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อ้อยร้อยล้าน 
            ออ้ยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสาํคญัของประเทศไทย ทั้งน้ีเพราะออ้ยเป็นวตัถุดิบของอุตสาหกรรม 

ออ้ยและนํ้าตาล ประเทศไทยส่งออกนํ้าตาลเป็นอนัดบั 3 ของโลก นาํรายไดเ้ขา้ประเทศ ประมาณ 

20,000 - 30,000  ลา้นบาทต่อปี  เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยจะมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายออ้ยทั้งหมด 

ประมาณ 30,000 ลา้นบาท/ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายไดภ้าคเกษตรทั้งหมด  นอกจากน้ียงัเป็น

ตลาดแรงงานใหญ่ท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งดา้นแรงงานตดัออ้ยและแรงงานในโรงงานนํ้าตาล  ซ่ึงในช่วง

ฤดูตดัออ้ยประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงตน้เดือนเมษายน จะมีการจา้งแรงงานไม่ตํ่ากวา่ 

600,000 คน ทั้งน้ียงัไม่รวมถึงแรงงานในการบรรทุกและขนส่งออ้ย (กรมวชิาการเกษตร, 2551) 

ปี 2553 มีพื้นท่ีปลูก 6.31 ลา้นไร่ และมีผลผลิตต่อปีเฉล่ีย 10.47 ตนัต่อไร่ จงัหวดัสุโขทยัมี

พื้นท่ีปลูกออ้ยประมาณ 1.5 แสนไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของพื้นท่ีปลูกออ้ยทั้งประเทศ และมีผลผลิต

เฉล่ียประมาณ 10.53 ตนั/ไร่ ทั้งน้ีเน่ืองจากมีหลากหลายพนัธ์ุ และการจดัการท่ีแตกต่างกนั วธีิการ

เพิ่มผลผลิตออ้ยวธีิการหน่ึงท่ีสามารถเพิ่มผลผลิตออ้ยไดอี้กวธีิหน่ึง ไดแ้ก่ การใหน้ํ้าแบบนํ้าหยดใต้

ผวิดิน ท่ีสามารถเพิ่มผลผลิตไดถึ้ง 75-100 เปอร์เซ็นต ์นอกจากน้ียงัช่วยประหยดันํ้าไดถึ้ง 45-50 

เปอร์เซ็นต ์มีอตัราการให้นํ้าท่ีสมํ่าเสมอ ลดจาํนวนวชัพืชและค่าจา้งแรงงานในการกาํจดัวชัพืช ลด

การใชพ้ลงังาน สามารถใหปุ๋้ยและสารเคมีอ่ืนละลายไปกบันํ้าพร้อมๆ กนั ถา้เกษตรกรในพื้นท่ี

จงัหวดัสุโขทยัปลูกออ้ยโดยมีการใหน้ํ้าแบบนํ้าหยดใตผ้วิดิน มีผลกาํไรมากกวา่การผลิตออ้ยใน

ระบบการใชน้ํ้าฝน และการใหน้ํ้าบนผวิดิน 8,811 บาท/ไร่ และ 5,552 บาท/ไร่ ตามลาํดบั หรือคิด

เป็นมูลค่าเท่ากบั 853-1,654 ลา้นบาท  
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บทน า 
  ออ้ย (Saccharum   officinarum Linn.) เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสาํคญัต่อประเทศอยา่งยิง่ 

ทั้งน้ีเพราะออ้ยเป็นวตัถุดิบของอุตสาหกรรมออ้ยและนํ้าตาล  จากขอ้มูลพบวา่ ประเทศไทย มีการ

บริโภคนํ้าตาลในประเทศปีละประมาณ 1.6-1.7 ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่าประมาณ 17,000 - 19,000  

ลา้นบาท และส่งออกนํ้าตาลจาํหน่ายในตลาดโลกปีละกวา่ 3 ลา้นตนั   นาํรายไดเ้ขา้ประเทศ 

ประมาณ 20,000 - 30,000  ลา้นบาทต่อปี โดยประเทศไทยเป็นผูส่้งออกนํ้าตาลรายใหญ่เป็นอนัดบั 3 

ของโลก รองจาก บราซิล  สหภาพยโุรป มีสัดส่วนในตลาดโลกร้อยละ 9.5 ของโลก โดยมีตลาด

สาํคญั คือ อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต ้ เกษตรกรผูป้ลูกออ้ยจะมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายออ้ย

ทั้งหมด ประมาณ 30,000 ลา้นบาท/ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 4 ของรายไดภ้าคเกษตรทั้งหมด  นอกจากน้ี

ยงัเป็นตลาดแรงงานใหญ่ท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งดา้นแรงงานตดัออ้ยและแรงงานในโรงงานนํ้ าตาล  ซ่ึง

ในช่วงฤดูตดัออ้ยประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงตน้เดือนเมษายน จะมีการจา้งแรงงานไม่ตํ่า

กวา่ 600,000 คน ทั้งน้ียงัไม่รวมถึงแรงงานในการบรรทุกและขนส่งออ้ย (กรมวชิาการเกษตร,2551) 

จากสถิติ พบวา่ในปี 2551  ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกออ้ยประมาณ 6.51 ลา้นไร่ มีผลผลิตต่อ

ปีเฉล่ีย 11.81 ตนัต่อไร่  ปี 2552 มีพื้นท่ีปลูก 6.02 ลา้นไร่ มีผลผลิตต่อปีเฉล่ีย 10.48 ตนัต่อไร่ และ

ในปี 2553 มีพื้นท่ีปลูก 6.31 ลา้นไร่ และมีผลผลิตต่อปีเฉล่ีย 10.47 ตนัต่อไร่  ทั้งน้ีพื้นท่ีเพาะปลูก

ส่วนใหญ่ของประเทศจะอยูใ่นเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 2.27 

ลา้นไร่ หรือคิดเป็นพื้นท่ี 35.97  เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ีในการปลูกทัว่ประเทศ รองลงมาไดแ้ก่ ภาค

กลางและภาคเหนือ ตามลาํดบั (ร้อยละ 34.70 และ 29.33 ตามลาํดบั)  ขณะท่ีผลผลิตเฉล่ียของออ้ยท่ี

ผลิตไดใ้นเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีเพียง 10.52 ตนั/ไร่ ซ่ึงถือวา่ตํ่ากวา่ผลผลิตเฉล่ียทั้งประเทศ 

(สุดชน, 2554) 

ความส าคัญของการปลูกอ้อย 

 1. บทบาทด้านพลงังาน 

                      นํ้ามนัเช้ือเพลิงเป็นปัญหาสาํคญัของประเทศไทยมาชา้นาน เน่ืองจากแหล่งผลิตใน

ประเทศมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการท่ีสูงข้ึนตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงตอ้งพึ่งพาการ

นาํเขา้เป็นหลกั  ประเทศไทยสูญเสียเงินตราต่างประเทศ เพื่อนาํเขา้นํ้ามนัเช้ือเพลิงกวา่แสนลา้นบาท 

นอกจากน้ีราคานํ้ามนัมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ   มีการประมาณการเม่ือรวมปริมาณนํ้ามนัจากแหล่ง
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ผลิตใหญ่ๆของโลกเราจะมีนํ้ ามนัสาํรองใชไ้ดอี้ก 40 ปีหากใชใ้นอตัราปัจจุบนั การคิดคน้แหล่ง

พลงังานทดแทนใหม่ๆ จึงเป็นส่ิงสาํคญั และท่ีมีความต่ืนตวักนัมาก ในขณะน้ี คือ “เอทานอล” 

                    เอทานอล เป็นแอลกอฮอลช์นิดหน่ึงซ่ึงเกิดจากการหมกัพืช เศษซากพืช ไดแ้ก่  ออ้ย

นํ้าตาล  กากนํ้าตาล กากออ้ย  บีทรูท (หวัผกักาดหวาน)  แป้งมนัสาํปะหลงั มนัเทศ  ธญัพืชต่างๆ 

เช่น  ขา้วโพด  ขา้ว  ขา้วสาลี     ขา้วบาร์เลย ์ ขา้วฟ่าง  เพื่อเปล่ียนแป้งจากพืชใหเ้ป็นนํ้าตาล  แลว้

เปล่ียนจากนํ้าตาลเป็นแอลกอฮอลอี์กคร้ัง แอลกอฮอลท่ี์ทาํใหบ้ริสุทธ์ิ 95% จะเรียกวา่ เอทานอล 

(Ethanol)   จากรายงานของผูผ้ลิตรายใหญ่พบวา่ผลผลิตเอทานอลท่ีไดจ้ากวตัถุดิบ คือ พืชชนิด

ต่างๆ จาํนวน 1 ตนั  เม่ือผา่นขบวนการผลิตจะไดผ้ลผลิตเอทานอลท่ีแตกต่างกนั  หากใชว้ตัถุดิบ

ประเภทธญัพืช ขา้ว ขา้วโพด จะไดเ้อทานอลสูงถึงจาํนวน 375  ลิตร  รองลงมาถา้ใชก้ากนํ้าตาลจะ

ไดเ้อทานอลจาํนวน 260 ลิตร ในขณะท่ีใชห้วัมนัสดจะไดเ้อทานอล 180 ลิตร 

                   ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมออ้ยและนํ้าตาลทรายของไทย ยงัใชป้ระโยชน์จากออ้ยไม่

คุม้ค่า โดยใชอ้อ้ยเป็นวตัถุดิบการผลิตนํ้าตาลเป็นหลกัเท่านั้น การส่งเสริมให้โรงงานนํ้ าตาลเอทา

นอลเป็นแนวทางหน่ึงในการสร้างมูลค่าจากออ้ยและเพิ่มรายได ้ นอกจากน้ียงัช่วยลดการนาํเขา้

พลงังานและทาํใหเ้กิดความยดืหยุน่ในการผลิตนํ้าตาล โดยหากเม่ือใดมีผลผลิตออ้ยจาํนวนมากจน

เกิดภาวะนํ้าตาลลน้ตลาด ก็จะนาํไปผลิตเอทานอลหรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆมากข้ึนหรือหากเม่ือใด

นํ้าตาลมีราคาดีให้ผลตอบแทนสูงก็จะหนัไปผลิตนํ้าตาลเพิ่มข้ึน 

                  ในประเทศไทยมีการแสวงหาเช้ือเพลิงจากทรัพยากรภายในประเทศเพื่อทดแทนการ

นาํเขา้มาเป็นเวลานาน ดงันั้นการนาํผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นเช้ือเพลิง เช่น เอทานอล

จากมนัสาํปะหลงั ออ้ย ธญัพืชอ่ืนๆ เพื่อนาํไปผสมนํ้ามนัเบนซินหรือดีเซล จะช่วยลดผลกระทบจาก

สภาวะ โลกร้อนและสามารถลดการขาดดุลเงินตราต่างประเทศไดเ้ป็นจาํนวนมาก  

  2. อ้อยกบัส่ิงแวดล้อม 

           2.1 ออ้ยเป็นพืชท่ีเปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานชีวภาพไดใ้นอตัราท่ีสูงเม่ือเทียบ

กบัพืชชนิดอ่ืน ๆ  โดยพลงังานท่ีไดจ้ากออ้ย 1 ตนั เท่ากบัพลงังานท่ีไดจ้ากนํ้ามนัดิบ 1 บาร์เรล   

(ขอ้มูลองคก์รนํ้าตาลระหวา่งประเทศ) 

           2.2  การปลูกออ้ย 1 ตนัจะช่วยลด CO2 ในบรรยากาศได ้0.53 ตนั (ใชก้ระบวนการ

สังเคราะห์แสง เปล่ียนก๊าซคาร์บอนไดอ้อกไซดเ์ป็นแป้งและนํ้าตาลเก็บไวใ้นตน้) การปลูกออ้ยใน
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ประเทศไทย  จึงช่วยลดก๊าซ CO2 ในบรรยากาศไดถึ้งปีละ 36 ลา้นตนั (คาํนวณจากผลผลิตออ้ย 75 

ลา้นตนั ในฤดูการผลิต 2551/2552) 

         2.3 การปลูกออ้ย เปรียบเสมือนแหล่งท่ีดึงคาร์บอนไดอ้อกไซด ์(CO2) ออกจากชั้น

บรรยากาศมาเก็บไวใ้นรูปแบบ ต่าง ๆ เพราะออ้ยเป็นพืชท่ีใชป้ระโยชน์ไดทุ้กส่วน 

        -  นํ้าออ้ย                    นํ้าตาล , เอทานอล 

                     -  กากนํ้าตาล,กากออ้ย             เอทานอล 

                      -  กากออ้ย,กากใบ          เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า,ไมอ้ดั,ปุ๋ย,อาหารสัตว ์

           2.4  การใชเ้อทานอลท่ีผลิตจากออ้ยทดแทนการใชน้ํ้ามนัเช้ือเพลิงจะลดก๊าซเรือน

กระจกได ้90 เปอร์เซ็นตใ์นขณะท่ีใชก้๊าซเอทานอลจากบีทจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้

42% และหากเป็นเอทานอลจากธญัพืช (พืชท่ีใชเ้มล็ดเป็นอาหาร เช่น ขา้ว ขา้วโพด ขา้วฟ่าง) จะลด

ไดป้ระมาณ 25% 

          2.5 การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยการใชก้ากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงแทนกระแสไฟฟ้าจาก

แหล่งอ่ืนของโรงงานนํ้าตาลในประเทศ จาํนวน 1,100 เมกะวตัต ์(มาจากความสามารถในการผลิต

ของโรงงานนํ้าตาลท่ีใชก้ากออ้ยเป็นเช้ือเพลิง) จะสามารถลดการปล่อย (CO2) ไดจ้าํนวน 4 ลา้นตนั

ต่อปี (คาํนวณจากฐานขอ้มูลองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก) 

ปัญหาของพชื/ ข้อจ ากดัและโอกาส 

               1. ตน้ทุนการผลิตสูง 

               2. ควรปรับปรุงมาตรฐานเทคโนโลยกีารผลิตใหถู้กตอ้งเหมาะสม สามารถแข่งขนัใน

ตลาดโลกได ้

               3. การขาดแคลนออ้ยพนัธ์ุดีท่ีมีผลผลิต มีค่าความหวานสูง ตา้นทานโรคแมลงและขาดการ

กระจายพนัธ์ุสู่เกษตรกร 

               4. ขาดการจดัการดินอยา่งถูกตอ้ง 

               5. มีการระบาดของศตัรูออ้ย 

               6. แนวโนม้ราคานํ้ามนัดิบมีค่าสูงข้ึน การใชพ้ืชพลงังานทดแทนเช่น ออ้ย ทดแทนนํ้ามนั

เป็นแนวทางหน่ึงในการสร้างมูลค่าจากออ้ย เพิ่มรายไดแ้ละลดการนาํเขา้พลงังาน 

             2.7  บูรณาการกระบวนการผลิตเอทานอลกบัโรงงานนํ้าตาล เพื่อเกิดความยดืหยุน่ในการ
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ผลิตนํ้าตาล  เม่ือใดผลผลิตออ้ยมาก นํ้าตาลลน้ตลาด สามารถนาํออ้ยไปผลิตเอทานอลหรือ

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ 

ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อย 

              1. ราก รากออ้ยเป็นระบบรากฝอย แผร่อบตน้ รัศมี 50 – 100 เซนติเมตร ลึก 100 – 150 

เซนติเมตร ข้ึนอยูก่บัพนัธ์ุ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           

                 2. ล าด้น  เม่ือออ้ยอาย ุ8 -12 เดือน จะมีความสูง 2 – 3 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง 2.5 – 5 

เมตร ถา้ตดัท่ี 12 เดือนจะมีปลอ้ง 20 – 30 ปลอ้ง ปลอ้งจะเพิ่มข้ึนเดือนละ 3 ปลอ้งแต่ละปลอ้งยาว 

10 -15 เซนติเมตร 
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            3. ใบ ใบออ้ยมีลกัษณะคลา้ยใบขา้ว แต่มีขนาดใหญ่และยาวมากกวา่ ใบประกอบดว้ย 2 ส่วน 
คือ กาบใบ และแผน่ใบ กาบใบ คือ ส่วนท่ีติด และโอบรอบลาํตน้ 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
             4. ช่อดอก  (infjorescence) ดอกออ้ยเกิดเป็นช่อท่ียอดของลาํตน้ ช่อดอกมีลกัษณะคลา้ย  
หวัลูกศรจึงมีช่ือเรียกโดยเฉพาะวา่ "แอโรว"์ (arrow) การออกดอกข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น 
พนัธ์ุ อาย ุและสภาพแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ช่วงแสง (photoperiod) หรือความยาว
ของวนั อุณหภูมิและความช้ืน ปัจจยัเหล่าน้ีจะตอ้งมีอยา่งเหมาะสมเป็นเวลานานพอจึงจะทาํใหอ้อ้ย
ออกดอก 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
            5. เมลด็ เมล็ดออ้ยเป็นผล (fruit) ชนิดคาริ-ออพซิส (caryopsis) คลา้ยเมล็ดขา้ว แต่มีขนาด
เล็กกวา่มาก ตามปกติเมล็ดออ้ยมกัจะติดแน่นอยูก่บัส่วนของดอก 
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พนัธ์ุ 

           1. การเลอืกพนัธ์ุ 

                     1.1 ผลผลิตสูงและมีคุณภาพความหวานมากกวา่ 10 ซีซีเอส 

                     1.2 ตา้นทานต่อโรคเห่ียวเน่าแดง แส้ดาํ กอตะไคร้ ทนทานต่อหนอนกอลายจุดใหญ่ 

หรือหนอนกอลายจุดเล็ก ศตัรูท่ีสาํคญัในแต่ละแหล่งปลูก 

                      1.3 เจริญเติบโตดีเหมาะกบัสภาพดินฟ้าอากาศ 

                      1.4 ไวต้อไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 คร้ัง และผลผลิตไม่ตํ่ากวา่ 80 เปอร์เซ็นตข์องออ้ยปลูก 

          2. พนัธ์ุอ้อย  

                       ในการปรับปรุงพนัธ์ุออ้ย  มีหน่วยงานท่ีดาํเนินการหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานของ

ทางราชการและเอกชน หน่วยงานของทางราชการ ไดแ้ก่  กรมวชิาการเกษตร สาํนกังานออ้ยและ

นํ้าตาลทราย  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น และในภาคเอกชนไดแ้ก่ บริษทั

มิตรผล   การดาํเนินงานจะเร่ิมตั้งแต่การ ผสมพนัธ์ุ  คดัเลือกพนัธ์ุและทดสอบพนัธ์ุ โดยการคดัเลือก

ในสภาพแวดลอ้มในแหล่งปลูกออ้ยของประเทศไทย พนัธ์ุออ้ยท่ีผา่นการปรับปรุงพนัธ์ุจะมีลกัษณะ 

ผลผลิต องคป์ระกอบผลผลิตและลกัษณะทางการเกษตรท่ีดีเด่น แตกต่างกนัข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มท่ี

ทดสอบและคดัเลือกพนัธ์ุ ชาวไร่จึงจาํเป็นตอ้งเลือกพนัธ์ุโดยอาศยัคาํแนะนาํจากเอกสารแนะนาํ

พนัธ์ุ เพื่อใหไ้ดพ้นัธ์ุออ้ยท่ีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินของตน 

                        2.1 พนัธ์ุรับรอง/แนะน าของกรมวชิาการเกษตร ไดแ้ก่  

                                  2.1.1 อ้อยโรงงาน หรืออ้อยท าน า้ตาล   ส่วนใหญ่เป็นออ้ยลูกผสม เช่น  พนัธ์ุ               

อู่ทอง 6  พนัธ์ุมุกดาหาร พนัธ์ุอู่ทอง 5 พนัธ์ุขอนแก่น 1 พนัธ์ุอู่ทอง 4 พนัธ์ุอู่ทอง 3 พนัธ์ุอู่ทอง 2  

พนัธ์ุอู่ทอง 1   พนัธ์ุชยันาท 1 

                                    2.1.2 อ้อยเคีย้ว มีลกัษณะเปลือกน่ิม ชานน่ิม มีความหวานปานกลางถึง

ค่อนขา้งสูง ใชส้าํหรับบริโภคโดยตรง  พนัธ์ุท่ีแนะนาํไดแ้ก่ พนัธ์ุสุพรรณบุรี 72    สุพรรณบุรี 50                                            

                        2.2 พนัธ์ุทีไ่ด้จากงานวจัิยของกระทรวงอุตสาหกรรม  ไดแ้ก่   พนัธ์ุ K 76-4                                      

พนัธ์ุ K 84-69  พนัธ์ุ K 87-200  พนัธ์ุ K 88-92   พนัธ์ุ K 90-77   พนัธ์ุ K 92-80   พนัธ์ุ K 92-213                                 

พนัธ์ุ K 93-219  พนัธ์ุ K 93-347  พนัธ์ุ K 95-84    
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                        2.3 พนัธ์ุทีไ่ด้จากการวจัิยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไดแ้ก่ พนัธ์ุเกษตรศาสตร์

50   พนัธ์ุกาํแพงแสน 89-200   พนัธ์ุกาํแพงแสน 92-0447  พนัธ์ุกาํแพงแสน 91-1336    

เทคโนโลยกีารผลติ  

         1. การเลอืกพืน้ทีป่ลูกอ้อย 

                    1.1 ควรเลือกท่ีดอน นํ้าไม่ขงั ดินร่วนซุยมีความอุดมสมบูรณ์ดี หนา้ดินลึกอยา่งนอ้ย 20 

น้ิว pH 5-7.7 แสงแดดจดัปริมาณนํ้าฝนควรมากกวา่ปีละ 1,500 มิลลิเมตร และมีการกระจายของฝน

สมํ่าเสมอถา้ฝนนอ้ยกวา่น้ีควรจะมีการชลประทานช่วย การคมนาคมสะดวกและอยูห่่างจากโรงงาน

นํ้าตาลไม่เกิน 50 กิโลเมตร 

                    1.2 ควรปรับระดบัพื้นท่ีและแบ่งแปลงปลูกออ้ยเพื่อความสะดวกในการใชเ้คร่ืองจกัร

ในการเตรียมดินปลูก และเก็บเก่ียวตลอดจนการระบายนํ้า 

                    1.3 การไถ ควรไถอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง หรือมากกวา่ความลึกอยา่งนอ้ย 20 น้ิว หรือ 

มากกวา่ เพราะออ้ยมีระบบรากยาว ประมาณ 2-3 เมตรและทาํร่องปลูก 

            2. การเตรียมดิน 

                      การปลูกออ้ย 1 คร้ัง สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดถึ้ง 3-4 ปี หรือมากกวา่ ดงันั้น การ

เตรียมดินปลูกจะมีผลต่อ ผลผลิตของออ้ย ตลอดระยะเวลาท่ีไวต้อ โดยทัว่ไปหลงัจากตดัออ้ยตอปี

สุดทา้ยแลว้ เกษตรกรมกัจะเผาเศษซากออ้ยและตอออ้ยเก่าทิ้ง เพื่อสะดวกต่อ การเตรียมดิน เพราะ

เศษซากออ้ยจะทาํใหล้อ้รถแทรกเตอร์ล่ืน หมุนฟรี และมกัจะมว้นติดพนักบัผานไถ ทาํใหท้าํงานได้

ไม่สะดวก จาก การทดลองใชจ้อบหมุนสับเศษซากใบออ้ยแทนการเผา พบวา่ สามารถ ช่วยอนุรักษ์

อินทรียวตัถุในดินไดเ้ป็นอยา่งดี ศูนยว์จิยัพืชไร่สุพรรณบุรี ไดพ้ฒันาผานจกัรสับเศษซากออ้ย 

คลุกเคลา้ลงดินใชไ้ดผ้ลดี และประหยดักวา่การใชจ้อบหมุน หลงัจากไถกลบเศษซากออ้ยลงดินแลว้ 

ควรมีการปรับหนา้ดิน ให้เรียบและมีความลาดเอียงเล็กนอ้ย (ไม่เกิน 0.3 เปอร์เซนต)์ เพื่อสะดวกใน

การใหน้ํ้าและระบายนํ้าออกจากแปลงกรณีฝนตกหนกั และป้องกนันํ้าขงัออ้ยเป็นหยอ่มๆ เม่ือปรับ

