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1. แผนงานวิจัย       : แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิม 

     ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตอ้อยสู่การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ 
 

2. ชุดโครงการวิจัย       : วิจัยและพัฒนาอ้อยส าหรับธุรกิจน้ าอ้อยสดและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากอ้อย                                                                        
          โครงการวิจัย       : การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยและการใช้ประโยชน์จากอ้อย 

                                      ในท้องถิ่น 
 

3. ชื่อการทดลอง(ภาษาไทย)     : ผลการใช้ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบ ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ทรี และปุ๋ยเคมีในการ 
                                       ผลิตอ้อยคั้นน้ าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ในเขตภาคใต้ตอนล่าง 
ชื่อการทดลอง(ภาษาอังกฤษ) : The Effect of Chicked Manuure Composted, PGPR3  
           Biofertilizer and Chemical Fertilizer on yield of Suphanburi                  
                                       50 Juice Cane Variety at the Lower Southern Region 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง    :  นางมณฑิกานธิ์  สังข์น้อย1/   
ผู้ร่วมงาน                        :  นางสายชล บุญรัศมี1/      
     

5. บทคัดย่อ 
ศึกษาการจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมต่อการผลิตอ้อยคั้นน้ า พันธุ์สุพรรณบุรี 50 ในเขต

ภาคใต้ตอนล่าง โดยใช้ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบ ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี และปุ๋ยเคมี ในการผลิตอ้อยคั้นน้ า 
แซมสวนยาง ในพ้ืนที่เกษตรกร ต. ท่าม่วง อ. เทพา จ.สงขลา ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 
2563 วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 3 ซ้ า 8 กรรมวิธี ประกอบด้วย 1) ไม่ใส่ปุ๋ย (แปลงควบคุม) 
2) ไม่ใส่ปุ๋ย + พีจีพีอาร์ทรี 1 กิโลกรัม/ไร่ 3) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 100% (15-9-18 กก. N-P2O5 -
K2O/ไร่) 4) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 100% + พีจีพีอาร์ทรี 1 กิโลกรัม/ไร่ 5) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์
ดิน 75% (11.25-6.75-13.50 กก. N-P2O5-K2O/ไร่) 6) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 75%  + พีจีพีอาร์ทรี 
1 กิโลกรัม/ไร่ 7) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 75% + ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบอัตรา 200 กก. น้ าหนักแห้ง/ไร่ 
8) ปุ๋ยเคมตีามค่าวิเคราะห์ดิน 75%  + ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบอัตรา 200 กก. น้ าหนักแห้ง/ไร่+ พีจีพีอาร์ทรี 
1 กิโลกรัม/ไร่ ผลการทดลองพบว่าปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบ 200 กก. น้ าหนักแห้ง/ไร่    ซึ่งคิดเป็นปริมาณธาตุ 

------------------------ 
               1/ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  



 อาหารที่ใส่ให้กับอ้อยอัตรา 3.46-6.68-6.06 กก.N-P2O5-K2O/ไร่  จากการศึกษาคุณสมบัติของดินก่อน
 ปลูกพบว่ามีปฎิกริยาดินเป็นกรดจัดมาก ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จึงปรับปรุงดิน
 ด้วยโดโลไมท์ก่อนปลูก การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินในอ้อยปลูกมีผลให้น้ าหนักล าสดเพ่ิมขึ้นจากการ
 ปลูกโดยไม่ใส่ปุ๋ยคิดเป็นร้อยละ 60.91 ส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 75% ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจี
 พีอาร์ทรี ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 75% ร่วมกับปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบ และปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 75% ร่วมกับปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบและปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ทรี มีผลให้น้ าหนักล าสดเพ่ิมขึ้นจากการปลูกโดย
 การใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 100% คิดเป็นร้อยละ 15.42 56.00 และ 34.00 ตามล าดับ ซึ่งปริมาณ
 ผลผลิตและปริมาณน้ าคั้นสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 10.92 ตัน/ไร่ และ 4,998 ลิตร/ไร่ 
 ตามล าดับ ในระดับอัตราปุ๋ย 14.71-13.43-19.56 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ในอ้อยตอ 1 พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมี
 ตามค่าวิเคราะห์ดิน 75% ร่วมกับปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบและปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ทรี มีผลให้น้ าหนักล าสด
 เพ่ิมข้ึนจากการปลูกโดยการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 100% คิดเป็นร้อยละ 15.01 ส่วนในอ้อยตอ 2
 พบว่าการใช้ปุ๋ยเคมตีามค่าวิเคราะห์ดิน 75% ร่วมกับปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบ และปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 75% ร่วมกับปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบและปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ทรี มีผลให้น้ าหนักล าสดเพ่ิมสูงขึ้นจากการปลูก
 โดยการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 100% คิดเป็นร้อยละ 71.21 ทั้ง 2 กรรมวิธี 

 

ABSTRACT 
 Study on the management of plant nutrient were studied on sugarcane juicing, 
Suphanburi 50 varieties, in the lower southern region, using chicken manure compost 
Biological fertilizer, PGPR3 and chemical Fertilizer in the farmer’s fields, Songkhla 
province between December 2017 and January 2020. The experiment was laid out in 
Randomized Complete Block Design (RCBD) having three replications. Treatments were 
eight fertilizer regimes: 1) no fertilizer application (control, C); 2) PGPR3 Biofertilizer 1 
kg/rai (PGPR3); 3) fertilizer application based on site-specific fertilization (SSF) or at a rate 
of 15-9-18 kg N-P2O5 -K2O/rai) ; 4) fertilizer application based on site-specific fertilization 
+ PGPR3 Biofertilizer (SSF+ PGPR3) ; 5) 3/4 fertilizer application based on site-specific 
fertilization (SSF75%); 6) 3/4 fertilizer application based on site-specific fertilization + 
PGPR3 Biofertilizer (SSF75%+ PGPR3) ; 7) 3/4 fertilizer application based on site-specific 
fertilization + Composted Chicked Manuure 200 kg dry weight (SSF75%+ CCM) ; 8) 3/4 
fertilizer application based on site-specific fertilization + Composted Chicked Manuure + 
PGPR3 Biofertilizer (SSF75%+ CCM+ PGPR3) Which is elemental quantity nutrients rate at 
3.46-6.68-6.06 Kg.N-P2O5-K2O/rai soil properties before Plantation showed the soil is 
strongly acidic soil. Total nitrogen content is relatively low. Therefore the soil was  
  



