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Abstract: Study of nitrogen use efficiency and partitioning in relationship to growth and yield of rice was
performed using split plot design in which main plot was rice variety e.g. cv. Khao Dawk Mali 105 and cv.
Homnil and sub plot was nitrogen application rates e.g. 0, 15 and 30 kgN/rai. The results showed that, when 15
kgN/rai was applied, the dry matter return of Khao Dawk Mali 105 was almost twice higher than that of Homnil
(30.62 and 16.11 kgDM/kgN, respectively). However, at the rate of 30 kgN/rai, the dry matter return of the two
rice varieties showed no significant difference. The agronomic efficiency of Homnil was slightly higher than that
of Khao Dawk Mali 105 with the average values of 5.85 and 7.11 kg yield/kgN, respectively. The results of
nitrogen partitioning (N dynamic) revealed that the nitrogen concentration in root, shoot and leaves of both Khao
Dawk Mali 105 and Homnil showed a tendency to increase from tillering until dough stage. The nitrogen content
in panicle was higher than those of leaves, stem and root with the maximum average values of 10.4, 7.3, 5.4 and
4.8 mgN/g DM, respectively. The higher rate of nitrogen application rate had no significant effect in promoting
nitrogen content in the rice tissue. However, the dry matter of root, shoot, leaves and panicle was increased with
the rate of nitrogen application indicating that the nitrogen concentration in rice tissues had no relationship with
the rice yield. There was no significant difference in grain yield among Khao Dawk Mali 105 and Homnil.
Average greatest grain yield was found at 30 kgN/rai with the value of 420.5 kg/rai.
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บทคัดย่ อ: การศึกษาประสิทธิภาพการใช้ และการส่งถ่ายไนโตรเจน
2017)ที่สมั พันธ์ กทับั ้ การเจริ ญเติบโตและการให้
ง ผลผลิตของนี ้
ข้ าว ได้ ทาโดยวางแผนการทดลองแบบ spit plot จานวน 3 ซ ้า กาหนดให้ main plot เป็ นพันธุ์ข้าว 2 พันธุ์ ได้ แก่ พันธุ์ขาว
ดอกมะลิ 105 และพันธุ์หอมนิล และ sub plot เป็ นอัตราของไนโตรเจน 3 ระดับ ได้ แก่ 0, 15 และ 30 กก.ไนโตรเจน/ไร่ ผล
การศึกษา พบว่า เมื่อใส่ปยุ๋ 15 กก.ไนโตรเจน/ไร่ ประสิทธิ ภาพการใช้ ไนโตรเจนเพื่อสร้ างเป็ นน ้าหนักแห้ งต้ น (dry matter
return) ของข้ าวขาวดอกมะลิ 105 สูงกว่า ข้ าวหอมนิลเกื อบสองเท่า (30.62 และ 16.11 กก.นา้ หนักแห้ ง/กก.ไนโตรเจน
ตามล าดับ) อย่างไรก็ ตาม ที่ อัตราปุ๋ ยไนโตรเจน 30 กก.ไนโตรเจน/ไร่ dry matter return ของข้ าวสองพันธุ์ ไม่ มี ความ
แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนประสิทธิภาพการใช้ ไนโตรเจนเพื่อสร้ างเป็ นผลผลิต (agronomic efficiency) พบว่า ข้ าวหอมนิล
มี แนวโน้ มสูงกว่า ข้ าวขาวดอกมะลิ 105 เล็กน้ อย โดยมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 5.85 และ 7.11 กก. ผลผลิ ต/กก.ไนโตรเจน
ตามลาดับ ผลการศึกษาการส่งถ่ายของไนโตรเจน (พลวัตไนโตรเจน) พบว่าความเข้ มข้ นของไนโตรเจนในราก ต้ น และใบ
ของข้ าวทังพั
้ นธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และหอมนิลมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจากระยะแตกกอถึงระยะแป้งอ่อน โดยที่รวงมีความเข้ มข้ น
ของไนโตรเจนสูงกว่าใบ ต้ น และราก โดยมีค่าสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 10.4, 7.3, 5.4 และ 4.8 มก. ไนโตรเจน/ก. น ้าหนักแห้ ง
ตามลาดับ อย่างไรก็ตามการใส่อตั ราปุ๋ ยไนโตรเจนที่สงู ขึ ้นไม่ทาให้ ความเข้ มข้ นของไนโตรเจนในเนื ้อเยื่อข้ าวส่วนต่าง ๆ
เพิ่มขึน้ แต่ส่งผลให้ ข้าวมี นา้ หนักแห้ งของราก ต้ น ใบ และรวงที่มากขึน้ แสดงให้ เห็นว่าความเข้ มข้ นของไนโตรเจนใน
เนื ้อเยื่อของข้ าวไม่มีความสัมพันธ์ กบั ผลผลิตของข้ าว ในส่วนของผลผลิตพบว่าข้ าวทังสองพั
้
นธุ์ให้ ผลผลิตไม่แตกต่างกัน
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ และตอบสนองต่อปุ๋ ยไนโตรเจนในทิศทางเดี ยวกัน โดยการให้ ปุ๋ ยไนโตรเจนที่อัตรา 30 กก.
ไนโตรเจน/ไร่ ข้ าวให้ ผลผลิตมากที่สดุ เฉลีย่ เท่ากับ 420.5 กก./ไร่
คาสาคัญ: ข้ าวขาวดอกมะลิ 105 ข้ าวหอมนิล ประสิทธิภาพการใช้ ไนโตรเจน การส่งถ่ายไนโตรเจน

