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Abstract
Effect of fertilizer management and zinc foliar on growth and yield of sugarcane var. 

LK9211 was studied at Khanu Woralaksaburi district, Kamphaeng Phet province. The 
experiment was laid out in 3 × 2 factorial in RCBD with 2 treatments including no-fertilizer 
(control), organic and chemical fertilizer and zinc application rates of 0 (0Zn) and 26.5 
mgL-1 (+Zn) and 4 replications. The fertilizers were applied thrice each at top-dressed, 6 
and 9 months after planting and zinc applications were foliar twice each at 6 and 9 
months after planting. Growth and yield of sugarcane were collected at 13 months after 
planting. The results showed that numbers of stalk per hill, stalk diameter and total 
soluble solids were not statistically difference. Stalk length and yield of sugarcane grown 
in organic fertilizer treatment were higher than control and chemical fertilizer treatment. 
Zinc foliar displayed higher stalk length and yield than not foliar. Moreover, stalk length 
and yield of sugarcane grown in different fertilizer management were differently response 
to Zn application. Stalk length of +Zn was increased from 0Zn up to 36.8% when grown 
in control, while the increasing was 22.1% in chemical fertilizer treatment and only 10.9% 
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in organic fertilizer treatment. In addition, yield of +Zn sugarcane was increased for 30.3% 
and 26.5% in control and chemical fertilizer but not differed in organic fertilizer. The result 
indicates that Zn foliar enhance growth and yield of sugarcane grown in low fertility soil.
Keywords: Sugarcane, Fertilizer management, Zinc, Foliar

บทคัดยอ
ศึกษาผลของการจัดการปุยรวมกับการฉีดพนธาตุสังกะสีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของออย

พันธุ LK9211 ที่ปลูกใน อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร วางแผนการทดลองแบบ 3 × 2 
factorial in RCBD มี 2 ปจจัยคือ ไมใสปุย (control) ปุยอินทรีย และปุยเคมี และการฉีดพนธาตุสังกะสี
ความเขมขน 0 (0Zn) และ 26.5 mgL-1 (+Zn) จํานวน 4 ซํ้า การใสปุยแบงใส 3 คร้ัง คือรองพื้น
พรอมปลูก ระยะ 6 เดือน และ 9 เดือนหลังปลูก และฉีดพนธาตุสังกะสี จํานวน 2 ครั้ง ที่ระยะ 6 เดือน 
และ 9 เดือนหลังปลูก เก็บขอมูลเมื่อออยมีอายุ 13 เดือน ผลการทดลองพบวาจํานวนลําตอกอ ขนาด
เสนผาศูนยกลางลํา และปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดของออยไมแตกตางกันทางสถิติ ความยาวลําและ
ผลผลิตออยของกรรมวธิกีารใสปุยอนิทรยีมคีามากกวากรรมวธิไีมใสปุยและใสปุยเคม ีการฉดีพนธาตสุงักะสี
มคีวามยาวลําและผลผลติออยมากกวาการไมฉดีพน นอกจากน้ีความยาวลําและผลผลติออยทีม่กีารจัดการ
ปุยแตกตางกนัตอบสนองตอการฉดีพนธาตสุงักะสอียางแตกตางกนั โดยความยาวลาํออย +Zn จะมากกวา 
0Zn ถึง 36.8% ในกรรมวิธีไมใสปุย สวนการใสปุยเคมีจะเพิ่มขึ้น 22.1% และเพิ่มเพียง 10.9% เมื่อ
ใสปุยอินทรีย สวนผลผลิตออยมีการตอบสนองแตกตางจากความยาวลํา คือ ในกรรมวิธีไมใสปุยและ
ใสปุยเคมี +Zn มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 0Zn 30.3% และ 26.5% ตามลําดับ แตการใสปุยอินทรียมีผลผลิต
ไมแตกตางกันระหวาง +Zn และ 0Zn ผลการศึกษาแสดงวาการฉีดพนธาตุสังกะสีชวยสงเสริม
การเจริญเติบโตและผลผลิตออยในดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่าได
คําสําคัญ: ออย การจัดการปุย ธาตุสงักะสี การฉีดพน

