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คำานำา

 อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำาคัญของประเทศไทย เป็นวัตถุดิบสำาคัญในการผลิต

น้ำ�ตาลซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำาคัญ โดยจังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ปลูกอ้อย ในปีการ

ผลิต 2556/57 มากถึง 692,268 ไร่ มีปริมาณอ้อยส่งโรงงาน 7,289,622 ตัน คิดเป็นผลผลิต

โดยเฉลี่ย 11.11 ตันต่อไร่ (สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำ�ตาลทราย, 2557) โดย 

อำาเภอที่มีพื้นที่ปลูกอ้อยมากที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์ คือ อำาเภอตากฟ้า แต่ปัญหา

ที่พบเป็นประจำาทุกปี คือ แหล่งน้ำ�สำาหรับการเพาะปลูกอ้อยมีไม่เพียงพอ ปริมาณ 

น้ำ�ฝนเฉลี่ยต่อปีลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีแหล่งน้ำ�ผิวดิน ต้องอาศัยแหล่งน้ำ�บาดาลซึ่ง

มีอยู่อย่างจำากัด ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ� หากเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีระบบการให้น้ำ�

และปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำากัดด้านทรัพยากรน้ำ�ที่ใกล้เคียงกัน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและกรมทรัพยากรน้ำ�บาดาล โดย สำานักทรัพยากร 

น้ำ�บาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) จึงได้ร่วมมือกับ บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล  

ชูการ์ คอเปอร์เรชัน มหาชน จำากัด ในการจัดทำาคู่มือการให้น้ำ�และปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต

อ้อยโรงงาน “ตากฟ้า โมเดล” เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย ได้รับการถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยี สามารถนำาไปปรับใช้ในพ้ืนท่ีเพาะปลูกของตนเอง ช่วยลดต้นทุนในการ 

ปลูกอ้อย แต่ได้รับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมน้ำ�ตาลได้รับอ้อยโรงงานที่ได้ทั้ง 

น้ำ�หนักและความหวานที่มีคุณภาพส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย

 คณะผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการให้น้ำ�และปุ๋ยเพื่อเพ่ิมผลผลิตอ้อย

โรงงาน “ตากฟ้า โมเดล” เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและประชาชน 

ท่ัวไปท่ีสนใจเพ่ือให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีสืบไป ท้ังน้ี คณะผู้จัดทำาขอขอบคุณ 

สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ

จัดทำาคู่มือเล่มนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้น้ำ�และปุ๋ย

เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยโรงงาน ในพื้นที่อำาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

          

          คณะผู้จัดทำา
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การพัฒนาน้ำ�บาดาลเพื่อการเกษตร 

ระบบน้ำ�บาดาลเพื่อการเกษตรของกรมทรัพยากรน้ำ�บาดาล 

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำ�บาดาล

การจัดการระบบน้ำาบาดาลเพื่อการเกษตร

การใช้ระบบชลประทานแบบน้ำ�หยด ปุ๋ยท่อและปุ๋ยทางดิน

การปลูกและเก็บเกี่ยวอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

ต้นทุนระบบสูบน้ำ�บาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในไร่อ้อย
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การพัฒนาน้ำ�บาดาลเพื่อการเกษตร

 น้ำ�บาดาล หมายถึง น้ำ�ที่แทรกอยู่ตามช่องว่าง รอยแตกหรือโพรงของหิน วัตถุ

ตัวกลางหรือชั้นหินที่กักเก็บน้ำ� เรียกว่า ชั้นหินอุ้มน้ำ� (aquifer) ลักษณะของน้ำ�บาดาลจะกัก

เก็บอยู่ในชั้นน้ำ�ที่อิ่มตัวตลอดเวลาและโดยทั่วไปจะมีปริมาณมากกว่าน้ำ�ในดิน

 การพัฒนาน้ำ�บาดาล หมายถึง วิธีการที่จะนำาน้ำ�บาดาลจากชั้นหินกักเก็บน้ำ�ที่อยู่

ภายใต้ผิวดิน ขึ้นมาใช้ประโยชน์ โดยมีขั้นตอนประกอบด้วย การสำารวจน้ำาบาดาล การเจาะ

น้ำาบาดาล การก่อสร้างและพัฒนาบ่อน้ำาบาดาล การสูบทดสอบ การวิเคราะห์และปรับปรุง

คุณภาพน้ำาบาดาล รวมถึงการบำารุงรักษาบ่อน้ำาบาดาลและเครื่องสูบน้ำา 

การสำารวจธรณีฟิสิกส์เพื่อหาแหล่งน้ำ�บาดาล
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 การพัฒนาน้ำ�บาดาลเพื่อการเกษตร จำาเป็นต้องประเมินศักยภาพแหล่งน้ำ�บาดาล

ก่อนว่าเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ�ของพืชที่ต้องการเพาะปลูกหรือไม่ ซึ่งกรม

ทรัพยากรน้ำ�บาดาลได้กำาหนดไว้ว่าศักยภาพแหล่งน้ำ�บาดาลที่เหมาะสมต่อการนำาขึ้นมาใช้

เพื่อการเกษตร จะต้องสามารถสูบน้ำ�ขึ้นมาใช้ได้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ส่วน

คุณภาพน้ำ�บาดาลที่เหมาะสมต่อการนำามาใช้เพื่อการเกษตร สรุปได้ดังนี้

 บ่อน้ำ�บาดาลที่เกษตรกรลงทุนเจาะด้วยตนเองส่วนใหญ่เป็นน้ำ�บาดาลระดับตื้น ซึ่งใน 

ช่วงฤดูแล้งที่ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน เช่นในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 บ่อน้ำ�บาดาลระดับตื้น 

ระดับน้ำ�ลดลง ไม่สามารถสูบน้ำ�มาใช้ได้ ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ�สูง ทำาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

บางพื้นที่เกษตรกรต้องลงทุนเจาะน้ำ�บาดาลใหม่ในระดับลึกกว่าบ่อน้ำ�บาดาลเดิม 

 จากปัญหาความขาดแคลนแหล่งน้ำ�เพื่อการเกษตร กรมทรัพยากรน้ำ�บาดาล จึงได้

จัดทำาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ�บาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหา 

ความขาดแคลนแหล่งน้ำ�เพื่อการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยจัดหาแหล่งน้ำ�บาดาล 

ที่มีศักยภาพเพียงพอให้กับเกษตรกร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบริหารจัดการ 

น้ำาบาดาลเพื่อการเกษตร ภายใต้ความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเจาะน้ำ�บาดาล

คุณภาพน้ำ�บาดาลสำาหรับการเกษตร
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 กรมทรัพยากรน้ำ�บาดาลได้จัดทำา “โครงการจัดทำาแผนบูรณาการน้ำ�บาดาลร่วมกับน้ำ� 

ผิวดินทั่วประเทศ” ซึ่งเป็นการนำาร่องการจัดการทรัพยากรน้ำ�บาดาลร่วมกับน้ำาผิวดิน ระหว่าง 

ปี พ.ศ. 2552 - 2554 เพ่ือสนับสนุนแหล่งน้ำาให้กับพ้ืนท่ีการเกษตร จำานวน 4 พ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 

ซึ่งการดำาเนินงานประสบผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2555  

กรมทรัพยากรน ้ ำ�บาดาลได้จัดทำา “โครงการนำาร่องการศึกษาการพัฒนาน ้ ำ�บาดาลเพื่อการ 

เกษตร” ในพื้นที่การเกษตร 12 พื้นที่ทั่วประเทศจากผลการดำาเนินโครงการดังกล่าว เกษตรกร 

สามารถใช้น้ำ�บาดาลร่วมกับแหล่งน้ำาผิวดินเพาะปลูกพืชท่ีใช้น้ำาน้อย เพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว 

ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่เป็นการผสมผสานการใช้น้ำ�บาดาลร่วมกับน้ำาผิวดิน 

(Conjunctive use) เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำ�อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกษตรกรมีแหล่ง 

น้ำ�เพื่อการเกษตรใช้อย่างเพียงพอตลอดปี ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำาการเกษตร สามารถ

เพาะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด

 นับแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา กรมทรัพยากรน้ำ�บาดาลได้จัดทำาโครงการพัฒนาแหล่ง 

น้ำาบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยเน้นพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน 

และมีการพัฒนารูปแบบโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการ

พัฒนาแหล่งน้ำ�บาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่

 รูปแบบที่ 1 บาดาลเกษตรเชิงระบบ เจาะน้ำ�บาดาล จำานวน 2 บ่อ ติดตั้งเครื่อง

สูบน้ำ�แบบจุ่มใต้น้ำ� (ซับเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม) สูบน้ำ�บาดาลขึ้นหอถังโดยใช้พลังงานไฟฟ้า ขนาด

 รูปแบบที่ 2 บาดาลเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เจาะน้ำ�บาดาล จำานวน 1 บ่อ ติด

ตั้งเครื่องสูบน้ำ�แบบเทอร์ไบน์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ต้นกำาลัง

 รูปแบบที่ 3 บาดาลเกษตรเชิงระบบ สูบน้ำ�ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เจาะน้ำาบาดาล 

จำานวน 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำาแบบจุ่มใต้น้ำา (ซับเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม) สูบน้ำาบาดาลขึ้นหอถังโดยใช้

พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดหอถังสูง 20 เมตร ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จ่ายน้ำาเข้าแปลงเกษตร

แต่ละแปลงด้วยระบบท่อ

ระบบน้ำาบาดาลเพื่อการเกษตรของกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

หอถังสูง 20 เมตร ความจุ 30 

ลูกบาศก์เมตร จ่ายน้ำ�เข้าแปลง

เกษตรแต่ละแปลงด้วยระบบท่อ
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แต่ละรูปแบบมีข้อกำาหนดและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่แตกต่างกัน ดังนี้ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสูบน้ำ�บาดาล

 ในช่วงแรกของการทดลองใช้ระบบสูบน้ำ�บาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เกษตรกร

เลือกติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนโครงสร้างแบบถาวร ต่อมาเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้พัฒนา

รูปแบบเป็นการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนรถยนต์ สามารถเคลื่อนที่ไปใช้งานในทุกพื้นที่ 

ที่ต้องการได้ ไม่จำาเป็นต้องติดตั้งทุกจุด ช่วยให้เกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

การทดลองสูบน้ำ�บาดาลด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์
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 แปลงสาธิต นายสมควร เทพทรัพย์ สูบน้ำาบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้

เครื่องสูบน้ำาไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำา (ซับเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม) ขนาด 3 แรงม้า การสูบน้ำาบาดาล 1 บ่อ ใช้

