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บทคัดยอ
เนื่องจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทําใหเกิดความเสียหายกับขาวที่ปลูกนอกฤดู ในหนาแลง หรือขาวนาปรัง
มากกวา 70 เปอรเซ็นตของผลผลิต โดยเฉพาะขาวที่ออกดอกเดือนมีนาคมถึงเมษายน ซึ่งเปนชวงที่มีอากาศรอน
ของประเทศไทย วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อทดสอบและคัดเลือกพันธุขาวที่ทนทานสภาพอุณหภูมิสูงที่
แตกตางกัน จํานวน 100 สายพันธุ ซึ่งประกอบดวยขาวไวแสง 43 สายพันธุและขาวไมไวแสง 57 สายพันธุ ปลูก
ทดสอบภายใตอุณหภูมิ 2 ระดับ คือในสภาพอุณหภูมิปกติ (30 ซ.) และ สภาพอุณหภูมิสูง (สูงกวา 40 ซ.) ณ
หนวยปฏิบัติการคนหาและใชประโยชนยีนขาว ศูนยวิทยาศาสตรขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน นครปฐม พบวาในสภาพอุณหภูมิ สูงกวา 40 ซ. สงผลใหทุกลักษณะดอยลงจากสภาพอุณหภูมิ 30 ซ.
แตจํานวนเมล็ดลีบตอตนและน้ําหนักเมล็ดลีบตอตนเพิ่มขึ้น และกลุมสายพันธุขาวไวแสงจะออนแอมากกวากลุม
สายพันธุขาวไมไวแสง (P<0.001) โดยลักษณะที่มีความสําคัญตอเปอรเซ็นตการติดเมล็ดมากที่สุด คือ จํานวน
เมล็ดดีตอตน น้ําหนักเมล็ดตอตน น้ําหนักเมล็ดดีตอตน น้ําหนักแหงรวง ความมีชีวิตของละอองเรณู น้ําหนักแหง
ลํ า ต น และ จํ า นวนเมล็ ด ทั้ ง หมด ตามลํ า ดั บ ดั ง นั้ น สายพั น ธุ ข า วที่ มี ค วามทนทานต อ อุ ณ หภู มิ สู ง ที่ ไ ด จ าก
การศึกษาครั้งนี้จะสามารถใชเปนแหลงพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุขาวเพื่อใหมีความทนทานสภาพอุณหภูมิ
สูงไดในอนาคต
คําสําคัญ : ขาว อุณหภูมิสูง

ABSTRACT
World high temperature affects on yield reduction of the off-season rice higher than 70
percentage of total rice yield, especially for the rice which are flowering during March and April, the
highest temperature period of Thailand. The objective of this research was to evaluate and select for
rice varieties tolerant to high-temperature. One hundred lines of rice, including forty-three photoperiod
sensitive and fifty-seven photoperiod non-sensitive varieties, were tested and subjected to normal
temperature (30๐C) and high temperature (>40๐C). The experiment was conducted at the Rice Gene
Discovery Unit, Rice Science Center Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakorn
Pathom. It was found that yield components of rice varieties exposed to high temperature were lower
than those of rice varieties grown at normal temperature whereas empty seed/panicle and empty
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seed weight/panicle were increased. The photoperiod sensitive varieties were sensitive to high
temperature than the photoperiod non-sensitive varieties (P<0.01). The traits that are of importance to
percentage of seed set were number of filled seeds/plant, seed weight/plant, filled seed weight/plant,
panicle dry weight, pollen viability, stem dry weight and total seed number/plant, respectively. From
the study, it indicates that the rice cultivars tolerant to high temperature can be used as the genetic
materials for improvement rice for tolerant to high temperature in the future.
Keywords : High temperature, rice