improve Dolomite before planting. when yield of juice cane was more than control 
60.91%. When used SSF75%+CCM, SSF75%+PRPR3 and SSF75%+CCM+PRPR3 juice cane 
yield of fresh weight was increase more than the 100% SSF 15.42, 56.00, and 34.00. Juice 
cane yield and sugar juice content are 10.92 t/rai and 4,998 L/rai at 14.71-13.43-19.56 
kg.N-P2O5-K2O/rai. In ratoon1 when used 75% SSF+CCM+PRPR3, juice cane yield of fresh 
weight was increase more than the 100%SSF 15.01%. In ratoon2 when used 75% 
SSF+CCM+PRPR3, juice cane yield of fresh weight was increase more than the 100%SSF 
71.21%.  
 

6. ค าน า 
 ในภาคใต้ มักพบการปลูกอ้อยคั้นน้ า เพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมตามประเพณี หรือบริโภคในรูปของ
อ้อยเคี้ยว  และอ้อยคั้นน้ ามากกว่าการปลูกเพ่ืออุตสาหกรรม พันธุ์ที่นิยมปลูกคือสุพรรณบุรี 50 เป็นพันธุ์ที่
มีคุณภาพดี ให้ผลผลิตน้ าอ้อยสูง ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลาได้น ามาปลูกเพ่ือขยายเป็นพันธุ์หลักในภาคใต้ ซึ่ง
เดิมใช้อ้อยคั้นน้ าพันธุ์สิงคโปร์เป็นหลัก    ท าให้พันธุ์นี้เพ่ิมความนิยมมากขึ้น และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี 
เนื่องจากมีความต้องการผลผลิตในการบริโภคมากขึ้น ทั้งจากผู้บริโภคโดยทั่วไปและจากนักท่องเที่ยวทั้ง
ภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมในภาคใต้ ปริมาณความ
ต้องการอ้อยคั้นน้ าเพ่ิมข้ึนอย่างมาก เกษตรกรจึงนิยมปลูกเป็นพืชแซมสวนยางเพ่ือเสริมรายได้ในช่วง 3 ปี 
แรก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของอ้อย ได้แก่ ธาตุอาหารในดิน พันธุ์ สมบัติของดิน น้ า และสภาพ
ภูมิอากาศ (Abdel-Rahman, 2008) ธาตุอาหารที่ส าคัญซึ่งจ าเป็นต้องใส่บ ารุงดิน คือ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพรแทสเซียม โดยไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลักที่ส าคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิม
ผลผลิตอ้อย เนื่องจากช่วยให้มีการเจริญเติบโตด้านล าต้นและใบ (Fageria, 2009) การใส่ปุ๋ยทางดินช่วย
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยชีวภาพ การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพี
อาร์ (Plant Growth Promoting Rhizobacteria : PGPR) ซึ่งประกอบไปด้วยแบคทีเรียที่สามารถตรึง
ไนโตรเจน ช่วยละลายฟอสเฟต ผลิตฮอร์โมนส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และช่วยให้ธาตุอาหารเสริม
บางชนิดเป็นประโยชน์ (สมปองและคณะ, 2548) กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพพีจีพี
อาร์ทรี ใช้ส าหรับอ้อยและมันส าปะหลัง ประกอบด้วยแบคทีเรียที่แยกได้จากบริเวณราก 2 สกุล คือ อะโซ
สไปริลลัม (Azospirillum) และกลูคอนอะซิโตแบคเตอร์ (Gluconacetobacter) ภัสชญภณ และคณะ 
(2558) พบว่าการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ทรี ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกอ้อยได้ร้อยละ 25 จากผลการ
ทดลองการใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ทรีในอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ในดินร่วนทรายที่ ศวพ.
ร้อยเอ็ด ที่ใส่ปุ๋ยเคมีอัตราต่างๆ กัน พบว่าการใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ทรี ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนได้
ร้อยละ 50 หรือลดปุ๋ยเคมี NPK  ได้ร้อยละ 25 ของค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน ในกลุ่มเกษตรกร
เป้าหมายที่ใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ทรี พบว่า ลดการใช้ปุ๋ยได้ร้อยละ 33-34 ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 2-3 ตันต่อไร่ 
การปลูกอ้อยคั้นน้ าแซมในสวนยางร่วมกับการจัดการดินและปุ๋ยด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เป็นแนว



ทางการลดต้นทุนการผลิต และเป็นการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่เพ่ือเสริมรายได้ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ให้
สูงขึ้น ในจังหวัดสงขลามีฟาร์มไก่เป็นแหล่งปุ๋ยมูลไก่ในท้องถิ่น จึงน าปัจจัยการผลิตที่มีท้องถิ่นมาใช้
ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ทรี เพ่ือลดการใช้ปุ๋ยเคมี และเพ่ิมศักยภาพการผลิตอ้อยคั้นน้ า อีกทั้งเป็นการ
จัดการทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า ดังนั้น การศึกษาการใช้ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบ ปุ๋ยชีวภาพพีจีพี
อาร์ทรี และปุ๋ยเคมีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลผลิตและคุณภาพของอ้อยคั้นน้ านี้จะเป็นแนวทางใน
การจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมในพ้ืนที่ปลูกอ้อยคั้นน้ าแซมยางในเขตภาคใต้ตอนล่าง  โดยสามารถลด
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรลงได้ 
 

