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บทคัดยอ

ศึกษาผลของการใชปุยเคมีในนาขาวตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 4 ซ้ํา
7 ตํารับทดลอง ไดแก ตํารับควบคุม (T1 = Control) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (T2 = IF100%+G0) ใสปุยเคมีตาม
คาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 และ 50 กก./ไร (T3 = IF100%+G25 และ T4 = IF100%+G50) ใสปุยเคมีเพียง
75% ของคาวิเคราะหดิน (T5 = IF75%+G0) และใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 และ
50 กก./ไร (T6 = IF75%+G25 และ T7 = IF75%+G50) ผลการทดลอง พบวา การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับ
ยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50) มีผลใหความสูงตน จํานวนแขนงตอกอ และคาความเขียวของใบขาวมากที่สุด
ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+G0) หรือการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทั้งที่
ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมอัตรา 25 หรือ 50 กก./ไร (IF75%+G25 และ IF75%+G50) ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มี
ผลใหความสูงตน จํานวนแขนงตอกอ และคาความเขียวของใบขาวต่ําที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต
ในดานผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาว พบวา การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน หรือการใส
ปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมอัตรา 25 หรือ 50 กก./ไร (IF100%+G50 หรือ
IF100%+G25 หรือ IF100%+G0 หรือ IF75%+G50 หรือ IF75%+G25 หรือ IF75%+G0) มีผลใหจํานวนรวงตอกอ น้ําหนักรวม
ทั้งหมด น้ําหนักเมล็ด และน้ําหนักเมล็ดดีของขาวใกลเคียงกัน แตกตางจากตํารับควบคุมซึ่งมีผลใหจํานวนรวงตอ
กอ น้ําหนักรวมทั้งหมด น้ําหนักเมล็ด และน้ําหนักเมล็ดดีของขาวนอยที่สุด นอกจากนี้ มีขอสังเกตวาการใชปุยเคมี
รวมกับยิปซัมในอัตรา 50 กก./ไร มีแนวโนมใหจํานวนรวงตอกอ น้ําหนักรวมทั้งหมด น้ําหนักเมล็ด และน้ําหนัก
1000 เมล็ดของขาวดีกวาการใชปุยเคมีรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร ขณะที่การใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ
(IF100%) มีแนวโนมใหจํานวนรวงตอกอ น้ําหนักรวมทั้งหมด น้ําหนักเมล็ด และน้ําหนัก 1000 เมล็ดของขาวดีกวาการ
ใชปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน (IF75%)
คําสําคัญ : ขาว ปุยเคมี ยิปซัม
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Abstract

This study investigated the effects of chemical fertilizer application with gypsum on growth and
yield of rice (Oryza sativa L.). Randomized Complete Block Design was used as an experimental
design consisted of 7 treatments, i.e., a) control/unfertilized treatment (T1 = control); b) chemical
fertilizer following soil analysis (T2 = IF100%+G0); c-d) chemical fertilizer following soil analysis combining
with gypsum 25 and 50 kg/rai (T3 = IF100%+G25 and T4 = IF100%+G50); e) chemical fertilizers following soil
analysis only 75% (T5 = IF75%+G0); f-g) chemical fertilizers following soil analysis only 75% combining
with gypsum 25 and 50 kg/rai (T6 = IF75%+G25 และ T7 = IF75%+G50). The study revealed that chemical
fertilizer following soil analysis combining with gypsum 50 kg/rai (IF100%+G50) effected on the highest of
plant height, tiller and leaf greenness of rice nearly the same as applying chemical fertilizer following
soil analysis or chemical fertilizers following soil analysis only 75% both single use or combing with
gypsum 25 or 50 kg/rai. While the control treatment effected on the lowest of plant heights, tiller number
and leaf greenness at all growth stages.
Regarding yield and yield components of rice, it was found that applying chemical fertilizer
following soil analysis or applying chemical fertilizer following soil analysis only 75% both single use or
combining with gypsum 25 or 50 kg/rai effected on the panicle per plant, total weight, grain yield and
good seed weight nearly the same. On the other hand, the control treatment effected on the lowest
panicle number per plant, total weight, grain yield and good seed weight of rice. Noticeably, applying
chemical fertilizer combining with gypsum 50 kg/rai had tendency to increase panicle per plant, total
weight, grain yield and 1000 grain weight better than applying chemical fertilizer following soil analysis
combining with gypsum 25 kg/rai. While applying chemical fertilizer following soil analysis (IF100%)
tended to increase panicle number per plant, total weight, grain yield and 1000 grain weight better than
applying chemical fertilizer following soil analysis only 75% (IF75%).
Keywords : rice (Oryza sativa L.), chemical fertilizer, gypsum
E-mail : thongjuu@yahoo.com, soul_mate_u@hotmail.com

