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ABSTRACT: The Quantity/Intensity (Q/I) concept can be used to assess soil K for efficient 
fertilizer management. Therefore, a study on K in the Takhli soil series was carried out using the 
Q/I concept to estimate the suitable rate of K fertilizer for sweet corn, Insee 2, and Songkhla 
84–1 cultivars in the greenhouse. The experiments were arranged in a randomized complete 
block design with 10 treatments, comprising no K fertilization, K fertilizer applied at the rate of 
0.5, 1.0 and 1.25 time of K estimated from K activity ratio (ARk

e
) with each of these rates being 

applied as a single soil application, equally split soil application, and equally split soil and foliar 
application. The K rate at ARk

e
 was 25.58 mg K

2
O/kg. Results revealed that K fertilization estimated 

from ARk
e 
at all rates had no impact on yield of sweet corn, Insee 2 cultivar but increased fresh 

ear weight of sweet corn, Songkhla 84–1 cultivar in a similar manner, except the rate at 0.5ARk
e
  

(P < 0.01). The rate of K added at ARk
e 
and 1.25ARk

e
 both similarly improved sweetness (22.0–22.7 

and 13.0–13.7 °brix) and reducing sugar (121–141 and 102–120 mg/L) of sweet corn, Insee 2  
(P < 0.01) and Songkhla 84–1 (P < 0.01) cultivars. The single soil application gave yield and most 
of sweet corn qualities better than did the equally split application when compared at the 
same rate. Soil after harvesting sweet corn statistically contained greater water-soluble K  
(P < 0.05) and exchangeable K (P < 0.01) except for the addition at the rate of 0.5ARk

e
. 

Furthermore, K parameters estimated from the Q/I concept were statistically increased  
(P < 0.01). The ARk

e 
can be used to assess soil K availability for fertilizer management but it 

should be conducted further under field conditions.
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บัที่คัดย่อ

แนวีคุวีามืคุิด Quantity/Intensity (Q/I) ใช้
ประเมิืนโพ็แทสเซี้ย์มืในดนิเพ็ื�อการจดัการปุ�ย์ได้อย์�างมีื
ประสิทธ์ิภัาพ็ จึงได้ศึกษาโพ็แทสเซ้ีย์มืในชุดดินตาคุลี
โดย์ใช้แนวีคุวีามืคิุด Q/I เพ็ื�อประมืาณอัตราปุ�ย์
โพ็แทสเซี้ย์มืที�เห์มืาะสมืสำห์รับุข้าวีโพ็ดห์วีานพั็นธ์ุ์
อินทรี 2 และพ็ันธ์ุ์สงขลา 84–1 ในโรงเรือนทดลอง 
วีางแผู้นการทดลองแบุบุบุล็อกสุ�มืสมืบูุรณ์จำนวีน 10 
ตำรับุการทดลอง คุือ ไมื�ใส�โพ็แทสเซ้ีย์มื ใส�ปุ�ย์
โพ็แทสเซ้ยี์มืที� 0.5 1.0 และ 1.25 เท�าของโพ็แทสเซ้ยี์มื
ที�ประมืาณจากคุ�าคุวีามืเข้มืข้นของโพ็แทสเซี้ย์มืที�เป็น
ประโย์ชน์ต�อพ็ืช (ARk

e
) โดย์ใส�ทางดินคุรั�งเดีย์วี ห์รือ

แบุ�งใส�ทางดินสองคุรั�ง ห์รือแบุ�งใส�ทางดินและฉีดพ็�น
ทางใบุ โดย์อัตราปุ�ย์ที� ARk

e
 เท�ากับุ 25.58 มืิลลิกรัมื 

K
2
O ต�อกิโลกรัมื ผู้ลการศึกษา พ็บุวี�า การใส�ปุ�ย์

โพ็แทสเซ้ีย์มืที�ประมืาณจาก ARk
e
 ในทุกอัตราไมื�มืีผู้ล

ต�อผู้ลผู้ลติของขา้วีโพ็ดห์วีานพ็นัธ์ุอ์นิทร ี2 แต�ทำให์น้�ำ
ห์นักฝ้กสดข้าวีโพ็ดห์วีานพ็ันธ์ุ์สงขลา 84–1 เพ็ิ�มืขึ�นได้
ไมื�แตกต�างกัน (42.23–52.40 กรัมืต�อกระถีาง) ย์กเวี้น
ที� 0.5ARk

e
 (P < 0.01) การใส�โพ็แทสเซ้ีย์มืที� ARk

e 
และ 

1.25ARk
e
 ต�างเพิ็�มืคุวีามืห์วีาน (22.0–22.7 และ 

13.0–13.7 องศาบุริกซ้์) และปริมืาณน�ำตาลรีดิวีซ้์ 
(121–141 และ 102–120 มืิลลิกรัมืต�อลิตร) ของ
ข้าวีโพ็ดห์วีานพั็นธ์ุ์อินทรี 2 (P < 0.01) และสงขลา 
84–1 (P < 0.01) ได้ไมื�แตกต�างกัน การใส�ปุ�ย์คุรั�งเดีย์วี
ให์ผู้้ลผู้ลติและคุณุภัาพ็ของข้าวีโพ็ดห์วีานส�วีนให์ญ�มืคีุ�า
สูงกวี�าการแบุ�งใส�เมืื�อใส�ปุ�ย์ในอัตราเดีย์วีกัน ดินห์ลัง
ปลกูข้าวีโพ็ดมืโีพ็แทสเซ้ยี์มืที�ละลาย์น�ำ (P < 0.05) และ
ที�แลกเปลี�ย์นได้ (P < 0.01) เพ็ิ�มืขึ�นอย์�างมืีนัย์สำคุัญ
ทางสถิีติ  ย์กเว้ีนการใส�ที�  0.5ARk

e
 นอกจากนี� 

โพ็แทสเซ้ยี์มืพ็ารามืเิตอรท์ี�ประเมืนิจาก Q/I เพิ็�มืขึ�นทาง
สถีิติ (P < 0.01) คุ�า ARk

e
 ประเมิืนระดับุคุวีามืเป็น

ประโย์ชน์ของโพ็แทสเซี้ย์มืในดินเพื็�อจัดการปุ�ย์ได้แต�
คุวีรนำไปศึกษาเพ็ิ�มืเติมืในสภัาพ็ไร�นา

คำสำคัญ: ดนิร�วีนเห์นีย์วี, โพ็แทสเซี้ย์มืที�เป็นประโย์ชน์, 
การจัดการปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มื

บัที่นำ

ข้าวีโพ็ดห์วีานเป็นพื็ชอายุ์สั�นที�สร้างราย์ได้สู�
ประเทศเป็นมืูลคุ�าสูง ซ้ึ�งนิย์มืบุริโภัคุโดย์ตรงในรูปของ
ฝ้กสด ดังนั�น คุวีามืห์วีานจึงเป็นคุุณภัาพ็ที�สำคัุญ 
โพ็แทสเซ้ยี์มืเปน็ธ์าตทุี�จำเปน็ต�อกระบุวีนการสรา้งสาร
ต�าง ๆ  รวีมืถึีงกระตุน้กิจกรรมืของเอมืไซ้ม์ื ซ้ึ�งเกี�ย์วีขอ้ง
กับุการสังเคุราะห์์คุาร์โบุไฮเดรต การเคุลื�อนย์้าย์และ
การสะสมืน�ำตาลจึงมืีผู้ลต�อคุุณภัาพ็ด้านคุวีามืห์วีาน
ของข้าวีโพ็ดห์วีาน (Mengel and Kirby, 1987; 
Minjian et al., 2007) โดย์พ็ืชดูดใช้โพ็แทสเซ้ีย์มืจาก
ดินในส�วีนที�อย์ู�ในสารละลาย์ดินและในส�วีนที�แลก
เปลี�ย์นได้ โพ็แทสเซี้ย์มืทั�งสองรูปนี�รวีมืเรีย์กวี�า
โพ็แทสเซ้ีย์มืที�เป็นประโย์ชน์ ซ้ึ�งนำมืาพ็ิจารณาในการ
แนะนำอัตราปุ�ย์สำห์รับุข้าวีโพ็ดห์วีาน โดย์ห์ากมีืคุ�า
น้อย์กวี�า 60, 60–100 และมืากกวี�า 100 มืิลลิกรัมืต�อ
กโิลกรัมื คุวีรใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซี้ย์มืในอัตรา 10, 5–10 และ 
5 กิโลกรัมื K

2
O ต�อไร� ตามืลำดับุ (Department of 

Agriculture, 2005) แต�การศึกษาของ Chalernthai 
and Santasup (2018) กลับุไมื�พ็บุการตอบุสนองของ
ข้าวีโพ็ดห์วีานต�อการใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มืในอัตรา 7.5–
30 กโิลกรัมื K

