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การทดแทนปุยเคมีดวยกากขี้แปงเพื่อการเพาะตนกลาปาลมน้ำมันระยะอนุบาลแรก 
Replacement of Fertilizers with Latex Sludge for Oil Palm 

Seedlings at Pre-Nursery Stage 

คณาวุฒิ อินทรแกว1* และ นฤมล ทิมทอง2 

1,2นักศึกษา สหสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330 

บทคัดยอ 

 ศึกษาการใชประโยชนกากข้ีแปงเปนแหลงธาตุอาหารเพื่อการทดแทนปุยเคมีสำหรับการเพาะตนกลา

ปาลมน้ำมันในระยะอนุบาลแรก โดยวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (RCBD) ทำ 3 ซ้ำ ประกอบ

ดวย ชุดควบคุม (ดินเดิม) ชุดเติมปุยเคมี และชุดเติมกากขี้แปงในอัตรา 10, 30, 50, 70 และ 90 กรัม/กิโลกรัม

ดิน ตามลำดับ จากผลการศึกษา พบวา การเติมกากขี้แปงอัตรา 10 และ 30 กรัม/กิโลกรัมดิน มีศักยภาพในการ

ทดแทนปุยเคมีได โดยสงผลใหมีปริมาณการสะสมธาตุอาหาร P, K และ Mg มากกวาการเติมปุยเคมีอยางม ี

นัยสำคัญทางสถิติ (p <≤ 0.05) อีกท้ังสงผลใหการเติบโตของตนกลาปาลมน้ำมันในดานจำนวนใบ ความกวางใบ  

ความยาวใบ ขนาดลำตน และความสูงปรากฏผลเปนปกติเทียบเทากับการเติมปุยเคมี แตการเติมกากข้ีแปง 

ในอัตรา 50, 70 และ 90 กรัม/กิโลกรัมดิน สงผลทำใหตนกลาปาลมน้ำมันมีการเติบโตนอยกวาและแตกตางอยาง 

มีนัยสำคัญทางสถิติกับการเติมปุยเคมี ซ่ึงอาจกลาวไดวากากข้ีแปงในอัตรา 10-30 กรัม/กิโลกรัมดิน สามารถ 

นำมาใชประโยชนเพ่ือทดแทนการเติมปุยเคมีสำหรับตนกลาปาลมน้ำมันระยะอนุบาลแรกไดเปนอยางดี 

Abstract 

 Replacement of fertilizer with latex sludge as nutrient sources for oil palm seedlings 

(3 months) was conducted in randomized complete block design (RCBD) with 3 replications. 

The treatments consisted of control, chemical fertilizer, and latex sludge 10, 30, 50, 70 and 90  

grams per kilogram soil. The result showed that applying with latex sludge 10 and 30 grams per  

kilogram soil increased plant nutrients such as phosphorus, potassium and magnesium  

significantly (p <≤ 0.05). While the growth of pre-nursery oil palm including number of leaves, leaf  

width and length, stem girth, and height, are the same as applied with chemical fertilizer.  

But, using latex sludge over 30 grams per kilogram soil have an effect on oil palm seedlings  

by reducing growth. So, in conclusion, Latex sludge at the rate of 10-30 grams per kilograms soil  

can be replaced fertilizers as nutrient sources for pre-nursery oil palm seedlings. 
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1. บทนำ 

