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การหกัล้มและการต้านทานการหักล้มของข้าวไร่ 
 

  พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ 
 

ข้าวไร่ 
 ข้าวไร่ คือข้าวที่ปลูกในที่ดอนหรือในสภาพไร่ บริเวณไหล่เขาหรือพื้นที่ซึ่งไม่มีน้ าขัง ไม่มีการท าคันนา
เพื่อกักเก็บน้ า มีการปลูกพื้นที่สูง ซึ่งเป็นเขตอาศัยน้ าฝน เช่น ในพื้นที่ทางภาคเหนือ อีสาน และตะวันตก ที่
พื้นที่ปลูกเป็นที่สงู ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชัน ซึ่งเป็นพื้นที่อาศัยของชาวเผ่าต่าง ๆ  เช่น ปกากะญอหรือกะเหรี่ยง 
ม้ง มูเซอ ลัวะ เป็นต้น การปลูกข้าวไร่เพื่อเป็นอาหารยังชีพและสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นท าให้ข้าวไร่มีความผูกพัน
ใกล้ชิดกับวัฒธรรมการด ารงชีวิตของชาวเขาเหล่านั้น จนกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมประจ าเผ่า ข้าวไร่
นอกจากมีบทบาทในการด ารงชีพแล้ว ยังเป็นสิ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารแม้ว่าผลผลิตข้าวไร่จะมีราคา
ต่ ากว่าข้าวนาสวนก็ตาม  
 ปัจจุบันการปลูกข้าวไร่เป็นทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจเพราะใช้ปริมาณน้ าน้อย สามารถปลูกได้ในทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย ดังนั้นการปลูกข้าวไร่อาจเป็นทั้งการผลิตอาหารในครัวเรือนหรือเพื่อสร้างร ายได้
โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีข้อจ ากัดทั้งพื้นที่และงบประมาณในการผลิตพืช 
 
ปัญหาการผลิตข้าวไร ่
 ปัญหาส าหรับการที่เกษตรกรปลูกข้าวไร่พันธ์ุเดิมเป็นระยะเวลานาน ๆ คือ ผลผลิตลดลง การ
เจริญเติบโตไม่ดี ความสามารถในการต้านทานโรคและแมลงลดลง เป็นต้น ซึ่งเป็นผลมาจากความถดถอยทาง
พันธุกรรม ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พบความหลากหลายทางพันธุกรรมส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากประเพณีที่เกี่ยวกับ
การเพาะปลูกข้าวไร่ของเกษตรกรชาวเขาแบบดั้งเดิม ผลผลิตข้าวไร่ไม่เพียงพอต่อการบริโภค เป็นปัญหาส าคัญ
ของชุมชนในแถบภูเขา ส่งผลให้รายจ่ายของเกษตรกรเพิ่มข้ึนจากการซื้อข้าวเพื่อบริโภค และการย้ายถ่ินฐาน
เพื่อขายแรงงานนอกชุมชน  ปัญหาผลผลิตข้าวไร่ต่ าเกิดจากสาเหตุส าคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ 1) การปน
กันของเมล็ดพันธ์ุข้าวต่างสายพันธ์ุที่ใช้ในการปลูก ท าให้ต้นข้าวในแปลงมีการสุก-แก่ของเมล็ดข้าวไม่เท่ากัน 
เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงได้ข้าวที่มีเมล็ดลีบปนอยู่มาก 2) ขาดการบ ารุงคุณภาพดิน และ 3) ขาดการ
จัดการเขตกรรมที่เหมาะสม 
 ข้าวไร่มีการปลูกทั่วโลก เป็นพืชปลูกภายใต้สภาวะปลูกที่แห้งแล้ง ใช้ระบบการผลิตที่ผสมผสานโดย
ปราศจากระบบชลประทาน โดยพื้นที่ปลูกทั่วโลกคาดว่ามีประมาณ 14 ล้านเฮกตาร์ ส่วนใหญ่ผลผลิตต่ า (ต่ า
กว่า 1 ตันต่อเฮกตาร์) โดยพบการปลูกประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ของการปลูกข้าวทั่วโลก สภาพแวดล้อมของการ
ปลูกข้าวไร่มีความหลากหลายสูงเพราะมีการปลูกข้าวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้นความหลากหลายพบตั้งแต่
ระดับความช้ืน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความลาดชัน พันธ์ุ การที่มีความหลากหลายของปัจจัยการผลิตต่าง 
ๆ ที่แตกต่าง รวมทั้งพันธ์ุปลูก วิธีการปลูก ท าให้คุณภาพของข้าวไร่มีความหลากหลาย ไม่คงที่ ส่งผลกระทบ
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ต่อคุณภาพ ดังนั้นตลาดส าหรับการผลิตข้าวไร่จึงมีจ ากัด ในทวีปเอเชียพื้นที่ปลูกข้าวไร่นับได้มีเริ่มมีความคงตัว
ในระบบการผลิตมากข้ึนเนื่องจากมีการปลูกทุกปีและการผลิตมีความเกี่ยวข้องกับการผลิตพืชอื่น รวมทั้ง
เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ ขณะที่ในทวีปแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก การปลูกข้าว
ไร่เทียบได้ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่การปลูกข้าว แต่สิ่งหนึ่งที่คล้ายกันคือการที่ตลาดส าหรับข้าวไร่
ยังคงจ ากัด 
 
