
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

-------------------------- 

 

1. แผนงานวิจัย  ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชไร่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคกลาง

และภาคตะวันตก 

2. โครงการวิจัย ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสมในพ้ืนที่ภาคกลาง 

และภาคตะวันตก 

กิจกรรม - 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) 6. ทดสอบการปลูกปอเทืองระหว่างร่องอ้อยเพ่ือเป็นปุ๋ยพืชสดและคลุม

วัชพืชในพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขตดินร่วนเหนียว 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) On-Farm Testing on Sunhemp as Green Manure Crop – 

Interrowed Cropping with Sugarcane on Loamy Clay Soil       

in the Central Region 

4. คณะผู้ด าเนินงาน    

หัวหน้าการทดลอง วัลลิภา สชุาโต ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี 

ผู้ร่วมงาน รุ่งทิพย์  งากุญชร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 

อุดม  วงศ์ชนะภัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี 

เพทาย  กาญจนเกษร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

สุภาพร  สุขโต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 

ฉัตรชีวิน ดาวใหญ่          ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 

5. บทคัดย่อ  

การปลูกปอเทืองระหว่างร่องอ้อยเพ่ือเป็นปุ๋ยพืชสด การปฏิบัติค่อนข้างจะด าเนินการได้ล าบาก

โดยเฉพาะในเขตดินร่วนเหนียว ในเรื่องเครื่องปลูกและการไถกลบ ในปี 2559 เกิดภาวะฝนแล้ง เมล็ดปอเทืองง

อกไม่ดี บางแปลงไม่ได้ข้อมูลปอเทือง การปลูกปอเทืองต้องดูอายุอ้อยที่เหมาะสม ถ้าอ้อยอายุมากกว่า 3 เดือน  

อ้อยเจริญเติบโตคลุมร่องแล้ว ปอเทืองไม่สามารถโตแทรกได้ ถ้าปลูกอ้อยขณะอ้อยเล็กไป ปอเทืองก็จะ

เจริญเติบโตดี ข่มอ้อยท าให้อ้อยแตกกอน้อย แต่ได้ปุ๋ยพืชสดมาก อ้อยผลผลิตอาจจะลดลง แต่ ผลผลิตอ้อยตอ

น่าจะสูงขึ้น การทดลองการปลูกปอเทืองระหว่างร่องอ้อยเพ่ือเป็นปุ๋ยพืชสด และคลุมวัชพืชในพื้นที่ปลูกอ้อยใน

เขตดินร่วนปนทราย ด าเนินการ 13 แปลงๆ ละ 2 ไร่ ในเขตจ.สุพรรณบุรี (2 ราย) กาญจนบุรี (2 ราย) 



อุทัยธานี (2 ราย) ราชบุรี (2 ราย)  นครปฐม  (2 ราย) ชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง ที่ละ 1 ราย วางแผนการ

ทดลองแบบ RCB  จ านวน 2 ซ้ า ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม โดยวิธี T-test  กรรมวิธี

ปลูกปอเทืองเปรียบเทียบกับการไม่ปลูก แปลงละ 1 ไร่ การปลูกปอเทืองใช้อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 3 กก./ไร่  ปลูก

ปอเทืองหลังการปลูกอ้อย 1.5 - 3  เดือน โดยเครื่องปลูก ปลูกเป็นแถว 2 แถวใน 1 ร่อง ไถกลบปอเทืองหลังการ

ปลูก 40 - 50 วัน เมื่อปอเทืองออกดอกเต็มที่ ซึ่งเป็นช่วงที่ปอเทืองให้ชีวมวลสูงสุด  สรุปได้ว่า ผลการทดลอง

สรุปได้ว่า ปอเทืองให้ชีวมวลเฉลี่ย 1023 กก./ไร่ ในการทดลองการปลูกปอเทืองระหว่างร่องอ้อยเพ่ือเป็นปุ๋ยพืช

สด และคลุมวัชพืชในพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขตดินร่วนเหนียวสรุปได้ว่า อ้อยให้ความสูง  จ านวนล า  ผลผลิต  และ 

