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บทคัดย่อ
ปัญหาที่ส้าคัญประการหนึ่งในการผลิตข้าว คือ ผลผลิตต่้า การน้าสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินมาใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพในการผลิต
ข้าวเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี และลดต้นทุนการผลิต ของเกษตรกร การศึกษาในครังนี
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลการใช้ปุ๋ยสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวพันธุ์
ชัยนาท 1 โดยใช้แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จ้านวน 4 ซ้า ประกอบไปด้วยการปลูก
ข้าว 7 กรรมวิธี คือ 1) ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี, 2) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 (30 กก./ไร่) และ 46-0-0 (20 กก./ไร่), 3) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8
(30 กก./ไร่) ร่วมกับการใส่สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน, 4) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-16-8 (30 กก./ไร่) ร่วมกับการใส่สาหร่ายสีเขียวแกมน้า เงิน, 5) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 (30 กก./ไร่) ร่วมกับการใส่สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน , 6) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-20-0 (30 กก./ไร่)
ร่วมกับการใส่สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน และ 7) ใส่สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินเพียงอย่างเดียว เก็บข้อมูลความสูง ค่า SCMR การ
แตกกอ น้าหนักแห้ง วันออกดอก จ้านวนรวง/กอ จ้านวนเมล็ด /รวง น้าหนัก 1,000 เมล็ด ผลผลิตน้าหนักเมล็ด น้าหนักฟางแห้ง
และดัชนีเก็บเกี่ยว จากการศึกษา พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 (30 กก./ไร่) และสูตร 46-0-0 (30 กก./ไร่) มีผลท้าให้ข้าวมี
ความสูงและมีค่า SCMR มากที่สุด นอกจากนียังมีผลท้าให้น้าหนัก 1,000 เมล็ด ผลผลิตน้าหนักเมล็ด และน้าหนักฟางแห้งสูงที่สุด
แต่มีแนวโน้มให้ดัชนีเก็บเกี่ยวต่้า ส่วนการใช้ปุ๋ยสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีสามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต
และผลผลิตน้าหนักเมล็ดของข้าวได้ ซึ่งการใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 (30 กก./ไร่) หรือสูตร 1620-0 (30 กก./ไร่) สามารถช่วยผลผลิตข้าวได้ 11.4-17.8% เมื่อเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ย ในขณะที่การใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน
เพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 0-16-8 (30 กก./ไร่) หรือ 0-20-0 (30 กก./ไร่) จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของข้าวได้น้อยมาก
ค้าส้าคัญ : สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน, ปุ๋ยเคมี, ปุ๋ยชีวภาพ, การตรึงไนโตรเจน และ ข้าวนาปรัง
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Abstract
One of the main problems of rice cultivation is low yield productivity. The use of blue green algae
(BGA) as fertilizer in rice production is another way to enhance rice production, reduce the use of chemical
fertilizers and reduce production costs for farmers. This research aimed to study the effect of using BGA and
chemical fertilizers on growth and yield of rice Cultivar Chai Nat 1. The field experiment consisted of 7
treatments was laid out in a Randomized Complete Block Design (RCBD) with four replications. The
treatments were control (no adding of fertilizer) (T1), chemical fertilizer grades 16-16-8 (30 kg/rai) and 46-0-0
(20 kg/rai) (T2), chemical fertilizer grade 16-16-8 (30 kg/rai) and blue green algae (BGA) (T3), chemical fertilizer
grade 0-16-8 (30 kg/rai) and BGA (T4), chemical fertilizer grade 16-20-0 (30 kg/rai) and BGA (T5), chemical
fertilizer grade 0-20-0 and BGA (T6) and BGA alone (T7). Data collection included plant height, SPAD
chlorophyll meter reading (SCMR), tillering, dry weight, days to flowering, number of panicles per clump,
number of seeds per panicle, 1,000 seeds weight, seed yield, straw yield, and harvest index. The results
revealed that plant height and SCMR of rice treated with , chemical fertilizer grades 16-16-8 (30 kg/rai) and
46-0-0 (30 kg/rai) (T2), were higher than those of other treatments and the 1,000 seeds weight, seed yield and
straw were also the highest, but it had a tendency to give lower harvest index. The use of BGA in
combinations with chemical fertilizers could enhance of growth and yield of rice. The application of BGA in
combinations with chemical fertilizer grades 16-16-8 (30 kg/rai) or 16-20-0 (30 kg/rai) could increase rice seed
yield by 11.4-17.8% compared to the control treatment. Whereas, the application of BGA only or in
combinations with chemical fertilizer grades 0-16-8 (30 kg/rai) and 0-20-0 (30 kg/rai) could not increase growth
and yield of rice.
Keywords : Blue green algae, Chemical fertilizer, Bio-fertilizer, Nitrogen fixation and Off-season rice
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บทน้า
ข้าว ( Oryza sativa L.) เป็ นพื ช เศรษฐกิ จหลั กที่
ส้าคัญของประเทศไทย ปัญหาที่ส้าคัญประการหนึ่งของการ
ปลู กข้ า ว คื อ ผลผลิ ต ข้ า วต่้ า การเพิ่ ม ผลผลิ ต ของข้ า ว
สามารถท้าได้โดยการใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากขึน แต่การใช้
ปุ๋ยเคมีเป็ นระยะเวลายาวนานมีผ ลท้าให้โครงสร้ างของดิ น
เปลี่ยนแปลง ดินเสื่อมสภาพลง อีกทังปุ๋ยเคมีปัจจุบันมีราคา
แพง ดังนันการหาแนวทางเพิ่มผลผลิตข้าวและการลดต้นทุน
การผลิตจึงเป็นสิ่งที่จ้าเป็นส้าหรับเกษตรกร สาหร่ายสีเขียว
แกมน้าเงิน (Blue green algae) หรือไซยาโนแบคที เรี ย
