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บทคัดย่อ 

 ผลการศกึษาการตอบสนองของ ของเหลวท่ีได้จากกระบวนการตกผลึกของกรดกลตูามิก หรือ W zero 

(W0) ต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และประชากรเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลในข้าวสพุรรณบุรี 1 โดยมีการวาง

แผนการทดลองแบบ split plot design จํานวน 3 ซํา้ มี 4 หน่วยการทดลอง ดงันีคื้อ หน่วยทดลองท่ี 1 (ปุ๋ ยเคมี 16-

20-0 อตัรา 20 กิโลกรัมตอ่ไร่ และไมป่ลอ่ยแมลง)  หน่วยทดลองท่ี 2 (ปุ๋ ยเคมี 16-20-0 อตัรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และ

ปล่อยแมลง) หน่วยทดลองท่ี 3 (W0 อตัรา 400 ลิตร/ไร่ + ปุ๋ ยเคมี 16-20-0 อตัรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และไม่ปล่อย

แมลง) และหน่วยทดลองท่ี 4 (W0 อตัรา 400 ลิตร/ไร่ + ปุ๋ ยเคมี 16-20-0 อตัรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และปล่อยแมลง) 

พบวา่ การใช้ W0 ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี หรือปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว ทัง้ปล่อยและไม่ปล่อยแมลง แสดงความแตกต่างทางสถิติ

ในลกัษณะขององค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต สว่นการใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบั W0 จะให้คา่เฉลี่ยสงูสดุในปริมาณคลอ

โรฟิลของใบ ความเหนียวของใบ ขณะเดียวกนัการใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบั W0 มีผลให้ประชากรเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล

เพ่ิมขึน้มากกวา่การใช้ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว สําหรับการให้ผลผลิต พบวา่ มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

ในกรรมวิธีใสปุ่๋ ยเคมีร่วมกบั W0 และไม่ปล่อยแมลงให้ผลผลิตข้าวต่อไร่สงูท่ีสดุ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า W0 

ไม่มีผลในการลดประชากรของเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล แตก่ลบัมีผลต่อการส่งเสริมขบวนการสงัเคราะห์แสงของใบ

ข้าว การสร้างสารอาหารเพ่ิมขึน้ เกิดพฒันาการเจริญเติบโตทางลําต้น ให้ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตท่ีสงูขึน้

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 
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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. 
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คาํนํา 
ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชูรสอาหาร จะมีกระบวนการและขัน้ตอนต่างๆ ท่ีก่อให้เกิดของเสีย 

หรือไมส่ามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ กระบวนการผลิตจะมีการเปลี่ยนแป้งเป็นนํา้ตาลกลโูคส การผลิตผลิตภณัฑ์ชู

รสอาหาร เป็นปฏิกิริยาของเอนไซม์อะมยัเลส และอะมยัโลกลโูคลซิเดส ย่อยแป้งเป็นนํา้ตาลกลโูคส ท่ี 60 องศาเซล

เซียล ต่อด้วยกระบวนการหมกัเปลี่ยนนํา้ตาลกลูโคสเป็นกรดกลตูามิก โดยการเติมเชือ้จุลินทรีย์ลงในสารละลาย

นํา้ตาลกลโูคส เพ่ือเปลี่ยนกลโูคสเป็นกรดกลตูามิก ในระหวา่งนีจ้ะมีการเติมกรดหรือด่างเพ่ือให้ค่าความเป็น-ด่างท่ี

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชือ้ และเติมยูเรีย หรือแอมโมเนีย เพ่ือเป็นแหล่งไนโตรเจนของเชือ้จุลินทรีย์ เม่ือ

กระบวนการหมกัเสร็จสิน้ในนํา้หมกัดงักลา่ว จะมีสารละลายกรดกลตูามิกอยู่เป็นจํานวนมาก หลงัจากกระบวนการ

ตกผลกึกรดกลตูามิก จะได้ของเหลว W zero (W0) ซึง่เป็นของเหลวสีนํา้ตาลเข้มท่ีเหลือจากการเลีย้งยีสต์ ลกัษณะ

สมบติัของ W0 เป็นสารท่ีมีองค์ประกอบของสารอินทรีย์ และธาตอุาหารพืชบางชนิดอยู่ในปริมาณสูง (เนตรชนก 

