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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of chitin and cow
manure on the growth and yields of riceberry rice, which was grown in test
pots. A completely randomized design (CRD) was used in this study, with 20
replications. Four treatments were used, including the control treatment
(T1), 80g of cow manure (T2), 20 g of chitin (T3), and 20 g of chitin mixed
with 80 g of cow manure (T4). The results showed that the T4 treatment
had the greatest impact on plant height and on the dry weight of the
sample of 100 panicles. Plants in the T3 treatment showed the greatest
increase in grainsper panicle and in-filled grains per panicle and also had the
lowest number of unfilled grains per panicle. The T2 treatment had the
highest number of panicles per plant, while the T1 treated plants had the
highest shoot dry weight.
Keywords : Riceberry Rice, Chitin, Cow Manure, Yields
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บทนํา
สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหผูคนทํางานเพิ่มมากขึ้น พักผอนนอย มี
ภาวะเครียดมากขึ้นจึงสงผลเสียตอสุขภาพโดยตรงซึ่งเกิดความเสี่ยงเผชิญกับโรคภัยตาง ๆ
เพิ่ม มากขึ้น (กนกจันทร และคณะ 2554) ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มี
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเกษตรเปนอยางดีเหมาะแกการเพาะปลูกขาวไรซเบอรรี่
(Riceberry; Oryza sativa L.) มีลักษณะเมล็ดขาวสีมวงเขมที่เกิดจากการผสมขามสาย
พันธุระหวางขาวหอมนิลกับขาวดอกมะลิ 105 ที่มีกลิ่นหอม (Kongkachuichai et al.,
2013) ในปจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ทําใหผูคนหันมาเลือ กรับประทาน
อาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชนตอรางกาย โดยไดรับความนิยมของกลุม ผูรักสุขภาพ
เพิ่มขึ้นซึ่งขาวไรซเบอรรี่มีสารตานอนุมูลอิสระสูง เชน สารแอนโธไซยานินเบตาแคโรทีน
แกมมาโอไรซานอล วิ ตามิ นอี แทนนิ น สั ง กะสี และโฟเลตสู ง นํ ามารับ ประทานเพื่ อ
เสริมสรางสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็ง (มะลิ และคณะ 2559) ปจจุบัน
เกษตรกรสวนใหญนิยมใช ปุยเคมี ร วมถึ ง สารเคมีกําจั ด ศัตรูพืช ปริม าณมากขึ้น เมื่อ ใช
ติดตอกันเปนระยะเวลานานอาจสงผลใหธาตุอาหารในดินเปลี่ยนแปลงไปดินเสื่อมสภาพลง
สงผลใหผลผลิตมีคุณภาพตกต่ํา และมีตนทุนในการผลิตที่สูงขึ้น (นันทิรา 2557) การผลิต
ขาวไรซเบอรรี่และพืชผักไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีตาง ๆ ได ทําใหมีการตกคางใน
ผลผลิตที่เ ปนอันตรายตอสุขภาพ ปจจุบันมีการนําสารชีวภาพที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอ
มนุษยและสิ่งแวดลอมมาใชกันอยางแพรหลาย เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มผลผลิต และลด
การใชสารเคมีใหกับเกษตรกรจึงมีการนําไคตินและปุยคอกมูลวัวถูกมาใชกันมากขึ้น
