
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

2. โครงการวิจัย  :  การศึกษาการจัดการธาตุอาหาร ดิน ปุ๋ย และโลหะหนัก ที่มี 

   ความเฉพาะเจาะจงกับลักษณะดิน 

กิจกรรม  :  ศึกษาศักยภาพการดูดซับ/การปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดินกลุ่มต่างๆ  

      ส าหรับใช้ในการประเมินการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตอย่างแม่นย าเฉพาะพ้ืนที่ 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) :  - 

3. ชื่อการทดลอง  :  ศึกษาวิธีการปรับใช้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อย 

  ฟอสฟอรัสในพ้ืนที่ดินร่วนเหนียวที่มีกรวดศิลาแลง 

ชื่อการทดลอง  :  Study on P buffering capacity of clayey skeletal, Plinthic soils 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ ศวร.ขอนแก่น สวร. 

ผู้ร่วมงาน                  :  ศุภกาญจน์ ล้วนมณี  ศวร.นครสวรรค์ สวร. 

   :  ชยันต์ ภักดีไทย  ศวร.ขอนแก่น สวร. 

   :  เกษม ชูสอน   ศวร.ขอนแก่น สวร. 

5. บทคัดย่อ    

ศึกษาวิธีการปรับใช้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อย ฟอสฟอรัสในพ้ืนที่ดินร่วน 

เหนียวที่มีกรวดศิลาแลง ชุดดินวังสะพุง ไร่เกษตรกรอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ตั้งแต่ มิถุนายน 2555 ถึง 

พฤศจิกายน 2555 โดยใช้ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์3 เป็นพืชตรวจสอบ  วางแผนแบบ Randomized 

Complete Block จ านวน 3 ซ้ าๆ ละ 7 กรรมวิธี  ประกอบด้วยอัตราปุ๋ ยฟอสเฟต ดังนี้  1) 0  P 

Requirement (0 ก ก . P2O5/ ไ ร่ )   2) 0 .2 5  P Requirement (2.6 ก ก . P2O5/ ไร่ )   3) 0 .5  P 

Requirement (5.2 กก . P2O5/ ไร่ )  4) 1 .0  P Requirement (10.4 กก . P2O5/ ไร่ )  5) 1 .25  P 

Requirement (13.0 กก. P2O5/ ไร่)  6) 1.5 P Requirement  (15.6 กก. P2O5/ ไร่)  และ 7) 2.0 P 

Requirement  (20.8 กก. P2O5/ ไร่  ซึ่งทุกกรรมวิธี ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน และโพแทช อัตรา 10 กก.N/ไร่ 

และ 10 กก.K2O/ไร่ ตามล าดับ ผลการทดลอง พบว่า การใส่ปุ๋ยฟอสเฟต อัตรา 2.6 กก.P2O5 /ไร่ มี

แนวโน้มให้ผลผลิตข้าวโพดเฉลี่ย สูงสุด 883 กก./ไร่ ในขณะวิธีการไม่ใส่ปุ๋ยฟอสเฟตให้ผลผลิตเพียง 717 

กก./ไร่ อย่างไรก็ตามทุกวิธีการให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ  

แบบ 1 



 

6. ค าน า                       :   

ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่จ าเป็นและใช้เป็นอันดับสองรองจากไนโตรเจนส าหรับทางการเกษตร

ของโลก (Batten, 1992). เป็นธาตุที่มีราคาแพง เนื่องจากใช้สิ้นเปลืองและจะหมดไปจากแหล่งสะสม

ภายในครึ่งศตวรรษนี้ โดยไม่สามารถสร้างทดแทนได้  Murrel & Fixen (2006) ชี้ให้เห็นว่าการวิจัย

เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ฟอสฟอรัสของพืชจะทวีความส าคัญต่อการเกษตรในอนาคต 

โดยทั่วไปฟอสฟอรัสในเมล็ดส่วนใหญ่ เป็น  anti-nutritional factor phytic acid (Raboy, 

2001). การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตราสูง (The use of large doses of P fertilizer) มักจะไม่เป็นทียอมรับ

ของเกษตรกรรายย่อยในประเทศที่ก าลังพัฒนา (developing countries) และกระบวนการขจัด

ฟอสฟอรัสในมูลสัตว์ที่มีระดับความเข้มข้นสูงจากการปศุสัตว์ สามารถน าไปสู่การปนเปื้อนของแหล่งน้ า

ธรรมชาติได้ (Wardyn & Russel, 2004). ดังนั้นการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดที่มีประสิทธิภาพการใช้

ฟอสฟอรัสสูง ผสมผสานกับการจัดการปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ เช่น อัตราการใช้ วิธีและระยะเวลาที่

เหมาะสมกับพืช ชนิดดินและสภาพพ้ืนที่น่าจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาเหล่านี้ที่ไม่แพงและเป็นมิตรกับ

นิเวศน์ของสภาพแวดล้อมได้ดี (Good et al., 2004). 

