
ดิน ปุ๋ย จุลินทรีย์...... เพื่อการปลูกอ้อยอย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรดา ปินใจ

ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ที่มาและความส าคัญของโครงการ

สาเหตุของปริมาณการส่งออกน า้ตาลร่วงลง

วิกฤติภัยแล้ง

ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 

ราคาอ้อยและน า้ตาล

2

3

1

ปี 2562/63 ผลผลิตลดลงเหลือเพียง 111.50 ล้านตันจากเดิมในปี 

2561/2562 มีผลผลิต 121.91 ล้านตัน 

แผนยุทธศาสตร์อ้อยและน ้าตาลทราย ส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาล    

ตั งเป้าปี 2569 เพิ่มผลผลิตอ้อยเป็น 180 ล้านตัน

ประเทศไทยผลิตน ้าตาลเพื่อจา้หน่ายในประเทศและส่งออกเป็นอันดับ 4 ของโลก
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พื้นที่วิจัย 2556-2564

มากที่สุดในภาคตะวันออก

ผลผลิตเฉลี่ย 10.65 ตัน/ไร่

ผลผลิตเฉลี่ย 11.24 ตัน/ไร่

ผลผลิต 113.26 ล้านตัน

พื้นที่ 10.08 ล้านไร่

พื้นที่ 501,300 ไร่

ผลผลิต 5.3 ล้านตัน

พื้นที่ 308,331 ไร่

ผลผลิตเฉลี่ยต่ าสุด

มีแนวโน้มลดลง

3



กรอบแนวความคิดของแผนงานวจิัย

• การใช้ที่ดินปลูกพืชไร่มาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดภาวะการเส่ือมโทรมของดิน การใส่ปุ๋ยเฉพาะ
ธาตุอาหารหลักเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอจะยกระดับผลผลิตได้ ต้องพิจารณาศักย์ผลิตภาพ
ดินควบคู่ไปด้วย 

ปรับสมดุลของสมบัติดินทางทางกายภาพ และเคมีเพื่อความเป็นประโยชน์

ของธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินการตอบสนองของปุ๋ยที่ใส่ลงไป

• เน้นการใช้ข้อมูลดิน และอากาศเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว
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สมรรถนะความ
อุดมสมบูรณ์และศักย์
ผลิตภาพของดิน

คัดเลอืกและใช้
ประโยชน์จุลินทรีย์ดนิ

จัดการดิน-ปุ๋ยและเศษ
วัสดุเหลือทิ้งจากออ้ย

ดัชนีผลิตภาพดิน
จังหวัดสระแกว้

รูปแบบการจัดการปุ๋ยที่เหมาะสมต่อ
คุณภาพและผลิตภาพของดิน

เพิ่มผลิตภาพของดินเพื่อการปลูกอ้อยอย่างยั่งยืน

ชุดเทคโนโลยีการจัดการดนิส าหรบัการปลูกอ้อยตามศกัยผ์ลิตภาพดิน

จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการ
เพิ่มการผลิตอ้อย
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การพัฒนาดัชนีคุณภาพและผลิตภาพของดินเพื่อ
การผลิตอ้อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย

การจัดการดินตามศักย์ผลิตภาพ เศษเหลือหลังการ
เก็บเกี่ยว และแนวทางการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมของ

จุลินทรีย์ดินเพื่อรักษาคุณภาพดินและเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
ของอ้อยที่ปลูกในจังหวัดสระแก้ว

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธาตุอาหารพืชตามดัชนี
ผลิตภาพดินเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในจังหวัดสระแก้ว

แผนการวิจัย (2556-2562)

การบูรณาการเทคโนโลยีการจัดการดินเพื่อ
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยข้ามแล้งใน

จังหวัดสระแก้ว
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ประเมินสมรรถนะความอุดม
สมบูรณ์ของดิน
ในจังหวัดสระแก้ว

- ข้อมูลดิน
- ข้อจ้ากัดของดินต่อการปลูกอ้อย
ดินมี Ca สูง, P ต่้า, OM ต่้า

- แนวทางการจัดการธาตอุาหาร NPK
ท้าแปลงทดลองการใส่ปุ๋ย เพื่อทดสอบการ
จัดท้าค้าแนะน้าปุ๋ย

