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ABSTRACT: Enhancement of rice yield for enough consumption in rainfed area with low fertility 
soil constraint in Surin province was the important for farmers living. The purposes of this 
research were to study, develop and disseminate methods of yield enhancement of toxic 
substance free Hom-Nil rice under container condition to related organizations. The experiments 
were devided into 2 experiments. Experiment 1 was carried out through Completely Randomized 
Design (CRD) with nine methods of yield enhancement and was replicated six times. The first  
three yield enhancement methods which gave the highest yield were 1) upland rice growing 
method + [18–0–6 + H

4
Sio

4
 1.41g/pot 20 days after germination (DAG)] + [46–0–0 + H

4
Sio

4
 0.80g/

pot at maximum tillering stage and panicle initiation stage] 2) upland rice growing method + 
[16–16–8  4.30g/pot 20 DAG + 46–0–0 1.84g/pot 50 DAG]  and 3) SRI growing method + [16–16–
8 4.30g/pot 15 days after transplanting (DAT) + [46–0–0 1.84g/pot 35 DAT]. Experiment 2 was 
carried out through Completely Randomized Design (CRD) with four developed methods and 
was replicated ten times. It was found that SRI growing method with 2 hills/pot + [16–16–8 4.30 
g/pot + H

4
Sio

4
 4.30g/pot 10 DAT + 46–0–0 1.84g/pot + H

4
Sio

4
 1.84g/pot 40 DAT] gave the highest 

average yield. In addition, comparison of average yield between 2 experiments revealed that 
three growing methods in experiment 1 which gave the highest yield were recommended for 
yield enhancement under container condition. The participants were trained about yield 
enhancement method showed their knowledge, understanding and knowledge adoption after 
training at high level.
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บทคัดย่อ
 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีปริมาณ
เพยีงพอต่อการบริโภคในพ้ืนทีป่ลกูนอกเขตชลประทาน 
ซึ่งมีระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินต�่าในจังหวัด
สุรินทร์ เป็นสิ่งส�าคัญที่ส่งผลต่อการด�ารงชีวิตของ
เกษตรกร วตัถปุระสงค์ของการวจัิยน้ี เพ่ือศึกษา พัฒนา 
และเผยแพร่องค์ความรู้ของวิธีการเพิ่มผลผลิตข้าว 
หอมนิลปลอดสารพิษในสภาพถังปลูกสู่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 การทดลอง การ
ทดลองที่ 1 วางแผนการทดลองแบบสุ ่มสมบูรณ์ 
จ�านวน 9 สิ่งทดลอง ท�า 6 ซ�้า เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่ม
ผลผลิตที่มีองค์ประกอบจากวัสดุการผลิตพืชที่มีใน 
ท้องถิ่น พบว่า 3 วิธีการที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตเฉลี่ย
สูงที่สุดตามล�าดับ ได้แก่ 1) วิธีปลูกแบบไร่ + [ปุ๋ยเคมี 
18–0–6 + ออร์โทซิลิคอน 1.41 กรัม/ถังปลูก 20 วัน 
หลังข้าวงอก] + [ปุ๋ยเคมี 46–0–0 + ออร์โทซิลิคอน  
0.80 กรัม/ถังปลูก ระยะข้าวแตกกอสูงสุด และระยะ
ก�าเนิดช่อดอก] 2) วิธีปลูกแบบไร่ + [ปุ๋ยเคมี16–16–8 
4.30 กรัม/ถังปลูก 20 วันหลังข้าวงอก + ปุ๋ยเคมี 
46–0–0 1.84 กรัม/ถังปลูก 50 วันหลังข้าวงอก] และ 
3) วิธีการปลูกแบบประณีต + [ปุ๋ยเคมี16–16–8 4.30 
กรัม/ถังปลูก หลังย้ายกล้า 15 วัน + ปุ๋ยเคมี 46–0–
01.84 กรัม/ถังปลูก หลังย้ายกล้า 35 วัน] และการ
ทดลองที่ 2 วางแผนการทดลองแบบสุ ่มสมบูรณ์ 
จ�านวน 4 สิ่งทดลอง ท�า 10 ซ�้า เพื่อพัฒนาวิธีการเพิ่ม
ผลผลิตจากการบูรณาการวิธีการที่มีผลต่อปริมาณ
ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ล�าดับแรกจากการทดลองที่ 1 
พบว่า วิธีปลูกแบบประณีต จ�านวน 2 หลุม/ถังปลูก + 
[ปุย๋เคมี 16–16–8 4.30 กรมั/ถังปลกู + ออร์โทซลิคิอน  
4.30  กรัม/ถังปลูก หลังย้ายกล้า 10 วัน + ปุ๋ยเคมี 
46–0–0 1.84 กรัม/ถังปลูก + ออร์โทซิลิคอน 1.84 
กรัม/ถังปลูก หลังย้ายกล้า 40 วัน] เป็นวิธีการที่ให้
ผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุดเม่ือเปรียบเทียบปริมาณผลผลิต
เฉลี่ยต่อถังปลูกของทั้ง 2 การทดลอง พบว่า วิธีการ
ปลกูทีใ่ห้ผลผลติเฉลีย่สงูทีส่ดุจาก 3 ล�าดับแรกของการ

ทดลองที่ 1 มีความเหมาะสมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้ผลผลิตข้าวหอมนิลในสภาพถังปลูกมากกว่า 
ทกุวธิกีารปลกูจากการทดลองที ่ 2  และยงัพบว่า ผูเ้ข้า
รบัการอบรมในเรือ่งดงักล่าวมรีะดบัความรูค้วามเข้าใจ 
และการน�าความรู้ไปใช้หลังการอบรมอยู่ในระดับมาก 