7. วิธีด าเนินการ          
- อุปกรณ์ 
 1. อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน และอุปกรณ์วัดความสูงอ้อย 
 2. ปุ๋ยเคมเีกรด 46-0-0 18-46-0 และ 0-0-60 
 3. สารเคมีก าจัดวัชพืช 
 4. เครื่องวัดความหวาน Hand Refractometer 
 5. เครื่องหีบน้ าอ้อย                 

 - วิธีการ 
ด าเนินการทดลองในพ้ืนที่เกษตรกร ต. ท่าม่วง อ. เทพา จ. สงขลา ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 

- มกราคม 2563  วางแผนการทดลองแบบ RCB มี  จ านวน 3 ซ้ า 8 กรรมวิธี ประกอบด้วย  
1) ไม่ใส่ปุ๋ย ;(C)  
2) ไม่ใส่ปุ๋ย + พีจีพีอาร์ทรี 1 กิโลกรัม/ไร่ ;(PGPR3) 
3) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 100% ;(SSF) 
4) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 100%+พีจีพีอาร์ทรี 1 กิโลกรัม/ไร่ ;(SSF+PGPR3) 
5) ปุ๋ยเคมตีามค่าวิเคราะห์ดิน 75% ;(SSF75%)  
6) ปุ๋ยเคมตีามค่าวิเคราะห์ดิน 75%+พีจีพีอาร์ทรี 1 กิโลกรัม/ไร่ ;(SSF75%+PGPR3) 
7) ปุ๋ยเคมตีามค่าวิเคราะห์ดิน 75%+ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบอัตรา 200 กก. น้ าหนักแห้ง/ไร ่   
    ;(SSF75%+CCM)    
8) ปุ๋ยเคมตีามค่าวิเคราะห์ดิน 75%+ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบอัตรา 200 กก. น้ าหนักแห้ง/ไร่ 
    +พีจีพีอาร์ทรี 1 กิโลกรัม/ไร่ ;(SSF75%+CCM+PGPR3) 

  วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนปลูก และปริมาณธาตุอาหารของปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบความ
เป็นกรดเป็นด่าง (pH)  อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ปลูกอ้อย
ระหว่างร่องยางขนาดของแปลงย่อย 5.2 x 10.0 เมตร ระยะปลูก 1.3 x 0.5 เมตร โดยวิธีวางล าคู่ หลุม
ละ 2 ท่อนๆ ละ 3 ตา ในกรรมวิธีที่  4 6 และ 8 ใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ทรี 1 กิโลกรัม/ไร่ ผสมกับปุ๋ยเคมี
คลุกเคล้าให้เกาะเม็ดปุ๋ยเคมีตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้ ใส่พร้อมปลูกโดยโรยข้างแถวอ้อยและกลบ กรรมวิธี



ที่  2 ใส่ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ทรีคลุกกับดินก้นหลุมก่อนปลูก ในกรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน าการใส่
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 100 เปอร์เซ็นต์ โดยใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 15-9-18 กก.N-P2O5-K2O/ไร่  แบ่งใส่ 2 ครั้ง 
โดยครั้งแรกโรยข้างแถวอ้อยพร้อมปลูก ครั้งที่สองใส่หลังจากครั้งแรกประมาณ 3-4 เดือน   กรรมวิธีที่ 5 
6 7 และ 8 ใส่ปุ๋ยเคมี 75 เปอร์เซ็นต์ของค าแนะน าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยใส่ปุ๋ย เคมีอัตรา 
11.25-6.75-13.50 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง กรรมวิธีที่ 7 และ 8 ใส่ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบรองพ้ืน
อัตรา 200 กก.น้ าหนักแห้ง/ไร่ ความชื้น 44.68% ใส่ปุ๋ยในสภาพดินมีความชื้นเหมาะสม ให้น้ าแบบสปริง
เกอร์ ระยะแรกปลูก ทุก 7-10 วัน จ านวน 4 ครั้งเพ่ือให้อ้อยสามารถตั้งตัวได้ หลังจากนั้นอาศัยน้ าฝน 
ก าจัดวัชพืชตามความจ าเป็น เก็บเกี่ยวอ้อยปลูกเมื่ออายุ 10 เดือน จากนั้นปฏิบัติดูแลรักษาอ้อยตอ 1 
และ ตอ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินโดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้ การเก็บข้อมูลชีวภาพ
ของอ้อย โดยแยกชิ้นส่วนเหนือดิน คือ ใบ และล า อายุ 10 เดือนหลังปลูก น ามาอบให้แห้งที่ 80 องศา
เซลเซียส น าตัวอย่างส่งวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารพืช ในห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการ
ตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
  บันทึกข้อมูล ผลผลิต ปริมาณน้ าคั้น และองค์ประกอบผลผลิต โดยสุ่มตัวอย่างอ้อยคั้นน้ า 10 ล า 
วัดความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางล า จ านวนข้อต่อล า จ านวนล าในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว ค่าความหวานโดยการวัด
ค่าบริกซ์ด้วย Refractometer  วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิธี Analysis of variance ของ Randomized 
Complete Block และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Range 
Test (DMRT) 

           - เวลาและสถานที่  
  เริ่มต้น 2560 ปีที่สิ้นสุด 2563 
  สถานที่ด าเนินการ พ้ืนที่เกษตรกร ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

