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การศึกษาผลของการใสปยุ เคมีรวมกับการใหปุยทางใบเพื่อเพิ่มผลผลิตออย
Study on The Effects of Chemical Fertilizer with Foliar Fertilizer Application
on Increasing Sugar Cane Production
อรรถสิทธิ์ บุญธรรม1 และนาตยา นุชนารถ1

บทคัดยอ
การศึกษาผลของการใสปุยเคมีรวมกับการใหปุยทางใบเพือ่ เพิ่มผลผลิตออย ดําเนินการวิจัยที่ไร
วิจัยบริษัทไทยรุงเรืองวิจัยและพัฒนา จํากัด สาขาบานไร จังหวัดชัยนาท ปพ.ศ. 2550 โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา ประกอบดวย 6 กรรมวิธี คือ 1. ใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15 (ใสโดยใช
เครื่องใสปุยแบบกลบฝง) 2. พนปุยทางใบเพียงอยางเดียว 3. ใสปยุ เคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 (ใส
โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง) รวมกับการพนปุยทางใบ 4. ใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15 (หวาน
หลังฝนตก) รวมกับการพนปุยทางใบ 5. ใสปุยเคมี(ซุปเปอรทอป)สูตร 15-15-15 (ใสโดยใชเครื่องใสปยุ
แบบกลบฝง) 6. ไมใสปุย (control) ผลการทดลอง พบวา การใสปุยเคมีโรงงานสูตร 15-15-15 โดยใช
เครื่องใสปุยแบบกลบฝง รวมกับการพนปุยทางใบ ใหผลผลิต 17.74 ตัน/ ไร ซึ่งมีแนวโนมใหผลผลิตสูง
กวาการใสปุยเคมีของโรงงาน โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง สวนการใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-1515 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง และการใสปุยเคมี(ซุปเปอรทอป)สูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปยุ
แบบกลบฝง ใหผลผลิตไมแตกตางกัน คือ ใหผลผลิต 17.42 และ 17.14 ตัน/ ไร ตามลําดับ เห็นไดวาการ
ใสปุยตางวิธมี ผี ลทําใหผลผลิตออยมีความแตกตางกัน การใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 หวาน
หลังฝนตก รวมกับการพนปุยทางใบใหผลผลิตเพียง 15.79 ตัน/ ไร และการไมใสปุยเคมีสงผลใหผลผลิต
ออยต่ําที่สุดเพียง 10.10 ตัน/ ไร เมื่อวิเคราะหผลทางเศรษฐศาสตร พบวา ใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 1515-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง รวมกับการพนปุยทางใบ ใหผลตอบแทนสูงที่สุดคือ 4,762.91
บาท/ ไร เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่ม (Marginal Rate of Return) พบวา การใสปุยเคมีของ
โรงงานสูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง รวมกับการพนปุยทางใบ มีอัตราผลตอบแทนสวน
เพิ่ม 58 % เมื่อเทียบกับการไมใสปุยเคมี หมายความวา ในการลงทุนใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-1515 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง รวมกับการพนปุยทางใบ ทุก 1 บาทเกษตรกรจะไดเงินคืน 1 บาทและ
รายไดเพิ่มอีก 58 สตางค ซึ่งคุมคาตอการลงทุนเพราะวา มีอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่มสูงกวาอัตรา
ผลตอบแทนต่ําสุด (minimum rate of return) อยางไรก็ตามจะมีการทดลองในออยตอ 1 เพื่อยืนยันผล
การทดลอง

ABSTRACT
The field experiment on the effects of chemical fertilizer with foliage fertilizer
applications on increasing sugarcane production was conducted in Thai Roong Ruang
1

