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บทคัดย่อ 

การคัดเลือกพันธุ์ปอคิวบาบริสุทธิ์ ได้น าพันธุ์ปอคิวบาพันธุ์ Non-photosensitive ซึ่งปรับปรุงพันธุ์โดย
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นตั้งแต่ปี 2544 น ามาคัดเลือกและปรับปรุงความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ให้มีความสม่ าเสมอใน
การให้ผลผลิตใหม่เพ่ือให้ได้พันธุ์ปอคิวบาที่ให้ผลผลิตสูงและเส้นใยคุณภาพดี คัดเลือกต้นที่ไม่ดอกออกตามช่วงแสง 
โดยออกดอกในช่วง 100-120 วันหลังปลูก มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีและคาดว่าจะให้ผลผลิตสูง  ด าเนินการใน
ฤดูแล้ง และฤดูฝนปี 2556 ผลการทดลองในฤดูแล้งสามารถคัดเลือกปอคิวบาได้ 28 ต้น น าเมล็ดที่ได้ไปปลูกแบบ
ต้นต่อแถวในฤดูฝนปี 2556 เพ่ือคัดเลือกซ้ าสามารถคัดไว้ได้ 7 สายพันธุ์ เก็บเกี่ยวเมล็ดได้ 291.01 กรัม ส่งให้
โครงการปรับปรุงพันธุ์ปอที่เหมาะสมในการปลูกตลอดปี เพ่ือน าเข้าเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์ปอคิวบาที่ไม่ไวต่อ
ช่วงแสงในปี 2557 

ค าน า 

ปอคิวบามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hibiscus canabinus L.  ประเทศที่มีการผลิตปอมากได้แก่ อินเดีย และ 
บังคลาเทศ มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 61.6 และ 26.6 ของโลกตามล าดับ ประเทศไทยเคยมีการปลูกปอ 
190,000 ไร่ ได้ผลผลิต 47,000 ตันในปี 2541 ลดลงเหลือ 8,137 ไร่ ได้ผลผลิตเพียง 2,331 ตันในปี 2550 
แหล่งปลูกส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 85 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศ โดยมีการปลูก
มากที่จังหวัดอุบลราชธานี และชัยภูมิ โดยมีพ้ืนที่ปลูก 2,560 และ 1,353 ไร่ ตามล าดับ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2551) สาเหตุของการลดลงของพ้ืนที่ปลูกปอเนื่องมาจากการปลูกปอจนถึงการผลิตเป็นเส้นใยมี
ขั้นตอนยุ่งยาก ใช้แรงงานมากผลตอบแทนต่ า ปัจจุบันมีเส้นใยพลาสติกที่ราคาถูกกว่ามาทดแทน นอกจากนั้นยังมี
พืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ได้แก่ ยางพารา มันส าปะหลัง และอ้อย เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชอ่ืน 



 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รหัสการทดลอง  โครงการเร่งด่วน 

ผลผลิตปอส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมทอกระสอบ และผลิตภัณฑ์ปอ เช่น เชือก ด้าย ผ้ากระสอบ  เพ่ือ
จ าหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ ปัจจุบันการผลิตปอของไทยมีปริมาณการผลิตน้อยไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ จึงมีการสั่งซื้อปอคุณภาพสูงจากบังคลาเทศเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมทอกระสอบ นอกจากการน าเส้นใย
ปอไปใช้ในอุตสาหกรรมทอกระสอบแล้ว ยังมีการน าเส้นใยปอคิวบามาผสมกับเส้นใยพลาสติกในการผลิตอุปกรณ์
ตกแต่งภายในรถยนต์ราคาแพง มูลนิธิชัยพัฒนาจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปอคิวบา
ของเกษตรกรไทย เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร และอาจจะน าไปปลูกหมุนเวียนกับข้าว เพ่ือลดการผลิตข้าวในภาค
กลางซึ่งมีการปลูกท้ังปี หรือปลูกก่อนข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือตัดวงจรการระบาดของโรค หรือปลูกใน
พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อน้ าท่วม หรือในพ้ืนที่ที่เกษตรกรไม่ต้องการเสี่ยงกับปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืน ในอุตสาหกรรม
รถยนต์ความต้องการเส้นใยปอแตกต่างกับการใช้เส้นใยเพ่ือการทอกระสอบ คือ ต้องการความยาวเส้นใยเพียง 7 
เซนติเมตร จึงน่าจะปลูกปอได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากการออกดอกและการติดฝักไม่กระทบถึงคุณภาพเส้นใย ดังนั้น
การคัดเลือกพันธุ์ปอคิวบาบริสุทธิ์ไม่ไวต่อช่วงแสงที่สามารถออกดอกได้เมื่อมีอายุที่เหมาะสมและให้ผลผลิตสูง 
เพ่ือให้สามารถปลูกปอเมื่อใดก็ได้ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาการปลูกปอเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ได้  

