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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าวโพด ชุดดินหนองมด (Nm) กลุ่มชุดดินที่ 
29 อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการลดต้นทุนในการผลิตข้าวโพดบนพ้ืน
ที่ดินดอนและศึกษาวิธีการจัดการปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าวโพดที่เหมาะสมบนพ้ืนที่ดอน วางแผนการทดลองแบบ 
RCB มี 3 ซ้ํา 5 ตํารับการทดลอง ประกอบด้วย ตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ย) ตํารับที่ 2 ใส่ปุ๋ยแบบวิธี
ของเกษตรกร ตํารับที่ 3 ใส่ปุ๋ยแบบเฉพาะจุดใช้ปริมาณที่เท่ากับของเกษตรกร ตํารับที่ 4 ใส่ปุ๋ยแบบเฉพาะจุด 
+ ปุ๋ยเคมี 75 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ และตํารับที่ 5 ใส่ปุ๋ยแบบเฉพาะจุด + ปุ๋ยเคมี 50 
เปอร์เซ็นต์ของปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ ในช่วงปี 2551-2553 สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 การปฏิบัติตามวิธีการใน ตํารับที่ 4 เป็นวิธีการลดต้นทุนในการผลิตข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอนเหมาะสม
ที่สุด โดยลดปริมาณการใช้ปุ๋ย 25 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่เกษตรกรใช้ในพ้ืนที่ ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 
1,541-1,642 กิโลกรัม/ไร่ ตํารับที่ 5 ลดต้นทุนการผลิตได้ 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าลงทุนในการซื้อปุ๋ยของ
เกษตรกร ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 1,309-1,835 กิโลกรัม/ไร่ ดังน้ันการใส่ปุ๋ยแบบหยอดหลุมเป็นวิธีการท่ีทํา
ให้ปุ๋ยเกิดประโยชน์ต่อข้าวโพดมากกว่าการใส่ปุ๋ยแบบหยอดบนหน้าดิน เน่ืองจากสามารถลดปริมาณการใช้
ปุ๋ยเคมีลดได้ 25-50 เปอร์เซ็นต์ของที่เกษตรกรใช้อยู่ในพ้ืนที่ โดยไม่ผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิต แต่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ ค่า pH ของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดินและปริมาณฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์ได้ในดิน ยกเว้นปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้ในพ้ืนที่ที่มีการสะสมอย่างต่อเน่ือง 
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หลักการและเหตุผล 
 ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประมาณ 94 
เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตข้าวโพดใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันพบว่า พ้ืนที่ปลูกและ
ผลผลิตต่อพ้ืนที่ข้าวโพดมีแนวโน้มลดลง จึงทําให้ปริมาณของผลผลิตข้าวโพดไม่เพียงพอกับความต้องการ 
สาเหตุหน่ึงที่ทําให้ผลผลิตต่อพ้ืนที่ของข้าวโพดลดลงอาจเป็นผลมาจากการเสื่อมโทรมของพื้นที่หรือปัญหาดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ์จึงทําให้ปริมาณธาตุอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะการปลูกบนพ้ืนที่ดอน 
 การจัดการธาตุอาหารพืชให้เพียงพอกับความต้องการของข้าวโพดน้ัน พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรท่ีทํา
การปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ดอนจะทําการใส่ปุ๋ยเคมีโดยตรงในปริมาณที่ค่อนข้างมากเพ่ือให้มีปริมาณของธาตุ
อาหารเพียงพอกับความต้องการของข้าวโพดหลังจากมีการชะล้างปุ๋ยเคมีที่ใส่จากการไหลบ่าของนํ้าผิวดิน จึง
ทําให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง ดังน้ันการลดปริมาณของปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใส่เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ของธาตุอาหารในดินให้เพียงพอกับความต้องการของข้าวโพดโดยลดปริมาณการสูญเสียปุ๋ยเคมีจาก
กระบวนการชะล้างของนํ้าไหลบ่าก็จะสามารถลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ 
 
 วัตถุประสงค ์  

1) ศึกษาวิธีการลดต้นทุนในการผลิตข้าวโพดบนพ้ืนที่ดิน 
2) เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการปุ๋ยเคมีในการผลิตขา้วโพดที่เหมาะสมบนพ้ืนที่ดอน 

 
การตรวจเอกสาร 

ข้าวโพดเป็นพืชที่ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย ทั้งสภาพพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบและที่ดอน ไม่มีนํ้าท่วมขัง 
แต่ต้องมีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับใช้ตลอดฤดูปลูก เน้ือดินเป็นดินร่วนหรือร่วนเหนียวปนทรายหรือร่วนปน
ทราย มีปริมาณอินทรียวัตถุไม่น้อยกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณของฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มากกว่า 10 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มากกว่า 40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ความอุดมสมบูรณ์
จัดอยู่ในระดับสูง หน้าดินลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร และมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 5.5-6.8 
(ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ, 2531)  

ข้าวโพดจัดเป็นธัญพืชที่สําคัญลําดับ 3 รองจากข้าวสาลีและข้าว และแหล่งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน
สําหรับมนุษย์และสัตว์ ผลผลิตของข้าวโพดจะข้ึนอยู่กับจํานวนเมล็ดต่อพ้ืนที่และนํ้าหนักเมล็ด ซึ่งพบว่าปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการลดลงของปริมาณของผลผลิตข้าวโพด คือ จํานวนเมล็ด โดยจะขึ้นอยู่กับปริมาณธาตุอาหาร
ในดิน ความช้ืนดินและความเข้มของแสง 

ด้านปริมาณความต้องการธาตุอาหารของธาตุอาหารหลักประกอบด้วย ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส
และธาตุโพแทสเซียม น้ันจะขึ้นอยู่กับชนิดของดิน ภูมิอากาศ เป้าหมายผลผลิต พันธ์ุข้าวโพด และการจัดการ 
เช่น ธาตุไนโตรเจน โดยปรกติประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุไนโตรเจน (apparent fertilizer N recovery, 
AFNR) ของข้าวโพดมีค่าประมาณ 30-70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดดิน อัตราปุ๋ย
ไนโตรเจนที่ใช้และการจัดการนํ้า โดยค่า AFNR จะลดลงเมื่อเพ่ิมอัตราการใช้ปุ๋ยให้สูงขึ้น และดินที่มีเน้ือหยาบ
จะสูงกว่าดินเน้ือละเอียด ทั้งน้ีเน่ืองจากดินเน้ือละเอียดสามารถปลดปล่อยไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ต่อพืชโดย
กระบวนการ mineralization ได้มากกว่าดินเน้ือหยาบ ดังน้ันการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราที่เหมาะสม จึงช่วย
ให้ได้ผลผลิตสูง เน่ืองจากมีประสิทธิภาพการดูดใช้ไนโตรเจนสูง (คณาจารย์ภาควิชาปฐพี, 2548)  

การใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดน้ันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่างด้วยกัน ทั้งในด้านชนิด
ปุ๋ย ปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของพืช ระยะเวลาที่เหมาะสมและวิธีการใส่ที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไป
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สําหรับการใส่ปุ๋ยข้าวโพด กรมพัฒนาที่ดิน (ไม่ระบุปีที่พิมพ์) ได้แนะนําว่า ดินที่มีชนิดของเนื้อดิน
เหนียวสีแดง ดินร่วนเหนียว ดินเหนียวสีนํ้าตาลคล้ํา-สีดํา ควรใส่ครั้งเดียวหมด โดยวิธีรองก้นหลุมพร้อมปลูก 
โรยข้างแถวกลบ เมื่อข้าวโพดอายุได้ 25-30 วัน หรือเพ่ือลดการเสี่ยงต่อการเสียหาย เช่น ฝนแล้งควรแบ่งใส่
ปุ๋ยเป็นสองครั้งๆ ละเท่าๆ กัน คือใส่รองก้นหลุมพร้อมปลูกคร้ังหน่ึง แล้วอีกคร้ังใส่โรยข้างแถวแล้วพรวนกลบ
เมื่อข้าวโพดมีอายุ 25-30 วัน ส่วนข้าวโพดที่ปลูกบนดินที่มีชนิดของเน้ือดินเป็นดินร่วนและร่วนเหนียวหรือ ดิน
ร่วนปนทรายหรือดินร่วนทราย ควรแบ่งใส่ 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 รองก้นหลุม อีกครั้งหน่ึงใส่รายข้างแถวแล้วพรวน
กลบเมื่ออายุ 25-30 วัน 

จากผลการสํารวจของ ผดุงศักด์ิ (2540) พบว่า การใช้ประโยชน์พ้ืนที่สําหรับการปลูกข้าวโพดบริเวณ
บ้านแม่ตํ๋า ตําบลท่าก๊อ อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ส่วนมากจัดอยู่ในชุดดินหนองมด กลุ่มชุดดินที่ 29 
พบในสภาพพ้ืนที่ที่มีความลาดเทอยู่ในช่วง 12-50 เปอร์เซ็นต์ เป็นดินลึกมาก มีการระบายนํ้าดี ดินบนหนา
ประมาณ 15 เซนติเมตร  เป็นดินร่วนปนดินเหนียว สีนํ้าตาลเข้ม มีค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ถึงกรดเล็กน้อย 
(pH ประมาณ 5.5-6.5) เมื่อนํามาทําการประเมินช้ันความเหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวโพด พบว่า มีความ
เหมาะสมท่ีจะปลูกข้าวโพด แต่มีข้อจํากัดมากข้ึนคือ เป็นดินที่ไม่เหมาะสมต่อการทําการเขตกรรมพิจารณา
เฉพาะความลึก เน้ือดินและโครงสร้างดิน สําหรับการใช้พ้ืนที่ในการปลูกข้าวโพดนั้น ควรใช้ปุ๋ยเคมีเกรด 16-
16-8 อัตรา 75 กิโลกรัมต่อไร่ โดยทําการแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ใส่รองก้นหลุมพร้อมปลูกในปริมาณ 1/3 ของ
ปริมาณปุ๋ยทั้งหมด ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยที่เหลือทั้งหมดข้างแถวปลูกแล้วพรวนกลบเม่ือข้าวโพดมีอายุประมาณ 21-
28 วันหลังปลูก (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548)   
 

ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 
ระยะเวลาดําเนินการ เร่ิมต้นเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2550 
 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 
สถานที่ดําเนินการ 1. สถานที่ต้ัง บ้านป่าลัน ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 2. Site characterization 

ชุดดินหนองมดจัดอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 29 การจําแนกดิน Fine, kaolinitic, 
isohyperthermic Typic Kandiustults มีกําเนิดมาจากการผุพังสลายตัวของ
หินแกรนิตบริเวณพ้ืนที่ภูเขา รวมถึงที่เกิดจากวัสดุดินหรือหินที่เคลื่อนย้ายมาเป็น
ระยะทางใกล้ๆ โดยแรงโน้มถ่วงบริเวณเชิงเขา ส่วนมากพบในสภาพพื้นที่ ลูกคลื่นลอน
ลาดเล็กน้อยถึงเป็นเนินเขาความลาดชัน 4-35% การระบายนํ้าดี การไหลบ่าของนํ้าบน
ผิวดินช้าถึงเร็วการซึมผ่านได้ของน้ําปานกลาง 

พืชพรรณธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าเบญจพรรณ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด 
ถั่ว มันสําปะหลัง หรือไม้ผล เช่น ลิ้นจ่ี ลําไย มะม่วง 

การแพร่กระจาย พบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคการ
จัดเรียงช้ันดิน Ap(A)-Bt มีลักษณะและสมบัติดินเป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนหรือ
ดินร่วนปนดินเหนียว สีนํ้าตาลเข้มถึงสีนํ้าตาลปนเทาเข้มมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก
ถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทราย สีแดง-
ปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) 
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ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเป็น

ประโยชน์  

โพแทสเซียม 
ท่ีเป็น

ประโยชน์  

ความอุดม
สมบูรณ์ 
ของดิน  

0-25  ต่ํา ปานกลาง ต่ํา ต่ํา ปานกลาง ต่ํา 

25-50 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
50-100 ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

ชุด ดินที่ คล้ ายคลึ งกัน  ชุด ดินเ ชียงแสน  ชุด ดินเลย  และชุดดินเ ชียงของ  
ข้อจํากัดการใช้ประโยชน์ ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง ดินจะถูกชะล้าง
พังทลายได้ง่าย 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์แก่ดินและเพ่ิมผลผลิตพืช
โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคม ีจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ําที่เหมาะสมโดยใช้วิธีพืช
หรือวิธีกล หรอืทั้งสองวิธีร่วมกัน 
(http://www.ldd.go.th/thaisoils_museum/pf_desc/north/Nm.htm) 

  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. อุปกรณ ์
 1.1 เมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธ์ุลูกผสม 
 1.2 ปุ๋ยเคมี สตูร 15-15-15 และ 60-0-0 
  
2. วิธีการ 

การศึกครั้งน้ีได้ทําการวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ํา 5 ตํารับการทดลอง ซึ่งตํารับการทดลอง
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วย 

ตํารับที่ 1 แปลงควบคุม (ไม่ใส่ปุ๋ย) 
ตํารับที่ 2 ใส่ปุ๋ยแบบวิธีของเกษตรกร 
ตํารับที่ 3 ใส่ปุ๋ยแบบเฉพาะจุดใช้ปริมาณท่ีเท่ากับของเกษตรกร 
ตํารับที่ 4 ใส่ปุ๋ยแบบเฉพาะจุด + ปุ๋ยเคมี 75 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ 
ตํารับที่ 5 ใส่ปุ๋ยแบบเฉพาะจุด + ปุ๋ยเคมี 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรใช้ 
หมายเหตุ: ใสปุ๋่ยแบบเฉพาะจุด โดยใช้วิธีกระทุ้งหยอด และทุกตํารับการทดลองทําการปลูกแฝกขวาง

ความลาดชันของพ้ืนที่โดยใช้ความยาวตามแนวลาดชัน 
วิธีการ 
1) คัดเลือกพ้ืนที่ 
สํารวจพ้ืนที่และทําการคัดเลือกพ้ืนที่แปลงทดลองในพ้ืนที่ ตําบลท่าก๊อ อําเภอแม่สรวย จังหวัด

เชียงราย 
2) เตรียมแปลงทดลอง 
วางแปลงวิจัย โดยใช้ขนาดแปลงของแปลงวิจัยความกว้าง 10 เมตร และความยาวตามความลาดเท 

20 เมตร หรือผันแปรตามลักษณะของพ้ืนที่ 
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3) การปลูกพืช 
ทําการปลูกข้าวโพด โดยใช้พันธ์ุลูกผสม ระยะปลูกระหว่างต้น 25 เซนติเมตร ระหว่างแถว 75 

เซนติเมตร และวิธีการปลูกเช่นเดียวกับที่เกษตรกรปฏิบัติในพ้ืนที่ 
4) การเก็บตัวอย่าง 
ตัวอย่างพืช  
ข้อมูลการเจริญเติบโต ทําการวัดความสูงของต้นข้าวโพดตรงส่วนบริเวณข้อของใบธง นํ้าหนักผลผลติ

