การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7

ผลของระดับปุยแอมโมเนียมซัลเฟตตอผลผลิตและประสิทธิภาพการดูดใชไนโตรเจนของสับปะรด
ที่ปลูกในชุดดินหุบกระพง
Effects of Ammonium Sulfate Levels on Fruit Yield and Nitrogen Use Efficiency of
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บทคัดยอ

จากการศึกษาถึงการตอบสนองของระดับปุยแอมโมเนียมซัลเฟตตอ ผลผลิต และประสิทธิภาพการดูดใช
ปุยไนโตรเจนของสับปะรด (Ananas comosus (L.) Merr.) สายพันธุปตตาเวีย ที่ปลูกในชุดดินหุบกะพง วาง
แผนการทดลองแบบสุมตลอดภายในบล็อก (randomized complete block design; RCBD) มี 4 ซ้ํา สิ่งทดลอง
ไดแก ระดับการใสปยุ ในรูปแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 0, 25, 50, 75 และ 100 กิโลกรัมไนโตรเจน (nitrogen, N) ตอ
ไร เก็บขอมูลผลผลิตและประเมินประสิทธิภาพการดูดใชปุยไนโตรเจนของสับปะรดที่อายุ 6 เดือน สับปะรดมีการ
ตอบสนองตอน้ําหนักผลสับปะรดสดเพิ่มขึ้น (linear, p<0.01) ตามระดับการใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟตที่เพิ่มขึ้น
โดยการใสปุยระดับสูงสุดไดน้ําหนักผลสดสูงกวาการไมใส (control treatment) ถึง 128 เปอรเซ็นต ประสิทธิภาพ
การดูดธาตุไนโตรเจนจากปุยแอมโมเนียมซัลเฟตในระดับตางๆ ของสับปะรดที่อายุ 6 เดือน ลดลง (linear, p<0.01)
เมื่อระดับของปุยเพิ่มขึ้น อยูในชวง 8.53-22.57 เปอรเซ็นต ผลการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการจัดการปุย
ของเกษตรกร ชวยลดการใชปุยเคมีและเพิ่มประสิทธิภาพการใสปุยเคมี
คําสําคัญ : ปุยแอมโมเนียมซัลเฟต ผลผลิต ประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจน สับปะรด