ค�าส�าคัญ: การให้ผลผลิต, หอมนิล, ถังปลูก, สุรินทร์

บทน�า
 

การปลูกข้าวในดินที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์
ต�่าในจังหวัดสุรินทร์มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 42.66 ของ
พืน้ท่ีท้ังหมด ในขณะท่ีดนิท่ีเหมาะสมดสี�าหรับปลกูข้าว
มีเพียงร้อยละ 13.60 ของพื้นท่ีท้ังหมด (Surin Rice 
Research Center, 2012) ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปน
ทรายท่ีมเีนือ้ดนิลกึ มค่ีาความเป็นกรด−ด่างอยูร่ะหว่าง 
5.0–6.0 มีความอุดมสมบูรณ์ต�่าตามธรรมชาติ การ
ระบายน�้าเลว หรือค่อนข้างเลวในฤดูฝน (Arunin, 
1988) ผลผลติข้าวเฉลีย่ส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 301–400 
กิโลกรัมต่อไร่ (Surin Rice Research Center, 2012) 
ซึ่งจัดได้ว่าอยู่ในระดับต�่า สอดคล้องกับรายงานของ 
Gypmantasiri et al. (2003) ที่ระบุว่า ผลผลิตเฉลี่ย
ของข้าวในจังหวัดสุรินทร์อยู่ที่ 387 กิโลกรัมต่อไร่ 
อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวตามแบบแผนในสภาพนา 
ก่อให้เกดิผลเสยีต่อการเจรญิเตบิโต และการให้ผลผลติ
ของข้าวหลายประการ เนื่องจากข้าวไม่ใช่พืชน�้า การ
ปล่อยน�้าให้ท่วมขังแปลงนาตลอดเวลามีผลต่อการ
พัฒนา และการท�างานของรากข้าว (Yamada and 
Ota, 1961) เพราะเมื่อรากอยู่ภายใต้สภาพน�้าท่วมขัง
จะเกิดการขาดออกซิเจนในดินอย่างรุนแรง ซ่ึงเป็น
ปัจจยัจ�ากดัการเจรญิเตบิโตของข้าว เพราะข้าวต้องการ
ออกซิเจนในการหายใจ และการดูดธาตุอาหาร 
(Ponnamperuma, 1975) ในขณะที่การปลูกข้าวใน
สภาพไร่ซ่ึงดินอยู่ในสภาพท่ีมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
ต้นข้าวสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่า เนื่องจากการ 
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แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนโดยการแพร่ และการแลก
เปลีย่นระหว่างช่องว่างในดนิ และบรรยากาศ (Thang, 
2006) รากของข้าวในสภาพดังกล่าวโดยปกติแล้วจะมี
ความยาวมากกว่าเพือ่ช่วยในการดูดน�า้ และธาตอุาหาร
พืชในชั้นดินที่ระดับลึก (Colmer, 2003)
 การเพิม่ผลผลติข้าวโดยไม่เพิม่ปัจจยัการผลติ 
เพียงแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูก เพื่อส่งเสริมการเจริญ
เติบโตของข้าวโดยสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึงร้อยละ 
25–50 และลดปริมาณการใช้น�้าได้ถึงร้อยละ 40–50 
(Wongbun and Chairin, 2007) นั้นสามารถท�าได้
โดยวิธีปลูกข้าวด้วยระบบประณีต เนื่องจากการจ�ากัด
น�้าตามหลักการของระบบประณีตส่งเสริมการพัฒนา
ของรากข้าวลงสู ่ระดับหน้าตัดดินได้ลึกกว่า โดยมี
ปริมาณของรากที่ระดับความลึก 30–50 เซนติเมตร 
มากกว่าการปลกูข้าวทีม่นี�า้ขงัตลอดเวลา (Bhuiyan et 
al., 1995; Won et al., 2005) ซึ่งเกษตรกรจากกลุ่ม
เกษตรกรรมธรรมชาติต�าบลทมอ อ�าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ ที่ใช้ระบบการปลูกข้าวแบบประณีตใน
พื้นที่นอกเขตชลประทาน ได้ผลผลิตข้าวถึง 720 
กิโลกรัมต่อไร่ จากเดิมที่เคยได้ผลผลิตเพียง 400–500 
กิโลกรัมต่อไร่ (Hutaphaet, 2007) ซึ่งการปลูกข้าว
ด้วยระบบประณีตใช้ได้ผลดีกับพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 
105 โดยให้ผลผลิตสูงถึง 700 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจาก
มีจ�านวนรวงต่อกอ จ�านวนเมล็ดต่อรวง จ�านวนเมล็ดดี
ต่อรวง และน�้าหนักเมล็ดที่สูงกว่าการปลูกข้าวตาม
แบบแผน (Nieuwenhuis et al., 2008)  
 ซิลิคอน เป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบในส่วน
ของเซลลูโลสของผนังเซลล์ ท�าให้ล�าต้นพืชตั้งตรง ซ่ึง
ข้าวเป็นพืชที่มีความสามารถในการดูดซิลิก้า (SiO

2
) ที่

เป็นไดออกไซด์ของซิลิคอนจากดินมาใช้เป็นปริมาณ
มาก และซิลิก้าสะสมในพืชในรูปของ SiO

2
nH

2
O ซึ่งมี

รูปร่างไม่แน่นอน (Chaiwat, 2005) ในขณะที่รูปของ
ซิลิคอนในสารละลายดินอยู ่ในรูปของกรดซิลิซิค 
(H

4
SiO

4
) (Epstein, 2001) เนื่องจากข้าวเป็นตัวอย่าง

ของพืชที่สะสมซิลิคอน โดยมีปริมาณสะสมในยอดสูง
ถึงร้อยละ 10  ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่าปริมาณธาตุ

อาหารหลักหลายเท่า (Ma and Takahashi, 2002)  
ซิลิคอนท่ีถูกดูดเข้าไปในล�าต้นข้าว มีความส�าคัญต่อ
การช่วยให้ใบตั้งขึ้น ปรับปรุงความแข็งแรงของล�าต้น 
จึงช่วยลดการหักล้ม (Mengel et al., 2001) มีการ
ประเมินว่าธาตุซิลิคอนถูกน�าออกจากพื้นที่เพาะปลูก
ประมาณ 8–48 กิ โลกรัมต ่อไร ่  ในแต ่ละรอบ 
การเพาะปลูก การขาดแคลนซิลิคอนในดินในรูปที่เป็น
ประโยชน์ (ละลายน�า้ได้) ท�าให้ความอดุมสมบรูณ์ในดิน
ลดลง เนื่องจากซิลิคอนมีบทบาทในการควบคุมการ
พัฒนาของระบบรากพืช เพิ่มความต้านทานต่อ
ความเครียดที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม (Wangnai, 2011) 
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมนิลด้วยการใช้วัสดุการ
ผลิตพืชท่ีมีอยู ่ในท้องถิ่นร่วมกับการเลือกวิธีปลูกท่ี
เหมาะสมทีส่ดุในสภาพถงัปลกู  และเผยแพร่ข้อค้นพบ
ดังกล่าวสู่กลุ่มเป้าหมายส�าหรับการเพิ่มผลผลิตข้าว
หอมนิลเพื่อการปลูกนอกสภาพไร่นา

