Prawarun Agr. J. Volume 17(1) 2020, 11 - 20

บทความวิจัย

Received: October 24, 2019; Accepted: March 18, 2020

อิทธิพลของการให้สังกะสีซัลเฟตต่อการเจริญเติบโต และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้
ในน้ำอ้อยของอ้อยที่ปลูกภายใต้สภาพดินทราย
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บทคัดย่อ

การขาดธาตุสังกะสีเป็นหนึ่งปัญหาที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของอ้อย โดยเฉพาะดินทรายซึ่งเป็นดินที่พบการขาด
ธาตุสังกะสี การให้ปุ๋ยสังกะสีในระบบการปลูกอ้อยในพื้นที่ดินทรายจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดธาตุ
สังกะสีรวมทั้งช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้สังกะสีต่อการ
เจริญเติบโต และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำอ้อยของอ้อยที่ปลูกในพื้นที่ดินทรายเขตภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ
โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จำนวน 5 กรรมวิธี 3 ซ้ำ: 1) ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี
และไม่ใส่ปุ๋ยสังกะสี (ควบคุม) 2) ใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว 3) ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยสังกะสีอัตรา 4 กิโลกรัมสังกะสีต่อเฮกตาร์
4) ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยสังกะสีอัตรา 8 กิโลกรัมสังกะสีต่อเฮกตาร์ และ 5) ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยสังกะสีอัตรา 10 กิโลกรัม
สังกะสีต่อเฮกตาร์ ผลการศึกษาการให้ปุ๋ยสังกะสีในรูปสังกะสีซัลเฟตในระบบการปลูกอ้อยของพื้นที่ดินทราย พบว่า ความสูง
เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น ค่าความเขียวเข้มของใบ และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำอ้อย ไม่มีความแตกต่างในแต่
ละกรรมวิธี (P<0.05) อย่างไรก็ตามการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยสังกะสีอัตรา 4 กิโลกรัมสังกะสีต่อเฮกตาร์ ส่งผลให้อ้อยมีการ
แตกกอสูงที่สุด (7.78 หน่อ/กอ) และแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิ ธีควบคุม และกรรมวิธีใส่
ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว
คำสำคัญ: สังกะสี ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำอ้อย และ ดินทราย
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Abstract

