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 การพัฒนาแนวทางการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มคุณภาพ
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 รู้หรือไม่ ! ท�าไมดินแต่ละชนิดถึงเก็บน�้าและธาตุอาหารได้  

 ไม่เท่ากัน ? สมบัติทางฟิสิกส์ของดินที่หลาย ๆ คนมองข้าม



บัวกระด้ง

ต้นไม้ประจ�ำฉบับ

 บัวกระด้งหรือบัววิคตอเรีย หลายท่านคงเคยพบเห็นกันมาบ้างแล้ว  

ตามสถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ แต่ไม่ค่อยได้พบเห็นตามบ้านเรือนทั่วไป 

เพราะบวักระดง้เปน็บวัทีม่ขีนาดใหญ่มาก น่าจะใหญ่ทีสุ่ดในสายพนัธุบ์วัดว้ยกนั 

ต้องใช้บริเวณพื้นที่กว้างขวาง ต้องปลูกในสระ หนองน้ำา บ่อขนาดใหญ่  

ไม่สามารถปลูกในกระถางได้  จึงไม่นิยมปลูกตามบ้านเรือน 

 บัวกระด้ง  มีถิ่นกำ�เนิดท�งอเมริก�ใต้ จัดเป็นพืชน้ำ�ล้มลุกที่มีร�กอวบข�ว

จำ�นวนม�ก และลำ�ต้นอยู่ในดินใต้น้ำ� มีก้�นใบแทงผ่�นน้ำ� และมีหน�มย�วทั่วก้�น 

และส่วนใบที่อยู่เหนือน้ำ� ใบมีลักษณะวงกลม กว้�งประม�ณ 1-2 เมตร ขอบใบ 

ตั้งขึ้นเหมือนกระด้ง สูง 2-4 น้ิว จึงเป็นช่ือที่คนไทยเรียกว่� บัวกระด้ง ใบด้�นบน 

ทีเ่ป็นใบออ่นจะมีลกัษณะสนี้ำ�ต�ล ใบด้�นบนทีเ่ปน็ใบแก่จะมีสเีขยีวสด สีใบด�้นล�่ง

จะมีสีน้ำ�ต�ลแดง และตั้งแต่ส่วนที่พับเป็นขอบจนถึงส่วนด้�นล่�งใบที่อยู่ในน้ำ�จะมี

หน�มทั่วทั้งใบ

 ดอกมีสีข�วและเปลี่ยนเป็นสีชมพู ชมพูเข้มจนถึงม่วงแดง ต�มอ�ยุของดอก 

ผวิของก�บดอกทีหุ่ม้ดอกจะมหีน�ม เมือ่บ�นก�บดอกจะลอยบนน้ำ� และชดูอกบ�น

ไว้ด้�นบน ดอกจะบ�นในช่วงพลบค่ำ�จนถึงรุ่งเช้� และส่งกลิ่นหอมเมื่อเข้�ใกล้

 บัวกระด้งขย�ยพันธุ์ด้วยก�รเพ�ะเมล็ด เมื่อเมล็ดเริ่มแตกเป็นต้นอ่อน นำ�ไป

ปลูกในตะกร้�หรือกระถ�ง ว�งริมบ่อตื้นๆ ก่อนไม่ให้ใบจมน้ำ� เมื่อใบเริ่มใหญ่ขึ้นก็

ค่อยๆ เลื่อนลงไปให้ลึกขึ้นเร่ือยๆ แต่อย่�ให้ใบจมน้ำ� จนก�้นใบมีขน�ดย�วพอจึง

ค่อยๆ ตะแคงเทออกจ�กกระถ�งนำ�ลงปลูกให้ใบโผล่เหนือน้ำ� 

 บัวกระด้งเมื่อโตเต็มที่แล้วทั้งก้�นใบ ทั้งใบมีหน�มแหลมรอบๆ สัตว์น้ำ�จึงไม่

รบกวน แตร่ะวงัตอนตน้ยงัเลก็ สตัว์น้ำ� เช่น หอย หรือปล� จะกัดกนิร�กหรอืใบออ่น
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เพื่อนแทเกษตรไทย
ปที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565
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สารบัญ

CONTENTS

บทบรรณาธิการ

   ที่ปรึกษา 
 นายกองเอก เปลงศักดิ์ ประกาศเภสัช

 คุณวัชระ ปงสุทธิวงศ 

 บรรณาธิการ
 คุณสุภัค เหลาดี

 กองบรรณาธิการ
 คุณศุภชัย ปานดํา 
 คุณเอกรัฐ สิริไสยาสน

 คุณบุรินทร  พิชัยรัตน 
 คุณพรพรรณ จริยาบูรณ
 คุณปลื้มคุณ บัวหลวง
 คุณบรรณรักษ บรรณสาร
 คุณชญานีย สุวรรณประไพศรี

 เพ่ือนแทเกษตรไทย ฉบับที่สองของป 2565 

มีเร่ืองราวมานําเสนอทานพี่นองเกษตรกร แมวาโลก

จะกาวลํา้นาํสมยัไปสกัปานใด หนงัสอืกย็งัเปนสือ่ทีส่ะดวก

ในการหยิบอานอยูเสมอ เราขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน

ที่ใหกําลังใจและสนับสนุนบริษัทของเราดวยดีเสมอมา 

 ทีมของเรามีความมุงมั่นฟนฝาอุปสรรคทั้งหลาย
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เราจึงขอเชิญชวนใหทุกคนรักกันและสรางสันติภาพขึ้น
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การพัฒนาแนวทางการใชปุยเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตการพัฒนาแนวทางการใชปุยเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิต
สําหรับถั่วเหลืองฝกสด (ถั่วแระญี่ปุน)สําหรับถั่วเหลืองฝกสด (ถั่วแระญี่ปุน)

เปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัยเปดแฟมงานวิจัย 

สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน)

ที่มาและความสําคัญ
 ถ่ัวเหลืองฝกสด หรอืถ่ัวแระญีปุ่นเปนสนิคาสงออกในรปูฝกสดแชแขง็ทีท่าํรายไดเขาประเทศจาํนวนมาก 

นอกจากนี้บางสวนยังนํามาใชบริโภคภายในประเทศ โดยเปนพืชอาหารโปรตีนท่ีสําคัญชนิดหนึ่งที่ประชาชนใน

แถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใตนิยมปลูกและบริโภค ประกอบดวยใยอาหาร คารโบไฮเดรต 

ฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามิน A, C และ E อีกทั้งยังมีกลิ่นหอม และในปจจุบันไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น

 ถั่วแระญี่ปุน เปนถ่ัวเหลืองที่มีฝกขนาดใหญ บริโภคเมล็ดในระยะเมล็ดเตงเต็มที่แตฝกยังมีสีเขียวอยู 

อายุเก็บเกี่ยวฝกสดประมาณ 65 วัน หลังจากหยอดเมล็ด ฝกที่ไดมาตรฐานสงตลาดญี่ปุนจะตองมีเมล็ดตั้งแต 

2 เมล็ดขึ้นไป ความยาวฝกไมนอยกวา 4.5 เซนติเมตร ฝก 1 กิโลกรัมมีจํานวนฝกไมเกิน 350 ฝก และไมมีรอย

ตําหนิใดๆ บนฝก ลําตนเปนพุมเตี้ย มี 7-10 ขอ และแขนง 2-3 แขนง เมล็ดพันธุมีขนาดใหญโดยเมล็ด 

100 เมล็ดจะมนีํา้หนกัประมาณ 25-35 กรมั สวนใหญบรโิภคฝกสดเปนอาหารวางโดยตมทัง้ฝกในนํา้เดอืดใชระยะ

เวลาสั้นเพียง 5-6 นาที โรยเกลือเล็กนอย เพื่อเพิ่มรสชาติ หรือแกะเมล็ดออกจากฝกนํามาประกอบอาหารได

หลายชนิด เชน ผดกับกุง แกงสม ขาวผัด และใชแทนถั่วลันเตากระปองไดเปนอยางดี

 ในป 2563 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองฝกสดจํานวน 798 ไร ผลผลิตเฉลี่ยตอไร 1,067 กิโลกรัม/ไร 

ท้ังนี้พ้ืนท่ีปลูกถั่วเหลืองฝกสดที่สําคัญในประเทศไทย ไดแก เชียงราย เชียงใหม พะเยา อุทัยธานี ลําปาง 

ลําพูน เปนตน การผลิตถั่วเหลืองฝกสด 

ใหไดผลผลิตสูงและคุณภาพดีจําเปนตองมี

การบํารุงรักษาดวยการใสปุยใหตนถั่วแระมี

ความสมบูรณเต็มท่ี ดังนั้นทางแผนกพัฒนา

ผลติภณัฑ สายงานการตลาด วจัิยและพัฒนา 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) จึง

ดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโครงการพืช

หลงันา เพือ่พฒันาแนวทางการใชปุยสาํหรบั

ถั่วเหลืองฝกสด (ถั่วแระญี่ปุ น) เพื่อเพิ่ม

ผลผลิตและคุณภาพใหตรงตามมาตรฐาน

ที่กําหนด
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อุปกรณ และวิธีการทดลอง
 ทําการทดลอง ณ แปลงเกษตรกรในพื้นที่ 

ตําบลทุงโพ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ดําเนิน

การเก็บตัวอยางดินกอนการทดลอง พบวา ดินมีความ

เปนกรดจดัมาก มีอนิทรยีวตัถุอยูในระดบัตํา่ ฟอสฟอรัส

ที่เปนประโยชนอยูในระดับสูง โพแทสเซียม แคลเซียม 

และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได อยู  ในระดับตํ่า 

(ตารางที่ 1) โดยกรรมวิธีในการทดลองประกอบดวย 

 1. แนวทางการใชปุยของบริษัทฯ

  ครั้งที่ 1 ใสปุ ยสูตร 16-8-8 พลังหนึ่ง 

  อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร

  คร้ังท่ี 2 ใสปุยสูตร 15-15-15 พรีเมี่ยม 

  อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร

  ครั้งที่ 3 ใสปุยสูตร 12-9-21 

  อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร

 2. แนวทางการใชปุยของเกษตรกร

รายการวิเคราะห หนวย
ผลการ

วิเคราะห
คําแนะนํา

ความเปนกรด-ดาง (pH) - 5.35   ดินเปนกรดจัด

  ดินไมเค็ม ไมมีการสะสมเกลือ

  อินทรียวัตถุตํ่า แนะนําใหใสปุยอินทรีย   

   และปุยไนโตรเจนเพิ่มขึ้น

  เนื้อดินเปนดินทรายปนดินรวน

   ฟอสฟอรัสสูงมาก แนะนําใหใสปุย

   ฟอสฟอรัสลดลง

  โพแทสเซียมตํ่า แนะนําใหใสปุย

   โพแทสเซียมเพิ่มขึ้น

  แคลเซียมและแมกนีเซียมตํ่า แนะนําให

    ใสปนูโดโลไมตเพือ่ลดความเปนกรดและ 

   เพิ่มปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียม

   ในดิน

คาการนําไฟฟา (EC) dS/m 0.04

อินทรียวัตถุ (OM) % 0.92

เนื้อดิน (Texture) - Loamy sand

ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (P) mg/kg 140.00

โพแทสเซียม (K) mg/kg 49.60

แคลเซียม (Ca) mg/kg 513.00

แมกนีเซียม (Mg) mg/kg 73.10

หมายเหตุ : 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณผลวิเคราะหดินแปลงสาธิตการพัฒนาแนวทางการใชปุยเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิต

  สําหรับถั่วเหลืองฝกสด (ถั่วแระญี่ปุน) ตําบลทุงโพ อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
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 การเก็บและการวิเคราะหขอมูล

 เก็บตัวอยางดินกอนการทดลองเพื่อวิเคราะห

สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน ใสปุ ยเคมี

ตามกรรมวิธีการทดลอง เก็บขอมูลการเจริญเติบโต 

ไดแก ความสูงและความกวางของทรงพุ ม ขอมูล

ผลผลติ ไดแก จาํนวนฝกตอหลมุ ผลผลติตอไร คาํนวณ

ตนทุน และกําไรสุทธิของผลผลิต

ผลและวิจารณผลการทดลอง
 การเจริญเติบโต

 จากผลการทดลอง พบวา ความสูงและขนาด

ทรงพุ มภายใตแนวทางการใชปุ ยของเกษตรกรมี

แนวโนมสูงกวาแนวทางบริษัทฯ (รูปที่ 1) ความสูงและ

ขนาดทรงพุมแนวทางการใชปุยของเกษตรกรเทากับ 

58.3 และ 100.1 เซนติเมตร ตามลําดับ ความสูงและ

ขนาดทรงพุมแนวทางการใชปุยของบริษัทฯ เทากับ 

56.9 และ 94.4 เซนติเมตร ตามลําดับ 

 รูปที่ 1 ความสูงและขนาดทรงพุม (เซนติเมตร) ภายใตแนวทางการใสปุยที่แตกตางกัน
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 ผลผลิต

