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บทคัดย่อ 
การศึกษาผลของการใช้น ้ามันสะเดาเคลือบเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีระดับความแข็งแรง

ต่างกัน ด้าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ในปี 2554 และ 2555 วางแผนการทดลองแบบ
2x3x2 Factorial in CRD  จ้านวน 3 ซ ้า ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ปัจจัยที่ 1 การเคลือบเมล็ดด้วยน ้ามันสะเดา 2 
วิธีการ คือ เมล็ดปกติไม่เคลือบด้วยน ้ามันสะเดา และเคลือบเมล็ดด้วยน ้ามันสะเดา ปัจจัยที่ 2ความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 3 ระดับ คือ ความแข็งแรงต่้า  (Accelerated Aging Test ต่้ากว่า 55% ) ความแข็งแรงปาน
กลาง  (Accelerated Aging Test 55- 74%) และ ความแข็งแรงสูง (Accelerated Aging Test มากกว่า 75%)  
ปัจจัยที่ 3 ความชื นของทรายที่ใช้เพาะเมล็ด 2 ระดับ คือ ความชื นของทราย 60% ของความจุอุ้มน ้า (Water 
Holding Capacity, WHC) และความชื นของทราย 100% ของความจุอุ้มน ้า (Water Holding Capacity, WHC) 
โดยการทดสอบความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ปี 2554 และ 2555 พบว่า เมล็ดที่มีความแข็งแรงสูง 
การเพาะเมล็ดถั่วเหลืองในสภาพความชื นทรายทั ง 2 ระดับ ความงอกและความเร็วในการงอกไม่แตกต่างกัน  แต่
เมล็ดที่มีความแข็งแรงปานกลางและต่้า  การเพาะในสภาพความชื นทราย 60% มีความงอกและความเร็วในการ
งอกสูงกว่าการเพาะในสภาพความชื นทราย 100% และในปี 2555  การเคลือบเมล็ดด้วยน ้ามันสะเดามีความงอก
และความเร็วในการงอกสูงกว่าการไม่เคลือบน ้ามันสะเดาที่ระดับความชื นทราย 100%  การหาความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุ์วิธีการหาความเร็วในการงอกให้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีกว่าการหาน ้าหนักแห้งของต้นกล้า  ดังนั น 
น ้ามันสะเดาก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่จะใช้เคลือบเมล็ดถั่วเหลืองก่อนปลูกในสภาพที่ชื นแฉะ 
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                                                                  ค้าน้า 
 

ปัญหาส้าคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในประเทศไทย  คือ อายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์สั น 
โดยเฉพาะเมื่อเก็บในสภาพที่มีอากาศร้อนชื น  วิธีเก็บรักษาท่ีได้ผลดี คือ ลดความชื นเมล็ดให้อยู่ในระดับต่้าและ
เก็บรักษาในสภาพห้องเย็น  แต่เมล็ดที่มีความชื นต่้าเมื่อน้าไปปลูกในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ฝนตก
หนักหลังปลูกหรือหว่านเมล็ดในสภาพดินชื นแฉะ ท้าให้เมล็ดส่วนใหญ่เน่าและไม่งอก เนื่องจากเมล็ดดูดน ้าเร็ว
เกินไป จึงเกิดความเสียหายจากการส้าลักน ้า (Woodstock and Taylorson, 1981; Saha and Basu, 1984) 
โดยเฉพาะเมล็ดที่มีความแข็งแรงต่้า จะได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ดังนั น การเพ่ิมความชื นแก่เมล็ดถั่ว
เหลืองก่อนปลูก หรือการเคลือบเมล็ดด้วยน ้ามันสะเดาบริสุทธิ์ สามารถช่วยให้เมล็ดงอกได้ดีกว่าเมล็ดปกติ 
เนื่องจากลดความเสียหายจากการส้าลักน ้า (นิตย์ และคณะ, 2539; ปัทมาวดี และคณะ, 2553) นอกจากนี  
การเคลือบเมล็ดถั่วเหลืองปกติ หรือเมล็ดที่เปลือกหุ้มเมล็ดเสียหายด้วยน ้ามันสะเดาแล้วเก็บรักษาไว้นาน 4 
เดือน เมื่อน้าไปปลูกในสภาพที่มีความชื นในดินสูง (100% Available Water Capacity) ช่วยให้เมล็ดถั่ว
เหลืองมีความงอกสูงกว่าเมล็ดที่ไม่ได้เคลือบด้วยน ้ามันสะเดา  

ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 เป็นพันธุ์ที่มีจ้านวนรูบนเปลือกหุ้มเมล็ดต่อพื นที่มาก และรูมีขนาดใหญ่ 
(วันชัย และคณะ, 2544) ท้าให้เมล็ดมีการดูดน ้าอย่างรวดเร็ว และอาจอ่อนแอต่อการเข้าท้าลายของเชื อโรค
ต่าง ๆ ได้ง่าย ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้เมล็ดพันธุ์เชียงใหม่ 60 มีความแข็งแรงต่้าเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์
อ่ืน ๆ เมื่อกระทบกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมระหว่างการผลิต (กัลยา , 2536)ดังนั น การใช้น ้ามันสะเดา
บริสุทธิ์เคลือบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่มีความแข็งแรงต่้า อาจช่วยชะลอการดูดน ้าของเมล็ด
และป้องกันการเข้าท้าลายของเชื อโรค จึงลดความเสียหายจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ เช่น เมื่อน้าไป
ปลูกในสภาพที่ดินชื นแฉะ หรือหว่านในสภาพน ้าขัง ซึ่งเป็นวิธีการปลูกที่เกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ปฏิบัติกันทั่วไป น ้ามันสะเดาบริสุทธิ์เป็นสารที่ช่วยป้องกันความชื นและมีคุณสมบัติในการช่วยชะลอการดูดน ้า
ของเมล็ดได้  สามารถชักน้าให้เมล็ดถั่วเขียวเกิดสภาพเป็นเมล็ดแข็ง (hard seed) สามารถป้องกันการเข้า
ท้าลายของแมลงในเมล็ดถั่วเขียว เนื่องจากน ้ามันสะเดาอาจเข้าไปอุดช่องว่างระหว่างเซลล์ในเยื่อหุ้มเมล็ดและ
ป้องกันความชื นจากภายนอกเข้าสู่เมล็ดพันธุ์ (สุวิมล และคณะ, 2534) จึงช่วยยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ได้นานกว่าเมล็ดที่ไม่ได้คลุกด้วยน ้ามันสะเดาในเมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่มได้ (สุนันท์และคณะ , 2534)  ดังนั น จึงศึกษา
ผลของการใช้น ้ามันสะเดาเคลือบเมล็ดที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีระดับความแข็งแรงต่างกัน 
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                                                           วิธีด้าเนินการ 
อุปกรณ์ 

- เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 
- น ้ามันสะเดาบริสุทธิ์ 
- ทรายส้าหรับทดสอบความงอก 
- กระดาษเพาะเมล็ด 
- ตู้อบ 
- ฯลฯ 

วิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ  2x3x2 Factorial in CRD  จ้านวน 3 ซ ้า ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยที่ 1 คือ การเคลือบเมล็ดด้วยน ้ามันสะเดา 2 วิธีการ 

1) เมล็ดปกติ ไม่เคลือบด้วยน ้ามันสะเดา 
2) เคลือบเมล็ดด้วยน ้ามันสะเดา 

ปัจจัยที่ 2 คือ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 3 ระดับ 
1) ความแข็งแรงต่้า  (Accelerated Aging Test ต่้ากว่า 55% )   
2) ความแข็งแรงปานกลาง  (Accelerated Aging Test 55- 74%) 
3) ความแข็งแรงสูง  (Accelerated Aging Test มากกว่า 75%) 

ปัจจัยที่ 3 คือ ความชื นของทรายที่ใช้เพาะเมล็ด 2 ระดับ  
      1)  ความชื นของทราย 60% ของความจุอุ้มน ้า (Water Holding Capacity, WHC)  
      2)  ความชื นของทราย 100% ของความจุอุ้มน ้า (Water Holding Capacity, WHC) 