พื้นท่ีแลว้ ถา้เป็นแปลง ท่ีมีชั้นดินดาน ควรมีการใชไ้ถระเบิดดินดาน ไถลึกประมาณ 75 เซนติเมตร 

โดยไถเป็นตาหมากรุก หลงัจากนั้น จึงใชไ้ถจาน (3 ผาน หรือ 4 ผาน ตามกาํลงัของแทรกเตอร์) และ

พรวนตามปกติ แลว้จึงยกร่องปลูกหรือ ถา้จะปลูกโดยใชเ้คร่ืองปลูกก็ไม่ตอ้งยกร่อง 
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             ขอ้ควรระวงัในการเตรียมดิน 

                      2.1 ควรไถเตรียมดิน ขณะดินมีความช้ืนพอเหมาะไม่แหง้ หรือเปียกเกินไป 

                      2.2 ควรเตรียมดินโดยใชไ้ถจานสลบักบัไถหวัหมู เพื่อไม่ใหค้วามลึก ของรอยไถอยู่

ในระดบัเดิมตลอด และการใชไ้ถจานตลอด จะทาํใหเ้กิด ชั้นดินดานไดง่้าย 

                      2.3 ไม่ควรไถพรวนดินจนดินละเอียดเป็นฝุ่ น เพราะดินละเอียด เม่ือถูกฝนหรือ มีการ

ใหน้ํ้าจะถูกชะลา้งลงไปอุดอยูต่ามช่องวา่งระหวา่งเมด็ดิน ทาํใหก้ารระบายนํ้าและอากาศไม่ดี 

           3. การเตรียมท่อนพันธ์ุ  ปัจจุบนัพนัธ์ุออ้ยมีหลายพนัธ์ุควรเลือกพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะการ

เจริญเติบโตดี ใหผ้ลผลิตสูงและมีความหวานสูงดว้ยโดยพิจารณาจากส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 

                       3.1 พนัธ์ุออ้ยมีความสมบูรณ์ตรงตามพนัธ์ุอายปุระมาณ 8-10 เดือน ควรเป็นออ้ยปลูก

ใหม่มีการเจริญเติบโตดีปราศจากโรคและแมลง 

                       3.2  ตาออ้ยตอ้งสมบูรณ์ควรมีกาบใบหุม้เพื่อป้องกนัการชาํรุดของตาและเม่ือจะปลูก

จึงค่อยลอกออก 

                       3.3 ขนาดท่อนพนัธ์ุท่ีใชป้ลูกควรมีตา 2-3 ตาหรือจะวางทั้งลาํก็ได ้

                       3.4 เกษตรกรควรทาํแปลงพนัธ์ุออ้ยไวใ้ชเ้อง เพื่อลดค่าใชจ่้าย ในการซ้ือพนัธ์ุออ้ย 

และเป็นการวางแผนการปลูกออ้ยท่ีถูกตอ้ง 

                        3.5  มีการป้องกนักาํจดัโรคและแมลงท่ีถูกตอ้ง เช่น มีการชุบนํ้าร้อน 50 องศา

เซลเซียส 2 ชัว่โมง หรือ 52 องศาเซลเซียส คร่ึงชัว่โมง เพื่อป้องกนั โรคใบด่าง โรคตอแคระแกร็น 

โรคกล่ินสับปะรด ลดการเป็นโรคใบขาวและโรคกอตะไคร้ อยา่งไรก็ตาม ท่อนพนัธ์ุท่ีจะชุบนํ้า

ร้อนควรมีอายปุระมาณ 8-10 เดือน เพราะวา่ ถา้ใชท้่อนพนัธ์ุอายนุอ้ยกวา่ 8 เดือน เปอร์เซ็นต ์ความ

งอกของออ้ยจะลดลง 

                          3.6  การใชปุ๋้ยไนโตรเจนอตัรา 10-20 กก.N/ไร่ ก่อนการตดัออ้ย ไปทาํพนัธ์ุ 1 เดือน 

ช่วยทาํใหอ้อ้ยมีความงอก และความแขง็แรงของ หน่อออ้ยดีข้ึน 

                          3.7  ออ้ยจากแปลงพนัธ์ุ 1 ไร่ (อาย ุ8-10 เดือน) สามารถ ปลูกขยายได ้10 ไร่ 

         4.  ฤดูปลูก  การปลูกออ้ยในปัจจุบนั สามารถแบ่งตามฤดูปลูกไดเ้ป็น 2 ประเภท 

                      4.1  การปลูกอ้อยต้นฝน ซ่ึงยงัแบ่งเป็น 2 เขต คือ 

                                 4.1.1 ในเขตชลประทาน (20 เปอร์เซ็นตข์องพื้นท่ีปลูกออ้ย ทั้งประเทศ) ส่วน
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ใหญ่จะปลูกในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายน 

                                 4.1.2 ในเขตอาศยันํ้าฝน ส่วนใหญ่จะปลูกในช่วงเดือน เมษายนถึงมิถุนายน 

                      4.2  การปลูกอ้อยปลายฝน (ปลูกออ้ยขา้มแลง้) สามารถทาํได ้เฉพาะในบางพื้นท่ีของ

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัออก ท่ีมีปริมาณและการกระจายของฝนดี และดินเป็นดิน

ทรายหรือดินร่วนปนทราย การปลูกออ้ยประเภทน้ีจะปลูกประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงธนัวาคม 

             5. วธีิการปลูก  

                        5.1 การปลูกด้วยแรงคน คือหลงัจากเตรียมดินยกร่อง ระยะระหวา่งร่อง 1-1.5 เมตร 

แลว้นาํท่อนพนัธ์ุมาวางแบบเรียงเด่ียวหรือคู่ปัจจุบนัเกษตรกรนิยมปลูกโดยวางออ้ยทั้งลาํเหล่ือม

กนัลงในร่องเสร็จแลว้กลบดินใหห้นาประมาณ 3-5 เซนติเมตร ถา้ปลูกปลายฤดูฝนควรกลบดินให้

หนาเป็น 2 เท่าของการปลูกตน้ฤดูฝน 

                        5.2  การปลูกอ้อยโดยใช้เคร่ืองปลูก  จะช่วยประหยดัแรงงานและเวลา เพราะจะใช้

แรงงานเพียง 3 คนเท่านั้น คือคนขบัคนป้อนพนัธ์ุออ้ย และคนเตรียมอุปกรณ์อยา่งอ่ืนถา้เป็นเคร่ือง

ปลูกแถวเดียวแต่ถา้เป็นเคร่ืองปลูกแบบ 2 แถว ก็ตอ้งเพิ่มคนข้ึนอีก 1 คนโดยจะรวมแรงงานตั้งแต่

ยกร่อง สับท่อนพนัธ์ุ ใส่ปุ๋ย และกลบร่อง มารวมในคร้ังเดียวซ่ึงเกษตรกรสามารถปลูกออ้ยไดว้นัละ 

8-10 ไร่แต่จะตอ้งมีการปรับระดบัพื้นท่ีและเตรียมดินเป็นอยา่งดีดว้ย 

             6. การปลูกซ่อม 

                        การปลูกออ้ยเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตสูงนั้น ออ้ยปลูกจะตอ้งมีหลุมขาดหาย นอ้ยท่ีสุด และ

หลุมท่ีขาดหายต่อเน่ืองกนัเกิน 1 หลุม ออ้ยหลุมขา้งเคียงจะ ไม่สามารถชดเชยผลผลิตได ้ดงันั้น ถา้

มีหลุมขาดหายต่อเน่ืองกนัมาก ควรมีการปลูกซ่อม และจะตอ้งปลูกซ่อมภายใน 20 วนัหลงัปลูก 

เพื่อใหอ้อ้ยท่ีปลูกซ่อมเจริญเติบโตทนัออ้ยปลูกปกติ  สาํหรับในออ้ยตอ ไม่แนะนาํใหป้ลูกซ่อม 

เพราะออ้ยท่ีปลูกซ่อม ในออ้ยตอจะมีเปอร์เซ็นต ์รอดนอ้ย และถึงจะรอดก็ไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากถูก

กอออ้ยขา้งเคียงบงัแสง ดงันั้น ในออ้ยตอท่ีมีหลุมตายหรือขาดหายมากเกินกวา่ท่ีหลุมขา้งเคียงจะ

แตกกอชดเชยได ้ก็ควรจะร้ือตอและปลูกใหม่ 

7. การเจริญเติบโตของอ้อย  ออ้ยมีระยะการเจริญเติบโต 4 ระยะ คือ 
7.1 ระยะเร่ิมงอก (Germination phase)  อายปุระมาณ 2 – 3 สัปดาห์หลงัปลูก  

ออ้ยใชอ้าหารจากท่อนพนัธ์ุและความช้ืนในดินปุ๋ยรองพื้นช่วยใหร้ากแขง็แรง 
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                         7.2  ระยะแตกกอ (Tillering phase)  เม่ือออ้ยอายปุระมาณ1.5 – 4 เดือน ระยะท่ีมี
การแตกกอมากท่ีสุดอยูร่ะหวา่ง 2.5 – 4 เดือนการแตกกอจะเกิดข้ึนท่ีตาท่ีอยูต่รงโคนลาํตน้ใตดิ้น
ของตน้แม่หรือจากตน้แรกกลายเป็นหน่อชุดท่ี 2 (secondary shoot หรือ stalk) และจากหน่อชุดท่ี 2 
เกิดเป็นหน่อชุดท่ี 3 (tertiary shoot)  ระยะน้ีออ้ยตอ้งการนํ้ าและปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณมาก เพื่อ
ใชใ้นการเจริญเติบโตทางลาํตน้และใบ และธาตุฟอสฟอรัสจะช่วยในการเจริญเติบโตของราก  ทาํ
ใหอ้อ้ยแตกกอและหน่อเติบโตไดดี้  นอกจากน้ี แสงแดดจดัจะช่วยใหมี้การแตกกอไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           

                   7.3 ระยะย่างปล้อง (Stalk elongation phase) อายปุระมาณ 3 – 4 เดือน จนถึงอาย ุ7 – 8 
เดือน เป็นระยะท่ีกาํหนดขนาดและนํ้าหนกัของลาํออ้ยเป็นช่วงท่ีออ้ยเจริญเติบโตเร็วท่ีสุด(grand 
period of growth หรือ boom stage) ออ้ยจะมีการเพิ่มขนาดและความยาวของลาํตน้อยา่งรวดเร็ว 
โดยเฉพาะช่วงเดือนท่ี 7 – 8 จึงตอ้งการปัจจยัต่างๆ เพื่อการเจริญเติบโตทั้งแสงแดด อุณหภูมิ นํ้า
และปุ๋ยระยะน้ีมีความสาํคญักบัผลผลิตของออ้ยจึงจาํเป็นจะตอ้งมีการปฏิบติัดูแลรักษาท่ีดี 
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               7.4  ระยะสุกแก่  (Maturity and ripening phase) ออ้ยจะมีอตัราการเจริญเติบโตชา้ลง 
การสะสมนํ้าตาลจึงมากข้ึน เม่ือออ้ยอาย ุ8 เดือน – เก็บเก่ียวจะเป็นระยะสมนํ้าตาลซูโครสในลาํตน้
มากข้ึน เน่ืองจากสารอาหารท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์แสงในช่วงน้ีจะใชเ้พื่อการเจริญเติบโตของออ้ย
นอ้ยลง ถา้อุณหภูมิตํ่าในเวลากลางคืนจะช่วยใหก้ารเคล่ือนยา้ยนํ้าตาลจากใบไปยงัลาํตน้ดีข้ึน  ไม่
ควรใส่ปุ๋ยในระยะน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
             
                8. การใส่ปุ๋ยอ้อย  การใส่ปุ๋ยใหแ้ก่ออ้ยเป็นส่ิงจาํเป็น ควรมีการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั และ 
ปุ๋ยพืชสดร่วมกบัปุ๋ยเคมีเพื่อปรับสภาพทางกายภาพของดิน ปริมาณปุ๋ยท่ีใส่ควรดูตามสภาพความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและการเจริญเติบโตของออ้ย ถา้มีการวเิคราะห์ดินดว้ยยิง่ดีปุ๋ยเคมีท่ีใส่ควรมี
ธาตุอาหารครบทั้ง 3 อยา่ง คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตสัเซียม (เอน็ พี เค) ควรแบ่งใส่ 2 
คร้ัง คือ 
                      - ใส่ปุ๋ยรองพืน้  ใส่ก่อนปลูกหรือพร้อมปลูก ใชปุ๋้ยท่ีมีธาตุอาหาร เอน็ พี เค ทั้ง 3 ตวั 
เช่น 15-15-15, 16-16-16 หรือ 12-10-18 อตัรา 50-100 กิโลกรัม/ไร่ 
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                       -  ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  ใส่ตอนท่ีออ้ยอายไุม่เกิน 3 - 4 เดือน ควรเป็นปุ๋ยไนโตรเจนอยา่ง
เดียว เช่น 21-0-0 อตัรา 50 กิโลกรัม/ไร่ 
               การสังเกตอาการขาดธาตุอาหารของออ้ย วธีิน้ีตอ้งอาศยัความชาํนาญและประสบการณ์ 
มาวนิิจฉยัอาการผดิปรกติท่ีปรากฏท่ีใบและตน้ออ้ยวา่ เป็นอาการขาดธาตุใด จึงสรุปไดว้า่ ดินมีธาตุ
นั้นไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของออ้ย  การทดลองใส่ปุ๋ยใหก้บัออ้ย อาจทาํในกระถาง หรือในไร่
นา โดย เปรียบเทียบกบัดินท่ีไม่มีการใส่ปุ๋ย ถา้ออ้ยท่ีใส่ปุ๋ยชนิดต่างๆ มีการเจริญเติบโตแตกต่างไป
จากดินท่ีไม่ไดใ้ส่ปุ๋ย แสดงวา่ดินชนิดนั้นยงัมีธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของออ้ย 
                การวเิคราะห์ดิน โดยนาํตวัอยา่งดินมาตรวจสอบหาค่าต่าง ๆ วธีิน้ีเป็นการประเมินท่ี
ถูกตอ้งแม่นยาํกวา่สองวธีิแรก แต่ชาวไร่ไม่สามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งส่งตวัอยา่งดินไปยงั
หน่วย บริการต่างๆ ซ่ึงจะใชว้ธีิการทางเคมี วเิคราะห์องคป์ระกอบของดิน ในส่วนท่ีเป็นธาตุอาหาร 
เพื่อประเมินวา่ ดินนั้นขาดธาตุใดบา้ง และควร บาํรุงดินอยา่งไรจึงจะเหมาะสม 
                การวเิคราะห์พืช วิธีน้ีเป็นวธีิท่ีถูกตอ้งแม่นยาํท่ีสุดแต่ปฏิบติัไดยุ้ง่ยากกวา่ มีวธีิการ
เช่นเดียวกบัการวเิคราะห์ดิน คือ นาํตวัอยา่งพืช มาใชว้ธีิการทางเคมีแยกองคป์ระกอบของเน้ือเยือ่
พืช เพื่อใหท้ราบวา่ มีธาตุอาหารใดสูงตํ่ามากนอ้ยเพียงใด แลว้นาํมาเทียบกบัค่าวกิฤต แลว้จึง 
ประเมินเป็นปริมาณธาตุอาหารท่ีจะตอ้งใส่ใหแ้ก่ออ้ย 
                วธีิท่ีเหมาะสมสาํหรับชาวไร่ออ้ย น่าจะเป็นวธีิวิเคราะห์ดิน ซ่ึงมีหน่วยงานรับบริการ
วเิคราะห์ทั้งทางราชการและเอกชน อีกทั้งมีเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัข้ึน ทาํใหว้เิคราะห์ไดร้วดเร็วกวา่
สมยัก่อนมาก การวเิคราะห์ดิน จะมีวธีิดาํเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 
           8.1 การใช้ปุ๋ยในกรณีทีไ่ม่มีการวเิคราะห์ดิน 
                     8.1.1 การใช้ปุ๋ยเคมีกบัอ้อยทีป่ลูกในดินเหนียวกบัดินร่วน ดินลกัษณะน้ีมกัจะมีธาตุ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยูบ่า้ง จึงเนน้หนกัทางดา้นธาตุไนโตรเจน ซ่ึงสามารถแนะนาํเป็น
ปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-14 , 15-15-15 หรือ 16-16-16 อตัรา 40-50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่คร้ังแรกหลงั
ปลูก 1 เดือน หรือหลงัแต่งตอทนัที ใส่คร้ังท่ี 2 หลงัปลูกหรือแต่งตอ 2-3 เดือน ถา้ไม่สะดวกท่ีจะใช้
ปุ๋ยสูตรท่ีกล่าวมาน้ี อาจใชปุ๋้ยสูตรอ่ืนท่ีหา ไดต้ามทอ้งตลาด เช่น 16-8-8, 20-10-10, 16-6-6, 18-6-6, 
18-8-8, หรือ 25-7-7 อตัรา 70-90 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งคร่ึง ใส่หลงัปลูกหรือหลงัแต่งตอทนัที 
ส่วนอีกคร่ึงหน่ึงใส่หลงัปลูกหรือหลงัแต่งตอ 2-3 เดือน ถา้พื้นท่ีปลูกมีนํ้าชลประทาน ควรเพิ่มปุ๋ยยู
เรีย อตัรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต อตัรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ในการใส่
คร้ังท่ี 2 
                       8.1.2  การใช้ปุ๋ยเคมีกบัอ้อยในดินทราย  ดินทรายมกัจะขาดธาตุโพแทสเซียม 
เน่ืองจากถูกชะลา้งจาก อนุภาคดินไดง่้ายจึงแนะนาํใหใ้ส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-12, 13-13-13 หรือ 14-
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14-21 อตัรา 40-60 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่พร้อมปลูกหรือ หลงัแต่งตอ 20 กิโลกรัม ส่วนท่ีเหลือใส่
คร้ังท่ี 2 ร่วมกบัปุ๋ยสูตร 21-0-0 อตัรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ 46-0-0 อตัรา 15-20 กิโลกรัม ต่อไร่ 
โดยใส่หลงัปลูกหรือหลงัแต่งตอ 60 วนั อาจใชปุ๋้ยสูตรอ่ืนท่ีมีขายตามทอ้งตลาดได ้เช่น 16-8-14, 
15-5-20 หรือ 16-11-14 โดยใส่ในอตัราเดียวกนั คือ 40-60 กิโลกรัมต่อไร่ 
              สาํหรับออ้ยท่ีมีนํ้าชลประทานใหเ้พิ่มปุ๋ยยเูรีย อตัรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ย
แอมโมเนียซลัเฟต อตัรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ในการใส่คร้ังท่ี 2 เช่นเดียวกบัในสภาพดินเหนียว
และดินร่วน 
           8.2  การลดการสูญเสียปุ๋ย 
                       ปุ๋ยเคมีท่ีใส่ใหแ้ก่ออ้ย โดยเฉพาะไนโตรเจนมีการสูญเสียไดห้ลายทาง เน่ืองจาก
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีใส่ลงไปในดิน  ฟอสฟอรัสเองก็ถูกตรึงให้อยูใ่นสภาพท่ีไม่เป็นประโยชน์  
ออ้ยดูดไปใชไ้ดไ้ม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต ์ของปุ๋ยฟอสฟอรัสท่ีใส่ใหแ้ก่ออ้ย การสูญเสียของธาตุอาหารท่ี
ใส่ลงไปในดิน โดยท่ีออ้ยไม่ไดน้าํไปใช ้ถือไดว้า่เป็นการส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายโดยไม่ก่อ ประโยชน์ 
ถา้สามารถลดการสูญเสียลงได ้จะเป็นการ ลดตน้ทุนการผลิต ทาํใหใ้ชปุ๋้ยอยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เม่ือเราใส่ปุ๋ยไนโตรเจนลงในดิน  ปุ๋ยจะไดรั้บความช้ืนแลว้ละลายพร้อมทั้งแตกตวัเป็นไอออน 
(NH4+ , NO3-) ท่ีพืชสามารถดูดไปใชไ้ดพ้ร้อมทั้งเกิดการสูญเสียตลอดเวลาโดยกระบวนการต่างๆ 
เช่น 
                1. กระบวนการชะลา้ง (run off)  ถา้ใหน้ํ้ามากๆ หรือฝนตกชุกจะพดัพาปุ๋ยไหลบ่าออกไป
จากแปลง 
                 2. กระบวนการชะปุ๋ยลงลึกเลยรากออ้ย (leaching) เกิดในสภาพท่ีฝนตกชุกหรือให้นํ้า
มาก ๆ และดินมีอตัราการซึมนํ้าสูง นํ้าจะพาปุ๋ยลงลึกจนเลยรากออ้ยไป 
                  3. กระบวนการระเหิด (volatilization) ไนโตรเจน ในรูปของไอออน NH4+ จะเปล่ียน
รูปเป็นก๊าซแอมโมเนีย ระเหยข้ึนสู่อากาศ 
                  4. กระบวนการระเหย (denitrification) มกัเกิดใน สภาพนํ้าขงั หรือดินอ่ิมตวัดว้ยนํ้าแลว้
ขาดออกซิเจน ไนโตรเจน จะ เปล่ียนรูปเป็นก๊าซลอยไปในอากาศ 
                  5. กระบวนการสูญเสียชัว่คราว (immobilization) เกิดข้ึนมาก ในดินท่ีมีเศษซาก พืชท่ียงั
ไม่ยอ่ยสลายมาก ๆ เม่ือซากพืชเหล่าน้ีอยูใ่นดิน จุลินทรียจ์ะยอ่ยสลายแลว้เพิ่มปริมาณตวัเองอยา่ง
รวดเร็ว ในขณะท่ี เพิ่มปริมาณจะดูดดึงเอาไนโตรเจนจากดินและปุ๋ยไปใชด้ว้ย จึงทาํใหอ้อ้ย ขาด
ไนโตรเจนต่อเม่ือซากพืชถูกยอ่ยสลายหมด จุลินทรียข์าดอาหารจึงตายลง พร้อมทั้งปลดปล่อย
ไนโตรเจนออกมาใหม่ จะสังเกตไดว้า่ ถา้ปลูกออ้ย ลงไปในดินท่ีไถกลบซากพืชใหม่ ๆ ออ้ยจะ
เหลือง หรือแมก้ระทัง่ออ้ยตอท่ีมีใบและเศษซากออ้ยท่ียงัไม่สลายตวั ทาํใหอ้อ้ยตอไม่เขียว    
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เหมือนออ้ยปลูกเพราะขาดไนโตรเจน จึงแนะนาํให้เพิ่มอตัรา ไนโตรเจนในออ้ยตอ 
                นอกจากกระบวนการทั้ง 5 แลว้ไนโตรเจนจากปุ๋ยยงัอาจถูกดูดยดึไวใ้น ดินจนออ้ย        
ไม่สามารถดูดมาใชไ้ด ้จากงานวจิยัของหลาย ๆ ประเทศ พบวา่ ออ้ยดูดใชธ้าตุอาหารไดไ้ม่ถึง       
50 เปอร์เซ็นต ์ของปุ๋ยท่ีใส่ลงไป เพื่อเป็นการประหยดัจึงควรลดการสูญเสียปุ๋ย โดยการปฏิบติัดงัน้ี 
                     1. อยา่ใส่ปุ๋ยลงผวิดิน ควรใส่ฝังลงในดินหรือมีการกลบปุ๋ย 
                     2. หลงัใส่ปุ๋ยแลว้ อยา่ใหน้ํ้าขงั ควรมีการระบายนํ้า 
                     3. ใส่ปุ๋ยในขณะดินมีความช้ืน หรือให้นํ้าตามทนัทีเพื่อใหปุ๋้ยละลาย ออ้ยดูดไปใช ้   
ไดง่้าย จะลดการสูญเสียไดม้าก 
                     4. อยา่ปลูกออ้ยทนัทีหลงัจากไถกลบใบและเศษซากออ้ย ทิ้งใหใ้บยอ่ยสลายก่อน      
จึงปลูกออ้ยแลว้ใส่ปุ๋ย 
                     5. อยา่ใหน้ํ้ามากเกินความจาํเป็น 
                8.3 การปรับปรุงดินให้มีลกัษณะเหมาะสม 
             การปรับปรุงดินให้เหมาะสมจะทาํใหก้ารใชปุ๋้ยเคมีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทาํใหล้ดการ   
ใชปุ๋้ยลงไปไดม้าก ขณะท่ีปัจจุบนัดินท่ีใชใ้นการทาํไร่ออ้ย เส่ือมสภาพลงมาก เน่ืองมาจากการไถ
พรวนบ่อยคร้ังโดยไม่ถูกวธีิ และไม่ถูกจงัหวะ การเผาออ้ย การใชเ้คร่ืองจกัรขนาดใหญ่ นํ้าหนกั 
มากเหยยีบย ํ่าในแปลง ซ่ึงมีวธีิการปฏิบติัท่ีจะปรับปรุงดินไดด้งัน้ี 
               8.3 การแก้ไขเฉพาะหน้าในกรณเีกดิปัญหาดินดาน 
                        1.  ถา้เกิดดินดานใหใ้ชไ้ถส่ิว หรือไถเปิดดินดานติดรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบท่ีมี
กาํลงัสูงลากไถส่ิวคู่ระยะ 1 เมตร ไถลึกประมาณ 75 ซม. การไถควรทาํขณะท่ีดินแหง้จดั 
                        2.  อยา่เตรียมดินโดยการไถพรวนจนละเอียดเป็นฝุ่ น 
                        3.  เตรียมดินโดยใชไ้ถจานกบัไถหวัหมูสลบักนับา้ง 
                        4.  อยา่เผาใบออ้ย เพราะเป็นการทาํใหอิ้นทรียวตัถุ หมดไปอยา่งรวดเร็ว 
                        5.  ควรเพิ่มอินทรียวตัถุใหแ้ก่ดิน โดยการใชปุ๋้ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด หรือเศษของ
เหลือจากโรงงานนํ้าตาล เช่น ชานออ้ย หรือกากตะกอนหมอ้กรอง 
                 8.4  การปรับปรุงดินโดยการปลูกพชืตระกูลถั่วแล้วไถกลบ  
                        การปลูกพืชตระกลูถัว่แลว้ไถกลบก่อนปลูกออ้ย นิยมปฏิบติักนัมานานแลว้ใน
ประเทศ ออสเตรเลีย ไตห้วนั และแอฟริกา ซ่ึงมี วธีิการปฏิบติัดงัน้ี 
                          1.  เม่ือผลผลิตออ้ยตอ 3 ถึง ตอ 4 ลดลง ทาํการไถร้ือตอ 
                          2.  หวา่นเมล็ดโสนอฟัริกนั โสนอินเดีย ปอเทือง ถัว่พร้า ถัว่พุม่ หรือถัว่แปย ี



