
ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 

 45 

ผลกระทบของสภาพแวดลอมและไนโตรเจนตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณ
สารประกอบฟนอลกิทั้งหมดของขาวเหนียวก่ําพืน้เมือง 

Environment and Nitrogen Effect on Growth, Yield and Total Phenolic Content of Native  
Purple Glutinous Rice 

 
ลดาวัลย  ตังววิัฒนาธร และ ศักด์ิดา  จงแกววฒันา1 

Ladawan  Thangwiwattanatron and Sakda  Jongkaewwattana1 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา การเจริญ ผลผลิตและปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดของขาวเหนียวกํ่า

ภายใตอิทธิพลของวันปลูก และอัตราปุยไนโตรเจน โดยปลูกขาวเหนียวก่ําจํานวน 5 พันธุ ไดแก พันธุ MHS 1 พันธุสะเมิง  
3 พันธุ PGMHS 6 พันธุ PGMHS 15 และพันธุ PGMHS 17 ใน 3 วันปลูกคือ 1 กรกฎาคม, 1 สิงหาคม และ1 กันยายน 
พ.ศ.2552 ทําการใสปุยยูเรีย 3 อัตรา คือ 8, 16 และ 24 กก.ไนโตรเจน/ไร ทําการทดลองที่แปลงสถานีวิจัยเกษตรเขต
ชลประทาน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ระหวางเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2552 
 จากผลการศึกษาพบวา ระยะพัฒนาการของขาวที่ปลูกในแตละวันปลูก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดย
ขาวที่ปลูกในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน คาอุณหภูมิสะสมจากวันปลูกถึงวันที่สะสมน้ําหนักแหงสูงสุดมีแนวโนม
ลดลง  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 1,986 1,623 และ 1,511 องศาเซลเซียส ตามลําดับ ซึ่งเทียบเทากับ 104, 86 และ 82 วัน 
ตามลําดับ ผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวามีความแตกตางระหวางพันธุในเร่ืองของคาอุณหภูมิสะสมที่ใชในการสะสมนํ้าหนักแหง
จากวันปลูกถึงน้ําหนักแหงสูงสุด โดยพบวาขาวพันธุ PGMHS 17 และสะเมิง 3 มีคาอุณหภูมิสะสมที่ใชในการสะสม
น้ําหนักแหงจากวันปลูกถึงน้ําหนักแหงสูงสุดเฉล่ียเทากับ 1,739 องศาเซลเซียส (92 วัน) สวนพันธุ PGMHS 6 มีคา
อุณหภูมิสะสมที่ใชในการสะสมน้ําหนักแหงจากวันปลูกถึงน้ําหนักแหงสูงสุดเฉลี่ยนอยสุดเทากับ 1,667 องศาเซลเซียส (89 
วัน) 
 สําหรับน้ําหนักแหงสูงสุดของขาวพ บวามีแนวโนมลดลงตามวันปลูก ทั้งนี้ผลการวิเคราะห พบวาขาวพันธุ MHS 1 
ที่ปลูกในวันที่ 1 กรกฎาคม มีน้ําหนักแหงสูงสุดเฉลี่ยเทากับ 1,033 กิโลกรัมตอไร ซึ่งมากกวาพันธุอื่นๆ ทั้งนี้ขาวทุกพันธุที่
ปลูกในเดือนกันยายนมีน้ําหนักแหงสะสมสูงสุดในระดับตํ่า โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 347 กิโลกรัมตอไร ซึ่งสอดคลองกับการให 
ผลผลิตที่พบวามีแนวโนมลดลงตามวันปลูกเชนกัน โดยขาวที่ปลูกในเดือนกันยายนจะใหผลผลิตตํ่าสุด ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 
43 กิโลกรัมตอไร สําหรับพันธุขาวที่ใหผลผลิตสูง ไดแก พันธุสะเมิง 3 ที่ปลูกในเดือนกรกฎาคม โดยมีผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 
371 กิโลกรัมตอไร สําหรับอิทธิพลของปุยไนโตรเจน พบวาขาวทุกพันธุของทั้งสามวันปลูกที่ไดรับปุยไนโตรเจนในอัตรา 16 
และ 24 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไรจะใหผลผลิตสูงสุดเฉล่ียเทากับ 232 กิโลกรัมตอไร ซึ่งมากกวาขาวที่ไดรับปุย 8 กิโลกรัม
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ไนโตรเจนตอไร ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 179 กิโลกรัมตอไร สําหรับปริมาณฟนอลิคทั้งหมดของขาวเหนียวก่ําที่ปลูกในแต
ละวันปลูกมีความแปรปรวนตอการตอบสนองตออัตราปุยไนโตรเจนที่แตกตางกัน ทั้งนี้โดยพบวาพันธุสะเมิง 3 ที่ปลูกใน
เดือนสิงหาคมที่ไดรับอัตราปุยไนโตรเจน 24 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในเมล็ดสูงสุด
เทากับ 53.46 mg/mL ของ gallic acid นอกจากนี้ผลการวิเคราะหความสัมพันธพบวาผลผลิตขาวมีความสัมพันธเชิงบวก
กับคาดัชนีการเก็บเก่ียว จํานวนตนตอกอ จํานวนรวงตอกอ และจํานวนเมล็ดดีตอรวง  
 

