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5. บทคัดย่อ 

การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพความหวานของอ้อยโดยใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับระบบน ้าหยด ด้าเนินการทดลอง

ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี ในช่วงเดือนมีนาคม 2555 ถึงมกราคม 2556  วางแผนการ

ทดลองแบบ RCB  มี 5 ซ ้า  ประกอบด้วย 4 วิธีการคือ 1) ใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 25 กก./ไร่ จ้านวน 4 ครั ง เสริมไป

กับระบบน ้าหยด 2) ใส่ปุ๋ย KCl อัตรา 15 กก./ไร่ เสริมไปกับระบบน ้าหยด 3) ใส่ยูเรียอัตรา 25 กก./ไร่ ร่วมกับ

ปุ๋ย KCl เสริมในระบบน ้าหยดและ  4) ไม่มีการใส่ปุ๋ยเสริมไปกับน ้าหยดเป็น control  ผลการทดลองพบว่า 

ความสูงและการแตกกอของอ้อยตอ 1 เมื่ออายุ 4 เดือน ทั ง 4 วิธีการไม่แตกต่างทางสถิติ และเมื่อเก็บเกี่ยวอ้อย

พบว่า จ้านวนล้าเก็บเกี่ยวของอ้อยที่ใช้ปุ๋ยยูเรียเสริมไปกับระบบน ้าหยดเพ่ิมขึ น  ถึงแม้ว่า จะไม่แตกต่างทาง

สถิติก็ตาม จึงส่งผลท้าให้อ้อยตอ 1 ที่ใส่ปุ๋ยยูเรียทั งที่ใส่ปุ๋ยยูเรียอย่างเดียวและใส่ปุ๋ยยูเรียร่วมปุ๋ย KCl ไปกับน ้า

หยดมีแนวโน้มให้ผลผลิตอ้อยตอ 1 สูงกว่าอ้อยที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยเสริมไปกับระบบน ้าหยด คือ 16.74 และ 16.89 

ตัน/ไร่ ตามล้าดับ แต่การใส่ปุ๋ยยูเรียเสริมไปกับระบบน ้าหยดมีแนวโน้มท้าให้ความหวานอ้อย (CCS) ลดลง ส่วน

การใส่ปุ๋ย KCl เสริมไปกับน ้าหยดไม่ช่วยท้าให้ผลผลิตอ้อยและคุณภาพความหวานอ้อยตอ 1 เพ่ิมขึ น ในด้าน

น ้าตาล (ตัน CCS ต่อไร่) ทั ง 4 วิธีการไม่แตกต่างทางสถิติ แต่ก็มีแนวโน้มว่าอ้อยตอ 1  ที่ใส่ปุ๋ยยูเรียเสริมไปกับ

น ้าหยดให้น ้าตาล (ตัน CCS ต่อไร่) เพ่ิมขึ นคือ อ้อยตอ 1 ที่ใส่ปุ๋ยยูเรียอย่างเดียวและอ้อยตอที่ใส่ปุ๋ยยูเรีย

ร่วมกับปุ๋ย KCl ไปกับระบบน ้าหยดให้น ้าตาล 22.2 และ 2.23 ตัน CCS ต่อไร่ ตามล้าดับ ผลการทดลอง

สอดคล้องกับผลการทดลองในอ้อยปลูก 



 

 

 

 

 

6. ค าน า 

ในเขตปลูกอ้อยอาศัยน ้าฝนในปัจจุบัน ชาวไร่อ้อยพยายามให้น ้าเสริมเพ่ือลดความเสี่ยงจากภาวะความ

แห้งแล้ง วิธีการให้น ้าอ้อยที่เหมาะสมในเขตปลูกอ้อยที่มีแหล่งน ้าจ้ากัดคือการให้น ้าหยด แต่ต้นทุนในการให้น ้า

หยดอ้อยมีราคาสูงและน ้าที่ให้กับอ้อยไม่ได้ให้ปริมาณมากเหมือนเขตชลประทานที่นิยมให้น ้าอ้อยแบบราดร่อง 

( furrow ) จึงเป็นการยากที่จะเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ ความหวานอ้อยโดยอาศัยการให้น ้าหยดเพียงอย่าง

เดียว ประกอบกับการใส่ปุ๋ยทางดินที่ท้ากันโดยทั่วไปมีการสูญเสียปุ๋ยและการดูดธาตุอาหารของอ้อยขึ นอยู่กับ

ความชื นของดิน หลายครั งที่ชาวไร่อ้อยมีการใส่ปุ๋ยอ้อยแล้วเกิดภาวะแห้งแล้งฝนทิ งช่วงนาน เมื่อมีฝนตกอ้อยไม่

กลับมาเขียวและไม่เจริญเติบโตต่อไป เพราะปุ๋ยที่ใส่อ้อยได้สูญเสียไปแล้ว  จึงพบว่า ประสิทธิภาพของการใช้