การหกัล้มและสาเหตุการหักล้มของธัญพืช 
 การหกัล้มในธัญพืชมีสองแบบ ได้แก่ การหักล้มของรากและการหกัของล าต้น โดยการหกัลม้ของราก
เป็นรปูแบบที่พบมากที่สุดและมักพบในต้นฤดูปลูก ส าหรบัการหักของล าต้นมักเกิดข้ึนภายหลังเมื่อล าต้น
เปราะเนื่องจากเกิดการสกุแก่หรือเนื่องจากการรบกวนของศัตรูพืช  
 การหักล้มในธัญพืชเป็นผลทั้งจากลักษณะทางสัณฐานของพืชและสิ่งแวดล้อม เช่น ฝน ลม เป็นต้น 
การหักล้มยังข้ึนกับพันธุกรรมด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ระหว่างการต้านทานต่อการหักล้มและ
ชนิดของรวง ซึ่งการที่การหักล้มข้ึนกับหลายปจัจยัท าใหม้ีค่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมต่ า (low heritability) 
ท าให้การเข้าไปคัดเลือกหรือประเมินในช่ัวแรกๆ ของการปรบัปรงุพันธ์ุท าได้ค่อนข้างยาก หากเป็นพันธ์ุที่ต้นสูง 
ล าต้นเปราะบางจะมีแนวโน้มท าให้เกิดการหักล้มได้มากกว่าพวกกึ่งแคระที่มีฟางแข็ง ภายใต้เงื่อนไขของ
ความช้ืนสูงและความอุดมสมบูรณ์ของไนโตรเจน พันธ์ุกึ่งแคระมีแนวโน้มที่จะที่หักล้มน้อยกว่าพันธ์ุมาตรฐาน 
นอกจากนี้สายพันธ์ุที่มีฟางหนาและสั้นจะต้านทานการหักล้มดีกว่าพันธ์ุต้นสูง พืชที่มีต้นทนทานต่อการหักล้ม
ล าต้นจะตั้งตรงเมื่อมสีภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต แต่พืชเหล่าน้ีอาจหักล้มได้เมื่อสภาพอากาศ
เลวร้ายเป็นพิเศษ เช่น ฝนตกหนักหรือลมที่พัดปกคลุม พืชที่มีการหักล้มเร็วหรือล้มง่ายสุดอาจสามารถสังเกต
ได้จากบริเวณข้อที่พบต่ า ขณะที่เซลล์ที่อยู่ด้านล่างของข้อที่ยืดยาวจะบังคับให้ต้นตั้งตรง ต้นแก่มีเซลล์ของล า
ต้นที่แก่ด้วยเช่นกันและจะสูญเสียความสามารถในการยืดตัวอีกท าให้ไม่สามารถฟื้นคืนการหักล้มได้  
 การให้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการอ่อนแอต่อการหักล้ม เนื่องจากการเติบโตอย่าง
สมบูรณ์เต็มที่ เขียวชอุ่มเป็นสาเหตุหนึ่งที่ชักน าการเกิดและแพร่ระบาดของโรคทั้งทางใบ ล าต้น นอกจากนี้ 
การปลูกพืชที่ความหนาแน่นข้ึน การใช้เมล็ดปลูกในอัตราที่มากข้ึน การปลูกพืชภายใต้ร่มเงา และการมี
ความช้ืนสูงเช่นในสภาพช้ืนและเมฆมากพบว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พืชมีแนวโน้มเกิดการหักล้ม ซึ่ง
สภาพแวดล้อมเหล่าน้ีมีผลต่อการหักล้มแม้แต่กับพันธ์ุ/สายพันธ์ุกึ่งแคระ ดังนั้นการใส่ปุ๋ยในสัดส่วนที่พอดีจะ
ช่วยป้องกันการหักล้มได้ส่วนหนึ่ง แต่ขณะเดียวกันการที่พืชขาดโปแตสเซียมจะท าให้พืชเปราะซึ่งส่งผลต่อการ
เพิ่มแนวโน้มในการหักล้มได้สูงกว่าการใส่โปแตสเซียมเกินหรือสูง เช่นเดียวกับการสเปรย์ 2,4-D ก็ส่งผลให้ต้น
ลดการหักล้มได้  
 ถึงแม้จะมีรายงานต่าง ๆ ที่บ่งช้ีว่าเป็นสาเหตุของการหักล้ม แต่ยังมีสิ่งที่คัดแย้งกันเกี่ยวกับวิธีที่ท าให้
เกิดการหักล้มในธัญพืช ทฤษฎีที่แตกต่างกันและค าอธิบายที่ได้รับโดยนักวิจัยต่าง ๆ ต่างก็เป็นการอ ธิบาย
วิธีการและสาเหตุเป็นวิธีการหักล้ม ตัวอย่างเช่นแนวโน้มของธัญพืชเกิดการหักล้มนั้นเกี่ยวข้องกับการยืดยาว
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ของต้น การเกิดต้นเหลืองและผอมบางบริเวณปล้องที่อยู่ด้านล่างของต้น ซึ่งสาเหตุหนึ่งเป็นผลมาจากการปลูก
โดยใช้เมล็ดจ านวนมากหรือการที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงเกินไป โดยเฉพาะการมีไนโตรเจนสง่ผลให้ปล้องยืด
ยาวและอ่อนแอท าให้มีความต้านทานต่อการเบนของต้นเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ได้น้อย ผลที่ตามมาคือเกิดการ
หักล้มของธัญพืชได้ง่าย  
 นอกจากที่แนวโน้มของการหักล้มของพืชจะข้ึนอยู่ความสามารถในการต้านทานที่พบบริเวณปล้องล่าง 
ๆ ของต้นแล้ว ยังอาจเป็นเพาะปล้องที่อยู่ด้านล่าง ๆ มีความสามารถในการต้านทานต่อแรงปะทะได้สูงกว่า
บริเวณอื่น ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน น้ าหนักของปล้องที่อยู่สูง ๆ ของล าต้นรวมทั้งใบและช่อหรือรวงต้องสัมพันธ์กับ
ล าต้นซึ่งมีผลต่อความต้านทานการหักล้มของพืช การมีส่วนบนล าต้นที่หนัก การมีต้นยืด แรงปะทะที่แรง มีผล
ต่อปล้องที่ฐานต้นและส่วนราก ด้วยเหตุน้ีความอ่อนแอของปล้องล่างและสัดส่วนของส่วนยอดต่อรากเป็นดัชนี
หนึ่งที่สามารถบ่งช้ีการหักล้มได้ แนวโน้มของการหักล้มของพืชข้ึนกับความยาวของฟาง และข้ึนกับความยาว
ของล าต้นเทียบกับความยาวของก้านช่อที่วัดระยะจากปลอ้งสดุท้ายไปยังฐานของช่อรวง มีบางปัจจัยที่สามารถ
เพิ่มความยาวของล าต้น ได้แก่ พันธุกรรม ระดับความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะไนโตรเจนและการได้รับแสงต่ า
ระหว่างการเจริญเติบโต เช่น การมีเมฆฝนตลอดการปลูก รวมไปถึงเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นและความหนาของ
ผนังล าต้น (โดยเฉพาะปล้องตรงฐานของล าต้น)  
 การหักล้มอาจเป็นผลมาจากความล้มเหลวของระบบรากที่เกิดโรคเช้ือราและ/หรือความอ่อนแอของ
ล าต้น การหักล้มอาจเกิดข้ึนเป็นผลมาจากการไม่สามารถดัดกลับของล าต้นและการหักของปล้องล่างหรือโดย
การถอน (รากอาจเอนหรือรากถูกท าลายจนขาด) นักวิจัยหลายรายงานความส าคัญของระบบรากที่เมื่อมีการ
พัฒนาที่ดีจะป้องกันหรือต้านทานการหกัล้มได้ ความล้มเหลวของโครงสร้างในธัญพืชเม็ดเล็ก ๆ ที่พบส่วนใหญ่
เกิดจากการเอนงอมากกว่าเกิดจากการถอนรากถอนโคนของต้น  
 ลักษณะสัณฐานของพืช (โครงสร้าง) เช่น ความสูงของพืช ความหนาของผนังเซลล์และการมีลิกนิน
สามารถส่งผลต่อความสามารถของพืชที่จะต้านทานแรงปะทะด้านข้าง พืชต้นสูงมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดการหัก
ล้ม การเปลี่ยนแปลงความสูงเพียงเล็กน้อยของพืชอาจมีอิทธิพลสูงต่อการหักล้ม นอกจากนั้นความยาว 
เส้นผ่าศูนย์กลาง น้ าหนักของปล้องที่มีผลต่อความแข็งแรงหรือความสามารถในการหักล้มแล้ว องค์ประกอบ
เคมีอื่นๆ ได้แก่ ปริมาณแป้ง เซลลูโลส ความเข้มข้นของลิกนิน ปริมาณซิลิกอน และปริมาณ K ก็มีผลต่อการ
ต้านทานต่อการหักล้มเช่นเดียวกัน  
 