คําสําคัญ : ขาวเหนียวก่ํา  ปริมาณสารฟนอลิคทั้งหมด  ไนโตรเจน  วันปลูก  พันธุ 
 

Abstract 
 

 The objective of this study was to study growth and development of grain yield and total content of 
phenolic compound of purple glutinous rice under different planting date and nitrogen fertilizer level 
application. Five varieties of purple glutinous rice namely MHS 1, Samoeng 3, PGMHS 6, PGMHS 15 and 
PGMHS 17 were grown at  July 1st, August 1st  and September 1st in which 8, 16 and 24 kg.N/rai were applied. 
This study was conducted at irrigated field research station, Multiple Cropping Center, Faculty of Agriculture, 
Chiang Mai University during July - December 2009. 
 It  was found that there was significant difference in growth and development in terms of number of 
day from planting to reach till maximum biomass dry weight. There was a trend of decreasing of accumulated 
growing degree day required from planting till maximum biomass dry weight of rice planted in July to 
September. Accumulated growing degree day required were 1,986, 1,623 and 1,511 degree celcius 
respectively which equivalent to 104, 86 and 82 days after planting. It was also found that Samoeng 3 and 
PGMHS 17 required more accumulated growing degree day i.e. 1,739 degree celcius (92 days after planting) 
than other varieties used in this study. PGMHS 6 required least amount of growing degree day from planting till 
maximum biomass dry weight which were 1,667 degree celcius (89 days) 
 There was a tendency of decreasing in maximum biomass weight along with planting date. The MHS 
1 planted in July 1st obtained highest biomass weight which was 1,033 kg per rai. All rice varieties planted  

September 1st gain less biomass weight (347 kg per rai)  than those of planted in July and August. Similarly 
grain yield also found decreasing along with planting date in which rice planted in September had average 
grain yield of 43 kg per rai. Samoeng 3 planted on July 1st produced highest grain yield i.e. 371 kg per rai. It 
was also found that nitrogen fertilizer application could enhance grain yield. Average grain yield of rice under 
application of  nitrogen fertilizer at 16 and 24 kg.N per rai was higher (232 kg per rai) than that of applying 8 
kgN per rai (179 kg per rai). Research result also pointed out that there was great variation grain total phenolic 
content under different planting dates and nitrogen fertilization levels. Samoeng 3 planted on August 1st with 
24 kgN per rai applied produced greatest grain total phenolic content  i.e 53.46 mg/ml of gallic acid. 
Correlation analysis result suggest that there was positive correlation between grain yield with harvest index, 
number of tiller per hill, number of panicle per hill and number of fertile grain per panicle. 
Key Words : glutinous purple rice, total phenolic content, nitrogen, planting date, varieties
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บทนํา 
 
