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ABSTRACT: Prediction of nitrogen fertilizer rate for red bird eyed chili (Capsicum frutescens

L.), Huaruea–So–Ko–13 cultivar was carried out by establishing plot for collecting plant genetic
coefficient (GC plot) for input in the DSSAT program. This GC plot was carried out in Sikhiu soil
series with five rates of N fertilizer i.e. 0, 8, 16, 24 and 32 kg/rai. Also, effect of six N–fertilizer
rates i.e. 0, 8, 16, 24, 32 and 36 kg/rai was carried out in six soil series, namely, Chatturat, Takhli,
Teparak, Nonthai, Lop Buri and Sikhiu soil series. Growth and pod yield data were collected
to be used in DSSAT program in order to predict growth and yield of chilli, and to validate the
precision of DSSAT. Results showed that application of 24 kg N/rai gave the highest yield of red
bird eyed chili in the GC plot. Whereas, the recommended N fertilizer rates for studied soils
were 16 kg N/rai for Teparuk soil series, 24 kg N/rai for Lop Buri, Takhli, and Chatturat soil series,
and 32 kg N/rai for Nonthai and Sikhiu soil series. The results from DSSAT simulation found
that DSSAT program could precisely predict pod weight and leaf number of chili with d–stat of
0.944 and 0.844, respectively.
Keywords: Red bird eye chili, nitrogen fertilizer, DSSAT
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บทคัดย่อ
การคาดคะเนอัตราปุ๋ยไนโตรเจนส�ำหรับพริก
ขี้หนูเม็ดใหญ่ (Capsicum frutescens L.) พันธุ์หัวเรือ
ศก. 13 ศึกษาโดยสร้างแปลงทดลองเพื่อเก็บข้อมูลค่า
สั ม ประสิ ท ธิ์ ท างพั น ธุ ก รรม (GC plot) เพื่ อ น� ำ เข้ า

ว. วิทย. กษ. (2560) 48(3): 389–402

โปรแกรม DSSAT โดยทดลองในชุดดินสีคิ้ว ซึ่งใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน 5 อัตรา คือ 0, 8, 16, 24 และ 32 กก./ไร่
และศึกษาผลของอัตราปุย๋ ไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของพริกขีห้ นูเม็ดใหญ่ ในดิน 6 ชุดดิน ได้แก่
ชุดดินจัตรุ สั ตาคลี เทพารักษ์ โนนไทย ลพบุรี และสีควิ้
โดยมีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 6 อัตรา คือ 0, 8, 16, 24, 32
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และ 36 กก./ไร่ บันทึกข้อมูลการเติบโตและผลผลิตของ
พริก แล้วน�ำข้อมูลที่ได้ป้อนในโปรแกรม DSSAT เพื่อ
คาดคะเนผลผลิตและตัวแปรการเติบโตของพริก และ
เพือ่ ทดสอบความแม่นย�ำของโปรแกรม DSSAT ผลการ
ศึกษาพบว่า การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 24 กก./ไร่ ให้
ผลผลิตพริกขีห้ นูเม็ดใหญ่ในแปลงพันธุกรรมพืชสูงทีส่ ดุ
ส่วนค�ำแนะน�ำปุย๋ ไนโตรเจนในชุดดินต่าง ๆ ดังนี้ อัตรา
16 กก./ไร่ ส�ำหรับชุดดินเทพารักษ์ อัตรา 24 กก./ไร่
ส�ำหรับชุดดินลพบุรี ตาคลี และจัตุรัส อัตรา 32 กก./
ไร่ ส�ำหรับชุดดินโนนไทย และสีคิ้ว ผลการศึกษาการ
คาดคะเนโดยใช้แบบจ�ำลอง DSSAT พบว่า แบบจ�ำลอง
DSSAT สามารถคาดคะเน น�้ำหนักผล และจ�ำนวนใบ
ได้แม่นย�ำที่สุด โดยให้ค่า d–stat เท่ากับ 0.944 และ
0.844 ตามล�ำดับ
คำ�สำ�คัญ: พริกขี้หนูเม็ดใหญ่, ปุ๋ยไนโตรเจน, DSSAT

