
CROP  REQUIREMENT : ออยโรงงาน 

 

ลําดับที่ รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด 

1. สภาพพื้นที ่ - ควรเปนทีด่อน หรือที่ลุมไมมีน้ําทวมขัง หรือพื้นที่ราบ 

- ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 1,500 เมตร 

- ความลาดเอยีงไมเกิน 3 เปอรเซ็นต 

- มีแสงแดดจดั 

- พื้นที่ที่มีน้ําทวมขัง  ตนออยขณะยังเล็กจะไมเจริญเติบโต 

2. ความเหมาะสม

ของพื้นที่ 

- เปนพืน้ที่ในเขตชลประทาน หรือพื้นที่ทีม่ีฝนตกเพยีงพอ 

- หางไกลจากแหลงมลพิษ 

- การคมนาคมสะดวก หางไกลจากโรงงานน้ําตาลไมเกนิ 50 กิโลเมตร 

- เปนพืน้ที่ที่ประกาศเปนเขตเศรษฐกิจสําหรับออยโรงงาน 

 

3. อุณหภูม ิ - อุณหภูมิที่เหมาะตอการเจริญเติบโต 30 – 35 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ

กลางคืน 18 – 20 องศาเซลเซียส  

- ในชวงกอนเก็บเกีย่วประมาณ 2 เดือน ตองการอากาศเย็นเพื่อสะสม

น้ําตาล 

- ถาความชื้นในดินมากเกินไปตาออยจะเนา ถาความชื้นในดินนอยเกนิไป 

ตาออยจะไมงอก หรือถางอกแลวก็อาจจะเหี่ยวเฉาและตายไปโดยทั่วไปถา

ในดินมีอากาศอยูต่ํากวา 5 เปอรเซ็นต รากออยจะชะงักการดูดธาตุอาหาร น้ํา

และออกซิเจน เปนเหตุใหออยชะงักการเจริญเติบโต  

- ในชวงที่มีอุณหภูมิสูงออยจะคายน้ํามาก ความตองการน้ําจะมากตามไป

ดวย จําเปนตองใหน้ําบอยขึน้ ในชวงที่มีฝนตกควรงดใหน้ํา และหาทาง

ระบายน้ําแทน 

 

 

 

 



ลําดับที่ รายการ ความเหมาะสม ขอจํากัด 

4 ความตองการน้ํา - ปริมาณน้ําฝน 1,200 – 1,500 มิลลิเมตรตอป กระจายสม่ําเสมอในชวงออย

มีอายุ 1 – 8 เดือน และมีชวงปลอดฝน 2 เดือนกอนการเก็บเกีย่ว ตลอดฤดู

ปลูกตองการน้าํ 1,515 มิลลิเมตร 

- ในพืน้ที่ควรมีน้ําเพียงพอสําหรับใชเมื่อจาํเปน สําหรับแปลงพันธุควรมีน้ํา

เพียงพอใชตลอดฤดูปลูก 

- คาอีซี หรือความเค็มไมเกิน 0.75 เดซิซีเมนตอเมตร 

- ตองเปนน้ําสะอาด ปราศจากสารอินทรีย และสารอนินทรียที่มีพิษปนเปอน 

- ออยตองการน้ําเพื่อใชในการเจริญเติบโตและสรางน้ําตาล ออยที่ขาดน้ํา

จะเจริญเติบโตชา ผลผลิตต่ํา และใหความหวานต่ํา 

- เมื่อดนิมีน้าํมากจะทําใหขาดออกซิเจน ทาํใหออยชะงกัการเจริญเติบโต แต

ถาขาดน้ําใบจะหอในเวลากลางวัน 

 

5 ลักษณะดิน - ดินรวน ดนิรวนเหนยีว หรือดินรวนปนทราย 

- ดินชั้นลางตองไมเปนดนิลูกรังหรือหิน 

- ความอุดมสมบูรณของดินปานกลาง มีอินทรียวัตถุไม 

ต่ํากวา 1.5 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนมากกวา 10 สวนในลาน

สวน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดมีมากกวา 80 สวนในลานสวน 

- ระดับหนาดนิลึกไมนอยกวา 50 เซนติเมตร 

- การระบายน้าํและถายเทอากาศด ี

- คาความเปนกรดเปนดางระหวาง 5.5 – 7.0 

- คาอีซี หรือความเค็มไมเกิน 4.0 เดซิซีเมนตอเมตร 

- ดินที่ปลูกออยไมเปนกรดหรือดางมากจนเกนิไป เพราะจะทําใหธาตุ

อาหารพืชในดนิจะอยูในรูปที่พืชไมสามารถนําไปใชประโยชนได 

 