2
O ต�อไร� ถีงึแมืว้ี�าดนิมืรีะดบัุโพ็แทสเซี้ย์มื

ที�เป็นประโย์ชน์ต�ำ (56.3 มืิลลิกรัมืต�อกิโลกรัมื) แสดง
ให์เ้ห์น็วี�า การพ็จิารณาเพ็ยี์งปรมิืาณโพ็แทสเซ้ยี์มืที�เปน็
ประโย์ชน์ในดินย์ังคุงไมื�เพ็ีย์งพ็อต�อการวีางแผู้นการใช้
ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มื ทั�งนี� เนื�องจากโพ็แทสเซ้ีย์มืที�เป็น
ประโย์ชน์ถูีกพ็บุในดินน้อย์มืากเพ็ีย์งร้อย์ละ 1.0–2.0 
ของโพ็แทสเซ้ีย์มืทั�งห์มืด (Havlin et al., 2005) ขณะ
ที� โพ็แทสเซ้ีย์มืที�แลกเปลี�ย์นไมื�ได้ซ้ึ�งเป็นส�วีนที�ถีูกตรึง
อย์ู�ในโคุรงสรา้งของแร�ถีงึแมืจ้ะไมื�เปน็ประโย์ชนต์�อพ็ชื
ทันที แต�จะคุ�อย์ ๆ ถีูกปลดปล�อย์ออกมืา (Richards 
and Bates, 1988) จึงส�งผู้ลต�อระดับุคุวีามืเป็น
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ประโย์ชน์ของโพ็แทสเซี้ย์มืในดิน นอกจากนี� ดินที�มืี
สมืบุัติดินแตกต�างกันถีึงแมื้จะมืีปริมืาณโพ็แทสเซ้ีย์มืที�
เป็นประโย์ชน์อย์ู�ในระดับุที�เท�ากัน แต�อาจมืีคุวีามืย์าก
ง�าย์ในการดูดใช้โพ็แทสเซ้ีย์มืแตกต�างกัน (Zharikova, 
2004; Suttanukool et al., 2019) การศึกษา
โพ็แทสเซี้ย์มืในแนวีคุวีามืคุิด Quantity/Intensity 
(Q/I) สามืารถีนำมืาใช้ประเมิืนคุวีามืเป็นประโย์ชน์ของ
โพ็แทสเซ้ยี์มืสำห์รบัุพ็ชืในระย์ะสั�นไดดี้กวี�าโพ็แทสเซ้ยี์มื
ที�แลกเปลี�ย์นได้เพ็ื�อการประมืาณอัตราแนะนำสำห์รับุ
ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มื (Beckett, 1964; Wang and Scott, 
2001; Bedrossian and Singh, 2004) เนื�องจาก
เป็นการตรวีจสอบุระดับุโพ็แทสเซ้ีย์มืในดินที�พ็ืชจะดูด
ใช้ได้ ซ้ึ�งขึ�นกับุปริมืาณโพ็แทสเซี้ย์มืทั�งห์มืดในดินและ
ป้จจัย์ด้านคุวีามืเข้มืข้นของโพ็แทสเซี้ย์มืในสารละลาย์
ดิน ซ้ึ�งจะบุ�งบุอกถีึงปริมืาณของโพ็แทสเซ้ีย์มืรูปที�เป็น
ประโย์ชน์ทันทีที�มืีอย์ู�ในดินที�ถีูกดูดซั้บุอย์ู�บุริเวีณพ็ื�นที�
ผู้ิวีไมื�จําเพ็าะ คุวีามืเข้มืข้นของโพ็แทสเซ้ีย์มืที�เป็น
ประโย์ชนต์�อพ็ชื ห์รอืระดบัุคุวีามืย์ากง�าย์ของพ็ชืในการ
ดดูใชโ้พ็แทสเซ้ยี์มืในสภัาวีะที�อย์ู�ร�วีมืกบัุธ์าตแุคุลเซ้ยี์มื
และธ์าตุแมืกนีเซี้ย์มื รวีมืถึีงคุวีามืสามืารถีของดินในการ
รกัษาระดับุคุวีามืเป็นประโย์ชน์ของโพ็แทสเซี้ย์มืเมืื�อพ็ชื
ดูดใช้โพ็แทสเซ้ีย์มื (Beckett, 1964)

วีธีิ์การใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซี้ย์มืเป็นสิ�งห์นึ�งที�มืคีุวีามื
สำคุัญ โดย์คุำแนะนำปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มืสำห์รับุข้าวีโพ็ด
จะเป็นการใส�รองพ็ื�นคุรั�งเดีย์วี (Department of 
Agriculture, 2005) ซ้ึ�งโพ็แทสเซ้ยี์มือาจไมื�เพ็ยี์งพ็อต�อ
คุวีามืต้องการของพ็ืชในการเพ็ิ�มืผู้ลผู้ลิตและคุุณภัาพ็
ของผู้ลผู้ลิต เนื�องจากโพ็แทสเซี้ย์มืที�เปน็ประโย์ชน์โดย์
เฉพ็าะในรูปที�ละลาย์น�ำได้จะสูญห์าย์ออกไปจากเขต
รากพ็ืชอย์�างรวีดเร็วีจากกระบุวีนการชะละลาย์ 
(Havlin et al., 2005) การแบุ�งใส�ปุ�ย์เป็นวีิธ์ีการห์นึ�ง
ที�ลดการสูญเสีย์โพ็แทสเซี้ย์มืไปจากดิน (Cakmak, 
2010; Lu et al., 2014) ขณะที� การฉีดพ็�นทางใบุเป็น
วีธิ์กีารที�มืปีระสิทธ์ภิัาพ็มืากกวี�าการใส�ทางดินเนื�องจาก
พ็ืชสามืารถีดูดซึ้มืธ์าตุอาห์ารโดย์ตรงผู้�านทางปากใบุ
และเคุลื�อนย์้าย์ไปย์ังส�วีนต�าง ๆ ของพ็ืชอย์�างรวีดเร็วี 

จึงส�งเสริมืเพ็ิ�มืผู้ลผู้ลิตและคุุณภัาพ็ของพ็ืชห์ลาย์ชนิด 
(Mann et al., 2004; Aown et al., 2012) รวีมืถีึง
ข้าวีโพ็ดห์วีาน โดย์ Suwanarit and Sestapukdee 
(1989) พ็บุวี�า ข้าวีโพ็ดห์วีานที�ได้รับุโพ็แทสเซ้ีย์มืทาง
ดนิเพี็ย์งพ็อจะมีืผู้ลผู้ลิตและคุณุภัาพ็คุวีามืห์วีานเพ็ิ�มืขึ�น
เมืื�อมืกีารฉีดพ็�นโพ็แทสเซี้ย์มืทางใบุเพ็ิ�มืเตมิื โดย์เฉพ็าะ
เมืื�อฉีดพ็�นในช�วีงเวีลาที�ดอกตัวีผูู้้ของข้าวีโพ็ดห์วีานบุาน
เกินกวี�าร้อย์ละ 50 เพ็ีย์งคุรั�งเดีย์วี การศึกษาคุรั�งนี�จึง
มืีวีัตถีุประสงค์ุเพ็ื�อประมืาณปริมืาณปุ�ย์โพ็แทสเซี้ย์มื
จากโพ็แทสเซ้ยี์มืในดนิตามืแนวีคุวีามืคุดิ Q/I และศกึษา
ผู้ลของอัตราและรูปแบุบุการให์้ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มืต�อ
ผู้ลผู้ลิตและคุุณภัาพ็ของข้าวีโพ็ดห์วีานที�ปลูกในชุดดิน
ตาคุลีในสภัาพ็โรงเรือนทดลอง ผู้ลการศึกษาที�ได้จะ
สรา้งองคุค์ุวีามืรู ้ซ้ึ�งสามืารถีนำไปพ็ฒันาการจดัการปุ�ย์
โพ็แทสเซี้ย์มืให้์มืคีุวีามืแมื�นย์ำเพ็ิ�มืขึ�น เพ็ื�อประโย์ชน์ใน
การถี�าย์ทอดเทคุโนโลย์ีต�อไป

อุปีกรณ์์แลิะวิธ่การ

ดินที่่�ใชุ้ในการที่ดลิอง
ชุดดินที� ใช้ ในการศึกษาคืุอชุดดินตาคุลี 

(Takhli soil series, Tk: loamy-skeletal, 
carbonatic, isohyperthermic Entic Haplustolls) 
เนื�องจากเป็นดินที�ใช้ปลูกข้าวีโพ็ดห์วีานอย์�างแพ็ร�
ห์ลาย์ของประเทศโดย์เฉพ็าะในภัาคุกลาง โดย์เก็บุ
ตัวีอย์�างดินในชั�นดินบุน (คุวีามืลึกประมืาณ 25 
เซ้นติเมืตร) ในแปลงเกษตรกรที�ใช้ปลูกข้าวีโพ็ด 
อำเภัอพ็ัฒนานิคุมื จังห์วีัดลพ็บุุรี เพ็ื�อนำไปวีิเคุราะห์์
โพ็แทสเซ้ีย์มืในดินในการประเมืินเป็นอัตราปุ�ย์
โพ็แทสเซี้ย์มืที�จะใช้ทดสอบุกับุข้าวีโพ็ดห์วีาน จากผู้ล
การวีิเคุราะห์์สมืบัุติดินเบุื�องต้นก�อนทำการทดลอง 
พ็บุวี�า ดินมืีเนื�อดินเป็นดินร�วีนปนเห์นีย์วี มืีฤทธ์ิ�เป็น
ด�างอ�อน (Soil pH

w
(1:1) = 7.7) มืีปริมืาณอินทรีย์

วีัตถีุ 23.9 กรัมืต�อกิโลกรัมื ฟื่อสฟื่อรัสที�เป็นประโย์ชน์ 
3.47 มืิลลิกรัมืต�อกิโลกรัมื และคุวีามืจุแลกเปลี�ย์น
แคุตไอออน 23.7 เซ้นติโมืลต�อกิโลกรัมื
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แผนการที่ดลิองแลิะตำรับัการที่ดลิอง
ศึกษาการตอบุสนองของข้าวีโพ็ดห์วีานต�อ

การใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มืในอัตราและวีิธ์ีการที�แตกต�าง
กันโดย์ใช้ข้าวีโพ็ดห์วีาน จำนวีน 2 พ็ันธ์ุ์ เป็นพ็ืช
ทดสอบุ ได้แก� พ็ันธ์ุ์อินทรีย์์ 2 และสงขลา 84–1 ใน
แต�ละพ็ันธุ์์วีางแผู้นการทดลองแบุบุบุล็อกสุ�มืสมืบุูรณ์ 
จำนวีน 3 ซ้�ำ จำนวีน 10 ตำรับุการทดลอง ประกอบุ
ด้วีย์ T1 ไมื�ใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซี้ย์มื (คุวีบุคุุมื) ส�วีนตำรับุ
การทดลองที�เห์ลือ (T2–T10) ใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มืใน
อัตรา 0.5 1 และ 1.25 เท�าของโพ็แทสเซ้ีย์มืที�

ประมืาณจากคุ�าคุวีามืเข้มืข้นของโพ็แทสเซี้ย์มืที�เป็น
ประโย์ชนต์�อพ็ชื (Activity ratio of K at equilibrium, 
ARk

e
) แต�มืีวีิธ์ีการใส�แตกต�างกันโดย์ T2–T4 เป็นการ

ใส�ทางดินห์ลังจากข้าวีโพ็ดงอก 7 วีัน T5–T7 เป็นการ
แบุ�งใส�ทางดินคุรั�งละเท�า ๆ กันห์ลังจากข้าวีโพ็ดงอก 
7 วีัน  และระย์ะที� ข้ าวี โพ็ดออกดอกตัวี ผูู้้ เ กิน 
ร้อย์ละ 50 และ T8–T10 เป็นการแบุ�งใส�ทางดิน 
คุรึ�งห์นึ�งห์ลังจากข้าวีโพ็ดงอก 7 วีัน และอีกคุรึ�งห์นึ�ง
ฉีดพ็�นในระย์ะที�ข้าวีโพ็ดออกดอกตัวีผูู้้เกินร้อย์ละ  
50 (Table 1)

Table 1 Detail of K fertilizer applied into each treatment

Treatment K rate (times of ARk
e
) K rate (mg K

2
O/kg)

T1
T2, T5, T8
T3, T6, T9
T4, T7, T10

0 (No K fertilizer)
0.5
1.0
1.25

–
12.80
25.58
31.98

Recommended rate basing soil analysis1 16.03

Treatment Details of application method

T2, T3, T4 Soil application at 7 days after germination (DAG)
T5, T6, T7 Soil applications equally split at 7 DAG and at 50% tasselling date
T8, T9, T10 Equally split soil and foliar applications performed at 7 DAG and at 

50% tasselling date, respectively

1Available K content of Tk soil was 348 mg/kg. Available K of soils (mg/kg) analyzed by the 
NH

4
OAC method was <60, 60–100, and >100, the recommended K fertilizer were applied at 

32.06, 13.03–32.06, and 16.03 mg K
2
O/kg (equal to 10, 5–10, and 5 kg K

2
O/rai), respectively 

(Department of Agriculture, 2005). 

การปีลิูกข้าวโพดห้วานแลิะการดูแลิรักษา
ปลูกข้าวีโพ็ดห์วีานในโรงเรือนทดลอง ภัาคุ

วีชิาปฐพี็วีทิย์า คุณะเกษตร มืห์าวีทิย์าลยั์เกษตรศาสตร์ 
ระห์วี�างเดือนตุลาคุมื–ธ์ันวีาคุมื พ็.ศ. 2564 โดย์ชั�งดิน
แห์ง้ห์นัก 7.5 กโิลกรมัื ใส�กระถีางพ็ลาสตกิกน้ทึบุขนาด
เส้นผู้�านศูนย์์กลาง 40 เซ้นติเมืตร สูง 30 เซ้นติเมืตร 
รดน�ำด้วีย์น�ำกลั�นและรักษาคุวีามืชื�นของดินให้์เท�ากับุ

ร้อย์ละ 60 ของคุวีามืจุคุวีามืชื�นสนามื (คุวีามืชื�นดินที�
คุวีามืจุคุวีามืชื�นสนามืมีืคุ�าเท�ากับุร้อย์ละ 32 โดย์น�ำ
ห์นกั) เปน็เวีลา 7 วีนั จากนั�น ห์ย์อดเมืลด็พ็นัธ์ุข์า้วีโพ็ด
ห์วีานจำนวีน 5 เมืล็ดต�อกระถีาง แล้วีถีอนแย์กเห์ลือ  
1 ตน้ต�อกระถีาง ห์ลงัจากขา้วีโพ็ดงอก 5 วีนั โดย์รดน�ำ
ทกุ 2 วีนั ดว้ีย์น�ำกลั�นในอัตรา 500 มืลิลลิติรต�อกระถีาง 
ตลอดระย์ะเวีลาของการทดลอง
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ปุ�ย์โพ็แทสเซี้ย์มืที�ใส�ใช้ในรูปปุ�ย์โพ็แทสเซี้ย์มื
คุลอไรด ์(0–0–60) การฉีดพ็�นทางใบุจะฉีดพ็�นบุนใบุใน
ตำแห์น�งที�สูงกวี�าตอนกลางของลำต้น โดย์ฉีดพ็�น
โพ็แทสเซ้ีย์มืคุวีามืเข้มืข้นร้อย์ละ 1.5 ใน T8–T10 เพ็ื�อ
ปอ้งกนัปญ้ห์าใบุไห์มื ้และฉดีพ็�นน�ำกลั�นในปรมิืาณเท�า
กันในตำรับุการทดลองที�เห์ลือ ในทุกตำรับุการทดลอง
ใส�ปุ�ย์ธ์าตุอาห์ารห์ลักที� เห์ลือตามือัตราแนะนำ 
(Department of Agriculture, 2005) ห์ลังข้าวีโพ็ด
งอก 7 วีัน ในอัตรา 0.18 กรัมื N ต�อกระถีาง และ 0.24 
กรัมื P

2
O

5
 ต�อกระถีาง (เทีย์บุเท�ากับุ 7.5:10 กิโลกรัมื 

N:P
2
O

5
 ต�อไร�) ในรูปย์เูรยี์ (46–0–0) และไดแอมืโมืเนยี์มื

ฟื่อสเฟื่ต (18–46–0) ตามืลำดับุ เมืื�อข้าวีโพ็ดอาย์ุ 30 
วีนั จงึแต�งห์น้าดว้ีย์ย์เูรยี์อตัรา 0.18 กรัมื N ต�อกระถีาง 
(เทีย์บุเท�ากับุ 7.5 กิโลกรัมื N ต�อไร�) และฉีดพ็�นด้วีย์
สังกะสีซั้ลเฟื่ตและเห์ล็กซั้ลเฟื่ตที�มืีคุวีามืเข้มืข้นของ
สงักะสแีละเห์ลก็เท�ากบัุร้อย์ละ 1 และ 0.5 ตามืลำดบัุ

การเก็บัข้อมูลิ
 ผลิผลิิตพืชุ

เกบ็ุเกี�ย์วีผู้ลผู้ลิตขา้วีโพ็ดห์ลังออกไห์มื 20 วีนั 
และบุนัทกึขอ้มืลูองคุป์ระกอบุผู้ลผู้ลติพ็ชื ประกอบุดว้ีย์ 
น�ำห์นักตอแห์ง้ซ้งัขา้วีโพ็ด น�ำห์นกัฝก้สด คุวีามืย์าวีและ
เส้นผู้�าศูนย์์กลางของฝ้กปอกเปลือก และเก็บุตัวีอย์�าง
พ็ืชที�อาย์ุเก็บุเกี�ย์วี ได้แก� 1) เมืล็ดข้าวีโพ็ด เพ็ื�อนำไป
วีิเคุราะห์์คุวีามืห์วีานด้วีย์ hand reflectometer  
(รุ�น REF113 ผู้ลติโดย์ Silverado) และปรมิืาณน�ำตาล
รีดิวีซ้์ (Miller, 1959) และ 2) ตอซ้ังข้าวีโพ็ด เพ็ื�อนำ
ไปวีิเคุราะห์์คุวีามืเข้มืข้นของธ์าตุอาห์ารห์ลักโดย์การ
ย์�อย์ตัวีอย์�างพ็ืชด้วีย์กรด H

2
SO

4
–Na

2
SO

4
–Se เพ็ื�อวีัด

ปริมืาณไนโตรเจนด้วีย์วีิธ์ี  Kjeldahl method 
(Jackson, 1965) และการย์�อย์ตัวีอย์�างพื็ชด้วีย์กรด 
HNO

3
–H

2
SO

4
–HClO

4
 (Johnson and Ulrich, 1959) 

เพ็ื�อวีิเคุราะห์์ปริมืาณฟื่อสฟื่อรัสด้วีย์เคุรื�อง UV–vis 
spectrophotometer (รุ�น Lambda 365 ผู้ลิตโดย์ 
PerkinElmer) และโพ็แทสเซ้ีย์มืด้วีย์เคุรื�อง atomic 
absorption spectrophotometer (AAS) (รุ�น AA240 

ผู้ลิตโดย์ Agilent) ตามืลำดับุ จากนั�น นำคุวีามืเข้มืข้น
ของธ์าตุอาห์ารที�ได้และน�ำห์นักแห์้งมืาคุำนวีณเป็น
ปริมืาณการดูดใช้ธ์าตุอาห์ารห์ลักต�อกระถีาง

