
 
 

พืชใหนํ้าตาล 

พืชนํ้าตาลน้ีจําแนกไดเปน  2  กลุมใหญ   ไดแก 
1.  พืชท่ีใหนํ้าตาลชนิดท่ีเปนสารประกอบพวกคารโบไฮเดรต  เชน  กลูโคส  

(glucose)  ซูโครส  (sucrose)  แมนโนส  (mannose)  และฟรุคโตส  (fructose)   
2.  พืชท่ีใหสารท่ีมีความหวานคลายนํ้าตาล  แตไมใชสารพวกคารโบไฮเดรต  เชน  

stevioside  จากหญาหวาน  (Stevia  rebaudiana  Bertoni  ,  Compositae) 
 
นํ้าตาลที่พืชเก็บสะสมไว  (reserved  food)  สวนใหญเก็บไวในรูปของนํ้าตาล  3  ชนิด 

1.  กลูโคส  หรือ  grape  sugar  เชน  นํ้าตาลในผลไมตางๆ   
2.  ฟรุคโตส  หรือ  fruit  sugar  เชน  นํ้าตาลที่พบในผลไม  เกิดปนกับกลูโคส  

แตมีปริมาณมากกวา  รสหวานกวานํ้าตาลซูโครสจัดวาเปนนํ้าตาลที่มีคุณคาทางอาหารสูง  
ใชไดสําหรับคนไขท่ีเปนเบาหวาน 

3.  ซูโครส  หรือ  cane  sugar  เปนนํ้าตาลท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด  พบ
ในพืชหลายชนิด  เชน  ออย  หัวผักกาดหวาน  ขาวฟางหวาน  เมเปลหวาน  และตาล 

นํ้าตาลชนิดอื่นๆ  เชน  แมนโนส  และมอลโตส  พบในธรรมชาติเปนสวนนอย 
พืชเก็บสะสมนํ้าตาลไวตามอวัยวะตาง ๆ  กัน  เชน  เก็บไวท่ีราก  (หัวผักกาดหวาน)       
ลําตน  (ออย) ,  ชอดอก  (ตาล  ,  มะพราว)  ,  ผล  (ผลไมท่ัวๆ  ไป) 

สารคารโบไฮเดรตมีหลายอยาง  เชน  นํ้าตาล  แปง  ท้ังสองนี้เปนแหลงสะสม
พลังงานของเซลลนอกจากน้ียังมีคารโบไฮเดรทที่เปนองคประกอบของโครงสรางตางๆ  
เชน  เซลลลูโลสเปนสวนประกอบของผนังเซลลพืช  สําหรับผนังเซลล น้ียังอาจ
ประกอบดวยสารอินทรียอีกหลายอยาง  สารคารโบไฮเดรทที่เปนโมโนเมอร  ไดแก  โมโน
แซคาไรด  (monosaccharides)  ถาโมโนแซคคาไรดสองตัวตอกันจะเปนไดแซคคาไรด  
(disaccharides)  และถาตอกันมากก็เปนโพลีแซคคาไรด  (polysaccharides) 
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1.  โมโนแซคคาไรด 
สารชนิดน้ีมีหลายอยางเชน  นํ้าตาลกลูโคส  นํ้าตาลฟรุคโตส  นํ้าตาลท้ังสองนี้

อาจจะรวมกันเขากลายเปนสารโมเลกุลใหญข้ึนได  ถาพิจารณาจะวาโมโนแซคคาไรดน้ัน
ประกอบดวยอะตอมของคารบอนไฮโดรเจนและออกซิเจน  ในอัตราสวน  1:2:1  ซ่ึง
อาจจะแทนดวยสูตรโมเลกุล  (CH2O)n  โดย  n  น้ันเปนอัตราสวนเดียวกันกับนํ้า  (H2O)  
คําวา  คารโบไฮเดรต  มีความหมายวา  นํ้าของคารบอน  สําหรับออกซิเจนในโมโนแซค
คารไรดน้ี  จับกับคารบอนเปนพันธะคู  สวนที่พบในโมเลกุลอื่นจะอยูในรูปของหมูไฮดรอก
ซิล    (-OH)  ในโมเลกุลของโมโนแซคคาไรดท่ีมีธาตุคารบอนเพียงสามตัวเรียกวา  ไตร
โอส  (triose)  เชน  กลีเซอราลดีไฮด  ดีไฮดรอกซีอะซีโตน  สวนน้ําตาลที่มีธาตุคารบอน
หาตัวในโมเลกุลเรียกวานํ้าตาลเพนโตส  (pentose)  ไดแก  นํ้าตาลไรโบส  นํ้าตาลไรบู
โรส  สําหรับนํ้าตาลที่มีธาตุคารบอนหกตัวในโมเลกุลเรียกวา  เฮ็กโซส  (hexose)  ไดแก
กลูโคส  กาแลคโตส  และฟรุคโตส 

โครงสรางของโมโนแซคาไรดท่ีกลาวมาน้ี  มีโครงสรางสองแบบ  คือกลุมท่ีอยูใน
รูปของอัลดีไฮด เรียกวานํ้าตาลอันโดส  สวนกลุมท่ีอยูในรูปของคีโตนเรียกวานํ้าตาลคีโตส  
ดังน้ี 

 
 
นํ้าตาลอันโดส   นํ้าตาลคีโตส 
       H           H 

        C = O       H-C-OH 
    H-C-O          C=O 
  HO-C-H    HO-C-H 
       H                 H 
 กลีเซอราลดีไฮด   ดีไฮดรอกซีอะซิโตน 
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นํ้าตาลอันโดส   นํ้าตาลคีโตส 
      H           H 

        C = O       H-C-OH 
    H-C-OH          C=O 
  HO-C-H     HO-C-H 
    H-C-OH       H-C-OH 

   H-C-OH       H-C-OH 
       H           H 

 นํ้าตาลไรโบส    นํ้าตาลไรบูโรส 
 

นํ้าตาลอันโดส   นํ้าตาลคีโตส 
    H       H          H 
  C = O       C = O      H-C-OH 
          H-C-OH H-C-OH         C=O 
       HO-C-H  HO-C-H     HO-C-H 
          H-C-OHHO-C-H      H-C-OH 
          H-C-OH H-C-OH            H-C-OH 
          H-C-OH H-C-OH       H-C-OH 

H       H          H  
      กลูโคส        กาแลคโตส            ฟรุคโตส 
                            
 ความสําคัญของโมโนแซคคารไรดไดแก  การเปนแหลงของพลังงานอาหาร  
นํ้าตาลใหพลังงานแกรางกายไดอยางรวดเร็ว  เพราะการยอยนํ้าตาลเปนเร่ืองงาย  และ
นํ้าตาลโมโนแซคคาไรดท่ีมีคารบอน  6  อะตอมนั้นก็สามารถลําเลียงจากเลือดสูเซลล  
และเซลลก็สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานได  หรือกลุมท่ีมีคารบอน  5  อะตอมนั้นก็เปน
องคประกอบของกรดนิวคลีอิค  เม่ือนํ้าตาลโมโนเมอรท่ีมีคารบอน  5  หรือ  6  อะตอม
ละลายนํ้า  จะมีการเรียงพันธะใหมรวมท้ังตัวโมเลกุลก็จะเรียงเปนไดแซคคาไรด 
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2.  ไดแซคคาไรด 
โมโนแซคคาไรดสองตัวเม่ือจับกันจะกลายเปนไดแซคคาไรด  เชน  นํ้าตาลซูโครส  

มอลโตส  (maltose)   นํ้าตาลจากขาวมอลและแลคโตส  (lactose)  นํ้าตาลจากนม  และ
ส่ิงท่ีนาสนใจอีกประการหน่ึงคือนํ้าตาลแลคโตส  ลําเลียงในสัตว  (เลี้ยงลูกดวยนํ้านม)  ถา
โมโนแซคคาไรดรวมกันดวยปฏิกิริยาคอนเดนเซช่ันจนกลายเปนไดแซคคาไรด  จะเกิดนํ้า
ข้ึนโดย –H  จากนํ้าตาลตัวหน่ึง  - OH  จากนํ้าตาลอีกตัวหน่ึงในทางตรงกันขาม  นํ้าตาล
ไดแซคคาไรดท่ีเกิดข้ึนน้ีก็กลับกลายไปเปนนํ้าตาลโมโนแซคคาไรด  โดยปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซิสไดโดยการเติมนํ้าใหกับพันธะและจากปฏิกิริยาคอนเดนเซชั่นน้ีโมโนแซคคา
ไรดก็อาจจะจับกันเปนโพลีแซคคาไรดได  เชน  แปงไกลโคเจนและเซลลลูโลสตางก็เกิด
จากนํ้าตาลกลูโคสจับตอกันเปนโพลีเมอร  ท้ังสามน้ีตางกันท่ีการเรียงตัวของพันธะ
ระหวางกลูโคส  การแตกกิ่งของโพลีเมอร  และจํานวนหนวยของน้ําตาลกลูโคสตอโพลี
เมอร 

 
พืชใหนํ้าตาลที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ 

1.  ออย  (Sugar  Cane) 
คําวา  Sugar  มาจากสันสกฤต  วา  “sarkara”  มีความหมายวา  กอนกรวด  ซ่ึง

หมายถึงนํ้าตาลปก  ท่ีทํากันอยูอยางงายๆ  ในยุคน้ัน  ในอดีตน้ันออยเปนพืชปลูกท่ีเปน
พืชสวนครัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  พืชชนิดน้ีผูกพันอยูกับศาสนา  วัฒนธรรมและ
ประเพณีพื้นบาน  เปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณทางการเกษตร  ออยเปนพืชไรใน
อินเดียเม่ือป  327  กอนคริสตศักราช  จากน้ันก็กระจายออกไปในประเทศอียิปตและ
สเปน  และกลายเปนพืชไรของดินแดนในเขตรอนอยางกวางขวาง  โดยการนําไปเผยแพร
โดยชาวสเปนและโปรตุเกส  ในสหรัฐอเมริกามีการปลูกในรัฐหลุยเซียนาเม่ือป  ค.ศ.  
1741  นํ้าตาลสวนใหญท่ีบริโภคกันอยูทุกวันน้ีเปนนํ้าตาลจากออย  ออย  (Saccharum  
officinarum  L.)  สูง  2-3  เมตร  ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ  5  ซม.  เกษตรกรจะ
ปลูกจากทอนพันธุ  ซ่ึงมีตาอยูท่ีขอทุกขอลําตนของออยแข็งแรงเนื่องจากประกอบดวย
เน้ือเยื่อท่ีประกอบดวยเซลลไฟเบอร  และในสวนลําตนน้ีจะเปนแหลงใหนํ้าออยซ่ึงเปนสาร
ท่ีสะสมอยูภายในเซลลพาเรนไคมาที่แทรกอยูระหวางเซลลไฟเบอรภายในลําออยมีถึง  
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ขนาดของที่ทอนพันธุท่ีดีตองมี  3  ขอและ  3  ตา  ทอนพันธุของออยไดจากสวน
ยอดของออยท่ีแกเต็มท่ี  ตัดใหยาวประมาณ  50  ซม.  จากสวนยอดลงไป  นําไปปลูก
ประมาณสองสัปดาหออยจะเริ่มงอกใบออกมาจากตา  เกษตรกรควรหม่ันดูแลรักษาเอาใจ
ใสกําจัดวัชพืช  และใสปุย  เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวในชวงอายุ  10  -  20  เดือน  หลังจาก
การแตกหนอ  ตัดลําตนใหใกลดินมากท่ีสุดเพราะเปนสวนที่มีปริมาณนํ้าตาลสูงกวา  
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบแรก  ลําตนท่ียังฝงอยูใตดินจะใหกําเนิดตนใหม  เก็บเกี่ยว
ไดอีก  2-3  คร้ัง 

