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ผลของการใชสารเพอไลตรวมกับปุย เคมีตอการเจริญเติบโต และองคประกอบผลผลิตของ
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บทคัดยอ
ศึกษาผลของการใชสารเพอไลตรวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิตของ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD ปรากฏผลดังนี้ คือ การ
ใชปุยเคมีอัตรา 100 % (IF100%+P0) มีผลใหความสูงของตนขาวโพดที่ระยะ 1 เดือนสูงที่สุด ใกลเคียงกับการ
ใชปุยเคมีอัตรา 100 และ 70 % รวมกับสารเพอไลต (IF100%+P40 และ IF70%+P40) สวนการใชปุยเคมีอัตรา
100 % รวมกับสารเพอไลต (IF100%+P40) มีผลใหความสูงคอธงของขาวโพดที่ระยะ 1 เดือนสูงที่สุด ใกลเคียง
กับการใชปุยเคมีอัตรา 100 % (IF100%+P0) และการใชปุยเคมีอัตรา 70 % รวมกับสารเพอไลต (IF70%+P40)
ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุม (IF0%+P0) มีผลใหความสูงตน ความสูงคอธง และคาความเขียวของใบ
ขาวโพดต่ําที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต
ในดานผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว พบวา การใชปุยเคมีอัตรา 100 %
ร ว มกั บ สารเพอไลต (IF100%+P40) มี ผ ลให จํ า นวนฝ ก ต อ ต น และจํ า นวนฝ ก สมบู ร ณ ข องข า วโพดสู ง ที่ สุ ด
ใกลเคียงกับการใชปุยเคมีอัตรา 100 % (IF100%+P0) รองลงไปคือ การใชปุยเคมีอัตรา 70 % รวมกับสารเพอ
ไลต (IF70%+P40) และการใชปุยเคมีอัตรา 70 % (IF70%+P0) ตามลําดับ สวนตํารับควบคุม (IF0%+P0) มีผลให
จํานวนฝกตอตนและจํานวนฝกสมบูรณของขาวโพดต่ําที่สุด นอกจากนี้ การใชปุยเคมีอัตรา 100 % รวมกับ
สารเพอไลต (IF100%+P40) ส งผลให น้ํ า หนั กฝ ก ทั้ง เปลื อ ก น้ํา หนัก ฝ กปอกเปลือ ก และน้ํ า หนั ก เมล็ ดของ
ขาวโพดสูงที่สุด รองลงมา คือ การใชปุยเคมีอัตรา 100 % (IF100%+P0) ซึ่งใกลเคียงกับการใชปุยเคมีอัตรา
70 % (IF70%+P0) และการใชปุยเคมีอัตรา 70 % รวมกับสารเพอไลต (IF70%+P40) ตามลําดับ สวนตํารับ
ควบคุม (IF0%+P0) มีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก น้ําหนักเมล็ด และเปอรเซ็นตน้ําหนัก
เมล็ดของขาวโพดต่ําที่สุด ขณะที่มีผลใหเปอรเซ็นตน้ําหนักเปลือกและเปอรเซ็นตน้ําหนักซังของขาวโพดสูง
ที่สุด
คําสําคัญ : ขาวโพดเลี้ยงสัตว ชุดดินกําแพงแสน สารเพอรไรท องคประกอบผลผลิต
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ABSTRACT
This study investigated the effects of perlite application with fertilizer on growth and yield
components of maize planted in Kamphaeng Saen soil series. RCBD was applied in this study.
The study revealed that the use of 100% chemical fertilizers (IF100%+P0) gave the highest of
maize’s height at one month nearly the same as the use of 100% and 70% chemical fertilizers
with perlite (IF100%+P40 และ IF70%+P40). Further, the use of 100% chemical fertilizers with perlite
(IF100%+P40) gave the highest of flag leaf sheath of maize at one month nearly the same as the
use of 100% chemical fertilizers (IF100%+P0) and the use of 70% chemical fertilizers with perlite
(IF70%+P40), respectively while the control treatment (IF0%+P0) gave the lowest of plant height, flag
leaf sheath and leaf greenness (SPAD reading) at all growth stages.
Further, it was found that the use of 100% chemical fertilizers with perlite (IF100%+P40)
gave the highest numbers of ear per plant and numbers of full ear of maize nearly the same as
the use of 100% chemical fertilizers (IF100%+P0), the use of 70% chemical fertilizers with perlite
(IF70%+P40), and the use of 70% chemical fertilizers (IF70%+P0), respectively while the control
treatment (IF70%+P0) gave the lowest numbers of ear per plant and numbers of full ear of maize.
Further, the use of 100% chemical fertilizers with perlite (IF100%+P40) gave the highest of maize’s
ear not husk weight, husk weight, and grain weight, then the use 100% chemical fertilizers
(IF100%+P0) nearly the same as the use of 70% chemical fertilizers (IF70%+P0) and the use of 70%
chemical fertilizers with perlite (IF70%+P40), respectively while the control treatment (IF0%+P0) gave
the lowest of ear not husk weight, husk weight, grain weight and percent of grain weight while
effecting on the highest of percent of cob weight.
Keywords : maize (Zea mays L.), Kamphaeng Saen soil series, perlite, yield components
E-mail : g5161058@ku.ac.th

