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ค าน า 

 

 ตามที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ได้รับงบประมาณเรื่อง “การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และ

อนุรักษ์ความหลากหลายของเชื้อพันธุ์ข้าวไร่เพื่อความมั่นคงด้านอาหารแก่เกษตรกรและชุมชน

กระเหรี่ยงในเขตพืน้ที่จังหวัดประจวบคีรขีันธ์” จาก “เครือขา่ยวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554 (รอบที่  2) ” โดย

โครงการวิจัยดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตข้าวไร่ที่

เหมาะสม รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการปลูกข้าวไร่  

 ด้วยเหตุนี้ภายหลังจากการศึกษาวิจัยในเรื่องการใช้ปัจจัยในการผลิตข้าวไร่ในแปลง

เกษตรกร การบริการวิชาการเพื่อให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ

ด้านการเกษตร และการผลิตข้าวไร่ที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมไปกับการผลิตทาง

การเกษตร จงึได้มีการด าเนินการ โดยจัดท าในหัวข้อเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว

ไร่ ร่วมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม” ในวันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 

นับเป็นการบริการล าดับที่ 3 ที่เกี่ยวกับข้าวไร่ โดยการอบรมบริการวิชาการก่อนหนา้นี ้ได้แก่  

 การจัดบริการวชิาการ เรื่อง การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ขา้วในระดับไร่นาของเกษตรกร  

 ณ ต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรขีันธ์  

 วันที่ 13-14 ธันวาคม 2554 

 งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก เครือขา่ยวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554 (รอบที่ 2) 

 

 การจัดบริการวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และอนุรักษ์ความ

 หลากหลายของเชื้อพันธุ์ข้าวปลูกและข้าวไร่เพื่อความมั่นคงด้านอาหารแก่เกษตรกรและ

 ชุมชน 

 ณ องค์การบริการส่วนต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 

 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555 

 งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณแผ่นดนิ ปี 2555  

 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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บทท่ี 1 

การคัดเลือกต้นและการคัดเลอืกรวงของข้าว 

(Plant and panicle selection in rice) 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ 

  

เป็นที่ทราบแล้วว่าในการปรับปรุงพันธุ์พืช ขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งคือ การคัดเลือก 

(selection) โดยรูปแบบ วิธีการคัดเลือกมีหลายวิธี ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการคัดเลือก หรือ

ลักษณะ คุณสมบัติของพันธุ์ที่ต้องการภายหลังการคัดเลือก การคัดเลือกถือเป็นวิธีการในการ

จัดการภายใต้การเกิดความแปรปรวนทางพันธุกรรม โดยเป็นความแปรปรวนที่ปรากฏอยู่แล้ว

ตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเป็นพันธุ์ปนหรือเกิดเนื่องจากการผสมข้ามพันธุ์ เช่น กรณี

ของข้าวที่เกษตรกรปลูกร่วมกันหลากหลายสายพันธุ์เป็นระยะเวลานาน วิธีการที่ใช้ในการ

คัดเลือก ได้แก่  

1. การคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ (Pure line selection) ซึ่งวิธีการนี้ภายหลังการคัดเลือก

จะท าใหไ้ด้พันธุ์มากกว่าหนึ่งพันธุ์ แต่วิธีการนี้อาจถูกมองว่าไม่ได้เป็นการสร้างพันธุ์ใหม่แต่เป็น

การสกัดพันธุกรรมที่ปนรวมกันออกมาเป็นพันธุกรรมเดี่ยวท าให้ถูกมองว่าเป็นการท าให้ลด

ความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถบางประการ เช่น การต้านทาน

โรคและแมลง เป็นต้น  

2. การคัดเลือกแบบหมู่ (Mass selection) เป็นวิธีการคัดเลือกที่รวบรวมพันธุกรรมที่

ต้องการเข้าไว้ด้วยการ โดยมุ่งหวังให้ประชากรใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นแหล่งรวมพันธุกรรมที่มียีน

ควบคุมลักษณะดีของพืชที่เป็นที่ต้องการไว้ให้ได้มากที่สุด ด้วยเหตุนี้พันธุ์ที่เกิดขึ้นจงึเป็นพันธุ์ที่

รวมหลายพันธุกรรมเข้าด้วยกันนับว่ามีความหลากหลายแม้จะน้อยกว่าประชากรเริ่มต้นก็ตาม 

ประโยชน์คือในบางลักษณะอาจต้องการการชดเชยเนื่องจากความได้เปรียบ หรือเสียเปรียบ

ของแต่ละพันธุกรรมที่แตกต่างกัน เช่น ความสามารถในการต้านทานโรคและแมลง 

ความสามารถในการให้ผลผลติภายใต้สภาพแวดล้อมที่แปรปรวนต่าง ๆ เป็นต้น 

3. การคัดเลือกแบบหนึ่ งเมล็ดต่อต้น (Single-seed descent selection) เป็นการ

คัดเลือกโดยต้องการให้พันธุกรรมต่าง ๆ อยู่ในสภาพความเป็นพันธุ์แท้ก่อนจึงจะด าเนินการ

คัดเลือก ดว้ยเหตุนี้จึงพยายามรักษาพันธุกรรมให้มากที่สุดในขณะที่เกิดความแปรปรวนท าให้มี

การเก็บเมล็ดในทุกต้น แต่เก็บในปริมาณที่น้อยเพื่อจะสามารถคงพื้นที่ปลูกหรืองบประมาณ

ไม่ให้สูงเกินไป ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในกรณีที่เก็บเมล็ดน้อยเกินไป หากเกิดปัญหา เช่น เมล็ดไม่
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งอก เมล็ดเสื่อมคุณภาพ ก็อาจท าให้พันธุกรรมนั้น ๆ หายไปจากการคัดเลือกได้ ท าให้มีการ

ปรับวิธีการ เชน่ เก็บ 2-3 เมล็ด หรอื เก็บในรูปของฝักต่อต้นแทนการเก็บเพียงหนึ่งเมล็ด 

สิ่งที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นการคัดเลือกจากประชากรที่พบได้จริงในธรรมชาติ หรือจาก

พันธุกรรมที่รวบรวมได้ หรือจากการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ที่มี

การจ าหน่ายในตลาดเมล็ดย่อย ๆ ทั่วไปที่มักพบการปลอมปนพันธุ์หรือการผ่าเหล่าด้วยหลาย 

ๆ สาเหตุ แต่หากเป็นความต้องการหรือความจงใจในการก่อให้เกิดความแปรปรวนทาง

พันธุกรรมก่อน เพื่อจะได้เข้าไปท าการคัดเลือก ส่วนใหญ่เพื่อต้องการพันธุกรรมใหม่ที่เกิดจาก

การรวมตัวของยีนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการคัดเลือกก็จะถูกน ามาใช้เช่นเดียวกันตาม

วัตถุประสงค์ที่แตกต่าง ได้แก่ 

1. การคัดเลือกพันธุ์แบบบันทึกประวัติ (Pedigree method) เป็นวิธีการที่ใช้เวลา ทุน 

และแรงงานสูงในการคัดเลือกพันธุกรรมที่ต้องการ เนื่องจากเป็นวิธีที่ต้องมีการบันทึกประวัติ

และมีความละเอียดในการคัดเลือกแต่ละพันธุกรรมตั้งแต่เริ่มต้นของการกระจายตัวทาง

พันธุกรรมไปจนกระทั่งพันธุกรรมอยู่ในสภาพการเป็นพันธุ์แท้ หากแต่วิธีการนี้สามารถได้พันธุ์

ดีที่เกิดขึ้นหลายพันธุ์ และการมีข้อมูลพันธุประวัติการคัดเลือกพันธุ์ท าให้สามารถรับประกัน

ความเสี่ยงอันเกิดจากความสูญเสียพันธุ์ หรอืการตอ้งการปรับปรุงพันธุ์ที่มีพันธุกรรมใกล้เคียง

พันธุ์ดีเดิมก็สามารถท าได้ทันทีเพราะมีข้อมูลเดิมอยู่นั่นเอง ท าให้เป็นการประหยัดแรงงาน ทุน 

และเวลา ส าหรับงานช้ินต่อ ๆ ไปได้ 

2. การคัดเลือกแบบเก็บเกี่ยวรวม (Bulk method) เป็นวิธีการคัดเลือกที่ในช่วงต้น ๆ 

ของการกระจายทางพันธุกรรมจะยังไม่มีการเข้าไปคัดเลือกเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้

พันธุกรรมที่กระจายตัวนั้นได้มีโอกาสแข่งขันและแสดงศักยภาพในการเจริญเติบโตและให้ผล

ผลิตอันหมายถึงการเพิ่มปริมาณในประชากรและเพื่อจ านวนเมล็ดของพันธุกรรมดีต่าง ๆ มี

ปริมาณเพิ่มสูงขึน้ประกอบกับพันธุกรรมต่าง ๆ เริ่มเข้าสู่ความเป็นพันธุ์แท้มากขึ้น จึงมีการเข้า

ไปคัดเลือกมีการบันทึกประวัติ ซึ่งการที่พันธุกรรมมีความเป็นพันธุ์แท้ระดับหนึ่งแล้วจะท า

ให้ผลการแสดงออกจะค่อนข้างคงที่อันเนื่องจากไม่มีการกระจายพันธุกรรมอีกนั่นเอง โดยนัก

ปรับปรุงพันธุ์คาดวา่จะได้พันธุ์ที่มีลักษณะตามที่ต้องการในชั่วหลัง ๆ ที่เข้าไปคัดเลือก 

3. วิธีการผสมกลับ (Backcross method) มีรูปแบบการคัดเลือกเพื่อการผสมกลับไปยัง

พันธุกรรมที่ค่อนข้างชัดเจน เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มยีนที่สนใจอยู่แล้ว ดัวยเหตุนี้

การคัดเลือกจึงเป็นการคัดต้นที่มีลักษณะเฉพาะที่ต้องการจากพันธุ์ให้ แล้วน าต้นดังกล่าวไป

ผสมกับพันธุ์รับเพื่อเพิ่มความถี่ของยีนพันธุ์รับใหม้ีสัดสว่นที่สูงขึน้ 

จากที่กล่าวโดยย่อ ๆ ของวิธีการคัดเลือกแบบต่าง ๆ เป็นรูปแบบของการคัดเลือก

เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ตรงตามความต้องการ แต่แม้จะเลือกวิธีการคัดเลือกในขั้นตอนการปรับปรุง
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พันธุ์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์แล้ว การจัดการที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดแม้จะเป็นวิธีการ

คัดเลือกเดียวกันก็มีความแตกต่างกันเชน่เดียวกัน 

ในการคัดเลือกพืช ต้องพิจารณาหลายประการเนื่องจากพืชแต่ละชนิดให้ผลผลิต หรือให้เมล็ด 

ให้ต้นในลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป การเข้าไปจัดการเมล็ดหรอืต้นจงึต้องมีความ

สอดคล้องกับลักษณะทางพืชนั้น ๆ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในข้าว ข้าวมีพฤติกรรมการ