 โดยท่ัวไปแลววันปลูกที่เหมาะสม (optimum planting date) ของพืชไรแตละชนิดในแตละทองที่มักจะแตกตาง
กันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดพืชและสภาพแวดลอมของแตละทองถิ่น พืชที่ตอบสนองตอวันส้ัน เชน ในขาวพันธุพื้นเมืองถา
นําไปปลูกในชวงที่ไมใชวันส้ันของปก็จะมีผลกระทบทําใหไมติดดอกออกผล (ทรงเชาว, 2528) เฉลิมพล (2540) รายงานวา ขาว
เปนพืชที่มีการตอบสนองตอความยาวของวัน วันปลูกยังมีอิทธิพลตอระยะพัฒนาการของขาวในระยะออกดอก และระยะ
สุกแก รวมทั้งมีผลตอวันที่ปรากฏน้ําหนักแหงสูงสุด น้ําหนักแหงสูงสุดและ อัตราการสะสมนํ้าหนักแหงในสวนของลําตน
และใบ (สมเจตต, 2544) Hsiao (1982) รายงานวาการกําหนดวัน ปลูกนั้นควรจะขึ้นอยูกับปริมาณ และการกระจายของ
น้ําฝน ทั้งนี้ตองพยายามหลีกเล่ียงการขาดแคลนน้ําในระยะ การเจริญเติบโตทางสืบพันธุหรือ 20 วันกอนออกดอกถึง 10 วัน
หลังออกดอก โดยพบวาในระยะผสมเกสรเปนระยะท่ีขาวออนแอตอการขาดน้ํามากที่สุด  
 มีการศึกษา พบวา ขาวเหนียวก่ํามีความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งมีผลตอการเจริญเติบโต ผลผลิต และ
คุณภาพเมล็ดโดยเฉพาะปริมาณสารฟนอลิก (สายบัว, 2552) นอกจากพันธุกรรมจะสงผลตอการเจริญเติบโตของขาวเหนียว
กํ่าแลว ยังขึ้นอยูกับการกําหนดวันปลูกที่เหมาะสม และปริมาณธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจนซึ่งเปนธาตุอาหารหลักที่มี
ความสําคัญและจําเปนตอการเจริญ และการสรางผลผลิต ซึ่งปุยไนโตรเจนมีผลทําใหอัตราการสะสมน้ําหนักแหงของตน  
ใบ และรวงของขาวเพิ่มขึ้นตามอัตราของปุยไนโตรเจน (แขสุมาลย, 2543) ในปจจุบันพบวาผลผลิตตอไรของขาวเหนียวก่ํา
คอนขางต่ํา ทั้งนี้เพราะขาวเหนียวก่ําเปนขาวพันธุพื้นเมือง และไวตอชวงแสง รวมทั้งการจัดการที่ไมเหมาะสม เชน วันปลูก
หรือการจัดการปุยอาจสงผลกระทบตอการเจริญ และการสรางผลผลิต ดังนั้นการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมและ
ไนโตรเจนตอการเจริญ ผลผลิต รวมทั้งปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด (total phenolic compound) ของขาวเหนียวก่ํา 
โดยเนนถึงสหสัมพันธ ระหวางวันปลูก และปุยไนโตรเจน เพื่อสามารถที่จะนําผลการศึกษาไปใชในการพิจารณาวันปลูกของ
ขาวเหนียวกํ่า ที่เหมาะสมและการจัดการใหปุยไนโตรเจนที่พอเหมาะเพื่อจะเปนการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ โดยเฉพาะ
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดซึ่งเปนกลุมของสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant)  
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 
 งานวิจัยนี้ไดทําการทดลองที่แปลงสถานีวิจัยเกษตร เขตชลประทาน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วางแผนการทดลองแบบ strip-split plot design จํานวน 3 ซ้ํา โดยกําหนดให 
horizontal strip เปนวันปลูก 3 วันปลูก คือ 1 กรกฎาคม 1 สิงหาคม และ 1 กันยายน vertical strip คือพันธุขาวเหนียวก่ํา 
5 พันธุ (ตารางที่ 1) และกําหนดให sub-sub plot เปนอัตราปุยยูเรีย 3 อัตรา คือ 8, 16 และ 24 กก.ไนโตรเจน /ไร โดยทํา
การแบงใส 2 คร้ัง คร้ังละเทาๆ กัน คร้ังแรกใสในระยะขาวเร่ิมแตกกอ และคร้ังที่สองใสปุยในระยะกําเนิดชอดอก ในแตละ
วันปลูกทําการเตรียมดินในแปลงยอยขนาด 2 × 3.5 เมตร โดยใชระยะปลูก 0.25  0.25 เมตร หยอด 3-5 เมล็ดตอหลุม 
การใหน้ําอาศัยน้ําฝนและในระหวางการดําเนินการทดลองมีการดูแลควบคุมและการปองกันศัตรูพืชตามความเหมาะสม  
 ระหวางการทดลองทําการบันทึกขอมูล การเจริญ โดยสุมตัวอยางขาวจํานวน 1 กอ เพื่อหานํ้าหนักแหงมวล
ชีวภาพตามระยะการเจริญเติบโตไดแกระยะตนกลา ระยะแตกกอ ระยะกําเนิดชอดอก ระยะต้ังทอง ระยะแทงชอดอก และ
ระยะสุกแก แลวนํามาแยกออกเปนสวน ๆ ประกอบดวยสวนลําตน ใบ หลังจากนั้นนําไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 48 ชั่วโมง แลวนําไปชั่งน้ําหนักแหง ทําการหาคาน้ําหนักแหงสูงสุดและวันที่สะสมน้ําหนักแหงสูงสุด โดยการ
ประเมินจากสมการโพลิโนเมียล กําลังสาม (3rd order Polynomial )  
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 เม่ือถึงระยะสุกแกของขาวแตละพันธุ ทําการเก็บเก่ียวตัวอยางในพื้นที่ 1 ตารางเมตร และนํามานับจํานวนกอตอ
พื้นที่กอนทําการนวด และทําความสะอาดเมล็ด จากนั้นชั่งหานํ้าหนักผลผลิตรวมถึงน้ําหนักฟางแหง เพื่อคํานวณหา
ผลผลิตและคํานวณหาคาดัชนีเก็บเก่ียว  

สําหรับการวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด (total phenolic) ทําการเก็บตัวอยางเมล็ดขาวในระยะ
เก็บเก่ียวแลวนํามาแยกสวนของแกลบ และเมล็ดออกจากกันแลววิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกในเมล็ดขาวกลอง
ตามวิธีการ Folin-ciocalteu method (Nakornriab et al., 2007) โดยแสดงผลเปนหนวยมิลิกรัมของ gallic acid 
equivalent 

คํานวณคาอุณหภูมิสะสมรายวัน (growing degree day) โดยนําขอมูลจากเคร่ืองบันทึกขอมูลอากาศอัตโนมัติ (HOBO 
Proseries) เพื่อใชเปนคากําหนดระยะพัฒนาการ  