คํานํา
ขาวเปนธัญพืชที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทย และเปนอาหารหลักของประชากรกวา 90
เปอรเซ็นต แตยังพบปญหาในเรื่องปริมาณผลผลิตตอหนวยพื้นที่คอนขางต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากมีปจจัยหลายอยาง
เปนตัวจํากัดผลผลิตของขาว เชนปญหาการระบาดของโรค แมลง ภัยธรรมชาติ ความแหงแลง และอุณหภูมิ
โดยเฉพาะปญหาอุณหภูมิสูงเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของขาว (Satake and
Yoshida, 1978) ทั้งระยะเจริญเติบโตทางลําตนและใบ (vegetative stage) และระยะสืบพันธุ (reproductive
stage) มีรายงานวาปญหาที่สําคัญของการปลูกขาวในแหลงที่มีการปลูกขาวนอกฤดู ในหนาแลง หรือนาปรัง
โดยตามธรรมชาติของขาวจะผสมเกสรในเวลา 09.00-11.00 น. และในอดีตที่ผานมาชวงเวลาดังกลาวอุณหภูมิ
ไมสูงมากนักจึงไมสงผลกระทบตอผลผลิต แตในปจจุบันพบวาในชวงเชาของวัน อุณหภูมิกลับสูงขึ้นประมาณ
37-38 องศาเซลเซียส ทําใหการติดเมล็ดของขาวลดลง เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวจึงมีเปอรเซ็นตเมล็ด
ลีบมาก สําหรับในประเทศไทยเกิดความเสียหายมากกวา 70 เปอรเซ็นตของผลผลิตกับขาวที่ปลูกนอกฤดู ใน
หนาแลง หรือนาปรัง คือจํานวนเมล็ดขาวลีบเพิ่มขึ้นในสภาพเดือนที่มีอากาศรอนโดยเฉพาะขาวที่ออกดอกเดือน
มีนาคม ถึง เมษายน ทําใหขาวเปนหมันหรือเสียหาย (อนันต, 2551) โดย Osada et al. (1973) รายงานวาชวงที่
ขาวออกดอกในฤดูปลูกที่อากาศรอนและแหงแลง ขาวพันธุพื้นเมืองของไทยติดเมล็ดนอยมาก และ Satake and
Yoshida (1978) กลาววาอุณหภูมิสูงทําใหเมล็ดขาวที่ไดรับการผสมเกสรแลวไมพัฒนา หรือผสมไมติดอัน
เนื่องมาจากละอองเกสรสูญเสียความมีชีวิต อุณหภูมิกลางวัน/กลางคืน (day/night temperature) ที่มีคา
มากกวา 33 องศาเซลเซียส/29 องศาเซลเซียส จะยิ่งทําใหละอองเกสร เปนหมันมากขึ้น การติดเมล็ดและ
ผลผลิตเมล็ดลดลง
ความสามารถในการทนทานตอสภาพอุณภูมิสูงของพันธุขาวจึงเปนลักษณะที่สําคัญที่นักปรับปรุงพันธุ
ขาวตองการนําไปใชในโครงการปรับปรุงพันธุ เพื่อหาพันธุขาวไปปลูกทดแทนพันธุดั้งเดิมในแหลงเพาะปลูกขาวที่
ตองเผชิญกับปญหาสภาพอุณหภูมิสูง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่นาปรัง ดังนั้นวัตถุประสงคของการทดลองนี้คือ เพื่อ
คัดเลือกสายพันธุขาวที่ทนทานตอสภาพอุณหภูมิสูง เพื่อศึกษาองคประกอบผลผลิตขาวภายใตสภาพอุณหภูมิสูง
และเพื่อศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของขาวทนทานตอสภาพอุณหภูมิสูง
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อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1. สายพันธุขาวจํานวน 100 สายพันธุ ไดแก ขาวไวแสง 43 สายพันธุ และขาวไมไวแสง 57 สายพันธุ
จากหนวยคนหาและใชประโยชนยีนขาว ศูนยวิทยาศาสตรขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
นครปฐม
2. ทอพีวีซีขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว
3. เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
4. เรือนทดลอง ขนาดความกวาง 2 เมตร ความยาว 2.5 เมตร และความสูง 1.5 เมตร
วิธีการ
เพาะเมล็ดใหงอกกอนเปนเวลา 2 วัน ปลูกลงในทอพีวีซี (เสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว) ที่บรรจุดินเหนียวทอ
ละ 1 เมล็ด ใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 0.3 กรัมตอทอ รดน้ําใหทวมทอพีวีซีตลอดระยะปลูก ในระยะขาวแตกหนอ
ตัดหนอขาวเพื่อใหมีการเจริญเติบโตที่เทากัน เมื่อขาวมีอายุประมาณ 3 สัปดาห นําสายพันธุขาวที่ไวแสงเขาหอง
มืดเปนเวลา 3 สัปดาห เพื่อชักนําใหออกดอก เมื่อครบกําหนดนําขาวทั้งหมดแบงเปน 2 กลุมเพื่อนําไปทดสอบ
คือ สภาพอุณหภูมิปกติ (30 ซ.) และสภาพอุณหภูมิสูง (40 ซ.) โดยในสภาพอุณหภูมิสูงจะมีอุปกรณเก็บขอมูล
(data logger) อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ เก็บขอมูลทุก ๆ 3 ชั่วโมง บันทึกผลความมีชีวิตของละอองเกสร
และเปอรเซ็นตเมล็ดลีบ โดยทดลองตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ที่เรือน
ทดลองหน ว ยค น หาและใช ป ระโยชน ยี น ข า ว ศู น ย วิ ท ยาศาสตร ข า ว มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน นครปฐม วางแฟนแบบ Factorial in CRD 2 สิ่งทดลอง จํานวน 4 ซ้ํา โดยจัดใหขาวที่ปลูกในสภาพ
อุณหภูมิปกติเปนชุดควบคุมและสภาพอุณหภูมิสูงเปนปจจัยที่ตองการศึกษา
การเก็บขอมูล
1. ความมีชีวิตของละอองเกสร (pollen viability)
- เมื่อขาวออกดอกเก็บชอดอกยอยที่ตําแหนง บน กลาง และลางของชอดอก โดยเก็บ 4 ชอดอก
ตอพันธุตอสภาพอุณหภูมิ
- แชชอดอกยอยในแอลกอฮอลที่ความเขมขน 75 เปอรเซ็นต โดยใชปากคีบคีบอับละอองเกสร
ออกจากชอดอกยอยและบดใหละเอียดบนสไลด จากนั้นหยดไอโอดีนโพแทสเซียมไอโอไดด (iodine potassium
iodide, IKI) ที่ความเขมขน 1 เปอรเซ็นต
- นับจํานวนละอองเกสรที่ยอมติดสี และไมติดสีภายใตกลองจุลทรรศกําลังขยาย 40 เทา โดย
สุมตรวจนับละอองเกสรที่ยอมติดสีน้ําเงิน ที่มีรูปรางกลมไมบิดเบี้ยว เปนละอองเกสรที่มีชีวิต สวนละอองเกสรที่
ยอมไมติดสี หรือติดสีจาง ติดสีไมสม่ําเสมอจะเปนละอองเกสรที่ไมมีชีวิต
- เปรียบเทียบความมีชีวิตของละอองเกสรที่นับไดเปนเปอรเซ็นต จากสูตร
Pollen viability =

