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บทคัดย่อ  

ศกึษาผลของกากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้าลอยต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของ

อ้อยพนัธุ์กําแพงแสน 01-4-29 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design 

(RCBD) ผลการทดลอง พบวา่ ทกุตํารับทดลองท่ีมีการใสก่ากนํา้ตาลผงชรูสผสมขีเ้ถ้าลอยอย่างเดียว หรือ

การใสร่่วมกบัปุ๋ ยเคมี และการใสปุ่๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ความสงูต้น ค่าความเขียวของใบ ความยาวลํา 

เส้นผ่านศนูย์กลางลํา จํานวนปล้องตอ่ลํา คา่ CCS (commercial cane sugar) ของอ้อยใกล้เคียงกนั และ

แตกตา่งกนัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบัตํารับควบคมุ (control) ซึง่มีผลให้ความสงูต้น ค่าความเขียวของ

ใบ ความยาวลํา เส้นผ่านศนูย์กลางลํา จํานวนปล้องต่อลํา ค่า CCS ของอ้อยน้อยท่ีสดุ นอกจากนี ้การใส่

วสัดผุสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชรูสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหาร

หลกัในวสัดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ มีผลให้ผลผลิตอ้อยสด 

นํา้หนกัตอ่ลําอ้อย และผลผลิตของนํา้ตาลมากท่ีสดุ ไมแ่ตกตา่งกบัการใสปุ่๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกั

ในวสัดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000  กก./ไร่ และการใส่วสัดผุสมระหว่าง

กากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000  กก./ไร่ ขณะท่ีตํารับควบคมุ (control) มีผลให้ผลผลิตอ้อย

สด นํา้หนกัตอ่ลําอ้อย และผลผลิตของนํา้ตาลน้อยท่ีสดุ   
 

ABSTRACT  

The aim of this study was to investigate the effects of by-product of monosodium 

glutamate (ami-ami) mixing with fly ash on growth and yield components of sugarcane 

(Saccharum officinarum L.) var. Kamphaeng Saen 01-4-29. Experimental design was 

randomized complete block (RCBD). The study revealed that all treatments that applied 

chemical fertilizers or ami-ami and fly ash mixture both single use or combination with chemical 

fertilizers effected on height, leaf greenness, stalk heights, stalk diameters, number of 
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internode/stalk and CCS of sugarcane nearly the same, and significantly different when 

comparing with the control treatment. Further, the application of ami-ami and fly ash mixture of 

1,000 kg/rai in combination with chemical fertilizers equivalent to 1,000 kg/rai of the mixture 

effected on the highest of cane yield, weight/stalk and sugar yields which was not different from 

the applications of chemical fertilizers equivalent to 2,000 kg/rai of the mixture and of the 

mixture of 2,000 kg/rai. While the control treatment effected on the lowest cane yields, 

weight/stalk and sugar yields. 

Key Words: by-product of monosodium glutamate (ami-ami), fly ash, waste materials, sugarcane 
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คาํนํา  

อ้อยเป็นพืชไร่เศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมนํา้ตาลของประเทศ ซึ่งประเทศไทย

สง่ออกนํา้ตาลเป็นอนัดบั 2 ของโลก รองจากบราซิล โดยมีมลูคา่การผลิตนํา้ตาล 70,000 ล้านบาท และมี

รายได้จากการส่งออกนํา้ตาลประมาณ 62,000 ล้านบาท นอกจากนี ้อตุสาหกรรมนํา้ตาลยงัสร้างงานให้

ชาวไร่อ้อยและแรงงานเก็บเก่ียวกว่า 600,000 ราย แต่ยังประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตท่ีมีแนวโน้ม

สูงขึน้ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) จากประมาณการของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(2555) ในปีเพาะปลกู 2554/55 พบวา่ เนือ้ท่ีเพาะปลกูอ้อยทัง้ประเทศ 8.08 ล้านไร่ ผลผลิต 101.37 ล้าน

ตนั ผลผลิตเฉลี่ย 12.55 ตนั/ไร่ และผลผลิตนํา้ตาล 10.11 ล้านตนั ซึง่ความต้องการอ้อยในประเทศไทยมี

แนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ เน่ืองจากสถานการณ์การผลิตอ้อยของประเทศไทยค่อนข้างแปรปรวน โดยสาเหตหุลกั

มาจากสภาพลมฟ้าอากาศ สภาพดินเสื่อมโทรม ต้นทุนการผลิตสงู และราคาผลผลิตท่ีไม่แน่นอน ดงันัน้ 

แนวทางท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตอ้อยในประเทศให้สงูขึน้ คือ การเพ่ิมผลผลิตอ้อยต่อหน่วยพืน้ท่ีให้

