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บทคัดยอ
 เกษตรกรในเขตสูบนํ้าดวยไฟฟา มีการปรับระบบการปลูกขาวนาปรัง เปนขาว-ขาว โดยเกษตรกรมีการนําพันธุขาว 

หลายพนัธุมาทดลองปลกู แตยงัขาดขอมลูในการเลอืกพนัธุ จงึมีวตัถปุระสงคเพือ่วิเคราะหผลผลติและเลอืกพันธุทเีหมาะสมสาํหรับ

เกษตรกร โดยดําเนินการในพื้นที่เกษตรกรโครงการสูบนํ้าดวยไฟฟา ตําบลสงยาง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร การวางแผน 

การทดลองแบบ Complete Randomize Design จาํนวน 3 ซํ้า มีพันธุขาว 4 พันธุ ไดแก ขาวเหนียวพันธุเลาแตก ขาวเหนียว

พันธุอุบล 2 ขาวจาวพันธุชัยนาท 80 และขาวจาวพันธุปทุมธานี 1 เริ่มปลูกตั้งแตตนเดือนธันวาคม 2552 โดยการหวาน อัตรา 

20 กิโลกรัมตอไร และเก็บเกี่ยว วันที่ 22 เมษายน 2553 ผลการศึกษา ขาวจาวพันธุชัยนาท 80 ไดผลผลผลิตสูงสุด 402 กิโลกรัม 

ตอไร และขาวเหนียว พันธุเลาแตก ไดตํ่าสุด 320 กิโลกรัมตอไร โดยพันธุขาวท้ัง 4 ใหผลผลิตที่แตกตางกัน (p<0.05) ซึ่งขาวจาว 

พนัธุชยันาท 80 มคีวามเหมาะสมสําหรับการปลกูในเขตสูบนํา้ดวยไฟฟา เนือ่งจากการปรบัตวัด ีมกีารใหนํ้าหนกัแหงรวมสงู จาํนวน

เมล็ดตอรวงมาก จํานวนเมล็ดดีตอรวงมาก และเปอรเซ็นตการติดเมล็ดดีมากกวาพันธุอื่นๆ จึงมีผลทําใหไดผลผลิตสูง ภายหลัง

เกษตรกรมีการตัดสินใจเลือกพันธุชัยนาท 80 ปลูกตอมาในป 2553 และ 2554 เพียงพันธุเดียว ดวยเหตุผลสามารถใหผลผลิตสูง

และมีรายไดดี

คําสําคัญ : สูบนํ้าดวยไฟฟา / ขาวเหนียว

ABSTRACT

 Farmers in the irrigable area were adapted to grow rice during dry season by using new rice varieties. They were 

collected analyse yields and select a variety of rice which is suitable for the farmers. The trails were laid down within 

the electric-pumping irrigation area of Songyang sub-district, Mahachanachai District, Yasothon Province, following the 

complete randomize design, with 3 replications. Four rice varieties were used and including: glutinous varieties Laotaek 

and Ubon 2, and non-glutinous rice varieties Chainat 80 and Pathumthani 1. Rice was planting began at the beginning of 

December 2009 with sowing seed at 20 kg per rai and harvesting took place on April 22, 2010. The results showed that 

Chainat 80 produced the highest yield of 401.68 kg per rai and glutinous Laotaek produced the lowest yield of 319.57 

kg per rai. However, Chainat 80 variety was suitable variety for planting in this area, due to adaptable, high dry matter 

yield, high number of grains per panicle, high total full grains per panicle, and germination percentage when compared 

with other varieties. After research, in year 2010 and 2011, farmers have been selected only Chinat 80 for grow during 

dry season because high yield and increase income.

