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เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ของข้าวที่ปลูกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ดในช่วงปี พ.ศ. 2560 โดยการฉี ดพ่น
สารทางใบ งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์ที่จะศึ กษาผลของน้ าส้มควันไม้ที่เจื อจางในอัตราส่ วน 1:300 และ 1:200 และ
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 1 และ 2 มิลลิโมลาร์ ต่อการเจริ ญในระยะแตกกอของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผล
จากการศึกษาพบว่าทุกกลุ่มการทดลองมีค่าน้ าหนักต้นสด น้ าหนักต้นแห้ง จานวนการแตกหน่อ และปริ มาณน้ าสัมพัทธ์
ในใบ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับชุดควบคุม และพบว่า เฉพาะกลุ่มทดลองที่ได้รับการฉี ดพ่นทางใบด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ความเข้มข้น 2 มิลลิโมลาร์ มีค่าเปอร์ เซ็นต์การการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลท์เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญเมื่อเทียบกับชุดควบคุมจากผลการทดลองสามารถสรุ ปได้วา่ การให้น้ าส้มควันไม้และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
แก่ขา้ วในระยะแตกกอไม่ส่งผลต่อการเจริ ญและการแตกกอของข้าว ในขณะที่ การให้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ความ
เข้มข้นสูงจะส่งผลให้พืชได้รับความเครี ยดมากขึ้น
ABSTRACT
In order to increase rice production in Tung Kula Ronghai area, Roi Et in 2017, the experiments were
performed to study the effects of foliar spraying withwood vinegar (wood vinegar per water = 1:300and 1:200) and
hydrogen peroxide (1mM and 2mM) on growth in tillering stage of rice cv. Khao Dawk Mali 105. The results showed
that shoot fresh weight, shoot dry weight, number of clumps and relative water content in all treatment groups are not
found statistically significant when compared to control group. We also found that electrolyte leakage is increased
only in rice, which were sprayed with 2mM of hydrogen peroxide, when compared to control group.This result
suggested that foliar spraying with wood vinegar and hydrogen peroxide do not affect plant growth and tillering while
high concentration of hydrogen peroxide enhances plant stress.
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BMP10-2
บทนำ
ข้าวเป็ นสิ นค้าส่งออกที่สาคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็ นข้าวที่ได้รับความนิยมใน
การบริ โภคสู งที่สุดเนื่ องจากมีลกั ษณะของเมล็ดที่เรี ยวงาม และมีคุณภาพการหุ งต้มดีมาก เมื่อหุ งสุกมีกลิ่นหอมและนุ่ม
น่ารับประทาน ซึ่ งพบว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อจะมีคุณภาพดี
ที่ สุดและมีชื่อเสี ยงพื้นที่ เป็ นแหล่งปลูกของประเทศไทยเนื่ องจากมี ปริ มาณสารหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline (2-AP)ใน
เมล็ดสู งกว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ ป ลูกในพื้น ที่ อื่น ๆ อย่างไรก็ตามข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ ปลูกในเขตนี้ แม้จะมี
ปริ มาณสารหอมในเมล็ดข้าวสู ง แต่ผลผลิตต่อไร่ ที่ได้ส่วนใหญ่จะค่อนข้างต่ากว่าเมื่อเที ยบการปลูกในเขตพื้นที่อื่นๆ
สาเหตุอาจเนื่องมาจากพื้นที่ในเขตนี้ เป็ นพื้นที่ดินเค็ม และเป็ นดินขาดความอุดสมบูรณ์ รวมทั้งได้รับสภาวะเครี ยดแล้ง
