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บทคัดย่ อ
ผลการศึกษาการตอบสนองของ ของเหลวที่ได้ จากกระบวนการตกผลึกของกรดกลูตามิก หรื อ W zero
(W0) ต่อการเจริ ญเติบโต การให้ ผลผลิต และประชากรเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาลในข้ าวสุพรรณบุรี 1 โดยมีการวาง
แผนการทดลองแบบ split plot design จํานวน 3 ซํ ้า มี 4 หน่วยการทดลอง ดังนี ้คือ หน่วยทดลองที่ 1 (ปุ๋ ยเคมี 1620-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่ปล่อยแมลง) หน่วยทดลองที่ 2 (ปุ๋ ยเคมี 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และ
ปล่อยแมลง) หน่วยทดลองที่ 3 (W0 อัตรา 400 ลิตร/ไร่ + ปุ๋ ยเคมี 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่ปล่อย
แมลง) และหน่วยทดลองที่ 4 (W0 อัตรา 400 ลิตร/ไร่ + ปุ๋ ยเคมี 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และปล่อยแมลง)
พบว่า การใช้ W0 ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี หรื อปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว ทังปล่
้ อยและไม่ปล่อยแมลง แสดงความแตกต่างทางสถิติ
ในลักษณะขององค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต ส่วนการใช้ ปยเคมี
ุ๋
ร่วมกับ W0 จะให้ คา่ เฉลี่ยสูงสุดในปริ มาณคลอ
โรฟิ ลของใบ ความเหนียวของใบ ขณะเดียวกันการใช้ ปุ๋ยเคมีร่วมกับ W0 มีผลให้ ประชากรเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล
เพิ่มขึ ้นมากกว่าการใช้ ปยเคมี
ุ๋
อย่างเดียว สําหรับการให้ ผลผลิต พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ในกรรมวิธีใส่ปยเคมี
ุ๋
ร่วมกับ W0 และไม่ปล่อยแมลงให้ ผลผลิตข้ าวต่อไร่ สงู ที่สดุ ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่า W0
ไม่มีผลในการลดประชากรของเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล แต่กลับมีผลต่อการส่งเสริ มขบวนการสังเคราะห์แสงของใบ
ข้ าว การสร้ างสารอาหารเพิ่มขึ ้น เกิดพัฒนาการเจริ ญเติบโตทางลําต้ น ให้ ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตที่สงู ขึ ้น
ได้

ABSTRAT
The effect of W zero (W0) on plant growth, yield and the brown plant-hopper population of
Supan Buri 1 rice was investigated in split plot design with 3 replications experimental design.
Treatment was consisted of fertilizer (T1) 16-20-0 20 kg/rai, not release insects, (T2) 16-20-0 20 kg/rai,
release insects, (T3) W0 400 lite/rai + 16-20-0 20 kg/rai, not release insects and (T4) W0 400 lite/rai +
16-20-0 20 kg/rai, release insects. The result showed that the application of W0 with 16-20-0 fertilizer or
1
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only 16-20-0 fertilizers, both released and not released insects, were significantly increased yield
component and yield. The application of W0 with 16-20-0 fertilizers, rice shoot had the highest leaf
chlorophyll content and leaf tissue firmness, by the way the result showed higher brown plant-hopper
population more than the 16-20-0 fertilizer application only. The affect of W0 with 16-20-0 fertilizers
application was significantly increase the yield of Suphan Buri 1 rice, more than the application of
chemical fertilizers only. However, the treatment of W0 with 16-20-0 fertilizers without insects released
obtained the highest yield. The conclusion of this study revealed that W0 have no effect to control
brown plant- hopper population, but it increase the activity of in leaf photosynthesis in which
consequence of promoting vegetative and reproductive growth, the higher yield component and yield
were obtained.