เนื่องจากดินแต่ละชุดดินมีองค์ประกอบแตกต่างกัน ทั้งในด้านของโครงสร้าง เนื้อดิน ความเป็น

กรด-ด่าง ชนิดของแร่ดินเหนียว และธาตุที่เป็นองค์ประกอบ ซึ่ง มีผลต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุ

อาหารในดิน กรณีตัวอย่าง เช่น ชุดดินโชคชัย ชุดดินปากช่อง เป็นดินเหนียวที่มีปฏิกิริยาเป็นกรด และ

ประกอบด้วยธาตุเหล็กและอะลูมินัมสูง ส่วนชุดดินลพบุรี ชุดดินตาคลี ชุดดินล านารายณ์ เป็นดินเหนียวที่

มีปฏิกิริยาเป็นด่าง และประกอบด้วยธาตุแคลเซียมในปริมาณมาก จึงท าให้มีศักยภาพในการตรึง

ฟอสฟอรัสสูง ดังนั้น อาจพบการขาดธาตุฟอสฟอรัสของพืชที่ปลูกในชุดดินต่างๆ เหล่านี้ได้ง่าย ดังนั้นปุ๋ยที่

ใส่ลงไปในดินแต่ละชนิด ส่วนหนึ่งจะถูกดินดูดยึดไว้ หรืออาจสูญหายไปด้วยกระบวนการต่างๆ ดังนั้น

การศึกษาการดูดซับและการปลดปล่อยธาตุอาหารของดิน ท าให้ทราบได้ว่า  จะต้องชดเชยหรือใส่ปุ๋ย

เพ่ิมเติมจากค าแนะน า มากน้อยเพียงใดเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการส าหรับพืชชนิดต่าง ๆ  ซึ่งการใช้

ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จะต้องใช้ให้ตรงตาม 1) สมบัติของดิน ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับปริมาณธาตุอาหารใน

ดินและข้อจ ากัดของดินต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร  2) ความต้องการของพืชเนื่องจากพืชแต่

ละชนิด และหรือชนิดเดียวกันที่ปลูกในแต่ละสภาพพ้ืนที่ จะมีความต้องการธาตุอาหารแตกต่างกัน และ  

3) ช่วงระยะเวลาที่พืชต้องการ   

การดูดซับฟอสฟอรัสของดินแต่ละชนิดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอินทรียวัตถุ ค่าความเป็น กรด-ด่าง 

ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Onweremadu and Ofoh , 2007) ปริมาณเหล็ก



และอลูมินัมออกไซด์ (Hakim, 2002) รวมถึงเนื้อดิน และความพรุนของดิน (Bubha et al., 2003) ค่า 

buffer coefficient ของฟอสฟอรัส ถูกน ามาใช้ในการประเมินศักยภาพของดินในการปลดปล่อย

ฟอสฟอรัสให้เป็นประโยชน์กับพืช การขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับค่า buffer coefficient ของดินแต่ละชนิด 

ท าให้การประเมินการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตผิดพลาดได้ โดยปริมาณที่ใส่อาจจะใส่มากไปหรือน้อยไป   วิธีการใน

การประเมินค่า buffer coefficients ของฟอสฟอรัสในดิน สามารถท าได้โดยการบ่มดินกับปุ๋ยฟอสเฟต 

แล้วน ามาสกัดด้วยน้ ายาสกัดที่เหมาะสมเพ่ือทราบถึงปริมาณฟอสเฟตหรือโพแทชที่ถูกดูดซับและถูก

ปลดปล่อยที่ระยะเวลาต่าง ๆ Trakoonyingcharoen et al (2005) ได้ศึกษาการดูดซับฟอสเฟตของดิน

ในประเทศไทย 28 ตัวอย่างซึ่งเป็นดินสีแดง 8 กลุ่มดังนี้คือ Typic Kandiudults, Typic Paleustult, 

