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บทคดัยอ่ 

 การเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป็นปัญหาที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าเป็นการผลิต

ในระบบอินทรีย์ ปัจจัยการผลิตที่มีความส าคัญต่อผลผลิตมากที่สุดคือปุ๋ย

อินทรีย์ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่า 500 กิโลกรัม

ต่อไร่ การใช้สารเสริมการเจริญเติบโตน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะท า

ให้ได้ผลผลิตมากข้ึน สารเสริมการเจริญเติบโตที่ได้จากการหมักจาก

ผลิตภัณฑ์ผ้ึง มีสารอาหารและกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของ

พืช เพิ่มปริมาณคลอโรฟิลและสารส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง 

กระตุ้นการตรึงไนโตรเจน ส่งผลให้ผลผลิตของข้าวที่เพิ่มข้ึน ดังนั้น

วัตถุประสงค์การใช้สารเสริมการเจริญเติบโตจากผลิตภัณฑ์ผ้ึงร่วมกับปุ๋ย
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อินทรีย์และปุ๋ยคอกในแปลงปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในรูปแบบต่างๆ  ก็

เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวเพิ่มสูงข้ึน และเกษตรกรน่าจะมีความพึงพอใจ

เนื่องจากท าให้มีรายได้สูงข้ึนตามไปด้วย 

 

ค าส าคญั   สารเสริมการเจรญิเตบิโต  ข้าวขาวดอกมะล ิ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.  
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บทน า (Introduction) 

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นพันธ์ุข้าวนาน้ าฝนและไวต่อช่วงแสง โดย

จะออกรวงในช่วงเดือนตุลาคม ผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือยังอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 

และมีความแปรปรวนของน้ าฝนมาก หากสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์

ของดิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จะท าให้สามารถเพิ่มผลผลิต

ข้ึนได้ นอกจากนี้ความหอมของข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีความสัมพันธ์กับ

ชุดดิน โดยเฉพาะอย่างย่ิงชุดดินร้อยเอ็ด กุลาร้องไห้ ท่าตูม และนครพนม 

จะให้ความหอมของข้าวสูงกว่าชุดดินอื่นๆ ดินที่ใช้ในการปลูกเป็นดินร่วน

ปนทราย มีอินทรียวัตถุในดินต่ า เฉลี่ย 0.76 เปอร์เซ็นต์ และมี

ความสามารถในการดูดยึดธาตุประจุบวกต่ า การปลูกจะปลูกโดยอาศัย

น้ าฝน ปริมาณของน้ าฝนจะไม่มีผลต่อผลผลิตของข้าว แต่การกระจายของ

ฝนมีผลต่อผลผลิตของข้าว นอกจากนี้ การขาดฝนในช่วงข้าวติดเมล็ด จะ

ท าให้ความช้ืนในเมล็ดต่ าและท าให้ข้าวแห้งและแกร่ง   

ปัจจุบันพื้นที่การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือข้าวหอมมะลิในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นการผลิตแบบ

อินทรีย์มากข้ึน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการผลิตในระบบเกษตร

อินทรีย์มีราคาที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการผลิตโดยการใช้สารเคมี

หรือสารสังเคราะห์ต่างๆ ในขบวนการผลิต โดยจะมีราคาสูงกว่า ประมาณ 

20-50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ เป็นการผลิตที่ไม่

ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ท าให้ผลผลิตที่ได้ต่ ากว่าการผลิตใน

ระบบการผลิตทั่วไป และยังมีข้อจ ากัดอื่นๆ ในการเพาะปลูก และการดูแล

รักษา ตลอดรวมถึงการเก็บเกี่ยว แปรรูป การเก็บรักษา และการขนส่งที่

เกษตรกรจ าเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานของการผลิตพืชใน

ระบบเกษตรอินทรีย์ และการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ยังเป็นการลด

ต้นทุนในการผลิตของเกษตรกรอีกด้วย ท าให้เกิดแรงจูงใจแก่เกษตรกร

ในการผลิตพืชอินทรีย์ และการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ยังท าให้

เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีข้ึน เนื่องจากไม่มีการใช้สารเคมีในการก าจัด



ศัตรูพืช และยังส่งผลไปถึงการป้องกันไม่ให้สารเคมีที่ใช้ในการผลิตไปมี

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ซึ่งจะมีผลกระทบย้อนกลับมายังเกษตรกรในที่สุด 

