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บทคัดยอ

 ขาวหอมมะลิสายพันธุ ใหม HyKOS3 เปนขาวที่ไดจากการชักนําใหเกิดการกลายพันธุ ในขาวขาวดอกมะลิ 105 
โดยใชเทคนิคลําไอออนพลังงานตํ่าของหนวยวิจัยเทคโนโลยีลําไอออน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วัตถุประสงค : 
ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของวิธีการปลูกขาวและปุยตอขาวหอมมะลิสายพันธุกลาย HyKOS3 ที่ไดจากการชักนําใหเกิด 
การกลายพนัธุของขาวขาวดอกมะล ิ105 โดยเทคนคิลาํไอออนพลงังานตํา่วธิกีารดาํเนนิงาน : ปลกูแบบระบบเกษตรเขตชลประทาน
ในพื้นท่ีเกษตรกรรม ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย จ.เชียงใหมวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 3 ซํ้า 4 ตํารับการทดลอง 
คอื ตาํรับที ่1 ปลกูขาวแบบนาดํา (ระยะปลูก 25x25 ซม.) ใสปุยอนิทรยีชวีภาพ เอจ ี5 ของคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
อตัรา 125 กก./ไร ชวงระยะขาวแตกกอและชวงตัง้ทอง ตํารบัที ่2 ปลูกขาวแบบนาหวาน และใสปุยอินทรียชวีภาพ เอจี 5 ชวงระยะ
ขาวแตกกอและชวงตั้งทอง เหมือนตํารับที่ 1 ตํารับที่ 3 ปลูกขาวแบบนาดําใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 5 กก./ไร ในชวงระยะขาว
แตกกอ และสูตร 16-20-0 อัตรา 10 กก./ไร ในชวงระยะขาวต้ังทอง และตํารับที่ 4 ปลูกขาวแบบนาหวานใสปุยเคมีเหมือนตํารับ
ที่ 3 เก็บเกี่ยวผลผลิตอายุขาว 105 วัน ทําการเก็บตัวอยาง 10 กอตอ 1 ซํ้า วิเคราะหหาจํานวนหนอ ความสูง และนํ้าหนักเมล็ดดี 
ผลการวิจัย : พบวา จํานวนหนอของขาวมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) คือ ตํารับที่ 3 เทากับ 229 หนอ 
รองลงมาคือ ตํารับที่ 1, 4 และ 2 เทากับ 165, 109.67 และ 67.33 หนอ ตามลําดับ สําหรับความสูงพบวา ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) คือ ตํารับที่ 2 เทากับ 84.80 ซม. รองลงมาคือ ตาํรับที่ 4, 3 และ 1 เทากับ 82.83, 82.73 และ 
76.13 ซม. ตามลําดับ สวนนํ้าหนักเมล็ดดีของขาวพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P<0.05) คือ ตํารับที่ 3 
เทากับ 343 กรัม (877.85 กก./ไร) รองลงมาคือ ตํารับ 1, 4 และ 2 เทากับ 222 กรัม (568.17 กก./ไร) 105.33 กรัม (269.57 กก./ไร) 
และ 68 กรัม (147.03 กก./ไร) ตามลําดับ

คําสําคัญ : ขาวขาวดอกมะลิ 105 พันธุกลาย HyKOS3 / ปุยอินทรียชีวภาพ / เขตชลประทาน
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ABSTRACT

