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บทคัดยอ 

 

โครงการตนแบบการจัดทําแปลงและเตรียมทอนพันธุออยคุณภาพดีโดยใชระบบน้ําหยด มีวัตถุประสงค

เพื่อวิจัยและพัฒนาเพิ่มผลผลิต และองคความรูเกี่ยวกับการทําแปลงพันธุออยคุณภาพดีโดยใชระบบน้ําหยดในเขต

พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และสรางแปลงตนแบบการผลิตแปลงทอนพันธุออยไวใชเองและถายทอดเทคโนโลยี

อยางเหมาะสมเฉพาะพื้นที่ใหกับเกษตรกรผูปลูกออยไดนําไปปฏิบัติหรือประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และใชเปน

ตนแบบในการจัดทําแปลงและเตรียมทอนพันธุออยที่มีคุณภาพ มีเปาหมายเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ไดแก ลดคาใชจายในการซื้อพันธุออย  เพิ่มคุณภาพผลผลิต และเพิ่มผลผลิตตอไรของออยจากแปลงทําพันธุ โดย

ปกติทอนพันธุออย 1 ไร สามาถนําไปปลูกได 10 ไร ใหสามารถเพิ่มเปนปลูก 1 ไร สามารถผลิตทอนพันธุนําไป

ปลูกได 15-20 ไร โดยมีเกษตรกรเปนเปาหมายในการถายทอดความรูและเทคโนโลยีผานกระบวนการพัฒนา

เกษตรกรผูนําที่มีความรูความสามารถในผลิตออยในไรของตน และขยายโอกาสใหแกเกษตรกรที่สนใจใฝรูและ

มุงมั่นที่จะพัฒนาการผลิตของตนเองใหมีศักยภาพสูงขึ้น โดยดําเนินการที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

มหาสารคาม ระหวางเดือนมีนาคม 2554-มีนาคม 2555 จัดทําแปลงตนแบบการทําแปลงพันธุออยโดยใหระบบน้ํา

หยดขนาด 800 ตารางเมตร และไมใหน้ําหยดขนาด 800 ตารางเมตร โดยใชพันธุขอนแกน 3 มีการตรวจสอบโรค

และวัดการเจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิต พบวาที่อายุ 1 และ 3 เดือนไมพบการเขาทําลายของโรคและ

แมลงทั้งในแปลงที่ใหน้ําหยดและไมใหน้ําหยด สวนที่อายุ 6 เดือน พบวาในแปลงที่ใหน้ําหยดพบโรคและแมลง

มากกวาแปลงที่ไมใหน้ําหยด แตพบเพียง 1  และ 3 กอตอพื้นที่ 0.5 ไร และพบวาแปลงที่มีการใหน้ําหยดมี

แนวโนมใหผลผลิตมากกวาแปลงที่ไมใหน้ําหยดถึงรอยละ 22  (ผลผลิต 17.16 ตันตอไรในแปลงที่ไมมีการใหน้ํา) 

สามารถลดตนทุนการผลิต 15% และนําไปสูการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ใหสูงขึ้น 25% รวมทั้งไดจัดงานถายทอด

กระบวนการและเทคโนโลยีสูเกษตรเครือขายในการสรางเกษตรกรตนแบบในการมีแปลงพันธุออยเปนของตนเอง

จะชวยใหไดทอนพันธุคุณภาพดี  ปราศจากโรคแมลง ตรงตามพันธุ ในปริมาณและในเวลาที่ตองการ 
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คํานํา 

 

 จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ทางการเกษตร 2.7 ลานไร คิดเปนรอยละ 83 ของพื้นที่ทั้ งจังหวัด 

นอกจากนี้ในป 2549 มีการกอตั้งโรงงานน้ําตาลในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งมีกําลังผลิตสูงสุด 15,554 ตัน/วัน 

สามารถรองรับวัตถุดิบออยสดไดปละประมาณ 1,866,480 ตัน สูงกวาปริมาณที่ผลิตไดในปจจุบันกวา 730,000 

ตันตอป ทําใหมีความจําเปนที่จะพัฒนาการผลิตออยในระดับไรนาใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งจังหวัดมหาสารคามพื้นที่

