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ผลของการใชปุยเคมีรวมกับเพอไลตตอการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของขาวโพดฝกออนที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน
Effects of Chemical Fertilizer Application with Perlite on Growth and Yield of Baby Corn
(Zea mays L.) Planted in Kamphaeng Saen Soil Series
ณิศรา มหะพรหม1 ชัยสิทธิ์ ทองจู1 และศุภชัย อําคา1
Nissara Mahaporm,1 Chaisit Thongjoo1 and Suphachai Amkha1

บทคัดยอ
ศึกษาผลของการใชปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลตตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพด
ฝกออนที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)
ปรากฏผลดังนี้ คือ การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF100%+P40) มีผลใหความสูงตนและความสูง
คอใบสุดทาย (leaf collar) ของขาวโพดฝกออนมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
(IF100%+P0) และการใสปุยเคมีเพียง 70% ของคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF70%+P40) ขณะที่ตํารับควบคุม
(control) มีผลใหความสูงตนและความสูงคอใบสุดทายของขาวโพดฝกออนต่ําที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมี
เพียง 50% ของคาวิเคราะหดิน ทั้งที่ใชเดี่ยวและใชรวมกับเพอไลต (IF50%+P40 และ IF50%+P0)
ในดานผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาวโพดฝกออน พบวา การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
รวมกับเพอไลต (IF100%+P40) มีผลใหจํานวนฝกทั้งหมดของขาวโพดฝกออนมากที่สุด รองลงมา คือ การใสปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+P0) และการใสปุยเคมีเพียง 50% ของคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF50%+P40)
ตามลําดับ สวนการใสปุยเคมีเพียง 70% ของคาวิเคราะหดิน (IF70%+P0) มีผลใหจํานวนฝกดีมากที่สุด ไมแตกตาง
กับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF100%+P40) การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+P0)
และการใสปุยเคมีเพียง 70% ของคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF70%+P40) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุมมีผล
ใหจํานวนฝกทั้งหมด และจํานวนฝกดีของขาวโพดฝกออนต่ําที่สุด นอกจากนี้ การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน
รวมกับเพอไลต (IF100%+P40) มีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือก และน้ําหนักฝกปอกเปลือกของขาวโพดฝกออนมากที่สุด
รองลงมา คือ การใสปุยเคมีเพียง 70% ของคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF70%+P40) การใสปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดิน (IF100%+P0) การใสปุยเคมีเพียง 50% ของคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF50%+P40) การใสปุยเคมี
เพียง 70 และ 50% ของคาวิเคราะหดิน (IF70%+P0 และ IF50%+P0) ตามลําดับ สวนการใสปุยเคมีเพียง 70% ของคา
วิเคราะหดิน (IF100%+P0) มีผลใหน้ําหนักฝกดีสูงสุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน และการใส
ปุยเคมีเพียง 70 และ 50% ของคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF100%+P40 , IF70%+P40 และ IF50%+P40) ตามลําดับ
ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก และน้ําหนักฝกดีของขาวโพดฝกออนต่ํา
ที่สุด
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คําสําคัญ : ขาวโพดฝกออน ชุดดินกําแพงแสน ปุยเคมี เพอรไลต

