
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2555 
 
1. ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาถั่วเหลือง 
2. โครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการน าไปใช้ประโยชน์ถั่วเหลือง 

กิจกรรม เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
กิจกรรมย่อย (ถ้ามี) เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  ผลกระทบของการใช้สารเคมีพ่นให้ต้นแห้งต่อคุณภาพเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Effects of Pre-harvest Desiccants on Soybean Seed Quality 
4. คณะผู้ด าเนินงาน  

หัวหน้าการทดลอง      นรีลักษณ์ วรรณสาย 
ผู้ร่วมงาน                        นิภาภรณ์ พรรณรา กัณทิมา ทองศรี      

    สนอง บัวเกต ุ กัลยา เนตรกัลยามิตร 
5.  บทคัดย่อ 
  การใช้เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานเก็บเกี่ยวใน
ปัจจุบัน เกษตรกรจึงใช้สารเคมีพ่นให้ต้นแห้งและใบร่วงเพ่ือความสะดวกในการใช้เครื่องเก็บเกี่ยว แต่ผลผลิตที่ได้มี
คุณภาพต่ าคือเมล็ดไม่สมบูรณ์ตลอดจนคุณภาพเพ่ือการแปรรูปลดลง การศึกษาผลกระทบของการใช้สารเคมีพ่น
ถั่วเหลืองต่อคุณภาพเมล็ดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ได้ด าเนินการปี 2554-2555 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
พิษณุโลก โดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot จ านวน 3 ซ  า โดยมี Main plot คือระยะการเจริญเติบโตถั่ว
เหลืองที่ท าการพ่นสารเคมีจ านวน 3 ระยะ คือ R6.5 R7 และ R7.5 ส่วน Subplot  คือการใช้สารพ่นต้นแห้งชนิด
และอัตราต่าง ๆ ได้แก่ พาราควอทอัตรา 100-200 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ และอิทิฟอนอัตรา 50-65 กรัม สาร
ออกฤทธิ์ต่อไร่ ผลการทดลองพบความเป็นพิษที่เกิดกับต้นถั่วเหลืองจากการใช้สารพาราควอทที่สังเกตได้ตั งแต่
ชั่วโมงแรกหลังการพ่น และความรุนแรงเพ่ิมขึ นเรื่อย ๆ ตั งแต่ใบม้วนแห้งและร่วง ต้นและฝักแห้งหลังพ่น  4-9 วัน 
ขึ นกับระยะการเจริญเติบโตที่พ่น ส าหรับการใช้อิทิฟอนพ่นก่อนเก็บเกี่ยว พบการเปลี่ยนสีของใบจากสีเขียวเป็นสี
เหลืองและร่วงในที่สุด แต่ต้นและฝักยังคงความสดทุกอัตราของอิทิฟอนที่ใช้ การใช้สารทั งสองชนิดสามารถย่น
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวได้เมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บเกี่ยวปกติที่ระยะ R8 และเมื่อท าการเก็บเกี่ยวพบว่าการใช้
พาราควอทท าให้ผลผลิตเมล็ดลดลง 8.5-12.6 เปอร์เซ็นต์ และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ลดลง 9.5-16.3 เปอร์เซ็นต์ แต่
คุณภาพเมล็ดพันธุ์คือเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสีย ความงอก และความแข็งแรง      ไม่ถูกกระทบจากการใช้สารเคมี
พาราควอทอัตราต่ า 100-150 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นก่อนเก็บเกี่ยว และเมื่อวิเคราะห์สารตกค้างในเมล็ด
พบว่าการใช้พาราควอทที่อัตรา 100 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่เป็นอัตราที่ปลอดภัยเมื่อพ่นทุกระยะการเจริญเติบโต 
โดยพบปริมาณสารตกค้างอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าสูงสุดที่ก าหนดให้มีได้  (MRL) ส่วนการใช้อิทิฟอนแม้ไม่พบสาร
ตกค้างในเมล็ดแตป่ระสิทธิภาพในการท าให้ต้นถั่วเหลืองแห้งต่ ากว่าการใช้พาราควอท  
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6.  ค าน า 
พื นที่ปลูกถั่วเหลืองของประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศไทยต้องน าเข้าถั่วเหลืองเป็น

ปริมาณมากทุกปี ข้อจ ากัดหนึ่งที่เกษตรกรหันไปปลูกพืชอ่ืนนอกจากผลตอบแทนที่สูงกว่าแล้ว แรงงานเก็บเกี่ยวยัง
เป็นปัญหาหลักหนึ่งซึ่งหายากและมีราคาจ้างสูง เกษตรกรในหลายพื นที่จึงพัฒนาใช้เครื่องเกี่ยวนวดมาเพ่ือใช้เก็บ
เกี่ยวแทนแรงงานคน โดยก่อนการเก็บเกี่ยวมีการใช้สารเคมีพ่นให้ ใบร่วงทั งหมดต้นถั่วเหลืองและฝักแห้ง แล้วจึง
เก็บเกี่ยวด้วยเครื่อง ซึ่งระยะการเจริญเติบโตของถั่วเหลืองที่พ่นแตกต่างกันไปแต่ละพื นที่ เมล็ดถั่วเหลืองที่ได้หลัง
เก็บเกี่ยวมีคุณภาพต่ าทั งในด้านการน าไปใช้ประโยชน์ด้านเมล็ดพันธุ์และการแปรรูป จากข้อมูลการผลิตพันธุ์ถั่ว
เหลืองชั นพันธุ์ขยายโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ในปี 2552 พบว่าเกษตรกรที่มีการใช้สารพารา
ควอท อัตรา 100-200 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นให้ต้นแห้งก่อนเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน เมล็ดพันธุ์ที่ได้มีความ
งอกลดลงอย่างรวดเร็วหลังการเก็บเกี่ยวเพียง 1-2 สัปดาห์ และเมล็ดมีคุณภาพต่ าคือ มีเมล็ดมีลักษณะฟ่ามไม่
สามารถน าไปแปรรูปเป็นอาหารได้ 

การใช้สารเคมีพ่นให้ต้นพืชแห้งก่อนเก็บเกี่ยวที่แนะน าในต่างประเทศมีหลายชนิด เช่น พา
ราควอท ไดควอท อิทิฟอน (Levy and Griffin, 2012; Shanmugasundaram, 2002) โดยศูนย์วิจัยและพัฒนา
พืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC) ได้ทดลองใช้สารเคมีหลายชนิดพ่นถั่วเขียวเพ่ือให้ต้นและฝักแห้งพร้อมเก็บเกี่ยวด้วย
เครื่อง และพบว่าการใช้สารอิทิฟอนความเข้มข้น 62.5 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ พ่นก่อนการเก็บเกี่ยวท าให้ใบถั่ว
เขียวร่วงได้ 90 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีผลต่อความงอกของถั่วเขียว (Shanmugasundara, 2002) ดังนั น อิทิฟอนจึง
เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับถั่วเหลืองโดยปรับลดความเข้มข้นให้ลดลง เนื่องจากถั่วเหลืองมี เริ่มมีใบ
ร่วงเมื่อใกล้ถึงระยะเก็บเกี่ยว ดังการทดลองพ่นที่ถั่วเหลืองอยู่ในระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา (R7) โดยวันชัยและคณะ 
(2543) พบว่าสารพาราควอทและอิทิฟอนท าให้ใบถั่วเหลืองแห้งและร่วงเร็วขึ นแต่ไม่มีผลต่อความงอกของเมล็ด
พันธุ์ อย่างไรก็ตามความเข้มข้นที่เกษตรกรใช้สูงกว่าที่ได้มีการศึกษาไว้ถึงสองเท่าคือ 200 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ 
ซึ่งอาจท าให้เกิดการลดความชื นในเมล็ดอย่างรวดเร็วจนกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ หรืออาจมีผลตกค้างในเมล็ด
หากน าไปใช้เป็นอาหารได้ ดังนั น จึงได้ท าการศึกษาชนิดและอัตราของสารเคมี รวมทั งระยะการเจริญเติบโตของถั่ว
เหลืองที่เหมาะสมในการพ่นที่สามารถแนะน าให้เกษตรกรน าไปปฏิบัติ  เพ่ือน าเมล็ดไปใช้ประโยชน์เป็นเมล็ดพันธุ์
หรือแปรรูปเป็นอาหารได้อย่างปลอดภัย 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ คุณภาพเมล็ด และคุณภาพเมล็ดพันธุ์จากการใช้สารเคมีพ่นให้ต้นถั่วเหลืองแห้ง 

