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บทคัดยอ 
 ศึกษาผลของกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอย (อัตราสวน 5:1 โดยน้ําหนัก) ตอการเจริญเติบโตและ
องคประกอบผลผลิตของออยตอปที่ 1 ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสนโดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design (RCBD) ปรากฏผลดังนี ้คือ การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร 
รวมกับปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2+IF(AS+FA)2] มีผลใหความ
สูงตน จํานวนลําใน 1 แถวเมตร และคาความเขียวของใบออยโดยภาพรวมมากที่สุด รองลงมา คือ การใสปุยเคมี
เทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [IF(AS+FA)4] สวนตํารับควบคุม (control) มีผลให
ความสูงตน จํานวนลําใน 1 แถวเมตร และคาความเขียวของใบออยต่ําที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต ไมแตกตางกับ
การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2]   
 สําหรับผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของออยตอปที่ 1 ที่อายุ 12 เดือน พบวา การใสกากตะกอนเยื่อ
กระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร 
[(AS+FA)2 + IF(AS+FA)2] มีผลใหผลผลิต จํานวนลํา ความยาวลํา และน้ําหนักตอลําของออยมากที่สุด ไมแตกตางกับ
การใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [IF(AS+FA)4] และการใสกากตะกอนเยื่อ
กระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [(AS+FA)4] ตามลําดับ สวนการใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษ
ผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [IF(AS+FA)4] มีผลใหน้ําหนักเศษเหลือมากที่สุด ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มีผลให
ผลผลิต จํานวนลํา ความยาวลํา น้ําหนักตอลํา และน้ําหนักเศษเหลือของออยต่ําที่สุด นอกจากนี ้การใสกากตะกอน
เยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 
ตัน/ไร [(AS+FA)2 + IF(AS+FA)2] มีผลใหผลผลิตน้ําตาลมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอน
เยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [IF(AS+FA)4] สวนตํารับควบคุม (control) มีผลใหผลผลิตน้ําตาลต่ําที่สุด 
 
คําสําคัญ : ชุดดินกําแพงแสน วัสดุเหลือใช ออยตอปที่ 1   
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Abstract 
This study investigated effects of activated sludge cake (AS) mixing with fly ash (FA) at the ratio 

5:1 by weight on growth and yield components of first ratoon cane (Saccharum officinarum L.) planted 
in Kamphaeng Saen soil series.  Randomized Complete Block Design was applied in this study. The 
study revealed that applying AS mixing with FA (2 ton/rai) in combination with chemical fertilizers 
applied at the rate equivalent to 2 ton/rai of AS mixing with FA [(AS+FA)2 + IF(AS+FA)2] gave the highest 
height of stalk, numbers of stalk for one-meter row and leaf greenness, followed by applying sole 
chemical fertilizers equivalent to 4 ton/rai of AS mixing with FA [IF(AS+FA)4]. While the control treatment 
effected on the height of stalk, numbers of stalk for one-meter row and leaf greenness at the lowest of 
all growth stages, but were significantly different from applying 2 ton/rai of AS mixing with FA 
[(AS+FA)2]. 

Regarding yield and yield components of first ratoon cane at 12 months, it was found that 
applying 2 ton/rai of AS mixing with FA combining with chemical fertilizers at the rate equivalent to 2 
ton/rai of AS mixing with FA [(AS+FA)2 + IF(AS+FA)2] resulted the highest of yield, numbers of stalk, stalk 
heights and weight per stalk nearly the same as applying sole chemical fertilizers applying at the rate 
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.  Further, applying 4 ton/rai of AS mixing with FA (AS+FA)4 gave the highest 
weight of straw. While the control treatment gave the lowest of yield, numbers of stalk, stalk heights, 
weight per stalk and weight of straw.  Furthermore, applying 2 ton/rai of AS mixing with FA combining 
with chemical fertilizers at the rate equivalent to 2 ton/rai of AS mixing with FA [(AS+FA)2 + IF(AS+FA)2] 
gave the highest sugar yield nearly the same as applying sole chemical fertilizers applying at the rate 
equivalent to 4 ton/rai of AS mixing with FA [IF(AS+FA)4], while the control treatment gave the lowest sugar 
yield. 

