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การจัดการธาตุไนโตรเจนเพือ่ การผลิตข้าวหอมนิลในชุดดินแม่ทะ
Nitrogen management for Hom-nin rice production grown on
Mea Tha soil series
จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์1*
Jakchaiwat Kaweewong1*
บทคัดย่อ: ปุ๋ ยไนโตรเจนเป็ นปั จจัยส�ำคัญในการผลิตข้าว การจัดการให้เหมาะสมกับชนิดของดินและสภาพ
พืน้ ที่สามารถยกระดับ ผลผลิตให้เป็ นไปตามศักยภาพของสายพันธุ์ และช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้อย่างยั่งยืน
การศึกษาในครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราของปุ๋ ยไนโตรเจน (46-0-0) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต รวมถึงผลตอบแทนหลังหักต้นทุนค่าปุ๋ ยเคมีของข้าวหอมนิลที่ปลูกในชุด
ดินแม่ทะ โดยวางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (CRD) จ�ำนวน 7 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 8 ซ�ำ้ ได้แก่ กรรมวิธี
ควบคุม (Control) กรรมวิธีท่ีมีการใส่ปยไนโตรเจนอั
ุ๋
ตรา 0 (N1), 4.5 (N2), 9 (N3), 18 (N4), 24 (N5) และ
36 (N6) กก. N/ ไร่ ผลการศึกษาพบว่าปุ๋ ยไนโตรเจนมีผลท�ำให้การเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต ผลผลิต
และผลตอบแทนมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยการใส่ปยไนโตรเจนในช่
ุ๋
วงอัตรา
9-18 กก. N/ไร่ ให้จำ� นวนต้นต่อกอ (17.83 ต้น) ความสูง (91.52 ซม.) จ�ำนวนรวงต่อกอ (14.50 รวง) จ�ำนวน
เมล็ดต่อรวง (138.50 เมล็ด) เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี (88.80%) ผลผลิต (597.97 กก./ไร่) และผลตอบแทนเฉลี่ย
(6,237.95 บาท/ไร่) สูงที่สดุ อย่างไรก็ตามข้าวตอบสนองต่อการใช้ปยไนโตรเจนที
ุ๋
่อตั รา 13.18 กก./ไร่ ซึง่ จะให้
ผลผลิตและผลตอบแทนเฉลี่ยไร่ละ 583.63 กก. และ 6,189.09 บาท ตามล�ำดับ ซึง่ ไม่แตกต่างกับการใส่ปยุ๋
ไนโตรเจนอัตรา 18 กก. N/ไร่ ดังนัน้ จากผลการทดลองที่ได้นีส้ ามารถให้คำ� แนะน�ำอัตราปุ๋ ยไนโตรเจนกับข้าว
หอมนิลที่ปลูกในชุดดินแม่ทะได้วา่ ควรใส่ให้ในช่วงไม่เกิน 13-18 กก. N/ไร่ เมื่อวิเคราะห์ดินก่อนปลูกได้วา่ มี
ปริมาณของธาตุไนโตรเจนต�่ำ
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการธาตุไนโตรเจน, ข้าวหอมนิล, ชุดดินแม่ทะ
ABSTRACT: Nitrogen fertilizer is the major input in rice production. Proper nitrogen management
for soil types and cultivable land areas is able to increase productivity levels to meet the yield potential
of rice variety and reduce production costs sustainably. This study aims to investigate the effect of
Nitrogen fertilizer (46-0-0) management practice on growth, yield components, yield and net revenue
after deducting the cost of chemical fertilizer of Hom-nin rice grown on Mea Tha soil series. The
experiment was laid out in the completely randomized design (CRD). There were seven treatments and
eight replications. The nitrogen fertilizer treatment structure comprised 0 (N1), 4.5 (N2), 9 (N3), 18
(N4), 24 (N5)and 36 (N6) kg N/rai. The results of nitrogen fertilizer application showed that growth,
yield components, yield and net revenue of Hom-nin rice were significantly different. Application rate
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of nitrogen fertilizer in the range of 9-18 kg N/rai gave the maximum average tiller per hill (17.83
tillers) plant height (91.52 cm) panicle per hill (14.50 panicles) grain per panicle (138.50 seeds) filled
grain (88.80%) grain yield (597.97 kg/rai) and net revenue (6,237.95 baht/rai). However, Yield response
to nitrogen fertilizer rate of Hom-nin rice grown on Mae tha soil series was 583.63 kg/rai and gave
the average net revenue at 6,189.09 baht/rai when applying nitrogen fertilizer rate at 13.18 kg/rai, not
significantly different when compared with application rate of 18 kg N/rai. Based on the results of
the experiment, using of nitrogen fertilizer ranged from 13-18 kg N/rai is recommended for growing
Hom-nin rice when analyses that the nitrogen content in Mae Tha soil series is low.
Keywords: Nitrogen management, Hom-nin rice, Mea Tha soil series

