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บทคัดยอ 
การศึกษาผลของกากตะกอนเยื่อกระดาษ (activated sludge cake, AS) ผสมขี้เถาลอย (fly ash, FA) 

(อัตราสวน 5:1 โดยน้ําหนักแหง) ตอการเจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ปลูกในชุดดิน

กําแพงแสน โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design ประกอบดวย 4 ซํ้า 7 ตํารับทดลอง 

ปรากฏผลดังนี้ คือ การใสวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมี

เทียบเทาวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2 + IF(AS+FA)2] มีผลใหคา

ความเขียวของใบขาวโพดมากที่สุด ใกลเคียงกับการใสปุยเคมีเทียบเทาวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและ

ขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [IF(AS+FA)4] และการใสวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร 

[(AS+FA)4] ตามลําดับ ขณะที่ทุกตํารับทดลอง มีผลใหคาความสูงตนและความสูงคอธงของขาวโพดที่ระยะ 1 และ 2 

เดือน ไมแตกตางกันทางสถิติเมื่อเทียบกับตํารับควบคุม (control) ในดานองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว 

พบวา การใสวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีเทียบเทาวัสดุผสม

ระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2 + (IFAS+FA)2]   มีผลใหจํานวนฝกสมบูรณสูง

ที่สุด (83.06%) ใกลเคียงกับการใสปุยเคมีเทียบเทาวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/

ไร [IF(AS+FA)4] และการใสวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [(AS+FA)4] ตามลําดับ 

นอกจากนี้ การใสปุยเคมีเทียบเทาวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร (IFAS+FA)4 มีผล

ใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก และน้ําหนักเมล็ดของขาวโพดมากที่สุด ใกลเคียงกับการใสวัสดุผสม

ระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีเทียบเทาวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อ

กระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2 + (IFAS+FA)2] และการใสวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและ

ขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร (AS+FA)4 ตามลําดับ  
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สวนการไมใสปุยเคมีและวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอย(Ch) มีผลตอการเจรญิเตบิโต

และองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวต่ําที่สุด  
 
คําสําคัญ : วัสดุเหลือใช ขาวโพดเลี้ยงสัตว ชุดดินกําแพงแสน 

 

ABSTRACT 

This study investigated effects of activated sludge cake (AS) mixing with fly ash (FA), (5:1 by 

dry weight) on growth and yield components of maize (Zea Mays L.) planted in Kamphaeng Saen soil 

series. Experimental design was RCBD with 4 replications and 7 treatments. The study revealed that 

applying AS mixing with FA (2 ton/rai) combining with chemical fertilizers, i.e., equivalent to 2 ton/rai of 

AS mixing with FA [(AS+FA)2 + IF(AS+FA)2] effected on the highest leaf greenness of maize nearly the 

same as applying chemical fertilizers, equivalent to 4 ton/rai of AS mixing with FA [IF(AS+FA)4] and 4 ton/rai 

of AS mixing with FA (AS+FA)4, respectively. While all treatments effected on plant height and flag leaf 

sheath of maize at one and two months no significantly different when comparing with the control 

treatment. Regarding yield components of maize, it was found that applying 2 ton/rai of AS mixing with 

FA combining with chemical fertilizers, i.e., equivalent to 2 ton/rai of AS mixing with FA [(AS+FA)2 + 

IF(AS+FA)2] effected on the highest of full ear (83.06%) nearly the same as applying chemical fertilizers, 

i.e., equivalent to 4 ton/rai of AS mixing with FA [IF(AS+FA)4]  and applying 4 ton/rai of AS mixing with FA 

(AS+FA)4, respectively. Besides, applying chemical fertilizers, i.e., equivalent to 4 ton/rai of AS mixing 

with FA [IF(AS+FA)4] effected on the highest of ear weight, ear not husk and grain weight nearly the same 

as applying 2 ton/rai of AS mixing with FA combining with chemical fertilizers, i.e., equivalent to 2 ton/rai 

of AS mixing with FA [(AS+FA)2 + IF(AS+FA)2] and applying 4 ton/rai of AS mixing with FA (AS+FA)4, 

respectively. While the control treatment effected on the lowest growth and yield components of maize.  
 