 
Keywords : Kamphaeng Saen soil series, waste materials, first ratoon cane (Saccharum officinarum L.) 
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คํานํา 

ออยเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญพืชหนึ่งในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะทวีปเอเชีย อาจถือเปนแหลง
ปลูกออยแหลงใหญที่สุดของโลก โดยสามารถผลิตออยไดประมาณ 44 เปอรเซ็นต ของผลผลิตออยทั่วโลก 
(ประเสริฐ, 2542) ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกออยประมาณ 6.5 ลานไร โดยมีผลผลิตเฉลี่ยตอไรในภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกประมาณ 12.27, 12.85, 11.09 และ 10.21 ตัน/ไร ตามลําดับ 
(สํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย, 2551) หรือคิดเปนผลผลิตเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ 11.81 ตัน/ไร 
หากพิจารณาเปรียบเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยของประเทศผูผลิตที่สําคัญ เชน โคลัมเบีย ออสเตรเลีย และ ฟลิปปนส ซึ่ง
มีผลผลิตเฉลี่ยตอไรคิดเปน 14.8,  14.6 และ 13.1  ตัน/ไร ตามลําดับ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2548) นับวา
ผลผลิตเฉลี่ยของประเทศไทยที่ไดยังต่ํามาก ดังนั้น แนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตออยในประเทศไทยให
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สูงขึ้น คือ การเพิ่มผลผลิตออยตอหนวยพื้นที่ใหสูงขึ้น ซึ่งอาจกระทําไดหลายวิธี เชน การปรับปรุงและการคัดเลือก
พันธุใหเหมาะสมกับแหลงปลูก การเลือกฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม การศึกษาอัตราปุยที่เหมาะสม รวมทั้งการลด
ตนทุนการผลิตโดยการใชวัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณคาทางธาตุอาหารสูง มา
ทดแทนปุยหรือใชรวมกับปุยเคมี (ชัยสิทธิ์, 2538; Thongjoo et al., 2005) โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณต่ํา หรือพื้นที่ที่มีการปลูกพืชตอเนื่องกันหลายป อาจสงผลใหดินขาดธาตุอาหารที่จําเปนตอพืชอยางถาวรได   

โรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษเปนหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีวัสดุเหลือใชเกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตเปนจํานวนมาก เชน กากตะกอนเยื่อกระดาษจากบอบําบัดน้ําเสีย เปลือกไม และขี้เถาลอย โดยวัสดุเหลือใช
ดังกลาวมีการนํากลับไปใชประโยชนคอนขางนอย (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2540; TPPIA, 1997) โดยมากมักถูก
ทิ้งไวในแหลงผลิตหรือบริเวณขางเคียง ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหากระทบตอสิ่งแวดลอมทางดิน น้ํา และอากาศใน
ระยะยาวได (Thongjoo et al., 2005) จึงเกิดแนวคิดวาหากมีการนําวัสดุเหลือใชดังกลาว มาทําการศึกษาสมบัติ
ทางเคมีและฟสิกสบางประการ และหาแนวทางการใชประโยชนในแงการทดแทนปุยหรือใชรวมกับปุยเคมี โดย
พิจารณาจากการเจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิตของออยตอปที่ 1 ซึ่งนอกจากจะเปนการนําวัสดุเหลือใชมา
ใชใหเกิดประโยชนหรือเพิ่มมูลคาของวัสดุเหลือใชดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสมแลว ยังเปนทางเลือกใหม
สําหรับเกษตรกรในดานการลดตนทุนการผลิตออยใหต่ําลง อีกทั้งยังชวยลดมลภาวะที่อาจเกิดจากวัสดุเหลือใช
ดังกลาวไดอีกดวย 