คํานํา
ปุยเคมีเปนวัสดุที่มีความสําคัญตอการยกระดับผลผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ
พืชผลทางการเกษตร (ยงยุทธ และคณะ, 2551) ในแตละปจะมีการใชปุยเคมีในการผลิตพืชเปนปริมาณ
มาก โดยในป พ.ศ. 2550 มีการนําเขาปุยเคมีปริมาณมากถึง 4,328,296 ตัน คิดเปนมูลคากวา 45,900
ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) ดวยมูลคาของปุยเคมีที่มรี าคาแพง จึงเปนปจจัยสําคัญใน
การเพิ่มตนทุนการผลิต ดังนั้น การใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากปริมาณธาตุอาหารใน
ปุยที่สอดคลองกับราคาปุย แลวปรับใชใหเหมาะสมกับคาวิเคราะหดินทางเคมี จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะ
เสริมสรางความเขมแข็งของระบบการผลิตของประเทศไทย ใหสามารถแขงขันในระบบการคาเสรีได อนึ่ง
การใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ ไมไดขึ้นอยูกับการประเมินปริมาณธาตุอาหารพืชในดินจากคาวิเคราะห
ดินเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย เชน ลักษณะของดินที่แตกตางกันในแตละชุดดิน ความ
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อุดมสมบูรณของดินที่แตกตางกันตามการจัดการดินหรือการใสปุยของเกษตรกร สภาพภูมิอากาศ หรือ
ปริมาณและการกระจายตัวของฝนที่ไมสม่ําเสมอในแตละป เปนตน (ระวิวรรณ และคณะ, 2552)
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในทวีปเอเชียที่เคยมีภูเขาไฟระเบิดมากอน เมือ่ อาศัยหลักฐานจากหิน
ภูเขาไฟ และหินตะกอนภูเขาไฟที่พบในปจจุบัน ประกอบกับการแปลความหมายจากภาพถายดาวเทียม
และภาพถายทางอากาศ พบวา ประเทศไทยมีภูเขาไฟหลายลูกดวยกัน แตเปนภูเขาไฟที่ดับแลวและมีขนาด
เล็ก ซึ่งมีขนาดเสนผานศูนยกลางของปากปลองประมาณ 1 กิโลเมตร โดยหินภูเขาไฟมักมีสวนประกอบเปน
ประเภทแอซิด (acidic volcanic rocks) เปนสวนใหญ มีซลิ ิกา (Si) สูง มีทั้งที่เกิดเปนหินภูเขาไฟ และหิน
ตะกอนภูเขาไฟ นอกจากนี้ ยังเกิดหินหลากหลายชนิด เชน หินเพอไลต หินพัมมิซ หินพัมมิเชียสเพอไลต
หินพัมมิเชียสทัฟฟ หินพัมมิไซด และไรโอไรต ซึ่งหินดังกลาวมักถูกนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรม
กอสราง อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนการทําความสะอาด และกิจการดานสปา เปน
ตน (ปรัชญา, ม.ป.ป.)
หินภูเขาไฟประกอบดวยซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) ประมาณ 70 เปอรเซ็นต โดยธาตุซิลิกาดังกลาว
เปนธาตุที่มีประโยชนตอพืชหลายประการ
ในตางประเทศไดมีการศึกษาและวิจัยเกีย่ วกับการนําธาตุซิลิ
กามาใชประโยชนอยางแพรหลาย ทําใหเกิดความคุมคาทางเศรษฐกิจ ลดปญหาดานสิ่งแวดลอม และการ
เสื่อมโทรมของดิน ตัวอยางการใชประโยชนจากธาตุซิลิกา เชน ชวยเพิม่ ความตานทานของดินตอการกัด
กรอน (erosion) ของลมและน้ํา ชวยใหพชื ตานทานตอสภาพแหงแลงไดยาวนานขึ้น ชวยแกความเปนพิษ
ของเหล็ก (Fe) และอะลูมินมั (Al) ในดินกรดไดดีกวาการใชปูนชนิดอื่นๆ ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพของหิน
ฟอสเฟต โดยชวยปลดปลอยธาตุฟอสฟอรัสที่ถูกตรึงใหเปนประโยชนตอพืชเพิ่มขึ้น ชวยลดการชะลาง
(leaching) ของธาตุไนโตรเจน และโพแทสเซียม (ณิศรา, 2552; สมศักดิ์, 2552) นอกจากนี้ ธาตุซิลิกายัง
ชวยปองกันพืชจากการเขาทําลายของโรค แมลง และเชื้อรา อีกทั้งชวยในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตของพืชใหสูงขึ้นอีกดวย (นิคม, 2542)
สารเพอไลตเปนแรธาตุธรรมชาติจากหินภูเขาไฟ มีน้ําหนักเบา ความพรุนสูง และความหนาแนนต่ํา
ประกอบดวยซิลิคอนไดออกไซด (SiO2) ประมาณ 70 เปอรเซ็นต สําหรับประเทศไทยพบสารเพอไลตมากใน
บริเวณหินภูเขาไฟลํานารายณ โดยเฉพาะอําเภอสระโบสถ และอําเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี (กอง
วิเคราะหและตรวจสอบทรัพยากรธรณี, 2550) และจากสมบัติเดนของธาตุซิลิกาที่กลาวมาขางตน ทําใหเกิด
แนวคิดในการนําสารเพอไลตมาพิสูจนสมบัติเดนดานการเกษตร
โดยการใชรวมกับปุยเคมีเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพและลดการการใชปุย ซึ่งพิจารณาจากผลของการใชสารเพอไลตรวมกับปุยเคมีอัตราตางๆ ที่มี
ตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุแปซิฟค 999 ในสภาพ
แปลง

