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คูมือการคัดเลือกขยายเชื้อเมล็ดพันธุคัด (Breeder Seed; BS) 

และตนพันธุพืชอาหารสัตวพันธุดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมวิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว สํานักพัฒนาอาหารสัตว กรมปศุสัตว 
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คํานํา 

 

กรมปศุสัตว โดยสํานักพัฒนาอาหารสัตว ไดกําหนดใหมีการผลิตเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวออกเปน 4 ชั้น

พันธุ เพ่ือใชในการควบคุมคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานขอกําหนด และมีความถูกตองตรงตามสายพันธุ ดังนี้ 

1. เมล็ดพันธุคัด (Breeder Seed: BS) คือ เมล็ดพันธุท่ีไดผานการปรับปรุง ทดสอบ และคัดเลือก

มาแลวโดยนักวิชาการโดยตรง และอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เมล็ดพันธุท่ีผลิตไดตองนําไป

ขยายเปนเมล็ดพันธุหลัก  

2. เมล็ดพันธุหลัก (Foundation Seed: FS) คือ เมล็ดท่ีผลิตจากเมล็ดพันธุคัด ใหมีลักษณะสายพันธุ

และความบริสุทธิ์ของพันธุเดิมมากท่ีสุด การผลิตจะอยูภายใตการควบคุมของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เมล็ดพันธุชั้น

นี้จะนําไปใชผลิตเปนเมล็ดพันธุขยาย 

3. เมล็ดพันธุขยาย (Registered Seed: RS) คือ เมล็ดท่ีผลิตจากเมล็ดพันธุหลัก โดยตองรักษาและ

ตรวจสอบคุณลักษณะทางสายพันธุและความบริสุทธิ์ตามมาตรฐานท่ีหนวยงานกําหนด เมล็ดพันธุชั้นนี้จะนําไปใช

ผลิตเปนเมล็ดพันธุจําหนาย 

4. เมล็ดพันธุจําหนาย (Certified Seed: CS) คือ เมล็ดพันธุท่ีผลิตจากเมล็ดพันธุขยาย โดยจะตอง

รักษาและตรวจสอบคุณลักษณะทางสายพันธุและความบริสุทธิ์ของพันธุตามมาตรฐานท่ีหนวยงานกําหนดไว  

ท้ังนี้กระบวนการผลิตเมล็ดในแตละชั้นพันธุ มีความเขมงวดพิถีพิถัน แตกตางกัน โดยเฉพาะการผลิตเมล็ดพันธุคัด

ท่ีเปนแหลงเชื้อพันธุ สําหรับใชเปนเมล็ดพันธุตั้งตนในการผลิตเมล็ดชั้นพันธุตางๆ โดยเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

ประกอบดวย ข้ันตอนการผลิตเมล็ดพันธุคัด และ ข้ันตอนการผลิตตนพันธุดี 

กลุมวิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว สํานักพัฒนาอาหารสัตว กรมปศุสัตว จึงจัดทําคูมือฉบับนี้ ข้ึนเพ่ือใช

เปนคูมือการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการผลิตเมล็ดพันธุชั้นพันธุคัด (Breeder seed) และตนพันธุดี 

โดยหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลในเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ในการ

ผลิตเมล็ดพันธุคัดและตนพันธุดีใหถูกตองและเปนไปตามหลักวิชาการและคงรักษาไวซ่ึงพันธุพืชอาหารสัตวพันธุดีท่ี

ตรงตามพันธุตอไป 

 

 

 

 

       กลุมวิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว 

สํานักพัฒนาอาหารสัตว 
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สารบัญ 

 

 หนา 

คํานํา 2 

  

คัดเลือก ขยายเช้ือเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวพันธุดี 10 พันธุ    5 

- พืชผสมตัวเอง 5 

- พืชท่ีมีการผสมพันธุโดยไมใชเพศ (Apomixis) 6 

- พืชท่ีมีการผสมแบบผสมขาม 8 

  

การคัดเลือก ขยายเช้ือตนพันธุดี 7 พันธุ 11 

  

ภาคผนวก  

- แบบฟอรมการบันทึกขอมูลลักษณะประจําพันธุพืชอาหารสัตว 14 

- ระเบียนแปลง 15 
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เมล็ดพันธุคัด : Breeder Seed; BS 
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คัดเลือก ขยายเช้ือเมล็ดพันธุพืชอาหารสัตวพันธุดี 10 พันธุ   ไดแก    