ไคติน (Chitin) คือ poly β-(1-4-2-acetamindo-2-deoxy-D-glucose) เปนสาร
โพลิแซคคาไรดและโพลิเมอรชีวภาพมีมากเปนอันดับสองรองจากเซลลูโลสสามารถพบไดใน
โครงสรางของสัตวที่มีเปลือกนอกหุมตัวแข็ง เชน ในเปลือกกุง กระดองปู แกนหมึก และ
ผนัง เซลลของเห็ด รา บางชนิด (Wojyla, 2001) ไคตินสามารถยอ ยสลายไดเ องตาม
ธรรมชาติเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เมื่อนํามาใชเปนปุยหรื อนํามาชวยปรับปรุงดินสามารถ
ชวยเรงอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตของพืชไดดี และยังชวยเพิ่มภูมิตานทานโรคใหกับ
พืช (Sharp, 2013) กระตุนใหพืชตอบสนองตอระบบปองกัน ชวยควบคุมไสเดือนฝอยและ
ปรสิตในดินใหลดจํานวนลง (Gooday, 1990) เมื่อใสไคตินเพียงอยางเดี ยวในดินปริมาณ
1% สามารถเพิ่มการเจริญเติบโตของพริกไทยไดดีขึ้น (D’ Addabbo, 1995) ชวยเพิ่ม
ผลผลิตของมะเขือเทศไดดีเมื่อเทียบกับการปลูกที่ไมใสไคติน (Rajkumar et al., 2008)
จากการศึกษาการใชไคตินปริมาณ 100 กรัม พบวา สามารถเพิ่มน้ําหนักสดและน้ําหนักสด
ของยอดตนมะเขือเทศได (Ladner et al., 2008)
ปุยคอกมูลวัวมีปริมาณแรธาตุอาหารไนโตรเจน (N) 1.91% ฟอสฟอรัส (P) 0.56%
และโพแทสเชียม (K) 1.40% (สมศัก ดิ์ 2521) สามารถชวยปรับ ปรุง ดิน เพิ่มปริม าณ
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อินทรียวัตถุในดิน และชวยปลอยธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอเนื่องจึงทําใหพืชผักที่ปลูก
นําธาตุอาหารไปใชอยางสมบูรณ (ธงชัย 2550; ศุภมาศ 2557) ซึ่งอินทรียสารจะสลายยาก
และปลดปลอยธาตุอาหารชามาก จะมีอัตราที่รวดเร็วในระยะแรกและคอย ๆ ลดลงเมื่อ
เวลาผานไป (ยงยุทธ และคณะ 2551) เมื่อใสปุยคอกลงในดินเปนเวลา 117 วัน จุลินทรีย
ในดินจะเพิ่มขึ้นมากในบริเวณรากพืช จํานวนของแบคทีเรียจะเพิ่มขึ้น 3 เทาเมื่อเทียบกับ
กอนการใสปุยคอก (Alexander, 1967) และเมื่อใสมูลโค 0.5-3 ตัน/ไร ในพื้นที่นาทําให
ขาวมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 15-25% (สหัส 2549)
การใชกากไคติน 20 กรัม ที่เหลือจากถังหมักไคโตซาน และปุยคอกมูลวัว 100
กรัม รวมกับเชื้อแบคทีเรีย Bacilus licheniformis SK-1 พบวา สามารถเพิ่มผลผลิตและ
ลดการสูญเสียน้ําหนักสดของผักชวยยืดอายุการเก็บรักษาใหนานขึ้นในผักกาดหอมพันธุเรด
โอคและบัตเตอรเฮดได (Muymas et al., 2011; Muymas et al., 2015) นอกจากนี้ยัง
พบวา การใชไคตินบริสุทธิ์ปริมาณ 20 กรัม รวมกับปุยคอกมูล 80 กรัม ยังสามารถชวยเพิ่ม
ผลผลิตของผักกาดหอมพันธุบัตเตอรเฮดที่ปลูกในแบบกระถาง (กัมพล และคณะ 2561)
และในแปลงทดลองได (ไพบูลย และคณะ 2561) ปจจุบันยังไมมีการศึกษาการใชไคตินและ
ปุยคอกมูลวัวในการเพิ่มผลิตของขาวไรซเบอรรี่ คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของไคตินและ
ปุยคอกมูลวัวเพื่อเพิ่มผลผลิตใหกับขาวไรซเบอรรซี่ ึ่งเปนแนวทางในการสงเสริมใหเกษตรกร
ปลูกขาวไรซเบอรรี่แบบปลอดสารพิษทําใหเกษตรกรผู ผ ลิตและผูบ ริโ ภคปลอดภัยจาก