7. วิธีการ 
   อุปกรณ์ 

1) เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60 
  2) ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12  และไรโซเบียม 
  3) สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช โรค และแมลงศัตรูพืช 
  4) สารพาราควอท และ อิทิฟอน 
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   วิธีการ วางแผนการทดลองแบบ  Split plot design จ านวน 3 ซ  า 
     กรรมวิธี    

Main plot ประกอบด้วย ระยะการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง 3 ระยะ ดังนี  
1)  พ่นเมื่อถั่วเหลืองอยู่ในระยะ R6.5  
2)  พ่นเมื่อถั่วเหลืองอยู่ในระยะ R7 (ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา) 

 3) พ่นเมื่อถั่วเหลืองอยู่ในระยะ R7.5 
Subplot ประกอบด้วย สารเคมีที่พ่นให้ต้นแห้ง 6 กรรมวิธี ดังนี  

1) ไม่พ่นสาร พ่นด้วยน  าเปล่าเพียงอย่างเดียว  
2 ) พาราควอท ความเข้มข้น 100  กรัม (a.i.)/ไร่  
3) พาราควอทความเข้มข้น 150 กรัม (a.i.)/ไร่  
4) พาราควอทความเข้มข้น 200 กรัม (a.i.)/ไร่ 
5 ) อิทฟิอน ความเข้มข้น 50 กรัม (a.i.)/ไร่ 
6) อิทิฟอน ความเข้มข้น 65 กรัม (a.i.)/ไร่ 

   วิธีปฏิบัติทดลอง 

  ท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก โดยไถเตรียมดินก่อนปลูก เก็บ
ตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ปลูกถั่วเหลืองในแปลงย่อยขนาด 6 x 7 เมตร คลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ด้วยเชื อไรโซเบียมก่อนปลูกด้วยระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร  จ านวน 4 ต้นต่อหลุม หลังปลูกท าการพ่นสาร
ป้องกันก าจัดวัชพืช พ่นสารป้องกันแมลงวันเจาะล าต้นหลังถั่วเหลืองงอก 7-10 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 
25 กิโลกรัมต่อไร่ หลังถั่วเหลืองงอกประมาณ 2 สัปดาห์ โดยวิธีโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบพูนโคน เมื่อถั่ว
เหลืองอยู่ในระยะการเจริญเติบโตที่ก าหนดในกรรมวิธี ท าการพ่นด้วยสารเคมีชนิดและอัตราที่ก าหนดไว้ในกรรมวิธี
ทดลอง เก็บเกี่ยวโดยสุ่มถั่วเหลืองพื นที่ 5x6 ตารางเมตร ใส่ถุงตาข่ายและทุบทันที (เพ่ือเลียนแบบการเก็บด้วย
เครื่องเกี่ยวนวด)  ส่วนกรรมวิธีไม่พ่นสารเก็บเกี่ยวด้วยการเกี่ยวต้น ตากให้แห้งแล้วจึงกระเทาะเมล็ดด้วยวิธีการ
เดียวกัน 

   การบันทึกข้อมูล 
        1. วันปลูก วันงอก วันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต ์วันพ่นสาร วันเก็บเก่ียว 

      2. การเปลี่ยนแปลงของต้นและใบหลังพ่นสาร 
      3. น  าหนักผลผลิต จ านวนฝักต่อต้น เมล็ดต่อฝัก น  าหนัก 100 เมล็ด 
      4. คุณภาพเมล็ด (% เมล็ดดี เมล็ดเสีย)  
      5. คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ความชื น ความงอก และความแข็งแรง 
      6. ผลตกค้างในเมล็ดโดยการวิเคราะห์ทางเคมี 

   เวลาและสถานที่  ตุลาคม 2553-กันยายน 2554 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 8.1 การเปลี่ยนแปลงของต้นและใบหลังพ่นสาร 
  สารเคมีพ่นให้ต้นถั่วเหลืองแห้งทั งสองชนิด มีผลต่อต้นถั่วเหลืองแตกต่างกัน โดยการใช้พาราค
วอทท าให้ต้นถั่วเหลืองแห้งเร็วกว่าการใช้อิทิฟอน ถั่วเหลืองแสดงอาการตั งแต่ชั่วโมงแรกหลังการพ่นพาราควอท 
ใบถั่วเหลืองสลดและเริ่มมีสีคล  า หลังการนั นใบเริ่มม้วนหลังพ่น 1 วัน จากนั นใบแห้งกรอบและร่วง ฝักและต้น
เปลี่ยนเป็นสีน  าตาลตั งแต่วันที่ 3 และใบถั่วเหลืองแห้งพร้อมเก็บเกี่ยวเมื่อครบ 9 วัน 6 วัน และ 4 วัน หลังพ่น
สารเคมีที่ระยะ R6.5 R7 และ R7.5 ตามล าดับ  การใช้พาราควอทอัตราสูงขึ น (150-200 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่) 
ท าให้อาการเป็นพิษที่สังเกตได้รุนแรงกว่าอัตราต่ ากว่า (100 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่)  ความเป็นพิษกับถั่วเหลือง
สังเกตได้ชัดเจนเกิดจากพาราควอทดูดซึมเข้าทางใบและท าปฏิกิริยากับใบพืชได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
เมื่อสภาพอากาศที่ท้องฟ้าโปร่งและแสงแดดจัดในวันที่พ่นมีผลท าให้สารเคมีมีประสิทธิภาพมากขึ น เนื่องจาก
พาราควอทเป็นสารป้องกันก าจัดวัชพืชชนิดสัมผัสและไม่เลือกท าลาย กลไกการท างานของสารชนิดนี คือยับยั งการ
สังเคราะห์แสง (Akhavein and Linscott, 1968)  และการตายของเนื อเยื่อพืชสีเขียวจะเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อมี
แสงมากกว่าในที่มืด (Mess, 1960) สารชนิดนี จึงมีการใช้อย่างแพร่หลายในการก าจัดวัชพืชและท าให้พืชแห้ง เช่น 
สับปะรด อ้อย ถั่วเหลือง และทานตะวัน (Kidd and James, 1991) แต่ประเทศไทยยังไม่มีการแนะน าให้ใช้กับพืช
หลัก ถึงแม้เกษตรกรจะน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายก็ตาม ส าหรับอาการเป็นพิษที่สังเกตได้อย่างรวดเร็วหลังพ่น
สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาทั งที่ความเข้มข้นของพาราควอทที่ใช้ในครั งนี ใกล้เคียงกันและสูงกว่า (พงษศรี และ
คณะ, 2540, Akhavein and Linscott, 1968)  
  การใช้อิทิฟอนพ่นต้นถั่วเหลืองก่อนเก็บเกี่ยว พบความเป็นพิษต่อต้นถั่วเหลืองช้ากว่าพาราควอท 
โดยไม่พบอาการผิดปกติในวันที่พ่น แต่หลังจากนั น 1 วัน มีการเปลี่ยนสีของใบถั่วเหลืองจากสีเขียวเป็นสีเหลือง
และใบสีเหลืองนั นเริ่มร่วงตั งแต่วันที่ 4 เป็นต้นไป ในขณะที่ต้นถั่วเหลืองยังคงเขียวสด การใช้สารอิทิฟอนอัตรา 
50-65 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ ไม่ท าให้อาการเป็นพิษแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั งนี อาจเนื่องจากอิทิฟอนเป็นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต สารอิทิฟอนที่พ่นทางใบจะแทรกซึมและเคลื่อนย้ายภายในต้นพืชทางด้านท่ออาหารเพ่ือ
กระจายและออกฤทธิ์ยังใบและส่วนต่าง ๆ ของพืช (พีรเดช, 2529)  

