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บทคัดย่อ 

การศกึษาวิธีการใสปุ่๋ ยเคมีท่ีมีตอ่ผลผลิตของข้าวโพดหวานท่ีปลกูในชดุดินกําแพงแสน  มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 

ทดสอบวิธีการใส่ปุ๋ ยเคมีท่ีเกษตรกรใช้อยู่ในปัจจุบนั กบั การใส่ปุ๋ ยเคมีโดยใช้เคร่ืองใส่ปุ๋ ยพร้อมกบัการยกร่องปลกู  

วางแผนการทดลอง แบบ  Split-plot in RCB จํานวน 4 ซํา้  Main plot  คือ วิธีการใสปุ่๋ ย 2 แบบ คือ 1) หว่านบนผิว

ดินระหวา่งแถวปลกูข้าวโพด และ 2) ใสพ่ร้อมกบัยกร่องปลกูข้าวโพด  Sub plot คือ  อตัราการใสปุ่๋ ยเคมี สตูร 20-5-

10  3 อตัรา ได้แก่ 50 100 150 กิโลกรัม/ไร่  ผลการทดลองพบวา่  วิธีการใสปุ่๋ ยมีผลให้องค์ประกอบผลผลิตข้าวโพด

หวาน ได้แก่ นํา้หนักฝักทัง้เปลือก นํา้หนักฝักปอกเปลือก จํานวนฝักมาตรฐาน จํานวนฝักขนาดใหญ่ มีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติ การใส่ปุ๋ ยเคมีโดยใช้เคร่ืองใส่ปุ๋ ยพร้อมกับการยกร่องปลกูข้าวโพดหวาน    

(M2 ) ให้ผลผลิตนํา้หนกัฝักทัง้เปลือก นํา้หนกัฝักปอกเปลือก จํานวนฝักมาตรฐาน จํานวนฝักขนาดใหญ่  สงูท่ีสดุ 

เท่ากบั  2,917 กก./ไร่ 1,947 กก./ไร่ 6,032 ฝัก/ไร่  และ 5,173 ฝัก/ไร่  ตามลําดบั อตัราปุ๋ ยท่ีใช้ พบว่า อตัราปุ๋ ยท่ีใช้

ให้ผลตอบสนองท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ  โดยการใส่ปุ๋ ยอัตรา 150 กิโลกรัม/ไร่  ให้

ผลตอบสนองท่ีสงูท่ีสดุ คือ  นํา้หนกัฝักทัง้เปลือก เท่ากบั 2,501 กก./ไร่ และ นํา้หนกัฝักปอกเปลือก เท่ากบั 1,698 

กก./ไร่ 

  

ABSTRACT 

This study focus on the effects of chemical fertilizer on yield components of sweet corn planted 

in Kamphaeng Saen soil series. The objectives of this study are compared chemical fertilizer 

application by farmer recommendation method and chemical fertilizer application by using fertilizer 

dressing with making bed. The split plot design in randomize complete block (RCB) was conducted 

including 2 main plot, 3 sub plot and 4 replication. The main plot was fertilizers application on consist of 

1) broadcasting on soil surface between corn rows and 2) making corn beds. Three sub plot as the 

rates of chemical fertilizers (20-5-10 fertilizers) consist of 50, 100, 150 kg/rai. The results that the 

chemical fertilizer application by using fertilizer dressing with making bed in sweet corn (M2) was given 

the highest yield of ear with husk, ear without husk, number of standard ear and the large ear as 

followed 917 kg/rai, 1,947 kg/rai,  6,032 ear/rai  and 5,173 ear/rai, respectively. While, the chemical  
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fertilizer at a rate 150 kg/rai was significantly different and given the highest of ear with husk (2,501 

kg/rai) and ear without husk (1,698 kg/rai). 