 
อุปกรณและวิธีการ  

 ศึกษาผลของกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอย (อัตราสวน 5:1 โดยน้ําหนัก; ปาจรีย, 2552) ตอการ
เจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิตของออยตอปที ่ 1 พันธุสุพรรณบุร ี 80 ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน ชวงเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2552-เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 โดยใชแปลงทดลองตอจากปาจรีย (2552) บริเวณภาควิชา
ปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จังหวัดนครปฐม โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 4 ซ้ํา 7 ตํารับทดลอง ดังนี้ 

1) ไมใสปุยเคมีและวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอย [Control]  
2) ใสวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2] 
3) ใสปุยเคมีซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) เทียบเทาวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อ

กระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [IF(AS+FA)2]  
4) ใสวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 1 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีซึ่งมีปริมาณ

ธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) เทียบเทาวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 1 ตัน/ไร 
[(AS+FA)1 + IF(AS+FA)1]    

5) ใสวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [(AS+FA)4]  
6) ใสปุยเคมีซึ่งมีปริมาณธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) เทียบเทาวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อ

กระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [IF(AS+FA)4]  
7) ใสวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีซึ่งมีปริมาณ

ธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) เทียบเทาวัสดุผสมระหวางกากตะกอนเยื่อกระดาษและขี้เถาลอยอัตรา 2 ตนั/ไร 
[(AS+FA)2 + IF(AS+FA)2]    



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 151 

งานทดลองครั้งนี้ใชพื้นที่ปลูกทั้งหมด 49.5 x 55 ตารางเมตร แบงเปน 28 แปลงยอย แตละแปลงยอยมี
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ทําการเก็บเกี่ยวเฉพาะ 2 แถวกลาง เวนหัวและทายแถวประมาณ 1 เมตร โดยมี
พื้นที่เก็บเกี่ยวในแตละแปลงยอยเทากับ 3 x 8 ตารางเมตร สําหรับรายละเอียดการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสม
ขี้เถาลอย และปุยเคมีไดแสดงไวใน Table 1 บันทึกขอมูลการเจริญเติบโตของออยที่อาย ุ3, 6, 8, และ 9 เดือนหลัง
ปลูก ไดแก ความสูงตน จํานวนลําใน 1 แถวเมตร และคาความเขียวของใบ (SPAD reading) การเก็บขอมูลผลผลิต
และองคประกอบผลผลิตของออยกระทําที่ระยะ 12 เดือน ไดแก ความยาวลํา เสนผานศูนยกลางลํา น้ําหนักตอลํา 
จํานวนปลองตอลํา จํานวนลําตอไร น้ําหนักเศษเหลือ ผลผลิตออยตอไร commercial cane sugar (CCS) และ
ผลผลิตน้ําตาล 

สําหรับคาวิเคราะหสมบัติทางเคมีและฟสิกสบางประการของชุดดินกําแพงแสนและวัสดุเหลือใชกอนการ
ทดลองไดแสดงไวใน Table 2   

 
Table 1   Detail of treatments 

Rates (kg/rai) Rates (kg/plot) 
Treatments 

AS + FA 21-0-0 0-20-0 0-0-60 AS+FA 21-0-0 0-20-0 0-0-60 
T1 = Control - - - - - - - - 

T2 = (AS+FA)2 2,000 - - - 84 - - - 

T3 = IF(AS+FA) 2 - 24.60 11.04 12.20 - 922.50 414 457.50 

T4 = (AS+FA)1 + IF(AS+FA) 1 1,000 12.30 5.52 6.10 42 461.25 207 228.75 

T5 = (AS+FA)4 4,000 - - - 168 - - - 

T6 = IF(AS+FA) 4 - 49.20 22.08 24.40 - 1845.0 828 915.00 

T7 = (AS+FA)2 + IF(AS+FA) 2 2,000 24.60 11.04 12.20 84 922.50 414 457.50 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 จากการศึกษาผลของวัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษตอการเจริญเติบโตและ
องคประกอบผลผลิตของออยตอปที ่1 พันธุสุพรรณบุร ี80 ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน สามารถสรุปผลไดดังนี ้  
 
