
ผลของ w zero (wo) ที่มีตอการเจริญเติบโต องคประกอบผลผลิต และผลผลติของขาวสุพรรณบุรี 1
เนตรชนก  เกียรติ์นนทพัทธ  และชวนพิศ อรุณรังสิกุล

ศึกษาผลของของเหลวที่เหลือจากการเลี้ยงยีสต (WO) ท่ีมีตอการเจริญเติบโต องคประกอบผลผลิต และผลผลิตของขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 วางแผนการทดลองแบบ RCB ทํา 3 ซ้ําโดยมี 4 กรรมวิธี ไดแก กรรมวิธีท่ี 1 ใชปุยเคมี 
16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร กรรมวิธีท่ี 2 รด WO 300 ลิตร/ไร เพื่อหมักดินกอนเตรียมดิน 7 วัน รวมกับรด WO ในอัตราเดียวกันและปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร  กรรมวิธีท่ี 3 รด WO 300 ลิตร/ไร รวมกับปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 10 
กก./ไร  และกรรมวิธีท่ี 4 รด WO 300 ลิตร/ไร รวมกับปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร  พบวา การใช WO ในทั้ง 3 กรรมวิธี ใหลักษณะความสูงของตน จํานวนรวงตอตน ความยาวรวง จํานวนเมล็ดตอรวง นํ้าหนัก 100 เมล็ด และ
เปอรเซ็นตเมล็ดลีบ  ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ ยกเวนน้ําหนักเมล็ดตอรวง ท่ีมีนํ้าหนักเทากับ 1.840 กรัม มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญกับกรรมวิธีอ่ืนๆ  ในลักษณะผลผลิต พบวา กรรมวิธีท่ี 2 ซึ่งรด WO 300 ลิตร/
ไร  เพื่อหมักดินกอนเตรียมดิน 7 วัน และรด WO เพิ่มเติมท่ีอัตราเดียวกัน รวมกับปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร ใหผลผลิตสูงสุด คือ 840.88 กิโลกรัมตอไร รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ี 4 โดยรด WO 300 ลิตร/ไร รวมกับปุยเคมี 16-20-0 
อัตรา 20 กก./ไร ใหผลผลิต 805.33 กิโลกรัมตอไร แตไมมีความแตกตางทางสถิติท้ัง 2 กรรมวิธี

บทคดัยอบทคดัยอ

บทนําบทนํา อุปกรณและวิธีการอุปกรณและวิธีการ

ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลองและวิจารณ

วิธีการหมักดินกอนปลูกดวยการรด WO 300 ลิตรตอไร รวมกับ
ปุย 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร หรือการใช WO รวมกับปุย 16-20-0 
อัตรา 10 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัมตอไร โดยไมมีการหมักดิน ทําให
ลักษณะการเจริญเติบโต ไดแก ความสูงตน จํานวนรวงตอกอ ความ
ยาวรวง จํานวนเมล็ดตอรวง นํ้าหนัก 100 เมล็ด เปอรเซ็นตเมล็ดลีบ 
ไมมีความแตกตางทางสถิติ ยกเวน นํ้าหนักเมล็ดตอรวง ปริมาณ
ผลผลิตตอพื้นท่ีก็ไมแสดงความแตกตางทางสถิติ  แตการหมักดิน
กอนปลูกดวยการรด WO 300 ลิตรตอไร รวมกับปุย 16-20-0 ในอัตรา 
20 กิโลกรัมตอไร ใหปริมาณผลผลิตตอพื้นท่ีสูงท่ีสุด 
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เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง

สรุปผลการทดลองสรุปผลการทดลอง

องคประกอบผลผลิตของขาวสุพรรณบุรี 1องคประกอบผลผลิตของขาวสุพรรณบุรี 1

ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน นครปฐม

ทําการศึกษา WO ตอการเจริญเติบโต ลักษณะองคประกอบผลผลติ และผลผลติของขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 วางแผนการ
ทดลองแบบสุมภายในบลอ็ก ทํา 3 ซ้ํา เปรียบเทียบอัตราความเขมขนของ WO จํานวน  4 กรรมวิธี ดังน้ี กรรมวิธีที่ 1 ใชปุยเคมี 16-
20-0 อัตรา 20 กก./ไร กรรมวิธีที่ 2  รด WO 300 ลติร/ไร เพ่ือหมักดินกอนเตรยีมดิน (ทําเทือก) 7 วัน รวมกับรด WO ในอัตรา
เดียวกันและปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร  กรรมวิธีที่ 3  รด WO 300 ลิตร/ไร รวมกับปุยเคมี 16-20-0 อตัรา 10 กก./ไร  และ
กรรมวิธีที่ 4  รด WO 300 ลิตร/ไร รวมกับปุยเคมี 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร  ในแตละกรรมวิธีแบงใสที่ระยะ 20, 40  และ 60 วัน 
หลังปลูก ใชพ้ืนที่แปลงทดลอง ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม เตรียมพื้นที่แปลงยอยขนาด กวาง 3 เมตร ยาว 3 เมตร จํานวน 12 แปลงยอย มีคันดินสูง 1 ฟุต กั้นระหวางแปลง
ยอย เพ่ือปองกันนํ้าที่จะไหลซึม และหวานกลาขาวที่บมเตรียมไวลงในแตละแปลงยอยในอัตราที่เทากัน (อัตราปลกู 2 ถังตอไร) 
ดําเนินการตามแผนการทดลองการบันทึกขอมูลและวิเคราะหขอมลูไดแก วิเคราะหสมบตัทิางเคมี เชน คาความเปนกรด-ดาง  คา
การนําไฟฟา ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมของ WO และ ดินกอน-หลังการทดลอง ซึ่งวิเคราะหตามวิธีการ
ของ Sparks และคณะในป 1996 บันทึกขอมลูการเจริญเติบโตของขาว องคประกอบผลผลติ และผลผลติตอพ้ืนที่ วิเคราะหขอมูล
ทางสถิติโดยใชโปรแกรม R (R-language and environment for statistical computing and graphics) เพ่ือเปรียบเทียบคาความ
แตกตางจากการใช WO ในอัตราความเขมขนตางๆ

การใหผลผลิตในทุกกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ กลาวคือ วิธีการหมักดิน
กอนปลูกและรด WO ท่ีอัตรา 300 ลิตร/ไร รวมกับปุย 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร (T2)  
ใหคาเฉล่ียผลผลิตท่ีสูงท่ีสุดตอไร คือ 840.88 กิโลกรัม/ไร รองลงมาคือ การรด WO ท่ีอัตรา 
300 ลิตร/ไร รวมกับปุย 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร (T4) และใหผลผลิตต่ําสุดคือ การรด 
WO ท่ีอัตรา 300 ลิตร/ไร รวมกับปุย 16-20-0 อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร (T3) แมวาจะไมแสดง
ความแตกตางกันทางสถิติ แตวิธีการหมักดินกอนปลูกรวมกับการเพิ่ม WO และปุย 16-20-0 
ในอัตรา 20 กิโลกรัมตอไร ใหผลผลิตสูงสุด ซึ่งเปนผลจากจํานวนเมล็ดตอรวง และน้ําหนัก
เมล็ดตอรวงท่ีสูง