บทนํา

ขาวเปนพืชอาหารหลักที่สําคัญของโลก ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่ทํานาปลูกขาวเปนอาชีพ
หลัก ทําใหประเทศไทยมีความมั่นคงดานอาหาร ขณะเดียวกันยังสรางความมั่นคงดานอาหารใหแกโลก โดยการ
สงออกขาวเปนอันดับหนึ่งของโลก (ศูนยสารสนเทศการเกษตร, 2549) นอกจากนี้ สถาบันวิจัยขาวนานาชาติได
ประเมินความตองการขาวของประชากรโลกเพิ่มเปน 760 ลานตัน/ป ใน ค. ศ. 2020 (IRRI, 1996) นั่นหมายความ
วาประเทศไทยจะมีศักยภาพในการสงออกขาวมากขึ้น ดังนั้น จึงควรเพิ่มผลผลิตขาวตอพื้นที่ใหมากขึ้น สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร (2551) ไดรายงานสถิติการเพาะปลูกในป พ.ศ. 2549 วาประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกขาวรวม
67 ลานไร ไดผลผลิตรวมประมาณ 30 ลานตัน โดยพื้นที่สวนใหญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใชปลูกขาวสวน
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ใหญมีความอุดมสมบูรณต่ํา เนื่องจากเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย มีปริมาณธาตุอาหารต่ํา โดยเฉพาะปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินอยูในระดับต่ํามาก (ประมาณ 0.3 – 0.5 เปอรเซ็นต) จึงจําเปนตองเพิ่มอินทรียวัตถุลงในดินเปน
ปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมีปญหาการสูญเสียธาตุอาหารโดยการชะลาง (leaching) คอนขางสูงอีกดวย ปจจุบัน
การทําการเกษตรยังขาดการจัดการดินที่ดี ทําใหดินเสื่อมโทรม สงผลใหมีการใสปุยเคมีและสารเคมีมากเกินความ
ตองการของพืช ทําใหเกิดการตกคาง และสะสมในดิน การหันมาใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน รวมกับการใชปุย
อินทรีย จึงเปนแนวทางการจัดการดินที่นาสนใจ
ปุยเคมีเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการยกระดับผลผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของพืชผล
ทางการเกษตร (ยงยุทธ และคณะ, 2551) ในแตละปจะมีการใชปุยเคมีในการผลิตพืชเปนปริมาณมาก โดยในป
พ.ศ. 2552 มีการนําเขาปุยเคมีปริมาณมากถึง 3,867,187 ตัน คิดเปนมูลคากวา 42,413 ลานบาท (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2552) ดวยมูลคาของปุยเคมีที่มีราคาแพง จึงเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มตนทุนการผลิต