CCS ไม่แตกต่างจากวิธีเกษตรกร (ไมป่ลูกปอเทือง) เนื่องจากการย่อยสลายของปุ๋ยพืชสดต้องใช้เวลา ไม่เห็นผล

รวดเร็ว ซึ่งในอ้อยตอ มีแนวโน้มที่ผลผลิตอ้อยน่าจะเพ่ิมข้ึน 
 

ค าส าคัญ: การปลูกปอเทืองระหว่างร่องอ้อย ปุ๋ยพืชสด เขตปลูกอ้อยภาคกลางดินร่วนเหนียว  

 

Abstract 

Sunhemp (Crotalaria juncea) is a green manure crop to improve soil fertility and soil 

physiology. Generally, sugarcane is a mono crop which is planted without crop rotation. 

Sunhemp can be planted interrow of sugarcane and it takes only 45 days to be ploughed as 

green manure. However, the growth of sugarcane should be suitable for planting sunhemp 

(2-3 months). In 2015, It was a drought year. After sunhemp was planted, there was no rain 

for 1 month so 3 locations had no sunhemp data. On - farm testing on sunhemp as green 

manure crop – interrowed cropping with sugarcane on sandy soam soil was conducted at 13 

farmers’s fields in 2015-2017. The treatments were planted sunhemp as interrowed crop 

compared with non-planting. T-test was used to  check the difference. The average biomass 

of sunhemp was 1023 kg/rai from 8 locations.   It is concluded that sugarcane  height,  stalk 

numbers, yield and CCS did not differ significantly between planting sunhemp interrow 

sugarcane and non-planting. Because it takes time to compost green manure.  
 

Key words :  Sunhemp (Crotalaria juncea) ,   Interrowed cropping in sugarcane , green 

manure crop 

 

6. ค าน า  



การปลูกอ้อยในเขตภาคกลางและตะวันตก โดยทั่วไปจะไม่มีช่วงเวลาว่างพอที่จะปลูกพืชปุ๋ยสดแล้ว

ไถกลบ อย่างไรก็ตามการใช้พืชปุ๋ยสด (Green manure crop) เช่น ปอเทือง (Crotalaria juncea) สามารถ

ปลูกระหว่างร่องอ้อยและไถกลบหลังการออกดอก ใช้เวลา 40 - 50 วัน จะสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมี  ท าให้ดิน

มีโครงสร้างดีขึ้น อุ้มน้ าได้มากขึ้น ทนแล้งได้ดีขึ้น ดินไม่แน่นทึบ ผลผลิตอ้อยที่ได้จะสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการ

ผลิตจะต่ าลง โดยเมล็ดพันธุ์ปอเทืองสามารถหาได้ง่าย ราคาไม่แพง มีจ าหน่ายที่สถานีพัฒนาที่ดินต่างๆ ในราคา 

กก. ละ30 - 40 บาท และแจกจ่ายให้เกษตรกรฟรีรายละ 5  กก. เมล็ดพันธุ์ปอเทืองสามารถเก็บได้นาน 2 ปี มีการ

เข้าท าลายของหนู นก แมลง น้อยมาก 

ในประเทศบราซิล มีการใช้ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดในไร่อ้อยอย่างกว้างขวาง จากงานวิจัย พบว่า 

Crotalaria juncea  ไถกลบเมื่ออายุ 45 วัน ท าให้ผลผลิตอ้อยและผลผลิตน้ าตาลเพ่ิมขึ้น 28.96 - 32.53 % 

และ 27.55 - 33.64 % ตามล าดับ ในฤดูแล้ง และเพ่ิมขึ้น 48.48 - 72.25 % และ 50.55 - 73.27 % ในฤดูฝน 

ผลผลิตอ้อยที่เพ่ิมขึ้นเนื่องมาจากขนาดล าและน้ าหนักล าที่เพ่ิมขึ้น และตออ้อยอยู่รอดเพ่ิมขึ้น 11.38 % อัตรา

เมล็ดใช้ Crotalaria juncea 40 และ 60 กก./เฮกตาร์ ปลูกในร่องหลังปลูกอ้อย 30 วันและไถกลบ 45 วัน 