Crop requirement
ของอ้อย

Crop modelling
DSSAT

2556

7

การด าเนินการวิจัย : ค าแนะน าการจัดการปุ๋ย  

ค้าแนะการการจัดการธาตุอาหารหลัก
NPK + OM

ตามหน่วยสมรรถนะความอุดมสมบรูณข์องดิน

2558

- แนวทางการจัดการธาตอุาหารหลัก ธาตุอาหารรอง
และจุลธาตุ + OM
- จัดท้าแปลงทดลองการใส่ปุ๋ยอ้อยปลูก และอ้อยตอ 
เพื่อศึกษาซ ้าในพืนที่เพื่อให้ได้ค้าแนะน้าที่แม่นย้า

ค าแนะน าการจัดการธาตอุาหารพืชเฉพาะพื้นทีส่ าหรับอ้อยในจังหวัดสระแกว้

ค้าแนะการการจัดการธาตุอาหารหลัก
ธาตุอาหารรองและจุลธาตุ + OM

ตามหน่วยสมรรถนะความอุดมสมบรูณข์องดิน

2560-2562
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ศึกษารูปแบบการจัดการแปลงอ้อยที่ส่งผลต่อคุณภาพดิน

2556

การเผาอ้อย มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์

เผาอ้อย ไม่เผา ไม่เผาอ้อยท้าให้ปริมาณไนโตรเจน 
โพแทสเซียม ทองแดง สังกะสี ที่เป็น
ประโยชน์ และความจุแลกเปล่ียนแคต
ไอออน ของดินมีค่าสูงขึ น

2558
การจัดการเศษเหลือโดยการคลุมใบอ้อยในแปลงอ้อย
หลังการเก็บเกี่ยว

การคลุมเศษเหลือใบอ้อยท้าให้ดินมี
ปริมาณไนโตรเจน โดยเฉพาะรูปไนเตรท
เพิ่มสูงขึ นเมื่อมีการย่อยสลายสมบูรณ์ 
และท้าให้ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ และ
ความจุแลกเปล่ียนแคตไอออนของดิน
เพิ่มสูงขึ นโดยเฉพาะที่ผิวดิน 

2562
พัฒนาสมการค าแนะน าปุย๋ไนโตรเจนและโพแทสเซียมตามค่าวเิคราะห์ดนิ

สมการค าแนะน าปุ๋ยไนโตรเจน
1. Log (100-Y) = 2-0.0412b-0.0073x ส าหรับวิธีสกัด NH4-N โดย 2M KCl
2) Log (100-Y) = 2-0.0402b-0.0073x ส าหรับวิธีสกัด NH4-N โดย 0.1 M HCl
3) Log (100-Y) = 2-0.8119b-0.0082x ส าหรับวิธีสกัด Total N
4) Log (100-Y) = 2-0.0233b-0.0069x ส าหรับ OM

สมการค าแนะน าปุ๋ยโพแทสเซียม
1) Log (100-Y) = 2-0.0061b-0.0064x ส าหรับวิธี 1M NH4OAc 
2) Log (100-Y) = 2-0.0069b-0.0064x ส าหรับวิธี AB-DTPA 
3) Log (100-Y) = 2-0.0060b-0.0064x ส าหรับวิธี Mehlich 3

ค าแนะน าปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน/เฉพาะ
พื้นที่ส าหรับอ้อยภาค
ตะวันออก
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การด าเนินการวิจัย : ค าแนะน าการจัดการดินและวัสดุเหลือใช้

Control Humic30+NPK K-Humate30+NPK Filtercake+NPKK-Humate30+NP-KNPK

ControlT2T3T6T7T8T12T13 T11 T10 T9 T5 T4

Filter cake Commercial K-humate
+ NPK 

K-humate from filtercake
+ NPK 

+ NPK K-humate from filtercake
+ NP -K 

2560
การใช้ประโยชน์จากวัสดุอินทรยี์เหลือทิ้งในโรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย

กรรมวิธกีารสกัดโพแทสเซียมฮิวเมทและอัตราใช้ที่เหมาะสมกับอ้อย

K-Humate



คัดแยกและตรวจกิจกรรม

ของจุลินทรีย์

การตรวจสอบศักยภาพของจุลินทรียใ์นสภาพไร่

การตรวจสอบสภาวะการเล้ียงเพาะเล้ียง

และการใช้จุลินทรีย์ในโรงเรอืน
การศึกษาตน้แบบของผลิตภัณฑ์

จุลินทรีย์ในห้องปฏิบตัิการ

9

การด าเนินการวิจัย : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์  

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ส าหรับการใช้

ในการปลูกอ้อยจังหวัดสระแก้ว
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ผลการด าเนินการวิจัย



