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อ้อยร้ อยล้าน
อ้อยเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สาํ คัญของประเทศไทย ทั้งนี้เพราะอ้อยเป็ นวัตถุดิบของอุตสาหกรรม
อ้อยและนํ้าตาล ประเทศไทยส่ งออกนํ้าตาลเป็ นอันดับ 3 ของโลก นํารายได้เข้าประเทศ ประมาณ
20,000 - 30,000 ล้านบาทต่อปี เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยจะมีรายได้จากการจําหน่ายอ้อยทั้งหมด
ประมาณ 30,000 ล้านบาท/ต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 4 ของรายได้ภาคเกษตรทั้งหมด นอกจากนี้ยงั เป็ น
ตลาดแรงงานใหญ่ที่มีผเู ้ กี่ยวข้องทั้งด้านแรงงานตัดอ้อยและแรงงานในโรงงานนํ้าตาล ซึ่งในช่วง
ฤดูตดั อ้อยประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนเมษายน จะมีการจ้างแรงงานไม่ต่าํ กว่า
600,000 คน ทั้งนี้ยงั ไม่รวมถึงแรงงานในการบรรทุกและขนส่ งอ้อย (กรมวิชาการเกษตร, 2551)
ปี 2553 มีพ้นื ที่ปลูก 6.31 ล้านไร่ และมีผลผลิตต่อปี เฉลี่ย 10.47 ตันต่อไร่ จังหวัดสุ โขทัยมี
พื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 1.5 แสนไร่ คิดเป็ นร้อยละ 2.4 ของพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งประเทศ และมีผลผลิต
เฉลี่ยประมาณ 10.53 ตัน/ไร่ ทั้งนี้เนื่ องจากมีหลากหลายพันธุ์ และการจัดการที่แตกต่างกัน วิธีการ
เพิม่ ผลผลิตอ้อยวิธีการหนึ่งที่สามารถเพิม่ ผลผลิตอ้อยได้อีกวิธีหนึ่ง ได้แก่ การให้น้ าํ แบบนํ้าหยดใต้
ผิวดิน ที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึง 75-100 เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนี้ยงั ช่วยประหยัดนํ้าได้ถึง 45-50
เปอร์เซ็นต์ มีอตั ราการให้น้ าํ ที่สมํ่าเสมอ ลดจํานวนวัชพืชและค่าจ้างแรงงานในการกําจัดวัชพืช ลด
การใช้พลังงาน สามารถให้ปุ๋ยและสารเคมีอื่นละลายไปกับนํ้าพร้อมๆ กัน ถ้าเกษตรกรในพื้นที่
จังหวัดสุ โขทัยปลูกอ้อยโดยมีการให้น้ าํ แบบนํ้าหยดใต้ผวิ ดิน มีผลกําไรมากกว่าการผลิตอ้อยใน
ระบบการใช้น้ าํ ฝน และการให้น้ าํ บนผิวดิน 8,811 บาท/ไร่ และ 5,552 บาท/ไร่ ตามลําดับ หรื อคิด
เป็ นมูลค่าเท่ากับ 853-1,654 ล้านบาท
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บทนา
อ้อย (Saccharum officinarum Linn.) เป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญต่อประเทศอย่างยิง่
ทั้งนี้เพราะอ้อยเป็ นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาล จากข้อมูลพบว่า ประเทศไทย มีการ
บริ โภคนํ้าตาลในประเทศปี ละประมาณ 1.6-1.7 ล้านตัน คิดเป็ นมูลค่าประมาณ 17,000 - 19,000
ล้านบาท และส่ งออกนํ้าตาลจําหน่ายในตลาดโลกปี ละกว่า 3 ล้านตัน นํารายได้เข้าประเทศ
ประมาณ 20,000 - 30,000 ล้านบาทต่อปี โดยประเทศไทยเป็ นผูส้ ่ งออกนํ้าตาลรายใหญ่เป็ นอันดับ 3
ของโลก รองจาก บราซิล สหภาพยุโรป มีสัดส่ วนในตลาดโลกร้อยละ 9.5 ของโลก โดยมีตลาด
สําคัญ คือ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยจะมีรายได้จากการจําหน่ายอ้อย
ทั้งหมด ประมาณ 30,000 ล้านบาท/ต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 4 ของรายได้ภาคเกษตรทั้งหมด นอกจากนี้
ยังเป็ นตลาดแรงงานใหญ่ที่มีผเู ้ กี่ยวข้องทั้งด้านแรงงานตัดอ้อยและแรงงานในโรงงานนํ้าตาล ซึ่ง
ในช่วงฤดูตดั อ้อยประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนเมษายน จะมีการจ้างแรงงานไม่ต่าํ
กว่า 600,000 คน ทั้งนี้ยงั ไม่รวมถึงแรงงานในการบรรทุกและขนส่ งอ้อย (กรมวิชาการเกษตร,2551)
จากสถิติ พบว่าในปี 2551 ประเทศไทยมีพ้นื ที่ปลูกอ้อยประมาณ 6.51 ล้านไร่ มีผลผลิตต่อ
ปี เฉลี่ย 11.81 ตันต่อไร่ ปี 2552 มีพ้นื ที่ปลูก 6.02 ล้านไร่ มีผลผลิตต่อปี เฉลี่ย 10.48 ตันต่อไร่ และ
ในปี 2553 มีพ้นื ที่ปลูก 6.31 ล้านไร่ และมีผลผลิตต่อปี เฉลี่ย 10.47 ตันต่อไร่ ทั้งนี้พ้นื ที่เพาะปลูก
ส่ วนใหญ่ของประเทศจะอยูใ่ นเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยมีพ้นื ที่เพาะปลูกประมาณ 2.27
ล้านไร่ หรื อคิดเป็ นพื้นที่ 35.97 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ในการปลูกทัว่ ประเทศ รองลงมาได้แก่ ภาค
กลางและภาคเหนือ ตามลําดับ (ร้อยละ 34.70 และ 29.33 ตามลําดับ) ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยของอ้อยที่
ผลิตได้ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียง 10.52 ตัน/ไร่ ซึ่ งถือว่าตํ่ากว่าผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ
(สุ ดชน, 2554)
ความสาคัญของการปลูกอ้ อย
1. บทบาทด้ านพลังงาน
นํ้ามันเชื้ อเพลิงเป็ นปั ญหาสําคัญของประเทศไทยมาช้านาน เนื่องจากแหล่งผลิตใน
ประเทศมีไม่เพียงพอกับความต้องการที่สูงขึ้นตามความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงต้องพึ่งพาการ
นําเข้าเป็ นหลัก ประเทศไทยสู ญเสี ยเงินตราต่างประเทศ เพื่อนําเข้านํ้ามันเชื้ อเพลิงกว่าแสนล้านบาท
นอกจากนี้ ราคานํ้ามันมีแนวโน้มสู งขึ้นเรื่ อยๆ มีการประมาณการเมื่อรวมปริ มาณนํ้ามันจากแหล่ง
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ผลิตใหญ่ๆของโลกเราจะมีน้ าํ มันสํารองใช้ได้อีก 40 ปี หากใช้ในอัตราปั จจุบนั การคิดค้นแหล่ง
พลังงานทดแทนใหม่ๆ จึงเป็ นสิ่ งสําคัญ และที่มีความตื่นตัวกันมาก ในขณะนี้ คือ “เอทานอล”
เอทานอล เป็ นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่ งเกิดจากการหมักพืช เศษซากพืช ได้แก่ อ้อย
นํ้าตาล กากนํ้าตาล กากอ้อย บีทรู ท (หัวผักกาดหวาน) แป้ งมันสําปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ
เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่ าง เพื่อเปลี่ยนแป้ งจากพืชให้เป็ นนํ้าตาล แล้ว
เปลี่ยนจากนํ้าตาลเป็ นแอลกอฮอล์อีกครั้ง แอลกอฮอล์ที่ทาํ ให้บริ สุทธิ์ 95% จะเรี ยกว่า เอทานอล
(Ethanol) จากรายงานของผูผ้ ลิตรายใหญ่พบว่าผลผลิตเอทานอลที่ได้จากวัตถุดิบ คือ พืชชนิด
ต่างๆ จํานวน 1 ตัน เมื่อผ่านขบวนการผลิตจะได้ผลผลิตเอทานอลที่แตกต่างกัน หากใช้วตั ถุดิบ
ประเภทธัญพืช ข้าว ข้าวโพด จะได้เอทานอลสู งถึงจํานวน 375 ลิตร รองลงมาถ้าใช้กากนํ้าตาลจะ
ได้เอทานอลจํานวน 260 ลิตร ในขณะที่ใช้หวั มันสดจะได้เอทานอล 180 ลิตร
ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายของไทย ยังใช้ประโยชน์จากอ้อยไม่
คุม้ ค่า โดยใช้ออ้ ยเป็ นวัตถุดิบการผลิตนํ้าตาลเป็ นหลักเท่านั้น การส่ งเสริ มให้โรงงานนํ้าตาลเอทา
นอลเป็ นแนวทางหนึ่งในการสร้างมูลค่าจากอ้อยและเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ยงั ช่วยลดการนําเข้า
พลังงานและทําให้เกิดความยืดหยุน่ ในการผลิตนํ้าตาล โดยหากเมื่อใดมีผลผลิตอ้อยจํานวนมากจน
เกิดภาวะนํ้าตาลล้นตลาด ก็จะนําไปผลิตเอทานอลหรื อผลิตภัณฑ์อื่นๆมากขึ้นหรื อหากเมื่อใด
นํ้าตาลมีราคาดีให้ผลตอบแทนสู งก็จะหันไปผลิตนํ้าตาลเพิ่มขึ้น
ในประเทศไทยมีการแสวงหาเชื้ อเพลิงจากทรัพยากรภายในประเทศเพื่อทดแทนการ
นําเข้ามาเป็ นเวลานาน ดังนั้นการนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรู ปเป็ นเชื้อเพลิง เช่น เอทานอล
จากมันสําปะหลัง อ้อย ธัญพืชอื่นๆ เพื่อนําไปผสมนํ้ามันเบนซิ นหรื อดีเซล จะช่วยลดผลกระทบจาก
สภาวะ โลกร้อนและสามารถลดการขาดดุลเงินตราต่างประเทศได้เป็ นจํานวนมาก
2. อ้อยกับสิ่ งแวดล้อม
2.1 อ้อยเป็ นพืชที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็ นพลังงานชีวภาพได้ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบ
กับพืชชนิดอื่น ๆ โดยพลังงานที่ได้จากอ้อย 1 ตัน เท่ากับพลังงานที่ได้จากนํ้ามันดิบ 1 บาร์ เรล
(ข้อมูลองค์กรนํ้าตาลระหว่างประเทศ)
2.2 การปลูกอ้อย 1 ตันจะช่วยลด CO2 ในบรรยากาศได้ 0.53 ตัน (ใช้กระบวนการ
สังเคราะห์แสง เปลี่ยนก๊าซคาร์ บอนได้ออกไซด์เป็ นแป้ งและนํ้าตาลเก็บไว้ในต้น) การปลูกอ้อยใน
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ประเทศไทย จึงช่วยลดก๊าซ CO2 ในบรรยากาศได้ถึงปี ละ 36 ล้านตัน (คํานวณจากผลผลิตอ้อย 75
ล้านตัน ในฤดูการผลิต 2551/2552)
2.3 การปลูกอ้อย เปรี ยบเสมือนแหล่งที่ดึงคาร์ บอนได้ออกไซด์ (CO2) ออกจากชั้น
บรรยากาศมาเก็บไว้ในรู ปแบบ ต่าง ๆ เพราะอ้อยเป็ นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่ วน
- นํ้าอ้อย

นํ้าตาล , เอทานอล
- กากนํ้าตาล,กากอ้อย  เอทานอล
- กากอ้อย,กากใบ  เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ า,ไม้อดั ,ปุ๋ ย,อาหารสัตว์
2.4 การใช้เอทานอลที่ผลิตจากอ้อยทดแทนการใช้น้ าํ มันเชื้ อเพลิงจะลดก๊าซเรื อน
กระจกได้ 90 เปอร์ เซ็นต์ในขณะที่ใช้ก๊าซเอทานอลจากบีทจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้
42% และหากเป็ นเอทานอลจากธัญพืช (พืชที่ใช้เมล็ดเป็ นอาหาร เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง) จะลด
ได้ประมาณ 25%
2.5 การผลิตกระแสไฟฟ้ าโดยการใช้กากอ้อยเป็ นเชื้ อเพลิงแทนกระแสไฟฟ้ าจาก
แหล่งอื่นของโรงงานนํ้าตาลในประเทศ จํานวน 1,100 เมกะวัตต์ (มาจากความสามารถในการผลิต
ของโรงงานนํ้าตาลที่ใช้กากอ้อยเป็ นเชื้ อเพลิง) จะสามารถลดการปล่อย (CO2) ได้จาํ นวน 4 ล้านตัน
ต่อปี (คํานวณจากฐานข้อมูลองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก)
ปัญหาของพืช/ ข้ อจากัดและโอกาส
1. ต้นทุนการผลิตสู ง
2. ควรปรับปรุ งมาตรฐานเทคโนโลยีการผลิตให้ถูกต้องเหมาะสม สามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้
3. การขาดแคลนอ้อยพันธุ์ดีที่มีผลผลิต มีค่าความหวานสู ง ต้านทานโรคแมลงและขาดการ
กระจายพันธุ์สู่เกษตรกร
4. ขาดการจัดการดินอย่างถูกต้อง
5. มีการระบาดของศัตรู ออ้ ย
6. แนวโน้มราคานํ้ามันดิบมีค่าสู งขึ้น การใช้พืชพลังงานทดแทนเช่น อ้อย ทดแทนนํ้ามัน
เป็ นแนวทางหนึ่งในการสร้างมูลค่าจากอ้อย เพิ่มรายได้และลดการนําเข้าพลังงาน
2.7 บูรณาการกระบวนการผลิตเอทานอลกับโรงงานนํ้าตาล เพื่อเกิดความยืดหยุน่ ในการ
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ผลิตนํ้าตาล เมื่อใดผลผลิตอ้อยมาก นํ้าตาลล้นตลาด สามารถนําอ้อยไปผลิตเอทานอลหรื อ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของอ้อย
1. ราก รากอ้อยเป็ นระบบรากฝอย แผ่รอบต้น รัศมี 50 – 100 เซนติเมตร ลึก 100 – 150
เซนติเมตร ขึ้นอยูก่ บั พันธุ์

2. ลาด้ น เมื่ออ้อยอายุ 8 -12 เดือน จะมีความสู ง 2 – 3 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 – 5
เมตร ถ้าตัดที่ 12 เดือนจะมีปล้อง 20 – 30 ปล้อง ปล้องจะเพิ่มขึ้นเดือนละ 3 ปล้องแต่ละปล้องยาว
10 -15 เซนติเมตร
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3. ใบ ใบอ้อยมีลกั ษณะคล้ายใบข้าว แต่มีขนาดใหญ่และยาวมากกว่า ใบประกอบด้วย 2 ส่ วน
คือ กาบใบ และแผ่นใบ กาบใบ คือ ส่ วนที่ติด และโอบรอบลําต้น

4. ช่ อดอก (infjorescence) ดอกอ้อยเกิดเป็ นช่อที่ยอดของลําต้น ช่อดอกมีลกั ษณะคล้าย
หัวลูกศรจึงมีชื่อเรี ยกโดยเฉพาะว่า "แอโรว์" (arrow) การออกดอกขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น
พันธุ์ อายุ และสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่สาํ คัญ ได้แก่ ช่วงแสง (photoperiod) หรื อความยาว
ของวัน อุณหภูมิและความชื้น ปั จจัยเหล่านี้ จะต้องมีอย่างเหมาะสมเป็ นเวลานานพอจึงจะทําให้ออ้ ย
ออกดอก

5. เมล็ด เมล็ดอ้อยเป็ นผล (fruit) ชนิดคาริ -ออพซิ ส (caryopsis) คล้ายเมล็ดข้าว แต่มีขนาด
เล็กกว่ามาก ตามปกติเมล็ดอ้อยมักจะติดแน่นอยูก่ บั ส่ วนของดอก