 จากผลการทดลอง พบวา จํานวนฝกตอหลุม

ภายใตแนวทางการใชปุยของบรษิทัฯ มแีนวโนมสงูกวา

แนวทางของเกษตรกร (รปูที ่2a) เทากบั 35.4 และ 30.6 

ฝกตอหลมุ ตามลําดับ ซึง่สอดคลองกับปรมิาณผลผลิต

พบวาผลผลิตภายใตแนวทางการใชปุ ยของบริษัทฯ 

มีแนวโนมสูงกวาแนวทางของเกษตรกร (รูปที่ 2b) 

เทากับ 1,450 และ 1,239 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ 

ทั้งนี้แนวทางการใชปุยของบริษัทฯ มีการใชปุยสูตร 

12-9-21 ในครัง้ที ่3 ซึง่มปีรมิาณธาตอุาหารโพแทสเซยีม

คอนขางสูง โดยธาตุโพแทสเซียมเปนธาตุอาหาร

ทีช่วยสงเสรมิการสะสมและการเคลือ่นยายธาตอุาหาร 

ซ่ึงจะสงผลใหกระตุนการสรางผลผลติใหมปีระสิทธภิาพ

มากยิ่งขึ้น

 ตนทุนและกําไรสุทธิ

 จากผลการทดลองพบวาตนทุนตอไรภายใต

แนวทางการใชปุ ยของเกษตรกรมีแนวโนมสูงกวา

แนวทางการใชปุยของบริษัทฯ มีตนทุนตอไรเทากับ 

10,445 และ 10,015 บาท ตามลําดับ ในขณะทีผ่ลกาํไร

สทุธภิายใตแนวทางการใชปุยของบรษิทัฯ มแีนวโนมสงู

กวาการใชปุยตามแนวทางของเกษตรกร มีกําไรสุทธิ

ตอไรเทากับ 14,641 และ 10,612 บาท ตามลําดับ 

(รูปที่ 3) 

 รูปที่ 2 จํานวนฝกตอหลุมและผลผลิตตอไรภายใตแนวทางการใสปุยที่แตกตางกัน
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 รูปที่ 3 ตนทุนและกําไรสุทธิ (บาท/ไร) ภายใตแนวทางการใสปุยที่แตกตางกัน

สรุปผลการทดลอง
 1. การใชปุยตามแนวทางของเกษตรกรสงผล

ใหการเจริญเติบโต ไดแก ความสูง และขนาดทรงพุม 

มีแนวโนมสูงกวาการใชปุยตามแนวทางของบริษัทฯ

 2. การใชปุ ยตามแนวทางของบริษัทฯ มี

แนวโนมใหผลผลิตและกําไรสุทธิสูงกวาการใชปุ ย

ตามแนวทางของเกษตรกร

ทีม่าของขอมูล : พรพรรณ สทุธแิยม และคณะ (2665), 

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชปูถมัภ, สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร และโครงการ

ผลิตเอกสารเผยแพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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 สําหรับบทความทางวิชาการในรอบนี้ ทางแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา 

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) (ปุยตราหัววัว-คันไถ) ไดจัดทําและรวบรวมเรื่องที่คิดวากําลังเปนกระแส

สําหรับเกษตรยุคใหม ที่ไมไดมองแคการจัดการธาตุอาหารแบบเดิมๆ ซึ่งการที่เราจะรูจักใครสักคน เราจะตอง

มองใหลึกลงไปถึงพื้นฐานและลักษณะนิสัยของคนๆ นั้น การจัดการดินก็เชนกันครับ หากเราตองการจะรูวา 

ทําอยางไรดินของเราถึงจะเปนดินที่ดี และใหผลผลิตตามที่คาดหวังนั้น ก็จะตองรูใหลึกขึ้นวาดินของเราเปนดิน

แบบไหน มาเริ่มไปพรอมๆ กันเลยนะครับ

รูหรือไม ! ทําไมดินแตละชนิดถึงเก็บนํ้ารูหรือไม ! ทําไมดินแตละชนิดถึงเก็บนํ้า
และธาตุอาหารไดไมเทากัน ? และธาตุอาหารไดไมเทากัน ? 

สมบัติทางฟสิกสของดินที่หลายสมบัติทางฟสิกสของดินที่หลายสมบัติทางฟสิกสของดินที่หลาย
และธาตุอาหารไดไมเทากัน ? 

สมบัติทางฟสิกสของดินที่หลาย
และธาตุอาหารไดไมเทากัน ? และธาตุอาหารไดไมเทากัน ? 

สมบัติทางฟสิกสของดินที่หลาย
และธาตุอาหารไดไมเทากัน ? 

สมบัติทางฟสิกสของดินที่หลายๆ คนมองขามๆ คนมองขาม
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 เปนทีรู่กันดอียูแลววา ดนิแตละชนิดจะปลกูพืช

เจริญเติบโตไดแตกตางกัน ซึ่งเปนผลมาจากหลาย

ปจจัย อีกหนึ่งปจจัยทางฟสิกสของดินที่นอยคนจะ

นึกถึง นั่นคือ “นํ้าในดิน” โดยนํ้าในดินนั้นจะเกี่ยวของ

อยางมากกับการกักเก็บปุ ยและธาตุอาหารที่เปน

ประโยชนแกพืช โดยเราสามารถแบงนํ้าที่ยึดเกาะกับ

อนุภาคดินออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 1. นํ้าเยื่อ หรือ Hygroscopic water คือ นํ้า

สวนท่ีอยูติดกับดินมากที่สุด จะถูกดินดูดยึดไวอยาง

เหนียวแนน (นํ้าสวนที่อยูติดกับดินที่สุดตามรูป) 

 2. นํ้าซับ หรือ Capillary water คือ นํ้าสวนที่

อยูถัดออกไป มีแรงดึงระหวางนํ้าเยื่อและดิน โดยใน

นํ้าซับนี้จะแบงออกเปน 2 ชั้น ชั้นที่ 1 จะเปนนํ้าที่พืช

ไมสามารถนําไปใชประโยชนได (นํ้าสวนที่ 2 ตามรูป) 

แตน้ําในชั้นที่ 2 น้ีจะเปนนํ้าท่ีพืชสามารถนําไปใช

ประโยชนได (นํ้าวงนอกสุดที่ไวเก็บธาตุอาหารที่เปน

ประโยชน ตามรูป)

 3. น้ําซึม นํ้าในสวนที่ ไม เป นประโยชน 

เพราะจะซึมลงไปในดินตามแรงโนมถวงของโลก

เกินเขตรากพืช (ไมแสดงในรูป) 

 ดินที่มีอนุภาคขนาดทราย หรือดินเนื้อหยาบ 

จะเปนดนิทีม่แีตอนภุาคขนาดใหญทาํใหมแีรงในการดดู

ยึดนํ้าไดคอนขางนอย ซึ่งจะมีนํ้าท่ีพืชสามารถนําไป

ใชไดเพียง 3-10% เทานั้น หากใชดินทรายในการปลูก

พืชจะพบปญหาขาดนํ้าและเก็บปุยไดนอย จึงจําเปน

ตองมีการจัดการนํ้าและปุยใหบอยครั้งขึ้น หรือเติม

อินทรียวัตถุเพื่อใหดินสามารถอุ มนํ้าและเก็บธาตุ

อาหารได ดินที่มีอนุภาคขนาดปานกลาง หรือดินรวน 

จะเปนดินที่มีทั้งอนุภาคขนาดเล็ก กลาง และใหญ 

ทําใหคอนขางมีความสมดุล การดูดยึดนํ้าและธาตุ

อาหารจึงค อนขางดี มี น้ําที่พืชสามารถนําไปใช 

ประโยชนไดมากถึง 15-20% ไมมีปญหาเรื่องการ

ขาดนํ้าและกักเก็บปุ ย และโดยสวนใหญดินเนื้อ

ปานกลางก็จะมีปริมาณอินทรียวัตถุสู งกว าดิน

เนื้อหยาบดวย

 ดินที่มีอนุภาคขนาดเล็ก หรือดินเหนียว หรือ 

ดินเนื้อละเอียด จะเปนดินที่มีแตอนุภาคขนาดเล็ก

จาํนวนมาก ทาํใหมแีรงในการกกัเกบ็นํา้และธาตอุาหาร

คอนขางสูง มีนํ้าที่พืชสามารถนําไปใชประโยชนได 

14-19% แตขอเสียของดินชนิดนี้ ในฤดูแลงดินจะ

แหง แข็ง และแตก ทําใหรากพืชเกิดความเสียหาย 

และในฤดูฝน ดินจะขงันํา้ไดงาย ชองวางสาํหรบัอากาศ

ในดินมีนอย รากพืชชอนไชไมสะดวกเทาไหรนัก 

การเพิ่มอินทรียวัตถุหรือวัสดุอินทรียก็เปนอีกหนึ่ง

แนวทางในการปรับปรุงดินไดเชนกัน

 ดินทีม่อีนุภาคขนาดใหญ จะมีพืน้ทีเ่ก็บนํา้และ

ธาตุอาหารไดนอย ทําใหการเจริญเติบโตและผลผลิต

ของพืชไมเปนไปตามที่ตองการ

 ดังนั้ น  หากเราต องการให พืชของเรา

เจริญเติบโต และใหผลผลิตเปนที่นาพอใจ จึงควรที่

จะมีการจัดการสมบัติดานฟสิกสของดิน โดยการเพิ่ม

อินทรียวัตถุหรือวัสดุปรับปรุงดินอ่ืนๆ เพื่อปรับใหดิน

มีอนุภาคขนาดปานกลางและมีความเปนเม็ดดิน

มากขึ้น เพียงพอที่จะใชกักเก็บน้ํา ธาตุอาหาร ซ่ึงจะ

ชวยใหการใชปุยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา : ปฐพีวิทยาเบื้องตน. คณาจารยภาคปฐพีวิทยา. 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ปุ ย

เพื่อการเกษตรย่ังยืน. รศ.ดร. ยงยุทธ โอสถสภา, 

ผศ.ดร. อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน และ ผศ.ดร. ชวลิต 

ฮงประยู ร .  ภาควิชาปฐพี วิทยา คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรียบเรียงและดัดแปลง : แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ 

สายงานการตลาด วจิยัและพฒันา บรษิทั ไทยเซน็ทรัล

เคมี จํากัด (มหาชน)
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 ปุยชีวภาพไมโคไรซา คือ ปุยที่ประกอบไป

ดวยราอาบสัคลูาไมโคไรซาทีม่ชีีวติ และสามารถดดู

ซึมธาตุอาหารที่เปนประโยชนตอพืชได

 ไมโคไรซาเปนเชือ้ราในดนิกลุมหนึง่ทีอ่าศยัอยู

บริเวณรากพืชและเจริญเขาไปภายในรากโดยอยูรวม

กับรากพืชในรูปแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน กลาว

คือ พชืใหอาหารจาํพวกนํา้ตาลทีไ่ดจากการสงัเคราะห

แสงแกไมโคไรซา สวนไมโคไรซาชวยดูดธาตุอาหารที่

จําเปนสําหรับการเจริญสงตอใหแกพืช

 อาบัสคูลาไมโคไรซา จะสรางเสนใยเจริญ

รอบราก แล วเข าไประหว างเซลล และภายใน

เซลลรากพืช โดยมีการสรางโครงสรางพิเศษ คือ 

เวสสิเคิล และอาบัสคูลา เรียกวา อาบัสคูลาไมโคไรซา 

มักพบในพืชทั่วไป ไดแก ไมผลหลายชนิด ยางพารา 

และผักบางชนิด เปนตน

ประโยชน
 1. ชวยเพิ่มพื้นที่ผิวรากพืชในการดูดน้ํา

และธาตอุาหาร การใชปุยชวีภาพไมโคไรซา ชวยใหราก

พชืแตกแขนงมาก รวมทัง้เสนใยของราทีห่อหุมรอบราก 

ถือเปนการเพิม่พืน้ทีผิ่วในการดูดน้ําธาตอุาหาร ชวยให

พืชเจริญเติบโต และทนแลงได

 2. ชวยดูดธาตุอาหารที่สลายตัวยาก หรือ

อยูในรูปท่ีถูกตรึงไวในดิน สงตอใหกบัพชืผานผนงัเสนใย

ของราไมโคไรซาสูผนังเซลลของรากพืช โดยเฉพาะธาตุ

ฟอสฟอรัสซึ่งมักถูกตรึงโดยการรวมตัวกับเหล็ก 

อะลูมินัม แคลเซียม หรือแมกนีเซียม ทําใหละลายนํ้า

ไดยากและไมเปนประโยชนตอพืช

 3. ชวยใหพืชทนทานตอโรครากเนาหรือ

โคนเนาทีม่สีาเหตมุาจากเชือ้รา โดยเมือ่ราไมโคไรซา

เขาไปอาศัยอยูในรากพืชกอนแลวจะชวยปองกันไมให

เชื้อราที่เปนสาเหตุโรครากเนาเขาสูรากพืช

 4. สามารถใชรวมกบัสารเคมทีางการเกษตร

บางชนดิ ไดแก สารเคมปีองกันกําจดัแมลง เชน endrin, 

chlordane, methyl parathion, methomyl carbofuran 

เปนตน สารกาํจดัวชัพชื เชน glyphosate, fluazifopbutyl 

»Ø‰ÂªÕÇÀÒ¾äÁâ¤äÃ«‹Ò

เวสสิเคิลภายในรากพืช

อาบัสคูลาในรากพืช

ปริมาณรากหนอไมฝรั่ง 
ที่ใสเชื้อและไมใสเชื้อ

ปริมาณรากสับปะรด 
ที่ใสเชื้อและไมใสเชื้อลักษณะสปอรไมโคไรซา
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เปนตน สารกําจัดโรคพืช เชน captan, benomyl, 