ผลกระทบเนื่องจากการหักล้ม 
 การหักล้มมีผลกระทบที่รนุแรงเนื่องจากกระทบต่อการสร้างเมล็ดและท าให้มีปัญหาและยุ่งยากในการ
เก็บเกี่ยวรวมทั้งผลผลิตร่วงหล่นท าให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ลดลง ส่งผลให้อาจต้องท าการเก็บเกี่ยวสองครั้งท า
ให้เสียเวลาและเพิ่มแรงงาน และส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดที่ลดลงอีกด้วย อย่างไรก็ตามมักพบการหักล้มที่
สวนทางกับการสร้างหรือการผลิตของพืช นั่นคืออาจพบว่าพันธ์ุที่มีความสามารถในการให้ผลผลิตสูงอาจพบ
ปัญหาการหักล้มสูงเช่นกัน  
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 การหักล้มส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของต้น ส่งผลต่อการออกดอก ลดความสามารถใน
การสังเคราะห์แสง ส่งผลต่อการสะสมคาร์โบไฮเดรต ส่งผลต่อการส่งทอดธาตุอาหารและความช้ืนจากดินไปยัง
ส่วนต่าง ๆ ของต้น รวมทั้งการสะสมอาหารของเมล็ดระหว่างที่ก าลังพัฒนา การหักล้มท าให้ผลผลิตลดลง โดย
หากพบการหักล้มในช่วงสั้นๆ ระหว่างการออกรวงจะท าให้ผลผลิตลดลงกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ การเติมเต็มเมล็ด
ที่ไม่สมบูรณ์ท าให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในเมล็ดลงน้อยลง แต่หากเกิดการหักล้มเมื่อพืชสุกแก่จะพบการ
สูญเสียผลผลิตน้อยลงตามล าดับ  
 การหักล้มมักจะก่อให้เกิดการสุกแก่ที่ไม่สม่ าเสมอ ผลผลิตมีความช้ืนสูงและสูญเสียคุณภาพของเมล็ด
พืชเนื่องมาจากเกิดการงอกของเมล็ดและเกิดรา ความช้ืนที่มากเกินไปท าให้การเก็บเกี่ยวล่าช้าอาจจ าเป็นต้อง
มกีารอบแห้งเมลด็ การหักล้มอาจท าให้เกิดปญัหาทีรุ่นแรงและการเก็บเกี่ยวช้าเนื่องจากเมล็ดยังมีสีเขียว ยังไม่
สุกแก่ ซึ่งทั้งหมดข้างต้นสามารถส่งผลในการเพิ่มข้ึนของค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว  
 การหักล้มมีรายงานว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้การประโยชน์เนื่องจากการให้ปุ๋ ยไนโตรเจนลดลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศร้อนช้ืน ผลกระทบจากการหักล้มที่ส่งผลต่อผลผลิตข้ึนอยู่กับระยะการ
เจริญเติบโตของพืชเมื่อเกิดการหักล้ม สภาพอากาศหลังการหักล้มและความรุนแรงของการหักล้ม คือเมื่อพืช
หักล้มก่อนการออกดอก ต้นอาจฟื้นต าแหน่งท าให้ต้นตั้งตรงได้อีกหากสภาพแวดล้อมเหมาะสมส าหรับการ
เจริญเติบโต แต่ภายใต้สภาพอากาศที่เลวร้ายพืชจะหักล้มงา่ยท าให้ช่อและการสรา้งเมล็ดผดิปกติ ถ้าการหักล้ม
เกิดภายหลังการออกดอกนั่นหมายถึงช่อจะไม่ตั้งตรง ในระยะนี้จ านวนเมล็ดอาจไม่ได้รับผลกระทบแต่น้ าหนัก
เมล็ดอาจได้รับผลกระทบ การลดลงขององค์ประกอบผลผลิตต่าง ๆ ข้ึนกับสภาพอากาศในขณะนั้นหลังจาก
การหักล้ม 
 การสูญเสียผลผลิตอาจทั้งมาจากการปัญหาในการเติมเต็มเมล็ด การหักของช่อ หรือความเสียหายอื่น 
ๆ เช่น นก หรือ หนู พบว่าผลผลิตจะลดลงสูงสุดเมื่อเกิดการหักล้มเมื่อมีการโผล่ของช่อประมาณ 10 วัน โดย
ผลผลิตจะลดลงระหว่าง 15  - 40 เปอร์เซ็นต์ การหักล้มที่เกิดข้ึนหลังจากการแก่ของพืชจะไม่ค่อยกระทบ
ผลผลิตแต่จะไปลดปริมาณเมล็ดที่จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ ยกตัวอย่างเช่น การหักล้มที่เกิดข้ึนหลังการสุกแก่ 
อาจเกิดจากคอช่อหรือคอรวงหัก ท าให้สูญเสียผลผลิตทั้งช่อซึ่งแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายสูงเช่นเดียวกัน  
 