 

ลําดับท่ี ชนิดพืช ลักษณะการผสมพันธุ 

1 รูซ่ี Cross-pollination 

2 กินีสีมวง Apomixis 

3 กินีมอมบาซา   Apomixis 

4 อะตราตัม   Apomixis 

5 พลิแคทูลั่ม Apomixis 

6 ฮามาตา Self-pollination 

7 ทาพระสไตโล Self-pollination 

8 คาวาลเคด Self-pollination 

9 อัลฟลฟา Self-pollination 

10 กระถิน K 636 Self-pollination 

 

ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

 

1. พืชท่ีมีการผสมพันธุแบบผสมตัวเอง (Autogamous  หรือ Self-pollination) ไดแก ถ่ัวฮา

มาตา ถ่ัวทาพระสไตโล ถ่ัวคาวาลเคด ถ่ัวอัลฟลฟา และกระถิน K 636 ดําเนินการดังนี้ 

 ฤดูปลูกท่ี 1 ใหดําเนินการดังนี้  

  1. เก็บเมล็ดจากตนท่ีตรงตามสายพันธุจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุคัด โดยแยกเมล็ดแตละ

ตนออกจากกัน จํานวน 50-100 ตน  

  2. นําเมล็ดจากตนเดียวกันไปปลูกใหอยูในแถวเดียวกัน (แบบ ตน-ตอ-แถว) โดยปลูก

แถวละ 20 ตน โดยใหมีระยะระหวางตน 50-100 เซนติเมตร และระยะหางระหวางแถว 1-2 เมตร หาก

เก็บเมล็ดพันธุจากขอ 1 ไดจํานวน 60 ตน จะตองปลูกพืชจํานวน 60 แถวๆ ละ 20 ตน (1,200 ตน) 

  3. ทําการคัดเลือกพืชในชวงระยะการเจริญเติบโตของพืช หากพบแถวไหนมีพันธุปน

หรือเปนโรคใหคัดท้ิงไปท้ังแถว เชน พบพันธุปนหรือเปนโรคจํานวน 2 แถวจาก 60 แถว ใหทําลายและ

กําจัดท้ัง 2 แถวท้ิงจะคงเหลือตนท่ีสามารถเก็บผลผลิตได 58 แถว 

  4. เก็บเมล็ดพันธุจากแถวท่ีเหลือโดยเก็บเมล็ดพันธุแยกเปนแถวๆ เพ่ือนําไปปลูกในฤดู

ปลูกท่ี 2 
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 ฤดูปลูกท่ี 2 ใหดําเนินการดังนี้ 

  5. นําเมล็ดแตละแถวท่ีคัดเลือกจากฤดูปลูกท่ี 1 (ขอ 4 ของฤดูปลูกท่ี 1) มาปลูกใน

แปลงยอยขนาด 10 ตารางเมตร (เมล็ด 1 แถวตอ 1 แปลงยอย) จากนั้นทําการคัดเลือกแตละแปลงยอย

เชนเดียวกับฤดูปลูกท่ี 1 

 ฤดูปลูกท่ี 3 ใหดําเนินการดังนี้ 

  6. นําเมล็ดแตละแปลงยอยท่ีคัดเลือกจากฤดูปลูกท่ี 2 ไปปลูกแยกกันในแปลงขนาด 

200 ตารางเมตร 

  7. ทําการคัดเลือกพืชในชวงระยะการเจริญเติบโตของพืช หากพบแปลงไหนมีพันธุปน

หรือเปนโรคใหคัดท้ิงไปท้ังแปลง 

  8. คัดเลือกตนท่ีตรงตามสายพันธุเก็บเมล็ดแยกตนเพ่ือนําไปผลิตเมล็ดพันธุคัดในรอบ

ตอไป ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 1 พรอมเก็บเมล็ดจากแปลงท่ีไดรับการคัดเลือกรวมกันเปนเมล็ดพันธุคัด 

(breeder seed)  

  9. ทําความสะอาดเมล็ดและนําเมล็ดสงเก็บรักษาท่ีศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหาร

สัตวเค้ียวเอ้ือง เพ่ือใชสําหรับนําไปปลูกขยายตอไปเปนเมล็ดพันธุหลัก (foundation seed) 