 New Thai Jasmine Rice variety HyKOS3 was mutatedderived from KDML 105 induction using by low energy ion 
beam technique of Ion Beam Research Unit Faculty of Science Chiang Mai University. The aim of this research work 
was to study the effect of Grow Approach and Fertilizer for new Thai Jasmine Rice mutated variety HyKOS3, obtained 
from mutation induction of KDML 105 (Oryza sativa L. CV. KDML 105) by low energy ion beam. The rice mutant was 
grown in in-season cultivation in Agricultural System Irrigated Area T.Mae Fag Mai A.SanSai Chiang Mai Province. 
The Methodology experiments were designed as RCBD that comprised 3 Reps 4 Treats. In T1, the rice was grown 
as transplanted plants (1 seedling/plant, 25x25 cm in space) and was introduced with totally 125 kg/rai of bio-fertilizer 
named AG-5 of Faculty of Agriculture Chiang Mai University at active tillering stage and at booting stage. T2, the 
rice was grown as direct seeding and was introduced with bio-fertilizer as t1. T3, the rice was grown as transplanted 
plants as t1 and was introduced with chemical fertilizer (formula = 46-0-0) at 5 kg/rai at active tillering stage and with 
chemical fertilizer (formula = 16-20-0) at 10 kg/rai at booting stage. And t4, the rice was grown as direct seeding plants 
and was introduced with the chemical fertilizer as t3. Data collection of each treatment of tiller number, culm length (plant 
height), and good seed weight was performed at harvesting day as triplicate (10 plants/replicate). The result experimental 
data showed that significant differences (P<0.05) in tiller numbers of 229, 165, 109 and 67.33 tillers, of t3, t1, t4, and 
t2, respectively, were found. There were no significant difference (P>0.05) in the plant height (culm length) of the four 
treatments (76.13-84.80 cm). And there were significant differences (P<0.05) in good seed weight of 343 gm (877.85 
kg/rai) 222 gm (568.17 kg/rai) 105.33 gm (269.57 kg/rai) and 68 gm (147.03 kg/rai) of t3, t1, t4 and t2, respectively. 

Keywords : KhaoDok Mali 105 Mutated HyKOS3 / Bio-Fertilizer / Irrigated Area

บทนํา

 ขาว (Oryza Sativa L.) เปนพืชตระกูลหญาที่สามารถ
กินเมล็ดได เจริญเติบโตไดดีในเขตรอน และอบอุน มีการแพร
กระจายตั้งแตเสนรุงที่  53 องศาเหนือ ถึง 35 องศาใต และ 
สามารถข้ึนไดดีตั้งแตระดับนํ้าทะเลจนถึงระดับสูงประมาณ 
2,500 เมตร พันธุ ข าวที่มีชื่อเสียงระดับโลกของไทย 
คือขาวหอมมะลิขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวเจาหอมได
มาโดย (สุนทร สีหะเนิน. 2555)  เจาพนักงานขาว รวบรวม
จากอําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อ พ.ศ.2493-2494 
จํานวน 199 รวงแลวนําไปคัดเลือกแบบคัดพันธุ บริสุทธ์ิ 
และปลูกเปรียบเทียบพันธุที่สถานีทดลองขาวโคกสาํโรงแลว
ปลูกเปรียบเทียบพันธุทองถิ่นในภาคเหนือภาคกลาง และ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืจนไดสายพนัธุขาวดอกมะล ิ4-2-105 
ซึง่เลข 4 หมายถงึ สถานท่ีเกบ็รวงขาวคอื อาํเภอบางคลา เลข 2 
หมายถึงพันธุทดสอบที่ 2 คือ ขาวดอกมะลิ และเลข 105 
หมายถึงแถวหรือรวงที่ 105 จากจํานวน 199 รวง คณะ
กรรมการการพิจารณาพันธุ  ให ใช ขยายพันธุ  เป นพันธุ 
รับรอง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2502 ลักษณะประจํา

พันธุ เปนขาวเจา สูงประมาณ 140 เซนติเมตร ไวตอ
ชวงแสง ลําตนสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวคอนขางแคบ 
ฟางออน ใบธงทํามุมกับคอรวงเมล็ดขาวรูปรางเรียวยาว 
ขาวเปลือกสีฟาง ปริมาณอะมิโลส 12-17 % คุณภาพขาว 
สุก นุม มีกลิ่นหอม ผลผลิตประมาณ 363 กิโลกรัมตอไร
 รังสีตางๆ จะทําใหเกิดการถายทอดพลังงานให
กับโมเลกุลภายในเซลล ทําใหโมเลกุลเกิดการแตกตัวเปน
ไอออนและฟรีเรดิคอลตางๆ และมีการจัดเรียงโมเลกุลใหม 
ที่มีคุณสมบัติทางชีวเคมีตางจากเดิม (สิรนุช ลามศรีจันทร. 
2540) ดงันัน้รงัส ี จงึเปนทางเลอืกหนึง่ทีน่าํมาใชเพือ่เหนีย่วนาํ
ใหเกดิการเปล่ียนแปลงในพืช เพือ่เปาหมายหลกัคอื การสราง
โอกาสใหไดพืชที่มีลักษณะตามความตองการ เพื่อประโยชน
ดานการปรบัปรงุพนัธุ การใชรงัสกีบัพชืมีการศกึษาและพฒันา
เทคนิคมายาวนานกวา 30 ป โดย สิรนุช ลามศรีจันทร. 2540 
; อางอิงมาจาก Amano. 1996) รายงานวา ชนิดของรังสีที่นํา
มาใชมากท่ีสุด โดยวัดจากจํานวนพืชท่ีผานการปรับปรุงพันธุ
โดยการกลายพันธุคือ รังสีแกมมา รองลงมาคือ รังสีเอ็กซ 
เม่ือไมนานมานี้ไอออนบีมเปนที่รู จักกันในการเปนสิ่งกอ 
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การกลายพันธุที่มีประสิทธิภาพตัวใหม เนื่องจากคุณสมบัติ 
ของมันมีคาความสามารถในการถายทอดพลังงานใหแก

