามารถทําใหรากออยแทงลึกลงดินไดมากเพียงไร ดินที่เปนดินดานจะแนนทึบมากจนรากออยไม
สามารถแทงทะลุลงดินไปขางลางได รากออยจะหดสั้น หรือมวนกลับ ทําใหออยดูดน้ําและธาตุ
อาหารไดนอยลง ออยจะแคระแกร็น ดินที่แนนทึบทําใหน้ําไมสามารถซึมลงไปในดินลึกได เมื่อฝน
ตกหนัก จะเกิดการไหลบาชะลางเอาผิวหนาดินที่มีความอุดมสมบูรณสูงออกไป เมื่อเกิดฝนแลง
ออยก็แสดงอาการเหี่ยวเฉาอยางรวดเร็ว เนื่องจากดินในบริเวณรากไมสามารถเก็บกักน้ําไวไดมาก
ความโปรงและแนนทึบของดินนี้สามารถวัดได โดยอาศัยการวัดเปอรเซ็นตชองวางในดิน หรือคา
ความหนาแนนดิน ซึ่งเปนการแสดงคาของน้ําหนักของดินที่อบใหแหงแลวตอ 1 หนวย
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โดยสรุป ออยตองการดินรวนถึงรวนเหนียว มีความลึกมากกวา 1 เมตร ความหนาแนนดิน
(Bulk density) นอยกวา 4 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ปริมาณชองวางในดินประมาณ 50 เปอรเซ็นต
และระดับความชื้นสูงสุดที่เปนประโยชนตอพืช (Field capacity : FC) ซึ่งคาตางๆนี้ขึ้นอยูกับชนิด
ดิน ปริมาณฝน และการใชเครื่องจักรขนาดใหญในแปลง ขอจํากัดทางกายภาพของดินที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตของออย เชน
- ดินเนื้อหยาบหรือดินทรายจัด จะเกิดการสูญเสียน้ําและธาตุอาหารพืชโดยถูกชะลาง
ลงใตดิน และเปนที่อยูอาศัยของศัตรูพืช เชน ไสเดือนฝอย
- ดินเนื้อละเอียด มีการระบายน้ําเลว และมีชองวางขนาดเล็กมากบริเวณรอบรากพืช เมื่อ
มีน้ําขัง ชองวางจะถูกแทนที่ดวยน้ําทําใหรากขาดอากาศ หรือเกิดการรวมตัวของดินเปนชั้นหนาและ
แหงเปนแผนแข็ง น้ําซึมผานผิวดินไดยากและเกิดชั้นดานไดงาย ซึ่งมีผลกระทบตอการหยั่งรากลึก
สาเหตุที่ทําใหลักษณะทางกายภาพของดินในไรออยเสื่อมลง
1. การไถพรวนบอยครั้งและไมถูกวิธี ไถพรวนดินจนละเอียดเปนฝุนจะทําใหอนุภาคดิน
แยกตัวออกจากกัน อนุภาคบางอยางจะเรียงตัวกันเปนแผนแข็งๆ ฉาบผิวหนาดิน ทําใหยอดออยแทง
ทะลุขึ้นมาไดยาก เมื่อฝนตกน้ําจะไมซึมลงเก็บน้ําไวไดนอย เมื่อฝนแลงออยจะเหี่ยวอยางรวดเร็ว
2. การไถพรวนที่ความลึกระดับเดียวกันนาน ๆ ทําใหชั้นดินถูกไถกดซ้ําจนเปนแผนทึบ
หรือที่เรียกวา ดินดาน ดินใตรอยไถจะแนนทึบ เก็บน้ําและอากาศไวไดนอย รากออยไมสามารถแทง
ทะลุดินได ตนออยจะชะงักการเจริญเติบโต การดูดน้ําและธาตุอาหารของตนออยจะถูกจํากัด
3. การเผาออยเปนการทําลายเศษซากพืชและอินทรียวัตถุ
4. การเหยียบย่ําของรถบรรทุกขนออยในแปลง เพราะน้ําหนักของรถบรรทุก ขนาด 25 40 ตั น จะเกิ ดความกดของดิ น ถึ ง 15.3 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ทํ าให บ ริเวณดิ น ระดับ 15
เซนติเมตร แนนทึบเมื่อดินแหง แตถาดินเปยกแรงกดของรถบรรทุกจะทําใหดินแนนไปจนถึงระดับ
50 เซนติเมตร
2. ลักษณะทางเคมีของดิน
- ปฏิกิริยาดิน (Soil pH) หรือความเปนกรด-ดางของดิน ตองอยูในชวงกรดออนหรือ
กรดเล็กนอย (6.0-6.5) ถาดินเปนกรดจัดจะมีปริมาณซิลิกาที่เปนประโยชนนอย แตมีปริมาณธาตุ
อะลูมินัม เหล็กและแมงกานีสมากจนเปนพิษตอออย สวนดินที่เปนดาง (>7.0) ตองระวังการขาด
ธาตุฟอสฟอรัส เหล็กและสังกะสี เปนตน ดินที่ปลูกออยในประเทศไทยสวนใหญจะมีสภาพเปน
กรด หรือเปนกลาง ยกเวนดินตาคลีซึ่งสภาพเปนดาง ดินที่มีคา pH ต่ํากวา 5 จัดวา เปนกรดคอนขาง
รุนแรง ทําใหออยดูดฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม และโมลิบดินัมไดนอย ขณะเดียวกันอะลูมินัม
จะละลายออกมามากจนเกิดเปนพิษ วิธีแกไขก็คือ การใสปูนลงในดิน ปูนที่ใชในการเกษตรทั่วไป
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คือปูนขาว ปูนไฮเดรท หินปูน และปูนโดโลไมท ซึ่งการใชปูนเหลานี้ในอัตราที่ถูกตอง จะตองทํา
การวิเคราะหตัวอยางดินในหองปฏิบัติการเสียกอน
- ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter) จะบงบอกวาดิน มีความอุดมสมบูรณ ห รือมี
ปริมาณธาตุอาหารพืชมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน นอกจากนี้ยังบอกถึงความรวนซุย
การอุมน้ําของดินไดดวย
- ความสามารถในการแลกเปลี่ ย นประจุ (Cation Exchange Capacity : CEC) ดิ น ที่
สามารถดูดซับหรือเก็บธาตุอาหารพืชที่มีประจุบวกไวได จะมีการแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชหรือ
แทนที่ กั น ได ระหว างธาตุอ าหารที่ มี ป ระจุบ วกเหมื อนกัน เช น แอมโมเนี ย ม (NH4+), แคลเซี ย ม
(Ca2+), โพแทสเซียม (K+) เปนตน ดินที่มีคา CEC สูงยอมเปนดินที่ดีกวา
- ความอิ่มตัวดวยดาง (Base saturation : BS) คือ รอยละของธาตุอาหารที่มีประจุบวก
ที่ดินดูดซับไวและสามารถแลกเปลี่ยนได คือ แคลเซียม (Ca2+), แมกนีเซียม (Mg2+), โซเดียม (Na2+),
โพแทสเซียม (K+) ยกเวนไฮโดรเจน (H+) และอลูมินัม (Al3+) ดิน ที่เปนกรดแกจะมีรอยละความ
อิ่มตัวดวยดางต่ํากวาดินที่เปนกรดออน
- ธาตุอาหารตางๆในดิน (Nutrient concentration) ไดแก ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน
(N) ฟอสฟอรั ส (P) และโพแทสเซี ย ม (K) ธาตุ อ าหารรอง แคลเซี ยม (Ca) แมกนี เซี ยม (Mg) และ
กํามะถัน (S) ธาตุอาหารเสริม แมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) โมลิบดินัม (Mo) โบรอน
(B) คลอไรด (Cl) และสังกะสี (Zn) พืชจะดูดใชธาตุอาหารตางๆในปริมาณที่แตกตางกันตามความ
จําเปนตอการเจริญเติบโต
อ อ ยมี ก ารดู ด ใช ธ าตุ อ าหารจากดิ น ในปริ ม าณมาก โดยผลผลิ ต อ อ ยเฉลี่ ย 20 ตั น ต อ ไร
ตองการใชธาตุไนโตรเจน 16-22 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ฟอสฟอรัส 16-189 กิโลกรัมฟอสฟอรัส
ที่เปนประโยชนตอไรและโพแทสเซียม 133-153 กิโลกรัมโพแทสเซียมที่ละลายน้ําไดตอไร (ถวิล,
2523) ธาตุอาหารในดินจะลดลงทุกๆ ป เนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเผาเศษซากพืชและการใช
ดินเพื่อปลูกพืชติดตอกันนานหลายๆ ป โดยไมมีการอนุรักษและปรับปรุงบํารุงดิน จะทําให ดิน
เสื่อมโทรม เพราะธาตุอาหารพืชจะสูญหายโดยติดไปกับผลผลิตพืชหรือเศษซากพืชที่นําออกไปจาก
พื้นที่ รวมทั้งสูญหายโดยการชะลางไปกับน้ํา การระเหยหรือการระเหิดสูอากาศในรูปของกาซ เชน
แอมโมเนีย ไนตรัสออกไซด เปนตน ดังนั้น จึงจําเปนตองเพิ่มเติมธาตุอาหารพืชกลับลงไปในดิน
โดยการใสธาตุอาหารพืชในรูปของปุยนั่นเอง โดยเฉพาะปุยเคมี ซึ่งประกอบดวยธาตุอาหารพืชใน
ปริมาณสูง สามารถปลดปลอยใหพืชใชไดทันที การปรับปรุงดินดวยการใชปุยอินทรียในอัตราที่
เหมาะสม และการประเมินปริมาณธาตุอาหารพืชที่ตองใสลงไปในดิน เพื่อใหเพียงพอกับความ
ตองการของพืชที่ปลูกในพื้นที่นั้นๆ โดยการวิเคราะหดิน ซึ่งมีขั้นตอนสําคัญเริ่มตนจากการเก็บ
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ตัวอยางดิน เพราะถาเก็บตัวอยางดินไมถูกตองก็จะไมไดตัวแทนดินที่ถูกตองของพื้นที่นั้น ผลการ
วิเคราะหดินก็จะไมสามารถใชประเมินปริมาณธาตุอาหารพืชที่มีอยูในดินนั้นไดอยางถูกตอง
3) ลักษณะทางชีววิทยา เปนลักษณะที่เกี่ยวกับชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตตางๆ ในดิน
ตั้งแตจุลินทรียตัวเล็กๆ ไสเดือน แมกระทั่งสัตวใหญๆ ที่กอใหเกิดกระบวนการตางๆ ในดิน เชน
การยอยสลายอินทรียวัตถุ ซึ่งจะมีผลตอคุณสมบัติของดินดวย
การเก็บตัวอยางดิน
เวลาที่ เหมาะสมที่ สุ ด ในการเก็ บ ตั ว อยางดิ น คื อหลั งเก็บ เกี่ยวผลผลิ ต หรือ กอนปลูก พื ช
ประมาณ 1 เดือน ไมควรเก็บดินขณะที่ดินเปยกเพราะอาจทําใหตัวอยางดินปนเปอนกันหรือไม
สะดวกตอการผสมคลุกเคลาดินใหเขากัน รวมถึงตองใชเวลาในการผึ่งดินนานจนกวาดินจะแหง
กอนเก็บดินควรแบงพื้นที่ที่จะเก็บตัวอยางตามลักษณะพื้นที่ เชน เนื้อดิน สีดิน ความลาดเอียง หรือ
สังเกตจากการเจริญเติบโตของพืช โดยแตละแปลงยอยที่มีขนาด 5-10 ไร จะเก็บตัวอยางประมาณ
10 จุด แตถาแปลงยอยมีขนาดเล็กกวา 5 ไร อาจเก็บตัวอยางนอยกวา 10 จุดก็ได โดยสุมจุดเก็บ
ตัวอยางให ทั่ วแปลงยอยนั้ น ให นํ าเศษซากพื ชหรือสิ่ งเจือ ปนอื่น ๆ ที่ บริเวณผิวดิ น ออกให ห มด
จึงเก็บดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร จากผิวดินหรือระดับชั้นไถพรวนสําหรับพืชที่มีระบบ
รากตื้น เชน พืชไร ขาว แตพืชที่มีระบบรากลึกตองเก็บที่ระดับความลึกมากกวา 15 เซนติเมตรดวย
แลวแตความยาวรากของพืชนั้น โดยใชจอบ เสียม พลั่ว ขุดดินใหเปนหลุมรูปตัววี (V) ใหไดความ
ลึกตามที่กําหนด นําดินในหลุมออกใหหมดแลวแซะดินดานขางดานใดดานหนึ่งหนาประมาณ 2– 3
เซนติเมตรและกวางประมาณ 5 เซนติเมตรเมื่องัดดินขึ้นมา จะมีหนาดิน ติดมาดวย ใชมีดตัดดิน
ดานบนออกเล็กนอยใหเหลือความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร และตัดดานขางทั้ง 2 ดานออกให
เหลือความกวางประมาณ 3 เซนติเมตร ทําเชนเดียวกันในทุกจุด หรือจะใชสวานเจาะดินก็ได ซึ่งดิน
ในแตละจุดควรเก็บในปริมาณที่เทากันคือ 100-200 กรัมหลังจากเก็บครบทุกจุดแลวนํามารวมกันใน
ถังพลาสติกที่สะอาด ผสมคลุกเคลาใหเขากัน แลวแบงดินมาประมาณ 1 กิโลกรัม ใสถุงพลาสติกที่
สะอาด มัด ปากถุ งและเขียนรายละเอียด เชน ชื่ อและที่อยูเจาของพื้ น ที่ พื้ น ที่เก็บตัวอยาง (หมูที่
ตําบล อําเภอ และจังหวัด) ขนาดพื้นที่ที่เก็บตัวอยาง (ไร) พืชที่ปลูก สีดิน/เนื้อดินความลาดชันของ
พื้นที่ (ลุม/ดอน/เอียง) ประวัติการใชปุยเคมีประวัติการใชปุยอินทรียเปนตน
การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน
เนื่องจากพืชมีความตองการธาตุอาหารแตกตางกัน ดังนั้นปริมาณธาตุอาหารพืชในดินที่ใช
เปนเกณฑในการใหคําแนะนําปุยจึงมีความจําเพาะเจาะจงในแตละพืช โดยการใชระดับวิกฤตของ
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พืช (Critical level) เปนเกณฑในการแบงระดับสูงต่ําของคาวิเคราะหดิน กลาวคือ หากคาวิเคราะห
ดินต่ํากวาระดับวิกฤต การใสปุยจะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนหรือเรียกวาพืชตอบสนองตอปุย
แตถาระดับคาวิเคราะหดินสูงกวาระดับวิกฤต พืชจะตอบสนองตอปุยนอยมากหรือไมตอบสนองตอ
ปุย การใชปุยเคมีใหไดประโยชนสูงสุดจําเปนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับดิน ชนิดพืชและปุยเปน
อยางดี กอนการใชปุยเคมีครั้งใดก็ตาม คุณสมบัติทางเคมีของดินเปนสิ่งแรกที่ตองทําความเขาใจ
เช น ความสามารถในการแลกเปลี่ ยนประจุ ข องดิ น (Cation Exchange Capacity ; CEC) ปริ ม าณ
อิ น ทรี ย วั ต ถุ (Organic matter ; OM.) ปฏิ กิ ริ ย าดิ น (pH) ซึ่ ง ป จ จั ย เหล า นี้ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ
ประสิทธิภาพของปุยเคมีโดยมีคามาตรฐานความเหมาะสมของดินที่ปลูกออยดังตารางที่ 1
ตารางที่ 4 แสดงคามาตรฐานความเหมาะสมของดินที่ปลูกออย
คุณสมบัตติ าง ๆ

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

คา pH

5.6-7.3

ต่ํากวา 4 และสูงกวา 8

อินทรียวัตถุ (OM. %)

1.5-2.5

ต่ํากวา 1

ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (P2O5 , ppm)

10-20

ต่ํากวา 10

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (K2O, ppm)

80-150

ต่ํากวา 80

แคลเซียม (Ca, ppm)

0.55-1.25

ต่ํากวา 0.55

แมกนีเซียม (Mg, ppm)

0.1-0.25

ต่ํากวา 0.1

ทองแดง (Cu, ppm)

มากกวา 0.2

ต่ํากวา 0.2

สังกะสี (Zn, ppm)

มากกวา 0.6

ต่ํากวา 0.6

การแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC cmol/kg)

มากกวา 15

ต่ํากวา 5

ความเค็ม (EC, ds/m)

ต่ํากวา 2.5

มากกวา5

การอิ่มตัวดวยดาง (BS, %)

มากกวา 75

ต่ํากวา 35

ความลึกระดับหนาดิน (cm)

มากกวา 100

นอยกวา 50

ความลึกระดับน้ําใตดิน (cm)

มากกวา 160

นอยกวา 50
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โดยปกติคําแนะนําการใสปุยใหแกออยที่ปฏิบัติกันจะใชคาวิเคราะหดินเปนหลัก ในที่นี้จะ
แสดงใหเห็นถึงวิธีการประมาณการใชระดับธาตุอาหารที่จะตองใสเพิ่มใหแกดินที่ปลูกออยโดยดู
จากคาวิเคราะหดิน (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 5 การใชระดับธาตุอาหารที่จะตองใสเพิ่มใหแกดินที่ปลูกออยโดยดูจากคาวิเคราะหดิน
ธาตุอาหาร

ออยปลูก

ออยตอ

อัตราที่ตองใสเพิ่ม (กก./ไร)
ออยปลูก

ออยตอ

ใสปุย N ½ สวน
โรยขางแถวปลูก
แลวพรวนกลบหลัง
ออยงอก 30 วันและ
สวนที่เหลือโรยขาง
แถวปลูกแลวพรวน
กลบหลังออยงอก
60 วัน

ใสปุย N ½ โรยขาง
แถวปลูกแลวพรวน
กลบหลังจากแตงตอ
และสวนที่เหลือโรย
ขางแถวปลูกแลว
พรวนกลบหลังออย
งอก 60 วัน

อินทรียวัตถุ (OM, %)
< 1.0

ปุย N 18 กก./ไร

ปุย N 24 กก./ไร

1.0 - 2.0

ปุย N 12 กก./ไร

ปุย N 18 กก./ไร

> 2.0

ปุย N 6 กก./ไร

ปุย N 12 กก./ไร

ฟอสฟอรัส (P,มก,/กก.)
< 15

ปุย P2O5 9 กก./ไร

15 – 30

ปุย P2O5 6 กก./ไร

> 30

ปุย P2O5 3 กก./ไร

ปุย P2O5 12 กก./ไร ใสปุย P โรยขาง
ใสปุย P โรยขางแถว
แถวปลูกแลวพรวน ปลูกแลวพรวนกลบ
ปุย P2O5 9 กก./ไร กลบหลังออยงอก หลังจากแตงตอ
30 วัน
ปุย P2O5 6 กก./ไร

โพแทสเซียม (K,มก/กก.)
< 60
60 - 90
> 90

ใสปุย K โรยขางแถว
ปุย K2O 18 กก./ไร ปุย K2O 24 กก./ไร ใสปุย K โรยขาง
แถวปลูกแลวพรวน ปลูกแลวพรวนกลบ
ปุย K2O 12 กก./ไร ปุย K2O 18 กก./ไร กลบหลังออยงอก หลังจากแตงตอ
30 วัน
ปุย K2O 6 กก./ไร ปุย K2O 12 กก./ไร
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ชาวไรออยสวนใหญจะไมมีการเก็บตัวอยางดินเพื่อสงไปวิเคราะหเนื่องจากเหตุผลหลาย
อยาง เชน ไมทราบวาสําคัญอยางไร สงไปวิเคราะหที่ไหน ไมสะดวก และอาจตองเสียคาใชจาย
ดังนั้น ในขั้นตนนี้ จึงมีขอแนะนําสําหรับชาวไรออยที่ไมมีผลวิเคราะหดินแตทราบวาเนื้อดินเปน
ชนิดใด ( ตารางที่ 3)
ตารางที่ 6 การใชปุยตามลักษณะเนื้อดิน
ปริมาณธาตุอาหารที่
แนะนํา
วิธีการใสปุย
เนื้อดิน
(N-P2O5-K2O กก./ไร
ออยปลูก
ออยตอ
ออยปลูก
ออยตอ
แบงใส 2 ครั้ง ครั้ง
1.ดินทราย ดินรวนทราย 18-6-12
18-9-18 แบงใส 2 ครั้ง
ครั้งแรกโรยขาง แรกโรยขางแถวหลัง
แถวในวันปลูก แตงตอพรอมพรวน
พรอมพรวนกลบ กลบที่เหลือใสหลัง
แตงตอ 60 วัน วิธี
ที่เหลือใสหลัง
เดียวกัน
งอก 90 วัน วิธี
เดียวกัน
แบงใส 2 ครั้ง ครั้ง
2.ดิ น เห นี ย ว ดิ น ร ว น 12-6-6
24-12-24 แบงใส 2 ครั้ง
เหนียว
ครั้งแรกโรยขาง แรกโรยขางแถวหลัง
แถวหลังออยงอก แตงตอพรอมพรวน
กลบที่เหลือใสหลัง
30 วันพรอม
แตงตอ 60 วัน วิธี
พรวนกลบที่
เหลือใสหลังจาก เดียวกัน
ครั้งแรก 60 วัน
วิธีเดียวกัน
หรือจะพิจารณาใสปุย ดังนี้
1. การใชปุยเคมีกับออยที่ปลูกในดินเหนียวกับดินรวนเหนียว ดินลักษณะนี้มักจะมีธาตุ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยูบาง จึงเนนหนักทางดานธาตุไนโตรเจน ซึ่งสามารถแนะนําเปน
ปุยเคมีสูตร 14-14-14, 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 40-50 กิโลกรัม ตอไร โดยใสครั้งแรกหลัง
ปลูก 1 เดือน หรือหลังแตงตอทันที ใสครั้งที่ 2 หลังปลูกหรือแตงตอ 2-3 เดือน
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หรือถาไมสะดวกที่จะใชปุยสูตรที่กลาวมานี้ อาจใชปุยสูตรอื่นที่หาไดตามทองตลาด เชน
16-8-8, 20-10-10, 16-6-6, 18-6-6, 18-8-8 หรือ 25-7-7 อัตรา 70-90 กิโลกรัมตอไร โดยแบงครึ่งใส
หลังปลูกหรือหลังแตงตอทันที สวนอีกครึ่งหนึ่งใสหลังปลูกหรือหลังแตงตอ 2-3 เดือน
ถ า พื้ น ที่ ป ลู ก มี น้ํ า ชลประทาน ควรเพิ่ ม ปุ ย ยู เรี ย อั ต รา 15-20 กิ โ ลกรั ม ต อ ไร หรื อ ปุ ย
แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 25-30 กิโลกรัมตอไร ในการใสครั้งที่ 2
2. การใชปุยเคมีกับออยในดินทรายดินทรายมักจะขาดธาตุโพแทสเซียม เนื่องจากถูกชะลาง
จากอนุภาคดินไดงาย จึงแนะนําใหใสปุยเคมีสูตร 12-12-12, 13-13-13 หรือ 14-14-21 อัตรา 40-60
กิโลกรัมตอไร โดยใสพรอมปลูกหรือหลังแตงตอ 20 กิโลกรัม สวนที่เหลือใสครั้งที่ 2 รวมกับปุย
สูตร 21-0-0 อัตรา 30-40 กิโลกรัม ตอไร หรือ 46-0-0 อัตรา 15-20 กิโลกรัมตอไร โดยใสหลังปลูก
หรือหลังแตงตอ 60 วัน
อาจใชปุยสูตรอื่นที่มีขายตามทองตลาดได เชน 16-8-14, 15-5-20 หรือ 16-11-14 โดยใสใน
อัตราเดียวกัน คือ 40-60 กิโลกรัมตอไร
สําหรับออยที่มีน้ําชลประทานใหเพิ่มปุยยูเรีย อัตรา 15-20 กิโลกรัมตอไร หรือปุยแอมโมเนียม
ซัลเฟต อัตรา 25-30 กิโลกรัมตอไร ในการใสครั้งที่ 2 เชนเดียวกับในสภาพดินเหนียวและดินรวน
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บทที่ 6
การปลูกออยที่ถูกตองและเหมาะสม
อรรถสิทธิ์ บุญธรรม *

การทําไรออยตองใชตนทุนที่สูงกวาการปลูกพืชไรชนิดอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปลูก
ดู แ ลรั ก ษา เก็ บ เกี่ ย ว ต อ งใช เงิน ทุ น ที่ สู ง เมื่ อ คํ านวณค าใช จายตั้ งแต ค าเตรีย มดิ น ค าพั น ธุ อ อ ย
คาปลูก คาใหน้ํา จนถึงกําจัดวัชพืช ตนทุนในปจจุบันประมาณไรละไมต่ํากวา 5,000 บาท อีกทั้งมี
ความเสี่ยงและลมเหลวในการปลูกออยสูง คือ ในการปลูกออยโดยทั่วไป (ยกเวน เมื่อใชเครื่องปลูก)
จะวางทอนพันธุปลูกในรองแลว มีการใหน้ําตามและหากมีฝนตกซ้ําจนทําใหตาออยเนาไมงอก
เนื่ อ งจากท อ นพั น ธุ อ อ ยทนต อ น้ํ าท ว มขั งได น านไม เกิ น 48 ชั่ ว โมง และถ าหน อ อ อ ยยังไม โ ผล
เหนือดิน หรือหนอไมโผลเหนือน้ําที่ทวมขังจะทําใหออยเนางาย การกลบทอนพันธุหนาเกินไป
ทําใหความงอกของออยลดลง และออยงอกชา ในไรออยที่พื้นที่ไมสม่ําเสมอ เมื่อฝนแลงออยในที่
ดอนจะตายเพราะขาดน้ํา สวนออยในที่ลุมจะเนาเมื่อฝนตกหนักจนน้ําทวมขัง ในเขตปลูกออยอาศัย
น้ําฝนปจจุบันนิยมปลูกขามแลงปลายฝน ซึ่งตองทําใหแลวเสร็จกอนที่ความชื้นในดินจะหมด สวน
การปลูกต น ฝนมักประสบปญ หาฝนไมตกตองตามฤดูกาล ทํ าให ออยปลูกตน ฝนที่อาศัยน้ํ าฝน
มีการงอกไมดีหรืองอกแลวแหงตาย ออยที่ปลูกตนฝนมีระยะเวลาของการเจริญเติบโตที่สั้น ผลผลิต
ออยต่ํา ดังนั้น การที่จะปลูกออยใหประสบความสําเร็จ จะตองมีการวางแผนการจัดการในไรที่ดี มี
การวางแผนปลูกใหถูกเวลา เตรียมปจจัยการผลิตใหพรอม เพื่อใหการจัดการไรออยไดทันกับเวลา
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ซึ่งมีความแตกตางกันไปในแตละแหลงปลูก ทําใหการปลูก และ
ดูแลรักษาออยแตกตางกันไปตามสภาพดินและน้ําที่ใหกับออย ดังนี้
1. พื้นที่ปลูกออยที่ราบลุม ดินเหนียว ในเขตที่มีระบบชลประทานชวย เชน แหลงปลูกออยใน
เขต จังหวัดอางทอง สิงหบุรี อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มักมีปญหาน้ําทวมขัง เนื่องจากเปนที่
ลุมดินเหนียว การที่ดินระบายน้ําไมดี ทําใหออยในแหลงปลูกนี้มักมีปญหาโรคเหี่ยวเนาแดงระบาด ดิน
มีความอุดมสมบูรณสูง อีกทั้งมีการใสปุยไนโตรเจนมาก เนื่องจากเปนแหลงปลูกขายพันธุออย มีการตัด
ออย 2 ครั้งตอป โดยครั้งแรกจะเปนการตัดขายพันธุ และตัดครั้งที่ 2 เพื่อสงออยเขาโรงงาน ทําใหออยที่
ตัดไมไดอายุ คือ มีระยะการเจริญเติบโตไมถึง 10 เดือน มีคุณภาพความหวานต่ํา