 

2. พืชท่ีมีการผสมพันธุโดยไมใชเพศ (Apomixis) ไดแก หญากินีสีมวง หญากินีมอมบาซา 

หญาอะตราตัม หญาพลิแคทูลัม ดําเนินการดังนี้ 

 ฤดูปลูกท่ี 1 ดําเนินการดังนี้  

  1. เก็บเมล็ดจากตนท่ีตรงตามสายพันธุจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุคัด โดยแยกเมล็ดแตละ

ตนออกจากกัน จํานวน 50-100 ตน  

  2. นําเมล็ดจากตนเดียวกันไปปลูกใหอยูในแถวเดียวกัน (แบบ ตน-ตอ-แถว) โดยปลูก

แถวละ 20 ตน โดยใหมีระยะระหวางตน 50-100 เซนติเมตร และระยะหางระหวางแถว 1-2 เมตร หาก

เก็บเมล็ดพันธุจากขอ 1 ไดจํานวน 60 ตน จะตองปลูกพืชจํานวน 60 แถวๆละ 20 ตน (1,200 ตน) 

  3. ทําการคัดเลือกพืชในชวงระยะการเจริญเติบโตของพืช หากพบแถวไหนมีพันธุปน

หรือเปนโรคใหคัดท้ิงไปท้ังแถว เชน พบพันธุปนหรือเปนโรคจํานวน 2 แถวจาก 60 แถว ใหทําลายและ

กําจัดท้ัง 2 แถว ท้ิงจะคงเหลือตนท่ีสามารถเก็บผลผลิตได 58 แถว 

  4. เก็บเมล็ดพันธุจากแถวท่ีเหลือโดยเก็บเมล็ดพันธุแยกเปนแถวๆ เพ่ือนําไปปลูกในฤดู

ปลูกท่ี 2 
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 ฤดูปลูกท่ี 2 ใหดําเนินการดังนี้ 

  5. นําเมล็ดแตละแถวท่ีคัดเลือกจากฤดูปลูกท่ี 1 (ขอ 4ของฤดูปลูกท่ี 1) มาปลูกในแปลง

ยอยขนาด 10 ตารางเมตร (เมล็ด 1 แถวตอ 1 แปลงยอย) จากนั้นทําการคัดเลือกแตละแปลงยอย

เชนเดียวกับฤดูปลูกท่ี 1 

 ฤดูปลูกท่ี 3 ใหดําเนินการดังนี้ 

  6. นําเมล็ดแตละแปลงยอยท่ีคัดเลือกจากฤดูปลูกท่ี 2 ไปปลูกแยกกันในแปลงขนาด 

200 ตารางเมตร  

  7. ทําการคัดเลือกพืชในชวงระยะการเจริญเติบโตของพืช หากพบแปลงไหนมีพันธุปน

หรือเปนโรคใหคัดท้ิงไปท้ังแปลง 

  8. คัดเลือกตนท่ีตรงตามสายพันธุเก็บเมล็ดแยกตนเพ่ือนําไปผลิตเมล็ดพันธุคัดในรอบ

ตอไป ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 1 พรอมเก็บเมล็ดจากแปลงท่ีไดรับการคัดเลือกรวมกันเปนเมล็ดพันธุคัด 

(breeder seed)  

  9. ทําความสะอาดเมล็ดและนําเมล็ดสงเก็บรักษาท่ีศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหาร

สัตวเค้ียวเอ้ือง เพ่ือใชสําหรับนําไปปลูกขยายตอไปเปนเมล็ดพันธุหลัก (foundation seed)  

 

ฤดูปลูกท่ี 1 

 

 

 

ฤดูปลูกท่ี 2 

 

 

 

 

ฤดูปลูกท่ี 3 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  ผังแสดงการรักษาลักษณะและการขยายเมล็ดพันธุ  พืชท่ีมีการผสมพันธุแบบผสมตัวเอง (Autogamous หรือ 

Self-pollination) ไดแก ถ่ัวฮามาตา ถ่ัวทาพระสไตโล ถ่ัวคาวาลเคด ถ่ัวอัลฟลฟา กระถิน K636 และ พืชท่ีมีการผสม

พันธุโดยไมใชเพศ (Apomixis) ไดแก หญากินีสีมวง หญากินีมอมบาซา หญาอะตราตัม หญาพลิแคทูลัม 

