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บทที่ 1 
บทนํา 

ออย (Sugarcane - Saccharum officinarum L.)  เปนพืชใบเล้ียงเดี่ยวอยูในวงศ Gramineae  
มีความสําคัญตอมนุษยในแงของการใชเปนอาหาร ออยเปนพืชท่ีปลูกงาย และเม่ือปลูกคร้ังหนึ่งแลว
สามารถเก็บเกี่ยวไดหลายครั้ง เปนพืชชอบอากาศรอน และชุมช้ืน ดังนั้นประเทศท่ีปลูกออยจึงอยูใน
แถบรอนและชุมช้ืน ในระหวางเสนรุงท่ี 35 องศาเหนือ และ 35 องศาใต รวมทั้งประเทศไทยดวย 
ออยนอกจากเปนพืชท่ีใหน้ําตาล ซ่ึงใชบริโภคเปนอาหารประจําวันแลว ยังมีความสําคัญตอชาวไทย
นํามาใชในพิธีตางๆ มาแตโบราณกาล ในตํารับยาแผนโบราณใชออยแดงมาตมกับเคร่ืองยาอ่ืน  
ท่ีเรียกวาออยแดง ซ่ึงมีเปลือกสีแดงจนเกือบดํา ออยเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทย  
เปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมน้ําตาลท่ีใชในการผลิตน้ําตาล เปนการผลิตเพื่อสงออกตางประเทศ
ประมาณรอยละ 70 ของผลผลิตท้ังหมด สวนท่ีเหลือใชในประเทศ ในแตละปมีรายไดหมุนเวยีนจาก
การจําหนายน้ําตาลท้ังภายในประเทศและการสงออก  มีมูลคาการผลิตน้ําตาลมากกวา 1.9 แสนลาน
บาท และมีรายไดจากการสงออกมากกวา 1.2 แสนลานบาท ประเทศท่ีปลูกออยและผลิตน้ําตาลได
มากกวาความตองการภายในประเทศมีเพียงไมกี่ประเทศ เชน  ประเทศบราซิล อินเดีย ไทย 
ออสเตรเลีย กัวเตมาลา คิวบา เปนตน ประเทศไทยเปนผูสงออกน้ําตาลรายใหญเปนอันดับ 2 ของ
โลก รองจากบราซิล มีสวนแบงการตลาดในตลาดโลกมากกวารอยละ 13 โดยมีคูแขงท่ีสําคัญ คือ 
บราซิล อินเดีย และออสเตรเลีย และมีคูคาท่ีสําคัญ คืออินโดนีเซีย ญ่ีปุน สาธารณรัฐเกาหลี กัมพูชา 
ไตหวัน  และจีน  นอกจากนี้ อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลยังเปนตลาดแรงงานขนาดใหญ  มี
ผูเกี่ยวของท้ังชาวไรออย แรงงานตัดออยและแรงงานในโรงงานนํ้าตาลไมนอยกวา 1 ลานคน ออย
ยังจัดเปนพืชเกษตรอุตสาหกรรมท่ีสามารถนํามาเปนวัตถุดิบต้ังตนในผลิตภัณฑตอเนื่องไดทุกสวน 
รวมถึงผลพลอยได เชน น้ําออยผลิตเปนน้ําตาลทรายและผลิตเอทานอล กากนํ้าตาล (Molasses) 
นําไปผลิตเปนอาหารสัตว เหลา ผงชูรส และเอทานอล กากออย (Bagasse) ใชผลิตเปนพลังงาน
ไฟฟา ทําเยื่อกระดาษ แผนพารติเคิลบอรด พลาสติก ปุยอินทรีย กากตะกอนหมอกรอง (Filter cake) 
ใชผลิตปุยหมัก และยังเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องเชน อุตสาหกรรมอาหารสัตว  เคร่ืองสําอาง สุรา 
อาหารสําเร็จรูป กรดน้ําสม และอุตสาหกรรมเอทานอล    
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ออยเปนพืชท่ีมนุษยรูจักมานานนับหมื่นป มีแหลงกําเนิดดั้งเดิมอยูในเกาะนิวกินี ซ่ึงเปน
เกาะใหญในมหาสมุทรแปซิฟก มีหลักฐานยืนยันวาชาวพ้ืนเมืองของเกาะน้ีปลูกออยไวเปนพืชสวน
ครัวสําหรับเค้ียวกินเลนมาต้ังแตสมัยโบราณ การเปล่ียนแปลงจากพืชสวนครัวมาเปนพืชไรนั้น 
เช่ือกันวาเกิดข้ึนในประเทศอินเดียเม่ือหลายรอยปกอนคริสตศักราช ในประเทศไทยมีการปลูกออย
มาตั้งแตสมัยสุโขทัย ประมาณ พ.ศ. 1800 – 1860 และตอมาไดเร่ิมทําน้ําตาลจากออยประมาณ 
พ.ศ. 1920  แหลงผลิตสําคัญอยูท่ีเมืองสุโขทัย พิษณุโลก และกําแพงเพชร น้ําตาลท่ีผลิตไดในสมัย
นั้นเปนน้ําตาลทรายแดง (Muscovado) หรือน้ําออยงบ เช่ือกันวาชาวจีนเปนผูท่ีนําเอากรรมวิธีการ
ผลิตน้ําตาลทรายแดงเขามา สวนการผลิตน้ําตาลทรายขาว (Centrifugal sugar) นั้นไดเร่ิมท่ีจังหวัด
ลําปาง โดยต้ังโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายเปนคร้ังแรกในพ.ศ. 2480 คือโรงงานนํ้าตาลไทย
ลําปาง ท่ีอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ออยท่ีเกษตรกรปลูกสมัยนั้น เรียกวา ออยพันธุน้ําผ้ึง และ 
พันธุตะเภา ซ่ึงมีลําโต คอนขางเปราะ ปลองส้ัน เปลือกสีขาว ตอมามีออยขาไก เปนออยลําเล็ก มีสี
เหลือง บางคร้ังเรียกออยสําลี ในพ.ศ. 2484 ไดกอสรางโรงงานนํ้าตาลข้ึนอีกแหงหนึ่งในจังหวัด
อุตรดิตถ  และพ.ศ. 2499 มีการตั้งโรงงานนํ้าตาลสุพรรณบุรี ท่ีอําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
และเร่ิมมีการนําพันธุออยจากตางประเทศมาใหเกษตรกรปลูกเพื่อสงโรงงาน 

ออยเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศ หลังจากตั้งโรงงานน้ําตาลคร้ังแรก การผลิต
น้ําตาลทรายขาวไดขยายตัวเพิ่มข้ึนโดยลําดับ จากการผลิตเพียงเพื่อทดแทนปริมาณน้ําตาลท่ีเราตอง
นําเขามาจากประเทศฟลิปปนสและอินโดนีเซีย จนกระทั่งผลิตไดพอใชบริโภคภายในประเทศและ
เหลือสงออกตางประเทศคิดเปนมูลคา 8 ลานบาทในพ.ศ. 2502-2503 มูลคาสงออกของนํ้าตาลได
เพิ่มข้ึนเปน 330 ลานบาทในพ.ศ. 2515 กระท่ังพ.ศ. 2520 มูลคาสงน้ําตาลออกไดเพิ่มข้ึนเปน 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 ตลาดน้ําตาลท่ีสําคัญของประเทศไทยแบง
ออกเปน 2 ตลาดสําคัญ คือ ตลาดภายในประเทศและตลาดตางประเทศ มีปริมาณการคาในสัดสวน
ประมาณรอยละ 30 และ 70 ตามลําดับ คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรไดคาดการณวา ปริมาณน้ําตาลสําหรับบริโภคภายในประเทศป 2557 จํานวน 2.60 ลานตัน  
เพิ่มข้ึนจาก 2.50 ลานตัน ในป 2556 คิดเปนรอยละ 4 โดยตลาดภายในประเทศมีสองกลุมลูกคาท่ี
สําคัญคือ ตลาดผูบริโภคน้ําตาลโดยตรงและตลาดการบริโภคทางออมคือภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่ม
และอุตสาหกรรมอาหารและผลไมกระปอง ในตลาดเอเชียอุปสงคคือความตองการน้ําตาลทรายยังมี
มากกวาปริมาณอุปทานท่ีผลิตได โดยประเทศไทยเปนผูผลิตและผูสงออกน้ําตาลเปนอันดับหนึ่งของ
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ทวีปเอเชีย และเปนอันดับท่ีสองของโลกรองจากประเทศบราซิล  ปริมาณการสงออกน้ําตาลในชวงท่ี
ผานมาประเทศไทยสงออกน้ําตาลไปยังทวีปเอเชียมากกวารอยละ 85  

การผลิตออยของประเทศไทยมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกออยเพิ่มมากขึ้น ปการผลิต 2553/54  
มีพื้นท่ีเพาะปลูก 8.46 ลานไร เพิ่มข้ึนจากปการผลิต 2552/53 จํานวน 1.32 ลานไร ไดผลผลิตออย 95.4 ลาน
ตัน  ในปพ.ศ.2554 ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกออยและผลผลิตน้ําหนักออยเปนอันดับท่ี 4 ของโลก โดย
ประเทศบราซิลมีพื้นท่ีปลูกออยมากท่ีสุด 60 ลานไร ใหผลผลิตน้ําหนัก 734 ลานตัน รองลงมาคือ อินเดีย มี
พื้นท่ีปลูกออย 30.9 ลานไร มีผลผลิต 342.3 ลานตัน อันดับ 3 คือ จีน มีพื้นท่ีปลูกออย 10.8 ลานไร มี
ผลผลิต 115.1 ลานตัน สําหรับผลผลิตตอไรในพ.ศ. 2554 ประเทศออสเตรเลียมีผลผลิตเฉล่ียสูงสุด 13.07 
ตันตอไร รองลงมาคือฟลิปปนส  บราซิล มีผลผลิตตอไร 12.37 และ 12.23 ตันตอไร ตามลําดับ สวน
ประเทศไทยไดผลผลิตเฉล่ีย 11.75 ตันตอไร โดยปการผลิต 2554/55  มีพื้นท่ีปลูกออยเพิ่มเปน 8.99 ลานไร 
ผลิตออยได 106.3 ลานตัน เปนพื้นท่ีปลูกออยสงโรงงาน 8.31  ลานไร สงออยเขาหีบ 98.2 ลานตัน หรือมี
ผลผลิตเฉล่ีย 11.82 ตันตอไร ในปการผลิต 2555/56  พื้นท่ีปลูกออยในประเทศไทยเพิ่มเปน 9.48 ลานไร 
ผลิตออยได 107.4 ลานตัน เปนพื้นท่ีปลูกออยสงโรงงาน 8.84 ลานไร ผลผลิตออยสงเขาหีบได 100.1 ลาน
ตัน หรือ 11.32 ตันตอไร  และปการผลิต 2556/57 มีพื้นท่ีปลูกออย 10 ลานไร ปริมาณการผลิตออยท้ังหมด 
113.2 ลานตัน เปนพื้นท่ีออยสงโรงงาน 9.23 ลานไร มีปริมาณออยสงเขาหีบ 103.6 ลานตัน(ออยสด 37.9 
ลานตัน ออยไฟไหม 65.7 ลานตัน) มีผลผลิตเฉล่ีย 11.24 ตันตอไร แยกเปนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ี
ปลูกออยและพื้นท่ีออยสงโรงงาน 4.37 และ 4.01 ลานไร มีปริมาณออยท้ังหมดและออยเขาหีบเทากับ  48.2 
และ 44.9 ลานตัน ผลผลิตเฉล่ีย 11.17 ตันตอไร ภาคกลางมีพื้นท่ีปลูกออยและพื้นท่ีออยสงโรงงาน 2.97 
และ 2.62 ลานไร มีปริมาณออยทั้งหมดและออยเขาหีบเทากับ 34.1 และ 30.1 ลานตัน ผลผลิตเฉล่ีย 11.50 
ตันตอไร ภาคเหนือมีพื้นท่ีปลูกออยและพื้นท่ีออยสงโรงงาน 2.28 และ 2.17  ลานไร มีปริมาณออยท้ังหมด
และออยเขาหีบเทากับ  25.5 และ 24.2 ลานตัน ผลผลิตเฉล่ีย 11.17 ตันตอไร และภาคตะวันออกมีการผลิต
นอยที่สุด มีพื้นท่ีปลูกออยและพื้นท่ีออยสงโรงงาน 0.50 และ .422  ลานไร มีปริมาณออยท้ังหมดและออย
เขาหีบเทากับ 5.33 และ 4.50 ลานตัน ผลผลิตเฉล่ีย 10.65 ตันตอไร  

โรงงานน้ําตาลท้ังประเทศในปจจุบันมีจํานวน 50 โรงงาน(จําแนกเปนภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จํานวน  9, 18, 4 และ 19 โรงงาน  ตามลําดับ)  
มีกําลังการผลิตของโรงงานรวม 750,000 ตันออยตอวัน ซ่ึงสามารถรองรับผลผลิตออยไดจํานวน 90 
ลานตันออย ขณะท่ีประเทศไทยมีผลผลิตรวม 100 ตันออย ดังนั้น โรงงานน้ําตาลจึงตองเดิน
เคร่ืองจักรขยายระยะเวลาการหีบออยจากเดิม 120 วัน เปน 181 วัน(แตละปจะทําการเปดโรงงาน
เพื่อหีบออยเพียง 4 เดือน ระหวางเดือนธันวาคม - มีนาคมของทุกป ) ทําใหประสิทธิภาพการผลิต
และความหวานของนํ้าตาลทีลดลง ปริมาณความตองการออยเขาหีบจะสูงถึง 150 ลานตัน ใน ป 
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พ.ศ. 2560เนื่องจากจะมีโรงงานน้ําตาลเพ่ิมข้ึนจากปจจบัุน50 โรง เปน 62 โรง พื้นท่ีปลูกอาจจะขยาย
ไดไมมาก เพราะจะตองแขงกับพืชอ่ืน จําเปนจะตองเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การยกระดับผลผลิต
ตอไรเพ่ือเพิ่มรายไดของเกษตรกรและลดตนทุนการผลิต เปนเร่ืองจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน  การ
ผลิตพืชให ไดผลผลิตสูงและมี คุณภาพท่ีดี  ข้ึนอยูกับปจจัยการผลิตท่ี สําคัญ คือพัน ธุพืช 
สภาพแวดลอม ไดแก สภาพดิน สภาพลมฟาอากาศ การเขตกรรม การดูแลรักษา และการบริหาร
จัดการไรออย เปนตน โดยพันธุพืชเปนปจจัยหลักท่ีเกี่ยวโยงโดยตรงตอคุณภาพและปริมาณผลผลิต 
การผลิตทอนพันธุออย และการกระจายพันธุท่ีถูกตองเหมาะสมก็เปนส่ิงท่ีจะตองใหความสําคัญ 
เพื่อท่ีเกษตรกรมีการใชพันธุดีอยางกวางขวาง 

การปลูกออยมีอยูทุกภาคยกเวนภาคใต ท้ังนี้เพราะสภาพอากาศภาคใตไมเหมาะแกการปลูกออย 
กลาวคือมีฝนตกชุก และมีอากาศรอนตลอดป ซ่ึงสภาพดังกลาวทําใหออยไมหวาน นอกจากนี้อาจจะเปน
เพราะวาภาคใตมีพืชอื่นท่ีใหผลดีกวา เชน ยางพารา และกาแฟ เปนตน เขตการปลูกออยแบงออกเปน 4 ภาค 
คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง แตละภาคจะมีพื้นท่ีและศักยภาพการ
ผลิตท่ีตางกัน ในปการผลิต 2555/56 ภาคกลางมีพื้นท่ีเพาะปลูกออยและผลผลิต ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 พื้นท่ีปลูกออย และปริมาณการผลิตออย ในปการผลิต 2556/57 เขตภาคกลางและภาคตะวันตก 

ท่ี จังหวัด 
พื้นท่ีปลูก
ออย (ไร) 

ปริมาณออย
ท้ังหมด (ตัน) 

พื้นท่ีออย
สงโรงงาน 

(ไร) 

ปริมาณออย
สงเขาหีบ 

(ตัน) 

ผลผลิต
เฉล่ีย 

(ตัน/ไร) 
1.  นครสวรรค 692,268 7,691,097 656,132 7,289,622 11.11 
2.  อุทัยธานี 338,284 3,859,820 299,111 3,412,853 11.41 
3.  ชัยนาท 151,789 1,778,967 133,772 1,567,804 11.72 
4.  สิงหบุรี 14,606 175,856 12,855 154,771 12.04 
5.  ลพบุรี 647,398 7,574,557 570,487 6,674,699 11.70 
6.  สระบุรี 132,527 1,546,590 116,756 1,362,546 11.67 
7.  อางทอง 20,155 243,190 17,705 214,056 12.09 
8.  สุพรรณบุรี 605,422 6,938,136 534,103 6,120,824 11.46 
9.  กาญจนบุรี 718,705 8,178,863 634,760 7,223,572 11.38 
10.  นครปฐม 84,591 963,491 74,736 851,245 11.39 
11.  ราชบุรี 166,684 1,891,863 147,432 1,673,353 11.35 
12.  เพชรบุรี 36,699 407,726 32,446 360,470 11.11 
13.  ประจวบคีรีขันธ 53,603 592,313 47,321 552,894 11.05 

 รวมภาคกลาง 3,662,731 41,842,469 3,277,616 37,458,709 11.50 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาล (2557) 
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บทที่ 2 
พฤกษศาสตรออย  

นักพฤกษศาสตรสันนิษฐานตรงกันวา Saccharum officinarum L. มีกําเนิดจากเกาะนิวกินี 
และเช่ือวาออยพันธุดั้งเดิมเปนออยท่ีเรียกขานกันตอมาวา “ออยมีตระกูล” (Noble canes) และ
นอกจากนั้นยังมีพืชในสกุลเดียวกัน คือ ออและแขม นักพฤกษศาสตรชาวอินเดียกลาววา ออยอีก
ชนิดหนึ่งมีช่ือวา S. barberi นั้นมีพื้นเพด้ังเดิมเกิดอยูในทางตอนเหนือของอินเดีย แลวถูกนําไปปลูก
ในประเทศจีนในราว 250 ปกอนพุทธกาล ภาษาสันสกฤตเรียกออยวา “Shakkara” ซ่ึงพองหรือ
ใกลเคียงกับภาษาลาตินวา Saccharum และมีความหมายวา “พืชใหมจากทางตะวันออก”  

ออยเปนพืชในวงศ (Family) Gramineae ไดแก หญาท่ีมีลําตนเปนขอและปลอง รวมทั้ง
ธัญพืชตางๆ เผา (Tribe) Andropogoneae  กลุมรองเผา (Group of tribe) Saccharinae  Benth. สกุล
(Genus) Saccharum พืชในสกุลนี้มี 6 ชนิด คือ 

1. ออยปลูกดั้งเดิม (Noble cane: S. officinarum) นักวิชาการบางทานเรียก ออยมีสกุล มีลักษณะ

สําคัญคือ ลําตนใหญ  เปลือกและเนื้อนิ่ม เยื่อใยตํ่า มีความหวานสูง ใบยาวและกวาง ชอดอกแผ  

มีโครโมโซม 2n = 80 เปนออยที่ใหผลผลิตน้ําตาลในปจจุบัน คําวา noble cane หมายถึง ออยที่มีลักษณะ

รูปรางสวยงาม  สีสวยสด  ลําตนขนาดใหญ และมีคุณภาพดีกวาออยใน species อ่ืนๆ ท้ังหมด 

2. ออยปาแถบรอน (Wild cane of tropical: S. spontaneum L.) เปนออยปาข้ึนอยูท่ัวไปใน
แถบรอนและชุมช้ืน ในบานเราเรียกวา เลา แขม หรือ พง หรือออยปา ออยชนิดนี้ข้ึนอยูท่ัวไป 
สามารถเจริญเติบโตไดในท่ีน้ําทวมจนถึงบนภูเขาสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ออยปามีความ
หวานตํ่า ไฟเบอรสูง ทนตอสภาพหนาวเย็น แหงแลง และน้ําทวมไดดี มีโครโมโซม 2n = 40 - 128 
เปนออยปาม่ีมีความสําคัญในแงการผสมพันธุ ตนไมสูงนัก ลําเล็ก เสนผาศูนยกลางไมเกิน  
2 เซนติเมตร ใบแคบและแข็ง ลําแข็งแรงและไมคอยมีโรค เปนพวกท่ีไมมีคุณคาในการผลิตน้ําตาล 
แตมีคุณคาในการผสมพันธุใหตานทานโรค  

3. ออยอินเดีย (Indian cane: S. barberi Jesweit) เช่ือกันวามีถ่ินกําเนิดในอินเดียตอนเหนือ 
ลําตนเล็ก ปลองรูปทรงกระบอก สีเทาอมเขียว (Greynish green) ถึงสีขาว หรือสีงาชาง ใบแคบส้ัน 
ลักษณะออยอินเดียคลายออยขาไกในประเทศไทย จึงเปนไปไดวา ออยขาไกอาจเปนออยอินเดีย 
ท่ีถูกนําเขามาโดยชาวอินเดียสมัยโบราณ มีจํานวนโครโมโซม 2n = 111 - 120  

อุดมศักดิ์  ดวนมีสุข * 

------------------------------------------------------------------------ 
* นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  ศนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี  อ.อทอง  จ.สุพรรณบุรี  72160
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4. ออยจีน (Chinese cane: S. sinense Roxb.) เปนออยท่ีมีลําตนสูงใหญ ใบกวาง ปลองมี
ลักษณะกลางคอด สีเขียวปนเหลืองแดง (Greenish bronze) มีจํานวนโครโมโซม 2n = 111 – 120 
แหลงกําเนิดอยูในจีนแผนดินใหญ มีลําขนาดเล็ก ปลองยาว  สีเขียวหรือเขียวอมแดง ใบยาวแคบ 
แข็งแรง ความหวานตํ่า มีไฟเบอรมาก 

5. ออยปาแถบนิวกินี (Wild cane of new uinea: S. robustum Brandes, Jesweit Ex Grassl) 
เปนออยปาแถบนิวกินี มีลักษณะลําตนแข็ง มีความสูงถึง 10 เมตร มีความหวานนอยมาก มักชอบข้ึน
ในบริเวณริมฝงน้ํ า ชาวเกาะปลูกทําร่ัวบาน  อาจเปนบรรพบุรุษท่ีใกลชิดกับ  S. officinarum  
แตตางกัน คือ มีไฟเบอรสูง มีน้ําตาลตํ่ากวา ลําตนยาวใหญ และแข็งแรงคลายไผ ออยชนิดนี้ใน
ประเทศไทย เรียกวา ออยแขมมีโครโมโซม 2n = 60 - 205  

6. ออยน้ําหรือหนอไมน้ํา (S.edule Hassk) ใบมีขน ชอดอกไมเจริญ หรือเรียกวาเปนหมัน 
(Aborted) ชอดอกใชรับประทานได และข้ึนไดดีในท่ีน้ําทวมขัง จึงเรียกวาหนอไมน้ํา ในบานเราเคย
ปลูกเปนการคาเม่ือประมาณ 30 ปท่ีแลว มีโครโมโซม 2n = 60, 70, 80 

ในประเทศไทย พืชในสกุลใกลเคียงกับออยท่ีพบแพรกระจายอยูท่ัวทุกภาคของประเทศ คือ
ออยปาแถบรอน(S. spontaneum) และ Erianthus spp.  ออยปาแถบรอนในประเทศไทยที่เรียกวาพง 
หรือแขม แยกตามแหลงทีพบออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีเจริญเติบโตไดดีในน้ํา มีลักษณะลําตนยาว
เพื่อยืดตัวใหพนผิวน้ํา มีขนาดลําและใบใหญ ขางในลํามักจะกลวง ออกดอกชา(ในเดือนธันวาคม-
มกราคม) อีกกลุมคือ พวกท่ีเจริญเติบโตไดดีในท่ีดอน มีการแตกกอดี ใบคอนขางเล็กและมีสีเขียว
เขมกวากลุมแรก  ลําตนขนาดเล็กถึงปานกลาง ออกดอกเร็ว(ประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) 
ลักษณะเดนของพงคือมีลําตนใตดิน  (Rhizome) ทําใหทนแลง ทนน้ําทวมขัง และไวตอไดดี   
สวนสกุล Erianthus (sect. Ripidium) spp. ในประเทศไทยพืชสกุลนี้ เรียกวา เลา พบท่ัวไปทั้งท่ีราบ  
เชิงเขา บนภูเขา ริมฝงน้ํา และท่ีลุมน้ําทวม แยกตามแหลงท่ีพบออกเปน 2 ชนิดใหญ ๆ คือ พวกท่ีอยู
ในที่ดอนและพวกท่ีอยูในท่ีลุมหรือริมฝงแมน้ํา พวกท่ีอยูในท่ีดอนจะมีจํานวนตนตอกอมาก  
กอแนน  กาบใบมีขนมาก  ไสกลางคลายฟองน้ํามีขนาดใหญ เนื้อไมบาง ของเหลวในลําตนมีนอย  
สวนพวกที่อยูริมฝงแมน้ําหรือในท่ีลุม พบมากในภาคใต  ลําตนมีขนาดใหญ กอไมแนนและกาบใบ
ไมมีขนหรือมีเล็กนอย ไสกลางเล็กกวาชนิดทีพบในท่ีดอน เนื้อไมหนากวา และของเหลวในลําตนมี
มากกวา  
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ลักษณะท่ัวไปของออย 
ราก (Root)  

ออยมีระบบรากฝอย (Fibrous root system) แพรกระจายออกไปรอบโคนตน ในชวงรัศมี  
50 – 100 เซนติเมตร และหยั่งลึกลงไปในดินได 100 - 150 เซนติเมตร ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพืน้ท่ีและพันธุ 
ออยไมมีรากแกว นอกจากเม่ือปลูกดวยเมล็ดซ่ึงดูคลายมีรากแกวเรียกวา ไพรมารีรูท (Primary root) 
หรือเซมินัลรูท (Seminal root) ปกติออยขยายพันธุโดยใชลําตนตัดเปนทอน ๆ ละ 2 - 3 ตา แตละทอน
เรียกวา ทอนพันธุ (Cutting, sett หรือ seedpiece) เม่ือนําทอนพันธุออยไปปลูกจะเกิดราก 2 ชุด คือ 

1. รากช่ัวคราว (Sett root, cutting root) เปนรากของทอนพันธุท่ีเกิดจากปุมราก ในบริเวณ
เกิดรากของทอนพันธุ รากพวกนี้มีลักษณะผอมแตกแขนงมาก ขณะที่ตาของทอนพันธุกําลังเจริญ
เปนหนอนั้นไดน้ําและธาตุอาหารจากดินทางรากเหลานี้ รากของทอนพันธุจะทําหนาท่ีตอไป
จนกระท่ังหนอมีรากจากหนอ ทําหนาท่ีดูดน้ําและธาตุอาหารแทน หลังจากนั้นรากของทอนพันธุ 
รวมท้ังตัวทอนพันธุเดิมก็จะหมดสภาพไป  

2. รากท่ีเกิดจากหนอ (Shoot root) อาจเรียกวา รากถาวร เม่ือตาออยพัฒนาเปนหนอจะ
สรางรากข้ึนท่ีปุมราก รากนี้มีขนาดใหญกวารากชนิดแรก เม่ือเกิดใหมๆ มีลักษณะอวบไมมีแขนง  
สีขาว และสีจะเปล่ียนเปนน้ําตาลเขมเม่ืออายุมากข้ึน แมวาปุมรากท่ีปรากฏในบริเวณเกิดรากของแต
ละขอจะมีจํานวนจํากัด แตเนื่องจากสวนโคนของลําตนท่ีอยูใตดินมีปลองถ่ีมาก ทําใหมีรากมาก 
รากจะเจริญออกมาจากปุมรากเทานั้น การเจริญของรากจะเกิดทยอยกันโดยตอเนื่อง ในขณะท่ีราก
เกากําลังเส่ือสภาพนั้น รากใหมก็จะเกิดมาทําหนาท่ีแทนมีการแตกแขนงไมมีขอบเขตจํากัด 
โดยเฉพาะในดินท่ี เหมาะสมรากเหลานี้สามารถหยั่งในแนวดิ่งและแนวนอนไดมากกวา  
100 เซนติเมตร นอกจากรากท่ีอยูใตดินแลวยังมีรากท่ีเกิดจากขอเหนือพื้นดินท้ังขอท่ีอยูใกลผิวดิน 
และสูงข้ึนไป ออยบางพันธุอาจมีรากยาวท่ีขอซ่ึงอยูหางจากพ้ืนดินมาก เม่ือออยเจริญเติบโตเต็มท่ี 
จะมีรากปรากฏ 3 ชนิด คือ  

2.1 รากตื้น (Superficial root) เกิดจากปุมรากของขอท่ีมีอยูบริเวณใกลผิวดิน แผลึก
จากผิวดินประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร มีความยาวประมาณ 0.5 – 2.5 เมตร  ทําหนาท่ีดูดน้ํา อาหาร 
และยึดลําตนไดเล็กนอย 

2.2 รากลึกปานกลาง (Buttress root) เปนรากที่เกิดจากปุมรากของขอท่ีอยูลึกลงไป
จากผิวดิน (ลึกมากกวาท่ีเกิดจากรากต้ืน) สีขาว ลักษณะอวบ มีขนาดใหญกวารากชนิดอ่ืนๆ ปกติ
แลวจะทํามุม 45 – 60 องศากับผิวดิน มีความยาว 0.5 – 1.5 เมตร ทําหนาท่ีดูดน้ํา อาหารและยึดลําตน 

2.3 รากลึกมาก (Deep root, rope system) เปนรากท่ีเกิดจากปุมราก รากพวกนี้จะหย่ัง
ลงในแนวด่ิง อาจลึกกวา 3 เมตร  รากชนิดนี้จะรวมกันเปนหมู ๆ ละ 15 – 20 ราก 
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ลําตน (Stalk) 
เม่ือนําทอนออยไปปลูก ตาจะพัฒนาเปนหนอแรก (Primary shoot)  ซ่ึงจะพัฒนาเปนลําตนออย

ลําแรก (Primary stalk) และจะเกิดลําชุดท่ีสอง ลําชุดท่ีสาม (Secondary stalk, tertiary stalk) ตามมาจาก
การแตกหนอท่ีสอง ที่สาม (Secondary shoots และ tertiary shoots) ตามลําดับ สวนของลําตนเปนท่ี
ลําเลียงธาตุอาหาร และนํ้า จากรากไปสูใบ และสะสมนํ้าตาลท่ีผลิตข้ึน ลําตนออยท่ีอยูเหนือพื้นดินมี
ลักษณะต้ังตรง ลําตนประกอบดวย ปลอง และขอจํานวนมาก ทั้งขอและปลองรวมเรียกวา จอยต (Joint) 
ซ่ึงอาจเรียกงาย ๆ วา "ปลอง" ออยท่ีตัดเม่ืออายุ 12 เดือน จะมีปลอง 20 - 30 ปลอง แตละปลองเม่ือโต
เต็มท่ีจะยาวประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร ความยาวของปลองข้ึนอยูกับพันธุและสภาพแวดลอม
โดยเฉพาะปลองท่ีเกิดในชวงที่มีน้ําพอเหมาะจะยาวกวาปลองท่ีเกิดในชวงท่ีมีน้ํานอยเกินไป อยางไรก็ดี
แมวาจะไดรับน้ําอยางเหมาะสม ความยาวของปลองก็จะแตกตางกัน คือ ปลองท่ีอยูสวนโคนตนจะส้ัน
มาก และคอย ๆ ยาวขึ้น แลวก็จะส้ันลงอีกเม่ือใกลยอด ลักษณะดังกลาวปรากฏในออยท่ีไมมีดอก  

สวนออยท่ีมีดอก ปลองท่ีรองรับชอดอก 
จะมีความยาวที่ สุดแลวลดลงตามลําดับ 
จนกระท่ังถึงสวนท่ีปลองมีความยาวไลเล่ีย
กัน ที่ขอจะมีตา สวนปลายของลําตน มีกาบ
ใบหอหุม สวนลําตนท่ีอยูใตพื้นดินจะมี
ลักษณะเรียว ตาท่ีอยูที่ขอของลําตนใตดินจะ
เจริญมาเปนหนอ (ภาพที่ 1) 

 
 

 
สีของลําตน (Stalk color) 

 เปนลักษณะหนึ่งที่แปรปรวนมาก สีของลําตนแตกตางกันตามพันธุและสภาพแวดลอม มีสี
แตกตางกันตั้งแตสีเขียวออนจนถึงสีมวงแกเกือบดํา สีตาง ๆ เหลานั้นเกิดจากรงคสาร (Pigments) ที่
เปนพื้นฐาน 2 ชนิด คือสีเขียวเกิดจากคลอโรฟลล (Chlorophyll) ซ่ึงอยูในเนื้อเยื่อของลําตน ในสวนที่
เรียกวา เอพิเดอรมีส (Epidermis) และสวนท่ีอยูถัดเขาไป สีแดงเกิดจากแอนโทไซยานิน ปริมาณของ
รงคสารท้ัง 2 ชนิด มีมากนอยแตกตางกันไป พวกที่มีแอนโทไซยานินอยูมากลําตนก็จะออกสีแดง ที่มี
คลอโรฟลลอยูมากก็จะเปนสีออกเขียว นอกจากนี้ก็อาจมีรงคสารอ่ืน ๆ ปนอยูอีก เชน รงคสารสีแดง
ปนเหลืองหรือสม ไดแก คาโรทินอยด (Carotinoid) และรงคสารสีเหลือง ไดแก แซนโทฟลล 

ภาพท่ี 1 การเจริญเติบโตของออยลําแรก ลําชุดท่ี 2 และชุดท่ี 3 
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(Xanthopyll) เปนตน หลักเกณฑการดูสีท่ีกลาวมาขางตน สามารถแยกไดเปน 4 กลุม คือ พวกท่ีมีลํา
ออกทางสีเขียว สีน้ําตาล สีเหลือง และพวกที่มีสีลําออกทางสีมวง 

เม่ือตัดลําตนออกตามขวางจะปรากฏสวนท่ีแตกตางกันอยางเห็นไดชัด 3 สวน คือ สวนนอกสุด
ซ่ึงมีความแข็งมาก เรียกวา เปลือก (Hard rind) ถัดเขาไปซ่ึงนิ่มกวา เรียกวา เนื้อออย (Flesh) ประกอบดวย
เซลลท่ีทําหนาท่ีเก็บน้ําตาล (Parenchyma หรือ storage cells) และไฟเบอร (Fiber) เปลือกประกอบดวย
เซลลผิวหนาซ่ึงมีลิกนิน (Lignin) เปนสวนประกอบท่ีสําคัญ เปลือกทําหนาท่ีใหลําตนแข็งแรงและ
ปองกันสวนท่ีอยูภายในลําตน สวนที่เปนไฟเบอรนั้น คือ ทอน้ํา ทออาหาร ในลําตนหนึ่งๆ มีทอ
ดังกลาวอยูประมาณ 1,200 ทอ ความหนาแนนของไฟเบอรมีมากท่ีบริเวณใกลเปลือกและมีนอยลงเม่ือ
ใกลจุดกึ่งกลางของลําตน ท่ีจุดกึ่งกลางอาจจะตันหรือมีรูเล็ก ๆ นอกจากนี้บริเวณใกลจุดกึ่งกลางมักจะมี
ไส (Pith) รวมเปนกลุมหรืออาจกระจายอยูท่ัวไป ซ่ึงเปนลักษณะประจําพันธุ ในสวนท่ีเปนปลอง ทอน้ํา 
ทออาหารจะขนานกันไป แตท่ีขอจะแยกตัวออก บางสวนไปสูปลองท่ีอยูถัดข้ึนไป บางสวนแยกสูกาบ
ใบ ปุมราก หรือตา เปนตน สวนท่ีนิ่มซ่ึงอยูรอบๆ ไฟเบอร คือ เซลลซ่ึงทําหนาท่ีเก็บน้ําตาลนั่นเอง เม่ือ
ออยถูกบีบดวยลูกหีบเซลลเหลานี้จะแตกปลอยน้ําตาลท่ีอยูภายในออกมา ความแข็งหรือความน่ิมของ
เนื้อออยก็ข้ึนอยูกับปริมาณและคุณภาพของไฟเบอร ซ่ึงข้ึนอยูกับพันธุและสภาพแวดลอม พวกออยเค้ียว
ลําใหญ นิ่ม เชน ออยสิงคโปรและมอริเชียส มีไฟเบอรนอยกวารอยละ 10 สวนพวกลําเล็กและแข็ง เชน 
พันธุซีโอ 281 (Co 281) อาจมีไฟเบอรถึงรอยละ 17 เปนตน พื้นท่ีหนาตัดลําตนของแตละพันธุแตกตาง
กันไปตั้งแตรูปคอนขางกลมจนถึงรูปไข หรือรูปตัวรี  

ปลอง (Internode)  
 เปนสวนหน่ึงของลําตน อยูระหวางวงเจริญเติบโตกับรอยกาบใบ เปนลักษณะท่ีเห็น
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) 
ขนาดลําตนและทรงตนของออยแตละพันธุจะแตกตางกันออกไป ขนาดของลําตน 

ข้ึนอยูกับขนาดของปลอง ลักษณะของลําตนข้ึนอยูกับรูปรางของปลอง และการจัดเรียงตัวของ
ปลอง (ภาพท่ี 2) วัดขนาดลําตนโดยถือเอาเสนผาศูนยกลางของลําตนเปนเกณฑ โดยวัดจากกลาง 
ลําตน และกลางปลอง 
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1 เสนผาศูนยกลางตํ่ากวา 2.3 เซนติเมตร จัดเปนขนาดลําเล็ก 
2 เสนผาศูนยกลางอยูระหวาง 2.3 – 2.7 เซนติเมตร จัดเปนขนาดลําปานกลาง 
3 เสนผาศูนยกลาง 2.7 เซนติเมตร ข้ึนไป จัดเปนขนาดลําใหญ 

 
                                                                                                       
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 

 
 
     

รูปรางของปลอง (Internode patterns)  
ปลองมีรูปรางแตกตางกันตามชนิดและพันธุ เชน เปนรูปทรงกระบอก มัดขาวตม กลางคอด 

โคนใหญ โคนเล็ก หรือโคง การจัดเรียงของปลองอาจเปนแนวเสนตรงหรือซิกแซ็กก็ได (ภาพท่ี 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                ภาพท่ี 2  การเรียงตอของปลอง 

                                           ภาพท่ี 3  รูปทรงตางๆ ของปลอง 
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สวนประกอบของขอและปลอง(ภาพท่ี 4)  ขอและปลองประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้  
1.  ตา (Bud หรือ eye) เกิดท่ีขอในบริเวณเกิดราก ปกติแตละขอมีหนึ่งตาเกิดสลับกันคนละ

ขางของลําตน ในบางกรณีบางขออาจไมมีตา หรือมีมากกวาหนึ่งตาก็ได ขนาด รูปราง และลักษณะ
ของตาข้ึนอยูกับพันธุ  

2. บริเวณเกิดราก (Root band หรือ root ring หรือ root zone) คือ อาณาเขตท่ีอยูระหวางรอย
กาบและวงเจริญ เปนท่ีเกิดของปุมราก ความกวางของบริเวณนี้ไมคอยสม่ําเสมอ ดานท่ีมีตามักจะ
กวางกวาดานที่อยูตรงขาม สี ความกวางและปริมาณไขท่ีเกาะ ตลอดจนระดับของบริเวณนี้เม่ือ
เปรียบเทียบกับสวนของปลองจะแตกตางกันตามพันธุ  

3.  ปุมราก (Root primordial หรือ Root initials) เปนจุดเล็ก ๆ ในบริเวณเกิดราก รากจะ
เจริญออกมาจากปุมเหลานี้ ปุมรากท่ีอยูตอนบนมีขนาดเล็กกวาตอนลาง สี ขนาด จํานวนแถว และ
การจัดเรียงของปุมรากเปนลักษณะประจําพันธุ  

4.  วงเจริญหรือวงแหวน (Growth ring) สวนที่มีลักษณะคลายวงแหวนเรียบท่ีอยูเหนือ
บริเวณท่ีเกิดราก วงแหวนนี้อาจเรียงสม่ําเสมอ นูน หรือบุม จากระดับผิวปลองก็ได เปนสวนท่ีไมมี
ไข หรือมีไขเกาะนอยมาก ลักษณะขนาด ตลอดจนสีของวงแหวน แตกตางกันไปตามพันธุ สีของวง
แหวนอาจเปนสีเดียวกันหรือแตกตางกับสีของปลองก็ได  ถาเปนสีเดียวกันกับปลอง เรียกวา 
concolorus ความกวางของวงเจริญมีขนาดต้ังแต 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 หรือ  sheath scar) เปนรอยท่ี เกิดข้ึนหลังจากกาบใบหลุดแลว  
การหลุดยากหรืองายของกาบใบเปนลักษณะประจําพันธุ นอกจากนี้ ลักษณะบางอยาง เชน  
ความลาดเท และความยื่นตรงใตตาก็เปนลักษณะประจําพันธุเชนเดียวกัน  

6.  วงไข (Wax ring) คือ สวนของปลองท่ีมีไขเกาะมากกวาสวนอ่ืนๆ  มีลักษณะเปน 
วงแหวนอยูใตรอยกาบ สวนนี้อาจจะคอดหรือเสมอกับลําตนซ่ึงเปนลักษณะประจําพันธุ  

