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การจัดการธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมเพื่อการผลิตอ้อยในดินเหนียว
ภาคกลาง
Optimal crop nutrient management for sugarcane production on
clayey soil in Central of Thailand

ดาวรุ่ง คงเทียน1*, ศุภกาญจน์ ล้วนมณี1, กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ2, สมควร คล้องช้าง3
และ สมฤทัย ตันเจริญ3
Daorung Kongtien1*, Suphakarn Luanmanee1, Kobkiet Paisancharoen2,
Somkuan Klongchang3 and Somrutai Tancharoen3

บทคัดย่อ: ศึกษาการตอบสนองของอ้อยต่อการจัดการธาตุอาหารในพืน้ ทีด่ นิ เหนียวภาคกลาง เพื่อเป็นข้อมูลให้ค�ำแนะน�ำ
การใช้ปยุ๋ เฉพาะพืน้ ทีก่ บั อ้อยทีป่ ลูกบนดินเหนียวอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยท�ำการทดลองใน 2 ชุดดิน ได้แก่ ชุด
ดินล�ำนารายณ์ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ และชุดดินลพบุรี อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ การทดลองในชุดดินล�ำนารายณ์วางแผน
การทดลองแบบ split-split plot จ�ำนวน 3 ซ�้ำ ปัจจัยหลัก ได้แก่ ไม่ปรับปรุงดิน และ ปรับปรุงดินด้วยผงก�ำมะถันอัตรา 100
กก./ไร่ ปัจจัยรอง ได้แก่ อ้อยโคลน 94-2-106 และ พันธุ์ LK92-11 ปัจจัยย่อยเป็นอัตราปุ๋ย ได้แก่ 1) 0-6-6 2) 6-6-6 3) 126-6 และ 4) 18-6-6 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ปลูกวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เก็บเกี่ยววันที่ 16 มกราคม 2554 ส่วนการทดลอง
ในชุดดินลพบุรี วางแผนการทดลองแบบ split-split plot จ�ำนวน 3 ซ�้ำ ปัจจัยหลัก ได้แก่ ไม่ปรับปรุงดิน และปรับปรุงดิน
ด้วยมูลไก่แกลบอัตรา 800 กก./ไร่ ปัจจัยรอง ได้แก่ พันธุ์ขอนแก่น3 และพันธุ์ LK92-11 ปัจจัยย่อยเป็นอัตราปุ๋ย ได้แก่ 1)
0-6-6 2) 6-6-6 3) 12-6-6 และ 4) 18-6-6 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ปลูกวันที่ 26 มกราคม 2554 เก็บเกี่ยววันที่ 27 กุมภาพันธ์
2555 ผลการทดลอง พบว่า ในชุดดินล�ำนารายณ์ที่ไม่มีการปรับปรุงดิน อ้อยปลูกให้ผลผลิต 25.49 ตัน/ไร่ แต่เมื่อปรับปรุง
ดินด้วยผงก�ำมะถัน อ้อยปลูกให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ เป็น 27.80 ตัน/ไร่ โดยอ้อยโคลน 94-2-106 มีศกั ยภาพในการให้ผลผลิตใน
ชุดดินล�ำนารายณ์สูงกว่าพันธุ์ LK92-11 ผลผลิตของอ้อยโคลน 94-2-106 เฉลี่ย 27.98 ตัน/ไร่ ในขณะที่ผลผลิตของพันธุ์
LK92-11 เฉลีย่ 24.31 ตัน/ไร่ การปลูกอ้อยโคลน 94-2-106 ในชุดดินล�ำนารายณ์ทงั้ ในสภาพทีไ่ ม่ปรับปรุงดินและปรับปรุง
ดินด้วยผงก�ำมะถัน ควรใส่ปุ๋ย 6-6-6 กก.N-P2O5-K2O /ไร่ ส่วนอ้อยพันธุ์ LK92-11 ควรใส่ปุ๋ย 12-6-6 กก.N-P2O5-K2O/ไร่
จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน ส�ำหรับผลการทดลองในชุดดินลพบุรีพบว่าเมื่อไม่ปรับปรุงดิน อ้อยปลูกให้ผลผลิต 21.46 ตัน/ไร่
แต่เมื่อปรับปรุงดินด้วยมูลไก่แกลบ อ้อยปลูกให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 22.26 ตัน/ไร่ โดยพันธุ์ขอนแก่น3 ให้ผลผลิต 23.74 ตัน/
ไร่ พันธุ์ มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ LK92-11 ซึ่งให้ผลผลิต 19.97 ตัน/ไร่ นอกจากนี้ยังพบว่าการปรับปรุงดิน
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ด้วยมูลไก่แกลบสามารถลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลงได้ โดยการปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ในชุดดินลพบุรีที่ไม่ปรับปรุงดิน
ควรใส่ปุ๋ย 12-6-6 กก.N-P2O5-K2O /ไร่ แต่ถ้าปรับปรุงดินด้วยมูลไก่แกลบควรใส่ปุ๋ย 6-6-6 กก.N-P2O5-K2O N/ไร่ ส่วนการ
ปลูกอ้อยพันธุ์ LK92-11 ถ้าไม่ปรับปรุงดินควรใส่ปยุ๋ 18-6-6 กก.N-P2O5-K2O แต่ถา้ ปรับปรุงดินด้วยมูลไก่แกลบควรใส่ปยุ๋
6-6-6 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ จึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน
ค�ำส�ำคัญ: อ้อย ดินเหนียว ก�ำมะถัน มูลไก่ ปุ๋ยไนโตรเจน การจัดการธาตุอาหาร ชุดดินล�ำนารายณ์ ชุดดินลพบุรี
ABSTRACT: Response of sugarcane to nutrient management on clayey soil in central region of Thailand was
studied. The purpose was to obtain a systematic effective fertilizer recommendation for sugarcane production. This
study was set up in 2 soil series, i.e. 1) Lamnarai soil series at Paisali District, Nakhon Sawan Province, and 2) Lop
Buri soil series at Takfa District, Nakhon Sawan Province. An experiment on Lamnarai soils was statistical designed
in split-split plot with 3 replications which main plots consisted of 1) without soil amendment and 2) amendment
with 100 kg/rai of sulfur. Sub plots comprised clone 94-2-106 and LK92-11 sugarcane variety.Sub sub plots were
fertilizer application rates i.e. 0-6-6, 6-6-6, 12-6-6 and 18-6-6 kg N-P2O5-K2O/rai. Another experiment on Lop Buri
soils was also designed in split-split plot with 3 replications which main plot comprised 1) without soil amendment
and 2) amendment with 800 kg/rai of chicken manure. Sub plots were sugarcane varieties i.e. Khon Kaen 3 and
LK92-11. Sub sub plots were fertilizer application rates i.e. 0-6-6, 6-6-6, 12-6-6 and 18-6-6 kg N-P2O5-K2O/rai. The
results showed that average yield of sugarcane grown on Lamnarai soils without soil amelioration was 25.49 t/rai.
When the soil was amended with sulfur, the yield increased to 27.80 t/rai. Average yield of clone 94-2-106 grown
on Lamnarai soils was 27.98 t/rai higher potential than LK92-11 variety which average yield was about 24.31 t/rai.
94-2-106 sugarcane clone production on Lamnarai soil without soil amelioration should be applied with fertilizer
at 6-6-6 kg N-P2O5-K2O/rai whereas LK92-11 variety should be applied with 12-6-6 kg N-P2O5-K2O/rai in order
to maximize beneficial investment. The results of Lop Buri soils showed that average yield of sugarcane without
soil amelioration was 21.46 t/rai. If the soil was amended with chicken manure, the yield increased to 22.26 t/rai.
Average yield of Khon Kaen 3 variety was about 23.74 t/rai higher potential than LK92-11 variety which average
yield was 19.97 t/rai. Application of chicken manure could reduce the nitrogen fertilizer application rate. Production
of Khon Kaen 3 variety on Lop Buri soil without soil amelioration should apply with 12-6-6 kg N-P2O5-K2O /rai,
whereas under application of chicken manure the fertilizer should be reduced to 6-6-6 kg N-P2O5-K2O/rai. Similarly,
production of LK92-11 variety without soil amendment should apply with 18-6-6 kg N-P2O5-K2O/rai. If the chicken
manure was applied, the chemical fertilizer application could be reduced to 6-6-6 kg N-P2O5-K2O/rai, which was
most maximize beneficial investment.
Keywords: sugarcane, sulfur, chicken manure, nitrogen fertilizer, nutrient management, Lamnarai soils, Lop Buri soils

