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1. แผนงานวจิยั   :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

2. โครงการวจิยั   :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

กิจกรรม  :  ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ 

      ลูกผสมอายุเก็บเก่ียวยาว 

กิจกรรมย่อย (ถา้มี)  :  - 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ 

NSX042022 ในกลุ่มดินร่วนเหนียวปนทราย-ร่วนปนทรายแป้ง จ.อุทัยธานี 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :   

4. คณะผูด้ าเนินงาน 

หวัหนา้การทดลอง   :  สุภาพร  สุขโต   สังกัด ศวพ.อุทัยธานี 

ผูร้ว่มงาน                              :  วนิดา โนบรรเทา  สังกัด กปผ. 

ศุภกาญจน์ ล้วนมณี  สังกัด  กปผ. 

อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์  สังกัด กปผ. 

พิมพ์ทิพย์ สายปาน  สังกัด  ศวพ.อุทัยธานี 

สงัด ดวงแก้ว   สังกัด  ศวพ.อุทัยธานี 

5. บทคัดย่อ : ข้าวโพดแต่ละพันธุ์ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและมีความต้องการธาตุอาหารต่างกัน ดังนั้น

จึงได้ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์  NSX042022 ด าเนินการทดลองในดิน

ร่วนปนทรายแป้ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี และในแปลงเกษตรกร จังหวัดอุทัยธานี วาง

แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) 4 ซ้ า กรรมวิธีประกอบด้วยอัตราปุ๋ยไนโตรเจน 

5 อัตรา ได้แก่ 0 10 20 30 และ 40 กิโลกรัม N ต่อไร่ โดยทุกกรรมวิธีใส่ปุ๋ยฟอสเฟตและโพแทสซียม ตามค่า

วิเคราะห์ดินในอัตรา 5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และ 10 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ผลการทดลองพบว่า การใช้ปุ๋ย

ส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ที่ปลูกในดินร่วนปนทรายแป้ง เมื่อปลูกตามฤดูกาลปกติไม่มีการ

ให้น้ าเสริมในภาวะวิกฤตฝนทิ้งช่วงและในภาวะวิกฤติฝนทิ้งช่วงจ าเป็นต้องให้น้ าเสริม  การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนใน

อัตรา 20-5-10 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ มีประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนเพ่ือสร้างผลผลิตสูง ให้ผลคุ้มค่า

แก่การลงทุนมากที่สุด และสามารถลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลงได้ 

Abstract : Regarding maize has been responds to genetic varieties and environmental 
conditions with affected to nutrient requirements. Therefore, the response to nitrogen 



fertilizer of maize variety NSX042022 was studied. The experiment was conducted in the 
silty loam soil at Uthai Thani Agricultural Research and Development Center and at farmer 
field, Uthai Thani Province. The experiment was designed in Randomized Complete Blocks 
(RCB) with 4 replications. The treatment consisted of five nitrogen fertilizer rate, namely 0, 
10, 20, 30 and 40 kg N/rai. Phosphate and potassium fertilizer was applied base on soil test 
at the rate of 5 kg P2O5/rai and 10 kg K2O/rai. The results shown that application of fertilizer 
for maize variety  NSX042022 cultivated in silt loam. When planting in the regular 
season and no extra water supply in drought crisis. The use of nitrogen fertilizer at the rate 
of 20-5-10 kg N-P2O5-K2O /rai has the high agronomic efficiency, give the most economic 
return and reduce the use of nitrogen fertilizer.  

6. ค าน า  :  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญพืชหนึ่งของประเทศ และในจังหวัดอุทัยธานี
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถือเป็นพืชที่มีความส าคัญเป็นอันดับที่ 4 ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกปี 2554/2555 186,805 ไร่ ผลผลิต 
167,103.028 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 901.34 กิโลกรัม/ไร่ (ข้อมูลจากส านักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี, 2556) และ
พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานีมีแนวโน้มลดลง (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) 
เนื่องจากผลผลิตต่ าลง ดินเสื่อมโทรม ประกอบกับเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธาตุ
อาหารในการผลิต จึงท าให้ผลผลิตต่ า ส่งผลให้เกิดการขาดทุน พ้ืนที่ปลูกจึงมีแนวโน้มลดลงทุกปี 

ศักยภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย API (1963) อ้างโดย โชติ (2541) ได้

จัดล าดับความส าคัญของปัจจัยการผลิตที่จ ากัดการให้ผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดังนี้ คือ ความอุดมสมบูรณ์

ของดิน ร้อยละ 16.0 การกระจายของฝน ร้อยละ 14.5 ความเหมาะสมของอัตราปลูก ร้อยละ 13.3 ความ

เหมาะสมของการเขตกรรม ร้อยละ 11.7 ชนิดพันธุ์ข้าวโพดและศักยภาพการให้ผลผลิต ร้อยละ 6.6  โรคพืช 

ร้อยละ 5.5 แมลงศัตรูพืช ร้อยละ 5.1 ปัจจัยอ่ืนๆ ร้อยละ 4.6 และการอ่อนไหวต่อการล้มของต้น ร้อยละ 4.3 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของดินนั้นมีความส าคัญต่อการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็น