อุปกรณ์ และวิธีการ

การทดลองที่ 1  
มีวิธีการปลูก 3 แบบคือ  วิธีการปลูกแบบ 

ปักด�าใช้ต้นกล้าข้าวหอมนิลอายุ 25 วัน  ปลูกต�าแหน่ง
กลางถังปลูก ถังละ 1 หลุม ๆ ละ 3 ต้น ปล่อยน�้าท่วม
ขังผิววัสดุปลูกสูง 10 เซนติเมตร ตลอดระยะเวลาการ
เจริญเติบโต และระบายน�้าท่ีท่วมขังออกจนหมดก่อน
วันเก็บเกี่ยว  10 วัน วิธีการปลูกแบบไร่โดยการหยอด
เมล็ดข้าวแห้งหลุมละ 3 เมล็ด จ�านวน 1 หลุมต่อถัง
ปลูกให้น�้าปริมาณ 5 ลิตรต่อถังปลูกต่อครั้ง ทุก ๆ   
2 วัน โดยไม่ปล่อยให้น�้าท่วมผิววัสดุปลูก และวิธีการ
ปลูกแบบประณีตใช้ต้นกล้าอายุ 11 วันปลูกต�าแหน่ง
กลางถังปลูก ๆ ละ 1 ต้น โดยให้น�้าปริมาณ 10 ลิตร 
ต่อถังปลูกต่อครั้ง ทุก ๆ 4 วัน โดยไม่ขังน�้าให้ท่วม 
ผิววัสดุปลูก เมื่อข้าวเร่ิมออกรวงจึงขังน�้าท่วมผิววัสดุ
ปลกู 2 เซนตเิมตร และระบายน�า้ทีท่่วมขงัออกจนหมด 
7 วันก่อนวันเก็บเกี่ยว
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 การทดลองที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือก
วิธีการเพิ่มผลผลิตท่ีเหมาะสมที่สุด จ�านวน 3 วิธีการ 
ตามปริมาณผลผลิตท่ีได้รับ โดยวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ จ�านวน 9 วิธีการ แต่ละวิธีการท�า  
6 ซ�้า ๆ ละ 2 ถังปลูก ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 – 
มีนาคม 2557 ซึ่ งแต ่ละวิธีการมีองค ์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้
 วิธีการที่ 1  ปลูกข้าวเจ้าหอมนิลตามวิธีการ
ปลูกแบบปักด�า ใช้ต้นกล้าอายุ 25 วัน ปลูกถังละ 1 
หลมุ ๆ  ละ 3 ต้น  ให้ปุย๋ตามค�าแนะน�าของกรมการข้าว
ส�าหรับดินร่วนปนทราย พันธุ์ข้าวไม่ไวแสง โดยให้ปุ๋ย
เคมีสูตร 16–16–8  อัตรา 35 กก./ไร่ (4.30 กก./ถัง
ปลูก)  (ครั้งที่ 1 หลังปักด�า 15 วัน)  และปุ๋ยเคมีสูตร 
46–0–0 อัตรา 15 กก./ไร่ (1.84 กก./ถังปลูก)  
(ครั้งที่ 2 หลังปักด�า  35 วัน)
 วิธีการที่ 2  ปลูกข้าวเจ้าหอมนิลตามวิธีการ
ปลกูแบบข้าวไร่ โดยวธิกีารหยอดเมลด็ข้าวแห้งหลมุละ 
3 เมล็ด ปลูก 1 หลุมต่อถังปลูก ให้ปุ๋ยตามค�าแนะน�า
ของกรมการข้าวส�าหรบัดินร่วนปนทราย พนัธุข้์าวไม่ไว
แสง โดยให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16–16–8 อัตรา 35 กก./ไร่ 
(4.30 กก./ถงัปลูก) (ครัง้ที ่1 หลงัข้าวงอก 20 วัน) และ
ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 15 กก./ไร่ (1.84 กก./ถัง
ปลูก) (ครั้งที่ 2 หลังข้าวงอก 50 วัน)

วิธีการที่ 3  ปลูกข้าวเจ้าหอมนิลตามวิธีการ
ปลกูแบบประณตี อายกุล้า 11 วัน ปลกูถังละ 1 หลมุ ๆ 
ละ 1 ต้น ให้ปุ๋ยตามค�าแนะน�าของกรมการข้าวส�าหรับ
ดินร่วนปนทราย พันธุ์ข้าวไม่ไวแสงโดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 
16–16–8 อัตรา 35 กก./ไร่ (4.30 กก./ถังปลูก) (ครั้ง
ที่ 1 หลังย้ายกล้า 15 วัน) และปุ๋ยเคมีสูตร 46–0–0  
อัตรา 15 กก./ไร่ (1.84 ก/ถังปลูก) (ครั้งท่ี 2 หลัง 
ย้ายกล้า 35 วัน)

วิธีการที่ 4  ปลูกข้าวเจ้าหอมนิลตามวิธีการ
ปลูกแบบปักด�าดังเช่นวิธีการที่ 1 + ออร์โทซิลิคอน ใน
รูป H

4
SiO

4
  อัตรา 17.5 กก./ไร่ (2.15 กก./ถังปลูก) 

ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16–16–8  อัตรา 17.5 กก./ไร่ 
(2.15 กก./ถังปลูก)  (ครั้งที่ 1 หลังปักด�า 15 วัน) และ  

ออร์โทซิลิคอนในรูป H
4
SiO

4
  อัตรา 7.5 กก./ไร่  (0.92 

กก./ถังปลูก)  ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 46–0–0 อัตรา 7.5 
กก./ไร่ (0.92 ก/ถังปลูก)  (ครั้งที่ 2 หลังปักด�า 35 วัน)

วิธีการที่ 5 ปลูกข้าวหอมนิลตามวิธีการปลูก
แบบข้าวไร่ดังเช่นวิธีการที่ 2  + ออร์โทซิลิคอน ในรูป 
H

4
SiO

4
  อัตรา 17.5 กก./ไร่ (2.15 กก./ถังปลูก)  ผสม

กับปุ๋ยเคมีสูตร 16–16–8   อัตรา 17.5 กก./ไร่ (2.15 
ก/ถังปลูก) (ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก 20 วัน) และ 
ออร์โทซิลิคอนในรูป H

4
SiO

4
   อัตรา 7.5 กก./ไร่  

(0.92 กก./ถังปลูก)  ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 46–0–0   
อัตรา 7.5 กก./ไร่ (0.92 กก./ถังปลูก) (ครั้งที่ 2 หลัง
ข้าวงอก 50 วัน)

วิธีการที่ 6  ปลูกข้าวหอมนิลตามวิธีการปลูก
แบบประณีตดังเช่นวิธีการที่ 3  + ออร์โทซิลิคอน ใน
รปู H

4
SiO

4
  อตัรา 17.5 กก. /ไร่ (2.15 ก/ถงัปลกู) ผสม

กับปุ๋ยเคมีสูตร 16–16–8  อัตรา 17.5 กก./ไร่ (2.15 
กก./ถังปลูก) (ครั้งที่ 1 หลังย้ายกล้า 15 วัน) และออร์
โทซิลิคอนในรูป H