Zinc deficiency is one problem that affects growth of sugarcane especially under sandy soil
condition, which zinc possibly lose from soil profile. Therefore, zinc application to sugarcane cropping
systems under sandy soil may promising approach to ameliorate sugarcane growth and total soluble solid
in juice. The objectives of this research was to study the effect of zinc application on growth and total
soluble solid in juice of sugarcane grown under sandy soil condition. The experiment consisted of five
treatments i.e. 1) Control (non chemical fertilizer), 2) Chemical fertilizer at recommended rate (CF), 3)
Chemical fertilizer at recommended rate combined with 4 kgZn/ha (CF+4 kgZn/ha), 4) Chemical fertilizer
at recommended rate combined with 8 kgZn/ha (CF+8 kgZn/ha) and 5) Chemical fertilizer at
recommended rate combined with 10 kgZn/ha (CF+10 kgZn/ha) with 3 replications using Randomized
Complete Block Design (RCBD) . Our results indicated that plant height, stalk diameter, SPAD reading and
total soluble solid in juice were not significantly different between treatments (P<0.05). However, CF+4
kgZn/ha treatment provided significantly tillering higher (7.78 tiller/hill) than control and CF treatments.
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บทนำ
อ้ อ ยเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที ่ ส ำคั ญ พื ช หนึ ่ ง ของ
ประเทศไทย การส่งออกน้ำตาลนำรายได้เข้าสู่ประเทศ
ประมาณ 70,000 ล้านบาท/ปี (FAO, 2018) ในปี พ.ศ.
2562 ประเทศไทยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อย 11.47 ล้านไร่
ผลผลิตเฉลี่ย 10.41 ตัน/ไร่ ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2561
1.37 ตั น /ไร่ จะเห็ น ว่ า ผลผลิ ต อ้ อ ยมี แ นวโน้ ม ลดลง
ประกอบกับราคาอ้อยในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน
ซึ่งราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 ถึง
23.46% ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยลดลง
ตามไปด้วย การที่จะทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีรายได้
เพิ่มขึ้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็น
แหล่งผลิตอ้อยที่สำคัญของประเทศมีพื้นที่เก็บเกี่ยวมาก
ที่สุดคิดเป็น 43.70% ของพื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อยทั้งประเทศ
(Office of Agricultural Economics, 2019) แต่ พ ื ้ น ที่
ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินทรายซึ่งคิด
เป็ น 72.53% ของพื ้ น ที ่ ด ิ น ทรายทั ้ ง หมดในประเทศ
(Land Development Department, 2019) จึ ง ทำให้
การปลูกอ้อยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลผลิตต่อไร่
ต่ำกว่าการปลูกอ้อยในพื้นที่อื่นๆ เพราะดินทรายเป็นดินที่
มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ไม่อุ้มน้ำหรือธาตุอาหาร และเกิด
การสูญเสียธาตุอาหารไปจากดินได้ง่ายกว่าดินชนิ ดอื่น
ส่งผลต่อความสามารถในการกักเก็บธาตุอาหารในดินทำ
ให้เกิดการขาดธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
อ้อย เนื่องจากอ้อยเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารต่างๆ
สำหรั บ การเจริ ญ เติ บ โต และการสะสมน้ ำ ตาล เช่ น
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ซึ่ง
เป็นธาตุอาหารหลัก อ้อยต้องการในปริมาณที่มากเพื่อใช้
ในการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิต โดยส่วนใหญ่ธาตุ