บทนำ�
พริกเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่ปลูกทั่วไปใน
ทุกภูมิภาคของประเทศไทยและมีผลผลิตพริกออกสู่
ตลาดตลอดทั้งปี พื้นที่มีความเหมาะสมในการเพาะ
ปลูกพริกเชิงธุรกิจ คือ จังหวัดอุบลราชธานี นครราชสีมา
ชัยภูมิ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช ตราด และกาญจนบุรี โดยในปี พ.ศ.
2556 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกพริกประมาณ 348,453
ไร่ ให้ผลผลิตพริกประมาณ 332,888 ตัน ซึ่งพื้นที่ปลูก
ทีม่ ากทีส่ ดุ แจกกระจายอยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 128,932 ไร่ (37%) ให้ผลผลิตพริกประมาณ
117,150 ตั น รองลงมาคื อ ภาคเหนื อ ประมาณ
124,011 ไร่ (35.6%) ให้ผลผลิตพริก 84,370 ตัน
ภาคกลางประมาณ 47,969 ไร่ (13.77%) ให้ผลผลิต
พริกประมาณ 95,238 ตัน และพื้นที่ปลูกน้อยที่สุดใน
ภาคใต้ประมาณ 47,541 ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตประมาณ
35,652 ตัน (Department of Agriculture Extension,
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2013) พันธุ์พริกที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด ได้แก่
พริกขีห้ นูใหญ่พนั ธุต์ า่ ง ๆ เช่น พันธุจ์ นิ ดา ห้วยสีทน หัว
เรือ และยอดสน รองลงมาได้แก่ พริกชี้ฟ้า และพริก
ขี้หนูสวน (Leortrat, 2007)
ถึงแม้ว่าพริกจะเจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุก
ชนิดก็ตาม แต่ผลิตภาพของดินมีความแตกต่างกัน ดัง
นั้ น ปุ ๋ ย จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในการเพิ่ ม
ผลผลิตของพริก (Rasmeetummawong, 1994) ซึ่ง
ต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับผลผลิตสูง
โดยไม่มีผลตกค้างหรือมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ของพืช และคุ้มค่าต่อการลงทุนเมื่อใช้ปุ๋ยนั้น อย่างไร
ก็ตาม ในการใช้ปุ๋ยต้องมีการพิจารณาร่วมกับปัจจัย
อืน่ ๆ เช่น พันธุพ์ ชื ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน วิธี
การปลูก และสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้พืชมีการตอบ
สนองต่อการใช้ปุ๋ย (Suksawas, 2000) ดังนั้น การใส่
ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตของพริกนั้นเกษตรกรต้องสังเกตดู
การเจริญเติบโตของพริก และต้องค�ำนึงถึงผลก�ำไรทีจ่ ะ
ได้รับจากการใส่ปุ๋ยด้วย (Tepsomboon, 1997)
ปัจจุบันเกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่สูงขึ้นโดย
เฉพาะปุย๋ ไนโตรเจน เนือ่ งจากธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุที่
มีความส�ำคัญกับการเจริญเติบโตของพริกและพบว่า
ไนโตรเจนมักเป็นตัวแปรของค่าผลผลิตที่ได้ (Delate,
1998) แต่หากมีการใช้ไนโตรเจนทีม่ ากเกินความจ�ำเป็น
แล้วจะส่งผลให้ผลพริกมีขนาดเล็กลงเนือ่ งจากมีการติด
ผลมากเกินไป ผลแก่ช้า สีไม่สวย และเก็บรักษาได้ไม่
นาน (Dungmun, 2009) และมีปริมาณผลผลิตลดลง
(Hegde, 1997) ดังนั้น จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่เกษตรกร
ต้องมีความรู้ในการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ในปัจจุบันมีค�ำแนะน�ำการใช้ปุ๋ยเคมีส�ำหรับพืชชนิด
ต่าง ๆ มากมาย แต่ยังไม่ครอบคลุมชนิดดิน พืช สภาพ
ภูมิอากาศ การจัดการดิน และระดับของธาตุอาหารใน
ดินแต่ล ะชนิด การน�ำเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล
และระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจในการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตร (Decision Support System
for Agrotechnology Transfer: DSSAT) มาใช้จะมี
ส่วนช่วยในระบบการผลิตพืชได้ถูกต้องและแม่นย�ำ
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(Kaokaew, 2006) ได้มีผู้วิจัยการแบบจ�ำลองนี้ในข้าว
ซึง่ แบบจ�ำลองคาดการณ์วนั ออกดอกและวันสุกแก่ทาง
สรีระได้ดมี าก แต่คาดการณ์ผลผลิตข้าวได้มากกว่าทีว่ ดั
ได้จริงจากแปลงทดลอง (Jongkaewattana and
Vejpas, 1998) ส่วน Pathak et al. (2006) พบว่า
แบบจ�ำลองคาดคะเนปริมาณการสูญเสียธาตุไนโตรเจน
ระหว่างพัฒนาการ การเจริญเติบโตของข้าว ได้แก่
denitrification, leaching และ volatilization ได้
อย่างแม่นย�ำ อีกทั้งยังท�ำนายปริมาณไนโตรเจนที่ข้าว
สามารถดู ด ใช้ ใ นแต่ ล ะกรรมวิ ธี ข องการจั ด การปุ ๋ ย
ไนโตรเจนได้เป็นที่น่าพอใจ ท�ำให้เห็นว่าแบบจ�ำลอง
การเจริญเติบโตพืช เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจซึ่งสามารถจ�ำลองสถานการณ์การเจริญ
เติบโตของพืชและผลผลิต ลดแรงงาน ระยะเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในงานวิจัย รวมถึงช่วยพัฒนาระบบการผลิต
พืชทั้งในด้านของการปรับปรุงพันธุ์ และการเขตกรรม
(Banterng et al., 2003; 2006; Suriharn et al.,
2008; Phakamas et al., 2008; 2010; Bingham
and Wu, 2011) นอกจากนี้การจัดการธาตุอาหารพืช
เฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุที่พืช
ต้องการในปริมาณมาก จึงเป็นแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้
มีการใช้ปยุ๋ ไนโตรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษา
นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการตอบสนองต่ออัตราปุย๋
ไนโตรเจน และหาค่าสัมประสิทธิ์พืชของพริกขี้หนูเม็ด
ใหญ่ พันธุ์ ศก.13 เพื่อใช้คาดคะเนอัตราปุ๋ยไนโตรเจน
ที่เหมาะสมส�ำหรับพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ พันธุ์ ศก.13 ที่
ปลูกในดินในจังหวัดนครราชสีมา ผลทีไ่ ด้จากการศึกษา
สามารถน�ำไปใช้แนะน�ำการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในพื้นที่
ปลูกพริกได้อย่างถูกต้องและแม่นย�ำมากขึ้น
อุปกรณ์และวิธีการ
1. สร้างแปลงทดลองเพือ่ เก็บข้อมูลสัมประสิทธิ์
ทางพันธุกรรม (GC plot) และศึกษาผลของอัตราปุ๋ย
ไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกขีห้ นู
เม็ดใหญ่ ในชุดดินสีควิ้ (Sikhiu soil series: Si) (Typic

