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บทคัดย่อ 

ศกึษาผลของกากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้าลอยต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของ

มนัสําปะหลงัพันธุ์ห้วยบง 60 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design 

(RCBD) ผลการทดลอง พบวา่ การใสว่สัดผุสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./

ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวสัดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอัตรา 

1,000 กก./ไร่ มีผลให้ความสงูต้น และจํานวนก่ิงต่อต้นของมนัสําปะหลงัมากท่ีสดุ ไม่แตกต่างกบัการใส่

ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000 กก./ไร่ 

นอกจากนี ้การใส่วสัดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี

เทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชรูสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ ยงัมีผล

ให้ผลผลิตหัวสด จํานวนหัวเฉลี่ยต่อต้น และนํา้หนักเฉลี่ยต่อหัวมากท่ีสุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ ยเคมี

เทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชรูสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000 กก./ไร่ และการ

ใส่วสัดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000 กก./ไร่ อย่างไรก็ตาม พบว่าทุกตํารับ

ทดลองท่ีมีการใสก่ากนํา้ตาลผงชรูสผสมขีเ้ถ้าลอยอย่างเดียว หรือการใสร่่วมกบัปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ ยเคมี

อย่างเดียว มีผลให้เปอร์เซน็ต์แป้งใกล้เคียงกนั และแตกต่างกนัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบัตํารับควบคมุ 

(control) ซึง่มีผลให้ความสงูต้น จํานวนก่ิงตอ่ต้น ผลผลิตหวัสด จํานวนหวัเฉลี่ยตอ่ต้น นํา้หนกัเฉลี่ยต่อหวั 

และเปอร์เซน็ต์แป้งน้อยท่ีสดุ    

 

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  
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คาํนํา 

 มนัสําปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคญัอย่างมากในประเทศไทย โดยมีความสําคญัรอง

จากข้าว ยางพารา และอ้อย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2554) ประมาณการว่าในปี พ.ศ. 2554 

ประเทศไทยมีพืน้ท่ีเพาะปลกูมนัสําปะหลงัประมาณ 7.10 ล้านไร่ ผลผลิตหวัสด 21.91 ล้านตนั คิดเป็น

ผลผลิตเฉลี่ย 3.09 ตันต่อไร่ ปัจจุบันมันสําปะหลังได้ขยายพืน้ท่ีปลูกเกือบทุกภาคของประเทศไทย 

เน่ืองจากการขยายตวัของการส่งออกเพ่ือเป็นอาหารสตัว์ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และการเปิดตลาด

กบัประเทศจีนซึง่เป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก ทําให้มีโอกาสขยายการส่งออกผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั

ไปยงัจีนได้มากขึน้ นอกจากนี ้รัฐบาลไทยได้อนุมติัและสนบัสนุนการสร้างโรงงานผลิตเอทานอลเพ่ือใช้

ทดแทนพลงังานเชือ้เพลิง สง่ผลให้ความต้องการผลผลิตหวัสดมนัสําปะหลงัเพ่ิมขึน้ (สํานกังานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2551) โรงงานอตุสาหกรรมโดยมากมกัมีวสัดเุหลือใช้เกิดขึน้จากกระบวนการผลิตเป็นจํานวน

มาก เช่น กากตะกอนจากบ่อบําบดันํา้เสีย เปลือกไม้ และขีเ้ถ้าลอยจากโรงงานอตุสาหกรรมเย่ือกระดาษ 

และกากนํา้ตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) จากโรงงานผลิตผงชูรส โดยวสัดเุหลือใช้ดงักล่าวมีการนํากลบัไปใช้

ประโยชน์ (recycle) ค่อนข้างน้อย จึงมักถูกทิง้ไว้ในแหล่งผลิตหรือบริเวณข้างเคียง ซึ่งอาจก่อให้เกิด

ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมทางดิน นํา้ และอากาศในระยะยาวได้ (Thongjoo et al., 2005) จึงเกิดแนวคิดว่า

หากมีการนํากากนํา้ตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) จากโรงงานผลิตผงชูรส และขีเ้ถ้าลอยจากโรงงาน

