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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 ในปัจจุบนัมีความนิยมบริโภคขา้วญ่ีปุ่นเพิ่มมากข้ึน  เน่ืองดว้ยรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์และ
กระแสของอาหารญ่ีปุ่นท่ีมาแรงในขณะน้ี ซ่ึงลกัษณะเด่นของขา้วญ่ีปุ่นคือ ให้ผลผลิตสูงในสภาพ
ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปรับตวัได้ดีในพื้นท่ีนาเขตภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือ
ตอนล่าง  คุณภาพการสีดีมาก ได้ขา้วเต็มเมล็ด คุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี ตรงตาม
มาตรฐานส าหรับผูบ้ริโภค ราคาสูงกว่าขา้วทัว่ไป   ในประเทศไทยมีการปลูกขา้วญ่ีปุ่นประมาณ 
60,000 ไร่ และคาดวา่จะสามารถขยายพื้นท่ีการปลูกเป็น 100,000 ไร่ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนได้
ภายในเวลา 3 ปี (ไสว, 2534) นอกจากน้ี ขา้วญ่ีปุ่นท่ีปลูกในประเทศไทยถือว่าอยู่ในระดบั ท่ีมี
คุณภาพเทียบเท่าขา้วท่ีปลูกในประเทศญ่ีปุ่น นบัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีน่าจบัตามองและมีอนาคตไกล 
เพราะไม่เพียงช่วยลดการน าเขา้ไดเ้ท่านั้น ในอนาคตยงัสามารถส่งออกน าเงินเขา้ประเทศไดอี้กดว้ย 
ถือเป็นทางเลือกใหม่ท่ีน่าสนใจ  
 แต่ในปัจจุบนัปัญหาท่ีเกิดจากการใชปุ๋้ยเคมีในการปลูกขา้ว  อาจส่งผลกระทบกบัขา้วและ
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงปุ๋ยเคมีนั้นมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูง และปุ๋ยเคมีบางชนิดอาจท าให้ความเป็นกรด
ด่างในดินหายไป มีการตกคา้งของสารเคมีในดินและขา้ว  ซ่ึงปุ๋ยเคมีนั้นมีการปล่อยก๊าซท่ีเป็นพิษ ท่ี
ท าให้เกิดสภาวะเรือนกระจกซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดโลกร้อนในปัจจุบนั  จึงไดมี้การรณรงคก์าร
ใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าว เพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบ
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มอีกทั้งยงัเป็นผลดีต่อขา้ว และส่ิงมีชีวติท่ีอยูใ่นดินรวมถึงสัตวน์ ้ า และผูบ้ริโภคก็
จะสามารถเลือกซ้ือขา้วเพื่อน าไปบริโภค ไดอ้ยา่งมัน่ใจอีกดว้ย 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพเพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของขา้วญ่ีปุ่น เพื่อเป็นทางเลือกในการปลูกขา้วญ่ีปุ่นแบบอินทรียแ์ละลด
การใชปุ๋้ยเคมี 
 
 
 
 
 
 

 



วตัถุประสงค์ของกำรทดลอง 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยน ้าหมกัชีวภาพต่อการเจริญเติบโตขา้วญ่ีปุ่น 
 2. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของขา้วญ่ีปุ่น 
 3. เพื่อน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการทดลองไปเผยแพร่ใหก้บัเกษตรกรและผูท่ี้สนใจ 

 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1. ไดข้อ้มูลของการใชปุ๋้ยเคมีและปุ๋ยน ้าหมกัชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของขา้วญ่ีปุ่น 
 2. ไดข้อ้มูลการเจริญเติบโตของขา้วญ่ีปุ่น 
 3. สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของการใชปุ๋้ยเคมีกบัปุ๋ยน ้าหมกัชีวภาพได ้

 
ขอบเขตของกำรทดลอง 
 ศึกษาทดลองประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยน ้าหมกัชีวภาพท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของขา้วญ่ีปุ่น ณ เรือนทดลอง สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนยก์ารศึกษาย่านมทัรี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ต าบลย่านมทัรี 
อ าเภอพยุหะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์ตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2556 ถึงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2556 รวม
ระยะเวลาการทดลอง 125 วนั 



บทที ่2 
ตรวจเอกสาร 

 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของข้าวญีปุ่่น 
ช่ือสามญั  : Japanese Rice, Khao’ Yipun 
ช่ือวทิยาศาสตร์   : Oryza sativa sp.  
ช่ือทอ้งถ่ิน   : ขา้วญ่ีปุ่น 
วงศ ์   : GRAMINEA 
 ลกัษณะประจ าพนัธ์ุ   เป็นขา้วเจา้นาสวนไม่ไวต่อช่วงแสง สูงประมาณ 88 เซนติเมตร อายุ
เก็บเก่ียวประมาณ 120 วนัตน้ค่อนขา้งแข็ง ทรงกอตั้งตรง ใบแก่ช้าสีเขียวและมีขน กาบใบและ
ปลอ้งสีเขียว ใบธงค่อนขา้งตั้งตรง รวงแน่น ระแงถ่ี้ คอรวงสั้น เมล็ดขา้วเปลือกสีฟาง มีขนสั้น ยอด
เมล็ดสีฟางและมีหางเล็กนอ้ย เมล็ดขา้วกลอ้ง ยาว 5.18 มิลลิเมตร มีทอ้งไข่ระดบัปานกลาง เมล็ด 
ขา้วเปลือก ยาว x กวา้ง x หนา เท่ากบั 7.4 x 3.5 x 2.2 มิลลิเมตร ผลผลิต ประมาณ 718 กิโลกรัมต่อ
ไร่ 
 ลักษณะเด่น : ให้ผลผลิตสูงในสภาพดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สามารถปรับตวัไดดี้ในพื้น
ท่ีดินนาเขตภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนราคาสูงกวา่
ขา้วทัว่ไป 
 ข้อควรระวัง : ในสภาพท่ีมีอากาศร้อนและความช้ืนสูงจะไม่ตา้นทานโรคไหม ้มีระแง้
เหนียวมาก การนวดโดยการฟาดขา้วท าไดย้าก หลงัจากเก็บเก่ียวควรตากขา้วในนา 3 – 4 วนั แลว้
นวดดว้ยเคร่ืองนวดทนัทีเมล็ดขา้วเปลือกเส่ือมความงอกเร็ว การเก็บเมล็ดพนัธ์ุควรลดความช้ืน
เมล็ดให้เหลือ 8 – 10 เปอร์เซ็นต ์และเก็บในภาชนะปิดผนึก ไม่ตา้นทานโรคไหม ้โรคขอบใบแห้ง 
และโรคใบสีส้ม ไม่ตา้นทานเพล้ียกระโดดสีน ้าตาล เพล้ียจกัจัน่สีเขียว และเพล้ียกระโดดหลงัขาว 
 พื้นที่แนะน า : แนะน าให้ปลูกในเขตภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (ส านกังานวจิยัและพฒันาขา้ว, 2556) 
คุณค่าทางโภชนาการของข้าว 
 คาร์โบไฮเดรต ขา้วทุกชนิดมีคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบร้อยละ 70-80 ซ่ึงเป็นแป้ง
เกือบทั้งหมดมีน า้ตาลซูโครส (sucrose) และน า้ตาลเดกซ์ทริน (dextrin) เลก็น้อย 
 โปรตีน มีโปรตีนไม่มาก อยูร่ะหวา่งร้อยละ 7-8 ในขา้วเจา้ และร้อยละ 11-12 ในขา้วสาลี
 ไขมัน ในขา้วกลอ้งมีปริมาณไขมนัสูงกว่าขา้วชนิดอ่ืนๆ เพราะขา้วกลอ้งยงัมีส่วนของร า



ขา้วอยู่ แต่เม่ือเทียบกบัอาหารชนิดอ่ืน ๆ แลว้ ขา้วไม่ใช่แหล่งท่ีอุดมดว้ยสารอาหารจ าพวกไขมนั 
 ใยอาหาร ขา้วกลอ้งให้ใยอาหารสูงกวา่ขา้วขาว โดยทัว่ไปขา้วกลอ้งจะมีสีน ้ าตาลอ่อน คน
ไทยสมยัก่อนใชว้ิธีซ้อมหรือต าดว้ยมือ จึงเรียกวา่ “ขา้วซ้อมมือ” เป็นขา้วกลอ้งอยา่งหน่ึง มีเยื่อหุ้ม
เมล็ดสีแดง มีใยอาหาร ไขมนัและวติามินบี 1 มากกวา่ขา้วชนิดอ่ืน 
 วติามินและแร่ธาตุ ในขา้วกลอ้งจะมีวิตามินและแร่ธาตุสูงกวา่ขา้วขาว ท่ีเห็นไดช้ดัคือ ธาตุ

ฟอสฟอรัส ธาตุแมกนีเซียม ไนอาซิน และวติามินบี 1 

ตารางท่ี 1 คุณค่าทางโภชนาการของขา้วดิบชนิดต่าง ๆ (ส านกังานวจิยัและพฒันาขา้ว, 2556) 

สารอาหาร 
ปริมาณสารอาหารต่อขา้วดิบ 100 กรัม 

ขา้วขาว ขา้วกลอ้ง ขา้วเหนียว ขา้วมนัปู 
พลงังาน (กิโลแคลอรี) 
โปรตีน (กรัม) 
ไขมนั (กรัม) 
คาร์โบไฮเดรต (กรัม) 
ใยอาหาร (กรัม) 

351 
6.7 
0.8 

79.4 
0.7 

347 
7.1 
2.0 

75.1 
2.1 

353 
6.3 
0.6 

80.4 
0.8 

347 
5.8 
2.9 

72.5 
4.0 

                                                 วิตามิน 

วติามินบี 1 (มิลลิกรัม) 
วติามินบี 2 (มิลลิกรัม) 
ไนอาซิน (มิลลิกรัม) 

0.07 
0.02 
1.79 

0.26 
0.04 
5.40 

0.09 
0.03 
1.82 

0.44 
0.18 
2.14 

                                                                                             เกลือแร่ 
โซเดียม (มิลลิกรัม) 
โพแทสเซียม (มิลลิกรัม) 
แคลเซียม (มิลลิกรัม) 
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม) 
แมกนีเซียม (มิลลิกรัม) 
เหล็ก (มิลลิกรัม) 
สังกะสี (มิลลิกรัม) 
ทองแดง (มิลลิกรัม) 

79 
121 

6 
195 
27 
1.2 

0.48 
0.14 

84 
144 

9 
267 
60 
1.3 

0.49 
0.11 

- 
- 
7 

61 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

16 
120 

- 
- 
- 
- 

 

 



การท านาด า  
1. การเตรียมดิน 
 ชาญ (2536) กล่าวว่า ส าหรับการท านา ตอ้งค านึงถึงสภาพแวดล้อม เช่นน ้ า ภูมิอากาศ 
ลกัษณะพื้นท่ี ตลอดจนแบบวิธีการท านา และเคร่ืองมือการเตรียมดินท่ีแตกต่างกนั การเตรียมดิน
แยกไดเ้ป็น 2 ขั้นตอนคือ 
 1.1 การไถดะ และไถแปร คือ การพลิกหนา้ดิน ตากดินให้แห้ง ตลอดจนเป็นการคลุกเคลา้
ฟาง วชัพืช ฯลฯ ลงไปในดิน เคร่ืองมือท่ีใช ้อาจเป็น รถไถเดินตามจนถึง รถแทรกเตอร์ 
 1.2 การคราดหรือใช้ลูกทุบ คือการก าจดัวชัพืช ตลอดจนการท าใหดิ้นแตกตวั และเป็นเทือก
พร้อมท่ีจะปักด าได ้ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีท าต่อจากขั้นตอนท่ี 1 และขงัน ้ าไวร้ะยะหน่ึง เพื่อให้มี
สภาพดินท่ีเหมาะสมในการคราดหรือการใชลู้กทุบ ในบางพื้นท่ีอาจมีการใช ้โรตารี 
ข้อควรระวงัในการเตรียมดิน 
 1. ควรปล่อยให้ดินนามีโอกาสแห้งสนิท เป็นระยะเวลานานพอสมควร และถา้สามารถไถ
พลิกดินล่างข้ึนมาตากใหแ้หง้ไดก้็จะดียิง่ข้ึน ถา้ดินเปียกน ้าติดต่อกนัโดยไม่มีโอกาสแห้ง จะเกิดการ
สะสมของสารพิษ เช่นแก๊สไข่เน่า (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) เป็นตน้ ซ่ึงถา้แก๊สน้ีมีปริมาณมากก็จะเป็น
อนัตรายต่อตน้ขา้วได ้
 2. ควรจะมีการปล่อยน ้ าขงันาอยา่งน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อให้กระบวนการหมกัและสลายตวั
ของอินทรียวตัถุเสร็จส้ินเสียก่อน ดินจะปรับตวัอยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของขา้ว 
และจะปลดปล่อยธาตุอาหารท่ีจ าเป็นออกมาใหแ้ก่ตน้ขา้ว 
 3. ดินกรดจดัหรือดินเปร้ียวจดั หรือดินกรดก ามะถนั เป็นดินท่ีมีสารท่ีจะก่อให้เกิดความ
เป็นกรด (pH ต ่า) แก่ดินไดม้ากเม่ือสัมผสักบัออกซิเจนในอากาศ ดินพวกน้ีจึงจ าเป็นตอ้งขงัน ้ าไว้
ตลอด เพื่อไม่ให้สารดงักล่าวไดส้ัมผสักบัออกซิเจน จึงควรท่ีจะขงัน ้ าไวอ้ยา่งนอ้ย 1 เดือน ก่อนปัก
ด าขา้ว เพื่อให้ปฏิกิริยาต่างๆ ตลอดจนความเป็นกรดของดินลดลงสู่สภาวะปกติ และค่อนขา้งเป็น
กลางเสียก่อน ดินกลุ่มน้ีถา้มีการขงัน ้ าตลอดปี หรือมีการท านาปีละ 2 คร้ัง ก็จะเป็นการลดสภาวะ
ความเป็นกรดของดิน และการเกิดสารพิษลงได ้ซ่ึงจะท าใหผ้ลผลิตของขา้วสูงข้ึน 
2. การตกกล้า 
 การเตรียมตน้กลา้ให้ไดต้น้ท่ีแข็งแรง เม่ือน าไปปักด าก็จะไดข้า้วท่ีเจริญเติบโตไดร้วดเร็ว 
และมีโอกาสให้ผลผลิตสูง ตน้กลา้ท่ีแข็งแรงดีตอ้งมีการเจริญเติบโตและความสูงสม ่าเสมอกนัทั้ง
แปลง มีกาบใบสั้น มีรากมากและรากขนาดใหญ่ ไม่มีโรคและแมลงท าลาย 
 - การเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ ท่ีใช้ตกกล้าตอ้งเป็นเมล็ดพนัธ์ุท่ีบริสุทธ์ิ ปราศจากส่ิงเจือปน มี
เปอร์เซ็นตค์วามงอกสูง (ไม่ต ่ากวา่ 80 เปอร์เซ็นต)์ ปราศจากการท าลายของโรคและแมลง 



 - การแช่และหุ้มเมล็ดพนัธ์ุ น าเมล็ดข้าวท่ีได้เตรียมไวบ้รรจุในภาชนะ น าไปแช่ในน ้ า
สะอาด นานประมาณ 12-24 ชั่วโมง จากนั้นน าเมล็ดพนัธ์ุข้ึนมาวางบนพื้นท่ีน ้ าไม่ขงั และมีการ
ถ่ายเทของอากาศดี น ากระสอบป่านชุบน ้าจนชุ่มมาหุม้เมล็ดพนัธ์ุโดยรอบ รดน ้ าทุกเชา้และเยน็ เพื่อ
รักษาความชุ่มช้ืน หุ้มเมล็ดพนัธ์ุไวน้านประมาณ 30-48 ชัว่โมง เมล็ดขา้วจะงอกขนาด “ตุ่มตา”     
(มียอดและรากเล็กนอ้ยโดยรากจะยาวกวา่ยอด) พร้อมท่ีจะน าไปหวา่นได ้
 - ในการหุ้มเมล็ดพนัธ์ุนั้น ควรวางเมล็ดพนัธ์ุไวใ้นท่ีร่ม ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง และขนาด
ของกองเมล็ดพนัธ์ุตอ้งไม่โตมากเกินไป หรือบรรจุถุงขนาดใหญ่เกินไป เพื่อไม่ให้เกิดความร้อนสูง
ในกองขา้ว เพราะถา้อุณหภูมิสูงมากเกินไปเมล็ดพนัธ์ุขา้วจะตาย ถา้อุณหภูมิพอเหมาะขา้วจะงอก
เร็ว และสม ่าเสมอกนัตลอดทั้งกอง  
 2.1 การตกกล้าในสภาพเปียก หรือการตกกล้าเทือก เป็นวิธีท่ีชาวนาคุน้เคยกนัดี การตกกลา้
แบบน้ีจะตอ้งมีน ้ าหล่อเล้ียงอยู่เสมอ การดูแลรักษาไม่ยุ่งยากและความสูญเสียจากการท าลายของ
ศตัรูขา้วมีนอ้ย มีขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี 
     2.1.1 การเตรียมดิน ปฏิบติัเช่นเดียวกบัแปลงปักด า แต่เพิ่มความพิถีพิถนัมากขั้น ในการ
เก็บก าจดัวชัพืช และปรับระดบัเทือกใหร้าบเรียบสม ่าเสมอ 
     2.1.2 การเพาะเมล็ดพนัธ์ุ ปฏิบติัตามขั้นตอนของการเตรียมเมล็ดพนัธ์ุ การแช่และหุ้ม
เมล็ดพนัธ์ุ โดยใชอ้ตัราเมล็ดพนัธ์ุ 50-60 กรัมต่อตารางเมตร หรือประมาณ 80-90 กิโลกรัมต่อไร่ จะ
ไดก้ลา้ส าหรับปักด าไดป้ระมาณ 15-20 ไร่ 
         2.1.3 การหวา่นเมล็ดพนัธ์ุ ปล่อยน ้ าแปลงกลา้ให้แห้ง ท าเทือกให้ราบเรียบสม ่าเสมอ น า
เมล็ดพนัธ์ุท่ีเพาะงอกดีแลว้มาหวา่นใหก้ระจายสม ่าเสมอตลอดแปลง ควรหวา่นเมล็ดพนัธ์ุตอนบ่าย
หรือตอนเยน็ เพื่อหลีกเล่ียงแสงแดดตอนเท่ียงซ่ึงมีความร้อนแรงมาก อาจท าใหเ้มล็ดขา้วตายได ้
        2.1.4 การใหน้ ้า ถา้ตกกลา้ไม่มากนกั หลงัจากหวา่นเมล็ดพนัธ์ุแลว้หน่ึงวนั สาดน ้ ารดให้
กระจายทัว่แปลง ประมาณ 3-5 วนั กลา้จะสูงพอท่ีไขน ้ าเขา้ท่วมแปลงได้ แต่ถา้ตกกล้ามาก ไม่
สามารถท่ีจะสาดน ้ารดได ้ให้ปล่อยน ้ าหล่อเล้ียงระหวา่งแปลงยอ่ย ประมาณ 3-5 วนั เม่ือตน้กลา้สูง
จึงไขน ้าเขา้ท่วมแปลง และค่อยเพิ่มระดบัข้ึนเร่ือยๆ ตามความสูงของตน้กลา้จนน ้ าท่วมผิวดินตลอด 
ใหห้ล่อเล้ียงไวใ้นระดบัลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร จนกวา่จะถอนกลา้ไปปักด า 
        2.1.5 การใส่ปุ๋ยเคมี ถา้ดินแปลงกลา้มีความอุดมสมบูรณ์สูง กลา้งามดีก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใส่
ปุ๋ย เพราะจะงามเกินไป ใบจะยาว ตน้อ่อน ท าให้ถอนแลว้ตน้ขาดง่ายและตั้งตวัไดช้า้เม่ือน าไปปัก
ด า แต่ถา้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ให้ใส่ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมฟอสเฟต (16-20-0) อตัราประมาณ 
25-40 กิโลกรัมต่อไร่ โดยใส่หลงัหวา่นเมล็ดพนัธ์ุแลว้ประมาณ 7 วนั หรือเม่ือสามารถใส่น ้ าเขา้
ท่วมแปลงไดแ้ลว้ 



