
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน 

 77 
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บทคัดยอ 
การทดลองมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใหผลผลิต องคประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพการใชไนโตรเจน 

(nitrogen use efficiency, NUE) ของหญารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) ท่ีปลูกในชุดดินหุบกะพง วางแผนการ

ทดลองแบบสุมตลอดภายในบล็อก มี 4 ซ้ํา ส่ิงทดลอง คือ การใสปุยไนโตรเจน (nitrogen, N) ในระดับตาง ๆ ไดแก                   

0 (กลุมควบคุม)  8  16  32 และ 64 กิโลกรัม N/ไร วัดผลผลิตน้ําหนักแหงและองคประกอบทางเคมีของหญา 60 วัน 

หลังจากปลูก และหลังจากนั้น (regrowth) ทุก ๆ 30 วัน พบวา ผลผลิตวัตถุแหงรวม (total biomass) ของหญารูซี่ที่ใส

ปุย 32 และ 64 กิโลกรัม N/ไร ไมแตกตางกัน (p>0.05) แตสูงกวา (p<0.05) การใสปุยในระดับท่ีตํ่ากวาและการไมใส

ปุย การใสปุยไนโตรเจนทําใหหญารูซี่มีเปอรเซ็นตโปรตีนและปริมาณโปรตีนที่เก็บเกี่ยวไดเพ่ิมขึ้น (p<0.05) แตไมมี

ผลกับเปอรเซ็นตเยื่อใยมากนัก การใสปุยมากขึ้นทําใหประสิทธิภาพการผลิตลดลง (p<0.05) สรุปไดวา ในขณะที่

ผลผลิตและคุณภาพของหญารูซี่เพิ่มขึ้นเมื่อไดรับปุยไนโตรเจนมากขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตของหญากลับลดลง 

จากผลการทดลองนี้การใสปุยไนโตรเจนอัตราระหวาง 16-32 กิโลกรัม N/ไร ใหกับหญารูซี่ท่ีปลูกในชุดดินหุบกะพง

เปนระดับท่ีแนะนํา 

คําสําคัญ : หญารูซ่ี  ประสิทธิภาพการดูดใชปุย  ผลผลิตวัตถุแหง  องคประกอบทางเคมี 

 

ABSTRACT 
A study on biomass production, chemical composition and nitrogen use efficiency (NUE) of      

ruzi grass (Brachiaria ruziziensis) grown on Hub-Kapong soil series was carried out. A randomized 

complete block design with 4 replication blocks was used. Treatments were various levels of mineral 

nitrogen fertilization; 0 (control), 8, 16, 32 and 64 kgN/rai. Biomass production and chemical composition 

of the grass were measured at 60 days after planting and regrowth at 30-day interval thereafter. The 

results showed that total biomass of ruzi grass received 32 and 64 kgN/rai did not significantly differ but 
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higher than that of lower application level and control. Crude protein (CP) percentage and CP yield of 

harvested grass were significantly increased but not for fiber components. Agronomic efficiency of grass 

was decreased significantly due to increasing level of fertilization. In conclusion, quantity and quality of 

ruzi grass were improved whereas agronomic efficiency of it was reduced when nitrogen fertilization was 

increased. It was recommended that at a range of 16-32 kgN/rai should be fertilized to ruzi grass which is 

grown in Hub Kapong Soil Series.   
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คํานาํ 
ประสิทธิภาพในการผลิต คือ ผลผลิตที่ไดตอหนวยของทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่เพิ่มเขาไป สําหรับในการใช

ปุยเพื่อการผลิตพืชน้ัน เนื่องจากปุยมีธาตุอาหารพืชเปนองคประกอบ ดังนั้น จึงถือวาปุยเปนวัตถุดิบอยางหนึ่งซึ่งพืช

ดูดไปใชประโยชนเพ่ือการเจริญเติบโตและกอใหเกิดผลผลิต การวัดประสิทธิภาพการดูดธาตุอาหารเปนวิธีหนึ่งในการ

วัดประสิทธิภาพการใชธาตุอาหารในปุย ในระบบการผลิตพืชอาหารสัตวมีการใชปุยเคมีหลายชนิด โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งปุยไนโตรเจน ซึ่งปุยไนโตรเจนจะมีบทบาทที่สําคัญมากในระบบการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบที่ตองการ

ประสิทธิภาพการผลิตสูง ๆ โดยจะไปมีความเกี่ยวของโดยตรงกับปริมาณและคุณภาพของผลผลิต (Munoz et al., 