7

พันธุ์
1. การเลือกพันธุ์
1.1 ผลผลิตสู งและมีคุณภาพความหวานมากกว่า 10 ซีซีเอส
1.2 ต้านทานต่อโรคเหี่ ยวเน่าแดง แส้ดาํ กอตะไคร้ ทนทานต่อหนอนกอลายจุดใหญ่
หรื อหนอนกอลายจุดเล็ก ศัตรู ที่สาํ คัญในแต่ละแหล่งปลูก
1.3 เจริ ญเติบโตดีเหมาะกับสภาพดินฟ้ าอากาศ
1.4 ไว้ตอได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้ง และผลผลิตไม่ต่าํ กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของอ้อยปลูก
2. พันธุ์อ้อย
ในการปรับปรุ งพันธุ์ออ้ ย มีหน่วยงานที่ดาํ เนินการหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานของ
ทางราชการและเอกชน หน่วยงานของทางราชการ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สํานักงานอ้อยและ
นํ้าตาลทราย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในภาคเอกชนได้แก่ บริ ษทั
มิตรผล การดําเนิ นงานจะเริ่ มตั้งแต่การ ผสมพันธุ์ คัดเลือกพันธุ์และทดสอบพันธุ์ โดยการคัดเลือก
ในสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกอ้อยของประเทศไทย พันธุ์ออ้ ยที่ผา่ นการปรับปรุ งพันธุ์จะมีลกั ษณะ
ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรที่ดีเด่น แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่
ทดสอบและคัดเลือกพันธุ์ ชาวไร่ จึงจําเป็ นต้องเลือกพันธุ์โดยอาศัยคําแนะนําจากเอกสารแนะนํา
พันธุ์ เพื่อให้ได้พนั ธุ์ออ้ ยที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตน
2.1 พันธุ์รับรอง/แนะนาของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่
2.1.1 อ้อยโรงงาน หรืออ้อยทานา้ ตาล ส่ วนใหญ่เป็ นอ้อยลูกผสม เช่น พันธุ์
อู่ทอง 6 พันธุ์มุกดาหาร พันธุ์อู่ทอง 5 พันธุ์ขอนแก่น 1 พันธุ์อู่ทอง 4 พันธุ์อู่ทอง 3 พันธุ์อู่ทอง 2
พันธุ์อู่ทอง 1 พันธุ์ชยั นาท 1
2.1.2 อ้อยเคีย้ ว มีลกั ษณะเปลือกนิ่ม ชานนิ่ม มีความหวานปานกลางถึง
ค่อนข้างสู ง ใช้สาํ หรับบริ โภคโดยตรง พันธุ์ที่แนะนําได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี 72 สุ พรรณบุรี 50
2.2 พันธุ์ทไี่ ด้ จากงานวิจัยของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ พันธุ์ K 76-4
พันธุ์ K 84-69 พันธุ์ K 87-200 พันธุ์ K 88-92 พันธุ์ K 90-77 พันธุ์ K 92-80 พันธุ์ K 92-213
พันธุ์ K 93-219 พันธุ์ K 93-347 พันธุ์ K 95-84
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2.3 พันธุ์ทไี่ ด้ จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์
50 พันธุ์กาํ แพงแสน 89-200 พันธุ์กาํ แพงแสน 92-0447 พันธุ์กาํ แพงแสน 91-1336
เทคโนโลยีการผลิต
1. การเลือกพืน้ ทีป่ ลูกอ้ อย
1.1 ควรเลือกที่ดอน นํ้าไม่ขงั ดินร่ วนซุ ยมีความอุดมสมบูรณ์ดี หน้าดินลึกอย่างน้อย 20
นิ้ว pH 5-7.7 แสงแดดจัดปริ มาณนํ้าฝนควรมากกว่าปี ละ 1,500 มิลลิเมตร และมีการกระจายของฝน
สมํ่าเสมอถ้าฝนน้อยกว่านี้ควรจะมีการชลประทานช่วย การคมนาคมสะดวกและอยูห่ ่างจากโรงงาน
นํ้าตาลไม่เกิน 50 กิโลเมตร
1.2 ควรปรับระดับพื้นที่และแบ่งแปลงปลูกอ้อยเพื่อความสะดวกในการใช้เครื่ องจักร
ในการเตรี ยมดินปลูก และเก็บเกี่ยวตลอดจนการระบายนํ้า
1.3 การไถ ควรไถอย่างน้อย 2 ครั้ง หรื อมากกว่าความลึกอย่างน้อย 20 นิ้ว หรื อ
มากกว่า เพราะอ้อยมีระบบรากยาว ประมาณ 2-3 เมตรและทําร่ องปลูก
2. การเตรียมดิน
การปลูกอ้อย 1 ครั้ง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 3-4 ปี หรื อมากกว่า ดังนั้น การ
เตรี ยมดินปลูกจะมีผลต่อ ผลผลิตของอ้อย ตลอดระยะเวลาที่ไว้ตอ โดยทัว่ ไปหลังจากตัดอ้อยตอปี
สุ ดท้ายแล้ว เกษตรกรมักจะเผาเศษซากอ้อยและตออ้อยเก่าทิ้ง เพื่อสะดวกต่อ การเตรี ยมดิน เพราะ
เศษซากอ้อยจะทําให้ลอ้ รถแทรกเตอร์ ลื่น หมุนฟรี และมักจะม้วนติดพันกับผานไถ ทําให้ทาํ งานได้
ไม่สะดวก จาก การทดลองใช้จอบหมุนสับเศษซากใบอ้อยแทนการเผา พบว่า สามารถ ช่วยอนุรักษ์
อินทรี ยวัตถุในดินได้เป็ นอย่างดี ศูนย์วจิ ยั พืชไร่ สุพรรณบุรี ได้พฒั นาผานจักรสับเศษซากอ้อย
คลุกเคล้าลงดินใช้ได้ผลดี และประหยัดกว่าการใช้จอบหมุน หลังจากไถกลบเศษซากอ้อยลงดินแล้ว
ควรมีการปรับหน้าดิน ให้เรี ยบและมีความลาดเอียงเล็กน้อย (ไม่เกิน 0.3 เปอร์เซนต์) เพื่อสะดวกใน
การให้น้ าํ และระบายนํ้าออกจากแปลงกรณี ฝนตกหนัก และป้ องกันนํ้าขังอ้อยเป็ นหย่อมๆ เมื่อปรับ
พื้นที่แล้ว ถ้าเป็ นแปลง ที่มีช้ นั ดินดาน ควรมีการใช้ไถระเบิดดินดาน ไถลึกประมาณ 75 เซนติเมตร
โดยไถเป็ นตาหมากรุ ก หลังจากนั้น จึงใช้ไถจาน (3 ผาน หรื อ 4 ผาน ตามกําลังของแทรกเตอร์ ) และ
พรวนตามปกติ แล้วจึงยกร่ องปลูกหรื อ ถ้าจะปลูกโดยใช้เครื่ องปลูกก็ไม่ตอ้ งยกร่ อง
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ข้อควรระวังในการเตรี ยมดิน
2.1 ควรไถเตรี ยมดิน ขณะดินมีความชื้ นพอเหมาะไม่แห้ง หรื อเปี ยกเกินไป
2.2 ควรเตรี ยมดินโดยใช้ไถจานสลับกับไถหัวหมู เพื่อไม่ให้ความลึก ของรอยไถอยู่
ในระดับเดิมตลอด และการใช้ไถจานตลอด จะทําให้เกิด ชั้นดินดานได้ง่าย
2.3 ไม่ควรไถพรวนดินจนดินละเอียดเป็ นฝุ่ น เพราะดินละเอียด เมื่อถูกฝนหรื อ มีการ
ให้น้ าํ จะถูกชะล้างลงไปอุดอยูต่ ามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน ทําให้การระบายนํ้าและอากาศไม่ดี
3. การเตรียมท่ อนพันธุ์ ปัจจุบนั พันธุ์ออ้ ยมีหลายพันธุ์ควรเลือกพันธุ์ที่มีลกั ษณะการ
เจริ ญเติบโตดี ให้ผลผลิตสู งและมีความหวานสู งด้วยโดยพิจารณาจากสิ่ งต่าง ๆ ดังนี้
3.1 พันธุ์ออ้ ยมีความสมบูรณ์ตรงตามพันธุ์อายุประมาณ 8-10 เดือน ควรเป็ นอ้อยปลูก
ใหม่มีการเจริ ญเติบโตดีปราศจากโรคและแมลง
3.2 ตาอ้อยต้องสมบูรณ์ควรมีกาบใบหุ ม้ เพื่อป้ องกันการชํารุ ดของตาและเมื่อจะปลูก
จึงค่อยลอกออก
3.3 ขนาดท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูกควรมีตา 2-3 ตาหรื อจะวางทั้งลําก็ได้
3.4 เกษตรกรควรทําแปลงพันธุ์ออ้ ยไว้ใช้เอง เพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการซื้ อพันธุ์ออ้ ย
และเป็ นการวางแผนการปลูกอ้อยที่ถูกต้อง
3.5 มีการป้ องกันกําจัดโรคและแมลงที่ถูกต้อง เช่น มีการชุบนํ้าร้อน 50 องศา
เซลเซียส 2 ชัว่ โมง หรื อ 52 องศาเซลเซี ยส ครึ่ งชัว่ โมง เพื่อป้ องกัน โรคใบด่าง โรคตอแคระแกร็ น
โรคกลิ่นสับปะรด ลดการเป็ นโรคใบขาวและโรคกอตะไคร้ อย่างไรก็ตาม ท่อนพันธุ์ที่จะชุบนํ้า
ร้อนควรมีอายุประมาณ 8-10 เดือน เพราะว่า ถ้าใช้ท่อนพันธุ์อายุนอ้ ยกว่า 8 เดือน เปอร์เซ็นต์ ความ
งอกของอ้อยจะลดลง
3.6 การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 10-20 กก.N/ไร่ ก่อนการตัดอ้อย ไปทําพันธุ์ 1 เดือน
ช่วยทําให้ออ้ ยมีความงอก และความแข็งแรงของ หน่ออ้อยดีข้ ึน
3.7 อ้อยจากแปลงพันธุ์ 1 ไร่ (อายุ 8-10 เดือน) สามารถ ปลูกขยายได้ 10 ไร่
4. ฤดูปลูก การปลูกอ้อยในปั จจุบนั สามารถแบ่งตามฤดูปลูกได้เป็ น 2 ประเภท
4.1 การปลูกอ้ อยต้ นฝน ซึ่ งยังแบ่งเป็ น 2 เขต คือ
4.1.1 ในเขตชลประทาน (20 เปอร์ เซ็นต์ของพื้นที่ปลูกอ้อย ทั้งประเทศ) ส่ วน
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ใหญ่จะปลูกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน
4.1.2 ในเขตอาศัยนํ้าฝน ส่ วนใหญ่จะปลูกในช่วงเดือน เมษายนถึงมิถุนายน
4.2 การปลูกอ้ อยปลายฝน (ปลูกอ้อยข้ามแล้ง) สามารถทําได้ เฉพาะในบางพื้นที่ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่มีปริ มาณและการกระจายของฝนดี และดินเป็ นดิน
ทรายหรื อดินร่ วนปนทราย การปลูกอ้อยประเภทนี้ จะปลูกประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงธันวาคม
5. วิธีการปลูก
5.1 การปลูกด้ วยแรงคน คือหลังจากเตรี ยมดินยกร่ อง ระยะระหว่างร่ อง 1-1.5 เมตร
แล้วนําท่อนพันธุ์มาวางแบบเรี ยงเดี่ยวหรื อคู่ปัจจุบนั เกษตรกรนิยมปลูกโดยวางอ้อยทั้งลําเหลื่อม
กันลงในร่ องเสร็ จแล้วกลบดินให้หนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร ถ้าปลูกปลายฤดูฝนควรกลบดินให้
หนาเป็ น 2 เท่าของการปลูกต้นฤดูฝน
5.2 การปลูกอ้ อยโดยใช้ เครื่ องปลูก จะช่วยประหยัดแรงงานและเวลา เพราะจะใช้
แรงงานเพียง 3 คนเท่านั้น คือคนขับคนป้ อนพันธุ์ออ้ ย และคนเตรี ยมอุปกรณ์อย่างอื่นถ้าเป็ นเครื่ อง
ปลูกแถวเดียวแต่ถา้ เป็ นเครื่ องปลูกแบบ 2 แถว ก็ตอ้ งเพิม่ คนขึ้นอีก 1 คนโดยจะรวมแรงงานตั้งแต่
ยกร่ อง สับท่อนพันธุ์ ใส่ ปุ๋ย และกลบร่ อง มารวมในครั้งเดียวซึ่ งเกษตรกรสามารถปลูกอ้อยได้วนั ละ
8-10 ไร่ แต่จะต้องมีการปรับระดับพื้นที่และเตรี ยมดินเป็ นอย่างดีดว้ ย
6. การปลูกซ่ อม
การปลูกอ้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตสู งนั้น อ้อยปลูกจะต้องมีหลุมขาดหาย น้อยที่สุด และ
หลุมที่ขาดหายต่อเนื่ องกันเกิน 1 หลุม อ้อยหลุมข้างเคียงจะ ไม่สามารถชดเชยผลผลิตได้ ดังนั้น ถ้า
มีหลุมขาดหายต่อเนื่ องกันมาก ควรมีการปลูกซ่อม และจะต้องปลูกซ่อมภายใน 20 วันหลังปลูก
เพื่อให้ออ้ ยที่ปลูกซ่อมเจริ ญเติบโตทันอ้อยปลูกปกติ สําหรับในอ้อยตอ ไม่แนะนําให้ปลูกซ่อม
เพราะอ้อยที่ปลูกซ่อม ในอ้อยตอจะมีเปอร์ เซ็นต์ รอดน้อย และถึงจะรอดก็ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากถูก
กออ้อยข้างเคียงบังแสง ดังนั้น ในอ้อยตอที่มีหลุมตายหรื อขาดหายมากเกินกว่าที่หลุมข้างเคียงจะ
แตกกอชดเชยได้ ก็ควรจะรื้ อตอและปลูกใหม่
7. การเจริญเติบโตของอ้อย อ้อยมีระยะการเจริ ญเติบโต 4 ระยะ คือ
7.1 ระยะเริ่มงอก (Germination phase) อายุประมาณ 2 – 3 สัปดาห์หลังปลูก
อ้อยใช้อาหารจากท่อนพันธุ์และความชื้นในดินปุ๋ ยรองพื้นช่วยให้รากแข็งแรง
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7.2 ระยะแตกกอ (Tillering phase) เมื่ออ้อยอายุประมาณ1.5 – 4 เดือน ระยะที่มี
การแตกกอมากที่สุดอยูร่ ะหว่าง 2.5 – 4 เดือนการแตกกอจะเกิดขึ้นที่ตาที่อยูต่ รงโคนลําต้นใต้ดิน
ของต้นแม่หรื อจากต้นแรกกลายเป็ นหน่อชุ ดที่ 2 (secondary shoot หรื อ stalk) และจากหน่อชุดที่ 2
เกิดเป็ นหน่อชุ ดที่ 3 (tertiary shoot) ระยะนี้ออ้ ยต้องการนํ้าและปุ๋ ยไนโตรเจนในปริ มาณมาก เพื่อ
ใช้ในการเจริ ญเติบโตทางลําต้นและใบ และธาตุฟอสฟอรัสจะช่วยในการเจริ ญเติบโตของราก ทํา
ให้ออ้ ยแตกกอและหน่อเติบโตได้ดี นอกจากนี้ แสงแดดจัดจะช่วยให้มีการแตกกอได้ดียงิ่ ขึ้น

7.3 ระยะย่างปล้ อง (Stalk elongation phase) อายุประมาณ 3 – 4 เดือน จนถึงอายุ 7 – 8
เดือน เป็ นระยะที่กาํ หนดขนาดและนํ้าหนักของลําอ้อยเป็ นช่วงที่ออ้ ยเจริ ญเติบโตเร็ วที่สุด(grand
period of growth หรื อ boom stage) อ้อยจะมีการเพิ่มขนาดและความยาวของลําต้นอย่างรวดเร็ ว
โดยเฉพาะช่วงเดือนที่ 7 – 8 จึงต้องการปั จจัยต่างๆ เพื่อการเจริ ญเติบโตทั้งแสงแดด อุณหภูมิ นํ้า
และปุ๋ ยระยะนี้มีความสําคัญกับผลผลิตของอ้อยจึงจําเป็ นจะต้องมีการปฏิบตั ิดูแลรักษาที่ดี
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7.4 ระยะสุ กแก่ (Maturity and ripening phase) อ้อยจะมีอตั ราการเจริ ญเติบโตช้าลง
การสะสมนํ้าตาลจึงมากขึ้น เมื่ออ้อยอายุ 8 เดือน – เก็บเกี่ยวจะเป็ นระยะสมนํ้าตาลซูโครสในลําต้น
มากขึ้น เนื่องจากสารอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสงในช่วงนี้จะใช้เพื่อการเจริ ญเติบโตของอ้อย
น้อยลง ถ้าอุณหภูมิต่าํ ในเวลากลางคืนจะช่วยให้การเคลื่อนย้ายนํ้าตาลจากใบไปยังลําต้นดีข้ ึน ไม่
ควรใส่ ปุ๋ยในระยะนี้

8. การใส่ ปุ๋ยอ้ อย การใส่ ปุ๋ยให้แก่ออ้ ยเป็ นสิ่ งจําเป็ น ควรมีการใส่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก และ
ปุ๋ ยพืชสดร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเพื่อปรับสภาพทางกายภาพของดิน ปริ มาณปุ๋ ยที่ใส่ ควรดูตามสภาพความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและการเจริ ญเติบโตของอ้อย ถ้ามีการวิเคราะห์ดินด้วยยิง่ ดีปุ๋ยเคมีที่ใส่ ควรมี
ธาตุอาหารครบทั้ง 3 อย่าง คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม (เอ็น พี เค) ควรแบ่งใส่ 2
ครั้ง คือ
- ใส่ ปุ๋ยรองพืน้ ใส่ ก่อนปลูกหรื อพร้อมปลูก ใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหาร เอ็น พี เค ทั้ง 3 ตัว
เช่น 15-15-15, 16-16-16 หรื อ 12-10-18 อัตรา 50-100 กิโลกรัม/ไร่
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- ใส่ ปุ๋ยแต่ งหน้ า ใส่ ตอนที่ออ้ ยอายุไม่เกิน 3 - 4 เดือน ควรเป็ นปุ๋ ยไนโตรเจนอย่าง
เดียว เช่น 21-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่
การสังเกตอาการขาดธาตุอาหารของอ้อย วิธีน้ ีตอ้ งอาศัยความชํานาญและประสบการณ์
มาวินิจฉัยอาการผิดปรกติที่ปรากฏที่ใบและต้นอ้อยว่า เป็ นอาการขาดธาตุใด จึงสรุ ปได้วา่ ดินมีธาตุ
นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของอ้อย การทดลองใส่ ปุ๋ยให้กบั อ้อย อาจทําในกระถาง หรื อในไร่
นา โดย เปรี ยบเทียบกับดินที่ไม่มีการใส่ ปุ๋ย ถ้าอ้อยที่ใส่ ปุ๋ยชนิดต่างๆ มีการเจริ ญเติบโตแตกต่างไป
จากดินที่ไม่ได้ใส่ ปุ๋ย แสดงว่าดินชนิดนั้นยังมีธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของอ้อย
การวิเคราะห์ดิน โดยนําตัวอย่างดินมาตรวจสอบหาค่าต่าง ๆ วิธีน้ ีเป็ นการประเมินที่
ถูกต้องแม่นยํากว่าสองวิธีแรก แต่ชาวไร่ ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง ต้องส่ งตัวอย่างดินไปยัง
หน่วย บริ การต่างๆ ซึ่ งจะใช้วธิ ี การทางเคมี วิเคราะห์องค์ประกอบของดิน ในส่ วนที่เป็ นธาตุอาหาร
เพื่อประเมินว่า ดินนั้นขาดธาตุใดบ้าง และควร บํารุ งดินอย่างไรจึงจะเหมาะสม
การวิเคราะห์พืช วิธีน้ ีเป็ นวิธีที่ถูกต้องแม่นยําที่สุดแต่ปฏิบตั ิได้ยงุ่ ยากกว่า มีวธิ ีการ
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ดิน คือ นําตัวอย่างพืช มาใช้วธิ ี การทางเคมีแยกองค์ประกอบของเนื้ อเยือ่
พืช เพื่อให้ทราบว่า มีธาตุอาหารใดสู งตํ่ามากน้อยเพียงใด แล้วนํามาเทียบกับค่าวิกฤต แล้วจึง
ประเมินเป็ นปริ มาณธาตุอาหารที่จะต้องใส่ ให้แก่ออ้ ย
วิธีที่เหมาะสมสําหรับชาวไร่ ออ้ ย น่าจะเป็ นวิธีวิเคราะห์ดิน ซึ่ งมีหน่วยงานรับบริ การ
วิเคราะห์ท้ งั ทางราชการและเอกชน อีกทั้งมีเครื่ องมือที่ทนั สมัยขึ้น ทําให้วเิ คราะห์ได้รวดเร็ วกว่า
สมัยก่อนมาก การวิเคราะห์ดิน จะมีวธิ ีดาํ เนินการ 4 ขั้นตอน คือ
8.1 การใช้ ปุ๋ยในกรณีทไี่ ม่ มีการวิเคราะห์ ดิน
8.1.1 การใช้ ปุ๋ยเคมีกบั อ้อยทีป่ ลูกในดินเหนียวกับดินร่ วน ดินลักษณะนี้มกั จะมีธาตุ
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซี ยมอยูบ่ า้ ง จึงเน้นหนักทางด้านธาตุไนโตรเจน ซึ่งสามารถแนะนําเป็ น
ปุ๋ ยเคมีสูตร 14-14-14 , 15-15-15 หรื อ 16-16-16 อัตรา 40-50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ ครั้งแรกหลัง
ปลูก 1 เดือน หรื อหลังแต่งตอทันที ใส่ ครั้งที่ 2 หลังปลูกหรื อแต่งตอ 2-3 เดือน ถ้าไม่สะดวกที่จะใช้
ปุ๋ ยสู ตรที่กล่าวมานี้ อาจใช้ปุ๋ยสู ตรอื่นที่หา ได้ตามท้องตลาด เช่น 16-8-8, 20-10-10, 16-6-6, 18-6-6,
18-8-8, หรื อ 25-7-7 อัตรา 70-90 กิโลกรัมต่อไร่ โดยแบ่งครึ่ ง ใส่ หลังปลูกหรื อหลังแต่งตอทันที
ส่ วนอีกครึ่ งหนึ่งใส่ หลังปลูกหรื อหลังแต่งตอ 2-3 เดือน ถ้าพื้นที่ปลูกมีน้ าํ ชลประทาน ควรเพิ่มปุ๋ ยยู
เรี ย อัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ หรื อปุ๋ ยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ในการใส่
ครั้งที่ 2
8.1.2 การใช้ ปุ๋ยเคมีกบั อ้ อยในดินทราย ดินทรายมักจะขาดธาตุโพแทสเซียม
เนื่องจากถูกชะล้างจาก อนุภาคดินได้ง่ายจึงแนะนําให้ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 12-12-12, 13-13-13 หรื อ 14-
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14-21 อัตรา 40-60 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่ พร้อมปลูกหรื อ หลังแต่งตอ 20 กิโลกรัม ส่ วนที่เหลือใส่
ครั้งที่ 2 ร่ วมกับปุ๋ ยสู ตร 21-0-0 อัตรา 30-40 กิโลกรัมต่อไร่ หรื อ 46-0-0 อัตรา 15-20 กิโลกรัม ต่อไร่
โดยใส่ หลังปลูกหรื อหลังแต่งตอ 60 วัน อาจใช้ปุ๋ยสู ตรอื่นที่มีขายตามท้องตลาดได้ เช่น 16-8-14,
15-5-20 หรื อ 16-11-14 โดยใส่ ในอัตราเดียวกัน คือ 40-60 กิโลกรัมต่อไร่
สําหรับอ้อยที่มีน้ าํ ชลประทานให้เพิ่มปุ๋ ยยูเรี ย อัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ หรื อปุ๋ ย
แอมโมเนียซัลเฟต อัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ในการใส่ ครั้งที่ 2 เช่นเดียวกับในสภาพดินเหนียว
และดินร่ วน
8.2 การลดการสู ญเสี ยปุ๋ ย
ปุ๋ ยเคมีที่ใส่ ให้แก่ออ้ ย โดยเฉพาะไนโตรเจนมีการสู ญเสี ยได้หลายทาง เนื่องจาก
กระบวนการต่าง ๆ ที่ใส่ ลงไปในดิน ฟอสฟอรัสเองก็ถูกตรึ งให้อยูใ่ นสภาพที่ไม่เป็ นประโยชน์
อ้อยดูดไปใช้ได้ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ของปุ๋ ยฟอสฟอรัสที่ใส่ ให้แก่ออ้ ย การสู ญเสี ยของธาตุอาหารที่
ใส่ ลงไปในดิน โดยที่ออ้ ยไม่ได้นาํ ไปใช้ ถือได้วา่ เป็ นการสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่ก่อ ประโยชน์
ถ้าสามารถลดการสู ญเสี ยลงได้ จะเป็ นการ ลดต้นทุนการผลิต ทําให้ใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึ้น เมื่อเราใส่ ปุ๋ยไนโตรเจนลงในดิน ปุ๋ ยจะได้รับความชื้นแล้วละลายพร้อมทั้งแตกตัวเป็ นไอออน
(NH4+ , NO3-) ที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้พร้อมทั้งเกิดการสู ญเสี ยตลอดเวลาโดยกระบวนการต่างๆ
เช่น
1. กระบวนการชะล้าง (run off) ถ้าให้น้ าํ มากๆ หรื อฝนตกชุกจะพัดพาปุ๋ ยไหลบ่าออกไป
จากแปลง
2. กระบวนการชะปุ๋ ยลงลึกเลยรากอ้อย (leaching) เกิดในสภาพที่ฝนตกชุกหรื อให้น้ าํ
มาก ๆ และดินมีอตั ราการซึ มนํ้าสู ง นํ้าจะพาปุ๋ ยลงลึกจนเลยรากอ้อยไป
3. กระบวนการระเหิด (volatilization) ไนโตรเจน ในรู ปของไอออน NH4+ จะเปลี่ยน
รู ปเป็ นก๊าซแอมโมเนีย ระเหยขึ้นสู่ อากาศ
4. กระบวนการระเหย (denitrification) มักเกิดใน สภาพนํ้าขัง หรื อดินอิ่มตัวด้วยนํ้าแล้ว
ขาดออกซิเจน ไนโตรเจน จะ เปลี่ยนรู ปเป็ นก๊าซลอยไปในอากาศ
5. กระบวนการสู ญเสี ยชัว่ คราว (immobilization) เกิดขึ้นมาก ในดินที่มีเศษซาก พืชที่ยงั
ไม่ยอ่ ยสลายมาก ๆ เมื่อซากพืชเหล่านี้อยูใ่ นดิน จุลินทรี ยจ์ ะย่อยสลายแล้วเพิม่ ปริ มาณตัวเองอย่าง
รวดเร็ ว ในขณะที่ เพิ่มปริ มาณจะดูดดึงเอาไนโตรเจนจากดินและปุ๋ ยไปใช้ดว้ ย จึงทําให้ออ้ ย ขาด
ไนโตรเจนต่อเมื่อซากพืชถูกย่อยสลายหมด จุลินทรี ยข์ าดอาหารจึงตายลง พร้อมทั้งปลดปล่อย
ไนโตรเจนออกมาใหม่ จะสังเกตได้วา่ ถ้าปลูกอ้อย ลงไปในดินที่ไถกลบซากพืชใหม่ ๆ อ้อยจะ
เหลือง หรื อแม้กระทัง่ อ้อยตอที่มีใบและเศษซากอ้อยที่ยงั ไม่สลายตัว ทําให้ออ้ ยตอไม่เขียว
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เหมือนอ้อยปลูกเพราะขาดไนโตรเจน จึงแนะนําให้เพิ่มอัตรา ไนโตรเจนในอ้อยตอ
นอกจากกระบวนการทั้ง 5 แล้วไนโตรเจนจากปุ๋ ยยังอาจถูกดูดยึดไว้ใน ดินจนอ้อย
ไม่สามารถดูดมาใช้ได้ จากงานวิจยั ของหลาย ๆ ประเทศ พบว่า อ้อยดูดใช้ธาตุอาหารได้ไม่ถึง
50 เปอร์เซ็นต์ ของปุ๋ ยที่ใส่ ลงไป เพื่อเป็ นการประหยัดจึงควรลดการสู ญเสี ยปุ๋ ย โดยการปฏิบตั ิดงั นี้
1. อย่าใส่ ปุ๋ยลงผิวดิน ควรใส่ ฝังลงในดินหรื อมีการกลบปุ๋ ย
2. หลังใส่ ปุ๋ยแล้ว อย่าให้น้ าํ ขัง ควรมีการระบายนํ้า
3. ใส่ ปุ๋ยในขณะดินมีความชื้น หรื อให้น้ าํ ตามทันทีเพื่อให้ปุ๋ยละลาย อ้อยดูดไปใช้
ได้ง่าย จะลดการสู ญเสี ยได้มาก
4. อย่าปลูกอ้อยทันทีหลังจากไถกลบใบและเศษซากอ้อย ทิง้ ให้ใบย่อยสลายก่อน
จึงปลูกอ้อยแล้วใส่ ปุ๋ย
5. อย่าให้น้ าํ มากเกินความจําเป็ น
8.3 การปรับปรุ งดินให้ มีลกั ษณะเหมาะสม
การปรับปรุ งดินให้เหมาะสมจะทําให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทําให้ลดการ
ใช้ปุ๋ยลงไปได้มาก ขณะที่ปัจจุบนั ดินที่ใช้ในการทําไร่ ออ้ ย เสื่ อมสภาพลงมาก เนื่องมาจากการไถ
พรวนบ่อยครั้งโดยไม่ถูกวิธี และไม่ถูกจังหวะ การเผาอ้อย การใช้เครื่ องจักรขนาดใหญ่ นํ้าหนัก
มากเหยียบยํ่าในแปลง ซึ่งมีวธิ ีการปฏิบตั ิที่จะปรับปรุ งดินได้ดงั นี้
8.3 การแก้ไขเฉพาะหน้ าในกรณีเกิดปัญหาดินดาน
1. ถ้าเกิดดินดานให้ใช้ไถสิ่ ว หรื อไถเปิ ดดินดานติดรถแทรกเตอร์ ตีนตะขาบที่มี
กําลังสู งลากไถสิ่ วคู่ระยะ 1 เมตร ไถลึกประมาณ 75 ซม. การไถควรทําขณะที่ดินแห้งจัด
2. อย่าเตรี ยมดินโดยการไถพรวนจนละเอียดเป็ นฝุ่ น
3. เตรี ยมดินโดยใช้ไถจานกับไถหัวหมูสลับกันบ้าง
4. อย่าเผาใบอ้อย เพราะเป็ นการทําให้อินทรี ยวัตถุ หมดไปอย่างรวดเร็ ว
5. ควรเพิม่ อินทรี ยวัตถุให้แก่ดิน โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสด หรื อเศษของ
เหลือจากโรงงานนํ้าตาล เช่น ชานอ้อย หรื อกากตะกอนหม้อกรอง
8.4 การปรับปรุ งดินโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วแล้ วไถกลบ
การปลูกพืชตระกูลถัว่ แล้วไถกลบก่อนปลูกอ้อย นิยมปฏิบตั ิกนั มานานแล้วใน
ประเทศ ออสเตรเลีย ไต้หวัน และแอฟริ กา ซึ่ งมี วิธีการปฏิบตั ิดงั นี้
1. เมื่อผลผลิตอ้อยตอ 3 ถึง ตอ 4 ลดลง ทําการไถรื้ อตอ
2. หว่านเมล็ดโสนอัฟริ กนั โสนอินเดีย ปอเทือง ถัว่ พร้า ถัว่ พุม่ หรื อถัว่ แปยี
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3. หลังจากนั้นประมาณ 2 เดือน หรื อเมื่อถัว่ ออกดอก ใช้จอบหมุนตีกลบทิ้งไว้
ประมาณ 1 เดือน
4. ทําการเตรี ยมดินปลูกอ้อยตามปกติ
9.การให้ นา้ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตอ้อย
นํ้าเป็ นปั จจัยการผลิตหลักที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตอ้อย หากอ้อยได้รับนํ้าอย่างเพียงพอ
ตลอดช่วงการเจริ ญเติบโต ผลผลิตอ้อยจะได้ไม่ต่าํ กว่า 15 ตันต่อไร่ อ้อยต้องการนํ้าเพื่อใช้ในการ
เจริ ญเติบ โตและสร้างนํ้าตาล อ้อยที่ขาดนํ้าจะเจริ ญเติบโตช้า ผลผลิตตํ่า และให้ความหวานตํ่า
พื้นที่เพาะปลูกอ้อยส่ วนใหญ่อยูใ่ นเขตอาศัยนํ้าฝนเป็ นหลัก มีเพียงส่ วนน้อยที่อยูใ่ นเขต
ชลประทาน อ้อยต้องการนํ้าเพื่อการเจริ ญเติบโตตลอดปี ประมาณ 1,500 มิลลิเมตร การเพิ่มผลผลิต
อ้อยให้สูงขึ้นจึงจําเป็ นต้องให้น้ าํ ชลประทานหรื อนํ้าบาดาลช่วย การให้น้ าํ แก่ออ้ ยจะทําให้ความ
สามารถในการไว้ตอดีข้ ึน เป็ นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ อีกทางหนึ่ง
9.1 ความต้ องการนา้ และการตอบสนองต่ อการให้ นา้ ของอ้อย
การผลิตอ้อยให้ได้ผลผลิตสู งนั้น อ้อยจะต้องได้รับนํ้า (นํ้าฝน/ชลประทาน) อย่าง
เพียงพอ ตลอดระยะเวลาการเจริ ญเติบโต ความต้องการนํ้าของอ้อยจะขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ
ช่วงระยะการเจริ ญเติบโต ได้แบ่งระยะความต้องการนํ้าของอ้อยไว้ 4 ระยะ คือ
9.1.1 ระยะตั้งตัว (0-30 วัน) เป็ นระยะที่ออ้ ยเริ่ มงอกจนมีใบจริ ง และเป็ นตัว
อ่อน ระยะนี้ออ้ ยต้องการนํ้าในปริ มาณไม่มาก เพราะรากอ้อยยังสั้นและการคายนํ้ายังมีนอ้ ย ดิน
จะต้องมีความชื้ น พอเหมาะกับการงอก ถ้าความชื้นในดินมากเกินไปตาอ้อยจะเน่า ถ้าความชื้นใน
ดินน้อยเกินไป ตาอ้อยจะไม่งอก หรื อถ้างอกแล้ว ก็อาจจะเหี่ ยวเฉาและตายไป ในสภาพดินที่เมื่อ
แห้งแล้ว ผิวหน้าฉาบเป็ นแผ่นแข็ง ก็อาจทําให้หน่ออ้อยไม่สามารถแทงโผล่ข้ ึนมาได้ ดังนั้น ใน
ระยะนี้การให้น้ าํ อ้อยควรให้ในปริ มาณน้อยและบ่อยครั้ง เพื่อทําให้สภาพความชื้นดินเหมาะสม
9.1.2 ระยะเจริญเติบโตทางลาต้ น (31-170 วัน) ระยะนี้รากอ้อยเริ่ ม
แพร่ กระจายออกไปทั้งในแนวดิ่งและแนวระดับ เป็ นระยะที่ออ้ ยกําลังแตกกอและสร้างปล้องเป็ น
ช่วงที่ออ้ ยต้องการนํ้ามาก ถ้าอ้อยได้รับนํ้าในปริ มาณที่เพียงพอในระยะนี้ จะทําให้ออ้ ยมีจาํ นวนลํา
ต่อกอมาก ปล้องยาว ทําให้ออ้ ยมีลาํ ยาว และผลผลิตสู ง การให้น้ าํ จึงต้องให้บ่อยครั้ง
9.1.3 ระยะสร้ างนา้ ตาลหรือช่ วงสร้ างผลผลิต (171-295 วัน) ช่วงนี้พ้นื ที่ใบ
อ้อยที่ใช้ประโยชน์ได้จะน้อยลง อ้อยจะคายนํ้าน้อยลง และตอบสนองต่อแสงแดดน้อยลง จึงไม่
จําเป็ นต้องให้น้ าํ บ่อย ให้เฉพาะช่วงที่ออ้ ยเริ่ มแสดงอาการขาดนํ้า
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9.1.4 ระยะสุ กแก่ (296-330 วัน) เป็ นช่วงที่ออ้ ยต้องการนํ้าน้อย และในช่วง
ก่อนเก็บเกี่ยว 6-8 สัปดาห์ ควรหยุดให้น้ าํ เพื่อลดปริ มาณนํ้า ในลําต้นอ้อยและบังคับให้น้ าํ ตาล
ทั้งหมดในลําอ้อยเปลี่ยนเป็ นนํ้าตาลซูโครส
ความต้ องการนา้ ของอ้อย
ช่ วงการเจริญเติบโต
มม./วัน

