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บทคัดย่อ 

การศึกษาการจัดการแปลงพันธุ์จากต้นกล้าช าข้อส าหรับเป็นท่อนพันธุ์ ด าเนินการวิจัยที่แปลงทดลอง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ในปี 2556-2558 โดยท าแปลงพันธุ์ปลูกจากต้นกล้าจากการช าข้อตา ใช้พันธุ์ขอนแก่น 
3 ท าการเพาะช าต้นกล้าจากชิ้นส่วนข้อ แช่น้ าร้อน 52 องศาเซลเซียส 30 นาที และพักไว้ข้ามคืน และแช่น้ า
ร้อน 50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง เพาะในถุงเพาะช าพลาสติกขนาด 2x6 นิ้ว เมื่อต้นกล้าอายุ 8 สัปดาห์ท าการ
ย้ายปลูกลงแปลง เปรียบเทียบกับการปลูกแบบวางล า ใช้ท่อนพันธุ์ตัดเป็นท่อน ท่อนละ 3 ตา และแช่น้ าร้อน 
50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมงก่อนปลูก ใช้ระยะระหว่างแถว 1.3 เมตร ระยะห่างระหว่างหลุม 0.50 เมตร ผล
การทดลองพบว่า ท่อนพันธุ์ส าหรับฤดูปลูกอ้อยข้ามแล้ง วิธีการย้ายต้นกล้ามีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 5,806 ล าต่อ
ไร่ วิธีปลูกแบบวางล ามีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 8,114 ล าต่อไร่ ทางด้านความงอกของท่อนพันธุ์ไม่แตกต่างกัน มี
ความงอกเฉลี่ย 89-90เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตท่อนพันธุ์ที่ปลูกด้วยการย้ายกล้า 6.65 ตันต่อไร่ น้อยกว่าท่อนพันธุ์ที่
ปลูกด้วยวิธีวางล าซึ่งมีน้ าหนัก 11.70 ตันต่อไร่ ท่อนพันธุ์ส าหรับฤดูปลูกต้นฝนมีการเจริญเติบโตไม่ดี และมี
ผลผลิตท่อนพันธุ์น้อย ท่อนพันธุ์ส าหรับอ้อยปลูกฤดูฝน การย้ายปลูกด้วยต้นกล้ามีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 9 ,007 
ล าต่อไร่ สูงกว่าการปลูกวางล ามีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 8 ,345 ล าต่อไร่ ความงอกท่อนพันธุ์ทั้งสองวิธีปลูก
ใกล้เคียงกัน ผลผลิตอ้อยที่ปลูกด้วยการย้ายกล้ามีผลผลิต 12.24 ตันต่อไร่ ส่วนการปลูกวางล ามีผลผลิต 11.34 
ตันต่อไร่ อ้อยที่ปลูกจากต้นกล้ามีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าการปลูกแบบวางล า ท่อนพันธุ์ส าหรับฤดูปลูกอ้อย
ข้ามแล้งปีที่ 2 การย้ายปลูกด้วยต้นกล้ามีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 9,166 ล าต่อไร่ สูงกว่าการปลูกวางล ามีจ านวนล า
เก็บเกี่ยว 5,036 ล าต่อไร่ ความงอกท่อนพันธุ์ทั้งสองวิธีปลูกไม่แตกต่างกันทางสถิติ ผลผลิตอ้อยที่ปลูกด้วยการ
ย้ายกล้ามีผลผลิต 10.91 ตันต่อไร่ ส่วนการปลูกวางล ามีผลผลิต 7.13 ตันต่อไร่ 

 
ค าหลัก : อ้อยช าข้อ อ้อยข้ามแล้ง การผลิตท่อนพันธุ์อ้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสการทดลอง 01-04-54-01-02-00-06-56   



ค าน า 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้ท่อนพันธุ์อ้อยที่มี 2-3 ตา แต่วิธีการนี้ท าให้สูญเสียผลผลิตส่วนหนึ่งที่ต้องใช้