ดังนั้น การใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากปริมาณธาตุอาหารในปุยที่สอดคลองกับราคาปุย แลว
ปรับใชใหเหมาะสมกับคาวิเคราะหดิน จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะเสริมสรางความเขมแข็งของระบบการผลิตของประเทศ
ไทย ใหสามารถแขงขันในระบบการคาเสรีได การใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพไมไดขึ้นอยูกับการประเมินปริมาณ
ธาตุอ าหารพืชในดินจากคาวิเคราะหดินเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ อีกมากมาย เชน ลักษณะของดินที่
แตกตางกันในแตละชุดดิน ความอุดมสมบูรณของดินที่แตกตางกันตามการจัดการดินหรือการใสปุยของเกษตรกร
สภาพภูมิอากาศ หรือปริมาณและการกระจายตัวของฝนที่ไมสม่ําเสมอในแตละป เปนตน (ระวิวรรณ และคณะ,
2552; ศิริสุดา และคณะ, 2552)
ยิปซัม เปนสารประกอบของแคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรต (CaSO4.2H2O) มีลักษณะเปนผลึกสีขาวหรือไมมี
สี เนื้อออน มีความสามารถในการละลายน้ําไดประมาณ 2.5 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร (ยงยุทธ, 2542) องคประกอบสําคัญ
ของยิปซัม คือ แคลเซียมกับซัลเฟต จึงเปนปุยที่ใหธาตุแคลเซียมกับกํามะถัน สําหรับกํามะถันนั้นอาจขาดแคลนใน
ดินที่มีอินทรียวัตถุต่ํา เชน ชุดดินกําแพงแสน (ยงยุทธ และคณะ, 2551) การนําผลงานวิจัยทางเกษตรที่เกี่ยวกับ
ยิปซัมจากตางประเทศมาปรับใชในประเทศไทย พบวา ยิปซัมมีคุณสมบัติที่ดีมากในการปรับปรุงดินเสื่อมโทรม
โดยเฉพาะดินที่มีการใชประโยชนทางการเกษตรเปนเวลายาวนาน กลาวคือ เมื่อนํายิปซัมมาใชปรับปรุงดินเสื่อม
โทรม จะมีผลใหดินมีศักยภาพในการใหผลผลิตโดยภาพรวมดีขึ้น (Warington et al., 1989; Miller, 1987; Agassi
et al., 1990) จึงเกิดแนวคิดในการนํายิปซัมมาพิสูจนสมบัติเดนดานการใชประโยชนทางการเกษตร โดยใชรวมกับ
ปุยเคมีเพื่อเสริมประสิทธิภาพการใชปุย ตลอดจนผลที่มีตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของขาวในสภาพแปลง
ทั้งนี้เพื่อเปนอีกทางเลือกสําหรับเกษตรกรในการลดตนทุนในสวนของปุยเคมีสําหรับการผลิตขาวตอไป

