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การศึกษาผลของการใสปยุ ตามคาวิเคราะหดินในออยตอ
Study Chemical Fertilizer Recommendation for Sugarcane Based on Soil Analysis Data
อรรถสิทธิ์ บุญธรรม1 และนาตยา นุชนารถ1

บทคัดยอ
การศึก ษาผลของการใส ปุ ย เคมีต ามค า วิเ คราะห ดินในอ อ ยตอ หลั งเก็ บ เกี่ ย วอ อ ยปลูก ของ
โรงงานน้ําตาลบานไร ไดเก็บตัวอยางดินมาวิเคราะหหาธาตุอาหารพืชในดิน พบวา ดินในแปลงทดลองมี
ความอุดมสมบูรณต่ํา ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากคาวิเคราะหดินในแปลงทดลองตองใชปุยเคมี อัตรา 24-416 ของ N-P2O5-K2O กก./ไร ซึ่งผลการทดลองในออยปลูก พบวา การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินได
ผลผลิตน้ําหนักออยและคุณภาพความหวานสูงกวาวิธีของเกษตรกร ซึ่งใชปุยยูเรียเพียงอยางเดียวที่อัตรา
50 กิโลกรัม/ไร โดยเฉพาะในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา มีความจําเปนจะตองใสปุยโพแทสเซียมรวมกับ
ปุยไนโตรเจน เพื่อใหเกิดความสมดุลของธาตุอาหาร แตการเพิ่มอัตราปุยเปน 2 เทาของคาวิเคราะหดิน
ถึงแมจะมีผลผลิตเพิ่มแตไมแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับออยที่ใสปุย 1 เทา ของคาวิเคราะหดิน
อยางไรก็ตามการใสปุยไนโตรเจนอยางเดียวยังคงใหผลผลิตออยสูงกวาออยตอที่ไมมีการใสปุย
คําสําคัญ : ความอุดมสมบูรณของดิน ปุย คาวิเคราะหดิน ออย

