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บทคัดยอ 
การเปรียบเทียบวิธีการใชปุยและการกําจัดวัชพืชในการผลิตออยอินทรีย เพื่อหาวิธีการใชปุยและการ

ควบคุมวัชพืชที่เหมาะสมในการผลิตออยอินทรียโดยวางแผนทดลองแบบ 2x5 Factorials in RCB 3 ซ้ํา 

ประกอบดวย ปจจัยที่ 1 ชนิดของปุย 2 ประเภท คือ 1. ใสปุยอินทรียของโรงงาน BSI อัตรา 200 กิโลกรัมตอไร    

2. ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 เปนปุยรองพื้น อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร และ ปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัม

ตอไร ปจจัยที่ 2 วิธีการควบคุมวัชพืช 5 วิธี ไดแก การปลูกถั่วพุมระหวางแถวออย การใชแรงงานคนกําจัดวัชพืช  

การใชจอบหมุนติดทายรถแทรคเตอร 24 แรงมากําจัดวัชพืช การใชพลาสติกคลุมดินระหวางแถวออยและการใช

วิธีการกําจัดวัชพืชตามวิธีของเกษตรกร (ใชสารเคมีกําจัดวัชพืช) ดําเนินการทดลองที่ไรวิจัย บริษัทไทยรุงเรือง

วิจัยและพัฒนา จํากัด ผลจากการวิจัย พบวา การใชปุยอินทรียของโรงงาน BSI และปุยเคมี ใหผลผลิตออย 

คุณภาพความหวาน และน้ําตาลตัน CCS ตอไร ไมแตกตางกันทางสถิติ สําหรับวิธีการควบคุมวัชพืช โดยการ

ปลูกถั่วพุมระหวางแถวออยนั้น นอกจากจะชวยควบคุมวัชพืชแลวยังชวยเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน อยางไรก็ตาม

ออยที่มีการควบคุมวัชพืชทั้ง 5 กรรมวิธี ใหผลผลิตและคุณภาพความหวานไมแตกตางกันทางสถิติ การปลูกออย

อินทรียสามารถใชปุยอินทรียของโรงงาน BSI อัตรา 200 กิโลกรัมตอไรทดแทนการใชปุยเคมี และการปลูกถั่วพุม

แซมระหวางแถวออยชวยควบคุมวัชพืชทดแทนการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช 

คําสําคัญ : ออยอนิทรีย  ปุยเคมี  การปลูกพืชแซม 

 
ABSTRACT 

 Fertilizer applications and weed control methods were compared to determine the best 

method for organic sugarcane production under supplemental irrigation at BSI farm. The 

experimental design were 2x5 factorials in RCB with 3 replications. The first factor was two sorts     

fertilizers as followers of fertilizer application, there being kinds BSI organic fertilizer at the rate of 200 

kg/rai and chemical fertilizer (basal application with 15-15-15 at the rate of 50 kg/rai and top dress 

application with 46-0-0 at the rate of 50 kg/rai). The second factor was 5 weed control methods which 

consisted of 1) cowpea cover cropping 2) hand weeding 3) rotary cultivating 4) plastic mulching and 

5) herbicide. The results indicated that there were no difference in cane yield, sugar content and 
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sugar yield between organic fertilizer and chemical fertilizer application. The additional advantage of 

weed control for organic sugarcane production was intercropping with cowpea increasing of soil 

organic matter. However, there were no significant differences in cane yield and sugar content 

amongst five weed control methods. Chemical fertilizer application  can be replaced by BSI organic 

fertilizer at rate of 200 kg/rai, whereas herbicide application for controlling weed was replaced by 

intercropping with cowpea in organic sugarcane production. 

