เอกสารเผยแพร่
เรื่ อง
เดชคัมภีร์อ้อย 30 ตัน

ปรับปรุ งโดย
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด

(มหาชน)

คานา
ในปัจจุบนั นับตังแต่
้ รัฐบาลได้ มีนโยบายพัฒนาโครงสร้ างของระบบอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาล
ทรายโดยการอนุมตั ใิ ห้ มีการย้ ายและขยายโรงงานน ้าตาลเพิ่มมากขึ ้นจากเดิมจานวนมาก จากสาเหตุ
ดังกล่าวทาให้ ระบบอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทรายจาเป็ นต้ องมีวตั ถุดิบพืชอ้ อยมารองรับไม่ต่ากว่าปี ละ
200 ล้ านตันอ้ อย โดยรัฐบาลได้ กาหนดระบบโซนนิ่งด้ วยการนาเอาพื ้นที่นาดอนมาสนับสนุนให้ มีการปลูก
อ้ อยแทนการทานาข้ าว เพื่อเพิ่มปริมาณวัตถุดิบอ้ อยให้ เพียงพอต่อโรงงานน ้าตาลในแต่ละแห่ง



LK92-11
LK -

N
P
K
ดังนัน้ การเพิ่มผลผลิตวัตถุดิบให้ เพียงพอต่อความต้ องการของโรงงานน ้าตาลในแต่ละแห่งจะ
สามารถทาได้ 2 ด้ านด้ วยกัน
1. การเพิ่มผลผลิตในแนวนอน หมายถึงการเพิ่มพื ้นที่ปลูกอ้ อย
2. การเพิ่มผลผลิตในแนวตัง้ หมายถึงการพัฒนาผลผลิตเฉลี่ยให้ มีตนั /ไร่ที่สงู ขึ ้นนัน่ เอง
เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามข้ อ 2 สามารถทาได้ โดยอาศัยเคล็ดวิชาตามเดชคัมภีร์อ้อย 30 ตัน ฉบับ
ปรับปรุง ดังต่อไปนี ้ และสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี ้เป็ นเพียงหลักการเท่านัน้ ซึง่ จะต้ องมีสภาพภูมิประเทศ
สภาพแวดล้ อม ปริมาณน ้าฝน แหล่งต้ นทุนน ้า ชนิดพันธุ์อ้อยที่ใช้ และชนิดดินชุดต่างๆที่เหมาะต่อการปลูก
อ้ อย 30 ตัน วิธีการปลูกและวิธีการบารุงรักษา เป็ นต้ น

คานิยม

ในอดีตศูนย์เกษตรอ้ อยภาพเหนือได้ ตีพิมพ์เอกสารวิชาการฉบับหนึง่ เรื่ อง “ความรู้เรื่ องอ้ อย” ตาม
แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตอ้ อยของเขตภาคเหนือ เป็ นเอกสารวิชาการปี ที่ 10 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม 2534 จึงต้ องขอขอบคุณนักวิชาการของศูนย์ฯ ประกอบด้ วย นายสมศักดิ์ สาตแฟง นายวิชยั
ศิลปะศักดิ์ขจร นายจริ นทร์ ระดมกิจ น.ส.รุ่งรัตน์ จูตระกูล และ นายพะเนียง ศรี พรหมนิล ที่ได้ ร่วมด้ วย
ช่วยกันเรี ยบเรี ยงเอกสารวิชาการฉบับนี ้ออกสู่วงการอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทราย และเอกสารฉบับ
ดังกล่าวในปัจจุบนั เป็ นที่กล่าวขวัญกันเป็ นอย่างมาก
เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของผู้เกี่ยวข้ อง โดยการสนับสนุนของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน่ แนล
ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ที่มีความตังใจจะพั
้
ฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานบริษัทฯให้
เป็ นนักส่งเสริมมืออาชีพและชาวไร่อ้อยคูส่ ญ
ั ญาในสังกัด ให้ มีความรู้ความสามารถอย่างชาวไร่อ้อยมือ
อาชีพ เพื่อความมัน่ คงของวัตถุดบิ ทังปริ
้ มาณและคุณภาพอ้ อยต่อไป สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือผู้ออกแบบปกได้ แก่
คุณ Prakarn Thongrak จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี ้ด้ วย
สุดท้ ายนี ้ผมขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทกุ ท่าน โดยเฉพาะท่าน
อาจารย์ ดร.เกษม สุขสถาน มา ณ โอกาสนี ้
นายสมศักดิ์ สาตแฟง
ธันวาคม 2556

สารบาญเดชคัมภีร์อ้อย 30 ตัน
-----------------------------------------1. เป้ าประสงค์ ของชาวไร่ อ้อย
2. เป้ าประสงค์ ของโรงงานนา้ ตาล
3. พ.ร.บ. อ้ อยและนา้ ตาลทราย พ.ศ. 2527 ที่ควรรู้
4. คุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ ที่ดีสาหรั บโรงงานนา้ ตาล
5. คุณสมบัตขิ องอ้ อยที่ดีสาหรั บชาวไร่ อ้อย
6. ลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์อ้อยที่ดี
7. สภาพแวดล้ อมที่ดีสาหรั บการปลูกอ้ อยให้ ได้ ผลผลิตสูง
8. การบริหารต้ นทุนการผลิตอ้ อย
9. คุณสมบัตขิ องดินที่เหมาะสมกับการปลูกอ้ อย
10. ชุดดินที่เหมาะสมกับการปลูกอ้ อย
11. พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับการสร้ างผลผลิต
12. การคานวณอัตราปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้ อย
13. ความต้ องการนา้ ของอ้ อยต่ อการเจริญเติบโต
14. การจัดการฟาร์ มให้ ได้ อ้อยที่ม่ นั คงเฉลี่ย 18.75 ตันต่ อไร่
15. เคล็ดลับเดชคัมภีร์อ้อย 30 ตัน
16. เดชคัมภีร์อ้อย 30 ตัน

หน้ า
2
3
3
10
12
14
18
20
21
27
44
50
53
54
57
59

2

เดชคัมภีร์อ้อย 30 ตัน
---------------------------------------------------------------1. เป้ าประสงค์ ของชาวไร่ อ้อย
ในระบบเกษตร-อุตสาหกรรมนันชาวไร่
้
อ้อยก็เหมือนกับชาวไร่อาชีพอื่นๆที่ต้องการ
ตลาดรองรับสินค้ าที่แน่นอน มีการซื ้อ-ขายสินค้ าที่ยตุ ิธรรมตามกลไกของตลาด ซึง่ ปั จจัย
เหล่านี ้มีให้ พร้ อมในระบบอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทราย เพราะระบบดังกล่าวมี
พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 รองรับอยู่นนเอง
ั้
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาระบุชดั ว่าชาวไร่อ้อยมืออาชีพแต่ละท่านมีเป้าประสงค์ที่จะ
ดารงอยู่ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดและผูกพันมาเป็ นระยะเวลาอันยาวนาน และเชื่อมัน่ ว่าอาชีพ
การเป็ นชาวไร่อ้อยในระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ 70:30 จะสร้ างรายได้ และนาความสุขมาให้ กบั
ครอบครัวได้ อย่างมัน่ คง โดยฝั นถึงวิธีการพัฒนาผลผลิตอย่างเป็ นระบบ ดังนี ้
1. ต้องการผลผลิตอ้อยข้ามแล้งไม่ต่ากว่า 30 ตัน/ไร่
2. ต้องการผลผลิตอ้อยตอ. 1 ไม่ต่ากว่า 20 ตัน/ไร่
3. ต้องการผลผลิตอ้อยตอ. 2 ไม่ต่ากว่า 15 ตัน/ไร่
4. ต้องการผลผลิตอ้อยตอ. 3 ไม่ต่ากว่า 10 ตัน/ไร่
5. ต้องการผลผลิตเฉลี่ยอ้อยใหม่ 1 ส่ วนและอ้อยตอ. 3 ส่ วน ที่ 18.75 ตัน/ไร่ โดยการรื้ อ
อ้อยตอแปลงที่ให้ผลผลิตต่ากว่า 10 ตัน/ไร่ แล้วทาการพักดินไว้อีก 1 ส่ วน
6. ต้องการอ้อยเข้าหีบเป็ นอ้อยสดสะอาด (ป้องกันการสู ญเสี ยน้ าหนักและถูกตัดราคาอ้อย
ไฟไหม้) และมีคุณภาพความหวานสู งกว่า 12 ซี.ซี.เอส (ต้องการเงินเพิ่มจากค่าซี.ซี.เอส)
จากเป้าประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ นย่อมสามารถเข้ าถึงได้ อย่างแน่นอน แต่เราจะต้ องมาจัด
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
เข้ าที่เข้ าทางเสียก่อน เช่น สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้ อม ชนิด
ของกลุ่มดิน ปริมาณธาตุอาหารที่จาเป็ นต่อการเพิ่มผลผลิต ปริมาณน ้าที่ต้องการใช้ ในแต่ละปี
และที่ละเลยไม่ได้ เลยคือพันธุ์อ้อยที่จะใช้ ปลูกขณะเดียวกันการจัดแบ่งโซนพื ้นที่ออกเป็ น 3
ส่วน เพื่อตัดอ้ อยต้ นหีบ ตัดอ้ อยกลางหีบ และตัดอ้ อยปลายหีบก็มีความสาคัญต่อการยกระดับ
น ้าหนักและความหวานของอ้ อยได้ เช่นกัน
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ถ้ าชาวไร่สามารถจัดการอย่างเป็ นระบบได้ ก็จะส่งผลต่อการไว้ ตอและการบารุงอ้ อยตอ
ให้ ได้ ผลผลิตสูงตามที่ชาวไร่ต้องการได้

2. เป้ าประสงค์ ของโรงงานนา้ ตาล
เนื่องจากระบบอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทรายใช้ ระบบการแบ่งปั นผลประโยชน์
ระหว่างชาวไร่และโรงงานน ้าตาลที่สดั ส่วน ชาวไร่อ้อย 70 ส่วน และโรงงานน ้าตาล 30 ส่วน
ดังนันโรงงานน
้
้าตาลทุกแห่งจึงมีเป้าประสงค์ที่จะเดินไปให้ ถึงเป้าหมาย ดังนี ้
1. ต้องการวัตถุดิบที่มนั่ คงทั้งปริ มาณและคุณภาพ
2. ต้องการสร้างชาวไร่ ออ้ ยคู่สัญญาให้แข็งแรงมากด้วยประสบการณ์ และมีความสุ ขอยูด่ ี
กินดีในอาชีพชาวไร่ ออ้ ย ด้วยการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพป้อนให้กบั โรงงานน้ าตาล
คู่สัญญาได้อย่างสม่าเสมอทั้งระยะต้นหี บ กลางหี บ และปลายหีบ
3. ต้องการพัฒนาวิธีการสร้างอ้อยทั้งอ้อยใหม่และอ้อยตอของชาวไร่ คู่สัญญาให้มีผลผลิต
เฉลี่ยได้ไม่ต่ากว่า 18.75 ตัน/ไร่ และมีคุณภาพความหวานสู งกว่า 12 ซี.ซี.เอส
4. ต้องการส่ งเสริ มการปลูกอ้อยในระบบโซนนิ่ง เพื่อให้ง่ายต่อการบริ หารจัดการในการนา
อ้อยเข้าหีบอย่างมีคุณภาพ โดยการแบ่งพื้นที่เป็ น 5 ส่ วน ประกอบด้วยการปลูกอ้อยใหม่
1 ส่ วน การบารุ งอ้อยตอ 3 ส่ วน และการพักดินอีก 1 ส่ วน
เมื่อชาวไร่ค่สู ญ
ั ญาของโรงงานสามารถเดินเข้ าสู่เป้าหมายตามเป้าประสงค์ของโรงงาน
น ้าตาลแล้ ว ก็เป็ นเรื่ องง่ายสาหรับโรงงานน ้าตาลที่จะบริหารจัดการนาอ้ อยเหล่านี ้ที่สร้ างขึ ้นให้
เข้ าหีบได้ อย่างมีประสิทธิภาพตามกาลังการหีบของเครื่ องจักรทังด้
้ านปริมาณอ้ อยและด้ าน
คุณภาพอ้ อย เพื่อสกัดน ้าตาลให้ ได้ ปริมาณสูงสุด ซึง่ หมายถึงการลดต้ นทุนในผลิตตาม
เป้าประสงค์ของโรงงานน ้าตาลต่อไป

3. พระราชบัญญัตอิ ้ อยและนา้ ตาลทราย พ.ศ. 2527 ที่ควรรู้
ระบบอุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทรายเป็ นระบบเกษตร-อุตสาหกรรมที่มีกฎหมาย
รองรับเป็ นพิเศษเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527” ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2527 กฎหมายฉบับดังกล่าวบัญญัติขึ ้นเพื่อรักษา
ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศและคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้ าน
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การผลิตและจาหน่ายและให้ เกิดความเป็ นธรรมแก่โรงงานและผู้บริโภค การจัดระบบและ
ควบคุมการผลิตและจาหน่ายอ้ อยและน ้าตาลทราย ให้ เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี ้ การดาเนินงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี ้จะดาเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้ วย
1. คณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทราย ประกอบด้ วย
- รัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้ง 1 คน
- รัฐมนตรี กระทรวงพาณิ ชย์แต่งตั้ง 2 คน
- รัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้ง 2 คน
- ผูแ้ ทนชาวไร่ ออ้ ย 9 คน
- ผูแ้ ทนโรงงาน 7 คน
รวมกรรมการทังหมด
้
21 คน
2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้ วย
- ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คน
- ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิ ชย์ 1 คน
- ผูแ้ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม 1 คน
- ผูแ้ ทนชาวไร่ ออ้ ย 5 คน
- ผูแ้ ทนโรงงาน 4 คน
- ผูท้ รงคุณวุฒิ 1 คน
รวมกรรมการทังหมด
้
13 คน
3. กองทุนอ้ อยและนา้ ตาลทราย ประกอบด้ วย
- ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คน
- ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิ ชย์ 1 คน
- ผูแ้ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม 1 คน
- ผูแ้ ทนกระทรวงการคลัง 1 คน
- ผูแ้ ทนสานักงบประมาณ 1 คน
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- ผูแ้ ทนธนาคารแห่งประเทศไทย 1 คน
- ผูแ้ ทนชาวไร่ ออ้ ย 3 คน
- ผูแ้ ทนโรงงาน 3 คน
รวมกรรมการทังหมด
้
12 คน
4. คณะกรรมการอ้ อย ประกอบด้ วย
- ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คน
- ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิ ชย์ 1 คน
- ผูแ้ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม 1 คน
- ผูแ้ ทนชาวไร่ ออ้ ย 6 คน
- ผูแ้ ทนโรงงาน 4 คน
รวมกรรมการทังหมด
้
14 คน
5. คณะกรรมการนา้ ตาลทราย ประกอบด้ วย
- ผูแ้ ทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คน
- ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิ ชย์ 2 คน
- ผูแ้ ทนกระทรวงอุตสาหกรรม 2 คน
- ผูแ้ ทนชาวไร่ ออ้ ย 5 คน
- ผูแ้ ทนโรงงาน 5 คน
รวมกรรมการทังหมด
้
15 คน
6. สานักงานคณะกรรมการอ้ อยและนา้ ตาลทราย
มาตรา 61 กาหนดให้ มีสานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาลทรายในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม มีอานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
(1) ปฏิบตั ิงานธุรการของคณะกรรมการและคณะกรรมการอื่นๆตามพระราชบัญญัติน้ ี
(2) เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการผลิตอ้อยและน้ าตาลทราย การใช้และ
การจาหน่ายน้ าตาลทราย
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(3) จัดทาแผนการปลูกอ้อย และผลิตอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตน้ าตาล แผนการผลิตน้ าตาล
ทรายเพื่อใช้บริ โภคในราชอาณาจักร และส่ งออกเสนอคณะกรรมการ
(4) รับจดทะเบียนชาวไร่ ออ้ ย และหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ ออ้ ย
(5) จัดทาทะเบียนชาวไร่ ออ้ ยและที่ดินที่ใช้ในการปลูกอ้อย
(6) ทดสอบคุณภาพอ้อยและน้ าตาลทราย
(7) วิจยั และพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากอ้อยและน้ าตาลทราย
(8) ส่ งเสริ มและเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการจาหน่ายอ้อยและน้ าตาล
ทราย ตลอดจนสภาวะการตลาดของน้ าตาลทรายทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(9) ประสานกับคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ หารกองทุน คณะกรรมการอ้อย
และคณะกรรมการน้ าตาลทราย
(10) ติดต่อประสานงานกับองค์กรต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
(11) กระทากิจการอย่างอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการอื่นๆตามพระราชบัญญัติน้ ีมอบหมาย
จากวรรคหนึง่ ไม่เป็ นการตัดอานาจหน้ าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่การ
ดาเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ องสอดคล้ องกับข้ อกาหนด หรื อระเบียบของ
คณะกรรมการ ตามมาตรา 17
ในการดาเนินการตามวรรคหนึง่ สานักงานจะมอบหมายให้ บคุ คลอื่นกระทาการแทน
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดก็ได้
มาตรา 62 ให้ มีเลขาธิการเป็ นผู้บงั คับบัญชาข้ าราชการและลูกจ้ างของสานักงาน
โรงงานต้ องปฏิบัติ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการกาหนด
2. เตรี ยมโรงงานให้อยูใ่ นสภาพที่พร้อมที่จะหีบอ้อยตามเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ตามมาตรา 17 (11)
3. รับอ้อยจากชาวไร่ ออ้ ยและหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ ออ้ ยตามที่คณะกรรมการบริ หาร
กาหนด หรื อสั่งในกรณี ที่ให้โรงงานผลิตน้ าตาลทรายเพิ่มตามมาตรา 45
4. ผลิตน้ าตาลทรายตามชนิด คุณภาพ และปริ มาณที่คณะกรรมการกาหนด