1. ความสูงของลําตน  

    การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยาง
เดียว มีผลใหความสูงของลําตนออยที่อาย ุ3, 6, 8 และ 9 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ
(Table 3) กลาวคือ การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไรรวมกับการใสปุยเคมีเทียบเทากาก
ตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2 + IF(AS+FA)2] มีผลใหความสูงของลําตนออยโดย
ภาพรวมมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตันแหงตอ
ไร [IF(AS+FA)4] ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มีผลใหความสูงของลําตนออยต่ําที่สุด ไมแตกตางกับการใสกาก
ตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2]     
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2. จํานวนลําใน 1 แถวเมตร    
     การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยาง
เดยีว มีผลใหจํานวนลําใน 1 แถวเมตรของออยที่อาย ุ3 และ 8 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
(Table 4) กลาวคือ การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไรรวมกับการใสปุยเคมีเทียบเทากาก
ตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2 + IF(AS+FA)2] มีผลใหจํานวนลําใน 1 แถวเมตรของออย
โดยภาพรวมมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร 
[IF(AS+FA)4] การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [(AS+FA)4] และการใสปุยเคมีเทียบเทา
กากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [IF(AS+FA)2] ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มีผลให
จํานวนลําใน 1 แถวเมตรของออยนอยที่สุด อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาจํานวนลําใน 1 แถวเมตรของออยที่อายุ 6, 
8 และ 9 เดือนหลังปลูก มีแนวโนมลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมื่อออยมีการเจริญเติบโตในดานความสูงเพิ่มขึ้น จึง
มีผลใหเกิดการบังแสงทําใหแสงแดดที่สองผานเขาไปในกอออยมีปริมาณลดลง ดังนั้น เมื่อหนอออยที่เกิดขึ้นใหม
ไมไดรับแสง ก็สงผลใหประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงลดลง หรืออาจเปนผลจากการสะสมของโรคและแมลงจึงทํา
ใหหนอใหมไมสามารถเจริญเติบโตตอไปได (รุจิกร, 2538; ปาจรีย และคณะ, 2552) 
 
Table 2   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 (soil : water = 1:1) 7.51 pH (1:10) 7.00 9.96 7.02 
EC (soil : water = 1:5, dS/m) 0.74 EC (1:10, dS/m) 0.85 2.66 0.21 
Organic Matter (%)1/ 0.39 Total N (%) 1.52 n.d. 1.23 
Available P (mg/kg)2/ 59.44 Total P (%) 0.51 0.43 0.24 
Exchangeable K (mg/kg)3/  69.11 Total K (%) 0.36 1.48 0.61 
Exchangeable Ca (mg/kg)3/ 3331.45 Total Ca (%) 0.02 3.02 0.15 
Exchangeable Mg (mg/kg)3/ 72.63 Total Mg (%) 0.23 0.70 0.36 
Total N (mg/kg)4/ 0.034 Moisture (%) 71.73 26.98 39.34 
Field Capacity (FC,%) 23.04 Note:  Ks = Kamphaeng Saen soil series  
Permanent Wilting Point 
(PWP,%) 

4.50  AS = Activated sludge cake, FA = Fly ash 

Available Water Capacity 
(AWCA,%) 

18.54  n.d. = not detected 

Bulk Density (Db, g/cm3) 1.58  1/ Walkey and Black method (Walkey and Black, 1934) 
Particle Density (Ds, g/cm3) 2.64  2/ Bray II method (Bray and Kurtz, 1945)    
Total Porosity (E, %) 0.40  3/ Extracted with NH4OAc pH 7.0 (Pratt, 1965) 
Void Ratio (e) 0.67  4/ Kjeldahl method (ทัศนีย และจงรักษ, 2542)  
Soil Texture5/ Sandy loam  5/ Pipette method 