4
SiO

4
 อัตรา 7.5 กก./ไร่ (0.92  

กก./ถังปลูก) ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 46–0–0  อัตรา 7.5 
กก./ไร่ (0.92 กก./ถังปลูก) (ครั้งท่ี 2 หลังย้ายกล้า  
35 วัน)

วิธีการที่ 7 ปลูกข้าวหอมนิลตามวิธีการปลูก
แบบปักด�าดังเช่นวิธีการที่ 1 + ออร์โทซิลิคอน ในรูป 
H

4
SiO

4
 อตัรา 11.5กก./ไร่ (1.41 กก./ถงัปลกู) ผสมกบั

ปุ ๋ ย เคมีสู ตร  18–0–6 อัตรา  11 .5  กก . / ไร ่  
(1.41 กก./ถังปลูก) (ครั้งที่ 1 หลังปักด�า15 วัน)  
+ ออร์โทซิลิคอน ในรูป H

4
SiO

4
  อัตรา 6.5กก./ไร่  

(0.80 ก/ถังปลูก) ผสมปุ๋ยเคมีสูตร 46–0–0 อัตรา  
6.5 กก./ไร่ (0.80 ก/ถังปลูก)  (ครั้งที่ 2 และ 3  ระยะ
แตกกอสูงสุด และระยะก�าเนิดช่อดอกตามล�าดับ)

วิธีการที่ 8  ปลูกข้าวหอมนิลตามวิธีการปลูก
แบบข้าวไร่ ดังเช่นวิธีการที่ 2 + ออร์โทซิลิคอนในรูป 
H

4
SiO

4
 อตัรา 11.5 กก./ไร่ (1.41 กก./ถังปลูก) ผสม 

กับปุ ๋ยเคมีสูตร 18–0–6  อัตรา 11.5 กก./ไร ่  
(1.41 กก./ถังปลูก) (ครั้งท่ี 1 หลังข้าวงอก 20 วัน)  
+ ออร์โทซิลิคอนในรูป H

4
SiO

4
 อัตรา 6.5 กก./ไร ่
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(0.80 กก./ถังปลูก) ผสมปุ๋ยเคมีสูตร 46–0–0 อัตรา 
6.5 กก./ไร่ (0.80 กก./ถังปลูก)   (ครั้งที่ 2 และ 3 
ระยะแตกกอสูงสุด และระยะก�าเนิดช่อดอกตาม
ล�าดับ)

วิธีการที่ 9  ปลูกข้าวหอมนิลตามวิธีการปลูก
แบบประณีตดังเช่นวิธีการที่ 3  + ออร์โทซิลิคอนใน
รูป H

4
SiO

4
 อัตรา 11.5 กก./ไร่ (1.41 กก./ถังปลูก) 

ผสมกับปุ๋ยเคมีสูตร 18–0–6  อัตรา 11.5 กก./ไร่ 
(1.41 กก./ถังปลูก) (คร้ังที่ 1 หลังย้ายกล้า 15 วัน) 
+ ออร์โทซิลิคอน ในรูป H

4
SiO

4
 อัตรา 6.5 กก./ไร่ 

(0.80 กก./ถังปลูก) ผสมปุ๋ยเคมีสูตร 46–0–0  อัตรา 
6.5 กก./ไร่ (0.80 กก./ถังปลูก) (คร้ังที่ 2 และ 3 
ระยะแตกกอสูงสุด และระยะก�าเนิดช่อดอกตาม
ล�าดับ)

การทดลองที่ 2 
วิธีการปลูกแบบไร่โดยการหยอดเมล็ดข้าว

แห้งจ�านวน 3 เมล็ดต่อหลุมจ�านวน 2 และ 3 หลุม
ต ่ อถั งป ลูกตามล� าดับระยะระหว ่ า งหลุม  25 
เซนติเมตร  ก�าหนดปริมาณและความถี่ในการให้น�้า
เช่นเดียวกับวิธีการปลูกแบบไร่ในการทดลองท่ี 1 
และวิธีการปลูกแบบประณีต โดยใช้ต ้นกล้าอายุ  

11 วัน  ปลูกต�าแหน่งกลางถังปลูกถังละ 2 และ 3 
หลุม ๆ  ละ 1 ต้น ตามล�าดับ โดยใช้ถังปลูกใหม่ขนาด
เท่าเดิม และดินปลูกจากแหล่งเดียวกันผสมมูลโค 
อัตรา 100 กรัมต่อถังปลูก อุปกรณ์ท่ีใช้ในการวัด
บางค่าสังเกต ได้แก่ คลอโรฟิลล์มิเตอร์ (SPAD502 
Plus, มินอลต้า, ประเทศญี่ปุ ่น) ตราชั่งดิจิตอล
ทศนิยม 4 ต�าแหน่งยี่ห้อ Ohaus รุ่น Adventurer 
ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และเวอร์เนียร์คาลิป
เปอร์ 

การทดลองที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการ
เฉพาะวิธีการที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตเฉลี่ยสูงที่สุด 
3 ล�าดับแรก จากการทดลองที่ 1 ให้เป็นวิธีการเพิ่ม
ผลผลิตใหม่ ที่มีองค์ประกอบของวิธีการที่มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น จ�านวน 4 วิธีการ และทดลองใช้กับ
เมล็ดพันธุ์ข้าวชุดเดียวกันกับที่ใช้ในการทดลองท่ี 1 
ระหว่างเดือน เมษายน 2557 – กรกฎาคม 2557 
ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกเฉพาะวิธีการเพิ่มผลผลิตที่ได้จาก
การบูรณาการดังกล่าว ซึ่งมีความเหมาะสมที่สุด
เพียงวิธีการเดียว โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ จ�านวน 4 วิธีการ แต่ละวิธีการท�า 10 ซ�้า ๆ  
ละ 2 ถังปลูก ซึ่งแต่ละวิธีการมีองค์ประกอบดังแสดง
ใน (Table 1)
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Remark: 
    *Soil moisture was maintained at field capacity throughout growing period 
   **Soil moisture was maintained at field capacity throughout growing period and flooded 2 centimeters    

at boosting stage. Water was drained at 7 days before harvesting 
  ***Fertilizers were applied according to soil analysis recommended by Department of Rice 
****Fertilizers were applied following Department of Rice recommendation for sandy loam soil  

and non-photosensitive rice variety

Table 1 Components of efficacious enhancement method integrated from the first experiment

