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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
----------------------------------------------------------------- 

ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตอ้อย 
โครงการวิจัย  การวิจัยและพัฒนาด้านดิน น ้าและปุ๋ยอ้อย 
กิจกรรมที่ 1  การวิจัยและพัฒนาดินการจัดการ และปุ๋ยอ้อย 
กิจกรรมย่อยท่ี 1.1 การวิจัยและพัฒนาดินการจัดการ และปุ๋ยอ้อย 
การทดลองที่ 1.1.11 การตอบสนองของอ้อยต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่มดินตื น:  

ชุดดินวังสะพุง/ชุดดินมวกเหล็ก 
Response of Sugarcane Nutrition Management on shallow soil group: 
Wang Sahung series/ Muak Lek series 

คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง อนงค์นาฏ ชมภูแก้ว  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 

 กอบเกียรติ  ไพศาลเจริญ  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
ผู้ร่วมงาน  สุขุม ขวัญยืน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย 

   ศุภกาญจน์ ล้วนมณี  ศุนยว์ิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 
    
 

 

บทคัดย่อ 
การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมต่อการผลิตอ้อยในกลุ่มดินตื้นชุดดินวังสะพุงและชุดดินมวกเหล็ก 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับการปลูกอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยท าการทดลองในไร่
เกษตรกร อ าเภอวังสะพุงในชุดดินวังสะพุง และอ าเภอผาขาวในชุดดินมวกเหล็ก จังหวัดเลย วางแผนการทดลอง
แบบ split-split plot จ านวน 3 ซ้ า ปัจจัยหลักประกอบด้วย 1) ไม่ปรับปรุงดิน และ 2) ปรับปรุงดินปุ๋ยหมักกาก
ตะกอนหม้อกรองอ้อย 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ปัจจัยรองได้แก่ พันธุ์ขอนแก่น 3 และ พันธุ์ LK92-11 และปัจจัยย่อย
คืออัตราปุ๋ยต่างๆ ผลการทดลอง พบว่าดินตื้นชุดดินวังสะพุงเมื่อไม่มีการปรับปรุงดินจะได้ผลผลิตเพียง 6.42 ตัน
ต่อไร่ แต่เมื่อท าการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักกากตะกอนหม้อกรองอ้อยท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 6.86 ตันต่อไร่
ด้านศักยภาพของพันธุ์ พบว่า พันธุ์ขอนแก่น 3 มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์  LK92-11 โดยพันธุ์
ขอนแก่น 3 ให้ผลผลิต 6.99 ตันต่อไร่ ในขณะที่พันธุ์ LK92-11 ให้ผลผลิต 6.29 ตันต่อไร่ ในส่วนของดินตื้นชุดดิน
มวกเหล็กเมื่อไม่มีการปรับปรุงดินจะได้ผลผลิตเพียง 14.58 ตันต่อไร่ แต่เมื่อท าการปรับปรุงดินท าให้ได้ผลผลิต
เพ่ิมขึ้นเป็น 16.66 ตันต่อไร่ พันธุ์ขอนแก่น 3 มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ LK92-11 โดยให้ผลผลิต 
15.85 และ 15.39 ตันต่อไร่ ตามล าดับ การตอบสนองต่อธาตุอาหารของอ้อยในอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 ไม่มีการ
ปรับปรุงดินควรใส่ปุ๋ย 18-6-6  กิโลกรัมN-P2O5-K2O ต่อไร่  ส่วนพันธุ์ LK92-11 ควรใส่ปุ๋ย 12-6-6  กิโลกรัมN-
P2O5-K2O ต่อไร่ และในอ้อยตอเมื่อไม่มีการปรับปรุงดินจะได้ผลผลิตเพียง 11.29 ตันต่อไร่ แต่เมื่อท าการปรับปรุง
ดินท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 12.05 ตันต่อไร่ ด้านศักยภาพในการให้ผลผลิตพันธุ์ขอนแก่น 3 ให้ผลผลิตสูงกว่า
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พันธุ์ LK92-11 และการตอบสนองต่อธาตุอาหารของอ้อยตอเมื่อไม่มีการปรับปรุงดิน พันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์ 
LK92-11 ควรใส่ปุ๋ย 18-9-6 กิโลกรัมN-P2O5-K2O ต่อไร่ 
 