อาหารดังกล่าวอ้อยได้รับอย่างเพียงพอจากการใส่ปุ๋ยของ
เกษตรกร (Paisancharoen, 2013) นอกจากธาตุอาหาร
หลักแล้วธาตุอาหารจำพวกจุลธาตุก็มีความสำคัญสำหรับ
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของอ้อย เช่น เหล็ก
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(Fe) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) โบรอน (B) ทองแดง
(Cu) และโมลิบดีนัม (Mo) โดยดินทรายเป็นดินที่มักมีการ
ขาดจุลธาตุบางตัวที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผล
ผลิตของอ้อยเช่นเดียวกับธาตุอาหารหลัก คือ สังกะสี
(Zn) ซึ ่ งเป็ น จุ ล ธาตุ ท ี ่ พ ื ชขาดมากที ่ ส ุ ด (Filho et al.,
2015) โดยจากงานวิ จ ั ย ของ Gupta (2005) ที ่ ศ ึ ก ษา
ปริ ม าณของจุ ล ธาตุ ใ นดิ น ของประเทศอิ น เดี ย พบว่ า
สังกะสีคือจุลธาตุที่ขาดมากที่สุดในประเทศอินเดียและ
สังกะสียังเป็นจุลธาตุที่มีความสำคัญกับพืช เนื่องจาก
สั ง กะสี เ ป็ น องค์ ป ระกอบของเอนไซม์ ห ลายชนิ ด เช่ น
เ อ น ไ ซ ม ์ carbonic anhydrases เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง กั บ
กระบวนการขนส่งคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสงของพืช C4 รวมทั้งกระตุ้นกิจกรรม
ของเอนไซม์ aldolase ซึ ่ งเป็ น เอนไซม์ ท ี่ เกี ่ย วข้ องกับ
กระบวนการสร้างน้ำตาลซูโครส (sucrose) เพราะเมื่อ
อ้ อ ยเกิ ด กระบวนการสั ง เคราะห์ ด ้ ว ยแสงจะได้
glyceraldehyde-3-phosphate ซึ ่ ง เป็ น สารตั ้ ง ต้ น ใน
การสร้ า งแป้ งและน้ำ ตาลซู โครส (Ponprasert, 2007)
โดยเอนไซม์ aldolase จะเป็นตัวเข้ามาเร่งปฏิกิริยาการ
เ ป ล ี ่ ย น glyceraldehyde-3-phosphate ใ ห ้ เ ป็ น
Fructose-1,6-bisphosphste เพื ่ อ เข้ า สู ่ ก ระบวนการ
สร้างน้ำตาลซูโครสในไซโตซอลต่อไป (Taiz and Zeiger,
2003) นอกจากสังกะสีจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้น
การทำงานของเอนไซม์ aldolase สังกะสีและธาตุอาหาร
พวกจุลธาตุยังทำหน้ าที่ในการขนส่งน้ำตาลผ่านเยื่อหุ้ม
เซลล์ ไ ปใช้ ใ นการเจริ ญ เติ บ โตและสะสมในลำต้ น
(Mazhar, 2016) อีกทั้งสังกะสียังมีบทบาทสำคัญในการ
สร้างฮอร์โมนออกซิน หรือ IAA (Alloway, 2004) และมี
บทบาทสำคัญในระบบเอนไซม์ที่ควบคุมกิจกรรมเมตาบอ
ลิซึมควบคุมระบบออกซิเดชั่น –รีดักชั่น (Singh et al.,
2002) รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็น
รงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง (Chittamart et al.,
2016) โดยจากการศึกษาของ Jain et al. (2010) พบว่า
เมื่ออ้อยได้รับปริมาณสังกะสีเพิ่มขึ้นปริมาณคลอโรฟิลล์
ในใบอ้อยก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากที่กล่าวมาข้างต้นจึง
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ทำให้ อ ้ อ ยที ่ ข าดธาตุ ส ั ง กะสี ม ี ข ้ อ ปล้ อ งสั ้ น ลำเล็ ก
(Mazhar, 2016) หากขาดธาตุสังกะสีอย่างรุนแรงใบจะ
แห้ ง ตาย แตกกอ และไว้ ต อได้ ล ดลง (Kaewpradit,
2013) จึงทำให้การปลูกอ้อยในพื้นที่ดินทรายมีศักยภาพ
ในการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตต่ำกว่าการปลูก
อ้อยในดินชนิดอื่น ดังนั้น การให้สังกะสีแก่ระบบการผลิต
อ้อยในเขตพื้นที่ดินทรายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะทำให้อ้อยมีการเจริญเติบโต
และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำอ้อยเพิ่มขึ้น
และเป็นแนวทางในการจัดการธาตุอาหารของเกษตรกร
เพื่อการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนในอนาคต
วิธีดำเนินการวิจัย
การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการให้ ส ั งกะสี ต ่ อ การ
