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บทคัดยอ
  ทาํการทดลองท่ีคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี ในป พ.ศ. 2557 มีเปาหมายเพ่ือศึกษาการ
เจริญเติบโตและการเพ่ิมผลผลิตของขาวเจาขาวดอกมะลิ 
105 ในสภาพพ้ืนที่แปลงนา โดยใชแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 4 ซํ้า 
ประกอบดวย 3 วิธีการ คือ (T1)ปกดํา 1 ตนตอหลุม (T2)
ปกดํา 2 ตนตอหลมุ (T3) ปกดํา 3 ตนตอหลุม ผลการทดลอง
พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติของตํารับการทดลอง 
และT3 ใหผลผลิตนํ้าหนักเมล็ด สูงสุด คือ 337.13 กก./ไร 
(P<0.05) การปกดํา 2 ตนตอหลุม ใหจํานวนแขนงตอตน
สูงสุด และแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

คําสําคัญ: ขาวเจาขาวดอกมะลิ 105, ชาว.  

Abstract
 The experiment was conducted during 
on 2014 at the experimental station of the Faculty 
of Agriculture, Ubon Ratchathani University. The 
study was aimed to growth and increase yields of 
Khao Dawk Mali 105 Rice on paddy fi eld areas
decided in RCBD comprise 4 replications and 3 
treatments included: T1: 1 plant per planting hole, 
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T2: 2 plants per planting hole and T3: 3 plants per 
planting hole, The results showed a signifi cant 
effect of treatment and the T3 technique had a 
highest seeds yield of 337.13 Kg/rai (p<0.05). And 
tillers per plant of T2 there was signifi cant different 
of this trait among treatments.
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บทนํา
  ในป 2558 สมาคมผูสงออกขาวไทย คาดการณ
วาจะมีปริมาณการสงออกขาวประมาณ 10 ลานตัน หรือมี
มลูคา 4,950 ลานเหรียญสหรัฐ หรอืคดิเปนมลูคาประมาณ 
161,000 ลานบาท ขณะทีก่ระทรวงพาณชิย คาดวาไทยจะ
สงออกขาวประมาณ 10-11 ลานตนั (http:// HYPERLINK 
“http://www.thairiceexporters.or.th/Local%20
news/.../news_090215-1.html คนเม่ือ 4 มิ.ย” www. 
thairiceexporters.or.th/ 4 มิ.ย.2558) โดยมีสวนแบงใน
ตลาดผูคาขาวประมาณรอยละ 30 ของมูลคาขาวของโลก 
ซึ่งขาวนับวาเปนสินคาเกษตรท่ีสําคัญของไทย การจะสง
ออกขาวใหไดปรมิาณมากนัน้ นอกจากจะตองคาํนึงถงึราคา
ขายแลว เรื่องของคุณภาพก็เปนสิ่งสําคัญ เพราะคุณภาพ
ของขาวท่ีดีจะเปนองคประกอบหลักในการที่ผูนําเขาเลือก
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และตัดสินใจซ้ือในท่ีสุด ขณะท่ีประเทศไทยเปนประเทศ
เดียวที่ผลิตและสงออกขาวหอมมะลิ ซึ่งเปนขาวคุณภาพดี
และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ขาวหอมมะลิเปนพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญที่ทํารายไดใหกับประเทศปละมากกวา 30,000 ลาน
บาท สิ่งที่นาเปนหวงคือในปจจุบันนี้ประเทศไทยมีปญหา
การสงออกขาวทั้งในตลาดสงออกขาวคุณภาพดี จากเดิม
นัน้ประเทศไทยมปีญหาเฉพาะการสงออกขาวคณุภาพปาน
กลางและตํา่ คอืมลูคาการสงออกขาวคณุภาพดลีดลงอยาง
ตอเนือ่งตัง้แตป 2541 เมือ่เปรยีบเทียบกบัชวงเดยีวกนัของ
ปกอนแลวลดลงรอยละ 22.8 ทัง้นีเ้พราะ ตลาดสาํคญัหลาย
แหงในเอเชียซึ่งเปนตลาดสงออกหลักของขาวหอมมะลิลด
การนําเขา เนื่องจากปริมาณผลผลิตขาวในประเทศตางๆ
เหลานั้นมีมาก ขณะที่อินโดนีเซียลดการนําเขารอยละ 16 
เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจ (อรรควุฒิ และคณะ, 2547) 
แนวทางท่ีจะเพ่ิมผลผลิตขาวหอมมะลิใหเพียงพอกับความ
ตองการของตลาด คอืการเพ่ิมปรมิาณผลผลิตตอไร ซ่ึงตอง
เริ่มต้ังแตการปรับปรุงพันธุ และการกระจายพันธุใหถึงมือ
เกษตรกรอยางท่ัวถึง การปรับปรุงในข้ันตอนวิธีการปลูก 
การใสปุย และการใชเทคนิคเขามาชวยในเรื่องการควบคุม
ปรมิาณนํา้ใหเพยีงพอตอการเจรญิเตบิโตของขาว ประเทศไทย
มีเนื้อที่ปลูกขาวประมาณ 66 ลานไร พื้นที่เก็บเก่ียว
ประมาณ 63 ลานไร ผลติขาวเปลือกไดประมาณ 26.5 ลาน
ตัน คิดเปนผลผลิตเฉลี่ย 419 กิโลกรัมตอไร เก็บไวบริโภค
และเปนเมล็ดพันธุประมาณ 14 ลานตัน ที่เหลือสงออกคิด
เปน ปรมิาณขาวสารประมาณ 7.33 ลานตนั ( HYPERLINK 
“http://www.oae.go.th/” http://www.oae.go.th/ 
อางโดย อรรควุฒิ และคณะ,2547) แตเปรียบเทียบเนื้อที่
เกบ็เก่ียว ผลผลิตรวมและผลผลิตเฉล่ียตอไรกบัประเทศอ่ืนๆ 
จะเห็นวาผลผลิตเฉลี่ยตอไรของประเทศไทยอยูใน
เกณฑที่ตํ่ามาก ซึ่งมีหนวยงานท้ังของรัฐและเอกชนได
วิเคราะหและสรุปวา เปนเพราะสาเหตุหลักจากการปลูก
ขาวในพ้ืนที่ทุกสภาพ ขณะท่ีพื้นที่อุดมสมบูรณใหผลผลิต
ขาวคอนขางสูง แตในพื้นที่ที่ไมเหมาะสมจะใหผลผลิตตํ่า 
เมื่อนํามาเฉลี่ยรวมทั้งประเทศจึงทําใหไดคาท่ีคอนขางต่ํา 
จะเหน็ไดวาความอดุมสมบรูณของดนิทีเ่สือ่มโทรมจากการ
ปลกูพชืตอเนือ่งกนัมาเปนเวลานานหลายสิบป ดงัน้ันการที่