Typic Kandiustult, Typic Kandiustox, Rhodic Kandiustox, Rhodic Kandiudox, Typic 

Kandiudox, and Kandiudalfic Eutrudox พบว่า ให้ค่า Langmuir P maximum (Xm) 18 to 1111 

มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม โดยสมบัติหลักของดินที่มีผลต่อความสามารถในการดูดซับฟอสฟอรัส ได้แก่ 

แร่ goethite เหล็กและอลูมินัมออกไซด์  ดังนั้นหากทราบถึง buffer coefficients ของฟอสฟอรัสในแต่

ละดิน  ซึ่งได้จากอัตราส่วนระหว่างปริมาณที่สามารถสกัดได้ที่เพ่ิมขึ้นกับปริมาณปุ๋ยฟอสเฟตที่ใส่ลงไปใน

ดิน ก็จะเป็นแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการประเมินปริมาณการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส ให้เหมาะสมกับ

ความต้องการของพืชที่ปลูกในดินนั้น ๆ ได้ ซึ่งข้อมูลพ้ืนฐานเหล่านี้มีความส าคัญในการพัฒนาค าแนะน า

การใช้ปุ๋ยอย่างแม่นย าเฉพาะพ้ืนที่ตามลักษณะดินต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลดังกล่าวอยู่น้อยมาก โดยค่า 

buffer coefficient ของชุดดินต่าง ๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ยกับพืชชนิด

ใดก็ได้ ซึ่งหากจะน าไปประยุกต์ใช้กับพืชชนิดใดก็จ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ือปรับค่าให้เหมาะสมกับ

พืชนั้นๆ ต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือให้ได้วิธีการปรับใช้ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของดินร่วน

เหนียวที่มีกรวดศิลาแลง เพ่ือใช้ในการประเมินการใช้ปุ๋ยส าหรับพืชต่างๆ 

7. วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์ 

 - ปุ๋ยเคมี  ได้แก่  แอมโมเนียมซัลเฟต  ทริปเปิ้ลซูเปอร์ฟอสเฟต และโพแทสเซียมคลอไรด์ 

- สารเคมีส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ดิน 

- เมล็ดพันธุ์พืชส าหรับใช้ปลูกทดสอบ เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนครสวรรค์3   

- วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี 3 ซ้ า 



เป็นอัตราการใช้ปุ๋ยฟอสเฟต 7 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับ 0 P Requirement (0 กก. P2O5/ ไร่)  2) ระดับ 

0.25 P Requirement (2.6 กก. P2O5/ ไร่)  3) ระดับ 0.5 P Requirement (5.2 กก. P2O5/ ไร่)  4) 

ระดับ 1.0 P Requirement (10.4 กก. P2O5/ ไร่)  5) ระดับ 1.25 P Requirement (13.0 กก. P2O5/ 

ไร่)  6) ระดับ 1.5 P Requirement  (15.6 กก. P2O5/ ไร่)  และ 7) ระดับ 2.0 P Requirement  (20.8 

กก. P2O5/ ไร่) 

ซ่ึง P requirement ของพืชที่ใช้ทดสอบ ค านวณจากปริมาณปุ๋ยฟอสเฟตที่ต้องใส่เพ่ิมเติมลงไป

ในดินหารด้วยค่า Buffer coefficient ของฟอสฟอรัสของแต่ละชุดดิน 

 การวิเคราะห์พ้ืนที่ 

- คัดเลือกพ้ืนที่ท าการทดลอง ซึ่งเป็นดินร่วนเหนียวที่มีกรวดศิลาแลงชุดดินวังสะพุง เก็บ

ตัวอย่างดินใน 2 ชั้นความลึกจากผิวดิน คือ 0-20 และ 20-50 เซนติเมตร บันทึกลักษณะภายนอกที่

มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ได้แก่ สีดิน  ลักษณะโครงสร้างของดิน  เศษชิ้นส่วนหยาบเช่น เม็ดหินปูน กรวด  

และน าตัวอย่างดินมาวิเคราะห์สมบัติทางเคมี ได้แก่ พีเอช เนื้อดิน ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  ฟอสฟอรัส

ทั้งหมด   

- น าตัวอย่างดินในพ้ืนที่ท าการทดลองมาวิเคราะห์ค่า Buffer coefficient ของฟอสฟอรัส โดย

