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Effect of Variety and  Planting Date on Rice Yield and Quality in Dry Season 
จําลอง    โพธาเจริญ 

ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม         

บทนํา 

 ขาวคุณภาพดีที่นิยมทั้งในประเทศไทยเรา และตางประเทศ คือ  ขาวขาวดอกมะลิ 105  แต
การผลิตขาวขาวดอกมะลิ 105  มีขอจํากัดบางประการ   ปจจุบันไดมีการปรับปรุงพันธุขาวขึ้นมาใหมี
คุณภาพดีใกลเคียงกับขาวขาวดอกมะลิ 105  เชน ขาวหอมคลองหลวง 1  ขาวหอมสุพรรณบุรี และ
ขาวปทุมธานี 1  ตลอดจนขาวท่ีมีความแปลกใหม เชน ขาวหอมนิล ขาวหอมกุหลาบแดง  ฯลฯ   และ
พันธุขาวเหลาน้ีแนะนําใหปลูกทางภาคกลางเปนสวนใหญ   แตเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติแลวนาจะ
นํามาปลูกทางภาคเหนือตอนบนได เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค และผูผลิตใหกวางขวางข้ึน การ
ศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคที่จะเปรียบเทียบพันธุขาวดังกลาว รวมท้ังหาชวงการปลูก เพื่อเปนทางเลือก
ใหกับเกษตรกรในภาคเหนือตอนบน 

วิธีการวิจัย 

 ไดวางแผนการทดลองแบบ Split plot  จํานวน 2 ซ้ํา  โดยกําหนดวันปกดํา (planting date) 
เปน (main plot) มี 4 ชวงปลูก คือ  11 มกราคม,  31 มกราคม,  20 กุมภาพันธ และ 11 มีนาคม  ให
พันธุขาวหอมคลองหลวง 1  ขาวหอมสุพรรณบุรี  ขาวหอมกุหลาบแดง  และขาวพันธุ กข 7  เปนพันธุ
เปรียบเทียบ รวมท้ังสิ้น 4 พันธุ เปน sub plot 

 การจัดการแปลงเพาะกลา  ใชผาพลาสติกใสคลุมแปลงกลา ต้ังแตวันหวานกลาจนถึงวันปก
ดํา  จุดมุงหมายเพื่อเพิ่มอุณหภูมิแปลงกลา และปองกันไมใหกระทบอากาศเย็น 

 การปลูก ใชตนกลาอายุ 30 วัน ปกดําหลุมละ 1 ตน ระยะ  25 เซนติเมตร x 25 เซนติเมตร 
บนพื้นที่พันธุละ 9 x 4.5 ตารางเมตร 

 การใชปุย  ใสปุยสูตร 16-20-0  อัตรา 40 กก./ไร  และปุยสูตร 0-0-50 อัตรา 20 กก./ไร เปน
ปุยรองพื้น ใสหลังปกดํา 7 วัน และใชปุยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร หลังปกดํา 45 วัน 

 การควบคุมวัชพืช  ใชสารฆาวัชพืชบิวตาคลอร (butachlor) หวานอัตรา 5 กก./ไร  หลังปกดํา 
7 วัน 

 การควบคุมโรคแมลง  หวานคารโบฟูแรน (carbofuran)  อัตรา 5 กก./ไร  หลังปกดํา 7 วัน 
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 เก็บตัวอยางขาวเมื่อถึงระยะเก็บเก่ียว สุมเก็บจากพื้นที่ 2 ตารางเมตร เพื่อวัดผลผลิตองค
ประกอบผลผลิต และลักษณะทางพืชไรอ่ืน ๆ 

 ดําเนินการทดลองที่สถานีวิจัยเกษตรเขตชลประทาน ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ต้ังแตเดือนธันวาคม 2542 ถึง เดือนกรกฎาคม 2543 

ผลการวิจัย 

  ผลผลิตขาว จากการทดลองผลผลิตขาวท่ีได ไมวาชวงการปลูกหรือพันธุขาวท่ีใชทดลองได
ผลผลิตไมมีความแตกตางกัน ชวงท่ี 1-4 ไดผลผลิตเฉลี่ย 691,740,629 และ 635 กิโลกรัมตอไร ตาม
ลําดับ สวนผลผลิตของพันธุขาวเฉลี่ยทุก ๆ ชวงการปลูกแลว ขาวหอมคลองหลวง 1 ไดผลผลิต 737 
กิโลกรัมตอไร สวนพันธุขาวหอมสุพรรณบุรี หอมกุหลาบแดง และกข 7 ไดผลผลิต 693, 696 และ 570 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 