บริษัท ไทยรุงเรืองวิจัยและพัฒนา จํากัด 88 หมู 12 ต. ทัพหลวง อ. บานไร จ. อุทัยธานี 61140
Thai Roong Ruang Industry Co. Ltd., 88 M. 12 Tublung, Banrai, Uthaithani 61140
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Research and development farm in Chainat Province in 2007. The following 6 treatments 1.)
application of chemical fertilizer (produced by the factory) formula 15-15-15 by fertilizer
applicator 2.) foliar fertilizer 3.) application of chemical fertilizer (produced by the factory)
formula15-15-15 by fertilizer applicator with foliar fertilizer. 4.) application of chemical fertilizer
(produced by the factory )formula 15-15-15 by sowing after raining with foliar fertilizer 5.)
application of chemical fertilizer by sowing formula 15-15-15 by fertilizer applicator 6.) nonapplication of fertilizer (control) were arranged in RCBD with 4 replications. The results
showed that application of chemical fertilizer (produced by the factory ) by fertilizer applicator
with foliar fertilizer gave sugarcane weight 17.74 tons/rai which was higher more than
application of chemical fertilizer (produced by the factory) by fertilizer applicator. The cane
yield from the two treatment chemical fertilizer (produced by the factory) applied by fertilizer
applicator and chemical fertilizer from outside applied by fertilizer applicator were 17.42 and
17.14 tons/ rai respectively. The low yield productions were obtained from application of
chemical fertilizer (produced by the factory) after raining with foliar fertilizer (15.79 tons/rai)
and the control treatment (10.10 tons/rai). Considering the return on investment, The maximum
return of 4762.91 bath/rai was obtained from the application of chemical fertilizer (produced
by the factory) formula 15-15-15 by fertilizer application with foliar fertilizer. The marginal rate
of return, application of chemical fertilizer (produced by the factory) formula 15-15-15 by
fertilizer applicator with foliar fertilizer gave 58% higher than control treatment. The result value
that for every baht that investment in application of chemical fertilizer (produced by the
factory) formula 15-15-15 by fertilizer applicator and foliage fertilizer will return and gave
additional 58 satangs. However, the experiment will be conducted in the second ratoon crop
for confirmation.

