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บทคัดยอ
ศึกษาผลของการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัม ที่มตี อการเจริญเติบโตและผลผลิตของออย
พันธุสุพรรณบุรี 80 ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block
Design (RCBD) จํานวน 3 ซ้ํา 7 ตํารับทดลอง ไดแก ตํารับควบคุม (T1 = Control) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
(T2 = IF100%+G0) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 และ 50 กก./ไร (T3 = IF100%+G25 และ T4 =
IF100%+G50) ใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน (T5 = IF75%+G0) และใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะห
ดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 และ 50 กก./ไร (T6 = IF75%+G25 และ T7 = IF75%+G50) ผลการทดลอง พบวา การใช
ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมมีผลใหความสูงตนของออยทีอ่ ายุ 3 และ 6
เดือนใกลเคียงกัน ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มีผลใหความสูงตนของออยต่ําที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต
ในดานผลผลิตของออยที่อายุ 12 เดือน พบวา การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50
กก./ไร (IF100%+G50) มีผลใหผลผลิตออยสดและผลผลิตน้ําตาลของออยมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตาม
คาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF100%+G25) และการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+G0)
ตามลําดับ สวนตํารับควบคุมมีผลใหผลผลิตออยสดและผลผลิตน้ําตาลของออยต่ําที่สุด นอกจากนี้ การใสปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50) มีผลใหความยาวลําและน้ําหนักตอลําของออยมาก
ที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF100%+G25) การใสปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+G0) และการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม
อัตรา 25 และ 50 กก./ไร (IF75%+G0, IF75%+G25 และ IF75%+G50) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหความยาว
ลําและน้ําหนักตอลําของออยนอยที่สุด
คําสําคัญ : ชุดดินกําแพงแสน ปุยเคมี ยิปซัม ออย
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Abstract

This study investigated the effects of chemical fertilizer application with gypsum on growth and
yield of sugarcane (Saccharum officinarum L.) planted in Kamphaeng Saen soil series. Randomized
Complete Block Design was used as an experimental design consisted of 7 treatments, i.e., a)
control/unfertilized treatment (T1 = control); b) chemical fertilizer following soil analysis (T2 = IF100%+G0);
c-d) chemical fertilizer following soil analysis combining with gypsum 25 and 50 kg/rai (T3 = IF100%+G25
and T4 = IF100%+G50); e) chemical fertilizers following soil analysis only 75% (T5 = IF75%+G0); f-g)
chemical fertilizers following soil analysis only 75% combining with gypsum 25 and 50 kg/rai (T6 =
IF75%+G25 และ T7 = IF75%+G50). The study revealed that using different chemical fertilizer following soil
analysis both single usage or combining with gypsum effected on the height of sugarcane at 3 and 6
months nearly the same while the control treatment effected on the height of sugarcane at the lowest of
all growth stages.
Regarding of sugarcane yield at 12 months, it was revealed that applying chemical fertilizer
following soil analysis combining with gypsum 50 kg/rai (IF100%+G50) effected on the highest of yield and
sugar yield. This was not different comparing with applying chemical fertilizer following soil analysis
combining with gypsum 25 kg/rai (IF100%+G25), and applying chemical fertilizer following soil analysis
(IF100%+G0), respectively. While the control treatment effected on the lowest of yield and sugar yield.
Further, applying chemical fertilizer following soil analysis combining with gypsum 50 kg/rai (IF100%+G50)
effected on the highest of stalk height and weight/stalk, but it was not different with applying chemical
fertilizer following soil analysis combining with gypsum 25 kg/rai (IF100%+G25), applying chemical
fertilizer following soil analysis (IF100%+G0), and applying chemical fertilizer only 75% of soil analysis
both a single use or combining with gypsum 25 and 50 kg/rai (IF75%+G0, IF75%+G25 and IF75%+G50),
respectively. While the control treatment effected on the lowest of stalk height and weight/stalk.
Keywords : chemical fertilizer, gypsum, Kamphaeng Saen soil series, sugarcane (Saccharum officinarum L.)
E-mail : thongjuu@yahoo.com, ple_x_@hotmail.com

