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“การปลูกอ้อยในนาข้าว” โอกาสที่มั่นคง
ของ “ประสิทธิ์ ศิริสระน้อย” จ.นครราชสีมา
อ้ อ ย จั ด ได้ ว ่ า เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ชนิ ด เดี ย วที่ ใ ห้
ผลตอบแทนสูงสุด ที่ส�ำคัญมี พ.ร.บ.อ้อยคุ้มครอง เกษตรกร
ลงทุนปลูกอ้อยเพียงครั้งเดียว สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ไม่น้อยกว่า 3 ปี ส่วนใบอ้อยก็สามารถทิ้งไว้ในแปลงเพื่อเป็น
สารปรับปรุงดินได้อย่างดี  
         อ้อยสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ แม้กระทั่งในนาข้าว
หนึ่ ง ในเกษตรกรตั ว อย่ า งที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ของการ
ปลูกอ้อยในนาข้าวภาคอีสาน คือ คุณประสิทธิ์ ศิริสระน้อย
เกษตรกรจาก ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
      ทกุ วันนี้ คุณประสิทธิม์ พี นื้ ทีป่ ลูกอ้อยในนาข้าวจ�ำนวน  80 ไร่
ตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าทีข่ องโรงงานน�ำ้ ตาลครบุร  ี สำ� หรับ
อ้อยรุ่นที่ปลูกอยู่ในปัจจุบัน  เขาเริ่มปลูกอ้อยในนาข้าวเมื่อ
วันที่ 2  ธนั วาคม 2557 ซึง่ ระยะเวลาดังกล่าว ความชืน้ ในดินอยู่
ในระดับที่เหมาะสม ท�ำให้ต้นอ้อยมีอัตราการงอกที่สม�่ำเสมอ
เจริญเติบโตได้ดีที่สุด และให้ผลผลิตได้สูงถึง 30 ตัน/ไร่   
การปลูกอ้อย
คุณประสิทธิ์ เล่าว่า สมัยก่อนที่ยังไม่มีการพัฒนา
อุปกรณ์เครื่องจักรส�ำหรับปลูกอ้อย  ก็ต้องอาศัยแรงงานคน
เป็นหลัก  ซึ่งต้นทุนการลงทุนปลูกอ้อยอดีตกับปัจจุบัน ตัวเลข
แตกต่างกันถึงไร่ละ   5,000-7,000 บาท   คณ
ุ ประสิทธิ์ เลือกใช้
พันธุอ์ อ้ ย (K88-92) ในการปลูก เพราะให้ผลผลิตมากถึง 20 ตัน
ต่อไร่  ขายอ้อยได้ตันละ 900 บาท ต่อมาพันธุ์อ้อยเริ่มหายาก
มาก จึงหันมาใช้ปลูกขยายพันธุอ์ อ้ ยเองบนเนือ้ ที่ 10 ไร่ ก็แก้ไข
ปัญหาเรือ่ งพันธุอ์ อ้ ยได้ระดับหนึง่ แต่ยงั ไม่เพียงพอกับจ�ำนวน
พืน้ ทีป่ ลูกจึงต้องแบ่งพืน้ ทีส่ ว่ นหนึง่ มาปลูกอ้อย พันธุข์ อนแก่น 3
ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 15 ตัน  
คุณประสิทธิ์ ท�ำไร่อ้อยตามค�ำแนะน�ำของโรงงาน
น�้ำตาลครบุรี จึงได้ผลผลิตที่ดี จึงเกิดก�ำลังใจที่จะขยายพื้นที่
ปลูกอ้อยเพิ่มเติมอีก 20 กว่าไร่ โดยไปเช่าที่นาข้าวมาใช้เป็น
แปลงปลูกอ้อย แม้คณ
ุ ประสิทธิต์ อ้ งจ่ายค่าเช่าทีด่ นิ ตามภาวะ
ราคาข้าว   แต่ก็นับว่าคุ้มค่ากว่าการปลูกข้าว
ทีผ่ า่ นมา คุณประสิทธิป์ ระสบความส�ำเร็จในการปลูก
อ้อยบนท้องนาเนื่องจากเลือกเช่าที่นาซึ่งเป็นพื้นที่นาเกรดเอ
คุณภาพดินดี แค่ปลูกถูกเวลา เอารถไถลงเตรียมแปลงปลูก
ก็จะรู้ได้ทันทีว่า ไร่อ้อยผืนนี้มีคุณภาพดินที่ดี จะท�ำให้ได้รับ
ผลผลิตที่ดี สร้างผลก�ำไรที่งดงามได้อย่างแน่นอน
เหตุผลส�ำคัญประการต่อมาคือ   นาข้าวเกรดเอ
ส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตพืน้ ทีช่ ลประทาน  สามารถปลูกอ้อยข้ามแล้ง
ได้อย่างสบาย โดยทัว่ ไป จะนิยมปลูกในเดือนธันวาคมปีนี้ และ
ไปเก็บเกีย่ วผลผลิตในเดือนธันวาคมปีถดั ไป  แต่ออ้ ยทีป่ ลูกใน
แปลงนา ของคุณประสิทธิ์ จะวางแผนเก็บเกี่ยวเมื่อผ่านพ้น
เทศกาลปีใหม่ไปแล้ว เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว ปัญหาโรค
และแมลงมีน้อย  แรงงานหาได้ง่ายอีกต่างหาก
นโยบายส่งเสริมการปลูกอ้อยของ KBS
บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KBS
ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน�้ำตาลทราย มานานกว่า 50 ปี