อุปกรณและวิธีการ
ศึกษาผลของการใชสารเพอไลตรวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิตของ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุแปซิฟค 999 ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน (Kamphaeng Saen soil series, Ks) ซึ่งจัด
จําแนกอยูใน Typic Haplustalfs; fine-silty, mixed, semiactive, isohyperthermic (Soil Survey Staff,
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2003) ในชวงเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 2551 ณ แปลงทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จ. นครปฐม โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 3 ซ้ํา 7
ตํารับทดลอง ดังนี้
ตํารับทดลองที่ 1 ไมใสปุยเคมีและสารเพอไลต (IF0%+P0)
ตํารับทดลองที่ 2 ใสปยุ เคมีตามคาวิเคราะหดินและไมใสสารเพอไลต (IF100%+P0)
ตํารับทดลองที่ 3 ใสปยุ เคมีตามคาวิเคราะหดินและใสสารเพอไลต (IF100%+P40)
ตํารับทดลองที่ 4 ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 70% และไมใสสารเพอไลต (IF70%+P0)
ตํารับทดลองที่ 5 ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 70% และใสสารเพอไลต (IF70%+P40)
ตํารับทดลองที่ 6 ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน 50% และไมใสสารเพอไลต (IF50%+P0)
ตํารับทดลองที่ 7 ใสปยุ เคมีตามคาวิเคราะหดิน 50% และใสสารเพอไลต (IF50%+P40)
การเตรียมแปลงทดลอง โดยแบงเปนแปลงยอยจํานวน 21 แปลงยอย แตละแปลงยอยมีขนาด
กวาง 4 เมตร และยาว 5 เมตร มีระยะหางระหวางแปลงยอย 50 เซนติเมตร สันรองสูงประมาณ 20
เซนติเมตร แตละแปลงยอยมีจํานวนรอง 5 แถว หางกันแถวละ 0.75 เมตร ปลูกขาวโพดแตละหลุมหางกัน
0.25 เมตร โดยหยอดเมล็ดหลุมละ 2-3 เมล็ด ดวยเครื่องหยอดแบบกระทุง (jab seeder) ที่ขางรอง เมื่อ
ขาวโพดอายุได 15 วัน ถอนแยกใหเหลือ 1 ตนตอหลุม และมีขนาดของพื้นที่เก็บเกี่ยวเทากับ 3 x 4 เมตร
การใสปุยเคมี ไดแก ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21%N) ทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต (46%P2O5) และ
โพแทสเซียมคลอไรด (60%K2O) ทําการแบงใส 2 ครั้ง ที่ระยะ 20 วัน (1/3 ของอัตราปุย ที่ใส) และ 40 วัน
(2/3 ของอัตราปุยที่ใส) หลังปลูก โดยตํารับทดลองที่ 2 และ 3 ใสปุยเคมีในอัตรา 15, 5 และ 5 กิโลกรัม N,
P2O5 และ K2O ตอไร ตามลําดับ (100% ของปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน) ตํารับทดลองที่ 4 และ 5 ใส
ปุยเคมีในอัตรา 10.5, 3.5 และ 3.5 กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O ตอไร ตามลําดับ (70% ของปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดิน) สวนตํารับทดลองที่ 6 และ 7 ใสปุยเคมีในอัตรา 7.5, 2.5 และ 2.5 กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O
ตอไร ตามลําดับ (50% ของปุย เคมีตามคาวิเคราะหดิน) สําหรับสารเพอไลตทําการใสเพียงครั้งเดียวที่ระยะ
20 วันหลังปลูก โดยใสในอัตรา 40 กิโลกรัมตอไร (ณิศรา, 2552; สมศักดิ์, 2552) ในตํารับทดลองที่ 3, 5
และ 7 ตามลําดับ
การเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ระยะ 1 และ 2 เดือน ไดแก ความสูงตนโดย
วัดจากพื้นดินถึงปลายใบที่ยาวที่สุด ความสูงคอธง และคาความเขียวของใบ (SPAD reading) โดยวัด
ตําแหนงใบที่ 3-4 จากปลายยอด การเก็บขอมูลผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว
ไดแก จํานวนฝกตอตน จํานวนฝกสมบูรณ น้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก น้ําหนักเมล็ด
น้ําหนักซัง เปอรเซ็นตน้ําหนักฝกทั้งเปลือก เปอรเซ็นตน้ําหนักฝกปอกเปลือก เปอรเซ็นตน้ําหนักเมล็ด และ
เปอรเซ็นตน้ําหนักซัง
สําหรับคาวิเคราะหสมบัติทางเคมีและฟสิกสบางประการของชุดดินกําแพงแสนกอนการทดลองได
แสดงไวใน Table 1
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Table 1 Chemical and physical properties of soil before the experiment
Properties