คํานํา
ออย (Saccharum officinarum L.) เปนพชื

เศรษฐกิจที่สําคัญในประเทศไทยเนื่องจากเปน
วัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมผลิตนํ้าตาล มีพื้นที่
เพาะปลูกรวม 47 จังหวัด จํานวน 12,236,074 ไร 
โดยจังหวัดที่มีพื้นที่เพาะปลูกออยมากที่สุด ไดแก 
นครสวรรค กาํแพงเพชร และ กาญจนบุร ี(สาํนกังาน
คณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, 2562) การ

เพาะปลกูออยของประเทศไทยสวนใหญอยูในพืน้ที่
ที่มีความเหมาะสมระดับปานกลาง (55.5%) และ
ระดับตํา่ (21.8%) คอืสภาพดินมคีว ามอุดมสมบูรณ
ตํา่ โครงสรางดนิไมเหมาะสม มจีาํนวนวันฝนตกนอย 
ทําใหเกษตรกรตองจัดหาวัสดุปรับปรุงดิน วิธีการ
บาํรุงออย และวธิกีารจดัการนํา้ใหเหมาะสมเพยีงพอ
ตอความตองการของออย
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การใสปุยเคมีเปนแนวทางท่ีใชปฏิบตัเิพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตออยมาอยางยาวนาน สามารถเพ่ิมผลผลิต
ใหแกออยไดดหีากใชอยางเหมาะสม มรีายงานการ
ใชปุยตามคาการวเิคราะหดนิในพืน้ทีเ่พาะปลกูออย
เขตน้ําฝนจังหวัดมหาสารคามสามารถเพ่ิมผลผลิต
ออยปลกู ออยตอ1 และออยตอ2 เฉลีย่ถงึ 15.0 ตนั
ตอไร (อนุชา และคณะ, 2557) ขณะที่คาเฉลี่ยของ
ผลผลิตออยของประเทศไทยอยูที่ 10.8 ตันตอไร 
(สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย, 
2562) ทัง้น้ีการใสปุยเคมตีามคาวเิคราะหดนิ ใสปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัม และใสปุยเคมี 
75% ของคาวเิคราะหดนิรวมกับยปิซมัพบวาสามารถ
เพิ่มการเจริญเติบโตของออยในดานความยาวและ
นํ้าหนักตอลําของออยไดสูงกวาการไมใสปุยเมื่อ
ปลูกในดินชุดกําแพงแสน แตทั้ง 3 กรรมวิธีกลับมี
การเจรญิเตบิโตและผลผลติไมแตกตางกนั (นรรีตัน, 
2554) แสดงวาการปลูกออยในบางพื้นที่นอกจาก
การใสปุยเคมผีสม N-P-K เกรดตางๆ ตามคาํแนะนาํ
แลวออยยังมีความตองการธาตุอาหารอ่ืนเพิ่มเติม
ในการเจริญเติบโตและสรางผลผลิต

ธาตุสังกะสีเปนจุลธาตุที่มีความสําคัญตอ
การเจรญิเตบิโตของพชืและเปนองคประกอบสาํคญั
ในกระบวนการสังเคราะหเอนไซม และการสังเคราะห 
Indole acetic acid และ Auxin ซึ่งเปนฮอรโมน
ที่กระตุนการเจริญเติบโตของพืช (Marschner, 
1995) มรีายงานการใสธาตุสงักะสีทางดินและทางใบ
รวมการใสปุย N-P-K แกออยที่ปลูกในดินเหนียว
ปนรวนที่ประเทศปากีสถานพบวามีผลผลิตและ
ปรมิาณนํา้ตาลเพ่ิมขึน้อยางมนียัสาํคญัทางสถติแิละ
การใสธาตสุงักะสทีางใบจะเพิม่การเจรญิเตบิโตของ
ออยมากกวาการใสทางดิน (Panhwar et al., 
2003) อยางไรกต็าม การใชจลุธาตเุพือ่การเพาะปลกู
ออยในประเทศไทยยังไมเปนทีแ่พรหลาย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการใช จุลธาตุร วมกับการจัดการปุ ย
ในรปูแบบตางกนั การวจิยัในครัง้นีจ้งึมวีตัถปุระสงค
เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดการปุ ยรวมกับ
การฉีดพนธาตุสังกะสีตอการเจริญเติบโตและ
ผลผลติของออยเพือ่เปนแนวทางในการจัดการธาตุ
อาหารที่เหมาะสมตอการปลูกออยตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ดําเนินการทดลองที่ตําบลยางสูง อําเภอ

ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถงึ เดอืนธันวาคม พ.ศ.2561 
วางแผนการทดลองแบบ 3 × 2 factorial in 
Randomized Complete Block Design (RCBD) 
จํานวน 4 ซํ้า กําหนดปจจัยในการทดลอง 2 ปจจัย 
ประกอบดวยปจจัยปุย 3 ชนิด ไดแก ไมใสปุย 
(Control) ปุยอินทรีย (Organic fertilizer) และ
ปุยเคม ี(Chemical fertilizer) และปจจัยการฉดีพน
สารละลายสังกะสี 2 ระดับ ไดแก ไมฉีดพน (0Zn) 
และฉีดพนสารละลายสังกะสี (+Zn) จากน้ันทําการ
ไถเตรียมแปลงสําหรับปลูกออยพันธุ  LK9211 
แตละแปลงยอยมีขนาดกวาง x ยาว เปน 6 × 6 ม. 
วางทอนพันธุขนาดประมาณ 30 ซม. ไปตามรอง
ตลอดความยาวแถวซ่ึงมีระยะหางระหวางแถว 2 ม. 
การใสปุยแบงออกเปน 3 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 ใสปุยรองพืน้ 
โดยใสปุยอนิทรยีสตูรปรบัปรงุดนิอตัรา 200 กก./ไร 
หรอืปุยเคมสีตูร 16-20-0 อตัรา 50 กก./ไร ครัง้ท่ี 2 
ใสหลังปลูกออย 6 เดือน โดยใสปุยอินทรียสูตรปุย
ไสเดอืนอตัรา 120 กก./ไร หรอืปุยเคมสีตูร 27-12-6 
อัตรา 50 กก./ไร และครั้งที่ 3 ใสหลังปลูกออย 
9 เดือน โดยใสปุยอินทรียสูตรปุยไสเดือนอัตรา 
120 กก./ไร หรือปุยเคมีสูตร 27-12-6 อัตรา 
50 กก./ไร สวนการพนสารละลายสังกะสีจะใช 
ZnSO

4
.7H

2
O ความเขมขน 26.5 mgL-1 ผสม
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สารจับใบยี่หอ Amway-แอ็ปซา 80 ฉีดพนทางใบ
จนเปยกชุม จาํนวน 2 ระยะ คอืระยะ 6 และ 9 เดือน
หลังปลูก ทําการเก็บเกี่ยวที่อายุ 13 เดือน โดยเก็บ
ขอมูลจํานวนลําออยตอกอ ความยาวของลําออย 
ขนาดเสนผาศูนยกลางเฉล่ียโคน กลาง ปลายของ
ลาํออย ผลผลิตตอไร และปรมิาณของแขง็ทีล่ะลาย
นํ้าได (ความหวาน) ของน้ําออยค้ันสดเฉล่ียจาก
โคน กลาง ปลายของลําออยวัดโดยเคร่ือง Brix 
refractometer (รุน PAL-1 Atago) จากนัน้วเิคราะห
คาความแปรปรวน (Analysis of variance) ของ
แตละปจจัยการทดลองและเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉล่ียดวยวิธี Least significant 
difference โดยโปรแกรม Statistix8 ที่ระดับ 
P<0.05