2003) ระดับการใชปุยที่เหมาะสมชวยใหไดผลผลิตพืชอาหารสัตวในปริมาณที่เหมาะสมและมีคุณภาพดี และการใช

พืชอาหารสัตวคุณภาพดีในการเลี้ยงสัตวมีผลทําใหสัตวแสดงออกลักษณะทางพันธุกรรมไดเต็มท่ี ใหผลผลิตที่มี

คุณภาพ (Powell and Wu, 2004) อยางไรก็ตาม หากใชปุยไนโตรเจนไมถูกตองและเหมาะสมตามปริมาณ เวลา และ

ความตองการของพืช นอกจากจะลดประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุย ลดประสิทธิผลการผลิตพืชและเพิ่มตนทุน

การผลิตแลว ยังกอใหเกิดผลกระทบที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมซึ่งในทายที่สุดแลวจะเปนวงจรสงผลรายกลับมาสู

มนุษย (Santamaria, 2006)  

การวัดประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนมาใช (nitrogen recovery) ของพืชมักแตกตางกันไปตามชนิดดิน 

อัตราปุย วิธีการใส เวลาของการใสปุย และการจัดการโดยทั่วไป ดังนั้น เพื่อใหการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้องเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความยั่งยืนทั้งทางดานเศรษฐศาสตร สังคมและสิ่งแวดลอม โดยปกติ กองอาหารสัตว 

(2545) แนะนําใหใสปุยรองพื้นสูตรเสมอ (15-15-15) อัตรา 50–100 กิโลกรัม/ไร พรอมปลูก และใสปุยยูเรีย (46-0-0) 

ใหกับหญารูซี่ในอัตรา 10-20 กิโลกรัม/ไร ทุกครั้งหลังตัด อยางไรก็ตาม คําแนะนําดังกลาวไดจากผลการประเมิน

ผลผลิตวัตถุแหงแตไมไดคํานึงถึงประสิทธิภาพการใชปุยของหญา ดังนั้น การศึกษาถึงผลผลิต องคประกอบทางเคมีท่ี

สําคัญและประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนของหญารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) ท่ีไดรับปุยไนโตรเจนในระดับ

ตาง ๆ นับเปนขอมูลสําคัญในการวางแนวทางเพื่อการจัดการปุยในแปลงหญารูซี่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ

สามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดจากการปนเปอนจากการใชปุยไนโตรเจนปริมาณมากเกิดความจําเปน 

การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหาระดับการใสปุยไนโตรเจนที่เหมาะสมสําหรับการผลิตหญารูซี่ท่ีไมกระทบตอการ

ใหผลผลิตและมีประสิทธิภาพการใชปุยสูงสุด 
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อุปกรณและวิธีการทดลอง 
สถานที่ ชุดดิน และชวงเวลาดําเนินการทดลอง 

ดําเนินการทดลอง ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเพชรบุรี อ. ชะอํา จ. เพชรบุรี ในชุดดินหุบกะพง 

(Coarse-loamy, mixed, active, isohyperthermic Typic Haplustalfs) ระหวางเดือนตุลาคม 2552–เดือนกันยายน 

2553 โดยดินมีสมบัติกอนเริ่มตนการทดลอง คือ เนื้อดินเปนดินทราย ความเขมขนของโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได 

แอมโมเนียม และไนเทรตที่เปนประโยชน มีคาเทากับ 122.89  0.06 และ 0.04 มก./กก. ตามลําดับ และมีไนโตรเจน

ท้ังหมด (Total nitrogen) วิเคราะหตามวิธีของ Bremmer and Mulvaney (1982) เปน 0.04 เปอรเซ็นต ซึ่งจัดวาเปน

ดินที่มีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา 

แผนการทดลองและสิ่งทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุมตลอดภายในบล็อก (randomized complete block design) มี 4 ซ้ํา สิ่งทดลอง 

คือ การใสปุยไนโตรเจน (ปุยยูเรีย 46-0-0) ในระดับตาง ๆ ไดแก 0 (กลุมควบคุม)  8  16  32 และ 64 กิโลกรัม N/ไร  

การจัดการแปลงทดลอง 

เตรียมดินดวยการไถพรวน ปรับสภาพแปลงใหมีความสม่ําเสมอ จากนั้นทําแปลงทดลองขนาด 3 x 4 ตาราง

เมตร ยกขอบแปลงสูง 30 เซนติเมตร และกําหนดใหแปลงทดลองแตละดานหางจากกันอยางนอย 1 เมตร เพื่อ

