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บทคัดยอ 

 

ปญหาที่สงผลกระทบตอการผลิตออยในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ผลผลิตคอนขางต่ํา 

โดยเฉพาะการระบาดของโรคใบขาวออย  ทําความเสียหายใหกับผลผลิต และเมื่อมีการระบาดรุนแรง จะทําใหไม

สามารถไวตอได  โครงการตนแบบการจัดการโรคใบขาวของออยโดยใชพันธุสะอาดจึงไดดําเนินการโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตนแบบการจัดการโรคใบขาวออยโดยการใชพันธุปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

ถายทอดเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเพื่อแกไขปญหาการระบาดของโรคใบขาวและกระจายพันธุดีเปนแหลงออย

พันธุสะอาดของเกษตรกร โดยดําเนินการจัดเวทีเสวนาเพื่อวิเคราะหปญหาและวางแผนการดําเนินงาน รวมกับ

เกษตรกรในพื้นที่ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร และไรเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ ชัยภูมิ อุดรธานี นครราชสีมา 

มหาสารคาม รอยเอ็ด บุรีรัมย และสุรินทร รวมกับเกษตรกรโดยเลือกหมูบานที่มีปญหาการระบาดรุนแรง เพื่อเปน

พื้นที่นํารองของโครงการ พูดคุยเสวนาทําใหทราบปญหาและเขาไปดําเนินการแกไขปญหา โดยนําเทคโนโลยีที่ได

จากผลการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาโรคใบขาวของออย 

ไปถายทอดใหกับเกษตรกรพัฒนาเปนระบบการผลิตออยที่มีประสิทธิภาพ อบรมความรูเกี่ยวกับโรคใบขาวออย 

วิธีการขยายพันแบบเรงรัด การดูแลรักษา การตรวจแปลงเพื่อใหตรงตามพันธุและเพ่ือเฝาระวังการเกิดโรค การนํา

ออยพันธุดีที่เปนพันธุสะอาดปลอดจากเชื้อสาเหตุโรคใบขาวและโรคที่สําคัญอื่นๆ ไปใหเกษตรกรปลูกเปนแปลง

พันธุ และขยายเปนแปลงออยพันธุสะอาดในพื้นที่ ปฏิบัติดูแลรักษาตามคําแนะนําของกรมวิชาเกษตร และหมั่น

ตรวจแปลงเพื่อเฝาระวังการเกิดโรคในแปลง ซึ่งไดทําการบันทึกขอมูลการเจริญเติบโต การเกิดโรค ผลผลิตและ 

                                                 
1/ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่3 

2 / ศูนยวจิัยพืชไรขอนแกน 

3 / ศูนยวจิัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ 
4 / ศูนยวจิัยและพัฒนาการเกษตรขอนแกน 

5 / ศูนยวจิัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูม ิ

6 / ศูนยวจิัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร 

7 / ศูนยวจิัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี 
8/ ศูนยวิจยัและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 
9/ สํานักคุมครองพันธุพืช 

10/  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรรอยเอ็ด 

11 / ศูนยวจิัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม  

12 / สถาบันวิจยัพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน 



องคประกอบผลผลิต สามารถใชเปนแปลงตนแบบในปตอไป เกษตรกรในพื้นที่เปาหมายสามารถนําออยพันธุ

สะอาดจากแปลงตนแบบไปขยายปลูกในพื้นที่ใกลเคียงชวยลดปญหาการระบาดโรคใบขาวในพื้นที่ เกษตรกรใน

พื้นที่เปาหมายมีความรูความเขาใจในการปองกันกําจัดโรคใบขาวอยางถูกตองสามารถจัดการโรคใบขาวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

คํานํา 

 

ออยเปนพืชเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ที่สําคัญของประเทศ เปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตาลทรายซึ่งสามารถ

นําไปใชในอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่นๆอีกมาก ในป 2554/55 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกออย 8,998,286 ไร ได

ผลผลิตรวม 106.32 ลานตัน มีพื้นที่ปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.797 ลานไร ผลผลิตเฉลี่ย 11.25 ตันตอไร 

ภาคเหนือ 1.929 ลานไร ผลผิตเฉลี่ย 12.34 ตันตอไร  ภาคตะวันออก 0.511 ลานไร  ผลผลิตเฉลี่ย 10.65 ตันตอ

ไร  ภาคกลาง 2.762 ลานไร ผลผลิตเฉลี่ย 12.44 ตันตอไร (สํานักงานออยและน้ําตาลทราย, 2555) สภาวะการ

ผลิตออยขึ้นลงตามสภาพฟาอากาศพื้นที่ปลูก ผลผลิตตอไรยังอยูในเกณฑที่ต่ําทําใหมีปริมาณออยเขาโรงงานนอย

กวากําลังการผลิตของโรงงาน และมียังความตองการที่เพิ่มขึ้นเพื่อใชในการผลิตเอทานอล 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกออย 3,797,219 ไร ไดผลผลิต 42.7 ลานตัน ผลผลิตเฉลี่ย 11.25 

ตัน/ไร  พื้นที่ปลูกสวนใหญอยูทางตอนกลางคอนมาทางดานตะวันตกของภาคโดยจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากกวา 

100,000 ไร ไดแกจังหวัดนครราชสีมา 622,982 ไร อุดรธานี  598,667 ไร  ขอนแกน 571,490 ไร ชัยภูมิ 

492,754 ไร  กาฬสินธุ  304,473 ไร ส ุร ินทร  195,516 ไร  บ ุร ีร ัมย   185,356 ไร  ม ุกดาหาร 147,921ไร 

หนองบัวลําภู 144,683 ไร และเลย 133,951ไร โดยมีผลผลิตเฉลี ่ย 11.47  11.15  11.01  11.27  11.18  

11.25  11.59  11.34  11.89 และ 11.51 ตัน/ไร ตามลําดับ (สํานักงานออยและน้ําตาลทราย, 2555) ลักษณะ

การปลูกออย มีการทั้งในชวงตนฝน (เมษายน-พฤษภาคม) และปลายฝน (พฤศจิกายน-มกราคม) เกษตรกรจะ

ทําการเก็บเกี่ยวตามชวงเวลาการเปดหีบของทางโรงงานระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนของปถัดไป วิธีการ

เก็บเกี่ยวสวนใหญยังคงใชแรงงานคนเปนหลัก ซึ่งปจจุบันขาดแคลนแรงงานทําใหมีการเผาใบกอนตัดมากขึ้น ทํา

ใหมีปญหาคุณภาพของผลผลิตที่เขาสูโรงงานและปญหาในการไวตอ  

โรคใบขาวทําใหตนออยแตกหนอเร็ว หนอใหมมักมีสีขาว แตกกอคลายตะไครที่มีหนอสีขาวในออยตอ ตน

ออยแคระแกรน น้ําหนักนอย มีคาความหวานต่ําลง และหากเปนมากออยจะตายไดภายใน 2-4 เดือน ซึ่งจะสราง

ความเสียหายใหกับเกษตรกรเปนอยางมาก หากขุดทิ้งก็จะเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น แตเกษตรกรมักมีความเชื่อวาการ

ใสปุยไนโตรเจนมากๆ จะชวยใหใบขาวกลับมาเขียวได ซึ่งก็เปนจริงตามนั้น ทวาออยไมไดหายจากการเปนโรค ซึ่ง

เรียกวามีอาการแฝง และเมื่อนําออยดังกลาวไปขยายพันธุ ก็จะสงผลเสียอยางรุนแรง ไมเพียงทําใหออยรุนใหม

เปนโรคใบขาวเชนเดียวกับตน แตยังเปนการแพรกระจายโรคไปมากยิ่งขึ้นดวยการเฝาระวังไมใหโรคใบขาวออย

กลับมาระบาดอีก หากพบออยแสดงอาการใบขาว แมเพียงหนอเดียวในหนึ่งกอ ใหทําการขุด และนําไปเผาทิ้ง

ทําลายนอกแปลง หรือฉีดพนดวยสารเคมีกําจัดวัชพืชใหตายไปทั้งกอ ไมปลอยกอออยที่เปนโรคใบขาวไวในแปลง 