เจริญเติบโต และความสามารถในการใหผ้ลผลิตสามารถวิเคราะห์ได้จากองค์ประกอบผลผลิต 

ได้แก่ การแตกกอ การให้รวง (รวงต่อกอ) จ านวนต้นต่อกอ จ านวนเมล็ดต่อต้น คุณภาพรวง 

เช่น เมล็ดต่อรวง เปอร์เซ็นต์การติดเมล็ด และคุณภาพเมล็ด เช่น น้ าหนัก 1,000 เมล็ด  ซึ่งทุก

ลักษณะต่างมีการศึกษาและพบว่าเป็นองค์ประกอบผลผลิตที่ส าคัญและมีผลต่อการใหผ้ลผลิต

ข อ ง ข้ า ว  (Agbo and Obi, 2005; Sürek and Beşer, 2005; Cyprien and Kumar, 2011) 

เช่นเดียวกันกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาอื่น ๆ ที่สามารถสังเกตได้ในแปลงของพืช เช่น ความ

สูงต้น ความยาวรวงของข้าว ความยาวใบธงข้าว อายุสุกแก่ (Khan et al., 2009; Ashfaq et 

al., 2012) ซึ่งหากอธิบายในด้านพันธุกรรมแล้วลักษณะองค์ประกอบผลผลิตที่เหมาะสม

ส าหรับการคัดเลือก ควรเป็นลักษณะที่มีความสามารถในการถ่ายทอดทางพันธุกรรมสูง

เช่นเดียวกัน เนื่องจากผลผลิตของพืชเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับหลายลักษณะ ท าให้เกิดความ

ซับซ้อนในการแสดงผล และยังได้รับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (Prasad et al., 2001) 

ส าหรับการศึกษาในข้าวพบหลายลักษณะที่มีค่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมสูง เช่น เมล็ดต่อ

รวง น้ าหนักเมล็ด ความสูงต้น อายุสุกแก่ แต่อาจพบค่าที่แตกต่างกันในแต่ละพันธุกรรม 

(Akhtar et al., 2011)  

ด้วยเหตุนี้ ในการคัด เลือกวิธีการต่าง ๆ อาจน าลักษณะใดลักษณะหนึ่ งเป็น

องค์ประกอบในการพิจารณาลักษณะของข้าวว่ามีความเหมาะสมในการจะได้รับการคัดเลือก

หรือไม่ ส าหรับวิธีการคัด ในข้าวอาจท าการคัดเลือกเป็นรายต้น รายรวง หรือรายเมล็ดก็ได้

ทั้งสิน้ซึ่งต้องประกอบกับวิธีการคัดเลือกที่ได้เลือกไว้ตัง้แต่ตน้ (ตามที่ได้เสนอไปแล้ว) 

ส าหรับข้าวในแปลงของเกษตรกร ส่วนใหญ่ความแปรปรวนหรอืความหลากหลายทาง

พันธุกรรมที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการผสมข้ามโดยตั้งใจของเกษตรกรแต่เกิดจากพันธุ์ปนหรือ

เกิดจากการผสมข้าม ด้วยเหตุนี้ในการส่งเสริมให้เกษตรคัดพันธุ์ เพื่ อการใช้ประโยชน์ที่

เหมาะสมส าหรับเกษตรกรอาจเป็นวิธีการคัดเลือกแบบหมู่ เนื่องจากยังคงความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมแต่เป็นความหลากหลายที่สอดคล้องกับความต้องการต่อลักษณะต่าง ๆ ของ

เกษตรกร เพราะหากส่งเสริมการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์หรือการคัดหนึ่งเมล็ดต่อต้น

หมายถึงการสกัดพันธุ์ที่อาจได้หลายพันธุ์แต่เหมาะสมส าหรับการสร้างสายพันธุ์เพื่อใช้ในงาน

ปรับปรุงพันธุ์มากกว่า 
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เนื่องจากลักษณะของต้น (Plant) หรือ รวง (Panicle) ต่างเป็นองค์ประกอบผลผลิตที่

สามารถบ่งชี้ผลผลิตได้เช่นเดียวกัน และการคัดเลือกรายต้น (single plant selection) เป็น

รูปแบบหนึ่งของการปรับใช้เพื่อคัดเลือกพืชโดยส่วนใหญ่เป็นการคัดเลือกต้นที่มีลักษณะที่

ต้องการ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในรูปแบบการคัดเลือกทั้งแบบบันทึกประวัติ หรือการคัดเลือกแบบเก็บ

เกี่ยวรวม (Vlachostergios et al., 2011) อาจมีค าถามว่า แล้วการคัดเลือกของเกษตรกรควรคัด

รวงหรือคัดต้น ส าหรับการเลือกแบบหมู่ ถ้าเป็นประชากรที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม

อันเกิดเนื่องจากการปนของเมล็ดพันธุ์(heterogeneity) ซึ่งต่างก็เป็นพันธุ์แท้ (homozygous) 

ดังนั้นเมื่อน าเมล็ดไปปลูกแล้วแต่ละต้นจึงเกิดจากแต่ละเมล็ดที่มีพันธุกรรมใดพันธุกรรมหนึ่งที่

เป็นพันธุ์แท้  ด้วยเหตุนี้เมล็ดภายในต้นเดียวกันจึงมีพันธุกรรมเหมือนกัน ดังนั้นหากเกษตรกร

พบว่าต้นใดต้นหนึ่งมีลักษณะที่ดี ตรงตามความต้องการแล้ว การคัดเลือกรายต้นจะท าให้ได้

พันธุกรรมนั้น ๆ มาในสัดส่วนที่มากหากมีการเก็บเกี่ยวจากเมล็ดทั้งต้น เช่นนี้แล้วการคัดราย

ต้นจะมีความเหมาะสม  

แต่อย่างไรก็ตามในประชากรแม้จะเป็นพืชผสมตัวเองก็อาจเกิดจากการผสมข้าม 

เช่นเดียวกันกับการมีพันธุ์ปน ด้วยเหตุนี้แม้จะเมล็ดในต้นเดียวกันแต่พันธุกรรมก็อาจต่างกัน

เป็นผลมาจากการก าลังอยู่ระหว่างการกระจายตัวของยีน ดังนั้นการเก็บเมล็ดจากรวงที่

คัดเลือกไว้เพื่อรวมกันหลายต้นจงึคล้ายกับการคัดเมล็ดต่อตน้คือเป็นการรวบรวมพันธุกรรมให้

ได้มากที่สุดขณะที่ก าลังมีการกระจายของยีนเพื่อน ามาปลูกเปรียบเทียบในชั่วหลัง ๆ  

ส าหรับการคัดเมล็ดเป็นเหมือนการคัดเลือกแบบหมู่ที่จะมีการคัดทิ้งบางพันธุกรรม 

การคัดเพียงบางรวงในต้นที่มีลักษณะที่สนใจก็อาจท าให้เกษตรกรเก็บเมล็ดไม่เพียงพอส าหรับ

ปลูกในปีต่อไป แต่หากเก็บรวงจากทุกต้นและประชากรมีความหลากหลายทางพันธุกรรมก็

เท่ากับเกษตรกรไม่ได้ท าการปรับปรุงหรอืคัดเลือกพันธุกรรมข้าวแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้การคัด

ต้นจะมีความเหมาะสมกว่าการคัดบางรวงจากทุกต้น  

แต่อย่างไรก็ตาม การเก็บบางรวงในต้นที่สนใจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพของ

เมล็ดพันธุ์เนื่องจากเมล็ดที่เกิดจากต้นหลักจะมีคุณภาพเมล็ดค่อนข้างดีเนื่องจากมีการมีระยะ

เติมเต็มเมล็ดที่ยาวนานท าให้เมล็ดมีคุณภาพซึ่งจะส่งผลต่อการเก็บรักษาและการปลูก ซึ่ง

ลักษณะที่บ่งชี้อายุการเติมเต็มเมล็ด ได้แก่ อายุการสุกแก่ (days to maturity) ซึ่งมีหลายการ

วิจัยที่พบว่าลักษณะดังกล่าวมีความสัมพันธ์สูงกับผลผลิต (Khan et al., 2009; Akhtar et al., 

2011) และการคัดเลือกบางรวงยังอาจสามารถหลีกเลี่ยงเมล็ดหรอืรวงที่เกิดโรคได้เช่นเดียวกัน 

ด้วยเหตุนี้การเก็บรวงภายในต้นที่คัดเลือกไว้แล้วจึงมีความจ าเป็นต่อการรักษาคุณภาพเมล็ด

พันธุ์หลังการเก็บรักษามากกว่าจะเป็นการคัดพันธุกรรมที่ดีเด่นโดยตรงจากข้าวต้นใดต้นหนึ่ง
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ทั้งต้น ซึ่งความแตกต่างของการคัดเมล็ดจากทั้งต้นและการเลือกบางรวงจากต้นที่ได้ท าการ

คัดเลือกได้แสดงในภาพที่ 1.1 และภาพที่ 1.2 ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 1.1 การคัดเลือกรายต้น (Plant selection) โดยการเก็บทุกเมล็ดในต้นที่คัดเลือกไว้เพื่อ

รวมกันปลูกในปีตอ่ ๆ ไปซึ่งเป็นการคัดเลือกแบบหมู ่(Mass selection) รูปแบบหนึ่ง 
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ภาพที่ 1.2 การคัดเลือกรายต้น (Plant selection) โดยการคัดเลือกบางรวงที่มีคุณภาพเมล็ดดี

เพื่อรวมกันปลูกในปีตอ่ ๆ ไปซึ่งเป็นการคัดเลือกแบบหมู ่(Mass selection) รูปแบบหนึ่ง 

 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผลผลิตเป็นลักษณะที่มีความซับซ้อน ดังนั้นนอกจากจะ

พิจารณาต้นที่ ให้ผลผลิตสูงอย่างเดียวแล้ว เกษตรกรอาจต้องพิจารณาลักษณะอื่น

ประกอบด้วย ซึ่งในงานปรับปรุงพันธุ์ข้าวได้มีการศึกษามาแล้วมากมาย โดยลักษณะที่สนใจ

น ามาเป็นลักษณะในการคัดเลือกต้นที่ดีเนื่องจากมีการศึกษาที่พบว่ามีความสัมพันธ์สูง หรือมี

อิทธิสูงต่อลักษณะผลผลิต ท าให้สามารถท านายการให้ผลผลิตของข้าวได้ หรือเป็นลักษณะที่

การแสดงออกเป็นผลมาจากพันธุกรรมมากกว่าสิ่งแวดล้อมซึ่งจะท าให้สามารถคาดเดาผลที่จะ

เกิดขึ้นในรุ่นต่อไปได้ โดยค่าที่บ่งบอกความสามารถดังกล่าวของพืชคือค่าอัตราการถ่ายทอด

ทางพันธุกรรม (heritability) (ตารางที่ 1.1) 
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ตารางที่ 1.1 แสดงความสัมพันธ์จากการศกึษาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าอิทธิพลทางตรงจาก

การวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ของลักษณะองค์ประกอบผลผลติและลักษณะทางพืชที่มี