    2.1.6 การดูแลรักษา ใชส้ารป้องกนัก าจดัโรคแมลงศตัรูขา้วตามความจ าเป็น 
 2.2 การตกกล้าในสภาพดินแห้ง การตกกลา้โดยวธีิน้ี ควรกระท าเม่ือฝนไม่ตกตามปกติ และ
ไม่มีน ้าเพียงพอท่ีจะท าเทือกเพื่อตกกลา้ได ้แต่มีน ้าพอท่ีจะใชร้ดแปลงกลา้ได ้มีวธีิการปฏิบติัดงัน้ี 
     2.2.1 การเตรียมดิน เลือกแปลงท่ีดอนน ้ าไม่ท่วม มีการระบายน ้ าดี อยูใ่กลแ้หล่งน ้ าท่ีจะ
น ามารดแปลง ท าการไถดะตากดินให้แห้ง แล้วไถแปร คราดดินให้แตกละเอียด เก็บวชัพืชออก 
ปรับระดบัดินใหร้าบเรียบ  
      2.2.2 การตกกลา้ ท าได ้2 แบบ คือ 
               - การหวา่นขา้วแหง้ หวา่นเมล็ดพนัธ์ุลงในแปลงโดยตรง โดยไม่ตอ้งเพาะเมล็ดให้
งอกก่อน ใช้อตัราเมล็ดพนัธ์ุเช่นเดียวกบัการตกกลา้เทือก คือประมาณ 80-90 กิโลกรัมต่อไร่ แลว้
คราดกลบเมล็ดพนัธ์ุให้จมดินพอประมาณ อยา่ให้จมมาก เพราะจะท าให้เมล็ดงอกช้าและโคนกลา้
อยูลึ่กท าใหถ้อนยาก 
               - การหวา่นขา้วงอก เพาะเมล็ดใหง้อกขนาดตุ่มตา (วิธีการเพาะเช่นเดียวกบัการตก
กลา้เทือก) อตัราเมล็ดพนัธ์ุเช่นเดียวกบัการหว่านขา้วแห้ง ควรหว่านตอนบ่ายหรือเยน็ หว่านแลว้
คราดกลบและรดน ้าใหชุ่้มทนัทีหลงัการหวา่น  
     2.2.3 การให้น ้ า แบบวิธีการหวา่นขา้วแห้ง อาจหวา่นทิ้งไวค้อยฝนได ้7-10 วนั แต่ถา้ยงั
ไม่มีฝนตกก็ใหร้ดน ้าใหชุ่้ม และตอ้งรดติดต่อกนัทุกๆวนั โดยรดวนัละ 3 คร้ัง เช่นเดียวกบัวิธีหวา่น
ขา้วแห้ง ทั้งแบบหวา่นขา้วแห้ง และหว่านขา้วงอกเม่ือขา้วงอกโผล่พน้ดินประมาณ 1 เซนติเมตร 
หากมีน ้ าพอก็ปล่อยน ้ าเขา้หล่อร่องทางเดินให้เต็มร่อง เพื่อให้แปลงกลา้ชุ่มทัว่กนัแปลง จะไดไ้ม่
ตอ้งรดน ้ าทุกวนั ถ้ามีน ้ าเพียงพอ ก็ไขน ้ าเขา้ท่วมแปลงแบบวิธีตกกล้าเทือกก็ได้ แต่หากไม่มีน ้ า
เพียงพอก็ตอ้งใชว้ธีิรดน ้าใหดิ้นชุ่ม และอาศยัน ้าฝนจนกวา่จะถอนกลา้ไปปักด าได ้
     2.2.4 การใสปุ๋ยเคมีและการดูแลรักษาปฏิบติัเช่นเดียวกบัการตกกลา้เทือก 
 2.3 การตกกล้าใช้กับเคร่ืองปักด าข้าว เน่ืองจากเคร่ืองปักด าขา้วมีหลากหลายยี่ห้อ และมี
กรรมวธีิรายละเอียดแตกต่างกนั การตกกลา้เพื่อใชก้บัเคร่ืองเหล่าน้ี ส่วนใหญ่จะมีค าแนะน าบอกมา
พร้อมเคร่ือง  
3. การปักด า 
 การปักด าควรท าเป็นแถวเป็นแนวซ่ึงจะท าให้ง่ายต่อการก าจดัวชัพืช การใส่ปุ๋ย การพ่นยา
ก าจดัโรคแมลง และยงัท าให้ขา้วแต่ละกอมีโอกาสไดรับอาหารและแสงแดดอย่างสม ่าเสมอกนั 
ส าหรับระยะปักด านั้นข้ึนกบัชนิดและพนัธ์ุขา้ว ดงัน้ี 
 - พนัธ์ุขา้วไม่ไวแสงหรือขา้วนาปรัง เช่นพนัธ์ุ สุพรรณบุรี1 ชยันาท1 พิษณุโลก2 ควรใช้
ระยะปักด าระหวา่งแถวและระหวา่งกอ 20x20 เซนติเมตร หรือ 20x25 เซนติเมตร 



 - พนัธ์ุขา้วไวแสงหรือขา้วนาปี เช่น เหลืองประทิว123, ขาวดอกมะลิ105 กข.15, กข.6, 
ปทุมธานี 60 ควรใชร้ะยะปักด า 25x25 เซนติเมตร  
 ปักด าจบัละ 3-5 ตน้ ปักด าลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร จะท าให้ขา้วแตกกอใหม่ไดเ้ต็มท่ี 
การปักด าลึกจะท าใหข้า้วตั้งตวัไดช้า้และแตกกอไดน้อ้ย ไม่ควรตดัใบกลา้เพราะการตดัใบกลา้จะท า
ให้เกิดแผลท่ีใบ จะท าให้โรคเขา้ท าลายไดง่้าย ควรตดัใบกรณีท่ีจ าเป็นจริงๆ เช่น ใชก้ลา้อายุมาก มี
ใบยาว ตน้สูง หรือมีลมแรง เม่ือปักด าแลว้จะท าให้ตน้ขา้วลม้  อายุกลา้ การใชก้ลา้อายุท่ีเหมาะสม 
จะท าใหข้า้วตั้งตวัเร็ว แตกกอไดม้าก และใหผ้ลผลิตสูง อายุกลา้ท่ีเหมาะสมส าหรับปักด า ข้ึนอยูก่บั
ชนิดและพนัธ์ุขา้วดงัน้ี 
 - พนัธ์ุขา้วไม่ไวต่อช่วงแสงหรือขา้วนาปรัง เช่นพนัธ์ุ สุพรรณบุรี1 ชยันาท1 พิษณุโลก2 
ควรใชก้ลา้ท่ีมีอายปุระมาณ 20-25 วนั 
 - พนัธ์ุขา้วไวต่อช่วงแสงหรือขา้วนาปี เช่น เหลืองประทิว123, ขาวดอกมะลิ105, กข.15, 
กข.6, ปทุมธานี 60 ควรใชก้ลา้ท่ีมีอายปุระมาณ 25-30 วนั 
 ระดบัน ้าในการปักด า ควรมีระดบัน ้ าในนานอ้ยท่ีสุด เพียงแค่คลุมผิวดิน เพื่อป้องกนัวชัพืช
และประคองตน้ขา้วไวไ้ม่ใหล้ม้ การควบคุมระดบัน ้าหลงัปักด าก็เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพราะระดบั
น ้ าลึกจะท าให้ตน้ขา้วแตกกอน้อย ซ่ึงจะท าให้ผลผลิตต ่า ควรควบคุมให้อยู่ในระดบัลึกประมาณ 1 
ฝ่ามือ (20 เซนติเมตร) 
4. การดูแลรักษาข้าว 
 ประสาน (2525) กล่าววา่ ในระหวา่งการเจริญเติบโตของตน้ขา้ว ตั้งแต่การหยอดเมล็ด การ
หว่านเมล็ด การปักด า ตน้ขา้วตอ้งการน ้ าและปุ๋ยส าหรับการเจริญเติบโต ในระยะน้ีตน้ขา้วอาจถูก
โรคและแมลงศตัรูขา้วหลายชนิดเขา้มาท าลายตน้ขา้ว โดยท าใหต้น้ขา้วแห้งตาย หรือผลผลิตต ่าและ
คุณภาพเมล็ดไม่ได้มาตรฐาน เพราะฉะนั้นนอกจากจะมีวิธีการปลูกท่ีดีแลว้ จะตอ้งมีวิธีการดูแล
รักษาท่ีดีอีกดว้ย ผูป้ลูกจะตอ้งหมัน่ออกไปตรวจดูตน้ขา้วท่ีปลูกไวเ้สมอ ๆ ในแปลงท่ีปลูกขา้วไร่ 
จะตอ้งมีการก าจดัวชัพืช ใส่ปุ๋ย และพ่นยาเคมีเพื่อป้องกนัและก าจดัโรคแมลงศตัรูท่ีอาจเกิดระบาด
ข้ึนได ้ในแปลงกลา้และแปลงปักด า จะตอ้งมีการใส่ปุ๋ย มีน ้ าเพียงพอกบัความตอ้งการของตน้ขา้ว 
และพ่นยาเคมีป้องกนัก าจดัโรคแมลงศตัรูขา้ว นอกจากน้ีชาวนาจะตอ้งหมัน่ก าจดัวชัพืชในแปลง
ปักด าอีกด้วย เพราะวชัพืชเป็นตวัท่ีแย่งปุ๋ยไปจากตน้ขา้ว ในพื้นท่ีนาหว่าน ชาวนาจะตอ้งก าจดั
วชัพืชโดยใช้สารเคมีพ่น หรือใช้แรงคนถอนทิ้งไปก็ได ้นอกจากน้ีจะตอ้งพ่นสารเคมีเพื่อป้องกนั
ก าจดัโรคและแมลงอีกดว้ย เน่ืองจากพื้นท่ีนาหวา่นมกัจะมีระดบัน ้ าลึกกวา่นาด า ฉะนั้น ชาวนาควร
ใส่ปุ๋ยก่อนท่ีน ้าจะลึก ยกเวน้ในพื้นท่ีท่ีน ้าไม่ลึกมาก ก็ใหใ้ส่ปุ๋ยแบบนาด าทัว่ ๆ ไป 
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การปลูกข้าวต้นเดียว System of Rice Intensification ( SRI ) 
 เป็นวธีิการจากมาดากสัการ์ ศรีลงักา กมัพชูา สู่การทดลองคร้ังส าคญับนผืนนาไทย การปัก
เด่ียว ซ่ึงประหยดัเมล็ดพนัธ์ุ ช่วยใหต้น้ขา้วแสดงศกัยภาพเตม็ท่ีใน การแตกกอและออกรวง 
1. การเพาะกล้าส าหรับการผลติข้าวในระบบ SRI 
 1.1 ใชก้ระบะพลาสติกท่ีมีรูขนาดเล็กบรรจุดว้ยข้ีเถา้แกลบท่ีเปียกช้ืนจากการรดน ้ าให้อยูต่วั 
จากนั้นท าการเกล่ียหนา้ใหเ้รียบ (สามารถเพาะในแปลงขนาดเล็กได)้ 
 1.2 โรยเมล็ดพนัธ์ุข้าวท่ีแช่น ้ า 12 ชั่วโมง และห่อผา้ 1-2 คืน จนเมล็ดเร่ิมมีรากงอก 
(เช่นเดียวกบัการแช่เมล็ดส าหรับตกกลา้) โดยท าการโรยเมล็ดขา้วใหส้ม ่าเสมอ 
 1.3 โรยข้ีเถา้แกลบกลบ บางๆ ประมาณ 1 เซนติเมตร ท าการรดน ้าใหชุ่้ม 
 1.4 วางกระบะกลา้ไวใ้นท่ีร่ม เช่นในโรงเรือนเพาะช า ใตห้ลงัคา หรือท่ีมีลมพดัผา่นได ้เม่ือ
อายุตน้กลา้ได ้5 วนั ให้น าออกตากแดดและเม่ืออายุได ้8 วนั สามารถน าไปปลูก ในแปลงปลูกได ้
ไม่ควรให้อายุกล้าเกิน 15 วนั เพราะรากกลา้จะยาวมากเกินไป การเพาะกล้าโดยวิธีน้ีจะท าให้
สามารถถอนกลา้ไปปลูกไดง่้าย และเคล่ือนยา้ยสะดวก สามารถย  าไปไดท้ั้งกระบะและวางไวใ้กล้ๆ  
กลบัแปลงปลูก ท าใหไ้ม่เสียเวลาในการถอน และเคล่ือนยา้ย แต่ถา้เพาะในแปลงเพาะกลา้ให้หวา่น
เมล็ดบางๆ 
 1.5 พื้นท่ีเพาะปลูก 1 ไร่ ใชเ้มล็ดพนัธ์ุ 1 กิโลกรัม 
2. การถอนกล้า และการขนย้ายต้นกล้า 
 2.1 ควรท าการยา้ยปลูกกลา้ท่ีอายปุระมาณ 8-15 วนั และยงัคงใหเ้มล็ดขา้วติดอยู ่
 2.2 ในกรณีเพาะในถาดสามารถยกถาดไปยงัแปลงปลูกไดเ้ลย 
 2.3 กรณีเพาะกลา้ในแปลงควรท าการถอนทีละนอ้ยยา้ยปลูกทนัที 
 2.4 ถอนตน้กลา้เบาๆตรงโคนตน้ ใช้เคร่ืองมือเล็กๆ เช่น เกรียง หรือเสียม ขุดให้ลึกถึงใต้
ราก 
 2.5 ระหวา่งการยา้ยกลา้ตอ้งท าอยา่งเบามือ ไม่ควรทิ้งกลา้ไวก้ลางแดดและรีบน ากลา้ไปปัก
ด าทนัที (ภายใน 15-30 นาที) 
3. การเตรียมแปลงปลูก และการปลูกข้าวต้นเดี่ยว 
 3.1 ปล่อยน ้าเขา้แปลงทิ้งไว ้1 คืน ท าการหวา่นปุ๋ยอินทรียชี์วภาพตามปริมาณท่ีตอ้งการ 
 3.2 ใชร้ถไถเดินตามตีดินใหเ้ป็นโคลน โดยใหร้ะดบัน ้าลึก 3-5 เซนติเมตร 
 3.3 หลงัจาก 7-10 วนั ใหไ้ถกลบแหนแดงลงแปลงปลูกและท าใหดิ้นมีลกัษณะเป็นโคลน 
 3.4 น าเคร่ืองมือ ซ่ึงท าจากท่อ PVC ลากขนานไปกบัคนันาให้เป็นส้นตรงในแนวเดียวกนั
ใหเ้ตม็พื้นท่ีแปลงปลูกเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส 



 3.5 น าขา้งท่ีเพาะไวใ้นกระบะเพาะ มาปลูกตรงรอยตดัของส่ีเหล่ียม โดยใชน้ิ้วกรีดดินใน
แนวราบลึกไม่เกิน 1 เซนติเมตร 
        ตน้ขา้วจะตอ้งตั้งฉากกบัแนวราก เป็นรูปตวั “L” (L-shape) และหลงัจากการท าการปักด า 
1-2 วนั ให้ท าการปล่อยน ้ าเขา้แปลงปลูกในระดบัน ้ าลึกประมาณ 2 เซนติเมตร และท าการปล่อย
แหนแดงใหท้ัว่แปลงในอตัรา 10 เปอร์เซ็นต ์ของพื้นท่ี 
4. การปักด า 