คํานํา

ออยเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญพืชหนึ่งในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียถือเปน
แหลงปลูกออยแหลงใหญที่สุดของโลก โดยสามารถผลิตออยไดประมาณ 44 เปอรเซ็นตของผลผลิตออยทั่วโลก
(ประเสริฐ, 2542) ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกออยประมาณ 6.5 ลานไร และมีผลผลิตเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 11.81
ตัน/ไร (สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, 2548) แนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตออยใน
ประเทศไทยใหสูงขึ้น คือ การเพิ่มผลผลิตออยตอหนวยพื้นที่ใหสูงขึ้น ซึ่งอาจกระทําไดหลายวิธี เชน การปรับปรุง
และการคัดเลือกพันธุใหเหมาะสมกับแหลงปลูก การเลือกฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม การศึกษาอัตราปุยที่เหมาะสม
(ชัยสิทธิ์ และปาจรีย, 2552) รวมทั้งการลดตนทุนการผลิตโดยการใชปุยเคมีรวมกับสารปรับปรุงดิน เปนตน ปุยเคมี

22

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7

เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการยกระดับผลผลิต
และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชผลทางการเกษตร
(ยงยุทธ และคณะ, 2551) ในแตละปจะมีการใชปุยเคมีในการผลิตพืชเปนปริมาณมาก โดยในป พ.ศ. 2552 มีการ
นําเขาปุยเคมีปริมาณมากถึง 3,867,187 ตัน คิดเปนมูลคากวา 42,413 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2552) ดวยมูลคาของปุยเคมีที่มรี าคาแพง จึงเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มตนทุนการผลิต ดังนั้น การใชปุยเคมีอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากปริมาณธาตุอาหารในปุยที่สอดคลองกับราคาปุย แลวปรับใชใหเหมาะสมกับคา
วิเคราะหดิน จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการผลิตของประเทศไทย ใหสามารถแขงขันใน
ระบบการคาเสรีได การใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพไมไดขึ้นอยูกับการประเมินปริมาณธาตุอาหารพืชในดินจาก
คาวิเคราะหดินเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ อีกมากมาย เชน ลักษณะของดินที่แตกตางกันในแตละชุดดิน
ความอุดมสมบูรณของดินที่แตกตางกันตามการจัดการดินหรือการใสปุยของเกษตรกร สภาพภูมิอากาศ หรือ
ปริมาณและการกระจายตัวของฝนที่ไมสม่ําเสมอในแตละป เปนตน (ระวิวรรณ และคณะ, 2552; ศิริสุดา และคณะ,
2552)
ยิปซัม เปนสารประกอบของแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรต (CaSO4.2H2O) มีลักษณะเปนผลึกสีขาวหรือไมมี
สี เนื้อออน มีความสามารถในการละลายน้ําไดประมาณ 2.5 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร (ยงยุทธ, 2542) องคประกอบสําคัญ
ของยิปซัม คือ แคลเซียมกับซัลเฟต จึงเปนปุยที่ใหธาตุแคลเซียมกับกํามะถัน สําหรับกํามะถันนั้นอาจขาดแคลนใน
ดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา เชน ชุดดินกําแพงแสน (ยงยุทธ และคณะ, 2551) การนําผลงานวิจัยทางเกษตรที่เกี่ยวกับ
ยิปซัมจากตางประเทศมาปรับใชในประเทศไทย พบวา ยิปซัมมีคุณสมบัติที่ดีมากในการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม
โดยเฉพาะดินที่มีการใชประโยชนทางการเกษตรเปนเวลายาวนาน กลาวคือ เมื่อนํายิปซัมมาใชปรับปรุงดินเสื่อม
โทรม จะมีผลใหดินมีศักยภาพในการใหผลผลิตโดยภาพรวมดีขึ้น (Warington et al., 1989; Miller, 1987; Agassi
et al., 1990) จึงเกิดแนวคิดในการนํายิปซัมมาพิสูจนสมบัติเดนดานการใชประโยชนทางการเกษตร โดยใชรวมกับ
ปุยเคมีเพื่อเสริมประสิทธิภาพการใชปุย ตลอดจนผลที่มีตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของออยในสภาพแปลง
ทั้งนี้เพื่อเปนอีกทางเลือกสําหรับเกษตรกรในการลดตนทุนในสวนของปุยเคมีสําหรับการผลิตออยตอไป