เจริญเติบโต และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ใน
น้ำอ้อยของอ้อยที่ปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้
สภาพดินทราย ดำเนินการทดลอง ณ หมวดพืชไร่ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562 ว า ง แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ Randomized
Complete Block Design จำนวน 3 ซ้ ำ 5 กรรมวิ ธี
ได้ แ ก่ กรรมวิ ธ ี ท ี่ 1 ไม่ ใ ส่ ป ุ ๋ ยเคมีแ ละไม่ ใ ส่ ป ุ ๋ย สังกะสี
(ควบคุม) กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว กรรมวิธี
ที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยสังกะสีอัตรา 4 กิโลกรัมสังกะสี
ต่อเฮกตาร์ กรรมวิธีที่ 4 ใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยสังกะสีอัตรา
8 กิโลกรัมสังกะสีต่อเฮกตาร์ และกรรมวิธีที่ 5 ใส่ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยสังกะสีอัตรา 10 กิโลกรัมสังกะสีต่อเฮกตาร์
แปลงย่อยมีขนาด 13.5 x 6 เมตร ระยะปลูก 150 x 50
เซนติเมตร ซึ่งการปลูกจะทำการเปิดร่องเพื่อวางท่อน
พันธุ์และใส่ปุ๋ยก่อนปลูก วางท่อนพันธุ์แบบข้อตา การใส่
ปุ๋ยสังกะสีดำเนินการตอนปลูกพร้อมกับการใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร
15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยปุ๋ยเคมีแบ่งใส่ 2
ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ใส่พร้อมปลูก ครั้งที่ 2 ใส่เมื่ออ้อยอายุ 5
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เดือน ปุ๋ยสังกะสีที่ใช้ในการทดลองอยู่ในรูปสังกะสีซัลเฟต
(ZnSO4)
การเก็บข้อมูล
1. ข้อมูลดินก่อนการทดลอง
การเก็บข้อมูลดิน ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างดิน
ก่อนการทดลองที่ 2 ระดับความลึก คือ ระดับความลึก
0-15 และ 15-30 เซนติเมตร เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
กายภาพ และคุณสมบัติทางเคมีของดิน ได้แก่ ลักษณะ
เนื้อดิน ค่าความเป็นกรด–ด่างของดิน ค่าการนำไฟฟ้า
ของดิน ปริมาณความจุในการแลกเปลี่ยนแคทไอออนของ
ดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ไนโตรเจนทั้งหมดในดิน
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน ปริ มาณสังกะสีที่เป็น
ประโยชน์ในดิน โพแทสเซียม และแคลเซียมที่แลกเปลีย่ น
ได้ ใ นดิ น (Table 1) ซึ ่ ง จากการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ดิ น มี
ลั ก ษณะเป็ น ดิ น ทราย (sand 91.86 %, silt 7.52 %,
clay 0.62 %) และปริมาณสังกะสีที่เป็นประโยชน์ในดิน
ต่ำ (<0.6 mg kg-1)
2. ข้อมูลการเจริญเติบโตของอ้อย
การเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทำการเก็บเมื่อ
อ้ อ ยอายุ 4, 6, 8, 10 และ 12 เดื อ นหลั ง ปลู ก ได้ แ ก่
จำนวนต้นต่อกอ ความสูงต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น
และค่าความเขียวเข้มของใบ โดยการวัดใช้เครื่อง SPAD
chlorophyll meter การวัดทำการสุ่มวัด 3 จุดต่อใบคือ
บริเวณโคนใบ กลางใบ และปลายใบ ซึ่งการเก็บข้อมูล
การเจริญเติบโตจะทำการสุ่มเก็บข้อมูลจากต้นหลักของ
แต่ละกอจำนวน 6 กอต่อแปลงย่อย
3. ข้ อมู ล ปริ มาณของแข็ งทั ้ งหมดที ่ ละลายได้ ใน
น้ำอ้อย
การเก็บข้อมูลปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลาย
ได้ในน้ำอ้อย โดยทำการเก็บค่าบริกซ์ ของอ้อยที่อายุ 12
เดือนหลังปลูก สุ่มเก็บจำนวน 4 ต้นต่อแปลงย่อย ตรวจวัด
3 จุดต่อต้น โดยเจาะน้ำหวานจากลำต้นอ้อยบริเวณส่วน
ยอด กลางต้น และโคนต้น โดยใช้ hand refractometer
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองนำมาวิเคราะห์ผล
การทดลองตามแผนการทดลองแบบ Randomized

