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การศึกษาการใสปุยตามคาวิเคราะหดินตอผลผลิต องคประกอบผลผลิต คุณภาพ และประสิทธิภาพของ
ปุยในออยปลูกแลตอ 1 ใชพื้นที่ทดลองที่ อ. สองพี่นอง จ. สุพรรณบุรี เปนออยปลูกขามแลงพันธุ LK 92-11 ปลูกใน
ชุดดินกําแพงแสน โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized completely block design มี 4 ซ้ํา (replication) 5
ตํารับการทดลอง (treatment) คือ ตํารับควบคุม (Control =0-0-0) ตํารับทดลองที่ใสปุยตามคาวิเคราะหดินตาม
คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (DOA=12-3-8) และตํารับทดลองที3่ ถึง 5 เปนการใสปุยตามคาวิเคราะหดินโดย
คํานวณประสิทธิภาพการใชปุยไนโตรเจนเทากับ 100, 50 และ 25% (1N=12-0-4), (2N=24-0-4) และ (4N=48-04) ตามลําดับ ผลการศึกษาพบวาผลผลิตออยสดมีความแตกตางกันทางสถิติ ในออยปลูกที่อัตรา 1N ใหผลผลิต
มากที่สุด และออยตอ 1 การใสปุยที่อัตราเพิ่มขึ้นเปน 4N ใหผลผลิตสูงสุด การใสปุยตามคาวิเคราะหดินพบวา
ผลผลิตออยสดเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของอัตราปุยที่เพิ่มขึ้น สวนองคประกอบผลผลิต ในออยตอ 1 น้ําหนักออยสดตอ
ลําและความยาวลําของออยมีขนาดลดลงจากออยปลูก สวนจํานวนลําตอไร นั้นการไวตอมีปริมาณลําเพิ่มมากขึ้น
สงเสริมทําใหผลผลิตออยสดเพิ่มขึ้นตามอัตราปุยที่เพิ่มขึ้น ในดานคุณภาพผลผลิต ไมมีความแตกตางทางสถิติ
อัตราปุยไมมีอิทธิพลตอความหวาน และคุณภาพของออย(ซีซีเอส) สําหรับประสิทธิภาพการใชปุย ในออยปลูกที่ใช
ปุยตํารับ 1N (12- 0 – 4) มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการดูดใชธาตุอาหารจากปุย (apparent recovery efficiency;
ARE) คือ 89.25 %, สวนในออยตอ 1 นั้นประสิทธิภาพการดูดใชธาตุอาหารจากปุย (ARE) ลดลงตามอัตราปุยที่
เพิ่มมากขึ้น และที่อัตรา DOA (12-3-8) มีประสิทธิภาพการดูดใชธาตุปุยสูงที่สุด คือ 53.00%
คําสําคัญ : ปุยเคมี ออยพันธุ LK 92-11 และประสิทธิภาพการใชปุย
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Abstract
Efficiency of fertilizer recommendation base on soil analysis on yield and yield component of
sugarcane in plant cane and 1st ratoon cane was tester area at Song Phi Nong district in Suphan buri
province under rainfed condition. Sugar cane LK92-11 variety was planted in Kamphaeng Saen soil
series. The experimental design was RCBD with 5 treatments and 4 replications. The treatments are 1)
Control =0-0-0) 2) chemical fertilizers application based on soil chemical analysis as recommended by the
Department of Agriculture (DOA = 12-3-8). Treatments 3 to 5 were calculated on the actual N contest in
cane plants on the basic nitrogen efficiency equal to 100% 50% and 25% respectively. Production of sugar
cane was significantly different at 1N of chemical fertilizers application based on soil chemical analysis of
produced highest yield in the plant cane and 1st ratoon, 4N of chemical fertilizers application based on soil
chemical analysis produced highest yield. Production of sugar cane yield increase as the application
rates of N are increased. Yield component, the 1st ratoon experience cane weight (kg) and length (cm.)
decrease from plant cane, as 1st ratoon to cane number per rai increase to encourage sugar cane yield
highest as the increase N-fertility rates. However, quality of sugar cane was no significant difference
rate, percentage of Brix, percentage canmercial cane sugar (CCS) percentage are not affected by
fertility. Fertilizer use efficiency in plant cane rate of chemical fertilizer at 1N (12-0-4) of apparent
recovery efficiency (ARE) was highest for 89.25 %. 1st ratoon obtain apparent recovery efficiency (ARE)
to decrease as the fertility rate increase and DOA (12-3-8) was highest to be 53.00%
Keywords : chemical fertilizer, sugar cane LK 92-11 and Fertilizer use efficiency
E-mail : suni_pheung@hotmail.com