จากการที่ ฝนทิ้งช่วงเป็ นระยะเวลานานๆปั ญหาเหล่านี้ ทาให้ขา้ วที่ ปลูกแบบนาหว่านในเขตนี้ ต้ งั แต่ตน้ ปี และเก็บเกี่ยว
ช่วงปลายปี เกิดสภาวะเครี ยดเป็ นช่วงๆ และส่ งผลให้ขา้ วมีการสร้างและสะสมปริ มาณสารหอมในเมล็ดมากกว่าข้าวที่
ปลูกในพื้นที่นาข้าวทัว่ ไป
น้ าส้มควันไม้ หรื อน้ าส้มไม้ (wood vinegar) ซึ่งมีชื่อเรี ยกว่า กรดไพโรลิกเนียส (pyroligneous acid) เป็ นของเหลว
สี น้ าตาลใส และผลิตได้จากการควบแน่นของควันจากการเผาถ่าน สามารถนามาใช้กระตุน้ การเจริ ญเติบโตของพืช ป้ องกัน
และกาจัดศัตรู พืชได้ มีรายงานว่าการฉี ดพ่นทางใบด้วยน้ าส้มควันไม้ที่เจือจางในอัตราส่วน 1:300 ร่ วมกับการใส่มูลไก่ 600
กิโลกรัม สามารถช่วยให้ขา้ วออกดอกเร็ วขึ้น มีจานวนรวงต่อกอ จานวนเมล็ดดีต่อกอ น้ าหนักเมล็ดต่อกอ น้ าหนัก 1,000
เมล็ด และผลผลิตต่อไร่ เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (ชญานิษฐ์, 2550; ศิริวรรณ, 2551) นอกจากนี้ยงั มีรายงานว่า การฉี ด
พ่นทางใบด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในความเข้มข้นต่า 1-2 มิลลิโมลาร์ สามารถช่วยกระตุน้ ให้พืชเกิดสภาวะเครี ยดได้ใน
ระดับหนึ่ง และส่งให้พืชปรับตัวได้ดีดีกว่าพืชที่ไม่ได้รับการฉีดพ่น เมื่อปลูกพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้
การปรับตัวของพืชภายใต้สภาวะเครี ยดนั้นจะช่วยให้พืชสร้างและสะสมปริ มาณสารหอม 2-AP เพิ่มมากขึ้น (ปี ย์วรา, 2548,
Yoshihashi et al., 2004)
อย่างไรก็ตามจะพบว่า การศึกษาวิจยั รู ปแบบการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ให้มีผลผลิต
ต่อไร่ สูงขึ้นควบคู่ไปกับการกระตุน้ ให้ขา้ วสามารถสร้างและสะสมปริ มาณสารหอม 2-AP ในเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ
105 เพิ่มสูงขึ้น ยังมีขอ้ มูลอยูน่ อ้ ยมาก
วัตถุประสงค์ กำรวิจยั
เพื่อศึกษาอิทธิพลของน้ าส้มควันไม้และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการเจริ ญของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่
ปลูกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด
วิธีกำรวิจยั
พื้นทีศ่ ึกษำ
ท าการปลู ก ข้า วขาวดอกมะลิ 105 ในเขตพื้ น ที่ ทุ่ งกุ ล าร้ อ งไห้ ที่ ต้ ัง อยู่ใ นเขต ต าบลโนนสวรรค์ อ าเภอ
ปทุมรัตต์จงั หวัดร้อยเอ็ด ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2560
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BMP10-3
แผนกำรทดลอง
ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block design: RCBD) โดยแบ่งแปลง
นา ออกเป็ นแปลงย่อยๆ ขนาด 5x6 ตารางเมตร ออกเป็ น 4 กลุ่มการทดลองๆ ละ 3 แปลง คือ 1) กลุ่มควบคุม 2) กลุ่มที่
ได้รับการฉี ดพ่นทางใบด้วยน้ าส้มควันไม้ที่เจือจางในอัตราส่วน 1:200 และ 1:300 3) กลุ่มที่ได้รับการฉี ดพ่นทางใบด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 1 และ 2 มิ ลลิโมลาร์ และ 4) กลุ่มที่ ฉีดพ่นทางใบด้วยน้ าส้มควันไม้ร่วมกับ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (น้ าส้มควันไม้ 1:200 ร่ วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 1 หรื อ 2 มิลลิโมลาร์ และ
น้ าส้มควันไม้ 1:300 ร่ วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 1 หรื อ 2 มิลลิโมลาร์)
กำรปลูกข้ ำวและกำรฉีดพ่ นสำร
ทาการปั กดาต้นกล้าข้าวอายุ 25 วัน โดยใช้ตน้ กล้า 1 ต้นต่อจับ ระยะห่างของการปลูก 25x25 เซนติเมตร ปั กดา
จานวน 20x21 ต้นโดยเริ่ มฉี ดพ่นด้วยน้ าส้มควันไม้เมื่อต้นข้าวอายุ 42 วัน และฉี ดพ่นไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ความ