Complete Block Design และทดสอบความแตกต่ า ง
ระหว่างค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Significant Difference
(LSD)

Table 1 Chemical and physical properties of initial soil.
Soil depth
pH
EC
CEC
OM
-1
-1
(cm)
(H2O) (ds m ) (cmol kg ) (%)
0-15
15-30

6.48
6.42

0.025
0.038

2.57
2.52

ผลการศึกษาและวิจารณ์
1. การเจริญเติบโตของอ้อย
การศึกษาการแตกกอของอ้อยที่อายุ 4 และ 6
เดือนหลังปลูก พบว่าทุกกรรมวิธีส่งผลให้การแตกกอของ
อ้อยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่ที่อายุ 8 เดือนหลัง
ปลูก พบว่าการแตกกอมีความแตกต่างกันทางสถิติโดย
การใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยสังกะสีอัตรา 10 กิโลกรัมสังกะสี
ต่อเฮกตาร์ ส่งผลให้อ้อยมีการแตกกอสูงที่สุด ที่อายุ 10
เดือนหลังปลูก พบว่าการแตกกอมีความแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ย
สังกะสีอัตรา 8 กิโลกรัมสังกะสีต่อเฮกตาร์ อ้อยมีการแตก
กอสูงที่สุด และที่อายุ 12 เดือนหลังปลูก พบว่าการแตก
กอมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับ
ปุ๋ยสังกะสีอัตรา 4 กิโลกรัมสังกะสีต่อเฮกตาร์ อ้อยมีการ
แตกกอมากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี และการใส่ปุ๋ยเคมีเพียง
อย่ า งเดี ยวแต่ ไม่ แ ตกต่ างกั บการใส่ป ุ ๋ย เคมี ร่ วมกับปุ๋ย
สังกะสีอัตรา 8 กิโลกรัมสังกะสีต่อเฮกตาร์ และการใส่
ปุ๋ยเคมี ร่วมกับปุ๋ยสังกะสีอัตรา 10 กิโลกรัมสังกะสีต่อ
เฮกตาร์ (Table 2) จากผลการทดลองมีข้อสังเกตว่าอ้อย
มีการแตกกอสูงสุดที่อายุ 8 เดือนหลังปลูก แต่เมื่ออ้อยมี
การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นที่อายุ 10 และ 12 เดือนหลังปลูก
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0.45
0.47