อตุสาหกรรมเย่ือกระดาษ มาศกึษาสมบติัทางเคมีและฟิสิกส์บางประการ และหาแนวทางการใช้ประโยชน์

ในแง่การทดแทนปุ๋ ย หรือใช้ร่วมกับปุ๋ ยเคมี โดยพิจารณาจากผลของวัสดุเหลือใช้ดังกล่าวท่ีมีต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตของมนัสําปะหลงั รวมทัง้ผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์บาง

ประการของดิน ซึง่นอกจากจะเป็นการนําวสัดเุหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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แล้ว ยงัเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับเกษตรกรท่ีปลูกมนัสําปะหลงั ในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งของวสัดุ

เหลือใช้ อีกทัง้ยงัช่วยลดมลภาวะท่ีอาจเกิดจากวสัดเุหลือใช้ดงักลา่วในระยะยาวได้อีกด้วย    

อุปกรณ์และวิธีการ  

ศกึษาผลของกากนํา้ตาลผงชรูส (อามิ-อามิ) ผสมขีเ้ถ้าลอยต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบ

ผลผลิตของมันสําปะหลัง ณ แปลงทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน 

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

เมษายน พ.ศ. 2555   

1. อุปกรณ์ 

  1.1 พนัธุ์มนัสําปะหลงั (Manihot esculenta Crantz) ใช้พนัธุ์ห้วยบง 60  

  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)  เคร่ืองชัง่ภาคสนาม  เคร่ืองชัง่ไฟฟ้าความละเอียด + 0.001 

กรัม และตู้อบไฟฟ้า  

  1.5 เคร่ืองวดัปริมาณแป้งของหวัมนัสําปะหลงั โดยใช้เคร่ือง Remain Scale 

  2. วิธีการ 

    เตรียมวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอย (อตัราส่วน 1 : 1 โดยปริมาตรต่อ

นํา้หนกั) โดยตวงกากนํา้ตาลผงชรูส 2,000 ลิตร และชัง่ขีเ้ถ้าลอย 2,000 กก. ผสมคลกุเคล้าให้เข้ากนั และ

หมกัทิง้ไว้ประมาณ 1 เดือน จากนัน้ ผึ่งให้แห้ง (air dry) บด และร่อนโดยผ่านตะแกรงร่อนขนาด 5 มม. 

(ธณศมณท์ และคณะ, 2555)  

      เก็บตวัอย่างดินก่อนปลกูจากแปลงทดลองท่ีระดบัความลกึ 0-30 ซม. เพ่ือวิเคราะห์สมบติัทาง

เคมีของดิน ได้แก่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH, 1:1) ค่าการนําไฟฟ้าของดิน (ECe) ปริมาณ

อินทรียวตัถ ุปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และโซเดียมท่ี

แลกเปลี่ยนได้ สว่นการวิเคราะห์สมบติัทางฟิสิกส์ของดิน คือ เนือ้ดิน   

     ปลกูมนัสําปะหลงัพนัธุ์ห้วยบง 60 โดยมีพืน้ท่ีปลกูทัง้หมด 18 x 71 ตารางเมตร แบ่งเป็น

แปลงย่อยจํานวน 21 แปลงย่อย แตล่ะแปลงย่อยมีขนาดกว้าง 6 เมตร และยาว 9 เมตร จํานวน 5 แถว ใช้

ท่อนพนัธุ์มนัสําปะหลงั ซึง่มีความยาวของท่อนพนัธุ์ประมาณ 20 ซม. ปักลงไปในดินให้มีระยะห่างระหวา่ง

แถว 1 เมตร และระยะระหว่างต้น 1 เมตร ทําการเก็บเก่ียวเฉพาะ 3 แถวกลาง เว้นหัวและท้ายแถว
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ประมาณ 1 เมตร โดยมีพืน้ท่ีเก็บเก่ียวในแต่ละแปลงย่อยเท่ากบั 4 x 8 ตารางเมตร วางแผนการทดลอง