 
 
 
 

ค ำน ำ 
อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ พื นที่การปลูกอ้อยทั งประเทศคือ 8,372,916  ไร่ มีผลผลิตเข้าโรงงาน 

102,979,233 ตัน และมีผลผลิตต่อพื นที่เก็บเกี่ยว 12.29  ตัน  โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกอ้อยเป็นอันดับ
หนึ่งของประเทศ คือ  3,616,470 ไร่ ผลผลิต 41,531,105 ตัน และมีผลผลิตต่อพื นที่เก็บเกี่ยว 11.5 ตัน จังหวัด
เลยมีพื นที่ปลูกอ้อย 135,337 ไร่ ผลผลิต 1,554,859 ตัน ผลผลิตต่อพื นที่เก็บเกี่ยว  11.5 ตัน (ส้านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2556) แนวทางในการเพ่ิมผลผลิตให้มีศักยภาพสูงขึ นต้องใช้หลายปัจจัยเสริมได้แก่ พันธุ์อ้อย การ
จัดการดิน ปุ๋ย น ้า โรค แมลง และสภาพแวดล้อม ศุภกาญจน์ และคณะ (2555) พบว่าชุดดินบ้านไผ่ เมื่อไม่
ปรับปรุงดินจะได้ผลผลิตเพียง 11.4 ตันต่อไร่ แต่เมื่อท ำการปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์และปุ๋ยหมัก ท้าให้ได้ผลผลิต
เพ่ิมขึ นเป็น 15.35 ตันต่อไร่ ส่วนการเปรียบเทียบศักยภาพของพันธุ์เมื่อปลูกในดินดังกล่าว พบว่า พันธุ์ขอนแก่น 3 
มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ LK92-11 ซึ่งดินส่วนใหญ่ของจังหวัดเลยเป็นกลุ่มดินที่มีสภาพพื นดินเป็น
ลูกคลื่น  ลอนลาดไปจนถึงเนินเขาเป็นดินร่วนเหนียว และมีหน้าดินตื น ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เนื อดินเป็นพวกดิน
เหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมาก มักพบชั นหินพื นตื นกว่า 50 ซม. (กรมพัฒนาที่ดิน , 2557) การใส่สาร
ปรับปรุงดินร่วมกับปุ๋ยเคมีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพปุ๋ยและให้ผลผลิตอ้อยเพ่ิมขึ นนอกเหนือจากปรับปรุงสมบัติ
กายภาพดินให้ดีขึ น   

ดังนั นควรจะต้องมีการวิเคราะห์พื นที่ ดิน สภาพแวดล้อมอ่ืน ความต้องการและการปรับตัวเฉพาะของแต่
ละพันธุ์ การตอบสนองต่อปุ๋ย การใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน ทั งปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ตลอดจนการใช้น ้าและปัจจัยอื่น
ที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพอ้อย จะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนและเลือกใช้พันธุ์และเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่เหมาะสมของแต่ละพื นที่ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการดินและน ้าในไร่อ้อยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 

วิธีด ำเนินกำร 
อุปกรณ์ 

1. อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3, พันธุ์ LK92-11 
2. วัสดุปรับปรุงดิน กากตะกอนหม้อกรองอ้อย 
3. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60 
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วิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ Split-split plot design มี 3 ซ ้า ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก (Main plot) คือ 1) 

