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บทคัดย่อ

เกษตรกรมีการนำาน้ำาหมักชีวภาพที่ผลิตจากเศษพืชหรือซากสัตว์มาใช้ในการผลิตทางการเกษตรอย่างกว้างขวาง เพื่อ
เร่งการเจริญเติบโต และเพิ่มผลผลิตของพืช การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่ในระยะข้าวตั้ง
ท้อง ที่มีต่อผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ดำาเนินการวิจัยในแปลงข้าวของเกษตรกรในจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จำานวน 4 ซ้ำา 6 กรรมวิธี ประกอบด้วย การฉีดพ่นด้วยน้ำา
เปล่า และฉีดพ่นด้วยน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่ 5 กรรมวิธี คือน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่ 1 ส่วน ต่อน้ำา 350, 300, 250, 200 และ 150 ส่วน
โดยเริ่มฉีดพ่นต้นข้าวในระยะข้าวตั้งท้องเป็นเวลา 3 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง ผลการทดลองพบว่า การฉีดพ่นน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่
เจือจาง 300 ถึง 350 เท่า แก่ต้นข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 มีแนวโน้มทำาให้ผลผลิตข้าวสูงขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่มจำานวนรวงต่อ
ตารางเมตร และน้ำาหนัก 100 เมล็ด
คำาสำาคัญ : ข้าว น้ำาหมัก หอยเชอรี่ ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต

Abstract

Fermented bio-extracts from plant or animal residues have been widely used to increase plant
growth and yield by farmers. This study was undertaken to determine the effect of bio-extract produced
from egg of golden apple snails (Pomacea canaliculata) on yield and yield components of Pathum Thani
1 rice. The experiment was conducted in randomized complete block design with 4 replications in the
farmer’s paddy field in Nakhon Si Thammarat Province. The treatments were 6 ratios of the bio-extract
solutions: control or only water, 1:350, 1:300, 1:250, 1:200 and 1:150. The rice was sprayed with the solutions
at booting stage of growth once a week for 3 weeks. The results showed that spraying Pathum Thani 1 rice
with 300 to 350 time dilution of the bio-extract tended to increase the rice yield with increasing of panicle
number per square meter and 100 grain weight.
Keywords : rice, bio-extract, golden apple snail, yield, yield component
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บทนำา