ประเทศท่ีปลูกออยเปนพืชหลักไดแก  บราซิล  คิวบา  อินเดีย  สําหรับประเทศ
ไทยปลูกออยไดทุกภาค  ยกเวนภาคใต  และภาคกลางปลูกออยมากที่สุด 

 
ขั้นตอนการผลิตนํ้าตาลจากออย 

1.  Shredding  ตัดออยจากตนลําเลียงเขาโรงงาน  อาจจะตัดเปนทอนส้ันหรือไม  
แลวแตความจําเปนหรือความเหมาะสม 

2.  Milling  เขาเคร่ืองหีบออย  สามคร้ัง  คร้ังแรกไดนํ้าออย  2  ใน  3  กอนจะ
เขาเคร่ืองหีบคร้ังท่ี  2  จะฉีดดวยนํ้า  เคร่ืองหีบชุดท่ีสามจะมีแรงกดมาก  หลักจากผาน
คร้ังท่ีสามนี้ออกไปแลว  กากออย  (bagasse)  แทบจะแหงเปนกระดูก  ใชทําเช้ือเพลิง
ของโรงงานหรือไมก็ทําเยื่อกระดาษไดเน่ืองจากเปนเสนใยธรรมชาติและมีสารพวกแวกซ
เคลือบปนอยูดวย  นํ้าหวานที่หีบออกมาจะเปนสีเทาเขม  มีส่ิงเจือปนมากมาย  ตัวนํ้าตาล
เปนพวกซูโครส  มากกวาอยางอื่น  นอกจากน้ําตาลจะมีโปรตีน  กัมส  กรด  รงควัตถุ  
ความสกปรกรวมท้ังเศษช้ินสวนของออยท่ีปนลงมา  การทําให นํ้าคั้นบริสุทธิ์จะ
ประกอบดวย  การแยกเอาสารท่ีไมละลาย  (defecation)  และตกตะกอนเอาสารที่ละลาย
ในนํ้าคั้นท่ีไมใชนํ้าตาลออก  (clarification)   

3.  เขาเคร่ืองกรองเอาเศษช้ินสวนของแข็งออก 
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4.  นําไปตมเพ่ือใหส่ิงเจือปนท่ีเปนโปรตีน  ใหรวมตัวและตกตะกอน  โดยใช
กํามะถันชวย 

5.  ปรับความเปนกรดเปนดางใหเปนกลาง  เพ่ือปองกันมิใหนํ้าคั้นเปลี่ยนสภาพ
ไปเปนอยางอื่นและเปนการชวยใหเกิดการตกตะกอนสิ่งเจือปนอีกดวย 

6.  กรองส่ิงเจือปนออก  ข้ันตอนนี้เติมกาซคารบอนไดออกไซดเพื่อชวยการกรอง 
ใชสารเคมีชวยใหสารบริสุทธิ์  นํ้าคั้นหลังจากผานข้ันตอนนี้แลวจะมีสีเขมใส 7.  

8.  ตมใหงวด  ซ่ึงทําใหกระทะสุญญากาศ  ข้ันนี้จะไดสารเหนียว  (massecuite) 
9.  ตกผลึกในหมอพิเศษท่ีมีรูพรุนทางดานลาง  นํ้าจะคอยซึมออกทางรูพรุน

เหลา น้ัน  สวนผลึกจะเกิดภายในหมอพิเศษ  นํ้า ท่ี ซึมออกมาเรียกวา   มอลาส  
(molasses)  ผลึกนํ้าตาลท่ีไดจะมีสีนํ้าตาลและมีความบริสุทธิ์ถึง  96%  มอลาสที่ไดมาน้ัน
มีประโยชนหลายอยางเชน  ทําขนม  ลูกอม  ประกอบอาหารและใชในอุตสาหกรรมการ
ทําเหลารัม 

10.  ตกผลึกซํ้าใหบริสทุธ  เริ่มโดยการลางเพื่อตัดส่ิงเคลือบผลึกและความสกปรก
ท่ีเจือปนอยู  นําไปกรองดวยผา  ฟอกสีโดยผานผงถาน  ตมแลวเขาเคร่ืองเหว่ียงแยกให 
บริสุทธข้ึน  หลักจากข้ันตอนในขอ  10  น้ีแลว  จากนํ้าตาล  100%  จะไดนํ้าตาล  93%    
นอกน้ันจะเปนมอลาส 

11.  นํ้าผลึกไปลาง  ทําใหแหง  เขาหอ  จะเปนแทงแข็ง  (sugar  loaf)  จากแทง
แข็งน้ีจะถูกแบงเปนสวน  จากแทงแข็งนี้จึงนํ้าไปเปนนํ้าตาลเกร็ดมีการเติมแปงเพ่ือ
ปองกันการรวมตัวเปนกอน 

 

นํ้าตาลจากออย  (cane  sugar)  แบงเปน  4  ชนิดไดแก   
1.  นํ้าตาลทรายแดง  (brown  sugar) 
2.  นํ้าตาลทราบดิบ  (raw  sugar) 
3.  นํ้าตาลทรายขาว  (white  sugar) 
4.  นํ้าตาลทรายขาวพิเศษ  (pure  white  sugar) 

2.  ผักกาดหวาน  (Sugar  Beet)   
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ผักกาดหวาน  (Beta  vulgaris  L.,Cruciferae)  เปนพืชสองฤดู  รากสีขาว  เซลล
พาเรนไคมาภายในรากเก็บสะสมนํ้าตาล  ปลูกไดในดินดีเกือบทุกชนิด  ปลูกขยายพันธุ
โดยเมล็ด  ในเขตหนาวจะปลูกในระหวางเดือนเมษายน  และเก็บรากท่ีสะสมอาหารไว
จนถึงเดือนตุลาคมเพื่อใหปริมาณนํ้าตาลมากข้ึน 

การเตรียมนํ้าตาลจากหัวผักกาดหวาน  มีข้ันตอนการสกัดนํ้าตาลท่ีงายกวา
นํ้าตาลจากออย  นํารากมาลางใหสะอาดแลวหั่นเปนแถบบางๆ  นําไปผานนํ้ารอนท่ี
ไหลวนเวียนในแทงค  นํ้ารอนจะชะเอานํ้าตาลออกมาถึง  97%  หลังจากกรองเอากาก
ออกไปแลว    นําไปตกตะกอนดวยวิธี  คารบอเนช่ัน โดยใชปูนขาวซ่ึงจะชวยตกตะกอน
ส่ิงท่ีไมใชนํ้าตาลเติมกาซคารบอนไดออกไซดซ่ึงจะตกตะกอนแคลเซียมคารบอเนต  แลว
กรอกแยกเอานํ้าตาลออกโดยทําหลายคร้ัง  ในระหวางน้ีจะเติมซัลเฟอรไดออกไซคเพ่ือ
ปรับความเปนดางส่ิงกรองจะเปนของเหลวใสที่มีความเขมขน  หลักจากน้ันจะตกผลึกและ
เขาเคร่ืองเหว่ียงเชนเดียวกับนํ้าตาลจากออย 
 

3.  นํ้าตาลจากตนเมเปล  (Sugar  Maple) 
เปนนํ้าตาลหรือนํ้าเช่ือมจากตนเมเปลในอเมริกา  ทําคร้ังแรกโดยชาวอินเดียแดง  

เน่ืองจากตนเมเปลหลายชนิดใหนํ้าหวาน  ท่ีสามารถทําเปนนํ้าตาลได  ท่ีสําคัญไดแกตน
เมเปลนํ้าตาล  (Acer  succharum)  เมเปลดํา  (A. nigrum)  ท้ังสองเปนไมตนขนาดใหญ  
ผลัดใบ  มีอายุถึง  300-  400  ป  ในชวงกลางเดือนมีนาคมและใหนํ้าหวานติดตอกันไป
อีกเดือนหรือหลายเดือน  ซ่ึงเปนชวงเวลาที่กลางวันอากาศอบอุนตอนกลางคืนอากาศเย็น  
ในเวลากลางคืน  จะไดนํ้าหวานดีและมากกวาอุณหภูมิของอากาศประมาณ  25 o F  และ
ในเวลากลางวันประมาณ  55 o F 

 

4.  นํ้าตาลจากปาลม( Palm Suger ) พืชในวงศปาลมที่ใหนํ้าตาลไดแก 
  1.  มะพราว  ( Coconut )  Cocos nucifera L. 
  2.  ตาล, ตาลโตนด ( Palm, Palmyra palm )  Borassus flabellifer L. 
  3.  อินทผลัม  ( Data, Wild date )  Phoenix sylvestris Roxb. 
  4.  ปาลม  ( Toddy palm )  Caryota urens L. 
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  5.  ชิด, ตาว  ( Gomuti palm )  Arenga pinnata Merr. 
 พืชวงศปาลมท่ีใหนํ้ามันปาลมก็ใหนํ้าตาลไดดวย  การเก็บเกี่ยวน้ําตาลจากปาลม
บางชนิดใชวิธีเหมือนกับเก็บเกี่ยวนํ้าตาลจากเมเปล  โดยนํ้าตาลจะไดจากสวนบนของลํา
ตน  แตบางชนิดก็เก็บจากชอดอกออน  โดยตัดท่ีปลายชอดอกออน  จะมีนํ้าไหลออกมา  
รองรับดวยกระบอกรองน้ําตาลได  3 – 4 quarts  เปนเวลานับหลายเดือน  นํ้าหวานที่เก็บ
ไดมีนํ้าตาล  14%  จากน้ันเกษตรกรจะนําไปตมเคี่ยวใหงวดจึงจะนําไปเทเปนกอน   
( crude sugar )  นํ้าหวานที่เก็บไดน้ีอาจนําไปเตรียมนํ้าตาลเมาโดยการหมักดวยยีสต  
นํ้าตาลท่ีไดจากพืชวงศปาลม  สวนใหญนํามาทํานํ้าตาลปป  นํ้าตาลปปหรือรับประทาน
สด  ( นํ้าตาลสด )  Gomuti palm, Suger palm  ไมนิยมทํานํ้าตาลทราย 
 

5.  หญาหวาน  ( Stevia ) 
 หญาหวาน  เปนพืชลมลุกหลายฤดู  ( perenial herb )  ในวงศ  Compositae  สูง
ประมาณ  70 ซม. ใบเดี่ยว  เรียงตรงกันขามใบกวางประมาณ  1  ซม.  ยาวประมาณ  3  
ซม.  ขอบใบจักเปนแบบฟนเลื่อย  ดอกเปนชอแบบกระจุก  ( head )  เกิดท่ีปลายกิ่ง  แต
ละดอกมีกลีบดอกสีขาว  ความหวานมีมากที่ใบเกิดจากสาร สเตวีโอไซด  ( stevioside, 
C38H60O18 )  เปนสารท่ีมีความหวานมากกวานํ้าตาลซูโครส  100 – 300 เทา  คาดวาจะ
ใชแทนขันทศกร  ( saccharine )  ไดเพราะมีความหวานสูงเชนกัน  แตไมมีอันตราย
เหมือนขันทศกร  ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดมะเร็งในกระเพาะอาหาร  สารนี้ไมใหพลังงาน  จึงทํา
ใหไมอวนเหมาะสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน และไขมันในเลือดสูง  ในอนาคตอาจจะมีการ
ประยุกตใชหญาหวานในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม 
 

