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การปลูกโสนอัฟริกาเปนปุยพืชสดในนาขาว 
 

คํานํา 

การผลิตขาวนาปของประเทศไทยไดเพิ่มการใชปุยเคมีมากขึ้นในชวงป 
2529-38 ประมาการใชปุยขาวนาป เพิ่มจาก 0.45 ลานตันเปน 1.27 ลานตัน หรือ
เพิ่มข้ึนประมาณ 2.8 เทา ในขณะที่ปริมาณการใชปุยเคมีใน      นาปรัง อยูใน
ระดับคงที่ที่ 0.21-0.23 ลานตัน แตผลผลิต  ขาวนาป เฉลี่ยทั่วประเทศอยูใน
ระดับ 342-350 กก./ไร โดยที่ผลผลิตเฉลี่ยขาวนาปในภาคเหนือและภาคกลางสูง
สุด เทากับ 433 และ 455 กก./ไร ตามลําดับ ในขณะที่ภาคใตเฉลี่ยต่ํากวา 350 
กก./ไร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํ่าสุดคือ 280 กก./ไร 

การใชปุยเคมีเปนวิธีการที่สะดวกและเห็นผลชัดเจนในการเพิ่มผลผลิต
ขาว แตรัฐตองจัดการบริการดานตางๆ เพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีโอกาสไดใช
ปจจัยดังกลาวในการเพิ่มผลผลิตเชน การบริการดานสินเชื่อโดยธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณ (ธกส) การพัฒนาทางเลือกอื่นของการจัดการธาตุอาหาร เชน
การใสปุยพืชสดในนาขาวไมไดรับความสนใจจากเกษตรกรเทาที่ควร แตหลังจาก
เกิดวิกฤติการทางเศรษฐกิจ ราคาปุยเคมีสูงขึ้นเกษตรกรเริ่มใหความสนใจกับวิธี
การที่ทดแทนการใชปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว 

 ปจจุบันเกษตรกรสวนใหญยังไมมีมาตรการอื่นๆในการฟนฟูความอุดม
สมบูรณของดินเพื่อเพิ่มผลผลิตขาว งานทดลองการใชพืชบํารุงดินในระบบการ
ผลิตขาวของศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ได
ดําเนินการติดตอเปนเวลา 6 ป ดินเหนียวปนทรายยืนยันวา พืชตระกูลถั่วบํารุง
ดินโสนอัฟริกัน           (S. rostrata) ซึ่งหวานกอนปลูกขาวนาป 50 วัน สามารถ
เพิ่มผลผลิตมากกวาเดิมประมาณ 20 เปอรเซ็นต โดยเฉลี่ยเทากับ 700 กก./ไร ซึ่ง



เทียบเทากับการใชปุยไนโตรเจน 8.4 กก. การใชโสนอัฟริกันเปนปุยพืชสดอยาง
เดียว  สามารถลดตนทุนการใชปุยวิทยาศาสตร 300 บาท/ไร  งานขยายผลเบื้อง
ตนในพื้นที่เกษตรกรที่อําเภอสันทรายและอําเภอสันกําแพง ก็ไดผลเปนที่ยอมรับ
ของเกษตรกรเชนเดียวกัน นอกจากนี้งานทดลองของกรมพัฒนาที่ดินในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือก็ยืนยันประสิทธิผลของโสนอัฟริกันในการเพิ่มผลผลิต ขาว 
นาป 

นอกจากนี้ปุยพืชสดซึ่งเปนแหลงไนโตรเจนราคาถูกยังเหมาะสมใชในการ
ปรับปรุงดินในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีปญหาในเรื่องของดินทราย และ
ดินเค็ม โสนชวยลดความเค็มทางออม กลาวคือ ชวยปรับปรุงคุณสมบัติทางกาย
ภาพของดิน ทําใหดินรวนซุย โปรงขึ้น มีโครงสรางของดินดีข้ึน ชวยใหการชะลาง
เกลือลงดานลางไดงายขึ้น สงผลใหความเค็มของดินในระยะปลูกพืชลดลง 