 ความสูงของขาว ชวงของการปลูกไมมีความแตกตางกัน แตแตกตางกันที่พันธุขาว พบวามี
ความแตกตางกันทุก ๆ พันธุ ขาวหอมสุพรรณบุรี เฉลี่ยสูง 115.66 เซนติเมตร สวนพันธุ กข 7 หอม
คลองหลวง 1 และหอมกุหลาบแดงเฉลี่ยสูง 103.56, 96.58 และ 91.47 เซนติเมตร ตามลําดับ 

 จํานวนหนอตอตน ชวงของการปลูกไมมีความแตกตางกัน  มีความแตกตางกันท่ีพันธุขาว 
ขาวหอมสุพรรณบุรี เฉลี่ยมี 13.15 หนอตอตน แตกตางกับพันธุขาวหอมคลองหลวง 1 หอมกุหลาบ
แดง และกข 7 ที่มีหนอเฉลี่ย 16.82, 17.28 และ 18.76 หนอตอตน ตามลําดับ 

 จํานวนรวงตอตน ชวงของการปลูกไมมีความแตกตางกัน มีความแตกตางกันที่พันธุขาว เชน
เดียวกันจํานวนหนอตอตน พันธุขาวหอมสุพรรณบุรี เฉลี่ยมี 10.95 รวงตอตน แตกตางกับพันธุขาว
หอมคลองหลวง 1 หอมกุหลาบแดง และกข 7 ที่มีจํานวนรวงเฉลี่ย 14.98, 15.17 และ 16.73 รวงตอ
ตน ตามลําดับ 

 น้ําหนักฟาง จากการทดลองพบวา ชวงของการปลูกไดน้ําหนักฟางแตกตางกัน ชวงการปลูกที่
1 ไดน้ําหนักฟางเฉลี่ย 501 กิโลกรัมตอไร แตกตางกับการปลูกชวงท่ี 2,3,4 ที่ไดน้ําหนักฟางเฉลี่ย 589 
672 และ 890 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สวนนํ้าหนักฟางของพันธุขาวไมมีความแตกตางกัน ขาวหอม
คลองหลวง 1 หอมสุพรรณบุรี หอมกุหลาบแดง และกข 7 ไดน้ําหนักฟางเฉลี่ย 813, 621, 705 และ 
514 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 
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อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 ขาวหอมคลองหลวง 1  และขาวหอมสุพรรณบุรี  เปนพันธุขาวท่ีแนะนําใหปลูกในภาคกลาง
พันธุแรกใหผลผลิตเฉลี่ย 650 กก./ไร  ในฤดูนาป และ 591 กก./ไร ในฤดูนาปรัง  สวนพันธุหลังใหผล
ผลิต 673 กก./ไร  ในฤดูนาป และ 582 กก./ไร ในฤดูนาปรัง  อยางไรก็ตามจากการทดลองคร้ังนี้ ขาว
หอมคลองหลวง 1 และขาวหอมสุพรรณบุรี  ไดผลผลิตเฉลี่ย 737 และ 693 กก./ไร   ซึ่งสูงกวาผลการ
ศึกษาในภาคกลาง ซึ่งสอดคลองกับการประเมินพันธุขาวนาสวนในการผลิตขาวอินทรียฤดูนาป 2543
ของ ปริศนา (2543)  ที่ไดผลผลิต ขาวหอมคลองหลวง 1 และขาวหอมสุพรรณบุรี 703 และ 776 กก./
ไร ตามลําดับ  ในกรรมวิธีเกษตรเคมีนับวาขาวทั้งสองพันธุมีศักยภาพ ในภาคเหนือตอนบน สวนพันธุ
ขาวหอมกุหลาบแดงน้ัน ผลผลิตพอใชได แตเมื่อปลูกในนาปรังอาจมีปญหาขาวเร้ือปะปนกับขาวนาป 

เอกสารอางอิง 
ปริศนา หาญวิริยะพันธุ 2543.  การประเมินพันธุขาวนาสวนในการผลิตขาวอินทรีย    รายงาน

ประจําป 2543  สถานีทดลองขาวสันปาตอง สถาบันวิจัยขาว กรมวิชาการเกษตร.กรุงเทพฯ.  
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