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ABSTRACT: Two field experiments were conducted in Ubon and Roi Et soil series in Ubon 
Ratchathani province objectively to investigate the response of Khao Dawk Mali 105 rice to the 
application of bee products (BP), cow manure (CM) at the rate of 500 kg/rai, granulated organic 
fertilizer (GOF) at the rate of 100 kg/rai and chemical fertilizer (CF) at the rate of 8 : 8 : 4 kg/rai 
of N : P

2
O

5 
: K

2
O.  Experimental design was arranged in randomized complete block with four 

replications similarly for both experiments.  Treatments comprised; T1 : control, T2 : CM, T3 : 
GOF, T4 : CM + BP, T5 : GOF + BP, T6 : BP, T7 : CF and T8 : = CF + BP.  The rice in the context 
of growth, grain quality and unmilled grain yield clearly responded to all inputs in both soils.  
The application of CF with and without BP significantly gave the highest respective unmilled 
grained yield of 788 (T8) and 731 (T7) kg/rai in Ubon soil series whereas CF + BP (T8) statistically 
promoted the greatest unmilled grain yield of 756 kg/rai in Roi Et soil series.  Comparing among 
three different types of fertilizer in both soils with no BP applied, CF significantly induced the 
highest unmilled grain yield, followed by GOF and CM respectively.  Growing Khao Dawk Mali 
105 rice without fertilization, BP foliar application significantly stimulated greater unmilled grain 
yield than the control with no application.

Keywords: Khao Dawk Mali 105 rice, organic fertilizer, animal manure, chemical fertilizer, bee 
products
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บทคัดย่อ

ด�าเนินทดลองภาคสนาม จ�านวน 2 แปลง ใน
ชุดดินอุบล และร้อยเอ็ด ในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อ
ทดสอบการตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105  
ต่อการให้ผลิตภัณฑ์ผึ้ง (BP) ปุ๋ยคอกมูลโค (CM) อัตรา 
100 กิโลกรมัต่อไร่ ปุย๋อินทรย์ีป้ันเมด็ (GOF) อตัรา 100 
กโิลกรมัต่อไร่ และปุย๋เคม ี(CF) อตัรา 8 : 8 : 4 กโิลกรมั 
N : P

2
O

5 
: K

2
O ต่อไร่ วางแผนการทดลองแบบบล็อก

สุ่มสมบูรณ์ จ�านวน 4 ซ�้า ต�ารับการทดลองประกอบ
ด้วย T1 : ควบคุม, T2 : CM, T3 : GOF, T4 : CM + 
BP, T5 : GOF + BP, T6 : BP, T7 : CF และ T8 : CF 
+ BP ผลการศกึษา พบว่า ข้าวตอบสนองต่อการจัดการ
ปุ๋ยและการฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้งอย่างชัดเจน ทั้งทางด้าน
การเจริญเติบโต คุณภาพเมล็ดข้าว และการให้ผลผลิต
ในทั้งสองชุดดิน การใส่ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารหลักอัตรา  
8 : 8 : 4 กิโลกรัม N : P

2
O

5 
: K

2
O ต่อไร่ ทั้งที่มีการฉีด 

(T8) และไม่ฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง (T7) ท�าให้ได้ผลผลิตข้าว
เปลอืกสงูสุดอย่างมนัียส�าคญัทางสถติิเท่ากับ 788 และ 
731 กิโลกรัมต่อ ไร่ตามล�าดับ เมื่อปลูกในชุดดินอุบล 
ขณะที่การใส่ปุ ๋ยเคมีอัตราดังกล่าวร่วมกับการฉีด
ผลติภณัฑ์ผึง้ในชดุดนิร้อยเอด็ ท�าให้ได้ผลผลติข้าวเปลอืก
สูงสุดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเท่ากับ 756 กิโลกรัม 
ต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ย 3 ชนิดโดยไม่มีการ 
ฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 8 : 8 : 4 กิโลกรัม 
N : P

2
O

5
 : K

2
O ต่อไร่ ท�าให้ได้ผลผลิตข้าวเปลือกสูงสุด 

รองลงมา คือ ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดอัตรา 100 กิโลกรัม 
ต่อไร่ และปุ๋ยคอกมูลโคอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล�าดับ การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในทั้ง 2 ชุด
ดินโดยไม่มีการใส่ปุ ๋ย การฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้งท�าให้ได้
ผลผลิตข้าวเปลือกสูงกว่าการไม่ฉีดในทั้ง 2 ชุดดิน

ค�าส�าคัญ: ข้าวขาวดอกมะลิ 105, ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ย
เคมี, ปุ๋ยคอก, ผลิตภัณฑ์ผึ้ง

บทน�า

ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 56.3 ล้าน
ไร่ อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 35.5 ล้านไร่ และใช้
ปลูกข้าวหอมมะลิเป็นพื้นที่ถึง 23.6 ล้านไร่โดยพันธุ์ที่
ปลูกอย่างแพร่หลาย ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 
(Rice Department, 2016) ข้าวหอมมะลิ (Jasmine 
rice) หรือพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 (KDML 105) เป็น
ข้าวทีม่ถ่ิีนก�าเนดิในประเทศไทย เป็นข้าวไวแสงทีม่เีขต
การปลูกส�าคัญอยู ่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Division of Rice Research and Development, 
2011) โดยเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีพื้นที่ปลูก
ข้าวนาปีในปี 2560 มากถึง 3,898,428 ไร่ (Office of 
Agricultural Economics, 2019) อย่างไรก็ตาม 
ผลผลิตข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยังคงอยู่ในระดับต�่า มีค่าเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2560 เพียง 
364 กิโลกรัมต ่อไร ่ (Office of Agricultural 
Economics, 2019)  ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรดินส่วน
ใหญ่เป็นดินเนื้อค่อนข้างเป็นทราย ขาดความอุดม
สมบูรณ์เป็นผลมาจากวัตถุต้นก�าเนิดดิน ปริมาณ 
อินทรียวัตถุต�่า มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ 
และโพแทสเซียมที่สกัดได้ต�่า (Saenya et al., 2012; 
Kaewduang et al., 2013; Saenya et al., 2015; 
Inboonchuay et al., 2016) พื้นท่ีปลูกข้าวไม่
สม�่าเสมอ และการกระจายตัวของฝนไม่ดี (Homma 
et al., 2003) ขณะทีข้่าวหอมมะลมิศีกัยภาพในการให้
ผลผลิตต�่าโดยมีศักยภาพในการให้ผลผลิตเพียง 363 
กิโลกรัมต่อไร่ (Sri-Aun, 2005)