ไม่ปรับปรุงดิน (เกษตรกรนิยมปฏิบัติ) 2) ปรับปรุงดินโดยหว่านกากตะกอนหม้อกรองอ้อย อัตรา 1 ,000 กิโลกรัม
น ้าหนักแห้งต่อไร่   ปัจจัยรอง (Sub plot) คือ 1) อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3  2) อ้อยพันธุ์แอลเค 92-11 (เกษตรกร
นิยมปลูกในพื นที่) ปัจจัยย่อย (Sub-sub plot) คือการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน 4 อัตราคือ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย 2) ใส่
ปุ๋ยไนโตรเจน 0.5 เท่าของค้าแนะน้าตามค่าวิเคราะห์ดิน 3) ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนตามค่าวิเคราะห์ดิน 4) ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน 1.5 เท่าของค้าแนะน้าตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ท้าการส้ารวจและเก็บ
ตัวอย่างดิน วิเคราะห์ธาตุอาหารพืชเบื องต้น และคัดเลือกพื นที่ตัวแทนของอ้อยที่เป็นกลุ่มดินตื นชุดดินวังสะพุง
และมวกเหล็ก โดยไถเตรียมดินด้วยผาล 3 พรวนและเปิดร่องปลูก แบ่งให้มีขนาดแปลงย่อย 7 x 11.7 เมตร หว่าน
วัสดุปรับปรุงดินรองก้นร่องปลูกให้ทั่วๆ และสม่้าเสมอตามกรรมวิธีที่ก้าหนด ปลูกอ้อยแบบระบบปลูกพืชเดี่ยว ใช้
ระยะแถวปลูก 1 เมตร วางล้าเหลื่อมสลับโคนและปลาย ใส่ปุ๋ยเคมีแบบโรยในร่องก่อนปลูกด้วย ½ N-P-K และที่
เหลือใส่เป็นแถวข้างร่องปลูกห่างจากแถวอ้อยประมาณ 10-15 เซนติเมตร เมื่ออ้อยอายุ 3-4 เดือน และเก็บเกี่ยว
เมื่ออายุ 11-12 เดือน 

การบันทึกข้อมูล 
ข้อมูลดินก่อนปลูกที่ระดับ 0-20 และ 20-50 เซนติเมตร วัสดุปรับปรุงดิน ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 

ปริมาณอินทรียวัตถุ (เปอร์เซ็นต์) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยน
ได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ข้อมูลพืชทางเคมีตอนเก็บเกี่ยว ผลผลิต (ตันต่อไร่) จ้านวนล้าต่อไร่ ความยาวล้า (เมตร) 
ความหวาน (องศาบริกซ์) ปริมาณน ้าฝน (มิลลิเมตร) 

เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2555 สิ นสุด กันยายน 2558  
สถานที่  ไร่เกษตรกร อ้าเภอวังสะพุง อ้าเภอผาขาว จังหวัดเลย 

 

 

ผลกำรทดลองและวิจำรณ์ 

ผลการทดลองในอ้อยปลูกปี 2556  พบว่าเมื่อท้าการปลูกอ้อยบนชุดดินวังสะพุงโดยไม่มีการปรับปรุงดิน
จะท้าให้ได้ผลผลิต 6.42 ตันต่อไร่ หากปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักกากตะกอนหม้อกรองอ้อยท้าให้ผลผลิตอ้อยเพ่ิม
เป็น 6.86 ตันต่อไร่ และเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยพบว่าการปรับปรุงดินท้าให้อ้อยมีจ้านวนล้า 
7,582 ต่อไร่ เส้นผ่านศูนย์กลางของล้า 29 มิลลิเมตร ค่าความหวาน 18.63 องศาบริกซ์    สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
แปลงที่ไม่มีการปรับปรุงดิน  เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการให้ผลผลิตของอ้อยทั งสองพันธุ์ที่ปลูกบนดินดังกล่าว 
พบว่าอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ให้ผลผลิตสูงกว่า โดยให้ผลผลิต 6.99 ตันต่อไร่  แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญ ส่วน
องค์ประกอบจ้านวนล้า น ้าหนักล้า ความยาวล้า ไม่แตกต่างทางสถิติ ค่าความหวานพันธุ์ LK92-11 สูงกว่าและ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง ในขณะที่การใส่อัตราปุ๋ยไนโตรเจน ที่อัตรา 9 กก.N/ไร่ มีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตอ้อย 
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น ้าหนักล้าและความยาวล้า ส่วนอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่ 6 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลต่อการเพ่ิมจ้านวนล้าและมีค่าความ
หวานสูงที่สุด อัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่ 0 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่ามีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงที่สุด (ตารางท่ี 1)  การตอบสนอง
ต่อธาตุอาหารของอ้อยพบว่าอ้อยที่ปลูกโดยไม่ปรับปรุงดิน ในอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์ LK 92-11 ให้ผลผลิต
สูงสุดที่ระดับอัตราปุ๋ยไนโตรเจน 0 และ 6 กิโลกรัมต่อไร่ตามล้าดับ  แต่เมื่อมีการปรับปรุงดิน พบว่าอ้อยพันธุ์
ขอนแก่น 3  และ LK92-11 ให้ผลผลิตสูงสุดที่ระดับอัตราปุ๋ยไนโตรเจน 9 และ 0 กิโลกรัมต่อไร่  ตามล้าดับ   
(ภาพท่ี 1)   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 1  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์ LK92-11 ที่ปลูกบนดินตื น   
    ชุดดินวังสะพุง ปี 2555/56 