บทน�ำ
อ้อยเป็นพืชไร่เศรษฐกิจทีม่ คี วามส�ำคัญ นอกจาก
จะเป็นพืชอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ แล้ว ยังมี
ศักยภาพสูงเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลเพื่อใช้
เป็นพลังงานทดแทน โดยสามารถน�ำมาใช้ในการผลิต
เอทานอลได้ทั้งรูปน�้ำอ้อยสด กากน�้ำตาล และมวล
ชีวภาพ (ลิกโนเซลลูโลส) ในปี 2552/53 มีพื้นที่ปลูก
ทั้งหมด 6,516,378 ไร่ และ กระจายอยู่ตามภาคต่างๆ
ในภาคกลางประมาณ 2,042,227 ไร่ หรือ 31.3 %
และภาคเหนือประมาณ 1,252,193 ไร่ หรือ 19.2 %
ผลผลิตอ้อย เฉลี่ย 10.0 ตัน/ไร่ (ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2553) จากแนวนโยบายการพัฒนาอ้อยที่
ให้รกั ษาพืน้ ทีป่ ลูก 7.0 ล้านไร่ และเพิม่ ผลผลิตต่อไร่จาก

9.7 ตัน ในปี 2550 เป็น 15 ตัน ในปี 2555 (ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2555) ดังนั้นงานวิจัยเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้มีศักยภาพสูงขึ้นจึงมี
ความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ถึงแม้วา่ งานวิจยั ด้านนีไ้ ด้ดำ� เนิน
มาบ้างแล้ว แต่ผลงานวิจัยเหล่านี้ไม่สามารถที่จะน�ำ
ไปใช้ได้กบั ทุกแหล่งปลูกทัว่ ประเทศโดยเฉพาะในเขตที่
มีความหลากหลายทัง้ สภาพภูมอิ ากาศ (ปริมาณน�ำ้ ฝน
อุณหภูม)ิ และชนิดของดิน (เนือ้ ดิน ความเป็นกรด-ด่าง
ของดิน และปริมาณธาตุอาหารในดิน) ค�ำแนะน�ำการ
ใช้ปยุ๋ ยังสร้างความสับสนให้กบั ผูใ้ ช้ ซึง่ เป็นค�ำแนะน�ำ
แบบกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจงส�ำหรับพืน้ ที่ ดังนัน้ เพือ่ แก้
ปัญหาการผลิตอ้อยในแต่ละภาคจึงควรด�ำเนินการวิจยั
ควบคู่ไปกับงานวิจัยทางด้านพันธุ์ การตอบสนองของ
พันธุแ์ ละปัจจัยการผลิตทีเ่ หมาะสมในแต่ละแหล่งปลูก
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ในเขตภาคกลาง ดินที่ท�ำการผลิตอ้อยส่วนใหญ่เป็น
ดินเหนียวที่มีความอุดมสมบูรณ์มีอยู่หลายชุดดิน ชุด
ดินล�ำนารายณ์เป็นดินที่มีเนื้อดินเหนียวผสมกับทราย
แป้ง เกิดจากการสลายตัวของหิน Basalt, Limestone,
Andesite มีความลาดชัน 3-6 เปอร์เซ็นต์ ระบายน�้ำดี
น�้ำใต้ดินต�่ำกว่า 1.50 เมตร มีลักษณะการผสมกับเม็ด
หินปูนกับเนื้อดิน ดินบนมีสีน�้ำตาลเข้ม และเปลี่ยน
เป็นสีนำ�้ ตาลปนแดงตามความลึกของดิน มีความอุดม
สมบูรณ์ดี ลึกลงไปไม่เกิน 80 เซนติเมตรพบชั้นหินต้น
ก�ำเนิดสลายผุพังเห็นได้ชัด ปฏิกิริยาดินเป็นด่าง (pH
8.0) ชุดดินลพบุรเี ป็นดินเหนียวจัด ประกอบด้วยความ
เหนียวชนิด 2:1 (Montmorillonite) มีการระบายน�ำ้ ไม่ดี
ดินบนสีดำ� และเปลีย่ นเป็นเทาด�ำและเทาตามความลึก
หน้าตัดดิน มีปฏิกิริยาเป็นกรดอ่อน-ด่าง (pH 6.5-8.5)
มีความอุดมสมบรูณส์ งู ศักยภาพการผลิตสูง มีการตรึง
ธาตุฟอสฟอรัสสูง ปริมาณอินทรียวัตถุสงู (สถาบันวิจยั
พืชไร่, 2548) จึงได้ด�ำเนินการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลการ
ตอบสนองต่อการใช้ปยุ๋ ของอ้อยพันธุด์ ี ส�ำหรับน�ำไปใช้
ในการให้คำ� แนะน�ำการใช้ปยุ๋ แบบเฉพาะพืน้ ทีก่ บั อ้อย
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
วิธีการศึกษา
ด�ำเนินการทดลองในชุดดินล� ำนารายณ์ (fine,
smectitic, isohyperthermic Vertic Haplustolls) ต�ำบล
โพธิป์ ระสาท อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และชุด
ดินลพบุรี (very-fine, smectitic, isohyperthermic
Typic Haplusterts) ต�ำบลล�ำพยนต์ อ�ำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์ ระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2555
ชุดดินล�ำนารายณ์วางแผนการทดลองแบบ Split-split
plot มี 3 ซ�้ำ ปัจจัยหลัก (Main plot) มี 2 ระดับ ได้แก่
1) ไม่ปรับปรุงดิน และ 2) ปรับปรุงดินด้วยผงก�ำมะถัน
อัตรา 100 กก./ไร่ ปัจจัยรอง (Subplot) เป็นพันธุ์อ้อย
2 พันธุ์ ได้แก่ 1) โคลน 94-2-106 และ2) พันธุ์ แอล เค
92-11 ปัจจัยย่อย (Sub-subplot) เป็นอัตราปุย๋ 4 ระดับ
ได้แก่ 1) 0-6-6 2) 6-6-6 3) 12-6-6 และ 4) 18-6-6

กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ขนาดแปลงย่อย 7.8x9.0
เมตร โดยโรยผงก�ำมะถันลงในร่องปลูกคลุกให้เข้ากับ
เนือ้ ดิน จากนัน้ จึงใส่ปยุ๋ เคมี (1/2N-P-K) ปลูกอ้อยโดย
ใช้ระยะแถวปลูก 1.40 เมตร วางล�ำเหลื่อมสลับโคน
และปลาย เมื่ออ้อยอายุ 3-4 เดือน ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
(1/2N) โดยโรยข้างแถวปลูกห่างจากแถวอ้อยประมาณ
10-15 เซนติเมตร ปลูกอ้อยวันที่ 21 ธันวาคม 2553 เก็บ
เกี่ยวอ้อยเมื่ออายุ 12 เดือน
ชุดดินลพบุรีวางแผนการทดลองแบบ Split-split
plot มี 3 ซ�้ำ ปัจจัยหลัก (Main plot) มี 2 ระดับ ได้แก่
1) ไม่ปรับปรุงดิน และ 2) ปรับปรุงดินด้วยมูลไก่แกลบ
อัตรา 800 กก./ไร่ ปัจจัยรอง (Subplot) เป็นพันธุ์อ้อย
2 พันธุ์ ได้แก่ 1) พันธุ์ขอนแก่น 3 และ 2) พันธุ์ แอล เค
92-11 ปัจจัยย่อย (Sub-subplot) เป็นอัตราปุย๋ 4 ระดับ
ได้แก่ 1) 0-6-6 2) 6-6-6 3) 12-6-6 และ 4) 18-6-6
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ขนาดแปลงย่อย 7.8x9.0
เมตร โดยหว่านมูลไก่แกลบลงในร่องปลูกคลุกให้เข้า
กับเนื้อดินจากนั้นจึงใส่ปุ๋ยเคมี (1/2N-P-K) ปลูกอ้อย
โดยใช้ระยะแถวปลูก 1.40 เมตร วางล�ำเหลื่อมสลับ
โคนและปลาย เมือ่ อ้อยอายุ 3-4 เดือน ใส่ปยุ๋ ไนโตรเจน
(1/2N) โดยโรยข้างแถวปลูกห่างจากแถวอ้อยประมาณ
10-15 เซนติเมตร ปลูกอ้อยวันที่ 26 มกราคม 2554 เก็บ
เกี่ยวอ้อยเมื่ออายุ 12 เดือน
บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อย ได้แก่ ความ
สูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล�ำ จ�ำนวนและน�้ำ
หนักใบสด จ�ำนวนและน�้ำหนักใบแห้ง จ�ำนวนล�ำต่อ
กอ จ�ำนวนล�ำต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตน�้ำหนักสด
ความหวาน (Brix) เก็บตัวอย่างอ้อยที่อายุ 6 และ12
เดื อ น เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณการดู ด ใช้ ธ าตุ อ าหาร
ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม
แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส ทองแดง และสังกะสี เก็บ
ตัวอย่างดิน ทีร่ ะดับ 0-20 และ 20-50 เซนติเมตร น�ำมา
วิเคราะห์สมบัติทางเคมี ได้แก่ พีเอช (pH) วัดโดย pH
meter ใช้อัตราส่วนดิน: น�้ำ เท่ากับ 1:1 อินทรียวัตถุ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการของ Walkley and Black (1934)
ฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ พืช โดยสกัดดินด้วยน�ำ้ ยา
สกัด Bray II และวัดการเกิดสีตามวิธี molybdenum
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blue โดยใช้ spectrophotometer โพแทสเซี ย ม
แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ โดยสกัด
ดินด้วย 1N Ammonium Acetate, pH 7 และวัดด้วย
Atomic Absorption Spectrophotometer
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of
variance) โดยใช้โปรแกรม MSTAT-C แล้วน�ำข้อมูล
มาเปรียบเทียบหาความแตกต่างทางสถิตโิ ดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ทีร่ ะดับความเชือ่
มัน่ 95%ขึน้ ไป เปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
โดยใช้อัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (marginal rate of
return, MRR) ตามวิธีของ CIMMYT (1988)
ผลการศึกษาและวิจารณ์
คุณสมบัติของดินที่ท�ำการศึกษา
ดินในพื้นที่ท�ำการทดลองชุดดินล�ำนารายณ์ เป็น
ดินเหนียวสีนำ�้ ตาล หน้าดินลึกปานกลาง พบชั้นปูนที่
ระดับความลึก 50-80 ซม ดินมีความเป็นด่างโดยดิน
บนและดินล่างมีพีเอช 7.29 และ 7.79 และจากการ
วิเคราะห์ธาตุอาหารในดินพบว่าทีร่ ะดับความลึก 0-20
ซม ดินมีอินทรียวัตถุ (OM) 1.71% ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช (Avai.P) 38 มก./กก. โพแทสเซียม

แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exch.K,
Exch.Ca, Exch.Mg) 227 , 9584 และ 335 มก./กก.
(Table 1)
ส่วนชุดดินลพบุรี ดินเหนียวสีด�ำ หน้าดินลึก พบ
ชั้ น ปู น และเม็ ด หิ น ปู น กระจายที่ ร ะดั บ ความลึ ก 80
ซม.ลงไป เมื่อดินแห้งจะแตกเป็นร่องกว้างประมาณ
1 ซม.หรือมากกว่า และร่องลึกประมาณ 50 ซม. เป็น
ระยะเวลานาน ดินมีความเป็นด่างโดยดินบนและดิน
ล่างมีพีเอช 7.69 และ 7.67 และจากการวิเคราะห์ธาตุ
อาหารในดินบนพบว่า ระดับความลึก 0-20 ซม มีอิน
ทรียวัตถุ 1.73% ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 44
มก./กก. โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมทีแ่ ลก
เปลี่ยนได้ 97 9231 และ 402 มก./กก. (Table 2)
คุณสมบัติของมูลไก่ที่ใช้ในการปรับปรุงดิน
จากการวิเคราะห์ธาตุอาหารในมูลไก่แกลบพบ
ว่ามีความชื้น 9.98 ค่าการน�ำไฟฟ้า(1:10) 7.71 ds/m
ปริมาณอินทรียวัตถุ 60.41% ปริมาณอินทรียค์ าร์บอน
35.04 % อั ต ราส่ ว นคาร์ บ อนต่ อ ไนโตรเจน 13:1
ไนโตรเจนทั้งหมด 2.60%ฟอสฟอรัสทั้งหมด 3.17%
โพแทสเซียมทั้งหมด 2.06%. (Table 3)

Table 1 Characteristics of Lamnarai soil series at Nakhon Sawan Province before planting sugarcane in
2010/2011.
Depth (cm) pH1:1 OM (%) Avai. P (mg/kg) Exch. K (mg/kg) Exch. Ca (mg/kg) Exch.Mg (mg/kg)
0-20
7.29 1.71
38
227
9,584
335
20-50
7.79 0.87
2
63
8,222
253
Table 2 Characteristics of Lop Buri soil series at Nakhon Sawan Province before planting sugarcane in
2010/2011.
Depth (cm) pH1:1 OM (%) Avai. P (mg/kg) Exch. K (mg/kg) Exch. Ca (mg/kg) Exch.Mg (mg/kg)
0-20
7.69 1.73
44
97
9,231
402
20-50
7.67 1.70
3
39
8,552
386
Table 3 Properties of chicken manure
Organic material Moisture pH1:2 EC1:10 Organic C Organic Total N C/N ratio Total P
(ds/m)
(%)
matter (%) (%)
(%)
(%)
Chicken manure 9.98 6.69 7.71
35.04
60.41
2.60
13:1
3.17