จะตองหาวิธีการเขตกรรม และการใสปุย นาจะเปนวิธีที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของขาว  วราภรณ (2538) ไดแนะนําวา การทํานาดําใหปก
ดาํจับละ 3-5 ตนตอหลมุ ปกดาํลึกประมาณ 3-5 เซนตเิมตร 
จะทําใหขาวแตกกอใหมไดเต็มที่ สวนนาหวานอัตราเมล็ด
พันธที่ใชในการทํานาหวานใชเพียง 7-8 กิโลกรัม ก็เพียง
พอที่จะทําใหไดผลผลิตสูง แตถาพื้นที่ปรับไดไมดี การระ
บายน้ําทําไดยาก รวมถึงอาจมีการทําลายของนก หนู หลัง
จากหวาน เมล็ดที่ใชหวานควรมากขึ้น เพื่อชดเชยการสูญ
เสีย ดังนั้นเมล็ดที่ใชควรเปนไรละ 15-20 กิโลกรัม 
 ขาวเจาพันธุขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวที่ปลูก
มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ลักษณะ
ทัว่ไปสามารถเจรญิเตบิโตทนแลง ทนดนิเปรยีวและดนิเค็ม
ไดพอสมควร เปนขาวพันธุตนสูง แตกกอดี มีลําตนสีเขียว
จาง ฟางออน ใบสีเขียวยาวคอนขางแคบ ใบธงทํามุมกวาง
กับรวง เปนขาวที่ไวตอชวงแสง อายุคอนขางเบา และสุก
แกเก็บเก่ียวไดประมาณวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกป 
ลักษณะเมล็ดขาวเปลือก เมล็ดมีรูปรางเรียว กนงอนและ
สีฟาง เมล็ดขาวสารใส แข็งแกรง คุณภาพดี มีผลผลิตเฉลี่ย 
363 กิโลกรัมตอไร แตเปนขาวพันธุที่ไมตานทานโรคขอบ
ใบไหม โรคไหม โรคสีสม และโรคใบหงิก ไมตานทานเพล้ีย
กระโดดสีนํ้ าตาล เพลี้ยจักจั่นเขียว และหนอนกอ 
(สถาบันวิจัยขาว, 2538 อางโดย ประพนธ, 2550)
 ดงันัน้คณะผูทาํวจิยัจงึไดทาํการศกึษาจาํนวนตน
ปกดาํตอหลมุสําหรบัการปลกูขาวนาดาํ ทีม่ตีอผลผลติของ
ขาวเจาขาวดอกมะลิ 105 ในสภาพพ้ืนที่แปลงนา ทั้งนี้เพื่อ
เปนการเพิม่ผลผลติขาว และลดตนทนุการผลติสําหรับการ
ปลูกขาวในระบบการทํานาดําของเกษตรกรในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  