และคณะ 2551) ด้วยเหตุนีจ้ึงมีศกัยภาพในการนํากลบัไปใช้เป็นสารอาหารเพ่ือการเจริญเติบโตของพืช เพ่ือลด

ค่าใช้จ่ายจากการใช้ปุ๋ ยเคมี โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากการใช้ในกระบวนการผลิตพืช การศกึษานีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ

ศกึษาศกัยภาพของ W0 ในการนําไปประยุกต์ใช้เชิงผลต่อการลดประชากรเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลซึ่งเป็นศตัรูท่ี

สําคญัของข้าว นอกจากนัน้ W0 น่าจะใช้ประโยชน์เป็นสารอาหารสําหรับพืชและ/หรือสารปรับปรุงบํารุงดิน ถือเป็น

ข้อมลูพืน้ฐานตอ่การประยกุต์ใช้ของเสียจากการเลีย้งยีสต์เป็นสารอาหารสําหรับพืชในอนาคต ลดปัญหาของเสียใน

ภาคอตุสาหกรรม ด้วยการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครัง้ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางหนึ่งในการ

จดัการในระบบผลิตท่ียัง่ยืน ด้วยวิถีทางการลดต้นทนุการผลิต ทดแทนปุ๋ ยเคมีซึง่มีราคาสงู  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ทําการศึกษาผลของ  W0 ต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และประชากรของเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล 

(Nilaparvata lugens) ดําเนินงาน โดยเตรียมพืน้ท่ีวางบ่อซีเมนต์ ประกอบกรงตาข่ายคลมุบ่อซีเมนต์ท่ีปลกูข้าวใน

แตล่ะหน่วยทดลอง และเตรียมเพาะต้นกล้าข้าวสพุรรณบุรี 1 เตรียมดินและใส่วสัดทุดลองตามแต่ละหน่วยทดลอง

mailto:rdinnn@ku.ac.th
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ท่ีกําหนดไว้ และปักดําต้นกล้าข้าวท่ีอายุประมาณ 35 วนัหลงัปลกู ทําการเพาะเลีย้งเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล และ

ปลอ่ยตวัอ่อนวยัท่ี 2 จํานวน 50 ตวัต่อ 1 บ่อซีเมนต์  ใช้ W0 ท่ีอตัรา 0 และ 400 ลิตร/ไร่ และปุ๋ ยเคมีสตูร 16-20-0 

อตัรา 20 กิโลกรัมตอ่ไร่ โดยทัง้ 2 อย่างจะทําการแบ่งใส ่3 ครัง้ ด้วยวิธีการผสมนํา้แล้วเทลงคลกุเคล้าผสมในดิน ใส่

ครัง้ท่ี 1 ในช่วงการเตรียมดินหรือทําเทือก ใส่ครัง้ท่ี 2 และ 3 ช่วงข้าวเจริญเติบโต ทําการวางแผนการทดลองแบบ 

split plot design จํานวน 3 ซํา้ โดยแบ่งหน่วยทดลองออกเป็น 4 หน่วยทดลอง ดงันี ้   หน่วยทดลองท่ี 1 (T1 = 

ปุ๋ ยเคมีสตูร 16-20-0 อตัรา 20 กิโลกรัมตอ่ไร่ และไมป่ลอ่ยเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล) หน่วยทดลองท่ี 2 (T2 = ปุ๋ ยเคมี

สตูร 16-20-0 อตัรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ และปล่อยเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล) หน่วยทดลองท่ี 3 (T3 = W0 อตัรา 400 

ลิตร/ไร่ + ปุ๋ ยเคมีสตูร 16-20-0 อตัรา 20 กิโลกรัมต่อ และไม่ปล่อยเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล) และหน่วยทดลองท่ี 4 

(T4 = W0 อตัรา 400 ลิตร/ไร่ + ปุ๋ ยเคมีสตูร 16-20-0 อตัรา 20 กิโลกรัมตอ่ไร่ และปลอ่ยเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล)   

การวิเคราะห์และเก็บบันทึกข้อมูล วิเคราะห์สมบัติดิน โดยเก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังการทดลอง 

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของต้นข้าว รวมทัง้การเจริญเติบโต เช่น ความสูงต้น ความ

เหนียวของใบ ปริมาณคลอโรฟิล องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต พร้อมทัง้ตรวจนบัจํานวนเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล 