16 
 

                          3.  หลงัจากนั้นประมาณ 2 เดือน หรือเม่ือถัว่ออกดอก ใชจ้อบหมุนตีกลบทิ้งไว้
ประมาณ 1 เดือน 
                          4.  ทาํการเตรียมดินปลูกออ้ยตามปกติ  

             9.การให้น า้เพือ่เพิม่ผลผลติอ้อย 

                    นํ้าเป็นปัจจยัการผลิตหลกัท่ีมีผลต่อการเพิ่มผลผลิตออ้ย หากออ้ยไดรั้บนํ้าอยา่งเพียงพอ

ตลอดช่วงการเจริญเติบโต  ผลผลิตออ้ยจะไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 15 ตนัต่อไร่ ออ้ยตอ้งการนํ้าเพื่อใชใ้นการ

เจริญเติบ โตและสร้างนํ้าตาล ออ้ยท่ีขาดนํ้าจะเจริญเติบโตชา้ ผลผลิตตํ่า และใหค้วามหวานตํ่า 

            พื้นท่ีเพาะปลูกออ้ยส่วนใหญ่อยูใ่นเขตอาศยันํ้าฝนเป็นหลกั มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีอยูใ่นเขต

ชลประทาน ออ้ยตอ้งการนํ้าเพื่อการเจริญเติบโตตลอดปี ประมาณ 1,500 มิลลิเมตร การเพิ่มผลผลิต

ออ้ยใหสู้งข้ึนจึงจาํเป็นตอ้งใหน้ํ้าชลประทานหรือนํ้าบาดาลช่วย การใหน้ํ้าแก่ออ้ยจะทาํใหค้วาม 

สามารถในการไวต้อดีข้ึน เป็นการลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ชาวไร่อีกทางหน่ึง 

                9.1 ความต้องการน า้และการตอบสนองต่อการให้น า้ของอ้อย 

                          การผลิตออ้ยใหไ้ดผ้ลผลิตสูงนั้น ออ้ยจะตอ้งไดรั้บนํ้า (นํ้าฝน/ชลประทาน) อยา่ง

เพียงพอ ตลอดระยะเวลาการเจริญเติบโต ความตอ้งการนํ้าของออ้ยจะข้ึนกบัสภาพภูมิอากาศ และ

ช่วงระยะการเจริญเติบโต ไดแ้บ่งระยะความตอ้งการนํ้าของออ้ยไว ้4 ระยะ คือ 

                                9.1.1 ระยะตั้งตัว (0-30 วนั)   เป็นระยะท่ีออ้ยเร่ิมงอกจนมีใบจริง และเป็นตวั
อ่อน ระยะน้ีออ้ยตอ้งการนํ้าในปริมาณไม่มาก เพราะรากออ้ยยงัสั้นและการคายนํ้ายงัมีนอ้ย ดิน
จะตอ้งมีความช้ืน พอเหมาะกบัการงอก ถา้ความช้ืนในดินมากเกินไปตาออ้ยจะเน่า ถา้ความช้ืนใน
ดินนอ้ยเกินไป ตาออ้ยจะไม่งอก หรือถา้งอกแลว้ ก็อาจจะเห่ียวเฉาและตายไป ในสภาพดินท่ีเม่ือ
แหง้แลว้ ผวิหนา้ฉาบเป็นแผน่แขง็ ก็อาจทาํใหห้น่อออ้ยไม่สามารถแทงโผล่ข้ึนมาได ้ดงันั้น ใน
ระยะน้ีการใหน้ํ้าออ้ยควรให้ในปริมาณนอ้ยและบ่อยคร้ัง เพื่อทาํใหส้ภาพความช้ืนดินเหมาะสม 
                                9.1.2  ระยะเจริญเติบโตทางล าต้น (31-170 วนั)  ระยะน้ีรากออ้ยเร่ิม
แพร่กระจายออกไปทั้งในแนวด่ิงและแนวระดบั เป็นระยะท่ีออ้ยกาํลงัแตกกอและสร้างปลอ้งเป็น
ช่วงท่ีออ้ยตอ้งการนํ้ามาก ถา้ออ้ยไดรั้บนํ้าในปริมาณท่ีเพียงพอในระยะน้ี จะทาํใหอ้อ้ยมีจาํนวนลาํ
ต่อกอมาก ปลอ้งยาว ทาํใหอ้อ้ยมีลาํยาว และผลผลิตสูง การใหน้ํ้า จึงตอ้งใหบ้่อยคร้ัง 
                                 9.1.3  ระยะสร้างน า้ตาลหรือช่วงสร้างผลผลติ (171-295 วนั)  ช่วงน้ีพื้นท่ีใบ
ออ้ยท่ีใชป้ระโยชน์ไดจ้ะนอ้ยลง ออ้ยจะคายนํ้านอ้ยลง และตอบสนองต่อแสงแดดนอ้ยลง จึงไม่
จาํเป็นตอ้งใหน้ํ้าบ่อย ใหเ้ฉพาะช่วงท่ีออ้ยเร่ิมแสดงอาการขาดนํ้า 
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                                  9.1.4  ระยะสุกแก่ (296-330 วนั)  เป็นช่วงท่ีออ้ยตอ้งการนํ้านอ้ย และในช่วง
ก่อนเก็บเก่ียว 6-8 สัปดาห์ ควรหยดุให้นํ้า เพื่อลดปริมาณนํ้า ในลาํตน้ออ้ยและบงัคบัใหน้ํ้าตาล
ทั้งหมดในลาํออ้ยเปล่ียนเป็นนํ้าตาลซูโครส 
 

ช่วงการเจริญเติบโต 
ความต้องการน า้ของอ้อย 

มม./วนั มม. ลบ.ม./ไร่ 

       ระยะตั้งตวั                      (30 วนั) 4.0 120 192 

       ระยะเติบโตทางลาํตน้   (140 วนั) 4.5 630 1,008 

       ระยะสร้างนํ้าตาล         (125 วนั) 5.0 625 1,000 

       ระยะแก่                          (35 วนั) 4.0 140 224 

                           รวม      (330 วนั) - 1,515 2,424 

        ท่ีมา : กรมวชิาการเกษตร , 2547 

                    ตารางที ่1 แสดงความต้องการน า้ของอ้อยในแต่ละช่วงระยะการเจริญเติบโต 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงความต้องการน า้ของอ้อย 
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              9.2 ความต้องการน า้ของอ้อยในแต่ละช่วงระยะการเจริญเติบโต  ขอ้พิจารณาในการใหน้ํ้า
แก่ออ้ย   การพิจารณาวา่เม่ือใดควรจะถึงเวลาใหน้ํ้าแก่ออ้ย และจะใหน้ํ้าคร้ังละ ปริมาณเท่าใด มี
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งคือ 
                            9.2.1 ระยะการเจริญเติบโต ความตอ้งการนํ้าของออ้ย ปริมาณนํ้าท่ีให้แก่ออ้ยจะ
มากนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัระยะการเจริญเติบโต อตัราความตอ้งการใชน้ํ้า ความลึกท่ีรากหยัง่ลง
ไปถึง ออ้ยจะเจริญเติบโตไดดี้ก็ต่อเม่ือความช้ืนในดินเหมาะสม ถา้มีความช้ืนในดินสูงหรือตํ่ามาก
เกินไป ออ้ยจะเจริญเติบโตผิดปกติ เม่ือดินมีนํ้ามากจะทาํใหข้าดออกซิเจน โดยทัว่ไปถา้ในดินมี
อากาศอยูต่ ํ่ากวา่ 5 เปอร์เซ็นต ์รากออ้ยจะชะงกัการดูดธาตุอาหาร นํ้าและออกซิเจน เป็นเหตุใหพ้ืช
ชะงกัการเจริญเติบโต ถา้ขาดนํ้าใบจะห่อในเวลากลางวนั 
                             9.2.2  คุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น ความสามารถของ ดินในการซบันํ้า 
ดินต่างชนิดกนัยอ่มมีคุณสมบติัดูดซบันํ้าได ้ไม่เหมือนกนัสาํหรับดินท่ีสามารถซบันํ้าไวไ้ดม้ากไม่
จาํเป็นตอ้งใหน้ํ้าบ่อยคร้ังเหมือนดินท่ีมีเน้ือหยาบและซบันํ้าไดน้อ้ย ดินเหนียวจะมีความช้ืนอยู่
มากกวา่ดินทราย ดงันั้น หลกัการใหน้ํ้าแก่ ออ้ยท่ีถูกตอ้ง คือ ใหน้ํ้าตามท่ีออ้ยตอ้งการ ส่วนปริมาณ
นํ้าท่ีจะให ้แต่ละคร้ังมากนอ้ยเท่าไร และใชเ้วลานานเท่าใด ยอ่มข้ึนอยูก่บั คุณสมบติัทางกายภาพ
ของดินซ่ึงไม่เหมือนกนั 
                            9.2.3  สภาพลมฟ้าอากาศ อุณหภูมิของอากาศ  การพิจารณาการให้นํ้ าแก่ออ้ย
จะตอ้งพิจารณาถึง อุณหภูมิและสภาพลมฟ้าอากาศดว้ย ในช่วงท่ีมีอุณหภูมิสูงออ้ยจะคายนํ้ามาก 
ความตอ้งการนํ้าจะมากตามไปดว้ย จาํเป็นตอ้งให้นํ้าบ่อยข้ึน ในช่วงท่ีมีฝนตกควรงดให้นํ้า และ
หาทาง ระบายนํ้าแทน เพื่อใหดิ้นมีความช้ืนและอากาศในดินเหมาะสม ในช่วงฝนทิ้งช่วงควรใหน้ํ้า
ช่วยจะทาํใหก้ารเจริญเติบโตของออ้ยดีข้ึน 
            9.3 ระบบการให้น า้อ้อย 
                        การเลือกระบบการใหน้ํ้าออ้ยท่ีเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ชนิดของ
ดิน ความลาดเอียงของพื้นท่ี ตน้ทุน และความพร้อมในการนาํนํ้ามาใช ้รวมทั้งความพร้อมในดา้น
แรงงาน และอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ในการใหน้ํ้า ระบบการใหน้ํ้าออ้ย ในปัจจุบนัท่ีใชก้นัอยู่
ทั้งในและต่างประเทศมีดงัน้ี 
                   9.3.1  การให้น า้แบบร่อง (Furrow irrigation)   เป็นระบบการใหน้ํ้าท่ีใชก้นัอยา่ง
แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เพราะเป็นระบบท่ีใชต้น้ทุนตํ่า สะดวกและง่ายในการปฏิบติั แต่ก็
มีขอ้จาํกดัอยูท่ี่แปลงปลูกออ้ยจะตอ้งค่อนขา้งราบเรียบ โดยมีความลาดชนั ไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต ์   
ประสิทธิภาพของการใหน้ํ้าแบบร่องจะ   ผนัแปร อยูร่ะหวา่ง 30-90 เปอร์เซ็นต ์และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การใหน้ํ้าไดโ้ดยการจดัการท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม โดยปกติการใหน้ํ้า ระบบน้ีจะมี
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ร่องนํ้าท่ีหวัแปลงหรืออาจใชท้่อหรือสายยางท่ีมีช่องเปิดใหน้ํ้าไหล เขา้ร่องออ้ยแต่ละร่อง เม่ือนํ้า
ไหลไปจนสุดร่องแลว้ อาจยงัคงปล่อยนํ้า ต่อไปอีกเพื่อใหน้ํ้าซึมลงในดินมากข้ึนนํ้า ท่ีทา้ยแปลง
อาจระบายออก หรือเก็บรวบรวมไวใ้นบ่อพกัเพื่อนาํกลบัมาใชอี้ก ในแปลงออ้ยท่ีมี ความลาดชนั
นอ้ยมาก (ใกล ้0 เปอร์เซ็นต)์ สามารถจดัการใหน้ํ้าโดย ไม่มีนํ้าเหลือทิ้งทา้ยแปลงได ้โดยปรับสภาพ
พื้นท่ีใหมี้ความลาดชนันอ้ยท่ีสุด หรือเป็นศูนยแ์ละทาํคนักั้นนํ้าตลอดทา้ยแปลง นํ้าท่ีให้ไปสุดทา้ย
แปลง จะถูกดกัไวโ้ดยคนักั้นนํ้า ทาํใหน้ํ้ามีเวลาซึมลงในดินมากข้ึน วธีิน้ีจะ เหมาะกบัดินท่ีมีการซึม
นํ้าชา้ และนํ้าท่ีจะใหมี้จาํกดัแมว้า่การใหน้ํ้าระบบร่องจะใชไ้ดก้บัพื้นท่ีมีความลาดเอียงไม่เกิน 3 
เปอร์เซ็นต ์แต่ส่วนใหญ่แลว้จะใชก้บัพื้นท่ีท่ีมีความลาดเอียงไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต ์สาํหรับความยาว
ร่องท่ีใชมี้ตั้งแต่ 25 เมตร ถึง 1,000 เมตร รูปร่าง ของร่องและอตัราการไหลของนํ้า ข้ึนกบัชนิดของ
ดินและความลาดชนั ของพื้นท่ี สาํหรับดินท่ีมีความสามารถ ในการซึมนํ้าไดดี้ ควรใชร่้องปลูกรูป
ตวั ‘V' และมีสันร่องกลาง เพื่อใหน้ํ้าไหลไดเ้ร็วและลดการสูญเสียนํ้า จาก การซึมลึกในแนวด่ิง 
ในทางกลบักนัสาํหรับดินท่ีมีการซึมนํ้าเลว ควรใช ้ร่องท่ีมีกน้ร่องกวา้งและสันร่องแคบ เพื่อเพิ่ม
พื้นท่ีผวิสัมผสัของดินกบันํ้า ทาํใหน้ํ้าซึมลงดินไดท้ัว่ถึง 
                  9.3.2 การให้น า้แบบพ่นฝอย (Sprinkler irrigation)  การใหน้ํ้าแบบน้ีใชไ้ดก้บัทุกสภาพ
พื้นท่ีและทุกชนิดดิน ประสิทธิภาพ ในการใชน้ํ้าอาจเกิน 75 เปอร์เซ็นตไ์ด ้ถา้มีการจดัการท่ีถูกตอ้ง
และ เหมาะสม การใหน้ํ้าแบบน้ีมีหลายรูปแบบ เช่น 
                          - สปริงเกอร์หวัใหญ่ ตอ้งใชป๊ั้มนํ้าแรงดนัสูงและมีทางวิง่ถาวร ในแปลงออ้ย 
                          - สปริงเกอร์แบบหวัเล็กเคล่ือนยา้ยได ้ใชส้าํหรับออ้ยปลูกหรือ ออ้ยตออายนุอ้ย 
และปริมาณนํ้าท่ีใหมี้จาํกดั มีขอ้เสียคือ ตอ้งใช ้แรงงานมากในการเคล่ือนยา้ย และไม่สามารถใชก้บั
ออ้ยสูงได ้
                          - สปริงเกอร์แบบหวัเล็กบนแขนระนาบ (Lateral move irrigators) ขอ้ดีคือสามารถ
ใหน้ํ้าในพื้นท่ีขนาดใหญ่อยา่งมีประสิทธิภาพ และใชแ้รงงานนอ้ย แต่มีขอ้เสียคือใชต้น้ทุนสูง
สาํหรับอุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
                          - สปริงเกอร์แบบหวัเล็กขนแขนท่ีเคล่ือนเป็นวงกลมรอบจุดศูนยก์ลาง (Centre -
pivot irrigators) 
                  9.3.3 การให้น า้แบบน า้หยด (Drip irrigation) เป็นวธีิการใหน้ํ้าท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ใหน้ํ้าสูงสุด โดยสามารถให้นํ้าเฉพาะรอบ ๆ รากพืช และสามารถใหปุ๋้ยและสารเคมี ป้องกนักาํจดั
ศตัรูพืชไปพร้อมกบันํ้าไดเ้ลย ปัจจุบนัมีใชก้นัอยู ่2 แบบ คือ 
                             (1) ระบบน า้หยดบนผวิดิน (Surface system) ระบบน้ีจะวางสายให้นํ้าบนผวิดิน
ในแนวก่ึงกลางร่อง หรือขา้ร่อง อาจวางทุกร่องหรือร่องเวน้ร่อง 
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                           (2) ระบบน า้หยดใต้ผวิดิน (Subsurface system) ระบบน้ีจะตอ้งวางสายใหน้ํ้าก่อน
ปลูก โดยปกติจะฝังลึกประมาณ 25-30 ซม. และสายใหน้ํ้าจะอยูใ่ตท้่อนพนัธ์ุออ้ยประมาณ 10 ซม. 
             10. การก าจัดวชัพชื   การกาํจดัวชัพืชสาํหรับออ้ยเป็นส่ิงจาํเป็นในช่วง 4-5 เดือนแรก อาจ
ใชแ้รงงานคนแรงงานสัตว ์หรือสารเคมีกาํจดัวชัพืชก็ได ้เกษตรกรนิยมใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชดงัน้ี 
                    1. ยาคุม ใช่เม่ือปลูกออ้ยใหม่ ๆ ก่อนหญา้และออ้ยงอก ไดแ้ก่ อาทราซีนอมีทรีน และ
เมทริบิวซีน อตัราตามคาํแนะนาํท่ีสลาก 
                   2. ยาฆ่าและคุมออ้ยและหญา้งอกอายไุม่เกิน 5 สัปดาห์ ไดแ้ก่ อมีทรีนอมีทรีนผสม
อาทราซีนและเมทริบิวซีนผสมกบั 2,4-ดีอตัราตามคาํแนะนาํท่ีสลาก 
               การใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืชใหมี้ประสิทธิภาพเกษตรกรตอ้งรู้จกัวธีิใชใ้หถู้กตอ้ง ฉีดสารเคมี
กาํจดัวชัพืชในขณะท่ีดินมีความช้ืนหวัฉีดควรเป็นรูปพดั นอกจากน้ีสามารถคุมวชัพืชโดยปลูกพืช
อายสุั้นระหวา่งแถวออ้ยเช่น ขา้วโพด ถัว่เขียว และถัว่เหลือง เป็นตน้ นอกจากจะช่วยคุมวชัพืชแลว้
อาจเพิ่มรายไดแ้ละช่วยบาํรุงดินดว้ย 
             การตดัและขนส่งออ้ยเกษตรกรจะตอ้งปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทน
สูงสุดซ่ึงเกษตรกรจะตอ้งรู้วา่ออ้ยของตวัเองแก่หรือยงั โดยดูจากอาย ุปริมาณนํ้าตาลในตน้ออ้ย และ
วางแผนการตดัออ้ยร่วมกบัโรงงานควรตดัออ้ยใหชิ้ดดินเพื่อใหเ้กิดลาํตน้ใหม่จากใตดิ้นซ่ึงจะ
แขง็แรงกวา่ตน้ท่ีเกิดจากตาบนดิน 
         11.  โรคและแมลงศัตรูอ้อย 
                     11.1 โรคอ้อย  ท่ีพบในประเทศไทยมีมากกวา่ 20โรค แต่ท่ีระบาดทาํความเสียหายมาก
มีประมาณ 5 โรค คือโรคแส้ดาํโรคราสนิมโรคไส้แดงโรคใบลายหรือใบด่าง และโรคใบขาว 
                     11.2 แมลงศัตรูอ้อย แมลงศตัรูออ้ยในประเทศไทยมีมากกวา่ 20 ชนิด  แต่ท่ีเคยระบาด
ทาํความเสียหายอยา่งรุนแรงมีเพียงไม่ก่ีชนิด ในจาํนวนน้ีไดแ้ก่ เพล้ียหอย  เพล้ียอ่อนออ้ยสีขาว  
เพล้ียจกัจัน่ หนอนเจาะยอด  หนอนเจาะลาํตน้และยอด หนอนเจาะออ้ยสีชมพ ูเป็นตน้ 
          12.  การบ ารุงตออ้อย 
               ผลผลิตในออ้ยตอจะสูงหรือตํ่าไวต้อไดห้ลายปีหรือไม่ ส่วนหน่ึงมีผลสืบเน่ืองจากมา
จากออ้ยปลูกซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การปรับปรุงดิน การเตรียมดิน การใชพ้นัธ์ุออ้ย การปลูก  เปอร์เซ็นต์
การงอก การดูแลรักษา โรคและแมลง ฯลฯ กล่าวคือก่อนปลูกออ้ยมีการปรับพื้นท่ี ไม่ใหมี้นํ้า 
แช่ขงั มีการปรับปรุงดินมีการเตรียมดินท่ีดี พนัธ์ุออ้ยสมบูรณ์ ปลอดโรค แมลงหลงัจากปลูก
แลว้มีเปอร์เซ็นต ์การงอกสูง มีการใส่ปุ๋ยสูตรและอตัราท่ีเหมาะสมในช่วงเก็บเก่ียว  รถตดัออ้ย 
รถบรรทุกออ้ยไม่เหยยีบตอออ้ย ออ้ยตอท่ีเกิดใหม่ยอ่มจะสมบูรณ์อยา่งแน่นอน สาํหรับออ้ยตอ
ปีต่อ ๆ ไปก็เช่นเดียวกนัถา้หากชาวไร่ออ้ยบาํรุงรักษาไวดี้ ก็สามารถจะไวไ้ดห้ลายปีและผลผลิต
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ออ้ยยงัคงสูงอยู ่ แต่อยา่งไรก็ตามการไวต้อจะไวไ้ดห้ลายปีหรือไม่ ผลผลิตของออ้ยตอจะสูง
หรือตํ่าข้ึนกบัปัจจยัอีกหลายอยา่งเช่น 
                  12.1 พนัธ์ุอ้อย   ออ้ยแต่ละพนัธ์ุมีความสามารถในการไวต้อไดต่้างกนั บางพนัธ์ุมี
เปอร์เซ็นต ์การตายของตอสูง บางพนัธ์ุเม่ือเป็นออ้ยตอขนาดของลาํเล็กลงกวา่ออ้ยปลูกมาก 
ผลผลิตของออ้ยปลูก : ตอ  แตกต่างกนัมากซ่ึงเป็นพนัธ์ุท่ีมีลกัษณะไม่ดี ลกัษณะของพนัธ์ุออ้ยท่ี
ดีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินนั้น จะตอ้งใหผ้ลผลิตสูง ตอตายนอ้ย ไวต้อไดห้ลายปีขนาดของลาํไม่
แตกต่างจากออ้ยปลูกมากนกั มีความทนทานต่อโรคและแมลงไดดี้ ตวัอยา่งเช่นพนัธ์ เค.84-200 
ท่ีปลูกในดินร่วน ร่วนเหนียว หรือร่วนปนทราย ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์พนัธ์ุฟิล 63-17 ซีโอ 
1148 91-2-318 ในท่ีดินร่วนปนทราย ทรายร่วนเป็นตน้ 
                   12.2 ความหนาแน่นของอ้อยปลูกออ้ยปลูกท่ีเกิด 100 เปอร์เซ็นตเ์ม่ือเป็นออ้ยตอ  
ยอ่มจะงอก 100 เปอร์เซ็นต ์แต่ถา้งอกไม่เตม็ควรซ่อมให้เต็ม 

