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บทที่ 1
บทนำ
ความสำคัญและที่มาของปัญหา
กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจหลักที่สำคัญในการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินเพื่อใช้ทำการเกษตรได้อย่าง
ยั่งยืน แนวทางสำคัญซึ่งถือได้ว่าเป็นนโยบายหลักของกรมฯ คือ การสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีการปลูกพืช
ตระกูลถั่วเพื่อเป็นพืชบำรุงดิน ด้วยคุณลักษณะที่ดีของพืชตระกูลถั่วที่มีไรโซเบียมอาศัยอยู่ที่รากถั่ว ซึ่งเป็น
แบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน (symbiosis) โดยไรโซเบียมจะใช้ ต้นถั่วเป็นแหล่ง
พลังงานและอาหาร ซึ่งต้นถั่ว จะได้ประโยชน์จากสารประกอบไนโตรเจนที่ไรโซเบียมผลิตได้ จากการตรึ ง
ไนโตรเจนจากอากาศมาใช้ ทำให้ต้น ถั่ว เจริญเติบโต เมื่ อ ต้ น ถั่ ว ตายก็ ถู ก จุ ล ิ น ทรี ย์ ช นิ ด หนึ่ ง ย่ อ ยสลาย
ปลดปล่อยธาตุอาหารลงสู่ดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันชนิดพืชตระกูลถั่วสำคัญที่ใช้
ปลูกเป็นพืชบำรุงดินที่กรมพัฒนาที่ดินแนะนำ ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่ม ถั่วมะแฮะ และโสนอัฟริกัน
ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดซึ่งกรมพัฒนาที่ดินนำไปใช้ในการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปลูกเพื่อไถกลบ
ลงดินพบว่า มีความไม่สม่ำเสมอของสายพันธุ์ (genetic or varietal purity) ตลอดจนมีคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ทั้งในด้านความงอก (seed germination) และความแข็งแรง (seed vigor) ของเมล็ดพันธุ์ต่ำ เช่น ปอเทืองใน
แปลงปลูกมีลำต้นเตี้ยปนสูง ลำต้นเล็ก บางต้นมีลักษณะเลื้อย ออกดอกเร็ว ถั่วพร้ามีลักษณะเลื้อยและไม่ออกฝัก
ซึ่งเป็นผลให้ประสิทธิภาพในการนำเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวไปใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดไม่เกิดประโยชน์ได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ในแปลงต่ำ มีความแข็งแรงของต้นอ่อนต่ำ ทำให้ต้นพืชที่
งอกขึ้นมาไม่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่มีความแปรปรวนไม่เหมาะสมต่างๆ ได้ ทำให้ได้จำนวน
ประชากรต่อพื้นที่ต่ำ หรือมีการเจริญเติบโตทางลำต้นทั้งด้านความสูง และการแตกกิ่งก้านของพื ชปุ๋ยสดที่
ต่ำกว่าปกติ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงคัดเลือกสายพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่ใช้อยู่ให้มีคุณลักษณะที่ดีขึ้น ทั้งใน
ด้านพันธุกรรมและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ดี เหมาะสมสำหรับการนำไปใช้ปลูกเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณ
ในลำดับต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed) และเมล็ดพันธุ์ขยาย (registered seed) ของปอเทือง
ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ และโสนอัฟริกัน ที่มีคุณภาพตามชั้นเมล็ดพันธุ์
ระยะเวลาดำเนินงานตลอดโครงการ
เริ่มต้น เดือนมีนาคม 2561 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2564
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4

เดือนมีนาคม 2561
เดือนตุลาคม 2561
เดือนตุลาคม 2562
เดือนตุลาคม 2563

สิ้นสุด เดือนกันยายน 2561
สิ้นสุด เดือนกันยายน 2562
สิ้นสุด เดือนกันยายน 2563
สิ้นสุด เดือนกันยายน 2564
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เป็นงานวิจัยที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed hub) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ ยุทธศาสตร์เพิ่ม
ปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการดำเนินโครงการนี้
จะเป็นการพัฒนาการผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยสดตระกูลถั่ว เพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานของระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดี
เป้าหมายของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด
มี สายพันธุ์พืชปุ๋ยสด ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ และโสนอัฟริกัน โดยกำหนดชื่อพันธุ์และ
ลักษณะประจำพันธุ์ ที่มีความสม่ำเสมอภายในสายพันธุ์ มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน ตามขั้นตอนการ
คัดเลือกพันธุ์พืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ ดังนี้
ปีที่ 1 ได้เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากดำเนินการคัดเลือกพันธุ์หมู่ (mass selection) ในรอบการคัดเลือกที่ 1
ปีที่ 2 ได้เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากดำเนินการคัดเลือกพันธุ์หมู่ (mass selection) ในรอบการคัดเลือกที่ 2 และ 3
ปีที่ 3 ได้เมล็ดพันธุ์ คัด (breeder seed) ที่มีคุณลักษณะที่ดีตามต้องการ โดยกำหนดชื่อพันธุ์และ
ลักษณะประจำพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอภายในสายพันธุ์ มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน และได้เมล็ดพันธุ์หลัก
(foundation seed) ซึง่ เป็นลูกชั่วแรกของเมล็ดพันธุ์คัด โดยปลูกพันธุ์คัดและควบคุมดูแลโดยนักปรับปรุงพันธุ์
เพื่อให้ขยายมีจำนวนมากขึ้น
ปีที่ 4 ได้ เ มล็ ด พั น ธุ์พื ช ปุ๋ ย สดจากระบบการผลิ ตเมล็ด พั นธุ์ม าตรฐาน และผลิ ต ขยายพั นธุ์เป็น
เมล็ดพันธุ์ขยาย (registered seed) ซึง่ เป็นลูกชั่วแรกของเมล็ดพันธุ์หลัก โดยนำเมล็ดพันธุ์หลักไปปลูกในไร่นา
เกษตรกรภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะขยายพันธุ์ให้มีจำนวนมากขึ้น
ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ขยาย (registered seed) ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการฯ จะสามารถนำไป
ผลิตต่อเป็นชั้นพันธุ์จำหน่าย (certified seed) สำหรับปลูกในไร่นาของเกษตรกร ซึง่ เมล็ดพันธุ์ชั้นจำหน่ายที่ได้
มาตรฐานคุณภาพตามที่กำหนดจะมีไว้จำหน่ายให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
เป้าหมายของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด
นโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดและไถกลบลงดิน เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารลงดิน
ได้น้ำหนักมวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหาร สามารถเกิดประโยชน์ได้สูงสุด และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยใช้เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่ได้จากการคัดเลือกในโครงการฯ ควรมีลักษณะดังนี้
ปอเทือง ที่มีลักษณะน้ำหนักต้นสดก่อนการไถกลบ ประมาณ 1.5-4.0 ตันต่อไร่ ซึ่งเมื่อไถกลบจะให้
ธาตุไนโตรเจน คิดเป็นประมาณ 8.7-28.9 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม เฉลี่ยร้อยละ 2.76, 0.22 และ 2.40 ตามลำดับ
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ถั่วพร้า ที่มีลักษณะน้ำหนักต้นสดก่อนการไถกลบ ประมาณ 2.0-4.0 ตันต่อไร่ ซึ่งเมื่อไถกลบจะให้ธาตุ
ไนโตรเจน คิดเป็นประมาณ 10.0-20.0 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม เฉลี่ยร้อยละ 2.72, 0.54 และ 2.14 ตามลำดับ
ถั่วมะแฮะ ที่มีลักษณะน้ำหนักต้นสดก่อนการไถกลบ ประมาณ 2.0-2.5 ตันต่อไร่ ซึ่งเมื่อไถกลบจะให้
ธาตุไนโตรเจน คิดเป็นประมาณ 9.4-16.4 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม เฉลี่ยร้อยละ 2.34, 0.25 และ 1.11 ตามลำดับ
โสนอัฟริกัน ที่มีลักษณะน้ำหนักต้นสดก่อนการไถกลบ ประมาณ 2.0-4.0 ตันต่อไร่ ซึ่งเมื่อไถกลบจะให้
ธาตุไนโตรเจน คิดเป็นประมาณ 11.5-32.1 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม เฉลี่ยร้อยละ 2.87, 0.42 และ 2.06 ตามลำดับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีสายพันธุ์พืชปุ๋ยสด ได้แก่ ปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ และโสนอัฟริกัน โดยกำหนดชื่อพันธุ์และ
ลักษณะประจำพันธุ์ที่มีความสม่ำเสมอภายในสายพันธุ์
2. ได้เมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed) ที่มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน ตามขั้นตอนการคัดเลือก
พั น ธุ์พื ช และการผลิตเมล็ด พัน ธุ์ สามารถนำเมล็ดพันธุ์คั ดไปใช้ป ระโยชน์ต่อ ได้ เช่ น นำไปใช้ในการผลิต
เมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed) ใช้เป็นเชื้อพันธุกรรมเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ให้ดีขึ้นต่อไป และการศึกษา
ข้อมูลอื่นๆ เช่น ความแปรปรวนทางพันธุกรรม ความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช การเขตกรรม การใช้อัตรา
เมล็ดพัน ธุ์และวิธ ี การปลู กที่เ หมาะสม การตอบสนองต่ อปุ ๋ย การตรึงไนโตรเจน ผลของเนื้อดินต่ อ การ
เจริญเติบโตและผลผลิต ผลของวันปลูก (เพื่อดูการตอบสนองต่อช่ว งแสง) การตอบสนองต่อภาวะเครียด
การควบคุมโรคและศัตรูพืชในดิน เช่น ไส้เดือนฝอย และการควบคุมวัชพืชบางชนิด เป็นต้น
3. ได้เมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed) และเมล็ดพันธุ์ขยาย (registered seed) ที่มีคุณภาพตาม
ชั้นเมล็ดพันธุ์ ซึ่งสามารถนำไปผลิตต่อเป็นเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (certified seed) สำหรับปลูกในไร่นาของ
เกษตรกร ซึ่งเมล็ดพันธุ์จำหน่ายที่ได้มาตรฐานคุณภาพตามที่กำหนดจะมีไว้จำหน่ายให้กับเกษตรกรเพื่อใช้
ประโยชน์ต่อไป
4. บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยี เมล็ดพันธุ์ และ
นำไปใช้ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้ดีขึ้น