ผลผลิตของขาวสุพรรณบุรี 1ผลผลิตของขาวสุพรรณบุรี 1

ในอุตสาหกรรมการผลิตผลติภัณฑชูรสอาหาร จะมีกระบวนการและขั้นตอนทีก่อใหเกดิของเสียหรือไมสามารถ
นําไปใชประโยชนได กระบวนการเปลี่ยนแปงเปนนํ้าตาลกลูโคส เปนปฏิกิริยาของเอนไซมอะมัยเลส และอะมัยโลกลูโคล    
ซิเดส ยอยแปงเปนนํ้าตาลกลูโคส ที่ 60 องศาเซลเซียล ตอดวยกระบวนการหมกัเปลี่ยนนํ้าตาลกลูโคสเปนกรดกลตูามกิ โดย
การเติมเช้ือจุลินทรียลงในสารละลายน้ําตาลกลูโคส เพ่ือเปลี่ยนกลูโคสเปนกรดกลตูามกิ ในระหวางนี้จะมีการเติมกรดหรือ
ดางเพื่อใหคาความเปน-ดางที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อ และเติมยูเรีย หรือแอมโมเนีย เพ่ือเปนแหลงไนโตรเจน
ของเช้ือจุลินทรีย เมื่อกระบวนการหมักเสร็จสิ้นในน้ําหมักดังกลาว จะมีสารละลายกรดกลตูามกิอยูเปนจํานวนมาก หลังจาก
กระบวนการตกผลกึกรดกลตูามกิ จะไดของเหลว W zero (WO) ซึ่งเปนของเหลวสีนํ้าตาลเขม ลักษณะสมบัติของ WO 
เปนสารที่มีองคประกอบของสารอินทรีย และธาตอุาหารพืชบางชนิดอยูในปริมาณสงู ดวยเหตุน้ีจึงมีศักยภาพในการนํา
กลับไปใชเปนธาตุอาหารพชื เพ่ือลดคาใชจายจากการใชปุยเคมี โดยเฉพาะอยางยิง่ใชในกระบวนการผลิตพืช การศึกษานี้มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาศักยภาพของ WO ในการนําไปประยุกตใชเชิงการเปนธาตอุาหารพืชหรอืเพ่ือการบํารุงดิน เปน
ขอมูลพ้ืนฐานตอการประยุกตใชของเสียเปนธาตุอาหารสําหรับพืชในอนาคต นอกจากนี้ยังลดปญหาของเสียใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยนํามาใชใหเกิดประโยชนอีกครั้งและเปนการรักษาสิ่งแวดลอม เปนแนวทางหนึ่งในการจัดการที่ยั่งยืน 
ดวยวิถีทางการลดตนทุนการผลิต ทดแทนปุยเคมีซึ่งมีราคาสูง การศึกษาเพื่อใหทราบถึงผลของ WO ที่มีตอการเจริญเติบโต 
ลักษณะองคประกอบผลผลติ และผลผลติของขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 ซึ่งจะเปนขอมูลในการนําไปใชประโยชนตอไป

ความสูงตนขาวท่ีอายุตางๆ  ในแตละกรรมวิธีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยพบวา 
ความสูงตนขาวจะตอบสนองจากแตละกรรมวิธีท่ีแตกตางกัน เชน ท่ีอายุ 20 วัน การรด WO ท่ี
อัตรา 300 ลิตร/ไร รวมกับปุย 16-20-0 อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร (T3) ใหคาเฉล่ียความสูงมาก
ท่ีสุด 30.55 เซนติเมตร ขาวท่ีอายุ 40 วันและ ท่ีอายุ 60 วัน พบวา การรด WO ท่ีอัตรา 300 
ลิตร/ไร รวมกับปุย 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร (T4)  ใหคาเฉล่ียความสูงมากที่สุด  สวนท่ี
อายุ 80 วัน พบวา การใหปุย 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร เพียงอยางเดียว (T1) ตนขาวให
คาเฉล่ียความสูงตนมากที่สุด

