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บทคัดยอ  

 ศึกษาผลของวสัดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษตอการเจริญเติบโต และมวลชีวภาพของ 

ยูคาลิปตัสที่ปลกูในชุดดินยางตลาด โดยวางแผนการทดลองแบบบลอคสมบูรณ (RCBD) ปรากฏผลดังนี้ คอื การ

ใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร รวมกับปุยเคมเีทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร 

(AS800 + IFAS800) มีผลใหความสูงตน เสนผานศนูยกลางลําตน และคาความเขยีวของใบยูคาลิปตัสมากที่สุด 

ใกลเคียงกับการใสปุยเคมเีทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษอตัรา 1,600 กก./ไร (IFAS1600) และการใสกากตะกอน

เยื่อกระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร (AS1600) ตามลําดับ รองลงมา คือ การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 400 กก./

ไร รวมกบัปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 400 กก./ไร (AS400 + IFAS400) และการใสปุยเคมีเทียบเทา

กากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร (IFAS800) ตามลําดับ ขณะที่การไมใสปุยเคมีและกากตะกอนเยื่อกระดาษ 

(control) มีผลใหความสูงตน เสนผานศูนยกลางลําตน และคาความเขียวของใบยูคาลปิตัสต่ําที่สุดทุกระยะการ

เจริญเติบโต ซ่ึงใกลเคียงกับการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร (AS800)   

 ในดานมวลชีวภาพของยูคาลปิตัสที่ระยะ 12 เดือน พบวา การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอตัรา 800 กก./

ไร รวมกบัปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร (AS800 + IFAS800) มีผลใหมวลชีวภาพสดและ

แหงรวมของยูคาลิปตัสมากที่สดุ (4.70 และ 2.03 ตันตอไร) ใกลเคยีงกับการใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อ

กระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร (IFAS1600) การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร (AS1600) และการใสกาก

ตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 400 กก./ไร รวมกับปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยือ่กระดาษอัตรา 400 กก./ไร (AS400 + 

IFAS400) ตามลําดับ รองลงมา คือ การใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร (IFAS800) และ

การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร (AS800) ตามลําดับ ขณะที่การไมใสปุยเคมีและกากตะกอนเยื่อ

กระดาษ (control) มีผลใหมวลชีวภาพสดและแหงรวมของยูคาลิปตัสต่ําที่สุด (1.50 และ 0.72 ตันตอไร)   
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ABSTRACT  

 The aim of this study was to investigate effects of waste materials from pulp and paper 

industrial on growth and biomass of eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) planted in Yang 

Talat soil series.  Experimental design was Randomized Complete Block Design (RCBD).  The study 

reveals that applying activated sludge cake (800 kg/rai) combining with chemical fertilizers, i.e., 

equivalent to 800 kg/rai of activated sludge cake (AS800 + IFAS800) effected on the highest of plant 

heights, plant diameters, and SPAD readings nearly the same as applying chemical fertilizers, i.e., 

equivalent to 1,600 kg/rai of activated sludge cake (IFAS1600) and activated sludge cake (AS1600), 

chronologically.  Then, it was applying activated sludge cake (400 kg/rai) combining with chemical 

fertilizers, i.e., equivalent to 400 kg/rai of activated sludge cake (AS400 + IFAS400), and applying 

chemical fertilizers, i.e., equivalent to 800 kg/rai of activated sludge cake (IFAS800), respectively.  

Contrastingly, not applying chemical fertilizers and activated sludge cake (control) effected on the 

lowest of plant heights, plant diameters, and SPAD readings at all growth stages, i.e., nearly the 

same as applying activated sludge cake of 800 kg/rai (AS800).  