สงูขึน้ ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การปรับปรุงและการคดัเลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับแหล่งปลกู การ

เลือกฤดกูาลปลกูท่ีเหมาะสม การศกึษาอตัราปุ๋ ยท่ีเหมาะสม รวมทัง้การลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้วสัดุ

เหลือใช้จากภาคเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีคุณค่าทางธาตุอาหารสูงมาทดแทนปุ๋ ยหรือใช้

ร่วมกับปุ๋ ยเคมี (ชยัสิทธ์ิ และปาจรีย์, 2552; Thongjoo et al., 2005) เป็นต้น ท่ีผ่านมามีรายงานวิจัย

เก่ียวกบัการนําวสัดเุหลือใช้มาช่วยเพ่ิมผลผลิตอ้อย ตวัอย่างเช่น การใช้กากตะกอนเย่ือกระดาษ (ปาจรีย์ 

และคณะ, 2552; จุฑามาศ และคณะ, 2553) การใช้กากตะกอนอ้อย (จกัรินทร์ และคณะ, 2530) การใช้

นํา้กากสา่ (ทศันีย์, 2551) การใช้กากนํา้ตาลผงชรูสหรืออามิ-อามิ (เยาวลกัษณ์ และคณะ, 2554) เป็นต้น 

โรงงานอตุสาหกรรมมกัมีวสัดเุหลือใช้เกิดขึน้จากกระบวนการผลิตเป็นจํานวนมาก เช่น กากตะกอนจาก

บ่อบําบัดนํา้เสีย เปลือกไม้ และขีเ้ถ้าลอยจากโรงงานอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษ และกากนํา้ตาลผงชูรส 

(อามิ-อามิ) จากโรงงานผลิตผงชูรส โดยวสัดุเหลือใช้ดงักล่าวมีการนํากลบัไปใช้ประโยชน์ (recycle) 

คอ่นข้างน้อย จงึมกัถกูทิง้ไว้ในแหล่งผลิตหรือบริเวณข้างเคียง ซึง่อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมทาง

mailto:thongjuu@yahoo.com
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ดิน นํา้ และอากาศในระยะยาวได้ (Thongjoo et al., 2005) จึงเกิดแนวคิดว่าหากมีการนํากากนํา้ตาล   

ผงชรูส (อามิ-อามิ) จากโรงงานผลิตผงชูรส และขีเ้ถ้าลอยจากโรงงานอตุสาหกรรมเย่ือกระดาษ มาศกึษา

สมบติัทางเคมีและฟิสิกส์บางประการ และหาแนวทางการใช้ประโยชน์ในแง่การทดแทนปุ๋ ย หรือใช้ร่วมกบั

ปุ๋ ยเคมี โดยพิจารณาจากผลของวสัดเุหลือใช้ดงักล่าวท่ีมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อย รวมทัง้

ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงสมบติัทางเคมีและฟิสิกส์บางประการของดิน ซึง่นอกจากจะเป็นการนําวสัดเุหลือ

ใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมแล้ว ยงัเป็นอีกทางเลือกหนึง่สําหรับเกษตรกรท่ีปลกู

อ้อย ในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งของวสัดุเหลือใช้ อีกทัง้ยังช่วยลดมลภาวะท่ีอาจเกิดจากวสัดุเหลือใช้

ดงักลา่วในระยะยาวได้อีกด้วย ดงันัน้การทดลองนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศกึษาผลของกากนํา้ตาลผงชูรส

ผสมขีเ้ถ้าลอยตอ่การเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยพนัธุ์กําแพงแสน 01-4-29  

 

อุปกรณ์และวิธีการ  

ศกึษาผลของกากนํา้ตาลผงชรูส (อามิ-อามิ) ผสมขีเ้ถ้าลอยต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบ

ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง อ้ อ ย  ณ  แ ป ล ง ท ด ล อ ง ข อ ง ภ า ค วิ ช า ป ฐ พี วิ ท ย า  ค ณ ะ เ ก ษ ต ร  กํ า แ พ ง แ ส น 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อําเภอ กําแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2554-เดือน

มีนาคม พ.ศ. 2555    

1. อุปกรณ์ 

  1.1 พนัธุ์อ้อย (Saccharum officinarum L.) ใช้อ้อยพนัธุ์กําแพงแสน 01-4-29 

  1.2 ปุ๋ ยเคมี ได้แก่ ปุ๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟต (21%N) ปุ๋ ยทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต (46%P2O5) 

และปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (60%K2O) 

  1.3 วสัดเุหลือใช้ในการทดลอง ได้แก่ กากนํา้ตาลผงชรูส (อามิ-อามิ) และขีเ้ถ้าลอย     

  1.4 เคร่ืองมือสําหรับวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ pH meter (Orion: 420A model), Electrical  

conductivity meter (Jenway: 4010 model), Micro-Kjeldahl distillation apparatus (Gerhard:VAP 

