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บทคัดย่อ: ระยะปลูกข้าวสามารถกำหนดความหนาแน่นของต้นข้าวและองค์ประกอบของผลผลิตต่อพื้นที่ปลูก ซึ่งมีผลต่อ
ผลผลิตข้าว การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์สังข์หยดภายใต้ระบบการผลิต
แบบอินทรีย์ โดยใช้รถดำนาที่มีระยะปลูกแตกต่างกัน 4 ระยะปลูก คือ 16X30, 18X30, 21X30 และ 24X30 ซม. จากผล
การทดลองพบว่าที่ระยะปลูก 21X30 ซม. ส่งผลให้ข้าวสร้างจำนวนหน่อต่อต้น (23 หน่อ) จำนวนรวงต่อกอ (15 รวง)
จำนวนเมล็ดดีต่อรวง (130 เมล็ด) และน้ำหนัก 1,000 เมล็ด (23 ก.) สูงที่สุด ผลผลิตข้าวไม่แตกต่างกันทางสถิติทั้ง 4 ระยะ
ปลูก แต่ที่ระยะปลูก 18X30 ซม. ผลผลิตข้าวเมล็ดดี (581 กก.ต่อไร่) มีแนวโน้มมากกว่าทุกระยะปลูก โดยมากกว่าระยะ
21X30 ซม. เท่ากับ 56 กก.ต่อไร่ ดังนั้นการปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยดด้วยรถดำนาควรปลูกที่ระยะ 18X30 ซม. ภายใต้ระบบ
การผลิตแบบอินทรีย์ และการปลูกข้าวด้วยรถดำนาสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 645 บาทต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ทำนาดำแบบทั่วไป อีกทั้งการปลูกข้าวด้วยรถดำนาภายใต้ระบบอินทรีย์สามารถลดต้นทุนการผลิต ปักดำต้นกล้าได้ง่ายและ
รวดเร็วขึ้น
คำสำคัญ: ระยะปลูก; รถดำนา; การเจริญเติบโต; ผลผลิต; ข้าวพันธุ์สังข์หยด
ABSTRACT: Rice spacing can determine the rice plant density and yield components per transplanting
area which affects rice yield. The objective of this study on growth and yield of Sang Yod rice under
an organic production system by transplanting machine with 4 different spacing, namely 16X30, 18X30,
21X30, and 24X30 cm. From the results of the experiment, it was found that row spacing at 21X30 cm,
the number of tiller per plant (23 tillers), the number of panicle per hill (15 panicles), number of filled
seeds per panicle (130 seeds), and 1,000 seeds weight (23 g) was the highest. Rice yields were not
statistically different in all spacing treatments, but at the 18X30 cm spacing, the filled grain yield (581 kg
per rai) tended to be greater than at all spacing. The distance is greater than 21X30 cm, equal to 56 kg
per rai. Therefore, planting Sangyod rice with a transplanting machine should be planted spacing 18X30
cm under the organic rice production system. Planting rice with a transplanting machine can reduce
production costs by 645 THB per rai compared with a traditional method. Moreover, planting rice with a
transplanting machine under an organic rice system can reduce production costs, easier and faster to
transplanting rice.
Keywords: spacing; transplanting machine; growth; yield; Sang Yod variety
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บทนำ
ข้าวสังข์หยดเป็นข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง เมล็ดเรียวยาว มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวปนแดงถึงแดงเข้ม คุณภาพ
การหุงต้มดี นุ่ม มีคุณค่าทางอาหารสูง (สำเริง, 2553) เมล็ดข้าวมีปริมาณวิตามินบี 1 (0.32 มก.) เหล็ก (0.53 มก.) ไนอาซิน
(6.45 มก.) ฟลาโวนอยด์ (18.75 มก.) และฟีโนลิก (64.49 มก.) (Yodmanee, et al., 2011) การเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้สูงขึ้น
ทำได้โดยการกำหนดระยะปลูกให้เหมาะสม เพื่อให้ต้นข้าวได้รับปัจจัยสำหรับการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ โดยส่วนใหญ่การทำนา
ในระบบนาสวนแบบปักดำด้วยแรงงานคนจะใช้ระยะปลูกระหว่างต้นและแถวประมาณ 25-30 ซม. –มีรายงานว่าข้าวให้ผลผลิต
สูงเมื่อปลูกที่ระยะ 25x25 ซม.ส่งผลให้ข้าวที่ปลูกภายใต้ระบบข้าวต้นเดียวให้ผลผลิตสูงสุด (Reuben et al., 2016) ปัจจุบันมี