น าตน้กลา้มาปักด าอยา่งเบามือ ใชน้ิ้วหวัแม่มือกบัน้ิวช้ีจบัโคนราก แลว้น าไปปักให้รากอยู่
ในแนวนอนลึกประมาณ 1 เซนติเมตรปักด ากลา้ทีละตน้ ให้มีความห่างของระยะตน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 
เซนติเมตรเท่าๆกนั จนเหมือนส่ีเหล่ียมจตุัรัส (ควรปักด าในระยะห่าง 30 x 30 เซนติเมตร ส าหรับ
แปลงนาขนาดเล็ก หรือ 40 x 40 เซนติเมตร ส าหรับแปลงนาขนาดใหญ่)   
5. การจัดการน า้ 

5.1 การปล่อยใหข้า้วเจริญเติบโตในดินท่ีแห้งสลบัเปียกท าให้ขา้วสามารถดึงออกซิเจนจาก
อากาศไดโ้ดยตรง และรากของตน้ขา้วสามารถงอกยาวออกเพื่อหาอาหาร 

5.2 การปล่อยให้มีน ้ าท่วมขงัในแปลง ท าให้ซากพืชเน่าเป่ือย และก่อให้เกิดก๊าซมีเทน
ปลดปล่อยข้ึนไปในชั้นบรรยากาศท าใหโ้ลกร้อนข้ึน 

5.3 การปล่อยให้ตน้ขา้วเจริญเติบโตในน ้ าท่วมขงั ท าให้รากตน้ขา้วตอ้งสร้างถุงลมเล็กๆ 
เพื่อดูดออกซิเจนจากผวิดินท าใหก้ารส่งอาหารไปสู่หน่อและใบถูกรบกวน รากขา้วจะหายใจล าบาก 
6. การก าจัดวชัพชื 
 คร้ังท่ี 1 เม่ืออายขุา้ว 10 วนั 

คร้ังท่ี 2 เม่ืออายขุา้ว 25-30 วนั 
คร้ังท่ี 3 เม่ืออายขุา้ว 50-60 วนั  

ทั้งน้ีการก าจดัวชัพืช สามารถใชเ้คร่ืองมือทุ่นแรง ทางท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดจึงเป็นการถอนดว้ยมือ
นัน่เอง นอกจากน้ีการจดัน ้าเขา้ออกอยา่งสม ่าเสมอ หรือเอาฟางคลุมแปลงจะช่วยก าจดัวชัพืชไดดี้ 
( สวนหม่อนไม,้ 2556) 
 
ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย 
ค าจ ากดัความเกีย่วกบัปุ๋ย 
 ตามพระราชบญัญติัปุ๋ย พ.ศ.2518 ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของค าว่าปุ๋ยไวว้่า "ปุ๋ย หมายถึง
สารอินทรีย ์หรือ อนินทรีย ์ไม่วา่จะเกิดข้ึนตามธรรมชาติหรือท าข้ึนก็ตาม ส าหรับใชเ้ป็นอาหารธาตุ



แก่พืชไดไ้ม่ว่าโดยวิธีใดหรือท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีในดินเพื่อบ ารุงการเจริญเติบโตแก่
พืช" 
ประเภทของปุ๋ย 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 1. ปุ๋ยเคมี : เป็นสารประกอบท่ีผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี ธาตุอาหารท่ีมีอยู่
ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปท่ีพืชดูดกินไดท้นัทีเม่ือละลายน ้ า หรือใส่ลงดิน เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 
ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ฯลฯ เป็นต้น ปุ๋ยเคมีสามารถแบ่งได้เป็น 
      1.1  ปุ๋ยไนโตรเจนไดแ้ก่ปุ๋ยท่ีใหธ้าตุอาหารไนโตรเจนเป็นหลกั เช่น ปุ๋ยยเูรีย ซ่ึง
มีธาตุไนโตรเจน 46 เปอร์เซ็นต ์หรือปุ๋ยแอมโมเนียมซลัเฟต ซ่ึงมีธาตุไนโตรเจน 21 เปอร์เซ็นต ์
       1.2 ปุ๋ยฟอสฟอรัส ไดแ้ก่ปุ๋ยท่ีให้ธาตุฟอสฟอรัสเป็นหลกัไดแ้ก่ ปุ๋ยทริปเปิล
ซุปเปอร์ฟอสเฟตซ่ึงมีฟอสฟอรัส 46 เปอร์เซ็นต ์หรือปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ซ่ึงมีฟอสฟอรัส 
46 เปอร์เซ็นต ์และมีไนโตรเจน 18 เปอร์เซ็นต ์
       1.3 ปุ๋ยโพแทสเซียม ไดแ้ก่ปุ๋ยท่ีใหโ้พแทสเซียมเป็นหลกัไดแ้ก่ ปุ๋ยโพแทสเซียม
คลอไรดมี์โพแทสเซียม 60 เปอร์เซ็นต ์หรือปุ๋ยโพแทสเซียมซลัเฟต มีโพแทสเซียม 50 เปอร์เซ็นต ์
 2. ปุ๋ยอินทรีย ์: เป็นวสัดุท่ีไดม้าจากส่ิงท่ีมีชีวิต ธาตุอาหารส่วนใหญ่อยู่ในรูปท่ีพืชดูดกิน
ไม่ได ้ตอ้งผ่านการย่อยสลายโดยจุลินทรียเ์สียก่อน เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด เลือดแห้ง เศษ
เน้ือพงัผดื กากเมล็ดฝ้าย กากเมล็ดละหุ่ง กากน ้าปลา กระดูกป่น หินฟอสเฟต ฯลฯ เป็นตน้ 
       2.1 ปุ๋ยน ้ าหมกัชีวภาพ : น ้ าหมกัชีวภาพ หรือ น ้ าสกดัชีวภาพ หรือ น ้ าจุลินทรีย ์
คือ สารสกดัธรรมชาติท่ีไดจ้ากการน าเอาพืชผกัผลไม ้หรือวสัดุต่าง ๆ ท่ีเป็นสารอินทรียท่ี์สามารถ
ย่อยสลายได ้ รวมไปถึงเศษอาหารจากครัวเรือน ก็สามารถน ามาท าน ้ าหมกัชีวภาพได ้ น าวสัดุ
ดงักล่าวมาหมกักบักากน ้ าตาลทรายแดง ในสภาพท่ีไม่มีออกซิเจนโดยมีจุลินทรีย ์ ท าหน้าท่ีย่อย
สลายวสัดุต่าง ๆ จนไดเ้ป็นสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ คือ น ้ าหมกัชีวภาพ น ้ าหมกัชีวภาพ 
(Emzyme Ionic Plasma) เรียก สารสกดัชีวภาพ น ้ าหมกั หรือ จุลินทรีย ์คือของเหลว สีน ้ าตาลท่ีมีทั้ง
จุลินทรีย ์และสารอินทรียท่ี์เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกสามารถท าใชไ้ดทุ้กครัวเรือน น าผลไม้
หรือพืชผกัและเศษอาหารมาหมกักบัน ้ าตาลทรายแดง น ้ าตาลออ้ยหรือกากน ้ าตาลหมกั 15 วนั – 3 
เดือน (ยิง่นานยิง่ดี) ก็จะไดน้ ้าหมกัท่ีมีจุลินทรียซ่ึ์งสามารถน ามาใชใ้นชีวติประจ าวนั เช่น การเกษตร 
ท าปุ๋ย รดน ้ าตน้ไม ้ช าระลา้งคราบสกปรก ซกัผา้ ลา้งห้องน ้ า ดบักล่ินเหม็นใน ห้องน ้ า โถส้วม ท่อ
ระบายน ้ า จุลินทรีย ์คือ ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กไม่สามารถมาองไดด้ว้ยตาเปล่า อาศยัอยูท่ ัว่ไปในน ้ าใน
ดิน และใน อากาศ จุลินทรียมี์ทั้งท่ีมีประโยชน์และโทษ โทษของจุลินทรีย ์คือ ท าให้เกิดโรคภยัไข้
เจ็บต่าง ๆ ท าให้เกิดการเน่าเสียของอาหารแต่จุลินทรียก์็มีประโยชน์มากมายเช่นกนั คือ จุลินทรีย์



บางชนิดน ามาท าเป็นอาหารได้ ใชรั้กษาโรค ใชท้  าอาหารประเภทหมกัดองเป็นส่วนประกอบ ของ
สินคา้อุตสาหกรรม ช่วยยอ่ยสลายอินทรีย ์สารท าใหเ้กิดการหมุนเวยีนของพลงังานในระบบนิเวศน์ 
 จุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดน ้าหมกัชีวภาพท่ีมีบทบาทส าคญัมี 2 กลุ่ม คือ 
 1. รา (Fungi) ยสีต ์(Yeast)  
 2. แบคทีเรีย (Bacteria) พวกสร้างกรดแลกติค (Lactic acid) และแบคทีเรียท่ีสังเคราะห์แสง
ได ้ (Photosynthetic bacteria) ในการหมกัพวกพืชผกั จะมีจุลินทรียห์ลายชนิด โดยเร่ิมจากยีสตจ์ะ
ยอ่ยส่วนท่ีเป็นสารละลายของพืช แบคทีเรีย และรา จะยอ่ส่วนประกอบพวก เซลลูโลส ลิกนิน และ
อ่ืนๆ พวกแบคทีเรียจะใชน้ ้าตาลแลว้สร้างเป็นกรดอินทรียต่์างๆ เช่น กรดแลคติก ท าให้จุลินทรียอ่ื์น
ไม่สามารถเจริญไดดี้ เพราะน ้าหมกัชีวภาพท่ีได ้มีความเป็นกรดสูงวดัค่า pH ได ้3 – 4 
 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเจริญเติบโตและการขยายพนัธ์ุของจุลนิทรีย์  

1. อาหาร น ้าตาล ธาตุคาร์บอน ไนโตรเจน ก ามะถนั ฟอสฟอรัส  
2. อากาศหรือแก๊ส ออกซิเจน คาร์บอนไดอ๊อกไซด ์เป็นตวัแบ่งประเภทของจุลินทรีย ์ 
3. น ้า มีสภาพเป็นกลาง ท าใหส้ารอาหารอยูใ่นสภาพเป็นสารละลาย จุลินทรียจึ์งสามารถ

น าเขา้ไป ในเซลลไ์ด ้(ถา้เป็นน ้าสะอาด จุลินทรียจ์ะเจริญเติบโตไดดี้ข้ึน)  
 4. อุณหภูมิ เป็นส่ิงก าหนดอตัราและปริมาณการเจริญเติบโต เช่น กรณีเช้ือยีสต ์ อุณหภูมิ 
20-30องศาเซลเซียส คือ ช่วงท่ีเหมาะสม จะไดเ้ช้ือดี อุณหภูมิ 30-37 องศาเซลเซียส คือ ช่วงท่ีไม่
เหมาะสม จะไดเ้ช้ือร้าย เช้ือโรค 
 5. ความเป็นกรดด่าง (pH) เป็นตวัช้ีบอกวา่จุลินทรียจ์ะเจริญเติบโตไดห้รือไม่ เช่น ยีสต ์จะ
เจริญ เติบโต ไดดี้ท่ีสุดท่ี pH 3.5 – 3.8 หรือสภาพเป็นกรดสูง 
ประเภทของน า้หมักชีวภาพ จ าแนกได ้7 ประเภท  

1. การท าน ้าหมกัชีวภาพจากพืชสด  
2. การท าน ้าหมกัชีวภาพจากผลไม ้ 
3. การท าน ้าหมกัชีวภาพจากสัตว ์เช่น ปลา หอยเชอร่ี  
4. การท าน ้าหมกัชีวภาพจากมูลสัตว ์ 
5. การท าน ้าหมกัชีวภาพจากขยะในครัวเรือน  
6. การท าน ้าหมกัชีวภาพจากสูตรรวมมิตร  

 7. การท าน ้าหมกัชีวภาพป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
 
 



วธีิท าน า้หมักชีวภาพ  
 โดยการน า ผลไมห้รือพืชผกัหรือเศษอาหาร 3 ส่วน น ้าตาล 1 ส่วน น ้า 10 ส่วน ใส่รวมกนั  
ในภาชนะ (ขวด, ถงั) ท่ีมีฝาปิดสนิท อยา่ใหอ้ากาศเขา้ โดยเวน้ท่ีวา่งไวป้ระมาณ 1ใน 5 ของขวด/ถงั 
หมัน่เปิดฝา คลายแก๊สออก และปิดกลบัให้สนิททนัที วางไวใ้นท่ีร่ม อยา่ให้ถูกแสงแดด หมกัไว ้3 
เดือน เราก็จะไดน้ ้าหมกัชีวภาพ ซ่ึงมีจุลินทรีย ์สารอินทรีย ์ธาตุอาหาร ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ ส่ิงมีชีวิต
และส่ิงแวดลอ้ม เช่น ใช้ท าปุ๋ยสะอาด (แทนปุ๋ยเคมี) ใช้ในการเพาะปลูกกสิกรรมธรรมชาติไร้
สารพิษ ใชใ้นการซกัลา้งท าความสะอาด (แทนสบู่ แชมพูผงซกัฟอก น ้ ายาลา้งจาน) ใชด้บักล่ินใน
หอ้งน ้า โถส้วม ท่อระบายน ้า ฯลฯ  
สูตร การท าน ้าหมกัชีวภาพประเภทผลไมห้รือพืชผกั 3 : 1 : 10 ผลไม/้พืชผกั : กากน ้ าตาล : น ้ า หมกั
นาน 7 วนัข้ึนไป  
สูตร การท าน ้ าหมกัชีวภาพประเภทสัตว ์2 : 1 : 10 สัตว ์ (ปลา, หอยเชอร่ี ฯลฯ) : กากน ้ าตาล : น ้ า 
หมกันาน 1 เดือนข้ึนไป  
การขยายน า้หมักชีวภาพ  
 น ้าหมกัชีวภาพท่ีหมกัได ้3 เดือนแลว้ ใชส้ายยางดูด เฉพาะน ้ าใสออกมา ใส่อีกภาชนะหน่ึง 
ส่วนน้ี เป็นหวัเช้ือน ้าหมกัชีวภาพ น าน ้าหมกัชีวภาพ 1 ส่วน กากน ้ าตาล 1 ส่วน และ น ้ า 10 ส่วน ใส่
รวมในภาชนะ (ขวด, ถงั) ท่ีมีฝาปิดสนิท โดยเวน้ท่ีวา่งไวป้ระมาณ 1 ใน 5 ของขวด หมัน่เปิดฝา 
คลายแก๊สออก และ ปิดกลบั ให้สนิททนัที วางไวใ้นท่ีร่ม อยา่ให้ถูกแสงแดด หมกัไว ้2 เดือน เราก็
จะไดห้วัเช้ือน ้าหมกัชีวภาพอาย ุ5 เดือน ขยายต่อตามวธีิขา้งตน้ทุก 2 เดือน เราก็จะไดห้วัเช้ือน ้ าหมกั
ชีวภาพท่ีมีอายุมากข้ึนเร่ือย ๆ (7, 9, 11 เดือน1, 2, 3,…ปี) ซ่ึงท าให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนเร่ือยๆ 
สูตร การขยายน ้าหมกัชีวภาพ 1 : 1 : 10 น ้าหมกัชีวภาพ : กากน ้าตาล : น ้า หมกัขยายต่อทุก 2 เดือน 
 เตรียมน า้สกดัชีวภาพ สูตรน ้าสกดัชีวภาพใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ 
น า้สกดัชีวภาพ ผลติจากผกัและเศษพชื 
 การท าน ้ าสกดัชีวภาพโดยการหมกัเศษพืชสดในภาชนะท่ีมีฝาปิดปากกวา้ง น าเศษผกัมา
ผสมกบัน ้ าตาล ถา้พืชผกัมีขนาดใหญ่ให้สับเป็นช้ินเล็กๆ จดัเรียงพืชผกัเป็นชั้น ๆ โรยน ้ าตาลทบั
สลบักนักบัพืชผกัอตัราส่วนของน ้ าตาลต่อเศษผกัเท่ากบั 1 : 3 หมกัในสภาพไม่มีอากาศโดยการอดั
ผกัใส่ภาชนะให้แน่น เม่ือบรรจุผกัลงภาชนะเรียบร้อยแลว้ ปิดฝาภาชนะน าไปตั้งทิ้งไวใ้นท่ีร่ม 
ปล่อยให้หมกัต่อไปประมาณ 3 - 7 วนั จะเกิดของเหลวขน้สีน ้ าตาล มีกล่ินหอมของส่ิงหมกัเกิดข้ึน 
ของเหลวน้ีเป็นน ้ าสกดัจากเซลล์พืชผกัประกอบดว้ย คาร์โบไฮเดรท โปรตีน กรดอะมิโน ฮอร์โมน 
เอนไซม ์และอ่ืนๆ 
 