และน้ําหนักแห้งของข้าวโพด  
ข้อมูลผลผลิต ประกอบด้วย นํ้าหนักเมล็ดต่อฝัก ความยาวและเส้นผ่าศนูย์กลางฝัก  
ตัวอย่างดิน  
ทําการสุ่มเก็บตัวอย่างดินบริเวณเหนือคูรับนํ้ารอบเขาและด้านล่างของคูรับนํ้ารอบเขาตามความลาด

เทประมาณ 3 เมตร ในพ้ืนที่แปลงทดลองแบบรวมตัวอย่าง (composite sampling) จํานวน 3 จุดต่อพ้ืนที่ 
ในช่วงความลึก 0-5 และ 5-15 เซนติเมตร ในช่วงก่อนทําการปลูกข้าวโพดและหลังเก็บเก่ียวผลผลิต เพ่ือศึกษา
ปริมาณของธาตุไนโตรเจน (%N) ปริมาณของฟอสฟอรัส (%P) และปริมาณของโพแทสเซียม (%K) 

5) ทําการเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจหลังทําการเก็บเก่ียวผลผลิตทุกฤดูปลกู 
 

ผลการวิจัย 
  การศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าวโพด ชุดดินหนองมด (Nm) กลุ่มชุดดินที่ 
29 อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ . 2550-เดือนกันยายน พ.ศ . 2553 ได้
ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน การเจริญเติบโตพืชและผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของการปฏิบัติ
ตามวิธีการศึกษาที่ได้กําหนดไว้ 5 วิธี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน 

การศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าวโพดบนชุดดินหนองมด (Nm) กลุ่มชุดดิน
ที่ 29 ซึ่งพบมากบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันตกของภาคการจัดเรียงช้ันดิน Ap(A)-Bt มีลักษณะ
และสมบัติดินเป็นดินลึกมาก ดินบนเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนดินเหนียว สีนํ้าตาลเข้มถึงสีนํ้าตาลปนเทาเข้ม
มาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง (pH 5.0-6.0) ดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปน
ทราย สีแดง-ปนเหลืองถึงสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด (pH 4.5-5.5) จัดเป็นดินที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ตํ่า ได้ทําการสุ่มเก็บตัวอย่างดินบริเวณเหนือคูรับนํ้ารอบเขาและด้านล่างของคูรับนํ้ารอบเขาตาม
ความลาดเทประมาณ 3 เมตร ในพ้ืนที่แปลงทดลองแบบรวมตัวอย่าง (composite sampling) จํานวน 3 จุด
ต่อพ้ืนที่ ในช่วงความลึก 0-5 และ 5-15 เซนติเมตร ในช่วงก่อนทําการปลูกข้าวโพดและหลังเก็บเก่ียวผลผลิต 
เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าปฏิกิริยาของดิน (pH) ปริมาณของธาตุไนโตรเจน (%N) ปริมาณของฟอสฟอรัส 
(มิลลิกรัม/กิโลกรัม) และปริมาณของโพแทสเซียม (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

1.1 ค่า pH ของดิน 
จากข้อมูลค่า pH ของดิน ดังตาราง 1.1 พบว่า ในช้ันความลึก 0-5 เซนติเมตร ค่า pH ของดิน มีค่า

ผันแปรอยู่ในช่วง 5.47-6.10 มีปฏิกิริยาดินจัดอยู่ในระดับกรดรุนแรง-กรดเล็กน้อย โดยดินก่อนปลูก ค่า pH 
ของดิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5.47-6.02 มีปฏิกิริยาดินอยู่ในระดับกรดรุนแรง-กรดเล็กน้อย ค่า pH ของดินใน
ตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.48 และ 5.93 ตามลําดับ จัดอยู่ในระดับกรดรุนแรงและกรดปานกลาง 
ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่า pH เฉลี่ยเท่ากับ 5.47, 5.73 และ 6.02 จัดอยู่ในระดับปฏิกิริยาดินเป็น
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ในช้ันความลึก 5-15 เซนติเมตร ค่า pH ของดิน มีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 5.30-6.07 มีปฏิกิริยาดินจัด
อยู่ในระดับกรดรุนแรง-กรดปานกลาง โดยดินก่อนปลูก ค่า pH ของดิน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5.30-6.07 มี
ปฏิกิริยาดินอยู่ในระดับกรดรุนแรง-กรดปานกลาง ค่า pH ของดินในตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.45 
และ 5.83 จัดอยู่ในระดับกรดรุนแรงและกรดปานกลาง ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่า pH เฉลี่ยเท่ากับ 
5.37, 5.62 และ 6.08 ตามลําดับ ค่า pH เฉลี่ยในตํารับที่ 3 จัดอยู่ในระดับปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรง และใน
ตํารับที่ 4 กับ 5 จัดอยู่ในระดับปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย ในปี 2551 ค่า pH เฉลี่ยมีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 
5.43-5.83 จัดอยู่ในช่วงปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรง-กรดปานกลาง โดยในตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
5.45 และ 5.83 ตามลําดับ ค่า pH เฉลี่ยในตํารับที่ 1 จัดอยู่ในระดับปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรง และตํารับที่ 2 
จัดอยู่ในระดับปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.43, 5.72 และ 5.72 
ตามลําดับ ค่า pH ของดินเฉลี่ยในตํารับที่ 3 จัดอยู่ในระดับปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรง ส่วนตํารับที่ 4 กับ 5 
จัดอยู่ในระดับกรดปานกลาง ในปี 2552 ค่า pH มีค่าเฉล่ียผันแปรอยู่ในช่วง 5.73-5.95 จัดอยู่ในระดับ
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.92 และ 5.83 ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 
4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.73, 5.95 และ 5.93 ตามลําดับ ในปี 2553 ค่า pH ของดินเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 
5.83-5.98 จัดอยู่ในระดับปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.98 และ 
5.83 ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.87, 5.97 และ 5.93 ตามลําดับ 

จากแผนภูที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของดินทั้ง 2 ช้ันความลึกมีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงคล้ายกัน คือเมื่อมีการใช้พ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนที่สูงค่า pH ของดินมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีอาจกล่าวได้ว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเน่ืองทั้งการใส่บนผิวดินและการใส่แบบหลุมเฉพาะ
จุดมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงค่า pH ของดินน้อยกว่าปัจจัยด้านสภาพพ้ืนที่โดยเฉพาะรูปแบบการเตรียม
พ้ืนที่ของเกษตรกรที่ยึดการเผาเศษพืชในพ้ืนที่เป็นหลัก จึงส่งเสริมให้ค่า pH ของดินมีค่าเพ่ิมขึ้น 
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ค่า pH ของดิน ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านป่าลัน ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย  
จ.เชียงราย 

ตาราง 1.1 

 
ความลึก ตํารับที ่ ช่วงเวลา 

ก่อนปลูก ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
0-5 1 5.48 ± 0.28 5.62 ± 0.14 6.05 ± 0.25 5.98 ± 0.16 

 2 5.93 ± 0.47 5.88 ± 0.38 6.08 ± 0.42 6.08 ± 0.42 
 3 5.47 ± 0.47 5.50 ± 0.46 5.97 ± 0.38 5.83 ± 0.53 
 4 5.73 ± 0.31 5.88 ± 0.53 5.98 ± 0.08 5.97 ± 0.08 
 5 6.02 ± 0.46 5.85 ± 0.26 6.10 ± 0.40 6.10 ± 0.40 