อย่างมาก เพราะดินเป็นแหล่งของส าคัญของแร่ธาตุอาหาร น้ า และอากาศ ที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของ

ข้าวโพด ดังนั้นหากต้องการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จ าเป็นต้องมีการจัดการดินและธาตุอาหาร

พืชอย่างเหมาะสม  

ดิน น้ าและธาตุอาหารพืชเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิต โดยภายใต้สภาพแห้งแล้งหรือน้ าขังก็จะมีผลท าให้ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของข้าวโพดลดลง ซึ่ง

ไนโตรเจนนั้นเป็นธาตุอาหารหลักที่มีความส าคัญมากที่สุดในการสร้างผลผลิต ดังนั้นเมื่อประสิทธิภาพการใช้

ไนโตรเจนลดลงจึงส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของข้าวโพดอย่างยิ่ง นอกจากนี้ราคาของ

ปัจจัยการผลิตต่างๆมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยเคมีเพราะประเทศไทยไม่สามารถผลิตปุ๋ยได้เอง

จ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศและเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดในการผลิตข้าวโพด ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการ

ลดต้นทุนการผลิตในการผลิตข้าวโพด ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีหรืออาศัยหลายวิธีร่วมกัน โดยแนวทางหนึ่งก็

คือการใช้พันธุ์ที่ใช้ปัจจัยการผลิตน้อยแต่มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงหรือมีความทนทานต่อการผลิตในสภาพที่



มีน้ าและไนโตรเจนจ ากัดได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการค้นคว้าวิจัยพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้ไนโตรเจน

ประกอบควบคู่ไปกับการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดที่มีความทนทานแล้ง  

การจัดการระบบดิน น้ า และปุ๋ย นอกจากมีส่วนในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์แล้ว ยังมีความส าคัญต่อ

สภาพแวดล้อมอีกด้วย หากมีการจัดการระบบดิน น้ า และปุ๋ยไม่ถูกต้องและเหมาะสม ก็จะท าให้ดินเสื่อมโทรม

และศักยภาพในการผลิตลดลง เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมมากข้ึน ในทางกลับกันหากมีการจัดการ

ระบบดิน น้ า ปุ๋ย และพืชอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับพ้ืนที่ปลูก พ้ืนที่ท าการเกษตรก็จะเป็นแหล่งกัก

เก็บคาร์บอนที่ส าคัญแหล่งหนึ่ง แต่ประเด็นปัญหาคือประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น ซึ่งสามารถเก็บกักคาร์บอน

ไว้ในดินได้น้อยกว่าในเขตอบอุ่น เนื่องจากการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์เกิดขึ้นเร็ว ท าให้มี CO2 หรือ CH4 

ปลดปล่อยออกมา นอกจากนี้การกัดกร่อนผิวดินก็เป็นตัวเร่งให้เกิดการสูญเสียอินทรีย์คาร์บอนและธาตุอาหาร

พืชโดยเฉพาะไนโตรเจนออกไปจากพ้ืนที่อีกด้วย ดังนั้นจึงควรมีวิธีการจัดการระบบดิน น้ า ปุ๋ย และพืชอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือลดการสูญเสีย และหรือสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ในพ้ืนที่ ท าให้เกิดการกัก

เกบ็คาร์บอนไว้ในดินได้มากข้ึน เพ่ือให้ดินเป็นเสมือนธนาคารในการกักเก็บคาร์บอน  

นอกจากนี้การจัดการดิน-ปุ๋ย-น้ ายังมีความส าคัญในการสร้างความแข็งแรงของพืชในการต้านทานต่อ

การเข้าท าลายของโรคและแมลง Wang et al. (2013) พบว่าถ้าพืชขาดโพแทสเซียมมีแนวโน้มอ่อนแอต่อการ

เข้าท าลายของโรค ในขณะที่ Perrenoud (1990) อ้างโดย Wang et al. (2013) ได้ตรวจเอกสาร 2,449 เรื่อง 

และสามารถสรุปได้ว่า การใช้โพแทสเซียมสามารถลดการเกิดโรคจากเชื้อราร้อยละ 70 จากเชื้อแบคทีเรีย ร้อย

ละ 69 จากแมลงและปลวก ร้อยละ 63 จากไวรัส ร้อยละ 41 และจากไส้เดือนฝอย (nematode) ร้อยละ 33  

หากมีเทคโนโลยีการจัดการดิน-ปุ๋ย-น้ า และระบบปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างเหมาะสมก็จะเป็นแนวทางหนึ่ง

ในการลดความเสียหายจากการเข้าท าลายของโรคและแมลง และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ได้ ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานีจึงได้ด าเนินการศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ในกลุ่มดินร่วนเหนียวปนทราย-ร่วนปนทรายแป้ง จ.อุทัยธานี โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ าและไนโตรเจนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุเก็บเกี่ยวยาว