อุปกรณและวิธีการ
ศึกษาผลของการใชปุยเคมีรว มกับยิปซัม ที่มีตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของขาวนาดําพันธุสุพรรณบุรี
1 ในฤดูนาป (ชวงเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน พ.ศ. 2552)
1. อุปกรณ
1.1 แปลงทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อ.
กําแพงแสน จ. นครปฐม
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1.2 เมล็ดพันธุข าว (Oryza sativa L.) ใชพันธุสุพรรณบุรี 1
1.3 ปุยเคมี ไดแก ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21%N)
1.4 ยิปซัมที่ใชในการทดลอง มีชื่อทางการคาวา “กรีนแคล” ของบริษัท ดี เค ที จํากัด
1.5 เครื่องมือสําหรับวิเคราะหทางเคมี ไดแก pH meter (420A model), Electrical conductivity meter
(4010 model), Microkjeldahl distillation apparatus (Gerhard:VAP 20 model), Digestion apparatus
(Gerhard:Ger 704000 model), Atomic absorption spectrophotometer (SpectrAA 220 FS), เครื่องชั่ง
ภาคสนาม, เครื่องชั่ง 3 ตําแหนง และตูอบ (Memmert)
2. วิธีการ
เก็บตัวอยางดินกอนปลูกจากแปลงทดลองที่ระดับความลึก 0-30 ซม. เพื่อวิเคราะหสมบัติทางเคมีของดิน
ไดแก คาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH, 1:1) คาการนําไฟฟาของดิน (ECe) ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมทีแ่ ลกเปลี่ยนได
นําเมล็ดขาวแชน้ํา 24 ชม. จากนั้น นํามาหุมดวยผาที่มีความชื้นประมาณ 24-36 ชม. เมื่อเมล็ดขาวเริ่ม
งอกโดยมีรากยาวประมาณ 1-2 มม. นําไปหวานในแปลงตกกลาที่ทําเทือกไวดีแลว ระหวางนั้นเตรียมแปลงทดลอง
โดยแบงพื้นที่ออกเปน 28 แปลงยอย ซึ่งมีขนาดของแปลงกวาง 3 เมตร และยาว 5 เมตร แตละแปลงยอยทําคันดิน
กั้นซึ่งมีขนาดกวางและสูงเปน 25 และ 30 ซม. ตามลําดับ ระหวางแถวมีรองระบายน้ําขนาดกวาง 50 ซม. เมื่อกลา
ขาวมีอายุประมาณ 20-25 วัน ทําการปกดําในแตละแปลงยอย โดยใชกลาขาวปกดํา 2 ตน/กอ วางแผนทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design (RCBD) ทําการทดลอง 4 ซ้ํา จํานวน 7 ตํารับทดลอง ดังนี้ คือ
1) ไมใสปุยเคมีและยิปซัม (Control)
2) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+G0)
3) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF100%+G25)
4) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50)
5) ใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน (IF75%+G0)
6) ใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 25 กก./ไร (IF75%+G25)
7) ใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF75%+G50)
สําหรับปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน คือ 12 กิโลกรัม N ตอไร (กรมวิชาการเกษตร, 2548)
การใสปุยเคมี และยิปซัม แบงใส 2 ครั้ง เมื่อขาวอายุ 20 และ 60 วันหลังปกดํา
เก็บขอมูลการเจริญเติบโตของขาวทีอ่ ายุ 1 และ 2 เดือน ไดแก ความสูงของตน จํานวนแขนงตอกอ และคา
ความเขียว (SPAD reading) ของใบ (วัดตําแหนงใบที่ 4-6 จากปลายยอด ทําการวัด 5 ใบตอตน) ซึ่งวัดโดยใช
เครื่อง chlorophyll meter (Minolta Co., Ltd., JAPAN: SPAD-502 model) สวนผลผลิตของขาวที่ระยะเก็บเกี่ยว
ไดแก จํานวนรวงตอกอ น้ําหนักรวมทั้งหมดตอไร น้ําหนักฟางทั้งหมดตอไร น้ําหนักเมล็ดตอไร น้ําหนักเมล็ดดีตอไร
น้ําหนักเมล็ดลีบตอไร น้ําหนัก 1000 เมล็ด เปอรเซ็นตน้ําหนักเมล็ดดี และเปอรเซ็นตน้ําหนักเมล็ดลีบ
สําหรับคาวิเคราะหทางเคมีและฟสิกสบางประการของดินกอนการทดลองไดแสดงไวใน Table 1
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Table 1 Chemical and physical properties of soil before the experiment
Properties
pH (soil : water = 1:1)
ECe (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/
Texture4/