ตัวกลาง (Linear Energy Transfer) และคาการยังผลดาน 
ชีวสัมพัทธ (Relative Biological Effectiveness) สูง เม่ือเปรียบ
เทียบกับรังสีแกมมา (หรินทร อินสุขิน. 2549 ; อางอิงมาจาก 
Morishita et al. 2003) ตัวอยางการศึกษาวิจัยไอออนบีม 
ในพชืดอก (หรินทร อนิสขุนิ. 2549 ; อางองิมาจาก Yamaguchi 
et al. 2003) พบวาการยิงลําไอออนไปยังตาขางของกุหลาบ 
ทาํใหเกดิความผิดปกตขิึน้กบัดอกของกหุลาบท้ังขนาด รปูราง 
และจํานวนกลีบดอก (สริินาถ. 2548) ไดศึกษาการชักนําการ 
กลายพนัธุในขาวขาวดอกมะลิ  (Oryza Sativa Indica KDML 105) 
ดวยลําไอออนไนโตรเจนอะตอมพลังงานตํ่า โดยนําเมล็ดขาว 
1,400 เมล็ด ไประดมยิงดวยลําไอออนของไนโตรเจนอะตอม 
ทีม่พีลงังาน 60 keV ซึง่มรีะดบัความเขมอนภุาคไอออนปรมิาณ
ตางกนัพบวา เมือ่ระดบัความเขมของอนภุาคไอออนเพิม่สงูข้ึน 
เปอรเซ็นตการงอกและการรอดชีวิตจะลดตํ่าลง โดยพบตน
ขาวท่ีคาดวาเกิดการกลายพันธุ ซึ่งลักษณะของตนขาวที่พบ 
จะมอีตัราการเจริญเตบิโตคอนขางเรว็ มกีารแตกกอจํานวนมาก 
มีขนาดใหญและระยะเวลาที่ ใช ในการออกรวงสั้นกว า 
ชุดควบคุม

 บุญรักษ (2551) ไดทําการศึกษาหาลักษณะเฉพาะ 
ของขาวหอมมะลิ (Oryza Sativa L. cv. KDML 105) ที่ถูก 
เหน่ียวนําดวยลําไอออนพลังงานตํ่า โดยการใชลําไอออน
ไนโตรเจนท่ีถกูเรงดวยพลงังานในชวง 60-100 กโิลโวลท  (kV) 
ที่ปริมาณไอออนในชวง 1x1016 - 5x1017 ไอออน/ซม2 ระดม 
ยิงเมล็ดขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่แกะเปลือกหลายหม่ืนเมล็ด
ไดขาวสายพนัธุใหม 8 สายพันธุ ทีม่คีวามแตกตางกบัขาวขาว 
ดอกมะลิ 105 คือ ไมไวตอชวงแสง ตนเตี้ย ออกดอกไว 
อายุการเก็บเกี่ยวสั้นตอมาในป 2553 (บุญรักษ และคณะ. 
2553) ไดทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ ข าวให 
ผลผลิตสูงจากขาวหอมมะลิ 105 ดวยลําไอออนพลังงานตํ่า 
(พลงังานไอออนนอยกวา 100 keV) โดยการระดมยงิเมลด็ขาว
สายพันธุขาวดอกมะลิ 105 จํานวน 27,000 เมล็ด เมล็ดขาว 
สายพันธุ  BKOS6 จํานวน 3,000 เมล็ด ดวยลําไอออน 
ทีถ่กูเรงดวยพลงังาน 60-100 กโิลโวลททีค่วามเขมของไอออน 
1-8x1016 ไอออนตอตารางเซนติเมตร ไดทําการนคัดเลือก 
ขาวหอมมะลิพันธุกลายจากขาวหอมมะลิ 105 ที่ผานการ
ระดมยิงดวยลําไอออนที่มีลักษณะจําเพาะของขาวที่ให