 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 153 

Table 3  Height of first ratoon cane (var. Suphanburi 80) planted in Kamphaeng Saen soil series at different 
 growth stages 
 

Height (cm)  

Treatments 3 months 6 months 8 months 9 months 
T1 = Control 66.75d 228.75d 268.70c 303.50d 
T2 = (AS+FA)2 69.90cd 239.70cd 279.50c 310.10d 
T3 = IF(AS+FA) 2 78.55cd 255.23b 295.85b 335.30bc 
T4 = (AS+FA)1 + IF(AS+FA) 1 75.20bcd 248.95bc 295.75b 329.50c 
T5 = (AS+FA)4 81.70ab 257.60ab 298.15b 339.15bc 
T6 = IF(AS+FA) 4 84.95ab 259.25ab 312.70a 342.95b 
T7 = (AS+FA)2 + IF(AS+FA) 2 91.45a 269.15a 322.90a 370.05a 

F-test ** ** ** ** 
CV (%) 8.65 3.34 2.80 2.18 

Numbers followed by a common letter or letters are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT. 
 
Table 4  Numbers of stalk of first ratoon cane (var. Suphanburi 80) planted in Kamphaeng Saen soil series at 
 different growth stages  
    

Numbers of stalk for one-meter row  

Treatments 3 months 6 months 8 months 9 months 
T1 = Control 9.75c 9.55 7.99b 7.15 
T2 = (AS+FA)2 9.80c 9.99 8.49b 7.95 
T3 = IF(AS+FA) 2 11.80ab 10.49 8.79ab 8.01 
T4 = (AS+FA)1 + IF(AS+FA) 1 11.50b 10.36 8.71ab 8.00 
T5 = (AS+FA)4 12.40ab 10.58 8.89ab 8.09 
T6 = IF(AS+FA) 4 12.70ab 10.69 9.01ab 8.60 
T7 = (AS+FA)2 + IF(AS+FA) 2 12.80a 11.54 9.69a 8.81 

F-test ** ns * ns 
CV (%) 6.82 8.61 7.17 8.78 

ns = not significantly different at 0.05 probability. 
Numbers followed by a common letter or letters are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT. 
 
3. คาความเขียวของใบ 

    การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียว หรือใสรวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยาง
เดียว มีผลใหคาความเขียวของใบออยที่อายุ 3,6, 8 และ 9 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ
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(Table 5) กลาวคือ การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไรรวมกับการใสปุยเคมีเทียบเทากาก
ตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2 + IF(AS+FA)2] มีผลใหคาความเขียวของใบออยโดย
ภาพรวมมากที่สุด รองลงมา คือ การใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร 
[IF(AS+FA)4] และการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [(AS+FA)4] ตามลําดับ ขณะที่ตํารับ
ควบคุม (control) มีผลใหคาความเขียวของใบออยต่ําที่สุด ไมแตกตางกับการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถา
ลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2] อยางไรก็ตาม คาความเขียวของใบออยในทุกตํารับทดลองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดที่อาย ุ6 เดือนหลังปลูก และลดลงเมื่อออยมีระยะการเจริญเติบโตมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของชัย
สิทธิ ์และปาจรีย (2552) 

 
Table 5  Leaf greenness (SPAD reading) of first ratoon cane (var. Suphanburi 80) planted in Kamphaeng 
 Saen soil series at different growth stages 
 

Leaf greenness (SPAD reading)  

Treatments 3 months 6 months 8 months 9 months 
T1 = Control 33.03d 35.80d 33.18c 31.70c 
T2 = (AS+FA)2 33.65cd 37.38cd 33.43c 34.03b 
T3 = IF(AS+FA) 2 34.58bc 39.70b 34.50bc 34.48b 
T4 = (AS+FA)1 + IF(AS+FA) 1 34.08bcd 38.89bc 34.43bc 34.39b 
T5 = (AS+FA)4 35.03b 39.76b 35.10b 34.65b 
T6 = IF(AS+FA) 4 36.48a 39.84b 35.23b 34.89b 
T7 = (AS+FA)2 + IF(AS+FA) 2 37.58a 41.84a 37.13a 36.46a 

F-test ** ** ** ** 
CV (%) 2.39 3.34 2.54 2.29 

Numbers followed by a common letter or letters are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT. 
 