 It was found that at the 12-month growth of biomass, applying activated sludge cake (800 

kg/rai) combining with chemical fertilizers, i.e., equivalent to 800 kg/rai of activated sludge cake 

(AS800 + IFAS800) effected on the highest total of fresh and dry biomass of eucalyptus (4.70 and 2.03 

ton/rai) nearly the same as applying chemical fertilizers, i.e., equivalent to 1,600 kg/rai of activated 

sludge cake (IFAS1600), applying activated sludge cake (AS1600), and applying activated sludge cake 

(400 kg/rai) combining with chemical fertilizers, i.e., equivalent to 400 kg/rai of activated sludge 

cake (AS400 + IFAS400), respectively.  Then, it was chemical fertilizers, i.e., equivalent to 800 kg/rai of 

activated sludge cake (AS1600) and applying activated sludge cake 800 kg/rai (AS800), respectively. 

Contrastingly, not applying chemical fertilizers and activated sludge cake (control) effected on the 

lowest of total of fresh and dry biomass of eucalyptus (1.50 and 0.72 ton/rai).  
 
Keywords : eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.), Yang Talat soil series, waste materials 
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บทนํา 
ปจจุบันยูคาลิปตัสเปนไมชนิดหนึ่งที่เกษตรกรไดรับการสงเสริมใหปลูกกันอยางแพรหลาย ทั้งจาก

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เนื่องจากยูคาลิปตัสเปนไมที่สามารถปลูกไดในทุกสภาพดินและเปนไมที่โต

เร็ว จึงเปนที่นิยมปลูกกันทั่วโลกทั้งในประเทศเขตรอนและเขตอบอุน (อนิวรรต, 2527) กรมปาไมจึงไดสงเสริม

ใหมีการปลูกไวใชสอยในที่ดินกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรเอง และสงเสริมใหปลูกยูคาลิปตัสแทนพืชไรบางชนิด เชน 

มันสําปะหลัง เปนตน ปจจุบันภาคเอกชนไดใหความสนใจตอการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชไมยูคาลิปตัสเปน

วัตถุดิบมากขึ้น สงผลใหมีความตองการใชไมยูคาลิปตัสเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ (ชุติมา, 2541)  
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โรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเปนหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีวัสดุเหลือใชเกิดขึ้นจาก

กระบวนการผลิตเปนจํานวนมาก เชน กากตะกอนจากบอบําบัดน้ําเสีย เปลือกไม และขี้เถาลอย โดยวัสดุเหลือ

ใชดังกลาวมีการนํากลับไปใชประโยชน (recycle) คอนขางนอย จึงมักถูกทิ้งไวในแหลงผลิตหรือบริเวณ

ขางเคียง ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหากระทบตอส่ิงแวดลอมทางดิน น้ํา และอากาศในระยะยาวได (Thongjoo et 

al., 2005) จึงเกิดแนวคิดวาหากมีการนําวัสดุเหลือใชดังกลาวมาทําการศึกษาสมบัติทางเคมีและฟสิกสบาง

ประการ และหาแนวทางการใชประโยชนในแงการทดแทนปุยหรือใชรวมกับปุยเคมี โดยพิจารณาจากการ

เจริญเติบโตและการเพิ่มมวลชีวภาพของยูคาลิปตัส ตลอดจนผลของวัสดุเหลือใชดังกลาวตอสมบัติทางเคมีและ

ฟสิกสของดินบางประการ ซึ่งนอกจากจะเปนการนําวัสดุเหลือใชมาใชใหเกิดประโยชนหรือเพิ่มมูลคาของวัสดุ

เหลือใชดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสมแลว ยังเปนทางเลือกใหมสําหรับการผลิตยูคาลิปตัสที่สงผล

กระทบตอคุณภาพดินไดอยางยั่งยืน อีกทั้งยังชวยลดมลภาวะที่อาจเกิดจากวัสดุเหลือใชดังกลาวไดอีกดวย 

 

อุปกรณและวิธีการ 
ทําการปลูกยูคาลิปตัสสายพันธุ HA/08 ที่มีอายุ 3 เดือน ในชุดดินยางตลาด (Yang Talat soil series, 

Yl; coarse-loamy, siliceous, isohyperthemic, Oxyaquic (Udic) Haplustalfs) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) 

ในชวงเดือนพฤษภาคม 2551 - มิถุนายน 2552 จํานวน 21 แปลงยอย แตละแปลงยอยมีขนาดกวาง 8 เมตร 