 
ตารางที่ 1 พันธุขาวเหนียวก่ําที่ใชในการศึกษา 

ชื่อพันธุ                      แหลงที่มา 
MHS 1 ศูนยวิจัยขาว แมฮองสอน 
สะเมิง 3 ศูนยวิจัยขาว สะเมิง 
PGMHS 6 ศูนยวิจัยขาว แมฮองสอน 
PGMHS 15 ศูนยวิจัยขาว แมฮองสอน 
PGMHS 17 ศูนยวิจัยขาว แมฮองสอน 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางสถิติของการเจริญ ผลผลิตและปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดแสดงไวใน
ตารางที่ 2 ผลจากการศึกษาดานพัฒนาการของขาว (ตารางที่ 3) พบวา ระยะพัฒนาการจากวันปลูกถึงวันสะสมน้ําหนัก
แหงสูงสุดของขาวทุกพันธุ มีคาอุณหภูมิสะสมเฉล่ีย ลดลงตามวันปลูกที่ลาชาออกไป โดยวันปลูกที่ 1 กรกฎาคมมีคา
อุณหภูมิสะสมเฉล่ียที่ใชในระยะพัฒนาการจากวันปลูกถึงวันที่มีน้ําหนักแหงสูงสุดเทากับ 1,986 องศาเซลเซียส ซึ่งเทียบเทา
กับจํานวนวันสะสมน้ําหนักแหงสูงสุดเฉล่ีย 104 วัน สวนวันปลูกที่ 1 สิงหาคมและ 1 กันยายน มีคาอุณหภูมิสะสมเฉลี่ย
เทากับ1,623 และ 1,511 องศาเซลเซียส เทียบเทากับจํานวนวันสะสมน้ําหนักแหงสูงสุดเฉล่ีย 86 และ 82 วันตามลําดับ 
สอดคลองกับ อัจฉรา (2551) ที่พบวาวันปลูกมีผลตอระยะพัฒนาการและการเจริญเติบโตของขาว ซึ่งพันธุขาวเหนียวกํ่า
เปนพันธุที่ไวตอชวงแสง เม่ือมีการเจริญเติบโตทางตน และใบแตยังไมสามารถใหกําเนิดชอดอกไดเนื่องจากชวงแสงของวัน
ไมเหมาะสม ดังนั้น ขาวจะเจริญเติบโตทางตน และใบไปเร่ือย ๆ ซึ่งสงผลตอการยืดระยะเวลาของการเขาสูระยะสืบพันธุ 
ดังผลที่แสดงใหเห็นวาขาวที่ปลูกในวันที่ 1 กรกฎาคมจะมีระยะเวลาการเจริญเติบโตทางลําตนและใบยาวนานกอนที่จะเขาสู
ระยะกําเนิดชอดอก สวนขาวที่ปลูกในเดือน สิงหาคม และกันยายน ซึ่งเปนระยะเวลาท่ีใกลวันส้ันจึงมีระยะเวลาการสะสม
น้ําหนักแหงส้ันลง เนื่องจากขาวเขาสูระยะสืบพันธุเร็ว นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวาง
พันธุของระยะ พัฒนาการจากวันปลูกถึงวันที่มีน้ําหนักแหงสูงสุด (ตารางที่ 4) โดยพบวาพันธุ PGMHS17 และพันธุสะเมิง 
3 ตองการอุณหภูมิสะสมเฉล่ียที่ใชในระยะพัฒนาการจากวันปลูกถึงวันที่มีน้ําหนักแหงสูงสุดเทากับ 1,747 1,732 องศา
เซลเซียส ตามลําดับ ซึ่งเทียบเทากับจํานวนสะสมน้ําหนักแหงสูงสุดเฉลี่ย 92 วัน ซึ่งมากกวาพันธุ MHS1 และพันธุ PGMHS 
15 ที่ตองการอุณหภูมิสะสมเฉลี่ยที่ใชในระยะพัฒนาการจากวันปลูกถึงวันที่มีน้ําหนักแหงสูงสุดเทากับ 1,694 องศาเซลเซียส 
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ซึ่งเทียบเทากับจํานวนสะสมน้ําหนักแหงสูงสุดเฉล่ีย 90 วัน สวนพันธุ PGMHS 6 ตองการอุณหภูมิสะสมเฉล่ียที่ใชในระยะ
พัฒนาการจากวันปลูกถึงวันที่มีน้ําหนักแหงสูงสุดเทากับ 1,667 องศาเซลเซียส เทียบเทากับจํานวนสะสมน้ําหนักแหงสูงสุด
เฉล่ีย 89 วัน ซึ่งความแตกตางนี้แสดงถึงการพัฒนา การที่ควบคุมโดยพันธุกรรม 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาอุณหภูมิสะสม น้ําหนักแหงสูงสุด อัตราการสะสมน้ําหนักแหง ผลผลิต 
 และปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด 

แหลงความแปรปรวน 
คาอุณหภูมิสะสม 
สําหรับการพัฒนา 

ตนและใบ 

น้ําหนักแหง 
สูงสุด 

อัตรา 
การสะสม 
น้ําหนักแหง 

ผลผลิต 
ปริมาณ 

สารประกอบ 
ฟนอลิกทั้งหมด 

วันปลูก ( A) * * ** ** ** 
พันธุ (B) * * * * ** 
A x B ns * ns ** ** 
อัตราปุยไนโตรเจน (C) ns * ** ** ** 
A x C ns ns ns ns ** 
B x C ns ns ns ns ** 
A x B x C ns ns ns ns ** 
CV % (A) 8.26 41.39 39.50 49.89 3.24 
CV % (B) 6.65 26.57 25.93 32.88 4.61 
CV % (A x B) 5.69 35.81 36.97 25.98 3.43 
CV % (A x B x C) 5.44 30.32 29.95 34.54 3.76 

ns หมายถึง ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
*  หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P ≤  0.05) 
** หมายถึง มีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญย่ิง (P ≤ 0.01 
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ตารางที่ 3 คาอุณหภูมิเฉล่ียสะสม (องศาเซลเซียส) ในแตละวันปลูก 
วันปลูก อุณหภูมิสะสม (๐C) จํานวนวันสะสมน้ําหนักแหงสูงสุดเฉล่ีย 
1-ก.ค. 1986 a 104 
1-ส.ค. 1623 b 86 
1-ก.ย. 1511c 82 

