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ค าน า 
 
 ในปัจจบุนันบัตัง้แตรั่ฐบาลได้มีนโยบายพฒันาโครงสร้างของระบบอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล
ทรายโดยการอนมุตัใิห้มีการย้ายและขยายโรงงานน า้ตาลเพิ่มมากขึน้จากเดมิจ านวนมาก จากสาเหตุ
ดงักลา่วท าให้ระบบอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทรายจ าเป็นต้องมีวตัถดุิบพืชอ้อยมารองรับไมต่ ่ากวา่ปีละ 
200 ล้านตนัอ้อย โดยรัฐบาลได้ก าหนดระบบโซนนิ่งด้วยการน าเอาพืน้ท่ีนาดอนมาสนบัสนนุให้มีการปลกู
อ้อยแทนการท านาข้าว เพ่ือเพิ่มปริมาณวตัถดุิบอ้อยให้เพียงพอตอ่โรงงานน า้ตาลในแตล่ะแหง่ 
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 ดงันัน้ การเพิ่มผลผลิตวตัถดุิบให้เพียงพอตอ่ความต้องการของโรงงานน า้ตาลในแตล่ะแหง่จะ
สามารถท าได้ 2 ด้านด้วยกนั  

1. การเพิ่มผลผลิตในแนวนอน หมายถึงการเพิ่มพืน้ท่ีปลกูอ้อย  
2. การเพิ่มผลผลิตในแนวตัง้ หมายถึงการพฒันาผลผลิตเฉล่ียให้มีตนั/ไร่ท่ีสงูขึน้นัน่เอง  
เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายตามข้อ 2 สามารถท าได้ โดยอาศยัเคล็ดวิชาตามเดชคมัภีร์อ้อย 30 ตนั ฉบบั

ปรับปรุง ดงัตอ่ไปนี ้และสิ่งท่ีจะกลา่วตอ่ไปนีเ้ป็นเพียงหลกัการเทา่นัน้ ซึง่จะต้องมีสภาพภมูิประเทศ 
สภาพแวดล้อม ปริมาณน า้ฝน แหลง่ต้นทนุน า้ ชนิดพนัธุ์อ้อยท่ีใช้ และชนิดดนิชดุตา่งๆท่ีเหมาะตอ่การปลกู
อ้อย 30 ตนั วิธีการปลกูและวิธีการบ ารุงรักษา เป็นต้น  
  
 

 



 
 

ค านิยม 

 
 

 ในอดีตศนูย์เกษตรอ้อยภาพเหนือได้ตีพิมพ์เอกสารวิชาการฉบบัหนึง่เร่ือง “ความรู้เร่ืองอ้อย” ตาม
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตอ้อยของเขตภาคเหนือ เป็นเอกสารวิชาการปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2 
กรกฎาคม 2534 จงึต้องขอขอบคณุนกัวิชาการของศนูย์ฯ ประกอบด้วย นายสมศกัดิ ์สาตแฟง นายวิชยั 
ศลิปะศกัดิ์ขจร นายจรินทร์ ระดมกิจ น.ส.รุ่งรัตน์ จตูระกลู และ นายพะเนียง ศรีพรหมนิล ท่ีได้ร่วมด้วย
ชว่ยกนัเรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบบันีอ้อกสู่วงการอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทราย และเอกสารฉบบั
ดงักลา่วในปัจจบุนัเป็นท่ีกล่าวขวญักนัเป็นอยา่งมาก 
 เพ่ือสานตอ่เจตนารมณ์ของผู้ เก่ียวข้อง โดยการสนบัสนนุของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล 
ชกูาร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีความตัง้ใจจะพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานบริษัทฯให้
เป็นนกัสง่เสริมมืออาชีพและชาวไร่อ้อยคูส่ญัญาในสงักดั ให้มีความรู้ความสามารถอย่างชาวไร่อ้อยมือ
อาชีพ เพ่ือความมัน่คงของวตัถดุบิทัง้ปริมาณและคณุภาพอ้อยตอ่ไป สิ่งท่ีขาดไมไ่ด้คือผู้ออกแบบปกได้แก่     
คณุ Prakarn Thongrak จงึขอขอบพระคณุมา ณ ท่ีนีด้้วย  
 สดุท้ายนีผ้มขอขอบพระคณุครูบาอาจารย์ท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้ทกุท่าน โดยเฉพาะทา่น
อาจารย์ ดร.เกษม สขุสถาน มา ณ โอกาสนี ้
 
นายสมศกัดิ ์สาตแฟง 
     ธนัวาคม 2556 
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เดชคัมภร์ีอ้อย 30 ตัน 
---------------------------------------------------------------- 

 
1. เป้าประสงค์ของชาวไร่อ้อย 

 ในระบบเกษตร-อตุสาหกรรมนัน้ชาวไร่อ้อยก็เหมือนกบัชาวไร่อาชีพอ่ืนๆท่ีต้องการ
ตลาดรองรับสินค้าท่ีแน่นอน มีการซือ้-ขายสินค้าท่ียตุิธรรมตามกลไกของตลาด ซึง่ปัจจยั
เหล่านีมี้ให้พร้อมในระบบอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทราย เพราะระบบดงักล่าวมี
พระราชบญัญตัิอ้อยและน า้ตาลทราย พ.ศ. 2527 รองรับอยู่นัน้เอง 
 จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาระบชุดัว่าชาวไร่อ้อยมืออาชีพแต่ละท่านมีเปา้ประสงค์ท่ีจะ
ด ารงอยู่ในวิชาชีพท่ีตนเองถนดัและผกูพนัมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน และเช่ือมัน่ว่าอาชีพ
การเป็นชาวไร่อ้อยในระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 จะสร้างรายได้และน าความสขุมาให้กบั
ครอบครัวได้อย่างมัน่คง โดยฝันถึงวิธีการพฒันาผลผลิตอย่างเป็นระบบ ดงันี ้

1. ตอ้งการผลผลิตออ้ยขา้มแลง้ไม่ต ่ากวา่ 30 ตนั/ไร่ 
2. ตอ้งการผลผลิตออ้ยตอ. 1 ไม่ต ่ากวา่ 20 ตนั/ไร่ 
3. ตอ้งการผลผลิตออ้ยตอ. 2 ไม่ต ่ากวา่ 15 ตนั/ไร่ 
4. ตอ้งการผลผลิตออ้ยตอ. 3 ไม่ต ่ากวา่ 10 ตนั/ไร่ 
5. ตอ้งการผลผลิตเฉล่ียออ้ยใหม่ 1 ส่วนและออ้ยตอ. 3 ส่วน ท่ี 18.75 ตนั/ไร่ โดยการร้ือ

ออ้ยตอแปลงท่ีใหผ้ลผลิตต ่ากวา่ 10 ตนั/ไร่ แลว้ท าการพกัดินไวอี้ก 1 ส่วน 
6. ตอ้งการออ้ยเขา้หีบเป็นออ้ยสดสะอาด (ป้องกนัการสูญเสียน ้าหนกัและถูกตดัราคาออ้ย

ไฟไหม)้ และมีคุณภาพความหวานสูงกวา่ 12 ซี.ซี.เอส (ตอ้งการเงินเพิ่มจากค่าซี.ซี.เอส) 
จากเปา้ประสงค์ดงักล่าวข้างต้นย่อมสามารถเข้าถึงได้อย่างแน่นอน แต่เราจะต้องมาจดั

ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดให้เข้าท่ีเข้าทางเสียก่อน เช่น สภาพภมูิอากาศ สภาพแวดล้อม ชนิด
ของกลุ่มดิน ปริมาณธาตอุาหารท่ีจ าเป็นต่อการเพิ่มผลผลิต ปริมาณน า้ท่ีต้องการใช้ในแต่ละปี 
และท่ีละเลยไม่ได้เลยคือพนัธุ์อ้อยท่ีจะใช้ปลกูขณะเดียวกนัการจดัแบ่งโซนพืน้ท่ีออกเป็น 3 
ส่วน เพ่ือตดัอ้อยต้นหีบ ตดัอ้อยกลางหีบ และตดัอ้อยปลายหีบก็มีความส าคญัต่อการยกระดบั
น า้หนกัและความหวานของอ้อยได้เช่นกนั  
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ถ้าชาวไร่สามารถจดัการอย่างเป็นระบบได้ก็จะส่งผลต่อการไว้ตอและการบ ารุงอ้อยตอ
ให้ได้ผลผลติสงูตามท่ีชาวไร่ต้องการได้ 

 
2. เป้าประสงค์ของโรงงานน า้ตาล 

 เน่ืองจากระบบอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทรายใช้ระบบการแบ่งปันผลประโยชน์
ระหว่างชาวไร่และโรงงานน า้ตาลท่ีสดัส่วน ชาวไร่อ้อย 70 ส่วน และโรงงานน า้ตาล 30 ส่วน 
ดงันัน้โรงงานน า้ตาลทกุแห่งจงึมีเปา้ประสงค์ท่ีจะเดินไปให้ถึงเปา้หมาย ดงันี ้

1. ตอ้งการวตัถุดิบท่ีมัน่คงทั้งปริมาณและคุณภาพ 
2. ตอ้งการสร้างชาวไร่ออ้ยคู่สัญญาใหแ้ขง็แรงมากดว้ยประสบการณ์ และมีความสุขอยูดี่

กินดีในอาชีพชาวไร่ออ้ย ดว้ยการผลิตวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพป้อนใหก้บัโรงงานน ้าตาล
คู่สัญญาไดอ้ยา่งสม ่าเสมอทั้งระยะตน้หีบ กลางหีบ และปลายหีบ 

3. ตอ้งการพฒันาวธีิการสร้างออ้ยทั้งออ้ยใหม่และออ้ยตอของชาวไร่คู่สัญญาใหมี้ผลผลิต
เฉล่ียไดไ้ม่ต ่ากวา่ 18.75 ตนั/ไร่ และมีคุณภาพความหวานสูงกวา่ 12 ซี.ซี.เอส 

4. ตอ้งการส่งเสริมการปลูกออ้ยในระบบโซนน่ิง เพื่อใหง่้ายต่อการบริหารจดัการในการน า
ออ้ยเขา้หีบอยา่งมีคุณภาพ โดยการแบ่งพื้นท่ีเป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ยการปลูกออ้ยใหม่ 
1 ส่วน การบ ารุงออ้ยตอ 3 ส่วน และการพกัดินอีก 1 ส่วน 
เม่ือชาวไร่คู่สญัญาของโรงงานสามารถเดินเข้าสู่เป้าหมายตามเปา้ประสงค์ของโรงงาน

น า้ตาลแล้ว ก็เป็นเร่ืองง่ายส าหรับโรงงานน า้ตาลท่ีจะบริหารจดัการน าอ้อยเหล่านีท่ี้สร้างขึน้ให้
เข้าหีบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามก าลงัการหีบของเคร่ืองจกัรทัง้ด้านปริมาณอ้อยและด้าน
คณุภาพอ้อย เพ่ือสกดัน า้ตาลให้ได้ปริมาณสงูสดุ ซึง่หมายถึงการลดต้นทนุในผลิตตาม
เปา้ประสงค์ของโรงงานน า้ตาลต่อไป 
 

3. พระราชบัญญัตอ้ิอยและน า้ตาลทราย พ.ศ. 2527 ที่ควรรู้ 
 ระบบอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทรายเป็นระบบเกษตร-อตุสาหกรรมท่ีมีกฎหมาย
รองรับเป็นพิเศษเรียกว่า “พระราชบญัญตัิอ้อยและน า้ตาลทราย พ.ศ. 2527” ลงประกาศในราช
กิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2527 กฎหมายฉบบัดงักล่าวบญัญตัิขึน้เพ่ือรักษา
ความมัน่คงในทางเศรษฐกิจของประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้าน



4 
 

การผลิตและจ าหน่ายและให้เกิดความเป็นธรรมแก่โรงงานและผู้บริโภค การจดัระบบและ
ควบคมุการผลติและจ าหน่ายอ้อยและน า้ตาลทราย ให้เป็นไปตามบทบญัญัติแห่ง
พระราชบญัญตัินี ้การด าเนินงานตามพระราชบญัญตัิฉบบันีจ้ะด าเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการชดุต่างๆ ประกอบด้วย 
 
1. คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย ประกอบด้วย 

- รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง 1 คน 
- รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชยแ์ต่งตั้ง 2 คน 
- รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้ง 2 คน 
- ผูแ้ทนชาวไร่ออ้ย 9 คน 
- ผูแ้ทนโรงงาน 7 คน 
รวมกรรมการทัง้หมด 21 คน 

 
2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 

- ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คน 
- ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย ์1 คน 
- ผูแ้ทนกระทรวงอุตสาหกรรม 1 คน 
- ผูแ้ทนชาวไร่ออ้ย 5 คน 
- ผูแ้ทนโรงงาน 4 คน 
- ผูท้รงคุณวฒิุ 1 คน 

รวมกรรมการทัง้หมด 13 คน 
 
3. กองทนุอ้อยและน า้ตาลทราย ประกอบด้วย 

- ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คน 
- ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย ์1 คน 
- ผูแ้ทนกระทรวงอุตสาหกรรม 1 คน 
- ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั 1 คน 
- ผูแ้ทนส านกังบประมาณ 1 คน 
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- ผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย 1 คน 
- ผูแ้ทนชาวไร่ออ้ย 3 คน 
- ผูแ้ทนโรงงาน 3 คน 

รวมกรรมการทัง้หมด 12 คน 
 
4. คณะกรรมการอ้อย ประกอบด้วย 

- ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คน 
- ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย ์1 คน 
- ผูแ้ทนกระทรวงอุตสาหกรรม 1 คน 
- ผูแ้ทนชาวไร่ออ้ย 6 คน 
- ผูแ้ทนโรงงาน 4 คน 

รวมกรรมการทัง้หมด 14 คน 
 
5. คณะกรรมการน า้ตาลทราย ประกอบด้วย 

- ผูแ้ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คน 
- ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย ์2 คน 
- ผูแ้ทนกระทรวงอุตสาหกรรม 2 คน 
- ผูแ้ทนชาวไร่ออ้ย 5 คน 
- ผูแ้ทนโรงงาน 5 คน 

รวมกรรมการทัง้หมด 15 คน 
 
6. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย 
มาตรา 61 ก าหนดให้มีส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทรายในสงักดักระทรวง
อตุสาหกรรม มีอ านาจและหน้าท่ี ดงัต่อไปนี ้

(1) ปฏิบติังานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการอ่ืนๆตามพระราชบญัญติัน้ี 
(2) เกบ็ รวบรวม และวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิตออ้ยและน ้าตาลทราย การใชแ้ละ

การจ าหน่ายน ้าตาลทราย 
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(3) จดัท าแผนการปลูกออ้ย และผลิตออ้ยเพื่อใชใ้นการผลิตน ้าตาล แผนการผลิตน ้าตาล
ทรายเพื่อใชบ้ริโภคในราชอาณาจกัร และส่งออกเสนอคณะกรรมการ 

(4) รับจดทะเบียนชาวไร่ออ้ย และหวัหนา้กลุ่มชาวไร่ออ้ย 
(5) จดัท าทะเบียนชาวไร่ออ้ยและท่ีดินท่ีใชใ้นการปลูกออ้ย 
(6) ทดสอบคุณภาพออ้ยและน ้าตาลทราย 
(7) วจิยัและพฒันาการผลิตและการใชป้ระโยชนจ์ากออ้ยและน ้าตาลทราย 
(8) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการผลิต การใช ้และการจ าหน่ายออ้ยและน ้าตาล

ทราย ตลอดจนสภาวะการตลาดของน ้าตาลทรายทั้งในและนอกราชอาณาจกัร 
(9) ประสานกบัคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการออ้ย 

และคณะกรรมการน ้าตาลทราย 
(10) ติดต่อประสานงานกบัองคก์รต่างประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศ 
(11) กระท ากิจการอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะกรรมการ และ

คณะกรรมการอ่ืนๆตามพระราชบญัญติัน้ีมอบหมาย 
จากวรรคหนึง่ ไม่เป็นการตดัอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่การ

ด าเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องสอดคล้องกบัข้อก าหนด หรือระเบียบของ
คณะกรรมการ ตามมาตรา 17 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึง่ ส านกังานจะมอบหมายให้บคุคลอ่ืนกระท าการแทน
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดก็ได้ 
มาตรา 62 ให้มีเลขาธิการเป็นผู้บงัคบับญัชาข้าราชการและลกูจ้างของส านกังาน 
 
โรงงานต้องปฏบิัต ิดังนี ้

1. ปฏิบติัตามระเบียบและประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด 
2. เตรียมโรงงานใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมท่ีจะหีบออ้ยตามเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด

ตามมาตรา 17 (11) 
3. รับออ้ยจากชาวไร่ออ้ยและหวัหนา้กลุ่มชาวไร่ออ้ยตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

ก าหนด หรือสั่งในกรณีท่ีใหโ้รงงานผลิตน ้าตาลทรายเพิ่มตามมาตรา 45 
4. ผลิตน ้าตาลทรายตามชนิด คุณภาพ และปริมาณท่ีคณะกรรมการก าหนด 
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5. ไม่เปิดการหีบออ้ยหรือปิดการหีบออ้ยก่อนวนัท่ีคณะกรรมการก าหนด หรือหยดุการ
หีบออ้ยโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

6. เกบ็รักษาน ้าตาลท่ีผลิตได ้ณ ท่ีท่ีไดรั้บความเห็นจากคณะกรรมการบริหาร 
7. ไม่ขนยา้ยน ้าตาลทรายท่ีผลิตไดอ้อกนอกบริเวณโรงงาน นอกจากขนยา้ยตามระเบียบ

ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
8. รายงานชนิด คุณภาพ และปริมาณน ้าตาลทรายท่ีผลิต เกบ็รักษา ขนยา้ย ส่งมอบ และ

คงเหลือเป็นรายเดือนตามแบบ วธีิการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการน ้าตาลทราย
ก าหนด 

9. น าเงินส่งเขา้กองทุนตามมาตรา 57 
 

ชาวไร่อ้อยต้องปฏบิัตดิงันี ้
1. ผูใ้ดปลูกออ้ยเพื่อส่งโรงงานตอ้งจดทะเบียนเป็นชาวไร่ออ้ย 
2. ปฏิบติัตามระเบียบและประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด 
3. รายงานปริมาณออ้ยท่ีจะส่งใหแ้ก่หวัหนา้กลุ่มชาวไร่ออ้ย หรือโรงงานตาม แบบ 

วธีิการ และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการก าหนด 
4. หวัหนา้กลุ่มชาวไร่ออ้ยตอ้งจดทะเบียนเป็นหวัหนา้กลุ่มชาวไร่ออ้ย 
5. ผูใ้ดปลูกออ้ยเพื่อส่งโรงงานจะตอ้งเป็นสมาชิกสถาบนัชาวไร่ออ้ย 

 
หวัหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยต้องปฏบิัติ ดังนี ้

1. ปฏิบติัตามระเบียบและประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด 
2. รายงานปริมาณออ้ยท่ีจะไดรั้บจากชาวไร่ออ้ยและส่งใหแ้ก่โรงงานตาม แบบ วธีิการ 

และระยะเวลาท่ีคณะกรรมการออ้ยก าหนด 
 
การจดทะเบียนชาวไร่อ้อย 

1. ผูมี้สิทธิยืน่ค  าขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่ออ้ย ตอ้งเป็นผูซ่ึ้งปลูกออ้ยในทอ้งท่ีท่ี
คณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทรายก าหนด และมีสัญญาส่งออ้ยใหแ้ก่โรงงาน
น ้าตาล หรือหวัหนา้กลุ่มชาวไร่ออ้ย 

2. จะตอ้งเป็นสมาชิกสถาบนัชาวไร่ออ้ย 
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3. จะตอ้งเป็นชาวไร่ออ้ยท่ีท าบตัรประจ าตวัประชาชนแลว้ 
 
หลักฐานการย่ืนจดทะเบียนชาวไร่อ้อย 

1. ส าเนาทะเบียนบา้นและบตัรประจ าตวัประชาชนของผูอ่ื้น ค  าขอ พร้อมทั้งส าเนา
ภาพถ่าย 

2. หลกัฐานแสดงวา่มีโรงงานรับซ้ือออ้ยของผูย้ืน่ค  าขอ เช่น หนงัสือรับรองจากหวัหนา้
กลุ่มชาวไร่ออ้ยของตน หรือหนงัสือรับรองของโรงงานท่ีรับซ้ือออ้ย หรือหนงัสือ
รับรองของสถาบนัชาวไร่ออ้ย ตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

3. เอกสารแสดงสิทธิประโยชนท่ี์ดิน เช่น เอกสารแสดงสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครอง 
สัญญาเช่า สัญญาซ้ือขาย สัญญาขายฝาก หรือเอกสารอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร พร้อมส าเนาภาพถ่าย 

 
การจดทะเบียนหวัหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย 

1. เป็นผูมี้สัญญาส่งออ้ยแก่โรงงาน 
2. มีพื้นท่ีปลูกออ้ยไม่นอ้ยกวา่สิบไร่ และตอ้งรับมอบออ้ยจากชาวไร่ออ้ยรายอ่ืน ซ่ึงเม่ือ