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1) เมล็ดพันธุ์ปอคิวบาพันธุ์ Non-photosensitive 
2) ปุ๋ยเคมสีูตร 15-15-15 และปุ๋ยคอก 
3) สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง ศัตรูพืชและวัชพืช 
4) ตาชั่ง ไม้หรือเทปวัดความสูงและเวอร์เนีย 
5) วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับเก็บ และ บันทึกข้อมูล  

วิธีการ 
ใช้วิธีปรับปรุงพันธุ์แบบ Pure Line Selection โดยใช้ Germplasm ของปอคิวบาพันธุ์ Non-

photosensitive 
วิธีปฏิบัติการทดลอง ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น เป็นการน าพันธุ์ปอคิวบาพันธุ์ Non-

photosensitive ซึ่งปรับปรุงพันธุ์โดยศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นตั้งแต่ปี 2544 น ามาคัดเลือกและปรับปรุงความ
บริสุทธิ์ของสายพันธุ์ให้มีความสม่ าเสมอในการให้ผลผลิตใหม่เพ่ือให้ได้พันธุ์ปอคิวบาที่ให้ผลผลิตสูงและเส้นใย
คุณภาพดี  ด าเนินการในฤดูแล้ง ปี2556 และฤดูฝนปี 2556 ก่อนปลูกปอประมาณ 2 สัปดาห์ปรับปรุงดินให้
สม่ าเสมอโดยการใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 1-2 ตันต่อไร่ ปลูกปอคิวบาพันธุ์ Non-photosensitive โดยปลูกในฤดูแล้งต้น
เดือนพฤศจิกายน 2555 และฤดูฝนในเดือนมิถุนายน 2556 รวมพ้ืนที่ทดลอง 1,050 ตารางเมตร ใช้ระยะระหว่าง
แถว 50 เซนติเมตรโดย เปิดร่องลึกประมาณ 5 เซนติเมตรแล้วโรยเมล็ด กลบดินบางๆ หลังงอก 2-3 สัปดาห์  



ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้น/หลุม โดยใช้ระยะระหว่างต้น 10 เซนติเมตร ก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยโดยการเปิดร่องข้าง
แถวแล้วโรยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วกลบ ก าจัดวัชพืช โรค และแมลงตามความจ าเป็น  

การคัดเลือกปอที่ไม่ดอกออกตามช่วงแสง ตามปกติปอคิวบาจะออกดอกเมื่อมีช่วงแสงน้อยกว่า 12 ½ 
ชั่วโมง ดังนั้นการปลูกปอคิวบาในฤดูแล้งช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนจะท าให้ปอปกติออกดอกเร็ว เหมาะที่จะใช้การ
ปลูกในช่วงเวลานี้คัดเลือกปอคิวบาที่มีลักษณะการออกดอกที่ไม่ไวต่อช่วงแสง โดยคัดเลือกต้นที่ออกดอกในช่วง 
100-120 วันหลังปลูก มีลักษณะทางการเกษตรดีและคาดว่าจะให้ผลผลิตสูง เช่น มีลักษณะ ต้นสูง ตรง ไม่มีการ
แตกกิ่ง มีเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นมากกว่า 2.0 เซนติเมตร  น าเมล็ดที่ได้จากต้นที่คัดไว้ ไปปลูกแบบต้นต่อแถวในฤดู
ฝนปี 2556 และท าการคัดเลือกต้นไม่ไวต่อช่วงแสงซ้ าอีกหนึ่งรอบ  เกบ็เกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการคัดเลือกรอบที่
สองไว้เป็นสายพันธุ์ ส าหรับน าเข้าเปรียบเทียบเบื้องต้นของพันธุ์ปอที่ไม่ไวต่อช่วงแสงในโครงการปรับปรุงพันธุ์ปอ
ที่เหมาะสมในการปลูกตลอดปี และใช้ในการขยายเมล็ดพันธุ์ปอต่อไป 

เวลาและสถานที่ ระยะเวลาเริ่มต้น  ตุลาคม 2554 ระยะเวลาสิ้นสุด กันยายน 2556   
สถานที่ แปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

- การคัดเลือกพันธุ์ปอคิวบาไม่ไวต่อช่วงแสงฤดูแล้งปี 2556 
ปลูกปอคิวบาพันธุ์ Non-photosensitive วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ใช้ขนาดแปลง 15 x 30 เมตร 

