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บทคัดย่ อ

ศึกษาผลของกากนํ ้าตาลผงชูรสผสมขี ้เถ้ าลอยต่อการเจริ ญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของ
มันสําปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design
(RCBD) ผลการทดลอง พบว่า การใส่วสั ดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./
ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเที ยบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสมระหว่างกากนํ า้ ตาลผงชูรสและขี เ้ ถ้ าลอยอัตรา
1,000 กก./ไร่ มีผลให้ ความสูงต้ น และจํานวนกิ่งต่อต้ นของมันสําปะหลังมากที่สดุ ไม่แตกต่างกับการใส่
ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่
นอกจากนี ้ การใส่วสั ดุผสมระหว่างกากนํา้ ตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี
เทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ ยังมีผล
ให้ ผลผลิตหัวสด จํานวนหัวเฉลี่ยต่อต้ น และนํา้ หนักเฉลี่ยต่อหัวมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมี
เทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ และการ
ใส่วสั ดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขีเ้ ถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ อย่างไรก็ตาม พบว่าทุกตํารั บ
ทดลองที่มีการใส่กากนํ ้าตาลผงชูรสผสมขี ้เถ้ าลอยอย่างเดียว หรื อการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ยเคมี
อย่างเดียว มีผลให้ เปอร์ เซ็นต์แป้งใกล้ เคียงกัน และแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับตํารับควบคุม
(control) ซึง่ มีผลให้ ความสูงต้ น จํานวนกิ่งต่อต้ น ผลผลิตหัวสด จํานวนหัวเฉลี่ยต่อต้ น นํ ้าหนักเฉลี่ยต่อหัว
และเปอร์ เซ็นต์แป้งน้ อยที่สดุ

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 cassava (Manihot esculenta Crantz)
var. Huay Bong 60. Experimental design was randomized complete block (RCBD). The study revealed
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that 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 plant height and
branch/plant nearly the same as the applications of chemical fertilizers equivalent to 2,000 kg/rai of
the mixture. Further, it was also found that 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 fresh root yields, root/plant and weight/root nearly the same as the applications of chemical
fertilizers equivalent to 2,000 kg/rai of the mixture and of the mixture of 2,000 kg/rai. However, It was
found that all treatments that applied chemical fertilizers or ami-ami and fly ash mixture both single
use or combination with chemical fertilizers effected on starch contents nearly the same, and
significantly different when comparing with the control treatment.

Key Words: by-product of monosodium glutamate (ami-ami), fly ash, cassava, waste materials
e-mail address: thongjuu@yahoo.com, kongmafia@gmail.com

คํานํา
มันสําปะหลังเป็ นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญอย่างมากในประเทศไทย โดยมีความสําคัญรอง
จากข้ าว ยางพารา และอ้ อย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) ประมาณการว่าในปี พ.ศ. 2554
ประเทศไทยมีพื ้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังประมาณ 7.10 ล้ านไร่ ผลผลิตหัวสด 21.91 ล้ านตัน คิดเป็ น
ผลผลิตเฉลี่ย 3.09 ตันต่อไร่ ปั จจุบันมันสําปะหลังได้ ขยายพื น้ ที่ ปลูก เกื อบทุกภาคของประเทศไทย
เนื่องจากการขยายตัวของการส่งออกเพื่อเป็ นอาหารสัตว์ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และการเปิ ดตลาด
กับประเทศจีนซึง่ เป็ นสมาชิกองค์การการค้ าโลก ทําให้ มีโอกาสขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์มนั สําปะหลัง
ไปยังจีนได้ มากขึ ้น นอกจากนี ้ รัฐบาลไทยได้ อนุมตั ิและสนับสนุนการสร้ างโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้
ทดแทนพลังงานเชื ้อเพลิง ส่งผลให้ ความต้ องการผลผลิตหัวสดมันสําปะหลังเพิ่มขึ ้น (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2551) โรงงานอุตสาหกรรมโดยมากมักมีวสั ดุเหลือใช้ เกิดขึ ้นจากกระบวนการผลิตเป็ นจํานวน
มาก เช่น กากตะกอนจากบ่อบําบัดนํ ้าเสีย เปลือกไม้ และขี ้เถ้ าลอยจากโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ
และกากนํ ้าตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) จากโรงงานผลิตผงชูรส โดยวัสดุเหลือใช้ ดงั กล่าวมีการนํากลับไปใช้
ประโยชน์ (recycle) ค่อนข้ างน้ อย จึงมักถูกทิ ง้ ไว้ ในแหล่งผลิ ตหรื อบริ เวณข้ างเคี ยง ซึ่ง อาจก่อให้ เกิ ด
ปั ญหาต่อสิ่งแวดล้ อมทางดิน นํ ้า และอากาศในระยะยาวได้ (Thongjoo et al., 2005) จึงเกิดแนวคิดว่า
หากมี ก ารนํ า กากนํ า้ ตาลผงชู ร ส (อามิ -อามิ ) จากโรงงานผลิ ต ผงชู ร ส และขี เ้ ถ้ าลอยจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ มาศึกษาสมบัติทางเคมีและฟิ สิกส์บางประการ และหาแนวทางการใช้ ประโยชน์
ในแง่ก ารทดแทนปุ๋ ย หรื อใช้ ร่วมกับปุ๋ ยเคมี โดยพิ จ ารณาจากผลของวัส ดุเหลือใช้ ดังกล่าวที่ มี ต่อการ
เจริ ญเติบโตและผลผลิตของมันสําปะหลัง รวมทัง้ ผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและฟิ สิกส์บาง
ประการของดิน ซึง่ นอกจากจะเป็ นการนําวัสดุเหลือใช้ มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
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แล้ ว ยังเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลัง ในบริ เวณใกล้ เคียงกับแหล่งของวัสดุ
เหลือใช้ อีกทังยั
้ งช่วยลดมลภาวะที่อาจเกิดจากวัสดุเหลือใช้ ดงั กล่าวในระยะยาวได้ อีกด้ วย