และอายุสั้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินพันธุ์ และให้ค าแนะน าการจัดการน้ าและปุ๋ยไนโตรเจนในการผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมีเหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี คาดว่าจะไดค้ าแนะน าการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและ

น้ าในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุเก็บเกี่ยวยาวในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเกษตรกรสามารถน าไปใช้

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคุ้มค่าแก่การลงทุน 

7. วธิดี าเนินการ                         :  

- อุปกรณ ์       
- เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์ลูกผสมอายุเก็บเก่ียวยาว พันธุ์ NSX042022 
- ปุ๋ยเคมี ได้แก ่ยูเรีย (46-0-0) ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) และโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60)  
- อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างดิน เช่น ท่อเจาะดินสแตนเลส กระบอกสแตนเลสส าหรับเก็บ

ตัวอย่างดินขนาด 100 มิลลิลิตร พลั่วมือสแตนเลส ค้อนทองแดง ถุงพลาสติก 



- สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์ดิน เช่น สารละลายบัฟเฟอร์ pH 4 สารละลายบัฟเฟอร์ pH 7 
กรดซัลฟิวริก โพแทสเซียมไดโครเมต เฟอรัสแอมโมเนียมซัลเฟต ฟีแนนโทรลีนอินดิเคเตอร์ กรดแอสคอร์บิก 
แอมโมเนียมโมลิบเดต แอมโมเนียมอะซิเตท สารละลายมาตรฐานฟอสฟอรัส สารละลายมาตรฐาน
โพแทสเซียม เป็นต้น 

- สารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์พืช เช่น กรดไนตริก กรดเปอร์คลอริก โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

กรดบอริก แอมโมเนียมเมตาวานาเดต แอมโมเนียมโมลิบเดต  

- วิธีการ  
- วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า  
- กรรมวิธีเป็นอัตราปุ๋ยไนโตรเจน ได้แก่ 1) ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 2) ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 0.5 เท่าของ

ค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน 3) ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 1.0 เท่าของค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน 4) ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน 1.5 เท่าของค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน 5) ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 2.0 เท่าของค าแนะน าตามค่า
วิเคราะห์ดิน ส่วนปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทชใส่ในอัตราแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน 

-วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1) คัดเลือกพ้ืนที่ที่จะท าการทดลองซึ่งมีเนื้อดินจัดอยู่ในกลุ่มดินร่วนเหนียวปนทราย-ร่วนปน

ทรายแป้งในไร่เกษตรกรจังหวัดอุทัยธานี เช่น ชุดดินก าแพงแสน ชุดดินดงยางเอน ซึ่งเป็นดินที่มีความอุดม
สมบูรณ์ค่อนข้างต่ า 

2) ศึกษาลักษณะหน้าตัดดิน โดยขุดเจาะหลุมขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร เพ่ือศึกษาลักษณะ
หน้าตัดดิน พร้อมเก็บตัวอย่างดินในแต่ละชั้นหน้าตัดดินมาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่น
รวมของดิน เนื้อดิน และอัตราการแทรกซึมน้ า และวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน ได้แก่ ค่าความเป็นกรดเป็น
ด่าง อินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้  

3) รวบรวมข้อมูลภูมิอากาศในพ้ืนที่ท าการทดลอง 30 ปีย้อนหลัง เช่น อุณหภูมิสูงสุด-ต่ าสุด 
ปริมาณน้ าฝน ความชื้นสัมพัทธ์  

4) การประเมินประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมอายุเก็บเกี่ยวยาว
แต่ละพันธุ์  

5) ขนาดของแปลงย่อย 6 x 6 เมตร ระยะปลูก 75 x 20 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนก่อนปลูก

ด้วย 1/2N-P-K และเม่ือข้าวโพดอายุ 3-4 สัปดาห์ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ด้วยปุ๋ยไนโตรเจนอีกครึ่งอัตรา พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 

12 ตารางเมตร (4 แถว ๆ ละ 4 เมตร) 

6) ศึกษาการตอบสนองต่อไนโตรเจนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมอายุเก็บเกี่ยวยาวที่
เป็นพันธุ์ดีเด่น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการรับรองพันธุ์  

7) ขนาดของแปลงย่อย 6 x 6 เมตร ระยะปลูก 75 x 20 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนก่อนปลูก
ด้วย 1/2N-P-K และเม่ือข้าวโพดอายุ 3-4 สัปดาห์ใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ด้วยปุ๋ยไนโตรเจนอีกครึ่งอัตรา พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 
12 ตารางเมตร (4 แถว ๆ ละ 4 เมตร) 

8) วิเคราะห์การดูดใช้ไนโตรเจนของข้าวโพด โดยเก็บตัวอย่างข้าวโพดที่ระยะเก็บเกี่ยวแยก
เป็นส่วนของใบ ล าต้น กาบฝัก เมล็ด และซัง ชั่งน้ าหนักสด น าไปอบแห้งแล้วชั่งน้ าหนักแห้ง ค านวณความชื้น