manebtriforine, mancozeb และ zinneb เปนตน

 5. ชวยลดการใชปุ ยเคมี ไดครึ่งหน่ึงของ

อัตราการใชปุยปกติในไมผล

 6. ชวยเพิ่มคุณภาพ และผลผลิตพืช

 7. ใสครั้งเดียว อยูในรากพืชไปตลอดชีวิต

ของพืช

คําแนะนํา
  สามารถใชปุยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซา

ไดดีกับไมผลไมยืนตน ยางพารา และพืชผักบางชนิด

  คลุกผสมปุยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซา 

2-3 กรมั หรอืครึง่ชอนชาตอตน กับดินทีใ่ชเพาะชาํกลา

พืชยืนตน ไมผล หรือโรยใหสัมผัสรากฝอยของพืชหลัง

จากกิ่งชํางอกรากแลวอยางนอย 1 เดือน จึงยายปลูก

ลงแปลง

  ไมผล ไมยืนตน ยางพารา อายุมากกวา 1 ป 

ใสปุยชีวภาพไมโคไรซา 10 กรัม หรือ 1 ชอนโตะปาด 

ตอพชื 1 ตน แตถาใหไดผลดคีวรใสในระยะตนกลาหรอื

รองกนหลุมกอนปลูก

  พืชที่โตแลวใหขุดเปนรองบริเวณทรงพุม 

หรอืเกลีย่ใบไมทีค่ลุมอยูออกจนพบรากฝอยแลวโรยปุย

ชีวภาพไมโคไรซาใหสัมผัสกับรากฝอยจนรอบทั้งตน 

จากนั้นจึงกลบรากดังเดิม รดนํ้าตามความเหมาะสม

การเก็บรักษา
 เก็บรักษาปุยชีวภาพอาบัสคูลาไมโคไรซาไวใน

ที่รม อุณหภูมิหองปกติ สามารถอยูไดนาน 1 ป ขึ้นอยู

กับชนิดของไมโคไรซา

ขอควรระวัง
 1. ไมควรใชปุยชีวภาพไมโคไรซารวมกับสาร

กําจัดโรคพืชพวก fosetyl, metalaxyl และ mancozeb 

+ metalaxyl เนื่องจากสารเคมีเหลานี้มีผลยับยั้ง

การเจริญของไมโคไรซา

 2. หามเก็บปุยชีวภาพไมโคไรซาที่อุณหภูมิ

สูงกวา 40 องศาเซลเซียส หรือโดนแสงแดดโดยตรง

ผลิตภัณฑที่จําหนาย
 ปุยชวีภาพไมโคไรซาชนิดอาบสัคลูาไมโคไรซา 

ขนาดบรรจุ 500 กรัม โดยมีจํานวนสปอรมากกวา 25 

สปอรตอกรัม จําหนายถุงละ 60 บาท สําหรับไมผล 

ไดแก มะมวง ขนุน ทุเรียน มังคุด สม มะนาว ลําไย 

สับปะรด มะละกอ ลองกอง และมะขามหวาน เปนตน 

นอกจากนี้ยังมียางพารา สบูดํา รวมท้ังพืชผัก ไดแก 

หนอไมฝรั่ง

สั่งซื้อไดที่
กลุมงานวิจัยจุลินทรียดิน (ตึกไรโซเบียม)
กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ
โทร. 0-2579-0065, 0-2579-7522-3
โทรสาร 0-2561-4763, 0-2940-5455
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โรคพืชที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร (2) 

ปญหาโรคพืชที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิต ปญหาโรคพืชที่เกิดจากสิ่งไมมีชีวิต (ตอนที่ 3)(ตอนที่ 3)

ผศ.อดิศักดิ์ บวนกียาพันธุ

การขาดธาตุอาหารในพืชตระกูลสม

 ในพชืตระกลูสมเรามกัจะพบอาการขาดธาตอุาหารเสรมิบอยมาก โดยสวนใหญอาการทีพ่บมกัจะแสดง

อาการที่ใบยอด สวนมากพบในสมที่ขาดการดูแลรักษาอยางตอเนื่องทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ ซ่ึงจะ

ยกตัวอยางการขาดธาตุอาหารบางชนิด ดังนี้

 ขาดธาตุแมกนีเซียม อาการขาดแมกนีเซียมเราจะพบเห็นที่ใบแกกอนเน่ืองจากแมกนีเซียมเปนธาตุที่

เคลือ่นยายไดในตนพืช แตถาขาดอยางรนุแรงกส็ามารถพบเห็นอาการทีใ่บออนได อาการทีสั่งเกตไดอยางชดัเจน 

คือ จะมีสีเขียวเปนรูปลิ่มหรือตัววี โดยมีสวนแหลมไปทางปลายใบ แกไขโดยปรับปรุงตนโดยการใชปุยอินทรีย 

ฉีดพนสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO
4
) แมกนีเซียมออกไซด (MgO) หรือใชธาตุอาหารรองอาหารเสริม

ฉีดพนทางใบ

 ขาดธาตแุคลเซยีม เนือ่งจากแคลเซยีมเปนธาตอุาหารรองทีส่รางความแขง็แรงใหกบัผนงัเซลล และเปน

ธาตุที่ไมสามารถเคลื่อนที่ไดจึงพบอาการที่เกิดจากการขาดแคลเซียมจากสวนยอดออน โดยสมที่ขาดแคลเซียม

มกัแสดงอาการผลแตกงาย ผลมขีนาดเลก็ แนวทางการแกไขคอืปรบัปรงุดนิโดยใสปนูขาว ปนูโดโลไมต ปนูมารล 

หรือใสปุยเคมีที่มีธาตุอาหารแคลเซียมอยูดวย 

 ขาดธาตุสังกะสี อาการขาดธาตุสังกะสีจะพบเห็นที่ใบออน เนื่องจากเปนธาตุที่ไมเคลื่อนยายในตนพืช 

จะเห็นวาใบสมจะมีเสนใบเขียว สวนเน้ือใบจะแสดงอาการเหลือง ใบออนจะมีขนาดเล็กลง ใบชี้ตัวขึ้น แตกกิ่ง

กานมากแตไมสมบรูณ ตนทรดุโทรม ผลเลก็ คณุภาพผลไมดี ถาขาดมากอาจแหงตายจากปลายยอดลงมา อาการ

ขาดธาตุสังกะสีจะพบมากในดินที่มีสภาพเปนกรดจัด หรือดางจัด พืชไมสามารถนําธาตุสังกะสีมาใชได จึงควร

แกไขโดยปรบัสภาพดนิใหม ีpH ประมาณ 5.6-6.5 ดวยปนูขาว ในกรณีทีด่นิเปนกรดใสมากนอยตามสภาพความ

เปนกรด นอกจากนั้นอาจใชสังกะสีซัลเฟตฉีดพนทางใบ

 ขาดธาตุเหล็ก อาการจะแสดงท่ีใบออนเน่ืองจากเปนธาตุที่ไมเคลื่อนยายในพืช โดยใบสมจะสีเหลือง

ซีดใบขนาดเล็กลงชัดเจน บางใบรวงเร็วกวาปกติ ถาเกิดอาการขาดรุนแรงจะมีอาการแหงตายจากปลายยอด 

โดยมากการขาดเหล็กจะเกิดกับดินที่คอนขางเปนดาง ควรปรับสภาพดินใหมี pH 5.5-6.5 ใชธาตุอาหารเสริม

ฉีดพนทางใบเมื่อเริ่มพบอาการขาดธาตุในระยะแรก
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 ขาดธาตแุมงกานสี อาการขาดธาตแุมงกานสี

สามารถเกดิไดทัง้ใบออนและใบแกโดยอาการทีช่ดัเจน

มักเปนที่ใบแก โดยเสนกลางใบและเสนใบยังคงเขียว

อยูในขณะทีใ่บเหลอืง ขนาดของใบยงัคงปกตไิมเลก็ลง

ควรใสปุยอินทรียสมํ่าเสมอและใสธาตุอาหารเสริม

ทางใบ หรือแมงกานีสซัลเฟต (MnSo
4
) แมงกานีส

ออกไซด (MnO
2
) ฉีดพนทางใบตามอาการ

อาการขาดธาตุอาหารในปาลมนํ้ามัน 
 ในปจจบุนัปาลมน้ํามนัเปนพชืทีมี่ความสําคัญ

มากขึน้ในขณะทีโ่ลกขาดแคลนน้ํามนั ถาบาํรงุรกัษาไม

ดีจะมีผลไปถึงผลผลิตโดยเฉพาะการขาดธาตุอาหาร 

เชน 

 ขาดธาตุไนโตรเจน ใบจะเหลืองซีดที่ใบแก

กอน เนื่องจากเปนธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได แกไขโดย

ใชปุยแอมโมเนียมซัลเฟต 1-2 กิโลกรัมตอตน สําหรับ

ปาลมที่มีอายุ 1-2 ป ถาปาลมอายุ 5-10 ป ใสอัตรา 

3-4 กิโลกรัมตอตน ทั้งนี้การใสปุ ยควรใสตามคา

วิเคราะหดิน

 ขาดธาตฟุอสฟอรัส ลกัษณะใบจะมสีเีขยีวเขม

แตตนจะชะงักการเจริญเติบโต แกไขโดยใสปุยร็อค

ฟอสเฟตอัตรา 1.25 – 1.5 กิโลกรัมตอตน

 ขาดธาตุโพแทสเซียม อาการจะแสดงท่ีใบ

ลางโดยใบจะซีดมีจุดสีเหลืองสมเปนจํ้าๆ เมื่อเปน

มากๆ เนื้อใบที่มีสีเหลืองจะแหงตาย แกโดยใสปุยที่มี

ธาตุโพแทสเซียมสูง 

 ขาดแมกนีเซียม ใบลางจะมีสีเหลืองเร่ิมจาก

ปลายใบและขอบใบยอย พบในดินที่เปนกรดจัด แก

โดยใหธาตุอาหารแมกนีเซียมตามความตองการ

 ขาดธาตโุบรอน ใบยอยจะหกังอเปนรูปตะขอ

อาจเกดิเฉพาะทางหรอืทกุทางก็ไดในกรณทีีข่าดรนุแรง

ทางใบยอยส้ันผิดปกติ หรือเกิดแถบยาวใสโปรงแสง

ขนานกับแถบขาว ใบยอยยนหรือหยิก แกโดยใส

บอแรกซอัตรา 50-100 กรัมตอตนตอป เมื่ออายุ 

2-3 ป และอัตรา 150-200 กรัมตอตนตอปเมื่ออายุ 

4 ปขึ้นไป

การขาดธาตุอาหารในพืชผัก 
มพืีชผักหลายชนดิทีแ่สดงอาการขาดธาตอุาหารชัดเจน 

ดังเชน

 มะเขือเทศกนเนา ผลมะเขอืเทศมีอาการเนา

ทีก่นผลโดยเปนแผลสีน้ําตาลยุบตวัมลัีกษณะบุมลกึลง 

แลวมกัพบเช้ืออืน่ๆ เขาทําลายซํา้เตมิภายหลงั อาการ

ดังกลาวเกิดจากการขาดธาตุแคลเซียมซึ่งเปนธาตุ

อาหารรองทีท่าํใหโครงสรางของเซลลแขง็แรง อาการนี้

จะเกดิในดนิทีเ่ปนกรดจดัหรอืดนิทราย แกไขโดยใสปูน

ขาวตอนเตรียมดินหรือรองกนหลุมปลูก 1-2 ชอนแกง

พูนตอหลุม ในระยะติดผลใหแคลเซียมไนเตรทหรือ

แคลเซียมคลอไรดฉีดพนหรือใสปุ ยที่มีธาตุอาหาร

แคลเซียมตามความเหมาะสมกับดิน

 อาการไสกลวงของพืชตระกูลกะหล่ํา และ

ผักกาดหัว อาการที่พบ คือ พืชตระกูลกะหลํ่า เชน 

กะหลํ่าปลี กะหลํ่าดอก บรอกโคลี และผักกาดหัว 

เจริญเติบโตไมเต็มที่ เน้ือเย่ือกลางลําตนแตกหัก

เปราะงาย เซลลตาย ทําใหเกิดอาการกลวงอยูภายใน 

ใบจะเหลือง ยอดบิดเบี้ยวแหงตายในที่สุด และมีเชื้อ

แบคทีเรียเขาทําลายซํ้าเติม แกไขโดยปรับสภาพดินให

เปนกลางดวยปูนขาวปูนมารล หรือใชบอแรกซฉีดพน

 อาการลําตนแตกของขึ้นฉาย บริเวณลําตน

ของข้ึนฉายจะมีลักษณะเปนรอยแยกเปนสะเก็ดขวาง

ลําตน ทาํใหการลําเลียงน้ําและธาตอุาหารพชืมปีญหา 

การเจรญิเตบิโตไมปกตใิหผลผลตินอยลง แนวทางแกไข

ปรับปรุงดินดวยปูนขาวหรือปูนมารล หรือใชบอแรกซ

ฉีดพน

 มะเขือเทศใบสีม วง เน่ืองจากขาดธาตุ

ฟอสฟอรัส ใบของมะเขือเทศจะมีสีมวงแดง ขอบใบ

มวนงอ ใบเล็ก ยอดชะงักการเจริญเติบโต รากไม

แตกแขนง ลําตนเขียวเขม แคระแกร็นไมสมบูรณ 
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ผลผลิตตํ่า แนวทางแกไขคือ การปรับสภาพดินใหเปน