Number of stained pollen
Total number of pollen grains
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2. องคประกอบผลผลิต
- ตัดตนขาวแตละสายพันธุเมื่อถึงระยะสุกแกทางสรีรวิทยา จากนั้นนําตนขาวไปอบที่อุณหภูมิ
60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 วัน แลวนําไปหาน้ําหนักแหงลําตน น้ําหนักแหงรวง และนําชอดอกขาวไปนวด
เมล็ดออกดวยมือ หลังจากนั้นนําเมล็ดทั้งหมดไปคัดแยกเมล็ดลีบ และเมล็ดสมบูรณออกจากกัน นําเมล็ดจากทั้ง
สองสวนไปชั่งน้ําหนักหา จํานวนเมล็ดดีตอตน น้ําหนักเมล็ดดีตอตน จํานวนเมล็ดตอตน น้ําหนักเมล็ดตอตน
จํานวนเมล็ดลีบตอตน น้ําหนักเมล็ดลีบตอตน และคํานวณหาเปอรเซ็นตการติดเมล็ด จากสูตร
Spikelet fertility (seed set) =

Filled grains
x 100
Total number of reproductive sites

การวิเคราะหทางสถิติ
วิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) ของขอมูลในแตละลักษณะตามแผนการทดลองแบบ
Factorial in CRD และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของแตละทรีตเมนตโดยใชวิธี Fisher’s Least
Significant Difference Test (LSD)