7.  รอยแตกต้ืน หรือรอยแตกลายงา (Corky cracks หรือ ivory marking) คือรอยแตกเล็กๆ  
ท่ีผิวหรือเปลือกของลําตนตามความยาวของปลอง จํากัดอยูในช้ันเอพิเดอรมีส อาจมีมากหรือนอย 
ส้ันบาง ยาวบาง ลักษณะและปริมาณของรอยแตกข้ึนอยูกับพันธุและสภาพแวดลอม  
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8.  รอยแตกลึก  (Splits, growth 
crack ห รื อ  ring crack) เป น ร อ ย แ ต ก 
ตั้งแตชั้นเอพิเดอรมีสถึงเอ็นโดเดอรมีส 
(Endodermis) เปนรอยแตกขนาดใหญ 
เกิดตามความยาวของลําตนลึกเขาไปใน
เนื้อออย อาจส้ัน  ยาว หรือตื้นก็ได รอย
แตกสวนมากมักจะยาวตลอดปลอง ปลอง
ละรอย และรอยดังกลาวมักเกิดข้ึนในบาง
ปลองเทานั้น การเกิดรอยแตกลึกข้ึนอยู
กับพันธุและสภาพแวดลอม  

9.  รอยตกสะเก็ด (Corky patch)  
เกิดจากสภาพภูมิอากาศ เปนรอยแตกต้ืนๆ  
เปนแผนตดิตอกัน ดูเหมือนรอยตกกระท่ีผิวคลายตกสะเก็ด จํานวนและลักษณะท่ีเกดิ ข้ึนอยูกับพนัธุ
และสภาพแวดลอมเชนเดยีวกัน  

10.  รองตา (Bud groove หรือ bud furrow) เปนรองท่ีเกิดอยูเหนือตาตามแนวต้ัง บางพันธุ
อาจไมมี พันธุที่มีรองน้ีอาจยาว ส้ัน ตื้น หรือลึกซ่ึงเปนลักษณะประจําพันธุ  

อาณาเขตราก คือ อาณาเขตบริเวณเหนือรายกาบใบจะปรากฏปุมราก ซ่ึงอยูในระยะฟกตัว อาจมีสี
เหมือนกันหรือแตกตางกันกับสวนอ่ืนของลําตนก็ได  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 

บริเวณข้ีผ้ึงเกาะมาก เรียกวา Wax band บริเวณนี้อยูใตและติดตอกับรอยกาบใบ ปริมาณของข้ีผ้ึง
และลักษณะตางกันไปตามพันธุ 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แสดงสวนตาง ๆ ของขอและปลอง 
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ตา (Bud หรือ eye) : ลักษณะท่ีพบบอย 
1.ไขยอดแหลมยาว            2.ไขยอดแคบ         3. ไขยอดแหลมฐานปกหยัก 
4. ไขยอดแหลมยอดปกตัด   5.หาเหล่ียมคอนมาทางส่ีเหล่ียม    6.ไขคอนขางกลมยอด
ตาหยัก      7.ไขยอดแหลมฐานปกยกข้ึนเปนรูปเขาวัว     8.สามเหล่ียมดานเทา 
9.ห า เห ล่ี ยม  10.ส าม เห ล่ี ยมห น าจั่ ว   11.ส่ี เห ล่ี ย ม ขน ม เป ย ก ปู น  12.ก ลม   
13.ส่ีเหล่ียม     14.รูปรี      15.รูปไขกลับ    16.รูปไขยอดแหลม  17.จะงอยไขว 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

ภาพท่ี 5 แสดงตาออย
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ใบ (Leaf)   
 ใบออยประกอบข้ึนดวย 2 สวน คือ กาบใบ เปนสวนท่ีโอบรอบลําตน และแผนใบ ซ่ึงอยูถัด
ข้ึนไปกับกาบใบ  รอยตอระหวางกาบใบและแผนใบ เรียกวา blade joint 
 แผนใบ (Leaf blade)  มีลักษณะบางยาวและแบน อยู 2 ขาง และยึดดวยแกนกลางใบ (Mind 
rib) ขนาดและความยาวแตกตางกันตามพันธุและอายุ ปกติมีความยาวต้ังแต 90 – 150 เซนติเมตร  
ใบมักจะปกคลุมดวยขน  ความกวางของใบวัดตรงสวนที่กวางท่ีสุด ใบท่ีมีความกวางตํ่ากวา  
4.0 เซนติเมตร เรียกวา แคบ (Narrow) ใบปานกลาง (Medium) มีความกวาง 4.0 – 6.0 เซนติเมตร 
และถามีขนาดความกวางมากกวา 6.0 เซนติเมตร เรียกวา ใบกวาง (Broad)  
 กาบใบ (Sheath) ทําหนาท่ีคํ้าจุนแผนใบ  กาบใบมีลักษณะเปนทอหรือซอง สวนฐาน 
จะกวางมากท่ีสุด และคอย ๆ แคบลงไปทางคอใบ ดานนอกหรือดานลางของกาบใบมีสีเขียว 
บางคร้ังมีขน (Hair, spine) สวนดานในเรียบและสีออนกวา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                    ภาพท่ี 6 สัดสวนตาง ๆ ของใบ 

Facebook : กลุม่งานวจิัยการใช้สารป้องกันกําจดัศัตรพูืช



 
 

   15 
 

การจัดการความรู้  เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รอยกาบใบ (Leaf scar)  เม่ือกาบใบหลุดจากลําตนจะปรากฏรอยกาบใบ  ซ่ึงรอยกาบใบน้ี
อาจมีลักษณะเปนเสนตรง หรือลาดเทลงทางใดทางหนึ่งก็ได  ออยบางพันธุมีรอยกาบใบเดนชัดมาก  
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอนท่ีอยูใตตายื่นออกมาเรียกวา lip 

รอยตอระหวางแผนใบและกาบใบนั้นจะมี 
1. คอใบ (Dewlap) สวนท่ีมีรูปรางคลายสามเหล่ียม 2 รูป  อยูดานนอกของแกนกลางใบ 

คอใบมักจะมีรอยยน ซ่ึงจะทําใหใบไมฉีกขาดไดงายเม่ือถูกลมพัด  คอใบจะมีสีซีดหรือสีอ่ืนๆ เชน  
สีมวง  สีแดง  สีเขียว ฯลฯ  ท่ีคอใบอาจมีข้ีผ้ึงเกาะอยูได 
 ลักษณะรูปแบบคอใบ 

1) คอใบมีลักษณะเปนรูปสามเหล่ียมชายธง  
2) คอใบมีลักษณะเปนรูปสามเหล่ียมชายธงปลายคด  
3) คอใบมีลักษณะเปนรูปสามเหล่ียมขอบเวาและโคง 
4) คอใบมีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียม  
5) คอใบมีลักษณะเปนรูปสามเหล่ียมดานเทา  
6) คอใบมีลักษณะเปนรูปสามเหล่ียมมุมแหลม  
7) คอใบมีลักษณะเปนรูปสามเหล่ียมฐานเรียบ  
8) คอใบมีลักษณะเปนรูปสามเหล่ียมฐานเวาขอบบนเรียบ  
9) คอใบมีลักษณะเปนรูปกริช  

 
 
 

                               ภาพท่ี 7  ตําแหนงขนบนกาบใบ
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รูปท่ี 8 แสดงรูปคอใบ 
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2. ล้ินใบ (Ligule)  มีลักษณะเปนแผนเยื่อบาง ๆ รูปรางคลายคันธนูอยูดานในของกาบใบ 
และมีความยาวตลอดสวนปลายของกาบใบตามแนวขวาง ตรงกลางมีความกวางมากท่ีสุด และเรียว
เล็กมาก  ทางดานขางขอบกาบทั้ง 2 ขาง  ล้ินใบของออยแตละพันธุอาจจะแตกตางกันท้ังรูปราง 
ความส้ัน ยาว 

รูปแบบตาง ๆ ของล้ินใบ 
1) แถบคอนขางสมํ่าเสมอ  กลางปองเล็กนอย  
2) ตรงกลางโปงเปนรูปสามเหล่ียม  
3) แถบตรงกลางพองออก  ปลายเรียวแหลมท้ังสองขาง  
4) คันธนู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               ภาพท่ี 9 ลักษณะล้ินใบ 
 
3. หูใบ  (Auricle) เปนสวนท่ีกาบใบขยายยื่นออกไป   มีลักษณะคลายหู  อยางไรก็ดี  

ออยบางพันธุอาจไมมีหูใบเลยก็ได  หูใบอาจมีขางเดียวหรือสองขาง รูปรางและขนาดตางกัน 
รูปแบบตาง ๆ ของหูใบ 
1) หูใบมีลักษณะเปนขอบโคง  
2) หูใบมีลักษณะเปนขอบตรง  
3) หูใบมีลักษณะเปนขอบโคงฐานนูน  
4) หูใบมีลักษณะเปนรูปสามเหล่ียมดานเทา  
5) หูใบมีลักษณะเปนรูปสามเหล่ียมมีรอยบุบ  
6) หูใบมีลักษณะเปนรูปสามเหล่ียม  
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7) หูใบมีลักษณะเปนรูปใบหอกส้ัน  
8) หูใบมีลักษณะเปนรูปยอดงอเขา 
9) หูใบมีลักษณะเปนยอดงอออก  
10) หูใบมีลักษณะเปนรูปใบหอกยาว  
11) หูใบมีลักษณะเปนรูปเขาววั  
12) หูใบมีลักษณะเปนยอดงุมเขา หรือสามเหล่ียมขอบโคง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ลักษณะตาง ๆ ของหูใบ 

ชอดอกออย (Inflorescence) 
ออยมีดอกออกเปนชอ มีเพศผูและเพศเมียในชอดอกเดียวกัน  เรียกวา ชอดอกออย (Arrow 

หรือ tassel) เปนชอแบบ panicle ซ่ึงเกิดท่ีปลายลําตน  มีความยาว 30 - 100 เซนติเมตร รูปรางของ
ชอดอกข้ึนอยูกับความยาวของแกนกลาง และกานแขนงชอดอก ตลอดจนจํานวนของกางแขนงดวย 

แกนกลางของชอดอก (Main axis) มีลักษณะกลม จากแกนกลางจะมีกานแขนงชุดแรก
เกิดข้ึนและจะมีกานแขนงชุดท่ี 2 เกิดจากกานแขนงชุดแรก ใบบางคร้ังอาจจะมีกานแขนงชุดที่ 3 
ดวย จากนั้นจะถึงดอกยอย (Spikelet) ดอกออยเกิดเปนคู ๆ บนกานแขนง ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกัน 
ยกเวนดอกหนึ่งมีกานดอก (Pedicelled spikelet) สวนอีกดอกหน่ึงไมมีกานดอก (Sessile spikelet) ที่
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ฐานของดอกมีขนยาวสีขาว เรียกวา ขนไหม (Bristles, callus hair) ขณะท่ีดอกยังไมบาน ขนเหลานี้
จะแนบอยูกับดอก  ดอกออยแตละดอกประกอบดวยรังไข (Ovary)  ซ่ึงมี stigma แยกกันเปน 2 แฉก  
คลายขนนก เรียกวา feathery stigma มีอับเรณู (Anther) 3 อัน เปลือกหรือแกลบ 3 อัน  ตรงสวน
แกนของกานชูเกสรตัวเมียมี lodicules 2 อัน ทําหนาท่ีบังคับใหดอกบาน 
เมล็ดออย  มีขนาดเล็กมาก  เรียกวา caryopsis ประกอบดวย pericarp, seed coat, endosperm และ 
embryo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 
 
 

  

ภาพท่ี 11 ชอดอกออย 
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บทที่ 3 
พันธุออยที่ใชในประเทศไทย  

 พันธุออยในประเทศไทย พอจะแบงการใชพันธุออยในประเทศไทยไดเปน 2 ชวง ไดดังนี้  

พันธุออยท่ีใชในอดีต 
ในระยะแรกท่ีเร่ิมมีการผลิตน้ําตาลทรายดิบและน้ําตาลทราย ไดนําออยพันธุพื้นเมือง

ดั้งเดิมท่ีมีอยูภายในประเทศ มาขยายพันธุแลวนําไปสงเสริมปลูกขยายกัน เชน ออยน้ําผ้ึง  
ออยขาไก ออยแขม ออยสิงคโปร ออยจีน และออยฮก เปนตน แตมีการใชพันธุเหลานี้ไดไมนาน 
เนื่องจากพันธุเหลานี้ใหผลผลิตออยและความหวานตํ่า  

ตอมาไดรับความรวมมือระหวางประเทศ โดยนําออยพันธุท่ีดีเดนจากตางประเทศเขามา
ในประเทศอยางตอเนื่อง ทดสอบหาพันธุท่ีเหมาะสมในทองถ่ิน สามารถคัดเลือกออยท่ีดีเดน
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 พันธุ เชนพันธุออยจากประเทศฟลิปปนส ไดแก พันธุ POJ 2878,  Phil 66-07 จาก
ประเทศอินเดีย ไดแก พันธุ Co 281, Nco 310  จากประเทศอินโดนีเซีย ไดแก พันธุ PSA 14-1  จาก
ประเทศออสเตรเลีย ไดแก พันธุ Q 83, Pindar, Ragnar จากประเทศไตหวัน ไดแก พันธุ F 140, 
F 156, ROC 1 จากประเทศจีน ไดแก พันธุ Kwt 3, Kwt 7 จากประเทศฮาวาย ไดแก พันธุ H 37-
1933, H 48-316 จากประเทศบลาซิล ไดแก พันธุ CB 38-22  และพันธุสิงคโปรเปนออยค้ันน้ํา จาก
ประเทศสิงคโปร เปนตน 

 

 

 

 

วัลลิภา  สุชาโต *

------------------------------------------------------------------------ 
* นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี  อ.อูทอง  จ.สุพรรณบุรี  72160 
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2. พันธุออยในประเทศ 
พันธุออยระยะเร่ิมแรก ระหวางพ.ศ. 2480 – 2518 นักวิชาการของโรงงานน้ําตาลได

พัฒนาพันธุออยเพ่ือใชสําหรับพื้นท่ีของโรงน้ําตาลน้ันๆ เชน พันธุออยจากโรงงานน้ําตาลลําปาง 
คือ พันธุ LP 4, LP 9  พันธุออยจากโรงงานนํ้าตาลอุตรดิตถ คือ พันธุ UT 2, UT 5, UT 10  และ
พันธุออยจากโรงงานน้ําตาลชลบุรี (บางพระ) คือ พันธุ BP 6, BP 11, BP 45 ปจจุบันสําหรับพันธุ
เหลานี้ไดเลิกปลูกแลว 

 
พันธุออยท่ีใชในปจจุบัน 

พันธุออยในประเทศไทย พ.ศ. 2518 –  ปจจุบัน (พ.ศ. 2556) จากปริมาณความตองออย
ก็เพิ่มข้ึน ทําใหมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกอยางกวางขวาง เกิดความตองการพันธุออยท่ีเหมาะตอพื้นท่ีมี
มากยิ่งข้ึน  ไดมีการจัดต้ังหนวยงานดําเนินการวิจัยและพัฒนาออยอยางจริงจัง อยางนอย  
3 หนวยงาน ไดแก  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานคณะกรรมการ
ออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

1. พันธุออยจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
กรมวิชาการเกษตรเริ่มปรับปรุงพันธุออยในพ.ศ. 2518 โดยปฏิบัติงานท่ีศูนยวิจัยพืชไร

ชัยนาท ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี ศูนยวิจัยพืชไรระยอง และศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ปจจุบันได
ผลิตพันธุท่ีเสนอใหกรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุแลว เปนออยโรงงาน 17 พันธุ ออยเค้ียวและ 
ออยค้ันน้ําอีกอยางละ 1 พันธุ ดังนี้ 

1.1 ออยพันธุชัยนาท 1  (F 160 x Co 775) ผานการรับรองพันธุเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 
2526 เปนพันธุท่ีเจริญเติบโตเร็วในระยะแรก มีลําขนาดใหญ มีปลองยาว ผลผลิตน้ําหนัก 11-15 ตัน
ตอไร  ในไรเกษตรกรเขตน้ําฝนและใหผลผลิตน้ําหนัก 15-18 ตันตอไร ในไรเกษตรกรเขต
ชลประทาน ปจจุบันมีปลูกนอยเนื่องจากออกดอกเร็ว  

1.2 ออยพันธุอูทอง 1 (F 172 ผสมเปด) ผานการรับรองพันธุเม่ือวันท่ี 11สิงหาคม 2529 
เปนพันธุท่ีมีทรงกอต้ังตรง ลําตนหักลมยาก มีการแตกกอดี การไวตอดี ใหผลผลิตน้ําหนัก 11 – 15 
ตันตอไร  ในไรเกษตรกรเขตน้ําฝนและใหผลผลิตน้ําหนัก 15 – 20 ตันตอไร ในไรเกษตรกรเขต
ชลประทาน มีคาความหวานวัดเปนซีซีเอส 11 – 12  มีความตานทานตอโรคใบดางและโรคแสดํา 
ในสภาพธรรมชาติและโรคใบขาวเล็กนอย  ปจจุบันเกษตรกรในภาคตะสันออกเฉียงเหนือ  
ภาคตะวันออกและภาคกลางบางพื้นท่ียังนิยมปลูกออยพันธุนี้  เนื่องจากใหผลผลิตสูงในพื้นท่ีนั้น ๆ  

1.3 ออยพันธุอูทอง 2 (81-1-026 : IAC 52-326 ผสมเปด) ผานการรับรองพันธุเม่ือวันท่ี 
9 กันยายน 2536 เปนพันธุท่ีสะสมน้ําตาลเร็ว เม่ืออายุ 9 เดือนใหผลผลิตน้ําหนัก 10.2 ตันตอไร  
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มีความหวาน 13.6 ซีซีเอส และเม่ืออายุ 12 เดือนใหผลผลิตน้ําหนัก 14.0 ตันตอไร มีความหวาน 
14.4 ซีซีเอส ตานทานตอโรคแสดํา และโรคเห่ียวเนาแดง ระดับปานกลาง ออนแอตอโรคใบขาว 
เหมาะท่ีจะสงเสริมใหเกษตรกรปลูกเพื่อตัดสงโรงงานตนฤดูหีบ หรือเม่ือมีอายุการเก็บเกี่ยวส้ัน 
เพราะสามารถตัดสงโรงงานไดเม่ืออายุ 9 เดือน (ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี, 2536)  

1.4 ออยค้ันน้ํ าสุพรรณบุ รี  50 (SP 074 ผสมเปด) ผานการรับรองพันธุ เม่ือวันท่ี  
1 กรกฎาคม 2539  เปนพันธุท่ีมีการเจริญเติบโตเร็ว มีการแตกกอดี มีการไวตอดี ใหผลผลิตน้ําออย 
4,900 ลิตรตอไร น้ําออยสดมีสีเหลืองอมเขียว รสชาติหอมหวาน มีคาความหวานประมาณ 16 บริกซ ท่ี
อายุ 9 เดือน มีความตานทานตอโรคแสดํา และโรคลําตนเนาแดง (ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี, 2539)  

1.5 ออยพันธุอูทอง 3 (89-2-366 : UT 1 x UT 2) ผานการรับรองพันธุเม่ือวันท่ี 18 
มีนาคม 2541 เปนพันธุท่ีมีทรงกอต้ังตรง มีการแตกกอดี มีการไวตอดี ไมพบโรคกอตะไคร และ
แมลงหว่ีขาวไมชอบ  ใหผลผลิตน้ําหนัก 15 – 16 ตันตอไร และใหผลผลิตน้ําหนักในดินรวนปน
ทราย 17 – 18 ตันตอไร มีคาซีซีเอส 13-14 แตออยพันธุนี้ออนแอตอโรคเหี่ยวเนาแดง โรคใบขีดแดง 
และยอดเนา  แนะนําใหปลูกในพ้ืนท่ีดินรวนปนทราย ท่ีมีการระบายน้ําดี และแปลงท่ีไมมีโรค
ดังกลาวระบาด  

1.6 ออยพันธุอูทอง 4 (85-2-072 : H 48-3166 x Eros) ผานการรับรองพันธุ เม่ือวันท่ี 25 
กุมภาพันธ  2543 เปนพันธุท่ีใหผลผลิตน้ําหนักและผลผลิตน้ําตาลสูงในเขตชลประทาน  ตานทานโรค
เหี่ยวเนาแดง โรคแสดํา และหนอนกอไมชอบ กาบใบลอกงาย และเหมาะสมกับการปลูกตนฝน 

1.7 ออยพัน ธุ อูทอง  5 {90-2-318 : 87-2-1033 x (US 65-4 x P 75-1091)} ผ านการ
รับรองพันธุ เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2544 เปนพันธุท่ีใหผลผลิตน้ําตาลสูงในเขตใชน้ําฝนและเปน
ดินรวนปนทราย โดยใหผลผลิตน้ําตาลเฉล่ีย 1.48 ตันซีซีเอสตอไร สูงกวาพันธุอูทอง 1 และอูทอง 2 
รอยละ 11 และ 44  มีการไวตอดี  โดยใหผลผลิตน้ําตาลเฉล่ียในออยตอ 1 เทากับ 1.71 ตันซีซีเอสตอ
ไร สูงกวาพันธุอูทอง 1 และอูทอง 2 รอยละ 8 และ 42 และใหผลผลิตน้ําตาลเฉล่ียในออยตอ 2 
เทากับ 1.40 ตันซีซีเอสตอไร สูงกวาพันธุอูทอง 1 และอูทอง 2 รอยละ 15 และ 30  

1.8 ออยเค้ียวพันธุสุพรรณบุรี 72  (Mauritius var. ผสมเปด) ผานการรับรองพันธุ เม่ือ
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2547  เปนพันธุท่ีมีชานนิ่ม รสชาติหอมหวานและกรอบ 

1.9 ออยพันธุอูทอง 6 (91-2-056 : 87-2-973 x 83-2-888) ผานการรับรองพันธุ เม่ือวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2548 ในดินรวนปนทรายใชน้ําเสริม ใหผลผลิตน้ําหนักเฉล่ีย 18.04 ตันตอไร สูงกวา
พันธุอูทอง 1 รอยละ 13 และใหผลผลิตน้ําตาลเฉล่ีย 2.53 ตัน ซีซีเอสตอไร  สูงกวาพันธุอูทอง 1  
รอยละ 26 เปนพันธุท่ีเจริญเติบโตเร็ว ไมออกดอก และควรปลูก 2 ลําคู เพ่ือใหไดจํานวนลํามาก 
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1.10 ออยพันธุสุพรรณบุรี 80 (94-2-483 : 85-2-352 x K 84-200) ผานการรับรองพันธุ 
เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2550 ใหผลผลิตน้ําหนักเฉล่ีย 17.43 ตันตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (14.96 
ตัน/ไร) รอยละ 17 สูงกวาพันธุอูทอง 3 (16.93 ตัน/ไร) รอยละ 3 และใหผลผลิตน้ําตาลเฉล่ีย 2.59 
ตัน ซีซีเอสตอไร  สูงกวาพันธุ K 84-200 (2.30 ตัน ซีซีเอส/ไร) รอยละ 13 สูงกวาพันธุอูทอง 3 (2.51 
ตัน  ซีซีเอส/ไร) รอยละ 3 และออยพันธุสุพรรณบุรี 80 ตานทานโรคเหี่ยวเนาแดงปานกลาง  
ตานทานโรคแสดําปานกลาง แนะนําใหเกษตรกรปลูกไดทั้งในเขตชลประทานและเขตใชน้ําฝน 

1.11 ออยพันธุ อูทอง 8 (95-2-156 : K 84-200 x UT 3) ผานการรับรอง เม่ือวัน ท่ี  7 
เมษายน 2552  ใหผลผลิตน้ําหนักเฉล่ีย 17.23 ตันตอไร  สูงกวาพันธุ K 84-200 (14.96 ตัน/ไร) รอย
ละ  15 และสูงกวาพันธุ อูทอง 3 (16.94 ตัน /ไร) รอยละ  2 และใหผลผลิตน้ํ าตาลเฉล่ีย 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  แนะนําใหเกษตรกรปลูกในเขตชลประทานดินรวนท่ีไมมีน้ําขัง และในเขตใชน้ําฝน 

1.12 ออยพันธุขอนแกน 3  (94-2-200 : 85-2-352 x K 84-200) ผานการรับรองเมื่อวันท่ี  
7 เมษายน  2552  ใหผลผลิตสูง ออยปลูกใหน้ําหนักเฉล่ีย 17.90 ตันตอไร และออยตอ 1ใหน้ําหนัก
เฉล่ีย 13.1 ตันตอไร ในเขตใชน้ําฝน ดินรวนปนทราย 

1.13 อ อยพั น ธุ อู ทอง  9 (99-2-168 : 94-2-128 x 94-2-270) ผ านการรับรองเมื่ อวัน ท่ี  
9 ตุลาคม 2552 ใหผลผลิตน้ําหนักเฉล่ีย 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) ผานการรับรองเม่ือวันท่ี 
4 ธันวาคม 2553 ใหผลผลิตน้ําหนักเฉล่ีย 19.77 ตันตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (14.02 ตัน/ไร)  
รอยละ 41 สูงกวาพันธุอูทอง 3 (11.57 ตัน/ไร) รอยละ 71 และใหผลผลิตน้ําตาลเฉล่ีย 2.88  
ตันซีซีเอสตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (2.05 ตัน ซีซีเอส/ไร) รอยละ 39 สูงกวาพันธุอูทอง 3 (1.68 
ตัน ซีซีเอส/ไร) รอยละ 70 นอกจากนี้ยังตานทานโรคเหี่ยวเนาแดงปานกลาง และเม่ือออยอายุ 4 – 5 
เดือน สามารถทนทานตอน้ําทวมขังไดนานประมาณ 3 เดือน  แนะนําใหเกษตรกรปลูกในดิน 
รวนเหนียวและดินเหนียวเขตชลประทาน 

1.15 ออยพันธุอูทอง 84-11 (02-2-226 : 93-2-085 x 92-2-065) ผานการรับรอง วันท่ี  
4 ธันวาคม 2553 ใหผลผลิตน้ําหนักเฉล่ีย 18.24 ตันตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (14.02 ตัน/ไร)  
รอยละ 30 สูงกวาพันธุอูทอง 3 (11.57 ตัน/ไร) รอยละ 58 และใหผลผลิตน้ําตาลเฉล่ีย 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
ใชค้ันน้ํารับประทานได เพราะสีองน้ําออยท่ีไดมีสีเหลือง แนะนําใหเกษตรกรปลูกในเขตมีน้ําเสริม
และชลประทาน และปลูกเปนออยค้ันน้ํา 

1.16 ออยพันธอูทอง 12  ผานการรับรองเมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2556 ใหผลผลิตน้ําหนัก
เฉล่ีย 16.92 ตันตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (14.18 ตัน/ไร) รอยละ 19 สูงกวาพันธุอูทอง 3 (14.11 
ตัน/ไร) รอยละ 20 และใหผลผลิตน้ําตาลเฉล่ีย 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  นอกจากน้ี ออยพันธุอูทอง 12 ยังเปนออยท่ีลมยาก ไมออก
ดอก  แนะนําใหเกษตรกรปลูกในเขตชลประทาน 

1.17 ออยพันธอูทอง 13  ผานการรับรองเมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2556 ใหผลผลิตน้ําหนัก
เฉล่ีย 14.30 ตันตอไร สูงกวาพันธุ K 84-200 (10.70 ตัน/ไร) รอยละ 34 สูงกวาพันธุอูทอง 3 (9.88 
ตัน/ไร) รอยละ 45 และใหผลผลิตน้ําตาลเฉล่ีย 1.99 ตัน ซีซีเอสตอไร  สูงกวาพันธุ K 84-200 (1.51 
ตัน ซีซีเอส /ไร) รอยละ 32 สูงกวาพันธุอูทอง 3 (1.40 ตัน ซีซีเอส/ไร) รอยละ 42 

นอกจากนี้ยังมีออยพันธุท่ีผานการรับรองพันธุ แตไมไดรับความนิยมใชปลูก คือพันธุ
ขอนแกน 1 พันธุขอนแกน 2 และออยพันธุขอนแกน 80 (93-2-106) ท่ีออกดอกชา ตานทานโรคแส
ดํา ปลูกไดท่ัวไปในเขตปลูกออยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในดินรวนปนทราย ผลผลิต
ออยปลูกเฉล่ีย 20.7 ตันตอไร ผลผลิตน้ําตาลเฉล่ีย 2.56 ตันซีซีเอสตอไร 

 

2. พันธุออยจากสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม  
พันธุออยท่ีผลิตจากสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย ท่ีเรียกวา 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 สภาพพื้นท่ี
ท่ีเหมาะสม ดินรวน ดินรวนปนทราย ท่ีมีการระบายนํ้าดี ตานทานหนอนเจาะลําตนและแมลงหวี่ขาว
ออยระดับปานกลาง 

2.2 สอน.2 (K 84-69 : F 143 x ROC 1) ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 11-15 ในเขตนํ้าฝน 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) ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 10-14 ในเขตน้ําฝน 
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)  ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 10-14 ในเขตน้ําฝน 
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)  ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 10-11 ในเขตน้ําฝน 
และ 16-18 ในเขตชลประทาน  ความหวาน  11-12 ซีซีเอส   งอกเร็ว โตเร็ว โตเร็วในชวงแรก  
การไวตอปานกลาง แตกกอนอย (3-4 ลํา/กอ หรือ 9,500 ลํา/ไร ) ไมออกดอก ไมหักลม ทนแลงดี  
เหมาะท่ีจะปลูกในเขตชลประทาน 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 เหี่ ยว ) ผลผลิตออย  (ตัน /ไร ) 10-12 ใน เขต
ชลประทาน  ความหวาน 12-13 ซีซีเอส ไวตอดี แตกกอมาก (5-7 ลํา/กอ หรือ 12,000 ลํา/ไร ) 
ออกดอกปานกลาง เร่ิมเดือนพฤศจิกายน ไมหักลม ทนแลงดี 

2.10 สอน .10 (K 92-80 : K 84-200 x K 76-4)  ผลผลิตออย  (ตัน /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 
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2.11 สอน.11 (K 92-213 : K 84-200 x K 83-74) ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 11-14 ในเขต
น้ําฝน และ 15-18 ในเขตชลประทาน  ความหวาน 11-13 ซีซีเอส โตชาในชวงแรก การไวตอดี  
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 อีเหี่ยวแดง) ผลผลิตออย (ตัน/ไร)  17-18 ใน
เขตชลประทาน  ความหวาน 12-14 ซีซีเอส  โตชาในชวง 4 เดือนแรก การไวตอดี แตกกอดีมาก (6-8 
ลํา/กอ ) ออกดอกเล็กนอยในพื้นท่ีลุมมีน้ําขัง  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 (4-
5 ลํา/กอ ) ออกดอกเดือนพฤศจิกายน หักลมปานกลาง และทนแลงปานกลาง 

2.15 สอน .15 (K 93-219 : UT 1 x อีเหี่ยวแดง) ผลผลิตออย (ตัน/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)  ผลผลิตออย (ตัน/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 ในเขตนํ้าฝน 
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)  ผลผลิตออย (ตัน/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) ผลผลิตออย (ตัน/ไร) 11-15 ในเขต
น้ําฝน และ 15-16 ในเขตชลประทาน  ความหวาน 13-14 ซีซีเอส  การออกดอก 58.3 เปอรเซ็นต   
หักลมปานกลาง  

2.22 สอน .22 (K 95-127 : Yasawa x PL 310) ผลผลิตออย (ตัน /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 ในเขตนํ้าฝน 
และ 17-21 ในเขตชลประทาน  ความหวาน 12-13 ซีซีเอส  ออกดอกปานกลาง หักลมปานกลาง 
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 ตานทานโรคเห่ียวแดง 

2.25 สอน. 25 (K 99-72 : K 84-200 x อีเหี่ยว) ผลผลิตออย 12 -15 ตันตอไร ในเขต
น้ําฝน 18 – 20 ตันตอไร ในสภาพชลประทาน สภาพพ้ืนท่ีเหมาะสม 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 อีเหี่ยวแดง) ผลผลิตออย 16 -21 ตันตอไร 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 ตันตอไร เม่ือ
ปลูกในเขตชลประทาน เหมาะสมในดินรวนปนทราย รวน และรวนเหนียว ความหวาน 11 – 13  
ซีซีเอส แตกกอ 5 – 7 ลําตอกอ ขนาดลําคอนขางใหญ ตานทานปานกลางตอโรคเหี่ยวเนาแดง  
โรคแสดําและกอตะไคร 

2.28 สอน. 28 (K 2000-89 : K 84-200 x K 83-74)) ผลผลิตออย 15 -17 ตันตอไร ใน
เขตน้ําฝน 18 – 22 ตันตอไร ในเขตชลประทาน เหมาะสมในดินรวน และรวนเหนียวท่ีมีการระบาย
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น้ําดี  ความหวาน 12 – 13 ซีซีเอส แตกกอ 5 – 6 ลําตอกอ ทนแลงปานกลาง ตานทานโรคเหี่ยวเนา
แดง ตานทานปานกลางตอโรคแสดํา และตานทานปานกลางตอแมลงหวี่ขาวและหนอนเจาะลําตน 

 

3. พันธุออยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
3.1 กําแพงแสน  94-13 (89-1-20 ผสมเปด) ผลผลิตออย 15-18 ตันตอไร ในเขต

ชลประทาน   ความหวาน  12-14 ซีซีเอส  โตดี โดยเฉพาะระยะแตกกอ การไวตอดี แตกกอ 
ปานกลาง (4-6 ลํา/กอ หรือ 11,000 ลํา/ไร) ไวตอดีเจริญเติบโตเร็วมาก หักลมปานกลาง ทนแลงดี 
กาบใบรวงหลุดงาย ออกดอกเล็กนอย สภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ดินรวนทราย ดินรวนเหนียว  
ทนดินดาง และดินเค็ม ออนแอตอโรคใบจุดเหลือง โรคใบจุดวงแหวน และ โรคราสนิม ตานทาน
ปานกลางตอโรคแสดํา ตานทานปานกลางตอหนอนเจาะลําตน 

3.2 มก .50 ( Kwt 7  ผสมเปด) ผลผลิตออย 13-16 ตันตอไร  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
รวงหลุดงาย ออกดอกเล็กนอย ออนแอตอโรคเหี่ยวเนาแดง ตานทานปานกลางตอโรคแสดํา  
โรคใบจุดเหลือง และโรคราสนิม  

3.4 พันธุมก อ่ืนๆ 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 

นอกจากนี้ยังมีหนวยงานอื่นๆท่ีใหความสนใจในการพัฒนาพันธุออย เชนมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน ปรับปรุงพันธุออยในชื่อ KKU 99-03, KKU 99-06  มหาวิทยาลัยสุรนารี ปรับปรุงพันธุ
ออยในชื่อ พันธุอารีย 1 (AR 1) และบริษัทมิตรผลวิจัย จํากัด ปรับปรุงพันธุออยในช่ือ พันธุมิตรผล 
1 (MPT 96-273 : CoC 88-11 x Co 87-025), พัน ธุ มิตรผล  2 (MPT 96-392 : CoC 67-1  x Co 88-
005), และพันธุมิตรผล 3 (PT 52-227  x Q 142) เปนตน 
  

Facebook : กลุม่งานวจิัยการใช้สารป้องกันกําจดัศัตรพูืช



 
 

   29 
 

การจัดการความรู้  เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 

บทที่ 4 
การทําแปลงพันธุออย  

ความตองการของแปลงพนัธุออย 
พื้นท่ีปลูกออยในประเทศไทยโดยการคาดการณของสํานักงานออยและน้ําตาลทราย   มี

จํานวน 8.46 ลานไร (2553/54)  เปนพื้นท่ีออยสงโรงงาน  8.12 ลานไร  จังหวัดท่ีมีพื้นท่ีปลูกออย   
มากท่ีสุด คือ กาญจนบุรี (693,650 ไร) รองลงมา ไดแก จังหวัดนครราชสีมา (678,930ไร) จังหวัด
นครสวรรค (613,620 ไร)  ขอนแกน (562,290 ไร)  และสุพรรณบุรี (488,720ไร)  ซ่ึงในจํานวน
พื้นที่ปลูกออย 8 ลานไรเศษ จะเปนออยปลูกประมาณ 3 ลานไร ออยตอ 1 ประมาณ 3 ลานไร จะเห็น
ไดวาในแตละปจะตองใชแปลงพันธุออยมากถึง 3 แสนไร เพ่ือท่ีจะปลูกออยในพื้นท่ี 3 ลานไร ซ่ึง
เปนอัตราสวน 1 ตอ 10 ความตองการของแปลงพันธุออยจะสูงข้ึน เม่ือออยมีราคาดี โดยเฉพาะในป 
2553-54 ซ่ึงราคาน้ําตาลทรายโลกสูงมาก ราคาออยในประเทศท่ีมากกวา 1,000 บาทตอตัน จะเปน
แรงจูงใจใหเกษตรกรหันมาปลูกออยเพิ่มข้ึนและมีการใชพันธุออยเพิ่มข้ึน 
 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสัดสวนของออยปลูกสูง  เนื่องจากความแหงแลง ผลผลิต
ออยตอลดลงมาก ทําใหไวตอออยไดไมนาน โดยสวนใหญจะเปนออยปลูกและออยตอ 1 จึงมีความ
ตองการของแปลงพันธุออยสูง และการขาดแคลนแปลงพันธุท่ีปราศจากโรค โดยเฉพาะโรคใบขาว    
ทําใหตองซ้ือพันธุออยจากในเขตภาคกลางจากจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี  ซ่ึงตองขนสงไกล ทํา
ใหการปลูกออยมีตนทุนการผลิตท่ีสูง 
 

ลักษณะของแปลงพันธุออยท่ีมีคุณภาพ 
1. มีความบริสุทธ์ิของพันธุสูง (Variety purity) ไมมีพันธุอ่ืนปลอมปน 
2. มีความสม่ําเสมอ (Uniformity) โดยมีความสูง และขนาดลําของออยใกลเคียงกัน มี

ปริมาณลําอยางนอย 8,000 ลําตอไร 
3. มีการเจริญเติบโตท่ีสมบูรณ ทําใหไดออยที่แข็งแรง มีปลองยาว ตาเตงเนื่องจากไดรับ

น้ําและธาตุอาหารอยางพอเพียง 
4. มีอายุ 8-10 เดือน เพื่อท่ีออยมีความงอกสูง ออยงอกไดสมํ่าเสมอพรอม ๆ กัน 
5. ปราศจากโรคและแมลง (Disease free) โดยเฉพาะไมมีโรคใบขาวในแปลง ซ่ึงติดไป

กับทอนพันธุได 
 
 

วัลลิภา  สุชาโต * 

------------------------------------------------------------------------ 
* นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี  อ.อูทอง  จ.สุพรรณบุรี  72160
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ราคาของพันธุออย 
 โดยท่ัวไป เกษตรกรไมนิยมทําแปลงพันธุออย แตจะซ้ือออยเม่ือตองการเปล่ียนพันธุปลูก 
ราคาออยท่ีซ้ือขายข้ึนอยูกับความตองการของตลาด  เปนเร่ืองของอุปสงค อุปทาน  เม่ือเกิดการขาด
แคลนพันธุออยราคาจะสูงข้ึน การซ้ือขายออยมีหลายวิธีดังนี้ 

1. ซ้ือขายเปนตัน โดยผูซ้ือตัดและขนเอง ราคาตันละ 1,000-1,500 บาท แลวแตพันธุและ
ความสมบูรณของออย ราคาข้ึนอยูกับการตกลงของผูซ้ือและผูขาย 

2. ซ้ือขายเปนไรโดยผู ซ้ือตัดและขนเอง ราคาไรละ 10,000-25,000 บาท  ตามความ
สมบูรณของออย 

3. ซ้ือขายเปนตันรวมคาขนสง โดยมากผูซ้ือจะอยูไกล ออยพันธุใหม ๆ อาจมีราคา 1,500 
– 2,000 บาทตอตัน ผูขายขนสงใหถึงแปลง 

ผูซ้ือควรเดินสํารวจแปลงใหท่ัว การตกลงซ้ือขายข้ึนอยูกับความพอใจของทั้ง 2 ฝาย 
บางคร้ัง   ผูซ้ือตองประมาณผลผลิตใหถูกตอง เชน ผูขาย ๆ เปนตัน ๆ ละ1,000 บาท ถาเหมาเปนไร 
ไรละ 12,000  บาท ถาผูซ้ือคาดวา ผลผลิตนาจะไดไมต่ํากวา 12 ตันตอไร ก็ควรซ้ือเหมาไร เปนตน 
 
การวางแผนในการทําแปลงพันธุออย 
 เกษตรกรมืออาชีพท่ีประสพความสําเร็จในการทําไรออย จะมีการวางแผนในการทําแปลง
พันธุออยลวงหนา 1 ป โดยคํานวณจากความตองการใชพันธุออยในปหนา พื้นท่ีปลูกออยท่ีจะไถท้ิง
แลวปลูกใหม ซ่ึงควรจะเปนออยพันธุใหม เตรียมหาแหลงซ้ือพันธุใหมเพื่อนํามาขยาย เพื่อเปนการ
ลดตนทุนการผลิต เพราะพันธุออยมีราคาแพง ถามีออยตอ 2 ท่ีคาดวาจะรื้อท้ิง จํานวน 20 ไร ก็ควร
เตรียมแปลงปลูกออยพันธุใหมประมาณ 2 - 3 ไร โดยซ้ือพันธุออยเพียง 3 - 5 ตัน 
 เวลาในการใชพันธุออย เปนเร่ืองท่ีตองคํานึงถึง ตองคาดการณเวลาท่ีจะใชพันธุ แลว
วางแผนปลูกออยใหไดอายุ 8-10 เดือน ควรเรงปลูกออยใหเร็วข้ึน กอนโรงงานน้ําตาลปด เพราะ
แปลงพันธุออยเส่ียงตอการถูกไฟไหมได 
 