LSD (0.05) พันธุ = 71.27 
 
ตารางที่  4  คาอุณหภูมิเฉล่ียสะสม (องศาเซลเซียส) ของขาวเหนียวกํ่าทั้ง 5 พันธุ  

พันธุ อุณหภูมิสะสม (๐C) จํานวนวันสะสมน้ําหนักแหงสูงสุดเฉล่ีย 
MHS1 1694b 92 
สะเมิง 3 1732a 93 

PGMHS 6 1667c 89 
PGMHS 15 1694b 90 
PGMHS 17 1747a 94 

LSD (0.05) วันปลูก = 82.57 
 
จากการวิเคราะหน้ําหนักแหงสูงสุดพบวามีปฏิสัมพันธระหวางวันปลูก และพันธุ (ภาพที่ 1) โดยพบวา ขาวทุก

พันธุ มีแนวโนมของการลดลงของนํ้าหนักแหงสูงสุดเม่ือวันปลูกลาออกไปจากเดือนกรกฎาคม โดยขาวที่ปลูกในเดือน
กันยายนมีการสะสมน้ําหนักแหงนอยที่สุด สําหรับขาวที่มีการสะสมน้ําหนักแหงตน และใบสูงสุดไดแก พันธุ MHS1 ที่ปลูก
ในเดือนกรกฎาคม โดยมีน้ําหนักแหงเฉล่ียเทากับ 1,033 กิโลกรัมตอไร สวนขาวพันธุอื่นนั้นพบวา วันปลูกในเดือน
กรกฎาคม และสิงหาคม มีน้ําหนักแหงสูงสุดเฉล่ียไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคาเฉล่ียอยูที่ 687 กิโลกรัม
ตอไร การที่ขาวมีน้ําหนักแหงสูงสุดเฉล่ียลดลงตามเดือนปลูกที่ลาออกไปนั้น สอดคลองกับการศึกษาของ จิรวัฒน (2544) ที่
พบวา ขาวพันธุไวแสงท่ีปลูกในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน มีการสะสมน้ําหนักแหงลดลงตามลําดับ ทั้งนี้เปนไปไดเพราะขาว
เหนียวก่ําเปนขาวพันธุไวแสงท่ีจะเขาสูระยะกําเนิดชอดอกในเดือนกันยายน ดังนั้นขาวที่ปลูกกอนจะมีระยะเวลาการ
เจริญเติบโตทางลําตนและใบมากกวาขาวที่ปลูกใกลระยะกําเนิดชอดอก ซึ่งอยูในชวงเดือนกันยายน สงผลใหมีการสะสม
น้ําหนักตน และใบสูงกวา ผลการศึกษายังพบวา อัตราการสะสมน้ําหนักแหง (กิโลกรัมตอไรตอวัน) ของขาวนั้น ลดลงตาม
วันปลูกที่ลาออกไป (ตารางที่ 5) ซึ่งอัตราการสะสมน้ําหนักแหงเปนอัตราสวนระหวางน้ําหนักแหงสูงสุดตอระยะเวลาการสะสม
น้ําหนัก ซึ่งผลดังกลาวสอดคลองกับการสะสมน้ําหนักแหงสูงสุดที่ลดลงตามวันปลูกที่ลาออกไป ดังนั้น ผลดังกลาวชี้ใหเห็น
วาสวนของนํ้าหนักแหงสะสมของแตละวันปลูกลดลงมาก ในขณะที่จํานวนวันที่ใชในการสะสมนํ้าหนักแหงไมแตกตางกันมากนัก 
ซึ่งการปลูกขาวในวันปลูกแรก ๆ นั้น นอกจากขาวจะมีโอกาสในการสะสมน้ําหนักตนและใบในชวงระยะเวลายาวนานกอนเขาสู
ระยะกําเนิดชอดอก ปจจัยที่อาจสงผลใหอัตราการสะสมน้ําหนักแหงสูงขึ้น เปนไปไดเพราะอุณหภูมิและชวงแสง ซึ่งขาวที่
ปลูกในวันแรก ๆ จะไดรับชวงแสงที่ยาวนาน ประกอบกับมีอุณหภูมิที่สูง จึงสงผลตออัตราการสังเคราะหแสงที่มากขึ้น (จักรี, 
2540) นอกจากนั้นยังพบวาการเพิ่มปุยไนโตรเจนสามารถทําใหอัตราการสะสมน้ําหนักแหงของขาวเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 6) ทั้งนี้
เพราะปุยไนโตรเจนมีผลตอการสังเคราะหแสง (Matsushima et al., 1963) จึงทําใหมีการเจริญเติบโตทางลําตน และใบ ที่
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เปนแหลงสังเคราะหสารอาหาร (source) เพิ่มขึ้น จึงสงผลทําใหอัตราการสะสมน้ําหนักแหงเพิ่มขึ้นดวย สอดคลองกับ
ธีรเดช (2542) ที่พบวา เม่ือเพิ่มอัตราปุยไนโตรเจนทําใหขาวมีอัตราการสะสมน้ําหนักแหงเพ่ิมขึ้น ผลการวิเคราะหยังพบวา 
ขาวแตละพันธุมีอัตราการสะสมน้ําหนักแหงแตกตางกัน (ตารางที่ 7) โดยพันธุ MHS 1 ,PGMHS 15, PGMHS 17 และพันธุ
สะเมิง 3 มีอัตราการสะสมน้ําหนักแหง เทากับ 6.41 6.97 6.32 6.65 กิโลกรัมตอไรตอวัน ตามลําดับ ซึ่งมากกวาพันธุ 
PGMHS 6 มีอัตราการสะสมน้ําหนักแหง เฉล่ียเทากับ 5.24 กิโลกรัมตอไรตอวัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะลักษณะทางพันธุกรรม
ที่สงผลใหอัตราการสะสมนํ้าหนักแหงในแตละพันธุแตกตางกัน  

