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บทคัดย่อ 

 การเพ่ิมผลผลิตอ้อยโดยการใช้ปุ๋ ยเคมีอตัราท่ีเหมาะสมร่วมกบัการใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ ดําเนินการทดลองในอ้อย

ปลกู ท่ีแปลงวิจยัของบริษัทอตุสาหกรรมนํา้ตาลบ้านไร่ จํากดั โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบด้วย 5 

ตํารับ และจํานวน 4 ซํา้ ได้แก่ 1).การใสปุ่๋ ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน 2).การใสปุ่๋ ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดินร่วมกบัการ

ปลกูถัว่พุ่มแซมระหว่างแถวอ้อย 3).การใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกบัการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์โรงงาน 4).การใส่

ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกบัการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์โรงงานและการปลูกถัว่พุ่มระหว่างแถวอ้อย  และ 5).การใส่

ปุ๋ ยเคมีตามวิธีท่ีเกษตรกรปฏิบัติ (15-15-15+ 46-0-0) ผลการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน

ร่วมกบัการใสปุ่๋ ยอินทรีย์โรงงานและการปลกูถัว่พุ่มระหวา่งแถวอ้อย ให้ผลผลิตอ้อยสงูสดุคือ 18.84 ตนัต่อไร่ แต่ไม่

แตกต่างจากการใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกบัการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์โรงงานท่ีให้ผลผลิต 18.80 ตนัต่อไร่ เม่ือ

วิเคราะห์ผลทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า การใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์โรงงาน ให้

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สงูสดุคือ 8,985 บาทตอ่ไร่  

 

ABSTRACT 

 The improvement of sugarcane yield was chemical fertilizers application by using soil analysis 

with organic fertilizers application at research field of as followed sugar Industry Limited. This 

experiment was using RCBD with 4 replications of five treatments as followed 1) chemical fertilizer 

application by using soil analysis. 2) chemical fertilizer application by using soil analysis with cowpea 

intercropping between rows of sugarcane. 3) chemical fertilizer application by using soil analysis 

with organic fertilizer. 4) chemical fertilizer application by using soil analysis with organic fertilizer and 

cowpea intercropping between rows of sugarcane. And 5) chemical fertilizers application by the 

farmers recommendation. The resulted that the treatments of the soil with a fertilizer plant and planting 

cowpea between rows of sugar cane was highest yield (18.84 tons per rai) but did significantly different 

not treatments based on soil with a fertilizer plant (18.80 tons per rai). The economic analysis  based on 

the analysis of soil chemical fertilizer with organic fertilizer plant  was maximum economic benefit (8,985 

baht per rai.) 
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คาํนํา 

การใช้ปุ๋ ยเคมีเพียงอย่างเดียวเป็นระยะเวลายาวนาน  อาจส่งผลให้ดินขาดความสมดลุของธาตอุาหารใน

ดิน ทัง้นีเ้น่ืองจากเกษตรกรมีการปลูกพืชซํา้ๆ ในพืน้ท่ีเดิมอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนาน และเก็บเก่ียว

ผลผลิตออกจากแปลงปลูก ทําให้ธาตุอาหารในดินลดลงโดยเฉพาะธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม เพราะ

เกษตรกรส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ ยเฉพาะธาตอุาหารหลกั คือ N P K การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ ยอินทรีย์จึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วย

ทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินเพ่ิมขึน้ และส่งผลให้การใช้ปุ๋ ยมีประสิทธิภาพมากขึน้ (อิทธิสุนทร, 2553)  จาก

ข้อมูลของกรมพัฒนาท่ีดินพบว่าดินในประเทศไทยส่วนใหญ่มีปริมาณอินทรียวตัถุต่ําถึงต่ํามาก จําเป็นต้องเพ่ิม

อินทรียวตัถใุห้ดิน การใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ในการผลิตอ้อย ไมส่ามารถใช้ปุ๋ ยอินทรีย์เพียงอย่างเดียว เน่ืองจากปริมาณธาตุ