รวมพื้นท่ีของตนเองแลว้ตอ้งไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยไร่ 
3. เป็นสมาชิกสถาบนัชาวไร่ออ้ย 

 
หลักฐานการย่ืนจดทะเบียนหวัหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย 

1. ส าเนาทะเบียนบา้นและบตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ืน่ ค  าขอ พร้อมทั้งส าเนา
ภาพถ่าย 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัชาวไร่ออ้ย 
3. ส าเนาสัญญาของชาวไร่ออ้ยท่ีจะส่งออ้ยผา่นตนท่ีลงนามรับรองถูกตอ้ง 
4. เอกสารแสดงการเป็นสมาชิกสถาบนัชาวไร่ออ้ย 
5. หนงัสือรับรองของโรงงานท่ีรับซ้ือออ้ย 
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การตรวจสอบคุณภาพอ้อย 
“อ้อยสดคุณภาพดี” หมายความว่า อ้อยสดท่ีไม่ถกูไฟไหม้ ยอดไม่ยาว ไม่มีสิ่งอ่ืนท่ีไม่ใช่อ้อย
ตามธรรมชาติปนเปือ้น เช่น ดิน ทราย กาบ ใบ เป็นต้น 
“อ้อยไฟไหม้” หมายความว่า อ้อยท่ีตดัจากแปลงท่ีถกูไฟไหม้ หรืออ้อยท่ีตดัทิง้ไว้ในแปลงเพื่อ
รอขึน้รถบรรทกุแล้วเกิดไฟไหม้แปลงนัน้ 
“อ้อยที่มีสิ่งปนเป้ือน” หมายความว่า อ้อยสดหรืออ้อยไฟไหม้ท่ีมีสิ่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ส่วนของอ้อย
ตามธรรมชาติปนเปือ้น เช่น ดิน ทราย หิน ไม้ โลหะ เป็นต้น 
“อ้อยยอดยาว” หมายความว่า อ้อยสดหรืออ้อยไฟไหม้ท่ีมีส่วนปลายสดุ ไม่ปรากฏส่วนท่ีเป็น
เนือ้อ้อย โดยสงัเกตจากภาคตดัขวาง 
“คุณภาพอ้อย” หมายความว่า จ านวนน า้ตาลซโูครส ซึง่วดัออกมาเป็นหน่วย ซี.ซี.เอส 
“ความบริสุทธ์ิ” หมายความว่า จ านวนน า้ตาลซโูครสท่ีคิดในรูปของค่าโพล เม่ือเทียบเป็น
อตัราส่วนร้อยละของจ านวนของแข็งท่ีละลายได้ทัง้หมดท่ีคิดในรูปของค่าบริกซ์ในอ้อย 
 
การปฏเิสธการรับซือ้อ้อย 

1. เม่ือคุณภาพออ้ยต ่ากวา่ 6 ซี.ซี.เอส โรงงานปฏิเสธการรับซ้ือในส่วนท่ียงัไม่ไดหี้บได ้
2. ออ้ยไฟไหมท่ี้มีความบริสุทธ์ิไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีคณะท างานควบคุมการผลิต

ประจ าโรงงานตดัสิน 
3. ออ้ยไฟไหมจ้ะถูกหกัเงินค่าออ้ยจากราคาออ้ยขั้นตน้ไวต้นัละยีสิ่บบาท 
4. ออ้ยสดหรือออ้ยไฟไหมท่ี้มียอดยาวหรือมีกาบใบจะถูกหกัเงินค่าออ้ยจากราคาออ้ย

ขั้นตน้ตนัละยีสิ่บบาท 
5. ออ้ยมีส่ิงปนเป้ือน เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย เป็นตน้จะถูกหกัเงินค่าออ้ยจากราคาออ้ย

ขั้นตน้ตนัละส่ีสิบบาท 
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4. คุณสมบัตขิองวัตถุดบิที่ดีส าหรับโรงงานน า้ตาล 
 เน่ืองจากโรงงานน า้ตาลมีส่วนแบ่งในระบบแบ่งปันผลประโยชน์ท่ี 30 ส่วนจากการ
จ าหน่ายน า้ตาลและผลิตผลพลอยได้เท่านัน้ ดงันัน้การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงานจงึเป็น
ส่วนส าคญัท่ีแต่ละโรงงานต้องพฒันาให้กระบวนการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดงันี ้

1. Pol Extraction  > 95   % 
2. Bagasses Loss   3 – 8  % 
3. Filter Cake Loss   0.5 – 1.0 % 
4. Molasses Loss   5 – 8  % 
5. Undetermined Loss  5 – 12.8 % 
6. Total Loss   < 20  % 
7. Overall Recovery > 80  % 
พืชอ้อยถือได้ว่าเป็นพืชมหศัจรรย์ท่ีสามารถใช้พลงังานจากแสงแดดมาสร้างน า้ตาล

ซโูครสได้เป็นจ านวนมาก และมีอยู่ในล าอ้อยประมาณ 12 – 20 % (โดยน า้หนกั) แต่โดย
ขบวนการน าอ้อยเข้าหีบของชาวไร่อ้อยท่ีนิยมเผาอ้อยก่อนตดัเข้าหีบโดยไม่ควบคมุอายกุารเก็บ
เก่ียวและปล่อยค้างไร่ไว้เป็นระยะเวลาเกิน 3 วนั ท าให้เกิดปัญหามีเชือ้จลุินทรีย์บางชนิดท่ีอยู่
ในดินสามารถสลายน า้ตาลประเภท Disaccharide พวก Sucrose ให้เปล่ียนไปเป็นน า้ตาล
ประเภท Monosaccharide พวก Glucose และพวก Fructose ซึง่ได้แก่จลุินทรีย์พวก 

Leuconostoc mesenteroides 
Pseudomonas saccharophila 
Pseudomonas putrifaciens 

เน่ืองจากวตัถดุิบเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะท าให้กระบวนการผลิตของโรงงานมีประสิทธิภาพ
สงูสดุหรือล้มเหลวในการผลิตน า้ตาล ดงันัน้คณุสมบตัิของวตัถดุิบท่ีโรงงานต้องการจะต้องมี
ลกัษณะ ดงันี ้

1. ตอ้งการทั้งปริมาณออ้ยและคุณภาพออ้ยท่ีมัน่คงเหมาะสมต่อก าลงัการหีบของ
เคร่ืองจกัร ในระยะตน้ฤดูหีบ กลางฤดูหีบ และปลายฤดูหีบ 

2. ตอ้งการออ้ยตดัสดหรือออ้ยเผาตดัท่ีไม่คา้งไร่โดยสามารถตดัใหส้อดคลอ้งกบัสิทธ์ิ
คิวการน าออ้ยเขา้หีบ และเป็นวตัถุดิบท่ีไดอ้ายกุารเกบ็เก่ียวมีค่าบริกซ์เฉล่ียไม่ควรต ่า



11 
 

กวา่ 19 บริกซ์ ในระยะตน้หีบ หรือค่าบริกซ์ระหว่างส่วนโคนและส่วนยอด (โคนลบ
ยอด) มีผลต่างไม่ควรเกิน 2 

3. ไม่ตอ้งการวตัถุดิบท่ีถูกไฟไหมย้นืตน้ท้ิงไวเ้พราะน ้าตาลในล าออ้ยจะเกิดการสูญเสีย
ไปอยา่งรวดเร็ว 

4. ตอ้งการวตัถุดิบท่ีไดอ้ายกุารเกบ็เก่ียวส าหรับเขา้หีบระยะตน้หีบ ระยะกลางหีบ ระยะ
ปลายหีบ เป็นออ้ยสะอาด ยอดสั้น ไม่มีส่ิงปนเป้ือน ตามมาตรฐานออ้ยเขา้หีบของ
คณะกรรมการควบคุมการผลิตประจ าโรงงาน และคา้งไร่ไม่ควรเกิน 1 – 3 วนั  

 
องค์ประกอบของพืชอ้อย 
 อ้อยท่ีปลกูเป็นการค้า (Noble Cane) จะแบ่งตามอายกุารเก็บเก่ียวได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
อ้อยพนัธุ์เบามีอายกุารเก็บเก่ียวท่ี 9-10 เดือน อ้อยพนัธุ์กลางมีอายกุารเก็บเก่ียวท่ี 11-12 เดือน 
และอ้อยพนัธุ์หนกัมีอายกุารเก็บเก่ียวท่ี 13 เดือนขึน้ไป ซึง่อ้อยเหล่านีจ้ะมีองค์ประกอบท่ี
เหมือนๆกนั ประกอบด้วย 

1. Water   ≈ 70 % (50 - 80 %) 

2. Fiber   ≈ 15 % (8 – 40 %) 

3. Soluble solids  ≈ 15 % (8 – 30 %) 
3.1 Sugars (total)  8 – 27 % 
3.2 Sucrose   8 – 27 % 
3.3 Glucose   0.1 – 2.5 % 
3.4 Fructose   0.1 – 2.5 % 

4. Ash    0.3 – 8 % 
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5. คุณสมบัตขิองอ้อยที่ดีส าหรับชาวไร่อ้อย 
มีค ากล่าวว่า “SUGAR IS MADE IN FIELDS” น า้ตาลถกูสร้างขึน้ในไร่อ้อยนัน้เป็น

ความจริงท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป เพราะจริงๆแล้วอ้อยเป็นผู้สร้างน า้ตาล ส่วนโรงงานเป็นเพียง
ผู้ท าหน้าท่ีสกดัเอาน า้ตาลออกจากอ้อยเท่านัน้ ปริมาณและคณุภาพน า้ตาลท่ีผลิตได้ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายท่ีต้องเสียไปเพ่ือการผลิตจงึขึน้อยู่กบัคณุภาพของวตัถดุิบอ้อยเป็นหลกั ถ้าอ้อยมี
คณุภาพดีโรงงานก็เสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่ได้น า้ตาลมาก และในทางกลบักนัถ้าอ้อยมีคณุภาพ
เลวลง โรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายมากขึน้แต่ได้น า้ตาลน้อยลงเป็นต้น ดงันัน้การพฒันาระบบ
อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทรายจงึต้องเร่ิมต้นท่ีการพฒันาวตัถดุิบซึง่ได้แก่อ้อยเสียก่อน 
เพราะการพฒันาวตัถดุิบต้องเก่ียวข้องกบัปัจจยัหลายอย่างทัง้ท่ีสามารถควบคมุได้และท่ีไม่
สามารถควบคมุได้ รวมทัง้ระยะเวลาในการพฒันาอีกด้วย 
 อ้อยท่ีใช้ปลกูในประเทศไทยของเรานัน้เป็นอ้อยตระกลู “Saccharum officinarum L.”
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นอ้อยลกูผสมท่ีมาจาก ค่ายของส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย, 
ค่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่ายของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ค่ายของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และค่ายของกลุ่มโรงงานน า้ตาลมิตรผล 
 
ลักษณะพันธ์ุอ้อยที่ชาวไร่อ้อยต้องการ 

1. ตอ้งเป็นออ้ยท่ีใหผ้ลผลิตและคุณภาพความหวานสูง 
2. ตอ้งเป็นออ้ยท่ีทนทานต่อโรคและแมลงศตัรูออ้ย 
3. ตอ้งเป็นออ้ยท่ีทนแลง้ 
4. ตอ้งเป็นออ้ยท่ีล าตน้ตั้งตรงไม่หกัลม้ง่าย 
5. ตอ้งเป็นออ้ยท่ีแตกกอดี และลอกกาบง่าย 
6. ตอ้งเป็นออ้ยท่ีมีขนนอ้ยโดยเฉพาะขนท่ีกาบใบ เพื่อสะดวกต่อการใชแ้รงงานคน 
7. ตอ้งเป็นออ้ยท่ีมีล าตน้ไม่แขง็จนเกินไปเพื่อใหส้ามารถใชแ้รงงานเขา้เกบ็เก่ียวได ้

 
ชนิดดนิที่อ้อยพันธ์ุต่างๆต้องการ 

1. ออ้ยพนัธ์ุแอลเค 92-11 ชอบดินร่วนเหนียว, ดินร่วน, และดินร่วนทราย 
2. ออ้ยพนัธุ์อู่ทอง 5 ชอบดินร่วน และดินร่วนทราย 
3. ออ้ยพนัธุ์อู่ทอง 11 ชอบดินร่วนเหนียว, ดินร่วน และดินร่วนทราย 
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4. ออ้ยพนัธุ์ขอนแก่น 3 ชอบดินร่วนทราย และดินทราย 
 
ปฏกิริิยาการตอบสนองของพันธ์ุอ้อยต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง 

1. ออ้ยพนัธ์ุแอลเค 92-11 ตา้นทาน 
2. ออ้ยพนัธุ์อู่ทอง 11  ตา้นทานปานกลาง 
3. ออ้ยพนัธุ์ขอนแก่น 3 ตา้นทานปานกลาง 
4. ออ้ยพนัธุ์อู่ทอง 5   อ่อนแอ 

 
ปฏกิริิยาการตอบสนองของพันธ์ุอ้อยต่อโรคแส้ด า 

1. ออ้ยพนัธ์ุแอลเค 92-11 ตา้นทานปานกลาง 
2. ออ้ยพนัธุ์อู่ทอง 11   ตา้นทานปานกลาง 
3. ออ้ยพนัธุ์ขอนแก่น 3  ตา้นทานปานกลาง 
4. ออ้ยพนัธุ์อู่ทอง 5  อ่อนแอ 

 
ปฏกิริิยาการตอบสนองของพันธ์ุอ้อยต่อโรคใบขาว 
 ยงัไม่พบอ้อยพนัธุ์ใดท่ีสามารถต้านทานต่อโรคใบขาวนีไ้ด้ 
 
พันธ์ุอ้อยที่ดีจะต้องมีลักษณะเด่น ดังนี ้

1. จะตอ้งสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดดี้ เช่นปลูกในเขตชลประทาน หรือ
ปลูกในเขตอาศยัน ้าฝน 

2. จะตอ้งสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัชุดดินท่ีใชป้ลูกไดดี้ทั้งชุดดินร่วน ชุดดินร่วนปน
ทราย ชุดดินทราย และชุดดินเหนียว 

3. สามารถทนทานต่อสภาวะท่ีไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตไดดี้ เช่น สามารถทน
แลง้ ทนดินเคม็ ทนโรค และทนแมลงศตัรูออ้ย 

4. สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพภูมิประเทศในอาณาบริเวณพื้นท่ีท่ีใชใ้นการปลูกออ้ย
ไดดี้ เช่นสภาพภูมิอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณและการกระจายตวัของน ้าฝน 
ปริมาณแสงแดด อุณหภูมิ และลม หรือโครงสร้างของเน้ือดินท่ีใชป้ลูกออ้ย เป็นตน้ 
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ปัจจัยที่สามารถก าหนดได้และปัจจัยไม่สามารถก าหนดได้ 
 ปัจจยัท่ีสามารถก าหนดได้นัน้ได้แก่ การก าหนดพืน้ท่ีปลกู วิธีการปลกูและบ ารุงรักษา 
ลกัษณะดินท่ีจะใช้ปลกู ปริมาณปุ๋ ยท่ีต้องการใช้ วนัท่ีจะปลกู การใช้อตัราพนัธุ์อ้อยท่ีใช้ปลกู 
 ปัจจยัท่ีไม่สามารถก าหนดได้นัน้ได้แก่ การคาดคะเนปริมาณน า้ฝนหรือการกระจายตวั
ของน า้ฝน การระบาดของโรคและแมลงศตัรูอ้อยเป็นต้น 
 
องค์ประกอบของการสร้างผลผลิตอ้อย 

1. จ านวนหน่อออ้ยท่ีงอก 
2. จ านวนล าออ้ยเขา้หีบ 
3. จ านวนล าออ้ยเขา้หีบเฉล่ียต่อกอ 
4. ขนาดของล าออ้ยเขา้หีบ 
5. ความยาวของล าออ้ยเขา้หีบ 
6. เส้นผา่ศูนยก์ลางของล าออ้ยเขา้หีบ 

 
6. ลักษณะทางการเกษตรของพันธ์ุอ้อยที่ดี 

1. ลักษณะล าอ้อย 
 1.1 ความยาวล า 

 พนัธุ์ออ้ยท่ีมีล ายาวในสภาพการปลูกแบบใดกต็ามยอ่มใหผ้ลผลิตสูง 
 ความยาวล าเป็นผลมาจากอตัราการเจริญเติบโตของล าออ้ยพนัธ์ุโตเร็ว 

หรือล าออ้ยจากพนัธ์ุโตชา้ 
 การเจริญเติบโตของพนัธ์ุออ้ยพิจารณาจากระยะเวลาการปลูก และสภาพ

ท่ีเหมาะสม 
 พนัธ์ุออ้ยท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตเร็ว 

o ไม่ควรปลูกในพื้นท่ีท่ีมีการใหน้ ้ามากจะท าใหเ้สียโอกาสการใช้
น ้า (ถา้ใหน้ ้ามากออ้ยจะหกัลม้มากเช่นกนั) 

o ควรปลูกแบบออ้ยตน้ฝน หรือออ้ยขา้มแลง้ในกรณีเป็นพื้นท่ีอาศยั
น ้าฝน (ตอ้งเป็นออ้ยท่ีมีลกัษณะทนแลง้ดว้ย) 

 พนัธุ์ออ้ยท่ีมีอตัราการเจริญเติบโตค่อนขา้งชา้หรือปานกลาง 
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o เหมาะสมต่อการปลูกในพื้นท่ีท่ีมีการใหน้ ้า 
o ปลูกขา้มแลง้ในกรณีเป็นพื้นท่ีท่ีมีฝนตกชุก 

1.2 ความยาวปล้อง 

 พนัธ์ุออ้ยทนแลง้จะเป็นพนัธุ์ออ้ยท่ีมีปลอ้งค่อนขา้งยาว 
 ถา้ออ้ยมีปลอ้งสั้นลงจะมีแนวโนม้วา่ความหวานจะลดลง 

1.3 ขนาดของล า 

 การประเมินขนาดของล าออ้ยโดยใชล้กัษณะเส้นผา่ศูนยก์ลาง 
 ขนาดของล าปานกลางถึงค่อนขา้งใหญ่จะอยูท่ี่ประมาณ 2.8 – 3.2 ซม. 
 พนัธุออ้ยท่ีมีขนาดล าเลก็มากจะมีเปอร์เซ็นตเ์ส้นใยสูง ล าแขง็ยากต่อการ

เกบ็เก่ียวโดยใชแ้รงงานคน 
 พนัธุ์ออ้ยท่ีมีล าขนาดเลก็มกัจะมีจ านวนล ามากท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายสูง เม่ือ

ใชแ้รงงานคนเกบ็เก่ียว 
 พนัธุ์ออ้ยท่ีมีล าขนาดใหญ่มกัตอ้งการน ้าค่อนขา้งมาก ถา้อยูใ่นสภาพขาด

น ้าอาจไดรั้บผลกระทบสูงกวา่พนัธุ์ออ้ยทีมีขนาดล าเลก็กวา่ 
 พนัธุ์ออ้ยท่ีมีล าขนาดใหญ่อาจมีแนวโนม้ต่อการไวต้อท่ีไม่ดี 

1.4 ความสมดุลของขนาดล า 

 ขนาดของเส้นผา่ศูนยก์ลางอาจแตกต่างกนัมากหรือนอ้ยในส่วนต่างๆ
ของล า ไดแ้ก่ ส่วนโคน ส่วนกลาง และส่วนยอด 

 ขนาดของล าท่ีเลก็ในส่วนโคน และใหญ่ท่ีส่วนยอด 
o ออ้ยมกัจะหกัลม้ง่ายเม่ือมีลมแรง 
o อาจจะมีความสัมพนัธ์กบัระดบัของเปอร์เซ็นตแ์ป้ง (ออ้ยท่ีดีเม่ือมี

อายเุกบ็เก่ียวจะตอ้งมีเปอร์เซ็นตแ์ป้งไม่เกิน 700 ppm on brix) 
1.5 การมีไส้ 
 การมีไส้ท่ีล าอ้อยเป็นลกัษณะท่ีไม่ต้องการ ท าให้อ้อยมีน า้หนกัต่อล าต ่า และ 

อาจมีแนวโน้มท่ีไม่ทนต่อสภาพท่ีขาดน า้ 
 
2. ลักษณะทรงกอ 
 2.1 จ านวนล าต่อกอ 
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 จ านวนล าต่อกอท่ีเหมาะสมควรมีประมาณ 6 – 8 ล าต่อกอเม่ือไดอ้ายกุาร
เกบ็เก่ียว 

 ตอ้งเป็นล าออ้ยท่ีมีขนาดล าใกลเ้คียงกนัเม่ือไดอ้ายกุารเกบ็เก่ียว 
 เป็นล าออ้ยท่ีมีการเจริญเติบโตในเวลาท่ีใกลเ้คียงกนัระหวา่งล าแม่และล า

จากหน่อชุดท่ี 1 และล าจากหน่อชุดท่ี 2 
2.2 จ านวนล าต่อกออ้อย 
 ถ้าเป็นพนัธุ์อ้อยท่ีมีจ านวนล าต่อกอน้อยเวลาปลกูก็ต้องใช้ท่อนพนัธุ์มากขึน้ ซึง่ 

หมายถึงความสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัค่าพนัธุ์อ้อยมากขึน้ 
 2.3 จ านวนล าต่อกอมาก 
  มีแนวโน้มว่าพนัธุ์อ้อยท่ีใช้ปลกูจะมีขนาดล าอ้อยท่ีเล็กลง ซึง่หมายถึงน า้หนกั
ตนัต่อไร่ต ่าลง และค่าใช้จ่ายในการเก็บเก่ียวสงูขึน้เม่ือใช้แรงงานตดั 
 2.4 การตัง้ตรงของล า 

 ในล าออ้ยแต่ละกอควรเป็นล าออ้ยท่ีตั้งตรง 
 อาจเป็นล าออ้ยท่ีแยกออกจากกนัไม่รวมกนัเป็นกอ ท าใหส้ะดวกต่อการ

เกบ็เก่ียวทั้งโดยแรงงานหรือโดยรถเกบ็เก่ียว 
 ออ้ยทุกล าท่ีแตกออกจากกอ ควรมีปลายยอดท่ีตั้งตรงข้ึนดา้นบน 

2.5 สัดส่วนของหน่อที่พัฒนาเป็นล าอ้อย 

 ควรมีระยะเวลาในการพฒันาท่ีใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด ท าใหส้ามารถเกบ็
เก่ียวล าออ้ยไดท้ั้งหมด 

 ไม่ควรมีหน่อลา้ท่ีเจริญเติบโตตามมาภายหลงั 
 
3. การไว้ตอ 
 ควรมีขนาดล าและจ านวนล าต่อกอในอ้อยตอท่ีใกล้เคียงกบัขนาดและจ านวนล าต่อกอ
ในอ้อยปลกูใหม่ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวนัท่ีเก็บเก่ียว วิธีการบ ารุงอ้อยตอ จ านวนปุ๋ ยท่ีใช้ ต้นทนุน า้ท่ีให้ 
และระยะเวลาของการเจริญเติบโต 
 
4. การเจริญเตบิโต 

 ระยะเร่ิมงอก – ระยะแตกกอ และเร่ิมยา่งปลอ้งจะใชร้ะยะเวลา 3 -4 เดือน 
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 ในระยะยา่งปลอ้งเพื่อสร้างน ้าหนกัจะเร่ิมตั้งแต่ออ้ยมีอาย ุ4 – 10 เดือน 
 ระยะสะสมน ้าตาลจะเร่ิมตั้งแต่ออ้ยมีอาย ุ10 -12 เดือน 

 
5. ความเร็วในการสุกแก่ 
 5.1 อ้อยสุกแก่เร็ว 

 ออ้ยประเภทน้ีจะมีความหวานสูงสุดท่ีอายปุระมาณ 11 เดือน 
 ถา้อายปุระมาณ 10 เดือนจะมีความหวานสูงในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั 
 พนัธุ์ออ้ยประเภทน้ีเหมาะส าหรับการปลูกตน้ฝน หรือปลูกเป็นออ้ยขา้ม

แลง้ เพื่อก าหนดตดัเป็นออ้ยตน้ฤดูหีบ 
5.2 อ้อยสุกแก่ช้า 

 ออ้ยประเภทน้ีอาจจะลา้ชา้มาก จะมีความหวานสูงสุดท่ีอายปุระมาณ 14 
เดือน 

 ถา้ท าการเกบ็เก่ียวเม่ือออ้ยมีความหวานสูงสุดอาจจะท าใหร้ะยะเวลาใน
การเจริญเติบโตของออ้ยในรุ่นถดัไปสั้นลง 

 ถา้เกบ็เก่ียวเร็วกวา่ก าหนดท่ีออ้ยจะมีความหวานสูงสุด กจ็ะไดอ้อ้ยเขา้
หีบในรุ่นถดัไปท่ีมีความหวานต ่า 

 
6. การวัดค่าบริกซ์เพื่อตรวจสอบความสุกแก่ 
 6.1 อ้อยที่ยังไม่สุกแก่ 
  ค่าบริกซ์จากส่วนกลางและส่วนยอดของล าอ้อยจะต ่ากว่าค่าบริกซ์ส่วนโคน 
 6.2 อ้อยที่สุกแก่ 
  ค่าบริกซ์จากส่วนโคนและส่วนกลางและส่วนยอด จะมีค่าใกล้เคียงกนั 
 6.3 อ้อยที่สุกแก่เกนิไป 
  ค่าบริกซ์จากส่วนยอดและส่วนโคนจะมีค่าต ่ากว่าค่าบริกซ์ส่วนกลาง 
 

 
 
 



18 
 

7. สภาพแวดล้อมที่ดีส าหรับการปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูง 
 พืน้ท่ีท่ีใช้ในการปลกูอ้อยให้ได้ผลผลติ 30 ตนัต่อไร่จะต้องเป็นพืน้ท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ี
ดี และเหมาะสมต่อการปลกูพืชไร่ดงันี ้
 
1. สภาพพืน้ที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อย 

1.1 ตอ้งเป็นพื้นท่ีดอน หรือท่ีลุ่มท่ีไม่มีน ้าท่วมขงั 
1.2 สูงจากระดบัน ้าทะเลไม่เกิน 1,500 เมตร 
1.3 พื้นท่ีมีความลาดเอียงไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต ์
1.4 การคมนาคมสะดวก และควรห่างจากโรงงานน ้าตาลไม่เกิน 60 กิโลเมตร 

 
2. ลักษณะดนิที่ใช้ในการปลูกอ้อย 

2.1 เป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินร่วนเหนียว 
2.2 มีความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง มีอินทรียวตัถุไม่ต ่ากวา่ 1.5 เปอร์เซ็นต ์
2.3 มีธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) ไม่ต ่ากวา่ 10 mg/kg 
2.4 มีธาตุอาหารโปแตสเซียม (K) ไม่ต ่ากวา่ 80 mg/Kg 
2.5 มีหนา้ดินลึกลึกไม่ต ่ากวา่ 50 ซ.ม. 
2.6 ดินมีประสิทธิภาพความเป็นกรด – ด่าง (pH) ระหวา่ง 5.5 – 7.5 
2.7 ดินมีประสิทธิภาพความเคม็ (EC) ไม่เกิน 4.0 เดซิซีเมนต่อเมตร 

 
3. สภาพภมูิอากาศ 

3.1 อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการปลูกออ้ยควรอยูท่ี่ระดบั 26 – 30 องศาเซลเซียส 
3.2 อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตอยูท่ี่ระดบั 30 – 35 องศาเซลเซียส 
3.3 อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในช่วงสุกแก่ (อาย ุ10-12 เดือน) ช่วงกลางคืนควรอยูท่ี่ระดบั 18 

– 22 องศาเซลเซียส 
3.4 ปริมาณน ้าฝนควรอยูร่ะหวา่ง 1,200 – 1,500 ม.ม. ต่อปี กระจายสม ่าเสมอในช่วงอายุ

ระหวา่ง 1 – 8 เดือน และมีช่วงปลอดฝนประมาณ 2 เดือน ก่อนเกบ็เก่ียว 
3.5 มีแสงแดดจดั 
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4. แหล่งน า้ 
4.1 มีแหล่งน ้าเพื่อเป็นตน้ทุนอยา่งเพียงพอส าหรับการใหน้ ้าออ้ยขณะพืชออ้ยแสดง

อาการขาดน ้าไดต้ลอดปี 
4.2 ตน้ทุนน ้าท่ีใชใ้นไร่ออ้ยมีความเคม็ (EC) ไม่ควรเกิน 0.75 เดซิซีเมนต่อเมตร 
4.3 ตอ้งเป็นน ้าสะอาดปราศจากสารท่ีมีพิษปนเป้ือน 

 
5. การวางแผนการผลิต 
 จะต้องวางแผนการปลกู การบ ารุงรักษา และการเก็บเก่ียวในขณะท่ีอ้อยได้อายุ
พอเหมาะส าหรับตดัต้นฤดหีูบ กลางฤดหีูบ และปลายฤดหีูบ พร้อมส่วนท่ีจะรือ้ตอเพ่ือพกัดิน
และบ ารุงดินไว้ปลกูเป็นอ้อยข้ามแล้งต่อไป 
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8. การบริหารต้นทุนการผลิตอ้อย 
 การบริหารจดัการเร่ืองต้นทนุการผลิตให้ต ่าลงสามารถด าเนินการได้ด้วยการจดัสดัส่วน
การปลกูอ้อยโดยการจดัแบ่งพืน้ท่ีอ้อยออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วยอ้อยข้ามแล้ง 1 ส่วน อ้อย
ตอ 1,2,3 จ านวน 3 ส่วน และพกัดิน 1 ส่วน จะท าให้ได้ปริมาณอ้อยสงูสดุ แต่ต้นทนุการผลิตท่ี
ต ่าท่ีสดุ หรือกล่าวโดยสรุปคือการจดัสดัส่วนอ้อยใหม่ต่ออ้อยตอท่ี 1 ต่อ 3 นัน่เอง 
 
ตารางแสดงประมาณการต้นทนุการผลิตอ้อยและการขนส่ง ณ หน้าโรงงานน า้ตาล 
 

รายการ อ้อยปลกู ตอ.1 ตอ.2 ตอ.3 เฉลีย่3ปี เฉลีย่4ปี 
1. ต้นทนุผนัแปร 11,180 5,070 4,420 3,770 6,890 6,110 
    1.1 คา่แรงงาน/คา่จ้าง 3,800 1,700 1,700 1,700 2,400 2,225 
          (1) คา่เตรียมดิน 1,500 0 0 0 500 375 
          (2) คา่ปลกู 600 0 0 0 200 150 
          (3) คา่ดแูลรักษา 700 700 700 700 933.33 700 
          (4) คา่ให้น า้ 2 ครัง้ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
    1.2 คา่วสัด ุ 7,680 3,370 2,720 2,070 4,590 3,960 

(1) คา่พนัธุ์อ้อย 3,000 0 0 0 1,000 750 
         (2) คา่ปุ๋ ย 3,900 2,600 1,950 1,300 2,816.67 2,437.50 
         (3) คา่สารก าจดัวชัพืช 500 500 500 500 500 500 
         (4) คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ 280 270 270 270 273.33 272.50 
2. ต้นทนุคงที ่ 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 
    2.1 คา่เชา่ที่ดิน 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 
    2.2 คา่เสือ่มเคร่ืองมือและอปุกรณ์ 100 100 100 100 100 100 
3. ต้นทนุในการผลติอ้อย (บาท/ไร่) 12,780 6,670 6,020 5,370 8,490 7,710 
4. เปา้หมายผลผลติอ้อย (ตนั/ไร่) 30 20 15 10 21.67 18.75 
5. เฉลีย่ต้นทนุการผลติอ้อย (บาท/ตนั) 426.00 333.50 401.33 537.00 386.94 424.46 
6. ต้นทนุการเก็บเก่ียว/ขนสง่ (บาท/ตนั) 350 350 350 350 350 350 
    6.1 คา่เก็บเก่ียว (บาท/ตนั) 200 200 200 200 200 200 
    6.2 คา่ขนสง่เข้าโรงงาน (บาท/ตนั) 150 150 150 150 150 150 
7.สรุปรวมต้นทนุ ณ หน้าโรงงาน (บาท/ตนั) 776.00 683.50 751.33 887.00 736.94 774.46 
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9. คุณสมบัตขิองดนิที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย 
 ในด้านการเพาะปลกูอ้อย ดินหมายถึงวตัถท่ีุเกิดขึน้ตามธรรมชาติจากแร่ธาตตุ่างๆและ
อินทรียวตัถท่ีุสลายตวัหรือเน่าเป่ือยผพุงัเป็นชิน้เล็กชิน้น้อยผสมกนั และรวมตวักนัเป็นชัน้ๆ
ห่อหุ้มผิวโลก เม่ือมีน า้และอากาศผสมในอตัราส่วนท่ีพอเหมาะก็จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตและ
ยงัชีพอยู่ได้ 
 
ส่วนประกอบของดนิที่เหมาะต่อการปลูกพืช 

1. อนินทรียวตัถุ 45 % คือส่วนประกอบท่ีเกิดจากเศษหินและแร่ธาตุท่ีแตกหกัผพุงั 
สลายตวัเป็นช้ินเลก็ช้ินนอ้ยโดยธรรมชาติจากการกระท าของน ้า ลม อุณหภูมิท่ี
เปล่ียนแปลง (ร้อน-หนาว) และส่ิงมีชีวติต่างๆหรือเกิดจากแรงกดดนัของโลก 

2. อินทรียวตัถุ 5 % คือส่วนประกอบท่ีไดจ้ากการสลายตวัเน่าเป่ือยผพุงัของซากพืช
และซากสัตว ์

3. น ้า 25 % คือส่วนท่ีเป็นน ้าท่ีอยูต่ามช่องวา่งในดิน ซ่ึงเป็นตวัท าละลายแร่ธาตุอาหาร
ของพืช 

4. อากาศ 25 % คือส่วนท่ีเป็นอากาศท่ีอยูต่ามช่องวา่งในดินซ่ึงจะประกอบดว้ยก๊าซ
ต่างๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ ก๊าซออกซิเจน และก๊าซไนโตรเจน 

 

ป ะ ภทข งด   
1. ดินเหนียว 
 หมายถึงดินท่ีมีเส้นผา่ศูนยก์ลางของอนุภาคดินเลก็กวา่ 0.002 ม.ม. เป็นพวกท่ีมีเน้ือดิน
ละเอียดและมีการจบัตวักนัอยา่งหนาแน่น มีช่องวา่งระหวา่งดินนอ้ย จึงสามารถอุม้น ้าไวไ้ดม้าก 
แต่การระบายถ่ายเทอากาศไม่สะดวก 
2. ดินร่วน 
 หมายถึงดินท่ีมีเส้นผา่ศูนยก์ลางของอนุภาคดินตั้งแต่ 0.002 – 0.05 ม.ม. ดินชนิดน้ีมี
ช่องวา่งระหวา่งเมด็ดินมาก ท าใหน้ ้าซึมไดส้ะดวก แต่การอุม้น ้านอ้ยกวา่ดินเหนียว 
3. ดินทราย 
 หมายถึงดินท่ีมีเส้นผา่ศูนยก์ลางของอนุภาคดินตั้งแต่ 0.05 - 2.0 ม.ม. เน้ือดินมีลกัษณะ
หยาบ เมด็ดินไม่เกาะตวักนั ท าใหก้ารระบายน ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว จึงไม่สามารถกกัเกบ็น ้าไวไ้ด ้
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โค งส   งข งด   
 โครงสร้างของดิน คือการท่ีอนุภาคดินมีการจดัเรียงตวัแลว้เช่ือมยดึติดกนั เกิดเป็นเมด็
ดิน โครงสร้างท่ีเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืชจะมีรูปร่างค่อนขา้งกลมพบในดินชั้นบน 
และจะมีมากในดินท่ีมีอินทรียวตัถุมาก ซ่ึงจะมีผลต่อการเจริญเติบโต การไชชอนและการ
แพร่กระจายของรากพืชไดดี้ การระบายน ้าและการถ่ายเทอากาศภายในดินสะดวก 
 

ว  ี�  ป  บป  งด   
 วธีิการปรับปรุงดินใหเ้หมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืช โดยทัว่ไปปฏิบติัไดด้งัน้ี 
1. ด  ด่ ง ส    ถท  �  ป  บป  งได  ด ง ี ้
 1.1 ใส่สารเคมีบางชนิด เช่นธาตุก ามะถนัในขณะท่ีดินมีความช้ืนเพราะธาตุก ามะถนัจะ
เปล่ียนเป็นกรดซลัฟาริกมีฤทธ์ิเป็นกรด จึงสามารถลดการเป็นด่างของดินลงได ้
 1.2 การทดน ้าเขา้ในพื้นท่ีแลว้ระบายน ้านั้นท้ิงเพื่อชะลา้งเกลือออกหรือถา้ในพื้นท่ีมีการ
ระบายน ้าดีเรากท็  าไดโ้ดยการระบายน ้าเขา้ขงัไวน้านๆน ้าจะช่วยชะลา้งเกลือแลว้ซึมลงขา้งล่าง
ลึกเกินระดบัรากพืช 
 1.3 การไถดินใหลึ้กเพื่อพลิกดินบนลงขา้งล่าง 
 1.4 ใส่ปุ๋ยพวกท่ีมีฤทธ์ิตกคา้งเป็นกรด เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต 
2. ด  � ด ส    ถท  �  ป  บป  งได  ด ง ี ้
 2.1 ใส่ปูนขาวหรือแคลเซียมคาร์บอนเนต 
 2.2 ยกร่องแปลงใหสู้งข้ึน หรือลดระดบัน ้าใตดิ้นใหต้  ่าลง 
 2.3 ท าการไถพรวนอยูเ่สมอเพื่อใหอ้ากาศและแสงแดดผา่นเขา้ออกไปในดินไดส้ะดวก 
3. ด   ห ี ว ส    ถท  �  ป  บป  งได  ด ง ี ้
 3.1 ใส่พวกข้ีเถา้ แกลบ ทราย หรือขยุมะพร้าว และไถพรวนใหค้ลุกเคลา้กนัจนเขา้กนัได้
ดี หรือการไถกลบเศษทรากพืชลงไปในดิน 
 3.2 ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั และปุ๋ยพืชสด 
 3.3 ปลูกพืชหมุนเวยีน โดยเฉพาะพืชตระกลูถัว่ 
 3.4 ระบายน ้าออกจากพื้นท่ีอยา่ใหน้ ้าขงั 
4. ด  ท    ส    ถท  �  ป  บป  งได  ด ง ี ้
 4.1 ใส่ปุ๋ยอินทรีย ์เช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด หรือเศษทรากพืช 
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 4.2 ใส่ปุ๋ยอนินทรียเ์พิ่มเป็นการเพิ่มธาตุอาหารและเช่ือมเมด็ดินใหติ้ดกนั 
 4.3 ปลูกพืชตระกลูถัว่ เพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนใหแ้ก่ดิน 
 4.4 ระบบชลประทานตอ้งดี เพราะดินทรายไม่สามารถอุม้น ้าไดน้าน 
5. ด     ส    ถท  �  ป  บป  งได  ด ง ี ้
 5.1 ใส่ปุ๋ยอินทรียใ์นนาทุกฤดูกาล 
 5.2 ปลูกพืชหมุนเวยีน 
 5.3 ไม่ควรเอาตอซงัหรือฟางขา้วออกจากแปลง 
 5.4 หลงัจากการเกบ็เก่ียว ควรไถกลบตอซงัเพื่อใหก้ลายเป็นปุ๋ยของพืชต่อไป 
 

แ วท ง�  จ ด�  ด    ื  ป ู�      ่ ง   ง ื � ะท  ได ห   ว  ี�   
1. การปลูกพืชคลุมดินตลอดเวลา 
2. การปลูกพืชหมุนเวยีน 
3. การปลูกพืชตระกลูถัว่ในระบบหรือเป็นปุ๋ยพืชสด 
4. การลดการไถพรวนและการไถแบบอนุรักษ ์
5. การปล่อยใหดิ้นพกัตวั 
6. การปรับปรุงดินดว้ยอินทรียวตัถุ (ไถกลบเศษเหลือของพืช) 
7. การใชปุ๋้ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย ์ปุ๋ยชีวภาพท าการปรับปรุงดินอยา่งเหมาะสม 
8. ป้องกนัก าจดัวชัพืชแบบผสมผสาน 
9. การอนุรักษดิ์นและน ้า 
10. เลือกพนัธ์ุออ้ยตามศกัยภาพของดินและตามสภาพแวดลอ้ม 

 
ตัวอย่างการพัฒนาประสิทธิภาพดนิของ ดร.สุภาพ เอือ้วงศ์กุล ชาวไร่ อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี 
พ.ศ. 2511 
 ดินคณุภาพต ่า อินทรียวตัถตุ ่า เป็นดินเหนียวเม่ือเปียกจะล่ืน เม่ือดินแห้งจะแข็งไถไม่
เข้า ผลผลิตอ้อย 7-8 ตนั/ไร่ ไว้ตอไม่ได้ 
พ.ศ. 2518 
 ใส่แกลบ ใส่ขีเ้ล่ือย ไถกลบเศษวชัพืชและเศษซากพืช ผลผลิตเพิม่ขึน้เป็น 9-10 ตนั/ไร่ 
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พ.ศ. 2526 
 ใส่กากอ้อย และกากขีต้ะกอน ปลกูปุ๋ ยพืชสด ผลผลิตเพิม่ขึน้เป็น 12-13 ตนั/ไร่ 
พ.ศ. 2546  
 โครงสร้างดินดีขึน้ ร่วนซยุ ความอดุมสมบรูณ์เพิม่ขึน้ เก็บความชืน้ได้ดี ลดการกร่อน
ของดิน (การพงัทลายดิน) ดินเป็นกรดเหมือนเดิมแต่ไม่มีผลต่ออ้อย ผลผลติเพิม่ขึน้เป็น 15-16 
ตนั/ไร่ 
 ตวัอย่างท่ีน าเสนอนีแ้สดงให้เห็นว่าดินท่ีไม่เหมาะสมกบัการปลกูอ้อยนัน้เราสามารถ
ปรับปรุงและพฒันาขึน้มาได้แต่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควร ขณะเดียวกนัดินท่ีใช้ปลกู
อ้อยอย่างยาวนานก็จะท าให้โครงสร้างของดินเสียหายและความอดุมสมบรูณ์ต ่าลง จงึ
จ าเป็นต้องพกัดินเพ่ือปรับปรุงด้วยปุ๋ ยพืชสด หรือปลกูพืชตระกลูถัว่ หรือโดยการเติม
อินทรียวตัถลุงไปเป็นระยะๆ เพ่ือไม่ให้ดินเกิดการเส่ือมโทรมท าให้ผลผลิตอ้อยต ่าลง 
เกณฑ์การประเมินระดับอินทรียวัตถุในดนิ 
  ระดบั    อินทรียวตัถใุนดิน (%) 
  ต ่ามาก   <  0.5 
  ต ่า     0.5 – 1.0 
  ค่อนข้างต ่า    1.0 – 1.5 
  ปานกลาง    1.5 – 2.5 
  ค่อนข้างสงู    2.5 – 3.5 
  สงู     3.5 – 4.5 
  สงูมาก   >  4.5   
 