Key Words : organic sugarcane, fertilizer, intercropping 

 
คํานํา 

 ปจจุบันการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับปุยอินทรียและปุยชีวภาพมีเปนจํานวนมากและใหผลตอพืชไป

ทางบวกมากกวาทางลบความสนใจที่จะนําไปใชประโยชนจึงมีมากขึ้นเปนลําดับ สาเหตุสําคัญที่ปุยทั้ง 2 

ประเภทเขามามีบทบาทในทางการเกษตรมากขึ้นทั่วโลกมีหลายประการ เชน  ปุยเคมีมีราคาแพง การใชปุยเคมี

ทําใหดินเกิดปญหาแนนทึบ เส่ือมโทรม มีมลพิษจากสารเคมีตาง ๆ ที่ตกคางในดิน (ธงชัย, 2553) การกําจัด

วัชพืชดวยวิธีการเขตกรรม  ถือวาเปนการจัดการวัชพืชเชิงอนุ รักษ  อาศัยประสบการณ ทั้งในดานพืช 

สภาพแวดลอมและการจัดการ เพื่อลดความรุนแรงของวัชพืชเทานั้น ถึงแมการควบคุมวัชพืชจะไมดีมากเหมือน

วิธีการอื่น แตการลงทุนนอยมาก เพราะอาศัยประสบการณที่เรียกวา ภูมิปญญาชาวบาน การกําจัดวัชพืชดวย

วิธีการเขตกรรมใหมีประสิทธิภาพตองผสมผสานกับวิธีการอื่น เชน ฤดูปลูก  การปลูกออยขามแลง ระยะปลูก  

การปลูกพืชแซม (ตองเก็บเกี่ยวกอนออยแตกกอ) การกําจัดวัชพืชดวยเครื่องจักรกล เปนวิธีหนึ่งที่นิยมใชกันมาก 

แตวิธีการนี้จะตองใชเงินทุนครั้งแรกสูงในการซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร แตเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใชคน

และปริมาณงานที่ไดแลวถือวาเปนการกําจัดวัชพืชที่มีตนทุนต่ํา วิธีการนี้เหมาะสมกับไรออยขนาดใหญ และมี

ปญหาดานแรงงาน ดวยประสิทธิภาพการกําจัดวัชพืชดวยเครื่องมือขึ้นอยูกับ ชนิดดิน การเตรียมดิน ความ

หนาแนนดิน อายุวัชพืช ฤดูกาล ชวงเวลาทํางาน ทักษะ และประสบการณทํางาน (ฉวีวรรณ, 2545) ทางนักวิจัย
จึงทําการทดลองเพื่อหาแนวทางที่จะใชปุยอินทรียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลบานไร จํากัด ทดแทนการใช

ปุยเคมีตามที่เกษตรกรปฏิบัติ และใชวิธีการควบคุมวัชพืชโดยใชถั่วพุมคลุมวัชพืชระหวางแถวออย ใชแรงงานคน

และเครื่องจักรกล ทดแทนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ดังนั้นการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการใชปุย

อินทรียทดแทนการใชปุยเคมีในการผลิตออยอินทรีย  และศึกษาวิธีการควบคุมวัชพืชทดแทนการใชสารเคมีกําจัด

วัชพืชในการผลิตออยอินทรีย  
 

อุปกรณและวิธีการ 
 ดําเนินการทดลองในไรของบริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลบานไร จํากัด พื้นที่ 2 ไร ชุดดินเปนดินชุดจันทึก 

เปนดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื้อดินเปนดินทราย ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียมต่ํา  

เตรียมดินปลูกออยโดยการไถพรวน ยกรองกวาง 1.5 เมตร ขนาดแปลงทดลองยอย 9x6 เมตร กรรมวิธีละ 6 แถว 

จํานวน 48 แปลงทดลองยอย ปลูกออยพันธุขอนแกน 3 โดยวางแผนการทดลองแบบ 2x5 Factorial in RCB      

3 ซ้ํา ปจจัยที่ 1 ชนิดของปุย 2 ชนิด 1) ปุยอินทรียของโรงงาน BSI 2) ปุยเคมีสูตร 15-15-15 ปจจัยที่ 2 วิธีการ
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ควบคุมวัชพืช 5 วิธี 1) การปลูกถั่วพุมคลุมวัชพืชระหวางแถวออย 2) การใชแรงงานคนกําจัดวัชพืชระหวางแถว

ออย 3) การใชจอบหมุนติดทายรถแทรคเตอร 24 แรงมากําจัดวัชพืชระหวางแถวออย 4) การใชพลาสติกคลุมดิน