ลักษณะทั่วไปของโสนอัฟริกา   

โสนอัฟริกันมีชื่อวิทยาศาสตร Sesbania rostrata Brem. And Oberm. 
อยู ใน วงศ  Leguminosae วงศ ย อย  Papilionoideae พบทั่ ว ไป ในประเทศ 
Senegal ทวีปแอฟริกาตะวันตก ซึ่งมีประมาณ 50 ชนิด นํามาใชเปนปุยพืชสดได
แก โสนอัฟริกัน (S. rostrata) โสนจีนแดง                    (S. cannabina)  โสน
อินเดีย (S. speciosa) โสนไตหวัน (S. Sesban)  แคบาน (S. gradiflora)  และ
โสนคางคก   (S. aculeata) โสนอัฟริกันเปนพืชวันสั้นไวแสงจะออกดอกเมื่อชวง
แสงต่ํากวา 12-12.5 ชั่วโมง เปนทั้งไมลมลุกและไมพุมขนาดกลาง ลักษณะลําตน
เดี่ยวตั้งตรงมีกิ่งกานมาก ลักษณะพิเศษที่แตกตางจากโสนอื่นๆก็คือ นอกจากมี
ปมรากแลวยังมีปมที่ตนอีก โดยปมที่ตนนี้จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรึง
ไนโตรเจนในอากาศ ใบเปนใบประกอบ  ปลายใบยอยมีลักษณะมน ตนสูง
ประมาณ 2 - 3 เมตร ดอกมีสีเหลือง ชอดอกแบบ raceme ชอดอกจะอยูที่ปลาย
ยอดตามโคนกิ่ง แตละชอดอกจะมี 7-10 ดอก ผลเรียกวาฝก  ชอหนึ่งจะมี 3 – 8 
ฝก มีลักษณะกลมยาวประมาณ 15-25 ซม. กวางประมาณ 0.5 ซม. เมล็ดคอน



ขางเล็กยาวประมาณ 0.4 ซม. หนึ่งฝกจะมีเมล็ดประมาณ 11-17 เมล็ด  น้ําหนัก
เมล็ด 1 กิโลกรัมมี 102,000-14,000 เมล็ด สีเมล็ดมีต้ังแตสีเขียว สีเหลือง สีน้ํา
ตาลเหลือง สีน้ําตาลไหมและสีน้ําตาลดําและจะมีลักษณะเดนที่แตกตางจากโสน
อ่ืนๆ คือ สามารถสรางปมทั้งบนลําตนและปมราก  

ยอดใบออน สามารถรับประทานเปนผักสดได 

ปมราก 

 โสนอัฟริกาที่ปลูกในสภาพตางกันจะมีลักษณะปมรากตางกัน โสนที่ปลูก
ในพื้นที่น้ําไมทวมตนที่มีอายุ 15 –30 วัน จะสรางปมรากสองชนิด ที่โคนรากแกว 
และโคนตน ซึ่งจะเกิดกลุมปมเปนเนื้อเยื่อที่งอกยาวประมาณ 0.2-1.5 ซม. สวน
อีกชนิดหนึ่งจะมีรูปรางเหมือนลูกประคํารอยเปนสายบนรากแขนง มีเสนผาศูนย
กลางประมาณ 1-2 มม. แตถาปลูกในที่น้ําขังปมรากที่โคนตนแกวจะยุบหายไป
อยางรวดเร็ว จะเหลือเพียงเพียงปมรากที่อยูบนรากแขนง ซึ่งรากเหลานี้จะลอย
อยูในน้ํามองเห็นเปนสีเขียวจํานวนมาก น้ําหนักทั้งหมดของปมรากรากที่มี
ประมาณ 2-4 กรัม/ตน ซึ่งนอยมากเมื่อเทียบกับปมตน 

   
ปมตน 

 

 

  

  

3-4 แถว ซึ่งปมเหลานี้สามารถรับเชื้อไรโซเบียมเฉพาะชนิด ซึ่งเปนเชื้อที่ผลิตปม
และตรึงไนโตรเจนได ก็จะเจริญไปเปนปมที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได 
ซึ่งตําแหนงที่จะเกิดปมนี้มีลักษณะเดน 2 ประการคือ 1) ตําแหนงที่จะเกิดปมที่มี
ลักษณะเปนจุดไขปลากอนที่จะสรางปมที่ตรึงไนโตรเจนได 2) ตําแหนงที่จะเกิด

