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ผลของการใชปุยเคมีรวมกับยิปซัมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว
ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน
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บทคัดยอ

ศึกษาผลของการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพด
เลี้ยงสัตวพันธุแปซิฟค 999 ที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete
Block Design (RCBD) จํานวน 3 ซ้ํา 7 ตํารับทดลอง ไดแก ตํารับควบคุม (T1 = Control) ใสปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดิน (T2 = IF100%+G0) ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 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) ผลการ
ทดลอง พบวา การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร (IF100%+G50) มีผลใหความสูงตน
ความสูงคอใบสุดทาย (leaf collar) และคาความเขียวของใบขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุด ไมแตกตางกับการใช
ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน หรือการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมอัตรา
25 หรือ 50 กก./ไร (IF100%+G25 หรือ IF100%+G0 หรือ IF75%+G50 หรือ IF75%+G25) ขณะที่ตํารับควบคุม (control) มี
ผลให ค วามสู ง ต น ความสู ง คอใบสุ ด ท า ย และค า ความเขี ย วของใบข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว ต่ํ า ที่ สุ ด ทุ ก ระยะการ
เจริญเติบโต
ในดานผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ระยะเก็บเกี่ยว พบวา การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ทั้งที่ใช
เดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม (IF100%+G0 หรือ IF100%+G25 หรือ IF100%+G50) มีผลใหจํานวนฝกสมบูรณของขาวโพด
เลี้ยงสัตวมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม
อัตรา 25 หรือ 50 กก./ไร (IF75%+G50 หรือ IF75%+G25 หรือ IF75%+G0) ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหจํานวนฝกสมบูรณ
ของขาวโพดเลี้ยงสัตวต่ําที่สุด นอกจากนี้ การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม
(IF100%+G0 หรือ IF100%+G25 หรือ IF100%+G50) มีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือก และน้ําหนักเมล็ดของขาวโพดเลี้ยงสัตว
มากที่สุด รองลงมา คือ การใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมอัตรา 25
หรือ 50 กก./ไร (IF75%+G50 หรือ IF75%+G25 หรือ IF75%+G0) ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือก และ
น้ําหนักเมล็ดของขาวโพดเลี้ยงสัตวนอยที่สุด
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คําสําคัญ : ขาวโพดเลี้ยงสัตว ชุดดินกําแพงแสน ปุยเคมี ยิปซัม

Abstract

This study investigated effects of chemical fertilizer application with gypsum on growth and
yield of maize (Zea mays L.) planted in Kamphaeng Saen soil series. 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 applying chemical fertilizer following soil analysis combining
with gypsum 50 kg/rai (IF100%+G50) effected on the highest of plant height, leaf collar height and leaf
greenness of maize 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, leaf collar height and leaf greenness
of maize at all growth stages.
Regarding yield and yield components of maize, it was found that applying different chemical
fertilizer following soil analysis both single usage or combing with gypsum 25 or 50 kg/rai gave the
highest numbers of full ear of maize nearly the same as applying 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 numbers of full ear of maize. Further, applying different chemical fertilizer
following soil analysis both single usage or combing with gypsum 25 or 50 kg/rai gave the highest of ear
weight and grain weight of maize, followed by applying chemical fertilizers following soil analysis only
75% both single use or combing with gypsum 25 or 50 kg/rai. While the control treatment gave the
lowest of ear weight and grain weight of maize.
Keywords : maize (Zea mays L.), Kamphaeng Saen soil series, chemical fertilizer, gypsum
E-mail : thongjuu@yahoo.com, terapong_promsawat@hotmail.com