Abstract

A study on the response of productivity and nitrogen use efficiency (NUE) of pineapple (Ananas
comosus (L.) Merr.) cv. Pattavia on increasing levels of nitrogen fertilizer was carried out on HubKapong Soil Series. A randomized complete block design with 4 blocks was used. Treatments were 5
levels of nitrogen fertilizer applied as ammonium sulfate (0, 25, 50, 75 and 100 kgN/rai). NUE and fresh
fruit yield were measured at 6 months. While average weight of fruit was significantly (linear, p<0.01)
increased as increasing levels of nitrogen fertilizer, NUE was significantly (linear, p<0.01) decreased.
Comparing to control (0 kgN/rai), pineapple received 100 kgN/rai yielded 128% of fresh fruit weight.
Chemical fertilizer management from this experiment could be applied by researchers and farmers for
correcting quantity and improving mineral use efficiency of fertilizer.
Keywords : Ammonium sulfate, yield, nitrogen use efficiency, pineapple
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คํานํา
การเกษตรแบบยั่งยืน (sustainable agriculture) คือ ระบบการจัดการทรัพยากรการเกษตรที่เหมาะสม ให
ผลผลิตสําหรับมนุษยอยางเพียงพอและตอเนื่อง สามารถอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอมที่ดีไวได
อยางถาวร อยางไรก็ตาม ในสภาพที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นตามลําดับ และมีความตองการปจจัยสี่เพิ่มมากขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ระบบการเกษตรที่ใชปจจัยการผลิตสูงจึงไดรับความสนใจและมีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีในแนวทาง
ดังกลาวมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มการผลิตอาหารใหเพียงพอตามสถานการณ จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช
อยางไมระมัดระวังทําใหตนทุนการผลิตสูง สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะดินเสื่อมโทรมลงอยาง
มาก เพื่อเปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหาดังกลาว ระบบการเกษตรที่ยั่งยืนจึงนับเปนสิ่งที่สําคัญ และควรมีการ
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดขึ้นในทุกสวนของสังคม โดยสังคมทุกระดับมีสวนขับเคลื่อนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
(ยงยุทธ และคณะ, 2551) เพราะฉะนั้นหากตองการใหสังคมมีระบบการเกษตรที่ยั่งยืนความรวมมือและความเอา
ใจใสของเกษตรกรนับเปนปจจัยหนึ่งทีม่ ีความสําคัญยิ่ง
ในระบบการเกษตรยั่งยืนมีการใชสารสังเคราะห เชน ปุยเคมี และสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไดเทาที่จําเปน
โดยมีขอจํากัดวาไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพของดิน สับปะรด (Ananas comosus (L.) Merr.)
จัด เป นผลไมที่ มีร สชาติ ดีมี ก ารปลู กกั นหลายประเทศทั่ ว โลก สํา หรั บประเทศไทยนั้ นนั บเปน ประเทศผูส งออก
สับปะรดกระปองและน้ําสับปะรดเขมขนรายใหญของโลกโดยเฉลี่ยปละ 600,000 ตัน (กระทรวงพาณิชย, 2552)
สับปะรดเปนพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความตองการธาตุไนโตรเจนในปริมาณคอนขางสูงโดยสับปะรดตองการ
ไนโตรเจน 6-9 ก./ตน คิดเปนไนโตรเจนประมาณ 32.80 กก./ไร และสะสมในผลผลิตประมาณ 6.88 กก./ไร โดยการ
ขาดไนโตรเจนจะทําใหผลผลิตของสับปะรดลดลง (จินดารัฐ, 2539) ดังนั้นการศึกษาถึงประสิทธิภาพการดูดใช
ปุยเคมีของสับปะรดโดยเนนใหเกษตรกรมีสวนรวมจึงเปนการศึกษาที่สามารถบอกไดถึงระดับที่เหมาะสมในการใส
ปุยของเกษตรกร เพิ่มความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนเนื่องจากเปนการศึกษารวมกันกับ
เกษตรกรผูปลูกสับปะรด แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอนตางๆ ตลอดจนผลการทดลองที่ไดเกษตรกรสามารถนําไปใช
ในการผลิ ต สั บ ปะรดได จ ริ ง ดั ง นั้ น การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ท ราบถึ ง ระดั บ ที่ เ หมาะสมของปุ ย
แอมโมเนียมซัลเฟตตอการผลิตสับปะรดที่ปลูกในชุดดินหุบกระพง

