วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที่ 21 ฉบับที่ 6 (ฉบับพิเศษ) 2556

ความสามารถในการแตกกอและการให้ องค์ ประกอบผลผลิตต่ อกอของ
ข้ าวขาวดอกมะลิ 105 กลายพันธุ์เมื่อใช้ จานวนกล้ าต่ อกอแตกต่ างกัน
Tillering Ability and Seed Component Yielding of Mutated
KDML 105 Lines at Different Numbers of Seedlings per Hill
บุญหงษ์ จงคิด, พฤหัส หล่อเข็มทรัพย์ , ยุวดี สวยอยู่
และวุฒิชัย แตงทอง*
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Boonhong Chongkid, Pruluhat Lorkhamshap, Yuwadee Sauyou
and Wutthichai Taengthong*
Department of Agricultural Technology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University,
Rangsit Centre, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathum Thani 12120

บทคัดย่อ
การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 กลายพันธุ์ สายพันธุ์ที่ 5 (KDML 105’ 10GR-TU-70-10) ที่ได้จากการอาบ
รังสี แกมมา มีลกั ษณะต้นเตี้ย อายุการเก็บเกี่ยวสั้น และไม่ไวต่อช่วงแสงในการออกดอก ทดลองโดยใช้จานวนต้น
กล้าต่อก่อในการปั กดาที่แตกต่างกันในกระถางบรรจุดิน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าควรใช้จานวนต้นกล้ากี่ตน้ ต่อ
กอที่ สามารถให้องค์ประกอบผลผลิ ตของข้าวได้สูงสุ ด การศึ กษานี้ มีการวางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์
(CRD) ประกอบด้วย 4 สิ่ งทดลอง สิ่ งทดลองละ 4 ซ้ า ได้แก่ ต้นกล้าจานวน 1 , 2 , 3 และ 4 ต้นต่อกระถาง (กอ)
ผลการวิจยั พบว่าลักษณะความสูงของต้น เส้นรอบวงโคนต้น จานวนรวงต่อกอ และน้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติในระหว่างสิ่ งทดลองทั้ง 4 และจานวนต้นต่อกอที่ได้จากการใช้ตน้ กล้า 4 ต้นต่อกระถาง
มีค่ามากกว่าในการใช้ตน้ กล้าจานวน 1 , 2 และ 3 ต้น แต่ในทางกลับกัน จานวนเมล็ด และน้ าหนักเมล็ดต่อรวงที่
ได้จากการใช้ตน้ กล้า 1 และ 2 ต้น มีค่าสู งกว่าการใช้ตน้ กล้า 3 และ 4 ต้น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งแสดงให้
เห็ นว่าจานวนต้นกล้าเพียง 1 ต้นต่อกอ ก็เพียงพอต่อการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสู ง และการใช้ตน้ กล้าจานวน
น้อยลงก็เป็ นการช่วยลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ในการปั กดาข้าวอีกด้วย
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Abstract
Tillering ability and seed component yielding of mutated KDML 105 lines at different numbers of
seedling per hill had been conducted to determine the least number of seedlings to be needed for transplanting.
The experiment was arranged in CRD with 4 replicates, each with 4 treatments of 1, 2, 3 and 4 seedlings. The
results showed that even if using 4 seedlings gave more number of plants per hill as compared with using 1, 2
and 3 seedlings, the highest number of seeds per panicle and the highest seed weight per panicle conversely
came from using 1 and 2 seedlings. This indicates that using 1 seedling per hill is probably enough for getting
high seed yield and as a result the seed cost in transplanting must be lowered as well.
Keywords: tillering ability; seed component yielding; mutated KDML 105 lines
ให้ผ ลผลิ ต ของข้า วเพื่ อ น าไปสู่ ก ารลดต้น ทุ น เมล็ ด
พันธุ์ขา้ วที่ใช้ปลูก