ลดน้ าหนักแห้งของวัชพืชได้ 20.03 และ 32.75 % ตามล าดับ และมีงานวิจัยเพ่ิมเติมว่าการใช้  Crotalaria 

juncea  เป็นปุ๋ยพืชสดในไร่อ้อย ท าให้เกษตรกรอ้อยประหยัดการใช้ปุ๋ยยูเรียได้ 3 - 4 กระสอบต่อเฮกตาร์ 

(Tahum, S.B. et al., 2007) 

ในประเทศอินเดีย มีงานวิจัยเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยพืชสด 7 ชนิดในร่องอ้อย ได้แก่ ปอเทือง ข้าวโพด 

ถั่วพุ่ม  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง  มันฝรั่ง และ French bean  พบว่า จ านวนล าอ้อยสูงสุดในกรรมวิธี อ้อย/ปอเทือง  

ซึ่งให้ 92,080 ล า/เฮกตาร์ และต่ าสุดในอ้อย/ข้าวโพด ซึ่งให้จ านวนล า 68,880 ล า/เฮกตาร์ ผลผลิตอ้อยและ

ผลผลิตน้ าตาลสูงสุดในกรรมวิธี  อ้อย/ปอเทือง ซึ่งให้ 110.09 และ 12.49 ตัน/เฮกตาร์ ใกล้เคียงกับอ้อย/ถั่วพุ่ม 

ซึ่งให้ 109.06 และ 12.28  ตัน/เฮกตาร์ กรรมวิธีที่ให้ผลผลิตต่ าสุดคือ อ้อย/ข้าวโพด ซึ่งให้ผลผลิตอ้อยและ

ผลผลิตน้ าตาล 70.82 และ 7.60  ตัน/เฮกตาร์ (Roodagi et al., 2000) 

การศึกษาชนิดของปุ๋ยพืชสดที่เหมาะสมส าหรับปลูกระหว่างร่องอ้อยที่มีต่อการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของอ้อย พบว่า การไถกลบถั่วพร้า โสนอัฟริกัน หรือปอเทือง ก่อนปลูกอ้อยสามารถเพ่ิมผลผลิต 2.6 - 3.2 

ตัน ในอ้อยปลูก และ 2.1 และ 3.6 ตัน ในอ้อยตอ จึงท าการทดลองเพ่ิมเติมในไร่กสิกร อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 

และ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โดยท าเปรียบเทียบการไถกลบพืชตระกูลถั่ว  วางแผนแบบ RCB มี 4 ซ้ า ผลการ

ทดลองที่ อ.ท่ามะกา แสดงให้เห็นว่า การปลูกถั่วพร้า ถั่วพุ่ม โสนแอฟริกัน และปอเทือง ช่วยเพ่ิมผลผลิตของอ้อย

ที่ปลูกตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนแปลงทดลองที่ อ.ด่านช้าง เห็นผล ไม่ชัดเจน เนื่องจากแปลงถูกน้ าขัง

เป็นระยะเวลานานจนชะงักการเจริญเติบโต (ประภาส และคณะ, 2540) 
 



7. วิธีด าเนินการ  

วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 2 ซ้ า 

ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม โดยวิธี T-test มี 2 กรรมวิธี ได้แก่ 

กรรมวิธีเกษตรกร และกรรมวิธีทดสอบ โดยด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่เกษตรกรจ านวน 10 รายๆ 

ละ 2 ไร่ ( จ.สุพรรณบุรี (2 ราย) กาญจนบุรี (2 ราย) อุทัยธานี (2 ราย) ราชบุรี (2 ราย)  นครปฐม   (2 ราย) 

จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง (ที่ละ 1 ราย) ดังนี้ 

 

วิธีปฏิบัติ กรรมวิธีเกษตรกร กรรมวิธีทดสอบ 

1. การปลูกพืชแซม ไม่ปลูกปอเทืองระหว่างร่องอ้อย ปลูกปอเทืองระหว่างร่องอ้อย 

2. การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ใช้สารเคม ี ไม่ใช้สารเคมี 

 

 