เป็นท่อนพันธุ์ส าหรับปลูก ขนาดของท่อนพันธุ์ที่ใช้ยังท าให้ประสิทธิภาพในการก าจัดเชื้อด้วยวิธีการต้มท่อน
พันธุ์ลดลง นอกจากนี้ การใช้ท่อนพันธุ์อ้อยที่มี 2-3 ตา ยังท าให้เกิดลักษณะที่เรียกว่า ยอดข่ม (apical 
dominance) เป็นผลให้ตาที่แก่กว่างอกช้าลง หรือไม่สามารถงอกได้ ท าให้ผลผลิต และคุณภาพลดลง ซึ่งการ
ปลูกอ้อยโดยใช้ท่อนพันธุ์ที่มีเพียง 1 ตา จะสามารถลดอิทธิพลของยอดข่มได้ การเตรียมแปลงพันธุ์อ้อยไว้
ส าหรับท าพันธุ์ นับว่ามีความจ าเป็นส าหรับเกษตรกรที่ปลูกอ้อย การท าแปลงพันธุ์อ้อยใช้เองนอกจากจะได้
พันธุ์ที่ดีตามเวลาที่ต้องการแล้ว ยังได้อ้อยที่มีความสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย 
เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยมีแรงงานพอที่จะท าการขยายพันธุ์อ้อยแบบเร่งรัดจากท่อนพันธุ์ที่หามาเพียง
ปริมาณน้อย ให้เพ่ิมปริมาณขึ้นมากกว่าการขยายพันธุ์ในระบบปกติ  ในปัจจุบันมีเกษตรกรส่วนน้อยที่ให้ความ
สนใจในการท าแปลงพันธุ์อ้อยท าส าหรับท าพันธุ์ จึงท าให้เกิดการระบาดของโรคโดยเฉพาะโรคท่ีติดไปกับท่อน
พันธุ์  เช่น โรคใบขาว กอตะไคร้ แส้ด า เป็นต้น  การแช่ท่อนพันธุ์ในน้ าร้อนเป็นวิธีหนึ่งที่ลดปัญหาโรคที่ติดไป
กับท่อนพันธุ์อ้อย เช่น ประเทศบราซิล มีการแช่ท่อนพันธุ์อ้อยด้วยน้ าร้อนโดยทั่วไป เพ่ือป้องกันก าจัดโรคตอ
แคระแกร็น (Ruas et al,1990) การใช้ชิ้นส่วนท่อน (1/2 ปล้อง) และชิ้นส่วนข้อ หลังผ่านการแช่น้ าร้อน มี
เปอร์เซ็นต์ความงอก และอัตรารอดของต้นกล้าหลังย้ายปลูกไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ภาคภูมิ และคณะ,2555) 
การแช่ท่อนพันธุ์เป็นท่อนๆ อ้อยมีความงอกดีกว่าการแช่ทั้งล า  (วัฒนศักดิ์ และคณะ,2548) Gul (1990) 
รายงานว่า การแช่น้ าร้อนที่อุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที สามารถป้องกันโรคตอแคระแกร็นได้ 
การย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกในฤดูฝนมีเปอร์เซ็นต์หลุมเก็บเก่ียว ผลผลิตข้อตา และจ านวนล าเก็บเก่ียว ที่ดีกว่า
การย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกในฤดูข้ามแล้ง (ภาคภูมิ และคณะ,2556) การวิจัยระบบที่เหมาะสมในการ
กระจายอ้อยพันธุ์ดีสู่พ้ืนที่ ได้มีการศึกษา 1) วิธีการช าข้อตาที่เหมาะสม 2) ขนาดของภาชนะเพาะช าและอายุ
ต้นกล้าที่เหมาะสมในการช าข้อตา 3) ระยะปลูกท่ีเหมาะสม ของแปลงผลิตพันธุ์จากการช าข้อตา เพ่ือเป็นท่อน
พันธุ์ในฤดูปลูกข้ามแล้ง 4) อายุต้นกล้าที่เหมาะส าหรับย้ายปลูกในแปลงพันธุ์ในฤดูข้ามแล้ง และฤดูฝน จาก
การทดลองที่ผ่านมาได้วิธีที่เหมาะสมในแต่ละขั้นตอน จึงควรน ามาจัดท าเป็นแปลงต้นแบบเพ่ือใช้เป็นวิธี
แนะน าในเขตที่มีการปลูกอ้อยในระบบต่างๆ ได้แก่ อ้อยปลายฝนที่ปลูกอ้อยในช่วง ตุลาคมถึงธันวาคม  อ้อย
น้ าราดที่ปลูกอ้อยในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และอ้อยต้นฝนที่ปลูกอ้อยในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน  