หลกัในการใช้ปุ๋ยกบัพชื 
 การใช้ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีเพื่อการผลิตพืชจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดท่ีพืชจะ
ไดรั้บและปลอดภยัต่อสภาพแวดลอ้ม โดยมีหลกัในการใส่ปุ๋ยดงัต่อไปน้ี 
 1. พิจารณาถึงลกัษณะดิน โดยเฉพาะเน้ือดิน โครงสร้างของดิน และความร่วนซุยของดิน 
เช่น ถา้เป็นดินทรายควรแบ่งใส่ปุ๋ยทีละนอ้ย หลายๆ คร้ัง 
 2. ปุ๋ยท่ีใส่ลงไปในดินจะตอ้งอยูใ่นบริเวณท่ีรากพืชดูดไปใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยทัว่ไปจะ
สังเกตจากบริเวณท่ีปลายรากพืชกระจายอยูห่นาแน่น และมีน ้าท าละลายปุ๋ยเพียงพอ 
 3. ก าหนดวธีิการใส่ปุ๋ยใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของการปลูกพืช เช่นพืชท่ีปลูกเป็นแถวเป็น
แนวมกัใส่ขนานกบัแถวของพืช หรือพืชยนืตน้ทรงพุม่ตน้ใหญ่จะตอ้งใส่รอบทรงพุม่ตน้ 
 4. ใหปุ๋้ยตรงตามความตอ้งการของพืชทั้งช่วงเวลาและปริมาณท่ีพืชตอ้งการ 
 5. การใชปุ๋้ยอินทรียเ์พื่อให้ธาตุอาหารแก่พืชหรือเพื่อการปรับปรุงคุณสมบติัต่าง ๆ ของดิน
ก็ตาม ควรใชปุ๋้ยอินทรียท่ี์เน่าเป่ือยสมบูรณ์แลว้เพราะจะไดฮิ้วมสัมาก 
 วธีิการใส่ปุ๋ย 
 การใส่ปุ๋ยเพื่อให้พืชน าไปใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุดนั้นจะเก่ียวขอ้งอย่างมากกบัชนิดพืช การ
ปลูก ลักษณะหรือคุณสมบติัของปุ๋ย ตลอดจนแรงงานและเคร่ืองมือท่ีใช้ ซ่ึงมีวิธีการต่างๆดงัน้ี  
 1. การหวา่น (broad cast application) เป็นวธีิการใส่ปุ๋ยใหก้บัพืชท่ีปลูกไม่เป็นแถวเป็นแนว 
หรือพืชท่ีมีระบบรากแพร่กระจายอยู่ทัว่พื้นท่ีปลูก เช่น ทุ่งหญา้เล้ียงสัตว ์หญา้สนาม เป็นตน้ การ
หวา่นปุ๋ยควรหวา่นใหก้ระจายไปทัว่อยา่งสม ่าเสมอโดยแบ่งการหวา่นออก 2 คร้ัง คร้ังแรกตามแนว
ทิศเหนือ-ใต ้และคร้ังท่ี 2 ตามแนวทิศตะวนัออก – ตก 
 2. การโรยเป็นแถวขนานกบัแถวของพืช (row or band application) เป็นวิธีการใส่ปุ๋ยให้พืช
ท่ีปลูกเป็นแถวเป็นแนว โดยการโรยปุ๋ยเป็นแถบในบริเวณท่ีรากพืชกระจายออกไปอยู่หนาแน่น
ท่ีสุด 
 3. การใส่ปุ๋ยในหลุมท่ีขุดเป็นจุด (hole application) เป็นวิธีการใส่ท่ีลดการกระจายของปุ๋ย
ในพื้นท่ีดินลง เช่น การใส่ปุ๋ยใหย้างพาราอาย ุ3-4 ปี 
 4. การใส่ปุ๋ยลงไปตามร่องท่ีไถ (plow-sow placement) ท าไดโ้ดยการใชไ้ถเปิดร่องน าไป
ก่อนแลว้โรยปุ๋ยตามลงไปในร่อง การใส่ปุ๋ยวิธีน้ีจะลดการสูญหายของปุ๋ยจากการท าลายต่างๆ ลง
ไดม้าก 
 5. การฉีดพน่ปุ๋ยเหลวใหท้างใบ (foliar spray application) โดยการฉีดปุ๋ยเหลวให้กบัพืช มกั
ใชก้บัพืชท่ีแสดงอาการขาดธาตุอาหารหรือตอ้งการเร่งการเจริญเติบโตแก่พืช 



 6. การโรยปุ๋ยรอบทรงพุม่ตน้ตามแนวพุม่ใบ (ring application) วธีิน้ีมกัใชก้บัไมผ้ลยืนตน้ท่ี
มีทรงพุม่กวา้งโดยจะใหปุ๋้ยตามแนวพุม่ใบซ่ึงถือเป็นบริเวณท่ีมีรากอ่อนอยูม่าก 
 7. การหยอดปุ๋ยท่ีซอกใบรอบโคนตน้ เช่น การใหปุ๋้ยท่ีมีธาตุอาหารไนโตรเจนกบัสับปะรด
ท่ีต าแหน่งซอกใบซ่ึงมีลกัษณะเป็นกระเปาะ เน้ือเยื่อผิวใบค่อนขา้งบางสามารถดูดซึมปุ๋ยเขา้ไปได้
ง่าย 
 โดยทัว่ไปการใส่ปุ๋ยจะค านึงถึงระยะการเจริญเติบโตทางล าตน้ (vegetative growth) และ
ระยะการออกดอกผล (reproductive growth) ในการใส่ปุ๋ยให้กับพืชจึงต้องค านึงระยะการ
เจริญเติบโตของพืชว่าอยู่ในระยะใด แล้วจึงจะใส่ปุ๋ยให้เหมาะสมกบัระบบการเจริญเติบโตนั้นๆ 
โดยมีรายละเอียดของระยะเวลาท่ีควรใส่ปุ๋ยดงั ต่อไปน้ี 
 1. ใส่ก่อนปลูกโดยการใส่ปุ๋ยรองพื้น เช่นการหวา่นปุ๋ยให้ทัว่พื้นท่ีแลว้ไถคลุกเคลา้กบัดิน
หรือใส่พร้อมหยอดเมล็ด เช่นการโรยกน้ร่อง หากเป็นไมย้ืนตน้เช่นยางพารา ไมผ้ลก็คือการใส่ปุ๋ย
รองกน้หลุม 
 2. ใส่ระยะท่ีพืชเจริญเติบโตรวดเร็ว เป็นระยะท่ีเร่งการสร้าง ใบ ตน้ ก่ิง แขนง     
        3. ใส่ก่อนระยะออกดอก เพื่อให้พืชน าธาตุอาหารไปใชใ้นการสร้างดอก ผล และเมล็ดได้
อยา่งสมบูรณ์      
    4. ใส่เม่ือพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหารใดๆ เม่ือปรากฏชดัเจนว่าพืชขาดธาตุอาหารก็รีบ
ใส่ปุ๋ยท่ีขาดนั้นลงไป ในดินหรือฉีดพน่ใหท้างใบ 
 ในปัจจุบนัไดมี้การผลิตและการใชปุ๋้ยวิทยาศาสตร์กนัในปริมาณมากและกวา้งขวางทัว่ไป
มากกวา่การใชปุ๋้ยอินทรียธ์รรมชาติ ทั้งน้ีเน่ืองจากใหผ้ลในการเจริญเติบโตของพืชไดเ้ร็ว มีจ  าหน่าย
ทัว่ไปขนส่งและน าไปใช้ไดส้ะดวก แต่อยา่งไรก็ตามการใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์บางประเภทติดต่อกนั
เป็นเวลานานๆ หรือใชอ้ยา่งขาดความรู้ รอบคอบจะท าให้คุณสมบติับางประการของดินเส่ือมลงได ้
เช่น ความพรุนของดิน ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน หรือท าให้ปฏิกริยาของดิน
เปล่ียนแปลง เป็นตน้ ดงันั้นมีความจ าเป็นท่ีควรจะพิจารณาและไดน้ าเอาปุ๋ยอินทรียธ์รรมชาติท่ีมีอยู่
แลว้ทัว่ไปในบริเวณท่ีปลูกพืชมาใช้เพื่อการบ ารุงดิน และควบคุมคุณสมบติัหลายประการของดิน
ใหเ้หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชดงักล่าวแลว้ ดงันั้นมีความจ าเป็นตอ้งใชปุ๋้ยทั้ง 2 ประเภทคือ
ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติ ร่วมกนัเพื่อปุ๋ยเคมีจะไปเร่งการเจริญเติบโตของพืชขณะท่ีปุ๋ย
อินทรียธ์รรมชาติจะไปลดความเส่ือมสภาพของดินบางประการอนัเกิดจากการใชปุ๋้ยเคมีท าให้ดินมี
คุณสมบติัเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืชอยา่งย ัง่ยนื (วรพจน,์ 2529) 
 
 



โรคและศัตรูข้าว 
1.โรคทีเ่กดิจากเช้ือรา 
 พืชท่ีไม่มีคลอโรฟิลล์ มีขนาดเล็กตั้งแต่เป็นเส้นใย ท่ีชอบข้ึนบนซากสัตวจ์นถึงขนาดใหญ่ 
เช่น พวกเห็ดทั้งหลาย เช้ือราบางชนิดเป็นสาเหตุของโรค คน สัตวแ์ละพืช โรคขา้วท่ีเกิดจากเช้ือรา 
ไดแ้ก่ 
 1.1 โรคไหม ้ลกัษณะอาการของโรค หากพบในระยะกลา้ใบมีแผลจุดสีน ้ าตาลคลา้ยรูปตา
และมีสีเทาตรงกลางแผล หากมีอาการรุนแรงตน้กลา้มีอาการคลา้ยกบัถูกไฟไหมแ้ละแห้งตาย แต่
หากเกิดโรคในช่วงท่ีขา้วแตกกอจะเกิดอาการไดท่ี้ใบ ขอ้ต่อของใบ และขอ้ต่อของล าตน้ ขนาดแผล
ใหญ่กวา่ท่ีพบในระยะกลา้ ใบจะมีลกัษณะแผลช ้าสีน ้าตาลด า และมกัหลุดจากกาบในท่ีสุด 
 กรณีท่ีโรคเกิดในช่วงขา้วก าลงัออกรวงเมล็ดขา้วจะลีบหมด แต่ถา้เป็นโรคตอนรวงขา้วแก่
ใกล้เก็บเก่ียว จะมีรอยแผลช ้ าสีน ้ าตาลท่ีบริเวณคอรวง ท าให้เปราะหักง่ายและท าให้รวงขา้วร่วง
หล่นเสียหายเป็นจ านวนมาก โรคน้ีพบมากในนาน ้ าฝน ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาค
ตะวนัตก และภาคใต ้
 การป้องกนั/ก าจดั ฉีดพ่นดว้ยน ้ าเอนไซม์หรือน ้ าสกดัสมุนไพรจากบอระเพ็ด ไม่ควรตก
กลา้หนาจนเกินไป ความยาวของแปลงใหข้นานไปกบัทิศทางลม เพื่อลดความช้ืนภายในแปลง และ
อยา่ใหก้ลา้ขาดน ้า 
 1.2 โรคใบจุดสีน ้ าตาล พบแผลท่ีใบขา้วเป็นจุดสีน ้ าตาลกลมหรือรูปไข่ ขอบนอกสุดของ
แผลมีสีเหลือง เช้ือราน้ีสามารถเขา้ท าลายท่ีเมล็ดดว้ย ท าให้เมล็ดขา้วมีจุดสีน ้ าตาลปนด าประปราย
หรือทั้งเมล็ด ท าใหเ้มล็ดขา้วคุณภาพไม่ดี มีน ้าหนกัเบา เม่ือน าไปสีขา้วสารจะหกัง่าย โรคน้ีพบมาก
ทั้งนาน ้ าฝน และ นาชลประทาน ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และ ภาคใต ้
 การป้องกนั/ก าจดั ก าจดัวชัพืชท่ีเป็นพืชอาศยัของโรคน้ี เช่น หญา้ชนักาด หญา้ไซ เป็นตน้ 
ฉีดพ่นด้วยน ้ าเอนไซม์หรือน ้ าสกดัสมุนไพรจากบอระเพ็ด ควรปรับปรุงดินด้วยการไถกลบฟาง 
หรือท าการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชท่ีใช้เป็นปุ๋ยสด หรือท าการปลูกพืช
หมุนเวยีนจะช่วยลดความรุนแรงของโรค 
 1.3 โรคใบวงสีน ้ าตาล ระยะกลา้ ขา้วจะแสดงอาการไหมท่ี้ปลายใบและมีสีน ้ าตาลเขม้ 
ระยะแตกกอ อาการส่วนใหญ่จะเกิดบนใบ แต่มกัจะเกิดแผลท่ีปลายใบมากกวา่บริเวณอ่ืน ๆ ของใบ 
แผลท่ีเกิดบนใบ ในระยะแรกมีลกัษณะเป็นรอยช ้ า รูปไข่ยาว ๆ แผลสีน ้ าตาลปนเทา ขอบแผลสี
น ้าตาลอ่อน จากนั้นแผลจะขยายใหญ่ข้ึนเป็นรูปวงรี ติดต่อกนั ท าใหเ้กิดอาการใบไหมบ้ริเวณกวา้ง 



และเปล่ียนเป็นสีฟางขา้ว ในท่ีสุดแผลจะมีลกัษณะเป็นวงซอ้น ๆ กนัลุกลามเขา้มาท่ีโคนใบ มีผลท า
ใหข้า้วแหง้ก่อนก าหนด 
 การป้องกนั/ก าจดั ใชพ้นัธ์ุขา้วตา้นทาน เช่น ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใชพ้นัธ์ุก าผาย 15 
หางยี 71 ก าจดัพืชอาศยัของเช้ือราสาเหตุโรค ในแหล่งท่ีเคยมีโรคระบาด หรือพบแผลลกัษณะ
อาการดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ บนใบขา้ว จ านวนหนาตา ในระยะขา้วแตกกอ ควรฉีดพ่นสารป้องกนัก าจดั
โรคพืช เช่น เซอร์โคบิน โปรพิโคนาโซล เป็นตน้ 
 1.4 โรคใบขีดสีน ้ าตาล พบแผลบนใบมีสีน ้ าตาลเป็นขีดๆ ขนานไปกบัเส้นใบของขา้ว 
ต่อมาจะค่อยๆขยายติดต่อกนั แผลจะมีมากท่ีใบล่างและบริเวณปลายใบ ใบท่ีเป็นโรคจะแห้งตาย
จากปลายใบ ตน้ขา้วท่ีเป็นโรครุนแรงแผลอาจลุกลามเกิดแผลสีน ้ าตาลท่ีขอ้ต่อของใบได ้พบโรคน้ี
ไดใ้น นาน ้าฝน ในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้
 การป้องกนั/ก าจดั ก าจดัวชัพืชและท าความสะอาดแปลงนาสามารถลดความรุนแรงของ
โรคน้ีได้ ถอนตน้ขา้วท่ีเป็นโรคและน ามาเผาทิ้ง ตอ้งเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงนา 
 1.5 โรคเมล็ดด่าง รวงขา้วท่ีเป็นโรค จะมีทั้งเมล็ดเตม็ และเมล็ดลีบ พบแผลเป็นจุดสีน ้ าตาล 
หรือด าท่ีเมล็ดรวงขา้ว บางส่วนก็มีลายสีน ้าตาลด า และบางพวกมีสีเทา ปนชมพู ทั้งน้ีเพราะมีเช้ือรา
หลายชนิด ท่ีสามารถเขา้ท าลาย และท าให้เกิดอาการต่างกนัไป การเขา้ท าลายของเช้ือรา มกัจะเกิด
ในช่วงดอกขา้ว เร่ิมโผล่จากกาบหุม้รวง จนถึงระยะเมล็ดขา้ว เร่ิมเป็นน ้านม และอาการเมล็ดด่าง จะ
ปรากฏเด่นชัด ในระยะใกล้เก็บเก่ียว โรคน้ีพบมากในนาชลประทาน ภาคกลาง ภาคตะวนัตก 
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้
 การป้องกนั/ก าจดั เมล็ดพนัธ์ุท่ีใช้ปลูกควรคดัเลือก จากแปลงท่ีไม่เป็นโรค ถา้มีฝนตกชุก 
ในระยะท่ีตน้ขา้วก าลงัออก หรือเป็นเมล็ดแลว้ ควรหาวิธีป้องกนัโดยการพ่นสาร ดว้ยน ้ าหมกัท่ีท า
จากสมุนไพร 
 1.6 โรคกาบใบแห้ง เร่ิมพบโรคในระยะแตกกอจนถึงระยะใกลเ้ก็บเก่ียว ยิ่งตน้ขา้วมีการ
แตกกอมากเท่าใด ตน้ขา้วก็จะเบียดเสียดกนัมากข้ึน โรคก็จะเป็นรุนแรง ลกัษณะแผลสีเขียวปนเทา 
ขนาดประมาณ 1-4 x 2-10 มิลลิเมตร ปรากฏตามกาบใบตรงบริเวณใกลร้ะดบัน ้ า แผลจะลุกลาม
ขยายใหญ่ข้ึนจนมีขนาดไม่จ  ากัดและลุกลามขยายข้ึนถึงใบขา้ว ถ้าเป็นพนัธ์ุขา้วท่ีอ่อนแอ แผล
สามารถลุกลามถึงใบธงและกาบหุ้มรวงขา้ว ท าให้ใบและกาบใบเห่ียวแห้ง ผลผลิตจะลดลงอย่าง 
มากมาย 
 การป้องกนั/ก าจดั หลงัเก็บเก่ียวขา้ว และเร่ิมฤดูใหม่ ควรพลิกไถหน้าดิน เพื่อท าลายเม็ด
ขยายพนัธ์ุของเช้ือรา ก าจดัวชัพืชตามคนันาและแหล่งน ้ า เพื่อลดโอกาสการฟักตวัและเป็นแหล่ง
สะสมของเช้ือราสาเหตุโรค  ใชชี้วภณัฑ์บาซิลลสั ซบัทิลิส (เช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ)์ ใชส้ารป้องกนั



