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ผลของการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ต่อการควบคุมข้าววัชพืชในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
Effect of Soil Solarization on Weedy Rice Control in Rice Seed Production 

อังคณา ธนกัญญา และนิตยา ร่ืนสุข 
Ankana Thanakanya and Nitaya Ruensuk 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเพื่อศึกษาหาวิธีการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่เหมาะสมส าหรับการ

แก้ปัญหาการระบาดของข้าววัชพืชในนาข้าวประกอบด้วย 5 การทดลอง คือ การศึกษาหาชนิดของผ้า
พลาสติก และระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ผลของอุณหภูมิต่อ
การงอกของเมล็ดข้าววัชพืช ผลของการอบดินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวที่ปลูกในกระถาง 
และในแปลงนา จากการทดลองพบว่าการอบดินในนาโดยใช้ผ้าพลาสติกใส พีวีซี ความหนา 0.025 
มิลลิเมตร สามารถท าให้อุณหภูมิของดินสูงที่สุด ระยะเวลาการอบที่เหมาะสมคือ 4 สัปดาห์ซึ่งท าให้
วัชพืชลดลงได้มากที่สุด และการเติมปุ๋ยคอกลงในดินก่อนอบ ไม่ได้ช่วยให้อุณหภูมิของดินเพิ่มขึ้น 

ในการศึกษาผลของการแช่เมล็ด อุณหภูมิสูง และระยะเวลาที่ได้รับอุณหภูมิ ที่มีต่อการงอกของ
เมล็ดข้าววัชพืช พบว่าทุกปัจจัยที่ทดลอง คือ การแช่เมล็ดก่อนอบ อุณหภูมิ และระยะเวลาที่ใช้ในการอบ
เมล็ด มีผลต่อการงอก การตาย และการพักตัวของเมล็ดข้าววัชพืชอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะปัจจัย
อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการอบเมล็ด กล่าวคือเมล็ดข้าววัชพืชที่อยู่ในสภาพควบคุม มีการงอก
เฉลี่ย 94.52 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดตาย 4.02 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดพักตัว 1.46 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดที่ผ่านการอบที่
อุณหภูมิ 45 50 60 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์การงอกเฉลี่ย 63.90 47.65 และ14.21 เปอร์เซ็นต์ มีเมล็ด
ตายเฉลี่ย 33.12 46.60 และ 55.48 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดพักตัวเฉลี่ย 2.98 5.75 และ 30.31 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ และระยะเวลาการอบที่เพิ่มขึ้น มีผลท าให้การตายและการพักตัวของเมล็ดเพิ่มขึ้นทุกระดับ
อุณหภูมิ  

การศึกษาผลของการอบดินในกระถาง พบว่าพลาสติกต่างชนิดกันไม่ท าให้องค์ประกอบของ
ผลผลิตข้าวแตกต่างกัน  และการศึกษาผลของการอบดิน โดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ โดยใช้
พลาสติกต่างชนิดกันในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ พบว่าการอบดินช่วยเพิ่มจ านวน และเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีต่อ
รวง แต่การอบดินจะท าให้การปลูกข้าวล่าช้าท าให้ข้าวในแปลงที่อบดินถูกท าลายจากศัตรูพืช ผลผลิตที่
ได้จึงต่ ากว่าแปลงที่ไม่ได้อบดิน 

 
ค าส าคัญ: การอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ข้าววัชพืช 
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ABSTRACT 
The research was aimed to find the proper methods of soil solarization on rice production. It 

consisted of 5 experiments:  the effect of plastic mulches and soil amendment on soil temperature 
elevation, the effect of soil solarization periods on weed germination in paddy field, the effects of  
high temperatures and treated periods on weedy rice seeds germination, and the effects of soil 
solarization on growth and yield of rice. 

One layer of clear PVC plastic sheet was found to be most effective on soil temperature 
elevation and the 4 weeks solarization period was more effective than 2 weeks on weed control. High 
temperatures from 45 degree Celsius and above can kill weedy rice seeds. The higher temperature and 
the longer treated times caused more dead and dormancy to weedy rice seeds.  Soil solarization in pot 
had no effect on production components of rice while in the field trial it increased number and 
percentage of good seed per head but the delayed planting resulted in pest infestation and yield losses.   
 
 
 
 
 
key words: soil solarization, weedy rice 
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ค านิยม 
คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย และ

ขอบคุณคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่สนับสนุน
ห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมือในการวิจัย 

ขอขอบคุณส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ให้ความอนุเคราะห์พลาสติกชีวภาพ ขอบคุณบริษัท
ทานตะวัน จ ากัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์พลาสติกย่อยสลายได้ ที่ใช้ในการวิจัย 

ขอบคุณ คุณอรุณ แก้วสี ที่ให้ความอนุเคราะห์นาข้าวในการด าเนินการวิจัย 
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บทน า 
 

ข้าววัชพืช เป็นปัญหาใหม่คุกคามการท านาที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลา ไม่เกิน10 ปีที่ผ่านมา แต่ได้
ระบาดไปทั่วพื้นที่นาข้าวในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากกว่า 2 ล้าน
ไร่สร้างความเสียหายให้แก่ผลผลิตคิดเป็นมูลค่านับพันล้านบาท แล้ว และคาดว่าจะลุกลามขยายพื้นที่  
รวมทั้งเพิ่มระดับความเสียหายรุนแรงขึ้นไปอีก หากไม่มีมาตรการก าจัดควบคุมอย่างจริงจังและต่อเน่ือง  
(ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่, 2551)  
 สาเหตุส าคัญประการหนึ่งของการแพร่ระบาดของข้าววัชพืชคือ การที่เกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์
ข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ เนื่องจาก หน่วยงานของทางราชการ  ซึ่งเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้
มาตรฐาน สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้เพียง 10 % ของความต้องการเมล็ดพันธุ์ ทั้งประเทศ เท่านั้น ดังนั้น
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน กรมการข้าวจึงส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง โดยแบ่ง
พื้นที่ 1 ไร่ ไว้เป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อไว้ใช้ปลูกในพื้นที่นา 10 ไร่ ในฤดูเพาะปลูกต่อๆไป 
 อย่างไรก็ตามการจัดการเมล็ดข้าววัชพืชที่ตกค้างอยู่ในดินในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร
เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ เพราะเมล็ดข้าววัชพืชยังคงมีชีวิตอยู่ในดินได้นาน 
2-12 ปีโดยที่บางส่วนอยู่ในสภาพเมล็ดพักตัว (กรมการข้าว, 2548) ปัจจุบันการจัดการข้าววัชพืชใช้วิธี
ไถพรวนดินหลายคร้ัง ร่วมกับการจัดการน้ าและใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายสูง และ
ได้ผลดีกับวัชพืชที่ไม่พักตัวเท่านั้น งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาผลของการจัดการข้าววัชพืชที่ใช้การอบดิน
โดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ซึ่งมีรายงานว่าได้ผลดีในการท าลายเมล็ดวัชพืชในดิน ( seed bank) 
หลายชนิด (Elmore, 1991) จึงน่าจะเป็นวิธีการจัดการข้าววัชพืชที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การผลิต
เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองของเกษตรกรสามารถประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี และสามารถลดการระบาด
ของข้าววัชพืชลงได้ 
 การแพร่ระบาดของวัชพืชในพื้นที่เพาะปลูกนั้น อาจเกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ การได้รับ
ส่วนขยายพันธุ์จากภายนอก และการงอกจากเมล็ดพันธุ์ที่สะสมอยู่ใต้ดิน ( seed bank) เมื่อพิจารณา
ถึงวิธีการจัดการวัชพืชในกลุ่มข้าววัชพืช จะพบว่าการป้องกันการแพร่กระจายเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก
จะท าได้ง่ายกว่าการจัดการกับเมล็ดพันธุ์ที่สะสมอยู่ใต้ดิน เนื่องจากเมล็ดวัชพืชที่ฝังอยู่ใต้ดิน มักเข้า
สู่สภาพการพักตัว และมีชีวิตอยู่ได้นานหลายปี รอสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะงอกขึ้นมาท าความ
เสียหายแก่พืชปลูก (ดวงพร, 2543) การไถพรวนดินช่วยให้เมล็ดเหล่านี้พ้นสภาพการพักตัว งอกเป็น
ต้นอ่อน แล้วถูกก าจัดโดยการไถพรวนซ้ าอีก 1-2 คร้ัง รวมทั้งการใช้น้ าท่วมขังและ/หรือใช้สารเคมี 
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ซึ่งเป็นวิธีที่แนะน าให้เกษตรกรใช้อยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เมล็ดวัชพืชที่สะสมอยู่ในดินนี้ยังไม่
ถูกท าลายและสามารถงอกขึ้นมาในระยะที่ข้าวก าลังเจริญเติบโตได้ 
 การอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นวิธีที่ใช้การเปลี่ยนพลังงานแสงจากดวง
อาทิตย์ให้เป็นความร้อน ซึ่งอาจสูงถึงระดับที่ฆ่าเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินบางชนิดได้ โดยที่พบว่าวิธี
ดังกล่าวสามารถท าลายเมล็ดวัชพืชใบเลี้ยงเด่ียวดีกว่าเมล็ดวัชพืชใบเลี้ยงคู่ มีการรวบรวมผลการวิจัย
ในต่างประเทศที่แสดงให้เห็นว่า การอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์สามารถใช้ได้ผลในการ
จัดการวัชพืชเกือบ 100 ชนิด ( Elmore, 1991) การเพิ่มประสิทธิภาพของการอบดินสามารถท าได้
หลายวิธี เช่น การเติมอินทรียวัตถุลงไปในดินก่อนอบดิน และการใช้พลาสติก 2 ชั้นเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ
ในการอบดิน  (DeVay and Stapleton, 1998) 
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การตรวจเอกสาร  
 

การอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์  
  
  การอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์เพื่อการควบคุมวัชพืช 
 การอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์หรือ soil solarization หมายถึงการใช้ความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์ เพื่อท าให้อุณหภูมิของดินสูงขึ้นจนถึงระดับที่สามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อพืชใน
ดิน เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานแบบหนึ่ง วิธีการปฏิบัติ คือ ใช้ผ้า
พลาสติกใสคลุมดิน เหน็บชายผ้าให้แน่น ทิ้งไว้ประมาณ 1-3 เดือน อุณหภูมิในดินช่วงเวลากลางวันจะ
สูงขึ้นเน่ืองจากปรากฏการณ์สภาวะเรือนกระจก ( greenhouse effect) คือรังสีความร้อนจะถูกกักเก็บไว้
ภายใต้พลาสติกใส ไม่สะท้อนกลับออกไป มีผลท าให้บริเวณผิวดินสะสมความร้อนเพิ่มขึ้น และ
กระจายความร้อนลงไปใต้ดินโดยการน าความร้อนวิธีนี้สามารถใช้ลดปริมาณศัตรูพืชที่มีส่วนขยายพันธุ์
ในดินได้ทุกชนิด และนิยมใช้แทนการอบดิน  (soil fumigation) ด้วยสารเมทธิลโบรไมด์ ( methyl 
bromide) ซึ่งมีพิษสูงต่อสิ่งมีชีวิต และถูกจัดให้เป็นสารต้องห้าม  
 จากการศึกษาในต่างประเทศโดยใช้อุณหภูมิสูงเพื่อฆ่าเมล็ดวัชพืช พบว่าเมื่อใช้อุณหภูมิ 70 
องศาเซลเซียส เมล็ดวัชพืชทุกชนิดที่น ามาทดลองจะตายภายในเวลา 20 นาที และเมื่อใช้อุณหภูมิ                
60 องศาเซลเซียส จะตายภายในเวลา 3 ชั่วโมง แต่ที่อุณหภูมิต่ ากว่านั้น จะได้ผลแตกต่างกันไปในแต่ละ
พืช (Stapleton et. al., 2000) มีรายงานการวิจัย  ถึงผลของการใช้การอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวง
อาทิตย์ในการปลูกพาสลี่ย์  ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาพบว่าการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวง
อาทิตย์เป็นเวลา 2 เดือน สามารถลดจ านวนต้นวัชพืชลงได้ร้อยละ 86-94 หรือร้อยละ 94-99 ของชีวมวล 
(biomass) และสามารถลดค่าแรงในการก าจัดวัชพืชลงได้ร้อยละ 92-97 เมื่อเทียบกับแปลงควบคุมที่ไม่มี
การจัดการวัชพืช (Stapleton et al., 2005)  
 Culman et al.(2006) ได้ทดลองผลของการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ในนาข้าวใน
ประเทศเนปาล โดยท าการอบดินในแปลงเพาะกล้าข้าวเป็นเวลา 28 วัน และอบดินในแปลงปลูกเป็น
เวลา 28 วัน พบว่าสามารถลดปริมาณวัชพืชลงคิดเป็น 25.2 % ของน้ าหนักแห้ง เมื่อท าการก าจัดวัชพืช
คร้ังแรก และ 41.4 % ของน้ าหนักแห้ง เมื่อท าการก าจัดวัชพืชครั้งที่สอง โดยเปรียบเทียบกับแปลงที่
ไม่ได้ผ่านการอบดิน Singh et al. (2004) รายงานว่า การอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ในแปลง
ถั่วเหลืองเป็นเวลา 5 สัปดาห์ สามารถลดการงอกของเมล็ดวัชพืชชนิดต่างๆลงได้ ดังนี้  Echinochloa 
colona 95% Corchorus 83% Commelina communis 80% และ Phyllanthus fraternus 58%. โดยรวม
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แล้ว การอบดินช่วยลดจ านวนประชากรวัชพืชลงได้ 82 % หรือ 90% ของน้ าหนักแห้ง และสามารถเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตได้สูงกว่าแปลงที่ไม่ได้อบดิน 110%  
 Elmore (1991) ได้รวบรวมรายงานการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า การอบดินโดยใช้ความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์ สามารถควบคุมวัชพืชได้มากมายหลายชนิด ประกอบด้วยวัชพืชฤดูร้อนจ านวน 50 ชนิด 
วัชพืชฤดูหนาวจ านวน 33 ชนิด และวัชพืชอายุหลายปี (perennial weed) จ านวน14 ชนิด  
 