ABSTRACT
The chemical fertilizer recommendation based on soil analysis data was conducted in
Banrai Sugar Industry on the first ratoon during March 2007 to April 2008. Soil sampling was
collected for element analysis after plant crop was harvested. Soil analysis data indicated low
soil fertility and required more nitrogen and potassium. Application of N P K based on soil
analysis data was 24-4-16 kg/rai, gave more cane yield and sugar than farmer’s method which
apply 50 kg. of urea per rai. Especially in low soil fertility need phosphorus and potassium
fertilizer with nitrogen fertilizer for balancing substances. The double application of chemical
fertilizer base on soil analysis data gave non significant increase of yield when compare with
the normal higher yield without statistically different application of chemical fertilizer base on
soil analysis data. However, application of only nitrogen fertilizer gives more sugarcane
productivity of sugarcane than control.
Keywords : Soil fertility, Fertilizer, Soil Analysis Data, Sugarcane
E-mail : artasit@trrsugar.com
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บทนํา
นอกจากน้ําที่เปนปจจัยสําคัญตอการเพิ่มผลผลิตออย ความอุดมสมบูรณของดินก็สงผลตอการ
เจริญเติบโตของออยมากเชนเดียวกัน ออยที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณสูง จะทนตอความแหงแลง
ไดดีกวาออยที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา การใสปุยเคมีจะชวยทําใหออยไดธาตุอาหารพืชอยาง
เพียงพอ แตดินในแตละแหงมีลักษณะดินและความอุดมสมบูรณแตกตางกัน ดังนั้นปริมาณธาตุอาหาร
พืชที่ออยตองการจึงมีความแตกตางกัน (จํานาญ,2550) แตการปฏิบัติของชาวไรออยมีการใชปุยเคมี
ตามอัตราแนะนําทั่วไปโดยไมคํานึงถึงปริมาณธาตุอาหารในดิน จึงเปนสาเหตุที่ทําใหผลผลิตตอไรต่ําและ
มีตนทุนการผลิตสูง จากการเก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารในดินของแตละเขตพื้นที่
สงเสริม บริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลบานไร จํากัด พบวา ธาตุอาหารในแตละเขตมีความแตกตางกัน ซึ่ง
เกษตรกรชาวไรออยยังขาดความรูความเขาใจเรื่องการปรับปรุงบํารุงดินและการใชปุยเคมี จึงควรมี
การศึกษาทดสอบการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินในเขตพื้นที่สงเสริมของบริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาล
บานไร จํากัด ปรีชา และคณะ (2542) ทดสอบการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ที่ตําบลไรใหมพัฒนา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี พบวา การใสปุยตามคาวิเคราะหดินทําใหผลผลิตออยสูงที่สุด คือ 18 ตัน/
ไร รองลงมา คือ การใสปุยตามคาวิเคราะหดินรวมกับการใชปุยอินทรีย (ปุยคอก 500 กิโลกรัม/ไร) ให
ผลผลิต 16.7 ตัน/ไร สวนการใชปุยออยโดยทั่วไป (15-15-15 กิโลกรัม/ไร ของ N-P2O5-K2O) ใหผลผลิต
16.3 ตัน/ไร ขณะที่การใสปุยยูเรียอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร ใหผลผลิต 15.5 ตัน/ไร และการไมใสปุยเคมีให
ผลผลิตออยต่ําที่สุด 13.9 ตัน/ไร อยางไรก็ตาม ปรีชา และคณะ (2544) ไดทดลองเพื่อยืนยันผลการ
ทดลองอี ก ครั้ ง ในที่ เ ดิ ม (ตํ า บลไร ใ หม พั ฒ นา อํ า เภอชะอํ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี ) พบว า ผลการทดลอง
สอดคลองกับการทดลองในปแรก คือ การใสปุยตามคาวิเคราะหดินใหผลผลิตออยคือ 13.7 ตัน/ไร ซึ่ง
ใกลเคียงกับ การใสปุยตามคาวิเคราะหดินรวมกับการใชปุยอินทรีย (ปุยคอก 500 กิโลกรัม/ไร) ใหผลผลิต
13.8 ตัน/ไร และการใชปุยออยโดยทั่วไป (15-15-15 กิโลกรัม/ไร ของ N-P2O5-K2O) ใหผลผลิต 13.8 ตัน/
ไร ขณะที่การใสปุยยูเรียอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร ใหผลผลิต 12.0 ตัน/ไร และการไมใสปุยเคมี ใหผลผลิต
ออยต่ําที่สุดคือ 9.7 ตัน/ไร

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการใชปุยเคมีออ ยตามคาวิเคราะหดินเพื่อใหไดผลตอบแทนสูงสุด

อุปกรณและวิธีการ
1. ออยพันธุ LK 92 – 11
2. ปุยเคมีสูตร 46 -0-0 , 0-0-60 , 18-46-0
3. สารเคมีกําจัดวัชพืช ไดแก พาราควอต อิมาซาพิค และ เพนดิเมทาลีน
4. อุปกรณวัดความหวาน ไดแก refractometer และ polarimeter
ดําเนินการทดลองในไรของบริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลบานไร จํากัด พื้นที่ 5 ไร วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB 5 ซ้ํา ประกอบดวย 4 กรรมวิธี คือ
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1. การใสปุยตามคาวิเคราะหดิน
2. การใสปุยเปน 2 เทาของคาวิเคราะหดิน
3. การใสปุยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ (ใสปุยยูเรียอัตรา 50 กก./ไร)
4. ไมใสปุยเคมี (control)
เก็บตัวอยางดินในแตละแปลงทดลองวิเคราะห Eca,pH,total N,อินทรียวัตถุ,available P และ
available K (กรมวิชาการเกษตร,2548) นําขอมูลที่ไดมาประมวลผลเพื่อคํานวณหาอัตราการใชปุยเคมี
(สงวิเคราะหตัวอยางดินและขอรับคําแนะนําจากโรงงานน้ําตาลสระบุรี) ในแตละแปลงทดลอง ดูแล
รักษาตามวิธีการที่เกษตรกรปฏิบัติ ยกเวนในเรื่องการใสปุยทําตามกรรมวิธีที่กําหนด ในแตละแปลง
ทดลองทําการบันทึกขอมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต และซีซีเอส โดยสุม วัด 30 ตัวอยาง ตามคูมือการ
บันทึกขอมูลออย(กรมวิชาการเกษตร,2548) นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความแปรปรวนและเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยวิธีทางสถิติ (โปรแกรมศิริชัย) และคํานวณความคุมทุนทางเศรษฐศาสตร
แตละกรรมวิธี