อุปกรณ์ และวิธีการ
ศึกษาผลของกากนํ ้าตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมขี ้เถ้ าลอยต่อการเจริ ญเติบโตและองค์ประกอบ
ผลผลิ ต ของมั น สํ า ปะหลั ง ณ แปลงทดลองของภาควิ ช าปฐพี วิ ท ยา คณะเกษตร กํ า แพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อําเภอ กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554-เดือน
เมษายน พ.ศ. 2555
1. อุปกรณ์
1.1 พันธุ์มนั สําปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) ใช้ พนั ธุ์ห้วยบง 60
1.2 ปุ๋ ยเคมี ได้ แก่ ปุ๋ ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21%N) ปุ๋ ยทริ ปเปิ ลซูเปอร์ ฟอสเฟต (46%P 2 O 5 )
และปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (60%K 2 O)
1.3 วัสดุเหลือใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ กากนํ ้าตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) และขี ้เถ้ าลอย
1.4 เครื่ องมือสําหรับวิเคราะห์ทางเคมี ได้ แก่ 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) เครื่ องชัง่ ภาคสนาม เครื่ องชัง่ ไฟฟ้าความละเอียด + 0.001
กรัม และตู้อบไฟฟ้า
1.5 เครื่ องวัดปริ มาณแป้งของหัวมันสําปะหลัง โดยใช้ เครื่ อง Remain Scale
2. วิธีการ
เตรี ยมวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอย (อัตราส่วน 1 : 1 โดยปริ มาตรต่อ
นํ ้าหนัก) โดยตวงกากนํ ้าตาลผงชูรส 2,000 ลิตร และชัง่ ขี ้เถ้ าลอย 2,000 กก. ผสมคลุกเคล้ าให้ เข้ ากัน และ
หมักทิ ้งไว้ ประมาณ 1 เดือน จากนัน้ ผึ่งให้ แห้ ง (air dry) บด และร่ อนโดยผ่านตะแกรงร่ อนขนาด 5 มม.
(ธณศมณท์ และคณะ, 2555)
เก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกจากแปลงทดลองที่ระดับความลึก 0-30 ซม. เพื่อวิเคราะห์สมบัติทาง
เคมีของดิน ได้ แก่ ค่าความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิน (pH, 1:1) ค่าการนําไฟฟ้าของดิน (EC e ) ปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุ ปริ มาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ ปริ มาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียมที่
แลกเปลี่ยนได้ ส่วนการวิเคราะห์สมบัติทางฟิ สิกส์ของดิน คือ เนื ้อดิน
ปลูกมันสําปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 โดยมีพืน้ ที่ปลูกทังหมด
้
18 x 71 ตารางเมตร แบ่งเป็ น
แปลงย่อยจํานวน 21 แปลงย่อย แต่ละแปลงย่อยมีขนาดกว้ าง 6 เมตร และยาว 9 เมตร จํานวน 5 แถว ใช้
ท่อนพันธุ์มนั สําปะหลัง ซึง่ มีความยาวของท่อนพันธุ์ประมาณ 20 ซม. ปั กลงไปในดินให้ มีระยะห่างระหว่าง
แถว 1 เมตร และระยะระหว่างต้ น 1 เมตร ทํ าการเก็บเกี่ ยวเฉพาะ 3 แถวกลาง เว้ นหัวและท้ ายแถว
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ประมาณ 1 เมตร โดยมีพื ้นที่เก็บเกี่ยวในแต่ละแปลงย่อยเท่ากับ 4 x 8 ตารางเมตร วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized Complete Block Design จํานวน 3 ซํ ้า 7 ตํารับทดลอง ดังนี ้
1) ไม่ใส่ปยเคมี
ุ๋
และวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอย (control)
2) ใส่ วัส ดุผ สมระหว่า งกากนํ า้ ตาลผงชู ร สและขี เ้ ถ้ า ลอยอัต รา 1,000 กก./ไร่ [(ami-ami+fly
ash) 1000 ]
3) ใส่ปยเคมี
ุ๋
เทียบเท่าธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) ในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและ
ขี ้เถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ [IF (ami-ami + fly ash)1000 ]
4) ใส่วัสดุผ สมระหว่างกากนํ า้ ตาลผงชูรสและขี เ้ ถ้ าลอยอัตรา 500 กก./ไร่ ร่ วมกับ ปุ๋ ยเคมี
เทียบเท่าธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) ในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 500
กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash) 500 +IF (ami-ami + fry ash)500 ]
5) ใส่ วัส ดุผ สมระหว่า งกากนํ า้ ตาลผงชู ร สและขี เ้ ถ้ า ลอยอัต รา 2,000 กก./ไร่ [(ami-ami+fly
ash) 2000 ]
6) ใส่ปยเคมี
ุ๋
เทียบเท่าธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) ในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและ
ขี ้เถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ [IF (ami-ami + fly ash)2000 ]
7) ใส่วสั ดุผสมระหว่างกากนํา้ ตาลผงชูรสและขี เ้ ถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี
เทียบเท่าธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) ในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 1,000
กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash) 1000 +IF (ami-ami + fry ash)1000 ]
การใส่ปยเคมี
ุ๋
ได้ แก่ ปุ๋ ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21%N) ทริ ปเปิ ล้ ซูเปอร์ ฟอสเฟต (46%P 2 O 5 ) และ
โพแทสเซียมคลอไรด์ (60%K 2 O) แบ่งใส่ 2 ครัง้ ๆ ละครึ่งอัตราในแต่ละตํารับทดลอง ที่อายุ 2 และ 4 เดือน
หลังปลูก โดยตํารับทดลองที่ 3 และ 7 ใส่อตั รา 9.60 10.30 และ 10.10 กิโลกรัม N, P 2 O 5 และ K 2 O ต่อ
ไร่ ตามลําดับ ตํารั บทดลองที่ 4 ใส่อตั รา 4.80 5.15 และ 5.05 กิโลกรั ม N, P 2 O 5 และ K 2 O ต่อไร่
ตามลําดับ และตํารับทดลองที่ 6 ใส่อตั รา 19.20 20.60 และ 20.20 กิโลกรัม N, P 2 O 5 และ K 2 O ต่อไร่
ตามลําดับ
การใส่วสั ดุผสมระหว่างกากนํา้ ตาลผงชูรสและขีเ้ ถ้ าลอย แบ่งใส่เพียงครั ง้ เดียว ที่อายุ 2 เดือน
หลังปลูก จากนัน้ ใช้ จอบสับและคลุกเคล้ าวัสดุผสมดังกล่าวให้ เข้ ากับดิน โดยตํารับทดลองที่ 2 และ 5 ใส่
วัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยในอัตรา 1,000 และ 2,000 กก./ไร่ ตามลําดับ ส่วนตํารับ
ทดลองที่ 4 และ 7 ใส่วสั ดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยในอัตรา 500 และ 1,000 กก./ไร่
ตามลําดับ
เก็บข้ อมูลการเจริ ญเติบโตของมันสําปะหลังที่อายุ 3, 6, 9 และ 12 เดือนหลังปลูก ได้ แก่ ความสูง
ของต้ น และจํานวนกิ่งต่อต้ น เก็บข้ อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของมันสําปะหลังที่อายุ 12 เดือน
ได้ แก่ ผลผลิตหัวสด จํานวนหัวต่อต้ น นํ ้าหนักเฉลี่ยต่อหัว ความกว้ างและความยาวหัว เปอร์ เซ็นต์แป้งของ
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หัวสด นํ ้าหนักสดส่วนเหนือดิน สัดส่วนของนํ ้าหนักใต้ ดินต่อนํ ้าหนักเหนือดิน (root to shoot ratio) และค่า
ดัชนีเก็บเกี่ยว (harvest index) ซึง่ คํานวณได้ จากสูตร
harvest index =