หอยเชอรี่ (Golden apple snails, Pomacea canaliculata) เป็นหอยน้าำ จืดทีอ่ าศัยอยูใ่ นแหล่งน้าำ แถบทวีป
อเมริกาใต้ มีลกั ษณะคล้ายหอยโข่ง แต่เปลือกมีสอี อ่ นกว่าและตัวโตกว่า มีการนำาเข้ามาในประเทศไทยครัง้ แรกจากประเทศ
ญีป่ นุ่ และไต้หวันเมือ่ ปี พ.ศ. 2530 เพือ่ กำาจัดตะไคร่นาำ้ และเศษอาหารในตูป้ ลา ต่อมามีผนู้ าำ ไปขยายพันธุเ์ ป็นสัตว์เศรษฐกิจเพือ่
การบริโภค แต่ไม่ได้รบั ความนิยมจึงปล่อยลงแหล่งน้าำ ธรรมชาติ หอยเชอรีก่ นิ พืชทุกชนิดทีม่ ลี กั ษณะอ่อนนิม่ โดยเฉพาะต้นข้าว
ในระยะกล้าและทีป่ กั ดำาใหม่ๆ ไปจนถึงระยะแตกกอเต็มที่ โดยจะกัดกินลำาต้นข้าวใต้นาำ้ และผิวน้าำ เหนือพืน้ ดิน 0.5-1 นิว้ เมือ่
ต้นข้าวถูกกัดขาดหอยเชอรีจ่ ะกินส่วนใบทีล่ อยน้าำ ต่อไปจนหมด หอยเชอรีจ่ งึ นับเป็นเป็นสัตว์ศตั รูขา้ วทีส่ าำ คัญมาก ตัวเต็มวัยอายุ
เพียง 3 เดือน จะจับคูผ่ สมพันธุไ์ ด้ตลอดเวลา หลังผสมพันธุ์ 1-2 วัน ตัวเมียจะวางไข่ในเวลากลางคืนบริเวณทีแ่ ห้งเหนือน้าำ ไข่
เกาะติดกันเป็นกลุม่ ๆ ละประมาณ 300-3,000 ฟอง และฟักเป็นตัวหอยภายใน 7-12 วัน แม่หอยสามารถวางไข่ได้ตลอดปี โดย
เฉพาะในฤดูฝนจะวางไข่ได้ 10-14 ครัง้ ต่อเดือน (สำานักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ , 2550) นอกจากนีห้ อยเชอรี่
ยังมีความทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี โดยจะซุกตัวมีชวี ติ อยูใ่ นโคลนในผืนนาได้ตลอดฤดูแล้ง หอยเชอรีแ่ พร่กระจายไปได้โดย
ติดไปกับเครือ่ งจักรกลการเกษตร และลอยไปตามน้าำ ไหล โดยเฉพาะน้าำ ชลประทานได้อกี ด้วย ด้วยเหตุนจ้ี งึ ทำาให้หอยเชอรีร่ ะบาด
ไปทัว่ ประเทศไทย สำานักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ นิ (2550) แนะนำาให้เกษตรกรป้องกันกำาจัดหอยเชอรีอ่ ย่าง
ต่อเนือ่ งโดยใช้วธิ ผี สมผสาน หนึง่ ในวิธกี ารดังกล่าวคือ การนำาไข่ของหอยเชอรีม่ าเป็นวัตถุดบิ ทำาน้าำ หมักชีวภาพ
น้ำาหมักชีวภาพ (bio-extract หรือ enzyme ionic plasma) เป็นของเหลวสีน้ำาตาลที่ได้จากการนำาวัสดุอินทรีย์
เช่น เศษพืช หรือซากสัตว์ มาหมักกับน้ำาตาลหรือกากน้ำาตาลในอัตราส่วนที่เหมาะสม โดยมีจุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลาย เมื่อ
กระบวนการหมักสมบูรณ์ ก็จะได้เป็นน้ำาหมักชีวภาพ (ชัยสิทธิ์ ทองจู และสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, 2543) ซึ่งกระบวนการหมัก
วัตถุดิบอินทรีย์จำาพวกสัตว์ จะเป็นกระบวนการย่อยสลายโปรตีน (protein decomposition) โดยจุลินทรีย์ที่มี proteinase
enzyme ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียที่มีอยู่ในอากาศ ในดิน และที่ติดมากับเศษวัสดุ เช่น Bacillus spp. และ Pseudomonas
spp. ซึ่งเป็น facultative anaerobic bacteria นอกจากนี้ยังมีแบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดแลคติคจากสารอินทรีย์ เช่น
Lactobacillus spp. ซึ่งทำาหน้าที่สำาคัญในการผลิตกรดให้แก่กระบวนการย่อยสลายได้ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549)
สมเกียรติ สุวรรณคีรี (2547) กล่าวว่าน้ำาหมักชีวภาพช่วยทำาให้ดินโปร่ง จุลินทรีย์จากน้ำาหมักชีวภาพจะลงสู่ดิน ทำาให้มีการย่อย