อุปกรณและวิธีการ
การทดลองดําเนินการที่แปลงทดลองและวิจัยของภาควิชาปฐพีวิทยา และหองปฏิบัตกิ ารเคมีและความ
อุดมสมบูรณของดิน ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
1. อุปกรณ
1.1 ชุดดินกําแพงแสน (Kamphaeng Saen soil series, Ks) จัดอยูในดินอันดับ Alfisols กลุมดิน
Haplustalfs และกลุมดินยอย Typic Haplustalfs (Soil Survey Staff, 1975) ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดินลึก มี
การระบายน้ําดี น้ําซึมผานไดปานกลาง การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลาง ดินบนเปนดินรวนปนทรายแปงหรือ
ดินรวนปนดินเหนียว ดินลางเปนดินรวนหรือดินรวนปนดินเหนียวดิน ดินมีความอุดมสมบูรณสูง สมบัติทางเคมีและ
ฟสิกสของชุดดินกําแพงแสนไดแสดงไวใน Table 1
1.2 ทอนพันธุออย (Saccharum officinarum L.) ใชพันธุสุพรรณบุรี 80

23

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7

1.3 ปุยเคมี ไดแก ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21%N) ปุยซูเปอรฟอสเฟต (20%P2O5) และปุยโพแทสเซียม
คลอไรด (60%K2O)
1.4 ยิปซัมที่ใชในการทดลอง มีชื่อทางการคาวา “กรีนแคล” ของบริษัท ดี เค ที จํากัด
1.5 เครื่องมือสําหรับวิเคราะหทางเคมี ไดแก pH meter (420A model), Electrical conductivity meter
(4010 model), Microkjeldahl distillation apparatus (Gerhard:VAP 20 model), Digestion apparatus
(Gerhard:Ger 704000 model), Atomic absorption spectrophotometer (SpectrAA 220 FS), เครื่องชั่ง
ภาคสนาม, เครื่องชั่ง 3 ตําแหนง และตูอบ (Memmert)
2. วิธีการ
เก็บตัวอยางดินกอนปลูกจากแปลงทดลองที่ระดับความลึก 0-30 ซม. เพื่อวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดิน
ไดแก คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH, 1:1) คาการนําไฟฟาของดิน (ECe) ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได
ปลูกออยพันธุสุพรรณบุรี 80 ในชวงตนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม 2552) โดยมีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 25.5 x
41.0 ตารางเมตร แบงเปนแปลงยอยจํานวน 21 แปลงยอย แตละแปลงยอยมีขนาดกวาง 5.0 เมตร ยาว 7.5 เมตร
และมีขนาดของพื้นที่เก็บเกี่ยวในแตละแปลงยอยเทากับ 2.5 x 5.0 ตารางเมตร วางแผนการทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design จํานวน 3 ซ้ํา 7 ตํารับทดลอง ดังนี้
1) ไมใสปุยเคมีและยิปซัม (Control)
2) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+G0)
3) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF100%+G25)
4) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50)
5) ใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน (IF75%+G0)
6) ใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF75%+G25)
7) ใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF75%+G50)
สําหรับปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน คือ 12, 3 และ 12 กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O ตอไร ตามลําดับ (กรม
วิชาการเกษตร, 2548)
การใสปุยเคมี และยิปซัม แบงใส 2 ครั้ง เมื่อออยอายุ 60 และ 90 วันหลังปลูก
เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของออยที่อายุ 3, 6, 8 และ 9 เดือนหลังปลูก ไดแก ความสูงตน จํานวนลําใน 1
แถวเมตร และคาความเขียวของใบ (SPAD reading) สวนการเก็บขอมูลผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของออย
กระทําเมื่อออยอายุได 12 เดือ น ไดแก ความยาวลํา เสนผานศูนยกลางลํา น้ําหนักตอลํา จํานวนปลองตอลํา
จํานวนลําตอไร น้ําหนักเศษเหลือ ผลผลิตออยตอไร CCS และผลผลิตน้ําตาล
สําหรับคาวิเคราะหสมบัติทางเคมีและฟสิกสบางประการของชุดดินกําแพงแสนกอนการทดลองไดแสดงไว
ใน Table 1
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Table 1 Chemical and physical properties of Kamphaeng Sean soil series
Properties
pH (soil : water = 1:1)
ECe (dS/m)
Organic matter (%)1/
Available P (mg/kg)2/
Exchangeable K (mg/kg)3/
Exchangeable Ca (mg/kg)3/
Exchangeable Mg (mg/kg)3/
Texture4/