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

* นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 45

Facebook : กลุม่ งานวิจัยการใช้สารป้ องกันกําจัดศัตรูพืช

2. พื้นที่ปลูกออยดินรวนเหนียวเขตอาศัยน้ําฝน เชน แหลงปลูกออยในเขตจังหวัดลพบุรี
สระบุรี และนครสวรรค เปนดินชุดตาคลี ชุดลพบุรี ลักษณะเปนดินรวนเหนียวสีดํา ปฏิกิริยาของ
ดินสวนใหญเปนดางออน ออยมักแสดงอาการใบซีดขาวหรือเขียวออน ซึ่งเปนอาการของออยที่ขาด
ธาตุเหล็ก สังกะสี หรือธาตุอาหารรองอื่น ๆ อันเปนผลมาจากดินดาง ไมควรใชกากตะกอนหมอ
กรอง (ฟลเตอรเคก) บํารุงออย เพราะวา จะทําใหดินเปนดางยิ่งขึ้น ดินชุดนี้มีหนาดินตื้น บางแหงจะ
มีหินหรือปูนมารลโผลขึ้นมาบนผิวดิน ดินมีปญหาทางดานกายภาพ การไถพรวนทําไดยาก เปน
ดิน ที่ เก็ บ น้ํ าได ไม ดีเท าที่ ควร ดิ น มีก ารยืดและหดตั วเร็ว หน าดิน แตกระแหงเมื่ อดิน แห ง ทํ าให
สูญเสียน้ําใตดิน ออยจะขาดน้ําไมทนแลง แตเมื่อเปยกดินจะเหนียวเขาปฏิบัติงานในไรไมได
3. พื้นที่ปลูกออยที่ราบ ดินรวนถึงดินรวนเหนียว มีทั้งในเขตชลประทานและอาศัยน้ําฝน
ไดแก แหลงปลูกออยภาคกลางในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และอําเภอสองพี่นอง อู
ทอง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี หรื แ หล ง ปลู ก อ อ ยทางภาคเหนื อ ตอนล า ง เช น จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย และ
กําแพงเพชร เปนพื้นที่มีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการปลูกออย ปญหาสําคัญในแหลงปลูกนี้
คือ คุณภาพความหวานของออยต่ํา ปริมาณน้ําฝนบางปนอย หรือฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน จนออย
แหงตาย ถึงแมวาจะมีน้ําชลประทานชวยในบางเขต แตคลองสงน้ํายังกระจายตัวไมทั่วถึง ถาปใด
เกิดความแหงแลง ผลผลิตออยจะลดลง สวนไรออยในเขตชลประทานหลายพื้นที่มีปญหาดินเค็ม
อันเปนผลมาจากการใชน้ําชลประทานไมถูกตอง ขณะที่แหลงปลูกออยทางภาคเหนือตอนลางจะ
อาศัยน้ําบาดาลชวยเสริมไดเมื่อเกิดฝนทิ้งชวง
4. พื้นที่ปลูกออยที่มีลักษณะภูมิประเทศเปนลูกคลื่นลอนลาด ดินทรายหรือดินรวนปน
ทราย อาศั ยน้ํ าฝน ภาคกลาง เช น อํ าเภอบ อ พลอย เลาขวัญ จังหวัด กาญจนบุ รี อําเภอดานช าง
จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี แหลงปลูกออยทางภาคตะวันออก เชน จังหวัด
ชลบุรี ระยอง บางจังหวัดทางภาคเหนือ เชน จังหวัดอุตรดิตถ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตนี้
ส ว นใหญ ไ ม มี ช ลประทาน เนื้ อ ดิ น ส ว นใหญ
เป น ดินทราย มีความอุดมสมบูรณ ต่ํา มีปญ หา
การชะลางหนาดิน (Soil erosion) มีทั้งปลูกออย
ต น ฝนและปลู ก อ อ ยข า มแล ง ปลายฝน แต มี
แนวโนมที่ปลูกออยขามแลงมากขึ้น เนื่องจาก
ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ออยตองใชเวลาของ
ออยในเขตดินทรายที่มีความลาดชันหนาดินถูกชะลาง การเจริญเติบโตมากกวาออยที่ปลูกในดิน รวน
หรือดินเหนียวที่มีการใหน้ําชลประทาน อีกทั้งการปลูกออยขามแลงปลายฝนเปนการหลีกเลี่ยง
วัชพืช เพราะการปลูกออยปลายฝนผิวดินแหงทําใหมีวัชพืชขึ้นนอย แตใตดินมีความชื้น จะมีการ
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ปลูกออยตนฝนบางแตใหผลผลิตออยคอนขางต่ํา เพราะออยมีระยะเวลาเจริญเติบโตที่สั้นกวาออยที่
ปลูกปลายฝน ประกอบกับการใชสารกําจัดวัชพืชไมไดผล เพราะวาเปนดินทราย มีความลาดชัน
และมีการถูกชะลางหนาดินไดงาย ทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลง มีการใชปุยคอกบํารุงดิน
ในบางราย มีการใชปุยพืชสดและการใชชานออย (Bagasse) บํารุงดิน สวนการใชปุยเคมี นิยมใชปุย
สูตรที่มีธาตุอาหารพืชครบ นิยมใชการไถพรวนกําจัดวัชพืช โดยมีทั้งที่ใชรถไถเดินตามและรถ
แทรกเตอรที่มีการปรับใหตัวรถสูงขึ้น หนายางหรือลอเล็กลง ไมนิยมใชสารกําจัดวัชพืชพนคุม
วัชพืช เพราะวาหลังจากปลูกออยเสร็จหนาดินแหง การควบคุมวัชพืชโดยใชสารกําจัดวัชพืช (Preemergence) ไม ไ ด ผ ล ป ญ หาสํ าคั ญ ในเขตนี้ คื อ ฝนแล ง ฝนทิ้ งช ว ง ดิ น มี ค วามอุ ด มสมบู รณ ต่ํ า
ปญหาโรค ไดแก โรคใบขาว โรคเหี่ยวเนาแดง โรคใบจุดเหลือง ปญหาแมลง ไดแก ปลวก ดวง
หนวดยาว และหนอนกอออย
การปลู ก อ อ ยที่ ดี จึงต องมี ก ารวางแผนในการปลูก ขั้ น แรกจะต อ งขอโควตาส งอ อ ยเข า
โรงงานจากโรงงานน้ําตาล ถาเปนเกษตรกรรายยอย มีพื้นที่การปลูกออยนอยกวา 50 ไร จะฝากออย
เขาโควตากับชาวไรรายใหญ (หัวหนาโควตา) และตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ.
2527 ใหคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเปนผูกําหนดใหชาวไรทั้งประเทศ มายื่นขอรับการจด
ทะเบียนเปนผูปลูกออย พื้นที่ปลูกออยไมควรหางจากโรงงานน้ําตาลเกินกวา 50 กิโลเมตร เพื่อลด
ความเสี่ยงในการทําไรออยควรเลือกพื้นที่ปลูกออยที่สามารถใหน้ําได ควรมีการปรับระดับแปลง
ปลูกใหสม่ําเสมอเพื่อไมใหน้ําขังและสะดวกตอการใหน้ํา มีการระบายน้ําไดดี กอนการปลูกจะตอง
เตรียมพั น ธุที่จะใชปลูก ควรปลูกออยไวทําพัน ธุดวยตนเอง หรือซื้อทอนพัน ธุออยจากแหลงที่
ปลอดโรค และควรมีการวางแผนการใชแรงงานและเครื่องจักร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพื้นที่ปลูก
ออยที่อาศัยน้ําฝน จะตองทําการปลูกออยใหทันกับเวลา ปลูกทันทีหลังฝนตก เพราะวา ถาปลูกออย
ชาเกินไปจะทําใหความชื้นในดินลดลง จนไมพอเพียงกับการงอกของออย และอาจทําใหการใช
สารเคมีปองกันกําจัดวัชพืชไมไดผล เนื่องจากหนาดินแหง
พั น ธุ ออ ย การเลื อกใช พั น ธุ อ อ ยที่ จ ะปลูก ควรเป น พั น ธุที่ ให ผลผลิ ต สู ง ปรับ ตั วได ดี กั บ สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพแวดลอมปลูก และการระบาดของโรคและแมลงในแหลงปลูกออยนั้น ๆ พันธุออย
ที่ชาวไรออยปลูกในแตละภาคในปจจุบัน ดังนี้
ภาคกลาง ไดแก พันธุแอลเค 92-11, สุพรรณบุรี 80, ขอนแกน 3, เค 99-72, อูท อง 12
ภาคเหนือ ไดแก พันธุ แอลเค 92-11, อูทอง 8, อูทอง 3, เค 84-200, เค 99-72
ภาคตะวันออก ไดแก พันธุอ ูทอง 1, อูทอง 5, เค 88-92, แอลเค 92-11
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก พันธุ เค 88-92, เค 84-200, อูทอง 1, ขอนแกน 3, 3-2-023
แอล, แอลเค 92-11, อูทอง 5
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การปลูกออยในพื้นที่หนึ่ง ๆ ไมควรใชออยพันธุเดียว ควรปลูกหลาย ๆ พันธุ โดยแบง
พื้ น ที่ สํ า หรั บ ปลู ก อ อ ยที่ ส ะสมน้ํ า ตาลได เร็ ว เพื่ อ ตั ด ส ง เข า โรงงานต น ฤดู หี บ เช น ร็ อ ค 1,
อูทอง 2, อูทอง 5, เค 84-69 สวนพันธุที่สะสมน้ําตาลไดเร็วปานกลาง ไดแก เค 84-200, อูทอง 3, เค
90-77, แอลเค 91-11, ขอนแก น 3 และพั น ธุ ส ะสมน้ํ าตาลช าที่ ไ ม อ อกดอก หรื อ ออกดอกน อ ย
สําหรับเก็บเกี่ยวกลางหรือปลายฤดูหีบ เชน เค 88-92, อูทอง 1, อูทอง 12, ซีโอ 1148, เค 90-54 และ
สุพรรณบุรี 80 เมื่อรื้อออยตอเพื่อปลูกออยใหม ควรมีการเปลี่ยนพันธุออย เปนพันธุที่มีการตานทาน
โรคและแมลง เพื่ อ ลดป ญ หาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูออย เพราะว าออยแตละพั น ธุ มี
ความสามารถในการตานทานโรคและแมลงแตละชนิดแตกตางกัน
การเตรียมทอนพันธุ
พันธุออยที่ดีตองมีตาสมบูรณ ปลอดจากโรคและแมลงที่ติดมากับทอนพันธุ เพราะสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหออยเปนโรค คือการใชพันธุออยที่มีเชื้อโรคติดมากับทอนพันธุ ดังนั้นการคัดพันธุออย
ที่จะนําไปปลูกจะตองไมแสดงอาการเปนโรค ในทางปฏิบัติระหวางตัดพันธุ ถาพบออยกอใดแสดง
อาการเปนโรคก็ใหเวนไมตัดออยกอนั้นทําพันธุ
ความงอกของออย ออยเปนพืชที่ใชสวนของลําตนในการขยายพันธุ (Vegetative method)
ซึ่งทอนพันธุออยตองการปจจัยที่ใชในการงอกเพียง ออกซิเจน น้ํา และอุณหภูมิที่เหมาะสมเทานั้น
โดยออยจะใชอาหารจากทอนออยในชวงงอก หรือ 30 วันหลังปลูก ในทางวิชาการออยจะงอกไดดี
หรือไมขึ้นกับปจจัยตาง ๆ ดังนี้
ปจจัยภายใน (Internal factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับตัวทอนพันธุ แบงไดดังนี้
1. พันธุ (Variety) ออยบางพันธุมีความสามารถในการงอกไดเร็ว บางพันธุงอกไดชา ออย
บางพันธุมีความงอกสม่ําเสมอตั้งแตโคนจนปลาย ในขณะที่บางพันธุสวนโคนงอกไดชามาก
2. สภาวะทางด า นธาตุ อ าหารของท อ นพั น ธุ (Nutritional state) อ อ ยที่ ใ ช ทํ า พั น ธุ
ควรมาจากแปลงที่ใหปุยไนโตรเจนในอัตราสูงกวาปกติ โดยทั่วไปมีการใหปุยไนโตรเจนและน้ํา
กอนตัด 1-2 เดือน เพื่อใหออยเติบโตสมบูรณเต็มที่
3. จํานวนตาตอทอน (No. of buds per setts) ทอนออยมีฮอรโมน Auxins ซึ่งมีมากที่ปลาย
ยอด เมื่อยอดถูกทําลาย หักหรือถูกหนอนเจาะ ทําใหผลของฮอรโมนลดลง ออยจึงเกิดการแตกตาขาง
เนื่องจาก Auxins ซึ่งเกี่ยวของกับปรากฏการณ Apical dominance หรือ Top dominance คือ ผลของตา
ยอดข มตาข าง ในการปลู กอ อยทั้ งลํ า จึงจํ าเป นต องสั บลํ าอ อย 3-4 ท อนก อนปลู ก เพื่ อลดผลของ
ฮอรโมน Auxins ดังนั้น ออยที่มี 1 ตาตอทอน จึงมีความงอกดีที่สุด แตความงอกในแปลง ออยที่มี 3
ตาตอทอน ใหเปอรเซ็นตความงอกสูงสุด เพราะ ออย 1 ตาตอทอน มีเชื้อโรคเขาทําลายทางรอยตัดมาก
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4. เวลาในการตั ด ออยทิ้ งไว (Interval between cutting and planting) อ อยจะให ค วาม
งอกดี ที่ สุ ด เมื่ อ ปลู ก ออยทั น ที ห ลั งการตั ด ออย เพราะท อนอ อยไมมี ก ารพั ก ตัว (Dormancy) จาก
งานวิจัยพบวา หลังตัดออย 7 วัน เมื่อนําไปปลูกความงอกจะลดลง 20 เปอรเซ็นต ดังนั้น เมื่อตัดออย
ทิ้ งไว ในไร จํ าเป น ต อ งคลุ ม ด วยใบอ อ ยหรือ ทิ้ งไวในรม หรือ ใช น้ํ ารด เพื่ อ ป อ งกั น การสู ญ เสี ย
ความชื้น กอนนําไปปลูก
5. กาบใบออย (Trash retention) ออยลําเดียวกัน สวนยอดจะมีกาบใบหอหุม เปน การ
ปองกันการสูญเสียความชื้น และปองกันความเสียหายของตา ออยสวนยอดจึงงอกไดดีกวา แตพันธุ
ออยที่มีกาบใบเหนียว หลุดรวงยาก จะงอกชากวาออยที่มีใบหลุดรวงงายเล็กนอย แตไมเกี่ยวของกับ
เปอรเซ็นตความงอก ในการปลูกออยโดยทั่วไปจะลอกกาบใบออยกอนปลูก เพื่อใหตาออยสัมผัส
ความชื้นในดินไดโดยตรง ทําใหออยงอกไดเร็วขึ้น
6. ตาออยช้ํา (Mechanical injury) เนื่องจากการขนสง การโยนขึ้น ลง ทําใหตาออยถูก
กระทบกระเทือนเสียหาย ทําใหไมงอก ซึ่งลักษณะของตาออยเกี่ยวของกับพันธุกรรมออย โดยออย
ที่มีตาโปนใหญ จะมีความเสี่ยงสูงตอการไดรับความเสียหายจากการขนสง เพื่อปกปองไมใหตาออย
เสียหาย ออยที่ใชทําพันธุจึงไมจําเปนตองลอกกาบใบ
7. อายุของออย (Age of the seed cane) ในออยลําเดียวกันตาออยที่ 3 จากบนจะงอกได
เร็วที่สุดตาออยในสวนโคนจะงอกไดชาเพราะมีอายุมาก ใชทําพันธุไมดี ซึ่งเกี่ยวของกับน้ําตาล
reducing ในออยแกมีน้ําตาล reducing สูง อัตราการเปลี่ยนน้ําตาล reducing ไปใชชา ทําใหออยใน
สวนโคนงอกไดชา ดังนั้นออยที่มีอายุ 8-10 เดือน จึงสามารถใชทําพันธุไดทั้งลํา
ปจจัยภายนอก (External factors) เกี่ยวกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความงอกของ
ออย ดังนี้
1. อุณหภูมิดิน (Soil temperature) ออยจะงอกไดดีที่สุดในชวงอุณหภูมิตั้งแต 21 องศา
เซลเซียส (Marginal temperature) และงอกไดเร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นที่ 35 องศาเซลเซียสซึ่งเปน
อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการงอกของออย ออยจะงอกไดชาลง ในอุณหภูมิต่ําและมีผลทําใหเชื้อ
โรคในดินเขาทําลายไดงายขึ้น อุณหภูมิที่ต่ําสุดที่ออยงอกไดคือ 12 o องศาเซลเซียส แตก็มีรายงานวา
ออยสามารถงอกไดที่อุณหภูมิ 5.5 องศาเซลเซียส อยางไรก็ตาม ขึ้นอยูกับพันธุออยดวยเชนกัน
2. ลักษณะดิน (Soil property) ลักษณะดินที่รวนซุย ออยจะแทงหนอไดดี ซึ่งเกี่ยวของกับ
การระบายอากาศในดิน (Soil aeration) ในขณะที่ดินเหนียวออยจะงอกไดชา ในดินที่มีอนุภาค Silt
มาก หลังใหน้ําดินจะแข็งเปนแผนแข็ง(Soil compaction) เปนปญหาตอการงอกของออย
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3. ความลึกของการปลูก (Depth of planting) ออยที่ปลูกลึก จะใชเวลาในการงอกนาน
กวาออยที่ปลูกตื้น แตก็มีรายงานวาออยที่ปลูกลึกจะใหเปอรเซ็นต ความงอกดีกวาออยที่ปลูกตื้นๆ
โดยเฉพาะในเขตที่แหงแลง เชนเดียวกับการปลูกออยขามแลงในเขตภาคอีสาน
4. ความชื้นของดิน (Soil moisture) เปนปจจัยที่มีผลมากที่สุดตอความงอกของออย ควร
ใหน้ําออยทันทีหลังปลูก จะทําใหออยมีความงอกดี อยางไรก็ตามอาจจะใหน้ําออย กอนปลูกครึ่ง
รองก็ได ในเขตน้ําฝนโดยปกติหลังการปลูกออย ถาฝนไมตกภายใน 3 สัปดาห ความงอกของออยจะ
ลดลงมาก อาจจะตองมีการปลูกซอมหรือปลูกใหม
5. จุ ลิ น ทรี ย แ ละแมลงในดิ น (Biological population) ศั ต รูในดิ น ที่ ทํ าลายท อ นพั น ธุ ที่
สําคัญ มีเชื้อราและแบคทีเรียตางๆ ซึ่งเขาทําลายทอนพันธุทางรอยแผลที่เกิดจากการสับทอนพันธุ
ทําใหออยเนา นอกจากนี้ ยังมีมด ปลวก ดวง เขาทําลาย ทําใหทอนพันธุเสียหายไมงอก
อัตราการใชพันธุปลูกขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง ดังนี้
1. ความอุดมสมบูรณของดิน ดินมีความอุดมสมบูรณสูง สามารถปลูกออยโดยใชทอน
พันธุที่นอยลง โดยวางเพียงลําเดียวหรือทอนเดี่ยว หรือใชระยะปลูกที่กวาง (1.40-1.50 เมตร) เพราะ
ออยสามารถเจริญเติบโตไดเร็วและแตกหนอไดดี ตามคํากลาวที่วา “ดินเลวปลูกถี่ ดินดีปลูกหาง”
ในเขตที่แหงแลง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําหรือในเขตดินทราย จําเปนตองเพิ่มจํานวนประชากร
ออย โดยการปลูกถี่ขึ้น หรือใชทอนพันธุมากขึ้น เชนปลูกลําคู หรือทอนคู นอกจากนี้ อาจจะใชแถว
แคบลง คือ 1.00-1.30 เมตร
2. ความสมบูรณแข็งแรงของทอนพันธุ ถาไดพันธุที่มีอายุพอเหมาะ ไมแกเกินไป (อายุ
8-10 เดือน) ก็สามารถใชทอนพันธุไดทั้งลํา การปลูกออยลําเดี่ยวก็ไมจําเปนตองวางเกยระหวาง
โคนกับปลายลํา วางเรียงลําตอลําไดเลย ในกรณีที่ออยแกเกินไปสวนโคนจะงอกไดชา จึงจําเปนตอง
วางลําใหเกยกัน โดยวางลําเหลื่อมกันประมาณ 10-20 ซม. ในพันธุออยที่มีความงอกสูงสามารถปลูก
ไดโดยใชลําเดี่ยวโดยไมจําเปนตองปลูกซอมเลย
3. ลักษณะประจําพันธุ พันธุออยบางพันธุแตกกอดี ใหจํานวนลําตอกอสูง ไมจําเปนตอง
ปลูกแนน ใชเพียงทอนเดี่ยว ลําเดี่ยวก็พอ ในขณะที่บางพันธุแตกกอนอย ตองใชทอนพันธุในการ
ปลูกมากกวาหรือใชความถี่สูง
4. วิธีการปลูก การปลูกออยแบบใชแรงงานวิธีจางปลูก จะใชระยะระหวางรอง 1.30 เมตร
แคบกวาการปลูกดวยเครื่องปลูก เชนเครื่องปลูกออยลําเดี่ยวหรือลําคู ซึ่งใชระยะระหวางรอง 1.50 เมตร
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การเตรียมดิน
เปนจุดเริ่มตนของการทําไรออย และมีผลตอการไวตอของออย โดยทั่วไปหลังจากตัด
ออยปสุดทาย ชาวไรออยสวนใหญจะเผาใบและเศษซากออย เพื่อสะดวกตอการเตรียมดิน เพราะใบ
และเศษซากออยที่ตกคางในไร จะทําใหลอรถแทรกเตอรลื่น หมุนฟรียากแกการควบคุม แตการเผา
ใบและเศษซากออยเปนการทําลายความอุดมสมบูรณของดิน กอใหเกิดปญหาทางดานกายภาพของ
ดิน คือดินแนนทึบ น้ําซึมลงดินชั้นลางไดยาก เกิดปญหาน้ําทวมขัง ควรมีการอนุรักษดิน และแกไข
โดยใชเครื่องสับใบและกลบเศษซากออย (Trash incorporator) สับเศษซากออยลงดินแทนการเผา
จะชวยรักษาความอุดมสมบูรณของดิน หลังจากนั้น ไถดวยผาล 3 เพื่อไถกลับหนาดินลงลาง ใช
ใบมีดปรับดิน (Land plane) เพื่อปรับพื้นที่ปลูกออยใหราบเรียบ ชวยทําใหออยมีการเจริญเติบโต
อยางสม่ําเสมอ สะดวกตอการใหน้ําและระบายน้ํา

ใช Land plane รวมใบมีดหนาปรับพื้นที่

เครื่องสับใบกลบเศษซากออย

การเตรียมดินปลูกออยในที่นาหรือที่ลุม ควรมีการไถระเบิดดินดานดวยไถสิ่ว( Subsoiler)
กอนการไถดวยผาล 3 เพื่อทําลายชั้นดินดาน (Hard pan) จะทําใหดินมีการระบายน้ําดี มีงานทดลอง
ไถระเบิดดินดาน พบวา ออยพันธุอูทอง 2 ที่มีการไถดินดานใหผลผลิตเพิ่มจาก 14.4 เปน 15.5 ตัน
ต อ ไร การใช ไ ถระเบิ ด ดิ น ดานแบบสั่ น สะเทื อ น (Vibratory subsoilers) ช ว ยให ป ระหยัด น้ํ ามั น
เชื้อเพลิงของรถแทรกเตอร อีกทั้งทําใหการไถระเบิดดินดานทําไดรวดเร็วขึ้น การทําไรออยในที่ลุม
ควรทําคันกั้นน้ํารอบแปลงปลูกเพื่อกั้นน้ําเขาแปลงออย การใสอินทรียวัตถุ ควรใสในชวงเตรียมดิน
จะชวยใหประหยัดแรงงาน
การเตรียมดินที่เหมาะสมขึ้นกับชนิดของเนื้อดิน (Soil texture) และวิธีการปลูก แบงเปน
3 วิธีการ คือ
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1) การเตรี ย มดิ น ปลู ก อ อ ยวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ โดยทั่ ว ไป (Conventional method) เป น การ
เตรียมดินปลูกออยที่เหมาะสมกับการปลูกออยในเขตดินเหนียว ดินรวน โดยเฉพาะการปลูกออยใน
เขตชลประทาน ที่มีการใหน้ําออยไปตามรอง ประกอบดวยการไถดะดวยไถจาน 3 หรือ 4 ผาล และ
พรวนดินใหดินกอนเล็ก 1 ครั้ง ดวยผาล 3-4 จาน หรือ พรวน 7 จาน หรือ 22 จาน

ไถพรวน 7 จาน

ไถพรวน อ 22 จาน

หลังจากนั้นยกรองปลูกสําหรับการปลูกออยที่ใชแรงงานคนและมีการใหน้ําออย แตการปลูกออย
ดวยเครื่องปลูก ตองพรวนดินใหละเอียดจึงจะใชเครื่องปลูกออยได เพื่อใหเครื่องปลูกออยกลบพันธุออยให
สนิท ดินสัมผัสทอนพันธุออยใหไดมากที่สุด จะทําใหออยที่ปลูกเครื่องปลูกมีการงอกสม่ําเสมอ

การยกรอง และวางลําออย แลวกลบพันธุออยตองไมหนาหรือบางเกินไป ถากลบหนาออยจะ
งอกยาก ถากลบบางทอนพันธุจะไหลไปกับน้ํา

เครื่องปลูกออยแถวเดี่ยวเหมาะกับพันธุออยที่มีการแตกกอมาก ทรงกอกวาง
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เครื่องปลูกออยแถวคูเหมาะกับพันธุออยที่มีการแตกกอนอย ทรงกอแคบ

การปลูกขามแลง จะตองไถดินใหลึกและพรวนดินใหละเอียด ควรมีการหยอดน้ําพรอมปลูกจะ
ทําใหออยมีการงอกดี สม่ําเสมอ ทนแลงและมีชีวิตผานชวงแลงได

2) การเตรียมดินปลูกออยแบบไมไถพลิก
หนาดิน เปน วิธีการเตรียมดิน ปลูกออยที่เหมาะสม
กั บ การปลู ก อ อ ยในเขตดิ น เหนี ย ว ดิ น รว นเหนี ย ว
เชน ดิน ชุดตาคลี ที่มีลักษณะเหนียวและลื่น เมื่อดิน
เปยก แตกระแหงแข็งเมื่อดินแหง ลักษณะดินเชนนี้
การใชผาลไถที่ใชโดยทั่วไปอยางเดียวไถดินไดไม
ลึก ตองเตรียมดินปลูกออยแบบไมพลิกหนาดิน
ทั้งหมด โดยใชมินิคอมบายนที่ประกอบดวยริป
เปอรรวมกับจอบหมุนไถพรวนดินในแนวที่จะ
ปลูกออย โดยหลังจากเก็บเกี่ยวออยปสุดทาย ใช
ผาลพรวน 22 จานสั บ คลุ ก ใบอ อ ยลงดิ น เพื่ อ
ไมใหใบออยพันติดมินิคอมบายน จากใชพรวน
22จานพรวนสับใบออยลงดินแลวใชริปเปอรไถ
ระเบิดดินดาน 2 ครั้ง แนวตารางหมากรุกเพื่อ
ทําลายชั้นดินดานไดทั่วถึง ทําใหน้ํา ซึมลงดินไดดีและเมื่อฝนแลงความชื้นของดินชั้นลางจะเคลื่อน
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มาอยูในระดับ รากออ ย ชว ยทํ าให ออ ยทนแลง พรวนดิน อี ก ครั้งดว ยผาลจาน เพื่ อป ด ความชื้ น
หลังจากนั้นใชมินิคอมบายนโรตารีไถพรวนดินเฉพาะแนวที่จะปลูกออย ในดินเปนกรดหรือดาง
มาก ควรใสปุยฟอสฟอรัสรองพื้นในชวงที่มินิคอมบายนพรวนดิน การเตรียมดินวิธีนี้ใชเครื่องปลูก
ออยแถวเดี่ยวปลูกตามแนวไถพรวนของมินิคอมบายน

ปลูกออยตามแนวไถพรวนของมินิคอมบายนพรอมกับใสปุยรองพื้น

3) การเตรียมดินปลูกออยแบบลดการไถพรวน Stripe tillage
ในการเตรียมดินปลูกออยทั่วไป ถาเปนการปลูกออยโดยใชแรงงานคน กอนการปลูกออยมี
การยกรองเพื่อวางทอนพันธุในรองและใชดินกลบทอนพันธุ ซึ่งมักจะประสบปญหาตาออยเนาไม
งอก ถาหลังปลูกออยมีฝนตกจนเกิดน้ําทวมขัง โดยเฉพาะการปลูกออย ในนาหรือที่ลุม ดินเปน
เหนียวระบายน้ําไมดี
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ออยที่ปลูกในดินนามีการระบายน้ําไมดี
มักมีปญหาตาออยเนา

สวนการปลูกออยโดยใชเครื่องปลูกออย จะปลูกออยหลังจากที่มีการพรวนดินจนละเอียด มี
ปญหาออยเนาจากน้ําทวมขังนอยกวาการใชแรงงานคนปลูก เพราะรองออยไมสูงเหมือนการยกรอง
ใชแรงงานคนปลูก การปลูกในนาซึ่งสวนใหญเปนดินเหนียว หลังจากใชผาลจานไถดะ จะประสบ
ปญหาดินเปนกอน ไมสามารถปลูกออยโดยใชเครื่องปลูกออย เพราะการที่ดินเปนกอนทําใหดินที่
กลบทอนพันธุสัมผัสทอนพันธุออยไดไมดี