Total K
(%)
2.06
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ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย
ชุดดินล�ำนารายณ์
ในดินเหนียวชุดดินล�ำนารายณ์ที่คุณสมบัติของ
ดินเป็นด่างและความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง เมื่อ
ปลูกอ้อยในสภาพที่ไม่มีการปรับปรุงดิน อ้อยปลูก
ให้ผลผลิต 25.49 ตัน/ไร่ และเมื่อปรับปรุงดินด้วยผง
ก�ำมะถันอัตรา 100 กก./ไร่ ท�ำให้ผลผลิตอ้อยปลูกเพิม่
ขึ้น 27.80 ตัน/ไร่ แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
อ้อยปลูกที่มีการปรับปรุงดินด้วยผงก� ำมะถันพบว่า
อ้อยมีการแตกกอและให้จำ� นวนล�ำต่อไร่ ความสูงของล�ำ
และเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำสูงกว่าดินทีไ่ ม่มกี ารปรับปรุง
แต่ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ การปรับปรุงดินด้วย
ผงก�ำมะถันอ้อยให้ความหวาน 20.09 เปอร์เซ็นต์แต่
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Table 4)
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ พบว่าอ้อยโคลน
94-2-106 ให้ผลผลิตและความสูงของล�ำสูงสุด โดยให้
ผลผลิต 27.98 ตัน/ไร่ ความสูงล�ำ 411 ซม. ซึ่งมีความ
แตกต่างกับพันธุ์ LK 92-11 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
โดยพันธุ์ LK 92-11 ให้ผลผลิต 24.31 ตัน/ไร่ ความ
สูงล�ำ 356 ซม. และให้ความหวาน 20.23 เปอร์เซ็นต์
แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ในขณะที่อัตราปุ๋ย
ไม่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตอ้อย โดยอ้อยมีการแตกกอ
ให้จ�ำนวนล�ำต่อไร่ ความสูงของล�ำ และผลผลิตสูงสุด
ที่อัตราปุ๋ย 12-6-6 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ยอัตรา 0-6-6
6-6-6 และ 18-6-6 กก.N-P2O5-K2O /ไร่ การใส่ปยุ๋ อัตรา
0-6-6 ให้ความหวานสูง 20.41 เปอร์เซ็นต์แต่ไม่มคี วาม
แตกต่างกันทางสถิติ (Table 4)

แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ 3 : 130-140 (2555).