5-15 1 5.30 ± 0.20 5.45 ± 0.18 5.92 ± 0.28 5.98 ± 0.35 
 2 5.87 ± 0.37 5.83 ± 0.38 5.83 ± 0.45 5.83 ± 0.45 
 3 5.37 ± 0.55 5.43 ± 0.43 5.73 ± 0.42 5.87 ± 0.28 
 4 5.62 ± 0.28 5.72 ± 0.43 5.95 ± 0.05 5.97 ± 0.06 
 5 6.07 ± 0.45 5.72 ± 0.33 5.93 ± 0.45 5.93 ± 0.45 
ที่มา: มยุรี (2553) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ 1.1 การเปล่ียนแปลงค่า pH เฉลี่ยของดินในช่วงความลึก 0-5 และ 5-15 เซนติเมตร ช่วงปี 
2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านป่าลัน ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

 
1.2 ปริมาณไนโตรเจน 

  จากข้อมูลในตาราง 1.2 พบว่า ในช่วงความลึก 0-5 เซนติเมตร มีปริมาณไนโตรเจนเฉล่ียผันแปรอยู่
ในช่วง 0.04-0.18 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในระดับตํ่า-สูง ในช่วงก่อนปลูกมีค่าผันแปรอยู่ระหว่าง 0.04-0.05 
เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในระดับตํ่า โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.04 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.04, 0.04 และ 0.05 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ปี 2551 มีค่าผันแปรอยู่
ในช่วง 0.07-0.08 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า-ปานกลาง โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.08 และ 0.07 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในระดับปานกลางและค่อนข้างตํ่า ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.07, 0.07 และ 0.08 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ค่าเฉลี่ยของปริมาณไนโตรเจนในตํารับที่ 3 กับ 4 
มีค่าจัดอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า และตํารับที่ 5 จัดอยู่ในระดับปานกลาง ปี 2552 มีปริมาณไนโตรเจนผันแปรอยู่
ในช่วง 0.09-0.12 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในระดับปานกลาง โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.12 และ 
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 ในช่วงความลึก 5-15 เซนติเมตร พบว่า ปริมาณไนโตรเจนเฉล่ียมีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 0.04-0.17 
เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในระดับตํ่า-ค่อนข้างสูง ในช่วงก่อนปลูกมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.04 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในระดับตํ่า 
ปี 2551 มีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 0.07-0.08 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในช่วงค่อนข้างตํ่า-ปานกลาง ตํารับที่ 1 และ 2 มี
ปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ยเท่ากับ 0.07 และ 0.08 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่าและปานกลาง 
ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีปริมาณไนโตรเจนเฉล่ียเท่ากับ 0.08, 0.07 และ 0.07 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
ปริมาณไนโตรเจนในตํารับที่ 3 จัดอยู่ในระดับปานกลาง และตํารับที่ 4 กับ 5 จัดอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า ปี 
2552 มีปริมาณไนโตรเจนผันแปรอยู่ระหว่าง 0.10-0.12 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ในระดับปานกลาง โดยตํารับที่ 1 
และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.11 เปอร์เซ็นต์ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.12, 0.10 และ 0.10 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ปี 2553 มีปริมาณไนโตรเจนเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 0.14-0.17 เปอร์เซ็นต์ จัดอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.16 เปอร์เซ็นต์ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 0.17, 0.14 และ 0.15 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
 
ตาราง 1.2 ปริมาณไนโตรเจนเฉล่ียในดิน ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านป่าลัน ต.ทุ่งก๊อ 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 

ความลึก 
(ซม.) 

ตํารับที่ ช่วงเวลา 
ก่อนปลูก ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

0-5 1 0.04 ± 0.01 0.08 ± 0.03 0.12 ± 0.03 0.18 ± 0.04 
 2 0.05 ± 0.01 0.07 ± 0.01 0.10 ± 0.04 0.14 ± 0.01 
 3 0.04 ± 0.01 0.07 ± 0.02 0.09 ± 0.03 0.13 ± 0.01 
 4 0.04 ± 0.01 0.07 ± 0.03 0.10 ± 0.03 0.14 ± 0.06 
 5 0.05 ± 0.02 0.08 ± 0.02 0.12 ± 0.02 0.17 ± 0.01 

5-15 1 0.04 ± 0.01 0.07 ± 0.01 0.11 ± 0.05 0.16 ± 0.01 
 2 0.04 ± 0.02 0.08 ± 0.01 0.11 ± 0.04 0.16 ± 0.03 
 3 0.04 ± 0.01 0.08 ± 0.02 0.12 ± 0.03 0.17 ± 0.08 
 4 0.04 ± 0.02 0.07 ± 0.02 0.10 ± 0.04 0.14 ± 0.03 
 5 0.04 ± 0.02 0.07 ± 0.03 0.10 ± 0.05 0.15 ± 0.04 

หมายเหตุ : เปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนคํานวณจาก เปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน = เปอร์เซ็นต์อินทรียวัตถุ x 0.05 
     เปอร์เซ็นต์ไนโตรเจน ± สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 จากแผนภูมิ 1.2 แสดงให้เห็นว่าปริมาณไนโตรเจนในดินของทุกตํารับการทดลองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นใน
ลักษณะเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่าการใส่ปุ๋ยโดยใช้วิธีหยอดหลุมมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณของ
ไนโตรเจนในดินน้อยกว่าด้านการจัดการพ้ืนที่โดยเฉพาะการกําจัดวัชพืชในพ้ืนที่แปลงปลูกของเกษตรกรที่ไม่มี
การนําเอาเศษวัชพืชออกจากพ้ืนที่แปลงปลูกจึงทําให้เกิดการสะสมปริมาณของอินทรียวัตถุในดินเพ่ิมขึ้น สงผล
ทําให้ปริมาณของไนโตรเจนในดินเพ่ิมขึ้นตามด้วย 
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แผนภูมิ 1.2 ปริมาณไนโตรเจนเฉล่ียของดินในช่วงความลึก 0-5 และ 5-15 เซนติเมตร ปี 2551-2553 

ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านป่าลัน ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 
 1.3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่สามารถเป็นประโยชน์ได้ 
 จากข้อมูลในตาราง 1.3 พบว่า ในช่วงความลึก 0-5 เซนติเมตร มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.62-14.67 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในช่วงตํ่ามาก-ปานกลาง ในช่วงก่อนปลูกมีค่าผันแปร
อยู่ในช่วง 0.62-0.69 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับตํ่ามาก โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.62 
และ 0.68 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.68, 0.69 และ 0.67 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ปี 2551 มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ผันแปรอยู่ในช่วง 0.60-1.71 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับตํ่ามาก ตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.60 และ 1.71 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.72, 1.23 และ 1.00 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ตามลําดับ ในปี 2552 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้มีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 0.66-4.89 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับตํ่ามาก-ตํ่า ตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.67 และ 1.74 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ตามลําดับ จัดอยู่ในระดับตํ่ามาก ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.66, 4.89 และ 4.22 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับ ปริมาณฟอสฟอรัสในตํารับที่ 3 จัดอยู่ในระดับตํ่ามาก และตํารับที่ 4 กับ 5 จัดอยู่ในระดับ
ตํ่า ในปี 2553 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้มีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 9.83-14.67 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า-ปานกลาง ตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 10.33 และ 14.67 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่าและปานกลาง ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
10.17, 9.83 และ 12.83 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในตํารับที่ 3 และ 
4 มีค่าจัดอยู่ในระดับค่อนข้างตํ่า และตํารับที่ 5 จัดอยู่ในระดับปานกลาง 
 ในช่วงความลึก 5-15 เซนติเมตร มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.38-25.67 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในช่วงตํ่ามาก-ค่อนข้างสูง ในช่วงก่อนปลูกมีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 0.59-0.65 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับตํ่ามาก โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.59 และ 0.60 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.59, 0.62 และ 0.65 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ตามลําดับ ปี 2551 มีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ผันแปรอยู่ในช่วง 0.38-0.67 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัด
อยู่ในระดับตํ่ามาก ตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.38 และ 0.58 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ตํารับที่ 
3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.58, 0.67 และ 0.44 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ในปี 2552 ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้มีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 0.55-1.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับตํ่ามาก ตํารับ
ที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.55 และ 0.99 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ย
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ตาราง 1.3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดิน ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง  

บ้านป่าลัน ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 

ตํารับที่ ความลึก 
(ซม.) 