วิธีการ ผลผลติ ประชากร น ้าหนักล้า ความสูง เส้นผา่นศูนย์กลาง ค่าความหวาน 

  (ตัน/ไร่) (จ้านวนล้า/ไร่) (กก./ล้า) (ซม.) (มม.) (%) 

กำรปรับปรุงดิน 
      -ไม่ปรับปรุงดิน 6.42 7175.69 0.89 178.86 28.33 18.21b 

-ปรับปรุงดิน 6.86 7582.15 0.90 168.83 29.06 18.63a 

F-test ns ns ns ns ns ** 

CV (%) 18.43 14.19 5.16 9.28 7.89 0.43 

พันธุ์อ้อย       
-พันธุ์ขอนแก่น 3 6.99a 7584.05 0.92 178.59 28.58b 17.62b 

-พันธุ์ LK92-11 6.29b 7173.79 0.88 169.10 28.82a 19.22a 

F-test * ns ns ns * ** 

CV (%) 11.90 10.45 9.38 7.83 0.95 6.36 
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N-P2O5-K2O (กก./ไร่) 
     

1) 0-6-6 6.62 7445.39 0.89 174.06 29.14 18.01 

2) 3-6-6 6.33 7251.66 0.86 172.14 28.47 18.43 

3) 6-6-6 6.61 7468.19 0.88 173.99 28.49 18.92 

4) 9-6-6 7.00 7350.43 0.95 175.19 28.68 18.33 

F-test ns ns ns ns ns ns 

CV (%) 17.89 14.38 10.56 5.40 3.23 6.39 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
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ภำพที่ 1 การตอบสนองของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และ LK92-11 ต่ออัตราปุ๋ยไนโตรเจนระดับ                

ต่างกันที่ปลูกบนดินตื นชุดดินวังสะพุง ปี 2555/56 
 
 

ผลการทดลองในอ้อยปลูกปี 2557   พบว่าเมื่อท้าการปลูกอ้อยบนชุดดินมวกเหล็กโดยไม่มีการปรับปรุง 
ดินจะท้าให้ได้ผลผลิต 14.58 ตันต่อไร่ หากปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักกากตะกอนหม้อกรองอ้อยท้าให้ผลผลิตอ้อย
เพ่ิมเป็น 16.66 ตันต่อไร่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบผลผลิตของ
อ้อยพบว่าการปรับปรุงดินท้าให้อ้อยมีจ้านวนล้า 12,127.25 ต่อไร่ เส้นผ่านศูนย์กลางของล้า 27.88 มิลลิเมตร ค่า
ความหวาน 19.39 องศาบริกซ์ สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบแปลงที่ไม่มีการปรับปรุงดิน  เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพใน
การให้ผลผลิตของอ้อยทั งสองพันธุ์ที่ปลูกบนดินดังกล่าว พบว่าอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ให้ผลผลิตสูงกว่า โดยให้
ผลผลิต 15.85 ตันต่อไร่ ความยาวล้า 271.34 เซนติเมตร ส่วนองค์ประกอบน ้าหนักล้า เส้นผ่านศูนย์กลางของล้า
และมีค่าความหวานสูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง ในขณะที่การใส่อัตราปุ๋ยไนโตรเจน ที่อัตรา 18 
กิโลกรัมต่อไร่ มีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตอ้อยและจ้านวนล้าต่อไร่ ส่วนอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่ 6 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลต่อ
การเพ่ิมความยาวล้า และเส้นผ่านศูนย์กลางของล้า และอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่ 0 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่ามีค่าความ
หวานสูงที่สุดและมีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง (ตารางที่ 2)  การตอบสนองต่อธาตุอาหารของอ้อยพบว่าอ้อย
ที่ปลูกโดยไม่ปรับปรุงดิน ในอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์ LK 92-11 ให้ผลผลิตสูงสุดที่ระดับอัตราปุ๋ยไนโตรเจน 
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18 และ 6 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ แต่เมื่อมีการปรับปรุงดิน พบว่าอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และ LK92-11 ให้
ผลผลิตสูงสุดที่ระดับอัตราปุ๋ยไนโตรเจน 18 และ 12 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ (ภาพท่ี 2)   