Key Words: W0, brown planthopper, Suphan Buri 1 rice
e-mail address: rdinnn@ku.ac.th

คํานํา

ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ ชูรสอาหาร จะมีกระบวนการและขัน้ ตอนต่างๆ ที่ ก่อให้ เกิดของเสีย
หรื อไม่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ กระบวนการผลิตจะมีการเปลี่ยนแป้งเป็ นนํ ้าตาลกลูโคส การผลิตผลิตภัณฑ์ชู
รสอาหาร เป็ นปฏิกิริยาของเอนไซม์อะมัยเลส และอะมัยโลกลูโคลซิเดส ย่อยแป้งเป็ นนํ ้าตาลกลูโคส ที่ 60 องศาเซล
เซียล ต่อด้ วยกระบวนการหมักเปลี่ยนนํา้ ตาลกลูโคสเป็ นกรดกลูตามิก โดยการเติมเชื ้อจุลินทรี ย์ลงในสารละลาย
นํ ้าตาลกลูโคส เพื่อเปลี่ยนกลูโคสเป็ นกรดกลูตามิก ในระหว่างนี ้จะมีการเติมกรดหรื อด่างเพื่อให้ ค่าความเป็ น-ด่างที่
เหมาะสมต่อการเจริ ญเติบโตของเชื ้อ และเติมยูเรี ย หรื อแอมโมเนีย เพื่อเป็ นแหล่งไนโตรเจนของเชื ้อจุลินทรี ย์ เมื่อ
กระบวนการหมักเสร็ จสิ ้นในนํ ้าหมักดังกล่าว จะมีสารละลายกรดกลูตามิกอยู่เป็ นจํานวนมาก หลังจากกระบวนการ
ตกผลึกกรดกลูตามิก จะได้ ของเหลว W zero (W0) ซึง่ เป็ นของเหลวสีนํ ้าตาลเข้ มที่เหลือจากการเลี ้ยงยีสต์ ลักษณะ
สมบัติของ W0 เป็ นสารที่มีองค์ประกอบของสารอินทรี ย์ และธาตุอาหารพืชบางชนิดอยู่ในปริ มาณสูง (เนตรชนก
และคณะ 2551) ด้ วยเหตุนีจ้ ึงมีศกั ยภาพในการนํากลับไปใช้ เป็ นสารอาหารเพื่อการเจริ ญเติบโตของพืช เพื่อลด
ค่าใช้ จ่ายจากการใช้ ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการใช้ ในกระบวนการผลิตพืช การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาศักยภาพของ W0 ในการนําไปประยุกต์ใช้ เชิงผลต่อการลดประชากรเพลี ้ยกระโดดสีนํา้ ตาลซึ่งเป็ นศัตรู ที่
สําคัญของข้ าว นอกจากนัน้ W0 น่าจะใช้ ประโยชน์เป็ นสารอาหารสําหรับพืชและ/หรื อสารปรับปรุ งบํารุ งดิน ถือเป็ น
ข้ อมูลพื ้นฐานต่อการประยุกต์ใช้ ของเสียจากการเลี ้ยงยีสต์เป็ นสารอาหารสําหรับพืชในอนาคต ลดปั ญหาของเสียใน
ภาคอุตสาหกรรม ด้ วยการนํามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์อีกครัง้ และเป็ นการรักษาสิ่งแวดล้ อม เป็ นแนวทางหนึ่งในการ
จัดการในระบบผลิตที่ยงั่ ยืน ด้ วยวิถีทางการลดต้ นทุนการผลิต ทดแทนปุ๋ ยเคมีซงึ่ มีราคาสูง

อุปกรณ์ และวิธีการ
ทําการศึกษาผลของ W0 ต่อการเจริ ญเติบโต การให้ ผลผลิต และประชากรของเพลี ้ยกระโดดสีนํา้ ตาล
(Nilaparvata lugens) ดําเนินงาน โดยเตรี ยมพื ้นที่วางบ่อซีเมนต์ ประกอบกรงตาข่ายคลุมบ่อซีเมนต์ที่ปลูกข้ าวใน
แต่ละหน่วยทดลอง และเตรี ยมเพาะต้ นกล้ าข้ าวสุพรรณบุรี 1 เตรี ยมดินและใส่วสั ดุทดลองตามแต่ละหน่วยทดลอง
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ที่กําหนดไว้ และปั กดําต้ นกล้ าข้ าวที่อายุประมาณ 35 วันหลังปลูก ทําการเพาะเลี ้ยงเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล และ
ปล่อยตัวอ่อนวัยที่ 2 จํานวน 50 ตัวต่อ 1 บ่อซีเมนต์ ใช้ W0 ที่อตั รา 0 และ 400 ลิตร/ไร่ และปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-20-0
อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ โดยทัง้ 2 อย่างจะทําการแบ่งใส่ 3 ครัง้ ด้ วยวิธีการผสมนํ ้าแล้ วเทลงคลุกเคล้ าผสมในดิน ใส่