การเตรียมดินปลูกออยตามที่กลาวขางตนตองใชเวลาเตรียมดินที่นาน และใชแทรกเตอรที่มี
กําลังสูงคือไมนอย 90 แรงมา จึงจะทํางานไดทันกับเวลา นอกจากนี้การเตรียมดินโดยการไถพรวนดวย
ผาลจานยังทําใหสูญเสียความชื้นของดินชั้นลาง อีกทั้งมีคาใชจายในการเตรียมดินปลูกออยที่สูงไรละไม
ต่ํากวา 1,800 บาท วิธีเตรียมดินปลูกออยแบบใหมที่แกปญ
 หาดังกลาว คือ การเตรียมดินปลูกออยแบบลด
การไถพรวน สไตรพ ทิลเลจ หลักการ คือไถพรวนเฉพาะแนวที่ปลูกออยโดยการใชริปเปอรรวมกับจอบ
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หมุน โดยมีริปเปอรที่อยูดานหนาจะทําหนาที่ไถระเบิดดินดานเพื่อใหน้ําฝนหรือการที่ใหน้ําออยมาก
เกินไปซึมลงดินชั้นลางไดดี และเมื่อฝนทิ้งชวงเกิดความแหงแลง ความชื้นของดินชั้นลางสามารถขึ้นมา
เปนประโยชนกับออยเพราะไมมีชั้นดินดานปดกั้นความชื้น สวนจอบหมุนที่อยูดานหลังริปเปอรจะทํา
หนาที่พรวนดินบริเวณผิวดินในแนวที่ไถริปเปอรเพื่อปดความชื้นของดินชั้นลาง ทําใหบริเวณดินที่มี
รากออยมีความชื้น
การเตรียมดินปลูกออยโดยวิธีนี้จะแบงการทํางาน 2 ชวงคือ ชวงแรกเปนการไถพรวนในแนว
ที่จะปลูกออย และชวงที่ 2 เปนการไถพรวนหลังออยงอกได 2 สัปดาห ระหวางแถวออยเปนแนวที่ลอ
รถแทรกเตอรที่ใชเครื่องปลูกออยเหยียบ ซึ่งเปนแนวที่ไมเคยมีการไถพรวนมากอน ในการไถพรวน
ครั้งที่ 2 จะชวยใหความชื้นของดินชั้นลางขึ้นมาเปนประโยชนตอออยทําใหออยมีการงอกที่ดีขึ้น ออย
ที่งอกแลวมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
สวนประกอบที่สําคัญ ในการเตรียมดินปลูกออยแบบลดการไถพรวน สไตรพ ทิลเลจ มีการ
ใชเครื่องจักรกลการเกษตรสําคัญ 2 ชุด คือ
1. ชุดริปเปอรรวมกับจอบหมุน โดยวางริปเปอรไวดานหนา ตามดวยชุดจอบหมุนอยูด านหลัง
2. ชุดเครื่องปลูกออยที่มีถังหยอดน้ําและปุย พรอมปลูก

ชุดริปเปอรรวมกับจอบหมุน

ปลูกออยดวยเครื่องปลูกออยพรอมกับหยอดน้ําใสปุย

การทํางาน โดยกําหนดแนวปลูกออยเพื่อใชริปเปอรรวมกับจอบหมุนไถพรวนดินในแนวที่จะปลูกออย
เพื่อใหการปลูก ออยมีแถวที่ตรง ในกรณีที่ไมมีการปลูกออยมากอน หรือหลังตัดออยปสุดทายมีการไถกลบ
ใบและตอออย ใหทําแนวปลูกออย(มารคเกอร) แลวใชริปเปอรรวมกับจอบ หมุนไถพรวนดินตามแนวที่จะใช
เครื่องปลูก แตถาเปนออยตอที่ยังไมไดไถรื้อตอตองใชเครื่องสับใบออยระหวางแถวออยตอที่ประกอบดวย
ผาลจักรสับใบที่ทําหนาที่สับใบออยที่อยูระหวางแถวออยใหมีขนาดเล็กลงและมีจอบหมุนคลุกใบออยลงดิน
หลังจากนั้นใชริปเปอรรวมกับจอบหมุนไถพรวนดินระหวางแถวออยซ้ําแนวเดิมของเครื่องสับใบระหวาง
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ถาเปนการปลูกระหวางแถวออยตอเกาใชผาลสับใบกอน แปลงที่ไมมีใบคลุมดิน
ใชริปเปอรรวมกับจอบหมุน ไถพรวนดินแนวปลูก

ในการปลูกออยระหวางแถวออยตอเกา สามารถทยอยปลูกออย หรือปลูกในบางสวนของแปลงออย

แถวออยที่สับคลุกใบออยลงดินไว จะทําใหแนวที่จะใชเครื่องปลูกออยมีสภาพดินรวนซุยและมีการไถระเบิด
ดินดานในแนวที่จะปลูกออย หลังจากนั้นใชเครื่องปลูกออยพรอมหยอดน้ําจะทําใหออยมีการงอกสม่ําเสมอ
และสามารถปลูกออยไดอยางตอเนื่อง ไมตองแบงแรงงานมาใหน้ําตามหลังปลูก การเตรียมดินปลูกออย
สามารถทยอยทําได ไมตองเตรียมแปลงปลูกทั้งแปลง
หลังปลูกออยจะตองพนสารกําจัดวัชพืชอิมาซาพิค/เพ็นดิเม็ททาลินทันที เพราะวาดินมีความชื้นจาก
การหยอดน้ําพรอมกับการปลูกออยทําใหมีโอกาสที่วัชพืชจะ
ขึ้น ถาหลังจากออยงอก 2-3 สัปดาห ใชริปเปอรรวมกับจอบ
หมุ น ไถพรวนดิ น ระหว างแถวอ อ ยเป น การพรวนดิ น กํ าจั ด
วัชพืชและชวยใหออยมีการงอกที่ดีขึ้น เพราะวาริปเปอรระเบิด
ดินดานทําใหความชื้นของดินชั้นลางขึ้นมาเปนประโยชนกับ
ออยและมี จอบหมุน พรวนดิน ชวยป ด ความชื้น ซึ่งเปน แนว
เดียวกับที่ลอรถแทรกเตอรวิ่งผานในชวงปลูก แตเปนแนวที่
ไมไดมีการไถพรวน
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ใชริปเปอรรวมกับจอบหมุนไถพรวนดินระหวางแถวออย
หลังจากออยงอก 2-3 สัปดาห

หลังจากออยงอกได 45 วัน ถาเปนการใหน้ําแบบปลอยไปตามรองใหใชไถหัวหมู ไถระหวางแถว
ออย เพื่อทําใหเกิดเปนรอง สามารถใหน้ําออยไปตามรองได แตถาเปนการใหน้ําออยแบบระบบน้ํา
หยอดผิวดิน ไมจําเปนตองเปดรอง ใหวางสายน้ําหยดตรงกลางระหวางแถวออยปลูก

หลังออยปลูกระหวางแถวออยตองอกได 45 วัน ใช ริปเปอรรวมกับจอบหมุนไถสับตอเกาลงดิน

ขอดีของการเตรียมดินปลูกออยแบบลดการไถพรวน สไตรพ ทิลเลจ
1. เตรียมดินไดรวดเร็วกวาการเตรียมดินปลูกออยโดยทั่วไปที่มีการใชผาลจานไถดะ ไถแปร
เพราะวาการใชริปเปอรรวมกับจอบหมุนไถพรวนดินเฉพาะแนวที่จะปลูกออยหรือเพียงครึ่งของพื้นที่
2. สามารถเตรียมดินที่มีความชื้นสูงหรือต่ําเกินไปไดกวางกวาการใชผาลจาน เนื่องจากใช
แรงฉุดลากที่นอยกวาเพราะมีจอบหมุนชวยในการเคลื่อนที่ไปขางหนาของรถแทรกเตอรและการที่
จอบหมุนสั่นสะเทือนทําใหริปเปอรไมถูกดินยึดไว
3. เปนวิธีการเตรียมดินที่ชวยแกปญหาการใชผาลจานไถดินเปนกอน เชน ดินนาที่สวนใหญ
เปนดินเหนียว ดินชุดตาคลีที่เวลาแหงจะแข็งเปนกอน และเมื่อดินเปยกจะเหนียวไถพรวนดวยผาล
จานทําไดยาก
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4. ลดขนาดรถแทรกเตอรที่ใชในการเตรียมดิน จากที่ตองใชรถแทรกเตอรที่มีกําลังมากกวา
90 แรงมา เหลือ70 แรงมา
5. สามารถแบ ง พื้ น ที่ ป ลู ก อ อ ยในบางส ว นของแปลงได ที่ มี ป ญ หาอ อ ยไม ง อกหรื อ
เจริญเติบโตไมดี
6. เปนวิธีการเตรียมดินที่รักษาความชื้นของดินชั้นลาง และเปนวิธีการที่ชวยรักษาความอุดม
สมบูรณของดินดวยการปองกันการชะลางหนาดิน (soil erosion) จากการที่พื้นที่อีกครึ่งหนึ่งยังไมมี
การไถพรวนชวยยึดหนาดินไว ในกรณีที่หลังปลูกออยมีฝนตกหนัก
7. มีตนทุนในการเตรียมดินที่ต่ํากวาการเตรียมดินปลูกออยโดยทั่วไป 2-3 เทา
ฤดูปลูก
ฤดูปลูกออยของชาวไรแบงการปลูกออยออกเปน 2 ระยะ คือ
ปลูกตนฤดูฝน - ในเขตชลประทานปลูกระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม
- เขตอาศัยน้ําฝนปลูกระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน
ปลูกปลายฤดูฝน ที่เรียกวาปลูกขามแลง ปลูกระหวางปลายเดือนตุลาคม - ธันวาคม
หรือ ปลู ก ก อ นฤดู ฝนที่ เรียกออ ยน้ํ าราด ระหว างเดื อนมกราคม มีนาคม โดยมีการหยอดน้ําหรือราดน้ําในรองปลูก
ในเขตภาคกลาง สวนใหญเปนการปลูกออยตนฝน แตในเขตปลูกออยที่เปนดินทรายความ
อุดมสมบูรณต่ําควรปลูกออยขามแลง การปลูกออยตนฝนผลผลิตจะต่ําเพราะออยที่ปลูกตนฝนมี
เวลาเจริญเติบโตที่สั้นกวาออยที่ปลูกปลายฝน การปลูกออยตนฝนในเขตชลประทานหลังจากรื้อตอ
คือ ตั้งแตเดือนมกราคมเปนตนไป สวนการปลูกออยตนฝนนอกเขตชลประทานจะเริ่มปลูกประมาณ
เดือนเมษายน-มิถุนายน อยางไรก็ตาม เวลาปลูกออยในเขตอาศัยน้ําฝนจะขึ้นอยูกับการมาของฝน
แตละป มีรายงานการปลูกออยในสภาพการปลูกออยในดินรวน (ชุดกําแพงแสน) ที่มีการใหน้ํา
บาดาล ออยพันธุอูทอง 1, ชัยนาท 1 และ 3-2-023 L มีแนวโนมใหผลผลิตสูงสุด เมื่อปลูกในเดือน
มีนาคม - เมษายน สวนในแหลงปลูกออยในเขตอาศัยน้ําฝน จังหวัดกําแพงเพชร กาญจนบุรี และ
ราชบุรี ที่มีดินเปนดินทรายหรือดินรวนปนทราย มีการปลูกออยตั้งแตปลายเดือนพฤศจิกายนเปนตน
ไป โดยมีวิธีการเตรียมดินและปลูกดวยเครื่องปลูก คลายกับการปลูกออยปลายฝน มีการไถดินใหฟู
เพื่อตัดชองวางในดิน(Capillary pore)ที่ทําใหน้ําระเหยในแนวดิ่ง เปนการรักษาความชื้นของดิน
(Soil mulching) แตมีการหยอดน้ําพรอมกับทอนพันธุ
ระยะปลูก
ระยะระหวางแถวออย ควรหางประมาณ 1.5 เมตร จะประหยัดการใชทอนพันธุ ออยยังคง
ใหผลผลิตสูง และเครื่องจักรกลเขาไปทํางานระหวางแถวออยได มีการศึกษาระยะระหวางแถวปลูก
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ออยกันมากทั้งในและตางประเทศ การจะเลือกใชระยะเทาไรตองขึ้นอยูกับวามีการใชเครื่องจักรกล
ทํ า งานระหว า งแถวอ อ ยหรื อ ไม และขึ้ น อยู กั บ ลั ก ษณะประจํ าพั น ธุ ข องอ อ ย จากการทดลอง
เปรียบเทียบระยะปลูกระหวางแถวออย 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 และ 1.6 เมตร ในออยพันธุอูทอง
1 และอูทอง 2 ที่ศูนยวิจัยพืชไรสุพ รรณบุรี พบวา ผลผลิตออยทั้ง 2 พัน ธุ มีปฏิสัมพันธกับระยะ
ระหวางแถว คือ ออยพันธุอูทอง 1 ซึ่งแตกกอดีกวาพันธุ อูทอง 2 ที่ปลูกระยะระหวางแถว 1.0 - 1.6
เมตร มีผลผลิตไมแตกตางทางสถิติ แตออยพันธุอูทอง 2 ที่ปลูกระยะระหวางแถว 1.0 - 1.2 เมตร มี
ผลผลิตสูงกวาที่ระยะระหวางแถว 1.3-1.6 เมตร นั่นแสดงวา ออยพันธุอูทอง 1 มีการแตกกอชดเชย
ไดดีกวาออยพันธุอูทอง 2 ดังนั้น ออยพันธุที่มีการแตกกอดี การปลูกระยะระหวางแถวหาง ไมทํา
ใหผลผลิตลดลง แตการปลูกระยะระหวางแถว 1.0-1.1 เมตร จะ มีขนาดลําเล็กกวาระยะอื่น แต
คุณภาพความหวานไมแตกตางทางสถิติ ผลการทดลองในออยตอ 1 พบวา พันธุอูทอง 1 ที่ปลูกระยะ
ระหว างแถว 1.0-1.6 เมตร ไม แ ตกต างกั น แต พั น ธุ อู ท อง 2 มี แ นวโน ม ผลผลิ ต ลดลงเมื่ อ ระยะ
ระหวางแถวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพราะ ออยพันธุอูทอง 2 มีความสามารถแตกกอชดเชยไดนอยกวาออย
พันธุอูทอง 1 เมื่อเพิ่มระยะระหวางแถวปลูก และระยะระหวางแถวไมมีผลตอคุณภาพความหวาน
ของออย สอดคลองกับออยปลูก
เมื่อมีการใชรถตัดออย และใชเครื่องทุนแรงในไรออยชนิดตาง ๆ เชนรถแทรกเตอรขนาด
เล็กที่เขาไปทํางานในไรออยได มีผลทําใหชาวไรออยเพิ่มระยะระหวางแถวปลูกเปน 1.5 เมตร หรือ
ปลูกออยแบบแถวคู มีระยะระหวางคู 1.3-1.5 เมตร และมีระยะระหวางแถวคู 0.2-0.3 เมตร ระยะ
ระหว า งแถวไม มี ผ ลต อ คุ ณ ภาพความหวานอ อ ย และผลการทดลองในอ อ ยตอ 1 ก็ ส อดคล อ ง
เชนเดียวกับออยปลูก

รูปซายเปนออยที่ใชระยะปลูก 1.3 เมตร แตเมื่อเพิ่มระยะปลูกเปน 1.5 เมตร ออยลําใหญและแตกกอ
มากขึ้น มีผลทําใหผลผลิตออยทั้ง 2 ระยะปลูกจึงไมแตกตางกัน

แต ถ าเป นพั นธุ อ อยที่ มี การแตกกอน อย เช น K 84-200 การปลู กระยะระหว างแถวแคบให
ผลผลิตสูงกวาแถวกวาง การใชระยะปลูกระหวางแถว 1.0 เมตร ใหผลผลิตสูงกวาระยะระหวางแถว 1.3
และ 1.6 เมตร
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มีการทดลองผลของการเปลี่ยนแปลงระยะปลูกที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของออย
3 พันธุ คือ อูทอง 1, อูทอง 2 และอูทอง 3 ในสภาพการปลูกในเขตชลประทาน ที่ศูนยวิจัยพืชไร
สุพรรณบุรี พบวา การปรับระยะระหวางแถวปลูกออย จาก 1.25 เมตร เปน 1.0 เมตร ชวยทําใหออย
ทุ ก พั น ธุ มี ผ ลผลิ ต สู ง ขึ้ น การขยายแถวปลู ก อ อ ยจาก 1.2 เป น 1.50 เมตร ไม มี ผ ลต อ การ
เปลี่ยนแปลงผลผลิตออยแตอยางใด แตการปลูกที่ระยะ 1.50 เมตร โดยทําการปลูกแถวคู (ระยะ
ระหวางคู 30 ซม.) ทําใหออยมีผลผลิตสูงใกลเคียงกับออยที่ปลูกระยะระหวางแถว 1.0 เมตร และ
ระยะระหวางแถวปลูกไมมีผลตอคุณภาพความหวาน
สรุปไดวาการปลูกออยระยะแถวแคบ ทําใหผลผลิตออยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธุที่มีการ
แตกกอนอย อยางไรก็ตาม การปลูกออยที่มีระยะแถวแคบ ทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้น การลดระยะ
ปลูกระหวางแถว จาก 1.3 เมตร เหลือ 1 เมตร ทําใหตองใชพันธุออยเพิ่มขึ้น 30 เปอรเซ็นต และมี
คาจางตัดออยเพิ่มขึ้น สิ่งที่ใชประกอบในการพิจารณาเลือกใชระยะปลูกระหวางแถวออย คือ การใช
เครื่องทุนแรงในไรออย การทําไรออยในพื้นที่มาก ๆ การทํางานจะตองรวดเร็ว ควรเลือกใชระยะ
ระหวางแถวเปน 1.5 เมตร และถาใชพันธุออยที่แตกกอนอยควรปลูกแถวคู แตกรณีไมใชเครื่อง
ทุนแรงควรใชระยะปลูกระหวางแถว 1.0 - 1.3 เมตร การใชระยะระหวางแถว 1.3 เมตร ยังพอที่
รถไถเดินตามเขาไปทํางานระหวางรองออยได แตการใชระยะระหวางแถว 1.0 เมตร เหมาะกับการ
ใชแรงงานตนเองเปนหลัก อีกทั้งเหมาะสมกับการปลูกออยในเขตดินทราย ดินรวน อาศัยน้ําฝน
และในสภาพไรออยที่มีความลาดชัน เพราะการปลูกออยแถวแคบจะชวยลดการชะลางหนาดินได
อยางไรก็ตาม ในสภาวะขาดแคลนแรงงานในการปลูกและดูแลรักษา ตลอดจน การเก็บ
เกี่ยว การใชระยะปลูกระหวางแถว 1.5 เมตร เปนระยะที่เหมาะสมที่สุด เพราะเปนระยะระหวาง
แถวที่รถตัดออยสามารถทํางานไดสะดวก อีกทั้งยังสามารถใชรถแทรกเตอรขนาดเล็กเขาไปไถ
พรวน เพื่อกําจัดวัชพืชในรองออยได และถาใชพันธุออยที่มีการแตกกอนอย ควรปลูกแถวคู คือ ใช
ระยะระหวางแถวคู 1.5 - 1.6 เมตร ระยะระหวางแถวในแตละคู 25 - 30 ซม. จะทําใหรถตัดออย
สามารถเขาไปทํางานไดมีประสิทธิภาพ
ทอนพันธุ การปลูกออยสามารถปลูกโดยใชทอนพันธุที่สับเปนทอนละ 2 - 3 ตา หรือปลูก
โดยวางออยทั้งลําในรองแลวตัดแบงเปน 2 - 3 สวน การเปรียบเทียบการปลูกออยพันธุอูทอง 1 ซึ่ง
แตกกอดี โดยปลูกทั้งลํา และปลูกเปนทอน ๆ ละ 2 - 3 ตา พบวา จํานวนตางอกไมแตกตางกัน ให
ผลผลิตออยปลูกและออยตอไมแตกตางกัน แตแตกตางกันในพันธุออยที่มีการแตกกอนอย เชน K
84-200 แตการปลูกออย K 84-200 ในดินชุดกําแพงแสน โดยการปลูกทั้งลํา (2 ลําคู) และมีการสับ
ลําเปน 3 สวน ใหผลผลิตสูงกวาการปลูกลําเดี่ยว หรือการปลูกเปนทอน 2 ตา ที่ระยะระหวาง ทอน
0.5 เมตร การปลูกออยในดินเหนียวที่มีการระบายน้ําไมดี แตควบคุมการใหน้ําได ควรปลูกแบบปก
การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 61

Facebook : กลุม่ งานวิจัยการใช้สารป้ องกันกําจัดศัตรูพืช

ทอนพันธุในรองใหเอียง 45 องศา สวนในดินเหนียวที่อาศัยน้ําฝน ควรใชวิธีการปลูกโดยวางทอน
พันธุไวขางรองและกลบดวยดินบาง ๆ ประมาณ 3-5 ซม. ถามีน้ําขัง ไมตองกลบดิน เอาทอนพันธุ
วางกดไวขางรอง รอจนออยงอกแลว จึงกลบทอนพันธุ จะใหอัตราการงอกสูงสุด ปจจุบัน มีการใช
รถไถเดินตามหรือรถไถขนาดเล็กกลบทอนพันธุออยเพื่อประหยัดคาแรง แตในการปลูกออยตนฝน
ตางจากการปลูกออยปลายฝน ซึ่งจะกลบดินใหหนาประมาณ 6-8 นิ้ว เพื่อรักษาความชื้นในดินให
ไดมาก การปลูกออยปลายฝนจะตองกลบดินใหเสร็จภายใน 1 วัน เหยียบใหแนน เพื่อใหทอนพันธุ
ออยสัมผัสกับความชื้นของดิน จากการศึกษาความลึกของการวางทอนพันธุ พบวาออยที่ปลูกตื้น
(20-25 ซม.) มีการแตกกอมากกวาออยที่ปลูกลึก (45 - 50 ซม.) แตออยที่ปลูกตื้นมีการลมมากกวา
อ อ ยที่ ป ลู ก ลึ ก อ อ ยพั น ธุ อู ท อง 2, 85-2-207 และ 35-2-352 ที่ ป ลู ก ลึ ก ให ผ ลผลิ ต น้ํ าหนั ก ลํ าอ อ ย
มากกวาออยที่ปลูกตื้น ยกเวนออยพันธุ K 84-200 ที่ใหผลตรงกันขาม เพราะออยพันธุ K 84-200
เปนพันธุที่แตกกอนอยอยูแลว เมื่อปลูกลึกจะยิ่งทําใหการแตกกอลดลงอีก และในออยตอ พบวา
ผลผลิตออยที่ปลูกลึกมีแนวโนมตนสูงกวาออยที่ปลูกตื้น สิ่งสําคัญในการปลูกออย คือจะตองทําให
ออยปลูกมีจํานวนกอที่ขาดหายนอยที่สุด จะชวยทําใหออยตอมีจํานวนตอที่อยูรอดมาก การปลูก
ซอมในออยตอมีเปอรเซ็นตกออยูรอดนอย หนอที่งอกออกมาไมสมบูรณ แคระแกร็น เพราะถูกออย
ตอขางเคียงบังแสง ไมคุมคาตอการลงทุน การปลูกออยในที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา เชน ดินทราย
ควรรองพื้นดวยปุยสูตร 12-12-12 หรือ 13-13-13 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร หลีกเลี่ยงไมใสปุยชิดกับ
ทอนพันธุ และไมควรใชปุยแอมโมเนียมซัลเฟตรองพื้น เพราะจะทําใหเปอรเซ็นตความงอกของ
ออยลดลง ออยงอกชากวาปกติ อีกทั้งเปอรเซ็นตความงอกลดลงมากยิ่งขึ้นเมื่อใสปุยรองพื้นมากขึ้น

วางทอนพันธุออยปลูกในรองแลวกลบ

ปลูกออยในที่ลุมน้ําขังโดยการวางทอนพันธุไวขางรอง
(กดลงดินเล็กนอย) โดยไมตองกลบดิน รอจนกวาออยโต
สูง (1 เมตร) จึงกลบทอนพันธุ