อัตราการใชทอนพันธุออย (Seed rate) 

การปลูกออยเปนลํา โดยเฉพาะการใชเคร่ืองปลูก  เปนวิธีท่ีใชปลูกออยโดยท่ัวไปของ
เกษตรกรขณะน้ี ซ่ึงสามารถทําใหปลูกออยไดเร็วข้ึน ประหยัดแรงงานมากข้ึน แตการปลูกท้ังลําโดย
ใชแรงงาน เกษตรกรตองสับพันธุในรอง 2 - 3 คร้ังตอลํา เพื่อชวยใหการงอกของออยดีข้ึน  เปนการ
ลดผลของฮอรโมน Auxins ซ่ึงทําใหเกิดปรากฏการณตายอดขมตาขาง (Apical dominance) การ
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ปลูกลําคูจะใชอัตราพันธุปลูก 1 :  6 - 8 คือ ออย 1 ไร ปลูกขยายได 6 ถึง 8 ไร ถาออยส้ัน อายุนอย 
เชน ออย 6 เดือน  ความยาว 1.4 เมตร ปลูกขยายไดเพียง 5 ไร 

การใชอัตราปลูกออยสูงหรือตํ่า ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง โดยปกติออยท่ีปลูกในเขต
ชลประทานท่ีมีดินอุดมสมบูรณดีจะใชอัตราปลูก 600-800 ลํา/ไร  หรือประมาณ 1.0-1.5 ตัน/ไร โดย
ปลูกลําเดี่ยว  ในเขตนํ้าฝนหรือเขตแหงแลง เชน ในเขตภาคอีสานท่ีมีการปลูกออยขามแลง จะมีการ
ใชอัตราพันธุปลูกท่ีสูงมาก โดยปลูกลําคูเพื่อชดเชยกับการท่ีออยมีเปอรเซ็นตความงอกตํ่า 

การปลูกออยเปนทอนจะใชอัตราพันธุท่ีต่ํากวาการปลูกออยเปนลํามาก ประมาณเกือบ 2 
เทา แตการปลูกออยเปนทอนก็เปนการส้ินเปลืองเวลาและแรงงาน   

อัตราแปลงพันธุตอแปลงปลูก (Propagation ratio) โดยทั่วไปจะมีอัตรา 1:10 คือ ออยแปลง
พันธุ 1 ไร  สามารถนําไปปลูกขยายได 10 ไร  ถาออยแปลงพันธุมีความเจริญเติบโตดี สมบูรณ
แข็งแรง ก็สามารถนําไปปลูกขยายไดในพ้ืนท่ีมากข้ึน  ถาปลูกทอนเดี่ยวก็อาจขยายไดในอัตรา 1:20 
ในขณะท่ีปลูกลําเดี่ยวอาจขยายได 1:15 ในเขตแหงแลงจะใชอัตราพันธุสูง แปลงพันธุออย 1 ไร 
อาจจะนําขยายได 5 - 6 ไร เทานั้น 
 

ตารางท่ี 2 อัตราการใชทอนพันธุออยโดยท่ัวไปในการปลูกออย 1 ไร 

ลักษณะ อัตราต่ํา อัตราปกต ิ 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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ตารางท่ี 3  อัตราการใชทอนพันธุออยโดยทั่วไปในการปลูกออย 1 ไร  ท่ีระยะระหวางแถว 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 

2. ความยาวลํา 1.6 เมตร 

3. ความยาวลํา 1.8 เมตร 

ลําคู 

1. ความยาวลํา 1.4 เมตร 

2. ความยาวลํา 1.6 เมตร 

3. ความยาวลํา 1.8 เมตร 

  897                 1:9 

  750                 1:11 

  667                 1:12 

 

1,794                 1:4 

1,500                 1:5 

1,334                 1:6 

 

  762         1:10 

  675         1:12 

  600         1:13 

 

1,524         1:5 

1,350         1:6 

1,200         1:7 

หมายเหตุ      คํานวณจากจํานวนประชากรออย 8,000  ลําตอไร   

 
การทําแปลงพนัธุออย (Seed cane nursery) 
ส่ิงท่ีตองคํานงึถึงในการทําแปลงพันธุออย 

1. สถานท่ี  แปลงพันธุออยควรเปนแปลงที่ใหผลผลิตสูงท่ีสุด  ดินมีความอุดมสมบูรณสูง 
พื้นท่ีมีการระบายนํ้าดี ใกลแหลงน้ํา ใกลบาน เพ่ืองายตอการดูแลรักษา ไมมีออยเร้ือ หรือตอออยเกา 
ซ่ึงจะทําใหความบริสุทธ์ิของพันธุออยลดลง อีกท้ังตอออยเกาจะเปนแหลงสะสมของโรคแมลง 
พื้นท่ีปลูกไมเคยมีโรคออยระบาดมากอน ควรมีการปรับปรุงดินดวยปุยพืชสด เชน ปอเทือง เพ่ือ
ชวยปรับปรุงโครงสรางของดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินใหดีข้ึน 

2. พันธุและการเตรียมทอนพันธุ เลือกพันธุท่ีเหมาะสมในแตละทองถ่ิน พันธุออยที่ใชควร
เปนพันธุท่ีสามารถปรับตัวไดดีกับสภาพแวดลอมในแตละแหลงปลูก เปนพันธุท่ีเหมาะสมตอพ้ืนท่ี  
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และควรหลีกเล่ียงการปลูกพันธุออยท่ีออนแอตอโรคที่มีการระบาดของโรคนั้น ๆ  ในพื้นท่ี พันธุ
ออยท่ีใชควรเปนออยปลูก เพราะออยตอจะเร่ิมมีการสะสมของโรคและแมลง 

3. การแชทอนพันธุ เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพท่ีสุด ในการกําจัดเช้ือโรคที่ติดมากับทอน
พันธุ เพื่อควบคุมการระบาดของโรค เชน โรคใบขาว  กอตะไคร  นอกจากนี้ยังสามารถกําจัดแมลง
ที่ติดมากับทอนพันธุ เรงความงอกของออยใหเร็วกวาปกติ  โดยการแชน้ํารอนอุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง หรือ 52 องศาเซลเซียส  นาน 30 นาที  การแชทอนพันธุในสารปองกันเช้ือ
รา เชน สารไบลีตัน  อัตรา 40 กรัม/น้ํา 20  ลิตร แชทอนพันธุนาน  30 นาที กอนปลูก เพื่อปองกัน
กําจัดโรคแสดํา และราสนิม เปนตน 

  
 

4. การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา ปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกออยโดยท่ัวไป กอน
การตัดออยไปทําพันธุ 1 เดือน ควรใหปุยไนโตรเจน (ยูเรีย) อัตรา 30-40 กิโลกรัมตอไร พรอมกับ
การใหน้ํา จะทําใหออยตาเตง งอกไดเร็วข้ึน 

5. การตรวจแปลง  เพื่อใหไดพันธุออยท่ีบริสุทธ์ิ  โดยกําจัดออยท่ีมีลักษณะไมตรงตาม
พันธุ  ควรถอนทําลายตนท่ีเปนโรค  โดยขุดตอท่ีเปนโรคนําออกจากแปลง  และเผาท้ิงเพื่อปองกัน
การระบาดของโรค  ตลอดฤดูปลูกควรกระทํา  3  คร้ัง   

คร้ังท่ี 1    เม่ือออยอายุ  1 เดือน ตรวจเปอรเซ็นตความงอก เพื่อทําการสํารวจหลุมหาย  

และทําการปลูกซอมภายหลัง และสํารวจดูวามีตอออยเกาหลงเหลืออยู 

หรือไมเพื่อทําการกําจัดท้ิง 

คร้ังท่ี 2    เม่ือออยอายุ 3 - 4  เดือน หลังการใสปุย คร้ังท่ี 2 แลว ซ่ึงเปนระยะออยกําลัง

ยางปลอง โดยดูลักษณะประจําพันธุ คัดพันธุที่ปลอมปนออก (Rouging) 

เครื่องชุบทอนพันธุดวยน้ํารอน 

Facebook : กลุม่งานวจิัยการใช้สารป้องกันกําจดัศัตรพูืช



 
 

   34 
 

การจัดการความรู้  เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 

เชน ลักษณะใบทรงกอ  หูใบ  คอใบ  ลักษณะลํา ฯลฯ ท่ีแตกตางไปจาก

ลักษณะประจําพันธุ (Variants or off-types ) 

คร้ังท่ี 3    เมื่อออยอายุ 7-8 เดือนหลังปลูก หรือกอนเก็บเกี่ยว 1 เดือน ชวงนี้ทําการ

สํารวจโรคและแมลง และตรวจดูความอุดมสมบูรณของออย 

การเก็บเก่ียว เม่ือออยมีอายุพอเหมาะในการตัดทําทอนพันธุ คือ 8-10 เดือน หลังปลูก ทําการ

ตัดออยโดยไมลอกกาบใบ และจะตองระวังอยาใหมีดไปถากถูกตาออย โดยการริดใบจากลางข้ึนบน 

(โคนไปยอด)  มัดรวบรวมขนยายไปยังแปลงปลูกตอไป 

ขอแนะนําโดยสรุป เกษตรกรควรทําแปลงพันธุออยเปนของตนเอง หรืออยางนอยมีแหลง
พันธุออยท่ีอยูในเขต  ใกล ๆ เพ่ือเปนการแกปญหาการขาดแคลนทอนพันธุ และปองกันการ
แพรกระจายของโรคและแมลงศัตรูออยขามเขต เกษตรกรควรปลูกออยหลากหลายพันธุ เปนการ
กระจายความเสี่ยงของการระบาดโรคและแมลงศัตรูออยการคัดเลือกทอนพันธุท่ีสมบูรณ ปลอดโรค
และการแชน้ํารอน เม่ือปฏิบัติตอเนื่องกันอยางสมํ่าเสมอทุกป จะทําใหโรคออยตางๆลดลง การเส่ือม
ของพันธุจะชาลงการรักษาแปลงพันธุใหสะอาด บํารุงออยใหแข็งแรงจะทําใหออยทนทาน มีภูมิคุมกัน
โรคมากข้ึน การตรวจแปลงอยางสมํ่าเสมอเปนส่ิงท่ีจําเปนมาก ทําใหสังเกตเห็นอาการผิดปกติของออย
แตแรกและแกไขไดทันทวงที  การมีแปลงพันธุออยท่ีสมบูรณ  แข็งแรงเมื่อนําไปปลูก จะสงผลให
ผลผลิตออยเพิ่มข้ึน ไวตอไดนานป เกษตรกรมีกําไรเพิ่มข้ึนและการทําไรออยก็จะยั่งยืน 

 
การทําแปลงพนัธุออยของกรมวิชาการเกษตร 
 ช้ันของทอนพนัธุออย เปนเชนเดียวกับช้ันของเมล็ดพนัธุ (Classes of Seed) คือ พันธุคัด 
(Breeder seed) พันธุหลัก (Foundation seed) และพันธุขยาย (Multiplication seed)  

พันธุคัดและพันธุหลักผลิตท่ีศูนย ฯ หลัก คือ ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี และศูนยวิจัยพืชไร
ขอนแกน  

ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี มีปริมาณการผลิตพันธุหลัก  3.5 ลานทอน ( 87.5 ไร) 
ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน   มีปริมาณการผลิตพันธุหลัก  1 ลานทอน ( 25 ไร) 
1 ไรไดทอนพนัธุออย 40,000 ทอน จาก 8,000 ลําๆละ 5 ทอน 
พันธุหลักท่ีผลิตไดจากศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี และศูนยวิจัยพืชไรขอนแกนนําไปปลูก

เปนพันธุขยายตามศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร 28 แหงท่ัวประเทศ รวมทอนพันธุออยพันธุขยาย 
10.4 ลานทอน หรือประมาณ     260 ไร 
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อัตราแปลงพันธุตอแปลงปลูก (Propagation ratio) โดยทั่วไปจะมีอัตรา 1:10 คือ ออยแปลง
พันธุ 1 ไร  สามารถนําไปปลูกขยายได 10 ไร  ถาออยแปลงพันธุมีความเจริญเติบโตดี สมบูรณ
แข็งแรง ก็สามารถนําไปปลูกขยายไดในพ้ืนท่ีมากข้ึน  ถาปลูกทอนเดี่ยวก็อาจขยายไดในอัตรา 1:20 
ในขณะท่ีปลูกลําเดี่ยวอาจขยายได 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 

การเจริญเติบโตของออยมี 6 ปจจัยท่ีจําเปน คือ แสงสวาง ท่ียึดราก ความรอน อากาศ น้ํา 
และธาตุอาหาร ใน 6 ปจจัยนี้ ออยไดจากดินถึง 4 ปจจัย ดินดีจะทําใหออยมีผลผลิตสูง และลด
ตนทุนการผลิตลงได  จึงควรมีความรูความเขาใจในวิธีการปรับปรุงดิน ซ่ึงมี 2 ลักษณะท่ีจะตอง
พิจารณาปรับปรุง คือ ลักษณะโครงสราง หรือลักษณะทางกายภาพ  เชน ความรวน ความเหนียว 
ความโปรง ความแนนทึบ การปรับปรุงตองอาศัยวิธีการจัดการดิน  สวนอีกลักษณะหนึ่งเปนความ
อุดมสมบูรณ หรือลักษณะทางเคมี คือ ปริมาณธาตุอาหาร และความเปนกรดเปนดางของดิน  การ
ปรับปรุงตองอาศัยปุยเคมีหรือปุยอินทรีย  ท้ัง 2 ลักษณะดังกลาวเปนส่ิงท่ีควรมีความรูความเขาใจ
พอสมควร มิฉะนั้น จะเปนการสิ้นเปลือง เปนการลงทุนโดยใหผลตอบแทนไมคุมคา อยางไรก็ตาม 
ความรูดานการจัดการดินและการใชปุยในไรออยอยางมีประสิทธิภาพเปนหลักการโดยกวางท่ี
จะตองนําไปปรับใช โดยพิจารณาจากสภาพไรออย แรงงาน และเคร่ืองมือท่ีมีอยู  ตลอดจนความ
สะดวกในการปฏิบัติ การจัดการท่ีเหมาะสมจึงจะทําไรออยไดประสบความสําเร็จ 

คุณสมบัติของดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกออย ประกอบดวยลักษณะท่ีดีรวมกัน 3 ลักษณะคือ              
1) ลักษณะทางกายภาพ 2) ลักษณะทางเคมี และ 3) ลักษณะทางชีววิทยา เปนลักษณะที่เกี่ยวกับชนิด
และปริมาณของส่ิงมีชีวิตตางๆ ในดินต้ังแตจุลินทรียตัวเล็กๆ ไสเดือน แมกระท่ังสัตวใหญ ๆ ท่ี
กอใหเกิดกระบวนการตางๆ ในดิน เชน การยอยสลายอินทรียวัตถุ ซ่ึงจะมีผลตอคุณสมบัติของดินดวย 

1. ลักษณะทางกายภาพของดิน   ดินดีท่ีเหมาะสําหรับปลูกออยนั้น ควรเปนดินรวนท่ีมีการ
อุมน้ําและระบายน้ําไดดี มีปริมาณดินเหนียว (Clay) 
ทรายแปง (Silt) และทราย (Sand) เปนองคประกอบ
อยูใกลเคียงกัน มีความโปรงเพื่อใหอากาศถายเทไดดี 
โดยทั่วไปดินท่ีถือวาเหมาะสมสําหรับปลูกออยควร
จะมีส วนประกอบ ท่ี เป นของแข็งประมาณ  50 
เปอรเซ็นต อีก 50 เปอรเซ็นตจะเปนชองวาง ในสวน
ของแข็งจะเปนเนื้อดิน 45 เปอรเซ็นตอีก 5 เปอรเซ็นตจะเปนอินทรียวัตถุ สวนชองวางอีก  50 
เปอรเซ็นตจะเปนอากาศ 25 เปอรเซ็นตและนํ้าอีก 25 เปอรเซ็นตดังแสดงในภาพ 

 

วาสนา  วันดี *

------------------------------------------------------------------------ 
* นักวิชาการเกษตรชํานาญการ  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี  อ.อูทอง  จ.สุพรรณบุรี  72160 
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การพิจารณาวา ดินเปนดินเนื้อหยาบ หรือละเอียดเพียงใดน้ัน พอจะวิเคราะหอยางหยาบ ๆ 
ไดดวยตัวเอง โดยนําตัวอยางดินมาหยดน้ําใหช้ืนพอจะปนเปนกอนได แลวปนดินเปนกอนกลม 
ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณคร่ึงนิ้ว  จับกอนดินดวยหัวแมมือและนิ้วช้ี บ้ีดินใหเปนแผนบาง ๆ 
โดยการกดหัวแมมือและลูบไปขางหนา ถาดินนั้นทําเปนแผนไดงาย และยาวไมหักงาย ดินนั้นจะจัด
อยูในประเภทดินเหนียว หรือดินเนื้อละเอียด แตถาดินนั้นทําเปนแผนไดไมเกิน 1 นิ้ว  ดินนั้นจัดเปน
ประเภทดินรวน  แตถาทําเปนแผนไมได และรูสึกเปนเม็ดหยาบ ดินนั้นจะเปนดินเนื้อหยาบหรือดิน
ทราย เนื้อดินท้ัง 3 ลักษณะจะมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกันแสดงใหเห็นในภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณสมบัติอีกประการหน่ึงของลักษณะทางกายภาพของดิน คือ  ความโปรง และความแนน

ทึบของดิน ซ่ึงแสดงถึงคุณสมบัติของดินท่ีจะเก็บกักน้ําและอากาศไวใหออยไดมากเพียงไร  รวมท้ัง
สามารถทําใหรากออยแทงลึกลงดินไดมากเพียงไร  ดินท่ีเปนดินดานจะแนนทึบมากจนรากออยไม
สามารถแทงทะลุลงดินไปขางลางได รากออยจะหดส้ัน หรือมวนกลับ ทําใหออยดูดน้ําและธาตุ
อาหารไดนอยลง ออยจะแคระแกร็น ดินท่ีแนนทึบทําใหน้ําไมสามารถซึมลงไปในดินลึกได เม่ือฝน
ตกหนัก จะเกิดการไหลบาชะลางเอาผิวหนาดินท่ีมีความอุดมสมบูรณสูงออกไป เม่ือเกิดฝนแลง 
ออยก็แสดงอาการเห่ียวเฉาอยางรวดเร็ว เนื่องจากดินในบริเวณรากไมสามารถเก็บกักน้ําไวไดมาก 
ความโปรงและแนนทึบของดินนี้สามารถวัดได โดยอาศัยการวัดเปอรเซ็นตชองวางในดิน หรือคา
ความหนาแนนดิน  ซ่ึงเปนการแสดงคาของน้ําหนักของดินท่ีอบใหแหงแลวตอ 1 หนวย   

การแลกเปล่ียนประจุไฟฟา 

ความตานทานการเปล่ียนแปลง 

การบวมและหด 

การดูดยึดน้ํา 

การเปนประโยชนของน้าํ

การซึมน้ํา

ความงายในการไถ

เน้ือดิน 

ทราย        รวนทราย        รวน        รวนเหนียว        เหนียว 
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โดยสรุป ออยตองการดินรวนถึงรวนเหนียว มีความลึกมากกวา 1 เมตร ความหนาแนนดิน 
(Bulk density) นอยกวา 4 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ปริมาณชองวางในดินประมาณ 50 เปอรเซ็นต 
และระดับความชื้นสูงสุดท่ีเปนประโยชนตอพืช (Field capacity : FC) ซ่ึงคาตางๆนี้ข้ึนอยูกับชนิด
ดิน ปริมาณฝน และการใชเคร่ืองจักรขนาดใหญในแปลง ขอจํากัดทางกายภาพของดินท่ีมีผลตอการ
เจริญเติบโตของออย เชน 

-  ดินเนื้อหยาบหรือดินทรายจัด จะเกิดการสูญเสียน้ําและธาตุอาหารพืชโดยถูกชะลาง
ลงใตดิน และเปนท่ีอยูอาศัยของศัตรูพืช เชน ไสเดือนฝอย 

-  ดินเนื้อละเอียด มีการระบายนํ้าเลว และมีชองวางขนาดเล็กมากบริเวณรอบรากพืช เม่ือ
มีน้ําขัง ชองวางจะถูกแทนท่ีดวยน้ําทําใหรากขาดอากาศ หรือเกิดการรวมตัวของดินเปนช้ันหนาและ
แหงเปนแผนแข็ง น้ําซึมผานผิวดินไดยากและเกิดช้ันดานไดงาย ซ่ึงมีผลกระทบตอการหยั่งรากลึก 

สาเหตุท่ีทําใหลักษณะทางกายภาพของดินในไรออยเส่ือมลง 
1. การไถพรวนบอยคร้ังและไมถูกวิธี  ไถพรวนดินจนละเอียดเปนฝุนจะทําใหอนุภาคดิน

แยกตัวออกจากกัน อนุภาคบางอยางจะเรียงตัวกันเปนแผนแข็งๆ ฉาบผิวหนาดิน ทําใหยอดออยแทง
ทะลุข้ึนมาไดยาก เม่ือฝนตกน้ําจะไมซึมลงเก็บน้ําไวไดนอย เม่ือฝนแลงออยจะเหี่ยวอยางรวดเร็ว 

2. การไถพรวนที่ความลึกระดับเดียวกันนาน ๆ ทําใหช้ันดินถูกไถกดซํ้าจนเปนแผนทึบ  
หรือท่ีเรียกวา ดินดาน ดินใตรอยไถจะแนนทึบ เก็บน้ําและอากาศไวไดนอย รากออยไมสามารถแทง
ทะลุดินได  ตนออยจะชะงักการเจริญเติบโต การดูดน้ําและธาตุอาหารของตนออยจะถูกจํากัด 

3. การเผาออยเปนการทําลายเศษซากพืชและอินทรียวัตถุ 
4. การเหยียบย่ําของรถบรรทุกขนออยในแปลง เพราะน้ําหนักของรถบรรทุก ขนาด 25 - 

40  ตัน จะเกิดความกดของดินถึง 15.3 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร ทําใหบริเวณดินระดับ 15 
เซนติเมตร แนนทึบเม่ือดินแหง แตถาดินเปยกแรงกดของรถบรรทุกจะทําใหดินแนนไปจนถึงระดับ 
50 เซนติเมตร   

2.  ลักษณะทางเคมีของดิน 
-  ปฏิกิริยาดิน (Soil pH) หรือความเปนกรด-ดางของดิน ตองอยูในชวงกรดออนหรือ

กรดเล็กนอย (6.0-6.5) ถาดินเปนกรดจัดจะมีปริมาณซิลิกาท่ีเปนประโยชนนอย แตมีปริมาณธาตุ
อะลูมินัม เหล็กและแมงกานีสมากจนเปนพิษตอออย สวนดินท่ีเปนดาง (>7.0) ตองระวังการขาด
ธาตุฟอสฟอรัส เหล็กและสังกะสี เปนตน ดินท่ีปลูกออยในประเทศไทยสวนใหญจะมีสภาพเปน
กรด หรือเปนกลาง ยกเวนดินตาคลีซ่ึงสภาพเปนดาง ดินท่ีมีคา pH ต่ํากวา 5 จัดวา เปนกรดคอนขาง
รุนแรง ทําใหออยดูดฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม และโมลิบดินัมไดนอย ขณะเดียวกันอะลูมินัม
จะละลายออกมามากจนเกิดเปนพิษ วิธีแกไขก็คือ การใสปูนลงในดิน ปูนท่ีใชในการเกษตรท่ัวไป
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คือปูนขาว ปูนไฮเดรท หินปูน และปูนโดโลไมท ซ่ึงการใชปูนเหลานี้ในอัตราที่ถูกตอง จะตองทํา
การวิเคราะหตัวอยางดินในหองปฏิบัติการเสียกอน 

-  ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter) จะบงบอกวาดินมีความอุดมสมบูรณหรือมี
ปริมาณธาตุอาหารพืชมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน นอกจากน้ียังบอกถึงความรวนซุย 
การอุมน้ําของดินไดดวย 

-  ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุ  (Cation Exchange Capacity : CEC) ดินท่ี
สามารถดูดซับหรือเก็บธาตุอาหารพืชท่ีมีประจุบวกไวได จะมีการแลกเปล่ียนธาตุอาหารพืชหรือ
แทนท่ีกันไดระหวางธาตุอาหารที่มีประจุบวกเหมือนกัน เชน แอมโมเนียม (NH4

+), แคลเซียม 
(Ca2+), โพแทสเซียม (K+) เปนตน ดินท่ีมีคา CEC สูงยอมเปนดินท่ีดีกวา 

-  ความอ่ิมตัวดวยดาง (Base saturation : BS) คือ รอยละของธาตุอาหารที่มีประจุบวก
ท่ีดินดูดซับไวและสามารถแลกเปล่ียนได คือ แคลเซียม (Ca2+),  แมกนีเซียม (Mg2+), โซเดียม (Na2+), 
โพแทสเซียม (K+) ยกเวนไฮโดรเจน (H+) และอลูมินัม (Al3+) ดินท่ีเปนกรดแกจะมีรอยละความ
อ่ิมตัวดวยดางตํ่ากวาดินท่ีเปนกรดออน 

-  ธาตุอาหารตางๆในดิน (Nutrient concentration) ไดแก ธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน 
(N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ธาตุอาหารรอง แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และ
กํามะถัน (S) ธาตุอาหารเสริม แมงกานีส (Mn) เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) โมลิบดินัม (Mo) โบรอน 
(B) คลอไรด (Cl) และสังกะสี  (Zn) พืชจะดูดใชธาตุอาหารตางๆในปริมาณท่ีแตกตางกันตามความ 
จําเปนตอการเจริญเติบโต 

ออยมีการดูดใชธาตุอาหารจากดินในปริมาณมาก โดยผลผลิตออยเฉล่ีย 20 ตันตอไร 
ตองการใชธาตุไนโตรเจน 16-22 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ฟอสฟอรัส 16-189 กิโลกรัมฟอสฟอรัส 
ท่ีเปนประโยชนตอไรและโพแทสเซียม 133-153 กิโลกรัมโพแทสเซียมที่ละลายนํ้าไดตอไร (ถวิล, 
2523) ธาตุอาหารในดินจะลดลงทุกๆ ป เนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเผาเศษซากพืชและการใช
ดินเพื่อปลูกพืชติดตอกันนานหลายๆ ป โดยไมมีการอนุรักษและปรับปรุงบํารุงดิน จะทําใหดิน
เส่ือมโทรม เพราะธาตุอาหารพืชจะสูญหายโดยติดไปกับผลผลิตพืชหรือเศษซากพืชท่ีนําออกไปจาก
พื้นท่ี รวมท้ังสูญหายโดยการชะลางไปกับน้ํา การระเหยหรือการระเหิดสูอากาศในรูปของกาซ เชน 
แอมโมเนีย ไนตรัสออกไซด เปนตน ดังนั้น จึงจําเปนตองเพิ่มเติมธาตุอาหารพืชกลับลงไปในดิน
โดยการใสธาตุอาหารพืชในรูปของปุยนั่นเอง โดยเฉพาะปุยเคมี ซ่ึงประกอบดวยธาตุอาหารพืชใน
ปริมาณสูง สามารถปลดปลอยใหพืชใชไดทันที การปรับปรุงดินดวยการใชปุยอินทรียในอัตราที่
เหมาะสม และการประเมินปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีตองใสลงไปในดินเพื่อใหเพียงพอกับความ
ตองการของพืชท่ีปลูกในพื้นท่ีนั้นๆ โดยการวิเคราะหดิน ซ่ึงมีข้ันตอนสําคัญเร่ิมตนจากการเก็บ
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ตัวอยางดิน เพราะถาเก็บตัวอยางดินไมถูกตองก็จะไมไดตัวแทนดินท่ีถูกตองของพ้ืนท่ีนั้น ผลการ
วิเคราะหดินก็จะไมสามารถใชประเมินปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีมีอยูในดินนั้นไดอยางถูกตอง 

3) ลักษณะทางชีววิทยา เปนลักษณะท่ีเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของส่ิงมีชีวิตตางๆ ในดิน
ตั้งแตจุลินทรียตัวเล็กๆ ไสเดือน แมกระท่ังสัตวใหญๆ ท่ีกอใหเกิดกระบวนการตางๆ ในดิน เชน
การยอยสลายอินทรียวัตถุ ซ่ึงจะมีผลตอคุณสมบัติของดินดวย 

การเก็บตัวอยางดิน 
เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเก็บตัวอยางดินคือหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือกอนปลูกพืช

ประมาณ 1 เดือน ไมควรเก็บดินขณะท่ีดินเปยกเพราะอาจทําใหตัวอยางดินปนเปอนกันหรือไม
สะดวกตอการผสมคลุกเคลาดินใหเขากัน รวมถึงตองใชเวลาในการผ่ึงดินนานจนกวาดินจะแหง 
กอนเก็บดินควรแบงพ้ืนท่ีท่ีจะเก็บตัวอยางตามลักษณะพื้นท่ี เชน เนื้อดิน สีดิน ความลาดเอียง หรือ
สังเกตจากการเจริญเติบโตของพืช โดยแตละแปลงยอยท่ีมีขนาด 5-10 ไร จะเก็บตัวอยางประมาณ     
10 จุด แตถาแปลงยอยมีขนาดเล็กกวา 5 ไร อาจเก็บตัวอยางนอยกวา 10 จุดก็ได  โดยสุมจุดเก็บ
ตัวอยางใหท่ัวแปลงยอยนั้น ใหนําเศษซากพืชหรือส่ิงเจือปนอ่ืนๆ ท่ีบริเวณผิวดินออกใหหมด  
จึงเก็บดินท่ีระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร จากผิวดินหรือระดับช้ันไถพรวนสําหรับพืชท่ีมีระบบ
รากต้ืน เชน พืชไร ขาว แตพืชท่ีมีระบบรากลึกตองเก็บท่ีระดับความลึกมากกวา 15 เซนติเมตรดวย 
แลวแตความยาวรากของพืชนั้น โดยใชจอบ เสียม พล่ัว ขุดดินใหเปนหลุมรูปตัววี (V) ใหไดความ
ลึกตามท่ีกําหนด นําดินในหลุมออกใหหมดแลวแซะดินดานขางดานใดดานหน่ึงหนาประมาณ 2– 3 
เซนติเมตรและกวางประมาณ 5 เซนติเมตรเม่ืองัดดินข้ึนมา จะมีหนาดินติดมาดวย ใชมีดตัดดิน
ดานบนออกเล็กนอยใหเหลือความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร และตัดดานขางท้ัง 2 ดานออกให
เหลือความกวางประมาณ 3 เซนติเมตร ทําเชนเดียวกันในทุกจุด หรือจะใชสวานเจาะดินก็ได ซ่ึงดิน
ในแตละจุดควรเก็บในปริมาณท่ีเทากันคือ 100-200 กรัมหลังจากเก็บครบทุกจุดแลวนํามารวมกันใน
ถังพลาสติกท่ีสะอาด ผสมคลุกเคลาใหเขากัน แลวแบงดินมาประมาณ 1 กิโลกรัม ใสถุงพลาสติกท่ี
สะอาด มัดปากถุงและเขียนรายละเอียด เชน ช่ือและท่ีอยูเจาของพ้ืนท่ี พื้นท่ีเก็บตัวอยาง (หมูท่ี 
ตําบล อําเภอ และจังหวัด) ขนาดพื้นท่ีท่ีเก็บตัวอยาง (ไร) พืชท่ีปลูก  สีดิน/เนื้อดินความลาดชันของ
พื้นที่ (ลุม/ดอน/เอียง) ประวัติการใชปุยเคมีประวัติการใชปุยอินทรียเปนตน 

การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
 เนื่องจากพืชมีความตองการธาตุอาหารแตกตางกัน ดังนั้นปริมาณธาตุอาหารพืชในดินท่ีใช
เปนเกณฑในการใหคําแนะนําปุยจึงมีความจําเพาะเจาะจงในแตละพืช โดยการใชระดับวิกฤตของ

Facebook : กลุม่งานวจิัยการใช้สารป้องกันกําจดัศัตรพูืช



 
 

   41 
 

การจัดการความรู้  เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 

พืช (Critical level) เปนเกณฑในการแบงระดับสูงตํ่าของคาวิเคราะหดิน กลาวคือ หากคาวิเคราะห
ดินตํ่ากวาระดับวิกฤต การใสปุยจะทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึนอยางชัดเจนหรือเรียกวาพืชตอบสนองตอปุย  
แตถาระดับคาวิเคราะหดินสูงกวาระดับวิกฤต พืชจะตอบสนองตอปุยนอยมากหรือไมตอบสนองตอ
ปุย การใชปุยเคมีใหไดประโยชนสูงสุดจําเปนตองมีความเขาใจเก่ียวกับดิน ชนิดพืชและปุยเปน
อยางดี กอนการใชปุยเคมีคร้ังใดก็ตาม คุณสมบัติทางเคมีของดินเปนส่ิงแรกที่ตองทําความเขาใจ 
เชน ความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุของดิน (Cation Exchange Capacity ; CEC) ปริมาณ
อินทรียวัตถุ  (Organic matter ; OM.) ปฏิกิ ริยาดิน  (pH) ซ่ึ งป จจัยเหลานี้ มีส วน เกี่ ยวของกับ
ประสิทธิภาพของปุยเคมีโดยมีคามาตรฐานความเหมาะสมของดินท่ีปลูกออยดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 4  แสดงคามาตรฐานความเหมาะสมของดินท่ีปลูกออย 

คุณสมบัตติาง ๆ เหมาะสม ไมเหมาะสม 

คา pH 5.6-7.3 ต่ํากวา 4 และสูงกวา 8 

อินทรียวัตถุ (OM. %) 1.5-2.5 ต่ํากวา 1 

ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน (P2O5 , ppm) 10-20 ต่ํากวา 10 

โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนได (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 

การแลกเปล่ียนประจุบวก (CEC cmol/kg) มากกวา 15 ต่ํากวา 5 

ความเค็ม (EC, ds/m) ต่ํากวา 2.5 มากกวา5 

การอ่ิมตัวดวยดาง (BS, %) มากกวา 75 ต่ํากวา 35 

ความลึกระดับหนาดิน (cm) มากกวา 100 นอยกวา 50 

ความลึกระดับน้ําใตดิน (cm) มากกวา 160 นอยกวา 50 
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โดยปกติคําแนะนําการใสปุยใหแกออยท่ีปฏิบัติกันจะใชคาวิเคราะหดินเปนหลัก ในท่ีนี้จะ
แสดงใหเห็นถึงวิธีการประมาณการใชระดับธาตุอาหารท่ีจะตองใสเพิ่มใหแกดินท่ีปลูกออยโดยดู
จากคาวิเคราะหดิน (ตารางท่ี 2) 
ตารางท่ี 5  การใชระดับธาตุอาหารที่จะตองใสเพิ่มใหแกดินท่ีปลูกออยโดยดูจากคาวเิคราะหดิน 

ธาตุอาหาร ออยปลูก ออยตอ 
อัตราที่ตองใสเพ่ิม (กก./ไร) 

ออยปลูก ออยตอ 

อินทรียวัตถุ (OM, %) 
 
< 1.0 

           
         1.0 - 2.0 

 
> 2.0 
 

 

 
 

ปุย N 18 กก./ไร  
 

ปุย N 12 กก./ไร 
 

 ปุย N 6 กก./ไร 
  

 
 

ปุย N 24 กก./ไร  
 

ปุย N 18 กก./ไร  
 

ปุย N 12 กก./ไร 

 

 
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 

ฟอสฟอรัส (P,มก,/กก.) 
 