แบบ Randomized Complete Block Design จํานวน 3 ซํา้ 7 ตํารับทดลอง ดงันี ้ 

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

ทดลองท่ี 4 และ 7 ใส่วสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยในอตัรา 500 และ 1,000 กก./ไร่ 

ตามลําดบั  

เก็บข้อมลูการเจริญเติบโตของมนัสําปะหลงัท่ีอาย ุ3, 6, 9 และ 12 เดือนหลงัปลกู ได้แก่ ความสงู

ของต้น และจํานวนก่ิงตอ่ต้น เก็บข้อมลูผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของมนัสําปะหลงัท่ีอายุ 12 เดือน 

ได้แก่ ผลผลิตหวัสด จํานวนหวัตอ่ต้น นํา้หนกัเฉลี่ยตอ่หวั ความกว้างและความยาวหวั เปอร์เซ็นต์แป้งของ
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หวัสด นํา้หนกัสดสว่นเหนือดิน สดัสว่นของนํา้หนกัใต้ดินตอ่นํา้หนกัเหนือดิน (root to shoot ratio) และคา่

ดชันีเก็บเก่ียว (harvest index) ซึง่คํานวณได้จากสตูร  

 

    harvest index  =                                    นน. ผลผลิตหวัสด             

                 นน. ผลผลิตหวัสด+นน. สว่นเหนือดิน (ได้แก ่นน. สว่นใบ ลําต้น และเหง้า ) 

 

วิเคราะห์ปริมาณธาตอุาหารในหวัมนัสําปะหลงัท่ีอาย ุ12 เดือน เพ่ือวิเคราะห์หาความเข้มข้นธาตุ

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมตามท่ีได้อธิบายไว้โดยทศันีย์ และจงรักษ์ (2542)  

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) 7.70 pH (3:50) 4.03 10.59 7.93 

ECe (dS/m) 0.56 EC 1:10 (dS/m) 32.93 4.35 10.84 

Organic Matter (%)1/  0.82 Organic matter (%) 17.56 4.11 6.49 

Available P (mg/kg) 2/ 47.00 Total N (%) 4.63 0.07 0.96 

Exchangeable K (mg/kg) 3/  60.18 Total P2O5 (%) 0.74 0.66 1.03 

Exchangeable Ca (mg/kg) 3/ 2197.04 Total K2O (%) 4.27 0.85 1.01 

Exchangeable Mg (mg/kg) 3/ 128.32 Total Ca (%) 0.02 5.52 1.46 

Exchangeable Na (mg/kg) 51.63 Total Mg (%) 0.13 0.85 0.77 

Sand (%)4/ 65.36 Total Na (%) 2.297 0.555 1.915 

Silt (%)4/ 19.53 Note 1/  = Walkey and Black method (Walkey and Black, 1934) 

Clay (%)4/ 15.11 
              2/  = Bray II method (Bray and Kurtz, 1945)          3/  = Extracted with NH4OAc pH 7.0 (Pratt, 1965) 

Texture4/ sandy loam 
              4/  = Hydrometer method (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2554)                 

  
ผลการทดลองและวิจารณ์   

 จากการศึกษาผลของกากนํา้ตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมขีเ้ถ้าลอยต่อการเจริญเติบโตและ

องค์ประกอบผลผลิตของมันสําปะหลัง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2554-เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 

ปรากฏผลดงันี ้  

1. ความสูงต้นและจาํนวนกิ่งต่อต้น   

 การใส่กากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้าลอยอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่

ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ความสงูต้นและจํานวนก่ิงต่อต้นของมนัสําปะหลงัท่ีอายุ 3, 6, 9 และ 12 เดือน

หลงัปลกู แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (Table 2) กล่าวคือ การใส่วสัดุผสมระหว่างกากนํา้ตาล

ผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอัตรา 1,000 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลกัในวสัดุผสมระหว่าง
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กากนํา้ตาลผงชรูสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ [(ami-ami+fly ash)1000+IF(ami-ami + fry ash)1000] มีผลให้

ความสูงต้นและจํานวนก่ิงต่อต้นของมันสําปะหลังโดยภาพรวมมากท่ีสุด ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ ยเคมี

เทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000 กก./ไร่ [IF(ami-

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

ami+fly ash)2000 ขณะท่ีตํารับควบคุม (control) มีผลให้ความสูงต้นและจํานวนก่ิงต่อต้นของมัน

สําปะหลงัน้อยท่ีสดุทกุระยะการเจริญเติบโต    

           2. นํา้หนักสดส่วนเหนือดิน   

    การใส่กากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้าลอยอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่

ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้นํา้หนกัสดสว่นเหนือดินของมนัสําปะหลงัท่ีอายุ 12 เดือนหลงัปลกู แตกต่างกนั

อย่างมีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติ (Table 2) กลา่วคือ การใสว่สัดผุสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอย

อตัรา 1,000 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและ

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

ดินของมนัสําปะหลงัมากท่ีสดุ (6.74 ตนั/ไร่) รองลงมา คือ การใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดุ

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

การใสว่สัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000 กก./ไร่ (ami-ami+fly ash)2000 ส่วน

ตํารับควบคมุ (control) มีผลให้นํา้หนกัสดสว่นเหนือดินของมนัสําปะหลงัน้อยท่ีสดุ คือ 3.78 ตนั/ไร่   

3. ผลผลิตหวัสด จาํนวนหวัต่อต้น นํา้หนักเฉล่ียต่อหวั ความกว้าง และความยาวหวั  

                    การใส่กากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้าลอยอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่

ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ผลผลิตหวัสด จํานวนหวัต่อต้น นํา้หนกัเฉลี่ยต่อหวั ความกว้าง และความยาว

หัวของมันสําปะหลังท่ีอายุ 12 เดือนหลังปลูก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (Table 3) 

กล่าวคือ การใส่วัสดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมี

เทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ [(ami-

ami+fly ash)1000+IF(ami-ami + fry ash)1000] มีผลให้ผลผลิตหวัสดและนํา้หนกัเฉลี่ยต่อหวัของมนัสําปะหลงัมาก

ท่ีสดุ (11.23 ตนั/ไร่ และ 0.63 กก./หวั) ไม่แตกต่างกบัการใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสม

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

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

(control) มีผลให้ผลผลิตหวัสดและนํา้หนกัเฉลี่ยตอ่หวัของมนัสําปะหลงัน้อยท่ีสดุ (4.36 ตนั/ไร่ และ 0.30 

กก./หัว) สําหรับจํานวนหวัต่อต้น พบว่า การใส่วสัดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 

1,000 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชรูสและขีเ้ถ้าลอย

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

(11.21 หวั) ไม่แตกต่างกบัการใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรส

และขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000 กก./ไร่ [IF(ami-ami + fly ash)2000] ส่วนตํารับควบคมุ (control) มีผลให้จํานวนหวัต่อ
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ต้นน้อยท่ีสดุ (8.03 หวั) นอกจากนี ้การใส่วสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 

กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 

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

สําปะหลงัมากท่ีสดุ ขณะท่ีตํารับควบคมุ (control) มีผลให้ความกว้างและความยาวหวัของมนัสําปะหลงั

น้อยท่ีสดุ    

4. เปอร์เซ็นต์แป้งของหัวสด สัดส่วนของนํา้หนักใต้ดินต่อนํา้หนักเหนือดิน และค่าดัชนี

การเกบ็เก่ียว  

     การใส่กากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้าลอยอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่

ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้เปอร์เซน็ต์แป้งของหวัสด และสดัส่วนของนํา้หนกัใต้ดินต่อนํา้หนกัเหนือดินของ

มนัสําปะหลงัท่ีอาย ุ12 เดือนหลงัปลกู แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (Table 3) กลา่วคือ ทกุตํารับ

ทดลองท่ีมีการใสก่ากนํา้ตาลผงชรูสผสมขีเ้ถ้าลอยอย่างเดียว หรือการใสร่่วมกบัปุ๋ ยเคมี และการใส่ปุ๋ ยเคมี