ปลูกออยโรงงาน 138,573ไร (สํานักงานคณะกรรมการออยและนาตาลทราย, 2554) คิดเปนรอยละ 8 ของพื้นที่

ทําการเกษตรทั้งหมด มีผลผลิตเฉลี่ย 10.74 ตันตอไร และมีความหวาน 13-15 CCS สวนใหญเปนออยปลูกขาม

แลง ระหวางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ในพื้นที่เปนดินรวนปนทราย ที่ไมมีชั้นดินเหนียวหรือดินลูกรัง ซึ่งยังตอง

ไดรับการสงเสริมวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณคุณภาพและผลผลิต การปรับปรุงดิน แหลงน้ํา ซึ่งควรให

ความสําคัญในการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตอยางตอเนื่อง เนื่องจากออยเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมน้ําตาล 

และเปนพืชพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่จังหวัดมหาสารคามมีศักยภาพในการผลิต แตเนื่องจากไดรับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคใบขาวออย ซึ่งสถานการณการระบาดของโรคใบขาวของออยกําลังนาเปนหวงและมีแนวโนม

ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก อุดรธานี ขอนแกน นครราชสีมา และ

มหาสารคาม มีพื้นที่ปลูกออยไดรับความเสียหายจากการระบาดของโรคดังกลาวไมนอยกวา 200,000 ไร โรคใบ

ขาวออยมักพบการระบาดในแหลงปลูกที่เปนดินรวนปนทราย เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา การระบาดสามารถ

ระบาดไดทางทอนพันธุจากกอที่เปนโรค และระบาดโดยมีเพลี้ยจั๊กจั่นสีน้ําตาลเปนพาหะ ลักษณะอาการโรคใบ

ขาวใหสังเกตดูวาใบออยเรียวแคบเล็ก สีเขียวออน หรือขาว แตกกอ เปนฝอยแคระแกร็น พบทุกระยะการ

เจริญเติบโต อาการจะปรากฏชัดในออยตอท่ีแตกใหม โดยเฉพาะในออยอายุ 4-5 เดือนขึ้นไป จะสังเกตไดจากการ

แตกหนอสีขาวที่โคนกอหรือตาขางทําใหเกษตรกรไมไดเก็บเกี่ยวผลผลิต ตองตัดทิ้งแลวนําไปเผาทําลายหรือไถทิ้ง

ทั้งแปลง กอนนําทอนพันธุที่ปลอดโรคไปปลูกใหมทดแทน ซึ่งหากไมเรงควบคุมและปองกันการระบาดของโรค

อยางจริงจัง อนาคตพื้นที่ปลูกออยของไทยอาจถูกทําลายมากข้ึน ซึ่งจะทําใหไดผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการ

ของโรงงานน้ําตาล และอาจกลายเปนปญหาวิกฤติซ้ํารอยป 2534 ที่เคยระบาดรุนแรงขึ้นครั้งแรก สรางความ

เสียหายคิดเปนมูลคากวา 774 ลานบาท ดังนั้นศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม จึงไดเขารวมโครงการ

ตนแบบการจัดการโรคใบขาวของออยโดยใชพันธุสะอาด โดยนําเทคโนโลยีที่ไดจากผลการวิจัยของกรมวิชาการ

เกษตร ไปถายทอดใหกับเกษตรกร ในลักษณะของแปลงตนแบบการจัดการโรคใบขาวออยโดยใชพันธุสะอาด ซึ่ง

เริ่มจากการนําออยพันธุดีที่เปนพันธุสะอาด ปลอดจากการติดเชื้อสาเหตุโรคใบขาว ไปใหเกษตรกรปลูกเปนแปลง

พันธุ ปฏิบัติดูแลรักษาตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร อันจะนําไปสูการลดการระบาดของโรคใบขาวให



นอยลง จนไมเปนปญหารุนแรงที่สงผลตอการผลิตออยอีกตอไป และทําใหผลผลิตออยของจังหวัดมหาสารคาม

เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นจึงไดมีการจัดทําแปลงตนแบบแปลงพันธุออยคุณภาพดีโดยใชระบบน้ําหยดจะเปนการเพิ่มผลผลิต

ทอนพันธุออยใหเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพื่อเปนตนแบบในการนําเทคโนโลยีในการจัดทําแปลงตนแบบการผลิตออย