บทนำ�
ข้าว (Oryza Sativa L.) เป็ นพืชอาหารหลักที่มี
ความส�ำ คั ญ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของประเทศ
ประเทศไทยมีเนือ้ ที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 59.23
ล้านไร่ ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยอยูท่ ่ี 421 กก. (ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2561) การที่จะผลิตข้าวให้มี
ประสิทธิภาพและน�ำไปสูค่ วามยั่งยืนได้นนั้ การจัดการ
ธาตุอาหารให้เหมาะสมกับสภาพดินและพืน้ ทีน่ นั้ ๆ นับ
ว่าเป็ นแนวทางส�ำคัญที่ชว่ ยให้เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการผลิต และเพิม่ ผลผลิตของข้าวให้สงู ขึน้ ได้
(ทัศนีย ์ และประทีป, 2558) ในปัจจุบนั การผลิตข้าวมี
ต้นทุนมาจากการใช้ปยเคมี
ุ๋ คอ่ นข้างสูง โดยคิดเป็น
30% ของต้นทุนการผลิตทัง้ หมด (ธนกฤต และคณะ,
2555) นอกจากนีเ้ กษตรกรมีการใช้ปยเคมี
ุ๋ ในปริมาณ
มาก และไม่สอดคล้องกับปริมาณธาตุอาหารพืชที่มี
อยูด่ งั้ เดิมในดิน (นันทนา, 2553; อุไรวรรณ, 2557)
กอปรกับมูลค่าของปุ๋ ยที่มีราคาแพง รวมทัง้ ความ
ผันผวนของราคาข้าวเปลือก
จึงท�ำให้ปยเคมี
ุ๋ เป็น
ปัจจัยส�ำคัญทีเ่ พิม่ ต้นทุนการผลิตอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
ดังนัน้ เกษตรกรควรค�ำนึงถึงปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ ย
และความต้องการธาตุอาหารของข้าวทีส่ อดคล้องกับ
ค่าวิเคราะห์ดนิ (อุไรวรรณ, 2557) เนือ่ งจากดินในแต่ละ
พืน้ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละความอุดมสมบูณท์ ค่ี อ่ นข้างแตก
ต่างกัน (Attanandana et al., 2005) ศุภธิดา (2558)
รายงานว่าการจัดการธาตุอาหารทีเ่ หมาะสมในแต่ละ
พืน้ ที่จะส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของข้าวอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุไนโตรเจนที่มีบทบาท
ส�ำคัญต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของพืช
(มุกดา, 2544) การจัดการธาตุไนโตรเจนโดยการใส่