 8.2 ปริมาณใบร่วงและอายุเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง 

  8.2.1 ปริมาณใบร่วง 
การพ่นสารเคมีก่อนเก็บเกี่ยวมีผลท าให้ปริมาณใบร่วงแตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธีขึ นอยู่กับระยะ

การเจริญเติบโตที่พ่นและชนิดและอัตราสารเคมีที่ใช้ โดยการพ่นสารเคมีก่อนการสุกแก่ทางสรีรวิทยา (R6.5) ซึ่ง
เป็นระยะที่ถ่ัวเหลืองยังมีใบสีเขียวติดอยู่บนต้นเป็นจ านวนมาก จากการตรวจนับปริมาณใบร่วง 2 วันหลังพ่นในฤดู
แล้งปี 2555 พบว่าแปลงที่ไม่พ่นสารพบปริมาณใบร่วงเพียง 4.4 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่มีการ
ใช้สารเคมีพบว่าการใช้พาราควอทอัตราสูงสุด 200 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ ท าให้ปริมาณใบร่วงสูงสุดคือ 50.4 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) ซ่ึงเป็นเหตุผลที่เกษตรกรใช้สารชนิดนี ในอัตราสูงเนื่องจากเห็นผลในการท าให้ต้นถั่วเหลือง
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ทิ งใบอย่างชัดเจนเพียง 2 วันหลังพ่นเท่านั น อย่างไรก็ตาม เมื่อทิ งไว้ 5 วันหลังพ่น พบว่าการใช้สารทุกอัตราหรือ
การใช้อิทิฟอน มีผลท าให้ใบถั่วเหลืองร่วงไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญคือมีปริมาณใบร่วงเท่ากับ 92.6-99.3 
เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่แปลงไม่พ่นสารมีใบร่วงเพียง 51.9 เปอร์เซ็นต์  

การพ่นสารท าให้ต้นแห้งในถั่วเหลืองที่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา (R7) ไม่พบปริมาณใบร่วง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกกรรมวิธีเมื่อตรวจนับ 2 วันหลังพ่น  ทั งนี เนื่องจากถั่วเหลืองในระยะ
ดังกล่าวใบถั่วเหลืองเริ่มร่วงหล่นแล้วถึงแม้จะไม่มีการพ่นสารก็ตาม ปริมาณใบร่วงเพ่ิมมากขึ นเมื่อระยะเวลา
เพ่ิมขึ นเป็น 5 วัน จึงพบว่าแปลงพ่นสารทุกกรรมวิธีพบปริมาณใบร่วงไม่แตกต่างทางสถิติกับแปลงควบคุมที่ไม่พ่น
สาร ส าหรับการพ่นที่ระยะหลังสุกแก่ทางสรีรวิทยา (R7.5) ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของปริมาณใบร่วง
เช่นเดียวกับที่ระยะ R7 กล่าวคือมีปริมาณใบร่วงเฉลี่ย 77.0 และ 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อตรวจนับที่ 2 และ 5 วัน 
หลังพ่นตามล าดับ ปริมาณใบร่วงในถั่วเหลืองนี สอดคล้องกับ Whigham and Stoller (1979) และ วันชัยและ
คณะ (2543) ที่พบว่าสารพาราควอทสามารถท าให้ต้นถั่วเหลืองแห้งและใบร่วง สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าปกติ 
ในขณะที่อิทิฟอนมีประสิทธิภาพท าให้ใบถั่วเหลืองร่วงหล่นได้ดี แต่ต้นยังคงเขียวสด เช่นเดียวกับถั่วเหลืองที่ไม่มี
การพ่นสารที่ฝักแก่เริ่มเป็นสีน  าตาล แต่ต้นยังสดและมีใบติดอยู่กับต้นซึ่งต่างจากการใช้พาราควอทที่ล าต้นแห้ง
พร้อมเก็บเก่ียวด้วยเครื่องเก่ียวนวด 

  8.2.2 อายุเก็บเกี่ยว 

การใช้พาราควอทพ่นก่อนเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองที่ปลูกช่วงปลายฤดูฝนปี 2554 มีผลท าให้ใบและต้น
แห้ง สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ น 2-7 วัน หากเป็นการพ่นที่ระยะก่อนการสุกแก่ทางสรีรวิทยา (R6.5) กล่าวคือ เมื่อ
ใช้พาราควอทพ่นถั่วเหลืองที่ระยะนี ท าให้เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองได้เร็วกว่าแปลงที่ไม่พ่นสารเคมี 2 วัน ที่ระดับความ
เข้มข้น 100 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ และเมื่อเพ่ิมความเข้มข้นเป็น 150-200 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ ท าให้
สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ น 7 วัน (ตารางที่ 2) แต่เมื่อปล่อยให้ถั่วเหลืองถึงระยะ R 7 ซึ่งเป็นระยะท่ีถั่วเหลืองสุกแก่
ทางสรีรวิทยา การใช้พาราควอทท าให้เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองเร็วขึ นกว่าแปลงที่ไม่พ่นสาร 3 วัน และเมื่อปล่อยให้ถั่ว
เหลืองเข้าสู่ระยะ R7.5 ซึ่งใบถั่วเหลืองเริ่มร่วงหล่นจากต้น แต่ต้นยังคงสดและมีใบติดอยู่กับต้นไม่สามารถใช้เครื่อง
เก็บเกี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้สารพาราควอทพ่นให้ใบร่วงต้นแห้งมีผลท าให้เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ น 2 และ 3 
วัน ที่ระดับความเข้มข้น 100 และ 150-200 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนการใช้อิทิฟอนพ่นที่ระยะการ
เจริญเติบโตต่าง ๆ ไม่มีผลท าให้ระยะเวลาการเก็บเก่ียวเร็วขึ น   

การใช้สารพาราควอทพ่นถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูแล้งปี 2555 มีผลท าให้เก็บเกี่ยวถั่วเหลืองได้เร็ว
ขึ นเช่นเดียวกับในปี 2554 และพบความแตกต่างกับการไม่พ่นสารเฉพาะการพ่นที่ระยะ R6.5 เท่านั น ที่การใช้
พาราควอทอัตรา 100-200 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ ช่วยย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยวได้เฉลี่ย 1.3 วัน เมื่อเปรียบเทียบ
กับการไม่พ่นสารเคมี (ตารางที่ 3) ส่วนการพ่นสารเคมีที่ต้นถั่วเหลืองที่ระยะการเจริญเติบโต R7 และ R7.5 ไม่มีผล
ในการย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยว เนื่องจากสภาพแวดล้อมในช่วงดังกล่าวอุณหภูมิสูงและไม่มีฝนตก จึงมีผลท าให้ถั่ว
เหลืองสุกแก่เร็วไม่แตกต่างกัน 



 6 

8.3 ความสูงต้น ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และคุณภาพเมล็ด 
  

ปีท่ี 1 (2554) 
  ต้นถั่วเหลืองก่อนพ่นสารมีการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือมีความสูงต้นเฉลี่ย 82.2 
ซม. (ตารางที่ 4) หลังพ่นสารเคมีและเก็บเก่ียวพบว่าถั่วเหลืองมีองค์ประกอบผลผลิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ กล่าวคือมีจ านวนฝักต่อต้นเฉลี่ย 32.6 ฝักต่อต้น จ านวนเมล็ด 2.0 เมล็ดต่อฝัก และน  าหนัก 100 เมล็ด 
13.7 กรัม  