นน. ผลผลิตหัวสด
นน. ผลผลิตหัวสด+นน. ส่วนเหนือดิน (ได้ แก่ นน. ส่วนใบ ลําต้ น และเหง้ า )

วิเคราะห์ปริ มาณธาตุอาหารในหัวมันสําปะหลังที่อายุ 12 เดือน เพื่อวิเคราะห์หาความเข้ มข้ นธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมตามที่ได้ อธิบายไว้ โดยทัศนีย์ และจงรักษ์ (2542)
สมบัติทางเคมีและฟิ สิกส์บางประการของดิน และวัสดุเหลือใช้ ก่อนการทดลอง ได้ แสดงไว้ ใน
Table 1
Table 1 Chemical and physical properties of initial soil and waste materials
Properties
pH (1:1)
EC e (dS/m)
Organic Matter (%)1/
Available P (mg/kg) 2/
Exchangeable K (mg/kg) 3/
Exchangeable Ca (mg/kg) 3/
Exchangeable Mg (mg/kg) 3/
Exchangeable Na (mg/kg)
Sand (%)4/
Silt (%)4/
Clay (%)4/
Texture4/

Soil
7.70
0.56
0.82
47.00
60.18
2197.04
128.32
51.63
65.36
19.53
15.11
sandy loam

Properties
pH (3:50)
EC 1:10 (dS/m)
Organic matter (%)
Total N (%)
Total P 2 O 5 (%)
Total K 2 O (%)
Total Ca (%)
Total Mg (%)
Total Na (%)

Ami-ami

Fly ash

4.03
32.93
17.56
4.63
0.74
4.27
0.02
0.13
2.297

10.59
4.35
4.11
0.07
0.66
0.85
5.52
0.85
0.555

Note 1/ = Walkey and Black method (Walkey and Black, 1934)
2/

= Bray II method (Bray and Kurtz, 1945)

4/

= Hydrometer method (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2554)

ผลการทดลองและวิจารณ์

3/

ami-ami mixing with fly ash
(1:1 by volume/weight)
7.93
10.84
6.49
0.96
1.03
1.01
1.46
0.77
1.915

= Extracted with NH 4 OAc pH 7.0 (Pratt, 1965)