ปุ๋ ยอย่างเพียงพอและเหมาะสมตัง้ แต่ช่วงข้าวเริ่ม
แตกกอจะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ในด้า นผลผลิ ต และองค์
ประกอบผลผลิตของข้าว (ยงยุทธ และคณะ, 2554)
นอกจากนี ้ ยั ง ท� ำ ให้ ป ระสิ ท ธิ ภาพการดู ด ใช้
ไนโตรเจนของข้าวเพิ่มขึน้ อีกด้วย (Guan et al.,
2011) แต่หากมีการใส่ปยไนโตรเจนมากเกิ
ุ๋
นไป
นอกจากจะท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตเพิ่มสูงขึน้ แล้ว ยัง
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการปนเปื ้อนของ
ไนเตรท (NO3--N) (Jing et al., 2007) ขณะเดียวกัน
ข้าวจะมีอาการอวบน�ำ้ อ่อนแอ เฝื อใบ ล้มง่าย รวม
ทัง้ เกิดการระบาดของโรคและแมลงมากขึน้ (ทัศนีย ์
และประทีป, 2558) ในทางกลับกันหากใส่นอ้ ยเกิน
ไปก็จะท�ำให้ไนโตรเจนในดินมีไม่เพียงพอ ส่งผล
ท�ำให้ขา้ วมีการเจริญเติบโตช้า และผลผลิตที่ได้ลด
ลง (ศุภธิดา, 2558) ปั จจุบนั มีเอกสารแนะน�ำเกี่ยว
กับการใช้ปุ๋ยรวมถึงการผสมปุ๋ ยเพื่อใช้ในนาข้าวที่
แพร่หลาย แต่ยงั เป็ นภาพรวมของการใช้สำ� หรับข้าว
ที่ปลูกโดยทั่วไป ซึง่ พันธุข์ า้ วที่ปลูกในประเทศไทยมี
อยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมาก และการเป็ นประโยชน์ของการ
ใช้ปยของข้
ุ๋
าวส่วนหนึ่งขึน้ อยู่กบั ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ดังนัน้ งานวิจยั นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
การจัดการธาตุไนโตรเจนใช้เทคโนโลยีการจัดการ
ธาตุอาหารเฉพาะพืน้ ที่เพื่อ ส�ำหรับการผลิตข้าว
หอมนิล ซึง่ เป็ นพันธุข์ า้ วเจ้าสีมว่ งเข้ม เมล็ดใส ได้
รับ การปรับ ปรุ ง พั น ธุ์ ม าจากข้า วขาวหอมมะลิ
สามารถปลูกได้ตลอดทัง้ ปี นอกจากนีย้ งั เป็ นข้าวที่
มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง (อภิชาติ, 2544) เป็ นที่
ต้องการของตลาดทัง้ ภายในและภายนอก รวมถึง
กลุม่ ผูบ้ ริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ (วัสสนัย และคณะ,
2560) โดยได้ทำ� การทดลองปลูกในชุดดินแม่ทะ ซึง่
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เป็ น ชุด ดิ น ที่ พ บได้ม ากบริเ วณภาคเหนื อ ตอนบน
และมี ศัก ยภาพที่ เ หมาะสมส�ำ หรับ การปลูก ข้า ว
(กรมพัฒนาที่ดนิ , 2548; ยงยุทธ และคณะ, 2554)
ซึ่งผลการวิจยั ที่ได้จะเป็ นแนวทางส�ำคัญที่ส่งเสริม
ให้เกษตรกรได้ผลิตข้าวที่มีทงั้ ปริมาณและคุณภาพ
ที่ดีส่ทู อ้ งตลาดและช่วยลดต้นทุนการผลิตเรื่องการ
ใช้ปยเคมี
ุ๋
ในนาข้าวอย่างยั่งยืนอีกด้วย
วิธีการศึกษา
การเตรียมงานทดลอง
ศึก ษาทดลองบริเ วณศูน ย์เ รีย นรู เ้ กษตร
ผสมผสานตามแนวพระราชด�ำริ คณะเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ระหว่าง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2562
โดยด�ำเนินการเก็บตัวอย่างชุดดินแม่ทะ
(Mae tha series, Mta; Fine-silty, mixed,
semiactive, isohyperthermic aeric endoaqualfs)
จากแปลงเกษตรกร ต�ำบลน�ำ้ โจ้ อ�ำเภอแม่ทะ
จังหวัดล�ำปาง (พิกดั แปลง 18.153700˚N,
99.455151˚E) ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นดินร่วนปนทราย
แป้ง (Silt loam) สีนำ้� ตาล (ส�ำนักส�ำรวจและวิจยั
ทรัพยากรดิน, 2557) โดยตัวอย่างดินบางส่วนใน
พื ้น ที่ จ ะถู ก เก็ บ ตามวิ ธี ก ารของกรมพัฒ นาที่ ดิ น
(2553) เพื่อน�ำไปวิเคราะห์สมบัตบิ างประการและ
ปริมาณธาตุอาหารก่อนท�ำการทดลอง ซึง่ ผลการ
วิเคราะห์พบว่าดินมีความเป็ นกลาง (pH 6.83) มีคา่
การน�ำไฟฟ้า (EC) เท่ากับ 0.12 เดลิซีเมนต์/ม.
ปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณไนโตรเจนทัง้ หมด
อยูใ่ นเกณฑ์ต่ำ� มาก โดยมีคา่ 0.93 และ 0.13%ตาม
ล�ำดับ แต่มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์และ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้คอ่ นข้างสูง
โดย
วิเคราะห์ได้ 49.74 มก./กก. (Bray II) และ 687.54
มก./กก.ตามล�ำดับ ในส่วนของสมบัตทิ างกายภาพ
และปริมาณธาตุอาหารอื่น ๆ ที่วิเคราะห์ได้ แสดงใน
Table 1 ส�ำหรับตัวอย่างดินอีกส่วนหนึง่ จะถูกน�ำมา
ผึง่ ให้แห้งในที่รม่ เป็ นระยะเวลา 7 วัน จากนัน้ ท�ำการ
แบ่งตักใส่ลงในกระถางพลาสติกขนาด 15 นิว้
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กระถางละ 10 กก. เพื่อเตรียมปลูกข้าวหอมนิล
ส�ำหรับใช้ในการทดลองต่อไป
แผนการทดลองและสิง่ ทดลอง
การจัด การธาตุไ นโตรเจนเพื่ อ การผลิ ต
ข้าวหอมนิลที่ปลูกในชุดดินแม่ทะ
ใช้แผนการ
ทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ (Completely randomized
design, CRD) จ�ำนวน 7 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 8 ซ�ำ้
ประกอบไปด้วย กรรมวิธีควบคุม (Control) ปุ๋ ย
ไนโตรเจน (46-0-0) อัตรา 0 (N1), 4.5 (N2), 9 (N3),
18 (N4), 24 (N5) และ 36 (N6) กก. N/ไร่ โดยก�ำหนด
อั ต ราจากค�ำ แนะน�ำ การให้ ปุ๋ ยแก่ ข ้ า วตามค่ า
วิเคราะห์ดนิ จากสถาบันวิจยั ข้าว (2547) ท�ำการ
ปลูกลงในกระถางทดลองที่เตรียมไว้จำ� นวน 56
กระถาง เมื่อต้นกล้าของข้าวหอมนิลมีอายุได้ 20 วัน
คัดเลือกต้นที่สมบูรณ์มากที่สดุ
โดยท�ำการปลูก
กระถางละ 3 ต้น รองพืน้ ด้วยปุ๋ ยฟอสฟอรัสสูตร
0-46-0 (Triple super phosphate, TPS) อัตรา 6
กก. P2O5/ไร่ (13 กก./ไร่) และปุ๋ ยโพแทสเซียมสูตร
0-0-60 (Muriate of potash, MOP) อัตรา 6 กก.
K2O/ไร่(10 กก./ไร่) (สถาบันวิจยั ข้าว, 2547) โดยใส่
หลังจากปั กด�ำ 7 วัน ส�ำหรับปุ๋ ยไนโตรเจน (46-0-0)
จะถูกแบ่งใส่ 2 ครัง้ ครัง้ แรกใส่พร้อมกับปุ๋ ย
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม และครัง้ ที่สองใส่เมื่อ
ข้าวเริม่ แตกกอ (ประมาณ 30 วันหลังจากใส่ครัง้
แรก) (ยงยุทธ และคณะ, 2554) ตามอัตราที่กำ� หนด
ไว้ในแผนการทดลอง (Table 2) ท�ำการดูแลรักษา
ตลอดระยะเวลาที่ขา้ วมีการเจริญเติบโต ควบคุม
ระดับน�ำ้ ให้คงที่ ก�ำจัดวัชพืช และเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทัง้ หมดเมื่อข้าวมีอายุ 105 วัน
การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
ท�ำการเก็บข้อมูลจ�ำนวนต้นต่อกอเมื่อข้าว
มีอายุ 60 วันหลังปั กด�ำ ในส่วนของความสูง จะ
ท�ำการเก็บข้อมูลโดยวัดจากโคนต้นถึงคอรวง เมื่อ
ข้าวมีอายุได้ 80 วันหลังปั กด�ำ และเก็บเกี่ยวผลผลิต
ในทุกกระถางเมื่อข้าวมีอายุได้ 105 วัน โดยท�ำการ
บันทึกข้อมูลน�ำ้ หนักแห้งส่วนเหนือดิน จ�ำนวนรวง
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ต่อกอ จ�ำนวนเมล็ดต่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี น�ำ้
หนัก 1,000 เมล็ด และน�ำ้ หนักผลผลิต โดยข้อมูล
ทั้ ง หมดถู ก น� ำ ไปวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน
(Analysis of variance) ตามแผนการทดลอง
เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ โดยวิธี Least significant
difference (LSD) และท�ำการวิเคราะห์การตอบ