การควบคุมการหักล้ม 
 การคัดเลือกพันธ์ุ/สายพันธ์ุ 
 การคัดเลือกพันธุกรรมเป็นข้ันตอนแรกที่จะช่วยป้องกันการหักล้ม โดยการคัดเลือกพันธ์ุ/สายพันธ์ุต้น
เตี้ย ฟางแข็ง การให้คะแนนการต้านทานการหักล้ม แต่คงลักษณะอื่นๆ ตามที่เกษตรกรต้องการไว้ และมีการ
รายงานความรุนแรงของการหักล้มว่าเกิดจากการปลูกที่หนาแน่นเกินไป ดังนั้นการลดความหนาแน่นจะท าให้
ฟางมีความแข็งแรงมากขึ้นและเพิ่มการแตกหน่อ นอกจากนี้การมีเมล็ดพันธ์ุที่ดี การมีดินที่สมบูรณ์ ความลึกใน
การปลูก ระยะปลูกและประชากรพชืที่เหมาะสม จะส่งผลให้พืชลดการหักล้มได้ โดยพบว่าความลึกที่เหมาะสม
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ในการปลูกคือประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร หรือประมาณ 1-2 นิ้ว และหากไม่เกิดความแห้งแล้งที่รุนแรงนัก
ระยะปลูกที่เหมาะสมคือระหว่างแถวคือ 12-18 เซนติเมตร อัตราปลูก 15-30 ต้นต่อตารางฟุต  
 