Abstract

This study investigated effects of chemical fertilizer application with perlite on growth and yield
of baby corn (Zea mays L.) planted in Kamphaeng Saen soil series. Randomized Complete Block
Design was applied in this study. The study revealed that applying chemical fertilizer following soil
analysis combining with perlite (IF100%+P40) effected on the highest of plant height and leaf collar height
of baby corn nearly the same as applying chemical fertilizer following soil analysis (IF100%+P0) and
applying chemical fertilizers following soil analysis only 70% combining with perlite (IF70%+P40). While
the control treatment effected on the lowest of plant heights and leaf collar height of baby corn nearly
the same as applying chemical fertilizers following soil analysis only 50% both single use or combing
with perlite (IF50%+P40 and IF50%+P0).
Regarding yield and yield components of baby corn, it was found that applying chemical
fertilizer following soil analysis combining with perlite (IF100%+P40) effected on the highest of total number
of pods, followed by applying chemical fertilizer following soil analysis (IF100%+P0) and applying
chemical fertilizers following soil analysis only 50% combing with perlite (IF50%+P40), respectively.
Further, applying chemical fertilizers following soil analysis only 70% (IF70%+P0) effected on the highest
of good number of pods nearly the same as applying chemical fertilizer following soil analysis
combining with perlite (IF100%+P40), applying chemical fertilizer following soil analysis (IF100%+P0) and
applying chemical fertilizers following soil analysis only 70% combining with perlite (IF70%+P40),
respectively. While the control treatment (IF0%+P0) gave the lowest of total number of pods and good
number of pods. Further, applying chemical fertilizer following soil analysis combining with perlite
(IF100%+P40) effected on the highest of pods weight and shell and weight ear peeled of baby corn,
followed by applying chemical fertilizers following soil analysis only 70% combining with perlite
(IF70%+P40), applying chemical fertilizer following soil analysis (IF100%+P0), applying chemical fertilizers
following soil analysis only 50% combining with perlite (IF50%+P40), applying chemical fertilizers following
soil analysis only 70 and 50% (IF70%+P0 and IF50%+P0), respectively. However, applying chemical
fertilizers following soil analysis only 70% (IF70%+P0) effected on the highest of good pod weight nearly
the same as applying chemical fertilizer following soil analysis (IF100%+P0) and applying chemical
fertilizers following soil analysis only 70 and 50% combining with perlite (IF70%+P0 and IF50%+P0),
respectively. While the control treatment (IF0%+P0) gave the lowest of pods weight and shell, weight ear
peeled and good pod weight.
Keywords : baby corn (Zea mays L.), Kamphaeng Saen soil series, chemical fertilizer, perlite
E-mail : thongjuu@yahoo.com, bobird230350@hotmail.com
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คํานํา
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 ซึ่งการใชปุยเคมีอยางมีประสิทธิภาพ ไมไดขึ้นอยูกับการประเมินปริมาณธาตุอาหารพืชในดินจากคาวิเคราะห
ดินเทานั้น แตยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย เชน ลักษณะของดินที่แตกตางกันในแตละชุดดิน ความอุดม
สมบูรณของดินที่แตกตางกันตามการจัดการดินหรือการใสปุยของเกษตรกร สภาพภูมิอากาศ หรือปริมาณและการ
กระจายตัวของฝนที่ไมสม่ําเสมอในแตละป เปนตน (ระวิวรรณ และคณะ, 2552; ปยมาภรณ, 2553)
ประเทศไทยเปนประเทศในทวีปเอเชียทีเ่ คยมีภูเขาไฟระเบิดมากอน โดยหินภูเขาไฟมักมีสวนประกอบเปน
ประเภทแอซิด (acidic volcanic rocks) เปนสวนใหญ มีธาตุซิลิคอน (Si) สูง มีทั้งที่เกิดเปนหินภูเขาไฟ และหิน
ตะกอนภูเขาไฟ นอกจากนี้ยังเกิดหินหลากหลายชนิด เชน หินเพอไลต (perlite) หินพัมมิซ (pumice) หินพัมมิเชียส
เพอไลต (pumiceous perlite) หินพัมมิเชียสทัฟฟ (pumiceous tuff) หินพัมมิไซด (pumicite) และไรโอไลต
(rhyolite) ซึ่งหินดังกลาวมักถูกนําไปใชประโยชนในอุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมการเกษตร
ตลอดจนการทําความสะอาด และกิจการดานสปา เปนตน (ปรัชญา, ม.ป.ป.)
หินภูเขาไฟประกอบดวยธาตุซิลิคอนประมาณ 70 เปอรเซ็นต (SiO2) โดยธาตุซิลิคอนดังกลาวเปนธาตุที่มี
ประโยชนตอพืชหลายประการ โดยเฉพาะในตางประเทศไดมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการนําธาตุซิลิคอนมาใช
ประโยชนอยางแพรหลาย ทําใหเกิดความคุมคาทางเศรษฐกิจ ลดปญหาดานสิ่งแวดลอม และการเสื่อมโทรมของ
ดิน ตัวอยางการใชประโยชนจากธาตุซิลิคอน เชน ชวยเพิ่มความตานทานของดินตอการกรอน (erosion) ของลม
และน้ํา ชวยใหพืชตานทานตอสภาพแหงแลงไดยาวนานขึ้น ชวยแกความเปนพิษของเหล็ก (Fe) และอะลูมินัม (Al)
ในดินกรดไดดีกวาการใชปูนชนิดอื่นๆ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของหินฟอสเฟต โดยชวยปลดปลอยธาตุฟอสฟอรัสที่
ถูกตรึงใหเปนประโยชนตอพืชเพิ่มขึ้น ชวยลดการชะละลายของธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียม (วิภา, 2551;
สมศักดิ,์ 2551) นอกจากนี้ ธาตุซิลิคอนยังชวยปองกันพืชจากการเขาทําลายของโรค แมลง และเชื้อรา อีกทั้งชวย
เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตของพืชใหสูงขึ้น (นิคม, 2542) เพอไลตเปนแรธาตุธรรมชาติจากหินภูเขาไฟ
ประกอบดวยธาตุซิลคิ อน 70.67 เปอรเซ็นต (SiO2) มีธาตุตางๆ ซึ่งผลการวิเคราะหบอกความเขมขนโดยใชหนวย
ออกไซดของธาตุดงั นี้ อะลูมินา (Al2O3) เฟอรริกออกไซด (Fe2O3) แมงกานีสออกไซด (MnO) แมกนีเซียมออกไซด
(MgO) แคลเซียมออกไซด (CaO) โซเดียมออกไซด (Na2O) โพแทสเซียมออกไซด (K2O) ฟอสฟอรัสเพนตอกไซด
(P2O5) สวนที่หายไปหลังการเผา (Loss on ignition, LOI) และความชื้น (H2O) เทากับ 14.13, 1.48, 0.05, 0.10,
0.75, 2.19, 5.11, 0.05, 4.62 และ 0.59 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (กองวิเคราะหและตรวจสอบทรัพยากรธรณี, 2550)
และจากคาวิเคราะหทางเคมีของเพอไลต พบวา มีธาตุซิลคิ อนเปนหลัก และจากสมบัติเดนของธาตุซิลคิ อนที่กลาว
มาขางตน ทําใหเกิดแนวคิดในการนําเพอไลตมาพิสูจนสมบัติเดนดานการใชประโยชนทางการเกษตร โดยใชรวมกับ
ปุยเคมีเพื่อเสริมประสิทธิภาพการใชปุย การลดการชะละลายธาตุอาหาร ตลอดจนผลที่มีตอการเจริญเติบโต และ
ผลผลิตของขาวโพดฝกออนในสภาพแปลง
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อุปกรณและวิธีการ