Rhodustalfs) ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
จังหวัดนครราชสีมา อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ในฤดู ฝ นปี พ.ศ. 2555 พิ กั ด แปลง X784569,
Y1647432 ติดตั้งสถานีตรวจอากาศ (WatchDog
weather station) สุม่ เก็บตัวอย่างดินทีร่ ะดับความลึก
0–30 เซนติ เ มตร มาวิ เ คราะห์ วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ
ไนโตรเจนรวม ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อก�ำหนดอัตราปุ๋ยในแปลงเป็น 5 ต�ำรับ
ทดลอง จ�ำนวน 4 ซ�้ำ (Table 1) โดยวางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized
Complete Block; RCB) มีหน่วยทดลองทั้งหมด
20 แปลงย่อย ในการเตรียมแปลงสัมประสิทธิ์ทาง
พันธุกรรมของพืชนัน้ ท�ำโดยการปลูกพริกด้วยกล้าพริก
อายุ 30 วันทีไ่ ด้จากการเพาะเมล็ดพริกพันธุห์ วั เรือ ศก.
13 ด้วยระยะปลูกระหว่างต้นพริก 50 เซนติเมตร และ
ระยะระหว่างแถว 100 เซนติเมตร ติดตั้งระบบการให้
น�ำ้ แบบพ่นฝอยโดยให้ทกุ 2 วัน เก็บตัวอย่างและบันทึก
ข้อมูลพริก จ�ำนวน 36 ต้น ต่อแปลงย่อย โดยวัดความ
สูง ความกว้างของทรงพุ่ม ค่าดัชนีพื้นที่ใบของต้นพริก
(Beadle, 1993) และหลังการย้ายปลูก ได้บันทึก
วันออกดอกแรก วันติดผลแรก และวันสุกแก่ และใน
ช่วงการให้ผลผลิต ได้สุ่มเก็บตัวอย่างต้นพริกครั้งละ 6
ต้น ต่อแปลงย่อย ที่ต้นพริกอายุ 45, 60, 75, 90, 120
และ 150 วัน โดยการตัดต้นพริกส่วนเหนือดิน แล้วชั่ง
น�้ ำ หนั ก สด และแยกส่ ว นต้ น ใบ และผลพริ ก
มาวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณ ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และ
โพแทสเซียม และร้อยละความชื้นของผลพริก
น�ำเข้าข้อมูลสัมประสิทธิ์พันธุกรรมพืชที่ได้จาก
แปลง GC plot ในโปรแกรม DSSAT 4.5 โดยเลือกใช้
แบบจ�ำลองส�ำหรับ Cayenne pepper (BISCAYNE)
เพื่อจ�ำลองการเติบโต ผลผลิต และอัตราปุ๋ยไนโตรเจน
และเปรียบเทียบกับผลผลิตจริง (observed) กับ
ผลผลิ ต จากแบบจ� ำ ลอง (simulated) โดยป้ อ น
ชุดข้อมูลขั้นต�่ำ (minimum data set) ในโปรแกรม
DSSAT ได้แก่ พิกัดทางภูมิศาสตร์ ชุดดิน ข้อมูลหน้า
ตัดดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil Taxonomy)
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ผลวิเคราะห์ดินทางฟิสิกส์และเคมี ค่าสัมประสิทธิ์
พันธุกรรมพืช (พริกขี้หนูเม็ดใหญ่พันธุ์หัวเรือ ศก.13)
ประวัติการใช้ที่ดิน การปรับปรุงบ�ำรุงดิน การใช้ปุ๋ย
ผลผลิตสูงสุดที่เคยได้รับ ภูมิอากาศจากสถานีตรวจ
อากาศ หรือเครื่องมือบันทึกภูมิอากาศกึ่งอัตโนมัติที่

ครอบคลุมพืน้ ทีศ่ กึ ษาและช่วงระยะฤดูปลูกตัง้ แต่เมล็ด
จนถึงระยะเก็บเกีย่ ว ซึง่ ประกอบด้วย อุณหภูมิ ปริมาณ
น�้ำฝน พลังงานแสงอาทิตย์รายวัน และการเขตกรรม
เช่น การเตรียมดิน อายุกล้า ระยะปลูก วันปลูก วันใส่
ปุ๋ย วัน และปริมาณการให้น�้ำ ฯลฯ

Table 1 N – fertilizer rate treatment for GC experiment plot and in farmer experiment plots
Treatment1/

N – fertilizer rate (kg rai-1)2/

T1
T2
T3
T4
T5
T6

0
8
16
24
32
36

GC experiment plot has 5 treatments from T1–T5, farmer experiment plots have 6 treatments from
T1–T6.
2/
Basal fertilizers consist of triple super phosphate fertilizer (0–46–0) 16 kg rai-1 and potassium chloride
fertilizer (0–0–60) 30 kg rai-1. N–fertilizer is urea (46–0–0) separated to 3 times application first apply
with basal fertilizers and then apply on 30 days and 60 days after transplanted, respectively.
1/

2. ทดสอบอัตราปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อหาอัตราปุ๋ย
ไนโตรเจนทีเ่ หมาะสมส�ำหรับปลูกพริกขีห้ นูเม็ดใหญ่ใน
แปลงของเกษตรกรในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอขามสะแกแสง และ
อ�ำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 6 แปลง
ซึง่ อยูใ่ นชุดดินจัตรุ สั (Chatturat soil series; Ct) (Typic
Haplustalfs) ชุดดินตาคลี (Ta Khli soil series; Tk)
(Entic Haplustolls) ชุดดินเทพารักษ์ (Teparak soil
series: Tpr) (Typic Haplustalfs) ชุดดินโนนไทย
(Nonthai soil series; Nt) (Typic Haplustalfs) ชุดดิน
ลพบุรี (Lop Buri soil series; Lb) (Typic Haplusterts)
และชุดดินสีคิ้ว (Sikhiu soil series: Si) (Typic
Rhodustalfs) ก่อนการทดลองได้สมุ่ เก็บตัวอย่างดินที่
ระดับความลึก 0–30 เซนติเมตร ในแต่ละแปลงมา
วิเคราะห์สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของดิน ได้แก่ การ
กระจายขนาดของอนุภาคดิน (Soil particle size
distribution) โดยวิธไี ปเปต (Kilmer and Alexander,
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1949; Day, 1965) แจกแจงประเภทของเนือ้ ดิน (soil
textural class) (Soil Survey Division Staff, 1993)
พีเอชดิน (soil pH) อัตราส่วนดินต่อน�ำ้ 1:1 (National
Soil Survey Center, 1996) ปริมาณไนโตรเจนรวม
(total nitrogen) (Jackson, 1965) ปริมาณฟอสฟอรัส
ทีเ่ ป็นประโยชน์ (available phosphorus) (Bray and
Kurtz, 1945) ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์
(available potassium) (Pratt, 1965) ปริมาณเบสรวม
ทีส่ กัดได้ (extractable bases) (Peech, 1945) ปริมาณ
อินทรียวัตถุ (organic matter) (Walkley and Black,
1934; Nelson and Sommers, 1996) ความจุแลก
เปลีย่ นแคตไอออน (cation exchange capacity; CEC)
(Chapman, 1965) ค่าการน�ำไฟฟ้าของน�ำ้ (Electrical
conductivity; EC) (Richard, 1954) อัตราร้อยละความ
อิ่มตัวเบส (base saturation percentage: %BS)
(National Soil Survey Center, 1996) (Table 2) เพือ่

ส.วก.ท.