พันธุดีที่ถูกวิธีและไดทอนพันธุที่ดี มีคุณภาพแกเกษตรชาวไรออยตอไป  

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

  1. พันธุพืช : ออยพันธุขอนแกน 3  

2.  ปุยเคมี : สูตร 46-0-0, 18-46-0, และ 0-0-60 

  3.  ปุยอินทรีย : ปุยคอกมูลสัตว/ปุยหมักอัดเม็ด 

  4.  สารเคมีกําจัดวัชพืช : ไมมี 

  5.  สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช : ไมมี 

  6.  วัสดุปรับปรุงดิน : ปูนมารล 

7. ครุภัณฑ และอุปกรณตางๆ : เครื่องวัดความหวาน, ชุดตรวจสอบโรคและดินภาคสนาม,  

ชุดอุปกรณการวางระบบน้ําหยด, เอกสาร/แผนพับ โปสเตอร ฯลฯ 

วิธีการ 

1. แผนการทดลอง    จัดทําแปลงตนแบบการทําแปลงพันธุออยโดยใหระบบน้ําหยดขนาด 800 ตาราง

เมตร และไมใหน้ําหยดขนาด 800 ตารางเมตร ในแปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม  

2. แนวทางและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 2.1 สถานที่ 

 - คัดเลือกพ้ืนที่ที่ไมมีหนอหรือตอออยเดิมไมเคยมีโรคออยระบาดรุนแรง มีหนาดินลึก โปรง รวน

ซุย มีความอุดมสมบูรณ (pH 5.0-5.6) เปนแปลงที่ใหน้ําได (กรมวิชาการเกษตร, 2554) 

 2.2. พันธุและการเตรียมทอนพันธุ 

 - ใชพันธุขอนแกน 3 ซึ่งเปนพันธุที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกออยเขตอาศัยน้ําฝนจังหวัดมหาสารคาม 

ควรเปนออยปลูกคัดเลือกมาจากแปลงแหลงที่มีความนาเชื่อถือ มีการเจริญเติบโตดี ปราศจากโรคและแมลง

รบกวน อายุ 8-10 เดือน ทอนพันธุมีความสมบูรณแข็งแรง ตัดทิ้งไวไมเกิน 3 วัน ถาตัดทิ้งไวนานควรจะคลุมดวย

ใบออยหรือทิ้งไวในรม และในกรณีที่นําทอนพันธุมาจากท่ีอื่น และไมทราบประวัติแปลงของทอนพันธุควรมีการแช

ทอนพันธุกอนปลูก เพื่อควบคุมและกําจัดเชื้อโรค และแมลงที่ติดมากับทอนพันธุ เชน โรคใบขาว โรคตอแคระ



แกร็น โรคใบดางขีดเหลือง โรคแสดํา โรคกอตะไครและชวยเรงความงอกใหออยเร็วกวาปกติ โดยแชน้ําอุน

อุณหภูมิ 50 C0 (องศาเซลเซียส) นาน 2 ชั่วโมง หรือ 52 C0 (องศาเซลเซียส) นาน ½ ชั่วโมง (กรมวิชาการเกษตร, 

2547) 

 2.3 การเตรียมดิน การปลูก และการดูแลรักษา 

 - เวลาปลูก ระหวางเดือนเมษายน-พฤษภาคม หรือลากวาฤดูปลูกออยสงโรงงาน 2-3 เดือน ให

น้ําครึ่งรองกอนปลูก หรือทันทีหลังปลูก ใชทอนพันธุ 2 ทอน/หลุม ระยะ 50 เซนติเมตร มีการปรับปรุงบํารุงดิน

โดยใชปุยหมักอินทรียอัดเม็ด อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร หรือปุยพืชสด รวมกับปูนมารล อัตรา 100 กิโลกรัมตอไร 

หวานรองกนรองและใสปุยเคมีตามคําแนะนําการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน (ปุยเคมีผสมเกรด 18-9-18) โดย 