พ้ืนที่ 450 ตารางเมตร ใช้ระยะปลูก 50 X 10 เซนติเมตร ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้น/หลุม ก าจัดวัชพืช 2 ครั้ง ครั้งที่ 
1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เมื่อปออายุได้ 20 วันหลังปลูก  ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2555 เมื่อปออายุได้ 35 
วันหลังปลูก  คัดเลือกปอคิวบาที่ไม่ไวต่อช่วงแสง โดยเลือกต้นที่ออกดอกหลังวันที่ 1 มีนาคม 2556 สามารถ
คัดเลือกปอคิวบาไม่ไวแสงได้ 28 ต้น เก็บเกี่ยวเมล็ดปอคิวบาวันที่ 22 เมษายน 2556 น าเมล็ดที่ได้จากต้นที่คัดไว้ 
ไปปลูกแบบต้นต่อแถวในฤดูฝนปี 2556  

- การคัดเลือกพันธุ์ปอคิวบาไม่ไวต่อช่วงแสงฤดูฝนปี 2556 
ปลูกปอคิวบาที่ได้จากการคัดเลือกในฤดูแล้งปี 2556 แบบต้นต่อแถว วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ปองอก

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 ใช้ขนาดแปลง 20 x 30 เมตร พ้ืนที่ 600 ตารางเมตร ใช้ระยะปลูก 50 X 10 เซนติเมตร 
ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้น/หลุม ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  ก าจัดวัชพืชครั้งที่ 1 วันที่ 17 
กรกฎาคม 2556 เมื่อปออายุได้ 35 วันหลังปลูก  ก าจัดวัชพืชครั้งที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2556 เมื่อปออายุได้ 55 วัน
หลังปลูก  คัดเลือกปอคิวบาที่ไม่ไวต่อช่วงแสง โดยคัดเลือกต้นที่ออกดอกหลังวันที่ 16 ตุลาคม 2556 สามารถ
คัดเลือกปอคิวบาที่ไม่ไวแสง ได้ 7 สายพันธุ์ เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ปอคิวบาวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ได้น้ าหนักเมล็ด
พันธุ์รวม 291.01 กรัม สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเมล็ดสูงที่สุดคือสายพันธุ์ที่ 24 ได้น้ าหนักเมล็ด 107.41 กรัม รองลงมา
เป็นสายพันธุ์ที่ 4 ได้ผลผลิตน้ าหนักเมล็ด 73.42 กรัม (ตารางที่ 1)  ได้น าเมล็ดพันธุ์ส่งให้ โครงการปรับปรุงพันธุ์ปอ
ที่เหมาะสมในการปลูกตลอดปี เพ่ือน าเข้าเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์ปอคิวบาที่ไม่ไวต่อช่วงแสงในปี 2557 ต่อไป 

ตารางท่ี 1 สายพันธุ์ปอคิวบาและน้ าหนักเมล็ด (กรัม) ที่ได้จากการคัดเลือกพันธุ์ปอคิวบาไม่ไวต่อช่วงแสง 



สายพันธุ์ที่ ต้นที่เก็บเกี่ยว น้ าหนักเมล็ด (กรัม) 

4 1,4,7,8,9,10 73.42 

7 4 6.33 

11 5,6,7 28.42 

16 2,4 26.31 

20 1 30.45 

21 1 18.67 

24 1 107.41 

รวม   291.01 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 การคัดเลือกพันธุ์ปอคิวบาไม่ไวต่อช่วงแสงฤดูแล้งปี 2556 โดยใช้เกณฑ์คือคัดเลือกต้นที่ไม่ออกดอกตาม

ช่วงแสงแต่ออกดอกตามอายุการเจริญเติบโต ในช่วง 100-120 วันหลังปลูก ผลการด าเนินงานสามารถคัดเลือก
สายพันธุ์ปอคิวบาไว้ได้ 28 สายพันธุ์ น าไปปลูกในฤดูฝนปี 2556 เพ่ือคัดเลือกซ้ าได้ 7 สายพันธุ์ เก็บเกี่ยวเมล็ดได้ 
291.01 กรัม ส่งให้โครงการปรับปรุงพันธุ์ปอที่เหมาะสมในการปลูกตลอดปี เพ่ือน าเข้าเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์
ปอคิวบาที่ไม่ไวต่อช่วงแสงในปี 2557  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

น าไปใช้ประโยชน์โดยใช้เป็นเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ปอ และ ใช้ในงานผลิตเมล็ดพันธุ์
ปอ โดยมกีลุ่มเป้าหมาย คือ งานเปรียบเทียบเบื้องต้นพันธุ์ปอคิวบาไม่ไวต่อช่วงแสงในพ้ืนที่ปลูกปอจังหวัด
ขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานี  
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