ในส่วนต่างๆของข้าวโพด แล้วน าตัวอย่างที่อบแห้งแล้วมาบดให้ละเอียดเพื่อน ามาวิเคราะห์การดูดใช้ไนโตรเจน
ในส่วนของใบ ล าต้น กาบฝัก เมล็ด และซัง 

9) วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมอายุเก็บเกี่ยว
ยาว โดยการค านวณ Agronomic Nitrogen Use Efficiency (ANUE),  Physiological Nitrogen Use 
Efficiency (PNUE),  Apparent Nitrogen Recovery Efficiency (ANRE) ตามวิธีของ Fageria et al. 
(1997) ดังต่อไปนี้ 

- Agronomic Nitrogen Use Efficiency (ANUE) หมายถึง ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากกรรมวิธีที่
ไม่ใส่ปุ๋ยต่อปริมาณธาตุอาหารที่ใส่  

 

 ANUE =       ผลผลิต (ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน) – ผลผลิต (ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน)   

                     ปริมาณไนโตรเจนที่ใส่ 

- Physiological Nitrogen Use Efficiency (PNUE) หมายถึง ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากกรรมวิธี
ที่ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนต่อปริมาณไนโตรเจนที่พืชดูดใช้เพิ่มข้ึนจากกรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน  

 PNUE =              ผลผลิต (ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน) – ผลผลิต (ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน)           
  ธาตุอาหารที่พืชดูดใช้ (ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน) – ธาตุอาหารที่พืชดูดใช้ (ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน) 

- Apparent Nitrogen Recovery Efficiency (ANRE) หมายถึง ปริมาณธาตุอาหารที่พืชดูด
ใช้เพิ่มข้ึนจากกรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยต่อปริมาณธาตุอาหารที่ใส่ (หน่วย: เปอร์เซ็นต์) 

 
ARE =  ธาตุอาหารที่พืชดูดใช้ (ใส่ปุ๋ย N) – ธาตุอาหารที่พืชดูดใช้ (ไม่ใส่ปุ๋ย N)  x 100 

          ปริมาณไนโตรเจนที่ใส่ 

10) วิเคราะห์ Low N index (LNI) (Fischer et al., 1983) ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์
ลูกผสมอายุเก็บเกี่ยวยาวพันธุ์ต่างๆ โดยค่า (LNI) ที่เข้าใกล้ 1 หมายถึง การให้ผลผลิตในสภาพที่ใส่ไนโตรเจน
อัตราต่ ามีค่าใกล้เคียงกับสภาพที่ใส่ไนโตรเจนอัตราสูง 

 
 Low N index = Yield genotype A (Low N)  x  Ave. yield of all genotype (Low N) 
        Yield genotype A (High N)     Ave. yield of all genotype (High N) 
 

11) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of variance) เปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การใช้ไนโตรเจนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมอายุเก็บเกี่ยวยาวพันธุ์ต่างๆ เพ่ือจัดกลุ่มพันธุ์ของข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมอายุเก็บเก่ียวยาวตามประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจน ส าหรับใช้ในการประเมินพันธุ์ต่อไป  

12) วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้อัตราผลตอบแทนส่วนเพ่ิม (Marginal 
rate of returns; MRR) 
          -การบันทึกข้อมูล 



- การเจริญเติบโต ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ วันออกดอกตัวผู้ (จ านวนวันตั้งแต่
ปลูกจนถึงวันที่จ านวนต้นในแปลงมากกว่า50% โปรยละอองเกสร) วันออกไหม(จ านวนวนวันตั้งแต่ปลูกจนถึง
วันที่จ านวนต้นในแปลงมากกว่า 50% มีไหมโผล่พ้นกาบหุ้มฝักออกมา) Anthesis-Silking Interval (ASI = วัน
ออกไหม-วันออกดอกตัวผู้) ความสูง จ านวนต้นเก็บเกี่ยวต่อแปลง จ านวนฝักเก็บเกี่ยวต่อแปลง จ านวนฝักหรอ 
(นับจ านวนฝักที่ติดเมล็ดน้อยกว่า 50%ของฝัก) จ านวนฝักเน่าเสีย (นับจ านวนฝักที่มีโรค/แมลงเข้าท าลาย) 
น้ าหนักฝัก ผลผลิต (น้ าหนักเมล็ด) ความชื้นเมล็ดขณะเก็บเกี่ยว เปอร์เซ็นต์กะเทาะ น้ าหนักต้นใบสดในพ้ืนที่
เก็บเก่ียว  

- ข้อมูลปริมาณน้ าฝนตลอดฤดูปลูก 
          -เวลาและสถานที่ 

 ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 

                  แปลงเกษตรกร อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี และแปลงวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

อุทัยธานี 

8. ผลการทดลองและวจิารณ์   
1) ลกัษณะของหนา้ตดัดนิ 
แปลงทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี  การขุดเจาะหลุมขนาด 1.5x1.5x1.5 เมตร 

