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เทคโนโลยีการผลิตอ้อย

พันธุ์อ้อย

1. 	พันธุ ์ ขอนแก ่น	3   ผลผลิตอ ้อยปลูก  

17–22 ตันต ่อ ไร ่  อ ้ อยตอ1 16 ตันต ่ อ ไร ่  

ผลผลิตน�้าตาล 2.43 ตันซีซี เอสต ่อไร ่  ซีซี เอส  

14.3–15.9 ไม่ออกดอก น�้าหนักและความหวานสูง 

กาบใบหลวม เก็บเกี่ยวง่าย ต้านทานโรคแส้ด�าและ 

โรคเหีย่วเน่าแดงปานกลาง เหมาะสมกบัภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือและพื้นที่ปลูกที่เป็นดินร่วนปนทราย

2.	พนัธ์ุแอลเค	92–11  ผลผลติ 17–18 ตนั 

ต่อไร่ ซีซีเอส 12–14 อายุเก็บเกี่ยว 12–13 เดือน  

ไว้ตอได้ดี ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง เหมาะสม 

กับภาคกลางและภาคเหนือ

3.	พนัธ์ุเค	88–92  ผลผลิต 12–20 ตนัต่อไร่  

ซีซีเอส 12–14 โตเร็ว ไว้ตอได้ดี ทนทานต่อความ 

แห้งแล้ง ต้านทานต่อโรคเห่ียวเน่าแดง เหมาะสม 

กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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4.	พันธุ์ขอนแก่น	80  ผลผลิต 17 ตันต่อไร่  

ผลผลิตน�้าตาล 2.43 ตันซีซีเอสต่อไร่ ออกดอกช้า  

ทรงกอตัง้ตรง แตกกอและไว้ตอได้ด ี ทนแล้ง ต้านทาน 

ต่อโรคแส้ด�า เหมาะสมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

และพื้นที่ปลูกที่เป็นดินร่วนปนทราย

7.	พนัธุส์พุรรณบรุ	ี80  ผลผลติ 17 ตนัต่อไร่  

ผลผลิตน�้าตาล 2.59 ตันซีซีเอสต่อไร ่ ล�าใหญ ่ 

ไว้ตอได้ดี ต้านทานต่อโรคแส้ด�าปานกลาง ต้านทาน 

ต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง เหมาะสมกับพื้นที่ 

ดินร่วนและดินร่วนปนทราย

5.	พันธุ ์อู ่ทอง	3  ผลผลิต 17 ตันต ่อไร ่  

ผลผลิตน�้าตาล 2.51 ตันซีซี เอสต่อไร ่ ซีซี เอส  

13–14 ไว้ตอได้ดี ต้านทานต่อโรคแส้ด�า ทนทานต่อ 

โรคกอตะไคร้ ทนทานต่อหนอนกอลายจุดใหญ่  

อ่อนแอต่อโรคเหีย่วเน่าแดง และไม่ทนแล้ง เหมาะสม 

กับภาคตะวันตกและภาคเหนือตอนล่าง

6.	พันธุ์อู่ทอง	5  ผลผลิต 16–18 ตันต่อไร่  

ผลผลติน�า้ตาล 1.5 ตนัซซีเีอสต่อไร่ ซซีเีอส 13–14  

ล�าต้นตั้งตรง ไม่ล้ม ไว้ตอได้ดี ทนแล้ง ต้านทาน 

ต่อโรคแส้ด�าปานกลาง อ่อนแอต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง  

อ่อนแอต่อหนอนเจาะล�าต้น ออกดอกเร็ว เหมาะสม 

กับภาคกลางและภาคตะวันออก
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8.	พันธุ ์อู ่ทอง	12  ผลผลิต 18 ตันต่อไร ่  

ผลผลิตน�้าตาล 2.4 ตันซีซีเอสต่อไร่ ซีซีเอส 14.2 

ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง ค่อนข้าง

อ่อนแอต่อโรคแส้ด�า เหมาะสมกับเขตชลประทาน

9.	พันธุ ์อู ่ทอง	13  ผลผลิต 14 ตันต่อไร ่  

ผลผลิตน�้าตาล 1.94 ตันซีซีเอสต่อไร่ ซีซีเอส 13.8  

เจรญิเตบิโตเรว็ ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคแส้ด�า อ่อนแอ 