สารเคมีที่เปนอันตราย ดังนั้นผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของไคตินและปุยคอกมูล
วัวตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวไรซเบอรรี่ที่ปลูกแบบกระถางเพื่อเปนแนวทางใน
การประยุกตใชไคตินและปุยคอกมูลวัวในการเพิ่มผลผลิตใหกับเกษตรกรเพื่อปลูกในแปลง
นาขาวตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลของไคตินและปุยคอกมูลวัวตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาว
ไรซเบอรรี่แบบปลูกในกระถาง
วิธดี ําเนินการวิจัย
นําเมล็ดพันธุข าวไรซเบอรรี่ จํานวน 1,000 เมล็ด ใชผาขาวบางพับซอนกันหลาย ๆ
ชั้นวางใหพอดีกับกระบะเพาะขนาด 14x19 เซนติเมตร แลวนําเมล็ดขาวที่เตรียมไวนํามา
เรียงโดยไมซอนทับ กันคลุมดวยผาขาวบางอีกชั้น เติมน้ําสะอาดใหทวมเมล็ดขาวแชเปน
เวลา 72 ชั่วโมง จากนั้นนําเมล็ดขาวที่ง อกแลวลงในถาดเพาะกลาขนาด 104 หลุม
(3.75X3.75X5 เซนติเมตร) ใสวัส ดุป ลูก ในอัตราสวน คือ ดิน :แกลบเผา:ปุยคอกมูล วัว
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(2:1:1) ปลูกตนกลาขาว 1 ตนตอหลุม รดน้ําใหชุมทุกวันจนครบ 15 วัน คัดเลือกตนกลาที่
มีใบ 2-3 ใบ ปกดําในกระถางจํานวน 3 ตนตอกระถาง ลงปลูกในกระถางขนาด 12 นิ้ว ที่
บรรจุดิน รวนและดินเหนียวอยางละ 1 กิโ ลกรัม ตอกระถาง จากนั้นบรรจุน้ํา ระดับ 5
เซนติเมตรเหนือผิวดินรักษาสภาพน้ําขังตลอดการทดลอง ทําการปลูกขาวทดลองในแบบ
กระถาง บริเวณพื้นที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ระหวางเดือนมกราคม-เมษายน 2560 โดยวางแผนการทดลองแบบ Complete
Randomized Design (CRD) จํานวน 20 ซ้ํา ประกอบดวย 4 ชุดการทดลอง ไดแก 1) ชุด
ควบคุม (T1) 2) ชุดปุยคอกมูลวัว 100 กรัม (T2) 3) ชุดไคติน 20 กรัม (T3) และ 4) ชุดไค
ติน 20 กรัมผสมกับปุยคอกมูลวัว 80 กรัม (T4) ใสปุยในชุดการทดลองดังกลาวจํานวน 3
ครั้ง เมื่อตนขาวมีอายุครบ 21, 42 และ 63 วัน หลังยายลงปลูกในกระถางทําการบันทึก
ขอมูลและเก็บผลการทดลองเมื่อตนขาวมีอายุครบ 90 วันดังนี้ ความสูงของตนจํานวนรวง
ตอตนจํานวนเมล็ดดีตอรวงจํานวนเมล็ดลีบตอรวง จํานวนเมล็ดตอรวง น้ําหนักเมล็ดขาวตอ
100 รวง และน้ําหนักแหงของตนขาวไรซเบอรรี่นําขอมูลของการทดลองขาวไรซเบอรรี่มา
วิเคราะหความแปรปรวนของขอ มูล (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %
(p<0.05) โดยใชโปรแกรม SPSS windows version 17.0
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ความสูงของลําตน
การใชไคตินและปุยคอกมูลวัวในการปลูกขาวไรซเบอรรี่ที่ปลูกแบบกระถางมีผลตอ
การเจริญเติบโตในดานความสูงของขาวแตกตางกันทางสถิติ (p<0.05) จากผลการทดลอง
พบวา ชุดการทดลองที่ใสไคติน 20 กรัม ผสมกับปุยคอกมูลวัว 80 กรัม (T4) มีความสูงของ
ตนสูงสุด 17.05 เซนติเมตร รองลงมาชุดควบคุม (T1) มีความสูงของตน 9.91 เซนติเมตร
ชุดการทดลองที่ไสไคติน 20 กรัม (T3) และชุดการทดลอง ที่ใสปุยคอกมูลวัว 100 กรัม
(T2) เพียงอยางเดียว มีความสูงของลําตน คือ 8.44 และ 8.09 เซนติเมตรตามลําดับ
(ตารางที่ 1) ซึ่ง สอดคลองกับ งานวิจัยของ Marschner (1995) ที่ร ายงานวา การใสปุย