Keywords : waste materials,  maize (Zea mays L.), Kamphaeng Saen soil series 
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คํานํา 
 ขาวโพดเลี้ยงสัตวเปนพืชอาหารที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวเปนอยางมาก ผลผลิต

ขาวโพดเลี้ยงสัตวในปจจุบันยังมีไมเพียงพอตอความตองการภายในประเทศ แนวทางหนึ่งที่สงเสริมการเพิ่มผลผลิต

ของขาวโพดใหสูงขึ้น คือ การเพิ่มผลผลิตขาวโพดตอหนวยพื้นที่ใหสูงขึ้น  การศึกษาอัตราปุยที่เหมาะสม รวมทั้ง

การลดตนทุนการผลิตโดยการใชวัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณคาทางธาตุอาหาร

สูง และปราศจากการปนเปอนของโลหะหนัก เพื่อทดแทนปุยเคมีหรือใชรวมกับปุยเคมี (ชัยสิทธิ์, 2538; Thongjoo, 

2005) โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา  ซึ่งหากมีการปลูกพืชตอเนื่องกันหลายปอาจมีผลให  ดิน

ขาดธาตุอาหารที่จําเปนตอพืชอยางถาวรได (Azmal et al., 1996)  ซึ่งวัสดุเหลือใชจํานวนมากที่เกิดขึ้นจาก
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กระบวนการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ เชน กากตะกอนจากบอบําบัดน้ําเสีย และเถาลอยจากการ

เผาลิกไนต มีการนํากลับไปใชประโยชน (recycle) คอนขางนอย จึงถูกทิ้งไวในแหลงผลิตหรือบริเวณขางเคียง ซึ่ง

อาจกอใหเกิดปญหากระทบตอส่ิงแวดลอมทางดิน น้ํา และอากาศในระยะยาวได (Thongjoo et al., 2005) จึงเกิด

แนวคิดวาหากมีการนํากากตะกอนน้ําเสีย และขี้เถาลอยจากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษมาใชประโยชนในแง

การทดแทนปุย หรือใชรวมกับปุยเคมี โดยพิจารณาจากผลของวัสดุเหลือใชดังกลาว ที่มีตอการเจริญเติบโตและ

องคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน ซึ่งนอกจากจะเปนการนําวัสดุเหลือใชมาใช

ใหเกิดประโยชน เปนการเพิ่มมูลคาของวัสดุเหลือใชดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสมแลว ยังเปนอีกทางเลือก

หนึ่งสําหรับเกษตรกรที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ในบริเวณใกลเคียงกับแหลงของวัสดุเหลือใช อีกทั้งยังชวยลด

มลภาวะที่อาจเกิดจากวัสดุเหลือใชดังกลาวในระยะยาวไดอีกดวย 

  

อุปกรณและวิธีการ 
ศึกษาผลของกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอย (อัตราสวน 5 : 1 โดยน้ําหนักแหง) ตอการ

เจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุแปซิฟค 999 ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน 

(Kamphaeng Saen soil series, Ks; Typic Haplustalfs; fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic) (Soil 

Survey Staff, 2003) ณ แปลงทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

จ. นครปฐม โดยวางแผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ (RCBD) จํานวน 4 ซ้ํา 7 ตํารับทดลอง ดังนี้ 

1) ไมใสปุยเคมแีละวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอย [Control]  

2) ใสวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2] 

3) ใสปุยเคมีเทียบเทาวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [IF(AS+FA)2]  

4) ใสวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 1 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีเทียบเทาวัสดุ

ผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 1 ตัน/ไร [(AS+FA)1 + IF(AS+FA)1]   

5) ใสวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [(AS+FA)4]  

6) ใสปุยเคมีเทียบเทาวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [IF(AS+FA)4]  

7) ใสวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีเทียบเทาวัสดุ

ผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2 + IF(AS+FA)2]   

การเตรียมแปลงทดลอง โดยแบงเปนแปลงยอยจํานวน 28 แปลงยอย แตละแปลงยอยมีขนาดกวาง 4 

เมตร และยาว 5 เมตร มีระยะหางระหวางแปลงยอย 50 เซนติเมตร แตละแปลงยอยมจีาํนวนรอง 5 แถว หางกัน