ก�ำหนดอัตราปุย๋ ไนโตรเจน โดยการน�ำเข้าข้อมูลดินทีไ่ ด้
จากการวิเคราะห์ดินที่ปลูกพริกในแต่ละแปลง ซึ่งได้
ก�ำหนดต�ำรับทดลองเป็น 6 ต�ำรับ 4 ซ�ำ้ และวางแผนการ
ทดลองแบบ RCBD (Table 1) มี 24 แปลงย่อย ซึง่ ใน
พืน้ ทีแ่ ปลงย่อยมีพริกทัง้ หมด 5 แถว แถวละ 8 ต้น รวม
เป็น 40 ต้น และสุม่ เก็บข้อมูลผลผลิตพริก 18 ต้นในพืน้ ที่
ตรงกลางแปลงย่อย ท�ำการปลูกโดยใช้ตน้ กล้าพันธุห์ วั เรือ
ศก.13 อายุ 30 วัน เก็บข้อมูลผลผลิตพริกสะสมตัง้ แต่
พริกอายุ 75 วันจนถึง 150 วันหลังปลูก น�ำผลพริกไป

อบให้แห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียสจนแห้ง เพือ่ น�ำ
ไปวิเคราะห์ปริมาณ ไนโตรเจนทัง้ หมด และหาร้อยละ
ความชืน้ ของผลพริก โดยสุม่ วิเคราะห์เพียง 1 ครัง้ ต่อ
1 แปลง ในช่วงสิน้ สุดการทดลองได้ตดั ต้นพริกส่วนเหนือ
ดินทุกต้นในพืน้ ทีท่ เี่ ก็บเกีย่ วทัง้ 18 ต้น ต่อแปลงย่อย แล้ว
บันทึกน�ำ้ หนักสดส่วนเหนือดิน จากนัน้ สุม่ ต้นพริก 3 ต้น
จาก 18 ต้น เพือ่ น�ำไปอบให้แห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 60 องศา
เซลเซียส แล้วชัง่ น�ำ้ หนักแห้ง และค�ำนวณหาความชืน้
ของต้นพริก

Table 2 Soil properties of the GC plot and Farmer experimental plots before planting
Soil Parameter

GC plot
Sikhio
(Si)

Soil Texture1/
SL
6.30
Soil pH
1.08
Organic matter (%)
0.06
Total Nitrogen (%)
-1
20.92
Avai. P (mg kg )
136.50
Avai. K (mg kg-1)
CEC (cmol(+) kg-1)
6.30
-1
3.80
Extr. Ca (cmol(+) kg )
0.96
Extr. Mg (cmol(+) kg-1)
-1
0.48
Extr. Na (cmol(+) kg )
83.00
%Base saturation
0.33
ECe (dS m-1)

Farmer experimental plots
Lop Buri
(Lb)

Takhli
(Tk)

Chatturat
(Ct)

Teparak
(Tpr)

Nonthai
(Nt)

Sikhio
(Si)

SiCL
7.50
1.24
0.06
5.92
188.80
24.60
16.59
2.90
1.35
84.60
0.91

C
7.70
1.59
0.07
14.08
125.20
82.40
19.17
1.86
1.09
26.80
0.91

SL
5.70
1.08
0.06
5.92
57.30
6.00
8.22
1.53
0.28
100.00
0.66

SiCL
8.40
2.35
0.09
9.34
137.80
36.00
22.96
2.90
4.27
83.70
0.80

CL
7.50
1.95
0.07
7.16
179.80
23.90
15.49
2.76
2.28
86.00
0.60

SCL
7.40
1.65
0.09
19.46
206.20
17.10
13.47
2.37
1.23
99.70
1.00

Remark 1/SL = Sandy loam, SiCL = Silty clay loam, C = Clay, CL = Clay loam, SCL = Sandy clay loam

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ผลของอัตราปุย๋ ไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ในแปลงเก็บข้อมูลค่า
สัมประสิทธิ์พันธุกรรม
1.1 สัมประสิทธิท์ างพันธุกรรมของพริกขีห้ นู
เม็ดใหญ่ พันธุ์หัวเรือ ศก. 13
สัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของพริกขี้หนูเม็ด
ใหญ่ (Capsicum frutescens L.) พันธุ์หัวเรือ ศก.13

(Table 3) ได้จากการทดลองในชุดดินสีคิ้ว ซึ่งเป็นดิน
ลึก เนือ้ ดินร่วนปนทราย การระบายน�ำ้ ดี ความสามารถ
ในการซาบซึมน�้ำปานกลาง อยู่ในสภาพภูมิประเทศ
แบบลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชัน ร้อยละ 2–3
ข้อมูลอากาศจากข้อมูลอากาศรายวันของสถานีตรวจ
อากาศ พบว่า มีความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ย 21.27
MJ m2 day-1 อุณหภูมสิ งู สุดเฉลีย่ 33.71 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต�่ำสุดเฉลี่ย 21.58 องศาเซลเซียส ปริมาณน�้ำ
ฝนเฉลี่ย 944.28 มิลลิเมตร ข้อมูลดังกล่าวใช้ในการ

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560

393

>>

อัตราปุ๋ยไนโตรเจนส�ำหรับพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ โดยใช้ DSSAT

น�ำเข้าข้อมูลในแบบจ�ำลอง DSSAT เพือ่ คาดคะเนอัตรา
ปุ๋ยไนโตรเจนส�ำหรับพริกขี้หนูเม็ดใหญ่
1.2 ผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนต่อการ
เจริ ญ เติ บ โตของต้ น พริ ก ในแปลงเก็ บ ข้ อ มู ล ค่ า
สัมประสิทธิ์พันธุกรรม
		
(1) ผลการเปรียบเทียบความสูง
เฉลีย่ ของต้นพริกทีอ่ ายุ 45, 60, 75, 90, 120 และ 150
วัน หลังปลูก พบว่า ช่วงแรกของการเจริญเติบโตตัง้ แต่
ช่วง 45–90 วัน ต้นพริกมีความสูงไม่แตกต่างกัน
ระหว่างต�ำรับทดลอง แต่ต้นพริกที่อายุ 120 วันหลัง
ปลูก ต�ำรับที่ 1 ทีไ่ ม่ใส่ปยุ๋ ไนโตรเจน ซึง่ มีความสูงเฉลีย่
น้อยทีส่ ดุ เท่ากับ 64.09 เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิติกับทุกต�ำรับการทดลอง โดยต�ำรับที่ 3
ที่ใส่ปุ๋ยอัตรา 16 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ มีความสูง

เฉลี่ย เท่ากับ 76.87 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างกันทาง
สถิตกิ บั ต�ำรับที่ 2 ต�ำรับที่ 4 และต�ำรับที่ 5 ทีใ่ ส่ปยุ๋ อัตรา
8, 24 และ 32 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ซึ่งมีความสูง
เฉลีย่ เท่ากับ 68.24, 76.48 และ 68.89 เซนติเมตร ตาม
ล�ำดับ นอกจากนี้ ยังพบความแตกต่างของความสูงของ
ต้นพริกที่อายุ 150 วันหลังปลูก โดยพบว่า ต้นพริกใน
ต�ำรับที่ 4 ที่ใส่ปุ๋ยอัตรา 24 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ มี
ความสูงเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 83.25 เซนติเมตร แต่ไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับต�ำรับที่ 3 ที่ใส่ปุ๋ยอัตรา 16
กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ส่วนต�ำรับที่ 5 ที่ใส่ปุ๋ยอัตรา
32 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ มีความสูงเฉลี่ยต�่ำสุด
เท่ากับ 71.50 เซนติเมตร และไม่แตกต่างกันทางสถิติ
กับต�ำรับที่ 1 และต�ำรับที่ 2 ที่ใส่ปุ๋ยอัตรา 0 และ 8
กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ตามล�ำดับ (Table 4)

