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การใช้วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินจะการช่วยการกักเก็บ ดูดซับ ชะลอ และลดการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจน
เนื่องจากการชะล้างในดินได้แต่จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมเนื้อดิน การทดลองนี้มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 ในถังจ าลองการชะล้างในดินทราย ดินร่วน และดินเหนียวในสภาพโรงเรือนทดลอง ส่วน
แปลงทดลองปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในชุดดินสตึกในช่วงฤดูฝน และในชุดดินน้ าพองในช่วงฤดูร้อน ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2555 ถึงเดือนกันยายน 
2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเลือกวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินที่ช่วยลดการสูญหายไนโตรเจนจากการชะล้างในดิน 
และตอบสนองต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

จากการศึกษาในสภาพโรงเรือนทดลอง พบว่า การใส่วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินมูลโค ช่วยลดการสูญหายปุ๋ย
ไนโตรเจนจากการชะล้างในดินทราย ในขณะเดียวกันใส่วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินมูลโคและกากตะกอนอ้อย ช่วยลด
การสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินร่วน ส่วนการใส่วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินทั้ง มูลโค กากตะกอนอ้อย 
และแกลบเผา มีผลต่อการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินเหนียว การสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะ
ล้างในดินทรายมากกว่าดินร่วนประมาณ 5.24 กิโลกรัมต่อไร่ และดินร่วนมากกว่าดินเหนียวประมาณ 5.66 
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กิโลกรัมต่อไร่ และการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินทราย ดินร่วน และดินเหนียว มีค่า 11.27 6.03  
0.37 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  

ในสภาพแปลงทดลองช่วงฤดูฝน ปี 2557 พบว่า การสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินในรูปไน
เตรตไนโตรเจน แอมโมเนียมไนโตรเจน และไนโตรเจนทั้งหมด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  มีค่า 0.54 1.39 และ 5.48 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ในขณะที่ข้าวโพดสามารถดูดใช้ไนโตรเจนได้สูงสุด 5.56 กิโลกรัมต่อไร่  และการใส่
ปุ๋ยเคมี อัตรา 26.4-8.8-21.6 (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) ร่วมกับมูลโค 1,500 กก.ต่อไร่ ท าให้การคลุมพ้ืนที่ใบสูงขึ้น 
เท่ากับ 72.19 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้มวลชีวภาพเหนือดินมีค่าสูง เท่ากับ 2,503.85 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิต (grain 
yields) มีค่าสูง เท่ากับ 1,297.5 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ในสภาพแปลงทดลองช่วงฤดูร้อน ปี 2558 พบว่า การสูญเสียไนโตรเจนจากการชะล้างในรูปของไนเตรต
ไนโตรเจน และแอมโมเนียมไนโตรเจนไม่แตกต่างกัน มีค่า 5.7 และ 7.1 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 
13.2-4.4-10.3 (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) ร่วมกับมูลโค 2,000 กก.ต่อไร่ สูญเสียน้อยที่สุด มีค่า 10.7 กิโลกรัมต่อไร่  
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และขณะเดียวยังมีแนวโน้มท าให้มีการคลุมพ้ืนที่ใบสูงที่สุด เท่ากับ 55.22 
เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้มวลชีวภาพเหนือดินมีค่าสูงที่สุด เท่ากับ 1,414.0 กิโลกรัมต่อไร่ และผลผลิต (grain yields) มี
ค่าสูง เท่ากับ 1,034.3 กิโลกรัมต่อไร่  

 

Abstracts 

Using organic materials to retain absorbs slow down and reduces loss to leaching of nitrogen 
in soil but must be selected to suit the soil texture. Study on conducted of hybrid maize “Nakhon 
Sawan 3” planted on Lysimeter (Leaching tank simulation) on sandy, loamy and clayey soil at 
greenhouse condition, and field study was conducted Nakhon Sawan 3 planted on loamy sand texture 
(Satuk series in rainy season and Nam Phong series in dry season) at the Khon Kaen Agricultural 
Production Sciences Research and Development Center in the Khon Kaen province during October, 
2013- September, 2015. The objective is selection organic materials used to reduce the loss of 
nitrogen from leaching into the soil and response to the growth, yield of maize.  

At greenhouse condition 2013, the results showed that the cow dung reducing the loss of 
nitrogen by leaching in sandy soil. The cow dung and filter cake reducing the loss of nitrogen by 
leaching in loamy soil. The cow dung and filter cake and husk reducing the loss of nitrogen by 
leaching in clayey soil. The loss of nitrogen on sandy loamy and clayey soil is approximately 11.27, 
6.03 and 0.37 kilogram per rai, respectively. 

At field condition in rainy season 2014, the results show that loss of nitrate nitrogen, 
ammonium nitrogen and total nitrogen not significant on leaching in soil is approximately 0.54, 1.39 
and 5.48 kilogram per rai, respectively. There were maize can be uptake by total nitrogen about 5.56 
kilogram per rai more than of total nitrogen loss slightly 0.08 kilogram per rai. In contrast, the treatment 
was used fertilizer rate 26.4-8.8-21.6 (N-P2O5-K2O: kilogram per rai) and cow dung rate 1,500 kilogram per 
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rai  increased to maximum canopy cover  about 72.19 percentage, and then increased to maximum 
total dry aboveground biomass about 2,503.85 kilogram per rai, finally  there was maximum grain yield 
about 1,297.5  kilogram per rai  was significantly. 

At field condition in dry season 2015, the results show that loss of nitrate nitrogen and 
ammonium nitrogen not significant on leaching in soil is approximately 5.7 and 7.1 kilogram per rai, 
respectively. In contrast, the treatment was used fertilizer rate 13.2-4.4-10.3 (N-P2O5-K2O: kilogram per 
rai) and cow dung rate 2,000 kilogram per rai was the loss of total nitrogen was significantly on 
leaching in soil is lowest approximately 10.7 kilogram per rai and trend to increase to maximum 
canopy cover about 55.22 percentage, and then increased to maximum total dry aboveground biomass 
about 1,414.0 kilogram per rai, finally there was maximum grain yield about 1,034.3 kilogram per rai. 

 

 

6.  ค าน า 

  ไนโตรเจนมีบทบาทส าคัญและจ าเป็นในระบบการเกษตร พืชส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตไนโตรเจนได้เอง
ต้องพ่ึงพาไนโตรเจนจากแหล่งอ่ืนๆแทน   การเพ่ิมไนโตรเจนให้กับพืชในอุดมคตินั้น มีหลักการว่า ไนโตรเจนที่ให้ก็
ต้องเท่ากับไนโตรเจนที่พืชใช้ไป แต่ความเป็นจริง พืชดูดใช้ไนโตรเจนในการเพ่ิมผลผลิตอย่างเต็มที่ไม่เกิน 60 
เปอร์เซ็นต์ (Wolkowski et al., 1995) นอกนั้นมีการสูญหายในกระบวนการต่างๆในวัฎจักรไนโตรเจน   ปัจจุบัน
ปุ๋ยไนโตรเจนเป็นแหล่งเติมไนโตรเจนเข้าสู่ระบบการเกษตรที่ส าคัญต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย มัน
ส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น    

ประเทศไทยผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ 1) ที่ดอนอาศัยน้ าฝน จะเริ่มฤดูปลูกข้าวโพด
ในช่วงต้นฤดูฝน และ 2) ที่ลุ่มปลูกข้าวอาศัยน้ าชลประทาน จะเริ่มฤดูปลูกปลูกข้าวโพด หลังการเก็บเกี่ยวข้าวใน
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม  ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงฤดูฝน ส าหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 1,602,856 ไร่ ผลผลิตอยู่ที่ 646 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งต่ า
กว่าพ้ืนที่ปลูกอ่ืนๆของประเทศไทย (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร, 2557) เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
สภาพภูมิประเทศโดยรวมเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลาด (undulating) มีเนื้อดินเป็นทราย ดินมีการเสื่อมโทรม และมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื่องจากการตัดไม้ท าลายป่า และการใช้ที่ดินท าการเกษตรมายาวนานต่อเนื่องอย่างไม่
ถูกต้องและเหมาะสม โดยขาดมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า   ปัจจุบันมีแนวโน้มว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
อากาศ ท าให้ฝนตกมากในช่วงเวลาสั้น ๆ เกิดการชะล้างพังทลายของดินมากขึ้น มีความเสี่ยงต่อการสูญหายธาตุ
อาหารได้ง่าย  โดยเฉพาะไนโตรเจนในรูปของไนเตรต ที่สามารถเคลื่อนที่ไปกับน้ าผ่านเขตรากพืชโดยกระบวนการ
ชะล้าง (leaching) ในดิน โดยการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนดังกล่าวนี้ ยังมีผลต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมด้วย 
เพราะว่าการสูญหายธาตุอาหารพืชเป็นต้นทุนในการท าการเกษตร  ถ้ารู้วิธีการจัดการไนโตรเจนอย่างถูกต้อง ก็จะ
ช่วยลดต้นทุนการผลผลิตทางการเกษตรและยังเป็นวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางอ้อมได้อีกด้วย  
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ดังนั้นการท าความเข้าใจการเคลื่อนที่ของไนโตรเจนในดิน จ าเป็นส าหรับการตัดสินในใจในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการกักเก็บ ดูดซับ ชะลอ และลดการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจน ซึ่งจากสมบัติของวัสดุอินทรียวัตถุต่างๆ 
สามารถปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินหรือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิ นได้ และอินทรียวัตถุยังมี
ความสามารถในการอุ้มน้ าและการดูดซับอนุมูลที่มีประจุลบ เช่น โมโนไฮโดนเจนฟอสเฟส ไดไฮโดรเจนฟอสเฟส 
และไนเตรต เป็นต้น  ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นเพ่ือติดตามและประเมินการใช้วัสดุอินทรีย์ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมี
เพ่ือลดการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในชุดดินและ
ฤดูท่ีแตกต่างกัน  