หลงัปลอ่ยตวัออ่น เม่ือต้นข้าวมีอายปุระมาณ 55  60 65  70 และ 75 วนั  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ข้อมูลการเจริญเตบิโตทางลําต้นของข้าวสุพรรณบุรี 1 

การศกึษาด้านการเจริญเติบโตของต้นข้าว พบว่า กรณีท่ีไม่มีการปล่อยแมลงการใช้ W0 จะส่งเสริมการ

เจริญเติบโตได้ดีท่ีสดุ ซึง่จะมีส่งผลต่อระยะท่ีข้าวสร้างผลผลิต (Table 1) โดยความสงูต้นของข้าวสพุรรณบุรี 1 ท่ี

อายุ 75 วนัหลงัปลูก ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ กรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว และไม่ปล่อยแมลงจะให้ความสูง

มากท่ีสดุ 91.00 เซนติเมตร รองลงมาคือ กรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบั W0 และไม่ปล่อยแมลง ส่วนกรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมี

อย่างเดียว และปลอ่ยแมลงให้ความสงูต้นน้อยท่ีสดุ  

คลอโรฟิลของใบ ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติในแต่ละกรรมวิธี กล่าวคือ กรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบั W0 

และไมป่ลอ่ยแมลงให้ปริมาณคลอโรฟิลท่ีใบมากท่ีสดุ รองลงมาคือ กรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว และไมป่ลอ่ยแมลง  

ขณะท่ีกรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว และปล่อยแมลงให้ปริมาณคลอโรฟิลท่ีใบน้อยท่ีสดุเท่ากบั 32.38 spad unit 

แสดงให้เห็นวา่ W0 มีผลตอ่การเพ่ิมขบวนการสงัเคราะห์แสงของใบข้าว โดยเฉพาะสีเขียวของใบในต้นข้าวท่ีใช้  W0 

จะมีความเข้มกว่าไม่ใช้ W0  ดงันัน้ W0 น่าจะมีส่วนส่งเสริมให้เพ่ิมเม็ดสีในใบข้าว ทําให้ใบข้าวมีความสามารถใน

การสงัเคราะห์แสงได้มากขึน้สง่ผลให้มีการเจริญเติบโตทางลําต้นท่ีดีขึน้เป็นลําดบั ต้นข้าวสามารถสร้างสารอาหาร

สู่การพัฒนาต้นให้สมบูรณ์ และส่งผลถึงความสามารถในการเพ่ิมองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตท่ีสูงขึน้ได้ 

ตามลําดบั (เนตรชนก และคณะ 2551) 

จํานวนต้นท่ีตัง้ท้องต่อกอท่ีอายุต้นข้าว 75 วันหลังปลูก พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในแต่ละ

กรรมวิธี กลา่วคือกรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบั W0 และไมป่ลอ่ยแมลง ให้จํานวนต้นท่ีตัง้ท้องต่อกอมากท่ีสดุ รองลงมา

คือ กรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียวและไม่ปล่อยแมลง กรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมี อย่างเดียวและปล่อยแมลง ให้จํานวนต้น

ท่ีตัง้ท้องตอ่กอน้อยท่ีสดุ  

ความเหนียวของใบและลําต้นข้าว 
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 การใช้ W0 ร่วมกับปุ๋ ยเคมี ทําให้ใบและลําต้นข้าวมีความเหนียวมากกว่าใช้ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว ทัง้ใน

กรรมวิธีปล่อยและไม่ปล่อยแมลง อย่างไรก็ตามทุกกรรมวิธีมีผลต่อความเหนียวของใบและลําต้นท่ีไม่มีความ

แตกตา่งทางสถิติ กรรมวิธีท่ีมี W0 ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีและไม่ปล่อยแมลงมีความเหนียวใบสงูสดุ ขณะท่ีกรรมวิธีท่ีมี W0 

ร่วมกบัปุ๋ ยเคมีและปลอ่ยแมลงมีความเหนียวลําต้นสงูสดุ ส่วนการใช้ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว ให้ความเหนียวของใบและ

ลําต้นข้าวต่ํา โดยเฉพาะเม่ือมีการปลอ่ยแมลง (Table 1) จากการศกึษาพบว่า ขนาดของลําต้นในกรรมวิธีใช้ W0 มี