(Cyanobacteria) เป็ นสิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ส ามารถตรึ ง
ไนโตรเจนจากอากาศมาเป็นปุ๋ยได้ (สมศักดิ์, 2541; ยงยุทธ,
2543; Marschner, 1995) การใส่สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน
ลงไปในดิ นท้ าให้ ดิ นมี ความอุ ด มสมบู ร ณ์เ พิ่ มขึ น (Echlin,
1996) นอกจากนีการใช้สาหร่ายดังกล่าวในนาข้าวช่วยท้าให้
ข้าวมีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตเพิ่มขึน (Ghosh and
Saha, 1993; Samal and Kannaiyan, 1996; Thamida
Begum et al., 2011) พงศ์เทพ และคณะ (2536) ได้ศึกษา
ปุ๋ยชีวภาพที่ประกอบด้วยสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน 7 ชนิด
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว พบว่า สามารถช่วยเพิ่ ม
ผลผลิ ต ข้ า วได้ เ ช่ น กั น การใช้ ส าหร่ า ยสี เ ขี ย วแกมน้ าเงิ น
สามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยยู เรีย ได้ในกรณีที่ มีการใช้ปุ๋ ยเคมี
ร่วมด้วย คือ ใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร่ ซึ่งให้ผล
ผลิ ต ข้ าวสู ง ที่ สุ ด (บุ ญ ส่ ง , 2538) แต่ จ ากงานทดลองของ
อานนท์ และคณะ (2540) พบว่ า การใช้ ปุ๋ ย ชี ว ภาพจาก
สาหร่ายสีเขี ยวแกมน้าเงินดั งกล่าว ไม่ สามารถเพิ่ มผลผลิ ต
ข้าวได้อย่างชัดเจนทังในแปลงที่ใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน
และแปลงที่ใ ช้สาหร่ ายสีเ ขีย วแกมน้ าเงินร่วมกับ ปุ๋ย เคมีใ น
อัตราต่้า เช่นเดียวกันกับการศึกษาของ บรรหาร (2543) ซึ่ง
ได้ ท ดลองใช้ส าหร่ายสี เขี ย วแกมน้ าเงิ นเพิ่ มผลผลิ ต ข้าวใน
กระถาง และในสภาพแปลงนาทดลอง พบว่า ผลผลิตข้าวที่
ได้จากการใส่สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินใกล้เคียงกับไม่ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจน หรือไม่แตกต่างกันในทางสถิติ แต่น้อยกว่าที่ใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนในอัตราตังแต่ 3-12 กก. N/ไร่ บุญโฮม (2541)
รายงานว่า การใช้ปุ๋ยชีวภาพ “อัลจินัว” อั ตรา 20 กก./ไร่
เพียงอย่างเดียว หรือการใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตราต่้า คือ 6-50 หรือ 4-5-0 กก. N-P2O5-K2O/ไร่ ไม่สามารถเพิ่มผลผลิต
ข้าวพั นธุ์ กข. 23 ที่ป ลู กในฤดู นาปี ในดิ นเหนี ย วที่ มีความ
สมบู ร ณ์ ป านกลางได้ อย่ างชั ด เจนทางสถิ ติ และจากงาน
ทดลองของ ชยงค์ และคณะ (2551) พบว่า การใส่สาหร่ายสี
เขียวแกมน้าเงินทังที่ฆ่าเชือ และไม่ฆ่าเชือในอัตราต่างๆ ไม่
เพิ่ มผลผลิ ตข้ าวขาวดอกมะลิ 105 แต่ อย่ างใด แต่การใส่
ปุ๋ ย เ คมี ทั ง ร่ ว มแล ะไม่ ร่ วมกั บส าห ร่ า ยสี เ ขี ย วแ กม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2556
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น้าเงินท้าให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึน ซึ่งจากรายงานการทดลองที่
ผ่ า นมาชี ให้ เ ห็ น ว่ า การน้ า สาหร่ ายดั ง กล่ า วมาใช้ เ ป็ น ปุ๋ ย
ชีวภาพในการผลิต ข้าวมีทังสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตข้ าวได้
และมี บ างรายงานไม่ ไ ด้ ช่ วยเพิ่ มผลผลิ ต ข้ าว จะเห็ นได้ ว่า
ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินในการ
ส่ ง เสริ มการเจริ ญ เติ บ โตของข้ าว และผลผลิ ต ยั ง ไม่ เ ป็ นที่
เข้าใจชัดเจน นอกจากนียังไม่มีการศึกษาในข้าวพันธุ์ชัยนาท
1 จ้าเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม ดังนันงานวิจัยครังนี จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลการใช้สาหร่า ยสีเขียวแกมน้า
เงินและปุ๋ ยเคมีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวนา
ปรังพันธุ์ชัยนาท 1
วิธดี ้าเนินการวิจยั
1. สถานที่ทดลองและแผนการทดลอง
ท้าการทดลองที่ บ.เหล่าพ่อหา ต.เขวาไร่ อ.โกสุม พิ สั ย จ.มหาสารคาม ระหว่ า งเดื อ นมกราคม-มิ ถุ น ายน
ปี 2555 โดยปลูกข้าวในแปลงทดลองย่อยขนาด 10 x 10 ม.
และมีระยะห่ างของแต่ละแปลงย่อย 1 ม. ซึ่ งแต่ ละแปลง
ย่ อ ย มี คั น น า กั น อ ยู่ โ ด ย ใ ช้ แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ
Randomized Complete Block Design (RCBD) จ้านวน
4 ซ้า แต่ละซ้าประกอบด้วย 7 กรรมวิธี คือ 1) ไม่มีการใส่ปุ๋ย
2) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30 กก./ไร่ (ที่ระยะ 15 วัน
หลังงอก) และสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กก./ไร่ (ระยะข้าวเริ่ม
ตังท้อง) 3) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 30 กก./ไร่ และ
ปุ๋ย สาหร่ ายสี เ ขี ยวแกมน้ าเงิ น 4) ใส่ ปุ๋ ย เคมี สู ต ร 0-16-8
อัตรา 30 กก./ไร่ และปุ๋ยสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน 5) ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร่ และปุ๋ยสาหร่ายสี
เขียวแกมน้าเงิน 6) ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-20-0 อัตรา 30 กก./ไร่
และปุ๋ยสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงิน และ 7) ใส่ปุ๋ยสาหร่ายสี
เขี ย วแกมน้ าเงิ นเพีย งอย่ างเดี ยว ในกรรมวิธีที่ มีการใส่ ปุ๋ ย
สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินนันจะใช้ปุ๋ย ชีวภาพสาหร่ายสีเขียว
แกมน้าเงิน (Anabaena sp.) ชนิดน้าของบริษัท อะโกรไบโอ
เมท จ้ ากั ด ในอั ต ราส่ วนปุ๋ ย สาหร่ ายสี เ ขี ย วแกมน้ าเงิ น 1
ลิตร/น้า 30 ลิตร/พืนที่ 1 ไร่
2. การปลูกและดูแลรักษา
เตรี ย มดิ นท้ าโดยการไถดะ ไถแปร และคราดท้ า เทือก ก่อนหว่านเมล็ดข้าว หลังจากนันหว่านเมล็ดข้าวพันธุ์
ชัยนาท 1 ในอัตรา 15 กก./ไร่ ให้ทั่วแปลงในแต่ละแปลง
ย่อยอย่างสม่้าเสมอ เมื่อข้าวอายุได้ 15 วันหลังงอก ท้าการ
ใส่ปุ๋ยเคมี และฉีดพ่ นปุ๋ยสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินลงไปใน
น้าที่ขังอยู่ในแปลงปลูกข้าวตามกรรมวิธีต่างๆ ที่ก้าหนด การ
ก้าจัดวัชพืชท้าโดยใช้มือถอนวัชพืชออกทุกๆ 14 วัน ส้าหรับ
วารสารเกษตรพระวรุณ
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การจัดการน้ามีการให้น้าชลประทานโดยสูบน้าเข้าแปลงนา
ในแต่ละแปลงย่อย เมื่อข้าวเริ่มแตกกอรักษาระดับของน้าให้
สูงประมาณ 10-15 ซม. จนถึงระยะที่ข้ าวสุกแก่แล้ วจึงงด
การให้น้า