คัดตนท่ีตรงตามสายพันธุ 

เก็บเมล็ดแยกตน เพ่ือนํา

เมลด็ไปปลูกใหม 

เมล็ดพันธุคัด (breeder seed) 
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แบงเมล็ดท่ีไดออกเปน 2 สวน 

 

สวนท่ี 2 นําไปปลูกในฤดูปลูกท่ี 2 

สวนท่ี 1 นําไปปลูกแบบตน-ตอ-แถว  

3. พืชท่ีมีการผสมพันธุแบบผสมขาม (Allogamous หรือ Cross-pollination) ไดแก หญารูซ่ี 

หญาโรด และหญาซีตาเรีย ดําเนินงานดังนี้ 

 ฤดูปลูกท่ี 1  

  1. นําเมล็ดท่ีคัดเลือกจากตนท่ีตรงตามสายพันธุจํานวน 50-100 ตน ในแปลงเมล็ดพันธุ

คัด มาแบงเมล็ดแตละตนออกเปน 2 สวน 

  2. นําสวนท่ี 1 ไปปลูก (แบบตน – ตอ – แถว) แถวละ 20 ตน ระยะระหวางแถว 1-2 

เมตร ระยะระหวางตน 50-100 เซนติเมตร เพ่ือใชประกอบในการคัดเลือกตนท่ีตรงกับสายพันธุ โดยไม

ตองเก็บเมล็ดพันธุ 

  3. นําสวนท่ี 2 นําไปปลูกในฤดูปลูกท่ี 2 

 ฤดูปลูกท่ี 2  

  4. นําเมล็ดท่ีเหลือสวนท่ี 2 จากการแบงฤดูปลูกท่ี 1 ซ่ึงมีลักษณะพันธุตรงกับแถวท่ี

ไดรับการคัดเลือกมารวมกัน แลวนําไปปลูกในแปลงใหญ ขนาด 200 ตารางเมตร เพ่ือใหมีการผสมเปด

อยางอิสระ  

  5. เก็บเมล็ดรวมกันเปนเมล็ดพันธุคัด (breeder seed) นําสงเก็บรักษาท่ีศูนยวิจัยและ

พัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง เพ่ือใชสําหรับนําไปปลูกขยายตอไปเปนเมล็ดพันธุหลัก 

(foundation seed) ตอไป พรอมท้ังคัดเลือกตนท่ีตรงตามสายพันธุเก็บเมล็ดแยกตนนําไปผลิตเมล็ดพันธุ

คัดในปตอไป ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 2 

 

ฤดูปลูกท่ี 1                                      Ø  Ø  Ø Ø  Ø  Ø  Ø  Ø Ø Ø 

 

                             

                  แถวที่      1    2    3   4    5    6   7    8   9   10 

 

ฤดูปลูกท่ี 2                          

                                    

  

                                                                                                                           

 

 

 

ภาพท่ี 2  ผังแสดงการรักษาลักษณะและการขยายเมล็ดพันธุหญารูซ่ี 

เมลด็พันธุคัด (Breeder seed) 

คัดตนท่ีตรงตาม

สายพันธุ เก็บเมล็ด

แยกตน เพ่ือนํา

เมลด็ไปปลูกใหม 
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ภาพท่ี 3  ผังการเก็บรักษาและการจัดสรรเมล็ดพันธุ BS 

 

 

คํานิยาม 

1. พืชท่ีมีการผสมพันธุแบบผสมตัวเอง ( Autogamous  หรือ Self-pollination) คือ พืชท่ี

เพศผูผสมกับเพศเมียในดอกเดียวกันหรือในตนเดียวกัน พบใน perfect flower กับ imperfect flower 

ท่ีเปน monoecius 

2. พืชท่ีมีการผสมพันธุโดยไมใชเพศ (Apomixis) หรือ Agamospermy- คือ การสืบพันธุโดย

เมล็ดท่ีไมผานการผสมพันธุ หรือสืบพันธุแบบก่ึงใชเพศ เนื่องจากเมล็ดมาจากสวนท่ีเก่ียวของกับเพศ แต

ไมผานการผสมพันธุ 

3. พืชท่ีมีการผสมพันธุแบบผสมขาม (Allogamous หรือ Cross-pollination) คือ พืชท่ีมีการ

ผสมระหวางละอองเกสรตัวผูของพืชตนหนึ่งกับเกสรตัวเมียของพืชอีกตนหนึ่ง โดยมีอัตราการผสมขามไม

นอยกวา 70 เปอรเซ็นต ไดแก หญารูซ่ี หญาโรด และหญาซีตาเรีย 

 

 

 

 

สํานักฯจัดสรร เพื่อใชผลิต FS 

สํานักฯจัดสรร เพื่อใชผลิต RS 

เก็บรักษาในหองเย็น ศมอ. 