Results
7.36
0.96
0.92
44.44
54.68
1523.58
68.29
clay loam

1/

Note

= Walkley and Black method (Walkey and Black, 1934)
= Bray II method (Bray and Kurtz, 1945)
3/
= Extracted with NH4OAc pH 7.0 (Pratt, 1965)
4/
= คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา (2541)
2/

ผลและวิจารณ
การศึกษาผลของการใชปุยเคมีรวมกับยิปซัมที่มตี อการเจริญเติบโต และผลผลิตของออยพันธุสุพรรณบุรี
80 ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน ปรากฏผลดังนี้
1. การเจริญเติบโตของออย
1.1 ความสูงของลําตน
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหความสูงของ
ลําตนออยที่อายุ 3 และ 6 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 2) โดยทุกตํารับทดลองที่มี
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมมีผลใหความสูงของลําตนออยโดย
ภาพรวมใกลเคียงกัน และแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับควบคุม (control) ซึ่งมีผลใหความสูงของ
ลําตนออยนอยที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต โดยมีขอสังเกตวาการใสปุยเคมีในอัตราที่ลดลง มีผลใหความสูงตน
ของลําตนออยคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมีในอัตราที่สูงกวา ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัยของ
ประสิทธิ์ (2552) ชัยสิทธิ์ และปาจรีย (2552) และชัยสิทธิ์ และธนัตศรี (2553) อีกทั้งการใสปุยเคมีรวมกับยิปซัม
อัตราสูง (50 กก./ไร) มีแนวโนมใหความสูงของลําตนออยโดยภาพรวมมากกวาการใสปุยเคมีรวมกับยิปซัมอัตราต่ํา
กวา (25 กก./ไร) และการใสปุยเคมีอยางเดียว ตามลําดับ
1.2 จํานวนลําใน 1 แถวเมตร
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหจํานวนลําใน 1
แถวเมตรของออยที่อายุ 3, 6, 8 และ 9 เดือนหลังปลูก ไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 3) โดยมีขอสังเกตวาจํานวน
ลําใน 1 แถวเมตรของออยที่อายุ 6, 8 และ 9 เดือนหลังปลูกมีแนวโนมลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่อออยมีการ
เจริญเติบโตในดานความสูงเพิ่มขึ้น จะมีผลใหเกิดการบังแสงทําใหแสงแดดที่สองผานเขาไปในกอออยมีปริมาณ
ลดลง ดังนั้น เมื่อหนอออยที่เกิดขึ้นใหมไมไดรับแสง ก็จะสงผลใหประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงลดลง หรืออาจ
เปนผลจากการสะสมของโรคและแมลงจึงทําใหหนอใหมไมสามารถเจริญเติบโตตอไปได (รุจิกร, 2538; ชัยสิทธิ์
และปาจรีย, 2552)
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1.3 คาความเขียวของใบ
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหคาความเขียว
ของใบออยที่อายุ 3, 6, 8 และ 9 เดือนหลังปลูก ไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 4) โดยมีขอสังเกตวาการใสปุยเคมี
ในอัตราที่ลดลงมีแนวโนมใหคาความเขียวของใบลดลงตามไปดวย
ทั้งนี้เนื่องจากชุดดินกําแพงแสนมีปริมาณ
อินทรียวัตถุและไนโตรเจนทั้งหมดในระดับต่ําถึงปานกลาง สวนปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนและโพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับสูง ดังนั้น การลดอัตราปุยเคมีทําใหออยไดรับปริมาณไนโตรเจนนอยลงไปดวย จึงเปน
สาเหตุใหออยขาดธาตุนี้ สงผลใหคาความเขียวของใบลดลง ทั้งนี้เนื่องจากไนโตรเจนเปนองคประกอบของ
คลอโรฟลล (ยงยุทธ, 2552) ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของปยมาภรณ (2553) สวนตํารับควบคุมมีผลใหคาความ
เขียวของใบออยต่ําที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต
2. ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของออย
2.1 ความยาวลํา เสนผานศูนยกลางลํา จํานวนปลองตอลํา และน้ําหนักตอลํา
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมมีผลใหความยาวลํา
และน้ําหนักตอลําของออยที่ระยะเก็บเกี่ยว (อายุ 12 เดือนหลังปลูก) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table
5) โดยการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50) มีผลใหความยาวลํามากที่สุด
(375.60 ซม.) ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF100%+G25) การใส
ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอยางเดียว (IF100%+G0) และการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัม
อัตรา 50 และ 25 กก./ไร (IF75%+G50 และ IF75%+G25) ตามลําดับ นอกจากนี้ การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
รวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50) ยังมีผลใหน้ําหนักตอลําของออยมากที่สุด (2.86 กก.) ไมแตกตางกับ