4

บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
1. ข้อมูลทั่วไปของปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วมะแฮะ และโสนอัฟริกัน
ปอเทือง
ชื่อสามัญ : Sunn hemp
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crotalaria juncea h.
วงศ์ : Fabaceae
ปอเทืองเป็น พืชตระกูล ถั่ว ฤดูเดียว ลักษณะเป็นพุ่ม เป็นพืชผสมข้าม (cross-pollinated crop)
เนื่องจากมีระบบการสืบพันธุ์แบบการผสมตัวเองไม่ติด (self-incompatibility) โดยทั่วไปถือว่ามีต้นกำเนิดจาก
ประเทศอินเดีย ที่มีการเพาะปลูกมาก่อนประวัติศาสตร์ และปลูกในทุกรัฐของอินเดียเพื่อใช้เป็นพืชเส้นใย
พืชปุ๋ยสด และอาหารสัตว์ โดยมีพันธุ์ปอเทืองที่ถูกคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ที่เฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ปลูก
และมีลักษณะเด่นแตกต่างกันไปประมาณ 15 สายพันธุ์ ปัจจุบันปอเทืองปลูกมากในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน
(Mannetje, 2016 ; Chaudhury, 1978) สำหรับในประเทศไทยไม่พบรายงานเรื่องสายพันธุ์ ตามประวัติ
ครั้งแรกถูกนำเข้ามาจากประเทศฟิลิปปินส์ ก่อน พ.ศ.2485 ปลูกครั้งแรกที่แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้น
ก็ได้นำไปปลูกใช้เป็นปุ๋ยพืชสดอย่างกว้างขวาง เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักวิชาการด้านปุ๋ยพืชสด (กรมพัฒนาที่ดิน,
2559 ; ประชา, 2546) ปอเทืองเป็นพืชปุ๋ยสดที่ปลูกได้ทั่วประเทศ สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพอากาศทั่วไป
ทั้งสภาพพื้นที่ดอนและพื้นที่ลุ่มที่ไม่มีน้ำขัง ทนต่อความแห้งแล้ง (กรมพัฒนาที่ดิน , 2554) น้ำหนักต้นสด
ประมาณ 1.5-4 ตันต่อไร่ มีปริมาณธาตุไนโตรเจนประมาณ 8.7-28.9 กิโลกรัมต่อไร่ การปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร ใช้เมล็ดพันธุ์ 3 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิต
เมล็ดพันธุ์ประมาณ 50-150 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2559)
ประชา และปรัชญา, 2535 แนะนำการปลูกปอเทืองเพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ จะมีที่อายุ 120-150 วัน
ได้ผลผลิต 80 กิโลกรัมต่อไร่ หากความชื้นในดินสูงอาจใช้เวลาปลูกนานขึ้นเป็น 150-180 วัน เก็บเกี่ยวเมื่อ
เปลือกของฝักเปลี่ยนเป็นน้ำตาลหรือเทา นำมาตากลดความชื้น 3-4 แดด จึงกะเทาะเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ ช่วงเวลาปลูก
ที่เหมาะสมควรปลูกปลายฝน เพื่อให้ปอเทืองแก่พร้อมกันในฤดูแล้ง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ปอเทือง (Crotalaria juncea) เป็นพืชฤดูเดียว ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่งก้านสาขามาก สูงประมาณ 150-300
เซนติเมตร ใบเป็นใบเดียวยาวรี ช่อดอกเป็นแบบราซีม (racemes) ซึ่งอยู่ปลายกิ่งก้านสาขา ประกอบด้วยดอกย่อย
8-20 ดอก ดอกสีเหลือง มีการผสมข้าม ฝักเป็นทรงกระบอกยาว 3-6 เซนติเมตร กว้าง 1-2 เซนติเมตร จำนวน
เมล็ดมีไม่น้อยกว่า 6 เมล็ดต่อฝัก เมื่อเขย่าฝักแก่จะมีเสียงดัง ซึ่งเกิด จากการที่เมล็ดกระทบกัน เมล็ดมีรูปร่าง
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คล้ายหัวใจ สีน้ำตาลหรือดำ น้ำหนักเมล็ด 1 กิโลกรัม มีจำนวนเมล็ด 40,000-50,000 เมล็ด (กรมพัฒนาที่ดิน,
ม.ป.ป.)
ตารางที่ 1 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต (Crop requirement) ของปอเทือง
รายการ
1. สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ
1.2 ปริมาณน้ำ
2. สภาพพื้นที่
3. สภาพดิน
3.1 ลักษณะของเนื้อดิน
3.2 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH)
3.3 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน

ความเหมาะสม
เติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 30-40 องศาเซลเซียส
ทนแล้งได้ดี
เติบโตได้ดีในพื้นที่ดอนที่มีการระบายน้ำดี ไม่ชอบน้ำขัง
สามารถขึ้นได้ทั้งในดินร่วน ดินเหนียว และดินทราย ที่มีการ
ระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดี
เติบโตได้ดีที่ค่า pH ระหว่าง 5.0-8.5
สามารถเติบโตได้ดีแม้ในดินมีปริมาณอินทรียวัตถุน้อย

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2559 และ Wayne Smith, 2014
ถั่วพร้า
ชื่อสามัญ : Jack Bean
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Canavalia ensiformis
วงศ์ : Fabaceae
ถั่วพร้า เป็นพืชตระกูลถั่ว ชนิดที่พบมากในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ ถั่วพร้าเมล็ดขาว และถั่วพร้า
เมล็ดแดง ลักษณะการเจริญเติบโตขึ้นตั้งตรง หรือกิ่งเถาเลื้อยในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขึ้นภายใต้
สภาพร่มเงาและปล่อยทิ้งไว้น าน ไม่มีการสับกลบลงดิน ปลายยอดจะเจริญเติบโตเล็ กลงจนกลายเป็นเถา
เมื่อปลูกในสภาพไร่นาที่มีแดดจัด ลำต้นจะแตกกิ่งก้านออกเป็นทรงพุ่ม ความสูง 60-120 เซนติเมตร ลำต้น
เป็ น ไม้ เ นื้อ แข็ งขึ้น ตามอายุ ระบบรากค่อ นข้า งลึก และแข็ งแรง สร้ า งปม (nodule) จำนวนมาก ถั่วพร้า
จัดเป็นพืชผสมตัวเอง (self- pollinated crop) แต่พบว่าสามารถผสมข้ามดอกเนื่องจากแมลงได้ประมาณ 20
เปอร์เซ็นต์ สามารถเจริญเติบโตและปรับตัวได้ดีในทุกสภาพดิน ฟ้า อากาศของประเทศไทย มีลำต้นแข็งแรง
และระบบรากลึก ถั่วพร้าสามารถขึ้นได้ดีแม้เป็นสภาพดินเหนียวและดินกรด โดยทั่วไปเจริญเติบโตได้ดีในสภาพ
พื้นที่ดอน ดินมีการระบายน้ำดี สามารถทนต่อสภาพดินเค็มได้ดีกว่าถั่วชนิดอื่น ปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ พืชปุ๋ยสด
ได้ดี (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550) ถั่วพร้าทนความแห้งแล้งได้ดี ใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
หรือเป็นพืชแซมในระหว่างแถวพืชเศรษฐกิจ ด้วยการหว่าน อัตราเมล็ด พันธุ์ 10 กิโลกรัมต่อไร่ และไถกลบ
ระยะออกดอกอายุป ระมาณ 50 วัน จะได้น้ำหนักต้นสดประมาณ 2-4 ตันต่อไร่ มีปริมาณธาตุไนโตรเจน
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ประมาณ 10-20 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546) การปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น
50 เซนติเมตร ระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ใช้เมล็ดพันธุ์ 5-6 กิโลกรัมต่อไร่ ได้ผลผลิตเมล็ด พันธุ์ประมาณ
200-250 กิโลกรัมต่อไร่ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2559)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้นของถั่วพร้าเป็นเถา ซึ่ง อาจเลื้อยสูงได้ถึง 10 เมตร และเจริญเติบโตตั้งตรงเป็นไม้พุ่มได้เนื่องจาก
ลำต้น เป็น ไม้ เนื้อแข็ง ความสูง ต้ น ประมาณ 60-120 เซนติเมตร ลั ก ษณะของใบเป็ น ใบรวมแบบสามใบ
(trifoliolate) มีรูป ร่างมนค่อนข้างกลมคล้ายไข่ ยาว 7-12 เซนติเมตร ดอกเป็นกลุ่ม มีสีช มพู แต่ถั่วพร้า
เมล็ดแดงจะมีความแตกต่างคือ ปลายดอกจะมีสีแดง ทั้งสองชนิดมีกลีบเลี้ยงโค้ง ส่วนบนมีสีขาว ภายในดอกมี
เกสรครบทั้งสองเพศ มีอัตราการผสมตัวเองร้อยละ 80 ลักษณะของฝักจะมีรูปร่างคล้ายดาบห้อยปลายลง
เมื่อสุกแก่จะมีสีเหลืองคล้ายฟางข้าว ถั่วพร้าเมล็ดขาวจะมีขนาดฝักกว้าง 3-3.5 เซนติเมตร ยาว 15-35 เซนติเมตร
เมล็ดมีสีขาวคล้ายงาช้าง มีขนาด 1.5-2 เซนติเมตร ขั้วเมล็ด (hilum) ยาว 0.5-1 เซนติเมตร ในขณะที่ถั่วพร้า
เมล็ดแดงจะมีขนาดฝักกว้างประมาณ 3.5-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร เมล็ดมีสีแดงอมน้ำตาล
มีขนาด 2-3.5 เซนติเมตร ขั้วเมล็ดยาว 1.5-2 เซนติเมตร (กรมพัฒนาที่ดิน, ม.ป.ป.)
ตารางที่ 2 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต (Crop requirement) ของถั่วพร้า
รายการ
1. สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ

1.2 ปริมาณน้ำ
2. สภาพพื้นที่

3. สภาพดิน
3.1 ลักษณะของเนื้อดิน
3.2 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH)
3.3 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ที่มา : Dave’s garden, n.d.

ความเหมาะสม
เติบโตได้ดีในสภาพอากาศแบบร้อนชื้น มีแดดจัด อุณหภูมิ
ระหว่าง 20-30 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนระหว่าง 9001,500 มิลลิเมตรต่อปี
ทนแล้งได้ดี
เติบโตได้ดีในพื้นที่ดอนที่มีการระบายน้ำดี และสามารถ
เพาะปลูกได้ในระดับความสูงถึง 1,000 เมตร จาก
ระดับน้ำทะเล
ชอบดินเหนียว ที่มีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดี
เติบโตได้ดีที่ค่า pH ระหว่าง 5.1-6.0
สามารถเติบโตได้ดีแม้ในดินมีปริมาณอินทรียวัตถุน้อย
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ถั่วมะแฮะ
ชื่อสามัญ : Pigeon pea
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cajanus cajan (L.) Millsp.
วงศ์ : Leguminosae
ถั่ว มะแฮะ เป็น พืช ตระกูล ถั่ว สามารถเจริญเติบโตข้ามปีได้ 2-3 ปี ลักษณะเป็นไม้พุ่ มขนาดเล็ ก
พบปลูกมากในประเทศอินเดีย และขยายพื้นที่ปลูกไปยังทวีปอัฟริกาตะวันออกและแถบแคริบเบียน ทนต่อ
สภาพแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงได้ดี เจริญเติบโตและปรับตัวได้ดีในทุกสภาพแวดล้อม ลักษณะดิน ชอบดินร่วนที่
มีการระบายน้ำดี จะให้น้ำหนักต้นสดและผลผลิตสูง สามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศและทิ้งใบบำรุงดิน
คิดเป็นธาตุไนโตรเจนประมาณ 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ มีระบบรากลึก จึงสามารถหมุนเวียนธาตุอาหารในระดับที่
ลึกขึ้นมาสู่ผิวดินได้ การปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระหว่างแถว 100
เซนติเมตร ใช้เมล็ดพันธุ์ 3 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกเป็นหลุมๆ ละ 2-3 เมล็ด จะออกดอกประมาณเดือนตุลาคมพฤศจิกายน และฝักจะแก่เก็บเกี่ยวได้ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม หรือ 180-270 วัน (ศรัญณุพงศ์, 2559)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ถั่วมะแฮะ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นมีลักษณะตั้งตรง สูงประมาณ 1-5 เมตร ผิวลำต้นเกลี้ยง สีเขียวหม่น
ลำต้นแก่มีสีม่วงแดง มักแตกเป็นร่องสีน้ำตาล กิ่งแผ่ออกด้านข้างเป็นคู่ มีรากแก้วหยั่งลึก ลงในดิน ใบประกอบ
แบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ เรียงสลับใบย่อยรูปขอบขนานแกมใบหอก ใบมีขนาดเล็ก ปลายใบแหลม ผิวใบทั้ง
สองด้านมีขนสีขาวนวล กว้าง 1-3.5 เซนติเมตร ยาว 1.5-10 เซนติเมตร ช่อดอกคล้ายดอกโสน ยาวตั้งแต่ 3-10
เซนติเมตร มีดอกย่อยประมาณ 8-14 ดอก โดยจะออกที่ซอกใบ ลักษณะของดอกเป็นรูปดอกถั่ว ดอกสีเหลือง
หรือสีแดง ขนาดดอกยาว 2.8-2.9 เซนติเมตร ใบประดับมีขน กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นถ้วย ปลายแยกเป็นแฉก
4-5 แฉก ฝักมีลักษณะแบน เมื่อมีฝักอ่อนจะมีสีเขียวลายแดง และเมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลดำ ยาว 5.5-10
เซนติเมตร กว้าง 0.6-0.9 เซนติเมตร ภายในมีเมล็ดกลมหรือรูปไข่ รูปไต มีหลายสี จำนวน 3-5 เมล็ด (ศรัญณุพงศ์,
2559)
ตารางที่ 3 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต (Crop requirement) ของถั่วมะแฮะ
รายการ
1. สภาพภูมิอากาศ
1.1 อุณหภูมิ
1.2 ปริมาณน้ำ
2. สภาพพื้นที่

ความเหมาะสม
เติบโตได้ดีในสภาพอากาศร้อนกึ่งแห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝน
ระหว่าง 500-2,500 มิลลิเมตรต่อปี
ทนแล้งได้ดี
เติบโตได้ดีในพื้นที่ดอนที่มีการระบายน้ำดี และสามารถ
เพาะปลูกได้ในระดับความสูงถึง 1,000 เมตร จาก
ระดับน้ำทะเล
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
รายการ
3. สภาพดิน
3.1 ลักษณะของเนื้อดิน
3.2 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH)
3.3 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน

ความเหมาะสม
สามารถขึ้นได้ทั้งในดินร่วน ดินเหนียว และดินทราย ที่มี
การระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดี
เติบโตได้ดีที่ค่า pH ระหว่าง 4.5-8.0
สามารถเติบโตได้ดีแม้ในดินมีปริมาณอินทรียวัตถุน้อย