ปองกันการปนเปอนของสิ่งทดลอง ปลูกหญาตามคําแนะนําของ กองอาหารสัตว (2545) โดยใชตนกลาอายุ 30 วัน 

ระยะปลูก 50 × 50 เซนติเมตร ใสปุยรองพื้นโดยการหวานใหท่ัวแปลง ประกอบดวย ปุยฟอสฟอรัส ในรูปทริปเปล

ซุปเปอรฟอสเฟต อัตรา 20 กิโลกรัม P2O5/ไร ปุยโพแทสเซียม ในรูปของโพแทสเซียมคลอไรด อัตรา 20 กิโลกรัม K2O/

ไร สําหรับการใสปุยไนโตรเจนนั้นใสในรูปปุยยูเรีย โดยแบงใส ไดแก ครึ่งหนึ่งใสพรอมกับปุยรองพื้นครั้งแรก และอีก

ครึ่งหนึ่งแบงออกเปน 4 สวน ๆ ละเทา ๆ กัน และใสทุกครั้งหลังการตัด โดยการหวานใหทั่วแปลง ทําการตัดหญาครั้ง

แรกหลังปลูก 60 วัน  หลังจากนั้นตัดหญาทุก ๆ 30 วัน จํานวน 4 ครั้ง 

การเก็บตัวอยาง การเตรียมตัวอยางและการวิเคราะหทางเคมี 

วัดผลผลิตและสุมตัวอยางหญาหลังจากปลูกได 60 วัน และหลังจากนั้นทุก ๆ 30 วัน โดยตัดที่ความสูง        

5 เซนติเมตรจากพื้นดิน นํามาอบดวยตูอบชนิดเปาลมรอนที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 72 ชั่วโมง จากนั้น

นํามาบดผานตะแกรงที่มีรูขนาด 1 มิลลิเมตร วิเคราะหองคประกอบทางเคมี ไดแก วัตถุแหง โปรตีนหยาบ เถา 

(AOAC, 1998) เซลลูโลส ลิกโนเซลลูโลส และลิกนิน (Van Soest et al., 1991) 

การคํานวณ และการวิเคราะหทางสถิติ 

 การศึกษาประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยไนโตรเจนของหญารูซี่ คํานวณโดยใชวิธีวัดประสิทธิภาพการ

ผลิตพืช (agronomic efficiency) หรือประสิทธิภาพผลผลิต (yield efficiency) และวิธีวัดประสิทธิภาพการดูดธาตุ

ไนโตรเจน (nitrogen use efficiency, NUE) จากปุย (Fageria, 1992; Prihar et al., 2000)   

ประสิทธิภาพการผลิตพืช = (Yf–Yc)/Fn กก.ผลผลิต/กก.ไนโตรเจน 

โดยที่ Yf =  ผลผลิตพืชท่ีไดเม่ือใสปุย (กก./ไร) 

Yc  =  ผลผลิตพืชท่ีไดเม่ือไมใสปุย (กก./ไร) 

Fn  =  อัตราปุย N ท่ีใส (กก./ไร) 
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 ดังนั้น (Yf–Yc) = ผลผลิต (กก./ไร) ท่ีเพิ่มข้ึนจากการใสปุยอัตรา Fn กก./ไร 

ประสิทธิภาพการดูดใชไนโตรเจน (%) = (Nf-Nc) x 100/Fn 

โดยที่ Nf  =  ไนโตรเจนทั้งหมดในพืชท่ีใสปุย (กก. N/ไร) 

Nc  =  ไนโตรเจนทั้งหมดในพืชท่ีไมใสปุย (กก. N/ไร) 

Fn  =  อัตราปุย N ท่ีใส (กก. N/ไร) 

ดังนั้น (Nf-Nc) = ไนโตรเจนทั้งหมดในพืชท่ีเพ่ิมข้ึนเม่ือใสปุยอัตรา Fn กก. N/ไร  

วิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) ของตัวแปรตาง ๆ ตามแผนการทดลองแบบสุมตลอด

ภายในบล็อก เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียโดยใช Duncan’s New Multiple Range Test  
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 
ผลผลิตนํ้าหนักแหงและองคประกอบทางเคมีของหญารูซี่ 
 จากการศึกษาถึงระดับของปุยไนโตรเจนที่มีผลตอผลผลิตน้ําหนักแหง และองคประกอบทางเคมีของหญารูซี่   

(Table 1) พบวา ระดับการใสปุยไนโตรเจนไมมีผลตอความสามารถในการตั้งตัวของหญารูซี่ โดยสังเกตไดจากการที่