< 15 
 
15 – 30 
 
> 30 

 
 
ปุย P2O5 9 กก./ไร 
 
ปุย P2O5 6 กก./ไร 
 
ปุย P2O5 3 กก./ไร 

 
 
ปุย P2O5 12 กก./ไร 
 
ปุย P2O5 9 กก./ไร 
 
ปุย P2O5 6 กก./ไร 

 
 
ใสปุย P  โรยขาง
แถวปลูกแลวพรวน
กลบหลังออยงอก   
30 วัน 

 
 
ใสปุย P โรยขางแถว
ปลูกแลวพรวนกลบ
หลังจากแตงตอ 

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

 
 
ปุย K2O 18 กก./ไร 
 
ปุย K2O 12 กก./ไร 
 
ปุย K2O 6 กก./ไร 

 
 
ปุย K2O 24 กก./ไร 
 
ปุย K2O 18 กก./ไร 
 
ปุย K2O 12 กก./ไร 

 
 
ใสปุย K  โรยขาง
แถวปลูกแลวพรวน
กลบหลังออยงอก   
30 วัน 

 
 
ใสปุย K โรยขางแถว
ปลูกแลวพรวนกลบ
หลังจากแตงตอ 
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ชาวไรออยสวนใหญจะไมมีการเก็บตัวอยางดินเพื่อสงไปวิเคราะหเนื่องจากเหตุผลหลาย
อยาง เชน ไมทราบวาสําคัญอยางไร สงไปวิเคราะหท่ีไหน ไมสะดวก และอาจตองเสียคาใชจาย    
ดังนั้น  ในข้ันตนนี้ จึงมีขอแนะนําสําหรับชาวไรออยท่ีไมมีผลวิเคราะหดินแตทราบวาเนื้อดินเปน
ชนิดใด ( ตารางท่ี 3) 
ตารางท่ี 6  การใชปุยตามลักษณะเนื้อดิน 

เนื้อดิน 

ปริมาณธาตุอาหารท่ี
แนะนํา 

(N-P2O5-K2O กก./ไร 
วิธีการใสปุย 

ออยปลูก ออยตอ ออยปลูก ออยตอ 
1.ดินทราย ดินรวนทราย 18-6-12 18-9-18 แบงใส 2 คร้ัง 

คร้ังแรกโรยขาง
แถวในวันปลูก
พรอมพรวนกลบ
ท่ีเหลือใสหลัง
งอก 90 วัน วิธี
เดียวกัน 

แบงใส 2 คร้ัง คร้ัง
แรกโรยขางแถวหลัง
แตงตอพรอมพรวน
กลบท่ีเหลือใสหลัง
แตงตอ 60 วัน วิธี
เดียวกัน 

2.ดิ น เห นี ย ว  ดิ น ร ว น
เหนียว 

12-6-6 24-12-24 แบงใส 2 คร้ัง 
คร้ังแรกโรยขาง
แถวหลังออยงอก 
30 วันพรอม
พรวนกลบที่
เหลือใสหลังจาก
คร้ังแรก 60 วนั 
วิธีเดียวกนั 

แบงใส 2 คร้ัง คร้ัง
แรกโรยขางแถวหลัง
แตงตอพรอมพรวน
กลบท่ีเหลือใสหลัง
แตงตอ 60 วัน วิธี
เดียวกัน 

 
หรือจะพิจารณาใสปุย ดังนี้ 
1. การใชปุยเคมีกับออยท่ีปลูกในดินเหนียวกับดินรวนเหนียว ดินลักษณะนี้มักจะมีธาตุ

ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยูบาง จึงเนนหนักทางดานธาตุไนโตรเจน  ซ่ึงสามารถแนะนําเปน
ปุยเคมีสูตร 14-14-14, 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 40-50 กิโลกรัม ตอไร  โดยใสคร้ังแรกหลัง
ปลูก 1 เดือน หรือหลังแตงตอทันที ใสคร้ังท่ี 2 หลังปลูกหรือแตงตอ 2-3 เดือน 
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หรือถาไมสะดวกท่ีจะใชปุยสูตรท่ีกลาวมานี้ อาจใชปุยสูตรอ่ืนท่ีหาไดตามทองตลาด เชน 
16-8-8, 20-10-10, 16-6-6, 18-6-6, 18-8-8 หรือ 25-7-7 อัตรา 70-90 กิโลกรัมตอไร โดยแบงคร่ึงใส
หลังปลูกหรือหลังแตงตอทันที สวนอีกคร่ึงหนึ่งใสหลังปลูกหรือหลังแตงตอ 2-3 เดือน  

ถาพ้ืนท่ีปลูกมีน้ํ าชลประทาน  ควรเพิ่มปุยยูเรีย อัตรา 15-20 กิโลกรัมตอไร หรือปุย
แอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 25-30 กิโลกรัมตอไร ในการใสคร้ังท่ี 2 

2. การใชปุยเคมีกับออยในดินทรายดินทรายมักจะขาดธาตุโพแทสเซียม  เนื่องจากถูกชะลาง
จากอนุภาคดินไดงาย จึงแนะนําใหใสปุยเคมีสูตร 12-12-12, 13-13-13 หรือ 14-14-21 อัตรา 40-60 
กิโลกรัมตอไร  โดยใสพรอมปลูกหรือหลังแตงตอ 20 กิโลกรัม  สวนท่ีเหลือใสคร้ังท่ี 2 รวมกับปุย
สูตร 21-0-0 อัตรา 30-40 กิโลกรัม ตอไร หรือ 46-0-0 อัตรา 15-20 กิโลกรัมตอไร  โดยใสหลังปลูก
หรือหลังแตงตอ 60 วัน 

อาจใชปุยสูตรอ่ืนท่ีมีขายตามทองตลาดได เชน 16-8-14, 15-5-20 หรือ 16-11-14  โดยใสใน
อัตราเดียวกัน คือ 40-60 กิโลกรัมตอไร 

สําหรับออยท่ีมีน้ําชลประทานใหเพิ่มปุยยูเรีย อัตรา 15-20 กิโลกรัมตอไร หรือปุยแอมโมเนียม
ซัลเฟต อัตรา 25-30 กิโลกรัมตอไร ในการใสคร้ังท่ี 2 เชนเดียวกับในสภาพดินเหนียวและดินรวน 
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บทที่  6 
การปลูกออยที่ถูกตองและเหมาะสม 

การทําไรออยตองใชตนทุนท่ีสูงกวาการปลูกพืชไรชนิดอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปลูก 
ดูแลรักษา  เก็บเกี่ยว  ตองใชเงินทุนท่ีสูง เม่ือคํานวณคาใชจายต้ังแตคาเตรียมดิน คาพันธุออย  
คาปลูก คาใหน้ํา จนถึงกําจัดวัชพืช ตนทุนในปจจุบันประมาณไรละไมต่ํากวา 5,000 บาท อีกท้ังมี
ความเส่ียงและลมเหลวในการปลูกออยสูง คือ ในการปลูกออยโดยท่ัวไป (ยกเวน เม่ือใชเคร่ืองปลูก)  
จะวางทอนพันธุปลูกในรองแลว มีการใหน้ําตามและหากมีฝนตกซํ้าจนทําใหตาออยเนาไมงอก  
เนื่องจากทอนพันธุออยทนตอน้ําทวมขังไดนานไมเกิน 48 ช่ัวโมง และถาหนอออยยังไมโผล 
เหนือดิน หรือหนอไมโผลเหนือน้ําท่ีทวมขังจะทําใหออยเนางาย การกลบทอนพันธุหนาเกินไป  
ทําใหความงอกของออยลดลง และออยงอกชา ในไรออยท่ีพื้นท่ีไมสมํ่าเสมอ เม่ือฝนแลงออยในที่
ดอนจะตายเพราะขาดน้ํา สวนออยในท่ีลุมจะเนาเม่ือฝนตกหนักจนน้ําทวมขัง ในเขตปลูกออยอาศัย
น้ําฝนปจจุบันนิยมปลูกขามแลงปลายฝน ซ่ึงตองทําใหแลวเสร็จกอนท่ีความช้ืนในดินจะหมด สวน
การปลูกตนฝนมักประสบปญหาฝนไมตกตองตามฤดูกาล  ทําใหออยปลูกตนฝนท่ีอาศัยน้ําฝน 
มีการงอกไมดีหรืองอกแลวแหงตาย  ออยที่ปลูกตนฝนมีระยะเวลาของการเจริญเติบโตท่ีส้ัน ผลผลิต
ออยต่ํา  ดังนั้น การที่จะปลูกออยใหประสบความสําเร็จ จะตองมีการวางแผนการจัดการในไรท่ีดี มี
การวางแผนปลูกใหถูกเวลา เตรียมปจจัยการผลิตใหพรอม  เพื่อใหการจัดการไรออยไดทันกับเวลา  
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ ซ่ึงมีความแตกตางกันไปในแตละแหลงปลูก ทําใหการปลูก และ
ดูแลรักษาออยแตกตางกันไปตามสภาพดินและน้ําท่ีใหกับออย  ดังนี้ 

1. พื้นท่ีปลูกออยท่ีราบลุม ดินเหนียว ในเขตท่ีมีระบบชลประทานชวย เชน แหลงปลูกออยใน
เขต จังหวัดอางทอง  สิงหบุรี  อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  มักมีปญหาน้ําทวมขัง เนื่องจากเปนท่ี
ลุมดินเหนียว การท่ีดินระบายนํ้าไมดี ทําใหออยในแหลงปลูกนี้มักมีปญหาโรคเหี่ยวเนาแดงระบาด  ดิน
มีความอุดมสมบูรณสูง อีกท้ังมีการใสปุยไนโตรเจนมาก เนื่องจากเปนแหลงปลูกขายพันธุออย มีการตัด
ออย 2 คร้ังตอป โดยคร้ังแรกจะเปนการตัดขายพันธุ และตัดคร้ังท่ี 2  เพื่อสงออยเขาโรงงาน  ทําใหออยท่ี
ตัดไมไดอายุ คือ มีระยะการเจริญเติบโตไมถึง 10 เดือน มีคุณภาพความหวานตํ่า 
 
 
 

อรรถสิทธิ ์บุญธรรม *  

------------------------------------------------------------------------ 
* นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี  อ.อูทอง  จ.สุพรรณบุรี  72160 
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2. พื้นท่ีปลูกออยดินรวนเหนียวเขตอาศัยน้ําฝน เชน แหลงปลูกออยในเขตจังหวัดลพบุรี  
สระบุรี  และนครสวรรค เปนดินชุดตาคลี ชุดลพบุรี ลักษณะเปนดินรวนเหนียวสีดํา ปฏิกิริยาของ
ดินสวนใหญเปนดางออน ออยมักแสดงอาการใบซีดขาวหรือเขียวออน ซ่ึงเปนอาการของออยท่ีขาด
ธาตุเหล็ก สังกะสี หรือธาตุอาหารรองอ่ืน ๆ อันเปนผลมาจากดินดาง ไมควรใชกากตะกอนหมอ
กรอง (ฟลเตอรเคก) บํารุงออย เพราะวา จะทําใหดินเปนดางยิ่งข้ึน ดินชุดนี้มีหนาดินต้ืน บางแหงจะ
มีหินหรือปูนมารลโผลข้ึนมาบนผิวดิน  ดินมีปญหาทางดานกายภาพ   การไถพรวนทําไดยาก เปน
ดินท่ีเก็บน้ําไดไมดีเทาท่ีควร ดินมีการยืดและหดตัวเร็ว หนาดินแตกระแหงเม่ือดินแหง ทําให
สูญเสียน้ําใตดิน ออยจะขาดนํ้าไมทนแลง แตเม่ือเปยกดินจะเหนียวเขาปฏิบัติงานในไรไมได 

3. พื้นท่ีปลูกออยท่ีราบ ดินรวนถึงดินรวนเหนียว มีท้ังในเขตชลประทานและอาศัยน้ําฝน  
ไดแก แหลงปลูกออยภาคกลางในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  ราชบุรี  นครปฐม  และอําเภอสองพ่ีนอง อู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หรืแหลงปลูกออยทางภาคเหนือตอนลาง เชน  จังหวัดสุโขทัย และ
กําแพงเพชร  เปนพื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการปลูกออย ปญหาสําคัญในแหลงปลูกนี้ 
คือ คุณภาพความหวานของออยตํ่า  ปริมาณน้ําฝนบางปนอย หรือฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน จนออย
แหงตาย ถึงแมวาจะมีน้ําชลประทานชวยในบางเขต แตคลองสงน้ํายังกระจายตัวไมท่ัวถึง ถาปใด
เกิดความแหงแลง ผลผลิตออยจะลดลง  สวนไรออยในเขตชลประทานหลายพ้ืนท่ีมีปญหาดินเค็ม  
อันเปนผลมาจากการใชน้ําชลประทานไมถูกตอง ขณะท่ีแหลงปลูกออยทางภาคเหนือตอนลางจะ
อาศัยน้ําบาดาลชวยเสริมไดเมื่อเกิดฝนท้ิงชวง 

4. พื้นท่ีปลูกออยท่ีมีลักษณะภูมิประเทศเปนลูกคล่ืนลอนลาด ดินทรายหรือดินรวนปน
ทราย อาศัยน้ําฝน ภาคกลาง เชน อําเภอบอพลอย  เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  อําเภอดานชาง  
จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี  แหลงปลูกออยทางภาคตะวันออก เชน จังหวัด
ชลบุรี  ระยอง  บางจังหวัดทางภาคเหนือ เชน จังหวัดอุตรดิตถ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตน้ี

สวนใหญไมมีชลประทาน เนื้อดินสวนใหญ
เปนดินทราย มีความอุดมสมบูรณต่ํา มีปญหา
การชะลางหนาดิน (Soil erosion) มีท้ังปลูกออย
ตนฝนและปลูกออยขามแลงปลายฝน  แตมี
แนวโนมท่ีปลูกออยขามแลงมากขึ้น เนื่องจาก
ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา ออยตองใชเวลาของ
การเจริญเติบโตมากกวาออยท่ีปลูกในดินรวน 

หรือดินเหนียวท่ีมีการใหน้ําชลประทาน อีกท้ังการปลูกออยขามแลงปลายฝนเปนการหลีกเล่ียง
วัชพืช เพราะการปลูกออยปลายฝนผิวดินแหงทําใหมีวัชพืชข้ึนนอย แตใตดินมีความช้ืน จะมีการ

ออยในเขตดินทรายท่ีมีความลาดชันหนาดินถูกชะลาง
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ปลูกออยตนฝนบางแตใหผลผลิตออยคอนขางต่ํา เพราะออยมีระยะเวลาเจริญเติบโตท่ีส้ันกวาออยท่ี
ปลูกปลายฝน ประกอบกับการใชสารกําจัดวัชพืชไมไดผล เพราะวาเปนดินทราย มีความลาดชัน 
และมีการถูกชะลางหนาดินไดงาย ทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลง มีการใชปุยคอกบํารุงดิน
ในบางราย มีการใชปุยพืชสดและการใชชานออย (Bagasse) บํารุงดิน สวนการใชปุยเคมี นิยมใชปุย
สูตรท่ีมีธาตุอาหารพืชครบ  นิยมใชการไถพรวนกําจัดวัชพืช โดยมีท้ังท่ีใชรถไถเดินตามและรถ
แทรกเตอรที่มีการปรับใหตัวรถสูงข้ึน หนายางหรือลอเล็กลง  ไมนิยมใชสารกําจัดวัชพืชพนคุม
วัชพืช  เพราะวาหลังจากปลูกออยเสร็จหนาดินแหง  การควบคุมวัชพืชโดยใชสารกําจัดวัชพืช (Pre-
emergence) ไมไดผล ปญหาสําคัญในเขตนี้ คือฝนแลง ฝนท้ิงชวง  ดินมีความอุดมสมบูรณต่ํา  
ปญหาโรค ไดแก โรคใบขาว  โรคเหี่ยวเนาแดง  โรคใบจุดเหลือง  ปญหาแมลง ไดแก ปลวก ดวง
หนวดยาว และหนอนกอออย 

การปลูกออยท่ีดีจึงตองมีการวางแผนในการปลูก ข้ันแรกจะตองขอโควตาสงออยเขา
โรงงานจากโรงงานนํ้าตาล ถาเปนเกษตรกรรายยอย มีพื้นท่ีการปลูกออยนอยกวา 50 ไร จะฝากออย
เขาโควตากับชาวไรรายใหญ (หัวหนาโควตา)  และตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 
2527  ใหคณะกรรมการออยและน้ําตาลทรายเปนผูกําหนดใหชาวไรท้ังประเทศ มายื่นขอรับการจด
ทะเบียนเปนผูปลูกออย พื้นที่ปลูกออยไมควรหางจากโรงงานน้ําตาลเกินกวา 50  กิโลเมตร  เพื่อลด
ความเส่ียงในการทําไรออยควรเลือกพื้นท่ีปลูกออยท่ีสามารถใหน้ําได ควรมีการปรับระดับแปลง
ปลูกใหสมํ่าเสมอเพื่อไมใหน้ําขังและสะดวกตอการใหน้ํา มีการระบายนํ้าไดดี  กอนการปลูกจะตอง
เตรียมพันธุท่ีจะใชปลูก ควรปลูกออยไวทําพันธุดวยตนเอง  หรือซ้ือทอนพันธุออยจากแหลงท่ี
ปลอดโรค  และควรมีการวางแผนการใชแรงงานและเคร่ืองจักร  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพ้ืนท่ีปลูก
ออยท่ีอาศัยน้ําฝน จะตองทําการปลูกออยใหทันกับเวลา ปลูกทันทีหลังฝนตก เพราะวา ถาปลูกออย
ชาเกินไปจะทําใหความชื้นในดินลดลง จนไมพอเพียงกับการงอกของออย และอาจทําใหการใช
สารเคมีปองกันกําจัดวัชพืชไมไดผล  เนื่องจากหนาดินแหง  

พันธุออย  การเลือกใชพันธุออยท่ีจะปลูก ควรเปนพันธุท่ีใหผลผลิตสูง ปรับตัวไดดีกับสภาพ
ภูมิอากาศ สภาพแวดลอมปลูก และการระบาดของโรคและแมลงในแหลงปลูกออยนั้น ๆ  พันธุออย
ท่ีชาวไรออยปลูกในแตละภาคในปจจุบัน  ดังนี้ 

ภาคกลาง ไดแก พนัธุแอลเค 92-11, สุพรรณบุรี 80,  ขอนแกน 3,  เค 99-72, อูทอง 12 
ภาคเหนือ ไดแก  พันธุ แอลเค 92-11, อูทอง 8,  อูทอง 3,  เค 84-200, เค 99-72  
ภาคตะวันออก ไดแก  พันธุอูทอง 1, อูทอง 5,  เค 88-92, แอลเค 92-11 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก พนัธุ เค 88-92,  เค 84-200, อูทอง 1, ขอนแกน 3, 3-2-023 

แอล,  แอลเค 92-11, อูทอง 5 
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การปลูกออยในพื้นท่ีหนึ่ง ๆ ไมควรใชออยพันธุเดียว ควรปลูกหลาย ๆ พันธุ โดยแบง
พื้น ท่ี สําหรับปลูกออยท่ีสะสมนํ้าตาลได เร็วเพ่ือตัดสงเขาโรงงานตนฤดูหีบ  เชน  ร็อค  1,  
อูทอง 2, อูทอง 5, เค 84-69  สวนพันธุท่ีสะสมน้ําตาลไดเร็วปานกลาง ไดแก เค 84-200, อูทอง 3, เค 
90-77, แอลเค 91-11, ขอนแกน 3 และพันธุสะสมน้ําตาลชาท่ีไมออกดอก หรือออกดอกนอย 
สําหรับเก็บเกี่ยวกลางหรือปลายฤดูหีบ เชน เค 88-92, อูทอง 1, อูทอง 12, ซีโอ 1148, เค 90-54 และ 
สุพรรณบุรี 80 เม่ือร้ือออยตอเพื่อปลูกออยใหม ควรมีการเปล่ียนพันธุออย เปนพันธุท่ีมีการตานทาน
โรคและแมลง เพื่อลดปญหาการสะสมของโรคและแมลงศัตรูออย เพราะวาออยแตละพันธุ มี
ความสามารถในการตานทานโรคและแมลงแตละชนิดแตกตางกัน 

การเตรียมทอนพันธุ   
พันธุออยท่ีดีตองมีตาสมบูรณ ปลอดจากโรคและแมลงที่ติดมากับทอนพันธุ  เพราะสาเหตุ

สําคัญท่ีทําใหออยเปนโรค คือการใชพันธุออยท่ีมีเช้ือโรคติดมากับทอนพันธุ ดังนั้นการคัดพันธุออย
ท่ีจะนําไปปลูกจะตองไมแสดงอาการเปนโรค ในทางปฏิบัติระหวางตัดพันธุ ถาพบออยกอใดแสดง
อาการเปนโรคก็ใหเวนไมตัดออยกอนั้นทําพันธุ  

ความงอกของออย ออยเปนพืชท่ีใชสวนของลําตนในการขยายพันธุ (Vegetative method) 
ซ่ึงทอนพันธุออยตองการปจจัยท่ีใชในการงอกเพียง ออกซิเจน น้ํา และอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเทานั้น 
โดยออยจะใชอาหารจากทอนออยในชวงงอก หรือ 30 วันหลังปลูก ในทางวิชาการออยจะงอกไดดี
หรือไมข้ึนกับปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

ปจจัยภายใน (Internal factors) เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวทอนพันธุ แบงไดดังนี้ 
1.  พันธุ (Variety) ออยบางพันธุมีความสามารถในการงอกไดเร็ว บางพันธุงอกไดชา ออย

บางพันธุมีความงอกสมํ่าเสมอต้ังแตโคนจนปลาย ในขณะท่ีบางพันธุสวนโคนงอกไดชามาก 
2.  สภาวะทางดานธาตุอาหารของทอนพันธุ  (Nutritional state) ออยท่ีใช ทําพันธุ 

ควรมาจากแปลงที่ใหปุยไนโตรเจนในอัตราสูงกวาปกติ โดยท่ัวไปมีการใหปุยไนโตรเจนและน้ํา
กอนตัด 1-2 เดือน เพื่อใหออยเติบโตสมบูรณเต็มท่ี 

3. จํานวนตาตอทอน (No. of buds per setts) ทอนออยมีฮอรโมน Auxins ซ่ึงมีมากท่ีปลาย
ยอด เม่ือยอดถูกทําลาย หักหรือถูกหนอนเจาะ  ทําใหผลของฮอรโมนลดลง ออยจึงเกิดการแตกตาขาง 
เนื่องจาก Auxins ซ่ึงเกี่ยวของกับปรากฏการณ Apical dominance หรือ Top dominance คือ ผลของตา
ยอดขมตาขาง ในการปลูกออยท้ังลํา จึงจําเปนตองสับลําออย 3-4 ทอนกอนปลูก เพ่ือลดผลของ
ฮอรโมน Auxins ดังนั้น ออยท่ีมี 1 ตาตอทอน จึงมีความงอกดีท่ีสุด  แตความงอกในแปลง  ออยท่ีมี 3 
ตาตอทอน ใหเปอรเซ็นตความงอกสูงสุด เพราะ ออย 1 ตาตอทอน มีเช้ือโรคเขาทําลายทางรอยตัดมาก 
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4.  เวลาในการตัดออยท้ิงไว (Interval between cutting and planting) ออยจะใหความ
งอกดีท่ีสุด เม่ือปลูกออยทันทีหลังการตัดออย เพราะทอนออยไมมีการพักตัว (Dormancy) จาก
งานวิจัยพบวา หลังตัดออย 7 วัน เม่ือนําไปปลูกความงอกจะลดลง 20 เปอรเซ็นต ดังนั้น เม่ือตัดออย
ท้ิงไวในไร จําเปนตองคลุมดวยใบออยหรือท้ิงไวในรม หรือใชน้ํารด เพื่อปองกันการสูญเสีย
ความช้ืน กอนนําไปปลูก 

5.  กาบใบออย (Trash retention) ออยลําเดียวกัน สวนยอดจะมีกาบใบหอหุม เปนการ
ปองกันการสูญเสียความช้ืน และปองกันความเสียหายของตา ออยสวนยอดจึงงอกไดดีกวา แตพันธุ
ออยท่ีมีกาบใบเหนียว หลุดรวงยาก จะงอกชากวาออยท่ีมีใบหลุดรวงงายเล็กนอย แตไมเกี่ยวของกับ
เปอรเซ็นตความงอก ในการปลูกออยโดยท่ัวไปจะลอกกาบใบออยกอนปลูก เพื่อใหตาออยสัมผัส
ความช้ืนในดินไดโดยตรง ทําใหออยงอกไดเร็วข้ึน 

6.  ตาออยช้ํา (Mechanical injury) เนื่องจากการขนสง การโยนข้ึน ลง ทําใหตาออยถูก
กระทบกระเทือนเสียหาย ทําใหไมงอก ซ่ึงลักษณะของตาออยเกี่ยวของกับพันธุกรรมออย โดยออย
ท่ีมีตาโปนใหญ จะมีความเส่ียงสูงตอการไดรับความเสียหายจากการขนสง เพื่อปกปองไมใหตาออย
เสียหาย ออยท่ีใชทําพันธุจึงไมจําเปนตองลอกกาบใบ  

7.  อายุของออย (Age of the seed cane) ในออยลําเดียวกันตาออยท่ี 3 จากบนจะงอกได
เร็วท่ีสุดตาออยในสวนโคนจะงอกไดชาเพราะมีอายุมาก ใชทําพันธุไมดี ซ่ึงเกี่ยวของกับน้ําตาล 
reducing ในออยแกมีน้ําตาล reducing สูง อัตราการเปล่ียนน้ําตาล reducing ไปใชชา ทําใหออยใน
สวนโคนงอกไดชา ดังนั้นออยท่ีมีอายุ 8-10 เดือน จึงสามารถใชทําพันธุไดท้ังลํา 

ปจจัยภายนอก (External factors) เกี่ยวกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับความงอกของ
ออย ดังนี้ 

1.  อุณหภูมิดิน (Soil temperature) ออยจะงอกไดดีท่ีสุดในชวงอุณหภูมิตั้งแต 21 องศา
เซลเซียส (Marginal temperature) และงอกไดเร็วข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนท่ี 35 องศาเซลเซียสซ่ึงเปน 
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมที่สุดในการงอกของออย ออยจะงอกไดชาลง ในอุณหภูมิต่ําและมีผลทําใหเช้ือ
โรคในดินเขาทําลายไดงายข้ึน อุณหภูมิท่ีต่ําสุดท่ีออยงอกไดคือ 12 o องศาเซลเซียส แตก็มีรายงานวา
ออยสามารถงอกไดท่ีอุณหภูมิ  5.5 องศาเซลเซียส  อยางไรก็ตาม ข้ึนอยูกับพันธุออยดวยเชนกัน  

2.  ลักษณะดิน (Soil property) ลักษณะดินท่ีรวนซุย ออยจะแทงหนอไดดี ซ่ึงเกี่ยวของกับ
การระบายอากาศในดิน (Soil aeration) ในขณะท่ีดินเหนียวออยจะงอกไดชา ในดินท่ีมีอนุภาค Silt 
มาก หลังใหน้ําดินจะแข็งเปนแผนแข็ง(Soil compaction) เปนปญหาตอการงอกของออย 
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3.  ความลึกของการปลูก (Depth of planting) ออยท่ีปลูกลึก จะใชเวลาในการงอกนาน
กวาออยท่ีปลูกต้ืน แตก็มีรายงานวาออยท่ีปลูกลึกจะใหเปอรเซ็นต ความงอกดีกวาออยท่ีปลูกต้ืนๆ 
โดยเฉพาะในเขตท่ีแหงแลง เชนเดียวกับการปลูกออยขามแลงในเขตภาคอีสาน 

4.  ความชื้นของดิน (Soil moisture) เปนปจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดตอความงอกของออย ควร
ใหน้ําออยทันทีหลังปลูก จะทําใหออยมีความงอกดี อยางไรก็ตามอาจจะใหน้ําออย กอนปลูกคร่ึง
รองก็ได ในเขตน้ําฝนโดยปกติหลังการปลูกออย ถาฝนไมตกภายใน 3 สัปดาห ความงอกของออยจะ
ลดลงมาก อาจจะตองมีการปลูกซอมหรือปลูกใหม  

5.  จุลินทรียและแมลงในดิน (Biological population) ศัตรูในดินท่ีทําลายทอนพันธุท่ี
สําคัญ  มีเช้ือราและแบคทีเรียตางๆ  ซ่ึงเขาทําลายทอนพันธุทางรอยแผลที่เกิดจากการสับทอนพันธุ 
ทําใหออยเนา นอกจากนี้ ยังมีมด ปลวก ดวง เขาทําลาย ทําใหทอนพันธุเสียหายไมงอก 

อัตราการใชพันธุปลูกขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ อยาง ดังนี้ 
1.  ความอุดมสมบูรณของดิน ดินมีความอุดมสมบูรณสูง สามารถปลูกออยโดยใชทอน

พันธุท่ีนอยลง โดยวางเพียงลําเดียวหรือทอนเดี่ยว หรือใชระยะปลูกท่ีกวาง (1.40-1.50 เมตร) เพราะ
ออยสามารถเจริญเติบโตไดเร็วและแตกหนอไดดี ตามคํากลาวท่ีวา “ดินเลวปลูกถ่ี ดินดีปลูกหาง” 
ในเขตท่ีแหงแลง ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําหรือในเขตดินทราย จําเปนตองเพิ่มจํานวนประชากร
ออย โดยการปลูกถ่ีข้ึน หรือใชทอนพันธุมากข้ึน เชนปลูกลําคู หรือทอนคู นอกจากน้ี อาจจะใชแถว
แคบลง คือ 1.00-1.30 เมตร   

2.  ความสมบูรณแข็งแรงของทอนพันธุ  ถาไดพันธุท่ีมีอายุพอเหมาะ ไมแกเกินไป (อายุ 
8-10 เดือน)  ก็สามารถใชทอนพันธุไดท้ังลํา การปลูกออยลําเดี่ยวก็ไมจําเปนตองวางเกยระหวาง
โคนกับปลายลํา วางเรียงลําตอลําไดเลย ในกรณีท่ีออยแกเกินไปสวนโคนจะงอกไดชา จึงจําเปนตอง
วางลําใหเกยกัน โดยวางลําเหล่ือมกันประมาณ 10-20 ซม. ในพันธุออยที่มีความงอกสูงสามารถปลูก
ไดโดยใชลําเดี่ยวโดยไมจําเปนตองปลูกซอมเลย 

3.  ลักษณะประจําพันธุ พันธุออยบางพันธุแตกกอดี ใหจํานวนลําตอกอสูง ไมจําเปนตอง
ปลูกแนน ใชเพียงทอนเดี่ยว ลําเดี่ยวก็พอ ในขณะท่ีบางพันธุแตกกอนอย ตองใชทอนพันธุในการ
ปลูกมากกวาหรือใชความถ่ีสูง 
 4.  วิธีการปลูก การปลูกออยแบบใชแรงงานวิธีจางปลูก จะใชระยะระหวางรอง 1.30 เมตร 
แคบกวาการปลูกดวยเคร่ืองปลูก เชนเคร่ืองปลูกออยลําเดี่ยวหรือลําคู ซ่ึงใชระยะระหวางรอง 1.50 เมตร  
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การเตรียมดิน 
  เปนจุดเร่ิมตนของการทําไรออย และมีผลตอการไวตอของออย  โดยท่ัวไปหลังจากตัด
ออยปสุดทาย ชาวไรออยสวนใหญจะเผาใบและเศษซากออย เพื่อสะดวกตอการเตรียมดิน เพราะใบ
และเศษซากออยท่ีตกคางในไร จะทําใหลอรถแทรกเตอรล่ืน หมุนฟรียากแกการควบคุม แตการเผา
ใบและเศษซากออยเปนการทําลายความอุดมสมบูรณของดิน กอใหเกิดปญหาทางดานกายภาพของ
ดิน คือดินแนนทึบ น้ําซึมลงดินช้ันลางไดยาก เกิดปญหาน้ําทวมขัง ควรมีการอนุรักษดิน และแกไข
โดยใชเคร่ืองสับใบและกลบเศษซากออย (Trash incorporator) สับเศษซากออยลงดินแทนการเผา  
จะชวยรักษาความอุดมสมบูรณของดิน หลังจากนั้นไถดวยผาล 3 เพื่อไถกลับหนาดินลงลาง ใช
ใบมีดปรับดิน (Land plane) เพื่อปรับพื้นท่ีปลูกออยใหราบเรียบ ชวยทําใหออยมีการเจริญเติบโต
อยางสมํ่าเสมอ สะดวกตอการใหน้ําและระบายนํ้า 
 

 

 

 

 

 

 
การเตรียมดินปลูกออยในท่ีนาหรือท่ีลุม ควรมีการไถระเบิดดินดานดวยไถส่ิว( Subsoiler) 

กอนการไถดวยผาล 3  เพื่อทําลายช้ันดินดาน (Hard pan) จะทําใหดินมีการระบายน้ําดี มีงานทดลอง 
ไถระเบิดดินดาน พบวา ออยพันธุอูทอง 2 ที่มีการไถดินดานใหผลผลิตเพิ่มจาก 14.4 เปน 15.5 ตัน
ตอไร การใชไถระเบิดดินดานแบบส่ันสะเทือน (Vibratory subsoilers) ชวยใหประหยัดน้ํามัน
เช้ือเพลิงของรถแทรกเตอร อีกท้ังทําใหการไถระเบิดดินดานทําไดรวดเร็วข้ึน การทําไรออยในท่ีลุม 
ควรทําคันกั้นน้ํารอบแปลงปลูกเพื่อกั้นน้ําเขาแปลงออย การใสอินทรียวัตถุ ควรใสในชวงเตรียมดิน 
จะชวยใหประหยัดแรงงาน 

การเตรียมดินท่ีเหมาะสมข้ึนกับชนิดของเน้ือดิน (Soil texture) และวิธีการปลูก แบงเปน  
3 วิธีการ คือ 

ใช Land plane รวมใบมีดหนาปรับพ้ืนท่ี เคร่ืองสับใบกลบเศษซากออย 
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1) การเตรียมดินปลูกออยวิธีการปฏิบัติโดยท่ัวไป  (Conventional method) เปนการ
เตรียมดินปลูกออยท่ีเหมาะสมกับการปลูกออยในเขตดินเหนียว ดินรวน โดยเฉพาะการปลูกออยใน
เขตชลประทาน ที่มีการใหน้ําออยไปตามรอง ประกอบดวยการไถดะดวยไถจาน 3 หรือ 4 ผาล และ
พรวนดินใหดินกอนเล็ก 1 คร้ัง ดวยผาล 3-4 จาน หรือ พรวน 7 จาน หรือ 22 จาน   

หลังจากนั้นยกรองปลูกสําหรับการปลูกออยท่ีใชแรงงานคนและมีการใหน้ําออย  แตการปลูกออย
ดวยเคร่ืองปลูก ตองพรวนดินใหละเอียดจึงจะใชเคร่ืองปลูกออยได เพื่อใหเคร่ืองปลูกออยกลบพันธุออยให
สนิท ดินสัมผัสทอนพันธุออยใหไดมากท่ีสุด จะทําใหออยที่ปลูกเคร่ืองปลูกมีการงอกสม่ําเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไถพรวน 7 จาน ไถพรวน อ 22 จาน 

การยกรอง และวางลําออย  แลวกลบพันธุออยตองไมหนาหรือบางเกินไป ถากลบหนาออยจะ
งอกยาก ถากลบบางทอนพันธุจะไหลไปกับนํ้า

เคร่ืองปลูกออยแถวเดี่ยวเหมาะกับพันธุออยท่ีมีการแตกกอมาก ทรงกอกวาง 
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2) การเตรียมดินปลูกออยแบบไมไถพลิก
หนาดิน เปนวิธีการเตรียมดินปลูกออยท่ีเหมาะสม
กับการปลูกออยในเขตดินเหนียว ดินรวนเหนียว 
เชนดินชุดตาคลี ที่มีลักษณะเหนียวและล่ืนเมื่อดิน
เปยก แตกระแหงแข็งเม่ือดินแหง ลักษณะดินเชนนี้
การใชผาลไถท่ีใชโดยท่ัวไปอยางเดียวไถดินไดไม
ลึก ตองเตรียมดินปลูกออยแบบไมพลิกหนาดิน
ทั้งหมด โดยใชมินิคอมบายนที่ประกอบดวยริป
เปอรรวมกับจอบหมุนไถพรวนดินในแนวท่ีจะ
ปลูกออย โดยหลังจากเก็บเกี่ยวออยปสุดทาย ใช
ผาลพรวน  22 จานสับคลุกใบออยลงดินเพื่อ
ไมใหใบออยพันติดมินิคอมบายน  จากใชพรวน
22จานพรวนสับใบออยลงดินแลวใชริปเปอรไถ
ระเบิดดินดาน 2 คร้ัง  แนวตารางหมากรุกเพื่อ
ทําลายช้ันดินดานไดทั่วถึง ทําใหน้ํา ซึมลงดินไดดีและเม่ือฝนแลงความช้ืนของดินช้ันลางจะเคล่ือน

เคร่ืองปลูกออยแถวคูเหมาะกับพันธุออยท่ีมีการแตกกอนอย ทรงกอแคบ 

การปลูกขามแลง จะตองไถดินใหลึกและพรวนดินใหละเอียด ควรมีการหยอดนํ้าพรอมปลูกจะ

ทําใหออยมีการงอกดี สมํ่าเสมอ ทนแลงและมีชีวิตผานชวงแลงได 
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มาอยูในระดับรากออย ชวยทําใหออยทนแลง  พรวนดินอีกคร้ังดวยผาลจาน เพื่อปดความช้ืน 
หลังจากนั้นใชมินิคอมบายนโรตารีไถพรวนดินเฉพาะแนวที่จะปลูกออย ในดินเปนกรดหรือดาง
มาก ควรใสปุยฟอสฟอรัสรองพื้นในชวงท่ีมินิคอมบายนพรวนดิน การเตรียมดินวิธีนี้ใชเคร่ืองปลูก
ออยแถวเดี่ยวปลูกตามแนวไถพรวนของมินิคอมบายน 

 

 
 

3) การเตรียมดินปลูกออยแบบลดการไถพรวน Stripe tillage  
ในการเตรียมดินปลูกออยท่ัวไป ถาเปนการปลูกออยโดยใชแรงงานคน กอนการปลูกออยมี

การยกรองเพื่อวางทอนพันธุในรองและใชดินกลบทอนพันธุ ซ่ึงมักจะประสบปญหาตาออยเนาไม
งอก ถาหลังปลูกออยมีฝนตกจนเกิดน้ําทวมขัง โดยเฉพาะการปลูกออย ในนาหรือที่ลุม ดินเปน
เหนียวระบายนํ้าไมดี 

ปลูกออยตามแนวไถพรวนของมินิคอมบายนพรอมกับใสปุยรองพ้ืน 
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สวนการปลูกออยโดยใชเคร่ืองปลูกออย จะปลูกออยหลังจากท่ีมีการพรวนดินจนละเอียด มี
ปญหาออยเนาจากน้ําทวมขังนอยกวาการใชแรงงานคนปลูก เพราะรองออยไมสูงเหมือนการยกรอง
ใชแรงงานคนปลูก การปลูกในนาซ่ึงสวนใหญเปนดินเหนียว หลังจากใชผาลจานไถดะ จะประสบ
ปญหาดินเปนกอน ไมสามารถปลูกออยโดยใชเคร่ืองปลูกออย เพราะการที่ดินเปนกอนทําใหดินท่ี
กลบทอนพันธุสัมผัสทอนพันธุออยไดไมดี   
 

 

 

 

 

การเตรียมดินปลูกออยตามท่ีกลาวขางตนตองใชเวลาเตรียมดินท่ีนาน และใชแทรกเตอรที่มี
กําลังสูงคือไมนอย 90 แรงมา จึงจะทํางานไดทันกับเวลา นอกจากน้ีการเตรียมดินโดยการไถพรวนดวย
ผาลจานยังทําใหสูญเสียความชื้นของดินช้ันลาง อีกท้ังมีคาใชจายในการเตรียมดินปลูกออยท่ีสูงไรละไม
ต่ํากวา 1,800 บาท วิธีเตรียมดินปลูกออยแบบใหมที่แกปญหาดังกลาว คือ การเตรียมดินปลูกออยแบบลด
การไถพรวน สไตรพ  ทิลเลจ  หลักการ คือไถพรวนเฉพาะแนวท่ีปลูกออยโดยการใชริปเปอรรวมกบัจอบ

ออยท่ีปลูกในดินนามีการระบายนํ้าไมดี
มักมีปญหาตาออยเนา
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หมุน  โดยมีริปเปอรที่อยูดานหนาจะทําหนาท่ีไถระเบิดดินดานเพื่อใหน้ําฝนหรือการท่ีใหน้ําออยมาก
เกินไปซึมลงดินช้ันลางไดดี และเม่ือฝนท้ิงชวงเกิดความแหงแลง ความช้ืนของดินช้ันลางสามารถข้ึนมา
เปนประโยชนกับออยเพราะไมมีชั้นดินดานปดกั้นความช้ืน สวนจอบหมุนท่ีอยูดานหลังริปเปอรจะทํา
หนาท่ีพรวนดินบริเวณผิวดินในแนวท่ีไถริปเปอรเพื่อปดความช้ืนของดินช้ันลาง ทําใหบริเวณดินท่ีมี
รากออยมีความช้ืน 
  การเตรียมดินปลูกออยโดยวิธีนี้จะแบงการทํางาน 2 ชวงคือ ชวงแรกเปนการไถพรวนในแนว
ที่จะปลูกออย และชวงท่ี 2 เปนการไถพรวนหลังออยงอกได 2 สัปดาห ระหวางแถวออยเปนแนวท่ีลอ
รถแทรกเตอรที่ใชเคร่ืองปลูกออยเหยียบ ซ่ึงเปนแนวที่ไมเคยมีการไถพรวนมากอน ในการไถพรวน
คร้ังท่ี 2 จะชวยใหความช้ืนของดินช้ันลางข้ึนมาเปนประโยชนตอออยทําใหออยมีการงอกท่ีดีข้ึน ออย
ที่งอกแลวมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

สวนประกอบท่ีสําคัญ ในการเตรียมดินปลูกออยแบบลดการไถพรวน สไตรพ ทิลเลจ มีการ
ใชเคร่ืองจักรกลการเกษตรสําคัญ 2 ชุด คือ 

1. ชุดริปเปอรรวมกับจอบหมุน โดยวางริปเปอรไวดานหนา ตามดวยชุดจอบหมุนอยูดานหลัง 
2. ชุดเครื่องปลูกออยท่ีมีถังหยอดน้ําและปุยพรอมปลูก 

 
 
การทํางาน โดยกําหนดแนวปลูกออยเพื่อใชริปเปอรรวมกับจอบหมุนไถพรวนดินในแนวท่ีจะปลูกออย 
เพื่อใหการปลูก ออยมีแถวท่ีตรง ในกรณีที่ไมมีการปลูกออยมากอน หรือหลังตัดออยปสุดทายมีการไถกลบ
ใบและตอออย ใหทําแนวปลูกออย(มารคเกอร) แลวใชริปเปอรรวมกับจอบ หมุนไถพรวนดินตามแนวท่ีจะใช
เคร่ืองปลูก   แตถาเปนออยตอท่ียังไมไดไถร้ือตอตองใชเคร่ืองสับใบออยระหวางแถวออยตอท่ีประกอบดวย
ผาลจักรสับใบที่ทําหนาท่ีสับใบออยที่อยูระหวางแถวออยใหมีขนาดเล็กลงและมีจอบหมุนคลุกใบออยลงดิน  
หลังจากนั้นใชริปเปอรรวมกับจอบหมุนไถพรวนดินระหวางแถวออยซํ้าแนวเดิมของเคร่ืองสับใบระหวาง

ชุดริปเปอรรวมกับจอบหมุน ปลูกออยดวยเคร่ืองปลูกออยพรอมกับหยอดนํ้าใสปุย 
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แถวออยท่ีสับคลุกใบออยลงดินไว จะทําใหแนวท่ีจะใชเคร่ืองปลูกออยมีสภาพดินรวนซุยและมีการไถระเบิด
ดินดานในแนวท่ีจะปลูกออย  หลังจากน้ันใชเคร่ืองปลูกออยพรอมหยอดน้ําจะทําใหออยมีการงอกสม่ําเสมอ 
และสามารถปลูกออยไดอยางตอเนื่อง ไมตองแบงแรงงานมาใหน้ําตามหลังปลูก  การเตรียมดินปลูกออย
สามารถทยอยทําได ไมตองเตรียมแปลงปลูกท้ังแปลง   
หลังปลูกออยจะตองพนสารกําจัดวัชพืชอิมาซาพิค/เพ็นดิเม็ททาลินทันที เพราะวาดินมีความช้ืนจาก

การหยอดน้ําพรอมกับการปลูกออยทําใหมีโอกาสท่ีวัชพืชจะ
ข้ึน ถาหลังจากออยงอก 2-3 สัปดาห  ใชริปเปอรรวมกับจอบ
หมุนไถพรวนดินระหวางแถวออยเปนการพรวนดินกําจัด
วัชพืชและชวยใหออยมีการงอกท่ีดีข้ึน เพราะวาริปเปอรระเบิด
ดินดานทําใหความช้ืนของดินช้ันลางข้ึนมาเปนประโยชนกับ
ออยและมี จอบหมุนพรวนดินชวยปดความชื้น ซ่ึงเปนแนว
เดียวกับท่ีลอรถแทรกเตอรวิ่งผานในชวงปลูก แตเปนแนวท่ี

ไมไดมีการไถพรวน   

ถาเปนการปลูกระหวางแถวออยตอเกาใชผาลสับใบกอน แปลงท่ีไมมีใบคลุมดิน       

 ใชริปเปอรรวมกับจอบหมุน ไถพรวนดินแนวปลูก 

ในการปลูกออยระหวางแถวออยตอเกา สามารถทยอยปลูกออย หรือปลูกในบางสวนของแปลงออย 
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หลังจากออยงอกได 45 วัน ถาเปนการใหน้ําแบบปลอยไปตามรองใหใชไถหัวหมู ไถระหวางแถว
ออย เพื่อทําใหเกิดเปนรอง สามารถใหน้ําออยไปตามรองได แตถาเปนการใหน้ําออยแบบระบบนํ้า
หยอดผิวดิน ไมจําเปนตองเปดรอง ใหวางสายน้ําหยดตรงกลางระหวางแถวออยปลูก 
 
 
 
 

 

 
 
ขอดีของการเตรียมดนิปลูกออยแบบลดการไถพรวน สไตรพ ทิลเลจ  
1. เตรียมดินไดรวดเร็วกวาการเตรียมดินปลูกออยโดยทั่วไปท่ีมีการใชผาลจานไถดะ ไถแปร 

เพราะวาการใชริปเปอรรวมกับจอบหมุนไถพรวนดินเฉพาะแนวท่ีจะปลูกออยหรือเพียงคร่ึงของพื้นท่ี 
2. สามารถเตรียมดินท่ีมีความช้ืนสูงหรือตํ่าเกินไปไดกวางกวาการใชผาลจาน เนื่องจากใช

แรงฉุดลากท่ีนอยกวาเพราะมีจอบหมุนชวยในการเคล่ือนท่ีไปขางหนาของรถแทรกเตอรและการท่ี
จอบหมุนส่ันสะเทือนทําใหริปเปอรไมถูกดินยึดไว 