ป    ณ      ห  ป ๋   ืชสด, � �    , แ ะ ศษซ �ใบ,  ด     (%) 
ชนิดพืช N P K 

ถัว่มะแฮะ 1.92 0.05 0.30 
ปอเทือง 1.98 0.15 0.21 
กากออ้ย 0.40 0.90 2.41 
ใบ,ยอดออ้ย 0.49 0.44 0.58 
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1. การใชปุ๋้ยพืชสดและกากออ้ยเหมาะส าหรับกรณีการปลูกออ้ยใหม่เท่านั้นเพราะ
สะดวกต่อการไถกลบและเตรียมพื้นท่ีปลูก 

2. ส าหรับออ้ยตอควรใชเ้คร่ืองมือประเภทพรวนคลุกใบออ้ยและยอดออ้ยหลงัการเกบ็
เก่ียวแลว้ประมาณ15วนั  

 

ป    ณ      ห  ข งป ๋   ู ส  ว  

ปุ๋ยมูลสัตวแ์หง้ 
ปริมาณธาตุอาหารทั้งหมด (เปอร์เซ็นต)์ 

ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแตสเซียม (K) 

มูลสุกร 2.69 3.24 1.12 

มูลไก่ไข่ 2.59 1.96 2.29 
มูลโคเน้ือ 1.36 0.51 1.71 
มูลโคนม 1.27 0.48 1.42 
มูลแพะ 1.03 0.66 0.64 
มูลแกะ 0.94 0.54 1.07 
มูลเป็ด 1.20 2.20 0.80 
มูลคา้งคาว 6.00 10.00 1.20 

 

จ   ว       ห  ใ ด  ที ถู�         �ไปจ �ไ ่ (       ,� บ,ใบ,  ด) ��. ่ ไ ่ 

ธาตุอาหาร 
ปริมาณธาตุอาหารท่ีถูกน าออกไปจากแปลงออ้ย กก./ไร่ 
ผลผลิตออ้ยท่ี 20 ตนั/ไร่ ผลผลิตออ้ยท่ี 15 ตนั/ไร่ 

ไนโตรเจน (N) 24.64 19.52 

ฟอสฟอรัส (P) 5.92 2.72 

โพแตสเซียม (K) 44.16 33.38 

แคลเซียม (Ca) 8.80 4.32 

แมกนีเซียม (Mg) 9.12 2.88 

ซลัเฟอร์ (S) 7.52 4.00 

ทองแดง (Cu) 0.01 0.01 
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ธาตุอาหาร 
ปริมาณธาตุอาหารท่ีถูกน าออกไปจากแปลงออ้ย กก./ไร่ 
ผลผลิตออ้ยท่ี 20 ตนั/ไร่ ผลผลิตออ้ยท่ี 15 ตนั/ไร่ 

สังกะสี (Z) 0.09 0.07 

เหลก็ (Fe) 0.88 1.17 

แมงกานีส (Mn) 0.03 0.62 

 

ค ณส บ   ข ง      ห  ห  � 

1. ไ โ   จ  (N) 
เป็นธาตุท่ีช่วยใหอ้อ้ยเจริญเติบโตทางดา้นล าตน้และใบท าใหอ้อ้ยแตกกอดี มีจ  านวนล า

มาก ท าใหน้ ้าหนกัออ้ยมากข้ึน ถา้ขาดจะท าใหใ้บเหลือง แคระแกร็น แตกกอชา้ หน่อไม่เจริญ 
ออ้ยจะแก่เร็วกวา่ปกติ และคุณภาพต ่า 
2. ฟ สฟ   ส (P) 

เป็นธาตุช่วยกระตุน้การเจริญเติบโตของรากออ้ย และการแตกกอ ออ้ยท่ีขาดฟอสฟอรัส
จะเป็นโรคไดง่้าย แคระแกร็น โตชา้ ปลอ้งสั้น การเกิดหน่อลดลง ใบจะมีสีม่วง ขอบใบแหง้ 
3. โ แ ส ซี   (K) 

เป็นธาตุท่ีส าคญัต่อขบวนการเจริญเติบโตของออ้ย โดยเฉพาะขบวนการสร้างแป้งและ
น ้าตาล แลว้ท าการเคล่ือนยา้ยไปเกบ็ไวใ้นล าตน้ ออ้ยท่ีขาดธาตุโพแตสเซียมจะลม้ง่าย ความ
หวานลดลง ไม่ตา้นทานโรค ออ้ยจะแสดงอาการท่ีใบแก่ โดยปลายใบออ้ยและขอบใบจะไหม ้
ส่วนบนของเส้นกลางใบจะมีสีแดง 
 

ค ณส บ   ข ง      ห    ง 
1. แค  ซี   (Ca) 
 เป็นองคป์ระกอบของผนงัเซลลช่์วยในการแบ่งเซลล ์การผสมเกสร การงอกของเมลด็
พืช การเจริญเติบโตของส่วนยอดและส่วนใบอ่อน รวมทั้งส่วนปลายราก ถา้พืชขาดธาตุน้ีจะ
แสดงอาการท่ีส่วนยอดและส่วนใบอ่อน ท าใหใ้บอ่อนซอ้นกนัไม่คล่ีออก สีของใบจะซีดและไม่
เจริญเติบโต ล าตน้อ่อนแอหกัลม้ง่าย ล าตน้แคระแกรนและเต้ียผดิปกติ 
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2. แ � ี ซี   (Mg) 
 เป็นองคป์ระกอบส าคญัของคลอโรฟิลล ์ช่วยในการสังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามิน 
ไขมนั และน ้าตาล ท าใหส้ภาพของกรดต่างๆในเซลลเ์หมาะสม และช่วยในการงอกของเมลด็ ถา้
ขาดธาตุน้ีใบจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองในช่วงก าลงัเติบโต และใบจะร่วงหล่นเร็ว 
3. �   ะถ   (S) 
 เป็นองคป์ระกอบส าคญัของกรดอะมิโน โปรตีน และวติามิน ช่วยยดึเอนไซมห์รือ
โปรตีนเขา้ไวด้ว้ยกนัท าใหเ้กิดโมเลกลุขนาดใหญ่ข้ึน เป็นธาตุท่ีพบในอินทรียสารเป็นส่วนใหญ่ 
หลงัการสลายตวัแลว้พืชจะไดน้ าไปใชไ้ด ้ถา้ขาดธาตุน้ีจะแสดงอาการในส่วนท่ียงัอ่อนอยู ่ใบ
อ่อนจะมีสีเขียวซีด ล าตน้แคระแกรน แตกกอนอ้ย การสุกแก่จะชา้กวา่ปกติ 

 
10. ชุดดนิที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย 

 ปัญหาและข้อจ ากดัของดินในการปลกูอ้อย คือดินมีความอดุมสมบรูณ์ต ่า โครงสร้าง
ดินไม่เหมาะสม และปฏิกิริยาดินไม่เหมาะสม นอกจากนีย้งัพบปัญหาการระบายน า้ไม่ดีของ
ดินบนพืน้ท่ีราบต ่า และปัญหาการชะล้างพงัทลายของดินบนพืน้ท่ีดอน ส าหรับแนวทางการ
จดัการดินเพ่ือการปลกูอ้อยในแต่ละกลุ่มชดุดิน สรุปได้ดงันี ้

1. การปลูกออ้ยบนท่ีราบต ่าจ  าเป็นตอ้งสร้างคนัดินรอบพื้นท่ีและท าคนัคูระบายน ้า 
2. การปลูกออ้ยบนท่ีดอนจ าเป็นตอ้งน ามาตรการอนุรักษดิ์นและน ้า ดว้ยการปลูกพืช

ตามแนวระดบัขวางความลาดเท การปลูกพืชคลุมดิน หรือไม่เผาใบออ้ยหลงัตดัออ้ย 
3. ปัญหาโครงสร้างของดินไม่เหมาะสมและความอุดมสมบูรณ์ดินต ่าควรมีการใส่วสัดุ

อินทรีย ์ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอกหรือปลูกปุ๋ยพืชสดร่วมกบัการใชปุ๋้ยเคมี ซ่ึงการใชปุ๋้ยเคมี
จ าเป็นตอ้งเลือกชนิดปุ๋ย อตัราและระยะเวลาการใส่ใหเ้หมาะสม  

4. การเลือกใชพ้นัธุ์ออ้ยใหเ้หมาะสมตามชุดดินเป็นวธีิท่ีสามารถเพิ่มผลผลิตออ้ยไดอี้ก
วธีิหน่ึง 

10.1ชุดดนิที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยมากที่สุดจ านวน 6 กลุ่มชุดดนิ 
 ดินเป็นพืน้ฐานของการเพิ่มผลผลิตและคณุภาพอ้อย ดงันัน้กลุ่มชดุดินท่ีเหมาะสมกบั
การปลกูอ้อยมากท่ีสดุมีอยู่จ านวนจ านวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 
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1. ชุดดนิเพชรบุรี (กลุ่มชุดดนิที่ 21) 
  
 การก าเนิด เกิดจากตะกอนน า้พามาทบัถมอยู่บน 
  สว่นต ่าของเนินตะกอนรูปพดั ตะพดัล า 
  น า้คอ่นข้างใหมห่รือสนัดนิริมน  
 สภาพพืน้ท่ี ราบเรียบถึงคอ่นข้างราบเรียบ มีความ 
  ลาดชนั 0-2 % 
 การระบายน า้  เลว 
 การไหลบ่า่ของน า้บนผิวดนิ ช้า 
 สภาพการซมึผา่นได้  ช้า 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ  ท านา 
 การแพร่กระจาย พบบริเวณท่ีราบลุม่ภาคกลาง 
 ลกัษณะและสมบตัดินิ  เป็นดนิลึก ดนิบนเป็นดนิร่วนปนทราย 
  ดนิร่วนหรือดนิร่วนปนทรายแปง้ สีน า้ตาลหรือสีน า้ตาลปนเทา 
  ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดนิบน
ตอนล่างเป็นดนิร่วนปนดนิเหนียวหรือดนิร่วนเหนียวปนทราย สีน า้ตาลหรือสีน า้ตาลปนเหลือง จะพบจดุ
ประเล็กน้อย ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.5) ดนิลา่งตอนล่างเป็นดนิร่วนเหนียวปนทราย สีน า้ตาล
ปนเหลือง จดุประสีน า้ตาลเข้ม ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดปานกลาง (pH 6.0) 
ความลกึ 
(ซม.) 

อินทรียวตัถ ุ
ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็นประโยชน์ 
โพแตสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

ความอดุมสมบรูณ์ 
ของดนิ 

0-25 ปานกลาง ต ่า สงู ปานกลาง 
25-50 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
50-100 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 

ชดุดนิท่ีคล้ายคลงึกนั ชดุดนิก าแพงแสน และชดุดินนครปฐม 
ชดุดนิท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ชดุดนิสรรพยา 
ข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ ดนิมีความอดุมสมบรูณ์ต ่า มีน า้ทว่มขงัลกึ 3 ซม. นาน 4 เดือน 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ท านา ต้องมีการปรับปรุงบ ารุงดนิโดยการใสปุ่๋ ยอินทรีย์ พวกปุ๋ ย
คอก หรือปุ๋ ยหมกั เพ่ือปรับปรุงคณุสมบตัขิองดนิทัง้ทางกายภาพและทางเคมีให้ดีขึน้ ท าให้ดินมี
ความสามารถในการอุ้มน า้ได้ดีขึน้ และชว่ยให้ดดูซบัธาตอุาหารไว้ได้ดีขึน้ ไมถ่กูชะล้างไปได้โดยง่าย 
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2. ชุดดนิสีคิว้ (กลุ่มชุดดนิที่ 36) 
 
 การก าเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอน เนือ้หยาบชะมาทบั 
  ถมบนหินทรายท่ีมีปนูปน บนพืน้ผิวของการเกล่ียผิว 
  แผน่ดนิ 
 สภาพพืน้ท่ี ลกูคล่ืนลอนเล็กน้อย มีความลาดชนั 2-5 % 
 การระบายน า้   ดี 
 การไหลบา่ของน า้บนผิวดนิ ปานกลาง 
 การซมึผา่นได้ของน า้  ปานกลาง 
 การใช้ประโยชน์   ปลกูพืชไร่ 
 การแพร่กระจาย   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ลกัษณะและคณุสมบตัิดนิ เป็นดนิลึก ดนิบนเป็นดนิร่วนปนทราย 
  สีน า้ตาลหรือสีน า้ตาลปนแดงเข้ม ดนิลา่งเป็นดนิร่วนเหนียวปนทราย 
  สีน า้ตาลปนแดง หรือสีแดงเข้ม จะพบก้อนเหล็กและแมงกานีสสะสม
และก้อนหินปนูสะสมในระดบัความลกึท่ีต ่ากว่า 120 ซม. จากผิวดินจะพบชัน้หินทรายท่ีมีปนูปนในระดบั
ลกึ 1.5-2.5 เมตร ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) .ในดนิบนและเป็นกรดจดัถึง
เป็นดา่งปานกลาง (pH 5.5-8.0) ในดนิลา่ง 
 
ความลกึ 
(ซม.) 

อินทรียวตัถ ุ
ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็นประโยชน์ 
โพแตสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

ความอดุมสมบรูณ์ 
ของดนิ 

0-25 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
25-50 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
50-100 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 

 
ชดุดนิท่ีคล้ายคลงึ ชดุดนิวาริน 
ชดุดนิท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ชดุดนิปราณบรีุ 
ข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ ความอดุมสมบรูณ์ต ่า เนือ้ดินคอ่นข้างเป็นทราย 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปลกูพืชไร่ ควรปรับปรุงบ ารุงดนิโดยใช้ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก และปุ๋ ยเคมี 
เพ่ือเพิ่มผลผลิตและเพิ่มความอดุมสมบรูณ์ของแร่ธาตใุนดนิ และปรับปรุงสมบตัทิายกายภาพให้ดีขึน้ 
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3. ชุดดนิมหาสารคาม (กลุ่มชุดดนิที่ 41) 
 
 การก าเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนือ้หยาบชะมาทบัถม 
  บนพืน้ผิวของการเกล่ียแผน่ดนิ 
 สภาพพืน้ท่ี ลกูคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชนั 2-5 % 
 การระบายน า้   ดีปานกลาง 
 การไหลบ่า่ของน า้บนผิวดนิ ปานกลาง 
 การซมึผา่นได้ของน า้  ปานกลาง 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ปลกูมนัส าปะหลงั อ้อย และทุ้งเลีย้งสตัว์ 
 การแพร่กระจาย  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ลกัษณะและสมบตัดินิ  เป็นดนิลึก ดนิบนเป็นดนิทรายปนดนิ 
 ร่วน หรือดินทราย สีน า้ตาลปนเทา ดนิลา่งเป็นดินทรายปนดนิร่วน สี 
 น า้ตาล สีน า้ตาลปนเหลือง หรือสีน า้ตาลปนแดงและมีเนือ้ดนิเป็นดนิ
ร่วนปนทรายถึงดนิร่วนเหนียวปนทรายในระหวา่งความลึก 50-100 ซม.และพบจดุประสีน า้ตาลแก่หรือสี
เหลืองปนแดงภายในความลึก 100 ซม.จากผิวดนิ ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 
5.0-6.5) ในดินบนและเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 4.5-6.5) ในดนิลา่ง 
 
ความลกึ 
(ซม.) 

อินทรียวตัถ ุ
ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็นประโยชน์ 
โพแตสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

ความอดุมสมบรูณ์ 
ของดนิ 

0-25 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
25-50 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
50-100 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 

 
ชดุดนิท่ีคล้ายคลงึกนั ชดุดนิบ้านไผ ่และชดุดินน า้พอง 
ชดุดนิท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ชดุดนิวิเชียรบรีุ, ชดุดนิบ้านไผ ่และชดุดินค าบง 
ข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ ดนิเป็นทรายจดั มีความอดุมสมบรูณ์ต ่า พืชมกัแสดงอาการขาดน า้
อยา่งเห็นได้ชดัในชว่งฝนแล้งและเล่ียงตอ่การเกิดการชะล้างพงัทลาย 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ เพิ่มอินทรียวตัถเุพ่ือปรับปรุงสมบตัิทางกายภาพของดนิให้ดีขึน้ ปลกูพืช
ทนแล้ง เชน่ อ้อย มนัส าปะหลงั 
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4. ชุดดนิน า้พอง (กลุ่มชุดดนิที่ 44) 
  
 การก าเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนือ้หยาบชะมาทบัถม 
  บนพืน้ผิวของการเกล่ียผิวแผ่นดนิ 
 สภาพพืน้ท่ี ลกูคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยถึงลกูคล่ืนลอนลาด มีความ 
  ลาดชนั 2-10 % 
 การระบายน า้   ดีถึงคอ่นข้างมาก 
 การไหลบ่า่ของน า้บนผิวดนิ เร็ว 
 การซมึผา่นได้ของน า้  เร็ว 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ มนัส าปะหลงั อ้อย และทุ้งหญ้าเลีย้งสตัว์ 
 การแพร่กระจาย  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ลกัษณะและสมบตัดินิ  เป็นดนิลึก ดนิบนเป็นดนิทรายปนดนิ 
 ร่วนหรือดนิทราย สีน า้ตาลปนเทาหรือสีน า้ตาล ดนิลา่งเป็นดนิทราย 
 ปนดนิร่วนสีชมพ ูสีน า้ตาลซีดมาก พบชัน้สะสมดนิเหนียวท่ีความลกึ
ต ่ากว่า 100 ซม. จากผิวดนิ มีสีเทาปนชมพ ูน า้ตาลซีด มีเนือ้ดนิเป็นดนิร่วนปนทรายและเป็นดนิร่วนเหนียว
ปนทรายในดินลา่งลกึลงไป พบจดุประสีน า้ตาลแก่ เหลืองปนแดง หรือแดงปนเหลืองในดนิชัน้ลา่งนี ้
ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดจดัมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ในดนิบน และเป็นกรดจดัมากถึงกรดจดัปาน
กลาง (pH 4.5-6.5) ในดนิลา่ง 
ความลกึ 
(ซม.) 

อินทรียวตัถ ุ
ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็นประโยชน์ 
โพแตสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

ความอดุมสมบรูณ์ 
ของดนิ 

0-25 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
25-50 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
50-100 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 

 
ชดุดนิท่ีคล้ายคลงึกนั ชดุดนิบ้านไผ ่และชดุดินมหาสารคาม 
ชดุดนิท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ชดุดนิจนัทกึ และชดุดินดา่นขนุทด 
ข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ ดนิเป็นทรายจดั มีความอดุมสมบรูณ์ต ่าพืชมกัแสดงอาการขาดน า้
อยา่งเห็นได้ชดัเจน ในชว่งฝนแล้งและเส่ียงตอ่การเกิดการชะล้างพงัทลาย 
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ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ โดยทัว่ไปจดัวา่ไมค่อ่ยเหมาะในการท่ีจะน ามาใช้ปลกูพืชเศรษฐกิจ
ตา่งๆ ถ้าจ าเป็นต้องน ามาใช้จะต้องมีการจดัการในเร่ืองการปรับปรุงบ ารุงดนิและพืชท่ีจะปลกู แตอ่ยา่งไรก็
ตามอาจท าเป็นทุ้งเลีย้งสตัว์หรือปลกูไม้ใช้สอยประเภทท่ีโตเร็วและทนแล้งได้ดี 
 
5. ชุดดนิโพนพสัิย (กลุ่มชุดดนิที่ 49) 
  
 การก าเนิด เกิดจากตะกอนชะมาทบัถมบนหินตะกอนเนือ้ 
  ละเอียดบนพืน้ผิวของการเกล่ียผิวแผน่ดนิ 
 สภาพพืน้ท่ี ราบเรียบถึงลกูคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาด 
  ชนั 1-5 % 
 การระบายน า้   ดีปานกลาง 
 การไหลบา่ของน า้บนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
 การซมึผา่นได้ของน า้ ปานกลางในดนิบนและช้าในดนิลา่ง 
 การใช้ประโยชน์  ปลกูพืชไร่ บางพืน้ท่ีท าคนันาปลกูข้าว 
 การแพร่กระจาย  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ลกัษณะและสมบตัดินิ  เป็นดนิตืน้ ถึงชัน้กรวดลกูรัง ดนิบน
เป็นดนิร่วนปนทรายหรือดนิร่วน สีน า้ตาลปนเทาเข้ม ดนิล่างตอนบนเป็นดนิร่วนเหนียวปนทราย ถดัไปเป็น
ดนิร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดหรือดินเหนียวปนกรวดมาก มีสีน า้ตาลหรือสีน า้ตาลแก่ สว่นดินลา่งภายใน 
50-100 ซม.เป็นดนิร่วนเหนียวปนกรวดหรือดนิเหนียวปนกรวดมากถดัไปจะเป็นชัน้ดินเหนียวตลอด มีสีเทา
ปนน า้ตาลออ่นหรือสีเทาอ่อน มีจดุประสีแดงของศลิาแลงออ่นและน า้ตาลแก่หรือน า้ตาลปนเหลือง
ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดจดัมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 5.0-6.5) ในดนิบน และเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั 
(pH 4.5-5.5) ในดนิล่าง 
ความลกึ 
(ซม.) 