ส่วนการปฏิบัติด้านอื่นในทั้ง 2 กรรมวิธี  จะมีวิธีการปฏิบัติงานดังนี้ คือ  

- วิเคราะห์ดินก่อนปลูกอ้อย  

กรรมวิธีเกษตรกร คือ ใส่ปุ๋ย 1 ไร่ ตามค่าวิเคราะห์ดิน  โดยปุ๋ยไนโตรเจนแบ่งใส่ 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1 

ใส่พร้อมปลูก อัตรา 0.5 เท่า  ครั้งที่ 2  ใส่หลังปลูกอ้อย 3 เดือน อัตรา 0.5 เท่า ปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทสใส่ครั้งเดียว

พร้อมปลูกตามค่าวิเคราะห์ดิน เป็นการใส่ปุ๋ยพูนโคนพร้อมกับการก าจัดวัชพืชโดยใช้สารเคมี 

กรรมวิธีทดสอบใส่ปุ๋ยพร้อมปลูก เหมือนกรรมวิธีเกษตรกรท าการปลูกปอเทืองระหว่างร่องอ้อย

พร้อมกับการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ไม่ใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช  

การปลูกปอเทืองใช้อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 3 กก./ไร่ ปลูกปอเทืองหลังการปลูกอ้อย 1.5-3  เดือนโดย

เครื่องปลูก ปลูกเป็นแถว 2 แถวใน 1 ร่อง ไถกลบปอเทืองหลังการปลูก 40 - 50 วัน  เมื่อปอเทืองออกดอกเต็มที่  

ซึ่งเป็นช่วงที่ปอเทืองให้ชีวมวลสูงสุด 

- เก็บเก่ียวผลผลิตอ้อย เมื่ออายุ 12 เดือน บันทึกข้อมูลผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต  CCS   

- เวลาและสถานที่  

แปลงเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี   อุทัยธานี    ราชบุรี   นครปฐม  และกาญจนบุรี ชัยนาท 

สิงห์บุรี และอ่างทอง   

ระยะเวลาด าเนินการ : 2 ปี เริ่มต้น ตุลาคม 2558    สิ้นสุด กันยายน 2560 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  



จังหวัดสุพรรณบุรี 

แปลงเกษตรกร จ. สุพรรณบุรี 2 แปลง คือ 

1. นายสุทน ชินวงศ์ ต.จรเข้สามพัน  อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี    ท าการปลูกปอเทือง  เมื่อวันที่ 18 

พฤษภาคม  2559  ปอเทืองมีการเจริญเติบโตดีแต่ฝนทิ้งช่วงท าให้งอกช้า  อ้อยโตมากไป คลุมปอเทือง ท าการ

ไถกลบวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ปอเทืองอายุ 63 วัน น้ าหนักสดปอเทืองเพียง  682 กิโลกรัม/ไร่ ท าการเก็บ

เกี่ยวอ้อยเมื่ออ้อยมีอายุ 11 เดือนและอ้อยถูกไฟไหม้ จากการทดลองพบว่าความสูง จ านวนล า ผลผลิต และ 

CCS จากกรรมวิธีปลูกและไม่ปลูกปอเทืองใกล้เคียงกัน โดยกรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตอ้อย และค่า CCS 

เท่ากับ 14.94 ตันต่อไร่ และ 12.30 ในขณะที่กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตอ้อย และค่า CCS เท่ากับ 14.32 ตัน

ต่อไร่ และ 12.10 

2. แปลงศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ต.จรเข้สามพัน  อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี ท าการปลูกปอเทืองเมื่อ

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ปอเทืองมีการเจริญเติบโตดีมาก เนื่องจากมีฝนช่วงหลังปลูก อ้อยโตความสูงก าลังดี 

ท าการไถกลบวันที่ 17 สิงหาคม 2559  ปอเทืองอายุ 48 วัน  น้ าหนักสดปอเทือง 1,312 กิโลกรัม/ไร่  ท าการ

เก็บเกี่ยวอ้อยที่อายุ 11 เดือน จากการทดลองพบว่า  ความสูง  จ านวนล า  ผลผลิต CCS จากกรรมวิธีปลูกและ

ไม่ปลูกปอเทืองไม่แตกต่างกัน โดยกรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตอ้อย และค่า CCS เท่ากับ 12.05 ตันต่อไร่ และ 