อย่างเดียว มีผลให้เปอร์เซน็ต์แป้งของหวัสดใกล้เคียงกนัในช่วง 28.77-29.70 เปอร์เซ็นต์ และแตกต่างกนั

ทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับตํารับควบคุม (control) ซึง่มีผลให้เปอร์เซ็นต์แป้งของหัวสดน้อยท่ีสุดเพียง 

23.70 เปอร์เซน็ต์ นอกจากนี ้การใสว่สัดผุสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชรูสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ 

ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 

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

ของมันสําปะหลังมากท่ีสุด (1.67) ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลักในวัสดุผสม

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

กากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000 กก./ไร่ (ami-ami+fly ash)2000 และการใส่วสัดผุสมระหว่าง

กากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 500 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตุอาหารหลกัในวสัดุผสม

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

ขณะท่ีตํารับควบคมุ (control) มีผลให้สดัสว่นของนํา้หนกัใต้ดินตอ่นํา้หนกัเหนือดินของมนัสําปะหลงัน้อย

ท่ีสดุ (1.15) อย่างไรก็ตาม ทุกตํารับทดลองมีผลให้ค่าดชันีการเก็บเก่ียวของมนัสําปะหลงัไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ   

5. ปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในผลผลิตหวัสดของมันสาํปะหลัง  

     การใส่กากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้าลอยอย่างเดียว หรือการใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่

ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้ปริมาณธาตอุาหารท่ีสะสมในผลผลิตหวัสดของมนัสําปะหลงัท่ีอายุ 12 เดือน

หลังปลูก แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ (Table 4) 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] 

มีผลให้ความเข้มข้นของธาตไุนโตรเจน ธาตฟุอสฟอรัส และธาตโุพแทสเซียมสะสมในผลผลิตหวัสดมาก

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

ขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000 กก./ไร่ (ami-ami+fly ash)2000 ขณะท่ีตํารับควบคมุ (control) มีผลให้ความเข้มข้น

ของธาตไุนโตรเจน ธาตฟุอสฟอรัส และธาตโุพแทสเซียมสะสมในผลผลิตหวัสดน้อยท่ีสดุ 

จากผลการทดลองทัง้หมดท่ีกล่าวมาข้างต้น ให้ข้อสงัเกตว่าการใส่วสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาล

ผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยร่วมกับปุ๋ ยเคมี มีแนวโน้มให้การเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และ

ปริมาณธาตุอาหารท่ีสะสมในผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลงัดีกว่า เม่ือเปรียบเทียบกับการใส่ปุ๋ ยเคมี

อย่างเดียว หรือการใสว่สัดผุสมแต่เพียงอย่างเดียว ซึง่เป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ Ripusudan 

et al. (2000) ทัง้นีเ้ป็นไปได้ว่าปุ๋ ยเคมีสามารถปลดปล่อยธาตอุาหารให้กับมนัสําปะหลงัได้อย่างอย่าง

รวดเร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต ขณะท่ีวัสดุผสมจะค่อยๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาเป็น

ประโยชน์ตอ่การเจริญเติบโตเม่ือระยะเวลานานขึน้ ในทางตรงกนัข้ามพบวา่การไมใ่สปุ่๋ ยเคมีและวสัดผุสม 

(control) มีผลตอ่การเจริญเติบโตของมนัสําปะหลงัต่ําท่ีสดุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะการปลกูพืชท่ีไม่มีการใส่ปุ๋ ยใน

ระยะยาวจะมีผลให้ ปริมาณธาตอุาหารในดินลดน้อยลง และไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการสร้าง

ผลผลิตของพืช (ชยัสิทธ์ิและปาจรีย์, 2552; จุฑามาศ และคณะ, 2553; เยาวลกัษณ์ และคณะ, 2554) 

นอกจากนี ้มีข้อสงัเกตว่าตํารับทดลองท่ีมีการใส่วสัดุผสมอย่างเดียว หรือใส่ร่วมกับปุ๋ ยเคมี และการใส่

ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียวในอตัราท่ีสงูขึน้ (ตํารับทดลองท่ี 5-7) จะมีผลให้การเจริญเติบโต ผลผลิต องค์ประกอบ

ผลผลิต และปริมาณธาตุอาหารท่ีสะสมในผลผลิตหัวสดของมันสําปะหลังโดยภาพรวมสูงกว่าตํารับ

ทดลองท่ีมีการใสว่สัดผุสมอย่างเดียว หรือใสร่่วมกบัปุ๋ ยเคมี และการใสปุ่๋ ยเคมีอย่างเดียวในอตัราท่ีต่ํากว่า 

(ตํารับทดลองท่ี 2-4) ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของชยัสิทธ์ิและปาจรีย์ (2552) จุฑามาศ และคณะ (2553) 

และเยาวลกัษณ์ และคณะ (2554)       

 

สรุป 
 จากการศึกษาผลของกากนํา้ตาลผงชูรส (อามิ-อามิ) ผสมขีเ้ถ้าลอยต่อการเจริญเติบโตและ

องค์ประกอบผลผลิตของมนัสําปะหลงั สามารถสรุปผลได้ดงันี ้    

1. การใส่วสัดุผสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี

เทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหวา่งกากนํา้ตาลผงชรูสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ มีผลให้

ความสูงต้น จํานวนก่ิงต่อต้น ผลผลิตหัวสด จํานวนหัวเฉลี่ยต่อต้น และนํา้หนักเฉลี่ยต่อหัวของมัน

สําปะหลงัมากท่ีสดุ ไมแ่ตกตา่งกบัการใสปุ่๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาล

ผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000 กก./ไร่ ขณะท่ีทุกตํารับทดลองท่ีมีการใส่กากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้า

ลอยอย่างเดียว หรือการใสร่่วมกบัปุ๋ ยเคมี และการใสปุ่๋ ยเคมีอย่างเดียว มีผลให้เปอร์เซน็ต์แป้งใกล้เคียงกนั 

และแตกต่างกนัทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกบัตํารับควบคมุ (control) ซึง่มีผลให้ความสงูต้น จํานวนก่ิงต่อ

ต้น ผลผลิตหวัสด จํานวนหวัเฉลี่ยตอ่ต้น นํา้หนกัเฉลี่ยตอ่หวั และเปอร์เซน็ต์แป้งน้อยท่ีสดุ   
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2. การใส่วสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ ยเคมี

เทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสมระหว่างกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 1,000 กก./ไร่ [(ami-

ami+fly ash)1000+IF(ami-ami + fry ash)1000] มีผลให้ความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ

โพแทสเซียมในผลผลิตหวัสดมากท่ีสดุ ไม่แตกต่างกบัการใส่ปุ๋ ยเคมีเทียบเท่าธาตอุาหารหลกัในวสัดผุสม

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

ระหวา่งกากนํา้ตาลผงชูรสและขีเ้ถ้าลอยอตัรา 2,000 กก./ไร่ (ami-ami+fly ash)2000 ขณะท่ีตํารับควบคมุ 

(control) มีผลให้ความเข้มข้นของธาตไุนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในผลผลิตหวัสดน้อยท่ีสุด  

  

การศกึษาครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า มีความเป็นไปได้ท่ีจะนํากากนํา้ตาลผงชูรสผสมขีเ้ถ้าลอยมาใช้

เพ่ือทดแทนปุ๋ ยหรือใช้ร่วมกับปุ๋ ยเคมีสําหรับการปลูกมนัสําปะหลงั อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการวิจัย

เพียง 1 ปี อาจไมส่ามารถสรุปผลได้อย่างชดัเจนนกั ดงันัน้ จึงควรทําการศกึษาต่ออีกในปีท่ี 2-3 ในสภาพ

พืน้ท่ีเดิม ทัง้นีเ้พ่ือยืนยนัผลของการใช้กากนํา้ตาลผงชรูสผสมขีเ้ถ้าลอยในแง่การทดแทนปุ๋ ยหรือใช้ร่วมกบั