 การปลูกพืชหมุนเวียน 
 การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการป้องกันโรคที่พบบ่อย เช่น รากเน่า แผลลวก รากเน่า
และอื่น ๆ เมื่อปลูกพืชบนตอซังของพืชอาจช่วยลดความรุนแรงของโรคให้น้อยลง แต่การปลูกพืชหมุนเวียน
สามรถท าได้ส าหรับการท าการเกษตรที่มีระบบชลประทานจะช่วยลดความรุนแรงของโรค รักษาความช้ืนดิน
และควบคุมวัชพืชได้ด้วย   
 
ความสามารถในการต้านทานการหักล้ม 
 มีรายงานที่พบว่ามีองค์ประกอบทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการต้านทานการหักล้มในล า
ต้นและแผ่นใบของข้าว นอกจากนี้ยังมีความแข็งแรงทางสรีระของข้าว ความสามารถในการแบกรับน้ าหนัก
ของล าต้น และปริมาณโปแตสเซียม (K) ซิลิกอน (Si) และน้ าตาลที่สามารถละลายได้ในล าต้นและแผ่นใบ ซึ่ง
พบว่าความแข็งแรงทางสรีระและความสามารถในการแบกรับน้ าหนักของล าต้นจะลดลงเมื่อเข้าสู่ระยะการ
ออกช่อไปจนถึงการสุกแก่ โดยจะลดลงเร็วที่สุดในระยะน้ านมของข้าว ขณะที่ปริมาณ K และ Si ในล าต้นและ 
Si ในแผ่นใบจะเพิ่มข้ึน และการสะสมของ K และ Si ที่ล าต้น ขณะที่การสะสม K และ Si ที่แผ่นใบจะลดลง
เนื่องจากมีการสง่ผา่นออกไปจากแผ่นใบ ความแข็งแรงทางสรีระจะสัมพันธ์ทางบวกกับการสะสม K และ Si ที่
ล าต้นระหว่างการเต็มเติมเมล็ดยกเว้นที่ระยะการเกิดช่อ จากการศึกษาความสั มพันธ์ต่างๆ พบว่า
ความสามารถในการต้านทานต่อการหักล้มของข้าว japonica จะเพิ่มข้ึนเมื่อระดับน้ าตาลที่ละลายได้ในต้นที่
ระยะแรกของการเติมเต็มเมล็ด รวมทั้งการสะสม Si ในระยะนี้ที่เพิ่มสูงผ่านการให้ปุ๋ย Si ที่ช่อในระยะดังกล่าว  
 นอกจากนี้มีการรายงานการต้านทานการหักล้มในข้าวที่มีการศึกษาโดยชีวโมเลกุลด้วยเช่นเดียวกัน 
แต่นับว่ายังน้อยกว่า 
 
ตัวอย่างการศึกษาการหักล้มของข้าวไร่ในแปลงปลูก 
 ศึกษาโดยวัดองศาของต้น ทั้งก่อนและหลังการโน้มต้น วิธีการได้แก่ การวัดองศาการตั้งตรงของต้นใน
แปลงทดลอง จากนั้นท าการโน้มต้นโดยการโน้มต้น โดยการโน้มให้รวงชิดพื้นแล้วปล่อยต้นเพียงครั้งเดียว 
จากนั้นบันทึกข้อมูลองศาต้นทั้งก่อนและหลังการทดสอบ ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการศึกษาความยืดหยุ่นและ
ความสามารถในการตั้งตรงใหม่ของต้น ซึ่งเคยมีการศึกษาและพบว่ามีความสัมพันธ์กับการหักล้มที่พบในแปลง  
 ท าการให้คะแนนในทุกลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการหักล้ม แล้วน าไปประเมินผลร่วมกับ
ลักษณะในแปลงปลูกเพื่อบ่งช้ีความสามารถในการการต้านทานการหักล้มของข้าวไร่พันธ์ุต่างๆ ได้ ดังตัวอย่าง
ที่แสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 คะแนนประเมินลักษณะทีเ่กี่ยวข้องกบัการหักลม้ (ตัวอย่าง) 

พันธุ์ข้าวไร่ วันแทง
ช่อดอก 

ความสูงล า
ต้น  

ความยาว
รวง  

ความยาว
ปล้องแรก 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
ปล้องแรก 

ความหนา
ปล้องแรก 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง
ปล้องกลาง 