สนองต่อปุ๋ ยไนโตรเจนของข้าวหอมนิล พร้อมสร้าง
สมการการตอบสนองด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรู ปทาง
สถิติ
รวมถึงค�ำนวณผลตอบแทนที่ได้ในแต่ละ
กรรมวิธีโดยคิดเฉพาะต้นทุนที่เสียไปกับการใช้ปยุ๋
เคมีในแต่ละอัตรา

Table 1 Some selected soil properties before the experiment.
Properties
Method/Reference
Values Interpretation1/
pH
Soil:Water, 1:2 (AOAC, 2000)
6.83
Neutral
Electrical conductivity
Soil:Water, 1:10 (Jakson, 1958)
0.12
Normal
(dS/m)
Organic matter (%)
Walkley-Black (Nelson and Sommers,
0.93
Low
1996)
Total nitrogen (%)
Kjeldahl Method (Tel and Hegatey,
0.13
Low
1984)
Available phosphorus (mg/
Bray II method (Bray and Kurtz,
49.74
High
kg)
1945)
Saturating the exchange site and
Exchangeable potassium
687.54
High
displacing by 1 M NH4OAc, at
(mg/kg)
pH 7.0 and measure by ASS and
Exchangeable calcium (mg/
Very High
flame emission spectro-photometer 3,586.00
kg)
Exchangeable magnesium
(AOAC, 2000)
483.40
High
(mg/kg)
Soil bulk density (g/cm3)
Core method (Blake & Hartge, 1986) 1.67
Normal
Soil texture
 sand (%)
Pipette method (Gee and Bauder,
32.3
Silt loam
 silt (%)
1986)
58.6
 clay (%)
9.1
1/

Soil test interpretation guide (Horneck et al.,2011)

ผลการศึกษาและวิจารณ์
การเจริญเติบโตของข้าว
ผลของปุ๋ ยไนโตรเจนต่ อ การเจริ ญ
เติ บ โตของข้า วหอมนิ ล ที่ ป ลูก ในขุด ดิ น แม่ ท ะได้
แสดงใน Table 3 พบว่าการใส่ปยไนโตรเจนใน
ุ๋
อั ต ราที่ แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะระดั บ ส่ ง ผลท�ำ ให้
จ�ำ นวนต้น ต่ อ กอมี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย

ส�ำคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) โดยพบว่าค่าดังกล่าว
อยูใ่ นช่วง 8.00–17.83 ต้น ซึง่ การใส่ปยไนโตรเจน
ุ๋
ในอัตรา 18 กก. N/ไร่ (N4) ท�ำให้ขา้ วมีจำ� นวนต้น
ต่อกอเฉลี่ยสูงสุด นอกจากนีอ้ ตั ราปุ๋ ยไนโตรเจนที่
แตกต่างกันในแต่ละระดับนี ้ ยังส่งผลให้ขา้ วมีการ
เจริญเติบโตทางด้านความสูงแตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญทางสถิตดิ ว้ ย (P ≤ 0.05) โดยมีความสูง
เฉลี่ยอยูใ่ นช่วง 92.8-101.9 ซม. โดยกรรมวิธีท่ีมี