การใหน้ําออย
น้ําเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มผลผลิตออย เพราะนอกจากออยจะใชน้ําในขบวนการชีวเคมี
ที่ทําใหพืชเจริญแลว น้ํายังเปนตัวทําละลายปุย เปนตัวนําปุยเขาสูตนออย ออยตองการน้ําเพื่อการ
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เจริ ญ เติ บ โตประมาณ 1,500 มิ ล ลิ เมตรต อ ป โดยช ว งที่ ต อ งการน้ํ าสู งสุ ด มี อั ต ราการใช น้ํ า 6-15
มิลลิเมตรตอวัน มีผลงานวิจัยรายงานวา การปลูกออยใหไดผลผลิต 1 กิโลกรัมตองใชน้ํา 89 ลิตร
ในขณะที่ออยตอตองการน้ํามากถึง 118 ลิตร และยังแนะนําการใหน้ําออยพันธุอูทอง 5 ที่ปลูกในชุด
ดินกําแพงแสน เขตอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในปริมาณ 10 มิลลิเมตรตอครั้งโดยวิธีการให
ตามรอง ควรใหในชวงความถี่ไมนานเกิน 14 วัน เพื่อใหออยมีการแตกกอและยืดปลองที่ดี ซึ่งจะทํา
ใหผลผลิตสูงขึ้น ดังนั้น ปจจัยที่สําคัญที่สุดตอการเพาะปลูกออย คือ ฝนหรือแหลงน้ํา เพราะน้ําเปน
สิ่งสําคัญตอการเจริญเติบและใหผลผลิตออย อนุมานวา ฝนตกลงมา ประมาณ 100 มิลลิเมตร จะให
ผลผลิตออย ประมาณ 1 ตัน แตฝนเปนปจจัยธรรมชาติที่เราควบคุมไมได แตสิ่งที่เราทําได คือ หา
วิธีการเก็บกักน้ําฝนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใชประโยชนมากที่สุด
พื้นที่ปลูกออยสวนใหญอยูในเขตอาศัยน้ําฝน มีเพียงสวนนอยที่อยูในเขตชลประทาน การเพิ่ม
ผลผลิตออยใหสูงขึ้นจําเปนตองใหน้ําเสริม เชนขุดสระขนาดเล็ก 0.5-1 ไร กระจายไปทั่วไร หรือเจาะน้ํา
บาดาลชวยเสริมในชวงที่ฝนทิ้งชวง การใหน้ําเสริมจะทําใหออยมีการเจริญเติบโตสม่ําเสมอ ใหผลผลิต
สูง การไวตอของออยดีขึ้น และดินมีความชื้นจะชวยใหเชื้อราที่มีประโยชนที่อยูในดินสามารถควบคุม
แมลงศัตรูออยที่อยูในดินเชน หนอนดวงหนวดยาว แมลงนูนหลวง ความตองการน้ําของออยจะขึ้นกับ
สภาพภูมิอากาศ และชวงระยะการเจริญเติบโต ในแตละชวงของการเจริญเติบโตของออยมีความตองน้ํา
ในปริมาณที่แตกตางกัน ระยะความตองการน้ําของออยแบงไว 4 ระยะ คือ
1. ระยะตั้งตัว (Emergence, germination phase : 0-30 วัน) เปนระยะที่ออยเริ่มงอกจนมีใบจริง
ระยะนี้ออยตองการน้ําปริมาณไมมาก เพราะรากออยยังสั้นและใบมีนอยทําใหมีการคายน้ําไมมาก ดิน
จะตองมีความชื้นพอเหมาะกับการงอก ถาน้ําทวมขังตาออยจะเนา และถาความชื้นในดินนอยเกินไป ตา
ออยจะไมงอก หรือที่งอกแลวก็อาจจะเหี่ยวเฉาและตายไป ในเนื้อดินที่เปนดินทราย ดินรวนปนทราย
หลังปลูกออยมีฝนตก เมื่อดินแหงผิวดินจะเปนแผนแข็ง ทําใหหนอออยแทงโผลจากดินไดยาก ควรใช
หนวดกุ ง หรือคั ดอะเวย (Cut away) หรือจอบหมุนที่ ถอดใบมีดกลางออกพรวนหน าดินให รวนซุ ย
จะชวยใหออยมีการงอกที่ดีขึ้น การใหน้ําออยในระยะนี้จะใหเพียง 1 – 2 ครั้ง ก็เพียงพอตอการงอกและ
การตั้งตัวของออย เปนการปองกันตาออยเนาจากน้ําทวมขัง เพราะหลังใหน้ําอาจมีฝนตก
2. ระยะแตกกอ (Tillering phase : 1- 4 เดื อ น) ระยะนี้ ร ากอ อ ยเริ่ ม กระจายออกไป
ทั้งในแนวดิ่งและดานขาง เปนระยะที่ออยกําลังแตกหนอ ออยแตละพันธุมีการเจริญเติบโตแตกตาง
กัน บางพันธุออยแตกหนอโดยหนอที่เกิดกอนจะยังไมยางปลอง แตจะรอหนอที่เกิดที่หลังแลวยาง
ปล อ งให ลํ า ต น สู ง ขึ้ น ไป พร อ มกั น เช น อ อ ยพั น ธุ LK 92-11, K 99-72 แต บ างอ อ ยพั น ธุ เช น
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สุพรรณบุรี 80 หนอที่เกิดกอนจะยางปลองสูงขึ้นโดยไมรอหนอที่งอกที่หลัง การใหน้ําออยในชวงนี้
ตองใหในปริมาณที่มากขึ้น
3. ระยะย า งปล อ ง (Stem elongation, grand growth period : 4-10 เดื อ น) ช ว งนี้ อ อ ยเริ่ ม
สรางน้ําตาล ออยตองการน้ําในปริมาณที่มาก และการที่ออยจะยางปลองมีลําตนสูงขึ้นไดนั้น ออย
จะตองไดรับน้ําอยางเพียงพอ ถาเกิดฝนแลงในชวงนี้ออยจะตนเตี้ย ผลผลิตออยจะลดลง เพราะวา
ปลองออยจะสั้น ดังนั้นในปที่ฝนหมดเร็วคือฝนหมดกอนสิ้นเดือนตุลาคม ควรใหน้ําตอทุก ๆ 2
สัปดาห 2-3 ครั้ง จะทําใหผลผลิตออยเพิ่มขึ้น
4. ระยะสุ กแก (Maturity , ripening phase) กอนเก็บเกี่ยวอยางนอย 45 วัน เปนชวงกอน
เก็บเกี่ยว 6-8 สัปดาห ตองหยุดใหน้ําออย เพื่อใหน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว Monosaccharide) คือกลูโคส
จับ (Glucose)ตั ว กั บ ฟรั ก โทส(Fructose)ในลํ าออ ยเปลี่ ยนเป น น้ํ าตาลโมเลกุ ลคู (Disaccharide) คื อ
น้ําตาลซูโครส(Sucrose) และเพื่อใหดินแหงพอที่รถตัดออย รถบรรทุกออยลงไปทํางานในไรได
การพิจารณาวาเมื่อใดควรจะถึงเวลาใหน้ําแกออย และจะใหน้ําครั้งละปริมาณเทาใด มีปจจัย
ที่เกี่ยวของ คือ
1. ระยะการเจริญเติบโตของออย ออยมีความตองการน้ําในแตละระยะการเจริญเติบโตตางๆ
หลังปลูกออยที่ระยะตั้งตัว ออยมีความตองการน้ําเพียงเล็กนอยเพื่อการงอก แตออยจะตองการปริมาณ
น้ําที่มากขึ้นเมื่อออยเจริญเติบโตมากขึ้น ในชวงออยยังไมงอกหรือตนยังเล็กจะไมทนน้ําขัง ถาน้ําขัง
ในขณะที่ออยยังไมงอกใหยายทอนพันธุออยมาแปะไวขางๆ รอง ออยจะไมเนาตาย และเมื่อออยงอกสูง
ได 50 ซม. จึงกลบทอนพันธุออย แตเมื่อออยลําตนสูงแลว ถาน้ําทวมขังแตไมทวมยอด ออยสามารถมี
ชีวิตอยูไดนับเดือน โดยทั่วไปถาในดินมีอากาศอยูนอยกวา 5 เปอรเซ็นต รากออยจะชะงักการดูดธาตุ
อาหาร น้ําและออกซิเจน เปนเหตุใหพืชชะงักการเจริญเติบโต แตถาขาดน้ําใบออยจะหอในเวลากลางวัน
2. คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ไดแก ความสามารถของดินในการอุมน้ํา ดินตางชนิดกัน
ยอมมีคุณสมบัติดูดซับน้ําไดไมเหมือนกัน หลักการใหน้ําแกออยที่ถูกตอง คือใหน้ําตามความตองการ
ของออย สวนปริมาณน้ําที่จะใหแตละครั้งมากนอยเทาไร และใชเวลานานเทาใด ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ
ทางกายภาพของดินซึ่งไมเหมือนกัน ความสามารถในการอุมความชื้นของดินไวไดมากนอยตางกันและ
ยาวนานตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะเนื้อดินและโครงสรางของดิน ในระหวางดินเหนียว ดินรวน และ
ดินทรายนี้ ดินเหนียวจะอุมน้ําไดมากที่สุดและนานที่สุด สวนดินทรายตรงกันขาม
3. สภาพลมฟาอากาศ การใหน้ําแกออยจะตองพิจารณาถึงอุณหภูมิและสภาพลมฟาอากาศ
ในชวงที่มีอุณหภูมิสูงออยจะคายน้ํามาก ความตองการน้ําจะมากตามไปดวย จําเปนตองใหน้ําบอย
ขึ้น ในชวงที่มีฝนตกควรงดใหน้ําและระบายน้ําที่ทวมขังแทน เพื่อใหดินมีความชื้นและมีอากาศใน
ดินที่เหมาะสม ในชวงฝนทิ้งชวงควรใหน้ําชวยจะทําใหการเจริญเติบโตของออยดีขึ้น
การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 64

Facebook : กลุม่ งานวิจัยการใช้สารป้ องกันกําจัดศัตรูพืช

ระบบการใหน้ําออย
การเลือกระบบการใหน้ําออยที่เหมาะสม ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน น้ําตนทุน ชนิด
ของดิน ความลาดเอียงของพื้นที่ ตนทุน และความพรอมในการนําน้ํามาใช ความพรอมดานแรงงาน
และอุปกรณการใหน้ํา ระบบการใหน้ําออยในปจจุบันที่ใชกันอยูทั้งในและตางประเทศมีดังนี้
1. การใหน้ําแบบรอง (Furrow irrigation) เปนระบบการใหน้ําที่ใชกันอยางแพรหลายทั้ง
ในและตางประเทศ เพราะเปนระบบที่ใชตนทุนต่ํา สะดวกและงายในการปฏิบัติ แตก็มีขอจํากัดอยูที่
แปลงปลูกออยจะตองคอนขางราบเรียบ โดยมีความลาดชันไมเกิน 3 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพใน
การใชน้ําอยูระหวาง 30 - 90 เปอรเซ็นต ขึ้นอยูกับการจัดการที่ถูกตองและเหมาะสม โดยทั่วไปการ
ใหน้ําระบบนี้จะมีรองน้ําที่หัวแปลง อาจใชทอหรือสายยางที่มีชองเปดใหน้ําไหลเขารองออยแตละ
รองไปจนสุดรอง แลวยังคงปลอยน้ําตอไปอีกระยะเพือ่ ใหนา้ํ ซึมลงในดินมากขึ้น น้ําที่ทายแปลงอาจ
ระบายออกหรือเก็บรวบรวมไวในบอพักเพื่อนํากลับมาใชอีก ในแปลงออยที่มีความลาดชันนอยมาก
สามารถจัดการใหไมมีน้ําเหลือทิ้งทายแปลงได การปรับสภาพพื้นที่ใหมีความลาดชันนอยที่สุดหรือ
ราบเรียบ แลวทําคันกั้นน้ําทายแปลง น้ําที่ใหไปสุดทายแปลงจะถูกดักไว ทําใหน้ํามีเวลาซึมลงใน
ดินมากขึ้น วิธีนี้จะเหมาะกับดินที่มีการซึมน้ําชา และน้ําที่จะใหมีจํากัด
แมวาการใหน้ําระบบรองจะใชไดกับพื้นที่มีความลาดเอียงไมเกิน 3 เปอรเซ็นต แตสวน
ใหญแลวจะใชกับพื้นที่ที่มีความลาดเอียงไมเกิน 1 เปอรเซ็นต สําหรับความยาวรองที่ใชมีตั้งแต
25 - 1,000 เมตร รูปรางของรองและอัตราการไหลของน้ํา ขึ้นกับชนิดของดินและความลาดชันของ
พื้นที่ สําหรับดินที่มีความสามารถในการซึมน้ําไดดี ควรใชรองปลูกรูปตัววี( V ) มีสันรองกลาง
เพื่อใหน้ําไหลไดเร็วและลดการสูญเสียน้ําจากการซึมในแนวดิ่ง ในทางกลับกันสําหรับดินที่มีการ
ซึมน้ําไมดี ควรใหมีกนรองกวางและสันรองแคบ เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของดินกับน้ํา ใหน้ําซึมลง
ดินไดทั่วถึง
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2. การใหน้ําแบบพนฝอย (Sprinkler irrigation) การใหน้ําแบบนี้ใชไดกับทุกสภาพพื้นที่
และทุกชนิดดิน ประสิทธิภาพในการใชน้ําอาจมากกวา 75 เปอรเซ็นต ถามีการจัดการที่ถูกตองและ
เหมาะสม การใหน้ําแบบนี้มีหลายรูปแบบ เชน
- สปริ ง เกอร หั ว ใหญ ต อ งใช ป ม น้ํ า แรงดั น สู ง และมี ท างวิ่ ง ถาวรในแปลงอ อ ย
- สปริงเกอรหัวเล็กเคลื่อนยายได ใชกับออยปลูกหรือออยตอที่อายุนอยและปริมาณ
น้ําที่ใหมีจํากัด ขอเสียคือตองใชแรงงานมากในการเคลื่อนยายและไมสามารถใชกับออยตน สูง
- สปริงเกอรแบบหัวเล็กบนแขนระนาบ (Lateral move irrigators) ขอดีคือ สามารถ
ให น้ํ าในพื้ น ที่ ขนาดใหญ อยางมีประสิท ธิภ าพและใชแรงงานนอย แตมีขอเสี ยคือ อุป กรณ และ
เครื่องมือมีราคาแพง ใชตนทุนสูง

สปริงเกอรแบบหัวเล็กบนแขนทีเ่ คลื่อนเปนวงกลม
รอบจุดศูนยกลาง (Center-pivot irrigators)

3. การให น้ํ า แบบน้ํ า หยด (Drip irrigation) เป น วิ ธี ก ารใช น้ํ า ที่ มี จํ า กั ด ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยใหน้ําเฉพาะบริเวณรอบ ๆ รากออย สามารถใหปุยและสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชไปพรอมกับน้ํา ปจจุบันมีใชกัน 2 แบบ คือ
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3.1 ร ะ บ บ น้ํ าห ย ด บ น ผิ ว ดิ น (Surface
system) ระบบนี้จะวางสายใหน้ําบนผิวดินในออยปลูก
ชวงที่ออยยังตน เล็กวางสายน้ําหยดตรงกอออย แตเมื่อ
ออยโตขึ้นระบบรากแตกไปไดไกลจึงยายสายน้ําหยดให
อยูตรงกลางระหวางแถวออย เพื่อใหรากออยสามารถดูด
น้ําและธาตุอาหารที่อยูหางจากกอออยไดไกลขึ้น ในออย
ตอควรวางสายน้ําหยดชิดกอเพราะระบบรากออยตอหา
อาหารไดไมไกล การใหน้ําออยโดยวิธีนี้จะทําใหสามารถใชชุดสายน้ําหยดไดเปน พื้นที่กวาง มี
ตนทุนอุปกรณใหน้ําออยตอไรถูกลง แตจะเสียคาแรงงานในการเก็บและยายสายน้ําหยดมากขึ้น เปน
วิธีใหน้ําออยที่เหมาะสมกรณีมีแหลงน้ําและเงินทุนในการทําไรออยที่จํากัด
3.2 ระบ บ น้ํ าห ยดใต ผิ ว ดิ น (Subsurface
system) เปนระบบน้ําหยดที่ตองวางสายน้ําหยดพรอมกับ
การปลู ก โดยปกติ จ ะฝ ง ลึ ก ประมาณ 25 - 30 ซม. และ
สายน้ําหยดจะอยูใตทอนพันธุออยประมาณ 10 ซม. เปน
วิธีใหน้ําที่ใชแรงงานนอย แตเปนวิธีการใหน้ําที่ใชเงินทุน
สูง ผลผลิตออยตอไรจะตองไดไมต่ํากวา 20 ตันตอไร จึง
จะคุมคาตอการลงทุน ดังนั้นไรออยที่ใหน้ําดวยระบบน้ํา
หยดใตดิน จะตองมีแหลงน้ําอยางเพียงพอและออยจะตองไมถูกโรคแมลงศัตรูออยเขาทําลาย การใช
พันธุออยนอกจากจะเปนพันธุที่ใหผลผลิตและความ หวานสูง ออยตองเปนพันธุที่ตานทานตอโรค
แมลงดวย การใชทอนพันธุออยที่ปลอดโรคแมลงสิ่งจําเปน ปญหาการใหน้ําระบบนี้คือ รูน้ําหยดตัน
ทอใตดินเสียหาย ซอมยาก หนูชอบกัดทําลายในชวงฤดูแลง
การเขตกรรมออย
หลังปลูกออยได 2 - 3 เดือน จะมีการใสปุยและกลบรอง ในอดีตการกลบรองสวนใหญใช
แรงงานคน แตปจจุบันนิยมใชไถหัวหมูติดทายรถไถเดินตามกลบรอง ในเขตชลประทานจะกลบ
รอง 10 รอง เวน 1 รอง เพื่อสะดวกในการใหน้ําออยจะไดกระจายไปทั่วไรออย
แตในไรออยที่ใชเครื่องปลูกออย รองออยจะไมสูง ไมจําเปนตองกลบรอง แตจะมีการพรวนดิน
ระหวางแถวออยดวยจอบหมุนในเขตดินรวนและดินเหนียว หรือใชคัตอะเวยในเขตดินทราย เพื่อ
กําจัดวัชพืชระหวางแถวออยและเปนการรักษาความชื้นของดินชั้นลาง โดยพรวนดินหลังจากใหน้ํา
หรือฝนตก 1 - 3 วัน (ดินหมาดมีความชื้นพอเหมาะ) จะชวยใหออยทนแลงและหนาดินที่รวนซุยเมื่อมี
ฝนตกหรือใหน้ําจะซึมลงดินไดดี
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ผาลหัวหมูกลบรองออย

การพรวนดินระหวางแถวออยดวยริปเปอรรวมกับจอบ
หมุน จะชวยใหออยทนแลงเพราะวา ริปเปอรจะชวย
ทําลายดิน ดาน ทํ าให ในชวงแลงความชื้น ของดิน ชั้น
ลางซึมขึ้นมาเปนประโยชนกับออย สวนจอบหมุนชวย
ปดความชื้น ทําใหความชื้นของดินชั้นลางไมระเหยสู
อากาศแตจะอยูบริเวณรากออย และชวงที่มีฝนตกน้ําฝน
จะซึมลงดินไดดีเพราะไมมีดินดานกั้นการซึมของน้ํา
ในปที่เกิดความแหงแลงเปนระยะเวลานาน การหยอดน้ําใสกอออยในชวงเชามืดและหยุด
การใหน้ําเมื่ออากาศเริ่มรอน (ประมาณ 10.00 น.) แลวรดน้ําตอในชวงเชาของวันถัดไป การให
น้ําเชนนี้จะทําใหออยทนแลง และจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเมื่อไดรับน้ําฝน หลังจากรดน้ําควร
ใชริปเปอรรวมกับจอบหมุนพรวนระหวางแถวรองออย จะชวยทําใหดินรวนซุย
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การเก็บเกี่ยวออย
ตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ป
ชาวไรจ ะเริ่ม ทํ าการเก็ บ เกี่ ยวอ อ ยส งโรงงาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโรงงานน้ําตาลจะเปดหีบออย
กอน เพราะวา ออยมีอายุมากพอที่จะสะสมน้ําตาล
ประกอบกับสภาพภูมิอากาศ (ดินแหง อากาศเย็น)
เหมาะสมต อ การสะสมน้ํ าตาลของอ อ ย ส ว นทาง
โรงงานน้ํ าตาลภาคเหนื อ และภาคตะวัน ออก เริ่ม
เปดหี บตั้งแตเดือนธัน วาคมเป น ตนไป สําหรับภาคกลางจะเปดหีบลาสุด (ปลายเดือนธัน วาคม)
เพราะออยยังมีอายุนอย ประกอบกับดินในภาคกลางโดยสวนใหญมีความอุดมสมบูรณสูง ทําให
ออยยังมีการเจริญเติบโตทางดานลําตนอยู แตอยางไรก็ตาม ขึ้นอยูกับสภาพฝนในแตละปดวย ถา
ฝนหมดชา (มีฝนเลยเดือนตุลาคม) การเปดหีบจะลาออกไป เพราะวาออยยังสะสมน้ําตาลยังไม
เต็มที่ อีกทั้งดินในไรออยยังเปยกชื้นอยู รถบรรทุกออยไมสามารถลงไปขนออยได ในการเปดหีบ
ของโรงงานน้ําตาลแตละโรงงาน คณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายจะเปนผูกําหนด
ในการปลูกออย เรามีวัตถุประสงคเพื่อผลิตน้ําตาลซูโครส แตการที่จะผลิตน้ําตาล(ตอหนวย
พื้นที่) ใหไดสูงสุดนั้น ก็ขึ้นอยูกับผลผลิตน้ําหนักออย (ตอหนวยพื้นที่) และปริมาณน้ําตาลซูโครส
ในน้ําออย (ในที่นี้ ไมขอกลาวถึงในสวนของประสิทธิภาพในการสกัดน้ําตาลของโรงงาน) เมื่อออย
เจริญเติบโตทางดานลําตนเต็มที่ สภาพแวดลอมเหมาะสม คือ ความชื้นในดินและอากาศต่ําทําให
การดู ดธาตุ อาหาร (ไนโตรเจน) ของออยลดลง อากาศมี อุณ หภูมิลดลง ออยจะมีก ารสังเคราะห
น้ําตาลซูโครส
การเก็บเกี่ยวออยดวยวิธีการและเวลาที่เหมาะสมจะทําใหไดน้ําตาลตอหนวยพื้นที่สูงสุด
โดยมีการปฏิบัติดังตอไปนี้
1. เก็บเกี่ยวออยในเวลาที่เหมาะสม ออยแตละพันธุมีการสะสมน้ําตาลในลําตนไดชาเร็ว
แตกต า งกั น เช น อ อ ยพั น ธุ Co 1148, H 48-3166, K 88-92, K 90-54, อู ท อง 1 และอู ท อง 7
(94-2-483) เป น พั น ธุ ที่ ใ ห ผ ลผลิ ต น้ํ าหนั ก สู ง แต มี ก ารสะสมน้ํ าตาลช า ต อ งเก็ บ เกี่ ย วในเดื อ น
กุมภาพันธถึงมีนาคม จึงจะไดน้ําตาล ตันตอไรสูงสุด สวนออยพันธุอูทอง 2 เปนพันธุที่สะสมน้ําตาล
เร็ว แตมีขอเสีย คือ เปนพันธุที่ออกดอกเร็ว ดังนั้น ควรเก็บเกี่ยวออยพันธุนี้ตนฤดูหีบถึงกลางฤดู
หีบจึงจะไดน้ําตาลตันตอไรสูงสุด เพราะวา ออยพันธุอูทอง 2 ที่มีการออกดอกเร็ว และมีจํานวนลําที่
ออกดอกมาก จะมีลําตนกลวง น้ําหนักออยตอลําจะลดลง เกิดการสูญเสียน้ําตาลในลําถาเก็บเกี่ยว
ปลายฤดูหีบ นอกจากจะตองคํานึงถึงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของออยแตละพันธุแลว จะตองดูอายุ
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ออยประกอบดวย ถาออยมีอายุนอย ถึงแมวาจะเปนพันธุที่สะสมน้ําตาลเร็ว ก็ตองยืดเวลาเก็บเกี่ยว
ออยออกไป ศูนยเกษตรออยภาคกลาง อ.ทามวง จ. กาญจนบุรี พบวา ถาเก็บเกี่ยวออยทั้ง 3 พันธุ
(K 84-69, K84-200 และอูท อง 1) เมื่ อออยอายุ 12 เดื อน จะให ผลผลิตออย คุณ ภาพความหวาน
(CCS) และผลตอบแทนในการปลู ก ออยสู งสุ ด แต ถาลดอายุเก็ บ เกี่ ยวออยลงเป น 11, 10, 9, 8
เดือน จะทําใหมีรายไดจากการปลูกออยลดลง เราสามารถตรวจวัดการสุกแกของออยจากการใช
hand refractometer (ใช วัดคาบริกซ ; เปอรเซ็น ตของแข็งที่แขวนลอยอยูในน้ํ าออย) วัด คาบริก ซ
บริเวณโคน กลาง ปลาย ของลําออยแตละลํา ก็สามารถตัดสินไดวาควรทําการเก็บเกี่ยวออยไดแลว
เมื่อคาบริกซ โคน กลาง ปลาย ของลําออยใกลเคียงกัน แตถาไมมี hand refractometer เราสามารถ
สังเกตวาออยสุกแกได จากใบออยในสวนยอดที่เปนสีเขียวจะหดสั้น มีใบแหงสีน้ําตาลมาก หรือ
ออยมีการออกดอกก็แสดงวา ออยมีการเจริญเติบโตทางดานลําตนเต็มที่แลว ควรจะตองเก็บเกี่ยว
ออยออกดอกกอนที่ดอกออยจะรวงโรยหมด ไมเชนนั้น ผลผลิตน้ําหนักและความหวานของออยจะ
ลดลงมาก แตโดยทั่วไปเกษตรกรจะตัดออยตอสงเขาโรงงานกอนออยปลูก เพราะวาออยตอมีอายุ
มากพอที่จะสะสมน้ําตาล อีกทั้งออยตอมีการออกดอกมากกวาออยปลูก
2. ควรเก็บเกี่ยวออยโดยการตัดออยใหชิดดินใหมากที่สุด เพราะวา ในสวนโคนของลําออย
จะมีการสะสมน้ําตาลซูโครสสูงสุด (ยกเวนถาฝนตก) การตัดออยไมชิดดิน นอกจากจะเปนการ
สูญเสียน้ําหนักออย และน้ําตาลแลว ยังสงผลตอการเจริญเติบโตของออยตอ รากตอออยลอยแลว

หนอที่เกิดจากตาใตดินจะสมบูรณดี

หนอที่เกิดจากตาเหนือดินจะไมสมบูรณ ลําเล็ก ลม ฉีกขาดงาย

ออยจะลมงาย หนอออยที่งอกจากตาเหนือดินจะไมสมบูรณ ลําเล็ก ลม ฉีกขาดงาย การตัดออยชิด
ดินชวยใหไมตองเสียคาใชจายในการตัดแตงตอ
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3. พยายามลดสิ่งเจือปน (Trash) ที่ติดมากับออยที่สงเขาโรงงานใหมากที่สุด โดยการตัด
ยอดออยใหต่ําจากคอใบที่ปรากฏสุดทาย 3 – 6 ปลอง ลอกกาบใบใหเหลือติดไปกับลําออยใหนอย
ที่สุด เพราะ สิ่งเจือปนเหลานี้นอกจากจะไมมีน้ําตาลแลว ถาติดไปกับออยที่สงเขาโรงงานน้ําตาลจะมี
ผลทําใหประสิทธิภาพในการสกัดน้ําตาลจากออยนอยลง (ดูดซับน้ําตาล) สิ่งเจือปนที่ติดไปกับออย
ที่สงเขาโรงงานน้ํ าตาล แบ งออกเปน 2 ประเภท คือ สิ่งเจือปนที่เปน อัน ตรายตอเครื่องจักรและ
อุปกรณ ของโรงงานมาก ไดแก ดิน หิน ทราย ทอนไม เปน ตน ประเภทที่ 2 เปน อันตรายตอ
เครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ ของโรงงานน อ ย ได แ ก ใบ ยอด รากของอ อ ย เป น ต น แต สิ่ งเจื อ ปน
ประเภทที่ 2 นี้ จะดูด ซั บน้ํ าตาลจากขบวนการสกัดน้ํ าตาลมากกวาสิ่ งเจือปนที่ เปน อัน ตรายต อ
เครื่องจักร จากการวิจัยของกลุมน้ําตาลวังขนายรวมกับศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี กรมวิชาการ
เกษตร ไดศึกษาเปอรเซ็นตสิ่งเจือปนที่ติดมากับออยที่สงเขาโรงงาน 7 ประเภท คือ 1) ออยไฟไหม
มัดใชคนขึ้น 2) ออยไฟไหมมัดใชรถคีบ 3) ออยไฟไหมไมมัดใชรถคีบ 4) ออยตัดสดรถตัด 5)
ออยตัดสดมัดใชคนขึ้น 6) ออยตัดสดไมมัดใชรถคีบ และ 7) ออยดอยคุณภาพ (ออยไฟไหมมีรา
ขึ้น) ผลการวิจัย พบวา ออยตัดสดไมมัดใชรถคีบมีสิ่งเจือปนติดมากับออยที่สงเขาโรงงานนอยที่สุด
ออยที่ใชคนมัดและขึ้นมีใบและยอดติดมากับออยที่สงเขาโรงงานมากกวาออยที่ใชรถคีบ แตออยที่
ใชรถคีบมีสิ่งเจือปนที่เปนอันตรายตอเครื่องจักรและอุปกรณของโรงงานมากกวาออยที่ใชคนขึ้น
สวนออยใชรถตัดสดมีใบและยอดติดมากับออยที่สงเขาโรงงานมากที่สุด วิธีเก็บเกี่ยวและขนสง
อ อ ยเข า โรงงานที่ เหมาะสมที่ สุ ด คื อ การตั ด อ อ ยสดไม มั ด และใช ร ถคี บ เพราะนอกจากจะมี
สิ่งเจือปนติดมากับออยที่สงเขาโรงงานนอยแลว คนงานตัดออยจะไดประโยชนในการที่ตัดออยได
เร็วขึ้น เพราะวาไมตองมัดออย ทําใหไดคาแรงตอคนตอวันสูงขึ้น สวนชาวไรก็ไดประโยชนจาก
การเก็บเกี่ยวออยสดไดเร็วขึ้น ใชคนงานนอยลง และไมถูกหักคาออยไฟไหมเพราะวาตัดออยสด
ดิน

8
7

5.95

ราก

ใบออย

ยอด

อื่น ๆ

6.17
5.52

6

5.85
4.61

5.38
4.43

5
4
3
2
1
0
ไฟไหม้ มัดคนขึน้

ไฟไหม้ มัดรถคีบ

ไฟไหม้ ไม่ มัดรถคีบ

รถตัด

ตัดสดมัดคนขึน้

ตัดสดรถคีบ

ด้ อยคุณภาพ
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สวนโรงงานน้ําตาลก็ไดประโยชนจากการที่มีสิ่งเจือปนติดมากับออยที่สงเขาโรงงานนอยและเปน
ออยตัดสด