4. ความยาวลํา เสนผานศูนยกลางลํา จํานวนปลองตอลํา และน้ําหนักตอลํา  

   การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยาง
เดียว มีผลใหความยาวลํา เสนผานศูนยกลางลํา จํานวนปลองตอลํา และน้ําหนักตอลําที่ระยะเก็บเกี่ยว (12 เดือน) 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิต ิ(Table 6) กลาวคือ การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 
ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2 + IF(AS+FA) 2] มีผล
ใหความยาวลําของออยมากที่สุด รองลงมา คือ การใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 
4 ตัน/ไร [IF(AS+FA)4] และการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [(AS+FA)4] ตามลําดับ 
นอกจากนี้ การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อ
กระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2 + IF(AS+FA) 2] ยังมีผลใหจํานวนปลองตอลํา และน้ําหนักตอลําของ
ออยมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร 
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[IF(AS+FA)4] การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [(AS+FA)4] และการใสปุยเคมีเทียบเทา
กากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [IF(AS+FA)2] ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ตํารับทดลองที่มีการใส
กากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียว หรือใสรวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยางเดียว มีผลใหเสน
ผานศูนยกลางลําของออยใกลเคียงกัน ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มีผลใหความยาวลํา เสนผานศูนยกลางลํา 
จํานวนปลองตอลํา และน้ําหนักตอลําของออยต่ําที่สุด 
 
5. ผลผลิต จํานวนลํา และน้ําหนักเศษเหลือ 

   การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยาง
เดียว มีผลใหผลผลิต จํานวนลํา และน้ําหนักเศษเหลือของออยที่ระยะเก็บเกี่ยว (12 เดือน) แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 6) กลาวคือ การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร รวมกับ
ปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2 + IF(AS+FA) 2] มีผลใหผลผลิตของ
ออยและจํานวนลําตอไรมากที่สุด (18.49 ตัน/ไร และ 8,980 ลํา/ไร) ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีเทียบเทากาก
ตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [IF(AS+FA)4] และการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 
4 ตัน/ไร [(AS+FA)4] ตามลําดับ สวนการใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร 
[IF(AS+FA)4] มีผลใหน้ําหนักเศษเหลือของออยมากที่สุด (4.09 ตัน/ไร) ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มีผลทําให
ผลผลิต จํานวนลํา และน้ําหนักเศษเหลือของออยต่ําที่สุด 
 
Table 6  Stalk heights, stalk diameters, numbers of internode/stalk, weight/stalk, yields, numbers of stalk and  
             weights of straw of first ratoon cane (var. Suphanburi 80) planted in Kamphaeng Saen soil series at  
            12 months 
 

 
Treatments 

Stalk 
heights 

(cm) 

Stalk 
diameters 

(cm)  

Numbers of 
internode/ 

stalk 

Weight/ 
stalk  
(kg) 

Yields  
(ton/rai) 

Numbers 
of 

stalk/rai 

Weights 
of straw  
(ton/rai) 

T1 = Control 243.18e 2.47b 25.50c 1.29d 9.26d 7159d 2.70d 
T2 = (AS+FA)2 287.05bc 2.70a 29.55bc 1.65c 12.13c 7347d 3.13c 
T3 = IF(AS+FA) 2 277.78c 2.73a 33.15ab 1.93ab 15.51b 8221bc 3.47b 
T4 = (AS+FA)1 + IF(AS+FA) 