อินทรียในอัตราที่สูงขึ้นสงผลใหพืชสามารถดูดซับไนโตรเจนไดมากขึ้น จึงมีผลทําใหพืชมี
การเจริญเติบโตและผลผลิตมากขึ้น หรือเมื่อเพิ่มอัตราการใสปุยอินทรียจึงมีผลทําใหการ
เจริญเติบโตของตนมะเขือเทศเพิ่มขึ้นได (Atiyeh et al., 2001) ตารางที่ 1
2. น้ําหนักแหงของตน
ในการศึกษานี้พบวา ชุดการทดลองควบคุมที่ไมใสปุยชนิดใด ๆ มีน้ําหนักแหงของ
ตนมากที่สุด ซึ่งแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการ
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ทดลองอื่น ๆ โดยชุดควบคุม (T1) มีน้ําหนักแหงของตน คือ 6.34 กรัม/ตน สวนชุดที่ใสปุย
คอกมูลวัว 100 กรัม (T2) และชุดไคติน 20 กรัมผสมปุยคอกมูลวัว 80 กรัม (T4) มีน้ําหนัก
แหง คือ 5.25 และ 5.18 กรัม/ตน ตามลําดับ ทั้งสองชุดการทดลองไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับชุดการทดลองที่ใสไคติน 20 กรัม (T3) พบวา มีน้ําหนัก
ของตนนอยที่สุด คือ 4.18 กรัม/ตน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของขาวไรซเบอรรี่ โดยการวัดความสูงของพืช
(เซนติเมตร) และน้ําหนักแหง (กรัม/ตน)
ความสูง
น้ําหนักแหง(กรัม/
ทรีตเมนต
(เซนติเมตร)
ตน)
b
ชุดควบคุม (T1)
9.91+2.22
6.34+1.42a
ชุดที่ใสปุยคอกมูลวัว100 กรัม (T2)
8.09+1.81c
5.25+1.17b
ชุดไคติน 20 กรัม (T3)
8.44+1.89c
4.18+0.94c
ชุดไคติน 20 กรัม+ปุยคอกมูลวัว 80 กรัม (T4)
17.05+3.81a
5.18+1.16b
* คาเฉลี่ย+สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกตางทางสถิติที่ p<0.05 โดย
DMRT
3. จํานวนรวงตอตน
จํานวนรวงตอตนของขาวไรซเบอรรี่ที่ปลูกแบบกระถางโดยใสไคติน รวมกับปุยคอก
มูลวัวในปริมาณที่ตางกันมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ขาวไรซ
เบอรรี่ที่ใสปุยคอกมูลวัว 100 กรัม (T2) มีจํานวนรวงตอตนมากกวาที่สุด คือ 7.28 รวง ชุด
ที่ใสไคติน 20 กรัม ผสมปุยคอกมูลวัว 80 กรัม (T4) มีจํานวนรวงตอตน 6.35 รวง ชุดการ
ทดลองที่ใสไคติน 20 กรัม (T3) มีจํานวนรวง คือ 5.69 รวง และชุดที่ไมใสปุยใด ๆ (T1) มี
จํานวนรวงตอตน คือ 4.99 รวง ตามลําดับ (ภาพที่ 1) ซึ่งจะเห็นไดวาการใหปุยอินทรีย
คุณภาพสูงที่ระดับไนโตรเจนที่เพิ่มขึ้นทําใหขาวมีจํานวนรวงตอกอเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
และยังพบไดในพืชชนิดอื่น เชน ขาวสาลี (Maqsood et al., 2002) ซึ่งสอดคลองกับงาน
ทดลองของพั ก ตร เ พ็ญ และคณะ (2560) การใส ปุ ยอิ น ทรี ย คุ ณภาพสู ง ในอั ตรา 500
กิโลกรัม ไนโตรเจน/ไร มีผลทําใหขาวพันธุสุพรรณบุรี 1 มีการเจริญเติบโตและใหผลผลิต
มากขึ้น

ผลของไคตินและปุยคอกมูลวัวตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวไรซเบอรรี่แบบปลูกในกระถาง
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ภาพที่ 1 กราฟเปรียบเทียบจํานวนรวงตอตน
4. จํานวนเมล็ดดีตอรวง
จํา นวนเมล็ด ดีต อ รวง พบว า ในทุ ก ชุ ด การทดลองมี ค วามแตกต างกั นอยา งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่จํานวนเมล็ดดีตอรวงของขาวอยูในชวงตั้งแต 23.4227.72 เมล็ดตอรวง ชุดการทดลองที่มีการใสไคติน 20 กรัม (T3) มีจํานวนเมล็ดดีตอรวง