Kamphaeng Saen soil series (Ks)
7.06
1.16
0.061
88.35
152.1
1791.6
240.5
1.49
Clay loam

pH (1:1)
ECe (dS/m)
Total N (%)
Available P (mg/kg)
Exchangeable K (mg/kg)
Exchangeable Ca (mg/kg)
Exchangeable Mg (mg/kg)
Organic matter (%)
Texture

ผลการทดลองและวิจารณ
จากการศึ กษาผลของการใช สารเพอไลตร ว มกับปุ ยเคมี ตอ การเจริ ญเติ บโตและองคป ระกอบ
ผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุแปซิฟค 999 ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน ปรากฏผลดังตอไปนี้
1. การเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยงสัตว
1.1 ความสูงตน
การใชปุยเคมีอตั ราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับสารเพอไลต มีผลตอความสูงตนของขาวโพดที่
ระยะ 1 เดือนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 2) กลาวคือ การใชปุยเคมีอัตรา 100
เปอรเซ็นต (IF100%+P0) มีผลใหความสูงตนของขาวโพดมากที่สุด (232.74 ซม.) ใกลเคียงกับการใชปุยเคมี
อัตรา 100 และ 70 เปอรเซ็นตรวมกับสารเพอไลต (IF100%+P40 และ IF70%+P40) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับ
ควบคุม (IF0%+P0) มีผลใหความสูงตนของขาวโพดต่ําที่สุด (202.33 ซม.)
1.2 ความสูงคอธง
การใชปุยเคมีอตั ราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับสารเพอไลต มีผลตอความสูงคอธงของ
ขาวโพดที่ระยะ 1 เดือนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 2) กลาวคือ การใชปุยเคมีอัตรา
100 เปอรเซ็นตรวมกับสารเพอไลต (IF100%+P40) มีผลใหความสูงคอธงของขาวโพดมากที่สุด (125.81 ซม.)
ใกลเคียงกับการใชปุยเคมี 100 เปอรเซ็นต (IF100%+P0) และการใชปุยเคมีอัตรา 70 เปอรเซ็นตรวมกับสาร
เพอไลต (IF70%+P40) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุม (IF0%+P0) มีผลใหความสูงคอธงของขาวโพดต่ําที่สุด
(106.96 ซม.) ใกลเคียงกับการใชปุยเคมีอัตรา 50 เปอรเซ็นตทั้งที่ใชและไมใชรวมกับสารเพอไลต (IF50%+P0
และ IF50%+P40) ตามลําดับ
1.3 ความเขียวของใบ
การใชปุยเคมีอตั ราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับสารเพอไลต มีผลตอคาความเขียวของใบ
ขาวโพดที่ระยะ 1 และ 2 เดือนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 2) กลาวคือ การใชปยุ เคมี
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ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับสารเพอไลต มีผลใหคาความเขียวของใบขาวโพดใกลเคียงกัน โดยมีขอสังเกตวา
การใชปุยเคมีในอัตราที่ลดลงมีแนวโนมใหคาความเขียวของใบลดลงตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับรายงาน
วิจัยของณิศรา (2552) และสมศักดิ์ (2552) สวนตํารับควบคุม (IF0%+P0) มีผลใหคาความเขียวของใบ
ขาวโพดต่ําที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต
2. ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว
2.1 จํานวนฝกตอตน
การใชปุยเคมีอตั ราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับสารเพอไลต มีผลใหจํานวนฝกตอตนของ
ขาวโพดที่ระยะเก็บเกี่ยวแตกตางกันทางสถิติ (Table 3) กลาวคือ การใชปุยเคมีอัตรา 100 เปอรเซ็นต
รวมกับสารเพอไลต (IF100%+P40) มีผลใหจาํ นวนฝกตอตนของขาวโพดสูงที่สุด (1.18 ฝกตอตน) ใกลเคียงกับ
การใชปุยเคมีอตั รา 100 เปอรเซ็นต (IF100%+P0) สวนตํารับควบคุม (IF0%+P0) มีผลใหจาํ นวนฝกตอตนของ
ขาวโพดต่ําที่สุด (0.93 ฝกตอตน) ใกลเคียงกับตํารับทดลองที่มีการใชปุยเคมีอัตรา 50 เปอรเซ็นต
(IF50%+P0)
2.2 จํานวนฝกสมบูรณ
การใชปุยเคมีอตั ราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับสารเพอไลต มีผลใหจํานวนฝกสมบูรณของ
ขาวโพดที่ระยะเก็บเกี่ยวแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 3) กลาวคือ การใชปยุ เคมีอัตรา
100 เปอรเซ็นตรวมกับสารเพอไลต (IF100%+P40) มีผลใหจํานวนฝกสมบูรณของขาวโพดสูงที่สุด (96.29
เปอรเซ็นต) ใกลเคียงกับการใชปุยเคมีอัตรา 100 เปอรเซ็นต (IF100%+P0) รองลงไปคือ การใชปุยเคมีอตั รา
