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บทคัดย่อ
การเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นปัญหาที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการผลิต
ในระบบอินทรีย์ ปัจจัยการผลิตที่มีความสาคัญต่อผลผลิตมากที่สุดคือปุ๋ย
อินทรีย์ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่า 500 กิโลกรัม
ต่อไร่ การใช้สารเสริมการเจริญเติบโตน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะทา
ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต มากขึ้ น สารเสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตที่ ไ ด้ จ ากการหมั ก จาก
ผลิตภัณฑ์ผึ้ง มีสารอาหารและกรดอะมิโนที่จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของ
พืช เพิ่มปริม าณคลอโรฟิลและสารสาคัญ ในกระบวนการสัง เคราะห์ แสง
กระตุ้ น การตรึ ง ไนโตรเจน ส่ ง ผลให้ ผ ลผลิ ต ของข้ า วที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ดั ง นั้ น
วัตถุประสงค์การใช้สารเสริมการเจริญเติบโตจากผลิตภัณฑ์ผึ้งร่วมกับปุ๋ย
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อินทรีย์และปุ๋ยคอกในแปลงปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในรูปแบบต่างๆ ก็
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเพิ่ ม สู ง ขึ้ น และเกษตรกรน่ า จะมี ค วามพึ ง พอใจ
เนื่องจากทาให้มีรายได้สูงขึ้นตามไปด้วย
คาสาคัญ สารเสริมการเจริญเติบโต ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวอินทรีย์
Abstract
Yield increasing of KDML 105 in the Northeast area is the
interesting problem. Especially, KDML 105 rice produced in
organic system. The most important factors for organic rice
production were organic fertilizers. Mostly, KDML 105 rice
production potential could not increase than 500 kilogram per rai.
Plant growth promoter had been alternated way to increasing rice
yield. Plant growth promoter from bee product fermentation has
essential nutrient and amino acid for plant growth, increasing
chlorophyll and photosynthesis potential. Nitrogen fixation was
investigated and can increase average yield. KDML 105 rice
production which applied with plant growth promoter and organic
fertilizer was conducted for increasing yield and could satisfaction
farmer attitude with high income.
Key words: plant growth promoter, KDML 105, organic rice

บทนา (Introduction)
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นพันธุ์ข้าวนาน้าฝนและไวต่อช่วงแสง โดย
จะออกรวงในช่วงเดือนตุลาคม ผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังอยู่ในระดับต่า เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า
และมีความแปรปรวนของน้าฝนมาก หากสามารถเพิ่มความอุด มสมบูร ณ์
ของดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จะทาให้สามารถเพิ่มผลผลิต
ขึ้นได้ นอกจากนี้ความหอมของข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีความสัมพันธ์กับ
ชุดดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดดินร้อยเอ็ด กุลาร้องไห้ ท่าตูม และนครพนม
จะให้ความหอมของข้าวสูงกว่าชุดดินอื่นๆ ดินที่ใช้ในการปลูกเป็นดินร่วน
ปนทราย มี อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น ต่ า เฉลี่ ย 0.76 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และมี
ความสามารถในการดูดยึด ธาตุป ระจุบ วกต่า การปลู ก จะปลูก โดยอาศั ย
น้าฝน ปริมาณของน้าฝนจะไม่มีผลต่อผลผลิตของข้าว แต่การกระจายของ
ฝนมีผลต่อผลผลิตของข้าว นอกจากนี้ การขาดฝนในช่วงข้าวติดเมล็ด จะ
ทาให้ความชื้นในเมล็ดต่าและทาให้ข้าวแห้งและแกร่ง
ปัจจุบันพื้นที่การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือข้าวหอมมะลิในภาค
ตะวั น ออกเฉีย งเหนื อ มี ก ารปรับ เปลี่ย นระบบการผลิ ต เป็ น การผลิต แบบ
อิน ทรีย์ม ากขึ้น เนื่อ งจากผลิต ภัณฑ์ที่ได้มาจากการผลิต ในระบบเกษตร
อินทรีย์มีราคาที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการผลิตโดยการใช้สารเคมี
หรือสารสังเคราะห์ต่างๆ ในขบวนการผลิต โดยจะมีราคาสูงกว่า ประมาณ
20-50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ เป็นการผลิตที่ไม่
ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ทาให้ผลผลิตที่ได้ต่ากว่าการผลิตใน
ระบบการผลิตทั่วไป และยังมีข้อจากัดอื่นๆ ในการเพาะปลูก และการดูแล
รักษา ตลอดรวมถึงการเก็บเกี่ยว แปรรูป การเก็บรักษา และการขนส่งที่
เกษตรกรจ าเป็น ต้อ งปฏิบัติใ ห้ เป็น ไปตามมาตรฐานของการผลิต พืชใน
ระบบเกษตรอินทรีย์ และการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ยังเป็นการลด
ต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรอีกด้วย ทาให้เกิดแรงจูงใจแก่เกษตรกร
ในการผลิตพืชอิ นทรีย์ และการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ยังทาให้
เกษตรกรมี สุ ขภาพที่ดี ขึ้ น เนื่อ งจากไม่ มี ก ารใช้ สารเคมี ใ นการก าจั ด