7

5. ไม่เปิ ดการหีบอ้อยหรื อปิ ดการหีบอ้อยก่อนวันที่คณะกรรมการกาหนด หรื อหยุดการ
หีบอ้อยโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
6. เก็บรักษาน้ าตาลที่ผลิตได้ ณ ที่ที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริ หาร
7. ไม่ขนย้ายน้ าตาลทรายที่ผลิตได้ออกนอกบริ เวณโรงงาน นอกจากขนย้ายตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกาหนด
8. รายงานชนิด คุณภาพ และปริ มาณน้ าตาลทรายที่ผลิต เก็บรักษา ขนย้าย ส่ งมอบ และ
คงเหลือเป็ นรายเดือนตามแบบ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการน้ าตาลทราย
กาหนด
9. นาเงินส่ งเข้ากองทุนตามมาตรา 57
ชาวไร่ อ้อยต้ องปฏิบัตดิ งั นี ้
1. ผูใ้ ดปลูกอ้อยเพื่อส่ งโรงงานต้องจดทะเบียนเป็ นชาวไร่ ออ้ ย
2. ปฏิบตั ิตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการกาหนด
3. รายงานปริ มาณอ้อยที่จะส่ งให้แก่หวั หน้ากลุ่มชาวไร่ ออ้ ย หรื อโรงงานตาม แบบ
วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
4. หัวหน้ากลุ่มชาวไร่ ออ้ ยต้องจดทะเบียนเป็ นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ ออ้ ย
5. ผูใ้ ดปลูกอ้อยเพื่อส่ งโรงงานจะต้องเป็ นสมาชิกสถาบันชาวไร่ ออ้ ย
หัวหน้ ากลุ่มชาวไร่ อ้อยต้ องปฏิบัติ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิตามระเบียบและประกาศที่คณะกรรมการกาหนด
2. รายงานปริ มาณอ้อยที่จะได้รับจากชาวไร่ ออ้ ยและส่ งให้แก่โรงงานตาม แบบ วิธีการ
และระยะเวลาที่คณะกรรมการอ้อยกาหนด
การจดทะเบียนชาวไร่ อ้อย
1. ผูม้ ีสิทธิยนื่ คาขอจดทะเบียนเป็ นชาวไร่ ออ้ ย ต้องเป็ นผูซ้ ่ ึงปลูกอ้อยในท้องที่ที่
คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายกาหนด และมีสัญญาส่ งอ้อยให้แก่โรงงาน
น้ าตาล หรื อหัวหน้ากลุ่มชาวไร่ ออ้ ย
2. จะต้องเป็ นสมาชิกสถาบันชาวไร่ ออ้ ย
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3. จะต้องเป็ นชาวไร่ ออ้ ยที่ทาบัตรประจาตัวประชาชนแล้ว
หลักฐานการยื่นจดทะเบียนชาวไร่ อ้อย
1. สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชนของผูอ้ ื่น คาขอ พร้อมทั้งสาเนา
ภาพถ่าย
2. หลักฐานแสดงว่ามีโรงงานรับซื้ออ้อยของผูย้ นื่ คาขอ เช่น หนังสื อรับรองจากหัวหน้า
กลุ่มชาวไร่ ออ้ ยของตน หรื อหนังสื อรับรองของโรงงานที่รับซื้ออ้อย หรื อหนังสื อ
รับรองของสถาบันชาวไร่ ออ้ ย ตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
3. เอกสารแสดงสิ ทธิ ประโยชน์ที่ดิน เช่น เอกสารแสดงสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิครอบครอง
สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย สัญญาขายฝาก หรื อเอกสารอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร พร้อมสาเนาภาพถ่าย
การจดทะเบียนหัวหน้ ากลุ่มชาวไร่ อ้อย
1. เป็ นผูม้ ีสัญญาส่ งอ้อยแก่โรงงาน
2. มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยไม่นอ้ ยกว่าสิ บไร่ และต้องรับมอบอ้อยจากชาวไร่ ออ้ ยรายอื่น ซึ่งเมื่อ
รวมพื้นที่ของตนเองแล้วต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยไร่
3. เป็ นสมาชิกสถาบันชาวไร่ ออ้ ย
หลักฐานการยื่นจดทะเบียนหัวหน้ ากลุ่มชาวไร่ อ้อย
1. สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชนของผูย้ นื่ คาขอ พร้อมทั้งสาเนา
ภาพถ่าย
2. สาเนาบัตรประจาตัวชาวไร่ ออ้ ย
3. สาเนาสัญญาของชาวไร่ ออ้ ยที่จะส่ งอ้อยผ่านตนที่ลงนามรับรองถูกต้อง
4. เอกสารแสดงการเป็ นสมาชิกสถาบันชาวไร่ ออ้ ย
5. หนังสื อรับรองของโรงงานที่รับซื้ออ้อย
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การตรวจสอบคุณภาพอ้ อย
“อ้ อยสดคุณภาพดี” หมายความว่า อ้ อยสดที่ไม่ถกู ไฟไหม้ ยอดไม่ยาว ไม่มีสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อ้อย
ตามธรรมชาติปนเปื อ้ น เช่น ดิน ทราย กาบ ใบ เป็ นต้ น
“อ้ อยไฟไหม้ ” หมายความว่า อ้ อยที่ตดั จากแปลงที่ถกู ไฟไหม้ หรื ออ้ อยที่ตดั ทิ ้งไว้ ในแปลงเพื่อ
รอขึ ้นรถบรรทุกแล้ วเกิดไฟไหม้ แปลงนัน้
“อ้ อยที่มีส่ ิงปนเปื ้ อน” หมายความว่า อ้ อยสดหรื ออ้ อยไฟไหม้ ที่มีสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ส่วนของอ้ อย
ตามธรรมชาติปนเปื อ้ น เช่น ดิน ทราย หิน ไม้ โลหะ เป็ นต้ น
“อ้ อยยอดยาว” หมายความว่า อ้ อยสดหรื ออ้ อยไฟไหม้ ที่มีส่วนปลายสุด ไม่ปรากฏส่วนที่เป็ น
เนื ้ออ้ อย โดยสังเกตจากภาคตัดขวาง
“คุณภาพอ้ อย” หมายความว่า จานวนน ้าตาลซูโครส ซึง่ วัดออกมาเป็ นหน่วย ซี.ซี.เอส
“ความบริสุทธิ์” หมายความว่า จานวนน ้าตาลซูโครสที่คิดในรูปของค่าโพล เมื่อเทียบเป็ น
อัตราส่วนร้ อยละของจานวนของแข็งที่ละลายได้ ทงหมดที
ั้
่คิดในรูปของค่าบริกซ์ในอ้ อย
การปฏิเสธการรั บซือ้ อ้ อย
1. เมื่อคุณภาพอ้อยต่ากว่า 6 ซี.ซี.เอส โรงงานปฏิเสธการรับซื้อในส่ วนที่ยงั ไม่ได้หีบได้
2. อ้อยไฟไหม้ที่มีความบริ สุทธิ์ไม่ได้มาตรฐานตามที่คณะทางานควบคุมการผลิต
ประจาโรงงานตัดสิ น
3. อ้อยไฟไหม้จะถูกหักเงินค่าอ้อยจากราคาอ้อยขั้นต้นไว้ตนั ละยีส่ ิ บบาท
4. อ้อยสดหรื ออ้อยไฟไหม้ที่มียอดยาวหรื อมีกาบใบจะถูกหักเงินค่าอ้อยจากราคาอ้อย
ขั้นต้นตันละยีส่ ิ บบาท
5. อ้อยมีสิ่งปนเปื้ อน เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย เป็ นต้นจะถูกหักเงินค่าอ้อยจากราคาอ้อย
ขั้นต้นตันละสี่ สิบบาท
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4. คุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ ที่ดีสาหรั บโรงงานนา้ ตาล
เนื่องจากโรงงานน ้าตาลมีส่วนแบ่งในระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ที่ 30 ส่วนจากการ
จาหน่ายน ้าตาลและผลิตผลพลอยได้ เท่านัน้ ดังนันการปรั
้
บปรุงประสิทธิภาพของโรงงานจึงเป็ น
ส่วนสาคัญที่แต่ละโรงงานต้ องพัฒนาให้ กระบวนการผลิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี ้
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
%
พืชอ้ อยถือได้ ว่าเป็ นพืชมหัศจรรย์ที่สามารถใช้ พลังงานจากแสงแดดมาสร้ างน ้าตาล
ซูโครสได้ เป็ นจานวนมาก และมีอยู่ในลาอ้ อยประมาณ 12 – 20 % (โดยน ้าหนัก) แต่โดย
ขบวนการนาอ้ อยเข้ าหีบของชาวไร่อ้อยที่นิยมเผาอ้ อยก่อนตัดเข้ าหีบโดยไม่ควบคุมอายุการเก็บ
เกี่ยวและปล่อยค้ างไร่ไว้ เป็ นระยะเวลาเกิน 3 วัน ทาให้ เกิดปั ญหามีเชื ้อจุลินทรี ย์บางชนิดที่อยู่
ในดินสามารถสลายน ้าตาลประเภท Disaccharide พวก Sucrose ให้ เปลี่ยนไปเป็ นน ้าตาล
ประเภท Monosaccharide พวก Glucose และพวก Fructose ซึง่ ได้ แก่จลุ ินทรี ย์พวก
Leuconostoc mesenteroides
Pseudomonas saccharophila
Pseudomonas putrifaciens
เนื่องจากวัตถุดิบเป็ นปั จจัยหลักที่จะทาให้ กระบวนการผลิตของโรงงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุดหรื อล้ มเหลวในการผลิตน ้าตาล ดังนันคุ
้ ณสมบัติของวัตถุดิบที่โรงงานต้ องการจะต้ องมี
ลักษณะ ดังนี ้
1. ต้องการทั้งปริ มาณอ้อยและคุณภาพอ้อยที่มนั่ คงเหมาะสมต่อกาลังการหีบของ
เครื่ องจักร ในระยะต้นฤดูหีบ กลางฤดูหีบ และปลายฤดูหีบ
2. ต้องการอ้อยตัดสดหรื ออ้อยเผาตัดที่ไม่คา้ งไร่ โดยสามารถตัดให้สอดคล้องกับสิ ทธิ์
คิวการนาอ้อยเข้าหีบ และเป็ นวัตถุดิบที่ได้อายุการเก็บเกี่ยวมีค่าบริ กซ์เฉลี่ยไม่ควรต่า
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กว่า 19 บริ กซ์ ในระยะต้นหีบ หรื อค่าบริ กซ์ระหว่างส่ วนโคนและส่ วนยอด (โคนลบ
ยอด) มีผลต่างไม่ควรเกิน 2
3. ไม่ตอ้ งการวัตถุดิบที่ถูกไฟไหม้ยนื ต้นทิ้งไว้เพราะน้ าตาลในลาอ้อยจะเกิดการสู ญเสี ย
ไปอย่างรวดเร็ว
4. ต้องการวัตถุดิบที่ได้อายุการเก็บเกี่ยวสาหรับเข้าหีบระยะต้นหีบ ระยะกลางหี บ ระยะ
ปลายหี บ เป็ นอ้อยสะอาด ยอดสั้น ไม่มีสิ่งปนเปื้ อน ตามมาตรฐานอ้อยเข้าหีบของ
คณะกรรมการควบคุมการผลิตประจาโรงงาน และค้างไร่ ไม่ควรเกิน 1 – 3 วัน
องค์ ประกอบของพืชอ้ อย
อ้ อยที่ปลูกเป็ นการค้ า (Noble Cane) จะแบ่งตามอายุการเก็บเกี่ยวได้ 3 ประเภท ได้ แก่
อ้ อยพันธุ์เบามีอายุการเก็บเกี่ยวที่ 9-10 เดือน อ้ อยพันธุ์กลางมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ 11-12 เดือน
และอ้ อยพันธุ์หนักมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ 13 เดือนขึ ้นไป ซึง่ อ้ อยเหล่านี ้จะมีองค์ประกอบที่
เหมือนๆกัน ประกอบด้ วย
1. Water
≈
2. Fiber
≈
3. Soluble solids
≈
3.1 Sugars (total)
3.2 Sucrose
3.3 Glucose
3.4 Fructose
4. Ash

70 % (50 - 80 %)
15 % (8 – 40 %)
15 % (8 – 30 %)
8 – 27 %
8 – 27 %
0.1 – 2.5 %
0.1 – 2.5 %
0.3 – 8 %
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5. คุณสมบัตขิ องอ้ อยที่ดีสาหรั บชาวไร่ อ้อย
มีคากล่าวว่า “SUGAR IS MADE IN FIELDS” น ้าตาลถูกสร้ างขึ ้นในไร่อ้อยนันเป็
้ น
ความจริงที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป เพราะจริงๆแล้ วอ้ อยเป็ นผู้สร้ างน ้าตาล ส่วนโรงงานเป็ นเพียง
ผู้ทาหน้ าที่สกัดเอาน ้าตาลออกจากอ้ อยเท่านัน้ ปริ มาณและคุณภาพน ้าตาลที่ผลิตได้ ตลอดจน
ค่าใช้ จ่ายที่ต้องเสียไปเพื่อการผลิตจึงขึ ้นอยู่กบั คุณภาพของวัตถุดิบอ้ อยเป็ นหลัก ถ้ าอ้ อยมี
คุณภาพดีโรงงานก็เสียค่าใช้ จ่ายน้ อย แต่ได้ น ้าตาลมาก และในทางกลับกันถ้ าอ้ อยมีคณ
ุ ภาพ
เลวลง โรงงานต้ องเสียค่าใช้ จ่ายมากขึ ้นแต่ได้ น ้าตาลน้ อยลงเป็ นต้ น ดังนันการพั
้
ฒนาระบบ
อุตสาหกรรมอ้ อยและน ้าตาลทรายจึงต้ องเริ่มต้ นที่การพัฒนาวัตถุดิบซึง่ ได้ แก่อ้อยเสียก่อน
เพราะการพัฒนาวัตถุดิบต้ องเกี่ยวข้ องกับปั จจัยหลายอย่างทังที
้ ่สามารถควบคุมได้ และที่ไม่
สามารถควบคุมได้ รวมทังระยะเวลาในการพั
้
ฒนาอีกด้ วย
อ้ อยที่ใช้ ปลูกในประเทศไทยของเรานันเป็
้ นอ้ อยตระกูล “Saccharum officinarum L.”
ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นอ้ อยลูกผสมที่มาจาก ค่ายของสานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาลทราย,
ค่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค่ายของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และค่ายของกลุ่มโรงงานน ้าตาลมิตรผล
ลักษณะพันธุ์อ้อยที่ชาวไร่ อ้อยต้ องการ
1. ต้องเป็ นอ้อยที่ให้ผลผลิตและคุณภาพความหวานสู ง
2. ต้องเป็ นอ้อยที่ทนทานต่อโรคและแมลงศัตรู ออ้ ย
3. ต้องเป็ นอ้อยที่ทนแล้ง
4. ต้องเป็ นอ้อยที่ลาต้นตั้งตรงไม่หกั ล้มง่าย
5. ต้องเป็ นอ้อยที่แตกกอดี และลอกกาบง่าย
6. ต้องเป็ นอ้อยที่มีขนน้อยโดยเฉพาะขนที่กาบใบ เพื่อสะดวกต่อการใช้แรงงานคน
7. ต้องเป็ นอ้อยที่มีลาต้นไม่แข็งจนเกินไปเพื่อให้สามารถใช้แรงงานเข้าเก็บเกี่ยวได้
ชนิดดินที่อ้อยพันธุ์ต่างๆต้ องการ
1. อ้อยพันธุ์แอลเค 92-11 ชอบดินร่ วนเหนียว, ดินร่ วน, และดินร่ วนทราย
2. อ้อยพันธุ์อู่ทอง 5 ชอบดินร่ วน และดินร่ วนทราย
3. อ้อยพันธุ์อู่ทอง 11 ชอบดินร่ วนเหนียว, ดินร่ วน และดินร่ วนทราย
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4. อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ชอบดินร่ วนทราย และดินทราย
ปฏิกริ ิ ยาการตอบสนองของพันธุ์อ้อยต่ อโรคเหี่ยวเน่ าแดง
1. อ้อยพันธุ์แอลเค 92-11 ต้านทาน
2. อ้อยพันธุ์อู่ทอง 11
ต้านทานปานกลาง
3. อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
ต้านทานปานกลาง
4. อ้อยพันธุ์อู่ทอง 5
อ่อนแอ
ปฏิกริ ิ ยาการตอบสนองของพันธุ์อ้อยต่ อโรคแส้ ดา
1. อ้อยพันธุ์แอลเค 92-11 ต้านทานปานกลาง
2. อ้อยพันธุ์อู่ทอง 11
ต้านทานปานกลาง
3. อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3
ต้านทานปานกลาง
4. อ้อยพันธุ์อู่ทอง 5
อ่อนแอ
ปฏิกริ ิ ยาการตอบสนองของพันธุ์อ้อยต่ อโรคใบขาว
ยังไม่พบอ้ อยพันธุ์ใดที่สามารถต้ านทานต่อโรคใบขาวนี ้ได้
พันธุ์อ้อยที่ดีจะต้ องมีลักษณะเด่ น ดังนี ้
1. จะต้องสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เช่นปลูกในเขตชลประทาน หรื อ
ปลูกในเขตอาศัยน้ าฝน
2. จะต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับชุดดินที่ใช้ปลูกได้ดีท้ งั ชุดดินร่ วน ชุดดินร่ วนปน
ทราย ชุดดินทราย และชุดดินเหนียว
3. สามารถทนทานต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตได้ดี เช่น สามารถทน
แล้ง ทนดินเค็ม ทนโรค และทนแมลงศัตรู ออ้ ย
4. สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศในอาณาบริ เวณพื้นที่ที่ใช้ในการปลูกอ้อย
ได้ดี เช่นสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับปริ มาณและการกระจายตัวของน้ าฝน
ปริ มาณแสงแดด อุณหภูมิ และลม หรื อโครงสร้างของเนื้อดินที่ใช้ปลูกอ้อย เป็ นต้น
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ปั จจัยที่สามารถกาหนดได้ และปั จจัยไม่ สามารถกาหนดได้
ปั จจัยที่สามารถกาหนดได้ นนได้
ั ้ แก่ การกาหนดพื ้นที่ปลูก วิธีการปลูกและบารุงรักษา
ลักษณะดินที่จะใช้ ปลูก ปริมาณปุ๋ ยที่ต้องการใช้ วันที่จะปลูก การใช้ อตั ราพันธุ์อ้อยที่ใช้ ปลูก
ปั จจัยที่ไม่สามารถกาหนดได้ นนได้
ั ้ แก่ การคาดคะเนปริมาณน ้าฝนหรื อการกระจายตัว
ของน ้าฝน การระบาดของโรคและแมลงศัตรูอ้อยเป็ นต้ น
องค์ ประกอบของการสร้ างผลผลิตอ้ อย
1. จานวนหน่ออ้อยที่งอก
2. จานวนลาอ้อยเข้าหีบ
3. จานวนลาอ้อยเข้าหีบเฉลี่ยต่อกอ
4. ขนาดของลาอ้อยเข้าหีบ
5. ความยาวของลาอ้อยเข้าหีบ
6. เส้นผ่าศูนย์กลางของลาอ้อยเข้าหีบ

6. ลักษณะทางการเกษตรของพันธุ์อ้อยที่ดี
1. ลักษณะลาอ้ อย
1.1 ความยาวลา
 พันธุ์ออ้ ยที่มีลายาวในสภาพการปลูกแบบใดก็ตามย่อมให้ผลผลิตสู ง
 ความยาวลาเป็ นผลมาจากอัตราการเจริ ญเติบโตของลาอ้อยพันธุ์โตเร็ว
หรื อลาอ้อยจากพันธุ์โตช้า
 การเจริ ญเติบโตของพันธุ์ออ้ ยพิจารณาจากระยะเวลาการปลูก และสภาพ
ที่เหมาะสม
 พันธุ์ออ้ ยที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเร็ว
o ไม่ควรปลูกในพื้นที่ที่มีการให้น้ ามากจะทาให้เสี ยโอกาสการใช้
น้ า (ถ้าให้น้ ามากอ้อยจะหักล้มมากเช่นกัน)
o ควรปลูกแบบอ้อยต้นฝน หรื ออ้อยข้ามแล้งในกรณี เป็ นพื้นที่อาศัย
น้ าฝน (ต้องเป็ นอ้อยที่มีลกั ษณะทนแล้งด้วย)
 พันธุ์ออ้ ยที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโตค่อนข้างช้าหรื อปานกลาง