 
 

ตำรำงท่ี 2 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์ LK92-11 ที่ปลูกบนดินตื น 
   ชุดดินมวกเหล็ก ปี 2556/57 

วิธีการ ผลผลติ ประชากร น ้าหนักล้า ความสูง เส้นผา่นศูนย์กลาง ค่าความหวาน 

  (ตัน/ไร่) (จ้านวนล้า/ไร่) (กก./ล้า) (ซม.) (มม.) (%) 

กำรปรับปรุงดิน 
      -ไม่ปรับปรุงดิน 14.58 b 10,952 1.37 257 b 27.00 18.75 

-ปรับปรุงดิน 16.66 a 12,127 1.32 273 a 27.88 19.39 

F-test * ns ns * ns ns 

CV (%) 7.26 2.68 5.9 3.27 8.94 7.73 

พันธุ์อ้อย 
      -พันธุ์ขอนแก่น 3 15.85 11,028 1.43a 271 28.85 a 19.47 a 

-พันธุ์ LK92-11 15.39 12,051 1.26b 258 26.03 b 18.67 b 

F-test ns ns * ns * * 

CV (%) 21.88 10.57 12.35 10.68 5.97 8.81 

N-P2O5-K2O (กก./ไร่) 
     1) 0-6-6 14.03 11,119 1.25 253 27.27 20.08 a 

2) 6-6-6 15.64 11,491 1.35 269.65 28.05 19.09 ab 

3) 12-6-6 16.07 11,491 1.39 269.48 26.95 18.37 ab 

4) 18-6-6 16.74 12,057 1.38 266.97 27.49 18.75 b 

F-test ns ns ns ns ns * 

CV (%) 16.92 11.71 10.05 8.52 5.79 4.23 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
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ภำพที่ 2 การตอบสนองของอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และ LK92-11 ต่ออัตราปุ๋ยไนโตรเจนระดับต่างกันที่ปลูกบน 
            ดินตื นชุดดินมวกเหล็ก ปี 2556/57 

 
ผลการทดลองในอ้อยตอปี 2558   พบว่าผลผลิตอ้อยตอบนชุดดินมวกเหล็กโดยไม่มีการปรับปรุงดินได้  