Total N
(%)
0.004
0.010

Available
P
Zn
-1
(mg kg )
30.34 0.57
31.16 0.58

Exchangeable
K
Ca
-1
(mg kg )
32.60 261.56
39.78 271.52

พบว่าการแตกกอของอ้อยมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเมื่อ
อ้อยมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงที่เพิ่มขึ้นมีผลทำ
ให้เกิดการบังแสงส่งผลให้ปริมาณแสงแดดที่ส่องผ่านเข้า
ไปในกออ้อยลดลง จึงทำให้หน่ออ้อยที่เกิดขึ้นใหม่ไม่ได้รบั
แสงอย่ า งเหมาะสม ประสิ ท ธิ ภ าพการสั งเคราะห์แสง
ลดลงหรืออาจเป็นผลมาจากการสะสมของโรค และแมลง
จึงทำให้หน่ออ้อยที่เกิดขึ้นใหม่ไม่สามารถเจริญเติบโต
ต่อไปได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Thongjoo et al.
(2017) และ Klinhom et al. (2018) ที่พบว่าเมื่ออ้อยมี
การเจริญเติบโตทางด้านความสูงเพิ่มขึ้นจะทำให้จำนวน
ลำใน 1 แถวเมตรของอ้อยลดลง
การศึกษาการจัดการธาตุอาหารที่แตกต่างกัน
ต่อความสูงของอ้อยพบว่า ทุกกรรมวิธีทำให้อ้อยมีความ
สูงในแต่ละระยะการเจริญเติบโตที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
(Table 3) สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จ ั ย ของ Filho et al.
(2015) ที่ทำการศึกษาในดินทรายที่ขาดธาตุสังกะสี โดย
อั ต ราสั ง กะสี ส ู ง สุ ด ที ่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ 10 กิ โ ลกรั ม
สังกะสีต่อเฮกตาร์ เช่นเดียวกับกรณีศึกษาที่ทำการศึกษา
ในดินทรายที่ขาดสังกะสี และอัตราสังกะสีที่ใช้สูงสุด คือ
อัตราเดียวกันซึ่งผลการศึ กษาพบว่า การเพิ่มสังกะสีใน
ระบบการปลู ก อ้ อ ยไม่ ไ ด้ ส ่ ง ผลต่ อ ความสู ง ของอ้ อ ย
เนื่องจากดินทรายมีความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหาร
ต่ำเมื่อมีการเพิ่มสังกะสีลงไปในดิน สังกะสีจะถูกชะล้าง
หรือสูญเสียไปจากดินได้ง่ายทำให้ปริมาณสังกะสีที่เป็น
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ประโยชน์กับอ้อยมีน้อยลงหรือมีปริมาณไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ของอ้อยจึงทำให้ไม่เห็นความแตกต่าง
ของความสูงระหว่างกรรมวิธีการทดลอง และจากผลการ
ทดลองมีข้อสังเกตว่าเมื่ออ้อยมีอายุการเจริญเติบโตที่
เพิ่มขึ้นความสูงก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการ
เจริ ญ เติ บ โต เนื ่ อ งจากเมื ่ อ อายุ เ พิ ่ ม ขึ ้ น รากอ้ อ ยจะมี
ปริมาณ และความยาวที่เพิ่มขึ้น (Smith et al., 2005)
สามารถดูดน้ำ ธาตุอาหาร เพื่อไปใช้ในการเจริญเติบโต
ได้มากขึ้น นอกจากนี้ใบจะมีการเจริญเติบโตเต็มที่พฒ
ั นา
จากใบที่เป็นแหล่งรับอาหาร (sink) เป็นใบที่เป็นแหล่ง
สร้ า งอาหาร (source) สามารถสั ง เคราะห์ แ สงสร้ า ง
อาหารได้ อ้ อ ยจึ ง มี ป ริ ม าณอาหารสำหรั บ ใช้ ใ นการ
เจริ ญ เติ บ โตมากขึ ้ น ส่ ง ผลให้ อ ้ อ ยมี ก ารเจริ ญ เติ บ โต
ทางด้านความสูงเพิ่มขึ้น (Taiz and Zeiger, 2003)
การศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นของ
อ้อยพบว่า ทุกกรรมวิธีการทดลองทำให้อ้อยมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางลำต้นในแต่ละระยะการเจริญเติบโตที่ไม่
แตกต่ า งกั น ทางสถิ ต ิ (Table 4) ซึ ่ ง ผลการทดลอง
สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จ ั ย ของ Filho et al. (2015) ที่
พบว่าอัตราปุ๋ยสังกะสีที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ส่งผลต่อการเพิ่ม
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้ นของอ้ อย ผลการศึกษา
เช่นเดียวกับความสูงที่แสดงให้เห็นว่าการศึกษาในดิน
ทรายที่มีความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารต่ำปริมาณ
สังกะสีที่ใส่ลงไปในดินจะถูกชะล้างหรือสูญเสียไปจากดิน
สังกะสีที่เพิ่มลงไปจึงไม่เป็นประโยชน์กับอ้อย และอ้อยไม่
สามารถดูดใช้ธาตุสังกะสีได้ทำให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ลำต้นของอ้อยไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกรรมวิธีการ
ทดลอง
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การศึกษาค่าความเขียวเข้มของใบพบว่า อ้อยที่
อายุ 4, 6, 10 และ 12 เดือนหลังปลูก ทุกกรรมวิธีการ
ทดลองมีค่าความเขียวเข้มของใบที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
แต่ที่อายุ 8 เดือนหลังปลูก ค่าความเขียวเข้มของใบมี
ความแตกต่ า งกั น ทางสถิ ต ิ อ ย่ า งมี นั ย สำคั ญ ยิ ่ ง โดย
กรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว การใส่ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับปุ๋ยสังกะสีอัตรา 4 กิโลกรัมสังกะสีต่อเฮกตาร์ และ
การใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยสังกะสีอัตรา 8 กิโลกรัมสังกะสี
ต่อเฮกตาร์ เป็นกรรมวิธีที่ทำให้อ้อยมีค่าความเขียวเข้ม
ของใบสูง (Table 5) จากผลการทดลองมีข้อสังเกตว่ า
อ้อยจะมีค่าความเขียวเข้มใบสูงสุดเมื่ออายุ 6 เดือนหลัง
ปลูก และค่าความเขียวเข้มใบจะลดลงเมื่ออ้อยมีอายุการ
เจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
Klinhom et al. (2018) ที ่ พ บว่ า ค่ า ความเขี ย วเข้ ม ใบ
สูงสุดเมื่ออ้อยอายุ 6 เดือนหลังปลูก และค่าความเขียว
เข้มใบจะลดลงเรื่อยๆ เมื่ออ้อยมีอายุมากกว่า 6 เดือน
หลังปลูก ในทุกกรรมวิธีการทดลองและอัตราสังกะสีท่ใี ช้
ในการศึกษา โดยค่าความเขียวเข้มใบที่มีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากเมื่ออ้อยมีอายุที่เพิ่มขึ้น และมีการดูดธาตุอาหาร
ไปใช้ในการเจริญเติบโตเรื่อยๆ ทำให้ปริมาณไนโตรเจน
และสังกะสีในดินลดลงส่งผลให้ค่าความเขียวเข้มใบลดลง
เพราะไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ และ
สังกะสีเป็นจุลธาตุที่มีส่วนร่วมในการสร้างคลอโรฟิลล์ ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ Mawan and Kaewpradit
(2018) ที่ศึกษาระดับของปุ๋ยเคมีไนโตรเจนต่อผลผลิต
ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน เอนไซม์ยูรีเอส และความ
อุดมสมบูรณ์ของดินหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยในสภาพดิน
ทราย พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ้อยมีแนวโน้มลดลง
เมื่ออ้อยมีอายุทเี่ พิ่มขึ้นในทุกกรรมวิธีการทดลอง
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Table 2 Tillering of sugarcane at different stages
Treatments
Control
Chemical fertilizer at recommended rate (CF)
CF+4 kgZn/ha
CF+8 kgZn/ha
CF+10 kgZn/ha
F-test
CV (%)