15

o เหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่ที่มีการให้น้ า
o ปลูกข้ามแล้งในกรณี เป็ นพื้นที่ที่มีฝนตกชุก
1.2 ความยาวปล้ อง
 พันธุ์ออ้ ยทนแล้งจะเป็ นพันธุ์ออ้ ยที่มีปล้องค่อนข้างยาว
 ถ้าอ้อยมีปล้องสั้นลงจะมีแนวโน้มว่าความหวานจะลดลง
1.3 ขนาดของลา
 การประเมินขนาดของลาอ้อยโดยใช้ลกั ษณะเส้นผ่าศูนย์กลาง
 ขนาดของลาปานกลางถึงค่อนข้างใหญ่จะอยูท่ ี่ประมาณ 2.8 – 3.2 ซม.
 พันธุออ้ ยที่มีขนาดลาเล็กมากจะมีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสู ง ลาแข็งยากต่อการ
เก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคน
 พันธุ์ออ้ ยที่มีลาขนาดเล็กมักจะมีจานวนลามากทาให้เกิดค่าใช้จ่ายสู ง เมื่อ
ใช้แรงงานคนเก็บเกี่ยว
 พันธุ์ออ้ ยที่มีลาขนาดใหญ่มกั ต้องการน้ าค่อนข้างมาก ถ้าอยูใ่ นสภาพขาด
น้ าอาจได้รับผลกระทบสู งกว่าพันธุ์ออ้ ยทีมีขนาดลาเล็กกว่า
 พันธุ์ออ้ ยที่มีลาขนาดใหญ่อาจมีแนวโน้มต่อการไว้ตอที่ไม่ดี
1.4 ความสมดุลของขนาดลา
 ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางอาจแตกต่างกันมากหรื อน้อยในส่ วนต่างๆ
ของลา ได้แก่ ส่ วนโคน ส่ วนกลาง และส่ วนยอด
 ขนาดของลาที่เล็กในส่ วนโคน และใหญ่ที่ส่วนยอด
o อ้อยมักจะหักล้มง่ายเมื่อมีลมแรง
o อาจจะมีความสัมพันธ์กบั ระดับของเปอร์เซ็นต์แป้ง (อ้อยที่ดีเมื่อมี
อายุเก็บเกี่ยวจะต้องมีเปอร์เซ็นต์แป้งไม่เกิน 700 ppm on brix)
1.5 การมีไส้
การมีไส้ ที่ลาอ้ อยเป็ นลักษณะที่ไม่ต้องการ ทาให้ อ้อยมีน ้าหนักต่อลาต่า และ
อาจมีแนวโน้ มที่ไม่ทนต่อสภาพที่ขาดน ้า
2. ลักษณะทรงกอ
2.1 จานวนลาต่ อกอ
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 จานวนลาต่อกอที่เหมาะสมควรมีประมาณ 6 – 8 ลาต่อกอเมื่อได้อายุการ
เก็บเกี่ยว
 ต้องเป็ นลาอ้อยที่มีขนาดลาใกล้เคียงกันเมื่อได้อายุการเก็บเกี่ยว
 เป็ นลาอ้อยที่มีการเจริ ญเติบโตในเวลาที่ใกล้เคียงกันระหว่างลาแม่และลา
จากหน่อชุดที่ 1 และลาจากหน่อชุดที่ 2
2.2 จานวนลาต่ อกออ้ อย
ถ้ าเป็ นพันธุ์อ้อยที่มีจานวนลาต่อกอน้ อยเวลาปลูกก็ต้องใช้ ท่อนพันธุ์มากขึ ้น ซึง่
หมายถึงความสิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับค่าพันธุ์อ้อยมากขึ ้น
2.3 จานวนลาต่ อกอมาก
มีแนวโน้ มว่าพันธุ์อ้อยที่ใช้ ปลูกจะมีขนาดลาอ้ อยที่เล็กลง ซึง่ หมายถึงน ้าหนัก
ตันต่อไร่ต่าลง และค่าใช้ จ่ายในการเก็บเกี่ยวสูงขึ ้นเมื่อใช้ แรงงานตัด
2.4 การตัง้ ตรงของลา
 ในลาอ้อยแต่ละกอควรเป็ นลาอ้อยที่ต้ งั ตรง
 อาจเป็ นลาอ้อยที่แยกออกจากกันไม่รวมกันเป็ นกอ ทาให้สะดวกต่อการ
เก็บเกี่ยวทั้งโดยแรงงานหรื อโดยรถเก็บเกี่ยว
 อ้อยทุกลาที่แตกออกจากกอ ควรมีปลายยอดที่ต้ งั ตรงขึ้นด้านบน
2.5 สัดส่ วนของหน่ อที่พัฒนาเป็ นลาอ้ อย
 ควรมีระยะเวลาในการพัฒนาที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด ทาให้สามารถเก็บ
เกี่ยวลาอ้อยได้ท้ งั หมด
 ไม่ควรมีหน่อล้าที่เจริ ญเติบโตตามมาภายหลัง
3. การไว้ ตอ
ควรมีขนาดลาและจานวนลาต่อกอในอ้ อยตอที่ใกล้ เคียงกับขนาดและจานวนลาต่อกอ
ในอ้ อยปลูกใหม่ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั วันที่เก็บเกี่ยว วิธีการบารุงอ้ อยตอ จานวนปุ๋ ยที่ใช้ ต้ นทุนน ้าที่ให้
และระยะเวลาของการเจริญเติบโต
4. การเจริญเติบโต
 ระยะเริ่ มงอก – ระยะแตกกอ และเริ่ มย่างปล้องจะใช้ระยะเวลา 3 -4 เดือน
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 ในระยะย่างปล้องเพื่อสร้างน้ าหนักจะเริ่ มตั้งแต่ออ้ ยมีอายุ 4 – 10 เดือน
 ระยะสะสมน้ าตาลจะเริ่ มตั้งแต่ออ้ ยมีอายุ 10 -12 เดือน
5. ความเร็วในการสุกแก่
5.1 อ้ อยสุกแก่ เร็ว
 อ้อยประเภทนี้จะมีความหวานสู งสุ ดที่อายุประมาณ 11 เดือน
 ถ้าอายุประมาณ 10 เดือนจะมีความหวานสู งในระดับที่ใกล้เคียงกัน
 พันธุ์ออ้ ยประเภทนี้เหมาะสาหรับการปลูกต้นฝน หรื อปลูกเป็ นอ้อยข้าม
แล้ง เพื่อกาหนดตัดเป็ นอ้อยต้นฤดูหีบ
5.2 อ้ อยสุกแก่ ช้า
 อ้อยประเภทนี้อาจจะล้าช้ามาก จะมีความหวานสู งสุ ดที่อายุประมาณ 14
เดือน
 ถ้าทาการเก็บเกี่ยวเมื่ออ้อยมีความหวานสู งสุ ดอาจจะทาให้ระยะเวลาใน
การเจริ ญเติบโตของอ้อยในรุ่ นถัดไปสั้นลง
 ถ้าเก็บเกี่ยวเร็วกว่ากาหนดที่ออ้ ยจะมีความหวานสู งสุ ด ก็จะได้ออ้ ยเข้า
หีบในรุ่ นถัดไปที่มีความหวานต่า
6. การวัดค่ าบริกซ์ เพื่อตรวจสอบความสุกแก่
6.1 อ้ อยที่ยังไม่ สุกแก่
ค่าบริกซ์จากส่วนกลางและส่วนยอดของลาอ้ อยจะต่ากว่าค่าบริกซ์ส่วนโคน
6.2 อ้ อยที่สุกแก่
ค่าบริกซ์จากส่วนโคนและส่วนกลางและส่วนยอด จะมีค่าใกล้ เคียงกัน
6.3 อ้ อยที่สุกแก่ เกินไป
ค่าบริกซ์จากส่วนยอดและส่วนโคนจะมีค่าต่ากว่าค่าบริกซ์ส่วนกลาง
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7. สภาพแวดล้ อมที่ดีสาหรั บการปลูกอ้ อยให้ ได้ ผลผลิตสูง
พื ้นที่ที่ใช้ ในการปลูกอ้ อยให้ ได้ ผลผลิต 30 ตันต่อไร่จะต้ องเป็ นพื ้นที่ที่มีสภาพแวดล้ อมที่
ดี และเหมาะสมต่อการปลูกพืชไร่ดงั นี ้
1. สภาพพืน้ ที่เหมาะสมต่ อการปลูกอ้ อย
1.1 ต้องเป็ นพื้นที่ดอน หรื อที่ลุ่มที่ไม่มีน้ าท่วมขัง
1.2 สู งจากระดับน้ าทะเลไม่เกิน 1,500 เมตร
1.3 พื้นที่มีความลาดเอียงไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์
1.4 การคมนาคมสะดวก และควรห่างจากโรงงานน้ าตาลไม่เกิน 60 กิโลเมตร
2. ลักษณะดินที่ใช้ ในการปลูกอ้ อย
2.1 เป็ นดินร่ วน ดินร่ วนปนทราย และดินร่ วนเหนียว
2.2 มีความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง มีอินทรี ยวัตถุไม่ต่ากว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์
2.3 มีธาตุอาหารฟอสฟอรัส (P) ไม่ต่ากว่า 10 mg/kg
2.4 มีธาตุอาหารโปแตสเซียม (K) ไม่ต่ากว่า 80 mg/Kg
2.5 มีหน้าดินลึกลึกไม่ต่ากว่า 50 ซ.ม.
2.6 ดินมีประสิ ทธิภาพความเป็ นกรด – ด่าง (pH) ระหว่าง 5.5 – 7.5
2.7 ดินมีประสิ ทธิภาพความเค็ม (EC) ไม่เกิน 4.0 เดซิซีเมนต่อเมตร
3. สภาพภูมิอากาศ
3.1 อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อยควรอยูท่ ี่ระดับ 26 – 30 องศาเซลเซียส
3.2 อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตอยูท่ ี่ระดับ 30 – 35 องศาเซลเซียส
3.3 อุณหภูมิที่เหมาะสมในช่วงสุ กแก่ (อายุ 10-12 เดือน) ช่วงกลางคืนควรอยูท่ ี่ระดับ 18
– 22 องศาเซลเซียส
3.4 ปริ มาณน้ าฝนควรอยูร่ ะหว่าง 1,200 – 1,500 ม.ม. ต่อปี กระจายสม่าเสมอในช่วงอายุ
ระหว่าง 1 – 8 เดือน และมีช่วงปลอดฝนประมาณ 2 เดือน ก่อนเก็บเกี่ยว
3.5 มีแสงแดดจัด
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4. แหล่ งนา้
4.1 มีแหล่งน้ าเพื่อเป็ นต้นทุนอย่างเพียงพอสาหรับการให้น้ าอ้อยขณะพืชอ้อยแสดง
อาการขาดน้ าได้ตลอดปี
4.2 ต้นทุนน้ าที่ใช้ในไร่ ออ้ ยมีความเค็ม (EC) ไม่ควรเกิน 0.75 เดซิซีเมนต่อเมตร
4.3 ต้องเป็ นน้ าสะอาดปราศจากสารที่มีพิษปนเปื้ อน
5. การวางแผนการผลิต
จะต้ องวางแผนการปลูก การบารุงรักษา และการเก็บเกี่ยวในขณะที่อ้อยได้ อายุ
พอเหมาะสาหรับตัดต้ นฤดูหีบ กลางฤดูหีบ และปลายฤดูหีบ พร้ อมส่วนที่จะรื อ้ ตอเพื่อพักดิน
และบารุงดินไว้ ปลูกเป็ นอ้ อยข้ ามแล้ งต่อไป
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8. การบริหารต้ นทุนการผลิตอ้ อย
การบริหารจัดการเรื่ องต้ นทุนการผลิตให้ ต่าลงสามารถดาเนินการได้ ด้วยการจัดสัดส่วน
การปลูกอ้ อยโดยการจัดแบ่งพื ้นที่อ้อยออกเป็ น 5 ส่วน ประกอบด้ วยอ้ อยข้ ามแล้ ง 1 ส่วน อ้ อย
ตอ 1,2,3 จานวน 3 ส่วน และพักดิน 1 ส่วน จะทาให้ ได้ ปริมาณอ้ อยสูงสุด แต่ต้นทุนการผลิตที่
ต่าที่สดุ หรื อกล่าวโดยสรุปคือการจัดสัดส่วนอ้ อยใหม่ต่ออ้ อยตอที่ 1 ต่อ 3 นัน่ เอง
ตารางแสดงประมาณการต้ นทุนการผลิตอ้ อยและการขนส่ ง ณ หน้ าโรงงานนา้ ตาล
รายการ
1. ต้ นทุนผันแปร
1.1 ค่าแรงงาน/ค่าจ้ าง
(1) ค่าเตรียมดิน
(2) ค่าปลูก
(3) ค่าดูแลรักษา
(4) ค่าให้ น ้า 2 ครัง้
1.2 ค่าวัสดุ
(1) ค่าพันธุ์อ้อย
(2) ค่าปุ๋ ย
(3) ค่าสารกาจัดวัชพืช
(4) ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง
2. ต้ นทุนคงที่
2.1 ค่าเช่าที่ดิน
2.2 ค่าเสือ่ มเครื่ องมือและอุปกรณ์
3. ต้ นทุนในการผลิตอ้ อย (บาท/ไร่)
4. เป้าหมายผลผลิตอ้ อย (ตัน/ไร่)
5. เฉลีย่ ต้ นทุนการผลิตอ้ อย (บาท/ตัน)
6. ต้ นทุนการเก็บเกี่ยว/ขนส่ง (บาท/ตัน)
6.1 ค่าเก็บเกี่ยว (บาท/ตัน)
6.2 ค่าขนส่งเข้ าโรงงาน (บาท/ตัน)
7.สรุปรวมต้ นทุน ณ หน้ าโรงงาน (บาท/ตัน)

อ้ อยปลูก
11,180
3,800
1,500
600
700
1,000
7,680
3,000
3,900
500
280
1,600
1,500
100
12,780
30
426.00
350
200
150
776.00

ตอ.1
5,070
1,700
0
0
700
1,000
3,370
0
2,600
500
270
1,600
1,500
100
6,670
20
333.50
350
200
150
683.50

ตอ.2
4,420
1,700
0
0
700
1,000
2,720
0
1,950
500
270
1,600
1,500
100
6,020
15
401.33
350
200
150
751.33

ตอ.3 เฉลีย่ 3ปี เฉลีย่ 4ปี
3,770
6,890
6,110
1,700
2,400
2,225
0
500
375
0
200
150
700
933.33
700
1,000
1,000
1,000
2,070
4,590
3,960
0
1,000
750
1,300 2,816.67 2,437.50
500
500
500
270
273.33
272.50
1,600
1,600
1,600
1,500
1,500
1,500
100
100
100
5,370
8,490
7,710
10
21.67
18.75
537.00
386.94
424.46
350
350
350
200
200
200
150
150
150
887.00
736.94
774.46
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9. คุณสมบัตขิ องดินที่เหมาะสมกับการปลูกอ้ อย
ในด้ านการเพาะปลูกอ้ อย ดินหมายถึงวัตถุที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติจากแร่ธาตุต่างๆและ
อินทรี ยวัตถุที่สลายตัวหรื อเน่าเปื่ อยผุพงั เป็ นชิ ้นเล็กชิ ้นน้ อยผสมกัน และรวมตัวกันเป็ นชันๆ
้
ห่อหุ้มผิวโลก เมื่อมีน ้าและอากาศผสมในอัตราส่วนที่พอเหมาะก็จะช่วยให้ พืชเจริญเติบโตและ
ยังชีพอยู่ได้
ส่ วนประกอบของดินที่เหมาะต่ อการปลูกพืช
1. อนินทรี ยวัตถุ 45 % คือส่ วนประกอบที่เกิดจากเศษหินและแร่ ธาตุที่แตกหักผุพงั
สลายตัวเป็ นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยธรรมชาติจากการกระทาของน้ า ลม อุณหภูมิที่
เปลี่ยนแปลง (ร้อน-หนาว) และสิ่ งมีชีวติ ต่างๆหรื อเกิดจากแรงกดดันของโลก
2. อินทรี ยวัตถุ 5 % คือส่ วนประกอบที่ได้จากการสลายตัวเน่าเปื่ อยผุพงั ของซากพืช
และซากสัตว์
3. น้ า 25 % คือส่ วนที่เป็ นน้ าที่อยูต่ ามช่องว่างในดิน ซึ่ งเป็ นตัวทาละลายแร่ ธาตุอาหาร
ของพืช
4. อากาศ 25 % คือส่ วนที่เป็ นอากาศที่อยูต่ ามช่องว่างในดินซึ่งจะประกอบด้วยก๊าซ
ต่างๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซออกซิเจน และก๊าซไนโตรเจน
ป ะ ภทข งด
1. ดินเหนียว
หมายถึงดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคดินเล็กกว่า 0.002 ม.ม. เป็ นพวกที่มีเนื้อดิน
ละเอียดและมีการจับตัวกันอย่างหนาแน่น มีช่องว่างระหว่างดินน้อย จึงสามารถอุม้ น้ าไว้ได้มาก
แต่การระบายถ่ายเทอากาศไม่สะดวก
2. ดินร่ วน
หมายถึงดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคดินตั้งแต่ 0.002 – 0.05 ม.ม. ดินชนิดนี้มี
ช่องว่างระหว่างเม็ดดินมาก ทาให้น้ าซึมได้สะดวก แต่การอุม้ น้ าน้อยกว่าดินเหนียว
3. ดินทราย
หมายถึงดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาคดินตั้งแต่ 0.05 - 2.0 ม.ม. เนื้อดินมีลกั ษณะ
หยาบ เม็ดดินไม่เกาะตัวกัน ทาให้การระบายน้ าได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ได้
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โค งส งข งด
โครงสร้างของดิน คือการที่อนุภาคดินมีการจัดเรี ยงตัวแล้วเชื่อมยึดติดกัน เกิดเป็ นเม็ด
ดิน โครงสร้างที่เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของพืชจะมีรูปร่ างค่อนข้างกลมพบในดินชั้นบน
และจะมีมากในดินที่มีอินทรี ยวัตถุมาก ซึ่งจะมีผลต่อการเจริ ญเติบโต การไชชอนและการ
แพร่ กระจายของรากพืชได้ดี การระบายน้ าและการถ่ายเทอากาศภายในดินสะดวก
ว ี ป บป งด
วิธีการปรับปรุ งดินให้เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของพืช โดยทัว่ ไปปฏิบตั ิได้ดงั นี้
1. ด ด่ ง ส ถท  ป บป งได ดง ี้
1.1 ใส่ สารเคมีบางชนิด เช่นธาตุกามะถันในขณะที่ดินมีความชื้นเพราะธาตุกามะถันจะ
เปลี่ยนเป็ นกรดซัลฟาริ กมีฤทธิ์เป็ นกรด จึงสามารถลดการเป็ นด่างของดินลงได้
1.2 การทดน้ าเข้าในพื้นที่แล้วระบายน้ านั้นทิ้งเพื่อชะล้างเกลือออกหรื อถ้าในพื้นที่มีการ
ระบายน้ าดีเราก็ทาได้โดยการระบายน้ าเข้าขังไว้นานๆน้ าจะช่วยชะล้างเกลือแล้วซึมลงข้างล่าง
ลึกเกินระดับรากพืช
1.3 การไถดินให้ลึกเพื่อพลิกดินบนลงข้างล่าง
1.4 ใส่ ปุ๋ยพวกที่มีฤทธิ์ตกค้างเป็ นกรด เช่น ปุ๋ ยแอมโมเนียมซัลเฟต
2. ด  ด ส ถท  ป บป งได ดง ี้
2.1 ใส่ ปูนขาวหรื อแคลเซียมคาร์บอนเนต
2.2 ยกร่ องแปลงให้สูงขึ้น หรื อลดระดับน้ าใต้ดินให้ต่าลง
2.3 ทาการไถพรวนอยูเ่ สมอเพื่อให้อากาศและแสงแดดผ่านเข้าออกไปในดินได้สะดวก
3. ด ห ี ว ส ถท  ป บป งได ดง ี้
3.1 ใส่ พวกขี้เถ้า แกลบ ทราย หรื อขุยมะพร้าว และไถพรวนให้คลุกเคล้ากันจนเข้ากันได้
ดี หรื อการไถกลบเศษทรากพืชลงไปในดิน
3.2 ใส่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยพืชสด
3.3 ปลูกพืชหมุนเวียน โดยเฉพาะพืชตระกูลถัว่
3.4 ระบายน้ าออกจากพื้นที่อย่าให้น้ าขัง
4. ด ท ส ถท  ป บป งได ดง ี้
4.1 ใส่ ปุ๋ยอินทรี ย ์ เช่นปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสด หรื อเศษทรากพืช
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4.2 ใส่ ปุ๋ยอนินทรี ยเ์ พิ่มเป็ นการเพิ่มธาตุอาหารและเชื่อมเม็ดดินให้ติดกัน
4.3 ปลูกพืชตระกูลถัว่ เพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้แก่ดิน
4.4 ระบบชลประทานต้องดี เพราะดินทรายไม่สามารถอุม้ น้ าได้นาน
5. ด ส ถท  ป บป งได ดง ี้
5.1 ใส่ ปุ๋ยอินทรี ยใ์ นนาทุกฤดูกาล
5.2 ปลูกพืชหมุนเวียน
5.3 ไม่ควรเอาตอซังหรื อฟางข้าวออกจากแปลง
5.4 หลังจากการเก็บเกี่ยว ควรไถกลบตอซังเพื่อให้กลายเป็ นปุ๋ ยของพืชต่อไป
แ วท ง จด ด ื ป ู
่ ง ง ื  ะท ไดห ว ี
1. การปลูกพืชคลุมดินตลอดเวลา
2. การปลูกพืชหมุนเวียน
3. การปลูกพืชตระกูลถัว่ ในระบบหรื อเป็ นปุ๋ ยพืชสด
4. การลดการไถพรวนและการไถแบบอนุรักษ์
5. การปล่อยให้ดินพักตัว
6. การปรับปรุ งดินด้วยอินทรี ยวัตถุ (ไถกลบเศษเหลือของพืช)
7. การใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยชีวภาพทาการปรับปรุ งดินอย่างเหมาะสม
8. ป้องกันกาจัดวัชพืชแบบผสมผสาน
9. การอนุรักษ์ดินและน้ า
10. เลือกพันธุ์ออ้ ยตามศักยภาพของดินและตามสภาพแวดล้อม
ตัวอย่ างการพัฒนาประสิทธิภาพดินของ ดร.สุภาพ เอือ้ วงศ์ กุล ชาวไร่ อ.กุมภวาปี จ.
อุดรธานี
พ.ศ. 2511
ดินคุณภาพต่า อินทรี ยวัตถุต่า เป็ นดินเหนียวเมื่อเปี ยกจะลื่น เมื่อดินแห้ งจะแข็งไถไม่
เข้ า ผลผลิตอ้ อย 7-8 ตัน/ไร่ ไว้ ตอไม่ได้
พ.ศ. 2518
ใส่แกลบ ใส่ขี ้เลื่อย ไถกลบเศษวัชพืชและเศษซากพืช ผลผลิตเพิม่ ขึ ้นเป็ น 9-10 ตัน/ไร่
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พ.ศ. 2526
ใส่กากอ้ อย และกากขี ้ตะกอน ปลูกปุ๋ ยพืชสด ผลผลิตเพิม่ ขึ ้นเป็ น 12-13 ตัน/ไร่
พ.ศ. 2546
โครงสร้ างดินดีขึ ้น ร่วนซุย ความอุดมสมบูรณ์เพิม่ ขึ ้น เก็บความชื ้นได้ ดี ลดการกร่อน
ของดิน (การพังทลายดิน) ดินเป็ นกรดเหมือนเดิมแต่ไม่มีผลต่ออ้ อย ผลผลิตเพิม่ ขึ ้นเป็ น 15-16
ตัน/ไร่
ตัวอย่างที่นาเสนอนี ้แสดงให้ เห็นว่าดินที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกอ้ อยนันเราสามารถ
้
ปรับปรุงและพัฒนาขึ ้นมาได้ แต่ต้องใช้ ระยะเวลายาวนานพอสมควร ขณะเดียวกันดินที่ใช้ ปลูก
อ้ อยอย่างยาวนานก็จะทาให้ โครงสร้ างของดินเสียหายและความอุดมสมบูรณ์ต่าลง จึง
จาเป็ นต้ องพักดินเพื่อปรับปรุงด้ วยปุ๋ ยพืชสด หรื อปลูกพืชตระกูลถัว่ หรื อโดยการเติม
อินทรี ยวัตถุลงไปเป็ นระยะๆ เพื่อไม่ให้ ดินเกิดการเสื่อมโทรมทาให้ ผลผลิตอ้ อยต่าลง
เกณฑ์ การประเมินระดับอินทรี ยวัตถุในดิน
ระดับ
อินทรี ยวัตถุในดิน (%)
ต่ามาก
<
0.5
ต่า
0.5 – 1.0
ค่อนข้ างต่า
1.0 – 1.5
ปานกลาง
1.5 – 2.5
ค่อนข้ างสูง
2.5 – 3.5
สูง
3.5 – 4.5
สูงมาก
>
4.5
ป