ชั่งตัวอย่างดินมา 5 กรัม เติมสารละลาย KH2PO4 ที่ระดับความเข้มข้นที่ก าหนด  1.5 มิลลิลิตร ลงไปใน

ตัวอย่างดินแต่ละขวด บ่มเป็นระยะเวลาตามที่ก าหนด จากนั้นน าดินที่บ่มไว้มาสกัดฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์ด้วยน้ ายาสกัด Bray II (ส าหรับดินที่มีพีเอชเป็นกรด-กลาง) หรือ Olsen (ส าหรับดินด่าง) น า

ค่าที่ได้มาสร้างกราฟเพ่ือหาสหสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของปุ๋ยฟอสเฟตที่ใส่ลงไป กับความเข้มข้น

ของฟอสฟอรัสที่สกัดได้ และสรุปค่า P buffer coefficient ส าหรับใช้ในการประเมินความสามารถใน

การดูดซับ/การปลดปล่อยฟอสฟอรัสของกลุ่มดินต่างๆ  

- วิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนด าเนินการทดลอง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดินในแปลงทดลอง 6 จุด/

แปลง เก็บท่ีระดับความลึก 0-20 และ 20-50 ซม. วิเคราะห์เนื้อดิน ปริมาณดินเหนียว ความหนาแน่นรวม

ของดิน ความเป็นกรด-ด่าง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก อินทรียวัตถุ เหล็ก แคลเซียม 

แมกนีเซียม ฟอสฟอรัสทั้งหมด และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 

- ปลูกพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ข้าวโพดที่ต้องการทดสอบ  ซึ่งค านวณอัตราปุ๋ยฟอสเฟต ที่ระดับ 

0P Requirement 0.5PRequirement 1.0PRequirement  1.5PRequirement   และ 2.0PRequirement  โดยพิจารณาจากค่า 

Buffer coefficient of phosphorus (BCP)  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และ ความต้องการใช้

ฟอสฟอรัสของพืชที่ใช้ในการทดสอบ    ส่วนปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยโพแทชใส่ในระดับที่เพียงพอ  ซึ่งขึ้นอยู่



กับชนิดของพืชที่ใช้ทดสอบ และปริมาณไนโตรเจนและโพแทสเซียมในดินที่ใช้ในการทดลอง  เก็บเกี่ยวพืช

และบันทึกการให้ผลผลิตของพืช 

- วิเคราะห์ตัวอย่างดินหลังเก็บเกี่ยว โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดินในแปลงทดลอง 5 จุด/แปลงย่อย 

เก็บท่ีระดับความลึก 0-20 และ 20-50 ซม. วิเคราะห์ ความเป็นกรด-ด่าง อินทรียวัตถ ุความสามารถใน

การแลกเปลี่ยนประจุบวก เหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัสทั้งหมด และฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์ 

การบันทึกข้อมูล 

- บันทึกผลการวิเคราะห์ดินก่อนท าการทดลองและหลังเก็บเกี่ยวพืชที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ 

ปริมาณดินเหนียว ความหนาแน่นของดิน ความเป็นกรด-ด่าง ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก 

อินทรียวัตถุ เหล็ก แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และฟอสฟอรัสทั้งหมด 

- บันทึกปริมาณฟอสฟอรัสในดินหลังเก็บเกี่ยว โดยใช้น้ ายาสกัด Olsen   

- บันทึกผลผลิตพืช และปริมาณการดูดใช้ฟอสฟอรัสของพืช และประเมินประสิทธิภาพการดูดใช้ 

ฟอสฟอรัสของข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์3 ตามสมการของ Faggeria et al. (1997) และ Iqbal et al. (2003) ดังนี้ 

PUE = ปริมาณการดูดใช้ P จากวิธีการ (P1) – ปริมาณการดูดใช้ P จากไม่ใส่ (P0)              (2) 

               อัตราปุ๋ย P ที่ใส่ (P1) 

ตามสมการ Kogbe and Adediran (2003) หรือ Agronomic Phosphorus Efficiency 

AE = ผลผลิตจากวิธีการ (P1) – ผลผลิตจากไม่ใส ่(P0)                                              (3) 

              อัตราปุ๋ย P ทีใ่ส่ (P1) 

ตามสมการ Wasonga et al. (2008) หรือ Physiological Phosphorus Efficiency 

PPE =       ผลผลิตจากวิธีการ (P1)                                                                    (4) 