คํานํา
ปจจุบันในเขตพื้นที่ ที่ดินมีความอุดมสมบูรณต่ําอาศัยน้ําฝนในการปลูกออยการใหปุยทางดิน
ไมมีประสิทธิภาพเนื่องจากการใสปุยในดินที่มีความชื้นไมเพียงพอทําใหปยุ ไมสามารถละลายได และราก
ออยไมสามารถดูดธาตุอาหารไปใชไดซึ่งเกิดการสูญเสียปุยโดยเปลาประโยชน นอกจากนี้เกษตรกรใช
ปุยเคมีมากเกินความจําเปนสงผลใหเกิดการสะสมธาตุอาหารซึ่งเกิดความเปนพิษตอพืชปลูกได ดวยเหตุ
นี้จึงจําเปนตองหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพดินใหมีความอุดมสมบูรณ สามารถอุม น้ําไดดี และมีระดับ
อินทรียวัตถุในปริมาณที่พอเหมาะ ตลอดจนลดปริมาณการใชปยุ เคมีใหนอยลง เพื่อลดตนทุนและเพิ่ม
ผลผลิตใหมากขึ้น วิธีการหนึ่งที่ชวยใหการใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ คือ การใหปุยทางใบ โดย
วิธีการนี้พืชสามารถนําปุยไปใชไดทันที เชน การใชสารโพแทสเซียมพนทางใบ อาจเปนวิธีการหนึ่งที่
สามารถเพิ่มความหวานแกออ ย ดังนั้นจําเปนตองหาวิธีการที่เหมาะสมในการใหปุยกับออยเพื่อใหออยได
นําไปใชมีประสิทธิภาพมากที่สดุ
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ปรีชา และคณะ (2536) ทดลองใชปุยโพแทสเซียม 3 ชนิด ฉีดพนในออย 2 พันธุ พบวา สาร
โพแทสเซียม ทั้ง 3 ชนิด ไมสามารถเพิ่มปริมาณน้ําตาลในออยพันธุอูทอง 1 แตสามารถเพิ่มปริมาณ
น้ําตาลกับพันธุอ ูทอง 2 ได อยางไรก็ตาม การฉีดพนดังกลาวอาจจะกระทําในอัตราและชวงเวลาที่ไม
เหมาะสม จึงควรศึกษาอัตราและระยะเวลาการฉีดพนสารโพแทสเซียม เนื่องจากธาตุอาหารในดินมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การใสปุยเคมีและปุยอินทรียจะเปนการเพิ่มธาตุอาหารในดินใหมีความอุดม
สมบูรณ และการศึกษาที่ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี โดยพนสารโพแทสเซียม 6 อัตราแกออย 2 พันธุ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราทีเ่ หมาะสมของการพนโพแทสเซียมทางใบ ในการเพิ่มความหวานออยและ
เพื่อศึกษาผลตอบสนองของพันธุออยตอโพแทสเซียมดังกลาว ปุยทางใบไดเริ่มมีการพัฒนาสูเกษตรกรมา
เรื่อยๆ ปจจุบนั การใชปุยทางใบแพรหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกผักและผลไม ความจําเปนตอการ
ใชปุยทางใบนัน้ โดยสวนใหญแลวจะใชเปนครั้งคราวเปนการเสริมการใชปุยทางดิน ปรีชา และคณะ
(2536) รายงานวา การใชสารโพแทสเซียมมีแนวโนมที่จะเพิ่มน้ําตาลใหแกออย แตควรหาอัตราที่
เหมาะสมที่จะใชในออย นอกจากนี้ ไพโรจน และคณะ (2545) ศึกษาผลของการใชปุยโบรอนในอัตรา 0,
0.5, 1.0, 2.0 กก./ ไร ของโบแรกซ โดยใสปยุ ทางดินกอนการปลูกและพนปุยทางใบทีอ่ ายุ 15, 30, 45 วัน
หลังจากงอก กับถั่วเขียวพันธุช ัยนาท 36 ในดินดางชุดตาคลีสีนํา้ ตาล ที่ไรกสิกร จังหวัดลพบุรี ในป 2545
ปรากฏวา การใชปุยโบรอนอัตราตางๆ ไมวา จะใสทางดินหรือพนทางใบไมทําใหการเจริญเติบโต ผลผลิต
และคุณภาพเมล็ดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผลผลิตน้ําหนักเมล็ดเฉลี่ย 201 กก./ ไร ความ
งอกและความแข็งแรงเมล็ดเฉลี่ย 94 และ 73% ตามลําดับ น้ําหนักสดถั่วงอก 1.17 กก./ เมล็ด 200 กรัม
ความยาวและความกวางถั่วงอกเฉลี่ย 42.8 และ 2.96 มม. ตามลําดับ

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาผลของการใหปุยทางใบที่มีตอผลผลิตออย
2. เพื่อศึกษาผลของการใสปุยเคมีทางดินรวมกับปุยทางใบที่มีตอผลผลิตออย และความเปนไปได
ในการใสปุยเคมีรวมกับการใหปุยทางใบ

อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

ออยพันธุ LK 92 – 11
ปุยเคมี(ซุปเปอรทอป)สูตร 15-15-15
ปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15
ปุยทางใบ(บุญพืช) ประกอบไปดวย สารออกฤทธิ์ 13-Docosenoic Acid กรด
ไขมัน Linoleic Acid โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส
สังกะสี โบรอน โมลิบดินัม ตามลําดับ
5. สารเคมีกําจัดวัชพืชพาราควอต อิมาซาพิค และ เพนดิเมทาลีน
6. อุปกรณวัดความหวาน ไดแก refractometer และ polarimeter
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วิธีการ
ดําเนินการทดลองในไรวิจัยบริษัท ไทยรุงเรืองวิจัยและพัฒนา จํากัด สาขาบานไร พื้นที่ 1 ไร
ปลูกออยวิธีการละ 5 แถว แตละแถวยาว 8 เมตร ระยะระหวางรอง 1.5 เมตร ใชออ ยพันธุ LK 92-11 วาง
แผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา ประกอบดวย 6 กรรมวิธี คือ
1. ใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15 (ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง)
2. พนปุยทางใบเพียงอยางเดียว
3. ใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 (ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง)
รวมกับ การพนปุยทางใบ
4. ใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15 (หวานหลังฝนตก) รวมกับการพนปุย
ทางใบ
5. ใสปุยเคมี(ซุปเปอรทอป)สูตร 15-15-15 (ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง)
6. ไมใสปุย (control)
กอนเริ่มการทดลองไดเก็บตัวอยางดินในระดับความลึก 30 เซนติเมตร วิเคราะห Eca,pH,total
N,อินทรียวัตถุ,available P และ available K (กรมวิชาการเกษตร,2548) ตอจากนั้นทําการไถพรวนและ
ใสปุยตามกรรมวิธีที่กําหนด โดยวิธีการที่ใสปุยเคมีใหใสปุยรองกนหลุมและกลบดินบางๆ แลวจึงปลูก
ออยใสปุยครั้งที่สองเมื่อออยมีอายุ 2 เดือน ในวิธีการที่ใสปุยทางใบใหใชตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต
ปุยโดยใชเครื่องพนสารเคมี หลังจากปลูกออยทําการดูแลรักษาตามปกติ พรอมทั้งศึกษาการเจริญเติบโต
เชน การแตกกอ ความสูงและขนาดลํา เก็บเกี่ยวออยเมือ่ อายุ 12 เดือน โดยในแตละแปลงทดลองทําการ
บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต ผลผลิต และซีซีเอส โดยสุม วัด 20 ตัวอยาง ตามคูมือการบันทึกขอมูลออย
ของกรมวิชาการเกษตร นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคาเฉลี่ยและเปรียบเทียบความแตกตางโดยวิธีทางสถิติ
และทางเศรษฐศาสตร

เวลาและสถานที่ทดลอง
ดําเนินการระหวางเดือน พฤษภาคม 2550 ถึงเดือน เมษายน 2551
ทําการทดลองภายในไรของบริษัท ไทยรุงเรืองวิจัยและพัฒนา จํากัด 1 แปลง ๆ ละ 1 ไร ต.สุข
เดือนหา กิ่งอําเภอเนินขาม จ.ชัยนาท

ผลการทดลองและวิจารณ
1. ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตเมื่อเก็บเกี่ยว (ตารางที่ 1) พบวา ขนาดลําของออยที่มีการ
ใสปุยเคมี 6 กรรมวิธีไมมีความแตกตางทางสถิติ แต การใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 โดยใช
เครื่องใสปุยแบบกลบฝง รวมกับการพนปุยทางใบ ทําใหออ ยมีขนาดลําใหญที่สุดคือ 3.32 เซนติเมตร
และออยที่ไมใสปุยเคมี (control) มีขนาดลําเล็กที่สุด คือ 3.20 เซนติเมตร
ในดานน้ําหนักออยตอลํา (ตารางที่ 1) พบวา การใสปุยเคมี 6 กรรมวิธี มีน้ําหนักออยตอลํา
แตกตางกันทางสถิติ มีแนวโนมวาออยที่ใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบ
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กลบฝง รวมกับการพนปุยทางใบ มีน้ําหนักออยตอลําสูงทีส่ ุด คือ 1.49 กิโลกรัมตอลํา และออยที่ไมใส
ปุยเคมี (control) น้ําหนักออยตอลําเล็กที่สุด คือ 1.28 กิโลกรัมตอลํา
ในดานความยาวลํา (ตารางที่ 1) นั้น ออยทีใ่ สปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใส
ปุยแบบกลบฝง รวมกับการพนปุยทางใบ ทําใหออ ยมีความยาวลํามากกวาออยที่ไมใสปุยเคมี คือ มี
ความยาวลํา 258 เซนติเมตร รองลงมาคือ พนปุยทางใบเพียงอยางเดียว การใสปุยเคมี(ซุปเปอรทอป)
สูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง การใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15 หวานหลังฝน
ตก รวมกับการพนปุยทางใบ การใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง
ตามลําดับ และออย ที่ไมใสปยุ เคมี (control) ทําใหออ ยมีความยาวลํานอยที่สุด คือ 206.6 เซนติเมตร
ออยที่ใสปุยเคมีมีผลผลิตสูงกวาออยที่ไมใสปุยเคมี (control) อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 1) มี
แนวโนมออยที่ใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง รวมกับการพนปุย
ทางใบใหผลผลิตสูงที่สุด คือ 17.74 ตัน/ ไร รองลงมาคือ การใสปุยเคมี(ซุปเปอรทอป)สูตร 15-15-15 โดย
ใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง การใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง การ
พนปุยทางใบเพียงอยางเดียว การใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15 หวานหลังฝนตก รวมกับการพน
ปุยทางใบ คือ 17.42, 17.14, 16.98, 16.21 ตามลําดับ และการไมใสปุยเคมี (control) ใหผลผลิต
น้ําหนักลําออยต่ําที่สุดคือ 10.10 ตัน/ ไร
ตารางที่ 1 องคประกอบผลผลิตและผลผลิตน้ําหนักลํา (ตัน / ไร) ของออยที่มีการใสปุย 6 กรรมวิธี
กรรมวิธี
1. ใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15
(ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง)
2. พนปุยทางใบเพียงอยางเดียว