ผลการทดลองและวิจารณ
การวิเคราะหความแปรปรวนของลักษณะตางๆ
ใชสายพันธุขาว จํานวน 100 สายพันธุ ปลูกในฤดูรอน ป 2551 ที่ หนวยคนหาและใชประโยชนยีนขาว
ศูนยวิทยาศาสตรขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม แลววิเคราะหความแปรปรวน
จากแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD ของลักษณะที่ทําการศึกษา ไดแก จํานวนเมล็ดดีตอตน น้ําหนัก
เมล็ดดีตอตน เปอรเซ็นตการติดเมล็ด ความมีชีวิตของละอองเกสร จํานวนเมล็ดลีบตอตน น้ําหนักเมล็ดลีบตอตน
จํานวนเมล็ดตอตน น้ําหนักเมล็ดตอตน น้ําหนักแหงลําตน และน้ําหนักแหงรวง โดยแบงวิเคราะหความแปรปรวน
เปนสองกลุม ไดแก กลุมสายพันธุขาวไมไวแสง และกลุมสายพันธุขาวไวแสง พบวาในกลุมสายพันธุไมไวแสง มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.001) ในทุกลักษณะ (ตารางที่ 1) สวนกลุมสายพันธุขาวไวแสง
พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.001) ในทุกลักษณะ ยกเวนลักษณะจํานวนเมล็ดลีบ
ตอตนและจํานวนเมล็ดตอตนซึ่งไมมีความแตกตางทางสถิติ (ตารางที่ 2) สวนการเปรียบเทียบระหวางกลุมสาย
พันธุขาวไมไวแสงกับกลุมสายพันธุขาวไวแสงของทุกลักษณะ พบวา มีความแตกตางทางสถิติ (P<0.001) ในทุก
ลักษณะ (ตารางที่ 3) ซึ่งสอดคลองกับการทดลองของ Prasad et al., (2006) ที่พบวาอุณหภูมิสูงขึ้น 5 องศา
เซลเซี ย ส จากสภาพอุ ณ หภู มิ ป กติ ทํ า ให ก ารติ ด เมล็ ด และผลผลิ ต เมล็ ด ข า วลดต่ํ า ลง และสายพั น ธุ ข า วจะ
ตอบสนองตออุณหภูมิสูงแตกตางกัน และ Satake and Yoshida (1978) พบวาเมื่อรวงขาวสัมผัสอุณหภูมิสูงกวา
33.7 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 1 ชั่วโมง ทําใหเปนขาวเปนหมันไดในระยะออกดอก
การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางองคประกอบผลผลิต กับน้ําหนักเมล็ดตอตน
แยกการวิเคราะหออกเปน 3 กลุม ไดแก สภาพอุณหภูมิ 30 ซ., สภาพอุณหภูมิสูงกวา 40 ซ. และการ
เปรียบเทียบระหวาง สภาพอุณหภูมิ 30 ซ. กับ สภาพอุณหภูมิสูงกวา 40 ซ. ซึ่งในสภาพอุณหภูมิ 30 ซ. พบวา
ทุกลักษณะมีนัยสําคัญทางสถิติในทางบวกสูง กับน้ําหนักเมล็ดตอตน ไดแก จํานวนเมล็ดดีตอตน เปอรเซ็นตการ
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ติดเมล็ด น้ําหนักแหงรวง น้ําหนักเมล็ดดีตอตน จํานวนเมล็ดตอตน น้ําหนักแหงลําตน และความมีชีวิตของ
ละอองเกสร (มีคา 0.84 0.77 0.76 0.72 0.58 0.45 และ 0.40 ตามลําดับ) สําหรับลักษณะที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ในทางลบสูง ไดแก จํานวนเมล็ดลี บตอ ตน (มีคา -0.22) สวนในสภาพอุณ หภูมิ สูงกว า 40 ซ. ทุ กลัก ษณะมี
นัยสําคัญทางสถิติในทางบวกสูง กับน้ําหนักเมล็ดตอตน ไดแก น้ําหนักเมล็ดลีบตอตน จํานวนเมล็ดตอ ตน
น้ําหนักแหงรวง จํานวนเมล็ดลีบตอตน น้ําหนักแหงลําตน จํานวนเมล็ดดีตอตน เปอรเซ็นตการติดเมล็ด ความมี
ชีวิตของละอองเกสร (มีคา 0.99 0.86 0.86 0.85 0.81 0.44 0.38 และ 0.31 ตามลําดับ) และการเปรียบเทียบ
ระหวาง สภาพอุณหภูมิ 30 ซ. กับ สภาพอุณหภูมิสูงกวา 40 ซ. พบวาทุกลักษณะมีนัยสําคัญทางสถิติในทางบวก
สูง กับน้ําหนักเมล็ดตอตน ไดแก จํานวนเมล็ดดีตอตน เปอรเซ็นตการติดเมล็ด น้ําหนักแหงรวง น้ําหนักเมล็ดดีตอ
ตน ความมีชีวิตของละอองเรณู จํานวนเมล็ดตอตน และน้ําหนักแหงลําตน (มีคา 0.90 0.87 0.87 0.84 0.63
0.57 และ 0.56 ตามลําดับ) สําหรับลักษณะที่มีนัยสําคัญในทางลบสูง ไดแก จํานวนเมล็ดลีบตอตน (มีคา -0.20)
(ตารางที่ 4) โดยสอดคลองกับรายงานของ (Guilioni et al., 2003, Ferris et al., 1998, Foolad, 2005) พบวา
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทําใหจํานวนเมล็ดตอตน จํานวนเมล็ดดีตอตน ความมีชีวิตของละอองเกสรลดลง น้ําหนักเมล็ด
ตอชอดอกลดลง ซึ่งสงผลตอการลดลงของผลผลิตขาว