อินทรียวตัถ ุ
ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็นประโยชน์ 
โพแตสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

ความอดุมสมบรูณ์ 
ของดนิ 

0-25 ต ่า ต ่า สงู ต ่า 
25-50 ต ่า ต ่า สงู ปานกลาง 
50-100 ต ่า ต ่า สงู ปานกลาง 

ชดุดนิท่ีคล้ายคลงึกนั ชดุดนิสระแก้ว 
ชดุดนิท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ชดุดนิบรบือ, ชดุดนิสกล, และดนิสระแก้ว 
ข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ เป็นดนิตืน้ถึงขัน้กรวดลกูรัง เนือ้ดินบนคอ่นข้างทราย 
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ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ กรณีท่ีใช้ปลกูพืชไร่ ควรเลือกพืชท่ีมีรากสัน้ เชน่ ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถัว่
เขียวและอ่ืนๆ สว่นกรณีท่ีใช้ปลกูไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ควรขดุหลมุปลกูให้มีขนาดไมเ่ล็กกวา่ 75X75X75 ซม. 
แล้วท าหน้าดนิหรือดนิจากท่ีอ่ืนมาผสมกบัปุ๋ ยอินทรีย์ ใส่ลงในหลมุปลกู 20-30 กก.ตอ่หลมุ เม่ือผสมแล้ว
น ากลบัลงไปในหลมุก่อนท่ีจะปลกูไม้ผลหรือไม้ยืนต้น 
 
6. ชุดดนิเพชรบูรณ์ (กลุ่มชุดดนิที่ 56) 
 
 การก าเนิน เกิดจากตะกอนน า้พาทบัถมบนหินตะกอนพวกหิน 
  ทราย หินดนิดาน หรือหินทรายแปง้ บริเวณเนิน 
  ตะกอนรูปพดั 
 สภาพพืน้ท่ี ลกูคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยถึงลกูคล่ืนลอนลาด ความ 
  ลาดชนั 2-12 % 
 การระบายน า้   ดีปานกลาง 
 การไหลบา่ของน า้บนผิวดนิ ช้าหรือปานกลาง 
 การซมึผา่นได้ของน า้  ปานกลาง 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ปลกูข้าวโพด มะมว่ง มะขาม 
 การแพร่กระจาย  พบมากบริเวณท่ีสงูตอนกลาง 
 ลกัษณะและสมบตัดินิ  เป็นดนิลึกปานกลางถึงชัน้ลกูรังและ 
 เศษหินหนาแนน่ ดินบนเป็นดนิร่วนปนทรายหรือดินร่วน สีน า้ตาลเข้ม 
 หรือสีน า้ตาลปนเทาเข้ม ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดปานกลาง 
(pH 5.5-7.0) ดนิลา่งตอนบนเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดนิร่วนปนดนิเหนียวหรือดนิเหนียวปนทราย สี
แดงปนเหลือง มีจดุประสีน า้ตาลปนเหลืองเล็กน้อย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมากถึงเป็นกรดจดั (pH 4.5-
5.5) ดนิลา่งตอนลา่งเป็นดนิร่วนปนดนิเหนียวปนลกูรังและเศษหินมาก สีน า้ตาลปนเหลือง มีจดุประสีแดง
ปนเหลือง ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นดา่งปานกลาง (pH 6.5-8.0) ใต้ชัน้ลกูรังเป็นชัน้หินท่ีก าลงัผุ
ผงัสลายตวั สีน า้ตาล เหลืองและแดงปะปนกนั 
ความลกึ 
(ซม.) 

อินทรียวตัถ ุ
ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็นประโยชน์ 
โพแตสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

ความอดุมสมบรูณ์ 
ของดนิ 

0-25 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
25-50 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
50-100 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
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ชดุดนิท่ีคล้ายคลงึกนั ชดุดนิวาริน และชดุดนิน า้ดกุ 
ชดุดนิท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ชดุดนิโพนงาม และชดุดนิลาดหญ้า 
ข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ ความอดุมสมบรูณ์ต ่า สภาพพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัสงูดนิถกูชะล้าง
พงัทลายได้ง่าย 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรมีมาตรการอนรัุกษ์ดนิและน า้ และจดัระบบการปลกูพืชท่ี
เหมาะสม ปรับปรุงบ ารุงดนิอยูเ่สมอโดยเพิ่มอินทรียวตัถแุละใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเพ่ือเพิ่มผลผลิตให้
สงูขึน้ 
 
10.2 ชุดดนิที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อยรองลงมาจ านวน 8 กลุ่ม 
 ชดุดินกลุ่มนีมี้การใช้ประโยชน์ในการปลกูอ้อยได้มากสดุในแต่ละภาคได้ดงัต่อไปนี ้

1. ชุดดินก าแพงแสน (กลุ่มดินท่ี 33) ใชป้ลูกออ้ยในเขตภาคกลางมากท่ีสุด 
2. ชุดดินยางตลาด (กลุ่มดินท่ี 40) ใชป้ลูกออ้ยในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด 
3. ชุดดินก าแพงเพชร (กลุ่มดินท่ี 33) และชุดดินตาคลี (กลุ่มดินท่ี 52) ใชป้ลูกออ้ยในเขตภาคเหนือ

มากท่ีสุด 
 
1. ชุดดนิอุบล (กลุ่มชุดดนิที่ 24) 
  
 การก าเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนือ้ดินหยาบชะมาทบั 
  ถมบนพืน้ผิวของการเกล่ียผิวแผน่ดนิ 
 สภาพพืน้ท่ี คอ่นข้างราบเรียบถึงลกูคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มี 
  ความลาดชนั 1-5 % 
 การระบายน า้   คอ่นข้างเลวถึงดีปานกลาง 
 การไหลบา่ของน า้บนผิวดนิ ช้า 
 การซมึผา่นได้ของน า้  เร็ว 
 การใช้ประโยชน์  ท านา 
 การแพร่กระจาย  พบมากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ลกัษณะและสมบตัดินิ  เป็นดนิลึกมาก ดนิบนเป็นทรายปนดนิ 
 ร่วน สีน า้ตาลหรือน า้ตาลปนเทา มีจดุประสีน า้ตาลปนเหลืองเข้มหรือ 
 น า้ตาลแก่และน า้ตาลปนเทา ดนิลา่งตอนล่างลกึ 100ข120 ซม.เป็น
ดนิร่วนปนทราย สีน า้ตาล สีน า้ตาลปนเทา มีจดุประสีน า้ตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และเป็นกรดจดัถึงเป็นกลาง (pH 5.5-7.0) ในดนิลา่ง 
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ความลกึ 
(ซม.) 

อินทรียวตัถ ุ
ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็นประโยชน์ 
โพแตสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

ความอดุมสมบรูณ์ 
ของดนิ 

0-25 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
25-50 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
50-100 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 

ชดุดนิท่ีคล้ายคลงึกนั ชดุดนิน า้พอง 
ชดุดนิท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ชดุดนิทา่อเุทน 
ข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ ความอดุมสมบรูณ์ต ่า สมบตัิทางกายภาพไมดี่ในฤดแูล้งดินจะแห้งจดั 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรใช้ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั และปุ๋ ยเคมีใสเ่ป็นจ านวนมากตอ่ไร่ เพ่ือ
ปรับปรุงสมบตัิทางกายภาพและทางเคมีของดนิให้ดีขึน้ จดัหาแหลง่น า้ให้เพียงพอกบัความต้องการของพืช 
 
2. ชุดดนิก าแพงเพชร (กลุ่มชุดดนิที่ 33) 
 
 การก าเนิด เกิดจากตะกอนน า้พามาบริเวณสนัดนิริมน า้ 
 สภาพพืน้ท่ี คอ่นข้างราบเรียบถึงเป็นลกูคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย 
  ความลาดชนั 1-3 % 
 การระบายน า้   ดีปานกลาง 
 การไหลบา่ของน า้บนผิวดนิ ช้า 
 การซมึผา่นได้ของน า้  ปานกลาง 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ปลกูพืชไร่ เชน่ ข้าวโพด อ้อย ยาสบู ถัว่ตา่งๆ  
   พืชผกั และไม้ผล 
 การแพร่กระจาย  พบมากในภาคเหนือ 
 ลกัษณะและสมบตัดินิ  เป็นดนิลึกมาก ดนิบนเป็นดินร่วน 
 หรือดินร่วนปนทรายแปง้ สีน า้ตาลถึงสีน า้ตาลเข้ม ปฏิกิริยาดนิเป็น 
 กรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) ดนิลา่ง เป็นดนิร่วนปนทราย
แปง้ถึงดนิร่วนเหนียวปนทรายแปง้ สีน า้ตาลหรือสีน า้ตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดจดัถึงเป็นกรด
เล็กน้อย (pH 5.5-6.5) 
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ความลกึ 
(ซม.) 

อินทรียวตัถ ุ
ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็นประโยชน์ 
โพแตสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

ความอดุมสมบรูณ์ 
ของดนิ 

0-25 ต ่า ปานกลาง สงู ปานกลาง 
25-50 ต ่า ต ่า สงู ปานกลาง 
50-100 ต ่า ต ่า ปานกลาง ต ่า 

ชดุดนิท่ีคล้ายคลงึกนั ชดุดนิก าแพงแสน และชดุดินดงยางเอน 

ชดุดนิท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ชดุดนิน า้ดกุ, ชดุดนิตะพานหิน และชดุดนิธาตพุนม 
ข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ ดนิท่ีใช้ปลกูพืชไร่ติดตอ่กนัมานานใต้ชัน้ไถพรวนมกัแนน่ทบึท าให้ราก
ชอนไชได้ยาก 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ท าลายชัน้ดานใต้ชัน้ไถพรวนโดยการไถให้ลึกกวา่ปกติด้วยชดุไถ
ระเบดิดนิดาน และใช้อินทรียวตัถใุนการปรับสภาพดนิให้ร่วนซุย ปรับปรุงบ ารุงดนิอยูเ่สมอโดยเพิ่ม
อินทรียวตัถ ุและใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเพ่ือเพิ่มผลผลิตให้สงูขึน้ 
 
3. ชุดดนิโคราช (กลุ่มชุดดนิที่ 35) 
 
 การก าเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนือ้หยาบชะมาทบั 
  ถมบนพืน้ผิวของการเกล่ียผิวแผน่ดนิ 
 สภาพพืน้ท่ี ลกูคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชนั 2-5 % 
 การระบายน า้   ดีปานกลาง 
 การไหลบา่ของน า้บนผิวดนิ ปานกลาง 
 การซมึผา่นได้ของน า้  ปานกลาง 
 การใช้ประโยชน์  ปลกูพืชไร่ เชน่มนัส าปะหลงั ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 
   อ้อย และถัว่ตา่งๆ 
 การแพร่กระจาย  พบทัว่ไปในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ลกัษณะและสมบตัดินิ  เป็นดนิลึก ดนิบนเป็นดนิทรายปนดนิ 
 ร่วนหรือดนิร่วนปนทราย สีน า้ตาลเข้มหรือสีน า้ตาล ดนิล่างเป็นดนิ 
 ร่วนเหนียวปนทราย ส่วนใหญ่มีอนภุาคดนิเหนียวไมเ่กิน 35 % สี
น า้ตาลหรือสีน า้ตาลปนเหลือง อาจพบสีเทาปนน า้ตาล สีเทาหรือสีเทาปนชมพใูนดนิลา่งลกึลงไป พบจุด
ประสีน า้ตาลแก่หรือสีเหลืองปนแดง ภายในความลกึมากกวา่ 100 ซม.จากผิวดนิ อาจพบก้อนเหล็กสะสม
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ในดนิลา่ง ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ในดนิบน และเป็นกรดจดัมาก (pH 
4.5-5.0) ในดินลา่ง 
ความลกึ 
(ซม.) 

อินทรียวตัถ ุ
ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็นประโยชน์ 
โพแตสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

ความอดุมสมบรูณ์ 
ของดนิ 

0-25 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
25-50 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
50-100 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 

ชดุดนิท่ีคล้ายคลงึกนั ชดุดนิสตกึ 
ชดุดนิท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ชดุดนิดา่นซ้าย, ชดุดนิวาริน, ชดุดินยโสธร, ชดุดนิดอนไร่ 
ข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ ดนิคอ่นข้างเป็นทราย มีความอดุมสมบรูณ์ต ่า เส่ียงตอ่การขาดแคลน
น า้ส าหรับพืชในฤดเูพาะปลกู และเส่ียงตอ่การชะล้างพงัทลาย 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ โดยทัว่ไปเหมาะสมปานกลางส าหรับปลกูพืชไร่ แตค่วรมีวิธีการ
จดัการท่ีเหมาะสมเพ่ือปรับปรุงความอดุมสมบรูณ์ของดิน ปอ้งกนัการขาดน า้และการชะล้างพงัทลาย การ
เลือกระยะเวลาปลกูพืชท่ีเหมาะสม การไถพรวนแตน้่อยและการปลกูพืชแบบสลบั (intercropping) เป็น
ตวัอยา่งท่ีควรจะกระท า การจดัหาแหลง่น า้โดยการขดุสระ ใช้ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั และปุ๋ ยเคมี เพ่ือเพิ่มแร่ธาตุ
ตา่งๆให้แก่ดนิ และปรับปรุงสมบตัทิางกายภาพของดนิให้ดีขึน้ 
 
4. ชุดดนิท่าม่วง (กลุ่มชุดดนิที่ 38) 
 
 การก าเนิด ตะกอนน า้พา 
 สภาพพืน้ท่ี ราบเรียบถึงคอนข้างราบเรียบ มีความลาดชนั 1-5 % 
 การระบายน า้   ดีปานกลางถึงดี 
 การไหลบา่ของน า้บนผิวดนิ ปานกลาง 
 การซมึผา่นได้ของน า้  ปานกลาง 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ปลกูไม้ยืนต้น ปลกูผกัสวนครัว ยาสบู อ้อย  
 การแพร่กระจาย  พบทัว่ไปตามสนัริมน า้ 
 ลกัษณะและสมบตัดินิ  เป็นดนิลึก ดนิบนเป็นดนิร่วนปนทราย 
 แปง้ ดนิร่วนเหนียวปนทรายแปง้ ดนิร่วนหรือดนิร่วนปนทราย สีน า้ 
 ตาล สีน า้ตาลเข้มและสีน า้ตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรด
เล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ดนิตอนลา่งมีลกัษณะเนือ้ดินและสีไมแ่นน่อนขึน้อยูก่บัตะกอนท่ีน า้พามา สีน า้ตาล
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หรือสีน า้ตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงกรดเล็กน้อย (pH 6.0-7.0) อาจพบจดุประสีในดนิลา่งท่ี
ความลกึ 50-100 ซม. จากผิวดนิ และพบเกล็ดแร่ไมก้าปะปนอยู่ตลอดหน้าตดัดนิ 
ความลกึ 
(ซม.) 

อินทรียวตัถ ุ
ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็นประโยชน์ 
โพแตสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

ความอดุมสมบรูณ์ 
ของดนิ 

0-25 ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง 
25-50 ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง 
50-100 ต ่า ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ชดุดนิท่ีคล้ายคลงึกนั ชดุดนิสรรพยา และชดุดินก าแพงแสน 
ชดุดนิท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ชดุดนิไทรงาม, ชดุดนิชมุพลบรีุ และชดุดนิดอนเจดีย์ 
ข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ อาจมีน า้ท่วมในบางชว่งของฤดเูพาะปลกูท าให้พืชชะงกัการ
เจริญเตบิโตได้ หน้าดนิคอ่นข้างเป็นทราย 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปลกูพืชไร่หรือไม้ผล ควรปรับปรุงบ ารุงดนิโดยใช้ปุ๋ ยคอก และปุ๋ ยหมกั 
เพ่ือเพิ่มความอดุมสมบรูณ์ของดนิและเพิ่มแร่ธาตท่ีุจ าเป็นตอ่พืช ท าให้คณุสมบตัทิางกายภาพของดนิดีขึน้ 
 
5. ชุดดนิยางตลาด (กลุ่มชุดดนิที่ 40) 
 
 การก าเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนือ้หยาบชะมาทบัถม 
  บนพืน้ผิวของการเกล่ียผิวแผ่นดนิ 
 สภาพพืน้ท่ี ลกูคล่ืนลอนลาดเล็กน้อย มีความลาดชนัประมาณ 
  2-8 % 
 การระบายน า้   ดี 
 การไหลบา่ของน า้บนผิวดนิ ปานกลาง 
 การซมึผา่นได้ของน า้  เร็ว 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ปลกูพืชไร่ พวก อ้อย มนัส าปะหลงั ข้าวโพด 
 การแพร่กระจาย  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ลกัษณะและสมบตัดินิ  เป็นดนิลึก ดนิบนเป็นดนิทรายปนดนิ 
 ร่วนหรือดนิร่วนปนทราย มีสีน า้ตาลเข้ม หรือน า้ตาลปนแดง และเป็น 
 ดนิร่วนปนทราย สีน า้ตาลปนแดงในดนิลา่งลกึลงไป พบจดุปะสี
น า้ตาลแก่ในชัน้ดนินี ้ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ตลอด 
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ความลกึ 
(ซม.) 

อินทรียวตัถ ุ
ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็นประโยชน์ 
โพแตสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

ความอดุมสมบรูณ์ 
ของดนิ 

0-25 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
25-50 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 
50-100 ต ่า ต ่า ต ่า ต ่า 

ชดุดนิท่ีคล้ายคลงึกนั ชดุดนิวาริน 
ชดุดนิท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ชดุดนิจกัราช และชดุดินหบุกระพง 
ข้อจ ากดัในการใช้ประโยชน์ ความอดุมสมบรูณ์ต ่า เนือ้ดินคอ่นข้างเป็นทราย 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ควรปรับปรุงบ ารุงดนิให้อดุมสมบรูณ์และมีสมบตัิทางกายภาพให้ดีขึน้
โดยใช้ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยพืชสดพวกปอเทือง(ไถกลบเม่ืออาย ุ40-50 วนั) และปุ๋ ยเคมี จดัหาแหลง่น า้ให้
พอเพียงแก่ความต้องการของพืช 
 
6. ชุดดนิสุรินทร์ (กลุ่มชุดดนิที่ 46) 
 
 การก าเนิด เกิดจากการสลายตวัผผุงัอยู่กบัท่ีและเหลือเศษหิน 
  เชิงเขาของหินบะซอลด์พบบริเวณท่ีเหลือค้างจาก 
  การกร่อนซอยแบง่ของหินภเูขาไฟ 
 สภาพพืน้ท่ี ลกูคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยถึงลกูคล่ืนลอนลาด มีความ 
  ลาดชนั 2-8 % 
 การระบายน า้   ดี 
 การไหลบา่ของน า้บนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
 การซมึผา่นได้ของน า้  ปานกลาง 
 การใช้ประโยชน์  ปลกูพืชไร่ 
 การแพร่กระจาย  พบทางด้านใต้ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ลกัษณะและสมบตัดินิ  เป็นดนิตืน้ถึงกรวดลกูรัง ดนิบนเป็นดนิ 
 ร่วนหรือดนิร่วนเหนียว(ปนกรวด) สีน า้ตาลเข้มหรือสีแดงเข้ม ดนิลา่ง 
 เป็นดนิร่วนเหนียวปนกรวดหรือดนิเหนียวปนกรวด สีน า้ตาลปนแดง
หรือสีแดงเข้มและพบชัน้หินผขุองวตัถตุ้นก าเนิดภายใน 150 ซม. ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดปานกลางถึงเป็น
กลาง (pH 6.0-7.0) ตลอด 
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ความลกึ 
(ซม.) 