Keywords : Electric Water Pumping / Glutinous Rice 
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บทนํา

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ปลูกขาวมากที่สุด

ของประเทศไทยแตมากกวา 80 เปอรเซ็นตอาศัยนํ้าฝน 

จึงทําใหเกษตรกรปลูกขาวไดคร้ังเดียว ตอปพื้นทีสูบนํ้า

ดวยไฟฟาทีมีแหลงนํ้าสําหรับการปลูกพืช จึงเปนพื้นที่ 

ที่ทําใหเกษตรไดมีโอกาสใชที่ดินปลูกพืชมากครั้ง โดยพื้น

ฐานเกษตรกรมีการปลูกขาวไวบริโภค และมีประสบการณ

ปลูกขาวมาชานานรวมถึงผลผลิตขาวในเขตภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตํ่าเมื่อเทียบกับเขตปลูกขาวอื่นๆ ปจจุบันไทย

มีความตองการบริโภคขาวปริมาณมาก แตผลผลิตยังตํ่า 

เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ (ยอดหทัย และ กัญญวิมว. 2548) 

จากการสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบวา 

มีการเพิ่มการปลูกขาวนาปรังในเขตภาคตะวันออกเฉียง

เหนือมากขึ้นทุกป โดยเฉพาะในเขตพนท่ีที่แหลงนขนาดเล็ก 

เชนจังหวัดในเขตชลประทานที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา 

 มนีโยบายปลูกขาวนาปรงัโดยใชแหลงนํ้าขนาดเลก็ ประมาณ 

40,000 ไร ในปการเพาะปลูก 2554-2555 

 ศูนยวิจัยขาวสุรินทร (2553) มีการศึกษาพันธุ  

ขาวขาวมะลิ สําหรับนาปรัง จึงเปนแนวทางของการเลือก

พันธุ สําหรับเกษตรกรในการปลูก นอกจากนั้นเกษตรกร 

ในเขตจังหวัดขอนแกน มีการคัดเลือกหาพันธุสําหรับนาปรัง 

โดยเลือกพันธุชัยนาท 80 

 เกษตรกรในเขตอําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

มีการขยายเพ่ิมพื้นท่ีปลูกและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจนเต็มพื้นที่