  ผลของการอบดินในด้านอ่ืนๆ 
 - การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดิน จากการตรวจค่าการน าไฟฟ้าของ
สารละลายดิน (Electrical Conductivity) พบว่าการอบดินช่วยเพิ่มปริมาณสารที่ละลายน้ าได้ในดิน โดย
ค่าการน าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนี้ เกิดจากการละลายของสารฮิวมัสโมเลกุลเล็ก และเมื่อพิจารณาถึงชนิดของ
สารที่พบเพิ่มขึ้นในสารละลายดินพบว่าประกอบด้วยสารอินทรีย์ ได้แก่ กรดอะมิโน และสารอนินทรีย์ 
เช่น อนุมูลของแอมโมเนียม ไนเตรท ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียม ( Chen et al., 1991, Chen 
et al., 2000)  
 - ผลของการอบดินที่มีต่อจุลินทรีย์ในดิน พบว่า จุลินทรีย์ส่วนใหญ่จะตายถึงร้อยละ 90 ( LD90) 
ที่อุณหภูมิสูงกว่า 45 องศาเซลเซียสภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที (Stapleton, 1991) หรือเมื่อได้รับความ
ร้อนสะสมจากอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ต่อเน่ืองกันช่วงระยะเวลาหนึ่ง (DeVay, 1990) และจุลินทรีย์
ที่ก่อให้เกิดโรคในดินจะชะงักการเจริญเติบโตที่อุณหภูมิสูงกว่า  31-32 องศาเซลเซียส เน่ืองจาก               
จุลินทรีย์พวกนี้เป็นประเภททนความร้อนได้ปานกลาง ( DeVay and Katan, 1991) ส่วนจุลินทรีย์พวกที่
สามารถทนความร้อนได้ดี  มักเป็นจุลินทรีย์ประเภทที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุ  (saprophytic micro-
organism) ซึ่งจะสามารถรอดชีวิตและเจริญเติบโตได้ดี มีผลท าให้สามารถข่มจุลินทรีย์ศัตรูพืชได้
ภายหลังการอบดิน (Chen et al., 1991) การอบดินจึงเป็นวิธีการที่ใช้ควบคุมโรคพืชในดิน แทนการใช้  
เมทธิลโบรไมด์อย่างได้ผลในพืชหลายชนิดเช่น โหระพา ถั่ว ผักกาดหอม (Minuto et al., 2000)                 
สตรอเบอร่ี  (Rieger et al., 2001) และมะเขือเทศ  (Ioannou, 2000) ในแปลงที่ปลูกข้าวและข้าวสาลี  ใน
ประเทศเนปาล พบว่าการอบดินสามารถลดปริมาณเชื้อรา และไส้เดือนฝอยโรคพืชลงได้ ในขณะที่
ปริมาณแบคทีเรียยังคงที่ มีผลท าให้พืชปลูกมีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูงกว่าแปลงที่ไม่ได้อบดิน
เน่ืองจากการลดลงของศัตรูพืช และการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อพืช 
(Jenices,  2005)  
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 การอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์สามารถควบคุมจุลินทรีย์โรคพืชได้หลายชนิด  ทั้งที่
เป็นเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และไส้เดือนฝอย อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย Elmore et al. (1997) ได้รวบรวม
รายชื่อจุลินทรีย์โรคพืชดังกล่าวไว้ได้ไม่ต่ ากว่า 30 ชนิด 
 ผลต่อ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ พบว่าเชื้อราที่เป็นประโยชน์ เช่น Trichoderma spp., 
Talaromyces spp. และ Aspergillus spp.สามารถอยู่รอด และเพิ่มปริมาณขึ้นหลังการอบดิน ส่วนเชื้อ
พวก Mycorhiza spp. ที่ผิวดินอาจลดปริมาณลงบ้าง แต่ที่รากพืชยังคงมีปริมาณเท่าเดิม เชื้อแบคทีเรียใน
กลุ่ม Bacillus spp. และ Pseudomonas spp. พบว่าลดปริมาณลงในช่วงแรก แต่จะสามารถเจริญเติบโต
เพิ่มปริมาณกลับคืนมาอย่างรวดเร็วภายหลังการอบดิน จ านวนประชากรของเชื้อ  Rhizobium spp. ลด
ปริมาณลงภายหลังการอบดิน แต่สามารถเพิ่มได้โดยการคลุกเมล็ด เชื้อแบคทีเรียที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ปริมาณคือเชื้อ Actinomycetes spp. (Elmore et al. 1997) ความคงทนของผลการอบดิน ในการควบคุม
เชื้อโรคในดิน และการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชสามารถอยู่ได้ 2 ฤดูปลูก (DeVay, 1990) 
 - ผลต่อแมลงศัตรูพืช พบว่าการอบดิน โดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ สามารถยับยั้งหรือ
ท าลายแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในดินได้  ในการทดลองอบดินในแปลงปลูกผักของ  AVRDC เพื่อควบคุมด้วง
หมัดผัก ซึ่งเป็นศัตรูส าคัญของพืชตระกูลกะหล่ า โดยคลุมแปลงด้วยพลาสติกสีด าเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
พบว่าแปลงที่อบดินมีปริมาณการถูกท าลาย จากแมลงดังกล่าวลดลงและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยัง
มีการศึกษาพบว่าการอบดินสามารถลดการท าลายของแมลงศัตรูกะหล่ าปลีได้ 
 - ผลของการอบดินที่มีต่อการเจริญเติบโต และการเพิ่มผลผลิตของพืช พบว่าในบางกรณี 
ผลผลิตของพืชเพิ่มขึ้นเน่ืองจากการอบดินช่วยลดความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืช  (Noto, 1994) แต่ใน
หลายๆการทดลอง พบว่าไม่เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืช Gruenzweig (1993) รายงานว่าผลของการอบ
ดินที่มีต่อการเพิ่มการเจริญเติบโตนี้ อาจเกี่ยวข้องกับหลายกลไก เช่น การเพิ่มระดับของธาตุอาหารพืช
ในดิน การท างานของ  จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน และการควบคุมจุลินทรีย์โรคพืชในดิน ต่อมา 
Gruenzweig (1998) พบว่าในของเหลวที่พบในท่อน้ า (xylem sap) ของต้นมะเขือเทศที่ปลูกในดินที่ผ่าน
การอบมีความเข้มข้นของ ไนโตรเจน และทองแดงสูงกว่า และมีคลอรีน และซัลเฟต ต่ ากว่ามะเขือเทศ
ทั่วไป ซึ่งไนโตรเจนและทองแดง มีผลในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นพืช ในขณะที่ ซัลเฟตและ
คลอรีนมีผลในทางตรงกันข้าม เขาจึงได้เสนอแนะว่า ปริมาณของ  ไนโตรเจน ที่เพิ่มขึ้น  และคลอรีน ที่
ลดลงนี้เองท าให้การอบดินมีผลช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช Gruenzweig et al. (1993) 
ได้ท าการศึกษาผลของการอบดินที่มีต่อรูปแบบการเจริญเติบโต และกระบวนการทางสรีระของมะเขือ
เทศ ข้าวโพด แตงกวา ข้าวฟ่าง และยาสูบ พบว่าการอบดินช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต เร่งพัฒนาการ ยืด
กิจกรรมการสังเคราะห์แสง  เพิ่มปริมาณโปรตีน และชะลอการเสื่อมสภาพของเนื้อเยื่อนอกจากนั้น          
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ยังพบว่ามีผลต่อการผลิตฮอร์โมนพืชอีกด้วย โดย Grunzweig et al. (2000) พบว่าการอบดินช่วยให้ต้น
กล้ามะเขือเทศ สามารถผลิต GA1 และ GA3 ได้สูงขึ้น และมีผลท าให้น้ าหนักแห้งของใบสูงตามไปด้วย 
จากงานวิจัยของอังคณา  (2551) พบว่าการอบดินสามารถเพิ่มผลผลิตถั่วฝักยาวอินทรีย์ได้  20 - 133 % 
เมื่อใช้ร่วมกับการคลุมดินด้วยวัสดุต่างๆกัน 
 - การเพิ่มความแข็งแรง และความต้านทานโรค จากการทดลองอบดินในแปลงเพาะกล้าของ
ข้าว Elahi Baksh (2004) และคณะพบว่าต้นข้าวที่เพาะในแปลงเพาะกล้าที่ผ่านการอบดินโดยใช้ความ
ร้อนจากดวงอาทิตย์มีระบบรากที่แข็งแรง และเมื่อย้ายลงในแปลงปลูกก็แสดงให้เห็นว่าสามารถทนต่อ
การท าลายของไส้เดือนฝอย และได้ผลผลิตเพิ่มถึง 36% เมื่อเทียบกับข้าวที่เพาะกล้าในแปลงที่ไม่ผ่าน
การอบดิน 
   การเพิ่มประสิทธิภาพของอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์  
 Elmore et al. 1997 ได้รวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ไว้
ดังนี้ คือ 
 - สภาพภูมิอากาศ ในสภาพที่อุณหภูมิสูง แดดจัด มีช่วงกลางวันยาวนาน การอบดินจะให้ผลที่
ดีกว่าในสภาพอุณหภูมิต่ า แดดอ่อน มีเมฆมาก ลมที่พัดแรงก็อาจท าให้ผ้าพลาสติกปลิวเสียหายได้ 
 - ฤดูกาล ควรท าการอบดินในฤดูร้อน  
 - ระยะเวลาที่ใช้ในการอบดิน ความยาวนานในการอบดิน ช่วยให้การควบคุมศัตรูพืชได้ผลดี 
แต่ถ้านานเกินไป อาจท าให้ดินเสื่อมสภาพได้ โดยทั่วไปจะใช้เวลาระหว่าง 4 ถึง 6 สัปดาห์ ส าหรับดิน
ในแปลงปลูก หรืออาจเป็นเวลาไม่กี่วันส าหรับดินปลูกไม้กระถาง 
 - การเตรียมดิน การอบดินจะได้ผลดีในแปลงที่มีการเตรียมดินอย่างดี ดินมีความราบเรียบ มี
ความชื้นพอเหมาะ คือไม่ต่ ากว่า 70% รูปแปลงวางในแนวเหนือ-ใต้ 
 Hasing (2002) พบว่าพลาสติกด า และพลาสติกใสให้ผลไม่ต่างกันในการใช้เป็นวัสดุอบดินใน
แปลงปลูกผักกาดหอม  มีรายงานว่า การอบดินโดยใช้พลาสติกใส 2 ชั้น สามารถเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น
ได้ 12.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับการอบด้วยพลาสติกใสชั้นเดียว (DeVay and Stapleton, 1998) 
 เน่ืองจากปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการอบดิน  โดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์
ก็คือสภาพภูมิอากาศ   ซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังน้ันจึงได้มีการศึกษาที่จะหาวิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการอบดิน โดยการ เพิ่มสารปรุงแต่งดิน ( soil amendment) เช่นเศษพืชวงศ์กะหล่ า 
(Crucifereae) ซึ่งจะปลดปล่อย สารอินทรีย์ที่สร้างกลิ่นสะสมภายใต้พลาสติกที่ใช้คลุม  ซึ่งเรียกว่า  
biofumiagation ช่วยควบคุมเชื้อจุลินทรีย์โรคพืชบางชนิด  นอกจากนี้ปุ๋ยคอก ที่คลุกเคล้าลงในดินอาจ
ช่วยให้อุณหภูมิในการอบดินสูงขึ้น  3.9-10.5 องศาเซลเซียส  (Gamliel and Stapleton, 1993, Harender, 
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2004) นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาแล้ว ความชื้นในดินก็มีผลต่ออุณหภูมิของดินเช่นกัน โดยความชื้นที่
เหมาะสมช่วยกระจายความร้อนลงลึกไปในดิน ในขณะที่ความชื้นที่สูงเกินไปท าให้อุณหภูมิลดต่ าลง 
(Al-Karaghouli and Al-Kayssi, 2001)  
 