อาหารท่ีอ้อยต้องการในการเจริญเติบโตในปุ๋ ยอินทรีย์มีค่อนข้างต่ํา ถ้าจะใช้ปุ๋ ยอินทรีย์ได้เพียงอย่างเดียว 

จําเป็นต้องใส่ในปริมาณมาก ซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนัน้ควรมีการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ร่วมกันกับปุ๋ ยเคมี เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการนําไปประยกุต์ใช้ในพืน้ท่ีของเกษตรกรได้ 

 

อุปกรณ์และวธีิการ 

ดําเนินการทดลองในอ้อยปลกูระหว่างเดือน มกราคม 2554 ถึงเดือน ธันวาคม 2554  ท่ีแปลงวิจัยของ

บริษัทอตุสาหกรรมนํา้ตาลบ้านไร่ จํากดั ตําบลสขุเดือนห้า อําเภอเนินขาม จงัหวดัชยันาท พืน้ท่ี 1 ไร่  ชุดดินเป็นดิน

ชุดจันทึก เป็นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เนือ้ดินเป็นดินทราย ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ 

โพแทสเซียมต่ํา  เตรียมดินปลูกอ้อยโดยการไถพรวน ยกร่องกว้าง 1.5 เมตร ขนาดแปลงทดลองย่อย 9x6 เมตร 

กรรมวิธีละ 6 แถว จํานวน 20 แปลงทดลองย่อย ใช้อ้อยพนัธุ์ขอนแก่น 3 ในการศกึษา โดยวางแผนการทดลองแบบ  

Randomized Completely Block Design ประกอบด้วย 5 ตํารับการทดลอง ได้แก่ ตํารับท่ี 1) การใส่ปุ๋ ยเคมีตาม

ค่าวิเคราะห์ดิน 24-14-8 ของ N-P2O5-K2O กก./ไร่ ตํารับท่ี 2) การใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 24-14-8 ของ N-

P2O5-K2O กก./ไร่ ร่วมกบัการปลกูถัว่พุ่มแซมระหว่างแถวอ้อย ตํารับท่ี 3) การใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 24-

14-8 ของ N-P2O5-K2O กก./ไร่ ร่วมกบัการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์โรงงาน ตํารับท่ี 4) การใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 24-

14-8 ของ N-P2O5-K2O กก./ไร่ ร่วมกบัการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์โรงงานและการปลกูถัว่พุ่มระหว่างแถวอ้อย  และ ตํารับท่ี 

5) การใส่ปุ๋ ยเคมีตามวิธีท่ีเกษตรกรปฏิบติั (15-15-15+ 46-0-0) ของ N-P2O5-K2O กก./ไร่ สําหรับตํารับท่ีมีการ

ปลกูถัว่พุ่ม เม่ืออ้อยอาย ุ2 เดือน ปลกูถัว่พุ่มแซมระหว่างแถวอ้อย ไถกลบเม่ือถัว่พุ่มอายุ 60 วนัหลงัปลกู ตํารับท่ีมี

การใสปุ่๋ ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดินและการใสปุ่๋ ยเคมีตามวิธีท่ีเกษตรกรปฏิบติัจะทําการใสปุ่๋ ย อตัรา 100 กิโลกรัมต่อ

ไร่ แบ่งใส่ 2 ครัง้ ใส่ครัง้แรกพร้อมปลกูอ้อยและใส่ครัง้ท่ีสองเม่ืออ้อยอายุ 3 เดือน ให้นํา้แก่อ้อยโดยระบบนํา้หยด

เม่ือฝนทิง้ช่วงเกิน 15 วนัหลงัปลูกอ้อย ทําการควบคมุและกําจดัโรคและแมลงโดยชีววิธี ศึกษาการเจริญเติบโต 

ได้แก่ ความสงู ขนาดลํา การแตกกอ และเก็บเก่ียวอ้อยเม่ืออายุ 12 เดือน โดยเก็บข้อมลูจากแปลงย่อยละ 2 แถว 