ระบบชลประทานท้ังนี้เนื่องจากความเหมาะสมทางปจจัย

ทางกายภาพ พันธุขาวที่เกษตรกรนิยมปลูกเปนขาวเหนียว 

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน และปลูกขาวพันธุขาวดอกมะลิ 

105 เพื่อการขาย ในการเลือกปลูกขาวนาปรัง เกษตรกร 

มีการนําพันธุขาวจากเขตปลูกขาวเขตอื่น เชนเขตภาคกลาง 

ที่มีการปลูกขาวนาปลัง เปนเวลานาน เปนผลจากความ

ตองการของโรงสีเพือ่การขาย จงึควรมีการใชพนัธุทีม่แีนวโนม

ใหผลผลิตสูงและผลผลิตดีและเพ่ิมรายได เปนทางเลือกและ 

ยังเปนความตองการของตลาดหรือโรงสี แตการนํามาปลูก

จึงควรมีการศึกษาในแปลงเกษตรกรที่จะใชเปนขอมูลให

เกษตรกรเลือกพันธุที่เหมาะสมตอไป

วัตถุประสงค

 1. เพือ่วเิคราะหผลผลิตของขาวนาปรงัท่ีปลกูในพืน้ท่ี

สูบนํ้าดวยไฟฟา

 2. เพื่อศึกษาหาพันธุที่เหมาะสมสําหรับเกษตรกร

เพื่อปลูกเปนขาวนาปรัง

วิธีการศึกษา

 พื้นที่ศึกษาในเขตโครงการสูบนํ้าดวยไฟฟาตําบล

สงยาง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร วิธีการศึกษา

โดยใชแปลงเกษตรกร จํานวน 3 ราย วางแผนการทดสอบ 

แบบ Complete Randomize Design (CRD) จํานวน 4 

พันธุ ไดแก ขาวเหนียวพันธุเลาแตก ขาวเหนียวพันธุเหนียว 

อุบล 2 ขาวจาวพันธุชัยนาท 80 และขาวจาวพันธุปทุมธานี 1 

การปลูกโดยการหวานอัตราเมล็ด 20 กก./ไร เริ่มปลูกตั้งแต

ตนเดือนธันวาคม 2552 และเก็บเกี่ยววันที่ 22 เมษายน 2553 

เก็บตัวอยางขาวในพื้นที่ 8 ตารางเมตรแลวนํามาตากแดด 

เปนเวลา 3- 4 แดด และการวิเคราะหผลผลิตขาวและองค

ประกอบของขาวโดยการสุมเก็บตัวอยางขาวพื้นที่ 1 ตารางเมตร 

เพื่อศึกษานํ้าหนักแหงรวม จํานวนตน จํานวนระแงตอตน 

จาํนวนเมล็ดตอรวง จาํนวนเมลด็ด ีนํา้หนกัเมลด็ การวเิคราะห

ขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรม IRRISTAT ver 4.1 ที่ระดับ

ความเช่ือมั่นทางสถิติ 95 เปอรเซ็นต 

 พื้นท่ีศึกษา ตําบลสงยาง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัด

ยโสธร เดิมเปนหมูบานขึ้นกับตําบลผือฮี ลักษณะภูมิประเทศ 

เปนท่ีราบลาดเอียง สภาพดินเปนดินรวนปนทรายเหมาะกับ

การปลูกขาวหอมมะลิลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู คือ ฤดู

ฝนตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาว ตั้งแต 

เดือนตุลาคม ถึงมกราคม และฤดูรอนตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 

ถงึเดอืนเมษายนมพีืน้ทีท่ัง้หมดประมาณ 32.8 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 20,500 ไร เปนพื้นที่ที่อยูในเขต ส.ป.ก. จํานวน 

2,397 ไร ขอมูลของกรมพัฒนาชุมชนป พ.ศ. 2548 ไดจําแนก

พื้นที่ถือครองตามเอกสารสิทธิ์ทางราชการเปนรายหมูบาน

ทั้งหมดรวม 15,911 ไร และจําแนกเปนพื้นที่การเกษตร 

เปนรายหมูบานทัง้หมดรวม 16,695 ไร (กรมการพฒันาชมุชน, 

2548) การประกอบอาชีพทํานา สวนใหญปลูกขาวหอมมะลิ 

เพื่อขาย และปลูกขาวเหนียวบางสวนเพื่อไวกินเองประชากร

ในตําบลสงยาง สวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร 

โดยมีกิจกรรมการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแกทํานา 993 ครัวเรือน 

รองลงมา คือ รับจาง 445 ครัวเรือน เลี้ยงโค 326 ครัวเรือน 

รายไดจากการปลูกพืชตอครัวเรือน 111,978 บาท/ ป รายได

จากการเลี้ยงสัตวตอครัวเรือน 79,672 บาท/ ป และมีรายได

จากการรับจางตอครัวเรือน 39,750 บาท/ ป
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ภาพท่ี 1  แผนที่ขอบเขตการปกครอง ตําบลสงยาง 

  อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ภาพท่ี 2 ลักษณะพ้ืนท่ีปลูกขาว ที่คอนขางราบในเขต 

  ตําบลสงยาง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

พันธุขาว
 นําหนักแหงรวม

 (กรัม/ตร.เมตร)

 ความ

สูง(เซนติเมตร)

เลาแตก 263 67

เหนียวอุบล 2 275 72

ชัยนาท 80 300 68

ปทุมธานี 1 294 74

เฉลี่ย 283 70

LSD 0.05 70.1 3.8

C.V.(%) 3.1 2.7

ผลการศึกษา

ลักษณะการเจริญเติบโต 

 จากการเก็บตวัอยางจากแปลงทดลองในแปลงเกษตรกร 

พอสรุปได ดังนี้

 1. นํ้าหนักแหง (Total Dry Matter)