 อุตสาหกรรมน้ำยางขน เปนหนึ่งในอุตสาห- 

กรรมยางพาราข้ันตนที่สรางรายไดใหกับประเทศ

มูลคาไมต่ำกวา 4 หมื่นลานบาท และในขณะ 

เดียวกันก็เปนตนเหตุหนึ่งของปญหาส่ิงแวดลอม 

ถามีการจัดการไมเหมาะสม เชน มลพิษทาง 

อากาศและกลิ่น มลพิษดานน้ำเสีย และกากของ 

เหลือทิ้งที่เรียกวา กากขี้แปง (กรมควบคุมมลพิษ,  

2548) ซึ่ งเปนผลพลอยไดจากกระบวนการ 

ตกตะกอนแมกนีเซียมในน้ำยางสด มีปริมาณมาก 

และเปนปญหาในการจัดการ ซึ่งปจจุบันโรงงาน 

ผลิตน้ำยางขนมีการจัดการกากขี้แปงโดยการกอง  

เผาทิ้ง ถมที่ หรือฝงกลบ (กรมควบคุมมลพิษ,  

2548) ซึ่งเปนวิธีการจัดการที่อาจเกิดผลกระทบ 

ตอสิ่งแวดลอมได ดังกรณีของน้ำที่ชะออกมาจาก 

กองกากขี้แปง ซึ่งมีสารตาง ๆ ปนเปอนสูดินและ 

แหลงน้ำตามธรรมชาติ เปนตน จากการศึกษาที่ 

ผานมา รายงานวากากข้ีแปงมีองคประกอบทาง 

เคมีที่เปนธาตุอาหารที่จำเปนตอการเติบโตของพืช  

เชน N, P, K, Mg และ Zn เปนตน สามารถนำ 

ไปใชประโยชนไดในทางการเกษตร โดยใชเปนสาร 

บำรุงดินเพื่อการเพาะปลูกผักกาดหอม มะเขือเทศ  

ขาว (วลัยพร ผอนผัน, 2547) หญานวลนอย 

(วราศรี เถกประสิทธ, 2543; สมทิพย ดานธีรวนิชย, 

2551) พริก (Sathyaseelan and George,  

2006) และใชทดแทนปุยสำหรับการเพาะชำยาง 

ชำถุง (อรวรรณ ศิริรัตนพิริยะ และคณะ, 2552)  

ไดเปนอยางดี 

 ในขณะที่ปาลมน้ำมันเปนพืชเศรษฐกิจที่ 

กำลังไดรับความสนใจจากเกษตรกรเปนอยางมาก 

และไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลให เปนพืช 

พลังงานทดแทน (สุรเชษฐ ขวัญเมือง, 2549)  

การปลูกปาลมน้ำมันจึงมีเนื้อที่ เพิ่มขึ้นในพื้นที่ 

ตาง ๆ โดยเฉพาะภาคใตที่มีสภาพแวดลอม 

เหมาะสม แตการเติบโตและการใหผลผลิตของ 

ปาลมน้ำมันตองการธาตุอาหารปริมาณมาก ซึ่ง 

คาใชจายดานปุยเคมีอาจสูงถึงรอยละ 60 ของ 

คาใชจายในการดูแลสวนปาลมน้ำมันทั้งหมด 

(เกริกชัย ธนรักษ, 2549) ขณะที่ปจจัยสำคัญ 

ประการหน่ึงที่ทำใหการปลูกปาลมน้ำมันประสบ 

ความสำเร็จมาจากการดูแลในระยะตนกลา ซึ่งมี 

ความตองการธาตุอาหาร N, P, K และ Mg เพื่อ 

การเติบโตที่แข็งแรงสมบูรณ (Moyin-jesu and  

Charles, 2003) เนื่องจากสามารถชวยลดปญหา 

การชะงักการเจริญเติบโตเม่ือยายตนกลาลงปลูก 

ในแปลง นำไปสูการใหผลผลิตที่ดีในท่ีสุด (von  

Uexkull and Fairhurst, 1991)  

 ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค 

ที่จะศึกษาการทดแทนปุยเคมีดวยกากขี้แปงเพื่อใช 

ประโยชนกากขี้แปงสำหรับเปนแหลงธาตุอาหาร 

ของตนกลาปาลมน้ำมันระยะอนุบาลแรก ซ่ึงจะ 

ชวยลดปญหาดานรายจายจากปุยเคมีลงได อีกทั้ง 

ยังเปนการจัดการของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม 

การเกษตร โดยนำมาใชประโยชน ถือเปนการ 

หมุนเวียนนำของเหลือทิ้งกลับมาใชใหมและลด 

ตนเหตุของปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งนับเปนวิธีการที่

เหมาะสมสำหรับการจัดการของเหลือทิ้งอยาง 

ยั่งยืนตอไปในอนาคต 

2. วิธีการทดลอง 

 1. วิเคราะหสมบัติทางเคมีของกากขี้แปง 

และดินที่ใชเพาะตนกลาปาลมน้ำมัน ตามพารา- 

มิเตอรที่ตองการวัดผล ไดแก pH อินทรียวัตถุ  

(OM) ธาตุอาหารหลัก N, P, K และธาตุอาหาร 

รอง Mg 
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 2. วางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อก 

สมบูรณ (Randomized Complete Block  

Design; RCBD) กระทำ 3 ซ้ำ ประกอบดวย  

การศึกษาปริมาณธาตุอาหารท่ีสะสมในดินเมื่อใช 

กากขี้แปงเปนแหลงธาตุอาหาร และการศึกษา 

การเติบโตของตนกลาปาลมน้ำมันระยะอนุบาล 

แรก โดยมี 7 ตำรับของการทดลอง ไดแก 1) ดิน 

เดิม (Control) 2) ดินเดิม + ปุยเคมี 3) ดินเดิม +  

กากขี้แปง 10 กรัม/กิโลกรัมดิน 4) ดินเดิม +  

กากขี้แปง 30 กรัม/กิโลกรัมดิน 5) ดินเดิม +  

กากขี้แปง 50 กรัม/กิโลกรัมดิน 6) ดินเดิม +  

กากขี้แปง 70 กรัม/กิโลกรัมดิน และ 7) ดินเดิม  

+ กากขี้แปง 90 กรัม/กิโลกรัมดิน โดยหนึ่งหนวย 

ทดลอง คือ ถุงเพาะชำ ขนาด 15 × 23  

เซนติเมตร บรรจุดวยสิ่งทดลองที่ตองการวัดผล 

เปนสำคัญ 

 3. บรรจุดินที่ผานการเตรียมแลวลงในถุง 

เพาะชำ จำนวน 4 กิโลกรัม/หนึ่งถุงเพาะชำ  

จำนวนทั้งสิ้น 42 ถุงเพาะชำ 

 4. เติมสิ่งทดลอง (กากขี้แปง) โดยคลุกเคลา 

เขากับดิน ตามตำรับทดลอง และเติมปุยเคมีโดย

ยึดตามคำแนะนำสำหรับตนกลาปาลมน้ำมันใน

ระยะอนุบาลของกรมวิชาการเกษตร (2547) 

 5. ปลูกเมล็ดที่งอกของปาลมน้ำมันพันธุ 

ลูกผสมเทเนอราลงไปภายในถุงเพาะชำที่บรรจุ 

สิ่งทดลองแลว  

 6. คลุมดินถุงเพาะชำทุกถุงดวยขุยมะพราว  

และรดน้ำใหกับตนกลาปาลมน้ำมันวันละคร้ัง ใน 

ระดับที่ทำใหดินอยูในระดับความจุความชื้นสนาม 

 7. เมื่อตนกลาปาลมน้ำมันอายุครบ 3  

เดือน เก็บตัวอยางดินภายหลังการทดลอง และ 

บันทึกการเติบโต ดานจำนวนใบ ความยาวและ

ความกวางใบ ขนาดลำตน และความสูงของตน

กลาปาลมน้ำมัน 

 8. วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธี ANOVA 

และเปรียบเทียบขอมูลดวยวิธี Duncan’s New  

Multiple Range Test (DMRT) 

