
การผลิตต้นกล้าอ้อยด้วยข้อตาส าหรับการปลูกอ้อย

ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 
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ธนัญกรณ์  ใจผ่อง



หัวข้อในการบรรยาย
➢ ที่มาและความส าคัญ
➢ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อย
➢ การผลิตข้อตาอ้อยด้วยเครื่องตัดข้อตาอ้อยในระบบกึ่งอัตโนมัติ
➢ การผลิตต้นกล้าอ้อยด้วยข้อตา



ที่มาและความส าคัญ



สถานการณ์การปลูกอ้อยประจ าปี 2563/64

ที่มา: รายงานสถานการณ์การปลูกอ้อย ปีการผลิต2563/64. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย

ภาคเหนือ: พื นที่ปลูก 2.67 ล้านไร่
ผลผลิต 15.70 ล้านตัน (6.58 ตัน/ไร)่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 
พื นที่ปลูก 4.59 ล้านไร่

ผลผลิต 30.53 ล้านตัน (8.05 ตัน/ไร)่

42.30%

24.60%

ภาคกลาง: พื นที่ปลูก 2.93 ล้านไร่
ผลผลิต 16.70 ล้านตัน (6.33 ตัน/ไร)่

27.00%

ภาคเหนือ: พื นที่ปลูก 0.66 ล้านไร่
ผลผลิต 3.99 ล้านตัน (8.61 ตัน/ไร)่

6.08%

• พื นที่ทั งหมด 10.8 ล้านไร่
• ผลผลิตอ้อย 66.66 ล้านตัน
• ผลผลิตเฉลี่ย 7.21 ตัน/ไร่



ที่มา: รายงานสถานการณ์การปลูกอ้อย ปีการผลิต2563/64. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย

รูปที่ 1 แสดงพื นท่ีปลูกอ้อยทั งประเทศ (ซ้าย) และ ตารางปริมาณการผลิตอ้อยเข้าหีบ ปริมาณน  าฝน ผลผลิต (ขวา) 10 ปี ย้อนหลัง ปีเพาะปลูก 2554-2654

เปรียบเทียบพื นที่ปลูกอ้อยรวมทั งประเทศ (ไร)่ ปีเพาะปลูก 2554-2564 ปริมาณการผลิตอ้อยเข้าหีบ ปริมาณน  าฝน ผลผลิต ปีเพาะปลูก 2554-2564



• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั งภัยแล้งและน  า
ท่วมส่งผลท าให้ผลผลิตอ้อยลดลง เป็นปัญหาส าคัญ
ต่อการผลิตอ้อยในประเทศไทยมายาวนาน

• พื นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทานและ
อาศัยน  าฝนในการผลิตเป็นหลักหากอ้อยขาดน  าก็จะ
ส่งผลต่อผลผลติอย่างชดัเจน

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้เกิดการระบาด
ของโรคและแมลง ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลติ
ของอ้อย

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทย

6

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตอ้อย



ปัญหาจากโรคใบขาว (white leaf disease)

ที่มา: รูปภาพท่ี 1 จาก Integrated solution to the problem of cane white leaf disease. https://research.kku.ac.th/
รูปภาพท่ี 2-4 จาก ธวัช หะหมาน. โรคใบขาว. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย. http://www.ocsb.go.th/upload/learning/fileupload/4086-8525.pdf

โรคใบขาว เกิดจากเชื อไฟโตพลาสมา มีแมลงพาหะ คือ เพลี ยจักจ่ันลายจุดสีน  าตาล และ เพลี ยจักจ่ันหลังขาว
โรคใบขาว สามารถถ่ายทอดผ่านทางท่อนพันธุ์อ้อยที่เป็นโรคได้ โดยอ้อยที่ปลูกด้วยท่อนพันธุ์ที่มีเชื ออ จะแสดงอาการ
ของโรคใบขาวได้ทันทีเมื่ออ้อยงอก 
ที่มา: ธวัช หะหมาน. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย
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https://research.kku.ac.th/