คอใบทีป่ รากฏสุดทาย
คอใบทีป่ รากฏสุดทาย
3 – 6 ปลอง
ซีซเี อส 12.86
ซีซเี อส 13.81

อยางไรก็ ต าม ป ญ หาและอุป สรรคจากการใชรถคี บ คื อ มี สิ่ งเจือ ปนที่ เป น อั น ตรายต อ
เครื่องจักรและอุปกรณของโรงงานน้ําตาลมีโอกาสติดมากับออยมาก จึงควรมีการฝกอบรมชาวไร
และคนขับรถคีบ เพื่อเก็บเกี่ยวและคีบออยใหถูกวิธี คือ ควรมีการกวาดใบออยออกจากพื้นที่ที่ใช
สําหรับการวางลําออยใหสะอาด แลวกองลําออยใหเปนกองใหญ ฝกทักษะคนขับรถคีบใหคีบออย
ใหถูกวิธี เพราะวาจากการตรวจสอบออยที่ตัดสดไมมัดใชรถคีบบางคันมีสิ่งเจือปนที่เปนอันตราย
ตอเครื่องจักรและอุปกรณของโรงงานใกลเคียงกับออยที่ใชคนขึ้น นอกจากนี้ ถาโรงงานมีการสราง
ระบบทําความสะอาดเพื่อแยกดินหินที่ติดมากับออยในชวงระหวางแทนเทออยกับลูกหีบ จะชวยลด
สิ่งเจื อ ปนที่ ติด มากับ อ อยได ม าก การสึ กหรอของเครื่องจักรและอุ ป กรณ ของโรงงานจะลดลง
ประสิทธิภาพในการสกัดน้ําตาลจะเพิ่มขึ้น ทําใหไดน้ําตาลตอตันออยสูงขึ้น นั่นยอมสงผลตอราคา
ออยก็จะสูงขึ้นตาม
จากการวิเคราะหในดานของคุณภาพความหวาน พบวา ออยที่มีสิ่งเจือปนนอย (มีการแยก
ใบ ยอด ปลองสวนยอด และรากออก) มีคา CCS เฉลี่ย 13.81 ในขณะที่ออยที่มีสิ่งเจือปนมีคา
CCS เฉลี่ย 12.86 สวนปลองสวนยอดมีคา CCS เฉลี่ย 7.60 และยอดออยมีคา CCS เฉลี่ยต่ําสุด 4.03
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4. ไมควรใหมีออยตกคางทิ้งไวในไร ควรเก็บเกี่ยวออยในแตละวันในปริมาณที่เหมาะสม
พอดีกับการขนสงออยเขาโรงงานในแตละวัน ถามีออยที่ตัดแลวกองไวในไรหลายวัน จะเกิดการ
สู ญ เสี ย น้ํ าหนั ก และน้ํ าตาลซู โ ครส เพราะว า เมื่ อ ตั ด อ อ ยทิ้ ง ไว ซู โ ครสบางส ว นในลํ าอ อ ยจะ
เปลี่ยนเปนกรดอินทรีย ไดแก กรดแลคติก (lactic) โดยแบคทีเรีย Lactobacillus, Leuconostoc และ
แบคทีเรียที่ทนความรอน ไดแก Bacillus, Stearothemophilus โดยเฉพาะอยางยิ่ง Leuconostoc sp.
จะใชกลูโครส แลวปลดปลอย dextran ออกมา และถาเก็บเกี่ยวออยในเดือนที่มีอากาศรอน ออยที่
ตัดทิ้งไวจะมี Dextran เพิ่มขึ้น หรือบางครั้ง หลังจากตัดออยมีฝนตก จะทําใหมีออยตกคางอยูในไร
หลายวัน เพราะวารถบรรทุกไมสามารถลงไปขนออยออกมาจากไรได จะขนออยไดก็ตองจอด
รถบรรทุกไวบนถนน แลวใชคนหรือรถขนาดเล็กหรือรถแทรกเตอรขนออยออกมาใสรถบรรทุก
(ชาวบานเรียกวา ยน) ทําใหตนทุนในการขนสงเพิ่มขึ้น
5. ควรเก็บเกี่ยวออยสดเขาโรงงาน การเก็บเกี่ยวออยที่มีการเผาใบกอนการเก็บเกี่ยว ถาออยไฟ
ไหมตกคางไวในไรหลายวัน จะทําใหเกิดการสูญเสียผลผลิตน้ําหนักและคุณภาพความหวาน ดังนี้
1) อ อ ยที่ มี ก ารเผาใบก อ นการเก็ บ เกี่ ย ว เมื่ อ ตั ด กองทิ้ ง ไว ในไร จะสู ญ เสี ย น้ํ าหนั ก
มากกว าอ อ ยที่ ตั ด สด เหมื อ นกั น ทั้ ง อ อ ยพั น ธุ อู ท อง 1 อู ท อง 2 และ F 140 และผลการทดลอง
สอดคลองเหมือนกันทั้งออยที่เก็บเกี่ยวในเดือน พฤศจิกายน มกราคม และมีนาคม
2) ออยที่มีการเผาใบกอนการเก็บเกี่ยว เมื่อตัดกองทิ้งไวในไรออย แตละพันธุมีการ
สูญเสียน้ําหนักไมเทากัน ออยพันธุอูทอง 1 สูญเสียน้ําหนักนอยกวาออยพันธุอูทอง 2 และ F 140
3) พันธุและเวลาเก็บเกี่ยวออยมีผลตอการสูญเสียน้ําหนัก ออยที่ตัดกองทิ้งไวในไร เชน
ออยพันธุ F 140 ทั้งที่ตัดสดและเผาใบ ถาเก็บเกี่ยวเดือนมกราคมและมีนาคม กองทิ้งไวในไร 14 วัน
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จะสู ญ เสี ย น้ํ า หนั ก มากกว าพั น ธุ อู ท อง 1 และอู ท อง 2 แต อ อ ยพั น ธุ อู ท อง 2 ที่ เก็ บ เกี่ ย วเดื อ น
พฤศจิกายน ที่มีการเผาใบกอนการเก็บเกี่ยว จะสูญเสียน้ําหนักมากกวาพันธุอูทอง 1 และ F 140
4) ออยที่เก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม ถาตัดออยทิ้งไวในไร จะสูญเสียน้ําหนักมากกวาออย
ที่ เก็ บ เกี่ ยวเดื อ นพฤศจิก ายนและมกราคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ออยที่ มี ก ารเผาใบมี ก ารสู ญ เสี ย
น้ําหนักถึง 27.1% เมื่อตัดกองไวในไร 14 วัน ในขณะที่ออยที่มีการเผาใบเหมือนกัน ที่เก็บเกี่ยวเดือน
พฤศจิกายนและมกราคม มีการสูญเสียน้ําหนัก 22.4 % และ 19.7 % ตามลําดับ
5) ถาเก็บเกี่ยวออยไฟไหมเดือนพฤศจิกายน ควรสงเขาโรงงานภายใน 3 วัน ถาเก็บเกี่ยว
เดือนมกราคม และมีนาคม ควรสงเขาโรงงานภายใน 1 วัน คุณภาพความหวาน (CCS) จึงจะไมลดลง
ถึ งแม ว าอ อยไฟไหม ที่ เก็ บเกี่ ยวเดื อนพฤศจิ กายนจะมี ค า CCS สู งกวาอ อยตั ดสดในช วง 3 วันแรก
หลังจากเผาใบ แตหลังจากนั้นคา CCS ของออยไฟไหมจะลดลง และมีคา CCS นอยกวาออยตัดสด
6) เมื่อตัดออยสดกองทิ้งไวในไร 14 วัน CCS จะไมลดลง ยกเวนออยตัดสดที่เก็บเกี่ยว
เดือนมีนาคม ในออยพันธุ F 140 และอูทอง 1 จะมีคา CCS ลดลงบาง หลังจากตัดกองไวในไร 7 วัน
และถาทิ้งออยตัดสดไวในไรเกิน 5 วัน คา Purity จะลดลง
7) ออยไฟไหม เมื่อยืนตนทิ้งไวในไรจะมีคา CCS ลดลงมาก การตัดออยไฟไหมกอง
ไวจะชวยชะลอการลดลงของคา CCS ของออยไฟไหมลงได
8) ออยไฟไหมพนั ธุที่มีความหวานสูง เชน อูท อง 2, F 140 จะมีเปอรเซ็นตการลดลงของ
คา CCS มากกวาออยพันธุที่มีความหวานต่าํ เชน อูทอง 1โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในออยไฟไหมทิ้งยืนตน
9) คา Pol (Sucrose) ใหผลสอดคลองเชนเดียวกันกับคา CCS
10) ออยไฟไหมจะมีคา Purity นอยกวาออยตัดสด ถาทิ้งไวในไรเกิน 5 วัน
ดั งนั้ น จะต อ งตั ด อ อ ยไฟไหม ส งเข าโรงงานน้ํ าตาลให เร็ ว ที่ สุ ด อ อ ยไฟไหม ทิ้ งยืน ต น
สูญเสียความหวานมากกวาออยไฟไหมตัดกอง ดังนั้น หลังการเผาใบออยตองตัดออยไฟไหมทันที
จากปญหาการขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวออย ทําใหชาวไรออยตองเผาใบออยกอนการเก็บเกี่ยว
เพื่อความรวดเร็วในการ เก็บเกี่ยวออย ทําใหปริมาณออยไฟไหมไดเพิ่มจากปการผลิต 2535/36 ที่มี
เพียง 5.1 เปอรเซ็นต เปน 76.5 เปอรเซ็นต ในปการผลิต 2539/40 การที่จะชวยใหชาวไรออยหัน
กลับมาเก็บเกี่ยวออยสด คือ การที่จะตองมีรถตัดออย (ตัดสด) เพียงพอตอการทดแทนแรงงานคน
งานตัดออย เพราะวามีจํานวนแรงงานคนตัดออยมีไมแนนอน ถาเศรษฐกิจดี แรงงานคนงานตัดออย
ยายไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ มีผลทําใหแรงงานคนงานตัดออยมีไมเพียงพอ
ชาวไรออยตัดออยสงเขาโรงงานไมทัน อีกทั้งคาแรงมีแนวโนมมีราคาสูงขึ้นตามคาครองชีพ แต
การใชรถตัดออยทําใหเกิดความมั่นคงในการทําไรออย เพราะวา ออยที่ปลูกจะตองไดตัดเขาโรงงาน
แน การที่ออยที่มีการเจริญเติบโตดีใหผลผลิตสูง ออยมักจะลม หาแรงงานตัดออยยาก คนงานไม
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อยากตัด เพราะวา ตัดออยไดนอย คนงานตัดออยชอบตัดออยสั้น ๆ ออยไมลม ผลผลิตออยต่ํา ทํา
ใหชาวไรออยเสียคาตัดออยมากขึ้น และไดผลตอบแทนนอย เพื่อความ มั่นคงในการทําไรออย จึง
จําเปนตองมีรถตัดออยเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล และที่สําคัญ
จะตองปรับปรุงวิธีการปลูกออย เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของรถตัดออย เพราะวา รถ
ตั ด อ อ ยที่ นํ าเข าจากออสเตรเลี ย และอเมริก าในป จ จุบั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทํ างานด อ ยกว า
ประเทศออสเตรเลียมาก จากการที่สมาคมชาวไรออยเขต 6 กําแพงเพชร ไดรวมมือกับโรงงาน
น้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร 3 โรงงาน โดยใหอาจารยภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินงานวิจัยศึกษาเปรียบเทียบการเก็บเกี่ยวออยดวยแรงงานคน และ
เครื่องจักร ที่จังหวัดกําแพงเพชร ปริมาณออยที่ตัดไดเฉลี่ยตอคันตอวันของไทยต่ํามาก เมื่อเทียบกับ
ออสเตรเลีย ทําใหอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันตอตันออยสูงกวาออสเตรเลีย ประกอบกับชวงเปดหีบ
ของไทยสั้นกวาออสเตรเลีย ทําใหปริมาณออยที่ตัดไดตอคันตอปต่ํากวาของออสเตรเลีย อันเปนผล
มาจากแถวรองออยของไทยสั้นวาของออสเตรเลีย ทําใหรถตัดออยตองเลี้ยวกลับรถบอย อีกทั้ง
ผลผลิตออยตอไรของไทยต่ํา ปริมาณออยที่ตัดไดแตละแถวนอย ทําใหตนทุนในการใชรถตัดออย
ของไทยสูงกวาออสเตรเลีย

การสางใบออยดวยมีดสางใบหรือเครื่องสางใบออยกอนการเก็บเกี่ยว
ชวยแกปญหาการขาดแคลนแรงงานตัดออยสด

6. การใชสารเรงการสุกแกข องออย (ripener) ชวยทําให ออยสะสมน้ํ าตาล ถาออยยังมี
ความหวานต่ํา ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการสะสมน้ําตาล (ความชื้นใน
ดินสูง, ดินมีความอุดมสมบูรณสูง) แตมีความจําเปนจะตองเก็บเกี่ยวออย การใชสารเรงการสุกแก
ของออย จะชวยเพิ่มคุณภาพความหวานออยได ซึ่งมีการใชสารเรงการสุกแกกันอยางกวางขวางใน
ทวีปอเมริกา เชน โคลัมเบีย มีการใชสารเรงการสุกแกของออยเปนพื้นที่กวา 80 % ทําใหสามารถ
หีบออยไดเกือบตลอดป (มากกวา 10 เดือน) โดยการใชสารเรงการสุกแกของออยบังคับใหออย
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สะสมน้ําตาล (พนกอนเก็บเกี่ยวออย 8 สัปดาห) การใชไกลโฟเสท (glyphosate) เพิ่มคุณภาพความ
หวานออยนั้น กอนอื่นตองพิจารณาออย และสภาพแวดลอมของออย กอนที่จะตัดสินใจใชไกลโฟ
เสทเรงการสุกแกของออย โดยพิจารณาจาก
1. ออยมีการเจริญเติบโตทางดานลําตนเต็มที่แลว (สูงกวา 2.8 เมตร) การใชไกลโฟเสท
จะไมมีผลทําใหผลผลิตน้ําหนักลดลง ผลผลิตออยไมควรต่ํากวา 15 ตันตอไร
2. ออยที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ เชน ปาเปดใหม ดินที่มีการใส filter cake ออย
มีการเจริญเติบโตทางดานลําตนอยางเดียว ไมสะสมน้ําตาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ออยที่ลมจะมีการยาง
ปลองตอไป ทําใหความหวานออยต่ํา การใชไกลโฟเสทจะชวยเพิ่มความหวานไดดี
3. พั น ธุออยที่ มี ก ารสะสมน้ํ าตาลช า เชน ออยพั น ธุ H48 - 3166, Co1148, อูท อง 1,
K 88-92, K 90-54 ถาจะตองเก็บเกี่ยวออยตนฤดูหีบ การใชไกลโฟเสทชวยแกปญหานี้ได
4. สภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการสะสมน้ําตาลของออย เชน มีฝนตกมาก ชวงปลายป
อากาศไมหนาวเย็นพอ
5. ไมควรใชกบั ออยในเขตอาศัยน้ําฝน หรือออยที่มีการเจริญเติบโตทางลําตนไมดี
6. ใหผลตอบแทนที่คุมคา เชน การใชไกลโฟเสทกับออยตอจะใหผลตอบแทนนอยกวา
การใชไกลโฟเสทในออยปลูก เพราะวา ออยตอมีระยะเวลาการเจริญเติบโตมากกวาออยปลูก ออย
ตอมีการสะสมน้ําตาลเร็วกวาออยปลูก ทําใหมีการตอบสนองตอการใชไกลโฟเสทเรงการสุกแก
ของออยนอยกวาออยปลูก การกําหนดราคาออยที่ไดเพิ่มขึ้นหรือและลดลงจากการที่ออยมีคา CCS
มากกวาหรือนอยกวา CCS มาตรฐาน (10 CCS) ก็เปนสิ่งที่จะชี้วาคุมคาตอการลงทุนพนไกลโฟเสท
เพื่อเพิ่มความหวานออยหรือไม

กําลังทดสอบความเปนไปไดในการใชเฮลิคอปเตอร

เครื่องพนสารไกลโฟเสทแบบเครื่องยนต มีสาย
สงสารเคมี สามารถพนสารไกลโฟเสทไดไกล
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วิธีการใชไกลโฟเสทเพื่อเรงการสุก แกของออยและขอควรระวัง
1. อัตราที่เหมาะสม คือ 0.1 % ของไกลโฟเสท 48 % อีซี (200 ซีซีตอน้ํา 200 ลิตร) โดย
ทําการพนกอนการเก็บเกี่ยวออย 8-12 สัปดาห
2. มักทําการพนในชวงปลายฤดูฝน ดังนั้น ควรใสสารจับใบผสมดวย เพื่อลดการชะลาง
ของน้ําฝน แตควรลดความเขมขนของสารไกลโฟเสทลงมาเหลือ 0.075 % เมื่อใสสารจับใบ
3. เครื่อ งพ น สารไกลโฟเสทควรใช เครื่อ งพ น แบบเครื่องยนต (2 คนหาม) ที่ มี สายส ง
สารเคมี ใชคนพ น 2 คน คนหนึ่งเปน ผูพ น จะเดิน ไปจนสุดรองกอน แลวเดิน ถอยหลังพ นสาร
ไกลโฟเสทโดยมีอีกคนจะเปนผูดึงสายพนกลับ จะชวยใหผูพนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารไกลโฟเสท
และสามารถพนครั้งละ 4-6 รอง โดยพนดานซาย 2-3 รอง ดานขวา 2-3 รอง ถังที่ใชผสมไกลโฟเสท
ไมควรเปนถังเหล็ก ควรใชถังพลาสติก ถาใชถังเหล็ก ก็ควรทาสีน้ํามันเคลือบ เพื่อปองกันสาร
ไกลโฟเสททําปฏิกิริยากับโลหะ
4. ไมควรพนซ้ํา มิฉะนั้นจะทําใหออยไดรับสาร ไกลโฟเสทมากเกินไป เนื่องจากไกลโฟเสทเปนสารเคมีที่ออยดูดซึมทางใบไดดี ดังนั้น เมื่อออยถูกสารเพียงเล็กนอย ก็สามารถดูดซึม
เข าไปได แต ห ลั งจากพ น ควรปลอดฝนอย างน อ ย 6 ชั่ ว โมง จึงควรพ น ช ว งเวลา 6.00-11.00 น.
เพื่อหลีกเลี่ยงฝนตกตอนเย็น
5. สารไกลโฟเสทมีชื่อทางการคาอยูหลายชนิด ที่อยูในรูปของ Isopropylamine Salt เชน
ราวดอัฟ (Roundup)
มี LD50 (ทางปาก)
5,400 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
โรดีโอ (Rodeo)

มี LD50 (ทางปาก)
แลนดมาสเตอร (Landmaster) มี LD50 (ทางปาก)

3,860 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

มี LD50 (ทางปาก)

3,152 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

บรองโก (Bronco)

> 5,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

ควรใหความระมัดระวังในการใชไกลโฟเสท ตองดูเปอรเซ็นตของสารออกฤทธิ์ดวย เพื่อให
การคํานวณการใชสารไมผิดพลาด ที่สําคัญ ถาใชเกินอัตราที่แนะนําจะทําใหผลผลิตน้ําหนักออยลดลง
และอาจมีผลตอการงอกและการเจริญเติบโตของตอ เพราะไกลโฟเสทเปนสารกําจัดวัชพืชชนิดหนึ่ง
หลั งจากเก็ บ เกี่ ย วอ อ ย จะต อ งเรงส งอ อ ยเข าโรงงานให เร็ว ที่ สุ ด เท าที่ จ ะทํ าได การจั ด
รถบรรทุกเพื่อขนออยเขาโรงงานตองสัมพันธกับปริมาณออยที่ตัดไดแตละวัน อยาใหมีออยตกคาง
ในไรหรือบนรถบรรทุกนาน ๆ เพื่อลดการสูญเสียน้ําหนักและคุณภาพความหวานออย โรงงาน
น้ําตาลตองพยายาม จัดการอยาใหออยมีการติดคิวเทออยลงรางมาก ควรสงออยเขาโรงงานที่อยู
ใกลกับไร เพื่อลดตนทุน คาขนสง ระบบการขนสงออยเขาโรงงานของไทยอาศัยรถบรรทุกสิบลอ
เป น หลั ก ซึ่ งมี ต น ทุ น ที่ สู งเมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศออสเตรเลี ยที่ ใชระบบราง โดยเฉพาะถ าระยะ
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ระหวางไร ออ ยกั บ โรงงานน้ํ าตาลอยูห างกัน มาก ๆ ตน ทุ น ของการใช รถบรรทุ ก ขนอ อ ยส งเข า
โรงงานยิ่งสูงกวาระบบรางมากขึ้น ตนทุนของชาวไรออยในการปลูกออยสงเขาโรงงาน รอยละ 50
เปนคาเก็บเกี่ยว และขนสง ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิการเก็บเกี่ยวและขนสง
ออยเขาโรงงาน เพื่อลดตนทุนการผลิตน้ําตาล
ในการผลิตน้ําตาลเพื่อแขงขันกับตลาดโลก เปาหมายที่สําคัญในการปลูกออยก็ คือ การ
ผลิตน้ําตาล เพราะวา ราคาออยขึ้นอยูกับรายไดจากการขายน้ําตาล (3 โควตา) และกากน้ําตาลซึ่ง
แบงกับโรงงานน้ําตาล ในอัตราสวนที่ชาวไรได 70 เปอรเซ็นต และโรงงานน้ําตาลได 30 เปอรเซ็นต
ดังนั้น ในการเก็บเกี่ยวออย จะตองเก็บเกี่ยวออยในชวงที่ออยมีการสุกแกเต็มที่ (มีความหวานสูงสุด)
เพื่อลดคาขนสง และไดออยที่มีคุณ ภาพ ซึ่งจะชวยทําใหสามารถผลิตน้ําตาลตอตันออยไดสูงสุด
และที่สําคัญ จะตองพยายามลดการสูญเสียน้ําตาลในออย ตั้งแตชวงการเก็บเกี่ยวออยจนถึงหีบออย
ทําน้ําตาลที่โรงงาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่มีออยตกคางทิ้งไวในไรหลายวัน หรือขนบรรทุกออย
เขาโรงงาน แตไมสามารถ เขาหีบได เพราะวารถบรรทุกออยติดคิว ทําใหออยที่เก็บเกี่ยวแลว
ตกคางอยูบนรถบรรทุก และการเผา ใบออยกอนเก็บเกี่ยวก็เปนสาเหตุใหญของการสูญเสียน้ําตาล
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บทที่ 7
การบํารุงรักษาออยตอ
อรรถสิทธิ์ บุญธรรม *

ในเขตปลูกออยตนฝน ออยตอมักจะมีคุณภาพความหวานสูงกวาออยปลูก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
มีอายุเจริญเติบโตที่มากกวาออยปลูก แตชาวไรออยสวนใหญใหความสําคัญในการดูแลรักษาออย
ปลูกมากกวาออยตอ เมื่อออยตอขาดการดูแล จึงมีผลทําใหผลผลิตออยตอเขตอาศัยน้ําฝนและดินใน
ออยตอจะแนนทึบ รากออยตอเจริญเติบโตไดไมดีโดยเฉพาะ ถาดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา เชนเขต
ปลูกออยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหผลผลิตออยตอต่ํา
สาเหตุที่ทําใหออยตอมีกอตายมากหรือผลผลิตออยตอต่าํ
1. ออยตอไดรับน้ําไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต หลังการเก็บเกี่ยวออย หนอออยตอจะ
ทยอยงอก แตละหนอจะแตกรากใหม รากเกาของตน ออยจะตายไป รากของหนอที่เกิดใหมใน
ชวงแรกจะเจริญเติบโตอยางจํากัด และไมสามารถดูดน้ําและธาตุอาหารที่อยูหางจากหนอ เพราะดิน
ในชวงเก็บเกี่ยวมีความชื้นต่ํา ดินแข็ง ไมรวนซุย ถาไมมีการใหน้ําหรือฝนไมตกหลังเก็บเกี่ยวออย
บางกอจะตาย โดยเฉพาะไรออยที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา หรือดินมีปญหา เชน ดินเค็ม ดวยเหตุนี้จะ
พบวาออยที่ปลูกในดินทรายที่เก็บเกี่ยวปลายฤดูหีบซึ่งดินมีความชื้นต่ํามีออยตองอกนอย
2. ไฟไหมออย ออยตอเมื่องอกแลว ถาเกิด ไฟไหมจะทํ าใหออยตอไดรับความเสียหาย
มากกวาออยตอที่มีการเผาใบทันทีหลังจากเก็บเกี่ยว ดังนั้น ชาวไรออยที่ตัดออยสดบางรายจึงเผาใบ
หลังจากเก็บเกี่ยว เพื่อไมใหเปนเชื้อเพลิงเผาไหมหนอออยที่งอกมาในภายหลัง แตการเผาใบออยจะ

ออยที่ตัดสดถาไมสับใบออยลงดินจึงถูกไฟไหมตอเสียหาย แตการเผาใบออยหลังตัดออยสด ตอออยจะตายหรือแคระ
------------------------------------------------------------------------

* นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
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มีปญหาดานวัชพืช ถาไมสามารถกําจัดวัชพืชใหทัน กับเวลา และใสปุยออยไมเพียงพอตอความ
ตองการของออยตอ รากเกาของออยตอไมสามารถดูดน้ําและธาตุอาหาร ขณะที่รากใหมยังหาน้ํา
และธาตุอาหารไดจํากัด จะทําใหผลผลิตออยตอลดลง ประกอบกับแปลงออยตอที่เผาใบ ไมมีใบ
คลุมดิน จะมีการระบาดของหนอนกอมากกวาออยตอที่มีใบคลุมดิน
3. ปญหาโรคและแมลง ในปจจุบันโรคออยที่ทําลายออยตอใหรับความเสียหายอยางกวางขวาง
ใน ประเทศไทยไดแก โรคใบขาว โรคเหี่ยวเนาแดง โรคกอตะไคร แมลงศัตรูออยที่สําคัญในการการ
ทําลายตอออย ไดแกหนอน ดวงหนวดยาว แมลงนูนหลวง ปลวก ในพื้นที่ที่มีความแหงแลง
ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา โครงสรางดินแนนทึบ ไมเอื้ออํานวยใหออยมีการเจริญเติบโตที่ดี ออย
เกิดความเครียดจะออนแอตอโรค อีกทั้งแมลงศัตรูออยจะเขาทําลายออยตออยางรุนแรง เพราะดินที่
มีความชื้นต่ําจุลินทรียที่มีประโยชนในการควบคุมแมลงศัตรูออยในดินไมสามารถมีชีวิตอยูได

โรคใบขาวทําใหออยตอตาย สวนรอดก็แคระแกร็น

4. ดินมีความอุดมสมบูรณลดลง มีปญหาทางดานกายภาพ จากการทําไรออยซ้ําในที่เดิม
เป น เวลานาน ๆ มี ก ารไถพรวนมาก หน าดิ น ถู ก ชะล าง รถบรรทุ ก ที่ เข าไปเหยี ย บย่ําในไร อ อ ย
โดยเฉพาะถาในชวงเก็บเกี่ยวออยมีฝนตก จะเกิดรอยกดดินเปนรอง ดินที่ถูกกดจะแนนทึบ ออยตอ
จะตายตามลอรถบรรทุกดังภาพ
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5. ขาดการดูแลรักษา เกษตรกรไมคอยเอาใจใสดูแลรักษาออยตอ ใสปุยใชอัตราเดียวกับ
ออยปลูก ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการของออยตอ ทําใหผลผลิตออยตอต่ํา จากการที่เกษตรกร
มองขามความสําคัญของการคัดเลือกทอนพันธุที่สะอาด สมบูรณ มาทําพันธุใหปลอดโรคแมลง ทํา
ใหเกิดความเสื่อมของพันธุออย
การดูแลรักษาออยตอที่ถูกตองและเหมาะสม ควรปฏิบัติดังนี้
1. จัดการออยตอใหทันเวลา คือหลังจากเก็บเกี่ยวออยตองปลูกซอมออยตอใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 เดือน เพื่อใหออยที่ปลูกซอมเจริญเติบโตทันออยที่อยูขางเคียง ถาปลูกชานอกจากจะทําให
ออยตอโตไมสม่ําเสมอแลว ออยที่ปลูกซอมจะถูกออยตอขางเคียงบังแสงจนแคระแกร็น วิธีการปลูก
ซอมออยตอโดยวิธีแยกหนอปลูกซอมจะไดผลดีกวาใชทอนพันธุปลูกซอมโดยขุดหนอออยในแถว
ที่มีเปอรเซ็นตการงอกของออยตอนอยและตองขุดใหหมดเปนแถว เพื่อจะไดปลูกออยใหมโดยใช
ทอนพันธุปลูกใหมเปนแถว และทําใหออยที่ปลูกใหมมีการงอกและเจริญเติบโตไดดี ควรใช mini
combine พรวนดินกอนและใชเครื่องปลูกออยตาม จะทําใหการปลูกซอมออยตอรวดเร็วทันเวลา แต
ที่สําคัญจะตองมีการใหน้ําชวยกับออยที่ปลูกซอมจึงจะทําใหออยที่ปลูกซอมรอดมาก ออยที่ปลูก
ซอมควรมีการใสคารโบฟูแรน 3% จี อัตรา 6 กิโลกรัมตอไร ใสรองพื้นรวมกับปุยสูตร 15-15-15
อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร จะชวยใหออยที่ไดจากการปลูกซอมสมบูรณยิ่งขึ้น

ใช mini combine พรวนดินแถวออยที่ไมงอก หรือขุดยายไปปลูกซอมแถวอื่น

ออยดานซายมือคือออยที่ปลูกซอมโดยใชเครื่องปลูกออยที่มีการใช mini
combine พรวนดินตามแนวที่จะปลูกซอมออย ออยที่ปลูกซอมมีการ
งอกและเจริญเติบโตดีเชนเดียวกันกับออยที่ปลูกใหม
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การปลูกซอมออยตอโดยการแยกหนอปลูก จะไมถูกออยตอที่
อยูขางเคียงบังแสง ทําใหออยที่ปลูกซอมโตทันกัน แตการปลูก
ซอมตองทําในชวงฝนตกชุกหรือมีการใหน้ําหลังปลูกซอม

ปจจัยที่มีผลตอการงอกและการมีชีวิตรอดของออยตอในชวงแลงคือ น้ํา ดังนั้นตองเรงให
น้ําออยตอทันทีหลังเก็บเกี่ยวออยเสร็จ จะทําใหออยตองอกเร็วและสม่ําเสมอ การใหน้ําออยจะตอง
ทั่วถึงแตตองไมใหเกิดปญหาน้ําทวมขังไมเชนนั้นออยจะเนาตาย ในพื้นที่ๆมีแหลงน้ําจํากัดการให
น้ําดวยระบบน้ําหยดผิวดินเปนวิธีการที่เหมาะสม โดยการวางสายน้ําหยดกลางวันและใหน้ําตอน
กลางคืน ออยตอที่ปลูกในเขตแหงแลงจะมีการงอกและมีชีวิตผานในชวงที่มีความแหงแลง