คานา

ผลผลิตที่ได้ นอกจากจะขึ ้นอยูก่ บั การบริ หารจัดการน ้าและ
ศัตรูพืชแล้ ว ยังขึ ้นอยูก่ บั การจัดการธาตุอาหาร โดยเฉพาะ
ไนโตรเจน ซึ่งไนโตรเจนเป็ นธาตุอาหารหลักที่มีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตของข้ าว เป็ นส่วนประกอบของโปรตีน เอนไซม์
โคเอนไซม์ และคลอโรฟิ ลล์ (Slocum, 1991) ข้ าวจะใช้
กระบวนการสังเคราะห์แสงที่อาศัยคลอโรฟิ ลล์ในการดูด
ซั บ แสงเพื่ อ ที่ จ ะใช้ พลั ง งานแสงในการที่ จ ะเปลี่ ย น
คาร์ บอนไดออกไซด์ในอากาศและน ้าให้ เป็ นน ้าตาลที่เรี ยก
กันทัว่ ไปว่าสารสังเคราะห์ (photosynthate) ก่อนที่จะถูก
เปลี่ยนเป็ นแป้งสะสมไว้ ในส่วนต่าง ๆ ของต้ นข้ าว ได้ แก่
ราก ต้ น ใบ และเมล็ด ทัง้ นี ก้ ารเจริ ญ เติ บโตของข้ าวจะ
เป็ นไปตามศักยภาพของพืช หรื อมีการเจริ ญเติบโตที่ไม่
สมบูรณ์ ขึ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย ซึง่ ปริ มาณของคลอโรฟิ ลล์
ที่อยู่ในส่วนของแหล่งผลิต (source) ที่หมายถึงส่วนของ
ต้ นข้ าวที่มีคลอโรฟิ ลล์เป็ นองค์ประกอบ เป็ นปั จจัยสาคัญ
ปั จจั ย หนึ่ ง ดังนั น้ ไนโตรเจนซึ่ งเป็ นองค์ ป ระกอบของ
คลอโรฟิ ลล์ จึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องกับการ
เจริ ญเติบโตของข้ าวโดยตรง