6.  นํ้าผ้ึง  ( Honey bee )    
 เปนนํ้าหวานที่ไดจากดอกไมนานาชนิด  โดยผึ้งจะรวบรวมจากตอมนํ้าหวานของ
ดอกไม  ตอมนํ้าหวานของดอกไมอยูบริเวณโคนของกลีบดอกเปนสวนใหญ  สะสมนํ้าตาล
ซูโครสนอกจากนี้อาจจะมีนํ้าตาลฟรุคโตสและนํ้าตาลกลูโคส  ซ่ึงทั้งหมดน้ีใชเปนอาหาร
ของผึ้ง และบางสวนผึ้งก็จะเปลี่ยนนํ้าหวานมาเปนนํ้าผึ้งเพื่อเก็บไวใช  ในระหวางขั้นตอน
เหลาน้ีนํ้าตาลจะถูกเปลี่ยนเปนนํ้าตาลฟรุคโตสและนํ้าตาลกลูโคส  ดังน้ันในน้ําผึ้งจึงมี
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 1พืชท่ีผึ้งมักจะไปเก็บสะสมน้ําหวาน  มีท้ังที่เปนพืชลมลุกและพืชยืนตน  มีรายงาน
วานํ้าผึ้งท่ีไดจากไมตนจะให  soluble proteins  มากกวาพืชลมลุก 

 
พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
ออย 

         ออยเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยท่ัวไปหมายถึงออยโรงงาน ใชเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาล ประเทศไทยบริโภคนํ้าตาลปละ 1.6-1.7 ลานตัน 
คิดเปนมูลคา 17,000-19,000 ลานบาท และมีการสงออกมากกวาปละ 3 ลานตัน เปน
มูลคา 20,000-30,000 ลานบาท ทําใหประเทศไทยเปนผูสงออกนํ้าตาลอันดับ 4 ของโลก 
ปริมาณผลผลิตออยในแตละปไมแนนอน ข้ึนอยูกับพื้นท่ีปลูก และผลผลิตตอไร พื้นท่ีปลูก
ผันแปรระหวาง 5.6-6.6 ลานไร อยูในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ 
และภาคตะวันออก พื้นท่ีปลูกออยอยูในเขตชลประทานประมาณ 20 เปอรเซ็นต ท่ีเหลือ
อาศัยนํ้าฝน ผลผลิตออยรวมในแตละปอยูระหวาง 40-60 ลานตัน ผลผลิตตอไรอยูระหวาง 
8-9 ตัน สามารถเพิ่มผลผลิตไดถามีการจัดการท่ีเหมาะสม  

การจําแนกทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic classification) 
 
 Class  :  Angiospermae 
  Subclass  :  Monocotyledoneae 
  Order  :  Graminales 
  Family  :  Gramineae 
  Tribe  :  Andropogoneae 
 Genus  :  Saccharum 
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 Species  :  officinarum, spontaneum, robustum, sinense, barberi 
และ edule 

Scientific name  :  Saccharum officinarum L. 
Common name  :  Sugar cane, The Noble canes 

 
 ออยเปนพืชตระกูลหญา ท่ีมีอายุหลายป จัดอยูในสกุล saccharum แยก
เปนออยชนิดตาง ๆ ดังน้ี 
 1. S. officinarum ช่ือท่ัวไปวา The Noble Canes ถิ่นกําเนิดแถบหมูเกาะนิวกินี 
ลักษณะท่ีสําคัญคือ ลําตนใหญ ใบกวาง ปริมาณนํ้าตาลสูง ปริมาณเสนใยตํ่า แตกกอนอย 
ไมคอยทนทานตอโรค แมลง และสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสม โครโมโซม 2n = 80 ออย
ชนิดน้ีท่ีปลูกในประเทศไทย เรียกวาออยเคี้ยว เชน ออยสิงคโปร, Mauritius และ  ฺBadila 
เปนตน ออยชนิดน้ีใชประโยชนมากในอุตสาหกรรมผลิตนํ้าตาล 
 2. S. spontaneum ช่ือท่ัวไปวา Tropical wild canes เปนออยปา ท่ีข้ึนอยูท่ัวไป
แถบเสนศูนยสูตร มีลักษณะสําคัญคือ ลําตนขนาดเล็กเม่ือเทียบกับ officinarum ปริมาณ
นํ้าตาลตํ่า ปริมาณเสนใยสูง มี 2 ประเภท คือ (1) เจริญเติบโตเปนกอคลายหญา  (2) 
เจริญเติบโตลักษณะทางตนสูง ท้ัง 2 ประเภท มีเหงา (rhizome)  ใบเรียวเล็ก ขอบใบคม 
ดอกมีขนาดเล็ก เปนปุยสีขาว ชอดอกยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร และท่ีโคนชอดอก
จะมีขนอยางเดนชัด มีโครโมโซมมากมาย เชน 40, 48, 52, 54, 56 และ 60 เปนตน 
 ออยชนิดน้ีในประเทศไทย มีช่ือเรียกวา เลาหรือพง ปรับตัวเขากับสภาพแหงแลง 
และอากาศหนาวไดดี ตานทานโรค จึงมีความสําคัญมากในแงเช้ือพันธุกรรม ซ่ึงนัก
ปรับปรุงพันธุออยใชเปนพอแมพันธุในการผสมขามกับชนิดอื่น ๆ 
  3. S robustum Jiswiet (brassel) ช่ือท่ัวไปวา The wild Canes of new 
Guinea เปนออยปา ถิ่นกําเนิดแถบหมูเกาะนิวกินี รูปรางลักษณะภายนอกคลายกบั 
officinarum แตมีปริมาณนํ้าตาลตํ่า และปริมาณเสนใยสูง ลําตนแข็งแรง ขนาดใหญ ความ
สูงอาจถึง 10 เมตร ลําตนโปงออกที่ขอ growth ring นูนเห็นไดชัดเจน โครโมโซม 2n = 
60 หรือ 80 ไมทนทานตอโรค ชาวเกาะปลูกไว เพ่ือทําร้ัวหรือท่ีพักอาศัย 
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 4. S. sinese Hassk ช่ือท่ัวไปวา Chinese canes ถิ่นกําเนิดแถบเอเชียตะวันออก 
เมืองไทยเรียกออยจีน ลักษณะสําคัญคือ ลําตนขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลางไมเกิน 2 
เซนติเมตร ปลองขาว สีเขียวหรือเขียวออกแดง ใบยาวแคบ แข็งแรง ทนทานตอโรคที่เกิด
จากเช้ือไวรัสไดดี ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม ดินเลวไดดี ปริมาณนํ้าตาลตํ่า ปริมาณ
เสนใยสูง โครโมโซม 2n = 116, 117 หรือ 118 ออยชนิดน้ีใชประโยชนในอุตสาหกรรม
ผลิตนํ้าตาล ปลูกท่ัวไปทางตอนเหนือของอินเดีย จีน ทางตอนใตของญี่ปุน ฟลิปปนส และ
ฮาวาย พันธุท่ีปลูกเชน Uba 
 5. S. barberi Jeswiet ช่ือท่ัวไปวา The northern indian canes ถิ่นกําเนิดแถบ
ตอนเหนือของอินเดีย เมืองไทยเรียกวาออยอินเดีย ลักษณะคลายกับออยจีนมาก แตลํา
ตนและใบเล็กกวา ลักษณะสําคัญคือ ท่ีฐานกาบใบมีขนโดยรอบ ตานทานโรคไดดี 
โครโมโซม 2n = 82-124 เชน พันธุ Mungo โครโมโซม 2n = 82, Nargari โครโมโซม 2n 
= 89-91 และ Chunnue โครโมโซม 2n=91 เปนตน 
 6. S. edule Hassk. ถิ่นกําเนิดแถบหมูเกาะนิวกินี ออยชนิดน้ีสันนิษฐานวา เกิด
การผสมขามชนิดระหวาง Miscanthus floridus กับ S. robustcem ชอดอกท่ีเปนหมันจะมี
ลักษณะคลายกับ cauliflower ใชเปนอาหารมนุษยได โครโมโซม 2n = 80 
 7. S. hybrids Sacharum มีดอกสมบูรณเพศ (fertile flower) สามารถผสมขามกับ
ตระกูลอื่น ๆ เชน Eriathas, Imperata, Miscanthidium, Miscanthus, Narenga, 
Sclerosachya และ Sorghum และผสมขามระหวางชนิดตาง ๆ เชน officinarums ผสม
ขามชนิดกับ spon taneus หรือ  robustum เปนตน  ออยที่ปลูกเปนการคาในปจจุบัน
สวนมากเปนลูกผสมระหวางชนิดตาง ๆ เชน Q 83 และ F 140 เปนตน  
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของออย 
 