ผลการทดลองและวิจารณ
จากการเก็บตัวอยางดินที่ใชศกึ ษาการใสปุยตามคาวิเคราะหดินไรของบริษัท จาก Table 1
แสดงใหเห็นวาดินในแปลงทดลองมีความอุดมสมบูรณต่ํา ดังนั้น ปุยเคมีที่ใสจึงมีอัตราสวน คือ 24-4-16
ของ N-P2O5-K2O กก./ไร ซึ่งดินแปลงสุขเดือนหาเปนกรดเล็กนอย อินทรียวัตถุต่ํามาก ฟอสฟอรัสอยูใ น
เกณฑสูง ไนโตรเจนต่ํามาก และโพแทสเซียมต่ํา
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหดินและสูตรปุยที่ใชตามคาวิเคราะหดิน

แปลงวิจัย

EC
(ds/m)

pH

Total N O.M. Avail. P
(%)
(%) (mgP/kg)

Avail. K
(mgK/kg)

N-P2O5-K2O

0.29

6.96 0.0431

0.86
3

60.4

24-4-16

70.99

1. ผลผลิ ต อ อ ยเมื่ อ เก็ บ เกี่ ย ว (ตารางที่ 2) พบว า การใส ปุ ย 4 ตํ า รั บ ทดลองทํ า ให ข นาด
เสนผาศูนยกลางของลําออย ความสูง น้ําหนักลําออย และผลผลิตมีความแตงตางทางสถิติแตไมทําให
จํานวนลําตอไรแตกตางอยางมีนัยสําคัญ ขนาดเสนผาศูนยกลางของลําออยที่มีการใสปุยเคมี 3 กรรมวิธี
มีขนาดใหญกวาออยที่ไมมีการใสปุยอยางมีนัยสําคัญ มีแนวโนมที่แสดงวาออยซึ่งใสปุยเปนสองเทาของ
คาวิเคราะหดินมีขนาดลําใหญที่สุดคือ 2.99 เซนติเมตร และออยที่ไมใสปุยเคมี มีขนาดลําเล็กที่สุด คือ
2.81 เซนติเมตร ในดานความยาวลํา (ตารางที่ 2) นั้นการใสปุยเปนสองเทาของคาวิเคราะหดินทําใหออย
มีความยาวลํามากกวาออยที่ไมใสปุยเคมี คือ มีความสูง 253.0 เซนติเมตร รองลงมาคือ การใสปุยตาม
คาวิเคราะหดิน การใสปุยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ (ใสปุยยูเรียอัตรา 50 กก./ไร) และออยที่ไมใสปุยเคมีมี
ความยาวลํานอยที่สุด คือ 165.4 เซนติเมตรตามลําดับ ในดานน้ําหนักตอลํา (ตารางที่ 2) พบวา การใส
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ปุยเคมี 4 กรรมวิธีมีน้ําหนักออยตอลําแตกตางกันทางสถิติ มีแนวโนมวาออยที่ใสปุยเปนสองเทาของคา
วิเคราะหดินมีน้ําหนักลําสูงที่สุด คือ 1.54 กิโลกรัมตอลํา และออยที่ไมใสปุยมีน้ําหนักลําต่ําที่สุด คือ 1.35
กิโลกรัมตอลํา ในดานจํานวนลํา (ตารางที่ 2) พบวา การใสปุยเคมีทั้ง 4 กรรมวิธีมีจํานวนลําออยไม
แตกตางกันทางสถิติ แตพบวาออยที่ใสปุยตามคาวิเคราะหดินจะมีจํานวนลํามากที่สุด คือ 11,093 ลํา/ไร
และออยที่ไมใสปุยมีจํานวนลํานอยที่สุด คือ 7,797 ลํา/ไร ในดานผลผลิตน้ําหนักลําออย (ตารางที่ 2)
พบวา ออยที่ใสปุยเคมีมีผลผลิตสูงกวาออยที่ไมใสปุยเคมีอยางมีนัยสําคัญ แตออยที่ใสปุยเปนสองเทา
ของคาวิเคราะหดิน ใหผลผลิตสูงที่สุด คือ 11.19 ตัน/ไร รองลงมาคือ การใสปุยตามคาวิเคราะหดินให
ผลผลิต 10.52 ตัน/ไร การใสปุยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ (ใสปุยยูเรียอัตรา 50 กก./ไร) ใหผลผลิต 8.63 ตัน/
ไร และออยที่ไมใสปุยเคมีใหผลผลิตน้ําหนักลําต่ําสุด คือ 4.58 ตัน/ไร
ตารางที่ 2 องคประกอบผลผลิตและผลผลิตน้ําหนักลํา (ตัน / ไร) ของออยที่มีการใสปุย 4 กรรมวิธี
ขนาดลํา
(ซม.)