การใช้สารเคมีพ่นให้ต้นถั่วเหลืองแห้งท าให้ต้นแห้งใบร่วง สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ นแต่ มี
ผลกระทบต่อผลผลิตถั่วเหลือง กล่าวคือการใช้พาราควอทพ่นก่อนเก็บเกี่ยวท าให้ผลผลิตถั่วเหลืองลดลงเฉลี่ย 
13.0-13.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับถั่วเหลืองที่ไม่มีการพ่นสารที่ให้ผลผลิต 319.6 กก. ต่อไร่ (ตารางที่ 5) 
การที่ผลผลิตถั่วเหลืองลดลงนี สอดคล้องกับ Whigham and Stoller (1979) ที่พบว่าผลผลิตถั่วเหลืองลดลงจาก
การใช้พาราควอทพ่นให้ต้นแห้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการพ่นก่อนระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา (ก่อนระยะ R7) 
เช่นเดียวกับค าแนะน าการใช้พาราควอทเพ่ือให้ต้นแห้งพร้อมเก็บเกี่ยวในต่างประเทศว่าควรพ่นที่ระยะฝักถ่ัวเหลือง
เปลี่ยนเป็นสีน  าตาลอย่างน้อย 65 เปอร์เซ็นต์ และความชื นเมล็ดต่ ากว่า 30 เปอร์เซ็นต์ หรือที่ระยะระหว่าง R7.5 
ถึง R8 และควรทิ งไว้อย่างน้อย 15 วัน ก่อนเก็บเกี่ยว (Levy and Griffin, 2012) ในขณะที่การใช้อิทิฟอนพ่นก่อน
เก็บเก่ียวไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บฝัก 

การใช้สารเคมีพ่นให้ต้นแห้งไม่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ กล่าวคือเมล็ดถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวมี
ความชื นหลังเก็บเกี่ยวค่อนข้างสูงคือ ความชื นเมล็ดเฉลี่ย 15.0 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเป็นการปลูกช่วงปลายฤดูฝน
ซึ่งยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ปริมาณเมล็ดเขียวเฉลี่ย 7.1 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4) และมีปริมาณเมล็ดเสียรวม 12.7 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 6) ปริมาณเมล็ดเสียไม่แตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธีของการพ่นสาร แต่พบเมล็ดเสียใน
ปริมาณสูง 15 และ13.6 เปอร์เซ็นต์ หากเป็นการพ่นสารที่ระยะ R6.5 และ R7 ในขณะที่การเก็บเกี่ยวที่ระยะ 
R7.5 พบปริมาณเมล็ดเสียเพียง 9.4 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 6)  

สารพ่นให้ต้นแห้งมีผลกระทบต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในทิศทางเดียวกับผลผลิตเมล็ด การ
ใช้อิทิฟอนอัตรา 50-65 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ ให้ผลผลิตสูงไม่แตกต่างกับการไม่พ่นสารและในขณะที่การใช้
พาราควอทพ่นก่อนเก็บเกี่ยวทุกอัตราให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่ าไม่แตกต่างกับการไม่พ่นสาร (ตารางที่ 7) รวมทั ง
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้านความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์หลังเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บรักษา 1 เดือนที่ไม่
พบความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อใช้สารเคมีพ่นถั่วเหลืองที่ระยะการเจริญเติบโตต่าง ๆ (ตารางที่ 
8) เมล็ดพันธุ์ที่เก็บเก่ียวได้มีคุณภาพต่ าเนื่องจากกระทบกับฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องช่วงเก็บเกี่ยว  

 ปีท่ี 2 (2555) 
  การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติก่อนพ่นสารเคมี โดยมีความ
สูงเฉลี่ย 46.2 ซม. (ตารางที่ 9) หลังจากพ่นสารเคมีท าการเก็บเกี่ยวและพบว่าองค์ประกอบผลผลิตของถั่วเหลือง
จากการใช้สารพ่นต้นแห้งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือมีจ านวนฝัก 27.8 ฝักต่อต้น จ านวน
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เมล็ด 2.1 เมล็ดต่อฝัก และน  าหนัก 100 เมล็ดเท่ากับ 17.0 กรัม เมล็ดถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวได้มีความชื นต่ ากว่าการ
ผลิตช่วงปลายฤดูฝนปี 2554 คือมีความชื นเฉลี่ย 12.1 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณเมล็ดเขียวเฉลี่ยต่ ากว่าในฤดูฝน
เช่นเดียวกันคือ 7.5 เปอร์เซ็นต์  
  การใช้สารเคมีพ่นให้ต้นแห้งในฤดูแล้งปี 2555 ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลือง โดยถั่วเหลืองให้ผลผลิตเฉลี่ย 309.8 กก. ต่อไร่ (ตารางที่ 10) และเมล็ดมีคุณภาพดีคือมีปริมาณเมล็ดเสีย
เฉลี่ยเท่ากับ 10.3 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 11) จึงท าให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่แตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธี โดยให้
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 269.5 กก. ต่อไร่ (ตารางที่ 12) และเมล็ดพันธุ์ที่ได้มีความงอกเฉลี่ยสูงกว่าความงอก
มาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ชั นพันธุ์ขยาย (75%) ตลอดอายุการเก็บรักษา 5 เดือน (ตารางที่ 13) การใช้พาราควอท
ความเข้มข้น 100-150 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ท าให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกสูงสุดเมื่อเก็บรักษาไว้นาน 4-5 เดือน  
ส าหรับความแข็งแรงไม่พบแตกต่างกันแต่ละกรรมวิธี กล่าวคือ แต่เมล็ดพันธุ์มีความงอกหลังเร่งอายุเริ่มต้น 16.0 
เปอร์เซ็นต์ และลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา (ตารางที่ 14) ซึ่งความงอกหลังเร่งอายุน้อยกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ 
ซ่ึงเป็นความแข็งแรงระดับต่ า (นงลักษณ์, 2528)  
  จากการวิเคราะห์รวม 2 ปี (2554-2555) พบว่าการใช้อิทิฟอนพ่นก่อนเก็บเกี่ยวไม่มีผลท าให้
ผลผลิตและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแตกต่างอย่างกับการไม่พ่นสารเคมี ในขณะที่พาราควอทอัตราต่าง ๆ มีผล
ท าให้ผลผลิต และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ลดลงเฉลี่ย 8.5-12.6 และ 9.5-16.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 15) ส่วน
การพ่นสารเคมีที่ระยะ R7.5 ท าให้ผลผลิตเมล็ดและผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงสุด ในขณะที่การพ่นที่ระยะ R7 และ 
R6.5 มีผลท าให้ผลผลิตและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ลดลง 10.9-11.1 และ 12.1-13.2 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งผลการ
ทดลองนี สอดคล้องกับ Whigham and Stoller (1979) ที่พบว่าการพ่นพาราควอทมีผลกระทบต่อผลผลิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการพ่นก่อนระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา (R7)  