แตล่ะแถวยาว 8 เมตร ชัง่นํา้หนกัผลผลิต บนัทึกข้อมลูความยาวลํา ขนาดลํา เฉลี่ยแปลงย่อยละ 20 ลํา แล้วนําไป

หีบเพ่ือหาคณุภาพนํา้อ้อย CCS และบนัทกึต้นทนุของแตล่ะกรรมวิธีวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติโดยโปรแกรมสําเร็จรูป 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซน็ต์ 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากแปลงท่ีทําการวิจัย พบว่า ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา เป็นกรดเล็กน้อย (Table 1) อินทรียวตัถุอยู่ใน

ระดับท่ีต่ํา ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมต่ํา ดังนัน้อัตราปุ๋ ยเคมีท่ีแนะนําให้ใส่ คือ 24-14-8 ของ N-P2O5-K2O 

กิโลกรัมตอ่ไร่ อตัรา 100 กิโลกรัมตอ่ไร่ แบ่งใส ่2 ครัง้ ครัง้ละ 50 กิโลกรัมตอ่ไร่ 

 

Table 1 shows the results of the soil analysis and fertilizer formulation used by the soil 

No. Texture pH 
O.M. 

(%) 

Avail. P 

(ppm) 

Avail. K 

(ppm) 

Fertilizer at 

recommended rates 

N-P2O5-K2O kg/rai 

1 sand 6.91 0.57 13 105.66 24-14-8 

 

 จากการศึกษาการใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกับปุ๋ ยอินทรีย์ พบว่า วิธีการใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกบัการใส่

ปุ๋ ยอินทรีย์โรงงานและการปลกูถัว่พุ่มระหวา่งแถวอ้อย (ตํารับท่ี 4) และวิธี การใสปุ่๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกบั

การใส่ปุ๋ ยอินทรีย์โรงงาน (ตํารับท่ี 3) ให้ผลผลิตด้านขนาดลําสงูท่ีสดุและมีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p< 0.05) 

เพราะน่าจะเกิดมาจากการท่ีดินมีความอดุมสมบูรณ์เพ่ิมมากขึน้จากการได้รับปุ๋ ยอินทรีย์ทัง้จากรูปแบบปุ๋ ยพืชสด

และปุ๋ ยอินทรีย์ ในขณะท่ีความยาวลํา และ ผลผลิตตนัต่อไร่ ทุกตํารับการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

อย่างไรก็ตามการใสปุ่๋ ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดินร่วมกบัการใสปุ่๋ ยอินทรีย์โรงงานและการปลกูถัว่พุ่มระหว่างแถวอ้อย 

(ตํารับท่ี 4) ให้ความยาวลําสงูสดุ อาจมาจากสาเหตเุดิมท่ีกลา่วไว้ข้างต้น (Table 2) 
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Table 2 Yield and yield components of sugar cane age 2 months after planting. (tonnes/ha) 

Treatments. 
Size of the cane  

 (cm.) 

Length of the cane  

(cm.) 

Production 

 (tonnes/ ha) 

1. Chemical fertilizer to the soil. 2.74 b1 278.6 17.32 

2. Chemical fertilizer to the soil along with the 

Growing cowpea cover weeds between rows of 

cane 

2.80 ab 282.0 17.64 

3. Chemical fertilizer to the soil along with the 

fertilizer. Organic plant. 
2.93 a 285.6 18.80 

4. Chemical fertilizer to the soil along with the 

input. Fertilizer plants and planting cowpea inter-

row of sugarcane. 

2.95 a 300.5 18.84 

5. Chemical fertilizer by the farmers practice. 

(15-15-15 + 46-0-0). 
2.73 b 277.8 17.12 

LSD 0.16 26.09 2,060.95 

C.V. (%) 3.60 5.94 13.63 

1 mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference using by LSD at 0.05. 