 ข้าววัชพืช  
  ข้าววัชพืชในประเทศไทย 
 ข้าววัชพืช  (weedy rice) เกิดจากการผสมข้ามระหว่างข้าวป่าที่พบทั่วไปในธรรมชาติ กับข้าว
ปลูก เกิดเป็นลูกผสมที่มีการกระจายตัวของลูกหลานออกเป็นหลายลักษณะ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่
ชาวนาไม่ต้องการ เช่น บางชนิดเปลือกเมล็ดสีด าหรือลายน้ าตาลแดง  เมล็ดข้าวสารมีสีแดง  บางชนิด
ปลายเมล็ดมีหางและเมื่อสุกแก่เมล็ดจะร่วงก่อนเก็บเกี่ยวข้าว  (กรมการข้าว, 2548) ข้าววัชพืชที่พบ
ระบาดในประเทศไทยมี 3 ชนิดคือ ข้าวหาง ข้าวดีดหรือข้าวเด้ง และข้าวแดงหรือข้าวลาย (ภาพที่ 1) 
ส่วนลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวทั้ง 3 ชนิด ปรากฏดังตารางที่ 1 
 ข้าววัชพืชท าความเสียหายแก่ข้าวปลูกทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ส าหรับความ
เสียหายด้านปริมาณพบว่า การระบาดอย่างหนักของข้าวหาง และข้าวดีดซึ่งเป็นข้าววัชพืชแบบเมล็ดร่วง
หล่นเร็ว ท าให้ผลผลิตเสียหาย 100% คือชาวนาไม่มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวเลย ส่วนข้าวแดงนั้นเป็นข้าว
วัชพืชชนิดเมล็ดไม่ร่วง ชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปริมาณของผลผลิตจึงไม่เสียหาย แต่คุณภาพ
ข้าวลดลงเพราะเมล็ดข้าวสารแดงที่ปนอยู่ ท าให้ชาวนาถูกโรงสีตัดราคาเกวียนละ 200-500 บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าววัชพืชบางส่วนที่พบในประเทศไทย 

   ที่มา : Prathepha, 2009 
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  ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าววัชพืชที่พบในประเทศไทย   
 

ลักษณะท่ีปรากฏ ข้าวหาง (ข้าวนก) ข้าวดีด (ข้าวเด้ง) ข้าวแดง (ข้าวลาย) 

สีเปลือกเมล็ด ด าหรือน้ าตาลเข้ม สีเหลืองฟาง น้ าตาลแดง 

สีเมล็ดข้าว แดงและขาว ส่วนใหญ่แดง แดง 

การร่วงของเมล็ด  ร่วง ร่วง ไม่ร่วง 

หางที่ปลายเมล็ด หางยาว 5-10 ซม. หางสั้นหรือไม่มี ไม่มีหาง 

%การติดเมล็ด 50% 80% 100% 

ความสูงที่ระยะออก
ดอก 

สูงกว่าต้นข้าวปลูก 30-
50 ซม. 

สูงกว่าต้นข้าวปลูกหรือ
เท่ากัน 

สูงกว่าต้นข้าวปลูก 

         ที่มา: กรมการข้าว (2548) 
 
 สาเหตุส าคัญของการแพร่ระบาด ของข้าววัชพืช เกิดจาก 2 สาเหตุคือ สาเหตุที่ 1 เกษตรกรซื้อ
เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน มีการปะปนของเมล็ดข้าววัชพืชไปปลูก สาเหตุที่สองคือ รถรับจ้างเกี่ยวข้าว
ที่ไปจากภาคกลางเป็นพาหะน าข้าววัชพืชไปแพร่กระจายในเขตภาคอีสาน เน่ืองจากในรถเกี่ยวข้าวปกติ
จะมีเมล็ดข้าวเปลือกตกค้างอยู่ประมาณ1-5 ถัง ซึ่งในจ านวนน้ีก็จะมีเมล็ดข้าววัชพืชปะปนอยู่ด้วย 
 กรณีการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพนั้น ในเร่ืองนี้ทางราชการได้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์มาตรฐาน
ออกจ าหน่ายโดยหน่วยงานในกรมการข้าว กรมวิชาการ และกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ทาง ราชการมี
ความสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสนองความต้องการได้เพียง  10% ของความต้องการทั้งประเทศเท่านั้น
ส่วนที่เหลืออีก  90% ชาวนาต้องซื้อจากบริษัทเอกชนหรือพ่อค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว  ซึ่งอาจมีคุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน ส าหรับตัวเลขมูลค่าตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว  ปัจจุบันตกอยู่ประมาณ 8,000 ล้านบาท/ปี  (จรรยา, 
2551) 
 ลักษณะของข้าววัชพืชที่เป็นผลเสียคือ มีการเจริญเติบโตได้เร็วกว่าจนสูงล้มทับต้นข้าว  มี
ความสามารถในการปรับตัวให้รอดพ้นจากการก าจัดได้ดี เช่นปรับต้นให้เตี้ยลงเท่าข้าวปลูก เพื่อให้รอด
พ้นจากการตัด ออกดอก และสุกแก่เร็วกว่าข้าวปลูก  สามารถผลิตเมล็ดได้เป็นจ านวนมาก  ซึ่งเมล็ดส่วน
ใหญ่ร่วงหล่นสะสมอยู่ในแปลง  เมล็ดที่ไม่ร่วงจะถูกเกี่ยวไปพร้อมกับข้าวปลูกจึงแพร่กระจายไปยัง
แปลงอื่นได้ง่าย โดยอาจติดไปกับรถเกี่ยวข้าว หรืออาจปะปนไปกับเมล็ดที่ใช้ท าพันธุ์  ส่วนเมล็ดที่หล่น
สะสมอยู่ในดินก็พร้อมที่จะงอกเป็นวัชพืชในฤดูต่อๆไป เมล็ดข้าววัชพืชสามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้นาน
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ตั้งแต่ 2-12 ป ีและเมล็ดที่หล่นลงบนดินไม่ได้งอกขึ้นมาพร้อมกันทีเดียวกันทั้งหมด การก าจัดข้าววัชพืช
จึงต้องกระท าอย่างต่อเน่ืองและติดต่อกันอย่างน้อย 3 ป ี(กรมการข้าว, 2548) 
 
  การจัดการข้าววัชพืช  
 แนวทางการจัดการข้าววัชพืชที่กรมการข้าวแนะน า ประกอบด้วย 
 - การป้องกัน หากมีการระบาดของข้าววัชพืชเพียงเล็กน้อย  ต้องรีบก าจัดโดยการถอนต้นออก
จากแปลง  แต่หากมีการระบาดรุนแรงควรปลูกพืชหมุนเวียนชนิดอ่ืน หรืองดปลูกข้าว 1 ฤดู เพื่อปล่อย
ให้ข้าววัชพืชงอกและก าจัดโดยไถทิ้งอย่างน้อย 2 คร้ัง หากจ าเป็นต้องปลูกข้าวควรปล่อยให้เมล็ดข้าว
วัชพืชที่ร่วงบนผิวดินงอกให้หมดก่อนจึงก าจัดทิ้ง จากนั้นให้ไถเตรียมดินล่อให้ข้าววัชพืชงอกและก าจัด
ทิ้งอย่างน้อย 1 คร้ัง ก่อนหว่านข้าว การตัดรวงข้าววัชพืชควรเร่ิมท าตั้งแต่ระยะตั้งท้องและระยะเร่ิมออก
ดอก โดยตัดชิดโคนต้นเพื่อป้องกันการแตกต้นใหม่  ในระยะที่เร่ิมติดเมล็ดแล้วควรน าไปก าจัดทิ้งนอก
แปลง นอกจากนี้  เกษตรกรควรใช้ตะแกรงกรองเมล็ดข้าววัชพืช  ที่มีลักษณะเหมือนข้าวลีบลอยน้ ามา
จากแปลงที่มีการระบาดทิ้งไป  เพราะข้าววัชพืชสามารถงอกได้จากเมล็ดที่ยังไม่สุกแก่เต็มที่  โดยการ
ป้องกันจะกระท าได้ง่ายกว่าการก าจัด (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่, 2551)  
 - การใช้สารเคมี ส าหรับ นาข้าวที่มีการระบาดรุนแรงแต่ไม่สามารถงดปลูกข้าวได้  จ าเป็นต้อง
ใช้สารเคมีก าจัดข้าววัชพืช  ซึ่งแนะน าให้ใช้ตั้งแต่ระยะท าเทือกเพื่อชะลอการเจริญเติบโตของต้นอ่อน
ข้าววัชพืชและควบคุมวัชพืชชนิดอ่ืนๆ  ในนา ระยะหลังหว่านข้าว 8-10 วัน หากสังเกตเห็นว่ายังมีต้น
อ่อนข้าววัชพืชขึ้นหนาแน่น  ให้ปล่อยน้ าท่วมยอดข้าววัชพืชแล้วหว่านสารเคมีก าจัดวัชพืชลงในน้ า  
สารเคมีจะเข้าไปสู่ยอดข้าววัชพืชและถูกท าลายไปในเวลา 7-10 วัน หลังจากหว่านสารแล้วให้รักษา
ระดับน้ าไว้อีก 10-15 วัน เพื่อควบคุมต้นข้าววัชพืชที่จะงอกขึ้นมาใหม่จากเมล็ดที่จมอยู่ชั้นใต้ดินลึกลง
ไปจากชั้นผิวดิน และระยะข้าววัชพืชเร่ิมออกรวง ใช้สารเคมีลูบรวงข้าววัชพืชให้เมล็ดลีบและไม่สะสม
เมล็ดในฤดูต่อไป  วิธีนี้เหมาะส าหรับทดแทนแรงงานตัดรวงข้าววัชพืชที่มีเร่ิมหายากและมีราคาแพง  
อุปกรณ์ที่ใช้หาได้ง่าย โดยใช้ผ้าขนหนูพันรอบไม้ไผ่ยาวประมาณ 2 เมตร มัดให้แน่นแล้วชุบสาร หลัง
ลูบสาร 7 วัน หากยังมีรวงข้าววัชพืชโผล่ขึ้นมาอีก  ควรลูบซ้ าอีกครั้งหนึ่ง  (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่, 
2551) 