กลาง ถาดินเปนกรดใชปูนขาวปูนมารล

 อาการขาดธาตุฟอสฟอรัสกะหลํ่าปลี 

กะหลํ่าปลีจะมีผิวใบสีมวงแดงทั้งดานบนใบและใตใบ 

กานแข็งผอม ลําตนใบแข็งสีเขียวเขมแตแคระแกร็น 

การเจริญของรากไมดีรากไมแตกแขนง กะหลํ่าปลีจะ

ไมหอ แกไขโดยปรับปรุงดินที่เปนกรดดวยปูนขาว 

ปูนมารล ใสปุยอนิทรยีใหพอเพยีงและใสปุยฟอสฟอรัส 

เชน ซุปเปอรฟอสเฟต

 อาการผลซีดขาวของพริก ผลพริกเมื่อสุก

จะมีสีไมสมํ่าเสมอผิวบาง และเมื่อโดนแดดจะแสดง

อาการซีดขาว เมล็ดไมคอยสมบูรณ พริกขาดคุณภาพ

ผลไมสวย ขายไมไดราคา สาเหตุจากการขาดธาตุ

โพแทสเซียม แนวทางแกไขควรปรับปรุงบํารุงดินดวย

อินทรียวัตถุมากๆ และใสปุยโพแทสเซียมใหเพียงพอ 

เมื่อพริกติดผลควรใส ปุ ยสูตรที่มีโพแทสเซียมสูง

เชน 13-13-21 

 อาการยอดเหลอืงของพรกิ ใบออนของพริก

ที่แตกออกมาใหมจะมีสีเหลืองซีด ใบมีขนาดเล็กลง 

และออกเปนกระจุก ผลพริกมีอาการซีดขาวตนขาด

ความสมบูรณผลผลิตลดลง แนวทางการแกไขควร

ปรบัปรงุบาํรงุดินดวยปุยอนิทรยีและฉดีพนธาตอุาหาร

เสริมเมื่อพบอาการยอดเหลือง

การขาดธาตุอาหารในถั่วลิสง 
 อาการขาดธาตุอาหารที่พบเสมอ เชน 

 อาการขาดไนโตรเจน จะพบใบมีอาการ

เหลืองซีดโดยเฉพาะที่ ใบแก เน่ืองจากเปนธาตุ

อาหารที่เคล่ือนที่ไมได แกไขโดยใสปุยที่มีธาตุอาหาร

ไนโตรเจน 

 อาการขาดโพแทสเซยีม จะพบอาการใบไหม

จากขอบใบทีใ่บแก แกไขโดยใสปุยท่ีมธีาตโุพแทสเซยีม 

 อาการขาดแคลเซียม จะพบวาถั่วลิสงจะมี

เมล็ดลีบ 

 อาการขาดธาตุเหล็ก จะพบอาการใบออน

โดยจะมีสีเหลืองซีดตนแคระแกร็น 

 อาการขาดโบรอน จะทําใหผลผลิตที่ไดมี

เปอรเซ็นตเมล็ดลดลงมาก เมล็ดลีบเพิ่มขึ้น

 อาการขาดแมงกานีส จะพบใบซีดแตเสนใบ

ยังมีสีเขียวอยู

 อาการขาดสังกะสี จะเห็นอาการใบไหมจาก

ขอบใบเขามา

การขาดธาตุในมันสําปะหลัง 
 เมื่อพูดถึงมันสําปะหลังหลายทานบอกวามัน

สําปะหลังเปนพืชทําลายดิน ความจริงตองพูดวาคน

ปลูกมันสําปะหลังแลวไมเคยบํารุงรักษาใหดินมีความ

อดุมสมบรูณตางหากทีเ่ปนคนทาํลายดนิ เนือ่งจากมัน

สําปะหลังมีความสามารถขึ้นในดินทรายที่ขาดความ

อดุมสมบรูณ ดินมกีารระบายน้ําดไีมชอบนํา้ขงัแฉะ ซึง่

ดินดังกลาวมักขาดความอุดมสมบูรณของธาตุอาหาร

พชืตางๆ ขณะนีผู้ปลกูมนัสาํปะหลงัปลกูโดยใสปุยเคมี 

เชน สูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 โดยไมคอยใสปุย

อินทรีย จึงทําใหระยะหลังการปลูกมันสําปะหลังของ

เรามักพบอาการขาดธาตุอาหารเสริม เชน เหล็ก 

สังกะสี เปนตน กรณีของการขาดธาตุเหล็กยอดที่แตก

ออกมาใหมจะแสดงอาการยอดเหลือง ใบเล็ก ตนไม

สมบูรณแคระแกร็น กรณีการขาดสังกะสีจะพบอาการ

เปนจดุประสีขาวๆ ทีใ่บออนซึง่ลกัษณะอาการดังกลาว

ใกลเคียงกับการเขาทําลายของไรศัตรูพืชมาก ถาตรวจ

ดูไมพบไรก็มีแนวโนมขาดธาตุสังกะสี จําเปนตองรีบใช

ธาตุอาหารเสริมฉีดพนทางใบเพื่อแกปญหาเรงดวน

จากนั้นควรใสปุยอินทรียขณะเตรียมดินปลูก 1-2 ตัน

ตอไรหรือปลูกพืชปุยสด เชน ปอเทืองในระยะ 45-50 

วัน เมื่อออกดอกก็ไถกลบเพื่อเปนปุ ยพืชสดตอไป 

จะทําใหดินรวนซุยการลงหัวดี ขุดงาย การระบายนํ้าดี

มีธาตุอาหารครบถวนซึ่งส วนใหญชาวไร มันมัก

ละเลยเร่ืองนี้มากจึงเกิดปญหาขึ้นเสมอสงผลให

ผลผลิตลดตํ่าลง
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อาการขาดธาตุอาหารในกลวย 
 ตามปกตกิลวยเปนพชืท่ีปลกูงายในสายตาของ

คนไทย ดงันัน้กลวยทีป่ลกูจงึเปนพชืทีป่ลกูแลวขาดการ

ดูแลรักษา ขาดการใสปุย เพราะคิดวายังไงก็ไมตาย 

เราจึงมักพบเห็นกลวยมีอาการผิดปกติ จนดูเหมือน

ปกติ เนื่องจากการขาดธาตุอาหารดังนี้

 อาการขาดไนโตรเจน ลําตนเทียมจะมีขนาด

เล็กกวาปกติ ใบจะมีสีเขียวซีดจนเหลือง จนมีสีเหลือง

หมดทั้ ง ใบ  และมั กพบที่ ใ บแก  ก  อน ในระยะ

ขาดธาตุอาหารระยะแรก ผลที่ตามมา คือ หวี ผลมี

ขนาดเล็ก สุกกอนกําหนด เราจึงควรแกไขโดยใสปุย

ที่มีไนโตรเจน เช น ยูเรีย แอมโมเนียมไนเตรท

แอมโมเนียมซัลเฟต ในปริมาณที่พอเหมาะ ถามากไป

ก็จะเกิดอาการบาใบไดเชนเดียวกัน

 อาการขาดฟอสฟอรสั อาการทีเ่ดนชดัคอืใบ

จะเปนสีเขียวปนมวงจากขอบใบในระยะแรก ตอมา

จะพบลุกลามขยายทั้งใบ ใบยอดสั้นและมีขนาดเล็ก 

ตนขาดความสมบรูณ ควรปรับปรงุดินใหม ีpH 6.0-7.0 

จะทําใหฟอสฟอรัสละลายเปนประโยชนตอพืชมาก

ที่สุด นอกจากนี้ใสปุยร็อคฟอสเฟต ซุปเปอรฟอสเฟต 

แอมโมเนียมฟอสเฟต เปนตน

 อาการขาดโพแทสเซยีม อาการทีพ่บคอืจะมี

รอยไหมสีนํ้าตาลจากขอบใบแลวคอยลามขยายเขาไป

ยังพื้นใบ ปลายใบแหงโคงงอ เมื่อขาดมากยอดจะเล็ก

เรยีว ตนจะขาดความแขง็แรงหักลมงาย แกไขโดยใสปุย

ทีใ่หธาตอุาหารโพแทสเซยีม เชน โพแทสเซยีมคลอไรด 

โพแทสเซียมซัลเฟต โพแทสเซียมไนเตรท เปนตน 

หรือถามกีารขาดธาตไุนโตรเจนและฟอสฟอรสัรวมดวย

ควรใสปุยสูตร 13-13-21

 อาการขาดธาตุแมกนีเซียม อาการที่พบ

จะเห็นวาพืน้ใบมีสเีขยีวออนซดีจากขอบแลวขยายลาม

เขากานกลางใบ แกไขโดยใชแมกนีเซียมซัลเฟต 

แมกนีเซียมออกไซด หรือใสปุยสูตรที่มีแมกนีเซียม

อยูดวย 

 อาการขาดธาตุแคลเซียม อาการจะแสดงที่

ใบออนโดยใบออนหรือใบที่คลี่ออก รอบใบจะมีสีขาว 

ตอมามีลักษณะไหมเปนสีนํ้าตาล ริมนอกสุดจะ

ออนแอ หักงาย แกไขโดยปรับสภาพดินใหเปนกลาง ใส

อินทรียวัตถุมากๆ หรือใสแคลเซียมไนเตรท ปูนมารล 

ร็อคฟอสเฟต ยิปซัม 

 อาการขาดธาตุแมงกานีส อาการที่พบ คือ

เสนใบยังมสีีเขียวเขม ทีพ่ืน้ใบจะมสีีเขียวซดีจาง ถาขาด

มากตนจะแคระแกร็น ชะงักการเจริญเติบโต ขอบใบ

อาจแหงมสีีน้ําตาล ถารุนแรงใบจะแหงหมด ใบหักหอย

ขนานกับลําตน ใชปุ ยแมงกานีสซัลเฟต แมงกานีส

ออกไซด แมงกานีสคารบอเนต หรือฉีดพนดวยธาตุ

อาหารเสริมโดยผสมสารจับใบรวมดวย

 อาการขาดธาตุโบรอน ระยะแรกที่ เริ่ม

แสดงอาการใบจะมีขีดสีขาวๆ หรือสีซีดบนใบ ใบมี

ขนาดเล็ก และเมื่อขาดมากลําตนเทียมจะมีสีนํ้าตาล

คลายอาการเนา ถาเกิดขาดระยะออกเครือทําใหผล

ฟาม ผลเล็กเรียว โคงบิดเบี้ยว เสนใบหนาโตกวาปกติ 

แกไขโดยใชบอแรกซ หรือฉีดพนธาตุอาหารเสริมผสม

สารจับใบ

 อาการขาดธาตุสังกะสี ใบจะมีสีซีดลงจนใบ

ขาวแหงไป เสนใบจะมีสีเขียวเขมเหมือนเดิม ถาเกิด

รุนแรงใบจะเหี่ยวหักพับขนานไปกับลําตน แกไขโดยใช 

ซิงคออกไซด ซิงคฟอสเฟต หรือธาตุอาหารเสริมผสม

สารจับใบฉีดพน

 อาการขาดธาตุเหล็ก พื้นใบสีเหลืองซีด

ชัดเจน สวนเสนใบจะยังเห็นเปนสีเขียวอยู ตาท่ีเหงา

จะไมงอกเปนตนออน หรือถางอกก็โตชา ตนเล็ก

แคระแกร็นไมออกผลหรือผลเล็ก มักเกิดในการปลูก

ที่ดินเปนดาง แกไขโดยปรับสภาพดินใหเปนกลาง 

ใชเฟอรัสซัลเฟต เฟอริกซัลเฟต เฟอรัสออกไซด หรือ

เหล็กคีเลต หรือใชธาตุอาหารเสริมฉีดพนรวมกับ

สารจับใบ
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 อาการขาดธาตุกํามะถัน ตายอดไมงอก