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ช่วยลดการใช้แรงงานปักดำโดยใช้รถดำนาทดแทนแรงงานคน ได้แก่
เครื่องดำนาใช้แรงงานคน เครื่องดำนาเครื่องยนต์แบบเดินตาม และเครื่องดำนาเครื่องยนต์แบบนั่งขับ (มนตรี และชัยยันต์ ,
2559) ซึ่งการดำนาด้วยรถดำนาสามารถปรับระยะระหว่างต้นข้าวได้ โดยเครื่องจักรกลรุ่นใหม่ส่วนใหญ่นำไปใช้ปลูกข้าวพันธุ์
ปรับปรุงที่นิยมบริโภคในท้องตลาด แต่การปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์สังข์หยดยังไม่มีข้อมูลการศึกษาระยะปลูกด้วยรถดำนาที่
เหมาะสมเพื่อการผลิตข้าวอินทรีย์ จึงต้องการศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์สังข์หยด
ด้วยรถดำนา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการส่งเสริมการใช้รถดำนาแทนแรงงานคน ลดจำนวนเมล็ดพันธุ์ ประหยัดเวลาในการปักดำ
และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาทำนาด้วยการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
วิธีการศึกษา
1. การวางแผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบู รณ์ (Completely Randomized Design: CRD) โดย
กำหนดระยะการปลูกข้าวด้วยรถดำนา (Rice transplanting machine; RTM) ของบริษัทคูโบต้า รุ่น SPV-6CMD แบบนั่งขับ
จำนวน 6 แถว ประกอบด้วย 4 ระยะ คือ 16x30, 18x30, 21x30 และ 24x30 ซม. จำนวน 3 ซ้ำ ปลูกในฤดูนาปี พ.ศ. 2563
(กันยายน 2562-กุมภาพันธ์ 2563) โดยศึกษาชนิดและปริมาณวัชพืชในนาข้าวแต่ละระยะการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์สังข์หยด
ภายใต้ระบบการผลิตแบบอินทรีย์
2. วิธีการปลูกและการเขตกรรม เตรียมแปลงนาโดยการไถดะ ไถแปร และไถคราด เพื่อเตรียมพื้นที่ให้มีความพร้อม
สำหรับการดำนาและกำจัดพวกวัชพืชที่หลงเหลืออยู่ในฤดูกาลปลูกที่ผ่านมา ซึ่งวัชพืชเหล่านั้นสามารถใช้เป็นปุ๋ยหมักเพื่ อ
ปรับปรุงดินได้ทั้งแปลงเพาะกล้าและแปลงปักดำ การเพาะกล้านั้นเริ่มจากการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดมาแช่น้ำเป็นเวลา 1 คืน
แล้วนำไปบ่มเป็นเวลา 2 คืน แล้วนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บ่มแล้วมาเพาะในถาดเพาะที่มีแกลบเผาเป็นวัสดุเพาะกล้า บ่มเมล็ดพันธุ์ไว้
เป็นเวลา 2 คืน โดยใช้วิธีการซ้อนถาดเพาะเป็นชั้น จำนวน 30 ชั้น เพื่อให้เมล็ดพันธุ์งอกได้เร็วขึ้น หลังจากนั้นนำต้นกล้าออกแผ่
ในแปลงนาเป็นเวลา 14 วัน แล้วนำต้นกล้านั้นบรรจุในรถดำนา ขับปลูกโดยปรับระยะห่างระหว่างกอเท่ากับ 16, 18, 21 และ
24 ซม. ระยะห่างระหว่างแถวเท่ากับ 30 ซม. เว้นระยะห่างระหว่างซ้ำ 2 แถวการปักดำโดยใช้รถดำนา ขังน้ำในแปลงตลอดฤดู
ปลูก ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ครั้ง ฉีดพ่นน้ำหมักและฮอร์โมน และกำจัดวัชพืชโดยการถอน หลังจากข้าวสุกแก่เก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวและ
นวดข้าว (Figure 1)
3. การเก็บข้อมูล เก็บเกี่ยวหลังข้าวออกดอก 28-30 วัน สังเกตจากเมล็ดในรวงข้าวเปลี่ยนเป็นสีฟาง เก็บตัวอย่างข้าว
ด้วยแกระในพื้นที่ 1 ตร.ม. จำนวน 3 ซ้ำ บันทึกผลดังต่อไปนี้ 1) ด้านการเจริญเติบโต; พื้นที่ใบ ความสูงต้น การแตกกอ และ
ความยาวรวง 2) องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต; จำนวนรวงต่อกอ จำนวนเมล็ดดีต่อรวง จำนวนเมล็ดลีบต่อรวง น้ำหนัก
1,000 เมล็ด และน้ำหนักผลผลิตเมล็ดดี 3) คำนวณต้นทุนการผลิตข้าวสังข์หยดในระบบอินทรีย์ (พิเชษฐ์ และคณะ, 2560)
4. การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลจากผลการศึกษาแต่ละตำรับการทดลองมาวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Analysis
of variance: ANOVA) ทางสถิติ เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ หาความแปรปรวนของตัวอย่างด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (%, CV) โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป Statistic Version 8.0 (Analytical Software, Tallahassee, FL, USA)
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Step 1