 8.4 ผลตกค้างของสารเคมีในเมล็ดถั่วเหลือง 
  การใช้พาราควอทพ่นถั่วเหลืองในช่วงปลายฤดูฝนปี 2554 พบปริมาณสารพิษตกค้างของพาราค
วอทในเมล็ดถั่วเหลืองแตกต่างกันในการพ่นแต่ละระยะการเจริญเติบโต กล่าวคือการใช้พาราควอทอัตราต่ าสุดคือ 
100 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ พบสารตกค้างในเมล็ดเท่ากับ 0.01-0.03 มก./กก. ซึ่งต่ ากว่าค่าสูงสุดที่ก าหนดให้มีได้
โดย Codex คือ 0.1 มก./กก. ที่ทุกระยะการเจริญเติบโตที่พ่น (ตารางที่ 16) ในขณะที่การใช้พาราควอทอัตรา
สูงขึ น (150-200 กรัม a.i./ไร่) พบสารตกค้างอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยหากพ่นที่ระยะการเจริญเติบโตที่ไม่
เหมาะสมคือพ่นที่ระยะ R6.5 และการใช้พาราควอทอัตราสูงสุดคือ 200กรัม a.i./ไร่ พ่นเมื่อถั่วเหลืองเข้าสู่ระยะ 
R7 พบสารตกค้างในเมล็ด 0.25 มก./กก. ซึ่งสูงกว่าค่าก าหนด ส่วนการใช้สารที่ระยะ R7.5 พบสารตกค้างต่ ากว่า
ค่าก าหนดในทุกอัตราของพาราควอทที่ใช้ เช่นเดียวกับการใช้อิทิฟอนไม่พบสารตกค้างในทุกอัตราและการ
เจริญเติบโต ซึ่งผลการทดลองครั งนี สอดคล้องกับ พงษ์ศรี และคณะ (2540) เคยศึกษาการพ่นพาราควอทอัตรา 
500 มล./ไร่ (135 กรัม a.i./ไร่) เพ่ือท าให้ต้นถั่วเหลืองแห้ง และพบผลตกค้างที่ 0.087 มก./กก. ซึ่งใกล้เคียงกับ
ค่าสูงสุดที่ก าหนดให้มีได้ของ EU-MRLs  คือ 0.1 มก./กก. 
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  ผลตกค้างของพาราควอทและอิทิฟอนในเมล็ดจากการพ่นในฤดูแล้งปี 2555 ต่ ากว่าค่าสูงสุดใน
เมล็ดทุกอัตราของสารเคมีและระยะการเจริญเติบโต ซึ่งผลที่ได้ต่างจากการทดลองในปลายฤดูฝนปี 2554 อาจ
เนื่องจากสภาพอากาศหลังพ่นแตกต่างกัน การพ่นสารในปี 2555 เป็นการพ่นสารในสภาพที่มีแดดจัดในวันที่พ่น
และหลายวันต่อมา ส่วนปีแรกเป็นการพ่นในสภาพที่อากาศมืดครึ ม จึงอาจเป็นสาเหตุที่ท าให้มีสารตกค้างในเมล็ด
มากกว่า เนื่องจากปฏิกิริยาของพาราควอทกับพืชจะเกิดในสภาพที่มีแสงมากกว่าในที่มืด (Mess, 1960) 
  จากผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 2 ปี สามารถสรุปได้ว่าการใช้สารเคมีพาราควอทอัตรา 100 
กรัม (a.i.) ต่อไร่ มีผลตกค้างในเมล็ดต่ ากว่าค่าสูงสุดที่ก าหนดให้มีได้โดย Codex ทั งในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศมืด
ครึ ม หรือแดดจัด และการพ่นทุกระยะการเจริญเติบโต ในขณะที่การใช้สารพาราควอทอัตราสูงถึง 200 กรัม (a.i.) 
ต่อไร่ ซึ่งเป็นอัตราที่เกษตรกรนิยมใช้ มีโอกาสพบสารพิษตกค้างในปริมาณท่ีเกินค่าสูงสุด  

 9. สรุปผลการทดลอง 
การใช้สารเคมีพาราควอทและอิทิฟอนพ่นให้ใบถั่วเหลืองร่วงและต้นแห้ง มีประสิทธิภาพท าให้ใบ

ร่วงและต้นแห้งและช่วยย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยว 1-7 วัน โดยการใช้สารพาราควอทอัตราสูงท าให้การเป็นพิษกับใบ 
ต้น และฝักเร็วกว่าอัตราต่ าเล็กน้อย และมีผลกระทบต่อผลผลิตและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเมื่อเปรียบเทียบกับ
การไม่พ่นสาร แต่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้านความงอกและความแข็งแรง โดยการใช้พาราควอทที่
อัตรา  100 กรัม (a.i.) /ไร่ มีปริมาณสารตกค้างในเมล็ดต่ ากว่าค่าสูงสุดที่ก าหนดให้มีได้โดย Codex ทุกระยะการ
เจริญเติบโตที่พ่น ส่วนการใช้สารอิทิฟอนมีผลท าให้ใบร่วงแต่ต้นและฝักยังคงสดจึงไม่มีผลท าให้เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ น 
ถึงแม้การใช้สารชนิดนี จะไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตหรือไม่พบสารตกค้างในเมล็ดก็ตาม 

  ดังนั น หากเกษตรกรจ าเป็นต้องใช้สารเคมีพ่นให้ต้นแห้งหรือใบร่วง ควรใช้พาราควอทอัตราต่ าสุด
คือ 100  กรัม (a.i.) /ไร่ ที่มีประสิทธิภาพท าให้ต้นแห้ง ใบร่วง และฝักแห้งพร้อมเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด แต่
มีผลท าให้ผลผลิตและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ลดลง การน าไปใช้ในแต่ละพื นที่ควรประเมินความคุ้มค่าเปรียบเทียบกับ
ค่าจ้างแรงงานที่เก็บเกี่ยวในพื นที่ และราคาของถั่วเหลืองในช่วงเวลานั นประกอบเพ่ือตัดสินใจว่าควรเลือกวิธีการ
เก็บเกี่ยวด้วยวิธีใด การใช้สารพาราควอทนี ถึงแม้ใช้ในอัตราต่ าแต่ยังพบสารตกค้างในเมล็ดจึงควรมีการศึกษาถึง
ผลกระทบในระยะยาวเมื่อมีการบริโภคเมล็ดที่มีสารเคมีชนิดนี ตกค้าง ซึ่งอาจเป็นงานวิจัยด้านพิษวิทยา รวมถึง
การศึกษาผลตกค้างในดินต่อไป ส่วนสาร 2,4-ดี ไม่ควรแนะน าให้เกษตรกรใช้เนื่องจากมีสารตกค้างสูงกว่าค่าที่
ก าหนดให้มีได ้

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้ข้อมูลอัตราการใช้สารเคมีพ่นให้ต้นแห้ง ใบร่วง ในถั่วเหลืองเพ่ือให้สามารถเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 
ส าหรับแนะน าให้กับเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง  

2. เป็นข้อมูลพื นฐานในการศึกษาผลทางด้านพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม หากมีการใช้และบริโภคผลิตผลที่มีสารพิษ
ตกค้างในปริมาณนี ต่อเนื่องกัน 
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ตารางท่ี 1  ปริมาณใบร่วง (เปอร์เซ็นต์) ของถั่วเหลืองหลังจากพ่นด้วยสารเคมี 2 วัน และ 5 วัน ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ฤดูแล้งปี 2555 

 
สารเคมีพ่นต้นแห้ง ระยะการเจริญเติบโต 

R6.5 R7 R7.5 เฉลี่ย (สารพ่น) 
2 วัน 5 วัน 2 วัน 5 วัน 2 วัน 5 วัน 2 วัน 5 วัน 

ไม่พ่นสาร 4.4 c 51.9 b 84.4 a 95.6 ab 79.3 a 100.0 a 56.0 82.5 
พาราควอท 100 g a.i/rai 11.9 bc 92.6 a 74.1 a 95.6 ab 73.3 a 100.0 a 53.1 96.0 
พาราควอท 150 g a.i/rai 12.6 bc 98.5 a 72.6 a 92.6 b 80.7 a 100.0 a 55.3 97.0 
พาราควอท 200 g a.i/rai 50.4 a 96.3 a 74.1 a 89.6 b 74.8 a 100.0 a 66.4 95.3 
อิทิฟอน 50 g a.i/rai 29.6 b 96.3 a 79.3 a 100.0 a 74.8 a 100.0 a 61.2 98.8 
อิทิฟอน 65 g a.i/rai 27.4 b 99.3 a 77.0 a  100.0 a 79.3 a 100.0 a 61.2 99.8 
เฉลี่ย (ระยะการเจริญเติบโต) 22.7 89.1 76.9 95.6 77.0 100.0 58.9 94.9 

F-test: 2 วัน    ระยะการเจรญิเตบิโต *     สารพ่นต้นแห้ง ns ระยะการเจริญเติบโต x สารพ่นตน้แห้ง * 
         5 วัน     ระยะการเจรญิเติบโต *    สารพ่นต้นแห้ง ** ระยะการเจริญเติบโต x สารพ่นตน้แห้ง ** 
CV (%)     a = 4.7  b = 4.4 
* แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต,์ ** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์  
  อายุเก็บเกี่ยวในแต่ละระยะการเจริญเติบโตตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 
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ตารางที่ 2   อายุเก็บเกี่ยว (วัน) ถั่วเหลืองที่พ่นด้วยสารเคมีเพ่ือให้ต้นแห้งก่อนเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ปลายฤดูฝนปี 2554 