เปนตนออน จุดเจรญิทีเ่หงา ทีจ่ะงอกเปนใบออนซึง่อยู

กึง่กลางลําตนเทยีมจะไมเจรญิตอไป ทาํใหลาํตนเทยีม

มีขนาดเล็กใบเล็กปลายใบมวนงอ ใบจะเปล่ียน

จากสีเขียวไปเปนสีเหลือง แกไขโดยใชกํามะถันผง 

แอมโมเนยีมซัลเฟต แมกนเีซยีมซลัเฟต หรอืฉดีพนดวย

ธาตุอาหารเสริมรวมกับสารจับใบ

 อาการขาดธาตุทองแดง แสดงอาการที่ใบ

ยอด ใบยอดขาวขนาดเลก็สัน้ บางครัง้พบวาใบยอดไม

เจริญออกมาหรือไมแข็งแรง ใบหอยขนานกับลําตน 

เครือขนาดเล็กผิดปกติ แกไขโดยใชคิวปริกออกไซด 

คอปเปอรคีเลต หรือใชธาตุอาหารเสริมฉีดพนรวม

กับสารจับใบ

 จะเห็นไดว ากลวยที่ เราปลูกโดยขาดการ

ดูแลรักษาจะทําใหไดผลผลิตตํ่า จึงควรใสปุ ยสูตร 

15-15-15, 13-13-21 รวมกับปุยอินทรียสมํ่าเสมอ 

กรณีขาดธาตุอาหารเสริมตางๆ ตองรีบใสธาตุอาหาร

เสริมรวมกับสารจับใบและปรับปรุงดินดวยปุยอินทรีย

ควบคูไปดวย

การขาดธาตุอาหารในยางพารา 
 อาการขาดไนโตรเจน ใบแกจะมีสีเหลืองซีด

โดยในระยะสุดทายจะมีสีเหลืองซีดสมํ่าเสมอตลอด

ทั้งใบ 

 อาการขาดฟอสฟอรัส ผิวใบดานบนมี

สีเหลืองอมนํ้าตาล ผิวใบดานลางมีสีทองแดง

  อาการขาดโพแทสเซียม ขอบใบมีสีเหลือง

และพบอาการปลายใบไหม 

 อาการขาดแมกนีเซียม จะแสดงอาการเนื้อ

ใบสีเหลืองแตเสนใบยังเขียว

 อาการขาดแคลเซยีม ปลายใบและขอบใบจะ

มีสีซีดเขาหากลางใบ 

 อาการขาดกํามะถัน ใบจะเริ่มแสดงอาการ

เหลืองซีดตอมาปลายใบจะแหง 

 อาการขาดเหล็ก ใบยอดจะแสดงอาการ

เหลืองซีดทั้งใบ ใบจะมีขนาดเล็กลงมาก 

 อาการขาดสังกะสี ใบจะมีอาการผิดรูป

ผิดราง ใบมีขนาดเล็กลง ลักษณะใบจะเรียวยาว 

ขอบใบเปนคลื่น

 อาการขาดทองแดง ใบจะมีขนาดเล็ก ปลาย

ใบไหม มีการแตกตาขางมาก

 อาการขาดโบรอน ใบจะมีขนาดเล็กลง มี

สีเขียวเขมใบผิดรูปราง 

 อาการขาดโมลิบดีนัม ใบมีสีเขียวตามปกติ 

แตมีอาการขอบใบไหมขยายวงเขาหากลางใบ

อาการขาดไนโตรเจน
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ตัวอยางพืชที่เกิดปญหาจากการขาดธาตุอาหาร

  ภาพตนโมกแสดงอาการขาดธาตอุาหาร ซึง่ถาแสดงอาการขาดทีย่อดจะพบอาการโมกใบเหลอืงซดีหรอื

บางครั้งเห็นเสนใบเขียวแตเนื้อใบเหลือง อาการเหลานี้เปนการขาดธาตุอาหารเสริม แตถาพบอาการท่ีใบลาง

แสดงวาขาดธาตุอาหารหลัก N P K หรือ Mg แนวทางแกไขควรเปลี่ยนดินในกระถางปลูกโมกโดยใชดินผสมที่มี

คุณภาพใสปุยสูตร 15-15-15 และฉีดพนธาตุอาหารเสริมทางใบ เฟตริลอนคอมบิ ตนจะกลับฟนคืนเปนปกติได 

อาการขาดธาตุอาหารที่ใบมีลักษณะเสนใบเขียวเนื้อใบเหลืองมีเกษตรกรท่ีขาดความเขาใจมักเรียกวาโมกลาย

ทั้งที่ความจริงเปนการขาดธาตุอาหาร สวนอาการดางที่ยอดที่เรียกวาโมกดางนั้นเปนลักษณะประจําพันธุ
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 ภาพแสดงอาการขาดธาตอุาหารในกุหลาบ พบวา ใบจะมขีนาดเลก็ลงมาก ใบมอีาการดางมเีสนใบเขยีว

หรือใบซีดเหลืองที่ยอด แนวทางการแกไขคือ ปรับปรุงดินโดยใชปุยอินทรีย ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 

12-24-12 ขึ้นอยูกับระยะของกุหลาบ และฉีดพนดวยธาตุอาหารเสริมทางใบ ตนจะกลับมาเขียวตามปกติ 

อาการขาดธาตอุาหารบางครัง้กเ็กิดจากการทีม่ไีสเดอืนฝอยรากปมรวมดวย โดยอาการทีร่ากจะเปนปม มไีสเดอืน

ฝอยทําลายและขาดธาตุอาหารพรอมกัน พืชจึงแสดงอาการขาดธาตุอาหารรุนแรง

 ภาพตนพดุพิชญาแสดงอาการขาดธาตอุาหาร แนวทางการแกไขใชปุย 15-15-15 รวมกับการฉดีพนดวย

ธาตุอาหารเสริมทางใบและรีบปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอินทรีย
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 ภาพตนเขม็แสดงอาการขาดธาตอุาหารพชืโดยสังเกตอาการ ถาขาดทีย่อดแสดงวาขาดธาตอุาหารเสรมิ 

ใชธาตุอาหารเสริมฉีดพนทางใบแกไขเรงดวน อาการก็จะฟนกลับมาปกติ แตถายอดปกติแตใบลางๆ มีอาการ

ตนเหลืองแสดงวาขาดไนโตรเจน ซึ่งเปนธาตุอาหารหลักแกไขโดยใสปุ ยตามธาตุอาหารที่ขาดหรือใสปุ ย

สตูร 15-15-15 ถาพบเขม็บางตนแสดงอาการขาดธาตใุนขณะทีต่นสวนใหญยงัปกตอิยูแสดงวาตนนัน้แสดงอาการ

ขาดธาตุเนื่องจากมีไสเดือนฝอยเขาทําลายที่ราก นอกจากใชธาตุอาหารแลวตองใชสารคารโบฟูรานหวาน

เพื่อกําจัดไสเดือนฝอยดวย 

 ตนปาลมแสดงอาการขาดธาตุอาหารเน่ืองจากปลูกรวมกับหญาสนาม บริเวณโคนตนมีหญาปกคลุม

แยงอาหาร ขาดการทําโคนและไมมีการใสปุย ซึ่งแสดงอาการขาดธาตุใบเหลืองทั้งตน นานไปใบจะแหงตาย 

วิธีแกไขโดยการทําโคนใหมีบริเวณรอบตนอยางนอย 2 คืบ ใสปุยอินทรียและปุยสูตร 20-10-10 หรือ 15-15-15 

จะทําใหตนกลับมาโตเปนปกติ ภาพที่เห็นจะเห็นวาหญาก็ขาดธาตุอาหารเชนกัน
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 ภาพยูคาลิปตัสแสดงอาการขาดธาตุอาหาร เนื่องจากเกษตรกรมักปลูกโดยปลูกทิ้งขาดการดูแล 

ไมเคยใสปุยและขาดการกําจดัวชัพชื โดยสงัเกตเสนใบเขยีวเนือ้ใบเหลือง กรณีขาดธาตอุยางรุนแรงใบจะไหมจาก

ขอบใบ ควรกําจัดวัชพืช และใสปุยสูตร 15-15-15

 ภาพแสดงอาการมะละกอขาดธาตุอาหารเนื่องจากปลูกโดยไมมีการใหธาตุอาหาร และปลูกตาม

ธรรมชาติขาดการดูแลรักษา นอกจากไมใสปุยแลวยังมีวัชพืชรบกวนแยงอาหาร ทําใหตนมีอาการใบเหลืองซีด 

มีใบจํานวนนอยเนื่องจากขาดธาตุอาหารอยางรุนแรง ทั้งธาตุอาหารหลักและอาหารรอง อาหารเสริม การปลูก

มะละกอในบางกรณีเกษตรกรขาดการคัดเมล็ดพันธุมาตรฐานมาปลูก จึงมักปลูกหลุมละ 2-3 ตน เพื่อคัดตนที่

เปนดอกสมบูรณเพศทําใหเกิดการแยงอาหารกันเอง ตนขาดความสมบูรณ
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 อาการของมะละกอซึ่งเกิดจากการทําลายของไรศัตรูพืช ใบจะแสดงอาการซีดสีขาวดูคลายอาการ

ขาดธาตุอาหาร

ติดตามฟง
รายการทิดบวนชวนคุยยามเชา

ทุกวันจันทร-ศุกร ทางเฟซบุก เพจ ทิดบวนชวนคุย ทางยูทูบ ชอง Buan Channel



 บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดงานประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565

¡Ô¨¡ÃÃÁºÃÔÉÑ·

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) (TCCC) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย 

ภายใตตราสินคาหัววัว-คันไถ ตราสิงห ตราเด็กนอย และตราทีซีซีซี ไดจัดการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2565 คร้ังท่ี 50 โดยมี นายทาคาฮิโระ ยามาชิตะ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ (คนกลาง) เปนประธานในที่ประชุม พรอมดวยคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุน เขารวม

ประชุมโดยพรอมเพรียงกัน ณ หอง Banyan Ballroom ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ภายใตมาตรการ

เรื่องความปลอดภัยและการปองกันการแพรระบาดของโควิด-19 อยางเครงครัด

21เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไท ย
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 วาที่รอยตรี จิรชัย สาฤาษี (คนที่ 6 จากซายมือ) ผูจัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต พรอมดวยตัวแทน
พนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) โรงงานนครหลวง ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีคุณภาพสูงรายใหญใน
ประเทศไทย ภายใตตราสนิคา “หวัววั-คนัไถ” จดังานประชมุสมัมนาสงเสรมิคูคามุงสูอตุสาหกรรมสเีขยีว โดยใหการตอนรับ
กลุมคูคาและพนัธมติร เขารวมรบัฟงแนวทางการดาํเนินธรุกิจภายใตการดาํเนินงานอยางมคีวามรับผดิชอบตอสิง่แวดลอม
และสังคมเพื่อมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว และการพัฒนาธุรกิจรวมกันอยางยั่งยืน

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดงานประชุมสัมมนาสงเสริมคูคามุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว

  
บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบชุดตรวจ ATK ใหโรงเรียน เพื่อคัดกรองนักเรียน คุณครู 

บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

 วาที่รอยตรี จิรชัย สาฤาษี ผูจัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต โรงงานนครหลวง บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด 
(มหาชน) ผูผลิตและจําหนายปุยเคมีรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคาหัววัว-คันไถ เปนตัวแทนมอบชุดตรวจ
โควดิ-19 ใหแกโรงเรยีนวัดเสด็จ และโรงเรยีนวดัละมดุ เพือ่ชวยคดักรองนักเรยีน คณุคร ูบคุลากรทางการศกึษา ตามมาตรการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการสนับสนุนดานสุขภาพอนามัยใหแก
โรงเรียนในชุมชนอยางเสมอมา
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 วาทีร่อยตรจีริชัย สาฤาษ ีผูจดัการทัว่ไปสายงานสนบัสนนุการผลติ ตวัแทนบรษิทั ไทยเซน็ทรลัเคม ีจาํกดั (มหาชน) 
มอบนํ้าด่ืมและสิ่งของบริโภค สนับสนุนโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตใหกับจุดตรวจ
ตําบลแมลา ตําบลนครหลวง ตาํบลปากจัน่ ตาํบลคลองสะแก ตาํบลหนองปลิง ตาํบลบานเกาะ ตาํบลบอโพง โดยมเีจาหนาที่
ปฏบิตังิานประจาํจดุตรวจเปนตวัแทนรบัมอบ เพือ่ใชสาํหรบัเจาหนาทีป่ฏบิตังิานและบรกิารประชาชนผูเดนิทางในชวงเทศกาล
สงกรานต ระหวางวันที่ 11-17 เมษายน 2565

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบนํ้าดื่มและสิ่งของบริโภค 
สนับสนุนโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต

บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี มอบนํ้าดื่มและชุดของใชสวนตัวใหกับผูปวยโควิด-19 ใหกับศูนยพักคอย อ.นครหลวง

 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จํากัด (มหาชน) โรงงานนครหลวง มอบนํ้าดื่มและชุดของใชสวนตัวใหผูปวยโควิด-19 ใหกับ
ศนูยพกัคอย อําเภอนครหลวง โดยมีนายกเทศมนตรตีาํบลนครหลวง นายบญุสง กลิน่สวาทหอม พรอมดวยเจาหนาท่ีเทศบาล 
และ อสม. เปนตัวแทนรับมอบสิ่งของ
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กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานนครหลวง 12 มีนาคม 2565

 วันที่ 12 มีนาคม 2565 บมจ. ไทยเซ็นทรัลเคมี ใหการตอนรับอาจารยและคณะนิสิตจากภาควิชาปฐพีวิทยา 
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขาศึกษาดูงานและฟงการบรรยาย พรอมท้ังเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพของทางบริษัทฯ ณ โรงงานนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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 พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เกิดข้ึนในทุกปของวันใดวันหนึ่งของเดือนพฤษภาคม ซึ่งในปนี้

ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม รายละเอียดความเปนมาและพิธีกรรมข้ันตอนตางๆ เราเชื่อวาทุกทานทราบกันดี

อยูแลว แตทีจ่ะขอนํามาอธิบายเพือ่ใหเห็นชัดเจนของวตัถปุระสงคเปาหมายของพิธนีีคื้อ เปนการใหความสาํคญั

กับอาชีพเกษตรกรรม แมแตพระมหากษัตริยก็ยังทรงใหความสําคัญกับเรื่องนี้

 พิธีนี้ตองการช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของพันธุขาวหรือพันธุพืชที่ใชในการเพาะปลูกวาควรพิจารณาใช

พันธุดี เพราะการใชพันธุดีจะไดผลผลิตที่ดีตามมา

 พิธีนี้มีการทํานายทายทักถึงสภาพอากาศ การตลาด เศรษฐกิจ และการคมนาคมขนสง ตัวอยางเชน 

ทาํนายเรือ่งปรมิาณนํา้ และฝนฟา เรือ่งนีช้ีใ้หเหน็วาถาเปนเกษตรกรแลวส่ิงทีต่องเรยีนรูและตดิตามคอืเร่ืองของ 

อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร ซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะจะทําใหสามารถวางแผนการเตรียมดิน การเพาะปลูก 

และการดูแลรักษา ตลอดจนมีอิทธิพลตอการเกิดโรคแมลงศัตรูพืช เกษตรกรจึงควรใหความสําคัญกับเรื่องนี้ 

 ในพธิดีงักลาวมพีธิมีอบรางวลัใหกบัเกษตรกรสาขาตางๆ ตลอดจนหนวยงานองคกรในแวดวงการเกษตร 

เราขอแสดงความชื่นชมยินดีกับทุกทานมา ณ โอกาสนี้

 นอกจากท่ีกลาวมาแลวทานก็ลองพิจารณาวาพิธีดังกลาวแฝงเหตุและผลใดอีกบาง ที่แนๆ ปนี้มีขาว

พันธุดีมาแจกจาย 6 พันธุ คือ 

 1. ขาวดอกมะลิ 105 เปนขาวเจาที่ทนแลงไดดีพอสมควร เมล็ดขาวสารใส แกรง คุณภาพการสีดี

คุณภาพการหุงตมดี ออนนุม มีกลิ่นหอม ทนตอสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็ม จํานวน 245 กิโลกรัม  

 2. ปทมุธานี 1 เปนขาวเจาผลผลติสงู คณุภาพเมลด็คลายพนัธุขาวดอกมะล ิ105 ตานทานเพลีย้กระโดด

สีนํ้าตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว ตานทานโรคไหมและโรคขอบใบแหง  จํานวน 399 กิโลกรัม  

 3. กข43 เปนขาวเจาไมไวตอชวงแสง คุณภาพของเมล็ดทางการหุงตมรับประทานดี ขาวสุกนุม 

มีกลิ่นหอมออน คอนขางตานทานตอโรคไหมและเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล จํานวน 125 กิโลกรัม

 4. กข6 เปนขาวเหนยีวใหผลผลติสงูและทนแลงดกีวาพนัธุเหนยีวสนัปาตอง คณุภาพการหงุตมด ีมกีลิน่

หอม คุณภาพการสีดี ตานทานโรคใบจุดสีนํ้าตาล จํานวน 70 กิโลกรัม  

 5. กข87 เปนพันธุขาวประเภทพื้นนุม ลักษณะเดนพิเศษ ขาวสุกนุม คอนขางเหนียว คุณภาพเมล็ดทาง

กายภาพดี ทองไขนอย คุณภาพการสีดีมาก เหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือ

ตอนลาง จํานวน 300 กิโลกรัม และ

 6. กข85 เปนขาวเจาพ้ืนแขง็ เปนขาวเจาไมไวตอชวงแสง ปลูกไดทัง้นาปและนาปรัง ทนตอสภาพอากาศ

เย็น คุณภาพการสีดีมาก ทองไขนอย ใหผลผลิตสูงถึง 862 กิโลกรัมตอไร จํานวน 589 กิโลกรัม

 เราขอนาํรายละเอยีดของขาวแตละพนัธุซึง่จดัทาํโดย กองวจิยัและพฒันาขาว กรมการขาว วามปีระวัติ

ความเปนมา จุดเดนจุดดอยอยางไร มานําเสนอดังนี้

พิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
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   ขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105)  

ชนิด - ขาวเจาหอม 

ประวัติพันธุ  - ไดมาโดยนายสุนทร สีหะเนิน เจาพนักงานขาว รวบรวมจากอําเภอบางคลา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา เมื่อ พ.ศ. 2493-2494 จํานวน 199 รวง แลวนําไปคัดเลือกแบบคัดพันธุ

บริสุทธิ์ (pure line selection) และปลูกเปรียบเทียบพันธุที่สถานีทดลองขาวโคกสําโรง 

แลวปลูกเปรียบเทียบพันธุในทองถิ่น ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ จนไดสายพันธุขาวดอกมะลิ 4-2-105 ซึ่งเลข 4 หมายถึง สถานที่เก็บรวงขาว คือ

อําเภอบางคลา เลข 2 หมายถึง พันธุทดสอบท่ี 2 คือ ขาวดอกมะลิ และเลข 105 

หมายถึง แถวหรือรวงที่ 105 จากจํานวน 199 รวง 

การรับรองพันธุ - คณะกรรมการการพิจารณาพันธุ  ใหใชขยายพันธุ เปนพันธุ รับรอง เมื่อวันที่ 25 

พฤษภาคม 2502

ลักษณะประจําพันธุ - เปนขาวเจา สูงประมาณ 140 เซนติเมตร   

 - ไวตอชวงแสง   

 - ลําตนสีเขียวจาง ใบสีเขียวยาวคอนขางแคบ ฟางออน ใบธงทํามุมกับคอรวง เมล็ดขาว

รูปรางเรียวยาว   

 - ขาวเปลือกสีฟาง   

 - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 25 พฤศจิกายน   

 - เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 10.6 x 2.5 x 1.9 มิลลิเมตร   

 - เมล็ดขาวกลอง ยาว x กวาง x หนา = 7.5 x 2.1 x 1..8 มิลลิเมตร   

 - ปริมาณอมิโลส 12-17%   

 - คุณภาพขาวสุก นุม มีกลิ่นหอม 

ผลผลิต - ประมาณ 363 กิโลกรัมตอไร 

ลักษณะเดน - ทนแลงไดดีพอสมควร   

 - เมล็ดขาวสารใส แกรง คุณภาพการสีดี   

 - คุณภาพการหุงตมดี ออนนุม มีกลิ่นหอม   

 - ทนตอสภาพดินเปรี้ยว และดินเค็ม 

ขอควรระวัง - ไมตานทานโรคใบสีสม โรคขอบใบแหง โรคไหม และโรคใบหงิก   

 - ไมตานทานเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียว และหนอนกอ 

พื้นที่แนะนํา - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน



27เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

    ปทุมธานี 1 (Pathum Thani 1) 

ชื่อพันธุ - ปทุมธานี 1 (Pathum Thani 1) 

ชนิด - ขาวเจา 

คูผสม - BKNA6-18-3-2 / PTT85061-86-3-2-1 

ประวัติพันธุ - ไดจากการผสมพันธุระหวางสายพันธุ BKNA6-18-3-2 

  กับสายพันธุ PTT85061-86-3-2-1 ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี 

  ในป พ.ศ. 2533 ปลูกคัดเลือกจนไดสายพันธุ PTT90071-93-8-1-1 

การรับรองพันธุ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให  เป นพันธุ  รับรอง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2543

ลักษณะประจําพันธุ - เปนขาวเจา สูงประมาณ 104-133 เซนติเมตร   

 - ไมไวตอชวงแสง   

 - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 104-126 วัน   

 - ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมีขน กาบใบและปลองสีเขียว ใบธงยาว ทํามุม 45o กับคอรวง 

รวงอยูใตใบธง   

 - เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง มีขน มีหางเล็กนอย   

 - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3-4 สัปดาห   

 - เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 10.5 x 2.4 x 1.9 มิลลิเมตร   

 - เมล็ดขาวกลอง ยาว x กวาง x หนา = 7.6 x 2.1 x 1.7 มิลลิเมตร   

 - ปริมาณอมิโลส 15-19%   

 - คุณภาพขาวสุก นุมเหนียว มีกลิ่นหอมออน 

ผลผลิต - ประมาณ 650-774 กิโลกรัมตอไร 

ลักษณะเดน - ผลผลิตสูง   

 - คุณภาพเมล็ดคลายพันธุขาวดอกมะลิ 105   

 - ตานทานเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว   

 - ตานทานโรคไหม และโรคขอบใบแหง 

ขอควรระวัง - คอนขางออนแอเพลี้ยจักจั่นสีเขียว โรคใบหงิก และโรคใบสีสม 

พื้นที่แนะนํา - เขตชลประทานในภาคกลาง 
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กข43 (RD43)

ชื่อพันธุ - กข43  (RD43) 

ชนิด - ขาวเจา 

คูผสม - ไดจากการผสมเดี่ยวระหวางพันธุขาวเจาหอมสุพรรณบุรี และพันธุสุพรรณบุรี 1

ประวัติพันธุ - ไดจากการผสมเด่ียวระหวางพนัธุขาวเจาหอมสพุรรณบรุ ีและพนัธุสพุรรณบรุ ี1 ทีศ่นูยวจิยั

ขาวสุพรรณบุรี ในฤดูนาปรัง พ.ศ. 2542 และปลูกคัดเลือกชั่วที่ 2-7 จนไดสาย

พนัธุ SPR99007-22-1-2-2-1 ปลกูทดสอบผลผลิตในสถาน ีระหวางสถาน ีในนาราษฎร 

ทดสอบความตานทานตอโรคและแมลงศัตรูขาว 

การรับรองพันธุ -  คณะกรรมการพิจารณาพันธุ กรมการขาว มีมติรับรองพันธุ ชื่อ กข43 เพื่อแนะนําให

เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่  17 กันยายน  2552      

ลักษณะประจําพันธุ - เปนขาวเจาไมไวตอชวงแสง สูงประมาณ 103 เซนติเมตร      

 - อายุเก็บเกี่ยว 95 วัน   

 - ทรงกอตั้ง ตนคอนขางแข็ง ใบสีเขียวจาง ใบธงเอนปานกลาง     

 - เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง ขาวกลองสีขาว  รูปรางเรียว      

 - เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 10.9 x 2.6 x 2.1 มิลลิเมตร     

 - เมล็ดขาวกลอง ยาว x กวาง x หนา = 7.5 x 2.1 x 1.8 มิลลิเมตร      

 - ปริมาณอมิโลสตํ่า  (18.82%)   

 - คุณภาพของเมล็ดทางการหุงตมรับประทานดี ขาวสุกนุมเหนียว มีกลิ่นหอมออน  

 - ระยะพักตัวของเมล็ดพันธุประมาณ 5 สัปดาห  

ผลผลิต - ประมาณ 561 กิโลกรัมตอไร 

ลักษณะเดน - อายุการเก็บเกี่ยวสั้น 95 วันเมื่อปลูกโดยวิธีหวานนํ้าตม  

 - คุณภาพของเมล็ดทางการหุงตมรับประทานดี ขาวสุกนุม มีกลิ่นหอมออน  

 - คอนขางตานทานตอโรคไหมและเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล

ขอควรระวัง - เน่ืองจากเปนขาวอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ไมควรปลูกรวมกับขาวที่มีอายุตางกันมาก อาจ

จะเสียหายจากการทําลายของนกและหนูได ขาวพันธุนี้มีลําตนเล็ก การใสปุยอัตราสูง

อาจทําใหขาวลมไดและขาวพันธุนี้ออนแอตอโรคไหมที่พิษณุโลก 

พื้นที่แนะนํา - พื้นที่นาชลประทาน พื้นที่ที่มีนํ้าทวมขังเปนเวลานานและเกษตรกรมีชวงเวลาในการ

ทํานานอยกวาพื้นที่ปลูกขาวอื่นๆ  และ/หรือพื้นที่ที่มีปญหาขาววัชพืชระบาด
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          กข6 (RD6) 

ชื่อพันธุ - กข6 (RD6) 

ชนิด - ขาวเหนียว 

ประวัติพันธุ - ไดจากการปรับปรุงพันธุ โดยการใชรังสีชักนําใหเกิดการกลายพันธุ โดยใชรังสีแกมมา

ปริมาณ 20 กิโลแรด อาบเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 แลวนํามาปลูกคัดเลือกท่ี

สถานีทดลองขาวบางเขนและสถานีทดลองขาวพิมาย จากการคัดเลือกไดขาวเหนียว

หลายสายพันธุในขาวชั่วที่ 2 นําไปปลูกคัดเลือกจนอยูตัวไดสายพันธุที่ใหผลผลิตสูงสุด

คอื สายพนัธุ KDML105´65-G
2
U-68-254 นับวาเปนขาวพนัธุดีพนัธุแรกของประเทศไทย 

ที่คนควาไดโดยใชวิธีชักนําพันธุพืชใหเปลี่ยนกรรมพันธุโดยใชรังสี 

การรับรองพันธุ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติใหเปนพันธุรับรอง เมื่อวันที่ 