3. การบันทึกข้อมูล
สุ่มเก็บตัวอย่างดินก่อนปลูก ข้าวแล้วน้าไปผึ่งให้แห้ง
(air dried) บด และร่ อนด้ วยตระแกรงขนาด 80 เมช
(mesh) น้ า มาวิ เ คราะห์ ห าคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี แ ละทาง
กายภาพของดินโดยวิธีมาตรฐานทั่วไป ซึ่งลักษณะที่ท้าการ
วิเคราะห์มี ดังนี คือ คุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ อนุภาค
ดินทราย (sand) อนุ ภ าคดิ นร่ วน (silt) และอนุ ภ าคดิ น
เหนี ยว (clay) โดยวิ ธี Hydrometer method (Drilon,
1980) ส่ ว นคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ไ ด้ แ ก่ ปริ ม าณไนโตรเจน
ทังหมด (total N) โดยวิธี Kjeldahl method (Black,
1965) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (available P) ใช้
วิธี Bray II method (Drilon, 1965) ปริมาณโพแทสเซียม
และแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (exchangeable K, Ca) โดย
วิธี NH4OAc and Atomic absorption spectrophotometry
(Cottenie, 1980) สภาพความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH (1:2.5
H2O) โดยวิ ธี Std. Glass electrode (Black, 1965)
ความสามารถในการแลกเปลี่ ย นประจุ บ วก (cat ion
exchange; CEC) โดยวิธี Peech method (พงศ์ศิริ, 2537)
และอินทรียวัตถุ (organic matter; OM) โดยวิธี Walkley
and Black (Black, 1965)
บันทึ กข้ อมู ล การเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต ได้ แ ก่
ความสูง ค่า SPAD chlorophyll meter reading (SCMR)
การแตกกอ การออกดอก น้าหนักแห้ง (ระยะข้าวออกดอก
75%) ผลผลิ ต เมล็ ด และฟางข้ าว น้ า หนั ก 1,000 เมล็ ด
จ้านวนรวงต่ อกอ จ้านวนเมล็ด ต่ อรวง และดั ช นีเ ก็ บ เกี่ ย ว
โดยมีรายละเอียดดังนี
- ความสูงของต้นข้าวโดยสุ่มวั ดความสู ง จ้านวน
10 กอ/แปลงย่อย เมื่อข้าวอายุได้ 30, 60 และ 90 วันหลัง
งอก ซึ่งจะวัดความสูงจากระดับผิวดินจนถึงปลายสุดของใบ
ในช่ วงก่ อนข้ าวออกดอก และที่ร ะดับ ผิวดินจนถึง ปลายสุ ด
ของรวงหลังข้าวออกดอก แล้วค้านวณหาค่าเฉลี่ยความสูงใน
แต่ละระยะ
- ค่ า SPAD chlorophyll meter reading
(SCMR) ซึ่งเป็นการวัดปริมาณคลอโรฟิลล์ทางอ้อม โดยสุ่ม
วัดจากใบข้าวใบที่ 2 นับ จากยอดที่แผ่ขยายเต็มที่ จ้านวน
10 ต้น/แปลงย่อย ด้วยเครื่อง SPAD-502 Minolta, Tokyo,
Japan ช่วงเวลา 09.00-11.00 นาฬิกา เมื่อข้าวอายุได้ 30,
60 และ 90 วันหลังงอก
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- การแตกกอของข้าวท้าโดยสุ่มนับจ้านวนหน่อต่อ
กอ จ้านวน 10 กอต่อแปลงย่อย หลังจากข้าวออกดอก 75%
แล้วค้านวณหาค่าเฉลี่ยจ้านวนหน่อต่อกอ
- น้าหนักแห้งที่ระยะข้าวออกดอก 75% หลังจาก
นับจ้ านวนหน่อต่อกอแล้ว น้ าต้ นข้ าวของแต่ ละกรรมวิ ธีไ ป
อบอุณหภูมิ 80ºC เป็นเวลา 48 ชม.หรือจนกว่าน้าหนักแห้ง
คงที่ แล้ วชั่ ง น้ าหนั กแห้ ง ด้ วยเครื่ องชั่ ง ละเอี ย ดทศนิ ย ม 2
ต้าแหน่ง ค้านวณหาน้าหนักแห้งต่อกอ
- การออกดอกของข้ า วท้ า โดยนั บ จ้ า นวนวั น
หลังจากการปลูกจนถึงวันที่ดอกบาน 50% ของแต่ละแปลง
ย่อย
- น้าหนักเมล็ด ท้า การเก็ บเกี่ยวผลผลิต ในพืนที่
2
5 x 5 ม ในพืนที่ตรงกลางของแต่ละแปลงย่อย หลังจากนัน
น้ า มานวด ท้ าความสะอาดเมล็ ด น้ าไปตากแดดให้ แ ห้ ง
(ความชืน 14%) น้ ามาชั่ง น้าหนั ก และค้านวณหาผลผลิ ต
น้าหนักเมล็ด/ไร่
- น้าหนักฟางแห้ง (5 x 5 ม2) หลังจากนวดเอา
เมล็ดข้าวออก น้าส่วนฟางข้างไปตากแดดให้แห้งระยะเวลา
7 วัน แล้วน้ามาชั่งน้าหนัก และค้านวณหาผลผลิตฟางข้าว/ไร่
- น้าหนัก 1,000 เมล็ ด สุ่มนับเมล็ ดข้าวจ้านวน
1,000 เมล็ด ของแต่ละแปลงย่อยแล้วน้ามาชั่งด้วยเครื่องชั่ง
ละเอียดทศนิยม 2 ต้าแหน่ง
- จ้ านวนรวงต่ อกอ สุ่มตัวอย่ างจ้านวน 10 กอ/
แปลงย่ อ ย แล้ ว นั บ จ้ านวนรวงข้ า วในแต่ ล ะกอแล้ วน้ ามา
ค้านวณหาค่าเฉลี่ยจ้านวนรวง/กอ
- จ้านวนเมล็ดต่อรวง นับจ้านวนเมล็ดข้าวของแต่
ละรวงจ้ านวน 10 กอ/แปลงย่ อ ยแล้ วน้ า มาหาค่ า เฉลี่ ย
จ้านวนเมล็ด/รวง
- ดัชนีเก็บเกี่ยว โดยค้านวณจากน้าหนักเมล็ด หาร
ด้วยน้าหนักแห้งส่วนเหนือดิน (เมล็ด+ฟางแห้ง)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลในแต่ละลักษณะ
ตามแผนการทดลองที่ ก้ า หนด และเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของแต่ ล ะกรรมวิ ธี โดยใช้ วิ ธี
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) (Gomez and
Gomez, 1984) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
ส้าเร็จรูป MSTAT (Bricker, 1989)
ผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ของดินก่อนปลูกที่ระดับความลึก 0-15 ซม. พบว่า ดินที่ใช้
ในการทดลองมีอนุภาคดินทราย อนุภาคดินร่วน และอนุภาค
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ดินเหนียว เท่ากับ 89.86, 8.00 และ 2.14% ตามล้าดับ เนือ
ดินเป็นดิ นทราย และจากการวิเ คราะห์คุ ณสมบั ติท างเคมี
ของดิ น ที่ ร ะดั บ ความลึ ก 0-15 ซม. พบว่ า ดิ น มี ค่ า pH
เท่ ากั บ 5.82 ความสามารถในการแลกเปลี่ย นประจุบ วก
เท่ ากั บ 8.45 cmol/kg ค่ าการน้ าไฟฟ้ า เท่ ากั บ 0.137
dS/m ดินมีอินทรียวัตถุ เท่ากับ 0.87% ปริมาณไนโตรเจน
ทังหมด เท่ากับ 0.031% ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์
ปริมาณโพแทสเซียมและแคลเซียมที่ แลกเปลี่ยนได้ เท่ากั บ
8.16, 55.71 และ 620.0 มก./กก. ตามล้าดับ
จากการศึกษา พบว่า การใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ า
เงินร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 มีผล
ท้าให้ความสูงของข้าวแตกต่างกันทังที่ระยะ 30, 60 และ 90
วั นหลั ง งอก (ตารางที่ 1) กล่ าวคื อ ความสู ง ของต้ นข้ าวที่
ระยะ 30 วันหลังงอก มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 37.7-42.1 ซม.
ที่ร ะยะ 60 วั นหลั ง งอก ข้าวมีค วามสู งอยู่ ในช่ วงระหว่ าง
55.3-66.6 ซม. และที่ระยะ 90 วันหลังงอก ข้าวมีความสูง
อยู่ในช่วงระหว่าง 79.1-92.5 ซม. การใส่สาหร่ายสีเขียวแกม
น้ า เงิ น เพี ย งอย่ า งเดี ย วมี ผ ลท้ า ให้ ค วามสู ง ของต้ น ข้ าวไม่
แตกต่างไปจากการไม่ใส่ปุ๋ย การใส่สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน
ร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรือ สูตร 16-20-0 มีผลท้า