มม.

ลบ.ม./ไร่

(30 วัน)

4.0

120

192

ระยะเติบโตทางลําต้น (140 วัน)

4.5

630

1,008

ระยะสร้างนํ้าตาล

(125 วัน)

5.0

625

1,000

(35 วัน)

4.0

140

224

-

1,515

2,424

ระยะตั้งตัว

ระยะแก่

รวม (330 วัน)
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร , 2547

ตารางที่ 1 แสดงความต้ องการนา้ ของอ้อยในแต่ ละช่ วงระยะการเจริญเติบโต

แผนภูมแิ สดงความต้ องการนา้ ของอ้อย
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9.2 ความต้ องการนา้ ของอ้อยในแต่ ละช่ วงระยะการเจริญเติบโต ข้อพิจารณาในการให้น้ าํ
แก่ออ้ ย การพิจารณาว่าเมื่อใดควรจะถึงเวลาให้น้ าํ แก่ออ้ ย และจะให้น้ าํ ครั้งละ ปริ มาณเท่าใด มี
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องคือ
9.2.1 ระยะการเจริญเติบโต ความต้องการนํ้าของอ้อย ปริ มาณนํ้าที่ให้แก่ออ้ ยจะ
มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั ระยะการเจริ ญเติบโต อัตราความต้องการใช้น้ าํ ความลึกที่รากหยัง่ ลง
ไปถึง อ้อยจะเจริ ญเติบโตได้ดีก็ต่อเมื่อความชื้ นในดินเหมาะสม ถ้ามีความชื้นในดินสู งหรื อตํ่ามาก
เกินไป อ้อยจะเจริ ญเติบโตผิดปกติ เมื่อดินมีน้ าํ มากจะทําให้ขาดออกซิ เจน โดยทัว่ ไปถ้าในดินมี
อากาศอยูต่ ่าํ กว่า 5 เปอร์ เซ็นต์ รากอ้อยจะชะงักการดูดธาตุอาหาร นํ้าและออกซิ เจน เป็ นเหตุให้พืช
ชะงักการเจริ ญเติบโต ถ้าขาดนํ้าใบจะห่อในเวลากลางวัน
9.2.2 คุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น ความสามารถของ ดินในการซับนํ้า
ดินต่างชนิ ดกันย่อมมีคุณสมบัติดูดซับนํ้าได้ ไม่เหมือนกันสําหรับดินที่สามารถซับนํ้าไว้ได้มากไม่
จําเป็ นต้องให้น้ าํ บ่อยครั้งเหมือนดินที่มีเนื้ อหยาบและซับนํ้าได้นอ้ ย ดินเหนียวจะมีความชื้นอยู่
มากกว่าดินทราย ดังนั้น หลักการให้น้ าํ แก่ อ้อยที่ถูกต้อง คือ ให้น้ าํ ตามที่ออ้ ยต้องการ ส่ วนปริ มาณ
นํ้าที่จะให้ แต่ละครั้งมากน้อยเท่าไร และใช้เวลานานเท่าใด ย่อมขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติทางกายภาพ
ของดินซึ่ งไม่เหมือนกัน
9.2.3 สภาพลมฟ้าอากาศ อุณหภูมิของอากาศ การพิจารณาการให้น้ าํ แก่ออ้ ย
จะต้องพิจารณาถึง อุณหภูมิและสภาพลมฟ้ าอากาศด้วย ในช่วงที่มีอุณหภูมิสูงอ้อยจะคายนํ้ามาก
ความต้องการนํ้าจะมากตามไปด้วย จําเป็ นต้องให้น้ าํ บ่อยขึ้น ในช่วงที่มีฝนตกควรงดให้น้ าํ และ
หาทาง ระบายนํ้าแทน เพื่อให้ดินมีความชื้ นและอากาศในดินเหมาะสม ในช่วงฝนทิ้งช่วงควรให้น้ าํ
ช่วยจะทําให้การเจริ ญเติบโตของอ้อยดีข้ ึน
9.3 ระบบการให้ นา้ อ้อย
การเลือกระบบการให้น้ าํ อ้อยที่เหมาะสม ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของ
ดิน ความลาดเอียงของพื้นที่ ต้นทุน และความพร้อมในการนํานํ้ามาใช้ รวมทั้งความพร้อมในด้าน
แรงงาน และอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ในการให้น้ าํ ระบบการให้น้ าํ อ้อย ในปั จจุบนั ที่ใช้กนั อยู่
ทั้งในและต่างประเทศมีดงั นี้
9.3.1 การให้ นา้ แบบร่ อง (Furrow irrigation) เป็ นระบบการให้น้ าํ ที่ใช้กนั อย่าง
แพร่ หลายทั้งในและต่างประเทศ เพราะเป็ นระบบที่ใช้ตน้ ทุนตํ่า สะดวกและง่ายในการปฏิบตั ิ แต่ก็
มีขอ้ จํากัดอยูท่ ี่แปลงปลูกอ้อยจะต้องค่อนข้างราบเรี ยบ โดยมีความลาดชัน ไม่เกิน 3 เปอร์ เซ็นต์
ประสิ ทธิ ภาพของการให้น้ าํ แบบร่ องจะ ผันแปร อยูร่ ะหว่าง 30-90 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเพิม่
ประสิ ทธิ ภาพ การให้น้ าํ ได้โดยการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยปกติการให้น้ าํ ระบบนี้จะมี
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ร่ องนํ้าที่หวั แปลงหรื ออาจใช้ท่อหรื อสายยางที่มีช่องเปิ ดให้น้ าํ ไหล เข้าร่ องอ้อยแต่ละร่ อง เมื่อนํ้า
ไหลไปจนสุ ดร่ องแล้ว อาจยังคงปล่อยนํ้า ต่อไปอีกเพื่อให้น้ าํ ซึ มลงในดินมากขึ้นนํ้า ที่ทา้ ยแปลง
อาจระบายออก หรื อเก็บรวบรวมไว้ในบ่อพักเพื่อนํากลับมาใช้อีก ในแปลงอ้อยที่มี ความลาดชัน
น้อยมาก (ใกล้ 0 เปอร์ เซ็นต์) สามารถจัดการให้น้ าํ โดย ไม่มีน้ าํ เหลือทิง้ ท้ายแปลงได้ โดยปรับสภาพ
พื้นที่ให้มีความลาดชันน้อยที่สุด หรื อเป็ นศูนย์และทําคันกั้นนํ้าตลอดท้ายแปลง นํ้าที่ให้ไปสุ ดท้าย
แปลง จะถูกดักไว้โดยคันกั้นนํ้า ทําให้น้ าํ มีเวลาซึ มลงในดินมากขึ้น วิธีน้ ีจะ เหมาะกับดินที่มีการซึ ม
นํ้าช้า และนํ้าที่จะให้มีจาํ กัดแม้วา่ การให้น้ าํ ระบบร่ องจะใช้ได้กบั พื้นที่มีความลาดเอียงไม่เกิน 3
เปอร์ เซ็นต์ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้กบั พื้นที่ที่มีความลาดเอียงไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ สําหรับความยาว
ร่ องที่ใช้มีต้ งั แต่ 25 เมตร ถึง 1,000 เมตร รู ปร่ าง ของร่ องและอัตราการไหลของนํ้า ขึ้นกับชนิดของ
ดินและความลาดชัน ของพื้นที่ สําหรับดินที่มีความสามารถ ในการซึมนํ้าได้ดี ควรใช้ร่องปลูกรู ป
ตัว ‘V' และมีสันร่ องกลาง เพื่อให้น้ าํ ไหลได้เร็ วและลดการสู ญเสี ยนํ้า จาก การซึ มลึกในแนวดิ่ง
ในทางกลับกันสําหรับดินที่มีการซึ มนํ้าเลว ควรใช้ ร่ องที่มีกน้ ร่ องกว้างและสันร่ องแคบ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ผวิ สัมผัสของดินกับนํ้า ทําให้น้ าํ ซึ มลงดินได้ทวั่ ถึง
9.3.2 การให้ นา้ แบบพ่นฝอย (Sprinkler irrigation) การให้น้ าํ แบบนี้ใช้ได้กบั ทุกสภาพ
พื้นที่และทุกชนิดดิน ประสิ ทธิ ภาพ ในการใช้น้ าํ อาจเกิน 75 เปอร์เซ็นต์ได้ ถ้ามีการจัดการที่ถูกต้อง
และ เหมาะสม การให้น้ าํ แบบนี้มีหลายรู ปแบบ เช่น
- สปริ งเกอร์ หวั ใหญ่ ต้องใช้ปั๊มนํ้าแรงดันสู งและมีทางวิง่ ถาวร ในแปลงอ้อย
- สปริ งเกอร์ แบบหัวเล็กเคลื่อนย้ายได้ ใช้สาํ หรับอ้อยปลูกหรื อ อ้อยตออายุนอ้ ย
และปริ มาณนํ้าที่ให้มีจาํ กัด มีขอ้ เสี ยคือ ต้องใช้ แรงงานมากในการเคลื่อนย้าย และไม่สามารถใช้กบั
อ้อยสู งได้
- สปริ งเกอร์ แบบหัวเล็กบนแขนระนาบ (Lateral move irrigators) ข้อดีคือสามารถ
ให้น้ าํ ในพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และใช้แรงงานน้อย แต่มีขอ้ เสี ยคือใช้ตน้ ทุนสู ง
สําหรับอุปกรณ์และเครื่ องมือ
- สปริ งเกอร์ แบบหัวเล็กขนแขนที่เคลื่อนเป็ นวงกลมรอบจุดศูนย์กลาง (Centre pivot irrigators)
9.3.3 การให้ นา้ แบบนา้ หยด (Drip irrigation) เป็ นวิธีการให้น้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ให้น้ าํ สู งสุ ด โดยสามารถให้น้ าํ เฉพาะรอบ ๆ รากพืช และสามารถให้ปุ๋ยและสารเคมี ป้ องกันกําจัด
ศัตรู พืชไปพร้อมกับนํ้าได้เลย ปั จจุบนั มีใช้กนั อยู่ 2 แบบ คือ
(1) ระบบนา้ หยดบนผิวดิน (Surface system) ระบบนี้จะวางสายให้น้ าํ บนผิวดิน
ในแนวกึ่งกลางร่ อง หรื อข้าร่ อง อาจวางทุกร่ องหรื อร่ องเว้นร่ อง
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(2) ระบบนา้ หยดใต้ ผวิ ดิน (Subsurface system) ระบบนี้จะต้องวางสายให้น้ าํ ก่อน
ปลูก โดยปกติจะฝังลึกประมาณ 25-30 ซม. และสายให้น้ าํ จะอยูใ่ ต้ท่อนพันธุ์ออ้ ยประมาณ 10 ซม.
10. การกาจัดวัชพืช การกําจัดวัชพืชสําหรับอ้อยเป็ นสิ่ งจําเป็ นในช่วง 4-5 เดือนแรก อาจ
ใช้แรงงานคนแรงงานสัตว์ หรื อสารเคมีกาํ จัดวัชพืชก็ได้ เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีกาํ จัดวัชพืชดังนี้
1. ยาคุม ใช่เมื่อปลูกอ้อยใหม่ ๆ ก่อนหญ้าและอ้อยงอก ได้แก่ อาทราซี นอมีทรี น และ
เมทริ บิวซีน อัตราตามคําแนะนําที่สลาก
2. ยาฆ่าและคุมอ้อยและหญ้างอกอายุไม่เกิน 5 สัปดาห์ ได้แก่ อมีทรี นอมีทรี นผสม
อาทราซี นและเมทริ บิวซี นผสมกับ 2,4-ดีอตั ราตามคําแนะนําที่สลาก
การใช้สารเคมีกาํ จัดวัชพืชให้มีประสิ ทธิ ภาพเกษตรกรต้องรู ้จกั วิธีใช้ให้ถูกต้อง ฉี ดสารเคมี
กําจัดวัชพืชในขณะที่ดินมีความชื้นหัวฉี ดควรเป็ นรู ปพัด นอกจากนี้สามารถคุมวัชพืชโดยปลูกพืช
อายุส้ นั ระหว่างแถวอ้อยเช่น ข้าวโพด ถัว่ เขียว และถัว่ เหลือง เป็ นต้น นอกจากจะช่วยคุมวัชพืชแล้ว
อาจเพิ่มรายได้และช่วยบํารุ งดินด้วย
การตัดและขนส่ งอ้อยเกษตรกรจะต้องปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ได้ผลตอบแทน
สู งสุ ดซึ่ งเกษตรกรจะต้องรู ้วา่ อ้อยของตัวเองแก่หรื อยัง โดยดูจากอายุ ปริ มาณนํ้าตาลในต้นอ้อย และ
วางแผนการตัดอ้อยร่ วมกับโรงงานควรตัดอ้อยให้ชิดดินเพื่อให้เกิดลําต้นใหม่จากใต้ดินซึ่ งจะ
แข็งแรงกว่าต้นที่เกิดจากตาบนดิน
11. โรคและแมลงศัตรู อ้อย
11.1 โรคอ้อย ที่พบในประเทศไทยมีมากกว่า 20โรค แต่ที่ระบาดทําความเสี ยหายมาก
มีประมาณ 5 โรค คือโรคแส้ดาํ โรคราสนิมโรคไส้แดงโรคใบลายหรื อใบด่าง และโรคใบขาว
11.2 แมลงศัตรู อ้อย แมลงศัตรู ออ้ ยในประเทศไทยมีมากกว่า 20 ชนิด แต่ที่เคยระบาด
ทําความเสี ยหายอย่างรุ นแรงมีเพียงไม่กี่ชนิด ในจํานวนนี้ ได้แก่ เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อนอ้อยสี ขาว
เพลี้ยจักจัน่ หนอนเจาะยอด หนอนเจาะลําต้นและยอด หนอนเจาะอ้อยสี ชมพู เป็ นต้น
12. การบารุ งตออ้ อย
ผลผลิตในอ้อยตอจะสู งหรื อตํ่าไว้ตอได้หลายปี หรื อไม่ ส่ วนหนึ่งมีผลสื บเนื่ องจากมา
จากอ้อยปลูกซึ่ งเริ่ มตั้งแต่การปรับปรุ งดิน การเตรี ยมดิน การใช้พนั ธุ์ออ้ ย การปลูก เปอร์เซ็นต์
การงอก การดูแลรักษา โรคและแมลง ฯลฯ กล่าวคือก่อนปลูกอ้อยมีการปรับพื้นที่ ไม่ให้มีน้ าํ
แช่ขงั มีการปรับปรุ งดินมีการเตรี ยมดินที่ดี พันธุ์ออ้ ยสมบูรณ์ ปลอดโรค แมลงหลังจากปลูก
แล้วมีเปอร์เซ็นต์ การงอกสู ง มีการใส่ ปุ๋ยสู ตรและอัตราที่เหมาะสมในช่วงเก็บเกี่ยว รถตัดอ้อย
รถบรรทุกอ้อยไม่เหยียบตออ้อย อ้อยตอที่เกิดใหม่ยอ่ มจะสมบูรณ์อย่างแน่นอน สําหรับอ้อยตอ
ปี ต่อ ๆ ไปก็เช่นเดียวกันถ้าหากชาวไร่ ออ้ ยบํารุ งรักษาไว้ดี ก็สามารถจะไว้ได้หลายปี และผลผลิต
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อ้อยยังคงสู งอยู่ แต่อย่างไรก็ตามการไว้ตอจะไว้ได้หลายปี หรื อไม่ ผลผลิตของอ้อยตอจะสู ง
หรื อตํ่าขึ้นกับปั จจัยอีกหลายอย่างเช่น
12.1 พันธุ์อ้อย อ้อยแต่ละพันธุ์มีความสามารถในการไว้ตอได้ต่างกัน บางพันธุ์มี
เปอร์เซ็นต์ การตายของตอสู ง บางพันธุ์เมื่อเป็ นอ้อยตอขนาดของลําเล็กลงกว่าอ้อยปลูกมาก
ผลผลิตของอ้อยปลูก : ตอ แตกต่างกันมากซึ่ งเป็ นพันธุ์ที่มีลกั ษณะไม่ดี ลักษณะของพันธุ์ออ้ ยที่
ดีเหมาะสมกับท้องถิ่นนั้น จะต้องให้ผลผลิตสู ง ตอตายน้อย ไว้ตอได้หลายปี ขนาดของลําไม่
แตกต่างจากอ้อยปลูกมากนัก มีความทนทานต่อโรคและแมลงได้ดี ตัวอย่างเช่นพันธ์ เค.84-200
ที่ปลูกในดินร่ วน ร่ วนเหนียว หรื อร่ วนปนทราย ที่มีความอุดมสมบูรณ์พนั ธุ์ฟิล 63-17 ซีโอ
1148 91-2-318 ในที่ดินร่ วนปนทราย ทรายร่ วนเป็ นต้น
12.2 ความหนาแน่ นของอ้ อยปลูกอ้อยปลูกที่เกิด 100 เปอร์เซ็นต์เมื่อเป็ นอ้อยตอ
ย่อมจะงอก 100 เปอร์ เซ็นต์ แต่ถา้ งอกไม่เต็มควรซ่อมให้เต็ม
12.3 อายุของอ้ อยขณะเก็บเกี่ยว อายุเก็บเกี่ยวปี แรก บางพันธุ์จะมีผลกระทบกับ
อ้อยตอ กล่าวคือถ้าตัดอ้อยปี แรกเมื่ออายุมากเกินไป เช่น อ้อยปลูกตุลาคม -พฤศจิกายนเก็บเกี่ยว
เดือนมีนาคม อ้อยมีอายุ 16-17 เดือน ตออ้อยจะเกิดน้อยกว่าอ้อยที่เก็บเกี่ยวอายุ 12-13 เดือน
หรื อน้อยกว่าสาเหตุเนื่องจากเก็บเกี่ยวอายุมากเกินไป ตาอ้อยแก่เกินไป และผลจากการกระทบ
แล้งนานจึงมีตอตายมาก ฉะนั้นต้องมีการวางแผนการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสมกับอายุความหวาน
และวางแผนเก็บเกี่ยวให้หมดแปลงภายใน 1-2 วัน
12.4 ชนิดของดินความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ชนิดของดินและความอุดมสมบูรณ์
ของดินมีผลต่อผลผลิต และอายุของการไว้ตอมาก กล่าวคือ ถ้าเป็ นดินร่ วนเหนียว-ร่ วนปนทราย
ที่มีอินทรี ยว์ ตั ถุมากกว่า 1.5 ตออ้อยจะมีผลผลิตสู ง และไว้ตอได้หลายปี แต่ถา้ เป็ นดินร่ วนปน
ทราย-ทรายร่ วน ดินมีอินทรี ยวัตถุนอ้ ยกว่า 1.5 ผลผลิตของอ้อยตอจะตํ่า ถ้าอินทรี ยวัตถุต่าํ มาก
ผลผลิตของอ้อยตอจะตํ่ามากและไว้ตอได้ไม่นานฉะนั้นถ้าดินมีอินทรี ยวัตถุต่าํ จะต้องปรับปรุ ง
ดินด้วยอินทรี ยวัตถุ เช่น ปุ๋ ยหมักปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยพืชสด
12.5 การปฏิบัติดูแลรักษา การปฏิบตั ิรักษาอ้อยตอ ชาวไร่ จะต้องตัดแต่งตอให้แล้ว
เสร็ จภายใน 3 วันนับจากวันเก็บเกี่ยวเสร็ จ อาจจะใช้แรงงานหรื อเครื่ องตัดแต่งตอก็ได้ การ
ปฏิบตั ิรักษานั้น มีท้ งั วิธีการเผาใบ และไม่เผาใบวิธีการจะแตกต่างกันไปตามชนิดของดิน
ความชื้นของดิน และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น บางแห่งจําเป็ นต้องเผาใบ เนื่องจากเสี่ ยง
ต่อไฟไหม้ ซึ่ งอาจมาจากไฟป่ าหรื อคนชอบจุด
ก. กรณีไม่ เผาใบ เศษใบอ้อยที่อยูใ่ นไร่ จะใช้แรงงานตัด เครื่ องจักรตัด จะมี
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นํ้าหนักประมาณ 25-27 เปอร์เซ็นต์ของอ้อยสด ถ้าหากอ้อยสดได้ 15 ตัน/ไร่ จะมีเศษใบยอดอ้อย
ทิ้งอยูใ่ นไร่ ประมาณ 4 ตัน เศษใบอ้อยนี้จะช่วยคลุมดินรักษาความชื้น คลุมวัชพืช และเพิ่ม
อินทรี ยวัตถุให้กบั ดินใบอ้อยที่คลุมดินไว้จะช่วยลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินสําหรับ
เครื่ องมือที่ใช้ในการพรวนดิน ใส่ ปุ๋ย เช่น
1.พรวนคลุกใบอ้อย Trash incorporation and Fertilizer เครื่ องมือนี้มี
จานพรวนดินใส่ ปุ๋ยหลังพรวนระเบิดดาน มีริปเปอร์ มีลูกกลิ้งทับบดดินให้ละเอียด
2.กรณี ดินร่ วนหรื อร่ วนเหนียวใช้จอบหมุนคลุกใบอ้อย เมื่อคลุกแล้ว
ควรใส่ ปุ๋ยทันที การใส่ ปุ๋ยรองพื้น ควรเน้น N และ P คือ เร่ งรากและหน่อ อาจจะใช้ปุ๋ยสู ตร
16-20-0 หรื อ 20-20-0 ถ้าเป็ นดินร่ วนปนทรายอาจจะใช้ 16-16-8 การใส่ ปุ๋ยแต่งหน้า ใส่ เมื่อเริ่ ม
เข้าฤดูฝนการใส่ ปุ๋ยแต่งหน้าเน้น N และ K เช่น สู ตร 20-4-30, 15-5-20 หรื อ 16-11-14 การใส่ ปุ๋ย
ในอ้อยตอควรจะใส่ มากกว่าอ้อยปลูก การดูแลรักษา เช่น กําจัดวัชพืชดูแลเช่นเดียวกับอ้อยปลูก
ข. กรณีเผาใบ อาจจะเผาอ้อยก่อนตัดหรื อตัดสดแล้วเผาใบ ขั้นตอนการดําเนิน
การต้องพยายามทําดินให้ร่วนซุ ยเช่นเดียวกับการเตรี ยมดินปลูกอ้อยเพื่อให้ดินสามารถเก็บ
ความชื้นไว้ได้นาน เครื่ องมือที่ใช้ เช่น คราดสปริ งถังปุ๋ ย + คราดตัว A หรื อพรวนจานถังปุ๋ ย +
คราดตัว A (Trash incorporation and Jertiliger) พรวนดินใส่ ปุ๋ยสู ตรเดียวกับกรณี ไม่เผาใบ
การสร้ างนา้ ตาลของอ้อย
ใบอ้อยเป็ นโรงงานทํานํ้าตาลที่แท้จริ ง เพราะสามารถสร้างนํ้าตาลจากวัตถุดิบง่ายๆคือก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์จากอากาศและนํ้าจากดินโดยมีแสงแดดเป็ นพลังงานขบวนการนี้เรี ยกว่าการ
สังเคราะห์แสง (photosynthesis) ส่ วนโรงงานทํานํ้าตาลนั้นเป็ นเพียงผูส้ กัดเอานํ้าตาลซึ่ งมีอยูแ่ ล้ว
ออกมาจากอ้อยเท่านั้น ขบวนการสังเคราะห์แสงเป็ นขบวนการที่พืชสี เขียวเปลี่ยนพลังงานจาก
แสงแดดเป็ นพลังงานเคมีซ่ ึ งอยูใ่ นรู ปของนํ้าตาลและแป้ งเป็ นต้น
ภายในใบอ้อยรวมทั้งพืชสี เขียวทัว่ ไป จะมีรงคสารสี เขียวเรี ยกว่า คลอโรฟี ลล์อยูม่ ากมาย ทํา
ให้ใบเป็ นสี เขียวทั้งใบ ภายในใบมีช่องเปิ ดเล็กๆ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าทั้งด้านบนและด้านล่างของ
ใบ แต่ดา้ นล่างมีมากกว่าช่องเปิ ดนี้เรี ยกว่า ปากใบ (stomata) ทําหน้าที่ถ่ายเทอากาศของนํ้าของใบ
การสร้างนํ้าตาลเกิดจากขบวนการสังเคราะห์แสงอาจแสดงให้เห็นง่ายๆ ด้วยสมการต่อไปนี้
แสงแดด
6CO2 +12H2O