อุปกรณและวิธีการ
  ดําเนินการทดลอง โดยใหนักศึกษาฝกงาน
รายวชิา ฝกงานพชืไร 1 (1201 201) ทาํการปลกูขาวทดลอง 
ในพื้นที่แปลงนา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในชวงระหวางเดือน พฤษภาคม ถึง 
พฤศจิกายน 2557 โดยใชแผนการทดลอง Randomized 
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Complete Block Design (RCBD) ประกอบดวย (T1) ปก
ดํา 1 ตนตอหลุม (T2)ปกดํา 2 ตนตอหลุม (T3) ปกดํา
3 ตนตอหลุม และทําการทดลอง 4 ซํ้า 

การปลูกและการเก็บเกี่ยว 
 เลอืกใชพืน้ทีล่มุสาํหรบัการปลกูขาวนาดาํทดลอง 
ไถเตรยีมดนิ 2 คร้ัง ไดแก ไถดะ ไถแปร และคราดปรบัพืน้ท่ี
และเก็บเศษวัชพืช ทําการแบงพื้นท่ีแปลงทดลองยอย ใหมี
ขนาดแปลง เทากับ 4 x 8 ตารางเมตร และใสปุยรองพื้น
ทกุ ๆ  แปลง โดยใสปยุสูตร 15-15-15 ในอตัรา 25 กิโลกรมั
ตอไร ใสปูนขาว อัตรา 150 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ และ
ใสปุย เคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไรหลังปก
ดํา30 วัน และใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัม
ตอไรกอนขาวออกดอก 1 เดือน 

การเตรียมแปลงตกกลา
 ทําการไถดะ ตนเดือนพฤษภาคมโดยไถดะทิ้งไว
ประมาณ 20 วัน ไถแปรตนเดือนมิถุนายน และระบายนํ้า
เขาแปลงนา แชขี้ไถ ไถพรวน คราดปรับระดับผิวดิน ควร
ใหมีความชื้นเพียงพอสําหรับการตกกลา และการงอกของ
เมล็ด หลงัจากทําการตกกลาใหเพิม่ระดับนํา้ตามการเจริญ
ของตนขาว อยาใหทวมตนขาวและมีความสูงไมเกิน 5 
เซนตเิมตร จากระดบัหลงัแปลงและตกกลา เม่ือตนกลาอายุ
ประมาณ 25-30 วันใหถอนยายตนกลาขาวไป ทําการปก
ดาํขาวทดลอง โดยใชระยะปกดาํ 25x25 เซนตเิมตร โดยใช
จํานวนตนกลา 1 ตนตอหลุม, 2 ตนตอหลุม และ 3 ตนตอ
หลมุ รกัษาระดับนํา้ใหเหมาะสมกับการเจริญเตบิโตของตน
ขาว ประมาณ 5-10 เซนติเมตร ชวงน้ีอยาปลอยใหตนขาว
ขาดนํา้ โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวงกาํเนดิชอดอกถงึออกรวง 
และทาํการใสปยุสูตร 46-0-0 อตัรา 10 กโิลกรมัตอไร กอน
ขาวออกดอก
 การเก็บเก่ียวขาวทดลอง ทําการสุมเก็บพืช
ตัวอยางแปลงละ 4 จุดโดยใชเหล็กกรอบสี่เหลี่ยมขนาด 
0.5x 0.5 เมตร นับจํานวนกอ จํานวนแขนง และตัดเก็บ
เกีย่วขาวใหมคีวามสูง 10 เซนตเิมตรจากระดบัพืน้ดนิ ทีข่าว
อายุหลงัปกดาํ 80 วนัและ 106 วัน หรอืระยะกอนออกดอก