ปั จจุบนั ประชากรที่บริ โภคข้ าวเป็ นอาหารหลักมี
โอกาสในการเข้ าถึ งและเลือกบริ โภคข้ าวที่ มี คุณ สมบัติ
แตกต่างกัน ทังทางด้
้
านรสชาติ เนื ้อสัมผัส และคุณค่าทาง
โภชนาการ ซึ่งคุณสมบัติที่ต่างกันดังกล่าวพบในพันธุ์ข้าว
ที่ แตกต่ างกัน ข้ าวขาวดอกมะลิ 105 และข้ าวหอมนิ ล
จัดว่าเป็ นพันธุ์ข้าวที่ได้ รับความนิยมของผู้บริ โภคเป็ นลาดับ
ต้ น ๆ (Kemthong et al., 2014; Thanananta et al., 2012)
เพราะข้ าวขาวดอกมะลิ 105 เมื่ อหุงแล้ วมีกลิ่นหอม นุ่ม
อร่ อย แม้ ถูกปล่อยไว้ ให้ เย็น ส่วนข้ าวหอมนิลเป็ นข้ าวที่มี
โปรตี น สู ง เมล็ ด มี สี ม่ ว งด าที่ ป ระกอบด้ วย cyanidin,
peonidin และ procyanidin ผสมกั น ซึ่ ง องค์ ป ระกอบ
เหล่านี ้เป็ นสารในกลุม่ flavonoid ที่เรี ยกว่า แอนโทไซยานิน
(anthocyanin) เป็ นสารต้ านอนุ มู ล อิ ส ระ (antioxidant)
โดยทัว่ ไปข้ าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ ผลผลิตอยูใ่ นช่วง 278390 กก./ไร่ (Punyakaew, 1999) ส่ ว นข้ าวหอมนิ ล ให้
ผลผลิ ต อยู่ ในช่ วง 400-700 กก./ไร่ (Rice Department,
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ข้ าวเป็ นพืชที่แบ่งระยะการเจริ ญเติบโตออกเป็ น
สองช่ ว งหลัก ได้ แก่ ก ารเจริ ญ เติ บ โตทางล าต้ นและใบ
(vegetative growth) เริ่ มเมื่ อเมล็ ด ข้ าวเกิ ดการงอก
จนกระทั่ งข้ าวเข้ าสู่ ระยะการก าเนิ ด ช่ อ ดอก (panicle
initiation) และระยะการเจริ ญเติบโตทางด้ านการสืบพันธุ์
(reproductive growth) เริ่ มเมื่ อข้ าวเข้ าสู่ระยะกาเนิดช่ อ
ดอก ระยะการส่งถ่ายสารสังเคราะห์ไปยังเมล็ด หรื อการ
สะสมน า้ หนั ก เมล็ ด จนถึ ง ช่ ว งการสุ ก แก่ (ripening
period) (Yoshida, 1981) ที่ ระ ย ะ ก ารเจ ริ ญ เติ บ โต
ทางด้ านการสืบพันธุ์นี ้การเจริ ญเติบโตทางต้ นและใบของ
ข้ าวจะสิน้ สุดลง (Sampet, 1999) ดังนัน้ การส่งถ่ ายสาร
สังเคราะห์ ในช่ วงการเจริ ญเติ บโตทางต้ นและใบจึงเป็ น
ดัชนีชีว้ ัดการเจริ ญเติบโตที่บ่งถึงความสมบูรณ์ ของการ
สะสมน า้ หนักต้ นและใบ (Sampet, 1999) ซึ่งการให้ ปุ๋ ย
ไนโตรเจนในระยะการเจริ ญเติบโตดังกล่าวนี ้ จะส่งเสริ ม
ให้ ข้าวสร้ างคลอโรฟิ ลล์ในส่วนของแหล่งผลิต ทาให้ มีการ
สังเคราะห์ และสร้ างสารสังเคราะห์สะสมไว้ ในต้ นและใบ
เป็ นหลัก และ Sampet (1999) กล่ าวว่ า เมื่ อ ข้ าวเข้ า สู่
ระยะการเจริ ญเติบโตทางด้ านการสืบพันธุ์ สารสังเคราะห์
ที่ถกู สร้ างขึ ้นจะถูกส่งไปยังเมล็ด
ด้ วยเหตุผลที่ข้าวใช้ ไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบ
ในการสร้ างคลอโรฟิ ลล์ ที่มีสว่ นในการสังเคราะห์แสงเพื่อ
สร้ างสารสังเคราะห์แล้ วถูกส่งถ่ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของต้ น
ข้ าวเพื่ อการเจริ ญ เติ บ โตและการสร้ างผลผลิ ต ดังนั น้
ปริ มาณไนโตรเจนที่กระจายอยูใ่ นส่วนต่าง ๆ ของต้ นข้ าวที่
ถื อว่าเป็ นแหล่งผลิตในแต่ละระยะของการเจริ ญเติ บโต
ของข้ าวจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่สามารถบ่งบอกถึงศักยภาพ
ของการเจริ ญเติบโตในด้ านของการสะสมน ้าหนักของต้ น
และใบ และการสะสมนา้ หนักเมล็ด ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับระยะ
การเจริ ญเติบโตของข้ าวว่าอยูใ่ นระยะการเจริ ญเติบโตทาง
ต้ นและใบหรื อในระยะการเจริ ญเติบโตในระยะสืบพันธุ์
(Guindo et al., 1992) ดังนันการที
้
่ข้าวได้ รับปุ๋ ยไนโตรเจน
ไม่ว่าจะเป็ นอัตรา หรื อที่ระยะเวลาต่างกันระหว่างช่วงการ
เจริ ญ เติ บ โต จะส่ ง ผลต่ อ การสะสม ใช้ และส่ ง ถ่ า ย
ไนโตรเจนไปยังส่วนต่าง ๆ ของต้ นข้ าว ซึ่งสามารถที่ จะ
บ่ งชี ถ้ ึ งการให้ ผลผลิ ต ของข้ า วได้ การเข้ าใจถึ งพลวัต
รวมถึงประสิทธิภาพการใช้ ไนโตรเจนของข้ าว การส่งถ่าย
และสะสมน ้าหนักของแต่ละส่วนของต้ นข้ าวในแต่ละระยะ