ที่มา : ศรัญณุพงศ์, 2559
โสนอัฟริกัน
ชื่อสามัญ : Sesbania rostrata
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sesbania rostrata Brem, Oberm
วงศ์ : Leguminosae
ประเทศไทยได้น ำเข้าโสนอัฟริกันมา 2 สายพันธุ์ คือ โสนอัฟริกัน ชนิด ที่กรมพัฒ นาที่ดินใช้ ปลู ก
ปรับปรุงบำรุงดินเกือบทั่วประเทศ เป็นสายพันธุ์ที่นำเข้าจากประเทศซีนีกัล ทวีปอัฟริกา นำเข้ามาในประเทศไทย
ครั้งแรกปี พ.ศ. 2526 โดย ดร.สมศรี อรุณินทร์ ซึ่งได้รับคำแนะนำจาก Dr.Y. R. Dommergues แห่ง ORSTOM
ประเทศซีนี กัล ป์ และในปี พ.ศ. 2528 ได้ น ำไปปลูก ทดสอบในแปลงตัว อย่ างพั นธุ์พืช ตระกูล ถั่ ว ที่ส ถานี
พัฒนาที่ดินนครราชสีมา เก็บเมล็ดพันธุ์ได้ประมาณ 1.5 กิโลกรัม จากนั้นได้นำไปขยายพันธุ์ที่สถานีพัฒนาที่ดิน
นครราชสีมาและสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย แต่พบว่าเป็นพันธุ์ที่ไวต่อช่วงแสง ทำให้การใช้ประโยชน์ เป็น
ปุ๋ยพืชสดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ต้องมีการวางแผนการจัดการที่ดี และอีกสายพันธุ์ได้จากสถาบันวิจัยข้าว
นานาชาติ (IRRI) ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ได้ปรับปรุงพันธุ์ให้ไม่ไวต่อช่วงแสง ซึ่ง นำเมล็ดพันธุ์โสนดังกล่าวมา
ทดสอบโดย นายวิทูร ชินพันธุ์ ปัจจุบันพบว่าโสนอัฟริกันทั้ง 2 สายพันธุ์ เกิดการปะปนกัน ซึ่งสามารถแยกได้
จากการออกดอก (สมศรี, 2539)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
โสนอัฟริกันจัดเป็นพืชวันสั้น ไวแสง ซึ่งจะพัฒนาหรือสร้างช่อ ดอกได้เมื่อช่วงความยาวของกลางวัน
(ช่วงแสง) น้อยกว่า 12-12.5 ชั่วโมง เป็นพืชผสมตัวเอง ลักษณะลำต้นเดี่ยวตั้งตรง มีกิ่งก้านมาก จัดเป็น
ไม้ล ้มลุก ถึง ไม้พุ่มขนาดกลาง มี ล ักษณะพิเศษคือ มีปมที่ บริเวณลำต้ น จึง ช่ว ยเพิ่มประสิทธิภ าพการตรึง
ไนโตรเจนได้มากขึ้น ใบเป็นใบประกอบ ปลายใบย่อยมีลักษณะมน ต้นสูงประมาณ 2-3 เมตร ดอกมีสีเหลือง
ช่อดอกแบบ raceme ช่อดอกจะอยู่ที่ปลายยอดตามโคนกิ่ง แต่ละช่อดอกจะมี 7-10 ดอก ผลเรียกว่าฝัก ช่อหนึ่ง
จะมี 3-8 ฝัก มีลักษณะกลม ยาวประมาณ 15-25 เซนติเมตร กว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร เมล็ดค่อนข้างเล็ก
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ยาวประมาณ 0.4 เซนติเมตร ในหนึ่งฝักจะมีเมล็ดประมาณ 11-17 เมล็ด น้ำหนักเมล็ด 1 กิโลกรัม มีจำนวน
12,000-14,000 เมล็ด สีเมล็ดมีตั้งแต่สีเขียว สีเหลือง สีน้ำตาลเหลือง สีน้ำตาลไหม้ และสีน้ำตาลดำ สามารถ
รับประทานเป็นผักสดได้ (บุศรา และจำลอง, ม.ป.ป.)
โสนอัฟริกันที่ปลูกในสภาพต่างกันจะมีลักษณะปมรากต่างกัน โสนที่ปลูกในพื้นที่น้ำไม่ท่วม ต้นที่มีอายุ
15-30 วัน จะสร้างปมรากสองชนิดที่โคนรากแก้วและโคนต้น ซึ่งจะเกิดกลุ่มปมเป็นเนื้อเยื่อที่งอกยาวประมาณ
0.2-1.5 เซนติเมตร ส่วนอีกชนิดหนึ่งจะมีรูปร่างเหมือนลูกประคำร้อยเป็นสายบนรากแขนง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร แต่ถ้าปลูกในที่น้ำขังปมรากที่โคนรากแก้วจะยุบหายไปอย่างรวดเร็ว จะเหลือเพียงปมราก
ที่อยู่บนรากแขนง ซึ่งรากเหล่านี้จะลอยอยู่ในน้ำ มองเห็นเป็นสีเขียวจำนวนมาก น้ำหนักทั้งหมดของปมรากที่มี
ประมาณ 2-4 กรัมต่อต้น ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนปมบริเวณลำต้น 3-4 แถว โดยจะเป็นที่อาศัยของ
เชื้อไรโซเบียม ซึ่งเป็นเชื้อที่ผลิตปมและตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ พบว่าบริเวณที่จะเกิดเป็นปมไรโซเบียมมี
ลักษณะสำคัญ 2 ประการ คือ
1) การเกิดปมจะพบบริเวณที่มีลักษณะเป็นจุดไข่ปลาก่อน และพัฒนาเป็นปมที่ตรึงไนโตรเจนได้
2) ส่วนของลำต้นที่เป็นจุดสร้างปมจะพบได้ทั่วทั้งลำต้นและกิ่งข้าง โดยตำแหน่งที่สร้างปมจะเรียงจาก
โคนต้นไปสู่ยอด มีลักษณะคล้ายจุดไข่ปลาเล็กๆ เรียงรอบลำต้น สามารถสร้างได้ทุกระยะการเจริญเติบโต และ
มีความว่องไวต่อการรับเชื้อไรโซเบียมได้ชั่วอายุพืช ปมบริเวณลำต้นจะมีรูปร่างค่อนข้างกลม ตรงกลางของปม
จะหุ้มด้วยเปลือกสีเขียว (นิรันดร์ และคณะ, 2530)
การปลูกโสนอัฟริกัน เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ พบว่าการปลูกในเดือนพฤษภาคม ให้ผลผลิต สูงถึง 257
กิโลกรัมต่อไร่ โดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร เก็บเกี่ยวที่อายุประมาณ
90-120 วัน (ประชา และปรัชญา, 2535)
2. การปรับปรุงพันธุ์วิธีการคัดเลือกหมู่ (mass selection)
เป็นวิธีการคัดเลือกพันธุ์ที่สามารถใช้ได้กับประชากรพืชผสมตัวเองและผสมข้าม มีหลักการคือ การคัดเลือก
ต้นที่ดีเก็บไว้ คัดต้นที่ไม่ดีทิ้งไป เมล็ดที่ได้จากแต่ละต้น ที่คัดเลือกจะนำมารวมกัน (bulk seed) แล้วใช้ปลูกใน
ชั่วถัดไป ในแต่ละรอบของการปลูกจะเปิดโอกาสให้พืชในประชากรถูกคัดเลือกโดยธรรมชาติ ทำให้ได้ประชากร
ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
การแบ่งชั้นของเมล็ดพันธุ์ (seed classification)
1. ชั้นเมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่นักปรับปรุงพันธุ์ได้มาจากกระบวนการคัดเลือก
หรือปรับปรุงพันธุ์ มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ตรงตามความต้องการที่นักปรับปรุงพันธุ์กำหนด ซึ่งนัก
ปรับปรุงพันธุ์จะเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกขั้นตอนและมีปริมาณน้อย
มีประโยชน์สำหรับการนำมาใช้เป็นเชื้อพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ส่วนหนึ่ง และเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก
อีกส่วนหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเมล็ดพันธุ์คัดจะอยู่ในมือของนักปรับปรุงพันธุ์ นักวิชาการ หรือหน่วยงานที่พัฒนาพันธุ์
ขึ้นมา ทั้งของกรม กอง สถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชน
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2. ชั้นเมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการนำเมล็ ดพันธุ์คัดมาปลูกขยาย
ปริมาณเมล็ดพัน ธุ์ ให้มีจ ำนวนมากขึ้น ซึ่งเมล็ดพันธุ์ห ลักเป็นลูกชั่ว แรกของเมล็ดพันธุ์คัด โดยปลูกและ
ควบคุมดูแลภายใต้คำแนะนำและวิธีการของนั กปรับปรุงพันธุ์ หรือนักวิจัยของหน่วยงานผลิตเมล็ดพันธุ์คัดนั้น
เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ และลักษณะประจำพันธุ์ข องพืช นั้นๆ ไว้ เมล็ดพันธุ์ห ลักที่ได้ จ ะนำไปใช้ ปลูกเป็ น
พันธุ์ขยายต่อไป
3. ชั้นเมล็ดพันธุ์ขยาย (registered seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการนำเมล็ดพันธุ์หลักมาปลูก ภายใต้
คำแนะนำของนักวิชาการ เมล็ดพันธุ์ในชั้นพันธุ์ขยายเป็นลูกชั่วแรกของเมล็ดพันธุ์หลัก โดยนำเมล็ดพันธุ์หลัก
ไปปลูก เพื่อขยายปริมาณเมล็ดพันธุ์ให้มีจำนวนมากขึ้นในพื้นที่ขนาดค่อนข้างใหญ่ สามารถผลิตในแปลงของรัฐ
เอกชน หรือเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายจะเป็นผู้จัดการและดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้
คำแนะนำของนักวิช าการ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กำหนด
4. ชั้นเมล็ดพันธุ์จำหน่าย (certified seed หรือ extension seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการนำ
เมล็ดพันธุ์ขยายไปปลูกขยายพันธุ์ เพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ให้มากพอเพียงกับความต้องการเมล็ดพันธุ์จำนวนมาก
มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับให้เกษตรกร
ใช้เป็นพันธุ์ปลูกต่อไป
การใช้เมล็ดพันธุ์จัดทำแปลงขยายพันธุ์
1. เมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากเมล็ดพันธุ์คัดเพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้น
โดยการปลูกเมล็ดพันธุ์คัด และมีการควบคุมดูแลโดยนักปรับปรุงพันธุ์ นักวิชาการที่มีความรู้ดีในเรื่องลักษณะ
ประจำพันธุ์ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์หรือตรงตามพันธุ์
2. เมล็ดพันธุ์ขยาย (registered seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากเมล็ดพันธุ์หลักเพื่อเพิ่มปริมาณให้
มากขึ้น โดยผลิตภายใต้การควบคุมดูแลของนักวิชาการที่มีความรู้และได้รับการฝึกฝนในเรื่องลักษณะประจำพันธุ์
เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่ได้ตรงตามพันธุ์
3. เมล็ดพันธุ์จำหน่าย (certified seed หรือ extension seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากเมล็ดพันธุ์ขยาย
โดยผลิตภายใต้การดูแลของนักวิชาการที่มีความรู้หรือผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ และได้รับการฝึกฝนในเรื่องลักษณะ
ประจำพันธุ์ เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่ได้ตรงตามพันธุ์ เป็นเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่ายจ่ายแจกให้เกษตรกรนำไปใช้ปลูกต่อไป
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บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน
1. การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ คั ด (breeder seed) พื ช ปุ๋ ย สดที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ต ามต้ อ งการ โดยใช้
วิธีการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสม
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.1. จัดประชุมผู้ร ่ว มรับ ผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้ า ที่
รับผิดชอบ
1.2. จั ด ทำแผนและขั้ น ตอนการคั ด เลื อ กพั น ธุ์ ป อเทื อ ง ถั่ ว พร้ า ถั่ ว มะแฮะ และโสนอั ฟ ริ กั น
โดยใช้วิธีการคัดเลือกหมู่ (mass selection) ดังนี้
เดือนที่ดำเนินการ
พ.ค-มิ.ย. (ต้นฝน)