และออกดอก บันทึกจํานวนตนขาว จํานวนรวง จํานวน
เมล็ด นําตนขาวพรอมรวงแตละหนวยทดลอง ช่ังนํ้าหนัก
สดและใสถุงกระดาษพรอมระบุรายละเอียดขอมูล และนํา
ไปอบแหงทีอ่ณุหภมู ิ70 องศาเซลเซยีส เปนเวลา 48 ชัว่โมง  
ทิ้งไวใหเย็น แลวช่ังนํ้าหนัก เพ่ือหาผลผลิตเมล็ดตอไป

การวิเคราะหขอมูล 
    นําขอมูลที่ไดจากการทําการทดลองมาทําการ
วิเคราะหความแปรปรวนขอมูล (Analysis of variance) 
ตามแผนการทดลองแบบ RCBD และเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางตํารับทดลองโดยใช (Least signifi can 
difference;(LSD)) ที่ระดับความเช่ือมั่นทางสถิติ 95 
เปอรเซ็นต (Gomez และ Gomez, 1984) 

ขอบเขตการทําวิจัย
ทาํการทดลอง 1 ฤดู ไดแก ฤดฝูนในชวงระหวาง

เดือนพฤษภาคม ถึง พฤศจิกายน 2557 โดยใชพื้นที่แปลง
นาในสภาพพื้นที่ลุม  คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีสภาพภูมิอากาศทั่วไป ปริมาณน้ําฝนทั้งป 
1,491 มิลลิเมตร ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ีย 86.30 เปอรเซ็นต 
ชวงเดอืนสงิหาคม ถงึ กนัยายน 2556 มคีาความชืน้สมัพทัธ
สูงสุดคือ 90.80-92.80 เปอรเซ็นต อุณหภูมิสูงสุดและตํ่า
สุดเฉล่ีย 33.75 และ 21.63 องศาเซลเซียส ตามลําดบั(สถานี
อุตุนิยมวิทยา, 2556) ดานคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ
ของดินที่ทําการทดลอง ลักษณะเน้ือดินเปนดินรวนปน
ทราย (Loamy sand) มีคาความเปนกรด-ดางประมาณ 
5.52 และมีเปอรเซ็นตอินทรียวัตถุและไนโตรเจนในดิน 
0.43 และ 0.02 เปอรเซ็นต ตามลําดับ(ประพนธ, 2550)

ผลการทดลอง
 1.  จํานวนหนอแขนง ผลผลิตน้ําหนักแหงใบ 
ตน ตนกอ และรากของขาว 
   ผลการศึกษาจํานวนตนกลาทีป่กดําตอหลุม 
ที่มีตอนํ้าหนักแหงของใบ ตน ตนกอ และราก ของขาวเจา
ขาวดอกมะลิ 105 ที่อายุ 80 วันหลังปกดํา (กอนการ
ออกดอก) พบวา การปกดํา 3 ตนตอหลุม ใหจํานวนหนอ



 การศึกษาอัตราจํานวนตนตอหลุมสําหรับการปลูกขาวนาดํา ที่มีตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาวเจาขาวดอกมะลิ 105 19

วารสารวิชาการ ปขมท. ปท่ี 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2559)

แขนงสูงสดุคอื 16.33 หนอตอกอ และแตกตางกนัทางสถติิ
กบัการปกดาํ 1, 2 ตนตอหลมุ ทีใ่หจาํนวนหนอแขนงเทากบั 
11.08, 13.33 แขนงตอกอ ตามลาํดบั สวนการปกดาํ 3 ตน
ตอหลุม ใหนํ้าหนักแหงรากขาวสูงสุดคือ 8.57 กรัมตอกอ 
และแตกตางกันทางสถิติกับการปกดํา 2 ตนตอหลุม ที่ให