สรุปผลและเสนอแนะ
ในสภาพอุณหภูมิ 40 ซ. สงผลกระทบตอ เปอรเซ็นตการติดเมล็ด น้ําหนักเมล็ด จํานวนเมล็ดดีตอรวง
น้ําหนักเมล็ดดีตอรวง น้ําหนักแหงลําตน น้ําหนักแหงรวง และเปอรเซ็นตความมีชีวิตของละอองเกสรทั้งสวนบน
และสวนลางชอดอก ลดลงจากสภาพอุณหภูมิ 30 ซ. และกลุมพันธุขาวไวแสงจะออนแอมากกวากลุมพันธุขาวไม
ไวแสง (P<0.001) โดยลักษณะที่มีความสําคัญตอเปอรเซ็นตการติดเมล็ดมากที่สุด คือ จํานวนเมล็ดดีตอตน
น้ําหนักเมล็ดตอตน น้ําหนักเมล็ดดีตอตน น้ําหนักแหงรวง ความมีชีวิตของละอองเรณู น้ําหนักแหงลําตน และ
จํานวนเมล็ดทั้งหมด ตามลําดับ

เอกสารอางอิง
Ferris, R., R.H. Ellis, T.R. Wheeeler and , P. Hadley. 1998. Effect of high temperature stress at
anthesis on grain yield and biomass of field grown crops of wheat. Plant Cell Environ. 34,
67-78.
Foolad, M.R. 2005. Breeding for abiotic stress tolerances in tomato. In: Ashraf, M., Harris, P.J.C.
(Eds.) Abiotic Stress: Plant Resistance Through Breeding and Molecular Approaches. The
Haworth Press Inc., New York, USA, pp. 613-684.
Guilioni, L., J. Wery and J. Lecoeur. 2003. High temperature and water deficit may reduce seed
number in field pea purely by decreasing plant growth rate. Funct. Plant Biol. 30, 11511164.
Prasad, P.V.V., K.J. Boote., L.H. Allen., Jr.J.E. Sheehy and J.M.G. Thomas. 2006. Species,
ecotype and cultivar differences in spikelet fertility and harvest index of rice in response to
high temperature stress. Field Crop Res. 95: 398 - 411.

171

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

Osada, A., V. Saciplapa, M. Rahong, S. Dhammanuvong and H. Chakrabandho. 1973. Abnormal
occurrence of empty grains of indica rice plants in the dry, hot season in Thailand.
Proceedings of the Crop Science Society of Japan. 42: 103-109.
Statake, T., and S. Yoshida. 1978. High temperature-induced sterility in indica rice at flowering.
J. Jpn. Crop Sci. 47: 6-17.
อนันต ผลวัฒนะ, 2551, ภาวะโลกรอนที่สงผลกระทบตอผลผลิตขาว. ออนไลนเขาถึงไดจาก:

http://news.thaiza.com/detail_57079.html

172

56

B: อุณหภูมิ

272

Residual

166.94

651.48**

604.80**

106169.89**

เปอรเซ็นตการ
ติดเมล็ด

858.45

1510.37**

1368.67**

153042.67**

จน. เมล็ดดีตอ
ตน

0.15

0.34**

0.31**

57.65**

นน. เมล็ดดีตอ
ตน

1.25

1.28ns

9.08**

36.06**

น้ําหนักแหง
ลําตน

0.09

0.28**

0.34**

43.04**

น้ําหนัก
แหงรวง

9685.45**
460.42**

540.82**
143.05

1
34

29
149

d.f.

เปอรเซ็นตการ
ติดเมล็ด

*** = Represent effects significant at 0.001

Main effect
A: สายพันธุ
B: อุณหภูมิ
Interaction
AB
Residual

Source of
Variance

537.32**
152.57

13088.53**
458.66**

จน. เมล็ดดีตอ
ตน

1207.21**
329.48

55164.01**
1063.90**

นน. เมล็ดดีตอ
ตน

0.82**
0.38

54.72**
2.01**

น้ําหนักแหง
ลําตน

0.49**
0.04

10.62**
0.50**

น้ําหนักแหง
รวง
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Mean Square

497.98ns
348.7

66372.57**
449.06ns

ความมีชีวิตของ
ละอองเกสรใน
สวนบนรวง

Mean Square

392.53

772.96**

893.42**

79001.06**

ความมีชีวิตของละออง
เกสรในสวนบนรวง

ตารางที่ 2 แสดงคาความแปรปรวนของผลผลิตและองคประกอบผลผลิตในกลุมสายพันธุขาวไวแสง

*** = Represent effects significant at 0.001

49

AB

Interaction

1

d.f.

