
แนวทางการจัดการดิน-ปุ๋ย

ส าหรับพื้นที่ปลูกอ้อยบริเวณภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

ผศ.ดร. วิทยา จินดาหลวง และคณะ
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานวิจัยเรื่อง 
“การประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่และดนิ และก าหนดชุดเทคโนโลยีการจัดการ
ดิน-ปุ๋ยในการปลูกอ้อยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”1



ปัญหาทรัพยากรดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา: กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (2558)

ที่มา: ส านักคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล (2564)
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ภาพรวมงานวิจยัดินปลูกออ้ยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

พื้นที่ที่ได้ด าเนินการวิจัยเรียบร้อยแล้ว

พื้นที่ที่มีแผนจะด าเนินการวิจัยต่อไป  

• เอราวัณ (หน้าตัดดิน 40 บริเวณ และ Soil auger 40 บริเวณ)
• ขอนแก่น-มิตรภูเวียง, อีสาน-มิตรกาฬสินธุ์ และวังขนาย (หน้า

ตัดดิน 80 บริเวณ และ Soil auger 100 บริเวณ)
• อ่างเวียน-ครบุรี (หน้าตัดดิน 15 บริเวณ และ Soil auger 62 

บริเวณ)
• สุรินทร-์บุรีรัมย์ (หน้าตัดดิน 20 บริเวณ และ Soil auger 70 

บริเวณ)

• ขาวเริ่มอุดม-เกษตรผล-ไทยอุดรธานี-ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม

• สหเรือง-มิตรกาฬสินธุ์

**ได้ชุดเทคโนโลยีการจัดการดิน-ปุ๋ยในลักษณะ Big Data ครอบคุลมพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

สัญลักษณ์

แผนที่พื้นที่ปลูกอ้อยและที่ตั้งโรงงานน้ าตาลปีการผลิต 2563/2564

หนองบัวล าภู

ขอนแก่น

มหาสารคาม

ร้อยเอ็ด

กาฬสินธุ์

นครราชสีมา บุรีรัมย์

สุรินทร์
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ภาพรวมงานวิจยัดินปลูกออ้ยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

สถานที่
ด าเนินงานวิจัย

ปริมาณพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพใน
การปลูกอ้อย*

ข้อจ ากัดที่ส าคัญของ
ดิน

หนองบัวล าภู • ประมาณ 1,000,000 ไร่ • อินทรียวัตถุต่ า
• ธาตุโพแทสเซียม

ต่ า
• ธาตุอาหารเสริม

คือ สังกะสี และ
ทองแดงต่ า

ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น มหา
สารความ และ 
กาฬสินธุ์

• มากกว่า 6,000,000 ไร่

นครราชสีมา • ประมาณ 650,000 ไร่

สุรินทร์ และ 
บุรีรัมย์

• ประมาณ 800,000 ไร่

การประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่และความเหมาะสมของดิน

*หมายเหตุ : ปริมาณพื้นที่อ้างอิงตามแผนที่ชุดดินรายจังหวัดมาตราส่วน 1:100,000 ร่วมกับข้อมูลจากการศึกษาดินในภาคสนาม

นาดอน
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ภาพรวมงานวิจยัดินปลูกออ้ยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

สถานที่ด าเนินงาน
วิจัย

สูตรปุ๋ยแนะน า ผลลัพท์

หนองบัวล าภู •ปุ๋ยสูตร 18-7-21 ร่วมกับปุ๋ย 0-0-60
อัตรา 10-30 กก./ไร่ หรือใส่ปุ๋ยท่ีมี K 
สูงขึ้น เช่น 18-7-21 หรือ 18-7-28 
ร่วมกับปุ๋ย Zn อัตรา 3-5 กก./ไร่

• ผลผลิตเฉลี่ย
อ้อยตอ 1
มากกว่า 12
ตัน/ไร่

• ก าไรเพิ่มขึ้น 
600-4,200 
บาท/ไร่

ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
มหาสารความ และ 
กาฬสินธุ์

• ปุ๋ย 21-7-18 อัตรา 100 กก./ไร่ หรือ
• ปุ๋ย 21-7-25 อัตรา 100 กก./ไร่ หรือ
• ปุ๋ย 21-7-25 + ZnSO4 + B หรือ
• ปุ๋ย 21-7-15 อัตรา 100 กก./ไร่  + 
MgSO4

นครราชสีมา • ปุ๋ย 21-7-15 หรือ 21-7-25 อัตรา 100 
กก./ไร่ + 0.1Zn
• ปุ๋ย 21-7-15 หรือ 21-7-25 อัตรา 100 
กก./ไร่ + 6MgO +4S