ต.ค-พ.ย. (ปลายฝน)

พ.ค-มิ.ย. (ต้นฝน)

ต.ค-พ.ย. (ปลายฝน)

กิจกรรม
ปลูกรอบการคัดเลือกที่ 1 (C1)
- คัดเลือกต้นที่มีลักษณะตามต้องการ (ไม่ต่ำกว่า 200 ต้น)
- ตัดต้นที่ไม่ต้องการทิ้ง
- เก็บเมล็ดรวม (bulk seed) และเก็บเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่ง
ไว้ปลูกทดสอบ
ปลูกรอบการคัดเลือกที่ 2 (C2)
- คัดเลือกต้นที่มีลักษณะตามต้องการ
- ตัดต้นที่ไม่ต้องการทิ้ง
- เก็บเมล็ดรวม (bulk seed) และเก็บเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่ง
ไว้ปลูกทดสอบ
ปลูกรอบการคัดเลือกที่ 3 (C3)
- คัดเลือกต้นที่มีลักษณะตามต้องการ
- ตัดต้นที่ไม่ต้องการทิ้ง
- เก็บเมล็ดรวม (bulk seed) และเก็บเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่ง
ไว้ปลูกทดสอบ
ปลูกรอบการคัดเลือกที่ 4 (C4)
- คัดเลือกต้นที่มีลักษณะตามต้องการ
- ตัดต้นที่ไม่ต้องการทิ้ง
เมล็ดพันธุ์ของต้นที่มีลักษณะตามต้องการ
เป็นเมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed)
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เดือนที่ดำเนินการ
มี.ค. (ปีที่ 1) - ก.พ. (ปีที่ 3)

มี.ค. (ปีที่ 3)

มี.ค.-ก.ย. (ปีที่ 3)

ต.ค. (ปีที่ 3)

ต.ค. (ปีที่ 3) - ก.พ. (ปีที่ 4)

มี.ค. (ปีที่ 4)

กิจกรรม
ผลิตเมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed)
- ปรับปรุงพันธุ์โดยใช้วิธีการคัดเลือกหมู่
(mass selection)
เมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed)
- ปรับปรุงพันธุ์โดยใช้วิธีการคัดเลือกหมู่
(mass selection)
ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed)
- ดำเนินการผลิตตามหลักการผลิตเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed)

ผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย (registered seed)
- ดำเนินการผลิตตามหลักการผลิตเมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ขยาย (registered seed)

1.3. เตรียมเมล็ดพันธุ์ โดยนำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่ได้มาแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 เก็บไว้ในที่แห้งและเย็นเพื่อใช้ปลูกเปรียบเทียบกับประชากรในรอบการคัดเลือกที่ 2
3 และ 4
ส่วนที่ 2 นำเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดมารวมกันเพื่อใช้ในการปลูกคัดเลือกรอบที่ 1 และสุ่มตัวอย่าง
เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดชนิดละ 700 กรัม เพื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ โดยใช้วิธีมาตรฐานตามหลักการ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ความชื้น ความบริสุทธิ์ และความงอก โดยเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาปลูกเพื่อ
ขยายพันธุ์นั้นควรจะมีความงอกตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป กรณีปอเทือง หากเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอก
ตั้งแต่ 80 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป ก็จะใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกปกติ คือ 5 กิโลกรัมต่อไร่
1.4. คัดเลือกแปลงปลูก และเตรียมแปลงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี้
การเลือกพื้นที่ การเลือกพื้นที่เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้ผลผลิตสูงสุด ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มี
ปัญหา เช่น พื้นที่ไม่สม่ำเสมอ มีความลาดชันสูง เป็นที่ลุ่มมาก จนเกิดน้ำท่วมขังเมื่อเวลามีฝน ดินที่ปลูกควรมี
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ความอุดมสมบูรณ์ของดินดีหรือปานกลาง ไม่เป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินกรดจัด มีการระบายน้ำดี และมีเนื้อที่
มากพอเพียงแก่การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อสนับสนุนในการนำไปใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดในเนื้อที่ต่อไป
การเว้นระยะห่างระหว่างแปลง (isolation) เพื่อป้องกันการถ่ายละอองเกสร การปะปนของ
พันธุ์อื่น และการผสมข้ามพันธุ์ที่ไม่ต้องการ การกำหนดระยะห่างระหว่างแปลงขึ้นกับพืชแต่ ละชนิด และ
ปราศจากเมล็ดที่ตกค้างมาจากฤดูก่อน เพื่อป้องกันการผสมข้ามพันธุ์ จะต้องกำหนดระยะระหว่างแปลงในการ
ปลูกพืชชนิดและพันธุ์เดียวกัน ตัวอย่างเช่น พืชไร่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ หลักของพืชที่ผสมเกสรข้าม จะต้องเว้น
ช่องระหว่างแปลงให้ห่างกันอย่างน้อย 400 เมตร เมล็ดพันธุ์ขยาย เว้นช่องระหว่างแปลงห่างกันอย่างน้อย 100 เมตร
และเมล็ดพันธุ์จำหน่าย เว้นช่องระหว่างแปลงห่างกันอย่างน้อย 50 เมตร สำหรับพืชผสมเกสรตัวเอง การเว้น
ระหว่างแปลงกำหนดไว้เพียง 3 เมตร เพื่อป้องกันการปะปนพันธุ์ระหว่างการเก็บเกี่ยวเท่านั้น ซึ่งสามารถ
ทำการจัดการระยะห่างอย่างเหมาะสมได้ โดยการใช้วัสดุในการป้องกันการผสมข้าม เช่น ถุงหรือตาข่ายป้องกัน
ฤดูปลูก ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะสามารถลดปัญหาจากการเข้า
ทำลายของศัตรูพืช ความแห้งแล้ง และความสูญเสียของเมล็ดพันธุ์จากการทำลายของเชื้อราลงได้ ถ้าเป็นไปได้
พื้นที่ที่ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ควรอยู่ในเขตชลประทาน จะลดปัญหาในด้านความแห้งแล้งขาดน้ำ และเป็นการ
ปลูกพืชนอกฤดูกาล (Off season) จะช่วยลดปัญหาการเข้าทำลายของศัตรูพืชลงได้ทั้งด้านแมลงและเชื้อรา
กรณีเป็นพื้นที่ในเขตเกษตรน้ำฝนซึ่งช่วงปลูกพืชที่เหมาะสมในแต่ละท้องที่อาจจะแตกต่างกัน ควรพิจารณาถึง
ช่วงของปริมาณฝนที่มากพอเพียงแก่การเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของพืชสูงสุด และสามารถจะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้สะดวกในช่วงที่สิ้นสุดฤดูฝนแล้ว เพื่อป้องกันความเสียหายจากความชื้นหรือน้ำฝนที่ตกถูกฝักแก่ของ
พืชปุ๋ยสด ทำให้เชื้อราเข้าทำลายเมล็ดพันธุ์เสียหายได้ ดังนั้นจึงควรนำสถิติน้ำฝนในอดีตย้อนหลังประมาณ
5-10 ปี ได้แก่ ปริมาณน้ ำฝน และวันที่ฝนตกของแต่ละเดือนมาศึกษา เพื่อกำหนดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายของเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
1.5. สุ่มเก็บตัวอย่างดินก่อนปลูก ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร เพื่อวิเคราะห์สมบัติทางเคมี
บางประการ เช่น (1) ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) วิธีการคือ ดิน : น้ำ ในอัตราส่วน 1 : 1 วัดด้วย pH
meter (2) ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (%OM) โดยวิธีการ Walkley and Black method (3) ปริมาณธาตุ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) โดยวิธี Bray II และ (4) ปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
(Exchangeable K) โดยวิธีการ ammonium acetate 1 M pH 7 อัตราส่วน 1 ต่อ 20 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2553)
1.6. เตรี ย มแปลงปลู ก โดยไถเตรี ย มดิ น ครั ้ ง แรก (ไถดะ) เพื ่ อ พลิ ก และตากดิ น ไว้ ป ระมาณ
1 สัปดาห์ ให้แสงแดดได้ทำลายเชื้อโรคและวัชพืชในดิน หลังจากนั้นจึงทำการไถพรวนย่อยดินให้เล็กลง พร้อมทั้ง
คราดเก็บเศษวัชพืชออก เกลี่ยปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอ แล้วจึงทำการปลูกพืชปุ๋ยสด ควรใส่หินฟอสเฟต (Rock
phosphate) อย่างละเอียดให้ทั่วทั้งแปลง อัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ พืชตระกูลถั่วเป็นพืชที่ต้องการปริมาณ
ของฟอสเฟตในดินสูงในระยะแรกของการเจริญเติบโต แต่เมื่อเติบโตมีระบบรากแผ่กระจายดี แล้วจะสามารถ
หาธาตุอาหารได้เองอย่างเพียงพอ จึงช่วยให้ต้นถั่วมีการตรึงไนโตรเจนอย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น
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1.7. ปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ โดยใช้ระยะปลูก ดังนี้
ตารางที่ 4 ระยะปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์
ชนิดพืช
ปอเทือง
ถั่วพร้า
ถั่วมะแฮะ
โสนอัฟริกัน

