ผลของ GN ที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของ
ข้าวสุพรรณบุรี 1
บทนา
เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง และอตินุช แซ่จิว
การศึกษาผลของ GN ซึ่งเป็ นสารที่สกัดจากส่ วนต่ างๆ ของ
พืช เช่ น เมล็ดพืช ใบ กิ่ง ก้ าน และราก มีคุณสมบัตชิ ่ วยกระตุ้น
การสร้ างคลอโรฟิ ล และเพิ่มการสังเคราะห์ แสงของพืช มีความ
เป็ นกรด-ด่ าง 9.32 มีค่าการนาไฟฟ้า 4.30 dS/m และพบว่ าสาร
สกัด GN มีค่าอินทรียวัตถุ เท่ ากับ 12.10 % มีค่าสัดส่ วนของ
คาร์ บอนต่ อไนโตรเจน 4.08 : 1 สารสกัด GN มีปริมาณธาตุ
อาหารหลัก ไนโตรเจน และโพแทสเซียม 1.72 % และ 0.79 %
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของ GN ต่ อองค์ ประกอบผลผลิต และ
ผลผลิตของข้ าวสุพรรณบุรี 1
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ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กาแพงแสน

วิธีการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบ RCB จานวน 3 ซา้ โดย
T1 = ไม่ ใช้ ป๋ ุยเคมี
T2 = ใช้ ป๋ ุยเคมี 16-20-0 อัตรา 20 ก.ก/ไร่
T3 = ใช้ GN แช่ เมล็ด + หมักดิน + ปุ๋ยเคมี 16-20-0 อัตรา 10 ก.ก/ไร่
T4 = ใช้ GN แช่ เมล็ด + หมักดิน + ปุ๋ยเคมี 16-20-0 อัตรา 20 ก.ก/ไร่
T5 = ใช้ GN แช่ เมล็ด + หมักดิน + ปุ๋ยเคมี 16-20-0 อัตรา 20 ก.ก/ไร่
และ 46-0-0 อัตรา 10 ก.ก/ไร่
T6 = ใช้ GN แช่ เมล็ด + ใช้ ป๋ ุยคอก 10 กก/ไร่ + พ่ น GN 6 ครัง้
T7 = ใช้ GN แช่ เมล็ด + หมักดิน + พ่ น GN 7 ครัง้
T8 = ใช้ GN แช่ เมล็ด + หมักดิน + พ่ น GN 7 ครัง้ (ใส่ 2 เท่ าของT7)
T9 = ใช้ GN แช่ เมล็ด + หมักดิน + พ่ น GN 11 ครัง้

ผลการทดลอง
Treatment 7

Treatment 8

Treatment 9

2. องค์ ประกอบผลผลิต
2.1 จานวนรวงต่ อกอ ไม่ แตกต่ างกันทางสถิติ หน่ วยทดลองที่
8 ให้ จานวนรวงต่ อกอสูงสุด 19.22 รวงต่ อกอ ขณะที่หน่ วย
ทดลองที่ 6 ให้ จานวนรวงต่ อกอต่าสุด 10.22 รวงต่ อกอ
2.2 นา้ หนักเมล็ดต่ อกอ แต่ ละหน่ วยทดลองไม่ มีความ
แตกต่ างกันทางสถิติ หน่ วยทดลองที่ 8 ให้ นา้ หนักเมล็ดต่ อกอ
สูงสุด 62.34 กรัม ขณะที่หน่ วยทดลองที่ 6 ให้ นา้ หนักเมล็ด
ต่ อกอต่าสุด 36.78 กรัม
2.3 จานวนต้ นต่ อกอ ทุกหน่ วยทดลองไม่ มีความแตกต่ างกัน
ทางสถิติ หน่ วยทดลองที่ 8 ให้ ค่าเฉลี่ยจานวนต้ นต่ อกอสูง
ที่สุด 22.4 ต้ นต่ อกอ รองลงมาคือ หน่ วยทดลองที่ 5 สาหรับ
หน่ วยทดลองที่ 6 ให้ ค่าเฉลี่ยจานวนต้ นต่ อกอต่าสุด
2.4 นา้ หนัก 100 เมล็ด ในแต่ ละหน่ วยทดลอง พบว่ า ไม่ มี
ความแตกต่ างกันทางสถิติ หน่ วยทดลองที่ 2 ให้ ค่าเฉลี่ย
นา้ หนัก 100 เมล็ดสูงที่สุด คือ 3.519 กรัม ในขณะที่หน่ วย
ทดลองที่ 1 ให้ ค่าเฉลี่ยนา้ หนัก 100 เมล็ดต่าสุด 3.213 กรัม

1. ปริ ม าณธาตุ อ าหารหลั ก ในต้ น ข้ า วสุ พ รรณบุ รี 1
หน่ วยทดลองที่ 8 มีปริ มาณไนโตรเจนสูงที่สุดเท่ ากับ 1.14 %
รองลงมาคือ หน่ วยทดลองที่ 6 ปริมาณธาตุฟอสฟอรั สหน่ วย
ทดลองที่ 9 มีปริมาณสูงสุด 0.81 % รองลงมาคือ หน่ วย
ทดลองที่ 7 ส่ วนหน่ วยทดลองที่ 4 มีปริมาณฟอสฟอรั สต่าสุด
เมื่อพิจารณาปริมาณธาตุโพแทสเซียมหน่ วยทดลองที่ 2 มี
ปริ มาณโพแทสเซียมสูงสุด 1.74 % รองลงมาคือ หน่ วย
ทดลองที่ 2 และ 4 หน่ วยทดลองที่ 8 มีปริมาณโพแทสเซียม
ต่าสุด

สรุ ปผลการทดลอง

ทุกหน่ วยทดลองให้ ลักษณะการเจริญเติบโต เช่ น ความ
สูงต้ น จานวนต้ นต่ อกอ จานวนรวงต่ อกอ ความเขียวของใบ
นา้ หนักเมล็ดต่ อกอ ความยาวรวง นา้ หนัก 100 เมล็ด นา้ หนัก
เมล็ดดีต่อกอ นา้ หนักเมล็ดลีบ ไม่ มีความแตกต่ างกันทางสถิติ
ยกเว้ นอัตราส่ วนนา้ หนักเมล็ดดีต่อเมล็ดลีบเท่ านัน้ ที่มีความ
แตกต่ างกัน นอกจากนีย้ ังพบว่ าหน่ วยทดลองที่ 8 ให้ ค่าเฉลี่ย
จานวนรวงต่ อกอ
และนา้ หนักเมล็ดดีต่อกอสูงกว่ าหน่ วย
ทดลองอื่น ๆ ส่ วนหน่ วยทดลองที่ 5 ให้ ค่าเฉลี่ยความสูงต้ นสูง
3. ผลผลิต ผลผลิตต่ อไร่ ของทุกหน่ วยทดลอง ไม่ มีความ กว่ าหน่ วยทดลองอื่น ๆ
แตกต่ างกันทางสถิตหิ น่ วยทดลองที่ 8 ให้ ค่าเฉลี่ยผลผลิตสูง
ที่สุด 897.69 กิโลกรัมต่ อไร่ รองลงมาคือ หน่ วยทดลองที่ 5 ขอขอบคุณ
ขณะที่หน่ วยทดลองที่ 6 ให้ ค่าเฉลี่ยผลผลิตต่าที่สุด 529.63 บริษัท โตชิน อินเตอร์ เนชั่นแนล คอร์ ปอเรชั่น จากัด
ร่ วมทาวิจัยและให้ การสนับสนุนงบประมาณวิจัย
กิโลกรัมต่ อไร่