มากที่สุด คือ 27.72 เมล็ดตอรวง รองลงมา คือ ชุดที่ใสไคติน 20 กรัม ผสมกับปุยคอกมูล
วัว 80 กรัม (T4) และชุดที่ใสปุยคอกมูลวัว 100 กรัม (T2) มีเปอรเซ็นตเมล็ดดีตอรวง
เทากับ 25.67 และ 24.71 เมล็ดตอรวง ตามลําดับ (ภาพที่ 2) ซึ่งสอดคลองกับงานทดลอง
ของ Kananont et al. (2016) รายงานวา การใชของเสียจากการหมักไคตินในปริมาณ
0.25, 0.50, 1.00 % เมื่อเทียบกับปุย เคมีสง ผลใหตนขาวมีการเจริญเติบโตและผลผลิตขาว
เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มปริมาณเม็ดสีที่ใหขาวสังเคราะหแสงเพิ่มขึ้นจึ งทําใหผลผลิตของ
เมล็ดสูงขึ้นดวย การใหปุยที่ระดับไนโตรเจนตั้งแต 0-80 กิโลกรัม ไนโตรเจนตอเฮกแตร ทํา
ใหขาวมีเปอรเซ็นตเมล็ดดีเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Ahmed et al., 1988)
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ภาพที่ 2 กราฟเปรียบเทียบเปอรเซ็นตเมล็ดดีตอรวง
5. จํานวนเมล็ดลีบตอรวง
จํานวนเมล็ดลีบ ตอ รวง พบวา ในทุก ชุดการทดลองมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยที่จํานวนเมล็ดลีบตอรวงของขาวอยูในชวงตั้งแต 9.0112.04 เมล็ดตอรวงโดยในชุดที่ใสไคติน 20 กรัม ผสม ปุยคอกมูลวัว 80 กรัม (T4) มี
จํานวนเมล็ดลีบตอรวงมากที่สดุ เทากับ 12.04 เมล็ดตอรวงรองลงมา คือ ชุดที่ไมใสปุยใด ๆ
(T1) ชุดที่ใสปุยคอกมูลวัว 100 กรัม (T2) และชุดที่ใสไคติน (T3) มีจํานวนเมล็ดลีบตอรวง
เทากับ 11.71, 10.39 และ 9.01 เมล็ดตอรวง ตามลําดับ (ภาพที่ 3) ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา
การใสไคตินรวมกับปุยคอกมูลวัวทําใหตนขาวมีการเจริญเติบโตในดานความสูงของตนมาก
ขึ้นและน้ําหนักของเมล็ดมากเชนกันอาจเปนสาเหตุทําใหการเกิดเมล็ดลีบตอรวงมากขึ้น
ดังนั้นการไสไคตินจํานวน 20 กรัม/กระถาง เพียงอยางเดียวสามารถทําใหขาวไรซเบอรรี่มี
จํานวนเมล็ดลีบตอรวงลดนอยลงไดเนื่องจากมีจํานวนเมล็ดตอรวงเพิ่มมากขึ้น

ผลของไคตินและปุยคอกมูลวัวตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวไรซเบอรรี่แบบปลูกในกระถาง
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ภาพที่ 3 กราฟเปรียบเทียบจํานวนเมล็ดลีบตอรวง
6. จํานวนเมล็ดตอรวง
ในชุดการทดลองที่ใสไคติน 20 กรัม (T3) พบวามีจํานวนเมล็ดตอรวงมากที่สุด คือ
30.72 เมล็ดตอรวง โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบ
กับชุดควบคุม (T1) ชุดปุยคอกมูลวัว 100 กรัม (T2) และชุดไคติน 20 กรัม ผสมปุยคอก
มูลวัว 80 กรัม (T4) พบวามีจํานวนเมล็ดตอรวง คือ 25.87, 25.02 และ 25.67 เมล็ดตอ
รวงตามลําดับ จากการทดลองชี้ใหเห็นวา ขาวไรซเบอรรี่มีการตอบสนองตอ การใชไคติน
20 กรัม ในดานทําใหจํานวนเมล็ดตอรวงเพิ่มมากขึ้นอยางชัดเจน (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 กราฟเปรียบเทียบจํานวนเมล็ดตอรวง
7. น้ําหนักเมล็ดตอ 100 รวง
น้ําหนักเมล็ดขาวจํานวน 100 รวง ในแตละชุดการทดลอง พบวาทุกชุดการทดลอง
ที่ใชปุยคอกมูลวัวและไคติน (T2, T3 และ T4) มีน้ําหนักของเมล็ดขาวจํานวน 100 รวง
