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คํานํา
ดินที่ผานการไถพรวนปลูกออยมาเปนเวลานาน ยอมเสื่อมสภาพลงไมวาจะเปนทางดาน
โครงสรางหรือความอุดมสมบูรณสง่ิ เหลานีท้ าให
ํ การเจริญเติบโตและผลผลิตของออยลดลง การจัดการ
ดินและปุยที่ถูกวิธสี ามารถปรับปรุงคุณสมบัตดิ งั กลาวของดินใหดขี น้ึ หรือชวยใหดินเสื่อมสภาพชากวาที่
ควรจะเปน ทําใหผลผลิตของออยสูงขึน้ หรือรักษาระดับของผลผลิตไมใหลดตําลง
่
การใสปุยที่ถูกวิธี
ถูกชนิดและปริมาณการใช ทํ าใหออยใชปุยอยางมีประสิทธิภาพเปนการลงทุนที่คุมคา มิฉะนั้นจะ
เหมือนกับเอาเงินไปหวานทิ้ง เพราะราคาปุยในปจจุบันคอนขางแพงปุยที่ใชกันอยูก็สูญเสียไปไดงาย
ไมวาจะถูกชะลางลงลึกจนรากออยดูดไมถงึ หรือการระเหยขึน้ ไปในอากาศ การใสปยุ ในขณะทีอ่ อ ยไม
ตองการธาตุอาหารหรือตองการนอยก็เปนการลงทุนทีไ่ มกอ ประโยชนใดๆ ทั้งสิ้น
เกษตรกรจึงควรมีความรู ความเขาใจในเรื่องการจัดการดิน และการใชปุยอยางถูกตอง
สิ่งเหลานี้ตองอาศัยหลักวิชาการและประสบการณบาง ตลอดจนหมั่นตรวจตราสังเกตลักษณะของดิน
และอาการของออยที่แ สดงออกเพื่ อจะไดห าวิ ธี จั ดการไดถู กตอง หวั ง ว า เอกสารฉบั บ นี้ จ ะช ว ยให
เกษตรกรชาวไรออ ยและผูส นใจไดรบั ความรูค วามเขาใจ เพือ่ ประโยชนในการปรับปรุงดินและการใชปยุ
เพื่อเพิ่มผลผลิตของออยไดอยางถูกตองตอไป
ปรีชา พราหมณีย
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ชนิดของดินทีใ่ ชปลูกออย
จากการสํารวจดินที่ใชปลูกออยกันในประเทศไทย มี 6 ลักษณะคือ
1. ดินสีนํ้าตาลชุดกําแพงแสน
เปนดินที่ใชปลูกออยมากทีส่ ดุ ของประเทศ มีความอุดมสมบูรณสงู ไดแก ดินในจังหวัดนครปฐม
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรขี นั ธ กําแพงเพชร อุตรดิตถ และลําปาง
2. ดินสีเทาชุดบานบึงและโคราช
เปนกลุม ดินทีม่ คี วามอุดมสมบูรณรองลงมา ไดแก ดินในจังหวัดชลบุรี ขอนแกน อุดรธานี
และเพชรบุรี
3. ดินสีจางชุดวาริน
เปนดินที่ใชปลูกออยไมมากนัก ไดแก ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึง่ ออยทีป่ ลูกมักใหผล
ผลิตตํ่า
4. ดินแดงชุดยโสธร
คลายกับดินชุดวาริน มีการปลูกออยไมมากนัก เนือ่ งจากออยทีป่ ลูกในดินชุดนีจ้ ะใหผลผลิตตํา่
5. ดินรวนปนทรายชุดจตุรสั
มีความอุดมสมบูรณสงู ใหผลผลิตดี ไดแก ดินในจังหวัดชัยภูมิ
6. ดินชุดตาคลี
เปนดินเหนียวสีดาเป
ํ นดาง
ออยเจริญเติบโตไดแตจะมีรากสั้น เนือ่ งจากขาดธาตุเหล็ก
แมงกานีส และสังกะสี ถาฝนแลงจะทําใหผลผลิตลดตํ่า ไดแก ดินในจังหวัดนครสวรรค และบางแหง
ในจังหวัดกาญจนบุรี