 นํ้าหนักแหงของขาวทั้ง 4 พันธุ พบวา พันธุชัยนาท 

80 ไดนํ้าหนักเฉลี่ย 300 กรัม/ตารางเมตร ไดสูงสุด สวน

พันธุปทุมธานี 1 ได 294 กรัม/ตารางเมตร สวนพันธุเลา

แตกและพันธุเหนียวอุบล 2 ไดนํ้าหนัก 263 และ 276 กรัม/

ตารางเมตร ตามลําดับ มีความแตกตางทางสถิติอยางมี

นัยสําคัญ (p< 0.05) (ตารางที่ 1) โดยที่มีการปลูกในชวง

ฤดูหนาวต้ังแตเดือนธันวาคม มีผลใหการเจริญเติบโต

ทางลําตนคอนขางชา จึงทําใหมีนําหนักแหงของตนขาว

ตารางท่ี 1 ลักษณะการใหนําหนักแหงรวมและความสูง

 ของตนขาวในแปลงเกษตรกร

คอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับการปลูกในชวงนาป นอกจากน้ี 

จะพบวา พันธุขาวจาวท้ัง 2 พันธุ มีนํ้าหนักแหงรวมมากกวา

พันธุ ข าวเหนียวที่เปนพันธุ พื้นเมือง ซึ่งในชวงฤดูปลูก

นาปรังจะมีระยะเวลาการปลูกพืชสั้นกวาฤดูนาป และเปน 

ผลจากสภาพดินของพื้นที่เกษตรกรสวนใหญเปนดินทราย 

ปนรวน มีความอุดมสมบรูณคอนขางตํ่ามาก ที่สงผลให 

การเจริญทางลําตนไดนอย ประกอบกับเกษตรมีการใสปุยตํ่า 

เพียง 20 กิโลกรัมตอไร มีปริมาณธาตุอาหารนอย อาจไมพอ

สาํหรบัการปลกูในชวงฤดนูาปรงัทีม่รีะยะเวลาสัน้และตองการ

ปริมาณธาตุอาหารสําหรับขาวมาก เนื่องจากปญหาอุณหภูมิ 

ที่ตํ่าลง อันมีผลทําใหการเจริญเติบโตในชวงตนกลาสั้น 

 2. ความสูง (Plant Height) 

 พบวาขาวพนัธุเลาแตก, ขาวเหนยีวอบุล 2 ขาวชยันาท 

80 และปทุมธานี 1 มีความสูงของตนขาวเปน 67, 72, 68 และ 

74 เซนติเมตร ตามลําดับมีความแตกตางทางสถิติ (p<0.05) 

ซึ่งพันธุขาวปทุมธานี 1 มีความสูงมากสุด และพันธุเลาแตก

เปนพันธุขาวพื้นเมืองมีความสูงนอยสุด (ตาราง 1) ลักษณะ

การเจริญเติบโตของขาวในชวงฤดูหนาวมีระยะคอนขางส้ัน 

จึงผลทําใหขาวยืดตัวไดนอย ซึ่งพันธุเหนียวอุบล 2 สามารถ

มีความสูงถึง 118 เซนติเมตร ในฤดูปลูกนาป แตมีความสูง

เพียง 72 เซนติเมตร ทําใหความสูงลดลงถึง 40 เปอรเซ็นต 

เปนผลใหมีนํ้าหนักแหงคอนขางตํ่า เชนเดียวกับพันธุปทุมธานี 1 

สามารถมคีวามสงูถงึ 100-133 เซนตเิมตร มกีารเจรญิเตบิโตนอย
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 3. ผลผลิต (Yield)