6 แสงแดด - ออยเปนพืชจัดอยูในกลุม C4 ตองการแสงแดดจดั ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษใน

การสังเคราะหแสง สามารถใชพลังงานจากแสงแดดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

- 
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ออย 

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการปลูกออย 
 

สภาพพืน้ท่ี 

 - ควรเปนทีด่อน หรือที่ลุมไมมีน้ําทวมขัง หรือพื้นที่ราบ พื้นที่ที่มีน้ําทวมขัง ตนออยขณะยังเล็ก 

จะเจริญเติบโตไดไมด ี

 - ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมเกิน 1,500 เมตร  

 - ความลาดเอยีงไมเกิน 3 เปอรเซ็นต 

 - มีแสงแดดจดั 

ความเหมาะสมของพื้นท่ี 

 - เปนพืน้ที่ในเขตชลประทาน หรือพื้นที่ทีม่ีฝนตกเพยีงพอ หางไกลจากแหลงมลพิษ 

 - การคมนาคมสะดวก หางไกลจากโรงงานน้ําตาลไมเกนิ 50 กิโลเมตร 

 - เปนพืน้ที่ที่ประกาศเปนเขตเศรษฐกิจสําหรับออยโรงงาน 

อุณหภูมิ 

 - อุณหภูมิที่เหมาะตอการเจรญิเติบโต 30 – 35 องศาเซลเซียส และตองการอุณหภูมกิลางคืน 18 – 20 

องศาเซลเซียส ในชวงสุกแก หรือออยอายุ 10 – 11 เดือน 

 - ในชวงกอนเก็บเกีย่วประมาณ 2 เดือน ตองการอากาศเย็นเพื่อสะสมน้ําตาล 

ความตองการน้ํา 

   การใหน้ําเพื่อเพิ่มผลผลิตออย 

  น้ําเปนปจจัยการผลิตหลักที่มีผลตอการเพิ่มผลผลิตออย ปริมาณน้ําฝน 1,200 – 1,500 

มิลลิเมตรตอป กระจายสม่ําเสมอ ในชวงออยมีอายุ 1 – 8 เดือน และมีชวงปลอดฝน 2 เดือนกอนการเก็บเกี่ยวหากออย

ไดรับน้ําอยางเพียงพอตลอดชวงการเจริญเติบโต ผลผลิตออยจะไดไมต่ํากวา 15 ตันตอไร ออยตองการน้ําเพื่อใชในการ

เจริญเติบโตและสรางน้ําตาล ตองไมใหออยขาดน้ําติดตอกันนานกวา 20 วัน ชวงอายุ 1 – 6 เดือน ซ่ึงเปนระยะการ

เจริญเติบโต และนานกวา 30 วัน ชวงอายุ 6 – 10 เดือน ซ่ึงเปนระยะการสะสมน้ําตาลงดใหน้ํากอนการเก็บเกี่ยว 2 เดือน 

ถาฝนตกหนักตองระบายน้ําออกทันที และใหน้ําทันทีหลังตัดแตงตอออย ออยที่ขาดน้ําจะเจริญเติบโตชา ผลผลิตต่ํา 

และใหความหวานต่ํา 

  พื้นที่เพาะปลูกออยสวนใหญอยูในเขตอาศัยน้ําฝนเปนหลัก มีสวนนอยที่อยูในเขต

ชลประทานออยตองการน้ําเพื่อการเจริญเติบโตตลอดปประมาณ 1,500 มิลลิเมตร การเพิ่มผลผลิตใหสูงขึ้นจึง

จําเปนตองใหน้ําชลประทานหรือน้ําบาดาลชวย น้ําที่ใชมีคาอีซี หรือความเค็มไมเกิน 0.75 เดซิซีเมนตอเมตร และตอง 
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เปนน้ําสะอาด และปราศจากสารอินทรียและสารอนินทรยีที่มีพิษปนเปอนถาสภาพแวดลอมเหมาะสมจะทําใหออยมี

การเจริญเติบโต 

   ความตองการน้ําและการตอบสนองตอการใหน้ําของออย  แบงออกเปน 4 ระยะ คือ 

   1. ระยะตั้งตัว (0-30 วัน)  เปนระยะที่ออยเริ่มงอกจนมใีบจริง และเปนตัวออน ระยะนี้ออย

ตองการน้ําไมมากเพราะรากออยยังส้ันและคายน้ํานอย ดินจะตองมีความชื้นพอเหมาะกับการงอก ถาความชื้นในดิน