สุรินทร์ และ บุรีรัมย์ • ปุ๋ย 21-7-15 หรือ 21-7-25 อัตรา 100 
กก./ไร่ + 0.1Zn
• ปุ๋ย 21-7-15 หรือ 21-7-25 อัตรา 100 
กก./ไร่ + 6MgO +4S

แนวทางการจัดการปุ๋ย เน้น อ้อยตอ 1
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แนวทางการจัดการดินและปุ๋ยส าหรับพื้นที่ปลูกอ้อย 

1. เลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม

จัดการอินทรียวัตถุในดิน

จัดการธาตโุพแทสเซียม (K) ในดิน

จัดการธาตุอาหารเสริม (จุลธาต)ุ ในดิน 
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ปลูกอ้อย ดีกว่า ปลูกข้าว ปลูกข้าว ดีกว่า ปลูกอ้อย

การเลือกพื้นที่ปลูก / การขยายพื้นที่ปลูก 

พื้นที่ นาดอน เป็นอีกพื้นหนึ่งที่มี
ศักยภาพในการผลิตอ้อยของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไม่แนะน าให้ปลูกอ้อยใน ที่ลุ่ม ที่
มีน้ าท่วมขังเป็นเวลานาน

 นอกจาก ที่ดอน ที่สามารถปลูกอ้อยได้  
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แผนที่แสดงพื้นที่นาดอนในพื้นที่ศึกษา
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ปริมาณพื้นที่นาดอนที่มีศักยภาพในการปลูกอ้อย

พื้นที่ศึกษา พื้นที่นาดอน (ไร่)1/ พื้นที่ปลูกอ้อยจริง (ไร่)2/

หนองบัวล าภู 1,079,515 319,214
ขอนแก่น 2,951,237 619,091 
กาฬสินธ์ุ 1,927,713 437,385
ร้อยเอ็ด 926,425 162,716
มหาสารคาม 1,269,343 129,025
บุรีรัมย์ 440,000 129,025
สุรินทร์ 362,550 123,044
นครราชสีมา 650,000 579,209

หมายเหตุ : 1/พื้นที่โดยประมาณอ้างอิงตามแผนที่ชุดดนิรายจังหวัดมาตราส่วน 1:100,000 ร่วมกับข้อมูลจากการศึกษาดินในภาคสนาม
2/รวมพื้นที่ปลูกอ้อยทุกสภาพภมูิประเทศ ปีการผลิต 2563/2564 (ส านักคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล, 2564)
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ข้อสังเกตลักษณะของดินนาดอน 

 ต้องไม่มีน้ าท่วมขัง เป็นช่วงระยะเวลานานในช่วงที่ฝนตกต่อเนื่อง
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ข้อสังเกตลักษณะของดินนาดอน 

 มักพบชั้นศิลาแลงอ่อนในระดับที่ไม่ลึกมาก (ประมาณ 1-1.2 เมตร จากผิวหน้าดิน)
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ลักษณะที่บ่งบอกว่าพื้นที่อยู่ในที่ลุ่มต่ าเกินไป

 พบน้ าใต้ดินในระดับที่ไม่ลึก
 มักพบชั้นศิลาแลงอ่อนอยู่ในระดับตื้น (ภายใน 1 เมตรจากผิวหน้าดิน)
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ลักษณะที่บ่งบอกว่าพื้นที่อยู่ในที่ลุ่มต่ าเกินไป

 พบสีจุดประในดินชัดเจน
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แนวทางการจัดการดินและปุ๋ยส าหรับพื้นที่ปลูกอ้อย 

เลือกพื้นท่ีปลูกให้เหมาะสม

2. จัดการอินทรียวัตถุในดิน

จัดการธาตุโพแทสเซียมในดิน

จัดการจุลธาตุในดิน 
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ปริมาณอินทรียวัตถุในดินบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดนิ (2558)

ดินในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน
ใหญ่มีปริมาณอินทรียวัตถุในระดับต่ ามาก

(<1.5%) 

• ดินเก็บความชื้นไว้ในดินได้น้อย

• ดินดูดยึดธาตุอาหารได้ต่ า

• เกิดการสูญเสียธาตุอาหารได้ง่าย
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ปริมาณอินทรียวัตถุในดินปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่ศึกษา จ านวนตัวอย่าง ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย

(%)