 ตัวอย่างดิน
ห์ลังจากเก็บุเกี�ย์วีข้าวีโพ็ดห์วีาน นำตัวีอย์�าง

จากตำรับุการทดลองเดีย์วีกันที�ได้จากข้าวีโพ็ดห์วีานทั�ง
สองพ็นัธ์ุม์ืาผู้สมืคุลกุเคุล้ากนั และนำมืาวีเิคุราะห์์รปูทาง
เคุมืขีองโพ็แทสเซ้ยี์มื และพ็ารามืเิตอร์โพ็แทสเซ้ยี์มืของ
ดนิที�ประเมืนิจากแนวีคุดิ Q/I ได้แก� PBC

k
, ∆K° และ ARk

e

การศุกึษาโพแที่สเซีย่มในดนิ
นำตัวีอย์� างดินไปวีิ เคุราะห์์ห์าปริมืาณ

โพ็แทสเซี้ย์มืในรูปที�ละลาย์น�ำ รปูที�แลกเปลี�ย์นได้ และ
รูปที�แลกเปลี�ย์นไมื�ได้โดย์ใช้วีิธ์ีสกัดแบุบุลำดับุส�วีน 
(Pratt, 1965) เริ�มืต้นจากการสกัดโพ็แทสเซ้ีย์มืที�
ละลาย์น�ำในดินด้วีย์น�ำกลั�น จากนั�น สกัดโพ็แทสเซ้ีย์มื
ที�แลกเปลี�ย์นได้ในดินด้วีย์ 1 M NH

4
OAc ที� pH 7 โดย์

ใช้สดัส�วีนดนิต�อสารละลาย์เท�ากบัุ 1:10 เขย์�า 30 นาที 
นำเข้าเคุรื�องป้�นเห์วีี�ย์งนาน 10 นาที ที�คุวีามืเร็วี 2,000 
รอบุต�อนาที เพ็ื�อแย์กตะกอนดินไปสกัดในขั�นต�อไป 
และนำส�วีนสารละลาย์ใสไปวัีดปริมืาณโพ็แทสเซี้ย์มื 
โดย์ในขั�นสุดท้าย์ ทำการย์�อย์ตะกอนดินด้วีย์ 1 M 
HNO

3
 ปริมืาณ 30 มืิลลิลิตร ที�อุณห์ภูัมืิ 110 องศา

เซ้ลเซ้ยี์ส เปน็เวีลา 2 ชั�วีโมืง กรองแลว้ีลา้งตะกอนดว้ีย์ 
0.01 M HNO

3
 ปรับุปริมืาตรสารละลาย์ใสเป็น 100 

มืลิลลิติร แล้วีนำไปวีเิคุราะห์โ์พ็แทสเซ้ยี์มืที�แลกเปลี�ย์น
ไมื�ได้ ปริมืาณโพ็แทสเซี้ย์มืในสารละลาย์ใสที�กรองได้
จากทุกวีิธ์ีการถูีกวีัดด้วีย์เคุรื�อง AAS ผู้ลรวีมืของ
โพ็แทสเซ้ีย์มืในรูปที�ละลาย์น�ำและรูปที�แลกเปลี�ย์นได้ 
คุือ ปริมืาณโพ็แทสเซ้ีย์มืที�เป็นประโย์ชน์ต�อพ็ืชที�
วีเิคุราะห์ไ์ดโ้ดย์วีธิ์มีืาตรฐาน (1 M NH

4
OAc method) 

ที�ใช้ทั�วีไป รวีมืถีึงในประเทศไทย์ ซ้ึ�งนำไปใช้ในการ 
คุำนวีนรอ้ย์ละคุวีามือิ�มืตัวีของโพ็แทสเซี้ย์มืของดนิโดย์
การห์ารด้วีย์คุวีามืจุแลกเปลี�ย์นแคุตไอออน
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การวิเคราะห้์โพแที่สเซี่ยมในดินตามแนว
ความคิด Q/I

นำตัวีอย์�างดินไปวีิเคุราะห์์โพ็แทสเซี้ย์มืตามื
แนวีคุวีามืคิุด Q/I ตามืวิีธ์กีารของ Wang et al. (2004) 
โดย์นำดินมืาเติมื 0.01 M CaCl

2
 ที�มืีคุวีามืเข้มืข้นของ

โพ็แทสเซ้ีย์มืในรูปของ KCl แตกต�างกัน (0, 0.25, 0.5, 
1.0, 2.0, 3.0, 4.0 และ 5.0 มืิลลิโมืล) ในสัดส�วีนดินต�อ
สารละลาย์เท�ากับุ 1:10 เขย์�านาน 60 นาที ปล�อย์
ตัวีอย์�างทิ�งไว้ีเป็นเวีลา 18 ชั�วีโมืง นําเข้าเคุรื�องป้�น
เห์วีี�ย์งนาน 5 นาท ีที�คุวีามืเรว็ี 3,900 รอบุต�อนาท ีกรอง
แล้วีนําสารละลาย์ใสไปวีิเคุราะห์์ปริมืาณโพ็แทสเซ้ีย์มื 
แคุลเซ้ีย์มื และแมืกนีเซ้ีย์มื ด้วีย์เคุรื�อง AAS เพ็ื�อนำไป
คุำนวีณ คุ�า ∆K และ คุ�า AR

k
 ดังนี�

∆K = (CK
i
 – CK

f
) × (v/w)

AR
k
 = CK

f
 / (Ca + Mg)1/2

เมืื�อ CK
i
 คุือ คุวีามืเข้มืข้นของโพ็แทสเซ้ีย์มืที�

เพ็ิ�มืให้์แก�ดิน (มิืลลิโมืล) CK
f
 คุือ คุวีามืเข้มืข้นของ

โพ็แทสเซ้ีย์มื ณ จุดสมืมืูล (มืิลลิโมืล) v คุือ ปริมืาตร
สารละลาย์ (มืิลลิลิตร) w คุือ น�ำห์นักดิน (กรัมื) Ca 
และ Mg คุอื คุวีามืเข้มืขน้ของแคุลเซี้ย์มืและแมืกนีเซ้ยี์มื 
(โมืลต�อลิตร) ตามืลำดับุ จากนั�น นําคุ�า ∆K และ คุ�า 
AR

k
 ที�แต�ละระดับุคุวีามืเข้มืข้นมืาสร้างกราฟื่คุวีามื

สัมืพ็ันธ์์เพ็ื�อคุํานวีณพ็ารามืิเตอร์โพ็แทสเซ้ีย์มืของดิน 
ได้แก� 1) คุวีามืชันของกราฟื่ แสดงถีึงศักย์์คุวีามืจุ
บุัฟื่เฟื่อร์ของโพ็แทสเซ้ีย์มื (Potential buffering 
capacity, PBC

k
) ซ้ึ�งเป็นคุวีามืสามืารถีของดินในการ

รกัษาระดับุคุวีามืเป็นประโย์ชน์ของโพ็แทสเซี้ย์มืเมืื�อพ็ชื
มืีการดูดใช้โพ็แทสเซ้ีย์มื 2) จุดตัดแกน y แสดงถีึงคุ�า 
∆K° (Readily exchangeable K held on the non-
specific site) ซ้ึ�งบุ�งชี�ถีึงปริมืาณ (Quantity) ของ
โพ็แทสเซ้ยี์มืรูปที�เปน็ประโย์ชนท์นัททีี�มือีย์ู�ในดินซ้ึ�งถีกู
ดูดซ้ับุอย์ู�บุริเวีณพื็�นที�ผู้ิวีไมื�จําเพ็าะ 3) จุดตัดแกน x 
แสดงถีึงคุ�า ARk

e
 เป็นคุวีามืเข้มืข้นของโพ็แทสเซ้ีย์มืที�

เป็นประโย์ชน์ต�อพ็ืช (Intensity) ห์รือระดับุคุวีามืย์าก

ง�าย์ของพ็ชืในการดดูใชโ้พ็แทสเซ้ยี์มืในสภัาวีะที�อย์ู�ร�วีมื
กับุธ์าตุแคุลเซี้ย์มืและธ์าตุแมืกนีเซี้ย์มื ซึ้�งถีูกนำมืา
ประมืาณเป็นอัตราปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มืเพ็ื�อใช้ในการ
ทดสอบุสำห์รบัุการศกึษาคุรั�งนี� 4) พ็ลงังานอสิระในการ
แทนที� โพ็แทส เซ้ี ย์มื  ( F ree  ene r gy  o f  K 
replenishment, –∆G = 2.30 RT log ARk

e 
เมืื�อ R 

คุือ คุ�าคุงที�ของแก๊สเท�ากับุ 8.315 จูลต�อโมืล และ T 
คุือ อุณห์ภูัมืิเท�ากับุ 25 องศาเซ้ลเซี้ย์ส (Beckett, 
1972)) และ 5) สัมืประสิทธิ์� Gapon (Gapon 
selectivity coefficient, K

G
) ซ้ึ�งคุำนวีณจาก PBC

k
/

ARk
e
 (Evangelou et al., 1986) 

การวิเคราะห้์ข้อมูลิ
 นำขอ้มืลูมืาวิีเคุราะห์ค์ุวีามืแปรปรวีนทางสถิีติ
และเปรีย์บุเทีย์บุคุวีามืแตกต�างทางสถิีติ โดย์ใช้ 
Duncan’s new multiple range test ที�ระดับุคุวีามื
เชื�อมืั�นร้อย์ละ 95 ขึ�นไป