อินทรียวตัถ ุ
ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็นประโยชน์ 
โพแตสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

ความอดุมสมบรูณ์ 
ของดนิ 

0-25 สงู ต ่า ต ่า ปานกลาง 
25-50 สงู ต ่า ต ่า ปานกลาง 
50-100 ปานกลาง ต ่า ต ่า ปานกลาง 

ชดุดนิท่ีคล้ายคลงึกนั ชดุดนิกบนิทร์บรีุ 
ชดุดนิท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ชดุดนิโป่งตอง, ชดุดนิภสูะนา และชดุดนิเชียงคาน 
ข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ เป็นดนิตืน้ มีก้อนกรวดลกูรังมากท าให้ขดัขวางการเจริญเตบิโตของ
พืช เส่ียงตอ่การขาดแคลนน า้ 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ กรณีใช้ปลกูพืชไร่ ควรเลือกพืชท่ีมีรากสัน้ เชน่ ข้าวโพด ข้างฟ่าง ถัว่
เขียว และอ่ืนๆ สว่นกรณีใช้ปลกูไม้ผลหรือไม้ยืนต้นควรขดุหลมุปลกู 75X75X75 ซม.หรือโตกวา่ แล้ว 
น าหน้าดนิหรือดินจากท่ีอ่ืนมาผสมกบัปุ๋ ยอินทรีย์ใสล่งในหลมุปลกู หรือใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี เพ่ือ
เพิ่มผลผลิตและปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดนิ ตลอดจนจดัหาแหลง่น า้ให้เพียงพอ 
7. ชุดดนินครสวรรค์ (กลุ่มชุดดนิที่ 47) 
 
 การก าเนิด เกิดจากการผผุงัของหินแปรพวกไมกาชีสต์และไมก้า 
  ไนส์ บริเวณพืน้ท่ีภเูขา และรวมถึงท่ีเกิดจากวสัดหุิน 
  หรือหินท่ีเคล่ือนย้ายมาเป็นระยะทางใกล้ๆโดยแรง 
  โน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา 
 สภาพพืน้ท่ี ลกูคล่ืนลอนลาดถึงเป็นเนินเขา ความลาดชนั 6-35% 
 การระบายน า้   ดี 
 การไหลบา่ของน า้บนผิวดนิ ปานกลางถึงเร็ว 
 การซมึผา่นได้ของน า้  ปานกลาง 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ปลกูไม้พุม่ ไผ ่และพืชไร่ เชน่ ข้าวโพด ถัว่ 
 การแพร่กระจาย  พบมากบริเวณภาคเหนือตอนลา่ง 
 ลกัษณะและสมบตัดินิ  เป็นดนิตืน้หรือตืน้มากถึงชัน้เศษหิน 
 และก้อนหินหนาแน่นมาก พบชัน้หินพืน้ในชว่งความลึกต ่ากวา่  
 80-125 ซม.จากผิวดนิ ดนิบนเป็นดินร่วนหรือดนิร่วนเหนียวปนทราย 
มีเศษหินปะปนเล็กน้อย สีน า้ตาลเข้มหรือสีน า้ตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเล็กน้อย 
(pH 5.5-6.5) ดนิลา่งเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดนิร่วนปนดนิเหนียวและมีเศษหินและก้อนหินปะปน
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อยูม่าก สีน า้ตาลปนแดงหรือสีน า้ตาลปนแดงเข้ม ปฏิกิริยาดนิเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง (pH 6.0-7.0) 
จะพบเกล็ดไมก้าตลอดชัน้ดิน 
ความลกึ 
(ซม.) 

อินทรียวตัถ ุ
ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็นประโยชน์ 
โพแตสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

ความอดุมสมบรูณ์ 
ของดนิ 

0-25 ต ่า ต ่า สงู ปานกลาง 
25-50 ต ่า ต ่า สงู ปานกลาง 
50-100 ต ่า ต ่า สงู ปานกลาง 

ชดุดนิท่ีคล้ายคลงึกนั ชดุดนิลี ้และชดุดนิทา่ล่ี 
ชดุดนิท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ชดุดนิสบปราบ และชดุดนิมวกเหล็ก 
ข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ เป็นดนิตืน้ถึงชัน้ก้อนหินหนาแนน่ พืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัสงู ดนิจะถกู
ชะล้างพงัทลายได้ง่าย 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ บริเวณท่ีมีความลาดชนัไมม่ากนกั (ไมเ่กิน 12%) และดนิไมตื่น้มาก
อาจใช้ปลกูพืชไร่ได้ แตต้่องกวนดนิให้น้อยท่ีสดุ พร้อมทัง้จดัระบบอนรัุกษ์ดนิและน า้ท่ีเหมาะสมโดยใช้วิธี
พืชเพิ่มความอดุมสมบรูณ์แก่ดนิ และเพิ่มผลผลิตโดยใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี พืน้ท่ีลาดชนัสงูไมค่วร
น ามาใช้เพาะปลกู ควรให้คงสภาพป่าหรือฟืน้ฟสูภาพป่า 
8. ชุดดนิตาคลี (กลุ่มชุดดนิที่ 52) 
 
 การก าเนิด เกิดจากตะกอนน า้พาทบัถมอยูบ่นชัน้ปนูมาร์ล 
  บริเวณเนินตะกอนรูปพดั 
 สภาพพืน้ท่ี ลกูคล่ืนลอนลาดเล็กน้อยถึงลกูคล่ืนลอนลาด 
  ความลาดชนั 3-12 % 
 การระบายน า้   ดี 
 การไหลบา่ของน า้บนผิวดนิ ช้าถึงปานกลาง 
 การซมึผา่นได้ของน า้  ปานกลาง 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดนิ ปลกูพืชไร่ เชน่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ถัว่  
 ทานตระวนั หรือไม้ผล เชน่ น้อยหน่า ขนนุ มะมว่ง 
 การแพร่กระจาย  พบมากบริเวณท่ีสงูตอนกลางของประเทศตอ่ 
 กบัภาคกลาง 
 ลกัษณะและสมบตัดินิ  เป็นดนิตืน้ถึงชัน้ปนูมาร์ลท่ีพบภายใน
ความลกึ  50 ซม.จากผิวดนิ ดนิบนเป็นดนิร่วนปนดนิเหนียวหรือดนิเหนียวปนทรายแปง้ สีด า สีเทาเข้มมาก 
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สีน า้ตาลเข้มมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นดา่งปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดนิล่างเป็นดนิร่วนปนดนิ
เหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแปง้ และมีเม็ดปนูปน สีน า้ตาลหรือสีน า้ตาลเข้มและมีสีขาวของผงปนู
ทตุยิภมูิหรือปนูมาร์ล ปฏิกิริยาดินเป็นดา่งปานกลาง (pH 8.0) ใต้ชัน้ดนิลงไปเป็นชัน้ปนูมาร์ลสีขาวทัง้ท่ี
เป็นเม็ดและท่ีเช่ือมตอ่กนัหนาแนน่ 
ความลกึ 
(ซม.) 

อินทรียวตัถ ุ
ฟอสฟอรัส 

ท่ีเป็นประโยชน์ 
โพแตสเซียม 
ท่ีเป็นประโยชน์ 

ความอดุมสมบรูณ์ 
ของดนิ 

0-25 ปานกลาง ปานกลาง สงู สงู 
25-50 ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง 
50-100 ต ่า ต ่า ปานกลาง ปานกลาง 

 ชดุดินท่ีคล้ายคลงึกนั ชดุดนิชยับาดาล และชดุดนิล านารายณ์ 
ชดุดนิท่ีอยูใ่นกลุม่เดียวกนั ชดุดนิบงึชะนงั 
ข้อจ ากดัการใช้ประโยชน์ ดนิตืน้ถึงชัน้ปนูมาร์ล ซึง่จะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีตอ่
พืช ดนิอาจขาดสมดลุธาตอุาหารโดยเฉพาะการของฟอสฟอรัสและจลุธาตบุางชนิด 
ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ ปลกูพืชท่ีมีระบบรากสัน้ ได้แก่พืชไร่และพืชผกั ปรับปรุงสมบตัทิาง
กายภาพและทางเคมีของดนิในเบือ้งต้นโดยการคลกุคล้าด้วยอินทรียวตัถ ุใช้ปุ๋ ยเคมีโดยเฉพาะฟอสฟอรัส
ในรูปท่ีละลายช้า และให้จลุธาตเุพิ่มเตมิส าหรับพืชบางชนิดเม่ือพืชเร่ิมแสดงอาการขาด 
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11. พันธ์ุอ้อยที่เหมาะสมกับการสร้างผลผลิต 
 
1. พันธ์ุ สอน. 6 (เค 88-92) 
 แม ่X พอ่ อูท่อง X พีแอล 310 
 ทรงกอ ทรงกอคอ่นข้างกว้าง ล าใหญ่ มีสีเขียว 
  อมเหลือง มีไขหนา ทนแล้งได้ดี เตบิโต 
  เร็วมาก แตกกอมาก เฉล่ีย 7-8 ล าตอ่ 
  กอ 
 ลกัษระใบ แผนใ่บสีเขียวเข้ม คอ่นข้างกว้าง ใบ 
  ยาว ใบยอดชี ้กาบใบสีเขียวอมมว่ง มี 
  ขนหลงักาบใบเล็กน้อย 
 คอใบ คอใบสีน า้ตาล รูปร่างคล้ายส่ีเหล่ียม 
 ลิน้ใบ สิน้ใบรูปกระจบั 
 หใูบ หใูบมี 2 ข้าง ข้างในยาวกวา่เป็นรูปใบ 
  หอกปลายมน 
 ปล้อง ปล้องซิกแซ็กเล็กน้อย รูปทรงกระบอก 
ตา ตานนูกลมรี ฐานตาอยูช่ิดรอยกาบ ยอดตาอยูใ่ต้วงเจริญซึง่ 
 โค้งเหนือตา 
การออกดอก ออกดอกเล็กน้อยต้นเดือนธันวาคม 
การหกัล้ม เล็กน้อย 
สภาพพืน้ท่ีเหมาะสม ดนิร่วน ดนิร่วนปนทราย 
ผลผลิตอ้อย 14 – 15 ตนัตอ่ไร่ 
ความหวาน 13 – 15 ซี.ซี.เอส 
อายเุก็บเก่ียว 12 – 13 เดือน 
ความต้านทานโรค ต้านทานปานกลางตอ่โรคเห่ียวเนา่แดง 
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2. พันธ์ุ สอน. 12 (แอลเค 92-11) 
 แม ่X พอ่ สอน. 3 X อีเห่ียวแดง 
 ทรงกอ ทรงกอคอ่นข้างกว้าง ล าขนาดปานกลาง
  มีไขเล็กน้อยแตกกอ 6-8 ล าตอ่กอ เตบิโต
  ช้าชว่ง 4 เดือนแรก ทนแล้งปานกลาง อ้อย
  ตอแตกกอดีมาก 
 ลกัษณะใบ แผน่ใบกว้างใหญ่ ยาวปานกลาง ใบโค้ง 
  มาก กาบใบสีเขียวเข้ม มีใบมากและไมท่ิง้
  ใบ 
 คอใบ คอใบสีน า้ตาลแดง รูปสามเหล่ียมปลายคด
 ลิน้ใบ ลิน้ลกัษณะแถบตรง ด้านบนโค้งสงูขึน้ 
 หใูบ หใูบมี 2 ข้าง ข้างในรูปใบหอกปลายโค้งออก
  ข้างนอกรูปสามเหล่ียมมมุฉากขนาดเล็ก 
 ปล้อง ปล้องซิกเซ็ก สีเหลืองอมเขียว 
ตา ตารูปไข่ยอดปา้น ขนาดปานกลาง 
การออกดอก เล็กน้อยในพืน้ท่ีลุม่มีน า้ขงั 
การหกัล้ม เล็กน้อย 
สภาพพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม ดนิร่วนปนทราย ดนิร่วนเหนียว ไมช่อบท่ีดอนสงู 
ผลผลิตอ้อย 17 – 18 ตนัตอ่ไร่ 
ความหวาน 12 – 14 ซี.ซี.เอส 
อายเุก็บเก่ียว 12 – 13 เดือน 
ความต้านทานโรค ต้านทานโรคเห่ียวเนา่แดง พบโรคแส้ด าเล็กน้อย พบหนอน 
 เจาะล าต้นเล็กน้อย 
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3. พันธ์ุ ขอนแก่น 3 
 แม ่X พอ่ อ้อยโคลน 85-2-352 X เค 84-200 
 ทรงกอ ทรงกอตัง้ตรง ล าขนาดปานกลาง แตกกอ 
  ปานกลาง 4-9 ล าตอ่กอ 
 ลกัษณะใบ ปลายใบโค้ง กาบใบอ้า ลอกกาบง่าย สี 
  เขียว ไมมี่ขน 
 คอใบ คอใบสีเขียวน า้ตาลรูปชายธง 
 หใูบ หใูบด้านนอกรูปใบหอกสัน้ หใูบด้านใน 
  รูปใบหอกยาว 
 ปล้อง ปล้องทรงกระบอก สีเหลืองอมเขียวและ 
  เปล่ียนเป็นสีน า้ตาลเม่ือโดนแสง การเรียง 
  ตวัของปล้องเป็นแบบซิกแซก 
 ตา ตามีลกัษณะกลมลี 
สภาพพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม ดนิร่วนปนทรายและดนิทราย เป็นท่ีราบหรือท่ีดอน น า้ไม่ 
 ทว่มขงั และระบายน า้ดี มีคา่ pH ระหวา่ง 5.5-7.5 
ผลผลิตอ้อย 21.7 ตนัตอ่ไร่ 
น า้หนกัล าเฉล่ีย 1.85 กก.ตอ่ล า 
อายเุก็บเก่ียว 12 เดือน 
ความตานทานโรค ต้านทานโรคเห่ียวเนา่แดงปานกลาง ต้านทานโรคแส้ด า 
 ปานกลาง 
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4. อ้อยพันธ์ุ อู่ทอง 12 
 แม ่X พอ่   สพุรรณบรีุ 80 X อุท่อง 3 
 ผลผลิตเขตชลประทาน 18.18 ตนัตอ่ไร่ 
 ผลผลิตเขตน า้ฝน  12.36 ตนัตอ่ไร่ 
 ความหวานเขตชลประทาน 14.16 ซี.ซี.เอส 
 ความหวานเขตน า้ฝน  15.15 ซี.ซี.เอส 
 การเจริญเติบโต   ปานกลาง 
 การแตกกอ   5-6 ล าตอ่กอ 
 การไว้กอ   ดี 
 ดนิท่ีเหมาะสม   ดนิร่วนเหนียว 
 พืน้ท่ีแนะน า   เขตชลประทาน 
 ความต้านทานโรค ต้านทานโรคแสด าปานกลาง ต้านทานโรค 
   เห่ียวเนา่แดงปานกลาง 
 อายเุก็บเก่ียว  12 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



47 
 

5. สอน. 20 (แอลเค 95-118) 
 แม ่X พอ่ ยาซาวา่ X พีแอล 310 
 ผลผลิต ในเขตน า้ฝน 11-16 ตนัตอ่ไร่ 
  ในเขตชลประทาน 17-18 ตนัตอ่ไร่ 
 ความหวาน 13-14 ซี.ซี.เอส 
 อายเุก็บเก่ียว 11-12 เดือน 
 การเจริญเติบโต  งอกเร็ว โตเร็ว การไว้ตอดี 
 ทรงกอ ทรงกอแผ ่ล าขนาดปานกลาง 
 ลกัษณะใบ สีเขียว เส้นกลางใบสีขาว ใบชนัตรง 
  ปลายใบเรียวยาว สียอดเขียว ขนใบ 
  มีน้อย 
 คอใบ มีขนาดเทา่กนัทัง้ 2 ข้าง รูปสาม 

 เหล่ียมปลายคด สีเขียวอมเหลือง 
 เล็กน้อย มีไขปกคลมุ ขนท่ีคอใบ 
 มีมาก 

ลิน้ใบ ตรงกลางโป่งเป็นรูปสามเหล่ียม 
หใูบ มีทัง้สองข้าง สัน้ข้างยาวข้าง ข้างท่ี 1 เป็นรูปใบหอกยาวมาก ข้างท่ี 2 
 เป็นรูปมมุฉาก 
ปล้อง ปลายโต ซิกแซก สีเขียวอมเหลือง ไขธรรมดา พบรอยแตกตืน้บ้างเล็ก 
 น้อย ขนาดล าเส้นผา่ศนูย์กลางล า 3.71 ซม. ปล้องยาว 15.67 ซม. 
 ลกัษณะปอ้งตดัขวางกลม 
ตา รูปตากลมนนู ขนาดปานกลาง สีเหลืองอมเขียว ร่องเหนือตาไมมี่ 
การออกดอก 43.40 % 
การหกัล้ม ปานกลาง 
สภาพพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม ดนิร่วนปนทราย ดนิร่วนเหนียว 
ความตานทานโรค ต้านทานโรคเห่ียวเนา่แดงปานกลาง 
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6. สอน. 21 (แอลเค 95-124) 
 แม ่X พอ่ ยาซาวา่ X พีแอล 310 
 ผลผลิตอ้อย ในเขตน า้ฝน 11-15 ตนัตอ่ไร่ 
  ในเขตชลประทาน 15-16 ตนัตอ่ไร่ 
 ความหวาน 13-14 ซี.ซี.เอส 
 อายเุก็บเก่ียว 11-12 เดือน 
 ทรงกอ ทรงกอแผ ่ล าขนาดปานกลาง 
 ลกัษณะใบ สีเขียว สีเส้นกลางใบเป็นสีขาว ใบมี 
  ลกัษณะโค้งปานกลาง สียอดเขียว  
  ปลายใบเรียวยาวปานกลาง ขนใบ 
  น้อย 
 คอใบ ขนาดเท่ากนัทัง้สองข้าง รูปสาม 
  เหล่ียมฐานกว้างมาก สีน า้ตาลปน 
  แดง มีไขปกคลมุ ขนท่ีคอใบมีมาก 
ลิน้ใบ ลกัษณะคนัธน ู
หใูบ มีทัง้สองข้าง สัน้ข้างยาวข้าง ข้างท่ี 1 เป็นรูปหอกยาวมาก ข้างท่ี 2 
 เป็นรูปโค้ง 
ปล้อง ปลายโต การจดัเรียงตวัของปล้องแบบซิกแซก สีเขียวอมเหลือง ไข 
 ธรรมดา มีรอยแตกตืน้ ปล้องยาว 14.24 ซม. มีขนาดเส้นผา่ศนูย์ 
 กลาง 3.13 ซม. 
ตา ตากลมนนู ขนาดปานกลาง สีเหลือง ร่องเหนือตาไมมี่ 
การออกดอก 58.30 % 
การหกัล้ม หกัล้มปานกลาง 
สภาพพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม ดนิร่วนปนทราย ดนิร่วนเหน่ียว 
ความต้านทานโรค ต้านทานโรคแส้ด าปานกลาง 
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12. การค านวณอัตราปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย 
 จากผลงานทางวิชาการของส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทรายพบว่าอ้อย
แต่ละสายพนัธุ์ มีความต้องการอตัราปุ๋ ยท่ีแตกต่างกนั จะขอยกตวัอย่างมาใช้เปรียบเทียบเพียง 
2 ตวัอย่าง ซึง่ได้แก่ พนัธุ์ สอน. 6 (เค 88-92) และพนัธุ์ สอน. 12 (แอลเค 92-11) ดงันี ้
 
การเพิม่ผลผลิตอ้อยพนัธุ์ สอน. 6 (เค 88-92) 

ความต้องการธาตอุาหารต่อผลผลติในระดบัต่างๆ (กก.ต่อไร่) 
ธาตอุาหาร 5 ตนั 10 ตนั 15 ตนั 20 ตนั 25 ตนั 30 ตนั 

N 13.47 24.70 33.70 40.45 44.98 47.26 
P 5.03 10.06 15.09 20.11 25.14 31.48 
K 24.70 47.78 69.23 89.06 107.27 123.85 

 
การเพิม่ผลผลิตอ้อยพนัธุ์ สอน. 21 (แอลเค 92-11) 

ความต้องการธาตอุาหารต่อผลผลติในระดบัต่างๆ (กก.ต่อไร่) 
ธาตอุาหาร 5 ตนั 10 ตนั 15 ตนั 20 ตนั 25 ตนั 30 ตนั 

N 8.66 15.85 21.58 25.84 28.64 29.97 
P 1.77 3.30 4.59 5.63 6.43 6.98 
K 19.14 35.53 49.20 60.12 68.30 73.75 

 
แม่ปุ๋ ยที่นิยมใช้ผสมประกอบด้วย 3 สูตรหลัก 

1. MOP (0-0-60) เรียกวา่ปุ๋ยโพแตสเซียมคลอไรด ์
2. DAP (18-46-0) เรียกวา่ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 
3. ยเูรีย (46-0-0) 
4. ปุ๋ยท่ีผสมแลว้ควรใชใ้หห้มดใน 30 วนั 
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ตวัอย่างสตูรปุ๋ ยผสมท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาดทัว่ๆไป 

สตูรปุ๋ ย 
น า้หนกัแม่ปุ๋ ยท่ีใช้ผสม (กก.) 

ตวัเติม (กก.) 
18-46-0 46-0-0 0-0-60 

16-20-0 44 18 0 38 
15-7-18 16 27 30 27 
20-5-28 11 40 47 2 

15-15-15 33 20 25 22 
 
การค านวณอัตราส่วนแม่ปุ๋ยตามสูตรที่ก าหนดในการเพิ่มผลผลิต 
ตวัอย่างท่ี 1 การเพิม่ผลผลิตอ้อยพนัธุ์แอลเค 92-11 ให้ได้ 10 ตนัต่อไร่ จะต้องใช้ธาตอุาหาร
พวก N-P-K ในอตัรา (15.85) – (3.30) – (35.53) ในอตัรา 100 กก.ต่อไร่ 

1. ใชแ้ม่ปุ๋ย 18-46-0    จ านวน 7.17 กก. 
2. ไดธ้าตุ N     จ านวน 1.29 กก. 
3. ไดธ้าตุ P     จ านวน 3.30 กก. 
4. ใชแ้ม่ปุ๋ย 46-0-0   จ านวน 31.66 กก. 
5. ไดธ้าตุ N = (15.85 - 1.29)  จ านวน 14.56 กก. 
6. ใชแ้ม่ปุ๋ย 0-0-60   จ านวน 59.22 กก. 
7. ไดธ้าตุ K    จ านวน 35.53 กก. 
8. รวมน ้าหนกัปุ๋ยผสมเท่ากบั 7.17 + 31.65 + 59.22 = 98.04 กก.  
9. ผสมตวัเติมใหไ้ด ้100 กก. = 98.04 กก. + ตวัเติม 1.96 กก. 