แถวละ 0.75 เมตร ปลูกขาวโพดแตละหลุมหางกัน 0.25 เมตร โดยหยอดเมล็ดหลุมละ 2-3 เมล็ด เมื่อขาวโพดอายุ

ได 15 วัน ถอนแยกใหเหลือ 1 ตนตอหลุม และมีขนาดของพืน้ที่เก็บเกี่ยวเทากับ 2.25 x 4.00 เมตร   

การใสปุยเคมี ไดแก ปุยยูเรีย (46%N) ซูเปอรฟอสเฟต (20%P2O5) และโพแทสเซียมคลอไรด (60%K2O) 

ทําการแบงใส 2 ครั้งๆ ละครึ่งอัตราในแตละตํารับทดลอง ที่ระยะ 20 และ 40 วันหลังปลูก โดยตํารับทดลองที่ 3 

และ 7 ใสอัตรา 24.60, 10.99 และ 14.64 กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O ตอไร ตามลําดับ ตํารับทดลองที่ 4 ใสอัตรา 

12.30, 5.50 และ 7.32 กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O ตอไร ตามลําดับ และตํารับทดลองที่ 6 ใสอัตรา 49.20, 21.98 

และ 29.28 กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O ตอไร ตามลําดับ  
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การใสวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอย (อัตราสวน 5:1 โดยน้ําหนักแหง; ปาจรีย 

และคณะ, 2552) ทําการใสเพียงครั้งเดียวภายหลังการถอนแยกกลาขาวโพด  โดยตํารับทดลองที่ 2 และ 5  ใสวัสดุ

ผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยในอัตรา 2 และ 4 ตันตอไร ตามลําดับ สวนตํารับทดลองที่ 4 

และ 7 ใสวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยเพียงครึ่งอัตราของตํารับการทดลองที่ 2 และ 5 คอื 

1 และ 2 ตันตอไร ตามลําดับ 

การเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดแก ความสูงตน  ความสูงคอธง และคาความเขียว

ของใบ (SPAD reading) การเก็บขอมูลผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดแก จํานวนฝก

ทั้งหมด น้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก จํานวนฝกสมบูรณ น้ําหนักเมล็ด และน้ําหนักซัง  

สําหรับคาวิเคราะหสมบัติดินทางเคมีและฟสิกส และวัสดุเหลือใชกอนการทดลองไดแสดงไวใน Table 1   
 

Table 1  Chemical and physical properties of soil and waste materials before the experiment 

Properties Ks soil series Properties AS FA 
AS : FA 

(5 : 1 by weight) 

pH (1:1) 7.51 pH (1:1) 7.00 9.96 7.02 

EC (1:5, dS/m) 0.74 EC (1:5, dS/m) 0.85 2.66 0.21 

Organic Matter (%) 0.39 Total N (%) 1.52 n.d. 1.23 

Available P (mg/kg) 59.44 Total P (%) 0.51 0.43 0.24 

Exchangeable K (mg/kg)  69.11 Total K (%) 0.36 1.48 0.61 

Exchangeable Ca (mg/kg) 3331.45 Total Ca (%) 0.02 3.02 0.15 

Exchangeable Mg (mg/kg) 72.63 Total Mg (%) 0.23 0.70 0.36 

Total N (mg/kg) 0.034 Total S (%) 0.74 1.68 0.93 

Total S (%) n.d. Moisture (%) 71.73 26.98 39.34 

Field Capacity (FC, %) 23.04 Note :    

Permanent Wilting Point (PWP, %) 4.50           Ks = Kamphaeng Saen series 

Available Water Capacity (AWCA, %) 18.54           AS = Activated sludge cake 

Bulk density (Db, g/cm3) 1.58           FA = Fly ash 

Particle density (Ds, g/cm3) 2.64           n.d. = not detected 

Total porosity (E, %) 0.40     

Void ratio (e) 0.67     

 

ผลและวจิารณ 
 

1. การเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยงสัตว 

 1.1 ความสูงตนและความสงูคอธง 

 การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียวหรือใสรวมกบัปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยาง

เดียว มีผลตอความสูงตนและความสูงคอธงของขาวโพดทีร่ะยะ 1 และ 2 เดือน ไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 2) 

โดยมีแนวโนมวาการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไรรวมกบัการใสปุยเคมเีทียบเทากาก

ตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตนั/ไร [(AS+FA)2+ IF(AS+FA)2] มีผลใหความสงูตนและความสูงคอธงของ

ตนขาวโพดมากที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต ขณะที่การไมใสปุยเคมีและกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอย 

(control) มีผลตอความสูงตนและความสูงคอธงของตนขาวโพดต่ําที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต 
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 1.2 ความเขียวของใบ 
 การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียวหรือใสรวมกบัปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยาง

เดียว มีผลตอคาความเขียวของใบขาวโพดที่ระยะ 1 และ 2 เดือน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 

2) โดยการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไรรวมกับการใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อ

กระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2 + IF(AS+FA)2] มีผลใหคาความเขียวของใบขาวโพดสูงที่สุดทุกระยะ

การเจริญเติบโต รองลงมา คือ การใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร 

[IF(AS+FA)4] และการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [(AS+FA)4] ตามลําดับ ขณะที่การไมใส

ปุยเคมีและกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอย (control) มีผลตอคาความเขียวของใบขาวโพดต่ําที่สุดทุกระยะ

การเจริญเติบโต นอกจากนี้ มีขอสังเกตวาตํารับทดลองที่มีการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียว 

หรือใสรวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยางเดียวในอัตราที่สูงขึ้น มีผลใหคาความเขียวของใบขาวโพดสูงกวา 

ตํารับทดลองที่มีการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียว หรือใสรวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมี

อยางเดียวในอตัราที่ต่ํากวา ในทุกระยะการเจริญเติบโตของขาวโพด  

 

2. ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว 
 2.1 จํานวนฝกตอตน   
 การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียวหรือใสรวมกบัปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยาง

เดียว มีผลตอจํานวนฝกตอตนของขาวโพดที่ระยะเก็บเกี่ยว ไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 3) โดยมีแนวโนมวาการ

ใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร รวมกับการใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษ

ผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2+IF(AS+FA)2] มีผลใหจํานวนฝกตอตนของขาวโพดมากที่สุด (1.33 ฝกตอตน) 

ขณะที่การไมใสปุยเคมีและกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอย (control) มีผลตอจาํนวนฝกตอตนของขาวโพด

ต่ําที่ สุด (1.06 ฝกตอตน)   
 2.2 จํานวนฝกสมบูรณ   
 การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียวหรือใสรวมกบัปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยาง

เดียว มีผลตอจํานวนฝกสมบรูณของขาวโพดที่ระยะเก็บเกี่ยว แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 3)  

โดยการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไรรวมกบัการใสปุยเคมเีทียบเทากากตะกอนเยื่อ

กระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2 + IF(AS+FA)2] มีผลใหจํานวนฝกสมบรูณของขาวโพดมากที่สุด 

(83.06 %) ใกลเคียงกับ การใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [IF(AS+FA)4] 

การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [(AS+FA)4] การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถา

ลอยอัตรา 1 ตัน/ไร รวมกบัการใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 1 ตัน/ไร [(AS+FA)1 

+ IF(AS+FA)1] และการใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [IF(AS+FA)2]  

ตามลําดับ ขณะที่การไมใสปุยเคมีและกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอย (control) มีผลตอจํานวนฝกสมบูรณ

ของขาวโพดต่ําที่สุด (64.60 %) นอกจากนี ้มีขอสังเกตวาตํารับทดลองที่มีการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถา

ลอยอยางเดียว หรือใสรวมกบัปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยางเดียวในอัตราที่สูงขึ้น จะมีผลใหจํานวนฝกสมบูรณ

ของขาวโพดสูงกวาตํารับทดลองที่มีการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียว หรือใสรวมกับ

ปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยางเดียวในอัตราที่ต่ํากวา  
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 2.3 น้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้าํหนักฝกปอกเปลือก น้ําหนกัเปลือก น้ําหนักซัง และน้ําหนักเมล็ด 
 การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยาง

เดียว มีผลตอน้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก น้ําหนักเปลือก น้ําหนักซัง และน้ําหนักเมล็ดของขาวโพด

ที่ระยะเก็บเกี่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 4)  กลาวคือ การใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อ

กระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [IF(AS+FA)4] มีผลตอน้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก และน้ําหนัก

เมล็ดมากที่สุด รองลงมา คือ การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไรรวมกับการใสปุยเคมี

เทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2 + IF(AS+FA)2] ซึ่งใกลเคียงกับการใสกาก

ตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [(AS+FA)4] ขณะที่การไมใสปุยเคมีและกากตะกอนเยื่อกระดาษ

ผสมขี้เถาลอย (control) มีผลตอน้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก น้ําหนักเปลือก น้ําหนักซัง และ

น้ําหนักเมล็ดของขาวโพดนอยที่สุด นอกจากนี้ มีขอสังเกตวาตํารับทดลองที่มีการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสม

ขี้เถาลอยอยางเดียว หรือใสรวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยางเดียวในอัตราที่สูงขึ้นจะมีผลใหน้ําหนักฝกทั้ง

เปลือก  น้ําหนักฝกปอกเปลือก น้ําหนักเปลือก น้ําหนักซัง และ น้ําหนักเมล็ดของขาวโพดโดยภาพรวมสูงกวา ตํารับ

ทดลองที่มีการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียว หรือใสรวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยาง

เดียวในอัตราที่ต่ํากวา 

จากผลการทดลองทั้งหมดที่กลาวมาขางตน ใหขอสังเกตวาการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอย

รวมกับปุยเคมี มีแนวโนมใหการเจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวดีกวาเมื่อ

เปรียบเทียบกับการใสปุยเคมีอยางเดียวหรือการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษแตเพียงอยางเดียว ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Ripusudan et al. (2000) Thongjoo (2005) ธนัตศรี และคณะ (2552) และปาจรีย และคณะ (2552) 

ทั้งนี้เปนไปไดวาปุยเคมีสามารถปลดปลอยธาตุอาหารใหกับขาวโพดไดอยางอยางรวดเร็วในระยะแรกของการ

เจริญเติบโตขณะที่กากตะกอนเยื่อกระดาษจะคอย ๆ ปลดปลอยธาตุอาหารออกมาเปนประโยชนตอการ

เจริญเติบโตเมื่อระยะเวลานานขึ้น ในทางตรงกันขามพบวา การไมใสปุยเคมีและกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถา

ลอย (control) มีผลตอการเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยงสัตวต่ําที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะการปลูกพืชที่ไมมีการใสปุยใน

ระยะยาวจะมีผลให ปริมาณธาตุอาหารในดินลดนอยลง และไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตและการสรางผลผลิต

ของพืช (จามีกร, 2537)  

 

3. สมบัติทางเคมีของดินหลงัเก็บเกี่ยว 
การใชปุยเคมีอยางเดียว เทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [IF(AS+FA)2] หรือ

อัตรา 4 ตัน/ไร [IF(AS+FA)4] มีแนวโนมใหคาความเปนกรด-ดาง (pH) ของดินต่ํากวา เมื่อเปรียบเทียบกับตํารับที่มีการ

ใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี (Table 5) ทั้งนี้เปนไปไดวาปุยเคมีที่ใช

เปนปุยยูเรีย (46%N) ซึ่งในสภาพดินไรที่มีการถายเทอากาศดีจะสงผลใหแอมโมเนียมไอออน (NH4
+) ที่เกิดจากแปร

สภาพของปุยยูเรีย ถูกออกซิไดซกอใหเกิดไฮโดรเจนไอออน (H+) จึงมีผลตกคางทําใหดินเปนกรด (ยงยุทธ, 2551) 

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของชัยสิทธิ์ (2538) ธนัตศรี (2552) และปาจรีย (2552) อยางไรก็ตาม ทุกตํารับทดลอง

มีผลใหคา pH เปล่ียนแปลงอยูในระดับเปนกรดจัดถึงดางเล็กนอย คือ อยูในชวง pH 5.06-7.47  
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   สําหรับผลของการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี และการใส

