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บทคัดยอ 
 

การศึกษาประสิทธิภาพของขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมที่นํามาใชเพือ่การเกษตรกรรม
เปนปุยธาตุรอง ในการปลูกคะนา ศึกษาโดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณในบล็อค 
(randomized complete block design) มี 4 ซํ้า ยายกลาคะนาอายุ 20 วันลงปลูกหางกัน 20 เซนติเมตร
ในแปลงทดลองขนาด 1.2 x1.2 เมตร ส่ิงทดลองประกอบดวยขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม 5 ตํารับ
การทดลอง คือเพิ่มขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม ในอัตรา 0, 10, 20, 30 และ 40 กิโลกรัมตอไร ลง
ไปกับคะนาทีป่ลูกโดยใชปุยคอก 800 กิโลกรัมตอไร ปุยสูตร 12-8-8 จาํนวน 25 กิโลกรัมตอไร และ
เมื่อคะนาอายไุด 21 วันใสปุยยูเรีย 25 กิโลกรัมตอไร วัดผลการทดลองโดยชั่ง น้ําหนกัสด น้ําหนัก
แหง นับ จํานวนใบ วัดความกวางใบ และความสูง พบวาแปลงปลูกที่ใสขยะจากงานหลอม
อะลูมิเนียม 30-40 กิโลกรัมตอไรเปนตํารับที่ดีที่สุดโดยมผีลทําใหน้ําหนักสดของสวนเหนือดินและ
ความสูงคะนาอายุ 35วันหลังจากยายกลาลงแปลงปลูกเพิ่มขึ้นอยางมีนยัสําคัญยิ่งทางสถิติ คือคะนา
มีน้ําหนกัสด 2028.25 กรัมตอ 16 ตน มากกวาไมใสขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม 28.21 เปอรเซ็นต 
ใหคาเฉลี่ยความสูงเหนือดิน 26.38 เซนติเมตร สูงกวาไมใสขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม 14.45 
เปอรเซ็นตสวนน้ําหนักแหง จํานวนใบ ความกวางใบไมมีความแตกตางทางสถิติ ผลการตรวจสอบ
แคดเมียมในตนคะนาพบวามีความปลอดภัยตอการบริโภค 
 การตรวจสอบยุทธศาสตรโดยใชตาํรับขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม 30 กิโลกรัมตอไร ใน
การปลูกคะนา ณ ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการผลิต ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ จังหวดั สุโขทัย พบวาใหน้ําหนักสด 151 กรัมตอตน ซ่ึงมากกวาไมใสขยะจาก
งานหลอมอะลูมิเนียม 17.05 เปอรเซ็นต ใหความสูง 29.40 เซนติเมตรตอตน มากกวาไมใสขยะจาก
งานหลอมอะลูมิเนียม 11.74 เปอรเซ็นต  
 
คําสําคัญ : ขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียม, คะนา, ธาตุอาหารรอง 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 ข 

Thesis title :  A Study on Efficiency of Aluminium  Dross as Secondary 
Elements on Chinese Kale Planting 

Researcher : Mr. Phairat Fangtasawat 
Degree : Master of Arts (Development Strategy)                    
Year : 2005 
Chairman. Thesis adviser : Assoc. Prof. Charn Mongkon 
Thesis adviser : Asst. Prof. Pronchai Ratanathum  
 

ABSTRACT 
 

 The objective of this research was study the efficiency of the dross released from 
aluminium scrap casting process as secondary elements on Chinese kale planting. The experiment 
was conducted in randomized complete block design with 5 treatments and 4 replications.  
1.2 x1.2 m. of dimension of plot size was used as one experimental unit where the 20 - day old 
Chinese kale seedlings were transplanted at the spacing of    20 x 20 cm . The treatments 
consisted of 0, 10, 20, 30 and 40 kg. of dross per rai added into the basal application of 800 kg. 
per rai of dried duck dung and 25 kg. per rai of fertilizer 12-8-8 formula. Twenty five kg. per rai 
of urea was used as top dress application 21 days after transplanting . The fresh weight and dry 
weight were recorded 35 days after transplanting and no. of leaves, width of leaves and height 
were recorded every 7 days after transplanting. The data were analyzed to find out the treatment 
difference. The result indicated that the applications of 30 and 40 kg. of dross per rai induced 
highly significance differnce on fresh weight. The height was also highly significant when 25 kg. 
per rai of urea top-dress applied for 14 days before harvest. The no. of leaves, width of leaves 
were not different statistically. This result of study was tested as development strategy at Plant 
Production Technology Transfer Center,  Dept. of  Agr., Min. of Agr. and Co-op. at Sukhothai on 
the same amount of dross  for  Chinese kale planting. The result revealed that the fresh weight 
was 151 g. per plant and the height was 29.40 cm. per plant. That was 17.05 and 11.74 per cent 
higher respectively when compared to the control treatment. 
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