ระหว่างต้น
(เซนติเมตร)
50
50
50
50

ระหว่างแถว
(เซนติเมตร)
100
100
100
100

จำนวนเมล็ด
ต่อหลุม
5
3
3
3

น้ำหนักเมล็ด
(กิโลกรัมต่อไร่)
3
5
3
3

ปลูกโดยวิธีหยอดเป็นหลุม เมื่ออายุ 2-3 สัปดาห์ ให้ถอนแยกหรือตัดให้เหลือ 1 ต้นต่อหลุม
เมื่อพืชปุ๋ยสดมีอายุ 1 เดือน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยรอบโคนต้น
แล้วจึงพูนโคนกลบปุ๋ยโดยใช้แรงงานคน สำหรับระยะปลูกที่เหมาะสมขึ้นกับสภาพพื้นที่ ความอุดมสมบูรณ์
และลักษณะดิน
1.8. ดูแลรักษา โดยทำการสำรวจแปลงปลูกพืชทุกๆ 3 วัน เริ่มจากเมื่อพืชอายุได้ 3 อาทิตย์ขึ้นไป
โดยออกสำรวจในตอนเช้าก่อนมีแสงแดด เมื่อพบเห็นแมลงหรือหนอนของแมลงเข้าทำลายกัดกินยอดใบของพืช
บ้างแล้ว ให้เริ่มทำการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อป้องกันมิให้ระบาดหนักขึ้น โดยใช้สารเคมี
ประเภทถูกตัวตายฉีดพ่นทุกๆ 1 อาทิตย์ เช่น Sevin, methomyl เป็นต้น ในเวลากลางวันตอนแดดจัดๆ ไม่มีฝน
เพื่อให้ยาได้ถูกตัวแมลงศัตรูพืชและออกฤทธิ์ได้ดีขึ้น หรืออาจจะใช้ยาประเภทดูดซึม (systemic insecticide)
ที่มีความรุนแรงและสามารถคงการออกฤทธิ์อยู่ในพืชได้นานกว่าประเภทถูกตัวตาย ฉีดพ่นยาเหล่านี้ทุก 3 อาทิตย์
เช่น Dimethylate เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีการกำจัดศัตรูพืชในแปลงออก เพราะเป็นตัวแย่งธาตุอาหารจาก
พืชปุ๋ยสด ซึ่งการดูแลรักษานี้ควรกระทำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต
1.9. ดำเนินการคัดเลือกหมู่ (mass selection) รอบการคัดเลือกที่ 1 ตามแผนและขั้น ตอนที่
กำหนดไว้ในขั้นตอนการดำเนินงานข้อ 1.2 โดยลักษณะที่ใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือก 5 ลักษณะ คือ ความสูงต้น
จำนวนกิ่ง ลักษณะใบ ลักษณะฝัก และลักษณะทรงต้น ซึ่งเป็นเกณฑ์เบื้องต้นที่จะใช้ในการคัดเลือก แต่เนื่องจาก
ในแต่ละพื้นที่การแสดงออกของลักษณะอาจจะไม่เหมือนกัน นักวิชาการต้องทำการบันทึกคุณลักษณะที่ดีตาม
ต้องการที่คัดเลือกไว้มีลักษณะอย่างไร ทั้งลักษณะทางคุณภาพและลักษณะทางปริมาณ โดยในแต่ละเขตน่าจะ
มีลักษณะเฉพาะตามการแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน เมื่อครบรอบการคัดเลือกที่ 4 ควรจะมีลักษณะ
ประจำพันธุ์ของแต่ละพืชที่คัดเลือกไว้ ซึ่งมีความสม่ำเสมอในประชากร (สายพันธุ์) แล้ว และตั้งชื่อพันธุ์ตาม
ความเหมาะสม
ส่วนการคัดเลือกในรอบการคัดเลือกที่ 2 3 และ 4 การเตรียมแปลงปลูก การปลูกพืชปุ๋ยสด
และการดูแลรักษา ดำเนินการเช่นเดียวกับรอบการคัดเลือกที่ 1
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ตารางที่ 5 คุณลักษณะของพืชปุ๋ยสดที่ใช้ในการคัดเลือก
คุณลักษณะ
1. ความสูงต้น
2. จำนวนกิ่ง
3. ลักษณะใบ

4. ลักษณะฝัก

5. ลักษณะต้น

ปอเทือง
ถั่วพร้า
ไม่ต่ำกว่า 150 ซม.
ไม่ต่ำกว่า 100 ซม.
ไม่น้อยกว่า 4 กิ่งต่อต้น ไม่น้อยกว่า 4 กิ่งต่อต้น
สีเขียวเข้ม สมบูรณ์
สีเขียวเข้ม สมบูรณ์
ไม่แสดงการทอดยอด
(indeterminate)
ติดฝักเรียงต่อเนื่องกัน จำนวนฝักไม่ต่ำกว่า
จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 10 ฝักต่อต้น และมี
ฝักต่อช่อดอก
จำนวนเมล็ดไม่ต่ำกว่า
10 เมล็ดต่อฝัก

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม.
โดยวัดสูงจากพื้นดิน
5 ซม.
6. ลักษณะอื่นๆ ไม่เป็นโรคหรือแมลง ไม่เป็นโรคหรือแมลง
ทำลาย และเลือกต้นที่ ทำลาย
มีการสุกแก่ของผลผลิต
พร้อมกัน เพื่อสะดวก
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์

ถั่วมะแฮะ
โสนอัฟริกัน
ไม่ต่ำกว่า 300 ซม.
ไม่ต่ำกว่า 200 ซม.
ไม่น้อยกว่า 10 กิ่งต่อต้น ไม่นอ้ ยกว่า 10 กิ่งต่อต้น
สีเขียวเข้ม สมบูรณ์
สีเขียวเข้ม สมบูรณ์
ไม่แสดงการทอดยอด
(indeterminate)
ติดฝักเรียงต่อเนื่องกัน จำนวนฝักไม่ต่ำกว่า
จำนวนไม่ต่ำกว่า 10 5 ฝักต่อช่อดอก และมี
ฝักต่อช่อดอก และ
จำนวนเมล็ดไม่ต่ำกว่า
ฝักมีจำนวนเมล็ด
10 เมล็ดต่อฝัก
ไม่ต่ำกว่า 5 เมล็ด
-