นํา้หนักแหงรากขาวตํา่สุดเทากบั 5.67 กรมั  การปกดาํ 1-3 
ตนตอหลุม ทําใหนํ้าหนักแหงใบ ตน และตนกอ ไมมีความ
แตกตางกนัทางสถติ ิแตพบวาน้ําหนกัแหงใบ ตนและตนกอ 
ของขาวจากการปกดํา 1 ตนตอหลุม มีนํ้าหนักแหงสูงสุด 
(ตารางที่ 1)

ตารางท่ี 1 จํานวนหนอแขนง, น้ําหนักแหงใบ , ตน , ตนกอ และราก ของขาวเจาขาวดอกมะลิ 105 ที่อายุ 80 วัน หลังปกดํา 

ตํารับทดลอง จํานวนหนอแขนง 
( แขนง/กอ)

น.น. แหงใบ
(กรัม/กอ)

น.น. ตน
(กรัม/กอ)

น.น. ตนกอ 
(ใบ+ลําตน) (กรัม/กอ)

น.น. แหงราก
(กรัม/กอ)

ปกดํา 1 ตน
ปกดํา 2 ตน
ปกดํา 3 ตน

11.08
13.33
16.33

13.06
8.15
8.43

16.98
12.27
13.43

30.63
20.42
21.87

6.67
5.67
8.57

Level
CV (%)
LSD 

0.05

*
8.03
0.04

ns
35.59

-

ns
16.81

-

ns
23.23

-

*
8.70
0.021

หมายเหตุ * หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต สวน ns หมายถึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

 ผลการศึกษาจํานวนตนกลาที่ปกดํา ทีมีตอ
จํานวนหนอแขนง นํ้าหนักแหงของใบ ตน ตนกอและราก 
ของขาวเจาขาวดอกมะลิ 105 ที่อายุ 106 วันหลังปกดํา 
(หลังออกดอก) พบวาการปกดํา 1, 2 และ 3 ตนตอหลุมให
ทุกลักษณะไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตการปกดํา 3 

ตนตอหลมุ มีแนวโนมใหจาํนวนหนอแขนง และน้ําหนกัแหง
ราก สูงสุดคือ 10.33 แขนงตอกอและ 12.7 กรมัตอกอ ตาม
ลาํดบั สวนการปกดาํ 1 ตนตอหลมุ มแีนวโนมทาํใหนํา้หนกั
แหงของใบ ตน และตนกอ สูงสุด (ตารางที่ 2)

ตารางท่ี 2  จํานวนหนอแขนงตอหลุม, นํ้าหนักแหงใบ , ตน , สวนตน และราก ของขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่อายุ 106 วัน
หลังปกดํา

ตํารับทดลอง จํานวนหนอแขนง/กอ
(หนอ)

น.น. แหงใบ
(กรัม/กอ)

น.น. ตน
(กรัม/กอ)

น.น.กอ
(ใบ+ลําตน) (กรัม/กอ)

น.น. แหงราก
(กรัม/กอ)

ปกดํา 1 ตน
ปกดํา 2 ตน
ปกดํา 3 ตน

9.08
8.34
10.33

7.57
6.97
6.02

23.39
19.70
19.52

30.96
26.67
25.54

10.98
5.13
12.17

Level
CV (%)
LSD 

0.05

ns
23.14

-

ns
19.81

-

ns
50.77

-

ns
42.41

-

ns
52.71

-

หมายเหตุ * หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต สวน ns หมายถึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
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 2.  องคประกอบผลผลิตขาว
  2.1 จํานวนรวง 
   การปกดําดวยตนกลา 1, 2 และ3 ตน
ตอหลมุใหจํานวนรวงของขาวเจาขาวดอกมะล ิ105 เทากับ 
9.16, 10.08 และ 10.75 รวงตอกอ ตามลําดับ ซึ่งไมแตก
ตางกนัทางสถิต ิและการปกดาํ 3 ตนตอหลมุ ใหจาํนวนรวง
สูงสุด (ตารางที่ 3) 
  2.2 จํานวนระแง 
   การปกดําดวยตนกลา 1, 2 และ 3 ตน
ตอหลุม ใหจํานวนระแงเทากับ 11.13, 10.75 และ 11.38 
ระแงตอรวงตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ และการ
ปกดํา 3 ตนตอหลุม ใหจํานวนระแงสูงสุด (ตารางที่ 3)
  2.3 จํานวนเมล็ด 
   การปกดําดวยตนกลา 1, 2 และ3 ตน
ตอหลุม ใหจํานวนเมล็ดเทากับ 128.00, 116.00 และ 
139.00 เมล็ดตอรวงตามลําดับ ซ่ึงไมแตกตางกันทางสถิติ 

