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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง
2.1 แนวคิด และทฤษฎี
ไนโตรเจน (N) เป็น ธาตุอ าหารที่ข ้า วต้อ งการในปริม าณมาก (Macronutrient elements)
เนื่อ งจากเป็น องค์ป ระกอบที่ส ำคัญ ของกรดอะมิโ น (Amino acids) กรดนิว คลีอ ิก (Nucleic acids)
นีว คลีโอไทล์ (Nucleotile) และคลอโรพิล ล็ (Chlorophyll) ซี่งช่ว ยในการเติบ โตของข้าว เพิ่มขนาด
ของใบ เพิ่ม จำนวนเมล็ด ต่อ รวง และเพิ่ม โปรตีน ในเมล็ด

[7] จากการศึก ษาพบว่า นาข้า วโดยทั่ว ไป

มักจะขาดไนโตรเจนหรือมี!,นโตรเจนในระดับตํ่า เนื่อ งจากดิน มีก ารสูญ เลีย ไนเตรตซึ่งเป็น รูป แบบหนึ่ง
ของไนโตรเจนจากกระบวนการต่า งๆ เช่น กระบวนการระเหย (Volatilization) กระบวนการดีไนตริ
พิเคซั่บ (Denitrification) และการถูก ซะล้า งสู่ด ิน ซนล่า ง (Leaching) รวมทั่งมีก ารสูญ เลียไนโตรเจน
ไปกับ ผลผลิต ที่เก็บ เกี่ย ว [3] ทำให้เกษตรกรต้อ งให้ป ุยไนโตรเจนเพื่อ ช่วยในการเติบ โตและเพิ่มผลผลิต
อย่างไรก็ด ีป ริม าณของปุย ไนโตรเจนที่ให้ค วรมีค วามเหมาะสม เนื่อ งจากปริม าณไนโตรเจนที่ม ากหรือ
น้อ ยเกิน ไปจะส่ง ผลต่อ การเติบ โตและผลผลิต ของต้น ข้า ว
งานวิจ ัย นี้จ ะทำการศึก ษาพฤติก รรมการเติบ โตของต้น ข้า วเมื่อ ไต้ร ับ ปริม าณไนโตรเจนใน
ระดับ ที่แ ตกต่างกับ แล้ว สร้า งเป็น แบบจำลองคณิต ศาสตร์เพื่อ ทำนายการเติบ โตของต้น ข้าว

2.2 เอกสารและงานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง
ในปี 2002 Salim [5] ศึก ษาผลกระทบของไนโตรเจนต่อ การเจริญ เติบ โตของต้น ข้าว พบว่า
ต้น ข้า วที่ป ลูก ในสารละลายที่ม ีไ นโตรเจนระดับ ตํ่า ส่งผลให้ต ้น ข้าวมีใบที่แคบ สน และตั้งตรง ความสูง
ลดลงกว่า 40% เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ ต้น ข้า วที่ป ลูก ในสารละลายที่ม ี!.นโตรเจนระดับ ปกติ นอกจากนี้ย ัง
พบว่าจำนวนกอของต้น ข้าวมีแ นวโน้มเพิ่ม ขึ้น ตามปริม าณไนโตรเจนที่ต้นข้าวไต้รับ ส่ว นต้น ข้าวที่ป ลูก
ในสารละลายที่ม ีไ นโตรเจนระดับ สูง พบว่า มีก ารลดลงของความยาวราก และนํ้าหนักแห้ง
ในปี 2002 อรพิน เกิดซูซื่น และ ผ่องพรรณ พุทธาโร [10] ไต้ศ ึกษาการใช้ป ุย 2 ขนิด คือ ปุย
ยูเรีย และแอมโมเนีย มซัล เฟต ใบปริม าณ 0 10 20 40 และ 80 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ เพื่อ
พิจ ารณาการตอบสนองทางสรีร วิท ยาด้า นอัต ราการเติบ โต

( G r o w th r a te ) ด ัช น พ
ี ื้นที่ใ บ ( L e a f a re a

index) และประสิท ธิภ าพในการสร้า งนี้า หนัก แห้ง ของใบ (Net assimilation rate) ของข้าวเจ้าหอม
พันธุปทุมธานี 1 ที่ป ลูก ในดิน ทรายโดยเติม สารละลายธาตุอ าหารดัด แปลงของ Hoagland ซึ่งไม่มีธาตุ
ไนโตรเจน แล้ว ทำการศึก ษาการเติบ โต 3 ระยะคือ การเติบ โตทางสำต้น และใบ (Vegetative) การ
เติบ โตทางระบบลีบ พัน ธุ (Reproductive) และการเติบ โตทางเมล็ด (Ripening) ซึ่ง ผลการศึก ษา
พบว่าการให้ป ุย แอมโมเนีย มซัล เฟต 20 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ ส่งผลให้อ ัต ราการเติบ โต ดัขนีพื้นที่
ใบ

และประสิท ธิภ าพในการสร้า งนี้า หนัก แห้ง ของใบของข้า วในระยะการเติบ โตทางลำต้น และใบ มี