13.85 ในขณะที่กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตอ้อย และค่า CCS เท่ากับ 12.72 ตันต่อไร่ และ 12.97 

 
 

จังหวัดกาญจนบุรี 

ด าเนินการแปลงเกษตรกร จ. กาญจนบุรี 2 แปลง คือ 

1. นายคงศักดิ์  กิตติธงชัยกุล เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 1  ต. ปากแพรก  อ. เมือง  จ. กาญจนบุรี  ท าการ

ปลูกปอเทืองเมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2559  ปอเทืองมีการเจริญเติบโตดีเมื่ออายุประมาณ 45 วัน ปอเทือง 

ออกดอกและได้ไถกลบปอเทืองระหว่างร่องอ้อย วัดน้ าหนักสดของปอเทืองได้ 1,294 กก./ไร่ ท าการเก็บเกี่ยว

อ้อยที่อายุ 12 เดือน จากการทดลองพบว่า ความสูง จ านวนล า ผลผลิต จากกรรมวิธีทดสอบสูงกว่ากรรมวิธี

เกษตรกร โดยกรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตอ้อย 14.78 ตันต่อไร่ ในขณะที่กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตอ้อย 

16.28 ตันต่อไร่ หรือมากกว่าร้อยละ 9.21 

2. นายศุภเลิศ   แจ๋มจ ารัส เลขที่ 189/2  หมู่ที่ 2 ต.วังเย็น  อ. เมือง จ. กาญจนบุรี ปลูกปอเทือง

วันที่ 28 มิถุนายน  2559 ปอเทืองมีการเจริญเติบโตดีเมื่ออายุประมาณ 45 วันปอเทืองออกดอกและได้ไถกลบ

ปอเทืองระหว่างร่องอ้อยพร้อมวัดความสูงอ้อย เมื่อไถกลบเรียบร้อยแล้วและวัดน้ าหนักสดของปอเทืองได้

เท่ากับ 1,763 กก./ไร่ จากการทดลองพบว่า ความสูง จ านวนล า ผลผลิต จากกรรมวิธีปลูกและไม่ปลูกปอเทือง



ไม่แตกต่างกัน โดยกรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตอ้อย 15.35 ตันต่อไร่ ในขณะที่กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตอ้อย 

15.72 ตันต่อไร่  
 

จังหวัดราชบุรี 

ท าการปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ และ พฤษภาคม. 2559 มีการใส่ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดินคือ 12-6-12 และ 12-6-6 กก./ไร่ มีการปลูกปอเทืองระหว่างร่องอ้อยช่วงเดือน พฤษภาคม. และ 

กรกฎาคม. 2559 และท าการไถกลบ  เมื่อปอเทืองออกดอกเต็มที่ช่วงเดือน สิงหาคม. และกันยายน. 2559  

ขณะไถกลบพบว่า อ้อยจะมีความสูงและจ านวนหน่อต่อกอไม่แตกต่างกัน และปอเทืองมีน้ าหนักสดโดยเฉลี่ย 

816 กก./ไร่ ไม่พบการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืช แต่จะประสบปัญหาฝนแล้ง 

ท าการเก็บเกี่ยวอ้อยในวันที่  20  มกราคม 2560 ในทั้งสองกรรมวิธีอ้อยจะมีความสูง จ านวนล า/ไร่ 

ผลผลิต/ไร่ และความหวานไม่แตกต่างกัน ผลผลิตกรรมวิธีทดสอบมีแนวโน้มสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกร โดยเฉลี่ย 

11.86 ตัน/ไร่สูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรร้อยละ 5.23 
 

จังหวัดอุทัยธานี 

ท าการปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ท าการปลูกปอเทืองในระหว่างร่องทั้ง 

2 แปลง พบว่าแปลงอ้อยของเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวปอเทืองได้เพียง 1 แปลงเนื่องจากอีกแปลงขาดน้ า  

ท าให้ปอเทืองตายทั้งหมดไม่สามารถเก็บเกี่ยวและไถกลบปอเทืองได้   คือแปลงของนายกู้เกียรติ ส่วนอีก 1 

