
การปลูกอ้อย 
การปลกูออ้ยประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆท่ีส าคญั ดงัน้ี                

 

1. การเตรียมดิน และการปลกูออ้ย 

การเตรียมดิน 

เป็นการก าจดัวชัพืชในขั้นตน้ ซ่ึงช่วยใหน้ ้าฝนไหลซึมผา่นลงไปในดินไดดี้  ท าใหร้ากออ้ยเจริญเติบโตลงในดินได้
ง่าย ในพ้ืนท่ีท่ีปลกูออ้ยมาเป็นเวลานาน มกัจะเกิดดินดาน จึงควรไถดินดานเพ่ือท าลายชั้นดินดาน  ก่อนท่ีจะท าการ
ไถดะไถแปรเม่ือเตรียมดินแลว้ จึงท าการยกร่องเพ่ือปลกูออ้ย 

o การเตรียมดินในพ้ืนท่ีทัว่ไป จะไถ 2-3 คร้ัง ลึกประมาณ 30-50 ซม.  
o การเตรียมดินในพ้ืนท่ีปลกูออ้ยมาก่อน มกัจะเกิดชั้นดินดาน เน่ืองจากมีการใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัร หรือ

รถบรรทุกเขา้ไปเหยยีบย  า่ในพ้ืนท่ี จึงเกิดการบดอดัในดินชั้นล่าง จึงเกิดชั้นดินดานท าใหเ้ป็นปัญหา การ
ไหลซึมของน ้าสู่ดินชั้นล่างไม่ดี รากออ้ยไม่สามารถเจริญลึกลงไปในดินชั้นล่างไดเ้ท่าท่ีควร 

การปลูกอ้อย 

ในการปลกูออ้ยมี 2 ขั้นตอน คือ 

3. การเตรียมท่อนพนัธ์ุออ้ย 
 การจดัหาพนัธ์ุออ้ย เป็นออ้ยปลกูเพื่อท าพนัธ์ุโดยตรง อาย ุ7-10 เดือน ไม่แก่ หรืออ่อน 

จนเกินไป มีล าตน้สมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลง เป็นพนัธ์ุท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
 การแช่หรือชุบท่อนพนัธ์ุ จะช่วยควบคุมเช้ือโรคไดร้ะยะเวลาหน่ึง  

 แช่หรือชุบท่อนพนัธ์ุออ้ยดว้ยสารเคมี 
 แช่หรือชุบท่อนพนัธ์ุออ้ยในน ้าร้อน 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่โมง 

4. การปลกูออ้ย 



วิธีการปลกูออ้ย มี 2 วธีิการใหญ่  

 การปลกูดว้ยแรงงานคน แยกออกเป็น 2 วิธี  
 การปลกูออ้ยเป็นท่อน ขอ้ดี คดัเลือกตาท่ีสมบูรณ์ 

ขอ้เสีย ส้ินเปลืองเวลา เสียค่าแรงงานสูง 
 การปลกูออ้ยทั้งล  า ขอ้ดี ประหยดัแรงงาน เวลา เสียค่าใชจ่้ายต ่า 

ขอ้เสีย ความงอกของออ้ยไม่สม ่าเสมอ บางคร้ังอาจมีโรคท่ีติดมากบัพนัธ์ุออ้ย 
เน่ืองจากไม่ไดต้รวจสอบ 

 การปลกูดว้ยเคร่ืองจกัร นิยมใชใ้นกรณีท่ีชาวไร่ออ้ยมีพ้ืนท่ีปลกูออ้ยมาก และมีเงินลงทุน การ
ใชเ้คร่ืองจกัรสามารถยกร่องแลว้ปลกูได ้และไม่จ าเป็นยกร่องไวก่้อน 