ความยาว
ลํา
(ซม.)

น้ําหนัก
ตอลํา

1. ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน

2.98 a

221.1 a

2. ใสปุยเปนสองเทาของคา
วิเคราะหดิน

2.99 a

3. ใสปุยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ
4. ไมใสปุย

กรรมวิธี

F-test
C.V. (%)
หมายเหตุ

จํานวนลํา
(ลํา/ไร)

ผลผลิต
(ตัน/ไร)

1.42 b

11,093

10.52 a

253.0 a

1.54 a

10,859

11.19 a

2.94 a

219.0 a

1.38 b

10,048

8.63 a

2.81 b

165.4 b

1.35 b

7,797

4.58 b

*

*

*

ns

*

2.87

12.86

4.30

23.34

29.94

(กก.)

ตัวเลขในชองสดมภเดียวกันที่กํากับดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ
โดยใช LSD ที่ระดับความเชือ่ มั่น 95 เปอรเซ็นต

2. ผลผลิตน้ําตาล (ตารางที่ 3) แสดงใหเห็นวา เปอรเซ็นต sucrose (%Pol ) ของออย ทั้ง 4
กรรมวิธี มีแนวโนมวาออยที่ใสปุยตามคาวิเคราะหดินมีคา Pol (14.83%) สูงกวาออยทีไ่ มใสปุยเคมีซึ่งมี
คา Pol 14.73% สวนในดานคา Brix พบวาการใสปุยตามคาวิเคราะหดินมีคา Brix สูงที่สุดคือ 17.43 สูง
กวาออยที่ไมใสปุยเคมีซึ่งมีคา Brix 15.50 แตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาจากคา CCS
(ตารางที่ 3) พบวา ออยที่ไมใสปุยเคมี มีคา CCS สูงสุดคือ 14.34 CCS รองลงมา คือ การใสปุยตามคา
วิเคราะหดิน การใสปุยเปน 2 เทาของคาวิเคราะหดิน และการใสปุยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ (ใสปุยยูเรีย
อัตรา 50 กก./ไร หรือ 23 กก.N/ไร) คือ 13.52 , 12.24 และ 11.88 CCS ตามลําดับ เมือ่ พิจารณาความ
บริสุทธิ์ของน้ําออย (Purity) (ตารางที่ 3) ทั้ง 4 กรรมวิธี มีแนวโนมวาออยที่ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน มี
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ความบริสุทธิ์ของน้ําออยสูงทีส่ ุด คือ 87.06% รองลงมา คือ การใสปุยเปนสองเทาของคาวิเคราะหดิน
การใสปุยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ และไมใสปยุ ออยมีความบริสุทธิ์ของน้ําออย คือ 85.24%, 84.81% และ
84.67% ตามลําดับ
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลคุณภาพความหวานของออยใน 4 กรรมวิธี
กรรมวิธี
1. ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน
2. ใสปุยเปนสองเทาของคาวิเคราะหดิน
3. ใสปุยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ
4. ไมใสปุย
F-test