การศึกษาเพ่ือเพิ่มผลผลิตข ้าวหอมมะลิ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการด�าเนินการอย่างต่อ
เนื่องโดยเฉพาะด้านการปรับปรุงดิน และการจัดการ
ปุ๋ยท้ังปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ โดยการจัดการดิน 
และปุ๋ยเพื่อการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 พบว่า ข้าว
พันธุ์นี้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการใช่ปุ๋ยเคมี การใส่วัสด ุ
ปรับปรุงดินสามารถลดการใช้ปุ ๋ยเคมีได้ระดับหน่ึง 
(Songmuang, 2000) Suksawat et al. (1994)   
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ได้รายงานการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต่าง ๆ ต่อการเจริญและ
เพิ่มผลผลิตข้าว โดยผลการทดลองที่ศูนย์วิจัยข้าว
พิษณุโลก พบว่า ฤดูนาปี 2531 ใช้พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 
105 เป็นข้าวต้นสูงไวต่อช่วงแสง ผลการใส่ปุ๋ยอินทรีย์
ทุกชนิดและทุกอัตรา สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้อย่าง
มีนัยส�าคัญ Buakhao et al. (2012) ท�าการทดสอบ
ประสิทธิภาพของใบอะคาเซียเปรียบเทียบกับวัสดุ
ปรับปรุงดินอ่ืนในดินโซดิก (Typic Natraqualf) ใน
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การใช้แกลบเผาปรับปรุง
ดินช่วยท�าให้ได้ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 สูงสุด
เท่ากับ 400.8 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ การใส่ 
ใบอะคาเซียอตัราต่าง ๆ  ขณะที ่Jedrum et al. (2014)  
พบว่า การใช้แกลบปรับปรุงดินช่วยท�าให้ข้าวมีความ
เข้มข้นของสารหอม 2-AP (2-Acetyl-1-pyrroline) 
เท่ากับ 3.50 and 3.97 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อปลูก
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในดินโซดิก และดินเค็มโซดิก
ตามล�าดับ ส่วน Rann et al. (2016) ท�าการทดสอบ
ปลกูข้าวขาวดอกมะล ิ105 และข้าว กข42 ในดิน Typic 
Natrustalf ผลปรากฏว่า การใส่ปุย๋คอกมลูสกุรป้ันเมด็
อัตรา 3.125 ตันต่อเฮกตาร์ร่วมกับการรองพื้นด้วยปุ๋ย
เคมีสูตร 16–8–8 อัตรา 125 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ และ
แต่งหน้าด้วยปุ๋ยยูเรีย (46–0–0) อัตรา 62.5 กรัมต่อ
เฮกตาร์ ท�าให้ได้ผลผลิตข้าวสูงสุดเท่ากับ 1.88 ตันต่อ
เฮกตาร์ 

นมผึ้ง (Royal jelly) ซึ่งเป็นอาหารของ
นางพญาผึ้ง (Viuda-Martos et al., 2008) สามารถ
น�ามาใช้เพื่อเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ เนื่องจาก 
มีองค์ประกอบที่เป็นโปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน
หลายชนิด รวมถึงธาตุอาหารพืชจ�านวนมาก อาทิ 
โพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส 
ก�ามะถัน และแมงกานีส เช่นเดียวกับซิลิคอน (Nation 
and Robinson, 1971; Lakin, 1993; El-Shaikh, 
2010) ซึ่งได้มีการทดสอบว่า ส่งผลบวกต่อการงอก 
ของเมล็ด และการเจริญเติบโตของกล้าพืช รวมถึงการ
แบ่งเซลล์ และการเพิม่ผลผลติพชื (Çavuşoğlu et al., 

2016) ขณะที่ เกสรผึ้ง (Bee pollen) มีองค์ประกอบ
จ�าพวก Phytochemicals ธาตุอาหารพืช และมีกลุ่ม
คาร ์ โรทีนอยด ์ (Carotenoids) ฟลาโวนอยด ์ 
(Flavonoids) และไฟโตสเตอรอล (Phytosterols) 
มาก (Broadhurts, 1999) นอกจากนี ้ยงัเป็นแหล่งของ
โปรตีน กรดอะมิโน วิตามิน ไฟเบอร์ที่ย่อยสลายได้ 
ฮอร์โมน และแร่ธาตุต่าง ๆ  กรดไขมัน เอนไซม์ และแร่
ธาตตุ่าง ๆ  (Alferez and Campos, 2000) และยงัพบ
สารเสรมิการเจรญิเติบโตของพชื ได้แก่ กรดอนิโดล-3-
อะซีติก (IAA) และทริปโตแฟน (Tryptophan, Trp)  
ในเกสรผึ้งที่ได้จากแอปเปิล ยาสูบ ฮัสเซลนัท กล้วยไม้  
ไม้พุ่ม สน และข้าวโพด (Fukui et al., 1958) ซึ่งการ
ทดสอบการใช้เกสรผึ้งที่สกัดโดยใช้น�้าเป็นวัสดุปลูก
ส�าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย (Hassan et al., 
2008) พบว่า ท�าให้จ�านวน และความยาวหน่อ จ�านวน 
และความยาวราก น�้าหนักสด และน�้าหนักแห้งสูงกว่า
การใช้ไซโตไคนนิ (Benzyl adenine) และหรือออกซิน 
(Indole butyric acid and Naphthalene acetic 
acid) ผลิตภัณฑ์ผึ้งซ่ึงได้จากน�านมผึ้งหนัก 250 กรัม 
และเกสรผึ้งหนัก 250 กรัมผสมกันในน�้าเปล่า 500 
มิลลิลิตร ก่อนต้มในน�้าเดือดที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียสเป็นเวลาประมาณ 20 นาที เสร็จจาก
กระบวนการผ่านความร้อนโดยวิธีต้ม ท้ิงให้เย็นก่อน
บรรจุขวด ผลิตภัณฑ์ผึ้งมีราคาถูกกว่าสารเสริม 
การเจรญิเตบิโตทัว่ไปทีว่างขายในท้องตลาด คอื มรีาคา
ลิตรละ 1,200 บาท อัตราแนะน�าส�าหรับการใช้ในนา
ข้าวต่อการฉดี 1 ครัง้เท่ากบั 20 มลิลลิติรต่อไร่ หรอืคิด
เป็นราคาต่อการฉีด 1 ครั้งเท่ากับ 24 บาทต่อไร่ ร่วม
กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีเพื่อการเพ่ิมผลผลิต
ข้าวขาวดอกมะล ิ105 ในประเทศไทย ดงันัน้ การศกึษา
นีจ้งึด�าเนนิการเพือ่ทดสอบตอบสนองของข้าวขาวดอก
มะลิ 105 ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ผึ้งดังกล่าวร่วมกับปุ๋ย
คอกและปุย๋เคมใีนสภาพสนามทีเ่ป็นแปลงเกษตรกรใน
จังหวัดอุบลราชธานี



การตอบสนองของข้าวหอมมะลิ 105 ในชุดดินอุบล และร้อยเอ็ด>>

170 Agricultural Sci. J. 2019 Vol. 50 (2) 

อุปกรณ์และวิธีการ

วิธีการศึกษา
ท�าการทดลองภาคสนาม จ�านวน 2 บริเวณ  

ได้แก่ ชุดดินอุบล ในแปลงเกษตรกร ต�าบลเตย อ�าเภอ
ม่วงสามสิบ (15.493306 N, 104.832444 E) และชุด
ดินร้อยเอ็ด ในแปลงเกษตรกร ต�าบลหัวดอน อ�าเภอ
เขื่องใน (15.348444 N, 104.645472 E) จังหวัด
อุบลราชธานี โดยสมบัติดินก่อนปลูก และผลการ
ประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินแสดงไว้ใน 
Table 1 และ Table 2 วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized complete block (RCB) จ�านวน 4 ซ�า้ 
มตี�ารับการทดลองทัง้หมด ประกอบด้วย T1 คอื ต�ารบั
ควบคุม T2 คือ ใส่ปุ๋ยคอกมูลโคอัตรา 500 กิโลกรัม 
ต่อไร่ T3 คือ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดอัตรา 100 กิโลกรัม
ต่อไร่ T4 คือ ใส่ปุ๋ยคอกมูลโคอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่
ร่วมกับการฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง T5 คือ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปั้น
เม็ดอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ร่วมกับการฉีดผลิตภัณฑ์
ผึ้ง T6 คือ ฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง T7 คือ ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา  
8 : 8 : 4 กิโลกรัม N : P