ให้ความสูงของข้าวมากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ย หรือการใส่สาหร่าย
สีเ ขีย วแกมน้าเงิ นเพี ยงอย่ างเดี ยว ในขณะที่ การใส่ปุ๋ ยเคมี
สูตร 16-16-8 และ 46-0-0 มีผลท้าให้ความสูงของข้าวมาก
ที่สุดโดยเฉพาะที่ระยะ 90 วันหลังงอก อย่างไรก็ตามการใส่
สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินร่วมกับปุ๋ยสูตร 0-16-8 หรือ สูตร
0-20-0 มีผลท้าให้ความสูงของต้นข้าวไม่แตกต่างไปจากการ
ไม่ใส่ปุ๋ยหรือการใส่สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินเพียงอย่างเดียว
และต้นข้าวจะมีความสูงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 16-16-8 และ 46-0-0
เมื่อประเมินค่าปริมาณคลอโรฟิลล์ทางอ้อมจากการ
วัดค่า SPAD chlorophyll meter reading (SCMR) พบว่า
ไม่ มี ค วามแตกต่ า งในทางสถิ ติ ข องค่ า SCMR ระหว่ า ง
กรรมวิธีต่างๆ ที่ร ะยะ 30 และ 60 วันหลั ง งอก โดยมี ค่ า
SCMR อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง 24.3-26.3 และ 24.6-27.9
ตามล้ าดับ (ตารางที่ 1) อย่างไรก็ ตามพบว่า ค่า SCMR มี
ความแตกต่างในทางสถิติอย่างมีนั ยส้าคัญยิ่งที่ระยะ 90 วัน
หลังงอก โดยที่การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 และ 46-0-0 มี
ผลท้าให้ค่า SCMR สูงที่สุด เท่ากับ 36.0 ในขณะที่กรรมวิธี
อื่นๆ ที่เหลือมีค่า SCMR ที่ไม่แตกต่างกัน (30.0-32.2) การ
ใส่สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ไม่มีผล
ท้าให้ค่า SCMR แตกต่างไปจากการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี หรือการใส่
สาหร่ายสีเขี ยวแกมน้าเงินเพียงอย่ างเดียว ส้ าหรับลักษณะ
การแตกกอ และน้าหนักแห้งที่ระยะออกดอก 75% พบว่า
ไม่ มี ค วามแตกต่ า งในทางสถิ ติ ร ะหว่ างกรรมวิ ธี ที่ ท ดสอบ
(ตารางที่ 1) โดยที่ข้าวมีจ้านวนหน่อเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง
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4.7-7.0 หน่อ/กอ และมีน้าหนักแห้งอยู่ในช่วงระหว่าง 11.015.9 ก./กอ ข้ าวที่ ไ ม่ไ ด้รั บ การใส่ ปุ๋ ยมี แนวโน้ มให้ จ้านวน
หน่ อ/กอ และน้ า หนั ก แห้ ง ต่ อ กอต่้ า เมื่ อนั บ วั น ออกดอก
50% พบว่า การออกดอก 50% ของข้าวอยู่ในช่วงอายุเฉลี่ย
79-81 วั นหลัง งอก ซึ่ งไม่แ ตกต่างในทางสถิติ (ข้อมู ลไม่ไ ด้
แสดง) ทังในกรรมวิธีที่ไม่มีการใส่ปุ๋ย หรือใส่ปุ๋ยเคมี การใส่
สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินเพียงอย่างเดียว และกรรมวิธีที่มี
การใส่สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินร่วมกับปุ๋ยเคมี
เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต พบว่า ข้าวมีจ้านวนรวงต่อกอ
อยู่ในช่วงระหว่าง 5.2-7.5 รวง และมีจ้านวนเมล็ดต่อรวงอยู่
ในช่ ว ง 74.2-92.8 เมล็ ด ซึ่ ง ทั งสองลั ก ษณะไม่ มี ค วาม
แตกต่างในทางสถิติระหว่างกรรมวิธีต่างๆ (ตารางที่ 2) แต่ใน
ลักษณะน้าหนัก 1,000 เมล็ด พบว่า มีความแตกต่างในทาง
สถิติอย่างมีนัยส้าคัญ โดยที่การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 และ
46-0-0 ให้น้าหนัก 1,000 เมล็ดสูงที่สุด เท่ากับ 21.9 ก. แต่
ไม่แตกต่างไปจากน้าหนัก 1,000 เมล็ดของข้าวในกรรมวิธีที่
มีการใส่ปุ๋ ย สู ต ร 16-16-8 หรื อ 16-20-0 ร่ วมกับ การใส่
สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน (18.5 และ 19.5 ก. ตามล้าดับ)
ในขณะที่การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-20-0 ร่วมกับสาหร่ายสีเขียว
แกมน้าเงินมีแนวโน้มให้น้าหนัก 1,000 เมล็ดต่้า (15.7 ก.)
แต่ไม่แตกต่างไปจากการไม่ใส่ปุ๋ ย (17.2 ก.) หรือการใส่ปุ๋ ย
สูตร 0-16-8 ร่วมกับสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน (16.5 ก.)
จากการศึ กษา พบว่ า การใส่ ปุ๋ ยเคมี สู ต ร 16-16-8
และ 46-0-0 มี ผ ลท้ าให้ ผ ลผลิ ตน้ าหนั กเมล็ ด ข้ าวสู ง ที่ สุ ด
เท่ากับ 437 กก./ไร่ หรือมีผลผลิตเพิ่มขึน 23.5% เมื่อเทียบ
กับการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี รองลงมา คือ การใส่สาหร่ายสีเขียวแกม
น้าเงินร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 (390 กก./ไร่) และการ
ใส่ ส าหร่ายสี เ ขี ยวแกมน้ าเงิ นร่ วมกั บ ปุ๋ ย เคมี สู ต ร 16-16-8
(362 กก./ไร่) ตามล้าดับ โดยทังสองกรรมวิธีดั งกล่าวนีให้
ผลผลิตข้าวเพิ่มขึน 17.8 และ 11.3% ตามล้าดับเมื่อเทียบ
กับการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี นอกจากนียังพบว่าการใส่สาหร่ายสีเขียว
แกมน้าเงินร่ วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรื อ 16-20-0 ให้
ผลผลิตเมล็ดสูงกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (270 กก./ไร่) หรือการ
ใส่สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 0-16-8 หรือ
0-20-0 (283 และ 279 กก./ไร่ ตามล้ าดับ ) และการใส่
สาหร่ายสี เขี ยวแกมน้าเงิ นเพีย งอย่างเดี ยว (276 กก./ไร่ )
ส้าหรับน้าหนักฟางข้าวก็ให้ผลในท้านองเดียวกันกับน้าหนัก
เมล็ด กล่าวคือ น้าหนักฟางแห้งของข้าวในกรรมวิธีต่างๆ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งในทางสถิติ (ตารางที่ 2)
โดยที่กรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 และสูตร 460-0 ให้ น้าหนักแห้งทั งหมดสูง ที่สุด เท่ากั บ 1,064 กก./ไร่
รองลงมาคือ กรรมวิธีการใส่ปุ๋ ยเคมี สูตร 16-20-0 ร่วมกั บ
การใส่สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน (752 กก./ไร่) กรรมวิธีการ
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ร่วมกับการใส่สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน (590 กก./ไร่) ตามล้าดับ กรรมวิธีการไม่ใส่ปุ๋ย การใส่
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สาหร่ า ยสี เ ขี ย วแกมน้ า เงิ น เพี ย งอย่ า งเดี ย ว หรื อ การใส่
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 0-16-8 หรือ สูตร 0-20-0 ให้น้าหนั ก
ฟางแห้งต่้ากว่าเมื่อเทียบกับการใส่สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน
ร่ วมกั บ ปุ๋ ย สู ต ร 16-20-0 หรื อสู ต ร 16-16-8 และเมื่ อ
พิ จ ารณาถึ ง ค่ าดั ช นี เ ก็ บ เกี่ ย ว พบว่ า ไม่ มีค วามแตกต่ า ง