การเจริ ญเติบโตจะสามารถช่วยให้ ทราบถึงความสัมพันธ์
ของไนโตรเจนต่อการเจริ ญเติบโตและการให้ ผลผลิตของ
ข้ าวได้ การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาประสิทธิภาพการใช้
และการส่งถ่ายไนโตรเจน ที่มีต่อการเจริ ญเติบโตและการ
ให้ ผลผลิตของข้ าว ทังนี
้ ้เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการจัดการ
ปุ๋ ยไนโตรเจนที่เหมาะสมในการปลูกข้ าวขาวดอกมะลิ 105
และหอมนิล โดยการทดลองครัง้ นี ้ มีกรรมวิธีการใช้ อตั รา
ปุ๋ ยไนโตรเจนที่ 15 กิ โลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ซึ่งเหมาะสม
ต่อการเจริ ญเติบโตของข้ าว (Nongsin, 1999) กรรมวิธีไม่
ใส่ปยไนโตรเจน
ุ๋
และ ใช้ ปยไนโตรเจนในอั
ุ๋
ตรา 30 กิโลกรัม
ไนโตรเจนต่อไร่ เพื่อเป็ นกรรมวิธีเปรี ยบเทียบ

อุปกรณ์ และวิธีการ
การศึ ก ษาครั ง้ นี ด้ าเนิ น การทดลองที่ ค ณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ระหว่ า งเดื อ น
กรกฎาคม - เดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2557 วางแผนการ
ทดลองแบบ spit plot จานวน 3 ซา้ โดยกาหนดให้ main
plot เป็ นพันธุ์ข้ าว 2 พันธุ์ ได้ แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
และพันธุ์หอมนิล และ sub plot เป็ นอัตราของไนโตรเจน 3
อั ต รา ได้ แก่ 0, 15 และ 30 กก.ไนโตรเจน/ไร่ โดยใช้
ไนโตรเจนในรู ปของยูเรี ย ทาการแบ่งใส่ 2 ครัง้ ครัง้ แรกที่
ระยะแตกกอ และครั ง้ ที่ 2 ที่ ระยะก าเนิ ด ช่ อ ดอก ใน
สัดส่วน 60:40 ทาการปลูกข้ าวในกระถางพลาสติกขนาด
เส้ นผ่านศูนย์ กลาง 10 นิ ว้ ดิ นปริ มาณ 5.5 กิ โลกรั มต่ อ
กระถาง จานวนซ ้าละ 30 กระถางต่อพันธุ์ โดยดูแลจัดการ
น ้า ควบคุมวัชพืช และป้องกันการเข้ าทาลายจากโรคและ
แมลงตามความเหมาะสมตลอดการด าเนิ นงานทดลอง
ก่อนทาการทดลองได้ นาดินไปทาการวิเคราะห์ ฟอสฟอรัส
ที่เป็ นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ พบว่ามี
ค่า 35.2 และ 86.0 mg/kg ตามลาดับ จึงไม่มี การใส่ปุ๋ ย
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในดินที่ใช้ ทดลองเพิ่มเติม
การเก็ บ และบั น ทึ ก ข้ อมู ลประกอบด้ วย การ
บันทึกวันที่ข้าวเข้ าสู่ระยะพัฒนาการต่าง ๆ ได้ แก่ ระยะ
กล้ า ระยะแตกกอ ระยะกาเนิดช่อดอก ระยะแทงรวง ระยะ
น า้ นม ระยะแป้ งอ่ อน และระยะสุกแก่ โดยสังเกตจาก
80% ของข้ าวในกระถางทดลองที่เข้ าสูร่ ะยะพัฒนาการนัน้ ๆ
และสุ่มเก็ บตัวอย่างข้ าว ตามระยะพัฒนาการดังกล่าว
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และทาการแบ่งตัวอย่างออกเป็ น 3 ส่วน (ราก ลาต้ น และ
ใบ) และเริ่ มเก็ บตัวอย่างรวงเมื่ อข้ าวเข้ าสู่ระยะแทงรวง
จากนัน้ น าตัวอย่างไปอบที่ อุณ หภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส
เป็ นเวลา 72 ชั่วโมง แล้ วนาไปชั่งนา้ หนักเพื่ อหานา้ หนัก
แห้ งมวลชี ว ภาพ น าตั ว อย่ า งที่ ได้ จากการวั ด เพื่ อ หา
น ้าหนักแห้ งมวลชีวภาพจากทุกระยะการเจริ ญเติบโต มา
บดละเอียดด้ วยไนโตรเจนเหลว เพื่ อทาการวิเคราะห์ หา
ปริ ม าณไนโตรเจน ด้ วยวิ ธี micro Kjeldahl (McKenzie
and Wallace ,1954) แล้ ววิ เคราะห์ พลวัตของไนโตรเจน
และการสะสมน า้ หนั กแห้ งของข้ าว โดยใช้ สมการ 3rd
order polynomial (Pundonfai, 2013)
Y = a+bx+cx2+dx3
โดย : Y หมายถึง ค่าน ้าหนักแห้ ง
a, b, c และ d หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์
x หมายถึง จานวนวันหลังปลูก
เมื่อข้ าวเข้ าสูร่ ะยะสุกแก่ทาการวัดความสูง เก็บ
ข้ อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ได้ แก่ จานวนต้ น
ต่ อ กอ จ านวนรวงต่ อ กอ จ านวนเมล็ ด ดี ต่ อ รวง และ
น ้าหนักเมล็ดดี 100 เมล็ด
การวิเคราะห์ประสิทธิ ภาพของปุ๋ ยไนโตรเจนใน
การสร้ างน ้าหนักแห้ งมวลชีวภาพ (dry matter return) ทา
การวิเคราะห์ โดยใช้ ตามสมการของ (Nongsin, 1999)
DM
return