การขยายผลการวิจัย 2563-2564

11

จัดการดินตามหน่วยสมรรถนะความอุดมสมบูรณ์ของดิน (FCC units)

จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต

การขยายผลชุดเทคโนโลยีการจัดการดินและธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพอ้อยตอในจังหวัดสระแก้ว



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการธาตุอาหารพืชร่วมกับจุลินทรีย์ตามดัชนีผลิตภาพของดิน

ส าหรับการเพิ่มผลผลิตอ้อยในจังหวัดสระแก้ว

2. เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม

1
2



แผนผังแปลงสาธิตการขยายผลชุดเทคโนโลยีการ

จัดการดินฯ แบ่งเป็น 2 หน่วยทดลอง (KU 

MODEL/ FARMER MODEL) แต่ละหน่วยขนาด

ประมาณ 5 ไร่

การด าเนินการวิจัย
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✓ พื นที่ท้าการขยายผลชุดเทคโนโลยีการจดัการดิน

และธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย

ตอในจังหวัดสระแกว้จา้นวน 3 พื นที่ ขนาด10 

ไร่

✓ ลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียวในหนว่ยแผนที่ดิน

ชุดดินวังสะพุง เป็นตัวแทนดินเนื อละเอียด มี

หน่วย FCC คือ Cdkm

KU MODEL FARMER MODEL



พื้นที่ที่ 1 (Site I) : คุณศักดิ์ชัย แย้มโกสุม 

61 หมู่ 7 ต้าบล ไทรทอง อ้าเภอคลองหาด  จังหวัด
สระแก้ว

สถานที่ท าการศึกษา

14

พื้นที่ที่ 2 (Site II) : คุณสนธยา โสภาสูงเนิน          

สถานที่ติดต่อ 54 หมู่ 2 ต้าบลคลองหาด อ้าเภอคลองหาด 

จังหวัดสระแกว้

คลุมเศษใบอ้อยก่อนการจัดการธาตอุาหาร



สถานที่ท าการศึกษา

พื้นที่ที่ 3 (Site III) : คุณรัศมี บุตรศรี                         

สถานที่ติดต่อ 155 หมู่ 2 ต้าบลคลองหาด

อ้าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

15

พื นที่ไม่ได้คลุมเศษใบอ้อยก่อนการจัดการธาตุอาหาร



➢ เน้นการจัดการตออ้อยและการเจริญเติบโตช่วง 

0-150 วัน หลังตัดอ้อย เพื่อให้อ้อยแข็งแรง

สมบูรณ์

➢ การใส่จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต

รูปแบบการจัดการดิน

ภาพแนวทางการจัดการธาตุอาหารส้าหรับอ้อยตอตาม KU MODEL

KU MODEL

➢ การจัดการปุ๋ยตาม KU MODEL จะเน้นที่

ความต้องการของอ้อยในแต่ละช่วงของการ

เจริญเติบโต
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แผนการด าเนินงาน 

- บ ารุงตอ 
- คลุมเศษใบอ้อย 
- ตัดแต่งตอ 
- วิเคราะห์ดิน

เก็บเกี่ยวผลผลิต

เดือนที่ 1
(0-30วัน)

เดือนที่ 2
(31-61วัน)

เดือนที่ 3 – 4
(61-122วัน)

เดือนที่ 5
(122-153วัน)

เดือนที่ 12
(334-365วัน)

KU MODEL

การจัดการอ้อยตอ ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 1 ใส่จุลินทรีย์ดิน ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 2

1 2 3 4 5

17

ใส่จุลินทรีย์ดิน

- ใส่ปุ๋ย 21-0-0 อัตรา 105 กก./ไร่
- ใส่ปุ๋ย 18-46-0 อัตรา 43 กก./ไร่
- ใส่ปุ๋ย 0-0-60 อัตรา 33 กก./ไร่

- ใส่ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 57 กก./ไร่
- ใส่ปุ๋ย 18-46-0 อัตรา 22 กก./ไร่
- ใส่ปุ๋ย 0-0-60 อัตรา 33 กก./ไร่



รูปแบบการจัดการดิน

FARMER MODEL

การจัดการดินตามเกษตรกรในพื นที่ใช้

18



แผนการด าเนินงาน 

- บ ารุงตอ 
- คลุมเศษใบอ้อย 
- ตัดแต่งตอ 
- วิเคราะห์ดิน

เก็บเกี่ยวผลผลิต

เดือนที่ 2
(30-61วัน)