และยาว 12 เมตร มีระยะหางระหวางตน 2 เมตร และระยะหางระหวางแถว 3 เมตร วางแผนทดลองแบบ 

Randomized Completely Block Design (RCBD) ทําการทดลอง 3 ซ้ําๆ ละ 24 ตน จํานวน 7 ตํารับการ

ทดลอง ดังนี้ คือ   

1) ไมใสปุยเคมแีละกากตะกอนเยื่อกระดาษ (Control)   

2) ใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร (AS800)  

3) ใสปุยเคมีซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารหลักเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร (IFAS800)  

4) ใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 400 กก./ไร รวมกับปุยเคมีซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารหลักเทียบเทา

กากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 400 กก./ไร (AS400 + IFAS400)  

5) ใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร (AS1600)  

6) ใสปุยเคมีซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารหลักเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร 

(IFAS1600)  

7) ใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร รวมกับปุยเคมีซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารหลักเทียบเทา

กากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร (AS800 + IFAS800)   

 การใสปุยเคมี ทําการแบงใส 2 ครั้งๆ ละครึ่งอัตราในแตละตํารับทดลอง ที่ระยะ 1 และ 2 เดือน โดย

ตํารับการทดลองที่  3 และ 7 ใสปุยยูเรีย (46%N) ซูเปอรฟอสเฟต (20%P2O5) และโพแทสเซียมคลอไรด 

(60%K2O) ในอัตรา 18.24, 50.22 และ 3.25 กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O ตอไร ตามลําดับ สวนตํารับการ

ทดลองที่ 4 ใสปุยยูเรีย ซูเปอรฟอสเฟต และโพแทสเซียมคลอไรดในอัตรา 9.12, 25.11 และ 1.62 กิโลกรัม N, 

P2O5 และ K2O ตอไร ตามลําดับ ขณะที่ตํารับการทดลองที่ 6 ใสปุยยูเรีย ซเูปอรฟอสเฟต และโพแทสเซียมคลอ

ไรดในอัตรา 36.48, 100.44 และ 6.49 กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O ตอไร ตามลําดับ   
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 การใสกากตะกอนโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษแบงใส 2 คร้ังๆ ละครึ่งอัตราตามตํารับการทดลอง

ดังนี้ คือ ครั้งแรกรองกนหลุมกอนปลูกยูคาลิปตัส ครั้งที่ 2 ใสรอบบริเวณตนยูคาลิปตัสซึ่งหางจากโคนตน

ประมาณ 50 เซนติเมตร แลวสับดวยจอบเพื่อคลุกเคลาใหเขากับดิน (ภายหลังการปลูกยูคาลิปตัสประมาณ 2 

เดือน) โดยตํารับการทดลองที่ 2 และ 5 ใสกากตะกอนโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษอยางเดียวในอัตรา 800 

และ 1,600 กิโลกรัมแหงตอไร ตามลําดับ สวนตํารับการทดลองที่ 4 และ 7 ใสกากตะกอนโรงงานอุตสาหกรรม

เยื่อกระดาษเพียงครึ่งอัตราของตํารับการทดลองที่ 2 และ 5 คือ 400 และ 800 กิโลกรัมแหงตอไร ตามลําดับ 

  ทําการเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของยูคาลิปตัส ไดแก ความสูงของตน เสนผานศูนยกลางลําตนที่

ระดับความสูง 10 เซนติเมตรจากผิวดิน และคาความเขียว (SPAD reading) ของใบ (วัดตําแหนงใบที่ 4-6 จาก

ปลายกิ่งยอด ทําการวัด 5 กิ่งยอดตอตน) ซึ่งวัดโดยใชเครื่อง chlorophyll meter (Minolta Co., Ltd., JAPAN: 

SPAD-502 model) ที่ระยะ 3, 6, 9 และ 12 เดือน และมวลชีวภาพสดและแหงของยูคาลิปตัสที่ระยะ 12 เดือน 

โดยทําการตัดตนยูคาลิปตัสที่ระดับ 5 เซนติเมตรจากผิวดิน จากนั้น แยกสวนตน สวนแขนง และสวนใบ เพื่อทํา

การชั่งน้ําหนักสดและน้ําหนักแหง ตามลําดับ 

สมบัติทางเคมีและฟสิกสบางประการของชุดดินยางตลาด และวัสดุเหลือใชกอนการทดลอง ไดแสดง

ไวใน Table 1  

 
Table 1   Chemical and physical properties of initial soil and waste material. 