Step 2

❑ เตรียมแปลงกล้า
❑ เตรียมแปลงตกกล้า

Step 3

Step 4

❑ ขังนา นแปลงตลอด ดูปลูก

Step 1

❑ เก็บเกียวด้วยรถเกียวและ

้รถดานาปกดา
❑ ส่ปุยหมัก ครัง
Figure❑
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❑
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❑ ีดtransplanting
พ่นนาหมักและ อร์โมน
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❑
ก
าจั
ด
วั
พ
โดยการถอน
Source: adapted from IRRI (2018)

าพที ขันตอนและวิธีการปลูกข้าวแบบนาดาด้วยรถดานา

วิธีการศึกษา
1. ผลของระยะปลูกข้าวด้วยรถดำนาต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์สังข์หยด
ระยะปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยดด้วยรถดำนาที่แตกต่างกันไม่ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของพื้นที่ใบข้าว (58.99 ซม.2) ความสูงต้น
(105.54 ซม.) และความยาวรวง (24.06 ซม.) แตกต่างกันทางสถิติ แต่มีผลต่อจำนวนหน่อต่อต้น พบว่าข้าวพันธุ์สังข์หยดที่ปลูก
ด้วยรถดำนาระยะ 21X30 และ 24X30 ซม. มีจำนวนหน่อสูงกว่าระยะ 16X30 และ 18X30 ซม. เพิ่มขึ้น 24% จำนวนหน่อต่อ
ต้นทีป่ ลูกระยะ 21X30 และ 24X30 ซม. ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 1)
Table 1 Effect of row spacing of rice transplanting machine on leaf area, plant height, total tiller per hill and
panicle length of Sang Yod rice variety
Plant spacing
Leaf area
Plant height
Total tiller/hill
Panicle length
2
(cm)
(cm )
(cm)
(tillers)
(cm)
1/
16X30
57.89 + 20.89
102.55 + 14.00
16.00b + 6.69
21.48 + 1.88
18X30
59.77 + 20.21
104.79 + 14.54
18.40b + 5.85
24.03 + 3.39
21X30
57.68 + 24.15
108.65 + 12.50
22.96a + 5.56
25.41 + 2.55
24X30
60.61 + 28.43
106.15 + 11.21
21.90a + 6.09
25.32 + 2.98
mean
C.V. (%)
LSD 0.05

58.99 + 23.42
38.11
3.64

105.54 + 13.06
12.44
5.29

19.81 + 6.05
30.60
2.44

24.06 + 2.70
11.46
1.46

Analysis data among 3 replications, means in the same row followed by the different letters are signification at P < 0.05 by
LSD test
1/

2. ผลของระยะปลูกข้าวด้วยรถดำนาต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวพันธุ์สังข์หยด
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ระยะปลูกที่แตกต่างกันส่งผลให้ข้าวพันธุ์สังข์หยดที่ปลูกด้วยรถดำนามีองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ จำนวนรวงต่อกอ (14 รวง) จำนวนเมล็ดดีต่อรวง (107 เมล็ด) จำนวนเมล็ดลีบต่อ
รวง (8 เมล็ด) น้ำหนัก 1,000 เมล็ด (22 ก.) และน้ำหนักผลผลิตเมล็ดดี (534 กก.ต่อไร่) (Table 2)
Table 2 Effect of row spacing of rice transplanting machine on leaf area, plant height, total tiller per hill and
panicle length of Sang Yod rice variety
Plant
Number of
Number of
Number of
1,000 seeds Filled seed yield
spacing panicle/hill Filled seed/panicle Unfilled seed/panicle
weight
weight
(cm)
(panicles)
(seeds)
(seeds)
(g)
(kg/rai)
1/
16X30 12.35b + 5.79 70.58c + 11.86
6.04b + 2.57
21.65b + 0.40 524.80 + 172.89
18X30 12.92b + 5.40 95.57b + 18.25
11.43a + 6.39
22.05ab + 0.48 580.80 + 58.55
21X30 15.75a + 4.27 130.49a + 30.29
7.27b + 3.65
22.74a + 0.40 525.33 + 1.85
24X30 14.81ab + 5.01 132.28a + 43.77
10.59a + 5.45
22.67a + 0.11 503.47 + 111.45
mean 13.96 + 5.12
107.23 + 26.04
8.83 + 4.52
22.28 + 0.35
533.60 + 86.19
C.V.(%)
36.90
26.82
53.69
1.50
22.31
LSD0.05
2.74
15.27
2.48
0.92
244.74
Analysis data among 3 replications, means in the same row followed by the different letters are signification at P < 0.05 by
LSD test
1/