และการปกดํา 3 ตนตอหลุม ใหจํานวนเมล็ดตอรวงสูงสุด 
(ตารางที่ 3)
  2.4 จํานวนเมล็ดดี 
   การปกดําดวยตนกลา 1, 2 และ 3 ตน
ตอหลมุ ใหจาํนวนเมลด็ดเีทากบั 82.75, 93.61 และ 108.61 
เมล็ดตอรวงตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันทางสถิติ และการ
ปกดํา 3 ตนตอหลุม ใหจํานวนเมล็ดดีสูงสุด (ตารางที่3)
  2.5 ผลผลิตเมล็ด
   การปกดํา 3 ตนตอหลุม ใหผลผลิตน้ํา
หนักเมล็ดสูงสุดคือ 377.13 กิโลกรัมตอไร และแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับการปกดํา 1 
ตนตอหลุม ที่ไหใหผลผลิตน้ําหนักเมล็ดเทากับ 297.54 
กโิลกรมัตอไร แตไมแตกตางกนัทางสถติกิบัการปกดาํ 2 ตน
ตอหลุม ที่ไหผลผลิตนํ้าหนักเมล็ดเทากับ 351.07 กิโลกรัม
ตอไร (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 จํานวนรวง จํานวนระแง จํานวนเมล็ด และจํานวนเมล็ดดีตอรวง ผลผลิตเมล็ดของขาวเจาขาวดอกมะลิ 105 

ตํารับทดลอง จํานวนรวง
(รวง/กอ)

จํานวนระแง
(ระแง/รวง) 

จํานวนเมล็ด
(เมล็ด/รวง) 

จํานวนเมล็ดดี
(เมล็ดดี/รวง)

ผลผลิตเมล็ด
(กิโลกรัมตอไร) 

ปกดํา 1 ตน
ปกดํา 2 ตน
ปกดํา 3 ตน

9.16
10.08
10.75

11.13
10.75
11.38

128.00
116.00
139.00

82.75
93.61
108.61

297.54
351.07
377.13

Level
CV (%)
LSD 

0.05

ns 
13.27

-

 ns
12.42

-

ns
 12.29

-

ns
8.22

-

*
9.20
54.40 

หมายเหตุ * หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต สวน ns หมายถึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
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 3. เปอรเซน็ตเมล็ดด ีดชันเีก็บเก่ียว อตัราสวน
เมล็ดตอตอซัง และนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด
  การปกดําดวยจํานวนตนกลาท่ีแตกตางกัน 
มีผลทําใหเปอรเซ็นตเมล็ดดีมีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงการปกดํา 2 ตนตอหลุม 
ใหเปอรเซน็ตเมลด็ดสีงูสดุคอื 99.18 เปอรเซน็ต ขณะท่ีการ

ปกดาํ 3 ตนตอหลมุใหเปอรเซน็ตเมล็ดดตีํา่สุดเทากบั 84.41 
เปอรเซน็ต สวนดชันเีกบ็เกีย่ว อตัราสวนเมลด็ตอตอชงั และ
น้ําหนกั 1000 เมลด็ไมมีความแตกตางกนัทางสถติ ิสวนการ
ปกดํา 2 ตนตอหลุมใหดัชนีเก็บเกี่ยวสูงสุด และการปกดํา 
3 ตนตอหลุมใหอตัราสวนเมลด็ตอตอชัง และนํา้หนกั 1000 
เมล็ดสูงสุด (ตารางที่ 4)

ตารางท่ี 4 เปอรเซ็นตเมล็ดดี ดัชนีเก็บเกี่ยว อัตราสวนนํ้าหนักเมล็ดตอตอซัง และนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด 

ตํารับทดลอง เปอรเซ็นตเมล็ดดี ดัชนีเก็บเกี่ยว อัตราสวนเมล็ด/ตอซัง น.น. 1,000 เมล็ด 
(กรัม)