เพราะมีความเสี่ยงที่เพลี้ยจักจั่นสีน้ําตาลแมลงพาหะ จะมาดูดกินน้ําเลี้ยงและอาจถายทอดเชื้อโรคใบขาวไปยังกอ



ออยอื่น เลือกใชทอนพันธุออยจากแปลงออยที่เชื่อถือได หรือมีการตรวจรับรองแปลงพันธุออย วาไมมีเชื้อสาเหตุ

โรคใบขาวแฝงอยู จัดทําแปลงออยไวสําหรับเปนทอนพันธุโดยเฉพาะ ที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคใบขาว

ออยได หากพบการระบาดของโรคใบขาวในแปลงออย ใหแจงที่โรงงานน้ําตาล หรือสมาคมชาวไรออยที่สังกัด เพื่อ

การกําหนดแนวทางการดําเนินการรวมกันในการแกไขปญหา 

ปญหาที่สงผลกระทบตอการผลิตออยในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ ผลผลิตคอนขาง

ต่ํา จากการขาดแคลพันธุออยที่เหมาะสมในแตละสภาพพื้นที่ การกระจายพันธุดียังไมเพียงพอและไมทั่วถึง 

เกษตรกรไมนิยมทําแปลงพันธุทําใหมีปญหาเรื่องโรคแมลง เกษตรกรบางพื้นที่ขาดความรูในการปฏิบัติที่ถูกตอง 

บางพื้นที่ปลูกออยมานานทําใหดินขาดความอุดมสมบรูณ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ การระบาดของโรคใบ

ขาวออย  ทําความเสียหายใหกับผลผลิต และเมื่อมีการระบาดรุนแรง จะทําใหไมสามารถไวตอได  การใชพันธุ

ปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  เปนเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรที่สามารถแกไขปญหาการระบาดของโรค

ใบขาวไดในระดับหนึ่ง โดยควรดําเนินการรวมกับการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรโรค   

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ในฐานะตัวแทน

ของกรมวิชาการเกตรในพื้นที่ จึงจําเปนตองเขาไปดําเนินการแกไขปญหา โดยนําเทคโนโลยีที่ไดจากผลการวิจัย

ของกรมวิชาการเกษตร ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาโรคใบขาวของออย ไปถายทอด

ใหกับเกษตรกรเพื่อพัฒนาเปนระบบการผลิตออยที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มจากการนําออยพันธุดีที่เปนพันธุสะอาด

ปลอดจากเชื้อสาเหตุโรคใบขาวและโรคที่สําคัญอื่นๆ ไปใหเกษตรกรปลูกเปนแปลงพันธุ ปฏิบัติดูแลรักษาตาม

คําแนะนําของกรมวิชาเกษตร และหมั่นตรวจแปลงเพื่อเฝาระวังการเกิดโรคในแปลง และอบรมใหความรูเกษตรกร

เกี่ยวกับการปองกันการระบาดของโรคตอไป 

 

วิธีดําเนินการ 

 

จัดเวทีเสวนาเพื่อวิเคราะหปญหาและวางแผนการดําเนินงาน รวมกับเกษตรกรในพื้นที่ ระหวางเดือน 

กรกฎาคม – กันยายน 2554 ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร และไรเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ ชัยภูมิ อุดรธานี 

นครราชสีมา มหาสารคาม รอยเอ็ด บุรีรัมย และสุรินทร 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

1. จังหวัดกาฬสินธุ 

แปลงตนแบบดําเนินในเกษตรกร 2 ราย คือ 

1. นางนงเยาว วัฒโน 2  ม.13  บ.หนองโน ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ 

2. น.ส.แจมจันทร ไชยจุมพล 145 ม.13 บ.หนองโน ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ 

นําเกษตรกรเขารับการฝกอบรมหลักสูตร "การจัดการโรคใบขาวของออยโดยใชทอนพันธุสะอาด" ณ 

สวพ.3 เมื่อกลับมาเกษตรกรเตรียมแปลง ปรับปรุงดิน ปลูกและดูแลรักษาตามเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอด ใช



พันธุขอนแกน 3 จากแปลงพันธุสะอาด  มีการเตรียมดิน ไถผาล 3 ไถพรวนดวยผาล 5 หรือ ผาล 7 กอนชักรอง

ปลูก  แลวปลูกโดยวิธีวางลําเหลื่อม ระยะหางระหวางแถว 1.10 เมตร  ปรับปรุงดินโดยการหวานโดโลไมด  อัตรา 

100 กก./ไร กอนไถปลูก และใหปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 100 กก./ไร โดยแบงใส 2 ครั้ง  ครั้งแรกพรอมปลูก 

ครั้งที่ 2 เมื่อออยอายุ  4-5 เดือน  เก็บเก่ียวโดยใชแรงงานตัดออยสด 

จากการบันทึกขอมูลการเจริญเติบโตและผลผลิต พบวา ออยมีความงอกดี มีความสูงเมื่อเก็บเกี่ยว 274 

ซม. จํานวนลําเก็บเกี่ยว 12,176 ลํา/ไร ผลผลิตออยสด 22.48 ตัน/ไร คาความหวาน 19.85 % Brix CCS เฉลี่ย 

9.64  ไมพบการแสดงอาการของโรคใบขาวที่อายุ 3 เดือน และรอผลการตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

เกษตรกรพอใจที่มี เจาหนาที่เขาไปใหคําแนะนํา ทําใหทราบถึงปญหา สาเหตุและแนวทางแกไข โดยมีเกษตรกร

บริเวณใกลเคียงใหความสนใจ เกษตรกรนําทอนพันธุที่ไดไปปลูกขยายพันธุในพื้นที่ปลูกของตนเองและเพื่อนบาน 

รวมพ้ืนที่ปลูก 25 ไร 

 

2. จังหวัดชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ มีเปาหมายใหเกษตรกรผูปลูกออยในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคใบขาวและกอตะไครออย 

นําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไปใชเพื่อลดการระบาดของโรค โดยมีศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรชัยภูมิ

เปนพื้นที่ของแปลงศูนยเรียนรู ดําเนินการปลูกออยโดยใชตนกลาออยสะอาดที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ

ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน เพื่อผลิตเปนแปลงพันธุออยสะอาด  พื้นที่ 1 ไร  ปลูกเดือนพฤศจิกายน 2554 และแปลง

ตนแบบซึ่งมีเกษตรกร 2 รายๆละ 1 ไร ในพื้นที่อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  (1) แปลงตนแบบนายณัฎฐชัย  แอบ

บัว และ (2) แปลงตนแบบนายวิชัย  กลารอด    ปลูกเดือนกุมภาพันธ 2555 เก็บขอมูลการเจริญเติบโต การเกิด

โรค ผลผลิตและ องคประกอบผลผลิต จากผลการทดสอบป 2555 ไดขอมูลการเจริญเติบโต ผลผลิตและ

องคประกอบผลผลิตออยปลูก ดังนี้   

การเจริญเติบโต พบวา ออยอายุ 6 เดือน จากแปลงศูนยเรียนรู แปลงตนแบบ (1) และแปลงตนแบบ (2)  

มีความสูงเฉลี่ย 165.42, 232.50 และ 200.50 เซนติเมตร มีจํานวนลําตอกอ 10, 8 และ 6 ลํา/กอ  ตามลําดับ 

ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของออยอายุ 10 เดือน จากแปลงศูนยเรียนรูใหผลผลิต 17.04 ตัน/ไร ความยาว

ลํา  244.30เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางลํา 2.88 เซนติเมตร  จํานวนลําเก็บเกี่ยว 10,325 ลํา/ไร  น้ําหนักตอลํา 

1.65  กิโลกรัม Brix 17.19 % และ 11.69 CCS สําหรับแปลงตนแบบ(1) และแปลงตนแบบ(2) จะทําการเก็บ

เกี่ยวในเดือนมีนาคม 2556  

การเกิดโรคใบของออยอายุ 6 เดือน พบวา แปลงศูนยเรียนรูไมพบโรคใบขาว สวนแปลงตนแบบ (1) และ

แปลงตนแบบ (2) พบการเกิดโรค 56 และ 102 กอ/ไร คิดเปน 2.52 และ 4.77 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ผลการ