2. กําจัดวัชพืชที่เหลืออยูในไรหลังการเก็บเกี่ยวออย เพื่อไมใหวัชพืชที่เหลือออกดอกออก
มีเมล็ดแพรพันธุ และควรกําจัดวัชพืชใหเสร็จกอนออยงอก เพราะถาออยตองอกแลวการกําจัดวัชพืช
อาจทําใหออยเสียหาย และวิธีเขตกรรมอาจทําใหห นอออยหักเสียหายหรือการใชสารเคมีกําจัด
วัชพืช ออยมีโอกาสไดรับพิษ มีผลทําใหออยชะงักการเจริญเติบโตบาง หลังจากไดรับความชื้นออย
ตอจะเจริญเติบโต
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3. มีการดูแลออยตอใหเหมาะสมกับสภาพของออยตอในแตละไร ไดแก
กรณี มี ก ารตั ด อ อ ยไม ชิ ด ดิ น ควรมี ก ารตั ด แต ง ตออ อ ยในส ว นมี ต าเหนื อ ดิ น ออก
เพราะวาหนอที่งอกออกมาไมนานจะฉีกหักไมใหผลผลิต การตัดแตงจะทําใหหนอที่เกิดจากตาใต
ดินงอกขึ้นมาและเจริญเติบโตเปนลําที่สมบูรณ

หนอออยตอที่เกิดจากตาเหนือดินจะฉีกหักหลังงอกออกมาไมเกิน2เดือน สวนหนอที่เกิดจากตาใตดิน
จะเจริญเติบโตเปนลํา

ในออยตอแปลงตัดสดมีใบคลุมดินเสี่ยง
ตอ การถูก ไฟไหม ควรใชเครื่องสับ ใบระหวาง
แถวอ อ ยตอเพื่ อ ป อ งกั น ไฟไหม อ อ ยตอที่ ง อก
หลังจากนั้นใสปุยและพนสารกําจัดวัชพืชเพื่อคุม
ไมใหวัชพืชงอก
ถาไมมีเครื่องสับใบระหวางแถวออยตอ ใหเกลี่ย
ใบออยคลุมดิน 1 รอง เวน 2 รอง แถวที่คลุมดิน
ดวยใบออ ย ต อ งคลุม ดิ น ให ห นาสม่ํ าเสมอเพื่ อ
ไมใหวัชพืชขึ้น และตองรักษาความชื้นใหมากที่สุด ในแถวที่คลุมดินไมตองใสปุยแตจะใสปุยใน
แถวที่ไมไดคลุมดิน 2
แ ถ ว วิ ธี ก ารนี้ ช วย
ปองกันไมใหไฟไหม
อ อ ยตอทั้ ง แปลง อี ก
ทั้งลดการดูแลออยตอ
เห ลื อ เพี ยง 2 ใน 3
แถว ที่ไมมีใบคลุมดินมีการใสปุยและกําจัดวัชพืชเฉพาะ 2 แถวนี้
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ในออยตอที่มีการเผาใบและสามารถใหน้ําไดควรไถริปเปอรพรอมฝงปุยแลวมีการใหน้ํา
ตามทันที และเมื่อดินหมาดพนสารกําจัดวัชพืชอาทราซีนจะชวยควบคุมวัชพืชไมใหขึ้นเบียดบังออย
สวนออยตอที่ไมสามารถใหน้ําได หลังเก็บเกี่ยวออยควรพรวนดินดวยริปเปอรรวมกับจอบ
หมุนระหวางแถวออย ซึ่งนอกจากจะเปนการกําจัดวัชพืชที่เหลือ ริปเปอรจะชวยดึงความชื้นของดิน
ชั้นลางใหขึ้นมาเปนประโยชนตอออยและจอบหมุนจะชวยปดความชื้นไมใหระเหยขึ้นมา วิธีการนี้
จะชวยใหออยตอมีการแตกรากออกมาไดดีเพราะดินรวนซุย ทําใหออยตอทนแลง
การใสปุยเคมีในออยตอ ควรใสในอัตรา 2 เทาของออยปลูก เพราะรากเกาของออยตอจะตายไป รากใหม
ของออยตอที่เกิดจากหนอออยยังไมสามารถอาหารไดไกล ประกอบกับดินในออยตอจะแนนทึบราก
เจริญเติบโตไดไมคอยดี อีกทั้งใบออยและรากเกาของออยตอที่ตายมีการเนาเปอยในชวงแรกจุลินทรีย
ในดินตองใชปุยไนโตรเจนยอยสลายเศษซากออย จึงตองใสปุยชิดกอออยทั้งสองดาน
ออยตอตองใสปุยไนโตรเจนเปนสองเทา
ของอ อ ยปลู ก จากรู ป จะเห็ น ว ารากเก าของอ อ ย
ปลูกทุกพันธุเมื่อเปนออยตอจะแหงตายไป(รากสี
ดํา) สวนรากออยตอ(รากสีขาว) จะเกิดจากหนอที่
เกิดใหม ซึ่งยังสั้นไมสามารถหาอาหารไดไกล ดิน
ในออยตอไมรวนซุย ทําใหออยแตกรากไดจํากัด
ในการควบคุมวัชพืชหลังออยตองอกในเขตอาศัย
น้ําฝนควรใชวิธีเขตกรรมในการกําจัดจะทําใหออยไมชะงักการเจริญเติบโตจากการใชสารกําจัด
วัชพืชฆาวัชพืช เมื่อวัชพืชตายและดิน มีความชื้นควรพน สารกําจัดวัชพืชอาทราซีน เพื่อฆาเมล็ด
วัชพืช เปนการปองกันไมใหวัชพืชงอกขึ้นมาอีก
ในออยตอมักจะมีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูออยควรหมั่นตรวจแปลงออย โรคออยที่
มักพบในออยตอเขตดินทราย คือโรคใบขาว การควบคุมวัชพืช ใสปุยและใหน้ําบํารุงตอจะทําให
ออยทนทานตอโรคใบขาวได สวนหนอนดวงหนวดยาวจะระบาดรุนแรงเขตปลูกออยอาศัยน้ําฝน
ควรพยายามเพิ่ ม ความชื้ น ให กั บ ดิ น ร ว มกั บ การใช ร าเขี ย วเม็ ท ตาไรเซี ย ม ( Metarhizium spp. )
ควบคุมหนอนดวงหนวดยาว
การทําไรออยในชวงที่เปนออยตอจะมีการลงทุนนอยกวาออยปลูกและมีการจัดการในไรที่
ไมยุงยาก ใชแรงงานนอย ถามีการบํารุงออยตอหลังจากที่เก็บเกี่ยวออยทันทีจะทําใหผลผลิตออยตอ
ไมนอยกวาออยปลูก แตใหกําไรสุทธิมากกวาออยปลูก
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บทที่ 8
วัชพืชในไรออย
อรรถสิทธิ์ บุญธรรม *

วัชพืชเปนศัตรูออยที่สําคัญทําความเสียหายแกผลผลิตออยมากที่สุด หลังจากปลูกออยแลว
ถาไมมีการปองกันกําจัดวัชพืชจะทําใหผลผลิตออยลดลงถึง 80 เปอรเซ็นต หรือมากกวานั้น ความ
เสียหายขึ้นอยูกับปริมาณวัชพืช และความสามารถในการแขงขันกับวัชพืชของออยแตละพันธุ ไดแก
การแตกกอ การเจริญ เติบ โตเร็วหรือชา เป น ตน วัช พื ชจะแกงแยงทั้ งธาตุ อาหาร ความชื้น และ
แสงแดดที่ออยควรจะไดรับ อีกทั้งยังเปนที่อยูอาศัยของศัตรูออยชนิดอื่น ไดแก โรคที่เกิดจากทั้ง
ไวรัส และไฟโตพลาสมา แมลงพาหะนําโรค แมลงศัตรูออย และหนู เปนตน นอกจากนี้วัชพืชบาง
ชนิดมีรากหรือสวนของตนใตดินที่ขับสารพิษบางอยาง ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของออยทําใหราก
ออยชะงักการเจริญเติบโต เชน หญาคา แหวหมู การกําจัดวัชพืชจึงตองรูวาเปนวัชพืชประเภทใด
เพื่อกําจัดวัชพืชไดถูกวิธี โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช วัชพืชที่เปนปญหาในไรออย
แบงออกเปน 3 พวกใหญ ๆ ไดแก
1.1 ประเภทใบเลี้ ย งเดี่ ย ว เช น หญ า ปากควาย หญ า ตี น ติ ด หญ า ตี น กา หญ า รั ง นก
หญ าแพรก หญ าดอกขาว หญ านกสีชมพู หญ าชัน อากาศ หญ าขจรจบดอกเล็ก หญ าหางหมา
หญาขน หญาเจาชู หญาคา
1.2 ประเภทใบเลี้ยงคู เชน ผักบุงยาง ผักโขมหนาม ผักเบี้ยหิน สะอึก งวงชาง พันงูขาว
หญาละออง สาบแรงสาบกา น้ํานมราชสีห เทียนนา ลูกใตใบ สาบเสือ บานไมรูโรยปา ผักเสี้ยน
ไมกวาด กะทกรก ผักโขมหิน โทงเทง ตีนตุกแก
1.3 ประเภท กก เชน แหวหมู กกทราย กกดอกแดง
การปลูกออยตนฝน(เมษายน – มิถุนายน) นั้น ออยควรปลอดจากการเบียดบังของวัชพืช
หลังปลูกออย 90 วัน การกําจัดในไรออยทําไดหลายวิธี ไดแก
1) วิธีทางเขตกรรม เริ่มตั้งแตการเตรียมดิน โดยการไถกลบวัชพืช กรณีที่มีวัชพืชกําจัด
ยาก เชน หญาคา อาจตองไถตากแดดหลายครั้ง ถามีวัชพืชขึ้นมากกอนการปลูกออยจะตองไถพรวน
อีกครั้ง แลวจึงยกรองปลูกออย (ปลูกในรอง) หลังออยงอกแลวถามีวัชพืชขึ้น กําจัดวัชพืชโดยวิธี
เขตกรรม ไดแกการใชแรงงานคนดายหญา หรืออาจไถพรวนระหวางแถวออยโดยใชแรงงานสัตว
รถไถเดินตาม รถแทรกเตอรเล็ก (ใชจอบหมุน, ผาลพรวน) รถแทรกเตอรใหญที่ใชหนายางเล็กและ
------------------------------------------------------------------------

* นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
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ยกตัวรถสูงเพื่อวิ่งครอมกอออยได ติดอุปกรณใหเหมาะสมกับเครื่องตนกําลังที่ใชลากจูงและเนื้อดิน
ของไรออย ไดแก ผาลพรวน หนวดกุง คราดสปริง cutaway cultivator เหมาะสมใชกับไรออยที่เปน
ดินทราย - ดินรวน

ใชจอบหมุนติดทายรถแทรกเตอรเล็กกําจัดวัชพืชไร

Cutaway Cultivator

ออยที่ใชระยะปลูกระหวางแถว 1.5 เมตร

ผาลพรวน

สวนจอบหมุน เหมาะกับดิน รวน - ดินเหนียว เพื่อสับวัชพืชระหวางแถวออยคลุกเคลาลงในดิน
การกํ าจัด วัช พื ช โดยวิธี เขตกรรมในอ อ ยต น โตสู งแล ว นอกจากจะใช แ รงงานคนการดายหญ า
การใชจอบหมุนติดทายรถไถเดินตามสามารถกําจัดวัชพืชไดทั้งในออยที่ยังตนไมสูงและสูงไดแต
ตองใชในระยะปลูกระหวางแถว 1.3 เมตรขึ้นไป สวนการใชรถแทรกเตอรเล็กกําจัดวัชพืชจะตอง
ใชระยะปลูกระหวางแถว 1.5 เมตรขึ้นไป จึงจะไมทําใหออยหักเสียหาย
การควบคุมวัชพืชในไรออย ดวยคราดสปริงหรือหนวดกุง (Cutaway cultivator) เหมาะสมกับ
การปลูกออยในเขตดินรวน ดินทราย ที่ปลูกอาศัยน้ําฝน เชน แหลงปลูกออยในภาคตะวันออก และ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากดินเปนดินทราย ทําใหสารกําจัดวัชพืชถูกชะลางไดงาย หรือคุม
วัชพืชไดไมนาน สวนการกําจัดวัชพืชหลังออยงอกในเขตดินเหนียวควรใชจอบหมุนกําจัดวัชพืช

คัตอะเวย

จอบหมุน

ขอดี ในการกําจัดวัชพืชโดยวิธีเขตกรรม คือออยไดรับผลกระทบนอย เมื่อเทียบกับการใช
สารเคมีกําจัดวัชพืช นอกจากนี้การพรวนดินทําใหดินรวนซุย ออยมีการเจริญเติบโตดี
ขอเสีย คือ ไมสามารถทํ าลายเมล็ด วัชพื ช ทํ าให มีวัชพื ชใหมงอกหลังจากไถพรวนดิน
อีกทั้งแรงงานหายาก มีราคาแพง เครื่องทุนแรงไมสามารถเขาไปไถพรวนกําจัดวัชพืชไดกับการ
ปลูกออยแถวถี่ และการใชรถไถกลบวัชพืชทําไมสะดวกในออยโตมีลําตนสูง มีการแตกกอมาก
ทําใหหนอถูกเหยียบย่ําได โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงกลับรถแทรกเตอร และการกําจัดวัชพืชโดยวิธี
เขตกรรมถาใชในไรออยที่มีความความลาดชันจะกอใหเกิดปญหาการชะลางหนาดิน
2) การคลุมดิน โดยละเวนการเผาใบออยหลังการเก็บเกี่ยว(ตัดออยสด) ใชใบออยคลุมดิน
ระหวางแถวออยเพื่อบดบังไมใหวัชพืชงอก เพราะขาดแสงที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของวัชพืช
ในประเทศจีน มี อ ากาศหนาวเย็น การคลุ ม ดิ น ด ว ยพลาสติ ก นอกจากจะช ว ยให ดิ น มี อุ ณ หภู มิ ที่
เหมาะสมตอการงอกและเปนการรักษาความชื้นของดินแลว ยังเปนการควบคุมวัชพืช
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ขอดี คือ ชวยรักษาความชื้นของดิน และชวยเพิม่ อินทรียวัตถุใหกับดิน
ขอเสีย คือ ตนทุนสูงใชแรงงานมาก วัสดุคลุมดินมีจํากัดไมเพียงพอ การคลุมดินไมทั่วถึง
ทําใหการปองกันวัชพืชไมไดผลดี
3) การปลูกพืชแซม การปลูกพืชแซมระหวางแถว
ออยดวยถั่วเขียวจะชวยลดปญหาวัชพืชไดโดยปลูกในชวง
ออยอายุไมเกิน 4 เดือน ถั่วเขียวมีอายุสั้น 65 - 70 วัน ตนถั่ว
เขียวจะชวยคลุมดินไมใหมีวัชพืชขึ้น
ข อ ดี ช ว ยเพิ่ ม รายได ม ากกว า การปลู ก อ อ ยอย าง
เดียว การปลูกพื ชแซมออยนอกจากจะชวยลดประชากร
ของวัชพืช ยังเปนการบํารุงดิน
ขอเสีย ตองใชแรงงานคน และทุนในการดําเนินการมากขึ้น ในบางครั้งขาดแคลนเมล็ด
พันธุถั่ว

การปลูกพืชคลุมดินรอบ ๆ แปลงออย เชน ถั่วเขียว กระเจี๊ยบแดง จะทําใหลดการใชสารกําจัดวัชพืชฉีดพนหัวแปลง

4) การปลูกพืชหมุนเวียน หลังจากเก็บเกี่ยวออยตอปสุดทายแลวรื้อตอ กอนปลูกออยใหม
ควรปลูกคั่นดวยพืชบํารุงดิน หรือปลูกพืชอายุสั้น
ประเภทใบเลี้ยงคูที่มีอายุเก็บเกี่ยวไมเกิน 3 เดือน
เพื่อเปนการควบคุมไมใหวัชพืชใบแคบและแหว
หมู ขึ้นแพรระบาดในไรออย เพราะพื ชใบเลี้ ยงคู
เจริญเติบโตคลุมพื้นที่ไดเร็วกวาวัชพืชใบแคบ บัง
แสงทําให ประชากรของวัชพื ชใบแคบในไรออย
ลดลง สวนการกําจัดวัชพืชประเภทใบกวางโดยการ
ใชสารกําจัดวัชพืช เชน ทู โฟ ดี หรือโดยการไถกลบ
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ซึ่งนอกจากจะชวยลดปริมาณวัชพืชใบแคบและแหวหมูแลว ยังเปนการบํารุงดิน ทําใหดินโปรงรวน
ซุยขึ้น ชวยเพิ่มผลผลิตออยอีกดวย
5) การใชสารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช เปนวิธีการที่นิยมใชกําจัดวัชพืชกันมาก เนื่องมาจาก
การขาดแคลนแรงงาน และขาดอุปกรณ กําจัดวัชพืช สามารถแบ งประเภทของสารกําจัดวัชพื ช
ตามระยะเวลาของการใชสารกําจัดวัชพืชไดเปน 3 ประเภท คือ
5.1 พนสารกําจัดวัชพืชกอนการปลูกออย คือ การใชสารกําจัดวัชพืชพนกําจัดวัชพืช
ที่ขึ้นในไรออยกอนการปลูกออย เชนในกรณีที่มีการเตรียมดินไถพรวน ยกรองไวแลว แตยังไม
พรอมที่จะปลูก ทําใหวัชพืชขึ้น สารกําจัดวัชพืชที่นิยมใช เชน พาราควอต และไกลโฟเสท
5.2 พนสารกําจัดวัชพืชกอนวัชพืชงอก ที่เรียกวายาคุมหญา เปนสารเคมีที่พนลงดิน
เพื่อควบคุมไมใหมีวัชพืชงอกหลังปลูกออย โดยพนหลังจากปลูกออยและใหน้ําออย เวนไว 1 วัน
จึงพนสารกําจัดวัชพืชเพื่อทําลายเมล็ดวัชพืชหรือตนออนที่งอกจากเมล็ดทันที หรืออาจพนสารกําจัด
วัชพืชหลังใหน้ําครั้งที่ 2 ซึ่งถาเปนการปลูกออยในชวงกอนฤดูฝน การใหน้ําครั้งที่ 1 และ 2 จะหาง
กัน 2 สัปดาห ในการพนสารกําจัดวัชพืชหลังใหน้ําครั้งที่ 2 ตองระวังอยาพนสารกําจัดวัชพืชสัมผัส
ถูกออยซึ่งงอกและคลี่ใบแลว เพราะวา สารกําจัดวัชพืชหลายชนิด เชน พาราควอต, อามีทรีน, เฮ็กซา
ซิโนน, อิมาซาพิค และไดยูรอน มีพิษตอออย ทําใหออยตายหรือชะงักการเจริญเติบโต การพนสาร
กําจัดวัชพืชประเภทยาคุม จะตองพนลงผิวดินอยางสม่ําเสมอ ดินจะตองมีความชื้นพอสมควรจึงจะ
ควบคุ ม วั ช พื ช ได ผ ล ยกเว น สารกํ าจั ด วั ช พื ช บางชนิ ด ที่ พ น ในขณะที่ ดิ น มี ค วามชื้ น ต่ํ า ได เช น
อิมาซาพิค, เฮ็กซาซิโนน หลังจากพนแลวจะตองไมเดินเขาไปในไรออยอีกเลย การเหยียบย่ําผิวดิน
จะทําใหความสามารถในการควบคุมวัชพืชลดลงไป สารเคมีที่แนะนําใหใช ไดแก
1) อาทราซีน (atrazine) เปนสารกําจัดวัชพืชประเภทกอนออยงอก ใชในอัตรา 400 –
600 กรัมต อไร พ น หลั งจากปลูก ออยก อนวัชพื ชงอก และพ น ซ้ํ าอี กครั้งหลั งจากใส ปุ ยกลบรอง
(ออยอายุ 2 เดือน) ในอัตราเดิม แตในฤดูหนึ่งตองใชรวมกันไมเกิน 1,500 กรัมตอไร ถาใชเกินกวานี้
จะมีปญหาการตกคางของอาทราซีนในน้ําใตดิน การใชอาทราซีนควบคุมวัชพืชกอนวัชพืชงอกจะ
ไดผลดี ดินจะตองมีความชื้น การปลูกออยในเขตอาศัยน้ําฝนหลังปลูกเสร็จผิวดินแหง ตองรอให
ฝนตกอีกครั้งจึงพนอาทราซีน และควรผสมพาราควอต อัตรา 500 มิลลิลิตร ตอน้ํา 200 ลิตร แตตอง
ระวังอยาใหถูกออยที่งอกและคลี่ใบแลว อาทราซีนเปนสารกําจัดวัชพืชที่มีราคาถูกมาก คุมวัชพืชได
ดี เปนพิษตอออยนอยมาก
2) เมทริบูซีน (metribuzin) เปนทั้งสารกําจัดวัชพืชกอนงอกและหลังงอก ใชไดกับออย
ที่งอกแลว มีความเปนพิษตอออยนอยมาก ใชอัตรา 114-228 กรัมตอไร โดยพนหลังจากปลูกออย
และใหน้ําแลว 1 วัน ควบคุมวัชพืชใบแคบ ใบกวาง และกกบางชนิด หรือผสมกับ ทู โฟ ดี อัตรา
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435 - 870 กรั ม ต อ ไร จะช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการกํ าจั ด วั ช พื ช ใบกว างและวั ช พื ช พวกกก
การควบคุมวัชพืชที่งอกแลวจะสามารถควบคุมวัชพืชที่มีความสูงไมเกิน 10 ซม. โดยผสมสารจับใบ
0.2 - 0.3 เปอรเซ็นต โดยปริมาตร
3) ไดยูรอน (diuron) เปนสารกําจัดวัชพืชประเภทใชกอนออยแลวัชพืชงอก โดยการ
พ น หลั งปลู ก อ อ ย หรื อ ตั ด แต งตออ อ ย ไดยู รอน 80 % ดั บ บิ ว พี อั ต ราที่ ใ ช 30 - 600 กรั ม ต อ ไร
เปนสารกําจัดวัชพืชที่มีพิษตอออยมากกวาอาทราซีน การใชไดยูรอนเพิ่มขึ้นจากอัตรา 400 กรัมตอ
ไร เปน 800 กรัม มีผลทําใหน้ําหนักผลผลิตออยลดลง 20 เปอรเซ็นต ดังนั้น ชาวไรออยจึงนิยมใช
อาทราซีน มากกวาไดยูรอน
4) อาลาคลอร (alachlor) เปนสารกําจัดวัชพืชประเภทใชกอนวัชพืชงอก อัตรา 800 - 1,400
ซีซีตอไร เปนสารกําจัดวัชพืชที่เหมาะสมกับระบบการปลูกพืชตระกูลถั่วแซมออย เชน ถั่วเหลือง
ถั่วเขียว เพราะอาลาคลอรมีพิษตอพืชใบกวางนอย ทําใหวัชพืชใบกวางคอนขางทนทานตออาลาคลอร
ชวงเวลาของการใชสารกําจัดวัชพืชหลังปลูกออย แตละชนิดมีความแตกตางกัน คือการ
ใช อิ ม าซาพิ ค ผสมกั บ เพนดิ เมทาลิ น ควรใช ทั น ที ห ลั งปลู ก ออ ย จะทํ าให อ อ ยไม ได รับ พิ ษ และ
ควบคุมวัชพืชไดดี สวนสารกําจัดวัชพืชเฮ็กซาซิโนนผสมกับไดยูรอน, เมทริบูซีนผสมกับทู โฟ ดี,
อามีทรีน และอาทราซีนผสมกับอามีทรีน ควรใชหลังปลูกออย 3 สัปดาห หรือหลังใหน้ําออยครั้งที่
2 จะชวยทําใหควบคุมวัชพืชไดนานขึ้น ดังนั้นตองคํานึงถึงพันธุออยที่ปลูกดวยวาเปนพันธุที่งอกเร็ว
และออนแอตอสารกําจัดวัชพืชหรือไม ถาเปนพันธุที่งอกเร็วและออนแอตอสารกําจัดวัชพืช เชน
ออยพันธุ Phil 66-07 ควรใชสารกําจัดวัชพืชอิมาซาพิคผสมกับเพนดิเมทาลิน หรือเฮ็กซาซิโนน
ผสมกับไดยูรอน หลังปลูกออยทันที
5.3 สารเคมีกําจัดวัชพืชชนิดที่ใชหลังออยและวัชพืชงอก ชาวบานเรียกวา ยาฆาหญา มีทงั้
สารกําจัดวัชพืชทั้งประเภทสัมผัสตาย และประเภทดูดซึม ไดแก
1) พาราควอต (paraquat) เป น สารกําจัด วัช พื ชประเภทสั ม ผั ส ตาย เคลื่ อนยายใน
วัชพืชไดเล็กนอย เปนสารกําจัดวัชพืชประเภทไมเลือกทําลาย เปนพิษกับออยมากกวาอามีทรีน
กําจัดวัชพืชใบแคบ ใบกวาง และพวกกก ไดผลรวดเร็ว อัตราการใชพาราควอต (27.6 % อีซี) ที่
เหมาะสม คือ 3.6 ซีซี ตอน้ํา 1 ลิตร หรือ 725 ซีซี ตอน้ํา 200 ลิตร ควรฉีดพนในตอนเชาที่มีแสงแดด
และดินมีความชื้น จะชวยทําใหการกําจัดวัชพืชมีประสิทธิภาพและใหผลเร็ว จะเห็นวัชพืชแสดง
อาการหลังพนใน 6-8 ชั่วโมง จึงนิยมใชพาราควอตกันมาก เพราะใหผลในการกําจัดวัชพืชดี วัชพืช
แสดงอาการเหี่ยวใบไหมแหงเร็ว แตมีขอเสียคือไมสามารถกําจัดเมล็ดวัชพืช วัชพืชขามป และ
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วัช พื ช ที่ มี ก ารสะสมอาหารไวในปลอ ง เหงา หรือหั วใต ดิ น เพราะวัช พื ช จะแสดงเพี ยงใบไหม
จึงสามารถแตกใบใหมไดในภายหลัง โดยเฉพาะ
การใช พ าราควอตในช ว งฤดู ฝ นที่ มี ฝ นตกชุ ก
วัชพืชจะฟนตัวไดเร็วหลังจากใชพาราควอตเพียง
3 สัปดาห พาราควอตเปน สารเคมีที่มีความเปน
พิษตอมนุษยสูง คือ มีคา LD50 120 mg/kg การใช
ตองระมัดระวังไมใหสารเคมีสัมผัสผิวหนัง จมูก
ปาก และตา
ออยไดรับพิษจากการใชสารกําจัดวัชพืชพาราควอต

2) ทู โฟ ดี (2,4-D) มีความเปนพิษตอออยนอยมาก เพราะวา เปนสารประเภทเลือกทําลาย
มักใชผสมรวมกับสารกําจัดวัชพืชชนิดอื่น เชน อามีทรีน อัตรา 450 กรัมตอไร ผสมกับ ทู โฟ ดี อัตรา
338 กรัมตอไร พนหลังจากปลูกออยแลว 3-4 สัปดาห หรือหลังจากวัชพืชงอกแลว แตถาพนหลังจาก
วัชพืชออกดอกและติดเมล็ดแลวจะกําจัดยาก ตองใชสารกําจัดวัชพืชในอัตราสูงขึ้น หรือใชเมทริบูซีน
อัตรา 428 กรัมตอไร ผสมกับ ทู โฟ ดี ในอัตรา 375 กรัมตอไร โดยพนหลังจากปลูกออยแลว 1 เดือน
ก็สามารถควบคุมวัชพื ชไดดี นอกจากนี้ ทู โฟ ดี ยังสามารถกําจัดวัชพื ชใบกวาง และแห วหมู ได ดี
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทู โฟ ดี ในรูปเอสเตอร จะกําจัดแหวหมูไดผลดีกวา อยางไรก็ตาม ในการใช ทู โฟ ดี
จะตองระวังไมใหปลิวไปถูกพืชใบเลี้ยงคูที่ปลูกขางเคียงออย เชน มันสําปะหลัง ฝาย ถั่วเหลือง เพราะวา
พืชใบเลี้ยงคูสวนใหญออนแอตอ ทู โฟ ดี จะตองใชในอัตราที่เหมาะสม
3) อามีทรีน (ametryn) เปนสารกําจัดวัชพืชประเภทดูดซึม สามารถเคลื่อนยายไปตาม
ทอน้ําสูสวนตาง ๆ ของวัชพืชได ใชกําจัดวัชพืชไดทั้งกอนและหลังจากออยและวัชพืชงอก ในการพน
หลังปลูกออยเพื่อคุมวัชพืช ควรใชอัตรา 450-600 กรัมตอไร เวลาที่เหมาะสมในการใชอามีทรีน ควบคุม
วัชพืชหลังปลูก คือ พนหลังจากปลูกออยและใหน้ําครั้งที่ 2 (หลังปลูกออย 2-3 สัปดาห) สวนการใช