สารเคมีพ่นต้นแห้ง ระยะการเจริญเติบโต 

R 6.5 R 7 R 7.5 เฉลี่ย (สารพ่น) 
ไม่พ่นสาร           94 a            94 a           94 a           94.0  
พาราควอท 100 g a.i/rai           92 b           91 b           92 b           91.7  
พาราควอท 150 g a.i/rai           87 c            91 b           91 c           89.7  
พาราควอท 200 g a.i/rai           87 c           91 b           91 c           89.7  
อิทิฟอน 50 g a.i/rai           94 a           94 a           94 a           94.0  
อิทิฟอน 65 g a.i/rai           94 a           94.a           94 a           94.0  

เฉลี่ย (ระยะการเจริญเติบโต)           91.4            92.5            92.7            92.2  
F-test        ระยะการเจริญเติบโต ** สารพ่นต้นแห้ง ** ระยะการเจริญเติบโต x สารพ่นตน้แห้ง ** 
CV (%)     a = 1.15  b = 1.15 
** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต ์ 
  อายุเก็บเกี่ยวและระยะการเจริญเติบโตตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

ตารางที่ 3   อายุเก็บเกี่ยว (วัน) ถั่วเหลืองที่พ่นด้วยสารเคมีเพ่ือให้ต้นแห้งก่อนเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ฤดูแล้งปี 2555 

สารเคมีพ่นต้นแห้ง ระยะการเจริญเติบโต 
R 6.5 R 7 R 7.5 เฉลี่ย (สารพ่น) 

ไม่พ่นสาร 81.3 a 82.0 a 86.0 a 83.1 
พาราควอท 100 g a.i/rai 80.0 b 82.0 a 86.0 a 82.7 
พาราควอท 150 g a.i/rai 80.0 b 82.0 a 86.0 a 82.7 
พาราควอท 200 g a.i/rai 80.0 b 82.0 a 86.0 a 82.7 
อิทิฟอน 50 g a.i/rai 82.0 a 82.0 a 86.0 a 83.3 
อิทิฟอน 65 g a.i/rai 82.0 a 82.0 a 86.0 a 83.3 

เฉลี่ย (ระยะการเจริญเติบโต) 80.8 82.0 86.0 84.1 
F-test        ระยะการเจริญเติบโต ns สารพ่นต้นแห้ง ns ระยะการเจริญเติบโต x สารพ่นตน้แห้ง * 
CV (%)     a = 1.3  b = 1.3 

ns= ไม่แตกต่างทางสถิติ  * แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์ 
  อายุเก็บเกี่ยวและระยะการเจริญเติบโตตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 
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ตารางที่ 4 ความสูง องค์ประกอบผลผลิต ความชื นเมล็ด และปริมาณเมล็ดเขียว ของถั่วเหลืองที่พ่นด้วยสารเคมี
เพ่ือให้ต้นแห้งก่อนเก็บเก่ียว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ปลายฤดูฝนปี 2554 

กรรมวิธ ี ความสูง  
(ซม.) 

จ านวนฝัก 
ต่อต้น 

จ านวนเมลด็ 
ต่อฝัก 

น  าหนัก  
100 เมลด็ (กรัม) 

ความชื นหลัง
เก็บเกี่ยว (%) 

เมลด็เขียว  
(%) 

ระยะการเจริญเติบโต       
R 6.5 83.9 32.1 2.0 13.6 15.7 6.4 
R 7 77.1 33.3 2.0 13.9 15.0 6.8 
R 7.5 85.6 32.4 2.1 13.8 14.4 8.1 

สารพ่นต้นแห้ง       
ไม่พ่นสาร 91.0 30.0 2.0 14.1 15.6 5.0 
พาราควอท 100 g a.i/rai 78.8 36.6 2.0 13.5 15.8 5.4 
พาราควอท 150 g a.i/rai 78.1 33.8 2.0 13.2 15.4 10.1 
พาราควอท 200 g a.i/rai 79.9 33.1 2.0 13.8 14.5 8.8 
อิทิฟอน 50 g a.i/rai 82.9 31.3 2.0 14.0 14.6 6.3 
อิทิฟอน 65 g a.i/rai 82.3 30.6 2.0 13.8 14.2 6.9 

เฉลี่ย  82.2 32.6 2.0 13.7 15.0 7.1 

F-test       
ระยะการเจริญเติบโต ns ns ns ns ns ns 
สารพ่นต้นแห้ง ns ns ns ns ns ns 
ระยะ x สารพ่นต้นแห้ง ns ns ns ns ns ns 

CV (%)   a 17.7 21.3 1.8 8.5 15.4 33.7 
             b 11.8 23.7 5.6 4.6 10.3 33.6 
ns= ไม่แตกต่างทางสถิติ 
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ตารางที่ 5 ผลผลิต (กก./ไร่) ถั่วเหลืองที่พ่นด้วยสารเคมีเพ่ือให้ต้นแห้งก่อนเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ด
พันธุ์พืชพิษณุโลก ปลายฤดูฝนปี 2554  

สารเคมีพ่นต้นแห้ง ระยะการเจริญเติบโต 

         R6.5          R7         R7.5 เฉลี่ย (สารพ่น) 
ไม่พ่นสาร         333.2          329.1          296.4          319.6 ab  
พาราควอท 100 g a.i/rai         249.5          284.2          296.3          276.7 b 
พาราควอท 150 g a.i/rai         234.8          303.1          296.4          278.1 b 
พาราควอท 200 g a.i/rai         259.2          278.5          295.7          277.8 b 
อิทิฟอน 50 g a.i/rai         311.9          330.7          349.2          330.6 a 
อิทิฟอน 65 g a.i/rai         285.2          287.5          301.5          291.4 ab 

เฉลี่ย (ระยะการเจริญเติบโต)         279.0          302.2          305.9          295.7  
F-test        ระยะการเจริญเติบโต ns สารพ่นต้นแห้ง ** ระยะการเจริญเติบโต x สารพ่นตน้แห้ง ns  
CV (%)     a = 13.3  b = 9.3 
** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต,์ ns= ไม่แตกต่างทางสถิติ 
ผลผลิตถั่วเหลืองที่พ่นด้วยสารให้ต้นแห้งเฉลี่ยตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

ตารางที่ 6 ปริมาณเมล็ดเสีย (%) ถั่วเหลืองที่พ่นด้วยสารเคมีเพ่ือให้ต้นแห้งก่อนเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ปลายฤดูฝนปี 2554 

 
สารเคมีพ่นต้นแห้ง ระยะการเจริญเติบโต 

R 6.5 R 7 R 7.5 เฉลี่ย (สารพ่น) 
ไม่พ่นสาร   7.9 11.1 10.9 10.0 
พาราควอท 100 g a.i/rai 16.9 13.9 10.9 13.9 
พาราควอท 150 g a.i/rai 19.3 15.4 7.7 14.1 
พาราควอท 200 g a.i/rai 19.4 19.2 7.4 15.3 
อิทิฟอน 50 g a.i/rai 13.7 7.5 11.1 10.8 
อิทิฟอน 65 g a.i/rai 13.2 14.4 8.5 12.1 
เฉลี่ย (ระยะการเจริญเติบโต) 15.0 a 13.6 ab 9.4 b 12.7 
F-test        ระยะการเจริญเติบโต * สารพ่นต้นแห้ง ns ระยะการเจริญเติบโต x สารพ่นตน้แห้ง ns 
CV (%)     a = 31.0  b = 33.9 
* แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต,์ ns= ไม่แตกต่างทางสถิติ 
ปริมาณเมล็ดเสียในแต่ละการเจริญเติบโตตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 
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ตารางที่ 7 ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ (กก./ไร่) ถั่วเหลืองที่พ่นด้วยสารเคมีเพ่ือให้ต้นแห้งก่อนเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ปลายฤดูฝนปี 2554 

สารเคมีพ่นต้นแห้ง ระยะการเจริญเติบโต 

R 6.5 R 7 R 7.5 เฉลี่ย (สารพ่น) 
ไม่พ่นสาร      307.8       292.8       264.2       288.3 ab 
พาราควอท 100 g a.i/rai      208.0       244.6       263.2       238.6 b 
พาราควอท 150 g a.i/rai      190.2       256.8       273.6       240.2 b 
พาราควอท 200 g a.i/rai      209.2       225.2       274.6       236.3 b 
อิทิฟอน 50 g a.i/rai      269.4       305.9       310.7       295.3 a 
อิทิฟอน 65 g a.i/rai      247.6       246.0       275.7       256.5 ab 