New integrated
method 

Integrated
method  1

Integrated
method  2

Integrated
method  3

Integrated
method  4

*Upland rice growing 3
seeds/hill, 2 hills/pot 
with 25 cm spacing

*Upland rice growing, 3
seeds/hill, 3hills/pot
with 25 cm spacing

**System of rice
intensification (SRI)

growing, 11 days seedling,
1seedling/hill,2 hills/pot

with 25 cm spacing

**System of rice
intensification (SRI)

growing, 11 days seedling,
1 seedling/hill, 3 hills/pot

with 25 cm spacing

Method of growing Amount and period of silicic acid
(H

4
Sio

4
) application

2.82 g/pot 15 days after germination
and1.60 g/pot at maximum tillering
stage and panicle initiation stage

2.82 g/pot 15 days after germination 
and 1.60 g/pot at maximum tillering
stage and panicle initiation stage

4.30 g/pot 10 days after
transplanting and 1.84 g/pot
40 daysafter transplanting

4.30 g/pot 10 days after
transplanting and 1.84 g/pot
40 days after transplanting

***18–0–6 2.82 g/pot
15 days after germination 

46–0–0 1.60 g/pot at
maximum tillering stage 

and panicle initiation

***18–0–6 2.82 g/pot
15 days after germination

46–0–0 1.60 g/pot at 
maximum tillering stage 

and panicle initiation

****16–16–8 4.30g/pot
10 days after transplanting 

and46–0–0 1.84g/pot
40 days after transplanting

****16–16–8 4.30 g/pot
10 days after transplanting

and 46–0–0 1.84 g/po
40 days after transplanting

Fertilizer ratio
and period of
application
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 ลักษณะที่ท�าการศึกษาของทั้ง 2 การทดลอง 
ได้แก่ จ�านวนเมล็ดดีต่อรวง จ�านวนเมล็ดลีบต่อรวง 
จ�านวนเมล็ดต่อรวง น�้าหนัก 1,000 เมล็ด ผลผลิต 
ต่อกอ และผลผลิตต่อถังปลูก (เฉพาะการทดลองที่ 2) 
ตรวจสอบข้อมลูดิบของทกุลกัษณะทีท่�าการศกึษาตาม
ข้อก�าหนดเบื้องต้นก่อนที่จะวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางสถิต ิ(ANOVA) และเปรยีบเทยีบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธีการของ Duncan’s Multiple Range 
Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติ ิSPSS 
เวอร์ชั่น 11
 การเผยแพร่ความรู้ การเพิม่ประสทิธภิาพการ
ให้ผลผลิตข้าวหอมนิลในสภาพถังปลูกได้ด�าเนินการ 
โดยคัดเลือกจากวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่มี
ผลต่อการเพิม่ผลผลติต่อพ้ืนทีป่ลกู (ถงั) ได้เฉลีย่สูงท่ีสดุ
ที่ได้จากการทดลองที่ 2  เพ่ือน�ามาใช้ในการอบรม
ถ่ายทอดความรู้ ให้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการคัด
เลือกแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็นด้วยวิธีการคัดเลือก
แบบเจาะจงซึ่งวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้
พิจารณาจากเงื่อนไขในการคัดเลือกดังนี้ 1) กรณี
เกษตรกรต้องเป็นผูป้ระกอบอาชพีท�านามาแล้วไม่น้อย
กว่า 10 ปี  2) กรณีบคุลากรในสถานศึกษา และองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พิจารณาจากผู้ที่สอนในรายวิชาท่ี
เกีย่วข้องกบัการเกษตร หรอืปฏิบติังานด้านการส่งเสรมิ
การเกษตร และพร้อมที่จะเรียนรู้กระบวนการทดลอง
แบบใหม่ เพื่อพัฒนาการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  
3) กรณีผู้ที่สนใจทั่วไปคัดเลือกจากผู้ที่มีความสนใจ 
และมคีวามต้องการเข้าร่วมกจิกรรมเพือ่น�าไปประกอบ
อาชีพ หรือเพื่อการยังชีพในอนาคต จ�านวน  30 ราย 
ประกอบด้วยเกษตรกร จ�านวน 15 ราย บุคลากรใน
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
จ�านวน  2 โรงเรียน ๆ ละ 3 ราย บุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต�าบลจ�านวน 4 ราย และผู้สนใจแต่ไม่มี
อาชีพหลักในการท�านา จ�านวน 5 ราย  เครื่องมือที่ใช้ 
ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจ ความรู้ และการน�า
ความรู้ไปใช้ซึง่พฒันาขึน้จากการประมวลผลงานวจัิยที่
มีมาก่อนและได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบแบบ

ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน จากนั้นน�าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่เป้าหมาย ค�านวณค่า
ความเชือ่มัน่  (Reliability) และค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า 
(α – coefficient) โดยใช ้สูตรของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมิน
เท่ากับ 0.88 จากนั้นน�าผลการทดลองใช้ มาปรับปรุง
แบบประเมินให้มีความสมบูรณ์ก่อนน�าไปใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่าง     