หญามีผลผลิตวัตถุแหงในชวงการเก็บเกี่ยวครั้งแรกหลังจากปลูกไมแตกตางกันทางสถิติ (p>0.05) อยางไรก็ตาม 

ระดับการใสปุยที่เพิ่มขึ้นทําใหหญามีการเจริญเติบโตหลังจากการตัดครั้งแรก (regrowth) ดีขึ้น (p<0.05) โดยหญารูซี่

มีผลผลิตวัตถุแหงเฉล่ียสูงที่สุดเมื่อใสปุยระดับ 64 กิโลกรัม N/ไร แตไมแตกตาง (p>0.05) กับผลผลิตหญาที่ระดับ 32 

กิโลกรัม N/ไร แตการใสปุยทั้ง 2 ระดับ ทําใหหญามีผลผลิตสูงกวา (p<0.05) กลุมท่ีไดรับปุยไนโตรเจนที่ระดับตํ่ากวา

และกลุมควบคุม (p<0.05) ยงยุทธ และคณะ (2551) รายงานวา การใสปุยไนโตรเจนอัตราสูงขึ้นสงผลให การแตก

แขนงของพืชเพิ่มขึ้นและจะทําใหนํ้าหนักแหงของสวนเหนือดินเพิ่มข้ึนดวย ผลผลิตพืชท่ีเพิ่มข้ึนสูงสุดเมื่อมีการให

ไนโตรเจนในหนวยแรก แตการใหไนโตรเจนในหนวยที่ตามมาจะมีผลทําใหการเพิ่มข้ึนของผลผลิตคอย ๆ ลดลง   

การเพิ่มปริมาณการใสปุยไนโตรเจนชวยใหหญารูซี่ในชวง 60 วันแรกของการเจริญเติบโตมีผลทําใหหญา   มี

โปรตีนหยาบเพิ่มขึ้น (p<0.05) และทําใหหญามีเปอรเซ็นตผนังเซลลลดลง แตไมมีผลตอเปอรเซ็นตลิกโนเซลลูโลส 

นอกจากนี้ ระดับการใสปุยสูงสุด (64 กิโลกรัม N/ไร) มีผลทําใหหญาหลังจากการตัดคร้ังแรก (regrowth) ทุก ๆ 30 วัน 

มีผลทําใหหญามีโปรตีนสูงกวาการใสปุยในระดับท่ีต่ํากวาและกลุมควบคุม (p<0.05) อยางไรก็ตาม การเพิ่มการใส

ปุยไนโตรเจนในหญา regrowth ไมมีผลตอองคประกอบของผนังเซลล (p>0.05)  

การเพิ่มระดับปุยไนโตรเจนเปนการเพิ่มธาตุไนโตรเจนแกพืช ไนโตรเจนที่พืชไดรับเพิ่มมากขึ้นนั้นจะถูก

นําไปใชสังเคราะหโปรตีน ทําใหโปรตีนรวมสูงขึ้น (มุกดา, 2544) 
ประสิทธิภาพการผลิตพืชและประสิทธิภาพการใชไนโตรเจนของหญารูซี่ 
 การศึกษาประสิทธิภาพการใชประโยชนจากปุยไนโตรเจนของหญารูซี่ คํานวณโดยใชวิธีวัดประสิทธิภาพ  

การผลิตพืช หรือประสิทธิภาพผลผลติ และวิธีวัดประสิทธิภาพการดูดธาตุไนโตรเจนจากปุย โดยอาศัยการอางอิงจาก

กลุมควบคุมแสดงใน Table 2 ผลการทดลอง พบวา การเพิ่มปริมาณการใสปุยไนโตรเจนมีผลทําใหปริมาณโปรตีนใน

หญาที่เก็บเกี่ยวได (harvested biomass) สูงขึ้น (p<0.05) ในขณะเดียวกัน ประสิทธิภาพการผลิตของหญารูซี่ลดลง



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกําแพงแสน 

 81 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) อยางไรก็ตาม การเพิ่มระดับการใสปุยไนโตรเจนใหกับหญารูซี่ไมมีผล (p>0.05)      

ตออัตราการดูดใชประโยชนไนโตรเจนของหญา  
 

Table 1 Biomass yield (kgDM/rai) and chemical composition (% DM) of ruzi grass received different  

levels of nitrogen fertilizer (kg N/rai) 

Nitrogen levels Biomass DM CP NDF ADF 

1st cut (60 days after planting)    