  
7.  อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงาน 

อุปกรณ์การทดลอง 

สถานีตรวจอากาศเกษตร เก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่จ าเป็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูลสมดุลของน้ าในดิน 

เครื่องมือการส ารวจดินภาคสนามมาตรฐาน  ปุ๋ยเคมี ได้แก่ ยูเรีย (46-0-0) ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) และ

โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)  วัสดุอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอกและกากตะกอนอ้อย สารเคมีก าจัดวัชพืช โรคพืชและ

แมลงศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างดินและ

พืช ถุงตาข่ายสีฟ้าขนาด 50 x 75 เซนติเมตร ถุงกระดาษสีน้ าตาล เชือกฟางและถุงพลาสติก เป็นต้น เครื่องมือวัด

การเจริญเติบโต เช่น เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไม้บรรทัด ตาชั่ง เป็นต้น อุปกรณ์ระบบการให้น้ าสปริงเกอร์แบบพ่น

ฝอย เครื่องวัดความชื้นในดินแบบพกพา โปรแกรม Aqua Crop model ถังแบบจ าลองการชะล้างในดิน 

(Lysimeter) อุปกรณ์เก็บน้ าในดินระดับลึก ตู้อบลมร้อน และอุปกรณ์ สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ที่ใช้ใน

ห้องปฏิบัติการส าหรับการวิเคราะห์ดินและพืช 

แบบและวิธีการทดลอง 

ปี 2556 

ศึกษาการลดการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนเนื่องจากการชะล้างของข้าวโพดในสภาพโรงเรือนทดลอง วาง

แผนการทดลองแบบ CRD มี 8 กรรมวิธี  3 ซ้ า แบ่งเป็น 3 การทดลองย่อยตามเนื้อดิน  คือ ดินทราย  ดินร่วน 

และดินเหนียว โดยกรรมวิธีทดลองคือ ใส่ปุ๋ยและวัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน ตามค่าวิเคราะห์ดิน  มี 8  กรรมวิธี 

กรรมวิธีที่ 1  ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน  + ปุ๋ย (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) (1N) 

กรรมวิธีที่ 2   ไม่ใส่วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน  + ปุ๋ย (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่)  (2N) 

กรรมวิธีที่ 3  กากตะกอนอ้อย  + ปุ๋ย (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) (1N) 

กรรมวิธีที่ 4  กากตะกอนอ้อย  + ปุ๋ย (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่)  (2N) 
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กรรมวิธีที่ 5  แกลบเผา  + ปุ๋ย (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) (1N) 

กรรมวิธีที่ 6  แกลบเผา  + ปุ๋ย (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่)  (2N) 

กรรมวิธีที่ 7  มูลโค + ปุ๋ย (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) (1N) 

กรรมวิธีที่ 8  มูลโค + ปุ๋ย (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่)  (2N) 

ปี 2557 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า 4 กรรมวิธี ในสภาพแปลงทดลอง ดังนี้  

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย (Check) 

กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 26.4-8.8-21.6 (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) 

กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 26.4-8.8-21.6+มูลโค1,500 กก.ต่อไร่ 

กรรมวิธีที่ 4 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 26.4-8.8-21.6+กากตะกอนอ้อย 1,500 กก.ต่อไร่ 

ปี 2558 

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า 4 กรรมวิธี ในสภาพแปลงทดลอง ดังนี้  

กรรมวิธีที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย (Check) 

กรรมวิธีที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 13.2-4.4-10.3 (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) 

กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 13.2-4.4-10.3+มูลโค 2,000 กก.ต่อไร่ 

กรรมวิธีที่ 4 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 13.2-4.4-10.3+กากตะกอนอ้อย 2,000 กก.ต่อไร่ 

บันทึกการปฏิบัติงาน   

1.บันทึกผลของการวิเคราะห์ดินและวัสดุอินทรีย์ก่อนและหลังการทดลอง  

2.บันทึกผลการเจริญเติบทางสรีรวิทยาของข้าวโพด 

3.บันทึกการดูดใช้ธาตุอาหาร ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพด 

4.บันทึกการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากกระบวนการชะล้างในดิน 
ระยะเวลา  : พฤศจิกายน2555 - กันยายน 2558  
สถานที่ท าการทดลอง 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น  
2. ศึกษาข้อมูลทางด้านกายภาพและเคมีของดินและพืชที่ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา 

กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
 

8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 
8.1 ประเมินการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนในสภาพโรงเรือนทดลอง 
ปี 2556 
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จากการประเมินการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนในดินทรายจากรูปแบบถังจ าลองการชะล้างในดินนั้น  พบว่า 
กรรมวิธีที่ 7 การใส่มูลโคร่วมการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า   มีปริมาณน้ าที่สูญหายไปจากดินน้อยที่สุด มีค่า 9.55 
ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และความเข้มข้นของไนโตรเจนที่อยู่ในน้ าจากการชะล้างใน
ดินก็มีค่าน้อยเช่นกัน คือ 123.75 มิลลิกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันกับกรรมวิธีใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า ที่มี่ค่าต่ าที่สุด 
คือ 74.83 มิลลิกรัมต่อไร่  ส่งผลให้การสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนในกรรมวิธีที่ 1 การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน  1 เท่า และ
กรรมวิธีที่ 7 การใส่มูลโคร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน  1 เท่า มีการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนต่ า คือ 0.98 และ 1.18 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะ
ล้างในดินทรายนั้น จะอยู่ที่ 11.27 กิโลกรัมต่อไร่  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใส่วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินโดยเฉพาะมูลโค
นั้นช่วยลดการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินทราย (ตารางที ่1)    
 

ตารางที่ 1 ผลการชะลา้งไนโตรเจนจากการใส่ปุ๋ยในดินทรายปี 2556 

         กรรมวิธ ี
 

การสญูหาย 
  

ความเข้มข้น   การชะล้าง 

น้ าในดิน ของไนโตรเจน 
 

ไนโตรเจน 

(ลบ.ม./ไร)่   (มก./ลิตร)   (กก./ไร)่ 

ไม่ใส+่ ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า  13.07f1/ 
 

74.83a 
 

 0.98a 
ไม่ใส+่ ปุ๋ยไนโตรเจน 2 เท่า  11.50cd 

 
 1349.17b 

 
15.49c 

กากตะกอนอ้อย + ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า   11.81de 
 

   658.93d 
 

 7.82b 
กากตะกอนอ้อย + ปุ๋ยไนโตรเจน 2 เท่า 11.35c 

 
  1161.97cd 

 
  13.20bc 

แกลบเผา + ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า    11.68cde 
 

1413.25d 
 

16.51c 
แกลบเผา + ปุ๋ยไนโตรเจน 2 เท่า 12.11e 

 
2216.96e 

 
26.86d 

มูลโค + ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า   9.55a 
 

  123.75a 
 

  1.18a 
มูลโค + ปุ๋ยไนโตรเจน 2 เท่า 10.51b 

 
    763.95bc 

 
   8.11b 

ค่าเฉลี่ย 11.45 
 

  970.35 
 

  11.27 
CV (%) 2.1 

 
 27.3 

 
  27.4 

               1/ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันทีต่ามด้วยอกัษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   

                    โดยวธิี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 

ส่วนการประเมินการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนในดินร่วนนั้น    พบว่า กรรมวิธีที่ 5 การใส่แกลบเผาร่วมการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า และ กรรมวิธีที่ 7 การใส่มูลโคร่วมการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า    มีปริมาณน้ าที่สูญหายไปจาก
ดินน้อยที่สุด คือมีค่า 8.85 และ 9.15  ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ตามล าดับ และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่
ความเข้มข้นของไนโตรเจนที่อยู่ในน้ าจากการชะล้างในดินนั้น กรรมวิธีที่ 7 การใส่มูลโคร่วมการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 1 
เท่า มีค่าน้อยที่สุด คือ 25.39 มิลลิกรัมต่อไร่ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่เมื่อดูการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจน
จากการชะล้างในดินกลับพบว่า กรรมวิธีที่ 7 การใส่มูลโคร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน  1 เท่า และกรรมวิธีที่ 3 การ
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ใส่กากตะกอนอ้อยร่วมกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน  1 เท่า มีการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนต่ า คือ 0.23 และ 1.07 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยของการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างใน
ดินร่วนนั้น มีค่าเฉลี่ย 6.03 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใส่มูลโคและกากตะกอนอ้อยนั้นช่วยลดการสูญ
หายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินร่วน (ตารางที ่2) 

 
ตารางที ่2 ผลการชะล้างไนโตรเจนจากการใส่ปุ๋ยในดินร่วนปี 2556                       

         กรรมวิธ ี

การสญูหาย 
  

ความเข้มข้น   การชะล้าง 

น้ าในดิน ของไนโตรเจน 
 

ไนโตรเจน 

(ลบ.ม./ไร)่   (มก./ลิตร)   (กก./ไร)่ 

ไม่ใส+่ ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า   12.52d1/ 
 

  519.31d 
 

  6.50d 

ไม่ใส+่ ปุ๋ยไนโตรเจน 2 เท่า 12.99e 
 

1541.87f 
 

20.05f 
กากตะกอนอ้อย + ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า  9.39b 

 
   113.87b 

 
    1.07ab 

กากตะกอนอ้อย + ปุ๋ยไนโตรเจน 2 เท่า 13.14e 
 

   621.23e 
 

  8.16e 

แกลบเผา + ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า  8.85a 
 

   284.11c 
 

  2.51c 

แกลบเผา + ปุ๋ยไนโตรเจน 2 เท่า 12.37d 
 

   649.23e 
 

   8.04e 
มูลโค + ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า    9.15ab 

 
    25.39a 

 
   0.23a 

มูลโค + ปุ๋ยไนโตรเจน 2 เท่า 10.58c 
 

  155.68b 
 

    1.65bc 

ค่าเฉลี่ย 11.13 
 

488.83 
 

  6.03 

CV (%) 2.4 
 

7.4 
 

  10.9 
       1/ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอกัษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   