เพ่ือศึกษาลักษณะหน้าตัดดิน พร้อมเก็บตัวอย่างดินในแต่ละชั้นหน้าตัดดิน มาวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและ
เคมี พบว่าแปลงทดลองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี  มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายตลอดชั้น
หน้าตัด  ไม่พบกรวดปนตลอดความลึกหน้าตัดดิน มีความลึกของหน้าตัดดินมากกว่า 200 เซนติเมตร (ตารางที่ 
1) ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) 7.24 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ า มีฟอสฟอรัสสะสมในดินสูง (ตารางที่ 
2) 

แปลงเกษตรกร ม.8 ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี การขุดเจาะหลุมขนาด 1.5x1.5x1.5 
เมตร เพ่ือศึกษาลักษณะหน้าตัดดิน พร้อมเก็บตัวอย่างดินในแต่ละชั้นหน้าตัดดิน มาวิเคราะห์สมบัติทาง
กายภาพและเคมี พบว่าแปลงเกษตรกร บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี พิกัดแปลง 47P X=578643 Y=1720464 มีเนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทราย และดินล่างเป็นดิน
ร่วนเหนียวปนทรายตลอดชั้นหน้าตัด มีความลึกของหน้าตัดดิน 100 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) ค่าความเป็น
กรด-ด่างของดิน (pH) 7.31 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ า มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสะสมในดินปานกลาง 
(ตารางท่ี 2) 

2) สมบัติของดินก่อนการทดลอง 
แปลงทดลองท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูก พบว่า ค่าความเป็น

กรด-ด่างของดินเฉลี่ย 6.5 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ ามาก (0.74 เปอร์เซ็นต์) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ใน
ดินสูง (35.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) โพแทสเซียมที่สกัดได้ เฉลี่ย 106.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 2) จาก
ผลวิเคราะห์ดินดังกล่าวได้อัตราปุ๋ยตามค าแนะน าค่าวิเคราะห์ดังแสดงใน ตารางที่ 3 ส่วนแปลงเกษตรกร ม.8 
ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี จากผลวิเคราะห์ดินก่อนปลูก พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน
เฉลี่ย 6.1 ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ ามาก (0.94 เปอร์เซ็นต์) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินสูง (21.4 



มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) โพแทสเซียมที่สกัดได้ เฉลี่ย 127.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 2) จากผลวิเคราะห์
ดินดังกล่าวได้อัตราปุ๋ยตามค าแนะน าค่าวิเคราะห์ดังแสดงใน ตารางที่ 3 

3) การเจรญิเตบิโตของข้าวโพดเลี้ยงสตัว์พนัธุ ์NSX042022 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในระยะก่อนออกดอกที่ระดับ 

40 กิโลกรัม N ต่อไร่ ท าให้มีการเจริญเติบโตสูงที่สุด แต่หลังออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต พบว่าข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 มีแนวโน้มว่าตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 30 กิโลกรัม N ต่อไร่ แต่ไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 4)                                                                                                                                                                                                                                                                         

4) ผลผลติและการตอบสนองต่อปุย๋ไนโตรเจน 
แปลงเกษตรกร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ที่ปลูกในดินร่วนทรายปนทรายแป้งในแปลง

เกษตรกร ปี 2559 ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตสูงที่สุด 1,530 กิโลกรัมต่อ
ไร่ (ภาพที่ 1) และเมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ิมขึ้นจะท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย โดยการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเป็น 
2 เท่าของค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตสูงที่สุด 1,630 กิโลกรัมต่อไร่ ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
ร้อยละ 16-17 (ตารางที่ 5) ทั้งนี้เมื่อลดปริมาณปุ๋ย N จะท าให้ผลผลิตลดลง และมีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ซึ่งหมายความว่า อัตรา N ที่แตกต่างกันมีผลต่อผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ที่ปลูกใน
แปลงเกษตรกรนายไพบูรย์ แตงร่ม บ้านโพธิ์ทอง ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
ส่วนแปลงสุนันท์ เหมชาติวิรุฬ กลับพบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตสูงที่สุด 944 กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพที่ 2) ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากไม่ใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนร้อยละ 737-1,161 หากใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ิมขึ้นจะท าให้ผลผลิตลดลงตามไปด้วย และเมื่อลด
ปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนจะท าให้ผลผลิตลดลงเช่นกัน ซึ่งหมายความว่า อัตราไนโตรเจนที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ที่ปลูกในแปลงเกษตรกรนางสุนันท์ เหมชาติวิรุฬ บ้านโพธิ์
ทอง ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ปี 2560 (ตารางท่ี 5) 

