ผลของ wo ที่มีต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และประชากร
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาลของข้าวสุพรรณบุรี 1
เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
คณะเกษตร กาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม

บทนา

ในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ ชูรสอาหาร
จะมี
กระบวนการเปลี่ยนแป้งเป็ นนา้ ตาล หลังกระบวนการตกผลึกกร
ดกลูตามิก จะได้ ของเหลว W zero (WO) สีนา้ ตาลเข้ ม มี
องค์ ประกอบของสารอินทรี ย์ และธาตุอาหารพืชบางชนิดอยู่ใน
ปริมาณสูง มีศักยภาพในการนากลับไปใช้ เป็ นธาตุอาหารพืช
การศึกษานีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ทราบถึงผลของ WO ที่มีต่อ
การเจริญเติบโต ลักษณะองค์ ประกอบผลผลิต และผลผลิตของ
ข้ าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ซึ่งจะเป็ นข้ อมูลในการนาไปใช้ ประโยชน์
ต่ อไปในอนาคต เป็ นแนวทางหนึ่งในการจัดการที่ย่ งั ยืน ด้ วย
วิถีทางการลดต้ นทุนการผลิต ทดแทนปุ๋ยเคมีซ่ งึ มีราคาสูง

วิธีการทดลอง
ศึกษาผลของ WO ที่มีต่อการเจริญเติบโต การให้ ผลผลิต และ
ประชากรเพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาลของข้ าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB ทา 3 ซา้ โดยมี 4 กรรมวิธี ได้ แก่ กรรมวิธีท่ ี 1 ใช้
ปุ๋ยเคมี 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร่ และไม่ ปล่ อยเพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาล
กรรมวิธีท่ ี 2 ใส่ ป๋ ยเคมี
ุ
16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร่ และปล่ อยเพลีย้
กระโดดสีนา้ ตาล กรรมวิธีท่ ี 3 รด WO 400 ลิตร/ไร่ ร่ วมกับปุ๋ยเคมี 1620-0 อัตรา 20 กก./ไร่ และไม่ ปล่ อยเพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาล และกรรมวิธี
ที่ 4 รด WO 400 ลิตร/ไร่ ร่ วมกับปุ๋ยเคมี 16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร่ และ
ไม่ ปล่ อยเพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาล

ผลการทดลอง
1. การเจริญเติบโตของข้ าวสุพรรณบุรี 1 กรรมวิธีใช้ ป๋ ุยเคมีและ
ไม่ ปล่ อยแมลงให้ ความสูงต้ นมากที่สุด รองลงมาคือ การใช้
ปุ๋ยเคมีร่วมกับ WO และไม่ ปล่ อยแมลง ส่ วนการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
อย่ าง
เดียวและปล่ อยแมลงให้ ความสูงต้ นน้ อยที่สุด จานวนต้ นที่ตงั ้
ท้ องต่ อกอที่อายุข้าว 75 วันหลังปลูก และปริมาณคลอโรฟิ ล
พบว่ า ไม่ มีความแตกต่ างกันทางสถิตใิ นแต่ ละกรรมวิธีท่ ีศึกษา
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สรุ ปผลการทดลอง
การใช้ WO ทาให้ ใบและลาต้ นของข้ าวสุพรรณบุรี 1 มีปริมาณ
คลอโรฟิ ล และความเหนียวมากกว่ ากรรมวิธีไม่ ใช้ WO ขณะที่ WO มีผล
ต่ อการเพิ่มประชากรเพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาล แต่ ไม่ แสดงความแตกต่ างกัน
ทางสถิตกิ ับกรรมวิธีท่ ีไม่ ใช้ WO นอกจากนัน้ การใช้ WO มีผลต่ อการเพิ่ม
องค์ ประกอบของผลผลิตและผลผลิตของข้ าวสุพรรณบุรี 1 มากกว่ าการใช้
ปุ๋ยเคมี 16-20-0 อย่ างเดียว อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ และมีผลแตกต่ าง
ในลักษณะจานวนต้ นต่ อกอ จานวนรวงต่ อกอ และจานวนเมล็ดต่ อรวง
ขอขอบคุณ บริษัท Thai foods International จากัด
ร่ วมทาวิจัยและให้ การสนับสนุนงบประมาณวิจัย

2. ประชากรเพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาล ต้ นข้ าวที่อายุ 55 วันหลัง
ปลูกหรื อ 20 วันหลังปล่ อยแมลง กรรมวิธีใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
อย่ างเดียว
และปล่ อยแมลง
มีประชากรเพลีย้ กระโดดสีนา้ ตาลมากกว่ า
กรรมวิธีใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
ร่วมกับ WO และปล่ อยแมลง แต่ ระยะต่ อมา
กรรมวิธีใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
ร่วมกับ WO มีประชากรเพลีย้ กระโดดสี
นา้ ตาลมากกว่ ากรรมวิธีใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
อย่ างเดียวและปล่ อยแมลง
3. องค์ ประกอบผลผลิตและผลผลิต การใช้ WO ร่ วมกับการใช้
ปุ๋ยเคมี ทาให้ ต้นข้ าวมีจานวนต้ นต่ อกอมากกว่ าการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
อย่ างเดียว
ส่ วนกรรมวิธีท่ ไี ม่ ปล่ อยแมลงให้ จานวนต้ นต่ อกอ
มากกว่ ากรรมวิธีปล่ อยแมลง กรรมวิธีใส่ ป๋ ยเคมี
ุ
ร่วมกับ WO
และไม่ ปล่ อยแมลงให้ ต้นข้ าวที่มีจานวนรวงต่ อกอสูงกว่ ากรรมวิธี
อื่นๆ และแสดงความแตกต่ างอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิตกิ ับกรรม
วิธีการใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
อย่ างเดียว การใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
อย่ างเดียวและปล่ อย
แมลงให้ นา้ หนักเมล็ดสูงที่สุด การใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
ร่วมกับ WO และไม่
ปล่ อยแมลง ให้ ผลผลิตต่ อไร่ สูงสุด 739.92 กิโลกรัมต่ อไร่