              โดยวิธ ีDuncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 

สุดท้ายการประเมินการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนในดินเหนียวนั้น   พบว่า กรรมวิธีที่ 7 การใส่มูลโคร่วมการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า    มีปริมาณน้ าที่สูญหายไปจากดินน้อยที่สุด คือ  8.29 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่ความเข้มข้นของไนโตรเจนที่อยู่ในน้ าจากการชะล้างในดินนั้น ไม่แตกต่างกันทางสถิติ มี
ค่าเฉลี่ยค่อนข้างต่ าอยู่ที่ 31.08 มิลลิกรัมต่อไร่ ส่งผลให้ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ  ตามไปด้วย โดยการ
สูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินมีค่าเฉลี่ยต่ าอยู่ที่  0.37 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใส่วัสดุ
อินทรีย์ปรับปรุงดินทุกชนิดมีผลต่อการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินเหนียว (ตารางที ่3) 

ตารางที ่3 ผลการชะล้างไนโตรเจนจากการใส่ปุ๋ยในดินเหนียวป ี2556 

        กรรมวิธี 
การสญูหาย 

  
ความเข้มข้น   การชะล้าง 

น้ าในดิน ของไนโตรเจน 
 

ไนโตรเจน 
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(ลบ.ม./ไร)่   (มก./ลิตร)   (กก./ไร)่ 

ไม่ใส+่ ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า 11.74c1/ 
 

31.36a 
 

0.37a 
ไม่ใส+่ ปุ๋ยไนโตรเจน 2 เท่า 12.70d 

 
89.97b 

 
1.14b 

กากตะกอนอ้อย + ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า   9.77b 
 

16.43a 
 

0.16a 
กากตะกอนอ้อย + ปุ๋ยไนโตรเจน 2 เท่า 11.84c 

 
51.15ab 

 
0.61a 

แกลบเผา + ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า   9.41b 
 

17.17a 
 

0.16a 
แกลบเผา + ปุ๋ยไนโตรเจน 2 เท่า 12.78d 

 
24.27a 

 
0.31a 

มูลโค + ปุ๋ยไนโตรเจน 1 เท่า   8.29a 
 

10.45a 
 

0.09a 
มูลโค + ปุ๋ยไนโตรเจน 2 เท่า 11.95d   7.84a   0.09a 

ค่าเฉลี่ย 11.06 
 

        31.08 
 

   0.37 

CV (%) 2.4 
 

73.6 
 

76.2 
        1/ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอกัษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกตา่งที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   

              โดยวิธ ีDuncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 

8.2 การประเมินการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนในสภาพแปลงทดลอง 

ปี 2557 

1.การเจริญเติบทางสรีรวิทยาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เก็บข้อมูลความสูงของต้นข้าวโพด มวลชีวภาพเหนือดิน และ
การคลุ่มพื้นที่ใบ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เก่ียวกับการจัดการปุ๋ยไนโตรเจน มีข้อมูลดังนี้ 

 ความสูงของต้นข้าวโพด เก็บข้อมูลความสูงทุกสัปดาห์ พบว่า ผลการเจริญเติบโตทางด้านความสูงของ
ข้าวโพดแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงระยะแรกหลักเมล็ดงอกจนถึงอายุ 44 วัน มีเปลี่ยนแปลงความสูงด าเนินไปอย่าง
ช้าๆ ระยะที่สองข้าวโพดอายุระหว่าง 45 – 65 วัน มีการเปลี่ยนแปลงความสูงอย่างรวดเร็วจนกระทั่งความสูงเริ่ม
คงที่ ใช้เวลาประมาณ 20 วัน การใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับวัสดุอินทรีย์ทั้งมูลโคและกากตะกอนอ้อยมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธี 1 (check) ทั้งนี้กรรมวิธีที่  2 3 และ 4 มีความสูง 172 เซนติเมตร ส่วน
กรรมวิธี 1 (check) มีความสูง 53 เซนติเมตรเท่านั้น (ภาพที่ 1) 
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              ภาพที่ 1 ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อความสูงของการปลกูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในชว่งฤดูฝน ปี 2557 

มวลชีวภาพเหนือดิน เก็บมวลชีวภาพเหนือดินทุกสัปดาห์ตลอดฤดูปลูก พบว่า ผลของการสะสมมวล
ชีวภาพเหนือดิน ช่วงแรกข้าวโพดอายุระหว่าง 20 – 45 วัน กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 26.4-8.8-21.6 (N-P2O5-
K2O:กก.ต่อไร่) ร่วมกับมูลโค 1,500 กก.ต่อไร่ มีค่าสูงสุด คือ 746.75 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างกันทางสถิติกับกรรมวิธี 
1 2 และ 4 ที่มีค่า 148.70 392.43 และ 482.61 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ช่วงระยะที่สองข้าวโพดอายุระหว่าง 46 
– 59 วัน เป็นช่วงที่มีการสะสมมวลชีวภาพเหนือดินอย่างรวดเร็ว ข้าวโพดอายุ 59 วัน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 26.4-8.8-21.6 (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) ร่วมกับมูลโค 1,500 
กก.ต่อไร่ มีค่าสูงสุด คือ 2,503.85 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนกรรมวิธี 1 (check)  มีค่า 279.51 กิโลกรัมต่อไร่เท่านั้น  
(ภาพที ่2) 
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           ภาพที่ 2 ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อผลมวลชีภาพเหนือดินของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝน ปี 2557 

 
การคลุมพ้ืนที่ใบ เก็บการคลุมพ้ืนที่ใบทุกสัปดาห์จนถึงข้าวโพดอายุได้ 80 วัน พบว่า กรรมวิธีที่ 2 3 และ 

4 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธี 1 (check) โดยกรรมวิธีที่ 2 3 และ 4 มีการคลุมพ้ืนที่ใบสูงสุด 
เมื่อข้าวโพดอายุได้ 59 วัน มีค่า 72.19 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธีที่ 1 (check) มีการคลุมพ้ืนที่ใบสูงสุด เมื่อข้าวโพด
อายุได้ 73 วัน มีค่า 24.50 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น (ภาพที ่3)  
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   ภาพที่ 3 ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อการคลุมพื้นที่ใบของการปลกูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝน ป ี2557 

ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเมื่อใส่ปุ๋ยเคมีตามช่วงเวลา และการใส่วัสดุอินทรีย์ทั้งสองชนิดไม่แตกต่าง
กันทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว แต่มีแนวโน้มว่าการใส่มูลโคจะท าให้ข้าวโพดมีความสูง มวลชีวภาพเหนือ
ดิน และการคลุมพ้ืนที่ใบสูงที่สุด โดยเฉพาะช่วงที่ข้าวโพดอายุได้ 45 – 60 วัน และการเจริญเติบโตทางสรีรวิทยา
ของข้าวโพดที่เกิดขึ้นนี้ จะส่งผลต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดด้วย 
2.การดูดใช้ธาตุอาหาร ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิเคราะห์ธาตุอาหาร และเก็บข้อมูล
ผลผลิตโดยแยกส่วนประกอบ ซัง เปลือก เมล็ด ต้น+ใบ ส่วนองค์ประกอบผลผลิตได้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางและความ
ยาวของฝักทั้งก่อนปลอกเปลือกและหลังปลอกเปลือก มีข้อมูลดังนี้ 

การดูดใช้ธาตุอาหาร  การเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงฤดูปลูก พบว่า ในช่วงที่ข้าวโพดอายุได้ 20 – 60 วัน  
ข้าวโพดตอบสนองต่อการดูดใช้ไนโตรเจนอย่างมาก ซึ่งจาก (ภาพที่ 4) ข้าวโพดมีการดูดใช้ไนโตรเจนหลังจากใส่ปุ๋ย
ได้ประมาณ 5 วัน โดยที่ข้าวโพดมีการดูดใช้ไนโตรเจนได้สูงสุด 5.56 กิโลกรัมต่อไร่  หลังจากการเจริญเติบโตเต็มที่
แล้วการดูดใช้ไนโตรเจนจะลดลง ท าให้ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ  
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                  ภาพที่ 4 ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อการดูดใชไ้นโตรเจนของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัวใ์นช่วงฤดูฝน ปี 2557 

ส่วนการดูดใช้ฟอสฟอรัสไม่แตกต่างกันทางสถิติ ข้าวโพดมีการดูดใช้ฟอสฟอรัสได้ดีในช่วงระยะการ
เจริญเติบโตทางด้านการสืบพันธุ์ (ระยะกลางฤดูปลูกไปจนถึงช่วงท้ายฤดูปลูก) การดูดใช้ค่อนข้างต่ า ข้าวโพดอายุ
ได้ 66 วัน มีการดูดใช้ฟอสฟอรัสได้สูงสุด 0.95 กิโลกรัมต่อไร่ และมีแนวโน้มกรรมวิธีที่ 1 (check) มีการดูดใช้สูง
กว่ากรรมวิธี 2 3 และ4 นั้น  แสดงให้เห็นว่า ในดินมีฟอสฟอรัสเพียงพออยู่แล้ว สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ดิน
ก่อนทดลองพบว่า ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ที่ระดับความลึก 0 - 20 เซนติเมตรมีเพียงพอ คือ 42.73 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และยังแสดงให้เห็นว่า ข้าวโพดตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยเคมีฟอสฟอรัสและวัสดุอินทรีย์ทั้งสอง
ชนิดค่อนข้างน้อย (ภาพที่ 5)    
 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 5 ผลของการใช้ปุ๋ยที่มตี่อการดูดใช้ฟอสฟอรัสของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดฝูน ปี 2557 