วิธีการปลูกอ้อยในประเทศไทย

การปลูกโดยแรงงานเกษตรกร การปลูกโดยเครื่องปลูก
เครื่องปลูกอ้อยใช้ล าอ้อยแบบเสียบปลูก

การปลูกโดยเครื่องปลูก
เครื่องปลูกอ้อยแบบท่อน

โรคใบขาว สามารถถ่ายทอดผ่านทางท่อนพันธุ์อ้อยที่เป็นโรคได้ 



การแก้ปัญหาเชื อโรคใบขาวที่ติดมากับท่อนพันธุ์ 
- เลือกพื นที่ปลูกที่ไม่พบการระบาดของโรคใบขาว
- คัดเลือกท่อนพันธุ์จากแหล่งที่ไม่พบการระบาดของโรคใบขาว
- การแช่ท่อนพันธุ์ในน  าร้อนเพื่อฆ่าเชื อที่ติดมากับท่อนพันธุ์

ปัญหาของการปลูกอ้อยด้วยท่อนพันธุ์ที่พบในปัจจุบัน
- ต้องใช้ท่อนพันธ์จ านวนมาก สูญเสียผลผลิตส่วนหนึ่งที่ต้องใช้เป็นท่อนพันธุ์ส าหรับปลูก 
- ขนาดของท่อนพันธุ์ที่ใช้ยังท าให้ประสิทธิภาพการก าจัดเชื อราด้วยการแช่สารเคมีและการเร่งรากด้วยการแช่สารเร่งรากลดลง 
- การแช่ท่อนพันธุ์ท าได้ไม่สะดวก เนื่องจากต้องใช้เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่
- การใช้ท่อนพันธุ์อ้อยที่มี 2-3 ตา จะท าให้เกิดลักษณะที่เรียกว่า ยอดข่ม คือ ส่งผลให้ตาที่แก่กว่างอกช้าลงหรือไม่สามารถงอกได้ 

ที่มา: อารีย์ กาเพ็ชร และคณะ, 2556

ถ้าเปลี่ยนมาปลูกอ้อย
ด้วยข้อตาล่ะ

ที่มา: เครื่องชุบท่อนพันธุ์อ้อย. อรรถสิทธิ์ บุญธรรม



การปลูกอ้อยจากข้อตาอ้อย

✓ช่วยประหยัดท่อนพันธุ์อ้อยเนื่องจากพื นที่ 1 ไร่ 
ใช้ข้อตาประมาณ 2,000 ข้อ หรือใช้อ้อย
ประมาณ 140 ล า 

✓หน่ออ้อยจากข้อตาจะงอกทั งหมด และแตกกอ
ได้เร็วกว่าอ้อยที่งอกจากท่อนพันธุ์ 2-3 ตา

✓ลดปัญหาวัชพืชเนื่องจากหน่ออ้อยข้อตาโตเร็ว
จึงคลุมพื นที่ระหว่างร่องอ้อยได้เร็วกว่าวัชพืช
และเพิ่มความสามารถในการไว้ตอ

✓ช่วยในการขยายอ้อยพันธุ์ดีได้เร็วขึ น กรณีอ้อย
ดีมีจ านวนน้อย

✓เพิ่มประสิทธิภาพการก าจัดเชื อราด้วยการแช่
สารเคมีและการเร่งรากด้วยการแช่สารเร่งราก

➢ต้องใช้แรงงานคนในการตัดเตรียมข้อตา
อ้อย เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาเครื่อง
ทุนแรงหรือเครื่องจักรกลมาใช้งานใน
กระบวนการนี มากนัก

➢เครื่องมือทุ่นแรงส าหรับตัดเตรียมข้อตา
อ้อยเป็นเครื่องมือที่เกษตรกรคิดค้นขึ น
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่ งอาจส่งผลถึงความ
ปลอดภัยของการน าไปใช้งาน