คํานํา

ออยเปนพืชที่ทนทานตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไมแนนอน เมื่อปลูกครั้งหนึ่งสามารถตัดไดหลายครั้ง
โดยไมตองปลูกใหม ถามีการจัดการอยางเหมาะสม (เกษม, 2540) สาเหตุที่ทําใหผลผลิตออยต่ําคือ ปญหาความ
แหงแลง โดยพื้นที่ปลูกสวนใหญอาศัยน้ําฝนเปนหลัก บางพื้นที่เกิดสภาพแหงแลง ออยขาดแคลนน้ํา ซึ่งเปนปจจัย
หลักอยางหนึ่งในการเจริญเติบโตของออย และทําใหผลผลิตต่ํา (ทิพาวดีและคณะ,2543) การเพิ่มผลผลิตออยตอ
พื้นที่สามารถกระทําไดหลายวิธีดวยกัน เชน การปรับปรุงพันธุใหมีผลผลิตสูง การเลือกฤดูกาลปลูกออยอยาง
เหมาะสม รวมทั้งการปลูกออยใหมีประชากรตอพื้นที่เพิ่มขึ้นโดยไมสงผลกระทบตอคุณภาพของออย ปจจัยทางดาน
ดินเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญในการเพิ่มผลผลิตออย ปจจุบันพบวาพื้นที่สวนใหญที่ใชในการปลูกออยมี
ความอุดมสมบูรณต่ําเนื่องมาจากการขาดการบํารุงดินที่เหมาะสม ทําใหดินขาดธาตุอาหารหลักที่จําเปน ไดแก
ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ปริมาณธาตุอาหารที่พืชตองการ เพื่อใหเพียงพอตอการเจริญเติบโต ซึ่ง
ออยเปนพืชที่ใชธาตุอาหารจากดินเปนปริมาณคอนขางสูง โดยเฉพาะไนโตรเจน เปนธาตุที่มีบทบาทสําคัญตอการ
กระตุนและเพิ่มการเจริญเติบโตของออย ทําใหออยแตกกอมากขึ้น และมีอิทธิพลตอผลผลิตและคุณภาพของออย
สวนโพแทสเซียมจําเปนตอกระบวนการสังเคราะหคารโบไฮเดรตในใบ มีการสูญเสียธาตุอาหารออกไปจากพื้นที่
โดยเฉพาะในดินที่มีการปลูกพืชตอเนื่องกันหลายป ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการใสปุยใหถูกตองตอ
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ความตองการทั้งชนิดและปริมาณ ในอัตราที่เหมาะสมตอความตองการของออย เปนการลดตนทุนการผลิตไดเปน
อยางดี และลดมลภาวะการปนเปอนของปุย รวมทั้งลดการนําเขาปุยอีกทางหนึ่ง ดังนั้นในการทดลองนี้จึงมุงเนนที่
จะหาแนวทางการศึกษา ประสิทธิภาพการใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอผลผลิต และองคประกอบผลผลิต เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพออย

อุปกรณและวิธีการ

1. แปลงทดลอง ในพื้นที่บานหัวกลับ ต.บอสุพรรณ อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี เปนชุดดินกําแพงแสน
(Ks: Typic-Haplustalfs) เปนการปลูกขามแลง (พันธุ LK 92-11) ทําการปลูกในชวงระหวางเดือนมกราคม
2551 – มกราคม 2553 มีการสุมเก็บตัวอยางดินแบบ composite sample ในระดับความลึก 0 – 25 ซม. มาทําการ
วิเคราะหสมบัติทางเคมีบางประการเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดอัตราของปุยเคมีที่ตองใสในแตละแปลง
ผลการวิเคราะหดินบางประการที่วิเคราะหไดดังนี้คือ ปฏิกิริยาดิน (pH ดิน:น้ํา= 1:1) = 6.84, ปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดิน (%) = 1.77, ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน = 37.36 mg P kg-1, โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได = 135.8 mg K
kg-1, คาความหนาแนนรวมของดิน = 1.5 kg m-3 และมีเนื้อดินมีลักษณะเปนดินรวนเหนียว (Clay loam)
2. ตํารับการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design มี 5 ตํารับการ
ทดลองดังนี้คือ คือ ตํารับควบคุม (Control =0-0-0) ตํารับทดลองที่ใสปุยตามคาวิเคราะหดินตามคําแนะนําของ
กรมวิชาการเกษตร (2548) (DOA=12-3-8) กก.P2O-K2O และตํารับทดลองที3่ ถึง 5 เปนการใสปุยตามคาวิเคราะห
ดินโดยคํานวณประสิทธิภาพการใชปุยไนโตรเจนเทากับ 100, 50 และ 25% (1N=12-0-4) กก.NK ตอไร, (2N=240-4) และ (4N=48-0-4) ตามลําดับ การคํานวณปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนในดิน คํานวณจากคา
อินทรียวัตถุในดิน รวมกับความหนาแนนรวมของดิน ที่ความลึกของชั้นไถพรวนในการเตรียมแปลงปลูก สวนการ
คํานวณหาปริมาณฟอสฟอรัส คํานวณจากสมการ Bray mitscherlich และการคํานวณปริมาณโพแทสเซียมที่เปน
ประโยชนในดินกําหนดให 80 % ของโพแทสเซียมที่พืชสามารถใชไดตลอดอายุการเก็บเกี่ยว (สุรเดช และคณะ
2542)
3. การเตรียมแปลงปลูก ทําการไถตามวิธีการมาตรฐานที่ความลึกเฉลี่ย เทากับ 25 เซนติเมตร ตลอด
ทั้งแปลง ชักรองปลูกโดยใหระยะระหวางรองเทากับ 1.5 เมตร พื้นที่ทดลองของแตละแปลงยอยเทากับ 20x10
ม. จะมีแปลงยอยทั้งหมด 20 แปลง โดยแบงเปน 4 ซ้ํา แตละซ้ํามี 5 ตํารับการทดลอง ในแตละซ้ําจะอยูหางกัน
3 เมตร ทุกแปลงทดลองมีระยะปลูกเทากันทุกแปลง คือ 1.5 x 0.5 เมตร หลังวางทอนพันธุออยในรองแลวกลบ
มีการฉีดยากําจัดวัชพืชตามความจําเปน รวมกับการใชเครื่องจักรกลและแรงคนตามความเหมาะสมในแตละ
ครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการใสปุยทุกครั้ง
4. การใสปุย ไดกําหนดการใสเพียงปุยไนโตรเจนและโพแทสเซียม เทานั้น โดยมีวิธีการใสดังนี้ คือใส 2
ครั้ง ที่อายุออยประมาณ 2 – 2½ เดือนในอัตรา 1/3 ของทั้งหมด และที่อายุ 4-5 เดือนหลังปลูกในอัตราสวนเหลือ
ทั้งหมด 2/3 ของทั้งหมด จะใสในครั้งที่ 2 โดยใสเมื่อความชื้นของดินเหมาะสม สวนปุยฟอสฟอรัสจะใสครั้งที่ 1
ในตํารับ DOA
5. เก็บขอมูลผลผลิตดังนี้ 1) จากผลผลิตออยตอไร เก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือนโดยชั่งน้ําหนักออยสดในแตละ
แปลงยอยจากตัดยอดที่ระดับจุดหักธรรมชาติ (natural break point) ซึ่งตัดใบและกาบใบออกไป แลวคํานวณเปน
ผลผลิตออยตอไร 2) จํานวนลําตอไร นับจํานวนลําที่เก็บเกี่ยวในแตละแปลงยอยรวมกันจํานวนลําผลผลิตออยตอไร
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เก็บเกี่ยวหลังจากการตัดยอดที่ระดับจุดหักธรรมชาติ ซึ่งตัดใบและกาบใบออกแลว รวมกับที่สุมเลือกเปนตัวอยาง
แลวคํานวณเปนจํานวนลําตอไร และ 3) คุณภาพของออยสุมคัดเลือกออยที่เปนตัวแทนของแตละแปลงยอย แปลง
ละ 6 ลํา ตัดยอดที่จุดหักธรรมชาติ รวมทั้งนํากาบใบที่อยูบริเวณลําตน (remaining leaves) ออก บันทึกน้ําหนัก
ออย แลวจึงนําไปวิเคราะหคุณภาพของออย เชน สงไปวิเคราะหคาบริกซ (Brix), คาโพล (Pol), คาเพียวลิตี้
(Purity) และ คาไฟเบอร (Fiber) เพื่อนําไปคํานวณคา CCS (%) ขอมูลแตละชุดนํามาวิเคราะหทางสถิติและ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยตามวิธีการDMRT
6. การคํานวณประสิทธิภาพการใชปุยไนโตรเจน
6.1 ประสิทธิภาพการดูดธาตุอาหารจากปุย (apparent recovery efficiency; ARE) (ยงยุทธ และคณะ
(2551))
ARE (%) =