 แบงใสปุยปละ 3 ครั้ง และใสปุยรองพ้ืนตอนปลูก 

 ครั้งแรกใสปุ ยรองพื้นรองกนรองตอนปลูก โดยแบงใสปุ ยเคมีอัตรา 4.5-2.25-4.5           

(N, P2O5, K20) รวมกับปุยหมัก อัตรา 500 กิโลกรัมตอไร 

 ครั้ งที่ สอง ใสหลั งจากครั้ งแรกประมาณ 3-4 เดือน โดยใสปุ ย เคมีอัตรา 9-4.5-9              

(N, P2O5, K20) กิโลกรัมตอไร 

 ครั้งที่สาม ใสชวงฤดูฝนหลังจากครั้งที่สอง ประมาณ 3 เดือน โดยใสปุยเคมีอัตรา         

4.5-2.25-4.5 (N, P2O5, K20) กิโลกรัมตอไร 

  - กอนการตัดออยไปทําพันธุ 1 เดือน ใสปุยไนโตรเจนอัตรา 10-20 กิโลกรัมไนโตรเจน

ตอไร จะชวยทําใหออยมีความงอก และความแข็งแรงของหนอออยดีขึ้น (วัฒนศักดิ์ และคณะ, 2538) 

- ควรมีการตรวจแปลงออยอยางสม่ําเสมอ และหมั่นรักษาแปลงใหสะอาด 

2.4 การบันทึกขอมูล 

  2.4.1 ขอมูลดิน  

- คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดินกอนปลูกและหลังปลูก 

   2.4.2 ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 

    - สภาพฟาอากาศ เชน ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ 

   2.4.3 ขอมูลพืช 

    - ขอมูลที่ใชประเมินคุณภาพและผลผลิต เชน จํานวนหนอ (เปอรเซ็นตความ

งอก) ความสูงและความยาวลําตน จํานวนกอตอไร จํานวนลําตอไร จํานวนขอตอลํา เสนผานศูนยกลางของสวน

โคน-กลาง-ปลาย ของออย น้ําหนักสด และน้ําหนัก 10 ลํา และคาความหวานออย (องศาบริกซ) และซีซีเอส 

(CCS) 

    - การปฏิบัติดูแลรักษาทุกข้ันตอนตั้งแตเตรียมดินจนกระทั่งเก็บเกี่ยว 

   2.4.4 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เชน ผลผลิต ตนทุนผันแปร รายได กําไรสุทธิ Benefit 

Cost Ratio (BCR) และการยอมรับของเกษตรกร โดยใชวิธีการจัดประชุมระดมความคิดอยางตอเนื่อง โดยเนนให

เกษตรกรรวมคิด รวมสรุปบทเรียน ปญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแกไขดวยตนเองทุกข้ันตอน 



        2.5 การวิเคราะหขอมูล 

 -  นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติเบื้องตน 

  - คํานวณรายไดและตนทุนการผลิต  

  - ประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยี สรุประดมความคิดเห็นของเกษตรกรหลังเขารวมอบรม/

ศึกษาดูงาน ถายทอดความรูและเทคโนโลยี โดยการสัมภาษณ แบบสอบถาม และเสวนากลุมยอย 

 

เวลาและสถานที่ 

 เริ่มตน (เดือน/ป)  ตุลาคม 2553 

 สิ้นสุด (เดือน/ป)  กันยายน  2554 

 ฤดูกาลเริ่มตน  ปลายฝน(ตุลาคม-ธันวาคม) 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

โครงการตนแบบการจัดทําแปลงและเตรียมทอนพันธุออยคุณภาพดีโดยใชระบบน้ําหยด มีวัตถุประสงค

เพื่อวิจัยและพัฒนาเพิ่มผลผลิต และองคความรูเกี่ยวกับการทําแปลงพันธุออยคุณภาพดีโดยใชระบบน้ําหยดในเขต

พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และสรางแปลงตนแบบการผลิตแปลงทอนพันธุออยไวใชเองและถายทอดเทคโนโลยี

อยางเหมาะสมเฉพาะพื้นที่ใหกับเกษตรกรผูปลูกออยไดนําไปปฏิบัติหรือประยุกตใชไดอยางเหมาะสม และใชเปน

ตนแบบในการจัดทําแปลงและเตรียมทอนพันธุออยที่มีคุณภาพ มีเปาหมายเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ไดแก ลดคาใชจายในการซื้อพันธุออย  เพิ่มคุณภาพผลผลิต และเพิ่มผลผลิตตอไรของออยจากแปลงทําพันธุ โดย