11.29 ตันต่อไร่ หากปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักกากตะกอนหม้อกรองอ้อยท้าให้ผลผลิตอ้อยเพ่ิมเป็น 12.05  ตันต่อ
ไร่ และเมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยพบว่าการปรับปรุงดินท้าให้อ้อยมีจ้านวนล้า 10,262.11 ต่อไร่ 
เส้นผ่านศูนย์กลางของล้า 26.14 มิลลิเมตร ค่าความหวาน 20.88 องศาบริกซ์ สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบแปลงที่ไม่มี
การปรับปรุงดิน  เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการให้ผลผลิตของอ้อยทั งสองพันธุ์ที่ปลูกบนดินดังกล่าว พบว่าอ้อย
พันธุ์ขอนแก่น 3 ให้ผลผลิตสูงกว่า   โดยให้ผลผลิต 11.96 ตันต่อไร่ ส่วนองค์ประกอบน ้าหนักล้า เส้นผ่าน
ศูนย์กลางของล้า มีค่าความหวานสูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง ในขณะที่การใส่อัตราปุ๋ยไนโตรเจน ที่
อัตรา 18 กิโลกรัมต่อไร่ มีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตอ้อยจ้านวนล้าต่อไร่ น ้าหนักล้า และความยาวล้า  อัตราปุ๋ย
ไนโตรเจนที่ 6 กิโลกรัมต่อไร่ พบว่ามีผลต่อการเพ่ิมเส้นผ่านศูนย์กลางของล้า และอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่ กิโลกรัมต่อ
ไร่ มีผลต่อการเพ่ิมความหวาน (ตารางที่ 3)  การตอบสนองต่อธาตุอาหารของอ้อยพบว่าอ้อยที่ปลูกโดยไม่ปรับปรุง
ดิน ในอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์ LK 92-11 ให้ผลผลิตสูงสุดที่ระดับอัตราปุ๋ยไนโตรเจน 18 กิโลกรัมต่อไร่ แต่
เมื่อมีการปรับปรุงดิน พบว่าอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และ LK92-11 ให้ผลผลิตสูงสุดที่ระดับอัตราปุ๋ยไนโตรเจน 12 
และ 18 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ (ภาพท่ี 3)   
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ตำรำงท่ี 3 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยตอ พันธุ์ขอนแก่น 3 และพันธุ์ LK92-11 ที่ปลูกบนดินตื นชุด

ดินมวกเหล็ก ปี 2557/58 

วิธีการ ผลผลติ ประชากร น ้าหนักล้า ความสูง เส้นผา่นศูนย์กลาง ค่าความหวาน 

  (ตัน/ไร่) (จ้านวนล้า/ไร่) (กก./ล้า) (ซม.) (มม.) (%) 

กำรปรับปรุงดิน 
      -ไม่ปรับปรุงดิน 11.29 9,718.90 1.17 230.65 25.61 20.67 

-ปรับปรุงดิน 12.05 10,262.11 1.15 238.30 26.14 20.88 

F-test ns ns ns ns ns ns 

CV (%) 10.07 4.70 13.99 4.76 3.66 1.15 

พันธุ์อ้อย 
      -พันธุ์ขอนแก่น 3 11.96 9,734.09 1.22 243.44 25.98 21.17a 

-พันธุ์ LK92-11 11.38 10,246.91 1.10 225.50 25.77 20.38b 

F-test ns ns ns ns ns * 

CV (%) 29.24 10.98 22.14 14.10 8.42 4.32 

N-P2O5-K2O (กก./ไร่) 
     1) 0-9-6 9.30 9,249.76 1.00 217.00 24.93 20.66 

2) 6-9-6 11.50 9,675.21 1.19 234.54 26.33 20.63 

3) 12-9-6 12.62 10,453.94 1.21 241.63 26.07 21.08 

4) 18-9-6 13.27 10,583.10 1.25 244.71 26.18 20.73 

F-test ** * ** * ** ns 

CV (%) 18.43 11.96 9.76 10.10 3.80 3.39 

ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นเปอร์เซ็นต์  
โดยวิธี DMRT 
ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
* = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
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ภำพที่ 3 การตอบสนองของอ้อยตอพันธุ์ขอนแก่น 3 และ LK92-11 ต่ออัตราปุ๋ยไนโตรเจนระดับต่างกันที่ปลูกบน 
            ดินตื นชุดดินมวกเหล็ก ปี 2557/58 