ศึกษาผลของการใชปุยเคมีรวมกับเพอไลต ที่มีตอการเจริญเติบโต และผลผลิตของขาวโพดฝกออนพันธุ
SG 17 ซุปเปอร ในชวงเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2552 (ตนฤดูฝน)
1. อุปกรณ
1.1 แปลงทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อ.
กําแพงแสน จ. นครปฐม
1.2 เมล็ดพันธุขาวโพดฝกออน (Zea mays L.) ใชพันธุ SG 17 ซุปเปอร
1.3 ปุยเคมี ไดแก ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21%N) ปุยทริปเปลซุปเปอรฟอสเฟต (46%P2O5) และปุย
โพแทสเซียมคลอไรด (60%K2O)
1.4 เพอไลต ที่ใชในการทดลอง มีชื่อทางการคาวา “โวลกานิค พลัส” ของหางหุนสวนจํากัด โวลกามาร
เก็ตติ้ง
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
เตรียมดินโดยใชรถแทรกเตอรและปรับพื้นที่ปลูกใหเปนรอง 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 ดวยเครื่องหยอดแบบกระทุง (jab seeder) ที่ขางรอง ซึ่งแตละหลุมหางกัน 0.25 เมตร เมื่อ
ขาวโพดอายุได 15 วัน ถอนแยกใหเหลือ 2 ตนตอหลุม วางแผนทดลองแบบ Randomized Complete Block
Design (RCBD) ทําการทดลอง 3 ซ้ํา จํานวน 7 ตํารับทดลอง ดังนี้ คือ
ตํารับทดลองที่ 1 ไมใสปุยเคมีและเพอไลต (Control)
ตํารับทดลองที่ 2 ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+P0)
ตํารับทดลองที่ 3 ใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF100%+P40)
ตํารับทดลองที่ 4 ใสปุยเคมีเพียง 70% ของคาวิเคราะหดิน (IF70%+P0)
ตํารับทดลองที่ 5 ใสปุยเคมีเพียง 70% ของคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF70%+P40)
ตํารับทดลองที่ 6 ใสปุยเคมีเพียง 50% ของคาวิเคราะหดิน (IF50%+P0)
ตํารับทดลองที่ 7 ใสปุยเคมีเพียง 50% ของคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF50%+P40)
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สําหรับปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน คือ 20, 15 และ 15 กิโลกรัม N, P2O5 และ K2O ตอไร ตามลําดับ (กรม
วิชาการเกษตร, 2548) สวนอัตราของเพอไลตที่ใส คือ 40 กก./ไร (ปยมาภรณ และคณะ, 2552) โดยการใสปุยเคมี
และเพอไลต แบงใส 2 ครั้ง เมื่อขาวโพดอายุ 15 และ 30 วันหลังปลูก
การเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของขาวโพดที่อายุ 20 และ 40 วัน ไดแก ความสูงตน ความสูงคอใบสุดทาย
(leaf collar) และคาความเขียวของใบ (SPAD reading) (วัดตําแหนงใบที่ 3-5 จากปลายยอด ทําการวัด 5 ใบตอ
ตน) ซึ่งวัดโดยใชเครื่อง chlorophyll meter (Minolta Co., Ltd., JAPAN: SPAD-502 model) การเก็บขอมูลผลผลิต
และองคประกอบผลผลิตของขาวโพด ไดแก จํานวนฝกทั้งหมด จํานวนฝกดี จํานวนฝกเสีย น้ําหนักฝกทั้งเปลือก
น้ําหนักฝกปอกเปลือก น้ําหนักฝกดี น้ําหนักฝกเสีย น้ําหนักตนสดหลังเก็บเกี่ยว น้ําหนักเปลือกและไหม และ
น้ําหนักรวมของผลพลอยได
สําหรับคาวิเคราะหสมบัติดินทางเคมีและฟสิกสกอนการทดลองไดแสดงไวใน Table 1
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
7.06
1.16
1.49
88.35
152.1
1791.6
240.5
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