เทคนิคในการปลูกอ้อยเพือ่ให้อ้อยงอก 

 กรณีของฝนตกน ้าขงั หรือดินมีการระบายน ้าไม่ได้ 

ถา้ปลกูออ้ยแลว้กลบออ้ยลึกเกินไป ท าใหท่้อนออ้ยหรือล าออ้ยเน่าเสียหายก่อนท่ีออ้ยจะงอก 
ท าใหต้อ้งปลกูซ่อมออ้ยใหม่ 

ทางแกไ้ขในกรณีน้ีกคื็อ ถา้ดินแฉะน ้าขงัมากและจ าเป็นจะตอ้งปลกู ใชว้ิธีปักพนัธ์ุออ้ยหรือ
เสียบพนัธ์ุออ้ยท ามุมประมาณ 45 องศา เม่ือออ้ยงอกและดินแหง้แลว้จึงมากลบอีกคร้ังหน่ึง 

 กรณีท่ีฝนตกแลว้ ดินแฉะ 

ยงัไม่ไดป้ลกูหรือกลบออ้ย ใหว้างพนัธ์ุออ้ยไวใ้นร่อง แต่ตอ้งแน่ใจวา่ไม่ไหลไปกบัน ้าเม่ือมี
ฝนตกซ ้ าลงมาอีกคร้ังหน่ึง หรือถา้ดินเปียก อุม้น ้ามาก อาจจะใชว้ธีิวางท่อนออ้ยแลว้กลบดิน
บางๆ กไ็ด ้กจ็ะช่วยใหอ้อ้ยงอกโดยไม่เน่าได ้ซ่ึงเป็นเพียงค าแนะน าในทางปฏิบติั  

 กรณีท่ีขณะปลกูออ้ยไม่มีฝนหรือปลกูไปแลว้จะไม่มีน ้าหรือฝนท้ิงช่วง 

จ าเป็นจะตอ้งรักษาพนัธ์ุออ้ยท่ีปลกูไปแลว้ ขอ้แนะน าคือ พยายามใชดิ้นกลบออ้ยใหห้นา 
เหยยีบหรือกดใหแ้น่น เพ่ือรักษาความช้ืนในดิน เช่นเดียวกบัการปลกูออ้ยขา้มแลง้ ในกรณีน้ี 
ไม่ควรลอกกาบออ้ยออก ปล่อยใหหุ้ม้ตาไว ้จนกวา่จะมีความช้ืนมากพอท่ีจะงอกได ้เป็นตน้ ีี 
เร่ืองความงอกของออ้ยอาจจะไม่สม ่าเสมอ หรืองอกเพียงร้อยละ 60-70 และอาจจะตอ้งปลกู
ซ่อมออ้ยหลงัการงอก 

หลงัจากท่ีปลกูออ้ยแลว้ 15-30 วนั หน่อออ้ยจะงอกโผล่พน้ดิน เร็วหรือชา้ ข้ึนอยูก่บั 

 สภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะอุณหภมิู และความช้ืนในดิน เช่น ถา้อุณหภมิูค่อนขา้งสูงออ้ยจะ
งอกเร็วกวา่สภาพท่ีอุณหภมิูต ่า เป็นตน้ 



 พนัธ์ุออ้ย เช่น เค 76-4 งอกเร็วกวา่ เค 84- 200 เป็นตน้ 
 คุณภาพของพนัธ์ุออ้ย พนัธ์ุออ้ยท่ีไดรั้บการดูแลดีกวา่ จะมีอตัราการงอก และการเจริญเติบโต