➢ต้องเพาะกล้าก่อนย้ายลงปลูกในแปลง
ใช้เวลา และต้องมีการดูแลรักษา

ข้อดี ข้อเสีย

ที่มา: นารากร, 2550 และ ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อย (ล าต้น)



ที่มา: Larval performance of the pyralid borer Eldana saccharina Walker and stalk damage in sugarcane: Influence of plant silicon, cultivar and feeding site (Olivia et al., 2007)

(วงเจริญ)

(ข้อตาและบริเวณที่เกิดราก)

(ปล้อง)

(กาบใบ)
(วงไข)

จุดก าเนิดราก
(Root primordia)

(ตา, แต่ละข้อมี 1 ตาสลับกัน)



รากชุดแรกเกิดจากข้อตาบริเวณจุดก าเนิดราก (Sett root) 
• เกิดจากปุ่มรากที่ข้อตา (root primordia) ในบริเวณข้อ (root band)
• มีขนาดเล็กและมีการแตกกิ่งรากสาขา (root hair) 
• เป็นรากที่ที่ส าคัญในช่วงแรกของการเจริญเติบโต
• รากจะแก่และสลายไปหลังงอก 60-90 วัน

การเจริญของรากอ้อย

ที่มา: Growth and function of the sugarcane root system (D.M. Smith et al., 2005)

11 วันหลังเพาะ

35 วันหลังเพาะ

11 วันหลังเพาะ



รากที่เกิดจากยอด (Shoot root)
• งอกหลังจากรากชุดแรกโดยงอกจากล าต้นส่วนล่างของต้นอ้อยใหม่ 
• มีขนาดใหญ่ อวบ หนา มีสีขาวสด
• รากชุดนี จะพัฒนาไปเป็นรากถาวร 3 ชนิด คือ

- รากฝอย (Superficial roots) เกิดจากข้อด้านบนของต้นที่อยู่บริเวณผิวดินราก
กระจายตัวในระดับไม่ลึกมาก มีหน้าที่ดูดน  าและธาตุอาหารให้กับอ้อย

- รากค  ายัน (Buttress roots) เกิดจากข้อด้านล่างของอ้อย มีหน้าที่ดูดน  า ธาตุอาหาร 
และค  าจุนต้น

- รากดิ่ง (Rope system) หาน  าในเขตลึกพื นที่แห้งแล้ง 35 วันหลังเพาะ



รูปที่ 2 ความหนาแน่นและการกระจายตัวของราก (Root biomass density distribution) ท่ีความลึกแตกต่างกัน คือ 0-10 10-20 20-30 30-60 และ 60-100 ซม. และท่ีรัศมี 0-12.5 12.5-
25 และ 25-37.5 ซม. ก าหนดด้วยอักษร A B และ C ตามล าดับ (A) และเปอร์เซ็นต์ของน  าหนักแห้งของรากท่ีระดับความลึกต่าง ๆ ของอ้อยอายุ 3 เดือน (ธนัญกรณ์ และคณะ, 2561)

การเจริญของรากอ้อย อายุ 3 เดือน



รูปที่ 3 ความหนาแน่นและการกระจายตัวของรากของอ้อยอายุ 6 เดือน (A, B) ท่ีมีการจัดการน  าต่างกัน คือ ให้น  าปกติ และการงดการให้น  า (แล้ง) WA WB และ WC หมายถึงการให้น  าปกติร่วมกับ
การให้ปุ๋ยท่ีความลึก 10 20 และ 30 ซม. ตามล าดับ และ DA DB และ DC หมายถึงการการงดการให้น  า (แล้ง) ร่วมกับการให้ปุ๋ยท่ีความลึก 10 20 และ 30 ซม. ตามล าดับ (B) (ธนัญกรณ์ และคณะ,
2561)

การเจริญของรากอ้อย อายุ 6 เดือน



การผลิตข้อตาอ้อยด้วยเครื่องตัดข้อตาอ้อยในระบบกึ่งอัตโนมัติ



การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดข้อตาอ้อยแบบคันโยกของ Kuri and Eddy