การจัดการอ้อยตอ ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 1 ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3

1 2 3 4 5

FARMER MODEL

เดือนที่ 1
(0-30วัน)

- ใส่ปุ๋ยสูตร 16-4-28
อัตรา 50 กก./ไร่

- ใส่ปุ๋ยสูตร 21-7-14
อัตรา 50 กก./ไร่

เดือนที่ 3 – 5
(61-153วัน)

เดือนที่ 12
(334-365วัน)

เดือนที่ 6 – 11
(153-334วัน)

- ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0
อัตรา 25 กก./ไร่
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แผนการด าเนินงาน 

- บ ารุงตอ 
- คลุมเศษใบอ้อย 
- ตัดแต่งตอ 
- วิเคราะห์ดิน

เก็บเกี่ยวผลผลิต

เดือนที่ 2
(30-61วัน)

การจัดการอ้อยตอ

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3

1 2 3 4 5

FARMER MODEL

เดือนที่ 1
(0-30วัน)

- ใส่ปุ๋ยสูตร 16-4-28
อัตรา 50 กก./ไร่

- ใส่ปุ๋ยสูตร 21-7-14
อัตรา 50 กก./ไร่

เดือนที่ 3 – 5
(61-153วัน)

เดือนที่ 12
(334-365วัน)

เดือนที่ 6 – 11
(153-334วัน)

- ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0
อัตรา 25 กก./ไร่
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- ฉีดพ่นจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต

- บ ารุงตอ 
- คลุมเศษใบอ้อย 
- ตัดแต่งตอ 
- วิเคราะห์ดิน

การจัดการอ้อยตอ

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2

- ฉีดพ่นจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต

KU MODEL

เก็บเกี่ยวผลผลิต

ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 2

- ใส่ปุ๋ย 21-0-0 อัตรา 105 กก./ไร่
- ใส่ปุ๋ย 18-46-0 อัตรา 43 กก./ไร่
- ใส่ปุ๋ย 0-0-60 อัตรา 33 กก./ไร่

- ใส่ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 57 กก./ไร่
- ใส่ปุ๋ย 18-46-0 อัตรา 22 กก./ไร่
- ใส่ปุ๋ย 0-0-60 อัตรา 33 กก./ไร่



การเก็บตัวอย่างดิน

21



การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 ในพื้นที่ขยายผล ในช่วง 30 วันหลังตัดอ้อย

22



การใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 (60-150 วันหลังตัดอ้อย)

23



การฉีดพ่นจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต
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แปลงทดลองปี 2564
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1 2 3

➢ ความยาวล้า 

(วัดจากส่วนล่างตัดชดิดินถึงส่วนบน

ต่้ากว่าจุดหักธรรมชาติ 3 ปล้อง) 

➢ จ้านวนล้าต่อไร่ ➢ เส้นผ่านศูนย์กลางล้า 

(วัดจากกลางปล้องที่อยูบ่ริเวณกลาง

ล้าต้น) 

26

เก็บข้อมูลการเติบโตอ้อย (2 เดือน) 



27

การเจริญเติบโตของอ้อย (2 เดือน) 



28

การเจริญเติบโตของอ้อย (4 เดือน) 

KU MODEL FARMER MODEL
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การเจริญเติบโตของอ้อย (6 เดือน) 



เป้าประสงค์ของโครงการ

30

เพิ่มผลผลิตอ้อย (อย่างน้อยร้อยละ 1-2)

คุณภาพดินและสิ่งแวดล้อมดีขึ น

การลดต้นทุน และความคุ้มค่าของชาวไร่อ้อย
ความยั่งยืน



น้าเสนอภาพรวมของโครงการ

เปิดเวทีซักถามผู้วจิัยหลักพร้อม LIVE สดผ่าน 
Facebook และชมแปลงสาธติ

สัมภาษณ์เจ้าของแปลงสาธติ

ประเมินการยอมรับเทคโนโลยีของโครงการ

01

02

03

04
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การขยายผลชุดเทคโนโลยีการจัดการดินและธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพอ้อยตอในจังหวัดสระแก้ว

Field Day ก.พ. 2565



ขอขอบคุณ

32

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัทน้ าตาลและอ้อยตะวันออกจ ากัด (มหาชน)