Key Words: chemical fertilizer, sweet corn  
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คาํนํา 

ข้าวโพดหวานเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถปลูกได้ตลอดทัง้ปี โดยมีแหล่งผลิตท่ีสําคัญของประเทศไทย 

ได้แก่  จงัหวดักาญจนบรีุ  ราชบรีุ  นครปฐม สพุรรณบรีุ ลําพนู ลําปาง เชียงใหม ่เชียงราย  พืน้ท่ีปลกูข้าวโพดหวาน

ในปี  2550  ประมาณ  236,130 ไร่  มีผลผลิต 359,486 ตนั  ผลผลิตข้าวโพดหวาน ร้อยละ 75 ของผลผลิตทัง้หมด 

นํามาแปรรูปเป็นข้าวโพดหวานกระป๋องสง่ออกไปจําหน่ายต่างประเทศ มีมลูค่าการส่งออกปี 2550 จํานวน  4,592 

ล้านบาท (สํานกัวิจยัและพฒันาฯ, 2553)  แตเ่กษตรกรท่ีปลกูข้าวโพดหวานในปัจจบุนั กําลงัประสบปัญหาแรงงาน 

และ ต้นทุนการผลิต  โดยเฉพาะราคาปุ๋ ยเคมีท่ีมีราคาเพ่ิมขึน้มากและแรงงานในพืน้ท่ีหาได้ยากขึน้  ดงันัน้การ

จัดการดินและปุ๋ ยจึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวานได้ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ให้

คําแนะนําการใช้ปุ๋ ยแตล่ะชนิดตามคา่วิเคราะห์ดินและตามเนือ้ดิน (กรมวิชาการเกษตร, 2548)  ซึง่เป็นวิธีการใส่ปุ๋ ย

ท่ีจะต้องทราบว่า  ปริมาณธาตุอาหารในดินมีอยู่เท่าใด และจะต้องใส่ให้กับพืชจํานวนเท่าใด  จึงจะเพียงพอกับ

ความต้องการของพืช  เพ่ือให้ได้ผลผลิตสงูสดุ และมีคณุภาพตามความต้องการของตลาด ดงันัน้วตัถุประสงค์ของ

การศึกษาในครัง้นี ้ เพ่ือท่ีจะทดสอบวิธีการใส่ปุ๋ ยเคมีท่ีเกษตรกรใช้อยู่ในปัจจุบัน  โดยการหว่านบนผิวดินระหว่าง

แถวปลูกข้าวโพดกับการใส่ปุ๋ ยเคมีโดยใช้เคร่ืองใส่ปุ๋ ยแบบสามารถกําหนด ชนิด ปริมาณและอัตราการใส่ปุ๋ ย 

(จิรวฒัน์, 2553) ใสพ่ร้อมกบัยกร่องปลกูข้าวโพด  เพ่ือลดปัญหาในการสญูเสียธาตอุาหารไปจากดิน และลดปัญหา

แรงงานในการใสปุ่๋ ย  และเป็นแนวทางในการจดัการดินและปุ๋ ยให้กบัพืชชนิดอ่ืนตอ่ไป

  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ทดลองปลูกปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮ-บริกซ์ 3 ณ แปลงทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 

กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน  จังหวดันครปฐม  ในชุดดิน

กําแพงแสน (fine-silty, mixed, subactive, isohyperthermic Typic  Haplustalfs)  ระหว่างเดือน  มิถุนายน - 

กนัยายน  2555   วางแผนการทดลองแบบ Split-plot in RCB  จํานวน 4 ซํา้   Main plot คือ  วิธีการใส่ปุ๋ ย  2  แบบ  

ได้แก่ 1) หวา่นปุ๋ ยบนผิวดินระหว่างแถวปลกูข้าวโพด (M1)  2.) ใส่ปุ๋ ยพร้อมกบัยกร่องปลกูข้าวโพด (M2)  ( โดยใช้

เคร่ืองใสปุ่๋ ยแบบสามารถกําหนด ชนิด ปริมาณและอตัราการใส่ปุ๋ ย ) Sub plot คือ อตัราการใส่ปุ๋ ยเคมี สตูร 20-5-

10 3 อตัรา ได้แก่ 1) อตัรา   50 กิโลกรัม/ไร่ (F1) 2) อตัรา 100 กิโลกรัม/ไร่ (F2) 3) อตัรา 150 กิโลกรัม/ไร่ (F3) 

 ทําการยกร่องปลกูขนาด 75 เซนติเมตร  ระยะระหวา่งต้น 30 เซนติเมตร ขนาดแปลงย่อย  4.5X 5  ตาราง

เมตร  โดยใช้ชุดดินกําแพงแสน (fine-silty, mixed, subactive, isohyperthermic Typic  Haplustalfs) ซึง่ผลการ

วิเคราะห์ดินทางเคมีของชัน้ไถพรวนท่ีระดบัความลกึ 0-30 เซนติเมตร แสดงใน Table 1   ปลกูข้าวโพดหวาน พนัธุ์