ปมตนของโสนอัฟริกาจะเกิดขึ้นทั่วทั้งลําตนรวม
ทิ้งกิ่งขาง โดยมีตําแหนงที่ปมเรียงจากโคนตนไปยอด
บนลําตนคลายจุดไขปลาเล็กๆ เรียงรอบลําตน 



ปมสามารถสรางขึ้นไดทุกระยะเวลาระหวางรอบการเจริญเติบโต และมีความ
วองไวตอการรับเชื้อไรโซเบียมไดชั่วอายุพืช ปมตนจะมีรูปรางคอนขางกลม ตรง
กลางของปมจะหุมดวยเปลือกสีเขียว 

พันธุของโสน 

โสนอัฟริกันในประเทศไทยมีอยู 2 สายพันธุ คือโสนอัฟริกันที่กรมพัฒนาที่
ดินใชปลูกปรับปรุงบํารุงดินเกือบทั่วประเทศเปนสายพันธุที่นําเขาจากประเทศซีนี
กัล ทวีปอัฟริกา นําเขามาในประเทศไทยครั้งแรกป พ.ศ. 2526 โดย ดร. สมศรี อรุ
ณินทร จากการแนะนําของ Dr. Y.R. Dommergues แหง ORSTOM ประเทศ ซีนี
กัล ในป พ.ศ. 2528 ไดนําไปปลูกในแปลงตัวอยางพันธุพืชตระกูลถั่ว ที่สถานี
พัฒนาที่ดินนครราชสีมา  เก็บเมล็ดพันธุไดประมาณ  1.5  กิโลกรัม จากนั้นไดนํา
ไปขยายพันธุที่สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา และสถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย 
แตสายพันธุที่นําเขามาเปนพันธุที่ไวตอชวงแสง ซึ่งเปนขอจํากัดหนึ่งที่ตองนํามา
พิจารณาในการปลูกเปนปุยพืชสดและการปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ  สวนอีกสาย
พันธุหนึ่งเปนสายพันธุที่สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) ประเทศฟลิปปนสได
ปรับปรุงใหไมไวตอชวงแสง ซึ่งนายวิทูร ชินพันธุ ไดนําเมล็ดโสนดังกลาวมา
ทดสอบแตในปจจุบันโสนอัฟริกันทั้งสองสายพันธุไดปะปนกัน ตองพิจารณาจาก
ชวงออกดอก  

ฤดูปลูกและการปลูกโสน 

ตนฤดูฝนปริมาณความชื้นในดินพอเพียงสําหรับการงอกและการเจริญ
เติบโตของโสน ดังนั้นชวงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกโสน คือ กลางเดือน 
พฤษภาคม  ถึงตนเดือน มิถุนายนและไถกลบปลายเดือน กรกฎาคม โดยหวาน
เมล็ดอัตรา 3  กก./ไร 



การเตรียมดินโดยการไถพลิกหนาดินในแปลงนากอนหวานเมล็ด  ถาใน
สภาพที่ดินเปนนารวนซุยไมจําเปนตองไถกลบ  กอนหวานเมล็ดโสนควรแชกรด
กรดกํามะถันเขมขน ประมาณ 5 นาทีแลวลางเมล็ดดวยน้ําหรือ ใชลวกน้ํารอน
อุณหภูมิ 80  องศาเซลเซียส ประมาณ 5 นาที เพื่อทําลายระยะพักตัวของเมล็ด
โสนและชวยกระตุนการงอกของเมล็ด สามารถเพิ่มความงอกเมล็ดจาก 15-20 
เปอรเซ็นต เปน 60-70 เปอรเซ็นต เมล็ดโสนที่ผานการลวกดวยกรด และลางดวย
น้ําแลว   จะนําไปผึ่งใหแหงเก็บไวในที่รม อุณหภูมิและความชื้นปกติ จะสามารถ
เพิ่มความงอกไดถึง 80-90 เปอรเซ็นต สามารถเก็บไวใช 1-2 ป  ไปซึ่งความงอก
จะยังดี ถึง 80 - 90 เปอรเซ็นต สวนเมล็ดที่ใชวิธีการลวกน้ํารอนตองนําไปหวาน
ทันทีหลังการลวกเสร็จ ไมสามารถเก็บไวขามปได   เมื่อไถกลบโสนแลวสามารถ
ปลูกขาวไดหลังไถกลบ 1-2 วัน ลักษณะเดนของโสนคือมีปมที่รากและลําตนซึ่ง
สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศ และตรึงไนโตรเจนไดสูงกวาโสนชนิดอื่นๆ 
สามารถยอยสลายงาย สภาพการปลูกในพื้นที่ราบลุมจังหวัดเชียงใหม เมล็ดโสน
ที่หวานในนาขาว  3  กก./ไร จะใหน้ําหนักสดชีวมวลประมาณ  2.7  ตัน/ไร และ
น้ําหนักแหงประมาณ  500  กก./ไร  