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF100%+G25) การใสปุยเคมีเพียง 75% ของคา
วิเคราะหดิน ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม (IF75%+G50 และ IF75%+G25 และ IF75%+G0) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับ
ควบคุมมีผลใหความยาวลํา และน้ําหนักตอลําของออยนอยที่สุด (331.67 ซม. และ 2.21 กก.) อยางไรก็ตาม ทุก
ตํารับทดลองมีผลใหเสนผานศูนยกลางลําและจํานวนปลองตอลําใกลเคียงกันในชวง 2.76-2.90 ซม. และ 27.0730.67 ปลอง ตามลําดับ (Table 5)
2.2 ผลผลิต จํานวนลํา และน้ําหนักเศษเหลือ
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมมีผลใหผลผลิตของออย
ที่ระยะเก็บเกี่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 5) โดยการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับ
ยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50) มีผลใหผลผลิตของออยมากที่สุด (27.81 ตัน/ไร) ไมแตกตางกับการใสปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF100%+G25) และการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอยางเดียว
(IF100%+G0) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหผลผลิตของออยนอยที่สุด (21.79 ตัน/ไร) ไมแตกตางกับการใส
ปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน (IF75%+G0) สําหรับเหตุผลที่ตํารับควบคุมใหผลผลิตของออยสูงกวาคาเฉลี่ย
ของออยทั้งประเทศ (11.81 ตัน/ไร; สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, 2548) อาจเนื่องมาจากปริมาณ
ฝนที่ตกสม่ําเสมอตลอดการทดลอง อีกทั้งพื้นที่แปลงกอนการทดลองมีสภาพเปนทุงหญา และมีการไถกลบใน
ขั้นตอนการเตรียมแปลง ทําใหเกิดการยอยสลายของเศษซากพืชและมีการปลดปลอยธาตุอาหารออกมาเปน
ประโยชนตอพืชในภายหลัง ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Howeler (1981) เกี่ยวกับการหมุนเวียนของสารประกอบ
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อินทรียจากเศษพืชที่เหลือตกคางในดิน อยางไรก็ตาม โดยมีขอสังเกตวาการใสปุยเคมีในอัตราที่ลดลง มีผลให
ผลผลิตของออยคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมีในอัตราที่สูงกวา ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัยของ
ประสิทธิ์ (2552) ชัยสิทธิ์ และปาจรีย (2552) และชัยสิทธิ์ และธนัตศรี (2553) อีกทั้งการใสปุยเคมีรวมกับยิปซัม
อัตราสูง (50 กก./ไร) มีแนวโนมใหผลผลิตของออยโดยภาพรวมมากกวาการใสปุยเคมีรวมกับยิปซัมอัตราต่ํากวา
(25 กก./ไร) และการใสปุยเคมีอยางเดียว ตามลําดับ นอกจากนี้ ทุกตํารับทดลองมีผลใหจํานวนลําตอไร และ
น้ําหนักเศษเหลือใกลเคียงกันในชวง 9,330-10,368 ลํา และ 3.73-4.42 ตันตอไร ตามลําดับ (Table 5)
2.3 เปอรเซ็นตบริกซ (Brix) โพล (Pol) ไฟเบอร (Fiber) และ Commercial cane sugar (CCS)
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมมีผลใหเปอรเซ็นต
บริกซ โพล ไฟเบอร และ CCS ของออยที่ระยะเก็บเกี่ยว ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 6)
กลาวคือ ทุกตํารับทดลองใหคาเปอรเซ็นตบริกซ โพล ไฟเบอร และ CCS ในชวง 18.68-19.78, 14.47-16.47,
10.87-11.90 และ 10.15-12.13 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
2.4 ความบริสุทธิ์ (Purity) และผลผลิตน้ําตาล
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมมีผลใหผลผลิตน้ําตาล
ของออยทีร่ ะยะเก็บเกี่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 7) โดยการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
รวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50) มีผลใหผลผลิตน้ําตาลของออยมากที่สุด (3.37 ตัน/ไร) ไมแตกตางกับ
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF100%+G25) ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหผลผลิต
น้ําตาลของออยนอยที่สุด (2.21 ตัน/ไร) ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน (IF75%+G0)
นอกจากนี้ มีขอสังเกตวาการใสปุยเคมีในอัตราที่ลดลง มีผลใหผลผลิตน้ําตาลของออยคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบ
กับการใสปุยเคมีในอัตราที่สูงกวา ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัยของประสิทธิ์ (2552) และชัยสิทธิ์ และปาจรีย
(2552) อีกทั้งการใสปุยเคมีรวมกับยิปซัม อัตราสูง (50 กก./ไร) มีแนวโนมใหผลผลิตน้ําตาลของออยโดยภาพรวม
มากกวาการใสปุยเคมีรวมกับยิปซัมอัตราต่ํากวา (25 กก./ไร) และการใสปุยเคมีอยางเดียว ตามลําดับ นอกจากนี้
ทุกตํารับทดลองมีผลใหความบริสุทธิข์ องน้ําออยใกลเคียงกันในชวง 76.77-83.20 เปอรเซ็นต