ต่อผลผลิต และค่าอัตราการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งผลผลิตที่มี

รายงานว่ามีคา่สูงในงานวิจัยของข้าว 

ลักษณะทีศ่ึกษาในขา้วที่พบ

ความสัมพันธ์ต่อผลผลิต หรอื

อัตราการถา่ยทอดทาง

พันธุกรรมสูง และลักษณะ

ผลผลิต  

- ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ (r) 

- ค่าอทิธิพลทางตรงต่อ

ผลผลิตในการวิเคราะห์ path 

coefficient (P) 

- ค่าอัตราการถา่ยทอดทาง

พันธุกรรม  

อ้างอิง 

เมล็ดต่อรวง  

(Number of grains per panicle) 

 

0.58 (r)(F4), 0.68 (r)(F4) 

0.387 (hG) 

0.968 (hb) 

0.954 (hb), 0.8121 (P) 

0.52 (r), 0.705 (hb) 

0.36 (r) 

0.60 (hb) 

Rajeswari and Nadarajan, 2004 

Liu et al., 2008 

Khan et al., 2009 

Akhtar et al., 2011 

Akinwale et al., 2011 

Golam et al., 2011 

Idris et al., 2012 

จ านวนเมล็ดท่ีเต็มต่อรวง 

(Number of filled grains per 

panicle) 

0.677 (r) 

0.544 (P) 

0.45 (r) 

Hairmansis et al., 2010 

Hairmansis et al., 2010 

Golam et al., 2011 

เมล็ดต่อกอ  

(Number of grain plant-1) 

0.266 (r) Ashfaq et al., 2012 

จ านวนหนอ่ต่อกอ  

(Number of tillers per plant) 

0.9486 (hb) 

0.701 (hb) 

0.58 (r) 

Khan et al., 2009 

Akhtar et al., 2011 

Akinwale et al., 2011 

จ านวนหนอ่ติดเมล็ด (หนอ่

สมบูรณ์) ต่อกอ (Number of 

fertile tillers) 

0.69 (r) Golam et al., 2011 

จ านวนรวงตอ่กอ 
(Number of panicle per plant) 

0.433 (hG)        

0.434 (r) [AVT-2 (IM) trail]      

0.443 (P) [AVT-2 (IM) trail]      

Liu et al., 2008 

Cyprien and Kumar, 2011  

Cyprien and Kumar, 2011 
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ) 

ลักษณะทีศ่ึกษาในขา้วที่พบ

ความสัมพันธ์ต่อผลผลิต หรอื

อัตราการถา่ยทอดทาง

พันธุกรรมสูง และลักษณะ

ผลผลิต  

- ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ (r) 

- ค่าอทิธิพลทางตรงต่อ

ผลผลิตในการวิเคราะห์ path 

coefficient (P) 

- ค่าอัตราการถา่ยทอดทาง

พันธุกรรม  

อ้างอิง 

จ านวนรวงตอ่กอ (ต่อ) 
(Number of panicle per plant) 

0.430 (r) [AVT-2 (ME) trail]   

0.539 (P) [AVT-2 (ME) trail]  

0.905 (r)                             

Cyprien and Kumar, 2011  

Cyprien and Kumar, 2011  

Fageria et al., 2011 
อายุออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ 
(Days to 50 percent flowering) 

0.39 (r)(F4) 

-0.368 (r) [AVT-2 (BT) trail] 

-0.337 (P) [AVT-2 (BT) trail] 

Rajeswari and Nadarajan, 2004 

Cyprien and Kumar, 2011 

Cyprien and Kumar, 2011 

อายุออกรวง 

(Days of heading) 

0.9824 (hb) 

0.951 (hb) 

 

Khan et al., 2009 

Akinwale et al., 2011 

อายุสุกแก่  

(Days to maturity) 

0.9815 (hb) 

0.996 (hb) 

0.921 (hb) 

Khan et al., 2009 

Akhtar et al., 2011 

Akinwale et al., 2011 

น้ าหนัก 1,000 เมล็ด  

(1000-grain weight) 

0.51 (r)(F4) 

0.406 (hG) 

0.649 (hb), 0.527 (P) 

-0.486 (r) [AVT-2 (BT) trail] 

-0.374 (P) [AVT-2 (BT) trail] 

Rajeswari and Nadarajan, 2004 

Liu et al., 2008 

Akhtar et al., 2011 

Cyprien and Kumar, 2011 

Cyprien and Kumar, 2011 

น้ าหนักรวง 

(Panicle weight) 

0.60 (r) 

0.603 (r) [AVT-2 (BT) trial] 

0.337 (P) [AVT-2 (BT) trial] 

0.309 (P) [AVT-2 (ME) trial] 

Akinwale et al., 2011 

Cyprien and Kumar, 2011 

Cyprien and Kumar, 2011 

Cyprien and Kumar, 2011 

น้ าหนักเมล็ดต่อรวง 

(Seed weight per panicle) 

 

0.399 (r) Ashfaq et al., 2012 
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ตารางที่ 1.1 (ตอ่)   
ลักษณะทีศ่ึกษาในขา้วที่พบ

ความสัมพันธ์ต่อผลผลิต หรอื

อัตราการถา่ยทอดทาง

พันธุกรรมสูง และลักษณะ

ผลผลิต  

- ค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ (r) 

- ค่าอทิธิพลทางตรงต่อ

ผลผลิตในการวิเคราะห์ path 

coefficient (P) 

- ค่าอัตราการถา่ยทอดทาง

พันธุกรรม  

อ้างอิง 

ความสูงตน้ (ต่อ) 

(Plant height) 

0.37 (r)(F4), 0.39 (r)(F5) 

0.952 (hb) 

0.791 (hb) 

0.724 (hb) 

0.907 (r) 

Rajeswari and Nadarajan, 2004 

Khan et al., 2009 

Akhtar et al., 2011 

Akinwale et al., 2011 

Fageria et al., 2011 

พื้นท่ีใบธง (Flag leaf area) 0.7064 (hb) Khan et al., 2009 

ความยาวรวง (Panicle length) 0.60 (r)(F4) 

0.6737 (hb) 

0.266 (r) 

0.43 (hb) 

Rajeswari and Nadarajan, 2004 

Khan et al., 2009 

Ashfaq et al., 2012 

Idris et al., 2012 

ความสมบูรณ์ของช่อดอกต่อรวง 

(Spikelet fertility per panicle) 

0.445 (r) 

0.215 (P) 

Hairmansis et al., 2010 

Hairmansis et al., 2010 

น้ าหนักส่วนเหนอืดนิ 
(Shoot dry weight) 

0.945 (r) Fageria et al., 2011 

น้ าหนักส่วนราก 
(Root dry weight) 

0.798 (r) Fageria et al., 2011 

ดัชนเีก็บเกี่ยว 
(Grain harvest index) 

0.510 (r) Fageria et al., 2011 

ผลผลิต (Yield) 0.160 (hb) 

0.867 (hb) 

0.684 (hb) 

0.75 (hb) 

Liu et al., 2008 

Khan et al., 2009 

Akhtar et al., 2011 

Idris et al., 2012 

หมายเหต:ุ General heritability; hG, broad sense heritability; hb  
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บทที่ 2 

การผลติเมล็ดพันธุ์ขา้วไร่โดยเกษตรกร 

 (Upland Rice Seed Production by Farmer) 

 

ดร. วีรพันธ์ กันแก้ว 

 

ข้าวไร่ (upland rice) แบ่งออกเป็นข้าวไร่ส าหรับพื้นที่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง

มากกว่า 700 เมตร เช่น พันธุ์เจ้าฮ่อ เกาเกา เบล้ไช่ และข้าวไร่ส าหรับพืน้ที่ปลูกที่มีระดับความ

สูงน้อยกว่า 700 เมตร เช่น พันธุ์ซิวแม่จัน ดอกพะยอม กู้เมืองหลวง เป็นต้น (กรมการข้าว, 

2550) ข้าวไร่ถูกจ าแนกออกเป็นสองกลุ่มคือ ข้าวไร่ไวแสง (Photosensitive upland rice) คือ

เป็นพันธุ์ข้าวที่ต้องการช่วงแสงหรือช่วงระยะเวลากลางวันสั้น เพื่อเปลี่ยนการเจริญเติบโตทาง

ล าต้นและใบ มาเป็นการเจริญทางสืบพันธุ์เพื่อสร้างช่อดอกและเมล็ด พันธุ์ข้าวชนิดนีจ้ะก าเนิด

ช่อดอกเมื่อมีช่วงแสงสั้นกว่า 12 ช่ัวโมง (ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์) ความต้องการช่วงแสง

ของข้าวแต่ละพันธุ์จะแตกต่างกัน จึงท าให้พันธุ์ข้าวออกดอกไม่พร้อมกัน ตัวอย่างข้าวไร่ไวต่อ

ช่วงแสง เช่น พันธุ์กู้เมืองหลวง, ขาวโป่งไคร้, ข้าวเหนียวลืมผัว, ซิวแม่จัน, ดอกพะยอม, น้ ารู, 

เจ้าขาวเชียงใหม่, เจ้าลีซอสันป่าตอง และเจ้าฮ่อ เป็นต้น และกลุ่มข้าวไร่ไม่ไวแสง (Non-

photosensitive upland rice) เป็นพันธุ์ข้าวที่ปัจจัยของช่วงแสงหรือช่วงระยะเวลากลางวันไม่มี

ผลต่อการออกดอกของข้าวกลุ่มนี้ ท าให้สามารถปลูกได้ทั้งปีในพื้นที่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ า ได้แก่ 

พันธุ์ อาร์ 258 (กรมการข้าว, 2555)  

ข้าวไร่เป็นข้าวที่มีการเพาะปลูกบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นเขตอาศัยน้ าฝน ( rainfed areas) 

สามารถปรับตัวขึน้ได้ดีในสภาพพื้นที่ดอนหรือบนพื้นที่สูง ซึ่งในพื้นที่เพาะปลูกของประเทศไทย

ทางภาคเหนือ อีสาน และตะวันตก มีพื้นที่เพาะปลูกที่เป็นพื้นที่สูง ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชัน 

พื้นที่เหล่านี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น ปกากะญอหรือกะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ และ 

ลัวะ เป็นต้น ชาวเขาเหล่านี้จะปลูกข้าวไร่เป็นพืชอาหารยังชีพและมีการสืบทอดต่อกันมาหลาย

ช่ัวอายุคน ท าให้ข้าวไร่มีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมการด ารงชีพของชาวเขา

เหล่านั้นมาก จนกลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมประจ าชนเผ่า เช่นการเลี้ยงผี การก าหนดเขต

พื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมของแต่ละชนเผ่า เป็นต้น และข้าวไร่ที่ชาวเขาปลูกมีสายพันธุ์

มากกว่า 200 สายพันธุ์ ที่มีการสืบทอดและแลกเปลี่ยนกันมาอย่างยาวนาน (ฐิรวุฒิ และ พร