20 model), Digestion apparatus (Gerhard:Ger 704000 model), Atomic absorption 

spectrophotometer (SpectrAA 220 FS) เคร่ืองชั่งภาคสนาม เคร่ืองชัง่ไฟฟ้าความละเอียด + 0.001 

กรัม และตู้อบไฟฟ้า 

  2. วิธีการ 

  เตรียมวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอย (อตัราส่วน 1:1 โดยปริมาตร/นํา้หนกั) 

โดยตวงกากนํา้ตาลผงชรูส  2,000 ลิตร และชัง่ขีเ้ถ้าลอย 2,000 กก. ผสมคลกุเคล้าให้เข้ากนั และหมกัทิง้

ไว้ประมาณ 1 เดือน จากนัน้ ผึ่งให้แห้ง (air dry) บด และร่อนด้วยตะแกรงร่อนขนาด 5 มม. (ธณศมณท์ 

และคณะ, 2555)       

เก็บตวัอย่างดินก่อนปลูกจากแปลงทดลองท่ีระดบัความลึก 0-30 ซม. เพ่ือวิเคราะห์สมบัติทาง

เคมีของดิน ได้แก่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH, 1:1) ค่าการนําไฟฟ้าของดิน (ECe) ปริมาณ
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อินทรียวตัถ ุปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียมท่ี

แลกเปลี่ยนได้ สว่นการวิเคราะห์สมบติัทางฟิสิกส์ของดิน คือ เนือ้ดิน     

ปลกูอ้อยพนัธุ์กําแพงแสน 01-4-29 โดยมีพืน้ท่ีปลกูทัง้หมด 27 x 82 ตารางเมตร แบ่งเป็นแปลง

ย่อยจํานวน 21 แปลงย่อย แตล่ะแปลงย่อยมีขนาดกว้าง 7.5 เมตร ยาว 10 เมตร จํานวน 5 แถว ระยะห่าง

ระหวา่งแถว 1.5 เมตร เก็บข้อมลูการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยเฉพาะ 3 แถวกลาง เว้นหวัและท้าย

แถวประมาณ 1 เมตร โดยมีพืน้ท่ีเก็บเก่ียวในแต่ละแปลงย่อยเท่ากับ 4.5 x 8 ตารางเมตร วางแผนการ

ทดลองแบบ Randomized Complete Block  จํานวน 3 ซํา้ 7 ตํารับทดลอง ดงันี ้คือ 

1) ไมใ่สปุ่๋ ยเคมีและวสัดผุสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชรูสและขีเ้ถ้าลอย (control) 

2) ใส่วัสดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ (ami-ami+fly 

ash)1000 

3) ใสปุ่๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกั (N, P และ K) ในวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและ

ขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ [IF(ami-ami + fly ash)1000]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4) ใส่วัสดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอัตรา 500 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมี

เทียบเท่าธาตอุาหารหลกั (N, P และ K) ในวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 500 

กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash)500+IF(ami-ami + fry ash)500]    

5) ใส่วัสดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ (ami-ami+fly 

ash)2000 

6) ใสปุ่๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกั (N, P และ K) ในวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและ

ขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000 กก./ไร่ [IF(ami-ami + fly ash)2000] 

7) ใส่วสัดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมี

เทียบเท่าธาตอุาหารหลกั (N, P และ K) ในวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 

กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash)1000+IF(ami-ami + fry ash)1000]    

การใสปุ่๋ ยเคมี ได้แก่ ปุ๋ ยแอมโมเนียมซลัเฟต (21%N) ทริปเปิล้ซูเปอร์ฟอสเฟต (46%P2O5) และ

โพแทสเซียมคลอไรด์ (60%K2O) แบ่งใส ่2 ครัง้ๆ ละคร่ึงอตัราในแตล่ะตํารับทดลอง ท่ีอาย ุ2 และ 4 เดือน

หลงัปลกู โดยตํารับทดลองท่ี 3 และ 7 ใส่อตัรา 9.60, 10.30 และ 10.10 กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O ต่อ

ไร่ ตามลําดบั ตํารับทดลองท่ี 4 ใส่อตัรา 4.80, 5.15 และ 5.05 กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O ต่อไร่ 

ตามลําดบั และตํารับทดลองท่ี 6 ใส่อตัรา 19.20, 20.60 และ 20.20 กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O ต่อไร่ 

ตามลําดบั   

 การใส่วสัดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอย แบ่งใส่เพียงครัง้เดียว ท่ีอายุ 2 เดือน

หลงัปลกู จากนัน้ ใช้จอบสบัและคลกุเคล้าวสัดผุสมดงักล่าวให้เข้ากบัดิน โดยตํารับทดลองท่ี 2 และ 5 ใส่

วสัดผุสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชรูสและขีเ้ถ้าลอยในอตัรา 1,000 และ 2,000 กก./ไร่ ตามลําดบั สว่นตํารับ
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ทดลองท่ี 4 และ 7 ใส่วสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยในอตัรา 500 และ 1,000 กก./ไร่ 

ตามลําดบั  

 การเก็บข้อมลูการเจริญเติบโตของอ้อยท่ีอายุ 3, 6, 8 และ 9 เดือนหลงัปลกู ได้แก่ ความสงูต้น 

จํานวนลําใน  1 แถวเมตร และค่าความเขียวของใบ (SPAD reading) (วดัตําแหน่งใบท่ี 3-5 จากปลาย

ยอด จํานวน 10 ต้น/แปลงย่อย ต้นละ 6 จุด) ซึง่วดัโดยใช้เคร่ือง chlorophyll meter (Minolta Co., Ltd., 

JAPAN: SPAD-502 model) การเก็บข้อมลูผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยท่ีอายุ 12 เดือนหลงั

ปลูก ได้แก่ ผลผลิตต่อไร่ นํา้หนักเศษเหลือต่อไร่ จํานวนลําต่อไร่ ความยาวลํา เส้นผ่านศนูย์กลางลํา 

นํา้หนกัตอ่ลํา จํานวนปล้องตอ่ลํา เปอร์เซน็ต์บริกซ์ โพล ไฟเบอร์ CCS และผลผลิตนํา้ตาล 

สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บางประการของดิน และวัสดุเหลือใช้ก่อนการทดลอง ได้แสดงไว้ใน 

Table 1  

Table 1 Chemical and physical properties of initial soil and waste materials 

Properties Soil Properties Ami-

ami 

Fly 

ash 

ami-ami mixing with fly ash  

(1:1 by volume/weight) 

pH (1:1) 7.65 pH (3:50) 4.03 10.59 7.93 

ECe (dS/m) 0.45 EC 1:10 (dS/m) 32.93 4.35 10.84 

Organic Matter (%)1/  0.80 Organic matter (%) 17.56 4.11 6.49 

Available P (mg/kg) 2/ 47.95 Total N (%) 4.63 0.07 0.96 

Exchangeable K 

(mg/kg) 3/  

51.40 Total P2O5 (%) 0.74 0.66 1.03 

Exchangeable Ca 

(mg/kg) 3/ 

2,417.51 Total K2O (%) 4.27 0.85 1.01 

Exchangeable Mg 

(mg/kg) 3/ 

130.58 Total Ca (%) 0.02 5.52 1.46 

Exchangeable Na 

(mg/kg) 

46.42 Total Mg (%) 0.13 0.85 0.77 

Sand (%)4/ 69.09 Total Na (%) 2.297 0.555 1.915 

Silt (%)4/ 19.54  

Clay (%)4/ 11.37  

Texture4/ sandy loam 

Note 1/  = Walkey and Black method (Walkey and Black, 1934)   

              2/ = Bray II method (Bray and Kurtz, 1945)           
              3/  = Extracted with NH4OAc pH 7.0 (Pratt, 1965)              

 4/  = Hydrometer method (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2554)                 
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ผลการทดลองและวิจารณ์   

 จากการศึกษาผลของกากนํา้ตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมขีเ้ถ้าลอยต่อการเจริญเติบโตและ

องค์ประกอบผลผลิตของอ้อย ในช่วงเดือนเมษายน 2554-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ปรากฏผลดงันี ้  

1. การเจริญเตบิโตของอ้อย   

การใส่กากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้าลอยอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ ยเคมี

อย่างเดียว มีผลให้ความสูงของต้น และค่าความเขียวของใบอ้อยท่ีอายุ 3, 6, 8 และ 9 เดือนหลงัปลูก 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 2 และTable 4) กล่าวคือ ทุกตํารับทดลองท่ีมีการใส่

กากนํา้ตาลผงชรูสผสมขีเ้ถ้าลอยอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผล

ให้ความสงูของต้น และคา่ความเขียวของใบอ้อยใกล้เคียงกนั และแตกตา่งกนัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบั

ตํารับควบคุม (control) ซึ่งมีผลให้ความสูงของต้น และค่าความเขียวของใบอ้อยน้อยท่ีสุดทุกระยะการ

เจริญเติบโต ขณะท่ีทุกตํารับทดลองมีผลให้จํานวนลําใน 1 แถวเมตรของอ้อยไม่มีความแตกต่างกนัทาง

สถิติในทกุระยะการเจริญเติบโต (Table 3) อย่างไรก็ตาม มีข้อสงัเกตว่าจํานวนลําใน 1 แถวเมตรของอ้อย