อินทรีย์สารในดินได้ดีขึ้น และลดการเสื่อมสภาพของดิน เป็นปุ๋ยธรรมชาติได้ดีกว่าปุ๋ยเคมี พืชจึงได้รับสารอาหารและออกซิเจน
ได้มากขึ้น
ในส่วนของข้อสงสัยว่าเมื่อเวลาผ่านไปคุณสมบัติของน้ำาหมักชีวภาพจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นั้น จากการศึกษาของ
Hasarin and Kunathigan (2008) ถึงอายุใช้งานของน้ำาหมักชีวภาพที่วางจำาหน่ายในประเทศไทย พบว่าปุ๋ยน้ำาชีวภาพที่ผลิต
จากเศษผัก ยังคงมีจำานวนเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณสูงใกล้เคียงกันตลอด 4 เดือน ที่ตรวจสอบ แม้จะเก็บไว้ในที่มืดหรือที่มีแสง
และยังพบว่าคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพยังคงเหมือนเดิม
ศูนย์สารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร (2550) รายงานว่าปริมาณธาตุอาหารหลักในน้ำาหมักชีวภาพมีปริมาณน้อยมาก
แต่มีปริมาณธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ฮอร์โมน และกรดอมิโนหลายชนิด อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาของ ชวนพิศ อรุณ
รังสิกุล และคณะ (2547) ซึ่งศึกษาองคประกอบทางกายภาพ เคมี และชีวเคมี ในน้ำาหมักชีวภาพ ระหวางการหมักที่ระยะเวลา
30 45 60 และ 90 วัน พบว่า มีคา pH และ EC สูงขึ้น ธาตุอาหารหลัก (N, P และ K) และธาตุอาหารรอง (Ca, Mg, Na, Fe,
Mn, Zn และ Cu) มีนอยมาก องคประกอบของกรดลดลง น้ำาตาลหลายชนิดมีปริมาณลดลงจนถึงระดับคงที่ และสารคลาย
ฮอร์โมน GA3 เพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาการหมักเพิ่มขึ้น
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ส่วนในน้ำาหมักจากไข่หอยเชอรี่ ผลการวิเคราะห์ของกองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร (อ้างโดย สำานักนิเทศและ
ถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน, 2554) พบว่ามี pH 4.6 มีไนโตรเจน (N) 1.23% ฟอสฟอรัส (P2O5) 0.60 % โพแตสเซียม
(K2O) 1.68% มีค่า EC (ที่อุณหภูมิ 25 0C) เท่ากับ 17,020 micro-mhos/cm มีกรดฮิวมิค 4.45% และมีอินทรียวัตถุ 26.51%
โดยกรมพัฒนาที่ดินแนะนำาให้เกษตรกรใช้น้ำาหมักไข่หอยเชอรี่ใน อัตรา 1 ส่วน ต่อ 500 ถึง 10,000 ส่วน และสามารถใช้ได้
ทุก 7-10 วัน ขึ้นอยู่กับ อายุ ช่วงการเจริญเติบโต และชนิดของพืช แต่ควรสังเกตการตอบสนองต่อน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่ หากไม่
แสดงอาการเป็นพิษก็สามารถเพิ่มปริมาณขึ้นได้ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินระบุอย่างชัดเจนว่ายังต้องการข้อมูลจากการทดสอบอีกมาก
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการฉีดพ่นน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่ที่อัตราส่วนต่างกันในระยะข้าวตั้งท้อง ต่อผลผลิตและองค์ประกอบ
ผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1
ระเบียบวิธีวิจัย
ทำาการวิจัยในแปลงนาของเกษตรกร อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นดินชุดเชียรใหญ่ (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2555) ในพื้นที่ 3.4 ไร่ โดยปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 แบบนาหว่านน้ำาตมในวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556