ปริมาณฟอสฟอรัส (มลิลิกรัม/กิโลกรัม) 
ก่อนปลูก ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

0-5 1 0.62 ± 0.15 0.60 ± 0.14 0.67 ± 0.73 10.33 ± 3.01 
 2 0.68 ± 0.18 1.71 ± 1.96 1.74 ± 1.92 14.67 ± 8.28 
 3 0.68 ± 0.15 0.72 ± 0.20 0.66 ± 0.61 10.17 ± 7.22 
 4 0.69 ± 0.23 1.23 ± 1.00 4.89 ± 7.16 9.83 ± 2.75 
 5 0.67 ± 0.21 1.00 ± 0.51 4.22 ± 5.30 12.83 ± 2.08 

5-15 1 0.59 ± 0.38 0.38 ± 0.32 0.55 ± 0.25 17.17 ± 8.84 
 2 0.60 ± 0.27 0.58 ± 0.29 0.99 ± 1.00 10.17 ± 6.83 
 3 0.59 ± 0.35 0.58 ± 0.49 0.91 ± 1.38 9.17 ± 2.25 
 4 0.62 ± 0.41 0.67 ± 0.92 0.97 ± 0.41 18.67 ± 14.68 
 5 0.65 ± 0.38 0.44 ± 0.50 1.01 ± 0.89 25.67 ± 10.10 

หมายเหตุ: ปริมาณฟอสฟอรัส ± ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 1.3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้เฉลี่ยในช่วงความลึก 0-5 และ 5-15 เซนติเมตร ช่วง

ปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านป่าลัน ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
  
 จากแผนภูมิ 1.3 แสดงให้เห็นว่าปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดินมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในทุก
ตํารับการทดลอง ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าการใส่ปุ๋ยโดยใช้วิธีหยอดหลุมมีอิทธิต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ
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  1.4 ปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้ 
 จากข้อมูลในตาราง 1.4 พบว่า ในช่วงความลึก 0-5 เซนติเมตร ปริมารโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้มี
ค่าผันแปรอยู่ระหว่าง 45.65-169.83 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับปานกลาง-สูงมาก ในช่วงก่อนปลูกมีค่า
ผันแปรอยู่ในช่วง 75.29-87.43 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในช่วงระดับสูง โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 86.35 และ 79.43 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 83.91, 87.43 
และ 75.29 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ในปี 2551 มีปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้ผันแปรอยู่ในช่วง 
80.28-129.80 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับสูง-สูงมาก โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100.85 
และ 85.29 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ จัดอยู่ในระดับสูง ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 90.28, 
129.80 และ 80.28 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้เฉลี่ยในตํารับที่ 3 กับ 
5 จัดอยู่ในระดับสูง และตํารับที่ 4 จัดอยู่ในระดับสูงมาก ในปี 2552 ปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้มี
ค่าเฉล่ียผันแปรอยู่ในช่วง 45.65-82.75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับปานกลาง-สูง โดยตํารับที่ 1 และ 2 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 45.65 และ 82.75 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับปานกลางและสูง ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 
4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 53.03, 68.25 และ 76.37 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ปริมาณโพแทสเซียมที่
สามารถสกัดได้ในตํารับที่ 3 จัดอยู่ในระดับปานกลาง และตํารับที่ 4 กับ 5 จัดอยู่ในระดับสูง ในปี 2553 มี
ปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้เฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 95.33-169.83 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ใน
ระดับสูง-สูงมาก โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 110.50 และ 169.83 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ใน
ระดับสูงและสูงมาก ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 154.17, 132.50 และ 95.33 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับ ปริมาณโพแทสเซียมในตํารับที่ 3 กับ 4 จัดอยู่ในระดับสูงมาก และตํารับที่ 5 มีค่าจัดอยู่ใน
ระดับสูง 
 
ตาราง 1.3 ปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้ในดิน ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง  

บ้านป่าลัน ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 
ความลึก 

(ซม.) 
ตํารับ
ที่ 

ปริมาณโพแทสเซียม (มลิลิกรัม/กิโลกรัม) 
ก่อนปลูก ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

0-5 1 86.35 ± 17.34 100.85 ± 4.74 45.65 ± 30.44 110.50 ± 77.20 
 2 79.43 ± 27.05 85.29 ± 40.08 82.75 ± 57.20 169.83 ± 143.06 
 3 83.91 ± 13.45 90.28 ± 15.01 53.03 ± 15.69 154.17 ± 155.61 
 4 87.43 ± 28.47 129.80 ± 25.17 68.25 ± 27.32 132.50 ± 91.58 
 5 75.29 ± 21.59 80.28 ± 46.08 76.37 ± 53.78 95.33 ± 9.02 

5-15 1 64.63 ± 18.35 56.62 ± 11.01 38.92 ± 14.98 145.00 ± 59.25 
 2 65.41 ± 28.18 43.50 ± 19.37 47.42 ± 23.97 181.33 ± 163.00 
 3 68.39 ± 29.01 54.79 ± 27.07 34.42 ± 10.71 152.33 ± 90.64 
 4 65.47 ± 19.89 63.25 ± 11.29 32.08 ± 7.98 113.50 ± 50.43 
 5 63.12 ± 17.49 56.32 ± 20.53 46.78 ± 33.74 96.83 ± 9.25 

หมายเหตุ: ปริมาณโพแทสเซยีมที่สามารถสกัดได้ ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 ในช่วงความลึก 5-15 เซนติเมตร ปริมารโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้มีค่าผันแปรอยู่ระหว่าง 32.08-
181.33 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับปานกลาง-สูงมาก ในช่วงก่อนปลูกมีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 63.12-
68.39 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในช่วงระดับสูง โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 64.63 และ 65.41 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 68.39, 65.47 และ 63.12 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตามลําดับ ในปี 2551 มีปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้ผันแปรอยู่ในช่วง 43.50-63.25 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับปานกลาง-สูง โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 56.62 และ 43.50 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ จัดอยู่ในระดับปานกลาง ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 54.79, 63.25 
และ 56.32 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้เฉลี่ยในตํารับที่ 3 กับ 5 จัด
อยู่ในระดับปานกลาง และตํารับที่ 4 จัดอยู่ในระดับสูง ในปี 2552 ปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้มี
ค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 32.08-47.42 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับปานกลาง โดยตํารับที่ 1 และ 2 มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 38.92 และ 47.42 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
34.42, 32.08 และ 46.78 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ในปี 2553 มีปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้
เฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 96.83-181.33 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จัดอยู่ในระดับสูง-สูงมาก โดยตํารับที่ 1 และ 2 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 145.00 และ 181.33 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ จัดอยู่ในระดับสูงมาก ตํารับที่ 3, 4 และ 
5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 152.33, 113.50 และ 96.83 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ปริมาณโพแทสเซียมในตํารับที่ 
3 จัดอยู่ในระดับสูงมาก และตํารับที่ 4 กับ 5 มีค่าจัดอยู่ในระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 1.4 ปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้เฉลี่ยในช่วงความลึก 0-5 และ 5-15 เซนติเมตร 

ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านป่าลัน ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 
 จากแผนภูมิ 1.4 แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้ในทุก
ตํารับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นคล้ายกัน โดยการใส่ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกรและการใส่ปุ๋ยแบบหยอดหลุมโดยใส่ใน
ปริมาณเท่ากับที่เกษตรกรใช้มีแนวโน้มทําให้มีการสะสมปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้อย่างชัดเจน 
ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าการใส่ปุ๋ยแบบหยอดหลุมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้
ในดินน้อยกว่าปริมาณปุ๋ยที่ใส่ 
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2. การเจรญิเติบโตของพืช 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ทําการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตเพ่ือใช้สําหรับเปรียบเทียบผลของวิธีการปฏิบัติ
ในแต่ละตํารับวิธีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย ความสูง นํ้าหนักต้นแห้ง 
ผลผลิตต่อไร่ พร้อมทําการศึกษาคุณภาพของผลผลิตในด้านความยาวฝัก เส้นผ่าศูนย์กลางฝัก และนํ้าหนัก
เมล็ด/ฝัก จากผลการศึกษา พบว่า 
 2.1 ความสูงเฉลี่ย 
 จากข้อมูลในตาราง 2.1 พบว่า ในช่วงปี 2551-2553 ค่าความสูงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ทําการ
ทดลองมีค่าความสูงเฉล่ียอยู่ในช่วง 137-182 เซนติเมตร โดยในปี 2551 ค่าความสูงเฉล่ียมีค่าผันแปรอยู่
ในช่วง 154-169 เซนติเมตร ซึ่งไม่มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 154 และ 169 เซนติเมตร ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 160, 164 และ 161 
เซนติเมตร ตามลําดับ  

ในปี 2552 ค่าความสูงมีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 171-182 เซนติเมตร และไม่มีค่าแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 171 และ 178 เซนติเมตร ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 
และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 179, 182 และ 171 เซนติเมตร ตามลําดับ  

ส่วนปี 2553 มีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 137-163 เซนติเมตร โดยตํารับที่ 2 มีค่าความสูงเฉล่ียมาก
ที่สุด เท่ากับ 163 เซนติเมตร และมีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับค่าความสูงเฉล่ียในตํารับที่ 
1 มีค่าเท่ากับ 137 เซนติเมตร แต่ไม่มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับค่าความสูงเฉล่ียในตํารับ
ที่ 3, 4 และ 5 มีค่าความสูงเฉล่ียเท่ากับ 158, 153 และ 153 เซนติเมตร ตามลําดับ และค่าความสูงเฉล่ียใน
ตํารับที่ 3, 4 และ 5 ก็ไม่มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในตํารับที่ 1 
 
ตาราง 2.1 ค่าความสูงเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านป่าลัน 

ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 

ตํารับที่ ความสูงเฉลี่ย (เซนติเมตร) 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

1 154 171 137b 
2 169 178 163a 
3 160 179 158ab 
4 164 182 153ab 
5 161 171 153ab 

CV. 9.91 8.11 7.90 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันและอยู่ในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี LSD. 
จากแผนภูมิ 2.1 แสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโตทางด้านความสูงของต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในตํารับที่มี

การใส่ปุ๋ยตามวิธีการของเกษตรกร (ตํารับที่ 2) กับตํารับที่ทําการใส่ปุ๋ยแบบหยอดหลุมในอัตราปุ๋ยต่างๆ (ตํารับ
ที่ 3-5) มีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าการใส่ปุ๋ยแบบหยอดหลุมในอัตราต่างๆ สามารถ
ช่วงเพ่ิมธาตุอาหารให้กับต้นข้าวโพดได้อย่างพอเพียงสําหรับนําไปใช้ในการพัฒนาทางด้านความสูง โดยเฉพาะ
ในตํารับที่ 4 ที่มีการลดปริมาณปุ๋ยเคมีลง 25 เปอร์เซ็นต์ของที่เกษตรกรใช้ 
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แผนภูมิ 2.1 ความสูงเฉล่ียของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านป่าลัน 

ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 
 2.2 นํ้าหนักต้นแห้ง 
 จากข้อมูลในตาราง 2.2 พบว่า นํ้าหนักต้นแห้งในพ้ืนที่แปลงทดลองช่วงปี 2551-2553 มีค่าเฉลี่ยผัน
แปรอยู่ในช่วง 537-1,133 กิโลกรัม/ไร่ ในปี 2551 มีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 628-727 กิโลกรัม/ไร่ และค่าเฉล่ีย
ของน้ําหนักต้นแห้งในทุกตํารับไม่มีค่าแตกต่างกันทางสถิติ โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 628 และ 
691 กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 727, 723 และ 686 กิโลกรัม/ไร่ 
ตามลําดับ  

ปี 2552 นํ้าหนักต้นแห้งมีค่าเฉล่ียผันแปรอยู่ในช่วง 951-1,133 กิโลกรัม/ไร่ และค่าเฉล่ียของนํ้าหนัก
ต้นแห้งไม่มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 951 และ 1,028 
กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,029, 1,133 และ 1,031 กิโลกรัม/ไร่ 
ตามลําดับ  

ในปี 2553 มีค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักต้นแห้งผันแปรอยู่ในช่วง 537-1,031 กิโลกรัม/ไร่ โดยตํารับที่ 2 มี
ค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักต้นแห้งสูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 1,031 กิโลกรัม/ไร่ และมีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
เมื่อเปรียบเทียบกับกับค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักต้นแห้งในตํารับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 537 กิโลกรัม/ไร่ แต่ไม่มีค่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักต้นแห้งในตํารับที่ 3, 4 และ 5 มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 745, 950 และ 813 กิโลกรัม/ไร่ สําหรับค่าเฉล่ียของนํ้าหนักต้นแห้งในตํารับที่ 3, 4 และ 5 ก็
มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของทั้ง 3 ตํารับ และไม่มีค่าแตกต่างกันทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักต้นแห้งในตํารับที่ 1 

จากแผนภูมิ 2.2 แสดงให้เห็นว่าการใส่ปุ๋ยโดยการหยอดหลุมร่วมกับการใช้ปุ๋ยในอัตราๆ สามารถทํา
ให้ต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีนํ้าหนักแห้งของต้นใกล้เคียงกับการใส่ปุ๋ยตามวิธีการของเกษตรกร ทั้งน้ีอาจเป็นผล
เน่ืองมาจากการใสปุ๋ยโดยใช้วิธีการหยอดหลุมสามารถช่วงเพ่ิมศักยภาพการใช้ปุ๋ยของข้าวโพดให้สูงข้ึน จึงทําให้
สามารถช่วยส่งเสริมให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันกับวิธีการใช้ปุ๋ยของเกษตร โดยเฉพาะใน
ตํารับที่ 4 ที่มีการลดปริมาณการใช้ปุ๋ย 25 เปอร์เซ็นต์ของเกษตรกร 
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ตาราง 2.2 นํ้าหนักแห้งของต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านป่าลัน 
ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 

 
ตํารับที่ นํ้าหนักแห้งของต้น (กิโลกรัม/ไร่) 

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
1 628 951 537b 
2 691 1,028 1,031a 
3 727 1,029 745ab 
4 723 1,133 950ab 
5 686 1,031 813ab 

CV. 15.58 20.32 28.67 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันและอยู่ในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี LSD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 2.2 นํ้าหนักแห้งของต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านป่า