มากเกินไปตาออยจะเนา ถาความชื้นในดนินอยเกินไปตาออยจะไมงอก หรือถางอกแลวก็อาจจะเหีย่วเฉาและตายไป 

ในสภาพดินทีเ่มื่อแหงแลวผิวหนาฉาบเปนแผนแข็ง ทําใหหนอออยไมสามารถแทงโผลขึ้นมาได ดังนั้น ในระยะนี้ควร

ใหน้ําในปริมาณนอยและบอยครั้ง เพื่อทําใหสภาพความชื้นในดนิเหมาะสม 

   2. ระยะเจริญเติบโตทางลําตน (31-170 วนั)  ระยะนี้รากออยเร่ิมแพรกระจายออกไปทั้งใน

แนวดิ่งและแนวระดับ เปนระยะที่ออยกาํลังแตกกอและสรางปลองเปนชวงที่ออยตองการน้ํามาก ถาออยไดรับน้ําใน

ปริมาณที่เพียงพอในระยะนี้ จะทําใหออยมจีํานวนลําตอกอมาก ปลองยาว ทําใหออยมีลํายาว และผลผลิตสูง การใหน้ํา

จึงตองใหบอยคร้ัง 

   3. ระยะสรางน้ําตาลหรือชวงสรางผลผลิต (171-295 วัน)  ชวงนี้พื้นทีใ่บออยที่ใชประโยชน

ไดจะนอยลง ออยจะคายน้ํานอยลง และตอบสนองตอแสงแดดนอยลง จึงไมจําเปนตองใหน้ําบอย ใหเฉพาะชวงที่ออย

เร่ิมแสดงอาการขาดน้ํา 

   4. ระยะสกุแก (296-330 วัน)  เปนชวงที่ออยตองการน้ํานอย และในชวงกอนเก็บเกี่ยว 6-8 

สัปดาห ควรหยุดใหน้ํา เพื่อลดปริมาณน้ําในลําตนออยและบังคับใหน้าํตาลทั้งหมดในลําออยเปลี่ยนเปนน้ําตาลซโูครส 

ความตองการน้ําของออยในแตละชวงระยะการเจริญเติบโต ตามตาราง 

 

ความตองการน้ําของออยในแตละชวงระยะการเจริญเติบโต 
 

ความตองการน้ํา 
ชวงการเจริญเติบโต 

มิลลิเมตร/วัน มิลลิเมตร 

ระยะตั้งตัว (30 วัน) 4 120 

ระยะเติบโตทางลําตน (140 วัน) 4.5 630 

ระยะสรางน้ําตาล (125 วัน) 5 625 

ระยะแก (35 วัน) 4 140 

รวม (330 วัน) - 1,515 
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    ขอพิจารณาในการใหน้ําแกออย  มปีจจัยที่เกี่ยวของ คือ 

   1. ระยะการเจริญเติบโต ปริมาณน้ําที่ใหแกออยจะมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับระยะการ

เจริญเติบโต อัตราความตองการใชน้ํา ความลึกที่รากหยั่งลงไปถึง ออยจะเจริญเติบโตไดดีก็ตอเมื่อความชื้นในดิน

เหมาะสม ถามีสูงหรือต่ํามากเกินไป ออยจะเจริญเติบโตผิดปกติ เมื่อดินมีน้ํามากจะทําใหขาดออกซิเจน โดยทั่วไปถา

ในดินมีอากาศอยูต่ํากวา 5 เปอรเซ็นต รากออยจะชะงักการดูดธาตุอาหาร น้ํา และออกซิเจนเปนเหตุใหพืชชะงักการ

เจริญเติบโต และถาขาดน้ําใบจะหอในเวลากลางวัน 

   2. คุณสมบัติทางกายภาพของดิน เชน ความสามารถในการซับน้ํา ดินตางชนิดกันยอมมี

คุณสมบัติไมเหมือนกัน สําหรับดินที่สามารถซับน้ําไวไดมากไมจําเปนตองใหน้ําบอยครั้ง เหมือนดินที่ซับน้ําไดนอย 

ดังนั้น หลักการใหน้ําแกออยที่ถูกตอง คือ ใหน้ําตามที่ออยตองการ สวนปริมาณน้ําที่จะใหแตละครั้งมากนอย และใช

เวลานานเทาใด ยอมขึ้นอยูกับคุณสมบัติทางกายภาพของดินซึ่งไมเหมือนกัน 

   3. สภาพลมฟาอากาศ อุณหภูมิของอากาศ การพิจารณาการใหน้ําแกออยจะตองพิจารณา

ถึง อุณหภูมิและสภาพลมฟาอากาศดวย ในชวงที่มีอุณหภูมิสูงออยจะคายน้ํามาก ความตองการน้ําจะมากตามไปดวย 