สรุปผลและเสนอแนะ

จากการศึกษาผลของการใสปุยเคมีรวมกับยิปซัมอัตราตางๆ ที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของออย
พันธุสุพรรณบุรี 80 ตนฤดูฝน (ชวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 - เดือนเมษายน พ.ศ. 2553) สามารถสรุปผลการ
ทดลองไดดังตอไปนี้
1. การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร มีผลใหผลผลิตออยสดมากที่สุด ไม
แตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร และการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
ตามลําดับ สวนตํารับควบคุมมีผลใหผลผลิตออยสดต่ําที่สุด
2. การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร มีผลใหความยาวลําและน้ําหนักตอลํา
ของออยมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร การใสปุยเคมีตาม
คาวิเคราะหดิน และการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมอัตรา 25 และ 50
กก./ไร ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหความยาวลําและน้ําหนักตอลําของออยนอยที่สุด
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3. การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร มีผลใหผลผลิตน้ําตาลของออยมาก
ที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร สวนตํารับควบคุมมีผลให
ผลผลิตน้ําตาลของออยนอยที่สุด
การทดลองนี้แสดงใหเห็นวา มีความเปนไปไดที่จะนํายิปซัมใชรวมกับปุยเคมีในการปลูกออยในชุดดิน
กําแพงแสนซึ่งมีอินทรียวัตถุต่ํา (0.92%) แตระยะเวลาในการวิจัยเพียง 1 ป อาจไมสามารถสรุปผลไดอยางชัดเจน
นัก ดังนั้น จึงควรทําการศึกษาตออีกในปที่ 2 (ออยตอป 1) ในสภาพพื้นที่เดิม ทั้งนี้เพื่อยืนยันผลของการใชยิปซัม
รวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของออย รวมทั้งผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและฟสิกสของ
ดินในระยะยาวอีกดวย
Table 2 Height of sugarcane (var. Suphanburi 80) planted in Kamphaeng Saen soil series at different
growth stages

T1 = Control

92.37

Height (cm)
6 months
8 months
b
325.50
270.63

T2 = IF100%+G0

117.07a

299.70a

359.83

396.83

T3 = IF100%+G25

118.73a

303.97a

367.17

397.67

T4 = IF100%+G50

121.30a

306.67a

369.50

400.83

T5 = IF75%+G0

105.33ab

288.37ab

346.17

386.83

T6 = IF75%+G25

113.73a

292.30a

346.33

388.33

T7 = IF75%+G50

115.77a
*
3.95

295.07a
*
3.70

351.50

392.00

ns
6.08

ns
3.86

Treatments

F-test
CV (%)

3 months
b

9 months
370.83

ns = not significantly different at 0.05 probability.
Numbers followed by a common letter or letters are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT.
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Table 3 Numbers of stalk of sugarcane (var. Suphanburi 80) planted in Kamphaeng Saen soil series at
different growth stages
Treatments
T1 = Control
T2 = IF100%+G0
T3 = IF100%+G25
T4 = IF100%+G50
T5 = IF75%+G0
T6 = IF75%+G25
T7 = IF75%+G50
F-test
CV (%)

3 months
9.84
11.69
11.89
12.40
10.13
10.89
11.07
ns
9.48

Numbers of stalk for one-meter row
6 months
8 months
9.69
9.04
10.20
9.35
10.20
9.67
10.58
9.73
9.69
9.11
9.78
9.22
10.00
9.31
ns
ns
9.76
10.46

9 months
8.71
9.05
9.24
9.71
8.76
8.98
9.04
ns
9.54

ns = not significantly different at 0.05 probability.