=

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิ ติ (analysis of variance) และการเปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของแต่ละกรรมวิธี โดยหา
ค่า LSD (least significant difference)

ผลการศึกษาและวิจารณ์
การวิเคราะห์ประสิทธิ ภาพของปุ๋ ยไนโตรเจนใน
การสร้ างน ้าหนักแห้ งมวลชีวภาพ พบว่า ประสิทธิภาพของ
ปุ๋ ยไนโตรเจนในการสร้ างน า้ หนักแห้ งมวลชี วภาพไม่ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระหว่างพันธุ์
และอัตราปุ๋ ย (Table 1) อย่างไรก็ตามพบว่า ประสิทธิภาพ
ของปุ๋ ยไนโตรเจนในการสร้ างน ้าหนักแห้ งมวลชีวภาพของ
ข้ าวหอมนิลมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มไนโตรเจนจาก
0-15 และ 0-30 กก.ไนโตรเจน/ไร่ โดยมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ
16.12 และ 27.13 กก.น ้าหนักแห้ ง/กก.ไนโตรเจน (Figure
1) แสดงให้ เห็นว่าข้ าวหอมนิลมีการเจริ ญเติบโตทางต้ น
และใบเพิ่มขึ ้นเมื่อได้ รับไนโตรเจนเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เป็ นผลมา
จากการแตกกอที่ เพิ่ มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญเมื่อได้ รับปุ๋ ย
ไนโตรเจนที่ ม ากขึ น้ (ไม่ ได้ แสดงผล)สอดคล้ องกั บ
Osotsapar et al. (2008) ที่ รายงานว่าการเพิ่ มอัตราปุ๋ ย
ไนโตรเจน จะเพิ่มการเจริ ญเติบโตและการแตกกอของข้ าว
มากขึน้ ส่วนข้ าวขาวดอกมะลิ 105 พบว่าประสิทธิ ภาพ
ของปุ๋ ยไนโตรเจนในการสร้ างน ้าหนักมวลชีวภาพจากการ
เพิ่มไนโตรเจนจาก 0-15 และ 0-30 กก.ไนโตรเจน/ไร่ มีค่า
ใกล้ เคี ยงกันเฉลี่ยเท่ากับ 30.62 และ 30.55 กก.นา้ หนัก
แห้ ง/กก.ไนโตรเจน (Figure 1) สอดคล้ องกั บ Nongsin
(1999) ที่พบว่าประสิทธิภาพของปุ๋ ยไนโตรเจนในการสร้ าง
น ้าหนักมวลชีวภาพของข้ าวขาวดอกมะลิ 105 ที่อตั ราปุ๋ ย
จาก 0-7.2 และ 0-21.6 กก.ไนโตรเจน/ไร่ เฉลี่ ย เท่ า กั บ
29.6 กก.น ้าหนักแห้ ง/กก.ไนโตรเจน
สาหรั บประสิทธิ ภาพของปุ๋ ยไนโตรเจนในการ
สร้ างผลผลิต พบว่าประสิทธิภาพของปุ๋ ยไนโตรเจนในการ
สร้ างผลผลิตไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติระหว่างพันธุ์ และอัตราปุ๋ ย (Table 1) มีแนวโน้ มของ
ประสิทธิ ภาพของปุ๋ ยไนโตรเจนในการสร้ างผลผลิตของ
ข้ าวทัง้ สองพันธุ์ ลดลงจากการเพิ่ มไนโตรเจนจาก 0-15
และ 0-30 กก.ไนโตรเจน/ไร่ โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 6.5 กก.

น ้าหนักแห้ งของข้ าวที่ได้ รับปุ๋ ย
ไนโตรเจน - น ้าหนักแห้ งของข้ าวที่
ไม่ได้ รับ ปุ๋ ยไนโตรเจน
ระดับไนโตรเจนที่ใส่

ส่ ว นการวิ เ คราะห์ ประสิ ทธิ ภาพของปุ๋ ย
ไนโตรเจนในการสร้ างผลผลิต (agronomic efficiency) ทา
การวิเคราะห์ตามสมการของ Cassman et al. (1996)
Agronomic
=
efficiency

ผลผลิตของข้ าวที่ได้ รับปุ๋ ย
ไนโตรเจน - ผลผลิตของข้ าวที่ไม่ได้
รับปุ๋ ยไนโตรเจน
ระดับไนโตรเจนที่ใส่
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Table 1. Dry matter return and agronomic efficiency of Khao Dawk Mali 105 and Homnil
Nitrogen
(kg/rai)