 1. ราก (Root) 
  ดวยเหตุท่ีวาออยจัดเปนพืชตระกูลหญา จําพวกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ดังน้ันเมื่อนํา
เมล็ดออยมาเพาะ รากท่ีเจริญออกมาจากเมล็ดออยน้ันก็จะมีระบบรากแบบรากฝอย
เชนเดียวกับธัญพืชท่ัว ๆ ไป แตเน่ืองจากวาออยมีการขยายพันธุโดยใชทอนพันธุ (sett or 
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 2. ลําตน (Stem) 
 ตาออยท่ีเจริญจากทอนพันธุท่ีนําไปปลูก จะเติบโตเปนหนอออยอันแรก (mother 
or primary shoot) แทงทะลุโผลข้ึนมาเหนือพ้ืนดินเจริญเปนลําตนออย ตอมาตาท่ีโคนของ
หนอออยที่อยูในดินก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาเปนหนอออยอันที่สอง (secondary shoot) และ
ตาของหนอออยอันท่ีสองก็จะเจริญเปนหนอออยอันที่สาม   (tertiary shoot) ตามลําดับ 
ซ่ึงลักษณะเชนน้ีเปนการแตกแขนงของออยออกไปเรื่อย  ๆ   ทําใหออยเจริญอยูเปนกอท่ี
เรียกวา  กอออย  
 ลําตนออย (cane or culm or stalk) มีลักษณะเปนลําต้ังตรงและมีกาบใบหุม 
ความสูงประมาณ 2.5-6 เมตร ไมแตกกิ่งกานสาขา ประกอบดวยขอ (node) และปลอง 
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 บริเวณของขอออยคือ บริเวณที่เกิดราก (root ring or root band) ซ่ึงเปน
บริเวณตั้งแตรอยกาบใบจนถึงวงเจริญ หรือเยื่อเจริญ (growth ring or intercalary 
meristem) บริเวณขอออยที่เกิดราก มีปุมราก (root primordia) อยูกระจัดกระจายท่ัวไป 
และมีตาออยอยูขอละหนึ่งตาเกิดสลับกัน แตอาจพบวาขอออยบางขออาจมีตามากกวา
หน่ึงตาหรืออาจจะไมมีตาอยูเลยก็ได 
 สวนปลองของออยซ่ึงเปนบริเวณที่นับจากวงเจริญข้ึนไปจนถึงกาบใบนั้น 
ประกอบดวยสวนตาง ๆ 4 สวนคือ  (1) วงไข (wax ring) เปนสวนท่ีอยูใตกาบใบ โดย
ปกติมีสีขาว  (2) รอยแตกลายงา (corky crack or ivory marking) เปนรอยแตกมีลักษณะ
เปนเสนยาว ๆ บนผิวลําตน และรอยแตกหลาย ๆ รอยอาจรวมกันเปนแผนเรียกวา corky 
patch  (3) รอยแตกลึก (growth crack or rind crack) เปนรอยแตกที่มีขนาดใหญตาม
ความยาวของลําตนลึกเขาไปถึงเน้ือออยรอยแตกนี้จะกอใหเกิดความเสียหาย และเปน
บริเวณที่ศัตรูของออยเขาทําลายได และ (4) รองตา (bud furrow or eye groove) เปน
รองท่ีเกิดข้ึนเหนือตาออยข้ึนไป 
 3.  ใบ (Leaf) 
 ใบออยประกอบดวยกาบใบ (leaf sheath) ท่ีหุมลําออยกับแผนใบ (leaf 
blade) ท่ีแผกางออกไปจากลําออยสลบักันทั้งสองขาง  ใบแรก ๆ ท่ีเจริญจากตาเปนใบ
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 4.  ชอดอก (Inflorescence) 
 เม่ือออยแกเต็มท่ีและอยูในชวงออกดอก ออยจะแทงชอดอกออกจากกาบของ
ใบธง (flag leaf) ท่ีอยูตรงสวนบนสุดของลําตน ชอดอกออยน้ีเรียกวา arrow or tassel มี
ลักษณะเปนพู เปนชอดอกแบบ panicle  รูปราง  ขนาด และสีของชอดอกจะแตกตางไป
ตามลักษณะประจําพันธุ ชอดอกประกอบดวยแกนกลาง (main axis or rachis) กานแขนง
แรก (lateral axis or primary branch) และกานแขนงช้ันท่ีสอง (secondary branch) หรือ
บางทีอาจมีกานแขนงช้ันท่ีสาม (tertiary branch)  อีกก็ได ความยาวของแกนกลางชอ
ดอกอาจยาวต้ังแต 25-50 เซนติเมตร และมีกานแขนงแตกออกโดยรอบ ท่ีสวนของกาน
แขนงเปนที่เกิดของดอกออยเรียก spikelet  ดอกออยน้ีจะเกิดเปนคูตรงขอของกานแขนง 
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 5.  ผล (Fruits) 

 ผลมีขนาดเล็กละเอียดมีขนาดความยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร เรียกวา caryopsis 
ผลที่ไดรับการผสมพันธุแลวประมาณ 3 อาทิตย จะแกและรวงปลิวไปตามลม   โดยอาศัย 
silky hairs ชวยพยุงตัว 

ปญหาของพืช  

ตนทุนการผลิตสูง • 

ควรมีการปรับปรุงมาตราฐานเทคโนโลยีการผลิตใหถูกตองเหมาะสม สามารถ
แขงขันในตลาดโลกได  

• 

การขาดแคลนออยพันธุดีท่ีมีผลผลิต และคาความหวานสูง และตานทานโรคแมลง 
และขาดการกระจายพันธุสูเกษตรกร  

• 

ขาดการจัดการดินอยางถูกตอง มีการระบาดของศัตรูออย • 

BO 216 527 



การผลิต ในป   2544 ผลผลิตออยของโลกมีประมาณ 1,257 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 10.4 
ตันตอไร ประเทศไทยเปนผูผลิตออยอันดับ 5 ของโลกรองจากประเทศบราซิล อินเดีย จีน 
และเม็กซิโก  

   ตารางที่ 6.1 เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิต  และผลผลิตตอไร ออยโรงงานของประเทศผูผลิต
ท่ีสําคัญ พ.ศ. 2542 - 2544  

 เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว (1,000 ไร)  ผลผลิตตอไร (กก.)  ประเทศ  

2542  2543  2544  2542  2543  2544  

รวมท้ังโลก  120,677  119,485  121,030  10,501  10,464  10,392  

บราซิล  30,618  30,287  31,397  10,904  10,820  10,802  

อินเดีย  25,625  26,250  25,313  11,541  11,399  11,299  

จีน  6,513  5,941  6,463  11,993  12,001  12,038  

เม็กซิโก  4,020  3,925  4,063  11,413  12,554  12,183  

ไทย 1/  5,862  5,481  6,320  9,010  9,042  9,496  

ปากีสถาน  7,219  6,311  6,005  7,645  7,342  7,262  

คิวบา  6,224  6,506  6,875  5,463  5,595  5,091  

โคลัมเบีย  2,338  2,479  2,519  13,815  13,211  13,259  

สหรัฐอเมริกา  2,512  2,594  2,603  12,748  12,631  12,740  

ออสเตรเลีย  2,513  2,674  2,569  15,334  14,273  12,082  

อื่น ๆ  27,233  27,037  26,903  9,870  9,868  10,004  
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ท่ีมา : ประเทศไทย, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประเทศอื่น,   องคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ  
หมายเหตุ : 1/ เน้ือท่ีเพาะปลูก ผลผลิตตอเน้ือท่ีเพาะปลูก 

       ประเทศไทย ปเพาะปลูก 2544/45  มีพื้นท่ีเพาะปลูก 6.32 ลานไร ไดผลผลิต 60.01 
ลานตัน เปนผลผลิตเฉลี่ย 9.49 ตันตอไร    โดยมีแหลงปลูกสําคัญอยูในจังหวัดกาญจนบุรี 
สุพรรณบุรี อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบรูณ ผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูงสุดท่ีสุพรรณบุรี 
10,819 กก./ไร (สถิติการเพาะปลูกออย) 

 ตารางที่ 6.2   ผลผลิตจากการทดลองออยจํานวน  9 พันธุ   มีผลผลิตจากการทดลองอยู
ระหวาง 15-19 ตันตอไร และผลผลิตของเกษตรกรเฉลี่ย 9.05 ตันตอไร 

พันธุ ผลผลิตทาง
วิชาการ* 
( ตัน / ไร) 

แหลงปลูก 

K 84-200 15-18 ทุกภาค 
Marcos 11-14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
อูทอง 1 15-18 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
K 88-92 16-18 ภาคกลาง /ตะวันตก/ตะวันออกเฉียงเหนือ 
K 76-4 14-17 ภาคกลาง/ภาคเหนือ 
อูทอง 2 14-17 ภาคกลาง 
 อูทอง 3 16-18 ภาคตะวันตก 
อูทอง4 14-16 ภาคกลาง /ตะวันตก/ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 อูทอง 5 16-18 - 

 ขอนแกน1 15-18 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เฉลี่ย  15-17   

ท่ีมา : * เอกสารรับรองพันธุ 

** ขอมูลกรมสงเสริมการเกษตร         *** ขอมูลสํานักงานออยและน้ําตาลทราย  
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การตลาด  

         ป 2545 สถานการณราคานํ้าตาลในตลาดโลกยังอยูในระดับตํ่า โดยราคานํ้าตาล
ซ้ือขายในตลาดนิวยอรคอยูในระดับ 6- 7 เซ็นตตอปอนด หรือประมาณ 6-7 บาทตอ
กิโลกรัม และมีทาทีวาจะอยูในระดับน้ีจนส้ินป 2545 เม่ือคํานวนเปนราคาออยแลวพบวา 
มีแนวโนมราคาอยูในระดับ 450 บาทตอตัน ตํ่ากวาปท่ีผานมา 17.77 เปอรเซ็นต ชาวไร
ออยจําเปนตองไดรับความชวยเหลือเพราะตนทุนการผลิตออยอยูประมาณตันละ 586 
บาท  

         การซื้อขายนํ้าตาลทรายของตลาดโลกตองผานมาตราฐานตามขอกําหนดของ
ประเทศผูซ้ือ ศักยภาพการผลิตนํ้าตาลของไทยยังสามารถพัฒนาไดโดยโรงงานน้ําตาลท้ัง 
46 โรงงานที่มีศักยภาพในการหีบออยได 80 ลานตัน ในขณะที่ศักยภาพในการผลิตออย
สามารถยกระดับผลผลิตไดถึง 15 ตันตอไร  

ราคาผลผลิต  

         ราคาออยข้ันตนฤดูการผลิต 2545/46 กําหนดท่ี 500 บาทตอตัน แต ครม. ยัง
ไมไดหารือถึงแนวทางการหาเงินมาจายเพิ่มราคาออยใหคุมทุน เน่ืองจาก ครม. เห็นวา
ควรมีการปรับปรุงระบบแบงปนผลประโยชนระหวางชาวไร และโรงงานในอัตรา 
70:30  ราคาท่ีเกษตรกรขายไดในป 2544/45 ตันละ 435 บาท 

 

 

 

 

 

 

530 BO 216 



ตารางที่ 6.3  เน้ือท่ี ผลผลิต ผลผลิตตอไร ราคา  และมูลคาของผลผลิตตามราคาออย
โรงงาน ท่ีเกษตรกรขายไดปเพาะปลูก 2535/36 - 2544/45  

ป
เพาะปลู

ก  

เน้ือท่ี
เพาะปลูก 
(1,000 ไร)  

เน้ือท่ีเก็บ
เกี่ยว 

(1,000 ไร) 

ผลผลิต 
(1,000 ตัน)  

ผลผลิตตอไร 
(กก.)  

ราคาท่ีเกษตรกร
ขายได 

(บาท/ตัน.)  

มูลคาของผลผลิตตาม
ราคาท่ีเกษตรกรขายได 

(ลานบาท)  

2535/36 6,267  6,198  39,827  6,426  359  14,298  

2536/37 5,355  4,997  37,823  7,569  468  17,701  

2537/38 5,887  5,767  50,597  8,774  435  22,010  

2538/39 6,279  6,156  57,974  9,417  386  22,378  

2539/40 6,314  6,127  56,394  9,204  410  23,122  

2540/41 5,897  -  46,873  7,949  507  23,765  

2541/42 5,735  -  50,332  8,776  470  23,656  

2542/43 5,862  -  52,813  9,010  446  23,555  

2543/44 5,481  -  49,563  9,042  491  24,335  

2544/45 6,320  -  60,013  9,496  435  26,106  

หมายเหตุ : 1/ ผลผลิตตอเน้ือท่ีเพาะปลูก ปเพาะปลูก 2542/43 สํารวจโดยสํานักงาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

การเลือกพนัธุ ผลผลิตสูง และมีคุณภาพความหวานมากกวา 10 ซีซีเอส  

ตานทานตอโรคเหี่ยวเนาแดง  แสดํา  กอตะไคร  ทนทานตอหนอนกอลายจุดใหญ 
หรือหนอนกอลายขุดเล็ก ศัตรูท่ีสําคัญในแตละแหลงปลูก  

• 

เจริญเติบโตดีเหมาะกับสภาพดินฟาอากาศ   ไวตอไดไมนอยกวา  2 คร้ัง  และ
ผลผลิตไมตํ่ากวา 80 เปอรเซ็นตของออยปลูก  

• 
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พันธุที่นิยมปลูก    สวนใหญมีความสูง 250-300 เซนติเมตร   ลําตนต้ังตรง ไมหักลม 

ลอกกาบงาย ทนแลง    ออกดอกเล็กนอยถึงปานกลาง  อายุเก็บเกี่ยว 10-13 เดือน ให
ผลผลิต 13-19 ตันตอไร ความหวาน 11-17 ซีซีเอส พันธุท่ีเหมาะสมกับแหลงปลูก มีดังนี้ 

   ตารางที่ 6.3 สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับพันธุออยท่ีนิยมปลูก 
อายุเก็บ
เกี่ยว 

(เดือน) 

ผลผลิต 
(ตัน/ไร) 

ความสูง 
(ซม.) 