ท่ีมา: Kuri and Eddy (2015)

เคร่ืองตัดอ้อยตัดข้อตาอ้อยด้วยการใช้ระบบไฮดรอลิก เป็นการใช้กระบอกไฮ

ดรอลิกควบคุมการผลักใบมีดตัดข้อตาอ้อยให้เคลื่อนท่ีเข้า-ออกแบบต่อเนื่อง 
ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=rUjbVzXdFUk

เคร่ืองตัดข้อตาอ้อยด้วยการใช้ระบบไฟฟ้ามีความเร็วรอบ 1400 รอบ/นาที ขับล้อช่วยแรง (flywheel) 
เพ่ือควบคุมกลไกบังคับการเคลื่อนท่ีของใบมีดให้ เข้า-ออก เพ่ือตัดข้อตาอ้อย ท่ีมา: Patil et.al (2018)

เครื่องตัดข้อตาอ้อยแบบสายพานล าเลียงร่วมกับการใช้เทคนิคการประมวลผลด้วยภาพ
(image processing) แสดงต าแหน่งของขอ้ตาอ้อยแบบเวลาจริง (real time) เพ่ือป้อน
สัญญาณควบคุมการท างานของกระบอกนิวแมติกส์ (Pneumatic) ให้ผลักใบมีดตัดข้อตา
อ้อยแบบเข้าออก ท่ีมา: Phapale et.al. (2017)

การพัฒนาเครือ่งตัดข้อตาอ้อย

https://www.youtube.com/watch?v=rUjbVzXdFUk


▪ ขนาดของข้อตาอ้อยที่ได้มีขนาดไม่เท่ากันและตาอ้อยได้รับความเสียหาย

▪ ข้อตาที่เสียหายส่งผลต่ออัตราการงอกของอ้อยท่ีลดลง

▪ ขนาดที่ไม่สม่ าเสมอท าให้การจัดการเพาะกล้าและการจัดการโรงเรือน 
ภาชนะในการเพาะกล้ายุ่งยากมากขึ น

▪ ผู้ตัดข้อตาต้องมีความช านาญในการตัดข้อตาและการใช้มีด

▪ แรงงานเกิดความเหนื่อยล้าท าให้ท างานได้ไม่สม่ าเสมอ

▪ มีต้นทุนค่าแรงงานสูงและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ปัญหาการผลิตข้อตาอ้อยด้วยแรงงานคน



✓ช่วยประหยัดท่อนพันธุ์อ้อย ลดการใช้พันธุ์อ้อยได้กว่า 80%

✓สามารถแช่ท่อนพันธุ์ได้สะดวกเพื่อก าจัดโรคและแมลงได้ง่ายเพราะข้อตา
อ้อยมีขนาดเล็ก

✓สามารถท างานได้ต่อเนื่อง ลดการใช้แรงงานและความเหนื่อยล้าของ
ผู้ปฏิบัติงาน

✓ข้อตามีขนาดเท่ากัน (3.5 ซม.) ลดความเสียหายของข้อตาอ้อย มีอัตรา
การงอกสูง

✓การเพาะช าท าได้สะดวกและง่ายต่อการจัดการในโรงเรือน

การพัฒนาเครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ



กระบวนการตัดข้อตาอ้อยด้วยเครื่องตัดข้อตาอ้อย
ด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ

1. การล าเลียงอ้อยเข้าสู่เครื่องตัดข้อตา

2. การค้นหาข้อตาด้วยระบบ machine vision

3. ระบบสั่งตัดข้อตา

4. ระบการแยกข้อตาและส่วนที่ไม่ได้ใช้



ใช้เทคนิค Machine Vision 
จะใช้กล้องค้นหาและระบุต าแหน่งของข้อตาอ้อย 

อุปกรณค์วบคุม (NI MyRIO) สั่งรีเลย์ให้ท าการหยุดการล าเลียงอ้อย
และสั่งระบบไฮดรอลิกเคลื่อนใบมดีลงมาตัดเมือ่ข้อตาอยู่ตรงใบมดี