12.3 อายุของอ้อยขณะเกบ็เกี่ยว  อายเุก็บเก่ียวปีแรก บางพนัธ์ุจะมีผลกระทบกบั 
ออ้ยตอ กล่าวคือถา้ตดัออ้ยปีแรกเม่ืออายมุากเกินไป เช่น ออ้ยปลูกตุลาคม -พฤศจิกายนเก็บเก่ียว
เดือนมีนาคม ออ้ยมีอาย ุ16-17 เดือน  ตอออ้ยจะเกิดนอ้ยกวา่ออ้ยท่ีเก็บเก่ียวอาย ุ12-13 เดือน 
หรือนอ้ยกวา่สาเหตุเน่ืองจากเก็บเก่ียวอายมุากเกินไป ตาออ้ยแก่เกินไป และผลจากการกระทบ
แลง้นานจึงมีตอตายมาก ฉะนั้นตอ้งมีการวางแผนการเก็บเก่ียวใหเ้หมาะสมกบัอายคุวามหวาน
และวางแผนเก็บเก่ียวใหห้มดแปลงภายใน 1-2 วนั 

12.4 ชนิดของดินความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ชนิดของดินและความอุดมสมบูรณ์ 
ของดินมีผลต่อผลผลิต และอายขุองการไวต้อมาก กล่าวคือ  ถา้เป็นดินร่วนเหนียว-ร่วนปนทราย
ท่ีมีอินทรียว์ตัถุมากกวา่ 1.5  ตอออ้ยจะมีผลผลิตสูง และไวต้อไดห้ลายปีแต่ถา้เป็นดินร่วนปน
ทราย-ทรายร่วน ดินมีอินทรียวตัถุนอ้ยกวา่ 1.5 ผลผลิตของออ้ยตอจะตํ่า ถา้อินทรียวตัถุตํ่ามาก
ผลผลิตของออ้ยตอจะตํ่ามากและไวต้อไดไ้ม่นานฉะนั้นถา้ดินมีอินทรียวตัถุตํ่าจะตอ้งปรับปรุง
ดินดว้ยอินทรียวตัถุ เช่น ปุ๋ยหมกัปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด 

12.5 การปฏิบัติดูแลรักษา  การปฏิบติัรักษาออ้ยตอ ชาวไร่จะตอ้งตดัแต่งตอใหแ้ลว้ 
เสร็จภายใน 3 วนันบัจากวนัเก็บเก่ียวเสร็จ อาจจะใชแ้รงงานหรือเคร่ืองตดัแต่งตอก็ได ้ การ
ปฏิบติัรักษานั้น มีทั้งวธีิการเผาใบ และไม่เผาใบวธีิการจะแตกต่างกนัไปตามชนิดของดิน 
ความช้ืนของดิน และสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ินนั้น  บางแห่งจาํเป็นตอ้งเผาใบ เน่ืองจากเส่ียง
ต่อไฟไหม ้ซ่ึงอาจมาจากไฟป่าหรือคนชอบจุด 
                              ก. กรณไีม่เผาใบ  เศษใบออ้ยท่ีอยูใ่นไร่ จะใชแ้รงงานตดั เคร่ืองจกัรตดั จะมี 
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นํ้าหนกัประมาณ 25-27 เปอร์เซ็นตข์องออ้ยสด ถา้หากออ้ยสดได ้15 ตนั/ไร่จะมีเศษใบยอดออ้ย
ทิ้งอยูใ่นไร่ประมาณ 4 ตนั เศษใบออ้ยน้ีจะช่วยคลุมดินรักษาความช้ืน คลุมวชัพืช และเพิ่ม
อินทรียวตัถุใหก้บัดินใบออ้ยท่ีคลุมดินไวจ้ะช่วยลดการชะลา้งพงัทลายของหนา้ดินสาํหรับ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย เช่น 

1.พรวนคลุกใบออ้ย Trash incorporation and Fertilizer เคร่ืองมือน้ีมี 
จานพรวนดินใส่ปุ๋ยหลงัพรวนระเบิดดาน มีริปเปอร์มีลูกกล้ิงทบับดดินใหล้ะเอียด 

2.กรณีดินร่วนหรือร่วนเหนียวใชจ้อบหมุนคลุกใบออ้ย เม่ือคลุกแลว้ 
ควรใส่ปุ๋ยทนัที  การใส่ปุ๋ยรองพื้น ควรเนน้ N และ P คือ เร่งรากและหน่อ อาจจะใชปุ๋้ยสูตร   
16-20-0 หรือ 20-20-0  ถา้เป็นดินร่วนปนทรายอาจจะใช ้16-16-8 การใส่ปุ๋ยแต่งหนา้ ใส่เม่ือเร่ิม
เขา้ฤดูฝนการใส่ปุ๋ยแต่งหนา้เนน้ N และ K เช่น สูตร 20-4-30, 15-5-20 หรือ 16-11-14 การใส่ปุ๋ย
ในออ้ยตอควรจะใส่มากกวา่ออ้ยปลูก การดูแลรักษา เช่น กาํจดัวชัพืชดูแลเช่นเดียวกบัออ้ยปลูก 
                          ข. กรณเีผาใบ อาจจะเผาออ้ยก่อนตดัหรือตดัสดแลว้เผาใบ  ขั้นตอนการดาํเนิน  
การตอ้งพยายามทาํดินให้ร่วนซุยเช่นเดียวกบัการเตรียมดินปลูกออ้ยเพื่อใหดิ้นสามารถเก็บ
ความช้ืนไวไ้ดน้าน เคร่ืองมือท่ีใช ้เช่น  คราดสปริงถงัปุ๋ย + คราดตวั A หรือพรวนจานถงัปุ๋ย + 
คราดตวั A (Trash incorporation and Jertiliger) พรวนดินใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกบักรณีไม่เผาใบ 
 

การสร้างน า้ตาลของอ้อย   
            ใบออ้ยเป็นโรงงานทาํนํ้าตาลท่ีแทจ้ริง  เพราะสามารถสร้างนํ้าตาลจากวตัถุดิบง่ายๆคือก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดจ์ากอากาศและนํ้าจากดินโดยมีแสงแดดเป็นพลงังานขบวนการน้ีเรียกวา่การ

สังเคราะห์แสง (photosynthesis) ส่วนโรงงานทาํนํ้าตาลนั้นเป็นเพียงผูส้กดัเอานํ้าตาลซ่ึงมีอยูแ่ลว้

ออกมาจากออ้ยเท่านั้น   ขบวนการสังเคราะห์แสงเป็นขบวนการท่ีพืชสีเขียวเปล่ียนพลงังานจาก

แสงแดดเป็นพลงังานเคมีซ่ึงอยูใ่นรูปของนํ้าตาลและแป้งเป็นตน้ 

            ภายในใบออ้ยรวมทั้งพืชสีเขียวทัว่ไป จะมีรงคสารสีเขียวเรียกวา่ คลอโรฟีลลอ์ยูม่ากมาย ทาํ
ใหใ้บเป็นสีเขียวทั้งใบ ภายในใบมีช่องเปิดเล็กๆ มองไม่เห็นดว้ยตาเปล่าทั้งดา้นบนและดา้นล่างของ
ใบ แต่ดา้นล่างมีมากกวา่ช่องเปิดน้ีเรียกวา่ ปากใบ (stomata) ทาํหนา้ท่ีถ่ายเทอากาศของนํ้าของใบ 
         การสร้างนํ้าตาลเกิดจากขบวนการสังเคราะห์แสงอาจแสดงใหเ้ห็นง่ายๆ ดว้ยสมการต่อไปน้ี 
 

                                                         แสงแดด  
                         6CO2 +12H2O                                 C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 
                                                     คลอโรฟิลล ์
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             จากสมการแสดงวา่ ในการสร้างนํ้าตาลกลูโคส (C6H12O6)  1 โมเลกุลนั้นตอ้งใชว้ตัถุดิบ คือ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์6 โมเลกุลและนํ้า  12 โมเลกุลนอกจากนํ้าตาลแลว้ยงัมีออกซิเจนซ่ึงมาจาก
นํ้า 6 โมเลกุล และนํ้าอีก 6 โมเลกุล 
           การสังเคราะห์แสงมิใช่เป็นขบวนการง่ายๆเช่นท่ีปรากฏตามสมการขา้งบนแต่เป็นขบวนการ 
ท่ียุง่ยากสลบัซบัซอ้นประกอบดว้ยปฏิกิริยา 2 ขั้นคือ 
                       ขั้นที ่1  เป็นการเปล่ียนพลงังานแสงแดดซ่ึงเป็นพลงังานท่ีไม่สามารถเก็บไดโ้ดยตรง 
ใหม้าอยูใ่นรูปสารเคมีท่ีใหพ้ลงังานสูงคือ NADPH (nico- tinamide adenine dinucleotide 
phosphate)  และ  ATP (adenosine-5-triphosphate)  ปฏิกิริยาน้ีเกิดข้ึนในขณะท่ีมีแสงเท่านั้น จึง
เรียกวา่  ปฏิกิริยาตอ้งการแสงหรือ "light  reaction"  
                      ขั้นทีส่อง เป็นการนาํพลงังานท่ีไดจ้ากขั้นแรกมาใชใ้นการตรึงก๊าซ CO2จากอากาศท่ี
เขา้ไปในใบทางปากใบและ CO2จะถูกเปล่ียนไปเป็นสารประกอบหลายอยา่งดว้ยการช่วย เหลือของ
เอนไซม ์(enzyme) หลายชนิดซ่ึงทาํหนา้ท่ี โดยเฉพาะเจาะจงจนกระทัง่ไดเ้ป็นนํ้าตาลปฏิกิริยาน้ี   
ไม่ตอ้งใชแ้สงจึงเรียกวา่ปฏิกิริยาไม่ตอ้งการแสงหรือ "dark reaction" สารประกอบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงั CO2เขา้ไปในใบนบัวา่เป็นท่ีสนใจของนกัวทิยาศาสตร์โดยทัว่ไป   คาลวนิ (Calvin) และ
ผูร่้วมงาน ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองน้ีในสาหร่าย และพืชบางชนิดท่ีไดรั้บ C14O2 (radioactive carbon 
dioxide) และไดเ้สนอวงจร (cycle) ของ CO2ท่ีสมบูรณ์ข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1956   วงจรน้ีจึงเรียกวา่วงจร
คาลวนิ (Calvin cycle) ตามช่ือของเขา 
             คาลวนิไดพ้บวา่สารประกอบชนิดแรกท่ีพบภายหลงั CO2เขา้ไปในขบวนการ dark reaction 
คือ กรดฟอสโฟไกลเซอริก (3 - phosphoglyceric acid) เป็นกรดท่ีมีคาร์บอน ๓อะตอม (3-carbon 
atom-C3) ซ่ึงต่อมาคาํ "C3" ไดก้ลายเป็นช่ือกลุ่มของพืชท่ีสร้างกรดฟอสโฟไกลเซอริก ขบวนการ
นอกจากจะเรียกวา่พืช C3แลว้ ยงัมีผูนิ้ยมเรียกพืชคาลวนิ (Calvin plant) อีกดว้ยตวัอยา่งพืช C3ไดแ้ก่ 
ขา้วขา้วสาลีถัว่เขียวถัว่เหลือง และถัว่ลิสงเป็นตน้ 
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                             ภาพแสดงกระบวนการสังเคราะห์แสงและการสร้างน า้ตาลในอ้อย 
 
              ในปีค.ศ. 1965 กลุ่มนกัวทิยาศาสตร์ในฮาวายนาํโดยคอร์ตสชาค (Kortschak) ไดเ้สนอ
รายงานวา่ในออ้ยนั้น  สารประกอบชนิดแรกท่ีพบมิใช่กรดฟอสโฟไกลเซอริกตามท่ีรายงานโดย
คาลวนิ  แต่เป็นกรดมาลิก (malic acid) ซ่ึงมีคาร์บอน 4 อะตอม (C4) การคน้พบดงักล่าวน้ีไดรั้บการ
ยนืยนัโดย แฮทช์ (Hatch) และสแลค (Slack) ในปีต่อมาหลงัจากนั้นนกัวทิยาศาสตร์จึงไดพ้บวา่มี
พืชอีกหลายชนิดท่ีมีขบวนการเช่นเดียวกบัออ้ย และเรียกช่ือพืชกลุ่มน้ีวา่พืช "C4" (C4 plant) 
ตวัอยา่งไดแ้ก่ ออ้ย ขา้วโพด ขา้วฟ่างและผกัโขม เป็นตน้  พืชพวกน้ีมีความสามารถสูงกวา่พวก C3

ในแง่ของการใชปั้จจยัเพื่อการเจริญเติบโตโดยเฉพาะแสงแดดและก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นตน้ 
               การวดัอตัราการสังเคราะห์แสงอาจกระทาํไดห้ลายวธีิแต่ท่ีนิยมคือวดัอตัราการตรึงก๊าซ 
C14O2 ต่อหน่วยพื้นท่ีใบต่อหน่วยเวลาซ่ึงมกัจะเป็นนาที หรือชัว่โมงวธีิน้ีนอกจากจะเสียค่าใชจ่้ายสูง
และไม่สะดวกแลว้ยงัใชไ้ม่คอ่ยไดผ้ลโดยเฉพาะเม่ือใชเ้ป็นตวัเปรียบเทียบพนัธ์ุออ้ยทั้งน้ีเพราะออ้ย
แต่ละพนัธ์ุมีพื้นท่ีใบแตกต่างกนั  อีกวธีิหน่ึงคือการวดันํ้าหนกัแหง้ทั้งหมด (total dry matter) ต่อ
หน่วยเวลาซ่ึงอาจเป็นสัปดาห์ เดือน หรือปี   ออ้ยพนัธ์ุใดใหน้ํ้าหนกัแหง้ทั้งหมดมากกวา่ในเวลา
เท่ากนัยอ่มใหผ้ลผลิตมากวา่และการผลิต 
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               นํ้าหนกัแหง้ทั้งหมดมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัการเพิ่มพื้นท่ีใบ อตัราการสร้างนํ้าตาลของ
ใบออ้ยมีมากนอ้ยเท่าไร  จากการศึกษาในฮาวายพบวา่  ใบออ้ยท่ีมีพื้นท่ีใบ 57 ตารางเซนติเมตร 
สามารถสร้างนํ้าตาล 1 ชอ้นชาในเวลา 36 ชัว่โมง 
กลไกการเกบ็น า้ตาลในล าต้นอ้อย 
            เม่ือการเจริญเติบโตชา้ลง ออ้ยจะมีการสะสมนํ้าตาลในลาํตน้โดย 
 

                     กลูโคส + ฟรุคโตส                                 ซูโครส (ออ้ยจะเก็บนํ้าตาลอยูใ่นรูปน้ี) 
 

การใช้น า้ตาลของอ้อย 
             ส่ิงมีชีวติทั้งหลายจาํเป็นตอ้งมีการหายใจ (respiration) อยูต่ลอดเวลา สาํหรับพืชโดยเฉพาะ

ออ้ยสารอินทรียท่ี์ใชใ้นขบวนการหายใจส่วนใหญ่ไดแ้ก่ นํ้าตาลกลูโคส ซ่ึงจะถูกยอ่ยโดยเอนไซม์

หลายชนิด เกิดต่อเน่ืองกนัจนในท่ีสุดจะไดก้๊าซคาร์บอนไดออกไซดแ์ละนํ้า จะเห็นไดว้า่การหายใจ

ก็คือการใชน้ํ้าตาลกลูโคสท่ีไดจ้ากขบวนการสังเคราะห์แสงนัน่เอง การหายใจจึงเป็นปฏิกิริยาตรง

ขา้มกบัการสังเคราะห์แสง ดงัสมการต่อไปน้ี 

                            C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2                                6 CO2 + 12 H2O 
                
                ในการยอ่ยกลูโคส 1 โมเลกุลจะตอ้งใชน้ํ้า 6  โมเลกุลและออกซิเจน 6 โมเลกุล  ผลของ
การหายใจใหไ้ดพ้ลงังานในรูปของ ATP  ซ่ึงจะถูกนาํไปใชเ้พื่อการดาํรงชีวิตและการเจริญเติบโต
ต่อไป 
                 อตัราการหายใจข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนทาํใหอ้ตัราการหายใจเพิ่มข้ึนเม่ือ
อตัราการหายใจเพิ่มข้ึนก็มีการใชน้ํ้าตาลมากข้ึน ทาํใหมี้เหลือสะสมนอ้ยลง นอกจากน้ีการหายใจยงั
ข้ึนอยูก่บัการสังเคราะห์แสงของออ้ยในวนัก่อนหนา้นั้นดว้ย วนัใดท่ีมีการสังเคราะห์แสงมากการ
หายใจก็จะมีมากในวนัต่อมา 
                การหายใจผนัแปรไปตามอายหุรือขนาดของออ้ย  ออ้ยท่ีมีลาํตน้สูงประมาณ 2 เมตรหรือ
มีนํ้าหนกัสดประมาณ 2 กิโลกรัม จะใชน้ํ้าตาลเพื่อการหายใจประมาณร้อยละ 15 – 20 ของนํ้าตาลท่ี
ใบสร้างข้ึนทั้งหมด  อตัราการหายใจของลาํตน้มิไดข้ึ้นอยูก่บัปริมาณนํ้าตาลท่ีสะสมอยูใ่นลาํตน้นั้น 
การเคลือ่นย้ายน า้ตาลในอ้อย 
              เน่ืองจากใบไม่มีท่ีเก็บนํ้าตาลดงันั้นนํ้าตาลท่ีสร้างข้ึนจากขบวนการสังเคราะห์แสงจึงถูก
ส่งไปเก็บในลาํตน้ซ่ึงมีท่ีเก็บนํ้าตาลอยูมิ่ฉะนั้นจะทาํใหอ้ตัราการสังเคราะห์แสงหรือการสร้าง
นํ้าตาลลดลง  การลาํเลียงนํ้าตาลจากใบไปยงัลาํตน้นั้นอาศยัท่ออาหาร (phloem) กลไกการลาํเลียง
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ยงัไม่เป็นท่ีเขา้ใจกนัดีนกั  ทั้งน้ีเพราะโครงสร้างภายในของลาํตน้ออ้ยเป็นอุปสรรคต่อการทดลอง
แต่นกัวทิยาศาสตร์ส่วนมากไดส้ันนิษฐานวา่นํ้าตาลจะถูกลาํเลียงออกจากท่ออาหารของใบโดย
อาศยักลไกท่ีตอ้งการพลงังานทาํหนา้ท่ีส่งนํ้าตาลเขา้สู่ท่ออาหารของลาํตน้  แสงแดดมีส่วน
สนบัสนุนกลไกน้ี 
              อตัราการเคล่ือนยา้ยของนํ้าตาลจากใบสู่ลาํตน้  แตกต่างกนัตามพนัธ์ุและสภาพแวดลอ้ม 
ตามรายงานจากฮาวายปรากฏวา่ อตัราการเคล่ือนยา้ยท่ีเร็ว ท่ีสุดตกประมาณ 5 เซนติเมตรต่อนาที   
การสังเคราะห์แสงเกิดข้ึนในเวลากลางวนัหรือเวลาท่ีมีแสงเท่านั้น แต่การเคล่ือนยา้ยของนํ้าตาล
เกิดข้ึนทั้งกลางวนัและกลางคืนและอุณหภูมิเป็นปัจจยัสาํคญัเก่ียวกบัอตัราการเคล่ือนยา้ย  อุณหภูมิ
ตํ่าช่วยใหก้ารเคล่ือนยา้ยเร็วข้ึน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพแสดงกระบวนการขนส่งแป้งและน า้ตาล 

 
ระบบการซ้ืออ้อยของโรงงาน    
               การซ้ือออ้ยของโรงงานนํ้าตาลในประเทศไทย  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

- ซ้ือโดยอาศยันํ้าหนกัอยา่งเดียว เรียกวา่ ซ้ือตามนํ้าหนกั  

- ซ้ือโดยอาศยันํ้าหนกัและความหวาน เรียกวา่ ซ้ือตามคุณภาพ 

     1. การซ้ือตามน า้หนัก  วธีิน้ีกาํหนดราคาตายตวัตามนํ้าหนกัซ่ึงคิดเป็นตนัส่วนราคาจะ 

เป็นเท่าใดนั้นก็แลว้แต่จะตกลงกนัเป็นปีๆ ไประหวา่งชาวไร่และโรงงานโดยมีรัฐบาลเป็นตวักลาง

หรือเป็นผูช้ี้ขาด ในรอบ 3ปีท่ีผา่นมาไดต้กลงราคาตนัละ 300 บาทวธีิน้ีนบัวา่สะดวกดี แต่ไม่เป็น
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ธรรม  ตามทฤษฎีการซ้ือขายวธีิน้ีไม่วา่ออ้ยจะมีคุณภาพหรือความหวานเท่าใดก็จะตอ้งไดร้าคา

เท่ากนั  แต่ในทางปฏิบติัชาวไร่มกัจะถูกโรงงานบางโรงตดัราคาออ้ยถึงตนัละ 10 – 20  บาทโดยไม่

มีหลกัเกณฑท่ี์แน่นอน   สาเหตุท่ีโรงงานมกัจะยกเป็นขอ้อา้งในการตดัราคาออ้ยมีหลายประการเช่น

ออ้ยอ่อน  ออ้ยยอดยาว  ออ้ยสกปรก  ออ้ยไหมไ้ฟ หรือ ออ้ยคา้งหลายวนั  การซ้ือขายวิธีน้ีชาวไร่

เป็นฝ่ายเสียเปรียบเสมอ  เพราะออ้ยท่ีโรงงานถือวา่มีคุณภาพตํ่าจะถูกตดัราคาแต่มิไดเ้พิ่มราคาให้

สาํหรับออ้ยท่ีมีคุณภาพสูง  โรงงานส่วนใหญ่ในประเทศไทย 38 โรงในจาํนวน 43 โรงท่ีเปิดทาํการ

ในปี 2520 – 2521 ซ้ือออ้ยโดยวธีิน้ี   ทางราชการมีโครงการท่ีจะเปล่ียนจากการซ้ือตามนํ้าหนกัไป