3. ผลการทดลองและวิจารณผล 

3.1 สมบัติของดินกอนการทดลอง 

 ดินที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มาจากพ้ืนที่สวน 

ปาลมน้ำมันอายุประมาณ 5 ป มีลักษณะเปนดิน 

รวนเหนียว สีเทาแก ผลการวิเคราะหทางหอง 

ปฏิบัติการ (ตารางท่ี 1) พบวา ดินมีสภาพเปน 

กรดจัด มีคา pH 5.21 มีปริมาณอินทรียวัตถุอยู 

ในระดับปานกลาง (2.1%) จัดวามีความเค็มนอย 

มาก มีคาการนำไฟฟา 0.2 (mS/cm) และมี 

ปริมาณธาตุอาหารหลัก คือ ปริมาณ N ทั้งหมด  

P ที่เปนประโยชน และ K ที่แลกเปลี่ยนไดรอยละ 

0.6, 50 mg/kg และ 140 mg/kg ตามลำดับ 

และมีธาตุอาหารรอง คือ Mg ที่แลกเปล่ียนได 

เทากับ 207 mg/kg ซึ่งดินที่ใชทดลองครั้งนี้มี

ลักษณะท่ีเหมาะสมสำหรับการเพาะตนกลาปาลม

น้ำมัน (ธีระ เอกสมทราเมษฐ และคณะ, 2548) 

แตทั้งนี้สำหรับการเพาะตนกลาปาลมน้ำมันอาจ

จำเปนตองมีการเพิ่มเติมแหลงธาตุอาหารตาง ๆ 

ใหกับตนกลาปาลมน้ำมัน เชน จากปุยเคมี  

ปุยอินทรีย เปนตน เนื่องจากปาลมน้ำมันมีความ 

ตองการธาตุอาหารในปริมาณสูง สืบเนื่องเหตุผล 

มาจากการที่ ร ะบบรากของปาล มน้ ำมั นมี

ประสิทธิภาพในการดูดน้ำและธาตุอาหารต่ำกวา

พืชใบเลี้ยงคูทั่วไป (von Uexkull and Fairhurst,  

1991) ดังนั้น จึงมีความจำเปนตองมีการเพ่ิมเติม
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ธาตุอาหารใหกับดินเพื่อใหมีธาตุอาหารที่เพียงพอ

และเหมาะสมตอการเติบโตของตนกลาปาลม

น้ำมันในระยะตอไป 

3.2 สมบัติของกากขี้แปง 

 กากขี้ แป งที่ ใ ช ในการทดลอง ได ผ าน 

กระบวนการแยกยางออกไปแลวในเบ้ืองตน และ 

จำเปนตองเตรียมกากข้ีแปงกอนการทดลองโดย 

ทำใหแหงดวยวิธีการตากแดด นำมาวิเคราะห

สมบัติทางเคมีกอนการทดลอง โดยพบวา มีคา

การนำไฟฟา 2.5 mS/cm มีสมบัติเปนกรดเล็ก

นอย (คา pH 6.46) ปริมาณอินทรียวัตถุรอยละ 

2.2 N ทั้งหมดรอยละ 4.3 P ที่เปนประโยชน 

รอยละ 10 K ที่แลกเปลี่ยนไดรอยละ 0.7 และ  

Mg ที่แลกเปลี่ยนไดรอยละ 8.9 (ตารางท่ี 2)  

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวากากขี้แปงมี 

องคประกอบของธาตุอาหารพืช (N, P, K, Mg)  

สอดคลองกับรายงานการศึกษาสมบัติของกาก 

ขี้แปงที่ผานมา (วราศรี เถกประสิทธ, 2543;  

ปนัดดา คำรัตน, 2545; วลัยพร ผอนผัน, 2547; 

สมทิพย ดานธีรวนิชย , 2551; อรวรรณ  

ตารางที่ 1 สมบัติทางเคมีของดินที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

หมายเหตุ : 1pH meter, 2Walkley and Black Titration, 3Total-Kjeldahl method, 4Bray II, 5NH
4
OAc,  

 *ธีระ เอกสมทราเมษฐ และคณะ (2548) 

ศิริรัตนพิริยะ และคณะ, 2552) และกากขี้แปง 

ยังมีองคประกอบทางเคมีที่เปนแหลงธาตุอาหาร

หลัก (N P K) และธาตุอาหารรอง (Mg) สำหรับ

การเติบโตของตนกลาปาลมน้ำมันระยะอนุบาล

แรกตามคำแนะนำกรมวิชาการเกษตร (2547) 