70 เปอรเซ็นตรวมกับสารเพอไลต (IF70%+P40) และการใชปุยเคมีอัตรา 70 เปอรเซ็นต (IF70%+P0) ตามลําดับ
สวนตํารับควบคุม (IF0%+P0) มีผลใหจํานวนฝกสมบูรณของขาวโพดต่ําทีส่ ุด (82.22 เปอรเซ็นต) ใกลเคียง
กับการใชปุยเคมีอัตรา 50 เปอรเซ็นตทั้งที่ใชและไมใชรวมกับสารเพอไลต (IF50%+P40 และ IF50%+P0)
2.3 น้ําหนักฝกทั้งเปลือก
การใชปุยเคมีอตั ราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับสารเพอไลต มีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือกของ
ขาวโพดที่ระยะเก็บเกี่ยวแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 3) กลาวคือ การใชปยุ เคมีอัตรา
100 เปอรเซ็นตรวมกับสารเพอไลต (IF100%+P40) มีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือกของขาวโพดสูงที่สุด (2.16 ตัน
ตอไร) สวนการใชปุยเคมีอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับสารเพอไลต มีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือกของ
ขาวโพดใกลเคียงกัน ขณะที่ตํารับควบคุม (IF0%+P0) มีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือกของขาวโพดต่ําที่สุด (1.38
ตันตอไร)
2.4 น้ําหนักฝกปอกเปลือก น้ําหนักเปลือก น้ําหนักซัง และน้ําหนักเมล็ด
การใชปุยเคมีอตั ราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับสารเพอไลต มีผลใหน้ําหนักฝกปอกเปลือก
น้ําหนักเปลือก น้ําหนักซัง และน้ําหนักเมล็ดของขาวโพดที่ระยะเก็บเกี่ยวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่ง
ทางสถิติ (Table 4) กลาวคือ การใชปุยเคมีอตั รา 100 เปอรเซ็นตรวมกับสารเพอไลต (IF100%+P40) มีผลให
น้ําหนักฝกปอกเปลือกของขาวโพดสูงที่สุด (1.87 ตันตอไร) รองลงมา คือ การใชปุยเคมีอัตรา 100
เปอรเซ็นต (IF100%+P0) ซึ่งใกลเคียงกับการใชปุยเคมีอัตรา 70 เปอรเซ็นต (IF70%+P0) และการใชปุยเคมี
อัตรา 70 เปอรเซ็นต รวมกับสารเพอไลต (IF70%+P40) ตามลําดับ
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สําหรับน้ําหนักเมล็ดของขาวโพด พบวา การใชปุยเคมีอัตรา 100 เปอรเซ็นตรวมกับสารเพอไลต
(IF100%+P40) มีผลใหน้ําหนักเมล็ดของขาวโพดสูงที่สุด (1.42 ตันตอไร) รองลงมาคือ การใชปุยเคมีอัตรา 100
เปอรเซ็นต (IF100%+P0) ซึ่งใกลเคียงกับการใชปุยเคมีอัตรา 70 เปอรเซ็นตรวมกับสารเพอไลต (IF70%+P40)
การใชปุยเคมีอตั รา 70 เปอรเซ็นต (IF70%+P0) และการใชปุยเคมีอัตรา 50 เปอรเซ็นตรวมกับสารเพอไลต
(IF50%+P40) ตามลําดับ สวนตํารับควบคุม (IF0%+P0) มีผลใหน้ําหนักฝกปอกเปลือก น้ําหนักเปลือก น้ําหนัก
ซัง และน้ําหนักเมล็ดของขาวโพดนอยที่สุด
2.5 เปอรเซ็นตน้ําหนักฝกปอกเปลือก น้ําหนักเปลือก น้ําหนักซัง และน้ําหนักเมล็ด
การใชปุยเคมีอตั ราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับสารเพอไลต มีผลใหเปอรเซ็นตน้ําหนักเปลือก
น้ําหนักซัง และน้ําหนักเมล็ดของขาวโพดที่ระยะเก็บเกี่ยวแตกตางกันทางสถิติ (Table 5) กลาวคือ ตํารับ
ควบคุม (IF0%+P0) มีผลใหเปอรเซ็นตน้ําหนักเปลือก และน้ําหนักซังของขาวโพดสูงที่สุด ขณะที่มีผลให
เปอรเซ็นตน้ําหนักเมล็ดของขาวโพดต่ําที่สุด อยางไรก็ตาม พบวา การใชปุยเคมีอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือ
ใชรวมกับสารเพอไลต มีผลใหเปอรเซ็นตน้ําหนักซัง และน้ําหนักเมล็ดของขาวโพดใกลเคียงกันในชวง
19.01-20.66 และ 65.64-69.26 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
3. ผลของการใชสารเพอไลตตอกําไรสุทธิในการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
การทดลองนี้มีคาใชจา ยหลักที่เทากันทุกตํารับทดลอง (ประมาณ 1,800 บาทตอไร) โดยแยกเปน
คาแรงในการเตรียมแปลงรวมทั้งการปลูกและการดูแลรักษาประมาณ 1,200 บาทตอไร และคาเก็บเกี่ยว
ประมาณ 600 บาทตอไร สวนตํารับทดลองที่มีการใชปุยเคมีอัตรา 100 เปอรเซ็นต (IF100%+P0) มีคาใชจา ย
รวมตอไรประมาณ 4,982 บาท (คาใชจายในสวนของปุยเคมีประมาณ 3,182 บาท) ตํารับทดลองที่มีการใช
ปุยเคมีอัตรา 70 เปอรเซ็นต (IF70%+P0) มีคา ใชจายรวมตอไรประมาณ 4,027 บาท (คาใชจา ยในสวนของ