ชุดดินลพบุรี
อ้อยทีป่ ลูกในดินเหนียวชุดดินลพบุรที มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
ของดินเป็นด่างและความอุดมสมบูรณ์ปานกลางใน
สภาพที่ไม่ปรับปรุงดินให้ผลผลิตเฉลี่ย 21.46 ตัน/ไร่
แต่หากปรับปรุงดินด้วยมูลไก่แกลบอัตรา 800 กก./ไร่
ท�ำให้ผลผลิตอ้อยปลูกเพิ่มขึ้น 22.26 ตัน/ไร่ มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยอ้อยที่ปลูกใน
สภาพทีม่ กี ารปรับปรุงดินด้วยมูลไก่แกลบมีการแตกกอ
ให้จำ� นวนล�ำต่อไร่ และความสูงของล�ำสูงกว่าในสภาพ
ที่ที่ไม่มีการปรับปรุงดิน แต่ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ การไม่ปรับปรุงดินอ้อยให้ความหวานสูง 21
เปอร์เซ็นต์แต่ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิต(ิ Table 5)
เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ พบว่าพันธุข์ อนแก่น
3 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 23.74 ตัน/ไร่ ส่วนพันธุ์ LK 92-11
ให้ผลผลิตเฉลีย่ 19.97 ตัน/ไร่ มีความแตกต่างระหว่าง
พันธุอ์ ย่างมีนยั ส�ำคัญยิง่ ทางสถิติ โดยพันธุข์ อนแก่น 3
ให้จ�ำนวนล�ำ 11,392 ล�ำ/ไร่ มีความสูงของล�ำสูง 352
ซม. ส่วนพันธุ์ LK92-11 ให้จ�ำนวนล�ำ 10,955 ล�ำ/ไร่
มีความสูงของล�ำ 327 ซม. มีความแตกต่างระหว่าง
พันธุ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และพันธุ์ขอนแก่น 3
ให้ความหวาน 20.98 เปอร์เซ็นต์แต่ไม่มีความแตก
ต่างกันทางสถิติ ในขณะที่อัตราปุ๋ยไม่มีผลต่อการเพิ่ม
ผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินลพบุรี โดยพบว่าอ้อย
มีการแตกกอให้จ�ำนวนล�ำต่อไร่ ความสูงของล�ำ เส้น
ผ่านศูนย์กลางล�ำ และผลผลิตสูงสุดทีอ่ ตั ราปุย๋ 18-6-6
กก.N-P2O5-K2O/ไร่ แต่ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ
กับการใส่ปุ๋ย 0-6-6 6-6-6 และ 12-6-6 กก.N-P2O5K2O/ไร่ การใส่ปยุ๋ อัตรา 6-6-6 ให้ความหวานสูง 20.79
เปอร์เซ็นต์แต่ไม่มคี วามแตกต่างกันทางสถิติ (Table 5)
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Table 4 Yield and yield components of sugarcane grown on Lamnarai soils at Nakhon Sawan in 2010/2011
Treatments
Yield (t/rai) No. millable cane/rai Height (cm) Diameter (mm) Brix (%)
Without soil amendment
25.49
11,299
383
29.2
20.03
With soil amendment
27.80
11,641
384
30.4
20.09
F-test
ns
ns
ns
ns
ns
CV (%)
7.23
4.34
7.42
4.65
7.33
Clone 94-2-106
27.98 a
11,705
411 a
29.5
19.90
LK92-11 variety
24.31 b
11,236
356 b
30.1
20.23
F-test
**
ns
**
ns
ns
CV (%)
5.24
5.20
6.46
4.07
11.31
F1 (0-6-6)
25.91
11,347
382
29.7
20.41
F2 (6-6-6)
26.31
11,246
387
29.8
20.33
F3 (12-6-6)
27.04
12,085
390
29.3
20.17
F4 (18-6-6)
25.50
11,204
373
30.4
19.34
F-test
ns
ns
ns
ns
ns
CV (%)
9.45
7.21
7.21
4.87
8.93
Means followed by the same letter within a column are not significantly different at 5% level of probability
using Duncan Multiple Range Test (DMRT), * : Significant at 5% level of probability, ** : Significant at 1% level
of probability, ns: Not significant