3. ผลของระยะปลูกข้าวด้วยรถดำนาต่อต้นทุนการผลิตข้าวพันธุ์สังข์หยด าย ต้ระบบการผลิตแบบอินทรีย์
การผลิตข้าวพันธุ์สังข์หยดในระบบการผลิตแบบอินทรีย์ มีค่าใช้จ่ายหลักคือ การเตรียมดิน แรงงานในการปลูก เมล็ด
พันธุ์ แรงงานใช้กำจัดวัชพืช ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำมันเชื้อเพลิง รถเก็บเกี่ยวผลผลิต และรถบรรทุกข้าว พบว่าต้นทุนการผลิตการปักดำ
ด้วยรถดำนามีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 4,910 บาทต่อไร่ น้อยกว่าการทำนาแบบนาดำทั่วไป ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 5,555 บาทต่อไร่
หากเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาใช้รถดำนาปักดำแทนจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 645 บาทต่อไร่ (Table 3)
Table 3 Comparison of the cost per area to produce Sang Yod Rice between manual transplanting and
transplanting machine methods under organic production system
Cost per area to produce rice1/
Manual Transplanting
Transplanting machine
(THB per rai)
(THB per rai)
(THB per rai)
1. Field preparation
350
350
2. Transplanting seedling
2,400
1,600
3. Seed
155
310
4. Weed management
400
400
5. Compost and fermented Bio800
800
extracts
6. Fuel diesel
750
750
7. Harvesting machine rent
500
500
8. Tractor rent
200
200
Total cost
5,555
4,910
The survey data have been analyzed weighted mean, a total 10 randomly selected farmers were interviewed between
normal transplanting rice and rice transplanting machine
1/
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วิจารณ์
ข้าวพันธุ์สังข์หยดปลูกด้วยรถดำนาที่ระยะ 21x30 และ 24x30 ซม. ส่งผลให้จำนวนหน่อต่อต้นสูงกว่าระยะ 16x30
และ 18x30 ซม. เนื่องจากระยะห่างระหว่างต้นและแถวที่ระยะ 21x30 ซม. เป็นระยะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตทางด้านลำ
ต้นและใบมากกว่าระยะอื่น ๆ ทั้งนี้ระยะปลูกข้าวที่ระยะปลูก 21x30 ซม. ทำให้ข้าวได้รับสารอาหารสะสมที่จะสร้างรวงและ
เมล็ดสมบูรณ์มากกว่าระยะปลูกอื่น ส่งผลให้จำนวนหน่อต่อต้นและจำนวนรวงต่อกอสูง ทำให้จำนวนรวงต่อพื้นที่สูง รวมทั้ง
จำนวนรวงต่อกอ จำนวนเมล็ดดีต่อรวง จำนวนเมล็ดต่อรวง และน้ำหนัก 1,000 เมล็ด มากที่สุดด้วย แต่มีจำนวนเมล็ดลีบต่อรวง
น้อยที่สุด จะเห็นได้ว่าปริมาณองค์ประกอบของผลผลิตมีปริมาณสูงกว่าระยะปลูกอื่น ๆ เนื่องจากระยะห่างระหว่างต้นและแถว
ที่ระยะ 21x30 ซม. เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์สังข์หยด เนื่องด้วยเป็นระยะปลูกที่ทำให้ข้าวมีพื้นที่รับแสงแดดมา
สร้างอาหารสะสมที่จะสร้างรวง (Mishra, 2011) เช่นเดียวกับจำนวนหน่อต่อต้น ซึ่งจำนวนหน่อต่อต้นมาก เป็นองค์ประกอบ
อย่างหนึ่งของการให้ผลผลิตสูง (ประพาส, 2531) ซึ่งสอดคล้องกับจิตรา และคณะ (2560) ที่ศึกษาผลการทดลองของระยะปลูก
และคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พบว่าการ
ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ระยะปลูก 30x30 ซม. มีการเจริญเติบโตด้านความสูงต้นที่สูงกว่าระยะปลูก 40x40 ซม. เนื่องจากจำนวน