ปกติทอนพันธุออย 1 ไร สามาถนําไปปลูกได 10 ไร (กรมวิชาการเกษตร, 2547) ใหสามารถเพิ่มเปนปลูก 1 ไร 

สามารถผลิตทอนพันธุนําไปปลูกได 15-20 ไร โดยมีเกษตรกรเปนเปาหมายในการถายทอดความรูและเทคโนโลยี

ผานกระบวนการพัฒนาเกษตรกรผูนําที่มีความรูความสามารถในผลิตออยในไรของตน และขยายโอกาสใหแก

เกษตรกรที่สนใจใฝรูและมุงมั่นที่จะพัฒนาการผลิตของตนเองใหมีศักยภาพสูงขึ้น โดยดําเนินการที่ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ระหวางเดือนมีนาคม 2554-มีนาคม 2555 จัดทําแปลงตนแบบการทําแปลงพันธุ

ออยโดยใหระบบน้ําหยดขนาด 800 ตารางเมตร และไมใหน้ําหยดขนาด 800 ตารางเมตร โดยใชพันธุขอนแกน 3 

จากการเก็บตัวอยางดินในแปลงทดลองเพื่อวิเคราะหวิเคราะหคุณสมบัติของดิน พบวา เนื้อดินเปนดินทราย 

ปฏิกิริยาของดินเปนกรดปานกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินต่ํา ปริมาณฟอสฟอรัส

ที่ เปนประโยชนอยู ในระดับคอนขางสูง สวนปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับปานกลาง       

(ตารางที่ 1)  

 
ตารางที่ 1 คาวิเคราะหดินแปลงตนแบบการจัดทําแปลงและเตรียมทอนพันธุออยคุณภาพดีโดยใชระบบน้ําหยด 

ในแปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 



รายการ  pH 
LR 

(kg/rai) 

OM 

(%) 

N 

(%) 

Avai.P 

(mg/kg) 

Exch.K 

(mg/kg) 

ตัวอยางดินในแปลงออย

ตนแบบ ศวพ.

มหาสารคาม  

5.76 304 0.94 0.047 102.45 57.50 

 

มีการตรวจสอบโรคและวัดการเจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิต พบวาที่อายุ 1 และ 3 เดือนไมพบการเขา

ทําลายของโรคและแมลงทั้งในแปลงที่ใหน้ําหยดและไมใหน้ําหยด สวนที่อายุ 6 เดือน พบวาในแปลงที่ใหน้ําหยด

พบโรคและแมลงมากกวาแปลงที่ไมใหน้ําหยด แตพบเพียง 1 และ 3 กอตอพื้นที่ 0.5 ไร ดานจํานวนลํา และ

จํานวนกอที่อายุ 6 เดือน นับได 14,894  และ 12,198 ลําตอไร และจํานวนกอนับได 3,666 และ 2,724 กอตอไร 

ในแปลงที่ใหน้ําหยด และไมใหน้ําหยดตามลําดับ (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2 สํารวจตรวจโรค แมลง และองคประกอบผลผลิตในแปลงตนแบบการผลิตทอนพันธุออย ที่อายุ    6 

เดือน ในแปลงทดลองศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 

รายการ 

/0.5 ไร 
ขอนแกน 3 ไมมีการใหน้ํา ขอนแกน 3 ใหน้ําหยด สุพรรณบุรี 50 ใหน้ําหยด 

ใบขาว ไมพบ 1 ไมพบ 

หนอนกอ 1 3 2 

จํานวนลํา 6,099 7,447 5,696 

จํานวนกอ 1,362 1,833 2,054 

 

ดานผลผลิต และตนทุน พบวาแปลงที่มีการใหน้ําหยดใหผลผลิต 22 ตันตอไร มากกวาแปลงที่ไมใหน้ําหยดถึง

รอยละ 22 (ผลผลิต 17.16 ตันตอไรในแปลงที่ไมมีการใหน้ํา)โดยใหน้ําหยด 4 ครั้งๆละ 5 ชั่วโมง อัตรา 20 ลิตร

ตอชั่วโมงตอไร ในชวงที่ดินลึกระยะ 0-30 เซนติเมตร ในแปลงออยเริ่มแหง ตนทุนการทําระบบน้ําหยด 12,410 