ตรวจวินิจฉัยโรคใบขาวออยดวยเทคนิค Nested PCR โดยศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ในออยอายุ 9 เดือน จากแปลง

ศูนยเรียนรู และแปลงตนแบบ (1) และแปลงตนแบบ (2) อายุ 6 เดือน ใหผลการตรวจไมผาน แผนการผลิตตน

กลาชําขอปลอดโรคใบขาวของแปลงศูนยเรียนรู จํานวน 50,000 ตน และมีแผนการกระจายสูแปลงตนแบบ 

12,500 ตน โดยเกษตรกรตนแบบจะนําไปปลูกในเดือนธันวาคม 2555 ทั้งนี้ จํานวนตนกลาที่ผลิตไดครั้งแรก 

29,700 ตน และท่ีผลิตเพิ่มเติมอีก 20,300 ตน จะนํามาขยายพันธุตอในแปลงศูนยเรียนรูตอไป  



 

3. จังหวัดอุดรธานี 

จังหวัดอุดรธานีมีเปาหมายใหเกษตรกรผูปลูกออยในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคใบขาว  จัดเวทีเสวนาได

ดําเนินการจัดอยู  2 พื้นตามการระบาดของโรคใบขาวออยที่รุนแรง คือ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 อําเภอกุมภวา

ป  จัดที่ศาลากลางบานหินฮาว ตําบลเวียงคํา อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี จํานวนเกษตรกรที่เขารวม 18 ราย 

(ตารางภาคผนวกที่ 2) และวันที่ 9 กันยายน 2554 อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  สถานที่จัดเสวนาอยูที่องคการ

บริหารสวนตําบลตาดทอง อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  จํานวนเกษตรกรที่เขารวม 79 ราย  (ตารางภาคผนวก

ที่ 3) 

ดําเนินการปลูกออยโดยใชตนกลาออยสะอาดท่ีไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน 

เพื่อผลิตเปนแปลงพันธุออยสะอาด  พื้นที่ปลูก อําเภอศรีธาตุ เปนกลุมเกษตรกรที่รวมตัวกันพื้นที่  4 ไร  อําเภอ

กุมภวาป เกษตรกร 5 รายพื้นที ่5 ไร 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 เทคโนโลยีการผลิต 

กิจกรรมปฏิบัติ วิธีทดสอบ 

1. การเตรียมดิน ไถผาล 3 และ ผาล 7 พรวนดิน ยกรองปลูก 

2. พันธุ ออยพันธุขอนแกน 3  

3. วิธีการปลูก ออยตัดขอชําถุง ระยะ 60-70 ซม. x 130 ซม. 

4. การปรับปรุงดิน ใสปูนขาว  200 กก./ไร 

5. การใสปุย ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน 

6. กําจัดวัชพืช กําจัดวัชพืชตามความเหมาะสม 

7. การเก็บเกี่ยว สุมเก็บผลผลิตชวงปลายเดือนกันยายน 

 

 ผลผลิตเฉลี่ย แปลงเรียนรูออยทอนพันธุสะอาด ไดผลผลิตเฉลี่ย 21.89 ตันตอไร และ CCS เทากับ 

13.37 ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงองคประกอบผลผลิตของออยทอนพันธุสะอาดแปลงเรียนรู ของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

อุดรธานีป 2554/2555 



ชื่อเกษตรกร 
ความสูง 

(ซม.) 

เสนผาน ศ.ก 

(ซ.ม.) 

นน./ลํา 

(กก.) 

จํานวน

ลํา/ไร 

น้ําหนัก 

(กก./ไร) 
CCS 

แปลงเรียนรู 295.45 2.74 1.88 11,611.11 21,886.94 13.37 

   



ตารางที่ 2 แสดงผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของออยทอนพันธุสะอาดแปลงตนแบบอําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ป 2555 ของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

อุดรธานี 

ชื่อเกษตรกร 
จํานวนกออายุ 

4 เดือน 

จน.ลํา/กอ 

อายุ       

6 เดือน 

ความสูง     

(ซม.) 

ใบขาว 

อายุ 6 

เดือน 

เสนผาน 

ศูนยกลาง 

(ซ.ม.) 

นน./ลํา 

(กก.) 

จํานวน 

ลํา/ไร 

น้ําหนัก         

(กก./ไร) 

 

CCS 

นับใบขาว

ออยตอ 

(กอ) 

นางสงกรานต แสงขอนยาง   2,032 5.18 181 - 2.93 1.08 8,369 9,039 7.82 - 

นายวรวิทย วงศสกุลภักด ี 1,490 6.66 317 - 2.60 1.69 14,222 24,036 12.78 161 

นางวงวาด สุปด  1,774 5.26 255 - 2.37 1.18 11,320 13,357 7.83 25 

นายสมสมัย ประสงคสุข 1,951 6.06 276 - 2.69 1.34 12,333 16,527 11.99 - 

นางสมบัติ ไชยชาดา 1,768 4.93 199 - 3.21 1.02 10,022 10,223 7.44 - 

เฉลี่ย 1,803.00 5.62 245.786 - 2.76 1.262 11,253.35 14,636.19 9.57 - 

CV 11.58 12.82 22.64 - 11.66 21.25 19.78 41.05 -  

หมายเหตุ  

 - แปลงทดสอบนางสงกรานต แสงขอนยาง และนายสมสมัย วงศสกุลภักดี ไมสามารถนับตอไดเนื่องจากปลวกเขาทําลาย 100 เปอรเซ็นต 

 - นางสมบัติ ไชยชาดา เกษตรกรไถตอออยทิ้งเนื่องจากความแหงแลงและการแสดงออกของโรคใบขาวมาก 

- แปลงกลุมเกษตรกรตาดทอง ไดรับพันธุออยเดือนมีนาคม เมื่อทําการปลูกแลวไมมีฝนตก และขาดแคลนแหลงน้ํามารดออย ทําใหออยตายและแคระแกรนกลุม

เกษตรกรไมดูแลทําใหออยแคระแกรนและตายเปนจํานวนมาก ทําใหไมไดขอมูลผลผลิต 



ตารางที่ 3 แสดงแปลงขยายพันธุออยโดยใชทอนพันธุออยจากแปลงออยทอนพันธุสะอาดของเกษตรกร 

อําเภอ  กุมภวาป ป 2556 

 

ชื่อเกษตรกร 

พิกัดแปลง จํานวนกอ 

/ไร 

ใบขาว 

(กอ) 

โรคใบขาว 

% X Y สูง 

นายวิรัส ถาวาป 48Q0295735 1893517 - 2,400 808.53 33.69 

นางวงวาด  สุปด 48Q0296039 1890850 193 2,400 61.21 2.59 

นางสมบัติ  ไชยชาดา   48Q0295353 1894030 190 2,07.58 589.91 24.58 

นายสมสมัย  ประสงคสุข 48Q0295762 1890525 206 2,086.94 883.14 36.80 

นางขวัญชีวา  ศรีภักดี 48Q0298994 1891423 203 2,400 227.21 9.47 

นางสงกรานต  แสงขอน

ยาง 

48Q0292474 1891667 - 2,909.09 353.7 14.74 

 

ปญหาการผลิต 

- ในแปลง นางสงกรานต แสงขอนยาง และแปลงนายสมสมัย ประสงคสุข พบปลวกเขาทําลาย และ

หนอนกอออยเขาทําลายอยางรุนแรง 

- เกษตรกรไวตอไมได เนื่องจากออยเปนโรคใบขาวรุนแรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รูปกิจกรรม 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 อบรมเกษตรกรอําเภอศรีธาต ุจังหวัดอุดรธานี 

 

   

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

   

   



   
ภาพที่ 2 อบรมเกษตรกรอําเภอกุมภวาป



 

   
 

ภาพที่ 3 นับจํานวนตนตอกอและวัดความสูงออยอายุ 6 เดือน 

 

   
 

ภาพที่ 4 ออยอายุ 9 เดือน นับโรคใบขาว และสุมเก็บตัวอยางตรวจเชื้อโรค 

 

   
 