ท่ีอาย ุ6, 8 และ 9 เดือนหลงัปลกู มีแนวโน้มลดลง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากเม่ืออ้อยมีการเจริญเติบโตในด้าน

ความสงูเพ่ิมขึน้ จงึมีผลให้เกิดการบงัแสงทําให้แสงแดดท่ีส่องผ่านเข้าไปในกออ้อยมีปริมาณลดลง ดงันัน้ 

เม่ือหน่ออ้อยท่ีเกิดขึน้ใหม่ไม่ได้รับแสง ก็ส่งผลให้ประสิทธิภาพการสงัเคราะห์แสงลดลง หรืออาจเป็นผล

จากการสะสมของโรคและแมลงจึงทําให้หน่อใหม่ไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ (ปาจรีย์ และคณะ, 

2552; จฑุามาศ และคณะ, 2553; เยาวลกัษณ์ และคณะ, 2554)   

Table 2 Heights of sugarcane (var. Kamphaeng Saen 01-4-29) at different growth stages  

 

Treatments 

Heights (cm) 

3 months1/ 6 months1/ 8 months1/ 9 months1/ 

T1 = Control 54.23b 173.67b 229.03b 255.57b 

T2 = (ami-ami+fly ash)1000 74.03a 194.89a 247.80a 304.00a 

T3 = IF(ami-ami + fly ash)1000 78.20a 196.56a 286.63a 310.00a 

T4 = (ami-ami+fly ash)500+IF(ami-ami + fry ash)500 78.87a 196.98a 292.50a 319.67a 

T5 = (ami-ami+fly ash)2000 80.50a 198.77a 296.33a 323.83a 

T6 = IF(ami-ami + fly ash)2000 80.97a 200.90a 299.07a 324.50a 

T7 = (ami-ami+fly ash)1000+IF(ami-ami + fry 

ash)1000 

84.77a 201.33a 303.33a 331.83a 

F-test ** * * * 

C.V. (%) 11.96 12.56 12.75 15.86 
1/ Mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference using by DMRT. 

   * indicated significant difference at P<0.05 ** indicated significant difference at P< 0.01 
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Table 3 Numbers of stalk of sugarcane (var. Kamphaeng Saen 01-4-29) at different growth  

stages 

 

Treatments 

Numbers of stalk for one-meter row 

3 months 6 months 8 months 9 months 

T1 = Control 9.47 8.74 8.51 8.23 

T2 = (ami-ami+fly ash)1000 10.27 10.02 9.67 9.56 

T3 = IF(ami-ami + fly ash)1000 10.45 10.22 9.87 9.77 

T4 = (ami-ami+fly ash)500+IF(ami-ami + fry ash)500 10.57 10.32 10.03 9.97 

T5 = (ami-ami+fly ash)2000 10.64 10.40 10.12 10.00 

T6 = IF(ami-ami + fly ash)2000 10.68 10.53 10.23 10.10 

T7 = (ami-ami+fly ash)1000+IF(ami-ami + fry ash)1000 11.31 11.20 11.00 10.83 

F-test ns ns ns ns 

C.V. (%) 12.07 12.07 13.77 9.39 

ns = not significantly different at 0.05 probability  

 

Table 4 Leaf greenness (SPAD reading) of sugarcane (var. Kamphaeng Saen 01-4-29) at  

different growth stages 

 

Treatments 

SPAD reading 

3 months1/ 6 months1/ 8 months1/ 9 

months1/ 

T1 = Control 32.60b 32.12b 30.24b 24.43b 

T2 = (ami-ami+fly ash)1000 36.10a 40.56a 39.44a 34.43a 

T3 = IF(ami-ami + fly ash)1000 36.56a 41.36a 40.12a 34.43a 

T4 = (ami-ami+fly ash)500+IF(ami-ami + fry ash)500 37.11a 42.14a 40.56a 34.72a 

T5 = (ami-ami+fly ash)2000 37.56a 43.12a 41.58a 35.07a 

T6 = IF(ami-ami + fly ash)2000 37.57a 43.56a 42.14a 35.20a 

T7 = (ami-ami+fly ash)1000+IF(ami-ami + fry ash)1000 38.20a 44.35a 42.39a 35.64a 

F-test * * ** ** 

C.V. (%) 4.52 9.43 8.66 13.84 
1/ Mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference using by DMRT. 