โดยปรากฏเปนองคประกอบอยูครบถวน ดังนั้น

กากขี้แปงจึงมีสมบัติที่สามารถเปนแหลงธาตุ

อาหารเพื่อการเติบโตของตนกลาปาลมน้ำมัน

ระยะอนุบาลแรกไดโดยตรง 

3.3 ปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในดินเมื่อเติมกาก 
 ขี้แปง 

 การเติมกากข้ีแปงอัตรา 10 30 50 70  

และ 90 กรัม/กิโลกรัมดิน ในดินเพาะตนกลา 

ปาลมน้ำมันเมื่อตนกลาปาลมน้ำมันอายุครบ 3  

เดือน (ระยะอนุบาลแรก) พบวา ดินมีการ 

เปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีดินดานคาความเปน 

กรดเปนดาง อยูในชวง 6.24-7.00 ซึ่งจัดอยูใน 

ชวงที่เปนกรดเล็กนอยและเปนกลาง มีความ 

เหมาะสมในการเพาะตนกลาปาลมน้ำมัน (pH >  

4.5) และมีคาการนำไฟฟา อยูในชวง 6.65-57.63 
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mS/cm ซ่ึงเพิ่มข้ึนตามอัตราเติมกากข้ีแปงที่สูง

ขึ้น การเติมกากขี้แปงในอัตราตั้งแต 30 กรัม/

กิ โลกรัมดินขึ้นไปสงผลใหดินมีสภาพเค็มจัด 

(EC > 16 mS/cm) ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอการเติบโตของตนกลาปาลมน้ำมันได นอกจาก 

นี้ การเติมกากข้ีแปงยังสงผลใหมีปริมาณธาตุ

อาหาร P ที่เปนประโยชน อยูในชวง 963.27-

17179.61 mg/kg K ที่แลกเปล่ียนได อยูในชวง 

123.33-253.33 mg/kg และ Mg ท่ีแลกเปล่ียน

ได อยูในชวง 713-1504.67 mg/kg ซึ่งมากกวา

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหทางเคมีของกากขี้แปงที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

หมายเหตุ : 1pH meter, 2Electro conductivity meter, 3Walkley and Black Titration, 4Total-Kjeldahl method,  

  5Bray II, 6NH
4
OAc และ, Flame Photometry, 7NH

4
OAc และ Atomic Absorption Spectroscopy  

การเติมปุยเคมีอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (ตาราง

ที่ 3) และอยูในชวงที่มีคามากกวาคาที่เหมาะสม

สำหรับการเพาะตนกลาปาลมน้ำมัน ซึ่งสามารถ 

เปนแหลงธาตุอาหารท่ีชวยลดปริมาณการใชปุย 

เคมีสำหรับตนกลาปาลมน้ำมันระยะอนุบาลหลัก 

ตอไป ขณะที่ปริมาณ N ทั้งหมดในดินภายหลัง 

การทดลองน้ันมีคาไมแตกตางจากการเติมปุยเคมี 

นั้นมีคาไมแตกตางจากการเติมปุยเคมี อาจเปนผล 

เนื่องมาจากการดูดดึงไปใชและการสูญเสียตลอด 

ระยะเวลาการทดลอง 

ตารางที่ 3 สมบัติทางเคมีดินเพาะตนกลาปาลมน้ำมันภายหลังการเติมกากขี้แปงเปนระยะเวลา 3 เดือน 

หมายเหตุ : ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมนเดียวกัน แสดงวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 

  ความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
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 จะเห็นไดวาการเติมกากขี้แปงแมในอัตรา 