 

 สําหรับต้นทนุการผลิตอ้อย พบวา่ การใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกบัการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์โรงงาน

และการปลกูถัว่พุ่มระหว่างแถวอ้อย (ตํารับท่ี 4)  มีต้นทุนการผลิตสูงท่ีสดุ คือ14,306 บาทต่อไร่ เพราะตํารับการ

ทดลองนีมี้การลงทนุในส่วนของการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยเคมี ร่วมกบัการปลกูถัว่พุ่มระหว่างแถวอ้อย รองลงมาคือ 

การใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์โรงงาน (ตํารับท่ี 3) มีต้นทุน 13,692 บาทต่อไร่ ส่วน

วิธีการใสปุ่๋ ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน (ตํารับท่ี 1) มีต้นทนุต่ําท่ีสดุ คือ 12,589 บาทตอ่ไร่ (Table 3) 
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Table 3 Cost of production of sugarcane 

Treatments. 
Fertilizer 

(baht/rai) 

Labor cost 

(baht/rai) 

harvest 

(baht/rai) 

total 

(baht/rai) 

1. Chemical fertilizer to the soil. 2,700 4,000 5,889 12,589 

2. Chemical fertilizer to the soil along with the Growing 

cowpea cover weeds between rows of cane 

2,800 4,500 5,998 13,298 

3. Chemical fertilizer to the soil along with the fertilizer. 

Organic plant. 

3,300 4,000 6,392 13,692 

4. Chemical fertilizer to the soil along with the input. 

Fertilizer plants and planting cowpea inter-row of 

sugarcane. 

3,400 4,500 6,406 14,306 

5. Chemical fertilizer by the farmers practice. 

(15-15-15 + 46-0-0). 

2,790 4,000 5,821 12,611 

 

 ส่วนด้านรายได้และกําไรสุทธิในการผลิตอ้อย พบว่า การใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใส่ปุ๋ ย

อินทรีย์โรงงานและการปลกูถัว่พุ่มระหวา่งแถวอ้อย (ตํารับท่ี 4) ให้รายได้สงูสดุ คือ 23,082 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ 

การใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์โรงงาน (ตํารับท่ี 3)  ให้รายได้ คือ 22,677 บาทต่อไร่ 

สําหรับวิธีการใสปุ่๋ ยเคมีตามวิธีท่ีเกษตรกรปฏิบติั (ตํารับท่ี 5)  ให้รายได้ต่ําท่ีสดุ คือ 20,877 บาทต่อไร่ และในด้าน

กําไรสุทธิ ก็พบว่า การใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์โรงงาน (ตํารับท่ี 3) ให้กําไรสทุธิสูง

ท่ีสดุ คือ 8,985 บาทตอ่ไร่ (Table 4) 

 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1208 

Table 4 Revenue and net income in the use of fertilizers and herbicides in the production 

Treatments. 

Price of 

sugarcane. 

(baht/tonnes) 

Revenue 

(baht/rai) 

Net profit 

(baht/rai) 

1. Chemical fertilizer to the soil. 1,184.82 20,521 7,932 

2. Chemical fertilizer to the soil along with the Growing 

cowpea cover weeds between rows of cane 

1,193.01 21,045 7,747 

3. Chemical fertilizer to the soil along with the fertilizer. 

Organic plant. 

1,206.24 22,677 8,985 

4. Chemical fertilizer to the soil along with the input. 

Fertilizer plants and planting cowpea inter-row of 

sugarcane. 

1,225.14 23,082 8,776 

5. Chemical fertilizer by the farmers practice. 

(15-15-15 + 46-0-0). 

1,219.47 20,877 8,266 

หมายเหต ุ

ราคาอ้อยท่ี 1,050 บาท CCS ละ 63 บาท  

 

สรุป 

 จากการศึกษาการใส่ปุ๋ ยเคมีและปุ๋ ยอินทรีย์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการใส่ปุ๋ ยเคมีตามค่า

วิเคราะห์ดินร่วมกับการใส่ปุ๋ ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ ยอินทรีย์อดัเม็ด หรือปุ๋ ยอินทรีย์ (พืชปุ๋ ยสดตระกูลถั่ว) ส่งผลให้อ้อยมี

การเจริญเติบโตและมีผลผลิตเพ่ิมมากขึน้ 
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