เก็บเกี่ยววันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ดูแลรักษาแปลงข้าวโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และไม่ใช้สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช ใช้เทคนิคการ
ปฏิบัติงานในแปลงทดลองข้าวของกรมการข้าว ที่สุชาดา นาคะทัต (2550) แนะนำาไว้ โดยมีขั้นตอนและการดำาเนินการดังนี้
1. การทำาน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่
นำาไข่หอยเชอรีม่ าบดให้ละเอียด นำาไปผสมกับกากน้าำ ตาล อัตราส่วน 1:1 โดยปริมาตร และสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 จำานวน
1 ซอง คนให้เข้ากัน แล้วนำาไปหมัก ปิดฝาทิ้งไว้ เปิดฝาคนทุกวันจนกว่าจะไม่มีแก๊ซลอยขึ้นมาบนผิวหน้าของน้ำาหมัก ซึ่งใช้เวลา
ประมาณ 1 เดือน
2. การวางแผนการทดลอง
เริม่ ฉีดพ่นน้าำ หมักไข่หอยเชอรีใ่ นแปลงข้าวครัง้ แรกเมือ่ ข้าวเจริญเติบโตถึงระยะตัง้ ท้อง หลังจากนัน้ ฉีดพ่นซ้าำ อีก 2 ครัง้
แต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) จำานวน 4 ซ้ำา
ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี ดังนี้
- กรรมวิธีที่ 1 ฉีดพ่นน้ำาเปล่า (ควบคุม)
- กรรมวิธีที่ 2 ฉีดพ่นน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่ 1 ส่วน ต่อน้ำา 350 ส่วน
- กรรมวิธีที่ 3 ฉีดพ่นน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่ 1 ส่วน ต่อน้ำา 300 ส่วน
- กรรมวิธีที่ 4 ฉีดพ่นน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่ 1 ส่วน ต่อน้ำา 250 ส่วน
- กรรมวิธีที่ 5 ฉีดพ่นน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่ 1 ส่วน ต่อน้ำา 200 ส่วน
- กรรมวิธีที่ 6 ฉีดพ่นน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่ 1 ส่วน ต่อน้ำา 150 ส่วน
3. การบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูลตามวิธีที่ระบุไว้ในคู่มือ Standard Evaluation System for Rice (International Rice Research
Institute, 2002) บันทึกข้อมูลที่ระยะสุกแก่ (Stage 9: Mature Grain Stage) โดยสังเกตจากเมล็ดข้าวมีลักษณะแข็ง เปลือก
เมล็ดเหลือง ข้าวในรวงเดียวกันมีเมล็ดสุกแก่แล้ว 85% ขึ้นไป และใบธงเปลี่ยนเป็นสีเหลือง บันทึกข้อมูลผลผลิตต่อไร่ และ
องค์ประกอบของผลผลิต ซึ่งได้แก่ จำานวนรวง (Panicle Number, PN) ต่อตารางเมตร จำานวนเมล็ดดี (Filled Grain, FG)
ต่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ (Unfilled Grain, UfG) และน้ำาหนัก 100 เมล็ด (Grain Weight, GWt) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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3.1 ผลผลิต เก็บตัวอย่างทุกแปลงๆ ละ 1 จุดๆ ละ 2x5 เมตร (10 ตารางเมตร) ห่างจากขอบแปลง
อย่างน้อย 50 เซนติเมตร จากบริเวณที่มีลักษณะที่เป็นตัวแทนของแปลงนั้นๆ ไม่มีกอหาย และไม่มีข้าวปน นำาตัวอย่างข้าวที่
เก็บเกี่ยวได้มาตากให้แห้ง นวด และเป่าเมล็ดลีบออก แล้วชั่งน้ำาหนักเมล็ดเป็นกิโลกรัม จากนั้นจึงหาความชื้นของเมล็ดข้าวโดย