                     ปริมาณการดูดใช้ P จากวิธีการ (P1) 

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราปุ๋ยที่ใช้จากการประเมินโดยใช้ค่า Buffer coefficient of 

phosphorus ต่อปริมาณการดูดใช้ฟอสฟอรัสและการให้ผลผลิตของพืชที่ใช้ในการทดสอบ  

5) สรุปศักยภาพในการดูดซับและการปลดปล่อยฟอสฟอรัสของชุดดินวังสะพุง ที่สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการประเมินการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นย าเฉพาะพ้ืนที่ในการผลิตพืชต่างๆ ต่อไป 

- เวลาและสถานที่ 

 - เริ่มต้น มิถุนายน 2555 - พฤศจิกายน 2555 ไร่เกษตรต าบลศรีสงคราม อ าเภอวังสะพุง จังหวัด

เลย 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 



สภาพื้นที่ท่ีท าการทดลอง 
 พ้ืนที่ที่ทดลองมีสภาพเป็นลูกคลื่นลอนตื้น ความลาดชันประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นพ้ืนที่ปลูก

ข้าวโพดต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี อยู่ในเขตโซนฝน 1,000-1,200 มม./ปี ซ่ึงที่มีปริมาณฝนเฉลี่ย 30 ป ี

1,238 มม./ปี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32.0  องศาเชลเชียส และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเชลเชียส  

ในฤดูกาลเพาะปลูกนี้ ข้าวโพดที่ทดลองได้รับปริมาณน้ าฝนตลอดฤดูปลูก ประมาณ 584.5 มม. (นิรนาม, 

2556)  

ลักษณะของดินที่ท าการทดลอง 
ด าเนินการทดลองในชุดดินวังสะพุง (Ws: fine, mixed, active, isohyperthermic Typic 

Haplustalfs) ในไร่เกษตรกรต าบลศรีสงคราม อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ดินชั้นไถพรวน 0-20 
เซนติเมตร ก่อนปลูกมีค่าความเป็นด่างอ่อน (pH) 7.7  อินทรียวัตถุร้อยละ 3.68  ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ 114 มก. /กก. (Bray II ‘s method) และ 14 มก./กก. (Olsen ‘s method) โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได ้180 มก./กก.  เนื้อดินร่วนปนกรวด ค่าความหนาแน่นดินรวม 1.62 กรัม/ซม.3  ส่วนดินชั้น
ล่าง 20-50 เซนติเมตร มีค่าความเป็นด่างอ่อน (pH) 7.5  อินทรียวัตถุร้อยละ 1.60  ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ 48 มก. /กก. (Bray II ‘s method) และ 6 มก./กก. (Olsen ‘s method) โพแทสเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ 93 มก./กก.  เนื้อดินเหนียวปนกรวด ค่าความหนาแน่นดินรวม 1.71 กรัม/ซม.3 (ตารางที่ 
1) 

ได้ค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าวิเคราะห์ P ด้วยวิธี Olsen (นิยมใช้กับดินที่มีค่าเป็นด่าง) กับวิธี 
Bray II  ดังสมการ  

y = 0.1083x + 2.0092 R² = 0.9534**                                            (1) 
 ค่าวิเคราะห์ดินชั้นไถพรวนหลังปลูกข้าวโพด พบว่า ดินมีความเป็นกลาง ค่าพีเอช 7.1 

อินทรียวัตถุลดลงเล็กน้อยเหลือร้อยละ 3.57  ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โดยวิธีการใส่ปุ๋ยมีค่า  14-28 

มก./กก. (Olsen ‘s method) ในขณะที่วิธีการไม่ใส่ปุ๋ยฟอสเฟตมีค่าลดลงเหลือ 11 มก./กก. และมีค่า

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็น 236 มก./กก. (ตารางท่ี 2) 

องค์ประกอบผลผลิต 

 ประชากรต้นเก็บเกี่ยวข้าวโพดเฉลี่ย 10,015-10,667 ต้น/ไร่ ทุกวิธีการไม่แตกต่างกันทางสถิติ

(ตารางท่ี 3) 

 ความสูงของข้าวโพด มีค่าเฉลี่ย 16.7 เซนติเมตร และ 177 เซนติเมตร เมื่ออายุ 30 วันและ 60 

วันหลังปลูก ตามล าดับ ซึ่งทุกวิธีการไม่แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 3) 

ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์กระเทาะ 

 ทุกวิธีการมีเปอร์เซ็นต์กระเทาะไม่แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ย 84.6-86.2 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3) 



ผลผลิตข้าวโพด ณ ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเฉลี่ย 681-883 กก./ไร่ ทุกวิธีการไม่แตกต่างกัน

ทางสถิติ อย่างไรก็ตามวิธีการใส่ปุ๋ย 2.6 กก. P2O5/ ไร่ มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูงสุด 883 กก./ไร่ ในขณะที่

วิธีการไม่ใส่ปุ๋ยฟอสเฟตให้ผลผลิตเฉลี่ยเพียง 717 กก./ไร่ (ตารางท่ี 3) 

การดูดใช้ฟอสฟอรัส และประสิทธิภาพการใช้ฟอสฟอรัสของข้าวโพด 

 ข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์3 มีการดูดใช้ฟอสฟอรัสไปสะสมที่เมล็ดเฉลี่ย 3.99 กก. P/ไร่ มากกว่า

สะสมที่ตอซัง (ต้น ใบ เปลือกฝัก) ประมาณ 10 เท่า   อย่างไรก็ตาม วิธีการที่ใส่ปุ๋ยฟอสเฟตอัตรา 2.6 กก. 

P2O5/ไร่ มีฟอสฟอรัสสะสมที่เมล็ดสูงสุดเฉลี่ย 5.77 กก. P/ไร่ แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ

วิธีการไม่ใส่ปุ๋ยฟอสเฟต วิธีการใส่ปุ๋ยอัตรา 5.2 และ 20.8 กก. P2O5/ไร่ (ตารางท่ี 4) 

 จากการประเมินประสิทธิภาพของฟอสฟอรัส พบว่า วิธีการที่ใส่ปุ๋ยอัตรา 2.6 กก. P2O5/ไร ่มีค่า 

Phosphorus Use Efficiency (PUE) และ Agronomic Phosphorus Efficiency (AE) สูงสุดเฉลี่ย 169 

และ 143.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ในขณะที่ Physiological Phosphorus Efficiency (PPE) นั้น วิธีการ

ที่ใส่ปุ๋ย 5.2 กก. P2O5/ไร่ มีค่าสูงสุดเฉลี่ย 296 กก.เมล็ด/กก.P แตกต่างจากวิธีการอ่ืนๆ (ตารางที่ 4) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

ได้ค าแนะน าปุ๋ยส าหรับข้าวโพดนครสวรรค์3 ที่ปลูกในชุดดินวังสะพุง จังหวัดเลย คือ อัตราปุ๋ย 

2.6 กก. P2O5/ไร่ ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้ฟอสฟอรัสสูงสุดและมีผลให้ผลผลิตข้าวโพดสูงสุด 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

สามารถน าไปพัฒนาต่อได้ โดยน าไปประเมินร่วมกับการทดลองอ่ืน เพ่ือเป็นค าแนะน าการใช้ปุ๋ย 

กับข้าวโพดเฉพาะพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังสามารถน าไปประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ใหม่ที่มีความจ าเพาะ

เจาะจงกับประสิทธิภาพสูงในการใช้ฟอสฟอรัส 
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ตารางท่ี 1  สมบัติเคม ีและกายภาพก่อนปลูกของชุดดินวังสะพุง ไร่เกษตรกรจังหวัดเลย, 2555 

คุณสมบัติของดิน 
ชั้นดินลึก 0-20 ซม. ชั้นดินลึก 20-50 ซม. 

Mean SE Mean SE 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.7  0.1 7.5  0.1 

อินทรียวัตถุ (OM; %) 3.68 0.22 1.60  0.42 

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  

(Avail. P; mg/kg) 
    

   - Bray II 114  47 48  68 

   - Olsen 14  6 6  8 

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  

(Exch. K; mg/kg) 
180  63 93  23 

เนื้อดิน (textural class) 
Gravelly, 

Loam 
 

Gravelly, 

Clay 
 

   - กรวด (gravel; %) 73.4  2.6 75.6  2.0 

   - ทราย (sand; %) 40 2.0 30 1.5 

   - ทรายแป้ง (silt; %) 36 1.8 24 1.4 

   - ดินเหนียว (clay; %) 24 2.1 46 2.0 

ความหนาแน่นดิน (BD; g/cc) 1.62  0.03 1.71  0.02 

การซาบซึมน้ า (K-sat.: cm/hr) 5.70  0.62 0.25  0.05 

ความชื้นเมื่อดินอ่ิมตัวด้วย (%v/v) 35.6  36.7  

ความชื้น ณ ความจุสนาม (%v/v) 15.8  19.5  

ความชื้น ณ จุดเหี่ยวถาวร (%v/v) 4.20  7.00  

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 2  สมบัติเคม ีและกายภาพชั้นดินไถพรวน (0-20 ซม.) หลังปลูกข้าวโพดของชุดดินวังสะพุง 