 

 
                                                       1-ก.ค.          1-ส.ค.           1-ก.ย. 

                                     
ภาพที่ 1 น้ําหนักแหงสูงสุดของขาวเหนียวก่ํา 5 พันธุภายใตวันปลูกที่ตางกัน 
  
ตารางที่ 5 อัตราการสะสมน้ําหนักแหง ในแตละวันปลูก  

วันปลูก อัตราการสะสมนํ้าหนักแหง  (กิโลกรัมตอไรตอวัน) 
1 กรกฎาคม 
1 สิงหาคม 
1 กันยายน 

7.72 a 
7.03 a 
4.19 b 

LSD (0.05) = 1.46                                                                                                        
 
ตารางที่  6  อัตราการสะสมนํ้าหนักแหง ในแตละอัตราปุยไนโตรเจน 

อัตราปุยไนโตรเจน (กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร) อัตราการสะสมนํ้าหนักแหง (กิโลกรัมตอไรตอวัน) 
8 

16 
24 

5.48 b 
6.72 a 
6.75 a 

LSD (0.05) = 0.79 
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ตารางที่  7  อัตราการสะสมนํ้าหนักแหงของขาวเหนียวก่ํา 5 พันธุ   
พันธุ อัตราการสะสมนํ้าหนักแหง (กิโลกรัมตอไรตอวัน) 

MHS 1 
สะเมิง 3 

    PGMHS 6 
     PGMHS15 

      PGMHS 17 

6.41 a 
6.65 a 
5.24 b 
6.97 a 
6.32 a 

LSD (0.05) = 1.02  
 
 ในสวนของผลผลิต พบปฏิสัมพันธระหวางพันธุ และวันปลูก (ภาพที่ 2) ซึ่งสอดคลองกับน้ําหนักแหงสูงสุด กลาวคือ 
ผลผลิตของขาวทุกพันธุที่ปลูกในเดือนกันยายนจะไดผลผลิตตํ่าสุด ทั้งนี้เปนไปไดจากสาเหตุสองประการ ไดแก การที่ขาวมี
การสะสมน้ําหนักแหงนอยในวันปลูกเดือนกันยายน ซึ่งน้ําหนักแหงดังกลาวถือเปนแหลงผลิตสารสังเคราะห เม่ือแหลงผลิต
มีนอยจึงทําใหมีการสงถายสารสังเคราะหไปสะสมยังเมล็ดนอยตามไปดวย ประการที่สอง ถึงแมวาขาวจะเขาสูระยะกําเนิด
ชอดอกพรอมกัน แตในขณะเดียวกันพบวาจะมีการพัฒนาของรวงที่ชากวาเนื่องจากในระยะเริ่มสรางรวงออน ระยะแบงตัว
ของเซลลสืบพันธุ และระยะพัฒนาการของเกสร มีอุณหภูมิตํ่า  จึง ทําใหเกิดการผสมเกสรชากวาและมีโอกาสที่จะเกิด
เมล็ดลีบมากกวา (IRRI, 1979.; Gupta and O'Toole, 1986) สอดคลองกับสมเจตต (2544) ที่พบวาถาขาวเขาสูระยะผสม
เกสรในชวงที่อุณหภูมิตํ่าจะสงผลใหเมล็ด เปนหมัน  
 ในสวนของความแตกตางระหวางพันธุนั้นพบวา ขาวที่ใหผลผลิตสูง คือ พันธุสะเมิง 3, PGMHS 15 และ PGMHS 17 
โดยมีคาผลผลิตเฉล่ียจากวันปลูกกรกฎาคม และสิงหาคม เทากับ 349, 327 และ 314 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สวนขาวพันธุ 
PGMHS 6 พบวา ผลผลิตสูงสุดไดมาจากขาวที่ปลูกในเดือนสิงหาคม โดยมีผลผลิตเทากับ 301 กิโลกรัมตอไร นอกจากนั้น
ยังพบวา การใสปุยไนโตรเจนสามารถเพิ่มผลผลิตไดอยางมีนัยสําคัญ (ภาพที่ 3) โดยผลผลิตเฉลี่ยของขาวที่ไดรับอัตราปุย
ไนโตรเจน 8 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร เทากับ 179 กิโลกรัมตอไร และขาวที่ไดรับปุยไนโตรเจนในอัตรา 16 และ 24 กิโลกรัม
ไนโตรเจนตอไร ใหผลผลิตเฉล่ียเทากับ 232 กิโลกรัมตอไร  
 จากการวิเคราะหผลผลิตของขาว พบวา มีความสัมพันธเชิงบวกกับคาดัชนีการเก็บเก่ียว จํานวนรวงตอกอ 
จํานวนตนตอกอ และจํานวนเมล็ดดีตอรวง และมีความสัมพันธเชิงลบกับจํานวนเมล็ดลีบตอรวง (ตารางที่ 8) ซึ่งเปน
องคประกอบผลผลิต โดยทั่วไปแลวความสามารถในการใหผลผลิตเปนผลลัพธมาจากองคประกอบของผลผลิต ดังนั้นการที่
จะไดผลผลิตที่สูงก็จะตองมีองคประกอบผลผลิตที่สูง (ทรงเชาว, 2528) ดังนั้นในการเพ่ิมผลผลิตของขาวเหนียวกํ่าจะตอง
คํานึงถึง ถึงการจัดการที่เหมาะสม เชนการกําหนดวันปลูก และอัตราปุยไนโตรเจน เพื่อสงเสริมใหเพิ่มองคประกอบผลิตที่
สัมพันธกับผลผลิตดังกลาว อยางไรก็ตามการเพิ่มผลผลิตสามารถทําไดโดยการเพิ่มองคประกอบผลผลิตตัวใดตัวหนึ่งหรือหลาย
ตัว แตการเพิ่มตัวใดตัวหนึ่งอาจมีผลทําใหองคประกอบผลผลิตตัวอื่นเปล่ียนแปลงไป เม่ือองคประกอบผลผลิตตัวหนึ่งลดลง
ถูกแทนที่ดวยองคประกอบตัวอื่น ตามกฎของการทดแทน (Law of Compensation) (Yoshida, 1981) 
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ภาพที่ 2 ผลผลิตของขาวเหนียวก่ําในแตละวันปลูก ภาพที่ 3 ผลผลิตของขาวเหนียวกํ่าในแตละอัตราปุย 
  ไนโตรเจน 
 