ในทางสถิติระหว่างกรรมวิธีในการปลูกข้าว (ตารางที่ 2) ซึ่ง
ค่าดัชนีเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วง 0.29-0.38 จากตารางที่ 2 เห็นได้
ว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 และสูตร 46-0-0 มีแนวโน้ม
ให้ค่าดัชนีเก็บเกี่ยวค่อนข้างต่้าเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีอื่นๆ

ตารางที่ 1 ความสูง และ ค่า SPAD chlorophyll meter reading (SCMR) ที่อายุ 30, 60 และ 90 วันหลังงอก การแตกกอ และ
น้าหนักแห้งที่อายุ 75 วันหลังงอก ของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ปลูกในแปลงทดลอง บ. เหล่าพ่อหา ต. เขวาไร่ อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม ในช่วงหน้าแล้งปี 2555

กรรมวิธี
ไม่มีการใส่ปุ๋ย
16-16-8 + 46-0-0
16-16-8 + BGA
0-16-8 + BGA
16-20-0 + BGA
0-20-0 + BGA
BGA
F-test
C.V. (%)

ความสูง
(ซม.)
30
วันหลังงอก
36.9c1/
40.3abc
42.1ab
36.3c
43.3a
36.3c
37.7bc
*
8.2

60

90

56.2c
60.8abc
63.9ab
57.8bc
66.6a
55.3c
57.3bc
**
7.3

79.1c
92.5a
84.8bc
81.9bc
88.2ab
82.1c
80.8c
**
4.6

ค่า SPAD chlorophyll meter
reading (SCMR)
30
60
90
วันหลังงอก
24.8
25.5
31.3b
26.3
27.9
36.0a
24.6
24.8
30.6b
24.3
25.6
30.8b
26.1
24.6
30.0b
25.0
25.9
32.3b
24.3
25.5
32.2b
ns
ns
**
7.4
5.9
5.9

การแตกกอ
(หน่อ/กอ)

น้าหนักแห้ง
(ก./กอ)

4.7
7.0
6.1
5.3
5.7
5.4
5.5
ns
17.9

11.0
15.0
15.9
12.6
14.5
13.3
12.5
ns
19.1

ns =ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
*, ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99% ตามล้าดับ
1/
ค่าเฉลี่ยที่ก้ากับด้วยอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)

ตารางที่ 2 จ้านวนรวงต่อกอ จ้านวนเมล็ดต่อรวง น้าหนัก 1,000 เมล็ด น้าหนักเมล็ด น้าหนักฟางแห้ง และดัชนีเก็บเกี่ยว ของข้าว
พันธุ์ชัยนาท 1 ที่ปลูกในแปลงทดลอง บ.เหล่าพ่อหา ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ในช่วงหน้าแล้งปี 2555
กรรมวิธี
ไม่มีการใส่ปุ๋ย
16-16-8 + 46-0-0
16-16-8 + BGA
0-16-8 + BGA
16-20-0 + BGA
0-20-0 + BGA
BGA
F-test
C.V. (%)

จ้านวนรวง
ต่อกอ
(รวง/กอ)
5.2
7.5
6.6
5.8
6.2
5.9
6.0
ns
16.4

จ้านวนเมล็ด
ต่อรวง
(เมล็ด/รวง)
74.2
92.8
81.3
83.6
76.9
74.4
84.5
ns
20.0

น้าหนัก
1,000 เมล็ด
(ก.)
17.2abc1/
21.9a
18.5ab
16.5bc
19.5ab
15.7c
18.6ab
*
16.2

น้าหนักเมล็ด
(กก./ไร่)

น้าหนักฟาง
แห้ง (กก./ไร่)

ดัชนีเก็บเกีย่ ว

270c
437a (23.5)2/
362b (11.4)
283c (2.0)
390ab (17.8)
279c (1.3)
276c (1.0)
**
9.7