เป็นการซ้ือตามคุณภาพทั้งประเทศ 

               2. ซ้ือตามคุณภาพ  การซ้ือขายออ้ยถา้จะกล่าวให้ตรงกบัความเป็นจริงก็คือ การซ้ือขาย
นํ้าตาลท่ีมีอยูใ่นออ้ยนั้นนัน่เอง ดงันั้น ออ้ยท่ีมีนํ้าตาลมากกวา่ก็ควรจะไดร้าคาสูงกวา่  ในทาง
กลบักนัออ้ยท่ีมีนํ้าตาลนอ้ยกวา่ก็ควรจะไดร้าคาตํ่ากวา่  จึงนบัวา่วธีิการซ้ือตามคุณภาพเป็นธรรมทั้ง
แก่ชาวไร่และโรงงาน  ในฤดูหีบ ปี  พ.ศ. 2520 - 2521 จากโรงงานท่ีเปิดทาํการทั้งหมด 43  โรงมี
เพียง 5 โรงเท่านั้นท่ีซ้ือออ้ยตามคุณภาพ ในจาํนวนน้ีเป็นของรัฐวสิาหกิจ 4 โรง คือ โรงงานนํ้าตาล
ไทยลาํปาง   โรงงานนํ้าตาลไทยอุตรดิตถ ์  โรงงานนํ้าตาลสุพรรณบุรีและโรงงงานนํ้าตาลชลบุรี   
ส่วนอีกโรงหน่ึง คือโรงงานนํ้าตาลมหาคุณ  ซ่ึงเป็นของเอกชนตั้งอยูท่ี่จงัหวดัสิงห์บุรี 
              คาํวา่ C.C.S.  ยอ่มาจากคาํวา่ Commercial Cane Sugar เป็นระบบการคิดคุณภาพของออ้ย 
ซ่ึงไดน้าํแบบอยา่งมาจากระบบการซ้ือขายออ้ยของประเทศออสเตรเลีย  หมายถึง ปริมาณของ
นํ้าตาลท่ีมีอยูใ่นออ้ย ซ่ึงสามารถหีบสกดัออกมาไดเ้ป็นนํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ ซ่ึงตามมาตรฐาน 
C.C.S. กาํหนดวธีิคิดวา่ ในระหวา่งผา่นกรรมวธีิการผลิต ถา้มีส่ิงท่ีไม่บริสุทธ์ิท่ีละลายอยูใ่นนํ้าออ้ย 
1 ส่วน จะทาํใหสู้ญเสียนํ้าตาลไป 50% ของจาํนวนส่ิงท่ีไม่บริสุทธ์ิ ออ้ย 10 C.C.S. จึงหมายถึง เม่ือ
นาํออ้ยมาผา่นกระบวนการผลิต จะไดน้ํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 10% ดงันั้น ออ้ย 1 ตนั หรือ 1,000 
กิโลกรัม จะไดน้ํ้าตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ 100 กิโลกรัม 
ในการหาค่าซีซีเอส นั้นจะตอ้งทราบค่า วิเคราะห์ทางคุณภาพ 3 อยา่งของออ้ย คือ 
                         1. ค่าบริกซ์*1 (Brix) ในนํ้าออ้ยจากลูกหีบแรก 
                         2.  ค่าโพล*2(Pol) ในนํ้าออ้ยจากลูกหีบแรก 
                         3. ค่าร้อยละของชานออ้ยหรือไฟเบอร์(Fiber) ในออ้ยนั้น 
          จากนั้นก็นาํค่าท่ีไดม้าคาํนวณหา ซีซีเอสต่อไปตามลาํดบัดงัน้ี 
                ก.หาค่าบริกซ์ในออ้ยจากการวเิคราะห์ทางคุณภาพออ้ยตามขอ้ (1)นั้นไดค้่าบริกซ์ใน
นํ้าออ้ยซ่ึงจะตอ้งเปล่ียนเป็นค่าบริกซ์ในออ้ยจากสูตร 
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                ข. หาค่าโพลในออ้ยค่าโพลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์คุณภาพออ้ยเป็นค่าโพลในนํ้าออ้ยตอ้ง
เปล่ียนเป็น ค่าโพลในออ้ย จากสูตร 
 
 
 
                ค. หาค่าส่ิงเจือปนในออ้ยจากสูตรส่ิงเจือปนในออ้ย = บริกซ์ในออ้ย - โพลในออ้ย 
                ง. หาค่า ซีซีเอสจากสูตร 

 

        

หรืออาจจะใชค้่าท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ทาง คุณภาพของออ้ยตามท่ีกล่าวขา้งบนมาคาํนวณซีซีเอส 
โดยตรง จากสูตร 

  

             

             การซ้ือออ้ยตาม ซีซีเอส น้ี ราคาต่อตนัของออ้ยจะผนัแปรไปตามค่า ซีซีเอสของออ้ย
โดยทัว่ไปโรงงานกาํหนดซีซีเอส 10  เป็นมาตรฐานส่วนราคานั้นเป็นไปตามความตกลงท่ีไดก้ล่าว
แลว้ในเร่ืองการซ้ือออ้ยตามนํ้ าหนกั เช่น ถา้ตกลงราคาออ้ยตนัละ 300  บาท โรงงานจะจ่ายราคาออ้ย
ท่ีมีซีซีเอส 10 ตนัละ 300 บาทเท่ากบัท่ีซ้ือตามนํ้าหนกั และเม่ือ ซีซีเอส เพิ่มข้ึนหรือลดลงราคาต่อ
ตนัของออ้ยก็จะเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามส่วน การกาํหนดราคาแต่ละหน่วยของ ซีซีเอสท่ีสูงหรือตํ่า
กวา่มาตรฐานนั้น ทางโรงงานเป็นผูก้าํหนด เท่าท่ีปรากฏเม่ือ ซีซีเอสสูงหรือตํ่ากวา่มาตรฐาน 1 
หน่วยเช่น ซีซีเอส 11 หรือ 9  ราคาออ้ยก็จะสูงข้ึนหรือตํ่าลงตนัละ 10 - 20 บาท ดงัน้ีเป็นตน้\ 
           สูตรการคิดคาํนวณราคาออ้ย เป็นดงัน้ี 

                  

โพลในออ้ย     =       โพลในนํ้าออ้ย x   100 - (ไฟเบอร์ + 5 ) 
                                                                           100    
 

ซีซีเอส     =       โพลในนํ้าออ้ย  –     ส่ิงเจือปนในออ้ย  
                                                                      2    
 

บริกซ์ในออ้ย     =       บริกซ์ในนํ้าออ้ย x   100 - (ไฟเบอร์ + 3 ) 
                                                                               100    
 

        ซีซีเอส     =       3โพล     100 – (ไฟเบอร์ + 5)  
                                     2                      100    
 

ราคาออ้ย = รายไดส่้วนท่ี 1 + (รายไดส่้วนท่ี 2 X ค่า ซี.ซี.เอส. ท่ีได)้+รายไดจ้ากกากนํ้าตาล 
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รายไดส่้วนท่ี 1 = รายรับจากการขายนํ้าตาลท่ีคิดตามนํ้าหนกั= รายรับจากการขายนํ้าตาลท่ีคิด  
                            ตามนํ้าหนกั 
รายไดส่้วนท่ี 2 = รายรับจากการขายนํ้าตาลท่ีคิดตามค่าความหวาน=รายรับจากการขาย  
                           นํ้าตาลท่ีคิดตามค่าความหวาน 
ยกตวัอยา่ง 
  รายไดส่้วนท่ี 1 = รายรับจากการขายนํ้าตาลท่ีคิดตามนํ้าหนกั คือ 200 บาท/ตนัออ้ย 
  รายไดส่้วนท่ี 2 = รายรับจากการขายนํ้าตาลท่ีคิดตามค่าความหวาน คือ 40 บาท/ตนัออ้ย/  
                              1 C.C.S. 
       ค่า ซี.ซี.เอส = 12 C.C.S. 
       รายไดจ้ากกากนํ้าตาล = 20 บาท/ตนัออ้ย 
       ราคาออ้ย = 200 + (40 X 12) + 20 = 700 บาท/ตนัออ้ย 
 
 

หมายเหตุ :  *1  บริกซ์ หมายถึงค่าร้อยละโดยนํ้าหนกัของของแขง็ท่ีละลายนํ้า (นํ้าตาลและ  
                        ส่ิงเจือปน) ท่ีมีอยูใ่นออ้ยนั้น 
                   *2  โพล (pol หรือ polarization) เป็นค่าร้อยละโดยนํ้าหนกัโดยประมาณแต่ใกลเ้คียงของ 
                       นํ้าตาลซูโครสท่ีวดัดว้ยโพลาริมิเตอร์ (polarimeter) 
               
กระบวนการผลติน า้ตาลจากอ้อย 

         1. กระบวนการผลติน า้ตาลทรายดิบ   กระบวนการในการผลิตนํ้าตาลทรายดิบสามารถแบ่งได้

เป็น 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

                   1.1 กระบวนการสกดันํ้าออ้ย (Juice Extraction) :ทาํการสกดันํ้าออ้ยโดยผา่นออ้ยเขา้ไป

ในชุดลูกหีบ (4-5 ชุด)และกากออ้ยท่ีผา่นการสกดันํ้าออ้ยจากลูกหีบชุดสุดทา้ยจะถูกนาํไปเป็น

เช้ือเพลิงเผาไหมภ้ายในเตาหมอ้ไอนํ้าเพื่อผลิตไอนํ้ามาใชใ้นกระบวนการผลิต และนํ้าตาลทราย 

                   1.2 การทาํความสะอาดหรือทาํใสนํ้าออ้ย (Juice Purification) : นํ้าออ้ยท่ีสกดัไดท้ั้งหมด

จะเขา้สู่กระบวนการทาํใส เน่ืองจากนํ้าออ้ยมีส่ิงสกปรกต่าง ๆจึงตอ้งแยกเอาส่วนเหล่าน้ีออกโดย

ผา่นวธีิทางกล เช่น ผา่นเคร่ืองกรองต่าง ๆและวธีิทางเคมี เช่น โดยใหค้วามร้อน และผสมปูนขาว 

                   1.3 การตม้ (Evaporation) : นํ้าออ้ยท่ีผา่นการทาํใสแลว้จะถูกนาํเขา้สู่ชุดหมอ้ตม้ 

(Multiple Evaporator) เพื่อระเหยเอานํ้าออก(ประมาณ 70 %) โดยนํ้าออ้ยขน้ท่ีออกมาจากหมอ้ตม้
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ลูกสุดทา้ยเรียกวา่ นํ้าเช่ือม (Syrup) 

                   1.4 การเค่ียว (Crystallization) : นํ้าเช่ือมท่ีไดจ้ากการตม้จะถูกนาํเขา้หมอ้เค่ียวระบบ

สูญญากาศ (Vacuum Pan) เพื่อระเหยนํ้าออกจนนํ้าออกจนนํ้าเช่ือมถึงจุดอ่ิมตวั ท่ีจุดน้ีผลึกนํ้าตาลจะ

เกิดข้ึนมาโดยท่ีผลึกนํ้าตาล และกากนํ้าตาลท่ีไดจ้ากการเค่ียวน้ีรวมเรียกวา่ แมสิควทิ (Messecuite) 

                    1.5 การป่ันแยกผลึกนํ้าตาล (Centrifugaling) : แมสิควทิท่ีไดจ้ากการเค่ียวจะถูกนาํไป

ป่ันแยกผลึกนํ้าตาลออกจากกากนํ้าตาลโดยใชเ้คร่ืองป่ัน (Centrifugals) ผลึกนํ้าตาลท่ีไดน้ี้จะเป็น

นํ้าตาลดิบ 

           2. กระบวนการผลติน ้าตาลทรายขาวและน า้ตาลรีไฟน์  นํ้าตาลทรายดิบถูกนาํไปละลายนํ้า

แลว้ถูกผา่นเขา้ 5 ขั้นตอนการผลิต ดงัน้ี 

                      2.1 การป่ันละลาย (AffinatedCentrifugaling) :นาํนํ้าตาลดิบมาผสมกบันํ้ าร้อนหรือ
นํ้าเหลืองจากการป่ันละลาย (Green Molasses) นํ้าตาลดิบท่ีผสมน้ีเรียกวา่ แมกม่า (Magma) และ
แมกม่าน้ีจะถูกนาํไปป่ันละลายเพื่อลา้งคราบนํ้าเหลืองหรือกากนํ้าตาลออก 
                       2.2 การทาํความสะอาด และฟอกสี (Clarification) : นํ้าเช่ือมท่ีไดจ้ากหมอ้ป่ันละลาย 
(Affinated Syrup) จะถูกนาํไปละลายอีกคร้ังเพื่อละลายผลึกนํ้าตาลบางส่วนท่ียงัละลายไม่หมดจาก
การป่ันและผา่นตะแกรงกรองเขา้ผสมกบัปูนขาว เขา้ฟอกสีโดยผา่นเขา้ไปในหมอ้ฟอก (ปัจจุบนั
นิยมใชก้๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์ป็นตวัฟอก)จากนั้นจะผา่นเขา้สู่การกรองโดยหมอ้กรองแบบใช้
แรงดนั (Pressure Filter) เพื่อแยกตะกอนออกและนํ้าเช่ือมท่ีไดจ้ะผา่นไปฟอกเป็นคร้ังสุดทา้ยโดย
กระบวนการแลกเปล่ียนประจุ (Ion Exchange Resin) จะไดน้าํเช่ือมรีไฟน์ (Fine Liquor) 
                          2.3 การเค่ียว (Crystallization) : นํ้าเช่ือมรีไฟน์ท่ีไดจ้ะถูกนาํเขา้หมอ้เค่ียวระบบ
สูญญากาศ (Vacuum Pan) เพื่อระเหยนํ้าออกจนนํ้าเช่ือมถึงจุดอ่ิมตวั 
                           2.4 การป่ันแยกผลึกนํ้าตาล (Centrifugaling) : แมสิควทิท่ีไดจ้ากการเค่ียวจะถูก
นาํไปป่ันแยกผลึกนํ้าตาลออกจากกากนํ้าตาลโดยใชเ้คร่ืองป่ัน (Centrifugals) ผลึกนํ้าตาลท่ีไดน้ี้จะ
เป็น นํ้าตาลรีไฟน์และนํ้าตาลทรายขาว 
                             2.5 การอบ (Drying) : ผลึกนํ้าตาลรีไฟน์และนํ้าตาลทรายขาวท่ีไดจ้ากการป่ันก็จะ
เขา้หมอ้อบ (Dryer) เพื่อไล่ความช้ืนออกแลว้บรรจุกระสอบเพื่อจาํหน่าย 
 

น า้ตาลทราย 
             นํ้าตาลทรายสามารถจาํแนกไดต้ามประเภทและเกรดของความบริสุทธ์ิของนํ้าตาลเป็น 4 
ชนิด ไดแ้ก่ 
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                    1.น า้ตาลทรายดิบ (Raw Sugar)  เป็นนํ้าตาลทรายท่ีไดจ้ากกระบวนการผลิตขั้นตน้โดย

ผา่นการเค่ียวและการตกผลึกนํ้าตาล โดยทัว่ไป ค่าสีของนํ้ าตาลจะสูงกวา่ 1,500 ICUMSA (หน่วย

มาตรฐานท่ีใชว้ดัค่าสีของผลิตภณัฑน์ํ้าตาล) มีลกัษณะเป็นสีนํ้าตาลเขม้ มีส่ิงสกปรกเจือปนสูง 

ความบริสุทธ์ิตํ่า การส่งมอบนํ้าตาลทาํในลกัษณะเทกอง (BULK) นํ้าตาลชนิดน้ีไม่สามารถนาํไป

บริโภคไดโ้ดยตรง ผูซ้ื้อจะตอ้งนาํไปผา่นกระบวนการทาํใหน้ํ้าตาลบริสุทธ์ิก่อน เพื่อผลิตเป็น

นํ้าตาลทรายขาวหรือนาํตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ  

 

                     

 

 

                      

 

                 

                  2.น า้ตาลทรายดิบคุณภาพสูง (High Polarization Sugar)  เป็นนํ้าตาลทรายดิบท่ีผา่น

กระบวนการทาํใหบ้ริสุทธ์ิบางส่วน ทาํใหสี้ของนํ้าตาลเป็นสีเหลืองแกมนํ้าตาล โดยทัว่ไปค่าสีจะ

อยูร่ะหวา่ง 1,000 –1,500 ICUMSA สามารถนาํไปบริโภคไดโ้ดยตรง การขนส่งนิยมบรรจุเป็น

กระสอบ  
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                  3.น า้ตาลทรายขาว (WhiteSugar)  เป็นนํ้าตาลทรายท่ีไดจ้ากการนาํเอานํ้าตาลทรายดิบ

มาผา่นกระบวนการเพื่อสกดัเอาส่ิงเจือปนในนํ้าตาลทรายดิบออก โดยกระบวนการดงักล่าวจะทาํ

ใหน้ํ้าตาลทรายขาวมีความบริสุทธ์ิมากข้ึน โดยจะมีค่าสีประมาณ 46-200 ICUMSA มีค่าความหวาน 

(Polarization) ไม่นอ้ยกวา่ 99.50 ดีกรี นํ้าตาลประเภทน้ีโดยทัว่ไปเป็นนํ้าตาลทรายท่ีประชาชนนิยม

บริโภค รวมถึงใชเ้ป็นวตัถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารท่ีตอ้งการความบริสุทธ์ิปานกลาง  

 

 

 

 

 
 

                   
  

                 4.น า้ตาลทรายขาวบริสุทธ์ิ (Refined Sugar)   เป็นนํ้าตาลท่ีมีความบริสุทธ์ิมากกวา่

นํ้าตาลทรายขาว ลกัษณะของเมด็นํ้าตาลเป็นสีขาวใส กระบวนการผลิตคลา้ยกบัการผลิตนํ้าตาล

ทรายขาวโดยจะมีค่าสีไม่เกิน 45 ICUMSA ลกัษณะเด่นคือ มีความบริสุทธ์ิสูง เป็นนํ้าตาลท่ีนิยมใช้

ในอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชน้ํ้าตาลท่ีมีความบริสุทธ์ิมาก เช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืม

ประเภทนํ้าอดัลมและเคร่ืองด่ืมบาํรุงกาํลงั  
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ผลติภัณฑ์ต่อเน่ืองทีไ่ด้จากการผลติน า้ตาลทราย (Byproducts) 

 1. กากน า้ตาล (Molasses) เป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตนํ้าตาลจากออ้ยท่ีไม่

สามารถจะสกดัเอานํ้าตาลออกมาไดอี้กโดยวธีิปกติ มีลกัษณะเหนียวขน้ สีนํ้าตาลแก่ ซ่ึงสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง โดยปัจจุบนัทั้งในและต่างประเทศ ไดมี้การนาํกากนํ้าตาลไปใช้

เป็นวตัถุดิบในภาคอุตสาหกรรมต่อเน่ืองหลายๆ ประเภท ไดแ้ก่อุตสาหกรรมผลิตสุราและ

แอลกอฮอล ์อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์ปุ๋ยชีวภาพ ผลิตผงชูรสและนํ้าส้มสายชู เป็นตน้ 

            นอกจากน้ีในหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยยงัไดน้าํกากนํ้าตาลไปใชเ้ป็นวตัถุดิบใน

การผลิตเอทานอล เพื่อเป็นส่วนผสมในแก๊สโซฮอล ์ ปัจจุบนัประเทศไทยถือเป็นผูส่้งออก

กากนํ้าตาลรายใหญ่ของโลกเน่ืองจากมีการเพาะปลูกออ้ยและทาํการผลิตนํ้าตาลส่งออกสูงเป็น

อนัดบั 3 ของโลกรองจากบราซิล และออสเตรเลีย 

 

 

 

 

 

 

               2. กากอ้อย (Bagasses) เป็นส่วนของชานออ้ยท่ีไดจ้ากกระบวนการหีบออ้ยจากชุดลูกหีบ

ชุดสุดทา้ย โดยปัจจุบนั บริษทัใชก้ากออ้ยเป็นเช้ือเพลิงสาํหรับผลิตไฟฟ้าและไอนํ้าเพื่อใชใ้น

กระบวนการผลิตนํ้าตาล และจาํหน่ายไฟฟ้าบางส่วนใหแ้ก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
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              3. กากหม้อกรอง (Filter Mud)  เป็นกากท่ีไดจ้ากกระบวนการกรองตะกอนในระบบ

สูญญากาศ กากหมอ้กรองท่ีไดส้ามารถนาํไปเป็นวตัถุดิบในการผลิตปุ๋ยเพื่อการเกษตรท่ีมีคุณภาพ

เหมาะสมแก่เกษตรกรชาวไร่ออ้ย  

วตัถุดิบในการผลติแก๊สโซฮอล์ 

           วตัถุดิบท่ีสามารถใชใ้นการผลิตเอทานอลมีดว้ยกนัหลายชนิด ไดแ้ก่ ออ้ย  กากนํ้าตาล  มนั

สาํปะหลงั มนัเทศ มนัฝร่ัง ขา้ว ขา้วโพด ขา้วสาลี ขา้วฟ่างหวาน เป็นตน้ 

            ปริมาณเอทานอลท่ีสามารถผลิตไดจ้ากวตัถุดิบแต่ละประเภท (ลิตร/ตนั) 

                - ออ้ย 1 ตนั ผลิตเอทานอลได ้70 ลิตร 

               - กากนํ้าตาล 1 ตนั ผลิตเอทานอลได2้60 ลิตร 

              - มนัสาํปะหลงั 1 ตนั ผลิตเอทานอลได ้180 ลิตร 

              - ขา้ว/ขา้วโพด 1 ตนัผลิตเอทานอลได ้400 ลิตร 

            - ขา้วฟ่างหวาน 1 ตนั ผลิตเอทานอลได ้76 ลิตร 

          ปัจจุบนัวตัถุดิบท่ีนิยมใชใ้นการผลิตเอทานอลภายในประเทศไทย ไดแ้ก่กากนํ้าตาล และมนั

สาํปะหลงั ซ่ึงมีเกษตรกรทาํการเพาะปลูกอยูเ่ป็นจาํนวนมากในประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิง่มนั

สาํปะหลงั 
 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

การเพิม่ผลผลติอ้อยโดยการให้น า้แบบน า้หยดใต้ผวิดนิ 

(Subsurface Drip Irrigation) 
 

ออ้ยเป็นพืชท่ีตอ้งการนํ้ามาก นํ้านอกจากจะเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัของออ้ยแลว้ยงัทาํ

หนา้ท่ีเป็นตวัลาํเลียงธาตุอาหารจากดินไปยงัลาํตน้และใบแลว้ถูกคายออกทางใบ นอกจากน้ีนํ้ายงั

เป็นตวัละลายธาตุอาหารพืชซ่ึงอยูใ่นดินก่อนท่ีรากจะสามารถดูดไปใชไ้ด ้(เกษม, 2521)  

ปราโมทยแ์ละศจี (2522) ไดท้ดลองหาช่วงเวลาการส่งนํ้าใหอ้อ้ยท่ีสถานีวจิยัการใชน้ํ้า

ชลประทานแม่กลองใหญ่ อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม รายงานวา่ ไดผ้ลผลิตออ้ยสูงสุด 14.8 

ตนั/ไร่ เม่ือออ้ยอาย ุ300 วนัและใชน้ํ้าไป 1,672.3 มิลลิเมตรหรือคิดเฉล่ียเป็นวนัละ 5.6 มิลลิเมตร 

เม่ือตน้ออ้ยยงัเล็ก ในช่วงท่ีเร่ิมแตกแขนงและเร่ิมยา่งปลอ้ง ตอ้งการนํ้านอ้ยมาก ปริมาณนํ้า

ท่ีสูญเสียส่วนใหญ่จะระเหยออกไปจากผวิดิน โดยทัว่ไปมีการสูญเสียนํ้าไปจากดินประมาณ 0.1 – 2 

มิลลิเมตรต่อวนั แต่เม่ือออ้ยอยูใ่นช่วงกาํลงัเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วคือ ขณะปลอ้งมี 5 – 20 ปลอ้ง 

ออ้ยตอ้งการนํ้าเป็นปริมาณมากและคาดวา่อาจมากกวา่ 10 มิลลิเมตรต่อวนั หรือประมาณมากกวา่ 

16,000 ลิตรต่อไร่ นํ้าจาํนวนน้ีเป็นนํ้าท่ีดินตอ้งกกัเก็บเอาไวภ้ายหลงัฝนตกหรือการทดนํ้าเขา้แปลง

ไม่ใช่นํ้าฝนท่ีกาํลงัตกลงมาหรือนํ้าท่วมผวิดินขณะทดนํ้าเขา้แปลง (ถวลิ, 2524) 

วธีิการเพิ่มผลผลิตออ้ยต่อไร่อีกทางหน่ึงก็คือ การเลือกใชร้ะบบการใหน้ํ้าพืชและปุ๋ยท่ีมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงนอกจากจะทาํใหพ้ืชไดรั้บนํ้าและธาตุอาหารอยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการแลว้  