 การใหผลผลิตพบวา พันธุ ชัยนาท 80 สามารถ

ใหผลผลิต 402 กิโลกรัมตอไร พันธุขาวเหนียวอุบล 2 ได 

376 กิโลกรัมตอไร พันธุปทุมธานี 1 ได 363 กิโลกรัมตอไร 

และพันธุเลาแตกไดตํ่าสุด 320 กิโลกรัมตอไร และมีความแตก

ตางทางสถิติ ซึ่งพบวาขาวเจา มีแนวโนมใหผลผลติไดสูงกวา

พันธุขาวเหนียว (ตารางที่ 2) จากผลการทดลองพบวาพันธุ

ขาวสวนใหญใหผลผลติคอนขางตํา่เม่ือเทยีบกบัความสามารถ 

ของพันธุ  พันธุ ชัยนาท 80 สามารถใหผลผลิตเฉล่ียถึง 

876 กิโลกรัมตอไรในสภาพแปลงทดลองแตปลูกในแปลง

เกษตรกรไดเพียง 401 กิโลกรัมตอไร ตํ่ากวาแปลงทดลอง 

ถึง 54 เปอรเซ็นต จึงเห็นไดวาการทดสอบในระดับแปลง

ทดลองมีปจจัยหลายปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได ที่สงผล

ใหเกษตรกรปลูกไดผลผลิตตํ่า ยิ่งปลูกในชวงฤดูนาปรัง 

ที่มีผลตอการปลูกมาก เนื่องจากระยะเวลาส้ันรวมถึง 

ความรู ประสบการณของเกษตรกรสําหรับการปลกูขาวนาปรงั 

ยงันอย ทาํใหการปลกูขาวจงึยงัมปีญหาทีเ่ปลีย่นไปอยูตลอดเวลา 

ตารางท่ี 2 การใหผลผลิตขาวนาปรังในแปลงเกษตรกร

พันธุขาว ผลผลิต (กิโลกรัมตอไร)

 เลาแตก  320

 เหนียวอุบล 2  376

 ชัยนาท 80  02

 ปทุมธานี 1  363

 เฉลี่ย  367

 LSD 0.05  15.3

 C.V.(%)  1.1

 4. องคประกอบของผลผลิต

  4.1 จํานวนระแงตอรวง (Number Spikelet 

Per Panicle) จํานวนระแงของขาวทั้ง 4 พันธุ ไดแก ขาวพันธุ

เลาแตก ขาวพันธุอุบล 2 ขาวพันธุชัยนาท 80 และขาวพันธุ

ปทุมธานี 1 ไดจํานวนระแงตอรวงเปน 7, 7, 7 และ 8 ระแง 

ตามลําดับ และมีความแตกตางสถิติอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งพันธุ

ปทุมธานีมีจํานวนระแงไดมากกวาพันธุอื่นๆ (ตารางที่ 3) 

พบวามีการแตกกอนอย เนื่องจากการปลูกโดยวิธีการหวาน 

อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร ที่มีปริมาณการหวานคอนขางสูง 

ทาํใหขาวมคีวามหนาแนนมาก เปนผลใหการแตกกอของขาว 

คอนขางตํ่าและมีจํานวนระแงนอย นอกจากน้ันการหวาน

แบบขาวแหงจงึทาํใหการงอกคอนขางชา อนัเปนผลใหมรีะยะ 

การเจริญเติบโตชา และการแตกกอนอย

 4.2 จาํนวนเมลด็ตอรวง (Number Grain Per Panicle) 

