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การศึกษาผลของการดัดแปลงสี รสชาติ และกลิน่ของเมล็ดพันธุขาวดวยสารสกัดธรรมชาติตอการปองกัน  

นกกินขาวในนาหวาน ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก เมล็ดพันธุขาวดัดแปลง ผลการทดลองพบวา นกทีกิ่นขาวในนาหวานและ

พบมากที่สุดคือ นกพิราบ Columba livia และนกกระจอกบาน Passer montanus โดยนกทั้ง 2 ชนิดน้ี ไดทําความ

เสียหายใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวเปนอยางมาก เนือ่งจากนกจะมาจิกกินเมล็ดพันธุขาวในนาหวาน ทําใหขาวทีไ่ดมี

จํานวนนอยลงและจากการศึกษาเปรียบเทียบ ชนิดของสีจากธรรมชาติ ในการยอมเมล็ดพันธุขาวที่มีผลตอการกินของ

นกพบวา เมล็ดพันธุขาวที่ยอมสีจากธรรมชาติ จํานวน 5 สีไดแก สีเหลือง (ขมิ้น) สีเขียว (ใบเตย) สีแดง (กระเจีย๊บ)    

สีสมแดง (แครอท) สีนํ้าเงิน (อัญชัน) มีผลตอการกินขาวของนกตางกัน โดยเมล็ดพันธุขาวทีย่อมสีผสมอาหารสีสมแดง 

ใหผลดีท่ีสุด คือสงผลใหนกพิราบกิน เมล็ดพันธุขาวเพียงรอยละ 6.20±1.92 และนกกระจอกกินเมล็ดพันธุขาวรอยละ 

0.60±0.89 สวนการศึกษาเปรียบเทียบ ชนิดของสารสกัดจากพืชรสชาติตางๆ ในการชุบเมล็ดพันธุขาวท่ีมีผลตอการกิน

ของนก พบวา เมล็ดพันธุขาวชุบสารสกัดจากพืชรสชาติตางๆ จํานวน 4 ชนิด ไดแก บอระเพ็ด (รสขม) ออย (รสหวาน) 

มะนาว (รสเปรี้ยว) และเกลอืแกง NaCl (รสเค็ม) มผีลตอการกินของนกแตกตางกัน โดยสารสกัดจากบอระเพ็ดซึ่งใหรส

ขมไดผลดีท่ีสุด คือสงผลใหนกพิราบกินเมล็ดพันธุขาวเพียงรอยละ 19.20±0.83 และนกกระจอกกินเมล็ดพันธุขาวรอย

ละ 0.00±0.00 จากการศึกษาเปรียบเทียบชนิดของกลิ่นน้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศ Rutaceae ในการชุบเมล็ดพันธุ

ขาวที่มีผลตอการกิน ของนก พบวา เมล็ดพันธุขาวที่ชุบกลิ่นน้ํามันหอมระเหยจากพืชวงศ Rutaceae จํานวน 3 ชนิด 

ไดแก สม มะนาว และ มะกรูด มีผลตอการกินของนกตางกัน โดยเมล็ดพันธุขาวชุบกลิ่นนํ้ามันหอมระเหยจากมะกรูดให

ผลดีทีสุ่ด คือสงผล ใหนกพิราบกินเมล็ดพันธุขาวเพียงรอยละ 4.20±0.83 และนกกระจอกกินเมล็ดพันธุขาวรอยละ 

13.00±1.22 จากน้ันเมื่อ ทําการทดลองใชเมล็ดพันธุขาวดัดแปลงในนาหวานสภาพจริง พบวา สามารถปองกันนกกิน

เมล็ดพันธุขาวในนาหวาน ไดจริงและมีประสิทธิภาพและไมมีผลขางเคียงในดานประสิทธิภาพการงอกแตอยางใด 

คําสําคัญ : การดัดแปลงเมล็ดพันธุขาว 
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Abstract 

 

Thai farmers have had difficulty in plantation and production of rice as a result of lower 

quantity per acre, lower price of products with higher costs of breeding rice grains, hazardous 

pesticide and, especially, the breeding grains eaten or destroyed by a large number of birds 

includingpigeons and tree sparrows, subsequently causing a much lower amount or rice production. 

Therefore, the purpose of this study was to examine whether the modified grains would prevent 

the birds from destroying the breeding rice grains. There were three major findings. First, the birds 

tended to least eat rice grains coated by orange- red, bitter taste, kaffir lime smell. Second, the 

ratio of sprouting rice gains coated by colors was equivalent to that of the rice grains unmodified. 

Also, the grains coated by bitter flavor resulted in the same ratio of sprouting rice gains unmodified. 

However, the grains coated by any smell resulted in the same ratio of sprouting rice gains 

unmodified. Third, in actual rice plantation during the first week, the rice grains coated by kaffir lime 

smell were hardly eaten, indicating that this type of modified grains could be used to prevent birds 

from eating/destroying the breeding grains. During the second week, the birds hardly consumed the 

grains coated by bitter flavor. The findings suggest that the modification of rice grains coated by 

artificial colors, flavor and smell can be of use to Thai farmers to prevent their breeding rice grains 

from those birds.  

Key Words : Modification of Breeding Rice Grains 
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