ต่ำสุด คือ 10 กรัม/กิโลกรัมดิน ก็สามารถเพื่อ 

เปนแหลงธาตุอาหารสำหรับตนกลาปาลมน้ำมัน 

ระยะอนุบาลแรกได โดยสงผลใหดินมีการสะสม 

OM และธาตุอาหาร N และ K ใกลเคียงกับการ 

เติมปุยเคมีขณะที่มีการสะสมของธาตุ P และ Mg  

มากกวาการเติมปุยเคมี ซ่ึงแนวโนมการสะสมธาตุ 

อาหาร P, K และ Mg ในดินนี้จะเพิ่มขึ้นตาม 

ปริมาณกากข้ีแปงที่เพิ่มขึ้น กากข้ีแปงจึงสามารถ 

เปนแหลงธาตุอาหารที่เพียงพอสำหรับการเพาะ 

ตนกลาปาลมน้ำมัน นอกจากนี้ จะเห็นไดวา การ 

เติมกากข้ีแปงสงผลใหดินมีปริมาณธาตุอาหารท่ี 

เหลืออยูมากกวาการเติมปุยเคมี การใชกากขี้แปง 

เปนแหลงธาตุอาหารในอัตราตั้งแต 10 กรัม/ 

กิโลกรัมดิน ขึ้นไปจึงเปนไปไดที่สามารถชวยลด 

ปริมาณการใชปุยเคมีหรือทดแทนปุยเคมีใน 

ตนกลาปาลมน้ำมันระยะอนุบาลหลักได ทั้งนี้ตอง 

พิจารณาการเติบโตของตนกลาปาลมน้ำมัน 

รวมดวย 

3.4 การเติบโตของตนกลาปาลมน้ำมัน 

 ผลของการใชกากข้ีแปงเปนแหลงธาตุ

อาหารสำหรับตนกลาปาลมน้ำมันเปนระยะเวลา 

3 เดือนตอการเติบโตของตนกลาปาลมน้ำมัน 

(รูปที่ 1) คือ จำนวนใบ ความกวางและความยาว 

ใบ ขนาดของลำตน และความสูงของลำตน 

รูปที่ 1 ลักษณะของตนกลาปาลมน้ำมันที่ไดรับสิ่งทดลองแตกตางกัน เมื่อครบ 3 เดือน 

 (CT = ดินเดิม, FT = ดินเดิม + ปุยเคมี, SL10 = ดินเดิม + กากขี้แปง 10 กรัม/กิโลกรัมดิน, SL30 =  

 ดินเดิม + กากขี้แปง 30 กรัม/กิโลกรัมดิน, SL50 = ดินเดิม + กากขี้แปง 50 กรัม/กิโลกรัมดิน, SL70 =  

 ดินเดิม + กากขี้แปง 70 กรัม/กิโลกรัมดิน และ SL90 = ดินเดิม + กากขี้แปง 90 กรัม/กิโลกรัมดิน)  
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 3.4.1 จำนวนใบ 

 เมื่อตนกลาปาลมน้ำมันอายุครบ 3 เดือน มี 

จำนวนใบสะสมที่แตกตางกันแตละตนประมาณ  

2-4 ใบ จำนวนใบของตนกลาปาลมน้ำมันที่มีการ 

ใชกากขี้แปงในอัตรา 10 และ 30 กรัม/กิโลกรัม 

ดิน ไมแตกตางกับชุดควบคุม และการเติมปุยเคมี  

แตแตกตางกับการเติมกากขี้แปงในอัตรา 50, 70  

และ 90 กรัม/กิโลกรัมดินอยางมีนัยสำคัญทาง 

สถิติที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 (ตารางท่ี 4)  