คํานํา

ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนพืชอาหารที่มีความสําคัญตออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวเปนอยางมาก โดยในป
พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีพื้น ที่ปลูก ขาวโพดเลี้ ยงสัต ว 5.96 ลา นไร ผลผลิ ต 3.66 ลา นตัน ผลผลิ ตเฉลี่ ย 632
กิโลกรัม/ไร และคิดเปนมูลคาของผลผลิตประมาณ 25,080 ลานบาท (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2550) ซึ่ง
ความตองการขาวโพดเลี้ยงสัตวในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นภายหลังมีการขยายกิจการเกี่ยวกับปศุสัตว
นับตั้งแตป พ.ศ. 2535 เปนตนมา สงผลใหผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวมีไมเพียงพอตอความตองการภายในประเทศ
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อีกทั้งปริมาณผลผลิตมีไมแนนอน เนื่องจากการผลิตขึ้นกับสภาพของดินฟาอากาศ ทําใหเกิดความเสี่ยงตอความ
เสียหายจากความแหงแลงเปนอยางมาก แนวทางหนึ่งที่สงเสริมการเพิ่มผลผลิตของขาวโพดใหสูงขึ้น คือ การเพิ่ม
ผลผลิ ต ข า วโพดต อ หน ว ยพื้ น ที่ ใ ห สู ง ขึ้ น ซึ่ ง อาจกระทํ า ได ห ลายวิ ธี เช น การปรั บ ปรุ ง และการคั ด เลื อ กพั น ธุ ใ ห
เหมาะสมกับแหลงปลูก การเลือกฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม การศึกษาอัตราปุยที่เหมาะสม รวมทั้งการลดตนทุนการ
ผลิตโดยการใชวัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณคาทางธาตุอาหารสูง และปราศจาก
การปนเปอนของโลหะหนัก เพื่อทดแทนปุยเคมีหรือใชรวมกับปุยเคมี เปนตน (ชัยสิทธิ์, 2538; Thongjoo et al.,
2005)
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 กรัม/น้ํา 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 และผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวใน
สภาพแปลง ทั้งนี้เพื่อเปนอีกทางเลือกสําหรับเกษตรกรในการลดตนทุนในสวนของปุยเคมีสําหรับการผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวตอไป

อุปกรณและวิธีการ

ศึกษาผลของการใชปุยเคมีรวมกับยิปซัม ที่มีตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวพันธุแป
ซิฟค 999 ในชวงเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 (ตนฤดูฝน)
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1. อุปกรณ
1.1 แปลงทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อ.
กําแพงแสน จ. นครปฐม
1.2 เมล็ดพันธุข าวโพดเลี้ยงสัตว (Zea mays L.) ใชพันธุแปซิฟค 999
1.3 ปุยเคมี ไดแก ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21%N) ปุยทริปเปลซูเปอรฟอสเฟต (46%P2O5) และปุย
โพแทสเซียมคลอไรด (60%K2O)
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 ปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได
เตรียมดินโดยใชรถแทรกเตอรและปรับพืน้ ที่ปลูกใหเปนรอง ซึ่งมีสันรองสูงประมาณ 20 ซม. โดยแบงเปน
แปลงยอยจํานวน 21 แปลงยอย แตละแปลงยอยมีขนาดกวาง 4 เมตร และยาว 5 เมตร มีระยะหางระหวางแปลง
ยอย 0.50 เมตร แตละแปลงยอยมีจํานวนรอง 5 แถว หางกันแถวละ 0.75 เมตร จากนั้น ปลูกขาวโพดโดยหยอด
เมล็ดหลุมละ 2-3 เมล็ด ซึ่งแตละหลุมหางกัน 0.25 เมตร เมื่อขาวโพดอายุได 15 วัน ถอนแยกใหเหลือ 1 ตนตอหลุม
วางแผนทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ทําการทดลอง 3 ซ้ํา จํานวน 7 ตํารับ
ทดลอง 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 20, 5 และ 10 กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O ตอไร ตามลําดับ (กรม
วิชาการเกษตร, 2548)
การใสปุยเคมี และยิปซัม แบงใส 2 ครั้ง เมื่อขาวโพดอายุ 20 และ 40 วันหลังปลูก
การเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดแก ความสูงตน ความสูงคอใบสุดทาย (leaf
collar) และคาความเขียวของใบ (SPAD reading) (วัดตําแหนงใบที่ 3-5 จากปลายยอด ทําการวัด 5 ใบตอตน) ซึ่ง
วัดโดยใชเครื่อง chlorophyll meter (Minolta Co., Ltd., JAPAN: SPAD-502 model) การเก็บขอมูลผลผลิตและ
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องคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว ไดแก จํานวนฝกตอตน จํานวนฝกสมบูรณ น้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนัก
ฝกปอกเปลือก น้ําหนักเมล็ด น้ําหนักเปลือก และน้ําหนักซัง
สําหรับคาวิเคราะหสมบัติดินทางเคมีและฟสิกสกอนการทดลองไดแสดงไวใน Table
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
7.36
0.96
0.92
44.44
54.68
1523.58
68.29
sandy 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 และผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว
พันธุแปซิฟค 999 ในชวงเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 (ตนฤดูฝน) ปรากฏผลดังนี้
1. การเจริญเติบโตของขาวโพดเลี้ยงสัตว
1.1 ความสูงตน
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหความสูงตน
ของขาวโพดที่อายุ 1, 2 และ 3 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 2) โดยทุกตํารับทดลอง
ที่มีการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหความสูงตนของขาวโพด
โดยภาพรวมใกลเคียงกัน และแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับควบคุม (control) ซึ่งมีผลใหความสูง
ตนของขาวโพดนอยที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต
1.2 ความสูงคอใบสุดทาย (leaf collar)
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหความสูงคอใบ
สุดทายของขาวโพดที่อายุ 1 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 2) โดยทุกตํารับทดลองที่
มีการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหความสูงคอใบสุดทายของ
ขาวโพดโดยภาพรวมใกลเคียงกัน และแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับควบคุม (control) ซึ่งมีผลให
ความสูงคอใบสุดทายของขาวโพดนอยที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต
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อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาการใสปุยเคมีในอัตราที่ลดลง มีผลใหความสูงตน และความสูงคอใบ
สุดทายของขาวโพดคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมีในอัตราที่สูงกวา ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัย
ของประสิทธิ์ (2552) ชัยสิทธิ์ และปาจรีย (2552) และชัยสิทธิ์ และธนัตศรี (2553) อีกทั้งการใสปุยเคมีรวมกับยิปซัม
อัตราสูง (50 กก./ไร) มีแนวโนมใหความสูงตนและความสูงคอใบสุดทายของขาวโพดโดยภาพรวมมากกวาการใส
ปุยเคมีรวมกับยิปซัมอัตราต่ํากวา (25 กก./ไร) และการใสปุยเคมีอยางเดียว ตามลําดับ
1.3 คาความเขียวใบ
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหคาความเขียว
ของใบขาวโพดที่อายุ 1, 2 และ 3 เดือนหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 3) โดยทุกตํารับ
ทดลองที่มีการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมมีผลใหคาความเขียวของ
ใบขาวโพดโดยภาพรวมใกลเคียงกัน และแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับควบคุม (control) ซึ่งมีผลให
คาความเขียวของใบขาวโพดนอยที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต โดยมีขอสังเกตวาการใสปุยเคมีในอัตราที่ลดลงมี
แนวโนมใหคาความเขียวของใบลดลงตามไปดวย
ทั้งนี้เนื่องจากชุดดินกําแพงแสนมีปริมาณอินทรียวัตถุและ
ไนโตรเจนทั้งหมดในระดับต่ําถึงปานกลาง สวนปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได
อยูในระดับสูง ดังนั้น การลดอัตราปุยเคมีทําใหขาวโพดไดรับปริมาณไนโตรเจนนอยลงไปดวย จึงเปนสาเหตุให
ขาวโพดขาดธาตุนี้ จึงสงผลใหคาความเขียวของใบลดลง ทั้งนี้เนื่องจากไนโตรเจนเปนองคประกอบของคลอโรฟลล
(ยงยุทธ, 2552) ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของปยมาภรณ (2553)
2. ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว
2.1 จํานวนฝกตอตน
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหจํานวนฝกตอ
ตนของขาวโพดทีร่ ะยะเก็บเกี่ยว ไมแตกตางกันทางสถิติ (Table 4) โดยทุกตํารับทดลองมีผลใหจํานวนฝกตอตนของ
ขาวโพดในชวง 1.00-1.17 ฝก
2.2 จํานวนฝกสมบูรณ
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหจํานวนฝก
สมบูรณของขาวโพดที่ระยะเก็บเกี่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 4) โดยทุกตํารับทดลองที่มีการ
ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมมีผลใหจํานวนฝกสมบูรณของขาวโพด
โดยภาพรวมใกลเคียงกัน (92.31-100.00 เปอรเซ็นต) และแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับควบคุม
(control) ซึ่งมีผลใหจํานวนฝกสมบูรณของขาวโพดนอยที่สุด (86.75 เปอรเซ็นต)
2.3 น้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก น้ําหนักเปลือก น้ําหนักซัง และน้ําหนักเมล็ด
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหน้ําหนักฝกทั้ง
เปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก น้ําหนักเปลือก น้ําหนักซัง และน้ําหนักเมล็ดของขาวโพดทีร่ ะยะเก็บเกี่ยว แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 5) กลาวคือ การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับ
ยิปซัม (IF100%+G0 หรือ IF100%+G25 หรือ IF100%+G50) มีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือกของขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุด
รองลงมา คือ การใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม (IF75%+G0 หรือ
IF75%+G25 หรือ IF75%+G50) ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือกของขาวโพดเลี้ยงสัตวนอยที่สุด
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นอกจากนี้ การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม (IF100%+G0 หรือ IF100%+G25 หรือ
IF100%+G50) มีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือก และน้ําหนักเมล็ดของขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุด รองลงมา คือ การใส
ปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม (IF75%+G50 หรือ IF75%+G25 หรือ IF75%+G0)
ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือก และน้ําหนักเมล็ดของขาวโพดเลี้ยงสัตวนอยที่สุด
อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาการใสปุยเคมีในอัตราที่ลดลง มีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝก
ปอกเปลือก และน้ําหนักเมล็ดของขาวโพดคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมีในอัตราที่สูงกวา ซึ่ง
สอดคลองกับรายงานวิจัยของประสิทธิ์ (2552) ชัยสิทธิ์ และปาจรีย (2552) และชัยสิทธิ์ และธนัตศรี (2553) อีกทั้ง
การใสปุยเคมีรวมกับยิปซัมอัตราสูง (50 กก./ไร) มีแนวโนมใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก และ
น้ําหนักเมล็ดของขาวโพดโดยภาพรวมมากกวาการใสปุยเคมีรวมกับยิปซัมอัตราต่ํากวา (25 กก./ไร) และการใส
ปุยเคมีอยางเดียว ตามลําดับ
Table 2 Plant heights and flag leaf sheath of maize (Zea mays L.) planted in Kamphaeng Saen soil series
at different growth stages
Treatments