การดูแล 

หลังจากเมล็ดโสนงอก  การดูแลรักษาแปลงโสนนอยมาก โสนสามารถ
เจริญเติบโตไดดีในตนฤดูฝน ขอควรระวัง คืออยาใหทวมขังหลังจากหวานเมล็ด 
กอนเมล็ดงอกตนโสนจะเจริญเติบโตชาในระยะ 30 วันแรก หลังจากนั้นอัตราการ
เจริญเติบโตจะเร็วและมีความสูงถึง 2 เมตร เมื่ออายุได 55-60 วัน สวนลําตนจะมี
ปม สามารถไถกลบโดยรถไถเดินตามทันทีพรอมกับการเตรียมดินทําเทือกปกดํา
ขาว หรืออาจจะหมักทิ้งไวในนาขาวประมาณ 1-2 วันจึงทําการคราดและปกดํา 



การขยายพันธุ 

 โสนอัฟริกันสวนใหญขยายพันธุโดยใชเมล็ด  แตมีบางพื้นที่ที่ขยายพันธุ
ดวยวิธีการปกชําดวยกิ่ง หรือชําสวนของลําตน   ลักษณะเมล็ดโสนอัฟริกันมี
เปลือกที่แข็งและหนา ฉะนั้นกอนนําไปปลูกจําเปนตองกระตุนความงอกของ
เมล็ด 

โสนเปนพืชที่ไวตอชวงแสง ออกดอกในชวงที่มีชวงแสงสั้น ชวงที่เหมาะ
สมในการหวานเมล็ดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุประมาณเดือน สิงหาคม และเก็บเกี่ยวใน
ชวงเดือนธันวาคม อัตราหวาน 3 กก/ไร สามารถเก็บเมล็ดพันธุได  150-200 กก./
ไร  โสนอัฟริกันจะเจริญเติบโตไดดีในที่ๆมีอุณหภูมิระหวาง 17-38 องศาเซลเซียส 
เปนพืชที่ไวตอชวงแสง  ถาปลูกโสนในชวงเดือนเมษายน - กรกฎาคม จะไมมีการ
สรางดอกเปนเวลา 13 สัปดาห สามารถปลูกในพื้นที่วางบริเวณใกลบาน ริม
หนองน้ําหรือที่ดอน ทุกสวนของลําตนโสนสามารถปกชําได โดยปลูกบริเวณคัน
นา ขอบสระ หรือระหวางกอขาว   

การเก็บเมล็ดพันธุ 

ตนโสนจะเริ่มออกดอกชวงเดือนกันยายน และฝกจะเก็บเกี่ยวไดในชวง
เดือนพฤศจิกายน  เมล็ดโสนจะทยอยแกและสามารถเก็บเกี่ยวพรอมกันได แต
ควรเก็บเกี่ยวในชวงเชา เพื่อลดปญหาฝกแตกและการรวงหลนของเมล็ด    

 ฝกของโสนอัฟริกันจะสุกแกไมพรอมกัน ฝกจะเริ่มสุกแกจากโคนตนไปหา
ยอด สังเกตจากสีฝกเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล  การเก็บเกี่ยวทําได 2 วิธี คือ 

 1.  เก็บเฉพาะฝกแก  โดยทยอยเก็บเปนครั้งๆไป  ใชมีดหรือกรรไกรตัดที่
ข้ัวกานฝกที่สุกแกแลว เก็บประมาณ 3 คร้ัง  เก็บโดยวิธีนี้มีการสูญเสียเมล็ดนอย 
และเมล็ดคอนขางมีคุณภาพสูงแตส้ินเปลืองแรงงานมาก 