สุดท้ายข้าวโพดมีการดูดใช้โพแทสเซียมทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ  มีการดูดใช้โพแทสเซียม
หลังจากใส่ปุ๋ยได้ประมาณ 5 วัน ข้าวโพดอายุได้ 66 วัน มีการดูดใช้โพแทสเซียมสูงสุด 6.25 กิโลกรัมต่อไร่ 
เช่นเดียวกับฟอสฟอรัส เนื่องจากในดินมีเพียงพอแล้ว สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ดินก่อนทดลอง พบว่า ปริมาณ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ ที่ระดับความลึก 0 - 20 เซนติเมตร มีเพียงพอกับความต้องการของข้าวโพด คือ 
61.38 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ภาพที ่6) 
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                    ภาพที่ 6 ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อการดูดใช้โพแทสเซียมของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝน ปี 2557 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต  หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เก็บตัวอย่างข้าวโพดประเมินผลผลิตและ
คุณภาพ พบว่า ผลผลิตโดยแยกส่วนประกอบ ซัง เปลือก เมล็ด ต้น+ใบ และมวลชีภาพรวม มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 26.4-8.8-21.6 (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) ร่วมกับมูลโค 
1,500 กก.ต่อไร่ มีค่าสูงสุด คือ 324.9 205.9 1,297.5 3,996.1 และ 5,824.4 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และดัชนี
การเก็บเกี่ยวมีค่าสูงสุดเช่นกัน คือ 0.22 (ตารางที ่7)   
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              ตารางที ่7 ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อมวลชีวภาพต่างๆของการปลกูข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในชว่งฤดูฝน ปี 2557 

 
 

กรรมวิธ ี

มวลชีภาพ (กก./ไร)่ ดัชนีการเก็บเก่ียว 

ซัง เปลือก เมล็ด ล าต้น+ใบ รวม เมล็ด 
 

ฝัก 

ไม่ใส่ปุ๋ย 45.2 b1/ 35.3 b 185.1 c 1110.7 b 1376.3 b 0.13 b 0.19 b 

ใส่ปุ๋ยเคมี 292.3 a 183.3 a 1070.4 b 3620.7 a 5166.6 a 0.21 a 0.30 a 

ใส่ปุ๋ยเคมี + มูลโค 324.9 a 205.9 a 1297.5 a 3996.1 a 5824.4 a 0.22 a 0.32 a 

ใส่ปุ๋ยเคมี + กากตะกอนอ้อย 294.1 a 193.3 a 1119.2 ab 3652.2 a 5258.7 a 0.21 a 0.30 a 

ค่าเฉลี่ย 239.1 154.5 918.1 3094.9 4406.5 0.19 0.29 

CV (%) 11.6 19.6 14.8 18.3 15.8 9.0 7.7 

                      1/ค่าเฉลี่ยในคอลมันเ์ดียวกนัที่ตามด้วยอกัษรเหมอืนกนั ไม่มีความแตกต่างที่ระดับความเชือ่มัน่ 95%   

        โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 

ส่วนการประเมินคุณภาพขององค์ประกอบผลผลิตด้วยการวัดขนาดของฝัก พบว่า เส้นผ่าศูนย์กลางและ
ความยาวฝักของทั้งก่อนปลอกเปลือกและไม่ปลอกเปลือก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 26.4-8.8-21.6 (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) ร่วมกับมูลโค 1,500 กก.ต่อไร่ มีค่าสูงสุด คือ 
5.03 26.67 4.25 และ 16.31 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที ่8)  

 
          ตารางที ่8 ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อขนาดของฝักข้าวโพดในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดฝูน ปี 2557 

กรรมวิธี 
ขนาดฝักก่อนปอกเปลือก (ซม.) ขนาดฝักหลังปอกเปลือก (ซม.) 

เส้นผ่าศนูย์กลาง ความยาว เส้นผ่าศนูย์กลาง ความยาว 

ไม่ใส่ปุ๋ย 3.07 c1/ 16.83 b 2.73 b 7.23 b 

ใส่ปุ๋ยเคม ี 4.58 b 25.78 a 4.08 b 15.23 a 

ใส่ปุ๋ยเคมี + มูลโค 5.03 a 26.67 a 4.25 a 16.31 a 

ใส่ปุ๋ยเคมี + กากตะกอนอ้อย 4.75 ab 26.38 a 4.11 ab 15.59 a 
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ค่าเฉลี่ย 4.36 23.91 3.80 13.61 

CV (%) 5.3 6.6 4.4 4.7 

                    1/ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอกัษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95%   

         โดยวิธ ีDuncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 

การเขตกรรมที่ถูกต้อง การให้น้ าที่พอเพียง การจ ากัดวัชพืช และการใส่ปุ๋ยตามช่วงเวลา ร่วมกับการใส่
อินทรียวัตถุร่วมกับปุ๋ยเคมี เป็นการจัดการไนโตรเจนได้ดีขึ้น จะท าให้ผลผลิตข้าวโพดเพ่ิมข้ึนได้ด้วย โดยกรรมวิธีที่ 
3 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 26.4-8.8-21.6 (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) ร่วมกับมูลโค 1,500 กก.ต่อไร่ แสดงให้เห็นว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งการเจริญเติบทางสรีรวิทยา การดูดใช้ธาตุอาหาร ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต
ข้าวโพด แต่ทั้งนี้ต้องประเมินการเคลื่อนที่ของไนโตรเจนในดินด้วย เพ่ือจะได้เข้าใจการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจาก
กระบวนการชะล้างในดิน 
3.การสูญหายธาตุอาหารจากกระบวนการชะล้างในดิน น าข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ประเมินตามขั้นตอน ดังนี้ 1) หา
ปริมาณน้ าสูญหายจากการค านวณสมดุลของน้ าในดิน  2) เก็บตัวอย่างน้ าในดินที่ไหลผ่านเขตรากพืชไปวิเคราะห์หา
ความเข้มข้น  จากตารางที่ 9 พบว่าปริมาณของน้ าที่เคลื่อนที่ในดิน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ น้ าที่เคลื่อนเข้าสู่ชั้นดิน 
จากปริมาณฝน 612.0 มิลลิเมตร การให้น้ าชลประทาน 210 มิลลิเมตร การเคลื่อนที่และสะสมภายในชั้นดิน 
645.7 มิลลิเมตร  ส่วนการเคลื่อนที่ออกไปจากชั้นดินนั้น จากการไหลบ่าผ่านหน้าดิน 177.1 มิลลิเมตร ผ่าน
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพด ได้แก่ กระบวนการระเหยน้ าผ่านหน้าดิน 197.0 มิลลิเมตร กระบวนการ
หายใจของข้าวโพด 144.2 มิลลิเมตร และสุดท้ายจากการชะล้างในดินผ่านเขตรากข้าวโพด 312.5 มิลลิเมตร 
 
        ตารางท่ี 9  ผลการสูญหายของน้ าในดินจากขบวนการต่างๆจากการใช้ปุ๋ยในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

                       ในช่วงฤดูฝน ปี 2557 
 

กรรมวิธ ี

สมดุลของน้ าจากกระบวนการต่างๆในดนิและพืช (มิลลิเมตร) 

ฝน ให้น้ า ไหลบ่า ไหลในดิน ชะล้างผ่านรากพืช การใช้น้ าของข้าวโพด 

 การระเหยน้ า การคายน้ า 
 

ไม่ใส่ปุ๋ย 612.0 210.0 177.0 645.5 312.2 195.0 144.8 

ใส่ปุ๋ยเคม ี 612.0 210.0 177.1 645.7 312.6 197.4 144.2 

ใส่ปุ๋ยเคมี + มูลโค 612.0 210.0 177.1 645.7 312.6 198.0 143.6 

ใส่ปุ๋ยเคมี + กากตะกอนออ้ย 612.0 210.0 177.1 645.7 312.6 197.4 144.2 

ค่าเฉลี่ย 612.0 210.0 177.1 645.7 312.5 197.0 144.2 

ทิศทางการไหลของน้ าในดิน ++ ++ -- ++ -- -- -- 
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             หมายเหต:ุ ค านวณโดยใช้โปรแกรมแบบจ าลอง Aqua Crop, ++ = น้ าในดินไหลเข้า -- = น้ าในดินไหลออก 

  จากการสูญหายน้ าในดินผ่านเขตรากข้าวโพดนั้น พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ การ
สูญหายในรูปของไนเตรตไนโตรเจน แอมโมเนียมไนโตรเจน และไนโตรเจนทั้งหมด มีค่า 0.54 1.39 และ 5.48 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางที ่10) 
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         ตารางที่ 10 ผลการชะล้างไนโตรเจนจากการใชปุ้๋ยในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝน ปี 2557 
 

 

กรรมวิธ ี

    การสูญหายน้ าในดิน    ความเข้มข้นของไนโตรเจน         การชะล้างไนโตรเจน 

(ลบ.ม./ไร่)  (มก./ลิตร)  (กก./ไร่) 

 

 NH4
+ NO3

- T-N  NH4
+ NO3

- T-N 

ไม่ใส่ปุ๋ย 499.5  0.42a1/ 1.75a 10.36a  0.21a 0.87a 5.18a 

ใส่ปุ๋ยเคมี 500.2  0.84a 2.73a 9.80a  0.42a 1.37a 4.90a 

ใส่ปุ๋ยเคมี + มูลโค 500.1  1.16a 3.31a 11.64a  0.58a 1.66a 5.82a 

ใส่ปุ๋ยเคมี + กากตะกอนอ้อย 500.1  1.89a 3.36a 12.04a  0.95a 1.68a 6.02a 

ค่าเฉลี่ย 500.0   1.08  2.79  10.96   0.54  1.39  5.48 

CV. (%)    90.0  58.0  17.9   90.9  58.7  17.9 

                          1/ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%   

                   โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

  หมายเหตุ: NH4
+ = แอมโนเนียมไนโตรเจน NO3

- = ไนเตรตไนโตรเจน T-N = = ไนโตรเจนทั้งหมด 

 

ผลการศึกษาการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า สมดุลของ
ไนโตรเจนในดินมีค่าสูงและเพียงพอต่อการปลูกพืชในฤดูถัดไป กล่าวคือ ในการปลูกข้าวโพดครั้งนี้ ได้ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนประมาณ 26.4 กิโลกรัมต่อไร่ สูญหายปุ๋ยไนโตรเจนไปกับการดูดใช้ของข้าวโพดประมาณ 5.56 กิโลกรัม
ต่อไร่ สูญหายจากการชะล้างในดินประมาณ 5.48 กิโลกรัมต่อไร่ คงเหลือในดินประมาณ 15.36 กิโลกรัมต่อไร่ แต่
ทั้งนี้ต้องมีวิธีการเพ่ิมอัตราการแทรกซึมน้ า (infiltration rate) ของดินให้สูงขึ้น เพ่ือลดการไหลบ่า (run off) ของ
น้ าในผิวดินให้น้อย การใส่วัสดุคลุมดินเพ่ือลดการระเหยน้ า (evaporation) ซึ่งวิธีการดังกล่าว จะช่วยลดต้นทุน
การผลิตและลดการสูญหายน้ าในกระบวนการชะล้างในดินให้น้อยลงอีกด้วย 
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ปี 2558 

1.การเจริญเติบทางสรีรวิทยาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เก็บข้อมูลความสูงของต้นข้าวโพด มวลชีวภาพเหนือดิน และ

การคลุ่มพื้นที่ใบ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เก่ียวกับการจัดการปุ๋ยไนโตรเจน มีข้อมูลดังนี้ 

 ความสูงของต้นข้าวโพด พบว่า ความสูงเมื่อข้าวโพดอายุได้ 20 วัน ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน มีค่า 

5.48 - 6.38 เซนติเมตร ต่อมาเมื่อข้าวโพดอายุได้ 40 วัน ข้าวโพดเริ่มมีการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบอย่างช้าๆ 

โดยกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน มีค่า 14.02 - 26.52 เซนติเมตร ต่อมาเริ่มมีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงเพ่ิมขึ้น โดย

กรรมวิธีที่ 3 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีความสูงมากที่สุด คือ 116.04 เซนติเมตร  (ภาพที ่7) 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

              ภาพที่ 7 ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อความสูงของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดฝูน ปี 2558 

มวลชีวภาพเหนือดิน พบว่า การสะสมมวลชีวภาพเหนือดิน เมื่อข้าวโพดอายุ 20 วัน ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่าง
กัน ประมาณ 4.12 - 5.06 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บข้อมูลอีกครั้งเมื่อข้าวโพดอายุ 40 วัน ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน 
ประมาณ 22.13 - 33.09 กิโลกรัมต่อไร่ ถัดมาเก็บข้อมูลอีกครั้งเมื่อข้าวโพดอายุ 60 วัน เป็นช่วงเริ่มต้นของการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว พบว่า กรรมวิธีที่ 3 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจากกรรมวิธีอ่ืนๆ โดยมีมวลชีวภาพ
สูงสุด 342.83 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงการเก็บข้อมูลถัดมาคือเมื่อข้าวโพดอายุ 80 วัน เป็นช่วงการเจริญเติบโตเต็มที่ 
กรรมวิธี 2 3 4 มีการเจริญเติบโตรวดเร็ว มีการสะสมมวลชีวภาพเหนือดินใกล้เคียงกัน ดังนี้ 1219.00 1414.00 
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1254.00 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ  โดยแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1 (กรรมวิธีทดสอบ)  ที่มี
การสะสมมวลชีวภาพเหนือดินเพียง 1009.00 กิโลกรัมต่อไร่ สุดท้ายข้าวโพดอายุ 100 – 108 วัน เป็นช่วงที่ข้าวโพด
มีการสะสมมวลชีวภาพเหนือดินลดลงจนเข้าสู่การเก็บเกี่ยวผลผลผลิตในที่สุด โดยกรรมวิธีที่ 3 ยังคงลดลงสูงที่สุด 
คือ 1252.00  928.90  กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ภาพที่ 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ภาพที่ 8 ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อมวลชีภาพเหนือดนิของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัวใ์นช่วงฤดูฝน ปี 2558 

การคลุมพ้ืนที่ใบ พบว่า การคลุมพ้ืนที่ใบสูงสุดของแต่ละกรรมวิธีจะอยู่ในช่วง 59 - 87 วันหลังหยอดเมล็ด 
โดยกรรมวิธีที่มีเปอร์เซ็นต์การคลุ่มพ้ืนที่ใบสูงที่สุด คือ กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยร่วมกับการใส่มูลโค 87 วันหลังหยอดเมล็ด 
มีค่า 55.22 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา ได้แก่ กรรมวิธีที่  4 2 และ 1 มีค่า 50.44 , 46.95 และ 36.14 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ  (ภาพที ่9)  
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           ภาพที่ 9 ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อการคลุมพืน้ที่ใบของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝน ปี 2558 

ข้าวโพดนครสวรรค์ 3 ที่ปลูกในช่วงฤดูร้อน เดือนมีนาคมถึง เดือนมิถุนายน 2558 ข้าวโพดที่ปลูกมีการ
เจริญเติบโตได้ค่อนข้างดี มีการปรับตัวทางสรีรวิทยาทนต่อสภาพร้อนในฤดูแล้งโดยการรักษาศักย์ของน้ า โดยลด
พ้ืนที่ใบและการคลุมพ้ืนที่ใบลง ท าให้สังเคราะห์แสงน้อยลง ส่งผลการสร้างมวลชีวภาพและความสูงก็ลดลงด้วย 
การปรับตัวทางสรีวิทยาดังกล่าวนับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าของข้าวโพด แต่ก็ท าให้การโตอย่างเต็มที่ล้า
ช้าออกไปประมาณ 10 – 20 วัน แต่ขณะเดียวกันมีการสุกแก่ใกล้เคียงกับข้าวโพดที่ปลูกในช่วงฤดูฝน ดังนั้นการ
เจริญเติบโตทางสรีรวิทยาของข้าวโพดที่เกิดขึ้นนี้  ก็จะส่งผลต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร ผลผลิต และองค์ประกอบ
ผลผลิตของข้าวโพด รวมไปถึงการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนเนื่องจากการชะล้างในดินด้วย 
2. การดูดใช้ธาตุอาหาร ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิเคราะห์ธาตุอาหาร และเก็บ
ข้อมูลผลผลิตโดยแยกส่วนประกอบ ซัง เปลือก เมล็ด ต้น+ใบ ส่วนองค์ประกอบผลผลิตได้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางและ
ความยาวของฝักทั้งก่อนปลอกเปลือกและหลังปลอกเปลือก มีข้อมูลดังนี้ 

การดูดใช้ธาตุอาหาร  การดูดใช้ธาตุอาหารของข้าวโพด นคสวรรค์ 3 ตลอดฤดูปลูกในช่วงฤดูร้อนปี 2558 
พบว่า มีการดูดใช้ไนโตรเจนในช่วงเริ่มต้นจนสูงสุดที่อายุข้าวโพดได้ 60 วันหลังหยอดเมล็ด จากนั้นก็ลดลง ทุก
กรรมวิธีไม่แตกต่างกัน โดยดูดใช้ไนโตรเจนได้สูงสุด 2.57 กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพที่ 10)    
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                 ภาพที่ 10 ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อการดูดใช้ไนโตรเจนของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝน ปี 2558 

ส่วนการดูดใช้ฟอสฟอรัสนั้น พบว่า มีการดูดใช้ฟอสฟอรัสในช่วงเริ่มต้นจนสูงสุดที่อายุข้าวโพดได้ 60 วัน
หลังหยอดเมล็ด จากนั้นก็ลดลงและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอีกครั้งหลังข้าวโพดอายุได้ 80 หลังปลูก โดยทิศทางถ้าไม่ใส่
ปุ๋ยเคมี จะท าให้แตกต่างจากการกรรมวิธีอ่ืนในช่วงอายุ 60 -80 วันหลังหยอดเมล็ด  ทั้งนี้มีการดูดใช้ฟอสฟอรัสได้
สูงสุด 0.55 กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพที ่11)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ภาพที่ 11 ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อการดูดใช้ฟอสฟอรัสของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝน ปี 2558 

สุดท้ายการดูดใช้โพแทสเซียม พบว่า มีการดูดใช้โพแทสเซียมในช่วงเริ่มต้นจนสูงสุดที่อายุข้าวโพดได้ 60 
วันหลังหยอดเมล็ด จากนั้นก็ลดลง ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในช่วงอายุ 80 วันหลังปลูก โดยดูด
ใช้โพแทสเซียมได้สูงสุด 5.79 กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพที ่12) 
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             ภาพที่ 12 ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อการดูดใช้โพแทสเซียมของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝน ปี 2558 

 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต  หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เก็บตัวอย่างข้าวโพดประเมินผลผลิตและ
คุณภาพ พบว่า ผลผลิตโดยแยกส่วนประกอบ ซัง เปลือก เมล็ด ต้น+ใบ และมวลชีภาพรวม ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่มีแนวโน้มกรรมวิธีที่  3 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 13.2-4.4-10.3(N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) 
ร่วมกับมูลโค 2,000 กก.ต่อไร่ มีผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต มีค่าสูงสุด คือ 254.60 245.30 1,034.30 
6,960.50 และ 8,405.88 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และดัชนีการเก็บเกี่ยวทั้งรูปเมล็ดและรูปฝักข้าวโพดมีค่าสูงสุด
เช่นกัน คือ 0.22 และ 0.32 ตามล าดับ (ตารางที ่11) 

 

        ตารางที ่11 ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อมวลชีวภาพต่างๆของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในชว่งฤดูฝน ปี 2558 

              กรรมวิธ ี
                           มวลชีวภาพ (กก./ไร)่ ดัชนีการเก็บเกี่ยว 

ซัง เปลือก เมลด็ ล าต้น+ใบ รวม เมลด็ 
 

ฝัก 

ไม่ใส่ปุ๋ย 230.75 202.90 694.55 5154.50 6154.95 0.13 0.19 

ใส่ปุ๋ยเคม ี 209.40 192.90 705.60 5092.50 6220.18 0.21 0.30 

ใส่ปุ๋ยเคมี + มูลโค 254.60 245.30 1034.30 6960.50 8405.88 0.22 0.32 

ใส่ปุ๋ยเคมี + กากตะกอนอ้อย 209.48 188.70 671.10 4948.00 6009.23 0.21 0.30 
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ค่าเฉลี่ย 226.06 207.45 776.39 5538.88 6697.56 0.19 0.28 