ครัง้ ที่ 1 ในช่วงการเตรี ยมดินหรื อทําเทือก ใส่ครัง้ ที่ 2 และ 3 ช่วงข้ าวเจริ ญเติบโต ทําการวางแผนการทดลองแบบ
split plot design จํานวน 3 ซํ ้า โดยแบ่งหน่วยทดลองออกเป็ น 4 หน่วยทดลอง ดังนี ้ หน่วยทดลองที่ 1 (T1 =
ปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่ปล่อยเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล) หน่วยทดลองที่ 2 (T2 = ปุ๋ ยเคมี
สูตร 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และปล่อยเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล) หน่วยทดลองที่ 3 (T3 = W0 อัตรา 400
ลิตร/ไร่ + ปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรั มต่อ และไม่ปล่อยเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล) และหน่วยทดลองที่ 4
(T4 = W0 อัตรา 400 ลิตร/ไร่ + ปุ๋ ยเคมีสตู ร 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และปล่อยเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล)
การวิ เคราะห์ แ ละเก็ บ บันทึก ข้ อมูล วิ เ คราะห์ ส มบัติ ดิ น โดยเก็ บ ตัวอย่ างดิน ก่ อนและหลัง การทดลอง
วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของต้ นข้ าว รวมทัง้ การเจริ ญเติบโต เช่น ความสูงต้ น ความ
เหนียวของใบ ปริ มาณคลอโรฟิ ล องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต พร้ อมทังตรวจนั
้
บจํานวนเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล
หลังปล่อยตัวอ่อน เมื่อต้ นข้ าวมีอายุประมาณ 55 60 65 70 และ 75 วัน

ผลการทดลองและวิจารณ์
ข้ อมูลการเจริญเติบโตทางลําต้ นของข้ าวสุพรรณบุรี 1
การศึกษาด้ านการเจริ ญเติบโตของต้ นข้ าว พบว่า กรณีที่ไม่มีการปล่อยแมลงการใช้ W0 จะส่งเสริ มการ
เจริ ญเติบโตได้ ดีที่สดุ ซึง่ จะมีส่งผลต่อระยะที่ข้าวสร้ างผลผลิต (Table 1) โดยความสูงต้ นของข้ าวสุพรรณบุรี 1 ที่
อายุ 75 วันหลังปลูก ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ กรรมวิธีใช้ ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว และไม่ปล่อยแมลงจะให้ ความสูง
มากที่สดุ 91.00 เซนติเมตร รองลงมาคือ กรรมวิธีใช้ ปุ๋ยเคมีร่วมกับ W0 และไม่ปล่อยแมลง ส่วนกรรมวิธีใช้ ปุ๋ยเคมี
อย่างเดียว และปล่อยแมลงให้ ความสูงต้ นน้ อยที่สดุ
คลอโรฟิ ลของใบ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในแต่ละกรรมวิธี กล่าวคือ กรรมวิธีใช้ ปุ๋ยเคมีร่วมกับ W0
และไม่ปล่อยแมลงให้ ปริ มาณคลอโรฟิ ลที่ใบมากที่สดุ รองลงมาคือ กรรมวิธีใช้ ปยเคมี
ุ๋
อย่างเดียว และไม่ปล่อยแมลง
ขณะที่กรรมวิธีใช้ ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว และปล่อยแมลงให้ ปริ มาณคลอโรฟิ ลที่ใบน้ อยที่สดุ เท่ากับ 32.38 spad unit
แสดงให้ เห็นว่า W0 มีผลต่อการเพิ่มขบวนการสังเคราะห์แสงของใบข้ าว โดยเฉพาะสีเขียวของใบในต้ นข้ าวที่ใช้ W0
จะมีความเข้ มกว่าไม่ใช้ W0 ดังนัน้ W0 น่าจะมีส่วนส่งเสริ มให้ เพิ่มเม็ดสีในใบข้ าว ทําให้ ใบข้ าวมีความสามารถใน
การสังเคราะห์แสงได้ มากขึ ้นส่งผลให้ มีการเจริ ญเติบโตทางลําต้ นที่ดีขึ ้นเป็ นลําดับ ต้ นข้ าวสามารถสร้ างสารอาหาร