จากการศึกษาผลของการใชเพอไลตรวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิตของ
ขาวโพดฝกออนพันธุ SG 17 ซูเปอรที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน ปรากฏผลดังตอไปนี้
1. การเจริญเติบโตของขาวโพดฝกออน
1.1 ความสูงตน
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับเพอไลต มีผลใหความสูงตน
ของขาวโพดที่อายุ 40 วันหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 2) โดยการใสปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF100%+P40) มีผลใหความสูงของตนขาวโพดมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+P0) และการใสปุยเคมีเพียง 70% ของคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF70%+P40)
ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหความสูงของขาวโพดต่ําที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีเพียง 50% ของคา
วิเคราะหดิน ทั้งที่ใชเดี่ยวและใชรวมกับเพอไลต (IF50%+P0 และ IF50%+P40) และการใชปุยเคมีเพียง 70% ของ
คาวิเคราะหดิน (IF70%+P0) ตามลําดับ
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1.2 ความสูงคอใบสุดทาย (leaf collar)
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับเพอไลต มีผลใหความสูง
คอใบสุดทายของขาวโพดที่อายุ 40 วันหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 2) โดยการใสปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF100%+P40) มีผลใหความสูงคอใบสุดทายของขาวโพดมากที่สุด ไมแตกตาง
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+P0) การใสปุยเคมีเพียง 70% ของคาวิเคราะหดิน ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใช
รวมกับเพอไลต (IF70%+P40 และ IF70%+P0) และการใสปุยเคมีเพียง 50% ของคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต
(IF50%+P40) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหความสูงคอใบสุดทายของขาวโพดต่ําที่สุด ไมแตกตางกับการ
ใสปุยเคมีเพียง 50% ของคาวิเคราะหดิน (IF50%+P0)
อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาการใสปุยเคมีในอัตราที่ลดลง มีผลใหความสูงตน และความสูงคอใบ
สุดทายของขาวโพดคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมีในอัตราที่สูงกวา ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัย
ของประสิทธิ์ (2552) ชัยสิทธิ์ และปาจรีย (2552) และชัยสิทธิ์ และธนัตศรี (2553) อีกทั้งการใสปุยเคมีรวมกับ
เพอไลต มีแนวโนมใหความสูงตนและความสูงคอใบสุดทายของขาวโพดโดยภาพรวมมากกวาการใสปุยเคมีอยาง
เดียว (ปยมาภรณ และคณะ, 2552)
1.3 ความเขียวของใบ
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับเพอไลต มีผลใหความเขียว
ของใบขาวโพดที่อายุ 20 และ 40 วันหลังปลูก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Table 2) โดยทุกตํารับ
ทดลองที่มีการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับเพอไลตมีผลใหคาความเขียวของ
ใบขาวโพดโดยภาพรวมใกลเคียงกัน และแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับควบคุม (control) ซึ่งมีผลให
คาความเขียวของใบขาวโพดนอยที่สุดทุกระยะการเจริญเติบโต
2. ผลผลิตและองคประกอบผลผลิตของขาวโพดฝกออน
2.1 จํานวนฝกทั้งหมด จํานวนฝกดี และจํานวนฝกเสีย
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับเพอไลต มีผลใหจํานวนฝก
ทั้งหมด จํานวนฝกดี และจํานวนฝกเสียของขาวโพดฝกออนที่ระยะเก็บเกี่ยว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทาง
สถิติ (Table 3) โดยการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF100%+P40) มีผลใหจํานวนฝกทั้งหมด
ของขาวโพดมากที่สุด (58,667 ฝก/ไร) รองลงมา คือ การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+P0) และการใส
ปุยเคมีเพียง 50% ของคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF50%+P40) ตามลําดับ นอกจากนี้ การใสปุยเคมีเพียง
70% ของคาวิเคราะหดิน (IF70%+P0) มีผลใหจํานวนฝกดี [ฝกที่มีความยาว 4-13 เซนติเมตร : ผดุง (2534)] มาก