วิธีการทดลอง   

ด้าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก โดยคัดเลือก lot ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์
เชียงใหม่ 60 ที่ปลูกในฤดูแล้งปีที่ผ่านมาและผ่านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์แล้ว มาแบ่งเป็นความแข็งแรงเมล็ด
พันธุ์แตกต่างกัน 3 ระดับ โดยวิธีเร่งอายุเมล็ดพันธุ์  หลังจากได้เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน 3 ระดับ 
แล้ว จึงด้าเนินการตามกรรมวิธีที่ก้าหนด โดยน้าเมล็ดถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงระดับต่าง ๆ เคลือบด้วยน ้ามัน
สะเดา อัตรา 8 มล. ต่อเมล็ดถั่วเหลือง 1 กก. จากนั นจึงน้าเมล็ดที่เคลือบและไม่เคลือบด้วยน ้ามันสะเดามา
ตรวจสอบความงอก โดยทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ในทรายที่มีความชื น 60 และ 100 % ของ Available Water 
Capacity และ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ โดยวิธีการหาความเร็วในการงอก (Speed of Germination) และ 
น ้าหนักแห้งของต้นกล้า (Seedling Dry Weight) 
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การทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีเร่งอายุ (Accelerated Aging Test for Seed Vigor ) ที่
อุณหภูมิ 41°C ระยะเวลา 72 ชั่วโมง  

การหาเปอร์เซ็นต์ความงอก ( Seed of Germination) โดยการเพาะเมล็ดในทรายจนครบ 8 วัน แล้ว
ประเมินต้นกล้าปกติ ต้นกล้าผิดปกติ เมล็ดตาย เมล็ดสด (ISTA, 2011) 

การหาความเร็วในการงอก (Speed of Germination) โดยการนับจ้านวนต้นกล้าที่งอกปกติทุกวันจนครบ 
8 วัน  

ความเร็วในการงอก = จ้านวนต้นกล้าปกติ + ----- + ------- จ้านวนต้นกล้าปกติ 

                             วันทีน่ับครั งแรก                        วันที่นับครั งสุดท้าย 

การหาน ้าหนักแห้งของต้นกล้า (Seedling Dry Weight) โดยการเพาะเมล็ดด้วยวิธีการต่างๆ เมื่อครบ
ก้าหนด บันทึกผลการทดลองเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ ต้นกล้าไม่สมบูรณ์ และเมล็ดตาย น้าเฉพาะต้นกล้าที่สมบูรณ์ 
มาแยกเอาใบเลี ยงออก แล้วน้าไปอบที่ 80 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ชั่งน ้าหนักแห้งของต้นกล้า ค้านวณและ
รายงานผลเป็น น ้าหนักแห้ง (มิลลิกรัม) ต่อต้น 

การบันทึกข้อมูล 
1) ความงอกของเมล็ดพันธุ์ ( Seed of Germination) 
2) ความเร็วในการงอก  (Speed of Germination) 
3) น ้าหนักแห้งของต้นกล้า (Seedling Dry Weight) 

 
เวลาและสถานที่ 
 ปี 2554 – ปี 2555   ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก   
 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 1. ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ 
  1.1 ปี 2554  

การใช้และไม่ใช้น ้ามันสะเดาเคลือบเมล็ดไม่ท้าให้ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ กล่าวคือเมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ย 80 และ 76% เมื่อเคลือบและไม่เคลือบด้วยน ้ามัน
สะเดา ตามล้าดับ แตเ่มล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงระดับต่างกันมีความงอกแตกต่างกันในสภาพความชื นทราย 
60 และ 100% จึงพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงและความชื นของทราย โดยที่เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรง
ระดับสูงมีความงอกไม่แตกต่างกันคือ 95 และ 94% ในสภาพความชื นทราย 60 และ 100% ตามล้าดับ (ตารางที่ 1) 
ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่มคีวามแข็งแรงระดับปานกลางหรือต่้ามีความงอกในสภาพความชื นทราย 60% สูงกว่าในสภาพ
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ความชื นทราย 100% กล่าวคือ เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่้าและปานกลางมีความงอก 83 และ 86% ตามล้าดับ ใน
ทรายที่มีความชื น 60% แต่เมื่อความชื นทรายเพิ่มขึ นเป็น 100% เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่้าและปานกลางมีความ
งอกลดลงเหลือ 54 และ 56% ตามล้าดับ  
  1.2 ปี 2555 