พนา, 2539) 

http://www.brrd.in.th/rvdb/index.php?option=com_content&view=article&id=98:r258&catid=37:non-photosensitive-upland-rice&Itemid=60
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เมล็ดพันธุ์ เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของการเพาะปลูกพืชทุกชนิด การ

ปลูกพืชที่มีการใช้เมล็ดพันธุ์ดีมาเพาะปลูก การเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมต่อท้องถิ่นที่ปลูก และใช้

เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง ย่อมจะท าให้การดูแลและการจัดการแปลงผลิตง่ายและสะดวกขึ้น 

ผลผลิตก็จะสูงขึ้นตามด้วย ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 "เมล็ดพันธุ์" หมายความ

ว่า เมล็ด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ใช้เพาะปลูกหรือใช้ท าพันธุ์ เช่น ต้น ตอ หน่อ เหง้า กิ่ง 

แขนง ตา ราก หัวดอก หรือผล ดังนั้นเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่จึงหมายถึงเมล็ดข้าวไร่ที่ใช้เพาะปลูก

หรอืใช้ท าพันธุ์นั่นเอง  

 

 เมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ มี 4 ชั้น ได้แก่ 

1. เมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed) คุณภาพช้ันสูงสุด ผลิตโดยศูนย์วิจัยข้าว ดูแล

อย่างใกล้ชิดโดยนักปรับปรุงพันธุ์ เพื่อน าไปขยายพันธุ์ต่อเป็นเมล็ดพันธุ์หลัก ไม่มี

จ าหนา่ย 

2. เมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed) เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ขยายพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์

คัด ผลิตโดยศูนย์วิจัยข้าว ในแปลงผลิตของศูนย์ฯ  มีนักปรับปรุงพันธุ์คอยให้

ค าแนะน าในการผลิต รว่มกับนักวิชาการดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด แล้วส่งมอบให้

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และสหกรณ์การเกษตร เพื่อน าไปขยายพันธุ์ต่อเป็นเมล็ดพันธุ์

ขยาย หรอืใช้ภายใต้โครงการพิเศษ คุณภาพรองจากพันธุ์คัด 

3. เมล็ดพันธุ์ขยาย หรือเมล็ดพันธุ์รับรอง (certified seed) เป็นเมล็ดพันธุ์ที่

ขยายพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์หลัก ผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ในแปลงของศูนย์ฯ 

หรือแปลงของเกษตรกร มีนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่คอยติดตามดูแลการผลิตอย่าง

ใกล้ชิด แล้วจ าหน่ายให้สหกรณ์การเกษตร และเอกชน หรือส่งมอบให้ศูนย์ข้าว

ชุมชน เพื่อน าไปขยายพันธุ์ตอ่เป็นเมล็ดพันธุ์จ าหนา่ย คุณภาพรองจากพันธุ์หลัก 

4. เมล็ดพันธุ์จ าหน่าย (extension seed)  เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ขยายพันธุ์จากเมล็ด

พันธุ์ขยาย ผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สหกรณ์การเกษตร เอกชน หรือศูนย์ข้าว

ชุมชน มีกระบวนการให้ความรู้เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและมี

เจ้าหน้าที่คอยติดตามใหค้ าแนะน าในการผลิตอย่างใกล้ชิด เมล็ดพันธุ์ที่ได้จะน าไป

จ าหนา่ยใหเ้กษตรกรทั่วไป คุณภาพรองจากพันธุ์ขยาย 

 

เมล็ดพันธุ์จ าหนา่ยที่ผลิตได้จะมีความตรงตามพันธุ์ มคีวามงอกและความแข็งแรงสูง มี

การเจริญเติบโตเร็วและสม่ าเสมอ มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมดีกว่าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
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สามารถให้ผลผลิตสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป 10-20% ประหยัดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ เพราะ

ใช้อัตราต่ ากว่าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป และสามารถป้องกันการแพรร่ะบาดของข้าววัชพืช 

 

ขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่พันธุ์ดี มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. การท าแปลงขยายพันธุ์ข้าว 

2. การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว 

3. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ขา้ว 

4. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ขา้ว 

การท าแปลงขยายพันธุ์ข้าว 

1. การคัดเลือกพื้นที่ท าแปลงขยายพันธุ์ข้าว 

        - พื้นที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ติดตอ่กันหรอือยู่ใกล้เคียงกัน สะดวกในการดูแล และติดตาม

งาน 

        - ติดถนน การคมนาคมสะดวก 

        - มีแหล่งน้ าใช้พอเพียงตลอดฤดูการผลติ 

        - ดินมคีวามอุดมสมบูรณ์ ไม่อยู่ใกล้คอกสัตว์ และบ่อเลีย้งปลา 

        - ไม่เป็นดินกรดจัด หรอืด่างจัด (pH 5-6.5) 

        - อยู่ใกล้แหล่งรับซือ้และโรงงานปรับปรุงสภาพ 

2. การคัดเลือกเกษตรกร 

        - มีความสนใจ ตั้งใจจรงิและพร้อมที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

        - ขยัน หมั่นตรวจถอนพันธุ์ปนสม่ าเสมอ 

        - ซื่อสัตย์ รักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ไม่ปลอมปน หรอืลักจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ 

        - มีการรวมกลุ่มช่วยกันถอนพันธุ์ปน 

        - มีพื้นที่ไม่มากเกินไป จะได้มเีวลาตรวจถอนพันธุ์ปน 

3. การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่จะผลิต 

        - เหมาะสมกับพืน้ที่ปลูก 

        - เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรสนใจและนิยมปลูก 

        - ต้านทานต่อโรคและแมลงที่ส าคัญในพืน้ที่ 

        - หลีกเลี่ยงพันธุ์ที่ไม่ทนทานตอ่สภาพอากาศในบางฤดู 

        - เป็นพันธุ์ข้าวที่ตลาดต้องการ 

 

 

http://www.brrd.in.th/rkb/seed/index.php-file=content.php&id=3.htm#1
http://www.brrd.in.th/rkb/seed/index.php-file=content.php&id=3.htm#2
http://www.brrd.in.th/rkb/seed/index.php-file=content.php&id=3.htm#4
http://www.brrd.in.th/rkb/seed/index.php-file=content.php&id=13.htm
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4. การวางแผนการปลูกข้าว 

        - หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวต่างจากพันธุ์เดิม เพื่อลดปัญหาข้าวปนจากข้าวเรือ้ 

        - ก าจัดข้าวเรือ้ก่อนเปลี่ยนพันธุ์ใหม่ 

        - หา้มปลูกข้าวพันธุ์ที่ออ่นแอตอ่อากาศ หนาวเย็นในช่วงกันยายน-พฤศจกิายน 

        - หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวในเดือนที่ระยะเก็บเกี่ยวตรงกับช่วงฝนตกชุก 

5. การเตรยีมดิน 

        - ก าจัดข้าวเรือ้ก่อนเปลี่ยนพันธุ์ขา้ว หรือ เริ่มท าแปลงขยายพันธุ์ครัง้แรก โดย ตากหน้า

ดินหลังเก็บเกี่ยวข้าวอย่างน้อย 2 สัปดาห์ แล้วใชโ้รตารี่ย่ ากลบตอซัง 

        - ปรับพืน้ที่ปลูกให้เรียบสม่ าเสมอ และท าร่องระบายน้ า 

6. การเตรยีมเมล็ดพันธุ์ข้าว 

        - ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้                          

        - สุ่มเมลด็พันธุ์เพื่อตรวจสอบ ข้าวปน และความงอกก่อนปลูก 

        - ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่  

7. วิธีการปลูกข้าว 

        - ปลูกเป็นหลุม ใช้ระยะปลูก 25 x 25 เซนติเมตร จ านวน 5-10 เมล็ด/หลุม 

8. การควบคุมหอยเชอรี่ 

       - ใช้สารก าจัดหอยเชอรี่หลังปลูก 1-2 สัปดาห์ หรอืเมื่อขา้วไร่งอก 

         * นิโคซามาย  

         * เมทัลดีไฮด์   

         * สมุนไพรก าจัดหอยเชอรี่          

9. การควบคุมวัชพืช 

        - ใช้สารเคมีควบคุมวัชพชืให้ถูกต้อง 

           * ถูกกับชนิดของวัชพืช (ใบแคบ ใบกว้าง) 

           * ถูกกับเวลาที่ใชแ้ล้วได้ผลด ี(โดยนับจาก วันปลูก) 

           * ถูกอัตราที่สารนั้นก าหนด     

10. การให้น้ าในแปลงข้าว 

 ควรมกีารให้น้ าเมื่อพบว่าแปลงปลูกข้าวเริ่มขาดน้ า     

11. การใส่ปุ๋ย 

        - ก าจัดวัชพืชก่อนใส่ปุ๋ย 

        - ใส่ปุ๋ย 15-15-15 แบ่งใส่ 2 ครั้ง อัตราครั้งละ 25 กิโลกรัม/ไร่ 

http://www.brrd.in.th/rkb/enemy_khao/index.php-file=content.php&id=28.htm
http://www.brrd.in.th/rkb/vutchapurd/index.php.htm
http://www.brrd.in.th/rkb/manage/index.php.htm
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12. การก าจัดข้าวปน 

การตรวจตัดข้าวปน เป็นวิธีการก าจัดต้นข้าวที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ขา้วอื่นๆ ที่ปนมากับ

เมล็ดพันธุ์ขา้วที่ปลูก การเกิดพันธุ์ขา้วปนอาจเกิดจากเมล็ดที่ตดิมากับเครื่องจักรที่ใชเ้ก็บเกี่ยว 

มาจากแปลงที่ปลูกข้าวพันธุ์อื่นๆ หรอืจากการเปลี่ยนพันธุ์ขา้วที่ปลูกและคงมีเมล็ดพันธุ์ขา้ว

เดิมที่ตกเป็นข้าวเรือ้ในแปลงปลูก 

         วิธีการตรวจตัดข้าวปน แปลงปลูกข้าวควรท าร่องทางเดินไว้ส าหรับการลงตรวจแปลง

ไว้ดว้ย การตรวจแปลงปลูกข้าวจะต้องลงตรวจแปลงอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบว่ามีข้าวพันธุ์อื่น

ปน จะต้องตัดข้าวที่ปนนั้นออกทั้งต้น หรอืทั้งกอถ้าข้าวแตกกอแล้ว การตัดข้าวปนให้ตัดถึงโคน

ต้น หรอืใช้วธิีถอนทั้งกอ      

    

