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ฝังปุ๋ย..ล่อราก เกร็ดปลูกอ้อยข้ามแล้ง 

“ก่อนหน้านี้ท าเหมือนคนอื่น ปลูกอ้อยกลางฤดูฝน 
เพราะคิดว่าได้ผลดี ไม่ต้องรดน้ า แต่ท าไปท ามา ปลูกหน้าฝนรถ
ไถมักติดหล่ม เครื่องไม้เครื่องมือพังเร็ว ปี 2554 ได้ค าแนะน า
จากโรงเรียนเกษตรกรอ้อย ของบริษัท นครสวรรค์ สตีล จ ากัด 
ชวนให้ปลูกอ้อยข้ามแล้ง เริ่มปลูกในช่วงปลายฝนต้นหนาว 
ปรากฏว่าได้ผลดี รถไถไม่ติดหล่มแถมต้นใหญ่ ได้น้ าหนัก ขายได้
ราคา” 

“ลุงแขก” หรือ สรายุทธ ชอบประดิษฐ์ เจ้าของไร่อ้อยเพชรประดิษฐ์ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เผยถึง
เคล็ดลับในการปลูกอ้อยข้ามแล้ง ท่ีได้ผลผลิตสูงถึงไร่ละ 17 ตัน ผิดกับปลูกอ้อยหน้าฝนท่ีได้ไม่เกิน 15 ตัน 
เพราะอ้อยเป็นพืชตระกูลเดียวกับหญ้า ไม่ชอบน้ า แค่ดินมีความชื้นอ้อยเจริญเติบโตได้แล้ว แต่ถ้าเจอน้ ามากราก
จะเน่า ต้นล้มตายง่าย 

“ปัญหาหลักของการปลูกอ้อยหน้าฝนได้ผลผลิตต่ า เพราะหน้าฝนน้ าเยอะต้นอ้อยขี้เกียจ รากไม่ค่อยเดิน
ไปหากิน ไม่เหมือนอ้อยข้ามแล้ง รากต้องขยันชอนไชไปหาน้ าหาความชื้นท่ีอยู่ใต้ดิน รากเดินได้ดี” 

ถ้าจะให้ได้อ้อยมีล าต้นใหญ่ ลุงแขกแนะเคล็ดลับพิเศษ... ต้องฝังปุ๋ยหลอกล่อรากให้หยั่งลึก  หลังจากไถ
เปิดหน้าดิน ด้วยผาน 22 ตามด้วยไถระเบิดดินดานด้วยริปเปอร์ 5-7 หัวแบบไม่ต้องพลิกดิน...จากนั้น ให้ไถเปิด
ร่องลึก 40 ซม. ด้วยโรตารีมินิคอมบาย ใส่ปุ๋ย 18-46-0 ไร่ละ 15 กก.แล้วไถกลบ เมื่อฝังปุ๋ยล่อรากเสร็จ เข้าสู่
กระบวนการปลูก ฤกษ์ยามปลูกให้ลงมือในช่วงเช้ามืดหรือช่วงอากาศเย็นๆ ฝังท่อนพันธุ์ท่ีความลึก 15 ซม. 
พร้อมใส่ปุ๋ย 16-20-0 อัตรา 15 กก.ต่อไร่ และอัดกลบดินให้แน่นไม่น้อยกว่า 10 ซม. เมื่ออ้อยอายุ 60 วัน ให้
พรวนดินข้างๆแปลงพร้อมใส่ปุ๋ย 20-8-20 อัตรา 50 กก.ต่อไร่ หากมีฝนหลงฤดูในช่วงอ้อยก าลังงอก ต้องไถ
พรวนให้ดินร่วนซุย ท าร่องไม่ให้น้ าฝนชะดินมาทับต้น เพราะจะท าให้รากเน่า 30 วันถัดมาให้ไถพรวนก าจัด
วัชพืชอีกครั้ง การก าจัดวัชพืชในช่วง 5 เดือนแรกต้องท าให้น้อยท่ีสุด เพราะจะส่งผลกระทบต่อราก ฉะนั้น เมื่อ
ปลูกอ้อยเสร็จ ควรฉีดพ่นสารคุมวัชพืชทันที แล้วค่อยๆใช้เครื่องมือถากถางในแปลงจนหมดทุกอย่างจบ เมื่ออ้อย
อายุครบ 14 เดือน ตัดขายเป็นครั้งแรก จะได้ล าอ้อยท่ีมีขนาดใหญ่กว่าแปลงอื่นเท่าตัว อ้อยตอท่ี 2 เป็นระยะท่ี
รากแก้วจะชอนไชลงไปถึงปุ๋ยท่ีฝังล่อไว้ในความลึก 40 ซม. อ้อยตอนี้ได้ก าไรเพียวๆ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่ม แต่อย่างใด 
แถมยังได้ต้นท่ีแข็งแรงรากหยั่งลึก ...เมื่อตัดอ้อยตอ 2 เสร็จ ใช้ผานพรวนดิน ผ่ากลางกออ้อย ใส่ปุ๋ยสูตร 16–20–
0 ไร่ละ 15 กก. เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงอ้อยตอ 3 และ 4 จะได้ไม่น้อยกว่าไร่ละ 13 ตัน ในขณะท่ีปลูกแบบเดิมๆได้
ไม่ถึง 10 ตัน... สนใจข้อมูลเพ่ิมเติม สอบถามท่ี 08-1731-8557  