หน่อต่อต้นของข้าวขึ้นอยู่กับความหนาแน่นต่อพื้นที่ (Krishna et al., 2009) การปลูกข้าวโดยใช้ระยะที่ห่างหรือความหนาแน่น
ต่อพื้นที่ต่ำ จะส่งผลให้ข้าวมีจำนวนหน่อมากกว่าการปลูกโดยใช้ระยะที่ชิดหรือหนาแน่นต่อพื้นที่สูง การปลูกข้าวโดยใช้ระยะที่
ห่างยังหลีกเลี่ยงอิทธิพลของการบังแสงระหว่างกอข้าวทำให้ข้าวได้รับแสงอย่างเต็มที่ (Mishra and Salokhe, 2011) นอกจากนี้
ระยะปลูกด้วยรถดำนาส่งผลให้ผลผลิตข้าวไม่แตกต่างทางสถิติ โดยข้าวสังข์หยดมีผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 534 กก.ต่อไร่ ซึ่งสูงกว่า
ระบบการผลิตข้าวสังข์หยดแบบนาเคมีที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยเพียง 410 กก.ต่อไร่ (ศศิธร, 2560)
วิธีการปลูกแบบนาดำด้วยรถดำนามีต้นทุนการผลิตน้อยกว่าวิธีการปลูกแบบนาดำทั่ วไป เท่ากับ 645 บาทต่อไร่
เนื่องจากการใช้เครื่องจักรกลสามารถเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานและลดค่าจ้างแรงงานรายวันได้ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
ถึงแม้ว่าต้นทุนการผลิตข้าวสังข์หยดแบบนาดำด้วยรถดำนาภายใต้ระบบการผลิตแบบอินทรีย์ (4,910 บาทต่อไร่) สูงกว่าการ
ผลิตแบบเคมี (3,216 บาทต่อไร่) (พนิตพิมพ์ และคณะ, 2557) แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของข้าวสังข์หยดอินทรีย์ (534 กิโลกรัมต่อ
ไร่) กลับสูงกว่านาเคมี (334 กิโลกรัมต่อไร่) (พนิตพิมพ์ และคณะ, 2557) มากกว่า 200 กก.ต่อไร่ และราคาขายข้าวเปลือกพันธุ์
สังข์หยดอินทรีย์ราคาประมาณ 30 บาทต่อกิโลกรัมแพงกว่านาเคมี (14.50 บาทต่อกิโลกรัม) ยิ่งส่งผลให้ได้กำไรเพิ่มมากขึ้น
อย่างน้อยเท่ากับ 6,000 บาทต่อไร่ ความหนาแน่นของจำนวนต้นต่อพื้นที่ส่งผลให้ข้าวแสดงศักยภาพในการเจริญเติบโตทางลำ
ต้นและใบได้น้อย ยิ่งส่งผลต่อการสร้างองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวที่จะนำไปขายอีกด้วย ซึ่งมีความหนาแน่นของ
จำนวนต้นต่อพื้นที่เฉลี่ยน้อยกว่าส่งผลให้ต้นข้าวได้รับปัจจัยการผลิตได้แก่ น้ำ ธาตุอาหาร และแสงแดด อย่างเต็มที่ จึงส่งผลให้
มีการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบได้มากกว่า การปลูกข้าวโดยใช้ระยะที่ห่างหรือความหนาแน่นต่อพื้นที่ต่ำจะส่งผลให้ข้าวมีการ
แตกกอได้ดีกว่าการปลูกโดยใช้ระยะที่ชิดหรือหนาแน่นต่อพื้นที่สูง (Krishna et al., 2009) การเกิดหน่อใหม่ของข้าวในช่วงท้าย
ๆ ของระยะแตกกอมักจะเป็นต้นข้าวที่ไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะพัฒนาให้มีรวงได้ เนื่องจากอาหารสะสมในลำต้นไม่เพียงพอ ทำ
ให้จำนวนรวงต่อกอ แตกต่างกัน (ทวี, 2558)
สรุป
การปลูกข้าวพันธุ์สังข์หยดด้วยรถดำนาควรปลูกที่ระยะ 18X30 ซม. ภายใต้ระบบการผลิตแบบอินทรีย์ ช่วยลดการ
เกิดเมล็ดลีบในผลผลิต และการปลูกข้าวด้วยรถดำนาสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ถึง 645 บาทต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับการทำ
นาดำแบบทั่วไป อีกทั้งการปลูกข้าวด้วยรถดำนาภายใต้ระบบอินทรีย์สามารถลดต้นทุนการผลิต ปักดำต้นกล้าได้ง่ายและรวดเร็ว
ขึ้น
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