พ้ืนที่ท าการทดลองเป็นกลุ่มชุดดินที่ 32 จัดอยู่ในกลุ่มดินร่วนหรือดินทรายแป้งละเอียดลึกมาก ที่
เกิดจากตะกอนริมแม่น้ าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้ าดีถึงดีปานกลางความสมบูรณ์ปานกลาง มี
ลักษณะเนื้อดินเป็นร่วนปนทรายเป็นกรดจัดมากมี pH 4.5 อาจท าให้พืชขาดแคลเซียมและแมกนีเซียมได้ 
ส าหรับ pH ที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อยคือ 5.5-7.0 (ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี,  2545) จึงควรปรับปรุง
ดินด้วยโดโลไมท์ อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่ (กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา, 2561) ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
ก่อนปลูกพบว่ามีอินทรียวัตถุค่อนข้างต่ า 1.25% ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 3.89 มก./กก. 
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 30.22 มก./กก. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ ากว่าค่าอ้างอิง  (≥1.5% ≥10 
มก./กก. และ≥80 มก./กก. ตามล าดับ) ดังนั้นจึงควรเพ่ิมธาตุอาหารให้กับดินโดยการใส่ปุ๋ยให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของอ้อยและทดแทนส่วนที่จะสูญเสียไปจากดิน ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินหลังเก็บ
เกี่ยวอ้อยปลูก และอ้อยตอ 1 พบว่ามี pH (4.2-4.7) อินทรียวัตถุ (1.25-1.52%) ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช (4.00-38.74 มก./กก.) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (32.00-109 มก./กก.) มี



แนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับดินก่อนปลูกอ้อยและมีความเหมาะสมต่อการปลูกอ้อยเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากการปรับปรุงดินด้วยโดโลไมท์และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (ตารางที่ 2) ส่วนปุ๋ยหมักมูลไก่
แกลบที่ใช้ในการศึกษามีความชื้น 44.68% มีพีเอช 8.9 ค่าการน าไฟฟ้า 4.17 dS/m อยู่ในระดับที่เค็ม
ปานกลาง (4-8 dS/m) มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 1.20 2.30 และ 2.10% ตามล าดับ 
ดังนั้นเมื่อใส่ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบในอัตรา 200 กก.น้ าหนักแห้ง/ไร่ จะท าให้มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมใส่ลงไปในดินอัตรา 3.46-6.68-6.06 กก.N-P2O5-K2O/ไร่  (ตารางท่ี 1) 

ในอ้อยปลูก ปี 2560/61 พบว่าการใส่ปุ๋ยทั้ง 7 กรรมวิธี เมื่อเปรียบเทียบกับไม่ใส่ปุ๋ยไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติของความสูง (192-227 ซม.) ความยาวล า (176-211 ซม)   เส้นผ่านศูนย์กลาง 
(2.93-3.18 ซม.)     ความหวาน (16.20-17.90 องศาบริกซ์)    และจ านวนข้อ (19-22 ต่อล า) ส่วน
จ านวนล า (3,344-7,426 ล า/ไร่)    ผลผลิต (4.35-10.92 ตัน/ไร่) และปริมาณน้ าคั้น (1,448-5,091 ลิตร/
ไร่) มีความแตกต่างกันทางสถิติ  โดยการใส่ปุ๋ย SSF75%+CCM  หรือ SSF75%+PGPR3 ท าให้จ านวนล า 
(7,426 และ 7,056  ล า/ไร่) และปริมาณน้ าคั้น (4,998 และ 5,091  ลิตร/ไร่) สูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ แต่การ
ใส่ปุ๋ย SSF75%+CCM ท าให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด 10.92 ตัน/ไร่ ในระดับอัตราปุ๋ย 14.71-13.43-19.56 
กก.N-P2O5-K2O/ไร่  การใช้ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบเป็นการเพ่ิมธาตุอาหารในดิน ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ดิน
หลังเก็บเกี่ยวอ้อยปลูก และตอ 1 พบว่ามีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สูงขึ้น ในขณะที่การใช้
ปุ๋ย SSF75% เพียงอย่างเดียว ในระดับอัตราปุ๋ย 11.25-6.75-13.50 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ มีการแตกกอให้
จ านวนล า/ไร่น้อยกว่า (4,205 ล า/ไร่) ส่งผลให้ผลผลิตและปริมาณน้ าคั้นลดลง (5.29 ตัน/ไร่ และ 2,106 
ลิตร/ไร่) ส่วนการใช้ PGPR3 ร่วมกับปุ๋ยเคมี มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของอ้อย (Valeria et al., 
2012) เนื่องจากแบคทีเรียพีจีพีอาร์ ซึ่งเป็น Endophytic แบคทีเรียในเนื้อเยื่อต้นอ้อยมีความสามารถใน
การตรึงไนโตรเจน ช่วยละลายแร่ธาตุที่จ าเป็นต่ออ้อยในดินและช่วยผลิตฮอร์โมนของพืชด้วย (ตารางท่ี 3) 

ผลผลิตอ้อยตอ 1  ปี 2561/2562 พบว่าการใส่ปุ๋ยทั้ง 7 กรรมวิธี เมื่อเปรียบเทียบกับไม่ใส่ปุ๋ยไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติของความสูง (193-213 ซม) ความยาวล า (147-177 ซม)  เส้นผ่านศูนย์กลาง 
(2.56-2.74 ซม)   และความหวาน (18.00-19.83 องศาบริกซ)์  ส่วนจ านวนข้อ (20-23 ต่อล า) จ านวนล า 
(6,462-10,421 ล า/ไร่)   ผลผลิต (5.03-9.88 ตัน/ไร่) และปริมาณน้ าคั้น (1,444-3,703 ลิตร/ไร่) มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ การใส่ปุ๋ย SSF ให้ผลผลิตและปริมาณน้ าคั้น (8.59 ตัน/ไร่ และ 3,230 ลิตร/ไร่) การ
ใส่ปุ๋ย SSF+PGPR3  (8.39 ตัน/ไร่ และ 2,935 ลิตร/ไร่) การใส่ปุ๋ย SSF75%+CCM (8.71 ตัน/ไร่ และ 
3,703 ลิตร/ไร่) และการใส่ปุ๋ย SSF75%+CCM+ PGPR3 (9.88 ตัน/ไร่ และ 3,524 ลิตร/ไร่) ไม่แตกต่าง
กันทางสถิต ิแต่การใส่ปุ๋ย SSF75%+CCM ท าให้ปริมาณน้ าคั้นสูงที่สุด (3,703 ลิตร/ไร่) (ตารางท่ี 4)  

