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ผลของการใชปุยผสมกากขี้แปงจากกระบวนการผลิตน้ํายางขนและมูลสุกร
ตอการเจริญเติบโตของกลายาง
The Effects of the Blended Fertilizer of the Centrifuged Residue of Rubber Latex and
Swine Manure for the Growth Enhancement of Rubber Plants
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บทคัดยอ

งานวิจัยชิ้นนี้ ไดศึกษาการใชประโยชนจากปุยผสมกากขี้แปง และมูลสุกร จํานวน 4 สูตร คือ สูตรที่ 1
ปุยเคมีสูตร 20-8-20 สูตรที่ 2 กากขี้แปงผสมมูลสุกรอัตราสวน 1:1 โดยน้ําหนัก และปรับคา N-P-K ดวยปุยเคมีจน
เทียบเทาธาตุอาหารสูตร 20-8-20 สูตรที่ 3 กากขี้แปงผสมมูลสุกรอัตราสวน 1:1 โดยน้ําหนัก และสูตรที่ 4 ชุด
ควบคุม วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD)
ผลการทดลองพบวา การใชปุยผสมสูตรที่ 2 มีผลใหความสูงตน ขนาดเสนรอบวงลําตน และจํานวนใบของ
กลายางพารามากที่สุด ไมแตกตางกับการใชปุยสูตรที่ 3 หรือ 1 ขณะที่สูตรควบคุม มีผลใหการเจริญเติบโตของกลา
ยางพารานอยที่สุด
คําสําคัญ : กากขี้แปง มูลสุกร ปุยผสม ยางพารา

Abstract
This research aimed to study the benefits of the blended fertilizer of centrifuged residue of
rubber latex and swine manure, altogether 4 formulae: formula 1, chemical fertilizer with 20-8-20;
formula 2, centrifuged residue and swine manure in proportion of 1:1 by weight was adjusted by N-P-K
elements with chemical substance for the concentration of 20-8-20; formula 3, centrifuged residue and
swine manure ware mixed in the proportion of 1:1 by weight; and formula 4, controlled set, the
experiment was planned in Completely Randomized Design (CRD).
This study found that there was no different in using formula 2, 3 or 1 in terms of height, girth
and number of leaves of rubber tree sprouts; However, growth of rubber tree sprouts was slightly less
for the controlled set (formula 4).
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คํานํา

ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยอีกทั้งยังเปนผูสงออกรายใหญที่สุดของโลกซึ่งมีอัตรา
การสงออกเพิ่มขึ้นจาก 1.84 ลานตัน ในป พ.ศ. 2540 เปน 2.71 ลานตัน ในป พ.ศ.2551 โดยราคาของยางพารามี
แนวโนมสูงขึ้นทุกป จึงทําใหเกษตรกรหันมาสนใจปลูก ยางพารามากขึ้น สงผลใหในประเทศไทย มีพื้นที่ปลู ก
ยางพารากระจายเกือบทั่วประเทศรวม 16.89 ลานไร ในป พ.ศ. 2551 ซึ่งมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิม 14.34 ลานไร ใน
ป 2549 โดยพื้นที่ที่ปลูกสวนใหญอยูในภาคใต คือ 11.34 ลานไร โดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎรธานีมีการปลูกมากที่สุด
คือ 1.87 ลานไร รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.84 ลานไร ภาคตะวันออกรวมภาคกลาง 2.10 ลานไร
และภาคเหนือ 0.60 ลานไร(สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, 2553) ดวยเหตุนี้ ทําใหมีปริมาณการนําเขา
ปุยเคมีจาก 3.73 ลานตันในป พ.ศ. 2547 เพิ่มขึ้นเปน 3.87 ลานตันในป พ.ศ. 2552 (ฝายปุยเคมี สํานักควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร, 2552) ทําใหสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตและรายไดของเกษตรกรโดยตรง จากปญหา
ดังกลาวจึงเห็นวาหากมีการนําวัสดุเหลือทิ้งมาใชแทนปุยเคมี จะสามารถชวยลดปญหาเหลานี้ลงได