4

มากกว่าเมื่อเทียบกับข้าวที่ให้ปุยยูเรียในระดับเดียวกัน แต่สำหรับการเติบโตในระยะการเติบโตทาง
ระบบลีบพันธ์ และการเติบโตทางเมล็ด ไม่พบว่ามีความแตกต่างกับ
ในปี 2006 อภิวรรณ จุลนีมิ [9] ได้ศ ึก ษาการตอบสนองของข้า วเจ้า หอมพัน ธุป ทุม ธานี 1 ต่อ
ปุย ไนโตรเจนที่ป ลูก ในขุด ดิน สระบุร ีท ี่เคยมีก ารใส่ป ุย เคมีส ำหรับ ข้า วอย่างต่อ เนื่อ ง โดยให้ป ุย 4 อัตรา
คือ 0 8 12 และ 16 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่ และมีก ารแบ่ง ใส่ป ุย ออกเป็น 2 และ 3 ครั้ง พบว่าการ
ให้ป ุย ที่เพิ่ม มากขึ้น ทำให้ข ้า วมีผ ลผลิต เพิ่ม มากขึ้น ตามสำดับ และมากกว่า ที่ไ มใส่ป ุย นอกจากนั้น การ
แบ่งให้ปุย 3 ครั้ง ให้ผ ลผลิตข้าวสูงกว่าแบ่งใส่ 2 ครั้ง
ในปี 2006 Ying-Hua [2] ได้ศ ึก ษาผลกระทบของไนเตรตต่อ การเติบ โตของข้าวพัน ธุพ ี้น เมือ ง
ของจีน 3 ชนิด คือ Nanguang, Yunjing และ 4007 ในระยะการเติบ โตที่แ ตกต่างกัน ได้แก่ ระยะด้น
กล้า (Seedling stage) ระยะแตกกอสูง สุด (Maximum ti(lering) ระยะดอกบาน (Flowering) และ
ระยะเก็บ เกี่ย ว (Harvest)

โดยให้ไ นโตรเจน 2

แบบ คือ แอมโมเนีย มซัล เฟตอย่า งเดีย ว และ

แอมโมเนียมช้ลเฟตกับแอมโมเนียม'ไนเตรต ในอัตราส่วน 75:25 แล้ว ทำการเก็บ ค่า นํ้า หนัก แห้ง (Dry
weight) ผลผลิต (Grain yield) และการดูดซึมไนโตรเจน (Nitrogen uptake) ผลการศึก ษาพบว่า
การให้แอมโมเนียมซัลเฟตกับแอมโมเนียมไนเตรต ในอัต ราส่ว น 75:25 แก'ข้าวพันธุ Nanguang และ
Yunjing ทำ'ให้'นํ้าหนักแห้ง ผลผลิต

และการดูด ซึม ไนโตรเจนเพิ่ม ขึ้น มากกว่า การให้แ อมโมเนีย ม

ซัล เฟตอย่า งเดีย วแก่ข ้า วทั้ง สองพัน ธุด ัง กล่า วในทุก ระยะการเติบ โตของข้า ว แต่ในข้าวพันธุ 4007 จะ
ทำให้น ํ้าหนัก แห้ง ผลผลิต

และการดูดซึม ไนโตรเจน เพิ่ม ขึ้น ในระยะต้น กล้า เท่า นั้น แสดงให้เห็นว่า

การให้ไนเตรตเป็นการช่วยเพิ่มการนำเข้าของไนโตรเจน ซึ่ง ส่งผลต่อการเติบ โตของข้าวพัน ธุ้ด ังกล่าว
ในปี 2011 Sepaskhah [1] ได้ใช้สมการโลจิส ติก ส์ใ นการอธิบ ายการเติบ โตของข้าวโพดเมื่อ
ได้ร ับ ปริม าณนํ้าและไนโตรเจนที่แ ตกต่างกัน โดยได้ให้ไนโตรเจนในปริมาณ 37.7, 87.5, 137.5 และ
187.5 กิโลกรัมต่อเฮกตะ และให้ป ริม าณนํ้าที่แ ตกต่างกัน 6 ระดับ
สมการโลจีส ติก ส์ด ังกล่าวอยู่ในรูป
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และได้ท ำนายผลผลิต ของข้าวโพดโดยใช้ด ัชนีข องผลผลิต (harvest index) ซึ่งขึ้นอยู่ปริมาณ
บํ้าและไนโตรเจนโดยรความสัม พัน ธ์อ ยู่ในรูป สมการกำลังสองเซ่น กัน โดยที่
H I

= ๘1/ + ๘21 2 + ๘3/V X /

จากการศึก ษาพบว่าสมการโลจิส ติก ส์ท ี่ไ ด้ส ามารถใช้ท ำนายนํ้าหนัก แห้ง และผลผลิต ชอง
ข้า วโพดได้อ ย่างเหมาะสมและแม่น ยำในพื้น ที่ท ี่ท ำการศึก ษา