มากกวาชุดควบคุม (T1) โดยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งมีน้ําหนัก
100 รวง เฉลี่ยอยูในชวง 93.16-167.42 กรัม โดยขาวที่ไดรับไคติน 20 กรัม ผสมปุยคอก
มูลวัว 80 กรัม (T4) มีน้ําหนักมากที่สุด คือ 167.42 กรัม รองลงมาคือ ชุดใสไคติน 20
กรัม (T3) คือ 120.12 กรัมและชุดที่ใสปุยคอกมูลวัว 100 กรัม (T2) คือ 118.18 กรัม
ตามลําดับเมื่อ เปรียบเทียบกับชุดการทดลองควบคุม (T1) ที่มีน้ําหนัก เมล็ด คือ 93.16
กรัม (ภาพที่ 5) ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาในขาวพันธุปทุมธานีพบวา การ
ใชไคติน 1% (w/w) สามารถเพิ่มผลผลิตของขาวใหมากขึ้น การศึกษาในพืชชนิดอื่น ๆ
เชน ผักสลัดพันธุบัตเตอรเฮดพบวา การใชไคตินรวมกับปุยคอกมูลวัวชวยใหผลผลิตของผัก
สลัดเพิ่มมากขึ้นทั้งการปลูกแบบในกระถาง (กัมพล และคณะ 2561) และในแปลงปลูก
ทดลอง (ไพบูลย และคณะ 2561) นอกจากนี้ยังพบวา การใชกากไคตินที่เหลือจากถังหมัก
ไคโตซานที่มีแบคทีเรีย Bacillus licheniformisstrain SK-1 ยังชวยเพิ่มการเจริญเติบและ
ผลผลิตของผักสลัดพันธุเรดโอค (Muymas et al., 2011) และผักสลัดพันธุบัตเตอรเฮดที่
ปลูกใบแบบกระถางไดมากขึ้นอยางชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองที่ไมใสไคติน
(Muymas et al., 2015) การใชไคตินผสมกับปุยหมักจากใบไม และไคตินผสมกับปุยหมัก
จากเศษขยะในบานเรือนสามารถชักนําการเกิดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่เปนประโยชนตอ

ผลของไคตินและปุยคอกมูลวัวตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวไรซเบอรรี่แบบปลูกในกระถาง
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พื ช พื ช จึ ง สามารถนํ า ธาตุ อ าหารในดิ น ไปใช อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ทํ า ให พื ช
เจริญเติบโตไดอยางเต็มที่ (Poulsen et al., 2008)
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ภาพที่ 5 กราฟเปรียบเทียบน้ําหนักเมล็ดขาวจํานวน 100 รวง
สรุปการวิจัย
จากผลการศึกษาการใชไคตินและปุยคอกมูลวัวตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ขาวไรซเบอรรี่ที่ปลูกแบบในกระถาง พบวา การใชปุยคอก 100 กรัม เพียงอยางเดียว มีผล
ทําใหจํานวนรวงตอตนมากที่สุดสําหรับการใชไคติน 20 กรัม เพียงอยางเดียวสามารถเพิ่ม
จํานวนเมล็ดดีตอรวง และจํานวนเมล็ดรวมทั้งหมดตอรวงมากที่สุด นอกจากนี้ในชุดการ
ทดลองที่ใชเพียงไคติน 20 กรัม ยังพบวา มีจํานวนเมล็ดลีบตอรวงนอยที่สุด เมื่อใชไคติน
20 กรัม รวมกับปุยคอกมูลวัว 80 กรัม สงเสริมใหความสูงของตนและน้ําหนักของจํานวน
เมล็ ดข าว 100 รวงมากที่สุ ด แต ไ มมี ความแตกตา งกั นอย างมีนั ยสํ าคัญ ทางสถิติ เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับชุดการทดลองที่ใชปุยคอกมูลวัว 100 กรัม และไคติน 20 กรัม ดังนั้น การ
ใชไคตินและปุยคอกมูลวัวสามารถเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวไรซเบอรรี่ที่ปลูก
แบบในกระถางไดมากขึ้น
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