ตารางที่  8  ผลการวิเคราะหความสัมพันธของผลผลิตและองคประกอบผลผลิต 
  HI Panicle Wt_1000 Fertile Tiller Sterile 

Panicle 0.4091** - - - - - 
Wt_1000 0.5188** 0.3669** - - - - 

Fertile 0.5764** 0.5906**   0.5255** - - - 
Tiller 0.2016** 0.8593** 0.2761* 0.5039* - - 

Sterile -0.7110** -0.4431**   -0.5374**  -0.5451** -0.3003** - 
Yield 0.6833** 0.6920** -  0.6048** 0.8537** -0.6296** 

* = มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P  0.05) ** = มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ  
(P  0.01)  HI = ดัชนีการเก็บเกี่ยว, Fertile= เมล็ดดีตอรวง, Panicle = จํานวนรวงตอตน,  
Sterile = เมล็ดลีบตอรวง,  Wt_1000 = น้ําหนัก 1,000 เมล็ด, Tiller = จํานวนหนอตอกอ  
 
 จากการวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดในเมล็ด (ตารางที่ 9) พบปฎิสัมพันธระหวาง วันปลูก อัตราปุย
ไนโตรเจน และพันธุ โดยพบวา ขาวที่ปลูกในเดือนกรกฎาคม ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดสูงสุดในพันธุ PGMHS 
17 ที่อัตราปุยไนโตรเจน 8 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 43.27 mg/mL ของ gallic acid รองลงมาคือ พันธุ 
PGMHS 6 ที่อัตราปุย 16 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร มีคาเฉล่ียเทากับ 39.02  mg/mL ของ gallic acid สําหรับพันธุ MHS 1 
มีคาใกลเคียงกันทั้ง 3 อัตราปุย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 29.95  mg/mL ของ gallic acid สวนขาวที่ปลูกในเดือนสิงหาคมนั้น 
พบวาปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมดของขาวทุกพันธุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามอัตราปุยที่ใส โดยขาวพันธุสะเมิง 3 มี
ปริมาณประกอบฟนอลิกสูงสุดที่อัตราปุยไนโตรเจน 24 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร รองลงมาไดแกพันธุ PGMHS15 และ 
PGMHS 17 ที่อัตราปุย 16 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร มีคาเฉล่ียเทากับ 41.85 และ 43.39 mg/mL ของ gallic acid 
ตามลําดับ สวนขาวที่ปลูกในเดือนกันยายนนั้น พบวาพันธุ MHS 1 สะเมิง 3 และ PGMHS 6 มีปริมาณสารประกอบฟ
นอลิกทั้งหมดต่ําในทุกๆอัตราปุยไนโตรเจนที่ใส แตพบวาพันธุ PGMHS 17 มีปริมาณสารประกอบฟนอลิกสูงสุดท่ีอัตราปุย
ไนโตรเจน 24 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร มีคาเฉล่ียเทากับ 49.93 mg/mL ของ gallic acid รองลงมาคือพันธุ PGMHS 15 มี
ปริมาณสารประกอบฟนอลิกสูงสุดที่อัตราปุยไนโตรเจน 8 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร มีคาเฉล่ียเทากับ 46.80 mg/mL ของ 
gallic acid ความแปรปรวนของการสะสมสารฟนอลิคในเมล็ดนั้นมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมของขาวที่มีศักยภาพในการ
สรางและสะสมสารฟนอลิคในเมล็ดที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสายบัว (2552) ที่พบความหลากหลายดังกลาว 
นอกจากนั้นการจัดการ เชน ปุยไนโตรเจนสงผลตอการสรางสารประกอบฟนอลิคเชนกัน โดย Kestitalo (2003) พบวาการใส
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ปุยไนโตรเจนลดการสะสมของสารประกอบฟนอลิกในขาว แตผลการศึกษาคร้ังนี้พบวาในขาวบางพันธุนั้น การเพิ่มปุย
ไนโตรเจนสงเสริมการเพิ่มปริมาณสารประกอบฟนอลิกในเมล็ดได ทั้งนี้เปนไปไดเพราะศักยภาพของพันธุดังกลาว ตอบสนอง
ตอการสรางและสะสมสารประกอบฟนอลิกในสภาพท่ีมีปุยไนโตรเจนสูง หรือไนโตรเจนสงผลตอการเพิ่มแหลงสรางสาร
สังเคราะหทั้งตน และใบ ซึ่งสามารถสงผลตอการสังเคราะหสารประกอบฟนอลิกจากตนและใบ และเคล่ือนยายไปสูเมล็ด
ไดมากขึ้น 
 