KHON KAEN AGR. J. 48 (1) : 189-200 (2020)./doi:10.14456/kaj.2020.17

การใส่ปยไนโตรเจนอั
ุ๋
ตรา 9 กก. N/ไร่ (N3) มีคา่
ความสูงเฉลี่ยสูงสุด ในส่วนของการสะสมน�ำ้ หนัก
แห้งส่วนเหนือดินพบว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนท�ำให้
ข้าวมีนำ้� หนักแห้งส่วนเหนือดินแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิตดิ ว้ ย (P ≤ 0.05) โดยปุ๋ ย
ไนโตรเจนอัตรา 24 กก. N/ไร่ ท�ำให้ขา้ วมีนำ้� หนัก
แห้งส่วนเหนือดินเฉลี่ยสูงกว่าการใส่ปยไนโตรเจน
ุ๋
ในอัตราอื่น ๆ โดยวัดได้ 449.41 กก./ไร่ จะเห็นได้
ว่าการใส่ปยไนโตรเจนส่
ุ๋
งผลต่อการแตกกอความสูง
ของข้าว และการสะสมน�ำ้ หนักแห้งส่วนเหนือดิน
เมื่อเทียบกับกรรมวิธีควบคุม (Control) และ
กรรมวิธีท่ีไม่ใส่ปยไนโตรเจน
ุ๋
(N1) สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอุไรวรรณ (2556) ที่รายงานว่าอัตรา
ของปุ๋ ยไนโตรเจนที่เพียงพอท�ำให้ขา้ วมีการเจริญ
เติบโตทางด้านความสูงและจ�ำนวนต้นต่อกอเพิ่มสูง
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ขึน้ เมือ่ เทียบกับกรรมวิธีควบคุม เช่นเดียวกับงาน
ทดลองของ Sheng-gang et al. (2012) ทีร่ ายงานว่า
น�ำ้ หนักแห้งส่วนเหนือดินของข้าวเพิ่มมากขึน้ ตาม
อัตราของปุ๋ ยไนโตรเจนทีม่ ากขึน้ ซึง่ Dobermann
and Fairhust, (2000) ได้กล่าวว่าข้าวทีไ่ ด้รบั ธาตุ
ไนโตรเจนในระดับทีเ่ หมาะสมในช่วงแรก ๆ ของการ
เจริญเติบโตจะส่งผลให้มีจำ� นวนต้นต่อกอเพิ่มมาก
ขึน้ เช่นเดียวกันกับการเพิม่ ขึน้ ของน�ำ้ หนักแห้งส่วน
เหนือดิน ทัง้ นีเ้ นื่องจากไนโตรเจนเป็ นธาตุทส่ี ง่ เสริม
การเจริญเติบโต และช่วยกระตุน้ ให้พชื มีการแตก
แขนงเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ยังช่วยให้พชื มีความแข็งแรงทาง
ด้านใบ ล�ำต้น (ยงยุทธ และคณะ, 2554) ซึง่ ส�ำหรับ
ข้าวแล้วการใส่ปยไนโตรเจนที
ุ๋
ม่ ากขึน้ นัน้ จะไปส่ง
เสริมในด้านความสูง และการแตกกอจึงท�ำให้ขา้ วมี
การสะสมน�ำ้ หนักส่วนเหนือดินมากขึน้

Table 2 Nitrogen, phosphorus and potassium fertilizer rates in each treatment.
Fertilizer rates (1st)
Fertilizer rates (2nd)
Treatment
(kg N-P2O5-K2O/rai)
(kg N-P2O5-K2O/rai)
Control
0–0-0
0–0-0
N1 – P – K
0–6–6
0–0–0
N2 – P – K
2.25 – 6 – 6
2.25 – 0 – 0
N3 – P – K
4.5 – 6 – 6
4.5 – 0 – 0
N4 – P – K
9–6–6
9–0–0
N5 – P– K
12 – 6 – 6
12 – 0 – 0
N6 – P– K
18 – 6 – 6
18 – 0 – 0
Table 3 Effect of nitrogen fertilizer rate on Hom-nin rice growth parameters
Tiller per hill
Height
Top dry weight
Treatment
(tiller)
(cm)
(kg/rai)
Control
8.00c
69.18c
150.13e
N1 (0 kg N/rai)
14.33bc
84.83b
302.78d
abc
ab
N2 (4.5 kg N/rai)
15.67
87.35
340.49bcd
ab
a
N3 (9 kg N/rai)
17.00
91.52
407.51abc
a
ab
N4 (18 kg N/rai)
17.83
87.00
433.11ab
a
ab
N5 (24 kg N/rai)
17.67
89.08
449.41a
abc
ab
N6 (36 kg N/rai)
15.17
87.02
332.88cd
*
*
*
F-test
C.V. (%)
38.70
5.71
24.48

Means followed by the same letters are not statistically different (P ≤ 0.05) from each other according to LSD
* = significant at 0.05, ns = non-significant
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องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าว
ผลของปุ๋ ยไนโตรเจนต่ อ องค์ป ระกอบ
ผลผลิต และผลผลิตของข้าวหอมนิลที่ปลูกในขุด
ดินแม่ทะ ได้แสดงใน Table 4 ในส่วนองค์ประกอบ
ของผลผลิตได้แก่ จ�ำนวนรวงต่อกอ จ�ำนวนเมล็ดต่อ
รวง น�ำ้ หนัก 1,000 เมล็ด และเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีนนั้
พบว่าการใส่ปยไนโตรเจนในอั
ุ๋
ตราที่แตกต่างกันใน
แต่ละระดับท�ำให้ขา้ วมีจำ� นวนรวงต่อกอ
และ
จ�ำ นวนเมล็ ด ต่ อ รวงเฉลี่ ย เพิ่ ม มากขึ น้ อย่ า งมี นัย
ส�ำ คั ญ ทางสถิ ติ เ มื่ อ เที ย บกั บ กรรมวิ ธี ค วบคุ ม
(Control) และกรรมวิธีท่ีไม่ใส่ปยไนโตรเจน
ุ๋
(N1)
(P ≤ 0.05) โดยการใส่ปยไนโตรเจนอั
ุ๋
ตรา 18 กก. N/
ไร่ (N5) ส่งผลให้ขา้ วมีจำ� นวนรวงต่อกอเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 14.50 รวง และการใส่ปยไนโตรเจนอั
ุ๋
ตรา 9
และ18 กก. N/ไร่ (N4 และ N5) ท�ำให้ขา้ วมีจำ� นวน
เมล็ดต่อรวงเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 138.50 และ 133.67
เมล็ดตามล�ำดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุไร
วรรณ (2557) และ Gewaily et al. (2018) ที่รายงาน
ว่ า การใส่ ปุ๋ ยไนโตรเจนที่ ม ากขึ น้ ส่ ง ผลให้ข ้า วมี
จ�ำนวนรวงต่อกอและจ�ำนวนเมล็ดต่อรวงเพิ่มสูงขึน้
1.3-2.4 เท่า เมื่อเทียบกับการไม่ใส่ปยไนโตรเจน
ุ๋
โดยยงยุทธและคณะ (2554) กล่าวว่าการจัดการให้
มีธาตุไนโตรเจนอยู่ในระดับที่เพียงพอในช่วงที่ขา้ ว
เริม่ แตกกอเป็ นต้นไป จะไปส่งเสริมจ�ำนวนรวงต่อ
กอและศักยภาพการให้จำ� นวนเมล็ดต่อรวงให้เพิ่ม
มากขึน้
ในท�ำนองเดียวกัน Fageria (2007)
รายงานว่ า องค์ป ระกอบผลผลิ ต ของข้า วจะถู ก
ปรับปรุงให้ดีขนึ ้ เมื่อมีการใส่ปยไนโตรเจนในอั
ุ๋
ตราที่
เหมาะสม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจ�ำนวนรวง/ตรม.
นอกจากนี้อตั ราปุ๋ ยไนโตรเจนที่แตกต่างกันในแต่ละ
ระดับนี ้ ยังส่งผลให้ขา้ วมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีแตกต่าง
กันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตดิ ว้ ย (P ≤ 0.05) โดยพบ
ว่าการใส่ปยไนโตรเจนอั
ุ๋
ตรา 9-18 กก. N/ไร่ (N4-N5)
ท�ำให้ขา้ วมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีอยูใ่ นช่วง
86.4888.80% มากกว่ากรรมวิธีควบคุม (Control) และ
กรรมวิธีท่ีไม่ใส่ปยไนโตรเจน
ุ๋
(N1) ประมาณ 8.4110.73 และ 9.30-11.62%ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม
การใส่ปยไนโตรเจนที
ุ๋
่มากขึน้ (24-36 กก. N/ไร่) ส่ง
ผลท�ำให้ขา้ วมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีลดลง ซึง่ ผลที่ได้

สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มณเฑียร และคณะ
(2542) อุไรวรรณ (2556) และ กมลชนก และคณะ
(2559) ซึง่ อาจเป็ นผลจากการได้รบั ปริมาณของปุ๋ ย
ไนโตรเจนมากเกินไปจึงท�ำให้คาร์โบไฮเดรทที่จะไป
สะสมในเมล็ดข้าวลดลง เนื่องจากถูกเปลี่ยนไปเป็ น
โปรตี น และสารประกอบอิ น ทรีย ์ไ นโตรเจนเกื อ บ
ทัง้ หมด
ส่งผลท�ำให้ขา้ วมีเมล็ดลีบเพิ่มมากขึน้
(คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) ส�ำหรับน�ำ้
หนัก 1,000 เมล็ด พบว่ายกเว้นกรรมวิธีควบคุม
(Control) แล้วการใส่ปยไนโตรเจนในอั
ุ๋
ตราที่แตก
ต่างกันในแต่ละระดับ ไม่ทำ� ให้นำ้� หนัก 1,000 เมล็ด
ของข้าวมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ แต่การใส่ปยไนโตรเจนที
ุ๋
่เพิ่มมากขึน้ มีแนวโน้ม
ท�ำให้ขา้ วมีนำ้� หนัก 1,000 เมล็ดเพิ่มสูงขึน้ โดยการ
ใส่ปยไนโตรเจนอั
ุ๋
ตรา 24 กก. N/ไร่ (N6) ให้นำ้� หนัก
1,000 เมล็ดเฉลี่ยของข้าวสูงที่สดุ (25.07 กรัม) ซึง่
เป็ นไปในท�ำ นองเดี ย วกั น กั บ งานทดลองของ
Gewaily et al. (2018) ที่พบว่าการเพิ่มปุ๋ ยไนโตรเจน
ที่ใส่ให้กบั ข้าวในระดับที่เหมาะสมนัน้ จะท�ำให้ขา้ ว
มีแนวโน้มในการสะสมน�ำ้ หนัก 1,000 เมล็ดเพิ่มสูง
ขึน้ แม้วา่ จะไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิตกิ ็ตาม
แต่กระนัน้ มีงานวิจยั ส่วนหนึ่งที่รายงานว่าการเพิ่ม
ปริมาณของปุ๋ ยไนโตรเจนไม่มีผลต่อน�ำ้ หนัก 100
และ 1,000 เมล็ดของข้าว (อุไรวรรณ, 2559; อุไร
วรรณ 2561; Hirzel et al., 2011; Sheng-gang et
al., 2012)
ส�ำ หรับ ผลของการใส่ ปุ๋ ยไนโตรเจนใน
อัตราที่ แตกต่างกันในแต่ละระดับต่อผลผลิตของ
ข้าวหอมนิล พบว่าผลผลิตเฉลี่ยของข้าวมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)
โดยการใส่ปยไนโตรเจนอั
ุ๋
ตรา18 กก. N/ไร่ (N5)
ท�ำให้ขา้ วมีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 597.97 กก./
ไร่ ซึง่ สูงกว่ากรรมวิธีควบคุม (Control) ถึง 2.73 เท่า
แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
อัตรา 24 กก. N/ไร่ (N6) และ 36 กก. N/ไร่ (N7) ที่ให้
ผลผลิตเฉลี่ย 5877.97 และ 565.14 กก./ไร่ตาม
ล�ำดับ จะเห็นได้วา่ การใส่ปยไนโตรเจนที
ุ๋
่เพิ่มขึน้ ส่ง
ผลให้ผลผลิตเฉลี่ยของข้าวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้ เมื่อ
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เทียบกับการไม่ใส่ปยไนโตรเจน
ุ๋
(นิตยา และคณะ,
2551; Gewaily et al.,2018) แต่อย่างไรก็ตาม
ผลผลิตเริ่มมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อใช้ในอัตรา
ที่สงู กว่า 18 กก. N/ไร่ สอดคล้องกับการรายงาน
ของกมลชนกและคณะ (2559) โดยพบว่าการเพิ่ม
ระดับปุ๋ ยไนโตรเจนจากอัตรา 10 กก. N/ไร่ ไปเป็ น
20 กก. N/ไร่ ท�ำให้ผลผลิตของข้าวพันธุพ์ ืน้ เมือง 3
พันธุ์ คือ ปะอ้ายโกล้ บือซาโกล้ และสังข์หยดลดลง
ในช่วง 3.2-24.2% เมื่อเทียบกับการไม่ใส่ปยุ๋
ไนโตรเจน ยงยุทธและคณะ (2554) กล่าวว่าการ
เพิ่มปุ๋ ยไนโตรเจนในระดับที่มากเกินไปนัน้ พืชจะมุง่
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เน้นในการสร้างยอด ล�ำต้น กิ่งและใบมากกว่าการ
สร้างผลผลิต ในบ้างครัง้ ยังส่งผลต่อความแข็งแรง
ของล�ำต้น ซึง่ ส่วนใหญ่การได้รบั ปุ๋ ยไนโตรเจนมาก
เกินไปล�ำต้นจะอ่อนและหักล้มง่าย
ซึง่ อารีรตั น์
(2542) รายงานว่าข้าวมีผลผลิตเพิ่มขึน้ ตามอัตรา
ปุ๋ ยไนโตรเจนที่เพิ่มขึน้ และจะให้ผลผลิตสูงสุดเมื่อ
ได้รบั ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสม แต่หากได้
รับมากเกินไปจะส่งผลท�ำให้ผลผลิตที่ได้ลดลง ส่วน
หนึ่งอันเนื่องมาจากความไม่สมดุลของธาตุอาหาร
ในพืช