อุปกรณและวิธีการ
สถานที่ทดลองและลักษณะดิน
ดําเนินการทดลองในชุดดินหุบกระพง เปนแปลงปลูกสับปะรดของเกษตรกรซึ่งปลูกสับปะรดปแรก โดยดิน
จัดอยูใ นอันดับดิน Alfisols อันดับยอย Ustalfs กลุมดินใหญ Haplustalfs กลุมดินยอย Typic วงศดิน Coarseloamy, Mixed, Isohyperthermic จัดเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543) อุไรวรรณ
และคณะ (2550) รายงานวา ดินบริเวณนี้มีคาความเปนกรด–ดาง 6.45 มีอินทรียวัตถุ 0.7 เปอรเซ็นต และมีปริมาณ
exchangeable K, Ca และ Mg และ available P เทากับ 21.7, 93.6, 580.2 และ 58.2 ppm ตามลําดับ
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แผนการทดลองและสิ่งทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณภายในบล็อก (randomized complete block design) มี 4 ซ้ํา สิ่ง
ทดลอง ไดแก ระดับการใสปุยในรูปแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 0, 25, 50, 75 และ 100 กิโลกรัมไนโตรเจน
(nitrogen, N) /ไร
การปลูกและการจัดการแปลงสับปะรด
ปรับสภาพพื้นที่ จากนั้นจัดทําแปลงทดสอบยอยขนาด 3×4 ตารางเมตร จํานวน 20 แปลง กําหนดใหแต
ละแปลงยอยหางกัน 1 เมตร ทั้ง 4 ดาน เพื่อปองกันการปนเปอนระหวางกัน ปลูกสับปะรด (หนอพันธุปตตาเวีย มี
ความยาวประมาณ 25 เซนติเมตร) ระยะปลูก 30×50×80 เซนติเมตร จํานวน 54 ตนตอแปลง หรือคิดเปน 7,200
ตนตอไร กอนปลูกทําการชุบหนอพันธุดวยสารปองกันกําจัดเชื้อราเพื่อปองกันโรครากเนาหรือตนเนา โดยใช ฟอส
อีทิลอะลูมิเนียม (80% ดับบลิวพี) อัตรา 100 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ผึ่งหนอไวในที่รมใสปุยแอมโมเนียม ซัลเฟตตาม
แผนการทดลองที่วางไว เมื่อสับปะรดอายุได 2 เดือน โดยวิธีการฝงกลบ กําจัดวัชพืชสม่ําเสมอ เมื่อสับปะรดอายุ 8
เดือน บังคับใหออกดอกโดยใชแคลเซียมคารไบด อัตรา 1-2 กรัม/ตน ใสในยอดขณะมีน้ําอยูในยอด โดยจะบังคับ 2
ครั้ง หางกัน 5 วัน
การใหผลผลิต และประสิทธิภาพการดูดใชไนโตรเจน
เก็บเกี่ยวและวัดปริมาณผลผลิตเมื่อสับปะรดอายุได 13 เดือน ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวนําไปชั่งน้ําหนักสด
ทั้งหมด (เฉพาะผลไมรวมจุกและกานผล) และหาคาเฉลี่ยน้ําหนักตอผล สําหรับการศึกษาประสิทธิภาพการดูดใช
ไนโตรเจนจากปุย ดําเนินการโดยสุมเก็บตัวอยางตน ใบ และราก ของสับปะรดเมื่ออายุได 6 เดือน หลังจากปลูก
แปลงยอยละ 5 ตน เก็บตัวอยางสวนรากโดยการขุดดินบริเวณรากพืชลึกประมาณ 60 เซนติเมตร แยกรากออกจาก
ดินโดยการลางดวยน้ําสะอาด (wet sieve) แลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 65 °C บดตัวอยางที่ไดผานตะแกรงขนาด 0.5
เซนติเมตร วิเคราะหหาไนโตรเจนทั้งหมดในสับปะรด (Total N) โดยวิธี Kjeldahl Method (Bremner and
Mulvancy, 1982) เพื่อคํานวณหาประสิทธิภาพการดูดใชไนโตรเจนของสับปะรดโดยให
Nf
=
ไนโตรเจนทั้งหมดในพืชที่ใสปุย (กก.N/ไร)
Nc
=
ไนโตรเจนทั้งหมดในพืชที่ไมใสปุย (กก.N/ไร)
Fn
=
อัตราปุยไนโตรเจนที่ใส (กก.N/ไร)
ดังนั้น (Nf-Nc) =
ไนโตรเจนทั้งหมดในพืชที่เพิ่มขึ้นเมือ่ ใสปุยอัตรา Fn กก.N/ไร
ประสิทธิภาพการดูดธาตุอาหารจากปุย (%) = (Nf-Nc) x 100/Fn
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
นําขอมูล ผลผลิต และประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนจากปุยแอมโมเนียมซัลเฟตในระดับตางๆ โดยวิธี
orthogonal polynomial contrast (linear, quadratic, cubic และ quartic) (Muller and Fetterman, 2003)
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
ผลผลิตและประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจน
จากการศึกษาถึงผลผลิต และประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนจากปุยแอมโมเนียมซัลเฟตในระดับตางๆ
ของสับปะรดที่อายุ 6 เดือน (Table 1) พบวา น้ําหนักผลสับปะรดสดเพิ่มขึ้น (linear, p<0.01) ตามระดับการใสปุย
แอมโมเนียมซัลเฟตที่เพิ่มขึ้น โดยการใสปุยระดับสูงสุดไดน้ําหนักผลสดสูงกวาการไมใส (control treatment) ถึง
128 เปอรเซ็นต หรือคิดเทียบไดเทากับ ผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นถึง 3,240 กิโลกรัม/ไร Asoegwu (1988) รายงานวา
น้ําหนักผลสับปะรดสดเพิ่มขึ้นตามระดับของปุยไนโตรเจน โดยในกลุมที่ไมใสปุย ใสปุยยูเรียอัตรา 16, 24 และ 32
กก.N/ไร ใหน้ําหนักผลสดเปน 2.6, 2.9, 3.2 และ 3.3 กิโลกรัม ตามลําดับ ในการทดลองนี้ผลผลิตน้ําหนักแหงของ
ตนสับปะรดเพิ่มขึ้น (linear, p<0.01) ตามระดับการใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มระดับของ
ไนโตรเจนทําใหพืชมีการเจริญเติบโตเพิ่มขนาดของลําตนและใบ เซลลพืชมีขนาดใหญขึ้น ทําใหตนพืชมีน้ําหนักมาก
ขึ้นดวย (มุกดา, 2544) เมื่อพิจารณาถึงปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดที่สะสมในตนสับปะรด พบวา สับปะรดมีการะสม
ไนโตรเจนสูงสุดเมื่อไดรับปุยในระดับ 50 กก.N/ไร
ประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนจากปุยแอมโมเนียมซัลเฟตในระดับตางๆ ของสับปะรดที่อายุ 6 เดือน
ลดลง (linear, p<0.01) เมื่อระดับของปุยเพิ่มขึ้น อยูในชวง 8.53-22.57 เปอรเซ็นต อยางไรก็ตาม สําหรับพืชในเขต
รอนมีคาประสิทธิภาพการดูดไนโตรเจนมาใชอยูในชวง 30-50 เปอรเซ็นต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดดิน อัตราปุย วิธีการใส
เวลาของการใสปุย และการจัดการโดยทั่วไป (ยงยุทธ และคณะ, 2551) ซึ่งในการศึกษาคาประสิทธิภาพการดูดใช
ไนโตรเจนของสับปะรดมีคาอยูในชวงคอนขางต่ําเนื่องการใสปุยแบบหวานตรงโคนตนไมไดฝงกลบ เกิดการสูญเสีย
ไนโตรเจนจากกระบวนการไนตริฟเคชัน และสูญเสียในรูปแอมโมเนีย Havlin et al. (2005) รายงานวา การใสปุย
โดยใหปุยอยูใตผิวดินประมาณ 2-3 เซนติเมตร สามารถลดการสูญเสียแอมโมเนียได 25-75 เปอรเซ็นต นอกจากนี้
พืชมีความตองการธาตุอาหารและสามารถดูดไปใชไดในระดับหนึ่งเทานั้น หากมีมากเกินความจําเปนอาจเกิดความ
ไมสมดุลของธาตุหรืออาจทําใหเปนพิษกับตนพืช จากการศึกษาของ Bock (1984) พบวา อัตราการใสปุยไนโตรเจน
ที่เพิ่มขึ้นจาก 7.2 กก.N/ไร เปน 28.8 กก.N/ไร ทําใหประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนลดลงจาก 57.7 เปน 17.8
เปอรเซ็นต
Table 1 Fruit yield and nitrogen use efficiency of pineapple fertilized various levels of ammonium
sulfate
0
1.58