จากการศึกษาผลของกากนํา้ ตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมขี เ้ ถ้ าลอยต่อการเจริ ญเติบโตและ
องค์ ป ระกอบผลผลิ ต ของมัน สํ า ปะหลัง ในช่ ว งเดื อ นพฤษภาคม 2554-เดื อ นเมษายน พ.ศ. 2555
ปรากฏผลดังนี ้
1. ความสูงต้ นและจํานวนกิ่งต่ อต้ น
การใส่กากนํ า้ ตาลผงชูรสผสมขี เ้ ถ้ าลอยอย่างเดียว หรื อการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่
ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ ความสูงต้ นและจํานวนกิ่งต่อต้ นของมันสําปะหลังที่อายุ 3, 6, 9 และ 12 เดือน
หลังปลูก แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 2) กล่าวคือ การใส่วสั ดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาล
ผงชูรสและขีเ้ ถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสมระหว่าง
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กากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash) 1000 +IF (ami-ami + fry ash)1000 ] มีผลให้
ความสูงต้ นและจํ านวนกิ่ งต่อต้ นของมันสําปะหลังโดยภาพรวมมากที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมี
เทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ [IF (amiั ดุผสมระหว่างกากนํา้ ตาลผงชูรสและขีเ้ ถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ (amiami + fly ash)2000 ] และการใส่วส
ami+fly ash) 2000 ขณะที่ ตํ า รั บ ควบคุม (control) มี ผ ลให้ ค วามสูง ต้ น และจํ า นวนกิ่ ง ต่อ ต้ น ของมัน
สําปะหลังน้ อยที่สดุ ทุกระยะการเจริ ญเติบโต
2. นํา้ หนักสดส่ วนเหนือดิน
การใส่ก ากนํ า้ ตาลผงชูรสผสมขี เ้ ถ้ าลอยอย่างเดีย ว หรื อ การใส่ร่วมกับ ปุ๋ ยเคมี และการใส่
ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ นํ ้าหนักสดส่วนเหนือดินของมันสําปะหลังที่อายุ 12 เดือนหลังปลูก แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 2) กล่าวคือ การใส่วสั ดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอย
อัตรา 1,000 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและ
ขี ้เถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash) 1000 +IF (ami-ami + fry ash)1000 ] มีผลให้ นํ ้าหนักสดส่วนเหนือ
ดินของมันสําปะหลังมากที่สดุ (6.74 ตัน/ไร่ ) รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุ
ผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ [IF (ami-ami + fly ash)2000 ] ซึง่ ไม่แตกต่างกับ
การใส่วสั ดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ (ami-ami+fly ash) 2000 ส่วน
ตํารับควบคุม (control) มีผลให้ นํ ้าหนักสดส่วนเหนือดินของมันสําปะหลังน้ อยที่สดุ คือ 3.78 ตัน/ไร่
3. ผลผลิตหัวสด จํานวนหัวต่ อต้ น นํา้ หนักเฉลี่ยต่ อหัว ความกว้ าง และความยาวหัว
การใส่กากนํา้ ตาลผงชูรสผสมขีเ้ ถ้ าลอยอย่างเดียว หรื อการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่
ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ ผลผลิตหัวสด จํานวนหัวต่อต้ น นํ ้าหนักเฉลี่ยต่อหัว ความกว้ าง และความยาว
หัวของมัน สําปะหลัง ที่ อ ายุ 12 เดือ นหลังปลูก แตกต่างกันอย่างมี นัยสํ าคัญยิ่ ง ทางสถิ ติ (Table 3)
กล่าวคือ การใส่วัสดุผสมระหว่างกากนํ า้ ตาลผงชูรสและขีเ้ ถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี
เทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ [(amiami+fly ash) 1000 +IF (ami-ami + fry ash)1000 ] มีผลให้ ผลผลิตหัวสดและนํ ้าหนักเฉลี่ยต่อหัวของมันสําปะหลังมาก
ที่สดุ (11.23 ตัน/ไร่ และ 0.63 กก./หัว) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสม
ระหว่างกากนํา้ ตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ [IF (ami-ami + fly ash)2000 ] และการใส่วสั ดุผสม
ระหว่างกากนํา้ ตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ (ami-ami+fly ash) 2000 ส่วนตํารั บควบคุม
(control) มีผลให้ ผลผลิตหัวสดและนํ ้าหนักเฉลี่ยต่อหัวของมันสําปะหลังน้ อยที่สดุ (4.36 ตัน/ไร่ และ 0.30
กก./หัว) สําหรั บจํานวนหัวต่อต้ น พบว่า การใส่วสั ดุผสมระหว่างกากนํา้ ตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา
1,000 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอย
อัตรา 1,000 กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash) 1000 +IF (ami-ami + fry ash)1000 ] มีผลให้ จํานวนหัวต่อต้ นมากที่สุด
(11.21 หัว) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรส
และขี ้เถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ [IF (ami-ami + fly ash)2000 ] ส่วนตํารับควบคุม (control) มีผลให้ จํานวนหัวต่อ
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ต้ นน้ อยที่สดุ (8.03 หัว) นอกจากนี ้ การใส่วสั ดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 1,000
กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา
1,000 กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash) 1000 +IF (ami-ami + fry ash)1000 ] ยังมีผลให้ ความกว้ างและความยาวหัวของมัน
สําปะหลังมากที่สดุ ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มีผลให้ ความกว้ างและความยาวหัวของมันสําปะหลัง
น้ อยที่สดุ
4. เปอร์ เซ็นต์ แป้งของหัวสด สัดส่ วนของนํา้ หนักใต้ ดินต่ อนํา้ หนักเหนือดิน และค่ าดัชนี
การเก็บเกี่ยว
การใส่กากนํ า้ ตาลผงชูรสผสมขี เ้ ถ้ าลอยอย่างเดียว หรื อการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่
ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ เปอร์ เซ็นต์แป้งของหัวสด และสัดส่วนของนํ ้าหนักใต้ ดินต่อนํ ้าหนักเหนือดินของ
มันสําปะหลังที่อายุ 12 เดือนหลังปลูก แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Table 3) กล่าวคือ ทุกตํารับ
ทดลองที่มีการใส่กากนํ ้าตาลผงชูรสผสมขี ้เถ้ าลอยอย่างเดียว หรื อการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ยเคมี
อย่างเดียว มีผลให้ เปอร์ เซ็นต์แป้งของหัวสดใกล้ เคียงกันในช่วง 28.77-29.70 เปอร์ เซ็นต์ และแตกต่างกัน
ทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับตํารั บควบคุม (control) ซึง่ มีผลให้ เปอร์ เซ็นต์แป้งของหัวสดน้ อยที่สุดเพียง
23.70 เปอร์ เซ็นต์ นอกจากนี ้ การใส่วสั ดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่
ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 1,000
กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash) 1000 +IF (ami-ami + fry ash)1000 ] มีผลให้ สดั ส่วนของนํ ้าหนักใต้ ดินต่อนํ ้าหนักเหนือดิน
ของมันสําปะหลังมากที่ สุด (1.67) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเที ยบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสม
ระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ [IF (ami-ami + fly ash)2000 ] การใส่วสั ดุผสมระหว่าง
กากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ (ami-ami+fly ash) 2000 และการใส่วสั ดุผสมระหว่าง
กากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 500 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสม
ระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 500 กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash) 500 +IF (ami-ami + fry ash)500 ]
ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มีผลให้ สดั ส่วนของนํ ้าหนักใต้ ดินต่อนํ ้าหนักเหนือดินของมันสําปะหลังน้ อย
ที่สดุ (1.15) อย่างไรก็ตาม ทุกตํารับทดลองมีผลให้ ค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวของมันสําปะหลังไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ
5. ปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลัง
การใส่กากนํ า้ ตาลผงชูรสผสมขี เ้ ถ้ าลอยอย่างเดียว หรื อการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่
ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ ปริ มาณธาตุอาหารที่สะสมในผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังที่อายุ 12 เดือน
หลัง ปลูก แตกต่ างกัน อย่ างมี นัย สํ า คัญ ยิ่ ง ทางสถิ ติ (Table 4) กล่ า วคื อ การใส่วัส ดุผ สมระหว่ า ง
กากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสม
ระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash) 1000 +IF (ami-ami + fry ash)1000 ]
มีผลให้ ความเข้ มข้ นของธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรั ส และธาตุโพแทสเซียมสะสมในผลผลิตหัวสดมาก
ที่สุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสมระหว่างกากนํา้ ตาลผงชูรสและ
1228