หลักการท างานเครือ่งตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ



เส้นสีแดง คือ ต าแหน่งข้อตาที่ตรวจพบข้อตา

เส้นสีเขียว คือ ระยะการตัดของใบมีด 

เส้นสีเหลือง คือ การตรวจสอบว่าเป็นปลายอ้อยหรือไม่ 

กรอบสีเหลือง คือ ต าแหน่งที่สนใจ (Region of Interest)

โดยมีเงื่อนไขที่ว่าเมื่อเส้นสีแดงอยู่ภายในระหว่างเส้นสีเขียว 

อุปกรณ์ควบคุมจะท าการสั่งรีเลย์ให้ท าการหยุดการล าเลียงอ้อย

และกดใบมีดเพื่อตัดตัดข้อตา



การท างานของเครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ



ผลการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ

ผลการทดสอบ %

ตัดถูกต้อง 90.41

ข้อตาที่ไม่ถูกตัด 8.63

ข้อตาเสียหายจาการตัด (ตัดโดนตา) 0.96

ตัดไม่ตรงข้อตา 0.55

ประสิทธิภาพการท างาน 52.98

1. การค้นหาข้อตาสามารถประมวลผลได้ที่ความเร็ว 30 frame per second (FPS)
2. ความสามารถในการตัด 600 – 700 ข้อตา/ชั่วโมง

ตารางที่ 1. สมรรถนะการท างานเครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติ



เปรียบเทียบการท างานระหว่างการใช้เครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติกับการใช้แรงงานในการตัด

- การใช้แรงงานในการตัดสามารถตัดได้ 473.30 ข้อตา/ชั่วโมง
- 3,786.4 ข้อตา/วัน (8 ชั่วโมงการท างาน)
- มีขนาดไม่สม่ าเสมอ ไม่เท่ากัน

- การใช้เครื่องตัดข้อตาสามารถตัดได้ 635.70 ข้อตา/ชั่วโมง
- 5,080 ข้อตา/วัน (8 ชั่วโมงการท างาน)
- มีขนาดเท่ากันที่ 3.5 ซม. (1.38 นิ ว)

เครื่องตัดข้อตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติสามารถตัดได้เร็วกว่า 34.31%



ตัดด้วยแรงงานคน ตัดด้วยเครื่องตัดข้อตา

เปรียบเทียบการอัตราการงอก
อัตราการงอกของข้อตาที่ตัดด้วยเครื่องตัดข้อ

ตาอ้อยด้วยระบบกึ่งอัตโนมัติมีอัตราการงอกสูงกว่าการ
ตัดด้วยแรงงานคนที่ 35 วันหลังเพาะ ดังนี 

- 5.60% ในพันธุ์อู่ทอง
- 28.10% ในพันธุ์ขอนแก่น 3



สิ่งที่จะพัฒนาต่อไป

- พัฒนาและเพิ่มจ านวนหัวตัดให้มากขึ นเพื่อเพิ่มปริมาณการตัดให้เพิ่มมากขึ น
- พัฒนาระบบล าเลียงอ้อยเข้าสู่ระบบตัดให้ดีขึ นโดยไม่ต้องอาศัยคนช่วย
- พัฒนาระบบตัดและระบบล าเลียงให้สามารถตัดอ้อยที่มีลักษณะล าไม่ตรงได้
- พัฒนาระบบตัดข้อตาบริเวณยอดหรือที่มีข้อสั น
- พัฒนาระบบสั่งการให้ใช้ได้ง่าย เช่น แอปพลิเคชันสั่งงานด้วยโทรศัพท์มือถือ



การผลิตต้นกล้าอ้อยด้วยข้อตา

การเพาะต้นกล้าอ้อยสามารถท าได้หลายวิธี
1. การเพาะต้นกล้าอ้อยในถุงเพาะช า
2. การเพาะต้นกล้าอ้อยในถาดเพาะ
3. การเพาะต้นกล้าในถาดหลุม
4. การเพาะกล้าในแปลงเพาะช า