ก าจดัเช้ือรา เช่น วาลิดามยัซิน โปรพิโคนาโซล เพนไซคูรอน (25 เปอร์เซ็นตด์บับลิวพี) หรืออิดิเฟน
ฟอส ตามอตัราท่ีระบุโดยพน่สารป้องกนัก าจดัเช้ือราน้ีในบริเวณท่ีเร่ิมพบโรคระบาด ไม่จ  าเป็นตอ้ง
พน่ทั้งแปลง เพราะโรคกาบใบแหง้จะเกิดเป็นหยอ่มๆ 
 1.7 โรคกาบใบเน่า ลกัษณะอาการในระยะแรกจะพบแผลสีน ้ าตาลบนกาบใบธง กลางแผล
มีสีอ่อน ขนาดแผลกวา้งประมาณ 2-7 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 4-18 มิลลิเมตร แผลจะขยายลุกลาม
ติดต่อกนัท าให้กาบใบธงมีสีน ้ าตาลด า รวงขา้วท่ีเป็นโรคมกัจะโผล่ไม่พน้กาบใบธงหรือโผล่เพียง
บางส่วน เมล็ดขา้วลีบและด่างด า การระบาดของเช้ือราจะพบในท่ีปลูกขา้วตน้เต้ีย และใส่ปุ๋ยใน
อัตราสูง การระบาดของเช้ืออาจเกิดจากสปอร์ท่ีปลิวมากับอากาศ หรือติดมากับเมล็ดพันธ์ุ 
นอกจากน้ี “ไรขาว” ซ่ึงดูดกินน ้าเล้ียงท่ีบริเวณกาบใบดา้นในยงัเป็นพาหะในการแพร่กระจายเช้ือรา
ไปยงัตน้ขา้วอ่ืนๆในแปลงนาได ้เช่นกนั 
 การป้องกนั/ก าจดั เก็บท าลายกาบใบขา้วท่ีมีไรขาวอาศยัอยู ่ใชน้ ้ าสกดัสมุนไพรท่ีมีรสฝาด
แกเ้ช้ือรา เช่น เปลือกแค เปลือกมงัคุด เปลือกสีเสียด ใบฝร่ัง ใบทบัทิม และขมิ้น เป็นตน้ 
 1.8 โรคถอดฝักดาบ โรคน้ีเกิดจากการท าลายของเช้ือรา ซ่ึงติดมากบัเมล็ดพนัธ์ุขา้วหรืออยู่
ในดิน ส่วนมากจะพบอาการในตน้ขา้วท่ีมีอายมุากกวา่ 15 วนั ตน้ขา้วท่ีเป็นโรคจะมีลกัษณะผอมสูง
เด่นกวา่กลา้ขา้วโดยทัว่ ๆ ไป ตน้ขา้วผอมมีสีซีดมากกวา่ปกติแสดงอาการย่างปลอ้งมีรากเกิดข้ึนท่ี
ขอ้ต่อของล าตน้ ถา้เป็นรุนแรงกลา้ขา้วจะตาย หากไม่รุนแรงอาการจะแสดงหลงัจากยา้ยไปปักด า
ได1้5-45 วนั โดยตน้ขา้วท่ีเป็นโรคแสดงอาการสูงผิดปกติอยา่งชดัเจน ใบมีสีเขียวซีดและแห้งตาย
ในท่ีสุด หากไม่แห้งตน้ขา้วท่ีเป็นโรคจะไม่ออกรวง โรคน้ีพบมากในนาน ้ าฝน ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัตก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 การป้องกนั/ก าจดั เลือกใช้เมล็ดพนัธ์ุจากแหล่งท่ีไม่เป็นโรค ควรก าจดัตน้ขา้วท่ีเป็นโรค
โดยการถอนและเผาทิ้ง ฉีดพน่ดว้ยน ้าเอนไซมห์รือน ้าสกดัสมุนไพรจากบอระเพด็ เม่ือเก่ียวขา้วแลว้
ควรไขน ้าเขา้ท่ีนาและไถพรวน ปล่อยน ้ าเขา้ท่ีนาประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณเช้ือราสาเหตุ
โรคท่ีตกคา้งในดิน 
2. โรคทีเ่กดิจากเช้ือแบคทเีรีย  
 จุลินทรียท่ี์มีขนาดเล็ก ไม่สามารถเห็นดว้ยตาเปล่า มีรูปร่างตั้งแต่กลม กลมรี และส่วนใหญ่
เป็นแท่ง มกัมีหางตรงส่วนปลาย เป็นสาเหตุโรคคน สัตว ์และพืชมาก โรคท่ีเกิดจากเช้ือบกัเตรี
มกัจะเกิดการเน่าส่งกล่ินเหมน็ โรคขา้วท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย ไดแ้ก่ 
 2.1 โรคขอบใบแห้ง เร่ิมแรกจะมีลกัษณะช ้ าเป็นทางยาวท่ีขอบใบของใบล่าง จากนั้น 7-10 
วนั จุดช ้ าน้ีจะขยายกลายเป็นทางสีเหลืองยาวตามใบขา้ว ใบท่ีเป็นโรคจะแห้งเร็ว จากใบสีเขียวจาง
ลงเป็นสีเทา อาการในระยะการปักด า จะแสดงอาการหลงัปักด าแลว้หน่ึงเดือนถึงเดือนคร่ึง ใบท่ี



เป็นโรคมีรอยขีดช ้ าจนเปล่ียนเป็นสีเหลือง ท่ีแผลจะมีหยดน ้ าสีเหลืองคลา้ยยางสนกลมๆขนาดเล็ก
เท่าหวัเข็มหมุด จากนั้นจะกลายเป็นสีน ้ าตาลและหลุดไปตามลมหรือน ้ า ซ่ึงจะท าให้โรคระบาดได ้
โดยแผลจะขยายไปตามความยาวของใบ ขอบแผลมีลักษณะเป็นขอบลายหยกั เม่ือนานไปจะ
เปล่ียนเป็นสีเทา ใบท่ีเป็นโรคขอบใบจะแห้งและมว้นตามความยาว ในกรณีท่ีเช้ือมีปริมาณสูงเขา้
ท าลายท าให้ท่อน ้ าท่ออาหารอุดตนั ตน้ขา้วทั้งตน้จะเห่ียวเฉาและตายโดยรวดเร็วเรียกอาการของ
โรคน้ีว่า “ครีเสก” โรคน้ีพบมากในนาน ้ าฝน นาชลประทาน ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต ้
 การป้องกนั/ก าจดั ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากในดินท่ีอุดมสมบูรณ์อยูแ่ลว้ ไม่ควรระบาย
น ้ าจากแปลงท่ีเป็นโรคไปสู่แปลงอ่ืน ใช้น ้ าสกดัสมุนไพรท่ีมีรสขมก าจดัเช้ือแบคทีเรีย เช่น ฟ้า
ทะลายโจร บอระเพด็ สะเดา หญา้ใตใ้บและโทงเทง เป็นตน้ 
 2.2 โรคใบขีดโปร่งแสง โรคน้ีเป็นไดต้ั้งแต่ แตกกอ จนถึงฺ ออกรวง อาการปรากฏท่ีใบ ขั้น
แรกเห็นเป็นขีดช ้ายาวไปตามเส้นใบ ต่อมาค่อย ๆ เปล่ียนเป็นสีเหลืองหรือส้ม เม่ือแผลขยายรวมกนั
ก็จะเป็นแผลใหญ่ แสงสามารถทะลุผา่นได ้และพบแบคทีเรียในรูปหยดน ้าสีครีมคลา้ยยางสนกลมๆ 
ขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดปรากฏอยู่บนแผล ส่วนความยาวของแผลข้ึนอยู่กบัความตา้นทานของ
พนัธ์ุขา้ว และความรุนแรงของเช้ือแต่ละทอ้งท่ี ในพนัธ์ุท่ีไม่มีความตา้นทานเลย แผลจะขยายจนใบ
ไหมไ้ปถึงกาบใบดว้ย ลกัษณะของแผลจะคลา้ยคลึงกบัเกิดบนใบ ส่วนในพนัธ์ุตา้นทาน จ านวน
แผลจะนอ้ยและแผลจะไม่ค่อยขยายตามยาว รอบๆ แผลจะมีสีน ้าตาลด า 
 การป้องกนั/ก าจดั ในดินท่ีอุดมสมบูรณ์ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาก ไม่ควรปลูกขา้วแน่น
เกินไปและอยา่ใหร้ะดบัน ้าในนาสูงเกินควร 
 2.3 โรคใบแถบแดง ลกัษณะอาการท่ีส าคญัของโรคเร่ิมแรกใบขา้วจะเป็นจุดสีเหลือง
แผลเป็นรูปกลมหรือรูปไข่ จากนั้นจะขยายจากจุดท่ีเร่ิมเป็นข้ึนเป็นแถบไปทางปลายใบ สีของแผล
จะเขม้ข้ึนเป็นสีเหลืองส้มบางคร้ังจุดน้ีจะมีสีเขม้ แผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือเป็นรุนแรงจะแหง้ทั้งใบ 
 การป้องกนั/ก าจดั ไม่ควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในอตัราสูง ซ่ึงท าให้เพิ่มความรุนแรงของโรค 
เช้ือสาเหตุโรคน้ีสามารถป้องกนัก าจดัดว้ยสารป้องกนัก าจดัเช้ือรา เช่น คาร์เบนดาซิม ไธโอฟาเนท 
เมทธิล และ โปรพิโคนาโซล+ไดฟีโนโคนาโซล เป็นตน้ 
3. โรคทีเ่กดิจากเช้ือไวรัส หรือไฟโตพลาสมา  
 ส่ิงท่ีมีตวัตนประกอบดว้ย โปรตีนและนิวเคลียร์อิกแอสิค สามารถขยายจ านวนไดภ้ายใน
เซลล์ท่ีมีชีวิต มีขนาดเล็กจ๋ิวมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่าหรือแมแ้ต่กลอ้งจุลทศัน์ธรรมดา ตอ้งใชก้ลอ้ง
อิเลคตรอน ไวรัสทุกชนิดอาศยัยงัชีพอยู่ในเซลล์ของส่ิงมีชีวิตทั้งปวง โรคขา้วท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส 
หรือไฟโตพลาสมา ไดแ้ก่ 



 3.1 โรคใบหงิก (โรคจู๋ ) ตน้ขา้วเป็นโรคได ้ทั้งระยะกลา้ แตกกอ ตั้งทอ้ง อาการของตน้ขา้ว
ท่ีเป็นโรค สังเกตไดง่้าย คือขา้วตน้เต้ีย ไม่พุง่สูงเท่าท่ีควร ใบสีเขียวเขม้ แคบและสั้น ใบใหม่แตกชา้
กว่าปกติ และเม่ือแตกพุ่งข้ึนมาไม่ค่อยสมบูรณ์ ปลายใบบิดเป็นเกลียว เป็นลกัษณะเด่นท่ีเรียกว่า 
โรคใบหงิก นอกจากน้ียงัสังเกตเห็นขอบใบแหวง่วิ่นและเส้นใบบวมโป่งเป็นแนวยาวทั้งท่ีใบและ
กาบใบ ขา้วท่ีเป็นโรคออกรวงล่าชา้และให้รวงไม่สมบูรณ์ รวงให้เมล็ดลีบเป็นส่วนใหญ่ เมล็ดด่าง
เสียคุณภาพเป็นส่วนมาก ผลผลิตลดลงประมาณ 1/3 ถึง 2/3 และถา้มีโรคแทรกเขา้ซ ้ าเติม เช่น โรค
เมล็ดด่างและโรคใบขีดสีน ้ าตาล ซ่ึงทั้งสองโรคน้ีมกัพบเสมอกบัขา้วท่ีเป็นโรคใบหงิก อาจท าให้
ผลผลิตเสียหายถึง 100 เปอร์เซ็นต ์โรคน้ีพบมากในนาชลประทานภาคกลาง 
 3.2 โรคใบสีส้ม ตน้ขา้วเป็นโรคได ้ทั้งระยะกลา้ แตกกอ ตั้งทอ้ง หากไดรั้บเช้ือตอนขา้ว
อายุอ่อน (ระยะกลา้-แตกกอ) ขา้วจะเสียหายมากกว่าไดรั้บเช้ือตอนขา้วอายุแก่ (ระยะตั้งทอ้ง-ออก
รวง) ขา้วเร่ิมแสดงอาการตั้งแต่อาย ุ15-20 วนั ทั้งน้ีแลว้แต่วา่ขา้วจะไดรั้บเช้ือระยะใด อาการเร่ิมตน้ 
ใบขา้วจะเร่ิมมีสีเหลืองสลบัเขียว ต่อมาจะเปล่ียนเป็นสีเหลือง เร่ิมจากปลายใบเขา้หาโคนใบ ถา้เป็น
รุนแรงในระยะกลา้ตน้ขา้วอาจถึงตาย ถา้อาการแสดงหลงัปักด า เร่ิมสังเกตไดท่ี้ใบเช่นกนั ตน้ท่ีเป็น
โรคจะเต้ียแคระแกรน ช่วงล าตน้สั้ นกว่าปกติมาก ใบใหม่ท่ีโผล่ออกมามีต าแหน่งต ่ากว่าขอ้ต่อใบ
ล่าสุด ถา้เป็นรุนแรงอาจตายทั้งกอ ถา้ไม่ตาย เม่ือถึงระยะออกรวง ให้รวงเล็ก หรือไม่ออกรวงเลย 
และออกรวงล่าชา้กวา่ปกติ 
 3.3 โรคเขียวเต้ีย ตน้ขา้วเป็นโรคได ้ทั้งระยะกลา้ แตกกอ ตั้งทอ้ง ตน้เต้ียแคระแกรน เป็น
พุม่แจ ้แตกกอมาก ใบแคบมีสีเหลือง เหลืองอมเขียวจนถึงเหลืองอ่อน พบวา่ท่ีใบมีจุดประสีเหลือง
อ่อนจนถึงน ้าตาลอ่อน บางคร้ังพบวา่ระหวา่งเส้นใบเป็นแถบสีเขียวเหลืองขนานไปกบัเส้นกลางใบ 
ตน้ขา้วท่ีเป็นโรคมกัจะไม่ออกรวงหรือรวงลีบ บางคร้ังอาจพบโรคน้ีเกิดร่วมกบัโรคใบหงิก แต่ไม่
พบการระบาดของโรคกวา้งขวางเหมือนโรคใบหงิก (โรคจู๋ ) 
 3.4 โรคหูด ต้นข้าวเป็นโรคได้ ทั้ งระยะกล้า แตกกอ ตั้ งท้อง เป็นโรคท่ีแสดงอาการ
คลา้ยคลึงโรคใบหงิกมาก ขา้วตน้เต้ีย แคระแกรน ใบสีเขียวเขม้ และสั้นกวา่ปกติ ท่ีบริเวณหลงัและ
กาบใบปรากฏปุ่มขนาดเล็ก สีเขียวซีดหรือขาวใส ลกัษณะคลา้ยเม็ดหูด เม็ดหูดน้ี คือ เส้นใบท่ีบวม
ปูดออกมานั้นเอง เม็ดหูดจะปรากฏเด่นชดัและมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนเม่ือตน้ขา้วแสดงอาการรุนแรง
ตน้ขา้วเป็นโรคจะแตกกอนอ้ยลงขา้วใหร้วงไม่สมบูรณ์มีเพียง 2-3 รวง/กอ 
 3.5 โรคใบสีแสด ตน้ขา้วเป็นโรคได ้ในระยะ แตกกอ ตั้งทอ้ง ตน้ขา้วท่ีเป็นโรคน้ี ใบแสดง
อาการสีแสดจากปลายใบท่ีใบล่าง และเป็นสีแสดทัว่ทั้งใบยกเวน้เส้นกลางใบ ใบท่ีเป็นโรคทั้งใบจะ
มว้นจากขอบใบทั้งสองขา้งเขา้มาหาเส้นกลางใบ ท าใหใ้บแหง้ในท่ีสุด ตน้ขา้วแตกกอไดน้อ้ยแต่ตน้



ขา้วสูงตามปกติ ไม่มีอาการเต้ียและตายอย่างรวดเร็ว โรคใบสีแสดน้ีเกิดเป็นกอๆ ไม่แพร่กระจาย
เป็นบริเวณกวา้งเหมือนโรคใบสีส้ม 
 3.6 โรคเหลืองเต้ีย โรคน้ีพบในระยะขา้วแตกกอหรือระยะออกรวง ใบท่ีออกใหม่มีอาการ
เหลืองซีด ตน้เต้ีย แตกกอมากเป็นพุ่มแจ ้ตน้เป็นโรคอาจตายหรือไม่ออกรวงถ้าตน้ขา้วเป็นโรค
ในช่วงหลงัจะไม่แสดงอาการก่อนเก็บเก่ียว แต่เม่ือเก็บเก่ียวขา้วแลว้ลูกขา้วจะแสดงอาการชดัเจน 
 การป้องกนั/ก าจดัโรคขา้วท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส หรือไฟโตพลาสมา โดยไถกลบหรือเผาตอ
ซังในนาท่ีมีโรค ก าจดัวชัพืช โดยเฉพาะวชัพืชใกล้แหล่งน ้ าท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัและขยายพนัธ์ุของ
แมลงพาหะ เลือกใชพ้นัธ์ุตา้นทาน  ใชส้ารป้องกนัก าจดัโรค ถา้คุม้ค่าต่อการลงทุน เลือกชนิดของ
สารและเวลาการใชใ้หถู้กตอ้งกบัโรคนั้นๆ ระมดัระวงัฤทธ์ิและพิษตกคา้งของสารป้องกนัก าจดัโรค
ใหจ้งดี และถา้ปฏิบติัได ้เม่ือมีโรคระบาดรุนแรงควรงดปลูก 1–2 ฤดู เพื่อตดัวงจรชีวติแมลงพาหะ 
4. ไส้เดือนฝอย   
 สัตวท่ี์มีขนาดเล็ก ไม่มีสี อาจจะมองเห็นดว้ยตาเปล่าหรือไม่อาจมองเห็นดว้ยตาเปล่า อาศยั
อยู่ในดินและส่วนต่างๆ ของพืช มีทั้งพวกท่ียงัชีพในส่ิงท่ีมีชีวิตและพวกท่ียงัชีพในส่ิงท่ีไม่มีชีวิต 
โรคขา้วท่ีเกิดจากไส้เดือนฝอย ไดแ้ก่ 
 4.1 ไส้เดือนฝอยรากปม เม่ือไส้เดือนฝอยตวัอ่อนเขา้ไปฝังตวัท่ีปลายรากอ่อน ของตน้ขา้ว
แลว้ จะปล่อยสารออกมา กระตุน้ให้เน้ือเยื่อบริเวณผิวหนงันั้นแบ่งตวัเร็วและมากกวา่ปกติ ท าให้
รากตน้ขา้วเกิดการพองข้ึนเป็นปม ซ่ึงเม่ือปลายรากเกิดปมข้ึนแล้วรากนั้นก็จะไม่สามารถเจริญ
ต่อไปไดอี้ก จึงท าให้ ตน้ขา้วแคระแกร็น ใบสีเหลืองซีด แตกกอน้อย แต่ถา้มีปมน้อยอาการจะไม่
ปรากฏท่ีใบ โรคน้ีมกัพบมากในนาน ้าฝนท่ีดอน ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 การป้องกนั/ก าจดั ไม่ควรปล่อยใหแ้ปลงนาในระยะกลา้ขาดน ้า และหากพบการท าลายของ
ไส้เดือนฝอยควรไขน ้ าให้ท่วมแปลงนาระยะหน่ึงเพื่อจ ากดัไส้เดือนฝอย หรือไถตากดินให้แห้ง 
ปลูกพืชอ่ืนท่ีไม่ใช่พืชหมุนเวยีน เช่น ดาวเรือง ตะไคร้ เพื่อลดจ านวนไส้เดือนฝอยในดิน ควรฉีดพ่น
ดว้ยน ้าเอนไซมแ์ละน ้าสกดัสมุนไพร เช่น บอระเพด็ ระหุง และสะเดา เป็นตน้ 
5. โรคไม่มีเช้ือ 
 ส่ิงแวดลอ้มไม่เหมาะสม ไดแ้ก่ อุณหภูมิสูงหรือต ่าเกินไป สภาพ ดิน น ้า และอากาศเป็นพิษ 
ความสูงจากระดบัน ้ าทะเลสูงหรือต ่าเกินไป และความลึกของหน้าดินต้ืนเกินไปการขาดแร่ธาตุท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ 
 5.1 ธาตุไนโตรเจน เป็นธาตุท่ีส าคญัในการเจริญเติบโตของต้นข้าว ข้าวท่ีขาดธาตุ
ไนโตรเจน ใบอ่อนจะมีสีเขียวซีดเร่ิมจากปลายใบเขา้มา ส่วนใบแก่จะเปล่ียนเป็นสีเหลืองแลว้เป็น 
สีน ้าตาล ในท่ีสุดจะแหง้ตายไป ตน้ขา้วจะมีลกัษณะแคระแกร็น แตกกอนอ้ยใบขา้งจะแคบเล็กและ