โดยท่ีการใชกากขี้แปงในอัตรามากกวา 30 กรัม/ 

กิ โลกรัมดินนั้น สงผลใหตนกลาปาลมน้ำมัน 

มีจำนวนใบนอยกวาตำรับการทดลองอื่น ๆ ซึ่ง 

สืบเนื่องมาจากการใชกากข้ีแปงในอัตรามากกวา  

30 กรัม/กิโลกรัมดิน สงผลใหดินมีระดับธาตุ 

อาหารท่ีไมสมดุล โดยมีการสะสมธาตุอาหาร P  

และ Mg มากเกินไป ซึ่งอาจมีสวนทำใหธาตุ 

อาหารอยูในรูปที่ไมเปนประโยชน ตนกลาปาลม 

น้ำมันจึงไมสามารถนำธาตุอาหารไปใชเพื่อการ 

เติบโตได หรืออาจเปนเพราะระดับธาตุอาหารที่สูง 

มากเกินไปจนเปนพิษตอตนกลาปาลมน้ำมัน 

(ยงยุทธ โอสถสภา, 2552) 

 3.4.2 ความกวางและความยาวใบ 

 ความกวางและความยาวของใบวัดจาก 

บริเวณที่กวางและยาวมากที่สุดของแผนใบโดยใช 

ตลับเมตร พบวา ความกวางและความยาวของ 

ใบที่ 1, 2, 3 และ 4 ในแตละตำรับทดลองแสดง 

ผลที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (ตารางที่ 4) 

 3.4.3 ขนาดของลำตน 

 ขนาดของลำตนปาลมน้ำมันวัดจากเสนผาน 

ศูนยกลางโคนตนของตนกลาแตละตน โดยใช 

เวอรเนียคารลิปเปอร พบวา ขนาดของลำตนใน 

ตำรับที่เติมปุยเคมี และการเติมกากข้ีแปงอัตรา  

10 และ 30 กรัม/กิโลกรัมดิน มีขนาดของลำตน 

มากกวา ชุดควบคุม และการเติมกากขี้แปงอัตรา  

50 70 และ 90 กรัม/กิโลกรัมดิน ตามลำดับ 

อยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4) 

แสดงใหเห็นวาการใชกากข้ีแปงในอัตราไมเกิน 30 

กรัม/กิโลกรัมดินสงผลใหตนกลาปาลมน้ำมันมี 

การเติบโตดานขนาดของลำตนเทียบเทากับการใช 

ปุยเคมี และดีกวาการไมเติมสิ่งทดลองใด ๆ  

 3.4.4 ความสูงของตนกลา 

 ความสูงของตนกลาปาลมน้ำมันวัดจาก 

โคนตนจนถึงระดับปลายใบที่สูงที่สุดของตนกลา 

แตละตน ซึ่งผลการเติบโตในดานความสูงของชุด 

ควบคุม การเติมปุยเคมี และการเติมกากข้ีแปง 

อัตรา 10 และ 30 กรัม/กิโลกรัมดิน มีคาความสูง 

ที่ไมแตกตางกัน แตแตกตางอยางมีนัยสำคัญทาง 

สถิติกับการเติมกากขี้แปงในอัตรา 50 70 และ  

90 กรัม/กิโลกรัมดิน (ตารางที่ 4)  
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  อาจกลาวในภาพรวมไดวา การเติมกาก 

ขี้แปงในอัตราไมเกิน 30 กรัม/กิโลกรัมดินสงผล 

ใหตนกลาปาลมน้ำมันมีการเติบโต ทั้งในดาน 

จำนวนใบ ความกวางและความยาวใบ ขนาดของ 

ลำตน และความสูงที่ไมแตกตางจากการเติม 

ปุยเคมีในทางสถิติ ขณะที่การเติมกากขี้แปงใน 

อัตราที่มากกวา 30 กรัม/กิโลกรัมดินกลับสงผลใน 

ตารางที่ 4 ผลของการเติมกากขี้แปงตอการเติบโตของตนกลาปาลมน้ำมัน 

หมายเหตุ : ตัวเลขที่ตามดวยตัวอักษรที่เหมือนกันในคอลัมนเดียวกัน แสดงวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ 