ผลิการที่ดลิองแลิะวิจิารณ์์

โพแที่สเซี่ยมในดิน 
ชุดดินตาคุลีที�ศึกษามืีปริมืาณโพ็แทสเซ้ีย์มืที�

เปน็ประโย์ชนส์งู โดย์ส�วีนให์ญ�อย์ู�ในรปูที�แลกเปลี�ย์นได้
มืากกวี�าในรปูที�ละลาย์น�ำโดย์มืคีุ�าเท�ากบัุ 288.83 และ 
59.39 มืิลลิกรัมืต�อกิโลกรัมื ตามืลำดับุ (Table 2) 
เนื�องจากดนิมืเีนื�อดนิละเอยี์ดและมืคีุวีามืจแุลกเปลี�ย์น
แคุตไอออนสูง นอกจากนี� ปริมืาณโพ็แทสเซ้ีย์มืที�เป็น
ประโย์ชน์ในดิน (0.892 เซ้นติโมืลต�อกิโลกรัมื) มืีคุ�าอย์ู�
ในพ็ิสัย์เดีย์วีกับุคุ�า ∆K° ที�ประเมืินจาก Q/I (–0.884 
เซ้นติโมืลต�อกิโลกรัมื) ซ้ึ�งมืีคุ�าติดลบุ แสดงให้์เห์็นวี�า 
โพ็แทสเซ้ีย์มืในดินที�ถีูกดูดซ้ับุไวี้ที�พ็ื�นผู้ิวีแลกเปลี�ย์น
ภัาย์นอกจะปลดปล�อย์ออกมืาสู�สารละลาย์ดินได้ง�าย์
เมืื�อมืกีารเปลี�ย์นแปลงคุวีามืเขม้ืขน้ของโพ็แทสเซ้ยี์มืใน
ดิน สอดคุล้องกับุคุ�า ARk

e
 ของดินที�มืีคุ�าต�ำกวี�า 0.01 

(mol/L)1/2 แต�สูงกวี�าคุ�าวิีกฤต (0.008 เปรีย์บุเทีย์บุกับุ 
0.001 (mol/L)1/2) ที�ราย์งานโดย์ Beckett (1964) 
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แสดงให้์เห์็นวี�า โพ็แทสเซ้ีย์มืถีูกดูดซ้ับุอย์ู�ที�ขอบุผู้ลึก 
ของแร�ดินเห์นีย์วี ซ้ึ�งเป็นตำแห์น�งที�ทำให้์พ็ืชดูดใช้
โพ็แทสเซี้ย์มืในระดับุปานกลางแม้ืวี�าคุวีามืเข้มืข้นของ
โพ็แทสเซ้ยี์มืในดนิจะสงูกต็ามื (Saleque et al., 2009; 
Suttanukool et al., 2019) จากผู้ลการศกึษาข้างต้น
บุ�งชี�ให้์เห์น็วี�า แห์ล�งของโพ็แทสเซี้ย์มืที�พ็ชืดดูใช้ได้จรงิจะ
อย์ู�ในรปูที�แลกเปลี�ย์นได้มืากกวี�าในรปูที�ละลาย์น�ำได้

ดินมืีคุ�า PBC
k
 และ ∆G สูงโดย์มืีคุ�าเท�ากับุ 

106.45 (cmol/kg)/(mol/L)1/2) และ 203 cal/mole 
ตามืลำดับุ (Table 2) แสดงให์้เห็์นวี�า ดินจะรักษา
ระดับุคุวีามืเป็นประโย์ชน์ของโพ็แทสเซี้ย์มืได้ดีถีึงแมื้
จะมีืการเปลี�ย์นแปลงปริมืาณโพ็แทสเซี้ย์มืในดินจาก
การใส�ปุ�ย์ และการสูญเสีย์จากการดูดใช้ของพ็ืช 
และการถีูกชะละลาย์ ซ้ึ�งให์้ผู้ลสอดคุล้องกับุร้อย์ละ 

คุวีามือิ�มืตัวีของโพ็แทสเซ้ีย์มืที�มืีคุ�าสูงเกินกวี�าร้อย์ละ 
1.5 แสดงให์้เห์็นวี�า ตำแห์น�งพ็ื�นที�ผู้ิวีที�แลกเปลี�ย์นของ
คุอลลอย์ด์ดินจะมืี โพ็แทสเซ้ีย์มือย์ู�มืาก ทำให์้
โพ็แทสเซ้ีย์มืที�เพ็ิ�มืเติมืภัาย์ห์ลังจะอย์ู�ในสารละลาย์ดิน 
ซึ้�งจะมีืปริมืาณมืากเพี็ย์งพ็อที�จะเป็นประโย์ชน์ต�อพื็ช
ได้อย์�างต�อเนื�องตลอดฤดูกาลเพ็าะปลูก (Wang  
et al., 2004) ระดับุของโพ็แทสเซ้ีย์มืในดินจึงไมื�เป็น
ปญ้ห์าต�อการปลกูพ็ชืส�วีนให์ญ� ถีงึแมืว้ี�าดนิจะมืปีรมิืาณ
โพ็แทสเซ้ีย์มืที�เป็นประโย์ชน์สูง แต�โพ็แทสเซ้ีย์มืที�แลก
เปลี�ย์นไมื�ได้ของดินมีืคุ�าต�ำกวี�า 300 มืิลลิกรัมืต�อ
กโิลกรมัื แสดงให์เ้ห์น็วี�า แห์ล�งสำรองของโพ็แทสเซ้ยี์มื
ในดินต�ำ (Rao et al., 2010) จึงอาจไมื�เพ็ีย์งพ็อต�อพ็ืช
ในระย์ะย์าวีห์ากไมื�มืีการใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มืโดย์เฉพ็าะ
เมืื�อปลูกพ็ืชที�ต้องการโพ็แทสเซ้ีย์มืสูง

Table 2  Various K forms in the studied soils

Soil K Takhli soil series

Form of K
Water soluble K (mg/kg) 59.39
Exchangeable K (mg/kg) 288.83
Non-exchangeable K (mg/kg) 98.61

Available K (cmol/kg) 0.892
K saturation (%) 3.73
K parameter from Q/I concept

ARk
e
 (mol/L)1/2 0.008

PBC
k 
(cmol/kg)/(mol/L)1/2 106.45

∆K° (cmol/kg) –0.884
K

G
 (mol/L)1/2 4.45

∆G (cal/mole) 203

นอกจากนี� คุ�า ARk
e
 จะบุ�งบุอกถีึงคุวีามืเข้มื

ขน้ของโพ็แทสเซ้ยี์มืในดนิ (Beckett, 1964) จงึเปน็ตวัี
บุ�งชี�ถีงึคุวีามืเป็นประโย์ชน์ของโพ็แทสเซี้ย์มืสำห์รับุพ็ชื
ในระย์ะสั�นได้ดีกวี�าโพ็แทสเซี้ย์มืที�แลกเปลี�ย์นได้ 
(Wang and Scott, 2001; Bedrossian and Singh, 
2004) จึงอาจนำมืาใช้ในการประเมืินอัตราปุ�ย์

โพ็แทสเซ้ีย์มืได้มืีประสิทธ์ิภัาพ็เพิ็�มืขึ�น ผู้ลการศึกษา 
พ็บุวี�า อตัราปุ�ย์โพ็แทสเซี้ย์มืที� ARk

e
 มืคีุ�าสงูกวี�าอัตราที�

แนะนำโดย์ Department of Agriculture (2005) ซ้ึ�ง
พ็ิจารณาจากปริมืาณโพ็แทสเซี้ย์มืที�เป็นประโย์ชน์ของ
ดิน (25.58 เปรีย์บุเทีย์บุกับุ 16.03 มืิลลิกรัมื K

2
O ต�อ

กิโลกรัมื; Table 1)
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ผลิของการใส่ปีุ�ยโพแที่สเซ่ียมตอ่ผลิผลิติแลิะคุณ์ภิาพ
ของข้าวโพดห้วาน

ขา้วีโพ็ดห์วีานพ็นัธ์ุอ์นิทรี 2 ไมื�ตอบุสนองทาง
สถีิติต�อการใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มื (P > 0.05) โดย์ให์้น�ำ
ห์นกัแห้์งตอซั้งและน�ำห์นักฝก้สดอย์ู�ในพิ็สยั์ 26.0–36.4 
และ 38.9–65.8 กรัมืต�อกระถีาง ตามืลำดับุ (Figure 
1) เช�นเดีย์วีกับุข้าวีโพ็ดห์วีานพ็ันธ์ุ์สงขลา 84–1 ที�ปุ�ย์
โพ็แทสเซ้ีย์มืไมื�มืีผู้ลต�อน�ำห์นักแห์้งตอซ้ัง (26.0–36.4 
กรัมืต�อกระถีาง; Figure 1A) แต�การใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ยี์มื

ในเกือบุทุกตำรับุการทดลองให์้น�ำห์นักฝ้กสดสูงสุด 
(42.23–52.40 กรัมืต�อกระถีาง) แตกต�างจากตำรับุ
คุวีบุคุมุือย์�างมืนียั์สำคุญัย์ิ�งทางสถีติ ิ(P < 0.01) รองลง
มืาคุือ อัตรา 0.5ARk

e
 ที�แบุ�งใส�ทางดินและฉีดพ็�นทาง

ใบุ (30.50 กรัมืต�อกระถีาง) ขณะที� การใส�ในอัตรานี�
ทางดินเพ็ีย์งคุรั�งเดีย์วี (29.30 กรัมืต�อกระถีาง) ให์้
ผู้ลผู้ลิตฝ้กสดต�ำที�สุด ซ้ึ�งแตกต�างอย์�างไมื�มืีนัย์สำคุัญ
ทางสถีิติจากตำรับุคุวีบุคุุมื (21.15 กรัมืต�อกระถีาง; 
Figure 1B)

Figure 1 Yield response of two sweet corn varieties, Insee 2 and Songkhla 84–1, to K fertilizer: 
(A) dry stover weight, (B) fresh ear weight. Different lowercase letters on bars grouped 
within same variety are significantly different at P < 0.05. Error bars indicate standard 
deviation.

การใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซี้ย์มืส�งผู้ลต�อคุุณภัาพ็ของ
ขา้วีโพ็ดห์วีานทั�งสองพ็นัธ์ุอ์ย์�างชดัเจน ย์กเวีน้เสน้ผู้�าน
ศูนย์์กลางฝ้ก (Figure 2B) ในข้าวีโพ็ดห์วีานพ็ันธ์ุ์ 
อนิทรี 2 พ็บุวี�า การใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซี้ย์มืเพ็ิ�มืคุวีามืย์าวีฝก้ 
คุวีามืห์วีาน และปริมืาณน�ำตาลรีดิวีซ้์อย์�างมืีนัย์สำคุัญ
ย์ิ�งทางสถีิติ (P < 0.01) ย์กเวี้น อัตรา 0.5ARk

e
 ที�แบุ�ง

ใส�ทางดินและฉีดพ็�นทางใบุที�ให้์คุวีามืย์าวีฝ้กต�ำกวี�า
ตำรับุคุวีบุคุุมือย์�างมืีนัย์สำคุัญทางสถีิติ (45.0 เปรีย์บุ
เทีย์บุกับุ 50.7 มืิลลิเมืตร) การใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มืที� 
1.25ARk

e
 เพ็ิ�มืคุณุภัาพ็ของขา้วีโพ็ดไดด้ทีี�สดุโดย์การใส�

คุรั�งเดีย์วีให์้คุวีามืย์าวีฝ้ก (68.0 มืิลลิเมืตร, P < 0.01) 
และคุวีามืห์วีาน (22.0 องศาบุริกซ้์, P < 0.01) สูงสุด
อย์�างมืีนัย์สำคุัญทางสถีิติ (Figures 2A, 2C) แต�ห์าก
แบุ�งใส�ทางดิน ห์รือแบุ�งใส�ทางดินและฉีดพ็�นทางใบุจะ
ให์้ปริมืาณน�ำตาลรีดิวีซ์้สูงที�สุดไมื�แตกต�างกันเท�ากับุ 
140 และ 141 มืิลลิกรัมืต�อลิตร (P < 0.01) ตามืลำดับุ 
อย์�างไรก็ตามื การแบุ�งใส�ทางดินและฉีดพ็�นทางใบุให้์
คุวีามืห์วีานและปรมิืาณน�ำตาลรดีวิีซ้ต์�ำกวี�าการแบุ�งใส�
ทางดินสองคุรั�งอย์�างมืีนัย์สำคุัญทางสถีิติ เมืื�อใส�
โพ็แทสเซ้ีย์มืที� 0.5ARk

e
 และ ARk

e
 (Figure 2D)
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สำห์รับุข้าวีโพ็ดห์วีานพั็นธ์ุ์สงขลา 84–1  
การใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซี้ย์มืในทุกตำรับุการทดลองทำให้์
คุวีามืย์าวีฝ้ก (P < 0.01) และปริมืาณน�ำตาลรีดิวีซ้์  
(P < 0.01) เพ็ิ�มืขึ�นอย์�างมืนียั์สำคุญัทางสถีติ ิโดย์คุวีามื
ย์าวีฝ้กมืีคุ�าสูงสุดไมื�แตกต�างกันเมืื�อใส�คุรั�งเดีย์วีที� ARk

e
 

และ 1.25ARk
e
 การแบุ�งใส�ทางดินสองคุรั�งที� 0.5ARk

e
 

และการแบุ�งใส�ทางดินและฉีดพ็�นทางใบุ ARk
e
 (50.7–

61.3 มืิลลิเมืตร; Figure 2A) ส�วีนปริมืาณน�ำตาลรีดิวีซ้์
มืีคุ�าสูงสุดไมื�แตกต�างกันเมืื�อใส�ในอัตรา ARk

e
 และ 

1.25ARk
e
 เพ็ีย์งคุรั�งเดีย์วีห์รือแบุ�งใส�ทางดินและฉีดพ็�น

ทางใบุ (103–120 มืิลลิกรัมืต�อลิตร; Figure 2D) 
อย์�างไรกต็ามื ตำรบัุการทดลองส�วีนให์ญ�ให้์คุวีามืห์วีาน
ของข้าวีโพ็ดแตกต�างจากตำรับุคุวีบุคุุมือย์�างไมื�มีืนัย์
สำคุัญทางสถีิติ (10.00–12.00 เปรีย์บุเทีย์บุกับุ 11.3 
องศาบุริกซ้์) ย์กเวี้น การใส�ทางดินในอัตรา ARk

e
 และ 

1.25ARk
e
 และอตัรา 1.25ARk

e
 ที�แบุ�งใส�ทางดนิและฉดี

พ็�นทางใบุ ซ้ึ�งให์คุ้�าสงูสดุไมื�แตกต�างกนั (12.67–13.67 
องศาบุริกซ้์) ดังแสดงใน Figure 2C

Figure 2 Effect of K fertilization on the quality of two sweet corn varieties, Insee 2 and Songkhla 
84–1: (A) length and (B) diameter of peeled ear, (C) sweetness, and (D) reducing sugar 
in corn grain. Different lowercase letters on bars grouped within same variety are 
significantly different at P < 0.05. Error bars indicate standard deviation.

จ ากปริ มื าณ โพ็แทส เ ซ้ี ย์ มื ในดิ น และ
พ็ารามืเิตอรข์องโพ็แทสเซ้ยี์มืที�ประเมืนิจากแนวีคุดิ Q/I 
ของดนิชี�บุ�งให์เ้ห์น็วี�า ชดุดนิตาคุลทีี�ใชใ้นการศกึษาคุรั�ง
นี�มืีโพ็แทสเซ้ีย์มืที�เป็นประโย์ชน์สูง และสามืารถีให์้
โพ็แทสเซี้ย์มืแก�พื็ชได้อย์�างต�อเนื�องตลอดฤดูกาลเพ็าะ
ปลกู อย์�างไรกต็ามื โพ็แทสเซ้ยี์มืในดนิอาจย์งัคุงไมื�เพ็ยี์ง
พ็อสำห์รับุข้าวีโพ็ดห์วีานเนื�องจากข้าวีโพ็ดห์วีานตอบุ
สนองเชิงบุวีกต�อปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มื ข้าวีโพ็ดห์วีานพั็นธ์ุ์
สงขลา 84–1 เป็นพั็นธ์ุที์�พ็ฒันาปรบัุปรงุล�าสดุกวี�าพั็นธ์ุ์
อนิทรย์ี์ 2 (Chai Nat Field Crops Research Center, 

2019) จงึตอบุสนองต�อปุ�ย์โพ็แทสเซี้ย์มือย์�างชัดเจนทั�ง
ทางด้านผู้ลผู้ลิตและคุุณภัาพ็ การใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มืที� 
ARk

e
 และ 1.25ARk

e
 ต�างทำให์้คุุณภัาพ็ของข้าวีโพ็ด

ห์วีานพ็ันธ์ุ์อินทรี 2 ผู้ลผู้ลิตและคุุณภัาพ็ของข้าวีโพ็ด
ห์วีานพั็นธ์ุ์สงขลา 84–1 เพ็ิ�มืขึ�นได้ไมื�แตกต�างกัน ซ้ึ�ง
อตัราของโพ็แทสเซี้ย์มืที�ใส�นี�มืคีุ�าสงูกวี�าอตัราที�แนะนำ
สำห์รับุข้าวีโพ็ดห์วีานประมืาณสองเท�า โดย์ทั�วีไป
โพ็แทสเซี้ย์มืมืคีุวีามืสำคัุญในการเคุลื�อนย์า้ย์สารอาห์าร
ห์รือผู้ลผู้ลิตจากการสังเคุราะห์์แสงในพ็ืช ข้าวีโพ็ดที�ได้
รบัุโพ็แทสเซ้ยี์มืเพ็ยี์งพ็อจะแขง็แรงและตา้นทานต�อโรคุ
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แมืลง (Mengel and Kirby, 1987) จึงทำให์้ผู้ลผู้ลิต
เพ็ิ�มืขึ�น (Mam Rasul, 2010; Jiang et al., 2018) 
นอกจากนี� โพ็แทสเซ้ีย์มืมืีบุทบุาทกระตุ้นกิจกรรมืของ
เอมืไซ้มืใ์นการสังเคุราะห์ค์ุารโ์บุไฮเดรตและการเคุลื�อน
ย์้าย์น�ำตาล จึงส�งเสริมืการติดเมืล็ดและการสะสมื
น�ำตาลในเมืล็ด (Minjian et al., 2007) ทำให์้ข้าวีโพ็ด
มืคีุวีามืห์วีานเพิ็�มืขึ�น (Suwanarit and Sestapukdee, 
1989; Pettigrew, 2008)

การใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มืเพี็ย์งคุรั�งเดีย์วีทำให์้
ผู้ลผู้ลิตและคุณุภัาพ็ของข้าวีโพ็ดห์วีานส�วีนให์ญ�มีืคุ�าสูง
กวี�าการแบุ�งใส�เมืื�อใส�ปุ�ย์ในอัตราเดีย์วีกัน แต�การแบุ�ง
ใส�ปุ�ย์จะเพ็ิ�มืประสิทธ์ิภัาพ็ของปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มืสำห์รับุ
ข้าวีโพ็ดห์วีานพ็ันธ์ุ์ 84–1 เมืื�อใส�ในอัตราต�ำที� 0.5ARk

e
 

โดย์ผู้ลผู้ลิตฝ้กสดและปริมืาณน�ำตาลรีดิวีซ้์จะเพ็ิ�มืขึ�น
มืากกวี�ารปูแบุบุการให์ปุ้�ย์อื�น ๆ  เมืื�อแบุ�งใส�ทางดนิสอง
คุรั�ง และแบุ�งใส�ทางดินและฉีดพ็�นทางใบุ ตามืลำดับุ 
สาเห์ตุที�การใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซี้ย์มืทางดินมืีประสิทธ์ิภัาพ็
มืากกวี�าการฉีดพ็�นทางใบุโดย์เฉพ็าะการใส�ปุ�ย์เพี็ย์งคุรั�ง
เดีย์วี อาจเป็นผู้ลมืาจากดินที�ศึกษาคุรั�งนี�มืีคุวีามืจุแลก
เปลี�ย์นแคุตไอออนสูง จึงดูดซ้ับุโพ็แทสเซ้ีย์มืที�ปลด
ปล�อย์จากปุ�ย์ไมื�ให์้เกิดการสูญห์าย์ ทำให์้ข้าวีโพ็ดดูด
ใช้ได้อย์�างต�อเนื�อง นอกจากนี� ข้าวีโพ็ดห์วีานเป็นพ็ืชที�
ต้องการโพ็แทสเซ้ีย์มืสูงในช�วีงที�มืีการเจริญเติบุโตและ
พ็ัฒนามืากกวี�าในระย์ะอื�น ๆ โดย์เฉพ็าะในระย์ะ 14 
วีันห์ลังงอก (Pettigrew, 2008) ดังนั�น การแบุ�งใส�ปุ�ย์
อาจทำให้์มืีโพ็แทสเซี้ย์มืไมื�เพี็ย์งพ็อสำห์รับุข้าวีโพ็ดใน
ช�วีงแรกของการเจริญเติบุโต การใส�อีกคุรั�งห์รอืการฉดี
พ็�นในระย์ะที�ขา้วีโพ็ดออกดอกตัวีผูู้อ้าจไมื�ทนัการจงึส�ง
ผู้ลกระทบุเ ชิงลบุต�อผู้ลผู้ลิตและคุุณภัาพ็ของ 

ข้าวีโพ็ดห์วีาน สอดคุล้องกับุ Suwanarit and 
Sestapukdee (1989) ที�พ็บุวี�า ข้าวีโพ็ดห์วีานที�ได้รับุ
โพ็แทสเซี้ย์มืทางดินเพี็ย์งพ็อ การฉีดพ็�นโพ็แทสเซี้ย์มื
เพ็ิ�มืเติมืจะเพ็ิ�มืผู้ลผู้ลิตและคุุณภัาพ็ของข้าวีโพ็ดห์วีาน 
โดย์เมืื�อดอกตัวีผูู้้ห์วีานบุานเกินกวี�าร้อย์ละ 50 เป็น
ระย์ะที�ดทีี�สดุ ซ้ึ�งทำให์ผู้้ลผู้ลติและปรมิืาณน�ำตาลรดีวิีซ้์
เพ็ิ�มืขึ�นร้อย์ละ 10.3 และ 30.6 จากการไมื�ฉีดพ็�น  
ตามืลำดับุ

ผลิของปีุ�ยโพแที่สเซี่ยมต่อการดูดใชุ้ธาตุอาห้ารห้ลิัก
ของข้าวโพดห้วาน

แมื้วี�าข้าวีโพ็ดห์วีานตอบุสนองทางด้านการ
เจริญเติบุโตต�อปุ� ย์ โพ็แทสเซ้ีย์มื แต�การใส�ปุ� ย์
โพ็แทสเซี้ย์มืในอัตราและวิีธ์ีการที�แตกต�างกันไมื�มีืผู้ล
ทำให์้ข้าวีโพ็ดห์วีานทั�งสองพ็ันธ์ุ์ดูดใช้ธ์าตุอาห์ารห์ลัก
แตกต�างกันทางสถีิติ (Figures 3A–3C) ข้าวีโพ็ดห์วีาน
เป็นพ็ืชที�มืีคุวีามืต้องการโพ็แทสเซ้ีย์มืสูง (Pettigrew, 
2008) จงึดดูใช้โพ็แทสเซ้ยี์มืสงูกวี�าธ์าตอุาห์ารห์ลักอื�น ๆ  
โดย์ขา้วีโพ็ดห์วีานพ็นัธ์ุอ์นิทร ี2 และพ็นัธ์ุส์งขลา 84–1 
ดูดใช้โพ็แทสเซ้ีย์มือย์ู�ในพ็ิสัย์ใกล้เคุีย์งกันเท�ากับุ 
0.42–0.72 และ 0.64–0.83 กรมัืต�อกระถีาง ตามืลำดบัุ 
ขณะที� ข้าวีโพ็ดห์วีานพ็ันธ์ุ์สงขลา 84–1 ดูดใช้
ไนโตรเจนและฟื่อสฟื่อรัสสูงกวี�าประมืาณสองเท�าเมืื�อ
เปรยี์บุเทยี์บุกบัุขา้วีโพ็ดห์วีานพั็นธ์ุอ์นิทร ี2 ถีงึแมืว้ี�าดนิ
ที�ศึกษาจะมืีโพ็แทสเซ้ีย์มืสูง แต�ใน 1 ฤดูกาลเพ็าะปลูก
จะเกิดการสูญเสีย์โพ็แทสเซี้ย์มืออกไปจากดินใน
ปริมืาณมืาก การปลูกข้าวีโพ็ดห์วีานอย์�างต�อเนื�องโดย์
ไมื�มีืการใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มือาจมืีผู้ลทำให์้โพ็แทสเซ้ีย์มื
ในดินลดลงจนมืีปริมืาณไมื�เพ็ีย์งพ็อ
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Figure 3 Effect of K fertilization on plant nutrient uptake of two sweet corn varieties, Insee 2 and 
Songkhla 84–1: (A) nitrogen, (B) phosphorus, (C) potassium. Error bars indicate standard 
deviation.

ผลิของปุี�ยโพแที่สเซ่ียมต่อโพแที่สเซ่ียมในดินห้ลัิง
ปีลิูกข้าวโพด

การใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มืส�งผู้ลอย์�างมืีนัย์สำคุัญ
ทางสถีิติต�อปริมืาณโพ็แทสเซ้ีย์มืรูปต�าง ๆ ในดินห์ลัง
เก็บุเกี�ย์วีข้าวีโพ็ดห์วีาน (P < 0.05) ย์กเวี้น ปริมืาณ
โพ็แทสเซ้ีย์มืที�แลกเปลี�ย์นไมื�ได้ (30.56–41.43 
มืิลลิกรัมืต�อกิโลกรัมื; Figure 4) มืีเพ็ีย์งการแบุ�งใส�ทาง
ดินสองคุรั�งที� ARk

e
 ที�ทำให์้โพ็แทสเซ้ีย์มืที�ละลาย์น�ำได้

ในดนิมืคีุ�าต�ำที�สุด ไมื�แตกต�างจากตำรบัุคุวีบุคุมุื (21.84 
เปรีย์บุเทีย์บุกับุ 21.16 มืิลลิกรัมืต�อกิโลกรัมื) ปริมืาณ
โพ็แทสเซี้ย์มืที�ละลาย์น�ำได้ในดินเพ็ิ�มืขึ�นตามือัตราของ
ปุ�ย์โพ็แทสเซี้ย์มืเมืื�อใส�ปุ�ย์เพ็ยี์งคุรั�งเดีย์วีและมืคีุ�าสงูสดุ
อย์�างมืีนัย์สำคุัญทางสถีิติ (P < 0.05) เท�ากับุ 28.01 
มืิลลิกรัมืต�อกิโลกรัมื เมืื�อใส�ที�อัตรา 1.25ARk

e 
(Figure 

4A) การใส�โพ็แทสเซ้ีย์มืที� 0.5ARk
e
 ในทุกรูปแบุบุให์้

โพ็แทสเซ้ีย์มืที�แลกเปลี�ย์นได้ในดินมืีคุ�าต�ำที�สุดไมื�แตก
ต�างทางสถีิติจากตำรับุคุวีบุคุุมื โพ็แทสเซี้ย์มืที�แลก
เปลี�ย์นไดใ้นดนิเพ็ิ�มืขึ�นตามือตัราของโพ็แทสเซ้ยี์มือย์�าง
มืีนัย์สำคุัญทางสถีิติ ย์กเวี้น เมืื�อแบุ�งใส�ทางดินและฉีด

พ็�นทางใบุที�อัตรา 1.25ARk
e
 และมืีคุ�าสูงสุดไมื�แตกต�าง

กันเมืื�อใส�ทางดินที� 1.25ARk
e
 และที� ARk

e
 ที�แบุ�งใส�ทาง

ดิน ห์รือที�แบุ�งฉีดพ็�นทางใบุโดย์ให์้คุ�าอย์ู�ในพ็ิสัย์ 
138–145 มืิลลิกรัมืต�อกิโลกรัมื (Figure 4B) ผู้ลการ
ศกึษาแสดงให์เ้ห์น็วี�า โพ็แทสเซ้ยี์มืจากปุ�ย์จะห์ลงเห์ลอื
ในดินโดย์เฉพ็าะในรูปที�แลกเปลี�ย์นได้ เนื�องจากดินมืี
คุวีามืจแุลกเปลี�ย์นแคุตไอออนสงู จงึดดูซ้บัุโพ็แทสเซ้ยี์มื
ไวี้ให์้อย์ู�ในรูปที�แลกเปลี�ย์นได้มืาก 

นอกจากนี� ปรมิืาณโพ็แทสเซ้ยี์มืรปูต�าง ๆ  ของ
ดินในทุกตำรับุการทดลองลดลงจากดินก�อนปลูก
ขา้วีโพ็ดอย์�างชดัเจนเนื�องจากโพ็แทสเซ้ยี์มืรปูที�ละลาย์
น�ำได้และรูปที�แลกเปลี�ย์นได้เป็นรูปที�พ็ืชดูดใช้จากดิน 
ส�วีนโพ็แทสเซี้ย์มืที�แลกเปลี�ย์นไมื�ได้นั�นจะถูีกปลด
ปล�อย์ให์เ้ปน็ประโย์ชนต์�อพ็ชื เนื�องจากช�องวี�างระห์วี�าง
แร�ดินเห์นีย์วีเกิดการเปิดอ้า เกิดการแลกเปลี�ย์น 
ระห์วี�างแคุตไอออนที�อยู์�ในสารละลาย์ดินและที�แลก
เปลี�ย์นได้ โพ็แทสเซ้ีย์มืที�ถีูกตรึงจึงถีูกปลดปล�อย์ออก
มืาให้์พ็ืชดูดใช้ (Richards and Bates, 1988; Rao  
et al., 2010)
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Figure 4 Effect of K fertilization on the content of K in various forms: (A) soluble-, (B) exchangeable-, 
and (C) non-exchangeable K in soil after harvesting sweet corn across two varieties. Different 
lowercase letters on bars are significantly different at P < 0.05. Error bars indicate standard 
deviation.