บาทตอไร และเพ่ือเปนตนแบบการจัดการผลิตทอนพันธุออยใหไดผลผลิต และคุณภาพดี จึงไดวันจัดงานถายทอด

กระบวนการและเทคโนโลยีสูเกษตรเครือขายในการมีแปลงพันธุออยเปนของตนเอง ซึ่งไดจัดงานอบรมเกษตรกร

ในวันที่ 2 เมษายน 2555 เพื่อชวยเสริมสรางองคความรูและแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตออย และได

ทอนพันธุออยสะอาด คุณภาพดี ปราศจากโรคแมลง ตรงตามพันธุ ในปริมาณและในเวลาที่ตองการ เพื่อเปนแหลง

ทอนพันธุออยคุณภาพดีใชปลูกใหกับตัวเกษตรกรเองตอไป 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 



 ไดแปลงตนแบบเพื่อเปนตัวอยาง และแนวทางในการมีแปลงพันธุออยเปนของตนเองโดยใชเทคโนโลยี

ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะชวยใหไดทอนพันธุคุณภาพดี  ปราศจากโรคแมลง ตรงตามพันธุ ในปริมาณ และใน

เวลาที่ตองการรวมทั้งลดตันทุนในดานทอนพันธุออย และการขนสงดวย สามารถผลิตทอนพันธุนําไปปลูกได 10-

15 ไร (ผลผลิต 15-22.5 ตันตอไร) สามารถลดตนทุนการผลิต (15%) และนําไปสูการเพิ่มผลผลิตตอพ้ืนที่ใหสูงขึ้น 

(25%) รวมทั้งถายทอดองคความรูสรางเกษตรกรตนแบบในการมีแปลงพันธุออยเปนของตนเองโดยใชเทคโนโลยี

ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะชวยใหไดทอนพันธุคุณภาพดี ปราศจากโรคแมลง ตรงตามพันธุ ในปริมาณ และใน

เวลาที่ตองการรวมทั้งลดตันทุนในดานทอนพันธุออย และการขนสงดวย 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 - เกษตรกรไดเทคโนโลยีการจัดทําแปลงพันธุออยคุณภาพด ีปราศจากโรคแมลง ตรงตามพันธุ ในปริมาณ

และในเวลาที่ตองการ และไดแปลงตนแบบการผลิตแปลงทอนพันธุออยไวใชเอง 

- ลดคาใชจายในการซื้อพันธุออย เพิ่มคุณภาพผลผลิต และเพิ่มผลผลิตตอไรของออยจากแปลงทําพันธุ 

โดยปกติทอนพันธุออย 1 ไร สามาถนําไปปลูกได 10 ไร ใหสามารถเพิ่มเปนปลูก 1 ไร สามารถผลิตทอนพันธุนําไป

ปลูกได 15-20 ไร โดยมีเกษตรกรเปนเปาหมายในการถายทอดความรูและเทคโนโลยีผานกระบวนการพัฒนา

เกษตรกรผูนําที่มีความรูความสามารถในผลิตออยในไรของตน และขยายโอกาสใหแกเกษตรกรที่สนใจใฝรูและ

มุงมั่นท่ีจะพัฒนาการผลิตของตนเองใหมีศักยภาพสูงขึ้น 

 

คําขอบคุณ 

 

 คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ เจาหนาที่ทีมงานกลุมวิจัยและพัฒนา ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

มหาสารคาม คณาจารยจากสํานักวิจัยและพัฒนาเขตที่ 4 และอาจารยอื่นๆที่เกี่ยวของในกรมวิชาการเกษตร

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทาน ผอ.จักรพรรดิ์  วุนสีแซง ที่ไดใหคําปรึกษา ความรู รวมทั้งเกษตรกรเครือขายที่ใหความ

รวมมือเปนอยางดี  
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ภาคผนวก 

 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพสัดสวนแปลงพันธุออยหมุนเวียนกันในแตละป 

 

 

 
ภาพที่ 2 อบรม ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีการจัดทําแปลงและเตรียมทอนพันธุออยคุณภาพดีโดยใช

ระบบน้ําหยด  

 

 



 
ภาพที่ 3 สภาพแปลงออยท่ีอายุ 6 เดือน ในศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 

 