ผลการทดลอง และวิจารณ์

การทดลองที่ 1
 จ�านวนเมลด็ดต่ีอรวงและจ�านวนเมลด็ต่อรวง
เฉลี่ย จากวิธีการที่ 8 มีจ�านวนเมล็ดสูงที่สุด (Table 2) 
เนื่องจาก ระดับความชื้นของดินปลูกอยู่ในระดับความ
จุความช้ืนสนามตลอดระยะเวลาการเจริญเติบโตจึง
ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพให้รากยืดยาวออกไปเพื่อดูด
ซึมน�้าที่ระดับความลึกของดินได้มากกว่า (Colmer, 
2003) ในขณะที่การให้ปุ๋ยเคมีสูตร 18−0−6 ซึ่งมี
สัดส่วนของธาตุอาหารหลักเป็นไปตามค่าวิเคราะห์ดิน 
และปุ๋ยเคมีสูตร 46−0−0 ในระยะที่ข้าวแตกกอสูงสุด 
และในระยะก�าเนิดช่อดอก เป็นระยะที่เหมาะสมที่สุด 
สอดคล้องกับรายงานของ Kulnuch (2012) ที่พบว่า 
การให้ปุ๋ยเคมีแก่ข้าวเมื่อเข้าสู่ระยะตั้งท้องแล้วจ�านวน
เมล็ดจะคงที่ ส�าหรับออร์โทซิลิคอนมีผลต่อเปอร์เซ็นต์
ของช่อดอกย่อยทีส่มบรูณ์ เพิม่ขึน้อย่างชดัเจนเมือ่เพิม่
ปริมาณซิลคิอน (Ma and Takahashi, 2002) นอกจาก
นี้ยังแสดงบทบาททางอ้อมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การสังเคราะห์แสงของใบเนื่องจากการตั้งของใบ 
(Epstein, 2001)
 จ�านวนเมล็ดลีบเฉลี่ยต่อรวงต�่าท่ีสุดเป็นผล
จากวิธีการที่ 4 และวิธีการที่ 9 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากทั้ง 
2 วิธีปลูก  พบว่า มีจ�านวนหน่อเฉลี่ยต่อกอค่อนข้างต�่า 
(Table 2)  อาจเป็นผลให้ปริมาณอินทรีย์สารที่
สงัเคราะห์ได้จากใบมปีรมิาณเพยีงพอต่อการเตมิเมลด็ 
เน่ืองจากไม่ต้องแบ่งส่วนไปสู่หน่อใหม่ ในขณะที่ 
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ออร์โทซิลิคอนที่ให้เพื่อทดแทนปุ ๋ยเคมีทั้ง 2 สูตร
ปริมาณครึ่งหนึ่ง ยังมีผลต่อการลดลงของจ�านวนเมล็ด
ลีบเฉลี่ยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  Ghanbari–
Malidareh (2011) ท่ีพบว่า การให้ซิลิคอนร่วมกับ
ไนโตรเจนในอัตราที่เพิ่มขึ้น มีผลต่อจ�านวนเมล็ดลีบที่
ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ในขณะที่การให้เฉพาะซิลิคอน
มีผลต่อจ�านวนเมล็ดลีบเฉลี่ยต�่าที่สุด
 น�้าหนัก 1,000 เมล็ดเฉลี่ยสูงที่สุดจากวิธีการ
ที่ 1 2 และ 8 แสดงให้เห็นว่าวิธีการปลูกทั้ง 2 แบบ
แรกซ่ึงได้รับปุ๋ยเคมีสูตรเดียวกันเป็นปริมาณเท่ากัน 
และในระยะเวลาเดียวกัน ให้ผลไม่แตกต่างกัน เช่น
เดียวกันกับวิธีการปลูกแบบไร่ร่วมกับการให้ออร์โท
ซลิิคอนทดแทนปุย๋เคมใีนอตัราครึง่หนึง่ตามค�าแนะน�า 
อย่างไรก็ตาม พบว่าเฉพาะ วิธีการปลูกแบบไร่มีผลต่อ
จ�านวนหน่อที่สร้างรวงเฉลี่ยสูงที่สุด ซ่ึงหน่อดังกล่าว
สร้างเมล็ดเป็นจ�านวนมาก และในขณะทีเ่มลด็ยงัมอีายุ
น้อยจะแสดงความเป็นแหล่งรบั (sink) ค่อนข้างรนุแรง 
(Sampet, 1999) จึงมผีลต่อการเติมเมล็ดทีถ่กูสร้างขึน้
มาก่อนได้เป็นอย่างมาก ในขณะที่ธาตุอาหารหลักจาก
ปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งไนโตรเจนที่มีผลต่อการเพิ่ม
น�้าหนักเมล็ด (Chaturvedi, 2005) เนื่องจากน�้าหนัก
ของเมล็ดถูกควบคุมโดยลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งได้

รับอิทธิพลร่วมเป็นอย่างมากจากสภาพแวดล้อมใน
ระหว่างท่ีก�าลังอยู่ในระยะเติมเมล็ด (grain filling) 
(Kausar et al., 1993) สอดคล้องกับผลการศึกษา 
ของ Akanda et al. (2012) ท่ีพบว่า มีผลต่อ 
การเพิ่มน�้าหนัก 1,000 เมล็ด ในขณะท่ีฟอสฟอรัส 
มีผลต่อการลดเปอร์เซ็นต์ความเป็นหมันของดอกย่อย
ในรวง (Alam et al., 2009) เป็นผลให้มีจ�านวนเมล็ด
เพ่ิมขึ้นและแสดงพฤติกรรมความเป็นแหล่งรับที่มี 
ความต ้องการสารอินทรีย ์สูงในระยะเติมเมล็ด  
จึงมีผลต่อการเพิ่มน�้าหนักของเมล็ด (Gardner  
et al., 1985) เช่นเดยีวกนักบับทบาทของโพแทสเซยีม
ที่มีต่อการเพิ่มน�้าหนัก 1,000 เมล็ด (Mitra et al., 
2001;  Akanda et al., 2012) และยังสอดคล้องกับ
ผลการศกึษาของ Akter (2012) ทีพ่บว่า น�า้หนกั 1,000 
เมลด็ของข้าวเพิม่ขึน้เมือ่ได้รบัซลิคิอนร่วมกบัปุย๋เคมทีี่
ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก  อย่างไรก็ตามน�้าหนัก
เมลด็ต่อกอเฉลีย่สงูทีส่ดุ จากวธิกีารที ่8 ซ่ึงเป็นผลจาก
การมีจ�านวนรวงต่อกอ จ�านวนเมล็ดต่อรวง จ�านวน
เมล็ดดีต่อรวง และน�้าหนัก 1,000 เมล็ด (Table 2) ดัง
นัน้จงึคดัเลอืกเฉพาะ 3 วธิกีารเพิม่ผลผลติ 3 ล�าดบัแรก
ท่ีมีผลต่อน�้าหนักเมล็ดต่อกอเฉลี่ยสูงท่ีสุด ได้แก่  
วิธีการที่ 8 2 และ 3  ตามล�าดับ
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Table 2  Number of tiller per hill, number of panicle per hill, number of grain per panicle, number of 
filled grain per panicle, number of unfilled grain per panicle,1,000–grain weight and 
grain weight per hill  of rice c.v. Hom−Nil in the first experiment

Method of 
efficacious 

enhancement

No. of 
tiller/ 
hill1 

(tiller)

No. of 
panicle/

hill1  

(panicle)

No. of 
grain / 

panicle1 
(seed)

No. of 
filled 
grain /

panicle1 
(seed)

No. of  
unfilled 
grain / 
panicle1 
(seed)

1,000– 
grain 

weight1 
(g)

Grain 
weight/
hill1,2(g)

Method 1 32.29f 33.50f 134.00c 120.71bc 13.42de 22.88a 81.66f

Method 2 53.42b 53.67ab 147.00a 125.17ab 21.92a 22.79a 103.10b

Method 3 52.00b 52.17b 140.00b 117.67cd 22.17a 22.58ab 102.50b

Method 4 41.58e 41.33e 133.00cd 120.79bc 12.25e 22.36ab 98.02c

Method 5 48.42c 48.92c 131.00cde 114.54d 16.88c 21.82b 93.57d

Method 6 43.18de 45.39d 128.00de 113.96d 14.42d 22.32ab 89.47e

Method 7 41.83e 42.17e 132.00cd 114.04d 18.38bc 21.77b 93.30d

Method 8 55.92a 54.25a 147.00a 127.67a 19.50b 22.64a 112.95a

Method 9 44.83d 49.92c 126.00e 114.83d 11.88e 22.29ab 92.99d

F–test ** ** ** ** ** * **

C.V. (%) 3.28 3.34 3.03 3.39 9.43 2.76 2.50

1 Means in a column followed by the same letter were not significantly different by DMRT  
2 Means were calculated from 1 hill/pot (1,962.50 cm2)  * Significantly different at p<0.05  **Significantly 
different at p<0.01 