        ขั้นตอนการตรวจข้าวปน ส าหรับการผลติเมล็ดพันธุ์ขา้ว สมควรลงตรวจตัดข้าวปน 

4-5 ครั้ง ตามระยะการเจริญเติบโตของขา้ว ดังนี้ 

        1. ระยะกล้า  ดูความแตกต่างของสใีบ ความสูง หรอืเป็นโรค 

        2. ระยะแตกกอ  ดูความแตกต่างของความสูง สีของต้น และข้าวแดง 

        3. ระยะออกดอก  ดูเวลาออกดอกก่อน หรอืหลังเปรียบเทียบกับพันธุ์ขา้วหลักที่ปลูก ดู

สีของรวงที่ต่างออกไป ดูความสูงที่ต่าง จากข้าวที่ปลูก รวมทั้งทรงกอที่ตา่งกัน 

        4. ระยะโน้มรวง  ดูสีของเมล็ด ดูหาง รวมทั้งลักษณะของเมล็ดและรวงขา้วที่ตา่งกัน 

        5. ระยะก่อนเก็บเกีย่ว  ตรวจดูตน้ข้าว รวงขา้ว และลักษณะอื่นๆ ที่แตกต่างออกไปอีก

ครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 

 

        การตรวจตัดข้าวปนที่ดจีะท าให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้สามารถผา่นขั้น ตอนการตรวจสอบ

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ก าหนด ดังนี้  

       -ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์ตรงตามพันธุ์ไม่ต่ ากว่า 95% 

        -สิ่งเจอืปนไม่เกิน 5% 

        -ถ้ามี ข้าวแดง / ข้าวเหนียวปน ไม่เกิน 0.2% 

        -เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้ผ่านการทดสอบความงอก จะต้องมีความงอกไม่ต่ ากว่า 85%  

        -มีความชืน้เมล็ดพันธุ์ 14% 

13. การป้องกันก าจัดศัตรูข้าว 

        - โรคข้าว 

        - แมลงศัตรูข้าว 

http://www.brrd.in.th/rkb/seed/index.php-file=content.php&id=16.htm
http://www.brrd.in.th/rkb/enemy_khao/index.php.htm
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        - สัตว์ศัตรูข้าว 

14. การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว 

       - เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ระยะสุกแก่พอดี ประมาณ 30 วันหลังข้าวออกดอก 80% 

       - ท าความสะอาดภาชนะบรรจุ และรถบรรทุกก่อนเก็บเกี่ยว และชักลากเมล็ดพันธุ์ 

 

การตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว 

• ตรวจสอบประวัติพันธุ์ข้าวที่ปลูกในฤดูก่อน 

• ตรวจสอบจ านวนข้าวปนและตน้ที่ผดิปกติ เพื่อบ่งช้ีว่าแปลงนั้นผ่านมาตรฐานหรอืไม่ 

• ตรวจสอบปริมาณวัชพืชร้ายแรงบางชนิด เช่น หญ้าแดง ข้าวแดง 

• ตรวจสอบปริมาณเมล็ดเป็นโรคเมล็ดด่างและเมล็ดสกปรกที่ถูกแมลงสิงท าลาย 

• ประเมินวันเก็บเกี่ยว และผลผลิตที่ผา่นมาตรฐาน 

 

การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว  

การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว 

  • ท าความสะอาดลานตากหรอืถังอบและระบบล าเลียงก่อนลดความชืน้ 

         • รีบลดความชืน้เมล็ดพันธุ์ข้าวภายใน 24 ช่ัวโมงภายหลังเก็บเกี่ยว 

         • การตากเมล็ดพันธุ์ ควรเกลี่ยใหค้วามหนาไม่เกิน 5 เซนติเมตร และกลับกองทุก 2 

ช่ัวโมง 

         • อุณหภูมทิี่ใชอ้บลดความชื้นต้องไม่เกิน 43 องศาเซลเซียส 

         • ความชืน้ของเมล็ดพันธุ์ภายหลังลดความชืน้เหลอืประมาณ 12 – 13% 

การท าความสะอาดและคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ข้าว 

• ท าความสะอาด เครื่องท าความสะอาด เครื่องคัดขนาดเมล็ด และระบบล าเลียงก่อน

ใช้งาน 

         • ปรับการท างานของเครื่องให้มปีระสิทธิภาพ ทั้งอัตราการป้อนเมล็ด ความเร็วในการ

สั่นโยกของตะแกรง ความลาดเอียงของตะแกรง และความแรงของลม 

         • เมล็ดพันธุ์ขา้วภายหลังจากผ่านเครื่องท าความสะอาดและคัดขนาดเมล็ด ควรมี

ความบริสุทธิ์มากกว่า 99% และสิ่งเจอืปนไม่เกิน 1% 

 

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว 

• ก าจัดแมลงที่ตดิมากับเมล็ดพันธุ์ขา้วก่อนการเก็บรักษา โดยรมเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วย

แก๊สฟอสฟีนในรูปของอลูมิเนยีมฟอสไฟด์   ซึ่งผลติออกมาเป็นชนิดเม็ด  เช่น ฟอสท๊

http://www.brrd.in.th/rkb/vitayakarn_before_after/index.php.htm
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อกซิน  ในอัตรา 2 -3 เม็ด (กรัมออกฤทธิ์) ตอ่ข้าว 1 ตันหรอืลูกบาศก์เมตร 

• ท าความสะอาดโรงเก็บก่อนน าเมล็ดไปเก็บรักษา 

• แยกกองเมล็ดพันธุ์เก่าและใหม่ ไว้คนละด้าน 

• จัดกองเมล็ดพันธุ์ใหห้า่งผนังโรงเก็บด้านละ 1 เมตร เพื่อสะดวกในการเข้าไป

ปฏิบัติงาน 

• วางเมล็ดพันธุ์บนแคร่สูงจากพืน้ 10 เซนติเมตร 

• จัดท าเครื่องหมายก ากับกองและบัญชีคุมเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างละเอียด 

• ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาโรงเก็บ เพื่อป้องกันการการสูญเสียเนื่องจากการท าลาย

ของแมลงและสัตว์ศัตรูโรงเก็บ 

 

การวเิคราะห์คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว 

- ตรวจสอบความชืน้ของเมล็ดพันธุ์ขา้ว 

- ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ขา้วและสิ่งเจือปน 

- ตรวจสอบปริมาณข้าวแดง และข้าวเหนียวปนในข้าวเจ้าหรอืข้าวเจ้าปนในข้าว

เหนียว 

- ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุ์ขา้ว ข้าวปนหรอืเมล็ดพืชอื่นปน 

- ตรวจสอบปริมาณเมล็ดเป็นโรคและแมลงที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ขา้ว 

- ตรวจสอบความงอกหรอืความมีชีวติของเมล็ดพันธุ์ขา้ว 

 

มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์จ าหน่าย 

 

คุณภาพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สหกรณ์การเกษตร 

เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ ต่ าสุด 

(%) 

สิ่งเจือปน สูงสุด (%) 

เมล็ดพืชอื่น สูงสุด (%) 

ข้าวแดง สูงสุด (%) 

ความช้ืน สูงสุด (%) 

ความงอก ต่ าสุด (%) 

98 

2 

0.2 

0.1 

14 

80 

98 

2 

0.5 

0.2 

14 

80 
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ข้าวไร่เป็น "เมล็ดพันธุ์ควบคุม" ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม 

ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ผู้รวบรวม ขาย น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์

ควบคุมเพื่อการค้า จะต้องขออนุญาตและได้รับการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม

ต่างๆ ได้แก่ (1) ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (2) ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์

ควบคุม (3) ใบอนุญาตน าเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (4) ใบอนุญาตส่งออกซึ่งเมล็ด

พันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า และ (5) ใบอนุญาตน าผา่นซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า  

การบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมจะต้องจัดใหม้ีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์

ควบคุมที่รวบรวมขึน้ และในฉลากต้องแสดง  

(ก) ชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ควบคุม และมีค าว่า "เมล็ดพันธุ์ควบคุม"  

(ข) เครื่องหมายการค้าส าหรับเมล็ดพันธุ์ควบคุม  

(ค) ช่ือผู้รวบรวมและแหลง่รวบรวม  

(ง) น้ าหนักสุทธิของเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามระบบเมตริก  

(จ) อัตราความงอกของเมล็ดพันธุ์ควบคุม และระบุวันเดือนปีที่ทดสอบ  

(ฉ) เดือนและปีที่รวบรวมหรอืน าเข้า  

(ช) อายุความงอกของเมล็ดพันธุ์ควบคุม เดือนและปีที่สิน้อายุการใช้เพาะปลูกหรอืใช้ท า

พันธุ์  

(ซ) ถ้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมมีวัตถุอื่นผสมอยู่ด้วย ตอ้งแจ้งชื่อและอัตราส่วนของวัตถุนั้นที่

ผสมอยู่ในเมล็ดพันธุ์ควบคุม  

(ฌ) ถ้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมมีสารเคมีอันตรายตามมาตรา ๑๓ผสมอยู่ด้วย ต้องแจ้งชื่อและ

อัตราส่วนของสารเคมีอันตรายที่ผสมอยู่ในเมล็ดพันธุ์ควบคุม ทั้งต้องแสดง

เครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้ และมีค าว่า "อันตราย" ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้วย  

(ญ) ขอ้ความอื่นที่รัฐมนตรเีห็นสมควรประกาศในราชกิจจานุเบกษาระบุเพิ่มเติมในฉลาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1
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ตัวอย่างฉลากบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมล็ดพันธุ์ควบคุม 

ข้าวไร่ พันธุ์.................................. 

(เครื่องหมายการค้า) 

น้ าหนักสุทธิ .................. กิโลกรัม 

เมล็ดบริสุทธิ์รอ้ยละ 

....................................................................................................................................... 

อัตราความงอกร้อยละ ...........................................ทดสอบ  

(วัน เดือน ปี).................................................... 

สิน้อายุใช้ท าพันธุ์ (เดือน ปี) 

........................................................................................................................................ 

รวบรวม (เดือน ปี) .......................................... 

แหลง่รวบรวม ...................................................................... 

ผูร้วบรวม.......................................................................................................................... 

เลขที่............. ตรอก/ซอย.....................ถนน.......................... ต าบล/แขวง......................... 