เข้มข้นต่างๆ เมื่อต้นข้าวอายุ 49วัน (หลังฉี ดพ่นด้วยน้ าส้มควันไม้ 7 วัน) จากนั้นเก็บตัวอย่างต้นข้าวและใบข้าว เมื่อต้น
ข้าวอายุ 56วัน (หลังฉี ดพ่นด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 7 วัน) เพื่อนามาวัดค่าการเจริ ญเติบโต (น้ าหนักสดและน้ าหนัก
แห้งของต้น ความสู งของต้น) และพารามิเตอร์บางประการเช่น ปริ มาณน้ าสัมพัทธ์และเปอร์ เซ็นต์การรั่วไหลของอิเล็ก
โทรไลท์
กำรวัดค่ ำปริมำณนำ้ สัมพัทธ์ (Relative water content: RWC)
วัดค่าปริ มาณนาสัมพัทธ์ตามวิธีการของ Turner (1981) โดยตัดใบข้าวขนาด 0.5x0.5 เซนติเมตร จานวน 3-5
ชิ้น ชัง่ น้ าหนักสด (fresh weight: FW) ของใบพืช จากนั้นนาไปลอยในน้ ากลัน่ 5 มิลลิลิตร ในหลอดฝาเกลียวขนาด 15
มิลลิลิตรเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง เมื่ อครบตามเวลาที่ กาหนดนาใบพืชมาซับน้ าออกก่อนทาการชั่งน้ าหนักใบที่ มีน้ าอิ่มตัว
(rehydrated fresh weight: RFW) จากนั้น นาใบพืช ไปอบแห้งที่ อุณ หภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 48 ชั่วโมงหรื อ
จนกว่าใบพืชจะแห้งจากนั้นทาการชัง่ น้ าหนักแห้ง (dry weight: DW) นาน้ าหนักที่ ชั่งได้มาคานวณหาค่าปริ มาณน้ า
สัมพัทธ์จากสูตร
Relative water content = [(FW-DW)x100]/(RFW-DW)
กำรวัดค่ ำเปอร์ เซ็นต์ กำรรั่วไหลของอิเล็กโทรไลท์ (Electrolyte leakage: EL)
หาค่าเปอร์เซ็นต์การรั่วไหลของอิเล็กโทรไลท์ ตามวิธีการของ Dionis-Sese and Tobita (1998) โดยนาตัวอย่าง
ใบข้าวน้ าหนัก 0.1กรัม ใส่ ในหลอดฝาเกลียวขนาด 15 มิลิลิตร ที่มีน้ าปราศจากไออน10 มิลลิลิตร นาหลอดตัวอย่างไป
แช่ในอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง จากนั้นวัดค่าการนาไฟฟ้ าครั้งที่ 1 (EC1)
นาหลอดตัวอย่างไปนึ่งที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที รอจนเย็นที่อุณหภูมิห้องแล้วนามาวัดค่าการนา
ไฟฟ้าครั้งที่ 2 (EC2) คานวณค่าการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลท์โดยใช้สูตร
EL (%) = (EC1/EC2)x100
กำรวิเครำะห์ ข้อมูลทำงสถิติ
นาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบ Analysis of Variance (ANOVA) ตามแผนการทดลองและ
เปรี ยบเที ยบค่าความแตกต่างของกลุ่มทดลองด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Tests (DMRT) โดยใช้โปรแกรม
การวิเคราะห์ทางสถิติ (SAS, 1995)
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BMP10-4
ผลกำรวิจยั
ผลจากการศึกษาการฉี ดพ่นน้ าส้มควันไม้และไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ต่อการเจริ ญของต้นกล้าข้าวขาวดอก
มะลิ 105 ในระยะแตกกอ พบว่าทุ กกลุ่มการทดลองมี ค่าน้ าหนักต้นสด น้ าหนักต้น แห้ง จานวนการแตกหน่ อ และ
ปริ มาณน้ าสัมพัทธ์ในใบ ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเที ยบกับชุดควบคุม (ภาพที่ 1ก, 1ข และ 1ง) อย่างไรก็ตาม
พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการฉี ดพ่นทางใบด้วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ความเข้มข้น 2 มิลลิโมลาร์ ส่ งผลให้ตน้ ข้าว
แตกกอน้อยที่สุด โดยมีจานวนหน่อเท่ากับ 3 หน่อต่อต้นกล้าที่ปลูก เมื่อเทียบกับกลุ่มทดลองอื่นๆ และกลุ่มควบคุม และ
กลุ่มทดลองที่ได้รับการฉี ดพ่นทางใบด้วยน้ าส้มควันไม้ 1:200 ร่ วมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 2 มิลลิโม
ลาร์ มีจานวนการแตกหน่ อมากสุ ดคือ เท่ากับ 6 หน่ อต่อต้นกล้าที่ ปลูก ขณะที่ กลุ่มควบคุ ม มีค่าการแตกหน่ อเพียง 4