ยงัช่วยประหยดันํ้า ปุ๋ยและแรงงาน สามารถลดตน้ทุนการผลิตไดอี้กทางหน่ึง โดยทัว่ไปเกษตรกร

ชาวไร่ออ้ยจะใชว้ธีิใหน้ํ้าแบบร่องคู ปล่อยให้นํ้าไหลไปตามร่องแลว้ซึมเขา้ไปในดินทั้งทางราบ

และทางด่ิงไปสู่รากพืช ทาํใหบ้ริเวณหวัแปลงไดรั้บนํ้ามากกวา่ทา้ยแปลง และนํ้าส่วนหน่ึงสูญเสีย

ไปจากการไหลเลยทา้ยแปลงและเลยเขตรากพืช จึงเป็นวิธีการใหน้ํ้าท่ีไม่คุม้ค่า เม่ือสภาวะการขาด

แคลนนํ้าในการทาํการเกษตรในปัจจุบนัเป็นปัญหาท่ีเกษตรกรกาํลงัเผชิญอยู ่การใชน้ํ้าอยา่ง

ประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทาํไร่ออ้ยท่ีมีพื้นท่ี

เพาะปลูกเป็นจาํนวนมากนบัวนัจะมีความสาํคญัยิง่ข้ึนทุกขณะ วธีิการใหน้ํ้าอยา่งประหยดัและ

คุม้ค่าในการเพาะปลูกพืชหมายถึงวธีิการใหน้ํ้าอยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการของพืชและจะตอ้งให้

นํ้ากบัรากพืชโดยตรง ทั้งน้ีเพื่อลดปริมาณนํ้าท่ีจะสูญเสียโดยท่ีพืชไม่สามารถใชป้ระโยชน์ได ้
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วธีิการใหน้ํ้าดงักล่าว จาํเป็นตอ้งอาศยัอุปกรณ์ท่อส่งนํ้าและหวัจ่ายนํ้าท่ีสามารถจ่ายนํ้าไดอ้ยา่ง

สมํ่าเสมอตลอดความยาวของแถวพืช 

การใหน้ํ้าอีกวธีิหน่ึงท่ีเรียกวา่ “ การให้น า้แบบน า้หยดใต้ผวิดิน ” โดยการฝังท่อส่งนํ้าและ 

หวัจ่ายนํ้าไวใ้ตผ้ิวดินในบริเวณเขตรากพืช หวัจ่ายนํ้าแต่ละหวัสามารถจ่ายนํ้าไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ

ตลอดความยาวของท่อ ทาํให้พืชไดรั้บนํ้าในปริมาณท่ีเท่ากนัตลอดแถวและสามารถใหปุ๋้ยพร้อม 

กบัการใหน้ํ้า ช่วยใหป้ระหยดัเวลาและแรงงานในการให้ปุ๋ย    นอกจากน้ียงัช่วยลดปริมาณนํ้าท่ีจะ

สูญเสียจากการระเหยและไหลเลยทา้ยแปลงปลูก ความไดเ้ปรียบของการเลือกใชร้ะบบนํ้าทางใต ้

ผวิดินในไร่ออ้ยอีกอยา่งหน่ึงคือ เน่ืองจากออ้ยเป็นพืชไร่ท่ีมีการใชเ้คร่ืองจกัรกลเกษตรในการปลูก  

การดูแลรักษา  จนกระทัง่การเก็บเก่ียวเป็นอยา่งมาก ดงันั้นถา้ติดตั้งท่อส่งนํ้าไวใ้ตดิ้นจึงไม่เกิดความ

เสียหายต่อท่อเน่ืองจากการใชเ้คร่ืองจกัรกลเกษตร นอกจากน้ียงัปลอดภยัจากการเกิดไฟไหมใ้น   

ไร่ออ้ย 

J. E. Ayars และคณะ (1995) ไดศี้กษาผลของการใหน้ํ้าใตผ้วิดินในมนัฝร่ังและฝ้าย โดยวาง

ท่อนํ้าหยดในตาํแหน่งต่างๆ ในแนวราบใตแ้ถวของพืช โดยยดึแถวพืชเป็นจุดก่ึงกลาง พบวา่ การ

วางท่อนํ้าหยดห่างจากจุดก่ึงกลางของแถวพืช ไม่มีผลต่อปริมาณผลผลิต แต่จะเกิดความเสียหายต่อ

ท่อนํ้าหยด เน่ืองจากการใชเ้คร่ืองจกัรกลเกษตรในการบาํรุงรักษาพืช นอกจากน้ียงัพบวา่นํ้าชลประ 

ทานท่ีใหแ้ก่พืชจะช่วยไล่เกลือไหลลงไปอยูด่า้นล่างของแถวพืช ถา้ติดตั้งท่อนํ้าหยดในแนวก่ึงกลาง

แถวพืช 

เน่ืองจากวธีิการใหน้ํ้าใตผ้ิวดินในออ้ย เป็นวธีิการท่ีค่อนขา้งใหม่สาํหรับประเทศไทย 

ระบบการใหน้ํ้าวธีิน้ีจึงจาํเป็นจะตอ้งอาศยัผูมี้ความรู้ความชาํนาญในการใชแ้ละบาํรุงรักษาระบบ 

ใหส้ามารถใชง้านไดเ้ป็นระยะเวลานาน  

พงศศ์กัด์ิ และสมพงษ ์(2540) ทาํการศึกษาการออกแบบระบบการใหน้ํ้าทางใตผ้วิดินแบบ

หยดท่ีเหมาะสมในออ้ย โดยการใหน้ํ้าไหลเขา้ไปในท่อนํ้ าหยดท่ีติดตั้งอยูใ่ตผ้วิดินในเขตรากออ้ย  

ลึกจากผวิดินประมาณ 45 – 50 เซนติเมตร ท่อนํ้าหยดท่ีใชจ้ะมีหวัจ่ายนํ้าติดอยูเ่ป็นส่วนเดียวกบัท่อ

เป็นระยะๆ แต่ละหวัจ่ายจะห่างกนั 20 เซนติเมตร จ่ายนํ้าดว้ยอตัรา 0.7 ลิตร/ชัว่โมง/หวัจ่ายท่ีแรงดนั

นํ้า 1 บาร์ ใหน้ํ้านานคร้ังละ 4 ชัว่โมง คิดเป็นปริมาณนํ้าต่อพื้นท่ีแปลง 14,994 ลิตร หรือ 9.33 

มิลลิเมตร จาํนวนคร้ังท่ีใหน้ํ้าทั้งหมด 17 คร้ัง  เก็บเก่ียวออ้ยเม่ือออ้ยอายไุด ้281 วนั หรือประมาณ 9 
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เดือน  ปริมาณผลผลิตออ้ยเป็นนํ้าหนกัสด  23,008 กิโลกรัม หรือ 23 ตนั/ไร่ค่าความหวาน (CCS) 

9.53  ค่า Brix 14.77  ค่า Polarization 12.55 ค่า Purity 84.92 ค่า Fiber 10.26  จากการคาํนวณอตัรา

การคืนทุนจากการใหน้ํ้าแบบหยดจะสามารถคืนทุนและไดก้าํไรในปีท่ี 2 ปัญหาหลกัท่ีพบจากการ

ใชร้ะบบใหน้ํ้าแบบหยดใตผ้ิวดินเกิดจากการกดัทาํลายของศตัรูพืชโดยเฉพาะหนูโดยจะกดัทาํลาย

ท่อนํ้าหยดท่ีฝังไวใ้ตดิ้น และนอกจากน้ียงัพบตะกอนของนํ้าภายในท่อนํ้าหยดถา้หากไม่ลา้งท่ออาจ 

เกิดการอุดตนัท่ีหวัจ่ายนํ้าได ้

คร้ัง

ที่ 

อายุอ้อย

(สัปดาห์) 

ตัวอย่างที ่(เซนติเมตร) 
รวม เฉลีย่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10 50 45 60 10 70 10 30 30 25 30 360 36.0 

2 12 50 40 60 90 100 80 60 70 80 100 730 73.0 

3 14 100 90 70 150 140 150 70 110 130 70 1,080 108.0 

4 16 120 170 150 210 60 150 120 150 140 130 1,400 140.0 

5 18 220 155 190 170 230 270 200 200 192 220 2,047 204.7 

6 20 210 220 200 165 222 212 218 221 210 240 2,118 211.8 

7 22 220 249 225 264 190 200 266 251 230 254 2,349 234.9 

8 24 271 250 240 265 276 229 230 262 268 270 2,561 256.1 

9 26 290 305 260 305 292 293 310 279 285 283 2,902 290.2 

10 28 275 288 286 310 333 280 316 317 317 330 3,052 305.2 

11 30 310 330 320 345 329 320 350 330 317 305 3,256 325.6 

12 32 327 380 330 350 340 390 340 304 325 327 3,413 341.3 

ตารางที ่2  แสดงอตัราการเจริญเติบโตจากการวดัความสูงของต้นอ้อย 
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                 แผนภูมิ แสดงอตัราการเจริญเติบโตจากการวดัความสูงของต้นอ้อยเมื่ออายุต่างๆ 

 

 

ตัวอย่างที่ 

Brix Polarization Purity Fiber CCS 

1 14.08 11.86 84.24 11.00 8.89 

2 14.48 12.12 83.82 9.10 9.24 

3 15.70 13.49 85.93 10.30 10.32 

4 15.20 13.19 86.78 11.20 10.06 

5 14.40 12.07 83.82 9.70 9.15 

รวม 73.84 62.73 424.59 51.30 47.66 

เฉลีย่ 14.77 12.55 84.92 10.26 9.53 

 

ตารางที ่3  แสดงผลการวเิคราะห์ค่า Brix , Polarization ,Purity ,Fiber และ CCS 
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พงศศ์กัด์ิ และสมพงษ(์2540)  ไดส้รุปผลการทดลองวา่ การปลูกออ้ยโดยใชร้ะบบการใหน้ํ้า

หยดใตผ้วิดินนั้นจะทาํใหอ้อ้ยมีการเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัการ

ใหน้ํ้าแบบธรรมดาหรือแบบร่องคูโดยการเปรียบเทียบผลผลิตเฉล่ียต่อไร่ เน่ืองจากระบบการใหน้ํ้า

แบบหยดเป็นระบบการใหน้ํ้ าท่ีมีประสิทธิภาพสูง  สามารถใหน้ํ้าไดท้นัเวลาและตามความตอ้งการ

ของพืช สามารถประหยดันํ้าและแรงงานในการให้นํ้า นอกจากน้ียงัสามารถใหปุ๋้ยพร้อมกบัการให้

นํ้าไดด้ว้ย จากการฝังท่อนํ้าหยดไวใ้ตแ้ถวออ้ยท่ีความลึก 45 – 50 เซนติเมตรพบวา่ไม่มีความ

เสียหายต่อท่อนํ้าหยดจากการใชเ้คร่ืองจกัรกลเกษตร ท่อนํ้าหยดท่ีเลือกใชค้วรผลิตจากวสัดุโพลี 

เอททิลีน (PE) จึงจะมีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน ทนต่อสารเคมีและแรงกระแทก นอกจากน้ียงัไม่

พบวา่ท่อนํ้าหยดอุดตนัจากการอดัตวัของดิน 

จากการวเิคราะห์อตัราการคืนทุนของระบบใหน้ํ้าแบบหยดทางใตผ้วิดินในออ้ย พบวา่ ถา้
ผลผลิตเพิ่มข้ึนจากเดิม 13 ตนั/ไร่ จะสามารถคืนทุนและไดก้าํไรจากการใชร้ะบบในปีท่ี 2 โดยคิด
ราคาออ้ยตนัละ 600 บาท อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้15 % 

นอกจากน้ี พงศศ์กัด์ิ และสมพงษ ์ยงัใหข้อ้แนะนาํในการเลือกใชร้ะบบใหน้ํ้าแบบหยดทาง
ใตผ้วิดินในออ้ย ดงัน้ี 
                    1. การออกแบบติดตั้งระบบใหน้ํ้าแบบหยดทางใตผ้วิดินจาํเป็นจะตอ้งกระทาํดว้ยความ
รอบคอบและเป็นไปตามหลกัทฤษฏีทั้งน้ีเพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่ระบบและเป็นการยดือายุ
การใชง้านใหย้าวนานมากข้ึนรวมถึงประสิทธิภาพในการใหน้ํ้าเป็นไปตามท่ีไดอ้อกแบบไว ้
                   2. ระบบการใหน้ํ้ าแบบหยดตอ้งการการดูแลรักษาสูงโดยเฉพาะระบบการกรองนํ้า
จะตอ้งใชเ้คร่ืองกรองนํ้าท่ีมีความละเอียดของวสัดุกรองค่อนขา้งสูงและควรทาํการลา้งเคร่ืองกรอง
นํ้าทุกคร้ังหลงัการให้นํ้าทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการอุดตนัของหวัจ่ายนํ้าและการสูญเสียแรงดนัท่ีเกิดจาก
การอุดตนัของเคร่ืองกรองนํ้า   นอกจากน้ีควรกระทาํการลา้งระบบท่อต่างๆ   โดยการเปิดปลายท่อ
แลว้อดันํ้าดว้ยแรงดนัสูงเพื่อไล่เศษตะกอนท่ีตกคา้งอยูใ่นภายท่อโดยเฉพาะนํ้าหยดควรลา้งทุก ๆ    
1 เดือน 
                  3. การติดตั้งระบบจะตอ้งติดตั้งอยา่งระมดัระวงัไม่ใหท้่อนํ้าหยดเกิดความเสียหายจาก
เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการขดุและกลบดิน 
                 4. ควรมีการป้องกนัความเสียหายจากการกดัทาํลายของศตัรูพืชโดยเฉพาะหนู โดยการ
วางกบัดกัหรือใชเ้หยือ่พิษเพื่อป้องกนัการระบาดและเขา้ทาํลายท่อนํ้าหยด 
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                5. เน่ืองจากการทาํไร่ออ้ยมีการใชเ้คร่ืองจกัรกลเกษตรและรถบรรทุกเขา้ไปวิ่งในแปลง
ออ้ยดงันั้นการติดตั้งระบบท่อต่างๆ   ควรลึกมากพอเพื่อป้องกนัความเสียหายโดยเฉพาะท่อ
ประธานและรองประธานท่ีติดตั้งบริเวณหวัแปลงหรือถนนเขา้แปลงเพราะเป็นบริเวณท่ีมีรถวิง่มาก 
                6. เน่ืองจากระบบใหน้ํ้าแบบหยดมีตน้ทุกสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกบัวธีิการใหน้ํ้าแบบอ่ืน  
การเลือกใชจึ้งจาํเป็นตอ้งมัน่ใจวา่จะสามารถเพิ่มผลผลิตไดคุ้ม้กบัเงินลงทุนในระยะเวลาอนัรวดเร็ว   
และถา้สามารถลดปริมาณท่อนํ้าหยดต่อไร่ลงไดจ้ะสามารถลดตน้ทุนระบบไดแ้ต่ทั้งน้ีจะตอ้งมัน่ใจ
วา่สามารถใหน้ํ้าในปริมาณท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการและทัว่ถึงของออ้ยดว้ย 
 

การจัดการการปลูกอ้อยด้วยระบบน า้หยด 
ในทางปฏิบติัแลว้ระบบนํ้าหยดแบบฝังใตผ้วิดิน ตอ้งการการดูแลเอาใจใส่เร่ือง การลา้ง

ระบบท่อนํ้าหยดบ่อย ๆเพราะเราไม่สามารถมองเห็นท่อนํ้ าหยดดว้ยตาเปล่า ดงันั้นการติดตั้งวาลว์
เปิดลา้งปลายท่อนํ้าหยด(Flushing valve) จึงมีความสาํคญัอยา่งมาก  

การเลือกใชร้ะบบนํ้าหยดมีความแตกต่างกนัดงัต่อไปน้ี 
1. ระบบนํ้าหยดใตผ้ิวดิน (Subsurface Drip Irrigation หรือ SDI) ปกติระยะ 

ระหวา่งแถวปลูกออ้ยมีความกวา้งระหวา่ง 0.4 - 0.6 เมตรและระยะห่างของท่อนํ้าหยด ประมาณ 1.8 
- 2.0 เมตร จากจุดก่ึงกลางของร่องปลูก แต่มาตรฐานแลว้ ระยะห่างท่อนํ้าหยดอาจใชร้ะยะระห่าง 
1.4 – 1.5 เมตรก็ได ้สาํหรับระบบนํ้าหยดฝังใตผ้วิดิน ควรออกแบบใหมี้ความสมํ่าเสมอของการ
กระจายนํ้าอยา่งนอ้ย 85%  

2. ระบบนํ้าหยดบนผิวดินปกติ ใชม้าตรฐานระยะห่างระหวา่งแถวปลูก 1.4 – 1.5  
เมตร แลว้วางท่อนํ้าหยดท่ีแถวปลูก หรือวางท่อนํ้าหยดสลบัแถว คือ 1 เส้น/1 สันร่องปลูก นัน่คือ 
ระยะห่างระหวา่งสายนํ้าหยด 2.8 – 3.0 เมตร อีกกรณีหน่ึง คือ สันร่องปลูกออ้ยใชค้วามกวา้ง       
0.6 – 0.8  เมตร แลว้วางท่อนํ้ าหยดระหวา่งสันร่องปลูกห่างจากจุดก่ึงกลางของสันร่องใหห่้าง
ประมาณ 1.0 – 2.0  เมตร วธีิการออกแบบระบบนํ้าหยดบนผวิดินจะคลา้ยกบัระบบนํ้าหยดใตผ้วิดิน
ต่างกนัแค่การฝังท่อนํ้าหยดใตผ้วิดินลึก 15-30 เซนติเมตรเท่านั้น ส่ิงสาํคญัในการทาํระบบนํ้าหยด
ใตผ้วิดิน คือ การติดวาลว์ป้องกนัสูญญากาศภายในระบบเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการดูดเอาเศษโคลน
เขา้ไปอุดตนัรูนํ้าหยด ระบบสามารถทาํการออกแบบใหมี้แมนิโฟด ์เพื่อลา้งระบบนํ้าหยดหรือไม่มี 
ก็ได ้
        ข้อดีของการให้น า้ด้วยระบบน า้หยดแก่อ้อย 

1. อตัราการใหน้ํ้าท่ีสมํ่าเสมอ 
2. ลดการใชพ้ลงังาน 
3. ปรับปรุงการใหปุ๋้ยแก่ตน้ออ้ยใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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4. ลดจาํนวนวชัพืชและค่าจา้งเร่ืองแรงงาน 
5. ช่วงการแทงหน่อจะดีกวา่ และจาํนวนประชากรพืชไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี 
6. ประหยดันํ้าลงประมาณ 45-50% 
7. เก็บเก่ียวไดเ้ร็วข้ึนและยงัไดท้่อนพนัธ์ุเพิ่มข้ึน 
8. ผลผลิตเพิ่มข้ึน 75 – 100% 
9. ประหยดัค่าปุ๋ยถึง 30% 
10. ค่าความหวานสูงข้ึน 

 

ความลกึของดิน (ซ.ม.) ความช้ืนของดิน (%) 
0-20 62.0 

20-40 23.4 

40-60 8.8 

60-80 4.4 

80-100 1.4 

           
 ตารางที ่4  แสดงเปอร์เซ็นต์ความช้ืนของดินภายใต้ระบบการให้น า้ด้วยระบบน า้หยด               

นายภูวนิตย ์จีนะวงษ ์ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บริษทั เบสซอ เอน็จิเนียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั  

กล่าววา่ ระบบนํ้าหยดท่ีนิยมใชก้นัในอุตสาหกรรมเกษตรอยา่งแพร่หลาย มี 2 แบบ คือ 

            1.ระบบท่อน า้หยด (DRIP LINES)  เทคโนโลยกีารชลประทาน ดว้ยการนาํมาวางระบบ

บริหารจดัการนํ้าในภาคการเกษตร เป็นการส่งนํ้าผา่นระบบท่อและปล่อยนํ้าออกทางหวันํ้าหยดแก่

พืช ซ่ึงถูกติดตั้งไวบ้ริเวณโคนตน้พืช นํ้าจะหยดซึมลงมาบริเวณรากชา้ ๆ อยา่งสมํ่าเสมอในอตัรา

เฉล่ีย 1-20 ลิตร ต่อชัว่โมง ท่ีแรงดนั 0.8-2 บาร์ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัระบบ ชนิดของพืช ขนาดของพื้นท่ี และ

ชนิดของดิน ช่วยทาํใหดิ้นมีความช้ืนคงท่ีในระดบัท่ีพืชตอ้งการและเหมาะสมตลอดเวลา ส่งผลให้

พืชเจริญเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพ เหมาะสาํหรับพืชทุกประเภท ทั้งพืชลม้ลุก พืชไร่ เช่น มะเขือ 

แตงกวา สตรอเบอร่ี พริก แตงโม แคนตาลูป ออ้ย ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั เป็นตน้ ระบบนํ้าหยด

สามารถใหปุ๋้ย และสารเคมีทางระบบนํ้า โดยการละลายปุ๋ยจ่ายไปตามท่อนํ้า ประหยดัค่าใชจ่้าย ให้

ผลผลิตสูง ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการใชน้ํ้าสูงทาํใหมี้การสูญเสียและ
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ส้ินเปลืองนํ้านอ้ยท่ีสุด ทาํให้มีกาํไรสูง อีกทั้งช่วยลดปัญหาการระบาดของศตัรูพืชบางชนิดไดดี้ 

เช่น โรคพืช และวชัพืช เป็นตน้ 

               ท่อนํ้าหยดท่ีใชก้นัในอุตสาหกรรมการเกษตร มีใหเ้ลือกใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสมกบั

ประเภทพืชเกษตร 4 แบรนด ์คือ อาดริเทป (Adritape) เหมาะกบักลุ่มพืชลม้ลุก   ซุปเปอร์ไลท ์

(Superlite) เหมาะกบักลุ่มพืชท่ีปลูกเป็นแถวหรือพืชท่ีปลูกในโรงเรือน  ซิลเวอร์ดริป (Sliverdrip) 

เหมาะกบักลุ่มพืชลม้ลุก และโกลเดนดริป (Goldendrip) เหมาะกบัไร่ออ้ยและมนัสาํปะหลงั หรือ

กลุ่มพืชท่ีปลูกเป็นแถวหรือพืชท่ีปลูกในโรงเรือน นอกจากน้ีท่อนํ้าหยดทั้ง 4 ชนิด ยงัเหมาะสมกบั

การใชใ้นกลุ่มพืชไร่ดว้ย ทั้งรูระยะนํ้าหยดท่ีแตกต่างกนั อตัราการไหลของนํ้าจะสมํ่าเสมอ สามารถ

เลือกใหเ้หมาะสมกบังานเกษตรกรรมประเภทต่าง ๆ ได ้ในการเลือกอตัราการไหลของหวันํ้าหยด 

แรงดนัเหมาะสมอยูท่ี่ 0.8 – 1.0 บาร์ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแหล่งนํ้ า หากมีแหล่งนํ้าท่ีดีเก็บกกัปริมาณนํ้า

มาก สามารถเลือกหวันํ้าหยดท่ีมีอตัราการไหลสูง ๆ ได ้ 

              2.หัวน า้หยด (DRIPPER) เป็นเทคโนโลยรีะบบการจ่ายนํ้าไปยงัพื้นท่ีการเกษตรประเภท

ต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ มี 2 แบบ เป็นหวันํ้าหยดชนิดชดเชยแรงดนัคุณภาพสูง จะหยดนํ้ าลงในพื้นท่ี

อยา่งสมํ่าเสมอ ดว้ยการจ่ายนํ้ าของหวันํ้าหยดในอตัราการหยดของนํ้าอยา่งสมํ่าเสมอ ท่ี 2-10 ลิตร

ต่อชัว่โมง ท่ีแรงดนั 1-2 บาร์ เหมาะสาํหรับพื้นท่ีลาดเอียงไม่สมํ่าเสมอ เพราะช่วยการไหลของนํ้า

ไม่ใหไ้ปสะสมในพื้นท่ีตํ่า ส่งผลใหพ้ืชเจริญเติบโตเท่ากนั สามารถติดตั้งไวใ้ชง้านไดใ้นระยะยาว 