อ าเภอ/เขต................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์............................. 
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บทที่ 3 

การผลติปุ๋ยชวีภาพโดยเกษตรกร 

 (Bio-Fertilizer Production by Farmer) 

 

นางสาวยุภา ปู่แตงอ่อน 

 

1. ปุ๋ย 

ปุ๋ยคือสารหรือสิ่งที่ใส่ลงไปในดินเพื่อช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งปุ๋ย

จะมีทั้งสารที่มีธาตุอาหารที่เป็นองค์ประกอบ ของพืช หรือสิ่งมีชีวิตที่ก่อให้เกิดธาตุอาหารแก่

พืช หากกล่าวในภาพรวม จะได้ว่า ปุ๋ยคือสารอินทรีย์  (organic substance) หรือสารอนินทรีย์ 

(inorganic substance) ซึ่งมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช สารนี้อาจมาจากธรรมชาติหรือ

เป็นสารสังเคราะหก์็ได้ 

ในพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 จ าแนกปุ๋ยไว้ 2 ประเภท คือ ปุ๋ยเคมีและปุ๋ย

อินทรีย์ ต่อมามีพระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีการเพิ่มปุ๋ยชีวภาพ เข้ามาด้วย 

1.1 ชนิดของปุ๋ย 

ปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยซึ่งเตรียมได้จากสารหรือวัสดุที่ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความอุดมส

บูรณ์แก่ดินมากมายหลายประเภทด้วยกัน ในที่นี้มีการแบ่งออกตามชนิดของสารที่ เป็น

องค์ประกอบของปุ๋ย ซึ่งจะแบ่งปุ๋ยออกเป็น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก และปุ๋ยชวีภาพ 

1.1.1 ปุ๋ยเคมี หมายถึง ปุ๋ยหรือวัสดุที่เตรียมจากสารประกอบอนินทรีย์และ

น ามาใช้เพื่อให้ธาตุอาหารแก่ดิน รวมทั้งสารอินทรีย์สังเคราะห์บางประเภท เช่น ปุ๋ยยูเรีย อาจ

อยู่ในรูปปุ๋ยเชิงเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ย ปุ๋ยเชิงผสม และปุ๋ยเชิงประกอบ ตัวอย่างปุ๋ยอนินทรีย์ ได้แก่ 

แอมโมเนียมซัลเฟต ซูเปอร์ฟอสเฟตธรรมดา และโพแทสเซียมคลอไรด์ เป็นต้น สารมารถแบ่ง

ชนิดของปุ๋ยเคมีตามจ านวนของธาตุอาหารหลักในปุ๋ยได้ 3 ประเภท คือ ปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิง

ผสม และปุ๋ยเชงิประกอบ 
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           a                            b                             c 

ภาพที่ 3.1 ปุ๋ยเคมีสูตรตา่ง ๆ 

ที่มา : http://www.akesuphan.com/web/product/ 

 

ภาพที่ 3.2 ปุ๋ยยูเรีย 

ที่มา : http://insumedusa.com/urea.aspx 

 

 
ภาพที่ 3.3 ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต 

ที่มา : http://www.lifeslittlemysteries.com/499-how-do-fertilizer-bombs-work-.html 

 

http://www.akesuphan.com/web/product/
http://insumedusa.com/urea.aspx
http://www.lifeslittlemysteries.com/499-how-do-fertilizer-bombs-work-.html
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1. ปุ๋ยเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ย หมายถึงปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักธาตุ

เดี่ยว ได้แก่ ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสเฟต หรือปุ๋ยโพแทส (ภาพที่ 3.1 และ 3.2) 

2. ปุ๋ยเชิงผสม หมายถึงปุ๋ยเคมีที่ได้จากการผสมปุ๋ยเคมีชนิดหรือ

ประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ธาตุอาหารตามต้องการ เช่น การผสมปุ๋ยระหว่าง ยูเรีย

(46-0-0),แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0), ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) และ โปแต

สเซียมคลอไรด์ (0-0-60) (ภาพที่ 3.3) 

3. ปุ๋ยเชิงประกอบ หมายถึงปุ๋ยเคมีที่ท าขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมี 

และมีธาตุอาหารหลักอย่างน้อย 2 ธาตุขึ้นไป เช่น ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต มีธาตุไนโตรเจน

กับฟอสฟอรัส และปุ๋ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต ธาตุฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียม เป็นต้น 

(ภาพที่ 3.1b และ 3.1c) 

1.1.2 ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึงปุ๋ยที่ท ามาจากเป็นสารอินทรีย์โดยตรง ได้แก่ วัสดุ

ที่ได้มาจากต้นพชื หรอืชืน้ส่วนอื่นของพืช มูลสัตว์ ซากพืชซากสัตว์ต่าง ๆ น ามาผา่นกรรมวิธีท า

ให้ชื้น สับ บด หมัก ซึ่งปุ๋ยที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เราแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ย

หมัก ปุ๋ยพืชสด  

1. ปุ๋ยคอก คือ มูลสัตว์ต่างๆ เช่น โค กระบือ ไก่ เป็ด เป็นต้น ซึ่งสัตว์

จะขับถ่ายและสะสมตามพืน้คอก ตลอดจนมูลและน้ าล้างคอกที่รวมอยู่ในสระเก็บน้ าทิง้ (ภาพที่ 

3.4) 

   

ภาพที่ 3.4 ปุ๋ยคอก 

ที่มา : http://kruwilai2502.net63.net/content/Ch1_36.htm และ 

http://kruwilai2502.net63.net/content/Ch1_36.htm
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http://www.google.co.th/imgres?num=10&um=1&hl=th&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid

=KNAezx67Xu13SM:&imgrefurl=http://www.manowpan.com/news147.html&docid=fvlAbPG7k

lVceM&imgurl=h 

ปริมาณสัดส่วนร้อยละของธาตุอาหารในปุ๋ยคอกแต่ละชนิดจะแตกต่างกันตามชนิด 

อายุสัตว์ ตลอดจนการเก็บรักษา ความเข้มข้นของธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

โพแทสเซียม ในปุ๋ยคอกมีค่ าต่ ามาก เมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี ปริมาณธาตุอาหารเหล่านี้ เมื่อใส่ลง

ไปในดิน จะยังไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อพืชทั้งหมด สามารถประมาณได้ว่า ในปุ๋ยคอกจะมีธาตุ

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่เป็นประโยชน์แก่พืชในฤดูกาลแรกร้อยละ 30, 50 และ 

90 ตามล าดับ นอกจากนี้ในปุ๋ยคอกยังธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมอีกจ านวนหนึ่งซึ่ง

เป็นข้อดขีองปุ๋ยคอกที่สามารถใหป้ระโยชน์แก่พืชได้ทุกธาตุในระดับหนึ่ง 

ตารางที่ 3.1 ความเข้มข้นต่อน้ าหนักแหง้ของธาตุอาหารในมูลสัตว์ 4 ชนิด 

น้ า/ธาตุอาหาร โคนม โคเนือ้ ไก ่ สุกร 

น้ า, % 75 80 35 72 

N, % 2.4 1.9 4.4 2.1 

P,% 0.7 0.7 2.1 0.8 

K,% 2.1 2.0 2.6 1.2 

Ca,% 1.4 1.3 2.3 1.6 

Mg, % 0.8 0.7 1.0 0.3 

S,% 0.3 0.5 0.6 0.3 

Fe, มก./กก. 1,800 5,000 1,000 1,000 

Mn, มก./กก. 165 40 413 182 

Zn, มก./กก. 165 8 480 390 

Cu, มก./กก. 30 2 172 150 

B, มก./กก. 20 14 40 75 

Mo, มก./กก. - 1 0.7 0.6 

ที่มา : Brady and Weil (2002) 

http://www.google.co.th/imgres?num=10&um=1&hl=th&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=KNAezx67Xu13SM:&imgrefurl=http://www.manowpan.com/news147.html&docid=fvlAbPG7klVceM&imgurl=h
http://www.google.co.th/imgres?num=10&um=1&hl=th&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=KNAezx67Xu13SM:&imgrefurl=http://www.manowpan.com/news147.html&docid=fvlAbPG7klVceM&imgurl=h
http://www.google.co.th/imgres?num=10&um=1&hl=th&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=KNAezx67Xu13SM:&imgrefurl=http://www.manowpan.com/news147.html&docid=fvlAbPG7klVceM&imgurl=h
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การใช้ปุ๋ยคอก อาจจะใช้ในรูปปุ๋ยคอกแบบสด แบบแห้ง หรือ น าไปหมักให้เกิดการ

ย่อยสลายก่อนแล้วค่อยน าไปใช้ก็ได้ ซึ่งต้องค านึงถึงชนิดของดินและพืชที่ปลูกด้วย โดยเฉพาะ

การใชแ้บบสดอาจท าให้เกิดความร้อน และมีการดึงธาตุอาหารบางตัวไปใช้ในการย่อยสลายมูล

สัตว์ ซึ่งอาจจะท าให้พืชเหี่ยวตายได้ ดังนั้นก่อนการใช้ปุ๋ยคอยที่เหมาะสมนั้น เมื่อได้มูลสัตว์

สดๆมา ความน าไปผึ่งแดดเพื่อลดความชืน้จากร้อยละ 80 ให้เหลอืเพียงร้อยละ 55-60 เมื่อลด

ความชื้นลงตามที่ต้องการแล้วให้จัดมูลสัตว์ให้เป็นกอง และกลับกองมูลสัตว์เป็นครั้งคราวเพื่อ

เร่งกิจกรรมของจุลินทรีย์ กองปุ๋ยจะร้อนแล้วลดความชื้นไปเอง จนเหลือเพียงร้องละ 40-50 

ในระยะเวลา 15 วัน จะได้ปุ๋ยคอกสามารถน าไปใช้เป็นปุ๋ยได้ หรือน าไปท าเป็นเชือ้ปุ๋ยหมักต่อไป

ได้ 

เมื่อใส่ปุ๋ยคอกลงไปในดิน จะเกิดการสลายตัวลง อย่างรวดเร็ว ในปีแรกของการใส่ปุ๋ย

คอกจะเกิดการสลายตัวเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ประมาณร้อยละ  50 ปีต่อมามีการสลายตัว

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 65 และค่อยๆ สลายตัวจนเหลือส่วนที่ไม่สลายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 30 ส่วนที่

เหลือนี้จะมีส่วนท าให้ดินมีลักษณะทางกายภาพดีขึ้น ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ช่วยท าให้

ดินโปร่งและร่วนซุย ท าให้การเตรียมดินงา่ย นอกจากนี้ดินที่ใส่ปุ๋ยคอกจะช่วยให้ดินสามารถดูด

ซับธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืช ไม่ให้ถูกชะล้างได้ ช่วยให้พืชได้ประโยชน์จากธาตุฟอสเฟต

ในดิน 

2. ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยที่ได้จากการหมักซากพืช ซากสัตว์ตลอดจนมูล

สัตว์เพื่อให้อินทรีย์สารสลายตัวผุพังจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ ผลิตโดยน าวัสดุ เหล่านี้มากอง

รวมกัน รดน้ าให้ชื้นแล้วปล่อยให้ย่อยสลายและแปรสภาพ จนเป็นขุยสีด าหรือน้ าตาลเข้ม มี

ลักษณะพรุน ยุ่ย ร่วนซุย และมีกลิ่นเหมอืนกลิ่นของดิน  

    
ภาพที่ 3.5 ปุ๋ยหมัก 

ที่มา : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/346682 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/346682
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 ปัจจัยที่มีผลต่อการท าปุ๋ยหมัก 

 ปกติเมื่อซากพืชในธรรมชาติ จะมีจุลินทรีย์ที่อยู่ในซากพืชและในดินจะ

ค่อยๆ ย่อยสลายให้ผุพัง แต่ถ้าสารถจัดปัจจัยต่างๆ ให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

เหล่านั้น เช่น เพิ่มธาตุอาหาร ใส่มูลสัตว์ รักษาความชื้น และกลับกองปุ๋ยเป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่ม

ออกซิเจนให้แก่จุลิทรีย์ จะช่วยใหซ้ากพืชเน่าเปื่อยเร็วยิ่งขึน้ เราสามารถสรุปสภาวะที่เหมาะสม

ส าหรับการหมักได้ดังตารางที่ 2.2 

 