0 494.05 19.63 9.06b 71.67a 45.17 

8 536.15 19.23 8.38b 73.15a 47.47 

16 523.86 19.37 8.88b 67.85ab 45.20 

32 548.13 18.74 10.19a 64.34b 42.77 

64 534.35 19.43 11.13a 64.93b 45.61 

SEM 23.63 0.49 0.34 1.77 1.96 

Significance ns ns *** * ns 
Regrowth (30-day interval)1      

0 158.86c 21.17 7.00c 78.45 45.18 

8 183.68c 19.97 6.92c 79.88 47.48 

16 212.94bc 20.75 7.79b 76.20 45.20 

32 265.03ab 20.60 7.50b 71.43 47.78 

64 296.81a 19.51 8.59a 79.88 43.60 

SEM 17.21 0.45 0.15 2.64 1.96 

Significance *** ns *** ns ns 

Total biomass       

0 1,129.49b     

8 1,270.87b     

16 1,316.74b     

32 1,608.25a     

64 1,630.54a     

SEM 106.55     

Significance ***     
1averaged over 4 cuts, DM; dry matter, CP; crude protein, NDF; neutral detergent fiber, ADF; acid detergent fiber, SEM; standard 

error of the mean, N = 4, ***; p<0.001, **; p<0.01, *; p<0.05, ns; non-significance 
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โดยปกติประสิทธิภาพการผลิตและการใชไนโตรเจนจากปุยของหญาจะลดลงเมื่อมีการใสปุยเพิ่มมากข้ึน ปุย

สวนหนึ่งจะสูญเสียไปอยางเปลาประโยชน และสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ผลการทดลองนี้ไปในทิศทางเดียวกับ

รายงานของ Beyaert and Roy (2005) ท่ีพบวา หญา Sorghun-Sudan grass [Sorghum bicolor (L.) Moench] 

ความเขมของไนโตรเจนของหญาเพิ่มขึ้นตามอัตราการใสปุยที่เพิ่มขึ้น แตประสิทธิภาพการใชปุยไนโตรเจนจะลดลง 

และจะมีคาต่ําที่สุดในแปลงที่มีการใสปุยสูงสุด หญา Orchardgrass (Dactylis glomerata L.) (Guillard et al., 

1995) และขาวโพดอาหารสัตว (Nannen et al., 2011) ก็มีการตอบสนองในลักษณะนี้ มุกดา (2544) รายงานวา       

การสะสมไนโตรเจน และน้ําหนักแหงของพืชจะเพิ่มข้ึนตามระดับของปุยไนโตรเจนที่เพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง ถาหากมี

การใหปุยในระดับท่ีเพิ่มมากขึ้นกวาระดับท่ีเหมาะสมจะไมชวยใหผลผลิตเพิ่มขึ้น หรือเพ่ิมเพียงเล็กนอยเทานั้น 

 

Table 2 Nitrogen in harvested grass (kg N/rai), agronomic efficiency (kg DM/kg N) and nitrogen use efficiency 

(%) of ruzi grass grown on Hub-Kapong soil series and received different levels of nitrogen fertilizer 

(kg N/rai) 

Nitrogen levels 
Items 

8 16 32 64 
SEM P 

Nitrogen in harvested grass  15.41b 17.33b 21.35a 24.53a 1.01 *** 

Agronomic efficiency 20.75a 15.00b 14.50b 9.75c 1.40 ** 

Nitrogen use efficiency 21.25 23.25 22.75 16.75 2.17 ns 
***; p<0.001, **; p<0.01, ns; non-significance, SEM; standard error of the mean, N = 4) 

 

สรุป 
จากผลการทดลอง สรุปไดวา หญารูซี่มีผลผลิตและคุณคาทางโภชนะเพิ่มข้ึนเมื่อมีการเติมปุยไนโตรเจน

เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม การใสปุยในระดับสูงสุดไมไดทําใหหญาใหผลผลิตและมีคุณคาทางโภชนะสูงที่สุดตามไปดวย 

ในการปลูกหญารูซี่ในดินชุดหุบกะพงควรใสปุยไนโตรเจนอัตราระหวาง 16-32 กิโลกรัม N/ไร โดยแบงปุย 50%        

ใสพรอมปลูกและที่เหลือแบงใสทุกครั้งหลังตัด ซึ่งจะไดผลผลิตหญาที่อยูในระดับดี มีคุณคาทางโภชนะสูง และมี

ประสิทธิภาพการการใชปุยไนโตรเจนและประสิทธิภาพการผลิตไมตํ่ามากนัก 
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