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ขี ้เถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ [IF (ami-ami + fly ash)2000 ] และการใส่วสั ดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและ
ขี ้เถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ (ami-ami+fly ash) 2000 ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มีผลให้ ความเข้ มข้ น
ของธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียมสะสมในผลผลิตหัวสดน้ อยที่สดุ
จากผลการทดลองทัง้ หมดที่กล่าวมาข้ างต้ น ให้ ข้อสังเกตว่าการใส่วสั ดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาล
ผงชูรสและขีเ้ ถ้ าลอยร่ วมกับปุ๋ ยเคมี มีแนวโน้ มให้ การเจริ ญเติบโต ผลผลิต องค์ ประกอบผลผลิต และ
ปริ มาณธาตุอาหารที่ สะสมในผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังดีกว่า เมื่อเปรี ยบเที ยบกับการใส่ปุ๋ยเคมี
อย่างเดียว หรื อการใส่วสั ดุผสมแต่เพียงอย่างเดียว ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของ Ripusudan
et al. (2000) ทัง้ นีเ้ ป็ นไปได้ ว่าปุ๋ ยเคมีสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้ กับมันสําปะหลังได้ อย่างอย่าง
รวดเร็ วในระยะแรกของการเจริ ญเติบโต ขณะที่ วัสดุผสมจะค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การเจริ ญเติบโตเมื่อระยะเวลานานขึ ้น ในทางตรงกันข้ ามพบว่าการไม่ใส่ปยเคมี
ุ๋
และวัสดุผสม
(control) มีผลต่อการเจริ ญเติบโตของมันสําปะหลังตํ่าที่สดุ ทังนี
้ ้เป็ นเพราะการปลูกพืชที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยใน
ระยะยาวจะมีผลให้ ปริ มาณธาตุอาหารในดินลดน้ อยลง และไม่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตและการสร้ าง
ผลผลิตของพืช (ชัยสิทธิ์และปาจรี ย์, 2552; จุฑามาศ และคณะ, 2553; เยาวลักษณ์ และคณะ, 2554)
นอกจากนี ้ มีข้อสังเกตว่าตํารั บทดลองที่มีการใส่วสั ดุผสมอย่างเดียว หรื อใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่
ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียวในอัตราที่สงู ขึ ้น (ตํารับทดลองที่ 5-7) จะมีผลให้ การเจริ ญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบ
ผลผลิ ต และปริ มาณธาตุอาหารที่ สะสมในผลผลิต หัวสดของมัน สําปะหลังโดยภาพรวมสูง กว่าตํารั บ
ทดลองที่มีการใส่วสั ดุผสมอย่างเดียว หรื อใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปยเคมี
ุ๋
อย่างเดียวในอัตราที่ตํ่ากว่า
(ตํารับทดลองที่ 2-4) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของชัยสิทธิ์และปาจรี ย์ (2552) จุฑามาศ และคณะ (2553)
และเยาวลักษณ์ และคณะ (2554)