KBS มีนโยบายส่งเสริมองค์ความรู้ตามหลักวิชาการเรื่องการ
ปลูกอ้อยแก่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อลดต้นทุนและ
เพิ่มพูนผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
คุณนพรัตน์ ศรีวาปี ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ายจัดหาวัตถุดบิ
โซน 1 บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KBS กล่าวว่า
KBS มีนโยบายส่งเสริมการปลูกอ้อยในนาข้าว ภายใต้ชื่อ
โครงการ “หมูบ่ า้ นน�ำ้ ดี ” เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีใ่ นเขตชลประทาน

แต่เนือ่ งจากสถานการณ์แล้งและราคาข้าวทีต่ กต�ำ่ มาก จึงเริม่
ส่งเสริมให้ชาวนาเปลีย่ นจากปลูกข้าวมาปลูกอ้อย เพราะอ้อยนัน้
ลงทุนปลูกครัง้ เดียว ก็ไว้ตอได้หลายปี และอ้อยในพืน้ ทีน่ ายังให้
ผลผลิตต่อไร่สูง ไม่น้อยกว่า 15 ตันต่อไร่   การปลูกอ้อยใช้น�้ำ
น้อยมากเนื่องจากท้องนาส่วนใหญ่มีความชื้นอยู่ในผืนดิน
ที่ส�ำคัญลักษณะความลาดเอียง ความต�่ำของดินเหมาะสม
ส�ำหรับการปลูกอ้อย

พันธุ์อ้อย K88-92

คุณประสิทธิ์ ศิริสระน้อย

คุณประสิทธิ์และทีมนักเกษตร

โครงการหมู่บ้านน�้ำดี
         โครงการหมูบ่ า้ นน�ำ้ ดี เป็นโครงการทีโ่ รงงานน�ำ้ ตาลครบุรี
จัดท�ำขึน้ เพือ่ สนับสนุน โดยการเปลีย่ นทีน่ ามาปลูกอ้อย ไม่ตอ้ ง
กั ง วลในเรื่ อ งต้ น ทุ น การผลิ ต ไม่ ต ้ อ งกั ง วลเรื่ อ งฝนแล้ ง
เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยว เนื่องจากโรงงานให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่ และที่ส�ำคัญท�ำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงกว่า
การท�ำนา
คุณนพรัตน์ บอกว่า ปัจจุบนั มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านน�้ำดี จ�ำนวน 22 ราย พื้นที่รวม 278 ไร่ ซึ่งผลการ
ด�ำเนินงานพบว่า เกษตรกรร้อยละ 98  ประสบความส�ำเร็จ
ในเรือ่ งของการปลูก และมีผลผลิตคาดการณ์ไม่ตำ�่ กว่า 15 ตัน
ต่อไร่  ยกเว้นเกษตรกรเพียงรายเดียว ทีป่ ลูกอ้อยในนาข้าว 5 ไร่
ทีค่ าดการณ์จะได้ผลผลิตน้อย เนือ่ งจากพืน้ ทีป่ ลูกขาดการดูแล
จัดการแปลงที่ดี และปลูกไม่ทันระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยปลูก
ล่าช้า หลังเดือนมกราคม ผลผลิตจึงต�่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้   