C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
คลอโรฟิ ลล์
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จากสมการแสดงว่า ในการสร้างนํ้าตาลกลูโคส (C6H12O6) 1 โมเลกุลนั้นต้องใช้วตั ถุดิบ คือ
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ 6 โมเลกุลและนํ้า 12 โมเลกุลนอกจากนํ้าตาลแล้วยังมีออกซิ เจนซึ่ งมาจาก
นํ้า 6 โมเลกุล และนํ้าอีก 6 โมเลกุล
การสังเคราะห์แสงมิใช่เป็ นขบวนการง่ายๆเช่นที่ปรากฏตามสมการข้างบนแต่เป็ นขบวนการ
ที่ยงุ่ ยากสลับซับซ้อนประกอบด้วยปฏิกิริยา 2 ขั้นคือ
ขั้นที่ 1 เป็ นการเปลี่ยนพลังงานแสงแดดซึ่ งเป็ นพลังงานที่ไม่สามารถเก็บได้โดยตรง
ให้มาอยูใ่ นรู ปสารเคมีที่ให้พลังงานสู งคือ NADPH (nico- tinamide adenine dinucleotide
phosphate) และ ATP (adenosine-5-triphosphate) ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นในขณะที่มีแสงเท่านั้น จึง
เรี ยกว่า ปฏิกิริยาต้องการแสงหรื อ "light reaction"
ขั้นทีส่ อง เป็ นการนําพลังงานที่ได้จากขั้นแรกมาใช้ในการตรึ งก๊าซ CO2จากอากาศที่
เข้าไปในใบทางปากใบและ CO2จะถูกเปลี่ยนไปเป็ นสารประกอบหลายอย่างด้วยการช่วย เหลือของ
เอนไซม์ (enzyme) หลายชนิดซึ่ งทําหน้าที่ โดยเฉพาะเจาะจงจนกระทัง่ ได้เป็ นนํ้าตาลปฏิกิริยานี้
ไม่ตอ้ งใช้แสงจึงเรี ยกว่าปฏิกิริยาไม่ตอ้ งการแสงหรื อ "dark reaction" สารประกอบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ภายหลัง CO2เข้าไปในใบนับว่าเป็ นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์ โดยทัว่ ไป คาลวิน (Calvin) และ
ผูร้ ่ วมงาน ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องนี้ในสาหร่ าย และพืชบางชนิดที่ได้รับ C14O2 (radioactive carbon
dioxide) และได้เสนอวงจร (cycle) ของ CO2ที่สมบูรณ์ข้ ึนเมื่อปี ค.ศ. 1956 วงจรนี้จึงเรี ยกว่าวงจร
คาลวิน (Calvin cycle) ตามชื่อของเขา
คาลวินได้พบว่าสารประกอบชนิดแรกที่พบภายหลัง CO2เข้าไปในขบวนการ dark reaction
คือ กรดฟอสโฟไกลเซอริ ก (3 - phosphoglyceric acid) เป็ นกรดที่มีคาร์บอน ๓อะตอม (3-carbon
atom-C3) ซึ่ งต่อมาคํา "C3" ได้กลายเป็ นชื่อกลุ่มของพืชที่สร้างกรดฟอสโฟไกลเซอริ ก ขบวนการ
นอกจากจะเรี ยกว่าพืช C3แล้ว ยังมีผนู้ ิยมเรี ยกพืชคาลวิน (Calvin plant) อีกด้วยตัวอย่างพืช C3ได้แก่
ข้าวข้าวสาลีถวั่ เขียวถัว่ เหลือง และถัว่ ลิสงเป็ นต้น
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ภาพแสดงกระบวนการสั งเคราะห์ แสงและการสร้ างนา้ ตาลในอ้อย
ในปี ค.ศ. 1965 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ในฮาวายนําโดยคอร์ ตสชาค (Kortschak) ได้เสนอ
รายงานว่าในอ้อยนั้น สารประกอบชนิดแรกที่พบมิใช่กรดฟอสโฟไกลเซอริ กตามที่รายงานโดย
คาลวิน แต่เป็ นกรดมาลิก (malic acid) ซึ่งมีคาร์บอน 4 อะตอม (C4) การค้นพบดังกล่าวนี้ได้รับการ
ยืนยันโดย แฮทช์ (Hatch) และสแลค (Slack) ในปี ต่อมาหลังจากนั้นนักวิทยาศาสตร์ จึงได้พบว่ามี
พืชอีกหลายชนิดที่มีขบวนการเช่นเดียวกับอ้อย และเรี ยกชื่ อพืชกลุ่มนี้วา่ พืช "C4" (C4 plant)
ตัวอย่างได้แก่ อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่ างและผักโขม เป็ นต้น พืชพวกนี้มีความสามารถสู งกว่าพวก C3
ในแง่ของการใช้ปัจจัยเพื่อการเจริ ญเติบโตโดยเฉพาะแสงแดดและก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นต้น
การวัดอัตราการสังเคราะห์แสงอาจกระทําได้หลายวิธีแต่ที่นิยมคือวัดอัตราการตรึ งก๊าซ
14
C O2 ต่อหน่วยพื้นที่ใบต่อหน่วยเวลาซึ่ งมักจะเป็ นนาที หรื อชัว่ โมงวิธีน้ ีนอกจากจะเสี ยค่าใช้จ่ายสู ง
และไม่สะดวกแล้วยังใช้ไม่คอ่ ยได้ผลโดยเฉพาะเมื่อใช้เป็ นตัวเปรี ยบเทียบพันธุ์ออ้ ยทั้งนี้เพราะอ้อย
แต่ละพันธุ์มีพ้นื ที่ใบแตกต่างกัน อีกวิธีหนึ่งคือการวัดนํ้าหนักแห้งทั้งหมด (total dry matter) ต่อ
หน่วยเวลาซึ่ งอาจเป็ นสัปดาห์ เดือน หรื อปี อ้อยพันธุ์ใดให้น้ าํ หนักแห้งทั้งหมดมากกว่าในเวลา
เท่ากันย่อมให้ผลผลิตมากว่าและการผลิต
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นํ้าหนักแห้งทั้งหมดมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเพิ่มพื้นที่ใบ อัตราการสร้างนํ้าตาลของ
ใบอ้อยมีมากน้อยเท่าไร จากการศึกษาในฮาวายพบว่า ใบอ้อยที่มีพ้นื ที่ใบ 57 ตารางเซนติเมตร
สามารถสร้างนํ้าตาล 1 ช้อนชาในเวลา 36 ชัว่ โมง
กลไกการเก็บนา้ ตาลในลาต้ นอ้อย
เมื่อการเจริ ญเติบโตช้าลง อ้อยจะมีการสะสมนํ้าตาลในลําต้นโดย
กลูโคส + ฟรุ คโตส

ซูโครส (อ้อยจะเก็บนํ้าตาลอยูใ่ นรู ปนี้ )

การใช้ นา้ ตาลของอ้อย
สิ่ งมีชีวติ ทั้งหลายจําเป็ นต้องมีการหายใจ (respiration) อยูต่ ลอดเวลา สําหรับพืชโดยเฉพาะ
อ้อยสารอินทรี ยท์ ี่ใช้ในขบวนการหายใจส่ วนใหญ่ได้แก่ นํ้าตาลกลูโคส ซึ่ งจะถูกย่อยโดยเอนไซม์
หลายชนิด เกิดต่อเนื่องกันจนในที่สุดจะได้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์และนํ้า จะเห็นได้วา่ การหายใจ
ก็คือการใช้น้ าํ ตาลกลูโคสที่ได้จากขบวนการสังเคราะห์แสงนัน่ เอง การหายใจจึงเป็ นปฏิกิริยาตรง
ข้ามกับการสังเคราะห์แสง ดังสมการต่อไปนี้
C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

6 CO2 + 12 H2O

ในการย่อยกลูโคส 1 โมเลกุลจะต้องใช้น้ าํ 6 โมเลกุลและออกซิเจน 6 โมเลกุล ผลของ
การหายใจให้ได้พลังงานในรู ปของ ATP ซึ่งจะถูกนําไปใช้เพื่อการดํารงชีวิตและการเจริ ญเติบโต
ต่อไป
อัตราการหายใจขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทําให้อตั ราการหายใจเพิ่มขึ้นเมื่อ
อัตราการหายใจเพิ่มขึ้นก็มีการใช้น้ าํ ตาลมากขึ้น ทําให้มีเหลือสะสมน้อยลง นอกจากนี้การหายใจยัง
ขึ้นอยูก่ บั การสังเคราะห์แสงของอ้อยในวันก่อนหน้านั้นด้วย วันใดที่มีการสังเคราะห์แสงมากการ
หายใจก็จะมีมากในวันต่อมา
การหายใจผันแปรไปตามอายุหรื อขนาดของอ้อย อ้อยที่มีลาํ ต้นสู งประมาณ 2 เมตรหรื อ
มีน้ าํ หนักสดประมาณ 2 กิโลกรัม จะใช้น้ าํ ตาลเพื่อการหายใจประมาณร้อยละ 15 – 20 ของนํ้าตาลที่
ใบสร้างขึ้นทั้งหมด อัตราการหายใจของลําต้นมิได้ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาณนํ้าตาลที่สะสมอยูใ่ นลําต้นนั้น
การเคลือ่ นย้ายนา้ ตาลในอ้อย
เนื่องจากใบไม่มีที่เก็บนํ้าตาลดังนั้นนํ้าตาลที่สร้างขึ้นจากขบวนการสังเคราะห์แสงจึงถูก
ส่ งไปเก็บในลําต้นซึ่ งมีที่เก็บนํ้าตาลอยูม่ ิฉะนั้นจะทําให้อตั ราการสังเคราะห์แสงหรื อการสร้าง
นํ้าตาลลดลง การลําเลียงนํ้าตาลจากใบไปยังลําต้นนั้นอาศัยท่ออาหาร (phloem) กลไกการลําเลียง
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ยังไม่เป็ นที่เข้าใจกันดีนกั ทั้งนี้เพราะโครงสร้างภายในของลําต้นอ้อยเป็ นอุปสรรคต่อการทดลอง
แต่นกั วิทยาศาสตร์ ส่วนมากได้สันนิษฐานว่านํ้าตาลจะถูกลําเลียงออกจากท่ออาหารของใบโดย
อาศัยกลไกที่ตอ้ งการพลังงานทําหน้าที่ส่งนํ้าตาลเข้าสู่ ท่ออาหารของลําต้น แสงแดดมีส่วน
สนับสนุนกลไกนี้
อัตราการเคลื่อนย้ายของนํ้าตาลจากใบสู่ ลาํ ต้น แตกต่างกันตามพันธุ์และสภาพแวดล้อม
ตามรายงานจากฮาวายปรากฏว่า อัตราการเคลื่อนย้ายที่เร็ ว ที่สุดตกประมาณ 5 เซนติเมตรต่อนาที
การสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นในเวลากลางวันหรื อเวลาที่มีแสงเท่านั้น แต่การเคลื่อนย้ายของนํ้าตาล
เกิดขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนและอุณหภูมิเป็ นปั จจัยสําคัญเกี่ยวกับอัตราการเคลื่อนย้าย อุณหภูมิ
ตํ่าช่วยให้การเคลื่อนย้ายเร็ วขึ้น

ภาพแสดงกระบวนการขนส่ งแป้งและนา้ ตาล
ระบบการซื้ออ้อยของโรงงาน
การซื้ ออ้อยของโรงงานนํ้าตาลในประเทศไทย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
- ซื้ อโดยอาศัยนํ้าหนักอย่างเดียว เรี ยกว่า ซื้ อตามนํ้าหนัก
- ซื้ อโดยอาศัยนํ้าหนักและความหวาน เรี ยกว่า ซื้ อตามคุณภาพ
1. การซื้อตามนา้ หนัก วิธีน้ ีกาํ หนดราคาตายตัวตามนํ้าหนักซึ่ งคิดเป็ นตันส่ วนราคาจะ
เป็ นเท่าใดนั้นก็แล้วแต่จะตกลงกันเป็ นปี ๆ ไประหว่างชาวไร่ และโรงงานโดยมีรัฐบาลเป็ นตัวกลาง
หรื อเป็ นผูช้ ้ ีขาด ในรอบ 3ปี ที่ผา่ นมาได้ตกลงราคาตันละ 300 บาทวิธีน้ ีนบั ว่าสะดวกดี แต่ไม่เป็ น