ผลผลิตอ้อยตอ 2  ปี 2562/2563 พบว่าการใส่ปุ๋ยทั้ง 7 กรรมวิธี เมื่อเปรียบเทียบกับไม่ใส่ปุ๋ยไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติของความหวาน (20.33-22.33 องศาบริกซ์)  และจ านวนข้อ (15-19 ต่อล า) มี
ความแตกต่างกันทางสถิติของความสูง (154-191 ซม) จ านวนล า (4,903-14,072 ล า/ไร่)   ความยาวล า 
(104-172 ซม) เส้นผ่านศูนย์กลาง (2.24-2.93 ซม) ผลผลิต (3.58-8.58 ตัน/ไร่) และปริมาณน้ าคั้น 
(4,355-1,483 ลิตร/ไร่ ผลจากการใส่ปุ๋ยเคมี SSF พบว่าอ้อยมีผลผลิตเฉลี่ย (5.01 ตัน/ไร่) ซ่ึงต่ ากวา่การ



ใส่ปุ๋ย SSF75%+CCM (8.58 ตัน/ไร่) หรือการใส่ปุ๋ย SSF75%+CCM+PGPR3 (8.58 ตัน/ไร่) ส่วนการใส่
ปุ๋ยเคมี SSF75%+PGPR3 ท าให้ปริมาณน้ าคั้นสูงที่สุด (4,355 ลิตร/ไร่) (ตารางที่ 5) 

การสะสมน้ าหนักแห้งของอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 ที่ระยะเก็บเกี่ยว 10 เดือน พบว่ามีแนวโน้ม
การสะสมน้ าหนักแห้งเพ่ิมขึ้นตามอัตราปุ๋ยที่เพ่ิมขึ้น การใส่ปุ๋ย SSF75%+CCM มีค่าเฉลี่ยการสะสม
น้ าหนักแห้งของอ้อยปลูกสูงที่สุด (4,161 กก./ไร่) ส่วนกรรมวิธีไม่ใส่ปุ๋ย และใส่ปุ๋ย SSF75% มีค่าเฉลี่ย
การสะสมน้ าหนักแห้ง (2,340 และ 2,528 กก./ไร่) ในส่วนของอ้อยตอ 1 การใส่ปุ๋ย SSF75%+CCM+ 
PGPR3 มีค่าเฉลี่ยการสะสมน้ าหนักแห้งสูงที่สุด (5,063 กก./ไร่) (ตารางที่ 6)  ปริมาณการดูดใช้ธาตุ
อาหารในล าต้นและใบอ้อยได้จากความเข้มข้นของธาตุอาหารในส่วนของล าต้นและใบคูณด้วยปริมาณมวล
แห้งของล าต้นและใบ พบว่าการใส่ปุ๋ย SSF+PGPR3 ในอ้อยปลูกมีปริมาณการดูดใช้ธาตุไนโตรเจนทั้งหมด
สูงที่สุด 44.91 กก.N/ไร่ รองลงมาคือ SSF75%+PGPR3 32.58 กก.N/ไร่ ซึ่งมีผลท าให้ปริมาณน้ าคั้นสูง
ที่สุด 5,091 ลิตร/ไร่  ส่วนอ้อยตอ 1 พบว่าการใช้ PGPR3 มีปริมาณการดูดใช้ไนโตรเจนทั้งหมดสูงที่สุด 
18.22 กก.N/ไร่ มีความเป็นไปได้ว่าอ้อยได้รับไนโตรเจนจากการตรึงไนโตรเจนจากอากาศโดยจุลินทรีย์ใน
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ทรี สอดคล้องกับรายงานของ กัลยกรและคณะ (2558) อัตราการตรึงไนโตรเจนสูงขึ้น
เมื่อพบการ Colonize ของ G. diazotrophicus ในอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3  การใส่ปุ๋ย 
SSF75%+CCM+PGPR3 มีปริมาณการดูดใช้ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูงที่สุดในอ้อยปลูก 3.39 
กก.P/ไร่ และ 60.31 กก.K/ไร่ และอ้อยตอ 1  3.44 กก.P/ไร่ และ 36.35 กก.K/ไร่ เนื่องจากปุ๋ยหมักมูล
ไก่แกลบปลดปล่อยให้ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 6 และ 7) 

 
9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
   ปุ๋ยนับเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตที่มีความส าคัญในระบบการผลิตพืช การใส่ปุ๋ยของเกษตรกรส่วน
  ใหญ่ไม่ได้ค านึงถึงปริมาณธาตุอาหารพืชที่มีอยู่ในดินและส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยในอัตราที่ไม่สอดคล้องกับความ
  ต้องการของพืชซึ่งนอกจากจะเป็นการสูญเสียและเพ่ิมต้นทุนค่าปุ๋ยโดยเปล่าประโยชน์แล้วยังท าให้สมดุล
  ระหว่างธาตุอาหารพืชชนิดต่าง ๆ เสียไปอีกด้วย จากการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมีผล
  ให้น้ าหนักล าสดเพ่ิมขึ้นจากการปลูกสภาพไม่ใส่ปุ๋ยคิดเป็นร้อยละ 60.91 นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถ
  ลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบร่วมกับปุ๋ยเคมี อัตรา 14.71-13.43-19.56 กก.N-
  P2O5-K2O/ไร่ ท าให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด 10.92 ตัน/ไร ่ 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยคั้นน้ าพันธุ์สุพรรณบุรี 
50 ในสภาพการปลูกแบบแซมสวนยาง และเป็นแนวทางการใช้ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบซึ่งเป็นทรัพยากร
ที่มีในท้องถิ่นใช้ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพส าหรับการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมในพ้ืนที่  สามารถลดปริมาณ
การใช้ปุ๋ยเคมเีป็นทางเลือกแก่เกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตอ้อยคั้นน้ าได้ 