ขนาดลํา
(ซม.)
3.22

ความยาวลํา น้ําหนักตอลํา จํานวนลํา
(ซม.)
(กก.)
(ลํา/ไร)
220.1 bc
1.41 ab
16,400 b

ผลผลิต
(ตัน/ไร)
17.14 ab

3.26

235.7 ab

1.47 a

13,333 bc 16.98 ab

3.32

258 a

1.49 a

21,893 a

17.74 a

3.28

222.8 bc

1.44 a

14,000 b

15.79 b

3.27

226.8 bc

1.48 a

19,680 a

17.42 ab

3.20

206.6 c

1.28 b

10,533 c

10.10 c

F - test

ns

**

*

**

**

C.V. (%)

2.34

7.17

5.87

13.01

6.97

3. ใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15
(ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง)รวมกับ
การพนปุยทางใบ
4. ใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15
(หวานหลังฝนตก) รวมกับการพนปุย ทางใบ
5. ใสปุยเคมี(ซุปเปอรทอป)สูตร 15-15-15
(ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง)
6. ไมใสปุย (control)

หมายเหตุ

ตัวเลขในชองสดมภเดียวกันที่กํากับดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ
โดยใช LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
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2. ผลผลิตน้ําตาล (ตารางที่ 2) แสดงใหเห็นวา เปอรเซ็นต sucrose (%Pol ) ของออยทั้ง 6
กรรมวิธี มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีแนวโนมวา การใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 โดยใช
เครื่องใสปุยแบบกลบฝง รวมกับการพนปุยทางใบ มีคา Pol (13.43%) สูงกวาออยที่ไมใสปุยเคมี ซึ่งมีคา
Pol 13.28% สวนคา Brix นัน้ ออยทีใ่ สปุยทั้ง 6 กรรมวิธีแตกตางกันทางสถิติ โดยพบวา การใสปุยเคมี
(ซุปเปอรทอป)สูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง มีคา Brix สูงที่สุดคือ 16.02 สูงกวาออยที่
ไมใสปุยเคมี (control) ซึ่งมีคา Brix 15.97 เมื่อพิจารณาจากคา CCS พบวา การใสปยุ เคมีของโรงงาน
สูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง รวมกับการพนปุยทางใบมีคา CCS สูงสุดคือ 12.16 CCS
รองลงมาคือ การไมใสปุย (control) การใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบ
กลบฝง การใสปุยเคมี(ซุปเปอรทอป)สูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง การใสปุยเคมีของ
โรงงานสูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง การใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 หวาน
หลังฝนตก รวมกับการพนปุยทางใบ และพนปุย ทางใบเพียงอยางเดียว มีคา CCS 11.93, 11.55, 11.51,
10.62 และ 10.33 CCS ตามลําดับ
ดานความบริสทุ ธิ์ของน้ําออย (Purity) ทั้ง 6 กรรมวิธีมีความแตกตางกันทางสถิติ และมีแนวโนม
วาออยที่มีการพนปุยทางใบเพียงอยางเดียว มีความบริสุทธิ์ของน้ําออยสูงที่สุด คือ 87.82% รองลงมาคือ
การใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง รวมกับการพนปุย ทางใบ การไม
ใสปุย (control) การใสปุยเคมี(ซุปเปอรทอป)สูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง การใส
ปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 หวานหลังฝนตก รวมกับการพนปุยทางใบ การใสปุยเคมีของโรงงาน
สูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง ออยมีความบริสุทธิ์ของน้ําออยนอยที่สดุ คือ 86.14,