  Yang Talat soil series (Yl) 
              Properties 

    0-30 cm    > 30 cm 
 Properties Activated sludge cake (AS) 

pH (1:1)        5.41       4.64 pH (3:50)                   7.00 

ECe (dS/m)        0.30       0.14 ECe (dS/m)                  2.09 

Avail. P (mg/kg)       19.23      10.73 Total N (%)                 0.366 

Exchange. K (mg/kg)       63.21      17.34 Total P (%)                 0.072 

Exchange. Ca (mg/kg)     184.05    123.29 Total K (%)                 0.942 

Exchange. Mg (mg/kg)       33.94      19.73 Total Ca (%)                 2.047 

Organic matter (%)        0.43       0.34 Total Mg (%)                 0.266 

Field capacity (%)      11.40      10.00 Moisture (%)                 71.73 

Permanent Wilting Point (%)        2.80       2.00   

Available Moisture Capacity (%)        8.60       8.00   

 
ผลและวจิารณ 

 จากการศึกษาผลของวัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษตอการเจริญเติบโตและมวล

ชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินยางตลาด ปรากฏผลดังนี้ 
              1. ความสูงของตน  
     ตํารับการทดลองที่มีการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษทั้งที่ใสเดี่ยวและใสรวมกับปุยเคมี มีผลตอความ

สูงของตนยูคาลิปตัสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกระยะการเจริญเติบโต (Table 2) กลาวคือ การ
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ใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร รวมกับปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร 

(AS800 + IFAS800) มีผลตอความสูงของตนยูคาลิปตัสมากที่สุด รองลงมา คือ การใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอน

เยื่อกระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร (IFAS1600) และการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร (AS1600) 

ตามลําดับ สวนตํารับควบคุม (control) มีผลตอความสูงของตนยูคาลิปตัสต่ําที่สุด   
 2. เสนผานศนูยกลางลําตน 
     ตํารับการทดลองที่มีการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษทั้งที่ใสเดี่ยวและใสรวมกับปุยเคมี มีผลตอเสน

ผานศูนยกลางลําตนของยูคาลิปตัสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติในทุกระยะการเจริญเติบโต (Table 

3) กลาวคือ การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร รวมกับปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษ

อัตรา 800 กก./ไร (AS800 + IFAS800) มีผลตอเสนผานศูนยกลางลําตนของยูคาลิปตัสสูงที่สุด รองลงมา คือ การ

ใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร (IFAS1600) และการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษ

อัตรา 1,600 กก./ไร (AS1600) ตามลําดับ สวนตํารับควบคุม (control) มีผลตอเสนผานศูนยกลางลําตนของยูคา

ลิปตัสต่ําที่สุด  
 3. คาความเขยีวของใบ 
     ตํารับการทดลองที่มีการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษทั้งที่ใสเดี่ยวและใสรวมกับปุยเคมี มีผลตอคา

ความเขียว (SPAD reading) ของใบยูคาลิปตัสแตกตางกันทางสถิติในทุกระยะการเจริญเติบโต (Table 4) 

สําหรับการเจริญเติบโตที่ระยะ 9 และ 12 เดือน พบวา การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร รวมกับ

ปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร (AS800 + IFAS800) มีผลตอคาความเขียวของใบยูคา

ลิปตัสสูงที่สุด รองลงมา คือ การใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร (IFAS1600) และ

การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร (AS1600) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มีผลตอ