จุดเด่นของหวันํ้าหยดนายน์ (Nien) คือ เป็นหวันํ้าหยดแบบถอดลา้งได ้ซ่ึงเหมาะสาํหรับไมผ้ลและ

ไมย้นืตน้ เช่น ยางพารา ปาลม์ องุ่น กฤษณา เป็นตน้ ส่วนอีกแบรนด ์คือ อีเดน (Eden) เป็นหวันํ้า

หยดแบบถอดลา้งไม่ได ้เหมาะสาํหรับไมผ้ลและงานโรงเรือน เช่น องุ่น ไมก้ระถาง เป็นตน้ 

              บริษทั เบสซอ เอน็จิเนียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ในเครือลดัดา กรุ๊ป ไดศึ้กษาปัญหาพื้นท่ี 
เกษตรกรรมในประเทศไทย ไดรั้บผลกระทบจากสภาวะการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ นบัวนัจะ
ทวคีวามรุนแรงมากข้ึน อาทิ อุณหภูมิท่ีปรวนแปรอยา่งรวดเร็ว ฝนตกผิดฤดูกาล ภาวะแลง้จากฝน
ทิ้งช่วง พื้นดินขาดความชุมช้ืน พืชขาดนํ้า พืชชะงกัการเจริญเติบโต ผลผลิตท่ีไดมี้ปริมาณ และ
คุณภาพตํ่า แคระแกร็น โดยปกติส่วนใหญ่ภยัแลง้มกัเกิดในช่วงฤดูฝน ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือน 
ตุลาคม ท่ีฝนมกัทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน และช่วงฤดูหนาวเดือนตุลาคม ต่อเน่ืองยาวจนถึงฤดูร้อน 
เดือนพฤษภาคม  ในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหป้ริมาณนํ้าลดลง ขาดแคลนนํ้า ความเคม็ของนํ้า
เปล่ียนแปลง และดา้นสังคม ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ในการใชน้ํ้าและการจดัการคุณภาพชีวติลดลง 
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ดงันั้นการบริหารจดัการนํ้าดว้ยระบบนํ้าหยด จะช่วยใหเ้กษตรกรมีการวางแผนการใชน้ํ้าไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดตน้ทุนและใชท้รัพยากรนํ้าไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
              ดร.สุจินต ์ จนัทร์สะอาด  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการตลาด ให้
ความเห็นวา่” เบสซอ เอน็จิเนียร์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นนวตักรรมเทคโนโลยนีํ้าหยดในประเทศไทย 
เสนอทางเลือกในการใชร้ะบบนํ้าหยดในการจ่ายนํ้าใหก้บัพืช เพราะระบบนํ้าหยดสามารถช่วยลด
ตน้ทุนและเพิ่มผลผลิตใหไ้ดม้าก ทั้งยงัไดมี้การพฒันาวจิยัออกแบบและติดตั้งระบบนํ้าหยด โดย
คาํนึงถึงพืชท่ีปลูกเป็นสาํคญั เช่น ในปาลม์นํ้ามนั ท่ีมีความตอ้งการนํ้าประมาณ  400  ลิตรต่อตน้    
ต่อวนันั้น การคาํนวณหาปริมาณการใชน้ํ้าของปาลม์นํ้ามนัต่อพื้นท่ีไร่ท่ีจะใชท้ั้งหมด จะนาํมา
คาํนวณหาขนาดของป๊ัมนํ้าและท่อการส่งนํ้าดว้ย ขอ้ดีของระบบนํ้าหยดแมต้อ้งใชต้น้ทุนสูงใน
ระยะเร่ิมแรก แต่มีความคุม้ค่าและส่งผลดีต่อพืชผลการเกษตรอยา่งมากมาย  

ระบบนํ้าหยด ยงัถือวา่เป็นเร่ืองใหม่สาํหรับเกษตรกรไทย ซ่ึงระบบน้ีไดรั้บความนิยมใน

ต่างประเทศมานานแลว้ โดยเฉพาะในประเทศอิสราเอล ไดคิ้ดคน้และเร่ิมใชม้าตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1940 

โดยวศิวกรช่ือ Symcha Blass และไดแ้พร่หลายออกไปทัว่โลก  สาํหรับอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ชลประทานนํ้าหยด ปัจจุบนัน้ีไทยเรายงัผลิตเองไม่ไดท้ั้งหมด บางอยา่งตอ้งนาํเขา้จากต่างประเทศ 

เช่น อุปกรณ์จ่ายปุ๋ย วาลว์ไฟฟ้า และระบบหมอ้กรอง เป็นตน้ 

 ระบบนํ้าหยด เป็นเทคโนโลยกีารชลประทานวธีิหน่ึงในหลายวธีิ เป็นการใหน้ํ้าแก่พืช โดย

การส่งนํ้าผา่นระบบท่อและปล่อยนํ้าออกทางหวันํ้าหยด ซ่ึงติดตั้งไวบ้ริเวณโคนตน้พืช นํ้าจะหยด

ซึมลงมาบริเวณรากชา้ ๆ สมํ่าเสมอในอตัรา 4-20 ลิตร ต่อชัว่โมง ท่ีแรงดนั 5-25 PSI ข้ึนอยูก่บั

ระบบ ชนิดพืช ขนาดพื้นท่ี และชนิดของดิน ทาํใหดิ้นมีความช้ืนคงท่ีในระดบัท่ีพืชตอ้งการและ

เหมาะสมตลอดเวลา ส่งผลใหพ้ืชเจริญเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพ  

            ขอ้ดีของนํ้าหยดมีหลายประการ ดงัน้ี 

                      1. ประหยดันํ้ามากกวา่ทุก ๆ วธีิ ไม่วา่รดดว้ยมือหรือใชส้ปริงเกลอร์ หรือวธีิอ่ืนใดก็

ตามและแกปั้ญหาภาวะวกิฤตการขาดแคลนนํ้าในบางฤดูซ่ึงเร่ิมเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

        2. ประหยดัตน้ทุนในการบริหารจดัการ กล่าวคือ ลงทุนคร้ังเดียวแต่ให้ผลคุม้ค่าใน

ระยะยาว การติดตั้งอุปกรณ์ไม่ยุง่ยาก ติดตั้งคร้ังเดียวและใชง้านไดต้ลอดอายุ สามารถควบคุมการ 

เปิด-ปิดนํ้า โดยใชร้ะบบ manual และ automatic หรือ micro controler โดยเฉพาะระบบตั้งเวลาและ

ตรวจจบัความช้ืนทาํใหป้ระหยดัค่าแรง มีรายงานการใชแ้รงงานดูแลและบาํรุงรักษาระบบในแปลง

องุ่นท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ พบวา่ ใชแ้รงงาน 1 แรง ต่อพื้นท่ี 50 เอเคอร์ (100 ไร่) ต่อวนั 
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                      3. ใชไ้ดก้บัพื้นท่ีทุกประเภทไม่วา่ดินร่วน ดินทราย หรือดินเหนียว รวมทั้งดินเคม็และ

ดินด่าง นํ้าหยดและไม่ละลายเกลือมาตกคา้งอยูท่ี่ผวิดินบน 

                      4. สามารถใชก้บัพืชประเภทต่าง ๆ ไดเ้กือบทุกชนิด ยกเวน้พืชท่ีตอ้งการนํ้าขงั 

                      5. เหมาะสาํหรับพื้นท่ีขาดแคลนนํ้า ตอ้งการใชน้ํ้าอยา่งประหยดั 

                     6. ใหป้ระสิทธิภาพในการใชน้ํ้าสูงท่ีสุด 75-95 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงทาํใหมี้การสูญเสียนํ้า

นอ้ยท่ีสุด และเม่ือเทียบกบัการปล่อยนํ้าท่วมขงั มีประสิทธิภาพเพียง 25-50 เปอร์เซ็นต ์ในระบบ

สปริงเกลอร์ แบบติดตายตวัมีประสิทธิภาพ 70-80 เปอร์เซ็นต ์และในระบบสปริงเกลอร์แบบ

เคล่ือนยา้ยมีประสิทธิภาพ 65-75 เปอร์เซ็นต ์ประหยดัเวลาทาํงาน ไม่ตอ้งคอยเฝ้า ใชเ้วลาไปทาํ

อยา่งอ่ืนไดเ้ตม็ท่ี ไปพร้อม ๆ กบัการใชน้ํ้า 

                     7. ประหยดัเวลาทาํงาน ไม่ตอ้งคอยเฝ้า ใชเ้วลาไปทาํงานอยา่งอ่ืนไดเ้ตม็ท่ีไปพร้อม ๆ 

กบัการใหน้ํ้า 

                     8. ลดการระบาดของศตัรูพืชบางชนิดไดดี้ เช่น โรคพืช และวชัพืช 

                     9. ไดผ้ลผลิตสูงกวา่การใชร้ะบบชลประทานแบบอ่ืน ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ ใน

ขณะเดียวกนัก็ประหยดัตน้ทุนนํ้า ทาํใหมี้กาํไรสูงกวา่ 

                    10. ระบบนํ้าหยด สามารถใหปุ๋้ยและสารเคมีอ่ืนละลายไปกบันํ้าพร้อม ๆ กนัทาํใหไ้ม่

ตอ้งเสียเวลาใส่ปุ๋ย พน่ยาอีก ทั้งน้ีตอ้งติดตั้งอุปกรณ์จ่ายปุ๋ย (injector) เขา้กบัระบบ 

             ระบบนํ้าหยดเป็นเทคโนโลยใีหม่สาํหรับเกษตรไทยจึงมีขอ้จาํกดัอยูต่อ้งใชต้น้ทุนสูงใน

ระยะแรก การติดตั้งตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญมาใหค้าํแนะนาํ และเกษตรกรจะตอ้งมีความรู้ปริมาณการ

ใชน้ํ้าของพืชแต่ละชนิดท่ีปลูก เช่น มะเขือเทศ ตอ้งการปริมาณนํ้าประมาณ 40 มิลลิเมตร/ไร่/วนั 

หรือประมาณ 1.5 ลิตร/ตน้/วนั เป็นตน้ นอกจากน้ี เกษตรกรตอ้งมีการคน้ควา้หาแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบติดตั้ง และบริหารระบบ จะตอ้งคาํนึงถึงการจดัการ

ระบบ เช่น ระยะเวลาใหน้ํ้า การใชปุ๋้ย ชนิดปุ๋ย ตลอดจนตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัแวดลอ้มอ่ืน ๆ พืชจึงจะ

ไดปุ๋้ย หรือสารเคมี ใชอ้ยา่งพอทุกช่วงการเจริญเติบโต 

                       การบริหารระบบนํ้าหยดใหไ้ดผ้ลสูงสุด มี 3 ประการ 

                                1. การใหน้ํ้าปริมาณท่ีเหมาะสม กบัความตอ้งการของพืชแต่ละชนิด 

                                2. การใหปุ๋้ยปริมาณท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะละลายผา่นเขา้สู่ระบบ 
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                                3. การวางแผนการบาํรุงรักษาระบบ 

อุปกรณ์จ่ายปุ๋ยในระบบน า้หยด  

            อุปกรณ์จ่ายปุ๋ยในระบบนํ้าหยด ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งเพิ่มเติม จุดหน่ึงของระบบนํ้าหยด 

ทาํหนา้ท่ีช่วยดูดสารละลายปุ๋ยเขา้สู่ระบบ นํ้ากบัปุ๋ยจะละลายปนกนัไปจ่ายออกทางหวันํ้าหยด 

ปัจจุบนัอุปกรณ์จ่ายปุ๋ยท่ีมีจาํหน่ายเป็นของต่างประเทศ นาํเขา้มาใชก้นัอยูบ่า้งแต่ยงัไม่แพร่หลาย

มากนกั เน่ืองจากมีราคาแพงมาก ซ่ึงถา้เป็นเกษตรกรรายยอ่ยทัว่ไป ไม่สามารถหาซ้ือมาใชใ้นการ

เพาะปลูกเพราะไม่เหมาะกบัการลงทุนและมีขอ้จาํกดับางประการ โดยเฉพาะถา้มีการอุดตนัในช่อง

ดูดปุ๋ยจะทาํความสะอาดไดย้าก เน่ืองจากช่องดูดปุ๋ยมีลกัษณะเป็นช่องแบนรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้แคบ ๆ 

นอกจากน้ีการผลิต ตอ้งใชร้ะบบการหลอมและข้ึนรูปพลาสติกในระบบโรงงานเพียงอยา่งเดียว ไม่

สามารถใชว้สัดุและภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินทาํได ้หรือถา้ทาํไดก้็ตอ้งออกแบบใหม่หรือทาํเลียนแบบ 

ซ่ึงอาจมีความผดิ ฐานละเมิดสิทธิบตัร 

            วตัถุประสงคห์ลกัในการประดิษฐ์อุปกรณ์จ่ายปุ๋ย ในระบบนํ้าหยดในคร้ังน้ี นอกจากเพื่อให้

เกษตรกรมีโอกาสไดใ้ชข้องมีราคาถูก โดยไดอ้อกแบบและประดิษฐไ์ม่ซํ้ าแบบของต่างประเทศใน

ขนาดเดียวกนั พบวา่มีราคาถูกกวา่ของต่างประเทศกวา่ 10 เท่าตวั มีประสิทธิภาพการใชง้านดีกวา่

คือ อุดตนัไดย้ากกวา่ แต่ใชห้ลกัการทาํงานแบบเดียวกนั กล่าวคือ เป็นระบบ venturi tube ซ่ึงง่ายต่อ

การติดตั้งและใชง้านโดยเฉพาะอุปกรณ์น้ี สามารถผลิตไดโ้ดยใชว้สัดุและเคร่ืองมืออุตสาหกรรม

ขนาดเล็กท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน หรือสามารถหลอมข้ึนรูปพลาสติกใหเ้ป็นช้ินเดียวกนัในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดกลางก็ได ้ซ่ึงราคาไม่รวมเคร่ืองป๊ัมนํ้า ประมาณไม่เกิน 100 บาท หรือแพงกวา่น้ี

ข้ึนอยูก่บัวสัดุท่ีใช ้

             ลกัษณะทัว่ไปของอุปกรณ์จ่ายปุ๋ยในระบบนํ้าหยดท่ีประดิษฐ์ มีลกัษณะท่ีเป็นท่อ 2 ส่วน 

คือท่อหลกักบัท่อแยก ซ่ึงทั้ง 2 ส่วนน้ีเช่ือมต่อกนัตรงกลางคลา้ยท่อสามทาง  

                  - ส่วนท่ี 1 คือ ท่อหลกั มีลกัษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลวงใน บริเวณตอนกลางท่อ

ภายในจะมีผนงัหนาและมีรูคอคอดขนาดเล็กทะลุถึงกนั ผนงัคอคอดดา้นเขา้ มีลกัษณะเป็นกรวย

สอบเขา้หารู ส่วนทางดา้นนํ้าออกผนงัภายในตดัตรงตั้งฉากกบัผวิเท่ารูคอคอด มีลกัษณะเป็นรูกลม 

ขนาดเท่ากนัตลอด  

                  - ส่วนท่ี 2 คือ ท่อแยก เป็นท่อสั้นและมีขนาดเล็กกวา่ท่อหลกั วางตั้งฉากติดกบัท่อหลกั 
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ภายในมีรูคอคอดเช่นกนั จุดเช่ือมของรูคอคอดภายในระหวา่ง 2 ท่อน้ี ทาํมุม a ท่ีปลายอีกดา้นหน่ึง

ของท่อแยกน้ีใชต่้อกบัท่อพลาสติก ทาํหนา้ท่ีดูดสารละลายปุ๋ยเขา้ไป ในรูคอคอดของท่อหลกัผสม

กบันํ้าส่งออกไปยงัหวันํ้าหยดต่อไป 

หลกัการท างานของอุปกรณ์จ่ายปุ๋ย 

            การใหปุ๋้ยผา่นระบบนํ้าหยด โดยใชอุ้ปกรณ์จ่ายปุ๋ย มีหนา้ท่ีดูดปุ๋ยท่ีเป็นสารละลายเขา้ไปใน

ระบบท่อโดยไม่ตอ้งใชป๊ั้มเคร่ืองยนตก์ลไกท่ีเคล่ือนไหวจากไฟฟ้าหรือนํ้ามนัใหส้ิ้นเปลือง แต่เป็น

การใชพ้ลงังานจากมวลและความเร็วของนํ้าท่ีอยูใ่นท่อนัน่เอง ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ซ่ึงเป็น

ปรากฏการณ์ความสัมพนัธ์ของธรรมชาติท่ีมีทั้งพลงังานศกัย ์พลงังานจลน์ และแรงดนัของนํ้า

ภายในท่ออุปกรณ์จ่ายปุ๋ยระบบนํ้าหยด ท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนัมี 2 ประเภท คือ ประเภทท่อท่ีมีช่อง

คอคอด ซ่ึงไม่มีช้ินส่วนท่ีเคล่ือนไหว และประเภทท่ีมีช้ินส่วนท่ีเคล่ือนไหวคือ มีลูกสูบเคล่ือนท่ีดว้ย

พลงันํ้า หรือเป็นชนิดใชไ้ฟฟ้า สาํหรับประเภท venturi tube ทาํงานโดยอาศยัหลกัการของ Daniel 

Bernoulli ซ่ึงเป็นนกัวทิยาศาสตร์ชาวสวติเซอร์แลนด ์เป็นผูต้ ั้ง โดยใหนิ้ยามวา่ เม่ือของเหลวหรือ

ก๊าซ เคล่ือนท่ีเร็วข้ึนความดนัจะลดลง หรือเม่ือความเร็วลดลงความดนัของมนัจะเพิ่มข้ึน ผลงาน

ของ Bernoulli ท่ีนาํมาประยกุตใ์ชใ้นปัจจุบนั ตวัอยา่งเช่น ระบบคาร์บูเรเตอร์ในรถยนต ์ระบบป๊ัม

สุญญากาศ ระบบลูกยางสเปรยน์ํ้าหอม และระบบท่อ venturi ของเคร่ืองจ่ายปุ๋ยในระบบนํ้าหยด 

เป็นตน้ 

การติดตั้งอุปกรณ์จ่ายปุ๋ย                                                          

             เน่ืองจากอุปกรณ์จ่ายปุ๋ย venturi มีลกัษณะเป็นท่อ คลา้ยขอ้ต่อสามทางในระบบท่อชนิด

โลหะหรือ ท่อ PVC ท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ไปในแปลงเกษตร เพียงแต่เลือกใชข้อ้ต่อระหวา่งสองปลายให้

เหมาะสมกบัรุ่น กล่าวคือ ใชข้อ้ต่อชนิดเกลียวนอก เกลียวใน หรือเป็นหนา้แปลนยดึดว้ยตวัสลกั

เกลียวเหมือนการต่อท่อตามปกติเพียงแต่เพิ่มขอ้งอเพื่อต่อเป็นท่อแยกขนานออกมาต่างหาก ติดตั้ง

วาลว์ควบคุมการไหลของนํ้าผา่นอุปกรณ์จ่ายปุ๋ยโดยใชป้ระตูนํ้าท่ีท่อแยก 2 ตวั และท่ีทอ่ส่งนํ้าหลกั 

1 ตวั อุปกรณ์จ่ายปุ๋ยควรติดตั้งใหอ้ยูร่ะดบัความสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร มีบริเวณ

พื้นท่ีส่วนหน่ึงเพียงพอสาํหรับวางทบัหรือภาชนะใส่สารละลายปุ๋ย และสะดวกต่อการใชท้่อยาง

สาํหรับดูดปุ๋ยจุ่มแช่ในภาชนะ 
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อยา่งไรก็ตาม การติดตั้งอุปกรณ์จ่ายปุ๋ยในระบบนํ้าหยดเป็นเทคโนโลยกีารให้นํ้าพืชแบบ

ใหม่ กล่าวคือ เม่ือติดตั้งระบบนํ้าหยดแลว้ควรเพิ่มอุปกรณ์จ่ายปุ๋ยเขา้ไปดว้ย จึงถือวา่ครบระบบ 

ประโยชน์ของอุปกรณ์จ่ายปุ๋ย 

              1. การใหปุ๋้ยไปพร้อม ๆ กนักบันํ้าหยดจะทาํใหพ้ืชเจริญเติบโตสมํ่าเสมอ และควบคุมการ

ใหผ้ลผลิตนอกฤดูกาลได ้

              2. ประหยดัปุ๋ยกวา่วิธีอ่ืน เพราะมีการคาํนวณหาค่าความเขม้ขน้ ค่าเฉล่ีย/ตน้/ปริมาณนํ้า 

พืชจะไดรั้บปุ๋ยและนํ้าพอดี ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป ไม่เกิดการสูญเสีย 

              3. พืชจะไดรั้บอาหารและแร่ธาตุสมํ่าเสมอตามความตอ้งการในแต่ละช่วงอาย ุท่ีละลายนํ้า 

พืชดูดไปใชไ้ดท้นัที 

              4. ประหยดัแรงงานในการใหปุ๋้ย ขนปุ๋ย หวา่นปุ๋ย และใชไ้ดส้ะดวกแมอ้ยูใ่นหนา้ฝน 

              5. สามารถใหส้ารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรูพืช อาหารเสริมต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยชีวภาพ ชนิดนํ้าเขา้

ในระบบไดอ้ยา่งสะดวก 

              6. ไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน ลดการระบาดของโรคพืช วชัพืช ลดตน้ทุน 

ลดการปนเป้ือนของสารเคมี 

          การทีจ่ะพจิารณาที่น าระบบการให้น า้แบบประหยดัมาใช้ ควรจะมีการพิจารณาดงัน้ี 

    1. เม่ือมีการให้นํ้าแลว้ ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตจะเพิ่มข้ึนมากนอ้ยเพียงใดคุม้ค่า 

หรือไม่  

                 2. ราคาของผลผลิตนั้นคุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายท่ีเสียไปหรือไม่กบัการท่ีจะลงทุนติดตั้งระบบ

การ ใหน้ํ้าพืช  

                 3. จะตอ้งแน่ใจแลว้วา่ แหล่งนํ้าท่ีมีอยูน่ั้นมีเพียงพอกบัการใหน้ํ้าตลอดฤดูกาลเพาะปลูก  
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ตารางที ่5  แสดงการเปรียบเทยีบข้อจ ากดัทีส่ าคัญของระบบการให้น า้แบบต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อจ ากดัทีส่ าคัญ แบบร่อง ฉีดฝอย น า้หยด น า้หยดใต้ผวิดิน 

ประสิทธิภาพการใชน้ํ้า 60 70 90 100 

ประสิทธิภาพการใหผ้ลผลิต(ตนัออ้ย/เมกกาลิตร) 8.5 9.5 12.5 35 

ตน้ทุนคงท่ี ตํ่า กลาง สูง สูง 

ค่าป๊ัมนํ้า ตํ่า สูง ตํ่า ตํ่า 

แรงงาน สูง กลาง ตํ่า ตํ่า 

วชัพืช สูง สูง ตํ่า ตํ่ามาก 

การใหปุ๋้ย ทัว่ไป ทัว่ไป ผสมไปกบันํ้า ผสมไปกบันํ้า 

ผลของกระแสลม ไม่มี สูง ไม่มี ไม่มี 

ความลาดชนัของพื้นท่ี สูง ตํ่า กลาง ไม่มี 

ความชาํนาญในการจดัการ ตํ่า ตํ่า สูง สูง 

การควบคุมศตัรูพืช ปกติ ปกติ วกิฤตกวา่ ไม่มี 
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ขั้นตอนที่ 1 
ไถดะด้วยผาล 7 

ขั้นตอนที่ 2 
ปรับพืน้ทีด้่วยแลนด์เพลน                     

ขั้นตอนที่ 3 
พรวนดินให้ละเอียดด้วยผาล 22 จาน ลกึ 15 ซม.                 

ขั้นตอนที่ 6 
ใช้เคร่ืองมือพเิศษมินิคอมบายย่อยดินให้ละเอยีด   
พร้อมฝังปุ๋ยสูตร 18-46-0 และมาร์คร่องปลูก                

ขั้นตอนที่ 5 
พรวนดินด้วยผาล 22 จาน ลึก 15 ซม.

cm. 