Table 3 Genetic coefficients of red bird eyed chili from GC plot
Plant data
First flowering date (day)
Date of anthesis
Date of first fruit
Maturation date
Leaf length (cm)
Leaf width (cm)
Fruit length (cm)
Fruit width (cm)
Diameter of fruit (cm)
Average fresh fruit weight per plant (g)
Fresh fruit weight per plant (kg)
Number of fruits per plant
Weight of fruit per kg

Treatment 1/
T1

T2

T3

T4

47
52
58
92
5.6
2.2
7.5
0.95
0.95
556
0.56
278
385

49
54
60
94
5.7
2.1
8.0
0.85
0.85
605
0.60
302
435

46
51
57
91
6.1
2.1
10.0
0.95
0.95
560
0.56
280
500

50
55
61
95
5.3
2.4
9.5
1.05
1.05
511
0.51
255
426

T5
48
53
59
93
5.8
2.3
8.5
1.00
1.00
447
0.45
233
392

Remark 1/ Treatments consist of T1 (N–0 kg rai-1), T2 (N–8 kg rai-1), T3 (N–16 kg rai-1), T4 (N–24 kg rai-1)
and T5 (N–32 kg rai-1) of the experiment which vary N–fertilizer rate
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Table 4 Effect of N – fertilizer rates on plant height in GC plot
Treatment

Chili height (cm)
75–DAP
90–DAP

45–DAP

60–DAP

T1 (0–16–30)
T2 (8–16–30)
T3 (16–16–30)
T4 (24–16–30)
T5 (32–16–30)

11.48
11.35
11.86
10.99
10.85

18.19
18.82
21.25
21.70
20.56

39.31
35.95
39.13
40.76
36.16

F–test1/
CV (%)

ns
14.2

ns
18.2

ns
17.0

120–DAP

150–DAP

43.77
47.53
54.64
54.73
47.33

64.09b
68.24ab
76.87a
76.48a
68.89ab

71.75c
73.50bc
80.50ab
83.25a
71.50c

ns
12.7

*
8.5

*
6.4

Remark 1/ ns = non–significant, DAP = day after planting, * = significantly different at 0.05 probability
level, means with different letters within column indicate significant difference according to DMRT
(2) ความกว้างของทรงพุ่ม ของต้น
พริกในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่ 45, 60, 75, 90, 120 และ 150
		

วันหลังปลูก พบว่า ช่วงแรกของการเติบโต ความกว้าง
ทรงพุม่ ของต้นพริกในต�ำรับการทดลองต่าง ๆ ไม่ความ
แตกต่างกัน แต่อิทธิพลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนมีผลต่อ
ความกว้างทรงพุม่ ของต้นพริกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระยะ 90 และ 120 วันหลังปลูกโดยที่ต้นพริกมีความ
กว้างทรงพุม่ มากทีส่ ดุ อยูใ่ นต�ำรับที่ 3 ทีใ่ ส่ปยุ๋ ไนโตรเจน
อัตรา 16 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ซึ่งมีความกว้างทรง
พุ่ม เท่ากับ 58.75 และ 78.00 เซนติเมตร ตามล�ำดับ
ซึ่งไม่แตกต่างกันกับต้นพริกที่ได้รับปุ๋ยในต�ำรับที่ 4 ที่
ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 24 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนที่ระยะ
150 วันหลังปลูก ต้นพริกมีความกว้างทรงพุม่ มากทีส่ ดุ
อยู่ในต�ำรับที่ 4 ที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 24 กิโลกรัม
ไนโตรเจนต่อไร่ ซึ่งมีความกว้างทรงพุ่มเท่ากับ 86.50
เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกันกับต้นพริกในต�ำรับที่ 3 ที่
ใส่ปยุ๋ ไนโตรเจนอัตรา 16 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ และ
ต้นพริกมีความกว้างของทรงพุ่มน้อยที่สุดในต�ำรับที่ 2
ที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 8 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ซึ่ง
มีความกว้างของทรงพุ่มที่ระยะ 90 120 และ 150 วัน
หลังปลูกเท่ากับ 48.00 63.75 และ 71.75 เซนติเมตร

ตามล�ำดับ ซึ่งไม่แตกต่างกันกับต้นพริกที่อยู่ในต�ำรับที่
1 และต�ำรับที่ 5 (Table 5)
		
จากข้อมูลการเปรียบเทียบแสดงให้
เห็นว่า การใช้ปยุ๋ ไนโตรเจนทีอ่ ตั รา 16 และ 24 กิโลกรัม
ไนโตรเจนต่อไร่ ท�ำให้ต้นพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ มีการ
เติบโตด้านความสูง และความกว้างของทรงพุ่ม มาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองของ Lozano and
Lara (2002) ทีร่ ายงานว่า ไนโตรเจนเป็นธาตุทเี่ กีย่ วข้อง
กั บ การเติ บ โตด้ า นล� ำ ต้ น และใบของพื ช นอกจาก
ไนโตรเจนมีอิทธิพลต่อการเติบโตทางต้นแล้ว ยังส่งผล
ต่ อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต ถึ ง แม้ ไ นโตรเจนจะไม่ มี อิ ท ธิ พ ล
โดยตรงกับการเจริญของผลผลิตก็ตาม แต่ถ้าหากดินที่
มีไนโตรเจนอยู่ในระดับต�่ำ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนใน
ปริมาณทีเ่ พียงพอกับความต้องการของพริก ท�ำให้พริก
สามารถดูดใช้ไนโตรเจนมาใช้ได้ดีกว่าการไม่ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนอย่างเห็นได้ชัด และหากมีการใส่ไนโตรเจน
ร่วมกับธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอย่างเพียงพอ
ก็จะท�ำให้พริกเติบโตและให้ผลผลิตดีขึ้น
1.2. ผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนต่อผลผลิต
ของพริกพันธุ์ หัวเรือ ศก. 13
อิทธิพลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนท�ำให้
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ไนโตรเจนอัตรา 8 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่
ส่วนน�้ำหนักของผลพริกต่อต้น พบว่า ต�ำรับ
ที่ 4 ที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 24 กิโลกรัมไนโตรเจน
ต่อไร่ มีน�้ำหนักผลต่อต้นมากที่สุดเท่ากับ 583 กรัม
ต่ อ ต้ น แต่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น กั บ ต� ำ รั บ ที่ 3 ที่ ใ ส่ ปุ ๋ ย
ไนโตรเจนอัตรา 16 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ส่วน
ต�ำรับที่ 5 ที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 32 กิโลกรัมต่อไร่
มีน�้ำหนักผลต่อต้นน้อยที่สุดเท่ากับ 442 กรัมต่อต้น
และไม่แ ตกต่างกันต�ำรับที่ 1 และต�ำรับที่ 2