การปลูกอ้อยด้วยข้อตา หมายถึง การใช้ส่วนของข้ออ้อย ที่มีตา 1 ตา และมีปมรากที่อยู่บนข้ออ้อย น ามาเพาะ
ช าในภาชนะเพาะช าต่าง ๆ ประมาณ 45-60 วันหรือเมื่อหน่ออ้อยใหม่งอก ล าต้นแข็งแรง มีรากเต็มภาชนะ และมีใบ 3-5 
ใบ จึงย้ายลงปลูกในแปลง



สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ คัดเลือกข้อตาที่สมบูรณ์
➢ ข้อตาที่ตาสมบูรณ์จะมีอัตราการงอกที่ดี ต้นแข็งแรงตั งตัวได้ไว และเจริญเติบโตดี
➢ ข้อตาที่มาจากส่วนบนของล าต้นจะมีอัตราการงอกสูงกกว่าตรงกลางและส่วนล่างของล าต้น
➢ ข้อตาที่ตาแก่เกินไปจะมีอัตราการงอกต่ ากว่าข้อตาใหม่
➢ ข้อตาที่ได้รับความเสียหายจะไม่งอกให้คัดทิ ง
➢ ควรเลือกข้อตาที่สมบูรณ์ก่อนการเพาะกล้า

5 วัน หลังเพาะ

ข้อตาแตก หลุด แหว่ง
เน่า ไม่งอก



ขั นตอนการเพาะข้อตา

แช่ท่อนพันธุ์อ้อยด้วยน  าร้อน 54 °ซ 30 นาที 
เพื่อลดการเกิดโรคใบขาว

แล้วตามด้วยแช่สารเคมีป้องกันเชื อรา

แช่ท่อนพันธุ์อ้อยด้วยน  าเปล่า 1 คืน

น าไปเพาะช าในภาชนะเพาะกับวัสดุปลูก

ก่อนแช่ หลังแช่



วัสดุและภาชนะในการเพาะกล้าอ้อย

ดินที่ใช้เพาะช าเป็นดินผสมที่มีอยู่ท่ัวหรือวัสดุปลูก
ที่หาง่ายในท้องถ่ิน ที่ไม่แน่นและระบายน  าได้ดี

ภาชนะเพาะช า 
- ถุงเพาะช า 3x6 นิ ว
- ถาดเพาะต้นอ่อน
- ถาดหลุม 32 หลุม

ข้อดี-ข้อเสีย ภาชนะเพาะช า
ถุงเพาะช า
➢ เลือกขนาดถุงได้ ต้นโตจากถุงตัวเองไม่แข่งขัน ย้ายปลูกง่าย
➢ ราคาถูก
➢ ใช้เวลากรอกดินนาน สิ นเปลืองแรงาน
➢ ถุงเพาะไม่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้

ถาดเพาะต้นอ่อน (กว้าง 36 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 8 ซม.)

➢ ใช้เวลาน้อยในการบรรจุดิน 1 ถาด ใช้ดินประมาณ 1 ถุง (5 กก.) วางข้อตาแล้วกลบ จัดวาง
สะดวก เป็นระเบียบ ภาชนะสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้

➢ เจริญเติบโตดี แต่อย่าปลูกแน่นจนเกินไป ประมาณ 20 ข้อตาต่อถาด
➢ ย้ายปลูกยาก เนื่องจากระบบรากจะพันกันท าให้แยกออกจากกันได้ยาก และต้นอ้อยได้รับ

ผลกระทบจากรากที่ขาด
➢ มีราคาค่อนข้างแพง ชิ นละ 35-40 บาท



ข้อดี-ข้อเสีย ภาชนะเพาะช า

ถาดหลุม 32 หลุม (กว้าง 28 ซม. ยาว 53 ซม. สูง 11 ซม.) ขนาดปากหลุม 6x6 ซม. 