ลัน ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 
 2.3 ผลผลิต 
 จากข้อมูลในตาราง 2.3 พบว่า ผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้จากการปลูกจํานวน 2 ต้น/หลุม ใน
พ้ืนที่แปลงทดลองช่วงปี 2551-2553 มีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 1,265-2,135 กิโลกรัม/ไร่ ในปี 2551 มีค่า
ผันแปรอยู่ในช่วง 1,265-1,541 กิโลกรัม/ไร่ และค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักต้นแห้งในทุกตํารับไม่มีค่าแตกต่างกันทาง
สถิติ โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,265 และ 1,519 กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,475, 1,541 และ 1,309 กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ  

ปี 2552 นํ้าหนักต้นแห้งมีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 1,352-1,633 กิโลกรัม/ไร่ โดยตํารับที่ 4 มี
ค่าเฉล่ียของผลผลิตมากที่สุด 1,633 กิโลกรัม/ไร่ รองลงมาคือตํารับที่ 2 มีค่าเฉล่ียของผลผลิตเท่ากับ 1,631 
กิโลกรัม/ไร่ และค่าเฉล่ียของทั้ง 2 ตํารับ มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีค่าไม่แตกต่างกัน
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของผลผลิตในตํารับที่ 3 และ 5 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,546 และ 1,604 กิโลกรัม/
ไร่ ตามลําดับ แต่มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของผลผลิตในตํารับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
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ในปี 2553 มีค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักต้นแห้งผันแปรอยู่ในช่วง 1,343-2,135 กิโลกรัม/ไร่ โดยตํารับที่ 2 มี
ค่าเฉลี่ยของผลผลิตมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 2,135 กิโลกรัม/ไร่ และมีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับกับค่าเฉล่ียของผลผลิตเฉลี่ยในตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,343 และ 1,459 
กิโลกรัม/ไร่ ตามลําดับ แต่ไม่มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียของผลผลิต
ในตํารับที่ 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,642 และ 1,835 กิโลกรัม/ไร่ สําหรับค่าเฉลี่ยของผลผลิตในตํารับที่ 1, 
2, 4 และ 5 ก็มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 ตํารับ 
ตาราง 2.3 ผลผลิตเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านป่าลัน  

ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 

ตํารับที่ ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

1 1,265 1,352b 1,343b 
2 1,519 1,613a 1,459b 
3 1,475 1,546ab 2,135a 
4 1,541 1,633a 1,642ab 
5 1,309 1,604ab 1,835ab 

CV. 18.86 8.86 19.69 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันและอยู่ในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี LSD. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 2.3 ผลผลิตเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง บ้านป่าลัน 

ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 
 จากแผนภูมิ 2.3 แสดงให้เห็นว่าผลผลิตเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้จากการใส่ปุ๋ยโดยใช้วิธีหยอด
หลุมร่วมกับการใช้ปุ๋ยในอัตราต่างๆ มีแนวโน้มให้ผลผลิตใกล้เคียงกับการใส่ปุ๋ยตามแบบวิธีของเกษตรกร ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลความสูงและนํ้าหนักแห้งของต้นดังข้อมูลในข้างต้น ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่าการใส่ปุ๋ยแบบ
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 2.4 องค์ประกอบผลผลิต 
 ได้ทําการศึกษาประกอบของผลผลิตในด้านความยาวฝัก เส้นผ่าศูนย์กลางฝักและนํ้าหนักเมล็ด/ฝัก 
พบว่า 
  2.4.1 ความยาวฝัก 
  จากข้อมูลในตาราง 2.4.1 พบว่า ค่าความยาวฝักเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงปี 2551-
2553 มีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 10.2-14.0 เซนติเมตร โดยในปี 2551 มีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 11.6-13.4 
เซนติเมตร ตํารับที่ 5 มีค่าความยาวฝักเฉล่ียมากที่สุด เท่ากับ 13.4 เซนติเมตร และมีค่าแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในตํารับที่ 1 และ 2 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.6 และ 12.0 
เซนติเมตร ตามลําดับ แต่ไม่มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในตํารับที่ 3 
และ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.4 เซนติเมตร สําหรับค่าเฉลี่ยของความยาวฝักในตํารับที่ 1, 2, 3 และ 4 มีค่าไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ปี 2552 ค่าเฉล่ียความยาวฝักมีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 13.0-14.0 เซนติเมตร และความยาว
เฉลี่ยในทุกตํารับมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.0 และ 
13.3 เซนติเมตร ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.0, 13.6 และ 14.0 เซนติเมตร 
ตามลําดับ 
  ปี 2553 ค่าความยาวฝักเฉลี่ยมีค่ามีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 10.2-12.5 เซนติเมตร โดยค่าความ
ยาวฝักเฉลี่ยในตํารับที่ 2 มีค่ามากสุด เท่ากับ 12.5 เซนติเมตร และมีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียในตํารับที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.2 เซนติเมตร แต่มีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ 
 
ตาราง 2.4.1 ความยาวฝักเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง  

บ้านป่าลัน ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
  

ตํารับที่ ความยาวฝัก (เซนติเมตร) 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

1 11.6b 13.0 10.2b 
2 12.0b 13.3 12.5a 
3 12.4ab 14.0 12.1ab 
4 12.4ab 13.6 11.7ab 
5 13.4a 14.0 11.5ab 

CV. 4.67 6.13 10.82 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันและอยู่ในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี LSD. 
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แผนภูมิ 2.4.1 ความยาวฝักเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง  

บ้านป่าลัน ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 
  จากแผนภูมิ 2.4.1 แสดงให้เห็นว่าการใส่ปุ๋ยแบบหยอดหลุมในปริมาณปุ๋ยอัตราต่างๆ 
สามารถช่วยให้ความยาวฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีขนาดใกล้เคียงกับการใส่ปุ๋ยตามแบบวิธีการของเกษตรกร ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าการใส่ปุ๋ยแบบหยอดหลุมสามารถช่วยลดปริมาณปุ๋ยได้ 25-50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่
เกษตรกรใส่ในพ้ืนที่โดยไม่มีผลทําให้ความยาวฝักของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง 
  2.4.2 เส้นผ่าศูนย์กลางฝัก 
  จากข้อมูลในตาราง 2.4.2 พบว่า เส้นผ่าศูนย์กลางฝักเฉล่ียของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกใน
พ้ืนที่แปลงทดลองช่วงปี 2551-2553 มีค่าผันแปรอยู่ระหว่าง 3.0-4.0 เซนติเมตร โดยปี 2551 มีค่าผันแปรอยู่
ในช่วง 3.7-4.0 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางในตํารับที่ 5 มีค่าสูงสุด เท่ากับ 4.0 เซนติเมตร และมี
ค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางในตํารับที่ 1, 2 และ 3 
ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.7, 3.7 และ 3.8 เซนติเมตร แต่มีค่าไม่แตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในตํารับที่ 4 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.9 เซนติเมตร สําหรับค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางฝักในตํารับที่ 4 มีค่าแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในตํารับที่ 1 แต่ไม่มีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในตํารับที่ 2 กับ 3 และค่าเฉล่ียของเส้นผ่าศูนย์กลางฝักในตํารับที่ 1, 2 และ 3 ก็มีค่า
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  ปี 2552 พบว่า ค่าเฉล่ียของเส้นผ่าศูนย์กลางฝักมีค่าผันแปรอยู่ในช่วง 3.6-3.8 เซนติเมตร 
โดยค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางฝักในตํารับที่ 2 กับ 4 มีค่าสูงสุด เท่ากับ 3.8 เซนติเมตร และมีค่าแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียในตํารับที่ 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.6 เซนติเมตร แต่มีค่าไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในตํารับที่ 3 กับ 5 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.7 เซนติเมตร 
สําหรับค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางฝักในตํารับที่ 3 กับ 5 ก็มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในตํารับที่ 1 
  ปี 2553 พบว่า เส้นผ่าศูนย์กลางฝักมีค่าเฉล่ียอยู่ในช่วง 3.0-3.3 เซนติเมตร โดยตํารับที่ 2 มี
ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่าศูนย์กลางฝักสูงที่สุด เท่ากับ 3.3 เซนติเมตร และมีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในตํารับที่ 1 ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.0 เซนติเมตร แต่มีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในตํารับที่ 3, 4 และ 5 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2 เซนติเมตร ส่วนค่าเฉลี่ย
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ตาราง 2.4.2 เส้นผ่าศูนย์กลางฝักเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง  