หลักการพิจารณาคุณสมบัตขิ องดิน
วิธีจะพิจารณาวาดินดีหรือไม จะตองพิจารณารวมกัน 2 ลักษณะ คือ
1. ลักษณะรูปรางและโครงสราง
ลักษณะนี้นักวิชาการเรียกวาลักษณะทางกายภาพ ซึง่ เกษตรกรพอจะสังเกตไดดว ยตาเปลาหรือ
การสัมผัส เชน ดินมีลกั ษณะแนนทึบหรือไม ดินเปนทรายจัดหรือเปนดินโปรงรวนซุยมีชองวางให
อากาศและนํ้าอยูห รือไม หรือเปนดินดานที่รากออยแทงไมทะลุหนาดินเวลาแหงแลวแข็งเปนแผนหรือ
รวนซุย เวลาใหนํ้าหรือฝนตกนําซึ
้ มลงไปเร็วหรือชาเหลานีเ้ ปนตน ดินทีม่ โี ครงสรางดีควรจะเปนดินรวน
มีเนื้อดิน 45 เปอรเซ็นต มีความชืน้ 25 เปอรเซ็นต มีชอ งวางใหอากาศอยู 25 เปอรเซ็นต และที่เหลือ
อีก 5 เปอรเซ็นต เปนอินทรียว ตั ถุ
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2. ลักษณะทางเคมีและธาตุอาหาร
ลักษณะนี้เปนการยากสํ าหรับเกษตรกรที่จะบอกไดดวยตาเปลาหรือการสัมผัสนอกจากมองดู
อาการของตนออย ซึง่ ตองอาศัยความชํานาญมาก วิธีที่ดีที่สุดคือ การสงตัวอยางดินไปวิเคราะห
ลักษณะทางเคมีน้ีไดแกความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) ความเค็ม ปริมาณธาตุอาหารตางๆ ในดิน

การจัดการดินทางดานกายภาพ
ดินในแปลงปลูกออยที่ผานการไถพรวนมาเปนเวลานานจะทําใหอนุภาคดินแยกตัวออกจากกัน
อนุภาคบางอยางจะเรียงตัวกันเปนแผนแข็ง ๆ ฉาบผิวหนาดินทําใหยอดออยแทงทะลุไดยากเมือ่ เวลาฝน
ตกนํ้าจะไมซมึ ลงไป ดินจะเก็บนําไว
้ ไดเมือ่ ฝนแลงออยจะเหีย่ วเฉาอยางรวดเร็ว

ภาพที่ 1

โครงสรางของดินทีเ่ สียไปเนือ่ งมาจากการไถพรวนปลูกออยมาเปนเวลานานอินทรียว ตั ถุ
ในดินจะลดลง ดินเก็บรักษาความชืน้ ไวไดนอ ย เมือ่ ฝนทิง้ ชวงออยจะเหีย่ วเฉาตายกอน

การไถพรวนทีค่ วามลึกระดับเดียวกันนานๆ
ทําใหชน้ั ดินถูกขอบจานไถกดซํ้าแลวซํ้าเลาจน
กลายเปนแผนทึบหรือที่เรียกวาดินดาน รากออยไมสามารถแทงทะลุได ตนออยจะชะงักการเจริญเติบ
โตและยังทําใหอนิ ทรียว ตั ถุในดินหมดไป ดินใตรอยไถจะแนนทึบเก็บนําและอากาศไว
้
ในดินไดนอ ย การ
เจริญเติบโตการดูดนํา้ และธาตุอาหารของตนออยจะถูกจํากัด
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ภาพที่ 2 สภาพทางกายภาพที่เลวทําใหน้าซึ
ํ มลงไปในดินไดยาก
เวลาแหงดินจะแนนและแข็งรากออยเจริญเติบโตไดนอ ย