หนองบัวล าภู 120 0.057 2.9 0.83

ร้อยแก่นสารสินธุ์ 346 0.012 3.8 0.56

นครราชสีมา 184 0.015 4.7 0.70

บุรีรัมย์ - สุรินทร์ 210 0.096 6.5 0.64

รวม 860 0.012 6.5 0.65

***ปริมาณอินทรียวัตถุ น้อยกว่า 1.5% ถือว่ามีค่าอยู่ในระดับต่ า 
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ปริมาณอินทรียวัตถุในดินปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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หนองบัวล าภู ร้อยแก่นสารสินธุ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ - สุรินทร์ 

จ า
นว

นต
ัวอ

ย่า
ง 

< 1.5% 1.5 - 3.5% > 3.5%

***ดินปลูกอ้อยส่วนใหญ่มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า*** 
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ปริมาณอินทรียวัตถุในดินปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนองบัวล าภู ร้อยแก่นสารสินธุ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ - สุรินทร์ 

สูง 0.0% 0.3% 1.6% 1.0%

ปานกลาง 17.5% 6.6% 9.2% 3.8%

ต่ า 82.5% 93.1% 89.1% 95.2%
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100%

ต่ า ปานกลาง สูง

***ดินปลูกอ้อยควรมีการจัดการอินทรียวัตถุ*** 
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แนวทางการจัดการอินทรียวัตถุในดิน 

ไถใช้ผาลไถเดิมแตก่ดให้ลึกขึ้น เพ่ือเพิ่มความหนาของชั้นดินบน

ใชว้ัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน 

ลดการเผาอ้อยเพื่อเก็บเศษใบอ้อยไว้ในพื้นที่ 

ดินจะเก็บความชื้นได้นานขึ้น และจัดการปุ๋ยได้ง่ายขึ้น
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ดินที่มีชั้นดินบนบาง
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ดินที่มีชั้นดินบนหนา
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แนวทางการจัดการดินและปุ๋ยส าหรับพื้นที่ปลูกอ้อย 

เลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม

จัดการอินทรียวัตถุในดิน

3. จัดการธาตุโพแทสเซียม (K) ในดิน

จัดการธาตุอาหารเสริม (จุลธาตุ) ในดิน 
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ปริมาณโพแทสเซียมในดินบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2558)

ดินในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน
ใหญ่มีปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า

(< 60 มก./กก.)

ส่งผลโดยตรงต่อการผลิตและการสะสม
น้ าตาลในอ้อย
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ปริมาณโพแทสเซียมในดินปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

***ปริมาณโพแทสเซียมในดินน้อยกว่า 60 มก./กก ถือว่ามีค่าอยู่ในระดับต่ า 

พื้นที่ศึกษา จ านวนตัวอย่าง ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย
(มก./กก.)

หนองบัวล าภู 120 2.9 199 43.5

ร้อยแก่นสารสินธุ์ 346 1.3 476 45.1

นครราชสีมา 184 8.0 421 40.3

บุรีรัมย์ - สุรินทร์ 210 2.6 288 23.7

รวม 860 1.3 476 38.6
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ปริมาณโพแทสเซียมในดินปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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หนองบัวล าภู ร้อยแก่นสารสินธุ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ - สุรินทร์ 
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< 60 มก./กก. 60-90 มก./กก. > 90 มก./กก.

***ดินปลูกอ้อยส่วนใหญ่มีปริมาณโพแทสเซียมอยู่ในระดับต่ า***
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ปริมาณโพแทสเซียมในดินปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หนองบัวล าภู ร้อยแก่นสารสินธุ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ - สุรินทร์ 

สูง 7.5% 0.3% 7.1% 2.9%

ปานกลาง 16.7% 6.6% 5.4% 4.3%

ต่ า 75.8% 93.1% 87.5% 92.9%
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ต่ า ปานกลาง สูง

***ดินปลูกอ้อยส่วนใหญ่ควรจัดการปุ๋ยโพแทสเซียม***
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แนวทางการจัดการปุ๋ยโพแทสเซียมในดิน 

เนื่องจากดินมีโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่ า ควรจะต้องมีการใส่ปุ๋ย
โพแทสเซียมเพิ่มขึ้น และใส่อย่างต่อเนื่อง

เลือกสูตรปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงขึ้น (ตัวท้ายสูง อย่างน้อย 18 ขึ้น
ไป) เช่น 21-7-18, 21-7-25 หรือ 20-8-20 เป็นต้น อัตรา 100 
กิโลกรัมต่อไร่  