ระหวางแถวออย 5) ใชวิธีการกําจัดวัชพืชตามวิธีของเกษตรกร (ใชสารเคมีกําจัดวัชพืช) ในการทดลองทําการใส

ปุยเคมีรองพื้นสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร ในกรรมวิธีที่กําหนดใหมีการใสปุยเคมี และทําการใสปุย

อินทรียรองพื้นอัตรา 200 กิโลกรัม/ไร ในกรรมวิธีที่กําหนดใหมีการใสปุยอินทรีย ใหน้ําออยโดยระบบน้ําหยดเมื่อ

ฝนทิ้งชวง 15 วันหลังปลูกออยเสร็จมีการคลุมพลาสติกระหวางแถวออยในกรรมวิธีที่กําหนดใหมีการใชพลาสติก

คลุมดิน เมื่อออยอายุ 2 เดือน ทําการปลูกถั่วพุม แซมระหวางแถวออยเพื่อไถกลบเปนปุยพืชสด หลังจากปลูกพืช

บํารุงดินได 60 วัน ทําการไถกลบลงดินในกรรมวิธีที่มีการกําหนดใหมีการปลูกถั่วพุมระหวางแถวออย พรอมทั้ง

ศึกษาการเจริญเติบโต เชน ความสูง ขนาดลํา การแตกกอ และเก็บเกี่ยวออย เมื่ออายุ 12 เดือน โดยเก็บขอมูล

จากแปลงยอยละ 2 แถว แตละแถวยาว 8 เมตร ชั่งน้ําหนักผลผลิต บันทึกขอมูลความยาวลํา ขนาดลํา เฉล่ีย

แปลงยอยละ 20 ลํา แลวนําไปหีบเพื่อหาคุณภาพน้ําออย CCS และบันทึกตนทุนของแตละกรรมวิธี 
 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
 เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตออย พบวา ในทุกกรรมวิธีใหผลการทดลองไมแตกตางกันทางสถิติ แตพบวาออยที่

มีการใชปุยอินทรียใหความยาวลํา 292.7 เซนติเมตรมีแนวโนม สูงกวาออยที่มีการใชปุยเคมี (288.2 เซนติเมตร) 

และจาก Table 1 แสดงใหเห็นวา ออยที่มีการควบคุมวัชพืชโดยการใชแรงงานคนกําจัดวัชพืชระหวางแถวออยมี

ผลใหออยมีความยาวลําสูงที่สุด คือ 294.2 เซนติเมตร และเมื่อมาพิจารณาการใชปุยรวมกับการควบคุมวัชพืช 

พบวา การปลูกถั่วพุมคลุมวัชพืชระหวางแถวออยและการใชพลาสติกคลุมดินระหวางแถวออยรวมกับการใชปุย

อินทรียมีผลใหความยาวลําสูงคือ 299.5 เซนติเมตร  
 

Table 1 Stem length (cm) as affected by different types of fertilizer and weed controls 

Types of fertilizer 
Weed control 

Organic fertilizer Chemical fertilizer 
Mean 

1. cowpea cover cropping 299.5 284.3 291.9 

2. hand weeding 290.1 298.2 294.2 

3. rotary cultivating 296.6 288.6 292.6 

4. plastic mulching 299.5 287.7 293.6 

5. herbicide 277.6 282.4 280.0 

Mean 292.7 288.2 290.5 
Weed control = ns    Types of fertilizer = ns 

Weed control X Types of fertilizer = ns  CV (%) = 9.10 

 

 ในดานขนาดลํา พบวา ออยที่มีการใชปุยอินทรียหรือใชปุยเคมีใหขนาดลําไมแตกตางกันทางสถิติโดยมี

ขนาดลํา 3.00 เซนติเมตร และจาก Table 2 แสดงใหเห็นวา ออยที่มีการควบคุมวัชพืชโดยการใชจอบหมุนติด

ทายรถแทรคเตอร 24 แรงมากําจัดวัชพืชระหวางแถวออยมีแนวโนมใหขนาดลําสูงที่สุด คือ 3.03 เซนติเมตร และ