การปรับปรุงและแกไขดินทีม่ ลี กั ษณะทางกายภาพเลว
สามารถทําไดโดย
1. ใชไถสิว่ หรือไถเบิกดินดานติดรถแทรคเตอรตนี ตะขาบทีม่ กี าลั
ํ งสูง ลากไถสิ่วคูระยะ 1 เมตร
ไถลึก 75 เซนติเมตร การไถควรทําในขณะทีด่ นิ แหงจัด เพื่อทําใหดนิ ดานแตกตัวงายไมควรไถเมือ่ ดิน
เปยกชื้นเพราะจะทําไมไดผล เนือ่ งจากดินแตกตัวยากและจะคืนตัวไดงา ยการไถเบิกดินดานครัง้ หนึง่ ๆ
จะอยูไดนานหลายปถา มีการเตรียมดินไดอยางถูกตอง
2. อยาเตรียมดินโดยการไถพรวนจนดินละเอียดเปนฝุน

ภาพที่ 3 การไถพรวนหลายๆ ครัง้ จนดินละเอียดเปนฝุน ทําใหโครงสรางของดินเสียไปไดงา ย

การปรับปรุงคุณสมบัตทิ างเคมีของดิน
ออยก็เหมือนกับมนุษย คือ ตองการแรธาตุอาหารเพือ่ การเจริญเติบโตแข็งแรงมีความตาน
ทานโรคใหผลผลิตและขยายพันธุตอๆ ไปได แรธาตุที่จาเป
ํ นตอการเจริญเติบโตของออยมี 16 ธาตุ
บางธาตุออยไดมาจากนํ้าและอากาศ เชนคารบอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน บางธาตุออ ยตองการนอย
มากและดินเมืองไทยก็มีพอเพียงอยูแลวจึงไมเปนปญหา
มีธาตุอาหาร 3 ธาตุ ทีอ่ อ ยตองการในปริมาณมากและดินทีป่ ลูกออยก็มใี หไมพอเพียงธาตุ
ทั้ง 3 คือไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโปแตสเซี่ยม ซึง่ เราจะตองใสเพิม่ ใหกบั ไรออ ยในรูปของปุย
ลักษณะทางเคมีอีกอยางหนึ่งที่สาคั
ํ ญตอการปลูกออยคือความเปนกรดเปนดางของดิน เราวัด
ไดโดยใชคาที่เรียกวาพีเอช ซึ่งจะมีคาอยูระหวาง 1-14 โดยทั่วไปดินที่ทาการเกษตรมี
ํ
คา พีเอชอยู
ระหวาง 4-8 แตดนิ ทีเ่ หมาะสมสําหรับการปลูกออยควรมีคา พีเอชอยูร ะหวาง 6.0-7.5 เพราะธาตุ
อาหารในดินจะละลายออกมาใหออ ยดูดไปใชประโยชนไดมากทีส่ ดุ ดินทีเ่ ปนกรดจัดหรือดางจัดเกินไป
จะทําใหธาตุอาหารบางชนิดไมละลายออกมาใหออ ยดูดไปใชได และธาตุอาหารบางชนิดละลายออกมา
มากเกินไปจนเปนพิษแกออย ดังนัน้ ถาเราทราบความเปนกรดเปนดางของดินเราก็พอจะบอกไดคราวๆ
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วา ดินจะมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณเพียงใด ระดับความเปนกรดเปนดางของดินในไรออ ยไดแสดงไวใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การประเมินระดับความเปนกรดเปนดางของดินในไรออ ย
ระดับความเปนกรด-ดางของดินในไรออย
คา pH
กรดรุนแรง
<4.5
กรดจัดมาก
4.5-5.0
กรดจัด
5.1-5.5
กรดปานกลาง
5.6-6.0
กรดเล็กนอย
6.1-6.5
เปนกลาง
6.6-7.3
ดางออน
7.4-7.8
ดางปานกลาง
7.9-8.4
ดางจัด
8.5-9.0
ดางจัดมาก
>9.0