                     การใช้และไม่ใช้น ้ามันสะเดาเคลือบเมล็ดท้าให้ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแตกต่างกัน
ในสภาพความชื นทราย 60 และ 100% จึงพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างน ้ามันสะเดาและความชื นทราย โดยที่การเคลือบ
และไม่เคลือบน ้ามันสะเดาในสภาพความชื นทราย 60% ความงอกไม่แตกต่างกัน คือ 84 และ 85% ตามล้าดับ 
(ตารางท่ี 3) ส่วนในสภาพความชื นทราย 100% การเคลือบน ้ามันสะเดามีความงอกสูงกว่าการไม่เคลือบน ้ามันสะเดา
กล่าวคือ การเคลือบน ้ามันสะเดามีความงอก 78% ส่วนการไม่เคลือบน ้ามันสะเดาความงอกลดลงเหลือเพียง 72% ซ่ึง
สอดคล้องกับ ปัทมาวดีและคณะ (2553) รายงานว่า การเคลือบเมล็ดด้วยน ้ามันสะเดาบริสุทธิ์ท้าให้เมล็ดมีความงอก
สูงกว่าเมล็ดที่ไม่เคลือบและสามารถป้องกันความเสียหายจากการส้าลักน ้า (soaking injury) ซึ่งการเคลือบเมล็ดด้วย
สารในกลุ่มไฮโดรโฟบิก (hydrophobic substance) สารในกลุ่มนี เมื่อใช้เคลือบเมล็ดจะช่วยลดอัตราการดูดซึมน ้า ท้า
ให้อัตราการงอกของเมล็ดเพ่ิมขึ น (Chachalis and Smith, 2001) ส้าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีระดับความแข็งแรง
แตกต่างกันมีความงอกแตกต่างกันในสภาพความชื นทราย 60 และ 100% จึงพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรง
และความชื นของทราย โดยที่เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงระดับสูงมีความงอกไม่แตกต่างกันคือ 94 และ 91% ในสภาพ
ความชื นทราย 60 และ 100% ตามล้าดับ (ตารางที่ 2) ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงระดับปานกลางหรือต่้ามีความ
งอกในสภาพความชื นทราย 60% สูงกว่าในสภาพความชื นทราย 100% กล่าวคือ เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่้าและ
ปานกลางมีความงอก 73 และ 86% ตามล้าดับ ในทรายที่มีความชื น 60% แต่เมื่อความชื นทรายเพ่ิมขึ นเป็น 100% 
เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่้าและปานกลางมีความงอกลดลงเหลือ 56และ 79% ตามล้าดับ  
 

    ปี 2554 และ 2555 พบว่า เมล็ดที่มีความแข็งแรงสูง การเพาะเมล็ดถั่วเหลืองในสภาพความชื นทราย 60         
  หรือ 100% มีความงอกสูงไม่แตกต่างกัน  แต่ในขณะเดียวกันเมล็ดที่มีความแข็งแรงปานกลางและต่้า  การเพาะใน
สภาพความชื นทราย 60% มีความงอกสูงกว่าการเพาะในสภาพความชื นทราย 100% และในปี 2555 ยังพบว่า การ
เพาะเมล็ดที่ความชื นทราย 60% การเคลือบน ้ามันสะเดาหรือไม่เคลือบเมล็ดมีความงอกที่ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเพาะ
เมล็ดที่ความชื นทราย 100% การเคลือบน ้ามันสะเดามีความงอกสูงกว่าการไม่เคลือบน ้ามันสะเดาซึ่งสุวิมลและคณะ  
(2534) พบว่า น ้ามันสะเดาชักน้าให้เมล็ดถั่วเขียวเกิดเมล็ดแข็ง (hard seed) แสดงถึงความสามารถของน ้ามันสะเดาใน
การแทรกซึมเข้าสู่เนื อเยื่อของเปลือกเมล็ดและมีคุณสมบัติในด้านการชะลอหรือต้านทานการดูดน ้าได้ 
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 2. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 
            2.1 ความเร็วในการงอก 
    2.1.1 ปี 2554 

การใช้และไม่ใช้น ้ามันสะเดาเคลือบเมล็ดไม่ท้าให้ความเร็วในการงอกของเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ กล่าวคือเมล็ดพันธุ์มีความเร็วในการงอกเฉลี่ย 14.43 
และ 14.66 เมื่อเคลือบและไม่เคลือบด้วยน ้ามันสะเดา ตามล้าดับ แต่เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรง
ระดับต่างกันมีความเร็วในการงอกแตกต่างกันในสภาพความชื นทราย 60 และ 100% จึงพบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความแข็งแรงและความชื นของทราย โดยที่เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงระดับสูงมีความเร็วในการงอก
ไม่แตกต่างกันคือ 16.79 และ 18.27 ในสภาพความชื นทราย 60 และ 100% ตามล้าดับ (ตารางที่ 4) ส่วน
เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงระดับปานกลางหรือต่้ามีความเร็วในการงอกในสภาพความชื นทราย 60% สูงกว่า
ในสภาพความชื นทราย 100% กล่าวคือ เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่้าและปานกลางมีความเร็วในการงอก 
15.73 และ 15.84 ตามล้าดับ ในทรายที่มีความชื น 60% แต่เมื่อความชื นทรายเพ่ิมขึ นเป็น 100% เมล็ดพันธุ์
ที่มีความแข็งแรงต่้าและปานกลางมีความเร็วในการงอกลดลงเหลือ 10.44 และ 10.20 ตามล้าดับ  