*

Fresh fruit weight (kg)
DM basis
- Plant weight g/plant) 141.64
- Plant weight (kg/rai)
1,020
1
NUE
-

ammonium sulfate (kgN/rai)
25
50
75
1.75
1.78
1.83

100
2.03

149.35 170.12 166.00 168.86
1,075 1,224 1,195 1,215
22.57 17.18
9.79
8.53

L-linear, Q-quadratic, C-cubic and Qu-quartic effects
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0.07

L
<0.01

p-value*
Q
C
Qu
0.77 0.21 0.96

7.71
55
3.22

0.01
0.01
<0.01

0.25
0.25
0.43

SEM

0.81 0.30
0.81 0.30
0.48 -

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาถึงการตอบสนองของระดับปุยแอมโมเนียมซัลเฟตตอ ผลผลิต และประสิทธิภาพการดูดใช
ปุยไนโตรเจนของสับปะรด สรุปไดวา ผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นตามระดับการใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟตที่เพิ่มขึ้น โดย
การใสปุยระดับ 100 กก.N/ไร ไดน้ําหนักผลสดสูงกวาการไมใส (control treatment) ถึง 128 เปอรเซ็นต หรือคิด
เทียบไดเทากับผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นถึง 3,240 กิโลกรัม/ไร อยางไรก็ตาม ประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนของ
สับปะรดลดลงเมื่อเพิ่มอัตราการใสปุย ผลจากการศึกษาสามารถใชเปนแนวทางในการจัดการปุยของเกษตรกรได
เปนอยางดี โดยสามรถชวยกระตุนใหเกษตรกรลดการใชปุยเคมีและมีแนวทางในการใชปุยในแปลงสับปะรดใหเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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