1 
262.38d 2.71a 32.95ab 1.89b 15.19b 7773cd 3.71b 

T5 = (AS+FA)4 292.20b 2.73a 33.20ab 1.93ab 16.57ab 8577ab 3.58b 
T6 = IF(AS+FA) 4 295.85b 2.76a 34.40ab 2.06ab 18.45a 8772ab 4.09a 
T7 = (AS+FA)2 + IF(AS+FA) 

2 
323.05a 2.78a 35.30a 2.10a 18.49a 8980a 3.67b 

F-test ** ** ** ** ** ** ** 
CV (%) 3.18 3.86 10.38 6.72 8.76 5.36 4.47 

Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT. 
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6. เปอรเซ็นตบริกซ (Brix) โพล (Pol) ไฟเบอร (Fiber) และ Commercial cane sugar (CCS) 
      การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยาง
เดียว มีผลใหเปอรเซ็นตบริกซ โพล ไฟเบอร ความบริสุทธิ์ และ CCS ของออยที่ระยะเก็บเกี่ยว ไมแตกตางกันทาง
สถิติ (Table 7 และ 8) กลาวคือ ทุกตํารับทดลองใหคาเปอรเซ็นตบริกซ โพล ไฟเบอร ความบริสุทธิ์ และ CCS 
ในชวง 20.20-21.39, 15.53-17.32, 10.95-11.73, 76.17-81.45 และ 10.86-12.64 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  
 
Table 7  Brix, Pol, Fiber and CCS of first ratoon cane (var. Suphanburi 80) planted in Kamphaeng Saen soil 
 series 
 

Treatments Brix (%) Pol (%) Fiber (%) CCS (%) 
T1 = Control 20.20 15.53 11.13 10.86 
T2 = (AS+FA)2 20.75 15.81 11.08 10.98 
T3 = IF(AS+FA) 2 21.30 16.47 10.95 11.59 
T4 = (AS+FA)1 + IF(AS+FA) 1 20.72 16.15 11.10 11.43 
T5 = (AS+FA)4 20.60 16.52 11.73 11.86 
T6 = IF(AS+FA) 4 21.39 17.01 11.45 12.16 
T7 = (AS+FA)2 + IF(AS+FA) 2 21.24 17.32 11.30 12.64 

F-test ns ns ns ns 
CV (%) 4.54 8.75 4.89 12.70 

ns = not significantly different at 0.05 probability.  
 
7. ผลผลิตน้ําตาล 
        การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคมี และการใสปุยเคมีอยาง
เดียว มีผลใหผลผลิตน้ําตาลของออยที่ระยะเก็บเกี่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 8) กลาวคือ 
การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสม
ขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร [(AS+FA)2 + IF(AS+FA) 2] มีผลใหผลผลิตน้ําตาลสูงที่สุด (2.34 ตัน/ไร) ไมแตกตางกับการใส
ปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร [IF(AS+FA)4] ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มี
ผลใหผลผลิตน้ําตาลของออยต่ําที่สุด (1.01 ตัน/ไร)    
 จากผลการทดลองทั้งหมดทีก่ลาวมาขางตน มีขอสังเกตวา ตํารับทดลองที่มีการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษ
รวมกับปุยเคม ีมีแนวโนมใหการเจริญเติบโตของออยในดานความสูง จํานวนลําใน 1 แถวเมตร และคาความเขียว
ของใบดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมแีตเพียงอยางเดียว ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
Panichsakpatana et al. (1991) Ripusudan et al. (2000) Thongjoo (2005) และปาจรีย และคณะ (2552) ทั้งนี้
เปนไปไดวาปุยเคมีสามารถปลดปลอยธาตุอาหารใหกับออยไดอยางอยางรวดเร็ว ในชวงแรกของการเจริญเติบโต 
ขณะที่กากตะกอนเยื่อกระดาษจะคอยๆ ปลดปลอยธาตุอาหารออกมาเปนประโยชนตอการเจริญเติบโตของออย
เมื่อระยะเวลานานขึ้น ในทางตรงกันขาม พบวา การไมใสปุยเคมีและกากตะกอนเยื่อกระดาษ (control) มีผลใหการ
เจริญเติบโตของออยในดานความสูง จํานวนลําใน 1 แถวเมตร และคาความเขียวของใบออยต่ําที่สุด ทั้งนี้อาจเปน
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เพราะการปลูกพืชที่ไมใสปุยในระยะยาว มีผลใหปริมาณธาตุอาหารในดินลดนอยลง และไมเพียงพอตอการ
เจริญเติบโตของพืช (จามีกร, 2537; ปาจรีย และคณะ, 2552) 
 ในดานผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของออยก็ใหผลในแนวทางเดียวกัน กลาวคือ การใสกากตะกอน
เยื่อกระดาษรวมกับปุยเคมี มีแนวโนมใหความยาวลํา เสนผานศูนยกลางลํา น้ําหนักตอลํา ผลผลิต และผลผลิต
น้ําตาลใกลเคียงหรืออาจดีกวาเมือ่เปรียบเทียบกับการใสปุยเคมีอยางเดียว นอกจากนี้ยังพบวา การใสกากตะกอน
เยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอยางเดียวหรือใสรวมกับปุยเคม ีและการใสปุยเคมีอยางเดียวในอัตราที่สูงขึ้น มีแนวโนม
ทําใหการเจริญเติบโต และองคประกอบผลผลิตของออยดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของจักรินทร และคณะ 
(2530) ชัยสิทธิ์ (2538) ธนัตศร ีและคณะ (2552) และกานต และคณะ (2552) 
 