Dry matter return (kgDM/kgN)
KDML 105
Homnil
Mean
N/A
N/A
N/A
30.62
16.11
23.37
30.55
27.13
28.84
30.58
21.62
26.11
ns
ns
ns
23.58
17.28

0
15
30
Mean
F-test (V)
F-test (N)
F-test VxN

CV (V)
CV (N),(VxN)
ns = not significance, N/A = not applicable

Dry Matter Return

20

10

(A)

y = -0.0189x + 0.7891x - 4E-15
y = -0.017x2 + 0.685x - 4E-15

8

kgYield/kgN

KgDM/kgN

30

Agronomic efficiency 2

10

y = -0.0113x2 + 1.2445x - 1E-14
y = -0.0682x2 + 3.0641x - 3E-14

40

Agronomic efficiency (kgYield/kgN)
KDML 105
Homnil
Mean
N/A
N/A
N/A
6.45
7.58
7.02
5.25
6.64
5.95
5.85
7.11
6.48
ns
ns
ns
26.6
17.46

6

4
2
0

0
0
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Figure 1. Dry matter return (A) and agronomic efficiency (B) of Khao Dawk Mali 105 and Homnil
ผลผลิต/กก.ไนโตรเจน (Figure 1) แสดงให้ เห็ นว่าข้ าวมี
ความสามารถในการใช้ ไนโตรเจนในการสร้ างผลผลิ ต
ต่าลงเมื่ อเพิ่ มไนโตรเจนที่ มากกว่า 15 กก.ไนโตรเจน/ไร่
ทังนี
้ ้เป็ นไปได้ เพราะข้ าวขาวดอกมะลิ 105 โดยทัว่ ไปแล้ ว
มีการตอบสนองต่อปุ๋ ยไนโตรเจนต่อการสร้ างผลผลิตไม่สงู
มาก แต่ ก ารเพิ่ ม อั ต ราปุ๋ ยไนโตรเจนจะส่ ง เสริ ม การ
เจริ ญเติบโตทางต้ น และใบมากกว่า ส่วนข้ าวพันธุ์หอมนิล
นั น้ มี ลัก ษณะการตอบสนองต่ อ ปุ๋ ยไนโตรเจนคล้ าย
กับข้ าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่ งผลดังกล่าวสามารถ
แสดงให้ เห็นว่าประสิทธิภาพของปุ๋ ยไนโตรเจนในการสร้ าง
ผลผลิตขึ ้นอยู่กบั ลักษณะประจาพันธุ์ (Tirol-Padre et al.,
1996) กล่าวคือ การใส่ปยมากกว่
ุ๋
า 15 กก.ไนโตรเจน/ไร่

ส่งเสริ มให้ การเจริ ญเติบโตทางต้ น และใบที่เพิ่มขึ ้น แต่ไม่
ท าให้ น า้ หนั ก รวงที่ ร ะยะสุ ก แก่ แ ตกต่ างกั น อย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ สอดคล้ องกั บ ผลการศึ ก ษาของ
Osotsapar et al. (2008) ที่เปรี ยบเทียบประสิทธิ ภาพการ
ผลิตของข้ าว 5 พันธุ์ พบว่ามี ค่ าอยู่ระหว่าง 14-29 กก.
ผลผลิต/กก.ไนโตรเจน อย่างไรก็ตามการเพิ่มปุ๋ ยไนโตรเจน
มากกว่าอัตราที่พืชให้ ผลผลิตสูงสุด ไม่ทาให้ ประสิทธิภาพ
การผลิตเพิ่มขึ ้นอีก (Chinda et al., 1999)
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบพลวัตของไนโตรเจน
ในส่วนต่าง ๆ ของข้ าวที่ได้ รับไนโตรเจน พบว่าน ้าหนักแห้ ง
ในส่วนของราก ต้ น และใบ ของข้ าวพันธุ์ ขาวดอกมะลิ
105 และพันธุ์หอมนิลมีแนวโน้ มการสะสมไนโตรเจนเพิ่ม
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ซึ่ ง Mae (1986) และ Guindo et al. (1994) รายงานว่ า
ไนโตรเจนจะถูกส่งถ่ายไปที่สว่ นของพืชที่กาลังพัฒนา โดย
ก่อนที่ข้าวเข้ าสูร่ ะยะแทงรวงจะเป็ นระยะที่ใบของข้ าวจะ
heading

มากขึน้ ตามระยะพัฒ นาการ จากระยะแตกกอถึ งระยะ
แป้ง (Figure 2, 3) และรวงมีแนวโน้ มการสะสมไนโตรเจน
เพิ่ ม มาก ขึ น้ ตามอั ต ราปุ๋ ยไนโตรเจนที่ ใส่ (Figure 4)
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Figure 2. Dynamic of nitrogen concentration in plant tissue of Khao Dawk Mali 105
Homnil
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Figure 3. Dynamic of nitrogen concentration in plant tissue of Homnil