แปลงของนายเสงี่ยม พบว่ากรรมวิธีเกษตรกรจะให้ผลผลิตที่สูงกว่ากรรมวิธีทดสอบคือ 21.61  ตัน/ไร่ และ 

19.30 ตามล าดับหรือสูงกว่าร้อยละ 10.69  

 

 

 
 

จังหวัดนครปฐม 

แปลงเกษตรกร จ.นครปฐม จ านวน 2 แปลง คือ 

1. แปลงเกษตรกร ต.ทุ่งขวาง อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม ท าการปลูกปอเทืองช่วงเดือนมิถุนายน 

ปอเทืองมีการเจริญเติบโตที่ดีและพบการเข้าท าลายของแมลงศัตรูพืชบางส่วน เมื่อปอเทืองมีอายุประมาณ 45 

วัน ปอเทืองเริ่มออกดอก ท าการไถกลบเมื่อปอเทืองออกดอกสม่ าเสมอทั้งแปลงวัดน้ าหนักสดปอเทืองได้ 773 

กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีทดสอบมีความสูง และจ านวนล าใกล้เคียงกับวิธีของเกษตรกร แต่กรรมวิธีทดสอบให้



ผลผลิตอ้อย และค่า CCS เท่ากับ 12.47 ตันต่อไร่ และ 14.87 กรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตอ้อย และค่า CCS 

เท่ากับ 11.58 ตันต่อไร่ และ 13.26 

2. แปลงเกษตรกร ต.รางพิกุล อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม ท าการปลูกปอเทืองช่วงเดือนมิถุนายน 

ปอเทืองมีการเข้าท าลายโดยแมลงปากกัดจึงท าการปลูกซ่อม เมื่อปอเทืองอายุประมาณ 45 วัน หลังปลูกเริ่ม

ทยอยออกดอก เมื่อปอเทืองมีดอกบานสม่ าเสมอทั่วกันทั้งแปลงก็ด าเนินการไถกลบปอเทืองลงในดินระหว่าง

ร่องอ้อย และเก็บตัวอย่างสดปอเทือง โดยการสุ่มเก็บน้ าหนักปอเทืองได้น้ าหนัก 730 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธี

ทดสอบมีความสูง และจ านวนล าใกล้เคียงกับวิธีของเกษตรกร แต่กรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตอ้อย และค่า CCS 

เท่ากับ 12.58 ตันต่อไร่ และ 13.25 กรรมวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตอ้อย และค่า CCS เท่ากับ 11.42 ตันต่อไร่ 

และ 13.14 
 

จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง 

ได้ด าเนินการทดสอบตามกรรมวิธีแล้วนั้น ในส่วนของกรรมวิธีทดสอบการปลูกปอเทืองระหว่างร่อง

อ้อยเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสดและคลุมวัชพืชนั้น เกษตรกร 3 ราย คือ  

1) นายอางค์  มณฑา   ปลูกปอเทือง วันที่ 10 สิงหาคม 2559 

2) นางวัชราภรณ์  ม่วงมา  ปลูกปอเทือง วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 

3) นางจ าเนียน  ประหยัดทรัพย์ ปลูกปอเทือง วันที่ 3 สิงหาคม 2559 

หลังจากปลูกปอเทืองเกษตรกรประสบปัญหาคือ 

1) การปลูกอ้อย ความงอกไม่ดี มีสาเหตุมาจากประสบปัญหาภัยแล้ง 

2) การปลูกปอเทืองความงอกไม่ดี สาเหตุมาจากประสบปัญหาภัยแล้ง ต้นปอเทืองไม่เจริญเติบโต

และแห้งตายจากภัยแล้ง 
 

ตารางท่ี 1 ความสูง จ านวนล า ผลผลิต และ CCS แปลงการปลูกปอเทืองระหว่างร่องอ้อยเพ่ือเป็นปุ๋ยพืชสด 

และคลุมวัชพืชในพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขตดินร่วนเหนียว พันธุ์ขอนแก่น 3 ฤดูปลูกปี  2559/60 