85.13, 83.39, 80.73 และ 73.04 ตามลําดับ ในดานผลผลิตน้ําตาล (ตัน CCS/ ไร) พบวาการใสปุยเคมี
ของโรงงานสูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง รวมกับการพนปุยทางใบใหผลผลิตน้ําตาล
(ตัน CCS/ ไร) สูงที่สุด คือ 2.16 ตัน CCS/ ไร
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ตารางที่ 2 แสดงขอมูลคุณภาพความหวานของออยใน 6 กรรมวิธี
CCS

Brix
%

Pol

1. ใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15
(ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง)
2. พนปุยทางใบเพียงอยางเดียว

11.55 ab

15.36

12.82 ab

ผลผลิต
น้ําตาล
(ตัน CCS/ ไร)
73.04 b
1.98 ab

10.33 b

14.53

11.73 b

87.82 a

1.75 b

3. ใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15
(ใสโดยใชเครื่องใสปุย แบบกลบฝง)
รวมกับ การพนปุย ทางใบ
4.ใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15
(หวานหลังฝนตก) รวมกับการพนปุยทางใบ
5. ใสปุยเคมี(ซุปเปอรทอป)สูตร 15-15-15
(ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลฝง)
6. ไมใสปุย (control)

12.16 a

15.97

13.43 a

86.14 a

2.16 a

10.62 ab

15.20

12.15 ab 80.73 ab

1.68 b

11.51 ab

16.02

13.01 ab 83.39 ab

2.00 ab

11.93 ab

15.97

13.28 a

85.13 a

1.20 c

*

ns

*

*

**

8.58

7.90

6.86

8.08

9.49

กรรมวิธี

F- test
C.V. (%)

หมายเหตุ

Purity
%

ตัวเลขในชองสดมภเดียวกันที่กํากับดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ
โดยใช LSD ที่ระดับความเชือ่ มั่น 95 เปอรเซ็นต

เมื่อนําผลการทดลองมาวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรจากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา
การใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง รวมกับการพนปุยทางใบ มี
ตนทุนสูงสุดคือ 12,295.70 บาท/ ไร รองลงมาคือ การใสปุยเคมี(ซุปเปอรทอป)สูตร 15-15-15 โดยใช
เครื่องใสปุยแบบกลบฝง การใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 หวานหลังฝนตก รวมกับการพนปุยทาง
ใบ การใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง การพนปุยทางใบเพียงอยาง
เดียว และการไมใสปุยเคมี (control) ตามลําดับ ถึงแมวาการไมใสปุยเคมีจะไมมีคาใชจายในสวนของ
คาปุยแตยังมีคาใชจายในสวนของคาเตรียมดิน คาปลูก คาดูแลรักษา ตลอดจนคาเก็บเกี่ยวเปนจํานวน
เงิน 7,582.90 บาท/ ไร
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ตารางที่ 3 ตนทุนการผลิตออยใน 6 กรรมวิธี
กรรมวิธี
1. ใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15
(ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง)
2. พนปุยทางใบเพียงอยางเดียว
3. ใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15
(ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง) รวมกับ
การพนปุยทางใบ
4. ใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15
(หวานหลังฝนตก) รวมกับการพนปุย ทางใบ
5. ใสปุยเคมี(ซุปเปอรทอป) สูตร 15-15-15
(ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง)
6. ไมใสปุย (control)