 มีวิธีการใช้สารเคมีได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  ก่อนที่ข้าววัชพืชจะเจริญเติบโตดีกว่าข้าวปลูก คือ 
ภายในช่วง 8-10 วันหลังจากหว่านข้าว ซึ่งต้นข้าววัชพืชก าลังโผล่พ้นผิวดิน  ในขณะที่ต้นข้าวปลูกตั้งตัว
ได้แล้วและมีใบ 2-3 ใบ ปล่อยให้ระดับน้ าท่วมยอดข้าววัชพืช (แต่ไม่ท่วมสะดือข้าว)  แล้วหว่านสารเคมี
ก าจัดวัชพืชลงในน้ า สารเคมีจะเข้าไปสู่ยอดข้าววัชพืชและถูกท าลายไปภายใน 7-10 วัน หลังจากนั้น  ให้
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รักษาระดับน้ าไว้อีก 10-15 วัน เพื่อควบคุมข้าววัชพืชที่จะงอกขึ้นมาจากชั้นใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปอีก  จาก
การทดลองในแปลงเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี 2 ฤดู ติด ต่อกัน พบว่ามีสารเคมี 3 ชนิด คือ บิวตา
คลอร์ /2,4-ดี ไธโอเบนคาร์บ / 2,4-ดี และ อ๊อกซาไดอาร์กิล  ให้ผลการควบคุมค่อนข้าง สม่ าเสมอ แต่
เปอร์เซ็นต์ในการควบคุมข้าววัชพืชต่างกันบ้าง ข้อควรระวังในการใช้สารเคมีก าจัดข้าววัชพืช  คือ พื้นที่
นาต้องค่อนข้างเรียบสม่ าเสมอ และสามารถควบคุมระดับน้ าให้ท่วมยอดข้าววัชพืช  แต่ต้องไม่ท่วม
สะดือข้าวปลูก เพราะเป็นจุดอ่อนที่สารเคมีจะเข้าท าลายข้าวปลูกได้หากแปลงไม่สม่ าเสมอ ต้นข้าวปลูก
ที่อยู่บริเวณที่ลุ่มจะตาย ในทางกลับกัน  หากข้าววัชพืชที่อยู่ในบริเวณที่ดอนจะรอดจากการท าลาย  ใน
บริเวณที่ลุ่มมากและไม่สามารถปรับระดับได้ ก็ไม่ควรหว่านข้าว  หลังจากหว่านสารเคมีแล้ว ต้องรักษา
ระดับน้ าไว้อีกอย่างน้อย 10-15 วัน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมข้าววัชพืชในฤดูนั้น หาก
ปล่อยให้น้ าแห้ง  ข้าววัชพืชสามารถงอกจากระดับที่ลึกกว่าผิวดินได้อีก  ท าให้การควบคุมไม่ได้ผล  
วิธีการใช้สารเคมีนี้ แนะน าให้ใช้ส าหรับแปลงที่มีการระบาดรุนแรงเท่านั้น และไม่ควรใช้ติดต่อกันเกิน 
3 ฤดู เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าววัชพืชปรับตัวต้านทางต่อสารเคมี  เน่ืองจากข้าววัชพืชมีความหลากหลาย  จึง
สามารถในการปรับตัวให้รอดพ้นการก าจัดได้ดีมาก (จรรยา, 2551) 

 - การเลือกระยะเวลาเตรียมดินโดยนิตยา และคณะ (2551) พบว่า การเตรียมดินหลังจากเก็บ
เกี่ยวข้าวที่ระยะ 28-30 วันหลังข้าวออกดอก 80%   เป็นเวลา 1 และ 4 สัปดาห์ สามารถลดปริมาณข้าว
วัชพืชลงได้ จากที่มีปริมาณวัชพืชมากกว่า 30 % ของพื้นที่ลดลงเหลือ 0.9 – 1.9 % ของพื้นที่  

 - การเลือกระยะเวลาขังน้ า โดยหลังการเก็บเกี่ยวข้าว 1 สัปดาห์   เตรียมแปลงโดยการไถดะ ไถ
แปร  คราด และท าเทือกทิ้งไว้ 2 วัน แล้วจัดวิธีการทดลองเป็น 3 กรรมวิธีคือ ปล่อยน้ าเข้าแปลง ขังไว้  3  
และ  7  วันจึงหว่านข้าวงอก และกรรมวิธีของเกษตรกร   (ไถดะ ขังน้ าแช่ไว้ 4  สัปดาห์  ไถแปร คราด
ท าเทือก  หว่านข้าวงอก)  ผลการทดลอง  พบว่า ในฤดูนาปรังช่วงระยะเวลาขังน้ า 3 และ 7 วัน  ก่อน
หว่านข้าว สามารถลดปริมาณข้าววัชพืชจาก ร้อยละ 23.8 และ 36.0  เหลือ ร้อยละ 18.0 และ 17.1 
ตามล าดับ  ส่วนในฤดูนาปี   พบว่า  ช่วงระยะเวลาการขังน้ า  7  วันก่อนหว่านข้าว  สามารถลดปริมาณ
ข้าววัชพืชได้มากที่สุดจากร้อยละ 17.1 เหลือ ร้อยละ 4  ส าหรับเมล็ดข้าววัชพืชที่ร่วงสะสมในดิน จะพบ
ในดินชั้นบน  0 -  5  เซนติเมตร มากที่สุด  และส่วนใหญ่เป็นเมล็ดที่ยังมีชีวิตซึ่งสามารถงอกเป็นต้นได้  
(ประนอม และนิตยา, 2551) 
 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี (2551ก) ได้เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติ เพื่อการป้องกันก าจัดข้าววัชพืช
แบบบูรณาการดังน้ี คือ หลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วให้พักดินในสภาพแห้ง 3-4 สัปดาห์ เพื่อให้เมล็ดข้าว
วัชพืชที่ตกอยู่ในดินพ้นระยะพักตัว  เอาน าเข้าแปลงพอดินชื้นทิ้งไว้ 3-5 วัน เพื่อให้เมล็ดข้าววัชพืชงอก                
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ไถกลบข้าววัชพืชด้วยเคร่ืองเตรียมดินที่ท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว คราด แล้วปล่อยทิ้งไว้อีก 5-7 วัน 
เพื่อล่อให้เมล็ดข้าววัชพืชที่หลงเหลืออยู่ในนางอกขึ้นมาอีก  ท าการเตรียมดินเพื่อหว่านข้าวตามปกติ  ใช้
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีเมล็ดข้าววัชพืชเจือปนหว่านให้ส ม่ าเสมอโดยใช้อัตราเมล็ดพันธุ์  15-20 กก./ไร่  
หลังจากข้าวเจริญเติบโตแล้ว หากยังมีข้าววัชพืชหลงเหลืออยู่ให้ตัดออก  ก่อนที่เมล็ดข้าววัชพืชจะร่วง
หล่นลงดิน  เก็บเกี่ยวด้วยเคร่ืองเกี่ยวนวดที่สะอาด  ปฏิบัติเช่นนี้ติดต่อกันอย่างต่อเน่ือง  4 ฤดูปลูก 
สามารถก าจัดข้าววัชพืชได้อย่างแน่นอน      
 
 การท านาหว่านน้ าตม 

 การท านาหว่านน้ าตมที่จะให้ได้ผลดีนั้น จะต้องปรับพื้นที่นาให้สม่ าเสมอ  มีคันนาล้อมรอบ
และสามารถควบคุมน้ าได้ หลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว  ควรปล่อยให้เมล็ดข้าวที่ร่วงหล่นในนามีเวลางอก
เป็นต้นข้าว เพื่อลดปัญหาข้าวเร้ือ  หรือข้าววัชพืชในนา แล้วจึงไถดะ แล้วปล่อยน้ าเข้าพอให้ดินชุ่มอยู่
เสมอ ประมาณ 5-10 วัน เพื่อให้เมล็ดวัชพืช งอกขึ้นมาเป็นต้นอ่อนเสียก่อนจึงปล่อยน้ าเข้านา  แล้วท า
การไถแปรและคราด หรือใช้ลูกทุบตี จะช่วยท าลายวัชพืชได้ หากท าเช่นนี้ 1-2 คร้ัง หรือมากกว่านั้น 
โดยทิ้งระยะห่างกันประมาณ 4-5 วัน หลังจากไถดะไถแปร  และคราดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขังน้ าไว้
ประมาณ 3 สัปดาห์ เพื่อให้ลูกหญ้าที่เป็นวัชพืชน้ า เช่น ผักตบ ขาเขียด ทรงกระเทียม  ผักปอดและพวก
กกเล็ก เป็นต้น งอกเสียก่อน จึงคราดให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่ง  ลูกหญ้าจะหลุดลอยไปติดคันนาใต้ทางลม 
ก็จะสามารถช้อนออกได้หมด  เป็นการท าลายวัชพืชวิธีหนึ่ง เมื่อคราดแล้วจึงระบายน้ าออกและปรับ
เทือกให้สม่ าเสมอ  ส าหรับผู้ที่ใช้ลูกทุบหรืออีขลุก ย่ าฟางข้าวให้จมลงไปในดินแทนการไถ  หลังจากย่ า
แล้วควรเอาน้ าแช่ไว้ ให้ฟางเน่าเปื่อยจนหมดความร้อนเสียก่อน อย่างน้อย 3 อาทิตย์ แล้วจึงย่ าใหม่  
เพราะแก๊สที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของฟางจะเป็นอันตรายต่อต้นข้าว  จะท าให้รากข้าวด าไม่สามารถหา
อาหารได้ หลังจากนั้นจึงระบายน้ าออกเพื่อปรับเทือก  การปรับพื้นที่นาหรือการปรับเทือกให้สม่ าเสมอ  
จะท าให้ควบคุมน้ าได้สะดวก การงอกของข้าวดีเติบโตสม่ าเสมอ  เพราะเมล็ดข้าวมักจะตายถ้าตกลงไป
ในแอ่งหรือหลุมที่มีน้ าขัง  เว้นแต่กรณีดินเป็นกรดจัดละอองดินตกตะกอนเร็วเท่านั้นที่ต้นข้าวสามารถ
ขึ้นได้ แต่ถ้าแปลงใหญ่เกินไปจะท าให้น้ าเกิดคลื่น ท าให้ข้าวหลุดลอยง่าย  และข้าวรวมกันเป็นกระจุก 
ไม่สม่ าเสมอ นอกจากนั้นการปรับพื้นที่ให้สม่ าเสมอ  ยังช่วยควบคุมการงอกของเมล็ดวัชพืช ซึ่งเป็น
ปัญหาส าคัญของการท านาหว่านน้ าตมอีกด้วย  การปรับพื้นที่ท าเทือก ควรท าก่อนหว่านข้าวหนึ่งวัน 
เพื่อให้ตะกอนตกดีเสียก่อน แล้วแบ่งกระทงนาออกเป็นแปลงย่อยๆ ขนาดกว้าง 3-5 เมตร ยาวตามความ
ยาวของกระทงนา  ทั้งนี้แล้วแต่ความสามารถของคนหว่าน ถ้าคนหว่านมีความช านาญอาจแบ่งให้กว้าง  
การแบ่งอาจใช้วิธีแหวกร่อง หรือใช้ไหกระเทียมผูกเชือกลากให้เป็นร่องก็ได้  เพื่อให้น้ าตกลงจากแปลง



16 
 

ให้หมด และร่องนี้ยังใช้เป็นทางเดินระหว่างหว่านข้าว หว่านปุ๋ย และพ่นสารเคมีได้ตลอดแปลง โดยไม่
ต้องเข้าไปในแปลงย่อยได้อีกด้วย (กรมการข้าว, 2551ข) 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
   