คาความเขียวของใบยูคาลิปตัสต่ําที่สุดในทุกระยะการเจริญเติบโต   
 4. มวลชีวภาพสดและแหงรวมของยูคาลิปตัส 
    ตํารับการทดลองที่มีการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษทั้งที่ใสเดี่ยวและใสรวมกับปุยเคมี มีผลตอมวล

ชีวภาพสดและแหงรวม (สวนตน สวนแขนง และสวนใบ) ของยูคาลิปตัสที่ระยะ 12 เดอืน แตกตางกนัอยางมี

นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 5 และ 6) กลาวคือ การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร รวมกับ

ปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร (AS800 + IFAS800) มีผลตอมวลชีวภาพสดและแหง

รวมของยูคาลปิตัสสูงที่สุด (4.70 และ 2.03 ตัน/ไร) ใกลเคียงกับการใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษ

อัตรา 1,600 กก./ไร (IFAS1600) รองลงมา คือ การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร (AS1600) และ

การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 400 กก./ไร รวมกับปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 400 

กก./ไร (AS400 + IFAS400) ตามลําดับ สวนตํารับควบคุม (control) มีผลตอมวลชวีภาพสดและแหงรวมของยูคา

ลิปตัสต่ําที่สุด (1.50 และ 0.72 ตัน/ไร)    

 จากผลการทดลองทั้งหมดที่กลาวมาขางตน มีขอสังเกตวาตํารับการทดลองที่มีการใสกากตะกอนเยื่อ

กระดาษรวมกับปุยเคมี มีแนวโนมใหการเจริญเติบโตของยูคาลิปตัสในดานความสูงตน เสนผานศูนยกลางลํา

ตน และคาความเขียวของใบ รวมทั้งมวลชีวภาพสดและแหงของยูคาลิปตัสที่ระยะ 12 เดือน สูงกวาตํารับการ

ทดลองที่มีการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษแตเพียงอยางเดียว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชัยสิทธิ์ (2538) 
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Panichsakpatana (1991) Ripusudan et al. (2000) และ Thongjoo (2005) ทั้งนี้เปนไปไดวาปุยเคมีสามารถ

ปลดปลอยธาตุอาหารใหกับยูคาลิปตัสไดอยางอยางรวดเร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต ขณะที่กากตะกอน

เยื่อกระดาษจะคอยๆ ปลดปลอยธาตุอาหารออกมาเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของยูคาลิปตัสเมื่อระยะ

เวลานานขึ้น ในทางตรงกันขามพบวาการไมใสปุยเคมีและกากตะกอนเยื่อกระดาษ (control) มีผลตอการ

เจริญเติบโตของยูคาลิปตัสในดานความสูงตน เสนผานศูนยกลางลําตน และคาความเขียวของใบ รวมทั้งมวล

ชีวภาพสดและแหงของยูคาลิปตัสตํ่าที่สุด ทั้งนี้เปนเพราะการปลูกพืชที่ไมมีการใสปุยในระยะยาวจะมีผลให

ปริมาณธาตุอาหารในดินลดนอยลง และไมเพียงพอตอการเจริญเติบโตและการเพิ่มมวลชีวภาพของพืช (จามีกร

, 2537) 

 อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองกับธนัตศรี และคณะ (2552) ซึ่งทําการศึกษาผลของวัสดุ

เหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษตอการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดิน

กําแพงแสน พบวา ผลการทดลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพียงแตการปลูกยูคาลิปตัสในชุดดินยางตลาดมี

ผลใหการเจริญเติบโต มวลชีวภาพสดและแหงรวมต่ํากวาการปลูกยูคาลิปตัสในชุดดินกําแพงแสน กลาวคือ 

การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร รวมกับปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 

กก./ไร (AS800 + IFAS800) มีผลตอมวลชีวภาพสดและแหงรวมของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินยางตลาดสูงที่สุด

เพียง 17.67 และ 7.63 กิโลกรัม/ตน ตามลําดับ สวนการปลูกในชุดดินกําแพงแสน (AS800 + IFAS800) มีผลให

มวลชีวภาพสดและแหงรวมของยูคาลิปตัสสูงที่สุด คือ 29.13 และ 12.70 กิโลกรัม/ตน ตามลําดับ นอกจากนี้ 