แผงพลังงานแสงอาทิตย์ จำานวน 12 แผง กำาลังผลิตแผงละ 250 วัตต์ รวมเป็น 3,000 วัตต์ ส่งน้ำา

ขึ้นหอถังสูงก่อนกระจายน้ำาเข้าสู่แปลงเกษตรโดยใช้ระบบท่อ

 โดยทั่วไป เครื่องสูบน้ำ�ไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำ� (ซับเมอร์สซิเบิ้ลปั๊ม) ขนาด 3 แรงม้า ติดตั้ง 

แผงพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เกิน 3,600 วัตต์

ลักษณะของแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
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 การจัดการระบบน้ำ�บาดาลเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย การใช้งานและการบำารุง 

รักษาบ่อน้ำ�บาดาล และเครื่องสูบน้ำ� และการบริหารจัดการระบบให้กลุ่มเกษตรกรสามารถใช้

งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การใช้งานและการบำารุงรักษาบ่อน้ำ�บาดาลและเครื่องสูบน้ำ�

 - บ่อน้ำ�บาดาล ควรเป่าล้าง ทุกๆ 5 ปี ยกเว้นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำาบาดาล 

ควรเป่าล้างบ่อยขึ้น

 - ควรใช้งานเครื่องสูบน้ำาอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด 

หากมีปัญหาควรปรึกษาช่างผู้ชำานาญ ไม่ควรซ่อมเอง เพราะอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน

 กรณีกลุ่มเกษตรกรใช้งานระบบน้ำ�บาดาลเพื่อการเกษตรร่วมกัน ควรกำาหนดโครงสร้าง 

ของกลุ่มอย่างชัดเจน กำาหนดราคาค่าใช้น้ำ�ให้ครอบคลุมและเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ควรมีเงิน

ทุนสำารองเผื่อการซ่อมบำารุงหากเกิดการชำารุดเสียหายในอนาคต พร้อมทั้งจัดทำาบัญชีรายรับ 

-รายจ่ายให้ชัดเจน

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำ�จากบ่อน้ำ�บาดาลลงสระ 

และสูบน้ำ�จากสระส่งเข้าระบบน้ำ�หยดแต่ละแปลง

การเป่าล้างบ่อน้ำ�บาดาล

การจัดการระบบน้ำ�บาดาลเพื่อการเกษตร
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 เกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่นิยมให้น้ำ�อ้อยด้วยระบบน้ำ�หยด ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้น้ำ�น้อย 

สามารถให้น้ำ�โดยเจาะจงเฉพาะบริเวณรอบ ๆ รากอ้อย พร้อมทั้งให้ปุ๋ยและสารเคมีป้องกัน

กำาจัดศัตรูพืชไปพร้อมกับน้ำ�ได้ในคราวเดียวกัน

การให้น้ำ�แบบน้ำ�หยดในไร่อ้อย มี 2 แบบ คือ
 1. ระบบน้ำ�หยดบนผิวดิน ระบบนี้จะวางสายน้ำ�หยดบนผิวดิน เป็นวิธีที่นิยมมาก

ที่สุด เนื่องจากสะดวกและใช้งานง่าย โดยในขณะที่อ้อยยังเล็กจะวางสายน้ำ�หยดให้อยู่ใกล้กอ

อ้อยและเมื่ออ้อยโตขึ้นจะย้ายสายน้ำ�หยดออกห่างจากกออ้อย เพื่อให้อ้อยสามารถดูดน้ำ�และ

ธาตุอาหารได้ไกลขึ้นตามระบบรากที่แตกแขนงยาวออกไป

 2. ระบบน้ำ�หยดใต้ผิวดิน เป็นระบบน้ำ�หยดที่ต้องวางสายน้ำ�หยดพร้อมกับการ

ปลูกอ้อย ปกติจะฝังลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร โดยสายน้ำ�หยดจะอยู่ใต้ท่อนพันธุ์อ้อย

ประมาณ 10 เซนติเมตร เป็นวิธีที่ใช้แรงงานน้อยแต่ลงทุนสูง และต้องมีแหล่งน้ำ�อย่างเพียงพอ 

จึงเป็นวิธีที่เกษตรกรโดยเฉพาะชาวไร่อ้อยจังหวัดนครสวรรค์ไม่นิยมใช้ โดยให้เหตุผลว่าเป็นวิธี

ที่ไม่คุ้มค่า มีค่าใช้จ่ายสูง ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าน้ำ�หยดตามปกติหรือไม่ น้ำ�หนักดินอาจ

กดทับสายน้ำ�หยด ทำาให้สายแบนน้ำาไม่สามารถหยดออกมาได้ ประกอบกับเวลาเก็บเกี่ยวโดย

ใช้รถจะไม่สามารถทำาได้ เพราะน้ำ�หนักรถตัดอ้อยจะกดทับสายน้ำ�หยดเสียหาย

 การใช้ระบบชลประทานแบบน้ำ�หยด โดยให้น้ำาร่วมกับปุ๋ยทางท่อและปุ๋ยทางดินใน

พื้นที่สาธิต ประกอบด้วย

 1.  บ่อน้ำ�บาดาล 2 บ่อ ใช้เป็นแหล่งน้ำ�เสริมสำาหรับการปลูกอ้อย (สูบน้ำ�โดยใช้ไฟฟ้า 1 บ่อ) 

 2. หอถังเหล็กกักเก็บน ้ำ�ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ�บาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่

ประสบภัยแล้ง จำานวน 1 หอถัง ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร

 3. สระน้ำ�ขนาดพื้นที่ประมาณ 200 ตารางวา ลึก 4 เมตร สำาหรับกักเก็บน้ำ�ฝนหรือน้ำ�

ผิวดินและใช้สำาหรับพักน้ำ�ที่สูบจากบ่อน้ำ�บาดาลเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ� ทำาให้หินปูนตก

ตะกอนลงก้นสระ ช่วยให้น้ำ�สะอาดขึ้น พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำ�ที่สามารถสูบส่งเข้าใน

ระบบชลประทานน้ำ�หยดในไร่อ้อยได้

 4. ปั๊มหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำานวน 2 ตัว ผูกเป็นแพลอยอยู่ในน้ำ�เพื่อลดแรงสูบ

ในแนวดิ่ง 

 5. ตัวกรองแบบดิสก์ กรองก่อนเข้าระบบน้ำ�หยด จำานวน 2 ตัว

 6. แผงพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมโครงสร้างแบบเคลื่อนย้ายได้ จำานวน 3 ชุดๆ ละ 10 

แผงๆ ละ 300 วัตต์ ใช้กับเครื่องสูบน้ำ�ในบ่อน้ำ�บาดาล จำานวน 1 ชุด และใช้กับปั๊มหอยโข่ง 

จำานวน 2 ชุด

 7. ตู้ควบคุมสำาหรับแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า (Inverter) จำานวน 3 ตู้ 

ใช้ควบคู่กับชุดแผงพลังงานแสงอาทิตย์

 8. สายน้ำ�หยด จำานวน 5 ม้วนๆ ละ 1,000 เมตร สำาหรับพื้นที่ 5 ไร่

การเตรียมแปลงสำาหรับวางสายน้ำ�หยดใต้ผิวดิน

สูบน้ำาบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ปล่อยลงสระเพื่อ

เพิ่มออกซิเจน และให้หินปูนตกตะกอนแล้วใช้ปั๊มหอยโข่ง 

2 ตัวสูบน้ำาพร้อมกันโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ส่งน้ำาเข้า

สู่ท่อกระจายน้ำาของแต่ละแปลง

สูบน ้ำาบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากบ่อน ้ำาบาดาล

ขึ้นหอถังของกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล ก่อนจ่ายน้ำาเข้าสู่ 

ท่อกระจายน้ำาของแต่ละแปลง ส่งต่อเข้าระบบน้ำาหยด

การใช้ระบบชลประทานแบบน้ำ�หยด ปุ๋ยท่อและปุ๋ยทางดิน
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สูบน้ำ�บาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากบ่อน้ำ�บาดาลขึ้นหอถังของกรมทรัพยากรน้ำ�

บาดาล ก่อนจ่ายน้ำ�เข้าสู่ท่อกระจายน้ำ�ของแต่ละแปลง ส่งต่อเข้าระบบน้ำ�หยด

การให้ปุ๋ยและสารเคมีกำาจัดศัตรูพืชพร้อมการให้น้ำาอ้อยผ่านระบบน้ำาหยด

สูบน้ำาบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ปล่อยลงสระเพื่อเพิ่มออกซิเจน และให้หินปูนตก

ตะกอน แล้วใช้ปั๊มหอยโข่ง 2 ตัวสูบน้ำาพร้อมกันโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ส่งน้ำาเข้าสู่

ท่อกระจายน้ำาของแต่ละแปลง

ตัวกรองแบบดิสก์ ช่วยกรองสิ่งเจือปนก่อนเข้าสู่

สายน้ำ�หยด (ล้างกรองทุกวัน)

ตู้ควบคุมสำาหรับแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็น

พลังงานไฟฟ้า (Inverter)
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5  ปัจจัยพื้นฐานที่อ้อยต้องการ
 1. ดิน พ้ืนท่ีสำาหรับปลูกอ้อย เป็นท่ียึดเกาะของรากอ้อย ท่ีอยู่ของความช้ืนและธาตุอาหาร

 2. น้ำา ความชื้นที่ได้รับจากน้ำ�ฝนแต่ละปี การให้น้ำา

 3. ธาตุอาหาร อ้อยต้องการธาตุอาหารที่ใส่ให้กับอ้อยจากสูตรปุ๋ยที่เลือกใช้

 4. อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของอ้อย การงอก          

 5. แสงแดด ใช้สำาหรับการสังเคราะห์แสงสร้างการเจริญเติบโตและสร้างน้ำ�ตาลในลำาอ้อย

การต่อสายน้ำาหยดจากท่อส่งน้ำาในไร่อ้อย 

และวางสายน้ำาหยดไปตามแนวกออ้อย

การปลูกและเก็บเกี่ยวอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

การปลูกอ้อย

การสร้างอ้อยให้แข็งแรง
6 ขั้นตอนแห่งการพัฒนาเพิ่มผลผลิต
        1. การเตรียมดินก่อนปลูกอ้อย

 2. ธาตุอาหารที่อ้อยต้องการ

        3. การปลูก พันธุ์อ้อย และการให้น้ำา

        4. การพรวนดิน บำารุงรักษาและการให้น้ำา

 5. การใช้สารเคมี

        6. การเก็บเกี่ยวโดยใช้รถตัดอ้อย

1.  การเตรียมดินก่อนปลูกอ้อย
 หลักการและเหตุผล

        หลักการของการเตรียมดิน คือ สร้างสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการปลูกอ้อย  และการ