วิธีมาตรฐานที่แนะนำาไว้โดย The International Seed Testing Association (2007) แล้วปรับเป็นน้ำาหนักผลผลิตที่ความชื้น
มาตรฐาน (14%) ตามสูตร จากนั้นจึงคำานวณเป็นผลผลิตกิโลกรัมต่อไร่
น้ำาหนักเมล็ดที่ความชื้น 14% = [(100-ความชื้นเมล็ด) x น้ำาหนักเมล็ด] / 86
3.2 องค์ประกอบของผลผลิต เก็บตัวอย่างทุกแปลงๆ ละ 1 จุดๆ ละ 30x50 เซนติเมตร (0.15 ตาราง
เมตร) ห่างจากขอบแปลงอย่างน้อย 50 เซนติเมตร ที่ไม่เป็นกอที่ติดกับกอหาย ไม่เป็นกอที่เป็นข้าวปน ไม่เป็นกอที่มีลักษณะที่
ไม่ใช่เป็นตัวแทนของแปลงนั้นๆ โดยเกี่ยวมาเฉพาะรวง นับจำานวนรวงทั้งหมด คำานวณเป็นจำานวนรวงต่อตารางเมตร จากนั้น
นำามาตากให้แห้ง ปลิดเมล็ดทั้งหมดออกจากรวง แล้วแยกนับจำานวนเมล็ดดี และเมล็ดลีบ คำานวณจำานวนเมล็ดดีต่อรวง และ
เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ ตามสูตร
จำานวนเมล็ดดีต่อรวง
= จำานวนเมล็ดดีทั้งหมด / จำานวนรวงทั้งหมด
เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ
= (จำานวนเมล็ดลีบ x 100) / (จำานวนเมล็ดลีบ+จำานวนเมล็ดดี)
หาน้ำาหนัก 100 เมล็ด โดยการสุ่มเมล็ดดีมาจำานวน 4 ซ้ำาๆ ละ 100 เมล็ด นำาไปชั่งน้ำาหนักจากนั้นจึง
หาความชื้นของเมล็ดโดยวิธีมาตรฐานที่แนะนำาไว้โดย The International Seed Testing Association (ISTA, 2007) แล้ว
ปรับเป็นน้ำาหนักเมล็ดที่ความชื้น (13%) ตามสูตร แล้วคำานวณเป็นน้ำาหนัก 100 เมล็ด (กรัม) ตามสูตร
น้ำาหนัก 100 เมล็ด
= [(100-ความชื้นเมล็ด) x น้ำาหนักเมล็ด] / 87
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลตามแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ และเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยโดยใช้ Duncan’s multiple range test (DMRT)
4.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตของข้าว กับจำานวนรวงต่อตารางเมตร จำานวนเมล็ดดีต่อรวง
เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ และน้ำาหนัก 100 เมล็ด ในแต่ละกรรมวิธี โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation)
ผลการวิจัย
ในระหว่างการดำาเนินการวิจัยเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 อุณหภูมิ และปริมาณฝนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่รายงานโดยกรมอุตุนิยมวิทยา แสดงไว้ในตารางที่ 1
เมื่อฉีดพ่นต้นข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้วยน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่อัตราส่วนต่างๆ กันติดต่อกัน 3 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง โดย
เริ่มฉีดพ่นครั้งแรกเมื่อข้าวตั้งท้อง ผลการทดลองพบว่า จำานวนรวงต่อตารางเมตร จำานวนเมล็ดดีต่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ
และผลผลิต มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำาคัญ ส่วนน้ำาหนัก 100 เมล็ด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 อุณหภูมิ และปริมาณฝนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างการทดลอง (มกราคม-พฤษภาคม 2556)
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2556)