ภาพที่ 5 เก็บเกี่ยวผลผลิต 

4. จังหวัดนครราชสีมา 

การทดลองแปลงตนแบบการจัดการโรคใบขาวของออยโดยใชพันธุสะอาดในเขตพื้นที่จังหวัด

นครราชสีมา ดําเนินงานในพื้นที่ บานหนองบง บานแกงโก ตําบลแกงสนามนาง อําเภอแกงสนามนาง จังหวัด

นครราชสีมา เกษตรกร จํานวน 6 ราย พื้นที่ 5 ไร การดําเนินงานตั้งแตเดือนสิงหาคม 2554 นําเกษตรกร

ตนแบบไปอบรมเรื่องการจัดการโรคใบขาวออยที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน เดือนกันยายน จัดอบรมกลุม

เกษตรกรในพื้นที่  บานหนองบง ต.แกงสนามนาง อ. แกงสนามนาง จ. นครราชสีมา เดือนตุลาคม- 

ธันวาคม เตรียมพันธุออยและเพาะขอตาออยปลอดโรคใบขาว ในโรงเรือนชั่วคราวศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรโนนสูง เดือนธันวาคม – มกราคม ปลูกตนกลาออยชําขอในแปลงตนแบบเกษตรกรทั้ง 6 ราย (5 ไร) 

เดือนกุมภาพันธ- กันยายน ดูแลรักษา ใสปุย กําจัดวัชพืช เก็บผลผลิตและเก็บบันทึกขอมูล 

 การเตรียมพันธุ  ใชออยพันธุขอนแกน 3 ที่ปลูกจาก Tissue Culture อายุ 12 เดือน (ศูนยวิจัยพืชไร

ขอนแกน เปนผูผลิต)เลือกตัดลําที่สมบูรณแข็งแรง หลังจากตัดแลวควรนําไปแชน้ํารอนใชอุณหภูมิ 50 0C นาน 

2 ชั่วโมง นําออกมาผึ่งในที่รมนําลําออยมาตัดเปนทอนเอาเฉพาะขอตา โดยตัดหางจากขอตาประมาณ 1นิ้ว 

คัดขอท่ีมีตาไมสมบูรณและตาเสียออก ขอตาที่มีกาบใบปดอยูใหลอกออก  

การเพาะขอออยเตรียมวัสดุเพาะ ดิน : แกลบเผา อัตรา  1:1 ใสวัสดุเพาะลงในถาดหลุมขนาด 35 หลุม 

เล็กนอย แลวนําขอตาออยที่แชน้ํารอนแลวมาวางลงในหลุม โดยวางขอออยในแนวตั้งและกลบดวยวัสดุเพาะที่

เตรียมไว รดน้ําทุกวันใหชุม แตไมควรรดใหแฉะขอตาออยที่งอกแลวอายุประมาณ 1 เดือน รดดวยปุยเคมีสูตร 

15-15-15 อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ํา 20 ลิตร สัปดาหละ 1  ครั้ง ขอตาออยที่งอกแลวอายุ 1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน 

สามารถนําไปปลูกในแปลงพันธุได 

การปลูกและดูแลรักษา ปลูกโดยใชตนกลาชําขอ ปลูกในรอง ระยะรอง 1.3 เมตร ระยะหลุม 50 ซม.  

1 ตน/หลุม หลังปลูก 1 เดือน ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร เกษตรกรดูแลรักษา ใหน้ํา 

ปองกันกําจัดโรค แมลง และวัชพืชตามความจําเปน  ผลผลิตเฉลี่ย 16.02 ตัน/ไร 

ปญหาการผลิต ฝนทิ้งชวง น้ําไมเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของออย 

 

ตารางที ่1 ชื่อเกษตรกรและพื้นที่ปลูก ต.แกงสนามนาง อ.แกงสนามนาง จ. นครราชสีมา 

เกษตรกร ที่อยู พื้นที่ปลูก 

1. นายบุญโฮม ประทุมไข  145 ม.4 บ.หนองบง ต.แกงสนามนาง อ.แกง

สนามนาง จ. นครราชสีมา 

1 ไร 

2. นายสงวน พลเรือง 71 ม.4 บ.หนองบง ต.แกงสนามนาง อ.แกง

สนามนาง จ. นครราชสีมา 

1 ไร 

3.นายอุดร แทบทาม 28/1 ม.4 บ.หนองบง ต.แกงสนามนาง อ.แกง

สนามนาง จ. นครราชสีมา 

1 ไร 



4. นายวีระ เกษนอก 3 ม.3 บ.แกงโก ต.แกงสนามนาง อ.แกงสนาม

นาง จ. นครราชสีมา 

1 ไร 

5. นายบุญเพิ่ม พุฒหมื่นไว 187  ม.3 บ.แกงโก ต.แกงสนามนาง อ.แกง

สนามนาง จ. นครราชสีมา 

0.5 ไร 

6. นายชะลอ แกวทะเล  66/1 ม.3 บ.แกงโก ต.แกงสนามนาง อ.แกง

สนามนาง จ. นครราชสีมา 

0.5 ไร 

 

ตารางที่ 2 ตําแหนงพิกัดแปลงปลูกออยของเกษตรกร  ต.แกงสนามนาง อ.แกงสนามนาง จ. นครราชสีมา 

ชื่อ X Y Z 

1. นายบุญโฮม ประทุมไข 48 P 0207453 1740755 196 

2. นายสงวน พลเรือง 48 P 0205781 1739209              177 

3.นายอุดร แทบทาม 48 P 0207397 1740840              196 

4. นายวีระ เกษนอก 48 P 0205786 1745700 173 

5. นายบุญเพิ่ม พุฒหมื่นไว 48 P 0206822 1745230 167 

6. นายชะลอ แกวทะเล 48 P 0205112 1743925 171 

 

5. จังหวัดมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคามดําเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคใบขาวโดยนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการ

เกษตรไปใชเพื่อลดการระบาดของโรค จัดเวทีเสวนาอบรมใหความรูแกเกษตรกร ดังนี้ 
- 15 ก.ย. 2554 อบรมเกษตรกรที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน จังหวัดขอนแกน จํานวนเกษตรกรเขารวม 

10 คน 

- 22 ก.ย. 2554 เสวนาเกษตรกรที่บานหวยมะเขือ ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

จํานวนเกษตรกรเขารวม 15 คน 

- 23 ก.ย. 2554 เสวนาเกษตรกรที่บานทิพโสต ตําบลดอนกลาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

จํานวนเกษตรกรเขารวม 15 คน 

- 2 เม.ย. 2555 ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จํานวนผูเขารวม 

44 คน 

 

ปลูกออยโดยใชตนกลาออยสะอาดที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน เพื่อ

ผลิตเปนแปลงพันธุออยสะอาด  ป 2554/55 จํานวนเกษตรกรเขารวมทั้งหมดจํานวน 12 ราย พื้นที่ 10 ไร 

ดังนี้ 



- นางฉวีวรรณ  วรรณศรี  ที่อยู 70 ม.17 บานหวยมะเขือ ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุดรัง จังหวัด

มหาสารคาม จํานวน 1 ไร พิกัดแปลง  x 0275087 y 1779599 ระดับน้ําทะเล 193 m   

- นางอุดม วิลัยพิศ  m ที่อยู  16 ม.17 บานหวยมะเขือ ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

จํานวน 0.5 ไร พิกัดแปลง x 0272712 y 1777207 ระดับน้ําทะเล 205 

- 3.  นางอาภรณ วรธรรม ที่อยู  81 ม.17 บานหวยมะเขือ ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุดรัง จังหวัด

มหาสารคาม จํานวน 0.5 ไร พิกัดแปลง x 0273398 y 1781028 ระดับน้ําทะเล 208 m 

- 4. นางจันทรเพ็ญ  นาสมใจ   m ที่อยู  24 ม.17 บานหวยมะเขือ ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุดรัง จังหวัด

มหาสารคาม จํานวน 0.5 ไร  พิกัดแปลง x 0273212 y 1781086 ระดับน้ําทะเล 210 

- นายสากล  แสนจุมพล ที่อยู  1 ม.17 บานหวยมะเขือ ตําบลนาโพธิ์ อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