ต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง เหมาะสมกับพื้นที่ดินร ่วน 

ปนทราย เขตอาศัยน�้าฝน

10.	พนัธ์ุอูท่อง	14  ผลผลิต 17–21 ตนัต่อไร่  

ผลผลิตน�้าตาล 2.6 ตันซีซีเอสต่อไร่ ซีซีเอส 13–15  

เจริญเติบโตเร็ว ไว้ตอได้ดี ต้านทานต่อโรคเหี่ยว 

เน่าแดงปานกลาง เหมาะสมกับพื้นที่ดินด่างในเขต 

อาศัยน�า้ฝน ทีม่ค่ีาความเป็นกรด–ด่าง (pH) 7.5–8.1

11.	พันธุ ์อู ่ทอง	15  ผลผลิต 17 ตันต่อไร่  

ผลผลิตน�้าตาล 2.47 ตันซีซีเอสต่อไร่ ซีซีเอส 14.6  

เจริญเติบโตเรว็ ไว้ตอได้ดี ควรหลีกเลีย่งพืน้ท่ีทีม่นี�า้ขัง  

เหมาะสมกับพ้ืนที่ดินร่วนปนทราย เขตอาศัยน�้าฝน
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12.	พนัธ์ุอูท่อง	17  ผลผลติ 14–17 ตนัต่อไร่  

ผลผลิตน�้าตาล 1.96 ตันซีซีเอสต่อไร่ ซีซีเอส 13.52  

ต้านทานโรคแส้ด�า เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกที่เป็น 

ดินร่วนปนทราย เขตอาศัยน�้าฝน

เทคโนโลยีการผลิต

การเตรยีมดนิ	การปลกูต้นฤดฝูนไถพรวน 1–2 ครัง้ ถ้าปลกูปลายฤดฝูน 

ไถพรวน 2–3 ครั้ง การไถระเบิดดินดาน ควรไถในพื้นที่ที่ดินมีการอัดแน่น 

ท่ีระดับความลึก 20–40 เซนติเมตร โดยไถให้ลึก 50 เซนติเมตร

การเตรียมท่อนพันธุ์	 ใช้ท่อนพันธุ์อ้อยจากแปลงที่ไม่มีโรคและ 

แมลงระบาด การปลูกต้นฤดูฝน ใช้ท่อนพันธุ์อายุ 8–10 เดือน การปลูก 

ปลายฤดฝูน ใช้ท่อนพันธุอ์ายุ 10–11 เดือน ตัดล�าอ้อยชดิดนิ ตดัยอดอ้อย 

ต�่ากว่าคอใบสุดท้าย 20 เซนติเมตร ลอกกาบใบแล้วน�าไปปลูก

การปลูก ยกร่องปลกู ระยะระหว่างร่อง 1.30–1.50 เมตร ปลกูแบบ 

แถวเดี่ยวส�าหรับอ้อยที่มีการแตกกอมากหรือปานกลาง ปลูกแบบแถวคู ่

ส�าหรับอ้อยที่มีการแตกกอน้อย ระยะระหว่างแถวคู่ 30–50 เซนติเมตร  

ปลูกแบบวางล�าในร่องอ้อยหรือใช้รถปลูก โดยให้ส่วนโคนและยอดอ้อย 

 การไถเตรียมดิน  การยกร่องเพื่อปลูกอ้อย
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การดูแลรักษา

การให้น�า้	 ดินร่วนและดินร่วนเหนยีว ควรให้น�า้ตามร่องทนัทหีลังปลกู  

ส่วนดินทรายให้น�้าตามร่องก่อนปลูก ในช่วงอายุ 1–10 เดือน ไม่ควรให้ 

อ้อยขาดน�้าติดต่อกันนาน 20 และ 30 วัน ตามล�าดับ งดให้น�้าก่อน 

เก็บเกี่ยว 2 เดือน ถ้ามีฝนตกต้องระบายน�้าออกทันที และควรให้น�้าทันท ี

หลังตัดแต่งตออ้อย

สลับเกยกันประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วใช้มีดตัดล�าอ้อยเป็นท่อนยาว 