4 พฤษภาคม 2520 

ลักษณะประจําพันธุ - เปนขาวเหนียว สูงประมาณ 154 เซนติเมตร   

 - ไวตอชวงแสง   

 - ทรงกอกระจายเล็กนอย ใบยาวสีเขียวเขม ใบธงตั้ง เมล็ดยาวเรียว  

 - เมล็ดขาวเปลือกสีนํ้าตาล   

 - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 21 พฤศจิกายน   

 - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห   

 - เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 9.9 x 2.7 x 2.0 มิลลิเมตร   

 - เมล็ดขาวกลอง ยาว x กวาง x หนา = 7.2 x 2.2 x 1.7 มิลลิเมตร   

 - คุณภาพขาวสุก เหนียวนุม มีกลิ่นหอม 

ผลผลิต - ประมาณ 666 กิโลกรัมตอไร 

ลักษณะเดน - ใหผลผลิตสูงและทนแลงดีกวาพันธุเหนียวสันปาตอง   

 - คุณภาพการหุงตมดี มีกลิ่นหอม   

 - ลําตนแข็งปานกลาง   

 - ตานทานโรคใบจุดสีนํ้าตาล   

 - คุณภาพการสีดี 

ขอควรระวัง - ไมตานทานโรคขอบใบแหง และโรคไหม   

 - ไมตานทานเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลและแมลงบั่ว
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กข87

 ขาวพนัธุ กข87 เปนพนัธุขาวประเภทพืน้นุม และเปนพนัธุขาวทีก่รมการขาวทําการวจิยัและเสนอรบัรอง

พันธุโดยศูนยวิจัยขาวปทุมธานี

 สําหรบัพนัธุขาว กข87 นัน้มแีหลงทีม่าและประวตัพินัธุ โดยเริม่จากการนาํขาวสายพนัธุ PTT03019-18-

2-7-4 ไดจากการผสมพันธุระหวางสายพันธุ SPR90033-26-3-2-3-1 กับพันธุพิษณุโลก 2 ในฤดูนาป 2546 

ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี หลังจากนั้นตั้งแตป 2547 ถึง 2549 ไดปลูกคัดเลือกแบบสืบประวัติในประชากรชวงที่ 2 

ถึง 6 (F
2
-F

6
) ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานีทั้งในฤดูนาปรังและฤดูนาปจนไดสายพันธุที่คงตัวทางพันธุกรรมคือ 

PTT03019-18-2-7-4 แลวนําไปปลูกประเมินและทดสอบลักษณะประจําพันธุและลักษณะทางการเกษตรโดย

ดําเนินการทั้งในฤดูนาปรังและฤดูนาป คือในป 2550 ถึงป 2553 ปลูกศึกษาพันธุที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป 

2553 ถึงป 2557 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในป 2558 ถึง ป 2559 ปลูก

เปรยีบเทยีบผลผลติระหวางสถาน ีทีศ่นูยวจิยัขาวปทมุธาน ีคลองหลวง พระนครศรอียธุยา ปราจนีบรีุ ฉะเชิงเทรา 

ราชบรุ ีและสถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาต ิในขณะเดียวกนัไดวเิคราะหคณุภาพเมล็ดทางกายภาพและทางเคมี 

รวมทั้งทดสอบปฏิกิริยาตอโรคและแมลงศัตรูขาวที่สําคัญ ในป 2559 ถึงป 2560 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิต

ในนาราษฎร ที่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา 

และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิเคราะหเสถียรภาพผลผลิต ในฤดูนาป 2561 ไดปลูกทดสอบการตอบสนอง

ตอปุยไนโตรเจนทีศ่นูยวจิยัขาวปทมุธาน ีคลองหลวง และสถาบนัวทิยาศาสตรขาวแหงชาต ิและในฤดนูาป 2562 

ไดปลูกทดสอบศักยภาพการใหผลผลิตในนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา 

อุตรดิตถ พิษณุโลก และพิจิตร รวมทั้งประเมินการยอมรับของเกษตรกรและผูประกอบการ

 ในสวนของลกัษณะทางพฤกษศาสตรของขาวพนัธุ กข87 นัน้มลีกัษณะเปน พชืลมลกุ วงศหญา เปนขาวเจา

ไมไวตอชวงแสง มีอายุเก็บเกี่ยว 114 วัน ตนมีความสูง 125 เซนติเมตร คอรวงยาว รวงคอนขางแนน ระแงถี่

 ใบ สีเขียว ทรงกอตั้ง ใบธงยาว 38.0 เซนติเมตร กวาง 1.5 เซนติเมตร มุมใบธงตั้งตรงถึงปานกลาง 

ดอก/ชอดอกรวงยาว 30.5 เซนติเมตร รวงแนนปานกลาง คอรวงยาว ผลผลิตเฉลี่ย 546 กิโลกรัมตอไร จํานวน

เมล็ดดีตอรวง 177 เมล็ด เมล็ดรวงปานกลาง มีเมล็ดดีตอรวงจํานวน 151 เมล็ด นํ้าหนัก 1,000 เมล็ดเทากับ 

26.9 กรัม

 ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห เมล็ดขาวเปลือกไมมีหาง สีฟาง ขนาดยาว 10.27 มิลลิเมตร 

กวาง 2.64 มิลลิเมตร หนา 2.04 มิลลิเมตร ขาวกลองสีขาวรูปรางเรียว มีขนาดยาว 7.42 มิลลิเมตร กวาง 2.22 

มิลลิเมตร หนา 1.77 มิลลิเมตร ขาวสารยาว 7.05 มิลลิเมตร กวาง 2.11 มิลลิเมตร หนา 1.70 มิลลิเมตร 

มีคุณภาพการสีดีมากโดยมีขาวเต็มเมล็ดและตนขาว 50.7 เปอรเซ็นต

 สําหรับลักษณะอื่นๆ มีปริมาณอมิโลสตํ่า (16.87 เปอรเซ็นต) มีความคงตัวของแปงสุกอยูในระดับแปง

สุกออน โดยมีระยะทางการไหลของแปงสุก 80 มิลลิเมตร มีอุณหภูมิแปงสุกตํ่า ขาวสุกนุมและคอนขางเหนียว

ใหผลผลติเฉลีย่ 734 กิโลกรมัตอไร ซึง่สงูกวาผลผลติของพนัธุ กข31 (703 กโิลกรมัตอไร) รอยละ 4 และมศีกัยภาพ

การใหผลผลิตสูงสุด ถึง 1,053 กิโลกรัมตอไร ออนแอตอเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรค

ขอบใบแหง และโรคไหม ลกัษณะเดนพเิศษ ขาวสุกนุม คอนขางเหนยีว คณุภาพเมลด็ทางกายภาพด ีทองไขนอย 

คุณภาพการสีดีมากเหมาะสําหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง
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กข85

ประวัติ
   ไดจากการผสมสามทางระหวาง PSBRc10 กับ CNT96028-21-1-PSL-1-1 และ 

  LPHR303-PSL-30-4-2  

  ปลูก คัดเลือก และดําเนินการตามข้ันตอนการปรับปรุงพันธุ จนไดขาวสายพันธุดีเดน

  

การรับรองพันธุ

  คณะกรรมการพิจารณารับรองพันธุ ข าว กรมการขาว มีมติรับรองพันธุ  เมื่อวันท่ี

  5 กรกฎาคม 2563

ลักษณะทั่วไป
  เปนขาวเจาไมไวตอชวงแสง ปลูกไดทั้งนาปและนาปรัง

  ความสูง 104 เซนติเมตร

  กอตั้ง ลําตนแข็ง ใบสีเขียวเขม ใบธงตั้ง

   อายุเก็บเกี่ยว 115-120 วัน

  ผลผลิต 862 กิโลกรัมตอไร

   เมล็ดเรียวยาว ขาวเปลือกสีฟาง

   เมล็ดขาวกลองยาว 8.0 มิลลิเมตร

    ปริมาณอมิโลส 27-28 เปอรเซ็นต

ลักษณะเดน
    ผลผลิตสูง

   คอนขางตานทานตอเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลและโรคไหม

   ทนตอสภาพอากาศเย็น

   คุณภาพการสีดีมาก ทองไขนอย

พื้นที่แนะนํา
  นาชลประทาน

ขอควรระวัง
   คอนขางออนแอตอโรคขอบใบแหง
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 เพือ่นแทเกษตรไทยฉบบันีข้อขอบคณุนองมลิลิแรปเปอรสาวชาวไทยทีไ่ดมโีอกาสข้ึนเวทรีะดบัโลก และ

ดวยจติวญิญาณของความเปนไทย ชวงทายของการแสดงเธอหยบิขาวเหนยีวมะมวงมารบัประทานจนเกดิกระแส

ไปทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทยเกิดกระแสขาวเหนียวมะมวง ชนิดที่พอคาแมขายมีผูคนมาเขาคิวซื้อกันไม

ขาดสาย ซึ่งเกิดผลดีตอวงการเกษตรไทย โดยเฉพาะผูที่ปลูกขาวเหนียวและผูที่ปลูกมะมวง 

 เราขอขอบคุณสิ่งที่นองแสดงออก และถาผูมีอิทธิพลตอความคิดของสังคม จะไดทําสิ่งดีๆ เพื่อเกิด

กระแสดีๆ ตอสังคม นํามาสูภาวะเศรษฐกิจที่ดีดวย เราในฐานะที่เกี่ยวของกับแวดวงวิชาการ จึงขอถือโอกาสนี้

แนะนําใหทานทั้งหลายไดรูจักกับขาวเหนียวที่นิยมนํามาทําขาวเหนียวมูนเพื่อรับประทานกับมะมวง ที่เกิดจาก

ผลงานของนักวิชาการและผูรวมวิจัยเพื่อเกษตรกร ที่ทําใหเราไดกินขาวเหนียวมะมวงอยางมีความสุข มะมวงที่

นิยมนํามารับประทานกับขาวเหนียวสวนมากจะเปนพันธุอกรอง และนํ้าดอกไม

  

ขาวเหนียวเขี้ยวงู 8974 
 ชนิด - ขาวเหนียว 

 คูผสม - การปรับปรุงพันธุ จากขาวพันธุ กข6 มาดัดแปลง   

 ประวัติพันธุ - ขาวเหนียวเขี้ยวงู 8974 เปนขาวไวตอชวงแสงพันธุพื้นเมือง ไดจากการศึกษา

และคัดพันธุ ซึ่งนํามาจากศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาวแหงชาติ 

ปลกูคดัเลอืกโดยเนนลกัษณะพนัธุทีม่ขีนาดเมล็ดเล็กและเรียวยาว เพือ่ตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคขาวเหนียวมูนซึง่นิยมลักษณะดงักลาว การวจิยัดาํเนนิ

การระหวางป 2548-2557 โดยป 2548-2549 ปลูกคัดเลือกแบบหมูละสายพันธุ

บริสุทธิ์ ป 2552-2554 เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ศูนยวิจัยขาวเชียงราย

และเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ป 2549-2554 ทดสอบ

ปฏิกิริยาตอโรคไหมและโรคขอบใบแหงรวมทั้งทดสอบปฏิกิริยาตอแมลงบั่วท่ี

ศูนยวิจัยขาวแพร ทดสอบปฏิกิริยาตอเพล้ียกระโดดหลังขาวและเพล้ียกระโดด

สนีํา้ตาลทีศ่นูยวจิยัขาวแพรและสาํนกัวจิยัและพฒันาขาว ทดสอบการตอบสนอง

ตอปุยไนโตรเจนที่ศูนยวิจัยขาวเชียงราย 

»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³¢ŒÒÇàË¹ÕÂÇÁÐÁ‹Ç§
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 การรับรองพันธุ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาขาว มีมติใหเปนพันธุรับรองเมื่อ 8 เมษายน 2558

   ลักษณะประจําพันธุ - มีลักษณะเดน มีรูปรางเล็กเรียวกวาพันธุ กข6   

   - เปนขาวไวตอชวงแสงพันธุพื้นเมือง   

   - ตน ทรงกอตั้ง ปลองสีเขียว ลําตนแข็ง ความสูงถึงปลายรวงเฉลี่ย 183 เซนติเมตร 

ความยาว รวงเฉลี่ย 23.5 เซนติเมตร ใบสีเขียว มีขนบาง กาบใบสีเขียว ใบธงยาว

เฉลี่ย 42.4 เซนติเมตร กวางเฉลี่ย 1.36 เซนติเมตร ลักษณะใบธงหักลง ใบแกเร็ว

ดอก/ชอดอก ยอดดอกสีชมพู ยอดเกสรตัวเมียสีขาว กลีบรองดอกสีเขียวออน 

คอรวงยาว รวงแนน และแตกระแงปานกลาง   

   - เมล็ด จํานวนเมล็ดดีตอรวงเฉล่ีย 124 เมล็ด สีของเปลือกเมล็ดในระยะสุกแก

สีฟาง กนจุด ไมมีขน ไมมีหาง กลีบรองดอกสีขาว 

 ผลผลิต - ประมาณ 371 – 484 กิโลกรัมตอไร 

 ลักษณะเดน - ตานทานตอโรคไหมและคอนขางตานทานโรคขอบใบแหง ในเขตภาคเหนือ

ตอนบน   

   - ตานทานตอเพลี้ยกระโดดหลังขาวในเขตภาคเหนือตอนบน 

 พื้นที่แนะนํา - ภาคเหนือตอนบนเหมาะสําหรับปลูกขาวเหนียวนาปในภาคเหนือตอนบน แตไม

ควรปลกูในพ้ืนทีค่อนขางดอนหรอืฝนหมดเรว็ เนือ่งจากมอีายกุารเกบ็เกีย่วชากวา

พันธุ กข6
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ขาวเหนียวสันปาตอง (Niaw San-pah-tawng)    
  ชนิด - ขาวเหนียว 