จํานวน 0.5 ไร พิกัดแปลง x 0277368 y 1783535 ระดับน้ําทะเล 189 m 

- นายพิชิตพล  แสนโคตร ที่อยู  178 ม.4 บานทิพโสต ตําบลดอนกลาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม จํานวน 0.5 ไร  พิกัดแปลง x 0276128 y 1785371 ระดับน้ําทะเล 214 m 

- นายบุดดี  อําไพชา  ที่อยู  166 ม.10 บานทิพโสต ตําบลดอนกลาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม จํานวน 0.5 ไร  พิกัดแปลง x 0271696 y 1788002 ระดับน้ําทะเล 239 m 

- นายพยุง  เหลาแหลม  ที่อยู  90 ม.10 บานทิพโสต ตําบลดอนกลาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม จํานวน 0.5 ไร  พิกัดแปลง x 0273487 y 1784305 ระดับน้ําทะเล 219 m 

- นายทองดี  สาโสก  ที่อยู  84 ม.4 บานทิพโสต ตําบลดอนกลาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด

มหาสารคาม จํานวน 0.5 ไร   พิกัดแปลง x 0273046 y 1787482 ระดับน้ําทะเล 196 m 

- นางอรัญญา  พันธุระ  ที่อยู  30 ม.10 บานพงสวาง ตําบลหนองสิม อําเภอบรบือ จังหวัด

มหาสารคาม จํานวน 2 ไร  พิกัดแปลง x 0293544 y 1776846 ระดับน้ําทะเล 186 m 

- นางทองมา  เยาวพร ที่อยู  13 ม.6 บานสําโรง ตําบลหวยเตย อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

จํานวน 1 ไร  พิกัดแปลง x 0290791 y 1786339 ระดับน้ําทะเล 165 m 

- นายสุพัตร จันทรคํา ที่อยู  264 ม.8 บานโคกลาม ตําบลบรบือ อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

จํานวน 2 ไร  พิกัดแปลง x 0300613 y 1742710 ระดับน้ําทะเล 183 m 

 

แปลงปลูกออยเตรียมดิน ไถดะ ไถพรวน แลวยกรองปลูกระยะปลูก 120 ซม. x 50 ซม.ใสปุยรองพื้น 

สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร ใชเทคโนโลยีการผลิตออยตามความเหมาะสมกับพื้นที่ของกรมวิชาการ

เกษตร และใชเทคโนโลยีการทําแปลงพันธุและการปองกันกําจัดออยใบขาวโดยใชพันธุสะอาดของกรมวิชาการ

เกษตร ผลผลิตเฉลี่ย 12.5 ตัน/ไร 

ปญหาการผลิต คือ ขาดอุปกรณในการผลิตออยสะอาดเพื่อใชในชุมชนใหเกษตรกรสามารถดําเนินการ

เองได เชน เครื่องตม มีดตัด กระบะเพาะชํา ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีฝนทิ้งชวงนาน ทําใหออยขาดน้ํา 
 



6. จังหวัดรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ดดําเนินการในพื้นที่ท่ีมีการระบาดของโรคใบขาวโดยนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร

ไปใชเพื่อลดการระบาดของโรค จัดเวทีเสวนาอบรมใหความรูแกเกษตรกร ดังนี้ 

- 15 กันยายน 2554 อบรมเกษตรกรที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกนจังหวัดขอนแกน จํานวนเกษตรกร 2 ราย 

- 28 ตุลาคม 2554 เสวนาเกษตรกรเขารวมโครงการตนแบบการจัดการโรคใบขาวออย บานบะตากา 

ตําบล หนองใหญ อําเภอโพนทอง จํานวนเกษตรกร 2 ราย 

- 17 สิงหาคม 2555 อบรมและเสวนาเกษตรกรผูปลูกออยท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 

จํานวนเกษตรกร 33 ราย 

ปลูกออยโดยใชตนกลาออยสะอาดที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน เพื่อผลิต

เปนแปลงพันธุออยสะอาดป 2554/2555 เกษตรกรรวมโครงการ ปลูกออยพันธุขอนแกน 3 จํานวน 2 ราย 

พื้นที่ 2 ไร ดังนี ้

1. นายศักดิ์ชัย พลเยี่ยม เลขที่ 233 ม.13 บ.บะตากา ต.หนองใหญ อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด 

 พื้นที่ปลูก 1 ไร  พิกัดแปลง   X 48 Q 0393026   Y 1810421 

 วันที่ปลูก 10 พ.ย. 2554           วันที่เก็บเกี่ยว 26 ต.ค. 2555 

2. นายชาญ สายสี เลขที่ 92 ม.13 บ.บะตากา ต.หนองใหญ อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด 

 พื้นที่ปลูก 1 ไร พิกัดแปลง   X 48 Q 0395089   Y 1809417 

 วันที่ปลูก 4 พ.ย. 2554           วันที่เก็บเกี่ยว 25 ต.ค. 2555 

 ป 2555/2556 เกษตรกรรวมโครงการ ปลูกออยพันธุขอนแกน 3 จํานวน 2 ราย พื้นที่ 2 ไร ดังนี้ 

1. นายบุญกอง ศรีชัย 314 หมู 13 บานบะตากา ต.หนองใหญ อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด  

 พื้นที่ปลูก 1 ไร พิกัดแปลง X 48 Q 391691 Y 1808561 ความสูงจากระดับน้ําทะเล 149 ม. วันที่ปลูก 26 ต.ค 

55 

2. นายจําลอง  พลเยี่ยม บานบะตากา ต.หนองใหญ อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด  

 พื้นที่ปลูก 1 ไร พิกัดแปลง X 48 Q 391350 Y 1808304 ความสูงจากระดับน้ําทะเล 151 ม. วันที่

ปลูก 29 ต.ค 55 

 

เทคโนโลยีการผลิตใชเทคโนโลยีการทําแปลงพันธุและการปองกันกําจัดออยใบขาวโดยใชพันธุสะอาด

ของกรมวิชาการเกษตร  แปลงปลูกออยเตรียมดิน ไถดะ ไถพรวน แลวยกรองปลูกระยะปลูก120 ซม. X 50 

ซม.ใสปุยตามคาวิเคราะหดินอัตรา 18-6-12 การเตรียมทอนพันธุกอนปลูกโดยหาแหลงพันธุออยสะอาดที่มี

ความนาเชื่อถือ ปลอดโรคใบขาวมากที่สุดในครั้งนี้ เกษตรกรไดทอนพันธุออยสะอาดจากศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรรอยเอ็ด การดูแลรักษาหากพบออยใบขาวใหขุดกําจัดออกนอกแปลงและเผาทําลาย ในป 

2555/2556 วิธีปฏิบัติเหมือนเดิมโดยเกษตรกร 2 รายใหมไดทอนพันธุมาจากเกษตรกรที่เขารวมโครงการในป

2554/2555 ผลผลิตเฉลี่ย 11.9 ตัน/ไร ปญหาการผลิต คือฝนทิ้งชวงนาน ออยขาดน้ํา 

 



ภาพกิจกรรม 

 

   

   
 

 

 

7. จังหวัดบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมยดําเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคใบขาวโดยนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไป

ใชเพื่อลดการระบาดของโรค จัดเวทีเสวนาอบรมใหความรูแกเกษตรกร ดังนี้ 

1. วันที่ 15 ก.ย. 2554 อบรมเกษตรกรที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน จังหวัดขอนแกน จํานวนเกษตรกรเขา

รวม 2 คน 

2. วันที่ 4 ก.พ. 2556 เสวนาที่แปลงเกษตรกรบานหนองขุนพรม ตําบลปะเคียบ อําเภอคูเมือง จังหวัด

บุรีรัมย จํานวนเกษตรกรเขารวม 5 ราย 

ป 2555/56 จํานวนเกษตรกรเขารวมทั้งหมดจํานวน 2 ราย พื้นที่ 2 ไร ดังนี้ 

1. นายแสวง  ดาพัวพันธ  พิกัดแปลง x  0290086    y  1691239 

       - 49  ม.17 ต.ปะเคียบ  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย จํานวน 1 ไร 