ที่สุด (49,185 ฝก/ไร) ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF100%+P40) การใส
ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+P0) และการใสปุยเคมีเพียง 70% ของคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต
(IF70%+P40) ตามลําดับ ขณะที่ตํารับควบคุมมีผลใหจํานวนฝกทั้งหมด และจํานวนฝกดีของขาวโพดฝกออนต่ํา
ที่สดุ อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวาการใสปุยเคมีในอัตราที่ลดลง มีผลใหจํานวนฝกทั้งหมด และจํานวนฝกดีของ
ขาวโพดคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมีในอัตราที่สูงกวา ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัยของประสิทธิ์
(2552) ชัยสิทธิ์ และปาจรีย (2552) และชัยสิทธิ์ และธนัตศรี (2553)
2.2 น้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก น้ําหนักฝกดี และน้ําหนักฝกเสีย
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การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับเพอไลต มีผลใหน้ําหนักฝกทั้ง
เปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก น้ําหนักฝกดี และน้ําหนักฝกเสียของขาวโพดฝกออนที่ระยะเก็บเกี่ยว แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 4) โดยการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF100%+P40) มีผล
ใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือกของขาวโพดฝกออนมากที่สุด (4,651.9 กก./ไร) รองลงมา คือ การใสปุยเคมีเพียง 70% ของ
คาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF70%+P40) ซึ่งไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+P0)
การใสปุยเคมีเพียง 50% ของคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF50%+P40) การใสปุยเคมีเพียง 70 และ 50% ของ
คาวิเคราะหดิน (IF70%+P0 และ IF50%+P0) ตามลําดับ นอกจากนี้ การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ รวมกับเพอ
ไลต (IF100%+P40) ยังมีผลใหน้ําหนักฝกปอกเปลือกของขาวโพดฝกออนมากที่สุด (928.11 กก./ไร) รองลงมา คือ
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+P0) การใสปุยเคมีเพียง 70% ของคาวิเคราะหดินทั้งที่ใชเดี่ยวและใช
รวมกับเพอไลต (IF70%+P40 และ IF70%+P0) ตามลําดับ ในดานน้ําหนักฝกดี พบวา การใสปุยเคมีเพียง 70%
ของคาวิเคราะหดิน (IF70%+P0) มีผลใหน้ําหนักฝกดีสูงสุด (634.08 กก./ไร) ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคา
วิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF100%+P40) การใสปุยเคมีเพียง 70 และ 50% ของคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต
(IF70%+P40 และ IF50%+P40) ตามลําดับ สวนตํารับควบคุมมีผลใหน้ําหนักฝกทั้งเปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก
และน้ําหนักฝกดีของขาวโพดฝกออนต่ําที่สุด โดยมีขอสังเกตวาการใสปุยเคมีในอัตราที่ลดลง มีผลใหน้ําหนักฝกทั้ง
เปลือก น้ําหนักฝกปอกเปลือก และน้ําหนักฝกดีของขาวโพดคอนขางต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับการใสปุยเคมีในอัตราที่
สูงกวา ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัยของประสิทธิ์ (2552) ชัยสิทธิ์ และปาจรีย (2552) และชัยสิทธิ์ และธนัตศรี
(2553)
2.3 น้ําหนักตนสดหลังเก็บเกี่ยว น้ําหนักเปลือกและไหม และน้ําหนักรวมของผลพลอยได
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทัง้ ที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับเพอไลต มีผลใหน้ําหนักตน
สดหลังเก็บเกี่ยว น้ําหนักเปลือกและไหม และน้ําหนักรวมของผลพลอยไดของขาวโพดฝกออนที่ระยะเก็บเกี่ยว
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (Table 5) กลาวคือ การใสปุยเคมีเพียง 70% ของคาวิเคราะหดินรวมกับ
เพอไลต (IF70%+P40) มีผลใหน้ําหนักตนสดหลังเก็บเกี่ยวของขาวโพดมากที่สุด (7,377.8 กก./ไร) ไมแตกตางกับ
การใสปุยเคมีเพียง 70% ของคาวิเคราะหดิน (IF70%+P0) รองลงมา คือ การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับ
เพอไลต (IF100%+P40) และการใสปุยเคมีเพียง 50% ของคาวิเคราะหดินทั้งที่ใชเดี่ยวและใชรวมกับเพอไลต
(IF50%+P40 และ IF50%+P0) ตามลําดับ นอกจากนี้ การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต
(IF100%+P40) มีผลใหน้ําหนักเปลือกและไหมของขาวโพดมากที่สุด (3,742.2 กก./ไร) รองลงมาคือ การใสปุยเคมี
เพียง 70% ของคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF70%+P40) การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+P0)
การใสปุยเคมีเพียง 50% ของคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF50%+P40) และการใสปุยเคมีเพียง 70 และ 50%
ของคาวิเคราะหดิน (IF70%+P0 และ IF50%+P0) ตามลําดับ อยางไรก็ตาม พบวา ทุกตํารับทดลองที่มีการใส
ปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินอัตราตางๆ ทั้งที่ใชเดี่ยวหรือใชรวมกับเพอไลตมีผลใหน้ําหนักรวมของผลพลอยไดของ
ขาวโพดโดยภาพรวมใกลเคียงกัน และแตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับตํารับควบคุม ซึ่งมีผลใหน้ําหนักรวม
ของผลพลอยไดของขาวโพดนอยที่สุด อนึ่ง ปริมาณของผลพลอยไดจํานวนมากเชนนี้ควรนํากลับไปใชประโยชนใน
รูปของอาหารสัตว โดยเฉพาะโคนมหรือโคเนื้อ ซึ่งผลพลอยไดดังกลาวมีคุณคาทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีนที่เปน
ประโยชนมากถึง 13.20 เปอรเซ็นต และมีเยื่อใยสูงถึง 34.80 เปอรเซ็นต ซึ่งคุณคาอาหารดังกลาวมีคาใกลเคียงกับ
คุณคาทางอาหารที่ไดจากหญาขน และยังชวยใหระบบยอยอาหารของโคทํางานดีขึ้น (กองสงเสริมพืชสวน, 2535)
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3. ผลของการใชปุยเคมีรวมกับเพอไลตตอกําไรสุทธิในการผลิตขาวโพดฝกออน
การทดลองนี้มีคาใชจายหลักที่เทากันทุกตํารับทดลอง (ประมาณ 2,200 บาท/ไร) โดยแยกเปนคาแรง
ในการเตรียมแปลงรวมทั้งการปลูกและการดูแลรักษาประมาณ 1,200 บาท/ไร และคาเก็บเกี่ยวประมาณ 1000
บาท/ไร สวนตํารับทดลองที่มกี ารใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ (IF100%+P0) มีคาใชจายรวมตอไรประมาณ 5,111
บาท (คาใชจายในสวนของปุยเคมีประมาณ 2,911 บาท) ตํารับทดลองที่มกี ารใสปุยเคมีเพียง 70% ของคาวิเคราะห
ดิน (IF70%+P0) มีคาใชจายรวมตอไรประมาณ 4,238 บาท (คาใชจายในสวนของปุยเคมีประมาณ 2,038 บาท)
และตํารับทดลองที่มกี ารใสปุยเคมีเพียง 50% ของคาวิเคราะหดิน (IF50%+P0) มีคาใชจายรวมตอไรประมาณ
3,656 บาท (คาใชจายในสวนของปุยเคมีประมาณ 1,456 บาท) (Table 6) ทั้งนี้ราคาของเพอไลตในเขตจังหวัด
นครปฐมจําหนายปลีกราคากระสอบละ 120 บาท (10 กก.) ปุยแอมโมเนียมซัลเฟตกระสอบละ 720 บาท (14.40
บาท/กก.) ปุยทริปเปลซูเปอรฟอสเฟตกระสอบละ 1,250 บาท (25.00 บาท/กก.) และปุยโพแทสเซียมคลอไรด
กระสอบละ 1,450 บาท (29.00 บาท/กก.) และเกษตรกรสามารถขายขาวโพดฝกออนทั้งฝกกิโลกรัมละ 3 บาท
ดังนั้น สามารถสรุปกําไรสุทธิโดยภาพรวมของการทดลองไดดังนี้ คือ
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต (IF100%+P40) ใหผลกําไรสุทธิมากที่สุด คือ มากกวา
การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+P0) 17.63 เปอรเซ็นต ขณะที่ตํารับควบคุมใหผลกําไรสุทธิต่ําที่สุด คือ
นอยกวา 18.31 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน (IF100%+P0) โดยมีขอสังเกตวาการใช
ปุยเคมีอัตรา 100, 70 และ 50 เปอรเซ็นตรวมกับเพอไลต (IF100%+P40, IF70%+P40 และ IF50%+P40) มี
แนวโนมใหผลกําไรสุทธิดีกวาการใสปุยเคมีอัตรา 100, 70 และ 50 เปอรเซ็นต (IF100%+P0, IF70%+P40 และ
IF50%+P0) เพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้ควรดําเนินการตอไป ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนของการใช
เพอไลตที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวโพด รวมทั้งผลตอสมบัติทางเคมีบางประการของดินในระยะยาว
Table 2 Plant heights, leaf collar heights and leaf greenness (SPAD reading) of baby corn (Zea mays
L.) planted in Kamphaeng Saen soil series at different growth stages
Treatments