ศัตรูพืช และยังส่งผลไปถึ งการป้องกันไม่ให้สารเคมีที่ใช้ในการผลิตไปมี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งจะมีผลกระทบย้อนกลับมายังเกษตรกรในที่สุด
แม้ ว่ า การผลิ ต ข้ า วในระบบอิ น ทรี ย์ จ ะมี ผ ลดี ต่ อ หลายๆ ด้ า น แต่
เกษตรกรผู้ผลิต ในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือยัง มีค วามพยายามที่จะเพิ่ม
ผลิตข้าวขาวดอกมะลิให้สูงขึ้นจากที่เป็นอยู่ โดยทั่วไปแล้วจะได้ผลผลิตอยู่
ระหว่าง 400 – 600 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีการ
ตอบสนองต่ อ ปุ๋ ย ต่ า ล าต้ น อ่ อ นล้ ม ง่ า ย ถ้ า ต้ อ งการให้ ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ก็
จาเป็นต้องหาวิถีทางที่จะทาให้ข้าวตอบสนองต่อปุ๋ยหรือปัจจัยการผลิตใน
ระบบอินทรีย์ได้สูงขึ้น สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช (plant growth
promoter) ที่มีที่มาจากธรรมชาติน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนาเข้ามา
ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพข้าวหอมมะลิให้ผลผลิตมากขึ้น สาร
ที่ได้จากการหมักและสกัดจากผลิตภัณฑ์ของผึ้ง (bee products) ซึ่งอุดม
ไปด้ ว ยสารอาหารและกรดอะมิ โ นที่จ าเป็ น ต่ อ การเจริ ญ เติบ โตของพื ช
หรื อเป็ น แหล่ง โปรตี น และกรดอะมิโ นหลายชนิ ดที่ จ าเป็ น ส าหรั บ มนุ ษ ย์
(อัญชลี และคณะ, 2552; Szczesna, 2006) นอกจากนี้ยังพบว่ามีสาร
ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตที่ ส ามารถใช้ ใ นการผลิ ต พื ช ได้ เช่ น myricil
alcohol, triacontanol และ gibberellin GA3 ด้วย (Krell, 1996; Rogala
and Szymas, 2004) Chen et al. (2002) รายงานว่า สาร triacontanol
มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช เมื่ อ ใช้ ใ นการผลิ ต ข้ า วสามารถเพิ่ ม
ผลผลิต ข้ าวได้สู ง ขึ้น ประมาณ 16-20%
ทั้ง นี้ เป็ น ผลมาจากการเพิ่ ม
ปริมาณคลอโรฟิลและสารสาคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงของข้าวที่
เพิ่มขึ้น จากปรกติถึ ง 20-26%
นอกจากนี้ยั ง สามารถกระตุ้น การตรึ ง
ไนโตรเจนและเพิ่มประสิท ธิภาพการสัง เคราะห์แสงของพืช ทาให้ไ ด้ผ ล
ผลิตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (Naeem et al., 2009)
ดั ง นั้ น ห า ก ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ผ ล ผ ลิ ต เ พิ่ ม ขึ้ น ก า ร ก ร ะ ตุ้ น ห รื อ เ พิ่ ม
ประสิท ธิภ าพในการตอบสนองต่อ ปริ มาณไนโตรเจนของข้ าวอิ น ทรีย์ มี

ความจาเป็นอย่างยิ่ง เนื่อ งจากพบว่า ในระยะแตกกอสูง สุดของข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในระบบอินทรีย์มีปริมาณและการดูดใช้ไนโตรเจนใน
ใบ ต้น และรากต่ากว่าข้า วทั่ว ไปถึง 3 เท่า (สุวัฒน์ และอัญชณา, 2553)
การนาผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผึ้ง มาใช้เ ป็น ปั จจั ยการผลิ ต จึง น่ าจะเป็ น แหล่ ง ของกรดอะมิโ นและสาร
กระตุ้ น ที่ มี ผลต่อ การเจริญ เติบ โตของข้า วขาวดอกมะลิ 105 สามารถ
เกื้ อ หนุ น ต่ อ ระบบการปลู ก ข้ า วแบบอิ น ทรี ย์ ที่ ต้ อ งการหลี ก เลี่ ย งการใช้
ปุ๋ยเคมี และสารเคมีสังเคราะห์ในทุกขั้นตอนการผลิต เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
อย่างเดียว (สมปอง และคณะ, 2550) เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวให้ ป ระหยัด และมี ป ระสิท ธิภ าพสูง อีก ทั้ง สามารถใช้ใ นการผลิต พื ช
แบบอินทรีย์ได้จะเป็น การเพิ่มศัก ยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิอิน ทรีย์
หรือการผลิตข้าวรูปแบบอื่นๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อไป
วัตถุประสงค์ (Objective)
1. ศึก ษาประสิทธิภ าพของสารเสริมการเจริญ เติบโตจากผลิตภัณฑ์
ผึ้งต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
2. ศึ ก ษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ เ มื่ อ ใช้ ส ารเสริ ม การ
เจริญเติบโตร่วมกับระบบการผลิตข้าวอินทรีย์
อุปกรณ์ละวิธก
ี าร (Material and Method)
1. ร่วมปรึกษาหารือ วางแผนเกี่ยวกับแผนงานวิจัยและวัตถุประสงค์
ระหว่างนักวิจัยกับเกษตรกร ในพื้นที่อาเภอพิบูลมังสาหาร และอาเภอม่วง
สามสิบ จังหวัดอุ บลราชธานี เพื่อให้สอดคล้องกั บความต้องการของกลุ่ม