     วิธีการด าเนินการ 
-วิธีการด าเนินการ 
เปรียบเทียบวิธีการท าแปลงพันธุ์ จากกรรมวิธีที่ได้ผลดีจากการทดลองผ่านมาในกิจกรรมนี้ ที่จะให้ได้

ท่อนพันธุ์ปริมาณมากและคุณภาพดี จากระยะปลูกที่ให้ปริมาณท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์สูงสุด และวิธีการดูแลที่
เหมาะสม เพ่ือให้ได้ท่อนพันธุ์ส าหรับฤดูปลูกหลัก ครั้งที่ 1 ปลูกเป็นท่อนพันธุ์ส าหรับฤดูปลูกอ้อยข้ามแล้ง 26 
ธันวาคม 2555 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ปลูกเป็นท่อนพันธุ์ส าหรับฤดูปลูกต้นฝนวันที่ 20 มีนาคม 
2556 และปลูกเป็นท่อนพันธุ์ส าหรับอ้อยปลูกฤดูฝนวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ใช้ต้นกล้าจากการช าข้อตาผ่าน
การแช่น้ าร้อน 2 รอบ 52 องศาเซลเซียส 30 นาที ทิ้งข้ามคืน แช่น้ าร้อน 50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง เพาะช า
ในถุงพลาสติกพับข้างขนาด 2x6 นิ้ว อายุต้นกล้า 8 สัปดาห์ (มีใบประมาณ 4 ใบ) ย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกโดย
มีระยะระหว่างแถว 1.3 เมตร ระยะระหว่างต้นกล้า 0.50 เมตร จ านวน 25 แถว แถวยาว 25 เมตร ท าการ
ย้ายปลูกหลุมละ 1 ต้น  ให้น้ า 2 อาทิตย์ต่อครั้งเพ่ือให้ต้นกล้าตั้งตัวได้ในช่วง 2 เดือนแรกหลังย้ายปลูก ใส่ปุ๋ ย
สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ข้างแถวครั้งที่ 1 เมื่อต้นกล้าตั้งตัวอายุประมาณ 1 เดือนครึ่ง และครั้ง
ที่ 2 เมื่ออายุ 5 เดือนหลังย้ายปลูก เปรียบเทียบกับการปลูกด้วยวิธีปกติที่ใช้ท่อนพันธุ์ตัดเป็นท่อน ท่อนละ 3 



ตา และแช่น้ าร้อน 50 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง  ท าการปลูกในร่องระยะเดียวกับการปลูกด้วยต้นกล้า ใส่ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ปุ๋ยรองก้นรองพร้อมปลูก และใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เมื่ออ้อยอายุ 5 เดือน 
ก าจัดวัชพืชไม่ให้รบกวน ท าการเก็บเกี่ยวอ้อยเมื่ออายุ 10 เดือน ที่ปลูกด้วยต้นกล้าและวางล าในของแต่ละช่วง
การปลูก เก็บข้อมูลจ านวน 20 แถว แถวละ 20 เมตร นับจ านวนล าเก็บเกี่ยวต่อแถว ค านวณเป็นจ านวนล าต่อ
ไร่ สุ่มล าจ านวน 20 ล าต่อแถว วัดความยาวล าเก็บเกี่ยว นับจ านวนข้อ ชั่งน้ าหนักล า ค านวณเป็นผลผลิตต่อไร่ 
น าท่อนพันธุ์ที่ได้ ตัดเป็นข้อตาจ านวน 100 ข้อ กระบะละ 100 ตา จ านวน 4 ซ้ า น ามาท าการทดสอบความ
งอก โดยการเพาะในกระบะทรายที่ผ่านการร่อนและอบฆ่าเชื้อ น าข้อตาอ้อยวางลงในทรายโดยให้ตาหงายขึ้น 
และกลบด้วยทรายหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร รดน้ าให้ชุ่มปิดฝาเพ่ือรักษาความชื้น และให้น้ าเมื่อทรายแห้ง 
ตรวจบันทึกความงอกหลังจากเพาะเป็นเวลาหนึ่งเดือนและค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ความงอกท่อนพันธุ์ 