CCS
13.52
12.24
11.88
14.34

Brix %
17.43 a
16.42 b
17.10 ab
15.50 c

Pol
14.83
13.63
13.62
14.73

Purity %
87.06
85.24
84.81
84.67

ns

*

ns

ns

C.V. (%)
18.37
3.26
11.95
4.24
หมายเหตุ ตัวเลขในชองสดมภเดียวกันที่กํากับดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ
โดยใช LSD ที่ระดับความเชือ่ มั่น 95 เปอรเซ็นต
การทดลองนี้แสดงใหเห็นวาออยพันธุ LK 92-11 ที่ปลูกบนดินในแปลงที่ศึกษา ซึ่งดินมีความ
อุ ด มสมบู ร ณ ต่ํ า มี ค วามต อ งการปุ ย ไนโตรเจนเป น หลั ก แต ยั ง มี ค วามต อ งการปุ ย ฟอสฟอรั ส และ
โพแทสเซียม ซึ่งออยที่มีการใสปุยไนโตรเจน (ทั้งกรรมวิธีที่มีการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน และการใสปุย
ตามกรรมวิธีของเกษตรกรที่ใสปุยไนโตรเจนเพียงอยางเดียว) มีผลผลิตสูงกวาออยที่ไมใสปุย โดยการใส
ปุยตามคาวิเคราะหดินมีแนวโนมที่จะใหผลผลิตและคุณภาพออยสูงกวาการใสปุยไนโตรเจนเพียงอยาง
เดียว การใสปุยเปนสองเทาของคาวิเคราะหดินไมทําใหผลผลิตและคุณภาพความหวานของออยเพิ่มขึ้น
ในทางตรงกั น ข า มการใส ปุ ย เคมี ม ากเกิ น ความต อ งการของอ อ ยอาจจะเกิ ด ป ญ หาการตกค า งของ
ฟอสฟอรัส ทําใหออยดูดธาตุอาหารรอง ไดแก เหล็ก แมงกานีส สังกะสี และทองแดง ไดนอยลง การมี
โพแทสเซียมในดินมากเกินไป ทําใหพืชดูดธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมลดลง (ปรีชา, 2544) แตปุยสวน
ที่มากเกินความตองการของออยจะถูกละลายลงสูบอ คูคลอง และแหลงน้ําใตดินกอใหเกิดการปนเปอน
ของปุยที่ไหลลงสูแหลงน้ํา (Keating et. al., 1997) รวมทั้งเปนการเพิ่มคาใชจายจากการนําเขาปุยจาก
ตางประเทศอีกดวย การใชปุยเคมีในปริมาณที่พอเหมาะโดยพิจารณาจากคาวิเคราะหดิน จึงควรสงเสริม
ใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติ
3. ผลตอบแทน เมื่อนําผลการทดลองมาวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร (ตารางที่ 4) แสดงให
เห็นวาการใสปุยเปน 2 เทาของคาวิเคราะหดิน มีตนทุนสูงสุดคือ 7,111 บาท/ไร รองลงมาคือ การใสปุย
ตามคาวิเคราะหดิน,การใสปุยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ และไมใสปุย ตามลําดับ ถึงแมวาการไมใสปุยจะไม
มี ค า ใช จ า ยในส ว นของค า ปุ ย แต ยั ง มี ค า ใช จ า ยของค า ดู แ ลรั ก ษา และค า เก็ บ เกี่ ย วเป น จํ า นวนเงิ น
2,502.20 บาท/ไร และเมื่อพิจารณาในเรื่องรายไดโดยคํานวณจากราคาออย ความหวานที่ 10 CCS
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รวมกับราคาที่ไดเพิ่มขึ้นจากคาความหวานที่เกิน 10 CCS กับผลผลิตออย ตัน/ไร ในแตละกรรมวิธี และ
กําไรสุทธิที่ไดจากรายไดลบตนทุนการผลิตในแตละกรรมวิธี จาก Table 5 แสดงใหเห็นวาการใสปุยตาม
คาวิเคราะหดินใหรายไดและกําไรสุทธิสูงสุดคือ 10,808.67 บาท/ไร และ 5,016.67 บาท/ไร ตามลําดับ
การใสปุยตามที่เกษตรปฏิบัติคือ การใชปุยยูเรีย อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร ใหรายไดคือ 8,181.50 บาท/ไร
และมีกําไร 2,871.30 บาท/ไร การใสปุยเปน 2 เทาของคาวิเคราะหดินมีรายได 10,803.50 บาท/ไร และมี
กําไร 3,692.50 บาท/ไร สวนในออยที่ไมมีการใสปุยมีรายไดต่ําสุดคือ 4,887.50 บาท/ไร โดยมีกําไร
เทากับ 2,385.30 บาท/ไร
ตารางที่ 4 ตนทุนการผลิตออยใน 4 กรรมวิธี
คา
สารเคมี
(บาท/ไร)