Plant heights (cm)
20 days
40 days

T1 = IF0%+ P0

109.59

217.63b

T2 = IF100%+ P0

109.84

T3 = IF100%+ P40

Leaf collar heights (cm)
20 days
40 days
31.37

151.15b

236.15a

33.24

114.66

238.96a

T4 = IF70%+ P0

116.07

T5 = IF70%+ P40

Leaf greenness SPAD reading
20 days
40 days
47.6b

44.17b

164.52a

50.8a

57.33a

34.37

167.33a

51.9a

56.23a

223.81b

35.25

160.30ab

51.73a

55.50a

112.50

234.11a

33.07

160.59ab

51.53a

55.77a

T6 = IF50%+ P0

108.66

222.48b

31.53

151.26b

51.3a

54.60a

T7 = IF50%+ P40

113.91

32.65

F-test
CV (%)

ns
6.20

222.96b
**
2.39

155.59ab
*
4.06

49.5ab
*
3.14

55.17a
**
3.79

ns
12.63

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 Total number of pods, good number of pods and loss of ear of baby corn (Zea mays L.) planted in
Kamphaeng Saen soil series
Treatments
T1 = IF0%+ P0

Total number of pods/rai

Good number of pods/rai

Loss of ear/rai

T2 = IF100%+ P0

54,519b

47,408a

7,111cd

T3 = IF100%+ P40

58,667a

48,593a

10,074b

T4 = IF70%+ P0

53,337bc

49,185a

4,148f

T5 = IF70%+ P40

53,333bc

46,815a

6,518de

T6 = IF50%+ P0

50,963c

42,667b

8,296c

T7 = IF50%+ P40

54,518b
**
2.73

42,074b
**
2.95

12,444a
**
11.08

F-test
CV (%)

43,259d

37,926c

5,333ef

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

Table 4 Pods weight and shell, weight ear peeled, good pod weight and pod weight loss of baby corn
(Zea mays L.) planted in Kamphaeng Saen soil series
Pods weight and shell
(kg/rai)

Good pod weight
(kg/rai)

Pod weight loss
(kg/rai)

T1 = IF0%+ P0

2,669.6c

Weight ear peeled
(kg/rai)

T2 = IF100%+ P0

4,074.1b

731.85b

518.52bc

213.33b

T3 = IF100%+ P40

4,651.9a

928.11a

619.26a

290.37a

T4 = IF70%+ P0

3,914.1b

702.23b

634.08a

102.23d

T5 = IF70%+ P40

4,088.9b

725.92b

583.70a

142.22c

T6 = IF50%+ P0

3,813.3b

622.22c

477.04cd

145.19c

T7 = IF50%+ P40

3,991.1b
**
4.37

675.55bc
**
5.51

574.81ab
**
5.86

100.74d
**
6.23

Treatments

F-test
CV (%)

465.19d

435.56d

Numbers followed by a common letter are not significantly different at the 0.05 level according to DMRT.
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Table 5 From fresh weight after harvest, weight shell and silk and total weight of the by-product of
baby corn (Zea mays L.) planted in Kamphaeng Saen soil series
From fresh weight after harvest
(kg/rai)

total weight of the by-product
(kg/rai)