เจริญเติบโตของอ้อย ช่วยควบคุมวัชพืช โรคแมลงบางชนิด

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อระบายน้ำ�ไม่ให้แช่ขัง

 2. ทำาให้โครงสร้างดินร่วนซุย ไม่มีชั้นดินดาน

 3. รักษาความชื้นทุกขั้นตอน

 4. ทำาหน้าดินให้ละเอียด เพื่อกระชับท่อนพันธุ์
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 พื้นที่พักดิน 
  เตรียมดินปลูกพืชอื่น

        1. ปรับพื้นที่ให้ราบเรียบ  เพื่อไม่ให้มีน้ำ�แช่ขังในแปลง

 2. ระเบิดดินดานด้วยริปเปอร์ แนวขวางแปลง 1 รอย เพื่อรับน้ำ�ฝน

 3. ทำาดินให้ละเอียด

 4. ปลูกพืชอื่น เก็บเกี่ยวผลิตผลิต

ประโยชน์การปรับพื้นที่
  ป้องกันน้ำ�ขังในแปลง

  เพื่อไม่ให้ผลผลิตตกต่ำ�ต่อเนื่อง หรือตลอดอายุการไว้ตอ

  เพื่อให้อ้อยได้ใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้เต็มที่        

 เตรียมดินจากพื้นที่ใหม่และรื้อตอ
        1. ใช้ผาลพรวน  กำาจัดเศษซาก ตออ้อย และสิ่งกีดขวาง

 2. ปรับพื้นที่ให้ราบเรียบ  เพื่อไม่ให้มีน้ำ�แช่ขังในแปลง

 3. ใช้ไถสิ่วขวางแนวปลูก พร้อมกระจายปุ๋ย อัตรา 10-15 กก./ไร่

 4. ใช้ริปเปอร์ 2 รอย ระเบิดดินดาน

  - รอยแรก ความลึกประมาณ 20-25 ซม. อย่าให้ดินเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมา

  - รอยสอง ความลึกมากกว่า 30 ซม. อย่าให้ดินเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมา

 5. ใช้ผาลพรวนหรือโรตารี่ ทำาดินให้ละเอียด

 6. ใช้มินิคอมบายน์, ดิสคอมบายน์, เบลดโรลเลอร์ 

 7. ปลูก

   เตรียมดินปลูกอ้อยจากพื้นที่พักดิน

        1. กำาจัดเศษซากพืช โดยผาลพรวน

 2. ใช้ไถสิ่วขวางแนวปลูก พร้อมกระจายปุ๋ย อัตรา 10-15 กก./ไร่

 3. ระเบิดดินดานตามยาว 1 รอย ความลึกมากกว่า 30 ซม. ถ้าความลึกไม่ถึง 30 ซม.  

  ให้ทำาซ้ำ�จนกว่าจะได้มาตรฐาน

 4. พรวนให้หน้าดินละเอียด ด้วยผาล 7 หรือ ผาล 20 จาน

 5. ใช้มินิคอมบายน์, ดิสคอมบายน์, เบลดโรลเลอร์ 

 6. ปลูก

การปรับพื้นที่ด้วยแลนด์เพลน

  สภาพพื้นที่ที่ไม่มีการปรับพื้นที่จะพบปัญหา  :  เกิดน้ำ�แช่ขังไปทุก ๆ ปี
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 ปัญหาการเกิดดินดาน เกิดจากการเกษตรกรรมของพี่น้องชาวไร่อ้อยเอง โดยที่เรา 

ตั้งใจกับไม่ได้ตั้งใจ เช่น การที่เรานำารถไถไปไถที่รถไถวิ่งย่ำ�กลับรถหัวแปลงท้ายแปลง หรือได้ 

นำารถบรรทุกเข้าไปบรรทุกอ้อย และการใช้รถตัดเข้าตัดอ้อยที่แปลง บางครั้งได้นำาฝูงสัตว์เข้าไป 

เลี้ยงที่แปลงในช่วงฤดูฝนเท้าสัตว์ได้ย่ำาไปย่ำามาเกิดการอัดแน่นของชั้นดิน จำาเป็นต้องมีการไถ 

ระเบิดดินดาน

  รูปภาพที่ 1.  ดินที่ถูกการอัดแน่นโดยรถไถ หรือรถบรรทุก ฯลฯ ทำาให้เกิดชั้นดานใต้ดิน

  รูปภาพที่ 3 ฝนตกน้ำ�ไม่สามารถซึมลงผ่านชั้นดานได้และรากอ้อยจะอยู่ตื้น

  รูปภาพที่ 2 สภาพแปลงไม่ได้ไถระเบิดดินดาน ฝนตกไม่สามารถไหลซึมลงใต้ดินได้

ดินเป็นชั้นแข็งฝนตกน้ำ�พัดพาหน้าดิน

  รูปภาพที่ 4 รากอ้อยไม่สามารถหยั่งทะลุผ่านชั้นดินดานได้ ทำาให้อ้อยไม่ทนแล้ง

อ้อยแคระแกรน ฤดูฝนแห้งแล้งความชื้นถูกระเหยออกไปกับอากาศหมด

และความชื้นใต้ดินไม่สามารถซึมขึ้นมาสู่บริเวณรากอ้อยได้
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การไถระเบิดดินดาน

 ก่อนทำาการไถระเบิดดินดานต้องทำาการกำาจัดเศษซากวัชพืชก่อนด้วยผาน 7 จานหรือ 

ผาน 20, 22 จานให้ละเอียด การไถเตรียมดินก่อนปลูกที่ดีไม่ควรไปไถพลิกหน้าดินกลับลงไป 

ในดินชั้นล่าง เพราะธาตุอาหารหรือ อินทรียวัตถุที่มีความอุดมสมบูรณ์จะอยู่ที่ผิวหน้าดินลึก 

ลงไปประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร พอดีกับท่อนพันธุ์ที่เราปลูกอ้อยลงไป แต่ถ้าลึกจากนี้ไป 

ธาตุอาหารหรืออินทรียวัตถุจะไม่ค่อยมีอยู่ในดิน ต้องใส่ปุ๋ยลงไป ดินจึงจะมีความอุดมสมบูรณ์   

ฉะนั้นการไถเตรียมดินที่ดีต้องไถระเบิดดินดานให้ได้ในอันดับแรก ด้วยเครื่องมือเช็คคาเรเตอร์   

หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ริปเปอร์ขาแข็งไถระเบิดดินดาน” การไถระเบิดดินดานต้องไถเป็น 

ตารางหมากรุก (ไถขวางแปลง 1 รอย และทำาการไถตามยาวของแปลงอีก 1 รอย) ในรอยไถ 

รอยแรกไม่จำาเป็นต้องไถลึกถึง 30 เซนติเมตร เพราะว่าจะทำาให้กินกำาลังรถไถ และอาจทำาให้ 

สิ้นเปลืองน้ำามันเชื้อเพลิง หรือดอกยางรถไถสึกกร่อนได้ง่าย อย่างน้อยควรไถลึกให้ได้  20 – 25 

เซนติเมตร รอยที่ 2 จำาเป็นต้องไถระเบิดดินดานให้ลึกถึง 30 เซนติเมตรขึ้นไป เพราะจะทำาให้ 

รากอ้อยหยั่งลงไปได้ลึก หาอาหารและน้ำาได้ง่ายขึ้น อ้อยไม่หักล้ม มีการเจริญเติบโตได้ดี 

ในช่วงแห้งแล้ง

แนวทางแก้ไขการเกิดดินดาน คือ

  รูปภาพที่ 1 การไถระเบิดดินดาน ช่วงฤดูฝนน้ำ�ฝนสามารถซึมซับลงไปในดินไว้ได้มากและ

ระบบรากอ้อยก็สามารถหยั่งลงไปได้ลึกหาอาหารได้ไกล

  รูปภาพที่ 2 การไถระเบิดดินดาน ช่วงฤดูแห้งแล้งความชื้นค่อย ๆ ระเหยออกไปจากใต้ดิน

น้อย ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของอ้อย อ้อยจะโตสม่ำาเสมอไม่เกิดอาการเหี่ยวแห้ง

  รูปภาพที่ การไถเตรียมดินด้วยเครื่องมือระเบิดดินดาน

วัตถุประสงค์การไถระเบิดดินดาน
  ทำาให้โครงสร้างของดินร่วนซุย

  ไม่เกิดชั้นดินดานอัดแน่น



 วิธีการปฏิบัติ

  - ฝังปุ๋ยด้วยเครื่องมือมินิคอมบายน์โรตารี่ติดถังปุ๋ย

 - ระดับความลึก 35 - 40 เซนติเมตร

- สูตรปุ๋ยที่พิจารณาเลือกใช้ ประกอบด้วยปุ๋ยสูตร ( เลือกใช้เฉพาะสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้ )

   สูตร 0 - 46 - 0  ใส่ในอัตรา  12 – 15  ก.ก. / ไร่

   สูตร 18 - 46 - 0  ใส่ในอัตรา  12 – 15  ก.ก. / ไร่ 
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 สิ่งที่ต้องควรระมัดระวังในการไถระเบิดดินดาน ไม่ควรไถเตรียมดินในขณะดินมีความ 

ชื้นสูง ๆ จะทำาให้ขาริปเปอร์ไปกีดผ่าดินเฉย ๆ ไม่เป็นประโยชน์ต่อรากอ้อย  เนื่องจากดินชั้น

ล่างกับดินชั้นบนไม่แตกร้าวถึงกันได้ รากอ้อยก็ไม่สามารถหาอาหารได้ลึก อ้อยก็จะไม่เจริญ

เติบโตเท่าที่ควร  เกิดอาการใบเหลือง 

ความชื้นเหมาะสมต่อการไถระเบิดดินดาน

 - ลองสังเกตดูหน้าดินดูว่าดินเริ่มแห้งมีการแตกร้าวมากหรือน้อย และให้ทำาการ

ทดลองขุดดินดูความชื้น ลองกำาดินดู กำาดินเป็นก้อน ดินแตกง่ายถือว่าดินมีความชื้นที่เหมาะ

สมต่อการที่จะเตรียมดิน แต่หากว่ากำาดินดูแล้วมีน้ำ�ไหลเยิ้มออกมาตามนิ้วมือ นั่นแสดงว่าดิน

ยังมีความชื้นที่ยังสูงอยู่ ยังไม่เหมาะสมต่อการไถเตรียมดิน

 -  ดินมีความชื้นที่เหมาะสมต่อการไถเตรียมดิน  ต้องมีหน้าดินแห้งลึกลงไปประมาณ  

10 เซนติเมตร  แต่ไม่ควรให้หน้าดินแห้งเกินกว่า  15  เซนติเมตร  เพราะจะทำาให้การไถแปร