ประมาณ 30 เซนติเมตร กลบดิน ใช้อตัราท่อนพันธุ ์800–1,000 ล�าต่อไร่  

หรือ 1.0–1.5 ตันต่อไร่ ขึ้นกับคุณภาพท่อนพันธุ์และระยะปลูก

 ปลกูอ้อยทัง้ล�า

 ให้น�้าหลังปลูกอ้อย

 วางท่อนพันธุ์เป็นคู่

 ให้น�้าเมื่อฝนทิ้งช่วง

 การใช้รถปลกู

 ให้น�้าทันทีหลังตัดแต่อ้อยตอ

การปรับปรุงดินก่อนปลูก	 

ดินทรายหรือร ่ วนปนทราย  

ควรปรับปรุงด้วยวัสดุอินทรีย์  

เช่น กากตะกอนหม้อกรองอ้อย 

อัตรา 1 ตันต่อไร ่ ดินที่มีค ่า 

ความเป็นกรด–ด่าง น้อยกว่า 5.6   กากตะกอนหม้อกรอง
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การใส่ปุ๋ย	 ควรมีการวิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนปลูกและใช้ปุ๋ยอัตรา 

ตามค่าวิเคราะห์ดิน การใส่ปุ๋ยอ้อยปลูก ควรแบ่งใส่ 2–3 ครั้ง ครั้งที่ 1  

ใส ่รองพื้นพร ้อมปลูก ใช ้ปุ ๋ยที่มีธาตุอาหารครบทั้ ง N–P–K เช ่น  

ปุ ๋ยเกรด 16–16–8  ครั้งท่ี 2 และ 3 ใส่เมื่ออ ้อยอายุ 3–4 เดือน  

และ 5–6 เดือน หรือดินมีความชื้น ใช้ปุ๋ยเกรด 46–0–0 หรือ 21–0–0  

และปุ๋ยเกรด 0–0–60 โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนกลบ

ท่ออาหาร

การจัดการศัตรูพืช

โรคที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

1.	โรคใบขาว		สาเหตุจากเช้ือไฟโตพลาสมา ติดไปกับท่อนพันธุ ์  

โดยมีแมลงพาหะ คือ เพลี้ยจักจั่นสีน�้าตาล  

หากพบให้ขุดท�าลายต้นเป็นโรคทิ้ง แปลงที ่

ระบาดรุนแรงควรไถทิ้ง เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น 

เพื่อพักดิน ควรใช้ท่อนพันธุ ์จากแปลงพันธุ ์ 

ทีส่ะอาด ก�าจดัวชัพชื ซึง่อาจเป็นแหล่งหลบซ่อน 

หรือขยายพันธุ์ของแมลงพาหะ

 เชื้อไฟโตพลาสมาในเซลล์พืช  เพลี้ยจักจั่นสีน�้าตาล

 การปลูกพืชบ�ารุงดินแล้วไถกลบ

ควรปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์  

อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร ่  

โดยหว่านให้ทั่วแปลงก่อน 

ไถเตรียมดิน
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3.	โรคแส ้ด�า		สาเหตุจากเ ช้ือรา Usti lago  

scitaminea การป้องกันใช้พันธุ์ต้านทาน ก่อนปลูก 

แช่ท่อนพนัธุด้์วยไตรอะไดเมฟอน หรอืโพรพโิคนาโซล  

ในแปลงท่ีมีการระบาดรุนแรง ควรรื้อแปลง ไขน�้า 

เข้าแปลงจะท�าให้สปอร์ของเชื้อรางอกและตาย

2 . 	โรค เหี่ ยว เน ่ าแดง		สาเหตุจาก เ ช้ือรา  

Colletotrichum falcatum การป้องกัน ก่อนปลูก 

แช่ท่อนพนัธุด้์วยสารเคม ี เบนโนมลิ หรือโปรพโิคนาโซน  

เร่งระบายน�้าออกจากแปลงที่มีน�้าขัง งดการเร่งปุ๋ย 

และน�้า

4.	 โรคกอตะไคร้		สาเหตจุากเช้ือไฟโตพลาสมา  

การป้องกันหากพบให้ขุดท�าลายต้นเป็นโรคทิ้ง  

แปลงท่ีระบาดรุนแรงควรไถทิ้ง เปลี่ยนไปปลูก 

พืชอื่นเพื่อพักดิน ควรใช้ท่อนพันธุ์จากแปลงพันธุ ์

ที่สะอาด ก�าจัดวัชพืช ซึ่งอาจเป็นแหล่งหลบซ่อน 

หรือขยายพันธุ์ของแมลงพาหะ

5.	โรคใบจุดเหลือง		สาเหตุจาก Mycovel los ie l la koepkei  

ท�าลายใบอ้อยที่เป็นโรคทิ้ง ควรปลูกพันธุ์ต้านทาน พันธุ์แนะน�าส่วนใหญ่ 

จะเป็นโรคน้อย ยกเว้นในบางปีที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเกิดโรค

6.	โรคเหี่ยว		สาเหตุจากเช้ือราในดิน Fusarium subglutinans  

การป้องกัน ไม่ควรปลกูอ้อยพนัธุเ์ดยีวกนัเป็นแปลงใหญ่ ท�าแปลงพนัธุไ์ว้ใช้เอง  

เตรียมดินให้มีการระบายน�้าดี ควบคุมหนอนเจาะล�าต้นไม่ให้เกิดรอยเจาะ 

กับอ้อย ซ่ึงเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าท�าลาย ก�าจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัย
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แมลงศัตรูที่ส�าคัญและการป้องกันก�าจัด

5.	หนอนกอลายใหญ่  เข้าท�าลายทัง้ระยะ 

แตกกอและระยะอ้อยเป็นล�า การป้องกนัตดัอ้อย 

ที่ถูกท�าลาย ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา  

หรือปล่อยแมลงหางหนีบ

2.	หนอนกอลายจุดเล็ก  ท�าลายอ้อย

ระยะแตกกอ หนอนเจาะท�าลายหน่ออ้อยท�าให้ 

ยอดแห้งตาย หนอนจะเข้าไปท�าลายอยู่ภายใน 

ล�าอ้อย ท�าให้ค่าซีซีเอสลดลง 7% เข้าท�าลาย  

ช่วงเดอืนมนีาคม–พฤษภาคม อณุหภมู ิ29–35 oC และทีค่วามชืน้ 60–70%

1.	หนอนเจาะล�าต้นอ้อย	 (หนอนกอ 

ลายจุดใหญ่)  ท�าลายอ้อยระยะย่างปล้อง  

(อายุ 5–6 เดือน) หนอนเข้าไปอยู่เป็นกลุ่ม 

กัดกินภายในล�าแล้วกระจายไปท�าลายล�าใหม่

3.	หนอนกอสีชมพู  หนอนเจาะตรงโคน 

หน่ออ้อยระดับผวิดนิท�าให้ยอดแห้งตาย ถ้าพบไข่ 

ตัง้แต่ 0.5–1.0 กลุม่ต่อต้น ให้ปล่อยแตนเบยีนไข่ 

ไตรโคแกรมมา หรอืพ่นปิโตรเลยีมออยล์ ถ้าพบ 

หนอนเข้าท�าลายน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของล�า ให้ปล่อยแตนเบียนหนอน 

โคทเีซยี ถ้าพบหนอนตวัเตม็วยั ให้พ่นเดลต้าเมทรนิ หรอืปล่อยแมลงหางหนบี

4.	หนอนกอสีขาว  หนอนเจาะจากส่วนยอด 

เข้าไปกัดกินส่วนโคนยอดในขณะที่อ้อยเป็นหน่อ  

ท�าให้ยอดแห้งตายโดยใบยงัม้วนอยู ่ ใบหงกิงอมรีพูรุน
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6.	 หนอนกอลายแถบแดง	 เข้าท�าลายอ้อยในระยะ 