Table 5 Yield and yield components of sugarcane grown on Lop Buri soils at Nakhon Sawan in 2010/2011
Treatments
Yield (t/rai) No. millable cane/rai Height (cm) Diameter (mm) Brix (%)
Without soil amendment
21.46 b
10,705
338
28.9
21.00
With soil amendment
22.26 a
11,642
341
27.9
20.41
F-test
*
ns
ns
ns
ns
CV (%)
1.31
10.32
5.92
4.63
5.55
Khon Kaen 3 variety
23.74 a
11,392 a
352 a
28.9
20.98
LK92-11 variety
19.97 b
10,955 b
327 b
27.9
20.42
F-test
**
*
*
ns
ns
CV (%)
7.58
3.29
9.15
11.99
10.50
F1 (0-6-6)
21.01
10,765
343
28.1
20.58
F2 (6-6-6)
21.80
11,235
334
28.2
20.79
F3 (12-6-6)
21.90
11,347
337
28.7
20.78
F4 (18-6-6)
22.73
11,347
343
28.8
20.66
F-test
ns
ns
ns
ns
ns
CV (%)
7.32
8.80
6.26
5.50
8.74
Means followed by the same letter within a column are not significantly different at 5% level of probability
using Duncan Multiple Range Test (DMRT), * : Significant at 5% level of probability, ** : Significant at 1% level
of probability, ns: Not significan
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การตอบสนองต่อธาตุอาหารของอ้อย
ชุดดินล�ำนารายณ์
เมื่อปลูกอ้อยโคลน 94-2-106 ในดินเหนียวชุด
ดินล�ำนารายณ์ที่ไม่ปรับปรุงดินด้วยผงก�ำมะถัน จะ
ได้ผลผลิตสูงสุดที่ระดับอัตราปุ๋ย 18-6-6 กก.N-P2O5K2O/ไร่ แต่เมื่อมีการปรับปรุงดินด้วยผงก�ำมะถัน พบ
ว่าอ้อยปลูกโคลน 92-2-106 ให้ผลผลิตสูงสุดที่ระดับ
อัตราปุย๋ 6-6-6 กก.N-P2O5-K2O /ไร่ นัน่ คือ เมือ่ ท�ำการ
ปรับปรุงดินด้วยผงก�ำมะถันสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมี
ไนโตรเจนลงได้ โดยผงก�ำมะถันจะไปช่วยปรับสภาพ
พีเอชของดิน ลดการสูญหายของปุ๋ยไนโตรเจนและ
ท�ำให้พชื มีประสิทธิภาพการดูดใช้ไนโตรเจนดีขนึ้ แต่ใน
พันธุ์LK92-11 ที่ปลูกในชุดดินล�ำนารายณ์โดยไม่ปรับ
สภาพดินด้วยผงก�ำมะถัน กลับพบว่าให้ผลผลิตสูงสุด
ที่ระดับอัตราปุ๋ย 0-6-6 กก.N-P2O5-K2O /ไร่ และเมื่อ
ปรับสภาพดินด้วยผงก�ำมะถันกลับต้องใช้ปุ๋ยในอัตรา
12-6-6 กก.N-P2O5-K2O /ไร่ จึงจะให้ผลผลิตสูงสุด
(Figure 1)

แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ 3 : 130-140 (2555).

ชุดดินลพบุรี
การผลิตอ้อยในดินเหนียวชุดดินลพบุรี โดยไม่
ปรั บ ปรุ ง ดิ น ด้ ว ยมู ล ไก่ แ กลบ ท� ำ ให้ อ ้ อ ยปลู ก พั น ธุ ์
ขอนแก่น 3 ให้ผลผลิตสูงสุดที่ระดับอัตราปุ๋ย 12-6-6
กก.N-P2O5-K2O /ไร่ แต่เมื่อปรับปรุงดินด้วยมูลไก่
แกลบพบว่าอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ตอบสนองต่อจนถึง
อัตราปุ๋ย 18-6-6 กก.N-P2O5-K2O /ไร่ ส่วนพันธุ์ Lk9211 ที่ปลูกในชุดดินลพบุรีโดยไม่ปรับปรุงดินด้วยมูลไก่
แกลบพบว่าอ้อยปลูกให้ผลผลิตสูงสุดทีร่ ะดับอัตราปุย๋
18-6-6 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ แต่เมือ่ ปรับปรุงดินด้วยมูล
ไก่แกลบ จะให้ผลผลิตสูงสุดที่ระดับอัตราปุ๋ย 6-6-6
กก.N-P2O5-K2O/ไร่ นั่นคือเมื่อท�ำการปรับปรุงดินด้วย
มูลไก่แกลบสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนลงได้
(Figure 2)