 
ภาพท่ี 3.6 แสดงกระบวนการหมัก 

              ที่มา : บัณฑิต (2552) 

 

ตารางท่ี 3.2 สภาพการหมักส าหรับการเตรียมปุ๋ยหมักที่ด ี

ปัจจัยด้านสภาพการหมัก ใช้ได้ เหมาะสม 

สัดส่วนคารบ์อน : ไนโตรเจน  

(C:N ratio) 

20:1 – 40:1 25:1 – 30:1 

ความช้ืน 40-65% 50 – 60%  

ปริมาณออกซิเจน สูงกว่า 5% สูงกว่า 5% มากๆ 

ขนาดชิ้นวัตถุ 3 – 13  มิลลิเมตร ขึน้อยู่กับชนิดของ

วัสดุ ขนาดของกอง

และสภาพอากาศ 
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ปัจจัยด้านสภาพการหมัก ใช้ได้ เหมาะสม 

pH 5.5 – 9.0 6.5 – 8.0 

อุณหภูม ิ 43-66C 54 – 60C 

 ที่มา : Rynk and Richard (2001) 

 

 ธาตุคาร์บอนที่ทีอยู่ในอินทรีย์สาร และไนโตรเจนที่มีอยู่ในอินทรีย์สาร

มีความส าคัญต่อกระบวนการหมักปุ๋ย เพราะ ธาตุคาร์บอนเป็นแหล่งพลังงานและแหล่ง

คาร์บอนที่จุลินทรีย์ใช้เป็นหลักในการเจริญเติบโต ส่วนไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารที่จุลินทรีย์

ต้องการในการเจริญเติบโต เนื่องจากส่วนประกอบของเซลล์จุลินทรีย์ส่วนใหญ่เป็นพวกโปรตีน

และกรดนิวคลีอิคซึ่งมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 

ตารางที่ 3.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณ N, P, K และ C:N ratio ของวัสดุอินทรีย์บาง

ชนิด 

วัสดุอินทรีย์ N (%) P (%) K (%) C (%) C:N 

เปลือกสับปะรด 1.43 0.22 1.86 44.23 33.93 

ทะลายปาล์ม 1.28 0. 16 0.90 47.76 37.31 

ฟางข้าว 0.87 0.14 1.05 44.00 50.57 

ใบอ้อย 1.07 0.26 1.28 48.87 45.67 

กากอ้อย 0.13 0.36 0.11 50.33 387.15 

ซังขา้วโพด 0.43 0.13 0.59 49.38 114.83 

ผักตบชวา 1.68 0.26 4.05 41.48 24.69 

ต้นถั่วเขียว 3.40 0.22 0.56 44.71 13.15 

แกลบ 0.37 0.07 0.54 36.54 89.75 

ขีเ้ลื่อยยางพารา 0.21 0.05 0.38 80.38 382.76 

 ที่มา: ดัดแปลงจาก กรมวิชาการเกษตร (2548) 
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 วัสดุอินทรีย์แต่ละชนิดมีสัดส่วนระหว่างอินทรีย์คาร์บอนกับไนโตรเจน 

แตกต่างกัน เศษพืชทั่วไปมีอินทรีย์คาร์บอนเป็นองค์ประกอบใกล้เคียงกัน ประมาณ 45-50% 

แต่จะมีปริมาณไนโตรเจนแตกต่างกันมาก หรือพืชตระกูลถั่วที่มีไนโตรเจนอยู่มากจะมีค่า  C:N 

ratio ต่ า แต่พืชตระกุลหญ้าที่มีไนโตเจนน้อยจะมีค่า C:N ratio สูง เป็นต้น หรือเพื่อให้ง่ายต่อ

การจัดการวัสดุส าหรับการท าปุ๋ยหมักสามารถแบ่งวัสดุออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อใช่ในการเตรียม

ของผสมวัสดุอินทรีย์ ในการท าปุ๋ยหมัก (ตารางที่ 4) 

   1. วัสดุสีน้ าตาล (Brown material) คือ อินทรีย์วัตถุที่มสีีน้ าตาล 

ลักษณะทั่วไปจะแหง้ มีองค์ประกอบของคาร์บอนมาก (Carbon- rich materials) เช่น กิ่งไม้แห้ง 

ใบไม้แห้ง ฟางขา้ว แกลบ ดอกไม้แหง้ หญ้าแห้ง ขีเ้ลื่อย เปลือกถั่ว เป็นต้น 

2. วัสดุสีเขียว (Green material) คือ อินทรีย์วัตถุที่มสีีเขียว ลักษณะ

ทั่วไปจะ 

ชืน้ มีองค์ประกอบของไนโตรเจนสูง (Nitrogen-rich materials ) เชน่ หญ้าที่ตัดใหม่ๆ  ดอกไม้สด 

เศษผักเศษผลไม้สด ขยะจากครัว เศษอาหาร มูลสัตว์ เป็นต้น 

  ประสิทธิภาพของการหมักขึ้นกับสัดส่วนระหว่างคาร์บอนกับ

ไนโตรเจน (C:N ratio) โดยหากหมักด้วยวัสดุผสมที่มี C:N ratio สูงเกิน (องค์ประกอบที่มี

คารบ์อนมาก) จะได้ปุ๋ยหมักช้า แตถ่้าหมักด้วยวัสดุผสมที่มี C:N ratio ต่ าเกินจะมีการสูญเสีย

ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย 

 

ตารางที่ 3.4 วัสดุที่ควรน ามาท าปุ๋ยหมักและไม่ควรน ามาปุ๋ยหมัก 

วัสดุสีน้ าตาล 

(วัสดุที่มคีารบ์อนมาก) 

วัสดุสีเขียว 

(วัสดุที่มไีนโตรเจนมาก) 

วัสดุทีไ่ม่ควรน ามาท า 

ปุ๋ยหมัก 

หญ้าแหง้ หญ้าและใบไม้สด เนือ้ปลา เนือ้วัว กระดูก 

ฟางข้าว กิ่งไม้สด น้ ามันปรุงอาหาร 

กิ่งไม้แห้ง เศษอาหาร ผลติภัณฑอ์าหารนม 

ใบไม้แห้ง ผักและเปลือกผลไม้ พืชหรอืต้นไม้ที่เป็นโรค 

กระดาษ ถุงน้ าชาและกากกาแฟ มูลสุนัขและแมว 

ขีเ้ลื่อย เปลือกไข ่ กระดาษอาบมัน 

เปลือกไม้ ดอกไม้ วัชพชืที่มเีมล็ด 

ที่มา : บัณฑติ (2552) 
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 วิธีการท าปุ๋ยหมักในไร่นา 

1. สถานที่ควรอยู่ใกล้ไร่นา เพื่อความสะดวกในการน าปุ๋ยไปใช้ บริเวณ

ที่ท ากองปุ๋ยควรเป็นที่เนิน และมีคูระบายน้ าล้อมรอบเพื่อป้องกันน้ าขังเมื่อฝนตก 

2. วางผังกองปุ๋ยเพื่อให้ผลิตปุ๋ยได้มากและท างานสะดวก ส าหรับการ

เตรียมกองปุ๋ยนั้น หากซากพืชยาวเกินไป ควรสับให้เป็นท่อนสั้น เพื่อความสะดวกในการกลับ

กองปุ๋ย กองซากพืชให้มีความกว้างประมาณ 2-3 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร เพื่อให้กอง

ปุ๋ยร้อนในระหว่างการย่อยสลายและไม่แห้งเร็วเกินไป ส่วนความยาวของกองให้พอเหมาะกับ

ขนาดของพื้นที่ ต้องเว้นพื้นที่ด้านหนึ่งขนาดเท่ากองวัสดุที่ออกแบบไว้ ส าหรับเป็นพื้นที่รองรับ

การกลับกองปุ๋ยระหว่างการผลิต 

3. ควรผสมมูลสัตว์ เนื่องจากเป็นแหล่งจุลินทรีย์และอาหารจุลินทรีย์ 

จึงช่วยเร่งการสลายตัวของซากพืช หรืออาจมีการใช่เชื้อเร่งปุ๋ยหมักที่ดีตามอัตราส่วนหรือ

วิธีการใชท้ี่ระบุไว้ ก็จะช่วยใหก้ารสลายของวัสดุในกองเร็วขึ้น 

4. ระหว่างการหมัก ควรรดน้ าให้พอชุ่มเสมอ กลับกองทุกๆ 1-2 

สัปดาห์ ใช้เวลาหมักทั้งสิ้นประมาณ 2-3 เดือน ก็น าไปใช้ได้ ปุ๋ยหมักที่เหมาะแก่การใช้ควรยุ่ย

และมีสดี าหรอืน้ าตาลเข้ม 

 เชื้อเร่งส าหรับท าปุ๋ยหมัก หมายถึงจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายซาก

พืชได้เร็วกว่าจุลินทรีย์ธรรมชาติ ช่วยย่นระยะเวลาในการหมัก แต่ถึงไม่มีเชื้อเร่งปุ๋ยหมักก็ไม่

เป็นอุปสรรคในการผลิตปุ๋ยหมัก เนื่องจากจุลินทรีย์ที่ติดมากับวัสดุจะมีมากเหลือเฟือ สามารถ

เจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่เหมาะสมและย่อยสลายวัสดุในกองได้อย่างรวดเร็ว 

 ผลของการใช้ปุ๋ยหมัก 

 การใช้ปุ๋ยหมักให้ผลดีในการผลิตพืชทุกชนิด โดยเฉพาะพืชผัก ไม้ดอก 

ไม้ประดับและไม้ผล คุณค่าของปุ๋ยหมักที่ส าคัญคือ เป็นแหล่งธาตุอาหาร และปรับปรุงสมบัติ

ทางกายภาพของดิน สมบัติทางเคมี และสมบัติทางชีวภาพของดิน 

 ปุ๋ยหมักเป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญคือเป็นทั้งแหล่งทั้งธาตุอาหารหลัก 

ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ ถึงแม้ว่าจะมีความเข้มข้นต่ าเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมี และธาตุอาหาร

ส่วนมากถูกปลดปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ จึงสูญเสียเนื่องจากการชะล้างนอ้ย 
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 การใช้ปุ๋ยหมักในดินเนื้อหยาบที่มีอินทรียวัตถุต่ าหรือปานกลาง จะช่วย

พัฒาโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น มีความหนาแน่นรวมต่ า การแทรกซึมน้ าและการซาบซึมน้ าของ

ดินสะดวก การระบายน้ าและการถ่ายเทอากาศดี ช่วยส่งเสริมให้ระบบรากพืชพัฒนาและ

กระจายออกไปได้กว้างและลกึ จึงมโีอกาสดูธาตุอาหารและน้ ามาใช้ประโยชนไ์ด้มากกว่าเดิม 

 ปุ๋ยหมักท าให้ดินมีความสามารถในการลดการสูญเสียธาตุอาหารรูป

แคตไอออนไปกับการชะล้าง และท าให้ดินมีความสามารถในการตา้นทานต่อการเปลี่ยน pH 

 การใส่ปุ๋ยหมักท าให้เพิ่มชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ในดิน รวมทั้งมี

กิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตมากขึ้น ส าหรับสัตว์ในดินเช่นไส้เดือน ก็มี

จ านวนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน 

3. ปุ๋ยพืชสด (green manure) คือปุ๋ยที่ได้จากการปลูกพืชในไร่นาจน

เติบโตถึงระยะที่เหมาะสมแลว้ไถกลบหรอืคลุกเคล้าลงไปในดินขณะยังสดเพื่อบ ารุงดิน 

ผลของการใช้ปุ๋ยพืชสด 

ปุ๋ยพืชสดที่ไถกลบลงดิน เป็นอินทรีย์สารที่สลายตัวได้ง่าย ซึ่งเมื่อ

สลายตัวจะได้พอลิแซคคาไรด์ บางประเภทที่มีลักษณะเหนียว จงึช่วยเชื่อมประสานอนุภาคดิน

ให้เกาะเป็นเม็ดดินที่มีเสถียรภาพ 

การใช้ปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มชีวมวล และธาตุอาหารพืชต่างๆ ลงในดิน 

โดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน  ช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินโดยการสร้างเม็ดดิน และ

ส่งเสริมการเจริญของรากพืชหลัก แล้ว นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมโรคบางชนิด ซึ่งหากมีการ

ปรับเปลี่ยนปลูกพืชอื่นนอกเหนือจากพืชหลักบ้างแล้วเนื่องจากช่วยเพิ่มความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวติ เชน่พันธ์พืช และจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลไกทางธรรมชาติช่วยควบคุมสมดุลไว้ 
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  ภาพท่ี 3.7 การท าปุ๋ยพืชสด 

  ที่มา : http://r01.ldd.go.th/Lddwebsite/ptm01/2550p8.html 

 

 
 

  ภาพท่ี 3.8 พืชปุ๋ยสดที่นยิมปลูกเป็นพืชตระกูลถั่ว  เพราะมีปมราก ซึ่งมีเชือ้ไร

โซเบียมที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาเก็บไว้ที่ปมรากถั่วและสะสมใน

ต้นพชืได้ 

 ที่มา : http://r01.ldd.go.th/Lddwebsite/ptm01/2551p6.html 

 

พืชที่นิยมใช้เป็นปุ๋ยพืชสดส่วนใหญ่ใช้พืชตระกูลถั่ว เพราะให้ไนโตรเจน

มากกว่าพืชอื่น การไถกลบจะท าในช่วงที่พืชมีปริมาณไนโตรเจนสูงสุด คือช่วงออกดอก

ประมาณร้อยละ 50 ทิ้งระยะให้พืชสดเกิดการเน่าเปื่อยสลายตัวให้ธาตุอาหารแก่ดิน จึงค่อย

ปลูกพืชหลักตาม 

http://r01.ldd.go.th/Lddwebsite/ptm01/2550p8.html
http://r01.ldd.go.th/Lddwebsite/ptm01/2551p6.html
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ลักษณะของพืชที่จะน ามาใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสด ต้อง ปลูกง่าย โตเร็ว 

น้ าหนักสดมากทั้งส่วนเหนือดิน และใต้ดิน มีรูปทรงล าต้นคลุมดิน ปลูกได้ในดินที่เลว ทนแล้ง 

ทนทานโรคแมลง ไถกลบงา่ย เมล็ดพันธุ์หางา่ย สะดวก 

กรมพัฒนาที่ดินได้แนะน าพืชตระกุลถั่วที่ควรใชท้ าปุ๋ยพืชสด ดังนี้ 

1. ถั่วพุ่ม (cow pea) 

  มีหลายชนิด เช่น ถั่วพุ่มแดงหรือถั่วพุ่มลาย (Vigna sinesis) และถั่วพุ่มด า 

(Vigna unguiculate) พืชเหล่านี้ปลูกได้ตลอดปี แต่ช่วงที่เหมาะสมคือต้นฤดูฝน ระยะออกดอก

ควรไถกลบเมื่ออายุ 45-60 วัน 

   

  
 

ภาพท่ี 3.9 ถั่วพุ่มด า (Vigna unquiculata) 

ที่มา : http //www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/images/Vigna_unguiculata/ 

2. ถั่วพร้า  

 มี 2 ชนิด คอื ถั่วพร้าเมล็ดขาว หรือ Jack bean (Canavalia 

ensifoemis)  และถั่วพร้าเมล็ดแดง sword bean (Canavalia gladiata) พืชชนิดนีเ้ป็นพืชทนแลง้ 

สามารถบ ารุงดินส าหรับ พืชหลักที่ปลูก เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลังและออ้ย ระยะออกดอก

ควรไถกลบเมื่ออายุ 60-65 วัน 
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ภาพท่ี 3.10 ถั่วพร้าเมล็ดขาว หรอื Jack bean (Canavalia ensifoemis) 

ที่มา : http://www.banana-tree.com/Product/CANAVALIA-ensiformis-Jackbean-SKU365-

343.htm 

 

3. ปอเทือง (Clotalaria juncea)  

เป็นพืชปีเดียว เมื่อใช้เป็นพืชหมุนเวียนโยปลูกก่อนพืชหลักประมาณ 

60-75 วัน แล้วไถกลบเมื่ออายุ 50-60 วัน 

  

ภาพท่ี 3.11 ปอเทือง (Clotalaria juncea) 

ที่มา : 

http://www.google.co.th/imgres?start=22&num=10&hl=th&biw=1280&bih=709&tb

m=isch&tbnid=aZKhdNUkLKswaM:&imgrefurl=http://travel.thaiza.com/%25E0%25

B9%2580%25E0%25B8%2597%25E และ 

http://www.google.co.th/imgres?start=48&num=10&hl=th&biw=1280&bih=709&tb

m=isch&tbnid=FTLi7ss5_QfA4M:&imgrefurl=http://www.gotoknow.org/blogs/posts/3

28967%3Flocale%3Den&doci 

http://www.banana-tree.com/Product/CANAVALIA-ensiformis-Jackbean-SKU365-343.htm
http://www.banana-tree.com/Product/CANAVALIA-ensiformis-Jackbean-SKU365-343.htm
http://www.google.co.th/imgres?start=22&num=10&hl=th&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=aZKhdNUkLKswaM:&imgrefurl=http://travel.thaiza.com/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E
http://www.google.co.th/imgres?start=22&num=10&hl=th&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=aZKhdNUkLKswaM:&imgrefurl=http://travel.thaiza.com/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E
http://www.google.co.th/imgres?start=22&num=10&hl=th&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=aZKhdNUkLKswaM:&imgrefurl=http://travel.thaiza.com/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2597%25E
http://www.google.co.th/imgres?start=48&num=10&hl=th&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=FTLi7ss5_QfA4M:&imgrefurl=http://www.gotoknow.org/blogs/posts/328967%3Flocale%3Den&doci
http://www.google.co.th/imgres?start=48&num=10&hl=th&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=FTLi7ss5_QfA4M:&imgrefurl=http://www.gotoknow.org/blogs/posts/328967%3Flocale%3Den&doci
http://www.google.co.th/imgres?start=48&num=10&hl=th&biw=1280&bih=709&tbm=isch&tbnid=FTLi7ss5_QfA4M:&imgrefurl=http://www.gotoknow.org/blogs/posts/328967%3Flocale%3Den&doci


  35 

 

 

ถั่วพืชสดทั้ง 3 ชนิดที่กล่าวมาแล้วนี้สามารถจัดระบบการปลูกได้ 2 แบบ คือ 1) ใชเ้ป็น

พืชหมุนเวียนคือปลูกก่อนพืชหลัก เมื่อระยะออกดอกได้รอ้ยละ 50 ให้ไถกลบพร้อมเตรียมดิน

เพื่อปลูกพืชหหลังจากไถกลบแล้ว 12-15 วัน และ 2) ปลูกแซมระหว่างแถวพืชหลักหลังจาก

ปลูกพืชหลักไปแล้วประมาณ 2 สัปดาห์ 
 

4. โสนคางคก (Sesbania aculeata) 

เป็นพืชปีเดียว สูงประมาณ 1-2 เมตร ค่อนข้างทนเค็ม เหมาะที่จะใช้

เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว ปลูกก่อนปลูกข้าวประมาณ  70 วัน ไถกลบเมื่ออายุ 60 วัน แล้วท า

เทือกเพื่อเตรียมปลูกข้าว 

   
ภาพท่ี 3.12 โสนคางคก(Sesbania aculeata) 

ที่มา : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-

2009&group=33&gblog=71 
 

5. โสนจนีแดง (Sesbania canabina) 

เป็นพืชปีเดียว สูงประมาณ 1.5-2.5 เมตร ออดดอกเมื่ออายุ 45-60 

วัน ค่อนข้างทนเค็ม เหมาะที่จะใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว โดยปลูกประมาณ  70 วันก่อนปลูก

ข้าวแล้ว ไถกลบเมื่ออายุ 60 วัน 

 

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=33&gblog=71
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=fullgold&month=16-06-2009&group=33&gblog=71
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ภาพท่ี 3.13 โสนจนีแดง (Sesbania canabina) 

ที่มา: http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/Acidity_Central/Manage/p3.htm 

6. โสนเอินเดีย (Seabania specipsa) 

เป็นพืชปีเดียว สูงประมาณ 2.0-3.5 เมตร ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 

90 วัน ค่อนข้างทนเค็ม เหมาะที่จะใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าว โดยปลูกประมาณ 70 วันก่อน

ปลูกข้าวแล้ว ไถกลบเมื่ออายุ 60 วัน 

7. โสนอาฟริกัน (Seabania rostrata) 

เป็นพืชปีเดียว ไวต่อแสง ต้องมีช่วงวันน้อยกว่า 12.0-12.5 ช่ัวโมงจึง

ออกดอก ล าต้นสูงประมาณ 2.0-3.5 เมตร ค่อนข้างทนเค็ม เหมาะที่จะใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนา

ข้าว โดยปลูกล่วงหน้าก่อนปลูกข้างอย่างน้อย 70 วันแล้วไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ขณะที่ยัง

มีน้ าแช่ชังในแปลง ทิง้ช่วงประมาณ 10วัน จงึท าเทือกเพื่อปลูกข้าว 

  

ภาพท่ี 3.14 โสนอาฟริกัน (Seabania rostrata) 

ที่มา : 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/

Html/images/Sesbania_rostrata/Sesbania_rostrata_01.jpg&imgrefurl=http://www.tropicalfora

ges.info/key/Forages/Media/Html/Sesbania_rostrata.htm 

http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/Acidity_Central/Manage/p3.htm
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/images/Sesbania_rostrata/Sesbania_rostrata_01.jpg&imgrefurl=http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Sesbania_rostrata.htm
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/images/Sesbania_rostrata/Sesbania_rostrata_01.jpg&imgrefurl=http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Sesbania_rostrata.htm
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/images/Sesbania_rostrata/Sesbania_rostrata_01.jpg&imgrefurl=http://www.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/Sesbania_rostrata.htm
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