ปกดํา 1 ตน
ปกดํา 2 ตน
ปกดํา 3 ตน

88.82
99.18
84.41

0.50
0.60
0.56

1.25
0.88
1.35

22.17
24.86
25.11

Level
CV (%)
LSD 

0.05

*
10.77
0.017

ns
21.14

-

ns
26.60

-

ns
9.39

-

หมายเหตุ * หมายถึง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต สวน ns หมายถึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

ผลและวิจารณผลการทดลอง
จากกรณีศึกษา การปกดําดวยตนกลา 1, 2และ 

3 ตนตอหลุม มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการศึกษาการเจริญ
เติบโต เพ่ิมผลผลิต คุณภาพขาวเมล็ดดี และลดตนทุนการ
ผลิตตอไร ของขาวเจาพันธุขาวดอกมะลิ 105 เปนการ
ทดลองในสภาพแปลงนาและใหไดรบันํา้ฝนตามฤดกูาล ผล
การทดลองพบวา การปกดํา 3 ตนตอหลุม ใหจํานวนหนอ
แขนงสูงสุดคือ 16.33 แขนงตอกอ และไมแตกตางกันทาง
สถติกิบัการปกดาํ 2 ตนตอหลมุ (13.33 แขนง/กอ) แตแตก
ตางกนัทางสถิตกิบัการปกดาํ 1 ตนตอหลุม ท่ีใหจาํนวนหนอ
แขนงตํา่สดุ (11.08 แขนง/กอ) ซึง่เปนไปตามคาํแนะนาํของ 
สถาบันวิจัยขาว (2530) อางโดย วราภรณ (2538) ได
แนะนําวา การทํานาดําใหปกดําจับละ 3-5 ตนตอหลุม ปก
ดําลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร จะทําใหขาวแตกกอใหมได
เต็มที่ และนาจะเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิม
การเจริญเติบโตของขาว แตถามองในแงของการลดตนทุน
การผลิตขาวดานเมล็ดพันธุ การปกดํา 2-3 ตนตอหลุม 

เปนการเพียงพอตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตเมล็ด
ตอไร  สวนน้ําหนักแหงใบ ตน และตนกอ นั้นไมแตกตาง
กันทางสถิติเมื่อปกดํา 1, 2 และ 3 ตนตอหลุม ขณะที่นํ้า
หนักแหงใบ และตนสูงสุด เมื่อปกดํา 1 ตน ตอหลุม เน่ือง
มาจากมีการเจริญเติบโตของตนขาวเต็มที่ ไมมีการแยงนํ้า 
ปุย และแสงแดดของพืชภายในกอเดียวกัน  
 ดานองคประกอบของผลผลิต พบวา การปกดํา
ดวยตนกลา 1, 2 และ 3 ตนตอหลุม ใหจํานวนรวง จํานวน
ระแง จํานวนเมล็ด และจํานวนเมล็ดดีตอรวง ไมแตกตาง
กันทางสถิติ ขณะที่การปกดํา 3 ตนตอหลุม ใหจํานวนรวง 
จํานวนระแง จํานวนเมล็ด และจํานวนเมล็ดดีตอรวงสูงสุด 
สวนเปอรเซ็นตเมล็ดดี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติ ิ(P<0.05) ซึง่การปกดาํ 2 ตนตอหลมุใหเปอรเซน็ต
เมล็ดดีสูงสุดคือ 99.18 เปอรเซ็นต  การปกดํา 1, 2และ 3 
ตนตอหลุม ใหดัชนีการเก็บเก่ียว อัตราสวนเมล็ดตอตอซัง 
และนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด ไมแตกตางกันทางสถิติ  แตการ
ปกดํา3 ตนตอหลุม ทําใหอัตราสวนเมล็ดตอตอซัง และนํ้า
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หนัก 1,000 เมลด็ สงูสดุ การปกดาํ 2 ตนตอหลมุ ใหผลผลติ
ขาวที่มีเปอรเซ็นตเมล็ดดีสูงสุด (99.18%) 
 ดานผลผลิตเมล็ดตอไร พบวา การปกดําดวยตน
กลา 1, 2 และ 3 ตนตอหลมุ ใหผลผลติเมลด็ตอไร แตกตาง
อยางมนียัสาํคญัทางสถติิ (p<0.05) การปกดาํ 3 ตนตอหลมุ
ใหผลผลิตเมล็ดสูงสุดคือ 377.13 กิโลกรัมตอไร และแตก
ตางกนัทางสถิตเิมือ่เปรียบเทียบกบัการปกดาํ1 ตนตอหลมุ 
สวนการปกดํา 1และ 2 ตนตอหลุม ใหผลผลิตเมล็ดไมแตก
ตางกันทางสถิติ (297.53 และ 351.07 กิโลกรัมตอไร 
ตามลาํดบั) ดงันัน้ในการทาํนาแบบปลกูขาวนาดาํในสภาพ
แปลงนา ในเขตอาศยันํา้ฝนตามฤดกูาล และดนิมคีวามอุดม
สมบูรณปานกลาง การปกดําดวยตนกลา 2-3 ตนตอหลุม 
นาจะเปนการเพยีงพอสาํหรบัการปลกูขาวนาดาํ ซ่ึงเปนวิธี
ทีเ่พิม่ประสิทธิภาพสูงสุดในการเจริญเติบโตของขาวและลด
ตนทุนการผลิตดานเมล็ดพันธุที่มีราคาแพง   