 แม้ว่าการผลิตข้าวในระบบอินทรีย์จะมีผลดีต่อหลายๆ ด้าน แต่

เกษตรกรผู้ผลิตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความพยายามที่จะเพิ่ม

ผลิตข้าวขาวดอกมะลิให้สูงข้ึนจากที่เป็นอยู่ โดยทั่วไปแล้วจะได้ผลผลิตอยู่

ระหว่าง 400 – 600 กิโลกรัมต่อไร่  เนื่องจากข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีการ

ตอบสนองต่อปุ๋ยต่ า ล าต้นอ่อนล้มง่าย ถ้าต้องการให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนก็

จ าเป็นต้องหาวิถีทางที่จะท าให้ข้าวตอบสนองต่อปุ๋ยหรือปัจจัยการผลิตใน

ระบบอินทรีย์ได้สูงข้ึน  สารเสริมการเจริญเติบโตของพืช (plant growth 

promoter) ที่มีที่มาจากธรรมชาติน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะน าเข้ามา

ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพข้าวหอมมะลิให้ผลผลิตมากข้ึน สาร

ที่ได้จากการหมักและสกัดจากผลิตภัณฑ์ของผ้ึง (bee products) ซึ่งอุดม

ไปด้วยสารอาหารและกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช  

หรือเป็นแหล่งโปรตีนและกรดอะมิโนหลายชนิดที่จ าเป็นส าหรับมนุษย์ 

(อัญชลี และคณะ, 2552; Szczesna, 2006) นอกจากนี้ยังพบว่ามีสาร

ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่สามารถใช้ในการผลิตพืชได้ เช่น myricil 

alcohol, triacontanol และ gibberellin GA3 ด้วย (Krell, 1996; Rogala 

and Szymas, 2004) Chen et al. (2002) รายงานว่า สาร triacontanol 

มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช เมื่อใช้ในการผลิตข้าวสามารถเพิ่ม

ผลผลิตข้าวได้สูงข้ึนประมาณ 16-20%  ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเพิ่ม

ปริมาณคลอโรฟิลและสารส าคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงของข้าวที่

เพิ่มข้ึนจากปรกติถึง 20-26%  นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นการตรึง

ไนโตรเจนและเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของพืช ท าให้ได้ผล

ผลิตเพิ่มข้ึนตามไปด้วย (Naeem et al., 2009)  

 ดังนั้นหากต้องการให้ผลผลิต เพิ่ ม ข้ึน  การกระตุ้นหรือเพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อปริมาณไนโตรเจนของข้าวอินทรีย์มี



ความจ าเป็นอย่างย่ิง เนื่องจากพบว่า ในระยะแตกกอสูงสุดของข้าวขาว

ดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในระบบอินทรีย์มีปริมาณและการดูดใช้ไนโตรเจนใน

ใบ ต้น และรากต่ ากว่าข้าวทั่วไปถึง 3 เท่า (สุวัฒน์ และอัญชณา, 2553)  

การน าผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงผ้ึงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ผ้ึงมาใช้เป็นปัจจัยการผลิต จึงน่าจะเป็นแหล่งของกรดอะมิโนและสาร

กระตุ้นที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 สามารถ

เกื้อหนุนต่อระบบการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการใช้

ปุ๋ยเคมี และสารเคมีสังเคราะห์ในทุกข้ันตอนการผลิต เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

อย่างเดียว (สมปอง และคณะ, 2550)  เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

ข้าวให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งสามารถใช้ในการผลิตพืช

แบบอินทรีย์ได้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์

หรือการผลิตข้าวรูปแบบอื่นๆ  ซึ่งจะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันแก่เกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงต่อไป 

 

วตัถปุระสงค ์(Objective) 

 1. ศึกษาประสิทธิภาพของสารเสริมการเจริญเติบโตจากผลิตภัณฑ์

ผ้ึงต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะล ิ105 

 2.  ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ เมื่อใช้สารเสริมการ

เจริญเติบโตร่วมกับระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 

 

อปุกรณล์ะวธิกีาร (Material and Method) 

 1. ร่วมปรึกษาหารือ วางแผนเกี่ยวกับแผนงานวิจัยและวัตถุประสงค์

ระหว่างนักวิจัยกับเกษตรกร ในพื้นที่อ าเภอพิบูลมังสาหาร และอ าเภอม่วง

สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม



เกษตรกรมากที่สุด โดยเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ต้องเข้าร่วมทดลองและ 