ณ
ห ป๋ ืชสด,  
N
ชนิดพืช
ถัว่ มะแฮะ
1.92
ปอเทือง
1.98
กากอ้อย
0.40
ใบ,ยอดอ้อย
0.49

, แ ะ ศษซ ใบ, ด
P
K
0.05
0.30
0.15
0.21
0.90
2.41
0.44
0.58

(%)
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1. การใช้ปุ๋ยพืชสดและกากอ้อยเหมาะสาหรับกรณี การปลูกอ้อยใหม่เท่านั้นเพราะ
สะดวกต่อการไถกลบและเตรี ยมพื้นที่ปลูก
2. สาหรับอ้อยตอควรใช้เครื่ องมือประเภทพรวนคลุกใบอ้อยและยอดอ้อยหลังการเก็บ
เกี่ยวแล้วประมาณ15วัน
ป

ณ

ห ข งป๋ ู ส ว

ปุ๋ ยมูลสัตว์แห้ง
มูลสุ กร
มูลไก่ไข่
มูลโคเนื้อ
มูลโคนม
มูลแพะ
มูลแกะ
มูลเป็ ด
มูลค้างคาว
จ ว

ปริ มาณธาตุอาหารทั้งหมด (เปอร์เซ็นต์)
ไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรัส (P)
โพแตสเซียม (K)
2.69
3.24
1.12
2.59
1.96
2.29
1.36
0.51
1.71
1.27
0.48
1.42
1.03
0.66
0.64
0.94
0.54
1.07
1.20
2.20
0.80
6.00
10.00
1.20

ห ใ ด ทีถู
ไปจ ไ ่ (
, บ,ใบ, ด) . ่ ไ ่
ปริ มาณธาตุอาหารที่ถูกนาออกไปจากแปลงอ้อย กก./ไร่
ธาตุอาหาร
ผลผลิตอ้อยที่ 20 ตัน/ไร่
ผลผลิตอ้อยที่ 15 ตัน/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
7.52
4.00
ซัลเฟอร์ (S)
0.01
0.01
ทองแดง (Cu)
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ธาตุอาหาร
สังกะสี (Z)
เหล็ก (Fe)
แมงกานีส (Mn)

ปริ มาณธาตุอาหารที่ถูกนาออกไปจากแปลงอ้อย กก./ไร่
ผลผลิตอ้อยที่ 20 ตัน/ไร่
ผลผลิตอ้อยที่ 15 ตัน/ไร่
0.09
0.07
0.88
1.17
0.03
0.62

คณส บ ข ง
ห ห
1. ไ โ จ (N)
เป็ นธาตุที่ช่วยให้ออ้ ยเจริ ญเติบโตทางด้านลาต้นและใบทาให้ออ้ ยแตกกอดี มีจานวนลา
มาก ทาให้น้ าหนักอ้อยมากขึ้น ถ้าขาดจะทาให้ใบเหลือง แคระแกร็น แตกกอช้า หน่อไม่เจริ ญ
อ้อยจะแก่เร็วกว่าปกติ และคุณภาพต่า
2. ฟ สฟ ส (P)
เป็ นธาตุช่วยกระตุน้ การเจริ ญเติบโตของรากอ้อย และการแตกกอ อ้อยที่ขาดฟอสฟอรัส
จะเป็ นโรคได้ง่าย แคระแกร็น โตช้า ปล้องสั้น การเกิดหน่อลดลง ใบจะมีสีม่วง ขอบใบแห้ง
3. โ แ ส ซี (K)
เป็ นธาตุที่สาคัญต่อขบวนการเจริ ญเติบโตของอ้อย โดยเฉพาะขบวนการสร้างแป้งและ
น้ าตาล แล้วทาการเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ในลาต้น อ้อยที่ขาดธาตุโพแตสเซียมจะล้มง่าย ความ
หวานลดลง ไม่ตา้ นทานโรค อ้อยจะแสดงอาการที่ใบแก่ โดยปลายใบอ้อยและขอบใบจะไหม้
ส่ วนบนของเส้นกลางใบจะมีสีแดง
คณส บ ข ง
ห ง
1. แค ซี (Ca)
เป็ นองค์ประกอบของผนังเซลล์ช่วยในการแบ่งเซลล์ การผสมเกสร การงอกของเมล็ด
พืช การเจริ ญเติบโตของส่ วนยอดและส่ วนใบอ่อน รวมทั้งส่ วนปลายราก ถ้าพืชขาดธาตุน้ ีจะ
แสดงอาการที่ส่วนยอดและส่ วนใบอ่อน ทาให้ใบอ่อนซ้อนกันไม่คลี่ออก สี ของใบจะซีดและไม่
เจริ ญเติบโต ลาต้นอ่อนแอหักล้มง่าย ลาต้นแคระแกรนและเตี้ยผิดปกติ
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2. แ  ี ซี (Mg)
เป็ นองค์ประกอบสาคัญของคลอโรฟิ ลล์ ช่วยในการสังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามิน
ไขมัน และน้ าตาล ทาให้สภาพของกรดต่างๆในเซลล์เหมาะสม และช่วยในการงอกของเมล็ด ถ้า
ขาดธาตุน้ ีใบจะเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองในช่วงกาลังเติบโต และใบจะร่ วงหล่นเร็ ว
3.  ะถ (S)
เป็ นองค์ประกอบสาคัญของกรดอะมิโน โปรตีน และวิตามิน ช่วยยึดเอนไซม์หรื อ
โปรตีนเข้าไว้ดว้ ยกันทาให้เกิดโมเลกุลขนาดใหญ่ข้ ึน เป็ นธาตุที่พบในอินทรี ยสารเป็ นส่ วนใหญ่
หลังการสลายตัวแล้วพืชจะได้นาไปใช้ได้ ถ้าขาดธาตุน้ ีจะแสดงอาการในส่ วนที่ยงั อ่อนอยู่ ใบ
อ่อนจะมีสีเขียวซีด ลาต้นแคระแกรน แตกกอน้อย การสุ กแก่จะช้ากว่าปกติ

10. ชุดดินที่เหมาะสมกับการปลูกอ้ อย
ปั ญหาและข้ อจากัดของดินในการปลูกอ้ อย คือดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า โครงสร้ าง
ดินไม่เหมาะสม และปฏิกิริยาดินไม่เหมาะสม นอกจากนี ้ยังพบปั ญหาการระบายน ้าไม่ดีของ
ดินบนพื ้นที่ราบต่า และปั ญหาการชะล้ างพังทลายของดินบนพื ้นที่ดอน สาหรับแนวทางการ
จัดการดินเพื่อการปลูกอ้ อยในแต่ละกลุ่มชุดดิน สรุปได้ ดงั นี ้
1. การปลูกอ้อยบนที่ราบต่าจาเป็ นต้องสร้างคันดินรอบพื้นที่และทาคันคูระบายน้ า
2. การปลูกอ้อยบนที่ดอนจาเป็ นต้องนามาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า ด้วยการปลูกพืช
ตามแนวระดับขวางความลาดเท การปลูกพืชคลุมดิน หรื อไม่เผาใบอ้อยหลังตัดอ้อย
3. ปัญหาโครงสร้างของดินไม่เหมาะสมและความอุดมสมบูรณ์ดินต่าควรมีการใส่ วสั ดุ
อินทรี ย ์ ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอกหรื อปลูกปุ๋ ยพืชสดร่ วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งการใช้ปุ๋ยเคมี
จาเป็ นต้องเลือกชนิดปุ๋ ย อัตราและระยะเวลาการใส่ ให้เหมาะสม
4. การเลือกใช้พนั ธุ์ออ้ ยให้เหมาะสมตามชุดดินเป็ นวิธีที่สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยได้อีก
วิธีหนึ่ง
10.1ชุดดินที่เหมาะสมกับการปลูกอ้ อยมากที่สุดจานวน 6 กลุ่มชุดดิน
ดินเป็ นพื ้นฐานของการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้ อย ดังนันกลุ
้ ่มชุดดินที่เหมาะสมกับ
การปลูกอ้ อยมากที่สดุ มีอยู่จานวนจานวน 6 กลุ่ม ประกอบด้ วย
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1. ชุดดินเพชรบุรี (กลุ่มชุดดินที่ 21)
การกาเนิด

เกิดจากตะกอนน ้าพามาทับถมอยู่บน
ส่วนต่าของเนินตะกอนรูปพัด ตะพัดลา
น ้าค่อนข้ างใหม่หรื อสันดินริ มน
สภาพพื ้นที่ ราบเรี ยบถึงค่อนข้ างราบเรี ยบ มีความ
ลาดชัน 0-2 %
การระบายน ้า
เลว
การไหล่บา่ ของน ้าบนผิวดิน ช้ า
สภาพการซึมผ่านได้
ช้ า
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
ทานา
การแพร่กระจาย
พบบริเวณที่ราบลุม่ ภาคกลาง
ลักษณะและสมบัตดิ นิ
เป็ นดินลึก ดินบนเป็ นดินร่วนปนทราย
ดินร่วนหรื อดินร่วนปนทรายแป้ง สีน ้าตาลหรื อสีน ้าตาลปนเทา
ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดถึงเป็ นกรดเล็กน้ อย (pH 5.5-6.5) ดินบน
ตอนล่างเป็ นดินร่วนปนดินเหนียวหรื อดินร่วนเหนียวปนทราย สีน ้าตาลหรื อสีน ้าตาลปนเหลือง จะพบจุด
ประเล็กน้ อย ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดเล็กน้ อย (pH 6.5) ดินล่างตอนล่างเป็ นดินร่วนเหนียวปนทราย สีน ้าตาล
ปนเหลือง จุดประสีน ้าตาลเข้ ม ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดปานกลาง (pH 6.0)
ความลึก
ฟอสฟอรัส
โพแตสเซียม
ความอุดมสมบูรณ์
อินทรี ยวัตถุ
(ซม.)
ที่เป็ นประโยชน์ ที่เป็ นประโยชน์
ของดิน
0-25
ปานกลาง
ต่า
สูง
ปานกลาง
25-50
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
50-100
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ชุดดินที่คล้ ายคลึงกัน
ชุดดินกาแพงแสน และชุดดินนครปฐม
ชุดดินที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน ชุดดินสรรพยา
ข้ อจากัดการใช้ ประโยชน์ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า มีน ้าท่วมขังลึก 3 ซม. นาน 4 เดือน
ข้ อเสนอแนะในการใช้ ประโยชน์
ทานา ต้ องมีการปรับปรุงบารุงดินโดยการใส่ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ พวกปุ๋ ย
คอก หรื อปุ๋ ยหมัก เพื่อปรับปรุงคุณสมบัตขิ องดินทังทางกายภาพและทางเคมี
้
ให้ ดีขึ ้น ทาให้ ดินมี
ความสามารถในการอุ้มน ้าได้ ดีขึ ้น และช่วยให้ ดดู ซับธาตุอาหารไว้ ได้ ดีขึ ้น ไม่ถกู ชะล้ างไปได้ โดยง่าย

29

2. ชุดดินสีคิว้ (กลุ่มชุดดินที่ 36)
การกาเนิด

เกิดจากตะกอนของหินตะกอน เนื ้อหยาบชะมาทับ
ถมบนหินทรายที่มีปนู ปน บนพื ้นผิวของการเกลี่ยผิว
แผ่นดิน
สภาพพื ้นที่ ลูกคลื่นลอนเล็กน้ อย มีความลาดชัน 2-5 %
การระบายน ้า
ดี
การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน ปานกลาง
การซึมผ่านได้ ของน ้า
ปานกลาง
การใช้ ประโยชน์
ปลูกพืชไร่
การแพร่กระจาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะและคุณสมบัติดนิ
เป็ นดินลึก ดินบนเป็ นดินร่วนปนทราย
สีน ้าตาลหรื อสีน ้าตาลปนแดงเข้ ม ดินล่างเป็ นดินร่วนเหนียวปนทราย
สีน ้าตาลปนแดง หรื อสีแดงเข้ ม จะพบก้ อนเหล็กและแมงกานีสสะสม
และก้ อนหินปูนสะสมในระดับความลึกที่ต่ากว่า 120 ซม. จากผิวดินจะพบชันหิ
้ นทรายที่มีปนู ปนในระดับ
ลึก 1.5-2.5 เมตร ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดถึงเป็ นกรดเล็กน้ อย (pH 5.5-6.5) .ในดินบนและเป็ นกรดจัดถึง
เป็ นด่างปานกลาง (pH 5.5-8.0) ในดินล่าง
ความลึก
(ซม.)
0-25
25-50
50-100

อินทรี ยวัตถุ
ต่า
ต่า
ต่า

ฟอสฟอรัส
ที่เป็ นประโยชน์
ต่า
ต่า
ต่า

โพแตสเซียม
ที่เป็ นประโยชน์
ต่า
ต่า
ต่า

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน
ต่า
ต่า
ต่า

ชุดดินที่คล้ ายคลึง
ชุดดินวาริน
ชุดดินที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
ชุดดินปราณบุรี
ข้ อจากัดในการใช้ ประโยชน์
ความอุดมสมบูรณ์ต่า เนื ้อดินค่อนข้ างเป็ นทราย
ข้ อเสนอแนะในการใช้ ประโยชน์ ปลูกพืชไร่ ควรปรับปรุงบารุงดินโดยใช้ ปยหมั
ุ๋ ก ปุ๋ ยคอก และปุ๋ ยเคมี
เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดิน และปรับปรุงสมบัตทิ ายกายภาพให้ ดีขึ ้น
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3. ชุดดินมหาสารคาม (กลุ่มชุดดินที่ 41)
การกาเนิด

เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื ้อหยาบชะมาทับถม
บนพื ้นผิวของการเกลี่ยแผ่นดิน
สภาพพื ้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้ อย มีความลาดชัน 2-5 %
การระบายน ้า
ดีปานกลาง
การไหล่บา่ ของน ้าบนผิวดิน ปานกลาง
การซึมผ่านได้ ของน ้า
ปานกลาง
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ปลูกมันสาปะหลัง อ้ อย และทุ้งเลี ้ยงสัตว์
การแพร่กระจาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะและสมบัตดิ นิ
เป็ นดินลึก ดินบนเป็ นดินทรายปนดิน
ร่วน หรื อดินทราย สีน ้าตาลปนเทา ดินล่างเป็ นดินทรายปนดินร่วน สี
น ้าตาล สีน ้าตาลปนเหลือง หรื อสีน ้าตาลปนแดงและมีเนื ้อดินเป็ นดิน
ร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทรายในระหว่างความลึก 50-100 ซม.และพบจุดประสีน ้าตาลแก่หรื อสี
เหลืองปนแดงภายในความลึก 100 ซม.จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดมากถึงเป็ นกรดเล็กน้ อย (pH
5.0-6.5) ในดินบนและเป็ นกรดจัดมากถึงเป็ นกรดเล็กน้ อย (pH 4.5-6.5) ในดินล่าง
ความลึก
(ซม.)
0-25
25-50
50-100

อินทรี ยวัตถุ
ต่า
ต่า
ต่า

ฟอสฟอรัส
ที่เป็ นประโยชน์
ต่า
ต่า
ต่า

โพแตสเซียม
ที่เป็ นประโยชน์
ต่า
ต่า
ต่า

ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน
ต่า
ต่า
ต่า

ชุดดินที่คล้ ายคลึงกัน
ชุดดินบ้ านไผ่ และชุดดินน ้าพอง
ชุดดินที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
ชุดดินวิเชียรบุรี, ชุดดินบ้ านไผ่ และชุดดินคาบง
ข้ อจากัดในการใช้ ประโยชน์
ดินเป็ นทรายจัด มีความอุดมสมบูรณ์ต่า พืชมักแสดงอาการขาดน ้า
อย่างเห็นได้ ชดั ในช่วงฝนแล้ งและเลี่ยงต่อการเกิดการชะล้ างพังทลาย
ข้ อเสนอแนะในการใช้ ประโยชน์ เพิ่มอินทรี ยวัตถุเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินให้ ดีขึ ้น ปลูกพืช
ทนแล้ ง เช่น อ้ อย มันสาปะหลัง
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4. ชุดดินนา้ พอง (กลุ่มชุดดินที่ 44)
การกาเนิด

เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื ้อหยาบชะมาทับถม
บนพื ้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื ้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้ อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความ
ลาดชัน 2-10 %
การระบายน ้า
ดีถึงค่อนข้ างมาก
การไหล่บา่ ของน ้าบนผิวดิน เร็ว
การซึมผ่านได้ ของน ้า
เร็ว
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ มันสาปะหลัง อ้ อย และทุ้งหญ้ าเลี ้ยงสัตว์
การแพร่กระจาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะและสมบัตดิ นิ
เป็ นดินลึก ดินบนเป็ นดินทรายปนดิน
ร่วนหรื อดินทราย สีน ้าตาลปนเทาหรื อสีน ้าตาล ดินล่างเป็ นดินทราย
ปนดินร่วนสีชมพู สีน ้าตาลซีดมาก พบชันสะสมดิ
้
นเหนียวที่ความลึก
ต่ากว่า 100 ซม. จากผิวดิน มีสีเทาปนชมพู น ้าตาลซีด มีเนื ้อดินเป็ นดินร่วนปนทรายและเป็ นดินร่วนเหนียว
ปนทรายในดินล่างลึกลงไป พบจุดประสีน ้าตาลแก่ เหลืองปนแดง หรื อแดงปนเหลืองในดินชันล่
้ างนี ้
ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ในดินบน และเป็ นกรดจัดมากถึงกรดจัดปาน
กลาง (pH 4.5-6.5) ในดินล่าง
ความลึก
ฟอสฟอรัส
โพแตสเซียม
ความอุดมสมบูรณ์
อินทรี ยวัตถุ
(ซม.)
ที่เป็ นประโยชน์ ที่เป็ นประโยชน์
ของดิน
0-25
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
25-50
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
50-100
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ชุดดินที่คล้ ายคลึงกัน
ชุดดินบ้ านไผ่ และชุดดินมหาสารคาม
ชุดดินที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
ชุดดินจันทึก และชุดดินด่านขุนทด
ข้ อจากัดในการใช้ ประโยชน์
ดินเป็ นทรายจัด มีความอุดมสมบูรณ์ต่าพืชมักแสดงอาการขาดน ้า
อย่างเห็นได้ ชดั เจน ในช่วงฝนแล้ งและเสี่ยงต่อการเกิดการชะล้ างพังทลาย
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ข้ อเสนอแนะในการใช้ ประโยชน์ โดยทัว่ ไปจัดว่าไม่คอ่ ยเหมาะในการที่จะนามาใช้ ปลูกพืชเศรษฐกิจ
ต่างๆ ถ้ าจาเป็ นต้ องนามาใช้ จะต้ องมีการจัดการในเรื่ องการปรับปรุงบารุงดินและพืชที่จะปลูก แต่อย่างไรก็
ตามอาจทาเป็ นทุ้งเลี ้ยงสัตว์หรื อปลูกไม้ ใช้ สอยประเภทที่โตเร็วและทนแล้ งได้ ดี

5. ชุดดินโพนพิสัย (กลุ่มชุดดินที่ 49)
การกาเนิด

เกิดจากตะกอนชะมาทับถมบนหินตะกอนเนื ้อ
ละเอียดบนพื ้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื ้นที่ ราบเรี ยบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้ อย มีความลาด
ชัน 1-5 %
การระบายน ้า
ดีปานกลาง
การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว
การซึมผ่านได้ ของน ้า ปานกลางในดินบนและช้ าในดินล่าง
การใช้ ประโยชน์
ปลูกพืชไร่ บางพื ้นที่ทาคันนาปลูกข้ าว
การแพร่กระจาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะและสมบัตดิ นิ
เป็ นดินตื ้น ถึงชันกรวดลู
้
กรัง ดินบน
เป็ นดินร่วนปนทรายหรื อดินร่วน สีน ้าตาลปนเทาเข้ ม ดินล่างตอนบนเป็ นดินร่วนเหนียวปนทราย ถัดไปเป็ น
ดินร่วนเหนียวปนทรายปนกรวดหรื อดินเหนียวปนกรวดมาก มีสีน ้าตาลหรื อสีน ้าตาลแก่ ส่วนดินล่างภายใน
50-100 ซม.เป็ นดินร่วนเหนียวปนกรวดหรื อดินเหนียวปนกรวดมากถัดไปจะเป็ นชันดิ
้ นเหนียวตลอด มีสีเทา
ปนน ้าตาลอ่อนหรื อสีเทาอ่อน มีจดุ ประสีแดงของศิลาแลงอ่อนและน ้าตาลแก่หรื อน ้าตาลปนเหลือง
ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้ อย (pH 5.0-6.5) ในดินบน และเป็ นกรดจัดมากถึงเป็ นกรดจัด
(pH 4.5-5.5) ในดินล่าง
ความลึก
ฟอสฟอรัส
โพแตสเซียม
ความอุดมสมบูรณ์
อินทรี ยวัตถุ
(ซม.)
ที่เป็ นประโยชน์ ที่เป็ นประโยชน์
ของดิน
0-25
ต่า
ต่า
สูง
ต่า
25-50
ต่า
ต่า
สูง
ปานกลาง
50-100
ต่า
ต่า
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ ายคลึงกัน
ชุดดินสระแก้ ว
ชุดดินที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
ชุดดินบรบือ, ชุดดินสกล, และดินสระแก้ ว
ข้ อจากัดในการใช้ ประโยชน์
เป็ นดินตื ้นถึงขันกรวดลู
้
กรัง เนื ้อดินบนค่อนข้ างทราย