ไฮ-บริกซ์ 3  จํานวน 2 เมลด็ตอ่หลมุ เม่ือข้าวโพดหวานอายุได้ 14 วนั ทําการถอนแยกให้เหลือหลมุละ 1 ต้น ให้นํา้

ด้วยระบบร่อง (follow irrigation) แล้วฉีดพ่นสารควบคมุวชัพืชก่อนการงอกของเมล็ด โดยใช้  atrazine  700  กรัม/

ไร่  สําหรับการใสปุ่๋ ยนัน้ ทําการใสปุ่๋ ยตามคา่วิเคราะห์ดิน ของกรมวิชาการเกษตร (2548)   โดยใสปุ่๋ ยเคมีสตูร 20-5-

mailto:agrjip@ku.ac.th
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10  เม่ือข้าวโพดหวานอายุ 20 และ 30 วนัใน Main plot1 และ ใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 20

 -

5-10 พร้อมกับยกร่องปลูก

ข้าวโพด ใน Main plot 2 

Table 1 Some chemical properties of the soil (Kamphaeng Saen Soil Series) 

Soil properties Values measured 

Soil reaction : pH    7.60 

Electrical conductivity : ECe ( dS/m)                             1.20 

Organic matter ( % )                                                1.12 

Available phosphorus (mg/kg)              48.62 

Exchangeable potassium (mg/kg)                                           55.48 

Exchangeable calcium (mg/kg)                                              1122.34 

Exchangeable magnesium (mg/kg)                                          180.44 

 

การเก็บข้อมูลเพ่ือประมวลผลการทดลองประกอบด้วย 

1. เก็บตวัอย่างดินเพ่ือศกึษาสมบติัทางเคมีของดินก่อนปลกู 

2. ผลผลิตนํา้หนกัฝักทัง้เปลือก (กิโลกรัม/ไร่) 

3. ผลผลิตนํา้หนกัฝักปอกเปลือก (กิโลกรัม/ไร่) 

4. จํานวนฝัก  โดยบนัทึกจํานวนฝักทัง้หมด ทัง้จํานวนฝักดี จํานวนฝักเสีย พร้อมทัง้แยกจํานวนฝักดี เป็น 

จํานวนฝักขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ ตามมาตราฐานกําหนด ได้แก่  ฝักขนาดใหญ่ จะต้องมีความยาวไม่ต่ํา

กวา่ 17  เซนติเมตร  ฝักขนาดกลาง จะต้องมีความยาว 15-17  เซนติเมตร  ฝักขนาดเล็ก จะต้องมีความยาว 13-15  

เซนติเมตร  สว่นฝักท่ีมีความยาวต่ํากวา่ 13 เซนติเมตร เป็นฝักเสีย (ปราโมทย์, 2530) 

5. ผลผลิตฝักดี ตามมาตรฐาน คือ ฝักขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเลก็ 

6. วดัดชันีความหวาน โดยใช้ Hand reflectometer 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

วิธีการใส่ปุ๋ ย และอตัราการใส่ปุ๋ ย  กบั  ข้าวโพดหวานพนัธุ์ ไฮ-บริกซ์ 3  ปลกูในชุดดินกําแพงแสน พบว่า 

วิธีการใสปุ่๋ ยทัง้ 2 แบบ ทําให้ผลผลิตนํา้หนกัฝักทัง้เปลือก ผลผลิตนํา้หนกัฝักปอกเปลือก และจํานวนฝักขนาดใหญ่  

มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยัสําคญัย่ิง  กล่าวคือ  โดยการใส่ปุ๋ ยพร้อมกบัการยกร่องปลูกข้าวโพดหวาน  

ให้ผลผลิตนํา้หนกัฝักทัง้เปลือก นํา้หนกัฝักปอกเปลือก จํานวนฝักมาตรฐาน จํานวนฝักขนาดใหญ่สงูท่ีสดุ (2,917, 

1,947  กก./ไร่ และ 6,032 5,173  ฝัก/ไร่) (Table 2) ซึง่สอดคล้องกบัรายงานของจิรวฒัน์ (2551) ได้รายงานว่า 

วิธีการใสปุ่๋ ยพร้อมกบัยกร่องปลกูข้าวโพดฝักออ่นให้ผลผลิตสงูกว่า วิธีการใส่ปุ๋ ยบนผิวดินระหว่างแถวปลกูข้าวโพด  