2
O

5 
: K

2
O ต่อไร่ และ T8 คือ 

ปุ๋ยเคมีอัตรา 8 : 8 : 4 กิโลกรัม N : P
2
O

5
 : K

2
O ต่อไร่ 

ร่วมกับการฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง ปุ๋ยคอกมูลโค และปุ๋ย
อินทรีย์ปั้นเม็ดใส่คลุกเคล้าลงในดินก่อนปักด�า การใส่
ปุ๋ยเคมแีบ่งใส่ 2 ครัง้ คอื รองพืน้ก่อนปักด�า 25 กิโลกรมั
ต่อไร่ และก่อนระยะออกดอก 25 กิโลกรัมต่อไร่ อัตรา
การฉดีผลติภณัฑ์ผึง้ เท่ากบั 20 มลิลลิติรต่อน�า้ 80 ลติร
ต่อไร่ฉดีทกุ ๆ  15 วัน หลงัปักด�าจ�านวน 5 ครัง้ ในต�ารบั
การทดลองท่ีไม่มกีารฉดีผลติภณัฑ์ผึง้ท�าการฉดีน�า้เปล่า
ปริมาณ 20 ลิตรต่อไร่ทุก 15 วัน จ�านวน 5 ครั้ง โดย
ปุ๋ยคอกมลูโคเป็นผลติภณัฑ์ท่ีได้จากการเลีย้งโคในพืน้ท่ี
ทดลอง ปุ๋ยอินทรย์ีอดัเมด็เป็นผลติภณัฑ์ท่ีผลติโดยกลุม่
เกษตรกรของสหกรณ์ผู ้ผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีการศึกษาอัตราท่ีใช้ในการทดลอง
นี้มาก่อนหน้าโดย Naklang et al. (2009) ขณะที่
ผลิตภัณฑ์ผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการคิดค้นของ
เกษตรกรและได้มีการทดลองใช้ในนาข้าวพื้นท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (Sukkasem and Tongdeelert, 
2011) โดยอัตราท่ีใช้ในการศึกษานี้เป็นอัตราเบ้ืองต้น
ท่ีทดสอบแล้วว่าไม่ท�าให้เกิดความเสียหายต่อใบข้าว 
เช่น อาการใบไหม้ เป็นต้น

Table 1  Properties of soils (0–15 cm) prior to conducting the experiments

Property Ubon soil series Roi Et soil series

pH (1 : 1 H
2
O)

Electrical conductivity (ECe, dS/m)

Organic matter (g/kg)

Total N (g/kg)

Available P (mg/kg)

Available K (mg/kg)

Cation exchange capacity (cmol
c
/kg)

Soil texture

5.60

0.48

6.80

0.34

42.00

68.00

2.25

Loamy sand

5.40

0.28

6.30

0.32

28.00

28.00

0.75

Loamy sand
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Table 2  Fertility level of soils prior to conducting the experiments

Soil series
(0–15 cm)

OM
(g/kg)

Avail. P
(mg/kg)

Avail. K
(mg/kg)

CEC
(cmol

c
/kg)

BS
(%)

Total
score

Fertility
level

Ubon 5.6 42 68 2.25 46.7 9 medium

(1) (3) (2) (1) (2)

Roi Et 5.4 28 28 0.75 17.9 7 low
(1) (3) (1) (1) (1)

Note: Scoring is used for the assessment of fertility level (the score is presented in blanket) 
where: total score of 7 or less, fertility level is low; total score between 8–12, fertility 
level is medium; total score of 13 or more, fertility level is high

สมบัติของปุ๋ย และผลิตภัณฑ์ผึ้งที่ใช้ในการศึกษา
ปุ ๋ยคอกมูลโคที่ ใช ้ในการทดลองมีพีเอช 

เท่ากับ 7.41 ค่าการน�าไฟฟ้า 3.26 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร 
ปรมิาณคาร์บอนอนิทรย์ี เท่ากับ 214.1 กรมัต่อกโิลกรมั 
ปรมิาณไนโตรเจนท้ังหมด เท่ากับ 11.9 กรมัต่อกโิลกรมั 
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด เท่ากับ 10.6 กรัมต่อ
กิโลกรัม และโพแทสเซียมทั้งหมด เท่ากับ 17.4 กรัม
ต่อกิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดพีเอช เท่ากับ 6.87 ค่า
การน�าไฟฟ้า 5.50 เดซซิเีมนส์ต่อเมตร ปรมิาณคาร์บอน
อินทรีย์ เท่ากับ 41.76 กรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณ
ไนโตรเจนทั้งหมด เท่ากับ 7.90 กรัมต่อกิโลกรัม 
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด เท่ากับ 58.2 กรัมต่อ
กิโลกรัม และโพแทสเซียมทั้งหมด เท่ากับ 24.0 กรัม
ต่อกิโลกรัม ซึ่งท�าการวิเคราะห์โดยโครงการบริการ
วิชาการดิน-ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม ภาควิชาปฐพีวิทยา 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ  
ส่วนผลิตภณัฑ์ผ้ึงซ่ึงใช้ละลายในน�า้เปล่ามพีเีอช เท่ากบั 
4.87 ค่าการน�าไฟฟ้า 2.48 เดซซิเีมนส์ต่อเมตร ปรมิาณ
คาร์บอนอินทรีย์ เท่ากับ 53.19 กรัมต่อกิโลกรัม 
ปรมิาณไนโตรเจนท้ังหมด เท่ากับ 4.00 กรมัต่อกโิลกรมั 
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด เท่ากับ 0.10 กรัมต่อ

กิโลกรัม และโพแทสเซียมทั้งหมด เท่ากับ 1.00 กรัม
ต่อกโิลกรมั ผลติภณัฑ์ผึง้ทีใ่ช้ในการศกึษานีน้อกจากจะ
ประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักในระดับหนึ่งแล้ว ยังมี
แคลเซียม 0.3 กรัมต่อกิโลกรัม แมกนีเซียม 0.1 กรัม
ต่อกิโลกรัม และโบรอน 25.8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
รวมถึงกรดอะมิโน จ�านวน 19 ชนิดรวม 6,370.43 
มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร โดยมีทริปโตแฟน และ 
เมไธโอนี (Methionine) เป็นองค์ประกอบเท่ากับ 
74.18 และ 126.22 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร  
ตามล�าดบั ซึง่บรษิทั ห้องปฏบิตักิารกลาง (ประเทศไทย) 
จ�ากัด กรงุเทพฯ เป็นหน่วยงานท่ีวเิคราะห์สมบัตข้ิางต้น

การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ทางสถิติ
การปลูกใช้กล้าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ท่ีใช้