สำห์รับุพ็ารามิืเตอร์ของโพ็แทสเซี้ย์มืที�
ประเมืินจาก Q/I concept ของดินห์ลังปลูกข้าวีโพ็ด 
(Table 3) พ็บุวี�า การใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ยี์มืในทกุตำรบัุการ
ทดลองทำให้์คุ�า ARk

e
,
 
∆K° และ PBC

K
 เพ็ิ�มืขึ�นจากตำรับุ

คุวีบุคุมุือย์�างมืนัีย์สำคุญัย์ิ�งทางสถีติิ (P < 0.01) โดย์การ
ใส�ทางดินเพี็ย์งคุรั�งเดีย์วีที�อตัรา ARk

e
 และ 1.25ARk

e
 ให์้

คุ�า ∆K° (–0.203 และ –0.202 cmol/kg ตามืลำดับุ) 
และ PBC

K
 (171.0 และ 170.2 (cmol/kg)/(mol/L)1/2 

ตามืลำดับุ) สูงสุดอย์�างมืีนัย์สำคัุญย์ิ�งทางสถีิติ (P < 
0.01) ซ้ึ�งให์้คุ�า PBC

K
 สูงไมื�แตกต�างจากอัตรา 1.25ARk

e
 

ที�แบุ�งใส�ทางดินและฉีดพ็�นทางใบุ (170.4 (cmol/kg)/
(mol/L)1/2)) ขณะที� การใส�โพ็แทสเซี้ย์มืทางดินคุรั�งเดยี์วี
ในทกุอัตรา และการแบุ�งใส�ทางดินสองคุรั�งที� ARk

e
 และ

ที� 1.25ARk
e
 ต�างให้์คุ�า ARk

e
 สูงสุดอย์�างมืีนัย์สำคัุญ 

ทางสถิีติไมื�แตกต�างกัน (0.0011–0.0013 (mol/L)1/2) 
ถีึ ง แ มื้ วี� า ดิ น ที� ศึ ก ษ า จ ะ มืี แ ห์ ล� ง ส ำ ร อ ง ข อ ง
โพ็แทสเซี้ย์มืต�ำ แต�การใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มืทำให์้ดิน
ห์ลังปลูกข้าวีโพ็ดมืีปริมืาณโพ็แทสเซี้ย์มืซ้ึ�งอาจเป็น
ประโย์ชน์ต�อพ็ืชในฤดูกาลถีัดไป เนื�องจากดินมืีคุวีามื
เข้มืข้นของโพ็แทสเซ้ีย์มืเพ็ิ�มืขึ�น จึงไมื�มืีผู้ลทำให์้พ็ืช
ดู ด ใ ช้ โ พ็ แ ท ส เ ซี้ ย์ มื จ า ก ดิ น ไ ด้ ย์ า ก ขึ� น  โ ด ย์
โพ็แทสเซ้ีย์มืย์ังคุงถีูกดูดซ้ับุอย์ู�ที�ขอบุผู้ลึกของแร�ดิน
เห์นีย์วีซ้ึ�งเป็นแห์ล�งโพ็แทสเซี้ย์มืห์ลักที�พ็ืชดูดใช้ได้
จริ ง  อย์� างไรก็ตามื ดินรักษาระดับุคุวีามืเป็น
ประโย์ชน์ของโพ็แทสเซี้ย์มืได้ดีขึ�น จึงอาจมีืคุวีามื
จำเป็นในการปรับุปริมืาณการใช้ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มืให์้
สูงขึ�นในฤดูกาลถัีดไปเพ็ื�อให์้พ็ืชดูดใช้โพ็แทสเซี้ย์มืได้
ง�าย์ขึ�น (Zharikova, 2004)
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Table 3  Effect of K fertilization on Q/I parameters of K in soil after harvesting sweet corn across 
two varieties

K fertilization treatment PBC
k
 (cmol/kg)/(mol/L)1/2 ∆K° (cmol/kg) ARk

e
 (mol/L)1/2

No K
K at 0.5ARk

e
: soil

K at ARk
e
: soil

K at 1.25ARk
e
: soil

K at 0.5ARk
e
: soil + soil

K at ARk
e
: soil + soil

K at 1.25ARk
e
: soil + soil

K at 0.5ARk
e
: soil + foliar

K at ARk
e
: soil + foliar

K at 1.25ARk
e
: soil + foliar

F-test

147.1e

155.4d

171.0a

170.2a

156.6cd

155.6d

158.4cd

159.9bc

163.0b

170.4a

**

–0.052e

–0.154bc

–0.203a

–0.202a

–0.115cd

–0.148bcd

–0.160b

–0.107d

–0.147bcd

–0.146bcd

**

0.0006d

0.0011ab

0.0013a

0.0012a

0.0009c

0.0012a

0.0011ab

0.0008cd

0.0009c

0.0009c

**

CV (%)
SE

1.21
3.80

15.62
0.0005

12.37
1.533 × 10-8

** Significant at 99% probability levels. Mean followed by different subscript letters within the 
same column indicate significant difference at P < 0.05. CV = coefficient of variation, SE = 
standard error.

สรุปี

โพ็แทสเซี้ย์มืในดินตามืแนวีคุวีามืคิุด Q/I 
สามืารถีใช้เพ็ื�อประมืาณปริมืาณปุ�ย์โพ็แทสเซี้ย์มืสำห์รับุ
การเพ็ิ�มืผู้ลผู้ลิตและคุุณภัาพ็ของข้าวีโพ็ดห์วีานที�ปลูก
ในชุดดินตาคุล ีข้าวีโพ็ดห์วีานพ็ันธ์ุ์สงขลา 84–1 ตอบุ
สนองต�อปุ�ย์โพ็แทสเซ้ยี์มืชดัเจนกวี�าขา้วีโพ็ดห์วีานพ็นัธ์ุ์
อนิทรี 2 การใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซี้ย์มืทางดินเพี็ย์งคุรั�งเดีย์วีที� 
ARk

e
 เป็นอัตราและวีิธ์ีการที�เห์มืาะสมืที�จะใช้เพ็ื�อเพ็ิ�มื

ผู้ลผู้ลิตและคุุณภัาพ็ของข้าวีโพ็ดห์วีาน แต�ปริมืาณ
น�ำตาลรีดวิีซ์้ในข้าวีโพ็ดห์วีานพั็นธ์ุอิ์นทรี 2 เพ็ิ�มืขึ�นได้ดี
ที�สุดเมืื�อแบุ�งใส�สองคุรั�งทั�งทางดินห์รือทางใบุที�อัตรา 
1.25ARk

e
 การใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซี้ย์มืทำให้์โพ็แทสเซี้ย์มืที�

ละลาย์น�ำและที�แลกเปลี�ย์นได้ห์ลงเห์ลือในดินห์ลังปลูก
ข้าวีโพ็ดเพ็ิ�มืขึ�น ย์กเวี้น การใส�โพ็แทสเซ้ีย์มืที� 0.5ARk

e
 

ในวีิธ์ีการต�าง ๆ นอกจากนี� การใส�ปุ�ย์โพ็แทสเซ้ีย์มื 

ย์ังมืีผู้ลทำให์้คุ�า ARk
e
,
 
∆K° และ PBC

k
 ของดินเพ็ิ�มืขึ�น

โดย์เฉพ็าะการใส�ทางดนิคุรั�งเดยี์วีที� ARk
e
 และ 1.25ARk

e
 

ซึ้�งโพ็แทสเซี้ย์มืในดินเห์ล�านี�จะบุ�งชี�ถึีงปริมืาณของ
โพ็แทสเซี้ย์มืที�เป็นประโย์ชน์ทันทีที�มืีอย์ู�ในดิน ซ้ึ�งจะ
เปน็ประโย์ชน์ต�อพื็ชในฤดูกาลถัีดไป โดย์พื็ชยั์งคุงดูดใช้
โพ็แทสเซ้ีย์มืได้ง�าย์ปานกลาง อย์�างไรก็ตามื คุวีรนำผู้ล
การศึกษานี� ไปทดสอบุเพ็ิ�มืเติมืในดินที�มืีลักษณะ
คุล้าย์คุลึงกันในสภัาพ็ไร�นาเพ็ื�อให้์ได้ข้อมืูลที�สามืารถี
ถี�าย์ทอดเทคุโนโลย์ีให์้แก�เกษตรกร

กิตติกรรมปีระกาศุ 
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