คุณสมบัติของดิน 
วิธีการ (อัตราปุ๋ยฟอสเฟต; กก. P2O5/ ไร่)   

0 2.6 5.2 10.4 13.0 15.6 20.8 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.3  7.2 7.5  6.9 6.9 7.5 6.7 

อินทรียวัตถุ (OM; %) 3.22 4.01 3.60  2.99 3.59 3.58 3.92 

ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์  

(Avail. P; mg/kg) 
   

   
 

   - Olsen 11  14 21 17 28 17 14 

โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  

(Exch. K; mg/kg) 
206  249 206 174 270 326 216 

 

ตารางท่ี 3  ประชากร ความสูง ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าวโพดพันธุ์นครสวรรค์3 ไร่เกษตรกร  

        จังหวัดเลย, 2555 

อัตราปุ๋ย P 

(กก.P2O5/ไร่) 
ประชากร/ไร่ 

ความสูง (ซม.) ผลผลิต 1/ 

(กก./ไร่) 

การกระเทาะ 

(%) อายุ 30 วัน อายุ 60 วัน 

0 10,015 15.2 161 717 86.2 
2.6 10,548 18.0 180 883 85.4 
5.2 10,667 16.8 182 817 86.1 
10.4 10,370 18.3 184 812 85.1 
13.0 10,074 15.6 172 869 85.0 
15.6 10,370 16.9 183 803 85.9 
20.8 10,192 15.7 176 681 84.6 
เฉลี่ย 10,319 16.7 177 797 85.5 
F-test ns ns ns ns Ns 
CV (%) 4.34 12.2 8.40 16.3 1.60 
1/  ผลผลติเมล็ด ณ ความชื้น 15% 

 

 

 



 

ตารางท่ี 4  ปริมาณฟอสฟอรัสในส่วนต่างๆ และประสิทธิภาพการดูดใช้ฟอสฟอรัสของข้าวโพดพันธุ์ 

         นครสวรรค3์ ไร่เกษตรกรอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย, 2555 

อัตราปุ๋ย P 

(กก.P2O5/ไร่) 

เมล็ด

(กก./ไร่) 

ปริมาณP (กก./ไร่) ประสิทธิภาพของP  

ต้น+ใบ+ซัง เมล็ด รวม (PUE) (AE) (PPE) 

0 717 0.31 3.50  bc 3.81 bc 0.0 b 0.0 b 188 b 

2.6 883 0.55 5.22 a 5.77 a 169.0 a 143.3 a 153 b 

5.2 817 0.37 2.48  c 2.85 c -125.7 c 43.3 ab 296 a 

10.4 812 0.41 4.24 ab 4.64 ab 38.7 b 20.3 ab 176 b 

13.0 869 0.35 4.67 ab 5.01 ab 6.3 b 26.3 ab 172 b 

15.6 803 0.42 4.17 ab 4.59 ab -6.3 b 12.3 ab 175 b 

20.8 681 0.35 3.69  b 4.04 bc -6.0 b -3.7 b 168 b 

เฉลี่ย 797 0.39 3.99 4.39 10.9 34.6 190 
F-test ns ns ** ** ** ** ** 
CV (%) 16.3 26.0 16.5 16.4 398 214 18.6 

หมายเหต;ุ 

PUE  ประเมินประสิทธิภาพของการดูดใช้ฟอสฟอรสั (หน่วย: %) โดยวิธีการ Faggeria et al. (1997)  

AE    ประเมินประสิทธิภาพของการดูดใช้ฟอสฟอรสั  (หน่วย: %)  โดยวิธีการ Kogbe and Adediran (2003) 

PPE  ประเมินประสิทธิภาพของการดูดใช้ฟอสฟอรสั  (หน่วย: กก.เมล็ด/กก.P)  โดยวิธีการ Wasonga et al. (2008)  