Figure 4. Dynamic of nitrogen content in panicle of Khao Dawk Mali 105 and Homnil
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ได้ รับธาตุไนโตรเจนมากที่สดุ แต่ใบข้ าวที่เริ่ มเสื่อมสภาพ
(senescence) จะได้ รับไนโตรเจนโดยการส่งถ่ายไปให้ ใน
ปริ มาณที่จากัด ผลการศึกษาครัง้ นี ้ยังพบอีกว่าไนโตรเจน
จะสะสมสูงสุดในส่วนของรวงมากกว่าใบ รากและต้ น ของ
ข้ าวทัง้ สองพันธุ์ มี ค่ าสูงสุด เฉลี่ ยเท่ ากับ 10.4, 7.3, 5.4
และ 4.8 มก./ก. ตามล าดั บ (Table 2) คิ ด เป็ นร้ อยละ
37.27, 26.16, 19.35 และ 17.20 ตามล าดับ สอดคล้ อ ง
กับ Wang et al. (2018) ที่ พบว่าการสะสมไนโตรเจนใน
รวงจะมากกว่ า ใบ ราก และต้ น Muhammad et al.
(1974) อธิ บายว่าระหว่างการสะสมแป้งในเมล็ดที่ ระยะ
พัฒนารวงจะมีการส่งถ่ายไนโตรเจนไปสูร่ วงที่เพิ่มขึ ้นตาม
ระยะพัฒ นาการของรวง Mae and Shoji (1984) พบว่ า
ไนโตรเจนที่ ส ะสมในรวงได้ มาจาก 2 แหล่ ง ได้ แก่
ไนโตรเจนที่ดดู ซึมจากดินระหว่างช่วงการเจริ ญเติบโตจาก
ระยะกล้ าถึงระยะสะสมแป้งของต้ นและใบ และจากการ
เคลื่อนย้ าย (remobilized) โดยสัดส่วนของไนโตรเจนใน
รวงที่ได้ จากการดูดซึมไนโตรเจนจากดินของข้ าวอยู่ในช่วง
10-30% และได้ มาจากการเคลื่ อ นย้ าย 70-90% ของ
ไนโตรเจนในรวง ซึ่ง Mae and Ohira (1981) พบว่า 60%
ของไนโตรเจนที่เคลื่อนย้ ายมาจากตัวใบ กาบใบ และต้ น

ส่ วนรากนัน้ มี การเคลื่ อนย้ ายของไนโตรเจนน้ อยมาก
ดั ง นั น้ เมื่ อ ไนโตรเจนถู ก แบ่ ง ถ่ า ยไปยั ง รวงจึ ง ท าให้
ไนโตรเจนในต้ นและใบลดลงในขณะที่ ไนโตรเจนในรวง
เพิ่มขึ ้น ผลดังกล่าวชี ใ้ ห้ เห็นว่าที่ระยะสะสมแป้งของรวง
ใบจึ ง มี บ ทบาทหลั ก ทั ง้ การสั ง เคราะห์ แ สง และการ
เคลื่อนย้ ายไนโตรเจนไปสู่สว่ นที่กาลังเจริ ญเติบโต (Mae,
1986)
สาหรับผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ
ของผลผลิต (Table 3) พบว่าข้ าวขาวดอกมะลิ 105 และ
ข้ าวหอมนิ ลให้ ผลผลิตที่ ไม่ มี ความแตกต่ างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิ ติ และตอบสนองต่ อปุ๋ ยไนโตรเจนใน
ทิศทางเดียวกัน โดยการให้ ปุ๋ยไนโตรเจนที่อัตรา 30 กก.
ไนโตรเจน/ไร่ ข้ าวให้ ผลผลิตมากที่สดุ เฉลี่ยเท่ากับ 420.5
กก./ไร่ อย่างไรก็ตามข้ าวหอมนิลมีจานวนต้ นต่อกอ และ
จานวนรวงต่อกอมากกว่าข้ าวดอกมะลิ 105 ในขณะที่ข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 มีจานวนเมล็ดต่อรวงและน ้าหนักเมล็ด
ดี 100 เมล็ดมากกว่า ซึ่งการชดเชยกันขององค์ ประกอบ
ผลผลิตมีสว่ นทาให้ ผลผลิตของข้ าวทังสองพั
้
นธุ์ไม่ต่างกัน
ทังนี
้ ้องค์ประกอบผลผลิตจะสามารถชดเชยซึ่งกันและกัน
ได้ (Yoshida, 1981)

Table 2. Nitrogen concentration of Khao Dawk Mali 105 and Homnil under different nitrogen application levels
Nitrogen
(kgN/rai)
0
15
30
Mean
F-test (V)
F-test (N)
F-test (VxN)
CV (V)
CV (N), (VxN)