Table 4 Effect of nitrogen fertilizer rate on yield and yield components of Hom-nin rice.
Panicle
Grain
1000Filled grain
Grain yield
Treatment
per hill
per panicle
Grian weight
(%)
(kg/rai)
(panicle)
(seed)
(g)
Control
7.83c
110.17d
77.18c
20.93b
219.15d
bc
c
c
a
N1 (0 kg N/rai)
10.00
119.67
78.07
24.11
366.59c
bc
bc
ab
a
N2 (4.5 kg N/rai)
12.50
121.83
85.32
23.89
444.84bc
b
a
a
a
N3 (9 kg N/rai)
13.17
138.50
86.48
24.39
513.76b
a
a
a
a
N4 (18 kg N/rai)
14.50
133.67
88.80
24.68
597.97a
N5 (24 kg N/rai)
14.17b
131.64ab
81.18bc
25.07a
587.97a
b
b
bc
a
N6 (36 kg N/rai)
12.17
123.50
80.46
24.52
565.14a
*
*
*
*
*
F-test
C.V. (%)
22.95
14.80
7.86
24.09
19.45
Means followed by the same letters are not statistically different (P ≤ 0.05) from each other according to LSD
* = significant at 0.05, ns = non-significant

การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าว
การตอบสนองของผลผลิตข้าวหอมนิลต่อ
การใส่ปยไนโตรเจน
ุ๋
(46-0-0) แต่ละอัตราที่ปลูกใน
ชุดดินแม่ทะ พบว่าผลผลิตของข้าวเพิ่มขึน้ อย่าง
รวดเร็วเมื่อมีการใส่ปยไนโตรเจนจาก
ุ๋
0 เป็ น 4.5
และ 9 กก. N/ไร่ จากนัน้ ผลผลิตเริม่ คงที่และลดลง
เล็กน้อยตัง้ แต่อตั รา 18 ถึง 36 กก. N/ไร่ (Figure 1)
จากการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมส�ำเร็จรู ปทางสถิติ
(LRP plateau curve) ได้สมการตอบสนองคือ Y =
368.14 + 16.35X; (X < 13.18) เมื่อ Y = ผลผลิต
ของข้าวหอมนิล (กก./ไร่) และ X = อัตราปุ๋ ย
ไนโตรเจน (กก. N/ไร่) โดยที่คา่ X < 13.18 กก. N/ไร่

แปลผลได้ว่าข้าวหอมนิ ลตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่อตั รา 13.18 กก. N/ไร่ เมื่อท�ำการปลูก
ในดินชุดดินแม่ทะที่มีปริมาณของธาตุไนโตรเจนต�่ำ
(Table 1) โดยค�ำนวณผลผลิตได้ เท่ากับ 583.63
กก./ไร่ ดังนัน้ หากใช้อตั ราปุ๋ ยไนโตรเจนที่มากกว่านี ้
การตอบสนองก็จะเท่าเดิมหรือเริม่ ลดลง ซึง่ จากผล
การทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่
เพิ่มขึน้ จากอัตราที่ขา้ วหอมนิลตอบสนองนัน้ ท�ำให้
ผลผลิตเพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อยในอัตราที่ 18 และ 24
กก. N /ไร่ (เพิ่มขึน้ 14.34 และ 4.34 กก./ไร่) และ
ผลผลิตเริม่ ลดลงเมื่อใช้ในอัตราที่ 36 กก. N /ไร่ (ลด
ลง 18.49 กก./ไร่) โดยผลผลิตที่ได้จากการคาด
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การณ์นีใ้ กล้เคียงกับผลผลิตของข้าวหอมนิลที่ปลูก
ในบริเวณภาคเหนือตอนบน ซึง่ มีผลผลิตเฉลี่ยอยูท่ ่ี