478c
1064a
590bc
563c
752b
517c
453c
**
19.1

0.36
0.29
0.38
0.34
0.34
0.38
0.36
ns
17.5

ns =ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
*, ** = แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 และ 99% ตามล้าดับ
1/
ค่าเฉลี่ยที่ก้ากับด้วยอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT)
2/
เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึนของผลผลิตข้าวเมื่อเทียบกับไม่มีการใส่ปุ๋ย
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วิจารณ์ผลการวิจยั
จากการศึกษาอิทธิพลของการใช้สาหร่ายสีเขียวแกม
น้าเงิ นและปุ๋ย เคมีต่ อการเจริญ เติ บโตและผลผลิ ต ของข้าว
พันธุ์ชัยนาท 1 จะเห็นได้ว่าความสูง และค่า SCMR ของข้าว
ที่ได้รับปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 และ 46-0-0 มีค่าสูงกว่าการใส่
สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ (ตารางที่
1) โดยเฉพาะเมื่ อ ข้ า วอายุ ไ ด้ 90 วั น หลั ง งอก ทั งนี
เนื่องมาจากในกรรมวิ ธีดัง กล่ าวข้ าวได้รั บธาตุไนโตรเจนใน
ปริ ม าณสู ง จากปุ๋ ย ทั งสองสู ต ร ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ใ บมี ป ริ ม าณ
คลอโรฟิลล์มากและมีประสิทธิ ภาพในการสังเคราะห์แสงจึง
ท้าให้ต้นข้าวมีการเจริญเติบโตดีกว่า ซึ่งเห็นได้จากค่า SCMR
ในกรรมวิธีการปุ๋ ยเคมีสูต ร 16-16-8 และ 46-0-0 มี ค่าสู ง
กว่ากรรมวิธีอื่นๆ ซึ่งความสามารถในการสังเคราะห์แสงของ
ใบพื ชจะมีค วามสัมพันธ์กับ ปริ มาณไนโตรเจนในใบพืช เป็ น
หลัก เนื่องธาตุ ไนโตรเจนเป็ นส่วนประกอบของคลอโรฟิล ล์
และโปรตีนที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ ด้วยแสง (Evans,
1989) โดยที่ ค วามเข้ ม ข้ นของไนโตรเจนในใบพื ช จะมี
ความสั ม พั น ธ์ กั น กั บ กั บ ค่ า SCMR ที่ อ่ า นได้ จ ากเครื่ อ ง
Chlorophyll meter (SPAD-502) (Peng et al., 1993)
ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อการเจริ ญเติบ โตของ
ข้าว ท้าให้เซลล์พืชมีการแบ่งตัวและขยายตัวตามยาวได้ดีซึ่ง
มีผลท้าให้ข้าวมีความสูงเพิ่มขึน (Salem, 2006)
การใช้ ส าหร่ า ยสี เ ขี ย วแกมน้ า เงิ น ร่ ว มกั บ การใช้
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรือ สูตร 16-20-0 สามารถท้าให้ต้น
ข้าวเจริญเติบโตดีเมื่อเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ย หรือเทียบกับการ
ใส่ ส าหร่ า ยสี เ ขี ย วแกมน้ าเงิ นเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ซึ่ ง การใส่
ปุ๋ยเคมี สูต ร 16-16-8 หรือ สูต ร 16-20-0 ร่วมกับ การใช้
สาหร่ ายสีเ ขีย วแกมน้าเงิ นมี ผลท้าให้ ความสูง ของต้ นข้ าวมี
แนวโน้ ม สู ง กว่ า การไม่ ใ ส่ ปุ๋ ย (ตารางที่ 1) นอกจากนี ใน
กรรมวิธีดังกล่าวยังมีแนวโน้มให้ข้าวมีการแตกกอดี และให้
น้าหนักแห้งต่อกอค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่มีการ
ไม่ปุ๋ย อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตของต้นข้าวที่ได้รับการ
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-16-8 หรือ 0-20-0 ร่วมกับการใช้สาหร่ายสีเ ขีย วแกมน้าเงิ นไม่ แ ตกต่ างไปจากการใส่ส าหร่ ายสี เขี ย ว
แกมน้าเงินเพียงอย่างเดียว และไม่แตกต่างไปจากการไม่ใส่
ปุ๋ ย (ตารางที่ 1) ทั งนี อาจเนื่ อ งมาจากการได้ รั บ ธาตุ
ไนโตรเจนที่ตรึงได้จากสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินเพียงอย่าง
เดียวไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต จึงท้าให้การเจริญเติบโต
ของข้าวไม่ดี ดังนันแหล่งของธาตุไนโตรเจนหลักที่ข้าวใช้ใน
การเจริญเติบโตจึงได้มาจากปุ๋ยเคมี จากการทดลองชีให้เห็น
ว่าการใช้สาหร่ ายสีเขี ยวแกมน้าเงินร่วมกับ ปุ๋ยเคมี จะต้องมี
ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ครบทังสามธาตุ
หลั กจึง จะช่ วยส่ ง เสริ มการเจริ ญเติ บโตของข้าวได้ ดี ซึ่ ง ใน
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ระยะแรกข้าวจะได้รับธาตุไนโตรเจนจากปุ๋ยเคมีก่อน เพราะ
ในช่วงแรกของการใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินนันความเป็น
ประโยชน์ ของธาตุไ นโตรเจนจะต่้า เนื่ องมาจากประชากร
ของสาหร่ายยังมีจ้านวนไม่มากพอ ท้าให้ปริมาณไนโตรเจนที่
ตรึ ง ได้ มี อ ยู่ ใ นปริ ม าณต่้ า และไนโตรเจนบางส่ ว นที่ ถู ก
ปลดปล่ อยออกมายั งมี ป ริ มาณไม่ มากพอจึง ไม่ เพี ย งพอต่ อ
การเจริญเติบโตของข้าว สาหร่ายจะต้องใช้เวลาในการเพิ่ม
จ้านวนประชากรให้มากขึน ปริมาณไนโตรเจนที่ตรึงได้ จึงจะ
มีปริมาณเพิ่มขึน และไนโตรเจนบางส่วนก็จะได้มาจากเซลล์
สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินที่ต ายลงไปแล้วถูกย่อยสลายโดย
จุลินทรี ย์ชนิ ดอื่ น และธาตุ ไนโตรเจนถู กปลดปล่อยออกมา
เป็นประโยชน์ต่อพืช (Giller, 2001)
จากตารางที่ 2 พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8
ร่วมกับ 46-0-0 มีผลท้าให้ผลผลิตน้าหนักเมล็ดและน้าหนัก
ฟางแห้งสูงกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรือ 16-20-0