ตารางที่ 9 ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด (mg/ml ของ gallic acid) ของขาวเหนียวกํ่าภายใตวันปลูกและอัตรา
 ปุยไนโตรเจนที่ตางกัน  

1 กรกฎาคม  1 สิงหาคม  1 กันยายน  

พันธุ 8  
กก. 
N/ไร 

 16 
กก. 
N/ไร 

 24 
กก. 
N/ไร 

 
เฉล่ีย 

8 
 กก. 
N/ไร 

 16  
กก. 
N/ไร 

 24  
กก. 
N/ไร 

 
เฉล่ีย 

8 
กก. 
N/ไร 

16 
กก. 
N/ไร 

24 
กก. 
N/ไร 

 
เฉล่ีย 

PGMHS 1 30.19 31.24 28.43 29.95 29.87 29.44 36.92 32.08 23.92 16.66 28.49 23.02 
สะเมิง 3 29.02 16.34 24.31 23.22 35.88 40.59 53.46 43.31 19.87 14.7 5.1 13.22 
PGMHS 6 26.07 39.02 21.69 28.93 18.23 30.78 26.73 25.25 24.7 16.23 24.11 21.68 
PGMHS 15 25.16 32.41 36.92 31.50 34.83 41.89 40.32 39.01 46.8 24.11 35.94 35.62 
PGMHS 17 43.27 36.40 38.69 39.45 40.13 43.39 31.5 38.34 43.92 41.11 49.93 44.99 

LSD (0.05) = 2.20 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา ขาวเหนียวกํ่าพันธุพื้นเมืองที่ศึกษาเปนขาวพันธุไวแสงที่ตอบสนองตอชวงวัน
ส้ัน ทั้งนี้จะเห็นไดวา การปลูกเดือนกรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ขาวเขาสูระยะกําเนิดชอดอกใกลเคียงกัน คือ เดือน
กันยายน การใชปุยไนโตรเจนไมสามารถที่จะทําใหขาวที่ปลูกใหผลผลิตหรือคุณภาพเมล็ดที่ดีขึ้นได โดยทั่วไปวันปลูกที่
เหมาะสมของขาวเหนียวก่ํา จะอยูในชวงเดือนสิงหาคม ทั้งนี้เพราะจะมีชวงระยะ เวลาการเจริญเติบโตทางตน และใบกอน
ถึงระยะกําเนิดชอดอกที่เหมาะสม ถึงแมการปลูกเดือนกรกฎาคม ใหผลผลิต และคุณภาพเมล็ดไมแตกตางจากการปลูกใน
เดือนสิงหาคมทางสถิติ แตการปลูกทั้งสองเดือนนี้ ขาวจะมีการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนคลายคลึงกัน กลาวคือ ผลผลิต
ที่ไดสูงสุดอยูที่การใสปุยในอัตรา 16 กิโลกรัมไนโตรเจนตอไร ถึงแมการปลูกในเดือนกรกฎาคมจะมีน้ําหนักมวลชีวภาพที่
มากกวา แตผลผลิตไมแตกตางกับการปลูกในเดือนสิงหาคม สําหรับปริมาณสารประกอบฟนอลิกในเมล็ดนั้น พบวา มี
ความแปรปรวนระหวางพันธุ และระดับของปุยไนโตรเจน ทั้งนี้เปนไปไดเพราะศักยภาพของพันธุที่สามารถรองรับไนโตรเจนใน
การที่จะสงเสริมการสรางและสะสมสารประกอบฟนอลิก 
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