2. นายอุทิศ  ธุรานุตร  พิกัดแปลง x  0290086    y  1691239 

- 40  ม.17 ต.ปะเคียบ  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย จํานวน 1 ไร 



แปลงตนแบบป 2555/56 เกษตรกรปลูกและใสปุยตามโรงงานน้ําตาล เนื่องจากโครงการยังไม

แนนอนจึงไมไดใชเทคโนโลยีปุยตามคาวิเคราะหดิน ดําเนินการเก็บขอมูลโรคใบขาวรวมกับเกษตรกร ตั้งแต

เดือน กรกฎาคม เมื่อพบตนที่เปนโรค เกษตรกรไดขุดถอนทิ้งทําลาย พบตนที่แสดงอาการใบขาวในแปลงนาย

อุทิศ จํานวน 58 ลํา และแปลงนายแสวงไมพบ ทอนพันธุที่ใชคือพันธุขอนแกน 3 ที่ปลูกใหม แตไมไดเปนพันธุ

จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ศวพ.บุรีรัมยไดรับตนกลาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อป 2555 จํานวน 500 ตน) 

 

ตนทุนการผลิต 

เตรียมดิน 

- ไถผาล7  2 ครั้ง      400 บาท 

- ไถผาล3  2 ครั้ง     600 บาท 

- ใสปุยรองพื้น สูตร 20-10-10 อัตรา 50 กก./ไร  930 บาท 

- คาแรงปลูก (ปลูกเดือน ธันวาคม-มกราคม)  200 บาท  

- ระยะปลูก 120-150 ซม. x 50 ซม. 

- ใสปุยครั้งที่2 (ตนฝน) สูตร 20-10-10 อัตรา 50 กก./ไร 930 บาท 

- กําจัดวัชพืช 2-3 ครั้ง     1,200 บาท 

- เก็บผลผลิต      3,000 บาท 

ผลผลิตเฉลี่ย 

12 ตัน/ไร 

 

ปญหาการผลิต 

- ฝนทิ้งชวงนาน ทําใหออยขาดน้ํา 

- ขาดอุปกรณในการผลิตออยสะอาดเพื่อใชในชุมชนใหเกษตรกรสามารถดําเนินการเองได เชน เครื่อง

ตม มีดตัด กระบะเพาะชํา ฯลฯ 

- ปญหาราคาผลผลิตต่ํา 

 

 

8. จังหวัดสุรินทร 

จังหวัดสุนินทรดําเนินการในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคใบขาวโดยนําเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรไป

ใชเพื่อลดการระบาดของโรค จัดเวทีเสวนาอบรมใหความรูแกเกษตรกร ดังนี้ 

1. วันที่ 8 ธันวาคม 2554 บานมะเมียง  ตําบลโชคนาสาม  อําเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร 

2. วันที่ 8 ธันวาคม 2554 บานฉางขาว  ตําบลคอโค  อําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

3. วันที่ 9 ธันวาคม 2554 บานดง  ตําบลตาคง  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร 

 



ปลูกออยโดยใชตนกลาออยสะอาดที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน เพ่ือผลิต

เปนแปลงพันธุออยสะอาด เกษตรกรที่เขารวม  3 รายพื้นที่ปลูก  ราย ๆละ 1 ไร 

1. นายสมชัย  ศรีพรม  อายุ  43  ป ที่อยู  เลขที่  183  หมู  4  บาน  มะเมียง    ตําบล  โชคนาสาม    

อําเภอปราสาท     จั งหวัดสุรินทร  โทร.พิกัดแปลง   X 0319843  Y 1608287 

2. นางวาฺณี  บุดดาหลู   อายุ  34  ป ที่อยู  เลขที่  31  หมู  3  บาน  ดง    ตําบล  ตาคง    อําเภอ  

สังขะ     จังหวัด   สุรินทร  โทร.0872587178  พิกัดแปลง   X 0391293  Y 1622373 

3. นายรับผล  ผลบุญ   อายุ  42  ป ที่อยู  เลขที่  83หมู  6บาน  ฉางขาวตําบล  คอโค    อําเภอ  เมือง       

จังหวัด  สุรินทร    โทร…  0872512931  พิกัดแปลง X  0328411  Y  1649790 
 

เทคโนโลยีการผลิตใชเทคโนโลยีการทําแปลงพันธุและการปองกันกําจัดออยใบขาวโดยใชพันธุสะอาด

ของกรมวิชาการเกษตร  วิธีปลูกแบบแถวเดี่ยว ระยะปลูก   1.3 เมตร ใสปุย 2 ครั้ง ครั้งแรก ใสรองพื้นกอน

ปลูก สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ครั้งที่สองอายุ 3 เดือนใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม

ตอไร ใสโดยรถไถไถเปดรองโรยปุยแลวไถกลบ กําจัดวัชพืช 2 ครั้งโดยใชแรงงานคน เก็บเกี่ยวโดยใช

แรงงานคน ผลผลิตเฉลี่ย 13.8 ตันตอไร ความหวาน % บริกซ เฉลี่ยเทากับ 22.4  
 

เกษตรกร ผลผลิต (ตันตอไร) ความหวาน % บริกซ 

สมชัย 15.75 22.53 

เดือน 17.65 22.07 

รับผล 7.996 22.60 

เฉลี่ย 13.80 22.40 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 

จากผลการจัดเวทีเสวนาเพื่อวิเคราะหปญหาและวางแผนการดําเนินงาน รวมกับเกษตรกรในพื้นที่ 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร และไรเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ ชัยภูมิ อุดรธานี นครราชสีมา มหาสารคาม 

รอยเอ็ด บุรีรัมย และสุรินทร รวมกับเกษตรกรโดยเลือกหมูบานที่มีปญหาการระบาดรุนแรง เพื่อเปนพื้นที่นํา

รองของโครงการ พูดคุยเสวนาทําใหทราบปญหาและเขาไปดําเนินการแกไขปญหา โดยนําเทคโนโลยีที่ไดจาก



ผลการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแกปญหาโรคใบขาวของออย 

ไปถายทอดใหกับเกษตรกรพัฒนาเปนระบบการผลิตออยที่มีประสิทธิภาพ อบรมความรูเกี่ยวกับโรคใบขาว

ออย วิธีการขยายพันแบบเรงรัด การดูแลรักษา การตรวจแปลงเพื่อใหตรงตามพันธุและเพื่อเฝาระวังการเกิด

โรค การนําออยพันธุดีที่เปนพันธุสะอาดปลอดจากเชื้อสาเหตุโรคใบขาวและโรคที่สําคัญอื่นๆ ไปใหเกษตรกร

ปลูกเปนแปลงพันธุ และขยายเปนแปลงออยพันธุสะอาดในพื้นที่ ปฏิบัติดูแลรักษาตามคําแนะนําของกรมวิชา

เกษตร และหมั่นตรวจแปลงเพื่อเฝาระวังการเกิดโรคในแปลง ซึ่งไดทําการบันทึกขอมูลการเจริญเติบโต การ

เกิดโรค ผลผลิตและ องคประกอบผลผลิต สามารถใชเปนแปลงตนแบบในปตอไป 

 

การนําไปใชประโยชน 

1. เกษตรกรในพื้นที่เปาหมายสามารถนําออยพันธุสะอาดจากแปลงตนแบบไปขยายปลูกในพืน้ที่

ใกลเคียงชวยลดปญหาการระบาดโรคใบขาวในพื้นที่ 

2. เกษตรกรในพื้นที่เปาหมายมีความรูความเขาใจในการปองกันกําจัดโรคใบขาวอยางถูกตองสามารถ

จัดการโรคใบขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เอกสารอางอิง 

 

สํานักงานคณะกรรมการออยแลน้ําตาลทราย, 2555. รายงาพื้นที่ปลูกออยปการผลิต 2554/55. กลุม

สารสนเทศอุตสาหกรรมออยแลน้ําตาลทราย สํานักนโยบายอุตสาหกรรมออยแลน้ําตาลทราย    

สํานักงานคณะกรรมการออยแลน้ําตาลทราย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



ตารางผนวก 1 พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตออยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการผลิต 2554/2555 