การทดลองที่ 2
 จ�านวนเมลด็ดีต่อรวง และจ�านวนเมลด็ต่อรวง
จากวิธีการบูรณาการที่ 3 มีจ�านวนเมล็ดเฉลี่ยสูงท่ีสุด 
(Table 3) เนื่องจากวิธีการปลูกแบบประณีตซึ่งใช้กล้า
อายุเพียง 11 วัน จ�านวน 1 ต้นต่อหลุม จ�านวน 2 หลุม
ต่อถังปลูก ช่วยส่งเสริมให้ข้าวพันธุ์หอมนิลมีการแตก
กอได้มาก เนื่องจากการควบคุมมิให้น�้าท่วมขังผิวดิน
ปลูกตลอดระยะเวลาการเติบโตทางล�าต้นส่งผลดีต่อ
การงอกยาวของรากเพื่ อดูดซึมธาตุอาหารพืช 
(Yamada and Ota, 1961) ในขณะที่เพิ่มปริมาณการ
ให้ออร์โทซิลิคอนเป็น 2 เท่าจากการทดลองที ่1 ยงัช่วย

ส่งเสริมการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ช่อดอกย่อยท่ีสมบูรณ์
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ma and Takahashi 
(2002) และยังส่งเสริมการตั้งของใบ จึงมีบทบาทต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง (Datnoff et 
al., 2001) เช่นเดียวกันกับปริมาณไนโตรเจนที่ให้เพิ่ม
ขึ้นเป็น 2 เท่า จากการทดลองที่ 1 มีผลโดยตรงต่อการ
เพิ่มจ�านวนเมล็ดต่อรวง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Manzoor et al. (2006), Akanda et al. (2012) 
และ Yoseftabar (2013) นอกจากนี้แล้วฟอสฟอรัส 
ยังมีผลต่อการลดลงของเปอร์เซ็นต์ช ่อดอกย่อย 
ท่ีเป็นหมัน (Yoseftabar, 2013) สอดคล้องกับผลการ
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ศกึษาของ Raju et al. (1997) และ Alam et al. (2002) 
ซึ่งรายงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลของ
โพแทสเซียมที่มีต่อการลดความเป็นหมันของละออง
เรณู (Mondal et al., 1987; Nath, 2012) นอกจาก
น้ีแล้วยงัพบว่า กจิกรรมของเอนไซม์ starch synthase 
ขึ้นอยู่กับโพแทสเซียมเป็นอย่างมาก ซึ่งเอมไซม์ดัง
กล่าวจะกระตุน้การเปลีย่นกลโูคสไปสูโ่มเลกลุของแป้ง 
(Marschner, 1995) 
 น�้าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ยสูงที่สุดจาก 
วิธีการบูรณาการที่ 4 (Table 3) แสดงให้เห็นว่า วิธี
การปลูกแบบประณีตร่วมกับการเพ่ิมจ�านวนหลุมปลูก
เป็น 3 หลุมต่อถังปลูก และเพิ่มปริมาณออร์โทซิลิคอน 
และปุ๋ยเคมีทั้ง 2 สูตร เป็น 2 เท่าจากการทดลองที่ 1 
ส่งผลดีต่อน�้าหนักเฉลี่ย 1,000 เมล็ดที่มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นอย่างไม่แตกต่างจากวิธีการบูรณาการที่ 1 ซึ่ง
ก�าหนดให้มีจ�านวน 2 หลุมต่อถังปลูก อย่างไรก็ตาม 
การเพิ่มจ�านวนหลุมปลูกต่อถังปลูกอาจไม่ใช่ปัจจัย
หลักท่ีมีต่อค่าเฉลี่ยน�้าหนัก 1,000 เมล็ด ที่สูงกว่าการ
ปลูกด้วยจ�านวน 2 หลุมต่อถังปลูก ส�าหรับวิธีการปลูก
แบบประณีต แต่อาจเป็นผลมาจากปุ๋ยเคมี และออร์โท
ซิลิคอนที่ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า  เนื่องจากออร์โท
ซิลคิอนมผีลต่อการเพิม่น�า้หนกัของเมลด็ (Lian, 1983; 
Balastra et al., 1989) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อให้ร่วม
กับปุ ๋ยเคมีที่ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก (Akter, 
2012) นอกจากนี้แล้วยังพบว่า น�้าหนัก 1,000 เมล็ด
ของข้าวที่ไม่ได้รับซิลิคอนลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
กับข้าวที่ได้รับธาตุดังกล่าว (Nishihara et al., 1970) 

อย่างไรกต็าม การเพิม่ข้ึนของน�า้หนกั 1,000 เมลด็อาจ
มไิด้เป็นผลโดยตรงจากปรมิาณแป้งทีส่ะสมอยูใ่นเมลด็ 
แต่อาจเป็นผลมาจากการสะสมซิลิคอนในเปลือกหุ้ม
เมล็ด อันเนื่องมาจากกลไกการเคล่ือนย้ายและสะสม
ของซิลิคอนท่ีส่วนมากเกิดข้ึนในเซลล์ช้ันผิวของแผ่น
ใบ และเปลือกหุ้มเมล็ด (Ma and Takahashi, 2002) 
ในลักษณะท่ีเรียกว่า cuticle–silica double layer 
(Yoshida, 1965) 
 น�้าหนักเมล็ดต่อกอเฉลี่ยสูงท่ีสุดจากวิธีการ 
บูรณาการท่ี 3 (Table 3) แสดงให้เห็นว่า วิธีการปลูก
แบบประณีต จ�านวน 2 กอต่อถังปลูก ร่วมกับการ 
เพิ่มปริมาณการให้ออร์โทซิลิคอน และปุ๋ยเคมีสูตร 
16–16–8 และ 46–0–0 เพิ่มข้ึนเป็น  2 เท่า มีความ
เหมาะสมต่อการเพิ่มน�้าหนักเมล็ดต่อกอ เนื่องจากมี
จ�านวนเมล็ดดีต่อรวง และจ�านวนเมล็ดต่อรวงเฉลี่ยสูง
ที่สุด ซึ่งเป็นผลให้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อถังปลูกสูง
ท่ีสุด (Table 3) ด้วยเช่นกัน ท้ังนี้ เมื่อค�านวณกลับไป
เป็นพื้นท่ี 1 ไร่แล้ว จะได้น�้าหนักรวมของเมล็ด
ประมาณ 452 กิโลกรัม ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า 387 
กิโลกรัมต่อไร่ อันเป็นปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของข้าวใน
จังหวัดสุรินทร์ (Gypmantasiri et al., 2003) อย่างไร
ก็ตาม ปริมาณผลผลิตจากการทดลองที่ 2 ที่เพิ่มขึ้น
จากการทดลองท่ี 1 เพียงเล็กน้อย เป็นข้อบ่งช้ีท่ีส�าคัญ 
ต่อความเป็นไปได้ในการก�าหนดปริมาณ และเวลาใน
การให้ออร์โทซิลิคอนร่วมกับธาตุอาหารหลักท่ีเหมาะ
สมยิ่งข้ึน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงกว่าข้อค้นพบจาก 
การวิจัยในครั้งนี้ 
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1 Means in a column followed by the same letter were not significantly different by DMRT.,  
2 Means were calculated from 2 and 3 hills/pot (1,962.50 cm2)
3 Means were pooled from 2 hills (integrated method 1 and 3) and 3 hills (integrated method 2 