ดีกวา่ แมว้า่จะเป็นพนัธ์ุออ้ยเดียวกนักต็าม 
2. การดูแลรักษาอ้อย 

การควบคุมและก าจดัวชัพืช 

วชัพืชเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหผ้ลผลิตของออ้ยลดลงเน่ืองจากวชัพืชจะแยง่  ธาตุอาหาร ความช้ืนในดิน และ
แสงแดด เป็นแหล่งสะสมหรือเป็นท่ีอาศยัของโรคและแมลงท่ีส าคญั ไม่ควรปล่อยใหว้ชัพืชข้ึนแข่งขนักบัออ้ยใน
แปลงปลกูนาน เพราะในระยะท่ีหน่อออ้ยเพ่ิงเร่ิมงอก หากมีวชัพืชมาก ออ้ยจะเจริญเติบโตไม่เตม็ท่ีเพราะถกูแยง่
น ้าและอาหารหลงัจากนั้นการแตกกอจะ มีนอ้ย และยงัอาจมีผลท าใหก้ารยา่งปลอ้ง (คือส่วนของ intercalary 
meristem หรือ growth ring มีการยดืตวั) ไม่เตม็ท่ี เป็นตน้ ท าใหผ้ลผลิตลดลงในท่ีสุด 

การใหน้ ้า 

ใหน้ ้าออ้ยควรค านึงถึงระยะการเจริญเติบโต แบ่งเป็น 4 ระยะดงัน้ี 

o ระยะงอก (0-1 เดือน) หลงัจากการปลกู ออ้ยตอ้งการความช้ืนท่ีเหมาะสม 
o ระยะหลงัจากงอก (1-2 เดือน)ออ้ยตอ้งการน ้ามาก ควรใหน้ ้าทุกๆ 10-14 วนั 
o ระยะแตกกอจนถึงระยะยา่งปลอ้ง (อายปุระมาณ 2-6 เดือน) ออ้ยตอ้งการน ้ามาก ออ้ยมีระบบราก

สมบูรณ์สามารถดูดน ้าและธาตุอาหารท่ีอยูไ่กลจากโคน 
o ระยะก่อนเกบ็เก่ียว (อาย ุ9-10 เดือนข้ึนไป) ออ้ยตอ้งการน ้านอ้ย เร่ิมมีการสะสมน ้าตาล ควรงดใหน้ ้าแก่

ออ้ย 1-1.5 เดือน ก่อนเกบ็เก่ียว 

วธีิการใหน้ ้าแก่ออ้ย มี 3 แบบ คือ 

o การใหน้ ้าตามร่อง (furrow irrigation) ความลาดเท 0.5-3 
o การใหน้ ้าแบบฝอยหรือฝนเทียม (sprinkler irrigation) 
o การใหน้ ้าแบบหยด (drip irrigation) 

การพูนโคน                                                                        

การพนูโคนควรท าหลงัจากท่ีออ้ยมีการแตกกอแลว้ เพื่อท าใหก้อออ้ยแขง็แรงไม่ลม้ง่าย เน่ืองจากท าใหโ้คนออ้ยมี



การเกิดรากและการเจริญเติบโตของรากดีข้ึน 

3. การบ ารุงดนิและการใส่ปุ๋ย      

การบ ารุงดิน 

การเพ่ิมผลผลิตออ้ยมีความจ าเป็นตอ้งใส่ปุ๋ย ดินในเขตร้อนช้ืนมกัจะเกิดการชะลา้งสูง การใชปุ๋้ยติดต่อกนัเป็น
ระยะยาวนาน อาจท าใหดิ้นเปล่ียนเป็นดินกรด สภาพทางกายภาพของดินเลวท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ หรือเกิดการ
ใชร้ถบรรทุกหรือเคร่ืองมือทุ่นแรงขนาดใหญ่ลงไปเหยยีบย  า่ การใหน้ ้าชลประทานมากเกินไป จะมีผลกระทบต่อ
สัดส่วน ของน ้า และอากาศในดิน และท าใหคุ้ณสมบติัทางกายภาพของดินเลวลง ผลผลิตของออ้ยจะลดลง  