Results
6.43
0.67
2.02
66.32
152.57
2688.21
170.41
clay loam

Note : 1/ = Walkley and Black method (Walkey and Black, 1934)
3/
= Extracted with NH4OAc pH 7.0 (Pratt, 1965)

2/
4/

= Bray II method (Bray and Kurtz, 1945)
= คณาจารยภาควิชาปฐพีวิทยา (2541)

ผลการทดลองและวิจารณ
การศึกษาผลของการใชปุยเคมีรวมกับยิปซัมที่มตี อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของขาวนาดําพันธุ
สุพรรณบุรี 1 ในฤดูนาป (ชวงเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน พ.ศ. 2552) ปรากฏผลดังนี้
1. การเจริญเติบโตของขาว
1.1 ความสูงตน
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหความสูงตน
ของขาวที่อายุ 1 และ 2 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 2) กลาวคือ การใสปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50) มีผลใหความสูงตนของขาวมากที่สุด ไมแตกตางกับ
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน หรือการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับ
ยิปซัมอัตรา 25 หรือ 50 กก./ไร (IF100%+G25 หรือ IF100%+G0 หรือ IF75%+G50 หรือ IF75%+G25) ขณะที่ตํารับควบคุม
(control) มีผลใหความสูงตนของขาวต่ําที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต โดยมีขอสังเกตวาการใสปุยเคมีในอัตราที่
ลดลง มีผลใหความสูงตนของขาวคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมีในอัตราที่สูงกวา ซึ่งสอดคลองกับ
รายงานวิจัยของประสิทธิ์ (2552) ชัยสิทธิ์ และปาจรีย (2552) และชัยสิทธิ์ และธนัตศรี (2553)
1.2 จํานวนแขนงตอกอ
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหจํานวนแขนง
ตอกอของขาวที่อายุ 1 และ 2 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 2) โดยทุกตํารับ
ทดลองที่มีการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน หรือการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใช
รวมกับยิปซัมอัตรา 25 หรือ 50 กก./ไร (IF100%+G50 หรือ IF100%+G25 หรือ IF100%+G0 หรือ IF75%+G50 หรือ IF75%+G25
หรือ IF75%+G0) มีผลใหจํานวนแขนงตอกอของขาวใกลเคียงกัน และแตกตางจากตํารับควบคุมซึ่งมีผลใหจํานวน
แขนงตอกอของขาวนอยที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต นอกจากนี้ มีขอสังเกตวาจํานวนแขนงตอกอของขาวมี
แนวโนมลดลงตามระยะการเจริญเติบโต ทั้งนี้เปนไปไดวาเกิดการบังแสงทําใหแสงแดดที่สองผานเขาไปในกอขาวมี
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ปริมาณลดลง ก็จะสงผลใหประสิทธิภาพการสังเคราะหแสงลดลงดวย หรืออาจเปนผลจากการสะสมของโรคและ
แมลงจึงทําใหขาวที่แตกกอใหมไมสามารถเจริญเติบโตตอไปได (รุจิกร, 2538; ชัยสิทธิ์ และปาจรีย, 2552)
1.3 คาความเขียวของใบ
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหคาความเขียว
ของใบขาวที่อายุ 1 และ 2 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 2) โดยทุกตํารับทดลองที่
มีการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ หรือการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับ
ยิปซัมอัตรา 25 หรือ 50 กก./ไร (IF100%+G50 หรือ IF100%+G25 หรือ IF100%+G0 หรือ IF75%+G50 หรือ IF75%+G25 หรือ
IF75%+G0) มีผลใหคาความเขียวของใบขาวใกลเคียงกัน แตกตางจากตํารับควบคุมซึ่งมีผลใหคาความเขียวของใบ
ขาวนอยที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต
2. ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาว
2.1 จํานวนรวงตอกอ
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหจํานวนรวงตอ
กอของขาวที่ระยะเก็บเกี่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 3) โดยทุกตํารับทดลองที่มีการใส
ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน หรือการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมอัตรา
25 หรือ 50 กก./ไร (IF100%+G50 หรือ IF100%+G25 หรือ IF100%+G0 หรือ IF75%+G50 หรือ IF75%+G25 หรือ IF75%+G0) มี
ผลใหจํานวนรวงตอกอของขาวใกลเคียงกัน และแตกตางจากตํารับควบคุมซึ่งมีผลใหจํานวนรวงตอกอของขาวนอย
ที่สุด
2.2 น้ําหนักรวมทั้งหมดและน้ําหนักฟาง
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหน้ําหนักรวม
ทั้งหมดและน้ําหนักฟางของขาวที่ระยะเก็บเกี่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 3) โดยทุกตํารับ
ทดลองที่มีการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน หรือการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใช
รวมกับยิปซัมอัตรา 25 หรือ 50 กก./ไร (IF100%+G50 หรือ IF100%+G25 หรือ IF100%+G0 หรือ IF75%+G50 หรือ IF75%+G25
หรือ IF75%+G0) มีผลใหน้ําหนักรวมทั้งหมดและน้ําหนักฟางของขาวใกลเคียงกัน แตกตางจากตํารับควบคุมซึ่งมีผล
ใหน้ําหนักรวมทั้งหมดและน้ําหนักฟางของขาวนอยที่สุด
2.3 น้ําหนักเมล็ดทั้งหมด และน้ําหนักเมล็ดดี
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหน้ําหนักเมล็ด
ทั้งหมด และน้ําหนักเมล็ดดีของขาวที่ระยะเก็บเกี่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 3 และ 4) โดย
ทุกตํารับทดลองที่มีการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน หรือการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทัง้ ที่ใชเดี่ยว
หรือใชรวมกับยิปซัมอัตรา 25 หรือ 50 กก./ไร (IF100%+G50 หรือ IF100%+G25 หรือ IF100%+G0 หรือ IF75%+G50 หรือ
IF75%+G25 หรือ IF75%+G0) มีผลใหน้ําหนักเมล็ดทั้งหมด และน้ําหนักเมล็ดดีของขาวใกลเคียงกัน แตกตางจากตํารับ
ควบคุมซึ่งมีผลใหน้ําหนักเมล็ดทั้งหมด และน้ําหนักเมล็ดดีของขาวนอยที่สุด
อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาการใสปุยเคมีในอัตราที่ลดลง มีผลใหจํานวนรวงตอกอ น้ําหนักรวม
ทั้งหมด น้ําหนักเมล็ดทั้งหมด และน้ําหนักเมล็ดดีของขาวคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมีในอัตราที่สูง
กวา ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัยของประสิทธิ์ (2552) ชัยสิทธิ์ และปาจรีย (2552) และชัยสิทธิ์ และธนัตศรี (2553)
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2.4 เปอรเซ็นตน้ําหนักเมล็ดดี
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ทีใ่ ชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหเปอรเซ็นต
น้ําหนักเมล็ดดีของขาวทีร่ ะยะเก็บเกี่ยว ไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 4) โดยทุกตํารับทดลองมีผลใหเปอรเซ็นต
น้ําหนักเมล็ดดีของขาวใกลเคียงกันในชวง 79.80-86.61 เปอรเซ็นต
2.5 น้ําหนัก 1000 เมล็ด
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหน้ําหนัก 1000
เมล็ดของขาวทีร่ ะยะเก็บเกี่ยว ไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 4) โดยทุกตํารับทดลองมีผลใหน้ําหนัก 1000 เมล็ด
ของขาวใกลเคียงกันในชวง 28.74-30.78 กรัม
Table 2 Plant heights, tiller per plant and leaf greenness (SPAD reading) of rice (Oryza sativa L.)
at different growth stages
Treatments