คาบํารุงรักษา
ปุย สารเคมี น้ํามัน
(บาท/ไร)
5,291.70

คาเก็บเกี่ยว
(บาท/ ไร)

รวม
(บาท/ ไร)

6,170.40

11,462.10

4,564.50

6,112.80

10,677.30

5,909.30

6,386.40

12,295.70

5,664.50

5,835.60

11,500.10

5,391.70

6,271.20

11,662.90

3,946.90

3,636.00

7,582.90

เมื่อพิจารณาในเรื่องรายได จากตารางที่ 4 โดยคํานวณจากราคาออย ณ ความหวานที่ 10 CCS
รวมกับราคาที่ไดเพิ่มขึ้นจากคาความหวานที่เกิน 10 CCS กับผลผลิตออยตอไรในแตละกรรมวิธี และ
กําไรสุทธิที่ไดจากรายไดลบตนทุนการผลิตในแตละกรรมวิธี จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา การใสปุยเคมี
ของโรงงานสูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง รวมกับ การพนปุยทางใบ ใหรายไดและกําไร
สุทธิสงู สุดคือ17,058.61 บาท/ ไร และ 4,762.91 บาท/ ไร ตามลําดับ สวนการใสปุยเคมี(ซุปเปอรทอป)
สูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง ใหรายไดคือ 16,202.52 บาท/ไร และมีกําไร 4,539.62
บาท/ไร การใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง มีรายได 15,975.34
บาท/ไร และมีกําไร4,513.24 บาท/ ไร การพนปุยทางใบเพียงอยางเดียว มีรายได 14,823.20 บาท/ ไร
และมีกําไร 4,145.90 บาท/ไร สวนการใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 หวานหลังฝนตก รวมกับการ
พนปุยทางใบ มีรายได 14,006.05 บาท/ ไร และมีกําไร 2,505.95 บาท/ ไร สวนในออยที่ไมมีการใสปุยมี
รายไดต่ําสุดคือ 9,599.55บาท/ ไร โดยมีกําไร 2,016.65 บาท/ ไร
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ตารางที่ 4 รายไดและกําไรสุทธิในการผลิตออยใน 6 กรรมวิธี
กรรมวิธี
1. ใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15
(ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง)
2. พนปุยทางใบเพียงอยางเดียว
3. ใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15
(ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง)รวมกับ
การพนปุยทางใบ
4. ใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15
(หวานหลังฝนตก) รวมกับการพนปุย ทางใบ
5. ใสปุยเคมี(ซุปเปอรทอป)สูตร 15-15-15
(ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง)
6. ไมใสปุย (control)