Root (mg/g)
Stem (mg/g)
Leaf (mg/g)
Panicle (mg/g)
KDML 105 Homnil Mean KDML 105 Homnil Mean KDML 105 Homnil Mean KDML 105 Homnil Mean
5.45
5.43
4.18
5.02

6.37
5.10
6.11
5.86

5.91
5.46
5.14
5.44

2.60
3.09
4.58
3.42

5.19
9.60
3.71
6.17

3.90
6.35
4.15
4.80

6.41
5.62
5.71
5.91B

8.21
10.44
7.43
8.69A

7.31
8.03
6.57
7.30

9.53
8.81
9.61
9.32

11.35
11.71
11.37
11.47

ns
ns
ns

ns
ns
ns

*
ns
ns

ns
ns
ns

42.47
15.2

44.42
47.67

10.8
37.05

15.05
10.72

* = Significant difference at P < 0.05, ns = not significance
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10.44
10.26
10.49
10.40
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Table 3. Yield and yield components of Khao Dawk Mali 105 and Homnil
Nitrogen

Tiller/Hill (No.)

(kgN/rai) KDML 105

Panicle/Hill (No.)

Fertile/Panicle (No.)

100 Grain Weight (g)

Yield (kg/rai)

Homnil

Mean

KDML 105

Homnil

Mean

KDML 105

Homnil

Mean

KDML 105

Homnil

Mean

KDML 105

Homnil

Mean

0

4.67d

5.67d

5.17

4.67e

5.00de

4.83

98.00ab

106.33a

102.17

2.06

1.70

1.88b

234.91

242.66

238.79c

15

5.67d

10.67b

8.17

5.67d

10.00b

7.83

100.33ab

78.33c

89.33

2.23

1.77

2.00a

321.77

339.69

330.73b

30

7.67c

14.67a

11.17

7.67c

13.33a

10.50

85.33bc

73.00c

79.17

2.35

1.77

2.06a

405.80

435.19

420.50a

Mean

6.00

10.33

8.17

6.00

9.44

7.72

94.56

85.89

90.22

2.21A

1.75B

1.98

320.83

339.18

330.01

F-test (V)

**

**

ns

**

ns

F-test (N)

**

**

**

*

**

F-test (VxN)

**

**

*

ns

ns

CV (V)

10

6.1

23.57

0.1

15.09

CV (N), (VxN)

7.07

6.1

8.67

3.18

7.03

* = Significant difference at P<0.05, ** = Significant difference at P<0.01, ns = not significance

สรุป

เอกสารอ้ างอิง

จากการศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ ยไนโตรเจนใน
การสร้ างนา้ หนักมวลชี วภาพ และประสิทธิ ภาพของปุ๋ ย
ไนโตรเจนในการสร้ างผลผลิตของข้ าวขาวดอกมะลิ 105
และข้ าวหอมนิล ซึ่งพบว่า ประสิทธิภาพของปุ๋ ยไนโตรเจน
ในการสร้ างน ้าหนักมวลชีวภาพของข้ าวทัง้ สองพันธุ์ไม่มี
ความแตกต่างกัน แต่ที่อตั ราไนโตรเจน 15 กก.ไนโตรเจน/
ไร่ ข้ าวขาวดอกมะลิ 105 มี ค วามสามารถในการให้
น ้าหนักแห้ งชีวมวลมากกว่าข้ าวหอมนิล 95% และที่อตั รา
ไนโตรเจน 30 กก.ไนโตรเจน/ไร่ ข้ าวขาวดอกมะลิ 105 และ
ข้ าวหอมนิ ล มี ค วามสามารถให้ น า้ หนั ก แห้ งชี ว มวล
ใกล้ เคี ย งกั น เฉลี่ ย เท่ ากั บ 28.84 กก.น า้ หนัก แห้ ง/กก.
ไนโตรเจน ส่วนประสิทธิ ภาพของการใช้ ปุ๋ยไนโตรเจนใน
การสร้ างผลผลิตของข้ าวขาวดอกมะลิ 105 และข้ าวหอม
นิล พบว่า ข้ าวทัง้ สองพันธุ์มี การตอบสนองต่ออัตราปุ๋ ย
ไนโตรเจนทังสองอั
้
ตราที่ใส่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.48 กก.ผลผลิต/กก.ไนโตรเจน ส่วนการ
ส่งถ่ายไนโตรเจนของข้ าวทังสองพั
้
นธุ์ พบว่า ในส่วนของ
ราก ต้ น และใบ มี การสะสมไนโตรเจนเพิ่ มมากขึน้ ตาม
ระยะพั ฒ นาการ และพบมากที่ สุ ด ในระยะแป้ งอ่ อ น
ในขณะที่ รวง มีการสะสมไนโตรเจนเพิ่มมากที่สดุ ที่ระยะ
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