Figure 1 Response of 94-2-106 sugarcane clone (a=no sulfur, b=sulfur) and LK92-11(c= no sulfur, d= sulfur)
sugarcane variety to nitrogen fertilizer application in Lamnarai soil series at Nakhon Sawan in 2010/2011
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Figure 2 Response of Khon Kaen 3(a=no chicken manure, b= chicken manure) and LK92-11(c=no chicken
manure, d= chicken manure) sugarcane varieties to nitrogen fertilizer application in Lop Buri soil
series at Nakhon Sawan in 2010/2011

ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์อตั ราผลตอบแทน
ส่วนเพิ่ม		
ชุดดินล�ำนารายณ์
การผลิตอ้อยโคลน 94-2-106 ในดินเหนียวชุด
ดินล�ำนารายณ์โดยไม่ปรับสภาพดินด้วยผงก�ำมะถัน
พบว่าให้อัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Marginal rate
of return : MRR) สูงสุดที่ระดับอัตราปุ๋ย 6-6-6 กก.NP 2O 5-K 2O/ไร่ แต่ เ มื่ อ เพิ่ ม ปุ ๋ ย จนถึ ง ระดั บ 12-6-6
กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ก็พบว่ายังคงมีความคุ้มค่าในการ
ลงทุน แต่หากปรับปรุงดินด้วยผงก�ำมะถัน พบว่า ใน
อ้อยโคลน 94-2-106 ให้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มสูงสุด
ที่ระดับอัตราปุ๋ย 6-6-6 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ หากเพิ่ม
ปุ๋ยไปมากกว่านี้จะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน นั่นคือหาก
ปรับปรุงดินด้วยผงก�ำมะถันก็สามารถลดการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนลงได้ (Table 6) ส่วนการผลิตอ้อยปลูกพันธุ์
LK92-11 ในดินเหนียวชุดดินล�ำนารายณ์ทั้งในสภาพ

ที่ไม่ปรับปรุงดินและในสภาพที่ปรับปรุงดินด้วยผง
ก�ำมะถัน พบว่าให้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มสูงสุดที่ระดับ
อัตราปุ๋ย 12-6-6 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ จึงจะมีความคุ้ม
ค่าในการลงทุน โดยในสภาพที่ไม่ปรับปรุงดินให้กำ� ไร
สุทธิ 22,927 บาท/ไร่ ในขณะที่ในสภาพที่ปรับปรุงดิน
ให้ก�ำไรสุทธิ 20,811 บาท/ไร่ ดังนั้นการผลิตอ้อยปลูก
พันธุ์ LK92-11 ในชุดดินล�ำนารายณ์ให้ได้ก�ำไรสุทธิ
สูงสุดและคุ้มค่าต่อการลงทุน ควรใส่ปุ๋ยในอัตรา 126-6 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ โดยไม่จำ� เป็นต้องปรับปรุงดิน
ด้วยผงก�ำมะถัน (Table 6)
ชุดดินลพบุรี
การผลิตอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 ในดินเหนียว
ชุดดินลพบุรีในสภาพที่ไม่ปรับปรุงดิน พบว่า การใส่
ปุย๋ เคมีทอี่ ตั ราต่างๆ ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์
ไม่แตกต่างจากกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยในอัตรา 0-6-6 กก.NP2O5-K2O/ไร่ และเมื่อปรับปรุงดินด้วยมูลไก่แกลบ
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พบว่าให้ผลตอบแทนส่วนเพิม่ สูงสุดเมือ่ ใส่ปยุ๋ ในอัตรา
6-6-6 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ แต่เมือ่ พิจารณาถึงก�ำไรสุทธิ
แล้วพบว่าการผลิตอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น 3 ในดิน
เหนียวชุดดินลพบุรีให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดและคุ้มค่า
ต่อการลงทุน ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำการปรับปรุงดินด้วยมูล
ไก่แกลบ (Table 7)

แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ 3 : 130-140 (2555).

ส่วนพันธุ์ LK 92-11 ที่ปลูกในดินเหนียวชุดดิน
ลพบุรี พบว่าในสภาพทีไ่ ม่ปรับปรุงดินด้วยมูลไก่แกลบ
อ้อยปลูกพันธุ์ LK92-11 มีการตอบสนองต่อปุย๋ เคมีสงู
มาก โดยให้ผลผลิตและผลตอบแทนส่วนเพิ่มสูงสุด
จนถึงระดับอัตราปุ๋ย 18-6-6 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ แต่
เมื่อปรับปรุงดินด้วยมูลไก่แกลบ พบว่า อ้อยปลูกพันธุ์
LK92-11 ให้ผลตอบแทนส่วนเพิม่ สูงสุดเมือ่ ใช้ปยุ๋ 6-66 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ (Table 7)