ปุยเคมีอยางเดียว เปรียบเทียบกับตํารับทดลองที่ไมใสปุยเคมีและกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอย (Ch) มีผล

ตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินอื่นๆ โดยภาพรวมดังนี้ คือ ไมกอใหเกิดดินเค็ม (0.71-3.79 dS/m) 

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยูในระดับตํ่ามากถึงต่ํา (0.049-0.072%) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูงมาก 

(94.56-139.22 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนไดอยูในระดับสูงถึงสูงมาก (108.65-188.18 mg/kg) 

และปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยูในระดับคอนขางต่ํา (1.22-1.55%) อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาตํารับทดลองที่มี

การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียว [(AS+FA)4 หรือ (AS+FA)2] มีแนวโนมใหปริมาณ

อินทรียวัตถุในดินสูงกวาตํารับทดลองที่มีการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้ เถาลอยรวมกับปุยเคมี 

[(AS+FA)2+IF(AS+FA)2 หรือ (AS+FA)1+IF(AS+FA)1] การใสปุยเคมีอยางเดียว (IF(AS+FA)4 หรือ IF(AS+FA)2) และตํารับ

ทดลองที่ไมใสปุยเคมีและกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอย (control) ตามลําดับ (Table 5) ซึ่งสอดคลองกับ

ผลงานวิจัยของชัยสิทธิ์ (2538) ธนัตศรี (2552) และปาจรีย (2552)   
 

Table 2 Plant heights, flag leaf sheath heights and leaf greenness (SPAD reading) of maize (Zea  mays 

 L.) planted in Kamphaeng Saen soil series at different stages  

Plant heights (cm.) Flag leaf sheath heights (cm.) SPAD reading  

Treatments 1month 2 months 1 month 2 months 1 month 2 months 

T1 = Control 233.86 262.22 140.92 229.36 46.80d 1/ 53.93c 1/ 

T2 = (AS+FA)2 235.75 263.92 141.09 229.39 52.53c 55.68bc 

T3 = IF(AS+FA)2 238.64 265.22 143.58 233.22 53.18bc 56.65abc 

T4 = (AS+FA)1+IF(AS+FA)1 239.17 266.39 145.64 233.39 54.00bc 57.20ab 

T5 = (AS+FA)4 240.45 270.56 146.20 235.06 54.75abc 57.90ab 

T6 = IF(AS+FA)4 242.14 273.11 147.70 237.58 55.40ab 59.00a 

T7 = (AS+FA)2+IF(AS+FA)2 243.95 277.09 148.33 239.34 57.08a 59.08a 

F-test ns ns ns ns ** ** 

CV (%) 5.16 2.79 4.72 3.84 3.08 3.20 
1/ Means in each column followed by the same letter are not significantly different according to  

   Duncan’s Multiple Range Test (P > 0.05)  
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Table 3 Ear number of stem and full ear (%) of maize (Zea mays L.) planted in Kamphaeng Saen soil 

 series 

Treatments Ear number/stem Full ear (%) 

T1 = Control 1.06 64.60c 1/ 

T2 = (AS+FA)2 1.17 70.49bc 

T3 = IF(AS+FA)2 1.17 76.39ab 

T4 = (AS+FA)1+IF(AS+FA)1 1.19 76.82ab 

T5 = (AS+FA)4 1.21 77.10ab 

T6 = IF(AS+FA)4 1.22 79.43ab 

T7 = (AS+FA)2+IF(AS+FA)2 1.33 83.06a 

F-test ns ** 

CV (%) 10.65 7.72 
1/ Means in each column followed by the same letter are not significantly different according to  

   Duncan’s Multiple Range Test (P > 0.05) 

 

Table 4 Ear weight, ear without husk weight, husk weight, cob weight and grain weight of maize (Zea  

 mays L.) planted in Kamphaeng Saen soil series 

 

Treatments 
Ear weight 

(kg/rai) 

Ear without 
husk weight 

(kg/rai) 

Husk weight 
(kg/rai) 

Cob weight  
(kg/rai) 

Grain weight   
(kg/rai) 