 จากการวิเคราะหพบวา พันธุชัยนาท 80 ไดจาํนวน

เมล็ดมากสุดถึง 82 เมล็ดตอรวง รองลงมาเปนพันธุปทุมธานี 

1 ได 74 เมล็ดตอรวง พันธุเหนียวอุบล 2 ได 59 เมล็ดตอรวง 

และพันธุเลาแตกได 58 เมล็ด/รวง ตามลําดับ และมีความ 

แตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ พันธุขาวจาวใหจํานวน

เมลด็ตอรวงสงูกวาพนัธุขาวเหนยีว (ตารางท่ี 3) แตยงัมจีาํนวน

เมล็ดนอยเมื่อเทียบกับในการปลูกในศูนยวิจัย เนื่องจาก

สภาพื้นที่ในแปลงเกษตรกร มีความอุดมสมบรูณคอนขาง

ตํ่า ประกอบกับการจัดการดานปุยนอย ทําใหขาวขาดอาหาร 

รวมกับการจัดการนํ้า และปญหาวัชพืช

 4.3 นํ้าหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด

 ในการวเิคราะหนํา้หนกัเมลด็เมลด็ พบวา พนัธุชยันาท 

80 มีนํ้าหนัก 1,000 เมล็ด เปน 23.94 กรัม พันธุปทุม 1 ได 

23.39 กรัม พันธุเหนียวอุบล 2 23.60 กรัม และพันธุเลาแตก 

22.10 กรัม ตามลําดับ และมีความแตกตางทางสถิติอยาง 

มนียัสาํคญั ซึง่พบวาพนัธุขาวทีไ่ดพฒันาจะไดขนาดเมลด็ใหญ

กวาพันธุเลาแตกท่ีเปนพันธุพื้นเมือง (ตารางท่ี 3)

 4.4 จาํนวนเมล็ดดี (Number of Grain Full)

 พบวาการติดเมล็ดท่ีของขาวพันธุ  4 พันธุ ไดแก 

ขาวพันธุเลาแตก ขาวพันธุเหนียวอุบล 2 ขาวพันธุชัยนาท 

80 และพันธุปทุมธานี 1 ไดจํานวนเมล็ดดีเปน 41, 65, 70 

และ 47 เมล็ดตอรวง ตามลําดับ มีความแตกตางทางสถิติ

อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งพันธุชัยนาท 80 ไดจํานวนเมล็ดดีสูงสุด 

และพันธุเลาแตกมีจํานวนเมล็ดดีตํ่าสุดที่จึงเปนสาเหตุหนึ่ง

ทาํใหมผีลผลติต่ํา (ตารางท่ี 3) พนัธุขาวเหนียวท้ังพนัธุเลาแตก

และเหนียวอุบล 2 เปนขาวไวแสง จึงพบวามีการเจริญเติบโต

ทางลาํตนนอย การใหผลผลติต่ํา การตดิเมลด็และจาํนวนเมลด็

นอยแตมีจํานวนเมล็ดลีบมาก อาจเปนผลจากสภาพแวดลอม

ในชวงออกดอก มีอุณหภูมิสูงทาํใหการผสมเกสร มีการผสม

ติดเมล็ดไดคอนขางนอย 

 4.5 เปอรเซ็นตเมล็ดดี (Percentage of Grain Full) 

จากการวิเคราะหเปอรเซ็นตเมล็ดดีของพันธุขาวเลาแตก 

ขาวพันธุเหนียวอุบล 2 ขาวพันธุชัยนาท 80 และขาวพันธุ

ปทุมธานี 1 มีเปอรเซ็นตเมล็ดดี คือ 70.98, 80.32, 89.09 
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และ 87.21 เปอรเซน็ตตามลาํดบัและมคีวามแตกตางทางสถิติ

อยางมนียัสําคญั พบวาขาวพนัธุขาวจาวใหเปอรเซ็นตการติด

เมล็ดสูงกวาขาวเหนียว และพันธุขาวเลาแตกจะมีเปอรเซ็นต 

การติดเมล็ดตํ่าสุด (ตารางท่ี 3) ซึ่งพันธุชัยนาท 80 ออนไหว 

ตอสภาพอากาศเยน็ทีจ่ะมผีลทาํใหเมลด็ลบี ทาํใหการตดิเมล็ดดี

จึงคอนขางตํ่า ที่มีผลตอการไดเมล็ด และมีผลผลิตตํ่า 

 4.6 จํานวนเมล็ดลีบ (Number of Grain Atrophy) 