ด้วยผาน 7 ติดใบกวาด หรือผาน 20, 22 จาน ทำางานยากลำาบาก ดินไม่ละเอียด หรืออาจ

ทำาให้เครื่องมือมินิคอมบายน์โรตารี่ในขั้นสุดท้ายที่เตรียมดินต่อชำารุดเสียหายได้ง่าย

การทำาดินให้ละเอียด

 หลังจากทำาการไถระเบิดดินดานเสร็จก็ถึงขั้นตอนการทำาดินให้ละเอียดด้วยเครื่องมือ 

ผาน 7 จานติดใบกวาด หรือผานพรวน 20 จาน 22 จานอีกหนึ่งครั้ง กรณีที่เป็นดินเหนียวให้

ทำาการตีหน้าดินให้ละเอียดด้วยโรตารี่เท่านั้น ที่ความลึก 15 เซนติเมตร

 ขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมดิน ด้วยมินิคอมบายน์โรตารี่ฝังปุ๋ย ฟอสฟอรัส ( P ) เพื่อ

ให้ได้หน่วยธาตุอาหารที่เหมาะสม  5.52  หน่วย

  รูปภาพ การลงมินิคอมบายน์โรตารี่ฝังปุ๋ยฟอสฟอรัส ( P ) เพื่อสร้างระบบรากให้แข็งแรง

2.  ธาตุอาหารที่อ้อยต้องการ คือ การใส่ปุ๋ย
 วัตถุประสงค์ของการใส่ปุ๋ย

        1. ให้ได้ผลผลิตดีขึ้นด้วยการลงทุนอย่างเหมาะสม (เป็นการเพิ่มผลผลิตตันต่อไร่)

 2. เพิ่มคุณภาพในลำาอ้อย เพิ่มความหวาน

 3. ทำาให้ตออ้อยแข็งแรงไว้ตอได้นานขึ้น

    วิธีที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนจริง จากชาวไร่ที่นำาไปปฏิบัติแล้วเห็นผลหลายราย มี  3  

หัวข้อหลัก  คือ

 1. ปุ๋ย  N – P – K  และหน้าที่

 2. การสร้างรากอ้อย

 3. ตำาแหน่งการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง

   ปุ๋ย  N – P – K  และหน้าที่    

   สูตรปุ๋ยในโครงการ  F.D.P. 

N

16

15

46

P

20

7

0

K

0

18

0



 2.2 ปัจจัยที่รากอ้อยชอบ สำาหรับการเจริญเติบโต

  - ปัจจัยที่ 1 ดินร่วนซุย ไม่อัดแน่น ทำาให้รากอ้อยแตกแขนง และหยั่งลึกได้ดี ทนแล้ง 

  - ปัจจัยที่ 2 ธาตุฟอสฟอรัส ( P ) ทำาให้รากอ้อยแข็งแรง สมบูรณ์

 2.3 ระดับความลึกของการปลูกอ้อยใหม่ ท่ีเหมาะสมสำาหรับการสร้างรากอ้อยท่ีแข็งแรง

  - ปลูกลึกจากระดับผิวดินปกติ 15 เซนติเมตร (ไม่นับความสูงของสันร่องที่เกิดขึ้น)  

    ความลึกที่สร้างรากแข็งแรง หน่ออ้อยสมบูรณ์

  -  การพูนโคนอ้อย จะช่วยสร้างรากอ้อยชุดที่ 2 จากข้ออ้อยบริเวณกกของลำาอ้อย ทำา 

    ให้อ้อยไม่ล้มง่าย หน่ออ้อยตอแข็งแรง 

  ก. รากแท้ เกิดจากหน่อ และลำาต้นจริงของอ้อย เป็นท่อส่งน้ำ�และอาหารสู่ลำาต้น ใบ

  ข. รากแขนงชุดที่ 1 แตกจากรากแท้ เป็นท่อส่งน้ำา และอาหารสู่รากแท้

  ค. รากแขนงชุดที่ 2 แตกจากรากแขนงชุดที่ 1 เป็นรากที่ดูดความชื้นและธาตุ 

   อาหารสู่รากแขนงชุดที่ 1

  ง. รากขนอ่อน  ไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เป็นรากที่ดูดความชื้นและธาตุอาหาร 

   จากดิน

ความสมดุล (ความพอดี) ของธาตุอาหารสำาหรับอ้อย

  ความสมดุล หมายถึง ความพอดีของธาตุอาหารหลัก N – P – K จากปุ๋ยที่เราใส่ 

ให้กับอ้อย ใส่ให้ในปริมาณที่ตรงกับความต้องการของอ้อย เสมือนคนเราต้องการกินข้าว และ 

ต้องการอาหารหลัก 5 หมู่ ถ้าหากกินหมู่ใดหมู่หนึ่งมากเกินไปก็จะไม่สมบูรณ์ อ้อยก็เช่น 

เดียวกัน ถ้าหากเราใส่ปุ๋ยที่มีค่าอาหารตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปอ้อยก็จะไม่สมบูรณ์

 ตัวอย่าง เราทราบว่าธาตุไนโตรเจน (N) เป็นธาตุที่ช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว   

เราก็คาดว่าจะซื้อปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) มาใส่อ้อยประมาณ 2 กระสอบ (100 กิโลกรัม) ต้องการ

สร้างให้อ้อยสูง 3.5 - 4 เมตร แต่ก็ลืมนึกไปว่า ถึงแม้จะใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตเจนมาก แต่ถ้าอ้อย

ไม่มีปากกินก็จะเกิดประโยชน์เพียงเล็กน้อยต่ออ้อยเท่านั้น ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เพราะอ้อยมี

รากที่น้อยเนื่องจากไม่ได้ใส่ปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัส (P) เพียงพอ รากอ้อยไม่สมบูรณ์ไม่สามารถ

กิน หรือใช้ประโยชน์จากปุ๋ยยูเรียที่เราใส่ให้กับอ้อยในปริมาณมากเช่นนั้นได้ ก็จะเสียค่าใช้จ่าย 

โดยไม่ได้สิ่งตอบแทนมาเลย

ทำาความเข้าใจเบื้องต้น

  -  สูตรปุ๋ยที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป เช่น 15-15-15 / 46-0-0 / 25-7-7 / 16-20-0 / 

13-13-21 / 0-0-60 / 15-7-18  เป็นต้น

 -  ทำาไม ?  ต้องมีตัวเลข 3 กลุ่ม หรือ 3 ชุด

คำาอธิบาย ** เป็นตัวเลขที่แสดงค่าธาตุอาหารหลักที่อ้อยต้องการ 3 ชนิด คือ

 ตัวอย่าง / สูตร 15 – 7 – 18  

  ตัวเลขกลุ่มหน้า คือ 15 หมายถึงค่าธาตุไนโตรเจน ( N ) มีหน้าที่ส่งเสริมการเจริญ

เติบโตของลำาต้นและใบ

  ตัวเลขกลุ่มกลาง คือ 7 หมายถึงค่าธาตุฟอสฟอรัส ( P ) มีหน้าที่ช่วยในการสร้าง

ระบบรากให้แข็งแรง

  ตัวเลขกลุ่มหลัง คือ 18 หมายถึงค่าธาตุโพตัสเซียม ( K ) มีหน้าที่ช่วยทำาให้ส่วน

ปลายราก (หมวกราก) + แข็งแรง + ช่วยทำาให้ใบอ้อยสร้างสีเขียวได้ดี + ช่วยให้อ้อยสร้างน้ำา

หนัก และสะสมน้ำาตาลในลำา
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      การสร้างรากอ้อย  

 2.1 ระบบรากอ้อยที่สมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วยราก จำานวน 4 ชุด คือ



ตำาแหน่งปุ๋ยในอ้อยใหม่      ** หลักการใส่ปุ๋ยให้ตรงกับความต้องการของอ้อยทั่วไปคือ เราจะต้องส่งดินไป 

วิเคราะห์เพื่อต้องการทราบธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินเท่าไร จะต้องใส่อีกเท่าไร ถึงจะเพียงพอกับ 

ความต้องการของอ้อยในระยะเวลาการเจริญเติบโต 12 เดือน (รวมระยะเวลาสะสมน้ำ�ตาลด้วย) 

หรือถ้าจะปลูกใหม่อีกครั้ง ก็ต้องส่งดินไปวิเคราะห์ใหม่ และส่งตัวอย่างลำาอ้อย ใบอ้อยไป 

วิเคราะห์ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุ่งยาก เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความชำานาญเป็นพิเศษ  
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สูตรปุ๋ย

16-20-0

15-7-18

2 ครั้ง

16-20-0

20-5-28

2 ครั้ง

ก.ก./ไร่

40

50

90

40

40

80

N

6.4

7.5

13.9

6.4

8

14.4

P

8

3.5

11.5

8

2

10

K

0

9

9

0

11.2

11.2

สูตรปุ๋ยในอ้อยปลูกใหม่

1.  ใส่ปุ๋ยรองพื้นปลูก 

2.  ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ด้วย M.P.I.                       

 รวม ใส่ปุ๋ยในอ้อยใหม่  

  

1.  ใส่ปุ๋ยรองพื้นปลูก    

2.  ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ด้วย M.P.I.  

      รวม  ใส่ปุ๋ยในอ้อยใหม่      

      ตำาแหน่งการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง

อ้อยปลูกใหม่  

 ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยรองพื้นปลูก สูตร 16 – 20 – 0 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ ต้องใส่ทุกครั้ง 

ที่ปลูกอ้อย (ปลูกด้วยแรงงานคน หรือเครื่องปลูกอ้อยก็ตาม)

 ครั้งที่ 2 ใส่ปุ๋ยด้วย M.P.I. ใส่ปุ๋ยสูตร ครบทั้ง N – P – K 

ระยะเวลาที่เหมาะสม       

 อ้อยข้ามแล้ง อ้อยข้ามแล้งน้ำ�ราด ใส่เมื่ออ้อยอาย 1-1.5 เดือน ก่อนอ้อยเจริญเติบโต

มาถึงกัน ทำาให้รากอ้อยขาด อ้อยชะงักการเจริญเติบโต

 อ้อยฝน ก. ใส่หลังอ้อยงอกเต็มแถวแล้ว ป้องกันอ้อยเสียหาย

            ข. ใส่หลังฉีดยาคุม หากมีวัชพืชขึ้นก็จะขึ้นเฉพะบริเวณรอยล้อรถไถ สามารถ 

      พรวน  หรือใช้แรงงานคนเก็บได้

   ค. ใส่หลังปลูกเสร็จทันที (ต้องมั่นใจว่าปลูกแล้วไม่เสียหาย) แล้วฉีดยาคุม 

      ตามอีกที

  1. เป็นวิธีการสร้างรากอ้อยที่เหมาะสมสำาหรับการเจริญเติบโตของอ้อยทั้ง 3 ฤดูกาล

 2. เป็นวิธีที่ใส่ปุ๋ยฝังลงไปในดินทั้งหมดทุกครั้ง อ้อยจะได้รับประโยชน์โดยตรง

 3. เป็นวิธีที่ช่วยลดต้นทุนจากการสูญเสียปุ๋ย ถ้าเทียบกับการใส่ปุ๋ยตื้น หรือใส่ปุ๋ยบน