ซีซีเอส แหลงปลูก พันธุ ลักษณะ 
พื้นท่ีปลูก 

โดยประมาณ
(ไร) 

คอใบสีน้ําตาล
แดงเขม 

11-12 15-18 13-14 290-300 เค 84-200 2,000,000 ทุกแหลงปลูก 

ลอกกาบใบ
คอนขางยาก 

10-12 16-18 13-14 250-280 อูทอง 3 900,000 ทุกแหลงปลูก 

กาบใบสีเขียว
ปนมวง มีไข
ปานกลาง 

11-12 16-18 13-14 290-300 ทุกแหลงปลูก เค 88-92 300,000 

คอใบสีเขียวอม
น้ําตาล ปลอง
คอดกลาง 

11-13 15-18 11-12 290-300 ทุกแหลงปลูก อูทอง 1 200,000 

ยอดต้ัง ใบแคบ
สีเขียวเขม 

11-12 13-18 11-13 250-280 เอฟ 156 10,000 ทุกแหลงปลูก 

ใบแคบสีเขียว
เขม กาบใบมีไข
มาก ลอกยาก 

11-12 16-19 13-14 270-290 
ภาคกลาง
และ
ภาคเหนือ 

150,000 เค 90-77

ขอโปน วงไข
ชัดเจน ลําสี
เหลือง 

11-12 16-19 13-14 280-300 
ภาคกลาง
และ
ภาคเหนือ 

50,000 เค 76-4

อูทอง 4
มีขนกลางกาบ
ใบ 

11-12 13-16 13-14 250-280 
ภาคกลาง
และ
ภาคเหนือ 

<10,000 

ขอนแกน 1
ใบแผตั้งสีเขียว
เขม 

11-12 13-16 13-17 250-280 
ภาค
ตะวันออกเฉี
ยงเหนือ 

<10,000 
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หมายเหตุ  *เปนพันธุใหมท่ีกรมวิชาการเกษตรรับรองพันธุ ป 2543 และ 2544 จึง
มีพื้นท่ีปลูก ตํ่ากวา 10,000 ไร 

พันธุอื่นๆที่เปนพันธุรับรองของกรมวิชาการเกษตร 

อูทอง 2 • 

อูทอง 5 • 

ชัยนาท 1 • 

สุพรรณบุรี 50 • 

พันธุอูทอง 2 

ประวัติ :    เปนลูกผสมเปดของพันธุ  IAC 52-326  ทําการผสมพันธุท่ีศูนยวิจัยพืชไร
ชัยนาท  ป 2524 นําเมล็ดมาเพาะปลูกคัดเลือก  คร้ังท่ี 1  ท่ีศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท ป 
2526  

เปรียบเทียบพันธุ ออยเบื้องตนท่ี  ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี และศูนยวิจัยพืชไร
ชัยนาทปพ.ศ.  2527-2528 เปรียบเทียบมาตรฐานพันธุออย  ท่ีศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบ
รี  และศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท ป 2528 - 2530   

เปรียบเทียบพันธุออยในทองถิ่นที่ไรกสิกร  จ.กาญจนบุรี  ป 2529 -  2531   
เปรียบเทียบพันธุออยในไรกสิกร  อ.ดานมะขามเตี้ย  และ  อ.ทามวง  จ.

กาญจนบุรี  ป 2530-2532  ผลปรากฏวา  เปนออยที่สะสมนํ้าตาลเร็วมีคา CCS มากกวา 
10 เม่ือออย อายุ 9 เดือนข้ึนไป ผลผลิตเฉลี่ยจากออยปลูก ออยตอ 1  ออยตอ 
2  ประมาณ 14 ตัน/ไร  
 
ลักษณะดีเดน :  
1.  สะสมนํ้าตาลเร็วเม่ืออายุ 9 เดือน ในเดือนธันวาคม มีคา CCS มากกวา 10  
2.  รักษาระดับนํ้าตาลในลําตนไดสูง และอยูไดนาน  
3.  ผลผลิตออยอายุ 9 เดือน มีคาใกลเคียงกับพันธุอูทอง 1 เม่ือปลูกในดินรวน  
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4.  แนะนําเพ่ิมเติมมีรายไดมากกวาพันธุอูทอง 1 เม่ืออายุ 9 เดือน  
5.  ออยพันธุ  81-1-026 ออกดอกเร็วควรตัดใหเสร็จส้ินภายในเดือนมีนาคม  เพื่อนํ้าหนัก
ผลผลิตจะไดไมลดลง  
6.  แหลงแนะนํา พื้นท่ีดินรวน เขตชลประทานภาคกลางและภาคตะวันตก  
 
ความตานทานโรค :    ตานทานโรคแสดํา  ตานทานปานกลางตอโรคเหี่ยวเนาแดง  และ
ออนแอตอ โรคใบขาว  
ขอควรระวัง :   ออยพันธุอูทอง 2  ออกดอกเร็ว ดังนั้นควรตัดใหเสร็จส้ินภายประมาณใน
เดือน มีนาคม  เพื่อนํ้าหนักผลผลิตและน้ําตาลจะไดไมลดลง 

 

พันธุชัยนาท 1 

ประวัติ :  ไดจากการคัดเลือกพันธุลูกผสมระหวางพันธุ F140 กับพันธุ Co. 
775  ทําการผสมออย ตาง ๆ  ในแปลงรวบรวมและศึกษาพันธุออย  ท่ีสถานีทดลองพืชไร
ชัยนาท  จ.ชัยนาท จํานวน  30  คูผสม  แลวทําการเพาะเมล็ดไดออยลูกผสม
ประมาณ  3,968  ตน  นํามา ปลูกแบบตนตอหลุม    และทําการคัดเลือกเฉพาะที่มี
ลักษณะดีเดน  

ลักษณะดีเดน :  เปนพันธุท่ีใหนํ้าตาลตอไรสูง  ใหผลผลิตสูงประมาณ  20  ตัน
ตอไร  ถาปลูกโดยมี นํ้าชลประทาน  แตกกอดีปานกลาง  (ประมาณ 5 ลําตอกอ)  ไม
ตานทานการหักลม  กาบใบ ไมหลุดรวงเอง แตลอกงาย  เหมาะที่จะใชปลูกในเขต
ชลประทาน  และท่ีมีดินเหนียวจัด  ตานทานโรคแสดําปานกลาง  ทนแลง  เจริญเติบโต
คอนขางเร็ว  

ขอจํากัด : พันธุน้ีเหมาะสําหรับปลูกในเขตที่มีการชลประทานและในสภาพดิน
เหนียว ถาปลูกในเขตภาคตะวันออกจะออกดอกเร็ว  ควรปลูกเปนออยขามป  (มีอายุ เก็บ
เกี่ยวนานเกิน  12 เดือน คือ ปลูกหลังจากเดือนกรกฎาคม)  และถาปลูก ในสภาพดินมี
ความอุดมสมบูรณสูง  จะมีการหักลมงาย 

 

534 BO 216 



พันธุสุพรรณบุรี 50 

ประวัติ :   ไดมาจากการผสมเปดของออยพันธุ SP  074 ซ่ึงมา
จาก  Sao  Paulo  ประเทศบราซิล      โดยปลูกรวบรวมท่ีแปลงพันธุออยของศูนยวิจัย
พืชไรสุพรรณบุรี  แลวดําเนินการตามขั้น ตอนการปรับปรุงพันธุ ต้ังแตป  2533 -  2538   

ลักษณะดีเดน :  
    1.  ใหผลผลิตนํ้าออยสูง 4,913 ลิตรตอไร ซ่ึงสูงกวาพันธุสิงคโปรโดยใหผลผลิต และให 
          นํ้าออยเฉลี่ยสูงเปน 2.3 เทา ของพันธุสิงคโปร  
    2.  นํ้าออยสดมีความหวาน(บริกซ) 16.1 ซ่ึงสูงกวาพันธุสิงคโปร 10 เปอรเซ็นต  
    3.  แตกกอดีโดยใหจํานวนลําตอไรสูง 12,198 ลํา  ซ่ึงสูงกวาพันธุสิงคโปรประมาณ 91  
          เปอรเซ็นต  
    4.  สามารถไวตอไดดี ไมตองปลูกใหมทุกป  
 
ลักษณะประจําพันธุ :  
    1.  มีใบขนาดใหญ ปลายใบโคง  

ลําตนมีสีเขียวอมเหลือง รสชาติหวานหอม  แตกกอดี มีจํานวนลําตนออยประมาณ      2.  
          12,000  ลําตอไร  
    3.  ปลองมีรูปรางทรงกระบอกคอนขางยาว ไมมีรองเหนือตา  
    4.  ตามีรูปรางกลม มีวงเจริญเหลืองและนูน  ขอโปน  
    5.  มีการออกดอกบางในออยตอ ในชวงเดือนธันวาคม  
    6.  อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ 8 เดือน   

พื้นที่แนะนํา  :    ออยคัน้นํ้าพันธุน้ีใหผลผลิตนํ้าออยดีกวาพันธุสิงคโปร    ในทุก
สภาพแวดลอมท่ี ทดสอบ  และปรับตัวกับสภาพแวดลอมไดดี        โดยเฉพาะในเขตภาค
กลาง และ ภาคตะวันตกที่เปนแหลงปลูกออย  

ความตานทานโรค : มีความทนทานตอโรคแสดํา   โรคใบขาว และโรคลําตนเนา
แดง  

ความตานทานแมลง : พบการเขาทําลายของหนอนกอออยนอย โดยประมาณ 4 
เปอรเซ็นต 
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เทคโนโลยีการผลิต 

สภาพแวดลอมที่เหมาะสม  

พื้นท่ีดอน หรือท่ีลุมไมมีนํ้าทวมขัง  • 

ความสูงจากระดับนํ้าทะเลไมเกิน 1,500 เมตร  • 

ดินรวน ดินรวนปนทราย หรือ ดินรวนเหนียวปนทราย  • 

ความอุดมสมบูรณปานกลาง มีอินทรียวัตถุไมตํ่ากวา 1.5 เปอรเซ็นต  • 

คาอีซีหรือความเค็มไมเกิน 4.0 เดซิซีเมนตอเมตร  • 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโต  30-35 องศาเซลเซียส และความตองการ
อุณหภูมิกลางคืน ประมาณ 18-22 องศาเซลเซียส ในชวงสุกแก หรือออยอายุ 10-
11 เดือน  

• 

ปริมาณนํ้าฝน 1,200-1,500 มิลลิเมตรตอป กระจายสม่ําเสมอในชวงออยอายุ 1-8 
เดือน และมีชวงปลอดฝน 2 เดือน กอนการเก็บเกี่ยว  