หน่อต่อต้นกล้าที่ปลูก (ภาพที่ 1ค) และพบว่า ทุกกลุ่มทดลอง ยกเว้นกลุ่มทดลองการฉี ดพ่นทางใบด้วยไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ความเข้มข้น 2 มิลลิโมลาร์ มีค่าเปอร์ เซ็นต์การการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลท์ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญเมื่อ
เทียบกับชุดควบคุมโดยกลุ่มทดลองที่ได้รับการฉี ดพ่นทางใบด้วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ความเข้มข้น 2 มิลลิโมลาร์
ส่ งผลให้ตน้ ข้าวมี ค่ าเปอร์ เซ็ น ต์การการรั่ วไหลของอิ เล็กโทรไลท์ มากที่ สุด (20.5 เปอร์ เซ็ น ต์) โดยแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มทดลองอื่นๆ และกลุ่มควบคุม (ภาพที่ 1จ)
อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจยั
ผลจากการศึ ก ษาพบว่า การฉี ด พ่ น ทางใบด้ว ยไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ 2 มิ ล ลิ โ มลาร์ ส่ ง ผลให้ พื ช เกิ ด
ความเครี ยดเพิ่มขึ้น สังเกตได้จากเปอร์ เซ็นการรั่วไหลของอิเล็กโทรไลท์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเที ยบกับกลุ่ม
ควบคุม ขณะที่ การฉี ดพ่นทางใบด้วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ความเข้มข้น 1 หรื อ 2 มิลลิโมลาร์ หรื อน้ าส้มควันไม้ที่
เจือจาง 1:200 หรื อ 1:300 เพียงอย่างเดียว ไม่เหมาะสมต่อการส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของต้นกล้าข้าว ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการศึ กษาวิจยั ของ ชญานิ ษฐ์ (2550) ที่ รายงานว่า ผลของการฉี ดพ่นทางใบด้วยน้ าส้มควันไม้ต่อน้ าอัตราเจื อจาง
1:200, 1:250, 1:300, 1:350, 1:400, 1:500, 1:600, 1:700, 1:800 และ 1:1000 ทุกๆ 15 วันจนถึง 15 วันก่อนเก็บเกี่ยว และ
การฉี ดพ่นทางใบด้วยน้ าส้มควันไม้ต่อน้ าอัตรา 1:1000 ทุกๆ 7 วัน พบว่าการใช้น้ าส้มควันไม้ไม่มีผลทาให้ความสู ง
จานวนการแตกหน่อ ดัชนีพ้อื ที่ใบ น้ าหนักแห้งส่วนเหนือดิน องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
แต่การใช้น้ าส้มควันไม้อตั ราเจือจาง 1:300-350 มีแนวโน้มที่ขา้ วมีการเจริ ญเติบโตทางลาต้น จานวนรวงต่อกอ จานวน
เมล็ดต่อรวง น้ าหนัก 1,000 เมล็ด และน้ าหนักเมล็ดต่อกอดีข้ ึน
จากการศึกษาในครั้งนี้ จึงสรุ ปได้วา่ การฉี ดพ่นทางใบด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 2 มิลลิโมลาร์ส่งผลให้พืช
เกิดความเครี ยดเพิ่มขึ้น เหมาะสมต่อการกระตุน้ ให้พืชเกิดความเครี ยด เพื่อช่วยให้พืชสร้างและสะสมปริ มาณสารหอม
2-AP เพิ่มมากขึ้น โดยไม่ส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตของต้นข้าว
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ภำพที่ 1 น้ าหนักสดต้น (ก) น้ าหนักแห้งต้น (ข) การแตกหน่ อ (ค) ปริ มาณน้ าสัมพัทธ์ในใบ (ง) และเปอร์ เซ็ นต์การ
รั่วไหลของอิเล็กโทรไลท์ (จ) ของต้นกล้าระยะแตกกอของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ ได้รับการฉี ดพ่นทางใบ
ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ค วามเข้ม ข้น 1 และ 2 มิ ล ลิ โมลาร์ (H1 และ H2) น้ าส้ม ควัน ไม้ที่ เจื อ จางใน
อัต ราส่ ว น 1:300 และ 1:200 (W300 และ W200) และน้ าส้ ม ควัน ไม้ร่ ว มกับ ไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์
[พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กที่ แตกต่างกันแสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05);
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean ± SE)]
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