สรุ ป

จากการศึกษาผลของกากนํา้ ตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมขี เ้ ถ้ าลอยต่อการเจริ ญเติบโตและ
องค์ประกอบผลผลิตของมันสําปะหลัง สามารถสรุ ปผลได้ ดงั นี ้
1. การใส่วสั ดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี
เทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ มีผลให้
ความสูง ต้ น จํ านวนกิ่ ง ต่อต้ น ผลผลิ ต หัวสด จํ านวนหัว เฉลี่ ย ต่อต้ น และนํ า้ หนัก เฉลี่ ย ต่ อหัวของมัน
สําปะหลังมากที่สดุ ไม่แตกต่างกับการใส่ปยเคมี
ุ๋
เทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาล
ผงชูรสและขีเ้ ถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ ขณะที่ทุกตํารั บทดลองที่มีการใส่กากนํ ้าตาลผงชูรสผสมขีเ้ ถ้ า
ลอยอย่างเดียว หรื อการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่ปยเคมี
ุ๋
อย่างเดียว มีผลให้ เปอร์ เซ็นต์แป้งใกล้ เคียงกัน
และแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรี ยบเทียบกับตํารับควบคุม (control) ซึง่ มีผลให้ ความสูงต้ น จํานวนกิ่งต่อ
ต้ น ผลผลิตหัวสด จํานวนหัวเฉลี่ยต่อต้ น นํ ้าหนักเฉลี่ยต่อหัว และเปอร์ เซ็นต์แป้งน้ อยที่สดุ
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2. การใส่วสั ดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขีเ้ ถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี
เทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสมระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ [(amiami+fly ash) 1000 +IF (ami-ami + fry ash)1000 ] มีผ ลให้ ค วามเข้ ม ข้ น ของธาตุไ นโตรเจน ฟอสฟอรั ส และ
โพแทสเซียมในผลผลิตหัวสดมากที่สดุ ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสม
ระหว่างกากนํา้ ตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ [IF (ami-ami + fly ash)2000 ] และการใส่วสั ดุผสม
ระหว่างกากนํ ้าตาลผงชูรสและขี ้เถ้ าลอยอัตรา 2,000 กก./ไร่ (ami-ami+fly ash) 2000 ขณะที่ตํารับควบคุม
(control) มีผลให้ ความเข้ มข้ นของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในผลผลิตหัวสดน้ อยที่สุด
การศึกษาครั ง้ นีแ้ สดงให้ เห็นว่า มีความเป็ นไปได้ ที่จะนํากากนํา้ ตาลผงชูรสผสมขี ้เถ้ าลอยมาใช้
เพื่อทดแทนปุ๋ ยหรื อใช้ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีสําหรั บการปลูกมันสําปะหลัง อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการวิจัย
เพียง 1 ปี อาจไม่สามารถสรุ ปผลได้ อย่างชัดเจนนัก ดังนัน้ จึงควรทําการศึกษาต่ออีกในปี ที่ 2-3 ในสภาพ
พื ้นที่เดิม ทังนี
้ ้เพื่อยืนยันผลของการใช้ กากนํ ้าตาลผงชูรสผสมขี ้เถ้ าลอยในแง่การทดแทนปุ๋ ยหรื อใช้ ร่วมกับ
ปุ๋ ยเคมีที่มีต่อการเจริ ญเติบโต และองค์ประกอบของมันสําปะหลัง รวมทังผลต่
้ อการเปลี่ยนแปลงสมบัติ
ทางเคมีและฟิ สิกส์ของดินในระยะยาวต่อไป
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Table 2 Growth of cassava (var. Huay Bong 60) at different growth stages