เมลด็พันธุหลัก (Foundation seed) 

เมลด็พันธุขยาย (Registered seed) 

เมลด็พันธุคัด (Breeder seed) 
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คัดเลือกขยายเชือ้ตนพันธุพืชอาหารสัตวพันธุด ี7 พันธุ 

(ตนพันธุดี) 
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คัดเลือก ขยายเช้ือตนพันธุพืชอาหารสัตวพันธุดี 7 พันธุ (ตนพันธุดี)  ดังนี้ 

 

ลําดับท่ี ชนิดพืช 

1 แพงโกลา 

2 เนเปยรปากชอง 1   

3 เนเปยรยักษ   

4 เนเปยรแคระ 

5 เนเปยรสุราษฏร 1 

6 ลิสงเถาฟลอริเกรซ 

7 ลิสงเถาอมาริลโล 

 

ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน  

 ฤดูปลูกท่ี 1 

  1. คัดเลือกตนท่ีตรงตามสายพันธุจากแปลงตนพันธุ จํานวน 50 ตน (กอ) 

  2. สับแยกทอนพันธุแตละตน(กอ) แลวนําทอนพันธุไปปลูกเปนแถวๆละ 10 หลุม โดยมี

ระยะระหวางหลุม 50-100 เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 1-2 เมตร 

  3. ชวงระยะการเจริญเติบโตของพืชทําการตรวจแปลง คัดท้ิงตนท่ีมีลักษณะไมดีหรือเปน

โรคออกไป ตนพันธุท่ีเหลือในแปลงนําไปปลูกในฤดูปลูกท่ี 2 

 ฤดูปลูกท่ี 2 

  4. นําตนท่ีตรงตามสายพันธุจากแปลง ในฤดูปลูกท่ี 1 ไปปลูกในแปลงตนพันธุขนาด 

1,600 ตารางเมตร (1 ไร) สําหรับขยายเปนตนพันธุดีตอไป พรอมท้ังคัดเลือกตนท่ีตรงตามสายพันธุเพ่ือ

นําไปผลิตตนพันธุดีในรอบตอไป ในแปลงตนพันธุ ตามภาพท่ี 4 
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ฤดูปลูกท่ี 1 

 

 

 

 

 

ฤดูปลูกท่ี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  ผังแสดงการขยายเชื้อตนพันธุพืชอาหารสัตวพันธุดี (ตนพันธุดี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตนพันธุดี 

คัดตนท่ีตรงตามสายพันธุ

นําไปปลูกใหม  

แปลงขนาด 1,600 ตรม. (1 ไร)  
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ภาคผนวก 
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แบบฟอรมการบันทึกขอมูลลักษณะประจําพันธุพืชอาหารสัตว (ตัวอยาง) 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ…………………………………..…ช่ือผูรับผิดชอบ…………………………………….………… 

ชนิดพันธุพืช…………………………………..…………….ช่ือวิทยาศาสตร………………………………………………… 

ลักษณะ คร้ังท่ี1 คร้ังท่ี2 คร้ังท่ี3 หมายเหตุ 

ว/ด/ป ท่ีเก็บขอมูล 

…../….../……… 

ว/ด/ป ท่ีเก็บขอมูล 

…../….../……… 

ว/ด/ป ท่ีเก็บขอมูล 

…../….../……… 

ลําตนและทรงพุม     

ลักษณะลําตน (กลม/เหลี่ยม/ตั้งตรง/ทอดนอน/ก่ึง

ตั้งก่ึงเลื้อย/ตั้งตรงปลายโคง) 

    

ความสูงทรงพุม     

ความกวางทรงพุม     

จํานวนแขนง (หนอ) ตอกอ     

ความสูงลําตนกอนเก็บเก่ียวเมล็ด     

   -ความสูงถึงปลายใบธง (ซม.)     