สรุปผลการทดลอง
 การปกดําดวยตนกลา 1,2 และ3 ตนตอหลุม 
มจีาํนวนหนอแขนงเทากับ 11.08, 13.33 และ 16.33 แขนง
ตอกอตามลําดับ ที่อายุขาว 80 วันหลังปกดํา และแตกตาง
กันทางสถิติ สวนการปกดําดวยตนกลา 1-3 ตนตอหลุม 
ขณะที่อายุเก็บเกี่ยวขาว 106 วัน ใหจํานวนหนอแขนง 
9.08, 8.34 และ 10.33 ตามลําดับ และไมแตกตางกันทาง
สถิติ 
 สาํหรบันํา้หนกัแหงใบ ตน และตนกอ พบวา การ
ปกดําดวยตนกลา 1, 2 และ 3 ตนตอหลุม ไมทําใหน้ําหนัก
แหงมีความแตกตางกันทางสถิติ  การปกดํา 1 ตนตอหลุม 
มีน้ําหนักแหงใบ ตนและตนกอของขาวเจาขาวดอกมะลิ 
105 สูงสุด  
 การปกดําดวยตนกลา 1, 2 และ 3 ตนตอหลุม 
ใหจํานวนรวง จํานวนระแง จํานวนเมล็ด และจํานวนเมล็ด
ดตีอรวง ไมแตกตางกนัทางสถติ ิขณะทีก่ารปกดาํ 3 ตนตอ
หลมุ ใหจาํนวนรวง จาํนวนระแง จาํนวนเมล็ด และจํานวน
เมล็ดดีตอรวง ของขาวเจาขาวดอกมะลิ 105 สูงสุด 
 ดชันเีกบ็เกีย่ว อตัราสวนนํา้หนกัเมลด็ตอนํา้หนกั
ตอซัง และนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด พบวาการปกดําดวยตน

กลา1, 2 และ 3 ตนตอหลุม ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
และการปกดําดวยตนกลา 3 ตนตอหลุมใหอัตราสวนเมล็ด
ตอตอชัง และนํา้หนกั 1000 เมลด็ของขาวเจาขาวดอกมะล ิ
105 สูงสุด 
 เปอรเซ็นตเมล็ดดี มีความแตกตางกันอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ เมื่อปกดําดวยตนกลา 1, 2 และ 3 ตนตอ
หลมุ และการปกดํา 2 ตนตอหลุมใหเปอรเซน็ตเมล็ดดสีงูสดุ
คือ 99.18 เปอรเซ็นต สวนการปกดํา 3 ตนตอหลุมให
จํานวนเมล็ดดีตํ่าสุด (84.41 เปอรเซ็นต) 
  จาํนวนเมล็ดตอรวง และจํานวนเมล็ดด ีไมมคีวาม
แตกตางกันทางสถิติเม่ือปกดําดวยตนกลา 1, 2 และ 3 ตน
ตอหลุม แตมีแนวโนมวาการปกดาํดวยตนกลา 3 ตน จะให
จํานวนเมล็ดตอรวง และจํานวนเมล็ดดีสูงสุด
 การปกดําดวยตนกลา 1,2 และ3 ตนตอหลุม ให
ผลผลติเมลด็เทากบั 297.54, 351.07 และ337.13 กโิลกรมั
ตอไรตามลําดับ และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ(P<0.05)
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