เฉลี่ย (ระยะการเจริญเติบโต)      238.7       261.9       277.0       259.2  
F-test        ระยะการเจริญเติบโต ns สารพ่นต้นแห้ง ** ระยะการเจริญเติบโต x สารพ่นตน้แห้ง ns 
CV (%)     a = 14.5  b = 11.6 
** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต,์ ns= ไม่แตกต่างทางสถิติ 
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่พ่นด้วยสารให้ต้นแห้งเฉลี่ยแต่ละการเจริญเติบโตตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่ น 
95 เปอร์เซ็นต ์โดยวิธี DMRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

ตารางที่ 8 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่พ่นด้วยสารเคมีเพ่ือให้ต้นแห้ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
พิษณุโลก ปลายฤดูฝนปี 2554 

 หลังเก็บเกี่ยว เก็บรักษา 1 เดือน 

กรรมวิธ ี ความงอก 
(%) 

ความงอก 
หลังการเร่งอายุ (%) 

ความงอก 
(%) 

ความงอก 
หลังการเร่งอายุ (%) 

ระยะการเจริญเติบโต     
R 6.5 36.1 3.0 10.8 0.2 
R 7 37.3 4.8 7.5 0.2 
R 7.5 44.4 5.8 13.2 0 

สารพ่นต้นแห้ง     
ไม่พ่นสาร 36.7 1.7 8.8 0.1 
พาราควอท 100 g a.i/rai 40.6 4.6 8.7 0 
พาราควอท 150 g a.i/rai 43.7 6.6 16.6 0.3 
พาราควอท 200 g a.i/rai 36.1 5.8 9.3 0.1 
อิทิฟอน 50 g a.i/rai 41.6 5.1 8.6 0.1 
อิทิฟอน 65 g a.i/rai 36.9 3.4 11.2 0 

เฉลี่ย  39.2 4.5 10.5 0.1 
F-test     

ระยะการเจริญเติบโต ns ns ns ns 
สารพ่นต้นแห้ง ns ns ns ns 
ระยะ x สารพ่นต้นแห้ง ns ns ns ns 

CV (%)  a 27.4 26.6 24.7 27.0 
            b 22.9 30.0 29.2 23.8 

ns= ไม่แตกต่างทางสถิติ 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

ตารางที่ 9 ความสูง องค์ประกอบผลผลิต ความชื นเมล็ด และปริมาณเมล็ดเขียว ของถั่วเหลืองที่พ่นด้วยสารเคมี
เพ่ือให้ต้นแห้งก่อนเก็บเก่ียว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ฤดูแล้งปี 2555 

 
กรรมวิธ ี ความสูง  

(ซม.) 
จ านวนฝัก 

ต่อต้น 
จ านวน
เมลด็ 
ต่อฝัก 

น  าหนัก  
100 เมลด็ 

(กรัม) 

ความชื นหลัง
เก็บเกี่ยว  

(%) 

เมลด็เขียว  
(%) 

ระยะการเจริญเติบโต       
R 6.5 44.4 25.8 2.3 17.1 12.3 9.8 
R 7 45.7 27.1 2.1 16.4 11.9 7.5 
R 7.5 48.4 30.6 2.1 17.6 12.0 5.3 

สารพ่นต้นแห้ง       
ไม่พ่นสาร 45.4 26.1   2.2 16.2 11.8 6.5 
พาราควอท 100 g a.i/rai 45.2 26.4   2.1 16.9 12.2 7.7 
พาราควอท 150 g a.i/rai 46.6 28.1   2.2 17.3 12.3 9.4 
พาราควอท 200 g a.i/rai 46.6  27.2   2.2 17.0 11.9 8.5 
อิทิฟอน 50 g a.i/rai 46.3 28.3   2.1 17.5 12.3 6.8 
อิทิฟอน 65 g a.i/rai 46.8 31.0   2.1 17.3 12.0 6.2 

เฉลี่ย  46.2 27.8 2.1 17.0 12.1 7.5 
F-test       

ระยะการเจริญเติบโต ns ns ns ns ns ns 
สารพ่นต้นแห้ง ns ns ns ns ns ns 
ระยะ x สารพ่นต้นแห้ง ns ns ns ns ns ns 

CV (%)     a 9.2 22.0 10.3 6.3 14.9 34.0 
               b 5.7 10.9 6.3 5.3 10.6 24.4 
ns= ไม่แตกต่างทางสถิติ 
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ตารางที่ 10 ผลผลิต (กก./ไร่) ถั่วเหลืองที่พ่นด้วยสารเคมีเพ่ือให้ต้นแห้งก่อนเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ฤดูแล้งปี 2555 

 
สารเคมีพ่นต้นแห้ง ระยะการเจริญเติบโต 

R 6.5 R 7 R 7.5 เฉลี่ย (สารพ่น) 
ไม่พ่นสาร 313.0 252.7 376.1 313.9 
พาราควอท 100 g a.i/rai 278.3 288.0 267.6 278.0 
พาราควอท 150 g a.i/rai 294.3 289.2 367.3 316.9 
พาราควอท 200 g a.i/rai 304.6 256.9 345.3 302.3 
อิทิฟอน 50 g a.i/rai 303.3 342.6 336.0 327.3 
อิทิฟอน 65 g a.i/rai 296.2 295.3 369.1 320.2 
เฉลี่ย (ระยะการเจริญเติบโต) 298.3 287.4 343.6 309.8 

F-test        ระยะการเจริญเติบโต ns สารพ่นต้นแห้ง ns ระยะการเจริญเติบโต x สารพ่นตน้แห้ง ns 
CV (%)     a = 21.1  b = 12.6 

ns= ไม่แตกต่างทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 11  ปริมาณเมล็ดเสีย (%)ถั่วเหลืองที่พ่นด้วยสารเคมีเพ่ือให้ต้นแห้งก่อนเก็บเก่ียว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ฤดูแล้งปี 2555 

สารเคมีพ่นต้นแห้ง ระยะการเจริญเติบโต 
R 6.5 R 7 R 7.5 เฉลี่ย (สารพ่น) 

ไม่พ่นสาร 10.9 9.3 10.5 10.3 
พาราควอท 100 g a.i/rai 14.5 14.0 12.4 13.6 
พาราควอท 150 g a.i/rai 14.5 12.9 12.0 13.1 
พาราควอท 200 g a.i/rai 13.4 9.1 17.4 13.3 
อิทิฟอน 50 g a.i/rai 13.1 14.6 15.5 14.4 
อิทิฟอน 65 g a.i/rai 11.8 12.8 14.1 12.9 

เฉลี่ย (ระยะการเจริญเติบโต) 10.9 9.3 10.5 10.3 
F-test        ระยะการเจริญเติบโต ns สารพ่นต้นแห้ง ns ระยะการเจริญเติบโต x สารพ่นตน้แห้ง ns 
CV (%)     a = 3.9  b = 4.6 

ns= ไม่แตกต่างทางสถิติ 
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ตารางท่ี 12  ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ (กก./ไร่) ถั่วเหลืองที่พ่นด้วยสารเคมีเพ่ือให้ต้นแห้งก่อนเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์วิจัย 
      และพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ฤดูแล้งปี 2555 

สารเคมีพ่นต้นแห้ง ระยะการเจริญเติบโต 

R 6.5 R 7 R 7.5 เฉลี่ย (สารพ่น) 
ไม่พ่นสาร 278.1 229.2 336.4 281.2 
พาราควอท 100 g a.i/rai 234.5 247.4 234.2 238.7 
พาราควอท 150 g a.i/rai 252.7 252.2 323.3 276.0 
พาราควอท 200 g a.i/rai 264.1 234.4 285.6 261.4 
อิทิฟอน 50 g a.i/rai 264.8 294.0 284.3 281.0 
อิทิฟอน 65 g a.i/rai 260.9 257.8 317.6 278.8 