การแกดนิ กรดและการใชปนู
ดิ น ส ว นใหญ ที่ ป ลู ก อ อ ยในเมื อ งไทยจะมี ส ภาพเป น กรด หรื อ เป น กลางยกเว น ดิ น ตาคลี
ซึ่งสภาพเปนดาง ดินที่มีคาพีเอชตํากว
่ า 5 จัดวาเปนกรดคอนขางแรงทําใหออ ยดูดฟอสฟอรัส แคลเซี่ยม
แมกนีเซี่ยม และโมลิบดินั่มไดนอย ขณะเดียวกันอลูมเิ นียมจะละลายออกมามากจนเกิดเปนพิษ วิธีแกไข
ก็คือการใสปนู ลงในดิน ปูนทีใ่ ชในการเกษตรทัว่ ไปก็คอื ปูนขาว ปูนไฮเดรท หินปูน และปูนโดโลไมทซึ่ง
การที่จะใชปูนเหลานี้ในอัตราที่ถูกตอง จะตองทําการวิเคราะหตัวอยางดินในหองปฏิบัติการเสียกอน
เพื่อความสะดวกในทางปฏิบัติ ขอแนะนําอัตราทีใ่ ชกนั อยูท ว่ั ไปคือประมาณ 200-400 กิโลกรัมตอไร
โดยหวานใหทั่วแปลงแลวทําการไถพรวนปลูกออยตามปกติ

การใชปยุ เคมีกบั ออย
ธาตุอาหารที่ออยตองการจากดินในปริมาณสูงทัง้ สามชนิดคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โปแตสเซี่ยม มีอยูในดินมากเมือ่ เปดปาใหมๆ แตเมือ่ ปลูกออยไปนานๆ ออยจะดูดธาตุเหลานีข้ น้ึ มาส
รางลําตน ใบ ยอดและนําตาล
้
เมือ่ เราตัดออยเขาโรงงานก็เปนการขนเอาธาตุอาหารไปจากดิน เราขน
ออยสงโรงงานทุกปธาตุอาหารในดินก็ลดลงไปทุกปๆ จนไมพอแกความตองการของออย จึงตองใสธาตุ
อาหารลงไปในดินในรูปปุย เคมี
1. ไนโตรเจน
เปนธาตุทช่ี ว ยใหออ ยเจริญเติบโตทางดานลําตนและใบ ทําใหออ ยแตกกอดีมจี านวนลํ
ํ
ามาก
ทําใหน้าหนั
ํ กออยมาก ถาออยขาดไนโตรเจน จะทําใหใบเหลืองแคระแกร็น แตกหนอชา หนอไมเจริญ
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ออยจะแกเร็วกวาปกติและคุณภาพออยจะตํ่า ในชวงแรก ที่ปลูกออยจะเจริญเติบโตชา จึงตองการ
ไนโตรเจนนอยและในทอนพันธุมีไนโตรเจนติดมาบางพอออยมีรากจึงเริ่มดูดอาหารเพื่อใชสรางหนอ
ออย ชวงนี้ออยจะดูดไนโตรเจนจากดินดินที่มีไนโตรเจนนอยจึงควรใสปุยไนโตรเจนใหแกดิน ในทาง
ปฏิบัติเพื่อความสะดวกแนะนําใหใสปุยไนโตรเจนรองกนหลุมเวลาปลูกเลยสวนหนึ่ง หลังจากนั้นพอ
ออยอายุ2-3 เดือน ออยจะแตกกอและเจริญเติบโตทางดานลําตนเร็วมาก ระยะนีอ้ อ ยจะดูดไนโตรเจน
อยางรวดเร็วจึงแนะนําใหใสปยุ ไนโตรเจนอีกครัง้ เรียกวาปุยแตงหนา

ภาพที่ 8 การตัดออยเขาสูโ รงงาน เปนการขน
เอาธาตุอาหาร ออกจากแปลง ที่ปลูกออยทุกๆ ป

ภาพที่ 9 ออยทีข่ าดธาตุไนโตรเจน
จะมีสเี หลืองซีด แคระแกร็น ไมเจริญเติบโต
เทาที่ควร