บ้านป่าลัน ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 

ตํารับที่ เส้นผ่าศูนย์กลางฝัก (เซนติเมตร) 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

1 3.7c 3.6b 3.0b 
2 3.7bc 3.8a 3.3a 
3 3.8bc 3.7ab 3.2ab 
4 3.9ab 3.8ab 3.2ab 
5 4.0a 3.7a 3.2ab 

CV. 2.58 3.75 3.46 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันและอยู่ในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี LSD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 2.4.2 เส้นผ่าศูนย์กลางฝักเฉล่ียของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง  

บ้านป่าลัน ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 
  จากแผนภูมิ 2.4.2 แสดงให้เห็นว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฝักเฉลี่ยในตํารับที่ใสปุ๋ยแบบหยอด
หลุมร่วมกับการใช้ปุ๋ยในปริมาณต่างๆ สามารถทําให้เส้นผ่าศูนย์กลางฝักของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีค่าเฉลี่ย
ใกล้เคียงกับวิธีการของเกษตรกร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปริมาณปุ๋ยที่ลดลงในตํารับที่มีการใส่ปุ๋ยแบบหยอดหลุมต้น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงทําให้มีการสะสมอาหารในเมล็ดมาก เมล็ดจึงมี
ขนาดโตและทําให้ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางฝักเพ่ิมขึ้น 
  2.4.3 นํ้าหนักเมล็ด/ฝัก 
  จากข้อมูลในตาราง 2.4.3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักเมล็ด/ฝัก ในช่วงปี 2551-2553 มีค่า
ผันแปรอยู่ระหว่าง 66.51-84.93 เปอร์เซ็นต์ โดยในปี 2551 มีค่าเฉล่ียของนํ้าหนักเมล็ด/ฝัก ผันแปรอยู่ในช่วง 
75.10-77.03 เปอร์เซ็นต์ ตํารับที่ 4 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 77.03 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าแตกต่างอย่างมี
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  ในปี 2552 พบว่า มีค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักเมล็ด/ฝัก ผันแปรอยู่ในช่วง 66.51-74.68 
เปอร์เซ็นต์ และค่าเฉล่ียของนํ้าหนักเมล็ด/ฝักในทุกตํารับไม่มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย
ตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 72.20 และ 74.68 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 68.93, 66.51 และ 67.39 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ  
  ปี 2553 พบว่า สัดส่วนของน้ําหนักเมล็ด/ฝัก มีค่าเฉลี่ยผันแปรอยู่ในช่วง 83.41-84.93 
เปอร์เซ็นต์ และค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักเมล็ด/ฝักในทุกตํารับการทดลองมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักเมล็ด/ฝักในตํารับที่ 1 และ 2 มีค่าเท่ากับ 83.84 และ 83.96 เปอร์เซ็นต์ 
ตามลําดับ และค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักเมล็ด/ฝักในตํารับที่ 3, 4 และ 5 มีค่าเท่ากับ 84.45, 84.93 และ 83.41 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
ตาราง 2.4.3 สัดส่วนนํ้าหนักเมล็ด/ฝักของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลงทดลอง  

บ้านป่าลัน ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
 

ตํารับที่ นํ้าหนักเมล็ด/ฝัก (เปอร์เซ็นต์) 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

1 75.10b 72.20 83.84 
2 75.22b 74.68 83.96 
3 75.25b 68.93 84.45 
4 77.03a 66.51 84.93 
5 76.07ab 67.39 83.41 

CV. 0.87 12.26 1.99 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรที่เหมือนกันและอยู่ในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี LSD. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 2.4.3 สัดส่วนนํ้าหนักเมล็ด/ฝักเฉลี่ยของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ช่วงปี 2551-2553 ในพ้ืนที่แปลง

ทดลอง บ้านป่าลัน ต.ทุ่งก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
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   จากแผนภูมิ 2.4.3 แสดงให้เห็นว่าสัดส่วนนํ้าหนักเมล็ด/ฝักของผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
ทุกตํารับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน อาจกล่าวได้ว่าการใส่ปุ๋ยแบบหยอดหลุมร่วมกับการใช้
ปริมาณปุ๋ยในอัตราต่างๆ กับการใช้ปุ๋ยเคมีตามวิธีการของเกษตรกรและแปลงควบคุมไม่มีความแตกต่างกัน 
ทั้งน้ีเพราะสัดส่วนของนํ้าหนักเมล็ด/ฝักเป็นลักษณะหน่ึงที่ได้รับอิทธิพลจากพันธ์ุกรรมของ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะเมล็ดผันแปรอยู่ในช่วง 78-83 เปอร์เซ็นต์ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าวโพด ชุดดินหนองมด (Nm) กลุ่มชุดดินที่ 
29 อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในช่วงปี 2551-2553 ภายใต้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการลดต้นทุนใน
การผลิตข้าวโพดบนพ้ืนที่ดินดอนและศึกษาวิธีการจัดการปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าวโพดท่ีเหมาะสมบนพ้ืนที่ดอน 
สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 วิธีการลดต้นทุนในการผลิตข้าวโพดบนพ้ืนที่ดอนโดยการลดปริมาณปุ๋ยเคมีลงเพ่ือลดต้นทุนในการซื้อ
ปุ๋ยเคมี พบว่า ตํารับที่ 4 ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย 25 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่เกษตรกรใช้ในพ้ืนที่ ใส่โดยวิธีการ
หยอดหลุมแล้วกลบ สามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 1,541-1,642 กิโลกรัม/ไร่ เป็นวิธีการลดต้นทุนในการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมที่สุด รองลงมาคือการปฏิบัติตามวิธีการในตํารับที่ 5 ลดต้นทุนการผลิตได้ 50 
เปอร์เซ็นต์ของค่าลงทุนในการซื้อปุ๋ยของเกษตรกร ซึ่งสามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ 1,309-1,835 
กิโลกรัม/ไร่  
 ในด้านการจัดการปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าวโพดบนพ้ืนทีดอน การใส่ปุ๋ยแบบหยอดหลุมเป็นวิธีการที่ทํา
ให้ปุ๋ยเกิดประโยชน์ต่อข้าวโพดมากกว่าการใส่ปุ๋ยแบบหยอดบนหน้าดิน เน่ืองจากการใส่ปุ๋ยแบบหยอดหลุม
สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลดได้ 25-50 เปอร์เซ็นต์ของที่เกษตรกรใช้อยู่ในพ้ืนที่ โดยไม่ผลกระทบต่อ
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ได้ 
 สําหรับการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินการใส่ปุ๋ยแบบหยอดหลุมไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ ค่า 
pH ของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดินและปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดิน แต่มีแนวโน้มทําให้เกิด
การสะสมของปริมาณโพแทสเซียมที่สามารถสกัดได้ในพ้ืนที่อย่างชัดเจน 
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