มีอายุ 30 วัน ใช้ระยะปลูกเท่ากับ 20 x 20 เซนติเมตร 
ขนาดแปลงย่อยเท่ากับ 4 x 6 ตารางเมตร ก่อนด�าเนิน
การทดลองเกบ็ตวัอย่างดนิแบบ Composite sample 
เพื่อน�ามาวิเคราะห์สมบัติดินก่อนปลูกเก็บเก่ียวข้าวท่ี
อายุ 135 วันหลังปักด�า ท�าการสุ่มเก็บข้อมูลผลการ
ทดลององค์ประกอบการเจริญเติบโตของข้าวและ
ผลผลติ โดยการสุ่มนบั 10 กอต่อแปลงย่อย ประกอบด้วย 
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1) การวัดการเจริญเติบโตของข้าวขาวดอก
มะลิ 105 โดยการวัดความสูงหลังฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ผึ้ง
ที่ 30, 60 และ 90 วัน หลังปักด�าโดยวัดจากพื้นดินถึง
ปลายใบยอดของต้นข้าว 

2) วัดปริมาณน�้าหนักส่วนเหนือดินและราก
ของต้นข้าวต่อกอ ทีอ่ายุ 60 วนั หลงัปักด�าโดยการถอน
ทั้งต้นซึ่งเป็นส่วนเหนือดินและราก 

3) วัดความเข้มสใีบข้าวเมือ่ข้าวอายไุด้ 30 วนั
หลังปักด�าหรือหลังจากฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ผึ้งได้ 15 วัน 
โดยเลือกใบข ้าวส ่วนยอดที่ เป ็นใบอ ่อนท่ีสุดที่มี 
การแผ่ขยายเต็มที่ (Topmost, youngest, fully 
expanded leaf) เทียบจากแถบวัดสีใบข้าว (Leaf 
Color Chart) ของ IRRI ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ เริ่มจาก
ระดับ 1 สีเขียวอ่อน ระดับ 2 สีเขียว ระดับ 3 สีเขียว
เข้ม และระดับ 4 สีเขียวเข้มสุด แล้วให้คะแนนตาม
ระดับค่าความเข้มของสีใบข้าว 

4) เกบ็ข้อมลูจ�านวนต้นต่อกอ โดยนบัจากต้น
ข้าวเมื่อแตกกอสูงสุด 5) องค์ประกอบคุณภาพผลผลิต
ข้าวเปลือก ประกอบด้วย จ�านวนรวงต่อกอ ร้อยละ
เมล็ดดี จ�านวนเมล็ดลีบต่อรวง น�้าหนักข้าวเปลือก 
1,000 เมล็ด และ 6) ผลผลิตเมล็ดที่ความชื้น 14% 
ข้อมูลที่ได้น�ามาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดด้วยโปรแกรม 
SPSS version 22 โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
สถิติ แล้วน�าข้อมูลนั้นเปรียบเทียบความแตกต่างทาง
สถิติระหว่างต�ารับการทดลองโดยใช้ Duncan’s 
multiple range tests (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 ขึ้นไป

ผลการทดลองและวิจารณ์

ลักษณะและสมบัติดินในพื้นที่ทดลอง
 ชุดดนิอบุล (Loamy, siliceous, semiactive, 
isohyperthermic; Aquic Grossarenic Halpustalfs) 
เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถม
บนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดินบริเวณลานตะพัก
ล�าน�้าขั้นต�่า (Low terrace) สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบ
เรียบ มีความลาดชัน 1% ดินมีการระบายน�้าดีปาน
กลาง การไหลบ่าของน�้าบนผิวดินช้า และการซึมผ่าน
ได้ของน�้าเร็ว ผลวิเคราะห์ดินก่อนการทดลอง (Table 
1) พบว่า ดินบนที่ระดับความลึก 0–15 เซนติเมตร 
เป็นกรดจัด มีปริมาณอินทรียวัตถุอยู ่ในระดับต�่า 
ไนโตรเจนรวมอยู่ในระดับต�่ามาก ฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดับสูง โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์
อยู่ในระดับปานกลาง ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน
อยูใ่นระดบัต�า่มาก โดยภาพรวมดนิตัวแทนพ้ืนท่ีทดลอง
มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับปานกลาง (Table 2)
 ชุดดินร้อยเอ็ด (Fine-loamy, mixed, 
subactive, isohyperthermic; Aeric Kandiaquults) 
เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถม
บนพื้นผิวของการเกลี่ยผิวแผ่นดินบริเวณลานตะพัก
ล�าน�้าขั้นต�่า (Low terrace) สภาพพื้นที่ค่อนข้างราบ
เรียบ มีความลาดชัน 1% ดินมีการระบายน�้าค่อนข้าง
เลว การไหลบ่าของน�้าบนผิวดินช้า และการซึมผ่านได้
ของน�้าปานกลาง ผลวิเคราะห์ดินก่อนการทดลอง 
(Table 1) พบว่า ดินบนที่ระดับความลึก 0–15 
เซนตเิมตร เป็นกรดปานกลาง มปีรมิาณอนิทรยีวตัถุอยู่
ในระดับต�่ า  ไนโตรเจนรวมอยู ่ ในระดับต�่ ามาก 
ฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัสงู โพแทสเซยีม
ที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต�่ามาก ความจุแลกเปลี่ยน
แคตไอออนอยูใ่นระดบัต�า่มาก โดยภาพรวมดนิตวัแทน
พืน้ท่ีทดลองมคีวามอดุมสมบูรณ์อยูใ่นระดบัต�า่ (Table 2)
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Figure 1  Effect of bee products, cow manure, organic fertilizer and chemical fertilizer on plant 
height measured at 30 (a), 60 (b) and 90 (c) days after transplanting (DAP) Different 
lowercase letters on bars grouped under the same soil series are significantly different 
(P ≤ 0.05)

Note: T1 = control; T2 = CM; T3 = GOF; T4 = CM + BP; T5 = GOF + BP; T6 = BP; T7 = CF; T8 = CF 
+ BP, CM = cow manure; GOF = granulated organic fertilizer; BP = bee products; DAP 
= day after planting

(a)

(c)

(b)
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ผลของผลิตภัณฑ์ผึ้ง ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีต่อข้าว
ขาวดอกมะลิ 105

ความสูงของข้าวที่อายุ 30 วันหลังปักด�า
 ความสงูของขา้วขาวดอกมะลิ 105 ทีอ่าย ุ30 
วนัหลักปักด�ามค่ีาใกล้เคยีงกนัในท้ัง 2 ชดุดิน โดยในชดุ
ดินอุบลมีค่าอยู่ในพิสัย 46.4–64.3 เซนติเมตร ส่วนชุด
ดนิร้อยเอด็มค่ีาอยู่ในพสิยั 48.6–66.0 เซนตเิมตร อย่างไร
กต็าม ความสงูของข้าวทีอ่ายนุีม้คีวามแตกต่างกนัระหว่าง
ต�ารับการทดลอง (Figure 1a) โดยในชุดดินอุบล  
พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 8 : 8 : 4 กิโลกรัม N : P

2
O

5
 

: K
2
O ต่อไร่ ทั้งที่ไม่มีและมีการฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง (T7 

และ T8) ท�าให้ข้าวมคีวามสงูมากทีส่ดุอย่างมนียัส�าคัญ
ทางสถิติเท่ากับ 61.3 และ 64.3 เซนติเมตร ตามล�าดับ 
ทั้งนี้ ความสูงดังกล่าวไม่แตกต่างกันทางสถิติกับต�ารับ
การทดลองที่มีการใส่ปุ๋ยคอกมูลโคอัตรา 500 กิโลกรัม
ต่อไร่ และปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ 
ร่วมกับการฉดีผลติภณัฑ์ผึง้ (T3 และ T4) ซ่ึงข้าวมคีวาม
สูงเท่ากับ 60.2 และ 58.8 เซนติเมตร ตามล�าดับ ใน
กรณขีองข้าวขาวดอกมะลทิีล่กูในชดุดนิร้อยเอด็ พบว่า 
การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 8 : 8 : 4 กิโลกรัม N : P