2. ฟอสฟอรัส
ฟอสฟอรั ส เป นธาตุ ที่ ช  ว ยกระตุน การเจริญ เติบโตของรากออยและการแตกกอออยที่ขาด
ฟอสฟอรัส จะเปนโรคไดงาย ออยแคระแกร็น โตชา ปลองสัน้ การแตกหนอลดลง ใบจะมีสมี ว งขอบใบ
แหง ดินที่ใชปลูกออยสวนใหญจะมีฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนแกพืชนอย ยกเวนดินกําแพงแสนจึงตองใส
ปุยฟอสฟอรัส โดยแนะนําใหใสพรอมปลูกโดยใสรองกนหลุม
3. โปแตสเซีย่ ม
ธาตุนจ้ี าเป
ํ นตอขบวนการเจริญเติบโตของออยโดยเฉพาะขบวนการสรางแปงและนําตาล
้
แลว
เคลื่อนยายไปเก็บไวในลําตน ออยทีข่ าดธาตุโปแตสเซี่ยม จะลมงาย ความหวานลดลง ไมตา นทานโรค
ออยจะแสดงอาการที่ใบแก โดยปลายใบและขอบใบจะไหมสว นบนของเสนกลางใบจะมีสแี ดง ดินสวน
ใหญจะมีโปแตสเซี่ยมอยูม าก ยกเวนดินทรายทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออก

จะใหปยุ ปริมาณเทาไรดี
โดยปกติคาแนะนํ
ํ
าการใสปุยใหแกออยที่ปฏิบัติกันทั่วโลก จะใชคา วิเคราะหดนิ เปนหลัก มีบา ง
ที่ใชคาวิเคราะหธาตุอาหารจากใบออย ในทีน่ จ้ี ะแสดงใหเห็นถึงวิธกี ารประมาณการใชปยุ โดยดูจาก
คาวิเคราะหดินธาตุไนโตรเจนในดินนัน้ เรากะประมาณจากระดับ ของอินทรียว ตั ถุในดินเพราะอินทรีย
วัตถุในดินบนเปนแหลงสําคัญของไนโตรเจนตามธรรมชาติ ดินไรสว นใหญจะมีอนิ ทรียว ตั ถุอยูร ะหวาง
1-3 เปอรเซ็นต ระดับของอินทรียว ตั ถุได แสดงไวในตารางที่ 2
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สําหรับระดับของธาตุฟอสฟอรัสและธาตุโปแตสเซีย่ มก็ไดจากการวิเคราะหดนิ เชนกัน
สวน
ระดับเทาไรจึงจะเรียกวาสูงหรือตํ่าอยางไร ไดแสดงไวในตารางที่ 3
เมื่อเราทราบผลวิเคราะหดนิ แลวนํามาเปรียบเทียบคากับตารางที่ 2 และ 3 เราก็พอจะ
ประมาณไดวาระดับของธาตุอาหารในดินแตละชนิดเปนอยางไรจากนั้นจึงนํามาประมาณการใชปุยโดย
นําไปเทียบกับตารางที่ 4
การใชวิธีเปรียบเทียบคาวิเคราะหดินดังกลาว ยังยุงยากเกินไปสําหรับเกษตรกร จึงขอแนะนํา
การใหปุยแกออยโดยทั่วๆ ไปดังนี้
สําหรับดินเขตภาคตะวันตก อาจใชปุย 16-20-0 หรือ 15-15-15 ประมาณ 30 กิโลกรัมตอ
ไรรองกนหลุมตอนปลูกแลวใสโรยขางแถวอีกครัง้ เมือ่ อายุ 2-3 เดือน ดวยแอมโมเนียมซัลเฟต 50
กิโลกรัมตอไร หรือยูเรีย 25 กิโลกรัมตอไร
ดินเขตชลบุรีและระยองใชปุย 15-15-15 ประมาณ 50 กิโลกรัมตอไร รองกนหลุมแลวใช
แอมโมเนียมซัลเฟต 50 กิโลกรัมหรือยูเรีย 25 กิโลกรัมตอไร ผสมกับโปแตสเซี่ยมซัลเฟต 30 กิโลกรัม
โรยขางแถวแลวพรวนดินกลบเมือ่ ออยอายุ 2-3 เดือน สําหรับการปลูกออยทีจ่ งั หวัดอุดรธานีและ
จังหวัดขอนแกนอาจใชวิธีใหปุยเชนเดียวกัน
ดินรวนปนทรายเขตกําแพงเพชร ควรรองพืน้ ดวยปุย 16-20-0 ประมาณ 30 กิโลกรัมตอไร
แลวแตงหนาดวยแอมโมเนียมซัลเฟต 60 กิโลกรัมตอไรเมือ่ ออยมีอายุ 2-3 เดือน
อัตราปุยเหลานีเ้ ปนอัตราทีใ่ ชสําหรับออยปลูก สวนออยตออาจใชสตู รเดียวกันนีใ้ สขา งแถวเมือ่
ฝนตกแลวอีก 2-3 เดือน ใหแตงหนาดวยปุย ไนโตรเจนใหสงู กวาออยปลูก เชนใชแอมโมเนียมซัลเฟต
ในอัตรา 60 กิโลกรัมตอไร หรือยูเรีย 30 กิโลกรัมตอไร
ตารางที่ 2 การประเมินระดับของอินทรียว ตั ถุในดินไรออ ย
ระดับ
เปอรเซ็นตอินทรียวัตถุ
ตํามาก
่
<0.5
ตํา่
0.5-1.0
ตําปานกลาง
่
1.0-1.5
ปานกลาง
1.5-2.5
สูงปานกลาง
2.5-4.5
สูง
3.5-4.5
สูงมาก
>4.5
ตารางที่ 3 การประเมินระดับของฟอสฟอรัส และโปแตสเซีย่ มในดินไรทว่ั ไป
ปริมาณธาตุอาหาร ฟอสฟอรัส (P) และโปแตสเซี่ยม (K) (ppm)
ชนิด
ตํามาก
่
ตําปานกลาง
่
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
P
ตํากว
่ า3
3-10
10-15
16-45
สูงกวา 45
K
ตํากว
่ า 30
30-60
60-90
90-120
สูงกวา 120
หมายเหตุ ppm = หนึง่ สวนในลานสวน
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ตารางที่ 4 คําแนะนําทัว่ ไปของการใสปยุ ออยพิจารณาตามคาวิเคราะหดนิ
ระดับของคาวิเคราะหดนิ จากตัวอยางทีเ่ ก็บสงมาวิเคราะหในสภาพไรกสิกร
คาวิเคราะหดิน
% อินทรียวัตถุ
ฟอสฟอรัส
โปแตสเซี่ยม
ตํา่
ปานกลาง สูง ตํา่
ปานกลาง สูง ตํา่ ปานกลาง สูง
อัตราปุย แนะนํา
อัตราธาตุอาหารทีแ่ นะ ไนโตรเจน(กก./ไร)
ฟอสฟอรัส(กก./ไร)
โปแตสเซี่ยม (กก./ไร)
นําใหใชกบั ออย
12-10 10-8 8-6 10-6 6-4 4-0 10-6 6-4 4-0