• 

พันธทีน่ิยมปลูก 

สวนใหญมีความสูง 250-300 เซนติเมตร ลําตนต้ังตรง ไมหักลม ลอกกาบงาย ทน
แลง ออกดอกเล็กนอยถึงปานกลาง มีอายุเก็บเกี่ยว 10-13 เดือน ใหผลผลิต 13-19 ตันตอ
ไร ความหวาน 11-17 ซีซีเอส พันธุท่ีเหมาะสมสําหรับแหลงปลูกตางๆ มีดังนี้  

การผลิต  

ผูปลูกตองติดตอขอโควตาการสงออยเขาโรงงาน   ท่ีอยูใกลไรออยมาท่ีสุด เพื่อ
จัดการปจจัยการผลิตใหพอเพียงกับความตองการใช ตลอดฤดูปลูก  

• 

จดทะเบียนเปนผูปลูกออย   ตามพระราชบัญญัติออยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527  • 
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วางแผนการปลูกออยใหมีอายุเก็บเกี่ยว  สอดคลองกับชวงเปดหีบออยของโรงงาน 
คือ ระหวางเดือนธันวาคม-เมษายน  

• 

การปลูก  
ฤดูปลูก 

•  ตนฤดูฝน  ระหวางเดือนกุมภาพันธ-เมษายน และสําหรับการปลูกออยในเขต
ชลประทาน  หรือระหวางเดือนมีนาคม-เมษายน ในพื้นที่อาศัยนํ้าฝน ท้ังท่ีมี
หรือไมมีแหลงนํ้าธรรมชาติใชเม่ือจําเปน  

ปลายฤดูฝน เปนการปลูกออยขามแลง ระหวางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ใน
พื้นท่ีเปนดินรวนปนทราย ท่ีไมมีช้ันดินเหนียวหรือดินลูกรัง  

• 

การเตรียมดิน 

ถามีช้ันดินดาน หลังการร้ือตอเพื่อเตรียมดินปลูกใหมทุกคร้ัง  ต้ังไถระเบิดดินดาน
ใหลึก 50-75 เซนติเมตร  ถาดินมีคาอนิทรียวัตถุตํ่ากวา 1.5 เปอรเซ็นต ใหปฏิบัติอยางใด
อยางหน่ึง ดังตอไปน้ี  

- หวานพืชบํารุงดินอยางใดอยางหน่ึง คือ ปอเทือง โสนอัฟริกัน อัตรา 3 กิโลกรัมตอไร ถั่ว
พุม ถั่วมะแฮะ ถั่วเขียว   อัตรา 5 กิโลกรัมตอไร หรือถั่วพรา อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร แลว
ไถกลบในระยะเริ่มติดฝกหรือ หลังเก็บเกี่ยวเมล็ดพืชบํารุงดิน  

หวานปุยอินทรียหรือปุยคอกท่ียอยสลายดีแลว อัตรา 1,000-2,000 กิโลกรัมตอไร  - 

- ใสกากตะกอนหมอกรองหรือฟลเตอรเคน อัตรา 5,000-8,000 กิโลกรัมนํ้าหนักแหงตอไร 
ยกเวน   ในดินที่มีคาความเปนกรด-ดางมากกวา 7.5  ใสชานออยแหง  หรือบาลาส อัตรา 
2,000 กิโลกรัมนํ้าหนักแหงตอไร เพื่อชวยใหโครงสรางดินดีข้ึน  

-  ไถดวยผาลสาม 1-2 คร้ัง ลึก 30-50 เซนติเมตร  ตากดิน 7-10 วัน ถาปลูกตนฤดูฝน ให
พรวน 1 คร้ัง ถาปลูกปลายฤดูฝน ตองพรวนเพิ่มอีก 2-3 คร้ัง จนหนาดินรวนซุยและคราด
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การเตรียมทอนพันธ ุ 

เตรียมแปลงพันธุ 1 ไร สําหรับแปลงปลูก 10 ไร  

         ใหใชทอนพันธุออยจากแหลงและแปลงที่ไมมีโรคใบขาว เหี่ยวเนาแดง แสดํา กอ
ตะไคร และหนอนกอลายจุดใหญระบาด สําหรับแปลงพันธุหรือแปลงปลูกที่ปลูกตนฤดูฝน 
ใหตัดออยพันธุท่ีมีอายุ 8-10 เดือน ปลูกใหหมดภายใน 3 วัน สวนแปลงปลูกปลายฤดูฝน
ใหตัดออยพันธุท่ีมีอายุ 10-11 เดือน ปลูกใหหมดภายใน 7 วัน ใชมีดตัดลําออยชิดโคนตน 
และตัดยอดออยตํ่ากวาคอใบสุดทายทีคลี่เต็มท่ีแลวประมาณ 20 เซนติเมตร ลอกกาบใบ 
แลวนําไปปลูกท้ังลําในแปลงปลูก สําหรับแปลงพันธุ ใหตัดออยจํานวน 2-3 ตาตอทอน แช
ในนํ้ารอน 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ช่ัวโมง เพื่อกําจัดโรคใบขาวที่ติดมากับทอนพันธุ
แลวนําไปปลูกทันที ชวงออยอาย ุ 1-4 เดือน ใหสํารวจแปลงพันธุอยางสมํ่าเสมอ ถาพบ
พันธุปลอมปนหรือออยเปนโรคที่สําคัญ ตองขุดออยท้ังกอเผาทําลายนอกแปลงปลูกทันที  

การดูแลรักษา 

การใหปุย 

ใหปุยเคมีหลังปลูก หรือหลังแตงตอออย 2 คร้ัง 

- ดินรวนปนทราย ใหปุยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 คร้ังแรก รองกนรองพรอมปลูก
หรือหลังแตงตอ 1 เดือน อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร คร้ังท่ี สอง เม่ืออายุ 2-3 เดือน อัตรา 60 
กิโลกรัมตอไร ถาเปนออยตอหลังตัดแตงตอใหเพ่ิมปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 10-15 กิโลกรัม
ตอไร หรือสูตร 21-0-0 อัตรา 20-30 กิโลกรัมตอไร  

- ดินรวน หรือดินรวนเหนียว ใหปุย สูตร 16-8-8 คร้ังแรกหลังปลูกหรือหลังแตงตอ 1 
เดือน อัตรา 35 กิโลกรัมตอไร คร้ังท่ีสองเม่ืออายุ 2-3 เดือน อัตรา 40 กิโลกรัมตอไร ออย
ปลูกและออยตอที่ปลูกในเขตชลประทานเมื่อออยอายุ 2-3 เดือน ใหเพ่ิมปุยเคมีสูตร 46-0-
0 อัตรา 15 กิโลกรัมตอไรหรือสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมตอไร การใหปุยทุกคร้ัง ท้ัง
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การใหนํ้า : สําหรับในแหลงปลูกท่ีมีนํ้าชลประทานหรือแหลงนํ้าตามธรรมชาติ 

-  ควรใหนํ้าตามรองทันที่  หลังปลูกประมาณเศษหน่ึงสวนสองของรอง โดยไมตองระบาย
ออก ในกรณีท่ีไมสามารถปรับพื้นท่ีใหมีความลาดเอียงได  ตามที่ระบุในขอ 3.2 ควรใหนํ้า
แบบพนฝอย  

-   ตองไมใหออยขาดน้ําติดตอกันนานกวา 20 วัน ในชวงอายุ 1-6 เดือน ซ่ึงเปนระยะการ
เจริญเติบโต และนานกวา 30 วัน ชวงอายุ 6-10 เดือน ซ่ึงเปนระยะการสะสมน้ําตาล  

- งดใหนํ้ากอนเก็บเกี่ยว 2 เดือน ซ่ึงเปนระยะสุกแก ถาฝนตกหนักตองระบายนํ้าออกทันที  

- ใหนํ้าทันที่หลังตัดแตงตอออย  

ศัตรูและการปองกันกําจัด 

โรคที่สําคัญและการปองกันกําจัด 

- โรคใบขาว ใบออยเรียวแคบเล็ก สีเขียวออนหรือขาว แตกกอเปนฝอย แคระแกร็นพบ
ทุกระยะการเจริญเติบโต อาการจะปรากฎชัดเจนในออยตอที่แตกใหม โดยเฉพาะในออย
อายุ 4-5 เดือนข้ึนไป จะสังเกตไดจากการแตกหนอท่ีขาวที่โคนกอหรือตาขาง  

- โรคเหี่ยวเนาแดง ยอดเหลือง ตอมาจะแหง เน้ือในลําออยเนาชํ้าสีแดง หรือสีนํ้าตาล ทํา
ใหตนออยตาย  

- โรคแสดํา ออยแตกยอดออกมาเปนแสดํา พบอาการรุนแรงในออยตอมากกวาในออย
ปลูก ทําใหตอแคระแกร็นไมใหลําหรือลําเล็กผอมและแหงตาย  

- โรคกอตะไคร  ออย แตกกอเปนฝอยคลายกอตะไคร ตนแคระแกร็น ใบแคบเล็ก สีเขียว 
อาการรุนแรงในออยตอจนไมมีลําใหเก็บเกี่ยว  
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แมลงศัตรูที่สําคัญและการปองกันกําจัด 

- หนอนกอลายจุดใหญ หรือหนอนเจาะลําตนออย หนอนจะเจาะลําตนออยบริเวณ
สวนยอดแลวกัดกินเน้ือออยลงมาถึงโคนตนจน หลือแตเปลือก พบการระบาดในทุกแหลง
ปลูกออย  

- หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนวัยท่ี 3 ท้ิงตัวลงมาเจาะที่โคนหนอออยระดับผิวดิน กัดกิน
สวนเจริญเติบโตของออย ทําใหยอดออยแหงตาย พบการระบาดในทุกแหลงปลูกออย  

- ดวงหนวดยาว กัดกินรากและเหงาออย ใหลําตนเปนโพรง แหงตายท้ังกอ เขาทําลาย
ออยเกือบตลอดอายุการเจริญเติบโต  

- ปลวกเขาทําลายลําออยระดับตํ่ากวาผิวดินเล็กนอย กัดกินออยเปนโครงแลวบรรจุดิน
แทนที ทําใหนํ้าหนักออยลดลง เขาทําลายออยทุกระยะการเจริญเติบโต พบการระบาดใน
ทุกแหลงปลูกออย  

แมลงนูนหลวง กัดกินรากออยแหงตายท้ังกอ ทําใหออยหักลม  - 

- เพลี้ยจักจั่นสีนํ้าตาล เปนแมลงพาหะโรคใบขาวดูดกินนํ้าเลี้ยงจากตนออยท่ีเปนโรค 
เช้ือโรคจะเขาไปเจริญเติบโตเพิ่มจํานวนอยูในกระเพา จึงสามารถถายทอดเช้ือโรคตอไป
ไดตลอดชีวิต  
  

สัตวศัตรูทีส่ําคัญ 

- หนู กัดกินออยทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงออยอายุ 6-8 เดือนหนู
พุกใหญและหนูพุกเล็ก ทําความเสียหายรุนแรงมากกวาหนูบานทองขาวโดยกัดแทะโคน
ตนและตาออย ตนออยจะหักลมและถูกหนูชนิดอื่นเขาทําลายซํ้า ทําใหผลผลิตและ
คุณภาพออยลดลง  
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การแปรรูปและผลิตภัณฑจากออย 

ออยเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตนํ้าตาลทราย  • 

กากนํ้าตาลสามารถผลิตเปนแอลกอฮอลเพื่อใชผสมในน้ํามันเบนซินเปน แกส
โซฮอล  

• 

กากออยสามารถนําไปผลิตเปนกระดาษ หรือไมสําหรับทําเฟอรนิเจอร  • 

การผลิตออยในปการผลิต 2540/2541 คาดวาจะไดผลผลิตรวมทั้งประเทศ 
ประมาณ 44.56 ลานตัน ลดลงจากปการผลิต 2539/2540 ท่ีผลิตได 56.19 ลานตัน หรือ
ลดลงรอยละ 20.70 ท้ังนี้ เปนผลมาจากพื้นท่ีปลูกออยลดลงเน่ืองจากประสบภัยแลงเปน
เวลานาน ตลอดจนปญหาโรคและแมลงศัตรูออยระบาดรุนแรงในบางพื้นที่ โดยเฉพาะ
หนอนกอออย ถึงแมวาราคารับซ้ือออย ณ หนาโรงงานจะเพิ่มข้ึนจากตันละ 547 บาท ใน
ป 2539/40 เปนตันละ 600 บาท ในปการผลิต 2540/2541 (ราคาออยข้ันตน) แต
เกษตรกรก็ไมสามารถเพิ่มผลผลิตออยสงโรงงานได 

การผลิตน้ําตาลทรายก็มีแนวโนมลดลงตามไปดวย โดยในป 2539/2540 ประเทศ
ไทยผลิตนํ้าตาลไดถึง 5.79 ลานตัน และคาดวาป 2540/2541 ผลิตได 4.19 ลานตัน หรือ 
ลดลงรอยละ 27.63 ท้ังนี้นอกจากปริมาณออยที่นอยลงแลว ยังเน่ืองจากคุณภาพของออย 
ตํ่าลง และมีส่ิงเจือปนมาก ทําใหประสิทธิภาพการผลิตนํ้าตาลตอตันออยตํ่าลง และ
โรงงานตองสูญเสียพลังงานมากข้ึนในการผลิตนํ้าตาลท่ีไดจากออยไฟไหม ในปจจุบันจึง
เนนการรณรงคใหเกษตรกรลดการเผาใบออยกอนการเก็บเกี่ยว 
 

แหลงผลิต  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนมนครราชสีมา 
บุรีรัมย   มหาสารคาม   ยโสธร   รอยเอ็ด  เลย  สกลนคร   สุรินทร   หนองคาย อุดรธานี
มุกดาหาร หนองบัวลําภู และอํานาจเจริญ 
 
ภาคเหนือ   ไดแก   จังหวัดกําแพงเพชร   จังหวัดเชียงราย  เชียงใหม   ตาก นครสวรรค 
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ฤดูปลูก   ชวงปลูกออยท่ีเหมาะสมจะแบงตามเขตพื้นที่   ท่ีใชปลูกออย ซ่ึงสามารถแบง

ออกเปน 2 เขตคือ 
1. เขตชลประทาน จะปลูกในชวงระหวางเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 
2. เขตนํ้าฝน สามารถปลูกได 2 ชวง คือ 
           -  ตนฤดูฝน ต้ังแตเดือนเมษายน-มิถุนายน นิยมปลูกในพ้ืนที่ท่ัวไป              
           -  ปลายฤดูฝน    ต้ังแตเดือนตุลาคม-ธันวาคม   นิยมปลูกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคเหนือบางพื้นที่ 

 
พันธุสงเสริม 

ประกาศตามพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 
แบงตามภาคตาง ๆ ดังน้ี 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เอฟ 140, เอฟ 154, เอฟ 156, เอฟ 176,  คิว 83, อารโอซี 6, 
อารโอซี 10,  พินดาร, ไตรตัน,  อีรอส,  ฟล 58-260,  ฟล 6607,   ฟล 6723,  ซีโอ 1148, 
ฮาวาย 48-3166, อูทอง1, อีเหี่ยว,  เค 82-83, เค 82-129, เค 82-65, เค 84-200, และ เค 
84-69 
- ภาคเหนือเอฟ 140, เอฟ 154, เอฟ 156, คิว 83, คิว 130, ฟล 6317, ฟล 6723,อารโอซี 
6, กวางตุง 3, อูทอง 1, อีเหี่ยว, เค 76-4, เค 84-200 และ เค 84-69 
- ภาคกลางและภาคตะวันตก  เอฟ 140,  เอฟ 156,  คิว 83, อารโอซี 1, อารโอซี 10, พิน
ดาร, อูทอง 1, อีเหี่ยว, เค 84-200, เค 76-4, เค 84-69, เค 88-87 และ เค 88-92 
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การใชประโยชน  

โควตา ก. นํ้าตาลทรายขาวและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์    บริโภคภายในประเทศ
ท้ังบริโภคในครัวเรือนและอุตสาหกรรม 
โควตา ข. นํ้าตาลทรายดิบ จํานวน 800,000 ตัน สงออกตางประเทศ 
โควตา ค. นํ้าตาลทรายดิบ นํ้าตาลทรายขาว และนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ สงออก
ตางประเทศ 
นํ้าตาลทรายแดง นํ้าตาลทรายกรวด   ผลิตเล็กนอยสําหรับบริโภคภายในประเทศ 
กากออย (Bagasses)   ใชผลิตกระดาษอัด, ใชทําปุยปรับปรุงดิน และทําเช้ือเพลิง 
กากนํ้าตาล (Molasses) สงออกตางประเทศบางสวนและใชในอุตสาหกรรมตาง ๆ 
ภายในประเทศ ไดแก  

- อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล 
- อุตสาหกรรมผลิตโมโนโซเดียมกลูตาเมท 
- อุตสาหกรรมผลิตซอสถั่วเหลือง 
- อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว 
- อุตสาหกรรมผลิตกรดซีตริก 

การเลือกทําเลพื้นที่ปลูก  

1. ควรเลือกท่ีดอน นํ้าไมขัง  ดินรวนซุย   มีความอุดมสมบูรณดี  หนาดินลึกอยาง
นอย 20 น้ิว pH 5-7.7 แสงแดดจัด  ปริมาณนํ้าฝนควรมากกวาปละ 1,500 มิลลิเมตร และ
มีการกระจายของฝนสม่ําเสมอถาฝนนอยกวาน้ีควรจะมีการชลประทานชวย การคมนาคม
สะดวก และอยูหางจากโรงงานนํ้าตาลไมเกิน 50 กิโลเมตร 

2. ควรปรับระดับพื้นท่ีและแบงแปลงปลูกออย     เพื่อความสะดวกในการใช
เคร่ืองจักรในการเตรียมดินปลูก และเก็บเกี่ยว ตลอดจนการระบายน้ํา 
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การเตรียมทอนพันธุ ปจจุบันพันธุออยมีหลายพันธุ     ควรเลือกพันธุท่ีมีลักษณะการ
เจริญเติบโตดี ใหผลผลิตสูงและมีความหวานสูงดวย โดยพิจารณาจากส่ิงตาง ๆ ดังน้ี  

1. พันธุออยมีความสมบูรณตรงตามพันธุ อายุประมาณ 8-10 เดือน ควรเปนออย
ปลูกใหม มีการเจริญเติบโตดีปราศจากโรคและแมลง 

 2. ตาออยตองสมบูรณ ควรมีกาบใบหุมเพ่ือปองกันการชํารุดของตาและเม่ือจะปลูกจึง  
     คอยลอกออก 
3. ขนาดทอนพันธุท่ีใชปลูกควรมีตา 2-3 ตา หรือจะวางท้ังลําก็ได 

 
 
วิธีการปลูก  

1.  ปลูกดวยแรงคน  คือหลังจากเตรียมดินยกรอง  ระยะระหวางรอง 1-1.5 เมตร แลว นํา
ทอนพันธุมาวางแบบเรียงเดี่ยวหรือคู ปจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกโดยวางออยท้ังลําเหล่ือม
กันลงในรอง    เสร็จแลวกลบดินใหหนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร ถาปลูกปลายฤดูฝนควร
กลบดินใหหนาเปน 2 เทาของการปลูกตนฤดูฝน 
2.  การปลูกออยโดยใชเคร่ืองปลูก   จะชวยประหยัดแรงงานและเวลา เพราะจะใชแรงงาน
เพียง 3 คนเทาน้ัน คือคนขับ   คนปอนพันธุออย    และคนเตรียมอุปกรณอยางอื่นถาเปน
เคร่ืองปลูกแถวเดียว  แตถาเปนเคร่ืองปลูกแบบ 2 แถว ก็ตองเพิ่มคนขึ้นอีก 1 คน โดยจะ
รวมแรงงานต้ังแตยกรอง สับทอนพันธุ ใสปุย และกลบรอง มารวมในครั้งเดียว  เกษตรกร
สามารถปลูกออยไดวันละ 8-10 ไร แตจะตองมีการปรับระดับพื้นที่และเตรียมดินเปนอยาง
ดีดวย 

การใสปุยออย เปนส่ิงจําเปน ควรมีการใสปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสดรวมกับปุยเคมี 
เพ่ือปรับสภาพทางกายภาพของดิน ปริมาณปุยท่ีใสควรดูตามสภาพความอุดมสมบูรณ
ของดิน และการเจริญเติบโตของออย ถามีการวิเคราะหดินดวยยิ่งดี ปุยเคมีท่ีใสควรมีธาตุ
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1. ใสปุยรองพื้น  ใสกอนปลูกหรือพรอมปลูก ใชปุยท่ีมีธาตุอาหาร เอ็น พี เค ท้ัง 3 
ตัว เชน 15-15-15, 16-16-16 หรือ 12-10-18 อัตรา 50-100 กิโลกรัม/ไร 
2. ใสปุยแตงหนา  ออยอายุไมเกิน 3 - 4 เดือน   ควรเปนปุยไนโตรเจนอยางเดียว 
เชน 21-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร 

การกําจัดวัชพืช   การกําจัดวัชพืชสําหรับออยเปนส่ิงจําเปนในชวง 4-5 เดือนแรก  อาจใช
แรงงานคน แรงงานสัตว หรือสารเคมีกําจัดวัชพืชก็ได   เกษตรกรนิยมใชสารเคมีกําจัด
วัชพืช ดังนี้  

1. ยาคุม ใชเม่ือปลูกออยใหม ๆ  กอนหญาและออยงอก ไดแก อาทราซีน อมีทรีน 
และเมทริบิวซีน อัตราตามคําแนะนําท่ีสลาก 
2. ยาฆาและคุม    ออยและหญางอกอายุไมเกิน 5 สัปดาห ไดแก อมีทรีน อมีทรีน
ผสมอาทราซีน และเมทริบิวซีนผสมกับ 2,4-ดี อัตราตามคําแนะนําท่ีสลาก 

การใชสารเคมีกําจัดวัชพืชใหมีประสิทธิภาพ เกษตรกรตองรูจักวิธีใชใหถูกตอง 
ฉีดสารเคมีกําจัดวัชพืชในขณะที่ดินมีความช้ืน หัวฉีดควรเปนรูปพัด นอกจากนี้สามารถ
คุมวัชพืชโดยปลูกพืชอายุส้ันระหวางแถวออย เชน ขาวโพด ถั่วเขียว และถั่วเหลือง เปน
ตน นอกจากจะชวยคุมวัชพืชแลว อาจเพ่ิมรายไดและชวยบํารุงดินดวย 