สู่การพัฒ นาต้ นให้ สมบูรณ์ และส่ง ผลถึงความสามารถในการเพิ่ มองค์ ประกอบผลผลิตและผลผลิตที่ สูงขึน้ ได้
ตามลําดับ (เนตรชนก และคณะ 2551)
จํานวนต้ นที่ตงั ้ ท้ องต่อกอที่อายุต้นข้ าว 75 วันหลังปลูก พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในแต่ละ
กรรมวิธี กล่าวคือกรรมวิธีใช้ ปยเคมี
ุ๋
ร่วมกับ W0 และไม่ปล่อยแมลง ให้ จํานวนต้ นที่ตงท้
ั ้ องต่อกอมากที่สดุ รองลงมา
คือ กรรมวิธีใช้ ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวและไม่ปล่อยแมลง กรรมวิธีใช้ ปุ๋ยเคมี อย่างเดียวและปล่อยแมลง ให้ จํานวนต้ น
ที่ตงท้
ั ้ องต่อกอน้ อยที่สดุ
ความเหนียวของใบและลําต้ นข้ าว
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การใช้ W0 ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี ทํ าให้ ใบและลําต้ นข้ าวมีความเหนียวมากกว่าใช้ ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ทัง้ ใน
กรรมวิธีปล่อยและไม่ปล่อยแมลง อย่างไรก็ตามทุกกรรมวิธีมี ผลต่อความเหนี ยวของใบและลํ าต้ นที่ ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ กรรมวิธีที่มี W0 ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีและไม่ปล่อยแมลงมีความเหนียวใบสูงสุด ขณะที่กรรมวิธีที่มี W0
ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีและปล่อยแมลงมีความเหนียวลําต้ นสูงสุด ส่วนการใช้ ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ให้ ความเหนียวของใบและ
ลําต้ นข้ าวตํ่า โดยเฉพาะเมื่อมีการปล่อยแมลง (Table 1) จากการศึกษาพบว่า ขนาดของลําต้ นในกรรมวิธีใช้ W0 มี
ความกว้ างหรื อมีเส้ นผ่านศูนย์กลางของลําต้ นที่ใหญ่กว่าลําต้ นจากกรรมวิธีที่ให้ ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว อาจเป็ นผลจาก
องค์ประกอบทางเคมีของสารละลาย W0 ที่ช่วยเพิ่มความแข็งและความเหนียวของโครงสร้ างเซลภายในลําต้ นและ
ใบของข้ าว
ข้ อมูลของประชากรเพลีย้ กระโดดสีนํา้ ตาล
การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ ตาข่ายมุ้งคลุมบ่อซีเมนต์ที่ปลูกข้ าวในแต่ละหน่วยทดลอง จึงไม่มีเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล
ในกรรมวิธีที่ไม่ได้ ปล่อยแมลง จากการตรวจนับประชากรเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาลที่ช่วงที่ข้าวมีอายุ 55-75 วันหลัง
ปลูก หรื อประมาณ 20-40 วันหลังปล่อยแมลง จํานวนประชากรของเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาลในกรรมวิธีปล่อยแมลง
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Table 2) กล่าวคือ ที่ช่วงที่ข้าวมีอายุ 55 วันหลังปลูก หรื อประมาณ 20 วัน
หลังปล่อยแมลง กรรมวิธีใช้ ปยเคมี
ุ๋
อย่างเดียว และปล่อยแมลง มีประชากรเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาลมากกว่ากรรมวิธี
ใช้ ปยเคมี
ุ๋
ร่วมกับ W0 และปล่อยแมลง ทังนี
้ ้จากการสังเกตพบว่า หลังใส่ W0 ไปแล้ ว 1 วัน แมลงจะอยู่บริ เวณแผ่น
ใบมากกว่าที่บริ เวณลําต้ นหรื อโคนต้ น อาจเนื่องจากอิทธิพลของ W0 ที่มีกลิ่นรบกวนและไล่เพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล
ให้ บางส่วนขึ ้นด้ านบนของต้ นข้ าว
Table 1 Effect of W0 treatments on plant height, chlorophyll content, filling tiller and tissue firmness of
Supan Buri 1 rice
Plant Chlorophyll Filling
Tissue firmness
Treatment
height
content
tiller at
(neuton)
(cm)
(spad unit) 75 DAP
Leaf
Shoot
T1= 16-20-0 not released insects
91.00
33.33
4.81
0.99
4.47
T2= 16-20-0 released insects
88.99
32.38
3.56
0.87
4.27
T3= 16-20-0 + W0 not released insects
90.97
33.91
5.18
1.03
5.07
T4= 16-20-0 + W0 released insects
90.45
32.72
4.19
0.96
5.21
C.V. (%)
2.44
4.26
23.78
21.11
21.62
F-test
ns
ns
ns
ns
ns
ns = not significant

แต่ในระยะเวลาต่อมา พบว่า กรรมวิธีใช้ ปุ๋ยเคมีร่วมกับ W0 มีประชากรเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาลมากกว่ากรรมวิธีใช้
ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว และปล่อยแมลง จากการเพิ่มขึ ้นของตัวเต็มวัย พบว่า ช่วงที่ข้าวมีอายุ 60-75 วันหลังปลูก หรื อ
ประมาณ 25-40 วันหลังปล่อยแมลง กรรมวิธีใช้ ปุ๋ยเคมี ร่ วมกับ W0 มีอตั ราการเพิ่มขึ ้นของเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล
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สูงกว่ากรรมวิธีใช้ ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว แต่เพิ่มค่อยๆ น้ อยลงในช่วงที่ข้าวมีอายุ 75 วันหลังปลูก หรื อประมาณ 40 วัน
หลังปล่อยแมลง
การใช้ W0 อาจไม่มีผลต่อการควบคุมประชากรของเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาลในข้ าวสุพรรณบุรี 1 โดยตรง
อย่างไรก็ตามจํานวนประชากรของเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาลในแปลงที่ไม่ใช้ W0 จะมีจํานวนมากกว่าในแปลงที่ใช้ W0
ดังนันหากมี
้
การฉีด W0 ทางใบข้ าวโดยตรงอาจมีผลควบคุมประชากรของเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาลได้ ดีกว่า เนื่องจาก
กลิ่นของ W0 จะมีผลต่อการไล่แมลงได้ (วิชยั และคณะ, 2554) คล้ ายกับการใช้ สารสกัดหรื อขับไล่แมลงที่มาจาก
สมุนไพร ซึง่ มีคุณสมบัติและมีฤทธิ์ ต่อแมลงศัตรู พืช เมื่อแมลงได้ รับสารสมุนไพรแล้ วมีผลต่อระบบทางสรี ระของ
แมลง ยับยังการกิ
้
นอาหาร มีผลต่อการเจริ ญเติบโต แมลงบางชนิดไม่สามารถลอกคราบได้ ไม่สามารถเจริ ญเป็ นตัว
เต็มวัยได้ หรื อไม่สามารถวางไข่ได้ (วิรตี, 2543) นอกจากนัน้ Lu et al. (2007) วิจยั พบว่าการเพิ่มประชากรของ
เพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาลจะผันแปรระหว่างปริ มาณไนโตรเจนที่ให้ และระดับความต้ านทานแมลงของพันธุ์ข้าว
องค์ ประกอบผลผลิตและผลผลิต
การใช้ ปยเคมี
ุ๋
อย่างเดียว หรื อใช้ ร่วมกับ W0 ทังกรรมวิ
้
ธีปล่อยและไม่ปล่อยแมลง ไม่มีผลกระทบกับจํานวน
ต้ นต่อกอ และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ พบว่ากรรมวิธีใช้ ปยเคมี
ุ๋
ร่ วมกับ W0 และไม่ปล่อยแมลง มีแนวโน้ มให้
จํานวนต้ นต่อกอมากที่สดุ รองลงมาคือ กรรมวิธีใช้ ปยเคมี
ุ๋
ร่ วมกับ W0 และปล่อยแมลง ส่วนกรรมวิธีใช้ ปยเคมี
ุ๋
อย่าง