  1.เพื่อศึกษาผลของการเติมสารปรุงแต่งดิน และการใช้พลาสติกแบบต่างๆ ที่มีต่ออุณหภูมิของ
ดินในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมทั้งปริมาณวัชพืชในแปลงที่อบในสภาพต่างๆ 
  2. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อการงอกของเมล็ดข้าววัชพืช 

3.เพื่อศึกษาผลของการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ต่อการเจริญเติบโตและ
องค์ประกอบผลผลิตของข้าว  

4. เพื่อศึกษาผลของการอบดินที่มีต่อจ านวนวัชพืช และผลผลิตข้าวในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 
   
 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 1 . สารปรุงแต่งดินที่ใช้ ได้แก่ ปุ๋ยคอกมูลวัวแห้งในอัตรา 1 ตันต่อไร่ 
 2 . ผ้าพลาสติกที่ใช้ ได้แก่ โพลีไวนิลคลอไรด์ ( PVC) ใส ความหนา 0.025 มิลลิเมตร 
พลาสติกชีวภาพสีขาว พลาสติกย่อยสลายได้สีด า และ ผ้าพลาสติกคลุมดินในท้องตลาดท าจาก         
โพลีเอทธิลีน ( PE) สีด าเงินความหนา 0.02 มิลิเมตร  
 3 . พันธุ์ข้าวที่ใช้ เป็นพันธุ์ปทุมธานี 1  
 4. สถานที่ท าการการทดลอง ใช้ห้องปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และที่นาของ
เกษตรกร จ.ปทุมธานี โดยปลูกข้าวแบบนาหว่านน้ าตม โดยใช้วิธีการปลูก และดูแลรักษาตามที่
แนะน าในเอกสารเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับข้าวนาชลประทาน (กรมการข้าว, 2551ก) แต่งดเว้น
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
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วิธีการวิจัย 
 

 แบ่งการวิจัยออกเป็น 5 การทดลอง 
 การทดลองที่1 การทดสอบประสิทธิภาพของพลาสติก และปุ๋ยคอกในการเพิ่มอุณหภูมิของดิน
ในการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ในสภาพดินในนาข้าว ด าเนินการดังนี้ 
 1) วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยการเติมปุ๋ยคอกก่อนอบดิน มี 
2 ระดับคือ ไม่เติมปุ๋ยคอก กับเติมปุ๋ยคอก และปัจจัยผ้าพลาสติกที่ใช้คลุมในการอบดิน มี 6 ระดับ คือไม่
คลุม คลุมด้วยผ้าพลาสติกชีวภาพสีขาวชั้นเดียว คลุมด้วยผ้าพลาสติกใสชั้นเดียว คลุมด้วยผ้าพลาสติกด า
เงินชั้นเดียว คลุมด้วยผ้าพลาสติกด าเงิน 2 ชั้น  และคลุมด้วยผ้าพลาสติก 2 ชั้นชั้นบนใสชั้นล่างด าเงิน 
รวมเป็น 12 ทรีทเมนท์ คอมบิเนชั่น ท าการทดลอง 3 ซ้ า เท่ากับ 36 แปลงย่อย 
 2) หลังเก็บเกี่ยวข้าว แบ่งแปลงออกเป็นแปลงย่อยขนาด 1 x1 ตารางเมตร จ านวน 36 แปลง  สุ่ม
เลือกทรีทเมนท์คอมบิเนชั่นลงในแต่ละแปลงย่อยอย่างอิสระ 
 3) แปลงที่ต้องเติมปุ๋ยคอก ให้หว่านมูลวัวแห้ง 625 กรัมต่อแปลง (อัตรา 1ตันต่อไร)่ พรวนดิน
ทุกแปลงคลุกเคล้าตอซังลงไปในดิน รดน้ าให้ชุ่ม  
 4) คลุมดินด้วยผ้าพลาสติกตามที่สุ่มได้ เหน็บชายผ้าฝังลงในดินให้แน่น  
 5) บันทึกอุณหภูมิดินที่ระดับความลึก 5 และ 10 เซนติเมตรทุกแปลง  จนครบ 1 เดือน 

6) น าค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิ มาวิเคราะห์หาความแปรปรวนตามแบบ Factorial in CRD จากนั้น 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan’s Multiple Range Test 
สถานที่ด าเนินการทดลอง  แปลงนาของเกษตรกรคลอง 14 อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  
 
การทดลองท่ี 2 การทดสอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการลดจ านวนวัชพืชในการอบดินโดยใช้ความร้อน
จากดวงอาทิตย์ในสภาพดินในนาข้าว ด าเนินการดังนี้ 
 1) วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยระยะเวลาในการอบดิน มี 2 
ระดับคือ 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ และปัจจัยผ้าพลาสติกที่ใช้คลุมในการอบดิน มี 6 ระดับ คือไม่คลุม 
คลุมด้วยผ้าพลาสติกชีวภาพสีขาวชั้นเดียว คลุมด้วยผ้าพลาสติกใสชั้นเดียว  คลุมด้วยผ้าพลาสติกด าเงิน
ชั้นเดียว คลุมด้วยผ้าพลาสติกด าเงิน 2 ชั้น  และคลุมด้วยผ้าพลาสติก 2 ชั้นชั้นบนใสชั้นล่างด าเงิน รวม
เป็น 12 ทรีทเมนท์ คอมบิเนชั่น ท าการทดลอง 3 ซ้ า เท่ากับ 36 แปลงย่อย 
 2) หลังเก็บเกี่ยวข้าว แบ่งแปลงออกเป็นแปลงย่อยขนาด 1 x 1 ตารางเมตร จ านวน 36 แปลง  
สุ่มเลือกทรีทเมนท์คอมบิเนชั่นลงในแต่ละแปลงย่อยอย่างอิสระ 
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 3) พรวนดินทุกแปลงคลุกเคล้าตอซังลงไปในดิน รดน้ าให้ชุ่ม คลุมดินด้วยผ้าพลาสติกตามที่สุ่ม
ได้ เหน็บชายผ้าฝังลงในดินให้แน่น 
 4) เมื่อครบ 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์เปิดผ้าพลาสติกออก รดน้ าแปลงและบันทึกจ านวนวัชพืช
ที่งอกเป็นระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่เปิดผ้าพลาสติก 

5) น าจ านวนวัชพืชที่งอกในแปลง มาวิเคราะห์หาความแปรปรวนตามแบบ Factorial in CRD 
จากนั้น เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan’s Multiple Range Test 
สถานที่ด าเนินการทดลอง  แปลงนาของเกษตรกรคลอง 14 อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  
 
การทดลองท่ี 3 การทดสอบ ผลของการแช่เมล็ด อุณหภูมิสูง และระยะเวลาในการอบต่อการงอกของ
เมล็ดข้าววัชพืช 
 1) รวบรวมเมล็ดข้าววัชพืช จากแปลงนาในอ าเภอเมือง และอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 4 แปลง โดยเก็บจากต้นขณะเมล็ดเร่ิมเปลี่ยนสีก่อนหลุดร่วง แล้วน ามาผึ่งแดดในถุงผ้าให้เมล็ด
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเต็มเมล็ด 

2) การวางแผนการทดลองเป็นแบบ 3 x 4 x 4 Factorial Design in RCBD ปัจจัยที่ท าการศึกษามี
ดังนี้ ปัจจัยที่หนึ่งคือระยะเวลาที่แช่เมล็ดข้าววัชพืชในน้ าก่อนอบ (ปัจจัย A) มี 3 ระดับ คือ 0 24 และ 48 
ชั่วโมง ปัจจัยที่สองคืออุณหภูมิที่ใช้อบเมล็ด (ปัจจัย B) มี 4 ระดับคือ 45 50 และ 60 องศาเซลเซียสในที่
มืด และสภาพควบคุมคืออุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสในแสงธรรมชาติ  ปัจจัยที่สามคือระยะเวลาในการ
อบเมล็ด (ปัจจัย C) มี 4 ระดับคือ 1 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง และ140 ชั่วโมง ส่วนแหล่งที่มาของ
เมล็ดข้าววัชพืช จ านวน 4 แหล่งจัดให้เป็นบล็อก เนื่องจากต้องการเปรียบเทียบผลที่มีต่อเมล็ดข้าววัชพืช
ซึ่งมีความแตกต่างของแหล่งพันธุกรรม 
  3) น าเมล็ดข้าววัชพืชที่มาจากแต่ละแหล่งมานับใส่ห่อผ้าห่อละ 100 เมล็ด เป็น 1 หน่วยทดลอง 
(experimental unit) จ านวน 48 ห่อ รวมเมล็ดจาก 4 แหล่ง เป็นจ านวน 192 ห่อ  

4) ทดลองระยะเวลาในการแช่เมล็ด โดยท าการแช่เมล็ดที่ใช้ระยะเวลาในการแช่ 48 ชั่วโมง
ก่อน ด้วยการสุ่มเลือกห่อเมล็ดจากแต่ละแหล่งจ านวนแหล่งละ 16 ห่อ รวมเป็น 64 ห่อมาแช่ลงในน้ า
สะอาด ครอบด้วยตะกร้าพลาสติกแล้วกดให้เมล็ดจมน้ าอยู่ตลอดเวลา เปลี่ยนน้ าที่แช่เมื่อครบ 24 ชั่วโมง 
ต่อมาท าการแช่เมล็ดที่ใช้ระยะเวลาในการแช่ 24 ชั่วโมงเพิ่มอีก 64 ห่อ โดยท าเช่นเดียวกับขั้นตอนแรก 
ส่วนเมล็ดที่เหลือไม่ต้องแช่น้ า 

5) เมื่อครบ 24 ชั่วโมง น าเมล็ดทั้งหมดออกมาเพาะบนกระดาษเพาะด้วยวิธี wet paper towel 
จ านวน 1 ห่อ (100 เมล็ด) ต่อ 1 ม้วน น าเมล็ดจากแหล่งเดียวกัน ที่ผ่านการแช่น้ าเป็นระยะเวลา 0 24 
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และ 48 ชั่วโมง อย่างละ 1 ม้วนมาใส่ถุงพลาสติกรวมกันมัดปากถุงด้วยหนังยาง เมล็ดจาก 1 แหล่ง จะได้ 
16 ถุง เมล็ดจาก 4 แหล่ง รวมเป็น 64 ถุง เพื่อเตรียมน าไปทดลองอุณหภูมิในการอบต่อไป 

6) น าเมล็ดจากข้อ 2.6ไปอบที่อุณหภูมิต่างๆ กัน 4 ระดับ โดยน าเมล็ดจาก 4 แหล่ง แหล่งละ 4 
ถุงรวมเป็น 16 ถุง/ชุด ไปใส่ตู้อบอุณหภูมิ 45 50 และ 60 องศาเซลเซียส ตู้ละ 1 ชุด  ที่เหลือเก็บไว้ที่ห้อง
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สภาพแสงธรรมชาติ  

7) ทดลองระยะเวลาที่ใช้ในการอบเมล็ด โดยการทยอยน าเมล็ดออกจากตู้อบเมื่อครบ 1 5 20 
และ 140 ชั่วโมงตามล าดับ น าเมล็ดออกมาครั้งละ 4 ถุง จาก 4 แหล่ง น าออกมาเพาะทดสอบความงอก
ในสภาพแสงธรรมชาติที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  และ ประเมินความงอกของเมล็ดตามวิธีการที่
ก าหนดโดยสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ (International Seed Testing Association, 1999) บันทึก
จ านวนต้นกล้าปกติ จ านวนเมล็ดตาย และจ านวนเมล็ดพักตัว 

8) เน่ืองจากจ านวนต้นกล้าปกติ เมล็ดตาย และเมล็ดพักตัว ของแต่ละสิ่งทดลองมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 
100 ดังนั้นก่อนวิเคราะห์ข้อมูล จึงใช้วิธี square root แปลงข้อมูล  เพื่อให้มีการกระจายของข้อมูลเป็น
ปกติ โดยค่าสังเกตที่เป็นศูนย์แปลงเป็น square root ของค่าสังเกตบวกหนึ่ง  (จรัญ, 2523) จากนั้น 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan’s Multiple Range Test 
สถานที่ด าเนินการทดลอง  ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
 