2.  เก็บโดยวิธีตัดทั้งกิ่งและตน เปนวิธีที่สะดวกรวดเร็ว  โดยตัดเมื่อฝกทั้ง
ตนสุกแกประมาณ 75 เปอรเซ็นต ไมควรปลอยใหฝกสุกแกทั้งตน เพราะฝกที่แหง
มากจะแตกและเมล็ดรวงหลนจากนั้นนําฝกโสนตากแดดประมาณ 3  แดดแลว
นํามานวดโดยใชไมทุบเพื่อใหเมล็ดออกจากฝก แลวเก็บเมล็ดไวขยายพันธุตอไป 
ในพื้นที่ๆหวานเมล็ดโสนในปถัดไปตนโสนยังสามารถงอกเปนเชื้อพันธุไดอีกเนื่อง
จากเมล็ดที่ตกลงตามพื้นดินและงอกเองตามธรรมชาติ  ทําการนวดและสีฟด ทํา
ความสะอาดเอาสิ่งเจือปนออก ไปบรรจุลงในภาชนะ เก็บไวในโรงเก็บ  เมล็ดโสน
อัฟริกันสามารถเก็บไวไดนานถึง 1-2 ป 

แมลงศัตรูโสนอัฟริกัน  

ดวงน้ํามัน (Csrysomelid beetle) (Monolepta sp.)เปนศัตรูที่พบชวง
ตนโสนออกดอก หรือระยะดอกบานกัดกินใบโสนและยอดโสนเสียหาย โดย
เฉพาะในที่ๆปลูกโสนเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ สามารถฉีดยากําจัดแมลงศัตรูพืช  

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของโสนในการเพิ่มผลผลิตขาว 

1. โสนที่ทําการไถกลบตองมีอายุประมาณ  55 วัน 
2. น้ําหนักแหงโสนกอนการไถกลบตองมีเพียงพอประมาณ 500 กก./ไร 

ขอไดเปรียบของโสน 

1. สามารถสะสมน้ําหนักชีวมวลไดมากระยะเวลาการเจริญเติบโตเพียง 55 
วัน  มีการพัฒนาระบบรากสูง ทนตอโรคแมลง ลําตนเปราะงายเวลาไถ
กลบและยอยสลายไดเร็ว พืชตระกูลโสนจึงเหมาะสมในการเปนปุยพืชสด
ในนาขาว  

2. สามารถที่ควบคุมวัชพืชไดในชวงหลังงอกประมาณ 30-45  วัน 



3. เพิ่มอินทรียวัตถุในดินเมื่อทําการไถกลบ ทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของ
ดินดีข้ึน เชนดินรวนซุย และทําใหการเกาะจับตัวกันไดดี โครงสรางของดิน
ดีข้ึน และฮิวมัสยังชวยรักษาความชุมชื้นดิน ทําใหรากพืชดูดธาตุอาหารได
ดียิ่งขึ้น ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของจุลินทรียที่เปนประโยชนใน
ดิน ดีกวาการใชปุยเคมี เพราะการใชปุยเคมีโครงสรางดินจะมีการอัดแนน
เมื่อมีการใชที่ดินติดตอกันนานๆ ซึ่งปุยเคมีไมไดชวยทําใหคุณสมบัติดัง
กลาวดีข้ึน เพียงแตเพิ่มธาตุอาหารใหแกพืชเทานั้น 

4. เปนแหลงของปุยไนโตรเจนราคาถูก เพราะเมื่อไถกลบแลวปลอยใหยอย
สลายในที่น้ําขัง  ไนโตรเจนจากการสลายตัวของอินทรียวัตถุในรูปของไน
เตรต (NO-

3) และถูกเปลี่ยนไปอยูในรูปแอมโมเนียม (NH+
4)  ซึ่งตนขาว

สามารถนําไปใชประโยชนได ปุยพืชสดจะปลดปลอยไนโตรเจนแกดินอยาง
รวดเร็วภายหลังการไถกลบ จนถึงชวงสูงสุดภายใน 4 สัปดาหหลังการสับ
กลบ หลังจากนั้นการปลดปลอยจะลดลง 

 

ขอแนะนํา 

1. กอนการหวานเมล็ดโสนตองมั่นใจวาเมล็ดผานขั้นตอนกระตุนความงอก
เมล็ดหรือทําลายการพักตัวของเมล็ด โดยใช          กรดซัลฟูริก หรือลวก
ดวยน้ํารอน 3 – 5 นาที 