บาง เม่ือพบอาการดงักล่าวมาแลว้ในแปลงขา้ว ควรจะรีบท าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนโดยทนัที ในกรณี
ท่ีธาตุไนโตรเจนมีมากเกินไป ตน้ขา้วจะแตกกอมาก ตน้ขา้วจะสูง ล าตน้อ่อนแอ ขา้วจะแก่ชา้ และ
ขา้วจะลม้ง่าย นอกจากน้ียงัถูกแสงแดดหรือความแหง้แลง้ท าความเสียหายใหโ้ดยง่ายอีกดว้ย 
 5.2 ธาตุฟอสฟอรัส เป็นธาตุอาหารท่ีส าคญัในการสร้างระบบรากของต้นข้าว และใน
ระยะแรกของการเจริญเติบโตของตน้ขา้ว ตน้ขา้วท่ีขาดธาตุฟอสฟอรัสใบจะมีสีเขียวเขม้ใบเล็กและ
เรียวและตั้งตรง รากจะไม่ขยายเช่นปกติ 
    5.3 ธาตุโพแทสเซียม มีความส าคญัในการสร้างล าตน้ของขา้วและเปลือกของขา้ว ตน้ขา้ว
ท่ีขาดธาตุโพแทสเซียมจะมีจุดสีน ้ าตาลคลา้ยตกกระบนใบขา้วส่วนมากเป็นกบัใบแก่ การแตกกอ
นอ้ย 
6. ศัตรูข้าว 
 มีหลายชนิด นอกจากจะเป็นศตัรูขา้วชนิดท่ีระบาดท าลายในนาขา้วทัว่ไป ซ่ึงมีปริมาณนอ้ย
และจดัว่าไม่ค่อยมีความส าคญัในการเพาะปลูกขา้วไร่แลว้ ยงัมีชนิดท่ีส าคญัและระบาดท าความ
เสียหายอยูเ่สมอ โดยเฉพาะในการเพาะปลูกขา้วไร่ในภาคเหนือ ไดแ้ก่ มดง่าม ปลวก แมลงวนัเจาะ
ยอด ดว้งหมดัด า ดว้งแทะใบ แมลงค่อมทอง แมลงนูน ดว้งดีด เพล้ียอ่อน หนอนใย ตัก๊แตน เพล้ีย
แป้ง นกกระต๊ิดข้ีหมู ปูนา หนู หอยเชอร่ี เป็นตน้ ท่ีพบเป็นปัญหามากมีดงัต่อไปน้ี 
 6.1 เพล้ียศตัรูขา้ว ท่ีพบมีอยู่ดว้ยกนัหลายชนิดชนิด คือ เพล้ียไฟ เพล้ียจกัจัน่สีเขียว เพล้ีย
อ่อน เพล้ียแป้ง และเพล้ียกระโดดสีน ้ าตาล เป็นตน้ เพล้ียเป็นแมลงขนาดเล็กเคล่ือนไหวชา้มีขนาด 
1-2 มม. สีน ้ าตาล หรือน ้ าตาลแดงรูปร่างคลา้ยผลฝร่ังผ่าคร่ึง จะท าลายขา้ว โดยการดูดกินน ้ าเล้ียง 
จากเซลลท์่อน ้าท่ออาหาร บริเวณโคนตน้ขา้ว ระดบัเหนือผวิน ้า ท าใหต้น้ขา้ว มีอาการใบเหลืองแห้ง 
ลกัษณะคลา้ยถูกน ้ าร้อนลวก แห้งตายเป็นหยอ่มๆเรียก “อาการไหม”้ โดยทัว่ไปพบอาการไหมใ้น
ระยะขา้วแตกกอถึงระยะออกรวง อีกทั้งยงัเป็นพาหะน าเช้ือไวรัสโรคใบหงิกมาสู่ตน้ขา้วท าให้ตน้
ขา้วมีอาการแคระแกร็น ตน้เต้ีย ใบสีเขียว แคบและสั้น ใบแก่ชา้กว่าปรกติ ปลายใบบิด เป็นเกลียว 
และ ขอบใบแหวง่วิน่ 
 การป้องกนั/ก าจดั ระบายน ้าออกจากแปลงนาเพื่อลดความชุ่มช้ืน บริเวณโคนขา้ว ซ่ึงเป็นท่ี
อยู่อาศยัของแมลง ฉีดพ่นด้วยน ้ าเอนไซม์หรือน ้ าสกัดสมุนไพรจากบอระเพ็ด น้อยหน่า สะเดา
ตะไคร้หอม หรือสาบเสือ ใช้แสงไฟล่อแมลงให้มาเล่นไฟแล้วจับท าลาย หรือปล่อยให้ศัตรู
ธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นแปลงนาท าลายและควบคุม เช่น แมงมุม แตนเบียน ดว้งดิน แมงปอบา้น เป็นตน้ 
 6.2 นกกระต๊ิดข้ีหมู พบทัว่ประเทศ เป็นศตัรูส าคญัของขา้ว ลงกินขา้วพร้อม กนัเป็นฝูง
ตั้งแต่ระยะขา้วเป็นน ้ านม ไปจนถึงเก็บเก่ียว โดยเจาะขบเปลือกกินเฉพาะน ้ านมหรือเมล็ดขา้วอ่อน 
ขณะเดียวกนัท าใหค้อรวงขา้วหกัง่าย นกชนิดน้ีนิยมใชป้ล่อยในงานบุญ จึงมีปริมาณมาก 



 การป้องกนั/ก าจดั ควรใชห้ลายวธีิร่วมกนั ก าจดัแหล่งอาศยัของนกกระต๊ิด เช่น พุ่มไมห้รือ
ตน้ไมใ้หญ่ ใกลท่ี้ปลูกขา้ว ท าลายรังนก ไข่ เพื่อลดจ านวนนกลง การไล่โดยคน ในช่วงท่ีนกจะลง
กินขา้ว ถา้มีแรงงานมากพอ จะไดผ้ลดี ใชต้าข่ายคลุมทั้งแปลงถา้เป็นแปลงศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองพนัธ์ุ
ขา้วหรือใชว้สัดุสะทอ้นแสงแขวนทัว่แปลง เพื่อท าใหน้กตกใจ  (สืบศกัด์ิ, 2540) 
 
 



บทที ่3 
อปุกรณ์และวธีิการ 

 
อุปกรณ์ 
 1. เมล็ดพนัธ์ุขา้วญ่ีปุ่น  
 2. วงบ่อขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1 เมตร 
 3. ปุ๋ยเคมี 
 4. ปุ๋ยน ้าหมกัชีวภาพ 
 5. จอบ 
 6. ตลบัเมตร 
 7. เคร่ืองชัง่ 
 8. กลอ้งถ่ายรูป 
 9. เหยอืกขนาด 1,500 มิลลิลิตร 
 
วธีิการ 
 ในการทดลองคร้ังน้ีวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (C.R.D.) 
โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ส่ิงการทดลอง (Treatment) ส่ิงทดลองละ 3 ซ ้ า (Replication) ซ ้ าละ 
5 ตน้ รวมทั้งหมด 60 หน่วยการทดลอง โดยก าหนด ส่ิงทดลอง (Treatment) ดงัน้ี 
 ส่ิงทดลองท่ี 1 ไม่ใส่ปุ๋ย 
 ส่ิงทดลองท่ี 2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 30 กิโลกรัม/ไร่   
 ส่ิงทดลองท่ี 3 ใส่ปุ๋ยน ้าหมกัชีวภาพอตัรา 30 มิลลิลิตร/น ้า 20 ลิตร 
 ส่ิงทดลองท่ี 4 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 30 กิโลกรัม/ไร่และปุ๋ยน ้าหมกัชีวภาพอตัรา 
30 มิลลิลิตร/น ้า 20 ลิตร 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 แผนผงัการทดลอง แบบ Completely Randomized Design 
 
ขั้นตอนการทดลอง 
 1. การตกกลา้ 
    1.1 เตรียมดินส าหรับตกกลา้ในวงบ่อจ านวน 1วงบ่อ พื้นท่ี 0.78 ตารางเมตร พรวนดินให้
เขา้กนัแลว้ใส่น ้าทิ้งไวเ้ป็นเวลา 2 วนั 
    1.2 น าเมล็ดขา้วญ่ีปุ่นแช่น ้าทิ้งไวป้ระมาณ 1คืน 
    1.3 น าเมล็ดขา้วข้ึนจากน ้าแลว้วา่งทิ้งไวใ้นท่ีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกประมาณ 1วนั 
    1.4 เม่ือเมล็ดเร่ิมงอกก็น าไปหวา่นในวงบ่อท่ีเตรียมไวแ้ลว้เปิดน ้าในวงทิ้งให้แหง้ 
    1.5 เม่ือตน้กลา้มีอายไุด ้7 วนัก็ใส่น ้าและดูแลอยา่ใหน้ ้าแหง้ 
 2. การปักด า 
    2.1 เตรียมดินใส่วงบ่อทั้งหมดจ านวน 12 วงบ่อ พรวนดินให้เขา้กนัแลว้ใส่น ้ าทิ้งไว ้2 วนั 
    2.2 เม่ือกลา้มีอายไุด ้25วนั ก็น ามาปักด าโดยปักด าท่ีระยะห่าง 30x30 เซนติเมตร วงบ่อละ
จ านวน 5 ตน้ 
 3. การใส่ปุ๋ย 
     3.1 ใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 1 เม่ือขา้วมีอาย ุ40 วนัหรือหลงัจากปักด าแลว้เป็นเวลา 15 วนั 
      3.2 ใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 2 เม่ือขา้วมีอาย ุ65 วนัหรือหลงัจากปักด าแลว้เป็นเวลา 40 วนั 
     3.3 ใส่ปุ๋ยคร้ังท่ี 3 เม่ือขา้วมีอาย ุ90 วนัหรือหลงัจากปักด าแลว้เป็นเวลา 75 วนั 
 

T2R2 T4R1 T1R3 T1R2 

T1R1 T3R3 T4R2 T2R1 

T3R2 T2R3 T4R3 T3R1 



การบันทกึข้อมูล 
 1. บนัทึกขอ้มูลความสูงของตน้หลงัจาก ปักด าได ้14 วนัและเก็บขอ้มูล 2 สัปดาห์ต่อคร้ัง
(เซนติเมตร) 
 2. บนัทึกจ านวนตน้/กอ 
 3. บนัทึกจ านวนรวง/กอ 
 4. บนัทึกจ านวนเมล็ดลีบ/กอ 
 5. บนัทึกจ านวนเมล็ดดี/กอ 
 6. บนัทึกน ้าหนกัเมล็ด 1,000 เมล็ด 
 7. บนัทึกน ้าหนกัสด/กอ 
 8. บนัทกัน ้าหนกัแหง้/กอ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองจะน าไปวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้แผนการทดลองแบบ  
Completely Randomized Design (C.R.D.) และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของส่ิงทดลอง 
โดยวิธี (Student Newman Keuls; SNK) โดยโปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป Sirichai Statistics 
Version 6.07 
 
สถานทีแ่ละระยะเวลาในการทดลอง 
 ท าการทดลอง ณ เรือนทดลอง สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืช คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนยก์ารศึกษาย่านมทัรี มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ต าบล ย่านมทัรี 
อ าเภอพยุหะคีรี จงัหวดันครสวรรค ์ตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2556 ถึงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2556 รวม
ระยะเวลาการทดลอง 125 วนั 



บทที ่4 
ผลการทดลอง 

จากการศึกษาการใส่ปุ๋ยข้าวญ่ีปุ่น จ านวน 4 ส่ิงทดลอง คือ ส่ิงทดลองท่ี 1 ไม่ใส่ปุ๋ย            
ส่ิงทดลองท่ี 2 ใส่ปุ๋ยเคมี ส่ิงทดลองท่ี 3 ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ และส่ิงทดลองท่ี 4 ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกั
ชีวภาพ โดยเร่ิมศึกษาตั้งแต่การตกกลา้จนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิตโดยใชร้ะยะเวลาทั้งหมด 125 วนั 
พบวา่ ขา้วญ่ีปุ่นมีลกัษณะการเจริญเติบโตท่ีตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ย ดงัน้ี 
1. การใส่ปุ๋ยทีม่ีผลต่อความสูงของต้นข้าวญีปุ่่น 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสูงของขา้วญ่ีปุ่น ใน ส่ิงทดลองท่ี 1 ไม่ใส่ปุ๋ย   
ส่ิงทดลองท่ี 2 ใส่ปุ๋ยเคมี ส่ิงทดลองท่ี 3 ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ และส่ิงทดลองท่ี 4 ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกั
ชีวภาพ พบวา่ สัปดาห์ท่ี 2 ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) ส่วนสัปดาห์ท่ี 4, 6, 8 และ10 มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P≤0.01) (ตารางท่ี 2) 
 จากการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียความสูงของขา้วญ่ีปุ่น ในการใส่ปุ๋ย เม่ืออายุ 2 สัปดาห์หลงัปักด า 
พบวา่ ส่ิงทดลองท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียความสูงของตน้ขา้วสูงท่ีสุดเท่ากบั 21.6 เซนติเมตร ซ่ึงไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) กบัส่ิงทดลองท่ี 4 (20.9 เซนติเมตร) ส่ิงทดลองท่ี 3 (20.4 เซนติเมตร) 
และส่ิงทดลองท่ี 1 ซ่ึงแสดงค่าเฉล่ียความสูงตน้นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 20 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) 
 จากการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียความสูงของขา้วญ่ีปุ่น ในการใส่ปุ๋ย เม่ืออายุ 4 สัปดาห์หลงัปักด า 
พบวา่ ส่ิงทดลองท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียความสูงของตน้ขา้วสูงท่ีสุดเท่ากบั 56.9 เซนติเมตร ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P≤0.01) กบัส่ิงทดลองท่ี 3 (51.9 เซนติเมตร) ส่ิงทดลองท่ี 2 
(50.6 เซนติเมตร) และส่ิงทดลองท่ี 1 ซ่ึงแสดงค่าเฉล่ียความสูงตน้นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 49.5 เซนติเมตร 
(ตารางท่ี 3)  
 จากการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียความสูงของขา้วญ่ีปุ่น ในการใส่ปุ๋ย เม่ืออายุ 6 สัปดาห์หลงัปักด า 
พบวา่ ส่ิงทดลองท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียความสูงของตน้ขา้วสูงท่ีสุดเท่ากบั 78.5 เซนติเมตร ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P≤0.01) กบัส่ิงทดลองท่ี 1 (65.5 เซนติเมตร) แต่ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) กับส่ิงทดลองท่ี 2 (77.1 เซนติเมตร) และส่ิงทดลองท่ี 3 (68.1 
เซนติเมตร) แต่ส่ิงทดลองท่ี 3 ไม่ มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) กับส่ิงทดลองท่ี 1        
(ตารางท่ี 3) 
 จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความสูงของขา้วญ่ีปุ่น ในการใส่ปุ๋ย เม่ืออายุ 8 สัปดาห์หลงัปักด า 
พบวา่ ส่ิงทดลองท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียความสูงของตน้ขา้วสูงท่ีสุดเท่ากบั 102.4 เซนติเมตร ซ่ึงมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P≤0.01) กับส่ิงทดลองท่ี 1 (91.5 เซนติเมตร) และ           



ส่ิงทดลองท่ี 3 (90.9 เซนติเมตร) แต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) กบัส่ิงทดลองท่ี 2 
(96.7 เซนติเมตร) แต่ส่ิงทดลองท่ี 2 ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) กบัส่ิงทกลองท่ี 3 และ
ส่ิงทดลองท่ี 1 (ตารางท่ี 3) 
 จากการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียความสูงของขา้วญ่ีปุ่น ในการใส่ปุ๋ย เม่ืออาย ุ10 สัปดาห์หลงัปักด า 
พบวา่ ส่ิงทดลองท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียความสูงของตน้ขา้วสูงท่ีสุดเท่ากบั 108.4 เซนติเมตร ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P≤0.01) กบัส่ิงทดลองท่ี 3 (96.4 เซนติเมตร) ส่ิงทดลองท่ี 2 
(100.4 เซนติเมตร) และส่ิงทดลองท่ี 1 ซ่ึงแสดงค่าเฉล่ียความสูงตน้นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั95.2 เซนติเมตร 
ส่วนส่ิงทดลองท่ี 3 ส่ิงทดลองท่ี 2 และส่ิงทดลองท่ี 1 ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 
(ตารางท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่2 ความแปรปรวนความสูงของขา้วญ่ีปุ่น เม่ืออายุ 2, 4, 6, 8, 10 สัปดาห์ หลงัจากปักด า 