ไชยรัตน์ ส้มฉุน 
 
 
 
 
 
 



เล็งประกาศโซนนิ่งแก้ราคาตก "เกษตร" สั่งถอยโค่นต้นยางทิ้ง 
 

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาการใช้อ านาจของ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ ท่ีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน 
ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.
2522 มาตราท่ี 5 ท่ีให้คณะกรรมการดังกล่าวสามารถ

พิจารณาก าหนดเขตพืชเศรษฐกิจหรือโซนนิ่ง เพื่อน ามาใช้ก าหนดพื้นท่ีการปลูกพืชแต่ละชนิดตามพื้นท่ีเหมาะสม 
ท้ังนี้จะน ามาใช้กับยางพาราเป็นพืชแรก เนื่องจากปัจจุบันมีการปลูกยางพาราทุกภาคของไทยจากอดีตท่ีปลูก
เฉพาะภาคใต้ ท าให้ผลผลิตสูงถึง 4.5 ล้านตันต่อปี ในขณะท่ีไทยส่งออกได้เพียง 3 ล้านตันเท่านั้น รวมท้ัง
ประเทศเพื่อนบ้านยังขยายพื้นท่ีปลูกยางมากขึ้น ท าให้ผลผลิตท่ีได้เกินความต้องการของตลาด และราคา
ยางพารายังอิงกับราคาตลาดล่วงหน้า ซึ่งเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ราคาตกต่ าต่อเนื่อง 

“การแก้ปัญหานี้ต้องเร่ิมจากการควบคุมการผลิต ปลูกเฉพาะพื้นท่ีท่ีเหมาะสม มีโฉนดถูกต้อง เพื่อจ ากัด
ปริมาณไม่ให้เกินความต้องการใช้ ส่วนยางท่ีปลูกในพื้นท่ีไม่เหมาะสมหรืออยู่ในพื้นท่ีป่ากว่า 2 ล้านไร่ ซึ่ง
กระทรวงเกษตรฯ มีมติโค่นท้ิงต้องหารืออีกครั้งว่าจะด าเนินการอย่างไร เพราะส่วนใหญ่เป็นของชาวสวนยางท่ีมี
รายได้น้อยไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง นายกรัฐมนตรีจึงให้ชะลอมาตรการโค่นท้ิงไปก่อน” 

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาการใช้ อ านาจของ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ท่ีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน 
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คอลัมน์เลาะรั้วเกษตร : โผ..ก็คือโผ... 

 
ปีนี้การแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงเกษตรฯ มีคนลุ้น คนรอ ด้วยใจจดจ่อ เพราะมีต าแหน่งอธิบดีว่าง 4 

ต าแหน่ง จากการเกษียณอายุราชการ 3 ต าแหน่ง และจากการลุกไปเป็นปลัดกระทรวงฯอีก 1 ต าแหน่ง 
ต าแหน่งรองปลัดกระทรวง 2 ต าแหน่ง และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ อีกหลายต าแหน่ง แต่โผแต่งตั้งโยกย้ายก็
ยังไม่เข้า ครม. จนย่างเข้าเดือนกันยายนนี้แล้ว จนมีข่าวลือ (อีกแล้ว) ว่าวิ่งเต้นกันรึเปล่า ฝ่ายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรฯ กฤษฎา บุญราช ออกมายืนยันว่างานนี้ไม่รีบ พิจารณาตามความเหมาะสม ไม่มีวิ่งเต้นอะไร
ท้ังนั้น แต่ถึงกระนั้นก็มีโผออกมาให้เห็นแว้บๆ ก่อนจะพลิกโผบ้างไรบ้าง เมื่อรายชื่ออธิบดีใหม่ผ่าน ครม. เมื่อ 11 
กันยายนท่ีผ่านมา 