ดิน เพราะใส่ใต้ดินมีดินกลบ

 4. เป็นวิธีการท่ีช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำาจัดวัชพืช เน่ืองจากการใส่ปุ๋ยท่ีลึกกว่า 

ระดับของรากหญ้าปกติ ที่ลึกประมาณ 5 - 7 เซนติเมตร และสามารถพรวนกำาจัดได้ ไม่กระทบ 

กับรากที่ลึก และปุ๋ยที่ใส่ไว้

ภาพรากอ้อย 3 ฤดู  เทียบกับรากอ้อยของชาวไร่ที่ใช่วิธีเก่า
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    การคัดเลือกพันธุ์อ้อยที่จะนำามาทำาการชุบท่อนพันธุ์

 1. ควรเลือกพันธุ์อ้อยที่นิยม และเหมาะสมในพื้นที่ให้ผลผลิตสูง ความหวานดี 

 2. อายุอ้อยอยู่ในช่วง 8 – 12 เดือน

 3. ควรเป็นอ้อยใหม่ หรือเป็นอ้อยตอ 1

 4. ในการตัดพันธุ์ ควรคัดเลือกพันธุ์ปนออก และคัดเฉพาะลำาที่สมบูรณ์เท่านั้น

 5. หลังจากตัดพันธุ์ควรที่จะนำาพันธุ์อ้อยมาเก็บไว้ในที่ร่มเพื่อเตรียมที่จะชุบท่อนพันธุ์

 6. ควรลอกกาบท่อนพันธุ์ที่จะนำามาชุบด้วย

    วิธีชุบท่อนพันธุ์ในน้ำ�ร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง

 1. เตรียมท่อนพันธ์ุท่ีจะทำาการชุบให้พร้อม และนำาน้ำ�ใส่ในเคร่ืองชุบท่อนพันธ์ุประมาณ 

   3 / 4 ของถังชุบ

 2.  เครื่องชุบท่อนพันธุ์จะใช้กับไฟฟ้า 220  โวลล์

 3.  นำาน้ำ�มันโซล่า พร้อมติดเครื่อง

 4.  ทำาการกวนน้ำาทุก ๆ 10 นาที หรือ 15 นาที 

 5.  เมื่ออุณหภูมิน้ำาได้  50  องศาเซลเซียสที่จะนำาพันธุ์อ้อยที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปทำาการ 

  ชุบท่อนพันธุ์

3.  การปลูกและพันธุ์อ้อย
 พันธุ์อ้อย

        พันธุ์อ้อยที่ชาวไร่รายใหม่ควรจะต้องมีการแบ่งสัดส่วนของปริมาณพันธุ์อ้อยพันธุ์หลัก

และพันธุ์อ้อยรอง เพื่อความเหมาะสมของสัดส่วนพันธุ์อ้อยที่แนะนำา คือ 70 : 30 หมายถึง

ชาวไร่ควรมีพันธุ์อ้อยที่เป็นพันธุ์หลักในพื้นที่ ประมาณ 70 % ของพื้นที่และควรจะหาพันธุ์อ้อย

มาเป็นพันธุ์รองประมาณ 30 % ของพื้นที่

พันธุ์อ้อยที่ใช้ในการปลูก

พันธุ์อ้อยที่ส่งเสริม 1. พันธุ์หลัก ขอนแก่น 3

   2. พันธุ์รอง kpk 98-51 อู่ทอง 12

การชุบท่อนพันธุ์อ้อย  

        การชุบท่อนพันธุ์อ้อยเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้พันธุ์อ้อยที่เราส่งเสริมอยู่มีความบริสุทธิ์

ของพันธุ์อ้อย พันธุ์อ้อยสามารถอยู่กับเราได้นานขึ้น ป้องกันการเกิดโรคบางชนิด และการชุบ 

ท่อนพันธุ์นั้นจะทำา % การงอกดีขึ้น ผลผลิตสูงสามารถไว้ตอได้นานขึ้น และเป็นการสร้างแปลง 

พันธุ์อ้อยบริสุทธิ์ให้กับชาวไร่

 6. ชุบท่อนพันธุ์นาน 2 ชั่วโมง โดยควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามที่กำาหนด

 7. เมื่อครบ 2 ชั่วโมง นำาท่อนพันธุ์ทิ้งไว้ในที่ร่มก่อนที่จะนำาไปปลูกอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

พันธุ์อ้อยก่อนทำาการชุบต้องมีการลอกกาบใบเพื่อไม่ให้ตาอ้อยสุก

ใส่พันธุ์อ้อยเต็มถังให้ปิดฝาถัง ชุบนาน 2 ชั่วโมง โดยควบคุมอุณหภูมิ

นำาท่อนพันธุ์ออก ทิ้งไว้ 3 ชั่วโมงถึงจะปลูกได้
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การใช้เครื่องปลูกอ้อยและพันธุ์อ้อย

 การใช้เครื่องปลูกอ้อย

 การใช้เครื่องปลูกอ้อย NGP และเครื่องปลูกอ้อย Hi speed สิ่งที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยจะ 

ได้รับจากการนำาเครื่องปลูกอ้อย NGP และเครื่องปลูกอ้อย  Hi speed ไปใช้ปลูกในไร่อ้อย คือ

 • การลดค่าใช้จ่ายพันธุ์อ้อยที่ใช้ปลูกต่อไร่

 • ทำาให้ชาวไร่ปลูกอ้อยได้ลึกตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ 12 – 15 ซม.

 • ทำาให้อ้อยปลูกเสียหายน้อยลง เมื่อเจอสภาพแล้ง เนื่องจากท่อนพันธุ์ที่ถูกสับจะมี

ความยาว 43 – 45 ซม. ทำาให้ท่อนพันธุ์อ้อยแห้งช้าและสามารถอยู่ได้นานกว่า

 • สำาหรับเครื่องปลูกอ้อย  Hi speed  จะทำาให้การปลูกอ้อยของชาวไร่ทำาได้รวดเร็วขึ้น  

ในขณะที่ความยาวของท่อนพันธุ์ 43 – 45 ซม. ทำาให้ท่อนพันธุ์อ้อยแห้งช้าและสามารถอยู่ได้

นานกว่า

 • สำาหรับเครื่องปลูกอ้อย Hi speed จะทำาให้การปลูกอ้อยของชาวไร่ทำาได้รวดเร็วขึ้น

การปรับตั้งเครื่องปลูกอ้อยอย่างถูกต้อง

 1. การปรับตั้งเครื่องปลูก

  - การตั้งใบมีดสับท่อนพันธุ์ ต้องใช้หกเหลี่ยมขันน๊อตออกให้ใบมีดซ้อนกันอยู่ระดับ 

   3 มิลลิเมตร ใบมีดต้องคม

            - การเช็คความพร้อมทั่วไป เช่น ข้อต่อโซ่ น๊อตที่จำาเป็น  

 2. การปรับตั้งเครื่องปลูกที่แปลงอ้อย

  - การปรับแขนกลางรถไถ ต้องปรับให้เครื่องปลูกได้ระดับอยู่ตรงกึ่งกลางรถไถ  โดย 

   มองจากทางด้านหลังของเครื่องปลูก

  - การปรับความลึกของการปลูกให้ได้ 12 – 15 ซ.ม. ให้ไปปรับที่รูแขนยกล้อเครื่อง 

   ปลูกด้านท้ายเครื่องปลูกนับจากรูด้านล่างขึ้นมารูที่ 3 ถ้าหากยังลึกไม่พอให้ปรับ 

   ที่แขนกลางรถไถช่วยดูว่าโครงเครื่องปลูกให้ขนานกับพื้นดิน

  -  ลมยางล้อเครื่องปลูกต้องไม่แข็งเกินไป อ่อนเกินไป ดูให้พอดี

  - ระยะร่องที่สม่ำ�เสมอจากการเหยียบแบบเกาะรอย ควรอยู่ที่ระยะร่อง 140 – 150   

   เซนติเมตร น้ำ�หนักรถที่ใช้เหยียบย่ำา ร่องต้องไม่หนักเกินไปให้พอดี ๆ ดินชั้นล่าง 

   กับดินชั้นบนจะได้กระชับแนบท่อนพันธุ์

 3.  การปรับปีกของเครื่องปลูก

            -  อ้อยฝน  ควรปรับปีกออกประมาณ  40 – 45  เซนติเมตร

การใช้ธาตุอาหารเสริม ไฮแม็กบี สเปเชียล ผสมกับปุ๋ยสูตร 16 - 20 - 0 รองพื้น  

 การใช้ธาตุอาหารเสริมไฮแม็กบี สเปเชียล สำาหรับธาตุอาหารเสริมไฮแม็กบี สเปเชียล 

เป็นอาหารเสริมลักษณะคล้ายกับเม็ดปุ๋ย โดยจะมีธาตุอาหารที่ประกอบด้วย แม็กนีเซียม ( Mg ) 

17 % แคลเซียม ( Ca ) 7 % กำามะถัน ( s ) 10 % โบรอน 1 % ในตัวอย่างผลการวิเคราะห์ดิน

ได้ทดลองนำาไฮแม็กบี สเปเชียลมาทดลองใส่ในหลาย ๆ อัตราพบว่าทำาให้อ้อยสมบูรณ์มากขึ้น  

โดยเฉพาะอาการที่แสดงออกมาทางใบทำาให้ใบอ้อยมีสีเขียวสมบูรณ์สำาหรับการนำาไปใช้โดยใช้

ผสมปุ๋ยรองพื้นสูตร (16 – 20 – 0 ) อัตรา 2.5 – 3 กก./ไร่ ( 6 : 1 ) ในช่วงการปลูกอ้อยใหม่

การใช้ฟูราดาน เพื่อป้องกันกำาจัดแมลงศัตรูใต้ดิน 

 การใช้ฟูราดาน อัตรา 2.5 – 3 กก./ไร่ เพ่ือป้องกันกำาจัดแมลงศัตรูใต้ดินท่ีจะมากัดกินราก

อ้อย ป้องกันหนอนกออ้อย ในอ้อยใหม่ใส่พร้อมปุ๋ยรองพ้ืน ส่วนอ้อยตอใส่พร้อมกับการพรวนใส่

ปุ๋ยด้วยเคร่ืองมือ MPI โดยใช้ถังไมโครบล็อค โดยถังไมโครบล็อกสามารถติดกับเคร่ืองปลูกอ้อย  