2
O

5 
: K

2
O 

ต่อไร่ ร่วมกับการฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง (T8) ท�าให้ข้าวอายุ 
1 เดือนมีความสูงมากที่สุดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
เท่ากับ 66.0 เซนติเมตร โดยในต�ารับควบคุม (T1)  
ที่ไม่มีการใส่ปุ๋ยและฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง และต�ารับที่ฉีด
ผลิตภัณฑ์ผึ้งเพียงอย่างเดียว (T6) ข้าวมีความสูงน้อย
ที่สุดเท่ากับ 50.6 และ 48.6 เซนติเมตร ตามล�าดับ
 ความสูงของข้าวที่อายุ 60 วันหลังปักด�า
 ความสูงของข้าวที่อายุ 60 วันในชุดดินอุบล
ยงัคงเป็นไปในทศิทางเดียวกนักบัทีอ่าย ุ30 วนั โดยการ
ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 8 : 8 : 4 กิโลกรัม N : P

2
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5 
: K

2
O ต่อ

ไร่ ทัง้ทีไ่ม่มแีละมกีารฉดีผลติภณัฑ์ผึง้ (T7 และ T8) ยงั
คงท�าให้ข้าวมคีวามสูงมากทีสุ่ดอย่างมนียัส�าคัญทางสถิติ
เท่ากับ 61.3 และ 64.3 เซนติเมตร ตามล�าดับ (Figure 
1b) ขณะที่ต�ารับควบคุม (T1) ข้าวมีความสูงน้อยที่สุด
เท่ากบั 78.8 เซนตเิมตร ส่วนในชดุดนิร้อยเอ็ด โดยเฉลีย่
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จะมีความสูงมากกว่าในชุดดิน
อบุล โดยต�ารบัการทดลองท่ีมกีารใส่ปุ๋ยคอกมลูโคอตัรา 
500 กิโลกรมัต่อไร่ ปุย๋อนิทรย์ีป้ันเมด็อตัรา 100 กโิลกรมั
ต่อไร่ และปุ๋ยเคมีอัตรา 8 : 8 : 4 กิโลกรัม N : P
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O

5
 : 

K
2
O ต่อไร่ ร่วมกับการฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง (T4, T5 และ 

T8) ข้าวมีความสูงมากท่ีสุดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
เท่ากับ 91.3, 91.1 และ 93.2 เซนติเมตร ตามล�าดับ 
(Figure 1b) 

ความสูงของข้าวที่อายุ 90 วันหลังปักด�า
การใส่ปุ๋ยคอกมูลโคอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ 

ปุ๋ยอินทรย์ีป้ันเมด็อัตรา 100 กิโลกรมัต่อไร่ และปุ๋ยเคมี
อัตรา 8 : 8 : 4 กิโลกรัม N : P

2
O

5 
: K

2
O ต่อไร่ ร่วมกับ

การฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง (T4, T5 และ T8) ท�าให้ข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 ท่ีอายุ 90 วัน ท่ีปลูกในชุดดินอุบลมี 
ความสงูมากทีส่ดุอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ เท่ากับ 115.6, 
117.1 และ 119.1 เซนติเมตร ตามล�าดับ (Figure 1c) 
ขณะที่ ต�ารับควบคุม และต�ารับการทดลองอื่นที่มีการ
ใส่ปุย๋ต่าง ๆ  โดยไม่มกีารฉดีผลติภณัฑ์ผึง้ ข้าวจะมคีวาม
สูงน้อยกว่าอย่างชัดเจน ขณะท่ี ข้าวท่ีปลูกในชุดดิน
ร้อยเอ็ดให้ผลไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม  
การใส่ปุย๋คอกมลูโคอตัรา 500 กิโลกรมัต่อไร่ (T2) และ
การใส่ปุย๋อนิทรย์ีป้ันเมด็อตัรา 100 กโิลกรมัต่อไร่ (T3) 
โดยไม่มกีารฉดีผลิตภณัฑ์ผ้ึงมผีลท�าให้ความสูงของข้าว
ที่อายุ 90 วัน ไม่แตกต่างกันกับต�ารับการทดลองที่ 
การฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง
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Figure 2  Effect of bee products, cow manure, organic fertilizer and chemical fertilizer on colour 
intensity level of rice leaf measured at 15 days after the 1st spray of bee products.  
Different lowercase letters on bars grouped under the same soil series are significantly 
different (P ≤ 0.05)

Note:  T1 = control; T2 = CM; T3 = GOF; T4 = CM + BP; T5 = GOF + BP; T6 = BP; T7 = CF; T8 = 
CF + BP

         CM = cow manure; GOF = granulated organic fertilizer; BP = bee products

ความเข้มของสีเขียวของใบข้าว
วดัความเข้มของสเีขยีวของใบข้าวเมือ่ข้าวขาว

ดอกมะลิอายุ 30 วันหลังปักด�า หรือ 15 วัน หลังจาก
การฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้งครั้งแรก พบว่า ในชุดดินอุบล การ
ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 8 : 8 : 4 กิโลกรัม N : P
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5 
: K

2
O ต่อ

ไร่ โดยไม่มแีละมกีารฉดีผลติภณัฑ์ผึง้ (T7 และ T8) ท�าให้
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีใบสีเขียวเข้มที่สุดอย่างมีนัย
ส�าคญัทางสถติเิฉลีย่ เท่ากบั 3.82 และ 3.88 (Figure 2) 

และค่าดังกล่าวไม่แตกต่างกันทางสถิติกับค่าที่วัดได้ใน
ต�ารับการทดลองที่มีการใส่ปุ๋ยคอกมูลโคอัตรา 500 
กโิลกรมัต่อไร่ และปุย๋อนิทรย์ีป้ันเมด็อัตรา 100 กโิลกรมั
ต่อไร่ ร่วมกับการฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง (T3 และ T4) แต่ 
สูงกว่าต�ารับการทดลองที่เหลือทั้งหมด ส�าหรับข้าว 
ที่ปลูกในชุดดินร้อยเอ็ด พบว่า ค่าความเข้มของสีเขียว
ในใบข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างต�ารับ 
การทดลอง 
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Table 3  Effect of bee products, cow manure, organic fertilizer and chemical fertilizer on number 
of tiller per hill and number of panicle per hill

Treatment
Number of tiller (No./hill) Number of panicle (No./hill)

Ubon soil series Roi Et soil series Ubon soil series Roi Et soil series

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

7.6
9.2
9.6
9.2
8.8
8.4
9.0
9.3

8.0
9.3
9.0
9.0
8.9
9.3
9.6
9.8

9.2
10.1
9.8
9.6
9.4
9.1
9.2
9.6

8.6
10.3
9.8
9.4

10.2
9.8
9.8

10.4

F-test
%CV

ns
7.1

ns
6.0

ns
3.6

ns
5.9

Note: ns = not significant, T1 = control; T2 = CM; T3 = GOF; T4 = CM + BP; T5 = GOF + BP;  
T6 = BP; T7 = CF; T8 = CF + BP, CM = cow manure; GOF = granulated organic fertilizer; 
BP = bee products