 
ตวัอย่างท่ี 2 การเพิม่ผลผลิตอ้อยพนัธุ์แอลเค 92-11 ให้ได้ 15 ตนัต่อไร่ จะต้องใช้ธาตอุาหาร
พวก N-P-K ในอตัรา (21.58) – (4.59) – (49.20) ในอตัรา 150 กก.ต่อไร่ 

1. ใชแ้ม่ปุ๋ย 18-46-0    จ านวน 9.98 กก. 
2. ไดธ้าตุ N     จ านวน 1.79 กก. 
3. ไดธ้าตุ P     จ านวน 4.59 กก. 
4. ใชแ้ม่ปุ๋ย 46-0-0   จ านวน 43.02 กก. 
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5. ไดธ้าตุ N = (21.58 – 1.79)  จ านวน 19.79 กก. 
6. ใชแ้ม่ปุ๋ย 0-0-60   จ านวน 82.00 กก. 
7. ไดธ้าตุ K    จ านวน 49.20 กก. 
8. รวมน ้าหนกัปุ๋ยผสมเท่ากบั 9.98 + 43.02 + 82.00 = 135.00 กก.  
9. ผสมตวัเติมใหไ้ด ้150 กก. = 135.00 กก. + ตวัเติม 15.00 กก. 

 

ตวัอย่างท่ี 3 การเพิม่ผลผลิตอ้อยพนัธุ์แอลเค 92-11 ให้ได้ 20 ตนัต่อไร่ จะต้องใช้ธาตอุาหาร
พวก N-P-K ในอตัรา (25.84) – (5.63) – (60.12) ในอตัรา 200 กก.ต่อไร่ 

1. ใชแ้ม่ปุ๋ย 18-46-0    จ านวน 12.24 กก. 
2. ไดธ้าตุ N     จ านวน 2.20 กก. 
3. ไดธ้าตุ P     จ านวน 5.63 กก. 
4. ใชแ้ม่ปุ๋ย 46-0-0   จ านวน 51.39 กก. 
5. ไดธ้าตุ N = (25.84 – 2.20)  จ านวน 23.64 กก. 
6. ใชแ้ม่ปุ๋ย 0-0-60   จ านวน 100.20 กก. 
7. ไดธ้าตุ K    จ านวน 60.12 กก. 
8. รวมน ้าหนกัปุ๋ยผสมเท่ากบั 12.24 + 51.39 + 100.20 = 163.83 กก.  
9. ผสมตวัเติมใหไ้ด ้200 กก. = 163.83 กก. + ตวัเติม 36.17 กก. 

 
ตวัอย่างท่ี 4 การเพิม่ผลผลิตอ้อยพนัธุ์แอลเค 92-11 ให้ได้ 25 ตนัต่อไร่ จะต้องใช้ธาตอุาหาร
พวก N-P-K ในอตัรา (28.64) – (6.43) – (68.30) ในอตัรา 200 กก.ต่อไร่ 

1. ใชแ้ม่ปุ๋ย 18-46-0    จ านวน 13.98 กก. 
2. ไดธ้าตุ N     จ านวน 2.52 กก. 
3. ไดธ้าตุ P     จ านวน 6.43 กก. 
4. ใชแ้ม่ปุ๋ย 46-0-0   จ านวน 56.78 กก. 
5. ไดธ้าตุ N = (28.64 – 2.52)  จ านวน 26.12 กก. 
6. ใชแ้ม่ปุ๋ย 0-0-60   จ านวน 113.83 กก. 
7. ไดธ้าตุ K    จ านวน 68.30 กก. 
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8. รวมน ้าหนกัปุ๋ยผสมเท่ากบั 13.98 + 56.78 + 113.83 = 184.59 กก.  
9. ผสมตวัเติมใหไ้ด ้200 กก. = 184.59 กก. + ตวัเติม 15.41 กก. 

 
ตวัอย่างท่ี 5 การเพิม่ผลผลิตอ้อยพนัธุ์แอลเค 92-11 ให้ได้ 30 ตนัต่อไร่ จะต้องใช้ธาตอุาหาร
พวก N-P-K ในอตัรา (29.97) – (6.98) – (73.75) ในอตัรา 200 กก.ต่อไร่ 

1. ใชแ้ม่ปุ๋ย 18-46-0    จ านวน 15.17 กก. 
2. ไดธ้าตุ N     จ านวน 2.73 กก. 
3. ไดธ้าตุ P     จ านวน 6.98 กก. 
4. ใชแ้ม่ปุ๋ย 46-0-0   จ านวน 59.22 กก. 
5. ไดธ้าตุ N = (29.97 – 2.73)  จ านวน 27.24 กก. 
6. ใชแ้ม่ปุ๋ย 0-0-60   จ านวน 122.92 กก. 
7. ไดธ้าตุ K    จ านวน 73.75 กก. 
8. รวมน ้าหนกัปุ๋ยผสมเท่ากบั 15.17 + 59.22 + 122.92 = 197.31 กก.  
9. ผสมตวัเติมใหไ้ด ้200 กก. = 197.31 กก. + ตวัเติม 2.69 กก. 

  

13. ความต้องการน า้ของอ้อยต่อการเจริญเตบิโต 
ความต้องการน า้ของอ้อยระยะต่าง 

ช่วงการเจริญเติบโต 
ความต้องการน า้ 

ม.ม. ต่อวนั ม.ม. 
ระยะตัง้ตวั (30 วนั) 4 120 
ระยะเจริญเติบโตทางล าต้น (140 วนั) 4.5 630 
ระยะสร้างน า้ตาลหรือสร้างผลผลิต (125 วนั) 5 625 
ระยะสกุแก่ (35 วนั) 4 140 

รวม (330 วนั) - 1,515 
หมายเหต ุ: น า้ฝน 1 ม.ม.เท่ากบัปริมาณน า้ 1.6 คิวต่อไร่ 
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1. การใหน้ ้าแบบน ้าราดตามร่องออ้ย 1 คร้ัง จะเทียบเท่าปริมาณน ้าฝน 50 ม.ม. 
2. การใหน้ ้าหยดบนดิน 20 ชัว่โมงต่อคร้ัง จะเทียบเท่าปริมาณน ้าฝน 50 ม.ม. 

 
14. การจัดการฟาร์มให้ได้อ้อยที่ ม่ันคงเฉล่ีย 18.75 ตันต่อไร่ 

 เน่ืองจากแต่ละฤดกูาลหีบอ้อยจะเร่ิมระหว่าง เดือนธนัวาคม ถึง เดือน เมษายน หรือไม่
เกิน 14 เมษายน ดงันัน้ระยะเวลาการหีบอ้อยจะมีเวลาด าเนินการประมาณ 135 วนั ซึง่พอจะ
จ าแนกช่วงเวลา ต้นฤดหีูบ 45 วนั กลางฤดหีูบ 45 วนั และปลายฤดหีูบ 45 วนั ดงันี ้

1. ก าหนดตน้ฤดูหีบ 45 วนั   ระหวา่ง 1 ธ.ค. ถึง 14 ม.ค. 
2. ก าหนดกลางฤดูหีบ 45 วนั  ระหวา่ง 15 ม.ค. ถึง 28 ก.พ. 
3. ก าหนดปลายฤดูหีบ 45 วนั ระหวา่ง 1 มี.ค. ถึง 14 เม.ย. 

 
แผนภูมิการปลูกอ้อยข้ามแล้ง เพื่อเข้าหบีต้นหบี เข้ากลางหบี และเข้าปลายหบี 
พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
                  
   

 
 
 
 
 การปลกูอ้อยข้ามแล้งเป็นวิธีการเดียวท่ีจะเพิม่ผลผลิตและคณุภาพอ้อยได้อย่างแท้จริง 
เพราะพืชอ้อยมีระยะเวลาในการปลกู ในการเจริญเติบโต และในการสร้างน า้ตาลไม่ต ่ากว่า 
13-14 เดือน ดงันัน้การสร้างคณุภาพอ้อยจงึไม่น่ามีปัญหา ส่วนการเพิม่น า้หนกัก็อยู่ท่ีกรรมวิธี
ในการปลกู ในการใช้ปุ๋ ย และในการให้น า้ตามจงัหวะท่ีอ้อยต้องการน า้เพ่ือไม่ให้พืชอ้อยเกิด
อาการขาดน า้ ระยะเวลาในการปลกูอ้อยข้ามแล้งท่ีดีท่ีสดุมีอยู่ 3 เดือนเท่านัน้ คือ 

1. เดือนพฤศจิกายน ปลูกเพื่อวางแผนน าออ้ยเขา้หีบในระยะตน้หีบ 
2. เดือนธนัวาคม ปลูกเพื่อวางแผนน าออ้ยเขา้หีบในระยะกลางหีบ 
3. เดือนมกราคม ปลูกเพื่อวางแผนน าออ้ยเขา้หีบในระยะปลายหีบ 

 

อ้อยข้ามแล้งอาย ุ13-14 เดือน ส าหรับตดัเข้าต้นฤดหูีบ 

อ้อยข้ามแล้งอาย ุ13-14 เดือน ส าหรับตดัเข้ากลางฤดหูีบ 

อ้อยข้ามแล้งอาย ุ13-14 เดือน ส าหรับตดัเข้าปลายฤดหูีบ 
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แผนภูมิการบ ารุงอ้อยตอ. 1 เพื่อเข้าต้นหบี เข้ากลางหบี และเข้าปลายหบี 
ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
                 
   

 
 
 
 
 
แผนภูมิการบ ารุงอ้อยตอ. 2 เพื่อเข้าต้นหบี เข้ากลางหบี และเข้าปลายหบี 
ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
                 
   

 
 
 
 
 
แผนภูมิการบ ารุงอ้อยตอ. 3 เพื่อเข้าต้นหบี เข้ากลางหบี และเข้าปลายหบี 
ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. 
                 
   

 
 
 
 
 
 
 

อ้อยตอ.1 อาย ุ12-13 เดือน ส าหรับตดัเข้าต้นฤดหูีบ 

อ้อยตอ.1 อาย ุ12-13 เดือน ส าหรับตดัเข้ากลางฤดหูีบ 

อ้อยตอ.1 อาย ุ12-13 เดือน ส าหรับตดัเข้าปลายฤดหูีบ 

อ้อยตอ.2 อาย ุ12-13 เดือน ส าหรับตดัเข้าต้นฤดหูีบ 

อ้อยตอ.2 อาย ุ12-13 เดือน ส าหรับตดัเข้ากลางฤดหูีบ 

อ้อยตอ.2 อาย ุ12-13 เดือน ส าหรับตดัเข้าปลายฤดหูีบ 

อ้อยตอ.3 อาย ุ12-13 เดือน ส าหรับตดัเข้าต้นฤดหูีบ 

อ้อยตอ.3 อาย ุ12-13 เดือน ส าหรับตดัเข้ากลางฤดหูีบ 

อ้อยตอ.3 อาย ุ12-13 เดือน ส าหรับตดัเข้าปลายฤดหูีบ 
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ตัวอย่างการจัดการฟาร์มเพื่อเพิ่มผลผลติอ้อยเฉล่ียที่เป้าหมาย 18.75 ตันต่อไร่ 
 ขอตัง้ตวัอย่างชาวไร่ท่ีมีฟาร์มขนาด 1 แปลง 1 ไร่ เร่ิมตัง้แต่การปลกูอ้อยข้ามแล้ง ซึง่จะ
ประกอบด้วย 

1. ปลกูอ้อยข้ามแล้งเดือน พ.ย. จ านวน 1 แปลง 1 ไร่ เพื่อตดัเข้าต้นหีบ 1 ธ.ค. – 14 
ม.ค. จะได้ผลผลิต 30 ตนั/ไร่ เม่ือเป็นอ้อยตอ.1 ท าการตดัเข้าต้นหีบปีถดัไป จะได้ผลผลติ 20 
ตนั/ไร่ เม่ือเป็นอ้อยตอ.2 ท าการตดัเข้าต้นหีบปีถดัไป จะได้ผลผลิต 15 ตนั/ไร่ เม่ือเป็นอ้อยตอ.3 
ท าการตดัเข้าต้นหีบปีถดัไป จะได้ผลผลิต 10 ตนั/ไร่ สรุปอ้อยแปลงนีใ้นเวลา 4 ปีจะได้ผลผลิต
รวม75 ตนัต่อ 4 ไร่ หรือเฉล่ีย 18.75 ตนั/ไร่ 

2. ปลกูอ้อยข้ามแล้งเดือน ธ.ค. จ านวน 1 แปลง 1 ไร่ เพื่อตดัเข้ากลางหีบ 15 ม.ค. – 28 
ก.พ. จะได้ผลผลิต 30 ตนั/ไร่ เม่ือเป็นอ้อยตอ.1 ท าการตดัเข้ากลางหีบปีถดัไป จะได้ผลผลิต 20 
ตนั/ไร่ เม่ือเป็นอ้อยตอ.2 ท าการตดัเข้ากลางหีบปีถดัไป จะได้ผลผลติ 15 ตนั/ไร่ เม่ือเป็นอ้อย
ตอ.3 ท าการตดัเข้ากลางหีบปีถดัไป จะได้ผลผลติ 10 ตนั/ไร่ สรุปอ้อยแปลงนีใ้นเวลา 4 ปีจะได้
ผลผลิตรวม75 ตนัต่อ 4 ไร่ หรือเฉล่ีย 18.75 ตนั/ไร่ 
 3. ปลกูอ้อยข้ามแล้งเดือน ม.ค. จ านวน 1 แปลง 1 ไร่ เพื่อตดัเข้าปลายหีบ 1 มี.ค. – 14 
เม.ย. จะได้ผลผลิต 30 ตนั/ไร่ เม่ือเป็นอ้อยตอ.1 ท าการตดัเข้าปลายหีบปีถดัไป จะได้ผลผลติ 
20 ตนั/ไร่ เม่ือเป็นอ้อยตอ.2 ท าการตดัเข้าปลายหีบปีถดัไป จะได้ผลผลิต 15 ตนั/ไร่ เม่ือเป็น
อ้อยตอ.3 ท าการตดัเข้าปลายหีบปีถดัไป จะได้ผลผลิต 10 ตนั/ไร่ สรุปอ้อยแปลงนีใ้นเวลา 4 ปี
จะได้ผลผลติรวม75 ตนัตอ่ 4 ไร่ หรือเฉล่ีย 18.75 ตนั/ไร่ 
 4. เม่ือท าการปลกูอ้อยข้ามแล้งเพิม่ใหม่ทกุปีจนครบ 4 ปี จะท าให้ได้อ้อยข้ามแล้ง 3 
แปลง 3 ไร่ ได้ผลผลิต 90 ตนั ได้อ้อยตอ.1 จ านวน 3 แปลง 3 ไร่ ได้ผลผลิต 60 ตนั ได้อ้อยตอ.2 
จ านวน 3 แปลง 3 ไร่ ได้ผลผลิต 45 ตนั ได้อ้อยตอ.3 จ านวน 3 แปลง 3 ไร่ ได้ผลผลติ 30 ตนั  
 สรุปเม่ือครบ 4 ปี จะมีพืน้ท่ีปลกูอ้อย 12 แปลง 12 ไร่ รวมผลผลิต 225 ตนั หรือคิด
เฉล่ียท่ี 18.75 ตนัต่อไร่ 
 5. พฤติกรรมการปลกูอ้อยแบบท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นยงัไม่ถกูต้องเพราะพืน้ท่ีดินท่ีถกูใช้
ปลกูพืชเป็นเวลานานย่อมจะท าให้โครงสร้างของดินเส่ือมลง ธาตอุาหารในดินจะต ่า ซึง่จะท า
ให้ผลผลิตลดลง ดงันัน้จะควรวางแผนเม่ือรือ้ตอ.3 แล้วควรพกัดินเพ่ือปลกูพืชบ ารุงดิน หรือ
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ปลกูพืชหมนุเวียน ก่อนท่ีจะน าไปปลกูอ้อยข้ามแล้งอีกครัง้หนึง่  ซึง่ในกรณีนีจ้ะต้องพกั 3 แปลง 
3 ไร่ หมายความว่าชาวไร่รายนีจ้ะต้องมีพืน้ท่ีทัง้หมดจ านวน 15 แปลง 15 ไร่  
 

15. เคล็ดลับเดชคัมภร์ีอ้อย 30 ตัน 
 
 ก่อนท่ีจะเข้าสู่เนือ้หาแห่งเดชคมัภีร์อ้อย 30 ตนั ท่านชาวไร่ควรจะเข้าใจพืน้ฐานแห่ง
แนวความคิดถึงความเป็นไปได้ท่ีจะปลกูอ้อยให้ได้ผลผลิต 30 ตนัต่อไร่ การปลกูอ้อยไม่ใช่ของ
ยากแต่การสร้างอ้อยให้ได้ผลผลติและคณุภาพอ้อยสงูๆ ตามเปา้ประสงค์ของท่านชาวไร่นัน้ 
มนัชัง่ยากเย็นแสนเข็ญเสียจริงๆ ซึง่ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องหลายๆส่วนประกอบด้วย 
 1. คณุสมบตัิของดินท่ีใช้ในการปลกูอ้อยนัน้ควรเป็นชดุดินท่ีอดุมสมบรูณ์ เป็นดินร่วน, 
ดินร่วนปนทราย, ดินร่วนเหนียว และดินร่วนเหนียวปนทราย มีหน้าดินลกึไม่ต ่ากว่า 50 ซม. มี
ปฏิกิริยาดินปานกลางถึงเป็นด่างเล็กน้อย (pH 6.5 – 7.5) สภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีดอนหรือถ้าเป็นท่ี
ลุ่มต้องเป็นลกัษณะแค่น า้ไหลผ่านได้เท่านัน้ ห้ามเป็นท่ีลุ่มต ่ามีน า้แช่ขงัเป็นเวลานาน ต้องเป็น
พืน้ท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก มีระยะทางใกล้โรงงานน า้ตาลเพ่ือประหยดัค่าบรรทกุ  
 2. คณุสมบตัิของพนัธุ์อ้อยท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาปลกูตามแผนงานควรจะเป็นพนัธุ์อ้อย
ท่ีโตเร็ว ไม่หกัล้มง่าย ทนแล้ง สามารถปลกูได้ดีพืน้ท่ีเขตน า้ฝนท่ีมีปริมาณน า้ฝนไม่ต ่ากว่าปีละ 
1,200 ม.ม.การกระจายตวัของน า้ฝนไม่ต ่ากว่าปีละ 60 วนั มีจ านวนล าเขาหีบ 6-8 ล าต่อกอ 
ลกัษณะใบหลดุร่วงง่าย มีขนาดล าอ้อยปานกลาง (2.8 – 3.2 ซ.ม.) สามารถสร้างน า้หนกัอ้อย
ได้ ไม่ต ่ากว่า 2.5-3.0 กก.ต่อล าท่ีความสงูของอ้อยตัง้แต่ 3.0 เมตรขึน้ไป และมีความต้านทาน
ต่อปัญหาด้านโรคและแมลงศตัรูอ้อย และควรเป็นอ้อยปานกลางมีอายเุก็บเก่ียว 11-12 เดือน 
เข่นพนัธุ์อู่ทอง 12, พนัธุ์ขอนแก่น 3, พนัธุ์สอน.6 (เค. 88-92), พนัธุ์สอน.12 (แอลเค. 92-11), 
พนัธุ์สอน.20 (แอลเค. 95-124) และพนัธุ์สอน.21 (แอลเค. 95-124) 
 3. ความต้องการน า้ของอ้อยเพ่ือใช้ในการงอก, การแตกกอ, การย่างปล้องสร้างน า้หนกั 
และสะสมน า้ตาลเพ่ือเข้าสู่ระยะสกุแก่จะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 330 วนั และต้องการปริมาณ
น า้ท่ี 1,515 ม.ม. ถ้าฝนตกวดัได้ 1,200 ม.ม. เราต้องหาทางให้น า้เพิม่อีก (1,515-1,200) 
เท่ากบั 315 ม.ม. จากผลการทดสอบพบว่า 
 3.1 การให้น า้แบบน า้ราดตามร่องอ้อย 1 ครัง้ เทียบเท่าฝนตก 50 ม.ม. 
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 3.2 การให้น า้แบบน า้หยดบนดิน 1 ครัง้ 1 ชัว่โมงเทียบเท่าฝนตก 2.50 ม.ม. 
 3.3 การให้น า้แบบน า้หยดบนดิน 1 ครัง้ 5 ชัว่โมงเทียบเท่าฝนตก 12.50 ม.ม. 
 3.4 การให้น า้แบบน า้หยดบนดิน 1 ครัง้ 10 ชัว่โมงเทียบเท่าฝนตก 25.00 ม.ม. 
 3.5 การให้น า้แบบน า้หยดบนดิน 1 ครัง้ 15 ชัว่โมงเทียบเท่าฝนตก 37.50 ม.ม. 
 3.6 การให้น า้แบบน า้หยดบนดิน 1 ครัง้ 20 ชัว่โมงเทียบเท่าฝนตก 50.00 ม.ม. 
 เน่ืองจากการให้น า้มีค่าใช้จ่ายจงึควรวางแผนการให้น า้ตามความต้องการของอ้อย
ในแต่ละระยะการเจริญเติบโตและการสร้างน า้ตาลตามท่ีแนะน าไว้ และต้องค านงึแหล่งต้นทนุ
น า้ท่ีเราจดัเตรียมไว้เป็นส าคญั โดยชาวไร่จะต้องมีความรู้ในเร่ืองความสามารถในการอุ้มน า้
ของชดุดินท่ีท่ีใช้ปลกูอ้อยซึง่มีความสามารถท่ีแตกต่างกนัด้วย 
 4. ความสามารถในการสร้างผลผลิตจ าเป็นท่ีจะต้องใช้พนัธุ์อ้อยท่ีมีขนาดล าปาน
กลาง-ใหญ่ท่ีมีความสามารถในการสร้างล าอ้อยเข้าหีบในอตัรา 6-12 ล าต่อกอ จงึจะสามารถ
สร้างน า้หนกัอ้อยท่ี 2.5 กก.ต่อความสงู 3.0 เมตรได้อย่างไม่ยากเย็นนกั แต่การสร้างความสงู
และสร้างน า้หนกั จ าเป็นท่ีต้องใช้ระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 10-12 เดือน ดงันัน้จดุเร่ิมต้นท่ีจะปลกู
อ้อยเพ่ือให้เข้าเง่ือนไขเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีเหมาะสมจงึควรด าเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน –
มกราคม หรือท่ีเรียกกนัว่าเป็นระยะเวลาในการปลกูอ้อยปลายฝน หรือเรียกกนัแบบเข้าใจง่ายๆ
ว่าระยะเวลาปลกูอ้อยข้ามแล้งนัน้เอง 
 5. การปลกูอ้อยตามคมัภีร์อ้อย 30 ตนัต่อไร่ ผลผลติอ้อยท่ีเกิดขึน้จะเป็นอ้อยล า
ขนาดใหญ่ สงูสามเมตรกว่า และแต่ละล าจะมีน า้หนกัไม่ต ่ากว่า 2.5 – 3.0 กิโลกรัม จงึไม่
เหมาะท่ีจะใช้คนงานตดั ควรใช้รถตดัอ้อยขนาดใหญ่เท่านัน้เข้าด าเนินการ ดงันัน้เม่ือใช้รถตดัก็
ควรจะวางระบบการปลกู การบ ารุงรักษาให้เหมาะกบัรถตดัอ้อยจริงๆ เช่นระยะร่องท่ีดีควรจะ
อยู่ระหว่าง 1.50 -1.70 เมตร การพนูโคนในแถวอ้อยเพ่ือให้รถตดัอ้อยตดัได้สะดวกและชิดโคน 
ท าให้หน่ออ้อยในรุ่นถดัไปงอกขึน้จากใต้ดินจะได้หน่ออ้อยท่ีอวบใหญ่และแข็งแรง 
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16. เดชคัมภร์ีอ้อย 30 ตัน 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากพืน้ท่ีปลกูอ้อยของบริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชัน่แนล ชกูาร์ คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยชดุดินสามชดุหลกั ได้แก่ 