ไม่เป็นโรคหรือแมลง
ทำลาย

ไม่เป็นโรคหรือแมลง
ทำลาย

1.10. เก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อสังเกตสีของฝัก เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลไหม้
โดยเก็บเกี่ยวเมื่อฝักเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนได้ 70-90 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนฝักทั้งต้น โดยปอเทืองเก็บเกี่ยว
มาทั้งต้น ส่วนถั่วพร้าเก็บมาเฉพาะฝัก นำมาตากแดดบนลานที่มีผ้าพลาสติกสานรองไม่ให้เมล็ดพันธุ์สัมผัสพื้น
โดยตรง เกลี่ยให้กระจายทั่วลาน ประมาณ 3-4 แดด จนกระทั่งฝักเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแก่ เมื่อแห้งดีแล้วจึงทำ
การนวดเพื่อกะเทาะแยกเอาเมล็ดออก อาจใช้รถแทรกเตอร์ ย่ำให้ฝักแตก แล้วนำเอาเมล็ดเข้าเครื่องฝัดเอา
สิ่งเจือปนและเมล็ดลีบออก หลังจากนั้นจึงนำเมล็ดที่ได้ตากไว้อีก โดยใช้ผ้าใบรองปูพื้น เพื่อป้องกันความร้อน
จากพื้นซีเมนต์ซึ่งอาจร้อนมากจนสามารถทำลายชีวิตของเมล็ดพันธุ์ได้ โดยตากไว้ประมาณ 1-2 แดด ให้ได้
ความชื้นเฉลี่ยในเมล็ดประมาณ 10-14 เปอร์เซ็นต์ แล้วจึงนำมารวบรวมเก็บรักษาไว้ต่อไป
1.11. เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ หากเก็บเมล็ดที่มีความชื้นต่ำในโรงเก็บที่มีอุณหภูมิต่ำด้วยก็จะทำให้เมล็ด
มีชีวิตได้ยาวนาน เก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้นานขึ้น อย่างไรก็ตามไม่ควรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นานเกิน 2 ปี เพราะจะทำให้
ความงอกของเมล็ดเสื่อมลง ก่อนการเก็บเมล็ดพันธุ์ควรมีการกำจัดแมลงศัตรูพืชซึ่งอาจติดมากับเมล็ดพันธุ์ได้
โดยการรมด้ ว ยยา Phostoxin ในอั ต รา ½ - 1 เม็ ด ต่ อ เมล็ ด พั น ธุ์ 100 กิ โ ลกรั ม และคลุ ก เมล็ ด ด้ ว ยยา
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Malation ชนิดผง 2 เปอร์เซ็นต์ อัตรา 50 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ 100 กิโลกรัม หรือคลุกยา Captan หรือ Tyram
อัตรา 2 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ก็จะช่วยป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บได้ เมล็ดพันธุ์ที่คลุกยา
ดังกล่าวแล้ว ให้นำมาบรรจุในกระสอบที่ป้องกันความชื้นได้ดีหรือในถังที่มีฝาปิดสนิท วางบนแคร่หรือยกพื้นที่
ทำด้วยไม้หรือพลาสติก สูงจากพื้นประมาณ 15 เซนติเมตร ไม่ควรวางบนพื้นดินหรือซีเมนต์โดยตรง เพราะจะ
ทำให้ความชื้นจากดินหรือซีเมนต์เข้าสู่เมล็ดพันธุ์ในกระสอบบรรจุได้ เมล็ดพันธุ์ทั้งหมดควรเก็บในโรงเรือนมี
หลังคา โดยอาจเป็นโรงเรือนปรับอุณหภูมิได้หรือโรงเรือนมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และควรนำเมล็ดพันธุ์
ออกมาทำการทดสอบความงอกทุกๆ 3 เดือน
2. การผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed) และเมล็ดพันธุ์ขยาย (registered seed) พืชปุ๋ยสด
ที่มีคุณภาพตามชั้นเมล็ดพันธุ์
2.1. การผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed)
โดยใช้เมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed) ที่ได้มาดำเนินการปลูกตามขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด
ดำเนินการปลูกแบบหยอดเป็นหลุม หลุมละ 3-5 เมล็ด เมื่ออายุ 2-3 สัปดาห์ ถอนแยกหรือตัดให้เหลือ 2-3 ต้น
ต่อหลุม เมื่อพืชปุ๋ยสดมีอายุ 1 เดือน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยรอบ
โคนต้นแล้วจึงพูนโคนกลบปุ๋ย
2.2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย (registered seed)
โดยใช้ เ มล็ ด พั น ธุ์ ห ลั ก (foundation seed) ที่ ไ ด้ ม าดำเนิ น การปลูก ตามขั้ น ตอนการผลิต
เมล็ดพันธุ์คัด ดำเนินการปลูกแบบหยอดเป็นหลุม หลุมละ 3-5 เมล็ด เมื่ออายุ 2-3 สัปดาห์ ถอนแยกหรือตัด
ให้เหลือ 2-3 ต้นต่อหลุม (หรือปลูกแบบเป็นแถว) เมื่อพืชปุ๋ยสดมีอายุ 1 เดือน กำจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15
อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยรอบโคนต้นแล้วจึงพูนโคนกลบปุ๋ย
3. การติดตามการดำเนินงาน
การรายงานผลการดำเนินงาน ให้รายงานดังนี้
- รายไตรมาส ให้น ักวิจ ัย จัดทำบันทึกการดำเนินงานโครงการฯ ตามแบบบันทึกการดำเนินงาน
โครงการวิจัยของกรมพัฒนาที่ดินรายไตรมาส โดยจัดทำบันทึกการดำเนินงานทุกเดือน และส่งพร้อมไฟล์เป็น
รายไตรมาสมาที่ กลุ่มระบบงานวิจัย กผง. ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นสุดไตรมาส
- รายปี ให้ น ั ก วิ จ ั ย จั ด ทำรายงานความก้ า วหน้ า การดำเนิ น งานโครงการฯ ตามแบบรายงาน
ความก้าวหน้า (ต-1ช/ด) ส่งพร้อมไฟล์มาที่ กลุ่มระบบงานวิจัย กผง. ภายในวันที่ 30 กันยายน
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แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ
ตารางที่ 6 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดประชุมผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ
เพื่อวางแผนการดำเนินงาน
2. เริ่มดำเนินการขั้นตอนการผลิต
เมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed) โดย
จัดทำแผนและขั้นตอนการปรับปรุง
พันธุ์พืชปุ๋ยสด
3. คัดเลือกและกำหนดพื้นที่เก็บ
รวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดที่ต้องใช้
ในโครงการ
4. เตรียมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องใช้ปลูกและ
สุ่มตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจสอบคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์
5. คัดเลือกแปลงปลูก และเตรียม
แปลงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้ามและพืชผสม
ตัวเอง (C1)
6. สุ่มเก็บตัวอย่างดินก่อนปลูก (C1)
7. เตรียมแปลงปลูก ไถเตรียมดิน (C1)
8. ปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์
(C1)
9. ดูแลรักษา เข้าตรวจแปลงอย่าง
สม่ำเสมอ (C1)
10. ดำเนินการคัดเลือกพันธุ์หมู่
(mass selection) ตามแผนและ
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ (C1)
11. เก็บเกี่ยวผลผลิต ตากให้แห้ง นวด
คัดเมล็ดที่มลี ักษณะดี คัดสิ่งปลอมปน
และเมล็ดลีบออก เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ที่ได้ในที่แห้งและเย็น (C1)

หมายเหตุ : ช่วงเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
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ตารางที่ 7 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เตรียมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องใช้ปลูก โดยใช้
เมล็ดพันธุ์จากรอบการคัดเลือกที่ 1
2. เตรียมแปลงปลูก ไถเตรียมดิน (C2)
3. ปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์
(C2)
4. ดูแลรักษา เข้าตรวจแปลงอย่าง
สม่ำเสมอ (C2)
5. ดำเนินการคัดเลือกพันธุ์หมู่ (mass
selection) ตามแผนและขั้นตอนที่
กำหนดไว้ (C2)
6. เก็บเกี่ยวผลผลิต ตากให้แห้ง นวด
คัดเมล็ดที่มลี ักษณะดี คัดสิ่งปลอมปน
และเมล็ดลีบออก เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ที่ได้ในที่แห้งและเย็น (C2)
7. เตรียมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องใช้ปลูก โดยใช้
เมล็ดพันธุ์จากรอบการคัดเลือกที่ 2
8. คัดเลือกแปลงปลูก และเตรียมแปลง
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการปรับปรุงพันธุ์
พืชผสมข้ามและพืชผสมตัวเอง (C3)
(ทดสอบหลายพื้นที่)
9. สุ่มเก็บตัวอย่างดินก่อนปลูก (C3)
10. เตรียมแปลงปลูก ไถเตรียมดิน (C3)
11. ปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์
(C3)
12. ดูแลรักษา เข้าตรวจแปลงอย่าง
สม่ำเสมอ (C3)
13. ดำเนินการคัดเลือกพันธุ์หมู่ (mass
selection) ตามแผนและขั้นตอนที่
กำหนดไว้ (C3)
14. เก็บเกี่ยวผลผลิต ตากให้แห้ง นวด
คัดเมล็ดที่มลี ักษณะดี คัดสิ่งปลอมปน
และเมล็ดลีบออก เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ที่ได้ในที่แห้งและเย็น (C3)

หมายเหตุ : ช่วงเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
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ตารางที่ 8 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เตรียมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องใช้ปลูก โดยใช้
เมล็ดพันธุ์จากรอบการคัดเลือกที่ 3
2. เตรียมแปลงปลูก ไถเตรียมดิน (C4)
(ทดสอบหลายพื้นที่)
3. ปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ (C4)
4. ดูแลรักษา เข้าตรวจแปลงอย่าง
สม่ำเสมอ (C4)
5. ดำเนินการคัดเลือกพันธุ์หมู่ (mass
selection) ตามแผนและขั้นตอนที่
กำหนดไว้ (C4)
6. เก็บเกี่ยวผลผลิต ตากให้แห้ง นวด
คัดเมล็ดที่มลี ักษณะดี คัดสิ่งปลอมปน
และเมล็ดลีบออก เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ที่ได้ในที่แห้งและเย็น (C4) ซึ่งเมล็ดพันธุ์
ที่ได้จะเป็นเมล็ดพันธุ์คดั (breeder
seed)
7. เริ่มดำเนินการขั้นตอนการผลิต
เมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed)
8. เตรียมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องใช้ปลูก โดยใช้
เมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed)
9. คัดเลือกพื้นทีป่ ลูกให้เหมาะสม
โดยมีการเตรียมแปลงให้ถูกต้องตาม
หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์
10. สุ่มเก็บตัวอย่างดินก่อนปลูก
11. เตรียมแปลงปลูก ไถเตรียมดิน
12. ปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์
13. ดูแลรักษา เข้าตรวจแปลงอย่าง
สม่ำเสมอ
14. เก็บเกี่ยวผลผลิต ตากให้แห้ง นวด
คัดเมล็ดที่มลี ักษณะดี คัดสิ่งปลอมปน
และเมล็ดลีบออก เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
ได้ในที่แห้งและเย็น ซึ่งเมล็ดพันธุท์ ี่ได้จะ
เป็นเมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed)