Treatments

2/

Fresh shoot yield
(ton/rai)

Branch/plant

3 MAP1/, 2/

6 MAP1/, 2/

9 MAP1/, 2/

12 MAP1/, 2/

3 MAP1/, 2/

6 MAP1/, 2/

9 MAP1/, 2/

12 MAP1/, 2/

12 MAP1/, 2/

T 1 = Control

77.53c

121.17d

148.50e

168.33d

1.97c

2.03e

2.22d

2.30e

3.78e

T 2 = (ami-ami+fly ash) 1000

96.10b

143.57c

162.17de

202.50c

2.73b

2.85d

3.41c

3.46d

5.66d

T 3 = IF (ami-ami+fly ash)1000

100.17ab

146.50c

181.50cd

202.83c

2.90b

3.11cd

3.50c

3.62d

5.76cd

T 4 = (ami-ami+fly ash) 500 + IF (ami-ami+fly ash)500
T 5 = (ami-ami+fly ash) 2000

103.80ab
105.30ab

152.50c
163.17bc

188.67c
203.33bc

208.33bc
227.17bc

3.00ab
3.20ab

3.24bc
3.42bc

3.75bc
4.10ab

3.83cd
4.16bc

6.00c
6.32b

T 6 = IF (ami-ami+fly ash)2000

107.10ab

176.67ab

214.83ab

232.33b

3.30ab

3.51b

4.23ab

4.32ab

6.41b

T 7 = (ami-ami+fly ash) 1000 + IF (ami-ami+fly ash)1000

112.43a

187.00a

229.00a

262.17a

3.73a

3.85a

4.52a

4.62a

6.74a

*
9.43

**
13.47

**
14.28

**
12.52

*
13.74

**
11.72

**
14.76

**
11.34

**
12.44

F-test
C.V. (%)
1/

Heights (cm)

Months after planting
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 Yields and yield components of cassava (var. Huay Bong 60) at 12 months
Treatments
T 1 = Control

Fresh root yields
(ton/rai) 1/
4.36e
d

1/

Root/plant
8.03e
de

Average
weight/root(kg) 1/
0.30c
b

Root width
(cm) 1/
3.90c
b

Root length
(cm) 1/
19.01c
b

Starch contents
(%)1/
23.70b
a

Root to shoot
ratio1/
1.15d
c

Harvest index
0.54

T 2 = (ami-ami+fly ash) 1000

8.12

8.65

0.45

4.34

23.51

28.77

1.43

0.59

T 3 = IF (ami-ami+fly ash)1000

8.56cd

9.12d

0.51b

4.40b

25.57ab

29.33a

1.49bc

0.60

T 4 = (ami-ami+fly ash) 500 + IF (ami-ami+fly ash)500

9.14bcd

9.47cd

0.52ab

4.55b

25.60ab

29.53a

1.52abc

0.60

T 5 = (ami-ami+fly ash) 2000

10.12abc

10.22bc

0.53ab

4.58b

26.44a

29.63a

1.60ab

0.62

T 6 = IF (ami-ami+fly ash)2000

10.65ab

10.56ab

0.55ab

4.70b

26.89a

29.70a

1.66a

0.62

T 7 = (ami-ami+fly ash) 1000 + IF (ami-ami+fly

11.23a

11.21a

0.63a

5.08a

27.08a

29.70a

1.67a

F-test
**
**
**
**
**
*
C.V. (%)
15.18
12.88
12.29
14.04
11.82
13.24
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

**
11.90

ash)1000
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Table 4 Concentrations of plant nutrients in fresh root yields of cassava (var. Huay Bong 60)
at 12 months
Treatments
T 1 = Control
T 2 = (ami-ami+fly ash) 1000
T 3 = IF (ami-ami+fly ash)1000
T 4 = (ami-ami+fly ash) 500 + IF (ami-ami+fly ash)500
T 5 = (ami-ami+fly ash) 2000
T 6 = IF (ami-ami+fly ash)2000
T 7 = (ami-ami+fly ash) 1000 + IF (ami-ami+fly ash)1000

Total N (%)1/

0.136c
0.234b
0.253ab
0.254ab
0.254ab
0.266ab
0.276a

Total P (%)1/

0.091d
0.122c
0.136bc
0.142bc
0.146ab
0.153ab
0.165a

Total K (%)1/

0.810d
1.321c
1.365bc
1.426abc
1.456abc
1.523ab
1.563a

F-test
**
**
**
C.V. (%)
13.87
13.57
14.32
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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