-เวลาและสถานที่ 

 เริ่มด าเนินการ เดือนตุลาคม 2555 – สิ้นสุดการทดลอง เดือนกันยายน 2558 สถานที่ท าการ
ทดลองแปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ท่อนพันธุ์ส าหรับฤดูปลูกอ้อยข้ามแล้ง ในฤดูข้ามแล้งครั้งที่ 1 ปลูกวันที่ 26 ธันวาคม 2555 วิธีการย้าย

ต้นกล้ามีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 5,806 ล าต่อไร่ และมีความยาวล าเฉลี่ย 175.43 เซนติเมตร วิธีปลูกแบบวางล ามี
จ านวนล าเก็บเกี่ยว 8,114 ล าต่อไร่ มีความยาวล า 210.16 เซนติเมตร ทางด้านความงอกของท่อนพันธุ์ไม่
แตกต่างกันมีความงอกเฉลี่ย 89-90 % ผลผลิตท่อนพันธุ์ที่ปลูกด้วยการย้ายกล้า 6.65 ตันต่อไร่ น้อยกว่าท่อน
พันธุ์ที่ปลูกด้วยวิธีวางล าซึ่งมีน้ าหนัก 11.70 ตันต่อไร่ (ตารางท่ี 1)  

ท่อนพันธุ์ส าหรับฤดูปลูกต้นฝน ปลูกเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 พบว่า จ านวนล าเก็บเกี่ยวค่อนข้าง
น้อย การปลูกด้วยการย้ายกล้ามีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 3,609 ล าต่อไร่ การปลูกวางล ามีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 
4,468 ล าต่อไร่ การปลูกด้วยต้นกล้ามีความยาวของล า 135.29 เซนติเมตรมากกว่าวิธีปลูกแบบวางล ามีความ
ยาวล า 111.49 เซนติเมตร ความงอกท่อนพันธุ์ที่ปลูกด้วยต้นกล้า และปลูกวางล า ความงอกท่อนพันธุ์ใกล้เคียง
กัน ทางด้านน้ าหนักผลผลิตท่อนพันธุ์ การปลูกด้วยต้นกล้ามีน้ าหนักผลผลิต 2.83 ตันต่อไร่ การปลูกวางล ามี
น้ าหนักผลผลิต 2.91 ตันต่อไร่  

ท่อนพันธุ์ส าหรับอ้อยปลูกฤดูฝน ปลูกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 พบว่า การย้ายปลูกด้วยต้นกล้า
มีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 9,007 ล าต่อไร่ สูงกว่าการปลูกวางล ามีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 8,345 ล าต่อไร่ ความยาวล า
เก็บเกี่ยวที่ปลูกด้วยต้นกล้ายาว 195.29 เซนติเมตร สั้นกว่าความยาวล าที่ปลูกวางล ายาว 211.49 เซนติเมตร 
ความงอกท่อนพันธุ์ทั้งสองวิธีปลูกใกล้เคียงกัน ผลผลิตอ้อยที่ปลูกด้วยการย้ายกล้ามีผลผลิต 12.24 ตันต่อไร่ 
ส่วนการปลูกวางล ามีผลผลิต 11.34 ตันต่อไร่อ้อยที่ปลูกจากต้นกล้ามีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าการปลูกแบบวาง
ล า  