อุปกรณและวิธีการ
1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของกากขี้แปง
ดําเนินการโดยเก็บ ตัวอยางกากขี้แปง จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ํายางขน ในจังหวัดสุราษฎรธานี
จากนั้นนําตัวอยางมาวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและเคมี ตามวิธีของกองวิเคราะหดิน กรมพัฒนาที่ดิน (กอง
วิเคราะหดิน, 2544) ไดแก คาความเปนกรด-ดาง คาการนําไฟฟา ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจนทั้งหมด
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได คาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน และอัตรารอยละความ
อิ่มตัวดวยประจุบวกดาง
2. ศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของมูลสุกร
ดํา เนิ น การเก็ บ รวบรวมมู ล สุ ก รมาจากฟาร ม สุ ก รที่ ไ ม มี ก ารใช โ ซดาไฟเพื่อ กํ า จั ด กลิ่ น และไล แ มลง
จากนั้น นําตัวอยางมาวิเคราะห โดยใชวิธีเดียวกันกับการศึกษาลักษณะทางกายภาพและเคมีของกากขี้แปง
3. ศึกษาการใชประโยชนจากปุยผสมกากขี้แปงและมูลสุกร
การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาการใชประโยชนจากปุยผสมกากขี้แปงและมูลสุกร ซึ่งไดผสมปุยขึ้นมา 4 สูตร คือ
สูตรที่ 1 ปุยเคมีสูตร 20-8-20 สูตรที่ 2 กากขี้แปงผสมมูลสุกร อัตราสวน 1:1 โดยน้ําหนัก และปรับคา N-P-K ดวย
ปุยเคมีจนเทียบเทาธาตุอาหารสูตร 20-8-20 สูตรที่ 3 กากขี้แปงผสมมูลสุกรอัตราสวน 1:1 โดยน้ําหนัก และสูตรที่ 4
ตํารับควบคุม (ดินเดิมไมเติมสิ่งทดลอง) วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด (Completely Randomized Design,
CRD) จํานวน 15 ซ้ํา ทดสอบกับตนกลายางชําถุงสําเร็จรูปพันธุ RRIM 600 อายุ 2 เดือน เติมปุยผสม 5 กรัม/ถุง
(นุชนารถ, 2550; กรมวิชาการเกษตร, 2547) มีการติดตามวัดผลการเจริญเติบโตของตนกลายางทุก 15 วัน เปน
เวลา 90 วัน ไดแก ความสูงตน ขนาดเสนรอบวงลําตน และจํานวนใบ ที่ระดับ 3 ซม.จากจุดแตกตายางพารา
จากนั้น ศึกษาลักษณะทางเคมีของดินภายหลังการทดลองตามวิธีของกองวิเคราะหดิน กรมพัฒนาที่ดิน (กอง
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วิเคราะหดิน, 2544) ไดแก คาความเปนกรด-ดาง คาการนําไฟฟา ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจนทั้งหมด
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได คาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน และอัตรารอยละความ
อิ่มตัวดวยประจุบวกดาง ขอมูลที่ไดทําการวิเคราะหดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance:
ANOVA) เพื่ อ วิ เ คราะห ค วามแตกต า งทางสถิ ติ ใ นระหว า งกลุ ม ทดลองที่ ไ ด รั บ ปุ ย สู ต รผสมที่ แ ตกต า งกั น เพื่ อ
เปรีย บเที ยบประสิท ธิ ภาพของปุ ยผสมแต ละชนิ ด ถ าแตกต างกั นจะทํ า การเปรีย บเที ยบความแตกต างโดยวิ ธี
Tukey’s HSD ของตัวแปรนั้น