อุณหภูมิ (oC)
สูง (+) /ต่ำา (-)
เฉลี่ย
กว่าค่าปกติ
26.5
+0.5
26.6
+0.1
27.9
+0.5
28.4
0.0
0.0
28.2

ปริมาณฝน (มม.)
ปริมาณฝนรวม (มม.)
สูง (+) /ต่ำา (-) ปริมาณฝน สูง (+) /ต่ำา (-)
รายเดือน
กว่าค่าปกติ รวมสะสม กว่าค่าปกติ
-60.7
84.7
-60.7
84.7
160.8
+92.6
245.5
+31.9
5.1
-84.6
250.6
-52.7
+183.0
540.6
+130.3
290.0
276.5
+102.7
817.1
+233.0

ตารางที่ 2 องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ฉีดพ่นด้วยน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่อัตราส่วนต่างๆ
อัตราส่วน
จำานวนรวง / ตรม. จำานวนเมล็ดดี /
เปอร์เซ็นต์
น้ำาหนัก
น้ำาหมัก/ น้ำา
รวง
เมล็ดลีบ
100 เมล็ด (ก.)ns
666.50+84.12bc
47.50+6.03ab
26.34+4.70a
2.60+0.20
0 (น้ำาเปล่า)
941.75+44.78a
41.00+2.45bc
23.39+2.11a
2.85+0.06
1 / 350
1 / 300
648.25+46.25c
51.75+4.11a
35.48+8.53b
2.78+0.24
770.00+42.81b
52.50+6.40a
26.34+8.86a
2.68+0.15
1 / 250
603.50+75.56c
45.00+6.06ab
31.36+3.94ab
2.61+0.21
1 / 200
1 / 150
710.00+68.65bc
36.00+0.82c
46.46+3c.16c
2.56+0.19
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05)
ns : ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p<0.05)