แปลงศนูยว์จิัยและพัฒนาการเกษตรอทุัยธานี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ที่ปลูกในดินร่วน
ทรายปนทรายแป้งในแปลงเกษตรกร ปี 2559 พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ตอบสนองต่อการ
ใช้ปุ๋ยไนโตรเจนตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตสูงที่สุด 1,744 กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพที่ 1) ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น
จากไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนร้อยละ 6-22 (ตารางที่ 5) ซึ่งหมายความว่า อัตราไนโตรเจนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ที่ปลูกในแปลงวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
อุทัยธานี และยังพบว่า จ านวนฝักต่อไร่ ไม่มีความแตกต่างกันตามไปด้วย แม้ว่าจ านวนต้นต่อไร่จะแตกต่างกัน
ทางสถิติก็ตาม ปี 2560 กลับพบว่าตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 1.5 เท่าของค่าวิเคราะห์ดินทั้งยังให้
ผลผลิตสูงที่สุด 1,453 กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพที่ 2) ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนร้อยละ 75-88  
และมีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งหมายความว่า อัตราไนโตรเจนที่แตกต่างกันมีผลต่อผลผลิตของข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ที่ปลูกในแปลงวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี และยังพบว่า 
จ านวนฝักต่อไร่ และจ านวนต้นต่อไร่สูงที่สุดตามไปด้วย และมีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 5) 

5) ประสทิธภิาพการใชธ้าตุอาหารไนโตรเจนของขา้วโพดเลีย้งสัตวพ์นัธุ ์NSX042022 
การประเมินประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนในปุ๋ย สามารถประเมินได้จาก ประสิทธิภาพการสร้าง

ผลผลิต (agronomic efficiency) หรือประสิทธิภาพการผลิต (yield efficiency) ประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุ



อาหารจากปุ๋ย (apparent recovery efficiency) และประสิทธิภาพการสร้างผลผลิตเชิงสรีระ 
(agrophysiological efficiency) ปี 2559 พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ในแปลงเกษตรกรมี
ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนเพ่ือสร้างผลผลิตสูงสุด 9.6 กิโลกรัมผลผลิตต่อกิโลกรัมไนโตรเจน เมื่อใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนในอัตรา 20 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่หรืออัตราตามค่าวิเคราะห์ดิน และประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย
ไนโตรเจนจะลดลงเมื่อใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ิมข้ึน ส่วนข้าวโพดที่ปลูกในแปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรอุทัยธานี มีประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนเพ่ือสร้างผลผลิตสูงสุด 12.6 กิโลกรัมผลผลิตต่อกิโลกรัม
ไนโตรเจน เมื่อใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตรา 20 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ (ตารางที่ 6 ) ซึ่งจะเห็นได้ว่าข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์พันธุ์ NSX042022 ที่ปลูกในแปลงเกษตรกรมีประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนต่ ากว่าที่ปลูกในแปลงทดลอง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ทั้งนี้เนื่องจากปลูกตามฤดูกาลปกติไม่มีการให้น้ าเสริมในภาวะวิกฤต
ฝนทิ้งช่วง 

6) ผลตอบแทนทางเศรษฐกจิจากการใชปุ้ย๋ส าหรบัขา้วโพดเลีย้งสตัวพ์นัธุ ์NSX042022 
จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนการใช้ปุ๋ยส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ที่

ปลูกในดินร่วนปนทรายแป้ง พบว่า เมื่อใส่ปุ๋ยในอัตรา 20-5-10 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ให้ผลตอบแทน
คุ้มค่าแก่การลงทุนมากท่ีสุด ทั้งแปลงเกษตรกรและแปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
และผลการทดลองทั้ง 2 ปีก็เป็นไปในท านองเดียวกัน หากใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นหรือลดลง จะท าให้ความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุนลดลงตามไปด้วย (ตารางที่ 7)  

9. สรุปผลการทดลองและขอ้เสนอแนะ : การใช้ปุ๋ยส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ที่ปลูกใน

ดินร่วนปนทรายแป้ง เมื่อปลูกตามฤดูกาลปกติไม่มีการให้น้ าเสริมในภาวะวิกฤตฝนทิ้งช่วงและในภาวะวิกฤติ

ฝนทิ้งช่วงจ าเป็นต้องให้น้ าเสริม การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตรา 20-5-10 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ มี

ประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนเพื่อสร้างผลผลิตสูง ให้ผลคุ้มค่าแก่การลงทุนมากที่สุด และสามารถลดการใช้ปุ๋ย

ไนโตรเจนลงได้  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ :  สามารถน าผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประกอบการรับรองพันธุ์และเป็น
ค าแนะน าส าหรับการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ ในกลุ่มดินร่วน -ร่วนปนทรายแป้งได้ ของ พันธุ์ 
NSX042022 ได ้

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : ขอขอบคุณ คุณอนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ
พิเศษ กลุ่มวิจัยปฐพีกายภาพ กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดท าหน้าตัดชุดดินให้ 
จนท าให้งานประสบผลส าเร็จ 
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ตารางที่ 1 ลักษณะหน้าตัดดินแปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ที่ตั้งแปลง หมู่ 5                 
ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง และแปลงเกษตรกร ที่ตั้ง หมู่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ 
จังหวัดอุทัยธานี  

Dept 
(cm) 

Sand 
(%) 

Silt 
(%) 

Clay 
(%) 

Texture pH 
OM 
(%) 

Avai. P 
(mg/kg) 

Exch. K 
(mg/kg) 