วิธีการบ ารุงดิน 

o การบ ารุงดนิเพือ่ปรับปรุงคุณสมบัตทิางกายภาพ 

ใชไ้ถดินดาน ไถท าลายชั้นดินดาน โดยไถลึกประมาณ 50-75 เซนติเมตร ในการเตรียมดินเพื่อปลกูออ้ย 
ไม่ควรไถใหดิ้นละเอียดเกินไป เพราะจะเกิดดินดานไดง่้าย ควรมีการปลกูพืชคลุมดิน พืชแซม หรือพืช
หมุนเวยีน โดยใชพื้ชตระกลูถัว่ ไม่ควรเผาใบออ้ยก่อน หรือหลงัการเกบ็เก่ียว 

o การบ ารุงดนิเพือ่ปรับปรุงคุณสมบัตทิางเคมี 

การเพ่ิมธาตุอาหารใหแ้ก่ดิน สามารถปฏิบติัไดด้งัน้ี 

 ใชร้ะบบการปลกูพืช เช่น การปลกูพืชแซม พืชคลุมดิน เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหก้บัดิน  
 ใชปุ๋้ยอินทรีย ์เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั และกากหมอ้กรอง (filter cake)  
 การใส่ปุ๋ยเคมี วธีิน้ีง่าย รวดเร็ว และสะดวกในการปฏิบติั 

การใส่ปุ๋ยออ้ย 

o ความตอ้งการธาตุอาหารของออ้ย 

ธาตุอาหารหลกัคือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) เป็นธาตุอาหารท่ีท าใหอ้อ้ยให้
ผลผลิตสูง ธาตุอาหารรองไดแ้ก่ แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) ซลัเฟอร์ (S) สังกะสี (Zn) โบรอน (B) 
คอปเปอร์ (Cu) โมลิบดีนมั (Mo) และซิลิคอน (Si) มีความส าคญัในการช่วยการเจริญเติบโตของออ้ย 
(ส าหรับ คาร์บอน (C) ไฮโดรเจน (H) ออกซิเจน (O) มีปริมาณพอ ในน ้า ดินและอากาศ) 

o ความส าคญัของธาตุอาหาร 

ไนโตรเจน (N) พืชตอ้งการธาตุไนโตรเจนปริมาณมาก เพราะเป็นธาตุอาหารท่ีส าคญัในการเจริญเติบโต
ดา้นล าตน้และใบ ท าใหก้ารแตกกอของออ้ยดี มีจ านวนล าต่อกอสูง การใชปุ๋้ยไนโตรเจน ตอ้งค านึงถึง



อตัรา ชนิด เวลาใส่และวธีิใส่ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงประสิทธิภาพสูงสุด รูปของปุ๋ยไนโตรเจนท่ีนิยมใชใ้นการ
ปลกูออ้ยคือ 

 ปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต เม่ือหวา่นลงไปในดิน จะไม่สูญเสียไนโตรเจนง่ายเหมือนปุ๋ยยเูรีย 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีอาจเกิดการระเหิด (การสูญเสียจากดินในรูปของก๊าซ: volatilization) ของ
แอมโมเนียมสูง หรือในดินท่ีขาดก ามะถนั 

 ปุ๋ยยเูรีย ดีกวา่ปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต คือมีเน้ือธาตุไนโตรเจนสูง จึงควรใส่ในอตัราท่ีนอ้ยกวา่ 

ผลตกคา้งของปุ๋ยไนโตรเจนในดินหลงัฤดูเกบ็เก่ียว ไม่วา่จะเป็นปุ๋ยยเูรียหรือแอมโมเนียมซลัเฟต คือ
ก่อใหเ้กิดความเป็นกรดในดิน แต่ผลตกคา้งของปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟตก่อใหเ้กิดความเป็นกรดสูงกวา่
สูงกวา่ ปุ๋ยยเูรียสองเท่า 

ฟอสฟอรัส (P) ออ้ยใชฟ้อสฟอรัสประมาณ 3 -11 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ต่อปี ดงันั้นการแนะน า อตัราปุ๋ย
จึงแตกต่างกนัออกไป ชนิดของปุ๋ยฟอสฟอรัสท่ีใชใ้นเขตร้อน ไดแ้ก่ โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต หรือท
ริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต แต่ตอ้งใส่คร้ังละไม่มากนกัเพ่ือลดการตรึงฟอสเฟตของดิน หรือใชปุ๋้ยฟอสเฟต
ท่ีละลาย ชา้ เช่น หินฟอสเฟต (rock phosphate) ฟอสฟอรัสมีผลมากมายต่อการเจริญเติบโต ของราก
และหน่อ 