จําเปนตองใหน้ําบอยขึ้น ในชวงที่มีฝนตกควรงดใหน้ํา และหาทางระบายน้ําแทน เพื่อใหดินมีความชื้นและอากาศใน

ดินเหมาะสม ในชวงฝนทิ้งชวงควรใหน้ําชวยจะทําใหการเจริญเติบโตของออยดีขึ้น 

    ระบบการใหน้ําออย 

   การเลือกระบบการใหน้ําออยที่เหมาะสม ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ชนิดของดิน ความ

ลาดเอียงของพื้นที่ ลมฟาอากาศ ตลอดจนระยะการเจริญเติบโตของออย ตนทุน และความพรอมในการนําน้ํามาใช 

รวมทั้งความพรอมในดานแรงงาน และอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร ในการใหน้ํา ระบบการใหน้ําออย 

ในปจจุบันที่ใชกันอยูทั้งในและตางประเทศ ไดแก การใหน้ําแบบรอง (Furrow irrigation) การใหน้ําแบบพนฝอย 

(Sprinkler irrigation) และการใหน้ําแบบน้ําหยด (Drip irrigation) 
 

ลักษณะดิน 

  -  ดินรวน ดินรวนเหนียว หรือดินรวนปนทราย ดินชั้นลางตองไมเปนดินลูกรังหรือหิน 

  - ความอุดมสมบูรณของดินปานกลาง และมีอินทรียวัตถุไมต่ํากวา 1.5 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัสที่เปน

ประโยชนมากกวา 10 สวนในลานสวน โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดมีมากกวา 80 สวนในลานสวน ถาดิน 

มีอินทรียวัตถุต่ํา ควรปลูกพืชปุยสด เชน ถ่ัวมะแฮะ ถ่ัวพุม ถ่ัวพรา ปอเทือง หรือโสนอัฟริกัน แลวไถกลบระยะ 

เร่ิมติดฝก หรือหลังเก็บเกี่ยวเมล็ดพืชบํารุงดิน หรือใชปุยอินทรีย ปุยคอก อัตรา 1 – 2 ตันตอไร ใสกากตะกอนออย 

อัตรา 5 – 8 ตันน้ําหนักแหงตอไร หรือชานออย อัตรา 2 ตันน้ําหนักแหงตอไร 
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  -  ระดับหนาดินลึกไมนอยกวา 50 เซนติเมตร การระบายน้ําและถายเทอากาศดี 

  - คาความเปนกรดดางระหวาง 5.5 – 7.0 และไมเปนกรดหรือดางมากจนเกินไป เพราะจะทําใหธาตุ

อาหารพืชในดินจะอยูในรูปที่พืชไมสามารถนําไปใชประโยชนได  

  - คาอีซี หรือความเค็มไมเกิน 4.0 เดซิซีเมนตอเมตร 

    วิธีพิจารณาวาดินดีหรือไม จะตองพิจารณารวมกัน 2 ลักษณะ คือ 

   1. ลักษณะรูปรางและโครงสราง  เรียกวา ลักษณะทางกายภาพ สังเกตไดดวยตาเปลาหรือการ

สัมผัสเชน ดินมีลักษณะแนนทึบหรือไม ดินเปนทรายจัดหรือเปนดินโปรงรวนซุย มีชองวางใหอากาศและน้ําอยู

หรือไม หรือเปนดินดานที่รากออยแทงไมทะลุ หนาดินเวลาแหงแลวแข็งเปนแผนหรือรวนซุย เวลาใหน้ําหรือฝนตก

น้ําซึมลงไปเร็วหรือชา เปนตน ดินที่มีโครงสรางดีควรจะเปนดินรวนมีเนื้อดิน 45 เปอรเซ็นต ความชื้น 25 เปอรเซ็นต 

ชองวางใหอากาศอยู 25 เปอรเซ็นต และอินทรียวัตถุ 5 เปอรเซ็นต  

   2. ลักษณะทางเคมีและธาตุอาหาร  คือ การสงตัวอยางดินไปวิเคราะห ลักษณะทางเคมีนี้ 

ไดแก ความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) ความเค็ม ปริมาณธาตุอาหารตาง ๆ ในดิน 

    การจัดการดินทางดานกายภาพ  

   ดินในแปลงปลูกออยที่ผานการไถพรวนมาเปนเวลานาน จะทําใหอนุภาคดิน แยกตัวออกจาก

กัน อนุภาคบางอยางจะเรียงตัวกัน เปนแผนแข็ง ๆ ฉาบผิวหนาดินทําใหยอดออยแทงทะลุไดยาก เมื่อเวลาฝนตกน้ําจะ