 
หมายเหตุ   ** หมายความวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P≤0.01) 
                   ns หมายความวา่ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
 
ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียความสูงของขา้วญ่ีปุ่น เม่ืออาย ุ2, 4, 6, 8, 10 สัปดาห์ หลงัจากปักด า 

            

ส่ิงทดลอง 
ค่าเฉล่ียความสูง (เซนติเมตร)1 

สปัดาห์ท่ี 2 สปัดาห์ท่ี 4 สปัดาห์ท่ี 6 สปัดาห์ท่ี 8 สปัดาห์ท่ี 10 

T1 20.00  49.50b 65.50b 91.50b 95.20b 

T2 21.60  50.60b 77.10a   96.70ab 100.40b 

T3 20.40  51.90b   68.10Ab 90.90b 96.40b 

T4 20.90  56.90a 78.50a  102.4a 108.40a 

   
  หมายเหตุ     T1 = ไม่ใส่ปุ๋ย 
         T2 = ใส่ปุ๋ยเคมี 
        T3 = ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
       T4 = ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
  1 หมายความวา่ ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัแสดงวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
 
 
 
 

Source  สปัดาห์ท่ี 2 สปัดาห์ท่ี 4 สปัดาห์ท่ี 6 สปัดาห์ท่ี 8 สปัดาห์ท่ี 10 

 
df MS df MS df MS df MS df MS 

Treatment 4 0.9517ns 4 21.3517** 4 83.5733** 4 57.4317** 4 71.12** 

Ex. Error 3 0.1850 3 0.6150 3 4.7800 3 2.615 3 1.4800 

Total 7 0.5136 7 9.5021 7 38.5486 7 26.1079 7 31.3257 

C.V. (%) 2.0753% 1.5016% 3.0240% 1.6955% 1.2153% 



2. การใส่ปุ๋ยทีม่ีผลต่อจ านวนต้น/กอ และจ านวนรวง/กอ ของต้นข้าวญีปุ่่น 
 จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนของจ านวนตน้/กอ และจ านวนรวง/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น ใน
การใส่ปุ๋ยท่ีต่างกนั คือ ส่ิงทดลองท่ี 1 ไม่ใส่ปุ๋ย ส่ิงทดลองท่ี 2 ใส่ปุ๋ยเคมี ส่ิงทดลองท่ี 3 ใส่ปุ๋ยหมกั
ชีวภาพ และส่ิงทดลองท่ี 4 ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ พบวา่ จ  านวนตน้/กอ และจ านวนรวง/กอ 
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P≤0.01) (ตารางท่ี 4) 
 จากการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียของ จ านวนตน้/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น ในการใส่ปุ๋ยท่ีต่างกนั พบวา่ ส่ิง
ทดลองท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียจ านวนตน้/กอ มากท่ีสุดเท่ากบั 31.9 ตน้/กอ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (P≤0.01) กบัส่ิงทดลองท่ี 3 (18.6 ตน้/กอ) ส่ิงทดลองท่ี 2 (26.0 ตน้/กอ) และ
ส่ิงทดลองท่ี 1 ซ่ึงแสดงค่าเฉล่ียจ านวนตน้/กอ นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 13.4 ตน้/กอ (ตารางท่ี 5) 
 จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของ จ านวนรวง/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น ในการใส่ปุ๋ยท่ีต่างกนั พบว่า 
ส่ิงทดลองท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียจ านวนรวง/กอ มากท่ีสุดเท่ากบั 29.1 รวง/กอ ซ่ึงมีความแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (P≤0.01) กบัส่ิงทดลองท่ี 3 (16.5 รวง/กอ) ส่ิงทดลองท่ี 2 (24.3 รวง/
กอ) และส่ิงทดลองท่ี 1 ซ่ึงแสดงค่าเฉล่ียจ านวนรวง/กอ นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 11.5 รวง/กอ (ตารางท่ี 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่4 ค่าความแปรปรวนของจ านวนตน้/กอ และจ านวนรวง/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น เม่ืออาย ุ120 วนั 
          

Source  
จ านวนตน้/กอ จ านวนรวง/กอ 

df MS df MS 

Treatment 4 132.4183** 4 123.54** 

Ex. Error 3 0.2850 3 0.10 

Total 7 56.9136 7 53.0029 

C.V. (%) 2.3753% 1.5539% 

 

หมายเหตุ   ** หมายความวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P≤0.01) 

ตารางที ่5 ค่าเฉล่ียของจ านวนตน้/กอ และจ านวนรวง/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น เม่ืออาย ุ120 วนั 
          

ส่ิงทดลอง 
ค่าเฉล่ียของจ านวนตน้ขา้ว/กอ และ จ านวนรวงขา้ว/กอ1 

จ านวนตน้/กอ จ านวนรวง/กอ 

T1 13.40d 11.50d 

T2 26.00b 24.30b 

T3 18.60c 16.50c 

T4 31.90a 29.10a 
 

  หมายเหตุ     T1 = ไม่ใส่ปุ๋ย 
         T2 = ใส่ปุ๋ยเคมี 
        T3 = ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
       T4 = ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
  1 หมายความวา่ ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัแสดงวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
 
 
 



3.การใส่ปุ๋ยที่มีผลต่อน ้าหนักเมล็ดสด/กอ น ้าหนักเมล็ดแห้ง/กอ และน ้าหนัก 1,000 เมล็ด ของข้าว
ญีปุ่่น 
 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของน ้ าหนักเมล็ดสด น ้ าหนักเมล็ดแห้ง และน ้ าหนัก
น ้าหนกั 1,000 เมล็ด  ของขา้วญ่ีปุ่น ในการใส่ปุ๋ยท่ีต่างกนั คือ ส่ิงทดลองท่ี 1 ไม่ใส่ปุ๋ย ส่ิงทดลองท่ี 
2 ใส่ปุ๋ยเคมี ส่ิงทดลองท่ี 3 ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ และส่ิงทดลองท่ี 4 ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
พบว่า น ้ าหนักเมล็ดสด/กอ และน ้ าหนกัเมล็ดแห้ง/กอ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทาง
สถิติ (P≤0.01) แต่พบว่า จ  านวนน ้ าหนัก 1,000 เมล็ด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) 
(ตารางท่ี 6) 
 จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียน ้ าหนกัเมล็ดสด/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น ในการใส่ปุ๋ยท่ีต่างกนั พบว่า 
ส่ิงทดลองท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียน ้ าหนักของเมล็ดสดมากท่ีสุดเท่ากับ 67.99 กรัม/กอ รองลงมาคือ      
ส่ิงทดลองท่ี 2 (54.52 กรัม/กอ) ส่ิงทดลองท่ี 3 (38.81 กรัม/กอ) และส่ิงทดลองท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย
ของน ้ าหนกัเมล็ดสดน้อยท่ีสุดเท่ากบั 30.68 กรัม/กอ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทาง
สถิติ (P≤0.01) (ตารางท่ี 7) 
 จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียน ้ าหนักเมล็ดแห้ง ของขา้วญ่ีปุ่น ในการใส่ปุ๋ยท่ีต่างกนั พบว่า    
ส่ิงทดลองท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียน ้ าหนกัของเมล็ดแห้งขา้วมากท่ีสุดเท่ากบั 58.96 กรัม/กอ รองลงมาคือ 
ส่ิงทดลองท่ี 2 (48.17 กรัม/กอ) ส่ิงทดลองท่ี 3 (32.63 กรัม/กอ) และส่ิงทดลองท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย
น ้าหนกัเมล็ดแหง้นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 23.59 กรัม/กอ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ 
(P≤0.01) (ตารางท่ี 7) 
 จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียน ้ าหนกั 1,000 เมล็ด ของขา้วญ่ีปุ่น ในการใส่ปุ๋ยท่ีต่างกนั พบว่า 
ส่ิงทดลองท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียน ้าหนกั 1,000 เมล็ด มากท่ีสุดเท่ากบั 29.87 กรัม ซ่ึงไม่แตกต่างกนัทาง
สถิติ (P>0.05) กบัส่ิงทดลองท่ี 3 (28.76 กรัม) ส่ิงทดลองท่ี 2 (28.98 กรัม)  และส่ิงทดลองท่ี 1 ซ่ึง
แสดงค่าเฉล่ียน ้าหนกั 1,000 เมล็ด นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 28.68 กรัม (ตารางท่ี 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่6 ค่าความแปรปรวนน ้าหนกัของเมล็ดขา้วญ่ีปุ่น  
              

Source  
น ้าหนกัสด/กอ น ้าหนกัแหง้/กอ น ้าหนกั1,000 เมล็ด 

df MS df MS df MS 

Treatment 4 551.0218** 4 498.0749** 4 0.5979ns 

Ex. Error 3 2.7164 3 0.8075 3 0.135 

Total 7 237.7045 7 213.9221 7 0.3334 

C.V. (%) 3.4334% 2.2003% 1.2635% 
 

หมายเหตุ   ** หมายความวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P≤0.01) 

       ns หมายความวา่ ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 

ตารางที ่7 ค่าเฉล่ียน ้าหนกัของเมล็ดขา้วญ่ีปุ่น  
        

ส่ิงทดลอง 
ค่าเฉล่ียของน ้าหนกัขา้ว (กรัม)1 

น ้าหนกัสด/กอ น ้าหนกัแหง้/กอ น ้าหนกั1,000เมล็ด 

T1 30.68d 23.59d 28.68  

T2 54.52b 48.17b 28.98  

T3 38.81c 32.63c 28.76  

T4 67.99a 58.96a 29.87  
 

  หมายเหตุ     T1 = ไม่ใส่ปุ๋ย 
         T2 = ใส่ปุ๋ยเคมี 
        T3 = ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
       T4 = ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
  1 หมายความวา่ ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัแสดงวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
 
 



4. การใส่ปุ๋ยทีม่ีผลต่อจ านวนเมลด็ดี และจ านวนเมลด็ลบี  ของต้นข้าวญีปุ่่น 
 จากการวเิคราะห์ความแปรปรวนของจ านวนเมล็ดดี และจ านวนเมล็ดลีบ ของขา้วญ่ีปุ่น ใน
การใส่ปุ๋ยท่ีต่างกนั คือ ส่ิงทดลองท่ี 1 ไม่ใส่ปุ๋ย ส่ิงทดลองท่ี 2 ใส่ปุ๋ยเคมี ส่ิงทดลองท่ี 3 ใส่ปุ๋ยหมกั
ชีวภาพ และส่ิงทดลองท่ี 4 ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ พบวา่ จ านวนเมล็ดดี/กอ และจ านวนเมล็ด
ลีบ/กอ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P≤0.01) (ตารางท่ี 8) 
 จากการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียของจ านวนเมล็ดดี/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น ในการใส่ปุ๋ยท่ีต่างกนั พบวา่ 
ส่ิงทดลองท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียจ านวนเมล็ดดี/กอ มากท่ีสุดเท่ากบั 2,023.4 เมล็ด/กอ รองลงมาคือ     
ส่ิงทดลองท่ี 2 (1,671.6 เมล็ด/กอ) ส่ิงทดลองท่ี 3 (1,100.3 เมล็ด/กอ) และส่ิงทดลองท่ี 1 แสดง
ค่าเฉล่ียจ านวนเมล็ดดี/กอนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 773.2 เมล็ด/กอ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง
ทางสถิติ (P≤0.01) (ตารางท่ี 9) 
 จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียจ านวนเมล็ดลีบ/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น ในการใส่ปุ๋ยท่ีต่างกนั พบว่า 
ส่ิงทดลองท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ียจ านวนเมล็ดลีบ/กอ มากท่ีสุดเท่ากับ 141.5 เมล็ด/กอ รองลงมาคือ     
ส่ิงทดลองท่ี 2 (119.0 เมล็ด/กอ) ส่ิงทดลองท่ี 3 (84.7 เมล็ด/กอ) และส่ิงทดลองท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย
จ านวนเมล็ดลีบ/กอ น้อยท่ีสุดเท่ากบั 70.2 เมล็ด/กอ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทาง
สถิติ (P≤0.01) (ตารางท่ี 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่8 ค่าความแปรปรวนของจ านวนเมล็ดดี/กอ และ จ านวนเมล็ดลีบ/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น 
          

Source  
จ านวนเมล็ดดี/กอ จ านวนเมล็ดลีบ/กอ 

df MS df MS 

Treatment 4 629896.2872** 4 2097.3934** 

Ex. Error 3 1151.2474 3 26.93 

Total 7 270613.4073 7 914.2714 

C.V. (%) 2.4373% 4.997% 

 
หมายเหตุ   ** หมายความวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P≤0.01) 
 
ตารางที ่9 ค่าเฉล่ียของจ านวนเมล็ดดี/กอ และ จ านวนเมล็ดลีบ/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น 

          

ส่ิงทดลอง 
ค่าเฉล่ียของจ านวนเมล็ดดี/กอและค่าเฉล่ียจ านวนเมล็ดลีบ/กอ1 

จ านวนเมล็ดดี/กอ จ านวนเมล็ดลีบ/กอ 

T1 773.20d 70.20d 

T2 1,671.60b 119.00b 

T3 1,100.30c 84.70c 

T4 2,023.40a 141.50a 

 
หมายเหตุ     T1 = ไม่ใส่ปุ๋ย 
         T2 = ใส่ปุ๋ยเคมี 
        T3 = ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
       T4 = ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
  1 หมายความวา่ ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัแสดงวา่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 

 



บทที ่5 
สรุปผลการทดลอง 

 
จากการศึกษาการใส่ ปุ๋ยในข้าวญ่ีปุ่น จ านวน 4 ส่ิงทดลอง คือ ส่ิงทดลองท่ี  1 ไม่ใส่ ปุ๋ย                    
ส่ิงทดลองท่ี 2 ใส่ปุ๋ยเคมี ส่ิงทดลองท่ี 3 ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ และส่ิงทดลองท่ี 4 ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกั
ชีวภาพ พบว่า ส่ิงทดลองท่ี 4 การใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ จะมีค่าเฉล่ียของน ้ าหนัก 1,000 
เมล็ด น ้าหนกัเมล็ดสด น ้าหนกัเมล็ดแห้ง จ  านวนตน้/กอ จ านวนรวง/กอ จ านวนเมล็ดดี/ กอ จ านวน
เมล็ดลีบ/กอ และความสูงของตน้ข้าวญ่ีปุ่นมากท่ีสุด รองลงมา คือ ส่ิงทดลองท่ี 2 ใส่ปุ๋ยเคมี          
ส่ิงทดลองท่ี 3 ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ และส่ิงทดลองท่ี 1 ไม่ใส่ปุ๋ย เป็นส่ิงทดลองท่ีมีค่าเฉล่ียของ
น ้าหนกั 1,000 เมล็ด น ้าหนกัเมล็ดสด น ้าหนกัเมล็ดแหง้ จ  านวนตน้/กอ จ านวนรวง/กอ จ านวนเมล็ด
ดี/ กอ จ านวนเมล็ดลีบ/กอ และความสูงของตน้ขา้วญ่ีปุ่นนอ้ยท่ีสุด 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ขั้นตอนการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน 

ภาคผนวก ข ตารางค่าเฉลีย่และตารางวเิคราะห์ความแปรปรวน 

ภาคผนวก ค ภาพ 

ภาคผนวก ง ประวตัิผู้วจัิย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  

ขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวน 

ค่าเฉล่ียจ านวนตน้ต่อกอ ของขา้วญ่ีปุ่น ในการใส่ปุ๋ยท่ีต่างกนั จ  านวน 4 ส่ิงทดลองๆละ 3 ซ ้ า 
            

 

ส่ิงทดลอง 
                             จ  านวนตน้ต่อกอ 

Replication 1 Replication 2 Replication 3 
 

ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

T1 14.2 13.2 13.6 
 

41 13.4 

T2 25.4 25.4 26.6 
 

77.4 26 

T3 17.4 19 18.2 
 

54.6 18.6 

T4 30.6 32 31.8 
 

94.4 31.9 

ผลรวม 
    

267.4(G.T.) 22.475(G.M.) 

        
วธีิการค านวณค่าความแปรปรวนทางสถิติ 
ก. Correction Factor (C.F.) 
 C.F.  =   (ผลรวมทั้งหมดในการทดลอง) 2 

                                                   จ  านวนขอ้มูลทั้งหมด  

   =   (G.T.) 2 

                                          (t) (r) 

   =   (267.4) 2 

                                           (4) (3) = 12 

   =   5,958.56 

ข. Sum of square. 

 Total SS =   ผลรวมของ (ผลรวมของแต่ละซ ้ า) 2- C.F. 

                                



   = (14.2)2+(13.2)2+(13.6)2+(25.4)2+(25.4)2+(26.6)2+(17.4)2+(19)2+ 

      (18.2)2+(30.6)2+(32)2+(31.8)2 - C.F.                                                                                                 

   = 6,356.955 – 5,958.56 

   = 398.395     

Treatment SS  =   ผลบวกของ (ผลรวมของแต่ละส่ิงทดลอง) 2 – C.F. 

                                                                   จ  านวนซ ้ า 

                           =   (41)2+ (77.4)2+ (54.6)2+ (94.4)2 - C.F. 

                                                                       3 

              = 6,355.815 – 5,958.56  

   = 397.255   

 Error SS                       =   Total SS – Treatment SS 

                     = 398.395 – 397.255   

                                      = 1.14 

ค. Mean square. 