จ�ำนวนผลต่อต้น น�้ำหนักผลต่อต้น น�้ำหนักสดและ
น�้ำหนักแห้งของผลพริก แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ยิ่งทางสถิต (Table 6) โดยจ�ำนวนผลพริกต่อต้นใน
ต� ำ รั บ ที่ 4 ที่ ใ ส่ ปุ ๋ ย ไนโตรเจนอั ต รา 24 กิ โ ลกรั ม
ไนโตรเจนต่อไร่ มีจ�ำนวนผลพริกมากที่สุด เท่ากับ
314 ผลต่อต้น แต่ไม่แตกต่างกันกับต�ำรับที่ 3 ที่ใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 16 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ส่วน
ต�ำรับที่ 1 ที่ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน มีจ�ำนวนผลต่อต้น
น้อยที่สุด และไม่แตกต่างกันกับต�ำรับที่ 2 ที่ใส่ปุ๋ย

Table 5 Effect of N – fertilizer rates on canopy width of Chili in GC plot
Treatment

Chili canopy width (cm)
75 DAP
90 DAP

45 DAP

60 DAP

T1(0–16–30)
T2(8–16–30)
T3(16–16–30)
T4(24–16–30)
T5(32–16–30)

8.25
8.25
7.75
8.50
8.00

11.50
11.50
11.00
11.50
11.00

21.75
24.00
22.25
22.00
21.50

F–test1/

ns

ns

15.2

10

CV (%)

120 DAP

150 DAP

53.75ab
48.00b
58.75a
58.00a
48.25b

67.00b
63.75b
78.00a
77.50a
67.50b

72.50b
71.75b
85.00a
86.50a
76.00b

ns

*

**

**

9.6

10

5.9

7.2

Remark ns = non–significant, DAP = day after planting, *, ** = significantly different at 0.05 and
0.01 probability level, respectively, means with different letters within column indicate significant
difference according to DMRT
1/

Table 6 Effect of N – fertilizer rate on number of pod, weight of pod per plant and fresh and dry pod
yield of chili in GC plot
Treatment

LAI

Number of Weight of pod
pod per plant per plant (g)

Fresh pod yield
Dry pod yield
(–kg/rai–)

T1(0–16–30)
T2(8–16–30)
T3(16–16–30)
T4(24–16–30)
T5(32–16–30)

0.293ab
0.275b
0.298ab
0.346a
0.271b

187d
223cd
281ab
314a
252bc

459bc
496bc
524ab
583a
442c

F–test1/

**

**

*

**

396c
521bc
647a
720a
607ab
**

CV (%)

5.3

14.7

10.1

8.90

14.10

1,401d
1,866c
2,384ab
2,614a
2,167b

Remark *, ** = significantly different at 0.05 and 0.01 probability level, respectively, means with
different letters within column indicate significant difference according to DMRT
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เช่นเดียวกับน�้ำหนักผลผลิตสดของพริก ซึ่งพบ
ว่า ต�ำรับที่ 4 ที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 24 กิโลกรัม
ไนโตรเจนต่อไร่ มีน�้ำหนักผลผลิตสดต่อไร่มากที่สุด
เท่ากับ 2,614 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
กับต�ำรับที่ 3 ที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 16 กิโลกรัม
ไนโตรเจนต่อไร่ ซึ่งมีน�้ำหนักผลผลิตสดต่อไร่เท่ากับ
2,384 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ส่ ว นต� ำ รั บ ที่ 1 ที่ ไ ม่ ใ ส่ ปุ ๋ ย
ไนโตรเจน มีน�้ำหนักผลผลิตสดต่อไร่น้อยที่สุดเท่ากับ
1,401 กิโลกรัมต่อไร่ สอดคล้องกับน�ำ้ หนักผลผลิตแห้ง
ของพริก โดยพบว่า ต�ำรับที่ 4 ที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา
24 กิโลกรัมต่อไร่ มีน�้ำหนักผลผลิตแห้งต่อไร่มากที่สุด
เท่ากับ 720 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือต�ำรับที่ 3 ที่ใส่
ปุย๋ ไนโตรเจนอัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่ มีนำ�้ หนักผลผลิต
แห้งต่อไร่เท่ากับ 647 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ไม่แตกต่างกัน
กับต�ำรับที่ 5 ที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 32 กิโลกรัม
ไนโตรเจนต่ อ ไร่ ซึ่ ง มี น�้ ำ หนั ก ผลแห้ ง ต่ อ ไร่ เ ท่ า กั บ
607 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนต�ำรับที่ 1 ที่ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
มี น�้ ำ หนั ก ผลผลิ ต แห้ ง ต่ อ ไร่ น ้ อ ยที่ สุ ด เท่ า กั บ
396 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 6)
จากข้อมูลผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนต่อการ
เติ บ โตและผลผลิ ต ของพริ ก ขี้ ห นู เ ม็ ด ใหญ่ พบว่ า
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่อัตรา 24 กิโลกรัมต่อไร่ ท�ำให้
พริกมีจ�ำนวนผลต่อต้น น�้ำหนักผลต่อต้น และน�้ำหนัก
ผลผลิตต่อไร่ มากที่สุด และไม่แตกต่างกับการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่อัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้น การใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่อัตรา 24 กิโลกรัมต่อไร่ ท�ำให้พริกขี้หนู
เม็ดใหญ่มีผลผลิตสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากธาตุไนโตรเจน
เป็นธาตุที่จ�ำเป็นต่อการเติบโตของต้นพริก โดยพริกที่
ได้รบั ไนโตรเจนเพิม่ ขึน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้
สอดคล้องกับการทดลองของ Lozano and Lara
(2002) ซึ่ ง ได้ ศึ ก ษาผลของอั ต ราปุ ๋ ย ไนโตรเจนต่ อ
ผลผลิตพริกแห้ง พบว่า การใส่ไนโตรเจนให้ต้นพริก