33
ข้ อเสนอแนะในการใช้ ประโยชน์ กรณีที่ใช้ ปลูกพืชไร่ ควรเลือกพืชที่มีรากสัน้ เช่น ข้ าวโพด ข้ าวฟ่ าง ถัว่
เขียวและอื่นๆ ส่วนกรณีที่ใช้ ปลูกไม้ ผลหรื อไม้ ยืนต้ น ควรขุดหลุมปลูกให้ มีขนาดไม่เล็กกว่า 75X75X75 ซม.
แล้ วทาหน้ าดินหรื อดินจากที่อื่นมาผสมกับปุ๋ ยอินทรี ย์ ใส่ลงในหลุมปลูก 20-30 กก.ต่อหลุม เมื่อผสมแล้ ว
นากลับลงไปในหลุมก่อนที่จะปลูกไม้ ผลหรื อไม้ ยืนต้ น

6. ชุดดินเพชรบูรณ์ (กลุ่มชุดดินที่ 56)
การกาเนิน

เกิดจากตะกอนน ้าพาทับถมบนหินตะกอนพวกหิน
ทราย หินดินดาน หรื อหินทรายแป้ง บริเวณเนิน
ตะกอนรูปพัด
สภาพพื ้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้ อยถึงลูกคลื่นลอนลาด ความ
ลาดชัน 2-12 %
การระบายน ้า
ดีปานกลาง
การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน ช้ าหรื อปานกลาง
การซึมผ่านได้ ของน ้า
ปานกลาง
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ปลูกข้ าวโพด มะม่วง มะขาม
การแพร่กระจาย
พบมากบริเวณที่สงู ตอนกลาง
ลักษณะและสมบัตดิ นิ
เป็ นดินลึกปานกลางถึงชันลู
้ กรังและ
เศษหินหนาแน่น ดินบนเป็ นดินร่วนปนทรายหรื อดินร่วน สีน ้าตาลเข้ ม
หรื อสีน ้าตาลปนเทาเข้ ม ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดถึงเป็ นกรดปานกลาง
(pH 5.5-7.0) ดินล่างตอนบนเป็ นดินร่วนเหนียวปนทรายถึงดินร่วนปนดินเหนียวหรื อดินเหนียวปนทราย สี
แดงปนเหลือง มีจดุ ประสีน ้าตาลปนเหลืองเล็กน้ อย ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดมากถึงเป็ นกรดจัด (pH 4.55.5) ดินล่างตอนล่างเป็ นดินร่วนปนดินเหนียวปนลูกรังและเศษหินมาก สีน ้าตาลปนเหลือง มีจดุ ประสีแดง
ปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดเล็กน้ อยถึงเป็ นด่างปานกลาง (pH 6.5-8.0) ใต้ ชนลู
ั ้ กรังเป็ นชันหิ
้ นที่กาลังผุ
ผังสลายตัว สีน ้าตาล เหลืองและแดงปะปนกัน
ความลึก
ฟอสฟอรัส
โพแตสเซียม
ความอุดมสมบูรณ์
อินทรี ยวัตถุ
(ซม.)
ที่เป็ นประโยชน์ ที่เป็ นประโยชน์
ของดิน
0-25
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
25-50
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
50-100
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
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ชุดดินที่คล้ ายคลึงกัน
ชุดดินวาริน และชุดดินน ้าดุก
ชุดดินที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
ชุดดินโพนงาม และชุดดินลาดหญ้ า
ข้ อจากัดการใช้ ประโยชน์
ความอุดมสมบูรณ์ต่า สภาพพื ้นที่ที่มีความลาดชันสูงดินถูกชะล้ าง
พังทลายได้ ง่าย
ข้ อเสนอแนะในการใช้ ประโยชน์ ควรมีมาตรการอนุรักษ์ ดนิ และน ้า และจัดระบบการปลูกพืชที่
เหมาะสม ปรับปรุงบารุงดินอยูเ่ สมอโดยเพิ่มอินทรี ยวัตถุและใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตให้
สูงขึ ้น

10.2 ชุดดินที่เหมาะสมกับการปลูกอ้ อยรองลงมาจานวน 8 กลุ่ม
ชุดดินกลุ่มนี ้มีการใช้ ประโยชน์ในการปลูกอ้ อยได้ มากสุดในแต่ละภาคได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ชุดดินกาแพงแสน (กลุ่มดินที่ 33) ใช้ปลูกอ้อยในเขตภาคกลางมากที่สุด
2. ชุดดินยางตลาด (กลุ่มดินที่ 40) ใช้ปลูกอ้อยในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมากที่สุด
3. ชุดดินกาแพงเพชร (กลุ่มดินที่ 33) และชุดดินตาคลี (กลุ่มดินที่ 52) ใช้ปลูกอ้อยในเขตภาคเหนื อ
มากที่สุด

1. ชุดดินอุบล (กลุ่มชุดดินที่ 24)
การกาเนิด

เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื ้อดินหยาบชะมาทับ
ถมบนพื ้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื ้นที่ ค่อนข้ างราบเรี ยบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้ อย มี
ความลาดชัน 1-5 %
การระบายน ้า
ค่อนข้ างเลวถึงดีปานกลาง
การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน ช้ า
การซึมผ่านได้ ของน ้า
เร็ว
การใช้ ประโยชน์
ทานา
การแพร่กระจาย
พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะและสมบัตดิ นิ
เป็ นดินลึกมาก ดินบนเป็ นทรายปนดิน
ร่วน สีน ้าตาลหรื อน ้าตาลปนเทา มีจดุ ประสีน ้าตาลปนเหลืองเข้ มหรื อ
น ้าตาลแก่และน ้าตาลปนเทา ดินล่างตอนล่างลึก 100ข120 ซม.เป็ น
ดินร่วนปนทราย สีน ้าตาล สีน ้าตาลปนเทา มีจดุ ประสีน ้าตาลแก่ ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดถึงเป็ นกรด
เล็กน้ อย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และเป็ นกรดจัดถึงเป็ นกลาง (pH 5.5-7.0) ในดินล่าง
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ความลึก
ฟอสฟอรัส
โพแตสเซียม
ความอุดมสมบูรณ์
อินทรี ยวัตถุ
(ซม.)
ที่เป็ นประโยชน์ ที่เป็ นประโยชน์
ของดิน
0-25
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
25-50
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
50-100
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ชุดดินที่คล้ ายคลึงกัน
ชุดดินน ้าพอง
ชุดดินที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
ชุดดินท่าอุเทน
ข้ อจากัดการใช้ ประโยชน์
ความอุดมสมบูรณ์ต่า สมบัติทางกายภาพไม่ดีในฤดูแล้ งดินจะแห้ งจัด
ข้ อเสนอแนะในการใช้ ประโยชน์ ควรใช้ ปยคอก
ุ๋
ปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยเคมีใส่เป็ นจานวนมากต่อไร่ เพื่อ
ปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินให้ ดีขึ ้น จัดหาแหล่งน ้าให้ เพียงพอกับความต้ องการของพืช

2. ชุดดินกาแพงเพชร (กลุ่มชุดดินที่ 33)
การกาเนิด
สภาพพื ้นที่

เกิดจากตะกอนน ้าพามาบริเวณสันดินริมน ้า
ค่อนข้ างราบเรี ยบถึงเป็ นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้ อย
ความลาดชัน 1-3 %
การระบายน ้า
ดีปานกลาง
การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน ช้ า
การซึมผ่านได้ ของน ้า
ปานกลาง
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ปลูกพืชไร่ เช่น ข้ าวโพด อ้ อย ยาสูบ ถัว่ ต่างๆ
พืชผัก และไม้ ผล
การแพร่กระจาย
พบมากในภาคเหนือ
ลักษณะและสมบัตดิ นิ
เป็ นดินลึกมาก ดินบนเป็ นดินร่วน
หรื อดินร่วนปนทรายแป้ง สีน ้าตาลถึงสีน ้าตาลเข้ ม ปฏิกิริยาดินเป็ น
กรดปานกลางถึงเป็ นกลาง (pH 6.0-7.0) ดินล่าง เป็ นดินร่วนปนทราย
แป้งถึงดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง สีน ้าตาลหรื อสีน ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดถึงเป็ นกรด
เล็กน้ อย (pH 5.5-6.5)
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ความลึก
ฟอสฟอรัส
โพแตสเซียม
ความอุดมสมบูรณ์
อินทรี ยวัตถุ
(ซม.)
ที่เป็ นประโยชน์ ที่เป็ นประโยชน์
ของดิน
0-25
ต่า
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง
25-50
ต่า
ต่า
สูง
ปานกลาง
50-100
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ต่า
ชุดดินที่คล้ ายคลึงกัน
ชุดดินกาแพงแสน และชุดดินดงยางเอน
ชุดดินที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
ชุดดินน ้าดุก, ชุดดินตะพานหิน และชุดดินธาตุพนม
ข้ อจากัดการใช้ ประโยชน์
ดินที่ใช้ ปลูกพืชไร่ติดต่อกันมานานใต้ ชนไถพรวนมั
ั้
กแน่นทึบทาให้ ราก
ชอนไชได้ ยาก
ข้ อเสนอแนะในการใช้ ประโยชน์ ทาลายชันดานใต้
้
ชนไถพรวนโดยการไถให้
ั้
ลึกกว่าปกติด้วยชุดไถ
ระเบิดดินดาน และใช้ อินทรี ยวัตถุในการปรับสภาพดินให้ ร่วนซุย ปรับปรุงบารุงดินอยูเ่ สมอโดยเพิ่ม
อินทรี ยวัตถุ และใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ สงู ขึ ้น

3. ชุดดินโคราช (กลุ่มชุดดินที่ 35)
การกาเนิด

เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื ้อหยาบชะมาทับ
ถมบนพื ้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื ้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้ อย มีความลาดชัน 2-5 %
การระบายน ้า
ดีปานกลาง
การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน ปานกลาง
การซึมผ่านได้ ของน ้า
ปานกลาง
การใช้ ประโยชน์
ปลูกพืชไร่ เช่นมันสาปะหลัง ข้ าวโพด ข้ าวฟ่ าง
อ้ อย และถัว่ ต่างๆ
การแพร่กระจาย
พบทัว่ ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะและสมบัตดิ นิ
เป็ นดินลึก ดินบนเป็ นดินทรายปนดิน
ร่วนหรื อดินร่วนปนทราย สีน ้าตาลเข้ มหรื อสีน ้าตาล ดินล่างเป็ นดิน
ร่วนเหนียวปนทราย ส่วนใหญ่มีอนุภาคดินเหนียวไม่เกิน 35 % สี
น ้าตาลหรื อสีน ้าตาลปนเหลือง อาจพบสีเทาปนน ้าตาล สีเทาหรื อสีเทาปนชมพูในดินล่างลึกลงไป พบจุด
ประสีน ้าตาลแก่หรื อสีเหลืองปนแดง ภายในความลึกมากกว่า 100 ซม.จากผิวดิน อาจพบก้ อนเหล็กสะสม
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ในดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดถึงเป็ นกรดเล็กน้ อย (pH 5.5-6.5) ในดินบน และเป็ นกรดจัดมาก (pH
4.5-5.0) ในดินล่าง
ความลึก
ฟอสฟอรัส
โพแตสเซียม
ความอุดมสมบูรณ์
อินทรี ยวัตถุ
(ซม.)
ที่เป็ นประโยชน์ ที่เป็ นประโยชน์
ของดิน
0-25
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
25-50
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
50-100
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ชุดดินที่คล้ ายคลึงกัน
ชุดดินสตึก
ชุดดินที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
ชุดดินด่านซ้ าย, ชุดดินวาริน, ชุดดินยโสธร, ชุดดินดอนไร่
ข้ อจากัดในการใช้ ประโยชน์
ดินค่อนข้ างเป็ นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่า เสี่ยงต่อการขาดแคลน
น ้าสาหรับพืชในฤดูเพาะปลูก และเสี่ยงต่อการชะล้ างพังทลาย
ข้ อเสนอแนะในการใช้ ประโยชน์ โดยทัว่ ไปเหมาะสมปานกลางสาหรับปลูกพืชไร่ แต่ควรมีวิธีการ
จัดการที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป้องกันการขาดน ้าและการชะล้ างพังทลาย การ
เลือกระยะเวลาปลูกพืชที่เหมาะสม การไถพรวนแต่น้อยและการปลูกพืชแบบสลับ (intercropping) เป็ น
ตัวอย่างที่ควรจะกระทา การจัดหาแหล่งน ้าโดยการขุดสระ ใช้ ปยคอก
ุ๋
ปุ๋ ยหมัก และปุ๋ ยเคมี เพื่อเพิ่มแร่ธาตุ
ต่างๆให้ แก่ดนิ และปรับปรุงสมบัตทิ างกายภาพของดินให้ ดีขึ ้น

4. ชุดดินท่ าม่ วง (กลุ่มชุดดินที่ 38)
การกาเนิด
ตะกอนน ้าพา
สภาพพื ้นที่ ราบเรี ยบถึงคอนข้ างราบเรี ยบ มีความลาดชัน 1-5 %
การระบายน ้า
ดีปานกลางถึงดี
การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน ปานกลาง
การซึมผ่านได้ ของน ้า
ปานกลาง
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ปลูกไม้ ยืนต้ น ปลูกผักสวนครัว ยาสูบ อ้ อย
การแพร่กระจาย
พบทัว่ ไปตามสันริมน ้า
ลักษณะและสมบัตดิ นิ
เป็ นดินลึก ดินบนเป็ นดินร่วนปนทราย
แป้ง ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินร่วนหรื อดินร่วนปนทราย สีน ้า
ตาล สีน ้าตาลเข้ มและสีน ้าตาลปนเทา ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดถึงกรด
เล็กน้ อย (pH 5.5-6.5) ดินตอนล่างมีลกั ษณะเนื ้อดินและสีไม่แน่นอนขึ ้นอยูก่ บั ตะกอนที่น ้าพามา สีน ้าตาล
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หรื อสีน ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดถึงกรดเล็กน้ อย (pH 6.0-7.0) อาจพบจุดประสีในดินล่างที่
ความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน และพบเกล็ดแร่ไมก้ าปะปนอยู่ตลอดหน้ าตัดดิน
ความลึก
ฟอสฟอรัส
โพแตสเซียม
ความอุดมสมบูรณ์
อินทรี ยวัตถุ
(ซม.)
ที่เป็ นประโยชน์ ที่เป็ นประโยชน์
ของดิน
0-25
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
25-50
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
50-100
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ ายคลึงกัน
ชุดดินสรรพยา และชุดดินกาแพงแสน
ชุดดินที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
ชุดดินไทรงาม, ชุดดินชุมพลบุรี และชุดดินดอนเจดีย์
ข้ อจากัดการใช้ ประโยชน์
อาจมีน ้าท่วมในบางช่วงของฤดูเพาะปลูกทาให้ พืชชะงักการ
เจริญเติบโตได้ หน้ าดินค่อนข้ างเป็ นทราย
ข้ อเสนอแนะในการใช้ ประโยชน์ ปลูกพืชไร่หรื อไม้ ผล ควรปรับปรุงบารุงดินโดยใช้ ปยคอก
ุ๋
และปุ๋ ยหมัก
เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มแร่ธาตุที่จาเป็ นต่อพืช ทาให้ คณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพของดินดีขึ ้น

5. ชุดดินยางตลาด (กลุ่มชุดดินที่ 40)
การกาเนิด

เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื ้อหยาบชะมาทับถม
บนพื ้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดิน
สภาพพื ้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้ อย มีความลาดชันประมาณ
2-8 %
การระบายน ้า
ดี
การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน ปานกลาง
การซึมผ่านได้ ของน ้า
เร็ว
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ปลูกพืชไร่ พวก อ้ อย มันสาปะหลัง ข้ าวโพด
การแพร่กระจาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะและสมบัตดิ นิ
เป็ นดินลึก ดินบนเป็ นดินทรายปนดิน
ร่วนหรื อดินร่วนปนทราย มีสีน ้าตาลเข้ ม หรื อน ้าตาลปนแดง และเป็ น
ดินร่วนปนทราย สีน ้าตาลปนแดงในดินล่างลึกลงไป พบจุดปะสี
น ้าตาลแก่ในชันดิ
้ นนี ้ ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดถึงเป็ นกรดเล็กน้ อย (pH 5.5-6.5) ตลอด
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ความลึก
ฟอสฟอรัส
โพแตสเซียม
ความอุดมสมบูรณ์
อินทรี ยวัตถุ
(ซม.)
ที่เป็ นประโยชน์ ที่เป็ นประโยชน์
ของดิน
0-25
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
25-50
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
50-100
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ชุดดินที่คล้ ายคลึงกัน
ชุดดินวาริน
ชุดดินที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
ชุดดินจักราช และชุดดินหุบกระพง
ข้ อจากัดในการใช้ ประโยชน์
ความอุดมสมบูรณ์ต่า เนื ้อดินค่อนข้ างเป็ นทราย
ข้ อเสนอแนะในการใช้ ประโยชน์ ควรปรับปรุงบารุงดินให้ อดุ มสมบูรณ์และมีสมบัติทางกายภาพให้ ดีขึ ้น
โดยใช้ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสดพวกปอเทือง(ไถกลบเมื่ออายุ 40-50 วัน) และปุ๋ ยเคมี จัดหาแหล่งน ้าให้
พอเพียงแก่ความต้ องการของพืช

6. ชุดดินสุรินทร์ (กลุ่มชุดดินที่ 46)
การกาเนิด

เกิดจากการสลายตัวผุผงั อยู่กบั ที่และเหลือเศษหิน
เชิงเขาของหินบะซอลด์พบบริเวณที่เหลือค้ างจาก
การกร่อนซอยแบ่งของหินภูเขาไฟ
สภาพพื ้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้ อยถึงลูกคลื่นลอนลาด มีความ
ลาดชัน 2-8 %
การระบายน ้า
ดี
การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว
การซึมผ่านได้ ของน ้า
ปานกลาง
การใช้ ประโยชน์
ปลูกพืชไร่
การแพร่กระจาย
พบทางด้ านใต้ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลักษณะและสมบัตดิ นิ
เป็ นดินตื ้นถึงกรวดลูกรัง ดินบนเป็ นดิน
ร่วนหรื อดินร่วนเหนียว(ปนกรวด) สีน ้าตาลเข้ มหรื อสีแดงเข้ ม ดินล่าง
เป็ นดินร่วนเหนียวปนกรวดหรื อดินเหนียวปนกรวด สีน ้าตาลปนแดง
หรื อสีแดงเข้ มและพบชันหิ
้ นผุของวัตถุต้นกาเนิดภายใน 150 ซม. ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดปานกลางถึงเป็ น
กลาง (pH 6.0-7.0) ตลอด
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ความลึก
ฟอสฟอรัส
โพแตสเซียม
ความอุดมสมบูรณ์
อินทรี ยวัตถุ
(ซม.)
ที่เป็ นประโยชน์ ที่เป็ นประโยชน์
ของดิน
0-25
สูง
ต่า
ต่า
ปานกลาง
25-50
สูง
ต่า
ต่า
ปานกลาง
50-100
ปานกลาง
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ ายคลึงกัน
ชุดดินกบินทร์ บรุ ี
ชุดดินที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
ชุดดินโป่ งตอง, ชุดดินภูสะนา และชุดดินเชียงคาน
ข้ อจากัดการใช้ ประโยชน์
เป็ นดินตื ้น มีก้อนกรวดลูกรังมากทาให้ ขดั ขวางการเจริญเติบโตของ
พืช เสี่ยงต่อการขาดแคลนน ้า
ข้ อเสนอแนะในการใช้ ประโยชน์ กรณีใช้ ปลูกพืชไร่ ควรเลือกพืชที่มีรากสัน้ เช่น ข้ าวโพด ข้ างฟ่ าง ถัว่
เขียว และอื่นๆ ส่วนกรณีใช้ ปลูกไม้ ผลหรื อไม้ ยืนต้ นควรขุดหลุมปลูก 75X75X75 ซม.หรื อโตกว่า แล้ ว
นาหน้ าดินหรื อดินจากที่อื่นมาผสมกับปุ๋ ยอินทรี ย์ใส่ลงในหลุมปลูก หรื อใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ร่วมกับปุ๋ ยเคมี เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและปรับปรุงสภาพทางกายภาพของดิน ตลอดจนจัดหาแหล่งน ้าให้ เพียงพอ