3. เปนวิธีการเตรียมดินท่ีชวยแกปญหาการใชผาลจานไถดินเปนกอน  เชน ดินนาที่สวนใหญ
เปนดินเหนียว  ดินชุดตาคลีท่ีเวลาแหงจะแข็งเปนกอน และเม่ือดินเปยกจะเหนียวไถพรวนดวยผาล
จานทําไดยาก 

ใชริปเปอรรวมกับจอบหมุนไถพรวนดินระหวางแถวออย

หลังจากออยงอก 2-3 สัปดาห 

หลังออยปลูกระหวางแถวออยตองอกได 45 วัน ใช ริปเปอรรวมกับจอบหมุนไถสับตอเกาลงดิน
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4. ลดขนาดรถแทรกเตอรท่ีใชในการเตรียมดิน จากท่ีตองใชรถแทรกเตอรท่ีมีกําลังมากกวา
90 แรงมา เหลือ70 แรงมา 

5. สามารถแบงพื้น ท่ีปลูกออยในบางสวนของแปลงได  ท่ี มีปญหาออยไมงอกหรือ
เจริญเติบโตไมดี 

6. เปนวิธีการเตรียมดินท่ีรักษาความช้ืนของดินช้ันลาง และเปนวิธีการท่ีชวยรักษาความอุดม
สมบูรณของดินดวยการปองกันการชะลางหนาดิน (soil erosion) จากการท่ีพื้นท่ีอีกคร่ึงหนึ่งยังไมมี
การไถพรวนชวยยึดหนาดินไว ในกรณีท่ีหลังปลูกออยมีฝนตกหนัก 

7. มีตนทุนในการเตรียมดินท่ีต่ํากวาการเตรียมดินปลูกออยโดยท่ัวไป 2-3 เทา 
ฤดูปลูก  

ฤดูปลูกออยของชาวไรแบงการปลูกออยออกเปน 2 ระยะ  คือ  
ปลูกตนฤดูฝน -  ในเขตชลประทานปลูกระหวางเดือนมกราคม – พฤษภาคม  
                     -  เขตอาศัยน้ําฝนปลูกระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 
ปลูกปลายฤดูฝน ท่ีเรียกวาปลูกขามแลง ปลูกระหวางปลายเดือนตุลาคม - ธันวาคม 
        หรือปลูกกอนฤดูฝนท่ีเรียกออยน้ําราด ระหวางเดือนมกราคม - 

มีนาคม โดยมีการหยอดน้ําหรือราดน้ําในรองปลูก  
 ในเขตภาคกลาง สวนใหญเปนการปลูกออยตนฝน แตในเขตปลูกออยท่ีเปนดินทรายความ

อุดมสมบูรณต่ําควรปลูกออยขามแลง  การปลูกออยตนฝนผลผลิตจะตํ่าเพราะออยท่ีปลูกตนฝนมี
เวลาเจริญเติบโตท่ีส้ันกวาออยท่ีปลูกปลายฝน การปลูกออยตนฝนในเขตชลประทานหลังจากร้ือตอ 
คือ ตั้งแตเดือนมกราคมเปนตนไป สวนการปลูกออยตนฝนนอกเขตชลประทานจะเร่ิมปลูกประมาณ
เดือนเมษายน-มิถุนายน  อยางไรก็ตาม เวลาปลูกออยในเขตอาศัยน้ําฝนจะขึ้นอยูกับการมาของฝน
แตละป มีรายงานการปลูกออยในสภาพการปลูกออยในดินรวน (ชุดกําแพงแสน) ท่ีมีการใหน้ํา
บาดาล  ออยพันธุอูทอง 1, ชัยนาท 1 และ 3-2-023 L มีแนวโนมใหผลผลิตสูงสุด เม่ือปลูกในเดือน
มีนาคม - เมษายน สวนในแหลงปลูกออยในเขตอาศัยน้ําฝน  จังหวัดกําแพงเพชร กาญจนบุรี และ
ราชบุรี ท่ีมีดินเปนดินทรายหรือดินรวนปนทราย มีการปลูกออยตั้งแตปลายเดือนพฤศจิกายนเปนตน
ไป โดยมีวิธีการเตรียมดินและปลูกดวยเคร่ืองปลูก คลายกับการปลูกออยปลายฝน มีการไถดินใหฟู
เพ่ือตัดชองวางในดิน(Capillary pore)ท่ีทําใหน้ําระเหยในแนวดิ่ง  เปนการรักษาความช้ืนของดิน 
(Soil mulching) แตมีการหยอดน้ําพรอมกับทอนพันธุ  

ระยะปลูก 
ระยะระหวางแถวออย ควรหางประมาณ 1.5 เมตร จะประหยัดการใชทอนพันธุ ออยยังคง

ใหผลผลิตสูง และเครื่องจักรกลเขาไปทํางานระหวางแถวออยได มีการศึกษาระยะระหวางแถวปลูก
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ออยกันมากท้ังในและตางประเทศ การจะเลือกใชระยะเทาไรตองข้ึนอยูกับวามีการใชเคร่ืองจักรกล
ทํางานระหวางแถวออยหรือไม และขึ้นอยูกับลักษณะประจําพันธุของออย จากการทดลอง
เปรียบเทียบระยะปลูกระหวางแถวออย 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 และ 1.6 เมตร ในออยพันธุอูทอง 
1 และอูทอง 2 ที่ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี พบวา ผลผลิตออยท้ัง 2 พันธุ มีปฏิสัมพันธกับระยะ
ระหวางแถว คือ ออยพันธุอูทอง 1 ซ่ึงแตกกอดีกวาพันธุ อูทอง 2 ที่ปลูกระยะระหวางแถว 1.0 - 1.6 
เมตร มีผลผลิตไมแตกตางทางสถิติ แตออยพันธุอูทอง 2 ที่ปลูกระยะระหวางแถว 1.0 - 1.2 เมตร  มี
ผลผลิตสูงกวาท่ีระยะระหวางแถว 1.3-1.6 เมตร นั่นแสดงวา ออยพันธุอูทอง 1 มีการแตกกอชดเชย
ไดดีกวาออยพันธุอูทอง 2  ดังนั้น ออยพันธุที่มีการแตกกอดี การปลูกระยะระหวางแถวหาง ไมทํา
ใหผลผลิตลดลง  แตการปลูกระยะระหวางแถว 1.0-1.1 เมตร จะ มีขนาดลําเล็กกวาระยะอ่ืน  แต
คุณภาพความหวานไมแตกตางทางสถิติ ผลการทดลองในออยตอ 1 พบวา พันธุอูทอง 1 ที่ปลูกระยะ
ระหวางแถว 1.0-1.6 เมตร ไมแตกตางกัน  แตพันธุอูทอง 2 มีแนวโนมผลผลิตลดลงเม่ือระยะ
ระหวางแถวเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ เพราะ ออยพันธุอูทอง 2 มีความสามารถแตกกอชดเชยไดนอยกวาออย
พันธุอูทอง 1 เม่ือเพิ่มระยะระหวางแถวปลูก และระยะระหวางแถวไมมีผลตอคุณภาพความหวาน
ของออย สอดคลองกับออยปลูก 

เม่ือมีการใชรถตัดออย และใชเคร่ืองทุนแรงในไรออยชนิดตาง ๆ เชนรถแทรกเตอรขนาด
เล็กท่ีเขาไปทํางานในไรออยได มีผลทําใหชาวไรออยเพ่ิมระยะระหวางแถวปลูกเปน 1.5 เมตร หรือ
ปลูกออยแบบแถวคู มีระยะระหวางคู 1.3-1.5 เมตร และมีระยะระหวางแถวคู 0.2-0.3 เมตร ระยะ
ระหวางแถวไมมีผลตอคุณภาพความหวานออย และผลการทดลองในออยตอ 1 ก็สอดคลอง
เชนเดียวกับออยปลูก 
 

 

 

 

 

แตถาเปนพันธุออยท่ีมีการแตกกอนอย เชน K 84-200 การปลูกระยะระหวางแถวแคบให
ผลผลิตสูงกวาแถวกวาง  การใชระยะปลูกระหวางแถว 1.0 เมตร ใหผลผลิตสูงกวาระยะระหวางแถว 1.3 
และ 1.6 เมตร 

รูปซายเปนออยท่ีใชระยะปลูก 1.3 เมตร แตเม่ือเพ่ิมระยะปลูกเปน 1.5 เมตร ออยลําใหญและแตกกอ

มากขึ้น   มีผลทําใหผลผลิตออยท้ัง 2 ระยะปลูกจึงไมแตกตางกัน 
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มีการทดลองผลของการเปล่ียนแปลงระยะปลูกท่ีมีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของออย 
3 พันธุ คือ อูทอง 1, อูทอง 2 และอูทอง 3  ในสภาพการปลูกในเขตชลประทาน  ท่ีศูนยวิจัยพืชไร
สุพรรณบุรี พบวา การปรับระยะระหวางแถวปลูกออย จาก 1.25 เมตร เปน 1.0 เมตร ชวยทําใหออย
ทุกพันธุ มีผลผลิตสูงข้ึน   การขยายแถวปลูกออยจาก  1.2 เปน  1.50 เมตร    ไม มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงผลผลิตออยแตอยางใด  แตการปลูกท่ีระยะ 1.50 เมตร โดยทําการปลูกแถวคู (ระยะ
ระหวางคู 30  ซม.)  ทําใหออยมีผลผลิตสูงใกลเคียงกับออยท่ีปลูกระยะระหวางแถว 1.0 เมตร  และ
ระยะระหวางแถวปลูกไมมีผลตอคุณภาพความหวาน 

สรุปไดวาการปลูกออยระยะแถวแคบ ทําใหผลผลิตออยเพิ่มข้ึน  โดยเฉพาะพันธุท่ีมีการ
แตกกอนอย  อยางไรก็ตาม การปลูกออยท่ีมีระยะแถวแคบ ทําใหมีคาใชจายเพิ่มข้ึน การลดระยะ
ปลูกระหวางแถว จาก 1.3 เมตร เหลือ 1 เมตร ทําใหตองใชพันธุออยเพิ่มข้ึน 30 เปอรเซ็นต  และมี
คาจางตัดออยเพิ่มข้ึน ส่ิงท่ีใชประกอบในการพิจารณาเลือกใชระยะปลูกระหวางแถวออย คือ การใช
เคร่ืองทุนแรงในไรออย  การทําไรออยในพื้นท่ีมาก ๆ การทํางานจะตองรวดเร็ว  ควรเลือกใชระยะ
ระหวางแถวเปน 1.5 เมตร  และถาใชพันธุออยท่ีแตกกอนอยควรปลูกแถวคู  แตกรณีไมใชเคร่ือง 
ทุนแรงควรใชระยะปลูกระหวางแถว 1.0 - 1.3 เมตร  การใชระยะระหวางแถว 1.3 เมตร ยังพอท่ี 
รถไถเดินตามเขาไปทํางานระหวางรองออยได แตการใชระยะระหวางแถว 1.0 เมตร เหมาะกับการ
ใชแรงงานตนเองเปนหลัก อีกท้ังเหมาะสมกับการปลูกออยในเขตดินทราย  ดินรวน  อาศัยน้ําฝน 
และในสภาพไรออยที่มีความลาดชัน  เพราะการปลูกออยแถวแคบจะชวยลดการชะลางหนาดินได 

อยางไรก็ตาม ในสภาวะขาดแคลนแรงงานในการปลูกและดูแลรักษา ตลอดจน การเก็บ
เกี่ยว  การใชระยะปลูกระหวางแถว 1.5 เมตร  เปนระยะท่ีเหมาะสมท่ีสุด เพราะเปนระยะระหวาง
แถวท่ีรถตัดออยสามารถทํางานไดสะดวก อีกท้ังยังสามารถใชรถแทรกเตอรขนาดเล็กเขาไปไถ
พรวน เพื่อกําจัดวัชพืชในรองออยได และถาใชพันธุออยท่ีมีการแตกกอนอย ควรปลูกแถวคู คือ ใช
ระยะระหวางแถวคู 1.5 - 1.6  เมตร ระยะระหวางแถวในแตละคู  25 - 30  ซม. จะทําใหรถตัดออย
สามารถเขาไปทํางานไดมีประสิทธิภาพ 

ทอนพันธุ การปลูกออยสามารถปลูกโดยใชทอนพันธุท่ีสับเปนทอนละ 2 - 3 ตา หรือปลูก
โดยวางออยท้ังลําในรองแลวตัดแบงเปน  2 - 3 สวน การเปรียบเทียบการปลูกออยพันธุอูทอง 1 ซ่ึง
แตกกอดี  โดยปลูกท้ังลํา และปลูกเปนทอน ๆ ละ 2 - 3 ตา  พบวา จํานวนตางอกไมแตกตางกัน ให
ผลผลิตออยปลูกและออยตอไมแตกตางกัน แตแตกตางกันในพันธุออยท่ีมีการแตกกอนอย เชน K 
84-200  แตการปลูกออย K 84-200 ในดินชุดกําแพงแสน โดยการปลูกท้ังลํา (2 ลําคู) และมีการสับ
ลําเปน 3 สวน ใหผลผลิตสูงกวาการปลูกลําเดี่ยว หรือการปลูกเปนทอน 2 ตา ท่ีระยะระหวาง ทอน  
0.5 เมตร  การปลูกออยในดินเหนียวท่ีมีการระบายน้ําไมดี แตควบคุมการใหน้ําได ควรปลูกแบบปก
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ทอนพันธุในรองใหเอียง 45 องศา สวนในดินเหนียวท่ีอาศัยน้ําฝน ควรใชวิธีการปลูกโดยวางทอน
พันธุไวขางรองและกลบดวยดินบาง ๆ ประมาณ 3-5 ซม. ถามีน้ําขัง ไมตองกลบดิน เอาทอนพันธุ
วางกดไวขางรอง รอจนออยงอกแลว จึงกลบทอนพันธุ จะใหอัตราการงอกสูงสุด  ปจจุบัน มีการใช
รถไถเดินตามหรือรถไถขนาดเล็กกลบทอนพันธุออยเพื่อประหยัดคาแรง แตในการปลูกออยตนฝน 
ตางจากการปลูกออยปลายฝน ซ่ึงจะกลบดินใหหนาประมาณ 6-8 นิ้ว เพื่อรักษาความชื้นในดินให
ไดมาก การปลูกออยปลายฝนจะตองกลบดินใหเสร็จภายใน 1 วัน เหยียบใหแนน เพื่อใหทอนพันธุ
ออยสัมผัสกับความชื้นของดิน จากการศึกษาความลึกของการวางทอนพันธุ พบวาออยท่ีปลูกต้ืน 
(20-25 ซม.) มีการแตกกอมากกวาออยท่ีปลูกลึก (45 - 50 ซม.) แตออยท่ีปลูกตื้นมีการลมมากกวา
ออยที่ปลูกลึก ออยพันธุอูทอง 2, 85-2-207 และ 35-2-352 ที่ปลูกลึกใหผลผลิตน้ําหนักลําออย
มากกวาออยท่ีปลูกตื้น  ยกเวนออยพันธุ K 84-200 ที่ใหผลตรงกันขาม เพราะออยพันธุ K 84-200 
เปนพันธุที่แตกกอนอยอยูแลว เม่ือปลูกลึกจะยิ่งทําใหการแตกกอลดลงอีก และในออยตอ พบวา 
ผลผลิตออยท่ีปลูกลึกมีแนวโนมตนสูงกวาออยท่ีปลูกตื้น  ส่ิงสําคัญในการปลูกออย คือจะตองทําให
ออยปลูกมีจํานวนกอที่ขาดหายนอยท่ีสุด จะชวยทําใหออยตอมีจํานวนตอท่ีอยูรอดมาก การปลูก
ซอมในออยตอมีเปอรเซ็นตกออยูรอดนอย หนอท่ีงอกออกมาไมสมบูรณ แคระแกร็น เพราะถูกออย
ตอขางเคียงบังแสง ไมคุมคาตอการลงทุน การปลูกออยในท่ีมีความอุดมสมบูรณต่ํา เชน ดินทราย 
ควรรองพ้ืนดวยปุยสูตร 12-12-12 หรือ 13-13-13 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร หลีกเล่ียงไมใสปุยชิดกับ
ทอนพันธุ และไมควรใชปุยแอมโมเนียมซัลเฟตรองพื้น เพราะจะทําใหเปอรเซ็นตความงอกของ
ออยลดลง ออยงอกชากวาปกติ อีกท้ังเปอรเซ็นตความงอกลดลงมากยิ่งข้ึนเม่ือใสปุยรองพื้นมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 
 

การใหน้ําออย 
น้ําเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มผลผลิตออย เพราะนอกจากออยจะใชน้ําในขบวนการชีวเคมี

ที่ทําใหพืชเจริญแลว น้ํายังเปนตัวทําละลายปุย เปนตัวนําปุยเขาสูตนออย ออยตองการน้ําเพื่อการ

วางทอนพันธุออยปลูกในรองแลวกลบ ปลูกออยในท่ีลุมนํ้าขังโดยการวางทอนพันธุไวขางรอง 
 (กดลงดินเล็กนอย) โดยไมตองกลบดิน  รอจนกวาออยโต
สูง (1 เมตร) จึงกลบทอนพันธุ 
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เจริญเติบโตประมาณ  1,500 มิลลิเมตรตอป โดยชวงท่ีตองการน้ําสูงสุดมีอัตราการใชน้ํา 6-15 

มิลลิเมตรตอวัน  มีผลงานวิจัยรายงานวา การปลูกออยใหไดผลผลิต 1 กิโลกรัมตองใชน้ํา 89 ลิตร 

ในขณะท่ีออยตอตองการน้ํามากถึง 118 ลิตร และยังแนะนาํการใหน้ําออยพันธุอูทอง 5 ท่ีปลูกในชุด

ดินกําแพงแสน เขตอําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในปริมาณ 10 มิลลิเมตรตอคร้ังโดยวิธีการให

ตามรอง ควรใหในชวงความถ่ีไมนานเกิน 14 วัน เพื่อใหออยมีการแตกกอและยืดปลองท่ีดี ซ่ึงจะทํา

ใหผลผลิตสูงข้ึน ดังนั้น ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดตอการเพาะปลูกออย คือ ฝนหรือแหลงน้ํา เพราะนํ้าเปน

ส่ิงสําคัญตอการเจริญเติบและใหผลผลิตออย อนุมานวา ฝนตกลงมา ประมาณ 100 มิลลิเมตร จะให

ผลผลิตออย ประมาณ 1 ตัน แตฝนเปนปจจัยธรรมชาติท่ีเราควบคุมไมได แตส่ิงท่ีเราทําได คือ หา

วิธีการเก็บกักน้ําฝนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใชประโยชนมากท่ีสุด 
พื้นท่ีปลูกออยสวนใหญอยูในเขตอาศัยน้ําฝน มีเพียงสวนนอยท่ีอยูในเขตชลประทาน การเพิ่ม

ผลผลิตออยใหสูงข้ึนจําเปนตองใหน้ําเสริม เชนขุดสระขนาดเล็ก 0.5-1 ไร กระจายไปท่ัวไร หรือเจาะน้ํา
บาดาลชวยเสริมในชวงท่ีฝนทิ้งชวง การใหน้ําเสริมจะทําใหออยมีการเจริญเติบโตสมํ่าเสมอ ใหผลผลิต
สูง การไวตอของออยดีข้ึน  และดินมีความช้ืนจะชวยใหเช้ือราที่มีประโยชนท่ีอยูในดินสามารถควบคุม
แมลงศัตรูออยท่ีอยูในดินเชน หนอนดวงหนวดยาว แมลงนูนหลวง ความตองการน้ําของออยจะข้ึนกับ
สภาพภูมิอากาศ และชวงระยะการเจริญเติบโต ในแตละชวงของการเจริญเติบโตของออยมีความตองน้ํา
ในปริมาณท่ีแตกตางกัน ระยะความตองการน้ําของออยแบงไว 4 ระยะ คือ 
 1. ระยะต้ังตัว (Emergence, germination phase : 0-30 วัน) เปนระยะที่ออยเร่ิมงอกจนมีใบจริง 
ระยะน้ีออยตองการน้ําปริมาณไมมาก เพราะรากออยยังส้ันและใบมีนอยทําใหมีการคายน้ําไมมาก ดิน
จะตองมีความช้ืนพอเหมาะกับการงอก ถาน้ําทวมขังตาออยจะเนา และถาความช้ืนในดินนอยเกินไป ตา
ออยจะไมงอก หรือท่ีงอกแลวก็อาจจะเหี่ยวเฉาและตายไป ในเนื้อดินท่ีเปนดินทราย ดินรวนปนทราย 
หลังปลูกออยมีฝนตก เม่ือดินแหงผิวดินจะเปนแผนแข็ง ทําใหหนอออยแทงโผลจากดินไดยาก ควรใช
หนวดกุง หรือคัดอะเวย (Cut away) หรือจอบหมุนท่ีถอดใบมีดกลางออกพรวนหนาดินใหรวนซุย  
จะชวยใหออยมีการงอกท่ีดีข้ึน การใหน้ําออยในระยะนี้จะใหเพียง 1 – 2 คร้ัง ก็เพียงพอตอการงอกและ
การตั้งตัวของออย เปนการปองกันตาออยเนาจากน้ําทวมขัง เพราะหลังใหน้ําอาจมีฝนตก 

2. ระยะแตกกอ  (Tillering phase : 1- 4 เดือน ) ระยะนี้ รากออยเร่ิมกระจายออกไป 
ท้ังในแนวดิ่งและดานขาง  เปนระยะที่ออยกําลังแตกหนอ ออยแตละพันธุมีการเจริญเติบโตแตกตาง
กัน บางพันธุออยแตกหนอโดยหนอท่ีเกิดกอนจะยังไมยางปลอง แตจะรอหนอท่ีเกิดท่ีหลังแลวยาง
ปลองให ลําตนสูงข้ึนไป  พรอมกัน  เชน  ออยพันธุ LK 92-11, K 99-72 แตบางออยพันธุ เชน 
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สุพรรณบุรี 80 หนอท่ีเกิดกอนจะยางปลองสูงข้ึนโดยไมรอหนอท่ีงอกท่ีหลัง การใหน้ําออยในชวงนี้
ตองใหในปริมาณท่ีมากข้ึน 

3. ระยะยางปลอง (Stem elongation, grand growth period : 4-10 เดือน) ชวงนี้ออยเร่ิม
สรางน้ําตาล ออยตองการน้ําในปริมาณท่ีมาก และการท่ีออยจะยางปลองมีลําตนสูงข้ึนไดนั้น ออย
จะตองไดรับน้ําอยางเพียงพอ ถาเกิดฝนแลงในชวงนี้ออยจะตนเต้ีย ผลผลิตออยจะลดลง เพราะวา
ปลองออยจะส้ัน ดังนั้นในปท่ีฝนหมดเร็วคือฝนหมดกอนส้ินเดือนตุลาคม ควรใหน้ําตอทุก ๆ 2 
สัปดาห 2-3 คร้ัง จะทําใหผลผลิตออยเพิ่มข้ึน 

4. ระยะสุกแก (Maturity , ripening phase) กอนเก็บเกี่ยวอยางนอย 45 วัน เปนชวงกอน
เก็บเกี่ยว 6-8 สัปดาห ตองหยุดใหน้ําออย เพื่อใหน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว Monosaccharide) คือกลูโคส
จับ(Glucose)ตัวกับฟรักโทส(Fructose)ในลําออยเปล่ียนเปนน้ําตาลโมเลกุลคู(Disaccharide) คือ
น้ําตาลซูโครส(Sucrose) และเพื่อใหดินแหงพอท่ีรถตัดออย รถบรรทุกออยลงไปทํางานในไรได 

 การพิจารณาวาเม่ือใดควรจะถึงเวลาใหน้ําแกออย และจะใหน้ําคร้ังละปริมาณเทาใด มีปจจัย
ท่ีเกี่ยวของ คือ 
  1. ระยะการเจริญเติบโตของออย ออยมีความตองการน้ําในแตละระยะการเจริญเติบโตตางๆ 
หลังปลูกออยท่ีระยะต้ังตัว ออยมีความตองการน้ําเพียงเล็กนอยเพื่อการงอก แตออยจะตองการปริมาณ
น้ําท่ีมากข้ึนเม่ือออยเจริญเติบโตมากข้ึน ในชวงออยยังไมงอกหรือตนยังเล็กจะไมทนน้ําขัง ถาน้ําขัง 
ในขณะท่ีออยยังไมงอกใหยายทอนพันธุออยมาแปะไวขางๆ รอง ออยจะไมเนาตาย และเม่ือออยงอกสูง
ได 50 ซม. จึงกลบทอนพันธุออย แตเม่ือออยลําตนสูงแลว ถาน้ําทวมขังแตไมทวมยอด ออยสามารถมี
ชีวิตอยูไดนับเดือน โดยท่ัวไปถาในดินมีอากาศอยูนอยกวา 5 เปอรเซ็นต รากออยจะชะงักการดูดธาตุ
อาหาร น้ําและออกซิเจน เปนเหตุใหพืชชะงักการเจริญเติบโต แตถาขาดน้ําใบออยจะหอในเวลากลางวัน 

2. คุณสมบัติทางกายภาพของดิน ไดแก ความสามารถของดินในการอุมน้ํา ดินตางชนิดกัน
ยอมมีคุณสมบัติดูดซับน้ําไดไมเหมือนกัน หลักการใหน้ําแกออยท่ีถูกตอง คือใหน้ําตามความตองการ
ของออย สวนปริมาณน้ําท่ีจะใหแตละคร้ังมากนอยเทาไร และใชเวลานานเทาใด ข้ึนอยูกับคุณสมบัติ
ทางกายภาพของดินซ่ึงไมเหมือนกัน ความสามารถในการอุมความช้ืนของดินไวไดมากนอยตางกันและ
ยาวนานตางกัน ข้ึนอยูกับลักษณะเนื้อดินและโครงสรางของดิน ในระหวางดินเหนียว ดินรวน และ 
ดินทรายน้ี  ดินเหนียวจะอุมน้ําไดมากท่ีสุดและนานท่ีสุด สวนดินทรายตรงกันขาม  
 3. สภาพลมฟาอากาศ การใหน้ําแกออยจะตองพิจารณาถึงอุณหภมิูและสภาพลมฟาอากาศ 
ในชวงท่ีมีอุณหภูมิสูงออยจะคายนํ้ามาก ความตองการน้ําจะมากตามไปดวย จําเปนตองใหน้ําบอย
ข้ึน ในชวงท่ีมีฝนตกควรงดใหน้ําและระบายนํ้าท่ีทวมขังแทน เพื่อใหดินมีความช้ืนและมีอากาศใน
ดินท่ีเหมาะสม ในชวงฝนท้ิงชวงควรใหน้ําชวยจะทําใหการเจริญเติบโตของออยดีข้ึน 

Facebook : กลุม่งานวจิัยการใช้สารป้องกันกําจดัศัตรพูืช
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ระบบการใหน้ําออย 
 การเลือกระบบการใหน้ําออยท่ีเหมาะสม ข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน น้ําตนทุน ชนิด
ของดิน ความลาดเอียงของพ้ืนท่ี ตนทุน และความพรอมในการนําน้ํามาใช ความพรอมดานแรงงาน 
และอุปกรณการใหน้ํา ระบบการใหน้ําออยในปจจุบันท่ีใชกันอยูท้ังในและตางประเทศมีดังนี้ 

1. การใหน้ําแบบรอง (Furrow irrigation) เปนระบบการใหน้ําท่ีใชกันอยางแพรหลายท้ัง
ในและตางประเทศ เพราะเปนระบบท่ีใชตนทุนตํ่า สะดวกและงายในการปฏิบัติ แตก็มีขอจํากัดอยูท่ี
แปลงปลูกออยจะตองคอนขางราบเรียบ โดยมีความลาดชันไมเกิน 3 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพใน
การใชน้ําอยูระหวาง 30 - 90 เปอรเซ็นต ข้ึนอยูกับการจัดการท่ีถูกตองและเหมาะสม โดยท่ัวไปการ
ใหน้ําระบบนี้จะมีรองน้ําท่ีหัวแปลง อาจใชทอหรือสายยางท่ีมีชองเปดใหน้ําไหลเขารองออยแตละ
รองไปจนสุดรอง แลวยังคงปลอยน้ําตอไปอีกระยะเพือ่ใหน้าํซึมลงในดินมากข้ึน น้ําท่ีทายแปลงอาจ
ระบายออกหรือเก็บรวบรวมไวในบอพักเพื่อนํากลับมาใชอีก ในแปลงออยท่ีมีความลาดชันนอยมาก 
สามารถจัดการใหไมมีน้ําเหลือท้ิงทายแปลงได การปรับสภาพพื้นท่ีใหมีความลาดชันนอยท่ีสุดหรือ
ราบเรียบ แลวทําคันกั้นน้ําทายแปลง น้ําท่ีใหไปสุดทายแปลงจะถูกดักไว ทําใหน้ํามีเวลาซึมลงใน
ดินมากข้ึน วิธีนี้จะเหมาะกับดินท่ีมีการซึมน้ําชา และนํ้าท่ีจะใหมีจํากัด 

แมวาการใหน้ําระบบรองจะใชไดกับพื้นท่ีมีความลาดเอียงไมเกนิ 3 เปอรเซ็นต แตสวน
ใหญแลวจะใชกับพื้นท่ีท่ีมีความลาดเอียงไมเกิน 1 เปอรเซ็นต สําหรับความยาวรองท่ีใชมีต้ังแต  
25 - 1,000 เมตร  รูปรางของรองและอัตราการไหลของน้ํา ข้ึนกับชนิดของดินและความลาดชันของ
พื้นท่ี สําหรับดินท่ีมีความสามารถในการซึมน้ําไดดี ควรใชรองปลูกรูปตัววี( V ) มีสันรองกลาง 
เพื่อใหน้ําไหลไดเร็วและลดการสูญเสียน้ําจากการซึมในแนวดิ่ง ในทางกลับกันสําหรับดินท่ีมีการ
ซึมน้ําไมดี ควรใหมีกนรองกวางและสันรองแคบ เพื่อเพิ่มพื้นท่ีผิวสัมผัสของดินกับน้ํา ใหน้ําซึมลง
ดินไดท่ัวถึง 
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2. การใหน้ําแบบพนฝอย (Sprinkler irrigation) การใหน้ําแบบนี้ใชไดกับทุกสภาพพ้ืนท่ี
และทุกชนิดดิน ประสิทธิภาพในการใชน้ําอาจมากกวา 75 เปอรเซ็นต ถามีการจัดการที่ถูกตองและ
เหมาะสม การใหน้ําแบบนี้มีหลายรูปแบบ เชน 

-  สปริงเกอรหัวใหญ  ตองใชปมน้ําแรงดันสูงและมีทางวิ่งถาวรในแปลงออย 
 -  สปริงเกอรหัวเล็กเคล่ือนยายได ใชกับออยปลูกหรือออยตอที่อายุนอยและปริมาณ
น้ําท่ีใหมีจํากัด ขอเสียคือตองใชแรงงานมากในการเคล่ือนยายและไมสามารถใชกับออยตนสูง 
 -  สปริงเกอรแบบหัวเล็กบนแขนระนาบ (Lateral move irrigators) ขอดีคือ สามารถ
ใหน้ําในพื้นท่ีขนาดใหญอยางมีประสิทธิภาพและใชแรงงานนอย แตมีขอเสียคือ อุปกรณและ
เคร่ืองมือมีราคาแพง ใชตนทุนสูง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

3. การใหน้ํ าแบบน้ํ าหยด  (Drip irrigation) เปนวิ ธีการใชน้ํ า ท่ี มีจํ ากัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใหน้ําเฉพาะบริเวณรอบ ๆ รากออย สามารถใหปุยและสารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืชไปพรอมกับน้ํา ปจจุบันมีใชกัน 2 แบบ คือ 

สปริงเกอรแบบหัวเล็กบนแขนท่ีเคล่ือนเปนวงกลม
รอบจุดศูนยกลาง (Center-pivot irrigators) 
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 3.1 ร ะบ บ น้ํ าห ย ด บ น ผิ ว ดิ น  (Surface 
system) ระบบนี้จะวางสายใหน้ําบนผิวดินในออยปลูก 
ชวงท่ีออยยังตนเล็กวางสายน้ําหยดตรงกอออย แตเม่ือ
ออยโตข้ึนระบบรากแตกไปไดไกลจึงยายสายนํ้าหยดให
อยูตรงกลางระหวางแถวออย เพื่อใหรากออยสามารถดูด
น้ําและธาตุอาหารที่อยูหางจากกอออยไดไกลขึ้น ในออย
ตอควรวางสายนํ้าหยดชิดกอเพราะระบบรากออยตอหา
อาหารไดไมไกล การใหน้ําออยโดยวิธีนี้จะทําใหสามารถใชชุดสายน้ําหยดไดเปนพื้นท่ีกวาง มี
ตนทุนอุปกรณใหน้ําออยตอไรถูกลง แตจะเสียคาแรงงานในการเก็บและยายสายนํ้าหยดมากข้ึน เปน
วิธีใหน้ําออยท่ีเหมาะสมกรณีมีแหลงน้ําและเงินทุนในการทําไรออยท่ีจํากัด 

3.2 ระบบน้ํ าห ยดใต ผิ วดิน  (Subsurface 
system) เปนระบบนํ้าหยดที่ตองวางสายน้ําหยดพรอมกับ
การปลูก โดยปกติจะฝงลึกประมาณ  25 - 30 ซม. และ
สายนํ้าหยดจะอยูใตทอนพันธุออยประมาณ 10 ซม. เปน
วิธีใหน้ําท่ีใชแรงงานนอย แตเปนวิธีการใหน้ําท่ีใชเงินทุน
สูง ผลผลิตออยตอไรจะตองไดไมตํ่ากวา 20 ตันตอไร จึง
จะคุมคาตอการลงทุน ดังนั้นไรออยท่ีใหน้ําดวยระบบน้ํา
หยดใตดิน จะตองมีแหลงน้ําอยางเพียงพอและออยจะตองไมถูกโรคแมลงศัตรูออยเขาทําลาย การใช
พันธุออยนอกจากจะเปนพันธุท่ีใหผลผลิตและความ หวานสูง ออยตองเปนพันธุท่ีตานทานตอโรค
แมลงดวย การใชทอนพันธุออยท่ีปลอดโรคแมลงส่ิงจําเปน ปญหาการใหน้ําระบบนี้คือ รูน้ําหยดตัน 
ทอใตดินเสียหาย ซอมยาก หนูชอบกัดทําลายในชวงฤดูแลง 

การเขตกรรมออย 
หลังปลูกออยได 2 - 3 เดือน จะมีการใสปุยและกลบรอง ในอดีตการกลบรองสวนใหญใช

แรงงานคน แตปจจุบันนิยมใชไถหัวหมูติดทายรถไถเดินตามกลบรอง ในเขตชลประทานจะกลบ
รอง 10 รอง เวน 1 รอง เพื่อสะดวกในการใหน้ําออยจะไดกระจายไปท่ัวไรออย  
แตในไรออยท่ีใชเคร่ืองปลูกออย รองออยจะไมสูง ไมจําเปนตองกลบรอง แตจะมีการพรวนดิน
ระหวางแถวออยดวยจอบหมุนในเขตดินรวนและดินเหนียว หรือใชคัตอะเวยในเขตดินทราย เพื่อ
กําจัดวัชพืชระหวางแถวออยและเปนการรักษาความช้ืนของดินช้ันลาง โดยพรวนดินหลังจากใหน้ํา
หรือฝนตก 1 - 3 วัน (ดินหมาดมีความช้ืนพอเหมาะ) จะชวยใหออยทนแลงและหนาดินท่ีรวนซุยเม่ือมี
ฝนตกหรือใหน้ําจะซึมลงดินไดดี 
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การพรวนดินระหวางแถวออยดวยริปเปอรรวมกับจอบ

หมุน จะชวยใหออยทนแลงเพราะวา ริปเปอรจะชวย

ทําลายดินดาน ทําใหในชวงแลงความช้ืนของดินช้ัน

ลางซึมข้ึนมาเปนประโยชนกับออย สวนจอบหมุนชวย

ปดความช้ืน ทําใหความช้ืนของดินช้ันลางไมระเหยสู

อากาศแตจะอยูบริเวณรากออย และชวงท่ีมีฝนตกน้ําฝน

จะซึมลงดินไดดีเพราะไมมีดินดานกั้นการซึมของน้ํา 

 ในปท่ีเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลานาน การหยอดน้ําใสกอออยในชวงเชามืดและหยุด

การใหน้ําเม่ืออากาศเร่ิมรอน (ประมาณ 10.00 น.) แลวรดน้ําตอในชวงเชาของวันถัดไป การให

น้ําเชนนี้จะทําใหออยทนแลง และจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเม่ือไดรับน้ําฝน หลังจากรดน้ําควร

ใชริปเปอรรวมกับจอบหมุนพรวนระหวางแถวรองออย จะชวยทําใหดินรวนซุย  

 

 

 

 

 

 

ผาลหัวหมูกลบรองออย
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การเก็บเก่ียวออย 

ต้ังแตกลางเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ป   
ชาวไรจะเร่ิมทําการเก็บเกี่ยวออยสงโรงงาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโรงงานน้ําตาลจะเปดหีบออย
กอน เพราะวา ออยมีอายุมากพอท่ีจะสะสมน้ําตาล 
ประกอบกับสภาพภูมิอากาศ (ดินแหง อากาศเย็น) 
เหมาะสมตอการสะสมน้ําตาลของออย สวนทาง
โรงงานน้ําตาลภาคเหนือ และภาคตะวันออก เร่ิม
เปดหีบต้ังแตเดือนธันวาคมเปนตนไป สําหรับภาคกลางจะเปดหีบลาสุด (ปลายเดือนธันวาคม) 
เพราะออยยังมีอายุนอย ประกอบกับดินในภาคกลางโดยสวนใหญมีความอุดมสมบูรณสูง  ทําให
ออยยังมีการเจริญเติบโตทางดานลําตนอยู   แตอยางไรก็ตาม ข้ึนอยูกับสภาพฝนในแตละปดวย  ถา
ฝนหมดชา  (มีฝนเลยเดือนตุลาคม)  การเปดหีบจะลาออกไป  เพราะวาออยยังสะสมน้ําตาลยังไม
เต็มท่ี  อีกท้ังดินในไรออยยังเปยกช้ืนอยู  รถบรรทุกออยไมสามารถลงไปขนออยได  ในการเปดหีบ
ของโรงงานน้ําตาลแตละโรงงาน  คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายจะเปนผูกําหนด 

ในการปลูกออย เรามีวัตถุประสงคเพื่อผลิตน้ําตาลซูโครส แตการที่จะผลิตน้ําตาล(ตอหนวย
พื้นท่ี) ใหไดสูงสุดนั้น ก็ข้ึนอยูกับผลผลิตน้ําหนักออย (ตอหนวยพื้นท่ี) และปริมาณน้ําตาลซูโครส
ในน้ําออย (ในท่ีนี้ ไมขอกลาวถึงในสวนของประสิทธิภาพในการสกัดน้ําตาลของโรงงาน) เม่ือออย
เจริญเติบโตทางดานลําตนเต็มท่ี สภาพแวดลอมเหมาะสม คือ ความช้ืนในดินและอากาศตํ่าทําให
การดูดธาตุอาหาร (ไนโตรเจน) ของออยลดลง อากาศมีอุณหภูมิลดลง ออยจะมีการสังเคราะห
น้ําตาลซูโครส    

การเก็บเกี่ยวออยดวยวิธีการและเวลาท่ีเหมาะสมจะทําใหไดน้ําตาลตอหนวยพื้นท่ีสูงสุด 
โดยมีการปฏิบัติดังตอไปนี้  

1. เก็บเก่ียวออยในเวลาที่เหมาะสม ออยแตละพันธุมีการสะสมนํ้าตาลในลําตนไดชาเร็ว
แตกตางกัน   เชน   ออยพันธุ Co 1148,  H 48-3166,  K 88-92,  K 90-54,  อูทอง 1  และอูทอง 7           
(94-2-483) เปนพันธุท่ีใหผลผลิตน้ําหนักสูง แตมีการสะสมน้ําตาลชา ตองเก็บเกี่ยวในเดือน
กุมภาพันธถึงมีนาคม จึงจะไดน้ําตาล ตันตอไรสูงสุด สวนออยพันธุอูทอง 2 เปนพันธุท่ีสะสมน้ําตาล
เร็ว  แตมีขอเสีย คือ เปนพันธุท่ีออกดอกเร็ว  ดังนั้น  ควรเก็บเกี่ยวออยพันธุนี้ตนฤดูหีบถึงกลางฤดู
หีบจึงจะไดน้ําตาลตันตอไรสูงสุด เพราะวา ออยพันธุอูทอง 2 ท่ีมีการออกดอกเร็ว และมีจํานวนลําท่ี
ออกดอกมาก จะมีลําตนกลวง  น้ําหนักออยตอลําจะลดลง เกิดการสูญเสียน้ําตาลในลําถาเก็บเกี่ยว
ปลายฤดูหีบ นอกจากจะตองคํานึงถึงเวลาเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมของออยแตละพันธุแลว จะตองดูอายุ



 
 