ผลผลิต
(กก./ ไร่)
587.70+70.14ab
723.85+90.94a
609.48+130.59ab
487.23+132.01bc
391.50+77.27c
381.75+124.05c

การฉีดพ่นน้าำ หมักไข่หอยเชอรีอ่ ตั รา 1 ส่วนต่อน้าำ 350 ส่วน มีผลทำาให้ตน้ ข้าวมีจาำ นวนรวง มากกว่าการฉีดพ่นน้าำ
เปล่าอย่างมีนยั สำาคัญทางสถิติ (941.75 และ 666.50 รวงต่อตารางเมตร ตามลำาดับ) แต่จาำ นวนเมล็ดดีตอ่ รวงมีแนวโน้มน้อยกว่า
การฉีดพ่นน้าำ เปล่า (41.00 และ 47.50 เมล็ดต่อรวง ตามลำาดับ) ส่วนเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ และน้าำ หนัก 100 เมล็ด ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ อย่างไรก็ตามการฉีดพ่นน้าำ หมักไข่หอยเชอรีอ่ ตั รา 1 ส่วนต่อน้าำ 350 ส่วน มีแนวโน้มทำาให้ผลผลิตของข้าว (723.85
กิโลกรัมต่อไร่) สูงกว่าการฉีดพ่นต้นข้าวด้วยน้าำ เปล่า (587.70 กิโลกรัมต่อไร่) ประมาณร้อยละ 23 ดังแสดงในตารางที่ 2
การฉีดพ่นน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่อัตรา 1 ส่วนต่อน้ำา 300 ส่วน มีผลทำาให้ต้นข้าวมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบมากกว่าการฉีด
พ่นน้ำาเปล่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (35.48 และ 26.34 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ) จำานวนรวงมีแนวโน้มน้อยกว่าการฉีดพ่นน้ำา
เปล่า (648.25 และ 666.50 รวงต่อตารางเมตร ตามลำาดับ) แต่จำานวนเมล็ดดีต่อรวงมีแนวโน้มมากกว่า (51.75 และ 47.50
เมล็ด ตามลำาดับ) ในขณะที่น้ำาหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตต่อไร่ ที่ได้จากต้นข้าวที่ฉีดพ่นด้วยน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่อัตรา 1 ส่วน
ต่อน้ำา 300 ส่วน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการฉีดพ่นต้นข้าวด้วยน้ำาเปล่า
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การฉีดพ่นน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่อัตรา 1 ส่วนต่อน้ำา 250 ส่วน พบว่าจำานวนรวงต่อตารางเมตร (770.00) และจำานวน
เมล็ดดีต่อรวง (52.50) ของต้นข้าว มีแนวโน้มมากกว่าการฉีดพ่นน้ำาเปล่า (666.50 รวงต่อตารางเมตร และ 47.50 เมล็ดต่อรวง
ตามลำาดับ) แต่เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ และน้ำาหนัก 100 เมล็ดไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยผลผลิตของต้นข้าวที่ได้รับการฉีดพ่นน้ำา
หมักไข่หอยเชอรี่อัตรา 1 ส่วนต่อน้ำา 250 ส่วน มีแนวโน้มน้อยกว่าผลผลิตของข้าวที่ฉีดน้ำาเปล่า (487.23 และ 587.70 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามลำาดับ)
การฉีดพ่นน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่อัตรา 1 ส่วนต่อน้ำา 200 ส่วน มีแนวโน้มทำาให้ต้นข้าวมีจำานวนรวงน้อยกว่าการฉีด
พ่นน้ำาเปล่า (603.50 และ 666.50 รวงต่อตารางเมตร ตามลำาดับ) แต่เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบมีแนวโน้มสูงกว่าการฉีดพ่นน้ำาเปล่า
(31.36 และ 26.34 เปอร์เซ็นต์ ตามลำาดับ) ในขณะที่ จำานวนเมล็ดดีต่อรวง และน้ำาหนัก 100 เมล็ดไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วน
ผลผลิตพบว่า การฉีดพ่นต้นข้าวด้วยน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่อัตรา 1 ส่วนต่อน้ำา 200 ส่วน ให้ผลผลิตต่ำากว่าต้นข้าวที่ ฉีดพ่นด้วย
น้ำาเปล่า อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (391.50 และ 587.70 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำาดับ)
การฉีดพ่นน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่อัตรา 1 ส่วนต่อน้ำา 150 ส่วน มีผลทำาให้ต้นข้าวมีจำานวนเมล็ดดีต่อรวง (36.00) ต่ำา
กว่า และมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ (46.46) มากกว่าการฉีดพ่นต้นข้าวด้วยน้ำาเปล่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ แต่จำานวนรวงต่อตา
รางเมตร และน้ำาหนัก 100 เมล็ด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จึงส่งผลให้ต้นข้าวที่ฉีดพ่นด้วยน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่อัตรา 1
ส่วนต่อน้ำา 150 ส่วน มีผลผลิตต่ำากว่าต้นข้าวที่ถูกฉีดด้วยน้ำาเปล่าอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (381.75 และ 587.70 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ตามลำาดับ)
เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับองค์ประกอบผลผลิต พบว่าจำานวนเมล็ดดีต่อรวงมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 3 กล่าวคือเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบที่ลดลง จะส่งผลให้จำานวน
เมล็ดดีต่อรวงเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง (-0.408) ส่วนผลผลิตของข้าวมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับจำานวน
รวงต่อตารางเมตร และน้ำาหนัก 100 เมล็ด (+0.421 และ +0.472 ตามลำาดับ) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 3 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ที่ฉีดพ่นด้วยน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่
อัตราส่วนต่างๆ
จำานวนรวง/
ตร.ม.
1