2. การหวานเมล็ดโสนตองใชอัตราที่เหมาะสม อัตราโสนที่แนะนําให
เกษตรกรหวานคือ 3  กก./ไร และใหหวานกระจายพื้นที่ สามารถหวานได
เลยโดยไมตองไถพื้นที่กรณีที่ดินมีความชื้นเหมาะสมและไมมีวัชพีช 

3. ชวงกอนเมล็ดโสนงอก หลังจากหวานเมล็ดโสน ในพื้นที่ที่หวานตองมี
ความชื้นดินเหมาะสม ตองไมเปนที่น้ําขัง และไมเปนที่ๆแหงแลง เพราะมี
ผลทําใหตอการงอกของเมล็ด ทําใหเมล็ดเนาเสียหรือแหงตายได  



4. หลังจากเมล็ดโสนงอก ศัตรูที่สําคัญไดแก นก และหอยเชอรรี่ และตอง
ควบคุมเร่ืองความชื้นของดิน ไมใหน้ําทวมและดินแหง 

5. การไถกลบโสนควรไถขณะที่มีความชื้นพอเหมาะ หรือมีน้ําอยูในแปลง  
แลวปกดําขาวตามภายใน       1-3 วัน ไมควรทิ้งไวนานเพราะจะทําให
เกิดการสูญเสียธาตุไนโตรเจน โสนจะปลดปลอยธาตุไนโตรเจนออกมาสูง
สุดภายใน 28 วัน (กรมพัฒนาที่ดิน            ,2540) ซึ่งเปนชวงพอดีกับ
ระยะที่ขาวแตกกอ ซึ่งเปนชวงที่ตองการธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุ
ไนโตรเจน 

6. ตนโสนระยะแรกชวงตั้งแตเมล็ดงอกถึงอายุ 30 วันจะเจริญเติบโตชาแต
หลังจาก 30 วันตนโสนจะสามารถแขงขันกับวัชพืชได  และปลอยไวจนตน
อายุประมาณ 55 วันหรือออกดอก จึงทําการไถกลบ เนื่องจากเปนชวงที่ที่
ตนโสนใหไนโตรเจนไดสูงสุด 

7. ชวงไถกลบโสนสามารถใชรถไถเดินไถกลบโสนลงในดิน หมักไวประมาณ 
1-2 วัน เนื่องจากโสนเปนพืชที่ยอยสลายไดเร็ว 

8. การขยายพันธุเมล็ดโสน โดยการปกชํากิ่ง สวนของลําตนกอนไถกลบ ปก
ชําตามที่ตางๆ เชน รอบบาน หรือขางที่นา เพื่อขยายเมล็ดพันธุโสนในป
ถัดไป 

ตารางที่1   โสนอัฟริกาในสภาพดินทรายปนดินเหนียว  ป 2536-2542 

ป น้ําหนักสด 
(กก./ไร) 

น้ําหนักแหง 
(กก./ไร) 

%ไนโตรเจน ปริมาณN 
(กก./ไร) 

2536 
2537 
2538 
2539 
2540 

1703 
2562 
2770 
2637 
3005 

406 
546 
448 
466 
560 

3.06 
2.59 
3.54 
3.06 
2.80 

12.40 
14.13 
15.86 
14.24 
15.68 



2541 
2542 

3500 
3346 

589 
598 

3.34 
2.90 

19.66 
17.36 

ที่มา: แปลงทดลองศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร ม. 
เชียงใหม 
 
 

ขั้นตอนการปลูกโสนในนาขาว   

 (รูปภาพ โดย Hamman, 1991) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชกรดกํามะถัน 5 นาทีลางออกดวยน้ํา
มากๆ หรือ ลวกน้ํารอนอุณหภูมิ 80 ° C 5 
นาที 

2.  เตรียมไถพื้นที่นา 
กอนกลางเดือน พ.ค. 

3.หวานโสน 3 กก./ไร 

4. ไถกลบโสนเมื่อโสนอายุ
ประมาณ  50 –60 วันปลาย 

เดือน ก.ค. ตน ส.ค. 

5.ปลูกขาวนาป 
เดือนสิงหาคม 

หวานโสนสาหรับทําเมล็ดพันธุหรือใชกิ่งโสน
ปกชํา 

1.เตรียมเมล็ดพันธุ 
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