ท�ำให้ได้ผลผลิตพริกแห้งมากกว่าต้นพริกที่ไม่ได้รับ
ไนโตรเจนอย่างมีนัยส�ำคัญ และยังสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Naeem et al. (2002) ที่รายงานว่า
ต้ น พริ ก ที่ ไ ด้ รั บ ปุ ๋ ย ไนโตรเจนมี ผ ลผลิ ต รวมสู ง กว่ า
ต้นพริกที่ไม่ได้รับไนโตรเจน
2. การคาดคะเนอั ต ราปุ ๋ ย ไนโตรเจนที่ เ หมาะสม
ส� ำ หรั บ ปลู ก พริ ก ขี้ ห นู เ ม็ ด ใหญ่ ที่ ป ลู ก ในดิ น ชนิ ด
ต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา
ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย หนั ก สดของ
เม็ดพริกขีห้ นูเม็ดใหญ่ทไี่ ด้รบั ปุย๋ ไนโตรเจนอัตราต่าง ๆ
ในแต่ละชุดดิน (Table 7) พบว่า อัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่
แตกต่างกันท�ำให้ผลผลผลิตพริกสดแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ ในทุกชุดดินที่ท�ำการศึกษา โดย
ต� ำ รั บ ที่ 4 ซึ่ ง ใส่ ปุ ๋ ย ไนโตรเจนอั ต รา 24 กิ โ ลกรั ม
ไนโตรเจนต่อไร่ ให้ผลผลิตพริกสดสูงที่สุด เท่ากับ
2,340, 2,222 และ 2,112 กิโลกรัมต่อไร่ ในชุดดิน
ลพบุรี (Lb) ชุดดินตาคลี (Tk) และชุดดินจตุรัส (Ct)
ตามล�ำดับ ส่วนต�ำรับที่ 3 ที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา
16 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตพริกสดสูงที่สุดในชุดดิน
เทพารักษ์ (Tpr) เท่ากับ 1,848 กิโลกรัมต่อไร่ ซึง่ ไม่แตก
ต่างกันทางสถิติกับต�ำรับที่ 4 ส่วนต�ำรับที่ 5 ที่ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนอัตรา 32 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตพริกสดสูง
ที่สุด เท่ากับ 1,993 และ 2,088 กิโลกรัมต่อไร่ ในชุด
ดินโนนไทย (Nt) และชุดดินสีคิ้ว (Si) ตามล�ำดับ โดยที่
ในชุดดินโนนไทยผลผลิตพริกสดในต�ำรับที่ 5 ไม่แตก
ต่างกันทางสถิติกับต�ำรับที่ 4
นอกจากนี้ อิ ท ธิ ข องอั ต ราปุ ๋ ย ไนโตรเจนมี ผ ล
ท�ำให้ปริมาณผลผลิตพริกแห้งแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญยิ่งทางสถิติ (Table 8) ต�ำรับทดลองที่ให้ผลผลิต
แห้งสูงที่สุดในแต่ละชุดดินสอดคล้องกับผลการเปรียบ
เทียบค่าเฉลี่ยน�้ำหนักพริกสด
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Table 7 Effect of N – fertilizer rate on fresh pod yield of chili in farmer’s experimental plots
Treatment

T1
T2
T3
T4
T5
T6
F–test1/
CV (%)

Fresh pod yield (kg rai-1)
Chatturat
Theparak
(Ct)
(Tpr)

Lop Buri
(Lb)

Takhli
(Tk)

1,647cd
1,817bc
1,947b
2,340a
1,611d
1,589d

1,608bc
1,719bc
1,835b
2,222a
1,628bc
1,534c

1,698c
1,771bc
2,054ab
2,112a
1,784bc
1,741bc

**
9.4

**
9.3

*
10.7

Non Thai
(Nt)

Sikhio
(Si)

1,631b
1,564b
1,848a
1,840a
1,581b
1,353c

1,417c
1,644bc
1,659bc
1,761ab
1,993a
1,380c

1,464d
1,566cd
1,725bc
1,826b
2,088a
1,402d

**
9.0

**
11.5

**
7.1

Remark *, ** = significantly different at 0.05 and 0.01 probability level, respectively, means with
different letters within column indicate significant difference according to DMRT
Table 8 Effect of N – fertilizer rate on dry pod yield of chili in farmer’s experimental plots
Treatment

Dry pod yield (kg rai-1)
Lop Buri
(Lb)

Takhli
(Tk)

Chatturat
(Ct)

Theparak
(Tpr)

Non Thai
(Nt)

Sikhio
(Si)

T1
T2
T3
T4
T5
T6

471c
519bc
556b
669a
460c
454c

460bc
491bc
524b
635a
465bc
438c

485c
506bc
587ab
604a
510abc
497bc

473ab
447b
528a
526a
452b
387c

405c
470bc
474bc
503ab
570a
394c

418d
447cd
493bc
522b
597a
401d

F–test1/
CV (%)

**
7.4

**
9.2

*
9.3

**
8.9

**
12.1

**
7.8

Remark *, ** = significantly different at 0.05 and 0.01 probability level, respectively, means with
different letters within column indicate significant difference according to DMRT
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จากข้อมูลเปรียบเทียบผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของพริกขี้หนูเม็ดใหญ่
แสดงให้เห็นว่า เมื่อพริกได้รับปุ๋ยไนโตรเจนที่มากเกิน
ไปจะท�ำให้ผลผลิตลดลงเนื่องจากจะมีการติดผลมาก
เกิ น ไป ผลมี ข นาดเล็ ก และแก่ ช ้ า ( Hegde, 1997;
Dungmun, 2009) การใช้ ปุ ๋ ย ไนโตรเจนในอั ต รา
24 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ท�ำให้พริกมีองค์ประกอบ
ผลผลิต ได้แก่ จ�ำนวนผลต่อต้น น�้ำหนักผลต่อต้น และ
น�ำ้ หนักผลผลิตต่อไร่ของพริกขีห้ นูเม็ดใหญ่ มีคา่ สูงทีส่ ดุ
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม การใช้ ปุ ๋ ย ในอั ต รา 24 กิ โ ลกรั ม
ไนโตรเจนต่อไร่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
กับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่อัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่ เพื่อ
ให้ได้ผลผลิตพริกสูงทีส่ ดุ จึงควรใส่ปยุ๋ ไนโตรเจนในแต่ละ
ชุดดิน ดังนี้ ชุดดินเทพารักษ์ควรใส่ปยุ๋ ไนโตรเจนอัตรา 16
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนชุดดินลพบุรี ชุดดินตาคลี และชุดดิน
ชุดดินจัตรุ สั ควรใส่ปยุ๋ ไนโตรเจนอัตรา 24 กิโลกรัมต่อไร่
และส�ำหรับชุดดินโนนไทย และชุดดินสีคิ้ว ควรใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนอัตรา 32 กิโลกรัมต่อไร่ ทัง้ นีก้ ารทีแ่ ต่ละชุดดิน
มีอัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่แตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับ
สมบั ติ ดิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการตรึ ง และการ
ปลดปล่อยไนโตรเจนในดิน เช่น ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดิน ปริมาณดินเหนียว และปริมาณของช่องในดิน
เป็นต้น (Brady and Weil, 2008)
3. การพัฒนาค�ำแนะน�ำปุ๋ยไนโตรเจนจากโปรแกรม
DSSAT
การปรับค่า (Calibration) สัมประสิทธิพ์ นั ธุกรรม
พริกขีห้ นูเม็ดใหญ่ (Capsicum frutescens L.) พันธุห์ วั
เรือ ศก.13 ในโปรแกรม GLUE (Generalized Likelihood
Uncertainty Estimation) ซึง่ เขียนโปรแกรมโดย Paul