T1 = Control 1533.33d1/ 1332.22d1/ 201.11b1/ 324.44c1/ 1007.78c1/ 

T2 = (AS+FA)2 1691.11bcd 1450.00c 241.11a 362.22bc 1087.78b 

T3 = IF(AS+FA)2 1792.22abc 1533.33bc 258.89a 389.99abc 1143.34b 

T4 = (AS+FA)1+IF(AS+FA)1 1663.34cd 1516.67c 146.67c 374.44abc 1142.22b 

T5 = (AS+FA)4 1895.56ab 1631.11ab 264.45a 402.22ab 1228.89a 

T6 = IF(AS+FA)4 1924.45a 1680.00a 244.45a 436.67a 1243.33a 

T7 = (AS+FA)2+IF(AS+FA)2 1916.67a 1662.22a 254.45a 427.78ab 1234.45a 

F-test ** ** ** * ** 

CV (%) 7.75 4.38 6.85 11.09 4.26 
1/ Means in each column followed by the same letter are not significantly different according to  

Duncan’s Multiple Range Test (P > 0.05) 
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Table 5  Some chemical soil properties after harvest  
 

Treatments 
 

pH (1:1) 
ECe  

(dS/m) 
Total N 

(%) 
Avail. P 
(mg/kg) 

Exchange. K 
(mg/kg) 

Organic matter 
(%) 

T1 = Control 7.19 0.71 0.049 94.56 108.65 1.22 

T2 = (AS+FA)2 7.47 0.84 0.052 115.13 152.48 1.33 

T3 = IF(AS+FA)2 5.69 2.55 0.051 99.44 151.42 1.25 

T4 = (AS+FA)1+IF(AS+FA)1 7.04 1.05 0.053 120.28 164.95 1.28 

T5 = (AS+FA)4 7.26 0.86 0.059 128.91 187.90 1.55 

T6 = IF(AS+FA)4 5.06 3.79 0.063 124.28 166.43 1.34 

T7 = (AS+FA)2+IF(AS+FA)2 6.64 1.45 0.072 139.22 188.18 1.42 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

การไมใสปุยเคมีและกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอย (control) มีผลตอการเจริญเติบโตและ

องคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวต่ําที่สุด ขณะที่การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2  

ตัน/ไร รวมกับการใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร มีผลใหคาความเขียว

ของใบขาวโพดสูงที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต รองลงมา คือ การใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสม

ขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร และการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร ตามลําดับ การใสปุยเคมี

เทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร มีผลตอน้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก   

และน้ําหนักเมล็ดมากที่สุด รองลงมา คือ การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไรรวมกับการใส

ปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร ซึ่งใกลเคียงกับการใสกากตะกอนเยื่อ

กระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร  

การใชปุยเคมีอยางเดียว เชน การใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร 

หรือการใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร มีแนวโนมใหคาความเปนกรด-

ดาง (pH) ของดินต่ํากวาตํารับการทดลองอื่นๆ การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียวหรือใส

รวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยางเดียว มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินโดยภาพรวมดังนี้ คือ 

ไมกอใหเกิดดินเค็ม ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยูในระดับต่ํามากถึงต่ํา ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูงมาก  

ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนไดอยูในระดับสูงถึงสูงมาก และปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยูในระดับคอนขางต่ํา 

 การทดลองนี้แสดงใหเห็นวา มีความเปนไปไดที่จะนําวัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ 

เชน กากตะกอนเยื่อกระดาษ และขี้เถาลอย มาใชเพื่อทดแทนปุยหรือใชรวมกับปุยเคมีในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว 

แตระยะเวลาในการวิจัยเพียง 1 ฤดูปลูก (4 เดือน) อาจไมสามารถสรุปผลไดอยางชัดเจนนัก ดังนั้น จึงควร

ทําการศึกษาตออีก 2 ฤดูปลูกในสภาพพื้นที่เดิม ทั้งนี้เพื่อยืนยันผลของการใชวัสดุเหลือใชดังกลาว ในแงการทดแทน

ปุยหรือใชรวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว  รวมทั้งผลตอการเปลี่ยนแปลง

สมบัติทางเคมีและฟสิกสของดินในระยะยาวอีกดวย 
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