การตัดและขนสงออย เกษตรกรจะตองปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหได
ผลตอบแทนสูงสุด ซ่ึงเกษตรกรจะตองรูวาออยของตัวเองแกหรือยัง โดยดูจากอายุ 
ปริมาณ นํ้าตาลในตนออย และวางแผนการตัดออยรวมกับโรงงาน ควรตัดออยใหชิดดิน
เพ่ือใหเกิดลําตนใหมจากใตดิน ซ่ึงจะแข็งแรงกวาตนที่เกิดจากตาบนดิน 
การบํารุงตอออย  

1. ทําการตัดแตงตอออยหลังจากตัดทันที  หรือเสร็จภายใน 15 วัน ถาตัดออยชิดดิน 
ก็ไมตองตัดแตงตอออย ทําใหประหยัดเงินและเวลา 

2. ใชพรวนเอนกประสงค 1-2 คร้ัง ระหวางแถวออยเพ่ือตัดและคลุกใบ  หรือใชคราด 
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    คราดใบออยจาก 3แถวมารวมไวแถวเดียว เพ่ือพรวนดินไดสะดวก 
3. ใชริปเปอรหรือไถส่ิวลงระหวางแถวออย  เพื่อระเบิดดินดาน ตองระมัดระวังในเร่ือง  
    ความช้ืนในดินดวย 
4. การใสปุย ควรใสมากกวาออยปลูก ใชสูตรเชนเดียวกับออยปลูก 
5. ในแปลงที่ไมเผาใบออยและตัดออยชิดดิน    ก็จะปลอยท้ิงไวตามธรรมชาติ และเร่ิม 
     ดายหญาใสปุยเม่ือเขาฤดูฝน 
6.  การไวตอออยไดนานแคไหนขึ้นกับหลุมตายของออยวามีมากนอยเพียงใดและถามี 
    หลุมตายมาก ก็จะร้ือปลูกใหม 

การเลือกทําเลพื้นที่ปลูก  

1. ควรเลือกท่ีดอน นํ้าไมขัง ดินรวนซุย     มีความอุดมสมบูรณดี หนาดินลึกอยาง
นอย 20 น้ิว    pH 5-7.7 แสงแดดจัด    ปริมาณนํ้าฝนควรมากกวา    ปละ 1,500 
มิลลิเมตร และมีการกระจายของฝนสมํ่าเสมอ      ถาฝนนอยกวาน้ีควรจะมีการ
ชลประทานชวย   การคมนาคมสะดวก       และอยูหางจากโรงงานน้ําตาลไมเกิน 
50 กิโลเมตร 
2. ควรปรับระดับพื้นท่ีและแบงแปลงปลูกออย     เพื่อความสะดวกในการใช
เคร่ืองจักรในการเตรียมดินปลูก และเก็บเกี่ยว ตลอดจนการระบายน้ํา 
3. การไถ ควรไถอยางนอย 2 คร้ัง หรือมากกวา   ความลึกอยางนอย 20 น้ิว หรือ 
มากกวา เพราะออยมีระบบรากยาว ประมาณ 2-3 เมตร และทํารองปลูก 

การเตรียมทอนพันธุ     ปจจุบันพันธุออยมีหลายพันธุ ควรเลือกพันธุท่ีมีลักษณะการ
เจริญเติบโตดี ใหผลผลิตสูงและมีความหวานสูงดวย โดยพิจารณาจากส่ิงตาง ๆ ดังน้ี  

1. พันธุออยมีความสมบูรณตรงตามพันธุ อายุประมาณ 8-10  เดือน ควรเปนออย
ปลูกใหม มีการเจริญเติบโตดีปราศจากโรคและแมลง 
2. ตาออยตองสมบูรณ     ควรมีกาบใบหุมเพ่ือปองกันการชํารุดของตาและเมื่อจะ
ปลูกจึงคอยลอกออก 
3. ขนาดทอนพันธุท่ีใชปลูกควรมีตา 2-3 ตา หรือจะวางท้ังลําก็ได 

 
วิธีการปลูก  
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1. ปลูกดวยแรงคน คือหลังจากเตรียมดินยกรอง ระยะระหวางรอง 1-1.5 เมตร 
แลว นําทอนพันธุมาวางแบบเรียงเดี่ยวหรือคู ปจจุบันเกษตรกรนิยมปลูกโดยวาง
ออยท้ังลําเหล่ือมกันลงในรอง เสร็จแลวกลบดินใหหนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร 
ถาปลูกปลายฤดูฝนควรกลบดินใหหนาเปน 2 เทาของการปลูกตนฤดูฝน 
2. การปลูกออยโดยใชเคร่ืองปลูก จะชวยประหยัดแรงงานและเวลา เพราะจะใช
แรงงานเพียง 3 คนเทาน้ัน คือคนขับ คนปอนพันธุออย และคนเตรียมอุปกรณ
อยางอื่นถาเปนเคร่ืองปลูกแถวเดียว แตถาเปนเคร่ืองปลูกแบบ 2 แถว ก็ตองเพิ่ม
คนข้ึนอีก 1 คน โดยจะรวมแรงงานตั้งแตยกรอง สับทอนพันธุ ใสปุย และกลบรอง 
มารวมในครั้งเดียว ซ่ึงเกษตรกรสามารถปลูกออยไดวันละ 8-10 ไร แตจะตองมี
การปรับระดับพื้นท่ีและเตรียมดินเปนอยางดีดวย 

การใสปุยออย เปนส่ิงจําเปน ควรมีการใสปุยคอก ปุยหมัก และปุยพืชสดรวมกับปุยเคมี 
เพ่ือปรับสภาพทางกายภาพของดิน ปริมาณปุยท่ีใสควรดูตามสภาพความอุดมสมบูรณ
ของดิน และการเจริญเติบโตของออย ถามีการวิเคราะหดินดวยยิ่งดี ปุยเคมีท่ีใสควรมีธาตุ
อาหารครบทั้ง 3 อยาง คอื ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม (เอ็น พี เค) ควรแบงใส 
2 คร้ัง คือ  

1. ใสปุยรองพื้น ใสกอนปลูกหรือพรอมปลูก ใชปุยท่ีมีธาตุอาหาร เอ็น พี เค ท้ัง 3 
ตัว เชน 15-15-15, 16-16-16 หรือ 12-10-18 อัตรา 50-100 กิโลกรัม/ไร 
2. ใสปุยแตงหนา ออยอายุไมเกิน 3 - 4 เดือน ควรเปนปุยไนโตรเจนอยางเดียว 
เชน 21-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร 

การกําจัดวัชพืช การกําจัดวัชพืชสําหรับออยเปนส่ิงจําเปนในชวง 4-5 เดือนแรก อาจใช
แรงงานคน แรงงานสัตว หรือสารเคมีกําจัดวัชพืชก็ได เกษตรกรนิยมใชสารเคมีกําจัด
วัชพืช ดังนี้  

1. ยาคุม ใชเม่ือปลูกออยใหม ๆ กอนหญาและออยงอก ไดแก อาทราซีน อมีทรีน 
และเมทริบิวซีน อัตราตามคําแนะนําท่ีสลาก 
2. ยาฆาและคุม ออยและหญางอกอายุไมเกิน 5 สัปดาห  ไดแก อมีทรีน   อมีทรีน
ผสมอาทราซีน และเมทริบิวซีนผสมกับ 2,4-ดี อัตราตามคําแนะนําท่ีสลาก 
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              การใชสารเคมีกําจัดวัชพืชใหมีประสิทธิภาพ เกษตรกรตองรูจักวิธีใชใหถูกตอง 
ฉีดสารเคมีกําจัดวัชพืชในขณะที่ดินมีความช้ืน หัวฉีดควรเปนรูปพัด นอกจากนี้สามารถ
คุมวัชพืชโดยปลูกพืชอายุส้ันระหวางแถวออย เชน ขาวโพด ถั่วเขียว และถั่วเหลือง เปน
ตน นอกจากจะชวยคุมวัชพืชแลว อาจเพ่ิมรายไดและชวยบํารุงดินดวย 

การตัดและขนสงออย   เกษตรกรจะตองปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใหได
ผลตอบแทนสูงสุด ซ่ึงเกษตรกรจะตองรูวาออยของตัวเองแกหรือยัง โดยดูจากอายุ 
ปริมาณ นํ้าตาลในตนออย และวางแผนการตัดออยรวมกับโรงงาน ควรตัดออยให
ชิดดินเพื่อใหเกิดลําตนใหมจากใตดิน ซ่ึงจะแข็งแรงกวาตนที่เกิดจากตาบนดิน 

โรคออยท่ีสําคัญ ไดแก  

1. โรคใบขาว เกิดจากเช้ือมายโคพลาสมา 
2. โรคแสดํา เกิดจากเช้ือรา 
3. โรคเหี่ยวเนาแดง   เกิดจากเช้ือราหลายชนิดเขาทําลายพรอมกันในแปลงท่ีแฉะ
และมีนํ้าขัง 
4. โรคตอแคระแกร็น เกิดจากเชื้อบัคเตรี 
5. โรคกอตะไคร เกิดจากเชื้อมายโคพลาสมา 

การปองกันและกําจัดโรคออย  

1. กําจัดตอออยเกาออกจากแปลงใหหมดกอนปลูกออยใหม 
2. เลือกปลูกพันธุท่ีมีความตานทานโรคในทองถิ่น 
3. ปลูกออยท่ีแข็งแรงสมบูรณปราศจากโรคตาง ๆ ท่ีอาจแฝงอยูในทอนพันธุ 
4. หม่ันตรวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ เม่ือพบตนที่เปนโรคใหขุดทําลายเสีย 
5. ทําลายแปลงออยท่ีเปนโรครุนแรง 
6. บํารุงรักษาออยอยางถกูวิธี 

สัตวศัตรูออยท่ีสําคัญ คือ หนู 
การปองกันกําจัดแมลงศัตรูออย  
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1.เลือกปลูกพันธุท่ีคอนขางตานทานแมลงและเหมาะสมกับทองถิ่น  ใหผลผลิตและน้ําตาล
สูง 
2. ใชปุยที่เหมาะสม และไมปลอยใหวัชพืชข้ึนรกในไรออย 
3. พยายามตรวจไรออยสม่ําเสมอ 
4. เม่ือพบแมลงเขาทําลายควรทราบชื่อแมลงกอน   แลวสํารวจปริมาณแมลง   โดยดูจาก
ลักษณะการทําลาย 
5. เม่ือพบการระบาดมากถึงข้ันจะทําใหออยเสียหาย จึงตัดสินใจเลือกวิธีการปองกันกําจัด
ท่ีเหมาะสม เชน ใชสารฆาแมลง หรือวิธีการอื่น ๆ 
6. การใชสารฆาแมลงตองใชใหถูกตองกับชนิดของแมลงที่ระบาด  และใชตามอัตราท่ี
แนะนําไว 
7. พยายามหลีกเลี่ยงการทําลายแมลงศัตรูธรรมชาติท่ีเปนประโยชนในไรออยใหมากท่ีสุด 
8. ถาไมแนใจเกี่ยวกับชนิดของแมลง    ใหปรึกษากับเจาหนาท่ีของศูนยปองกันและกําจัด
ศัตรูออย เกษตรตําบล หรือเกษตรอําเภอในทองถิ่นใกลเคียง 

 

****************************** 
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	ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อย
	ปัญหาของพืช 
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