ร่วมกับการใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน และสูงกว่าการใช้
สาหร่ ายเพี ย งอย่ างเดี ย ว หรื อการไม่ ใ ส่ ปุ๋ ย เคมี ซึ่ ง การใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 และ 46-0-0 มีแนวโน้มให้จ้านวนรวง
ต่อกอและจ้านวนเมล็ดต่อรวงสูง นอกจากนียังท้าให้น้าหนัก
1,000 เมล็ดสูงที่สุดจึงส่งผลท้าให้ผลผลิตน้าหนักเมล็ดข้าว
สูงที่สุด โดยผลผลิตของข้าวเพิ่มขึน 23.5% เมื่อเทียบกับการ
ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี แต่การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 และ 46-0-0 มี
แนวโน้มให้ดัชนีเก็บเกี่ยวต่้า ในขณะที่การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 1620-0 ร่วมกับการใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินให้ผลผลิตข้าว
เพิ่มขึน 17.8% ส่วนการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ร่วมกับการ
ใช้ส าหร่ ายสี เขีย วแกมน้าเงิ นให้ ผลผลิตข้ าวเพิ่มขึ น 11.4%
แต่ อย่ างไรก็ต าม การใส่ปุ๋ ย เคมี สู ต ร 0-16-8 หรื 0-20-0
ร่วมกับการใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน หรื อการใช้สาหร่าย
สีเ ขี ย วแกมน้ าเงิ นเพี ย งอย่ างเดี ย วให้ ผ ลผลิ ต เพิ่ มขึ นเพี ย ง
เล็กน้อย 1-2% เท่านั น จากการทดลองชี ให้เ ห็นว่ า การใช้
สาหร่ ายสี เ ขี ย วแกมน้ าเงิ นในนาข้ าวสามารถช่ วยเพิ่ มขึ น
ผลผลิตของข้าวได้ แต่ต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจน
เป็นองค์ประกอบ ซึ่งจากการศึกษาในครังนีควรแนะน้าให้
เกษตรกรที่ปลูกข้าวใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรือ 1620-0
การใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินสามารถช่วยส่งเสริม
การเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต ของข้ า วได้ Echlin (1996)
รายงานว่ า การใส่ ส าหร่ า ยสี เ ขี ย วแกมน้ า เงิ นลงไปในดิ น
นอกจากจะช่วยท้าให้ปริมาณไนโตรเจนในดินเพิ่มขึนแล้วยัง
ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุและความสามารถในการอุ้มน้าของดิ น
ท้าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึน นอกจากนียังพบว่าการ
ใช้สาหร่ายดังกล่าวในนาข้าวช่วยท้าให้ข้าวมีการเจริญเติบโต
และให้ผ ลผลิต ข้าวเพิ่มขึน Ghosh and Saha (1993)
รายงานว่าการใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน สามารถช่วยท้า
ให้ ผ ลผลิ ต ข้ า วเพิ่ มขึ นและช่ วยท้ าให้ ต อซั ง ข้ า วมี ป ริ ม าณ
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เพิ่มขึน เช่นเดียวกันกับ Samal and Kannaiyan (1996)
พบว่า สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินท้าให้ข้าวเจริญเติบโต และ
ให้ ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ น และจากการศึ ก ษาของ Thamida
Begum et al. (2011) พบว่า การใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้า
เงิน ร่วมกั บการใส่ปุ๋ยยูเ รียในอัตราต่้ า คือ 20-40% ของ
อัตราปุ๋ยแนะน้ามีผลท้าให้จ้านวนหน่อต่อกอ จ้านวนรวงต่อ
กอ ความยาวของรวง น้าหนั ก 1,000 เมล็ด ผลผลิ ตเมล็ ด
และปริ ม าณตอซั ง สู ง กว่ า ไม่ ใ ช้ ส าหร่ า ยดั ง กล่ า ว จาก
การศึกษาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้า เงินในนาข้าวสามารถช่วยท้ าให้ข้ าวมีการเจริ ญเติบ โตและ
ให้ผลผลิตที่ดี แต่การใส่สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินเพียงอย่าง
เดี ย วอาจไม่ ส ามารถเพิ่ ม ผลผลิ ต ข้ า วได้ สู ง ที่ สุ ด การใช้
สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินร่วมกับปุ๋ยเคมีสามารถช่วยส่งเสริม
การเจริ ญ เติ บ โตและเพิ่ ม ผลผลิ ต ข้ า วได้ สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาในครังนีที่ชีให้เห็นว่าการใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนรวมอยู่ด้วยสามารถช่วย
ส่ง เสริมการเจริญ เติ บโตและผลผลิ ตข้ าวได้ ดี ซึ่ งจะเห็นได้
จากการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรือสูตร 16-20-0 ร่วมกับ
การใช้ปุ๋ยสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินนันสามารถเพิ่มผลผลิต
ข้าวได้ ดี กว่ าการใส่ปุ๋ ย เคมี สูต ร 0-16-8 หรื อสูต ร 0-20-0
ร่ ว มกั บ การใช้ ส าหร่ า ยสี เ ขี ย วแกมน้ า เงิ น (ตารางที่ 2)
ถึง แม้ ว่าผลผลิ ต ของข้ าวที่ ไ ด้ จะไม่ สูง เท่ ากั บ การใช้ ปุ๋ย เคมี
สูต ร 16-16-8 ร่วมกับ สู ต ร 46-0-0 ก็ ต าม แต่การใช้ ปุ๋ ย
สาหร่ ายสี เขี ยวแกมน้าเงินร่วมกั บ ปุ๋ย เคมี จะช่วยลดต้นทุ น
การผลิต เนื่องจากปุ๋ย สาหร่ายสีเ ขีย วแกมน้ าเงิ นมี ราคาต่้ า
กว่าปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) นอกจากนีการใช้สาหร่ายสีเขียวแกม
น้าเงินยังสามารถปรั บสภาพของดินให้มีความอุดมสมบูร ณ์
และยังเป็นแหล่งไนโตรเจนของดินในการปลูกข้าวฤดูต่อไป
(Giller, 2001) เนื่องจากการศึกษาในครังนีได้ท้าการทดลอง
ปลูกข้าวเพียงฤดูเดียวเท่านันซึ่งเป็นข้อจ้ากัดของการทดลอง
จึง อาจท้ าให้ เ ห็นผลการทดลองที่ ไม่ ชั ดเจนมากนัก เพราะ