   * indicated significant difference at P<0.05 ** indicated significant difference at P< 0.01 
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2. ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย 

2.1 ผลผลิต นํา้หนักเศษเหลือ และจาํนวนลํา 

      การใส่กากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้าลอยอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่

ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ผลผลิต และนํา้หนักเศษเหลือของอ้อยท่ีระยะเก็บเก่ียว แตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัย่ิงทางสถิติ (Table 5) กล่าวคือ การใส่วสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 

1,000 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชรูสและขีเ้ถ้าลอย

อตัรา 1,000 กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash)1000+IF(ami-ami + fry ash)1000] มีผลให้ผลผลิตและนํา้หนกัเศษเหลือ

ของอ้อยมากท่ีสดุ (23.31 และ 4.40 ตนั/ไร่ ตามลําดบั) ไม่แตกต่างกบัการใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหาร

หลกัในวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000 กก./ไร่ [IF(ami-ami + fly ash)2000] การใส่

วสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000 กก./ไร่ (ami-ami+fly ash)2000 และการใส่

วสัดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 500 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหาร

หลกัในวสัดผุสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชรูสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 500 กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash)500+IF(ami-

ami + fry ash)500] ขณะท่ีตํารับควบคมุ (control) มีผลให้ผลผลิตและนํา้หนกัเศษเหลือของอ้อยต่ําท่ีสดุ (9.92 

และ 3.71 ตนั/ไร่ ตามลําดบั) นอกจากนี ้ทกุตํารับทดลองมีผลให้จํานวนลําของอ้อยไม่มีความแตกต่างกนั

ทางสถิติ โดยมีจํานวนใกล้เคียงกนัในช่วง 8,063-8,764 ลํา/ไร่   

2.2 ความยาวลํา เส้นผ่านศูนย์กลางลํา นํา้หนักต่อลํา และจาํนวนปล้องต่อลํา 

การใส่กากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้าลอยอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ ยเคมี

อย่างเดียว มีผลให้ความยาวลํา เส้นผ่านศนูย์กลางลํา นํา้หนกัต่อลํา และจํานวนปล้องต่อลําของอ้อยท่ี

ระยะเก็บเก่ียว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (Table 6) กล่าวคือ การใส่วัสดุผสมระหว่าง

กากนํา้ตาลผงชรูสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสม

ระหวา่งกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash)1000+IF(ami-ami + fry ash)1000] 

มีผลให้นํา้หนักต่อลํามากท่ีสดุ (2.66 กก./ลํา) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลกัใน

วสัดผุสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชรูสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000 กก./ไร่ [IF(ami-ami + fly ash)2000] การใสว่สัดผุสม

ระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000 กก./ไร่ (ami-ami+fly ash)2000 การใส่วสัดุผสม

ระหวา่งกากนํา้ตาลผงชรูสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 500 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดุ

ผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 500 กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash)500+IF(ami-ami + fry 

ash)500] และการใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลกัในวสัดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอย

อตัรา 1,000 กก./ไร่ [IF(ami-ami + fly ash)1000] ขณะท่ีทุกตํารับทดลองท่ีมีการใส่กากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้า

ลอยอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ความยาวลํา เส้นผ่าน

ศนูย์กลางลํา และจํานวนปล้องต่อลําของอ้อยใกล้เคียงกนั และแตกต่างกันทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับ

ตํารับควบคมุ (control) ซึง่มีผลให้ความยาวลํา เส้นผ่านศนูย์กลางลํา นํา้หนกัต่อลํา และจํานวนปล้องต่อ

ลําของอ้อยน้อยท่ีสดุ    



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1217 

Table 5 Yields, weights of straw and numbers of stalk of sugarcane (var. Kamphaeng Saen 01-

4-29) at 12 months 

 

Treatments 

Yields  

(ton/rai)1/ 

Weights of straw  

(ton/rai) 1/ 

Numbers of stalk 

(stalk/rai) 

T1 = Control 9.92c 3.71d 8,063 

T2 = (ami-ami+fly ash)1000 16.71b 3.86cd 8,231 

T3 = IF(ami-ami + fly ash)1000 19.16ab 4.06bc 8,296 

T4 = (ami-ami+fly ash)500+IF(ami-ami + fry ash)500 19.72ab 4.10abc 8,356 

T5 = (ami-ami+fly ash)2000 20.04ab 4.28ab 8,457 

T6 = IF(ami-ami + fly ash)2000 20.97a 4.32ab 8,489 

T7 = (ami-ami+fly ash)1000+IF(ami-ami + fry ash)1000 23.31a 4.40a 8,764 

F-test ** ** ns 

C.V. (%) 14.54 9.96 10.09 
1/ Mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference using by DMRT.  

   ns = not significantly different at 0.05 probability  ** indicated significant difference at P< 0.01 

 

Table 6 Stalk heights, stalk diameters, numbers of internode/stalk, and weight/stalk of  

sugarcane (var. Kamphaeng Saen 01-4-29) at 12 months 

 