ผลผลิตสูง ไดแก ขาวท่ีมีลักษณะลําตนสั้น (Short) เต้ีย 

(Dwarf, Semi-Dwarf) ใบแข็งตรง (Erect) ใบสีเขียวเขม 
มีลําตนเล็กแตสั้น จํานวนรวงตอกอมาก มีเมล็ดตอรวง
มาก และตอบสนองตอปุยไนโตรเจน โดยขาวหอมมะลิสาย
พันธุกลายท่ีคัดเลือกไดทั้งหมดเปนขาวที่ไมไวตอชวงแสง

จํานวน 28 สายพันธุ ดังนี้ HyKOS1, HyKOS1/1, HyKOS2, 
HyKOS3, HyKOS3/1, HyKOS4, HyKOS5, HyKOS6, 
HyKOS7, HyKOS7/1, HyKOS7/2, HyKOS8, HyKOS9, 
HyKOS10, HyKOS11, HyKOS12, HyKOS13, HyKOS14, 
HyKOS15, HyKOS16, HyKOS17/1, HyKOS17/2, 
HyKOS18, HyKOS19/1, HyKOS19/2, HyKOS20, 
HyKOS21 และ HyKOS22 ซึ่งสายพันธุ HyKOS3 ก็เปน
สายพันธุ หนึ่งที่มีลักษณะท่ีไมไวตอชวงแสง (Flowering 
time = 81 วัน) ตนเตี้ย (Culm Iength 69 cm) ใบตั้งตรง 
ใบมีสีเขียวเขม ใบธงส้ัน (26.63±1.946 cm) กอใหญและแนน 
(High Tillering Capacity) จํานวนระแง 6-8 อัน ความยาวรวง 
20.79±2.408 เซนติเมตร จาํนวนเมล็ดตอรวง 74±17 เมล็ด
ดวยเหตุนี้ผู ทําการศึกษาวิจัยจึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ 
ในการนํามาพัฒนาสายพันธุใหมนี้เพื่อนําไปสูการผลิตขาว

แบบอินทรียเปนการเพิ่มมูลคาของผลผลิต และลดหรือ 
งดการใชสารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรผูผลิต ตลอด
จนประโยชนทางดานสุขอนามัยของผู ผลิตและผู บริโภค 
และความปลอดภัยทางดานอาหารและส่ิงแวดลอมตอไป

วัตถุประสงค 

 สําหรับงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบ

เทียบผลผลิตขาวหอมมะลิสายพันธุกลาย HyKOS3 ที่ได
จากการชักนําใหเกิดการกลายพันธุในขาวขาวดอกมะลิ 105  
โดยเทคนิคลําไอออนพลังงานต่ําตอการใชปุยอินทรียชีวภาพ

เปนปจจัยการผลิต โดยมีเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิสายพันธุ
กลาย HyKOS3 ปุยเคมีสูตร 46-0-0 และสูตร 16-20-0 
และปุ ยอินทรีย ชีวภาพ เอจี-5 ของคณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวัสดุใชในการทดลอง

วิธีการศึกษา

 1. ทําการจัดทําแปลงปลูกขาว ณ พื้นท่ีเกษตรเขต
ชลประทาน หมูที ่1 ตาํบลแมแฝกใหม อาํเภอสนัทราย จงัหวดั
เชียงใหม

 2. ทําการทดสอบผลของการใชปุ ย โดยการปลูก
ขาวมะลิสายพันธุกลาย HyKOS3 ที่ไดจากการชักนําใหเกิด
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ตาราง ผลของการวิเคราะหขอมูลหลังการสุมเก็บตัวอยางขาวหอมมะลิสายพันธุใหม HyKOS3

การกลายพันธุในขาวขาวดอกมะลิ 105 โดยเทคนิคลําไอออน
พลังงานตํ่าในแปลงปลูกขนาด 20x40 เมตร โดยวางแผน 
การทดลองแบบ RCBD (Randomize Complete Block Design) 
จํานวน 3 ซํ้า และ 4 ตํารับการทดลอง ดังนี้
 ตํารับที่ 1 หลังปลูกขาวแบบนาดํา (ระยะปลูก 
25x25 เซนติเมตร) ใสปุยอินทรียชีวภาพ เอจี-5 ของคณะ

เกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัเชยีงใหม อตัราสวน 125 กโิลกรมั
ตอไร ชวงระยะขาวแตกกอ และชวงระยะขาวตั้งทอง
 ตํารับที่ 2 หลังปลูกขาวแบบนาหวาน ใสปุยอินทรีย
ชวีภาพ เอจ-ี5  ของคณะเกษตรศาสตร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
อัตราสวน 125 กิโลกรัมตอไร ในชวงระยะขาวแตกกอ และ 
ชวงระยะขาวตั้งทอง

 ตํารับที่ 3 หลังปลูกขาวแบบนาดํา (ระยะปลูก 25x25 
เซนติเมตร) ใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตราสวน 5 กิโลกรัม 
ตอไร ในชวงระยะขาวแตกกอ และสูตร 16-20-0 อัตราสวน 
10 กิโลกรัมตอไร ในชวงระยะขาวตั้งทอง
 ตํารับที่ 4 หลังปลูกขาวแบบนาหวานใสปุยเคมีสูตร 
46-0-0 อัตราสวน 5 กิโลกรัมตอไร ในชวงระยะขาวแตกกอ 
และสูตร 16-20-0 อัตราสวน 10 กิโลกรัมตอไร ในชวงระยะ
ขาวตั้งทอง 
 โดยการวิเคราะหขอมูลทําเม่ือขาวอายุได 105 วัน 
กอนการเกบ็เกีย่วผลผลติทาํการสุมเกบ็ตวัอยางขาวของแปลง

ยอยในแตละซํา้ ๆ  ละ 10 กอ ทําการนบัจาํนวนหนอ วดัความสงู 
และน้ําหนักเมล็ดดี และทําการวิเคราะหขอมูล โดยวิเคราะห
คาความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of Variance) ที่ระดับ
ความเชือ่มัน่ 95 เปอรเซน็ต โดยใชโปรแกรมสําเร็จรปู Statistix 
Version 8 (Analytical Software, Inc.)

 ทําการทดลองที่แปลงปลูกขาว พื้นที่เกษตรเขต
ชลประทาน หมูที ่1 ตาํบลแมแฝกใหม อาํเภอสันทราย จงัหวดั
เชียงใหม ระหวางวันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2554

ผลการศึกษา
 จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตและสุมเก็บตัวอยางขาวมา

วิเคราะหจํานวน 10 กอ ตอ 1 ซํ้า จํานวน 3 ซํ้าตอ 1 ตํารับ
การทดลอง ผลการวิจัยพบวา ตํารับที่ 3 ใหจํานวนหนอมาก
ที่สุด เทากับ 229 หนอรองลงมาคือ ตํารับที่ 1 และ 4 เทากับ 
165, 109.67 หนอ ตามลําดับ และจํานวนหนอขาวนอยที่สุด
คือ ตํารับที่ 2 เทากับ 67.33 หนอ สําหรับความสูงของขาวพบ
วา ตํารับที่ 2 ใหความสูงมากท่ีสุด เทากับ 84.80 เซนติเมตร 
รองลงมาคือ ตํารับที่ 4 และ 3 เทากับ 82.83 และ 82.73 
เซนติเมตร ตามลําดับ สวนคาความสูงนอยที่สุดคือ ตํารับ 
ที่ 1 เทากับ 76.13 เซนติเมตร 
 สวนนํา้หนกัเมลด็ดขีองขาวพบวา ตํารบัที ่3 ใหนํา้หนกั
มากท่ีสุดคือ 343 กรัม (877.85 กิโลกรัมตอไร) รองลงมาคือ 
ตํารับที่ 1 และ 4 เทากับ 222 (568.17 กิโลกรัมตอไร) และ 
105.33 กรัม (264.57 กิโลกรัมตอไร) ตามลาํดับ และตํารับ
ที่ใหนํ้าหนักเมล็ดดีนอยที่สุดคือ ตํารับที่ 2 เทากับ 68 กรัม 
(147.03 กิโลกรัมตอไร)
 จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพบวา จํานวนหนอ 
และนํ้าหนักเมล็ดดีของขาวทุกตํารับการทดลองมีความแตก

ตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ สาํหรับคาความสูงของขาว
ทุกตํารับการทดลองไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ดังแสดงตาราง

ดัชนีการเก็บเก่ียว

ตํารับการทดลอง  จํานวนหนอ
(หนอ)

ความสูง
(ซม.)