1. จํานวนรวงตอกอ การหมักและรด WO รวมทั้งการใหเพียงปุยเคมีสูตร 16-20-0 ไมมีผลตอการแสดงออกของคาเฉล่ียจํานวนรวงตอกอ       
และไมมีความแตกตางทางสถิติระหวางแตละกรรมวิธี แตพบวา การรด WO ท่ีอัตรา 300 ลิตร/ไร รวมกับปุย 16-20-0 อัตรา 10 กิโลกรัม
ตอไร (T3) และการใหเพียงปุย 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร (T1) ใหจํานวนรวงตอกอ ท่ีสูงเทากัน คือ 2.88 รวงตอกอ
2. จํานวนเมล็ดตอรวง การหมักและรด WO รวมทั้งการใหเพียงปุย 16-20-0 อยางเดียว ใหคาเฉล่ียจํานวนเมล็ดตอรวงท่ีไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติในแตละกรรมวิธี แตการหมักและการรด WO ท่ีอัตรา 300 ลิตร/ไร รวมกับปุย 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร (T2) 
ใหจํานวนเมล็ดตอรวงท่ีสูงท่ีสุด คือ 82.23 เมล็ด รองลงมาคือ วิธีการรด WO ท่ีอัตรา 300 ลิตร/ไร รวมกับปุย 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัม
ตอไร (T4) และวิธีการใหเพียงปุย 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร อยางเดียว (T1)  ใหจํานวนเมล็ดตอรวงต่ําสุด
3. นํ้าหนัก 100 เมล็ด ไมมีความแตกตางกันทางสถิติในทุกกรรมวิธี แตการหมักดินกอนปลูกรวมกับการรด WO ท่ีอัตรา 300 ลิตร/ไร 
รวมกับปุย 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร (T2) ใหคาเฉล่ียนํ้าหนัก 100 เมล็ด ท่ีสูงท่ีสดุ คือ 2.683 กรัม รองลงมาคือ การรด WO ท่ี
อัตรา 300 ลิตร/ไร รวมกับปุย 16-20-0 อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร (T3) และคาเฉล่ียนํ้าหนัก 100 เมล็ด ท่ีต่ําสุด คือ การใหปุย 16-20-0 อัตรา 
20 กิโลกรัมตอไร เพียงอยางเดียว (T1) 
4. เปอรเซ็นตเมล็ดลีบ ไมมีความแตกตางกันทางสถิติในแตละกรรมวิธี โดยพบวา การใหปุย 16-20-0 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร เพียงอยาง
เดียว (T1) ใหคาเฉล่ียเปอรเซ็นตเมล็ดลีบท่ีสูงท่ีสุด คือ 6.70 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ การรด WO ท่ีอัตรา 300 ลิตร/ไร รวมกับปุย 16-20-
0 อัตรา 10 กิโลกรัมตอไร (T3)
จะเห็นไดวากรรมวิธีท่ีศึกษามีผลตอ จํานวนเมล็ดตอรวง และน้ําหนักเมล็ดตอรวง มากกวาจํานวนรวงตอกอ  เน่ืองจากธาตุอาหารท่ี
จํากัด จะถูกนําไปสรางความสมบูรณของเมล็ดสงผลใหจํานวนเมล็ดตอรวงและน้ําหนักเมล็ดตอรวงมากกวาจํานวนรวงตอกอ กรรมวิธีท่ี
มีการหมักดินกอนปลูกรวมกับการรด WO และปุยเคมี สงผลใหความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดินมีมากข้ึน โดยเฉพาะธาตุ
โพแทสเซียมท่ีมีผลตอนํ้าหนักเมล็ดตอรวง ซึ่งสอดคลองกับ เอกสงวน (2544) ท่ีสรุปวา ธาตุอาหารโพแทสเซียมมีสวนสําคัญใน
โครงสรางของเอนไซมท่ีจะชวยใหขาวมีเมล็ดท่ีมีขนาดใหญ และมีนํ้าหนักดี

Treatment panicle 
/plant (1)

panicle 
length 
(cm)

seeds/
panicle

Seeds 
Weight/

panicle(g)

100 seeds 
weight(g)  

%Empty 
glumes

Grain yield
(Kg/rai)         

T1  16-20-0   20 kg/rai 2.88 a 22.72 a 77.78a 1.681 b 2.621a 6.70 a 800.00 a

T2  Soil fermented with WO /rai 7 days before soil 
preparation plus top dress WO /rai + 16-20-0  20   kg/rai

2.79 a 23.13 a 82.23 a 1.828 ab 2.683a 6.29 a 840.88 a

T3  Top dress WO /rai + 16-20-0  10 kg/rai 2.88 a 22.66 a 78.10a 1.751 ab 2.669a 6.51 a 757.33 a

T4  Top dress WO /rai + 16-20-0  20 kg/rai  2.80 a 23.01 a 80.12 a 1.840 2.658a 5.97 a 805.33 a

Table 1. Effects of WO on no. of panicle per plant, panicle length, yield components, % empty glume and Grain yield 
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