1. บทนา
ข้ า วเป็ นพื ช เศรษฐกิ จที่ ส าคั ญ ที่ สุ ดของ
ประเทศไทย เนื่ องจากประชากรในประเทศบริ โภค
ข้า วเป็ นอาหารหลัก และมี ก ารส่ ง ออกข้า วที่ ส ร้ า ง
รายได้ส าคัญ ให้ กับ ประเทศ [2] โดยข้า วที่ ส ร้ า ง
ชื่ อเสี ยงให้กับประเทศไทยคือข้าวขาวดอกมะลิ 105
[5] ซึ่ งเป็ นที่ นิ ย มของคนไทยและชาวต่ า งชาติ
เนื่ องจากเมล็ดข้าวสารมี รูปร่ างยาวเรี ยว เมล็ดใส มี
ท้องไข่นอ้ ย และเมื่อหุ งแล้วจะมีลกั ษณะนุ่มและหอม
[4] เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ใ นปั จ จุ บันนิ ย มปลูก ข้าวนา
หว่าน เพราะมีความสะดวกและใช้แรงงานน้อย แต่มี
ปั ญหาเกี่ยวกับการงอกของเมล็ดข้าวไม่สม่าเสมอและ
ต้องใช้เมล็ดพันธุ์มากในอัตรา 15-20 กิโลกรัมต่อไร่
ส่ งผลให้ตน้ ทุนการทานาสู งขึ้น [2] ดังนั้นเกษตรกร
ในจัง หวัด ฉะเชิ งเทราเป็ นกลุ่ม แรกที่ ได้หันมาปลู ก
ข้า วโดยวิ ธี ปั ก ด าในระบบประณี ต (system of
intensification, SRI) โดยใช้ตน้ กล้าที่มีใบ 2-3 ใบ ปั ก
ดาเพียงหลุมล่ะ 1 ต้น ซึ่งสามารถลดจานวนเมล็ดพันธุ์
ลงได้เป็ นอย่างมาก และสามารถให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นต่อ
หน่ วยพื้นที่ อย่างมี นัยสาคัญ [3] ดังนั้นการศึ กษาใน
ครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเที ยบระหว่างการ
ใช้จานวนต้นกล้า 1, 2, 3 และ 4 ต้นต่อกอ และการ

2. อุปกรณ์ และวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์ (CRD)
จานวน 4 ซ้ า โดยมีสิ่งทดลอง ได้แก่ จานวนต้นกล้าที่
ใช้ปักดา 1, 2, 3 และ 4 ต้นต่อกระถาง (ต่อกอ) โดย
เพาะต้นกล้าข้าวในถาดเพาะที่ บรรจุ ดินผสม จนต้น
กล้ามี อายุ 15 วัน ทาการย้ายไปปั กดาในกระถางดิ น
เผาบรรจุดินผสม 10 กิ โลกรัมต่อกระถาง (เส้นผ่าน
ศู น ย์ก ลางกระถางขนาด 33 เซนติ เ มตร) ตามสิ่ ง
ทดลองที่ระบุไว้ เติมน้ าให้มีระดับความสู งจากระดับ
ดินในกระถาง 5 เซนติเมตร ทาการใส่ ปุ๋ย 3 ครั้ง ครั้ง
แรกหลังจากปั กดาแล้ว 10 วันโดยใช้ปุ๋ยแอมโมเนี ยม
ฟอสเฟต (16-20-0) อัตรา 60 กรัมต่อกระถาง ครั้งที่ 2
หลังจากปั กดา 40 วัน โดยใช้ปุ๋ยยูเรี ย (46-0-0) อัตรา
30 กรัมต่อกระถาง และครั้งที่ 3 หลังปั กดา 55 วัน
โดยใช้สูตรยูเ รี ยอัตรา 15 กรั ม ต่อกระถาง บันทึ ก
ข้อมูลโดยวัดความสู งของต้น วัดเส้นรอบวงโคนต้น
จานวนต้นต่อกอ และจานวนรวงต่อกอ นับเมล็ดต่อ
รวง น้ าหนักเมล็ดต่อรวง และน้ าหนัก 1,000 เมล็ด ที่
ระดับความชื้นเมล็ด 14 เปอร์ เซ็นต์ หลังการเก็บเกี่ยว
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จากนั้ นน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ แ ละ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของลักษณะต่าง ๆ ในระหว่างสิ่ ง
ทดลอง โดยใช้วิธีของ Duncan s’ multiple range test
(DMRT) ที่ ระดับความเชื่อมัน่ 95 % ด้วยโปรแกรม
SPSS

กระถาง 1, 2, 3 และ 4 ต้น และให้จานวนต้นต่อกอ
หลัง ปลูกได้ 2 เดื อ น มี ค่ า เฉลี่ ย เป็ น 24.25, 25.00,
26.50 และ 29.50 ต้น ตามลาดับ ในขณะที่จานวนรวง
ต่อกอไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสิ่ งทดลอง
ทั้ง 4 ให้จานวนรวงเฉลี่ยต่อกอที่ 20.75, 22.25, 24.00
และ 25.00 รวงตามลาดับ สาหรับจานวนเมล็ดเฉลี่ย
ต่อรวงและน้ าหนักเมล็ดต่อรวงในระหว่างสิ่ งทดลอง
นั้นมี ความแตกต่างกันทางสถิติ โดยสิ่ งทดลองทั้ง 4
ให้จานวนเมล็ดเฉลี่ยต่อรวงที่ 103.53, 105.51, 97.06
และ 93.68 เมล็ด ตามลาดับ และให้น้ าหนักเมล็ดเฉลี่ย
ต่อรวงที่ 3.16, 3.10, 2.96 และ 2.79 กรัม ตาม ลาดับ
ส่ วนน้ าหนัก 1,000 เมล็ด นั้นไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ โดยสิ่ งทดลองทั้ง 4 สิ่ งทดลองมีค่าน้ าหนัก
1,000 เมล็ด 24.60, 24.12, 24.58 และ 23.65 กรัม
ตามลาดับ (Table 1)