คาปุย
(บาท/ไร)

คาแรงงาน
(บาท/ไร)

คาเก็บ
เกี่ยว
(บาท/ไร)

ตนทุนรวม
(บาท/ไร)

1. ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน

350

1,081.40

573.40

3,787.20

5,792.00

2. ใสปุยเปนสองเทาของคา
วิเคราะหดิน

350

2,162.80

573.40

4,024.80

7,111.00

3. ใสปุยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ

350

1,280.00

573.40

3,106.80

5,310.20

4. ไมใสปุย

350

-

503.40

1,648.80

2,502.20

กรรมวิธี

ตารางที่ 5 รายได, กําไรสุทธิในการผลิตออยใน 4 กรรมวิธี
ราคาออย
(บาท/ไร)

รายได
(บาท/ไร)

ตนทุน
(บาท/ไร)

กําไรสุทธิ
(บาท/ไร)

1. ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน

1,027.44

10,808.67

5,792.00

5,016.67

2. ใสปุยเปนสองเทาของคา
วิเคราะหดิน

965.46

10,803.50

7,111.00

3,692.50

3. ใสปุยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ

948.03

8,181.50

5,310.20

2,871.30

4. ไมใสปุย

1,067.14

4,887.50

2,502.20

2,385.30

กรรมวิธี

วิจารณ
จากการทดลองในระยะเวลาที่ผานมา จะเห็นไดวา การใสปุยเปน 2 เทาของคาวิเคราะหทําให
ออยมีจํานวนลําเก็บเกี่ยว ผลผลิตออย และผลผลิตน้ําตาลมากกวาวิธีการใสปุยตามคาวิเคราะหดิน การ
ใสปุยตามที่เกษตรกรปฏิบัติ และไมใสปุยตามลําดับ แตก็พบวามีตนทุนที่สูงที่สุด สวนวิธีการใสปุยตาม
คาวิเคราะหดิน พบวา มีรายไดสุทธิสูงที่สุดและมีความคุมคาตอการลงทุน
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สรุป
ดิ น ในไร อ อ ยในแต ล ะแห ง มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ แ ตกต า งกั น ดั ง นั้ น ปุ ย เคมี ที่ มี ธ าตุ อ าหาร
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่ใสใหกับออยในแตละพื้นที่จึงควรใสในอัตราที่แตกตางกันตามความ
อุดมสมบูรณของดิน การใสปุยตามคาวิเคราะหดินใหผลผลิตและคุณภาพความหวานสูงกวาออยที่ไมมี
การใสปุยเคมีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีแนวโนมใหผลผลิต คุณภาพความหวาน และรายไดสุทธิ
สูง การใสปุยมากเกินความตองการของออยจากการใสปุยเปนสองเทาของคาวิเคราะหดิน และการไมใส
ปุ ย เคมี ทํ า ให ก ารทํ า ไร อ อ ยขาดทุ น อย า งไรก็ ต าม ควรมี ก ารศึ ก ษาทดลองซ้ํ า ในอ อ ยตอเพื่ อ ดู ก าร
ตอบสนองตอการใสปุยของออยตอ
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ขอขอบคุณ อาจารยอรรถสิทธิ์ บุญธรรม อาจารยผูใหคําปรึกษาแนะนําและชวยในการแกไข
ปญหาขอบกพรองตางๆ ขอขอบคุณฝายวิจัยและพัฒนา ที่ใหความชวยเหลือในการตรวจเอกสาร และ
ผูเกี่ยวของทุกคน ขาพเจาจึงขอขอบคุณมา ณ. ที่นี้ดวย
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