ธาตุอาหารในพืชที่ใสปุย (กก.N /ไร) - ธาตุอาหารที่ไมใสปุย (กก. N/ไร) × 100
อัตราปุยที่ใส (กก.N /ไร)

ผลและวิจารณ
การใสปุยตํารับตางๆทําให ผลผลิตออยสดมีความแตกตางกันทางสถิติ (Table 1) การใสปุยตามคา
วิเคราะหดินมีอิทธิพลใหผลผลิตออยสดในแปลงออยปลูกและออยตอ 1 เพิ่มขึ้นอยางเดนชัด ในออยปลูกการใสปุย
ตามคาวิเคราะหดินที่อัตรา 1N และ 2N สามารถใหผลผลิตออยสดมากที่สุดซึ่งมีความใกลเคียงกัน คือ 25.36 และ
25.20 ตันตอไรตามลําดับ เมื่อทําการไวตอแลววัดผลผลิต พบวาออยที่ไมมีการใสปุยมีผลผลิตลดลงจากออยปลูก
คือจาก 22.67 เปน 18.13 ตันตอไร
Table 1 Yield of LK 92-11
Treatment
Control
DOA
1N
2N
4N
F-test
%C.V.

Millable cane (ton/rai)
Plant cane
22.67 b1/
24.54 a
25.36 a
25.20 a
24.47 a
*
5.52

1st ratoon
18.13 d1/
22.01 c
23.25 bc
25.24 ab
26.87 a
*
15.63

1/

Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (P<0.1).
* = highly significant at p < 0.1, ns = not significan

สอดคลองกับรายงานของนาตยาและอรรถสิทธิ์ (2552) ซึ่งทําการศึกษาผลของการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินใน
ออยตอ 1 พันธุ LK92-11 ในออยปลูก พบวาการใสปุยตามคาวิเคราะหดินไดผลผลิตน้ําหนักออยสดเพิ่มขึ้นและการ
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ใสปุยไนโตรเจนอยางเดียวยังคงใหผลผลิตออยสูงกวาออยตอที่ไมมีการใสปุย อยางไรก็ตามการใสปุยตามคา
วิเคราะหดินนั้นการเพิ่มขึ้นของอัตราปุยมีผลทําใหผลผลิตออยสด เพิ่มขึ้นอยางเดนชัด สอดคลองกับเมทินีและคณะ
(2552) รายงานวาอัตราปุยตอผลผลิตของออยพันธุ LK92-11 ในอัตราปุยที่สูงขึ้นมีผลทําใหผลผลิตของออย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในออยตอ 1 ที่อัตราปุย 4N มีผลผลิตมากที่สุด คือ 26.87 ตันตอไร
สอดคลองกับผลการทดลอง จักรินทร และ สุนทร (2533) ที่รายงานวาการใชปุยไนโตรเจน 3 อัตรา คือ 0,12 และ
24 กก.N/ไร ทําใหผลผลิตออยสดเพิ่มขึ้น และมีความแตกตางกันทางสถิติ และการดูดใชไนโตรเจนไดรับอิทธิพล
จากปจจัย 2 ปจจัยคือ ความตองการไนโตรเจนของพืช และปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนที่มีในดิน โดยปริมาณ
ของไนโตรเจนที่เปนประโยชนในดินมีความเกี่ยวของกับสภาพแวดลอม (ศุภฤกษ 2547)
ในสวนขององคประกอบผลผลิตมีอิทธิพลตอผลผลิตออยสด ทําใหมีความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งในออย
ปลูก พบวาน้ําหนักออยสดตอลําและความยาวลําของออยสดที่ระยะเก็บเกี่ยว มีคาสูงขึ้นแตกตางจากการไมใสปุย
อยางมีนัยสําคัญ และมีแนวโนมวาความยาวลําเพียงปจจัยเดียวที่มีคาเพิ่มขึ้นตามอัตราปุยไนโตรเจนที่เพิ่มขึ้น
(Table 2) การใสปุยที่อัตรา 4N ทําใหความยาวลํามากที่สุด คือ 331 เซนติเมตร และออยที่มีการใสปุยที่อัตรา 2N
ทําใหน้ําหนักออยสดตอลํามากที่สุด คือ 2.81 กิโลกรัม ในออยตอ 1 พบวาจํานวนลําตอไร น้ําหนักออยสดตอลํา
และความยาวลําของออยที่เก็บเกี่ยวมีความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งเปนความแตกตางกับออยที่ไมมีการใสปุยอยาง
เดนชัด โดยออยที่มีการใสปุยที่อัตรา 4N ทําใหจํานวนลําตอไรมากที่สุดคือ 17,558 ลําตอไร สวนออยที่มีการใสปุย
ที่อัตรา 2N ทําใหความยาวลําและน้ําหนักออยสดตอลํามากที่สุดคือ 281.13 เซนติเมตร และ 1.93 กิโลกรัม
ตามลําดับ สวนผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในแปลงออยตอ 1 ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากการมีจํานวนลําตอไรที่สูงขึ้น ซึ่งมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นตามอัตราปุยไนโตรเจนที่เพิ่มขึ้น
Table 2 Some yield component of LK 92-11
Yield component
Plant cane
Treatment