Treatments 

Stalk 

heights 

(cm)1/ 

Stalk 

diameters 

(cm) 1/ 

Weight/st

alk  

(kg) 1/ 

Numbers of 

internode/stal

k1/ 

T1 = Control 234.67b 2.50b 1.23c 20.00b 

T2 = (ami-ami+fly ash)1000 272.40a 2.92a 2.03b 25.67a 

T3 = IF(ami-ami + fly ash)1000 281.07a 2.97a 2.31ab 26.13a 

T4 = (ami-ami+fly ash)500+IF(ami-ami + fry ash)500 294.60a 3.07a 2.36ab 26.27a 

T5 = (ami-ami+fly ash)2000 295.20a 3.10a 2.37ab 27.00a 

T6 = IF(ami-ami + fly ash)2000 298.33a 3.12a 2.47a 27.07a 

T7 = (ami-ami+fly ash)1000+IF(ami-ami + fry ash)1000 304.87a 3.16a 2.66a 27.93a 

F-test ** ** ** ** 

C.V. (%) 13.86 10.42 9.18 11.90 
1/ mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference using by DMRT. 

   ** indicated significant difference at P< 0.01  
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 2.3 เปอร์เซ็นต์บริกซ์ (Brix) โพล (Pol) ไฟเบอร์ (Fiber) และ Commercial cane sugar 

(CCS) 

       การใส่กากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้าลอยอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่

ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้คา่ CCS ของอ้อยท่ีระยะเก็บเก่ียว แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (Table 

7) กล่าวคือ ทุกตํารับทดลองท่ีมีการใส่กากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้าลอยอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับ

ปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ค่า CCS ของอ้อยใกล้เคียงกัน (10.45-11.69 เปอร์เซ็นต์) 

และแตกต่างกนัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบัตํารับควบคมุ (control) ซึง่มีผลให้ค่า CCS ของอ้อยต่ําท่ีสดุ 

(8.85 เปอร์เซ็นต์) นอกจากนี ้ทุกตํารับทดลองมีผลให้ค่าเปอร์เซ็นต์บริกซ์ โพล และไฟเบอร์ของอ้อยไม่มี

ความแตกตา่งกนัทางสถิติ (Table 7)  

 2.4 ผลผลิตนํา้ตาล      

       การใส่กากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้าลอยอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่

ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ผลผลิตนํา้ตาลของอ้อยท่ีระยะเก็บเก่ียว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัย่ิงทาง

สถิติ (Table 7) กล่าวคือ การใส่วสัดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ 

ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 

กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash)1000+IF(ami-ami + fry ash)1000] มีผลให้ผลผลิตนํา้ตาลของอ้อยมากท่ีสดุ (2.72 ตนั/

ไร่) รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้า

ลอยอตัรา 2,000 กก./ไร่ [IF(ami-ami + fly ash)2000] การใส่วสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอย

อตัรา 2,000 กก./ไร่ (ami-ami+fly ash)2000 และการใส่วสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอย

อตัรา 500 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้า

ลอยอตัรา 500 กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash)500+IF(ami-ami + fry ash)500] ขณะท่ีตํารับควบคมุ (control) มีผลให้

ผลผลิตนํา้ตาลของอ้อยน้อยท่ีสดุ (0.88 ตนั/ไร่) 

จากผลการทดลองทัง้หมดท่ีกล่าวมาข้างต้น ให้ข้อสงัเกตว่าการใส่วสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาล

ผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยร่วมกับปุ๋ ยเคมี มีแนวโน้มให้การเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของ

อ้อยดีกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว หรือการใส่วสัดผุสมแต่เพียงอย่างเดียว ซึง่เป็นไป

ในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ Ripusudan et al. (2000) ชยัสิทธ์ิและปาจรีย์ (2552) จุฑามาศ และคณะ 

(2553) และเยาวลกัษณ์ และคณะ (2554) ทัง้นีเ้ป็นไปได้ว่าปุ๋ ยเคมีสามารถปลดปล่อยธาตอุาหารให้กับ

อ้อยได้อย่างอย่างรวดเร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต ขณะท่ีวสัดผุสมจะคอ่ยๆ ปลดปลอ่ยธาตอุาหาร

ออกมาเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตเม่ือระยะเวลานานขึน้ ในทางตรงกนัข้ามพบว่าการไม่ใส่ปุ๋ ยเคมี

และวสัดผุสม (control) มีผลต่อการเจริญเติบโตของอ้อยต่ําท่ีสดุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะการปลกูพืชท่ีไม่มีการใส่

ปุ๋ ยในระยะยาวจะมีผลให้ ปริมาณธาตอุาหารในดินลดน้อยลง และไมเ่พียงพอตอ่การเจริญเติบโตและการ