มีความแตกต่างกนัทางสถิติของผลผลิต การใสปุ่๋ ยเคมีท่ีใส่ไปพร้อมกบัยกร่องปลกูข้าวโพดถูกฝังกลบลงไปในร่อง

ปลกูข้าวโพด ทําให้ลดการสญูเสียธาตอุาหารจากปุ๋ ยเคมีลงได้  และทําให้ข้าวโพดสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สงู  

ซึง่ต่างจากการให้ปุ๋ ยโดยการหว่านบนผิวดิน ระหว่างแถวปลกูข้าวโพด ทําให้เกิดการสญูเสียได้ง่ายจากการถูกชะ

ล้างหลงัจากการให้นํา้ รวมทัง้การสญูเสียแอมโมเนีย เน่ืองจากการแตกตวัของแอมโมเนียมไอออน หรือการไฮโดร

ไลส์ของยูเรีย มกัเกิดกบัปุ๋ ยท่ีหว่านบนผิวดิน และเกิดมากในดินท่ีพีเอชสงูกว่า 7.5  กล่าวคือ ประมาณ 50% ของ
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ไนโตรเจนในแอมโมเนียมซลัเฟต แปรสภาพเป็นแอมโมเนียและระเหยไปจากดินด่าง (ยงยุทธ, 2551) และชุดดิน

กําแพงแสนท่ีใช้ในการทดลอง เป็นดินท่ีมีพีเอชมากกว่า 7.5  (กองสํารวจและจําแนกดิน, 2542) อตัราการใส่ปุ๋ ย มี

ผลต่อ ผลผลิตของข้าวโพดหวาน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ  พบว่าการใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร  20

 -

5-10  

อตัรา 150 กก./ไร่   ให้ผลผลิตนํา้หนักฝักทัง้เปลือก นํา้หนักฝักปอกเปลือก เท่ากับ 2,501 , 1,698  กิโลกรัม/ไร่  

ตามลําดบั  ซึง่สอดคล้องกบัรายงานของ สรุพล และคณะ (2553) การใส่ปุ๋ ยเคมีอตัราท่ีสงูขึน้ทําให้ผลผลิตนํา้หนกั

ฝักทัง้เปลือกและผลผลิตนํา้หนักฝักปอกเปลือก ของข้าวโพดหวาน สูงขึน้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนด้าน 

จํานวนฝักมาตรฐาน จํานวนฝักขนาดใหญ่ และความหวาน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่า 

การใสปุ่๋ ยเคมีอตัราสงูขึน้ ทําให้จํานวนฝักมาตรฐานและจํานวนฝักขนาดใหญ่สงูขึน้ 

 

Table 2 Means for yields and some agronomic character of sweet corn in Kamphaeng Saen Soil Series 

 Application Rate                 Fresh ear weight           Number of ears  Sweetness 

of fertiilzer of fertilizer             (kg/rai)                (ears/rai)                        (%Brix) 

                              with husk    without husk    Standard  Large  Medium  Small 
                      

  M1                 1783   1223  5495   467 2457 2571     15.6 

  M2                   2917   1947  6032 5173   508   351     15.5 

F-test                           * *     * *   ns   * *          * *         * *           ns 

C.V. %                                   10             8                  31         126       138       132            24 
   

   F1  2151   1447  5414 2539   620 2255     15.6  

     F2  2396   1609  5281 2756 1517 1028         15.6 

                     F3                 2501       1698  6595 3185 2311 1099         15.6 

                        F-test    * *     * *    ns    ns        * *         * *             ns 

                       C.V. %               26            25                 36         69       117       130             13 

 

สรุป 

วิธีการใสปุ่๋ ยเคมี โดยเคร่ืองใสปุ่๋ ยแบบสามารถกําหนด ชนิด ปริมาณและอตัราการใสปุ่๋ ย พร้อมกบั 

ยกร่องปลกูข้าวโพดหวาน มีผลให้ ผลผลิตของข้าวโพดหวานพนัธุ์ ไฮ-บริกซ์ 3  สงูกวา่ การใสปุ่๋ ยเคมีท่ีเกษตรกรใช้

อยู่ในปัจจบุนั โดยการหวา่นบนผิวดิน ระหวา่งแถวปลกูข้าวโพด  การใสปุ่๋ ยเคมีสตูร 20-5-10 อตัรา 150 กก./ไร่  ให้

ผลผลิตนํา้หนกัฝักทัง้เปลือกและผลผลิตนํา้หนกั ฝักปอกเปลอืก สงูท่ีสดุ 
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