Cane
number/rai

Length
(cm.)

Control
DOA
1N
2N
4N
F-test
%C.V.

13,237
13,069
12,915
12,613
14,714
ns
14.61

195 d1/
228 cd
268 bc
310 ab
331 a
*
23.32

1/

Average
Cane
weight (kg)
2.35 c1/
2.35 c
2.54 b
2.81 a
2.43 bc
*
14.32

Cane
Number/rai

Length
(cm.)

15,480 b1/
15,784 b
16,442 a
17,384 a
17,558 a
*
6.89

213.13 b1/
263.21 a
258.25 a
281.13 a
266.12 a
*
11.97

Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (P<0.1).
* = highly significant at p < 0.1, ns = not significan
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1st ratoon
Average
Cane weight
(kg)
1.40 b1/
1.84 a
1.72 a
1.93 a
1.71 a
*
13.81
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ในดานคุณภาพผลผลิตอิทธิพลของอัตราปุยที่เพิ่มขึ้นจากการวิเคราะหดิน พบวา ไมมีอิทธิพลตอ Brix และ
CCS แตอยางใด (Table 3) ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ นิพนธ (2542) ที่กลาววาการใสปุยไนโตรเจนไมมีอิทธิพล
ตอคุณภาพของออยทั้งในออยปลูกและออยตอ อีกทั้งการเพิ่มปุยไนโตรเจนมีแนวโนมทําใหคุณภาพของผลผลิต
ลดลงดวย สอดคลองกับ Muchow et al. (1996) รายงานไววาดานคุณภาพออยนั้น อัตราปุยไนโตรเจนที่สูงขึ้นทํา
ใหคา CCS ลดลงและมีความแตกตางกันทางสถิติ และจากรายงานของ สุชัญญาและคณะ (2552) พบวา การใส
ปุยไนโตรเจนในอัตราที่สูงขึ้นมีผลทําใหคา CCS มีแนวโนมลดลงทั้งไมแตกตางกันจนถึงแตกตางกันทางสถิติใน
ที่สุดตามรายงานของ ศุภฤกษ (2547) เมื่อพิจารณาจากเฉพาะอิทธิพลของไนโตรเจนที่ใสลงไปเพิ่มขึ้น อัตราการ
สูญเสียธาตุอาหารของพืชก็มีแนวโนมที่เพิ่มตามอัตราของไนโตรเจนเชนกัน จึงมีการชี้ชัดวาปริมาณของผลผลิตเปน
ปจจัยสําคัญทําใหความอุดมสมบูรณของดินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแนนอน ซึ่งก็สอดคลองกับระดับผลผลิตที่อายุ
เก็บเกี่ยว ยงยุทธ และคณะ (2551) อธิบายวาออยใชปุยไนโตรเจนจึงมีมากกวาปุยชนิดอื่น ธาตุนี้มีบทบาทกับการ
ใหผลผลิตอยางเดนชัด
Table 3 Cane quality of LK 92-11
Cane quality (%)
Plant cane

1/

Treatment
Control
DOA
1N
2N
4N
F-test
%C.V.