27

ธรรม ตามทฤษฎีการซื้ อขายวิธีน้ ีไม่วา่ อ้อยจะมีคุณภาพหรื อความหวานเท่าใดก็จะต้องได้ราคา
เท่ากัน แต่ในทางปฏิบตั ิชาวไร่ มกั จะถูกโรงงานบางโรงตัดราคาอ้อยถึงตันละ 10 – 20 บาทโดยไม่
มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน สาเหตุที่โรงงานมักจะยกเป็ นข้ออ้างในการตัดราคาอ้อยมีหลายประการเช่น
อ้อยอ่อน อ้อยยอดยาว อ้อยสกปรก อ้อยไหม้ไฟ หรื อ อ้อยค้างหลายวัน การซื้ อขายวิธีน้ ีชาวไร่
เป็ นฝ่ ายเสี ยเปรี ยบเสมอ เพราะอ้อยที่โรงงานถือว่ามีคุณภาพตํ่าจะถูกตัดราคาแต่มิได้เพิ่มราคาให้
สําหรับอ้อยที่มีคุณภาพสู ง โรงงานส่ วนใหญ่ในประเทศไทย 38 โรงในจํานวน 43 โรงที่เปิ ดทําการ
ในปี 2520 – 2521 ซื้ ออ้อยโดยวิธีน้ ี ทางราชการมีโครงการที่จะเปลี่ยนจากการซื้ อตามนํ้าหนักไป
เป็ นการซื้ อตามคุณภาพทั้งประเทศ
2. ซื้อตามคุณภาพ การซื้ อขายอ้อยถ้าจะกล่าวให้ตรงกับความเป็ นจริ งก็คือ การซื้ อขาย
นํ้าตาลที่มีอยูใ่ นอ้อยนั้นนัน่ เอง ดังนั้น อ้อยที่มีน้ าํ ตาลมากกว่าก็ควรจะได้ราคาสู งกว่า ในทาง
กลับกันอ้อยที่มีน้ าํ ตาลน้อยกว่าก็ควรจะได้ราคาตํ่ากว่า จึงนับว่าวิธีการซื้ อตามคุณภาพเป็ นธรรมทั้ง
แก่ชาวไร่ และโรงงาน ในฤดูหีบ ปี พ.ศ. 2520 - 2521 จากโรงงานที่เปิ ดทําการทั้งหมด 43 โรงมี
เพียง 5 โรงเท่านั้นที่ซ้ื ออ้อยตามคุณภาพ ในจํานวนนี้เป็ นของรัฐวิสาหกิจ 4 โรง คือ โรงงานนํ้าตาล
ไทยลําปาง โรงงานนํ้าตาลไทยอุตรดิตถ์ โรงงานนํ้าตาลสุ พรรณบุรีและโรงงงานนํ้าตาลชลบุรี
ส่ วนอีกโรงหนึ่ง คือโรงงานนํ้าตาลมหาคุณ ซึ่ งเป็ นของเอกชนตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดสิ งห์บุรี
คําว่า C.C.S. ย่อมาจากคําว่า Commercial Cane Sugar เป็ นระบบการคิดคุณภาพของอ้อย
ซึ่ งได้นาํ แบบอย่างมาจากระบบการซื้ อขายอ้อยของประเทศออสเตรเลีย หมายถึง ปริ มาณของ
นํ้าตาลที่มีอยูใ่ นอ้อย ซึ่ งสามารถหี บสกัดออกมาได้เป็ นนํ้าตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ ซึ่ งตามมาตรฐาน
C.C.S. กําหนดวิธีคิดว่า ในระหว่างผ่านกรรมวิธีการผลิต ถ้ามีสิ่งที่ไม่บริ สุทธิ์ ที่ละลายอยูใ่ นนํ้าอ้อย
1 ส่ วน จะทําให้สูญเสี ยนํ้าตาลไป 50% ของจํานวนสิ่ งที่ไม่บริ สุทธิ์ อ้อย 10 C.C.S. จึงหมายถึง เมื่อ
นําอ้อยมาผ่านกระบวนการผลิต จะได้น้ าํ ตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ 10% ดังนั้น อ้อย 1 ตัน หรื อ 1,000
กิโลกรัม จะได้น้ าํ ตาลทรายขาวบริ สุทธิ์ 100 กิโลกรัม
ในการหาค่าซี ซีเอส นั้นจะต้องทราบค่า วิเคราะห์ทางคุณภาพ 3 อย่างของอ้อย คือ
1. ค่าบริ กซ์*1 (Brix) ในนํ้าอ้อยจากลูกหี บแรก
2. ค่าโพล*2(Pol) ในนํ้าอ้อยจากลูกหี บแรก
3. ค่าร้อยละของชานอ้อยหรื อไฟเบอร์ (Fiber) ในอ้อยนั้น
จากนั้นก็นาํ ค่าที่ได้มาคํานวณหา ซี ซีเอสต่อไปตามลําดับดังนี้
ก.หาค่าบริ กซ์ในอ้อยจากการวิเคราะห์ทางคุณภาพอ้อยตามข้อ (1)นั้นได้ค่าบริ กซ์ใน
นํ้าอ้อยซึ่ งจะต้องเปลี่ยนเป็ นค่าบริ กซ์ในอ้อยจากสู ตร
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บริ กซ์ในอ้อย =

บริ กซ์ในนํ้าอ้อย x 100 - (ไฟเบอร์ + 3 )
100

ข. หาค่าโพลในอ้อยค่าโพลที่ได้จากการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยเป็ นค่าโพลในนํ้าอ้อยต้อง
เปลี่ยนเป็ น ค่าโพลในอ้อย จากสู ตร
โพลในอ้อย =

โพลในนํ้าอ้อย x 100 - (ไฟเบอร์ + 5 )
100

ค. หาค่าสิ่ งเจือปนในอ้อยจากสู ตรสิ่ งเจือปนในอ้อย = บริ กซ์ในอ้อย - โพลในอ้อย
ง. หาค่า ซี ซีเอสจากสู ตร
ซีซีเอส =

โพลในนํ้าอ้อย – สิ่ งเจือปนในอ้อย
2

หรื ออาจจะใช้ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ทาง คุณภาพของอ้อยตามที่กล่าวข้างบนมาคํานวณซี ซีเอส
โดยตรง จากสู ตร
ซีซีเอส =

3โพล 100 – (ไฟเบอร์ + 5)
2
100

การซื้ ออ้อยตาม ซี ซีเอส นี้ ราคาต่อตันของอ้อยจะผันแปรไปตามค่า ซี ซีเอสของอ้อย
โดยทัว่ ไปโรงงานกําหนดซี ซีเอส 10 เป็ นมาตรฐานส่ วนราคานั้นเป็ นไปตามความตกลงที่ได้กล่าว
แล้วในเรื่ องการซื้ ออ้อยตามนํ้าหนัก เช่น ถ้าตกลงราคาอ้อยตันละ 300 บาท โรงงานจะจ่ายราคาอ้อย
ที่มีซีซีเอส 10 ตันละ 300 บาทเท่ากับที่ซ้ื อตามนํ้าหนัก และเมื่อ ซี ซีเอส เพิ่มขึ้นหรื อลดลงราคาต่อ
ตันของอ้อยก็จะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงตามส่ วน การกําหนดราคาแต่ละหน่วยของ ซี ซีเอสที่สูงหรื อตํ่า
กว่ามาตรฐานนั้น ทางโรงงานเป็ นผูก้ าํ หนด เท่าที่ปรากฏเมื่อ ซี ซีเอสสู งหรื อตํ่ากว่ามาตรฐาน 1
หน่วยเช่น ซี ซีเอส 11 หรื อ 9 ราคาอ้อยก็จะสู งขึ้นหรื อตํ่าลงตันละ 10 - 20 บาท ดังนี้เป็ นต้น\
สู ตรการคิดคํานวณราคาอ้อย เป็ นดังนี้
ราคาอ้อย = รายได้ส่วนที่ 1 + (รายได้ส่วนที่ 2 X ค่า ซี .ซี .เอส. ที่ได้)+รายได้จากกากนํ้าตาล
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รายได้ส่วนที่ 1 = รายรับจากการขายนํ้าตาลที่คิดตามนํ้าหนัก= รายรับจากการขายนํ้าตาลที่คิด
ตามนํ้าหนัก
รายได้ส่วนที่ 2 = รายรับจากการขายนํ้าตาลที่คิดตามค่าความหวาน=รายรับจากการขาย
นํ้าตาลที่คิดตามค่าความหวาน
ยกตัวอย่าง
รายได้ส่วนที่ 1 = รายรับจากการขายนํ้าตาลที่คิดตามนํ้าหนัก คือ 200 บาท/ตันอ้อย
รายได้ส่วนที่ 2 = รายรับจากการขายนํ้าตาลที่คิดตามค่าความหวาน คือ 40 บาท/ตันอ้อย/
1 C.C.S.
ค่า ซี .ซี .เอส = 12 C.C.S.
รายได้จากกากนํ้าตาล = 20 บาท/ตันอ้อย
ราคาอ้อย = 200 + (40 X 12) + 20 = 700 บาท/ตันอ้อย
หมายเหตุ :

*1

บริ กซ์ หมายถึงค่าร้อยละโดยนํ้าหนักของของแข็งที่ละลายนํ้า (นํ้าตาลและ
สิ่ งเจือปน) ที่มีอยูใ่ นอ้อยนั้น
*2
โพล (pol หรื อ polarization) เป็ นค่าร้อยละโดยนํ้าหนักโดยประมาณแต่ใกล้เคียงของ
นํ้าตาลซูโครสที่วดั ด้วยโพลาริ มิเตอร์ (polarimeter)

กระบวนการผลิตนา้ ตาลจากอ้อย
1. กระบวนการผลิตนา้ ตาลทรายดิบ กระบวนการในการผลิตนํ้าตาลทรายดิบสามารถแบ่งได้
เป็ น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.1 กระบวนการสกัดนํ้าอ้อย (Juice Extraction) :ทําการสกัดนํ้าอ้อยโดยผ่านอ้อยเข้าไป
ในชุดลูกหีบ (4-5 ชุด)และกากอ้อยที่ผา่ นการสกัดนํ้าอ้อยจากลูกหี บชุดสุ ดท้ายจะถูกนําไปเป็ น
เชื้อเพลิงเผาไหม้ภายในเตาหม้อไอนํ้าเพื่อผลิตไอนํ้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และนํ้าตาลทราย
1.2 การทําความสะอาดหรื อทําใสนํ้าอ้อย (Juice Purification) : นํ้าอ้อยที่สกัดได้ท้ งั หมด
จะเข้าสู่ กระบวนการทําใส เนื่ องจากนํ้าอ้อยมีสิ่งสกปรกต่าง ๆจึงต้องแยกเอาส่ วนเหล่านี้ออกโดย
ผ่านวิธีทางกล เช่น ผ่านเครื่ องกรองต่าง ๆและวิธีทางเคมี เช่น โดยให้ความร้อน และผสมปูนขาว
1.3 การต้ม (Evaporation) : นํ้าอ้อยที่ผา่ นการทําใสแล้วจะถูกนําเข้าสู่ ชุดหม้อต้ม
(Multiple Evaporator) เพื่อระเหยเอานํ้าออก(ประมาณ 70 %) โดยนํ้าอ้อยข้นที่ออกมาจากหม้อต้ม
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ลูกสุ ดท้ายเรี ยกว่า นํ้าเชื่อม (Syrup)
1.4 การเคี่ยว (Crystallization) : นํ้าเชื่อมที่ได้จากการต้มจะถูกนําเข้าหม้อเคี่ยวระบบ
สู ญญากาศ (Vacuum Pan) เพื่อระเหยนํ้าออกจนนํ้าออกจนนํ้าเชื่อมถึงจุดอิ่มตัว ที่จุดนี้ผลึกนํ้าตาลจะ
เกิดขึ้นมาโดยที่ผลึกนํ้าตาล และกากนํ้าตาลที่ได้จากการเคี่ยวนี้รวมเรี ยกว่า แมสิ ควิท (Messecuite)
1.5 การปั่ นแยกผลึกนํ้าตาล (Centrifugaling) : แมสิ ควิทที่ได้จากการเคี่ยวจะถูกนําไป
ปั่ นแยกผลึกนํ้าตาลออกจากกากนํ้าตาลโดยใช้เครื่ องปั่ น (Centrifugals) ผลึกนํ้าตาลที่ได้น้ ีจะเป็ น
นํ้าตาลดิบ
2. กระบวนการผลิตน้าตาลทรายขาวและนา้ ตาลรีไฟน์ นํ้าตาลทรายดิบถูกนําไปละลายนํ้า
แล้วถูกผ่านเข้า 5 ขั้นตอนการผลิต ดังนี้
2.1 การปั่ นละลาย (AffinatedCentrifugaling) :นํานํ้าตาลดิบมาผสมกับนํ้าร้อนหรื อ
นํ้าเหลืองจากการปั่ นละลาย (Green Molasses) นํ้าตาลดิบที่ผสมนี้เรี ยกว่า แมกม่า (Magma) และ
แมกม่านี้จะถูกนําไปปั่ นละลายเพื่อล้างคราบนํ้าเหลืองหรื อกากนํ้าตาลออก
2.2 การทําความสะอาด และฟอกสี (Clarification) : นํ้าเชื่อมที่ได้จากหม้อปั่ นละลาย
(Affinated Syrup) จะถูกนําไปละลายอีกครั้งเพื่อละลายผลึกนํ้าตาลบางส่ วนที่ยงั ละลายไม่หมดจาก
การปั่ นและผ่านตะแกรงกรองเข้าผสมกับปูนขาว เข้าฟอกสี โดยผ่านเข้าไปในหม้อฟอก (ปัจจุบนั
นิยมใช้ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นตัวฟอก)จากนั้นจะผ่านเข้าสู่ การกรองโดยหม้อกรองแบบใช้
แรงดัน (Pressure Filter) เพื่อแยกตะกอนออกและนํ้าเชื่อมที่ได้จะผ่านไปฟอกเป็ นครั้งสุ ดท้ายโดย
กระบวนการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange Resin) จะได้นาํ เชื่อมรี ไฟน์ (Fine Liquor)
2.3 การเคี่ยว (Crystallization) : นํ้าเชื่ อมรี ไฟน์ที่ได้จะถูกนําเข้าหม้อเคี่ยวระบบ
สู ญญากาศ (Vacuum Pan) เพื่อระเหยนํ้าออกจนนํ้าเชื่อมถึงจุดอิ่มตัว
2.4 การปั่ นแยกผลึกนํ้าตาล (Centrifugaling) : แมสิ ควิทที่ได้จากการเคี่ยวจะถูก
นําไปปั่ นแยกผลึกนํ้าตาลออกจากกากนํ้าตาลโดยใช้เครื่ องปั่ น (Centrifugals) ผลึกนํ้าตาลที่ได้น้ ีจะ
เป็ น นํ้าตาลรี ไฟน์และนํ้าตาลทรายขาว
2.5 การอบ (Drying) : ผลึกนํ้าตาลรี ไฟน์และนํ้าตาลทรายขาวที่ได้จากการปั่ นก็จะ
เข้าหม้ออบ (Dryer) เพื่อไล่ความชื้นออกแล้วบรรจุกระสอบเพื่อจําหน่าย
นา้ ตาลทราย
นํ้าตาลทรายสามารถจําแนกได้ตามประเภทและเกรดของความบริ สุทธิ์ ของนํ้าตาลเป็ น 4
ชนิด ได้แก่
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1.นา้ ตาลทรายดิบ (Raw Sugar) เป็ นนํ้าตาลทรายที่ได้จากกระบวนการผลิตขั้นต้นโดย
ผ่านการเคี่ยวและการตกผลึกนํ้าตาล โดยทัว่ ไป ค่าสี ของนํ้าตาลจะสู งกว่า 1,500 ICUMSA (หน่วย
มาตรฐานที่ใช้วดั ค่าสี ของผลิตภัณฑ์น้ าํ ตาล) มีลกั ษณะเป็ นสี น้ าํ ตาลเข้ม มีสิ่งสกปรกเจือปนสู ง
ความบริ สุทธิ์ ต่าํ การส่ งมอบนํ้าตาลทําในลักษณะเทกอง (BULK) นํ้าตาลชนิดนี้ไม่สามารถนําไป
บริ โภคได้โดยตรง ผูซ้ ้ื อจะต้องนําไปผ่านกระบวนการทําให้น้ าํ ตาลบริ สุทธิ์ ก่อน เพื่อผลิตเป็ น
นํ้าตาลทรายขาวหรื อนําตาลทรายขาวบริ สุทธิ์

2.นา้ ตาลทรายดิบคุณภาพสู ง (High Polarization Sugar) เป็ นนํ้าตาลทรายดิบที่ผา่ น
กระบวนการทําให้บริ สุทธิ์ บางส่ วน ทําให้สีของนํ้าตาลเป็ นสี เหลืองแกมนํ้าตาล โดยทัว่ ไปค่าสี จะ
อยูร่ ะหว่าง 1,000 –1,500 ICUMSA สามารถนําไปบริ โภคได้โดยตรง การขนส่ งนิยมบรรจุเป็ น
กระสอบ
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3.นา้ ตาลทรายขาว (WhiteSugar) เป็ นนํ้าตาลทรายที่ได้จากการนําเอานํ้าตาลทรายดิบ
มาผ่านกระบวนการเพื่อสกัดเอาสิ่ งเจือปนในนํ้าตาลทรายดิบออก โดยกระบวนการดังกล่าวจะทํา
ให้น้ าํ ตาลทรายขาวมีความบริ สุทธิ์ มากขึ้น โดยจะมีค่าสี ประมาณ 46-200 ICUMSA มีค่าความหวาน
(Polarization) ไม่นอ้ ยกว่า 99.50 ดีกรี นํ้าตาลประเภทนี้โดยทัว่ ไปเป็ นนํ้าตาลทรายที่ประชาชนนิยม
บริ โภค รวมถึงใช้เป็ นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารที่ตอ้ งการความบริ สุทธิ์ ปานกลาง

4.นา้ ตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) เป็ นนํ้าตาลที่มีความบริ สุทธิ์ มากกว่า
นํ้าตาลทรายขาว ลักษณะของเม็ดนํ้าตาลเป็ นสี ขาวใส กระบวนการผลิตคล้ายกับการผลิตนํ้าตาล
ทรายขาวโดยจะมีค่าสี ไม่เกิน 45 ICUMSA ลักษณะเด่นคือ มีความบริ สุทธิ์ สูง เป็ นนํ้าตาลที่นิยมใช้
ในอุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้น้ าํ ตาลที่มีความบริ สุทธิ์ มาก เช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่ องดื่ม
ประเภทนํ้าอัดลมและเครื่ องดื่มบํารุ งกําลัง
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ผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่องทีไ่ ด้ จากการผลิตนา้ ตาลทราย (Byproducts)
1. กากนา้ ตาล (Molasses) เป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตนํ้าตาลจากอ้อยที่ไม่
สามารถจะสกัดเอานํ้าตาลออกมาได้อีกโดยวิธีปกติ มีลกั ษณะเหนียวข้น สี น้ าํ ตาลแก่ ซึ่งสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง โดยปั จจุบนั ทั้งในและต่างประเทศ ได้มีการนํากากนํ้าตาลไปใช้
เป็ นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่ องหลายๆ ประเภท ได้แก่อุตสาหกรรมผลิตสุ ราและ
แอลกอฮอล์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปุ๋ ยชีวภาพ ผลิตผงชูรสและนํ้าส้มสายชู เป็ นต้น
นอกจากนี้ในหลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยยังได้นาํ กากนํ้าตาลไปใช้เป็ นวัตถุดิบใน
การผลิตเอทานอล เพื่อเป็ นส่ วนผสมในแก๊สโซฮอล์ ปั จจุบนั ประเทศไทยถือเป็ นผูส้ ่ งออก
กากนํ้าตาลรายใหญ่ของโลกเนื่องจากมีการเพาะปลูกอ้อยและทําการผลิตนํ้าตาลส่ งออกสู งเป็ น
อันดับ 3 ของโลกรองจากบราซิล และออสเตรเลีย