 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การเพ่ิมผลผลิตของอ้อยปลูกในกลุ่มดินตื นชุดดินวังสะพุงและชุดดินมวกเหล็กควรปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก
กากตะกอนหม้อกรองอ้อยเพ่ือปรับปรับปรุงดินโดยเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุและธาตุอาหารให้กับพืช อีกหนึ่งปัจจัย
ควรคัดเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื นที่ ซึ่งพบว่าพันธุ์ขอนแก่น 3 มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ LK92-11 
ทั งสองชุดดิน ส้าหรับค้าแนะน้าการจัดการธาตุอาหารชุดดินวังสะพุง ที่ไม่มีการปรับปรุงดิน อ้อยปลูกพันธุ์
ขอนแก่น 3 ควรใส่ปุ๋ย 0-6-6 กิโลกรัมN-P2O5-K2O ต่อไร่  พันธุ์ LK92-11 ควรใส่ปุ๋ย 6-6-6 กิโลกรัมN-P2O5-K2O 
ต่อไร่  แต่ถ้ามีการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักกากตะกอนหม้อกรองอ้อยสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนลงได้ใน
พันธุ์ LK92-11 และเนื่องจากการเข้าท้าลายของปลวกจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลผลผลิตในอ้อยตอได้ ในชุดดิน
มวกเหล็กเมื่อมีการปรับปรุงดินพันธุ์ขอนแก่น 3 ควรใส่ปุ๋ย 18-6-6 กิโลกรัมN-P2O5-K2O ต่อไร่  ส่วนพันธุ์ LK92-
11 ควรใส่ปุ๋ย 12-6-6 กิโลกรัมN-P2O5-K2O ต่อไร่  ซึ่งพันธุ์ขอนแก่น 3 คงให้ผลผลิตสูงกว่า และในอ้อยตอพันธุ์
ขอนแก่น 3 ที่ไม่มีการปรับปรุงดิน ควรใส่ปุ๋ย 18-9-6 กิโลกรัมN-P2O5-K2O ต่อไร่  แต่ถ้ามีการปรับปรุงดินสามารถ
ลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนเป็น 12-9-6 กิโลกรัมN-P2O5-K2O ต่อไร่  ส่วนพันธุ์ LK92-11 ควรใส่ปุ๋ย 18-9-6 
กิโลกรัมN-P2O5-K2O ต่อไร่  และหากปรับปรุงดินสามารถเพ่ิมผลผลิตได้มากกว่าการไม่ปรับปรุงดิน 
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ภำคผนวก 
 

ตำรำงภำคผนวกที่ 1 สมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูก การตอบสนองของอ้อยต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่ม  
      ดินตื น:ชุดดินวังสะพุง  ปี 2555 อ.วังสะพุง จ.เลย 

ระดับความลึก pH OM Avail. P Exch. K Exch.Ca Exch.Mg 

(1:1) (%) (mg/kg) 
0-20 cm. 7.27 2.10 11.78 123 2705 156 

20-50 cm. 7.37 2.07 9.41 103 1665 148 

 
 

ตำรำงภำคผนวกที่ 2  สมบัติทางเคมีของกากตะกอนหม้อกรองอ้อย ปี 2555 

pH OM Total P Total K 

 (1:5) (%)  (%)  (%) 

7.8 41.9 3.6 0.8 

 
 

ตำรำงภำคผนวกที่ 3 สมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูก การตอบสนองของอ้อยต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่ม  
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                          ดินตื น:ชุดดินมวกเหล็ก  ปี 2556 อ.ผาขาว จังหวัดเลย 
ระดับความลึก pH OM Avail. P Exch. K Exch.Ca Exch.Mg 

(1:1) (%) (mg/kg) 
0-20 cm. 5.5 1.77 3.81 250 1101 298 
20-50 cm. 5.6 1.41 2.97 210 908 317 

 
 
ตำรำงภำคผนวกที่ 4  สมบัติทางเคมีของกากตะกอนหม้อกรองอ้อย ปี 2556 

pH OM Total P Total K 

 (1:5) (%)  (%)  (%) 

7.0 70.8 2.6 0.8 

 

ตำรำงภำคผนวกที่ 5 สมบัติทางเคมีของดินอ้อยตอ การตอบสนองของอ้อยต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่ม  
                          ดินตื น:ชุดดินมวกเหล็ก  ปี 2557 อ.ผาขาว จังหวัดเลย 

ระดับความลึก pH OM Avail. P Exch. K 

(1:1) (%) (mg/kg) 
0-20 cm. 5.86 1.68 3.6 170 

20-50 cm. 6.18 1.57 2.9 161 

 
 
 
 
 
 
 