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 1265 

เมื่อมาพิจารณาการใชปุยรวมกับการควบคุมวัชพืช พบวา การใชจอบหมุนติดทายรถแทรคเตอร 24 แรงมากําจัด

วัชพืชระหวางแถวออยรวมกับการใชปุยเคมีมีแนวโนมใหขนาดลําสูงคือ 3.03 เซนติเมตร  
 

Table 2 Stem diameter (cm) of the cane as affected by different types of fertilizer and weed controls 

Types of fertilizer 
Weed control 

Organic fertilizer Chemical fertilizer 
Mean 

1. cowpea cover cropping 2.96 2.97 2.97 b 

2. hand weeding 3.02 3.00 3.01 ab 

3. rotary cultivating 3.02 3.03 3.03 a 

4. plastic mulching 3.02 3.02 3.02 a 

5. herbicide 3.02 3.02 3.02 a 

Mean 3.00 3.00 3.01 

Weed control =*     Types of fertilizer = ns 

Weed control X Types of fertilizer = ns  CV (%) = 3.73 

 

 ในดานผลผลิตออย (Table 3) พบวา ถึงแมวาการใชปุยรวมกับการควบคุมวัชพืชในการผลิตออยอินทรีย

จะไมมีผลทําใหการเจริญเติบโตของออยทางดานผลผลิตออยแตกตางกันทางสถิติ โดยพบวา ออยมีผลผลิตออย

เฉลี่ยอยูระหวาง 17.13-17.83 ตันตอไร 
 

Table 3 Yield (tonnes/ha) as affected by different types of fertilizer and weed controls 

Types of fertilizer 
Weed control 

Organic fertilizer Chemical fertilizer 
Mean 

1. cowpea cover cropping 17.68 17.49 17.59 

2. hand weeding 17.69 17.21 17.45 

3. rotary cultivating 17.30 17.13 17.22 

4. plastic mulching 17.45 17.37 17.41 

5. herbicide 17.59 17.60 17.59 

Mean 17.54 17.36 17.45 
Weed control = ns    Types of fertilizer = ns 

Weed control X Types of fertilizer = ns  CV (%) = 12.88     
  

 ในดานคุณภาพความหวาน CCS พบวา ออยที่มีการใชปุยอินทรียใหคุณภาพความหวาน CCS (14.97) 

สูงกวาออยที่มีการใชปุยเคมี (14.42) และจาก Table 4 แสดงใหเห็นวา ออยที่มีการควบคุมวัชพืชโดยการปลูกถั่ว

พุมคลุมวัชพืชระหวางแถวออยและการใชจอบหมุนติดทายรถแทรคเตอร 24 แรงมากําจัดวัชพืชระหวางแถวออย

ใหคุณภาพความหวาน CCS (15.23) และเมื่อมาพิจารณาการใชปุยรวมกับการควบคุมวัชพืช พบวา การใชจอบ
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หมุนติดทายรถแทรคเตอร 24 แรงมากําจัดวัชพืชระหวางแถวออยรวมกับการใชปุยอินทรีย ใหคุณภาพความ

หวาน CCS (15.72) 
 

Table 4 Commercial cane sugar (CCS) in sugar cane as affected by different types of fertilizer and 

weed controls 

Types of fertilizer 
Weed control 

Organic fertilizer Chemical fertilizer 
Mean 

1. cowpea cover cropping 15.18 abc 15.28 abc 15.23 a 

2. hand weeding 14.94 abc 15.45 ab 15.20 a 

3. rotary cultivating 15.72 a 14.73 abc 15.23 a 

4. plastic mulching 15.12 abc 14.14 bc 14.63 a 

5. herbicide 13.88 c 12.48 d 13.18 b 

Mean 14.97 a 14.42 b 14.69 
Weed control = *    Types of fertilizer = * 

Weed control X Types of fertilizer = **  CV (%) = 9.38 

 

 เมื่อนําผลการทดลองมาวิเคราะหผลทางเศรษฐศาสตร จาก Table 5 แสดงใหเห็นวา การใชปุยอินทรีย

ทดแทนการใชปุยเคมีสามารถลดตนทุนลงได 350 บาท และวิธีการควบคุมวัชพืชที่มีตนทุนต่ําที่สุด คือ การใช