หมายเหตุ : ช่วงเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
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ตารางที่ 9 แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เริ่มดำเนินการขั้นตอนการผลิตเมล็ด
พันธุ์ขยาย (registered seed)
2. เตรียมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องใช้ปลูก โดยใช้
เมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed)
3. คัดเลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม
โดยมีการเตรียมแปลงให้ถูกต้องตาม
หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์
4. สุ่มเก็บตัวอย่างดินก่อนปลูก
5. เตรียมแปลงปลูก ไถเตรียมดิน
6. ปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์
7. ดูแลรักษา เข้าตรวจแปลงอย่าง
สม่ำเสมอ
8. เก็บเกี่ยวผลผลิต ตากให้แห้ง นวด
คัดเมล็ดที่มลี ักษณะดี คัดสิ่งปลอมปน
และเมล็ดลีบออก เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
ได้ในที่แห้งและเย็น ซึ่งเมล็ดพันธุท์ ี่ได้จะ
เป็นเมล็ดพันธุ์ขยาย (registered seed)
9. จัดทำรูปเล่มรายงาน สรุปผล
การดำเนินงานโครงการ
10. จัดส่งรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

หมายเหตุ : ช่วงเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
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คณะทำงานศึกษาวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
1. นายสถาพร ใจอารีย์
2. นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา
3. นายโสฬส แซ่ลิ้ม
4. นางนิสา มีแสง
5. นางมัทธนา ชัยมหาวัน
6. นางปราณี สีหบัณฑ์
7. นายศรัญณุพงศ์ ชัยวัฒนกุล
8. นายพบชาย สวัสดี
9. นายจักรพันธ์ เภาสระคู
10. นายสุรชัย สุวรรณชาติ
11. นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ
12. นางวาสนา พ่วงแพ
13. นายทศนัศว์ รัตนแก้ว
14. นายดาวยศ นิลนนท์
15. นายบุญสม พรหมสุวรรณ์
16. นางภัทรานิษฐ์ ช่วยสระน้อย
17. นางอุษา จักราช
18. นางพัชนี เค้ายา
19. นายทนงศักดิ์ ปะระไทย
20. นายณัฐวุฒิ จุลสงค์
21. นายอัศวิน เนตรถนอมศักดิ์
22. นายปรเมศร์ ชะดี

รธพ.วก.
ประธานคณะทำงาน
ผอ.กผง.
รองประธานคณะทำงาน
ผชช.ด้านบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
คณะทำงาน
ผชช.ด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช
คณะทำงาน
ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สพข.1
คณะทำงาน
ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สพข.5
คณะทำงาน
ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สพข.7
คณะทำงาน
ผชช.ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สพข.11
คณะทำงาน
ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม คณะทำงาน
ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.1
คณะทำงาน
ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.7
คณะทำงาน
ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.9
คณะทำงาน
ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สพข.10
คณะทำงาน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กวจ.
คณะทำงาน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สพข.2
คณะทำงาน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สพข.3
คณะทำงาน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สพข.5
คณะทำงาน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สพข.5
คณะทำงาน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สพข.6
คณะทำงาน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สพข.11
คณะทำงาน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กวจ.
คณะทำงาน
ผอ.กลุ่มระบบงานวิจัย กผง.
คณะทำงาน
และเลขานุการ
23. นางสาววรินทร์ธนัน ดวงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กผง.
คณะทำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
24. นางสาวอังควิภา นาคคง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กผง.
คณะทำงาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
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บทที่ 4
ภาคผนวก
แบบการบันทึกการดำเนินงานโครงการวิจัย
1. ชื่อโครงการ :
รหัส :
ชุดโครงการ :
ระยะเวลาดำเนินงาน : ปี เริ่มปี

สิ้นสุดปี

2. ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย/นักวิจัย
หน่วยงาน :
คณะผู้ทำการวิจัย
(1)
สังกัด
(2)
สังกัด
(3)
สังกัด
(4)
สังกัด

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย ตำแหน่ง
ผู้ร่วมวิจัย

ตำแหน่ง

ผู้ร่วมวิจัย

ตำแหน่ง

ผู้ร่วมวิจัย

ตำแหน่ง

3. สถานที่ดำเนินงาน
หมู่ที่
บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
จุดพิกัด : ในระบบ UTM ตัวอย่าง 6-14628/ 25-17982 (ใช้ค่าเต็ม)
ชุดดิน
กลุ่มชุดดิน
4. ตำรับการวิจัย
5. แบบงานวิจัย/วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
6. แผนผังแปลงวิจัย

ลุ่มน้ำย่อย
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7. ข้อมูลประจำโครงการวิจัย
- ข้อมูลเริ่มต้นของดิน (bench mark) และข้อมูลรายละเอียดพื้นฐานที่สำคัญของพื้นที่
(site characterization)
- ข้อมูลภูมิอากาศ สถิติจากสถานีตรวจวัดที่ใกล้ที่สุด ข้อมูลปัจจุบัน (ปีที่ทำการวิจัย)
8. แผนการดำเนินการ/กิจกรรม/การใช้งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน : โครงการ
กิจกรรม
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
แผนปฏิบัติการ
(ลำดับกิจกรรม)*
แผนการใช้งบประมาณ
* (ลำดับกิจกรรม)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. การเก็บตัวอย่าง
ประเภทตัวอย่าง เช่น ดิน พืช ก๊าซ
- ดิน ตำแหน่งที่เก็บ ความลึกที่เก็บ ความถี่ (ช่วงการเจริญเติบโต/กิจกรรม) วิธีการเก็บ จำนวน
ตัวอย่าง รายการวิเคราะห์
- พืช ส่วนของมวลชีวภาพ การเจริญเติบโต ผลผลิต วิธีการเก็บ ความถี่ จำนวนตัวอย่าง รายการ
วิเคราะห์
- ก๊าซ การปลดปล่อยก๊าซ CO2, CH4 วิธีการเก็บ ความถี่ จำนวนตัวอย่าง รายการวิเคราะห์
10. การรายงานผลการดำเนินงานด้วยภาพดิจิตอล เก็บภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย highlight ใต้ภาพ
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11. ผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน (สัมพันธ์กับแผนในข้อ 8)
รายงานผลการดำเนินงาน : โครงการ
เดือน
กิจกรรม

ปี
ผลงานสะสม
(%)

ผลงาน
รายละเอียดของกิจกรรม
ของเดือน
ที่ได้ดำเนินงาน
(%)

1.

2.

12. บันทึกเหตุการณ์ / สาเหตุที่มีผลกระทบ ทั้งด้านบวกและลบ ต่อการดำเนินงานวิจัย
13. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
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แบบ ต-1ช/ด
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)............................................................................................................................. ..........
.........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................. ..........
.........................................................................................................................................
ชื่อผู้วิจัย (นาย นางสาว นาง ยศ) .............................................................................................................
หน่วยงานที่สังกัด...........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
หมายเลขโทรศัพท์ ............................. โทรสาร ............................... e-mail................................................
ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ........................................................................................
งบประมาณที่ได้รับ .................................................... บาท ระยะเวลาทำการวิจัย .................................. ปี
เริ่มทำการวิจัยเมื่อ (เดือน ปี) .............................................. ถึง (เดือน ปี) ...............................................
2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย
2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป)
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานวิจัยที่ได้เสนอไว้กับงานวิจัยที่ได้
ดำเนินการจริง ในรูปของแผนการดำเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ว่ามีกิจกรรม/ขั้นตอน
ปฏิบัติตามลำดับอย่างไร ………………………………………….………………….……………..…………………………….
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดำเนินงาน พร้อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ทั้งนี้ ให้แนบ
บทความผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหว่างที่ทำการวิจัย ที่เคยพิมพ์
ในวารสารทางวิชาการแล้ว หรือบทความที่จะนำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชนได้ (ถ้ามี)
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
............................................................................................................................. ................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
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2.4 ระบุรายละเอียดที่ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน (ถ้ามี) ...........................................
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
2.5 งบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปแล้วนับตั้งแต่เริ่มทำการวิจัยเป็นเงินทั้งสิ้น............................................. บาท
2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทำต่อไป .................................................................................
............................................................................................................................. .................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................
2.7 คำชี้แจงเกีย่ วกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไข (ถ้ามี) ....................................................................
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
(ลงชื่อ) ................................................................
(..............................................................)
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย
วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. …..........

ผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
สรุปความเห็นของการประเมิน
 สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป
 ไม่สนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ระบุเหตุผล ..........................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
(ลายเซ็น)
(............................................................)
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า/กระทรวง
วันที่ ............. เดือน .........................พ.ศ. ................
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