2. กากอ้อย (Bagasses) เป็ นส่ วนของชานอ้อยที่ได้จากกระบวนการหี บอ้อยจากชุดลูกหี บ
ชุดสุ ดท้าย โดยปั จจุบนั บริ ษทั ใช้กากอ้อยเป็ นเชื้ อเพลิงสําหรับผลิตไฟฟ้ าและไอนํ้าเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตนํ้าตาล และจําหน่ายไฟฟ้ าบางส่ วนให้แก่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
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3. กากหม้ อกรอง (Filter Mud) เป็ นกากที่ได้จากกระบวนการกรองตะกอนในระบบ
สู ญญากาศ กากหม้อกรองที่ได้สามารถนําไปเป็ นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ ยเพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพ
เหมาะสมแก่เกษตรกรชาวไร่ ออ้ ย
วัตถุดิบในการผลิตแก๊ สโซฮอล์
วัตถุดิบที่สามารถใช้ในการผลิตเอทานอลมีดว้ ยกันหลายชนิด ได้แก่ อ้อย กากนํ้าตาล มัน
สําปะหลัง มันเทศ มันฝรั่ง ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวฟ่ างหวาน เป็ นต้น
ปริ มาณเอทานอลที่สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบแต่ละประเภท (ลิตร/ตัน)
- อ้อย 1 ตัน ผลิตเอทานอลได้ 70 ลิตร
- กากนํ้าตาล 1 ตัน ผลิตเอทานอลได้260 ลิตร
- มันสําปะหลัง 1 ตัน ผลิตเอทานอลได้ 180 ลิตร
- ข้าว/ข้าวโพด 1 ตันผลิตเอทานอลได้ 400 ลิตร
- ข้าวฟ่ างหวาน 1 ตัน ผลิตเอทานอลได้ 76 ลิตร
ปั จจุบนั วัตถุดิบที่นิยมใช้ในการผลิตเอทานอลภายในประเทศไทย ได้แก่กากนํ้าตาล และมัน
สําปะหลัง ซึ่ งมีเกษตรกรทําการเพาะปลูกอยูเ่ ป็ นจํานวนมากในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ มัน
สําปะหลัง
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การเพิม่ ผลผลิตอ้อยโดยการให้ นา้ แบบนา้ หยดใต้ ผวิ ดิน
(Subsurface Drip Irrigation)
อ้อยเป็ นพืชที่ตอ้ งการนํ้ามาก นํ้านอกจากจะเป็ นส่ วนประกอบที่สาํ คัญของอ้อยแล้วยังทํา
หน้าที่เป็ นตัวลําเลียงธาตุอาหารจากดินไปยังลําต้นและใบแล้วถูกคายออกทางใบ นอกจากนี้น้ าํ ยัง
เป็ นตัวละลายธาตุอาหารพืชซึ่ งอยูใ่ นดินก่อนที่รากจะสามารถดูดไปใช้ได้ (เกษม, 2521)
ปราโมทย์และศจี (2522) ได้ทดลองหาช่วงเวลาการส่ งนํ้าให้ออ้ ยที่สถานีวจิ ยั การใช้น้ าํ
ชลประทานแม่กลองใหญ่ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม รายงานว่า ได้ผลผลิตอ้อยสู งสุ ด 14.8
ตัน/ไร่ เมื่ออ้อยอายุ 300 วันและใช้น้ าํ ไป 1,672.3 มิลลิเมตรหรื อคิดเฉลี่ยเป็ นวันละ 5.6 มิลลิเมตร
เมื่อต้นอ้อยยังเล็ก ในช่วงที่เริ่ มแตกแขนงและเริ่ มย่างปล้อง ต้องการนํ้าน้อยมาก ปริ มาณนํ้า
ที่สูญเสี ยส่ วนใหญ่จะระเหยออกไปจากผิวดิน โดยทัว่ ไปมีการสู ญเสี ยนํ้าไปจากดินประมาณ 0.1 – 2
มิลลิเมตรต่อวัน แต่เมื่ออ้อยอยูใ่ นช่วงกําลังเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วคือ ขณะปล้องมี 5 – 20 ปล้อง
อ้อยต้องการนํ้าเป็ นปริ มาณมากและคาดว่าอาจมากกว่า 10 มิลลิเมตรต่อวัน หรื อประมาณมากกว่า
16,000 ลิตรต่อไร่ นํ้าจํานวนนี้เป็ นนํ้าที่ดินต้องกักเก็บเอาไว้ภายหลังฝนตกหรื อการทดนํ้าเข้าแปลง
ไม่ใช่น้ าํ ฝนที่กาํ ลังตกลงมาหรื อนํ้าท่วมผิวดินขณะทดนํ้าเข้าแปลง (ถวิล, 2524)
วิธีการเพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่ อีกทางหนึ่งก็คือ การเลือกใช้ระบบการให้น้ าํ พืชและปุ๋ ยที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งนอกจากจะทําให้พืชได้รับนํ้าและธาตุอาหารอย่างเพียงพอต่อความต้องการแล้ว
ยังช่วยประหยัดนํ้า ปุ๋ ยและแรงงาน สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง โดยทัว่ ไปเกษตรกร
ชาวไร่ ออ้ ยจะใช้วธิ ี ให้น้ าํ แบบร่ องคู ปล่อยให้น้ าํ ไหลไปตามร่ องแล้วซึ มเข้าไปในดินทั้งทางราบ
และทางดิ่งไปสู่ รากพืช ทําให้บริ เวณหัวแปลงได้รับนํ้ามากกว่าท้ายแปลง และนํ้าส่ วนหนึ่งสู ญเสี ย
ไปจากการไหลเลยท้ายแปลงและเลยเขตรากพืช จึงเป็ นวิธีการให้น้ าํ ที่ไม่คุม้ ค่า เมื่อสภาวะการขาด
แคลนนํ้าในการทําการเกษตรในปั จจุบนั เป็ นปั ญหาที่เกษตรกรกําลังเผชิ ญอยู่ การใช้น้ าํ อย่าง
ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทําไร่ ออ้ ยที่มีพ้นื ที่
เพาะปลูกเป็ นจํานวนมากนับวันจะมีความสําคัญยิง่ ขึ้นทุกขณะ วิธีการให้น้ าํ อย่างประหยัดและ
คุม้ ค่าในการเพาะปลูกพืชหมายถึงวิธีการให้น้ าํ อย่างเพียงพอต่อความต้องการของพืชและจะต้องให้
นํ้ากับรากพืชโดยตรง ทั้งนี้ เพื่อลดปริ มาณนํ้าที่จะสู ญเสี ยโดยที่พืชไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
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วิธีการให้น้ าํ ดังกล่าว จําเป็ นต้องอาศัยอุปกรณ์ท่อส่ งนํ้าและหัวจ่ายนํ้าที่สามารถจ่ายนํ้าได้อย่าง
สมํ่าเสมอตลอดความยาวของแถวพืช
การให้น้ าํ อีกวิธีหนึ่งที่เรี ยกว่า “ การให้ นา้ แบบนา้ หยดใต้ ผวิ ดิน ” โดยการฝังท่อส่ งนํ้าและ
หัวจ่ายนํ้าไว้ใต้ผิวดินในบริ เวณเขตรากพืช หัวจ่ายนํ้าแต่ละหัวสามารถจ่ายนํ้าได้อย่างสมํ่าเสมอ
ตลอดความยาวของท่อ ทําให้พืชได้รับนํ้าในปริ มาณที่เท่ากันตลอดแถวและสามารถให้ปุ๋ยพร้อม
กับการให้น้ าํ ช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงานในการให้ปุ๋ย นอกจากนี้ยงั ช่วยลดปริ มาณนํ้าที่จะ
สู ญเสี ยจากการระเหยและไหลเลยท้ายแปลงปลูก ความได้เปรี ยบของการเลือกใช้ระบบนํ้าทางใต้
ผิวดินในไร่ ออ้ ยอีกอย่างหนึ่งคือ เนื่ องจากอ้อยเป็ นพืชไร่ ที่มีการใช้เครื่ องจักรกลเกษตรในการปลูก
การดูแลรักษา จนกระทัง่ การเก็บเกี่ยวเป็ นอย่างมาก ดังนั้นถ้าติดตั้งท่อส่ งนํ้าไว้ใต้ดินจึงไม่เกิดความ
เสี ยหายต่อท่อเนื่ องจากการใช้เครื่ องจักรกลเกษตร นอกจากนี้ยงั ปลอดภัยจากการเกิดไฟไหม้ใน
ไร่ ออ้ ย
J. E. Ayars และคณะ (1995) ได้ศีกษาผลของการให้น้ าํ ใต้ผวิ ดินในมันฝรั่งและฝ้ าย โดยวาง
ท่อนํ้าหยดในตําแหน่งต่างๆ ในแนวราบใต้แถวของพืช โดยยึดแถวพืชเป็ นจุดกึ่งกลาง พบว่า การ
วางท่อนํ้าหยดห่างจากจุดกึ่งกลางของแถวพืช ไม่มีผลต่อปริ มาณผลผลิต แต่จะเกิดความเสี ยหายต่อ
ท่อนํ้าหยด เนื่องจากการใช้เครื่ องจักรกลเกษตรในการบํารุ งรักษาพืช นอกจากนี้ยงั พบว่านํ้าชลประ
ทานที่ให้แก่พืชจะช่วยไล่เกลือไหลลงไปอยูด่ า้ นล่างของแถวพืช ถ้าติดตั้งท่อนํ้าหยดในแนวกึ่งกลาง
แถวพืช
เนื่องจากวิธีการให้น้ าํ ใต้ผิวดินในอ้อย

เป็ นวิธีการที่ค่อนข้างใหม่สาํ หรับประเทศไทย

ระบบการให้น้ าํ วิธีน้ ี จึงจําเป็ นจะต้องอาศัยผูม้ ีความรู้ความชํานาญในการใช้และบํารุ งรักษาระบบ
ให้สามารถใช้งานได้เป็ นระยะเวลานาน
พงศ์ศกั ดิ์ และสมพงษ์ (2540) ทําการศึกษาการออกแบบระบบการให้น้ าํ ทางใต้ผวิ ดินแบบ
หยดที่เหมาะสมในอ้อย โดยการให้น้ าํ ไหลเข้าไปในท่อนํ้าหยดที่ติดตั้งอยูใ่ ต้ผวิ ดินในเขตรากอ้อย
ลึกจากผิวดินประมาณ 45 – 50 เซนติเมตร ท่อนํ้าหยดที่ใช้จะมีหวั จ่ายนํ้าติดอยูเ่ ป็ นส่ วนเดียวกับท่อ
เป็ นระยะๆ แต่ละหัวจ่ายจะห่ างกัน 20 เซนติเมตร จ่ายนํ้าด้วยอัตรา 0.7 ลิตร/ชัว่ โมง/หัวจ่ายที่แรงดัน
นํ้า 1 บาร์ ให้น้ าํ นานครั้งละ 4 ชัว่ โมง คิดเป็ นปริ มาณนํ้าต่อพื้นที่แปลง 14,994 ลิตร หรื อ 9.33
มิลลิเมตร จํานวนครั้งที่ให้น้ าํ ทั้งหมด 17 ครั้ง เก็บเกี่ยวอ้อยเมื่ออ้อยอายุได้ 281 วัน หรื อประมาณ 9
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เดือน ปริ มาณผลผลิตอ้อยเป็ นนํ้าหนักสด 23,008 กิโลกรัม หรื อ 23 ตัน/ไร่ ค่าความหวาน (CCS)
9.53 ค่า Brix 14.77 ค่า Polarization 12.55 ค่า Purity 84.92 ค่า Fiber 10.26 จากการคํานวณอัตรา
การคืนทุนจากการให้น้ าํ แบบหยดจะสามารถคืนทุนและได้กาํ ไรในปี ที่ 2 ปัญหาหลักที่พบจากการ
ใช้ระบบให้น้ าํ แบบหยดใต้ผิวดินเกิดจากการกัดทําลายของศัตรู พืชโดยเฉพาะหนูโดยจะกัดทําลาย
ท่อนํ้าหยดที่ฝังไว้ใต้ดิน และนอกจากนี้ยงั พบตะกอนของนํ้าภายในท่อนํ้าหยดถ้าหากไม่ลา้ งท่ออาจ
เกิดการอุดตันที่หวั จ่ายนํ้าได้
ครั้ง
ที่

ตัวอย่างที่ (เซนติเมตร)

อายุอ้อย
(สั ปดาห์ ) 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

70

รวม

เฉลีย่

1

10

50

45

60

10

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

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

70 150 140 150 70 110 130 70 1,080 108.0

ตารางที่ 2 แสดงอัตราการเจริญเติบโตจากการวัดความสู งของต้ นอ้ อย
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400
350
300
250
200
150
100
50
0

แผนภูมิ แสดงอัตราการเจริ ญเติบโตจากการวัดความสู งของต้ นอ้ อยเมื่ออายุต่างๆ

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

ตัวอย่างที่

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ ค่า Brix , Polarization ,Purity ,Fiber และ CCS
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พงศ์ศกั ดิ์ และสมพงษ์(2540) ได้สรุ ปผลการทดลองว่า การปลูกอ้อยโดยใช้ระบบการให้น้ าํ
หยดใต้ผวิ ดินนั้นจะทําให้ออ้ ยมีการเจริ ญเติบโตและให้ผลผลิตค่อนข้างสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับการ
ให้น้ าํ แบบธรรมดาหรื อแบบร่ องคูโดยการเปรี ยบเทียบผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เนื่ องจากระบบการให้น้ าํ
แบบหยดเป็ นระบบการให้น้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง สามารถให้น้ าํ ได้ทนั เวลาและตามความต้องการ
ของพืช สามารถประหยัดนํ้าและแรงงานในการให้น้ าํ นอกจากนี้ยงั สามารถให้ปุ๋ยพร้อมกับการให้
นํ้าได้ดว้ ย จากการฝังท่อนํ้าหยดไว้ใต้แถวอ้อยที่ความลึก 45 – 50 เซนติเมตรพบว่าไม่มีความ
เสี ยหายต่อท่อนํ้าหยดจากการใช้เครื่ องจักรกลเกษตร ท่อนํ้าหยดที่เลือกใช้ควรผลิตจากวัสดุโพลี
เอททิลีน (PE) จึงจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทนต่อสารเคมีและแรงกระแทก นอกจากนี้ยงั ไม่
พบว่าท่อนํ้าหยดอุดตันจากการอัดตัวของดิน
จากการวิเคราะห์อตั ราการคืนทุนของระบบให้น้ าํ แบบหยดทางใต้ผวิ ดินในอ้อย พบว่า ถ้า
ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม 13 ตัน/ไร่ จะสามารถคืนทุนและได้กาํ ไรจากการใช้ระบบในปี ที่ 2 โดยคิด
ราคาอ้อยตันละ 600 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 15 %
นอกจากนี้ พงศ์ศกั ดิ์ และสมพงษ์ ยังให้ขอ้ แนะนําในการเลือกใช้ระบบให้น้ าํ แบบหยดทาง
ใต้ผวิ ดินในอ้อย ดังนี้
1. การออกแบบติดตั้งระบบให้น้ าํ แบบหยดทางใต้ผวิ ดินจําเป็ นจะต้องกระทําด้วยความ
รอบคอบและเป็ นไปตามหลักทฤษฏีท้ งั นี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหายแก่ระบบและเป็ นการยืดอายุ
การใช้งานให้ยาวนานมากขึ้นรวมถึงประสิ ทธิ ภาพในการให้น้ าํ เป็ นไปตามที่ได้ออกแบบไว้
2. ระบบการให้น้ าํ แบบหยดต้องการการดูแลรักษาสู งโดยเฉพาะระบบการกรองนํ้า
จะต้องใช้เครื่ องกรองนํ้าที่มีความละเอียดของวัสดุกรองค่อนข้างสู งและควรทําการล้างเครื่ องกรอง
นํ้าทุกครั้งหลังการให้น้ าํ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการอุดตันของหัวจ่ายนํ้าและการสู ญเสี ยแรงดันที่เกิดจาก
การอุดตันของเครื่ องกรองนํ้า นอกจากนี้ควรกระทําการล้างระบบท่อต่างๆ โดยการเปิ ดปลายท่อ
แล้วอัดนํ้าด้วยแรงดันสู งเพื่อไล่เศษตะกอนที่ตกค้างอยูใ่ นภายท่อโดยเฉพาะนํ้าหยดควรล้างทุก ๆ
1 เดือน
3. การติดตั้งระบบจะต้องติดตั้งอย่างระมัดระวังไม่ให้ท่อนํ้าหยดเกิดความเสี ยหายจาก
เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดและกลบดิน
4. ควรมีการป้ องกันความเสี ยหายจากการกัดทําลายของศัตรู พืชโดยเฉพาะหนู โดยการ
วางกับดักหรื อใช้เหยือ่ พิษเพื่อป้ องกันการระบาดและเข้าทําลายท่อนํ้าหยด
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5. เนื่องจากการทําไร่ ออ้ ยมีการใช้เครื่ องจักรกลเกษตรและรถบรรทุกเข้าไปวิ่งในแปลง
อ้อยดังนั้นการติดตั้งระบบท่อต่างๆ ควรลึกมากพอเพื่อป้ องกันความเสี ยหายโดยเฉพาะท่อ
ประธานและรองประธานที่ติดตั้งบริ เวณหัวแปลงหรื อถนนเข้าแปลงเพราะเป็ นบริ เวณที่มีรถวิง่ มาก
6. เนื่องจากระบบให้น้ าํ แบบหยดมีตน้ ทุกสู งมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับวิธีการให้น้ าํ แบบอื่น
การเลือกใช้จึงจําเป็ นต้องมัน่ ใจว่าจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้คุม้ กับเงินลงทุนในระยะเวลาอันรวดเร็ ว
และถ้าสามารถลดปริ มาณท่อนํ้าหยดต่อไร่ ลงได้จะสามารถลดต้นทุนระบบได้แต่ท้ งั นี้ จะต้องมัน่ ใจ
ว่าสามารถให้น้ าํ ในปริ มาณที่เพียงพอกับความต้องการและทัว่ ถึงของอ้อยด้วย
การจัดการการปลูกอ้ อยด้ วยระบบนา้ หยด
ในทางปฏิบตั ิแล้วระบบนํ้าหยดแบบฝังใต้ผวิ ดิน ต้องการการดูแลเอาใจใส่ เรื่ อง การล้าง
ระบบท่อนํ้าหยดบ่อย ๆเพราะเราไม่สามารถมองเห็นท่อนํ้าหยดด้วยตาเปล่า ดังนั้นการติดตั้งวาล์ว
เปิ ดล้างปลายท่อนํ้าหยด(Flushing valve) จึงมีความสําคัญอย่างมาก
การเลือกใช้ระบบนํ้าหยดมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้
1.ระบบนํ้าหยดใต้ผิวดิน (Subsurface Drip Irrigation หรื อ SDI) ปกติระยะ
ระหว่างแถวปลูกอ้อยมีความกว้างระหว่าง 0.4 - 0.6 เมตรและระยะห่างของท่อนํ้าหยด ประมาณ 1.8
- 2.0 เมตร จากจุดกึ่งกลางของร่ องปลูก แต่มาตรฐานแล้ว ระยะห่างท่อนํ้าหยดอาจใช้ระยะระห่าง
1.4 – 1.5 เมตรก็ได้ สําหรับระบบนํ้าหยดฝังใต้ผวิ ดิน ควรออกแบบให้มีความสมํ่าเสมอของการ
กระจายนํ้าอย่างน้อย 85%
2.ระบบนํ้าหยดบนผิวดินปกติ ใช้มาตรฐานระยะห่างระหว่างแถวปลูก 1.4 – 1.5
เมตร แล้ววางท่อนํ้าหยดที่แถวปลูก หรื อวางท่อนํ้าหยดสลับแถว คือ 1 เส้น/1 สันร่ องปลูก นัน่ คือ
ระยะห่างระหว่างสายนํ้าหยด 2.8 – 3.0 เมตร อีกกรณี หนึ่ง คือ สันร่ องปลูกอ้อยใช้ความกว้าง
0.6 – 0.8 เมตร แล้ววางท่อนํ้าหยดระหว่างสันร่ องปลูกห่างจากจุดกึ่งกลางของสันร่ องให้ห่าง
ประมาณ 1.0 – 2.0 เมตร วิธีการออกแบบระบบนํ้าหยดบนผิวดินจะคล้ายกับระบบนํ้าหยดใต้ผวิ ดิน
ต่างกันแค่การฝังท่อนํ้าหยดใต้ผวิ ดินลึก 15-30 เซนติเมตรเท่านั้น สิ่ งสําคัญในการทําระบบนํ้าหยด
ใต้ผวิ ดิน คือ การติดวาล์วป้ องกันสู ญญากาศภายในระบบเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดการดูดเอาเศษโคลน
เข้าไปอุดตันรู น้ าํ หยด ระบบสามารถทําการออกแบบให้มีแมนิโฟด์ เพื่อล้างระบบนํ้าหยดหรื อไม่มี
ก็ได้
ข้ อดีของการให้ นา้ ด้ วยระบบนา้ หยดแก่อ้อย
1. อัตราการให้น้ าํ ที่สมํ่าเสมอ
2. ลดการใช้พลังงาน
3. ปรับปรุ งการให้ปุ๋ยแก่ตน้ อ้อยให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ลดจํานวนวัชพืชและค่าจ้างเรื่ องแรงงาน
ช่วงการแทงหน่อจะดีกว่า และจํานวนประชากรพืชได้รับการดูแลเป็ นอย่างดี
ประหยัดนํ้าลงประมาณ 45-50%
เก็บเกี่ยวได้เร็ วขึ้นและยังได้ท่อนพันธุ์เพิม่ ขึ้น
ผลผลิตเพิ่มขึ้น 75 – 100%
ประหยัดค่าปุ๋ ยถึง 30%
ค่าความหวานสู งขึ้น