ความกว้างหรือมีเส้นผ่านศนูย์กลางของลําต้นท่ีใหญ่กว่าลําต้นจากกรรมวิธีท่ีให้ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว อาจเป็นผลจาก

องค์ประกอบทางเคมีของสารละลาย W0 ท่ีช่วยเพ่ิมความแข็งและความเหนียวของโครงสร้างเซลภายในลําต้นและ

ใบของข้าว  

ข้อมูลของประชากรเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล 

การศกึษาครัง้นีใ้ช้ตาข่ายมุ้งคลมุบ่อซีเมนต์ท่ีปลกูข้าวในแตล่ะหน่วยทดลอง จึงไม่มีเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล 

ในกรรมวิธีท่ีไม่ได้ปล่อยแมลง จากการตรวจนับประชากรเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลท่ีช่วงท่ีข้าวมีอายุ 55-75 วนัหลงั

ปลกู หรือประมาณ 20-40 วนัหลงัปล่อยแมลง จํานวนประชากรของเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลในกรรมวิธีปล่อยแมลง 

พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (Table 2) กล่าวคือ ท่ีช่วงท่ีข้าวมีอายุ 55 วนัหลงัปลกู หรือประมาณ 20 วนั

หลงัปลอ่ยแมลง กรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว และปล่อยแมลง มีประชากรเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลมากกว่ากรรมวิธี

ใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบั W0 และปลอ่ยแมลง ทัง้นีจ้ากการสงัเกตพบว่า หลงัใส ่W0 ไปแล้ว 1 วนั แมลงจะอยู่บริเวณแผ่น

ใบมากกวา่ท่ีบริเวณลําต้นหรือโคนต้น อาจเน่ืองจากอิทธิพลของ W0 ท่ีมีกลิ่นรบกวนและไล่เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล

ให้บางสว่นขึน้ด้านบนของต้นข้าว  

 

Table 1 Effect of W0 treatments on plant height, chlorophyll content, filling tiller and tissue firmness of 

Supan Buri 1 rice 

  

Treatment 

Plant 

height  

(cm) 

Chlorophyll 

content  

(spad unit) 

Filling  

tiller at 

 75 DAP 

Tissue firmness 

(neuton) 

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 กรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกบั W0 มีประชากรเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลมากกว่ากรรมวิธีใช้

ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว และปล่อยแมลง จากการเพ่ิมขึน้ของตวัเต็มวยั พบว่า ช่วงท่ีข้าวมีอายุ 60-75 วนัหลงัปลกู หรือ

ประมาณ 25-40 วนัหลงัปล่อยแมลง กรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมี ร่วมกบั W0 มีอตัราการเพ่ิมขึน้ของเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล
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สงูกวา่กรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว แต่เพ่ิมค่อยๆ น้อยลงในช่วงท่ีข้าวมีอายุ 75 วนัหลงัปลกู หรือประมาณ 40 วนั

หลงัปลอ่ยแมลง  

การใช้ W0 อาจไม่มีผลต่อการควบคมุประชากรของเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลในข้าวสุพรรณบุรี 1 โดยตรง 

อย่างไรก็ตามจํานวนประชากรของเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลในแปลงท่ีไมใ่ช้ W0 จะมีจํานวนมากกว่าในแปลงท่ีใช้ W0 

ดงันัน้หากมีการฉีด W0 ทางใบข้าวโดยตรงอาจมีผลควบคมุประชากรของเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลได้ดีกว่า เน่ืองจาก

กลิ่นของ W0 จะมีผลต่อการไล่แมลงได้ (วิชยั และคณะ, 2554) คล้ายกบัการใช้สารสกดัหรือขบัไล่แมลงท่ีมาจาก

สมุนไพร ซึง่มีคุณสมบติัและมีฤทธ์ิต่อแมลงศตัรูพืช เม่ือแมลงได้รับสารสมนุไพรแล้วมีผลต่อระบบทางสรีระของ

แมลง ยบัยัง้การกินอาหาร มีผลตอ่การเจริญเติบโต แมลงบางชนิดไมส่ามารถลอกคราบได้ ไม่สามารถเจริญเป็นตวั

เตม็วยัได้ หรือไม่สามารถวางไข่ได้ (วิรตี, 2543)   นอกจากนัน้  Lu et al. (2007)  วิจยัพบว่าการเพ่ิมประชากรของ