CV (%) 42.6 36.7 69.9 33.4 35.5 46.7 32.8 

                     1/ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%   

                โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 

ส่วนการประเมินคุณภาพขององค์ประกอบผลผลิตด้วยการวัดขนาดของฝัก พบว่า เส้นผ่าศูนย์กลางและ
ความยาวฝักของทั้งก่อนปลอกเปลือกและไม่ปลอกเปลือก กรรมวิธีที่ 1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีอ่ืนๆ โดยมีค่าน้อยกว่าทุกกรรมวิธี แต่มีแนวโน้มว่า กรรมวิธีที่ 3 มีค่าสูงที่สุด คือ 4.8 23.8  3.9 
และ 15.2 เซนติเมตร ตามล าดับ สอดคล้องกับผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตที่กรรมวิธีที่ 3 มีค่าสูงที่สุดเช่นกัน  
(ตารางที ่12) 
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                         ตารางที่ 12 ผลของการใช้ปุ๋ยที่มีต่อขนาดของฝักข้าวโพดในการปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว์ในช่วงฤดูฝน ปี 2557 

กรรมวิธ ี

ขนาดฝักก่อนปอกเปลือก (ซม.) ขนาดฝักหลังปอกเปลอืก (ซม.) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง ความยาว 

ไม่ใส่ปุ๋ย 3.5b1/ 20.8b 2.9b 11.0b 

ใส่ปุ๋ยเคมี 4.5a 24.3a 3.6a 14.9a 

ใส่ปุ๋ยเคมี + มูลโค 4.8a 23.8a 3.9a 15.2a 

ใส่ปุ๋ยเคมี + กากตะกอนอ้อย 4.4a 22.9a 3.5a 14.1a 

ค่าเฉลี่ย 4.3 22.9 3.5 13.8 

CV (%) 9.3 5.2 7.3 10.2 

     1/ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%   

            โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 

การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นครสวรรค์ 3 ในช่วงฤดูร้อน ถึงแม้จะมีการให้น้ าแบบเต็มที่ แต่การให้ปุ๋ยที่
แตกต่างกันนั้น ก็ส่งผลต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเช่นเดียวกัน 
การใส่อินทรียวัตถุร่วมกับปุ๋ยเคมี เป็นการจัดการไนโตรเจนได้ดีขึ้น โดยกรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 13.2-4.4-
10.3 (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) ร่วมกับมูลโค 2,000 กก.ต่อไร่ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งการเจริญเติบทาง
สรีรวิทยา การดูดใช้ธาตุอาหาร ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตข้าวโพด  แต่เพ่ือให้เข้าความสัมพันธ์ของ
สภาพภูมิอากาศ น้ าในดิน และพืช ต้องมีการประเมิน และค านวณการเคลื่อนที่ของไนโตรเจนในดินด้วย  เพ่ือจะ
ได้เข้าใจการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากกระบวนการชะล้างได้ดียิ่งขึ้น 

 
3. ผลการประเมินสมดุลของน้ าในดินและการสูญหายธาตุอาหารจากกระบวนการชะล้าง จากการประเมิน
ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิอากาศ น้ าในดิน และพืช  พบว่า สมดุลของน้ าที่เคลื่อนที่ในดิน ใกล้เคียงกัน โดยที่น้ าที่
เคลื่อนเข้าสู่ชั้นดินมาจากปริมาณฝน 250.7 มิลลิเมตร การให้น้ าชลประทาน 1325.0 มิลลิเมตร และการเคลื่อนที่
และสะสมภายในชั้นดิน 1456.1 มิลลิเมตร ส่วนการเคลื่อนที่ออกไปจากชั้นดินนั้น จากการไหลบ่าผ่านหน้าดิน 
120.6 มิลลิเมตร จากการชะล้างในดินผ่านเขตรากข้าวโพด 951.0 มิลลิเมตร ในขณะเดียวกันผ่านกระบวนการ
ระเหยน้ าผ่านหน้าดิน 299.8 มิลลิเมตร และสุดท้ายกระบวนการหายใจของข้าวโพด 186.0 มิลลิเมตร (ตารางที ่13)    
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          ตารางที ่13 ผลการสญูหายของน้ าในดนิจากขบวนการต่างๆจากการใช้ปุ๋ยในการปลกูข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ 

                          ในช่วงฤดฝูน ปี 2558 

กรรมวิธ ี

สมดุลของน้ าจากกระบวนการต่างๆในดนิและพืช (มิลลิเมตร) 

ฝน ให้น้ า ไหลบ่า ไหลในดิน ชะล้างผ่านรากพืช การใช้น้ าของข้าวโพด 

 การระเหยน้ า การคายน้ า 
 

ไม่ใส่ปุ๋ย 250.7 1325.0 119.6 1456.1 947.3 407.7 104.9 

ใส่ปุ๋ยเคมี 250.7 1325.0 120.9 1454.8 951.5 267.4 210.4 

ใส่ปุ๋ยเคมี + มูลโค 250.7 1325.0 120.9 1454.8 953.8 262.2 213.3 

ใส่ปุ๋ยเคมี + กากตะกอนอ้อย 250.7 1325.0 120.9 1454.8 951.5 261.7 215.4 

ค่าเฉลี่ย 250.7 1325.0 120.6 1455.1 951.0 299.8 186.0 

ทิศทางการไหลของน้ าในดิน ++ ++ -- ++ -- -- -- 

           หมายเหตุ: ค านวณโดยใช้โปรแกรมแบบจ าลอง Aqua Crop, ++ = น้ าในดินไหลเข้า -- = น้ าในดินไหลออก 

ส่วนการสูญหายน้ าในดินผ่านเขตรากข้าวโพดนั้น พบว่า การสูญหายในรูปของไนเตรตไนโตรเจน 
แอมโมเนียมไนโตรเจน ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่า 5.7 และ 7.1 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการสูญหายในรูป
ของไนโตรเจนทั้งหมด  กรรมวิธีที่ 3 มีการสูญหายน้อยที่สุดแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ 1 
(กรรมวิธีทดสอบ) มีค่า 10.7 กิโลกรัมต่อไร่  (ตารางที ่14) 
          ตารางที่ 14 ผลการชะล้างไนโตรเจนจากการใช้ปุ๋ยในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝน ปี 2558 

กรรมวิธ ี

การสูญหายน้ าในดิน 
 

 
ความเข้มข้นของไนโตรเจน  การชะล้างไนโตรเจน 

(ลบ.ม./ไร่)  (มก./ลิตร)  (กก./ไร่) 

 

 NH4
+ NO3

- T-N  NH4
+ NO3

- T-N 

ไม่ใส่ปุ๋ย 1515.7  3.7a1/ 4.6a 20.4b  5.6a 7.0a 31.0b 

ใส่ปุ๋ยเคมี 1522.4  3.4a 5.0a 9.8ab  5.3a 7.7a 14.9ab 

ใส่ปุ๋ยเคมี + มูลโค 1526.1  3.0a 5.2a 7.0a  4.6a 7.9a 10.7a 

ใส่ปุ๋ยเคมี + กากตะกอนอ้อย 1522.4  4.8a 3.7a 7.8a  7.3a 5.7a 12.0a 

ค่าเฉลี่ย 1521.6  3.7 4.6 11.3  5.7 7.1 17.1 
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CV (%)   46.9 31.7 60.7  46.5 31.6 60.5 

                      1/ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่มีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อม่ัน 95%   

                โดยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

               หมายเหตุ: NH4
+ = แอมโนเนียมไนโตรเจน NO3

- = ไนเตรตไนโตรเจน T-N = = ไนโตรเจนทั้งหมด 

ผลการศึกษาการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งพบว่ามีการสูญ
หายรูปของไนโตรเจนมากกว่าการปลูกข้าวโพดในช่วงฤดูฝน เนื่องจากการปรับตัวทางสรีรวิทยาทนต่อสภาพร้อน
ในฤดูแล้งโดยการรักษาศักย์ของน้ า  ท าให้สมดุลของไนโตรเจนในดินมีค่าติดลบ ไม่เพียงพอ ต้องมีการเพ่ิมเติมปุ๋ย
ในการปลูกข้าวโพดในฤดูถัดไป กล่าวคือ ในการปลูกข้าวโพดครั้งนี้ ได้ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนประมาณ 13.2 กิโลกรัมต่อ
ไร่ สูญหายปุ๋ยไนโตรเจนไปกับการดูดใช้ของข้าวโพดประมาณ 2.57 กิโลกรัมต่อไร่ สูญหายจากการชะล้างในดิน
ประมาณ 17.1 กิโลกรัมต่อไร่  

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. สรุปผลการประเมินการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนในดินทรายจากรูปแบบถังจ าลองการชะล้างในสภาพ

โรงเรือนนั้น จะอยู่ที่ 11.27 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินมูลโคนั้นช่วยลดการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจน
จากการชะล้างในดินได้ดีที่สุด  และการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินร่วนนั้น จะอยู่ที่ 6.03 กิโลกรัม
ต่อไร่ การใส่วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินมูลโคและกากตะกอนอ้อย ช่วยลดการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างใน
ดินร่วนได้ดี  สุดท้ายการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินเหนียวนั้น จะอยู่ที่ 0.37 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่
วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินทุกชนิด ช่วยลดการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินได ้ 

 2. สรุปผลการประเมินการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนในดินทรายปนดินร่วน (ชุดดินสตึก) ในสภาพแปลง
ทดลองที่ปลูกในช่วงฤดูฝนนั้น การใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับการใช้วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดิน ไม่แตกต่างกันทางสถิติต่อการ
สูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากกระบวนการชะล้างในดิน แต่การดูดใช้ธาตุอาหาร ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต
ข้าวโพด มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  เมื่อมีการใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 26.4-8.8-21.6 (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) ร่วมกับมูลโค 
1,500 กก.ต่อไร่ ท าให้การเจริญเติบโตทางสรีรวิทยาข้าวโพดดีขึ้น โดยเฉพาะช่วงระยะการเจริญเติบโตทางด้านล า
ต้นและใบ เมื่อข้าวโพดอายุได้ 45 – 60 วัน 

3. สรุปผลการประเมินการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนในดินทรายปนดินร่วน (ชุดดินน้ าพอง: มีดินทรายหนา
มากกว่าชุดดินสตึก) ในสภาพแปลงทดลองที่ปลูกในช่วงฤดูร้อนนั้น การใช้วัสดุอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีท าการใส่
ปุ๋ยเคมี อัตรา 13.2-4.4-10.3 (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) ร่วมกับมูลโค 2,000 กก.ต่อไร่ มีการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจน
ทั้งหมดน้อยที่สุด คือ 10.7 กิโลกรัมต่อไร่ และท าให้การดูดใช้ธาตุอาหาร ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต
ข้าวโพด มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ท าให้การเจริญเติบโตทางสรีรวิทยาข้าวโพดสูงขึ้นตามล าดับ  

4. แนะน าให้มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์ 3 ในช่วงฤดูฝนหรือในช่วงฤดูร้อนที่ มีให้น้ า
ชลประทานหรือในช่วงที่มีน้ าในดินเพียงพอ เช่น ในแปลงนาหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ เป็นต้น ถ้ามีการให้น้ าต้องให้
ในปริมาณน้ าตามความต้องการของข้าวโพดเท่านั้น และต้องมีการใส่ปุ๋ยตามช่วงการเจริญเติบโตของข้าวโพดเพ่ือ
ลดการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินด้วย   
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12. การน าไปใช้ประโยชน์ 

สามารถน าข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้แนะน าเกษตรกร ในการจัดการไนโตรเจนอย่างเหมาะสม เพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝนและฤดูร้อน 
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ภาพผนวก ก 

ข้อมูลทางกายภาพและเคมีของดินและวัสดุอินทรีย์ก่อนทดลอง ปี 2557 -2558 
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2557 

ตารางผนวกที ่1 ลักษณะของน้ าในดินในชัน้โปรไฟล์ดนิที่ท าการทดลอง ปี 2557  

ล าดับชั้นดิน เนื้อดิน ชื่อชั้นดิน ความหนา PWP FC SAT TAW K-sat 
   (ม.) ....…………..%โดยปริมมาตร................ มม./ม. มม./วัน 
1 sand Ap 0.32 6.5 13.2 36.3  67  62.0 
2 Loamy sand E 0.19 4.9 17.0 28.9 121  96.0 
3 Sandy loam B21t 0.22 11.1 20.0 29.5  89   179.0 
4 Sandy loam B22t 0.57 10.8 21.0 31.4 102  78.0 
5 Sandy loam B23t 0.50 11.7 21.5 30.5   98  78.0 

หมายเหตุ: PWP = ความช้ืนท่ีจุดเหี่ยวถาวร FC = ความจุความชื้นสนาม  

              SAT = ความช้ืนที่ของดินท่ีจุดอิ่มตัวด้วยน้ า TAW = ปริมาณน้ าท้ังหมดที่เป็นประโยชน์ในดิน 

              K-sat = สัมประสิทธ์ิการน าน้ าของดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ า 

 

            ตารางผนวกที ่2 สมบัติทางเคมีของดินก่อนทดลอง ปี 2557 

ความลึก 
ของชั้นดิน 

pH EC OM T-N Avail-P Exch-K 

    (ซม.) (1:1) ไมโคซีเมนต์/ซม. (%) มก./กก. มก./กก. มก./กก. 

0 - 20 5.49 37.86 0.15 0.03 42.73 61.38 

20 - 40 5.32 26.49 0.10 0.02 8.99 34.84 

  หมายเหตุ: pH = ค่าปฏิกิริยาดิน  EC = ค่าการน าไฟฟ้าของดิน  OM = ปริมาณอินทรียวัตถุ 

                              T-N = ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน Avail-P = ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 

                              Exch-K = ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 
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        ตารางผนวกที ่3 สมบัตทิางเคมีของวัสดุอินทรีย์ก่อนการทดลอง ปี 2557 

วัสดุ
อินทรีย์ 

  pH  EC OM T-N Avail-P Exch-K 

(1:1) มิลลิซีเมนต์/ซม. (%) มก./กก. มก./กก. มก./กก. 

มูลโค  6.28 813.00 30.90 1.12 2995.91 1045.12 

กากตะกอนอ้อย  8.84 588.00 27.35 1.81 2754.29 13769.08 

         หมายเหตุ: pH = ค่าปฏิกิริยาดิน  EC = ค่าการน าไฟฟ้าของดิน  OM = ปริมาณอินทรียวัตถุ 

                           Avail-P = ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ Exch-K =ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 

                           Exch-Ca = ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 

 

2558 

    ตารางผนวกที่ 4 ลักษณะของน้ าในดินในชั้นโปรไฟล์ดินที่ท าการทดลอง ปี 2558  

ล าดับ เนื้อดิน ชื่อ ความหนา PWP FC SAT TAW K-sat 
ชั้นดิน  ชั้นดิน (ม.) ....…………..%โดยปริมาตร................ มม./ม. มม./วัน 

1 sandy loam Ap 0.30 5.48 32.29 45.76 268 1054 

2 loamy sand B 0.30 5.81 26.59 47.29 208 414 

3 loamy sand Bt1 0.20 4.14 20.28 34.78 161 95 

4 loamy sand Bt2 0.10 4.35 19.36 25.63 150 321 

5 sandy loam Bt3 0.25 8.89 18.55 27.84 97 387 

      หมายเหตุ: PWP = ความช้ืนท่ีจุดเหี่ยวถาวร FC = ความจุความชื้นสนาม  
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                    SAT = ความช้ืนท่ีของดินที่จุดอิ่มตัวด้วยน้ า TAW = ปริมาณน้ าทั้งหมดที่เป็นประโยชน์ในดิน 

                    K-sat = สัมประสิทธ์ิการน าน้ าของดินที่อ่ิมตัวด้วยน้ า 

 

 

 

 

 

 

          ตารางผนวกที่ 5 สมบัติทางเคมีของดินก่อนทดลอง ปี 2558 

ความลึก
ของชั้นดิน 

pH        EC OM  Avai-P Exch.-K Exch.-Ca 

(ซม.) (1:1) ไมโคซีเมนต์/ซม. (%) มก./กก. มก./กก. มก./กก. 

0-30 5.5       15.73 1.07 2.54 109.40 8.96 

30-60 5.5       14.66 0.67 0.79 53.82 9.89 

60-80 5.6 9.64 0.35 0.48 28.18 4.96 

80-90 4.7        13.62 0.51 0.32 31.40 6.61 

90-115 4.7        26.49 0.10 0.94 53.13 9.91 

  หมายเหตุ: pH = ค่าปฏิกิริยาดิน  EC = ค่าการน าไฟฟ้าของดิน  OM = ปริมาณอินทรียวัตถุ 

                            T-N = ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดในดิน Avail-P = ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 

                            Exch-K =ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ Exch-Ca = ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 

 

   ตารางผนวกที ่6 สมบัติทางเคมีของวัสดุอินทรีย์ก่อนการทดลอง ปี 2558 

วัสดุอินทรีย์ 
pH       EC OM Avail-P  Exch-K Exch-Ca 

(1:1) มิลลิซีเมนต์/ซม. (%) มก./กก. มก./กก. มก./กก. 
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มูลโค 8.97     0.681 1.805 1063.0 4,504.0 165.2 

กากตะกอนอ้อย 7.99     2.060 17.665 2622.5 12,350.0 83.3 

   หมายเหตุ: pH = ค่าปฏิกิริยาดิน  EC = ค่าการน าไฟฟ้าของดิน  OM = ปริมาณอินทรียวัตถุ 

                 Avail-P = ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ Exch-K =ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 

                 Exch-Ca = ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ข 

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการเกษตรที่ใช้ประกอบการประเมินการชะล้างในดิน ปี 2557 -2558 
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 ภาพผนวกที่ 1  ปริมาณน้ าฝน ปี 2557 

2014 Rainfall 



39 
 

 

 

ภาพผนวกที่ 2  อุณหภูมิอากาศ ปี 2557 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 3 ความชื้นสัมพัทธ์ ปี 2557 
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ภาพผนวกที่ 4 ความเร็วลม ปี 2557 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 5 ปริมาณการใช้น้ าของพืชอ้างอิง ปี 2557 
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ภาพผนวกที่ 6 ปริมาณน้ าฝน ปี 2558 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 7 อุณหภูมิอากาศ ปี 2558 

 

2015 Rainfall 
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ภาพผนวกที่ 8 ความชื้นสัมพัทธ์ ปี 2558 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 9 ความเร็วลม ปี 2558 
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ภาพผนวกที่ 10 ปริมาณการใช้น้ าของพืชอ้างอิง ปี 2558 

 

 

 