เปลี่ยนพื้นที่นามาปลูกอ้อย

คุณประสิทธิ์และภรรยา

        การส่งเสริมปลูกอ้อยในนาข้าว จะเน้นคัดเลือกพื้นที่
ที่ราบที่สามารถระบายน�้ำได้ดี   หากสภาพพื้นที่ต�่ำมากไป ก็
ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด เพราะเสี่ยงเจอปัญหาน�้ำท่วมขัง
ในนาข้าวได้งา่ ย และช่วงเวลาการปลูกทีเ่ หมาะสมในช่วงเดือน
พฤศจิกายน-เดือนมกราคม จะ
ท�ำให้อ้อยได้ผลผลิตสูงและลด
ความเสี่ ย งต่ อ การถู ก น�้ ำ ท่ ว ม
หรือแช่ขงั   ทผี่ า่ นมา คุณประสิทธิ์
ศิริสระน้อย เกษตรกรตัวอย่าง
ของ KBS ก็ช่วยเผยแพร่ความ
ส�ำเร็จของการปลูกอ้อยในนาข้าว
ให้ พี่ น ้ อ งเกษตรกรชาวไร่ อ ้ อ ย
น�ำไปประยุกต์ใช้ที่ดินท�ำกินของ
ตัวเอง
นอกจากนี้ KBS ยั ง
ดูแลช่วยจัดหาเครือ่ งมือทางการ
เกษตรและปัจจัยการผลิต เพื่อ
บริ ก ารแก่ พี่ น ้ อ งเกษตรกรชาว
ไร่ อ ้ อ ย เช่ น รถบรรทุ ก รถไถ
รถตัดอ้อย เครื่องใส่ปุ๋ย เครื่อง

ปลูกอ้อย และช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตแก่ชาวไร่อ้อย
ในด้านค่าไถ ค่าปลูก และสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการ
ปลูกอ้อยมาโดยตลอด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมา
สนใจปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น
ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่
คุณนพรัตน์ บอกว่า หากเกษตรกรสนใจอยากท�ำไร่อ้อย
พืน้ ทีเ่ ขตส่งเสริมของโรงงานของเรา  KBS พร้อมให้การสนับสนุน
ทั้ ง ด้ า นองค์ ค วามรู ้ ปั จ จั ย การผลิ ต ทั้ ง ค่ า ไถ ค่ า พั น ธุ ์ อ ้ อ ย
ค่าเก็บเกีย่ ว นอกจากนีเ้ รายังเน้นการให้การบริการด้านงานจักรกล
เกษตรที่ได้คุณภาพ และมาตฐาน อาทิเช่น การไถเตรียมดิน
การปลู ก อ้ อ ย การให้ บ ริ ก ารรถตั ด อ้ อ ยเพื่ อ ลดปั ญ หาการ
ขาดแคลนแรงงาน  เป็นต้น เพือ่ ให้เกษตรกรชาวไร่ออ้ ยประสบ
ความส�ำเร็จในเส้นทางอาชีพไปพร้อมๆ กับเรา  
       หากใครสนใจสมัครเป็นสมาชิกของ KBS คุณสมบัติ
ประการแรกคือ ต้องมีพื้นที่ปลูกอย่างน้อย 10 ไร่ขึ้นไป และ
ต้องมีการจัดรูปแปลงตามทีโ่ รงงานก�ำหนด เพือ่ ให้ได้มาตรฐาน
การปลูก  และวางแผนใช้รถตัดอ้อยในการเก็บเกี่ยว   หากมี
ข้อจ�ำกัดเรื่องพื้นที่เป็นแปลงขนาดเล็ก ขอแนะน�ำให้รวมกลุ่ม
เพือ่ นเกษตรกรอย่างน้อยคนละ 5 ไร่ เพือ่ ให้ได้แปลงใหญ่ เพือ่
สะดวกต่อการดูแลจัดการ  
เกษตรกรที่ ป ระสงค์ เ ข้ า ร่ ว มโครงการกั บ KBS
ขอให้แจ้งต�ำแหน่งพื้นที่ปลูกอ้อยของคุณ เพื่อให้บริษัทจัดส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริการตรวจสอบพื้นที่ว่า เหมาะสมส�ำหรับ
การปลูกอ้อยหรือไม่ก่อน หากผ่านการตรวจสอบ ทาง KBS
จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้บริการค�ำแนะน�ำเรื่องการปลูกจนถึง
การเก็บเกี่ยว  
เพราะ KBS ตระหนักดีว่า การดูแลพี่น้องเกษตรกร
ชาวไร่อ้อย คือหัวใจส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
เมื่อพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความ
สะดวกสบายในการท�ำไร่อ้อยมากขึ้น พวกเขาย่อมคิดลงทุน
ขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานของบริษัทฯ
ทีต่ อ้ งการขยายพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยมากขึน้ ให้ครบ 4ล้านตันภายใน
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบ  
สนใจปลูกอ้อยกับโรงงานน�ำ้ ตาลครบุรี
ติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูล โทร.044-448-687