บนัทึกผลการทดลองทุกครั้ง 

 2. สุ่มเก็บตัวอย่างดินจากแปลงข้าวของเกษตรกรทั้งก่อนและหลัง

การทดลองน าไปวิเคราะห์คุณสมบัติของดินเพื่อเปรียบเทียบความอุดม

สมบูรณ์ของดิน หรือการใช้ธาตุอาหารของข้าวหลังจากที่ได้รับการกระตุน้

การเจริญเติบโตแล้ว  พร้อมทั้งใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ข้อมูลประวัติ

การใช้พื้นที่ การใช้ปุ๋ย การจัดการเรื่องน้ า และระบบการผลิตข้าวที่ผ่านมา 

 3.  ศึกษาประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวหอมมะลิ 

105 ในสภาพหน่วยทดลองขนาดเล็ก(plot size 4x6 เมตร) ในพื้นที่ทั้ง 2 

อ าเภอ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized 

Complete Block Design: RCBD) ก าหนดให้มี 7 ส่ิงทดลอง 

(Treatment) จ านวน 4 ซ้ า (Replication) ดังนี้       

 ส่ิงทดลองที่ 1 ไม่ใส่ปุ๋ย  (ควบคุม) 

 ส่ิงทดลองที่ 2 ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 500 ก.ก./ไร่    (กรรณิกา และ

คณะ, 2551) 

 ส่ิงทดลองที่ 3 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด อัตรา 100 ก.ก./ไร่ 

 ส่ิงทดลองที่ 4 ใส่ปุ๋ยคอก อัตรา 500 ก.ก./ไร่ และพ่นสารส่งเสริม

การเจริญเติบโตทุกๆ 15 วัน 

 ส่ิงทดลองที่ 5 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด อัตรา 50 ก.ก./ไร่ และพ่นสาร

ส่งเสริมการเจริญเติบโตทุกๆ 15 วัน ส่ิงทดลองที่ 6 พ่นสารส่งเสริม

การเจริญเติบโตทุกๆ 15 วัน 

 ส่ิงทดลองที่ 7 ใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะน า 

4. การใส่ปุ๋ย ท าการแบ่งปุ๋ยใส่ 2 ครั้งเท่าๆ กันในช่วงก่อนปักด าและ

ก าเนิดช่อดอก พร้อมทั้งการดูแลและจัดการเหมือนที่เกษตรกรปฏิบัติ 

พร้อมกับส ารวจปริมาณแมลงศัตรูและระดับอาการของโรค หากมีการ



ระบาดของโรคและแมลงเกินระดับเศรษฐกิจ จะใช้สารสกัดจากพืชในการ

ป้องกันก าจัด (ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์) 

5. ท าการเก็บข้อมูลองค์ประกอบการเจริญเติบโตของข้าว และ

ผลผลิตดังนี้ 

5.1 วัดการเจริญเติบโต 

      - ความสูงทุก 15 วันหลังงอก 

 -  มวลชีวภาพทุก 15 วันหลังงอก 

 5.2 องค์ประกอบผลผลิต 

  -  จ านวนต้นต่อกอ 

  -  จ านวนรวงต่อกอ 

  -  จ านวนเมล็ดที่ดีต่อรวง (%) 

  -  จ านวนเมล็ดลีบต่อรวง (%) 

  -  น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 

 5.3 ผลผลิต ท าการสุ่มเกี่ยวข้าวขนาดพื้นที่ 2x4 เมตร โดย

วัดผลผลิตที่ความช้ืน 14% หรือค านวณได้จาก  

                      น้ าหนักที่ช่ังได้ x ความช้ืนที่วัดได้ 

                                                           (100-14) 

 6. เก็บข้อมูลต้นทุนการผลิตและวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้

ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งส ารวจความคิดเห็นและการยอมรับของเกษตรกรต่อ

คุณภาพสารส่งเสริมการเจริญเติบโตโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 

 7. น าข้อมูลองค์ประกอบการเจริญเติบโตของข้าว และผลิตข้าวมา

วิเคราะห์ทางสถิติโดยวิธี ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยทางสถิติด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับ

ความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 

 

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั (Expected output and outcome) 



 1. ประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ผลิตใน

ระบบอินทรีย์ หรือการผลิตข้าวหอมในระบบอื่นๆ 

 2. เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตข้าวที่เกื้อหนุนต่อนิเวศ

และส่ิงแวดล้อม 

 3. การพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้ปัจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพในเชิง

พาณิชย์ 
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