การทดลองท่ี 4 ผลของการอบดิน ที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวที่ปลูกใน
กระถาง  
 1) วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 สิ่งทดลองคือ ควบคุม อบดินโดยใช้พลาสติกใส อบดิน
โดยใช้พลาสติกด าเงิน อบดินโดยใช้พลาสติกชีวภาพสีขาว และอบดินโดยใช้พลาสติกย่อยสลายได้สีด า 
ท าการทดลอง 4 ซ้ า  
 2) เตรียมดินใส่ลงในกระถางดินเผาที่ไม่เจาะรูระบายน้ า โดยน าดินนาที่ผ่านการท าเทือกจน
ละเอียด เหลวดีแล้ว  จ านวน 20 กระถาง เมื่อดินในกระถางแห้งหมาด ใช้พลาสติกอบดิน ตามที่ได้สุ่ม
เลือกสิ่งทดลองที่ 5 ตามข้อ 1 เป็นเวลา 1 เดือน เมื่อครบ 1 เดือน เปิดผ้าพลาสติกออก เติมน้ า แล้วใช้ไม้
กวนดินจนเหลวละเอียดเพื่อให้รัดต้นกล้าข้าว 
 3) เพาะเมล็ดข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในกระบะเพาะเมล็ดหลุมละ 1 เมล็ด เมื่อต้นกล้ามีอายุครบ 21 
วัน ย้ายจากกระบะเพาะลงปลูกในกระถาง ดูแลตามระยะการเจริญเติบโต 
 4) เก็บข้อมูล การแตกกอ จ านวนเมล็ดต่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี เมล็ดลีบ น้ าหนักเมล็ด  
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 5) วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล ตามแบบ CRD เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทรีทเมนท์ด้วยวิธี  
Duncan’s Multiple Range Test 
สถานที่ด าเนินการทดลอง  ดาดฟ้าชั้น 4 อาคารเรียนรวม 8 ชั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
 
การทดลองท่ี 5 ผลของการอบดินที่มีต่อจ านวนต้นข้าววัชพืช และผลผลิตข้าวในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ด าเนินการดังนี้ 
 1) วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 4 สิ่งทดลอง โดยเลือกสิ่งทดลองจากการทดลองที่ 1 ที่ให้
ค่าอุณหภูมิสูงที่สุด 3 ล าดับแรกมาใช้เป็นสิ่งทดลองในแปลงปลูกข้าว คือ  
 
  สิ่งทดลองที่1(แปลงควบคุม)ใช้วิธีการเตรียมดิน คือ หลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว  เอาน้ า
เข้าแปลงพอดินชื้นทิ้งไว้ 3-5 วัน เพื่อให้เมล็ดข้าววัชพืชงอก ไถกลบข้าววัชพืชด้วยเคร่ืองเตรียมดินที่ท า
ความสะอาดเรียบร้อยแล้ว คราด แล้วปล่อยทิ้งไว้อีก 5-7 วัน เพื่อล่อให้เมล็ดข้าววัชพืชที่หลงเหลืออยู่ใน
นางอกขึ้นมาอีก ท าการเตรียมดินเพื่อหว่านข้าวตามปกติ 
  สิ่งทดลองที่2  หลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ไถกลบฟาง อบดินโดยใช้ความร้อนจากดวง
อาทิตย์เป็นเวลา 1 เดือนเพื่อให้ความร้อนท าลายเมล็ดข้าววัชพืชในดินโดยเลือกใช้ ผ้าพลาสติกโพลีไว
นิลคลอไรด์ ( PVC) ใส ความหนา 0.025 มิลลิเมตร จากนั้นท าการเตรียมดินเพื่อหว่านข้าวตามปกติ 
  สิ่งทดลองที่3  ท าเหมือนสิ่งทดลองที่ 2 แต่เลือกใช้ผ้าพลาสติกด าเงิน โพลีเอทธิลีน 
(PE) ความหนา 0.02 มิลิเมตร ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด 
  สิ่งทดลองที่4 ท าเหมือนสิ่งทดลองที่ 2 แต่เลือกใช้พลาสติกย่อยสลายได้สีด า 
 ท าการทดลอง 3 ซ้ า โดยใช้แปลงขนาด 50 ตารางเมตรจ านวน 1 แปลงต่อ 1 ซ้ า 
 
 2) ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ดูแลรักษาตามวิธีการ ที่แนะน าในเอกสารเกษตรดีที่เหมาะสม
ส าหรับข้าวนาชลประทาน (กรมการข้าว, 2551)  โดยงดเว้นการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
 3) บันทึกปริมาณต้นข้าววัชพืชในแปลง  บันทึกปริมาณผลผลิต  
 4) วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล ตามแบบ CRD เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทรีทเมนท์ด้วยวิธี  
Duncan’s Multiple Range Test 
สถานที่ด าเนินการทดลอง  แปลงนาของเกษตรกร ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  
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ผล และวิจารณ์ผลการวิจัย 
 

การทดลองท่ี 1 การทดสอบประสิทธิภาพของพลาสติก และปุ๋ยคอกในการเพิ่มอุณหภูมิของดินในการ
อบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ในสภาพดินในนาข้าว  การทดลองนี้จัดท าขึ้นในสภาพแปลงนา
ของเกษตรกร และเลือกทดลองในเดือนเมษายนเพื่อให้มีความเข้มของแสงอาทิตย์ และอุณหภูมิสูงที่สุด 
โดยผลที่ได้จะท าให้ทราบว่า การอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยใช้ผ้าพลาสติกแบบใด และ
การใส่หรือไม่ใส่ปุ๋ยคอก จะสามารถท าให้ดินมีอุณหภูมิสูงที่สุด ทั้งนี้เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการวาง
แผนการทดลองที่ 2- การทดลองที่ 5 ต่อไป 

จากการทดลองพบว่า การเติมปุ๋ยคอกลงในดินไม่มีผลท าให้อุณหภูมิของดินต่างออกไป แต่การ
ใช้ผ้าพลาสติกที่ต่างชนิดกันมาอบดิน มีผลท าให้อุณหภูมิของดินที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตรต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง และไม่พบผลร่วมของปัจจัยทั้งสอง (ตารางที่ 1) ส่วนที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร 
การอบดินโดยใช้พลาสติกต่างชนิดกัน ไม่ท าให้อุณหภูมิของดินต่างกัน แต่จะท าให้อุณหภูมิของดินสูง
กว่าดินที่ไม่ได้อบอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 
 
ตารางท่ี 2 อุณหภูมิเฉลี่ยของดินที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตรเมื่อใช้พลาสติกต่างชนิดกันอบดิน และ
การใส่หรือไม่ใส่ปุ๋ยคอก ในการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ในช่วงเดือนเมษายน 2553  

หน่วย :องศาเซลเซียส 
ผ้าพลาสติก

คลุมดิน 
 

ปุ๋ยคอก 

ไม่คลุม
พลาสติก 

พลาสติก
ชีวภาพ 
สีขาว 

พลาสติกใส พลาสติก 
ด าเงินช้ันเดียว 

พลาสติกใส
ซ้อนบน

พลาสติกด าเงิน 

พลาสติก 
ด าเงินสองชั้น 

เฉลี่ยปัจจัย 
ปุ๋ยคอก 

ns 

ใส่ปุ๋ยคอก 36.67 41.33 47.33 46.00 44.67 43.67 43.28 

ไม่ใส่ปุ๋ย
คอก 

37.33 39.50 47.50 46.33 46.67 44.33 43.61 

เฉลี่ยปัจจัย
ผ้า
พลาสติก** 

37.00c 40.42bc 47.42a 46.17a 45.67a 44.00ab 

 

CV = 6.22% 
หมายเหตุ ns หมายถึงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 ** หมายถึงแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 ตัวเลขในแถวเดียวกันที่ตามหลังด้วยอักษรท่ีเหมือนกัน แสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
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การทดลองท่ี 2 การทดสอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ในการ
ลดจ านวนวัชพืช  การทดลองนี้จัดท าขึ้นในสภาพแปลงนาของเกษตรกร และเลือกทดลองในเดือน
เมษายนเพื่อให้มีความเข้มของแสงอาทิตย์ และอุณหภูมิสูงที่สุด โดยผลที่ได้จะท าให้ทราบว่า การอบดิน
โดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ควรจะใช้ระยะเวลาในการอบนานเท่าใดจึงสามารถลดจ านวนวัชพืชที่
งอกจากดินได้ ทั้งนี้เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการทดลองที่ 3 - การทดลองที่ 5 ต่อไป 

จากการทดลองพบว่า การอบดินท าให้จ านวนวัชพืชที่งอกลดลงอย่างมีนัยส าคัญยิ่งเมื่อเทียบกับ
แปลงที่ไม่ได้อบดิน แต่ชนิดของพลาสติกที่ใช้อบให้ผลไม่ต่างกัน และระยะเวลาที่ใช้อบ มีผลท าให้
จ านวนวัชพืชที่งอกจากดินต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง และไม่พบผลร่วมของปัจจัยทั้งสอง (ตารางที่ 3)  

 
ตารางท่ี 3 จ านวนวัชพืชที่งอกในแปลงภายใน 1 เดือนภายหลังอบดินเป็นระยะเวลา 2 และ 4 สัปดาห์  

หน่วย :ต้น 
ผ้าพลาสติก

คลุมดิน 
 

เวลา 

ไม่คลุม
พลาสติก 

พลาสติก
ชีวภาพ 

พลาสติกใส 
พลาสติกด า
เงินชั้นเดียว 

พลาสติกใส
ซ้อนบน

พลาสติกด าเงิน 

พลาสติกด า
เงินสองชั้น 

เฉลี่ยปัจจัย 
เวลาท่ีอบ
ดิน** 

อบ 2 
สัปดาห์ 

397.00 159.00 58.67 101.00 144.00 180.00 173.28a 

อบ 4 
สัปดาห ์

156.33 50.00 18.67 53.00 62.00 102.67 73.78b 

เฉลี่ยปัจจัย
ผ้า
พลาสติก 
** 

276.67a 104.50b 38.67b 77.00b 103.00b 141.33b 

 

CV = 67.63% 
หมายเหตุ ** หมายถึงแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 ตัวเลขในแถว/คอลัมน์เดียวกันที่ตามหลังด้วยอักษรท่ีเหมือนกัน แสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

 
จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าผ้าพลาสติกใส และพลาสติกด าเงินสามารถเพิ่มอุณหภูมิดินได้ดี ไม่

ว่าจะใช้คลุมดินชั้นเดียวหรือใช้ซ้อนกัน แต่เน่ืองจากการใช้พลาสติกซ้อนเป็นการสิ้นเปลืองค่าพลาสติก
เพิ่มขึ้นโดยไม่มีผลในการเพิ่มอุณหภูมิดิน ดังนั้นการใช้พลาสติกใส และพลาสติกด าเงินชั้นเดียว จึงเป็น
ทางเลือกเพื่อใช้ในการทดลองที่ 3 และการทดลองที่ 4 ต่อไป เมื่อพิจารณาอุณหภูมิของดินพบว่า การอบ
ดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ สามารถเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปได้ถึง 45-47 องศาเซลเซียส สูงกว่าดินที่
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ไม่ได้อบ 8-10 องศาเซลเซียส ดังนั้นอุณหภูมิที่น าไปใช้ในการทดลองที่ 3 คืออุณหภูมิที่ระดับตั้งแต่ 45 
องศาเซลเซียสขึ้นไป  ส่วนการเติมปุ๋ยคอกลงในดินที่พบรายงานว่าสามารถช่วยเพิ่มอุณหภูมิในการอบ
ดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้นั้น (Lira-Saldivar et al., 2004) ในการทดลองนี้พบว่าไม่ท าให้
อุณหภูมิแตกต่างกับแปลงที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอก ทั้งนี้อาจเนื่องจากกระบวนการย่อยสลายปุ๋ยคอกโดย
จุลินทรีย์ที่ท าให้อุณหภูมิสูงขึ้นนั้น เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ และไม่สามารถตรวจจับความเปลี่ยนแปลงได้ 
เน่ืองจากการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิใช้คนเป็นผู้บันทึก ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิตลอดเวลา ส่วนระยะเวลาการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่เหมาะสมควรจะเป็น 4 
สัปดาห์จากผลของการทดลองที่ 2 (ตารางที่ 3) 