สร้างผลผลิตของพืช (ชัยสิทธ์ิและปาจรีย์, 2552; จุฑามาศ และคณะ, 2553; เยาวลกัษณ์ และคณะ, 

2554)  นอกจากนี ้มีข้อสงัเกตว่าตํารับทดลองท่ีมีการใส่วสัดผุสมอย่างเดียว หรือใส่ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี และ
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การใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียวในอตัราท่ีสูงขึน้ (ตํารับทดลองท่ี 5-7) จะมีผลให้การเจริญเติบโต ผลผลิต และ

องค์ประกอบผลผลิตของอ้อยโดยภาพรวมสูงกว่าตํารับทดลองท่ีมีการใส่วัสดุผสมอย่างเดียว หรือใส่

ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียวในอัตราท่ีต่ํากว่า (ตํารับทดลองท่ี 2-4) ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจยัของชยัสิทธ์ิและปาจรีย์ (2552) จฑุามาศ และคณะ (2553) และเยาวลกัษณ์ และคณะ (2554)      

 

Table 7 Brix, Pol, Fiber, CCS and sugar yields of sugarcane (var. Kamphaeng Saen 01-4-29)  

             at 12 months 

 

Treatments 

Brix  

(%) 

Pol  

(%) 

Fiber  

(%) 

CCS  

(%)1/ 

Sugar 

yields  

(ton/rai) 1/ 

T1 = Control 16.28 12.64 11.63 8.85b 0.88e 

T2 = (ami-ami+fly ash)1000 17.63 14.38 11.63 10.45a 1.75d 

T3 = IF(ami-ami + fly ash)1000 17.90 14.74 11.77 10.78a 2.07c 

T4 = (ami-ami+fly ash)500+IF(ami-ami + fry ash)500 17.59 14.63 11.03 10.87a 2.14bc 

T5 = (ami-ami+fly ash)2000 17.94 14.89 10.93 11.05a 2.21bc 

T6 = IF(ami-ami + fly ash)2000 18.27 15.14 11.57 11.14a 2.34b 

T7 = (ami-ami+fly ash)1000+IF(ami-ami + fry ash)1000 18.51 15.60 11.00 11.69a 2.72a 

F-test ns ns ns * ** 

C.V. (%) 9.28 13.80 6.59 8.41 13.46 
1/ Mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference using by DMRT. 

   ns = not significantly different at 0.05 probability  * indicated significant difference at P<0.05  

   ** indicated significant difference at P< 0.01 

 

สรุป 

 จากการศึกษาผลของกากนํา้ตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมขีเ้ถ้าลอยต่อการเจริญเติบโตและ

องค์ประกอบผลผลิตของอ้อย สามารถสรุปผลได้ดงันี ้   

1. ทุกตํารับทดลองท่ีมีการใส่กากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้าลอยอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับ

ปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ความสูงต้น ค่าความเขียวของใบ ความยาวลํา เส้นผ่าน

ศนูย์กลางลํา จํานวนปล้องตอ่ลํา คา่ CCS ของอ้อยใกล้เคียงกนั และแตกตา่งกนัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบ

กบัตํารับควบคุม (control) ซึง่มีผลให้ความสูงต้น ค่าความเขียวของใบ ความยาวลํา เส้นผ่านศนูย์กลาง

ลํา จํานวนปล้องตอ่ลํา คา่ CCS ของอ้อยน้อยท่ีสดุ  
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2. การใส่วสัดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี

เทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชรูสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ มีผลให้

ผลผลิตอ้อยสด นํา้หนกัตอ่ลําอ้อย และผลผลิตของนํา้ตาลมากท่ีสดุ ไมแ่ตกตา่งกบัการใสปุ่๋ ยเคมีเทียบเท่า

ธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000  กก./ไร่ และการใส่วสัดุ

ผสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000  กก./ไร่ ขณะท่ีตํารับควบคมุ (control) มีผลให้

ผลผลิตอ้อยสด นํา้หนกัตอ่ลําอ้อย และผลผลิตของนํา้ตาลน้อยท่ีสดุ    

การศกึษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ท่ีจะนํากากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้าลอยมาใช้

เพ่ือทดแทนปุ๋ ยหรือใช้ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสําหรับการปลกูอ้อย อย่างไรก็ตาม ควรทําการศกึษาต่อไปอีก 2-3 ปี 

เพ่ือยืนยนัผลของการใช้กากนํา้ตาลผงชรูสผสมขีเ้ถ้าลอยในแง่การทดแทนปุ๋ ยหรือใช้ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีท่ีมีต่อ

การเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย อีกทัง้ผลของวัสดุผสมดังกล่าวท่ีมีต่อการ

เปลี่ยนแปลงสมบติัทางเคมีและฟิสิกส์ของดินในระยะยาวตอ่ไป      
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