ปุ๋ยของอ้อยในเขตอาศัยน ้าฝนจึงต่้า เพ่ือให้อ้อยในเขตอาศัยน ้าฝนได้รับปุ๋ยอย่างเพียงพอ จึงควรศึกษาการใส่

ปุ๋ยอ้อยเสริมไปกับระบบน ้าหยด  โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปของปุ๋ยยูเรียเสริมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตอ้อยและใส่ปุ๋ย

โพแทสเซียมในรูปของปุ๋ย KCL เพ่ือเพ่ิมคุณภาพความหวานของอ้อย  ถ้าการใส่ปุ๋ยเสริมไปกับระบบน ้าหยดมี

ผลท้าให้ผลผลิตและคุณภาพความหวานของอ้อยเพ่ิมขึ น จะช่วยให้การลงทุนการให้ น ้าหยดอ้อยคุ้มค่ายิ่งขึ น 

 

7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ 

1. อ้อยสายพันธุ์ 94-2-254 

2. เครื่องให้น ้าระบบน ้าหยด 

3. ปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15  อัตรา  50  กก./ไร่ 

4. ปุ๋ยยูเรีย  (46-0-0)  อัตรา   25  กก./ไร่ 

5. ปุ๋ย  KCl  (0-0-60)  อัตรา  15  กก./ไร่ 

6. สารก้าจัดวัชพืช  imazapic/pendimethalin 

7. เครื่องพรวนกลบเศษซากใบอ้อย 

- วิธีการ 



วางแผนการทดลองแบบ  RCB  มี  5  ซ ้า  4 กรรมวิธี  ประกอบด้วย 

1. ใส่ปุ๋ยยูเรียเสริมในระบบน ้าหยด 

2. ใส่ปุ๋ย  KCl  เสริมในระบบน ้าหยด 

3. ใส่ปุ๋ยยูเรียผสม  KCl  เสริมในระบบน ้าหยด 

4. ไม่มีการใส่ปุ๋ยเสริม  (control) 

ระยะปลูก 1.50 เมตร ยาว 8 เมตร มีขนาดแปลงย่อย 5 ร่อง (7.5 x 8 เมตร)   

 

 

 

หลังจากเก็บเกี่ยวอ้อยปลูกมีการวางระบบน ้าหยด ให้น ้าทุก 14 วัน ครั งละ 7 ชั่วโมง หลังจากเก็บเกี่ยว

อ้อยปลูก 2 และ 4 เดือน มีการใส่ปุ๋ยทางดินด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 ครั งละ 50 ก.ก./ไร่ มีการใส่ปุ๋ยเสริมตาม

กรรมวิธีที่ก้าหนด 4 ครั ง  ในวันที่ 14 มีนาคม  ,  21 มิถุนายน ,  14 กรกฎาคม  และ  28 กรกฎาคม 2555  

หลังจากนั นมีการให้น ้าหยดตามธรรมดาไม่ใส่ปุ๋ยอีก เก็บเก่ียวเดือนกุมภาพันธ์ 2556   

- เวลาและสถานที่ 

ท้าการทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี ตั งแต่ มีนาคม 2555 ถึงกุมภาพันธ์ 2556   
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

อ้อยที่มีการใส่ปุ๋ยเสริมไปกับระบบน ้าหยดมีแนวโน้มมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงมากกว่าอ้อยที่ไม่

มีการใส่ปุ๋ยเสริม ถึงแม้ว่าจะไม่แตกต่างทางสถิติ จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า อ้อยที่ใส่ปุ๋ยยูเรียเสริมในระบบ

น ้าหยดมีความสูงหลังเก็บเก่ียวอ้อยปลูก 4 เดือน 100.3 ซม. ส่วนอ้อยใส่ปุ๋ย  KCl เสริมในระบบน ้าหยดมีความ

สูง 100.4 ซม.และอ้อยใส่ปุ๋ยยูเรียร่วมกับ KCl เสริมในระบบน ้าหยดมีความสูง 96.8 ซม. ในขณะที่อ้อยที่ไม่ได้

ใส่ปุ๋ยเสริมไปกับน ้าหยดมีความสูงหลังเก็บเกี่ยวอ้อยปลูก 4 เดือน เพียง 91.6 ซม. แต่จ้านวนล้าต่อกอหลังเก็บ

เกี่ยวปลูก 4 เดือนของอ้อยที่มีการใส่และไม่ใส่ปุ๋ยเสริมไปกับระบบน ้าหยดไม่แตกต่างทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 1 ความสูง (ซม.) และจ้านวนล้า/กอ (ล้า) ของอ้อยที่มีการใส่ปุ๋ยเสริมในระบบน ้าหยด 4 วิธีการ 

หลังเก็บเกี่ยวอ้อยปลูก 4 เดือน   ปี 2555 

  วิธีการ 
ความสูง 

(ซม.) 