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
จากการวิจยั พบว่าความสู งของต้นและเส้นรอ
บวงโคนต้นไม่มีความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทาง
สถิติ โดยการใช้ตน้ กล้าปั กดาจานวน 1, 2, 3 และ 4
ต้นต่อกระถาง ให้ความสู ง 119.50, 119.25, 121.00
และ 120.25 เซนติเมตร ตามลาดับ เส้นรอบวงโคนต้น
2.57, 2.52, 2.50 และ 2.55 เซนติเมตร ตามลาดับ
จานวนต้นต่อกอในระหว่างสิ่ งทดลองมีความแตกต่าง
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ โดยการใช้ ต ้น กล้า ต่ อ

Table 1 Height, culm diameter, plants per hill, panicle per hill, number of seed weights per panicle, seed per
panicle and 1,000 seed weights of mutated KDML’ 105 10GR-TU-70-10 at the rates of 1, 2, 3 and 4
seedlings per hill.
Treatment
1
2
3
4
F-test

Height
Culm iameter
(cm)
(cm)
119.50 ± 1.73 2.57 ± 0.09
119.25 ± 2.87 2.52 ± 0.23
121.00 ± 6.05 2.50 ± 0.14
120.25 ± 2.87 2.55 ± 0.13
ns
ns

Plants
per hill
24.25 ± 1.701/b
25.00 ± 2.16b
26.50 ± 1.91ab
29.50 ± 3.31a
*

Panicles
per hill
20.75 ± 0.95
22.25 ± 2.21
24.00 ± 1.41
25.00 ± 3.56
ns

Seeds weight
per panicle (g)
3.16 ± 0.12a
3.10 ± 0.19a
2.96 ± 0.11b
2.79 ± 0.03b
**

Seeds
per panicle
103.53 ± 21.09a
105.01 ± 19.38a
97.06 ± 16.31b
93.68 ± 19.51b
**

1,000 seed
weight (g)
24.60 ± 0.42
24.12 ± 0.80
24.58 ± 0.37
23.65 ± 0.40
ns

1/

ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามหลังด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % โดย
วิธี Duncan’s multiple range test (DMRT), *มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่
95 %, **มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 99 %
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่าการใช้ตน้ กล้า
ปั ก ด าพี ย ง 1 หรื อ 2 ต้น ต่ อ กระถาง (ต่ อ กอ) ให้

องค์ป ระกอบผลผลิ ต ทั้ง จ านวนเมล็ ด และน้ า หนัก
เมล็ดต่อรวงสู งกว่าการใช้ตน้ กล้าปั กดา 3 และ 4 ต้น
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ต่อกระถาง ซึ่ งมีความสาคัญต่อการให้ผลผลิตเมล็ด
ต่อพื้นที่ปลูกสู งกว่า ถึงแม้วา่ จานวนรวงต่อกอนั้นไม่
มีความแตกต่างกัน ซึ่ งอาจเป็ นผลมาจากกฎของการ
ชดเชยกัน (law of compensation) ในระหว่างองค์
ประกอบผลผลิตต่าง ๆ [1] ดังนั้นการใช้ตน้ กล้าเพียง
1 ต้นต่อกอ ในการปั กดา ก็จะสามารถช่วยลดต้นทุน
ของเมล็ดพันธุ์ลงได้ และผลการทดลองนี้ ยงั มีความ
สอดคล้องกับผลการทดลองของไพลิ น [4] ในเรื่ อง
การทดสอบการปลู ก ข้า วระบบประณี ต (SRI) ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ งชาติ ของส านั ก งานคณะ
กรรมการการอุดมศึ กษา ประจาปี 2554-2555 และ
ขอขอบพระคุณ ผูท้ รงคุณวุฒิที่ช่วยกรุ ณาประเมินและ
ให้คาแนะนาในการแก้ไขข้อบกพร่ องบทความวิจยั นี้
ให้มีความถูกต้องและมีคุณภาพดียงิ่ ขึ้น
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4. สรุ ป
การใช้ตน้ กล้าปั กดา 4 ต้นต่อกระถาง (ต่อกอ)
มีความสามารถในการแตกกอดี ที่สุด ส่ วนการใช้ตน้
กล้าในการปั กดา 1 หรื อ 2 ต้นต่อกระถาง (ต่อกอ)
สามารถให้จานวนและน้ าหนักเมล็ดแห้งต่อรวงสู ง
ที่สุด ดังนั้นจานวนต้นกล้าเพียง 1 ต้นต่อกอ ก็เพียงพอ
ต่อการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิ ตสู ง และการใช้ตน้ กล้า
จานวนน้อยลงก็เป็ นการช่วยลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ใน
การปั กดาข้าว

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุ นจากโครงการ
ส่ งเสริ มการวิ จั ย ในอุ ด มศึ กษาและการพั ฒ นา
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