เดียวและปล่อยแมลง ให้ จํานวนต้ นต่อกอน้ อยที่สดุ ดังนัน้ การใส่ W0 ร่ วมกับใช้ ปยเคมี
ุ๋
ทําให้ ข้าวมีจํานวนต้ นต่อกอ
มากกว่าการใช้ ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ส่วนกรรมวิธีไม่ปล่อยแมลง ให้ จํานวนต้ นต่อกอมากกว่ากรรมวิธีปล่อยแมลง
(Table 3)
กรรมวิธีใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับ W0 และไม่ปล่อยแมลง ทําให้ ข้าวมีจํานวนรวงต่อกอสูงกว่ากรรมวิธีอื่น และ
แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว (Table 3) ทุกกรรมวิธีมีผลต่อ
จํานวนเมล็ดต่อรวงที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยเฉพาะกรรมวิธีใช้ W0 ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี และปล่อย
แมลง ข้ าวจะมีจํานวนเมล็ดต่อรวงสูงที่สุดคือ 103.20 เมล็ดต่อรวง เป็ นที่น่าสังเกตว่าในกรรมวิธีใช้ ปุ๋ยเคมีอย่าง
เดียว หรื อปุ๋ ยเคมีร่วมกับ W0 และมีการปล่อยแมลง มีจํานวนเมล็ดต่อรวงสูงกว่ากรรมวิธีที่ไม่ปล่อยแมลง เนื่องจาก
กรรมวิธีดงั กล่าวมีจํานวนรวงต่อกอน้ อยกว่า การเคลื่อนย้ ายสารอาหารไปสะสมในเมล็ดได้ เต็มที่เป็ นไปตามกลไก
ของ sink source ratio (เฉลิมพล, 2542)
การใช้ ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว และปล่อยแมลง ให้ นํ ้าหนัก 1,000 เมล็ดที่สงู ที่สดุ รองลงมา คือ การใช้ ปุ๋ยเคมี
ร่ วมกับ W0 และไม่ปล่อยแมลง จะเห็นได้ ว่า การใช้ หรื อไม่ใช้ W0 ไม่ได้ ทําให้ นํ ้าหนักเมล็ดของข้ าวสุพรรณบุรี 1 มี
ความแตกต่างทางสถิติ (Table 3) เนื่องจากลักษณะนํ ้าหนักเมล็ด จะถูกควบคุมโดยพันธุกรรมมากกว่าสิ่งแวดล้ อม
(ไพศาล, 2526)
การใช้ ปุ๋ยเคมี อย่างเดียว และใช้ ปุ๋ยเคมีร่ วมกับ W0 ทัง้ ปล่อยและไม่ป ล่อยแมลง ให้ ผลผลิตมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ กล่าวคือ กรรมวิธีที่ใส่ปยเคมี
ุ๋
ร่ วมกับ W0 และไม่ปล่อยแมลง ให้ ผลผลิตต่อไร่
สูงที่สดุ คือ 739.92 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ การใส่ปยเคมี
ุ๋
อย่างเดียว และไม่ปล่อยแมลง น้ อยกว่าการใช้ ปุ๋ยเคมี
ร่ วมกับ W0 และไม่มีการปล่อยแมลงถึง 44.70 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ W0 สามารถเพิ่มผลผลิตข้ าวในกรณีปล่อย
แมลง 35.06 กิ โลกรั มต่อไร่ ทัง้ นีเ้ นื่ องจากองค์ ประกอบผลผลิตในส่วนของจํานวนต้ นต่อกอ จํ านวนรวงต่อกอ
จํานวนเมล็ดต่อรวง และนํ ้าหนัก 1,000 เมล็ด
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ลักษณะสมบัตดิ นิ ก่ อนและหลังการทดลอง
สมบัติดินก่อนทดลอง มีลกั ษณะค่อนข้ างเป็ นกลาง-ด่าง (pH 7.29) ดินหลังการทดลองมีค่าความเป็ น
กรด-ด่างที่เพิ่มขึ ้น หลังการทดลองดินที่ใช้ W0 และไม่ใช้ W0 มีค่าการนําไฟฟ้าสูงขึ ้น ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน
หลังการทดลองในดินที่ใช้ W0 ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินลดลง แต่ในดินที่ไม่ใช้ W0 ค่าปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินไม่
เปลี่ยนแปลง ปริ มาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินหลังการทดลองลดลง ทังในกรณี
้
ที่ใช้ และไม่ใช้ W0 ความ