 
การทดลองท่ี 3 การทดสอบ ผลของการแช่เมล็ด อุณหภูมิสูง และระยะเวลาในการอบต่อการงอกของ
เมล็ดข้าววัชพืช 

เป็นการน าเอาระดับอุณหภูมิที่สามารถชักน าให้เกิดขึ้นได้จริงในสภาพดินนาจากการทดลองที่ 
1 มาใช้ทดลองกับเมล็ดข้าววัชพืชจากแหล่งต่างๆกันว่า ที่อุณหภูมิระดับดังกล่าวคือ 45 องศาเซลเซียส 
ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ ที่เมล็ดข้าววัชพืชในแปลงนาจะได้รับในสภาพธรรมชาตินั้น จะมีผลอย่างไรต่อเมล็ด
ข้าววัชพืช และเพื่อให้ผลดังกล่าวชัดเจนขึ้น จึงเพิ่มระดับอุณหภูมิต่างๆ ขึ้นมาเปรียบเทียบ 

 
ตารางท่ี 4 ผลของปัจจัยที่ท าการศึกษาในระดับต่างๆกัน ที่มีต่อการงอกของเมล็ดข้าววัชพืช   

ปัจจัยที่ท าการศึกษา 
ลักษณะที่ศึกษา 

Block A B C AB AC BC ABC 

จ านวนต้นกล้าปกต ิ ns ** ** ** * * ** ** 

จ านวนเมล็ดตาย ** ** ** ** ** ** ** ** 

จ านวนเมล็ดพักตัว ** ** ** ** * * ** ** 

หมายเหตุ: * หมายถึงแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95%    ** หมายถึงแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 99%     ns หมายถึงไม่แตกต่าง  
A หมายถึงระยะเวลาที่แช่เมล็ดข้าววัชพืชในน้ าก่อนอบ   B หมายถึงอุณหภูมิที่ใช้อบเมล็ด   
C หมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการอบเมล็ด 
AB หมายถึงผลร่วมระหว่างปัจจัย A กับปัจจัย B        AC หมายถึงผลร่วมระหว่างปัจจัย A กับปัจจัย C 

                BC หมายถึงผลร่วมระหว่างปัจจัย B กับปัจจัย C 
               ABC หมายถึงผลร่วมระหว่างปัจจัย A ปัจจัย B และปัจจัย C 
 

จากการทดลองพบว่า เมล็ดที่มาจากแหล่งต่างกัน  (Block) ไม่ท าให้จ านวนต้นกล้าปกติต่างกัน 
แต่จะมีผลต่อจ านวนเมล็ดตายและจ านวนเมล็ดพักตัวอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  ทุกปัจจัยที่ทดลอง คือ การแช่
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เมล็ดก่อนอบ อุณหภูมิ และระยะเวลาที่ใช้ในการอบเมล็ด มีผลต่อการงอก การตาย และการพักตัวของ
เมล็ดข้าววัชพืชอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง รวมทั้งพบผลร่วมของปัจจัยทั้งสามที่มีต่อลักษณะที่ศึกษาทุกลักษณะ 
(ตารางที่ 4)  

ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะที่ศึกษาอย่างเด่นชัด คืออุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการอบเมล็ด 
กล่าวคือเมล็ดข้าววัชพืชที่อยู่ในสภาพควบคุม มีการงอกเฉลี่ย 94.52 เปอร์เซ็นต์  เมล็ดตาย 4.02 
เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดพักตัว 1.46 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิ 45 50 60 องศาเซลเซียส มี
เปอร์เซ็นต์การงอกเฉลี่ย 63.90 47.65 และ14.21 เปอร์เซ็นต์ มีเมล็ดตายเฉลี่ย 33.12 46.60 และ 55.48 
เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดพักตัวเฉลี่ย 2.98 5.75 และ 30.31 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นผล
ร่วมของปัจจัยทั้งสอง จะเห็นได้ว่า เมล็ดที่อยู่ในสภาพควบคุม จะมีการงอกเป็นต้นกล้าปกติเกือบ
ทั้งหมด และมีเมล็ดตายและเมล็ดพักตัวน้อยมากเมื่อผ่านการอบที่อุณหภูมิต่างๆ จ านวนต้นกล้าปกติก็
เร่ิมลดลง และจ านวนเมล็ดตายและเมล็ดพักตัวก็เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมล็ดที่ผ่าน
การอบเป็นเวลานาน 

เมื่อพิจารณาภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่า เมล็ดที่ได้รับอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จะเกิดการพักตัว
น้อยกว่าและท าให้เมล็ดตายมากกว่า โดยเฉพาะเมื่อได้รับเป็นเวลา 140 ชั่วโมง คือจะท าให้เมล็ดตายถึง 
94.50 เปอร์เซ็นต์รองจากเมล็ดที่ได้รับอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส (100 เปอร์เซ็นต)์และตายมากกว่า 
เมล็ดที่ได้รับอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส (52.88 เปอร์เซ็นต)์ ซึ่งอุณหภูมิที่ระดับ 45 องศาเซลเซียสนี้ 
สามารถชักน าให้เกิดในดินได้ง่ายกว่าอุณหภูมิ 50 หรือ 60 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในฤดูร้อนที่มี
แสงแดดจัด (อังคณา, 2551) ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะน าพลาสติกชีวภาพมาใช้อบดินได้ถ้าทดสอบแล้ว
พบว่าสามารถเพิ่มอุณหภูมิในดินได้ถึง 45 องศาเซลเซียส  

ภาพที่ 3 แสดงถึงผลร่วมระหว่างอุณหภูมิที่ใช้ในการอบเมล็ดและระยะเวลาที่ใช้ในการอบ
เมล็ด ที่มีต่อเมล็ดที่ผ่านการแช่น้ าเป็นเวลาต่างๆกัน จากภาพ จะเห็นการตอบสนองของเมล็ดไปใน
แนวทางเดียวกัน ทั้งเมล็ดที่ผ่านการแช่น้ าเป็นเวลา 0 24 และ 48 ชั่วโมง เมล็ดพืชในวงศ์  POACEAE 
หลายชนิด มีการพักตัวระดับที่หนึ่งที่เรียกว่า after ripening คือเมล็ดหลังการเก็บเกี่ยวจะการระยะเวลา 
อีกช่วงหนึ่งก่อนที่จะสามารถงอกได้ ซึ่งปัจจัยที่จะเร่งให้พ้นระยะพักตัวคือการท าให้เมล็ดแห้ง ส าหรับ
การพักตัวที่พบในการทดลอง เป็นการพักตัวระดับที่สอง (secondary dormancy) ซึ่งเมล็ดข้าววัชพืชที่ฝัง
อยู่ในดินส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพการพักตัวแบบนี้ กลไกการเกิดการพักตัวขั้นที่สองของเมล็ดข้าว
วัชพืชนี้ มีความซับซ้อน และถูกควบคุมด้วยหลายปัจจัย เช่น ความชื้น แสง และอุณหภูมิ รวมทั้ง 
พันธุกรรมของเมล็ดเอง (Chung and Paek. 2003) 
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ภาพท่ี 3 ผลร่วมระหว่างอุณหภูมิที่ใช้ในการอบเมล็ด กับระยะเวลาที่ใช้ในการอบเมล็ด ที่มีต่อจ านวน

ต้นกล้าปกติ (บน) จ านวนเมล็ดตาย (กลาง) และจ านวนเมล็ดพักตัว (ล่าง) ของเมล็ดข้าววัชพืชที
ผ่านการแช่ในน้ าเป็นเวลาต่างๆกัน โดยแสดงในค่า log 
 หมายถึง เมล็ดที่ไม่ได้แช่น้้าก่อนน้าไปอบ  หมายถึง เมล็ดที่แช่น้้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนน้าไปอบ 

  หมายถึง เมล็ดที่แช่น้้าเป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนน้าไปอบ 
b1c1 = อบที่ 25 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง,  b1c2 = อบที่ 25 องศาเซลเซียส 5 ชั่วโมง,  
b1c3 = อบที่ 25 องศาเซลเซียส 20 ชั่วโมง,  b1c4 = อบที่ 25 องศาเซลเซียส 140 ชั่วโมง 
b2c1 = อบที่ 45 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง, b2c2 = อบที่ 45 องศาเซลเซียส 5 ชั่วโมง 
b2c3 = อบที่ 45 องศาเซลเซียส 20 ชั่วโมง, b2c4 = อบที่ 45 องศาเซลเซียส 140 ชั่วโมง 
b3c1 = อบที่ 50 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง, b3c2 = อบที่ 50 องศาเซลเซียส 5 ชั่วโมง 
b3c3 = อบที่ 50 องศาเซลเซียส 20 ชั่วโมง,  b3c4 = อบที่ 50 องศาเซลเซียส 140 ชั่วโมง 
b4c1 = อบที่ 60 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง, b4c2 = อบที่ 60 องศาเซลเซียส 5 ชั่วโมง 
b4c3 = อบที่ 60 องศาเซลเซียส 20 ชั่วโมง, b4c4 = อบที่ 60 องศาเซลเซียส 140 ชั่วโมง 
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การทดลองท่ี 4 ผลของการอบดิน ที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวที่ปลูกใน
กระถาง จากการทดลองปลูกข้าวในกระถางที่ท าการอบดินด้วยพลาสติกชนิดต่างๆเพื่อศึกษา
องค์ประกอบของผลผลิต ผลของการทดลองปรากฏดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6  
 
ตารางท่ี 5 ความสูงของต้นเมื่ออายุ 100 วัน และจ านวนต้นต่อกอ ของข้าวที่ปลูกในกระถางที่อบดินโดย
ใช้พลาสติกชนิดต่างๆกัน 

ลักษณะที่ศึกษา 
สิ่งทดลอง 

ความสูงของต้นเมื่ออายุ 100 วัน  
(เซนติเมตร) 

จ านวนต้นต่อกอ 

ควบคุม 105.50 47.00 
พลาสติกใส 103.13 45.50 
พลาสติกด าเงิน 101.00 42.75 
พลาสติกชีวภาพสีขาว 103.25 44.25 
พลาสติกย่อยสลายได้สีด า 104.50 43.00 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ns ns 
ค่า CV 5.05% 8.89% 

  หมายเหตุ ns หมายถึงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 
ตารางท่ี 6 จ านวนเมล็ดต่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี และน้ าหนักเมล็ดดีต่อกอของข้าวที่ปลูกในกระถางที่
อบดินโดยใช้พลาสติกชนิดต่างๆกัน 

ลักษณะที่ศึกษา 
สิ่งทดลอง 

จ านวนเมล็ดต่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี 
น้ าหนักเมล็ดดีต่อกอ 

(กรัม) 
ควบคุม 154.34 72.60 63.23 
พลาสติกใส 154.17 76.86 58.42 
พลาสติกด าเงิน 146.67 70.78 55.28 
พลาสติกชีวภาพสีขาว 153.50 75.05 64.34 
พลาสติกย่อยสลายได้สีด า 152.34 75.55 55.93 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ns ns ns 

ค่า CV 6.14% 5.06% 15.62% 
  หมายเหตุ ns หมายถึงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
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การทดลองท่ี 5 ผลของการอบดินที่มีต่อจ านวนต้นข้าววัชพืช และผลผลิตข้าวในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์  
 ในการอบดินในแปลงนาหลังจากการเก็บเกี่ยวและไถ ท าเทือกเรียบร้อยแล้ว พบว่า สามารถ
เพิ่มอุณหภูมิของดินที่ความลึก 5 และ 10 เซนติเมตรได้ถึงกว่า 10 องศาเซลเซียสเมื่อเปรียบเทียบกับ
แปลงที่ไม่ได้อบดิน ดังตารางที่ 7 ระหว่างอบดินพลาสติกชีวภาพมีการฉีกขาดท าให้วัชพืชงอกขึ้นมา
ระหว่างการอบดินจ านวนมาก วัชพืชที่งอกขึ้นมาระหว่างอบดินน้ีบางส่วนไม่ถูกท าลายจากการเตรียม
ดิน และงอกขึ้นมาใหม่ระหว่างการปลูกข้าว (ตารางที่ 8) 
 