ไมซึมลงไป ดินจะเก็บน้ําไวไดนอย เมื่อฝนแลงออยจะเหี่ยวเฉาอยางรวดเร็ว 

   การไถพรวนที่ความลึกระดับเดียวกันนาน ๆ ทําใหช้ันดิน ถูกขอบจานไถกดซ้ําแลวซํ้าเลา  

จนกลายเปนแผนทึบ หรือที่เรียกวา ดินดาน รากออยไมสามารถแทงทะลุได ตนออยจะชะงักการเจริญเติบโต และยังทํา

ใหอินทรียวัตถุในดินหมดไป ทําใหดินใตรอยไถแนนทึบ เก็บน้ําและอากาศไวในดินไดนอย การเจริญเติบโต การดูด

น้ํา และธาตุอาหารของตนออย จะถูกจํากัด 

    การปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของดินและการใชปุยเคมีกับออย 

   ออยตองการแรธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโตแข็งแรง มีความตานทานโรค ใหผลผลิตและ

ขยายพันธุตอ ๆ ไปได แรธาตุที่จําเปนตอการเจริญเติบโต ของออยมี 16 ธาตุ บางธาตุไดมาจากน้ํา และอากาศ เชน 

คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน บางธาตุตองการนอยมาก และดินก็มีพอเพียงอยูแลวจึงไมเปนปญหา มีธาตุอาหาร 

3 ธาตุ ที่ออยตองการในปริมาณมาก และดินที่ปลูกออยก็มีใหไมพอเพียง คือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปแตสเซียม 

ซ่ึงเราจะตองใสเพิ่มในรูปของปุย 

   1. ไนโตรเจน : เปนธาตุที่ชวยใหออยเจริญเติบโตทางดานลําตนและใบ ทําใหออยแตกกอดีมี

จํานวนลํามากทําใหน้ําหนักออยมาก ถาออยขาดไนโตรเจน จะทําใหใบเหลือง แคระแกร็น แตกหนอชาหนอไมเจริญ 

ออยจะแกเร็วกวาปกติและคุณภาพออยจะต่ํา 
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   2. ฟอสฟอรัส : เปนธาตุที่ชวยกระตุนการเจริญเติบโตของรากออย และการแตกกอ ออยที่

ขาดฟอสฟอรัส จะเปนโรคไดงาย ออยแคระแกรน็ โตชา ปลองสั้น การแตกหนอลดลง ใบจะมีสีมวงขอบใบแหง 

   3. โปแตสเซียม  : ธาตุนี้จําเปนตอขบวนการเจริญเติบโตของออย โดยเฉพาะขบวนการสราง

แปง และน้ําตาล แลวเคลื่อนยายไปเก็บไวในลําตน ออยทีข่าดธาตุโปแตสเซียม จะลมงาย ความหวานลดลง ไม

ตานทานโรค  ออยจะแสดงอาการที่ใบแก โดยปลายใบ และขอบใบจะไหม สวนบนของเสนกลางใบจะมีสีแดง  

    การแกไขดินกรดและการใชปูน 

   ดินสวนใหญที่ปลูกออยในเมืองไทยจะมีสภาพเปนกรด หรือเปนกลาง ดินที่มีคาความเปน

กรดเปนดาง(pH) ต่ํากวา 5 เปนกรดคอนขางแรง ทําใหออยดูดฟอสฟอรัส แคลเซี่ยม แมกนีเซียม และโมลิบดินั่มได

นอย ขณะเดียวกันอลูมิเนียมจะละลายออกมามากจนเกิดเปนพิษ วิธีแกไข คือ การใสปูนลงในดิน (ปูนขาว ปูนไฮเดรท 

หินปูน ปูนโดโลไมท) การที่จะใชปูนในอัตราที่ถูกตอง จะตองวิเคราะหตัวอยางดินเสียกอน เพื่อความสะดวกในทาง

ปฏิบัติ ขอแนะนําที่ใชกันทั่วไป คือ ประมาณ 200-400 กิโลกรัมตอไร โดยหวานใหทั่วแปลงแลวทําการไถพรวนปลูก

ออยตามปกติ 

แสงแดด 

  ออยเปนพืชจัดอยูในกลุม C4 ซ่ึงเปนพืชที่มีสารอินทรียที่อยูตัวชนิดแรกที่ไดจากการตรึง CO2 เปนสาร

ที่มี C 4 atom เปนองคประกอบ เรียกการตรึง CO2  โดยวิธีนี้วา C4 pathway (Hatch – Slack pathway) นอกจากนี้ การ