	การใช้วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินจะการช่วยการกักเก็บ ดูดซับ ชะลอ และลดการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนเนื่องจากการชะล้างในดินได้แต่จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมเนื้อดิน การทดลองนี้มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 ในถังจำลองการชะล้างในดินทราย ดินร่วน แล...
	จากการศึกษาในสภาพโรงเรือนทดลอง พบว่า การใส่วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินมูลโค ช่วยลดการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินทราย ในขณะเดียวกันใส่วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินมูลโคและกากตะกอนอ้อย ช่วยลดการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินร่วน ส่วนการใส่วัสดุอินท...
	ในสภาพแปลงทดลองช่วงฤดูฝน ปี 2557 พบว่า การสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินในรูปไนเตรตไนโตรเจน แอมโมเนียมไนโตรเจน และไนโตรเจนทั้งหมด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่า 0.54 1.39 และ 5.48 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ในขณะที่ข้าวโพดสามารถดูดใช้ไนโตรเจนได้สูงสุด ...
	ในสภาพแปลงทดลองช่วงฤดูร้อน ปี 2558 พบว่า การสูญเสียไนโตรเจนจากการชะล้างในรูปของไนเตรตไนโตรเจน และแอมโมเนียมไนโตรเจนไม่แตกต่างกัน มีค่า 5.7 และ 7.1 กิโลกรัมต่อไร่ แต่การใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 13.2-4.4-10.3 (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) ร่วมกับมูลโค 2,000 กก.ต่อไร่...
	Abstracts
	Using organic materials to retain absorbs slow down and reduces loss to leaching of nitrogen in soil but must be selected to suit the soil texture. Study on conducted of hybrid maize “Nakhon Sawan 3” planted on Lysimeter (Leaching tank simulation) on ...
	At greenhouse condition 2013, the results showed that the cow dung reducing the loss of nitrogen by leaching in sandy soil. The cow dung and filter cake reducing the loss of nitrogen by leaching in loamy soil. The cow dung and filter cake and husk red...
	At field condition in rainy season 2014, the results show that loss of nitrate nitrogen, ammonium nitrogen and total nitrogen not significant on leaching in soil is approximately 0.54, 1.39 and 5.48 kilogram per rai, respectively. There were maize can...
	At field condition in dry season 2015, the results show that loss of nitrate nitrogen and ammonium nitrogen not significant on leaching in soil is approximately 5.7 and 7.1 kilogram per rai, respectively. In contrast, the treatment was used fertilizer...
	1.การเจริญเติบทางสรีรวิทยาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เก็บข้อมูลความสูงของต้นข้าวโพด มวลชีวภาพเหนือดิน และการคลุ่มพื้นที่ใบ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการจัดการปุ๋ยไนโตรเจน มีข้อมูลดังนี้
	ความสูงของต้นข้าวโพด เก็บข้อมูลความสูงทุกสัปดาห์ พบว่า ผลการเจริญเติบโตทางด้านความสูงของข้าวโพดแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงระยะแรกหลักเมล็ดงอกจนถึงอายุ 44 วัน มีเปลี่ยนแปลงความสูงดำเนินไปอย่างช้าๆ ระยะที่สองข้าวโพดอายุระหว่าง 45 – 65 วัน มีการเปลี่ยนแปลง...
	มวลชีวภาพเหนือดิน เก็บมวลชีวภาพเหนือดินทุกสัปดาห์ตลอดฤดูปลูก พบว่า ผลของการสะสมมวลชีวภาพเหนือดิน ช่วงแรกข้าวโพดอายุระหว่าง 20 – 45 วัน กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 26.4-8.8-21.6 (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) ร่วมกับมูลโค 1,500 กก.ต่อไร่ มีค่าสูงสุด คือ 74...
	การคลุมพื้นที่ใบ เก็บการคลุมพื้นที่ใบทุกสัปดาห์จนถึงข้าวโพดอายุได้ 80 วัน พบว่า กรรมวิธีที่ 2 3 และ 4 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธี 1 (check) โดยกรรมวิธีที่ 2 3 และ 4 มีการคลุมพื้นที่ใบสูงสุด เมื่อข้าวโพดอายุได้ 59 วัน มีค่า 72.19 เปอร์...
	ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเมื่อใส่ปุ๋ยเคมีตามช่วงเวลา และการใส่วัสดุอินทรีย์ทั้งสองชนิดไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว แต่มีแนวโน้มว่าการใส่มูลโคจะทำให้ข้าวโพดมีความสูง มวลชีวภาพเหนือดิน และการคลุมพื้นที่ใบสูงที่สุด โดยเฉพาะช่วง...
	2.การดูดใช้ธาตุอาหาร ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิเคราะห์ธาตุอาหาร และเก็บข้อมูลผลผลิตโดยแยกส่วนประกอบ ซัง เปลือก เมล็ด ต้น+ใบ ส่วนองค์ประกอบผลผลิตได้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวของฝักทั้งก่อนปลอกเปลือกและหลังปลอกเปลือก มีข้อมูลดั...
	การดูดใช้ธาตุอาหาร  การเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงฤดูปลูก พบว่า ในช่วงที่ข้าวโพดอายุได้ 20 – 60 วัน  ข้าวโพดตอบสนองต่อการดูดใช้ไนโตรเจนอย่างมาก ซึ่งจาก (ภาพที่ 4) ข้าวโพดมีการดูดใช้ไนโตรเจนหลังจากใส่ปุ๋ยได้ประมาณ 5 วัน โดยที่ข้าวโพดมีการดูดใช้ไนโตรเจนได้สูงสุ...
	สุดท้ายข้าวโพดมีการดูดใช้โพแทสเซียมทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ  มีการดูดใช้โพแทสเซียมหลังจากใส่ปุ๋ยได้ประมาณ 5 วัน ข้าวโพดอายุได้ 66 วัน มีการดูดใช้โพแทสเซียมสูงสุด 6.25 กิโลกรัมต่อไร่ เช่นเดียวกับฟอสฟอรัส เนื่องจากในดินมีเพียงพอแล้ว สอดคล้องกับผ...
	ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต  หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต เก็บตัวอย่างข้าวโพดประเมินผลผลิตและคุณภาพ พบว่า ผลผลิตโดยแยกส่วนประกอบ ซัง เปลือก เมล็ด ต้น+ใบ และมวลชีภาพรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 26.4-8.8-21.6 (...
	ส่วนการประเมินคุณภาพขององค์ประกอบผลผลิตด้วยการวัดขนาดของฝัก พบว่า เส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวฝักของทั้งก่อนปลอกเปลือกและไม่ปลอกเปลือก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 26.4-8.8-21.6 (N-P2O5-K2O:กก.ต่อไร่) ร่วมกั...
	การเขตกรรมที่ถูกต้อง การให้น้ำที่พอเพียง การจำกัดวัชพืช และการใส่ปุ๋ยตามช่วงเวลา ร่วมกับการใส่อินทรียวัตถุร่วมกับปุ๋ยเคมี เป็นการจัดการไนโตรเจนได้ดีขึ้น จะทำให้ผลผลิตข้าวโพดเพิ่มขึ้นได้ด้วย โดยกรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 26.4-8.8-21.6 (N-P2O5-K2O:...
	3.การสูญหายธาตุอาหารจากกระบวนการชะล้างในดิน นำข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ประเมินตามขั้นตอน ดังนี้ 1) หาปริมาณน้ำสูญหายจากการคำนวณสมดุลของน้ำในดิน  2) เก็บตัวอย่างน้ำในดินที่ไหลผ่านเขตรากพืชไปวิเคราะห์หาความเข้มข้น  จากตารางที่ 9 พบว่าปริมาณของน้ำที่เคลื่อน...
	จากการสูญหายน้ำในดินผ่านเขตรากข้าวโพดนั้น พบว่า ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ การสูญหายในรูปของไนเตรตไนโตรเจน แอมโมเนียมไนโตรเจน และไนโตรเจนทั้งหมด มีค่า 0.54 1.39 และ 5.48 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ (ตารางที่ 10)
	ผลการศึกษาการสูญหายปุ๋ยไนโตรเจนจากการชะล้างในดินที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า สมดุลของไนโตรเจนในดินมีค่าสูงและเพียงพอต่อการปลูกพืชในฤดูถัดไป กล่าวคือ ในการปลูกข้าวโพดครั้งนี้ ได้ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนประมาณ 26.4 กิโลกรัมต่อไร่ สูญหายปุ๋ยไนโตรเจนไปกับการดูด...
	1.การเจริญเติบทางสรีรวิทยาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เก็บข้อมูลความสูงของต้นข้าวโพด มวลชีวภาพเหนือดิน และการคลุ่มพื้นที่ใบ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการจัดการปุ๋ยไนโตรเจน มีข้อมูลดังนี้
	ความสูงของต้นข้าวโพด พบว่า ความสูงเมื่อข้าวโพดอายุได้ 20 วัน ทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน มีค่า 5.48 - 6.38 เซนติเมตร ต่อมาเมื่อข้าวโพดอายุได้ 40 วัน ข้าวโพดเริ่มมีการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบอย่างช้าๆ โดยกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน มีค่า 14.02 - 26.52 เซนติเมต...
	การคลุมพื้นที่ใบ พบว่า การคลุมพื้นที่ใบสูงสุดของแต่ละกรรมวิธีจะอยู่ในช่วง 59 - 87 วันหลังหยอดเมล็ด โดยกรรมวิธีที่มีเปอร์เซ็นต์การคลุ่มพื้นที่ใบสูงที่สุด คือ กรรมวิธีที่ 3 ใส่ปุ๋ยร่วมกับการใส่มูลโค 87 วันหลังหยอดเมล็ด มีค่า 55.22 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา ได...
	2. การดูดใช้ธาตุอาหาร ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิเคราะห์ธาตุอาหาร และเก็บข้อมูลผลผลิตโดยแยกส่วนประกอบ ซัง เปลือก เมล็ด ต้น+ใบ ส่วนองค์ประกอบผลผลิตได้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวของฝักทั้งก่อนปลอกเปลือกและหลังปลอกเปลือก มีข้อมูลด...
	ส่วนการดูดใช้ฟอสฟอรัสนั้น พบว่า มีการดูดใช้ฟอสฟอรัสในช่วงเริ่มต้นจนสูงสุดที่อายุข้าวโพดได้ 60 วันหลังหยอดเมล็ด จากนั้นก็ลดลงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังข้าวโพดอายุได้ 80 หลังปลูก โดยทิศทางถ้าไม่ใส่ปุ๋ยเคมี จะทำให้แตกต่างจากการกรรมวิธีอื่นในช่วงอา...
	การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นครสวรรค์ 3 ในช่วงฤดูร้อน ถึงแม้จะมีการให้น้ำแบบเต็มที่ แต่การให้ปุ๋ยที่แตกต่างกันนั้น ก็ส่งผลต่อการดูดใช้ธาตุอาหาร ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตเช่นเดียวกัน การใส่อินทรียวัตถุร่วมกับปุ๋ยเคมี เป็นการจัดการไนโตรเ...
	ตารางที่ 14 ผลการชะล้างไนโตรเจนจากการใช้ปุ๋ยในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูฝน ปี 2558