เมื่อเปรียบเทียบมวลชีวภาพสดและแหงรวมของยูคาลิปตัสในตํารับควบคุม (control) พบวา การปลูกยูคา

ลิปตัสในชุดดินยางตลาดมีผลใหมวลชีวภาพสดและแหงรวมเทากับ 5.64 และ 2.71 กิโลกรัม/ตน ตามลําดับ 

ขณะที่การปลูกยูคาลิปตัสในชุดดินกําแพงแสนมีผลใหมวลชีวภาพสดและแหงรวมเทากับ 13.75 และ 5.90 

กิโลกรัม/ตน ตามลําดับ ซึ่งปจจัยจํากัดที่ สําคัญนาจะเปนความอุดมสมบูรณขั้นพื้นฐานของดินนั่นเอง 

(คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541)     
 

Table 2  Eucalyptus plant heights planted in Yang Talat soil series at different stages 

Plant heights (cm) 
          Treatments 

       3 months          6 months          9 months        12 months 

T1 = Control             87.84c          216.67c            309.17c          400.13d 

T2 = AS800             91.43bc          270.15b            384.13b          486.26c 

T3 = IFAS800             95.38abc          274.79b            414.38ab          497.71bc 

T4 = AS400 + IFAS400             95.79abc          277.74b            433.34a          524.56abc 

T5 = AS1600             99.67abc          288.01ab            438.96a          535.71ab 

T6 = IFAS1600           102.85ab          289.79ab            441.25a          543.83a 

T7 = AS800 + IFAS800           109.71a          302.50a            442.92a          547.29a 

               F-test               *               **               **               ** 

              CV (%)            7.73             4.50             4.97              4.37 

Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT. 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 35 

Table 3  Eucalyptus plant diameters planted Yang Talat soil series at different stages 

                                         Plant diameters (cm)  

         Treatments 
       3 months        6 months         9 months     12 months 

T1 = Control             0.99c             2.30c              3.54c           4.29d 

T2 = AS800             1.11bc             2.88b              4.26b           5.18c 

T3 = IFAS800             1.20b             3.06ab              4.27b           5.31bc 

T4 = AS400 + IFAS400             1.21ab             3.20ab              4.53ab           5.57abc 

T5 = AS1600             1.23ab             3.20ab              4.61ab           5.61abc 

T6 = IFAS1600             1.24ab             3.21ab              4.65ab           5.89ab 

T7 = AS800 + IFAS800             1.40a             3.62a              4.80a           6.00a 

             F-test               **               **               **              ** 

            CV (%)             8.17             9.66             6.25            5.93 

Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT. 

 
Table 4  Leaf greenness (SPAD reading) of eucalyptus planted in Yang Talat soil series at different stages 

SPAD reading  
          Treatments 

           3 months           6 months          9 months        12 months 

T1 = Control             34.64c            34.71c            34.95b            34.20d 

T2 = AS800             35.89bc            37.12bc            35.70b            37.58c 

T3 = IFAS800             36.19bc            39.36ab            37.29ab            38.15bc 

T4 = AS400 + IFAS400             36.26bc            39.52ab            37.92ab            39.41abc 

T5 = AS1600             36.89bc            41.67a            38.83a            39.46abc 

T6 = IFAS1600             41.48a            42.55a            39.02a            40.33ab 

T7 = AS800 + IFAS800             37.84b            42.01a            39.38a            40.90a 

             F-test               **               **               *              ** 

            CV (%)            3.69             4.88             4.24            3.07 

Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT. 
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Table 5  Fresh biomass of eucalyptus planted in Yang Talat soil series at 12 months 

Fresh biomass (ton/rai) 
       Treatments 

Stems Branches Leaves Total 

T1 = Control 0.80f 0.34e 0.37d 1.50e 

T2 = AS800 1.06e 0.39de 0.43d 1.88e 

T3 = IFAS800 1.32d 0.46cd 0.79c 2.57d 

T4 = AS400 + IFAS400 1.67c 0.55c 0.80c 3.02c 

T5 = AS1600 1.69c 0.57c 0.82c 3.08c 

T6 = IFAS1600 1.97b 0.71b 1.03b 3.72b 

T7 = AS800 + IFAS800 2.41a 0.90a 1.39a 4.70a 

            F-test ** ** ** ** 

          CV (%) 9.14 11.03 10.70 7.91 

Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT. 