Table 4 Leaf greenness (SPAD reading) of sugarcane (var. Suphanburi 80) planted in Kamphaeng Saen soil
series at different growth stages
Treatments
T1 = Control
T2 = IF100%+G0
T3 = IF100%+G25
T4 = IF100%+G50
T5 = IF75%+G0
T6 = IF75%+G25
T7 = IF75%+G50
F-test
CV (%)

3 months
41.19
42.21
42.42
42.82
41.96
42.08
42.15
ns
2.66

Leaf greenness (SPAD reading)
6 months
8 months
39.48
35.68
42.71
37.53
43.51
37.57
43.72
37.76
41.85
36.27
42.46
36.29
42.49
36.90
ns
ns
4.33
4.00

ns = not significantly different at 0.05 probability.
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9 months
32.52
33.94
35.58
35.60
33.46
33.68
33.86
ns
4.36
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Table 5 Stalk heights, stalk diameters, numbers of internode/stalk, weight/stalk, yields, numbers of stalk and
weights of straw of sugarcane (var. Suphanburi 80) planted in Kamphaeng Saen soil series at 12
months
Stalk
heights
(cm)

T1 = Control

331.67c

Stalk
diameters
(cm)
2.76

Numbers of
internode/
stalk
27.07

T2 = IF100%+G0

364.13ab

2.85

29.73

2.51bc

25.98ab

10,368

4.32

T3 = IF100%+G25

364.40ab

2.87

30.07

2.85a

27.37a

9,643

4.42

T4 = IF100%+G50

375.60a

2.90

30.67

2.86a

27.81a

9,714

4.37

T5 = IF75%+G0

353.13b

2.79

28.27

2.56ab

23.90bc

9,330

4.00

T6 = IF75%+G25

354.33ab

2.83

28.60

2.56ab

24.55b

9,600

3.97

T7 = IF75%+G50

358.40ab
*
3.14

2.85

28.60

3.73

ns
4.62

24.81b
**
5.35

9,358

ns
2.38

2.65ab
**
6.81

ns
9.43

ns
14.84

Treatments

F-test
CV (%)

Weight/ Yields Numbers Weights of
stalk (ton/rai) of stalk/rai
straw
(kg)
(ton/rai)
9,828
3.83
2.21c
21.79c

ns = not significantly different at 0.05 probability.
Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT.

Table 6 Brix, Pol, Fiber and CCS of sugarcane (var. Suphanburi 80) planted in Kamphaeng Saen soil series
Treatments
T1 = Control
T2 = IF100%+G0
T3 = IF100%+G25
T4 = IF100%+G50
T5 = IF75%+G0
T6 = IF75%+G25
T7 = IF75%+G50
F-test
CV (%)

Brix (%)
18.85
19.22
19.41
19.78
18.68
19.19
18.71
ns
5.32

Pol (%)
14.47
15.30
15.62
16.47
14.47
14.96
15.20
ns
6.14

ns = not significantly different at 0.05 probability.
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Fiber (%)
10.87
11.00
11.73
11.87
10.93
11.77
11.90
ns
5.90

CCS (%)
10.15
11.01
11.24
12.13
10.21
10.51
10.99
ns
8.44
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Table 7 Purity and sugar yields of sugarcane (var. Suphanburi 80) planted in Kamphaeng Saen soil series
Treatments
T1 = Control

Purity (%)
76.77

Sugar yields (ton/rai)

T2 = IF100%+G0

79.48

2.86bc

T3 = IF100%+G25

80.47

3.08ab

T4 = IF100%+G50

83.20

3.37a

T5 = IF75%+G0

77.48

2.44de

T6 = IF75%+G25

77.98

2.58cd

T7 = IF75%+G50

81.22

2.73bcd
**
6.99

F-test
CV (%)

ns
3.27

2.21e

ns = not significantly different at 0.05 probability.
Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT.
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