ผลการทดลอง
การเจริญเติบโตของออย

การจัดการปุยที่แตกตางกันสงผลตอจํานวน
ลาํออยตอกอเลก็นอย โดยพบวาออยทีไ่ดรบัปุยอนิทรยี
และปุยเคมมีจีาํนวนลาํออยตอกอไมแตกตางกนัคอื
จํานวน 10 ลําตอกอ และทั้งสองกรรมวิธีมีจํานวน
ลาํออยมากกวาการไมใสปุยประมาณ 4.2% คาเฉลีย่
ของจํานวนลําออยตอกอในกรรมวิธีการฉีดพน
สังกะสีจะมีคามากกวาการไมฉีดพนเล็กนอยคือ
ประมาณ 4.2% เชนกัน ขณะที่ผลของการฉีดพน
ธาตุสังกะสีตอจํานวนลําออยในกรรมวิธีการใสปุย
อินทรียและปุยเคมีนั้นไมมีความแตกตางกัน แต
ในกรรมวธิกีารไมใสปุยพบวาการฉดีพนธาตสุงักะสี
มีจํานวนลําออยมากกวาการไมฉีดพนถึง 14.4% 
(Figure 1)

ความยาวของลําอ อยในกรรมวิธีการใส 
ปุยอินทรียมีความยาวเฉล่ียมากท่ีสุดถึง 252 ซม. 

ขณะท่ีกรรมวิธีการใสปุ ยเคมีกับการไมใสปุ ยมี
ความยาวลําออยไมแตกตางกันคือ 237 และ 
238 ซม. ตามลําดับ สวนความยาวลําออยของ
กรรมวิธีการฉีดพนธาตุสังกะสีนั้นมีค าเฉลี่ยที่ 
258 ซม. ซึ่งมากกวากรรมวิธีการไมฉีดพนที่มี
ความยาวเฉลีย่เพยีง 227 ซม. ทัง้นีย้งัพบวาการฉีดพน
ธาตสุงักะสรีวมกบัการจัดการปุยสงผลตอความยาว
ลําออยที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
กลาวคือ ในกรรมวิธีการใสปุยอินทรียเมื่อมีการ
จดัการรวมกับการฉีดพนสงักะสีมคีวามยาวลําออย
มากกวาการไมฉีดพนเพียงเล็กนอยท่ี 10.9% 
สวนกรรมวิธีการใสปุยเคมีเมื่อมีการจัดการรวมกับ
การฉีดพนสังกะสีมีความยาวลําออยมากกวาการ
ไมฉีดพนเพิ่มข้ึนท่ี 22.1% ขณะที่กรรมวิธีการ
ไมใสปุยกลับพบวาการฉีดพนธาตุสังกะสีชวยเพิ่ม
ความยาวลําออยมากกวาการไมฉีดพนมากถึง 
36.8% (Figure 2)

ขนาดเสนผาศูนยกลางลําออยของแตละ
กรรมวิธีการทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมี
นยัสาํคญัทางสถติโิดยมคีาเฉลีย่ขนาดเสนผาศนูยกลาง
ลําออยของกรรมวิธีไมใสปุย ใสปุยอินทรีย และใส
ปุยเคมีเปน 31.8 31.7 และ 31.9 มม. ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของกรรมวิธีการฉีดพนธาตุ
สงักะสพีบวามคีวามแตกตางกนัเลก็นอยโดยการฉดีพน
ธาตุสังกะสีจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางลําออยท่ี 
32.5 มม. ซึ่งมากกวาการไมฉีดพนธาตุสังกะสีที่มี
คาเฉล่ียเพียง 31.2 มม. หรือคดิเปน 4.2% และเปน
ที่นาสังเกตวาในกรรมวิธีการไมใสปุ ยนั้นหากมี
การฉีดพนดวยธาตุสังกะสีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ลําออยจะเพิ่มข้ึนถึง 9.5% เมื่อเปรียบเทียบกับ
การไมฉีดพนดวยธาตุสังกะสี (Figure 3)
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ผลผลิตและคุณภาพของออย
การจัดการปุยรวมกับการฉีดพนธาตุสังกะสี

สงผลใหผลผลิตออยมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายปจจัยพบวา
การไมใสปุย การใสปุยอนิทรยี และการใสปุยเคมนีัน้
มีนํ้าหนักผลผลิตที่ 21.6 23.2 และ 19.3 ตันตอไร 
ตามลําดับ ขณะที่การไมฉีดพนและการฉีดพนดวย
ธาตุสังกะสีจะมีนํ้าหนักผลผลิตเฉลี่ยที่ 19.5 และ 
23.2 ตนัตอไร ตามลาํดับ นอกจากน้ีแตละกรรมวธิี
การจัดการปุยมีการตอบสนองตอการฉีดพนดวย
ธาตสุงักะสทีีแ่ตกตางกนั กลาวคอืในกรรมวิธกีารใส
ปุยอินทรียจะมีการตอบสนองตอการฉีดพนดวย
ธาตุสังกะสีตํ่าที่สุดคือมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการ
ไมฉดีพนเพยีง 3.1% รองลงมาไดแกกรรมวธิกีารใส
ปุยเคมทีีก่ารฉดีพนดวยธาตสุงักะสชีวยเพ่ิมผลผลติ
ขึน้จากการไมฉดีพน 26.5% และกรรมวธิกีารไมใส
ปุยพบวาการฉดีพนดวยธาตสุงักะสชีวยเพิม่ผลผลติ
ไดมากที่สุดถึง 30.3% (Figure 4)

การจดัการปุยและการฉีดพนดวยธาตสุงักะสี
ไมทําใหคุณภาพของออยมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยปริมาณของแข็งที่ละลาย
นํา้ไดหรอืความหวานของนํา้ออยคัน้สดจากแปลงที่
ไมใสปุย ใสปุยอินทรีย และใสปุยเคมี มีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายนํ้าไดที่ 22.1 21.4 และ 21.1 % 
บริกซ ขณะที่การไมฉีดพนและการฉีดพนดวยธาตุ
สังกะสีจะมีปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดที่ 21.0 
และ 22.1 % บรกิซ ตามลาํดับ แตกเ็ปนทีน่าสังเกตวา
ในกรรมวิธกีารใสปุยอนิทรียนัน้การฉีดพนดวยธาตุ
สังกะสีสามารถเพ่ิมปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได
ใหแกนํ้าออยถึง 10.8% ขณะที่การฉีดพนดวยธาตุ
สงักะสีในกรรมวิธกีารไมใสปุยและการใสปุยเคมีนัน้
สามารถเพิ่มปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าไดใหแก
นํ้าออยเพียง 2.3 และ 3.9% ตามลําดับ (Figure 5)

วิจารณผลการทดลอง
การเจริญเติบโตและผลผลิตของออยใน

กรรมวิธกีารใสปุยอนิทรียมแีนวโนมสงูกวากรรมวิธี
การใสปุยเคม ี(Figure 1, 2 and 4) แสดงใหเหน็วา
ออยทีป่ลกูในพ้ืนทีศ่กึษามีความตองการธาตุอาหาร
รองและ/หรือจุลธาตุเพ่ิมเติมจากธาตุอาหารหลัก
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เปน
สวนประกอบในปุยเคมี จุลธาตุที่จําเปนตอการ
เจริญเตบิโตของพืชนัน้มกัพบในปุยอนิทรยีมากกวา
ปุยเคม ี(ยงยทุธ และคณะ, 2556) การใสปุยอนิทรยี
ยงัชวยในการปรบัปรงุโครงสรางดนิใหมคีวามรวนซยุ
มสีวนชวยในการตรงึธาตสุงักะสแีละอยูในรปูท่ีเปน
ประโยชนตอพืชมากข้ึน (Chen et al., 2019) 
จึงทําใหออยมีการเจริญเติบโตและผลผลิตที่อยูใน
เกณฑดี และอาจเปนสาเหตุใหกรรมวิธีการใส
ปุยอินทรียไมมีความแตกตางกันของความยาวลํา
และผลผลติระหวางกรรมวธิกีารฉดีพนและไมฉดีพน
ธาตุสังกะสี