นํ้าหนักเมล็ดดี
(กรัม)

Tr1
Tr2
Tr3
Tr4

 165b 
67.33c
229a

109.67c 

76.13
84.80
82.73
82.83

222b
68d
343a

105.33d
F-test * ns *
LSD 55.023 - 32.003

C.V.(%) 19.29 6.36 6.68
ns = ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
* = มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต
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วิจารณและสรุปผล

 จากผลการทดลองที่ไดดังแสดงในตารางและภาพ 
พบวา ดัชนีการเก็บเกี่ยวจากการจัดการธาตุอาหารพืช 
โดยการใสปุยอินทรียชีวภาพและปุยเคมีใหกับขาวหอมมะลิ

สายพันธุกลาย HyKOS3 เพื่อพัฒนาการผลิตขาวปลอดภัย
จากสารพิษนําไปสูการผลิตขาวอินทรีย โดยการจัดการธาตุ
อาหารและรูปแบบการเพาะปลูกทั้ง 4 วิธีการ ทําใหไมมี 
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในดานความ

สูง สวนจํานวนหนอและนํ้าหนักเมล็ดดีของตนขาวมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อทําการเปรียบ
เทียบกับวิธีการทั้งหมดจะเห็นไดวา จํานวนหนอและเมล็ด
ดีของขาวจะมีความสอดคลองกันท้ัง 4 ตํารับการทดลอง 
โดยตํารับที่ 3 ที่หลังปลูกขาวแบบนาดําแลวใสปุยเคมีสูตร 
46-0-0 อัตราสวน 5 กิโลกรัมตอไร ในชวงระยะขาวแตกกอ 
และสูตร 16-20-0 อตัราสวน 10 กโิลกรมัตอไร ในชวงระยะขาว
ตั้งทอง จะมีคาของจํานวนหนอสอดคลองกับนํ้าหนักเมล็ดดี
ของขาวท่ี 343 กรัม หรือ 877.85 กโิลกรมัตอไร ในขณะท่ีตํารบั 
การทดลองที่ 1 ที่หลังปลูกขาวแบบนาดําแลวใสปุยอินทรีย
ชวีภาพ เอจ-ี5 ของคณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม 
อตัราสวน 125 กโิลกรมัตอไร ในชวงระยะขาวแตกกอ และชวง
ระยะขาวตั้งทอง ใหผลผลิตเปนนํ้าหนักเมล็ดดีรองลงมาคือ 
222 กรมั หรือ 568.17 กโิลกรมัตอไรถงึแมวาจะนอยกวาตํารบั 
การทดลองที่ 3 ซึ่งใชสารเคมีทางการเกษตรเปนปจจัย 
การผลิต แตก็แสดงใหเห็นวา การใชปุ ยอินทรียชีวภาพ 
เปนปจจัยการผลิตในขาวหอมมะลิสายพันธุกลาย HyKOS3 
ยงัมแีนวโนมในการพัฒนากระบวนการผลิตขาวปลอดภัยจาก

สารพิษนําไปสูกระบวนการผลิตขาวอินทรียได แตอยางไร
ก็ตามจากผลการทดลองครั้งนี้เปนการผลิตขาวแบบนาดํา 
สวนการผลิตขาวแบบนาหวานไมไดผลทั้ง 2 กรรมวิธี หรือ 
2 ตํารับการทดลองคือ ชุดการทดลองท่ี 2 และ 4 แสดงให
เห็นวา หากทําการพัฒนากระบวนการผลิตขาวปลอดภัยจาก
สารพิษ (ใชปุยเคมีและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช) นําไปสู
กระบวนการผลิตขาวอินทรีย (ไมใชปุยเคมี สารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืชและสารคุมวัชพืชตาง ๆ) ก็จะเปนแนวทาง
หนึ่งที่จะชวยใหเกษตรกรผู ผลิตสามารถเลิกใชสารเคมี 
ทางการเกษตรลงได โดยใชปุ ยอินทรียชีวภาพทดแทน 
เพื่อความปลอดภัยทางดานอาหารและสุขภาพอนามัยของ 
ผูผลิตและผูบริโภคตอไปได
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