  ประวัติพันธุ - ไดจากการคัดเลือกขาวเจาสายพันธุเหลืองใหญ 10-137-1 ซึ่งกลายพันธุเปน

    ขาวเหนียว โดยนายมณี เชื้อวิโรจน เจาหนาที่วิชาการ สถานีทดลองขาว  

    สันปาตอง นําไปปลูกคัดพันธุใหม จนไดพันธุเหนียวสันปาตอง 137-1-16 

 การรับรองพันธุ - คณะกรรมการพิจารณาพันธุ ใหใชขยายพันธุเปนพันธุรับรอง เมื่อวันท่ี 6 

    พฤษภาคม 2505

  ลักษณะประจําพันธุ - เปนขาวเหนียว สูงประมาณ 150 เซนติเมตร   

    - ไวตอชวงแสง   

    - ทรงกอแผเล็กนอย ตนคอนขางแข็ง รวงยาว เมล็ดยาวเรียว   

    - เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 10.4 x 2.8 x 2.0 มิลลิเมตร   

   - เมล็ดขาวกลอง ยาว x กวาง x หนา = 7.2 x 2.1 x 1.3 มิลลิเมตร   

   - ขาวเปลือกสีนํ้าตาล   

    - อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 26 พฤศจิกายน   

    - ระยะพักตัวของเมล็ด ประมาณ 6 สัปดาห   

    - คุณภาพขาวสุก เหนียวนุม 

  ผลผลิต - ประมาณ 526 กิโลกรัมตอไร 

  ลักษณะเดน - ตานทานโรคใบจุดสีนํ้าตาล และคอนขางตานทานโรคไหม

  ขอควรระวัง - ไมตานทานโรคขอบใบแหง โรคใบสีสม   

    - ไมตานทานเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลและแมลงบั่ว   

    - กลายพันธุเปนขาวเจาไดงาย 

  พื้นที่แนะนํา - ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



35เ พื่ อ น แ ท เ ก ษ ต ร ไ ท ย

ขาวเหนียวสันปาตอง 1 (San-pah-tawng 1) 
 ชื่อพันธุ - สันปาตอง 1 (San-pah-tawng 1) 

 ชนิด - ขาวเหนียว 

 คูผสม - BKNLR75001-B-CNT-B-B-RST-36-2 / กข2 

 ประวัติพันธุ - ไดจากการผสมพันธุ ข าวสายพันธุ  BKNLR75001-B-CNT-B-RST-36-2 

กับพันธุ กข2 ที่สถานีทดลองขาวสันปาตอง เมื่อป พ.ศ. 2527 ปลูกคัดเลือกจนได

สายพันธุ SPTLR84051-32-2-2-4 

 การรับรองพันธุ - คณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร มีมติใหเปนพันธุ รับรอง เมื่อวันที่

19 มกราคม 2543 

   

 ลักษณะประจําพันธุ - เปนพันธุขาวเหนียว สูงประมาณ 119 เซนติเมตร   

   - ไมไวตอชวงแสง   

   - อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 130-135 วัน   

   - ทรงกอตั้ง ใบสีเขียว กาบใบสีเขียว ใบธงตั้งตรง รวงยาว ระแงถี่ รวงแนน 

คอรวงสั้น ฟางแข็ง ใบแกชา   

   - เมล็ดขาวเปลือกสีฟาง   

   - ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 8 สัปดาห   

   - เมล็ดขาวเปลือก ยาว x กวาง x หนา = 10.4 x 2.9 x 2.1 มิลลิเมตร   

   - เมล็ดขาวกลอง ยาว x กวาง x หนา = 7.1 x 2.2 x 1.8 มิลลิเมตร   

   - คุณภาพขาวสุก เหนียวนุม 

 ผลผลิต - ประมาณ 630 กิโลกรัมตอไร

 ลักษณะเดน - ตานทานโรคไหมและโรคขอบใบแหง   

   - ใหผลผลิตสูง  

   - เปนขาวเหนียวที่สามารถปลูกไดตลอดป 

 ขอควรระวัง - ไมตานทานโรคใบสีสม  

   - ไมตานทานแมลงบั่ว 

 พื้นที่แนะนํา - พื้นที่นาชลประทานภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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กข18 (RD18)
 ชนิด - ขาวเหนียว  

 คูผสม -  เกิดจากการผสมพันธุขาว กข6 กับขาวเจาหอมนิล 

 ประวัติพันธุ - ขาวพันธุใหมนีเ้กดิจากการผสมพนัธุขาว กข6 ซึง่มคีณุภาพการหงุตมด ีกบัขาวเจา

หอมนิลซึ่งมีความตานทานตอโรคไหม โดยใชเคร่ืองหมายโมเลกุลชวยในการ

คดัเลอืกรวมกบัการปรบัปรบัปรงุพนัธุแบบมาตรฐาน ไดเปนพนัธุขาวเหนยีว กข18 

ซึ่งเปนขาวเหนียวไวตอชวงแสง สูงประมาณ 158 เซนติเมตร เมล็ดขาวเปลือก

สีนํ้าตาล ใบสีเขียว คอรวงยาว มีลักษณะเดนคือ ตานทานโรคไหมในระยะกลา

เหมาะสาํหรบัพืน้ทีน่านํา้ฝนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนอืตอนบนท่ีมี

    การระบาดของโรคไหม คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการสีดี คุณภาพหุงตม

ใกลเคยีงกับพนัธุ กข6 เมือ่นึง่สุกมเีนือ้สัมผสันุม มีกล่ินหอม ใหผลผลิตเฉล่ียสงูสดุ

    609 กิโลกรัมตอไร 

 การรับรองพันธุ - คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมการขาว มีมติใหเปนพันธุรับรองเมื่อวันท่ี 19 

สิงหาคม 2556

    

 

    

 

   

    ลักษณะประจําพันธุ - เปนขาวเหนียวไวตอชวงแสง   

   - ออกดอก 50 เปอรเซ็นต ประมาณวันที่ 21 ตุลาคม ลักษณะกอแบะ ความสูง

ประมาณ 158 เซนติเมตร   

   - ตนคอนขางแข็ง ใบสีเขียว ปลายใบอยูในแนวนอน ใบคอนขางแกเร็ว ใบธงยาว 

35.1 เซนติเมตร กวาง 1.46 เซนติเมตร มุมใบธงตั้งตรง รวงยาว 26.2 เซนติเมตร 

ลักษณะรวงแนนปานกลาง คอรวงยาว จํานวนเมล็ดดีตอรวง 197 เมล็ด  

   - เมื่อนึ่งสุกเนื้อสัมผัสนุม มีกลิ่นหอม
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 ผลผลิต - ผลผลิตเฉลี่ย 609 กิโลกรัมตอไร 

 ลักษณะเดน - ตานทานตอโรคไหมในระยะกลาในพื้นที่สวนใหญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคเหนือตอนบน   

   - คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและการสีดี คุณภาพการหุงตมและรับประทานดี

ใกลเคียงกับพันธุ กข6 เปนที่ยอมรับของเกษตรกร   

   - ผลผลิตเฉลี่ย 609 กิโลกรัมตอไร ซึ่งไมแตกตางจากพันธุ กข6 

 พื้นที่แนะนํา - แนะนําใหปลูกในพื้นที่นาน้ําฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน 

ที่มีการระบาดของโรคไหม

 ขาวเหนียวอีกพันธุที่นิยมนํามาทําขาวเหนียวมูนคือพันธุ กข6 ซึ่งเราไดนําเสนอไวแลวในเรื่องพิธีพืช

มงคลจรดพระนางคัลแรกนาขวัญ

 ขอขอบคุณขอมูลจาก กองวิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว

ติดตามชม
รายการ

MCOT HD ชอง 30 ชอง 30
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 กัญชาในอดีตเปนพืชที่ปลูกไดเปนปกติ และในเวลาตอมากัญชาก็ถูกประกาศใหเปนยาเสพติดประเภท

ที่ 5 จะดวยเหตุผลอะไรก็แลวแต และแลวในเวลาตอมาก็เริ่มมีความเห็นวากัญชาเปนพืชที่มีคุณคา โดยเริ่มจาก

มีการประชุม สัมมนาเพื่อใหปลดกัญชาออกจากยาเสพติด และดําเนินการสําเร็จในเวลาตอมา 

 ผลคือผูที่เคยทําผิดกฎหมายเพราะแอบปลูกกัญชา สกัดสารจากกัญชา และยุงเกี่ยวกับกัญชากลับเปน

ผูถูกกฎหมาย และกลายเปนเกจิอาจารยในดานนี้ ไดรับการยกยองเชิดชูวาเปนผูรูดานกัญชา กลุมคน กลุมทุน 

กลุมคุณ ปลูกกัญชากันอยางเปนระบบ ตามกฎเกณฑตางๆ ที่ตั้งกันขึ้นมา แตชาวบานรายยอยปลูกไมได 

ดังปรากฏเปนขาววาคุณยายปลูกกัญชา 1 ตน ถูกจับเปนที่วิพากษวิจารณอยางกวางขวาง 

 และในที่สุด 9 มิถุนายน 2565 ก็ปลดปลอยกัญชา เปนกัญชาเสรี อนุญาตใหทุกคนปลูกไดโดยตองจด

แจงผานแอปพลิเคชนั ผลคือมผีูสนใจจดแจงจะปลกูกญัชาจาํนวน 6 แสนตน และกญัชง 2 แสนตน (ณ วนัทีเ่ขยีน

บทความนี้) ซึ่งคาดหมายวาจะมีคนสนใจปลูกเปนลานคนแนนอน แลวคนที่ปลูกจะเอาตนกลากัญชามาจาก

ไหนกนั ทีไ่ดรบัแจกกจ็าํนวนนิดหนอยเทานัน้ นอกจากตองซือ้จากกลุมตางๆ ท่ีเพาะเอาไวแลวเทาน้ัน ใครเพาะ

เอาไวก็รํ่ารวยจากการขายตนพันธุกัญชา ถาปลูก 1 ลานคน คนละ 10 ตน ก็ตองการตนกลา 10 ลานกลา 

กลาละ 10 บาท ก็ 100 ลานบาท คิดแบบนอยๆ แตจริงๆ จะมากกวานี้จะเปนเรื่องที่ดีถาเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเปน

ของชาวบานท่ัวไป แตเงินกอนนีน้าจะตกอยูกับรายใหญมากกวา แมจะเคยบอกวาปลกูไดโดยกลุมวสิาหกจิชุมชน 

แตใครจะมีทุนมาสรางโรงเรือน หรือปฏิบัติไดตามเงื่อนไขนอกจากกลุมทุนใหญ

 ผมเองก็เปนคนหน่ึงที่สนับสนุนการปลดกัญชาออกมาจากยาเสพติด อันเนื่องจากเห็นคุณประโยชน

ของกัญชาทางการแพทย และมุมมองในแงสมุนไพรชนิดหน่ึง แตตองมีการจัดระบบใหถูกตอง รอบคอบ และ

ตองไมสรางคานยิมวากญัชาคอืยาวเิศษ แตเปนสมนุไพรชนดิหนึง่ทีต่องใชใหถกูตองเหมอืนสมนุไพรอ่ืนๆ เชน 

ฟาทะลายโจร ถาใชผิดใชมากก็เกิดโทษตอรางกายไดเชนกัน 

 

 ดวยความหวงใยในเรื่องกัญชาหลายๆ ภาคสวน จึงออกเอกสารมาเตือนดวยความหวงใย ซึ่งขอหยิบ

ยกเอกสารเหลานี้มานําเสนอดังนี้นะครับ

ÃÙŒ·Ñ¹¡ÑÞªÒ
ทิดบวน บางปลามา
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รพ มุกดาหาร 13 มิ.ย. 65

 นอกจากน้ีตามโรงพยาบาลหลายแหงยังขึ้นปายเตือนเรื่องการใชกัญชา ซึ่งนําเสนอโดยชมรมแพทย

ชนบท ดังเชน 
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 ของทุกอยางในโลกนี้มีประโยชนและโทษควบคูกันเสมอ ถารูจักใชเปน ใชดี ก็เกิดประโยชน ถาใชผิด 

ใชไมถกูตอง กเ็กดิโทษอยางมหนัต ทีส่าํคญัทีส่ดุคอืถาจะทาํอะไร ทาํอยางไรจะใหเกษตรกรรายยอยไดประโยชน 

ไมใชกลายเปนเหยื่อทุนใหญอีกเหมือนเดิม