จังหวัด 
พื้นที่ปลูกออย ปริมาณออย พื้นที่ออยสง ปริมาณออยสง  ผลผลิตเฉลี่ย  

(ไร) ทั้งหมด (ตัน) โรงงาน (ไร) เขาหีบ (ตัน)  (ตัน/ไร)  

นครราชสีมา 622,982 7,145,608 568,359 6,519,081 11.47 

อุดรธานี 598,667 6,675,142 548,571 6,116,566 11.15 

ขอนแกน 571,490 6,292,106 521,382 5,740,414 11.01 

ชัยภูมิ 492,754 5,553,332 449,549 5,066,416 11.27 

กาฬสินธุ 304,473 3,404,003 277,776 3,105,540 11.18 

สุรินทร 195,516 2,199,558 178,373 2,006,700 11.25 

บุรีรัมย 185,356 2,148,275 169,104 1,959,915 11.59 

มุกดาหาร 147,921 1,677,422 134,951 1,530,345 11.34 

หนองบัวลําภู 144,683 1,720,278 132,431 1,574,605 11.89 

มหาสารคาม 140,966 1,519,618 128,607 1,386,378 10.78 

เลย 133,951 1,541,775 122,206 1,406,593 11.51 

รอยเอ็ด 86,575 942,806 78,984 860,140 10.89 

สกลนคร 64,016 710,574 58,403 648,271 11.10 

อํานาจเจริญ 29,310 325,044 26,740 296,544 11.09 

ยโสธร 27,842 306,821 25,401 279,919 11.02 

ศรีสะเกษ 13,463 147,692 12,283 134,742 10.97 

หนองคาย 11,367 127,080 10,370 115,937 11.18 

อุบลราชธานี 11,307 124,146 10,315 113,261 10.98 

บึงกาฬ 8,061 89,962 7,354 82,074 11.16 

นครพนม 6,519 71,583 5,948 65,307 10.98 

รวม 3,797,219 42,722,825 3,467,107 39,008,748 11.25 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางผนวก 2 ผลการสํารวจพื้นที่การระบาดของโรคใบขาวออย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการผลิต 

2551/52  

จังหวัด พื้นที่ระบาด (ไร) 

1. นครราชสีมา       26,470  

 อ.พิมาย         1,269  

  ต.โคกสวาง             68  

  ต.ทาโพธิ์ชัย           151  

  ต.ทุงกระเต็น           451  

  ต.เมืองไผ           564  

  ต.เยยประสาท             72  

  ต.หนองก่ี             31  

 อ.หวยแถลง           380  

  ต.หลุงตะเคียน           380  

 อ.จักรราช       20,666  

  ต.หนองพลวง       20,000  

  ต.จักรราช           104  

  ต.ศรีละกอ           274  

  ต.หนองขาม             46  

  ต.หินโคน             50  

  ต.ทองหลวง           134  

  ต.สีสุก             58  

 อ.ครบุรี           718  

 อ.เสิงสาง             20  

 อ.หนองก่ี           100  

 อ.สูงเนิน             30  

 อ.ปกธงชัย           100  

 อ.โชคชัย             40  

 อ.คง        1,250  

  ต.บานปรางค           200  

  ต.หนองบัว             50  



  ต.หนองมะนาว           500  

  ต.หนองหอย           300  
 

จังหวัด พื้นที่ระบาด (ไร) 

  ต.ทัพรั้ง           200  

 อ.ขามสแกแสง           200  

  ต.โนนเมือง           200  

 อ.โนนศิลา           100  

  ต.บานหัน           100  

 อ.แกงสนามนาง           247  

  ต.สีสุก           120  

  ต.แกงสนามนาง             70  

  ต.บึงตะไล             57  

 อ.บานเหลื่อม        1,100  

  ต.โคกกระเบี้ยง           700  

  ต.ชอระกา           100  

  ต.วังไพรี           100  

  ต.บานเหลี่อม           200  

 อ.บัวใหญ           250  

  ต.หวยยาง             20  

  ต.หนองบัวสะอาด             50  

  ต.โนนทองหลาง             80  

  ต.บัวลาย             20  

  ต.โนนจาน             30  

  ต.บัวใหญ             50  

2. มุกดาหาร           552  

  ต.แกงนาง           200  

  ต.กกตูม           250  

  ต.ดงเย็น             72  

  ต.หนองแวง             30  

3. กาฬสินธุ        6,935  

  ต.สําราญ             57  

  ต.ผาสุก             23  



  ต.ศรีธาต ุ             40  

 

 

จังหวัด พื้นที่ระบาด (ไร) 

  ต.หนองหญาไซ             32  

  ต.หนองกุงทับมา             23  

  ต.หนองชาง             30  

  ต.คําโคกสูง             20  

  ต.บะยาว             10  

  ต.นามน           150  

  ต.นามะเขือ           250  

  ต.ลําหวยหลัว  95 

  ต.หนองแวง             85  

  ต.สงเปลือย           100  

  ต.แซงบาดาล             20  

  ต.ดงพยุง        3,000  

  ต.ภูปอ        3,000  

4. สกลนคร           450  

  ต.หลุบเลา           150  

  ต.จันทรเพ็ญ           300  

5. รอยเอ็ด        5,216  

  ต.โคกสูง             30  

  ต.คํานาดี        3,000  

  ต.คําพอง             30  

  ต.หนองใหญ        2,000  

  ต.ชุมพร             15  

  ต.ทาสีดา           101  

  ต.รอบเมือง             40  

6. ขอนแกน       13,291  

 อ.น้ําพอง        2,200  

 อ.หนองเรือ           450  



 อ.บานฝาง           420  

 อ.มัญจาคีรี        1,800  

 อ.ชุมแพ           250  
 

จังหวัด พื้นที่ระบาด (ไร) 

 อ.โคกโพธิ์ชัย           150  

 อ.บานแฮด        4,446  

 อ.บานไผ           404  

 อ.เมือง           371  

 อ.เขาสวนกวาง           800  

 อ.อุบลรัตน        2,000  

7. หนองคาย             80  

 อ.เซกา             40  

 อ.โพนพิสัย             40  

8. มหาสารคาม        5,600  

 อ.โกสุมพิสัย        5,000  

 อ.กุดรัง           600  

9. อุดรธานี        2,976  

 อ.หนองหาน           250  

 อ.ไชยวาน        1,000  

 อ.บานดุง        1,000  

 อ.บานผือ           500  

 อ.วังสามหมอ           113  

 อ.ศรีธาตุ           113  

9. สกลนคร           420  

 อ.สองดาว           260  

 อ.เจริญศิลป           100  

 อ.บานมวง             60  

10. บุรีรัมย        3,131  

 อ.นางรอง        1,339  

  ต.กานเหลือง        1,022  

  ต.บานสิงห               8  



  ต.กําไทรโยง           128  

  ต.หัวถนน           224  

 อ.หนองก่ี        1,749  

 

จังหวัด พื้นที่ระบาด (ไร) 

 อ.หนองก่ี        1,749  

14. ชัยภูมิ        2,181  

 อ.เนินสงา           140  

  ต.รังงาม           100  

  ต.ผาเนิน             40  

 อ.บานเขวา              35  

  ต.ภูแลนคา             30  

  ต.บานเขวง               5  

 อ.หนองบัวแดง        2,000  

  ต.นางแดด        2,000  

 อ.ซับใหญ               6  

  ต.ซับใหญ               6  

รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       67,302  

 

ที่มา: ขอมูลจากแบบสํารวจจากโรงงานน้ําตาล 18 โรงงาน สมาคมชาวไรออย 7 สถาบัน และศูนยบริหาร

ศัตรูพืช 3 ศูนย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางผนวก 3 ผลการสํารวจพื้นที่การระบาดของโรคใบขาวออย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการผลิต 

2552/53  

จังหวัด พื้นที่ระบาด (ไร) 