4 MAP
6.50
7.00
6.94
6.28
6.28
ns
11.99

Tillering (tiller number/hill)
6 MAP 8 MAP 10 MAP 12 MAP
6.83
7.06 b
5.59 c
6.00 b
6.39
8.17 b 6.72 b
5.72 b
7.74
8.61 b 7.30 b
7.78 a
7.45
8.72 b
8.41 a 6.83 ab
6.89 10.61 a 7.39 b 6.61 ab
ns
*
**
*
8.99
10.46
6.85
10.68

ns: not significantly different at P ≤ 0.05, MAP: months after planting, *,** : significantly different at P ≤ 0.05 and 0.01

Table 3 Height of sugarcane at different stages
Treatments
Control
Chemical fertilizer at recommended rate (CF)
CF+4 kgZn/ha
CF+8 kgZn/ha
CF+10 kgZn/ha
F-test
CV (%)

4 MAP
101.13
86.28
94.84
100.50
89.15
ns
10.41

Height (cm.)
8 MAP 10 MAP
183.87 218.69
177.09 211.94
180.46 205.39
184.57 217.46
167.56 206.63
ns
ns
5.64
4.55

12 MAP
227.02
221.58
218.63
224.04
207.91
ns
5.13

Stalk diameter (mm)
6 MAP 8 MAP 10 MAP
33.13 31.83
30.26
30.90 28.87
28.44
31.56 30.26
29.58
32.71 29.96
29.99
31.55 30.43
29.34
ns
ns
ns
3.94
5.06
5.14

12 MAP
29.48
27.77
28.37
27.77
27.71
ns
4.36

6 MAP
151.59
132.98
142.57
148.07
134.63
ns
7.62

ns: not significantly different at P ≤ 0.05, MAP: months after planting

Table 4 Stalk diameter of sugarcane at different stages.
Treatments
4 MAP
Control
29.20
Chemical fertilizer at recommended rate (CF)
29.41
CF+4 kgZn/ha
28.91
CF+8 kgZn/ha
31.77
CF+10 kgZn/ha
29.69
F-test
ns
CV (%)
5.63
ns: not significantly different at P ≤ 0.05, MAP: months after planting
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Table 5 SPAD reading of sugarcane at different stages.
Treatments
4 MAP
Control
37.7
Chemical fertilizer at recommended rate (CF)
38.2
CF+4 kgZn/ha
37.2
CF+8 kgZn/ha
36.3
CF+10 kgZn/ha
33.3
F-test
ns
CV (%)
6.49

6 MAP
41.4
40.5
39.6
40.0
40.5
ns
3.98

SPAD
8 MAP 10 MAP
36.6 b
32.4
40.2 a
30.6
39.4 a
31.8
40.3 a
31.8
37.1 b
32.0
**
ns
2.58
2.16

12 MAP
23.1
22.0
21.9
19.4
19.2
ns
8.75

ns: not significantly different at P ≤ 0.05, MAP: months after planting, **: significantly different at P ≤ 0.01

2. ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำอ้อย
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำอ้อย
(องศาบริกซ์) ของอ้อยในทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิ ติ (Table 6) กล่ า วคือ การใส่ป ุ๋ ยเคมีร ่ว มกับปุ๋ย
สั ง กะสี ใ นทุ ก อั ต ราไม่ ไ ด้ ท ำให้ อ ้ อ ยมี ป ริ ม าณของแข็ ง
ทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำอ้อยแตกต่างจากการใส่ปุ๋ยเคมี
เพียงอย่างเดียว และการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ถึงแม้ว่าสังกะสีจะมี
บทบาทในการสร้างน้ำตาลซูโครส แต่จากการศึกษากลับ
พบว่าอัตราปุ๋ยสังกะสีที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ส่งผลต่อการเพิ่ม
ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำอ้อย ซึ่งผลการ
ทดลองแตกต่ า งจากผลงานวิ จ ั ย ของ Franco et al.
(2011) ที่พบว่าการเพิ่มสังกะสีในระบบการปลูกอ้อยทำ
ให้ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำอ้อย (องศา
บริกซ์) แตกต่างกับการไม่ใส่ปุ ๋ยสั งกะสี เนื่องจากการ
ทดลองทำการศึ ก ษาในดิ น ที ่ ข าดสั งกะสี แ ต่ ม ี ป ริ ม าณ
อินทรียวัตถุในดิน ปริมาณความจุในการแลกเปลี่ยนแคท
ไอออนของดิ น สู ง และมี ป ริ ม าณฟอสฟอรั ส ที ่ เ ป็ น
ประโยชน์ในดินน้อย การเพิ่มสังกะสีลงไปในระบบการ
ปลูกอ้อยสังกะสีจะถูกดูดยึดไม่ถูกชะล้างหรือสูญเสียไป
จากดินได้ง่ายทำให้ปริมาณสังกะสีที่เป็นประโยชน์กับอ้อย
มี ม ากขึ ้ น ส่ ง ผลให้ อ ้ อ ยในกรรมวิ ธ ี ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ ปุ ๋ ย สั งกะสี
สามารถดูดสังกะสีไปใช้ในการเจริญเติ บโตได้จึงทำให้เห็น
ความแตกต่างของปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ใน
น้ำอ้อย (องศาบริกซ์) ระหว่างกรรมวิธีการทดลองถึงจะใช้
18
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อัตราสังกะสีสูงสุดเพียง 6 กิโลกรัมสังกะสีต่อเฮกตาร์ แต่
กลั บ แตกต่ า งจากกรณี ศ ึ ก ษาที ่ ไ ม่ เ ห็ น ความแตกต่ า ง
ระหว่างกรรมวิธีการทดลองที่ใช้อัตราสังกะสี สูงสุดถึง 10
กิ โ ลกรั ม สั ง กะสี ต ่ อ เฮกตาร์ เพราะกรณี ศ ึ ก ษาครั ้ ง นี้
ทำการศึ ก ษาในดิ น ทรายที ่ ข าดสั ง กะสี มี ปริ ม าณ
อินทรียวัตถุในดิน ปริมาณความจุในการแลกเปลี่ยนแคท
ไอออนของดิ น ต่ ำ และมี ป ริ ม าณฟอสฟอรั ส ที ่ เ ป็ น
ประโยชน์สูงกว่าดินที่ใช้ในการศึกษาของ Franco et al.
(2011) จากข้อมูลคุณสมบัติของดินที่กล่าวมาข้างต้นทำ
ให้สังกะสีที่เพิ่มลงไปในดินไม่ถูกดูดยึด สูญเสียไปจากดิน
และปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ สูงในดินจะไปดูด
ยึดกับธาตุสังกะสีทำให้สังกะสีอยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์
ตกตะกอน และสะสมในดิ น ความเป็ น ประโยชน์ ข อง
สังกะสีจึงลดลง ส่งผลให้ปริมาณสังกะสีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ และอ้อยไม่สามารถดูดใช้ธาตุสังกะสีได้ทำ
ให้ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำอ้อยไม่มีความ
แตกต่างกันระหว่างกรรมวิธีการทดลอง ดังนั้นการศึกษา
อิทธิพลของสังกะสีต่ออ้อยที่ปลูกในดินทรายควรจะมีการ
เพิ่มอัตราสังกะสีให้สูงกว่ากรณีศึกษาเพื่อจะได้เห็นความ
แตกต่างของปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำอ้อย
รวมทั้งทราบถึงอัตราสังกะสีที่ทำให้อ้อยมีปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายได้ในน้ำอ้อยเพิ่มขึ้น และเหมาะสมแก่
ระบบการปลูกอ้อยในดินทราย
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Table 6 Total soluble solid (๐brix) of sugarcane
at harvest
Treatments
Total soluble
solid (๐brix)
Control
23.50
Chemical fertilizer at
24.07
recommended rate (CF)
CF+4 kgZn/ha
22.43
CF+8 kgZn/ha
23.00
CF+10 kgZn/ha
23.37
F-test
ns
CV (%)
2.85
ns: not significantly different

สรุปผลการวิจัย
1. การใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยสังกะสีในทุกอัตรา
การทดลองไม่ได้ทำให้อ้อยมี ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางลำ
ต้น ค่าความเขียวเข้มของใบ และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่
ละลายได้ในน้ำอ้อย แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่าง
เดียว และการไม่ใส่ปุ๋ยเคมีในระบบการปลูกอ้อย
2. การใส่ ป ุ ๋ ยเคมี ร ่ วมกั บปุ ๋ ยสั งกะสี อ ั ตรา 4
กิโลกรัมสังกะสีต่อเฮกตาร์ อ้อยมีการแตกกอมากกว่าการ
ใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว และการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี แต่ไม่
แตกต่ า งจากการใส่ ป ุ๋ ย เคมี ร่ ว มกั บ ปุ ๋ ยสั งกะสี อ ั ตรา 8
กิโลกรัมสังกะสีต่อเฮกตาร์ และการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ย
สังกะสีอัตรา 10 กิโลกรัมสังกะสีต่อเฮกตาร์
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู ้ ว ิ จั ย ขอขอบคุ ณ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย
ประเภทอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่
สนั บ สนุ น งบประมาณการวิ จ ั ย และห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร
วิเคราะห์ธาตุอาหารพืช
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