เริ่มท่ีกรมซึ่งอธิบดีเกษียณอายุราชการก่อน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมใหญ่ ท่ีเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมย่ังยืน ข่าวว่าเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข จะมา
นั่งอธิบดี ด้วยเหตุท่ีเคยอยู่สายปกครองเป็นปลัดอ าเภอมาก่อน และมีประสบการณ์อยู่หลายหน่วยงาน เคยเป็น
ท้ังผู้อ านวยการกองตรวจและประสานราชการ สป.กษ. หัวหน้าส านักรัฐมนตรี สป.กษ. รองผู้อ านวยการ มกอช. 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ยังมีอายุ



ราชการเหลืออีก 6 ปี คงก้าวถึงปลัดกระทรวงฯ แต่โผพลิกแบบไม่คาดฝัน เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ถูกโยกไปเป็นเลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีเรื่อง
ท่ีดินรอให้สะสางอีกเยอะ ท่านไม่เหงาแน่ 

กรมวิชาการเกษตร ตามโผว่าเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มก
อช. เสริมสุข สลักเพ็ชร์ จะคัมแบ๊ก กรมนี้โผไม่พลิก ได้กลับมาเป็นอธิบดีหญิงของกรมวิชาการเกษตร ในฐานะท่ี
เป็นลูกหม้อมาก่อนก็น่าจะรู้งานและวัฒนธรรมของกรมวิชาการเกษตรเป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
อาหารปลอดภัย แต่อย่าลืมให้ความส าคัญกับการขึ้นทะเบียนสารเคมี รวมท้ังงานเผือกร้อน ท่ีอธิบดีท่านเก่าฝาก
ไว้คือการจัดท ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ ากัดการน าเข้าและการควบคุมวิธีการใช้สารเคมี 3 ชนิด พา
ราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน แต่กว่าจะมารับต าแหน่งคงเลยเวลาไปเป็น
เดือนแล้ว 

ส่วนส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ท่ีต าแหน่งเลขาธิการจะว่างลง ตามโผว่ารอง
ปลัดกระทรวงฯ ดุจเดือน ศศนาวิน จะหวนคืน แต่กลายเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ซึ่ง
เคยเป็นรองอธิบดีกรมประมงมาก่อนมานั่งแทน ท าให้ มกอช. ยังคงมีเลขาธิการหญิงโสดได้อย่างเหนียวแน่น 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร หน่วยงานท่ีเป็นฝ่ายเสนาธิการของกระทรวงเกษตรฯ ตามโผเดิมจะได้ คม
สัน จ ารูญพงศ์ รองเลขาธิการฯ ขึ้นมาแทน โผกลับพลิกเป็นรองปลัดกระทรวงฯ จริยา สุทธิไชยา อดีตเลขาธิการ 
สศก. เก่า กลับมาเป็นเลขาธิการอีกครั้ง 

ส่วนกรมท่ีมีข่าวว่าอธิบดีจะถูกเด้ง เพราะท างานตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน เรื่องฝายชะลอน้ า 1,000 
แห่งไม่ได้ตามเป้าหมาย คือกรมพัฒนาท่ีดิน ท่ีว่ากันว่าจะให้ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน สุรเดช เตียวตระกูล ไปนั่ง
เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และให้อธิบดีกรมฝนหลวง สุรสีห์ กิตติมณฑล มานั่งแทน กลับกลายเป็น ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงฯ เบญจพร ชาครานนท์ กลับมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินหญิงคนแรก หน่วยงานท่ียังคงรอลุ้น
แม่ทัพอยู่ 3 หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม และกรมการข้าว กรมหม่อนไหม ตามโผว่าจะ
เป็น วสันต์ นุ้ยภิรมย์ รองอธิบดีฯ ขึ้นมาแทน กรมการข้าว ซึ่งต าแหน่งอธิบดีจะว่างลงเนื่องจาก อธิบดี อนันต์ 
สุวรรณรัตน์ ขึ้นไปเป็นปลัดกระทรวงฯ โผก็ว่า รองอธิบดี กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล จะขึ้นมานั่งแทน ส่วนกรม
ส่งเสริมการเกษตร ท่ีโผพลิกไปแล้ว ก็มีข่าวว่าน่าจะเป็นรองอธิบดี ส าราญ สาราบรรณ ท่ีรับงานหนักๆ ท่ี
กระทรวงมอบหมายไว้หลายงาน คงจะช่วยผลักดันให้ถึงเป้าหมายได้  ต้องขอแสดงความยินดีกับอธิบดีใหม่ท่ี
กล่าวมาแล้ว และก าลังจะตามมาไว้ล่วงหน้า แต่อยากจะบอกว่าบางครั้ง โชค ก็มาพร้อมกับภารกิจท่ียากล าบาก
แสนสาหัส 

แว่นขยาย 