1. ชุดดินท่ี 52 เป็นชุดดินตาคลี ดินบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว 
2. ชุดดินท่ี 33 เป็นชุดดินก าแพงแสน ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินร่วน 
3. ชุดดินท่ี 22 เป็นชุดดินลพบุรี ดินบนเป็นดินเหนียว 
ในปัจจบุนัสามารถสร้างผลผลิตเฉล่ียท่ี 9 – 10 ตนัต่อไร่ แต่จากผลผลิตดงักล่าวยงัไม่

สามารถตอบโจทย์ความต้องการปริมาณอ้อยของบริษัทฯท่ีต้องการปริมาณอ้อยท่ีจ านวน 7.0 
ล้านตนัต่อปี ดงันัน้ด้วยประสิทธิภาพของชดุดินดงักล่าวทัง้สามชดุ โดยหลกัการสามารถพฒันา
สร้างผลผลิตเฉล่ียให้สงูขึน้ได้ไม่ต ่ากว่า 18.75 ตนัต่อไร่ โดยการก าหนดแผนการพฒันาตาม
หลกัการในต าราเดชคมัภีร์อ้อย 30 ตนั ดงันี ้

1. พฒันาออ้ยขา้มแลง้ ใหไ้ดผ้ลผลิตเฉล่ียท่ี 30 ตนัต่อไร่ 
2. พฒันาออ้ยตอ 1 ใหไ้ดผ้ลผลิตเฉล่ียท่ี 20 ตนัต่อไร่ 
3. พฒันาออ้ยตอ 2 ใหไ้ดผ้ลผลิตเฉล่ียท่ี 15 ตนัต่อไร่ 
4. พฒันาออ้ยตอ 3 ใหไ้ดผ้ลผลิตเฉล่ียท่ี 10 ตนัต่อไร่ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 เน่ืองจากน า้หนกัตนัต่อไร่ของพืชอ้อยขึน้อยู่กบัจ านวนประชากรของล าอ้อยท่ีสามารถ
ตดัเข้าหีบได้ ดงันัน้ถ้าสามารถสร้างจ านวนประชากรของพืชอ้อยให้ได้จ านวน 15,000 – 
20,000 ล าต่อไร่ และสร้างขนาดของล าอ้อยให้มีเส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 2.8 – 3.2 
เซนติเมตร และมีความสงูประมาณ 3.0 – 4.0 เมตร ก็จะสามารถสร้างน า้หนกัล าอ้อยท่ี
ประมาณ 2.0 – 3.5 กิโลกรัมต่อล าได้ไม่ยากนกั ซึง่หมายถึงการสร้างอ้อยปลกูใหม่ท่ี 30 ตนัต่อ
ไร่นัน่เอง 
 การสร้างประชากรอ้อยให้ได้จ านวนล าอ้อยเข้าหีบก็ดี ให้ได้ขนาดล าปานกลาง – ใหญ่ก็
ดี ให้ได้ความสงูตามสเปคท่ีก าหนดก็ดี สามารถท าได้โดยต้องอาศยัหลกัวิชาการด้านการ
คดัเลือกพนัธุ์อ้อย การคดัเลือกชดุดินท่ีเหมาะสมกบัพนัธุ์อ้อย การเลือกสภาพภมูิประเทศท่ี
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ตอบสนองต่อการปลกูอ้อย เช่น อยู่บนท่ีดอน หรืออยู่บนท่ีราบลุ่มท่ีไม่มีสภาพน า้ท่วมขงั มี
สภาพดินฟา้อากาศท่ีเหมาะสมต่อการปลกูอ้อยกลา่วคือจะต้องมีการกระจายตวัของน า้ฝนไม่
ต ่ากว่า 60 วนั และมีปริมาณน า้ฝนระหว่าง 1,200 – 1,500 มิลลิเมตรต่อปี มีเส้นทางคมนาคม
สะดวก และอยู่ใกล้โรงงานน า้ตาล แล้วจงึมาก าหนดวิธีการปลกูและวิธีการบ ารุงรักษา โดย
สอดคล้องกบัรูปแบบของการเก็บเก่ียวและขนส่ง 
 แนวทางการปลกูอ้อยจะต้องค านงึถึงความต้องการของอ้อยเป็นหลกัเช่นระยะเวลาใน
การปลกู, การงอก, การแตกกอ, การย่างปล้อง การสร้างน า้หนกั,การสร้างน า้ตาล และระยะ
เข้าสู่การสกุแก่จะต้องใช้เวลาไม่ต ่ากว่า 330 วนั และต้องการปริมาณน า้ตลอดปีไม่ต ่ากว่า 
1,515 มิลลิเมตร จงึจะสามารถสร้างทัง้น า้หนกัและคณุภาพตามท่ีต้องการ ดงันัน้วิธีการปลกู
อ้อยข้ามแล้งเท่านัน้จงึจะสามารถตอบโจทย์ท่ีต้องการนีไ้ด้ 
 
3. เป้าหมาย  

3.1 ท าการพฒันาการปลกูอ้อยข้ามแล้งให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยท่ี 30 ตนัต่อไร่ 
3.2 ท าการพฒันาการบ ารุงอ้อยตอ 1 ให้ได้ผลผลิตเฉล่ียท่ี 20 ตนัต่อไร่ 
3.3 ท าการพฒันาการบ ารุงอ้อยตอ 2 ให้ได้ผลผลิตเฉล่ียท่ี 15 ตนัต่อไร่ 
3.4 ท าการพฒันาการบ ารุงอ้อยตอ 3 ให้ได้ผลผลิตเฉล่ียท่ี 10 ตนัต่อไร่ 
3.5 สร้างผลผลิตมวลรวมปริมาณอ้อยของบริษัทฯท่ี 18.75 ตนัต่อไร่ 

 
4. วิธีด าเนินการ 
 เน่ืองจากในระยะเร่ิมต้นของการงอก การแตกกอ พืชอ้อยท่ีใช้ท าพนัธุ์อายปุระมาณ 8 – 
10 เดือนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วนั ต้องการปริมาณน า้ท่ี 120 มิลลิเมตร ดงันัน้ความชืน้
ในดินในระยะนีป้ระมาณ 30 – 40% จงึมีอย่างเพียงพอต่อการงอกและการแตกกอของพืชอ้อย 
ในกรณีพืน้ท่ีใหม่ ควรก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานดงันี ้
  

ขัน้ตอนการเตรียมดนิ 
1) ฤดูกาลส าหรับการปลูกออ้ยออ้ยขา้มแลง้ระหวา่ง พ.ย. – ม.ค. 
2) พื้นท่ีควรมีมากกวา่ 10 ไร่ข้ึนไป และความยาวร่องส าหรับรถตดัไม่ควรต ่ากว่า 200 

เมตร 
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3) ควรมีการก าจดัตอไมห้รือกอ้นหินออกใหห้มดพร้อมท าลายวชัพืชท่ีมีอยูใ่หห้มด  
4) ควรมีการปรับระดบัหนา้ดินใหส้ม ่าเสมอไม่ใหเ้กิดกรณีน ้าขงั และควรลาดเอียง

ประมาณ 3 % เพื่อบงัคบัน ้าฝนใหไ้หลไปตามทิศทางท่ีเราตอ้งการ(ฝนตกขนาดน ้า
ไหลเท่ากบัดินสามารถเกบ็น ้าได ้50 มิลลิเมตรหรือเท่ากบัน ้าหยดบนดิน 20 ชัว่โมง) 

5) ควรมีการเปิดหนา้ดินดว้ยผาลพรวนชนิด 7 จาน, 20 จาน, 22 จาน หรือ 24 จานเพื่อ
เปิดหนา้ดินใหค้วามช้ืนท่ีมากเกินไประเหยไปบางส่วน 

6) ควรก าจดัดินดานดว้ยการระเบิดดินดานดว้ยเคร่ืองระเบิดดินดานชนิด 3 ขา, ชนิด 5 
ขา หรือชนิด 7 ขา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัขนาดของรถไถเป็นหลกั และควรระเบิดดินตานเป็น
ตารางหมายรุก ท่ีความลึกประมาณ 50 – 70 เซนติเมตร 

7) ควรตามดว้ยผาลพรวน 7 จาน, 20 จาน, 22 จาก หรือ 24 จาน เพื่อพรวนดินให้
ละเอียดเพราะดินละเอียดจะป้องกนัความช้ืนในดินไม่ใหสู้ญไปไหน 

8) ในกรณีชุดดิน 28 ซ่ึงเป็นดินเหนียว ควรพรวนดว้ยมินิคอมบาย ตรงแนวท่ีจะใชป้ลูก
ออ้ยอีกคร้ังหน่ึงเพื่อใหดิ้นละเอียดยิง่ข้ึนและสามารถปลูกออ้ยขา้มแลง้ได ้หรือใช้
จอบหมุนขนาดใหญ่เขา้พรวนกไ็ด ้

9) ถา้สงสัยวา่ความช้ืนในดินจะเพียงพอต่อการปลูกออ้ยขา้มแลง้หรือไม่ ใหเ้อามือลว้ง
ลงไปในดินแลว้ก าดินออกมา เม่ือแบมือแลว้ดินเกาะกนัเป็นกอ้นไม่แตกออกกแ็สดง
วา่ดินมีความช้ืนอยา่งเพียงพอต่อการงอกและการแตกกอแน่นอน 

10) ในกรณีท่ีเกิดความผดิพลาดในการเตรียมดินท าใหค้วามช้ืนในดินหายไป (ดินท่ีก า
แลว้เม่ือแบออกไม่เกาะเป็นกอ้นกไ็ม่เป็นไร เม่ือปลูกเสร็จแลว้กท็  าการใหน้ ้าหยดบน
ดินเป็นเวลา 10 ชัว่โมงกจ็ะไดป้ริมาณน ้าประมาณ 25 มิลลิเมตรท่ีเพียงพอต่อการงอก
และการแตกกอของออ้ย (อยา่งใหม้ากเกินไปจะท าใหห้น่อออ้ยส่วนยอดเน่าได)้ 

 
ขัน้ตอนในการเตรียมพันธ์ุอ้อย 
1) พนัธุ์ออ้ยท่ีดีควรมาจากแปลงพนัธุ์ท่ีชาวไร่ปลูกไวเ้อง เพราะจะบริสุทธ์ิไม่มีพนัธุ์

ออ้ยปน ปลอดจากโรคและแมลงศตัรูออ้ย ไดอ้ายพุอเหมาะท่ี 8 – 10 เดือน มีขนาด
ล าพอเหมาะท่ีเส้นผา่ศูนยต์ั้งแต่ 2.8 เซนติเมตรข้ึนไป ซ่ึงแสดงวา่พนัธุ์ออ้ยสมบูรณ์
และจะมีเปอร์เซ็นตก์ารงอกสูงมาก 
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2) การเตรียมพนัธุ์ออ้ยควรตดัโคน ริใบออกใหเ้หลือกาบห่มตาไว ้แลว้ตดัยอดใหเ้ห็น
เน้ือออ้ย เพราะไม่ตอ้งการใหส่้วนยอดเหล่าน้ีไปอยูใ่นดินท าใหเ้ป็นปัญหาตอ้ง
ซ่อมแซมออ้ยในส่วนท่ีไม่งอกในภายหลงั 

3) ก่อนปลูกควรลอกกาบใหเ้รียบร้อยเพื่อใหดิ้นสามารถแนบสนิทกบัท่อนพนัธุ์และตา
ออ้ยได ้ซ่ึงความช้ืนในดินจะท าใหร้ากชัว่คราวบริเวณตาออ้ยงอกไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
การเตรียมปุ๋ยส าหรับการปลูกอ้อย 30 ตัน 
1) เน่ืองจากออ้ยขนาด 30 ตนัต่อไร่ มีความตอ้งการธาตุไนโตเจนจ านวน 29.97 

กิโลกรัม ตอ้งการธาตุฟอสฟอรัสจ านวน 6.98 กิโลกรัม ตอ้งการธาตุโปแตสเซียม
จ านวน 73.75 กิโลกรัม ตอ้งใชแ้ม่ปุ๋ยผสมทั้งหมด 200 กิโลกรัมต่อไร่ โดยวธีิการ
ผสมแม่ปุ๋ย ดงัน้ี 

2) ใชแ้ม่ปุ๋ย 18-46-0 จ  านวน  15.17 กิโลกรัมต่อไร่ 
3) ใชแ้ม่ปุ๋ย 46-0-0   จ  านวน  59.22 กิโลกรัมต่อไร่ 
4) ใชแ้ม่ปุ๋ย 0-0-60 จ านวน           122.92 กิโลกรัมต่อไร่ 
5) ใส่ตวัเติม ( Filler) จ านวน              2.69 กิโลกรัมต่อไร่ 
6) รวมปุ๋ยผสมท่ีตอ้งใชท้ั้งหมด     200.00 กิโลกรัมต่อไร่ 
7) แบ่งเตรียมไวเ้ป็นปุ๋ยรองพื้น จ  านวน 50 กิโลกรัมต่อไร่กเ็ป็นการเพียงพอแลว้ เพราะ

ถา้ใส่มากเกินไปอาจจะท าใหเ้กิดปัญหาความเคม็ท าใหร้ากชัว่คราวชะงกัไม่งอกได ้
หรืองอกชา้กวา่ปกติ  

 
 การด าเนินการปลูกอ้อยให้เหมาะกับรถตัด 

1) เม่ือด าเนินการต่างๆพร้อมแลว้กใ็หท้ าการปลูกดว้ยเคร่ืองปลูกแบบปกติกไ็ดซ่ึ้ง
หมายความวา่ถา้ปลูกโดยการวางท่อนพนัธุ์ติดต่อกนัจะใชท่้อนพนัธุ์ประมาณ 1.5 
ตนัต่อไร่ ถา้ท่อนพนัธุ์มีขนาดศูนยก์ลางประมาณ 2.8 เซนติเมตร พร้อมใส่ปุ๋ยท่ีผสม
ไวใ้นอตัรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยปลูกใหลึ้กลงไปวดัจากแนวระดบัของหนา้ดิน
ปกติท่ีประมาณ 15 เซนติเมตร ไม่ควรปลูกออ้ยขา้มแลง้ท่ีลึกไปกวา่น้ีเพราะจะท าให้
ออ้ยงอกชา้และไม่แตกกอ แลว้ควบคุมใบกลบดินใหห้นาไม่ควรเกิน 1 ฝ่ามือหรือ
ประมาณ 4 น้ิว 
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2) หลงัจากนั้นประมาณ 30 – 45 วนั ออ้ยจะงอกพร้อมแตกกออยา่งสม ่าเสมอ ขณะท่ี
ออ้ยยงัไม่ยา่งปลอ้งใหท้ าการใชค้ราดสปริงถงัปุ๋ยท าการพรวนกลบพูนโคนใหสู้ง
จากระดบัพื้นดิน 2-3 น้ิว (ส าหรับใหเ้หมาะสมกบัรถตดั) เพื่อเพิ่มความหนาของหนา้
ดินไวป้้องกนัความช้ืนใตดิ้นไม่ใหร้ะเหยไปขณะเดียวกนัพร้อมกบัการใส่ปุ๋ยท่ีเตรียม
ไวอี้ก 75 กิโลกรัมต่อไร่โดยการใส่ขา้งแถวออ้ยท่ีความลึกประมาณ 25 เซนติเมตร 
ระยะน้ีชาวไร่ท่ีมีแหล่งน ้ากจ็ะท าการใหน้ ้าแบบน ้าหยดบนดินในคร้ังแรกจ านวน 10 
– 15 ชัว่โมง (ข้ึนอยูก่บัความช้ืนในดิน เพราะคุณสมบติัของชุดดินแต่ละชุดไม่
เหมือนกนั) เพื่อเพิ่มปริมาณน ้าลงไปในดินไดป้ระมาณ 25.00 – 37.50 ม.ม. ซ่ึงท าให้
ปุ๋ยละลายแลว้พืชออ้ยสามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นการยา่งปลอ้งสร้างน ้าหนกั 

3) หลงัจากนั้นอีกประมาณ 60 วนั หรือก่อนท่ีรถไถจะเขา้ท างานไม่ได ้ใหท้ าการใส่ปุ๋ย
เป็นคร้ังสุดทา้ยดว้ย MPI ถงัปุ๋ยในอตัรา 75 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ลงในระหวา่งร่อง
ออ้ยท่ีระดบัความลึกประมาณ 25 - 30 เซนติเมตร พร้อมท าการใหน้ ้าหยดบนดินอีก
คร้ังหน่ึงประมาณ 20 ชัว่โมง เพื่อใหไ้ดป้ริมาณน ้าเกบ็ไวใ้นดินท่ี 50.00 ม.ม. แลว้
ปล่อยเขา้รับน ้าฝนต่อไป 

4) เม่ือเขา้หนา้ฝนออ้ยจะเจริญเติบโตสร้างล าสร้างน ้าหนกัสร้างน ้าตาลอยา่งรวดเร็ว  
5) การปลูกออ้ยปลายฝนหรือออ้ยขา้มแลง้ จะท าใหป้ระหยดังบประมาณการจดัหา

สารเคมีในการก าจดัวชัพืชไดอ้ยา่งมากมาย หลายๆท่านอาจจะใชว้ธีิน าเคร่ืองมือ
ทางการเกษตรเขา้ก าจดัแทน ซ่ึงจะท าใหอ้อ้ยไม่ชะงกัการเจริญเติบโต 

6) หลงัหมดฤดูฝนออ้ยจะมีระยะฟักตวัเตรียมเขา้สู่ระยะสุกแก่ซ่ึงจะตอ้งใชร้ะยะเวลา
ประมาณ 35 วนั และออ้ยพนัธุ์กลางท่ีมีอายเุกบ็เก่ียวประมาณ 12-13 เดือน จะสุกแก่
เตม็ท่ีท่ีอายปุระมาณ 14 เดือน 

7) สรุปเราจะไดอ้อ้ยขา้มแลง้ท่ีมีประชากรออ้ยประมาณ 15,000 ล า – 20,000 ล าต่อไร่ 
และคาดวา่แต่ละล าจะมีน ้าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 2.0 – 3.5 กิโลกรัมต่อล าท่ีความสูง 3.0 – 
4.0 เมตร ซ่ึงคาดวา่จะไดอ้อ้ยทั้งหมดมากกวา่ 30 ตนัต่อไร่ 

 

           
 