หากมธีาตุอาหารรองเสริมด้วยจะดีมาก (แมกนีเซียม, ซัลเฟอร)์
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แนวทางการจัดการดินและปุ๋ยส าหรับพ้ืนที่ปลูกอ้อย 

เลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม

จัดการอินทรียวัตถุในดิน

จัดการธาตุโพแทสเซียมในดิน

4. จัดการจุลธาตุในดิน 
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ค่าเฉลี่ยปริมาณธาตุอาหารเสริมในดินปลูกอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปริมาณธาตุเหล็ก (Fe) และแมงกานีส (Mn) อยูใ่นระดับท่ีไม่เป็นปัญหา
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หนองบัวล าภู ร้อยแก่นสารสินธุ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ - สุรินทร์ 
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****ปริมาณสังกะสี (Zn) และทองแดง (Cu) มีค่าอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า**** 

• ส่งผลต่อประสิทธิภาพการแตกกอและการยืดปล้อง

(120 ตัวอย่าง) (346 ตัวอย่าง) (184 ตัวอย่าง) (210 ตัวอย่าง)
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ค่าเฉลี่ยปริมาณธาตุอาหารเสริมในดินปลูกอ้อย

สังกะสีต่ า (< 1.0 มก./กก.) 

ทองแดงต่ า (< 0.8 มก./กก.)
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หนองบัวล าภู ร้อยแก่นสารสินธุ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ - สุรินทร์ 
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***ดินปลูกอ้อยส่วนใหญ่ควรมีการจัดการธาตุอาหารเสริม คือ สังกะสี และทองแดง เพิ่มเติม***

(120 ตัวอย่าง) (346 ตัวอย่าง) (184 ตัวอย่าง) (210 ตัวอย่าง)
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แนวทางการจัดการปุ๋ยธาตุอาหารเสริมในดิน

เน้นการจัดการธาตุสังกะสี (Zn) และ ทองแดง (Cu) 

การใส่ปุ๋ยสังกะสีในดินที่มีสังกะสีต่ า ให้เพิ่มปุ๋ยสังกะสีในอัตรา 0.1%

แนะน าให้ใช้ปุ๋ยสังกะสีที่มีอยู่ในกระสอบปุ๋ยหลัก – > ต้นทุนเพิ่มไม่มาก

ไม่แนะน าให้ใช้ปุ๋ยทางใบ (ต้นทุนสูง)
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ปริมาณผลผลิตอ้อยแปลงทดลอง อ.กุฉนิารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ (อ้อยตอ 1 พันธุ์ขอนแก่น 3)
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ปริมาณผลผลิตอ้อย (ตัน/ไร)่

T1 = ปุ๋ย 16-16-8 และ 21-7-21 T2 = ปุ๋ย 21-7-18 T3 = 21-7-25
T4 = ปุ๋ย 21-7-18 + 6MgO +4S T5 = ปุ๋ย 21-7-18 + 0.5Zn T6 = 21-7-18 + 6MgO +4S +0.5Zn

T1 T2 T3 T4 T5 T6
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คุณภาพผลผลิตอ้อยแปลงทดลอง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (อ้อยตอ 1 พันธ์ุขอนแก่น 3)
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ผลผลิตน้ าตาล (ตัน CCS / ไร่) 

T1 = ปุ๋ย 16-16-8 และ 21-7-21 T2 = ปุ๋ย 21-7-18 T3 = 21-7-25
T4 = ปุ๋ย 21-7-18 + 6MgO +4S T5 = ปุ๋ย 21-7-18 + 0.5Zn T6 = 21-7-18 + 6MgO +4S +0.5Zn
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การค านวณต้นทุนจากการเพิ่มปุ๋ยตามค าแนะน า 

ต ารับการทดลอง
ต้นทุนปุ๋ยเพิ่ม ขายได้ เงินเพิ่ม ก าไรเพิ่ม

(บาท/ไร)่ (บาท/ไร)่ (บาท/ไร)่ (บาท/ไร)่

1 - 6,980 - -

2 260 10,520 3,540 3,280

3 420 9,860 2,880 2,460

4 890 10,880 3,900 3,010

5 314 8,340 1,360 1,046

6 944 10,540 3,560 2,616

หมายเหตุ: ต้นทุนปุ๋ยค านวณ ณ ช่วงเวลาที่ท าการศึกษา ส่วนก าไรค านวณจากราคาอ้อย 800 บ./ตัน และก าไรเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ T1
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ลักษณะการแจกกระจายตัวของน้ าฝน
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“ขอขอบคุณทุกท่านครับ”