ในกรณีที่ดินมีธาตุอาหารตํ่าดังเชนกรรมวิธี
การไมใสปุ ยก็พบวาการฉีดพนดวยธาตุสังกะสี
สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของออย
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Figure 2 and 4) 
สอดคลองกบัการศกึษาทีผ่านมาท่ีพบวาการใสธาตุ
สังกะสีแกออยชวยเพิ่มนํ้าหนักแหง ผลผลิต และ
ชวยปรับปรุงออยตอใหมีความสมบูรณมากขึ้น 
(Franco et al., 2011) รวมถึงชวยเพิ่มจํานวนขอ
และขยายความยาวปลองใหแกออยตออีกดวย 
(Jamro et al., 2002) จุลธาตุยังมีความสําคัญตอ
กระบวนการสังเคราะหและเคล่ือนยายน้ําตาล
ในออย โดยมีรายงานวาการฉีดพนธาตุสังกะสี
รวมกับธาตุเหล็กและธาตุฟอสฟอรัสสามารถเพิ่ม
ปริมาณน้ําตาลในออยไดมากข้ึนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (Pawar et al., 2003) ผลการศึกษา
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ดังกลาวไมสอดคลองกับผลการทดลองในคร้ังนี้
ที่ปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ําไดหรือความหวาน
ของนํ้าออยคั้นสดในแตละกรรมวิธีการทดลองไมมี
ความแตกตางกัน (Figure 5) ซึ่งอาจเกิดจากปจจัย

ดานความแตกตางระหวางพันธุของออยท่ีตอบสนอง
ตอการฉีดพนธาตุสังกะสีแตกตางกัน ปจจัยความ
เขมขนของธาตุสังกะสีที่เหมาะสม และปจจัยดาน
ความอุดมสมบูรณของดิน เปนตน

Figure 1  Number of stalk per hill of sugarcane grown in different fertilizer treatments with 
0 (0Zn) and 2.5 µMZn (+Zn) foliar. Error bar correspond to s.e. (n=4).

Figure 2  Stalk length of sugarcane grown in different fertilizer treatments with 0 (0Zn) 
and 2.5 µMZn (+Zn) foliar. Error bar correspond to s.e. (n=4). LSD

0.05
 bar indicate 

statistical significance at P<0.05.
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Figure 3  Stalk diameter of sugarcane grown in different fertilizer treatments with 0 (0Zn) 
and 2.5 µMZn (+Zn) foliar. Error bar correspond to s.e. (n=4).

Figure 4  Yield of sugarcane grown in different fertilizer treatments with 0 (0Zn) and 2.5 
µMZn (+Zn) foliar. Error bar correspond to s.e. (n=4). LSD

0.05
 bar indicate 

statistical significance at P<0.05.
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สรุปผลการวิจัย
การใสปุยทางดินดวยปุยอินทรียชวยใหออย

มีการเจริญเติบโตและผลผลิตสูงไมแตกตางจาก
การใสปุยเคมี การฉีดพนธาตุสังกะสีชวยปรับปรุง
การเจริญเติบโตและผลผลิตของออยในกรรมวิธี
ไมใสปุยและใสปุยเคมีมากกวาการใสปุยอินทรีย 
แมวาการจัดการปุยรวมกับการฉีดพนธาตุสังกะสี
ไม ทําให ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได หรือ
ความหวานของออยแตกตางกันแตการฉีดพน
ธาตุสงักะสีชวยสงเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิต
ออยในพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณตํ่าและขาด
การบํารุงดินอยางเหมาะสมได
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