Plant heights (cm)

Tiller/plant

Leaf greenness (SPAD reading)
1 month
2 months
35.33b
33.64b

1 month

1 month

2 months

T1 = Control

74.59b

2 months

T2 = IF100%+G0

85.12a

117.62ab

26.29a

20.21a

39.42a

39.62a

T3 = IF100%+G25

85.67a

118.38ab

26.71a

20.34a

39.55a

40.10a

T4 = IF100%+G50

87.13a

119.92a

28.29a

21.83a

39.58a

40.41a

T5 = IF75%+G0

82.29a

113.54b

25.21a

18.59a

39.02a

38.55a

T6 = IF75%+G25

82.84a

114.17ab

25.21a

19.08a

39.14a

39.24a

T7 = IF75%+G50

84.75a

115.67ab

25.92a

19.58a

39.32a

39.38a

F-test

**

**

**

**

**

**

CV (%)

4.36

3.35

14.14

14.28

2.62

4.24

101.83c

14.29b

10.50b

Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT.
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Table 3 Panicle per plant, total weight, straw weight and grain yield of rice (Oryza sativa L.)
Treatments

Panicle/plant

Total weight
(kg/rai)

Straw weight
(kg/rai)

Grain yield
(kg/rai)

T1 = Control

11.21b

T2 = IF100%+G0

19.33a

2884.3a

1610.3a

1274.01a

T3 = IF100%+G25

19.54a

2949.4a

1648.6a

1300.83a

T4 = IF100%+G50

19.71a

2952.7a

1650.5a

1302.22a

T5 = IF75%+G0

17.67a

2748.0a

1602.3a

1145.72a

T6 = IF75%+G25

17.71a

2798.1a

1578.2a

1219.86a

T7 = IF75%+G50

18.29a
**
10.10

2863.4a
**
8.41

1619.3a
**
10.90

1244.08a
**
8.77

F-test
CV (%)

1450.4b

776.5b

673.91b

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

Table 4 Good seed weight, percentage of good seed and 1000 grain weight of rice (Oryza sativa L.)
Treatments
T1 = Control

Good seed weight (kg/rai)
540.13b

% of good seed weight
79.94

1000 grain weight (g)
28.74

T2 = IF100%+G0

1103.90a

86.61

30.44

T3 = IF100%+G25

1088.94a

83.51

30.55

T4 = IF100%+G50

1074.32a

82.50

30.78

T5 = IF75%+G0

923.56a

80.60

28.98

T6 = IF75%+G25

1011.79a

82.84

29.33

T7 = IF75%+G50

996.68a
**
12.08

79.80

30.07

ns
5.06

ns
4.12

F-test
CV (%)

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

สรุปผลและเสนอแนะ

จากการศึกษาผลของการใสปุยเคมีรวมกับยิปซัมอัตราตางๆ ที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวนา
ดําพันธุสุพรรณบุรี 1 ในฤดูนาป (ชวงเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน พ.ศ. 2552) สามารถสรุปผลการทดลองได
ดังตอไปนี้
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1. การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร มีผลใหความสูงตน จํานวนแขนงตอกอ
และคาความเขียวของใบขาวมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน หรือการใสปุยเคมีเพียง
75% ของคาวิเคราะหดิน ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมอัตรา 25 หรือ 50 กก./ไร ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลให
ความสูงตน จํานวนแขนงตอกอ และคาความเขียวของใบขาวต่ําที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต
2. การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน หรือการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใช
รวมกับยิปซัมอัตรา 25 หรือ 50 กก./ไร มีผลใหจํานวนรวงตอกอ น้ําหนักรวมทั้งหมด น้ําหนักเมล็ด และน้ําหนัก
เมล็ดดีของขาวใกลเคียงกัน ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหจํานวนรวงตอตน น้ําหนักรวมทั้งหมด น้ําหนักเมล็ด และ
น้ําหนักเมล็ดดีของขาวนอยที่สุด
การทดลองนีแ้ สดงใหเห็นวา มีความเปนไปไดที่จะนํายิปซัมใชรวมกับปุยเคมีในการปลูกขาว แตระยะเวลา
ในการวิจัยเพียง 1 ฤดูปลูก อาจไมสามารถสรุปผลไดอยางชัดเจนนัก ดังนั้น จึงควรทําการศึกษาตอในฤดูนาปรัง (ใน
สภาพพื้นที่เดิม) ทั้งนี้เพื่อยืนยันผลของการใชยิปซัมรวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของขาว รวมทั้ง
ผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและฟสิกสของดินในระยะยาวอีกดวย
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