and 4)
** Significantly different at p<0.01, ns Non significantly different (p>0.05)

การเผยแพร่ความรูข้องการเพิม่ประสทิธภิาพการให้
ผลผลิต
 กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความรู้จากการอบรม 
จ�าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ มีความ 
พึงพอใจด้านวิทยากรอยู่ในระดับมาก (4.47, SD = 
0.52) ความพึงพอใจด้านสถานที/่ระยะเวลา/อาหารอยู่
ในระดับมาก (4.31, SD = 0.54) และมีความรู้ และ

ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก (3.68, SD = 0.64) 
นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มเป้าหมายสามารถน�าความรู้ที่
ได้รับการการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
ในระดับมาก (4.19, SD = 0.77) สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของ Wiboonphan (1995) Songkrow (2001) 
Somwang et al.(2011) และ Changsaluk et al.
(2012)

Table 3  Number of tiller per hill, number of panicle per hill, number of grain per panicle, number of 
filled grain per panicle, number of unfilled grain per panicle, 1,000 – grain weight,  grain weight 
per hill and yield per pot  (1,962.50 cm2)  of  rice  c.v. Hom–Nil  in the second experiment

Integrated
efficacious

enhancement
method

Integrated
method 1

Integrated
method 2

Integrated
method 3

Integrated
method 4

F –test

C.V. (%)

No. of
tiller/
hill1

(tiller)

23.37a

17.62b

21.77a

22.54a

**   

9.44 

No. of
panicle/

hill1

(panicle)

29.32a

18.70b

26.21a

19.17b

**  

17.88 

No. of
grain/

panicle1

(seed)

No. of
filled
grain/

panicle1

(seed)

129.88b

121.35b

152.98a

128.30b

**  

11.85 

117.75b

111.58b

138.68a

116.96b

**  

12.44 

No. of
unfilled
grain/

panicle1

(seed)

12.18a

9.78a

14.60a

10.73a

ns  

116.98 

25.42ab

25.16b

24.43c

25.79a

 **   

2.18 

1,000–
grain

weight1 
(g)

Grain
weight/
hill1,2

(g)

Yield/pot
(1,962.50 cm2)3

(g)

41.08b

28.89c

55.47a

37.99b

**   

11.47 

82.16b

86.67b

110.93a

114.04a

**   

11.34 
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สรุป
 

วิธีการเพ่ิมผลผลิต 3 ล�าดับแรก จากการ 
ทดลองที่  1 ที่มีผลต ่อปริมาณผลผลิตข ้าวพันธุ  ์
หอมนิลเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่

วิธีการปลูกแบบข้าวไร่ จ�านวน 3 เมล็ดต่อหลุม 
ร่วมกบัออร์โทซลิคิอน + ปุย๋เคมสีตูร 18–0–6 อย่างละ 
1.41 กรัม ต่อถังปลูก 20 วันหลังข้าวงอก ออร์โท
ซิลิคอน + ปุ๋ยเคมีสูตร 46–0–0 อย่างละ 0.80 กรัมต่อ
ถงัปลูก ในระยะแตกกอสงูสดุ และระยะก�าเนดิช่อดอก
ตามล�าดับ

วิธีการปลูกแบบข้าวไร่ จ�านวน 3 เมล็ดต่อหลุม 
ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16–16–8 ปริมาณ 4.30 กรัม ต่อ
ถังปลูก 20 วัน หลังข้าวงอก และปุ๋ยเคมีสูตร 46–0–0 
ปริมาณ 1.84 กรัมต่อถังปลูก 50 วันหลังข้าวงอก

วิธีการปลูกแบบประณีต ใช้กล้าอายุ 11 วัน 
จ�านวน 1 ต้นต่อหลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16–16–8  
อัตรา  4.30 กรัมต่อถังปลูก หลังย้ายกล้า 15 วัน 
และปุ๋ยเคมีสูตร 46–0–0 อัตรา 1.84 กรัม ต่อถัง 

ปลูกหลังย้ายกล้า 35 วัน
วิธีการเพิ่มผลผลิตในการทดลองที่ 2 จากการ 

บูรณาการองค์ประกอบของวิธีการเพิ่มผลผลิตจาก
การทดลองที่ 1 ที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสม
ที่สุด ได้แก่ วิธีการปลูกแบบประณีตด้วยกล้าอายุ 11 
วัน จ�านวน 1 ต้นต่อหลุม จ�านวน 2 หลุมต่อถังปลูก 
ระยะห่างระหว่างหลุมเท่ากับ 25 เซนติเมตรร่วมกับ
การให้ออร์โทซิลิคอน และปุ๋ยเคมีสูตร 16–16–8 
อย่างละ 4.30 กรัมต่อถังปลูกในครั้งท่ี 1 หลังย้ายกล้า 
10 วัน และการให้ออร์โทซิลิคอน และปุ๋ยเคมีสูตร 
46–0–0 อย่างละ 1.84 กรัม ต่อถังปลูกในครั้งที่ 2 
หลังย้ายกล้า 40 วัน

การเผยแพร่ความรู้ของวิธีการเพิ่ประสิทธิภาพ
การให้ผลผลิตข้าวพันธุ ์หอมนิลในสภาพถังปลูกท่ี
เหมาะสมท่ีสุดจากการทดลองท่ี 2 สู่กลุ่มเป้าหมาย 
พบว่า มีความพึงพอใจด้านวิทยากร และด้านสถาน
ท่ี/ระยะเวลา/อาหารและมีความรู้ และความเข้าใจ 
ตลอดจนสามารถน�าความรู้ไปใช้หลังการอบรมอยู่ใน
ระดับมาก
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