แตกกอและระยะเป็นล�า จะกนิอยูบ่นยอดทัง้เจาะลงไป 

ส่วนโคนท�าให้ยอดแห้งตาย เมื่อสังเกตเห็นขุยที่ใบ 

หรือยอดให้ตัดออก ปล่อยแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา  

แตนเบียนหนอนโคทีเซีย หรือแมลงหางหนีบ

7.	 ด้วงหนวดยาว		ระยะหนอนท�าลายต้ังแต่ 

เร่ิมปลูก โดยเจาะเข้าไปกัดกินในท่อนพันธุ ์  

อ้อยอาย ุ1–3 เดอืน หนอนจะกนิส่วนโคนท�าให้ 

หน่อขาดออกจากเหง้า หน่ออ้อยจึงแห้งตาย  

เมื่อหนอนโตจะขึ้นไปกินเนื้ออ้อยท�าให้อ้อยหักล้มและแห้งตาย การป้องกัน 

ขณะไถพรวนดนิควรเดินเกบ็หนอนตามรอบไถ 1–2 ครัง้ หรอืใช้เชือ้ราเขยีว 

คลุกดินก่อนปลูก โรยบนท่อนพันธุ ์ ขุดฝังในร่องอ้อย หรือให้ไปกับน�้า  

ในแหล่งการระบาดมากพ่นด้วยสารฆ่าแมลงฟิโปรนิล

8.	แมลงนูนหลวง		ระยะหนอนกัดกิน 

รากอ้อย อาการเริม่แรกเหมอืนอ้อยกระทบแล้ง 

ใบมีสีเหลืองแล้วจะตายไปทั้งกอ การป้องกัน 

โรยเช้ือราขาวบวิเวอร์เรยี บาสเซยีน่า บนท่อนพนัธุ์  

หรือพ่นด้วยสารฆ่าแมลงฟิโปรนิล

9.	ปลวก		สามารถเข้าท�าลายอ้อยทกุระยะ 

การเจริญเติบโต เมื่อพบรังปลวกให้พ่นด้วยสาร 

ฆ่าแมลงฟิโปรนิล คลุมดินด้วยใบอ้อย หรือ 

ไถพรวนดินหลายๆ ครั้งก่อนปลูก
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วัชพืชและการป้องกันก�าจัด

หลักการก�าจัดวัชพืช ไถ 1–2 ครั้ง ตากดิน 7 –10 วัน พรวนดินแล้ว 

คราดเก็บเศษซาก ราก เหง้า หัว และไหลวัชพืชออกจากแปลงก่อนปลูก  

ก�าจัดวัชพืชด้วยแรงงาน หรือเครื่องจักรกล หรือปลูกพืชคลุมดิน ใช้ใบอ้อย 

คลุมดิน หรือพ่นสารเคมี อะทราซีน ไดยูรอน หรืออามีทรีน ก่อนอ้อยและ 

วัชพืชงอก และไกลโฟเซต หลังวัชพืชงอก

การเก็บเกี่ยว	

ตัดอ้อยชิดดิน อ้อยที่ไม่ออกดอก ตัดยอดอ้อยต�่ากว่าจุดคอใบ 

ประมาณ 25–30 เซนติเมตร ส่วนอ้อยที่ออกดอกตัดต�่าจากใบธง 

100–150 เซนติเมตร กรณีใช้เครื่องเก็บเกี่ยว ต้ังใบมีดล่างให้ชิดดิน  

ใบมีดบนให้ได้ระดบักบัความสงูของอ้อยตรงจดุทีจ่ะตัด ตดัอ้อยทีส่กุแก่ก่อน  

น�าอ้อยที่ตัดแล้วเข้าโรงงานให้เร็วที่สุด อ้อยไฟไหม้ต้องตัดเข้าโรงงาน 

ภายใน 48 ชั่วโมง

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

การดแูลรกัษาตออ้อย ให้ก�าจดัวชัพืชทนัทหีลงัเกบ็เกีย่ว จากนัน้ให้น�า้  

อ้อยตอที่มีใบคลุมดิน ใช้เครื่องสับใบอ้อยระหว่างแถว สับใบอ้อยคลุกเคล้า 

ลงดนิ ในอ้อยตอท่ีเผาใบ ให้ไถพร้อมลงรปิเปอร์ ให้น�า้ทนัท ี และพ่นสารก�าจัด 

วัชพืชตามค�าแนะน�า

 การไถพรวนก�าจัดวัชพืช  การพ่นสารเคมีก่อนอ้อยงอก  การใช้ใบอ้อยคลุมวัชพืช

  การใช้แรงงานตัดอ้อยสด

การใช้รถเก็บเกี่ยวอ้อย  



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน โทรศัพท์ 0 2579 3930–1 

ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น โทรศัพท์ 0 4320 3506 

ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3552 8255

http://www.doa.go.th/fcri/
http://www.doa.go.th/fc/khonkaen/
http://www.doa.go.th/fc/suphanburi/
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