T1 = IF0%+ P0

5,435.6d

weight shell and silk
(kg/rai)

T2 = IF100%+ P0

6,180.4c

3,342.2b

9,522.6a

T3 = IF100%+ P40

6,720.4b

3,742.2a

10,462.6a

T4 = IF70%+ P0

7,354.4a

3,211.9b

10,566.3a

T5 = IF70%+ P40

7,377.8a

3,363.0b

10,740.7a

T6 = IF50%+ P0

6,299.3bc

3,191.1b

9,490.4a

T7 = IF50%+ P40

6,358.5bc
**
3.57

3,315.5b
**
4.35

9,674.1a
**
8.20

Treatments

F-test
CV (%)

2,204.4c

7,640.0b

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

Table 6 Effects of using perlite per net profit for baby corn production
Yield
(kg/rai)

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

Total

2,911
2,911
2,038
2,038
1,456
1,456

480
480
480

2,200
5,111
5,591
4,238
4,718
3,656
4,136

2,669.6
4,074.1
4,651.9
3,914.1
4,088.9
3,813.3
3,991.1

Selling Net profit
price
(Baht/rai)
(Baht/rai)
8,009
12,222
13,956
11,742
12,267
11,440
11,973

5,809
7,111
8,365
7,504
7,549
7,784
7,837

Net Profit comparing
with the use of 100 %
of chemical fertilizers
(%)
81.69
100.00
117.63
105.53
106.16
109.46
110.21

สรุปผลและเสนอแนะ
จากการศึกษาผลของการใชเพอไลตรวมกับปุยเคมีตอการเจริญเติบโตและองคประกอบผลผลิตของ
ขาวโพดฝกออนพันธุ SG 17 ซูเปอรที่ปลูกในชุดดินกําแพงแสน สามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี้
1. การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต มีผลใหความสูงตนและความสูงคอใบสุดทายของ
ขาวโพดมากที่สุด ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน และการใสปุยเคมีเพียง 70% ของคาวิเคราะห
ดินรวมกับเพอไลต ตามลําดับ
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2. การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต มีผลใหจํานวนฝกทั้งหมด น้ําหนักฝกทั้งเปลือกและ
น้ําหนักฝกปอกเปลือกของขาวโพดมากที่สุด สวนการใสปุยเคมีเพียง 70% ของคาวิเคราะหดิน มีผลใหจํานวนฝกดี
และน้ําหนักฝกดีของขาวโพดมากที่สุด
3. การใสปุยเคมีเพียง 70% ของคาวิเคราะหดิน มีผลใหน้ําหนักตนสดหลังเก็บเกี่ยวของขาวโพดมากที่สุด
สวนการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต มีผลใหน้ําหนักเปลือกและไหมของขาวโพดมากที่สุด
4. การใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดินรวมกับเพอไลต ใหผลกําไรสุทธิมากที่สุด คือ มากกวาการใสปุยเคมี
ตามคาวิเคราะหดิน 17.63 เปอรเซ็นต ขณะที่ตํารับควบคุมใหผลกําไรสุทธิต่ําที่สุด คือ นอยกวา 18.31 เปอรเซ็นต
เมื่อเทียบกับการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดิน โดยมีขอสังเกตวาการใชปุยเคมีอัตรา 100, 70 และ 50 เปอรเซ็นต
รวมกับเพอไลต มีแนวโนมใหผลกําไรสุทธิดีกวาการใสปุยเคมีอัตรา 100, 70 และ 50 เปอรเซ็นตเพียงอยางเดียว
การทดลองนีแ้ สดงใหเห็นวา มีความเปนไปไดที่จะนําเพอไลตใชรวมกับปุยเคมีในการปลูกขาวโพดฝกออน
แต ร ะยะเวลาในการวิ จั ย เพี ย ง 1 ฤดู ป ลู ก (2 เดื อ น) อาจไม ส ามารถสรุ ป ผลได อ ย า งชั ด เจนนั ก ดั ง นั้ น จึ ง ควร
ทําการศึกษาตออีก 3-4 ฤดูปลูกในสภาพพื้นที่เดิม ทั้งนี้เพื่อยืนยันผลของการใชเพอไลตรวมกับปุยเคมีตอการ
เจริญเติบโต และผลผลิตของขาวโพดฝกออน รวมทั้งผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและฟสิกสของดินใน
ระยะยาวอีกดวย
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