จ�านวนต้นข้าว และจ�านวนช่อดอกต่อกอ
จ�านวนต้นข้าวต่อกอเมื่อปลูกในทั้ง 2 ชุดดิน

ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิโดยในชดุดนิอบุลมค่ีาอยู่
ในพสัิย 7.6–9.6 ต้นต่อกอ และ 8.0–9.8 ต้นต่อกอใน
ชดุดนิร้อยเอด็ จ�านวนช่อดอกต่อกอให้ผลไม่แตกต่างกัน
ทางสถติเิม่ือเปรียบเทยีบระหว่างต�ารบัการทดลองในทัง้ 
2 ชดุดนิ โดยมค่ีาอยูใ่นพสัิย 9.1–10.1 และ 8.6–10.4 
ช่อดอกต่อกอ เมือ่ปลกูในชดุดินอบุล และร้อยเอด็ ตาม
ล�าดับ (Table 3)

น�้าหนักแห้งของต้นและรากข้าว
เมือ่พิจารณาน�า้หนกัสดรวมของต้นข้าวทัง้หมด 

(ส่วนเหนอืดนิ และราก) ทีอ่ายุ 60 วันหลงัปักด�า พบว่า 
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในทั้ง 2 ชุดดินตอบสนอง
ต่อการจัดการปุ๋ย โดยในชดุดนิอบุล การใส่ปุย๋เคมอีตัรา 

8 : 8 : 4 กิโลกรัม N : P
2
O

5 
: K

2
O ต่อไร่ ร่วมกับการ

ฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง (T8) ท�าให้ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มี 
น�้าหนักแห้งทั้งหมด (รากกับส่วนเหนือดิน) สูงสุดอย่าง
มีนยัส�าคญัทางสถติิ เท่ากบั 56.1 กรมัต่อกอ (Figure 3a) 
อย่างไรก็ตาม ปริมาณดังกล่าวไม่แตกต่างกันทางสถิติ
กบัการใส่ปุย๋เคมโีดยไม่มกีารฉีดผลติภณัฑ์ผึง้ (T7) และ
ต�ารับการทดลองท่ีมีการใส่ปุ๋ยคอกมูลโคอัตรา 500 
กโิลกรมัต่อไร่ และปุย๋อนิทรย์ีป้ันเมด็อตัรา 100 กโิลกรมั
ต่อไร่ร่วมกบัการฉดีผลติภณัฑ์ผึง้ (T3 และ T4) แต่สงูกว่า
ต�ารับการทดลองที่เหลือทั้งหมด ส�าหรับข้าวที่ปลูกใน
ชดุดนิร้อยเอด็ให้ผลไปในทศิทางเดยีวกนั โดยการใส่ปุย๋
เคมีอัตรา 8 : 8 : 4 กิโลกรัม N : P

2
O

5 
: K

2
O ต่อไร่ ร่วม

กบัการฉดีผลติภณัฑ์ผึง้ (T8) ท�าให้ข้าวขาวดอกมะล ิ105 
มนี�า้หนกัสดท้ังหมดสูงสดุอย่างมนียัส�าคญัทางสถิติเท่ากบั 
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55.8 กรัมต่อกอ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการใส่
ปุย๋เคมีโดยไม่มีการฉดีผลติภณัฑ์ผ้ึง (T7) และต�ารบัการ
ทดลองทีม่กีารใส่ปุย๋คอกมลูโคอตัรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ 

และปุย๋อนิทรย์ีป้ันเม็ดอตัรา 100 กิโลกรมัต่อไร่ร่วมกับ
การฉีดผลิตภัณฑ ์ผึ้ ง  (T3  และ T4 )  แต  ่
สูงกว่าต�ารับการทดลองที่เหลือทั้งหมด (Figure 3a) 

Figure 3  Effect of bee products, cow manure, organic fertilizer and chemical fertilizer on whole 
plant (a) and aboveground (b) dry weights measured at 60 days after transplanting.  
Different lowercase letters on bars grouped under the same soil series are significantly 
different (p ≤ 0.05)

Note: T1 = control; T2 = CM; T3 = GOF; T4 = CM + BP; T5 = GOF + BP; T6 = BP; T7 = CF;  
T8 = CF + BP

CM = cow manure; GOF = granulated organic fertilizer; BP = bee products

(a) (b)

ในกรณขีองน�า้หนกัแห้งรวมของข้าวขาวดอก
มะลิ 105 พบว่า ในชุดดินอุบล การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา  
8 : 8 : 4 กิโลกรัม N : P
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 : K

2
O ต่อไร่ ร่วมกับการ

ฉดีผลติภณัฑ์ผึง้ (T8) ท�าให้ข้าวมีน�า้หนักแห้งรวมสงูสดุ
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เท่ากับ 34.9 กรัมต่อกอ แต่
ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับต�ารับการทดลองอื่น ยกเว้น 
ต�ารบัควบคมุ (T1) และการใส่เฉพาะปุ๋ยคอกมลูโคอัตรา 
500 กโิลกรมัต่อไร่ (T2) ทีใ่ห้น�า้หนักแห้งรวมเพยีง 18.9 
และ 22.6 กรัมต่อกอ ตามล�าดับ (Figure 3b) ส�าหรับ
ในชุดดนิร้อยเอด็ การใส่ปุย๋เคมร่ีวมกบัการฉดีผลติภณัฑ์
ผึ้ง (T8) ยังคงท�าให้ได้น�้าหนักแห้งรวมของข้าวสูงสุด
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เท่ากับ 35.3 กรัมต่อกอ แต่

ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว (T7) และ
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร ่
ร่วมกับการฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง (T5) ส�าหรับในต�ารับการ
ทดลองอื่นจะได้น�้าหนักแห้งรวมของข้าวน้อยกว่าค่อน
ข้างมาก (Figure 3b)

เปอร์เซ็นต์เมลด็ดี และน�า้หนกั 1,000 เมลด็
การจัดการปุ๋ยและการฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้งส่งผล

ต่อเปอร์เซน็ต์เมลด็ดขีองข้าวขาวดอกมะล ิ105 ทีใ่นทัง้ 
2 ชุดดิน โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า ต�ารับการทดลองที่มี
การฉีดผลติภัณฑ์ผึง้จะมเีปอร์เซน็ต์เมลด็ดีสงูกว่าต�ารับ
การทดลองท่ีไม่มีการฉีดสารดังกล่าวอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ โดยชุดดินอุบล ต�ารับการทดลองที่มีการฉีด
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(a) (b)

สารดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีอยู ่ในพิสัย 
77.4–79.9% ส่วนต�ารับการทดลองที่ไม่มีการฉีดมีค่า
อยู่ในพิสัย 69.4–76.6% โดยต�ารับการทดลองที่มีการ
ฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้งเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการใส่ปุ๋ยใด ๆ  
(T6) ให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีสูงถึง 77.4% (Figure 4a) 
ส�าหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในชุดดินร้อยเอ็ด

มกีารตอบสนองด้านเปอร์เซ็นต์เมลด็ดต่ีอผลติภณัฑ์ผึง้
ค่อนข้างชัดเจนมากกว่า ต�ารับการทดลองท่ีมีการฉีด
สารดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีอยู ่ในพิสัย 
77.2–79.0% ซึ่งสูงกว่าต�ารับการทดลองที่ไม่มีการฉีด
ซ่ึงมีค่าอยู ่ในพิสัย 70.6–73.6% อย่างมีนัยส�าคัญ 
ทางสถิติ (Figure 4a)