7. ชุดดินนครสวรรค์ (กลุ่มชุดดินที่ 47)
การกาเนิด

เกิดจากการผุผงั ของหินแปรพวกไมกาชีสต์และไมก้ า
ไนส์ บริเวณพื ้นที่ภเู ขา และรวมถึงที่เกิดจากวัสดุหิน
หรื อหินที่เคลื่อนย้ ายมาเป็ นระยะทางใกล้ ๆโดยแรง
โน้ มถ่วงบริเวณเชิงเขา
สภาพพื ้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็ นเนินเขา ความลาดชัน 6-35%
การระบายน ้า
ดี
การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน ปานกลางถึงเร็ว
การซึมผ่านได้ ของน ้า
ปานกลาง
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ปลูกไม้ พมุ่ ไผ่ และพืชไร่ เช่น ข้ าวโพด ถัว่
การแพร่กระจาย
พบมากบริเวณภาคเหนือตอนล่าง
ลักษณะและสมบัตดิ นิ
เป็ นดินตื ้นหรื อตื ้นมากถึงชันเศษหิ
้
น
และก้ อนหินหนาแน่นมาก พบชันหิ
้ นพื ้นในช่วงความลึกต่ากว่า
80-125 ซม.จากผิวดิน ดินบนเป็ นดินร่วนหรื อดินร่วนเหนียวปนทราย
มีเศษหินปะปนเล็กน้ อย สีน ้าตาลเข้ มหรื อสีน ้าตาลปนแดงเข้ ม ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดจัดถึงเป็ นกรดเล็กน้ อย
(pH 5.5-6.5) ดินล่างเป็ นดินร่วนเหนียวปนทรายหรื อดินร่วนปนดินเหนียวและมีเศษหินและก้ อนหินปะปน
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อยูม่ าก สีน ้าตาลปนแดงหรื อสีน ้าตาลปนแดงเข้ ม ปฏิกิริยาดินเป็ นกรดปานกลางถึงเป็ นกลาง (pH 6.0-7.0)
จะพบเกล็ดไมก้ าตลอดชันดิ
้ น
ความลึก
ฟอสฟอรัส
โพแตสเซียม
ความอุดมสมบูรณ์
อินทรี ยวัตถุ
(ซม.)
ที่เป็ นประโยชน์ ที่เป็ นประโยชน์
ของดิน
0-25
ต่า
ต่า
สูง
ปานกลาง
25-50
ต่า
ต่า
สูง
ปานกลาง
50-100
ต่า
ต่า
สูง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ ายคลึงกัน
ชุดดินลี ้ และชุดดินท่าลี่
ชุดดินที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
ชุดดินสบปราบ และชุดดินมวกเหล็ก
ข้ อจากัดการใช้ ประโยชน์
เป็ นดินตื ้นถึงชันก้
้ อนหินหนาแน่น พื ้นที่ที่มีความลาดชันสูง ดินจะถูก
ชะล้ างพังทลายได้ ง่าย
ข้ อเสนอแนะในการใช้ ประโยชน์ บริเวณที่มีความลาดชันไม่มากนัก (ไม่เกิน 12%) และดินไม่ตื ้นมาก
อาจใช้ ปลูกพืชไร่ได้ แต่ต้องกวนดินให้ น้อยที่สดุ พร้ อมทังจั
้ ดระบบอนุรักษ์ ดนิ และน ้าที่เหมาะสมโดยใช้ วิธี
พืชเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดนิ และเพิ่มผลผลิตโดยใช้ ปยอิ
ุ๋ นทรี ย์ร่วมกับปุ๋ ยเคมี พื ้นที่ลาดชันสูงไม่ควร
นามาใช้ เพาะปลูก ควรให้ คงสภาพป่ าหรื อฟื น้ ฟูสภาพป่ า

8. ชุดดินตาคลี (กลุ่มชุดดินที่ 52)
การกาเนิด

เกิดจากตะกอนน ้าพาทับถมอยูบ่ นชันปู
้ นมาร์ ล
บริเวณเนินตะกอนรูปพัด
สภาพพื ้นที่ ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้ อยถึงลูกคลื่นลอนลาด
ความลาดชัน 3-12 %
การระบายน ้า
ดี
การไหลบ่าของน ้าบนผิวดิน ช้ าถึงปานกลาง
การซึมผ่านได้ ของน ้า
ปานกลาง
การใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ปลูกพืชไร่ เช่นข้ าวโพด ข้ าวฟ่ าง อ้ อย ถัว่
ทานตระวัน หรื อไม้ ผล เช่น น้ อยหน่า ขนุน มะม่วง
การแพร่กระจาย
พบมากบริเวณที่สงู ตอนกลางของประเทศต่อ
กับภาคกลาง
ลักษณะและสมบัตดิ นิ
เป็ นดินตื ้นถึงชันปู
้ นมาร์ ลที่พบภายใน
ความลึก 50 ซม.จากผิวดิน ดินบนเป็ นดินร่วนปนดินเหนียวหรื อดินเหนียวปนทรายแป้ง สีดา สีเทาเข้ มมาก
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สีน ้าตาลเข้ มมาก ปฏิกิริยาดินเป็ นกลางถึงเป็ นด่างปานกลาง (pH 7.0-8.0) ดินล่างเป็ นดินร่วนปนดิน
เหนียวหรื อดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง และมีเม็ดปูนปน สีน ้าตาลหรื อสีน ้าตาลเข้ มและมีสีขาวของผงปูน
ทุตยิ ภูมิหรื อปูนมาร์ ล ปฏิกิริยาดินเป็ นด่างปานกลาง (pH 8.0) ใต้ ชนดิ
ั ้ นลงไปเป็ นชันปู
้ นมาร์ ลสีขาวทังที
้ ่
เป็ นเม็ดและที่เชื่อมต่อกันหนาแน่น
ความลึก
ฟอสฟอรัส
โพแตสเซียม
ความอุดมสมบูรณ์
อินทรี ยวัตถุ
(ซม.)
ที่เป็ นประโยชน์ ที่เป็ นประโยชน์
ของดิน
0-25
ปานกลาง
ปานกลาง
สูง
สูง
25-50
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
50-100
ต่า
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ชุดดินที่คล้ ายคลึงกัน
ชุดดินชัยบาดาล และชุดดินลานารายณ์
ชุดดินที่อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน
ชุดดินบึงชะนัง
ข้ อจากัดการใช้ ประโยชน์
ดินตื ้นถึงชันปู
้ นมาร์ ล ซึง่ จะมีผลกระทบทางกายภาพและทางเคมีตอ่
พืช ดินอาจขาดสมดุลธาตุอาหารโดยเฉพาะการของฟอสฟอรัสและจุลธาตุบางชนิด
ข้ อเสนอแนะในการใช้ ประโยชน์ ปลูกพืชที่มีระบบรากสัน้ ได้ แก่พืชไร่และพืชผัก ปรับปรุงสมบัตทิ าง
กายภาพและทางเคมีของดินในเบื ้องต้ นโดยการคลุกคล้ าด้ วยอินทรี ยวัตถุ ใช้ ปยเคมี
ุ๋
โดยเฉพาะฟอสฟอรัส
ในรูปที่ละลายช้ า และให้ จลุ ธาตุเพิ่มเติมสาหรับพืชบางชนิดเมื่อพืชเริ่มแสดงอาการขาด
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11. พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับการสร้ างผลผลิต
1. พันธุ์ สอน. 6 (เค 88-92)
แม่ X พ่อ
ทรงกอ

ตา
การออกดอก
การหักล้ ม
สภาพพื ้นที่เหมาะสม
ผลผลิตอ้ อย
ความหวาน
อายุเก็บเกี่ยว
ความต้ านทานโรค

อูท่ อง X พีแอล 310
ทรงกอค่อนข้ างกว้ าง ลาใหญ่ มีสีเขียว
อมเหลือง มีไขหนา ทนแล้ งได้ ดี เติบโต
เร็วมาก แตกกอมาก เฉลี่ย 7-8 ลาต่อ
กอ
ลักษระใบ แผน่ใบสีเขียวเข้ ม ค่อนข้ างกว้ าง ใบ
ยาว ใบยอดชี ้ กาบใบสีเขียวอมม่วง มี
ขนหลังกาบใบเล็กน้ อย
คอใบ
คอใบสีน ้าตาล รูปร่างคล้ ายสี่เหลี่ยม
ลิ ้นใบ
สิ ้นใบรูปกระจับ
หูใบ
หูใบมี 2 ข้ าง ข้ างในยาวกว่าเป็ นรูปใบ
หอกปลายมน
ปล้ อง
ปล้ องซิกแซ็กเล็กน้ อย รูปทรงกระบอก
ตานูนกลมรี ฐานตาอยูช่ ิดรอยกาบ ยอดตาอยูใ่ ต้ วงเจริญซึง่
โค้ งเหนือตา
ออกดอกเล็กน้ อยต้ นเดือนธันวาคม
เล็กน้ อย
ดินร่วน ดินร่วนปนทราย
14 – 15 ตันต่อไร่
13 – 15 ซี.ซี.เอส
12 – 13 เดือน
ต้ านทานปานกลางต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง
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2. พันธุ์ สอน. 12 (แอลเค 92-11)
แม่ X พ่อ
ทรงกอ

ตา
การออกดอก
การหักล้ ม
สภาพพื ้นที่ที่เหมาะสม
ผลผลิตอ้ อย
ความหวาน
อายุเก็บเกี่ยว
ความต้ านทานโรค

สอน. 3 X อีเหี่ยวแดง
ทรงกอค่อนข้ างกว้ าง ลาขนาดปานกลาง
มีไขเล็กน้ อยแตกกอ 6-8 ลาต่อกอ เติบโต
ช้ าช่วง 4 เดือนแรก ทนแล้ งปานกลาง อ้ อย
ตอแตกกอดีมาก
ลักษณะใบ แผ่นใบกว้ างใหญ่ ยาวปานกลาง ใบโค้ ง
มาก กาบใบสีเขียวเข้ ม มีใบมากและไม่ทิ ้ง
ใบ
คอใบ
คอใบสีน ้าตาลแดง รูปสามเหลี่ยมปลายคด
ลิ ้นใบ
ลิ ้นลักษณะแถบตรง ด้ านบนโค้ งสูงขึ ้น
หูใบ
หูใบมี 2 ข้ าง ข้ างในรูปใบหอกปลายโค้ งออก
ข้ างนอกรูปสามเหลี่ยมมุมฉากขนาดเล็ก
ปล้ อง
ปล้ องซิกเซ็ก สีเหลืองอมเขียว
ตารูปไข่ยอดป้าน ขนาดปานกลาง
เล็กน้ อยในพื ้นที่ลมุ่ มีน ้าขัง
เล็กน้ อย
ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ไม่ชอบที่ดอนสูง
17 – 18 ตันต่อไร่
12 – 14 ซี.ซี.เอส
12 – 13 เดือน
ต้ านทานโรคเหี่ยวเน่าแดง พบโรคแส้ ดาเล็กน้ อย พบหนอน
เจาะลาต้ นเล็กน้ อย
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3. พันธุ์ ขอนแก่ น 3
แม่ X พ่อ
ทรงกอ

สภาพพื ้นที่ที่เหมาะสม
ผลผลิตอ้ อย
น ้าหนักลาเฉลี่ย
อายุเก็บเกี่ยว
ความตานทานโรค

อ้ อยโคลน 85-2-352 X เค 84-200
ทรงกอตังตรง
้ ลาขนาดปานกลาง แตกกอ
ปานกลาง 4-9 ลาต่อกอ
ลักษณะใบ ปลายใบโค้ ง กาบใบอ้ า ลอกกาบง่าย สี
เขียว ไม่มีขน
คอใบ
คอใบสีเขียวน ้าตาลรูปชายธง
หูใบ
หูใบด้ านนอกรูปใบหอกสัน้ หูใบด้ านใน
รูปใบหอกยาว
ปล้ อง
ปล้ องทรงกระบอก สีเหลืองอมเขียวและ
เปลี่ยนเป็ นสีน ้าตาลเมื่อโดนแสง การเรี ยง
ตัวของปล้ องเป็ นแบบซิกแซก
ตา
ตามีลกั ษณะกลมลี
ดินร่วนปนทรายและดินทราย เป็ นที่ราบหรื อที่ดอน น ้าไม่
ท่วมขัง และระบายน ้าดี มีคา่ pH ระหว่าง 5.5-7.5
21.7 ตันต่อไร่
1.85 กก.ต่อลา
12 เดือน
ต้ านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง ต้ านทานโรคแส้ ดา
ปานกลาง
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4. อ้ อยพันธุ์ อู่ทอง 12
แม่ X พ่อ
สุพรรณบุรี 80 X อุท่ อง 3
ผลผลิตเขตชลประทาน
18.18 ตันต่อไร่
ผลผลิตเขตน ้าฝน
12.36 ตันต่อไร่
ความหวานเขตชลประทาน 14.16 ซี.ซี.เอส
ความหวานเขตน ้าฝน
15.15 ซี.ซี.เอส
การเจริญเติบโต
ปานกลาง
การแตกกอ
5-6 ลาต่อกอ
การไว้ กอ
ดี
ดินที่เหมาะสม
ดินร่วนเหนียว
พื ้นที่แนะนา
เขตชลประทาน
ความต้ านทานโรค ต้ านทานโรคแสดาปานกลาง ต้ านทานโรค
เหี่ยวเน่าแดงปานกลาง
อายุเก็บเกี่ยว
12 เดือน
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5. สอน. 20 (แอลเค 95-118)
แม่ X พ่อ
ผลผลิต
ความหวาน
อายุเก็บเกี่ยว
การเจริญเติบโต
ทรงกอ
ลักษณะใบ

คอใบ

ลิ ้นใบ
หูใบ
ปล้ อง

ตา
การออกดอก
การหักล้ ม
สภาพพื ้นที่ที่เหมาะสม
ความตานทานโรค

ยาซาว่า X พีแอล 310
ในเขตน ้าฝน 11-16 ตันต่อไร่
ในเขตชลประทาน 17-18 ตันต่อไร่
13-14 ซี.ซี.เอส
11-12 เดือน
งอกเร็ว โตเร็ ว การไว้ ตอดี
ทรงกอแผ่ ลาขนาดปานกลาง
สีเขียว เส้ นกลางใบสีขาว ใบชันตรง
ปลายใบเรี ยวยาว สียอดเขียว ขนใบ
มีน้อย
มีขนาดเท่ากันทัง้ 2 ข้ าง รูปสาม
เหลี่ยมปลายคด สีเขียวอมเหลือง
เล็กน้ อย มีไขปกคลุม ขนที่คอใบ
มีมาก

ตรงกลางโป่ งเป็ นรูปสามเหลี่ยม
มีทงสองข้
ั้
าง สันข้
้ างยาวข้ าง ข้ างที่ 1 เป็ นรูปใบหอกยาวมาก ข้ างที่ 2
เป็ นรูปมุมฉาก
ปลายโต ซิกแซก สีเขียวอมเหลือง ไขธรรมดา พบรอยแตกตื ้นบ้ างเล็ก
น้ อย ขนาดลาเส้ นผ่าศูนย์กลางลา 3.71 ซม. ปล้ องยาว 15.67 ซม.
ลักษณะป้องตัดขวางกลม
รูปตากลมนูน ขนาดปานกลาง สีเหลืองอมเขียว ร่องเหนือตาไม่มี
43.40 %
ปานกลาง
ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว
ต้ านทานโรคเหี่ยวเน่าแดงปานกลาง
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6. สอน. 21 (แอลเค 95-124)
แม่ X พ่อ
ผลผลิตอ้ อย
ความหวาน
อายุเก็บเกี่ยว
ทรงกอ
ลักษณะใบ

คอใบ

ลิ ้นใบ
หูใบ
ปล้ อง

ตา
การออกดอก
การหักล้ ม
สภาพพื ้นที่ที่เหมาะสม
ความต้ านทานโรค

ยาซาว่า X พีแอล 310
ในเขตน ้าฝน 11-15 ตันต่อไร่
ในเขตชลประทาน 15-16 ตันต่อไร่
13-14 ซี.ซี.เอส
11-12 เดือน
ทรงกอแผ่ ลาขนาดปานกลาง
สีเขียว สีเส้ นกลางใบเป็ นสีขาว ใบมี
ลักษณะโค้ งปานกลาง สียอดเขียว
ปลายใบเรี ยวยาวปานกลาง ขนใบ
น้ อย
ขนาดเท่ากันทังสองข้
้
าง รูปสาม
เหลี่ยมฐานกว้ างมาก สีน ้าตาลปน
แดง มีไขปกคลุม ขนที่คอใบมีมาก

ลักษณะคันธนู
มีทงสองข้
ั้
าง สันข้
้ างยาวข้ าง ข้ างที่ 1 เป็ นรูปหอกยาวมาก ข้ างที่ 2
เป็ นรูปโค้ ง
ปลายโต การจัดเรี ยงตัวของปล้ องแบบซิกแซก สีเขียวอมเหลือง ไข
ธรรมดา มีรอยแตกตื ้น ปล้ องยาว 14.24 ซม. มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์
กลาง 3.13 ซม.
ตากลมนูน ขนาดปานกลาง สีเหลือง ร่องเหนือตาไม่มี
58.30 %
หักล้ มปานกลาง
ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนี่ยว
ต้ านทานโรคแส้ ดาปานกลาง
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12. การคานวณอัตราปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้ อย
จากผลงานทางวิชาการของสานักงานคณะกรรมการอ้ อยและน ้าตาลทรายพบว่าอ้ อย
แต่ละสายพันธุ์ มีความต้ องการอัตราปุ๋ ยที่แตกต่างกัน จะขอยกตัวอย่างมาใช้ เปรี ยบเทียบเพียง
2 ตัวอย่าง ซึง่ ได้ แก่ พันธุ์ สอน. 6 (เค 88-92) และพันธุ์ สอน. 12 (แอลเค 92-11) ดังนี ้
การเพิม่ ผลผลิตอ้ อยพันธุ์ สอน. 6 (เค 88-92)
ความต้ องการธาตุอาหารต่อผลผลิตในระดับต่างๆ (กก.ต่อไร่)
ธาตุอาหาร 5 ตัน
10 ตัน
15 ตัน
20 ตัน
25 ตัน
N
13.47
24.70
33.70
40.45
44.98
P
5.03
10.06
15.09
20.11
25.14
K
24.70
47.78
69.23
89.06
107.27

30 ตัน
47.26
31.48
123.85

การเพิม่ ผลผลิตอ้ อยพันธุ์ สอน. 21 (แอลเค 92-11)
ความต้ องการธาตุอาหารต่อผลผลิตในระดับต่างๆ (กก.ต่อไร่)
ธาตุอาหาร 5 ตัน
10 ตัน
15 ตัน
20 ตัน
25 ตัน
N
8.66
15.85
21.58
25.84
28.64
P
1.77
3.30
4.59
5.63
6.43
K
19.14
35.53
49.20
60.12
68.30

30 ตัน
29.97
6.98
73.75

แม่ ป๋ ยที
ุ ่ นิยมใช้ ผสมประกอบด้ วย 3 สูตรหลัก
1. MOP (0-0-60) เรี ยกว่าปุ๋ ยโพแตสเซียมคลอไรด์
2. DAP (18-46-0) เรี ยกว่าปุ๋ ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
3. ยูเรี ย (46-0-0)
4. ปุ๋ ยที่ผสมแล้วควรใช้ให้หมดใน 30 วัน
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ตัวอย่างสูตรปุ๋ ยผสมที่มีจาหน่ายในท้ องตลาดทัว่ ๆไป
น ้าหนักแม่ปยที
ุ๋ ่ใช้ ผสม (กก.)
สูตรปุ๋ ย
18-46-0
46-0-0
0-0-60
16-20-0
44
18
0
15-7-18
16
27
30
20-5-28
11
40
47
15-15-15
33
20
25

ตัวเติม (กก.)
38
27
2
22

การคานวณอัตราส่ วนแม่ ป๋ ยตามสู
ุ
ตรที่กาหนดในการเพิ่มผลผลิต
ตัวอย่างที่ 1 การเพิม่ ผลผลิตอ้ อยพันธุ์แอลเค 92-11 ให้ ได้ 10 ตันต่อไร่ จะต้ องใช้ ธาตุอาหาร
พวก N-P-K ในอัตรา (15.85) – (3.30) – (35.53) ในอัตรา 100 กก.ต่อไร่
1. ใช้แม่ปุ๋ย 18-46-0
จานวน 7.17 กก.
2. ได้ธาตุ N
จานวน 1.29 กก.
3. ได้ธาตุ P
จานวน 3.30 กก.
4. ใช้แม่ปุ๋ย 46-0-0
จานวน 31.66 กก.
5. ได้ธาตุ N = (15.85 - 1.29)
จานวน 14.56 กก.
6. ใช้แม่ปุ๋ย 0-0-60
จานวน 59.22 กก.
7. ได้ธาตุ K
จานวน 35.53 กก.
8. รวมน้ าหนักปุ๋ ยผสมเท่ากับ 7.17 + 31.65 + 59.22 = 98.04 กก.
9. ผสมตัวเติมให้ได้ 100 กก. = 98.04 กก. + ตัวเติม 1.96 กก.
ตัวอย่างที่ 2 การเพิม่ ผลผลิตอ้ อยพันธุ์แอลเค 92-11 ให้ ได้ 15 ตันต่อไร่ จะต้ องใช้ ธาตุอาหาร
พวก N-P-K ในอัตรา (21.58) – (4.59) – (49.20) ในอัตรา 150 กก.ต่อไร่
1. ใช้แม่ปุ๋ย 18-46-0
จานวน 9.98 กก.
2. ได้ธาตุ N
จานวน 1.79 กก.
3. ได้ธาตุ P
จานวน 4.59 กก.
4. ใช้แม่ปุ๋ย 46-0-0
จานวน 43.02 กก.
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5.
6.
7.
8.
9.