ความหนา
ปล้อง
กลาง 

องศา
ก่อนการ
โน้มต้น 

องศา
หลังการ
โน้มต้น 

ความ
แตกต่าง
ขององศา 

1. บืซูเซ้อล้า ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
2. นาสาร ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ 
3. บืกิพู +++ +++ ++ ++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ ++ 
4. แพทอ่ตะกีด้ี ++ ++ ++ ++ + ++ + + + + ++ 
5. บอแผ่ซู ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
6. บืกอบิ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
7. บือเกะ ++ + ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ 
8. ข้าวเหนียวป่าละอู ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ 
9. ปู่เงะ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
10. อังเจิงใหญ่ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
11. ว้องลาย ++ + ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
12. กิพู ++ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ 
13. เร้าสุหยา + ++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ 
14. แพท่อ กอบิ ++ ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ ++ +++ 
15. แพท่อ โปโล ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 
 

หมายเหตุ +++ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ++ มีค่าเฉลี่ยปานกลาง ++ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
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การบ ารุงดนิด้วยอินทรียวัตถุ 
 

ยุภา ปู่แตงอ่อน 
 

ความส าคัญของอินทรียวัตถุในดิน  
อินทรียวัตถุในดิน ในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่ก าลังสลายตัว เซลล์

จุลินทรีย์ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้ว ตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลาย หรือส่วนที่ถูก
สังเคราะห์ข้ึนมาใหม่ แต่ไม่รวมถึงรากพืช หรือเศษซากพืช หรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 

 
ภาพท่ี 1 การย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์ด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ ท าให้เกิดอินทรียวัตถุในดิน 
ที่มา: Nardi (2007) 
 
อินทรียวัตถุในดินนี้เป็นแหล่งส าคัญของธาตุอาหารพืช และเป็นแหล่งอาหารและพลังงานของ

จุลินทรีย์ดินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และก ามะถัน อีกทั้งยังเป็นส่วนที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อ
สมบัติต่างๆ ของดินทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น โครงสร้างดิน ความร่วนซุย การระบายน้ า การ
ถ่ายเทอากาศ การดูดซับน้ าและธาตุอาหารของดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงระดับความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน และความสามารถในการให้ผลผลิตของดินอีกด้วย 

โดยทั่วไปในดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชควรต้องมีองค์ประกอบหลักที่ส าคัญอยู่ 4 ส่วน คือ แร่ ธาตุ
อาหารพืช 40% ส่วนของอากาศ 25% ส่วนของน้ า 25% และส่วนของอินทรียวัตถุ 5% ตามที่แสดง ในภาพที่ 
2 องค์ประกอบของอินทรียวัตถุมีความส าคัญต่อสมบัติด้านต่างๆ ของดินเนื่องจากอินทรียวัตถุ  ในดินจะ
เกี่ยวข้องกับสมบัติของดินทั้งทางด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ ซึ่งมีผลทั้งทางตรงและ  ทางอ้อมต่อการ
เจริญเติบโตของพืช 
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 ภาพที่ 2 แสดงองค์ประกอบของดินที่เหมาะสมในการปลูกพืช  
ที่มา : http://www.nakhamwit.ac.th/pingpong_web/Soil_Rock.htm (ซ้าย) (23/02/2015) 
        http://oss101.ldd.go.th/ (ขวา) (23/02/2015) 
 

ส าหรับประเทศที่อยู่ในเขตร้อน พื้นที่ท าการเกษตรกรรมจะมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินค่อนข้าง  ต่ า
ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการที่ท าให้อินทรียวัตถุถูกย่อยสลายอย่างรวดเร็ว คือ สภาพดินฟ้า อากาศ 
เพราะประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนและมรสุม อากาศร้อน และมีฝนตกชุกเป็นสภาพที่เหมาะสมกับ  การท างาน
ของเช้ือจุลินทรีย์ในดินการย่อยสลายอินทรยีวัตถุปริมาณของอินทรยีวัตถุในดินจึงลดลงอย่างรวดเรว็ การตัดไม้
ท าลายป่าเพ่ือน าพ้ืนท่ีดินมาใช้ทางการเกษตร จนกระทั่งท าให้อินทรียวัตถุในผิวหน้า ดิน ซึ่งเป็นปุ๋ยธรรมชาติ
ที่เกิดจากการทับถมของใบไม้และใบหญ้าลดน้อยลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การท าการเกษตรกรรมท่ีขาด
การปรับปรุงบ ารุงดินและการอนุรักษ์ดินและน้ า เป็นสาเหตุที่ส าคัญอีก ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้หน้าดินที่อุดม
สมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุอาหารพืช และอินทรียวัตถุถูกน้ าชะล้างไปจากหน้าดิน รวมทั้งเกษตรกรใช้พื้นที่การ
เพาะปลูกติดต่อกันมาโดยไม่มีการเพิ่มอินทรียวัตถุลงในดิน การไถ พรวนและการเตรียมดินแต่ละครัง้ก็เป็นการ
เร่งให้อินทรียวัตถุสลายตัวเร็วข้ึน  