   70 
 

การจัดการความรู้  เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 

ออยประกอบดวย ถาออยมีอายุนอย  ถึงแมวาจะเปนพันธุท่ีสะสมน้ําตาลเร็ว ก็ตองยืดเวลาเก็บเกี่ยว
ออยออกไป   ศูนยเกษตรออยภาคกลาง อ.ทามวง  จ. กาญจนบุรี  พบวา ถาเก็บเกี่ยวออยท้ัง 3 พันธุ           
(K 84-69, K84-200 และอูทอง 1)  เม่ือออยอายุ 12 เดือน จะใหผลผลิตออย คุณภาพความหวาน  
(CCS) และผลตอบแทนในการปลูกออยสูงสุด แตถาลดอายุเก็บเกี่ยวออยลงเปน  11,  10,  9,  8  
เดือน  จะทําใหมีรายไดจากการปลูกออยลดลง   เราสามารถตรวจวัดการสุกแกของออยจากการใช 
hand refractometer (ใชวัดคาบริกซ ; เปอรเซ็นตของแข็งท่ีแขวนลอยอยูในน้ําออย) วัดคาบริกซ
บริเวณโคน  กลาง  ปลาย ของลําออยแตละลํา ก็สามารถตัดสินไดวาควรทําการเก็บเกี่ยวออยไดแลว 
เม่ือคาบริกซ โคน กลาง ปลาย  ของลําออยใกลเคียงกัน  แตถาไมมี hand refractometer  เราสามารถ
สังเกตวาออยสุกแกได จากใบออยในสวนยอดท่ีเปนสีเขียวจะหดส้ัน มีใบแหงสีน้ําตาลมาก หรือ
ออยมีการออกดอกก็แสดงวา ออยมีการเจริญเติบโตทางดานลําตนเต็มท่ีแลว ควรจะตองเก็บเกี่ยว
ออยออกดอกกอนท่ีดอกออยจะรวงโรยหมด ไมเชนนั้น ผลผลิตน้ําหนักและความหวานของออยจะ
ลดลงมาก แตโดยท่ัวไปเกษตรกรจะตัดออยตอสงเขาโรงงานกอนออยปลูก เพราะวาออยตอมีอายุ
มากพอที่จะสะสมน้ําตาล  อีกท้ังออยตอมีการออกดอกมากกวาออยปลูก 

2. ควรเก็บเก่ียวออยโดยการตัดออยใหชิดดินใหมากท่ีสุด เพราะวา ในสวนโคนของลําออย
จะมีการสะสมนํ้าตาลซูโครสสูงสุด (ยกเวนถาฝนตก) การตัดออยไมชิดดิน นอกจากจะเปนการ
สูญเสียน้ําหนักออย  และน้ําตาลแลว  ยังสงผลตอการเจริญเติบโตของออยตอ  รากตอออยลอยแลว 

ออยจะลมงาย หนอออยท่ีงอกจากตาเหนือดินจะไมสมบูรณ ลําเล็ก ลม ฉีกขาดงาย  การตัดออยชิด
ดินชวยใหไมตองเสียคาใชจายในการตัดแตงตอ  

 
 

หนอท่ีเกิดจากตาใตดินจะสมบูรณดี หนอท่ีเกิดจากตาเหนือดินจะไมสมบูรณ ลําเล็ก ลม  ฉีกขาดงาย 
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3.  พยายามลดส่ิงเจือปน (Trash) ท่ีติดมากับออยท่ีสงเขาโรงงานใหมากท่ีสุด  โดยการตัด
ยอดออยใหตํ่าจากคอใบท่ีปรากฏสุดทาย 3 – 6 ปลอง  ลอกกาบใบใหเหลือติดไปกับลําออยใหนอย
ท่ีสุด  เพราะ   ส่ิงเจือปนเหลานี้นอกจากจะไมมีน้ําตาลแลว  ถาติดไปกับออยท่ีสงเขาโรงงานนํ้าตาลจะมี
ผลทําใหประสิทธิภาพในการสกัดน้ําตาลจากออยนอยลง (ดูดซับน้ําตาล)  ส่ิงเจือปนท่ีติดไปกับออย
ท่ีสงเขาโรงงานน้ําตาล แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ส่ิงเจือปนท่ีเปนอันตรายตอเคร่ืองจักรและ
อุปกรณของโรงงานมาก ไดแก  ดิน  หิน  ทราย  ทอนไม เปนตน  ประเภทท่ี 2 เปนอันตรายตอ
เคร่ืองจักรและอุปกรณของโรงงานนอย ไดแก ใบ  ยอด  รากของออย  เปนตน  แตส่ิงเจือปน
ประเภทที่ 2 นี้  จะดูดซับน้ําตาลจากขบวนการสกัดน้ําตาลมากกวาส่ิงเจือปนท่ีเปนอันตรายตอ
เคร่ืองจักร  จากการวิจัยของกลุมน้ําตาลวังขนายรวมกับศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี  กรมวิชาการ
เกษตร ไดศึกษาเปอรเซ็นตส่ิงเจือปนท่ีติดมากับออยท่ีสงเขาโรงงาน 7 ประเภท คือ 1) ออยไฟไหม
มัดใชคนข้ึน  2) ออยไฟไหมมัดใชรถคีบ  3)  ออยไฟไหมไมมัดใชรถคีบ  4)  ออยตัดสดรถตัด   5)  
ออยตัดสดมัดใชคนข้ึน  6) ออยตัดสดไมมัดใชรถคีบ  และ 7) ออยดอยคุณภาพ (ออยไฟไหมมีรา
ข้ึน)  ผลการวิจัย พบวา ออยตัดสดไมมัดใชรถคีบมีส่ิงเจือปนติดมากับออยท่ีสงเขาโรงงานนอยท่ีสุด  
ออยท่ีใชคนมัดและข้ึนมีใบและยอดติดมากับออยท่ีสงเขาโรงงานมากกวาออยท่ีใชรถคีบ   แตออยท่ี
ใชรถคีบมีส่ิงเจือปนท่ีเปนอันตรายตอเคร่ืองจักรและอุปกรณของโรงงานมากกวาออยท่ีใชคนข้ึน 
สวนออยใชรถตัดสดมีใบและยอดติดมากับออยท่ีสงเขาโรงงานมากท่ีสุด  วิธีเก็บเกี่ยวและขนสง
ออยเขา โรงงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การตัดออยสดไมมัด และใชรถคีบ เพราะนอกจากจะมี
ส่ิงเจือปนติดมากับออยท่ีสงเขาโรงงานนอยแลว  คนงานตัดออยจะไดประโยชนในการท่ีตัดออยได
เร็วข้ึน  เพราะวาไมตองมัดออย ทําใหไดคาแรงตอคนตอวันสูงข้ึน สวนชาวไรก็ไดประโยชนจาก
การเก็บเกี่ยวออยสดไดเร็วข้ึน  ใชคนงานนอยลง และไมถูกหักคาออยไฟไหมเพราะวาตัดออยสด  
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คอใบท่ีปรากฏสดุทาย
คอใบท่ีปรากฏสดุทาย
3 – 6 ปลอง

ซซีเีอส  13.81
ซซีเีอส  12.86

สวนโรงงานนํ้าตาลก็ไดประโยชนจากการที่มีส่ิงเจือปนติดมากับออยท่ีสงเขาโรงงานนอยและเปน
ออยตัดสด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยางไรก็ตาม  ปญหาและอุปสรรคจากการใชรถคีบ คือ มีส่ิงเจือปนท่ีเปนอันตรายตอ

เคร่ืองจักรและอุปกรณของโรงงานนํ้าตาลมีโอกาสติดมากับออยมาก จึงควรมีการฝกอบรมชาวไร
และคนขับรถคีบ เพื่อเก็บเกี่ยวและคีบออยใหถูกวิธี คือ ควรมีการกวาดใบออยออกจากพ้ืนท่ีท่ีใช
สําหรับการวางลําออยใหสะอาด  แลวกองลําออยใหเปนกองใหญ  ฝกทักษะคนขับรถคีบใหคีบออย
ใหถูกวิธี  เพราะวาจากการตรวจสอบออยท่ีตัดสดไมมัดใชรถคีบบางคันมีส่ิงเจือปนท่ีเปนอันตราย
ตอเคร่ืองจักรและอุปกรณของโรงงานใกลเคียงกับออยท่ีใชคนข้ึน  นอกจากน้ี ถาโรงงานมีการสราง
ระบบทําความสะอาดเพ่ือแยกดนิหินท่ีติดมากบัออยในชวงระหวางแทนเทออยกบัลูกหีบ  จะชวยลด
ส่ิงเจือปนท่ีติดมากับออยไดมาก  การสึกหรอของเคร่ืองจักรและอุปกรณของโรงงานจะลดลง  
ประสิทธิภาพในการสกัดน้ําตาลจะเพิ่มข้ึน  ทําใหไดน้ําตาลตอตันออยสูงข้ึน  นั่นยอมสงผลตอราคา
ออยก็จะสูงข้ึนตาม 

จากการวิเคราะหในดานของคุณภาพความหวาน พบวา ออยท่ีมีส่ิงเจือปนนอย (มีการแยก
ใบ  ยอด  ปลองสวนยอด และรากออก)  มีคา CCS เฉล่ีย  13.81  ในขณะที่ออยท่ีมีส่ิงเจือปนมีคา 
CCS เฉล่ีย 12.86  สวนปลองสวนยอดมีคา CCS เฉล่ีย 7.60  และยอดออยมีคา CCS เฉล่ียตํ่าสุด  4.03 
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4.  ไมควรใหมีออยตกคางท้ิงไวในไร ควรเก็บเกี่ยวออยในแตละวันในปริมาณท่ีเหมาะสม
พอดีกับการขนสงออยเขาโรงงานในแตละวัน ถามีออยท่ีตัดแลวกองไวในไรหลายวัน จะเกิดการ
สูญเสียน้ําหนัก และน้ําตาลซูโครส เพราะวา เม่ือตัดออยท้ิงไว ซูโครสบางสวนในลําออยจะ
เปล่ียนเปนกรดอินทรีย ไดแก กรดแลคติก (lactic) โดยแบคทีเรีย Lactobacillus, Leuconostoc และ
แบคทีเรียท่ีทนความรอน ไดแก Bacillus, Stearothemophilus  โดยเฉพาะอยางยิ่ง Leuconostoc sp. 
จะใชกลูโครส แลวปลดปลอย dextran ออกมา และถาเก็บเกี่ยวออยในเดือนท่ีมีอากาศรอน ออยท่ี
ตัดท้ิงไวจะมี Dextran เพิ่มข้ึน  หรือบางครั้ง หลังจากตัดออยมีฝนตก จะทําใหมีออยตกคางอยูในไร
หลายวัน  เพราะวารถบรรทุกไมสามารถลงไปขนออยออกมาจากไรได จะขนออยไดก็ตองจอด
รถบรรทุกไวบนถนน แลวใชคนหรือรถขนาดเล็กหรือรถแทรกเตอรขนออยออกมาใสรถบรรทุก 
(ชาวบานเรียกวา ยน) ทําใหตนทุนในการขนสงเพิ่มข้ึน  

5. ควรเก็บเก่ียวออยสดเขาโรงงาน   การเก็บเกี่ยวออยท่ีมีการเผาใบกอนการเก็บเกี่ยว  ถาออยไฟ
ไหมตกคางไวในไรหลายวัน จะทําใหเกิดการสูญเสียผลผลิตน้ําหนักและคุณภาพความหวาน  ดังนี้ 

1) ออยท่ีมีการเผาใบกอนการเก็บเกี่ยว เม่ือตัดกองท้ิงไวในไร จะสูญเสียน้ําหนัก
มากกวาออยท่ีตัดสด เหมือนกันท้ังออยพันธุอูทอง 1 อูทอง 2 และ F 140 และผลการทดลอง
สอดคลองเหมือนกันท้ังออยท่ีเก็บเกี่ยวในเดือน พฤศจิกายน  มกราคม  และมีนาคม 

2) ออยท่ีมีการเผาใบกอนการเก็บเกี่ยว เม่ือตัดกองท้ิงไวในไรออย แตละพันธุมีการ
สูญเสียน้ําหนักไมเทากัน ออยพันธุอูทอง 1 สูญเสียน้ําหนักนอยกวาออยพันธุอูทอง 2 และ F 140 

3) พันธุและเวลาเก็บเกี่ยวออยมีผลตอการสูญเสียน้ําหนัก ออยท่ีตัดกองท้ิงไวในไร เชน 
ออยพันธุ F 140 ท้ังท่ีตัดสดและเผาใบ ถาเก็บเกี่ยวเดือนมกราคมและมีนาคม กองท้ิงไวในไร 14 วัน
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จะสูญเสียน้ําหนักมากกวาพันธุอูทอง 1 และอูทอง 2  แตออยพันธุอูทอง 2 ท่ี เก็บเกี่ยวเดือน
พฤศจิกายน ท่ีมีการเผาใบกอนการเก็บเกี่ยว จะสูญเสียน้ําหนักมากกวาพันธุอูทอง 1 และ F 140 

4) ออยท่ีเก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม  ถาตัดออยท้ิงไวในไร  จะสูญเสียน้ําหนักมากกวาออย
ท่ี   เก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายนและมกราคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ออยท่ีมีการเผาใบมีการสูญเสีย
น้ําหนักถึง 27.1% เม่ือตัดกองไวในไร 14 วัน ในขณะท่ีออยท่ีมีการเผาใบเหมือนกัน ท่ีเก็บเกี่ยวเดือน
พฤศจิกายนและมกราคม   มีการสูญเสียน้ําหนัก 22.4 % และ 19.7 % ตามลําดับ 

5) ถาเก็บเกี่ยวออยไฟไหมเดือนพฤศจิกายน ควรสงเขาโรงงานภายใน 3 วัน ถาเก็บเกี่ยว
เดือนมกราคม และมีนาคม ควรสงเขาโรงงานภายใน 1 วัน คุณภาพความหวาน (CCS) จึงจะไมลดลง 
ถึงแมวาออยไฟไหมท่ีเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายนจะมีคา CCS สูงกวาออยตัดสดในชวง 3 วันแรก 
หลังจากเผาใบ แตหลังจากนั้นคา CCS ของออยไฟไหมจะลดลง และมีคา CCS นอยกวาออยตัดสด 

6) เม่ือตัดออยสดกองท้ิงไวในไร 14 วัน CCS จะไมลดลง ยกเวนออยตัดสดท่ีเก็บเกี่ยว
เดือนมีนาคม  ในออยพนัธุ F 140 และอูทอง 1 จะมีคา CCS ลดลงบาง หลังจากตัดกองไวในไร 7 วัน 
และถาท้ิงออยตัดสดไวในไรเกิน 5 วัน คา Purity จะลดลง 

7) ออยไฟไหม เม่ือยืนตนท้ิงไวในไรจะมีคา CCS ลดลงมาก  การตัดออยไฟไหมกอง
ไวจะชวยชะลอการลดลงของคา CCS ของออยไฟไหมลงได 

8) ออยไฟไหมพนัธุท่ีมีความหวานสูง เชน อูทอง 2, F 140  จะมีเปอรเซ็นตการลดลงของ
คา CCS มากกวาออยพนัธุท่ีมีความหวานตํ่า เชน อูทอง 1โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในออยไฟไหมท้ิงยืนตน 

9) คา Pol (Sucrose) ใหผลสอดคลองเชนเดียวกันกับคา CCS 
10) ออยไฟไหมจะมีคา Purity นอยกวาออยตัดสด  ถาท้ิงไวในไรเกนิ 5 วัน 

ดังนั้น จะตองตัดออยไฟไหมสงเขาโรงงานน้ําตาลใหเร็วท่ีสุด  ออยไฟไหมท้ิงยืนตน
สูญเสียความหวานมากกวาออยไฟไหมตัดกอง  ดังนั้น หลังการเผาใบออยตองตัดออยไฟไหมทันที  
จากปญหาการขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวออย ทําใหชาวไรออยตองเผาใบออยกอนการเก็บเกี่ยว 
เพื่อความรวดเร็วในการ เก็บเกี่ยวออย ทําใหปริมาณออยไฟไหมไดเพิ่มจากปการผลิต 2535/36  ท่ีมี
เพียง 5.1 เปอรเซ็นต เปน 76.5 เปอรเซ็นต ในปการผลิต 2539/40   การท่ีจะชวยใหชาวไรออยหัน
กลับมาเก็บเกี่ยวออยสด คือ การท่ีจะตองมีรถตัดออย (ตัดสด) เพียงพอตอการทดแทนแรงงานคน
งานตัดออย เพราะวามีจํานวนแรงงานคนตัดออยมีไมแนนอน  ถาเศรษฐกิจดี แรงงานคนงานตัดออย
ยายไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ มีผลทําใหแรงงานคนงานตัดออยมีไมเพียงพอ 
ชาวไรออยตัดออยสงเขาโรงงานไมทัน  อีกท้ังคาแรงมีแนวโนมมีราคาสูงข้ึนตามคาครองชีพ  แต
การใชรถตัดออยทําใหเกิดความม่ันคงในการทําไรออย เพราะวา ออยท่ีปลูกจะตองไดตัดเขาโรงงาน
แน  การท่ีออยท่ีมีการเจริญเติบโตดีใหผลผลิตสูง  ออยมักจะลม  หาแรงงานตัดออยยาก   คนงานไม
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อยากตัด  เพราะวา ตัดออยไดนอย  คนงานตัดออยชอบตัดออยส้ัน ๆ ออยไมลม  ผลผลิตออยตํ่า  ทํา
ใหชาวไรออยเสียคาตัดออยมากข้ึน และไดผลตอบแทนนอย  เพื่อความ ม่ันคงในการทําไรออย  จึง
จําเปนตองมีรถตัดออยเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล  และท่ีสําคัญ
จะตองปรับปรุงวิธีการปลูกออย  เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของรถตัดออย เพราะวา รถ
ตัดออยท่ีนําเขาจากออสเตรเลีย และอเมริกาในปจจุบันมีประสิทธิภาพในการทํางานดอยกวา
ประเทศออสเตรเลียมาก  จากการท่ีสมาคมชาวไรออยเขต 6 กําแพงเพชร ไดรวมมือกับโรงงาน
น้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร 3 โรงงาน โดยใหอาจารยภาควิชาเกษตรกลวิธาน  คณะเกษตรศาสตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินงานวิจัยศึกษาเปรียบเทียบการเก็บเกี่ยวออยดวยแรงงานคน และ
เคร่ืองจักร ท่ีจังหวัดกําแพงเพชร  ปริมาณออยท่ีตัดไดเฉล่ียตอคันตอวนัของไทยตํ่ามาก เม่ือเทียบกับ
ออสเตรเลีย ทําใหอัตราการส้ินเปลืองน้ํามันตอตันออยสูงกวาออสเตรเลีย ประกอบกับชวงเปดหีบ
ของไทยส้ันกวาออสเตรเลีย ทําใหปริมาณออยท่ีตัดไดตอคันตอปตํ่ากวาของออสเตรเลีย  อันเปนผล
มาจากแถวรองออยของไทยส้ันวาของออสเตรเลีย  ทําใหรถตัดออยตองเล้ียวกลับรถบอย  อีกท้ัง
ผลผลิตออยตอไรของไทยต่ํา  ปริมาณออยท่ีตัดไดแตละแถวนอย  ทําใหตนทุนในการใชรถตัดออย
ของไทยสูงกวาออสเตรเลีย  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6.  การใชสารเรงการสุกแกของออย  (ripener)  ชวยทําใหออยสะสมน้ําตาล ถาออยยังมี     

ความหวานต่ํา ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากสภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการสะสมน้ําตาล (ความชื้นใน
ดินสูง, ดินมีความอุดมสมบูรณสูง)  แตมีความจําเปนจะตองเก็บเกี่ยวออย การใชสารเรงการสุกแก
ของออย  จะชวยเพิ่มคุณภาพความหวานออยได ซ่ึงมีการใชสารเรงการสุกแกกันอยางกวางขวางใน
ทวีปอเมริกา เชน โคลัมเบีย มีการใชสารเรงการสุกแกของออยเปนพื้นท่ีกวา 80 %  ทําใหสามารถ
หีบออยไดเกือบตลอดป  (มากกวา 10 เดือน)  โดยการใชสารเรงการสุกแกของออยบังคับใหออย

การสางใบออยดวยมีดสางใบหรือเคร่ืองสางใบออยกอนการเก็บเก่ียว 
ชวยแกปญหาการขาดแคลนแรงงานตัดออยสด
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เคร่ืองพนสารไกลโฟเสทแบบเคร่ืองยนต มีสาย         
สงสารเคมี สามารถพนสารไกลโฟเสทไดไกล

กําลังทดสอบความเปนไปไดในการใชเฮลิคอปเตอร

สะสมน้ําตาล  (พนกอนเก็บเกี่ยวออย 8 สัปดาห)  การใชไกลโฟเสท (glyphosate) เพิ่มคุณภาพความ
หวานออยนั้น กอนอ่ืนตองพิจารณาออย และสภาพแวดลอมของออย กอนท่ีจะตัดสินใจใชไกลโฟ
เสทเรงการสุกแกของออย  โดยพิจารณาจาก  

1. ออยมีการเจริญเติบโตทางดานลําตนเต็มท่ีแลว (สูงกวา 2.8 เมตร) การใชไกลโฟเสท   
จะไมมีผลทําใหผลผลิตน้ําหนักลดลง   ผลผลิตออยไมควรต่ํากวา  15 ตันตอไร  

2. ออยท่ีปลูกในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ เชน ปาเปดใหม ดินท่ีมีการใส filter cake ออย
มีการเจริญเติบโตทางดานลําตนอยางเดียว ไมสะสมน้ําตาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ออยท่ีลมจะมีการยาง
ปลองตอไป ทําใหความหวานออยตํ่า  การใชไกลโฟเสทจะชวยเพิ่มความหวานไดดี  

3. พันธุออยท่ีมีการสะสมน้ําตาลชา  เชน  ออยพันธุ  H48 - 3166,  Co1148,   อูทอง 1,     
K 88-92,   K 90-54   ถาจะตองเก็บเกี่ยวออยตนฤดูหีบ  การใชไกลโฟเสทชวยแกปญหานี้ได 

4. สภาพแวดลอมไมเหมาะสมตอการสะสมน้ําตาลของออย เชน มีฝนตกมาก ชวงปลายป 
อากาศไมหนาวเย็นพอ 

5. ไมควรใชกบัออยในเขตอาศัยน้ําฝน หรือออยท่ีมีการเจริญเติบโตทางลําตนไมดี  
6. ใหผลตอบแทนที่คุมคา เชน การใชไกลโฟเสทกับออยตอจะใหผลตอบแทนนอยกวา

การใชไกลโฟเสทในออยปลูก เพราะวา ออยตอมีระยะเวลาการเจริญเติบโตมากกวาออยปลูก ออย
ตอมีการสะสมนํ้าตาลเร็วกวาออยปลูก ทําใหมีการตอบสนองตอการใชไกลโฟเสทเรงการสุกแก
ของออยนอยกวาออยปลูก การกําหนดราคาออยท่ีไดเพิ่มข้ึนหรือและลดลงจากการท่ีออยมีคา CCS 
มากกวาหรือนอยกวา CCS มาตรฐาน (10 CCS) ก็เปนส่ิงท่ีจะช้ีวาคุมคาตอการลงทุนพนไกลโฟเสท  
เพื่อเพิ่มความหวานออยหรือไม 
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วิธีการใชไกลโฟเสทเพื่อเรงการสุก แกของออยและขอควรระวัง 

1. อัตราท่ีเหมาะสม คือ 0.1 %  ของไกลโฟเสท 48 % อีซี (200 ซีซีตอน้ํา 200 ลิตร)  โดย
ทําการพนกอนการเก็บเกี่ยวออย 8-12 สัปดาห   

2. มักทําการพนในชวงปลายฤดูฝน ดังนั้น ควรใสสารจับใบผสมดวย เพื่อลดการชะลาง
ของน้ําฝน  แตควรลดความเขมขนของสารไกลโฟเสทลงมาเหลือ 0.075 % เม่ือใสสารจับใบ 

3. เคร่ืองพนสารไกลโฟเสทควรใชเคร่ืองพนแบบเคร่ืองยนต (2 คนหาม) ท่ีมีสายสง
สารเคมี  ใชคนพน 2 คน  คนหนึ่งเปนผูพนจะเดินไปจนสุดรองกอน  แลวเดินถอยหลังพนสาร
ไกลโฟเสทโดยมีอีกคนจะเปนผูดึงสายพนกลับ จะชวยใหผูพนหลีกเล่ียงการสัมผัสสารไกลโฟเสท  
และสามารถพนคร้ังละ 4-6 รอง โดยพนดานซาย 2-3 รอง ดานขวา 2-3 รอง ถังท่ีใชผสมไกลโฟเสท
ไมควรเปนถังเหล็ก ควรใชถังพลาสติก  ถาใชถังเหล็ก ก็ควรทาสีน้ํามันเคลือบ  เพื่อปองกันสาร
ไกลโฟเสททําปฏิกิริยากับโลหะ 

4. ไมควรพนซํ้า มิฉะนั้นจะทําใหออยไดรับสาร ไกลโฟเสทมากเกินไป  เนื่องจากไกล-
โฟเสทเปนสารเคมีท่ีออยดูดซึมทางใบไดดี ดังนั้น เม่ือออยถูกสารเพียงเล็กนอย   ก็สามารถดูดซึม
เขาไปได  แตหลังจากพนควรปลอดฝนอยางนอย 6 ช่ัวโมง จึงควรพนชวงเวลา 6.00-11.00 น.     
เพื่อหลีกเล่ียงฝนตกตอนเย็น 

5.  สารไกลโฟเสทมีช่ือทางการคาอยูหลายชนิด ท่ีอยูในรูปของ Isopropylamine   Salt  เชน           
ราวดอัฟ (Roundup)      มี  LD50 (ทางปาก)    5,400  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  

โรดีโอ (Rodeo)        มี  LD50 (ทางปาก)   > 5,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  

แลนดมาสเตอร (Landmaster)  มี  LD50 (ทางปาก)    3,860  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  

บรองโก (Bronco)       มี  LD50 (ทางปาก)    3,152  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  
 

ควรใหความระมัดระวังในการใชไกลโฟเสท ตองดูเปอรเซ็นตของสารออกฤทธ์ิดวย เพื่อให
การคํานวณการใชสารไมผิดพลาด ท่ีสําคัญ ถาใชเกินอัตราท่ีแนะนําจะทําใหผลผลิตน้ําหนักออยลดลง 
และอาจมีผลตอการงอกและการเจริญเติบโตของตอ เพราะไกลโฟเสทเปนสารกําจัดวัชพืชชนิดหนึ่ง  

หลังจากเก็บเกี่ยวออย จะตองเรงสงออยเขาโรงงานใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  การจัด
รถบรรทุกเพื่อขนออยเขาโรงงานตองสัมพันธกับปริมาณออยท่ีตัดไดแตละวัน  อยาใหมีออยตกคาง
ในไรหรือบนรถบรรทุกนาน ๆ เพื่อลดการสูญเสียน้ําหนักและคุณภาพความหวานออย  โรงงาน
น้ําตาลตองพยายาม   จัดการอยาใหออยมีการติดคิวเทออยลงรางมาก  ควรสงออยเขาโรงงานที่อยู
ใกลกับไร  เพื่อลดตนทุน   คาขนสง  ระบบการขนสงออยเขาโรงงานของไทยอาศัยรถบรรทุกสิบลอ
เปนหลัก  ซ่ึงมีตนทุนท่ีสูงเม่ือเทียบกับประเทศออสเตรเลียท่ีใชระบบราง  โดยเฉพาะถาระยะ
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ระหวางไรออยกับโรงงานน้ําตาลอยูหางกันมาก ๆ ตนทุนของการใชรถบรรทุกขนออยสงเขา
โรงงานยิ่งสูงกวาระบบรางมากข้ึน  ตนทุนของชาวไรออยในการปลูกออยสงเขาโรงงาน รอยละ 50 
เปนคาเก็บเกี่ยว และขนสง   ดังนั้น  จึงจําเปนท่ีจะตองพัฒนาเพิ่ม   ประสิทธิการเก็บเกี่ยวและขนสง
ออยเขาโรงงาน เพื่อลดตนทุนการผลิตน้ําตาล 

ในการผลิตน้ําตาลเพื่อแขงขันกับตลาดโลก เปาหมายท่ีสําคัญในการปลูกออยก็ คือ การ
ผลิตน้ําตาล  เพราะวา ราคาออยข้ึนอยูกับรายไดจากการขายนํ้าตาล (3 โควตา) และกากน้ําตาลซ่ึง
แบงกับโรงงานน้ําตาล ในอัตราสวนท่ีชาวไรได 70 เปอรเซ็นต และโรงงานน้ําตาลได 30 เปอรเซ็นต
ดังนั้น ในการเก็บเกี่ยวออย จะตองเก็บเกี่ยวออยในชวงท่ีออยมีการสุกแกเต็มท่ี (มีความหวานสูงสุด) 
เพื่อลดคาขนสง และไดออยท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะชวยทําใหสามารถผลิตน้ําตาลตอตันออยไดสูงสุด 
และท่ีสําคัญ จะตองพยายามลดการสูญเสียน้ําตาลในออย ต้ังแตชวงการเก็บเกี่ยวออยจนถึงหีบออย
ทําน้ําตาลที่โรงงาน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีมีออยตกคางท้ิงไวในไรหลายวัน หรือขนบรรทุกออย
เขาโรงงาน  แตไมสามารถ  เขาหีบได  เพราะวารถบรรทุกออยติดคิว  ทําใหออยท่ีเก็บเกี่ยวแลว
ตกคางอยูบนรถบรรทุก และการเผา ใบออยกอนเก็บเกี่ยวก็เปนสาเหตุใหญของการสูญเสียน้ําตาล  
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บทที่ 7 
การบํารุงรักษาออยตอ 

ในเขตปลูกออยตนฝน ออยตอมักจะมีคุณภาพความหวานสูงกวาออยปลูก ท้ังนี้เนื่องมาจาก
มีอายุเจริญเติบโตท่ีมากกวาออยปลูก แตชาวไรออยสวนใหญใหความสําคัญในการดูแลรักษาออย
ปลูกมากกวาออยตอ เม่ือออยตอขาดการดูแล จึงมีผลทําใหผลผลิตออยตอเขตอาศัยน้ําฝนและดินใน
ออยตอจะแนนทึบ รากออยตอเจริญเติบโตไดไมดีโดยเฉพาะ ถาดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า เชนเขต
ปลูกออยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหผลผลิตออยตอตํ่า  

สาเหตุท่ีทําใหออยตอมีกอตายมากหรือผลผลิตออยตอต่าํ 
1. ออยตอไดรับน้ําไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต  หลังการเก็บเกี่ยวออย หนอออยตอจะ

ทยอยงอก แตละหนอจะแตกรากใหม รากเกาของตนออยจะตายไป รากของหนอท่ีเกิดใหมใน
ชวงแรกจะเจริญเติบโตอยางจํากัด และไมสามารถดูดน้ําและธาตุอาหารท่ีอยูหางจากหนอ เพราะดิน
ในชวงเก็บเกี่ยวมีความช้ืนตํ่า ดินแข็ง ไมรวนซุย ถาไมมีการใหน้ําหรือฝนไมตกหลังเก็บเกี่ยวออย
บางกอจะตาย โดยเฉพาะไรออยท่ีมีความอุดมสมบูรณตํ่า หรือดินมีปญหา เชน ดินเค็ม ดวยเหตุนี้จะ
พบวาออยท่ีปลูกในดินทรายท่ีเก็บเกี่ยวปลายฤดูหีบซ่ึงดินมีความช้ืนตํ่ามีออยตองอกนอย 

2. ไฟไหมออย ออยตอเม่ืองอกแลว ถาเกิดไฟไหมจะทําใหออยตอไดรับความเสียหาย
มากกวาออยตอท่ีมีการเผาใบทันทีหลังจากเก็บเกี่ยว ดังนั้น ชาวไรออยท่ีตัดออยสดบางรายจึงเผาใบ
หลังจากเก็บเกี่ยว เพื่อไมใหเปนเช้ือเพลิงเผาไหมหนอออยท่ีงอกมาในภายหลัง แตการเผาใบออยจะ

ออยท่ีตัดสดถาไมสับใบออยลงดินจึงถูกไฟไหมตอเสียหาย  แตการเผาใบออยหลังตัดออยสด ตอออยจะตายหรือแคระ

------------------------------------------------------------------------ 
* นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี  อ.อูทอง  จ.สุพรรณบุรี  72160 

อรรถสิทธิ ์บุญธรรม *  
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มีปญหาดานวัชพืช ถาไมสามารถกําจัดวัชพืชใหทันกับเวลา และใสปุยออยไมเพียงพอตอความ
ตองการของออยตอ รากเกาของออยตอไมสามารถดูดน้ําและธาตุอาหาร ขณะท่ีรากใหมยังหาน้ํา
และธาตุอาหารไดจํากัด จะทําใหผลผลิตออยตอลดลง ประกอบกับแปลงออยตอท่ีเผาใบ ไมมีใบ
คลุมดิน จะมีการระบาดของหนอนกอมากกวาออยตอท่ีมีใบคลุมดิน  

3. ปญหาโรคและแมลง ในปจจุบันโรคออยท่ีทําลายออยตอใหรับความเสียหายอยางกวางขวาง
ใน ประเทศไทยไดแก โรคใบขาว โรคเห่ียวเนาแดง โรคกอตะไคร แมลงศัตรูออยท่ีสําคัญในการการ
ทําลายตอออย ไดแกหนอน ดวงหนวดยาว แมลงนูนหลวง ปลวก ในพื้นท่ีท่ีมีความแหงแลง  
ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า โครงสรางดินแนนทึบ ไมเอ้ืออํานวยใหออยมีการเจริญเติบโตท่ีดี ออย
เกิดความเครียดจะออนแอตอโรค อีกท้ังแมลงศัตรูออยจะเขาทําลายออยตออยางรุนแรง เพราะดินท่ี
มีความช้ืนตํ่าจุลินทรียท่ีมีประโยชนในการควบคุมแมลงศัตรูออยในดินไมสามารถมีชีวิตอยูได 

 

 

 

 

 

4. ดินมีความอุดมสมบูรณลดลง มีปญหาทางดานกายภาพ จากการทําไรออยซํ้าในท่ีเดิม
เปนเวลานาน ๆ มีการไถพรวนมาก หนาดินถูกชะลาง รถบรรทุกท่ีเขาไปเหยียบย่ําในไรออย 
โดยเฉพาะถาในชวงเก็บเกี่ยวออยมีฝนตก จะเกิดรอยกดดินเปนรอง ดินท่ีถูกกดจะแนนทึบ ออยตอ
จะตายตามลอรถบรรทุกดังภาพ 

 

 

โรคใบขาวทําใหออยตอตาย สวนรอดก็แคระแกร็น 
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5. ขาดการดูแลรักษา   เกษตรกรไมคอยเอาใจใสดูแลรักษาออยตอ ใสปุยใชอัตราเดียวกับ
ออยปลูก ซ่ึงไมเพียงพอตอความตองการของออยตอ ทําใหผลผลิตออยตอตํ่า จากการท่ีเกษตรกร
มองขามความสําคัญของการคัดเลือกทอนพันธุท่ีสะอาด สมบูรณ มาทําพันธุใหปลอดโรคแมลง ทํา
ใหเกิดความเส่ือมของพันธุออย  

การดูแลรักษาออยตอท่ีถูกตองและเหมาะสม ควรปฏิบัติดังนี ้
1. จัดการออยตอใหทันเวลา คือหลังจากเก็บเกี่ยวออยตองปลูกซอมออยตอใหแลวเสร็จ

ภายใน 1 เดือน เพื่อใหออยท่ีปลูกซอมเจริญเติบโตทันออยท่ีอยูขางเคียง  ถาปลูกชานอกจากจะทําให
ออยตอโตไมสมํ่าเสมอแลว ออยท่ีปลูกซอมจะถูกออยตอขางเคียงบังแสงจนแคระแกร็น วิธีการปลูก
ซอมออยตอโดยวิธีแยกหนอปลูกซอมจะไดผลดีกวาใชทอนพันธุปลูกซอมโดยขุดหนอออยในแถว
ท่ีมีเปอรเซ็นตการงอกของออยตอนอยและตองขุดใหหมดเปนแถว เพื่อจะไดปลูกออยใหมโดยใช
ทอนพันธุปลูกใหมเปนแถว และทําใหออยท่ีปลูกใหมมีการงอกและเจริญเติบโตไดดี ควรใช mini 
combine พรวนดินกอนและใชเคร่ืองปลูกออยตาม จะทําใหการปลูกซอมออยตอรวดเร็วทันเวลา แต
ท่ีสําคัญจะตองมีการใหน้ําชวยกับออยท่ีปลูกซอมจึงจะทําใหออยท่ีปลูกซอมรอดมาก ออยท่ีปลูก
ซอมควรมีการใสคารโบฟูแรน 3% จี  อัตรา 6 กิโลกรัมตอไร ใสรองพื้นรวมกับปุยสูตร 15-15-15 
อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร จะชวยใหออยท่ีไดจากการปลูกซอมสมบูรณยิ่งข้ึน  

 

 

 

 

 

 

ใช mini combine พรวนดินแถวออยที่ไมงอก หรือขุดยายไปปลูกซอมแถวอ่ืน 

ออยดานซายมือคือออยท่ีปลูกซอมโดยใชเคร่ืองปลูกออยท่ีมีการใช mini 

combine พรวนดินตามแนวท่ีจะปลูกซอมออย ออยท่ีปลูกซอมมีการ

งอกและเจริญเติบโตดีเชนเดียวกันกับออยท่ีปลูกใหม 
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ปจจัยท่ีมีผลตอการงอกและการมีชีวิตรอดของออยตอในชวงแลงคือ น้ํา ดังนั้นตองเรงให
น้ําออยตอทันทีหลังเก็บเกี่ยวออยเสร็จ จะทําใหออยตองอกเร็วและสม่ําเสมอ การใหน้ําออยจะตอง
ท่ัวถึงแตตองไมใหเกิดปญหาน้ําทวมขังไมเชนนั้นออยจะเนาตาย ในพื้นท่ีๆมีแหลงน้ําจํากัดการให
น้ําดวยระบบนํ้าหยดผิวดินเปนวิธีการท่ีเหมาะสม โดยการวางสายน้ําหยดกลางวันและใหน้ําตอน
กลางคืน ออยตอท่ีปลูกในเขตแหงแลงจะมีการงอกและมีชีวิตผานในชวงท่ีมีความแหงแลง 
 

 

 

 

 

 

2. กําจัดวัชพืชท่ีเหลืออยูในไรหลังการเก็บเก่ียวออย เพื่อไมใหวัชพืชท่ีเหลือออกดอกออก
มีเมล็ดแพรพันธุ และควรกําจัดวัชพืชใหเสร็จกอนออยงอก เพราะถาออยตองอกแลวการกําจัดวัชพืช
อาจทําใหออยเสียหาย และวิธีเขตกรรมอาจทําใหหนอออยหักเสียหายหรือการใชสารเคมีกําจัด
วัชพืช ออยมีโอกาสไดรับพิษ มีผลทําใหออยชะงักการเจริญเติบโตบาง หลังจากไดรับความชื้นออย
ตอจะเจริญเติบโต 
 

 

 

 

 

การปลูกซอมออยตอโดยการแยกหนอปลูก จะไมถูกออยตอท่ี

อยูขางเคียงบังแสง ทําใหออยท่ีปลูกซอมโตทันกัน แตการปลูก

ซอมตองทําในชวงฝนตกชุกหรือมีการใหนํ้าหลังปลูกซอม 
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3. มีการดูแลออยตอใหเหมาะสมกับสภาพของออยตอในแตละไร ไดแก   
กรณีมีการตัดออยไมชิดดิน  ควรมีการตัดแตงตอออยในสวนมีตาเหนือดินออก 

เพราะวาหนอท่ีงอกออกมาไมนานจะฉีกหักไมใหผลผลิต การตัดแตงจะทําใหหนอท่ีเกิดจากตาใต
ดินงอกข้ึนมาและเจริญเติบโตเปนลําท่ีสมบูรณ 

 

 

 
 

ในออยตอแปลงตัดสดมีใบคลุมดินเส่ียง
ตอการถูกไฟไหม ควรใชเคร่ืองสับใบระหวาง
แถวออยตอเพ่ือปองกันไฟไหมออยตอท่ีงอก 
หลังจากนั้นใสปุยและพนสารกําจัดวัชพืชเพื่อคุม
ไมใหวัชพืชงอก 
ถาไมมีเคร่ืองสับใบระหวางแถวออยตอ ใหเกล่ีย
ใบออยคลุมดิน 1 รอง เวน 2 รอง แถวท่ีคลุมดิน
ดวยใบออย ตองคลุมดินใหหนาสมํ่าเสมอเพื่อ
ไมใหวัชพืชข้ึน และตองรักษาความช้ืนใหมากท่ีสุด ในแถวท่ีคลุมดินไมตองใสปุยแตจะใสปุยใน
แถวที่ไมไดคลุมดิน 2 
แถว  วิ ธี ก ารนี้ ช ว ย
ปองกันไมใหไฟไหม
ออยตอท้ังแปลง อีก
ท้ังลดการดูแลออยตอ
เห ลื อ เพี ย ง  2 ใน  3 
แถว ท่ีไมมีใบคลุมดินมีการใสปุยและกําจัดวัชพืชเฉพาะ 2 แถวน้ี 

 

หนอออยตอท่ีเกิดจากตาเหนือดินจะฉีกหักหลังงอกออกมาไมเกิน2เดือน สวนหนอท่ีเกิดจากตาใตดิน

จะเจริญเติบโตเปนลํา



 
 

   84 
 

การจัดการความรู้  เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 

ในออยตอท่ีมีการเผาใบและสามารถใหน้ําไดควรไถริปเปอรพรอมฝงปุยแลวมีการใหน้ํา
ตามทันที และเม่ือดินหมาดพนสารกําจัดวัชพืชอาทราซีนจะชวยควบคุมวัชพืชไมใหข้ึนเบียดบังออย 