การใชอามีทรีนกําจัดวัชพืชไดผลนานกวาใชพาราควอต
ออยไดรับพิษนอยกวาพาราควอต
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หลังจากออยและวัชพืชงอกแลว ใชอัตราความเขมขน 1,500 - 1,800 กรัมตอน้ํา 200 ลิตร สามารถกําจัด
วัชพืชใบแคบและใบกวางไดเกือบทุกชนิด แตตองระวัง อยาใหสารกําจัดวัชพืชสัมผัสออยเพราะจะมีผล
ทําใหออยมีใบเหลืองซีดบริเวณปลายใบ และขอบใบไหม การเจริญเติบโตของออยชะงัก อามีทรีนมีพิษ
ตอออยน อยกวาการใชพาราควอต ออยที่ไดรับพิ ษจากอามีทรีนสามารถฟ นตัวไดใน 3 - 4 สั ปดาห
การใชอามีทรีนรวมกับ ทู โฟ ดี (2.5 กรัม ตอน้ํา 1 ลิตร) ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดแหวหมู
4) อาซู แลม (asulam) เปน สารกําจัดวัชพื ชที่เขาสูตนพืชไดทั้งทางรากและทางใบ
ใช กํ าจั ด วั ช พื ช ที่ งอกแล ว กํ าจั ด วัช พื ช ใบแคบได ดี อั ต ราการใช อ าซู แ ลม คื อ 1 กิ โลกรั ม ต อ ไร
เปนสารกําจัดวัชพืชที่มีครึ่งชีวิตสั้นมาก คือ 6 - 14 วัน ไมเหมาะสําหรับการพนคุมวัชพืช จึงตองใช
อาซูแลมผสมกับสารกําจัดวัชพืชชนิดอื่น เชน ไดยูรอน, ดาราพอน, ทู โฟ ดี (เอสเตอร) จะทําให
สามารถใชไดทั้งคุมและฆาวัชพืชได
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บทที่ 9
โรคออยและแมลงศัตรูออย

สุนี ศรีสิงห *

ออยเปนพืชในตระกูลหญา เจริญเติบโตไดดีในเขตรอนชื้น เหมาะสมตอการขยายพันธุของ
เชื้อโรคตางๆ และ แมลง สภาพเชนนี้ทําใหมีรายงานการเกิดโรคบนออยโดยเชื้อรามากวา 37 โรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 9 โรค เกิดจากเชื้อไวรัสและไฟโตพลาสมา 11 โรค สําหรับในประเทศไทย มี
รายงานโรคออยและอาการผิดปกติไวถึง 33 โรค โรคออยทําความเสียหายทั้ง ในทางตรง คืออาจทํา
ใหออยตาย หรือแคระแกรน ทําใหผลผลิตลดลงโดยตรง หรือทําความเสียหายทางออม คือทําให
คุณภาพของผลผลิตเสียหาย เชนทําใหน้ําออยเสีย บูดเนา หรือทําใหความหวานของออยลดลง
สําหรับแมลงศัตรูออย มีหลายชนิดที่สําคัญทําความเสียหายตอออยโดยตรงไดแกหนอนกอ
และหนอนเจาะลําตน แมลงศัตรูในดิน มีการประเมินความเสียหายเนื่องจากการเขาทําลายของแมลง
มีประมาณ 25 เปอรเซ็นต ซึ่งคอนขางรุนแรง ทําใหรายไดของเกษตรกรตองเสียไป เพิ่มตนทุนการ
ผลิต เสียโอกาสในการแขงขัน บางครั้งรุนแรงมากตองมีการปลูกออยใหมทําใหตนทุนเพิ่มขึ้น
ปจจัยการเกิดการระบาดของโรคและแมลง
การระบาดรุนแรงมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ
1. พืชออนแอ จากการเขาทําลายของเชื้อ เนื่องจากพัน ธุกรรมของพื ชเอง หรือมีกลไก
บางอยางที่ทําใหพืชออนแอ เชนการมีแมลงเขาทําลาย อยูในสภาพที่มีน้ําทวมขัง เปนตน
2. เชื้อสาเหตุ อาจเปนแมลง เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ไฟโตพลาสมา หรือไสเดือน
ฝอย ซึ่งเชื้อแตละชนิดจะมีการเขาทําลายพืชตางกัน และเชื้อที่จะทําใหเกิดโรคไดจะตองมีปริมาณ
มาก และมีความรุนแรงพอที่จะทําใหเกิดการระบาดรุนแรงขึ้นได
3. สภาพแวดล อ มที่ เหมาะสม ในการเกิ ด โรค เช น สภาพที่ มี ค วามชื้ น สู ง ฝนตกชุ ก
อุณหภูมิสูง หรือผานชวงแลงเปนเวลานาน ทําใหเหมาะตอการแพรพันธุของเชื้อโรคและแมลง
หรือเหมาะตอการระบาดของโรค เหมาะสมตอการเพิ่มปริมาณของพาหะนําโรคในโรคที่ตองอาศัย
แมลงพาหะเปนตัวนําโรค

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

* นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี 72160
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หลักในการปองกันกําจัด
1. การใชพั น ธุต านทาน เปน วิธีที่ดีที่สุด คือ ประหยัด และไมเปน อัน ตรายตอคน และ
สภาพแวดลอมและพันธุที่ใชควรเปนพันธุที่มีการรับรองแลว ในประเทศออสเตรเลีย การใชพันธุที่
ไมผานการรับรองถือเปนวัชพืชที่ตองกําจัดออกไป
2. การใชทอนพันธุที่มีคุณภาพปราศจากโรคและแมลง มีหลายศัตรูออยที่สามารถติดไป
กับทอนพันธุทั้งติดไปตามกาบใบและในทอนพันธุโดยตรง แมลงไดแกหนอนเจาะลําตน ดวงหนวด
ยาว สวนโรคไดแก โรคเหี่ยวเนาแดง โรคแสดํา โรคใบขาว และกอตะไคร ทอนพันธุที่นํามาปลูกเปน
แปลงขยายพันธุในพื้นที่อาจไดจากคัดทอนพันธุดีจากแปลงปลอดโรค ที่ไดรับการตรวจรับรองแลว
หรือจากแปลงที่มีการตรวจดวยสายตาผูเชี่ยวชาญวาไมมีอาการผิดปกติที่เกิดจากเชื้อโรค หรือมี
รองรอยของแมลง หรือไมนําทอนพันธุมาจากแหลงที่มีโรคระบาดเปนอันขาด ถึงแมจะเปนพันธุ
ตานทาน เพราะจะเปนการนําเชื้อโรคเขาสูแปลง การชุบทอนพันธุในสารเคมี หรือน้ํารอนเพื่อกําจัด
เชื้ อในท อนพั น ธุ และช วยป อ งกั น เชื้ อ จากดิ น ไดระยะหนึ่ ง ในแปลงพั น ธุควรมี ก ารตรวจอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อปองกันพันธุปน และอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เมื่อพบอาการของโรคตองรีบกําจัด
ออกอยางรวดเร็ว และการจัดทําแปลงพันธุของตนเองเปนการปองกันกําจัดโรคอยางมีประสิทธิภาพ
เพราะจะสามารถควบคุมคุณภาพทอนพันธุได ปองกันการนําเชื้อโรคเขาสูพื้นที่
3. วิธีทางเขตกรรม การจัดการฟารมเปนอีกวิธีหนึ่งที่มีผลตอระดับความเสียหายที่เกิด
จากโรคออย ไดแก การเลือกเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวออย ตัวอยางโรคที่สามารถควบคุมไดดวยวิธีนี้
คือโรคใบขาว โรคฟจิ การระบายน้ําออกจากพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ดินเหนียว หากมีการจัดการ
ระบายน้ําไมดีจะทําใหความรุนแรงของโรคเหี่ยวเนาแดง และโรคเนาคอออย เพิ่มขึ้น การพูนโคน
ทําใหรากออยที่เกิดจากตาที่ติดกับดินแข็งแรงขึ้นทนทานตอการเขาทําลายของเชื้อราสาเหตุโรคราก
เนา การปลูกพื ชหมุ น เวียน หรือการทิ้งแปลงใหวางในชวงการรื้อตอ เปนระยะเวลา 4-12 เดือน
สามารถกําจัดแหลงของเชื้อโรค และออยเรื้อที่จะเปนแหลงสะสมโรค การไถหลายๆ ครั้ง ตากดิน
ทิ้งไว สามารถเพื่อลดปริมาณของเชื้อและแมลงในดิน และการเพิ่มอินทรียวัตถุ เชน ปุยหมัก เปน
การสงเสริมการเจริญของจุลินทรียดินที่เปนประโยชน และกําจัดวัชพืช เพื่อทําลายแหลงอาศัยของ
เชื้อและแมลงพาหะ
4. การใชสารเคมี ในการปลูกออย การใชสารเคมีเพื่อปองกันกําจัดโรคมีนอยมาก ตัวอยาง
ที่มีความจําเปนตองใชไดแก การแชทอนพันธุปองกันโรคเนาแดง โรคแสดํา หรือโรคกลิ่นสับปะรด
การฉีดพนสารเคมีหลังจากการปลูกทําไดยาก และไมคอยไดผล
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โรคที่สําคัญและการปองกันกําจัด
โรคแสดํา (Smut disease)
สาเหตุ เชื้อรา Sporisorium scitamineae (Ustilago scitamineae )
ความสําคัญ ความเสียหายของโรคมักจะเปนไปตามระดับความตานทานของพันธุออย และ
ความรุนแรงของโรค พันธุที่ออนแอตอโรค ในกอออยที่มีความรุนแรงตอโรคมาก จะมีน้ําหนัก
ลดลง 50 – 80 เปอรเซ็ น ต และ CCS ลดลง 14 – 26 เปอรเซ็ น ต แตถาออยเป น โรคเมื่ ออายุเกิน 7
เดือนแลว ผลผลิตออยจะไมแตกตางจากออยปกติ
การแพรระบาด ติดไปกับทอนพันธุ นอกจากนี้สปอรของเชื้อจากสวนที่เปนแสสามารถ
ปลิวไปตามลมไดและน้ําฝนไดทําใหเชื้อสามารถแพรไปไดทั้งในพื้นที่และตางพื้นที่ จะพบสปอร
มากในชวงฤดูฝนระยะเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน
การปองกันกําจัด
1. ใชพันธุตานทาน พันธุออยที่แนะนําโดยกรมวิชาการสวนใหญจะเปนพันธุที่ตรวจสอบ
ความตานทานตอโรคแลว
2. ใชพันธุออยที่สะอาด ไมควรใชทอนพันธุจากแหลงที่เปนโรค ในการเตรียมพันธุเพื่อ
ปลูกในแปลงขยายพันธุ ควรมีการทอนพันธุในน้ํารอน 50 องศา นาน 2 ชั่วโมง หรือ 52 องศา 30
นาที ซึ่งจะทําใหสามารถลดการเกิดโรคไดถึง 75 เปอรเซ็นต
3. วิธีทางเขตกรรม ไดแกการไถรื้อแปลง กําจัดกอออยที่ตกคางในแปลงออก

อาการโรคแสดําที่เกิดที่ยอด

เชื้อรา Ustilago scitaminea สาเหตุโรคแสดําของออย ผนัง
หนาและงอกเปนเสนใย promycelium 3 – 4 เซลล
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โรคเนาแดง (Red Rot Disease)
สาเหตุ เชื้อรา Colletotrichum falcatum F.A. Went
ความสําคัญ พบรุนแรงครั้งแรกในป 2527 ในออยเคี้ยวพันธุสิงคโปร ออยพันธุสุพรรณบุรี
1 และพั น ธุ CB 38-22 ที่ ป ลู ก ในพื้ น ที่ ป ลู ก อ อ ยภาคตะวัน ตก และในป 2534 เกิ ด โรคดงระบาด
รุนแรงกับออยพันธุอีเหี่ยว ซึ่งเปนออยที่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกออยเขต5 สิงหบุรี นิยมปลูกมากกวา
90เปอรเซ็นต ของพื้นที่ เมื่อสํารวจแลวพบวาทําความเสียหายผลผลิต คิดเปนมูลคาประมาณ 60 ลาน
บาท โรคนี้ตอมาพบวาระบาดทั่วไปในพื้น ที่ปลูกออยภาคตะวัน ออก ภาคกลางและภาคเหนือ
ตอนลาง ทําความเสียหายใหกับผลผลิตออยไดตั้งแต 40-100 เปอรเซ็นต ขึ้นอยูกับความออนแอของ
พั น ธุ อ อ ย ในสภาพธรรมชาติ มั ก จะพบเชื้ อ รา Fusarium oxysporum หรื อ F. moniliforme var.
subglutinan สาเหตุหนึ่งของโรคเหี่ยวเขารวมทําลายดวย ทําใหอาการของโรคจะเปลี่ยนไปเล็กนอย
คือเนื้อออยภายในลําจะเนาช้ํามีสีน้ําตาลปนมวง มีอาการรากเนาใบเหลืองยอดเหี่ยว และแหงตาย
อยางรวดเร็วทําใหเรียกอาการนี้วา เหี่ยวเนาแดง (Red rot wilt)
การแพรระบาด ติดไปกับทอนพันธุ
การปองกันกําจัด
1. ใชพันธุตานทาน เปนวิธีการปองกันกําจัดโรคไดดีที่สุด เพราะการเขาทําลายของเชื้อจะ
ขึ้นอยูกับความตานทานของออย มากกวาการมีเชื้ออยูในสภาพแวดลอม ในออยพันธุแนะนําของ
กรมวิชาการเกษตร เปนสวนใหญ ยกเวนพันธุ อูทอง 3 และอูทอง 8 เปนพันธุที่ไมตานทานตอโรค
ในสภาพที่ปลูกเชื้อ ดังนั้นไมควรใชพันธุเหลานี้ในพื้นที่ที่มีการแพรระบาดของโรคเปนประจํา
2. ใช ท อ นพั น ธุ ที่ ส ะอาด ไม ควรใช ออ ยจากแหล งที่ มี ก ารระบาดของโรคอยางรุน แรง
ชาวไรควรทําแปลงพันธุเองเพื่อทราบประวัติของออยที่จะนําไปปลูก
3. ใชวิธีเขตกรรม เมื่อเกิดโรคระบาดอยางรุนแรง ควรรื้อแปลงออยที่เปนโรค คราดออก
เศษตอเกา
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โรคเหี่ยว
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Fusarium subglutinans และ Cephalosporium sp.ความสําคัญ การ
เกิดโรคมีผลกับการงอกของทอนพัน ธุ และทําใหออยที่เพิ่งแตกกอเหี่ยวและตาย หากอาการไม
รุนแรงยอดออยเหลืองโทรมเจริญไดไมเต็มที่ ทําใหผลผลิตลดลงจากออยปกติ และผลผลิตจะลดลง
มากเมื่อเชื้อเขาทําลายลําได อาการของโรคเห็นชัดในสวนโคนลําเนื่องจากเชื้อสวนนี้จะถูกเชื้อเขา
ทําลายกอน ในชวงแรกอาจไมพบอาการที่ราก แตในที่สุดรากจะตาย และทําใหทอน้ําอาหารของ
สวนยอดเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลและตายในที่สุด รายงานการเกิดโรคเหี่ยวเปนพื้นที่ใหญในอําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค กับออยหลายพันธุ ไดแก LK 11, LK 17 และ K 84-200 ทําใหออยเหลืองแหง
ทําใหมีกอตายเปนหยอม ๆ ในแปลง นอกจากนี้ยังพบเชื้อรา Fusarium sp. และ Cephalosporium sp.
ที่มีแนวโนมเปนสาเหตุโรคได นอกจากนี้เมื่อเก็บตัวอยางดินตรวจแลวพบวามีไสเดือนฝอยที่เปน
สาเหตุของอาการรากแผลหลายชนิด
การแพรระบาด เชื้อสามารถแพรระบาดไปไดทั้งกับทอนพันธุ และ อาศัยไปกับลม ฝน และ
ในระบบน้ําชลประทาน เชื้อสามารถมีชีวิตอยูในดินได 2-3 ป ในดินที่มีคา C : N สูงจะทําใหมีเชื้อ
ในดิ น มาก สํ า หรั บ พื ช เองจะอ อ นแอต อ โรคเมื่ อ พื ช เกิ ด ความเครี ย ดที่ เรี ย กว า Moisture stress
โดยเฉพาะเมื่อกลางวันมีอุณหภูมิสูง และมีความชื้นในอากาศต่ํา จะทําใหออยเกิดอาการเหี่ยวมาก
ขึ้น ความเสียหายของโรคจะรุนแรงเมื่อมีอาการ เนาแดงเขารวมดวย
การปองกันกําจัดโรค
1. การใชพันธุตานทานโรค ในพื้นที่ที่โรคเหี่ยวระบาดควรเปลี่ยนปลูกพันธุออยตานทาน
ทดแทนพันธุที่เปนโรค
2. ใชทอนพันธุที่สะอาด ไมควรใชทอนพันธุจากแหลงที่เปนโรค ควรจัดทําแปลงพันธุของตัวเอง
3. วิธีทางเขตกรรม การไถแปลงออยที่เปนโรครุนแรงทิ้งหลังจากตัดออยเขาหีบ และคราด
ตอออยเกาออกจากพื้นที่ใหหมดไมไวตอเปนการกําจัดแหลงของเชื้อสาเหตุ ในการเตรียมดินอาจ
ตองมีการไถระเบิดดินดานเพื่อทําใหแปลงออยมีการระบายน้ําดี และออยสามารถลงรากลึกได
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โรคใบจุดเหลือง(Yellow leafspot)
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Mycovellosiella koepkei (Kruger) Deighton
ความสําคัญ สามารถพบไดในทุกแหลงปลูกของประเทศไทย โรคนี้มีผลกระทบทั้ งตอ
น้ําหนักและความหวานของออย ผลผลิตน้ําตาลเสียหายไดตั้งแต 10-25 เปอรเซ็นต
อาการเริ่มแรกจะเปนจุดเล็กๆ บนใบ จากนั้นจะขยายออกมีรูปรางไมแนนอน รูปรางไม
แนนอนกระจายบนใบทั้งสองดาน แผลเกิดไดทั้งบนใบและใตใบ อาจลามถึงดานลางของเสนกลาง
ใบ แตไมพบบนกาบใบ แผลอาจเปลี่ยนเปน สีแดงหรือน้ําตาลแดงเมื่อแผลแกในออยบางพันธุ ใน
สภาพอากาศชื้นมียางหรือฝุนสีเทาอมเขียวบนแผลดานลางของใบ เมื่อใบแกกลายเปนสีฟางขาว ใบ
ที่เปนโรคจะแหงจากปลายใบเขาสูฐานใบ ทําใหใบแหงและรวงกอนกําหนด
การแพรระบาด สามารถพบเชื้ อ ได ทั้ ง ป แต จ ะพบมากที่ สุ ด ในฤดู ฝ น ตั้ ง แต เ ดื อ น
พฤษภาคม จนถึง ตุลาคม ความชื้นของอากาศเปนปจจัยหลักในการสรางสปอร ดังนั้น การระบาด
ของและความรุนแรงของโรคจะผันแปรกับสภาพอากาศมาก เชื้อมีชีวิตอยูบนเศษใบออยที่ตกคางใน
ดินไดนานถึง 3 สัปดาห
การปองกันกําจัด
1. พันธุตานทาน
2. วิธีเขตกรรม ไมปลูกออยพันธุออนแอตอโรคเปนพื้นที่กวางในพื้นที่ที่มีการระบาดเปน
ประจํา จะทําใหโรคลุกลามเร็วขึ้น การบํารุงออยใหเจริญเติบโตดี ลดความเสียหายได การใหปุย
ไนโตรเจนอยางเดียว จะมีผลทําใหโรครุนแรงขึ้น ในแปลงที่เปนโรคมากไมควรเก็บเกี่ยวเร็ว เพราะ
โรคนี้ทําใหปริมาณน้ําตาลในออยลดลง การเก็บเกี่ยวลาจะทําใหออยมีเวลาสะสมน้ําตาลเพิ่ม
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โรคใบดาง
เชื้อสาเหตุ Sugarcane Mosaic Virus SCMV
ความสําคัญ โรคใบดางเปนโรคที่พบในทุกแหลงปลูกออยที่สําคัญของโรค ความเสียหายที่
เกิดจากโรคนี้ขึ้นอยูกับพันธุออยและสายพันธุของเชื้อสาเหตุ (Strain) ในบางครั้งในออยที่เปนโรค
สามารถฟนตัวได ทําใหผลผลิตของออยไมเสียหายมากนัก แตเมื่อออยเปนโรคใบดางรวมกับโรค
อื่น ๆ เชน โรคตอแคระแกรน (Ratoon stunting disease) หรือโรครากเนาเนื่องจากเชื้อราพิเทียม จะ
ทําใหความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นเปนปฏิกิริยาสงเสริม (Synergistic effect) ทําใหการเจริญเติบโต
ของออยลดลง ทําความเสียหายผลผลิตเสียรุนแรงกวาการเกิดโรคแตละโรคเดี่ยว ๆ
การแพรระบาด สวนใหญ การแพรระบาดของโรคเกิดจากเพลี้ยออน สวนที่เปน สาเหตุ
สําคัญของการแพรระบาดโรคแหลงหนึ่งสูแหลงหนึ่ง คือ ไปกับทอนพันธที่เปนโรค
การปองกันกําจัด
1. การใชพันธตานทาน โดยการปรับปรุงพันธุใหตานทานตอโรคใบดางดวยออย ที่มีเลือด
ของสายพันธุปา (Wild relative) เปนวิธีที่ดีที่สุด
2. ใชทอนพันธุที่ปราศจากโรค ที่อาจเปนทอนพันธุที่ผานการแชทอนพันธุในน้ํารอนหลาย ๆ
3. เลือกฤดูปลูกและเก็บเกี่ยวใหเหมาะสม โดยใหออยที่กําลังเจริญเติบโตอยูในชวงที่ไมมี
แมลงพาหะระบาดรุนแรง จะชวยลดการเกิดโรคได
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โรคใบขาวของออย
เชื้อสาเหตุไฟโตพลาสมา (Sugarcane White Leaf Phytoplasma SWLP)
ความสําคัญ โรคใบขาวเปนโรคที่มีความสําคัญในการผลิตออย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความเสียหายเนื่องจากโรคนี้คิดเปนมูลคามหาศาล มีการประมาณการพื้นที่การระบาดในพื้นที่ภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ และภาคตะวัน ตกในพื้ น ที่ ป ลูก อ อยที่ สํ าคัญ 13 จังหวัดไดแ ก กาญจนบุ รี
ราชบุรี อุดรธานี และสระแกว เปนตน โรคใบขาวนี้มีผลกระทบโดยตรงตอปริมาณผลผลิต ทําใหผล
ผลิตในออยปลูกลดลงถึง 30-40 เปอรเซ็นต และไมสามารถไวตอได ตองปลูกใหม ซึ่งผลที่ตอเนื่อง
คือปญหาการขาดแคลนทอนพันธุ ในแปลงที่เปนโรคไมรุนแรงเมื่อเกษตรกรใสปุยและใหน้ํากับ
ออยจะทําใหอาการของโรคเห็นไมชัดเจน และจะเปนสวนที่แพรโรคไปกับทอนพันธุ ทําใหปญหา
ตอเนื่องกระจายออกไป
การแพรระบาดของโรคในพื้นที่ ที่มีโรคระบาดเปนประจํา ที่สําคัญมี 2 วิธี คือ
1. โดยทอนพันธุที่มีเชื้อโรคติดอยู วิธีนี้เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหโรคใบขาวแพรระบาดไป
ไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนําทอนพันธุจากแหลงที่เปนโรคไปขยาย และ
ปลูกขามเขต
2. โดยแมลงพาหะ โดยเฉพาะในเขตดินทราย ซึ่งเปนพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเจริญและ
ขยายพันธุของแมลงพาหะ แมลงพาหะของโรคใบขาวที่สําคัญในขณะนี้คือเพลี้ยจักจั่น สีน้ําตาล
(Matsumuratettix hiroglyphicus) พบแมลงสูงสุดอยูในชวงฤดูฝน คือชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
พฤศจิกายน ปริมาณของน้ําฝน และอุณหภูมิ มีอิทธิพลตอปริมาณของแมลงเปนอยางยิ่ง แมลงชนิด
นี้จะวางไขในพื้นที่ที่เปนดินทราย และมีวงจรชีวิต ประมาณ 1 – 2 เดือน
นอกจากเพลี้ยจักจั่น M. hiroglyphicus ยังมีรายงานวา เพลี้ยจักจัน่ Yamatotettix
flavovittatus สามารถถายทอดโรคใบขาวไดดว ย
การปองกันกําจัดโรคใบขาวของออย
1. ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการปองกันกําจัดโรคใบขาวคือ การขุดตนออยที่เปนโรคทําลาย
โดยการขุดเผา หรือฉีดพนดวยยาฆาหญา (ไกลโฟเสท 1%) เพื่อปองกันไมใหเปนแหลงแพรระบาด
ไปยังแปลงอื่น
2. ในแปลงที่เปนโรคอยางรุนแรงควรไถรื้อแปลงทิ้ง เพื่อไมใหเปนแหลงสะสมโรค และ
แมลง ในแปลงดังกลาวควรปลูกพืชบํารุงดิน เชนดิน เชน ถั่วพรา โสนอัฟริกัน หรือพืชเศรษฐกิจอื่น
เพื่อตัดวงจรโรค และแมลงพาหะ
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3. จัดทําแปลงขยายพันธุออยเอง เพื่อควบคุมคุณภาพทอนพันธุ และไดออยที่ปลอดโรค
กอนปลูกออยในแปลงพันธุ ควรคัดเลือกทอนพันธุที่สะอาดปราศจากโรคและแมลง และแชทอน
พันธุในน้ํารอน 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง หรือ 52 องศาเซลเซียส 30 นาที กอน เพื่อใหไดตน
พันธุออยที่แข็งแรง และปราศจากโรคอื่น ๆ ดวย ในแปลงพันธุควรหมั่นตรวจสอบวาไมมีตอออย
เกาที่เปนโรคใบขาวแทรกอยู ถาพบควรกําจัดทิ้ง เพื่อใหไดพันธุออยที่ปลอดจากโรคใบขาว การแช
ทอนพันธุออยในน้ํารอน 2 ครั้ง ครั้งแรกที่อุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ทิ้งขามคืน แช
ครั้งที่ 2 อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง ชวยลดการเกิดโรคใบขาวและไดผลผลิตสูง
โดยมีเปอรเซ็นตความงอกประมาณ 80เปอรเซ็นต
4. กําจัดวัชพืชในแปลง และรอบๆ แปลง เพื่อทําลายแหลงอาศัยของ โรคและแมลง
5. จัดชวงเวลาปลูกออย และตัดออยใหเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเขาทําลายของแมลงพาหะ
หรือปลูกออยขามแลงเพื่อลดความเสียหายเนื่องจากโรคพบวาในการปลูกและตัดออยในเดือนมกราคม
ถึงมีนาคม สามารถเกิดโรคใบขาวนอยกวาออยที่ปลูกในเดือนสิงหาคม 50 เปอรเซ็นต
อาการหลักโรคใบขาว

ขนาดของใบจะแคบเล็กกวาออยปกติ จนถึงแตกเปนฝอย

ออยมีลักษณะการเจริญเปนปกติ จะเห็นอาการหนอขาวเฉพาะ
หนอใหมที่โคนตน
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โรคกอตะไคร(Green grassy shoot disease)
เชื้อสาเหตุ Sugarcane Green Grassy Shoot Phytoplasma
ความสําคัญ ในประเทศไทยเริ่มตนพบวาออยแสดงอาการโรคออยคลายกอตะไครครั้งแรก
ในป 2535 โดยพบกับออยพัน ธุอูทอง 1 ตอมาในป 2537 พบวาออย K84-200 เปนโรคกอตะไคร
อยางรุนแรง ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 400ไร ทําใหเกิดความเสียหายไมสามารถไวตอได
เลยความเสียหายของออยที่เกิดจากโรคนี้คอนขางรุนแรง ออยที่เป นโรคจะแตกกอมาก ลําตน มี
ขนาดเล็ก ใบออยมีลักษณะเรียวเล็กเปนฝอยคลายกอตะไคร ใบจะมีสีเขียวปกติ ถึงเขียวออน หรือ
อาจมี สี ซี ด บ าง จึ งเรี ย กชื่ อ เป น โรคกอตะไคร (Green glassy shoot) อ อ ยที่ เป น โรคจะไม ซี ด ขาว
เหมือนโรคใบขาวที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมาเชนเดียวกัน ในออยปลูกออยที่เปนโรคจะใหลําได
ตามปกติ แตสามารถสังเกตเห็นอาการลักษณะลําเล็กหรือคลายกอตะไครในภายหลังบริเวณโคนกอ
จํานวนและขนาดของลําออยจะนอยกวาออยปกติ ซึ่งทําใหผลผลิตตอไรลดลง
การแพรระบาด พบวาการแพรระบาดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุของโรคกอตะไครสวนใหญ
ติดไปกับทอนพันธุ แมยังไมมีการทดลองเรื่องการถายทอดเชื้อสาเหตุโรคกอตะไครโดยแมลงพาหะ
แตคาดวานาจะมีแมลงพาหะ เนื่องจากพื้นที่การระบาดพบในเขตภาคตะวันตกของประเทศ พบมี
แมลงจําพวกเพลี้ยจักจั่นที่มีแนวโนมสามารถถายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาได
การปองกันกําจัด เชน เดียวกับโรคใบขาว