ราคาออย
(บาท/ตัน)
932.05

รายได
(บาท/ไร)
15,975.34

ตนทุน
(บาท/ไร)
11,462.10

กําไรสุทธิ
(บาท/ไร)
4,513.24

872.98

14,823.20

10,677.30

4,145.90

961.59

17,058.61

12,295.70

4,762.91

887.02

14,006.05

11,500.10

2,505.95

930.11

16,202.52

11,662.90

4,539.62

950.45

9,599.55

7,582.90

2,016.65

เมื่อนํามาวิเคราะหผลตอบแทนสวนเพิ่ม (Marginal Rate of Return) โดยการนําตนทุนมา
เรียงลําดับตั้งแตต่ําสุดไปหาสูงสุด
เพื่อแสดงใหเห็นวาในการลงทุนเพิ่มขึ้นอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
หรือไม มีการหาคาของตนทุนและรายไดสุทธิที่เพิ่มขึ้นในแตละกรรมวิธี หลังจากนั้นมีการหาอัตรา
ผลตอบแทนสวนเพิ่มเพื่อแสดงใหเห็นวา เมื่อมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่มคุมคาตอการ
ลงทุน (อารันต, 2532) เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาการใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-1515 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง รวมกับการพนปุยทางใบ มีอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่ม 58% เมื่อเทียบ
กับการไมใสปยุ เคมี หมายความวา ในการลงทุนใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุย
แบบกลบฝง รวมกับการพนปุย ทางใบ ทุก 1 บาท เกษตรกรจะไดเงินคืน 1 บาทและรายไดเพิ่มอีก 58
สตางค ซึ่งคุมคาตอการลงทุนเพราะวา มีอตั ราผลตอบแทนสวนเพิ่มสูงกวาอัตราผลตอบแทนต่ําสุด
(minimum rate of return)
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ตารางที่ 5 การวิเคราะหผลตอบแทนสวนเพิ่ม (Marginal Rate of Return)
กรรมวิธี

1. ไมใสปุย (control)

ตนทุน
(บาท/ไร)

ตนทุน
เพิ่ม
(บาท/ไร)

7,582.90

รายได
สุทธิ
(บาท/ไร)

3. ใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15
(ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง)
4. ใสปุยเคมีของโรงงาน สูตร 15-15-15
(หวานหลังฝนตก)รวมกับการพนปุยทางใบ
5. ใสปุยเคมี(ซุปเปอรทอป)สูตร 15-15-15
(ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง)
6. ใสปุยเคมีของโรงงานสูตร 15-15-15
(ใสโดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง)
รวมกับ การพนปุย ทางใบ

10,677.30
11,462.10

2,129.25

69

4,145.90
784.80
38

11,500.10
11,662.90

อัตราผลตอบ
แทนสวนเพิ่ม
(%)

2,016.65
3,094.40

2. พนปุยทางใบเพียงอยางเดียว

รายได
สุทธิเพิ่ม
(บาท/ไร)

162.80

4,513.24
2,505.95
4,539.62

632.80
12,295.70

7
367.34

47

-2,007.29

-5,282

2,033.67

1,249

223.29

35

4,762.91

สรุปผลและเสนอแนะ
เมื่อเปรียบเทียบวิธีการใสปุยโดยใชเครื่องใสปุยติดทายรถไถเดินตาม กับการใสปุยแบบหวาน
โดยใชแรงงานคน พบวา การใสปุยโดยใชเครื่องใสปยุ จะชวยลดการสูญเสียจากการระเหิดและความ
สม่ําเสมอของปุยที่ใสใหกับออยตอพื้นที่มมี ากกวาการใสปยุ แบบหวาน ซึ่งออยสามารถใชปยุ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพเต็มที่ จากการใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ที่ผลิตจากบริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลบานไร จํากัด
กับปุยเคมีสูตร 15-15-15 ที่ผลิตจากบริษัทอืน่ ออยมีการเจริญเติบโตใหผลผลิตไมแตกตางกัน ในสภาพ
ดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ําและเขตพื้นที่ออยอาศัยน้ําฝน การใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใส
ปุยแบบกลบฝง รวมกับการพนปุยทางใบ ชวยทําใหผลผลิตออยเพิ่มขึ้น 7.64 ตัน/ ไร และทําใหมีรายได
สุทธิเพิ่มขึ้น ซึ่งคุมคาตอการลงทุนโดยมีอัตราผลตอบแทนสวนเพิ่ม (Marginal Rate of Return) 58 %
เมื่อเทียบกับการไมใสปุยเคมี คือ ในการลงทุนใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 โดยใชเครื่องใสปุยแบบกลบฝง
รวมกับการพนปุยทางใบ ทุกๆ 1 บาท เกษตรกรจะไดเงินคืน 1 บาท และรายไดเพิ่มอีก 58 สตางค
อยางไรก็ตาม ควรมีการศึกษาทดลองซ้ําในออยตอ เพื่อยืนยันผลการทดลอง
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