สวนออยตอท่ีไมสามารถใหน้ําได หลังเก็บเกี่ยวออยควรพรวนดินดวยริปเปอรรวมกับจอบ
หมุนระหวางแถวออย ซ่ึงนอกจากจะเปนการกําจัดวัชพืชท่ีเหลือ ริปเปอรจะชวยดึงความช้ืนของดิน
ช้ันลางใหข้ึนมาเปนประโยชนตอออยและจอบหมุนจะชวยปดความช้ืนไมใหระเหยข้ึนมา วิธีการนี้
จะชวยใหออยตอมีการแตกรากออกมาไดดีเพราะดินรวนซุย ทําใหออยตอทนแลง 
การใสปุยเคมีในออยตอ ควรใสในอัตรา 2 เทาของออยปลูก เพราะรากเกาของออยตอจะตายไป รากใหม
ของออยตอท่ีเกิดจากหนอออยยังไมสามารถอาหารไดไกล ประกอบกับดินในออยตอจะแนนทึบราก
เจริญเติบโตไดไมคอยดี อีกท้ังใบออยและรากเกาของออยตอที่ตายมีการเนาเปอยในชวงแรกจุลินทรีย
ในดินตองใชปุยไนโตรเจนยอยสลายเศษซากออย จึงตองใสปุยชิดกอออยท้ังสองดาน 

ออยตอตองใสปุยไนโตรเจนเปนสองเทา
ของออยปลูก จากรูปจะเห็นวารากเกาของออย
ปลูกทุกพันธุเม่ือเปนออยตอจะแหงตายไป(รากสี
ดํา) สวนรากออยตอ(รากสีขาว) จะเกิดจากหนอท่ี
เกิดใหม ซ่ึงยังส้ันไมสามารถหาอาหารไดไกล ดิน
ในออยตอไมรวนซุย ทําใหออยแตกรากไดจํากัด 
ในการควบคุมวัชพืชหลังออยตองอกในเขตอาศัย
น้ําฝนควรใชวิธีเขตกรรมในการกําจัดจะทําใหออยไมชะงักการเจริญเติบโตจากการใชสารกําจัด
วัชพืชฆาวัชพืช เม่ือวัชพืชตายและดินมีความช้ืนควรพนสารกําจัดวัชพืชอาทราซีนเพื่อฆาเมล็ด
วัชพืช เปนการปองกันไมใหวัชพืชงอกข้ึนมาอีก 

ในออยตอมักจะมีการระบาดของโรคและแมลงศัตรูออยควรหม่ันตรวจแปลงออย โรคออยท่ี
มักพบในออยตอเขตดินทราย คือโรคใบขาว การควบคุมวัชพืช ใสปุยและใหน้ําบํารุงตอจะทําให
ออยทนทานตอโรคใบขาวได สวนหนอนดวงหนวดยาวจะระบาดรุนแรงเขตปลูกออยอาศัยน้ําฝน 
ควรพยายามเพิ่มความช้ืนใหกับดินรวมกับการใชราเขียวเม็ทตาไรเซียม ( Metarhizium spp. ) 
ควบคุมหนอนดวงหนวดยาว   

การทําไรออยในชวงท่ีเปนออยตอจะมีการลงทุนนอยกวาออยปลูกและมีการจัดการในไรท่ี

ไมยุงยาก ใชแรงงานนอย ถามีการบํารุงออยตอหลังจากท่ีเก็บเกี่ยวออยทันทีจะทําใหผลผลิตออยตอ

ไมนอยกวาออยปลูก แตใหกําไรสุทธิมากกวาออยปลูก  
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บทที่ 8 
วัชพืชในไรออย 

วัชพืชเปนศัตรูออยท่ีสําคัญทําความเสียหายแกผลผลิตออยมากท่ีสุด หลังจากปลูกออยแลว 
ถาไมมีการปองกันกําจัดวัชพืชจะทําใหผลผลิตออยลดลงถึง 80 เปอรเซ็นต หรือมากกวานั้น ความ
เสียหายข้ึนอยูกับปริมาณวชัพืช และความสามารถในการแขงขันกับวัชพืชของออยแตละพันธุ ไดแก 
การแตกกอ การเจริญเติบโตเร็วหรือชา เปนตน วัชพืชจะแกงแยงท้ังธาตุอาหาร ความช้ืน และ
แสงแดดท่ีออยควรจะไดรับ อีกท้ังยังเปนท่ีอยูอาศัยของศัตรูออยชนิดอ่ืน ไดแก โรคท่ีเกิดจากท้ัง
ไวรัส และไฟโตพลาสมา แมลงพาหะนําโรค แมลงศัตรูออย และหนู เปนตน นอกจากนี้วัชพืชบาง
ชนิดมีรากหรือสวนของตนใตดินท่ีขับสารพิษบางอยาง ท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของออยทําใหราก
ออยชะงักการเจริญเติบโต เชน หญาคา แหวหมู การกําจัดวัชพืชจึงตองรูวาเปนวัชพืชประเภทใด 
เพื่อกําจัดวัชพืชไดถูกวิธี โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช วัชพืชท่ีเปนปญหาในไรออย
แบงออกเปน 3 พวกใหญ ๆ ไดแก 

1.1  ประเภทใบเล้ียงเดี่ยว  เชน  หญาปากควาย  หญาตีนติด  หญาตีนกา หญารังนก  
หญาแพรก หญาดอกขาว  หญานกสีชมพู  หญาชันอากาศ  หญาขจรจบดอกเล็ก หญาหางหมา  
หญาขน หญาเจาชู  หญาคา 

1.2  ประเภทใบเลี้ยงคู  เชน ผักบุงยาง ผักโขมหนาม  ผักเบ้ียหิน  สะอึก  งวงชาง  พันงูขาว   
หญาละออง  สาบแรงสาบกา น้ํานมราชสีห  เทียนนา ลูกใตใบ  สาบเสือ  บานไมรูโรยปา ผักเส้ียน 
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  เร่ิมต้ังแตการเตรียมดิน โดยการไถกลบวัชพืช กรณีท่ีมีวัชพืชกําจัด
ยาก เชน หญาคา อาจตองไถตากแดดหลายคร้ัง ถามีวัชพืชข้ึนมากกอนการปลูกออยจะตองไถพรวน
อีกคร้ัง แลวจึงยกรองปลูกออย (ปลูกในรอง) หลังออยงอกแลวถามีวัชพืชข้ึน กําจัดวัชพืชโดยวิธี 
เขตกรรม ไดแกการใชแรงงานคนดายหญา หรืออาจไถพรวนระหวางแถวออยโดยใชแรงงานสัตว  
รถไถเดินตาม รถแทรกเตอรเล็ก (ใชจอบหมุน, ผาลพรวน) รถแทรกเตอรใหญท่ีใชหนายางเล็กและ 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 

* นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี  อ.อูทอง  จ.สุพรรณบุรี  72160 

อรรถสิทธิ ์บุญธรรม *  
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ยกตัวรถสูงเพื่อวิ่งครอมกอออยได ติดอุปกรณใหเหมาะสมกับเครื่องตนกําลังท่ีใชลากจูงและเนื้อดิน
ของไรออย ไดแก ผาลพรวน หนวดกุง คราดสปริง cutaway cultivator เหมาะสมใชกับไรออยท่ีเปน
ดินทราย - ดินรวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สวนจอบหมุนเหมาะกับดินรวน - ดินเหนียว เพื่อสับวัชพืชระหวางแถวออยคลุกเคลาลงในดิน  
การกําจัดวัชพืชโดยวิธีเขตกรรมในออยตนโตสูงแลว นอกจากจะใชแรงงานคนการดายหญา  
การใชจอบหมุนติดทายรถไถเดินตามสามารถกําจัดวัชพืชไดท้ังในออยท่ียังตนไมสูงและสูงไดแต
ตองใชในระยะปลูกระหวางแถว  1.3 เมตรข้ึนไป สวนการใชรถแทรกเตอรเล็กกําจัดวัชพืชจะตอง
ใชระยะปลูกระหวางแถว 1.5 เมตรข้ึนไป จึงจะไมทําใหออยหักเสียหาย  

การควบคุมวัชพืชในไรออย ดวยคราดสปริงหรือหนวดกุง (Cutaway cultivator) เหมาะสมกับ
การปลูกออยในเขตดินรวน ดินทราย ท่ีปลูกอาศัยน้ําฝน เชน แหลงปลูกออยในภาคตะวันออก  และ

ใชจอบหมุนติดทายรถแทรกเตอรเล็กกําจัดวัชพืชไร

ออยท่ีใชระยะปลูกระหวางแถว 1.5 เมตร 
Cutaway Cultivator 

ผาลพรวน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากดินเปนดินทราย  ทําใหสารกําจัดวัชพืชถูกชะลางไดงาย หรือคุม
วัชพืชไดไมนาน  สวนการกําจัดวัชพืชหลังออยงอกในเขตดินเหนียวควรใชจอบหมุนกําจัดวัชพืช  

 
 

 

 

 

ขอดี ในการกําจัดวัชพืชโดยวิธีเขตกรรม คือออยไดรับผลกระทบนอย เม่ือเทียบกับการใช

สารเคมีกําจัดวัชพืช  นอกจากนี้การพรวนดินทําใหดินรวนซุย ออยมีการเจริญเติบโตดี 

ขอเสีย คือ ไมสามารถทําลายเมล็ดวัชพืช  ทําใหมีวัชพืชใหมงอกหลังจากไถพรวนดิน  
อีกท้ังแรงงานหายาก มีราคาแพง เคร่ืองทุนแรงไมสามารถเขาไปไถพรวนกําจัดวัชพืชไดกับการ
ปลูกออยแถวถ่ี และการใชรถไถกลบวัชพืชทําไมสะดวกในออยโตมีลําตนสูง มีการแตกกอมาก  
ทําใหหนอถูกเหยียบย่ําได โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงกลับรถแทรกเตอร และการกําจัดวัชพืชโดยวิธี
เขตกรรมถาใชในไรออยท่ีมีความความลาดชันจะกอใหเกิดปญหาการชะลางหนาดิน 
 2) การคลุมดิน โดยละเวนการเผาใบออยหลังการเก็บเกี่ยว(ตัดออยสด) ใชใบออยคลุมดิน

ระหวางแถวออยเพื่อบดบังไมใหวัชพืชงอก เพราะขาดแสงท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของวัชพืช  

ในประเทศจีนมีอากาศหนาวเย็นการคลุมดินดวยพลาสติกนอกจากจะชวยใหดินมีอุณหภูมิท่ี

เหมาะสมตอการงอกและเปนการรักษาความช้ืนของดินแลว ยังเปนการควบคุมวัชพืช   

 

คัตอะเวย จอบหมุน 
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              ขอดี    คือ ชวยรักษาความช้ืนของดนิ และชวยเพิม่อินทรียวัตถุใหกับดิน  
ขอเสีย  คือ ตนทุนสูงใชแรงงานมาก วัสดุคลุมดินมีจํากัดไมเพียงพอ การคลุมดินไมท่ัวถึง 

ทําใหการปองกันวัชพืชไมไดผลดี 

 3) การปลูกพืชแซม  การปลูกพืชแซมระหวางแถว
ออยดวยถ่ัวเขียวจะชวยลดปญหาวัชพืชไดโดยปลูกในชวง
ออยอายุไมเกิน 4 เดือน ถ่ัวเขียวมีอายุส้ัน 65 - 70 วัน ตนถ่ัว
เขียวจะชวยคลุมดินไมใหมีวัชพืชข้ึน   

ขอดี ชวยเพิ่มรายไดมากกวาการปลูกออยอยาง
เดียว  การปลูกพืชแซมออยนอกจากจะชวยลดประชากร
ของวัชพืช ยังเปนการบํารุงดิน 

ขอเสีย ตองใชแรงงานคน และทุนในการดําเนินการมากขึ้น ในบางคร้ังขาดแคลนเมล็ด

พันธุถ่ัว 

 

 

 

 

 

4) การปลูกพืชหมุนเวียน  หลังจากเก็บเกี่ยวออยตอปสุดทายแลวร้ือตอ กอนปลูกออยใหม 
ควรปลูกค่ันดวยพืชบํารุงดิน หรือปลูกพืชอายุส้ัน
ประเภทใบเล้ียงคูท่ีมีอายุเก็บเกี่ยวไมเกิน 3 เดือน  
เพื่อเปนการควบคุมไมใหวัชพืชใบแคบและแหว
หมูข้ึนแพรระบาดในไรออย เพราะพืชใบเล้ียงคู
เจริญเติบโตคลุมพื้นท่ีไดเร็วกวาวัชพืชใบแคบ บัง
แสงทําใหประชากรของวัชพืชใบแคบในไรออย
ลดลง สวนการกําจัดวัชพืชประเภทใบกวางโดยการ
ใชสารกําจัดวัชพืช เชน  ทู โฟ ดี หรือโดยการไถกลบ 

การปลูกพืชคลุมดินรอบ ๆ  แปลงออย เชน ถั่วเขียว กระเจี๊ยบแดง  จะทําใหลดการใชสารกําจัดวัชพืชฉีดพนหัวแปลง
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ซ่ึงนอกจากจะชวยลดปริมาณวัชพืชใบแคบและแหวหมูแลว ยังเปนการบํารุงดิน ทําใหดินโปรงรวน
ซุยข้ึน ชวยเพิ่มผลผลิตออยอีกดวย  

5)  การใชสารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช  เปนวิธีการที่นิยมใชกําจดัวัชพืชกันมาก เนื่องมาจาก
การขาดแคลนแรงงาน และขาดอุปกรณกําจัดวัชพืช  สามารถแบงประเภทของสารกําจัดวัชพืช 
ตามระยะเวลาของการใชสารกําจัดวัชพืชไดเปน 3 ประเภท คือ 

5.1 พนสารกําจัดวัชพืชกอนการปลูกออย คือ การใชสารกําจัดวัชพืชพนกําจัดวัชพืช 
ท่ีข้ึนในไรออยกอนการปลูกออย เชนในกรณีท่ีมีการเตรียมดินไถพรวน ยกรองไวแลว แตยังไม
พรอมท่ีจะปลูก ทําใหวัชพืชข้ึน สารกําจัดวัชพืชท่ีนิยมใช เชน พาราควอต และไกลโฟเสท 

5.2 พนสารกําจัดวัชพืชกอนวัชพืชงอก ท่ีเรียกวายาคุมหญา เปนสารเคมีท่ีพนลงดิน
เพื่อควบคุมไมใหมีวัชพืชงอกหลังปลูกออย  โดยพนหลังจากปลูกออยและใหน้ําออย เวนไว 1 วัน 
จึงพนสารกําจัดวัชพืชเพื่อทําลายเมล็ดวัชพืชหรือตนออนท่ีงอกจากเมล็ดทันที หรืออาจพนสารกําจัด
วัชพืชหลังใหน้ําคร้ังท่ี 2 ซ่ึงถาเปนการปลูกออยในชวงกอนฤดูฝน การใหน้ําคร้ังท่ี 1 และ 2 จะหาง
กัน 2 สัปดาห  ในการพนสารกําจัดวัชพืชหลังใหน้ําคร้ังท่ี 2 ตองระวังอยาพนสารกําจัดวัชพืชสัมผัส
ถูกออยซ่ึงงอกและคล่ีใบแลว เพราะวา สารกําจัดวัชพืชหลายชนิด เชน พาราควอต, อามีทรีน, เฮ็กซา
ซิโนน, อิมาซาพิค และไดยูรอน มีพิษตอออย ทําใหออยตายหรือชะงักการเจริญเติบโต การพนสาร
กําจัดวัชพืชประเภทยาคุม จะตองพนลงผิวดินอยางสมํ่าเสมอ ดินจะตองมีความชื้นพอสมควรจึงจะ
ควบคุมวัชพืชไดผล ยกเวนสารกําจัดวัชพืชบางชนิดท่ีพนในขณะท่ีดินมีความช้ืนตํ่าได เชน  
อิมาซาพิค, เฮ็กซาซิโนน หลังจากพนแลวจะตองไมเดินเขาไปในไรออยอีกเลย การเหยียบย่ําผิวดิน
จะทําใหความสามารถในการควบคุมวัชพืชลดลงไป สารเคมีท่ีแนะนําใหใช ไดแก 

1) อาทราซีน (atrazine) เปนสารกําจัดวัชพืชประเภทกอนออยงอก ใชในอัตรา 400 – 
600 กรัมตอไร พนหลังจากปลูกออยกอนวัชพืชงอก และพนซํ้าอีกคร้ังหลังจากใสปุยกลบรอง  
(ออยอายุ 2 เดือน) ในอัตราเดิม แตในฤดูหนึ่งตองใชรวมกันไมเกิน 1,500 กรัมตอไร ถาใชเกินกวานี้ 
จะมีปญหาการตกคางของอาทราซีนในน้ําใตดิน  การใชอาทราซีนควบคุมวัชพืชกอนวัชพืชงอกจะ
ไดผลดี ดินจะตองมีความช้ืน  การปลูกออยในเขตอาศัยน้ําฝนหลังปลูกเสร็จผิวดินแหง ตองรอให
ฝนตกอีกคร้ังจึงพนอาทราซีน และควรผสมพาราควอต อัตรา 500 มิลลิลิตร ตอน้ํา 200 ลิตร แตตอง
ระวังอยาใหถูกออยท่ีงอกและคล่ีใบแลว อาทราซีนเปนสารกําจัดวัชพืชท่ีมีราคาถูกมาก คุมวัชพืชได
ดี เปนพิษตอออยนอยมาก 

2) เมทริบูซีน (metribuzin) เปนท้ังสารกําจัดวัชพืชกอนงอกและหลังงอก ใชไดกับออย
ท่ีงอกแลว มีความเปนพิษตอออยนอยมาก ใชอัตรา 114-228 กรัมตอไร โดยพนหลังจากปลูกออย
และใหน้ําแลว 1 วัน ควบคุมวัชพืชใบแคบ ใบกวาง และกกบางชนิด หรือผสมกับ ทู โฟ ดี อัตรา 
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435 - 870 กรัมตอไร  จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดวัชพืชใบกวางและวัชพืชพวกกก  
การควบคุมวัชพืชท่ีงอกแลวจะสามารถควบคุมวัชพืชท่ีมีความสูงไมเกิน 10 ซม. โดยผสมสารจับใบ 
0.2 - 0.3 เปอรเซ็นต  โดยปริมาตร  

3) ไดยูรอน (diuron) เปนสารกําจัดวัชพืชประเภทใชกอนออยแลวัชพืชงอก โดยการ
พนหลังปลูกออย หรือตัดแตงตอออย ไดยูรอน 80 % ดับบิวพี  อัตราท่ีใช 30 - 600 กรัมตอไร 
 เปนสารกําจัดวัชพืชท่ีมีพิษตอออยมากกวาอาทราซีน การใชไดยูรอนเพิ่มข้ึนจากอัตรา 400 กรัมตอ
ไร เปน 800 กรัม   มีผลทําใหน้ําหนักผลผลิตออยลดลง 20 เปอรเซ็นต ดังนั้น ชาวไรออยจึงนิยมใช
อาทราซีน มากกวาไดยูรอน 

4) อาลาคลอร (alachlor) เปนสารกําจัดวัชพืชประเภทใชกอนวัชพืชงอก อัตรา 800 - 1,400   
ซีซีตอไร เปนสารกําจัดวัชพืชท่ีเหมาะสมกับระบบการปลูกพืชตระกูลถ่ัวแซมออย เชน ถ่ัวเหลือง  
ถ่ัวเขียว เพราะอาลาคลอรมีพิษตอพืชใบกวางนอย ทําใหวัชพืชใบกวางคอนขางทนทานตออาลาคลอร   

ชวงเวลาของการใชสารกําจัดวัชพืชหลังปลูกออย แตละชนิดมีความแตกตางกัน คือการ

ใชอิมาซาพิคผสมกับเพนดิเมทาลิน  ควรใชทันทีหลังปลูกออย จะทําใหออยไมไดรับพิษและ

ควบคุมวัชพืชไดดี  สวนสารกําจัดวัชพืชเฮ็กซาซิโนนผสมกับไดยูรอน,  เมทริบูซีนผสมกับทู โฟ ดี, 

อามีทรีน และอาทราซีนผสมกับอามีทรีน  ควรใชหลังปลูกออย 3 สัปดาห หรือหลังใหน้ําออยคร้ังท่ี 

2 จะชวยทําใหควบคุมวชัพืชไดนานข้ึน ดังนั้นตองคํานึงถึงพันธุออยท่ีปลูกดวยวาเปนพันธุท่ีงอกเร็ว 

และออนแอตอสารกําจัดวัชพืชหรือไม ถาเปนพันธุท่ีงอกเร็วและออนแอตอสารกําจัดวัชพืช เชน 

ออยพันธุ  Phil 66-07 ควรใชสารกําจัดวัชพืชอิมาซาพิคผสมกับเพนดิเมทาลิน หรือเฮ็กซาซิโนน

ผสมกับไดยูรอน หลังปลูกออยทันที 

5.3 สารเคมีกําจัดวัชพืชชนดิท่ีใชหลังออยและวัชพืชงอก  ชาวบานเรียกวา ยาฆาหญา มีท้ัง
สารกําจัดวัชพชืท้ังประเภทสัมผัสตาย  และประเภทดูดซึม  ไดแก 

1) พาราควอต (paraquat) เปนสารกําจัดวัชพืชประเภทสัมผัสตาย เคล่ือนยายใน
วัชพืชไดเล็กนอย เปนสารกําจัดวัชพืชประเภทไมเลือกทําลาย เปนพิษกับออยมากกวาอามีทรีน 
กําจัดวัชพืชใบแคบ  ใบกวาง  และพวกกก ไดผลรวดเร็ว  อัตราการใชพาราควอต (27.6 % อีซี) ท่ี
เหมาะสม คือ 3.6 ซีซี ตอน้ํา 1 ลิตร หรือ 725 ซีซี ตอน้ํา 200 ลิตร  ควรฉีดพนในตอนเชาท่ีมีแสงแดด 
และดินมีความช้ืน จะชวยทําใหการกําจัดวัชพืชมีประสิทธิภาพและใหผลเร็ว จะเห็นวัชพืชแสดง
อาการหลังพนใน 6-8 ช่ัวโมง จึงนิยมใชพาราควอตกันมาก เพราะใหผลในการกําจัดวัชพืชดี วัชพืช
แสดงอาการเหี่ยวใบไหมแหงเร็ว แตมีขอเสียคือไมสามารถกําจัดเมล็ดวัชพืช วัชพืชขามป และ
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วัชพืชท่ีมีการสะสมอาหารไวในปลอง เหงา หรือหัวใตดิน เพราะวัชพืชจะแสดงเพียงใบไหม  
จึงสามารถแตกใบใหมไดในภายหลัง โดยเฉพาะ
การใชพาราควอตในชวงฤดูฝนท่ีมีฝนตกชุก 
วัชพืชจะฟนตัวไดเร็วหลังจากใชพาราควอตเพียง 
3 สัปดาห พาราควอตเปนสารเคมีท่ีมีความเปน
พิษตอมนุษยสูง คือ มีคา LD50 120 mg/kg การใช
ตองระมัดระวังไมใหสารเคมีสัมผัสผิวหนัง จมูก 
ปาก และตา 
 

2) ทู โฟ ดี (2,4-D)  มีความเปนพิษตอออยนอยมาก เพราะวา เปนสารประเภทเลือกทําลาย 
มักใชผสมรวมกับสารกําจัดวัชพืชชนิดอ่ืน เชน อามีทรีน อัตรา 450 กรัมตอไร ผสมกับ ทู โฟ ดี อัตรา 
338  กรัมตอไร  พนหลังจากปลูกออยแลว 3-4 สัปดาห หรือหลังจากวัชพืชงอกแลว  แตถาพนหลังจาก
วัชพืชออกดอกและติดเมล็ดแลวจะกําจัดยาก ตองใชสารกําจัดวัชพืชในอัตราสูงข้ึน หรือใชเมทริบูซีน  
อัตรา 428 กรัมตอไร ผสมกับ ทู โฟ ดี  ในอัตรา 375 กรัมตอไร โดยพนหลังจากปลูกออยแลว 1 เดือน  
ก็สามารถควบคุมวัชพืชไดดี นอกจากนี้ ทู โฟ ดี ยังสามารถกําจัดวัชพืชใบกวาง และแหวหมูไดดี  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทู โฟ ดี ในรูปเอสเตอร จะกําจัดแหวหมูไดผลดีกวา อยางไรก็ตาม ในการใช ทู โฟ ดี 
จะตองระวังไมใหปลิวไปถูกพืชใบเล้ียงคูท่ีปลูกขางเคียงออย เชน มันสําปะหลัง ฝาย ถ่ัวเหลือง เพราะวา 
พืชใบเล้ียงคูสวนใหญออนแอตอ ทู โฟ ดี จะตองใชในอัตราท่ีเหมาะสม  

3) อามีทรีน (ametryn) เปนสารกําจัดวัชพืชประเภทดูดซึม  สามารถเคล่ือนยายไปตาม
ทอน้ําสูสวนตาง ๆ ของวัชพืชได ใชกําจัดวัชพืชไดท้ังกอนและหลังจากออยและวัชพืชงอก ในการพน
หลังปลูกออยเพื่อคุมวัชพืช ควรใชอัตรา 450-600 กรัมตอไร เวลาท่ีเหมาะสมในการใชอามีทรีน ควบคุม
วัชพืชหลังปลูก คือ พนหลังจากปลูกออยและใหน้ําคร้ังท่ี 2 (หลังปลูกออย 2-3 สัปดาห) สวนการใช

การใชอามีทรีนกําจัดวัชพืชไดผลนานกวาใชพาราควอต 
ออยไดรับพิษนอยกวาพาราควอต 

ออยไดรับพิษจากการใชสารกําจัดวัชพืชพาราควอต
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หลังจากออยและวัชพืชงอกแลว ใชอัตราความเขมขน 1,500 - 1,800 กรัมตอน้ํา 200 ลิตร สามารถกําจัด
วัชพืชใบแคบและใบกวางไดเกือบทุกชนิด แตตองระวัง อยาใหสารกําจัดวัชพืชสัมผัสออยเพราะจะมีผล
ทําใหออยมีใบเหลืองซีดบริเวณปลายใบ และขอบใบไหม  การเจริญเติบโตของออยชะงัก อามีทรีนมีพิษ
ตอออยนอยกวาการใชพาราควอต ออยท่ีไดรับพิษจากอามีทรีนสามารถฟนตัวไดใน 3 - 4 สัปดาห  
การใชอามีทรีนรวมกับ ทู โฟ ดี (2.5 กรัม ตอน้ํา 1 ลิตร) ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดแหวหมู 

4) อาซูแลม (asulam)  เปนสารกําจัดวัชพืชท่ีเขาสูตนพืชไดท้ังทางรากและทางใบ  
ใชกําจัดวัชพืชท่ีงอกแลว กําจัดวัชพืชใบแคบไดดี อัตราการใชอาซูแลม  คือ 1 กิโลกรัมตอไร   
เปนสารกําจัดวัชพืชท่ีมีคร่ึงชีวิตส้ันมาก คือ 6 - 14 วัน ไมเหมาะสําหรับการพนคุมวัชพืช จึงตองใช
อาซูแลมผสมกับสารกําจัดวัชพืชชนิดอ่ืน เชน ไดยูรอน,  ดาราพอน, ทู โฟ ดี (เอสเตอร) จะทําให
สามารถใชไดท้ังคุมและฆาวัชพืชได 
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บทที่ 9 

โรคออยและแมลงศัตรูออย 

ออยเปนพืชในตระกูลหญา เจริญเติบโตไดดีในเขตรอนช้ืน เหมาะสมตอการขยายพันธุของ
เช้ือโรคตางๆ และ แมลง สภาพเชนนี้ทําใหมีรายงานการเกิดโรคบนออยโดยเช้ือรามากวา 37 โรค 
เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 9 โรค เกิดจากเช้ือไวรัสและไฟโตพลาสมา 11 โรค สําหรับในประเทศไทย มี
รายงานโรคออยและอาการผิดปกติไวถึง 33 โรค โรคออยทําความเสียหายท้ัง ในทางตรง คืออาจทํา
ใหออยตาย หรือแคระแกรน ทําใหผลผลิตลดลงโดยตรง หรือทําความเสียหายทางออม คือทําให
คุณภาพของผลผลิตเสียหาย เชนทําใหน้ําออยเสีย บูดเนา หรือทําใหความหวานของออยลดลง 

 สําหรับแมลงศัตรูออย มีหลายชนิดท่ีสําคัญทําความเสียหายตอออยโดยตรงไดแกหนอนกอ 
และหนอนเจาะลําตน แมลงศัตรูในดิน มีการประเมินความเสียหายเนื่องจากการเขาทําลายของแมลง
มีประมาณ 25 เปอรเซ็นต ซ่ึงคอนขางรุนแรง ทําใหรายไดของเกษตรกรตองเสียไป เพิ่มตนทุนการ
ผลิต เสียโอกาสในการแขงขัน บางคร้ังรุนแรงมากตองมีการปลูกออยใหมทําใหตนทุนเพิ่มข้ึน 

ปจจัยการเกิดการระบาดของโรคและแมลง 
การระบาดรุนแรงมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับปจจัย 3 ประการ คือ  
1. พืชออนแอ จากการเขาทําลายของเช้ือ เนื่องจากพันธุกรรมของพืชเอง หรือมีกลไก

บางอยางท่ีทําใหพืชออนแอ เชนการมีแมลงเขาทําลาย อยูในสภาพท่ีมีน้ําทวมขัง เปนตน 
2. เชื้อสาเหตุ  อาจเปนแมลง เช้ือรา เช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส  ไฟโตพลาสมา หรือไสเดือน

ฝอย   ซ่ึงเช้ือแตละชนิดจะมีการเขาทําลายพืชตางกัน และเช้ือท่ีจะทําใหเกิดโรคไดจะตองมีปริมาณ
มาก  และมีความรุนแรงพอท่ีจะทําใหเกิดการระบาดรุนแรงข้ึนได 

3. สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  ในการเกิดโรค เชนสภาพท่ีมีความช้ืนสูง ฝนตกชุก 
อุณหภูมิสูง หรือผานชวงแลงเปนเวลานาน  ทําใหเหมาะตอการแพรพันธุของเช้ือโรคและแมลง 
หรือเหมาะตอการระบาดของโรค เหมาะสมตอการเพิ่มปริมาณของพาหะนําโรคในโรคท่ีตองอาศัย
แมลงพาหะเปนตัวนําโรค 
 
 

สุนี  ศรีสิงห *  

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

* นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี  อ.อูทอง  จ.สุพรรณบุรี  72160 
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หลักในการปองกันกําจัด 
1. การใชพันธุตานทาน เปนวิธีท่ีดีท่ีสุด คือ ประหยัด และไมเปนอันตรายตอคน และ

สภาพแวดลอมและพันธุท่ีใชควรเปนพันธุท่ีมีการรับรองแลว ในประเทศออสเตรเลีย การใชพันธุท่ี 
ไมผานการรับรองถือเปนวัชพืชที่ตองกําจัดออกไป 

2. การใชทอนพันธุท่ีมีคุณภาพปราศจากโรคและแมลง มีหลายศัตรูออยท่ีสามารถติดไป
กับทอนพันธุท้ังติดไปตามกาบใบและในทอนพันธุโดยตรง แมลงไดแกหนอนเจาะลําตน ดวงหนวด
ยาว สวนโรคไดแก โรคเหี่ยวเนาแดง โรคแสดํา โรคใบขาว และกอตะไคร ทอนพันธุท่ีนํามาปลูกเปน
แปลงขยายพันธุในพื้นท่ีอาจไดจากคัดทอนพันธุดีจากแปลงปลอดโรค ท่ีไดรับการตรวจรับรองแลว 
หรือจากแปลงท่ีมีการตรวจดวยสายตาผูเช่ียวชาญวาไมมีอาการผิดปกติท่ีเกิดจากเช้ือโรค หรือมี
รองรอยของแมลง หรือไมนําทอนพันธุมาจากแหลงท่ีมีโรคระบาดเปนอันขาด ถึงแมจะเปนพันธุ
ตานทาน เพราะจะเปนการนําเช้ือโรคเขาสูแปลง การชุบทอนพันธุในสารเคมี หรือน้ํารอนเพื่อกําจัด
เช้ือในทอนพันธุ และชวยปองกันเช้ือจากดินไดระยะหนึ่ง ในแปลงพันธุควรมีการตรวจอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อปองกันพันธุปน และอาการผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน เมื่อพบอาการของโรคตองรีบกําจัด
ออกอยางรวดเร็ว และการจัดทําแปลงพันธุของตนเองเปนการปองกันกําจัดโรคอยางมีประสิทธิภาพ  
เพราะจะสามารถควบคุมคุณภาพทอนพันธุได ปองกันการนําเช้ือโรคเขาสูพื้นท่ี  

3. วิธีทางเขตกรรม  การจัดการฟารมเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีมีผลตอระดับความเสียหายท่ีเกิด
จากโรคออย ไดแก การเลือกเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวออย ตัวอยางโรคท่ีสามารถควบคุมไดดวยวิธีนี้
คือโรคใบขาว โรคฟจิ การระบายน้ําออกจากพื้นท่ี โดยเฉพาะในพื้นท่ีดินเหนียว หากมีการจัดการ
ระบายน้ําไมดีจะทําใหความรุนแรงของโรคเหี่ยวเนาแดง และโรคเนาคอออย เพิ่มข้ึน การพูนโคน 
ทําใหรากออยท่ีเกิดจากตาที่ติดกับดินแข็งแรงข้ึนทนทานตอการเขาทําลายของเช้ือราสาเหตุโรคราก
เนา การปลูกพืชหมุนเวียน หรือการท้ิงแปลงใหวางในชวงการร้ือตอ เปนระยะเวลา 4-12 เดือน 
สามารถกําจัดแหลงของเชื้อโรค และออยเร้ือท่ีจะเปนแหลงสะสมโรค การไถหลายๆ คร้ัง ตากดิน
ท้ิงไว สามารถเพ่ือลดปริมาณของเช้ือและแมลงในดิน และการเพ่ิมอินทรียวัตถุ เชน ปุยหมัก เปน
การสงเสริมการเจริญของจุลินทรียดินท่ีเปนประโยชน และกําจัดวัชพืช  เพื่อทําลายแหลงอาศัยของ
เช้ือและแมลงพาหะ  

4. การใชสารเคมี ในการปลูกออย การใชสารเคมีเพื่อปองกันกําจัดโรคมีนอยมาก ตัวอยาง
ท่ีมีความจําเปนตองใชไดแก การแชทอนพันธุปองกันโรคเนาแดง โรคแสดํา หรือโรคกล่ินสับปะรด  
การฉีดพนสารเคมีหลังจากการปลูกทําไดยาก และไมคอยไดผล  

 
 



 
 

   95 
 

การจัดการความรู้  เทคโนโลยีการผลิตอ้อยในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก 

โรคท่ีสําคัญและการปองกันกําจัด 

โรคแสดํา (Smut disease) 

สาเหตุ เชื้อรา Sporisorium scitamineae (Ustilago scitamineae ) 

ความสําคัญ ความเสียหายของโรคมักจะเปนไปตามระดับความตานทานของพันธุออย และ
ความรุนแรงของโรค พันธุท่ีออนแอตอโรค ในกอออยท่ีมีความรุนแรงตอโรคมาก จะมีน้ําหนัก
ลดลง 50 – 80 เปอรเซ็นต และ CCS ลดลง 14 – 26 เปอรเซ็นต แตถาออยเปนโรคเม่ืออายุเกิน 7 
เดือนแลว ผลผลิตออยจะไมแตกตางจากออยปกติ  

การแพรระบาด ติดไปกับทอนพันธุ นอกจากน้ีสปอรของเชื้อจากสวนท่ีเปนแสสามารถ
ปลิวไปตามลมไดและน้ําฝนไดทําใหเช้ือสามารถแพรไปไดท้ังในพื้นท่ีและตางพื้นท่ี จะพบสปอร
มากในชวงฤดูฝนระยะเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน  

การปองกันกําจัด 
1. ใชพันธุตานทาน  พันธุออยท่ีแนะนําโดยกรมวิชาการสวนใหญจะเปนพันธุท่ีตรวจสอบ

ความตานทานตอโรคแลว  
2. ใชพันธุออยท่ีสะอาด ไมควรใชทอนพันธุจากแหลงท่ีเปนโรค ในการเตรียมพันธุเพื่อ

ปลูกในแปลงขยายพันธุ ควรมีการทอนพันธุในน้ํารอน 50 องศา นาน 2 ช่ัวโมง หรือ 52 องศา 30 
นาที ซ่ึงจะทําใหสามารถลดการเกิดโรคไดถึง 75 เปอรเซ็นต  

3. วิธีทางเขตกรรม ไดแกการไถรื้อแปลง กําจัดกอออยท่ีตกคางในแปลงออก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อาการโรคแสดําท่ีเกิดท่ียอด 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 พบรุนแรงคร้ังแรกในป 2527 ในออยเค้ียวพันธุสิงคโปร ออยพันธุสุพรรณบุรี 
1 และพันธุ CB 38-22 ท่ีปลูกในพื้นท่ีปลูกออยภาคตะวันตก และในป 2534 เกิดโรคดงระบาด
รุนแรงกับออยพันธุอีเหี่ยว ซ่ึงเปนออยท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีปลูกออยเขต5 สิงหบุรี นิยมปลูกมากกวา 
90เปอรเซ็นต ของพ้ืนท่ี เม่ือสํารวจแลวพบวาทําความเสียหายผลผลิต คิดเปนมูลคาประมาณ 60 ลาน
บาท   โรคนี้ตอมาพบวาระบาดท่ัวไปในพื้นท่ีปลูกออยภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคเหนือ
ตอนลาง ทําความเสียหายใหกับผลผลิตออยไดต้ังแต 40-100 เปอรเซ็นต  ข้ึนอยูกับความออนแอของ
พันธุออย  ในสภาพธรรมชาติมักจะพบเชื้อรา Fusarium oxysporum หรือ  F. moniliforme var. 
subglutinan สาเหตุหนึ่งของโรคเหี่ยวเขารวมทําลายดวย ทําใหอาการของโรคจะเปล่ียนไปเล็กนอย
คือเนื้อออยภายในลําจะเนาชํ้ามีสีน้ําตาลปนมวง  มีอาการรากเนาใบเหลืองยอดเหี่ยว และแหงตาย
อยางรวดเร็วทําใหเรียกอาการนี้วา เหี่ยวเนาแดง (Red rot wilt) 

การแพรระบาด  ติดไปกับทอนพันธุ 
การปองกันกําจัด 
1. ใชพันธุตานทาน เปนวิธีการปองกันกําจัดโรคไดดีท่ีสุด เพราะการเขาทําลายของเชื้อจะ

ข้ึนอยูกับความตานทานของออย มากกวาการมีเช้ืออยูในสภาพแวดลอม ในออยพันธุแนะนําของ
กรมวิชาการเกษตร เปนสวนใหญ ยกเวนพันธุ อูทอง 3 และอูทอง 8 เปนพันธุท่ีไมตานทานตอโรค
ในสภาพท่ีปลูกเช้ือ  ดังนั้นไมควรใชพันธุเหลานี้ในพื้นท่ีท่ีมีการแพรระบาดของโรคเปนประจํา 

2. ใชทอนพันธุท่ีสะอาด ไมควรใชออยจากแหลงท่ีมีการระบาดของโรคอยางรุนแรง 
ชาวไรควรทําแปลงพันธุเองเพื่อทราบประวัติของออยท่ีจะนําไปปลูก  

3. ใชวิธีเขตกรรม เม่ือเกิดโรคระบาดอยางรุนแรง ควรร้ือแปลงออยท่ีเปนโรค คราดออก
เศษตอเกา  
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โรคเห่ียว 

สาเหตุ  เกิดจากเชื้อรา Fusarium subglutinans และ Cephalosporium sp.ความสําคัญ การ
เกิดโรคมีผลกับการงอกของทอนพันธุ และทําใหออยท่ีเพิ่งแตกกอเหี่ยวและตาย หากอาการไม
รุนแรงยอดออยเหลืองโทรมเจริญไดไมเต็มท่ี ทําใหผลผลิตลดลงจากออยปกติ และผลผลิตจะลดลง
มากเม่ือเช้ือเขาทําลายลําได  อาการของโรคเห็นชัดในสวนโคนลําเนื่องจากเช้ือสวนนี้จะถูกเช้ือเขา
ทําลายกอน ในชวงแรกอาจไมพบอาการที่ราก แตในท่ีสุดรากจะตาย และทําใหทอน้ําอาหารของ
สวนยอดเปล่ียนเปนสีน้ําตาลและตายในท่ีสุด รายงานการเกิดโรคเหี่ยวเปนพื้นท่ีใหญในอําเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค กับออยหลายพันธุ ไดแก LK 11,  LK 17 และ K 84-200 ทําใหออยเหลืองแหง
ทําใหมีกอตายเปนหยอม ๆ ในแปลง นอกจากนี้ยังพบเช้ือรา Fusarium sp. และ Cephalosporium sp. 
ท่ีมีแนวโนมเปนสาเหตุโรคได นอกจากนี้เม่ือเก็บตัวอยางดินตรวจแลวพบวามีไสเดือนฝอยท่ีเปน
สาเหตุของอาการรากแผลหลายชนิด    