     ตารางท่ี 7 อุณหภูมิดินนาที่อบด้วยพลาสติกชนิดต่างๆที่ความลึก 5 และ 10 เซนติเมตร 
 

ความลึกจากผิวดิน 
      การอบดิน 5  เซนติเมตร 10 เซนติเมตร 

ไม่อบดิน 39.44b 34.78b 

อบด้วยพลาสติกชีวภาพ 49.22a 43.89a 

อบด้วยพลาสติกใส 50.11a 44.56a 

อบด้วยพลาสติกสีด าเงิน 49.44a 44.56a 

ผลวิเคราะห์ทางสถิติ ** ** 

ค่า CV 6.16% 4.08% 

หมายเหตุ ** หมายถึงแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ตามหลังด้วยอักษรท่ีเหมือนกัน แสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
 

  หลังจากปลูกข้าวลงในแปลงที่ผ่านการอบดินด้วยพลาสติกแบบต่างๆ พบว่าการอบดิน มีผลต่อ
การแตกกอ และปริมาณวัชพืชในแปลงที่ประมาณด้วยสายตา ดังตารางที่ 8  
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ตารางท่ี 8 ผลของการอบดินด้วยพลาสติกชนิดต่างๆ ต่อการแตกกอของข้าว และปริมาณวัชพืชในแปลง 
 

ลักษณะที่ศึกษา 
      การอบดิน จ านวนต้นต่อกอ ปริมาณวัชพืช (%) 

ไม่อบดิน 3.67a 45ab 

อบด้วยพลาสติกชีวภาพ 7.07ab 80a 

อบด้วยพลาสติกใส 8.80a 13.33b 

อบด้วยพลาสติกสีด าเงิน 10.40b 46.67ab 

ผลวิเคราะห์ทางสถิติ * ** 

ค่า CV  33.61% 

หมายเหตุ * หมายถึงแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %, ** หมายถึงแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ตามหลังด้วยอักษรท่ีเหมือนกัน แสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

  
ระหว่างการเจริญเติบโตของข้าวในแปลงทดลอง พบว่า แปลงที่มีการอบดิน ถูกศัตรูพืชรบกวน

มาก เน่ืองจากมีการปลูกหลังจากแปลงอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบและแปลงควบคุมเป็นเวลา 1 เดือน เพราะต้อง
ใช้ระยะเวลาดังกล่าวในการอบดิน ศัตรูพืชที่พบได้แก่นก หนู หนอนกอ แมลงเต่าด า และโรคใบไหม้ 
ท าให้ผลผลิตเสียหายไปจ านวนหน่ึง (ตารางที่ 9) แต่จากการสุ่มรวงข้าวที่สมบูรณ์น ามาเปรียบเทียบกัน
พบว่า ข้าวในแปลงที่อบด้วยผ้าพลาสติก จะมีจ านวนเมล็ดต่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี สูงกว่าแปลงที่
ไม่ได้อบดิน แต่เน่ืองจากมีรวงข้าวที่ถูกท าลายเสียหายไป ดังนั้นเมื่อเฉลี่ยทั้งพื้นที่จึงท าให้น้ าหนักเมล็ด
ต่อรวงของข้าวในแปลงที่อบดิน ต่ ากว่าแปลงที่ไม่ได้อบดิน (ตารางที่ 10) 
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 ตารางท่ี 9 เปอร์เซ็นต์ความเสียหายและสาเหตุของความเสียหายของแปลงนาที่ท าการทดลอง 
 

ลักษณะที่ศึกษา 
      การอบดิน เปอร์เซ็นต์ความเสียหาย สาเหตุของความเสียหาย 

ไม่อบดิน 0b - 

อบด้วยพลาสติกชีวภาพ 36.67a หนู โรคไหม้ หนอนกอ แมลงเต่าด า 

อบด้วยพลาสติกใส 46.67a หนู โรคไหม้ หนอนกอ 

อบด้วยพลาสติกสีด าเงิน 28.33a หนู โรคไหม้ หนอนกอ 

ผลวิเคราะห์ทางสถิติ **  

ค่า CV 28.32%  

หมายเหตุ * หมายถึงแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %, ** หมายถึงแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ตามหลังด้วยอักษรท่ีเหมือนกัน แสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางท่ี 10 จ านวนเมล็ดดีต่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี และน้ าหนักเมล็ดดีต่อรวงของข้าวในแปลงที่อบดิน
โดยใช้พลาสติกชนิดต่างๆ 
 

สิ่งที่ศึกษา 
      การอบดิน จ านวนเมล็ดดีต่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี 

น้ าหนักเมล็ดแห้ง 
ต่อแปลง (กก.) 

ไม่อบดิน 70.53b 77.90b 13.47a 

อบด้วยพลาสติก 
ย่อยสลายได้สีด า 

125.20a 85.74a 8.88b 

อบด้วยพลาสติกใส 119.27a 85.29a 6.80b 

อบด้วยพลาสติกสีด าเงิน 137.67a 84.93a 9.64b 

ผลวิเคราะห์ทางสถิติ ** * * 

ค่า CV 13.93% 3.09% 20.82% 
หมายเหตุ * หมายถึงแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %, ** หมายถึงแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % 
ตัวเลขในคอลัมน์เดียวกันที่ตามหลังด้วยอักษรท่ีเหมือนกัน แสดงว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
 

 จากผลการทดลองทั้ง 5 การทดลอง จะเห็นได้ว่าการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ 
สามารถเพิ่มอุณหภูมิดินได้ถึง 47-50 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 2 และตารางที่ 7) ซึ่งเป็นระดับที่เป็น
อันตรายต่อศัตรูพืชในดินหลายชนิด (Elmore, 1991, Stapleton, et al., 2000) และสามารถท าให้เมล็ด
ข้าววัชพืชตายได้เมื่อได้รับเป็นระยะเวลาที่นานพอ (ตารางที่ 4 และภาพที่  3) โดยปรากฏผลการ
ทดลองที่สามารถลดปริมาณวัชพืชที่งอกได้ (ตารางที่ 3 และตารางที่ 8) และส่งผลดีต่อการแตกกอ
และการติดเมล็ดของข้าวได้ในระดับหนึ่ง (ตารางที่  8 และตารางที่ 10) แต่ไม่พบผลดังกล่าวในการ
ทดลองปลูกข้าวในกระถาง สาเหตุน่าจะมาจาก ในการอบดินในกระถางนั้น ดินไม่ได้รับแสงแดด
เต็มที่ เนื่องจากเมื่อดินแห้ง ดินมีการยุบตัวต่ าลงจากปากกระถางมาก เมื่ออบดิน เงาของปากกระถาง
จะบังแสงแดดท าให้ดินได้รับแสง และความร้อนเป็นช่วงเวลาสั้นๆ จึงท าให้ผลการทดลองใน
กระถางไม่พบความแตกต่างของข้าวที่ปลูกในกระถางที่ผ่านการอบดิน และไม่ผ่านการอบดิน  
 อย่างไรก็ตามเมื่อน าการอบดินไปใช้ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจริง ได้มีการงดใช้สาร
ควบคุมศัตรูพืช เพื่อทดสอบความทนทานต่อศัตรูพืชตามที่รายงานโดย  Elahi Baksh และคณะ 
(2004) แต่เน่ืองจากการอบดินเป็นเวลา 1 เดือน ท าให้การปลูกข้าวในแปลงที่มีการอบดินต้องล่าช้ากว่า
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แปลงอื่นโดยรอบ รวมทั้งแปลงควบคุม ท าให้ศัตรูพืชเข้าท าลายพืชทดลองอย่างหนัก มีผลท าให้ผลผลิต
ต่อพื้นที่ลดลงอย่างมาก ศัตรูที่พบเป็นสัตว์ แมลง และโรคที่ไม่ได้มีแหล่งก าเนิดอยู่ในดิน (ตารางที่ 9 
และตารางที่ 10) ดังนั้น ในการน าเทคนิคการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ไปใช้ จึงต้อง
ค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญคือสภาพแวดล้อมที่พืชเจริญเติบโตว่ามีการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชอยู่มากน้อย
เพียงใด เนื่องจากในการทดลองอบดินในสภาพการผลิตผักอินทรีย์ซึ่งไม่มีการใช้สารเคมีควบคุม
ศัตรูพืช (อังคณา, 2551) ก็ไม่พบปัญหานี้แต่อย่างใด รวมทั้งต้องค านึงถึงช่วงระยะเวลาให้เหมาะสมด้วย 
 ในการพิจารณาชนิดของผ้าพลาสติกก็มีความส าคัญ เนื่องจากพลาสติกชีวภาพนั้น แม้จะไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ฉีกขาดง่ายมาก ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกชีวภาพสีขาวที่ใช้ผลิตเป็นถุง หรือ
พลาสติกย่อยสลายได้สีด าที่ผลิตขึ้นมาใช้ในการเกษตรโดยตรง ก็ไม่สามารถทนอยู่ตลอดการใช้งาน 
เป็นเวลา 1 เดือนได้ ดังนั้นการพัฒนาพลาสติกชีวภาพ หรือพลาสติกย่อยสลายได้เพื่อการใช้ในการคลุม
ดิน ควรปรับปรุงด้านความทนทานเพื่อให้คุ้มค่าแก่การลงทุนของเกษตรกร 
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สรุปผลการวิจัย  
 

 1.การอบดิน ในนาข้าว โดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ท าให้อุณหภูมิของดินสูงที่สุด คือ
การอบดินโดยใช้พลาสติกใส PVC หนา 0.025 มิลลิเมตร ซึ่งการอบดินนาด้วยพลาสติกใสเป็นเวลา 
4 สัปดาห์ ช่วยลดการงอกของวัชพืชลงได้มากที่สุด 
 2. การอบเมล็ดข้าววัชพืช ในตู้อบควบคุมอุณหภูมิ โดยศึกษาปัจจัยต่างๆกัน 3 ปัจจัยคือ การแช่
น้ าก่อนอบ การอบที่อุณหภูมิต่างๆ และระยะเวลาที่ใช้ในการอบต่างๆกัน พบว่า ทั้ง 3ปัจจัยมีผลต่อการ
งอกเป็นต้นกล้าปกติ การตายของเมล็ด และการพักตัวของเมล็ดอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยพบว่าการตาย
ของเมล็ดข้าววัชพืชเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มอุณหภูมิที่ใช้อบ และระยะเวลาที่ใช้ในการอบ และแม้อุณหภูมิไม่
สูงมาก คือที่ระดับ 45 องศาเซลเซียส แต่ถ้าเมล็ดได้รับเป็นระยะเวลานาน 140 ชั่วโมงก็ท าให้เมล็ด ข้าว
วัชพืชตายได้กว่า 90 เปอร์เซ็นต์   
 3. การศึกษาผลของการอบดินโดยใช้พลาสติกต่างชนิดกันที่มีต่อองค์ประกอบของผลผลิตข้าว 
ได้แก่ การแตกกอ ความสูง จ านวนเมล็ดต่อรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี และน้ าหนักเมล็ดต่อกอ ในข้าวที่
ปลูกลงกระถางพบว่าไม่ท าให้องค์ประกอบของผลผลิตข้าวแตกต่างกัน 
 4. การศึกษาผลของการอบดินโดยใช้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ โดยใช้พลาสติกต่างชนิดกันใน
แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ พบว่าการอบดินช่วยเพิ่มจ านวน และเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีต่อรวง แต่การอบดินจะท า
ให้การปลูกข้าวล่าช้าท าให้ข้าวในแปลงที่อบดินถูกท าลายจากศัตรูพืช ผลผลิตที่ได้จึงต่ ากว่าแปลงที่
ไม่ได้อบดิน 
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