1.อุดรธานี     24,078  

อ.หนองแสง      8,383  

อ.โนนสะอาด      1,130  

อ.กุมภวาป         290  

อ.ศรีธาตุ            50  

อ.กุดจับ      1,770  

อ.เมือง         200  

อ.บานดุง      1,000  

อ.หนองหาน      5,000  

อ.บานผือ      1,851  

อ.หนองบัว      4,404  

2.ขอนแกน     32,460  

อ.เขาสวนกวาง         250  

อ.หนองเรือ         580  

อ.ชุมแพ         120  

อ.มัญจาคีรี     12,860  

อ.ภูเวียง      2,050  

อ.บานแฮด     13,800  

อ.บานไผ      2,200  

อ.โคกโพธิ์ชัย         600  

3.ชัยภูมิ      4,990  

อ.แกงครอ      1,940  

อ.เมือง      2,030  

อ.บานแทน      1,000  

อ.คอนสวรรค           20  

4.มหาสารคาม      1,800  



อ.โกสุมพิสัย         900  

อ.กุดรัง         900  

5.เลย         940  

อ.เอราวัณ         940  
 

จังหวัด พื้นที่ระบาด (ไร) 

6.นครราชสีมา      1,461  

อ.หวยแถลง         450  

อ.เฉลิมพระเกียรติ           50  

อ.โชคชัย           80  

อ.จักรราช         150  

อ.หนองบุนมาก         200  

อ.พิมาย         100  

อ.แกงสนามนาง         211  

อ.บัวใหญ บัวลาย         220  

7.บุรีรัมย         696  

อ.หนองหงส           50  

อ.กระสัง           60  

อ.เมือง           16  

อ.คูเมือง         340  

อ.แคนดง         200  

อ.ลําปลายมาศ           30  

 

ที่มา: ขอมูลจากแบบสํารวจจากโรงงานน้ําตาล 13 โรงงาน สมาคมชาวไรออย 7 สถาบัน และศูนยบริหาร

ศัตรูพืช 3 ศูนย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ตารางผนวก 4 รายชื่อเกษตรกรที่เขารวมโครงการออยพันธุสะอาด ณ บานหินฮาว ตําบลเวียงคํา    อําเภอ

กุมภวาป  จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554  

 

ที ่ ชื่อ บานเลขที่ หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 นายสมสมัย ประสงคสุข 151 6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

2 นายรนรงค สารคํา 29 6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

3 นายมีชัย ไกรวาสังข 139 6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

4 นายสาย ศรีโบราณ 177 6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

5 นายบุญตรี คําผา 40 6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

6 นายอภิสิทธิ์ ทองพอก 195 6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

7 นายวีระพล วิจารยขันธ  6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

8 นายศิริวัฒน เภาพาย 39 6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

9 นางบังอร ผาคนอก 96 6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

10 นางวงวาด สุปด 168 6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

11 นางรุงนิภา เภาพงษ 50 6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

12 นางสมบัติ ไชยชาดา 42 6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

13 นางยุภาพรณ ไตรมาสีวง 163 6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

14 นางวัชรา คําวาป 121 6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

15 นางสําเนียง อุตตะกะ 132 6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

16 นางสงกรานต แสนขอนยาง 199 6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

17 นางสาวสุพรรษา แสนขอนยาง 54 6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

18 นายวรเดช ศรีสุวรรณ  6 เวียงคํา กุมภวาป อุดรธานี 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ตารางผนวก 5 รายชื่อเกษตรกรที่เขารวมโครงการออยพันธุสะอาด  

 

ที ่ ชื่อ บานเลขที่ หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 นายสกรรจ นารินทอง 44 5 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

2 นายสมจิตร รัตนจุล 27 2 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

3 นางเพ็ญศรี หนอนนอย 146 10 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

4 นายยงยุทธ สุขขาวาป 27 10 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

5 นายสํารอง อุดตะเกย 1 1 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

6 นายเคน นามภักดี 80 2 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

7 นายดวงดาว ศรีรัตนะ 154 7 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

8 นายจันดี เดชแกว 121 1 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

9 นายบุญมี ปเสา 18 10 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

10 นายศักดิ์ศรี อินทะสรอย 157 10 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

11 สําลี สีปรด 113 10 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

12 นายจําปา ทัลคํามูล 103 6 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

13 นางเกสร รณพธ 141 4 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

14 นางสาย สีดาวงศ 122 11 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

15 นางลีลา สัตตะโส 60 2 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

16 นายสีทัด ปุริตัง 24 6 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

17 นายสราวุธ แกวศิร ิ 12 6 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

18 นายสมศักดิ์ ขันมะณี 89 7 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

19 นายสมัย ศรีดาวงศ 58 4 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

20 นายไพรศาล ยอดรัก 123 4 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

21 นายกฤษดา สาวงศนาม 94 4 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

22 นางอําพร อัณชัน 96 4 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

23 นางปรางค หมื่นประชุม 170 4 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 



24 นายสุนัน ฤทธิ์วันดี 152 2 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

25 นายนิธิทัศน ศรีสมศักดิ์ 61 4 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

26 นายคําพร กองสี 168 4 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

27 นายรัฐพล วงษยุทธ 124 4 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

28 นายทองคํา ปุริตัง 18 7 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

29 นายอรุณ พลเสน 137 7 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

30 นายไชยา ทองสมาตร 37 7 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

31 นายทองดี เสนาวงดี 135 7 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

32 นางสุภาพร วังนะพันธ 110 6 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

33 นายคําสิงห โสดาวาป 100 5 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

34 นางสมสวย บุบพทา 4 10 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 
 

ที ่ ชื่อ บานเลขที่ หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

35 นางเตือน เปนวัน 32 1 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

36 นายสุบิน ทะสวย 163 1 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

37 นางวิมลวรรณ ฉิมาภาคย 9 2 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

38 นายที อุดตะกะ 133 10 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

39 นายสายสม พระหุล 128 10 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

40 นายสนิท โนนตะเถร 98 7 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

41 นายหนูจันทร งามฉวี 14 6 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

42 นายสมคิด โสบรรเทา 85 6 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

43 นายแถว ภูธรรมมา 126 6 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

44 นายจักรวงศ ศรียุโคตร 54 7 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

45 นายบุญมี จันทิชัย  176 1 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

46 นายพิสัย สุมมาตย 127 1 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

47 นายถนอม วงศสามารถ 102 11 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

48 นายบัวสี ภูนิโรจน 109 7 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

49 นายบุญชวย จิตรดี 116 2 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

50 นางใส อุดดวก 34 2 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

51 นางบัวพัวย เมืองเยา 93 2 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

52 นายสมหมาย สิทธิวงศา 74 7 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

53 นายบุญเพ็ง เบญจปด 173 1 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

54 นายเชิดชัย แสนวิลัย 92 7 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 



55 นายนอย ภูหมอก 155 7 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

56 นายลี อุตตะกะ 69 2 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

57 นางบัวลี ปญญาสิทธิ์ 43 2 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

58 นายสูน สัตตะโส 140 2 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

59 นายสมเกียรติ วงษา 180 1 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

60 นายพรประเสริฐ แกวแสนเมือง 20 5 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

61 นายประยูร ศรีพยอม 54 3 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

62 นางเหลา สาครขันธ 1 3 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

63 นายนอย อันนอก 113 7 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

64 นายมีชัย ชมภูราช 88 6 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

65 นางเดือนแรม บัวน้ําออม 30 9 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

66 นางวาสนา พืชสิงห 24 9 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

67 นายวิจิต สัตตะโส 153 2 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

68 นางสีดา อันนอก 17 8 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

69 นายศตวรรษ ภูนิโรจน 176 11 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

70 นายทนงศักดิ์ ศรีดาวงศ 15 11 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 
 

ที ่ ชื่อ บานเลขที่ หมู ตําบล อําเภอ จังหวัด 

71 นายสุวิทยา อุทะทัย 94 11 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

72 นายสมร กองสี 21 11 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

73 นายทองออน กองสี 97 11 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

74 นายสะไกร พะนพรา 26 7 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

75 นางดาวคะนอง ปดตาแสง 138 11 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

76 นายอภิชาต นันนทะกลาง 27 1 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

77 นายชาย พรศรี 46 3 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

78 นายทองเลื่อน โคตบุตร 50 4 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

79 นายสายยนต เดชแกว 9 1 ตาดทอง ศรีธาตุ  อุดรธานี 

 

 

 

 