เพิ่มความเขมของแสง (Light intensity) ทําใหประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงของพืชเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แมวาจะเพิ่ม

จนกระทั่งความเขมของแสงเต็มที่แลวก็ตาม และไมตองการอิ่มแสง (no light saturation) ซ่ึงออยจะมีการสังเคราะห

น้ําตาล sucrose ถูกเก็บที่ Parenchyma ของลําตนออย โดย pathway นี้ 

  ดังนั้น ออยจึงเปนพืชที่ตองการแสงแดดจัด ซ่ึงมีคุณสมบัติพิเศษในการสังเคราะหแสง สามารถใช

พลังงานจากแสงแดดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปจจัยจําเปนเฉพาะพืช  

  การเก็บเกี่ยว และขนสงออย 

   ตัดออยอยางไรใหไดคุณภาพดีสด และสงเขาโรงงานไดรวดเร็ว 

   1. วางแผนการตัดและขนสงออยอยางเปนระบบ โดยรวมกันระหวาง เกษตรกรกับโรงงาน

น้ําตาล โดยมีการตกลงทําสัญญาซื้อขาย และใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามแผนดวย  

   2. วางแผนการตัดออยแตละแปลงใหไดจํานวนเทากับที่ไดรับโควตาจากโรงงานน้ําตาล แบง

ออกเปนงวด ๆ อยางตอเนื่อง  

   3. ควรจัดเตรียมแรงงานในการตัดออยใหพอเพียงกับปริมาณออยที่จะตัด และทําขอตกลงกับ

คนงานตัดออยในการจายคาตัดออยใหชัดเจนวาเหมาตัด หรือตัดตามน้ําหนัก 
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   4. การสางใบออยออก ก็สามารถชวยเพิ่มผลผลิตได โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความแหงแลงมาก 

ๆ อีกทั้งยังเปนการลดตนทุนการใชสารเคมีและยาฆาหญา และเปนการอนุรักษดินไวอีกดวย 

   5. เกษตรกรจะตองรูวาออยแกหรือยัง โดยดูจากอายุ ปริมาณ น้ําตาลในตนออยโดยสุมวัดคา

ความหวานดวยเครื่องมือวัดอยางงาย คือ รีแฟคโตมิเตอร ซ่ึงมีหนวยวัดเปนคาบริกซของน้ําออยและสุมวัดจากตนออย

ประมาณ 3 - 4 ลําตอแปลง วัดความหวานของน้ําออยบริเวณสวนโคน กลาง และปลาย ถาคาบริกซที่วัดไดมีความ

แตกตางกันไมเกิน 2 ก็แสดงวาออยแกสามารถเก็บเกี่ยวได  

   6. ควรตัดออยใหชิดดินจนถึงโคนตน เพื่อใหเกิดลําตนใหมจากใตดินซึ่งจะแข็งแรงกวาตนที่

เกิดจากตาบนดินและทําใหไดผลผลิตออยที่มีคุณภาพเขาโรงงานน้ําตาล ตัดสวนยอดและริดใบทิ้งเพื่อลดส่ิงเจือปนที่

ติดไปกับตนออย 

   7. ลําออยที่เล็กสุดสําหรับเขาหีบ (400-500 ม.ม.) ตองหวดใหตนลมดวยเครื่องจักร แลวใช

กรรมวิธีการเรงการเจริญเติบโตขึ้นมาใหมเชนเดียวกับออยไวตอทั่วไป 

   8. การขนออยขึ้นรถ ไมควรนํารถบรรทุกขนาดใหญลงในแปลงออยโดยไมจําเปน ถาใชรถ

คีบออยควรนําตนออยมากองเรียงไวเปนกองโต ๆ โดยนําออย 2-3 แถวยุบรวมกองเปนแถวเดียว เพื่อสะดวกในการใช

รถคีบออย และรถบรรทุกจะไดไมวิ่งวนโดยไมจําเปน ถาเปนไปไดใชรถบรรทุกขนาดเล็กลงไปบรรทุกออยในแปลงยิ่งดี  

   9. การบริหารจัดการในการตัดและขนสงออยที่ดี จะชวยใหไดออยคุณภาพดี สด สะอาดเขา

โรงงานทําใหสามารถผลิตน้ําตาลไดสูง และเปนการกระจายแรงงานตลอดชวงระยะเวลาปลูกออย การปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด 

   ขอเสียและผลกระทบจากการเผาออย  

   - สูญเสียน้ําหนักและความหวาน ขึน้อยูกบัสภาพอากาศ และพันธุออย ออยจะสูญเสยีน้ําหนัก