ได้ธาตุ N = (21.58 – 1.79)
จานวน 19.79 กก.
ใช้แม่ปุ๋ย 0-0-60
จานวน 82.00 กก.
ได้ธาตุ K
จานวน 49.20 กก.
รวมน้ าหนักปุ๋ ยผสมเท่ากับ 9.98 + 43.02 + 82.00 = 135.00 กก.
ผสมตัวเติมให้ได้ 150 กก. = 135.00 กก. + ตัวเติม 15.00 กก.

ตัวอย่างที่ 3 การเพิม่ ผลผลิตอ้ อยพันธุ์แอลเค 92-11 ให้ ได้ 20 ตันต่อไร่ จะต้ องใช้ ธาตุอาหาร
พวก N-P-K ในอัตรา (25.84) – (5.63) – (60.12) ในอัตรา 200 กก.ต่อไร่
1. ใช้แม่ปุ๋ย 18-46-0
จานวน 12.24 กก.
2. ได้ธาตุ N
จานวน 2.20 กก.
3. ได้ธาตุ P
จานวน 5.63 กก.
4. ใช้แม่ปุ๋ย 46-0-0
จานวน 51.39 กก.
5. ได้ธาตุ N = (25.84 – 2.20)
จานวน 23.64 กก.
6. ใช้แม่ปุ๋ย 0-0-60
จานวน 100.20 กก.
7. ได้ธาตุ K
จานวน 60.12 กก.
8. รวมน้ าหนักปุ๋ ยผสมเท่ากับ 12.24 + 51.39 + 100.20 = 163.83 กก.
9. ผสมตัวเติมให้ได้ 200 กก. = 163.83 กก. + ตัวเติม 36.17 กก.
ตัวอย่างที่ 4 การเพิม่ ผลผลิตอ้ อยพันธุ์แอลเค 92-11 ให้ ได้ 25 ตันต่อไร่ จะต้ องใช้ ธาตุอาหาร
พวก N-P-K ในอัตรา (28.64) – (6.43) – (68.30) ในอัตรา 200 กก.ต่อไร่
1. ใช้แม่ปุ๋ย 18-46-0
จานวน 13.98 กก.
2. ได้ธาตุ N
จานวน 2.52 กก.
3. ได้ธาตุ P
จานวน 6.43 กก.
4. ใช้แม่ปุ๋ย 46-0-0
จานวน 56.78 กก.
5. ได้ธาตุ N = (28.64 – 2.52)
จานวน 26.12 กก.
6. ใช้แม่ปุ๋ย 0-0-60
จานวน 113.83 กก.
7. ได้ธาตุ K
จานวน 68.30 กก.
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8. รวมน้ าหนักปุ๋ ยผสมเท่ากับ 13.98 + 56.78 + 113.83 = 184.59 กก.
9. ผสมตัวเติมให้ได้ 200 กก. = 184.59 กก. + ตัวเติม 15.41 กก.
ตัวอย่างที่ 5 การเพิม่ ผลผลิตอ้ อยพันธุ์แอลเค 92-11 ให้ ได้ 30 ตันต่อไร่ จะต้ องใช้ ธาตุอาหาร
พวก N-P-K ในอัตรา (29.97) – (6.98) – (73.75) ในอัตรา 200 กก.ต่อไร่
1. ใช้แม่ปุ๋ย 18-46-0
จานวน 15.17 กก.
2. ได้ธาตุ N
จานวน 2.73 กก.
3. ได้ธาตุ P
จานวน 6.98 กก.
4. ใช้แม่ปุ๋ย 46-0-0
จานวน 59.22 กก.
5. ได้ธาตุ N = (29.97 – 2.73)
จานวน 27.24 กก.
6. ใช้แม่ปุ๋ย 0-0-60
จานวน 122.92 กก.
7. ได้ธาตุ K
จานวน 73.75 กก.
8. รวมน้ าหนักปุ๋ ยผสมเท่ากับ 15.17 + 59.22 + 122.92 = 197.31 กก.
9. ผสมตัวเติมให้ได้ 200 กก. = 197.31 กก. + ตัวเติม 2.69 กก.

13. ความต้ องการนา้ ของอ้ อยต่ อการเจริญเติบโต
ความต้ องการน ้าของอ้ อยระยะต่าง
ความต้ องการน ้า
ม.ม. ต่อวัน
ม.ม.
ระยะตังตั
้ ว (30 วัน)
4
120
ระยะเจริญเติบโตทางลาต้ น (140 วัน)
4.5
630
ระยะสร้ างน ้าตาลหรื อสร้ างผลผลิต (125 วัน)
5
625
ระยะสุกแก่ (35 วัน)
4
140
รวม (330 วัน)
1,515
หมายเหตุ : น ้าฝน 1 ม.ม.เท่ากับปริมาณน ้า 1.6 คิวต่อไร่
ช่วงการเจริญเติบโต
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1. การให้น้ าแบบน้ าราดตามร่ องอ้อย 1 ครั้ง จะเทียบเท่าปริ มาณน้ าฝน 50 ม.ม.
2. การให้น้ าหยดบนดิน 20 ชัว่ โมงต่อครั้ง จะเทียบเท่าปริ มาณน้ าฝน 50 ม.ม.

14. การจัดการฟาร์ มให้ ได้ อ้อยที่ม่ นั คงเฉลี่ย 18.75 ตันต่ อไร่
เนื่องจากแต่ละฤดูกาลหีบอ้ อยจะเริ่มระหว่าง เดือนธันวาคม ถึง เดือน เมษายน หรื อไม่
เกิน 14 เมษายน ดังนันระยะเวลาการหี
้
บอ้ อยจะมีเวลาดาเนินการประมาณ 135 วัน ซึง่ พอจะ
จาแนกช่วงเวลา ต้ นฤดูหีบ 45 วัน กลางฤดูหีบ 45 วัน และปลายฤดูหีบ 45 วัน ดังนี ้
1. กาหนดต้นฤดูหีบ 45 วัน
ระหว่าง 1 ธ.ค. ถึง 14 ม.ค.
2. กาหนดกลางฤดูหีบ 45 วัน
ระหว่าง 15 ม.ค. ถึง 28 ก.พ.
3. กาหนดปลายฤดูหีบ 45 วัน
ระหว่าง 1 มี.ค. ถึง 14 เม.ย.
แผนภูมิการปลูกอ้ อยข้ ามแล้ ง เพื่อเข้ าหีบต้ นหีบ เข้ ากลางหีบ และเข้ าปลายหีบ
พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.

อ้ อยข้ ามแล้ งอายุ 13-14 เดือน สาหรับตัดเข้ าต้ นฤดูหีบ
อ้ อยข้ ามแล้ งอายุ 13-14 เดือน สาหรับตัดเข้ ากลางฤดูหีบ
อ้ อยข้ ามแล้ งอายุ 13-14 เดือน สาหรับตัดเข้ าปลายฤดูหีบ

การปลูกอ้ อยข้ ามแล้ งเป็ นวิธีการเดียวที่จะเพิม่ ผลผลิตและคุณภาพอ้ อยได้ อย่างแท้ จริง
เพราะพืชอ้ อยมีระยะเวลาในการปลูก ในการเจริญเติบโต และในการสร้ างน ้าตาลไม่ต่ากว่า
13-14 เดือน ดังนันการสร้
้
างคุณภาพอ้ อยจึงไม่น่ามีปัญหา ส่วนการเพิม่ น ้าหนักก็อยู่ที่กรรมวิธี
ในการปลูก ในการใช้ ปยุ๋ และในการให้ น ้าตามจังหวะที่อ้อยต้ องการน ้าเพื่อไม่ให้ พืชอ้ อยเกิด
อาการขาดน ้า ระยะเวลาในการปลูกอ้ อยข้ ามแล้ งที่ดีที่สดุ มีอยู่ 3 เดือนเท่านัน้ คือ
1. เดือนพฤศจิกายน ปลูกเพื่อวางแผนนาอ้อยเข้าหีบในระยะต้นหีบ
2. เดือนธันวาคม ปลูกเพื่อวางแผนนาอ้อยเข้าหีบในระยะกลางหีบ
3. เดือนมกราคม ปลูกเพื่อวางแผนนาอ้อยเข้าหีบในระยะปลายหี บ

54

แผนภูมิการบารุ งอ้ อยตอ. 1 เพื่อเข้ าต้ นหีบ เข้ ากลางหีบ และเข้ าปลายหีบ
ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.

อ้ อยตอ.1 อายุ 12-13 เดือน สาหรับตัดเข้ าต้ นฤดูหีบ
อ้ อยตอ.1 อายุ 12-13 เดือน สาหรับตัดเข้ ากลางฤดูหีบ
อ้ อยตอ.1 อายุ 12-13 เดือน สาหรับตัดเข้ าปลายฤดูหีบ

แผนภูมิการบารุ งอ้ อยตอ. 2 เพื่อเข้ าต้ นหีบ เข้ ากลางหีบ และเข้ าปลายหีบ
ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.

อ้ อยตอ.2 อายุ 12-13 เดือน สาหรับตัดเข้ าต้ นฤดูหีบ
อ้ อยตอ.2 อายุ 12-13 เดือน สาหรับตัดเข้ ากลางฤดูหีบ
อ้ อยตอ.2 อายุ 12-13 เดือน สาหรับตัดเข้ าปลายฤดูหีบ

แผนภูมิการบารุ งอ้ อยตอ. 3 เพื่อเข้ าต้ นหีบ เข้ ากลางหีบ และเข้ าปลายหีบ
ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.

อ้ อยตอ.3 อายุ 12-13 เดือน สาหรับตัดเข้ าต้ นฤดูหีบ
อ้ อยตอ.3 อายุ 12-13 เดือน สาหรับตัดเข้ ากลางฤดูหีบ
อ้ อยตอ.3 อายุ 12-13 เดือน สาหรับตัดเข้ าปลายฤดูหีบ
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ตัวอย่ างการจัดการฟาร์ มเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้ อยเฉลี่ยที่เป้ าหมาย 18.75 ตันต่ อไร่
ขอตังตั
้ วอย่างชาวไร่ที่มีฟาร์ มขนาด 1 แปลง 1 ไร่ เริ่มตังแต่
้ การปลูกอ้ อยข้ ามแล้ ง ซึง่ จะ
ประกอบด้ วย
1. ปลูกอ้ อยข้ ามแล้ งเดือน พ.ย. จานวน 1 แปลง 1 ไร่ เพื่อตัดเข้ าต้ นหีบ 1 ธ.ค. – 14
ม.ค. จะได้ ผลผลิต 30 ตัน/ไร่ เมื่อเป็ นอ้ อยตอ.1 ทาการตัดเข้ าต้ นหีบปี ถดั ไป จะได้ ผลผลิต 20
ตัน/ไร่ เมื่อเป็ นอ้ อยตอ.2 ทาการตัดเข้ าต้ นหีบปี ถดั ไป จะได้ ผลผลิต 15 ตัน/ไร่ เมื่อเป็ นอ้ อยตอ.3
ทาการตัดเข้ าต้ นหีบปี ถดั ไป จะได้ ผลผลิต 10 ตัน/ไร่ สรุปอ้ อยแปลงนี ้ในเวลา 4 ปี จะได้ ผลผลิต
รวม75 ตันต่อ 4 ไร่ หรื อเฉลี่ย 18.75 ตัน/ไร่
2. ปลูกอ้ อยข้ ามแล้ งเดือน ธ.ค. จานวน 1 แปลง 1 ไร่ เพื่อตัดเข้ ากลางหีบ 15 ม.ค. – 28
ก.พ. จะได้ ผลผลิต 30 ตัน/ไร่ เมื่อเป็ นอ้ อยตอ.1 ทาการตัดเข้ ากลางหีบปี ถดั ไป จะได้ ผลผลิต 20
ตัน/ไร่ เมื่อเป็ นอ้ อยตอ.2 ทาการตัดเข้ ากลางหีบปี ถดั ไป จะได้ ผลผลิต 15 ตัน/ไร่ เมื่อเป็ นอ้ อย
ตอ.3 ทาการตัดเข้ ากลางหีบปี ถดั ไป จะได้ ผลผลิต 10 ตัน/ไร่ สรุปอ้ อยแปลงนี ้ในเวลา 4 ปี จะได้
ผลผลิตรวม75 ตันต่อ 4 ไร่ หรื อเฉลี่ย 18.75 ตัน/ไร่
3. ปลูกอ้ อยข้ ามแล้ งเดือน ม.ค. จานวน 1 แปลง 1 ไร่ เพื่อตัดเข้ าปลายหีบ 1 มี.ค. – 14
เม.ย. จะได้ ผลผลิต 30 ตัน/ไร่ เมื่อเป็ นอ้ อยตอ.1 ทาการตัดเข้ าปลายหีบปี ถดั ไป จะได้ ผลผลิต
20 ตัน/ไร่ เมื่อเป็ นอ้ อยตอ.2 ทาการตัดเข้ าปลายหีบปี ถดั ไป จะได้ ผลผลิต 15 ตัน/ไร่ เมื่อเป็ น
อ้ อยตอ.3 ทาการตัดเข้ าปลายหีบปี ถดั ไป จะได้ ผลผลิต 10 ตัน/ไร่ สรุปอ้ อยแปลงนี ้ในเวลา 4 ปี
จะได้ ผลผลิตรวม75 ตันต่อ 4 ไร่ หรื อเฉลี่ย 18.75 ตัน/ไร่
4. เมื่อทาการปลูกอ้ อยข้ ามแล้ งเพิม่ ใหม่ทกุ ปี จนครบ 4 ปี จะทาให้ ได้ อ้อยข้ ามแล้ ง 3
แปลง 3 ไร่ ได้ ผลผลิต 90 ตัน ได้ อ้อยตอ.1 จานวน 3 แปลง 3 ไร่ ได้ ผลผลิต 60 ตัน ได้ อ้อยตอ.2
จานวน 3 แปลง 3 ไร่ ได้ ผลผลิต 45 ตัน ได้ อ้อยตอ.3 จานวน 3 แปลง 3 ไร่ ได้ ผลผลิต 30 ตัน
สรุปเมื่อครบ 4 ปี จะมีพื ้นที่ปลูกอ้ อย 12 แปลง 12 ไร่ รวมผลผลิต 225 ตัน หรื อคิด
เฉลี่ยที่ 18.75 ตันต่อไร่
5. พฤติกรรมการปลูกอ้ อยแบบที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นยังไม่ถกู ต้ องเพราะพื ้นที่ดินที่ถกู ใช้
ปลูกพืชเป็ นเวลานานย่อมจะทาให้ โครงสร้ างของดินเสื่อมลง ธาตุอาหารในดินจะต่า ซึง่ จะทา
ให้ ผลผลิตลดลง ดังนันจะควรวางแผนเมื
้
่อรื อ้ ตอ.3 แล้ วควรพักดินเพื่อปลูกพืชบารุงดิน หรื อ
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ปลูกพืชหมุนเวียน ก่อนที่จะนาไปปลูกอ้ อยข้ ามแล้ งอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ ในกรณีนี ้จะต้ องพัก 3 แปลง
3 ไร่ หมายความว่าชาวไร่ รายนี ้จะต้ องมีพื ้นที่ทงหมดจ
ั้
านวน 15 แปลง 15 ไร่