ผลการทดลองและวิจารณ
1. ลักษณะทางกายภาพและเคมีของกากขี้แปง
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของกากขี้แปง พบวา มีกลิ่นเหม็น มีสีขาวหรือสีเหลืองออน จัดเปน
ของเสียที่มีลักษณะแข็ง ภายในประกอบดวยสิ่งเจือปนตางๆ เชน ฝุน เปลือกไม เศษใบไม สวนสมบัติทางเคมีของ
กากขี้แปง พบวา มีปริมาณธาตุอาหารที่สําคัญ ไดแก ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (9.73 % โดยน้ําหนักแหง) อยูใน
ระดับสูงมาก ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (3.62 % โดยน้ําหนักแหง) อยูในระดับสูงมาก โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได
(0.02 %) อยูในระดับสูงมาก คาความเปนกรด-ดาง (7.71) อยูในสภาพเปนดางเล็กนอย คาการนําไฟฟา (1.224
dS/m) อยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอพืช ปริมาณอินทรียวัตถุ (12.56 % โดยน้ําหนักแหง) อยูในระดับสูงมาก คา
ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (13.40 cmol/kg) อยูในระดับปานกลาง และอัตรารอยละความอิ่มตัวดวยประจุบวก
ดาง (189.50 % โดยน้ําหนักแหง) อยูในระดับสูงมาก
2. ลักษณะทางกายภาพและเคมีของมูลสุกร
จากการศึ ก ษาลั ก ษณะทางกายภาพของมู ล สุ ก ร พบว า มี ลั ก ษณะเป น ก อ นยุ ย มี ก ลิ่ น เหม็ น
ประกอบดวยกากอาหารที่ยอยไมได เชน สวนที่เปนของแข็ง เยื่อใย หรือสวนที่ยอยไดแตดูดซึมไมได และสิ่งที่ปลอย
ออกมาจากรางกายสัตวโดยเฉพาะจากทางเดินอาหาร เชน เยื่อบุผนังลําไส เยื่อเมือก แรธาตุ แบคทีเรีย และผลผลิต
ของแบคทีเรีย (ธงชัย, 2546) สวนสมบัติทางเคมี พบวา มีปริมาณธาตุอาหารที่สําคัญ ไดแก ปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมด (3.30 % โดยน้ําหนักแหง) อยูในระดับสูงมาก ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (2.32 % โดยน้ําหนักแหง) อยูใน
ระดับสูงมาก โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได (1.55 % โดยน้ําหนักแหง) อยูในระดับสูงมาก คาความเปนกรด-ดาง
(7.61) มีสภาพเปนดางเล็กนอย คาการนําไฟฟา (6.85 dS/m) อยูในระดับเค็มปานกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุ
(35.32 % โดยน้ําหนักแหง) อยูในระดับสูงมาก คาความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน (27.40 cmol/kg) อยูในระดับสูง
และอัตรารอยละความอิ่มตัวดวยประจุบวกดาง (398.90 %) อยูในระดับสูง
3. ผลของปุยผสมกากขี้แปงและมูลสุกร ตอการเจริญเติบโตของกลายางพารา
3.1 ความสูงตน
การใชปุยผสมกากขี้แปง และมูลสุกรสูตรตางๆ มีผลใหความสูงตนกลายางพาราที่อายุ 75 และ 90
วัน แตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (Table 1) กลาวคือ การใชปุยผสม สูตรที่ 2 มีผลใหความสูงตน
ของกลายางพารามากที่สุด ไมแตกตางกับการใชปุยผสมสูตรที่ 1 และสูตรที่ 3 ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุม มีผล
ใหความสูงตนของกลายางพารานอยที่สุด
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Table 1 Average height of rubber tree (cm.)
Formula
1
2
3
4

F-test

Day 0

Day15
1/

Day30
1/

Day45
1/

Day60
1/

Day75
1/

34.57+6.15a
37.05+4.40a
40.65+6.79a
38.97+9.60a

37.25+6.56a
40.15+5.54a
41.16+6.67a
39.49+9.69a

39.15+6.40a
43.23+4.95a
42.74+6.65a
40.10+9.99a

40.71+6.67a
46.71+6.74a
43.47+6.48a
40.44+10.07a

44.89+10.31a
48.47+8.35a
43.84+6.44a
40.67+10.26a

45.89+10.46ab
50.43+10.43b
44.57+5.93ab
40.94+10.56a

ns

ns

ns

ns

ns

*

Day90
1/

46.86+10.26ab 1/
51.15+10.49b
44.81+ 5.88ab
41.17+10.60a
*

Mean + SD (n=15), 1/ = The English alphabet in horizon presented that mean was significantly indifferent at level 0.05 according
to Tukey’s HSD method. The English alphabet in vertical presented that mean was significantly different according to Tukey’s
HSD method. Moreover, the line having English alphabet more than 2 in horizon; for instance ab meant mean was significant
different from a and b, at level 0.05 according to Tukey’s HSD method.* = significantly at level 0.05. ns = no significantly.
Formula 1 is chemical fertilizer 20-8-20 and formula 2 is centrifuged residue 1:1 and it was adjusted by chemical fertilizer until
get the concentration 20-8-20. Formula 3 centrifuged residue mixed swine manure 1:1 and formula 4 is controlled set.