ปุยเคมีประมาณ 2,227 บาท) และตํารับทดลองที่มีการใชปุยเคมีอัตรา 50 เปอรเซ็นต (IF50%+P0) มี
คาใชจา ยรวมตอไรประมาณ 3,391 บาท (คาใชจา ยในสวนของปุยเคมีประมาณ 1,591 บาท) (Table 6)
ทั้งนี้ราคาของสารเพอไลตในเขตจังหวัดนครปฐมจําหนายปลีกราคากระสอบละ 120 บาท (10 กิโลกรัม) ปุย
แอมโมเนียมซัลเฟตกระสอบละ 720 บาท (14.40 บาทตอกิโลกรัม) ปุยทริปเปลซูเปอรฟอสเฟตกระสอบละ
1250 บาท (25.00 บาทตอกิโลกรัม) และปุยโพแทสเซียมคลอไรดกระสอบละ 1450 บาท (29.00 บาทตอ
กิโลกรัม) และเกษตรกรสามารถขายขาวโพดไดกิโลกรัมละ 8 บาท ดังนั้น สามารถสรุปกําไรสุทธิโดย
ภาพรวมของการทดลองไดดังนี้ คือ
ตํารับทดลองที่มีการใชปุยเคมีอัตรา 70 เปอรเซ็นต (IF70%+P0) ใหผลกําไรสุทธิมากที่สุด คือ
มากกวาตํารับทดลองที่มีการใชปุยเคมีอัตรา 100 เปอรเซ็นต (IF100%+P0) ถึง 9.11 เปอรเซ็นต ขณะที่ตํารับ
ควบคุม (IF0%+P0) ใหผลกําไรสุทธิต่ําที่สุด คือ นอยกวา 18.71 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับการใชปุยเคมีอตั รา
100 เปอรเซ็นต (IF100%+P0) นอกจากนี้เปนที่สังเกตวาตํารับการทดลองที่มีการใชปุยเคมีอัตราต่ําลงโดยไม
ใชรวมกับสารเพอไลต มีแนวโนมใหผลกําไรสุทธิดีกวาตํารับทดลองที่มีการใชปุยเคมีรวมกับสารเพอไลต
ทั้งนี้เปนไปไดวาในชวงที่ทําการวิจัย ราคาปุยเคมีคอนขางสูงมาก ดังนั้น การลดปริมาณการใชปยุ เคมีจาก
เดิม (100 เปอรเซ็นต) เปนอัตรา 70 และ 50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จึงมีผลใหคาใชจา ยโดยภาพรวมต่ําลง
ไปดวย อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้ควรดําเนินการตอไป ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนของการใชสารเพอไลตที่มี
ตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพด รวมทั้งผลตอสมบัติทางเคมีบางประการของดินในระยะยาว
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4. ผลของการใชสารเพอไลตตอสมบัตทิ างเคมีของดินบางประการ
ภายหลังสิ้นสุดการทดลอง พบวา การใชปยุ เคมีในอัตราสูง มีแนวโนมใหคาความเปนกรด-ดาง
(pH) ของดินต่ําที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการใชปุยเคมีในอัตราที่ลดลง สวนตํารับควบคุม (IF0%+ P0) มี
แนวโนมใหคา pH ของดินสูงที่สุด (Table 7) และมีขอ สังเกตวาการใชปุยเคมีรวมกับสารเพอไลต มี
แนวโนมใหคา pH ของดินต่ํากวาการใชปุยเคมีแตเพียงอยางเดียว ทั้งนี้เปนไปไดวาสารเพอไลต อาจมีสวน
ชวยในการลดการชะลางปุยเคมีไวไดในระดับหนึ่ง
อีกทั้งปุยเคมีที่ใชในการทดลองเปนปุยแอมโมเนียม
ซัลเฟต (21%N) ซึ่งเมื่อใสลงไปในดินอาจใหผลตกคางของความเปนกรดกับดินได (คณาจารยภาควิชา
ปฐพีวทิ ยา, 2541) อยางไรก็ตาม คา pH ที่เปลี่ยนแปลงจะอยูในระดับเปนกรดปานกลางถึงเปนกลาง คือ
อยูในชวง pH 5.79-6.66 (FAO Project Staff and Land Classification Division, 1973)
สําหรับผลของการใชปุยเคมีอตั ราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับสารเพอไลต และตํารับควบคุม
(IF0%+P0) มีผลตอสมบัติทางเคมีของดินโดยภาพรวมดังนี้ คือ ไมกอใหเกิดดินเค็ม (0.070-0.112 dS/m)
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง (0.062-0.077%) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน
สูงมาก (166.92-219.10 mg/kg) ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนไดอยูในระดับสูงมาก (129.95-156.91
mg/kg) และปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยูในระดับคอนขางต่ําถึงปานกลาง (1.32-1.84%) อยางไรก็ตาม มี
ขอสังเกตวาการใชปุยเคมีรวมกับสารเพอไลต มีแนวโนมใหสมบัติทางเคมีของดินดังกลาวสูงกวาการใช
ปุยเคมีแตเพียงอยางเดียว ยกเวนคา pH ของดิน สวนตํารับควบคุม (IF0%+P0) มีผลตอสมบัติทางเคมีของ
ดินดังกลาวต่ําที่สุด (Table 7)
Table 2 Plant heights, flag leaf sheath and leaf greenness (SPAD reading) of maize (Zea mays
L.) planted in Kamphaeng Saen soil series at different stages
Treatments
T1 = IF0%+ P0
T2 = IF100%+ P0
T3 = IF100%+ P40
T4 = IF70%+ P0
T5 = IF70%+ P40
T6 = IF50%+ P0
T7 = IF50%+ P40
F-test
CV (%)