แปลงทดลอง ศวพ.อุทัยธาน ี      
0-22 

 
70.15 17.50 12.35 Sandy loam 7.24 0.90 31.3 48.96 

22-53 
 

70.22 17.42 12.35 Sandy loam 7.69 0.38 4.9 29.64 
53-90 70.22 15.35 14.42 Sandy loam 7.35 0.19 4.5 35.39 

แปลงเกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ ์     
0-22 76.01 9.57 14.42 Sandy loam 7.31 0.97 18.6 58.28 
22-41 55.72 17.78 26.5 Sandy clay loam 8.4 0.92 6.3 52.51 
41-80 53.94 17.57 28.5 Sandy clay loam 8.25 0.78 4.3 40.62 
80-100 57.79 17.71 24.5 Sandy clay loam 7.87 0.54 1.5 21.06 
 

ตารางที่ 2 สมบัติดินก่อนปลูก แปลงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี และแปลงเกษตรกร ต.พลวงสอง
นาง อ.สว่างอารมณ์  

กรรมวิธ*ี pH OM Avai. P Ext. K Ext. Ca Ext. Mg 
(N-P2O5-K2O กก./ไร่) (1:1) % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

แปลงทดลอง ศวพ.อุทัยธานี     
0-5-5 6.6 0.70 32.9 103.9 1047.6 82.2 
10-5-5 6.3 0.73 33.8 98.8 860.6 73.9 
20-5-5 6.8 0.78 40.0 110.1 1177.9 87.8 
30-5-5 6.6 0.72 33.4 106.0 1004.5 92.0 
40-5-5 6.5 0.76 35.7 113.3 1145.9 93.9 
เฉลี่ย 6.5 0.74 35.2 106.4 1047.3 86.0 

แปลงเกษตรกร ต.พลวงสองนาง อ.สว่างอารมณ ์    
0-5-5 5.8 0.92 17.7 116.0 814.8 96.7 
10-5-5 6.4 0.95 22.1 124.0 1,075.5 109.0 
20-5-5 6.3 0.96 22.4 123.4 998.0 115.8 
30-5-5 5.9 0.91 24.3 132.2 955.8 117.9 
40-5-5 6.2 0.93 20.3 141.3 951.8 109.1 
เฉลี่ย 6.1 0.94 21.4 127.4 959.2 109.7 

หมายเหตุ  * ค่าเฉลี่ยในแต่ละกรรมวิธี จากการวิเคราะห์ 4 ซ้ า 



ตารางที่ 3 กรรมวิธีและอัตราปุ๋ย แปลงเกษตรกร  นายไพบูลย์ แตงร่ม ที่ตั้งแปลง หมู่ที่ 8 ต าบลพลวงสองนาง 
อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ปี 2559 

กรรมวิธี 
อัตราปุ๋ย (กิโลกรัม N ต่อไร่) 

แปลง ศวพ.อุทัยธานี แปลงเกษตรกร 
1. ไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 0 0  
2. ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 0.5 เท่าของค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน 10 10 
3. ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 1.0 เท่าของค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน 20 20 
4. ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 1.5 เท่าของค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน 30 30 
5. ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 2.0 เท่าของค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน 40 40 

หมายเหตุ  ปุ๋ยฟอสเฟตและปุ๋ยโพแทชใส่ในอัตราแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน 
ศวพ. อุทัยธานี  ใส่ปุ๋ยฟอสเฟต  5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และปุ๋ยโพแทช  5 กิโลกรัม K2O ต่อไร่  
แปลงเกษตรกร  ใส่ปุ๋ยฟอสเฟต  5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และปุ๋ยโพแทช  10 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 4 ความสูงต้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์ NSX042022 แปลงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี 
และแปลงเกษตรกร ปี 2559-2560 

กรรมวิธ ี
(N-P2O5-K2O กก./ไร่) 

ความสูงต้น (cm) ความสูงฝัก 
อายุ 30 วัน อายุ 70 วัน อายุ 120 วัน (cm) 

แปลงเกษตรกร ปี 2559     
0-5-10 37.6 ab 196.1 192.9 b 111.6 
10-5-10 38.8 ab 202.0 199.7 b 116.9 
20-5-10 33.9 b 200.5 200.1 b 117.8 
30-5-10 39.8 ab 195.0 250.8 a 114.6 
40-5-10 43.4 a 202.5 202.8 b 148.9 
C.V. (%) 12.9 5.7 21.8 20.1 

แปลงศวพ.อุทัยธานี 2559     
0-5-5 157.6 213.0 189.6 127.5 
10-5-5 162.8 225.4 209.5 130.3 
20-5-5 178.8 226.9 229.5 135.9 
30-5-5 170.5 224.8 224.5 134.8 
40-5-5 165.7 220.2 219.3 131.2 
C.V. (%) 7.8 4.1 4.1 6.0 

แปลงเกษตรกร ปี 2560     
0-5-10 28.8 159.7 115.4 b  60.2 b 
10-5-10 32.0 171.3 172.6 a 97.2 a 
20-5-10 32.2 173.0 187.8 a 108.8 a 
30-5-10 32.4 173.2 173.0 a 98.9 a 
40-5-10 30.8 179.6 171.2 a 98.8 a 
C.V. (%) 21.7 19.4 13.8 15.11 