จอบหมุนติดทายรถแทรคเตอร 24 แรงมากําจัดวัชพืชระหวางแถวออย 
 

Table 5 Cost of cane production (bath/rai) as affected by different types of fertilizer and weed 

controls 

Treatment Fertilizer Weed control Other Harvest Total 

1. Cowpea cover cropping + organic fertilizer 1,100 2,770 6,400 4,950 15,220 

2. Cowpea cover cropping + chemical fertilizer 1,450 2,770 6,400 4,897 15,517 

3. Hand weeding + organic fertilizer 1,100 3,220 6,400 4,953 15,673 

4. Hand weeding + chemical fertilizer 1,450 3,220 6,400 4,819 15,889 

5. Rotary cultivating + organic fertilizer 1,100 2,580 6,400 4,844 14,924 

6. Rotary cultivating + chemical fertilizer 1,450 2,580 6,400 4,796 15,226 

7. Plastic mulching + organic fertilizer 1,100 2,807 6,400 4,886 15,193 

8. Plastic mulching + chemical fertilizer 1,450 2,807 6,400 4,864 15,521 

9. Herbicide + organic fertilizer 1,100 2,220 6,400 4,925 14,645 

10. Herbicide + chemical fertilizer 1,450 2,220 6,400 4,928 14,998 
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 เมื่อพิจารณาในเรื่องรายได จาก Table 6 คํานวณจากราคาออย ณ ความหวานที่ 10 CCS รวมกับราคา
ที่ไดเพิ่มขึ้นจากคาความหวานที่เกิน 10 CCS กับผลผลิตออยตอไรและคาตัดออยสด 50 บาทตอตัน ในแตละ
กรรมวิธี และกําไรสุทธิที่ไดจากรายไดลบตนทุนการผลิตในแตละกรรมวิธี แสดงใหเห็นวา การใชจอบหมุนติดทาย
รถแทรคเตอร 24 แรงมากําจัดวัชพืชระหวางแถวออย ทําใหออยมีราคาเมื่อรวมกับคา CCS สูงที่สุด คือ 1,410 
บาทตอตัน  
 

Table 6  Revenue and net income as affected by different types of fertilizer and weed controls 

Treatment 
Price of sugarcane 

(baht/ton) 

Revenue

(baht/rai) 

Cost 

(baht/rai) 

Net profit 

(baht/rai) 

1. Cowpea cover cropping + organic fertilizer 1,376 25,218 15,220 9,998 

2. Cowpea cover cropping + chemical fertilizer 1,383 25,057 15,517 9,540 

3. Hand weeding + organic fertilizer 1,361 24,964 15,673 9,291 

4. Hand weeding + chemical fertilizer 1,393 24,840 15,889 8,951 

5. Rotary cultivating + organic fertilizer 1,410 25,264 14,924 10,340 

6. Rotary cultivating + chemical fertilizer 1,348 23,948 15,226 8,722 

7. Plastic mulching + organic fertilizer 1,373 24,824 15,193 9,631 

8. Plastic mulching + chemical fertilizer 1,311 23,637 15,521 8,116 

9. Herbicide + organic fertilizer 1,294 23,649 14,645 9,004 

10. Herbicide + chemical fertilizer 1,206 22,399 14,998 7,401 
 

สรุป 
 การปลูกถั่วพุมคลุมวัชพืชระหวางแถวออยเปนวิธีการควบคุมวัชพืชที่ดีที่สุด สําหรับการควบคุมวัชพืชใน
การผลิตออยอินทรียนอกจากถั่วพุมจะชวยควบคุมวัชพืชไดดีแลวยังชวยปรับปรุงบํารุงดินและเพิ่มธาตุอาหาร
ใหกับดินไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะดินที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา มีผลทําใหออยมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิต
เพิ่มขึ้น สวนวิธีการใชปุยอินทรียที่ผลิตโดยบริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลบานไร จํากัด มีตนทุนต่ํากวาการใชปุยเคมี
ตามที่เกษตรกรปฏิบัติแตยังคงใหผลผลิตและผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน 
 

เอกสารอางอิง 
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