ภาพที่ 10 ใสปุยเคมีโดยโรยขางแถว แลวพรวนดินกลบเมือ่ ออยอายุประมาณ 2 เดือน

หลักปฏิบตั ใิ นการใสปยุ ออย
การใสปยุ ออยใหไดผลดีควรปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ซื้อปุยจากแหลงที่ไวใจได หรือเปนปุย ทีไ่ ดตรวจสอบแลววาไมเปนปุย ปลอม
และมีธาตุอาหารตามตองการ
2. ควรกําหนดเวลาใสปยุ ใหเหมาะสม หลังใสปยุ หากฝนไมตกควรใหน้ําตามทันที
3. อยาใสปุยโดยโรยไวบนผิวดิน หรือบนซากใบออย ควรใสลงไปในดินแลวกลบเสีย
4. อยาใสปยุ ติดกับทอนพันธุ ควรกลบปุยบาง ๆ เสียกอนแลวจึงวางทอนพันธุล งไป
5. ออยอายุเลย 5 เดือนขึน้ ไปแลวไมจาเป
ํ นตองใหปยุ ไนโตรเจน เพราะผลผลิตที่
เพิ่มจะไมคุมกับคาปุยและอาจจะทําใหความหวานลดนอยลงไป

ภาพที่ 11 ออยที่ปลูกในดินที่มีธาตุอาหารพอเพียงจะแตกกอใหจํานวนลํามาก ทําใหผลผลิตสูง