แปลง ศวพ. ปี 2560     
0-5-5 42.5 c 157.8 b 144.8 71.6 
10-5-5 58.4 a-c 179.5 ab 184 99.9 
20-5-5 49.2 bc 180.0 ab 190.9 110 
30-5-5 75.3 ab 200.7 a 213.3 124.7 
40-5-5 81.8 a 215.6 a 216.1 125.9 
C.V. (%) 33.6 15.1 8.96 12.61 

 

 
 
 
 



ตารางที ่5 ผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ที่ปลูกในแปลงเกษตรกรและแปลงศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ปี 2559-2560 
อัตราไนโตรเจน ผลผลติแปลง ผลผลติที่เพิ่มขึ้น ผลผลติแปลง ผลผลติที่เพิ่มขึ้น 

(kg N/rai)  เกษตรกร (kg/rai) (%)  ศวพ.อน. (kg/rai) (%) 
2016     

0 1,338 - 1,492 - 
10 1,421 -0.3 1,488 6.2 
20 1,530 16.9 1,744 14.4 
30 1,584 16.1 1,732 18.4 
40 1,630 9.3 1,631 21.9 

2017     
0 75 - 450 - 
10 454 506 791 75.7 
20 944 1,161 1,144 87.7 
30 787 953 1,453 87.7 
40 626 737 1,346 61.6 

 

 

 ภาพที่ 1 การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ที่ปลูกในดินร่วนปนทราย
แป้งแปลงเกษตรกรและแปลงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ปี 2559 

  ภาพที่ 2  การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 ที่ปลูกในดินร่วนปนทราย
แป้งแปลงเกษตรกรและแปลงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ปี 2560 

y = -0.3296x2 + 18.4x + 1447.3
R² = 0.6878
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y = -1.2333x2 + 63.693x + 43.183

R² = 0.9347
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y = -0.6717x2 + 51.399x + 412

R² = 0.9711
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y = -0.0922x2 + 11.171x + 1332.5
R² = 0.9937
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ตารางที ่6 ประสิทธิภาพการดูดใช้ไนโตรเจนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ NSX042022 แปลงเกษตรกรและ
แปลงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทัยธานี ปี 2559 

อัตราไนโตรเจน Grain yield Grain N  N uptake ANUE APNUE ANRE 
(kg N/rai)  (kg/rai) (%) (kg/rai) (kg/rai) (kg/rai) (%) 

แปลงเกษตรกร 
  

      
  

0 1,338 1.4 12.7 - - - 
10 1,421 1.3 12.7 8.3 -59.6 -13.9 
20 1,530 1.4 13.9 9.6 29.4 32.7 
30 1,584 1.5 14.9 8.2 16.1 50.8 
40 1,630 1.3 12.8 7.3 15.0 48.9 

แปลง ศวพ.อุทัยธาน ี      
0 1,492 1.4 14.3 - - - 
10 1,488 1.4 15.1 -0.4 -4.7 8.1 
20 1,744 1.5 16.1 12.6 138.8 9.1 
30 1,732 1.5 17.2 8.0 84.9 9.4 
40 1,631 1.5 15.9 3.5 87.5 4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 7 ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการดูดใช้ไนโตรเจนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์  NSX042022 ปี 
2559-2560 

ปริมาณธาตุอาหาร ผลผลติ ผลผลติที่เพิ่มขึ้น รายได้สุทธิ ต้นทุนปุ๋ยเคม ี ผลตอบแทน  
VCR 

(kg N-P2O5-K2O/rai)  (kg/rai) (%) (kg/rai) (Baht/rai) (Baht/rai) 
แปลงเกษตรกร 1 ปี 2559 

  
      

  
0 1,338 - - - - - 
10 1,421 6.2 623 248 375 1.5 
20 1,530 14.3 1,440 496 944 1.9 
30 1,584 18.4 1,845 744 1,101 1.5 
40 1,630 21.8 2,190 992 1,198 1.2 

แปลง ศวพ.อุทัยธานี ปี 2559      
0 1,492 - - - - - 
10 1,488 -0.3 -29 248 -277 -1.1 
20 1,744 16.9 1,890 496 1,394 2.8 
30 1,732 16.1 1,796 744 1,052 1.4 
40 1,631 9.3 1,044 992 52 0.1 

แปลงเกษตรกร ปี 2560 
  

    
0 75 - - - - - 
10 454 506 2,841 248 2,593 10.5 
20 944 1,161 6,516 496 6,020 12.1 
30 787 953 5,345 744 4,601 6.2 
40 626 737 4,134 992 3,142 3.2 

แปลง ศวพ.อุทัยธาน ีปี 2560 
 

    
0 450 - - - - - 
10 791 75.7 2,558 248 2,310 9.3 
20 1,144 87.7 5,203 496 4,707 9.5 
30 1,453 87.7 7,523 744 6,779 9.1 
40 1,346 61.6 6,716 992 5,724 5.8 

 

 

 