➢ ใช้เวลาน้อยในการบรรจุดิน ใช้ดินน้อย วางข้อตาและกลบง่าย จัดวางสะดวกเป็นระเบียบ 
ภาชนะสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้

➢ อ้อยเจริญเติบโตดี อ้อยจะอยู่ต้นละหลุมการแข่งขั นน้อย
➢ ย้ายปลูกสะดวก เคลื่อนย้ายสะดวกสามารถดึงต้นกล้าออกจากหลุมได้ง่าย 
➢ หลุมมีขนาดเล็กใส่ดินได้น้อยจึงเก็บความชื นได้น้อยต้องรดน  าบ่อย
➢ มีราคาคาค่อนข้างสูงชิ นละ 35-40 บาท



ขั นตอนการเพาะกล้าอ้อยข้อตา

ด้านหน้า ด้านหลัง

ใส่ดินลงไปในถาด ¾ ของหลุม 
หรือประมาณให้วางข้อตาอ้อยส่วนบนต่ ากว่าขอบเล็กน้อย

รดน  าให้ชุ่ม วางข้อตาอ้อยให้ต ากว่าขอบถาดเล็กน้อย

หันตาอ้อยขึ นด้านบนจากนั นกลับด้วยดิน
และรดน  าให้ชุ่ม เก็บไว้ในโรงเรือนหรือ

บริเวณที่ไม่มีแสงแดดจัด



การดูแลรักษา

➢ ในช่วงแรกให้รดน  าวันเว้นวันเพื่อป้องกันการเนา่ของข้อตา จากนั นเมื่ออ้อยแทงยอดใหม่แล้วให้น  า
ทุกวันหรือเมื่อวัสดุปลูกแห้งมาก เนื่องจากอ้อยใช้น  ามากในการเจริญเติบโตประกอบกับภาชนะที่
ใช้ปลูกมีขนาดเล็กอาจเก็บความชื นไม่เพียงพอ

➢ หากมีแสงแดดจัดควรมีการพรางแสงให้กับอ้อยเพื่อลดการคายน  าในระยะต้นกล้า
➢ หากพบการเข้าท าลายของโรคและแมลงให้รีบป้องกันและก าจัด
➢ ดินทุกชนิดมีเมล็ดวัชพืชปะปนมาควรรีบก าจัดวัชพืชเนื่องจากวัชพืชจะโตเร็วมากแข็งขันการ

เจริญเติบโตกับอ้อย
➢ เมื่ออ้อยอายุ 45-60 วัน หรือมีระบบรากที่แข็งแรง รากเต็มถุง มีใบ 3-5 ใบและมีการแตกหน่อเพิ่ม

สามารถย้ายลงแปลงปลูกได้



การเจริญของต้นกล้าอ้อย
7 วัน หลักปลูก 11 วัน หลักปลูก

ยอด หรือ shoot แรกโผล่พ้นดินชัดเจน อ้อยพัฒนาระบบราก
ที่เกิดจากปุ่มรากทีข่้อตา (root primordia) 

30 วัน หลักปลูก

อ้อยมีใบสมบูรณ์ 3 ใบ และมีระบบรากที่ดี

อ้อยเร่ิมงอก ยอด หรือ shoot แรกโผล่พ้นดิน

3-5 วัน หลักปลูก

อ้อยอายุ 35-40 วัน

- อ้อยมีการแตกยอดใหม่ มี
รากชุดใหม่ที่เกิดจากยอด
ใหม่ (shoot root) ที่จะ
เข้ามาแทนที่รากที่เกิดจาก
ข้อตา (sett root)

- มีใบเพิ่มขึ น และมีความสูง
มากขึ น



รถปลูกอ้อยข้อตา

ที่มา: คุณ Jarayut Khemnoo, https://www.youtube.com/watch?v=2uItksB1DMI

โอกินาวา ประเทศญี่ปุน่
ที่มา: รถตัดอ้อย WUT Sugarcane Harvester https://www.youtube.com/watch?v=QVxZjnGAsJA



ขอบคุณครับ