เพลีย้กระโดดสีนํา้ตาลจะผนัแปรระหวา่งปริมาณไนโตรเจนท่ีให้ และระดบัความต้านทานแมลงของพนัธุ์ข้าว   

องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต 

การใช้ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกบั W0 ทัง้กรรมวิธีปลอ่ยและไมป่ลอ่ยแมลง ไมมี่ผลกระทบกบัจํานวน

ต้นตอ่กอ และไมมี่ความแตกตา่งกนัทางสถิติ พบวา่กรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมี ร่วมกบั W0 และไมป่ลอ่ยแมลง มีแนวโน้มให้

จํานวนต้นตอ่กอมากท่ีสดุ รองลงมาคือ กรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมี ร่วมกบั W0 และปลอ่ยแมลง สว่นกรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมีอย่าง

เดียวและปลอ่ยแมลง ให้จํานวนต้นตอ่กอน้อยท่ีสดุ ดงันัน้ การใส ่W0 ร่วมกบัใช้ปุ๋ ยเคมี ทําให้ข้าวมีจํานวนต้นตอ่กอ

มากกว่าการใช้ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว ส่วนกรรมวิธีไม่ปล่อยแมลง ให้จํานวนต้นต่อกอมากกว่ากรรมวิธีปล่อยแมลง 

(Table 3)  

กรรมวิธีใส่ปุ๋ ยเคมีร่วมกับ W0 และไม่ปล่อยแมลง ทําให้ข้าวมีจํานวนรวงต่อกอสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืน และ

แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติกับกรรมวิธีท่ีใส่ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว (Table 3) ทุกกรรมวิธีมีผลต่อ

จํานวนเมล็ดต่อรวงท่ีแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยเฉพาะกรรมวิธีใช้ W0 ร่วมกบัปุ๋ ยเคมี และปล่อย

แมลง ข้าวจะมีจํานวนเมล็ดต่อรวงสูงท่ีสุดคือ 103.20 เมล็ดต่อรวง เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าในกรรมวิธีใช้ปุ๋ ยเคมีอย่าง

เดียว หรือปุ๋ ยเคมีร่วมกบั W0 และมีการปลอ่ยแมลง มีจํานวนเมลด็ตอ่รวงสงูกวา่กรรมวิธีท่ีไม่ปล่อยแมลง เน่ืองจาก

กรรมวิธีดงักล่าวมีจํานวนรวงต่อกอน้อยกว่า การเคลื่อนย้ายสารอาหารไปสะสมในเมล็ดได้เต็มท่ีเป็นไปตามกลไก

ของ sink source ratio  (เฉลิมพล, 2542) 

การใช้ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว และปล่อยแมลง ให้นํา้หนกั 1,000 เมล็ดท่ีสงูท่ีสดุ  รองลงมา คือ การใช้ปุ๋ ยเคมี 

ร่วมกบั W0 และไม่ปล่อยแมลง จะเห็นได้ว่า การใช้หรือไม่ใช้ W0 ไม่ได้ทําให้นํา้หนกัเมล็ดของข้าวสพุรรณบุรี 1 มี

ความแตกตา่งทางสถิติ (Table 3) เน่ืองจากลกัษณะนํา้หนกัเมลด็ จะถูกควบคมุโดยพนัธุกรรมมากกว่าสิ่งแวดล้อม 

(ไพศาล, 2526) 

การใช้ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว และใช้ปุ๋ ยเคมีร่วมกับ W0 ทัง้ปล่อยและไม่ปล่อยแมลง ให้ผลผลิตมีความ

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ กลา่วคือ กรรมวิธีท่ีใสปุ่๋ ยเคมี ร่วมกบั W0 และไมป่ลอ่ยแมลง ให้ผลผลิตตอ่ไร่

สงูท่ีสดุ คือ 739.92 กิโลกรัมตอ่ไร่ รองลงมาคือ การใสปุ่๋ ยเคมีอย่างเดียว และไมป่ลอ่ยแมลง น้อยกว่าการใช้ปุ๋ ยเคมี

ร่วมกบั W0 และไม่มีการปล่อยแมลงถึง 44.70 กิโลกรัมต่อไร่ การใส่ W0 สามารถเพ่ิมผลผลิตข้าวในกรณีปล่อย