ขั้นตอนที่ 7 
ฝังสายน า้หยดใต้ดินด้วยเคร่ืองฝังสาย 

ทีร่ะดับความลกึ 25 – 30 ซม. 

ขั้นตอนที่ 8 
ใช้เคร่ืองปลูกแบบร่องเดี่ยว ความลกึท่อนพนัธ์ 8 cm.   

พร้อมฝังปุ๋ย สูตร 16-20-0 + ไฮแมคบี + ซิงค์ซัลเฟส 

     

ขั้นตอนที่ 9 
การให้น า้และปุ๋ยทางน า้ในอ้อยหลงัปลูก 

 

ขั้นตอนที ่4 

ใช้ริปเปอร์ 5 ขา ย่อยดินและระเบิดช้ัน

ดินดาน 

จ านวน 2 รอบตามยาวและตามขวางลกึ 

40 cm. 

 
 

ขั้นตอนการปลูกอ้อยระบบน า้หยดใต้ผวิดิน 

โดยใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ การปลูก 9 ขั้นตอน 
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คุณจ๋ิม เชียงทอง ชาวไร่ออ้ยเกษตรกรรมแบบนํ้าหยดใตดิ้น อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดั 

สุพรรณบุรี เล่าวา่ "การใชร้ะบบนํ้าหยดใตดิ้นช่วยอาํนวยความสะดวกและประหยดัไดม้ากไดผ้ล

ผลิตเพิ่มมากข้ึนดว้ย มีวธีิการบาํรุงดินโดยปลูกถัว่แซมระหวา่งร่องท่ีปลูกออ้ยระยะระหวา่งร่อง 

ขนาด 1.90 เมตร ผลผลิตจากเดิมได ้12-13 ตนั ต่อไร่เม่ือใชร้ะบบนํ้าหยดใตดิ้น 129 ไร่ ไดผ้ลผลิต 

21 ตนั ต่อไร่ มีผลผลิตเพิ่มข้ึน 8 ตนัต่อไร่ ผมสังเกตเห็นเกษตรกรขา้งเคียงต่ืนตวัข้ึนมากก่อนท่ีจะ

ตกลงใชร้ะบบนํ้าหยดใตดิ้น ผมเคยไปดูงานท่ีโรงงานนํ้าตาลภูเขียวจึงใชร้ะบบนํ้าหยดใตดิ้น เป็น

เกษตรกรรายแรกของประเทศไทย 

ออ้ยพนัธ์ุดีท่ีปลูกคือ พนัธ์ุอู่ทอง 94-2-483 ตน้ออ้ยเจริญเติบโตเร็วใชท้่อนพนัธ์ุ 1 ตนั ต่อไร่  

เดิมลูกชายของผมจะไม่สืบสานอาชีพทาํไร่ออ้ยแลว้เพราะเห็นผมทาํเกษตรกรรมแบบนํ้ าราดมาจน

ปัจจุบนัผมอาย ุ60 กวา่ปีเห็นผมอยูก่บัความลาํบากและใชค้นงานจาํนวนมาก กงัวลเร่ืองใหน้ํ้าเวลา

เปิด-ปิดนํ้าเหน่ือย ตอ้งคอยดูตอนกลางคืนตอ้งลุกข้ึนมาเอาจอบขดุอุดรูร่ัวนํ้าไม่ใหน้ํ้าในไร่ของเราท่ี

ปล่อยนํ้าหล่อเล้ียงความชุ่มช้ืนใหต้น้ออ้ยไหลเขา้ไปไร่คนอ่ืนไร่ของเราจะไม่ไดน้ํ้า ใชเ้วลาใหน้ํ้า

มาก ตอ้งคอยเฝ้าวนัละ 2 ไร่คอยแกปั้ญหาวิดนํ้าเขา้ไม่ใหมี้นํ้าขงัหรือนํ้าซึมลงดินโรงงานนํ้าตาล

มิตรผลไดเ้สนอใหผ้มไปดูงานท่ีโรงงานนํ้าตาลภูเขียวท่ีนัน่เขาใชค้นงานนอ้ย สามารถทาํไร่ได ้

  200 - 300 ไร่ โดยใชค้นเพียงคนเดียวใหน้ํ้าผมชวนลูกชายไปดูดว้ยจะไดไ้ม่ตอ้งแบกจอบคอย

ระบายนํ้าหรือขดุอุดรูร่ัวนํ้าใหเ้หน่ือยอีกต่อไปทางโรงงานนํ้าตาลมิตรผลไดส่้งเสริมใหท้าํระบบนํ้า

หยดใตดิ้นในไร่ออ้ยโดยใหป้ลูกไร่ส่งโรงงาน 3 ปี โดยไม่ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียเงินกู ้รู้สึกวา่มีความ

สะดวกสบายมากข้ึนมีแหล่งนํ้าทั้งปีโดยไม่ตอ้งกงัวลเร่ืองฝนแลง้อีกต่อไป" 

คุณสุชาติ กรรณสังข ์ชาวไร่ออ้ยเกษตรกรรมแบบนํ้าหยดใตดิ้น อาํเภอด่านชา้งจงัหวดั 

สุพรรณบุรี กล่าววา่ "เม่ือใชเ้กษตรกรรมระบบนํ้าหยดใตดิ้นรู้สึกวา่ชีวิตมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนทาํงาน

สบายกวา่เดิม การดูแลไร่ออ้ยง่ายกวา่เดิม ใชแ้รงงานนอ้ยคนเดียวสามารถดูแลไดถึ้ง 126 ไร่ ใหน้ํ้า

พร้อมใส่ปุ๋ยดว้ยสามารถตดัท่อนพนัธ์ุออ้ยไดภ้ายใน 5 เดือน เดิมใชร้ะบบนํ้าราดออ้ยอาย ุ5 เดือนยงั

ตดัท่อนพนัธ์ุไม่ได ้เจริญเติบโตยงัไม่พอเม่ือใชร้ะบบนํ้าหยดใตดิ้นสามารถตดัท่อนพนัธ์ุได ้2 คร้ัง 

ต่อปีเพราะตน้ออ้ยเจริญเติบโตเร็ว ใหผ้ลผลิตสูงกวา่และการใหน้ํ้าประหยดัมากข้ึนดว้ยเหมาะกบัวถีิ

ชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่เปลืองนํ้า สะดวกดูแลง่ายโดยใชค้นเพียงคนเดียวไดผ้มบาํรุงดินโดย

ปลูกถัว่เขียวระหวา่งร่องตน้ออ้ยเพื่อบาํรุงดินพอออกดอกออกฝักก็ใชเ้คร่ืองจกัรไถพรวนกลบลง  
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ในดิน ระยะห่างระหวา่งร่อง ขนาด 1.90 เมตร ใชท้่อนพนัธ์ุออ้ย 1 ตนั ต่อไร่ การดูแลใหน้ํ้าเป็น

ระบบวาลว์ควบคุมแปลงปลูกมีสายยางนํ้าฉีดลา้งระบบท่อกรองนํ้าท่ีใชด้กัส่ิงอุดตนัในท่อก่อนท่ีจะ

ปล่อยนํ้าส่งผา่นไปยงัท่อกระจายไปสู่แปลงปลูก (ใชร้ะยะเวลาในการวางระบบท่อนํ้าหยดใตดิ้น

เป็นเวลา 45 วนั ใชง้บประมาณ 1 หม่ืน 1 พนักวา่บาท ต่อไร่ มีผลผลิตออ้ยส่งโรงงานภายใน 3 ปี 

โดยไม่ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียเงินกู)้ 

หลงัจากทาํไร่ออ้ยระบบนํ้าหยดใตดิ้นมาเป็นระยะเวลา 2 ปี ใหผ้ลคุม้ค่ามากทางโรงงาน 

นํ้าตาลมิตรผลลงทุนระบบนํ้ าหยดใตดิ้นให้แลว้ผลผลิตออ้ยก็ป้อนโรงงานนํ้าตาลมิตรผลพอเปล่ียน

มาใชร้ะบบนํ้าหยดใตดิ้นมีความสะดวกสบายมากข้ึนลูกชายก็กลบัมาช่วยทาํไร่ออ้ยกนัอีก ผลผลิต

จากเดิม 13 ตนั ต่อไร่ ปัจจุบนัมีผลผลิต 20-22 ตนั ต่อไร่ มีผลผลิตเพิ่มข้ึน 7-9 ตนั ต่อไร่ถา้หกั

ค่าใชจ่้ายและการลงทุนทั้งหมดหลงัจาก 3 ปี ผา่นไปแลว้ก็จะเป็นผลกาํไรเตม็ๆท่ีจะไดรั้บครับ" 

คุณเสนาะ แจ่มอาํพร ชาวไร่ออ้ยท่ีไร่ประภาพร อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรีเล่าวา่  

"ผมเพิ่งเร่ิมทาํเกษตรกรรมระบบนํ้าหยดบนดิน เดิมใชร้ะบบนํ้าราดลาํบากเร่ืองการดูแลใหน้ํ้า

ผลผลิตนอ้ยประมาณ 9-10 ตนั ต่อไร่คาดวา่จะมีผลผลิตเพิ่มข้ึน 15 ตนั ต่อไร่ การให้นํ้าสะดวกดูแล

ง่ายข้ึนใชค้นในบา้นเพียงคนเดียวหรือสองคนดูแลกนัเองได ้ท่อนพนัธ์ุท่ีตดัไดก้็ปลูกเลยระยะ

ระหวา่งร่องปลูก ขนาด 1.5 เมตร ใหน้ํ้าโดยใชร้ะบบนํ้าหยดบนดิน ใชเ้วลาให้นํ้านาน 12 ชัว่โมง 

ต่อคร้ัง โดยเฉล่ียจะใหน้ํ้า 1 สัปดาห์กวา่ ถึง 2 สัปดาห์ ต่อคร้ังทางโรงงานนํ้าตาลมิตรผลไดใ้ห้

คาํแนะนาํเร่ืองระบบนํ้าหยดบนดินสาํหรับการใหน้ํ้าผมจะสังเกตดูความช้ืนในดิน ถา้นํ้าคา้งเกาะติด

ท่ีใบออ้ยในตอนเชา้ตรู่แสดงวา่ความช้ืนในดินยงัใชไ้ด ้ถา้นํ้าคา้งไม่ติดบนใบออ้ยจึงเร่ิมใหน้ํ้าผสม

ปุ๋ยยเูรียชนิดนํ้าเพื่อบาํรุงตน้ออ้ยเป็นการทดลองทาํเองแลว้ใหผ้ลดีมากตน้ออ้ยเจริญเติบโตง่าย ลาํ

ตน้และใบเขียวสด การเจริญเติบโตของตน้ออ้ยมีความสมํ่าเสมอ 

การปลูกเร่ิมตน้ดว้ยใชปุ๋้ยยเูรียรองพื้นปลูก ใชสู้ตร 16-16-16 ฝังปุ๋ยกลางร่องแลว้ไถครูดดิน 

ผสมปุ๋ยบ่อยๆ พื้นท่ี 10 ไร่ ใหปุ๋้ยประมาณ 100 กิโลกรัม หรือ 2 กระสอบ ต่อไร่ ผมปลูกออ้ยมานาน 

20 ปี เพิ่งจะเห็นผลดีในปีน้ีท่ีผา่นมาตน้ออ้ยแหง้ตายเพราะขาดนํ้าบา้งแต่ออ้ยแปลงท่ีปลูกดว้ยระบบ

นํ้าหยดบนดินน้ีเติบโตสมํ่าเสมอดีปีน้ีผมคาดวา่จะไดผ้ลผลิตไม่ตํ่ากวา่ 15 ตนั ต่อไร่" 

บริษทั นํ้าตาลมิตรผล จาํกดัไดรั้บรางวลัรับรองมาตรฐานคุณภาพเป็นท่ียอมรับของตลาด 
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ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศดว้ยระบบมาตรฐานในการจดัการคุณภาพ จดัการส่ิงแวดลอ้ม 

จดัการเทคโนโลยสีะอาดชีวอนามยัและความปลอดภยั มีมาตรฐานของหอ้งปฏิบติัการและระบบ

ประกนัความปลอดภยัของอาหารมีระบบการบรรจุภณัฑท์นัสมยัท่ีใชเ้ทคโนโลยขีองเยอรมนีมีสาย

การลาํเลียงผลผลิตนํ้าตาลจากโรงงานไปสู่ตึกบรรจุภณัฑ ์บรรจุหีบห่อโดยไม่ผา่นมือคน จึงมัน่ใจ

ไดแ้น่นอนในเร่ืองความสะอาด ปลอดภยั ของผลิตภณัฑเ์กล็ดขาวสะอาดของนํ้าตาลไดผ้า่น

กระบวนการแยกสีโดยใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูงของเยอรมนีไม่ตอ้งผา่นการใชส้ารฟอกสี ผูบ้ริโภคจึง

มัน่ใจไดว้า่สะอาด ปลอดภยัแน่นอน 

             นางสาวสุมาลี โพธ์ิทอง นกัศึกษาบณัฑิตศึกษาระดบัปริญญาเอกสาขาวชิาเทคโนโลยกีาร

ผลิตพืชมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (มทส.) ไดน้าํแนวคิดในการจดัการดินและนํ้าเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมาออกแบบงานวิจยัโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการปรับปรุง

ดินใหมี้ความอุดมสมบูรณ์และอุม้นํ้าดีข้ึนโดยเนน้ศึกษาวธีิการปริมาณความถ่ีในการใหน้ํ้าและปุ๋ยท่ี

เหมาะสมรวมถึงการนาํวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในทอ้งถ่ินอาทิ ขยุมะพร้าวและข้ีเถา้แกลบ มา

ช่วยในการปรับปรุงดินอีกทางหน่ึงทั้งน้ีไดแ้บ่งการทดลองออกเป็น 4 แปลงโดยในแต่ละแปลงได้

ทาํการควบคุมระบบการใหน้ํ้ าดงัน้ี 1.แปลงจากนํ้าฝนธรรมชาติ 2.แปลงทดลองใหน้ํ้าไหลไปตาม

ร่อง(Furrow) 3.แปลงทดลองใหน้ํ้าระบบนํ้าหยดบนผวิดิน และ 4.แปลงทดลองใหน้ํ้าระบบนํ้าหยด

ใตดิ้นโดยแต่ละแปลงจะมีการควบคุมกระบวนการใชว้สัดุปรับปรุงดิน 3 กรรมวธีิ คือ 1 ไม่ใชว้สัดุ

ปรับปรุงดิน 2 ใส่ขยุมะพร้าวตามแถวปลูก อตัรา 2-3 ตนั/ไร่ 3 ใส่ข้ีเถา้แกลบ อตัรา 2-3 ตนั/ไร่ 

ร่วมกบักรรมวธีิการใหปุ๋้ย 4 กรรมวธีิ คือ 1.ใส่ปุ๋ย NPK ตามประเภทของเน้ือดิน 2.ใส่ปุ๋ย NPK ตาม

ค่าวเิคราะห์ดิน 3.ใส่ปุ๋ย NPK + ธาตุอาหารรอง ตามค่าวเิคราะห์ดิน และ 4 ใส่ปุ๋ย NPK + ธาตุอาหาร

รอง+จุลธาตุตามค่าวเิคราะห์ดินสาํหรับในแปลงระบบนํ้าหยดจะถูกปรับระบบการให้ปุ๋ยไปกบั

ระบบนํ้าเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของออ้ยปลูกและความสมบูรณ์ของตน้ต่อการไวต้อในรุ่น

ต่อไปโดยใชอ้อ้ยพนัธ์ุขอนแก่น 3 ซ่ึงเป็นผลงานการปรับปรุงพนัธ์ุของศูนยว์ิจยัพืชไร่ขอนแก่น 

กรมวชิาการเกษตรเกิดจากการผสมขา้มพนัธ์ุระหวา่งพนัธ์ุแม่คือ โคลน 85-2-352 กบั K 84-200 ซ่ึง

เป็นพนัธ์ุพอ่และมีการปรับปรุงเร่ือยมาเพื่อคดัเลือกสายพนัธ์ุจนไดอ้อ้ยสายพนัธ์ุท่ีมีคุณสมบติัท่ีดี

ทั้งน้ีจากภาพรวมของงานวิจยัจะพบวา่การจดัการนํ้าและธาตุอาหารในแปลงทดลองนั้นส่งผลให้

ไดผ้ลผลิตออ้ยท่ีมีคุณภาพสามารถท่ีจะไวต้อในรุ่นต่อไปได ้(หมายเหตุ : สามารถทราบขอ้มูล



53 
 

ผลผลิตต่อไร่หลงัจากเก็บเก่ียวในวนัท่ี 7 มีนาคม และ 11 มีนาคม 2554) ทั้งน้ีหากเกษตรกรในภาค

อีสานสามารถท่ีจะไวต้อไดจ้ะสามารถประหยดัตน้ทุนการผลิตออ้ยปลูกจาก 5,670 บาท เหลือเพียง 

2,090 บาท ต่อไร่ 

             ผศ.ดร.สุดชล วุน้ประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติม วา่จากการวจิยัในคร้ังน้ีทางสาขาวชิาเทคโนโลยี

การผลิตพืช มทส.ตอ้งการส่งเสริมและแนะนาํใหเ้กษตรกรในเขตภาคอีสานหนัมาใหค้วามสาํคญั

ต่อการให้นํ้าและธาตุอาหารในการเพาะปลูกออ้ยมากยิง่ข้ึนโดยการนาํระบบนํ้าหยดใตดิ้นและการ

ใหปุ๋้ยท่ีตรงตามความตอ้งการของพืชมาปรับใชท้ั้งน้ีหากเกษตรกรหนัมาใชร้ะบบนํ้าหยดใตดิ้นจะ

สามารถควบคุมการใหน้ํ้าและใหปุ๋้ยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกทั้งการใหน้ํ้าในระบบนํ้าหยดใตดิ้น

นั้นจะมีการสูญเสียความช้ืนนอ้ยกวา่การใหน้ํ้าหยดบนผวิดินหรือการใหน้ํ้าแบบอ่ืนอีกทั้งยงัเป็น

การประหยดัแรงงานการเพาะปลูกในระยะยาวทั้งน้ีจากประมาณการคาดวา่เกษตรกรจะคุม้ทุน

ตั้งแต่ปีแรกเน่ืองจากสามารถเพิ่มผลผลิตไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 20 ตนัต่อไร่ ซ่ึงสูงกวา่ท่ีเกษตรกรผลิตได้

เฉล่ีย10 -11 ตนัต่อไร่รวมทั้งยงัสามารถประหยดัตน้ทุนการปลูกโดยใชท้่อนพนัธ์ุในปีท่ี 2 โดยอาจ

ไวต้อไดม้ากกวา่ 1 รุ่น อีกทั้งค่าความหวานหรือ CCS (Commercial Cane Sugar) ท่ีไดจ้ากการ

ทดลองก็สูงกวา่มาตรฐานท่ีสาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและนํ้าตาลทรายซ่ึงกาํหนดไวท่ี้ 10 CCS.

โดยจากการสุ่มตวัอยา่งในการวเิคราะห์คุณภาพของผลผลิตในแปลงท่ีปลูกแบบระบบนํ้าบนผวิดิน

มีค่าCCS เท่ากบั 12.66 และแปลงท่ีใหน้ํ้าหยดใตผ้วิดินมีค่า CCS เท่ากบั 13.16 (ส่วนแปลงท่ีปลูก

โดยอาศยันํ้าฝนและแปลงใหน้ํ้าหยดใตผ้วิดินวดัค่า CCS ไดใ้นวนัท่ี 7 มีนาคม 2554 )  

ศิโรจน์และคณะ,2546 ทาํการศึกษาปริมาณนํ้าท่ีมีต่อผลผลิตออ้ยเม่ือใหแ้บบนํ้าหยดใตดิ้น 

 ไดผ้ลดงัน้ี 
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ปริมาณน า้ทีใ่ช้(มม.) ผลผลติ (ตัน/ไร่) 

1,686 27.2 

1,479 22.4 

1,229 22.4 

1,147 17.6 

968 16.0 

 

จากผลการศึกษายงัพบอีกวา่ การใหน้ํ้าแบบนํ้าหยดใตดิ้นสามารถใหไ้ดใ้นปริมาณและ 

จาํนวนคร้ังตามตอ้งการ  ใชแ้รงงานจาํนวนนอ้ย ออ้ยมีการเจริญเติบโตดีและใหผ้ลผลิตสูงกวา่ปกติ

อีกดว้ย 

           Hussain et al. , 2552  ทาํการศึกษาเปรียบเทียบการใหน้ํ้าแบบหยดใตผ้ิวดินกบัการใหน้ํ้า

แบบปล่อยท่วมแปลงในออ้ย ผลการศึกษาพบวา่ การใหน้ํ้ าแบบหยดใตผ้วิดินไหผ้ลดีกวา่ ดงัน้ี 

1. การระเหยของนํ้าเน่ืองจากการคายนํ้าของวชัพืชท่ีปกคลุมแปลงมีปริมาณลดลง 

2. ปริมาณของวชัพืชลดลงมาก 

3. ระยะเวลาในการใหน้ํ้าแต่ละคร้ังใชเ้วลานอ้ยลง แค่ 2 – 3 ชัว่โมง/คร้ัง 

4. ออ้ยมีการเจริญเติบโตสมํ่าเสมอดีแลให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน 

5. การทาํลายของศตัรูพืช เช่น แมลง โรค และวชัพืชลดลง 

6. เพิ่มพื้นท่ีปลูกพืชไดม้ากข้ึน เพราะลดพื้นท่ีคลองส่งนํ้าลง 

7. ใชแ้รงงานในการใหน้ํ้านอ้ยลง 

           งานวจิยัของสถาบนั ซาน คารอส ไบโอเอนเนอจี คอเปอเรท ประเทศฟิลิปปินส์ ไดศึ้กษา

เปรียบเทียบการให้นํ้าแบบนํ้ าหยดใตผ้วิดินกบัการใหน้ํ้าแบบสปริงเกลอร์ในออ้ย สรุปผลดงัน้ี 

1. ผลผลิตออ้ยท่ีไดจ้ากการใหน้ํ้ าแบบนํ้าหยดใตผ้ิวดิน 59 ตนั/ ไร่ ส่วนผลผลิตท่ีได ้

จากการใหน้ํ้าแบบสปริงเกลอร์ 31 ตนั/ ไร่  ซ่ึงการใหน้ํ้าแบบนํ้าหยดใตผ้วิดินใหผ้ลผลิตสูงกวา่ 

ถึง 90 เปอร์เซ็นต ์ 
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2. ออ้ยท่ีปลูกโดยการให้นํ้าแบบนํ้าหยดใตผ้วิดินจะมีปริมาณนํ้าตาลซูโครสเพิ่มข้ึน 5.2   

เปอร์เซ็นต ์

3. การใหน้ํ้าแบบสปริงเกอร์ใชน้ํ้าในปริมาณ 5,778 ม3 / ไร่  การใหน้ํ้าแบบนํ้าหยดใต ้

ผวิดินใชน้ํ้าในปริมาณ 1,333 ม3 / ไร่  ประหยดันํ้าถึง 70 เปอร์เซ็นต ์

4. การใหน้ํ้าแบบนํ้าหยดใตผ้วิดิน ทาํใหร้ายไดสุ้ทธิเพิ่มข้ึนประมาณไร่ละ 5,000 บาท  

นอกจากน้ี การใหน้ํ้าแบบนํ้าหยดใตผ้วิดิน ประหยดันํ้ามนัเช้ือเพลิงมากกวา่  ลาํตน้ออ้ยยาว

สมํ่าเสมอกนั ขนาดลาํใหญ่กวา่ ประสิทธิภาพการใชปุ๋้ยของพืชดีกวา่ วชัพืชข้ึนนอ้ยกวา่ ทาํใหก้าร

จดัการนอ้ยกวา่ดว้ย 
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เอกสารอ้างองิ 

เอกสารวชิาการ กรมวชิาการเกษตร 

กลุ่มงานจกัรกล การเกษตร สถาบนัพฒันาและส่งเสริมปัจจยัการผลิต กรมส่งเสริมการเกษตร 

บางเขน กทม.   

http://www.doae.go.th/library/html/detail/KUmagazine/ ebruary_44/upakon/water.htm 
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