Table 6 Analysis of marginal rate of return of sugarcane production under different nutrient managements of
Lamnarai soil
Treatments
Yield (t/rai)
Cost (Baht/rai) Income (Baht/rai) Benefit (Baht/rai) MRR (%)
Without soil amendment, 94-2-106 sugarcane clone
F1 (0-6-6)
25.69
8,820
32,113
23,293
F2 (6-6-6)
27.22
9,418
34,025
24,607
219
F3 (12-6-6)
28.13
9,836
35,163
25,327
172
F4 (18-6-6)
28.23
10,019
35,288
25,269
D
Without soil amendment, LK92-11 sugarcane variety
F1 (0-6-6)
25.86
8,870
32,325
23,455
F2 (6-6-6)
22.80
8,137
28,500
20,363
D
F3 (12-6-6)
25.63
9,111
32,038
22,927
263
F4 (18-6-6)
22.47
8,349
28,088
19,739
D
With soil amendment, 94-2-106 sugarcane clone
F1 (0-6-6)
27.95
12,676
34,938
22,262
F2 (6-6-6)
30.56
13,587
38,200
24,613
258
F3 (12-6-6)
29.71
13,494
37,138
23,644
D
F4 (18-6-6)
26.33
12,668
32,913
20,245
D
With soil amendment, LK92-11 sugarcane variety
18,614
11,574
30,188
24.15
F1 (0-6-6)
18,258
D
11,667
29,925
23.94
F2 (6-6-6)
20,811
263
12,639
33,450
26.76
F3 (12-6-6)
18,929
D
12,271
31,200
24.96
F4 (18-6-6)
D is dominated treatment
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Table 7 Analysis of marginal rate of return of sugarcane production under different nutrient managements of
Lopburi soil
Treatments
Yield (t/rai)
Cost (Baht/rai) Income (Baht/rai)
Benefit (Baht/rai) MRR (%)
Without soil amendment, Khon Kaen 3 variety
F1 (0-6-6)
23.31
8,131
29,138
21,007
F2 (6-6-6)
22.89
8,163
28,613
20,450
D
F3 (12-6-6)
24.31
8,728
30,388
21,660
214
F4 (18-6-6)
22.43
8,337
28,038
19,701
D
Without soil amendment, LK92-11 sugarcane variety
F1 (0-6-6)
17.04
6,312
21,300
14,988
F2 (6-6-6)
18.45
6,875
23,063
16,188
213
F3 (12-6-6)
20.18
7,531
25,225
17,694
230
F4 (18-6-6)
23.06
8,520
28,825
20,305
264
With soil amendment, Khon Kaen 3 variety
F1 (0-6-6)
23.29
8,845
29,113
20,268
F2 (6-6-6)
24.24
9,274
30,300
21,062
176
F3 (12-6-6)
24.29
9,443
30,363
20,920
D
F4 (18-6-6)
25.19
9,858
31,488
21,630
171
With soil amendment, LK92-11 sugarcane variety
17,485
25,488
8,003
20.39
F1 (0-6-6)
200
18,510
27,025
8,515
21.62
F2 (6-6-6)
15,649
D
23,500
7,851
18.80
F3 (12-6-6)
16,869
215
25,288
8,419
20.23
F4 (18-6-6)
D is dominated treatment

สรุป
การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ที่เหมาะสม
ส�ำหรับการปลูกอ้อยในดินเหนียวชุดดินล�ำนารายณ์
ในเขตภาคกลาง หากปลูกอ้อยโคลน 94-2-106 ใน
สภาพที่ไม่ปรับปรุงดินด้วยผงก�ำมะถัน ควรใส่ปุ๋ยเคมี
12-6-6 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ แต่ถ้าปรับปรุงดินด้วยผง
ก�ำมะถัน สามารถลดปุ๋ยเคมีลงได้โดยควรใส่ในอัตรา
6-6-6 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ แต่ถ้าหากปลูกอ้อยพันธุ์
LK92-11 ควรใส่ปยุ๋ เคมีอตั รา 12-6-6 กก.N-P2O5-K2O/
ไร่ โดยไม่จ�ำเป็นต้องปรับปรุงดินด้วยผงก�ำมะถัน ทั้งนี้
อ้อยโคลน 94-2-106 ซึ่งได้จากการปรับปรุงพันธุ์อ้อย
ใสภาพดินด่างที่ให้ผลผลิตสูง เมื่อน�ำมาปลูกในดิน

เหนียวทีม่ ปี ฏิกริ ยิ าของดินเป็นด่างจึงมีศกั ยภาพการให้
ผลผลิตดี โดยอ้อยโคลน 94-2-106 มีศักยภาพในการ
ให้ผลผลิตในชุดดินล�ำนารายณ์สูงกว่าพันธุ์ LK92-11
ส่วนการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม
ส�ำหรับการปลูกอ้อยในดินเหนียวชุดดินลพบุรีในเขต
ภาคกลาง หากปลูกอ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ในสภาพที่
ไม่ปรับปรุงดินด้วยมูลไก่แกลบ ควรใส่ปุ๋ยเคมี 0-6-6
กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ส่วนพันธุ์ LK92-11 ในสภาพที่
ไม่ปรับปรุงดินด้วยมูลไก่แกลบ ควรใส่ปุ๋ยเคมี 18-6-6
กก.N-P2O5-K2O/ไร่ แต่ถา้ ปรับปรุงดินด้วยมูลไก่แกลบ
ควรใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 6-6-6 กก.N-P2O5-K2O/ไร่ ทั้งนี้
พันธุ์ขอนแก่น 3 มีศักยภาพในการให้ผลผลิตในชุดดิน
ลพบุรีสูงกว่าพันธุ์ LK92-11
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แก่นเกษตร 40 ฉบับพิเศษ 3 : 130-140 (2555).
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