การใช้ปุ๋ยชีวภาพจะต้องใช้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายฤดู
ปลูกจึงจะเห็นผลที่ชัดเจน
สรุปผลการวิจยั
การใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 และสูตร 46-0-0 มีผล
ท้าให้ข้าวมีความสูงและค่า SCMR มากที่สุด นอกจากนียังมี
ผลท้ าให้น้ าหนั ก 1,000 เมล็ ด ผลผลิ ตน้ าหนั กเมล็ ด และ
น้าหนักฟางแห้ งสู ง ที่ สุด แต่ มีแ นวโน้มให้ ดัช นี เก็ บ เกี่ย วต่้ า
ส่ ว นการใช้ ปุ๋ ย สาหร่ า ยสี เ ขี ย วแกมน้ าเงิ น ร่ ว มกั บ การใช้
ปุ๋ ย เคมี ส ามารถช่ วยส่ ง เสริ มการเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต
น้าหนักเมล็ดของข้าวได้ ซึ่งการใช้สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงิน
ร่วมกับปุ๋ ยเคมีสูต ร 16-16-8 หรื อสูตร 16-20-0 สามารถ
ช่วยผลผลิต ข้าวได้ 11.4-17.8% เมื่อเทียบกับการไม่ใส่ปุ๋ ย
ในขณะที่ การใช้ สาหร่ายสี เขีย วแกมน้ าเงิ นเพียงอย่ างเดีย ว
หรื อใช้ร่ วมกับ ปุ๋ ยเคมี สูต ร 0-16-8 หรือ 0-20-0 จะช่ วย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวได้น้อยมาก
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย นี ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ นจาก บริ ษั ท
อะโกรไบโอเมท จ้ากั ด คณะผู้ วิจัย ขอขอบคุณหน่ วยงาน
ดัง กล่าวที่ไ ด้ ให้ ง บประมาณเพื่ อการวิ จัยในครั งนี ขอบคุ ณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยขอนแก่น ที่ใ ห้ค วาม
อนุเคราะห์สถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ที่
ใช้ ใ นงานทดลอง และขอขอบคุ ณนั กศึ กษาที่ ช่ วยเหลื อใน
เตรียมแปลงทดลอง และเก็บข้อมูลการวิจัยในครังนี
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