และความหวานมากกวาออยสด และออยไฟไหมจะมีคา ซีซีเอส ลดลง รวดเร็วกวาออยสด  

   - ออยไฟไหมจะถูกตัดราคา ทําใหไดรับเงนิไมเต็มเมด็เตม็หนวย ตามประกาศของ

คณะกรรมการออยและน้ําตาล ใหตัดราคาออยไฟไหมตันละ 20 บาท ตั้งแตปการผลิต 2540/41  

   - เปนการทําลายอินทรียวัตถุในดิน ลดลงรอยละ 5 – 10 ตอป ทําใหดนิเสื่อมโทรมและแนนทึบ  

   - เมื่อไมมีเศษซากคลุมดินทําใหดนิไมเก็บความชื้น ทําใหการเจริญเตบิโตของออยตอชาและ

แคระแกรน 

   - ทําลายแมลงที่เปนประโยชน และหนอนกอเขาทําลายมากขึ้น  

   - ทําใหตนทุนในการดแูลออยตอเพิ่มขึ้น เชน ตองเพิ่มคาใชจายในการกาํจัดวัชพืช และการ

ใหน้ําไรละ 500-800 บาท เมือ่เทียบกับแปลงออยที่ไมเผาใบออย หรือมีใบปกคลุม  

   - ทําลายสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดมลภาวะทางอากาศอยางรนุแรง เพลิงอาจลุกไหมไปยังไร หรือ

อาจลุกลามที่อยูอาศัย จะถูกแจงจับในขอหาวางเพลิง 

   - ทําใหเปนขออางในการกดีกันทางการคาน้ําตาลของคูแขงขันในตลาดโลก 
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เปรียบเทียบปริมาณออยสดและออยไฟไหม 

ปการผลติ ปริมาณออยท้ังหมด (ลานตนั) ออยสด (%) ออยไฟไหม (%) 

2535/36 37.71 95   5 

2539/40 56.91 24 76 

2543/44 48.65 42 58 

2544/45 59.44 44 56 

2545/46 74.06 46 60 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย 

 

การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 

   การดูแลรักษาออยตอ 

   - ทําการตัดแตงตอออยหลังจากตัดทันที หรือเสร็จภายใน 15 วัน ถาตัดออยชิดดิน ก็ไมตอง

ตัดแตงตอออยทําใหประหยัดเงินและเวลา 

   - การเก็บเกี่ยวควรตัดชิดดิน ขอควรปฏิบัติในการตัดออย คือ การตัดออยตองตัดใหชิดดิน ริด

ใบออกใหหมด ตัดยอดทิ้งแลวใชใบออยหรือเชือกปอมัดเปนมัด ๆ กอนขนขึ้นรถดวยแรงงานคน จะทําใหสามารถ

บรรจุออยไดมากไดน้ําหนัก สะอาด ความหวานสูง ขายไดราคาดี 

   - ไมตองเผาใบหรือเศษเหลือในไร นอกจากมีโรคและแมลงระบาด 

   - ใชพรวนเอนกประสงค 1-2 ครั้ง ระหวางแถวออยเพื่อตัดและคลุกใบ หรือใชคราด คราดใบ

ออยจาก3 แถวมารวมไวแถวเดียว เพื่อพรวนดินไดสะดวก และใชริปเปอรหรือไถระหวางแถวออย เพื่อระเบิดดินดาน 

ตองระมัดระวังในเรื่องความชื้นในดินดวย 

   - เมื่อมีความชื้นพอ ใหใสปุยไดทันที โดยใสปุยในปริมาณมากกวาออยปลูกครึ่งหนึ่ง 

ใชปุยสูตร 15-15-15  อัตรา  150 กิโลกรัมตอไร  โดยแบงใส  2  ครั้ง  เชนเดียวกับการปลูกออยปแรก 

   - การใหน้ําตามรองควรใหรองเวนรอง  ไมจําเปนตองใหทุกรอง  ถาการใหน้ําหรือใสปุย

บํารุงดูแลลําบาก  อาจกวาดใบใหระหวางแถวเวนแถว 

   - การไวตอออยไดนานแคไหนขึ้นกับหลุมตายของออยวามีมากนอยเพียงใด ถามีหลุมตาย

มาก ควรปลูกใหม 

    การถอนหรือทําลายตอออย 

   แนะนําได 4 วิธี ไดแก ใชสารเคมี เครื่องจักรกล ใชจอบเสียมรวมกับใชสารเคมี และใชวิธีกล  