ความลึกของดิน (ซ.ม.)
0-20

ความชื้นของดิน (%)
62.0

20-40

23.4

40-60

8.8

60-80

4.4

80-100

1.4

ตารางที่ 4 แสดงเปอร์ เซ็นต์ ความชื้นของดินภายใต้ ระบบการให้ นา้ ด้ วยระบบนา้ หยด
นายภูวนิตย์ จีนะวงษ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย บริ ษทั เบสซอ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จํากัด
กล่าวว่า ระบบนํ้าหยดที่นิยมใช้กนั ในอุตสาหกรรมเกษตรอย่างแพร่ หลาย มี 2 แบบ คือ
1.ระบบท่อนา้ หยด (DRIP LINES) เทคโนโลยีการชลประทาน ด้วยการนํามาวางระบบ
บริ หารจัดการนํ้าในภาคการเกษตร เป็ นการส่ งนํ้าผ่านระบบท่อและปล่อยนํ้าออกทางหัวนํ้าหยดแก่
พืช ซึ่ งถูกติดตั้งไว้บริ เวณโคนต้นพืช นํ้าจะหยดซึ มลงมาบริ เวณรากช้า ๆ อย่างสมํ่าเสมอในอัตรา
เฉลี่ย 1-20 ลิตร ต่อชัว่ โมง ที่แรงดัน 0.8-2 บาร์ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ระบบ ชนิดของพืช ขนาดของพื้นที่ และ
ชนิดของดิน ช่วยทําให้ดินมีความชื้นคงที่ในระดับที่พืชต้องการและเหมาะสมตลอดเวลา ส่ งผลให้
พืชเจริ ญเติบโตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสําหรับพืชทุกประเภท ทั้งพืชล้มลุก พืชไร่ เช่น มะเขือ
แตงกวา สตรอเบอรี่ พริ ก แตงโม แคนตาลูป อ้อย ข้าวโพด มันสําปะหลัง เป็ นต้น ระบบนํ้าหยด
สามารถให้ปุ๋ย และสารเคมีทางระบบนํ้า โดยการละลายปุ๋ ยจ่ายไปตามท่อนํ้า ประหยัดค่าใช้จ่าย ให้
ผลผลิตสู ง ทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้น้ าํ สู งทําให้มีการสู ญเสี ยและ
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สิ้ นเปลืองนํ้าน้อยที่สุด ทําให้มีกาํ ไรสู ง อีกทั้งช่วยลดปั ญหาการระบาดของศัตรู พืชบางชนิดได้ดี
เช่น โรคพืช และวัชพืช เป็ นต้น
ท่อนํ้าหยดที่ใช้กนั ในอุตสาหกรรมการเกษตร มีให้เลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับ
ประเภทพืชเกษตร 4 แบรนด์ คือ อาดริ เทป (Adritape) เหมาะกับกลุ่มพืชล้มลุก ซุปเปอร์ไลท์
(Superlite) เหมาะกับกลุ่มพืชที่ปลูกเป็ นแถวหรื อพืชที่ปลูกในโรงเรื อน ซิลเวอร์ ดริ ป (Sliverdrip)
เหมาะกับกลุ่มพืชล้มลุก และโกลเดนดริ ป (Goldendrip) เหมาะกับไร่ ออ้ ยและมันสําปะหลัง หรื อ
กลุ่มพืชที่ปลูกเป็ นแถวหรื อพืชที่ปลูกในโรงเรื อน นอกจากนี้ท่อนํ้าหยดทั้ง 4 ชนิด ยังเหมาะสมกับ
การใช้ในกลุ่มพืชไร่ ดว้ ย ทั้งรู ระยะนํ้าหยดที่แตกต่างกัน อัตราการไหลของนํ้าจะสมํ่าเสมอ สามารถ
เลือกให้เหมาะสมกับงานเกษตรกรรมประเภทต่าง ๆ ได้ ในการเลือกอัตราการไหลของหัวนํ้าหยด
แรงดันเหมาะสมอยูท่ ี่ 0.8 – 1.0 บาร์ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แหล่งนํ้า หากมีแหล่งนํ้าที่ดีเก็บกักปริ มาณนํ้า
มาก สามารถเลือกหัวนํ้าหยดที่มีอตั ราการไหลสู ง ๆ ได้
2.หัวนา้ หยด (DRIPPER) เป็ นเทคโนโลยีระบบการจ่ายนํ้าไปยังพื้นที่การเกษตรประเภท
ต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ มี 2 แบบ เป็ นหัวนํ้าหยดชนิ ดชดเชยแรงดันคุณภาพสู ง จะหยดนํ้าลงในพื้นที่
อย่างสมํ่าเสมอ ด้วยการจ่ายนํ้าของหัวนํ้าหยดในอัตราการหยดของนํ้าอย่างสมํ่าเสมอ ที่ 2-10 ลิตร
ต่อชัว่ โมง ที่แรงดัน 1-2 บาร์ เหมาะสําหรับพื้นที่ลาดเอียงไม่สมํ่าเสมอ เพราะช่วยการไหลของนํ้า
ไม่ให้ไปสะสมในพื้นที่ต่าํ ส่ งผลให้พืชเจริ ญเติบโตเท่ากัน สามารถติดตั้งไว้ใช้งานได้ในระยะยาว
จุดเด่นของหัวนํ้าหยดนายน์ (Nien) คือ เป็ นหัวนํ้าหยดแบบถอดล้างได้ ซึ่ งเหมาะสําหรับไม้ผลและ
ไม้ยนื ต้น เช่น ยางพารา ปาล์ม องุ่น กฤษณา เป็ นต้น ส่ วนอีกแบรนด์ คือ อีเดน (Eden) เป็ นหัวนํ้า
หยดแบบถอดล้างไม่ได้ เหมาะสําหรับไม้ผลและงานโรงเรื อน เช่น องุ่น ไม้กระถาง เป็ นต้น
บริ ษทั เบสซอ เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จํากัด ในเครื อลัดดา กรุ๊ ป ได้ศึกษาปั ญหาพื้นที่
เกษตรกรรมในประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ นับวันจะ
ทวีความรุ นแรงมากขึ้น อาทิ อุณหภูมิที่ปรวนแปรอย่างรวดเร็ ว ฝนตกผิดฤดูกาล ภาวะแล้งจากฝน
ทิ้งช่วง พื้นดินขาดความชุมชื้ น พืชขาดนํ้า พืชชะงักการเจริ ญเติบโต ผลผลิตที่ได้มีปริ มาณ และ
คุณภาพตํ่า แคระแกร็ น โดยปกติส่วนใหญ่ภยั แล้งมักเกิดในช่วงฤดูฝน ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือน
ตุลาคม ที่ฝนมักทิ้งช่วงเป็ นระยะเวลานาน และช่วงฤดูหนาวเดือนตุลาคม ต่อเนื่องยาวจนถึงฤดูร้อน
เดือนพฤษภาคม ในด้านสิ่ งแวดล้อม ทําให้ปริ มาณนํ้าลดลง ขาดแคลนนํ้า ความเค็มของนํ้า
เปลี่ยนแปลง และด้านสังคม ทําให้เกิดความขัดแย้งในการใช้น้ าํ และการจัดการคุณภาพชีวติ ลดลง
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ดังนั้นการบริ หารจัดการนํ้าด้วยระบบนํ้าหยด จะช่วยให้เกษตรกรมีการวางแผนการใช้น้ าํ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถช่วยลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรนํ้าได้อย่างคุม้ ค่า
ดร.สุ จินต์ จันทร์สะอาด ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด ให้
ความเห็นว่า” เบสซอ เอ็นจิเนียร์ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีน้ าํ หยดในประเทศไทย
เสนอทางเลือกในการใช้ระบบนํ้าหยดในการจ่ายนํ้าให้กบั พืช เพราะระบบนํ้าหยดสามารถช่วยลด
ต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้ได้มาก ทั้งยังได้มีการพัฒนาวิจยั ออกแบบและติดตั้งระบบนํ้าหยด โดย
คํานึงถึงพืชที่ปลูกเป็ นสําคัญ เช่น ในปาล์มนํ้ามัน ที่มีความต้องการนํ้าประมาณ 400 ลิตรต่อต้น
ต่อวันนั้น การคํานวณหาปริ มาณการใช้น้ าํ ของปาล์มนํ้ามันต่อพื้นที่ไร่ ที่จะใช้ท้ งั หมด จะนํามา
คํานวณหาขนาดของปั๊ มนํ้าและท่อการส่ งนํ้าด้วย ข้อดีของระบบนํ้าหยดแม้ตอ้ งใช้ตน้ ทุนสู งใน
ระยะเริ่ มแรก แต่มีความคุม้ ค่าและส่ งผลดีต่อพืชผลการเกษตรอย่างมากมาย
ระบบนํ้าหยด ยังถือว่าเป็ นเรื่ องใหม่สาํ หรับเกษตรกรไทย ซึ่ งระบบนี้ได้รับความนิยมใน
ต่างประเทศมานานแล้ว โดยเฉพาะในประเทศอิสราเอล ได้คิดค้นและเริ่ มใช้มาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1940
โดยวิศวกรชื่อ Symcha Blass และได้แพร่ หลายออกไปทัว่ โลก สําหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ
ชลประทานนํ้าหยด ปั จจุบนั นี้ไทยเรายังผลิตเองไม่ได้ท้ งั หมด บางอย่างต้องนําเข้าจากต่างประเทศ
เช่น อุปกรณ์จ่ายปุ๋ ย วาล์วไฟฟ้ า และระบบหม้อกรอง เป็ นต้น
ระบบนํ้าหยด เป็ นเทคโนโลยีการชลประทานวิธีหนึ่งในหลายวิธี เป็ นการให้น้ าํ แก่พืช โดย
การส่ งนํ้าผ่านระบบท่อและปล่อยนํ้าออกทางหัวนํ้าหยด ซึ่ งติดตั้งไว้บริ เวณโคนต้นพืช นํ้าจะหยด
ซึมลงมาบริ เวณรากช้า ๆ สมํ่าเสมอในอัตรา 4-20 ลิตร ต่อชัว่ โมง ที่แรงดัน 5-25 PSI ขึ้นอยูก่ บั
ระบบ ชนิดพืช ขนาดพื้นที่ และชนิดของดิน ทําให้ดินมีความชื้นคงที่ในระดับที่พืชต้องการและ
เหมาะสมตลอดเวลา ส่ งผลให้พืชเจริ ญเติบโตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้อดีของนํ้าหยดมีหลายประการ ดังนี้
1. ประหยัดนํ้ามากกว่าทุก ๆ วิธี ไม่วา่ รดด้วยมือหรื อใช้สปริ งเกลอร์ หรื อวิธีอื่นใดก็
ตามและแก้ปัญหาภาวะวิกฤตการขาดแคลนนํ้าในบางฤดูซ่ ึ งเริ่ มเกิดขึ้นในปั จจุบนั
2. ประหยัดต้นทุนในการบริ หารจัดการ กล่าวคือ ลงทุนครั้งเดียวแต่ให้ผลคุม้ ค่าใน
ระยะยาว การติดตั้งอุปกรณ์ไม่ยงุ่ ยาก ติดตั้งครั้งเดียวและใช้งานได้ตลอดอายุ สามารถควบคุมการ
เปิ ด-ปิ ดนํ้า โดยใช้ระบบ manual และ automatic หรื อ micro controler โดยเฉพาะระบบตั้งเวลาและ
ตรวจจับความชื้ นทําให้ประหยัดค่าแรง มีรายงานการใช้แรงงานดูแลและบํารุ งรักษาระบบในแปลง
องุ่นที่รัฐแคลิฟอร์ เนีย สหรัฐ พบว่า ใช้แรงงาน 1 แรง ต่อพื้นที่ 50 เอเคอร์ (100 ไร่ ) ต่อวัน
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3. ใช้ได้กบั พื้นที่ทุกประเภทไม่วา่ ดินร่ วน ดินทราย หรื อดินเหนียว รวมทั้งดินเค็มและ
ดินด่าง นํ้าหยดและไม่ละลายเกลือมาตกค้างอยูท่ ี่ผวิ ดินบน
4. สามารถใช้กบั พืชประเภทต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นพืชที่ตอ้ งการนํ้าขัง
5. เหมาะสําหรับพื้นที่ขาดแคลนนํ้า ต้องการใช้น้ าํ อย่างประหยัด
6. ให้ประสิ ทธิ ภาพในการใช้น้ าํ สู งที่สุด 75-95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทําให้มีการสู ญเสี ยนํ้า
น้อยที่สุด และเมื่อเทียบกับการปล่อยนํ้าท่วมขัง มีประสิ ทธิภาพเพียง 25-50 เปอร์เซ็นต์ ในระบบ
สปริ งเกลอร์ แบบติดตายตัวมีประสิ ทธิภาพ 70-80 เปอร์เซ็นต์ และในระบบสปริ งเกลอร์แบบ
เคลื่อนย้ายมีประสิ ทธิภาพ 65-75 เปอร์ เซ็นต์ ประหยัดเวลาทํางาน ไม่ตอ้ งคอยเฝ้ า ใช้เวลาไปทํา
อย่างอื่นได้เต็มที่ ไปพร้อม ๆ กับการใช้น้ าํ
7. ประหยัดเวลาทํางาน ไม่ตอ้ งคอยเฝ้ า ใช้เวลาไปทํางานอย่างอื่นได้เต็มที่ไปพร้อม ๆ
กับการให้น้ าํ
8. ลดการระบาดของศัตรู พืชบางชนิ ดได้ดี เช่น โรคพืช และวัชพืช
9. ได้ผลผลิตสู งกว่าการใช้ระบบชลประทานแบบอื่น ทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ ใน
ขณะเดียวกันก็ประหยัดต้นทุนนํ้า ทําให้มีกาํ ไรสู งกว่า
10. ระบบนํ้าหยด สามารถให้ปุ๋ยและสารเคมีอื่นละลายไปกับนํ้าพร้อม ๆ กันทําให้ไม่
ต้องเสี ยเวลาใส่ ปุ๋ย พ่นยาอีก ทั้งนี้ตอ้ งติดตั้งอุปกรณ์จ่ายปุ๋ ย (injector) เข้ากับระบบ
ระบบนํ้าหยดเป็ นเทคโนโลยีใหม่สาํ หรับเกษตรไทยจึงมีขอ้ จํากัดอยูต่ อ้ งใช้ตน้ ทุนสู งใน
ระยะแรก การติดตั้งต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญมาให้คาํ แนะนํา และเกษตรกรจะต้องมีความรู้ปริ มาณการ
ใช้น้ าํ ของพืชแต่ละชนิดที่ปลูก เช่น มะเขือเทศ ต้องการปริ มาณนํ้าประมาณ 40 มิลลิเมตร/ไร่ /วัน
หรื อประมาณ 1.5 ลิตร/ต้น/วัน เป็ นต้น นอกจากนี้ เกษตรกรต้องมีการค้นคว้าหาแหล่งข้อมูลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบติดตั้ง และบริ หารระบบ จะต้องคํานึงถึงการจัดการ
ระบบ เช่น ระยะเวลาให้น้ าํ การใช้ปุ๋ย ชนิดปุ๋ ย ตลอดจนต้องคํานึงถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ พืชจึงจะ
ได้ปุ๋ย หรื อสารเคมี ใช้อย่างพอทุกช่วงการเจริ ญเติบโต
การบริ หารระบบนํ้าหยดให้ได้ผลสู งสุ ด มี 3 ประการ
1. การให้น้ าํ ปริ มาณที่เหมาะสม กับความต้องการของพืชแต่ละชนิ ด
2. การให้ปุ๋ยปริ มาณที่เหมาะสม ซึ่ งจะละลายผ่านเข้าสู่ ระบบ
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3. การวางแผนการบํารุ งรักษาระบบ
อุปกรณ์ จ่ายปุ๋ ยในระบบนา้ หยด
อุปกรณ์จ่ายปุ๋ ยในระบบนํ้าหยด ซึ่ งเป็ นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติม จุดหนึ่งของระบบนํ้าหยด
ทําหน้าที่ช่วยดูดสารละลายปุ๋ ยเข้าสู่ ระบบ นํ้ากับปุ๋ ยจะละลายปนกันไปจ่ายออกทางหัวนํ้าหยด
ปั จจุบนั อุปกรณ์จ่ายปุ๋ ยที่มีจาํ หน่ายเป็ นของต่างประเทศ นําเข้ามาใช้กนั อยูบ่ า้ งแต่ยงั ไม่แพร่ หลาย
มากนัก เนื่องจากมีราคาแพงมาก ซึ่ งถ้าเป็ นเกษตรกรรายย่อยทัว่ ไป ไม่สามารถหาซื้ อมาใช้ในการ
เพาะปลูกเพราะไม่เหมาะกับการลงทุนและมีขอ้ จํากัดบางประการ โดยเฉพาะถ้ามีการอุดตันในช่อง
ดูดปุ๋ ยจะทําความสะอาดได้ยาก เนื่องจากช่องดูดปุ๋ ยมีลกั ษณะเป็ นช่องแบนรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าแคบ ๆ
นอกจากนี้การผลิต ต้องใช้ระบบการหลอมและขึ้นรู ปพลาสติกในระบบโรงงานเพียงอย่างเดียว ไม่
สามารถใช้วสั ดุและภูมิปัญญาในท้องถิ่นทําได้ หรื อถ้าทําได้ก็ตอ้ งออกแบบใหม่หรื อทําเลียนแบบ
ซึ่งอาจมีความผิด ฐานละเมิดสิ ทธิบตั ร
วัตถุประสงค์หลักในการประดิษฐ์อุปกรณ์จ่ายปุ๋ ย ในระบบนํ้าหยดในครั้งนี้ นอกจากเพื่อให้
เกษตรกรมีโอกาสได้ใช้ของมีราคาถูก โดยได้ออกแบบและประดิษฐ์ไม่ซ้ าํ แบบของต่างประเทศใน
ขนาดเดียวกัน พบว่ามีราคาถูกกว่าของต่างประเทศกว่า 10 เท่าตัว มีประสิ ทธิ ภาพการใช้งานดีกว่า
คือ อุดตันได้ยากกว่า แต่ใช้หลักการทํางานแบบเดียวกัน กล่าวคือ เป็ นระบบ venturi tube ซึ่ งง่ายต่อ
การติดตั้งและใช้งานโดยเฉพาะอุปกรณ์น้ ี สามารถผลิตได้โดยใช้วสั ดุและเครื่ องมืออุตสาหกรรม
ขนาดเล็กที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น หรื อสามารถหลอมขึ้นรู ปพลาสติกให้เป็ นชิ้นเดียวกันในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางก็ได้ ซึ่ งราคาไม่รวมเครื่ องปั๊ มนํ้า ประมาณไม่เกิน 100 บาท หรื อแพงกว่านี้
ขึ้นอยูก่ บั วัสดุที่ใช้
ลักษณะทัว่ ไปของอุปกรณ์จ่ายปุ๋ ยในระบบนํ้าหยดที่ประดิษฐ์ มีลกั ษณะที่เป็ นท่อ 2 ส่ วน
คือท่อหลักกับท่อแยก ซึ่ งทั้ง 2 ส่ วนนี้เชื่ อมต่อกันตรงกลางคล้ายท่อสามทาง
- ส่ วนที่ 1 คือ ท่อหลัก มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงกระบอกกลวงใน บริ เวณตอนกลางท่อ
ภายในจะมีผนังหนาและมีรูคอคอดขนาดเล็กทะลุถึงกัน ผนังคอคอดด้านเข้า มีลกั ษณะเป็ นกรวย
สอบเข้าหารู ส่ วนทางด้านนํ้าออกผนังภายในตัดตรงตั้งฉากกับผิวเท่ารู คอคอด มีลกั ษณะเป็ นรู กลม
ขนาดเท่ากันตลอด
- ส่ วนที่ 2 คือ ท่อแยก เป็ นท่อสั้นและมีขนาดเล็กกว่าท่อหลัก วางตั้งฉากติดกับท่อหลัก
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ภายในมีรูคอคอดเช่นกัน จุดเชื่อมของรู คอคอดภายในระหว่าง 2 ท่อนี้ ทํามุม a ที่ปลายอีกด้านหนึ่ง
ของท่อแยกนี้ใช้ต่อกับท่อพลาสติก ทําหน้าที่ดูดสารละลายปุ๋ ยเข้าไป ในรู คอคอดของท่อหลักผสม
กับนํ้าส่ งออกไปยังหัวนํ้าหยดต่อไป
หลักการทางานของอุปกรณ์ จ่ายปุ๋ ย
การให้ปุ๋ยผ่านระบบนํ้าหยด โดยใช้อุปกรณ์จ่ายปุ๋ ย มีหน้าที่ดูดปุ๋ ยที่เป็ นสารละลายเข้าไปใน
ระบบท่อโดยไม่ตอ้ งใช้ปั๊มเครื่ องยนต์กลไกที่เคลื่อนไหวจากไฟฟ้ าหรื อนํ้ามันให้สิ้นเปลือง แต่เป็ น
การใช้พลังงานจากมวลและความเร็ วของนํ้าที่อยูใ่ นท่อนัน่ เอง ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็ น
ปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ของธรรมชาติที่มีท้ งั พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ และแรงดันของนํ้า
ภายในท่ออุปกรณ์จ่ายปุ๋ ยระบบนํ้าหยด ที่ใช้กนั อยูใ่ นปั จจุบนั มี 2 ประเภท คือ ประเภทท่อที่มีช่อง
คอคอด ซึ่ งไม่มีชิ้นส่ วนที่เคลื่อนไหว และประเภทที่มีชิ้นส่ วนที่เคลื่อนไหวคือ มีลูกสู บเคลื่อนที่ดว้ ย
พลังนํ้า หรื อเป็ นชนิดใช้ไฟฟ้ า สําหรับประเภท venturi tube ทํางานโดยอาศัยหลักการของ Daniel
Bernoulli ซึ่ งเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ชาวสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นผูต้ ้ งั โดยให้นิยามว่า เมื่อของเหลวหรื อ
ก๊าซ เคลื่อนที่เร็ วขึ้นความดันจะลดลง หรื อเมื่อความเร็ วลดลงความดันของมันจะเพิ่มขึ้น ผลงาน
ของ Bernoulli ที่นาํ มาประยุกต์ใช้ในปั จจุบนั ตัวอย่างเช่น ระบบคาร์ บูเรเตอร์ ในรถยนต์ ระบบปั๊ ม
สุ ญญากาศ ระบบลูกยางสเปรย์น้ าํ หอม และระบบท่อ venturi ของเครื่ องจ่ายปุ๋ ยในระบบนํ้าหยด
เป็ นต้น
การติดตั้งอุปกรณ์ จ่ายปุ๋ ย
เนื่องจากอุปกรณ์จ่ายปุ๋ ย venturi มีลกั ษณะเป็ นท่อ คล้ายข้อต่อสามทางในระบบท่อชนิด
โลหะหรื อ ท่อ PVC ที่ใช้กนั อยูท่ วั่ ไปในแปลงเกษตร เพียงแต่เลือกใช้ขอ้ ต่อระหว่างสองปลายให้
เหมาะสมกับรุ่ น กล่าวคือ ใช้ขอ้ ต่อชนิดเกลียวนอก เกลียวใน หรื อเป็ นหน้าแปลนยึดด้วยตัวสลัก
เกลียวเหมือนการต่อท่อตามปกติเพียงแต่เพิ่มข้องอเพื่อต่อเป็ นท่อแยกขนานออกมาต่างหาก ติดตั้ง
วาล์วควบคุมการไหลของนํ้าผ่านอุปกรณ์จ่ายปุ๋ ยโดยใช้ประตูน้ าํ ที่ท่อแยก 2 ตัว และที่ทอ่ ส่ งนํ้าหลัก
1 ตัว อุปกรณ์จ่ายปุ๋ ยควรติดตั้งให้อยูร่ ะดับความสู งจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร มีบริ เวณ
พื้นที่ส่วนหนึ่งเพียงพอสําหรับวางทับหรื อภาชนะใส่ สารละลายปุ๋ ย และสะดวกต่อการใช้ท่อยาง
สําหรับดูดปุ๋ ยจุ่มแช่ในภาชนะ
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อย่างไรก็ตาม การติดตั้งอุปกรณ์จ่ายปุ๋ ยในระบบนํ้าหยดเป็ นเทคโนโลยีการให้น้ าํ พืชแบบ
ใหม่ กล่าวคือ เมื่อติดตั้งระบบนํ้าหยดแล้วควรเพิม่ อุปกรณ์จ่ายปุ๋ ยเข้าไปด้วย จึงถือว่าครบระบบ
ประโยชน์ ของอุปกรณ์ จ่ายปุ๋ ย
1. การให้ปุ๋ยไปพร้อม ๆ กันกับนํ้าหยดจะทําให้พืชเจริ ญเติบโตสมํ่าเสมอ และควบคุมการ
ให้ผลผลิตนอกฤดูกาลได้
2. ประหยัดปุ๋ ยกว่าวิธีอื่น เพราะมีการคํานวณหาค่าความเข้มข้น ค่าเฉลี่ย/ต้น/ปริ มาณนํ้า
พืชจะได้รับปุ๋ ยและนํ้าพอดี ไม่มากหรื อน้อยเกินไป ไม่เกิดการสู ญเสี ย
3. พืชจะได้รับอาหารและแร่ ธาตุสมํ่าเสมอตามความต้องการในแต่ละช่วงอายุ ที่ละลายนํ้า
พืชดูดไปใช้ได้ทนั ที
4. ประหยัดแรงงานในการให้ปุ๋ย ขนปุ๋ ย หว่านปุ๋ ย และใช้ได้สะดวกแม้อยูใ่ นหน้าฝน
5. สามารถให้สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรู พืช อาหารเสริ มต่าง ๆ เช่น ปุ๋ ยชีวภาพ ชนิดนํ้าเข้า
ในระบบได้อย่างสะดวก
6. ไม่ทาํ ลายสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ลดการระบาดของโรคพืช วัชพืช ลดต้นทุน
ลดการปนเปื้ อนของสารเคมี
การทีจ่ ะพิจารณาที่นาระบบการให้ นา้ แบบประหยัดมาใช้ ควรจะมีการพิจารณาดังนี้
1. เมื่อมีการให้น้ าํ แล้ว ปริ มาณและคุณภาพของผลผลิตจะเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดคุม้ ค่า
หรื อไม่
2. ราคาของผลผลิตนั้นคุม้ ค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสี ยไปหรื อไม่กบั การที่จะลงทุนติดตั้งระบบ
การ ให้น้ าํ พืช
3. จะต้องแน่ใจแล้วว่า แหล่งนํ้าที่มีอยูน่ ้ นั มีเพียงพอกับการให้น้ าํ ตลอดฤดูกาลเพาะปลูก
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ข้ อจากัดทีส่ าคัญ

แบบร่ อง ฉีดฝอย

นา้ หยด

นา้ หยดใต้ ผวิ ดิน

ประสิ ทธิ ภาพการใช้น้ าํ

60

70

90

100

ประสิ ทธิภาพการให้ผลผลิต(ตันอ้อย/เมกกาลิตร)

8.5

9.5

12.5

35

ต้นทุนคงที่

ตํ่า

กลาง

สู ง

สู ง

ค่าปั๊ มนํ้า

ตํ่า

สู ง

ตํ่า

ตํ่า

แรงงาน

สู ง

กลาง

ตํ่า

ตํ่า

วัชพืช

สู ง

สู ง

ตํ่า

ตํ่ามาก

การให้ปุ๋ย

ทัว่ ไป

ทัว่ ไป

ผสมไปกับนํ้า

ผสมไปกับนํ้า

ผลของกระแสลม

ไม่มี

สู ง

ไม่มี

ไม่มี

ความลาดชันของพื้นที่

สู ง

ตํ่า

กลาง

ไม่มี

ความชํานาญในการจัดการ

ตํ่า

ตํ่า

สู ง

สู ง

การควบคุมศัตรู พืช

ปกติ

ปกติ

วิกฤตกว่า

ไม่มี

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบข้ อจากัดทีส่ าคัญของระบบการให้ นา้ แบบต่ าง ๆ

ขั้นตอนการปลูกอ้อยระบบนา้ หยดใต้ ผวิ ดิน
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โดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การปลูก 9 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1
ไถดะด้ วยผาล 7

ขั้นตอนที่ 2
ปรับพืน้ ทีด่ ้ วยแลนด์ เพลน

ขั้นตอนที่ 4
ใช้ ริปเปอร์ 5 ขา ย่อยดินและระเบิดชั้น
ดินดาน

ขั้นตอนที่ 3
พรวนดินให้ ละเอียดด้ วยผาล 22 จาน ลึก 15 ซม.