 พันธุขาวปทุมธานีมีจํานวนเมล็ดลีบตํ่าสุดเพียง 9 

เมล็ดตอรวง สวนขาวพันธุเลาแตกมีเมล็ดลีบสูงสุดถึง 16 

เมล็ด/รวง และพันธุอุบล 2 และพันธุปทุมธานี 1 มีเมลด็ลีบ 12 

เมล็ด/รวง เทากัน และทั้ง 4 พันธุมีความแตกตางสถิติอยาง 

มีนัยสําคัญ (ตารางที่ 3) เปนผลจากสภาพอากาศสูงขึ้น 

ในชวงออกดอกทําใหพันธุเลาแตกมีมีการผสมติดนอย 

ตารางท่ี 3  องคประกอบผลผลิตของขาวนาปรังทั้ง 4 พันธุ ในแปลงเกษตรกร

พันธุขาว จํานวนระแง

ตอรวง

จํานวนเมล็ด 

ตอรวง

จํานวนเมล็ดดีตอ

รวง

จํานวนเมล็ดลีบตอ

รวง

เปอร็เซ็นตเมล็ด

ดี (%)

 เลาแตก 7 58 41 16 70.98

 เหนียวอุบล 2 7 59 47 12 80.32

 ชัยนาท 80 7 82 70 12 89.09

 ปทุมธานี 1 8 74 65 9 87.21

 เฉลี่ย 7 68 56 12 81.90

 LSD0.05 0.576 2.683 1.488 1.729 6.72

 C.V. (%) 4.0 2.0 1.3 7.2 4.1

สรุปผล

 จากผลจากการศึกษาปลูกขาวทั้ง 4 พันธุในแปลง

เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการสูบนํ้าดวยไฟฟา สรุปไดวา พันธุ

ขาวชัยนาท 80 มีความเหมาะสมดีกวาพันธุอื่นๆ สามารถ

ใหผลผลิตและองคประกอบสูงกวา เนื่องจากการปรับตัวดี 

มีการใหนํ้าหนักแหงรวมสูง จํานวนเมล็ดตอรวงมาก จาํนวน

เมล็ดดีตอรวงมาก และเปอรเซ็นตการติดเมล็ดดีมากกวา

พันธุอื่นๆ สําหรับพันธุขาวจาว มีแนวโนมปลูกในชวงฤดูแลง 

สามารถใหผลผลิตไดสูงกวาขาวเหนียว

 การเลอืกพนัธุขาวสาํหรบัปลกูเปนขาวนาปรงั สาํหรบั

เกษตรกรควรเปนพันธุที่ไมไวตอชวงแสง ที่มีการปรับปรุง

ผลผลติใหไดสงู พนัธุขาวท่ีปลกูควรเปนพนัธุขาวจาว เนือ่งจาก

มีจํานวนเมล็ดตอรวงมาก เมล็ดขนาดใหญติดเมล็ดดีมาก 

ผลจากการศึกษาครั้งนี้พบวาพันธุชัยนาท 80 มีความเหมาะ

สมสําหรับเกษตรกรท่ีควรเลือกปลูกเปนขาวนาปรังในเขต

สูบนํ้าดวยไฟฟา แตทั้งนี้ยังมีแนวทางการจัดการใหมีผลผลิต

เพิ่มขึ้น ตั้งแตชวงเวลาปลูกใหเหมาะสม ไมควรปลูกเกิน 

วันที่ 15 ธันวาคม ทําใหการติดเมล็ดตํ่า การเตรียมพื้นที่ 

เพื่อลดการระบาดของวัชพืช การจัดการน้ําของเกษตรกร 

ที่จะชวยการควบคุมวัชพืช การเพิ่มธาตุอาหารในดินให 

เพยีงพอ เนือ่งจากสภาพพืน้ทีน่าในเขตภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

มีปญหาโครงสรางดินเลว มีความอุดมสมบรูณตํ่า การขาดน้ํา

เนื่องจากลักษณะดินเปนดินทราย อีกทั้งการเลือกพันธุขาว

สาํหรบันาปรังควรเปนพนัธุขาวไมไวแสง ทีส่ามารถเลอืกปลกู

ไดตลอดป 
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