จำานวนเมล็ด
ดี/รวง
-0.294
1

จำานวนรวง /ตร.ม.
จำานวนเมล็ดดี /รวง
เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ
น้ำาหนัก 100 เมล็ด (ก.)
ผลผลิต (กก. /ไร่)
หมายเหตุ : * หมายถึงค่าสหสัมพันธ์มีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.05)

เปอร์เซ็นต์
เมล็ดลีบ
-0.371
-0.408*
1

น้ำาหนัก 100
เมล็ด (ก.)
+0.367
-0.148
-0.050
1

ผลผลิต (กก.
/ไร่)
+0.421*
+0.216
-0.314
+0.472*
1

อภิปรายผล
การฉีดพ่นน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่ เจือจาง 300 ถึง 350 เท่า แก่ต้นข้าวติดต่อกัน 3 สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง โดยเริ่มฉีดพ่น
ครั้งแรกเมื่อข้าวตั้งท้อง มีแนวโน้มทำาให้ได้ผลผลิตข้าวสูงขึ้น โดยการเพิ่มจำานวนรวงต่อตารางเมตร และน้ำาหนัก 100 เมล็ด
เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ขา้ วมีผลผลิตสูงขึน้ ผลการวิจยั ครัง้ นีช้ ใ้ี ห้เห็นว่าน้าำ หมักชีวภาพสามารถนำามาใช้ประโยชน์ในการเพิม่ ผลผลิต
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ของข้าวได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมาซึ่งยืนยันว่าน้ำาหมักชีวภาพที่ทำาจากวัตถุดิบชนิดต่างๆ สามารถเพิ่มผลผลิตของ
พืชหลายชนิด โดยต้องใช้ให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของพืช และในอัตราที่เหมาะสม เช่น การทดลองของ ฆ้องชัย
คงดี และยรรยงค์ อินทร์ม่วง (2553) ซึ่งศึกษาการปลูกคะน้าในดินเค็ม และแก้ไขดินเค็มโดยใช้น้ำาหมักขยะอินทรีย์ รดทุก
4 วัน พบว่าคะน้ามีความสูง และจำานวนใบ มากกว่าคะน้าที่ปลูกในดินเค็มที่ไม่ใส่น้ำาหมัก โดยที่เส้นผ่าศูนย์กลางลำาต้นคะน้า
ไม่แตกต่างกับต้นที่ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 25-7-7 นอกจากนี้ เฉลิมวุฒิ นอยโสภา (2551) ก็ประสบผลสำาเร็จในการเพิ่มการเจริญ
เติบโตของคะน้าได้โดยการรดคะน้าดวยน้ำาสกัดชีวภาพจากถั่วเหลือง ในขณะที่ ทัณฑิกา มุงคุณคำาชาว และคณะ (2553) และ
Mungkunkamchaoa et al. (2013) ได้ทำาการทดลองในมะเขือเทศ พบว่ามะเขือเทศที่ได้รับการฉีดพ่นน้ำาหมักชีวภาพเจือ
จาง 500 ถึง 2,000 เท่า มีน้ำาหนักผลสดต่อต้น และค่าบริกส์ สูงกว่าการไม่ฉีดพ่นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ และมีแนวโน้ม
ให้ผลผลิตน้ำาหนักผลแห้งเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ก็ยังมีการใช้ประโยชน์จากน้ำาหมักชีวภาพในการเพิ่มการงอกของเมล็ด ซึ่ง มนทนา
รุจิระศักดิ์ และคณะ (2556) รายงานไว้ว่าการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท 1 ในน้ำาหมักรกหมูอัตราส่วน 1: 20 และการแช่เมล็ด
พันธุ์ข้าวสังข์หยด ในน้ำาหมักรกหมูอัตราส่วน 1: 50 สามารถยกระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ได้ ในส่วนของการปลูกผักใน
ระบบไฮโดรโพนิกส์ก็สามารถนำาน้ำาหมักชีวภาพไปใช้ได้โดยพบว่า การปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้งในระบบไฮโดรโพนิกส์ที่ใช้น้ำา
สกัดชีวภาพจากมูลวัวร่วมกับปุ๋ยเคมี มีความสูงเฉลี่ยไม่แตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว ทำาให้สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตลงได้ (บัญชา รัตนีทู, 2556)
สรุปและข้อเสนอแนะ
การฉีดพ่นน้ำาหมักไข่หอยเชอรี่อัตราส่วน 300 ถึง 350 ส่วนต่อน้ำา 1 ส่วน แก่ต้นข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ติดต่อกัน 3
สัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง โดยเริ่มฉีดพ่นครั้งแรกเมื่อข้าวตั้งท้อง มีแนวโน้มทำาให้ผลผลิตข้าวสูงขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่มจำานวนรวง
ต่อตารางเมตร และน้ำาหนัก 100 เมล็ด ทั้งนี้ในการทดลองต่อยอดต่อไปควรศึกษาในข้าวพันธุ์พื้นเมือง หรือข้าวไวแสง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้ พ.ศ. 2556 ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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