ท่อนพันธุ์ส าหรับฤดูปลูกอ้อยข้ามแล้งครั้งที่ 2 ปลูกวันที่ 26 ธันวาคม 2557 พบว่า การย้ายปลูกด้วย
ต้นกล้ามีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 9,166 ล าต่อไร่ สูงกว่าการปลูกวางล ามีจ านวนล าเก็บเกี่ยว 5,036 ล าต่อไร่ ความ
ยาวล าเก็บเกี่ยวที่ปลูกด้วยต้นกล้ายาว 203.30 เซนติเมตร สั้นกว่าความยาวล าที่ปลูกวางล ายาว 147.23 
เซนติเมตร ความงอกท่อนพันธุ์ทั้งสองวิธีปลูกใกล้เคียงกัน ผลผลิตอ้อยที่ปลูกด้วยการย้ายกล้ามีผลผลิต 10.91 
ตันต่อไร่ ส่วนการปลูกวางล ามีผลผลิต 7.13 ตันต่อไร่ อ้อยที่ปลูกจากต้นกล้ามีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าการปลูก
แบบวางล า 



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. การปลูกขยายพันธุ์อ้อยด้วยต้นกล้า ให้ผลผลิตและคุณภาพท่อนพันธุ์ไม่แตกต่างกับการปลูกแบบ

วางล า  
2. การปลูกอ้อยน้ าราด ไม่เหมาะสมต่อการปลูกขยายท่อนพันธุ์ 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้วิธีการขยายพันธุ์อ้อยที่ได้ท่อนพันธุ์มีคุณภาพดีและปลอดภัยจากโรค ให้ได้ปริมาณมากใน
เวลาที่น้อยลงกว่าการขยายพันธุ์แบบปกติ  

2. ได้ต้นแบบแปลงขยายพันธุ์อ้อยสะอาดจากการช าข้อและผ่านการแช่น้ าร้อนที่เหมาะสมในแต่ละ
ระบบ      
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ตารางท่ี 1 ผลผลิตอ้อยปลูกฤดูข้ามแล้ง(ปลูกวันที่ 26 ธันวาคม 2555)  

วิธีปลูก จ านวนล า/ไร่ 
ความยาวล า 

(ซม.)  
จ านวนข้อ/ล า 

ความงอกท่อนพันธุ์ 
%  

น้ าหนัก 
ตัน/ไร่  

ต้นกล้า 5,806 175.43 18 89 6.65 
วางล า 8,114 210.16 20 90 11.70 

ตารางท่ี 2 ผลผลิตอ้อยปลูกน้ าราด (ปลูกวันที่ 20 มีนาคม 2556) 

วิธีปลูก จ านวนล า/ไร่ 
ความยาวล า 

(ซม.)  
จ านวนข้อ/ล า 

ความงอกท่อนพันธุ์ 
%  

น้ าหนัก 
ตัน/ไร่  



ต้นกล้า 3,609 135.29 21 84 2.83 
วางล า 4,468 111.49 17 86 2.91 

 



ตารางท่ี 3 ผลผลิตอ้อยปลูกฤดูต้นฝน (ปลูกวันที่ 20 พฤษภาคม 2556) 

วิธีปลูก จ านวนล า/ไร่ 
ความยาวล า 

(ซม.)  
จ านวนข้อ/ล า 

ความงอกท่อนพันธุ์ 
%  

น้ าหนัก 
ตัน/ไร่  

ต้นกล้า 9,007 195.29 21 88 12.24 
วางล า 8,345 211.49 19 89 11.34 

ตารางท่ี 4 การเจริญเติบโตอ้อยปลูกข้ามแล้ง (ปลูกวันที่ 26 ธันวาคม 2557) 

วิธีปลูก จ านวนล า/ไร่ 
ความยาวล า 

(ซม.)  
จ านวนข้อ/ล า 

ความงอกท่อนพันธุ์ 
%  

น้ าหนัก 
ตัน/ไร่  

ต้นกล้า 9,166 203.30 20 91 10.91 
วางล า 5,036 147.23 18 90 7.13 

 

 