Brix (%)
20.55
19.96
20.30
19.62
19.94
ns
3.86

CCS (%)
14.50
14.66
14.32
14.20
13.76
ns
5.53

Brix (%)
18.49
20.00
20.00
20.01
19.44
ns
8.74

1st ratoon
CCS (%)
14.75
14.80
14.75
14.65
13.86
ns
7.30

Mean values on the same column with the same letters do not differ significantly (P<0.1).
* = highly significant at p < 0.1, ns = not significan

สวนประสิทธิภาพการดูดใชธาตุไนโตรเจนมาใชของพืช แตกตางกันไปตามชนิดดิน อัตราปุย วิธีการใส เวลาของการ
ใสปุย และการจัดการโดยทั่วไป ทางดานประสิทธิภาพการใชปุยไนโตรเจนนี้ ในออยปลูก ผลการทดลองพบวาอัตรา
ปุยที่ใส มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการดูดใชธาตุอาหารจากปุย (ARE %) โดยการประมาณประสิทธิภาพการใชปุย
ไนโตรเจนไดกําหนดวาเทากับ 100 % ที่อัตรา 1N มากที่สุดคือ 89.25 % ซึ่งมีความสอดคลองกับปริมาณผลผลิตที่
ไดเมื่ออายุเก็บเกี่ยว และการใสปุยที่อัตรา 2N ประสิทธิภาพการดูดใชธาตุอาหารจากปุยนอยที่สุดคือ 61.50% สวน
ในออยตอ 1 พบวาการใสปุยตามคาวิเคราะหดินตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร DOA มีผลตอประสิทธิภาพ
การดูดใชธาตุอาหารจากปุยมากที่สุดคือ 53.00 เปอรเซ็นต และออยที่มีการใสปุยตามคาวิเคราะหดินพบวา
ประสิทธิภาพการดูดใชธาตุอาหารมีคาลดลงเมื่ออัตราปุยเพิ่มขึ้น
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Table 4 Apparent recovery efficiency of nitrogen (%) in plant cane and 1st ratoon cane

Treatment
Control
DOA
1N
2N
4N

apparent recovery efficiency; ARE
Plant cane
1st ratoon cane
ARE (%)
ARE (%)
65.17
53.00
89.25
48.33
61.50
39.21
73.54
24.10

ARE = apparent recovery efficiency

สรุปและขอเสนอแนะ
การใสปุยตามคาวิเคราะหดินเปนอีกแนวทางหนึ่งสําหรับออยในแตละพื้นที่ ในอัตราที่แตกตางกันตาม
ความอุดมสมบรูณของดิน ซึ่งการใสปุยตามคาวิเคราะหดินสามารถใหผลผลิตสูงกวาออยที่ไมมีการใสปุยเคมีอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งออยปลูกและออยตอ 1 การเพิ่มของอัตราปุยมีผลทําใหผลผลิตออยสดเพิ่มขึ้นอยางเดนชัด
ทางดานองคประกอบผลผลิตซึ่งในออยปลูกมีแนวโนมวาน้ําหนักออยสดตอลําที่มีคาเพิ่มขึ้นตามอัตราปุยไนโตรเจน
ที่เพิ่มขึ้น แตในออยตอ 1 ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากการมีจํานวนลําตอไรสูงขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นตามอัตราปุยไนโตรเจนที่
เพิ่มขึ้น การใสปุยไนโตรเจนไมมีอิทธิพลตอคุณภาพผลผลิตในออยปลูกและออยตอ1 ออยที่มีการใสปุยตามคา
วิเคราะหดินที่อัตราปุยเพิ่มขึ้นมีแนวโนมทําใหเปอรเซ็นตซีซีเอสลดลง ในออยปลูกประสิทธิภาพการใชปุยไนโตรเจน
การใสปุยจากคาวิเคราะหดินที่อัตรา 12- 0 - 4 มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการดูดใชธาตุอาหารจากปุย 89.25 %
สวนในออยตอ 1 ประสิทธิภาพการดูดใชธาตุอาหารจากปุยตามคาวิเคราะหดิน มีแนวโนมลดลงผันแปรตามอัตรา
ปุยที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการดูดใชธาตุไนโตรเจน แตกตางกันไปตามชนิดดิน อัตราปุย วิธีการใส
เวลาของการใสปุย และการจัดการโดยทั่วไป
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