Wilkens (IFDC) (Hoogenboom et al., 2004)
โดยน�ำค่าเฉลี่ยค่าสังเกตจากแปลงทดลอง (Mean
observed) มาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ท�ำนายจาก
แบบจ�ำลอง CROPGRO (Mean simulated) และใช้
ข้อมูลน�ำเข้า ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งได้วิเคราะห์สหสัมพันธ์

ระหว่างค่าที่ท�ำนายจากแบบจ�ำลองกับค่าผลผลิตจริง
จากแปลงทดลอง ในการปรั บ ค่ า ใช้ ค ่ า สถิ ติ คื อ
ความคลาดเคลื่ อ นเฉลี่ ย ( MD) และ Index of
agreement (d–stat) (Willmott, 1981) เปรียบเทียบ
โดยใช้ตัวแปร ได้แก่ จ�ำนวนใบ น�้ำหนักใบ จ�ำนวนผล
น�ำ้ หนักผล น�ำ้ หนักแห้งส่วนเหนือดิน ดัชนีพนื้ ทีใ่ บ และ
ความสูงทรงพุ่ม ที่วัดได้จากแปลงทดลอง (Observed)
และค่าที่ท�ำนายจากแบบจ�ำลอง (Simulated) (Table
9) พบว่า แบบจ�ำลองสามารถคาดคะเนปริมาณผลผลิต
ได้อย่างแม่นย�ำมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแปร
ด้านการเติบโตของพริกอืน่ ๆ ซึง่ พิจารณาสังเกตได้จาก
ค่า Index of Agreement (d–stat) ทีม่ คี า่ เข้าใกล้ 1 มาก
ที่สุด (Jongkrong et al., 2011) โดยที่แบบจ�ำลอง
สามารถคาดคะเนน�้ ำ หนั ก ผลผลิ ต ของพริ ก (pod
weight) โดยมีค่า d–stat เท่ากับ 0.944 และมีน�้ำหนัก
ผลที่ท�ำนายได้เท่ากับ 376.96 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนน�้ำ
หนั ก ผลผลิ ต พริ ก ที่ ไ ด้ จ ากแปลงทดลองจริ ง เท่ า กั บ
287.84 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ นอกจากนี้ แบบจ� ำ ลอง
มีความแม่นย�ำในการคาดคะเนจ�ำนวนใบ ซึง่ ค่าทีไ่ ด้จาก
แบบจ�ำลองเท่ากับ 28.9 ส่วนค่าที่สังเกตได้จากแปลง
ทดลองเท่ากับ 27.4 โดยมีคา่ d–stat เท่ากับ 0.844 จาก
ผลการทดลองข้างต้นแสดงว่าสามารถใช้แบบจ�ำลองใน
แนะน�ำปริมาณการใช้ปยุ๋ ไนโตรเจนส�ำหรับปลูกพริกได้
โดยเฉพาะในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม าและจั ง หวั ด
ใกล้เคียง
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Table 9 Comparison on variables between observed mean and simulated mean values from DSSAT.
Variables
Leaf number
Leaf dry matter weight (kg rai-1)
Pod number (no m-2)
Pod weight (kg rai-1)
Top dry weight (kg rai-1)
Leaf area index (LAI) (m2 m-2)
Canopy Height (m)

Mean
Observed

Mean
Simulated

27.4
457.28
35
287.84
1,313.12
6.6
0.30

28.9
592.16
25
376.96
1,382.56
7.0
0.42

สรุป
จากผลการทดลองอัตราปุ๋ยไนโตรเจนในชุดดิน
ต่าง ๆ สามารถแนะน�ำอัตราปุย๋ ไนโตเจน ได้ดงั นี้ ชุดดิน
เทพารักษ์ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 16 กิโลกรัมต่อไร่
ส่วนชุดดินลพบุรี ชุดดินตาคลี และชุดดินชุดดินจัตุรัส
ควรใส่ปยุ๋ ไนโตรเจนอัตรา 24 กิโลกรัมต่อไร่ และส�ำหรับ
ชุดดินโนนไทย และชุดดินสีคิ้ว ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
อัตรา 32 กิโลกรัมต่อไร่ นอกจากนี้ สามารถใช้โปรแกรม
DSSAT ที่มีข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์ทางพันธุกรรมของ
พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ (Capsicum frutescens L.) พันธุ์
หัวเรือ ศก.13 ที่ได้จากงานวิจัยนี้ สร้างค�ำแนะน�ำปุ๋ย

MD

R2

d–Stat

1.5
134.88
–10
89.12
69.44
0.406
0.09

0.964
0.655
0.801
0.921
0.983
0.511
0.928

0.844
0.673
0.435
0.944
0.818
0.626
0.669

และคาดคะเนผลผลิตของพริกพันธุน์ ที้ ปี่ ลูกในชุดดินอืน่
ของจังหวัดนครราชสีมาได้อย่างแม่นย�ำ
กิตติกรรมประกาศ
ผลการวิ จั ย นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการ
RDG5490009 การพัฒนาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดส�ำหรับ
พริกขี้หนูเม็ดใหญ่ในแหล่งปลูกที่ส�ำคัญของจังหวัด
นครราชสี ม า ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย
(สกว.) ขอขอบคุณนายสหัสชัย คงทน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
วินิจฉัยคุณภาพและก�ำลังผลิตของดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ที่ให้ค�ำปรึกษาด้านเทคนิคการใช้งาน DSSAT
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