3.2 ขนาดเสนรอบวงลําตน
การใชปุยผสมกากขี้แปงและมูลสุกรสูตรตางๆ มีผลใหขนาดเสนรอบวงลําตนของกลายางพาราที่อายุ
75 และ 90 วัน แตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (Table 2) กลาวคือ การใชปุยผสมสูตรที่ 2 มีผลให
ขนาดเสนรอบวงลําตนของกลายางพารามากที่สุด ไมแตกตางกับการใชปุยผสมสูตรที่ 3 และ สูตรที่ 1 ตามลําดับ
ขณะที่ตํารับควบคุม มีผลใหขนาดเสนรอบวงลําตนของกลายางพารานอยที่สุด
Table 2 Average trunk diameter (mm.)
Formula
1
2
3
4
F-test

Day 0
0.60+0.11a1/
0.55+0.05a
0.63+0.08a
0.58+0.10a

Day15
0.67+0.09a1/
0.63+0.06a
0.65+0.07a
0.62+0.11a

Day30
0.67+0.10a1/
0.67+0.06a
0.67+0.08a
0.63+0.10a

Day45
0.70+0.11a1/
0.70+0.07a
0.69+0.08a
0.65+0.10a

Day60
0.73+0.11a1/
0.74+0.09a
0.74+0.09a
0.67+0.11a

Day75
0.77+0.10ab1/
0.78+0.08b
0.78+0.09b
0.68+0.11a

Day90
0.78+0.10ab1/
0.81+0.08b
0.80+0.08b
0.70+0.13a

ns

ns

ns

ns

ns

*

*

Mean + SD (n=15), 1/ = The English alphabet in horizon presented that mean was significantly indifferent at level 0.05 according
to Tukey’s HSD method. The English alphabet in vertical presented that mean was significantly different according to Tukey’s
HSD method. Moreover, the line having English alphabet more than 2 in horizon; for instance ab meant mean was significant
different from a and b, at level 0.05 according to Tukey’s HSD method. * = significantly at level 0.05. ns = no significantly.
Formula 1 is chemical fertilizer 20-8-20 and formula 2 is centrifuged residue 1:1 and it was adjusted by chemical fertilizer until
get the concentration 20-8-20. Formula 3 centrifuged residue mixed swine manure 1:1 and formula 4 is controlled set.

3.3 จํานวนใบ
การใชปุยผสมกากขี้แปงและมูลสุกรสูตรตางๆ มีผลใหจํานวนใบของกลายางพารา ที่อายุ 60, 75 และ
90 วัน แตกตางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 (Table 3) กลาวคือ การใชปุยผสมสูตรที่ 2 มีผลใหจํานวนใบ
ของกลายางพารามากที่สุด ไมแตกตางกับการใชปุยผสมสูตรที่ 1 และ สูตรที่ 3 ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุม มี
ผลใหจํานวนใบของกลายางพารานอยที่สุด
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Table 3 Average leaf number
Day 0
Day15
Day30
Day45
Day60
Day75
Day90
Formula
1/
1/
1/
1/
1/
1/
1
44.07+5.46a 41.80+7.41a 41.73+8.66a 42.93+8.82a 46.47+13.42ab 48.67+14.38ab 47.80+14.37b1/
2
40.27+6.55a 41.27+10.37a 47.20+11.31a 46.93+11.31a 48.87+12.77b
52.60+17.30b 51.40+16.48b
3
42.00+8.59a 40.47+8.37a 45.40+12.12a 45.67+13.17a 44.60+12.04ab 46.40+11.39ab 46.07+11.41ab
4
43.33+6.67a 39.60+7.08a 40.27+8.79a 39.07+8.59a
36.67+9.00a
36.67+7.95a
32.07+7.65a
ns
ns
ns
ns
*
*
*
F-test

Mean + SD (n=15), 1/ = The English alphabet in horizon presented that mean was significantly indifferent at level 0.05 according
to Tukey’s HSD method. The English alphabet in vertical presented that mean was significantly different according to Tukey’s
HSD method. Moreover, the line having English alphabet more than 2 in horizon; for instance ab meant mean was significant
different from a and b, at level 0.05 according to Tukey’s HSD method. * = significantly at level 0.05. ns = no significantly.
Formula 1 is chemical fertilizer 20-8-20 and formula 2 is centrifuged residue 1:1 and it was adjusted by chemical fertilizer until
get the concentration 20-8-20. Formula 3 centrifuged residue mixed swine manure 1:1 and formula 4 is controlled set.

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของปุยผสมกากขี้แปงและมูลสุกรสูตรตางๆ ตอการเจริญเติบโตของกลายางพารา
สามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี้
การใชปุยผสมสูตรที่ 2 มีผลใหความสูงตน ขนาดเสนรอบวงลําตน และจํานวนใบของกลายางพารามาก
ที่สุด ไมแตกตางกับการใชปุยผสมสูตรที่ 3 หรือ สูตรที่ 1 ขณะที่ตํารับควบคุม มีผลใหการเจริญเติบโตของกลา
ยางพารานอยที่สุด
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