แมลง 35.06 กิโลกรัมต่อไร่ ทัง้นีเ้น่ืองจากองค์ประกอบผลผลิตในส่วนของจํานวนต้นต่อกอ จํานวนรวงต่อกอ 

จํานวนเมลด็ตอ่รวง และนํา้หนกั 1,000 เมลด็ 
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ลักษณะสมบัตดินิก่อนและหลังการทดลอง  

 สมบติัดินก่อนทดลอง มีลกัษณะค่อนข้างเป็นกลาง-ด่าง (pH 7.29) ดินหลงัการทดลองมีค่าความเป็น

กรด-ด่างท่ีเพ่ิมขึน้ หลงัการทดลองดินท่ีใช้ W0 และไม่ใช้ W0 มีค่าการนําไฟฟ้าสงูขึน้ ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน 

หลงัการทดลองในดินท่ีใช้ W0 ปริมาณอินทรียวตัถใุนดินลดลง แตใ่นดินท่ีไมใ่ช้ W0 คา่ปริมาณอินทรียวตัถุในดินไม่

เปลี่ยนแปลง ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินหลงัการทดลองลดลง ทัง้ในกรณีท่ีใช้และไม่ใช้ W0 ความ

เหมาะสมของดินในการเพาะปลกูข้าว พบวา่ ดินดงักลา่วมีค่าความเป็นกรด-ด่างค่อนข้างสงู แต่ค่าการนําไฟฟ้าอยู่

ในช่วงท่ีเหมาะสม ซึง่การใช้ W0 อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานานอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินได้ ทัง้นี ้

ควรทําการตรวจสอบสมบติัดงักลา่วเป็นระยะๆ เน่ืองจากค่าความเป็นกรด-ด่าง และค่าการนําไฟฟ้าท่ีสงูเกินไป จะ

สง่ผลต่อการดดูธาตอุาหารไปใช้ประโยชน์ และอาจส่งผลกระทบต่อชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์

ในดินได้ (ยงยทุธ, 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 

 

Treatment 

Tiller 

number/

hill 

Panicle 

number/

hill 

Seed 

number 

/panicle 

1,000 seed 

weight 

 (g) 2 

Yield 

(kg/rai) 

T1= 16-20-0  not  released insects 15.27 10.46a1 84.11b 34.16 695.22a 

T2= 16-20-0  released insects 14.83 4.75b 101.40a 35.14 342.97b 

T3= 16-20-0 + W0  not  released insects 15.85 10.54a 85.49b 34.88 739.92a 

T4= 16-20-0 + W0  released insects 15.43 5.13b 103.20a 34.51 378.03b 

C.V. (%)  9.68  14.73  7.09  5.88 26.09 

F-test ns ** * ns * 
(1)Means followed by the same letter(s) are not significantly different (P<0.01) by Duncan’s New Multiple Range test  
(2) = at 14 % seed moisture content 
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สรุป 

การใช้ W0 ทําให้ใบและลําต้นของข้าวสพุรรณบรีุ 1 มีปริมาณคลอโรฟิลและความเหนียวมากกว่ากรรมวิธี

ไม่ใช้ W0 ขณะท่ี W0 มีผลต่อการเพ่ิมของประชากรเพลีย้กระโดดสีนํา้ตาล แต่ไม่แสดงความแตกต่างทางสถิติกบั

กรรมวิธีท่ีไมใ่ช้ W0 นอกจากนัน้การใช้ W0 มีผลตอ่การเพ่ิมองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของข้าวสพุรรณบุรี 1 

มากกว่าการใช้ปุ๋ ยเคมี 16-20-0 อย่างเดียว อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ และมีผลแตกต่างในลกัษณะจํานวนต้นต่อ

กอ จํานวนรวงตอ่กอ จํานวนเมลด็ตอ่รวง  

 

กิตตกิรรมประกาศ 

 คณะผู้ วิจยัขอขอบคณุ บริษัท Thai foods International ท่ีได้ให้การสนบัสนนุเงินทนุสําหรับงานวิจยัในครัง้

นี ้ขอขอบคณุบคุลากรของหน่วยเทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ์และปรับปรุงพนัธุ์พืช งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร 

สถาบนัวิจยัและพฒันา กําแพงแสน ท่ีให้ความร่วมมือทํางานวิจยัครัง้นีจ้นสําเร็จลลุว่งอย่างสมบรูณ์ 
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