Plant heights (cm.)

Leaf collar heights (cm.)

1 month

2 month

3 month

1 month

2 month

3 month

T1 = Control

156.17b

220.10b

220.10b

64.90b

183.83

189.13

T2 = IF100%+G0

165.00a

228.53a

228.53a

70.37ab

193.53

195.03

T3 = IF100%+G25

168.27a

230.47a

230.47a

73.70a

194.20

196.03

T4 = IF100%+G50

168.37a

231.20a

231.20a

74.43a

196.43

197.17

T5 = IF75%+G0

161.17ab

225.57a

225.57a

65.10a

188.87

192.13

T6 = IF75%+G25
T7 = IF75%+G50

162.93ab

227.30a

227.30a

69.47ab

191.73

194.23

164.60a

228.43a

228.43a

69.70ab

192.70

194.60

F-test

*

**

**

*

ns

ns

CV (%)

2.37

1.33

2.42

5.06

3.51

3.51

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.
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Table 3 Leaf greenness (SPAD reading) of maize (Zea mays L.) planted in Kamphaeng Saen soil series
at different growth stages
Treatments

SPAD reading
1 month

2 month

3 month

T1 = Control

46.14d

48.80b

32.18b

T2 = IF100%+G0

51.04ab

56.78a

41.24a

T3 = IF100%+G25

51.42ab

57.29a

41.33a

T4 = IF100%+G50

52.09a

58.39a

41.59a

T5 = IF75%+G0

48.47c

56.24a

40.29a

T6 = IF75%+G25
T7 = IF75%+G50

49.53bc

56.40a

40.53a

49.77bc

56.55a

40.99a

F-test

**

**

**

CV (%)