Table 8  Purity and sugar yield of first ratoon cane (var. Suphanburi 80) planted in Kamphaeng Saen soil 
 series 
 

Treatments Purity (%) Sugar yield (ton/rai) 
T1 = Control 76.84 1.01e 
T2 = (AS+FA)2 76.17 1.33d 
T3 = IF(AS+FA) 2 77.36 1.80c 
T4 = (AS+FA)1 + IF(AS+FA) 1 77.72 1.74c 
T5 = (AS+FA)4 80.21 1.96b 
T6 = IF(AS+FA) 4 79.43 2.24a 
T7 = (AS+FA)2 + IF(AS+FA) 2 81.45 2.34a 

F-test ns ** 
CV (%) 5.97 5.72 

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

สรุปผลและเสนอแนะ 
จากการศึกษาผลของวัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษตอการเจริญเติบโตและ

องคประกอบผลผลิตของออยตอปที ่1 พันธุสุพรรณบุร ี80 ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน สามารถสรุปผลไดดังนี ้
1. การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อ

กระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร มีผลใหความสูงตน จํานวนลําใน 1 แถวเมตร และคาความเขียวของใบออย
มากที่สุด รองลงมา คือ การใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร สวนตํารับ
ควบคุม (control) มีผลใหความสูงตน จํานวนลําใน 1 แถวเมตร และคาความเขียวของใบออยต่ําที่สุดทุกระยะการ
เจริญเติบโต ไมแตกตางกับการใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร  
 2. การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร รวมกับปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อ
กระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 2 ตัน/ไร มีผลใหผลผลิต จํานวนลํา ความยาวลํา น้ําหนักตอลํา และผลผลิตน้ําตาล
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ของออยมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีเทียบเทากากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร และ
การใสกากตะกอนเยื่อกระดาษผสมขี้เถาลอยอัตรา 4 ตัน/ไร ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มีผลให
ผลผลิต จํานวนลํา ความยาวลํา น้ําหนักตอลํา และผลผลิตน้ําตาลของออยต่ําที่สุด  
 การทดลองนี้แสดงใหเห็นวา มีความเปนไปไดที่จะนําวัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ มา
ใชเพื่อทดแทนปุยหรือใชรวมกับปุยเคมีในการปลูกออย แตทั้งนีค้วรศึกษาผลของการใชวัสดุเหลือใชดังกลาว ที่มตีอ
การเปลี่ยนแปลงของสมบัติทางเคมีและฟสิกสของดินในระยะยาวดวย 
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