โพแทสเซียม (K) ออ้ยเป็นพืชท่ีตอ้งการธาตุโพแทสเซียม ในปริมาณมากกวา่ธาตุอาหารชนิดอ่ืนใด
ทั้งหมด หนา้ท่ีของธาตุโพแทสเซียม เช่นช่วยในการสังเคราะห์แสง สร้างโปรตีน การเคล่ือนยา้ยโปรตีน 
และน ้าตาลต่าง ๆ ช่วยในการเคล่ือนท่ีของน ้า เขา้สู้ตน้พืช ช่วยใหร้ากเจริญเป็นปกติ เป็นตน้ ธาตุ
โพแทสเซียมท่ีมีบทบาท ต่อการเปิดปิดของปากใบพืช แสดงใหเ้ห็นวา่ธาตุโพแทสเซียมมีความจ าเป็น
อยา่งยิง่ต่อพืช 

เม่ืออาย ุ3-7 เดือน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีออ้ยเจริญเติบโตเร็วมาก อตัราการดูดซึมโพแทสเซียมจะเร็วมากข้ึน มีผล
ต่อผลผลิตและความหวานของออ้ยพร้อมกนั 

4. การบ ารุงรักษาอ้อยตอ 

ผลก าไรส่วนใหญ่จะไดจ้ากออ้ยตอ เน่ืองจากชาวไร่ออ้ยไม่ตอ้งลงทุนดา้นการเตรียมดิน พนัธ์ุออ้ย (ค่าตดัค่า
บรรทุก) ค่าปลกู การบ ารุงรักษาออ้ยตอ เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตดีควรมีการปฏิบติัดงัน้ี 

o การแต่งตอ ชาวไร่ออ้ยรายยอ่ยนิยมแต่งตอออ้ย โดยการใชจ้อบคม ๆ ปาดตอออ้ยตรงระดบัดินหรือใต้
ลงไปเลก็นอ้ย ท าใหไ้ดห้น่อใหม่เจริญจากตาแทงข้ึนมาจากใตดิ้นพร้อมกนัหลายหน่อมีความแขง็ แรง
มากกวา่หน่อท่ีเกิดเหนือดิน 

o การใหน้ ้าหรือการรักษาความช้ืน เป็นปัจจยัท่ีมีผลผลิตออ้ยตอมากท่ีสุด การปลกูออ้ยในประเทศไทย
มากกวา่ร้อยละ 80 ปลกูโดยอาศยัน ้าฝน  

o การใส่ปุ๋ย ส าหรับออ้ยตอควรใส่ปุ๋ยในอตัราเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ยคร่ึงหน่ึงของอตัราเดิม ดินท่ีปลกูอาจมี



ความอุดมสมบูรณ์ลดลง สูตรปุ๋ยผสมต่าง ๆ ท่ีแนะน าส าหรับออ้ย ไดแ้ก่ 21-0-0, 46-0-0, 15-15-15, 16-
20-20, 25-7-7, 16-11-14 เป็นตน้  

o การดูแลรักษาทัว่ไป ท่ี ส าคญัไดแ้ก่ การควบคุมวชัพืช และการพรวนดินพนูโคน ในแปลงออ้ยท่ีมีการ
เผาใบออ้ย จะมีวชัพืชงอกข้ึนเร็วกวา่แปลงออ้ยท่ีไม่ไดเ้ผา เน่ืองจากจะมีความช้ืนจากใตดิ้นผา่นข้ึนมา
ช่วยในการงอกของเมลด็วชัพืช 

 

 

 

 