  ความเชื่อมั่น 95% โดย วิธี DMRT 

  CT = ดินเดิม 

  FT = ดินเดิม + ปุยเคมี 

  SL10 = ดินเดิม + กากขี้แปง 10 กรัม/กิโลกรัมดิน 

  SL30 = ดินเดิม + กากขี้แปง 30 กรัม/กิโลกรัมดิน 

  SL50 = ดินเดิม + กากขี้แปง 50 กรัม/กิโลกรัมดิน 

  SL70 = ดินเดิม + กากขี้แปง 70 กรัม/กิโลกรัมดิน 

  SL90 = ดินเดิม + กากขี้แปง 90 กรัม/กิโลกรัมดิน 

  Diff. = แตกตางระหวางตำรับทดลอง 

ทางตรงกันขาม ซ่ึงสอดคลองกับสมบัติทางเคมี 

ของดินภายหลังการทดลองที่มีคาการนำไฟฟา  

และปริมาณ P, K และ Mg เพิ่มขึ้นมากเมื่อเติม 

กากขี้แปงในอัตราตั้งแต 30 กรัม/กิโลกรัมดิน 

ขึ้นไป ทำใหดินมีสภาพที่ไมเหมาะสมตอการเติบโต 

ของตนกลาปาลมน้ำมัน 
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4. สรุปผลการทดลอง 

 กากขี้แปงมีองคประกอบทางเคมีเปนธาตุ 

อาหารที่จำเปน/การเติบโตของตนกลาปาลม 

น้ำมันในระยะอนุบาลแรก (N, P, K และ Mg)  

และมีศักยภาพในการเปนแหลงธาตุอาหารโดย 

สงผลใหดินมีปริมาณการสะสมธาตุอาหารเพิ่มข้ึน 

และมีปริมาณธาตุอาหารที่เหลืออยูในดินภายหลัง 

การทดลองมากกวาการเติมปุยเคมี ซึ่งสามารถ 

ชวยลดปริมาณการใชปุยเคมีหรือทดแทนการใช 

ปุยเคมีในระยะอนุบาลหลักของตนกลาปาลม 

น้ำมันได โดยที่การเติมกากขี้แปงในอัตรานอยกวา  

30 กรัม/กิโลกรัมดิน สงผลใหตนกลาปาลมน้ำมัน 

ระยะอนุบาลแรกมีการเติบโตอยางเปนปกติเทียบ 

เทากับการใชปุยเคมี  

 จึงอาจกลาวไดวากากขี้แปงมีศักยภาพ 

เพียงพอในการทดแทนการใชปุยเคมีสามารถนำ 

มาใชประโยชนเปนแหลงธาตุอาหารในดานการ 

ปลูกตนกลาปาลมน้ำมันระยะอนุบาลแรกไดถือ 

เปนการใชประโยชนของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม 

ใหคุมคา สามารถปองกันปญหาสิ่งแวดลอมตาง ๆ  

ที่อาจเกิดจากการจัดการที่ไมเหมาะสม ในขณะ 

เดียวกันก็เปนการเพิ่มทางเลือกในการใชปุยใหกับ 

เกษตรกร นับเปนแนวทางการจัดการของเสีย 

ที่เหมาะสมและเกิดประโยชนอยางยั่งยืน 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ บริษัทอินเตอรรับเบอรลาเท็กซ  

จำกัด ที่ใหความอนุเคราะหวัตถุดิบ สถานที่ และ 

การอำนวยความสะดวกในการทดลอง สำนัก 

พัฒนาที่ดินเขต 11 สำนักวิจัยและพัฒนาการ 

เกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎรธานี และสถาบัน 

วิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่

ใหความอนุเคราะห เครื่องมือ สถานที่ และการ

วิ เคราะหตัวอยางทดลอง ตลอดจนผูมีสวน

เกี่ยวของทุกทานที่ทำใหการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

เกิดขึ้นและสำเร็จลุลวงไดดวยดี 

6. àÍ¡ÊÒÃÍŒÒ§ÍÔ§ 
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 เอนกประสงค สำนักวิจัยและพัฒนาการ 

 เกษตรเขตที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท.  
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ยงยุทธ โอสถสภา. 2552. ธาตุอาหารพืช. พิมพ 
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