A: สายพันธุ

Main effect

Source of
Variance

ตารางที่ 1 แสดงคาความแปรปรวนของผลผลิตและองคประกอบผลผลิตในกลุมสายพันพันธุขาวไมไวแสง

621.66ns
457.65

6696.77**
324.66ns

ความมีชีวิตของ
ละอองเกสรใน
สวนลางรวง

443.77

767.60**

1089.06**

86860.41**

ความมีชีวิตของละออง
เกสรในสวนลางรวง
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805.023ns
666.647

1160.25ns
2500.42**

จน.เมล็ดลีบ
ตอตน

748.9698

1484.418**

2705.585**

82922.844**

นน.เมล็ดลีบ
ตอตน

0.017ns
0.017

0.529**
0.052**

0.009ns
0.010

นน.เมล็ดตอ
ตน

4938.046*
1992.397

1928.28**
994.081

308.005ns
2436.40**

0.275**
0.048

2.286**
0.211**

นน.เมล็ดตอ
ตน

0.415*
0.181

306546.328* 59.614**
5663.470* 0.434**

จน. เมล็ดตอ
ตน

จน. เมล็ดตอ
ตน

นน.เมล็ดลีบ
ตอตน

0.041*
0.047**

จน. เมล็ดลีบ
ตอตน

1
590

Group
Residual

46699.470**
403.666

เปอรเซ็นตการ
ติดเมล็ด

6414.017**
110.793

จน. เมล็ดดี
ตอตน

23879.42**
1073.056

นน. เมล็ดดีตอ
ตน

236.09**
1.968

14.64**
0.257

น้ําหนักแหง
น้ําหนักแหงรวง
ลําตน

55420.020**
821.282

ความมีชีวิตของ
ละอองเกสรใน
สวนบนรวง
36375.821**
902.226

ความมีชีวิตของ
ละอองเกสรใน
สวนลางรวง
62724.174**
1247.665

จน. เมล็ดลีบ
ตอตน

0.667**
0.022

นน.เมล็ด
ลีบตอตน

0.84**
0.72**
0.77**
0.40**
0.44**
-0.22*
-0.10ns
0.58**
0.45**
0.76**

0.44**
-0.03ns
0.38**
0.31**
0.22ns
0.85**
0.99**
0.86**
0.81**
0.86**

tsw/p (>40 ๐ C)
0.90**
0.84**
0.87**
0.63**
0.64**
-0.20*
-0.04ns
0.57**
0.56**
0.87**

tsw/p (30 ๐ C & >40 ๐ C)

148118.512**
2873.808

จน.เมล็ด
ตอตน

14.272**
0.303

นน. เมล็ด
ตอตน
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จํานวนเมล็ดดีตอตน (nfs/p), น้ําหนักเมล็ดดีตอตน (fsw/p), เปอรเซ็นตการติดเมล็ด (ss), ความมีชีวิตของละอองเรณู (pvt and pvb), จํานวนเมล็ดลีบตอตน (nes/p), น้ําหนักเมล็ดลีบตอตน (esw/p), จํานวนเมล็ดตอตน (ts/p), น้ําหนักเมล็ดตอตน
(tsw/p), น้ําหนักแหงลําตน (sdw), น้ําหนักแหงรวง (pdw)

nfs/p
fsw/p
ss
pvt
pvb
nes/p
esw/p
ts/p
sdw
pdw

tsw/p (30 ๐ C)

ตารางที่ 4 แสดงคาความสัมพันธของลักษณะตางๆ ในสภาพอุณหภูมิ 30 ซ., สูงกวา 40 ซ. และการเปรียบเทียบระหวางในสภาพอุณหภูมิ 30 ซ.&สูงกวา 40 ซ.

*** = Represent effects significant at 0.001

d.f.

Source of
Variance

Mean Square

ตารางที่ 3 แสดงคาความแปรปรวนเปรียบเทียบระหวางกลุมสายพันธุขาวไมไวแสงกับกลุมสายพันธุขาวไวแสง
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