Plant heights (cm)
30 days
60 days
d
202.33
269.41
232.74a
281.52
227.85ab
282.81
220.93bc
280.81
abc
226.30
281.22
c
216.26
279.15
218.85bc
280.19
**
ns
2.48
2.62

Flag leaf sheath (cm)
30 days
60 days
d
106.96
221.56
122.85ab
231.89
125.81a
232.26
117.82abc
229.89
ab
120.41
231.70
cd
109.93
229.33
115.52bcd
229.41
**
ns
4.00
2.22

SPAD reading
30 days
60 days
c
49.93
52.53b
59.03a
61.80a
58.83a
62.80a
55.90ab
61.13a
55.67ab
61.50a
54.23b
57.73a
54.87ab
58.87a
**
**
4.15
4.60

Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT.
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Table 3 Ear number per stem, full ear (%) and ear weight of maize (Zea mays L.) planted in
Kamphaeng Saen soil series
Treatments
T1 = IF0%+ P0
T2 = IF100%+ P0
T3 = IF100%+ P40
T4 = IF70%+ P0
T5 = IF70%+ P40
T6 = IF50%+ P0
T7 = IF50%+ P40
F-test
CV (%)

Ear number/stem
0.93c
1.15ab
1.18a
1.04abc
1.07abc
0.93c
0.99bc
*
9.10

Full ear (%)
82.22c
93.33a
96.29a
85.46bc
92.58ab
84.24c
84.24c
**
4.74

Ear weight (kg/rai)
1375.56c
1936.30b
2164.45a
1922.96b
1829.63b
1734.82b
1757.04b
**
7.38

Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT.

Table 4 Ear not husk weight, husk weight, cob weight and grain weight of maize (Zea mays
L.) planted in Kamphaeng Saen soil series
Grain weight
(kg/rai)
T1 = IF0%+ P0
790.37d
T2 = IF100%+ P0
1318.22ab
T3 = IF100%+ P40
1419.26a
T4 = IF70%+ P0
1262.22bc
1266.67bc
T5 = IF70%+ P40
T6 = IF50%+ P0
1157.04c
1185.18bc
T7 = IF50%+ P40
F-test
**
CV (%)
7.90
Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT.
Treatments

Ear not husk weight
(kg/rai)
1135.56d
1687.41b
1865.19a
1645.93bc
1616.30bc
1512.59c
1520.00c
**
6.05

Husk weight
(kg/rai)
240.00cd
248.89c
299.26a
277.04b
213.33e
222.22de
237.03cd
**
4.27
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Cob weight
(kg/rai)
345.19c
369.18bc
445.93a
383.71b
349.63bc
355.56bc
334.82c
**
5.40
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Table 5 Percentages of ear not husk weight, husk weight, cob weight and grain weight of maize
(Zea mays L.) planted in Kamphaeng Saen soil series
Grain weight
(%)
T1 = IF0%+ P0
57.46b
T2 = IF100%+ P0
68.07a
65.64a
T3 = IF100%+ P40
T4 = IF70%+ P0
65.65a
69.26a
T5 = IF70%+ P40
T6 = IF50%+ P0
66.49a
T7 = IF50%+ P40
67.77a
F-test
*
CV (%)
7.53
Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT.
Treatments

Ear not husk weight
(%)
82.55
87.18
86.30
85.62
88.35
86.98
86.78
ns
8.87

Husk weight
(%)
17.45a
12.82bc
13.70b
14.38b
11.65c
13.02bc
13.22bc
**
7.86

Cob weight
(%)
25.09a
19.11b
20.66b
19.97b
19.09b
20.49b
19.01b
**
9.40

Table 6 Effects of using perlite per net profit for maize production
Costs (Baht/rai)
Treatments

T1 = IF0%+ P0
T2 = IF100%+ P0
T3 = IF100%+ P40
T4 = IF70%+ P0
T5 = IF70%+ P40
T6 = IF50%+ P0
T7 = IF50%+ P40

Fertilizer Perlite
3,182
3,182
2,227
2,227
1,591
1,591

480
480
480

Total
1,800
4,982
5,462
4,027
4,507
3,391
3,871

Net Profit comparing
Selling
with the use of
Yield
Net profit
price
100 % of chemical
(kg/rai)
(Baht/rai)
(Baht/rai)
fertilizers
(%)
790.37
6,323
4,523
81.29
1,318.22 10,546
5,564
100.00
1,419.26 11,354
5,892
105.90
1,262.22 10,098
6,071
109.11
1,266.67 10,133
5,626
101.11
1,157.04 9,256
5,865
105.41
1,185.18 9,481
5,610
100.83
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Table 7 Some chemical soil properties after harvest
Treatments

pH (1:1)