การแพรระบาด เช้ือสามารถแพรระบาดไปไดท้ังกับทอนพันธุ และ อาศัยไปกับลม ฝน และ
ในระบบน้ําชลประทาน เช้ือสามารถมีชีวิตอยูในดินได 2-3 ป ในดินท่ีมีคา C : N สูงจะทําใหมีเช้ือ
ในดินมาก  สําหรับพืชเองจะออนแอตอโรคเม่ือพืชเกิดความเครียดท่ีเรียกวา Moisture stress 
โดยเฉพาะเม่ือกลางวันมีอุณหภูมิสูง และมีความช้ืนในอากาศตํ่า จะทําใหออยเกิดอาการเหี่ยวมาก
ข้ึน ความเสียหายของโรคจะรุนแรงเม่ือมีอาการ เนาแดงเขารวมดวย 

การปองกันกําจัดโรค 
1. การใชพันธุตานทานโรค  ในพื้นท่ีท่ีโรคเหี่ยวระบาดควรเปล่ียนปลูกพันธุออยตานทาน

ทดแทนพันธุท่ีเปนโรค  
2. ใชทอนพันธุท่ีสะอาด  ไมควรใชทอนพันธุจากแหลงท่ีเปนโรค ควรจัดทําแปลงพันธุของตัวเอง  
3. วิธีทางเขตกรรม การไถแปลงออยท่ีเปนโรครุนแรงท้ิงหลังจากตัดออยเขาหีบ และคราด

ตอออยเกาออกจากพ้ืนท่ีใหหมดไมไวตอเปนการกําจัดแหลงของเช้ือสาเหตุ ในการเตรียมดินอาจ
ตองมีการไถระเบิดดินดานเพื่อทําใหแปลงออยมีการระบายนํ้าดี และออยสามารถลงรากลึกได  
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โรคใบจุดเหลือง(Yellow leafspot) 

สาเหตุ  เกิดจากเช้ือรา  Mycovellosiella koepkei (Kruger) Deighton 

ความสําคัญ สามารถพบไดในทุกแหลงปลูกของประเทศไทย โรคนี้มีผลกระทบท้ังตอ
น้ําหนักและความหวานของออย  ผลผลิตน้ําตาลเสียหายไดต้ังแต 10-25 เปอรเซ็นต  
 อาการเร่ิมแรกจะเปนจุดเล็กๆ บนใบ จากน้ันจะขยายออกมีรูปรางไมแนนอน รูปรางไม
แนนอนกระจายบนใบท้ังสองดาน  แผลเกิดไดท้ังบนใบและใตใบ อาจลามถึงดานลางของเสนกลาง
ใบ แตไมพบบนกาบใบ แผลอาจเปล่ียนเปน สีแดงหรือน้ําตาลแดงเม่ือแผลแกในออยบางพันธุ  ใน
สภาพอากาศชื้นมียางหรือฝุนสีเทาอมเขียวบนแผลดานลางของใบ เม่ือใบแกกลายเปนสีฟางขาว ใบ
ท่ีเปนโรคจะแหงจากปลายใบเขาสูฐานใบ ทําใหใบแหงและรวงกอนกําหนด  

การแพรระบาด สามารถพบเช้ือได ท้ั งป  แตจะพบมากที่ สุดในฤดูฝน  ต้ั งแต เดือน 
พฤษภาคม จนถึง ตุลาคม ความช้ืนของอากาศเปนปจจัยหลักในการสรางสปอร ดังนั้น การระบาด
ของและความรุนแรงของโรคจะผันแปรกับสภาพอากาศมาก เช้ือมีชีวิตอยูบนเศษใบออยท่ีตกคางใน
ดินไดนานถึง 3 สัปดาห  

การปองกันกําจัด 

1. พันธุตานทาน  

2. วิธีเขตกรรม ไมปลูกออยพันธุออนแอตอโรคเปนพื้นท่ีกวางในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดเปน
ประจํา จะทําใหโรคลุกลามเร็วข้ึน การบํารุงออยใหเจริญเติบโตดี ลดความเสียหายได การใหปุย
ไนโตรเจนอยางเดียว จะมีผลทําใหโรครุนแรงข้ึน ในแปลงท่ีเปนโรคมากไมควรเก็บเกี่ยวเร็ว เพราะ
โรคนี้ทําใหปริมาณน้ําตาลในออยลดลง การเก็บเกี่ยวลาจะทําใหออยมีเวลาสะสมน้ําตาลเพ่ิม 
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โรคใบดาง 
เชื้อสาเหตุ  Sugarcane Mosaic Virus SCMV 

ความสําคัญ โรคใบดางเปนโรคท่ีพบในทุกแหลงปลูกออยท่ีสําคัญของโรค ความเสียหายท่ี
เกิดจากโรคนี้ข้ึนอยูกับพันธุออยและสายพันธุของเช้ือสาเหตุ (Strain) ในบางคร้ังในออยท่ีเปนโรค
สามารถฟนตัวได ทําใหผลผลิตของออยไมเสียหายมากนัก แตเม่ือออยเปนโรคใบดางรวมกับโรค
อ่ืน ๆ เชน โรคตอแคระแกรน (Ratoon stunting disease) หรือโรครากเนาเนื่องจากเช้ือราพิเทียม จะ
ทําใหความรุนแรงของโรคเพิ่มข้ึนเปนปฏิกิริยาสงเสริม (Synergistic effect) ทําใหการเจริญเติบโต
ของออยลดลง ทําความเสียหายผลผลิตเสียรุนแรงกวาการเกิดโรคแตละโรคเด่ียว ๆ  

การแพรระบาด สวนใหญการแพรระบาดของโรคเกิดจากเพล้ียออน สวนท่ีเปนสาเหตุ
สําคัญของการแพรระบาดโรคแหลงหนึ่งสูแหลงหนึ่ง คือ ไปกับทอนพันธท่ีเปนโรค  

การปองกันกําจัด 
1. การใชพันธตานทาน โดยการปรับปรุงพันธุใหตานทานตอโรคใบดางดวยออย ท่ีมีเลือด

ของสายพันธุปา (Wild relative) เปนวิธีท่ีดีท่ีสุด  
2. ใชทอนพันธุท่ีปราศจากโรค ท่ีอาจเปนทอนพันธุท่ีผานการแชทอนพันธุในน้ํารอนหลาย ๆ   
3. เลือกฤดูปลูกและเก็บเกี่ยวใหเหมาะสม โดยใหออยท่ีกําลังเจริญเติบโตอยูในชวงท่ีไมมี

แมลงพาหะระบาดรุนแรง  จะชวยลดการเกิดโรคได 
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โรคใบขาวของออย 
เชื้อสาเหตุไฟโตพลาสมา (Sugarcane White Leaf Phytoplasma SWLP) 

ความสําคัญ โรคใบขาวเปนโรคท่ีมีความสําคัญในการผลิตออย ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
ความเสียหายเนื่องจากโรคนี้คิดเปนมูลคามหาศาล มีการประมาณการพื้นท่ีการระบาดในพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกในพ้ืนท่ีปลูกออยท่ีสําคัญ 13 จังหวัดไดแก กาญจนบุรี 
ราชบุรี อุดรธานี และสระแกว เปนตน โรคใบขาวนี้มีผลกระทบโดยตรงตอปริมาณผลผลิต ทําใหผล
ผลิตในออยปลูกลดลงถึง 30-40 เปอรเซ็นต และไมสามารถไวตอได ตองปลูกใหม ซ่ึงผลท่ีตอเนื่อง
คือปญหาการขาดแคลนทอนพันธุ ในแปลงท่ีเปนโรคไมรุนแรงเม่ือเกษตรกรใสปุยและใหน้ํากับ
ออยจะทําใหอาการของโรคเห็นไมชัดเจน และจะเปนสวนท่ีแพรโรคไปกับทอนพันธุ ทําใหปญหา
ตอเนื่องกระจายออกไป   

การแพรระบาดของโรคในพื้นท่ี ท่ีมีโรคระบาดเปนประจํา ท่ีสําคัญมี 2 วิธี คือ 
1. โดยทอนพันธุท่ีมีเชื้อโรคติดอยู  วิธีนี้เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหโรคใบขาวแพรระบาดไป

ไดอยางกวางขวางและรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือนําทอนพันธุจากแหลงท่ีเปนโรคไปขยาย และ
ปลูกขามเขต   

2. โดยแมลงพาหะ โดยเฉพาะในเขตดินทราย ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกับการเจริญและ
ขยายพันธุของแมลงพาหะ  แมลงพาหะของโรคใบขาวท่ีสําคัญในขณะนี้คือเพล้ียจักจั่น สีน้ําตาล 
(Matsumuratettix hiroglyphicus) พบแมลงสูงสุดอยูในชวงฤดูฝน คือชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน 
พฤศจิกายน ปริมาณของน้ําฝน และอุณหภูมิ มีอิทธิพลตอปริมาณของแมลงเปนอยางยิ่ง แมลงชนิด
นี้จะวางไขในพื้นท่ีท่ีเปนดินทราย และมีวงจรชีวิต ประมาณ 1 – 2 เดือน  

นอกจากเพล้ียจักจั่น M. hiroglyphicus ยังมีรายงานวา เพล้ียจักจัน่ Yamatotettix 
flavovittatus  สามารถถายทอดโรคใบขาวไดดวย 

การปองกันกําจัดโรคใบขาวของออย 
1. ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการปองกันกําจัดโรคใบขาวคือ การขุดตนออยท่ีเปนโรคทําลาย

โดยการขุดเผา หรือฉีดพนดวยยาฆาหญา (ไกลโฟเสท 1%) เพื่อปองกันไมใหเปนแหลงแพรระบาด
ไปยังแปลงอ่ืน  

2. ในแปลงท่ีเปนโรคอยางรุนแรงควรไถร้ือแปลงทิ้ง เพื่อไมใหเปนแหลงสะสมโรค และ
แมลง ในแปลงดังกลาวควรปลูกพืชบํารุงดิน เชนดิน เชน ถ่ัวพรา โสนอัฟริกัน หรือพืชเศรษฐกิจอ่ืน 
เพื่อตัดวงจรโรค และแมลงพาหะ  
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3. จัดทําแปลงขยายพันธุออยเอง เพื่อควบคุมคุณภาพทอนพันธุ และไดออยท่ีปลอดโรค 
กอนปลูกออยในแปลงพันธุ ควรคัดเลือกทอนพันธุท่ีสะอาดปราศจากโรคและแมลง และแชทอน
พันธุในน้ํารอน 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ช่ัวโมง หรือ 52 องศาเซลเซียส 30 นาที กอน เพื่อใหไดตน
พันธุออยท่ีแข็งแรง และปราศจากโรคอ่ืน ๆ ดวย ในแปลงพันธุควรหม่ันตรวจสอบวาไมมีตอออย
เกาท่ีเปนโรคใบขาวแทรกอยู ถาพบควรกําจัดท้ิง เพื่อใหไดพันธุออยท่ีปลอดจากโรคใบขาว การแช
ทอนพันธุออยในน้ํารอน 2 คร้ัง  คร้ังแรกท่ีอุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที ท้ิงขามคืน แช
คร้ังท่ี 2 อุณหภูมิ  50 องศาเซลเซียส นาน 2  ช่ัวโมง ชวยลดการเกิดโรคใบขาวและไดผลผลิตสูง 
โดยมีเปอรเซ็นตความงอกประมาณ 80เปอรเซ็นต 

4. กําจัดวัชพืชในแปลง และรอบๆ แปลง เพื่อทําลายแหลงอาศัยของ โรคและแมลง 
5. จัดชวงเวลาปลูกออย และตัดออยใหเหมาะสม เพื่อหลีกเล่ียงการเขาทําลายของแมลงพาหะ 

หรือปลูกออยขามแลงเพื่อลดความเสียหายเนื่องจากโรคพบวาในการปลูกและตัดออยในเดือนมกราคม 
ถึงมีนาคม สามารถเกิดโรคใบขาวนอยกวาออยท่ีปลูกในเดือนสิงหาคม 50 เปอรเซ็นต  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ออยมีลักษณะการเจริญเปนปกติ จะเห็นอาการหนอขาวเฉพาะ

หนอใหมท่ีโคนตน 

อาการหลักโรคใบขาว

ขนาดของใบจะแคบเล็กกวาออยปกติ จนถึงแตกเปนฝอย
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โรคกอตะไคร(Green grassy shoot disease) 

เชื้อสาเหตุ Sugarcane Green Grassy Shoot Phytoplasma 

ความสําคัญ ในประเทศไทยเร่ิมตนพบวาออยแสดงอาการโรคออยคลายกอตะไครคร้ังแรก
ในป 2535 โดยพบกับออยพันธุอูทอง 1 ตอมาในป 2537 พบวาออย K84-200 เปนโรคกอตะไคร
อยางรุนแรง ในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ 400ไร ทําใหเกิดความเสียหายไมสามารถไวตอได
เลยความเสียหายของออยท่ีเกิดจากโรคนี้คอนขางรุนแรง ออยท่ีเปนโรคจะแตกกอมาก ลําตนมี
ขนาดเล็ก ใบออยมีลักษณะเรียวเล็กเปนฝอยคลายกอตะไคร ใบจะมีสีเขียวปกติ ถึงเขียวออน หรือ
อาจมีสีซีดบาง จึงเรียกช่ือเปนโรคกอตะไคร (Green glassy shoot) ออยท่ีเปนโรคจะไมซีดขาว 
เหมือนโรคใบขาวท่ีเกิดจากเช้ือไฟโตพลาสมาเชนเดียวกัน ในออยปลูกออยท่ีเปนโรคจะใหลําได
ตามปกติ แตสามารถสังเกตเห็นอาการลักษณะลําเล็กหรือคลายกอตะไครในภายหลังบริเวณโคนกอ 
จํานวนและขนาดของลําออยจะนอยกวาออยปกติ ซ่ึงทําใหผลผลิตตอไรลดลง  

การแพรระบาด พบวาการแพรระบาดเช้ือไฟโตพลาสมาสาเหตุของโรคกอตะไครสวนใหญ
ติดไปกับทอนพันธุ แมยังไมมีการทดลองเร่ืองการถายทอดเช้ือสาเหตุโรคกอตะไครโดยแมลงพาหะ
แตคาดวานาจะมีแมลงพาหะ เนื่องจากพ้ืนท่ีการระบาดพบในเขตภาคตะวันตกของประเทศ พบมี
แมลงจําพวกเพล้ียจักจั่นท่ีมีแนวโนมสามารถถายทอดเช้ือไฟโตพลาสมาได  

การปองกันกําจัด เชน เดียวกับโรคใบขาว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ออยท่ีเปนโรคกอตะไครจะแตกกอมาก 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
ออยพันธุท่ีออนแอ ในป 2546 พบมากบนออยพันธุอูทอง 3 ท่ีปลูกในพื้นท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

ลักษณะอาการ อาการขีดใบแดง และอาการยอดเนา อาจเกิดข้ึนตอเนื่องกัน  หรือไม
เกี่ยวของกันเลยก็ได ลักษณะอาการขีดใบแดงมักจะเกิดกับออยท่ีมีอายุประมาณ 4–6 เดือน ท้ังออย
ปลูกและออยตอ จะเห็นอาการบริเวณตรงกลางใบเกิดเปนจุดฉํ่าน้ําสีเขียวใกลเสนกลางใบ ตอมา
แผลจะลามท้ังข้ึนและลงดานลางและจะเปล่ียนเปนสีแดง ขนาดแผลจะกวางประมาณ  0.5-4 
มิลลิเมตร และขยายมาติดกันความยาวอาจยาวตลอดความยาวของใบ ในท่ีสุดจะเปล่ียนเปนสีแดง
เขม  อาการอาจรุนแรงจนเปนอาการยอดเนา เช้ือลุกลามทําลายจุดเจริญ  เช้ืออาจเขาทําลายท่ีลําตน
หรือตาขาง เม่ือเกิดอาการท่ียอดทําใหยอดเนาในท่ีสุดเม่ือดึงยอดจะหลุดออกมา และมีกล่ินเหม็น 
สวนภายในปลองจะเริ่มชํ้า ถาแผลแกจะมีสีน้ําตาลหรือแดง ปลองจะกลวง ขอบแผลบริเวณท่ีติดกับ
เปลือกออยจะมีสีแดงเขม เม่ือยอดถูกทําลายทําใหตาขางงอกเปนหนอบนตน อาการยอดเนาอาจเกิด
ไดโดยไมตองมีอาการขีดใบแดงเลยโดยเฉพาะในพันธุท่ีออนแอ 

การแพรระบาด เช้ือแบคทีเรียท่ีรวมเปนกลุม (Bacterial exudates) ท่ีเกิดข้ึนในชวงท่ีมี
ความช้ืนสูงและอากาศรอน เม่ือแหงติดอยูบริเวณแผล สามารถปลิวไปกับลมฝนได  

การปองกันกําจัด ในปจจุบันมักพบอาการของโรคนี้ในชวงท่ีฝนเร่ิมตกหลังจากท่ีผานฤดู
แลงมานาน แตพันธุท่ีปลูกท่ัวไปแมจะพบอาการบางแตไมทําใหเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ เม่ือ
สภาพแวดลอมเปล่ียนไมอํานวยตอการเกิดโรค ออยจะสามารถเจริญหนีโรคได ใหผลผลิตได
ตามปกติ  การใชพันธุตานทานตอโรคเปนวิธีการปองกันกําจัดโรคท่ีดีท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาการขีดใบแดง เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย  มักเกิดกับออยอายุ 4 - 6 เดือน  ใกลเสนกลางใบ    
บางคร้ังอาการลุกลามทั้งมวนใบ ทําใหเกิดอาการยอดเนา 
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โรคเนาคอออย (Bacteriosis) 

เชื้อสาเหตุ Erwinia sp.  

ความสําคัญ เกิดระบาดคร้ังแรกในประเทศไทยเม่ือป 2526 พันธุออยท่ีพบเปนโรคยอดเนา
ท่ีมีอาการยอดเหี่ยวและสามารถดึงใหหลุดได มีกล่ินเหม็น แตออยสามารถแตกตาขางและเจริญ
ตอไปได  ตอมาในป 2532 โรคลุกลามกับออยพันธุอ่ืนอีกหลายพันธุ  รวมท้ังอูทอง 1  ซ่ึงเปนพันธุท่ี
เกษตรกรนิยมปลูกมาก  ในภายหลังจะพบวาออยพันธุ K 88-92 ซ่ึงเปนท่ีนิยมของเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความออนแอตอโรคนี้ พบไดบอยคร้ังในชวงฤดูฝน จากการศึกษาพบวา 
ผลผลิตของออยพันธุอูทอง 1 ลดลงเม่ือกอออยมีลําท่ีเปนโรค 25 เปอรเซ็นต ข้ึนไป และความ
เสียหายของออยจะข้ึนกับระดับความรุนแรงของโรค จากการทดลองดังกลาว พบวา มีออยตาย
เนื่องจากโรคถึง 36 เปอรเซ็นต  ทําใหผลผลิตออยลดลง 8.1 ตันตอไร และทําใหความหวานของออย  
ลดลง 3.4 โดยออยตอจะเปนโรครุนแรงกวาออยปลูก อาการในระยะแรกออยจะแหงตายท้ังกอ
กระจายท่ัวแปลง อาการเนาปรากฏชัดเจนในระยะออยยางปลอง  ออยมีใบเหลือง ยอดแหง ออยอาจ
ตายเพียงบางลําในกอ หรือถารุนแรงจะตายท้ังกอทําใหมีกอตายเปนหยอม ๆ ในไร  ลําท่ีเปนโรคจะ
เนาจากยอดลุกลามลงมาในลํา ยอดท่ีเนามักหักพบบริเวณขอใกลยอด ขอออยเปลาะ ปลองออยหลุด
จากกันไดงาย เนื้อในลําออยมีลักษณะฉํ่าน้ํา มีกล่ินเหม็นเปร้ียว บางคร้ังเนาเละและยุบเปนโพรงเห็น
เนื้อเปนเสน เม่ือตัดลําออยตามขวางบริเวณโคนลํา จะเห็นเปนวงสีแดงในเนื้อออยใตผิวเปลือก 

การแพรระบาด ตามสภาพธรรมชาติ โรคแบคทีริโอซีส จะเกิดกระจายท่ัวไปท้ังแปลง โดย
ออยจะแหงตายไปท้ังกอ ถาเปนโรคในระยะแรก ๆ แตถาเกิดอาการระบาดไปกับลมฝน โดยพัดพา
เช้ือจากตนท่ีเปนโรคไปติดกับตนออยขางเคียง การติดโรคจึงมีตลอดฤดูปลูกทําใหสามารถเห็น
อาการของโรคไดตลอดฤดูฝน 

การปองกันกําจัด 
1. ใชพันธุท่ีตานทานโรค เชนพันธุอูทอง 1 อูทอง 3, K 84-200 และ K88-92 เปนพันธุท่ีไม

ตานทาน ตอโรค  ดังนั้น ในพื้นท่ีท่ีมีการแพรระบาดของโรคไมควรใชพันธุเหลานี ้
2. ใชทอนพันธุท่ีสะอาดปราศจากโรค เนื่องจากโรคนี้เปน systemic สามารถติดไปกับ

ทอนพันธุ 
3. วิธีทางเขตกรรม คือ การระบายนํ้าออกจากดิน และงดปุยไนโตรเจนในชวงแรก จะชวย

ลดการระบาดของโรค การลดปริมาณเช้ือสาเหตุโดย ขุดกอที่เปนโรคตัดออกเผาทําลาย และใช
สารเคมีฉีดพนบริเวณท่ีขุดกอออกเพื่อลดปริมาณเช้ือในดิน 
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4. การใชสารเคมี การฉีดพนสาร terramycin + streptomycin (ช่ือการคาแอกริมัยซิน) 
เขมขน 500 สวนในลานสวน บนกอออยท่ีเปนโรค สามารถควบคุมโรคไดในสภาพไรแมในออยท่ี
เปนโรครุนแรงในระดับ 3 หรือมีลําท่ีเปนโรคในกอเกิน 50 เปอรเซ็นต  

 
 
 

โรคใบลวก (Leaf scald) 

สาเหตุ เชื้อ Xanthomonas albilineans Dowson 

ความสําคัญ เปนโรคท่ีมีความสําคัญในพื้นท่ีท่ีมีฝนตกชุก โรคนี้จะรุนแรงในชวงท่ีมีฝนตก
หนัก หรือมีพายุไตฝุน อาการของโรคจะเห็นไดชัดเม่ือฝนเร่ิมตกหลังจากออยผาน ชวงแลงเปน
เวลานาน  ความเสียหายทางเศรษฐกิจไมรุนแรง  ยกเวน ในพันธุท่ีออนแอ โรคนี้สามารถทําความ
เสียหายใหกับออยไดท้ังแปลงภายในเวลาไมกี่เดือน สําหรับในประเทศไทยอาจเรียกอาการโรคใบ
ไหมท่ีเกิดจากเช้ือราความรอนวา ใบลวก ซ่ึงอาจทําใหสับสนกับอาการท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย พบ
ออยหลายพันธุ เชน K99-71, อูทอง 8 ขอนแกน 3 เปนตน  

อาการเร่ิมท่ีใบมีเสนสีเหลือง-ขาวซีดคลายโรคใบขาวเปนทางยาวบนใบ เสนขีดขาวนี้ยาวจาก
ขอบใบเฉียงเขาหาเสนกลางใบไปจนถึงโคนใบ อาจเปนเสนแคบ ๆ (pencil line) หรือขยายตัวออกหลาย
มิลลิเมตร  เสนนี้อาจเปล่ียนเปนสีแดงเมื่อมีอายุมากขึ้น ในขณะท่ีใบเจริญเติบโตเสนดินสอเหลานี้
ลุกลามมาชนกัน คลายอาการของใบถูกลวก ทําใหใบแหงลงและปลายใบที่แหงจะเขาดานใน และจะแหง
ตายท้ังกอโดยเริ่มแหงมาจากยอดลงมา อีกลักษณะอาการท่ีสําคัญ คือ ออยจะแตกตาขางมาก ปลายของ
มวนใบท่ีตาขางจะมีสีขาวคลายอาการของโรคใบขาว แตจะแหงในท่ีสุด เม่ือผาตามยาวอาจพบจุด หรือ
ขีดแดงส้ัน ๆ บริเวณขอภายในลําตน หรืออาจเปนเสนสีแดงยาวไปกับเนื้อออย 

โรคเนาคอออย เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย เน้ือในยุบเปนโพรงเห็นเน้ือเปนเสนนํ้า มีกล่ินเหม็นเปร้ียว
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การแพรระบาด เช้ือโรคจะติดไปกับเคร่ืองมือเคร่ืองใชในไร เชน มีดตัดออย และอาจ
ระบาดไปกับน้ําฝน น้ําชลประทาน ระบาดจากแปลงเปนโรคไปยังแปลงขางเคียง และการนําทอน
พันธุท่ีเปนโรคไปขยายก็เปนการแพรเช้ืออีกทางหนึ่ง  

การปองกันกําจัด 
1. การใชพันธุตานทานตอโรคเปนวิธีการที่เหมาะสมท่ีสุดในการปองกันกําจัดเนื่องจากโรค

นี้สามารถติดตอไปกับทอนพันธุได ดังนั้น ถาจําเปนตองใชพันธุออยท่ีคอนขางออนแอตอโรค ใน
แปลงขยายพันธุควรมีการแชทอนพันธุในน้ํารอนแบบ Long Hot Water Treatment คือ แชทอนพันธุใน
น้ําไหลท่ีมีอุณหภูมิระหวาง 18 - 25 องศาเซลเซียส นาน 2 วัน หลังจากนั้นแชในน้ํารอน 50 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 3 ช่ัวโมง วิธีนี้มีขอเสีย คือ อาจทําใหความงอกของออยเสียหาย และคอนขางยุงยาก  
จึงใชเฉพาะในวัตถุประสงคท่ีจําเพาะ เชน การกักกันพืช หรือในการปรับปรุงพันธุออย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการแตกตาขางมาก ปลายใบมีลักษณะซีดขาว                 

คลายโรคใบขาว ในท่ีสุดจะไหมแหง 

อาการเหี่ยวมวนเขาในทรงพุม ของโรคใบลวก 
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ลักษณะการทําลายของหนอนกอลายจุดเล็ก 

แมลงศัตรูออยท่ีสําคัญและการปองกันกําจัด 

แมลงศัตรูออยท่ีสําคัญในประเทศไทย 
1) หนอนกอลายจุดเล็ก : Shoot borer(Chilo infuscatellus Snellen.) เปนแมลงที่สําคัญ

ท่ีสุดในระยะออยแตกกอ หนอนจะเจาะเขาไป ตรงสวนโคนระดับผิวดิน  เขาไปกัดกินสวนท่ีกําลัง
เจริญเติบโต  (Growing  point) ภายในและสวนฐานของใบออยท่ียงัไมคล่ีทําใหเกิดอาการ “ยอดแหง
ตาย”  อาการยอดแหงตายจะปรากฏชาหรือเร็วข้ึนอยูกับอายุของออย ลักษณะการทําลายของหนอน
กอลายจุดเล็กคือ  จะพบรูเจาะลําๆ หลายรูตรงโคนหนอออย ระยะออยยาง ปลองหนอนยังเขาทําลาย 
โดยเจาะเขาท่ีลําตน และยอดออย ทําใหเกิดอาการยอดแหงตาย ทําใหออยแตกแขนงใหม  (Side 
shoots) และเกิดอาการยอดพุม (Bunchy top) แตอาการจะนอยกวาการเขาทําลายของหนอนอกสีขาว 
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2) หนอนกอลายจุดใหญ  : Stem borer(Chilo tumidicostalis (Hampson) เปนศัตรูออยท่ี
สําคัญในระยะออยเปนลํา ชวงมีความช้ืนสูง 70  - 80 เปอรเซ็นต  ทําใหออยสูญเสียน้ําหนักและ
ความหวาน บางคร้ังพบวาหนอนเจาะเขาไปอยูในลําตนไดถึง 300-400 ตัว โดยเจาะเขาไปรูเดียวทํา
ใหออยเสียหาย ถาเปนพันธุท่ีออนแอ จะพบหนอนทําลายถึงโคนตน พบการระบาดมากในบริเวณท่ี
ปลูกออยใกลนาขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

ลักษณะการเขาทําลาย ตัวหนอน และดักแด 
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ลักษณะการเขาทําลายของหนอนกอสีขาว 

4) หนอนกอสีขาว : White top borer (Scirpophaga excerp talis) เปนแมลงที่มีความสําคัญ
เปนอันดับสองในระยะออยแตกกอ หนอนเขาทําลายหนอออยมากพอๆ กับหนอนกอลายจุดเล็ก 
เม่ือออยโตเปนลําจะพบเขาทําลายยอดออยมากกวาหนอนกอลายจุดเล็กและหนอนกอสีชมพู หนอ
ออยท่ียังเล็กอยูเม่ือถูกทําลายอาจทําใหตาย หรือชะงักการเจริญเติบโตไมสามารถสรางลําไดทํา
ใหผลผลผลิตลดลง 

 
 
 

5) หนอนกอสีชมพู : Pink borer (Sesamia inferens (Walker)  เปนแมลงที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง
ของออยในระยะแตกกอ หนอนเขาทําลายมากพอๆ กับหนอนกอลายจุดเล็ก และหนอนกอสีขาว หนอน
จะเจาะเขาไปตรงสวนโคนของหนอออยท่ีระดับผิวดิน เขาไปทําลายสวนท่ีกําลังเจริญเติบโต ทําใหยอด
ออยแหงตายเชนเดียวกับหนอนกอลายจุดเล็ก แตรอยเจาะจะตางกันคือมีรูเดียวและขนาดใหญกวา กอน
เขาดักแดหนอนจะเจาะออกมาและมีผนังเยื่อบางๆ ปดไว ถึงแมจะมีหนอท่ีเสียไปแตออยจะแตกใหม
ชดเชยได จึงไมทําใหผลผลิตลดนอยลง เม่ือออยโตอาจมีหนอนเขาทําลายซํ้า 

 
 
 

ลักษณะการทําลายของหนอนกอสีชมพู 
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6) หนอนกอลายแถบแดง : Chilo sacchariphagus stramineelus (Caradja) พบระบาดครั้ง
แรกท่ีจังหวัดนครสวรรค เขาทําลายออยในระยะแตกกอ และออยเปนลํา ลักษณะการทําลายผสม
ผสารระหวางหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว และหนอนกอลายจุดใหญ จะแทะผิวใบท่ียอด
เปนขุยเห็นชัดเจน หนอนอยูรวมกัน 10-20 ตัวและกินอยูบนยอดออย บางตัวเจาะลงไปกินท่ีสวน
โคน ทําใหออยแหงตายในท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

การปองกันกําจัดหนอนกอออย 
1. หลังออยงอก 10 – 15 วัน ใหเดินสํารวจแปลงทุกวัน ถาพบไขใหเก็บออกจากแปลง หรือ

ปลอยแตนเบียนไข อัตรา 12,000 – 20,000 ตัวตอไร  
2. ระยะท่ีเปนตัวหนอนใชแตนเบียนหนอนอัตรา 500 ตัวตอไร ปลอยในพื้นท่ีมีหนอนเขาทําลาย 
3. ชวงเดือนมีนาคม – เมษายน ท่ีมีอากาศรอนมากๆ 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 

แตนเบียนไข  Trichogramma sp. แตนเบียนหนอน  Cotesia sp. แมลงหางหนีบ 
Euborellia annulipes (Lucas) และมด 

 
 

การทําลายหนอนกอลายแถบแดง แทะใบออยและ เจาะลงไปกินท่ีสวนโคนกอ 
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ลักษณะการทําลายของดวงหนวดยาว และตัวหนอนท่ีอยูในรังท่ีทําจากเศษออย ตัวเต็มวัย
จะออกจากดินมาผสมพนัธุทันที

7) ดวงหนวดยาวออย : Stem boring grub (Dorysthenes (Lophosternus) buqueti Guerin  เปนแมลงท่ี
สําคัญอีกชนิดหนึ่ง พบระบาดมากในดินรวนปนทราย ระยะตัวเต็มวัย 6 - 20 วัน ระยะไข 11 - 27 วัน ตัว
หนอนลอกคราบ 7 – 8 คร้ัง มี 8 – 9 วัย ตัวหนอนมีอายุมาก 1 - 2 ป และระยะดักแด 7 -18 วัน ทําความ
เสียหายมากกวาแมลงนูน หนอนเร่ิมเขาทําลายไดตั้งแตระยะทอนพันธุ ทําใหออยไมงอก เม่ือออยอายุ1-3  
เดือน  จะถูกกัด กินตรงสวนโคนท่ีติดกับเหงาทําใหหนอขาดแหงตาย เม่ือออยโตมีลําจะพบวา กาบใบ 
และใบออยแหงมากผิดปกติต้ังแตใบลางข้ึนไป จนแหงตายท้ังกอ หนอนท่ีมีขนาดเล็กจะกัดกินตรง
บริเวณเหงาออย เม่ือหนอนโตขึ้นมีขนาดตัวยาวประมาณ 40 มิลลิเมตร จะเร่ิมเจาะไชจากสวนโคนลําออย
ข้ึนไปกินเนื้อออย ทําใหลําออยเปนโพรงเหลือแตเปลือก ทําใหออยลมและแหงตาย 

การปองกันกําจัด  ควรจะปองกันกําจัดตอนปลูกออยใหมคือ 
 1.  ขณะไถไร  ควรเดินเก็บหนอนตามรอยไถ 1-2 คร้ัง ควรสงเสริมใหมีการนําหนอนไปเปน

อาหารหรือนําไปเล้ียงไก เปด สุนัข หรือทําปุยหมักชีวภาพ 
2. ปลูกพืชหมุนเวียน โดยปลูกมันสําปะหลังหรือสับปะรด ถึงแมวาหนอนชนิดนี้จะเขาทําลาย

มันสําปะหลัง แตความเสียหายจะนอยกวาออย 
3. ใชเช้ือราเขียวเช้ือรา Metarrhizium sp. โดยกอนปลูกคลุกดินดวยราเขียวอัตรา 10 กิโลกรัม

ตอไร วางทอนพันธุออยแลวใชเช้ือราเขียวโรยบนทอนพันธุ หรือถาปลูกออยไปแลวใชราเขียวขุดฝง
ไวตามรองออยแลวกลบดิน หรือใหเช้ือราเขียวไปกับน้ําก็ได 

4. ในแหลงท่ีมีการระบาด หลังวางทอนพันธุออยแลวใหพนดวยสารฆาแมลง fipronil (Ascend 
5% SC) อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดบนทอพันธุออยกอนกลบดิน ในออยตอใชเคร่ืองผาตอ 
เม่ือตัดใหมๆ ไมเกิน 1 เดือน โดยใชสาร fipronil (Regent 5% SC) ตามอัตราขางตนหรือ  fipronil  
ชนิดเม็ด  (Regent  0.3%  G) อัตรา 6 กิโลกรัมตอไร ใสลงในเคร่ืองผาตอ เม่ือเคร่ืองผาตอปลอยสาร
ฆาแมลงไปโดนตัวแมลง แมลงจะตาย หรือใสราเขียวแทนสารฆาแมลงก็ได  

ศัตรูธรรมชาติ : เช้ือรา Metarrhizium sp. ไร (Caloglyphus sp.) และไสเดือนฝอย 
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8) แมลงนูนหลวง : Sugacane white grub (Lepidiota stigma Fabricius) เปนแมลงปกแข็ง
ขนาดคอนขางใหญ เปนศัตรูสําคัญของออยและมันสําปะหลัง พบระบาดในสภาพพดินทรายที่มี
อินทรียวัตถุคอนขางตํ่า ประมาณ 0.56- 0.84 เปอรเซ็นต การเขาทําลายออยจะปรากฏเปนหยอมๆ 
ไมแพรกระจายท้ังไร พื้นท่ีใดท่ีคอนขางลุม เม่ือมีฝนตกน้ําขัง แมลงจะเขาทําลายนอย แตถาเปนท่ี
ดอน ออยจะถูกทําลายมาก  ออยท่ีถูกหนอนเขาทําลายเพียง 1 ตัวสามารถทําใหออยตาย หรือทําให
ผลผลิตลดลง ในกอท่ีถูกทําลายเร่ิมตนจะมีอาการคลายขาดน้ํา เนื่องจากรากถูกทําลาย มักพบหนอน 
1-2 ตัวตอกอ หรืออาจถึง6-8  ตัว ท่ีมีความแหงแลงติดตอกันนาน จะทําใหการระบาดรุนแรงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
                     

ศัตรูธรรมชาติ 
เช้ือราขาว Beauveria bassiana  
การปองกันกําจัด 

    1. เนื่องจากแมลงชนิดนี้ออกเปนตัวเต็มวัยปละคร้ัง วิธีท่ีประหยัดและใชไดผลดีคือ 
เกษตรกรควรรวมมือกัน จับตัวเต็มวัยมาทําลาย หรือนําไปทอดเปนอาหารกอนท่ีจะไปวางไข โดย
เร่ิมจับเม่ือฝนตกคร้ังท่ี 2 บางปจะเปนเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม หรือ พฤษภาคม  – มิถุนายน 
แลวแตละทองท่ี ในป 2530 - 2539  แมลงนูนหลวงออก เปนตัวเต็มวัยในเดือนมิถุนายน เม่ือตัวเต็ม
วัยเร่ิมออก มาใหจับตัวโดยใชไมตีตามก่ิงไมหรือปนข้ึนไปเขาตนใหตัวเต็มวัยตกลงมา ในขณะผสม
พันธุ เร่ิมจับ 18.30 – 19.00 น. และ จับตอเนื่องกันประมาณ  15-20  วัน หรือเวลาพลบคํ่าเดินใน
แปลงจะพบดินเร่ิมแตกแยกเหมือนกับจะมีเมล็ด พืชงอกออกมา  นั่นคือแมลงนูนเร่ิมจะขุดออกมา
จากดิน เดินในแปลงและขุดเอาจะไดแมลงนูนปริมาณมาก วิธีนี้จะเปนการชวยลดประชากรของ
แมลงนูนไดมาก เม่ือดําเนินการตอเนื่องกันไป 2-3 ป  แมลงชนิดนี้จะหมด ความสําคัญ 

2. ไรออยท่ีถูกทําลายมากและคาดวาได ผลผลิตไมคุมคาแรงงาน ควรรีบไถพรวนหลายๆ คร้ัง 
เพื่อทําลายหนอนกอนท่ีจะเขาดักแดในดินลึกตอนเดือนธันวาคม การไถพรวนหลายๆ คร้ังจะทําลาย
ไขและหนอนท่ีอยูในดินกอนปลูกออย 

ออยถูกทําลายอยางรุนแรง หนอนและตัวเต็มวัยของแมลงนูนหลวง 
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3. ถํ้าจําเปนตองใชสารฆาแมลงควรจะใชวิธี ปองกันจะใหผลดีกวาการกําจัด  เพราะเม่ือ
หนอนโต แลวการใชสารฆาแมลงจะไดผลนอยหรือไมไดผล ระยะ เวลาใชสารฆาแมลงที่เหมาะสม
คือระยะท่ีหนอนเร่ิมฟก ออกจากไขประมาณกลางเดือนมีนาคม  สารฆาแมลงท่ี ใชไดผลดีคือ 
fipronil (Ascend 5% SC)  อัตรา 80 – 250 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนไปตามรองออย สําหรับออย
ตอ ใหเปดหนาดินออกท้ังสองดานของแถวออยหางจาก กอออยประมาณ 8 นิ้ว แลวฉีดพนสารฆา
แมลงไปตาม รองออยท่ีเปดหนาดินออกเสร็จแลวเอาดินกลบ  หรือใช เคร่ืองผาตอแลใชสารฆา
แมลงลงไปในรอยผากอนั้น 

 
9) ปลวกออย : Termite จากการสํารวจพบมี 5 ชนิด คือ 

1. Odontotermes takensis Ahmad 
2. Microtermes obesi Holmgren 
3. Macrotermes annandalei Silvestri 
4. Microcerotermes annandalei Silves- 
5. Coptotermes haviland Holmgren  
 

ในแหลงท่ีมีการระบาดอยูเสมอจะทําใหผลผลิตออย
ลดลงถึง 50 เปอรเซ็นต เม่ือเกิดภาวะแหงแลงติดตอกัน
นานๆ มีผลทําใหออยท่ีถูกทําลายออยแหงตายท้ังกอ 

ศัตรูธรรมชาติ 
เช้ือรา Metarrhizium sp. และไสเดือนฝอย 
การปองกันกําจัด 

1. ควรเร่ิมปองกันตอนปลูกออย การไถพรวนดินหลายๆ     คร้ังกอนปลูกออยจะทําลายรัง
ปลวก และ ชวยใหมดและนกชนิดตํ่างๆ กินปลวกไดงายข้ึนเม่ือพบรังปลวกมากและกระจายอยูท่ัว
แปลง  ออย ใหพนดวย fipronil (Ascend 5%SC) อัตรา 80 มิลลิลิตรตอน้ํา  20 ลิตร  โดยพนไปตาม
รองออย หลังจากวางทอน พันธุแลวกลบดิน 

2. ในออยตอการคลุมดินดวยใบออย สามารถลดการทําลายของปลวกได 
3. เม่ือพบจอมปลวกชนิดท่ีเขาทําลายออยบริเวณไรออย ให ใช fipronil  (Ascend  5%SC)  

อัตรา 80  มิลลิลิตรตอน้ํา  20 ลิตร ใชประมาณ  3 - 5 ลิตรตอจอมปลวก แลวแตขนาด จอมปลวกวา
เล็กหรือใหญ โดยเทสารฆาแมลงท่ีผสม แลวลงไปตามรูท่ีเจาะลึกลงไปตรงกลางของรังปลวก 
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