  



11. ค าขอบคุณ 
  ขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา  
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปุ๋ยหมกัมูลไก่แกลบท่ีอายุการหมัก 30 วัน 
ความชื้น 

(%) 

 

ความเป็นกรด-ด่าง(1:2) ค่าการน าไฟฟ้า(1:10) 
(dS/m) 

N 
(%) 

P 
(%) 

K 
(%) 

ปริมาณอินทรีย์
คาร์บอน (%) 

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ (%) 

 

C/N 
Ratio 

44.68 8.9 4.17 1.20 2.30 2.10 21.10 36.40 18 
หมายเหตุ: ใช้ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบอัตรา 362 กก./ไร่ ความช้ืน 44.68 เปอร์เซ็นต์ 



ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ดินแปลงอ้อยคั้นน้ าพันธุ์สุพรรณบุรี 50  ของเกษตรกร ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา  

คุณสมบัติต่างๆ 
ค่าอ้างอิง

เหมาะสมต่อการ
ปลูกอ้อย1/ 

ผลการวิเคราะห์ดินแปลงเกษตรกร อัตราการใช้ปุ๋ย 

ก่อนปลกู 
หลังเก็บเกี่ยว 

อ้อยปลูก 
หลังเก็บเกี่ยว 

อ้อยตอ 1 อ้อยปลูก อ้อยตอ12/ อ้อยตอ22/ 

ค่า pH 5.5-7.0 4.5 4.2-4.6 4.6-4.7 - โดโลไมท์ 100 กก./ไร ่     โดโลไมท์ 100 กก./ไร ่

อินทรียวัตถุ (O.M.%) ≥1.5 1.25 1.25-1.52 1.19-1.64 15 กก. N/ไร ่ 15-18 กก. N/ไร่ 15-18 กก. N/ไร่ 

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (mg/kg) ≥10 3.89 9.18-38.74 4.00-31.00 9 กก. P2O5 /ไร ่ 3-9 กก. P2O5 /ไร ่ 3-9 กก. P2O5 /ไร ่
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (mg/kg) ≥80 30.22 66.37-101.47 32.00-109 18 กก. K2O /ไร ่ 6-12 กก. K2O /ไร ่ 6-18 กก. K2O /ไร ่

หมายเหต ุ: 1/ค่าอ้างอิงเหมาะสมส าหรับการปลูกอ้อยคั้นน้ า ศูนย์วจิัยพืชไร่สุพรรณบุร,ี 2545      2/ค านวณอัตราการใช้ปุ๋ยจากผลการวิเคราะหด์ินของกลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา, 2561 

 
ตารางที่ 3 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต ของอ้อยคั้นน้ าพันธุส์พุรรณบรุี 50 (อ้อยปลูก) อายุเก็บเกี่ยว 10 เดือน ปี 2560/2561 แปลงเกษตรกร ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

กรรมวิธ ี
(กก. N-P2O5 -K2O/ไร่) 

ความสูง 
(ซม) 

จ านวนล า 
(ต่อไร่) 

ความยาวล า 
(ซม) 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม) 

ค่าบริกซ ์
(องศาบริกซ์) 

จ านวนข้อ
(ต่อล า) 

ผลผลิต ปริมาตรน้ าคั้น 
(ตันต่อไร่) (ลิตร/ไร่) 

C 192 a  3,344 c 184 a  2.98 a   17.00 a 19 a   4.35 e    1,448 c 
PGPR3 202 a    5,805 ab 187 a 3.18 a  17.33 a 20 a   6.19 cde    2,986 bc 
SSF 200 a     5,395 abc 176 a 2.95 a  17.40 a 20 a  7.00 bcd    2,882 bc 
SSF+PGPR3 220 a      5,744 ab 198 a 2.82 a  17.00 a 20 a   6.72 cde    3,327 abc 
SSF75% 204 a   4,205 bc 184 a 2.93 a     17.90 a 19 a   5.29 de    2,106 bc 
SSF75%+PGPR3 226 a      7,056 a 206 a 3.02 a     16.20 a 21 a   8.08 bc    5,091 a 
SSF75%+CCM 226 a      7,426 a 211 a 3.03 a     16.30 a 20 a  10.92 a    4,998 a  
SSF75%+CCM +PGPR3 227 a      5,415 abc 209 a 3.00 a     17.40 a 22 a   9.38 ab    3,532 ab 
เฉลี่ย 212 5,549 194 2.99 17.07 20.18    7.24     3,296 
CV (%)  13.86 22.29 15.28 6.77 8.25 9.99 18.85     31.24 
ค่าเฉลี่ยทีต่ามด้วยอักษรเหมือนกันในแต่ละกรรมวิธีไม่ต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
หมายเหตุ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย ;(C)  2) พีจีพีอาร์ทรี 1 กก./ไร่ ;(PGPR3)  3) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะหด์ิน 100% ;(SSF)  4) ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน 100%+พีจีพีอาร์ทรี 1 กก./ไร ่;(SSF+ PGPR3)  
5) ปุ๋ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน 75% ;(SSF75%)  6) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะหด์ิน 75%+พีจีพีอาร์ทรี 1 กก./ไร;่ (SSF75%+PGPR3)  7) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 75%+ปุ๋ยหมักมลูไก่แกลบอัตรา 
200 กก. น้ าหนักแห้ง/ไร ่;(SSF75%+CCM)   8) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 75%+ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบอัตรา 200 กก. น้ าหนักแห้ง/ไร ่+ พีจีพีอาร์ทรี 1 กก./ไร ่;(SSF75%+CCM+PGPR3) 