ออยที่เปนโรคกอตะไครจะแตกกอมาก ลําตนมีขนาดเล็ก
ใบออยมีลักษณะเรียวเล็กเปนฝอยคลายกอตะไคร ใบมีสีเขียวปกติ ถึงเขียวออน
หรืออาจมีสีซีดบาง ไมใหผลผลิต และทําใหออยตายในที่สุด
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โรคใบขีดแดงและยอดเนา (Red stripe and Top rot)
เชื้อสาเหตุ เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas rubrilineans (Lee et.al.) Stapp.
หรือ Acidovorax avenae subsp. avenae (Willems et. al., 1992)
ความสําคัญ โดยปกติความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากโรคนี้ไมรุนแรง นอกจากจะปลูก
ออยพันธุที่ออนแอ ในป 2546 พบมากบนออยพันธุอูทอง 3 ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ลั ก ษณะอาการ อาการขี ด ใบแดง และอาการยอดเน า อาจเกิ ด ขึ้ น ต อ เนื่ อ งกั น หรื อ ไม
เกี่ยวของกันเลยก็ได ลักษณะอาการขีดใบแดงมักจะเกิดกับออยที่มีอายุประมาณ 4–6 เดือน ทั้งออย
ปลูกและออยตอ จะเห็นอาการบริเวณตรงกลางใบเกิดเปนจุดฉ่ําน้ําสีเขียวใกลเสนกลางใบ ตอมา
แผลจะลามทั้ ง ขึ้ น และลงด านล า งและจะเปลี่ ย นเป น สี แ ดง ขนาดแผลจะกว างประมาณ 0.5-4
มิลลิเมตร และขยายมาติดกันความยาวอาจยาวตลอดความยาวของใบ ในที่สุดจะเปลี่ยนเปนสีแดง
เขม อาการอาจรุนแรงจนเปนอาการยอดเนา เชื้อลุกลามทําลายจุดเจริญ เชื้ออาจเขาทําลายที่ลําตน
หรือตาขาง เมื่อเกิดอาการที่ยอดทําใหยอดเนาในที่สุดเมื่อดึงยอดจะหลุดออกมา และมีกลิ่นเหม็น
สวนภายในปลองจะเริ่มช้ํา ถาแผลแกจะมีสีน้ําตาลหรือแดง ปลองจะกลวง ขอบแผลบริเวณที่ติดกับ
เปลือกออยจะมีสีแดงเขม เมื่อยอดถูกทําลายทําใหตาขางงอกเปนหนอบนตน อาการยอดเนาอาจเกิด
ไดโดยไมตองมีอาการขีดใบแดงเลยโดยเฉพาะในพันธุที่ออนแอ
การแพร ร ะบาด เชื้ อ แบคที เรี ย ที่ ร วมเป น กลุ ม (Bacterial exudates) ที่ เกิ ด ขึ้ น ในช ว งที่ มี
ความชื้นสูงและอากาศรอน เมื่อแหงติดอยูบริเวณแผล สามารถปลิวไปกับลมฝนได
การปองกันกําจัด ในปจจุบันมักพบอาการของโรคนี้ในชวงที่ฝนเริ่มตกหลังจากที่ผานฤดู
แลงมานาน แตพันธุที่ปลูกทั่วไปแมจะพบอาการบางแตไมทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เมื่อ
สภาพแวดลอ มเปลี่ ยนไม อํานวยต อ การเกิด โรค อ อ ยจะสามารถเจริญ หนี โรคได ให ผลผลิต ได
ตามปกติ การใชพันธุตานทานตอโรคเปนวิธีการปองกันกําจัดโรคที่ดีที่สุด

อาการขีดใบแดง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย มักเกิดกับออยอายุ 4 - 6 เดือน ใกลเสนกลางใบ
บางครั้งอาการลุกลามทั้งมวนใบ ทําใหเกิดอาการยอดเนา
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โรคเนาคอออย (Bacteriosis)
เชื้อสาเหตุ Erwinia sp.
ความสําคัญ เกิดระบาดครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อป 2526 พันธุออยที่พบเปนโรคยอดเนา
ที่มีอาการยอดเหี่ยวและสามารถดึงใหหลุดได มีกลิ่นเหม็น แตออยสามารถแตกตาขางและเจริญ
ตอไปได ตอมาในป 2532 โรคลุกลามกับออยพันธุอื่นอีกหลายพันธุ รวมทั้งอูทอง 1 ซึ่งเปนพันธุที่
เกษตรกรนิยมปลูกมาก ในภายหลังจะพบวาออยพันธุ K 88-92 ซึ่งเปนที่นิยมของเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความออนแอตอโรคนี้ พบไดบอยครั้งในชวงฤดูฝน จากการศึกษาพบวา
ผลผลิ ต ของอ อยพั น ธุ อูท อง 1 ลดลงเมื่ อกอออ ยมี ลําที่ เป น โรค 25 เปอรเซ็ น ต ขึ้ น ไป และความ
เสียหายของออยจะขึ้น กับระดับความรุน แรงของโรค จากการทดลองดังกลาว พบวา มีออยตาย
เนื่องจากโรคถึง 36 เปอรเซ็นต ทําใหผลผลิตออยลดลง 8.1 ตันตอไร และทําใหความหวานของออย
ลดลง 3.4 โดยออยตอจะเปน โรครุนแรงกวาออยปลูก อาการในระยะแรกออยจะแหงตายทั้งกอ
กระจายทั่วแปลง อาการเนาปรากฏชัดเจนในระยะออยยางปลอง ออยมีใบเหลือง ยอดแหง ออยอาจ
ตายเพียงบางลําในกอ หรือถารุนแรงจะตายทั้งกอทําใหมีกอตายเปนหยอม ๆ ในไร ลําที่เปนโรคจะ
เนาจากยอดลุกลามลงมาในลํา ยอดที่เนามักหักพบบริเวณขอใกลยอด ขอออยเปลาะ ปลองออยหลุด
จากกันไดงาย เนื้อในลําออยมีลักษณะฉ่ําน้ํา มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว บางครั้งเนาเละและยุบเปนโพรงเห็น
เนื้อเปนเสน เมื่อตัดลําออยตามขวางบริเวณโคนลํา จะเห็นเปนวงสีแดงในเนื้อออยใตผิวเปลือก
การแพรระบาด ตามสภาพธรรมชาติ โรคแบคทีริโอซีส จะเกิดกระจายทั่วไปทั้งแปลง โดย
ออยจะแหงตายไปทั้งกอ ถาเปนโรคในระยะแรก ๆ แตถาเกิดอาการระบาดไปกับลมฝน โดยพัดพา
เชื้อจากตนที่เปนโรคไปติดกับตนออยขางเคียง การติดโรคจึงมีตลอดฤดูปลูกทําใหสามารถเห็น
อาการของโรคไดตลอดฤดูฝน
การปองกันกําจัด
1. ใชพันธุที่ตานทานโรค เชนพันธุอูทอง 1 อูทอง 3, K 84-200 และ K88-92 เปนพันธุท ี่ไม
ตานทาน ตอโรค ดังนั้น ในพื้นที่ที่มีการแพรระบาดของโรคไมควรใชพันธุเหลานี้
2. ใชท อนพั น ธุที่สะอาดปราศจากโรค เนื่ องจากโรคนี้ เป น systemic สามารถติดไปกั บ
ทอนพันธุ
3. วิธีทางเขตกรรม คือ การระบายน้ําออกจากดิน และงดปุยไนโตรเจนในชวงแรก จะชวย
ลดการระบาดของโรค การลดปริมาณเชื้อสาเหตุโดย ขุดกอที่เปน โรคตัดออกเผาทําลาย และใช
สารเคมีฉีดพนบริเวณที่ขุดกอออกเพื่อลดปริมาณเชื้อในดิน
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4. การใช ส ารเคมี การฉี ด พ น สาร terramycin + streptomycin (ชื่ อ การค า แอกริ มั ย ซิ น )
เขมขน 500 สวนในลานสวน บนกอออยที่เปนโรค สามารถควบคุมโรคไดในสภาพไรแมในออยที่
เปนโรครุนแรงในระดับ 3 หรือมีลําที่เปนโรคในกอเกิน 50 เปอรเซ็นต

โรคเนาคอออย เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เนื้อในยุบเปนโพรงเห็นเนื้อเปนเสนน้ํา มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว

โรคใบลวก (Leaf scald)
สาเหตุ เชื้อ Xanthomonas albilineans Dowson
ความสําคัญ เปนโรคที่มีความสําคัญในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก โรคนี้จะรุนแรงในชวงที่มีฝนตก
หนัก หรือมีพายุไตฝุน อาการของโรคจะเห็นไดชัดเมื่อฝนเริ่มตกหลังจากออยผาน ชวงแลงเปน
เวลานาน ความเสียหายทางเศรษฐกิจไมรุนแรง ยกเวน ในพันธุที่ออนแอ โรคนี้สามารถทําความ
เสียหายใหกับออยไดทั้งแปลงภายในเวลาไมกี่เดือน สําหรับในประเทศไทยอาจเรียกอาการโรคใบ
ไหมที่เกิดจากเชื้อราความรอนวา ใบลวก ซึ่งอาจทําใหสับสนกับอาการที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พบ
ออยหลายพันธุ เชน K99-71, อูทอง 8 ขอนแกน 3 เปนตน
อาการเริ่มที่ใบมีเสนสีเหลือง-ขาวซีดคลายโรคใบขาวเปนทางยาวบนใบ เสนขีดขาวนี้ยาวจาก
ขอบใบเฉียงเขาหาเสนกลางใบไปจนถึงโคนใบ อาจเปนเสนแคบ ๆ (pencil line) หรือขยายตัวออกหลาย
มิลลิเมตร เสนนี้อาจเปลี่ยนเปนสีแดงเมื่อมีอายุมากขึ้น ในขณะที่ใบเจริญเติบโตเสนดินสอเหลานี้
ลุกลามมาชนกัน คลายอาการของใบถูกลวก ทําใหใบแหงลงและปลายใบที่แหงจะเขาดานใน และจะแหง
ตายทั้งกอโดยเริ่มแหงมาจากยอดลงมา อีกลักษณะอาการที่สําคัญ คือ ออยจะแตกตาขางมาก ปลายของ
มวนใบที่ตาขางจะมีสีขาวคลายอาการของโรคใบขาว แตจะแหงในที่สุด เมื่อผาตามยาวอาจพบจุด หรือ
ขีดแดงสั้น ๆ บริเวณขอภายในลําตน หรืออาจเปนเสนสีแดงยาวไปกับเนื้อออย
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การแพรระบาด เชื้ อโรคจะติ ด ไปกั บ เครื่องมื อเครื่อ งใชในไร เช น มี ด ตั ด อ อย และอาจ
ระบาดไปกับน้ําฝน น้ําชลประทาน ระบาดจากแปลงเปนโรคไปยังแปลงขางเคียง และการนําทอน
พันธุที่เปนโรคไปขยายก็เปนการแพรเชื้ออีกทางหนึ่ง
การปองกันกําจัด
1. การใชพันธุตานทานตอโรคเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการปองกันกําจัดเนื่องจากโรค
นี้สามารถติดตอไปกับทอนพันธุได ดังนั้น ถาจําเปนตองใชพันธุออยที่คอนขางออนแอตอโรค ใน
แปลงขยายพันธุควรมีการแชทอนพันธุในน้ํารอนแบบ Long Hot Water Treatment คือ แชทอนพันธุใน
น้ําไหลที่มีอุณหภูมิระหวาง 18 - 25 องศาเซลเซียส นาน 2 วัน หลังจากนั้ นแช ในน้ํารอน 50 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง วิธีนี้มีขอเสีย คือ อาจทําใหความงอกของออยเสียหาย และคอนขางยุงยาก
จึงใชเฉพาะในวัตถุประสงคที่จําเพาะ เชน การกักกันพืช หรือในการปรับปรุงพันธุออย

อาการเหี่ยวมวนเขาในทรงพุม ของโรคใบลวก

มีการแตกตาขางมาก ปลายใบมีลักษณะซีดขาว
คลายโรคใบขาว ในที่สุดจะไหมแหง
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แมลงศัตรูออยที่สําคัญและการปองกันกําจัด
แมลงศัตรูออยที่สําคัญในประเทศไทย
1) หนอนกอลายจุ ด เล็ ก : Shoot borer(Chilo infuscatellus Snellen.) เป น แมลงที่ สํ าคั ญ
ที่สุดในระยะออยแตกกอ หนอนจะเจาะเขาไป ตรงสวนโคนระดับผิวดิน เขาไปกัดกินสวนที่กําลัง
เจริญเติบโต (Growing point) ภายในและสวนฐานของใบออยที่ยงั ไมคลี่ทําใหเกิดอาการ “ยอดแหง
ตาย” อาการยอดแหงตายจะปรากฏชาหรือเร็วขึ้นอยูกับอายุของออย ลักษณะการทําลายของหนอน
กอลายจุดเล็กคือ จะพบรูเจาะลําๆ หลายรูตรงโคนหนอออย ระยะออยยาง ปลองหนอนยังเขาทําลาย
โดยเจาะเขาที่ลําตน และยอดออย ทําใหเกิดอาการยอดแหงตาย ทําใหออยแตกแขนงใหม (Side
shoots) และเกิดอาการยอดพุม (Bunchy top) แตอาการจะนอยกวาการเขาทําลายของหนอนอกสีขาว

ลักษณะการทําลายของหนอนกอลายจุดเล็ก

การจัดการความรู้ เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 107

2) หนอนกอลายจุ ด ใหญ : Stem borer(Chilo tumidicostalis (Hampson) เป น ศั ต รู อ อ ยที่
สําคัญในระยะออยเปนลํา ชวงมีความชื้นสูง 70 - 80 เปอรเซ็นต ทําใหออยสูญเสียน้ําหนักและ
ความหวาน บางครั้งพบวาหนอนเจาะเขาไปอยูในลําตนไดถึง 300-400 ตัว โดยเจาะเขาไปรูเดียวทํา
ใหออยเสียหาย ถาเปนพันธุที่ออนแอ จะพบหนอนทําลายถึงโคนตน พบการระบาดมากในบริเวณที่
ปลูกออยใกลนาขาว

3) หนอนกอลายใหญ : Stemborer (Chilo sacchariphagus (Bojer)หนอนเขาทําลายออยทั้ง
ในระยะแตกกอ และออยเปนลํา ในระยะแตกกอหนอนเขาทําลายนอยเพียง 1-2 % สวนในระยะออย
เปนลําเขาทําลายเปนกลุม

ลักษณะการเขาทําลาย ตัวหนอน และดักแด
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4) หนอนกอสีข าว : White top borer (Scirpophaga excerp talis) เป นแมลงที่ มีความสํ าคัญ
เปนอันดับสองในระยะออยแตกกอ หนอนเขาทําลายหนอออยมากพอๆ กับหนอนกอลายจุดเล็ก
เมื่อออยโตเปนลําจะพบเขาทําลายยอดออยมากกวาหนอนกอลายจุดเล็กและหนอนกอสีชมพู หนอ
ออยที่ ยังเล็กอยูเมื่อถูกทําลายอาจทําใหตาย หรือชะงักการเจริญเติบโตไมสามารถสรางลําไดทํา
ใหผลผลผลิตลดลง

ลักษณะการเขาทําลายของหนอนกอสีขาว
5) หนอนกอสีชมพู : Pink borer (Sesamia inferens (Walker) เปนแมลงที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง
ของออยในระยะแตกกอ หนอนเขาทําลายมากพอๆ กับหนอนกอลายจุดเล็ก และหนอนกอสีขาว หนอน
จะเจาะเขาไปตรงสวนโคนของหนอออยที่ระดับผิวดิน เขาไปทําลายสวนที่กําลังเจริญเติบโต ทําใหยอด
ออยแหงตายเชนเดียวกับหนอนกอลายจุดเล็ก แตรอยเจาะจะตางกันคือมีรูเดียวและขนาดใหญกวา กอน
เขาดักแดหนอนจะเจาะออกมาและมีผนังเยื่อบางๆ ปดไว ถึงแมจะมีหนอที่เสียไปแตออยจะแตกใหม
ชดเชยได จึงไมทําใหผลผลิตลดนอยลง เมื่อออยโตอาจมีหนอนเขาทําลายซ้ํา

ลักษณะการทําลายของหนอนกอสีชมพู
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6) หนอนกอลายแถบแดง : Chilo sacchariphagus stramineelus (Caradja) พบระบาดครั้ง
แรกที่จังหวัดนครสวรรค เขาทําลายออยในระยะแตกกอ และออยเปนลํา ลักษณะการทําลายผสม
ผสารระหวางหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอลายจุดใหญ จะแทะผิวใบที่ยอด
เปนขุยเห็นชัดเจน หนอนอยูรวมกัน 10-20 ตัวและกินอยูบนยอดออย บางตัวเจาะลงไปกินที่สวน
โคน ทําใหออยแหงตายในที่สุด

การทําลายหนอนกอลายแถบแดง แทะใบออยและ เจาะลงไปกินที่สวนโคนกอ

การปองกันกําจัดหนอนกอออย
1. หลังออยงอก 10 – 15 วัน ใหเดินสํารวจแปลงทุกวัน ถาพบไขใหเก็บออกจากแปลง หรือ
ปลอยแตนเบียนไข อัตรา 12,000 – 20,000 ตัวตอไร
2. ระยะที่เปนตัวหนอนใชแตนเบียนหนอนอัตรา 500 ตัวตอไร ปลอยในพื้นที่มีหนอนเขาทําลาย
3. ชวงเดือนมีนาคม – เมษายน ที่มีอากาศรอนมากๆ ไมสามารถปลอยแตนเบียน ใหใชแมลง
หางหนีบ อัตรา 500 – 1,000 ตัวตอไร
4. ถาจําเปนตองใชสารฆาแมลง ในฤดูแลงใช deltamethrin (Decis 3% EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร
ตอน้ํา 20 ลิตร ในเขตชลประทานหรือในฤดูฝน ใชสารฆาแมลง carbofuran (Furadan 3% G) อัตรา
10 กิโลกรัมตอไร
ศัตรูธรรมชาติ
แตนเบี ย นไข Trichogramma sp. แตนเบี ย นหนอน Cotesia sp. แมลงหางหนี บ
Euborellia annulipes (Lucas) และมด
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7) ดวงหนวดยาวออย : Stem boring grub (Dorysthenes (Lophosternus) buqueti Guerin เปนแมลงที่
สําคัญอีกชนิดหนึ่ง พบระบาดมากในดินรวนปนทราย ระยะตัวเต็มวัย 6 - 20 วัน ระยะไข 11 - 27 วัน ตัว
หนอนลอกคราบ 7 – 8 ครั้ง มี 8 – 9 วัย ตัวหนอนมีอายุมาก 1 - 2 ป และระยะดักแด 7 -18 วัน ทําความ
เสียหายมากกวาแมลงนูน หนอนเริ่มเขาทําลายไดตั้งแตระยะทอนพันธุ ทําใหออยไมงอก เมื่อออยอายุ1-3
เดือน จะถูกกัด กินตรงสวนโคนที่ติดกับเหงาทําใหหนอขาดแหงตาย เมื่อออยโตมีลําจะพบวา กาบใบ
และใบออยแห งมากผิดปกติตั้งแต ใบลางขึ้นไป จนแห งตายทั้ งกอ หนอนที่ มีขนาดเล็กจะกัดกินตรง
บริเวณเหงาออย เมื่อหนอนโตขึ้นมีขนาดตัวยาวประมาณ 40 มิลลิเมตร จะเริ่มเจาะไชจากสวนโคนลําออย
ขึ้นไปกินเนื้อออย ทําใหลําออยเปนโพรงเหลือแตเปลือก ทําใหออยลมและแหงตาย

ลักษณะการทําลายของดวงหนวดยาว และตัวหนอนที่อยูในรังที่ทําจากเศษออย ตัวเต็มวัย
จะออกจากดินมาผสมพันธุทันที
การปองกันกําจัด ควรจะปองกันกําจัดตอนปลูกออยใหมคือ
1. ขณะไถไร ควรเดินเก็บหนอนตามรอยไถ 1-2 ครั้ง ควรสงเสริมใหมีการนําหนอนไปเปน
อาหารหรือนําไปเลี้ยงไก เปด สุนัข หรือทําปุยหมักชีวภาพ
2. ปลูกพืชหมุนเวียน โดยปลูกมันสําปะหลังหรือสับปะรด ถึงแมวาหนอนชนิดนี้จะเขาทําลาย
มันสําปะหลัง แตความเสียหายจะนอยกวาออย
3. ใชเชื้อราเขียวเชื้อรา Metarrhizium sp. โดยกอนปลูกคลุกดินดวยราเขียวอัตรา 10 กิโลกรัม
ตอไร วางทอนพันธุออยแลวใชเชื้อราเขียวโรยบนทอนพันธุ หรือถาปลูกออยไปแลวใชราเขียวขุดฝง
ไวตามรองออยแลวกลบดิน หรือใหเชื้อราเขียวไปกับน้ําก็ได
4. ในแหลงที่มีการระบาด หลังวางทอนพันธุออยแลวใหพนดวยสารฆาแมลง fipronil (Ascend
5% SC) อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดบนทอพันธุออยกอนกลบดิน ในออยตอใชเครื่องผาตอ
เมื่อตัดใหมๆ ไมเกิน 1 เดือน โดยใชสาร fipronil (Regent 5% SC) ตามอัตราขางตนหรือ fipronil
ชนิดเม็ด (Regent 0.3% G) อัตรา 6 กิโลกรัมตอไร ใสลงในเครื่องผาตอ เมื่อเครื่องผาตอปลอยสาร
ฆาแมลงไปโดนตัวแมลง แมลงจะตาย หรือใสราเขียวแทนสารฆาแมลงก็ได
ศัตรูธรรมชาติ : เชื้อรา Metarrhizium sp. ไร (Caloglyphus sp.) และไสเดือนฝอย
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8) แมลงนูนหลวง : Sugacane white grub (Lepidiota stigma Fabricius) เปนแมลงปกแข็ง
ขนาดคอนขางใหญ เปนศัตรูสําคัญของออยและมันสําปะหลัง พบระบาดในสภาพพดินทรายที่มี
อินทรียวัตถุคอนขางต่ํา ประมาณ 0.56- 0.84 เปอรเซ็นต การเขาทําลายออยจะปรากฏเปนหยอมๆ
ไมแพรกระจายทั้งไร พื้นที่ใดที่คอนขางลุม เมื่อมีฝนตกน้ําขัง แมลงจะเขาทําลายนอย แตถาเปนที่
ดอน ออยจะถูกทําลายมาก ออยที่ถูกหนอนเขาทําลายเพียง 1 ตัวสามารถทําใหออยตาย หรือทําให
ผลผลิตลดลง ในกอที่ถูกทําลายเริ่มตนจะมีอาการคลายขาดน้ํา เนื่องจากรากถูกทําลาย มักพบหนอน
1-2 ตัวตอกอ หรืออาจถึง6-8 ตัว ที่มีความแหงแลงติดตอกันนาน จะทําใหการระบาดรุนแรงขึ้น

ออยถูกทําลายอยางรุนแรง

หนอนและตัวเต็มวัยของแมลงนูนหลวง

ศัตรูธรรมชาติ
เชื้อราขาว Beauveria bassiana
การปองกันกําจัด
1. เนื่ อ งจากแมลงชนิ ด นี้ อ อกเป น ตั ว เต็ ม วั ย ป ล ะครั้ ง วิ ธี ที่ ป ระหยั ด และใช ไ ด ผ ลดี คื อ
เกษตรกรควรรวมมือกัน จับตัวเต็มวัยมาทําลาย หรือนําไปทอดเปนอาหารกอนที่จะไปวางไข โดย
เริ่ม จับ เมื่ อฝนตกครั้งที่ 2 บางป จะเป น เดือนกุม ภาพั น ธ – มี น าคม หรือ พฤษภาคม – มิ ถุน ายน
แลวแตละทองที่ ในป 2530 - 2539 แมลงนูนหลวงออก เปนตัวเต็มวัยในเดือนมิถุนายน เมื่อตัวเต็ม
วัยเริ่มออก มาใหจับตัวโดยใชไมตีตามกิ่งไมหรือปนขึ้นไปเขาตนใหตัวเต็มวัยตกลงมา ในขณะผสม
พัน ธุ เริ่มจับ 18.30 – 19.00 น. และ จับตอเนื่องกันประมาณ 15-20 วัน หรือเวลาพลบค่ําเดินใน
แปลงจะพบดินเริ่มแตกแยกเหมือนกับจะมีเมล็ด พืชงอกออกมา นั่นคือแมลงนูนเริ่มจะขุดออกมา
จากดิน เดินในแปลงและขุดเอาจะไดแมลงนูนปริมาณมาก วิธีนี้จะเปนการชวยลดประชากรของ
แมลงนูนไดมาก เมื่อดําเนินการตอเนื่องกันไป 2-3 ป แมลงชนิดนี้จะหมด ความสําคัญ
2. ไรออยที่ถูกทําลายมากและคาดวาได ผลผลิตไมคุมคาแรงงาน ควรรีบไถพรวนหลายๆ ครั้ง
เพื่อทําลายหนอนกอนที่จะเขาดักแดในดินลึกตอนเดือนธันวาคม การไถพรวนหลายๆ ครั้งจะทําลาย
ไขและหนอนที่อยูในดินกอนปลูกออย
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3. ถ้ํ าจําเป น ตองใชสารฆ าแมลงควรจะใชวิธี ปองกันจะให ผลดีกวาการกําจัด เพราะเมื่ อ
หนอนโต แลวการใชสารฆาแมลงจะไดผลนอยหรือไมไดผล ระยะ เวลาใชสารฆาแมลงที่เหมาะสม
คือระยะที่ ห นอนเริ่ม ฟ ก ออกจากไขป ระมาณกลางเดื อนมี น าคม สารฆ าแมลงที่ ใชไดผลดีคือ
fipronil (Ascend 5% SC) อัตรา 80 – 250 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนไปตามรองออย สําหรับออย
ตอ ใหเปดหนาดินออกทั้งสองดานของแถวออยหางจาก กอออยประมาณ 8 นิ้ว แลวฉีดพนสารฆา
แมลงไปตาม รองออยที่เปดหนาดินออกเสร็จแลวเอาดินกลบ หรือใช เครื่องผาตอแลใชสารฆา
แมลงลงไปในรอยผากอนั้น
9) ปลวกออย : Termite จากการสํารวจพบมี 5 ชนิด คือ
1. Odontotermes takensis Ahmad
2. Microtermes obesi Holmgren
3. Macrotermes annandalei Silvestri
4. Microcerotermes annandalei Silves5. Coptotermes haviland Holmgren
ในแหลงที่มีการระบาดอยูเสมอจะทําใหผลผลิตออย
ลดลงถึ ง 50 เปอร เซ็ น ต เมื่ อ เกิ ด ภาวะแห งแล งติ ด ต อ กั น
นานๆ มีผลทําใหออยที่ถูกทําลายออยแหงตายทั้งกอ
ศัตรูธรรมชาติ
เชื้อรา Metarrhizium sp. และไสเดือนฝอย
การปองกันกําจัด
1. ควรเริ่มป องกันตอนปลูกออย การไถพรวนดิน หลายๆ ครั้งกอนปลูกออยจะทํ าลายรัง
ปลวก และ ชวยใหมดและนกชนิดต่ํางๆ กินปลวกไดงายขึ้นเมื่อพบรังปลวกมากและกระจายอยูทั่ว
แปลง ออย ใหพนดวย fipronil (Ascend 5%SC) อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร โดยพนไปตาม
รองออย หลังจากวางทอน พันธุแลวกลบดิน
2. ในออยตอการคลุมดินดวยใบออย สามารถลดการทําลายของปลวกได
3. เมื่ อ พบจอมปลวกชนิ ด ที่ เข าทํ าลายอ อ ยบริเวณไรอ อ ย ให ใช fipronil (Ascend 5%SC)
อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ใชประมาณ 3 - 5 ลิตรตอจอมปลวก แลวแตขนาด จอมปลวกวา
เล็กหรือใหญ โดยเทสารฆาแมลงที่ผสม แลวลงไปตามรูท่เี จาะลึกลงไปตรงกลางของรังปลวก
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