เหมาะสมของดินในการเพาะปลูกข้ าว พบว่า ดินดังกล่าวมีค่าความเป็ นกรด-ด่างค่อนข้ างสูง แต่ค่าการนําไฟฟ้าอยู่
ในช่วงที่เหมาะสม ซึง่ การใช้ W0 อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานานอาจทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินได้ ทังนี
้ ้
ควรทําการตรวจสอบสมบัติดงั กล่าวเป็ นระยะๆ เนื่องจากค่าความเป็ นกรด-ด่าง และค่าการนําไฟฟ้าที่สงู เกินไป จะ
ส่งผลต่อการดูดธาตุอาหารไปใช้ ประโยชน์ และอาจส่งผลกระทบต่อชนิดและปริ มาณของจุลินทรี ย์ที่เป็ นประโยชน์
ในดินได้ (ยงยุทธ, 2552)
Table 2 Effect of W0 treatments on brown plant-hopper number after insects released of Supan Buri 1
rice
Treatment
Days after insects released (days)
20
25
30
35
40
T1= 16-20-0 not released insects
T2= 16-20-0 released insects
12.45
16.34
18.21
21.29 21.33
T3= 16-20-0 + W0 not released insects
T4= 16-20-0 + W0 released insects
11.75
17.04
18.75
22.21 22.24
C.V. (%)
37.29
22.76
33.51
28.33 27.35
F-test
ns
ns
ns
ns
ns
ns = not significant

Table 3 Effect of W0 treatments on yield components and yield per area of Supan Buri 1 rice
Tiller
Panicle
Seed
1,000 seed
Treatment
number/ number/ number
weight
hill
hill
/panicle
(g) 2
T1= 16-20-0 not released insects
15.27 10.46a1 84.11b
34.16
T2= 16-20-0 released insects
14.83
4.75b
101.40a
35.14
T3= 16-20-0 + W0 not released insects 15.85 10.54a
85.49b
34.88
T4= 16-20-0 + W0 released insects
15.43
5.13b
103.20a
34.51
C.V. (%)
9.68 14.73
7.09
5.88
F-test
ns
**
*
ns
(1)
(2)

Means followed by the same letter(s) are not significantly different (P<0.01) by Duncan’s New Multiple Range test
= at 14 % seed moisture content
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Yield
(kg/rai)
695.22a
342.97b
739.92a
378.03b
26.09
*
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สรุ ป
การใช้ W0 ทําให้ ใบและลําต้ นของข้ าวสุพรรณบุรี 1 มีปริ มาณคลอโรฟิ ลและความเหนียวมากกว่ากรรมวิธี
ไม่ใช้ W0 ขณะที่ W0 มีผลต่อการเพิ่มของประชากรเพลี ้ยกระโดดสีนํ ้าตาล แต่ไม่แสดงความแตกต่างทางสถิติกบั
กรรมวิธีที่ไม่ใช้ W0 นอกจากนันการใช้
้
W0 มีผลต่อการเพิ่มองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของข้ าวสุพรรณบุรี 1
มากกว่าการใช้ ปุ๋ยเคมี 16-20-0 อย่างเดียว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ และมีผลแตกต่างในลักษณะจํานวนต้ นต่อ
กอ จํานวนรวงต่อกอ จํานวนเมล็ดต่อรวง

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณ บริ ษัท Thai foods International ที่ได้ ให้ การสนับสนุนเงินทุนสําหรับงานวิจยั ในครัง้
นี ้ ขอขอบคุณบุคลากรของหน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และปรับปรุ งพันธุ์พืช งานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกษตร
สถาบันวิจยั และพัฒนา กําแพงแสน ที่ให้ ความร่ วมมือทํางานวิจยั ครัง้ นี ้จนสําเร็ จลุลว่ งอย่างสมบูรณ์
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