       Treatment MS          =       Treatment SS 

                                                  d.f. replication, (t-1) 

                                         =    397.255   

                                               (4-1) = 3 

                                       =  132.4183    

 Error MS            =     Error SS 

                                           d.f. replication, t(r-1) 



         =       1.14   

                      4(3-1) = 8              

                                 =   0.285 

ง. F- values 

 F        = Treatments MS          ซ่ึงมี d.f. ตาม d.f. ของตวัตั้งและตวัหาร 
                    Error MS 
         =   132.4183                    d.f. 3 และ 8 
           0.285 
           F3 , 8        =    464.63 
 
 C.V. ค านวณในรูปเปอร์เซ็นตข์องค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation, S) ต่อค่าเฉล่ีย (mean) 
    

C.V.                          =   
                  

          
     X 100 

                                   

                                =    
     

      
    X 100 

                                    =   2.3753 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ตารางค่าเฉลีย่และตารางค่าความแปรปรวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางผนวกที ่1 ค่าเฉล่ียความสูงของขา้วญ่ีปุ่น เม่ืออายสุัปดาห์ท่ี 2 หลงัปักด า 

 
           

ส่ิงทดลอง 
                    ความสูง(เซนติเมตร) สัปดาห์ท่ี 2 

Replication 1 Replication 2 Replication 3 
 

ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

T1 21 20.4 19.6 
 

61 20.33 

T2 21.6 21.8 21.4 
 

64.8 21.6 

T3 21.8 20.8 20 
 

62.6 20.86 

T4 23.2 21 20.8 
 

65 21.66 

ผลรวม 
    

253.4 21.11 
 

ตารางผนวกที ่2 ผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนความสูงของขา้วญ่ีปุ่นเม่ืออายุ สัปดาห์ท่ี 2 หลงั

  ปักด า 

ANOVA               

Source  df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 

Treatment 3 2.855   0.9517ns 5.14 6.59 16.69 0.0751 

Ex. Error 4 0.74 0.185 
    Total 7 3.595 0.5136         

C.V. (%) 2.0753% 
            หมายเหตุ     ns =  ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 

     T1 = ไม่ใส่ปุ๋ย 
        T2 = ใส่ปุ๋ยเคมี 
        T3 = ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
       T4 = ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
 
 
 
 



ตารางผนวกที ่3 ค่าเฉล่ียความสูงของขา้วญ่ีปุ่น เม่ืออายสุัปดาห์ท่ี 4 หลงัปักด า 

 
           

ส่ิงทดลอง 
                    ความสูง(เซนติเมตร) สัปดาห์ท่ี 4 

Replication 1 Replication 2 Replication 3 
 

ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

T1 50.4 48.6 50.4 
 

149.4 49.8 

T2 51.2 51 50.2 
 

152.4 50.8 

T3 53.2 52.4 51.4 
 

157 52.33 

T4 59.2 57 56.8 
 

173 57.66 

ผลรวม 
    

631.8 52.64 

 
ตารางผนวกที ่4 ผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนความสูงของขา้วญ่ีปุ่น เม่ืออายุสัปดาห์ท่ี 4 หลงั

  ปักด า 

ANOVA               

Source  df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 

Treatment 3 64.055         21.3517**    34.72     6.59    16.69   0.0043 

Ex. Error 4 2.46          0.615 
    Total 7 66.515         9.5021         

C.V. (%) 1.5016 % 
           หมายเหตุ     ** = มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P ≤0.01) 

      T1 = ไม่ใส่ปุ๋ย 
         T2 = ใส่ปุ๋ยเคมี 
        T3 = ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
       T4 = ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
 

 

 

 



ตารางผนวกที ่5 ค่าเฉล่ียความสูงของขา้วญ่ีปุ่น เม่ืออายสุัปดาห์ท่ี 6 หลงัปักด า 

 
           

ส่ิงทดลอง 
                    ความสูง(เซนติเมตร) สัปดาห์ท่ี 6 

Replication 1 Replication 2 Replication 3 
 

ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

T1 66 68 63 
 

197 65.66 

T2 72.6 75.6 78.6 
 

226.8 75.6 

T3 67.2 68.6 67.6 
 

203.4 67.8 

T4 85.8 77.6 79.4 
 

242.8 80.93 

ผลรวม 
    

870 72.49 

 
ตารางผนวกที ่6 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความสูงของขา้วญ่ีปุ่นเม่ืออายุสัปดาห์ท่ี 6 หลงั
  ปักด า 
ANOVA               

Source  df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 

Treatment 3 250.72         83.5733**    17.48     6.59    16.69   0.0114 

Ex. Error 4 19.12         4.78 
    Total 7 269.84         38.5486         

C.V. (%) 3.024 % 
          หมายเหตุ     ** = มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P ≤0.01) 

      T1 = ไม่ใส่ปุ๋ย 
         T2 = ใส่ปุ๋ยเคมี 
        T3 = ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
       T4 = ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 

 

 

 

 



ตารางผนวกที ่7 ค่าเฉล่ียความสูงของขา้วญ่ีปุ่น เม่ืออายสุัปดาห์ท่ี 8 หลงัปักด า 

 
           

ส่ิงทดลอง 
                    ความสูง(เซนติเมตร) สัปดาห์ท่ี 8 

Replication 1 Replication 2 Replication 3 
 

ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

T1 90.8 91.6 91.4 
 

273.8 91.26 

T2 97.8 96.8 96.6 
 

291.2 97.06 

T3 90.4 92 89.8 
 

272.2 90.73 

T4 101.6 104.4 100.4 
 

306.4 102.13 

ผลรวม 
    

1143.6 95.3 

 
ตารางผนวกที ่8 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความสูงของขา้วญ่ีปุ่นเม่ืออายุสัปดาห์ท่ี 8 หลงั
  ปักด า 
ANOVA               

Source  df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 

Treatment 3 172.295           57.4317**    21.96     6.59    16.69   0.0081 

Ex. Error 4 10.46          2.615 
    Total 7 182.755         26.1079         

C.V. (%) 1.6955 % 
          หมายเหตุ     ** = มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P ≤0.01) 

      T1 = ไม่ใส่ปุ๋ย 
         T2 = ใส่ปุ๋ยเคมี 
        T3 = ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
       T4 = ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 

 

 

 

 



ตารางผนวกที ่9 ค่าเฉล่ียความสูงของขา้วญ่ีปุ่น เม่ืออายสุัปดาห์ท่ี 10 หลงัปักด า 

 
           

ส่ิงทดลอง 
                    ความสูง(เซนติเมตร) สัปดาห์ท่ี 10 

Replication 1 Replication 2 Replication 3 
 

ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

T1 92.4 93.8 96.6 
 

282.8 94.26 

T2 99.6 100.4 100.4 
 

300.4 100.13 

T3 95.6 96.4 96.4 
 

288.4 96.13 

T4 107.4 109.4 107.4 
 

324.2 108.06 

ผลรวม 
    

1195.8 99.64 

 
ตารางผนวกที่ 10 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนความสูงของขา้วญ่ีปุ่นเม่ืออายุสัปดาห์ท่ี 10 
  หลงัปักด า 
ANOVA               

Source  df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 

Treatment 3 213.36         71.12**      48.05     6.59    16.69 0.0029 

Ex. Error 4 5.92          1.48 
    Total 7 219.28         31.3257         

C.V. (%) 1.2153 % 
          หมายเหตุ     ** = มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P ≤0.01) 

      T1 = ไม่ใส่ปุ๋ย 
         T2 = ใส่ปุ๋ยเคมี 
        T3 = ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
       T4 = ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 

 

 

 

 



ตารางผนวกที ่11 ค่าเฉล่ียจ านวนรวง/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น 

 
           

ส่ิงทดลอง 
                              จ  านวนรวง/กอ 

Replication 1 Replication 2 Replication 3 
 

ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

T1 12.4 11.6 11.4 
 

35.4 11.8 

T2 23.6 24 24.6 
 

72.2 24.06 

T3 16 16.6 16.4 
 

49 16.33 

T4 28.4 29.4 28.8 
 

86.6 28.86 

ผลรวม 
    

243.2 20.26 

 
ตารางผนวกที ่12 ผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนจ านวนรวง/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น 

ANOVA               

Source  df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 

Treatment 3 370.62        123.54** 1235.40     6.59    16.69   0.0003 

Ex. Error 4 0.40          0.10 
    Total 7 371.02         53.0029         

C.V. (%) 1.5539 % 
          หมายเหตุ     ** = มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P ≤0.01) 

      T1 = ไม่ใส่ปุ๋ย 
         T2 = ใส่ปุ๋ยเคมี 
        T3 = ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
       T4 = ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 

 

 

 

 

 



ตารางผนวกที ่13 ค่าเฉล่ียจ านวนตน้/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น 

 
           

ส่ิงทดลอง 
                                จ  านวนตน้/กอ 

Replication 1 Replication 2 Replication 3 
 

ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

T1 14.2 13.2 13.6 
 

41 13.66 

T2 25.4 25.4 26.6 
 

77.4 25.8 

T3 17.4 19 18.2 
 

54.6 18.2 

T4 30.6 32 31.8 
 

94.4 31.46 

ผลรวม 
    

267.4 22.475 

 
ตารางผนวกที ่14 ผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนจ านวนตน้/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น 

ANOVA               

Source  df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 

Treatment 3 397.255        132.4183**   464.63     6.59    16.69   0.0004 

Ex. Error 4 1.14          0.285 
    Total 7 398.395        56.9136         

C.V. (%) 2.3753 % 
          หมายเหตุ     ** = มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P ≤0.01) 

      T1 = ไม่ใส่ปุ๋ย 
         T2 = ใส่ปุ๋ยเคมี 
        T3 = ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
       T4 = ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 

 

 

 

 

 



ตารางผนวกที ่15 ค่าเฉล่ียน ้าหนกัเมล็ดแหง้/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น 

 
           

ส่ิงทดลอง 
                            น ้าหนกัเมล็ดแหง้/กอ 

Replication 1 Replication 2 Replication 3 
 

ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

T1 23.86 23.67 23.51 
 

71.04 23.68 

T2 46.62 47.64 48.71 
 

142.97 47.65 

T3 31.65 32.80 32.45 
 

96.91 32.30 

T4 57.83 60.09 57.82 
 

175.76 58.58 

ผลรวม 
    

486.7 40.55 

 
ตารางผนวกที ่16 ผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนน ้าหนกัเมล็ดแหง้/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น 

ANOVA               

Source  df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 

Treatment 3 1494.2247        498.0749**   616.79     6.59    16.69   0.0004 

Ex. Error 4 3.2301         0.8075 
    Total 7 1497.4548        213.9221         

C.V. (%) 2.2003 % 
          หมายเหตุ     ** = มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P ≤0.01) 

      T1 = ไม่ใส่ปุ๋ย 
         T2 = ใส่ปุ๋ยเคมี 
        T3 = ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
       T4 = ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 

 

 

 

 

 



ตารางผนวกที ่17 ค่าเฉล่ียน ้าหนกัเมล็ดสด/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น 

 
           

ส่ิงทดลอง 
                            จ  านวนน ้าหนกัเมล็ดสด/กอ 

Replication 1 Replication 2 Replication 3 
 

ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

T1 30.91 30.88 30.48 
 

92.28 30.76 

T2 53.87 54.08 54.95 
 

162.91 54.30 

T3 38.11 39.09 38.52 
 

115.73 38.57 

T4 66.25 70.25 65.73 
 

202.23 67.41 

ผลรวม 
    

573.17 47.76 

 
ตารางผนวกที ่18 ผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนน ้าหนกัเมล็ดสด/กอ ของขา้วญ่ีปุ่น 

ANOVA               

Source  df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 

Treatment 3 1653.0655        551.0218**   202.85     6.59    16.69   0.0007 

Ex. Error 4 10.8658          2.7164 
    Total 7 1663.9313        237.7045         

C.V. (%) 3.4334 % 
          หมายเหตุ     ** = มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P ≤0.01) 

      T1 = ไม่ใส่ปุ๋ย 
         T2 = ใส่ปุ๋ยเคมี 
        T3 = ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
       T4 = ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 

 

 

 

 

 



ตารางผนวกที ่19 ค่าเฉล่ียน ้าหนกั 1,000 เมล็ด ของขา้วญ่ีปุ่น 

 
           

ส่ิงทดลอง 
                            น ้าหนกั 1,000 เมล็ด 

Replication 1 Replication 2 Replication 3 
 

ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

T1 28.37 28.62 28.74 
 

85.75 28.58 

T2 28.92 28.95 29 
 

86.88 28.96 

T3 28.80 28.73 28.79 
 

86.33 28.77 

T4 29.52 30.39 29.36 
 

89.28 29.76 

ผลรวม 
    

348.25 29.02 

 
ตารางผนวกที ่20 ผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนน ้าหนกั 1,000 เมล็ด ของขา้วญ่ีปุ่น 

ANOVA               

Source  df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 

Treatment 3 1.7937          0.5979ns     4.43     6.59    16.69   0.0933 

Ex. Error 4 0.5399         0.135 
    Total 7 2.3337          0.3334         

C.V. (%) 1.2635 % 
          หมายเหตุ     ns  = ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 

      T1 = ไม่ใส่ปุ๋ย 
         T2 = ใส่ปุ๋ยเคมี 
        T3 = ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
       T4 = ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 

 

 

 

 

 



ตารางผนวกที ่21 ค่าเฉล่ียจ านวนเมล็ดดี/รวง ของขา้วญ่ีปุ่น 

 
           

ส่ิงทดลอง 
                            จ  านวนเมล็ดดี/รวง 

Replication 1 Replication 2 Replication 3 
 

ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

T1 787.8 776.2 770.2 
 

2334.2 778.06 

T2 1591.8 1646.8 1696.4 
 

4935 1645 

T3 1063 1108.2 1092.4 
 

3263.6 1087.86 

T4 1984.6 2063.6 1983.2 
 

6031.4 2010.46 

ผลรวม 
    

16564.2 1380.35 

 
ตารางผนวกที ่22 ผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนจ านวนเมล็ดดี/รวง ของขา้วญ่ีปุ่น 

ANOVA               

Source  df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 

Treatment 3 1889688.8616     629896.2872**   547.14     6.59    16.69   0.0004 

Ex. Error 4 4604.9894       1151.2474 
    Total 7 1894293.851    270613.4073         

 
C.V. (%) 

 
2.4373 % 

 
    หมายเหตุ     ** = มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P ≤0.01)      
   T1 = ไม่ใส่ปุ๋ย 
         T2 = ใส่ปุ๋ยเคมี 
        T3 = ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
       T4 = ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 

 

 

 



ตารางผนวกที ่23 ค่าเฉล่ียจ านวนเมล็ดลีบ/รวง ของขา้วญ่ีปุ่น 

 
           

ส่ิงทดลอง 
                            จ  านวนเมล็ดลีบ/รวง 

Replication 1 Replication 2 Replication 3 
 

ผลรวม ค่าเฉล่ีย 

T1 77.8 76.6 63.8 
 

218.2 72.73 

T2 118.2 117 121 
 

356.2 118.73 

T3 83.2 85.4 84 
 

252.6 84.2 

T4 137.2 144.4 138.6 
 

420.2 140.06 

ผลรวม 
    

1247.2 103.93 

 
ตารางผนวกที ่24 ผลการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนจ านวนเมล็ดลีบ/รวง ของขา้วญ่ีปุ่น 

ANOVA               

Source  df SS MS F F.05 F.01 F-Prob 

Treatment 3 6292.1801       2097.3934**    77.88     6.59    16.69   0.0017 

Ex. Error 4 107.7199         26.93 
    Total 7 6399.90        914.2714         

C.V. (%) 4.997 % 
          หมายเหตุ     ** = มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (P ≤0.01) 

      T1 = ไม่ใส่ปุ๋ย 
         T2 = ใส่ปุ๋ยเคมี 
        T3 = ใส่ปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
       T4 = ใส่ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยหมกัชีวภาพ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ค 

ภาพประกอบการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 1 การแช่เมล็ดขา้วญ่ีปุ่น 1 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 2 การตกกลา้ขา้วญ่ีปุ่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 3 ตน้กลา้อาย ุ25 วนั พร้อมปักด า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 4 การถอนตน้กลา้ขา้วญ่ีปุ่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 5 ตน้กลา้ขา้วญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 6 การเตรียมดิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 7 การปักด าขา้วญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 8 ขา้วญ่ีปุ่นอาย ุ40 วนั หรือหลงัจากปักด า 15 วนั 

T1R1t1 

T1R1t2 

T1R1t3 

T1R1t4 

T1R1t5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 9 ขา้วญ่ีปุ่นอาย ุ65 วนั หรือหลงัจากปักด า 40 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 10 ขา้วญ่ีปุ่นอาย ุ90 วนั หรือหลงัจากปักด า 75 วนั 

ใส่ปุ๋ยเคมี ใส่ปุ๋ยชีวภาพ 

ไม่ใส่ปุ๋ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 11 ขา้วญ่ีปุ่นอาย ุ120 วนั พร้อมเก็บเก่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 12 การวดัความสูงของตน้ขา้วญ่ีปุ่น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 13 การนบัจ านวนเมล็ดขา้วญ่ีปุ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวกที่ 14 การชัง่น ้าหนกัเมล็ดขา้วญ่ีปุ่น 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ประวตัิผู้วจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ประวตัิผู้วจิัย 
 
ช่ือ-นามสกุล                    นายนวพล  สะสาร 
วนัทีเ่กดิ                           วนัท่ี 23 ธนัวาคม พ.ศ. 2534 
ภูมิล าเนา                          บา้นเลขท่ี 66 หมู่ 7 ต าบลเกาะตาล อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดั 
   ก าแพงเพชร 62130 
การศึกษา             พ.ศ.2549 จบการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้จากโรงเรียนขาณุวทิยา  
   อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร 
                                         พ.ศ.2552 จบการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนขาณุวทิยา 
                                         อ าเภอขาณุวรลกัษบุรี จงัหวดัก าแพงเพชร 
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