2.38

2.20

4.66

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

Table 4 Ear number of stem and full ear (%) of maize (Zea mays L.) planted in Kamphaeng Saen soil series
Treatments

Ear number/stem

Full ear (%)

T1 = Control

1.00

86.75b

T2 = IF100%+G0

1.07

100.00a

T3 = IF100%+G25

1.10

100.00a

T4 = IF100%+G50

1.17

100.00a

T5 = IF75%+G0

1.00

92.31ab

T6 = IF75%+G25
T7 = IF75%+G50

1.03

93.93ab

1.07
ns
9.65

94.44a
*
4.18

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.
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Table 5 Ear weight, ear without husk weight, husk weight, cob weight and grain weight of maize (Zea mays
L.) planted in Kamphaeng Saen soil series
Treatments
T1 = Control
T2 = IF100%+G0
T3 = IF100%+G25
T4 = IF100%+G50
T5 = IF75%+G0
T6 = IF75%+G25
T7 = IF75%+G50
F-test
CV (%)

Ear weight
(kg/rai)

Ear without husk
weight (kg/rai)

Husk weight
(kg/rai)

Cob weight
(kg/rai)

Grain weight
(kg/rai)

1993.33a

1829.33ab

164.00ab

258.67b

1570.67ab

2113.33a

1921.33a

192.00a

293.33a

1628.00a

2096.00a

1926.67a

169.33ab

276.00ab

1650.67a

1940.00b

1757.33b

182.67a

258.67b

1498.67b

1964.00b

1773.33b

190.67a

262.67ab

1510.67b

1973.33b
**
3.34

1786.67b
**
3.44

186.67a
*
8.54

274.67ab
**
6.73

1512.00b
**
3.46

1540.00c

1390.67c

149.33b

222.67c

1168.00c

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

สรุปผลและเสนอแนะ

การศึกษาผลของการใชปุยเคมีรวมกับยิปซัมที่มตี อการเจริญเติบโต และผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว
พันธุแปซิฟค 999 ในชวงเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 (ตนฤดูฝน) สามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี้
1. การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับยิปซัมอัตรา 50 กก./ไร มีผลใหความสูงตน ความสูงคอใบ
สุดทาย และคาความเขียวของใบขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน หรือ
การใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมอัตรา 25 หรือ 50 กก./ไร ขณะที่
ตํารับควบคุมมีผลใหความสูงตน ความสูงคอใบสุดทาย และคาความเขียวของใบขาวโพดเลี้ยงสัตวต่ําที่สุดทุกระยะ
การเจริญเติบโต
2. การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ทั้งที่ใชเดีย่ วหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหจํานวนฝกสมบูรณของ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับ
ยิปซัมอัตรา 25 หรือ 50 กก./ไร ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหจํานวนฝกสมบูรณของขาวโพดเลี้ยงสัตวต่ําที่สุด
3. การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัม มีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือก และ
น้ําหนักเมล็ดของขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุด รองลงมา คือ การใสปุยเคมีเพียง 75% ของคาวิเคราะหดิน ทั้งที่ใช
เดี่ยวหรือใชรวมกับยิปซัมอัตรา 25 หรือ 50 กก./ไร ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือก และน้ําหนัก
เมล็ดของขาวโพดเลี้ยงสัตวนอยที่สุด
การทดลองนีแ้ สดงใหเห็นวา มีความเปนไปไดที่จะนํายิปซัมใชรวมกับปุยเคมีในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ในชุดดินกําแพงแสนซึ่งมีอินทรียวัตถุต่ํา (0.92%) แตระยะเวลาในการวิจัยเพียง 1 ฤดูปลูก (4 เดือน) อาจไม
สามารถสรุปผลไดอยางชัดเจนนัก ดังนั้น จึงควรทําการศึกษาตออีก 2-3 ฤดูปลูกในสภาพพื้นที่เดิม ทั้งนี้เพื่อยืนยัน
ผลของการใช ยิ ป ซั ม ร ว มกั บ ปุ ย เคมี ต อ การเจริ ญ เติ บ โต และผลผลิ ต ของข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว รวมทั้ ง ผลต อ การ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและฟสิกสของดินในระยะยาวอีกดวย
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