ขั้นตอนที่ 5
พรวนดินด้ วยผาล 22 จาน ลึก 15 ซม.
cm.

จานวน 2 รอบตามยาวและตามขวางลึก
40 cm.

ขั้นตอนที่ 6
ใช้ เครื่องมือพิเศษมินิคอมบายย่อยดินให้ ละเอียด
พร้ อมฝังปุ๋ ยสู ตร 18-46-0 และมาร์ คร่ องปลูก

ขั้นตอนที่ 8
ใช้ เครื่องปลูกแบบร่ องเดี่ยว ความลึกท่ อนพันธ์ 8 cm.
พร้ อมฝังปุ๋ ย สู ตร 16-20-0 + ไฮแมคบี + ซิงค์ ซัลเฟส

ขั้นตอนที่ 7
ฝังสายนา้ หยดใต้ ดินด้ วยเครื่องฝังสาย
ทีร่ ะดับความลึก 25 – 30 ซม.

ขั้นตอนที่ 9
การให้ นา้ และปุ๋ ยทางนา้ ในอ้ อยหลังปลูก
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คุณจิ๋ม เชียงทอง ชาวไร่ ออ้ ยเกษตรกรรมแบบนํ้าหยดใต้ดิน อําเภอด่านช้าง จังหวัด
สุ พรรณบุรี เล่าว่า "การใช้ระบบนํ้าหยดใต้ดินช่วยอํานวยความสะดวกและประหยัดได้มากได้ผล
ผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วย มีวธิ ี การบํารุ งดินโดยปลูกถัว่ แซมระหว่างร่ องที่ปลูกอ้อยระยะระหว่างร่ อง
ขนาด 1.90 เมตร ผลผลิตจากเดิมได้ 12-13 ตัน ต่อไร่ เมื่อใช้ระบบนํ้าหยดใต้ดิน 129 ไร่ ได้ผลผลิต
21 ตัน ต่อไร่ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 8 ตันต่อไร่ ผมสังเกตเห็นเกษตรกรข้างเคียงตื่นตัวขึ้นมากก่อนที่จะ
ตกลงใช้ระบบนํ้าหยดใต้ดิน ผมเคยไปดูงานที่โรงงานนํ้าตาลภูเขียวจึงใช้ระบบนํ้าหยดใต้ดิน เป็ น
เกษตรกรรายแรกของประเทศไทย
อ้อยพันธุ์ดีที่ปลูกคือ พันธุ์อู่ทอง 94-2-483 ต้นอ้อยเจริ ญเติบโตเร็ วใช้ท่อนพันธุ์ 1 ตัน ต่อไร่
เดิมลูกชายของผมจะไม่สืบสานอาชีพทําไร่ ออ้ ยแล้วเพราะเห็นผมทําเกษตรกรรมแบบนํ้าราดมาจน
ปัจจุบนั ผมอายุ 60 กว่าปี เห็นผมอยูก่ บั ความลําบากและใช้คนงานจํานวนมาก กังวลเรื่ องให้น้ าํ เวลา
เปิ ด-ปิ ดนํ้าเหนื่อย ต้องคอยดูตอนกลางคืนต้องลุกขึ้นมาเอาจอบขุดอุดรู รั่วนํ้าไม่ให้น้ าํ ในไร่ ของเราที่
ปล่อยนํ้าหล่อเลี้ยงความชุ่มชื้ นให้ตน้ อ้อยไหลเข้าไปไร่ คนอื่นไร่ ของเราจะไม่ได้น้ าํ ใช้เวลาให้น้ าํ
มาก ต้องคอยเฝ้ าวันละ 2 ไร่ คอยแก้ปัญหาวิดนํ้าเข้าไม่ให้มีน้ าํ ขังหรื อนํ้าซึ มลงดินโรงงานนํ้าตาล
มิตรผลได้เสนอให้ผมไปดูงานที่โรงงานนํ้าตาลภูเขียวที่นนั่ เขาใช้คนงานน้อย สามารถทําไร่ ได้
200 - 300 ไร่ โดยใช้คนเพียงคนเดียวให้น้ าํ ผมชวนลูกชายไปดูดว้ ยจะได้ไม่ตอ้ งแบกจอบคอย
ระบายนํ้าหรื อขุดอุดรู รั่วนํ้าให้เหนื่ อยอีกต่อไปทางโรงงานนํ้าตาลมิตรผลได้ส่งเสริ มให้ทาํ ระบบนํ้า
หยดใต้ดินในไร่ ออ้ ยโดยให้ปลูกไร่ ส่งโรงงาน 3 ปี โดยไม่ตอ้ งจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ รู ้สึกว่ามีความ
สะดวกสบายมากขึ้นมีแหล่งนํ้าทั้งปี โดยไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องฝนแล้งอีกต่อไป"
คุณสุ ชาติ กรรณสังข์ ชาวไร่ ออ้ ยเกษตรกรรมแบบนํ้าหยดใต้ดิน อําเภอด่านช้างจังหวัด
สุ พรรณบุรี กล่าวว่า "เมื่อใช้เกษตรกรรมระบบนํ้าหยดใต้ดินรู ้สึกว่าชีวิตมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนทํางาน
สบายกว่าเดิม การดูแลไร่ ออ้ ยง่ายกว่าเดิม ใช้แรงงานน้อยคนเดียวสามารถดูแลได้ถึง 126 ไร่ ให้น้ าํ
พร้อมใส่ ปุ๋ยด้วยสามารถตัดท่อนพันธุ์ออ้ ยได้ภายใน 5 เดือน เดิมใช้ระบบนํ้าราดอ้อยอายุ 5 เดือนยัง
ตัดท่อนพันธุ์ไม่ได้ เจริ ญเติบโตยังไม่พอเมื่อใช้ระบบนํ้าหยดใต้ดินสามารถตัดท่อนพันธุ์ได้ 2 ครั้ง
ต่อปี เพราะต้นอ้อยเจริ ญเติบโตเร็ ว ให้ผลผลิตสู งกว่าและการให้น้ าํ ประหยัดมากขึ้นด้วยเหมาะกับวิถี
ชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียงไม่เปลืองนํ้า สะดวกดูแลง่ายโดยใช้คนเพียงคนเดียวได้ผมบํารุ งดินโดย
ปลูกถัว่ เขียวระหว่างร่ องต้นอ้อยเพื่อบํารุ งดินพอออกดอกออกฝักก็ใช้เครื่ องจักรไถพรวนกลบลง
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ในดิน ระยะห่างระหว่างร่ อง ขนาด 1.90 เมตร ใช้ท่อนพันธุ์ออ้ ย 1 ตัน ต่อไร่ การดูแลให้น้ าํ เป็ น
ระบบวาล์วควบคุมแปลงปลูกมีสายยางนํ้าฉี ดล้างระบบท่อกรองนํ้าที่ใช้ดกั สิ่ งอุดตันในท่อก่อนที่จะ
ปล่อยนํ้าส่ งผ่านไปยังท่อกระจายไปสู่ แปลงปลูก (ใช้ระยะเวลาในการวางระบบท่อนํ้าหยดใต้ดิน
เป็ นเวลา 45 วัน ใช้งบประมาณ 1 หมื่น 1 พันกว่าบาท ต่อไร่ มีผลผลิตอ้อยส่ งโรงงานภายใน 3 ปี
โดยไม่ตอ้ งจ่ายดอกเบี้ยเงินกู)้
หลังจากทําไร่ ออ้ ยระบบนํ้าหยดใต้ดินมาเป็ นระยะเวลา 2 ปี ให้ผลคุม้ ค่ามากทางโรงงาน
นํ้าตาลมิตรผลลงทุนระบบนํ้าหยดใต้ดินให้แล้วผลผลิตอ้อยก็ป้อนโรงงานนํ้าตาลมิตรผลพอเปลี่ยน
มาใช้ระบบนํ้าหยดใต้ดินมีความสะดวกสบายมากขึ้นลูกชายก็กลับมาช่วยทําไร่ ออ้ ยกันอีก ผลผลิต
จากเดิม 13 ตัน ต่อไร่ ปั จจุบนั มีผลผลิต 20-22 ตัน ต่อไร่ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น 7-9 ตัน ต่อไร่ ถา้ หัก
ค่าใช้จ่ายและการลงทุนทั้งหมดหลังจาก 3 ปี ผ่านไปแล้วก็จะเป็ นผลกําไรเต็มๆที่จะได้รับครับ"
คุณเสนาะ แจ่มอําพร ชาวไร่ ออ้ ยที่ไร่ ประภาพร อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรีเล่าว่า
"ผมเพิ่งเริ่ มทําเกษตรกรรมระบบนํ้าหยดบนดิน เดิมใช้ระบบนํ้าราดลําบากเรื่ องการดูแลให้น้ าํ
ผลผลิตน้อยประมาณ 9-10 ตัน ต่อไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 15 ตัน ต่อไร่ การให้น้ าํ สะดวกดูแล
ง่ายขึ้นใช้คนในบ้านเพียงคนเดียวหรื อสองคนดูแลกันเองได้ ท่อนพันธุ์ที่ตดั ได้ก็ปลูกเลยระยะ
ระหว่างร่ องปลูก ขนาด 1.5 เมตร ให้น้ าํ โดยใช้ระบบนํ้าหยดบนดิน ใช้เวลาให้น้ าํ นาน 12 ชัว่ โมง
ต่อครั้ง โดยเฉลี่ยจะให้น้ าํ 1 สัปดาห์กว่า ถึง 2 สัปดาห์ ต่อครั้งทางโรงงานนํ้าตาลมิตรผลได้ให้
คําแนะนําเรื่ องระบบนํ้าหยดบนดินสําหรับการให้น้ าํ ผมจะสังเกตดูความชื้นในดิน ถ้านํ้าค้างเกาะติด
ที่ใบอ้อยในตอนเช้าตรู่ แสดงว่าความชื้นในดินยังใช้ได้ ถ้านํ้าค้างไม่ติดบนใบอ้อยจึงเริ่ มให้น้ าํ ผสม
ปุ๋ ยยูเรี ยชนิดนํ้าเพื่อบํารุ งต้นอ้อยเป็ นการทดลองทําเองแล้วให้ผลดีมากต้นอ้อยเจริ ญเติบโตง่าย ลํา
ต้นและใบเขียวสด การเจริ ญเติบโตของต้นอ้อยมีความสมํ่าเสมอ
การปลูกเริ่ มต้นด้วยใช้ปุ๋ยยูเรี ยรองพื้นปลูก ใช้สูตร 16-16-16 ฝังปุ๋ ยกลางร่ องแล้วไถครู ดดิน
ผสมปุ๋ ยบ่อยๆ พื้นที่ 10 ไร่ ให้ปุ๋ยประมาณ 100 กิโลกรัม หรื อ 2 กระสอบ ต่อไร่ ผมปลูกอ้อยมานาน
20 ปี เพิ่งจะเห็นผลดีในปี นี้ที่ผา่ นมาต้นอ้อยแห้งตายเพราะขาดนํ้าบ้างแต่ออ้ ยแปลงที่ปลูกด้วยระบบ
นํ้าหยดบนดินนี้เติบโตสมํ่าเสมอดีปีนี้ผมคาดว่าจะได้ผลผลิตไม่ต่าํ กว่า 15 ตัน ต่อไร่ "
บริ ษทั นํ้าตาลมิตรผล จํากัดได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของตลาด
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ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบมาตรฐานในการจัดการคุณภาพ จัดการสิ่ งแวดล้อม
จัดการเทคโนโลยีสะอาดชีวอนามัยและความปลอดภัย มีมาตรฐานของห้องปฏิบตั ิการและระบบ
ประกันความปลอดภัยของอาหารมีระบบการบรรจุภณ
ั ฑ์ทนั สมัยที่ใช้เทคโนโลยีของเยอรมนีมีสาย
การลําเลียงผลผลิตนํ้าตาลจากโรงงานไปสู่ ตึกบรรจุภณั ฑ์ บรรจุหีบห่ อโดยไม่ผา่ นมือคน จึงมัน่ ใจ
ได้แน่นอนในเรื่ องความสะอาด ปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์เกล็ดขาวสะอาดของนํ้าตาลได้ผา่ น
กระบวนการแยกสี โดยใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งของเยอรมนีไม่ตอ้ งผ่านการใช้สารฟอกสี ผูบ้ ริ โภคจึง
มัน่ ใจได้วา่ สะอาด ปลอดภัยแน่นอน
นางสาวสุ มาลี โพธิ์ ทอง นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริ ญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้นาํ แนวคิดในการจัดการดินและนํ้าเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาออกแบบงานวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับปรุ ง
ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และอุม้ นํ้าดีข้ ึนโดยเน้นศึกษาวิธีการปริ มาณความถี่ในการให้น้ าํ และปุ๋ ยที่
เหมาะสมรวมถึงการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นอาทิ ขุยมะพร้าวและขี้เถ้าแกลบ มา
ช่วยในการปรับปรุ งดินอีกทางหนึ่งทั้งนี้ได้แบ่งการทดลองออกเป็ น 4 แปลงโดยในแต่ละแปลงได้
ทําการควบคุมระบบการให้น้ าํ ดังนี้ 1.แปลงจากนํ้าฝนธรรมชาติ 2.แปลงทดลองให้น้ าํ ไหลไปตาม
ร่ อง(Furrow) 3.แปลงทดลองให้น้ าํ ระบบนํ้าหยดบนผิวดิน และ 4.แปลงทดลองให้น้ าํ ระบบนํ้าหยด
ใต้ดินโดยแต่ละแปลงจะมีการควบคุมกระบวนการใช้วสั ดุปรับปรุ งดิน 3 กรรมวิธี คือ 1 ไม่ใช้วสั ดุ
ปรับปรุ งดิน 2 ใส่ ขยุ มะพร้าวตามแถวปลูก อัตรา 2-3 ตัน/ไร่ 3 ใส่ ข้ ีเถ้าแกลบ อัตรา 2-3 ตัน/ไร่
ร่ วมกับกรรมวิธีการให้ปุ๋ย 4 กรรมวิธี คือ 1.ใส่ ปุ๋ย NPK ตามประเภทของเนื้ อดิน 2.ใส่ ปุ๋ย NPK ตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน 3.ใส่ ปุ๋ย NPK + ธาตุอาหารรอง ตามค่าวิเคราะห์ดิน และ 4 ใส่ ปุ๋ย NPK + ธาตุอาหาร
รอง+จุลธาตุตามค่าวิเคราะห์ดินสําหรับในแปลงระบบนํ้าหยดจะถูกปรับระบบการให้ปุ๋ยไปกับ
ระบบนํ้าเพื่อเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตของอ้อยปลูกและความสมบูรณ์ของต้นต่อการไว้ตอในรุ่ น
ต่อไปโดยใช้ออ้ ยพันธุ์ขอนแก่น 3 ซึ่ งเป็ นผลงานการปรับปรุ งพันธุ์ของศูนย์วิจยั พืชไร่ ขอนแก่น
กรมวิชาการเกษตรเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่คือ โคลน 85-2-352 กับ K 84-200 ซึ่ง
เป็ นพันธุ์พอ่ และมีการปรับปรุ งเรื่ อยมาเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์จนได้ออ้ ยสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติที่ดี
ทั้งนี้จากภาพรวมของงานวิจยั จะพบว่าการจัดการนํ้าและธาตุอาหารในแปลงทดลองนั้นส่ งผลให้
ได้ผลผลิตอ้อยที่มีคุณภาพสามารถที่จะไว้ตอในรุ่ นต่อไปได้ (หมายเหตุ : สามารถทราบข้อมูล
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ผลผลิตต่อไร่ หลังจากเก็บเกี่ยวในวันที่ 7 มีนาคม และ 11 มีนาคม 2554) ทั้งนี้หากเกษตรกรในภาค
อีสานสามารถที่จะไว้ตอได้จะสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตอ้อยปลูกจาก 5,670 บาท เหลือเพียง
2,090 บาท ต่อไร่
ผศ.ดร.สุ ดชล วุน้ ประเสริ ฐ กล่าวเพิ่มเติม ว่าจากการวิจยั ในครั้งนี้ทางสาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช มทส.ต้องการส่ งเสริ มและแนะนําให้เกษตรกรในเขตภาคอีสานหันมาให้ความสําคัญ
ต่อการให้น้ าํ และธาตุอาหารในการเพาะปลูกอ้อยมากยิง่ ขึ้นโดยการนําระบบนํ้าหยดใต้ดินและการ
ให้ปุ๋ยที่ตรงตามความต้องการของพืชมาปรับใช้ท้ งั นี้หากเกษตรกรหันมาใช้ระบบนํ้าหยดใต้ดินจะ
สามารถควบคุมการให้น้ าํ และให้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกทั้งการให้น้ าํ ในระบบนํ้าหยดใต้ดิน
นั้นจะมีการสู ญเสี ยความชื้นน้อยกว่าการให้น้ าํ หยดบนผิวดินหรื อการให้น้ าํ แบบอื่นอีกทั้งยังเป็ น
การประหยัดแรงงานการเพาะปลูกในระยะยาวทั้งนี้จากประมาณการคาดว่าเกษตรกรจะคุม้ ทุน
ตั้งแต่ปีแรกเนื่องจากสามารถเพิม่ ผลผลิตได้ไม่ต่าํ กว่า 20 ตันต่อไร่ ซึ่ งสู งกว่าที่เกษตรกรผลิตได้
เฉลี่ย10 -11 ตันต่อไร่ รวมทั้งยังสามารถประหยัดต้นทุนการปลูกโดยใช้ท่อนพันธุ์ในปี ที่ 2 โดยอาจ
ไว้ตอได้มากกว่า 1 รุ่ น อีกทั้งค่าความหวานหรื อ CCS (Commercial Cane Sugar) ที่ได้จากการ
ทดลองก็สูงกว่ามาตรฐานที่สาํ นักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายซึ่ งกําหนดไว้ที่ 10 CCS.
โดยจากการสุ่ มตัวอย่างในการวิเคราะห์คุณภาพของผลผลิตในแปลงที่ปลูกแบบระบบนํ้าบนผิวดิน
มีค่าCCS เท่ากับ 12.66 และแปลงที่ให้น้ าํ หยดใต้ผวิ ดินมีค่า CCS เท่ากับ 13.16 (ส่ วนแปลงที่ปลูก
โดยอาศัยนํ้าฝนและแปลงให้น้ าํ หยดใต้ผวิ ดินวัดค่า CCS ได้ในวันที่ 7 มีนาคม 2554 )
ศิโรจน์และคณะ,2546 ทําการศึกษาปริ มาณนํ้าที่มีต่อผลผลิตอ้อยเมื่อให้แบบนํ้าหยดใต้ดิน
ได้ผลดังนี้
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ปริมาณนา้ ทีใ่ ช้ (มม.)

ผลผลิต (ตัน/ไร่ )

1,686

27.2

1,479

22.4

1,229

22.4

1,147

17.6

968

16.0

จากผลการศึกษายังพบอีกว่า การให้น้ าํ แบบนํ้าหยดใต้ดินสามารถให้ได้ในปริ มาณและ
จํานวนครั้งตามต้องการ ใช้แรงงานจํานวนน้อย อ้อยมีการเจริ ญเติบโตดีและให้ผลผลิตสู งกว่าปกติ
อีกด้วย
Hussain et al. , 2552 ทําการศึกษาเปรี ยบเทียบการให้น้ าํ แบบหยดใต้ผิวดินกับการให้น้ าํ
แบบปล่อยท่วมแปลงในอ้อย ผลการศึกษาพบว่า การให้น้ าํ แบบหยดใต้ผวิ ดินไห้ผลดีกว่า ดังนี้
1. การระเหยของนํ้าเนื่องจากการคายนํ้าของวัชพืชที่ปกคลุมแปลงมีปริ มาณลดลง
2. ปริ มาณของวัชพืชลดลงมาก
3. ระยะเวลาในการให้น้ าํ แต่ละครั้งใช้เวลาน้อยลง แค่ 2 – 3 ชัว่ โมง/ครั้ง
4. อ้อยมีการเจริ ญเติบโตสมํ่าเสมอดีแลให้ผลผลิตเพิม่ ขึ้น
5. การทําลายของศัตรู พืช เช่น แมลง โรค และวัชพืชลดลง
6. เพิ่มพื้นที่ปลูกพืชได้มากขึ้น เพราะลดพื้นที่คลองส่ งนํ้าลง
7. ใช้แรงงานในการให้น้ าํ น้อยลง
งานวิจยั ของสถาบัน ซาน คารอส ไบโอเอนเนอจี คอเปอเรท ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้ศึกษา
เปรี ยบเทียบการให้น้ าํ แบบนํ้าหยดใต้ผวิ ดินกับการให้น้ าํ แบบสปริ งเกลอร์ ในอ้อย สรุ ปผลดังนี้
1. ผลผลิตอ้อยที่ได้จากการให้น้ าํ แบบนํ้าหยดใต้ผิวดิน 59 ตัน/ ไร่ ส่ วนผลผลิตที่ได้
จากการให้น้ าํ แบบสปริ งเกลอร์ 31 ตัน/ ไร่ ซึ่ งการให้น้ าํ แบบนํ้าหยดใต้ผวิ ดินให้ผลผลิตสู งกว่า
ถึง 90 เปอร์ เซ็นต์
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2. อ้อยที่ปลูกโดยการให้น้ าํ แบบนํ้าหยดใต้ผวิ ดินจะมีปริ มาณนํ้าตาลซูโครสเพิ่มขึ้น 5.2
เปอร์เซ็นต์
3. การให้น้ าํ แบบสปริ งเกอร์ ใช้น้ าํ ในปริ มาณ 5,778 ม3 / ไร่ การให้น้ าํ แบบนํ้าหยดใต้
ผิวดินใช้น้ าํ ในปริ มาณ 1,333 ม3 / ไร่ ประหยัดนํ้าถึง 70 เปอร์ เซ็นต์
4. การให้น้ าํ แบบนํ้าหยดใต้ผวิ ดิน ทําให้รายได้สุทธิ เพิ่มขึ้นประมาณไร่ ละ 5,000 บาท
นอกจากนี้ การให้น้ าํ แบบนํ้าหยดใต้ผวิ ดิน ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงมากกว่า ลําต้นอ้อยยาว
สมํ่าเสมอกัน ขนาดลําใหญ่กว่า ประสิ ทธิ ภาพการใช้ปุ๋ยของพืชดีกว่า วัชพืชขึ้นน้อยกว่า ทําให้การ
จัดการน้อยกว่าด้วย
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