จํานวนครั้งตอป ความลาดชัน ชนิดของดินมีผลตอการถอนทําลายตอออย 
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   - สารเคมีแนะนํา ไดแก ไกลโฟเสต ซัลโฟเสต หรือฟูซาเลต ฉีดพนเมื่อตนออยสูงประมาณ 

400-700 มิลลิเมตร หรือหลังออยแตกกอแลว แนะนําใหใชไกลโฟเสตและซัลโฟเสต อัตรา 1 ลิตร ตอไร ตอปริมาณน้ํา 

32-64 ลิตร  

   - วิธีกล  ใชเครื่องมือยกตอออยจากพื้นแลวเขยาใหดินสลัดออก จากนั้นปลอยใหแหง หรือใช

ผานไถทิ้ง ลงหนาจานลึกใหพอเหมาะหรือคราดออกมา การไถควรลงหนาจานลึก 80-120 มิลลิเมตร เพื่อกลบลําลําตน

ออยในดินอีกครั้ง ในเรื่องของความลาดชันของพื้นที่ไมควรเกิน 10% การใชจอบเสียมขุดรวมกับการใชสารเคมี 

กระทําโดยฉีดพนสารเคมีจากนั้น 2 สัปดาหคอยทําการขุดถอนตอออยที่มีความลึก 80 มิลลิเมตร 

   - การใชไถจอบขุด หรือถางเปนวิธีที่ไดผลดีเพราะใชแรงงานคนซึ่งมีความเสี่ยงนอย ความ

ลาดชันของพื้นที่ก็ไมเปนขอจํากัดแตอยางใดสามารถทําไดเมื่อไรก็ได 

    การตัดตอออยที่ฝงอยูใตผิวดิน 

   - ไมมีความจําเปนที่จะตองตดัตอออย เวนแตวาผลผลิตออยที่ไดตกต่ํากวาปที่ผานมา 

   - การอัดแนนตัวของดิน อาจทําใหออยมีผลผลิตลดลง ซ่ึงอาจเกิดขึน้ไดหลายสาเหตุ เชน การ

อัดแนนของผวิดนิชั้นบนของตอออย หรือเกิดจากการเสียหายของตวัตอออยดวยกันเอง หรือผลของการทีน่้ําใตน้าํขาด

หายไปเปนชวง ๆ จึงเกิดสนมิเหล็กในดินทําใหดนิแนนตัว แตก็สามารถแกไขการแนนตัวของดินที่ช้ันผิวดินดานบนได

โดยการเขตกรรมตาง ๆ 

   - การแนนตวัของดินจะปรากฏในระดับความลึก 50-100 มิลลิเมตร บางครั้งเราอาจไมจําเปน

ที่จะตองพรวนหนาดินลงลึกก็ได 

   - ความชื้นในดินมีความสําคัญยิ่งตอระบบน้ําหยดแบบฝงใตผิวดิน ดนิที่แหงเกินไปจะทําให

ดินเปนกอนแข็งมีชองวางในดิน ทําใหน้ําในดินไหลลงขางลางโดยปราศจากน้ําที่เคลื่อนยายบริเวณผิวหนาดิน 

สถานการณเชนนี้เปนสาเหตใุหเกิดการขาดน้ําเปนชวง ๆ  แลวทําใหตนออยขาดน้ําไปดวย สงผลใหผลิตผลออยลดลง

นั่นเอง 

   - การปองกันปญหาการขาดน้ําในดินตั้งแตเนิ่น  ๆ ควรกระทําอยางยิ่ง อีกทั้งควรจัดพื้นที่

เฉพาะสําหรับรถแทรกเตอร หรือเครื่องมือหนักตาง ๆ และพยายามไมใหลอรถเทรลเลอรวิ่งผานแถวปลูกออย 

ซีซีเอส (C.C.S.) 

  มาจากคําเต็มวา Commercial Cane Sugar  หมายถึง "ปริมาณของน้ําตาลซูโครสที่มีอยูในออย

จํานวนหนึ่งซ่ึงสามารถสกัดออกมาไดในรูปของน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์” เพื่อใหเขาใจงาย ซีซีเอส หมายถึง คารอยละ

ของน้ําตาลซูโครส ที่ผลิตไดจากออยจํานวนหนึ่ง เชน ออยที่มี ซีซีเอส 10 หนัก 1 ตัน (1,000 กิโลกรัม) จะสามารถให

น้ําตาลซูโครสไดสูงสุด 100 กิโลกรัม  ในทํานองเดียวกันออยที่มี ซีซีเอส 9 และ 11 หนัก 1 ตันเทากัน จะใหน้ําตาล

ซูโครสสูงสุด 90 และ 110 กิโลกรัม ตามลําดับ 
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