ตารางที่ 4 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต ของอ้อยคั้นน้ าพันธุส์พุรรณบรุี 50 (อ้อยตอ1) อายุเก็บเกี่ยว 10 เดือน ปี 2561/2562 แปลงเกษตรกร ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
กรรมวิธ ี

(กก. N-P2O5 -K2O/ไร่) 
ความสูง 

(ซม) 
จ านวนล า 
(ต่อไร่) 

ความยาวล า 
(ซม) 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม) 

ค่าบริกซ ์
(องศาบริกซ)์ 

จ านวนข้อ
(ต่อล า) 

ผลผลิต ปริมาตรน้ าคั้น 
(ตันต่อไร่) (ลิตร/ไร่) 

C 193 a  6,462 a 147 a 2.69 a 19.67 a 20 b 5.03 b 1,444 b 
PGPR3 208 a    9,354 ab 173 a 2.66 a 19.67 a 23 a   7.51 ab 3,055 a 
SSF 207 a   9,149 ab 176 a 2.73 a 19.00 a    22 abc 8.59 a 3,230 a 
SSF+PGPR3 197 a  9,764 a 165 a 2.56 a 19.00 a  21 bc 8.39 a 2,935 a 
SSF75% 200 a    8,985 ab 150 a 2.74 a 19.00 a  21 bc   7.28 ab 2,918 a 
SSF75%+PGPR3 183 a    9,067 ab 172 a 2.58 a 19.83 a   22 abc    7.34 ab 2,954 a 
SSF75%+CCM 213 a   9,805 a 177 a 2.58 a 18.00 a  21 bc  8.71 a 3,703 a 
SSF75%+CCM +PGPR3 201 a 10,421 a 171 a 2.69 a 18.67 a  22 ab  9.88 a 3,524 a 
เฉลี่ย 200.18 9,126 166 2.65 19.10  21.37 7.84 2,970 
CV (%) 9.35 17.46 14.23 5.10 7.98 4.38 18.78 27.97 
ค่าเฉลี่ยทีต่ามด้วยอักษรเหมือนกันในแต่ละกรรมวิธีไม่ต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
ตารางที่ 5 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต ของอ้อยคั้นน้ าพันธุส์พุรรณบรุี 50 (อ้อยตอ2) อายุเก็บเกี่ยว 10 เดือน ปี 2562/2563 แปลงเกษตรกร ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

กรรมวิธ ี
(กก. N-P2O5 -K2O/ไร่) 

ความสูง 
(ซม) 

จ านวนล า 
(ต่อไร่) 

ความยาวล า 
(ซม) 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง (ซม) 

ค่าบริกซ ์
(องศาบริกซ์) 

จ านวนข้อ
(ต่อล า) 

ผลผลิต ปริมาตรน้ าคั้น 
(ตันต่อไร่) (ลิตร/ไร่) 

C 159 ab  4,903 c   146 ab 2.44 cd 21.67 a 15 a 3.58 c  1,729 ab 
PGPR3 113 b    5,969 bc 104 b       2.24 d 22.33 a 15 a 3.99 c 1,483 b 
SSF 154 ab    8,656 bc   137 ab  2.76 ab 22.00 a 16 a   5.01 bc   2,946 ab 
SSF+PGPR3 166 ab      7,303 bc   142 ab   2.71 abc 21.00 a 17 a    5.77 abc   2,451 ab 
SSF75% 191 a    8,308 bc 166 a       2.93 a 20.33 a 19 a  5.15 bc   2,754 ab 
SSF75%+PGPR3 155 ab     14,072 a   143 ab   2.66 abc 22.33 a 17 a  7.75 bc 4,355 a 
SSF75%+CCM 185 a       9,846 b 172 a 2.60 bc 20.33 a 18 a 8.58 a   3,913 ab 
SSF75%+CCM +PGPR3 177 ab       9,456 b   156 ab 2.78 ab 21.00 a 17 a 8.58 a   3,657 ab 
เฉลี่ย 163  8,564 146 2.64 21.38 16.82 6.05 2,911 
CV (%) 20.47  23.75 18.75 6.02 7.33 14.53 26.33 32.15 
ค่าเฉลี่ยทีต่ามด้วยอักษรเหมือนกันในแต่ละกรรมวิธีไม่ต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
หมายเหตุ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย ;(C)  2) พีจีพีอาร์ทรี 1 กก./ไร่ ;(PGPR3)  3) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะหด์ิน 100% ;(SSF)  4) ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน 100%+พีจีพีอาร์ทรี 1 กก./ไร ่;(SSF+ PGPR3)  
5) ปุ๋ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน 75% ;(SSF75%)  6) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะหด์ิน 75%+พีจีพีอาร์ทรี 1 กก./ไร;่ (SSF75%+PGPR3)  7) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 75%+ปุ๋ยหมักมลูไก่แกลบอัตรา 
200 กก. น้ าหนักแห้ง/ไร ่;(SSF75%+CCM)   8) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 75%+ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบอัตรา 200 กก. น้ าหนักแห้ง/ไร ่+ พีจีพีอาร์ทรี 1 กก./ไร ่;(SSF75%+CCM+PGPR3) 



ตารางที่ 6 ความเข้มข้นธาตุอาหารและปริมาณการดูดใช้ธาตุอาหารในต้นและใบอ้อยคั้นน้ าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (อ้อยปลูก) อายุเก็บเกี่ยว 10 เดือน ปี 2560/2561  
 

กรรมวิธี 
น้ าหนักแห้ง  
(กก./ไร่) 