T1 = IF0%+ P0
T2 = IF100%+ P0
T3 = IF100%+ P40
T4 = IF70%+ P0
T5 = IF70%+ P40
T6 = IF50%+ P0
T7 = IF50%+ P40

6.66
5.87
5.79
6.21
6.06
6.57
6.27

EC (1:5)
(dS/m)
0.070
0.098
0.112
0.082
0.088
0.074
0.077

Total N
(%)
0.062
0.072
0.077
0.070
0.072
0.065
0.067

Avail. P
(mg/kg)
166.92
205.08
219.10
188.14
203.25
176.61
180.85

Exchange. K Organic matter
(mg/kg)
(%)
129.95
1.32
140.45
1.64
156.91
1.84
131.01
1.46
139.41
1.58
130.48
1.39
130.78
1.40

สรุปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษาผลของการใชสารเพอไลตรวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโต
และองคประกอบ
ผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุแปซิฟค 999 ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน สามารถสรุปผลการทดลองได
ดังนี้
1. การใชปุยเคมีอัตรา 100 % (IF100%+P0) มีผลใหความสูงของตนขาวโพดที่ระยะ 1 เดือนสูงที่สุด
ใกลเคียงกับการใชปุยเคมีอัตรา 100 และ 70 % รวมกับสารเพอไลต (IF100%+P40 และ IF70%+P40) สวนการ
ใชปุยเคมีอัตรา 100 % รวมกับสารเพอไลต (IF100%+P40) มีผลใหความสูงคอธงของขาวโพดที่ระยะ 1 เดือน
สูงที่สุด ใกลเคียงกับการใชปุยเคมีอัตรา 100 % (IF100%+P0) และการใชปุยเคมีอัตรา 70 % รวมกับสารเพอ
ไลต (IF70%+P40) ตามลําดับ
2. การใชปุยเคมีอัตรา 100 % รวมกับสารเพอไลต (IF100%+P40) มีผลใหจํานวนฝกตอตนและ
จํานวนฝกสมบูรณของขาวโพดสูงที่สุด ใกลเคียงกับการใชปุยเคมีอัตรา 100 % (IF100%+P0) รองลงไปคือ
การใชปุยเคมีอตั รา 70 % รวมกับสารเพอไลต (IF70%+P40) และการใชปยุ เคมีอัตรา 70 % (IF70%+P0)
ตามลําดับ
3. การใชปุยเคมีอัตรา 100 % รวมกับสารเพอไลต (IF100%+P40) มีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือก
น้ําหนักฝกปอกเปลือก และน้ําหนักเมล็ดของขาวโพดสูงที่สุด รองลงมา คือ การใชปุยเคมีอัตรา 100 %
(IF100%+P0) ซึ่งใกลเคียงกับการใชปุยเคมีอัตรา 70 % (IF70%+P0) และการใชปุยเคมีอัตรา 70 % รวมกับสาร
เพอไลต (IF70%+P40) ตามลําดับ
4. การใชปุยเคมีอัตรา 70 เปอรเซ็นต (IF70%+P0) ใหผลกําไรสุทธิมากที่สุด ซึ่งมากกวาการใช
ปุยเคมีอัตรา 100 เปอรเซ็นต (IF100%+P0) ประมาณ 9 เปอรเซ็นต สวนตํารับควบคุม (IF0%+P0) ใหผลกําไร
สุทธิต่ําที่สุด คือ นอยกวา 18.71 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับการใชปุยเคมีอตั รา 100 เปอรเซ็นต (IF100%+P0)
โดยมีขอสังเกตวาการใชปุยเคมีอัตราต่ําลงโดยไมใชรวมกับสารเพอไลต มีแนวโนมใหผลกําไรสุทธิดีกวาการ
ใชปุยเคมีรวมกับสารเพอไลต ทั้งนี้เพราะราคาปุยเคมีคอนขางสูงมาก ดังนั้น การลดปริมาณการใชปุยเคมี
จากเดิม (100 เปอรเซ็นต) เปนอัตรา 70 และ 50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จึงมีผลใหคาใชจายโดยภาพรวม
ต่ําลง
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5. การใชปุยเคมีอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับสารเพอไลต และการไมใชปุยเคมีและสาร
เพอไลต (IF0%+P0) มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินดังนี้ คือ ไมกอ ใหเกิดดินเค็ม ปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมดต่ําถึงปานกลาง ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูงมาก ปริมาณโพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนไดสูงมาก และปริมาณอินทรียวัตถุในดินคอนขางต่ําถึงปานกลาง โดยการใชปุยเคมีรวมกับสาร
เพอไลต มีแนวโนมใหสมบัติทางเคมีของดินดังกลาวสูงกวาการใชปยุ เคมีแตเพียงอยางเดียว ยกเวนคา pH
ของดิน สวนการไมใชปุยเคมีและสารเพอไลต (IF0%+P0) มีผลตอสมบัติทางเคมีของดินดังกลาวต่ําที่สุด
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