   -ความสูงถึงปลายชอดอก (ซม.)     

ใบ     

ลักษณะใบ (รูปหอก/กลม/ยาว/ขอบใบ/กาบใบ)     

จํานวนใบตอแขนง     

ความกวางของใบ (ซม.)     

ความยาวของใบ (ซม.)     

ดอก     

ลักษณะดอก (raceme/panicle/spike)     

วันท่ีเริ่มแทงชอดอก/วันออกดอก     

ความยาวชอดอก (ซม.)     

จํานวนชอดอกตอกอ (ซม.)     

จํานวนดอกยอยตอชอดอก     

เมล็ด     

ลักษณะเมล็ด (สีเมล็ด/ผิวเมล็ด/รูปราง)     

ผลผลิตเมลด็พันธุ (กิโลกรัมตอไร, กิโลกรัมตอกอ)     

ความงอก (เปอรเซ็นต)     

นํ้าหนัก 1,000 เมล็ด (กรัม)     

อ่ืนๆ เชน โรคหรือแมลง     
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ระเบียนแปลงผลิต...............................  (ตัวอยาง) 

ช่ือหนวยงาน .....................................................................รหัสแปลง……................พ้ืนท่ี………….ไร 

1. ประวัติแปลง 

1 ปท่ีผานมา ปลูก ……………………………………………………………………… 

2 ปท่ีผานมา ปลูก ……………………………………………………………………… 

3 ปท่ีผานมา ปลูก ……………………………………………………………………… 

2. แผนผังแปลงผลิต 

 

 

 

 

ทิศเหนือปลูก ......................................... ระยะหางจากแปลง ............. เมตร 

ทิศใตปลูก .............................................. ระยะหางจากแปลง ............. เมตร 

ทิศตะวันออกปลูก .................................. ระยะหางจากแปลง ............ เมตร 

ทิศตะวันตกปลูก .................................... ระยะหางจากแปลง ............. เมตร 

3. ปเพาะปลูก……..…./………..….  

4. การเตรียมดิน 

วันท่ี………………………………………….พ้ืนท่ี…………..ไร โดยวธิ.ี.................................................... 

วันท่ี………………………………………….พ้ืนท่ี…………..ไร โดยวธิ.ี.................................................... 

วันท่ี………………………………………….พ้ืนท่ี…………..ไร โดยวธิ.ี.................................................... 

5. การเพาะกลา วันท่ี……………………………………............โดยวิธี....................................................... 

6. การปลูก วันท่ี…………………………….ระยะปลูก………………………พ้ืนท่ี…………..ไร 

7. การกําจัดวัชพืช 

วันท่ี…………………………..……พ้ืนท่ี…….…..ไร โดยวิธ.ี...................................................... 

วันท่ี…………………………..……พ้ืนท่ี…….…..ไร โดยวิธ.ี...................................................... 

วันท่ี…………………………..……พ้ืนท่ี…….…..ไร โดยวิธ.ี...................................................... 

8. การใสปุย 

วันท่ี…………………………….…ใสปุย……...…………………..……...........จาํนวน……....…...กก./ไร 

วันท่ี…………………………….…ใสปุย……...…………………..……...........จาํนวน……....…...กก./ไร 

วันท่ี…………………………….…ใสปุย……...…………………..……...........จาํนวน……....…...กก./ไร 
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9. การตรวจสอบโรคและแมลง 

วันท่ี…………………………ชนิดโรค/แมลงท่ีพบ……...…………………..……............................................ 

กําจัดโดย ..................................................................................................................................... 

วันท่ี…………………………ชนิดโรค/แมลงท่ีพบ……...…………………..……............................................ 

กําจัดโดย ..................................................................................................................................... 

วันท่ี…………………………ชนิดโรค/แมลงท่ีพบ……...…………………..……............................................ 

กําจัดโดย ..................................................................................................................................... 

10. ผลผลิตเมล็ด 

เบอรท่ี………………จํานวน………….กิโลกรัม  จํานวนกอเก็บเก่ียว.............................................. 

เบอรท่ี………………จํานวน………….กิโลกรัม  จํานวนกอเก็บเก่ียว.............................................. 

เบอรท่ี………………จํานวน………….กิโลกรัม  จํานวนกอเก็บเก่ียว.............................................. 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)…………………………………….......................………เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ          