และเคร่ืองมือ MPI ได้

            -  อ้อยข้ามแล้ง ควรปรับปีกของเครื่องปลูกให้ได้ขนาดเดียวกันคือ กว้าง  40 - 45   

   เซนติเมตร

 4. การปรับใบกลบท่อนพันธุ์ ใบกลบจะอยู่เยื้องกันเพื่อให้ดินก้อนไหลออกไปได้ 

ไม่ให้ดินก้อนไหลลงไปหนุนท่อนพันธุ์ ใบกลบที่ดีควรตั้งระดับความลึกที่ 15 เซนติเมตร ถ้าตั้ง

เกินกว่านี้ใบจะไปทำาให้ดินล่างท่อนพันธุ์หนุนท่อนพันธุ์ลอยขึ้นมา ทำาให้ท่อนพันธุ์ตื้น

 5. การปรับตั้งสปริงล้อบดอัดดิน

  - อ้อยฝน ไม่ควรต้ังสปริง ถ้าต้ังสปริงกดล้อ กดดินมากจะทำาให้หน้าดินแพคแน่นได้

  - อ้อยข้ามแล้ง ควรตั้งสปริงให้ล้อกดดินที่พอดี โดยการเหยียบย่ำ�ที่ร่องปลูกดู ถ้า 

   ดินนิ่มแสดงว่าการตั้งสปริงน้อย ทำาให้ความชื้นสูญเสียไป

รูปภาพ การผสมปุ๋ยรองพื้นสูตร 16-20-0 ผสมกับไฮแมกบีสเปเชียล
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การกลบพันธุ์อ้อยหลังปลูก

 • อ้อยฝน กลบหนา 5 – 7 ซ.ม. หลังเหยียบ หรือไม่เหยียบ

 • อ้อยข้ามแล้ง กลบหนา 7 – 8  ซ.ม. หลังเหยียบ แต่อย่าให้เกิน 10 ซ.ม. จะกระทบ 

ต่อการงอกและการแตกหน่อ

 • ควรตั้งการกลบให้สม่ำ�เสมอ จะส่งผลให้การใช้คัตอะเวย์ได้สะดวก มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น  

การเหยียบท่อนพันธุ์หลังปลูกเสร็จ

 • ต้องพิจารณาถึง ความชื้นในดิน สภาพอากาศ ชนิดดิน

 • ควรเลือกขนาดของรถไถ (น้ำ�หนัก) ให้เหมาะสม

หลักการพิจารณา

 1. มีดินละเอียดอยู่รอบ ๆ ท่อนพันธุ์หรือไม่

 2. หากมีไม่ต้องเหยียบ

 3. หากพบมีดินก้อน ดินเป็นโพลงจำาเป็นต้องเหยียบ

การพรวนคัตอะเวย์ เพื่อแก้ไขปัญหาการกลบท่อนพันธุ์หนาหลังจากปลูกเสร็จ

 ช่วงจังหวะเวลาที่ใช้

 • หลังจากปลูกเสร็จพบปัญหาการกลบท่อนพันธุ์หนาเกินกว่าที่กำาหนดไว้มากกว่า   

10 เซนติเมตร

 • หลังจากการให้น้ ำาอ้อยพบปัญหาดินไหลลงไปกลบท่อนพันธุ์อีก หรือหน้าดินแห้ง

แข็งกัง อาจทำาให้อ้อยไม่สามารถงอกออกมาได้

            หมายเหตุ  การพรวนคัตอะเวย์ความชื้นต้องเหมาะสม

การเพิ่มอัตราการงอกของอ้อยต่อแปลง

 ทำาได้อย่างง่าย ๆ คือ ทำาตามขั้นตอนตั้งแต่เตรียมดินก่อนปลูก เลือกใช้พันธุ์อ้อยที่ 

เหมาะสมและปลูกอย่างถูกวิธี  เพราะใช้ปัจจัยการงอกของอ้อยขึ้นอยู่กับ

 1. ความช้ืนในดิน ต้องเหมาะสมกับอ้อยต้องการ

 2. ดินแนบกระชับท่อนพันธ์ุอ้อย  

 3. คุณภาพและความสดของพันธ์ุอ้อย

 4. ชนิดของพันธ์ุอ้อย  

 5. ช่วงจังหวะสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม

 6. ให้น้ำาอ้อยหลังปลูก

  - หลังปลูกเสร็จทันที

  - ควรเป็นระบบน้ำาหยด ดีท่ีสุด

  - ให้คร้ังแรก ประมาณ 4-6 ชม.

  - ให้คร้ัง 2 ห่างจากคร้ังแรก 20-30 วัน นาน 8-10 ชม

รูปภาพที่ 1 วิธีการวัดการกลบท่อนพันธุ์  ย่ำ�ท่อน 

พันธุ์ ให้ดินด้านบนกับดินด้านล่างแนบกันขุดถึง

ท่อนพันธุ์ วัดระยะเหนือท่อนพันธุ์ขึ้นมาเหนือดิน

กลบท่อนพันธ์ุ แล้วให้อ่านค่าความลึกของการกลบ

รูปภาพที่ 1 ให้น้ำ�อ้อยหลังปลูกหน้าดินแห้งแข็ง

กัง

รูปภาพที่ 2 วิธีการวัดความลึกของท่อนพันธุ์ โดย

การขุดดินที่กลบท่อนพันธุ์ถึงท่อนพันธุ์ และเกลี่ย

ดินสันร่องออกให้เสมอกับผิวดิน หน้าดินเดิมใช้ไม้ 

ขวางร่อง ใช้ตลับเมตรวัดระยะจากเหนือท่อนพันธุ์ 

ขึ้นมาถึงใต้ล่างไม้ แล้วอ่านค่าความลึก

รูปภาพที่ 2 อ้อยคุดอยู่ใต้ดิน อ้อยไม่สามารถ

งอกออกมาได้ แก้ไขปัญหาโดยใช้คัตอะเวย์พรวน



1.การพรวนบำารุงรักษาอ้อยใหม่

         อ้อยข้ามแล้ง, อ้อยฝน เมื่ออายุอ้อย 1- 1.5 เดือนเริ่มมีวัชพืชรกขนาด 3 - 4 ใบ 

ให้ทำาการพรวนกำาจัดวัชพืชด้วยเครื่องมือ S.R.T.- 6 หรือใช้แรงงานคนเก็บ

  อ้อยข้ามแล้ง, อ้อยฝน ให้ทำาการพรวนใส่ปุ๋ยกลางแถวอ้อยด้วยเครื่องมือ M.P.I.  

ปุ๋ยสูตร 15 - 7 - 18 อัตรา 50 ก.ก. / ไร่ ลึก 30 ซ.ม.
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ประโยชน์การใช้คัตอะเวย์หลังจากปลูกอ้อย

 1. ตัดหรือแหวกหน้าดินที่กลบท่อนพันธุ์หนาออก

 2. ช่วยขยายหน้าดินให้ดินมีความร่วนซุย

 3. ช่วยปิดความชื้นไม่ให้ความชื้นที่ปิดท่อนพันธุ์ระเหยออกไปเร็ว

 4. ช่วยให้อ้อยที่ปลูกงอกออกมาได้เร็วขึ้น

การพรวนบำารุงรักษาอ้อยตอ  ตำาแหน่งการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้อง

การใส่ปุ๋ยในอ้อยตอ

ครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยด้วย M.P.I . ใส่ปุ๋ยสูตร ครบทั้ง N – P – K 

 ระยะเวลาที่เหมาะสม ใส่ปุ๋ยด้วย M.P.I. เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ ไม่ว่าจะเป็น

    การตัดอ้อยเข้าหีบต้นหีบ กลางหีบ และปลายหีบ  

    รวมถึงอ้อยตอที่ตัดพันธุ์ด้วย

ครั้งท 2 ใส่ปุ๋ยด้วยคราดสปริงติดถังปุ๋ย, ใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ข้างแถวอ้อยห่างประมาณ 15-20 

      เซนติเมตร ลึก 15 เซนติเมตรด้วยเครื่องมือคราด 

    ขาแข็ง หรือซับซอยเลอร์ติดถังปุ๋ย

 ระยะเวลาที่เหมาะสม  เมื่อฝนแรกของฤดูกาลตกลงมา เพียงพอที่จะให้หน้า 

    ดินนุ่ม ความชื้น เชื่อมถึงกันระหว่างความชื้นชั้นบน 

    กับความชื้นชั้นล่าง พรวนฝังปุ๋ยลึก 15 เซนติเมตรได้   

    พรวนแล้วมีดินกลบปุ๋ยได้ดี 

รูปภาพที่ 3  แปลงให้น้ำา สภาพหน้าดินแห้ง แก้ปัญหาโดยใช้คัตอะเวย์พรวน ปิดความชื้น

4.  การพรวนบำารุงรักษา
การพรวนใส่ปุ๋ยและบำารุงรักษาแบ่งออกได้เป็น  2  ชนิดอ้อย

        1. การพรวนบำารุงรักษาอ้อยใหม่

 2. การพรวนบำารุงรักษาอ้อยตอ แบ่งออกเป็น 2  ประเภท

  • บำารุงตอแบบเผาใบ

  • บำารุงตอแบบไว้ใบ

สูตรปุ๋ย

15-7-18

46-0-0

2 ครั้งดีที่สุด

20-5-28

46-0-0

2 ครั้งดีที่สุด

ก.ก./ไร่

50

15

65

35

15

50

N

7.5

6.9

14.4

7

6.9

13.9

P

3.5

0

3.5

1.75

0

1.75

K

9

0

9

9.8

0

9.8

สูตรปุ๋ยในอ้อยตอ 

1. ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ด้วย M.P.I .

2.  ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ซับซอยเลอร์, คราดสปริง                      

    รวม ใส่ปุ๋ยในอ้อยตอ  

  

1.  ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ด้วย M.P.I .   

2. ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ซับซอยเลอร์, คราดสปริง     

     รวม ใส่ปุ๋ยในอ้อยตอ      

ตำาแหน่งปุ๋ยในอ้อยตอ



การใส่ปุ๋ยสูตรข้างแถวในอ้อยตอ

 - ในกรณีที่ชาวไร่ฝังปุ๋ยสูตรทำาการฝังปุ๋ยสูตร 18 – 46 – 0 หรือปุ๋ยสูตร 0 – 46 – 0  

  ด้วยเครื่องมือมินิคอมบายน์ของการปลูกอ้อยใหม่ ให้ใช้ปุ๋ยสูตร 46 – 0 – 0 พรวน 

  ข้างแถวอ้อยอัตรา 20 - 25 กก./ไร่

 -  ในกรณีที่ชาวไร่ไม่ได้ทำาการฝังปุ๋ยสูตร 18 – 46 – 0 หรือปุ๋ยสูตร 0 – 46 – 0 ในการ 

  ปลูกอ้อยใหม่ ในอ้อยตอ 1 สามารถที่จะใช้ปุ๋ยสูตร 16 – 20 – 0 พรวนใส่ข้างแถว 

  อัตรา 30 ก.ก./ไร่ได้

 -  ข้อควรระวัง  ในการใช้ปุ๋ยสูตร 16 – 20 – 0 ในการพรวนข้างแถว

   อัตราที่ใช้ 30 กก./ไร่ ห้ามใส่เกินกว่าที่กำาหนด

   การใส่ห้ามใส่ติดต่อกันทุกปีเพราะจะมีผลกระทบต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน 

   และรากอ้อย

   ในกรณีที่อ้อยใหม่ชาวไร่ฝังปุ๋ยสูตร 18 – 46 – 0 หรือปุ๋ยสูตร 0 – 46 – 0 อัตรา   

   12 กก./ไร่ การใช้ปุ๋ยสูตร 16 – 20 – 0 ใส่ข้างแถว ให้ใช้ในอ้อยตอ 2 เพื่อ 

   ต้องการยืดอายุการไว้ตอ

การพรวนบำารุงรักษาอ้อยตอ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

  การบำารุงตอแบบเผาใบ

 หลังจากตัดอ้อยเสร็จภายใน  3 – 5  วัน ให้ทำาการเผาใบเพื่อทำาการบำารุงตอ ถ้าหาก

เกินกว่านึ้ดินแห้งแข็ง

 วิธีการบำารุงตอแบบเผาใบ มีการพรวนใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง

  1. ใส่ปุ๋ยข้างแถวอ้อย โดยใช้เครื่องมือคราดสปริงติดถังปุ๋ย หรือซับซอยเลอร์ติดกำา 

เบอร์โรเลอร์ชนิดมีถังปุ๋ย ใส่ห่างจากแถวอ้อยประมาณ 15-20 ซ.ม. ลึก 15 ซ.ม. 

  2. ใส่ปุ๋ยกลางแถวอ้อย โดยใช้เครื่องมือ M.P.I . ปุ๋ยสูตร 15 – 7 – 18 หรือ 20 – 5 – 28 

อัตรา 50 ก.ก. / ไร่ ลึก 25-30 ซ.ม.

  การบำารุงตอแบบไว้ใบ

  - การใส่ปุ๋ยครั้งเดียว ในแปลงที่ใช้รถตัดอ้อยควรทำาการบำารุงตอทันทีที่เห็นหน่อ 

   อ้อยเป็นแถวเป็นแนว ภายใน 10 – 15 วันต้องใช้เครื่องมือ MPI พรวนตัวเปล่า 

   ไม่ใส่ปุ๋ยก่อน 1 ครั้งพรวนในครั้งที่  2 จึงต้องมีการใส่ปุ๋ย  โดยใช้ปุ๋ยสูตร 15 –  

   7 – 18 จำานวน 3 กระสอบ ผสมกับปุ๋ยยูเรียสูตร 46 – 0 – 0 จำานวน 1 กระสอบ  

   ใส่ในอัตรา  65 – 70 กก./ไร่

  - การใช้เครื่องมือผานพรวนคลุกใบ 4 จาน (Trash ratoonner ) พรวน 1 – 2  ครั้ง  

   แล้วสามารถใส่ปุ๋ยได้ด้วยวิธีปกติ คือการพรวนใส่ปุ๋ยด้วยเครื่องมือ MPI แล้วใส่ 

   ปุ๋ยข้างแถวอ้อยได้  แต่มีข้อจำากัดที่ระยะแถวอ้อยต้องกว้าง 1.40 เมตรขึ้นไป
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 รูปภาพ การบำารุงตอแบบเผาใบ โดยใช้เครื่องมือ M.P.I.

รูปภาพที่ 1 ครื่องมือ M.P.I. ใส่จานจักร รูปภาพที่ 2 พรวนตัวเปล่า 1 รอย ครั้งที่ 2

      พรวนใส่ปุ๋ย



การให้น้ำ�อ้อยอ้อยตอ 

การให้น้ำ�อ้อย เพื่อเพิ่ม % การงอก และเพิ่มผลผลิต ซึ่งวิธีการให้น้ำ�จะแยกออกเป็น

  การให้น้ำ�อ้อยด้วยระบบน้ำาหยดบนดิน เป็นวิธีการเพ่ิมความช้ืนให้กับอ้อย เพ่ือเพ่ิม 

  อัตราการงอกที่เพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มผลผลิตได้ทั้งในอ้อยตอ

   - ครั้งแรก ให้หลังจากพรวน MPI.เสร็จ บนแถวอ้อย นาน 5-8 ชม.

   - ครั้งที่ 2 หลังจากครั้งแรก ประมาณ 2 สัปดาห์ (รอรากใหม่แตกออกมาก่อน) 

    ประมาณ 8-10 ชม.

   - ครั้ง 3 หากมีน้ำ� ทุกๆ 30 วัน

  การให้น้ำ�อ้อยแบบฟลัดฟูม  สำาหรับวิธีการให้น้ำ�นี้จะไม่ยุ่งยาก  ใช้แรงงานน้อย   

  สามารถให้ได้ในอ้อยที่โตแล้ว สำาหรับวิธีการนี้เหมาะสมกับแปลงอ้อยที่สม่ำ�เสมอ  มี 

  น้ำ�ต้นทุนในปริมาณที่มาก

เป้าหมายข้อที่  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในไร่อ้อย

 จะแนะนำาให้ทราบถึงชนิดของสารเคมีที่นิยมใช้ในไร่อ้อย จำานวน 5 ชนิด คือ

 1. อามีทรีน ยาคุม และฆ่า หน้าที่  

  ก. ควบคุมกำาจัดหญ้า และวัชพืชใบกว้าง

            ข. กำาจัดวัชพืชขนาด 3 - 4 ใบ โดยไม่ต้องใช้พาราควอท

          ค. ควรฉีดให้สัมผัสดินให้มากที่สุด เป็นสารเคมีคุมวัชพืช

 2. อาทราซีน ยาคุม และฆ่า หน้าที่  

  ก. ควบคุมกำาจัดวัชพืชใบกว้าง และหญ้า

            ข. กำาจัดวัชพืชขนาด 3 - 4 ใบ โดยไม่ต้องใช้ 2, 4 ดี และพาราควอท

  ค. ควรฉีดพ่นให้สัมผัสดินให้มากที่สุด เป็นสารเคมีคุมวัชพืช

 3.  2, 4 ดี หน้าที่                       

  ก.  กำาจัดวัชพืชใบกว้าง และหญ้าแห้วหมู

            ข. เป็นสารดูดซึม (ออกฤทธิ์ 6 - 8 ชั่วโมง ใบดูดซึมสู่ลำาต้น สู่ราก) และคุมวัชพืช

           ค. ดูดซึมทั้งราก และใบ

 4.  ทอร์ดอน หน้าที่                

  ก. กำาจัดวัชพืชใบกว้าง (ที่มีขนาดโต และเนื้อเยื่อคล้ายเนื้อไม้) และเชือกเถา

  ข. เป็นสารดูดซึม (ออกฤทธิ์ 6 - 8 ชั่วโมงหลังฉีด โดยใบดูดซึมสู่ลำาต้น สู่ราก)

  ค. ดูดซึมเข้าทางใบ  ต้องฉีดพ่นให้สารเคมีสัมผัสใบอย่างทั่วถึง (ชุ่มใบ)

 5. พาราควอท (กรัมม๊อกโซน) หน้าที่     

  ก. เป็นสารเคมีชนิดสัมผัสสีเขียวตาย (ไหม้) ภายใน 1 ชั่วโมงเท่านั้น

         ข. ใช้กำาจัดวัชพืช และหญ้าได้ทุกชนิด แต่ต้องพ่นให้ทั่วถึง

           ค. สามารถฉีดคุมอ้อยระยะงอก 2 - 3 ใบได้ / หลังฉีด 7 วันอ้อยจะแตกใบใหม่แทน

            ง. ไม่มีผลตกค้างอยู่ในดิน เมื่อตัวยาสัมผัสดินก็จะเสื่อมสลาย
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 รูปภาพ  การพรวนคลุกใบ 4 จาน

 ตาราง  ความต้องการน้ำ�ของอ้อย

5. การใช้สารเคมีในไร่อ้อย    
 เป้าหมาย

        1.  เพิ่มพูนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในไร่อ้อย

 2.  ลดการใช้สารเคมีในไร่อ้อยลง

 3.  ลดความเสียหายที่เกิดต่ออ้อยจากการใช้สารเคมี

 4.  เพื่อปกป้องดิน สำาหรับอนาคต (วัตถุประสงค์หลัก)



เป้าหมายข้อที่ 2. ลดการใช้สารเคมีในไร่อ้อยลง

 วิธีที่ 1 การใช้อามีทรีน 

 ถ้าหากหญ้ามีขนาดเกิน 3 - 4 ใบ ก็สามารถผสมยาพาราควอทได้โดยที่ไม่ต้องเพิ่ม

อัตราของยาอามีทรีน ข้อควรที่ต้องระวังคืออย่าฉีดให้โดนอ้อยเพราะว่าเมื่อผสมพาราควอท

เข้าไป  ถ้าฉีดโดนอ้อยจะทำาให้เกิดอาการใบไหม้ได้

    วิธีที่ 2 การใช้อาทราซีน                   

 กรณีมีวัชพืชใบกว้างเกิน 3 - 4 ใบ ก็สามารถผสมยา 2 - 4 ดี ได้ โดยไม่จำาเป็นต้องเพิ่ม

อัตรายาอาทราซีน

     วิธีที่ 3 การผสมอาทราซีนกับอามีทรีน  

 สามารถที่จะผสมกันได้ ในกรณีที่ในแปลงอ้อยมีทั้งหญ้า และวัชพืชใบกว้าง แต่ควรที่

ผสมในอัตราอย่างละคร่ึง ไม่ต้องผสมเต็มอัตรา เพราะว่าตัวยาแต่ละชนิดจะทำางานสนับสนุนกันอยู่

 วิธีที่ 4 การผสมยาหลายชนิด             

 ขอให้หลีกเลี่ยงการผสมสารเคมีหลายชนิดเข้าด้วยกันโดยไม่จำาเป็น เนื่องจากไม่เป็น

ผลดีและสิ้นเปลือง เนื่องจากการผสมสารเคมีหลายชนิดเข้าด้วยกันบ่อยครั้ง จะทำาให้ฤทธิ์ของ