อย่างไรก็ตาม สภาพของดินท่ีเกิดขึ้นมาจากหินทราย ซึ่งมีคุณลักษณะที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ โดย
ธรรมชาติอยู่แล้ว เมื่อสลายตัวเป็นดินก็ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกเท่าที่ควร เพราะดินขาดธาตุ  อาหารพืช
และอินทรียวัตถุจากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้ดินที่ใช้ท าการเกษตรกรรมอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างมีความอุดม
สมบูรณ์ต่ า เมื่อดินทรายมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ าไปกว่าปริมาณที่เหมาะสม และ เม็ดดินจะไม่สามารถเกาะตัว
กันได้ดีเพราะขาดสารอิ่มเม็ดดิน ท าให้การอุ้มน้ าของดินน้อยด้วย ซึ่งมีผลโดยตรงต่อระดับความช้ืนของดินเมื่อ
ใช้ปุ๋ยเคมีลงดินทรายก็จะมีโอกาสสูญเสียไปจากดินได้ง่ายกว่า ส่วน ดินเหนียวท่ีขาดอินทรียวัตถุ ดินก็จะแน่น
ทึบ ท าให้น้ าไม่สามารถผ่านช่องว่างของเม็ดดินได้และไหล ผ่านหน้าดินไปอย่างรวดเร็ว พาเอาแร่ธาตุอาหาร
พืชและปุ๋ยที่มีอยู่บริเวณผิวหน้าดินสูญหายไปกับน้ า  เมื่อดินแน่นทึบปริมาณอากาศในดินมีน้อย รากพืชไม่
สามารถชอนไชไปหาอาหารบริเวณไกลได้ในที่สุด ก็จะเป็นผลกระทบกระเทือนต่อผลผลิตทางการเกษตร 

http://www.nakhamwit.ac.th/pingpong_web/Soil_Rock.htm
http://oss101.ldd.go.th/
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ส าหรับการพิจารณาปรมิาณอินทรยีวัตถุในดิน กรมพัฒนาที่ดินได้ก าหนดมาตรฐานของระดับอนิทรียวัตถุในดิน
ไว้ดังแสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ระดับอินทรียวัตถุที่ใช้เป็นมาตรฐาน 
ระดับ อินทรียวัตถุ (%) 
ต่ ามาก น้อยกว่า 0.5 
ต่ า 0.5-1.0 
ต่ าปานกลาง  1.0-1.5 
ปานกลาง 1.5-2.5 
สูงปานกลาง 2.5-3.5 
สูง 3.5-4.5 
สูงมาก มากกว่า 4.5 

 
ถ้าดินมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ าถึงต่ ามาก คือต่ ากว่า 0.5 และ 0.5-1.0% ก็จ าเป็นต้องเพิ่ม อินทรียวัตถุ

ลงไปจ านวนมาก ถ้าดินมีอินทรียวัตถุตั้งแต่ 1.0-2.0% ดินนั้นมีอินทรียวัตถุระดับปานกลาง ควรเพิ่มลงไปบ้าง
ถ้าดินมีปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างสูงประมาณ 2% -ข้ึนไป หากไม่มีการเพิ่ม อินทรียวัตถุลงไปก็จะต้องรักษา
ระดับนี้ไว้ตลอด ถ้าดินมีอินทรียวัตถุระดับ 3-5% ก็ไม่จ าเป็นต้องเพิ่มลงไป  
การบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ  

อินทรียวัตถุมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ทางการ เกษตรดังกล่าวข้างต้น การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ
ให้แก่ดิน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงดินให้มีความเหมาะ สมต่อการเจริญเติบโตของพืช วิธีการเพิ่ม
อินทรียวัตถุให้แก่ดินที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปท าได้โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  และปุ๋ยพืชสด 
นอกจากนี้ยังสามารถบ ารุงรักษาธาตุอาหารให้อยู่หน้าดินตลอดไปได้โดยการใช้วัสดุคลุมดิน รวมทั้งภายหลัง
การเก็บเกี่ยวให้ไถกลบเศษวัสดุที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวลงไปในดิน 
1. การใช้ปุ๋ยหมัก  

เลือกวัสดุที่จะใช้ท าปุ๋ยหมัก ควรเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในแปลงหรือพื้นที่ ย่อยสลายง่าย เป็นวัสดุเหลือ
ใช้ในการเกษตรหรือครัวเรือน วัสดุเหลือใช้จากโรงงานที่ใกล้เคียง เช่น ฟางข้าว ผักตบชวา หญ้า ส่วนต่างๆ
ของมันส าปะหลัง ต้นและซังข้าวโพด เถาและเปลือกถ่ัวลิสง หมักร่วมกับวัสดที่ช่วยย่อยสลาย เช่น มูลสัตว์ 
หรือ ดินจากโคนไผ่ (ภาพที่ 3) เมื่อเป็นปุ๋ยหมกัจะให้ธาตุอาหารหลักแก่พืชในปริมาณที่สูง หรืออาจจะเป็นวัสดุ
ที่ย่อยสลายยาก เช่น ข้ีเลื่อย แกลบ กากอ้อย ขุยมะพร้าว ซึ่งเมื่อเป็นปุ๋ยหมักจะให้ธาตุอาหารหลักต่ ากว่า แต่
ให้สารปรับปรงุดินมากกว่าปุ๋ยหมักจากวัสดุที่ย่อยสลายง่าย ซึ่งจะส่งผลดีต่อดินและพืชในระยะยาว โดยในการ
ท าปุ๋ยหมักอาจจะใช้วัสดุหลายชนิดท าการหมักร่วมกัน โดยใช้วัสดุย่อยสลายยากและง่ายร่วมกัน โดยวิธีการนี้