15. เคล็ดลับเดชคัมภีร์อ้อย 30 ตัน
ก่อนที่จะเข้ าสู่เนื ้อหาแห่งเดชคัมภีร์อ้อย 30 ตัน ท่านชาวไร่ควรจะเข้ าใจพื ้นฐานแห่ง
แนวความคิดถึงความเป็ นไปได้ ที่จะปลูกอ้ อยให้ ได้ ผลผลิต 30 ตันต่อไร่ การปลูกอ้ อยไม่ใช่ของ
ยากแต่การสร้ างอ้ อยให้ ได้ ผลผลิตและคุณภาพอ้ อยสูงๆ ตามเป้าประสงค์ของท่านชาวไร่ นนั ้
มันชัง่ ยากเย็นแสนเข็ญเสียจริงๆ ซึง่ ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องหลายๆส่วนประกอบด้ วย
1. คุณสมบัติของดินที่ใช้ ในการปลูกอ้ อยนันควรเป็
้
นชุดดินที่อดุ มสมบูรณ์ เป็ นดินร่วน,
ดินร่วนปนทราย, ดินร่วนเหนียว และดินร่วนเหนียวปนทราย มีหน้ าดินลึกไม่ต่ากว่า 50 ซม. มี
ปฏิกิริยาดินปานกลางถึงเป็ นด่างเล็กน้ อย (pH 6.5 – 7.5) สภาพพื ้นที่เป็ นที่ดอนหรื อถ้ าเป็ นที่
ลุ่มต้ องเป็ นลักษณะแค่น ้าไหลผ่านได้ เท่านัน้ ห้ ามเป็ นที่ล่มุ ต่ามีน ้าแช่ขงั เป็ นเวลานาน ต้ องเป็ น
พื ้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวก มีระยะทางใกล้ โรงงานน ้าตาลเพื่อประหยัดค่าบรรทุก
2. คุณสมบัติของพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมที่จะนามาปลูกตามแผนงานควรจะเป็ นพันธุ์อ้อย
ที่โตเร็ว ไม่หกั ล้ มง่าย ทนแล้ ง สามารถปลูกได้ ดีพื ้นที่เขตน ้าฝนที่มีปริมาณน ้าฝนไม่ต่ากว่าปี ละ
1,200 ม.ม.การกระจายตัวของน ้าฝนไม่ต่ากว่าปี ละ 60 วัน มีจานวนลาเขาหีบ 6-8 ลาต่อกอ
ลักษณะใบหลุดร่วงง่าย มีขนาดลาอ้ อยปานกลาง (2.8 – 3.2 ซ.ม.) สามารถสร้ างน ้าหนักอ้ อย
ได้ ไม่ต่ากว่า 2.5-3.0 กก.ต่อลาที่ความสูงของอ้ อยตังแต่
้ 3.0 เมตรขึ ้นไป และมีความต้ านทาน
ต่อปั ญหาด้ านโรคและแมลงศัตรูอ้อย และควรเป็ นอ้ อยปานกลางมีอายุเก็บเกี่ยว 11-12 เดือน
เข่นพันธุ์อ่ทู อง 12, พันธุ์ขอนแก่น 3, พันธุ์สอน.6 (เค. 88-92), พันธุ์สอน.12 (แอลเค. 92-11),
พันธุ์สอน.20 (แอลเค. 95-124) และพันธุ์สอน.21 (แอลเค. 95-124)
3. ความต้ องการน ้าของอ้ อยเพื่อใช้ ในการงอก, การแตกกอ, การย่างปล้ องสร้ างน ้าหนัก
และสะสมน ้าตาลเพื่อเข้ าสู่ระยะสุกแก่จะต้ องใช้ เวลาไม่น้อยกว่า 330 วัน และต้ องการปริมาณ
น ้าที่ 1,515 ม.ม. ถ้ าฝนตกวัดได้ 1,200 ม.ม. เราต้ องหาทางให้ น ้าเพิม่ อีก (1,515-1,200)
เท่ากับ 315 ม.ม. จากผลการทดสอบพบว่า
3.1 การให้ น ้าแบบน ้าราดตามร่องอ้ อย 1 ครัง้ เทียบเท่าฝนตก 50 ม.ม.
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3.2 การให้ น ้าแบบน ้าหยดบนดิน 1 ครัง้ 1 ชัว่ โมงเทียบเท่าฝนตก 2.50 ม.ม.
3.3 การให้ น ้าแบบน ้าหยดบนดิน 1 ครัง้ 5 ชัว่ โมงเทียบเท่าฝนตก 12.50 ม.ม.
3.4 การให้ น ้าแบบน ้าหยดบนดิน 1 ครัง้ 10 ชัว่ โมงเทียบเท่าฝนตก 25.00 ม.ม.
3.5 การให้ น ้าแบบน ้าหยดบนดิน 1 ครัง้ 15 ชัว่ โมงเทียบเท่าฝนตก 37.50 ม.ม.
3.6 การให้ น ้าแบบน ้าหยดบนดิน 1 ครัง้ 20 ชัว่ โมงเทียบเท่าฝนตก 50.00 ม.ม.
เนื่องจากการให้ น ้ามีค่าใช้ จ่ายจึงควรวางแผนการให้ น ้าตามความต้ องการของอ้ อย
ในแต่ละระยะการเจริญเติบโตและการสร้ างน ้าตาลตามที่แนะนาไว้ และต้ องคานึงแหล่งต้ นทุน
น ้าที่เราจัดเตรี ยมไว้ เป็ นสาคัญ โดยชาวไร่จะต้ องมีความรู้ในเรื่ องความสามารถในการอุ้มน ้า
ของชุดดินที่ที่ใช้ ปลูกอ้ อยซึง่ มีความสามารถที่แตกต่างกันด้ วย
4. ความสามารถในการสร้ างผลผลิตจาเป็ นที่จะต้ องใช้ พนั ธุ์อ้อยที่มีขนาดลาปาน
กลาง-ใหญ่ที่มีความสามารถในการสร้ างลาอ้ อยเข้ าหีบในอัตรา 6-12 ลาต่อกอ จึงจะสามารถ
สร้ างน ้าหนักอ้ อยที่ 2.5 กก.ต่อความสูง 3.0 เมตรได้ อย่างไม่ยากเย็นนัก แต่การสร้ างความสูง
และสร้ างน ้าหนัก จาเป็ นที่ต้องใช้ ระยะเวลาไม่ต่ากว่า 10-12 เดือน ดังนันจุ
้ ดเริ่มต้ นที่จะปลูก
อ้ อยเพื่อให้ เข้ าเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมจึงควรดาเนินการช่วงเดือนพฤศจิกายน –
มกราคม หรื อที่เรี ยกกันว่าเป็ นระยะเวลาในการปลูกอ้ อยปลายฝน หรื อเรี ยกกันแบบเข้ าใจง่ายๆ
ว่าระยะเวลาปลูกอ้ อยข้ ามแล้ งนันเอง
้
5. การปลูกอ้ อยตามคัมภีร์อ้อย 30 ตันต่อไร่ ผลผลิตอ้ อยที่เกิดขึ ้นจะเป็ นอ้ อยลา
ขนาดใหญ่ สูงสามเมตรกว่า และแต่ละลาจะมีน ้าหนักไม่ต่ากว่า 2.5 – 3.0 กิโลกรัม จึงไม่
เหมาะที่จะใช้ คนงานตัด ควรใช้ รถตัดอ้ อยขนาดใหญ่เท่านันเข้
้ าดาเนินการ ดังนันเมื
้ ่อใช้ รถตัดก็
ควรจะวางระบบการปลูก การบารุงรักษาให้ เหมาะกับรถตัดอ้ อยจริงๆ เช่นระยะร่องที่ดีควรจะ
อยู่ระหว่าง 1.50 -1.70 เมตร การพูนโคนในแถวอ้ อยเพื่อให้ รถตัดอ้ อยตัดได้ สะดวกและชิดโคน
ทาให้ หน่ออ้ อยในรุ่นถัดไปงอกขึ ้นจากใต้ ดินจะได้ หน่ออ้ อยที่อวบใหญ่และแข็งแรง
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16. เดชคัมภีร์อ้อย 30 ตัน
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากพื ้นที่ปลูกอ้ อยของบริษัท เกษตรไทยอินเตอร์ เนชัน่ แนล ชูการ์ คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่จะประกอบด้ วยชุดดินสามชุดหลัก ได้ แก่
1. ชุดดินที่ 52 เป็ นชุดดินตาคลี ดินบนเป็ นดินร่ วนปนดินเหนียว
2. ชุดดินที่ 33 เป็ นชุดดินกาแพงแสน ดินบนเป็ นดินร่ วนปนทราย หรื อดินร่ วน
3. ชุดดินที่ 22 เป็ นชุดดินลพบุรี ดินบนเป็ นดินเหนียว
ในปั จจุบนั สามารถสร้ างผลผลิตเฉลี่ยที่ 9 – 10 ตันต่อไร่ แต่จากผลผลิตดังกล่าวยังไม่
สามารถตอบโจทย์ความต้ องการปริมาณอ้ อยของบริษัทฯที่ต้องการปริมาณอ้ อยที่จานวน 7.0
ล้ านตันต่อปี ดังนันด้
้ วยประสิทธิภาพของชุดดินดังกล่าวทังสามชุ
้
ด โดยหลักการสามารถพัฒนา
สร้ างผลผลิตเฉลี่ยให้ สงู ขึ ้นได้ ไม่ต่ากว่า 18.75 ตันต่อไร่ โดยการกาหนดแผนการพัฒนาตาม
หลักการในตาราเดชคัมภีร์อ้อย 30 ตัน ดังนี ้
1. พัฒนาอ้อยข้ามแล้ง ให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยที่ 30 ตันต่อไร่
2. พัฒนาอ้อยตอ 1 ให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยที่ 20 ตันต่อไร่
3. พัฒนาอ้อยตอ 2 ให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยที่ 15 ตันต่อไร่
4. พัฒนาอ้อยตอ 3 ให้ได้ผลผลิตเฉลี่ยที่ 10 ตันต่อไร่
2. วัตถุประสงค์
เนื่องจากน ้าหนักตันต่อไร่ ของพืชอ้ อยขึ ้นอยู่กบั จานวนประชากรของลาอ้ อยที่สามารถ
ตัดเข้ าหีบได้ ดังนันถ้
้ าสามารถสร้ างจานวนประชากรของพืชอ้ อยให้ ได้ จานวน 15,000 –
20,000 ลาต่อไร่ และสร้ างขนาดของลาอ้ อยให้ มีเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.8 – 3.2
เซนติเมตร และมีความสูงประมาณ 3.0 – 4.0 เมตร ก็จะสามารถสร้ างน ้าหนักลาอ้ อยที่
ประมาณ 2.0 – 3.5 กิโลกรัมต่อลาได้ ไม่ยากนัก ซึง่ หมายถึงการสร้ างอ้ อยปลูกใหม่ที่ 30 ตันต่อ
ไร่นนั่ เอง
การสร้ างประชากรอ้ อยให้ ได้ จานวนลาอ้ อยเข้ าหีบก็ดี ให้ ได้ ขนาดลาปานกลาง – ใหญ่ก็
ดี ให้ ได้ ความสูงตามสเปคที่กาหนดก็ดี สามารถทาได้ โดยต้ องอาศัยหลักวิชาการด้ านการ
คัดเลือกพันธุ์อ้อย การคัดเลือกชุดดินที่เหมาะสมกับพันธุ์อ้อย การเลือกสภาพภูมิประเทศที่
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ตอบสนองต่อการปลูกอ้ อย เช่น อยู่บนที่ดอน หรื ออยู่บนที่ราบลุ่มที่ไม่มีสภาพน ้าท่วมขัง มี
สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้ อยกล่าวคือจะต้ องมีการกระจายตัวของน ้าฝนไม่
ต่ากว่า 60 วัน และมีปริมาณน ้าฝนระหว่าง 1,200 – 1,500 มิลลิเมตรต่อปี มีเส้ นทางคมนาคม
สะดวก และอยู่ใกล้ โรงงานน ้าตาล แล้ วจึงมากาหนดวิธีการปลูกและวิธีการบารุ งรักษา โดย
สอดคล้ องกับรูปแบบของการเก็บเกี่ยวและขนส่ง
แนวทางการปลูกอ้ อยจะต้ องคานึงถึงความต้ องการของอ้ อยเป็ นหลักเช่นระยะเวลาใน
การปลูก, การงอก, การแตกกอ, การย่างปล้ อง การสร้ างน ้าหนัก,การสร้ างน ้าตาล และระยะ
เข้ าสู่การสุกแก่จะต้ องใช้ เวลาไม่ต่ากว่า 330 วัน และต้ องการปริมาณน ้าตลอดปี ไม่ต่ากว่า
1,515 มิลลิเมตร จึงจะสามารถสร้ างทังน
้ ้าหนักและคุณภาพตามที่ต้องการ ดังนันวิ
้ ธีการปลูก
อ้ อยข้ ามแล้ งเท่านันจึ
้ งจะสามารถตอบโจทย์ที่ต้องการนี ้ได้
3. เป้ าหมาย
3.1 ทาการพัฒนาการปลูกอ้ อยข้ ามแล้ งให้ ได้ ผลผลิตเฉลี่ยที่ 30 ตันต่อไร่
3.2 ทาการพัฒนาการบารุงอ้ อยตอ 1 ให้ ได้ ผลผลิตเฉลี่ยที่ 20 ตันต่อไร่
3.3 ทาการพัฒนาการบารุงอ้ อยตอ 2 ให้ ได้ ผลผลิตเฉลี่ยที่ 15 ตันต่อไร่
3.4 ทาการพัฒนาการบารุงอ้ อยตอ 3 ให้ ได้ ผลผลิตเฉลี่ยที่ 10 ตันต่อไร่
3.5 สร้ างผลผลิตมวลรวมปริมาณอ้ อยของบริษัทฯที่ 18.75 ตันต่อไร่
4. วิธีดาเนินการ
เนื่องจากในระยะเริ่มต้ นของการงอก การแตกกอ พืชอ้ อยที่ใช้ ทาพันธุ์อายุประมาณ 8 –
10 เดือนจะใช้ ระยะเวลาประมาณ 30 วัน ต้ องการปริมาณน ้าที่ 120 มิลลิเมตร ดังนันความชื
้
้น
ในดินในระยะนี ้ประมาณ 30 – 40% จึงมีอย่างเพียงพอต่อการงอกและการแตกกอของพืชอ้ อย
ในกรณีพื ้นที่ใหม่ ควรกาหนดขันตอนการด
้
าเนินงานดังนี ้
ขัน้ ตอนการเตรี ยมดิน
1) ฤดูกาลสาหรับการปลูกอ้อยอ้อยข้ามแล้งระหว่าง พ.ย. – ม.ค.
2) พื้นที่ควรมีมากกว่า 10 ไร่ ข้ ึนไป และความยาวร่ องสาหรับรถตัดไม่ควรต่ากว่า 200
เมตร
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3) ควรมีการกาจัดตอไม้หรื อก้อนหินออกให้หมดพร้อมทาลายวัชพืชที่มีอยูใ่ ห้หมด
4) ควรมีการปรับระดับหน้าดินให้สม่าเสมอไม่ให้เกิดกรณี น้ าขัง และควรลาดเอียง
ประมาณ 3 % เพื่อบังคับน้ าฝนให้ไหลไปตามทิศทางที่เราต้องการ(ฝนตกขนาดน้ า
ไหลเท่ากับดินสามารถเก็บน้ าได้ 50 มิลลิเมตรหรื อเท่ากับน้ าหยดบนดิน 20 ชัว่ โมง)
5) ควรมีการเปิ ดหน้าดินด้วยผาลพรวนชนิด 7 จาน, 20 จาน, 22 จาน หรื อ 24 จานเพื่อ
เปิ ดหน้าดินให้ความชื้นที่มากเกินไประเหยไปบางส่ วน
6) ควรกาจัดดินดานด้วยการระเบิดดินดานด้วยเครื่ องระเบิดดินดานชนิด 3 ขา, ชนิด 5
ขา หรื อชนิด 7 ขา ซึ่งขึ้นอยูก่ บั ขนาดของรถไถเป็ นหลัก และควรระเบิดดินตานเป็ น
ตารางหมายรุ ก ที่ความลึกประมาณ 50 – 70 เซนติเมตร
7) ควรตามด้วยผาลพรวน 7 จาน, 20 จาน, 22 จาก หรื อ 24 จาน เพื่อพรวนดินให้
ละเอียดเพราะดินละเอียดจะป้องกันความชื้นในดินไม่ให้สูญไปไหน
8) ในกรณี ชุดดิน 28 ซึ่งเป็ นดินเหนียว ควรพรวนด้วยมินิคอมบาย ตรงแนวที่จะใช้ปลูก
อ้อยอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ดินละเอียดยิง่ ขึ้นและสามารถปลูกอ้อยข้ามแล้งได้ หรื อใช้
จอบหมุนขนาดใหญ่เข้าพรวนก็ได้
9) ถ้าสงสัยว่าความชื้นในดินจะเพียงพอต่อการปลูกอ้อยข้ามแล้งหรื อไม่ ให้เอามือล้วง
ลงไปในดินแล้วกาดินออกมา เมื่อแบมือแล้วดินเกาะกันเป็ นก้อนไม่แตกออกก็แสดง
ว่าดินมีความชื้นอย่างเพียงพอต่อการงอกและการแตกกอแน่นอน
10) ในกรณี ที่เกิดความผิดพลาดในการเตรี ยมดินทาให้ความชื้นในดินหายไป (ดินที่กา
แล้วเมื่อแบออกไม่เกาะเป็ นก้อนก็ไม่เป็ นไร เมื่อปลูกเสร็จแล้วก็ทาการให้น้ าหยดบน
ดินเป็ นเวลา 10 ชัว่ โมงก็จะได้ปริ มาณน้ าประมาณ 25 มิลลิเมตรที่เพียงพอต่อการงอก
และการแตกกอของอ้อย (อย่างให้มากเกินไปจะทาให้หน่ออ้อยส่ วนยอดเน่าได้)
ขัน้ ตอนในการเตรี ยมพันธุ์อ้อย
1) พันธุ์ออ้ ยที่ดีควรมาจากแปลงพันธุ์ที่ชาวไร่ ปลูกไว้เอง เพราะจะบริ สุทธิ์ไม่มีพนั ธุ์
อ้อยปน ปลอดจากโรคและแมลงศัตรู ออ้ ย ได้อายุพอเหมาะที่ 8 – 10 เดือน มีขนาด
ลาพอเหมาะที่เส้นผ่าศูนย์ต้ งั แต่ 2.8 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งแสดงว่าพันธุ์ออ้ ยสมบูรณ์
และจะมีเปอร์เซ็นต์การงอกสู งมาก
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2) การเตรี ยมพันธุ์ออ้ ยควรตัดโคน ริ ใบออกให้เหลือกาบห่มตาไว้ แล้วตัดยอดให้เห็น
เนื้ออ้อย เพราะไม่ตอ้ งการให้ส่วนยอดเหล่านี้ไปอยูใ่ นดินทาให้เป็ นปั ญหาต้อง
ซ่อมแซมอ้อยในส่ วนที่ไม่งอกในภายหลัง
3) ก่อนปลูกควรลอกกาบให้เรี ยบร้อยเพื่อให้ดินสามารถแนบสนิทกับท่อนพันธุ์และตา
อ้อยได้ ซึ่งความชื้นในดินจะทาให้รากชัว่ คราวบริ เวณตาอ้อยงอกได้อย่างรวดเร็ว
การเตรี ยมปุ๋ยสาหรั บการปลูกอ้ อย 30 ตัน
1) เนื่องจากอ้อยขนาด 30 ตันต่อไร่ มีความต้องการธาตุไนโตเจนจานวน 29.97
กิโลกรัม ต้องการธาตุฟอสฟอรัสจานวน 6.98 กิโลกรัม ต้องการธาตุโปแตสเซียม
จานวน 73.75 กิโลกรัม ต้องใช้แม่ปุ๋ยผสมทั้งหมด 200 กิโลกรัมต่อไร่ โดยวิธีการ
ผสมแม่ปุ๋ย ดังนี้
2) ใช้แม่ปุ๋ย 18-46-0 จานวน
15.17 กิโลกรัมต่อไร่
3) ใช้แม่ปุ๋ย 46-0-0 จานวน
59.22 กิโลกรัมต่อไร่
4) ใช้แม่ปุ๋ย 0-0-60 จานวน
122.92 กิโลกรัมต่อไร่
5) ใส่ ตวั เติม ( Filler) จานวน
2.69 กิโลกรัมต่อไร่
6) รวมปุ๋ ยผสมที่ตอ้ งใช้ท้ งั หมด 200.00 กิโลกรัมต่อไร่
7) แบ่งเตรี ยมไว้เป็ นปุ๋ ยรองพื้น จานวน 50 กิโลกรัมต่อไร่ กเ็ ป็ นการเพียงพอแล้ว เพราะ
ถ้าใส่ มากเกินไปอาจจะทาให้เกิดปัญหาความเค็มทาให้รากชัว่ คราวชะงักไม่งอกได้
หรื องอกช้ากว่าปกติ
การดาเนินการปลูกอ้ อยให้ เหมาะกับรถตัด
1) เมื่อดาเนินการต่างๆพร้อมแล้วก็ให้ทาการปลูกด้วยเครื่ องปลูกแบบปกติกไ็ ด้ซ่ ึง
หมายความว่าถ้าปลูกโดยการวางท่อนพันธุ์ติดต่อกันจะใช้ท่อนพันธุ์ประมาณ 1.5
ตันต่อไร่ ถ้าท่อนพันธุ์มีขนาดศูนย์กลางประมาณ 2.8 เซนติเมตร พร้อมใส่ ปุ๋ยที่ผสม
ไว้ในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยปลูกให้ลึกลงไปวัดจากแนวระดับของหน้าดิน
ปกติที่ประมาณ 15 เซนติเมตร ไม่ควรปลูกอ้อยข้ามแล้งที่ลึกไปกว่านี้เพราะจะทาให้
อ้อยงอกช้าและไม่แตกกอ แล้วควบคุมใบกลบดินให้หนาไม่ควรเกิน 1 ฝ่ ามือหรื อ
ประมาณ 4 นิ้ว
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2) หลังจากนั้นประมาณ 30 – 45 วัน อ้อยจะงอกพร้อมแตกกออย่างสม่าเสมอ ขณะที่
อ้อยยังไม่ยา่ งปล้องให้ทาการใช้คราดสปริ งถังปุ๋ ยทาการพรวนกลบพูนโคนให้สูง
จากระดับพื้นดิน 2-3 นิ้ว (สาหรับให้เหมาะสมกับรถตัด) เพื่อเพิ่มความหนาของหน้า
ดินไว้ป้องกันความชื้นใต้ดินไม่ให้ระเหยไปขณะเดียวกันพร้อมกับการใส่ ปุ๋ยที่เตรี ยม
ไว้อีก 75 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการใส่ ขา้ งแถวอ้อยที่ความลึกประมาณ 25 เซนติเมตร
ระยะนี้ชาวไร่ ที่มีแหล่งน้ าก็จะทาการให้น้ าแบบน้ าหยดบนดินในครั้งแรกจานวน 10
– 15 ชัว่ โมง (ขึ้นอยูก่ บั ความชื้นในดิน เพราะคุณสมบัติของชุดดินแต่ละชุดไม่
เหมือนกัน) เพื่อเพิ่มปริ มาณน้ าลงไปในดินได้ประมาณ 25.00 – 37.50 ม.ม. ซึ่งทาให้
ปุ๋ ยละลายแล้วพืชอ้อยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการย่างปล้องสร้างน้ าหนัก
3) หลังจากนั้นอีกประมาณ 60 วัน หรื อก่อนที่รถไถจะเข้าทางานไม่ได้ ให้ทาการใส่ ปุ๋ย
เป็ นครั้งสุ ดท้ายด้วย MPI ถังปุ๋ ยในอัตรา 75 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ ลงในระหว่างร่ อง
อ้อยที่ระดับความลึกประมาณ 25 - 30 เซนติเมตร พร้อมทาการให้น้ าหยดบนดินอีก
ครั้งหนึ่งประมาณ 20 ชัว่ โมง เพื่อให้ได้ปริ มาณน้ าเก็บไว้ในดินที่ 50.00 ม.ม. แล้ว
ปล่อยเข้ารับน้ าฝนต่อไป
4) เมื่อเข้าหน้าฝนอ้อยจะเจริ ญเติบโตสร้างลาสร้างน้ าหนักสร้างน้ าตาลอย่างรวดเร็ว
5) การปลูกอ้อยปลายฝนหรื ออ้อยข้ามแล้ง จะทาให้ประหยัดงบประมาณการจัดหา
สารเคมีในการกาจัดวัชพืชได้อย่างมากมาย หลายๆท่านอาจจะใช้วธิ ีนาเครื่ องมือ
ทางการเกษตรเข้ากาจัดแทน ซึ่งจะทาให้ออ้ ยไม่ชะงักการเจริ ญเติบโต
6) หลังหมดฤดูฝนอ้อยจะมีระยะฟักตัวเตรี ยมเข้าสู่ ระยะสุ กแก่ซ่ ึงจะต้องใช้ระยะเวลา
ประมาณ 35 วัน และอ้อยพันธุ์กลางที่มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 12-13 เดือน จะสุ กแก่
เต็มที่ที่อายุประมาณ 14 เดือน
7) สรุ ปเราจะได้ออ้ ยข้ามแล้งที่มีประชากรอ้อยประมาณ 15,000 ลา – 20,000 ลาต่อไร่
และคาดว่าแต่ละลาจะมีน้ าหนักไม่นอ้ ยกว่า 2.0 – 3.5 กิโลกรัมต่อลาที่ความสู ง 3.0 –
4.0 เมตร ซึ่งคาดว่าจะได้ออ้ ยทั้งหมดมากกว่า 30 ตันต่อไร่