ปุ๋ ยเคมีท่ีมีต่อการเจริญเติบโต และองค์ประกอบของมนัสําปะหลงั รวมทัง้ผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติ

ทางเคมีและฟิสิกส์ของดินในระยะยาวตอ่ไป      
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Table 2 Growth of cassava (var. Huay Bong 60) at different growth stages 
 

1/ Months after planting 
2/ 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

  

Treatments 

 

Heights (cm) 

 

Branch/plant 
Fresh shoot yield  

(ton/rai) 

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/ 

T1 = Control 77.53c 121.17d 148.50e 168.33d 1.97c 2.03e 2.22d 2.30e 3.78e 

T2 = (ami-ami+fly ash)1000 96.10b 143.57c 162.17de 202.50c 2.73b 2.85d 3.41c 3.46d 5.66d 

T3 =  IF(ami-ami+fly ash)1000 100.17ab 146.50c 181.50cd 202.83c 2.90b 3.11cd 3.50c 3.62d 5.76cd 

T4 = (ami-ami+fly ash)500+ IF(ami-ami+fly ash)500 103.80ab 152.50c 188.67c 208.33bc 3.00ab 3.24bc 3.75bc 3.83cd 6.00c 

T5 = (ami-ami+fly ash)2000 105.30ab 163.17bc 203.33bc 227.17bc 3.20ab 3.42bc 4.10ab 4.16bc 6.32b 

T6 =  IF(ami-ami+fly ash)2000 107.10ab 176.67ab 214.83ab 232.33b 3.30ab 3.51b 4.23ab 4.32ab 6.41b 

T7 = (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 

F-test * ** ** ** * ** ** ** ** 

C.V. (%) 9.43 13.47 14.28 12.52 13.74 11.72 14.76 11.34 12.44 
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Table 3 Yields and yield components of cassava (var. Huay Bong 60) at 12 months  
 

  

                          Treatments Fresh root yields 

Root/plant1/ 

Average 

weight/root(kg) 1/ 

Root width Root length Starch contents Root to shoot Harvest index 

(ton/rai) 1/ (cm) 1/ (cm) 1/ (%)1/ ratio1/  

T1 = Control 4.36e 8.03e 0.30c 3.90c 19.01c 23.70b 1.15d 0.54 

T2 = (ami-ami+fly ash)1000 8.12d 8.65de 0.45b 4.34b 23.51b 28.77a 1.43c 0.59 

T3 =  IF(ami-ami+fly ash)1000 8.56cd 9.12d 0.51b 4.40b 25.57ab 29.33a 1.49bc 0.60 

T4 = (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 

T5 = (ami-ami+fly ash)2000 10.12abc 10.22bc 0.53ab 4.58b 26.44a 29.63a 1.60ab 0.62 

T6 =  IF(ami-ami+fly ash)2000 10.65ab 10.56ab 0.55ab 4.70b 26.89a 29.70a 1.66a 0.62 

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

ash)1000 

11.23a 11.21a 0.63a 5.08a 27.08a 29.70a 1.67a 
0.62 

F-test ** ** ** ** ** * ** ns 

C.V. (%) 15.18 12.88 12.29 14.04 11.82 13.24 11.90 7.05 
     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   
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Table 4 Concentrations of plant nutrients in fresh root yields of cassava (var. Huay Bong 60)  

              at 12 months 
 

Treatments Total N (%)1/ Total P (%)1/ Total K (%)1/ 

T1 = Control 0.136c 0.091d 0.810d 

T2 = (ami-ami+fly ash)1000 0.234b 0.122c 1.321c 

T3 =  IF(ami-ami+fly ash)1000 0.253ab 0.136bc 1.365bc 

T4 = (ami-ami+fly ash)500+ IF(ami-ami+fly ash)500 0.254ab 0.142bc 1.426abc 

T5 = (ami-ami+fly ash)2000 0.254ab 0.146ab 1.456abc 

T6 =  IF(ami-ami+fly ash)2000 0.266ab 0.153ab 1.523ab 

T7 = (ami-ami+fly ash)1000+ IF(ami-ami+fly ash)1000 0.276a 0.165a 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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