 

Table 6  Dry biomass of eucalyptus planted in Yang Talat soil series at 12 months 

Dry biomass (ton/rai) 
      Treatments 

Stems Branches Leaves Total 

T1 = Control 0.36d 0.17d 0.19e 0.72e 

T2 = AS800 0.48cd 0.21d 0.21e 0.90de 

T3 = IFAS800 0.58c 0.21d 0.32d 1.11cd 

T4 = AS400 + IFAS400 0.75b 0.27c 0.35cd 1.36bc 

T5 = AS1600 0.75b 0.31bc 0.39bc 1.45b 

T6 = IFAS1600 0.88b 0.33b 0.44b 1.64b 

T7 = AS800 + IFAS800 1.07a 0.40a 0.56a 2.03a 

            F-test ** ** ** ** 

          CV (%) 12.12 11.97 10.86 13.06 

Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT. 

 

สรุป  
 จากการศึกษาผลของวัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษตอการเจริญเติบโตและมวล

ชีวภาพของยูคาลิปตัสที่ปลูกในชุดดินยางตลาด สามารถสรปุผลไดดังนี้ 

 1. การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร รวมกบัปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อ

กระดาษอัตรา 800 กก./ไร (AS800 + IFAS800) มีผลใหความสงูตน เสนผานศูนยกลางลําตน และคาความเขียว

ของใบยูคาลปิตัสมากที่สุด ใกลเคียงกับการใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร 

(IFAS1600) ขณะที่การไมใสปุยเคมีและกากตะกอนเยื่อกระดาษ (control) มีผลใหความสูงตน เสนผาน
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ศูนยกลางลําตน และคาความเขียวของใบยคูาลิปตัสต่ําที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต ซึง่ใกลเคียงกับการใส

กากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไร (AS800)   

 2. การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 800 กก./ไรรวมกบัปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษ

อัตรา 800 กก./ไร (AS800 + IFAS800) มีผลใหมวลชีวภาพสดและแหงรวมของยูคาลิปตัสมากที่สุด ใกลเคียงกับ

การใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 1,600 กก./ไร (IFAS1600) การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษ

อัตรา 1,600 กก./ไร (AS1600) และการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 400 กก./ไรรวมกับปุยเคมีเทียบเทา

กากตะกอนเยื่อกระดาษอัตรา 400 กก./ไร (AS400 + IFAS400) ตามลําดับ ขณะที่การไมใสปุยเคมีและกาก

ตะกอนเยื่อกระดาษ (control) มีผลใหมวลชีวภาพสดและแหงรวมของยูคาลิปตัสต่ําที่สุด 

 การทดลองนี้แสดงใหเห็นวา มีความเปนไปไดทีจ่ะนํากากตะกอนเยื่อกระดาษจากโรงงาน

อุตสาหกรรมมาใชเพือ่ทดแทนปุย หรือใชรวมกับปุยเคมีในการปลูกยูคาลิปตัสในชุดดินยางตลาด เพียงแต

ระยะเวลาในการดําเนินการเพียง 1 ปอาจไมสามารถสรุปผลไดอยางชัดเจนนัก ดังนั้น ควรทําการศึกษาตอไป

อีก 3-4 ป เพือ่ยืนยันผลของการใชกากตะกอนเยื่อกระดาษจากโรงงานอตุสาหกรรมในแงการทดแทนปุยหรือ

ใชรวมกบัปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและการเพิ่มมวลชีวภาพของยูคาลิปตัส อีกทั้งผลของวัสดุดังกลาวที่มีตอ

สมบัติทางเคมีและฟสิกสของดินในระยะยาว  
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กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม รวมกบั บริษัท เอส ซี จ ีเปเปอร 
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