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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จะท าให้ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายสั้นลงกว่าการใช้แต่เพียงวัสดุย่อยสลายยาก และยังท าให้ปุ๋ยมีทั้งธาตุ
อาหารและสารปรับปรุงดิน 

 

  

  
 ภาพที่ 3 การเตรียมกองปุ๋ยหมักโดยใช้เศษวัสดุที่มีในท้องถ่ิน ฟางข้าว มูลสัตว์ หรือ ดินจากโคนไผ่ 

 

2. การใช้ปุ๋ยพืชสด 
คือการไถกลบหรือคลุกพืชที่ยังสด และมีสีเขียวอยู่ลงไปในดิน เพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มธาตุอาหาร

ให้แก่ดิน ซึ่งส่วนมากนิยมใช้พืชตระกูลถ่ัว เนื่องจากมีปมรากเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจน
จากอากาศได้ ปุ๋ยพืชสดส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ย่อยสลายได้รวดเร็ว มีประมาณ 50-80% 
เป็นส่วนที่ให้ไนโตรเจนแก่พืชที่ปลูกตามมา อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ย่อยสลายช้า จะช่วยเพิ่มปริมาณ
อินทรียวัตถุให้แก่ดิน ชนิดของปุ๋ยพืชสด ได้แก่ พืชตระกูลถ่ัว เช่น ถ่ัวเขียว ถ่ัวพุ่ม ถ่ัวพร้า ถ่ัวขอ ถ่ัวเหลือง ถ่ัว
ลิสง และถ่ัวอื่นๆ , โสนอัฟริกัน, ปอเทือง, กระถิน, แค, ชะอม, ฉ าฉา, อะราง ตลอดจนพืชน้ า เช่น จอก 
ผักตบชวา เป็นต้น  

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%8B%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%94
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ภาพที่ 4 การปลูกพืชตระกุลถ่ัวเป็นปุ๋ยพืชสด และไถกลบเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มธาตุอาหาร 

 
4. การใช้วัสดุคลุมดิน 

วิธีการ 

1) การใช้เศษอินทรียวัตถุ เช่น ใบไม้ หญ้า ฟาง แกลบ ข้ีเลื่อย ชานอ้อย อินทรียวัตถุสดจากต้นไม้ ขยะ
อินทรีย์จากครัวเรือน มูลสัตว์แห้ง คลุมดินในบริเวณที่ปลูกพืช หรือ บริเวณที่ไม่ต้องการให้เกิดการชะล้าง
พังทลาย 

2) การปลูกพืชคลุมดิน นิยมใช้พืชตระกูลถ่ัว เนื่องจากพืชหลักจะได้รับแร่ธาตุจากการร่วงหล่นของใบ
พืชคลุมดิน และได้ไนโตรเจนโดนการตรึงของปมรากพืชตระกูลถ่ัว 

ประโยชน์ 

1) ปรับปรุงบ ารุงดิน อินทรียวัตถุที่คลุมดินจะค่อยๆย่อยสลายให้ฮิวมัส และปลดปล่อยแร่ธาตุอาหาร
ให้แก่พืชอย่างช้าๆ เปรียบเหมือนการท า "ปุ๋ยหมักที่ผิวหน้าดิน"  

2) เพิ่มปริมาณสิ่งมีชีวิตในดิน และช่วยเพิ่มผลผลิตพืช 

3) รักษาความช้ืนภายในดิน ท าให้พืชไม่เหี่ยวเฉา และประหยัดน้ าในการเกษตร 
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4) ท าให้อุณหภูมิของผิวดินไม่สูงมากนัก จึงมีอุณหภูมิและความช้ืนที่เหมาะสมต่อพืช รวมทั้งจุลินทรีย์
ต่างๆ 

5) ป้องกันการชะล้างของผิวดินเนื่องจากน้ าและลม 

6) ช่วยควบคุมวัชพืช และลดความจ าเป็นในการไถพรวน 

5. การไถกลบเศษวัสดุ  

คือ การน าเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ฟางและตอฟาง เถาและเปลือกถ่ัวลิสง ใบและยอดอ้อย ใบไม้แห้ง 
แกลบ คายข้าว ข้ีเลื่อย กากอ้อย ข้ีอ้อย ไถกลบลงในดินในระหว่างการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก แล้วทิ้งไว้ระยะ
หนึ่ง เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายวัสดุในดินก่อนที่จะท าการเพาะปลูกต่อไป 
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