สารเคมีนั้นรุนแรงขึ้นหรือลดลงกว่าเดิมหลายเท่า ส่งผลกระทบต่ออ้อย

ตัวอย่างการผสมสารเคมีที่ไม่จำาเป็น             

 การผสมพาราควอท กับสารเคมีดูดซึม เช่น 2, 4 ดี หรือทอร์ดอน พาราควอทจะออก

ฤทธิ์สัมผัสตายภายใน  1  ชั่วโมง 2, 4 ดี หรือทอร์ดอน ออกฤทธิ์ดูดซึมตาย ภายใน 6 - 8 ชั่วโมง  

** เพราะฉะนั้น สารเคมีที่ออกฤทธิ์ฆ่าวัชพืชได้ก็คือ พาราควอทเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะผสม 

สารเคมีดูดซึมไปมากเท่าไรก็ไม่ทันที่จะออกฤทธิ์หรือออกฤทธิ์พียงเล็กน้อยเท่านั้น ถือเป็นการ 

สิ้นเปลือง  และควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่ง

เป้าหมายที่ 3. ลดความเสียหายต่ออ้อยจากการใช้สารเคมี

 สิ่งที่มีผลต่อความเสียหายจากการฉีดพ่นสารเคมี ขอกล่าว 2 ชนิด คือ

 1. การฉีดพ่นด้วยแรงงานคน  ที่ถือด้านฉีดพ่นสารเคมีที่สูงเกิน  ถ้าฉีดพ่นก็จะทำาให้ 

  ละอองสารเคมีโดนอ้อยมากกว่าวัชพืช และทำาให้วัชพืชที่อยู่ใต้ใบอ้อยไม่ตาย ชาวไร่ 

  ก็จะคิดว่าใช้สารเคมีน้อยเกินไป  คร้ังต่อไปก็จะเพ่ิมอีก  ย่ิงทำาให้อ้อยกระทบมากข้ึน // ควร 

  ฉีดให้ต่ำ� เหมาะสมกับสภาพความสูงของหญ้า ต้องกำาจัดขณะเป็น ลูกหญ้า

 2. หัวฉีดพ่นสารเคมี ควรมีการคัดเลือกหัวฉีดให้ดี ให้มีการฉีดพ่นให้ละอองท่ีสม่ำ�เสมอ 

    จะทำาให้ใช้ปริมาณยาน้อย  และกระทบต่ออ้อยน้อยลงด้วย
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เป้าหมายข้อที่ 4. เพื่อปกป้องดินสำาหรับอนาคต (ยั่งยืน)

 1. การปลูกอ้อยฝน 

 2.  การปลูกอ้อยข้ามแล้ง ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด  เพราะหลังปลูกแล้วไม่ต้องใช้ยา

คุม ฆ่าอะไร จะทำาให้ไม่มีสารเคมี ตกค้างในแต่ละปีที่ปลูกอ้อย

 3. สารใช้ยาอามีทรีน ควรต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าในออสเตรเลีย ผล

ทดลองพบว่าถ้าใช้อามีทรีนในอัตราที่ไม่ถูกต้อง (มากเกินที่ผู้ผลิตบอกไว้) จะมีผลตกค้างอยู่

ในดิน และตกค้างอยู่ในลำาอ้อยนาน 9 เดือน ดังนั้นจึงได้ห้ามการปลูกอ้อยในแปลงนั้นในระยะ

เวลา 9 เดือน และห้ามตัดพันธุ์ไปปลูก เพราะฤทธิ์ของอามีทรีนจะส่งผลต่ออัตราการงอกของ

อ้อย เพราะอ้อยเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลใกล้กับหญ้า

การลงทุนในการกำาจัดวัชพืชในไร่อ้อยระยะสั้น  และระยะยาว

 ระยะสั้น หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสารเคมีที่นำามาใช้ในไร่อ้อยทุก ๆ ปี เป็นการ

แก้ไขในปัญหา ระยะสั้น เป็นผลเสียต่อทั้งอ้อย และต่อดิน (ผลตกค้างนาน) เสียค่าใช้จ่ายมาก

เกินความจำาเป็น ได้ผลผลิตน้อย

 ระยะยาว หมายถึง การกำาจัด และควบคุมวัชพืชในไร่อ้อยด้วยเครื่องมือเกษตร ถือเป็น 

การลงทุนสำาหรับระยะยาว สามารถใช้ได้หลายครั้ง ใช้ได้ทั้งในแปลงอ้อยใหม่ และอ้อยตอ  

ซื้อ แล้วใช้ได้  10 - 15  ปี

การเก็บเกี่ยวอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ

 การเก็บเก่ียวอ้อยอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพ จะช่วยให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนมากข้ึน 

ในขณะที่โรงงานน้ำ�ตาลก็ได้รับวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ เป็นผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ 

ซึ่งโดยทั่วไป อ้อยควรมีอายุครบ 12 เดือนก่อนเก็บเกี่ยว และต้องพิจารณาพันธุ์อ้อยประกอบกัน 

ด้วย เนื่องจากอ้อยแต่ละพันธุ์จะมีช่วงเวลาความหวานสูงที่แตกต่างกัน 

 การเก็บเกี่ยวอ้อยจะต้องเก็บเกี่ยวแปลงที่สุกแก่เต็มที่ก่อน โดยอ้อยพันธุ์ที่มีดอก สังเกต

จากการออกดอก เมื่อดอกโรยก้านช่อดอกเป็นสีฟางข้าว แสดงว่าอ้อยแก่เต็มที่ ส่วนพันธุ์ที่ 

ไม่ออกดอกให้สังเกตจากการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นไปอย่างช้ามาก ใบจะรวมกันเป็นกระจุกที่ยอด 

และมีสีเขียวอมเหลือง สีของลำาจะเปลี่ยนสีตามสายพันธุ์ ลักษณะของลำาดูแกร่ง เมื่อเดินผ่าน

ยามใกล้ค่ำาจะมีกลิ่นหอมคล้ายน้ำ�ผึ้งแสดงว่าอ้อยนั้นแก่เต็มที่เหมาะสมที่จะตัดเข้าโรงงานแล้ว

ก. จากการไถเตรียมดินไม่ดี ไม่ลึกเกินช้ันดินดาน ใช้ผาล 

 ยกร่องไม่ผ่านชั้น อัดแน่น ทำาให้เมื่อปลูกแล้วฉีดพ่น 

 สารเคมีคุม ฆ่าวัชพืช เม่ือมีฝนตกลงมาก็จะนำาสารเคมี 

 ไปขังบริเวณรากอ้อย ตาอ้อย หน่ออ้อยใหม่ จะส่งผล 

 กระทบต่ออ้อย สังเกตจากหลังฉีดพ่นเมื่ออ้อยงอก 

 ข้ึนมาแล้วอ้อยจะชะงักการเจริญเติบโต สีใบซีดเหลือง 

 ลง เพราะฉะนั้นต้องไถเตรียมดินให้ลึก และลดการใช้ 

 สารเคมีลง                 

ข. แต่ถ้าไถเตรียมดินดี ไถลึกผ่านชั้นดาน เมื่อฝนตก 

 สารเคมกีจ็ะซมึผา่นบรเิวณราก ตาออ้ย หนอ่ออ้ยใหม ่

 ไปได้ ก็จะลดปริมาณยาตกค้างในดินลงไปได้

หลักแห่งความสำาเร็จในการทำาไร่อ้อย
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 น้ำ�หนักอ้อยในช่วงต้นฤดูหีบเดือนพฤศจิกายน ดินมีความชื้น น้ำ�หนักอ้อยจะสูง แต่ค่า 

ซีซีเอสจะต่ำ� ช่วงปลายฤดูหีบประมาณเดือนเมษายน น้ำ�หนักอ้อยจะลดลงแต่ค่าซีซีเอสจะสูงข้ึน 

เนื่องจากความแห้งแล้ง แต่น้ำ�หนักอ้อยจะลดลงมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นกับพันธุ์อ้อย ชนิดดิน 

และความหนาแน่นของอ้อย ถ้าเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียว จะเก็บความชื้นได้ดีกว่าดินทราย 

หรือดินร่วนปนทราย ถ้าอ้อยมีความหนาแน่นมาก คลุมพื้นที่มาก ก็จะเก็บความชื้นได้ดีกว่า 

อ้อยที่สั้นและไม่หนาแน่น ดังนั้น การเก็บเกี่ยวอ้อยจึงต้องวางแผนอย่างระมัดระวัง

 การตัดอ้อยอย่างถูกวิธีและมีคุณภาพจะช่วยให้ได้ทั้งน ้ ำ�หนักอ้อยและความหวาน ซึ่ง 

การตัดอ้อยที่ถูกวิธีคือตัดให้ชิดติดดิน ตัดอ้อยสด สะอาด และตัดยอดอ้อยให้ถึงจุดเปราะ ไม่

ควรมีสิ่งสกปรกเจือปน โดยเฉพาะหิน ดิน ทราย ที่อาจทำาความเสียหายให้กับเครื่องจักรของ

โรงงาน ต้องหยุดหีบเพื่อซ่อมบำารุง ส่งผลให้อ้อยของเกษตรกรที่ตัดไว้ไม่สามารถเข้าหีบได้  

น้ำ�หนักอ้อยก็จะลดลง ค่าซีซีเอสก็ลดลงด้วยเช่นกัน

ต้นทุนระบบสูบน้ำาบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในไร่อ้อย
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 ระบบสูบน้ำ�บาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีใช้ในไร่อ้อย สามารถให้น้ำ�อ้อยผ่านระบบ 

น้ำ�หยด ได้ประมาณ 100 ไร่ประกอบด้วย

**ไม่รวมค่าวางท่อส่งน เข้าแปลงเกษตร ทั้งค่าอุปกรณ์และค่าแรง ราคาเมตรละ 100 บาท

 ต้นทุนระบบสูบน้ำ�บาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในไร่อ้อย สำาหรับให้น้ำ�อ้อยผ่าน 

ระบบน้ำ�หยด ประมาณ 7,200 บาทต่อไร่ (ไม่รวมค่าวางท่อส่งน้ำ�ในแปลงเกษตร ซึ่งมีระยะ

ทางแตกต่างกันไป) จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ใช้งาน พบว่าสามารถคืนทุนได้ภายในปีแรก  

เนื่องจากการให้น้ำ�อ้อยอย่างสม่ำ�เสมอจะช่วยให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มมากขึ้น บางแปลงอาจเพิ่ม

มากขึ้นถึง 2 เท่าตัว ทำาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในจังหวัดนครสวรรค์หันมาใช้การให้น้ำ�อ้อย 

แบบหยดโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำ�บาดาลมากขึ้น ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ�บาดาล 

ได้เข้ามาให้คำาแนะนำาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำ�บาดาล และส่งเสริมให้มีการเติม 

น้ำ�บาดาลในพ้ืนท่ีควบคู่กันไป เพ่ือเป็นการอนุรักษ์น้ำ�บาดาลให้มีใช้อย่างย่ังยืนอีกทางหน่ึงด้วย
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