ความเข้มขน้ 
ธาตุไนโตรเจน (%) 

ปริมาณการดูดใช้ 
ธาตุไนโตรเจน (%) 

ความเข้มขน้ธาตุ
ฟอสฟอรัส (%) 

ปริมาณการดูดใช้ 
ธาตุฟอสฟอรัส (%) 

ความเข้มขน้ 
ธาตุโพแทสเซีย (%) 

ปริมาณการดูดใช้ 
ธาตุโพแทสเซียม (%) 

ล าและใบ ล า ใบ ล า ใบ  รวม ล า ใบ ล า ใบ รวม ล า ใบ ล า ใบ รวม 
1 2,340 0.58 1.56 10.85   7.30 18.16 0.04 0.12 0.75 0.56 1.31 0.57 1.62 10.67 7.58 18.25 
2 3,437 0.48 1.88 13.15 13.10 26.24 0.02 0.14 0.55 0.97 1.52 0.37 1.37 10.14 9.54 19.68 
3 3,807 0.54 1.81 17.65   9.76 27.41 0.04 0.13 1.31 0.70 2.00 0.91 1.04 29.74 5.61 35.35 
4 3,170 1.00 3.02 25.16 19.76 44.91 0.06 0.13 1.51 0.89 2.40 0.75 1.37 18.87 9.37 28.24 
5 2,528 0.58 2.22 13.44   4.67 18.11 0.05 0.13 1.16 0.27 1.43 0.69 1.46 15.99 3.07 19.06 
6 3,525 0.63 3.08 19.54 13.04 32.58 0.07 0.14 2.17 0.59 2.76 1.46 1.30 45.29 5.50 50.79 
7 4,161 0.57 2.25 22.45   5.01 27.46 0.05 0.16 1.97 0.35 2.33 1.05 1.37 41.36 3.05 44.41 
8 4,021 0.43 2.34 16.22   5.82 22.05 0.08 0.15 3.02 0.37 3.39 1.50 1.50 56.58 3.74 60.31 

ค่าเฉลี่ย 3,374 0.60 2.27 17.31 9.81 27.12 0.05 0.14 1.56 0.59 2.14 0.91 1.38 28.58 5.93 34.51 
 
ตารางที่ 7 ความเข้มข้นธาตุอาหารและปริมาณการดูดใช้ธาตุอาหารในต้นและใบอ้อยคั้นน้ าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 (อ้อยตอ1) อายุเก็บเกี่ยว 10 เดือน ปี 2561/2562  

 
กรรมวิธี 

น้ าหนักแห้ง  
(กก./ไร่) 

ความเข้มขน้ 
ธาตุไนโตรเจน (%) 

ปริมาณการดูดใช้ 
ธาตุไนโตรเจน (%) 

ความเข้มขน้ธาตุ
ฟอสฟอรัส (%) 

ปริมาณการดูดใช้ 
ธาตุฟอสฟอรัส (%) 

    ความเข้มข้น 
 ธาตุโพแทสเซียม (%) 

ปริมาณการดูดใช้ 
ธาตุโพแทสเซียม (%) 

ล าและใบ    ล า ใบ ล า ใบ รวม ล า ใบ ล า ใบ รวม ล า ใบ  ล า ใบ รวม 
1 2,801 0.27 1.18   5.80 3.14 8.94 0.04 0.12 0.86 0.29 1.14 0.37 2.06 7.95 4.66 12.60 
2 4,230 0.4 1.15 13.10 5.12 18.22 0.02 0.11 0.65 0.43 1.08 0.35 1.16 11.46 4.33 15.79 
3 4,967 0.32 1.29 12.94 4.66 17.60 0.02 0.13 0.81 0.42 1.22 0.49 1.74 19.81 7.17 26.99 
4 4,486 0.36 1.18 12.60 4.71 17.32 0.04 0.14 1.40 0.49 1.90 0.17 1.44 5.95 5.01 10.95 
5 4,167 0.28    1.20   8.98 4.64 13.61 0.03 0.14 0.96 0.47 1.43 0.15 2.74 4.81 11.56 16.36 
6 3,750 0.30 1.17   8.37 4.57 12.93 0.04 0.15 1.12 0.54 1.65 0.39 2.27 10.88 10.49 21.37 
7 4,223 0.35 1.15 11.59 4.35 15.94 0.04 0.16 1.32 0.54 1.87 0.09 2.27 2.98 8.05 11.03 
8 5,061 0.22 1.28   8.66 6.15 14.81 0.07 0.17 2.76 0.69 3.44 0.69 2.01 27.17 9.18 36.35 

ค่าเฉลี่ย 4,211 0.31 1.20 10.26   4.67 14.92 0.04 0.14 1.24 0.48 1.72 0.34 1.96 11.38 7.56 18.93 
หมายเหตุ 1) ไม่ใส่ปุ๋ย ;(C)  2) พีจีพีอาร์ทรี 1 กก./ไร่ ;(PGPR3)  3) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะหด์ิน 100% ;(SSF)  4) ปุ๋ยเคมีตามค่าวเิคราะห์ดิน 100%+พีจีพีอาร์ทรี 1 กก./ไร ่;(SSF+ PGPR3)  
5) ปุ๋ยเคมีตามคา่วิเคราะห์ดิน 75% ;(SSF75%)  6) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะหด์ิน 75%+พีจีพีอาร์ทรี 1 กก./ไร;่ (SSF75%+PGPR3)  7) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 75%+ปุ๋ยหมักมลูไก่แกลบอัตรา 
200 กก. น้ าหนักแห้ง/ไร ่;(SSF75%+CCM)   8) ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 75%+ปุ๋ยหมักมูลไก่แกลบอัตรา 200 กก. น้ าหนักแห้ง/ไร ่+ พีจีพีอาร์ทรี 1 กก./ไร ่;(SSF75%+CCM+PGPR3) 
    