จ้านวนล้า/กอ 

(หน่อ) 

1. ใส่ปุ๋ยยูเรียเสริมในระบบน ้าหยด 100.3  8.3 



2. ใส่ปุ๋ย  KCl เสริมในระบบน ้าหยด 100.4  8.4 

3. ใส่ปุ๋ยยูเรีย +  KCl เสริมในระบบน ้าหยด 96.8  8.6 

4. ไม่มีการใส่ปุ๋ยไปกับระบบน ้าหยด 91.6  9.1 

CV % 7.59 8.44 

F-test ns ns 

 

เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยจากตารางที่ 2 แสดงจ้านวนล้าเก็บเกี่ยวของอ้อยที่ใช้ปุ๋ยยูเรียเสริมไปกับระบบ

น ้าหยดเพ่ิมขึ น  ถึงแม้ว่า จะไม่แตกต่างทางสถิติก็ตาม จึงส่งผลท้าให้อ้อยตอ 1 ที่ใส่ปุ๋ยยูเรียทั งที่ใส่ปุ๋ยยูเรีย

อย่างเดียวและใส่ปุ๋ยยูเรียร่วมปุ๋ย KCl ไปกับน ้าหยดมีแนวโน้มให้ผลผลิตอ้อยตอ 1 สูงกว่าอ้อยที่ไม่มีการใส่ปุ๋ย

เสริมไปกับระบบน ้าหยด คือ อ้อยที่ใส่ปุ๋ยยูเรียเสริมในระบบน ้าหยดอย่างเดียวกับอ้อยที่ใส่ปุ๋ยยูเรียร่วมกับปุ๋ย 

KCl เสริมในระบบน ้าหยดให้จ้านวนล้าเก็บเกี่ยว 10,921 และ 10,880 ล้าต่อไร่ ตามล้าดับ ให้ผลผลิตน ้าหนัก 

16.74 และ 16.89 ตันต่อไร่ ตามล้าดับ ส่วนการใส่ปุ๋ย KCl เสริมในระบบน ้าหยดอย่างเดียว ไม่มีผลท้าให้

จ้านวนล้าเก็บเกี่ยวและผลผลิตอ้อยตอเพ่ิมขึ นคือ มีจ้านวนล้าเก็บเกี่ยว 10,138 ล้าต่อไร่ และผลผลิตน ้าหนัก 

14.69 ตันต่อไร่ และอ้อยที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยไปกับระบบน ้าหยดมีจ้านวนล้าเก็บเกี่ยว 10,077 ล้าต่อไร่ ให้ผลผลิต 

14.06 ตันต่อไร่  

 

ตารางท่ี 2 จ้านวนล้าเก็บเกี่ยวต่อไร่ ผลผลิตน ้าหนักอ้อยตอ 1 (ตัน/ไร่) และน ้าตาล (ตัน CCS ต่อไร่) ของ

อ้อยที่มีการใส่ปุ๋ยเสริมในระบบน ้าหยด 4 วิธีการ ปี 2555 

วิธีการ 
จ้านวนล้าเก็บเก่ียว 

ล้าต่อไร่ 

ผลผลิตต่อไร่  

ตันต่อไร่ 

1. ใส่ปุ๋ยยูเรียเสริมในระบบน ้าหยด 10,921  16.74 ab 

2. ใส่ปุ๋ย KCl เสริมในระบบน ้าหยด 10,138  14.69 ab 

3. ใส่ปุ๋ยยูเรีย + KCl เสริมในระบบน ้า

หยด 

10,880 16.89 a 

4. ไม่มีการใส่ปุ๋ยไปกับระบบน ้าหยด 10,077  14.06 b 

     CV % 27.05 12.00 

     F-test ns ns 

  



เมื่อพิจารณาคุณภาพความหวานอ้อยพบว่า การใส่ปุ๋ยยูเรียมีแนวโน้มที่มีผลให้คุณภาพความหวานของ

อ้อยลดลง จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า อ้อยที่ใส่ปุ๋ยยูเรียเสริมในระบบน ้าหยดทั งที่ใส่ปุ๋ยยูเรียเดี่ยวๆ และใส่

ร่วมกับปุ๋ย KCl มีน ้าตาลซูโครส ( Pol ) 15.88 และ 15.95 % ตามล้าดับ มีค่า CCS 13.18 และ 13.26 

ตามล้าดับ การใส่ปุ๋ย KCl เสริมในระบบน ้าหยดไม่ท้าให้คุณภาพความหวานอ้อยเพ่ิมขึ น   โดยมีเปอร์เซ็นต์

น ้าตาลซูโครส ( Pol )  และค่า  CCS  ใกล้เคียงกับอ้อยที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยไปกับระบบน ้าหยดคือ มีเปอร์เซ็นต์