เกษตรกรมากที่สุด โดยเกษตรกรเจ้าของพื้น ที่ต้องเข้าร่ว มทดลองและ
บันทึกผลการทดลองทุกครั้ง
2. สุ่มเก็บ ตัว อย่างดินจากแปลงข้าวของเกษตรกรทั้ง ก่อนและหลัง
การทดลองน าไปวิเคราะห์ คุ ณสมบั ติของดิ น เพื่ อเปรี ยบเทีย บความอุด ม
สมบูรณ์ของดิน หรือการใช้ธาตุอาหารของข้าวหลังจากที่ได้รับการกระตุน
้
การเจริญเติบโตแล้ว พร้อมทั้งใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ข้อมูลประวัติ
การใช้พื้นที่ การใช้ปุ๋ย การจัดการเรื่องน้า และระบบการผลิตข้าวที่ผ่านมา
3. ศึกษาประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวหอมมะลิ
105 ในสภาพหน่วยทดลองขนาดเล็ก (plot size 4x6 เมตร) ในพื้นที่ทั้ง 2
อาเภอ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized
Complete

Block

Design:

RCBD)

ก าหนดให้ มี 7

สิ่ ง ทดลอง

(Treatment) จานวน 4 ซ้า (Replication) ดังนี้
สิ่งทดลองที่ 1

ไม่ใส่ปุ๋ย (ควบคุม)

สิ่งทดลองที่ 2

ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 500 ก.ก./ไร่

(กรรณิกา และ

คณะ, 2551)
สิ่งทดลองที่ 3

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด อัตรา 100 ก.ก./ไร่

สิ่งทดลองที่ 4

ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 500 ก.ก./ไร่ และพ่นสารส่งเสริม

การเจริญเติบโตทุกๆ 15 วัน
สิ่งทดลองที่ 5

ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด อัตรา 50 ก.ก./ไร่ และพ่นสาร

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทุกๆ 15 วัน

สิ่งทดลองที่ 6

พ่ น สารส่ ง เสริ ม

การเจริญเติบโตทุกๆ 15 วัน
สิ่งทดลองที่ 7

ใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนา

4. การใส่ปุ๋ย ทาการแบ่งปุ๋ยใส่ 2 ครั้งเท่าๆ กันในช่วงก่อนปักดาและ
ก าเนิ ด ช่ อ ดอก พร้ อ มทั้ ง การดู แ ลและจั ด การเหมื อ นที่ เ กษตรกรปฏิ บั ติ
พร้ อ มกั บ ส ารวจปริ ม าณแมลงศั ต รู แ ละระดั บ อาการของโรค หากมี ก าร

ระบาดของโรคและแมลงเกินระดับเศรษฐกิจ จะใช้สารสกัดจากพืชในการ
ป้องกันกาจัด (ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์)
5. ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล องค์ ป ระกอบการเจริ ญ เติ บ โตของข้ า ว และ
ผลผลิตดังนี้

-

5.1 วัดการเจริญเติบโต
- ความสูงทุก 15 วันหลังงอก
- มวลชีวภาพทุก 15 วันหลังงอก
5.2 องค์ประกอบผลผลิต
จานวนต้นต่อกอ
จานวนรวงต่อกอ

-

จานวนเมล็ดที่ดีต่อรวง (%)

-

จานวนเมล็ดลีบต่อรวง (%)

-

น้าหนัก 1,000 เมล็ด
5.3 ผลผลิต ทาการสุ่มเกี่ ยวข้าวขนาดพื้น ที่ 2x4 เมตร โดย

วัดผลผลิตที่ความชื้น 14% หรือคานวณได้จาก
น้าหนักที่ชั่งได้ x ความชื้นที่วัดได้
(100-14)
6. เก็ บ ข้ อ มู ล ต้น ทุน การผลิ ต และวิ เคราะห์ ค วามคุ้ม ค่า ในการใช้
ผลิตภัณฑ์ พร้อ มทั้งสารวจความคิดเห็นและการยอมรับของเกษตรกรต่อ
คุณภาพสารส่งเสริมการเจริญเติบโตโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
7. นาข้อมูลองค์ประกอบการเจริญเติบโตของข้าว และผลิตข้าวมา
วิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยทางสถิติด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
ผลทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั (Expected output and outcome)

1. ประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ผลิตใน
ระบบอินทรีย์ หรือการผลิตข้าวหอมในระบบอื่นๆ
2. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตข้าวที่เกื้อหนุนต่อนิเวศ
และสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้ปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพในเชิง
พาณิชย์
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