Figure 4  Effect of bee products, cow manure, organic fertilizer and chemical fertilizer on %filled 
grain (a) and 1000-grain weight (14% moisture content) (b).  Different lowercase letters 
on bars grouped under the same soil series are significantly different (P ≤ 0.05)

Note: T1 = control; T2 = CM; T3 = GOF; T4 = CM + BP; T5 = GOF + BP; T6 = BP; T7 = CF;  
T8 = CF + BP
CM = cow manure; GOF = granulated organic fertilizer; BP = bee products

ในกรณีของน�้าหนัก 1,000 เมล็ด พบว่า  
มอีทิธพิลเชิงบวกจากปุย๋ทีใ่ส่ในระดบัหนึง่ และผลติภณัฑ์
ผึ้ง โดยในชุดดินอุบล การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 8 : 8 : 4 
กโิลกรมั N : P

2
O

5 
: K

2
O ต่อไร่ ร่วมกบัการฉีดผลติภณัฑ์

ผึ้ง (T8) ท�าให้ข้าวมีน�้าหนัก 1,000 เมล็ดสูงสุดอย่าง 
มีนัยส�าคัญทางสถิติ เท่ากับ 25.8 กรัม แต่ไม่แตกต่าง
กับต�ารับการทดลองอื่น ยกเว้น ต�ารับควบคุม (T1)  
การใส่แต่ปุย๋อนิทรีย์ป้ันเมด็ (T3) และการฉีดผลติภัณฑ์
ผึ้งเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการใส่ปุ๋ยใด ๆ (T6) ท่ีให ้
น�้าหนัก 1,000 เมล็ดต�่ากว่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(Figure 4b) ส�าหรับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกใน

ชุดดินร้อยเอ็ดให้ผลคล้ายคลึงกัน แต่ผลของการฉีด
ผลิตภัณฑ์ผึ้งเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยต่าง ๆ จะให้ผลดีกว่า 
โดยเมื่อใช้ร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมี (T8) ปุ๋ยคอกมูลโค  
(T4) และปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด (T5) ท�าให้ได้น�้าหนัก  
1,000 เมล็ดสูงสุดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติอยู่ในพิสัย 
24.4–25.5 กรัม (Figure 4b)

ผลผลิตข้าวเปลือก
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ตอบสนองต่อปัจจัยที่

ให้คล้ายคลงึกนัเม่ือปลกูในชดุดนิอบุล และร้อยเอด็ โดย
ในทั้ง 2 ชุดดิน การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 8 : 8 : 4 กิโลกรัม 
N : P

2
O

5 
: K

2
O ต่อไร่ ร่วมกับการฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง (T8) 
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ส่งผลท�าให้ได้ผลผลิตข้าวเปลอืกท่ีความชืน้ 14% สงูสดุ
อย่างมนียัส�าคัญทางสถติ ิเท่ากบั 788 และ 756 กโิลกรัม
ต่อไร่ ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม การใส่ปุ๋ยเคมีในอัตรา
ข้างต้นโดยไม่มีการฉดีผลติภัณฑ์ผึง้ (T7) ในชดุดนิอบุล 
ข้าวขาวดอกมะล ิ105 ยงัคงให้ผลผลติข้าวเปลอืกเท่ากับ 
731 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับต�ารับ
การทดลองทีใ่ห้ผลผลติสงูสดุ ส่วนในชดุดนิร้อยเอด็ กลบั
พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดอัตรา 100 กิโลกรัม 
ต่อไร่ ร่วมกับการฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง (T5) ให้ผลผลิตข้าว
เปลือกเท่ากับ 746 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งปริมาณดังกล่าว
ไม่แตกต่างกันทางสถิติกบัต�ารบัการทดลองทีไ่ด้ผลผลิต
สูงสุด การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยไม่มีการใส่

ปุ๋ยใด ๆ ได้ผลผลิตข้าวเปลือกต�่าสุด เท่ากับ 475 และ 
508 กโิลกรมัต่อไร่ในชดุดนิอบุล และร้อยเอด็ ตามล�าดบั 
(Figure 5) แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า การฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง
เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการใส่ปุ๋ยใด ๆ (T6) ยังคงให้
ผลผลติสงูกว่าต�ารบัควบคมุเลก็น้อยในทัง้ 2 ชดุดนิ ขณะ
ท่ีเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปุ๋ยอินทรีย์ท้ัง 2 ชนิด (T2 
และ T3) พบว่า ให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน แต่การใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ปั้นเม็ดอัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ (T6) จะให้ผล
ดกีว่าการใส่ปุย๋คอกมลูโคอัตรา 500 กิโลกรมัต่อไร่ (T5)  
เลก็น้อยเมือ่ใช้ร่วมกบัการฉดีผลติภณัฑ์ผึง้เมือ่ปลกูข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 ในทั้ง 2 ชุดดิน

Figure 5  Effect of bee products, cow manure, organic fertilizer and chemical fertilizer on 
unmilled grain yield at 14% moisture content.  Different lowercase letters on bars 
grouped under the same soil series are significantly different (P ≤ 0.05)

Note: T1 = control; T2 = CM; T3 = GOF; T4 = CM + BP; T5 = GOF + BP; T6 = BP; T7 = CF;  
T8 = CF + BP
CM = cow manure; GOF = granulated organic fertilizer; BP = bee products

เมือ่พจิารณาด้านความสงูของข้าวขาวดอกมะลิ 
105 ที่อายุต่าง ๆ ทั้งในชุดดินอุบล และร้อยเอ็ด ใน
ระยะแรกท่ีข้าวเริ่มแตกกอ (30 วันหลังปักด�า) พืชจะ

ตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีชัดเจนกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 2 ชนิด 
โดยเฉพาะในชุดดินอุบลซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์สูงกว่า
ชุดดินร้อยเอ็ดเล็กน้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงระยะ 
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60 วันหลังปักด�า การตอบสนองของต่อปุ๋ยอินทรีย์ 
จะใกล้เคียงกลับปุ๋ยเคมี แสดงให้เห็นว่า ปุ๋ยคอกมูลโค 
และปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดซึ่งจะปลดปล่อยธาตุอาหารช้า
กว่าเริม่ส่งผลหลงัจากคลุกเคล้าลงไปในดนิประมาณ 60 
วนั ขณะทีก่ารฉดีผลติภัณฑ์ผึง้เริม่ส่งผลชดัเจนเมือ่ข้าว
อายุได้ 60 วันหลังปักด�า โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ย
เคมี และเหน็ผลชดัเจนยิง่ขึน้เมือ่ข้าวเริม่สกุแก่ นอกจาก
นี้ การฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้งร่วมกับการใส่ปุ๋ยปุ๋ยชนิดต่าง ๆ  
ยังส่งผลท�าให้ร้อยละเมล็ดดีเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน 
อีกด้วย แสดงให้เห็นว่า การให้ธาตุอาหารหลักที่เพียง
พอเพยีงอย่างเดยีวอาจจะไม่ท�าให้การเจรญิเตบิโตส่วน
เหนอืดนิของข้าวดทีีส่ดุ การฉดีพ่นผลติภัณฑ์ผึง้ซ่ึงมธีาตุ
อาหารพชื และสารเสรมิการเจรญิเตบิโตหลายชนดิปะปน
อยู่ (Fukui et al., 1958; Nation and Robinson, 
1971; Lakin, 1993; Broadhurts, 1999; Alferez 
and Campos, 2000; El-Shaikh, 2010; Çavuşoğlu 
et al., 2016) จะมีส่วนช่วยเสริมการเจริญเติบโตของ
ข้าวขาวดอกมะล ิ105 ซึง่ผลติภณัฑ์ผึง้ทีใ่ช้ในการศกึษา
น้ี นอกจากจะประกอบไปด้วยธาตอุาหารหลกัในระดบั
หนึง่แล้ว ยงัมแีคลเซยีม 0.3 กรมัต่อกโิลกรมั แมกนเีซยีม 
0.1 กรัมต่อกิโลกรัม และโบรอน 25.8 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม รวมถึงกรดอะมิโน จ�านวน 19 ชนิด รวม 
6,370.43 มิลลกิรมั ต่อ 100 มิลลิลิตร โดยมทีรปิโตแฟน 
และเมไธโอน ี(methionine) เป็นองค์ประกอบอยูเ่ท่ากบั 
74.18 และ 126.22 มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่ง
การศึกษาของ El-Awadi et al. (2011) ที่ใช้ปุ๋ยน�้าที่มี
ส่วนผสมของกรดอะมิโนทั้ง 2 ชนิดนี้ พ่นในอัตรา 100 
มิลลิกรัมต่อลิตร ในแปลงถั่ว Phaseolus vulgaris L. 
สามารถเพ่ิมทั้งการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงกว่า
การไม่ได้ใช้หรอืใช้ปุย๋ชนดิอืน่ นอกจากนีย้งัสามารถลด
การใช้ปุย๋ไนโตรเจนลงถงึร้อยละ 65 ซ่ึงให้ผลตรงกบัค่า 
ความเข้มสีของใบข้าวที่อายุ 30 วันที่ต�ารับการทดลอง
ที่มีการฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ผ้ึงร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย ์
ทัง้ 2 ชนดิ หรอืปุย๋เคมจีะมีความเข้มของสเีขยีวมากทีส่ดุ

ผลิตภัณฑ์ผึ้งเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ย
อินทรีย์นอกจากจะส่งเสริมด้านความสูงแล้ว ยังท�าให้
การเจริญเติบโตของรากดีขึ้นเมื่อพิจารณาจากน�้าหนัก
แห้งท้ังในส่วนราก และส่วนเหนือดินรวมกัน รวมถึง
เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี และน�้าหนัก 1,000 เมล็ดของข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในทั้ง 2 ชุดดิน แสดงให้เห็น
ว่า กรดอะมิโนท่ีอยู่ในผลิตภัณฑ์ผึ้งมีส่วนช่วยการงอก
ของเมล็ด และการเจริญเติบโตของกล้าพืช รวมถึงการ
แบ่งเซลล์ (Çavuşoğlu et al., 2016) ช่วยเพ่ิม 
ความยาวของราก น�้าหนักสด และน�้าหนักแห้งของพืช 
(Hassan et al., 2008) 

เมื่อพิจารณาผลผลิตข้าวเปลือกเปรียบเทียบ
ระหว่างปุ๋ยคอกมูลโค ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด และปุ๋ยเคมี
ธาตอุาหารหลกั ผลผลติข้าวเปลอืกของข้าวขาวดอกมะลิ 
105 จะดีที่สุดเมื่อมีการใช้ปุ๋ยเคมี รองลงมา คือ ปุ๋ย
อินทรีย์ปั้นเม็ดซ่ึงสูงกว่าปุ๋ยคอกมูลโคเล็กน้อย ซ่ึงตรง
กับการศึกษาของ Rann et al. (2016) ที่ทั้งข้าวขาว
ดอกมะล ิ105 และข้าว กข 42 จะตอบสนองต่อปุย๋เคมี
ที่ใส่ตามอัตราแนะน�าได้ดีกว่าปุ๋ยมูลสุกรปั้นเม็ด แต่จะ
ดีที่สุดเมื่อมีการใส่ร่วมกัน และเมื่อพิจารณาถึงอิทธิพล
ของผลิตภัณฑ์ผึ้ง พบว่า สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ดี
โดยท�าให้ได้ผลผลติข้าวเปลอืกสงูสดุในทัง้ 2 ชดุดนิ รอง
ลงมา คือ การใช้ร่วมกบัปุย๋อนิทรย์ีป้ันเมด็ แสดงให้เห็น
ว่า ผลิตภัณฑ์ผึ้งไม่ใช่แหล่งหลักของธาตุอาหารพืช แต่
มสีารเสรมิการเจรญิเตบิโต (plant growth regulator) 
เป็นองค์ประกอบอยูใ่นระดับหนึง่ การปลูกข้าวขาวดอก
มะลิให้ได้ผลผลิตสูงจ�าเป็นต้องให้ธาตุอาหารท่ีจ�าเป็น
ส�าหรับพืชให้เพียงพอถึงจะเห็นผลชัดเจน ทั้งนี้ ต้อง
พิจารณาถึงผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ เนื่ืองจากในการ
ศกึษาครัง้น้ี มกีารฉดีพ่นผลิตภัณฑ์ผ้ึงถงึ 5 ครัง้ ค่าใช้จ่าย
ของผลิตภัณฑ์ผึ้งที่ใช้ และค่าแรงในการพ่นจ�าเป็นต้อง
น�ามาประเมนิเปรยีบเทียบกบัผลผลติทีไ่ด้รบัเพิม่ขึน้ก่อน
ที่จะน�าไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรต่อไป
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สรุป

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในชุดดินอุบล 
และร้อยเอ็ดที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนทราย และมี
ความอุดมสมบูรณ์ระดับปานกลางและต�่า ตามล�าดับ
ตอบสนองต่อการจัดการปุ๋ย และการฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง
อย่างชดัเจนทัง้ด้านการเจรญิเตบิโต คณุภาพเมลด็ข้าว 
และการให้ผลผลิต การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 8 : 8 : 4 
กิโลกรัม N : P

2
O

5 
: K

2
O ต่อไร่ ทั้งที่มีการฉีด และไม่

ฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้งท�าให้ได้ผลผลิตข้าวเปลือกสูงสุดเมื่อ
ปลูกในชุดดินอุบล ขณะที่การใส่ปุ๋ยเคมีอัตราดังกล่าว
ร่วมกับการฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้งในชุดดินร้อยเอ็ดท�าให้ได้
ผลผลิตข้าวเปลือกสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ย 3 

ชนิดโดยไม่มีการฉีดผลิตภัณฑ์ผึ้ง การใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา  
8 : 8 : 4 กโิลกรมั N : P

2
O

5 
: K

2
O ต่อไร่ ส่งผลให้ผลผลติ

ข้าวเปลอืกสงูสดุ รองลงมา คอื ปุย๋อนิทรย์ีป้ันเมด็อตัรา 
100 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยคอกมูลโคอัตรา 500 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล�าดับ การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 
105 ในทัง้ 2 ชดุดนิโดยไม่มกีารใส่ปุย๋ การฉดีผลติภณัฑ์
ผึ้ งท�าให ้ได ้ผลผลิตข ้าวเปลือกสูงกว ่าการไม ่ฉีด  
เแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ผึ้งสามารถใช้เป็นสารเสริม
การเจริญเติบโตร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 8 : 8  : 4 
กิโลกรัม N : P

2
O

5 
: K

2
O ต่อไร่ เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวขาว

ดอกมะลิ 105 ได้ดีที่สุด รองลงมา คือ การใช้ร่วมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์
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