น ้าตาลซูโครส ( Pol ) 17.25 % และความหวาน 14.68 CCS ส่วนอ้อยที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยไปกับระบบน ้าหยดมี

เปอร์เซ็นต์น ้าตาลซูโครส ( Pol ) 17.21 % และความหวาน 14.63 CCS ที่เป็นเช่นนี เพราะว่า ดินที่ใช้ทดลองมี

โพแทสเซียมเพียงพอต่อความต้องการของอ้อย จากตารางที่  4 แสดงผลค่าวิเคราะห์ดินที่ใช้ทดลองมี

โพแทสเซียม 165 ppm ซึ่งค้าแนะน้าการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมของกรมวิชาการเกษตร (ปรีชา, 2544)  ถ้าดินมี

โพแทสเซียมมากกว่า  120 ppm  ไม่ต้องใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม และเม่ือพิจารณาผลผลิตน ้าหนักและค่า CCS เป็น

น ้าตาล (ตัน CCS ต่อไร่) พบว่าใส่ปุ๋ยเสริมในระบบน ้าหยดด้วยปุ๋ยยูเรียเพียงอย่างเดียวเพียงพอแล้ว เพราะให้

น ้าตาล(ตัน CCS ต่อไร่) ใกล้เคียงกับใส่ปุ๋ยยูเรีย ร่วมกับ KCl คือ 2.22 ตัน CCS ต่อไร่ ในขณะที่อ้อยที่ใส่ปุ๋ยยู

เรีย ร่วมกับ KCl เสริมในระบบน ้าหยดให้น ้าตาล 2.23 ตัน CCS ต่อไร่ ส่วนอ้อยที่ใส่ปุ๋ย  KCl เสริมในระบบน ้า

หยดให้น ้าตาล 2.17 ตัน CCS ต่อไร่ และอ้อยที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยไปกับระบบน ้าหยด 2.06 ตัน CCS ต่อไร่ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 เปอร์เซ็นต์น ้าตาลซูโครส ( Pol ) ที่อุณหภูมิ 20oC และค่า CCS เมื่ออายุเก็บเกี่ยว 11 เดือน         

ปี 2555 

‘วิธีการ 
Pol CCS น ้าตาล 

%  ตัน CCS ต่อไร่ 

1. ใส่ปุ๋ยยูเรียเสริมในระบบน ้าหยด 15.88 13.18 2.22 

2. ใส่ปุ๋ย  KCl เสริมในระบบน ้าหยด 17.25 14.68 2.17 

3. ใส่ปุ๋ยยูเรีย ร่วมกับ  KCl เสริมในระบบน ้า

หยด 

15.95 13.26 2.23 

4. ไม่มีการใส่ปุ๋ยไปกับระบบน ้าหยด 17.21 14.63 2.06 

     CV % 3.72 4.06 13.66 



     F-test ns ns ns 

 

 

ตารางท่ี 4    ผลการวิเคราะห์ดินแปลงที่ใช้ทดลองปี 2555 ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี 

ตัวอย่าง pH 

( Soil : H2O ) 

EC 

( 1:1 ) 

OrganicMatter 

% 

Available P2O5 

( ppm ) 

Exch.K2O 

( ppm ) 

ดิน 6.7 0.34 2.17 145 165 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

อ้อยที่ใส่ปุ๋ยยูเรียเสริมในระบบน ้าหยดมีผลท้าให้อ้อยมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงดีขึ น มีแนวโน้ม

ให้จ้านวนล้าเก็บเกี่ยวและผลผลิตอ้อยตอเพ่ิมขึ น แต่การใส่ปุ๋ยยูเรียเสริมไปกับระบบน ้าหยดมี แนวโน้มท้าให้

ความหวานอ้อย (CCS) ลดลง การใส่ปุ๋ย KCl เสริมไปกับน ้าหยดไม่ช่วยท้าให้ผลผลิตอ้อยตอ 1 เพ่ิมขึ น ในดินที่มี

โพแทสเซียมมากกว่า 120 ppm การใส่ปุ๋ย KCl เสริมในระบบน ้าหยดไม่ช่วยให้อ้อยมีคุณภาพความหวาน

เพ่ิมขึ น การใส่ปุ๋ยเสริมในระบบน ้าหยดด้วยปุ๋ยยูเรียเพียงอย่างเดียวเพียงพอต่อการเพ่ิมผลผลิตน ้าหนักล้าและ

น ้าตาล (ตัน CCS ต่อไร่) 
 



10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 

- 

12. เอกสารอ้างอิง 

ปรีชา  พราหมณีย์. 2544. การใช้ปุ๋ยและการจัดการดินในไร่อ้อย . เอกสารวิชาการ. พันธุ์และการปลูกดูแล
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