 วิธีเกษตรกร วิธีทดสอบ (ปลูกปอเทือง) T-test 

1. ความสูง 255.3 272.1 ns 

2. จ านวนล า 10,155 10,518 ns 

3. ผลผลิต 14.56 14.64 ns 

4. CCS 13.71 14.02 ns 

 



 
ตารางท่ี 2 การปลูกปอเทืองระหว่างร่องอ้อยเพ่ือเป็นปุ๋ยพืชสดและคลุมวัชพืชในพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขตดินร่วนเหนียวที่มีผลต่อการให้ผลผลิตในช่วงเก็บเกี่ยวของอ้อย

ปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 ฤดูปลูกปี  2559/60  
 

เกษตรกร 

กรรมวิธีเกษตรกร  กรรมวิธีทดสอบ 

นน.ปอเทือง 

(กก./ไร่) 

ความสูง 

(ซม.) 
จ านวนล า/ไร ่

ผลผลติ 

(ตัน/ไร ่
CCS 

 นน.ปอเทือง 

(กก./ไร่) 

ความสูง 

(ซม.) 
จ านวนล า/ไร ่

ผลผลติ 

(ตัน/ไร ่
CCS 

- สุพรรณบุร ี - 252.7 11,520 14.94 12.30    682 238.6 11,733 14.32 12.10 

 - 251.9  7,040 12.05 13.85  1,312 291.7   6.906 12.72 12.97 

- กาญจนบุร ี - 196.6 12,640 14.78 -  1,294 252.6 13,920 16.28 - 

 - 225.6 13,120 15.35 -  1,763 254.5 13,440 15.72 - 

- ราชบุรี - 249.1  8,302 11.84 12.83    944 255.7   8,050 11.31 14.61 

 - 258.3  7,648 10.70 13.88    688 269.7   8,403 12.41 12.65 

- อุทัยธาน ี - 314.3 13,333 21.70 15.47   330.7 13,333 19.70 17.09 

 - 339.7 10,462 21.52 14.67   327.5 10,769 18.90 14.67 

- นครปฐม - 210.4  9,214 11.58 13.26    773 215.9   9,771 12.47 14.87 

 - 254.2  8,274 11.42 13.40    730 284.3   8,852 12.58 13.25 

- อ่างทอง - - - 14.00 -  - - - 15.00 - 

- สิงห์บุร ี - - - 13.31 -  - - - 17.75 - 

- ชัยนาท - - - 12.70 -  - - - 16.75 - 

เฉลี่ย  255.3 10,155 14.56 13.71  1,023 272.1 10,518 14.64 14.02 



* ค่าเฉลี่ยไม่รวมข้อมูล อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี 
 

 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

การให้ความสูง จ านวนล า ผลผลิต และ CCS ไม่แตกต่างจากวิธีเกษตรกร เนื่องจากการย่อยสลาย

ของปุ๋ยพืชสดต้องใช้เวลา ไม่เห็นผลรวดเร็ว ซึ่งในอ้อยตอ มีแนวโน้มที่ผลผลิตอ้อยน่าจะเพ่ิมขึ้น  การปลูก

ปอเทืองระหว่างร่องอ้อยค่อนข้างยากต่อการปฏิบัติ การแนะน าเกษตรกรให้ปลูกปอเทืองหลังจากรื้อแปลงอ้อย

น่าจะสะดวกกว่า เพ่ือการลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

เกษตรกรหลายรายในพ้ืนที่ดินร่วนปนทรายภาคตะวันตกได้ท าการปลูกปอเทืองระหว่างร่องอ้อยเพ่ือ

เป็นปุ๋ยพืชสด ในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ โดยใช้เครื่องปลูก และไถกลบในร่องอ้อย  โดยมากจะเป็นเกษตรกรหัวก้าว

หน้าที่มีพ้ืนที่ปลูกอ้อยมาก และเมล็ดปอเทืองก็หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง แต่ในเขตพ้ืนที่ดินร่วนเหนียว การ

ปฏิบัติค่อนข้างยากกว่าในเขตดินร่วนปนทราย 
 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  

- 
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13. ภาคผนวก  

 

 

 

http://agris.fao.org/agris-search/search.do?%20recordID%20=PH1999850382
http://agris.fao.org/agris-search/search.do?%20recordID%20=PH1999850382