500-600 กก./ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561)

Figure 1 Responses to nitrogen fertilizer of Hom-nin rice grown on Mea tha soil series.
ต้ น ทุ น ในการใช้ ปุ๋ ย และผลตอบแทนหลั ง หั ก
ต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี
ผลตอบแทนเฉลี่ ย ของข้ า วมี ค วามแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) เมื่อ
ใส่ ปุ๋ ย ไนโตรเจนในอั ต ราที่ แ ตกต่ า งกั น ในแต่ ล ะ
ระดับ (Table 5) โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 18
กก. N/ไร่ (N5) มีผลตอบแทนหลังหักต้นทุนค่าปุ๋ย
เคมีมากที่สุด คิดเป็น 6,237.95 บาท/ไร่ แต่อย่างไร
ก็ตามการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณดังกล่าวไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติกับการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนตามการตอบสนองของข้าว (13.18
กก. N/ไร่) ที่ให้ผลตอบแทนไร่ละ 6,189.09 บาท ซึ่ง
สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้มากกว่า สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอุไรวรรณ (2559) ที่พบว่าการใส่
ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและตามความต้องการ
ของข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ในชุดดินวัฒนาให้ผล
ตอบแทนหลังหักต้นทุนค่าปุ๋ยไม่แตกต่างจากการใส่

ปุ๋ยเคมีที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 2-3 เท่า อีกทั้งยังสามารถ
ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย เช่นเดียวกันกับงาน
วิจัยของอุไรวรรณ (2557) ที่ศึกษาการจัดการปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดินให้แก่ข้าวพันธุ์ปทุมธานีในชุด
ดินสรรพยา โดยรายงานว่าการใส่ปุ๋ยเคมีที่ตรงกับ
ความต้องการของข้าวและค่าวิเคราะห์ดินทำ�ให้ได้
รายได้หลังจากหักต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีดีกว่าการจัดการ
ปุ๋ยในรูปแบบอื่น โดยทัศนีย์และประทีป (2558) ได้
สรุ ปว่ า การใส่ ปุ๋ ยเคมี ตามค่ า วิ เ คราะห์ ดินและชุ ด
ดินโดยพิจารณาถึงความต้องการของข้าว สามารถ
ลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร
ผู้ผลิตข้าวได้ โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานทดลอง
ในเขตชลประทานภาคกลาง ที่สามารถลดการใข้
ปุ๋ยเคมีได้ 47% ซึ่งเป็นผลมาจากการลดการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนลงถึง 65% ส่งผลทำ�ให้เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลี่ยได้ไร่ละ 400 บาทต่อฤดู
ปลูก
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Table 5 Effect of nitrogen fertilizer rate on production cost and economic returns
Fertilizer cost1
Income2 Net revenue
(Baht/rai)
Treatment
(Baht/rai)
46-0-0
0-46-0 0-0-60 (Baht/rai)
Control
0
0
0
2,601.34
2,601.34e
N1 (0 kg N/rai)
0
247
159
4,351.42
3,945.42d
N2 (4.5 kg N/rai)
113.78
247
159
5,280.25
4,760.47c
N3 (9 kg N/rai)
227.56
247
159
6,098.33
5,464.77b
N - yield resp. (13.18 kg N/rai) 332.63
247
159
6,927.72
6,189.09a
N4 (18 kg N/rai)
453.95
247
159
7,097.90
6,237.95a
N5 (24 kg N/rai)
606.04
247
159
6,979.20
5,967.16a
N6 (36 kg N/rai)
909.06
247
159
5,393.15b
6,708.21
*
F-test
C.V. (%)
6.95

Means followed by the same letters are not statistically different (P ≤ 0.05) from each other according to LSD
* = significant at 0.05, ns = non-significant
Cost and prices used in the calculation of economic dominance: 1 Nitrogen fertilizer (46-0-0) = 11.61 baht/kg;
Phosphorus fertilizer (0-46-0) = 19.00 baht/kg; Potassium fertilizer (0-0-60) = 15.90 baht/kg (Office of Agriculture
Economics, 2018) 2 Grain price = 11.87 baht/kg (Department of Agricultural Extension, 2017)

สรุป

เอกสารอ้างอิง

การศึกษาการจัดการธาตุไนโตรเจนเพื่อ
การผลิตข้าวหอมนิลในชุดดินแม่ทะ พบว่าอัตราปุ๋ย
ไนโตรเจนในช่วงอัตรา 9-18 กก. N/ไร่ ส่งผลให้ข้าว
หอมนิล มีการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต
และผลผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(P ≤ 0.05) โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 18 กก.
N/ไร่ ทำ�ให้ข้าวมีผลผลิตสูงที่สุด สำ�หรับการตอบ
สนองของผลผลิ ต ของข้ า วหอมนิ ล ต่ อ การใส่ ปุ๋ ย
ไนโตรเจนในชุดดินแม่ทะพบว่า ข้าวตอบสนองต่อ
ปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 13.18 กก. N/ไร่ โดยให้ผลผลิต
583.63 กก./ไร่ ซึ่งให้ผลตอบแทนไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
18 กก. N/ไร่ ดังนั้นจากผลการทดลองนี้เกษตรกร
สามารถพิ จ ารณาอั ต ราปุ๋ ย ไนโตรเจนเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการผลิ ต ข้ า วหอมนิ ล ที่ ป ลู ก ในชุ ด ดิ น
แม่ทะได้
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