เฉลี่ย (ระยะการเจริญเติบโต) 259.2 252.5 296.9 269.5 
F-test        ระยะการเจริญเติบโต ns สารพ่นต้นแห้ง ns ระยะการเจริญเติบโต x สารพ่นตน้แห้ง ns 
CV (%)     a = 23.7  b = 14.1 

ns= ไม่แตกต่างทางสถิติ 
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ตารางท่ี 13  ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (%) ที่พ่นด้วยสารเคมีเพ่ือให้ต้นแห้งก่อนเก็บเกี่ยว ณ ศูนย์วิจัย 
      และพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ฤดูแล้งปี 2555 

กรรมวิธ ี หลังเก็บเกี่ยว 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 

ระยะการเจริญเติบโต       
R 6.5 77.4 80.5 78.7 77.0 79.7 78.6 
R 7 77.0 78.1 74.8 73.6 76.9 76.2 
R 7.5 79.6 80.4 79.1 75.4 77.6 78.0 

สารพ่นต้นแห้ง       
ไม่พ่นสาร 77.0 b 79.9 ab 78.7 ab 76.1 b 78.0 b 76.4 
พาราควอท 100 g a.i/rai 79.7 a 80.9 ab 79.2 a 77.3 b 81.4 a 79.2 
พาราควอท 150 g a.i/rai 80.0 a 82.1 a 78.9 ab 74.8 c 82.1 a 80.9 
พาราควอท 200 g a.i/rai  78.6 ab 80.7 ab 77.7 bc 78.7 a 79.0 b 78.6 
อิทิฟอน 50 g a.i/rai  78.6 ab 79.2 ab 76.8 c 73.3 d 72.6 d 75.1 
อิทิฟอน 65 g a.i/rai 74.2 c 75.2 b 73.9 d 71.8 e 75.3 c 75.4 

เฉลี่ย  78.0 79.7 77.5 75.3 78.1 77.6 
F-test       

ระยะการเจริญเติบโต ns ns ns ns ns ns 
สารพ่นต้นแห้ง * * * * ** ns 
ระยะ x สารพ่นต้นแห้ง ns ns ns ns ns ns 

CV (%)     a 8.1 11.9 11.4 11.2 11.2 13.2 
               b 4.5 4.5 6.0 5.7 6.4 6.1 
* แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต,์ ** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์, ns= ไม่แตกต่างทางสถิติ 
  ความงอกของเมล็ดพันธุ์ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
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ตารางที่ 14  ความงอกหลังการเร่งอายุ (%) ของถั่วเหลืองที่พ่นด้วยสารเคมีเพ่ือให้ต้นแห้งก่อนเก็บเกี่ยว ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ฤดูแล้งปี 2555 

กรรมวิธ ี หลังเก็บเกี่ยว 1 เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 

ระยะการเจริญเติบโต       
R 6.5 17.4 18.7 13.7 11.6 7.4 3.7 
R 7 8.1 7.9 8.4 6.7 3.3 3.5 
R 7.5 22.4 21.2 18.8 14.3 11.7 4.3 

สารพ่นต้นแห้ง       
ไม่พ่นสาร 11.4 12.7 14.0 8.7 6.3 3.0 
พาราควอท 100 g a.i/rai 19.2 17.6 16.6 12.4 7.8 4.3 
พาราควอท 150 g a.i/rai 17.4 18.1 14.2 14.6 11.0 3.7 
พาราควอท 200 g a.i/rai 18.3 16.8 15.3 12.3 8.1 4.8 
อิทิฟอน 50 g a.i/rai 14.6 17.0 10.6 7.6 5.4 2.6 
อิทิฟอน 65 g a.i/rai 14.8 13.6 11.1 9.6 6.1 4.6 

เฉลี่ย  16.0 15.9 13.6 10.9 7.5 3.8 
F-test       

ระยะการเจริญเติบโต ns ns ns ns ns ns 
สารพ่นต้นแห้ง ns ns ns ns ns ns 
ระยะ x สารพ่นต้นแห้ง ns ns ns ns ns ns 

     CV (%)   a      81.6       68.8       73.7       86.4       73.4       51.3  

                  b      53.2       47.2       61.1       40.9       61.6       71.2  

ns= ไม่แตกต่างทางสถิติ 
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ตารางที่ 15 การวิเคราะห์รวม 2 ปี (2554-2555) ผลผลิต ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ และปริมาณเมล็ดเสียถั่วเหลืองที่พ่น
ด้วยสารเคมีเพ่ือให้ต้นแห้งก่อนเก็บเก่ียว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก  

กรรมวิธ ี ผลผลติ (กก./ไร่) ผลผลติเมล็ดพันธ์ุ (กก./ไร่) ปริมาณเมล็ดเสีย (%) 

ระยะการเจริญเติบโต    
R 6.5 288.6 b 248.9 b 14.0 
R 7 289.2 b 252.3 b 12.9 
R 7.5 324.7 a 286.9 a 11.5 

สารพ่นต้นแห้ง    
ไม่พ่นสาร   315.3 ab 283.4 a 10.1 
พาราควอท 100 g a.i/rai 275.5 d 237.1 c 13.8 
พาราควอท 150 g a.i/rai    295.6 bcd   256.5 bc 13.6 
พาราควอท 200 g a.i/rai   288.6 cd   247.5 bc 14.3 
อิทิฟอน 50 g a.i/rai 326.6 a 286.2 a 12.6 
อิทิฟอน 65 g a.i/rai    303.5 abc   265.6 ab 12.5 

เฉลี่ย  300.9  262.7 12.8 
F-test    

ระยะการเจริญเติบโต * * ns 
สารพ่นต้นแห้ง ** ** ns 
ระยะ x สารพ่นต้นแห้ง ns ns ns 

CV (%)     a 18.0 20.0 28.8 
               b 11.3 13.1 32.6 
* แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต,์ ** แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์, ns= ไม่แตกต่างทางสถิติ 
  ผลผลิตและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี DMRT 
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ตารางท่ี  16    ปริมาณสารพิษตกค้างในเมล็ดถั่วเหลืองที่พ่นด้วยสารเคมีท่ีท าให้ต้นแห้ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
    เมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ปี 2554-2555 

 

กรรมวิธ ี สารพิษตกค้าง (mg/kg) 
ปี 2554 ปี 2555 

ระยะ R 6.5 ระยะ R 7 ระยะ R 7.5 ระยะ R 6.5 ระยะ R 7 ระยะ R 7.5 

ไม่พ่นสาร ND ND ND ND ND ND 
พาราควอท 100  กรัม (a.i.)/ไร ่   0.03  0.02   0.01   0.03 0.01 0.01 
พาราควอท 150  กรัม (a.i.)/ไร ่     0.12 * 0.07   0.02   0.05 0.02 0.01 
พาราควอท 200  กรัม (a.i.)/ไร ่     0.25 *   0.25 *   0.03   0.06 0.02 0.03 
อิทิฟอน 50 g a.i/rai ND ND ND ND ND ND 
อิทิฟอน 65 g a.i/rai ND ND ND ND ND ND 

* สูงกว่าค่าที่ก าหนดให้มีได้โดย Codex, ND = Not Detected 
- วิเคราะห์โดย บริษัท หอ้งปฏิบัตกิารกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 
- วิเคราะห์ paraquat โดยวิธี In house method based on Journal of Chromatography A, 958 (2002) p 25-33 by LC-MS   
  (Codex = 0.1 mg/kg และ MRL โดย มกอช 9002-2549 ของถั่วเหลือง คือ 0.1 mg/kg) 
- วิเคราะห์สารพิษตกค้างของ Ethephon โดยวิธ ีGC/FPD 

        - ค่า MRL โดย มกอช 9002-2549 ของ Ethephon ในถั่วเหลืองไม่ได้ระบุไว้ จึงอา้งอิงจาก Pesticide EU-MRLs  Database Regulation No  
396 / 2005 incl Corrigendum to Commission Regulation (EC) No 559/2011 of 7 June 2011 ก าหนดให้ MRL ของ Oil crop คือ 
0.1 mg/kg. 
-  

 