    2.1.2 ปี 2555 
                     การใช้และไม่ใช้น ้ามันสะเดาเคลือบเมล็ดท้าให้ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์

ถั่วเหลืองแตกต่างกันในสภาพความชื นทราย 60 และ 100% จึงพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างน ้ามันสะเดาและ
ความชื นทราย โดยที่การเคลือบและไม่เคลือบน ้ามันสะเดาในสภาพความชื นทราย 60% ความเร็วในการงอก
ไม่แตกต่างกัน คือ 15.92 และ 16.14 ตามล้าดับ (ตารางที่ 6) ส่วนในสภาพความชื นทราย 100% การเคลือบ
น ้ามันสะเดามีความเร็วในการงอกสูงกว่าการไม่เคลือบน ้ามันสะเดากล่าวคือ การเคลือบน ้ามันสะเดามี
ความเร็วในการงอก 14.72 ส่วนการไม่เคลือบน ้ามันสะเดาความเร็วในการงอกลดลงเหลือเพียง 13.06 
ส้าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีระดับความแข็งแรงแตกต่างกันมีความเร็วในการงอกแตกต่างกันในสภาพ
ความชื นทราย 60 และ 100% จึงพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงและความชื นของทราย โดยที่เมล็ด
พันธุ์ที่มีความแข็งแรงระดับสูงมีความเร็วในการงอกไม่แตกต่างกันคือ 17.88 และ 17.06 ในสภาพความชื น
ทราย 60 และ 100% ตามล้าดับ (ตารางที่ 5) ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงระดับปานกลางหรือต่้ามี
ความเร็วในการงอกในสภาพความชื นทราย 60% สูงกว่าในสภาพความชื นทราย 100% กล่าวคือ เมล็ดพันธุ์ที่
มีความแข็งแรงต่้าและปานกลางมีความเร็วในการงอก 13.82 และ 16.38 ตามล้าดับ ในทรายที่มีความชื น 
60% แต่เมื่อความชื นทรายเพ่ิมขึ นเป็น 100% เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่้าและปานกลางมีความเร็วในการ
งอกลดลงเหลือ 10.02 และ 14.60 ตามล้าดับ  
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     ปี 2554 และ 2555 พบว่า เมล็ดที่มีความแข็งแรงสูง การเพาะเมล็ดถั่วเหลืองในสภาพความชื นทราย 
60 หรือ 100% มีความเร็วในการงอกสูงไม่แตกต่างกัน  แต่ในขณะเดียวกันเมล็ดที่มีความแข็งแรงปานกลางและต่้า  
การเพาะในสภาพความชื นทราย 60% มีความเร็วในการงอกสูงกว่าการเพาะในสภาพความชื นทราย 100% และในปี 
2555 ยังพบว่า การเพาะเมล็ดที่ความชื นทราย 60% การเคลือบน ้ามันสะเดาหรือไม่เคลือบเมล็ดมีความเร็วในการงอก
ที่ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเพาะเมล็ดที่ความชื นทราย 100% การเคลือบน ้ามันสะเดามีความเร็วในการงอกสูงกว่าการไม่
เคลือบน ้ามันสะเดา  

 
   2.2 น ้าหนักแห้งของต้นกล้า 

   2.2.1 ปี 2554 
                                         การใช้และไม่ใช้น ้ามันสะเดาเคลือบเมล็ดไม่ท้าให้น ้าหนักแห้งของต้นกล้าของ
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ กล่าวคือเมล็ดพันธุ์มีน ้าหนักแห้งของต้นกล้าเฉลี่ย 65.74 
และ 62.59 มิลลิกรัม/ต้น  เมื่อเคลือบและไม่เคลือบด้วยน ้ามันสะเดา ตามล้าดับ แต่เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความ
แข็งแรงระดับต่างกันมีน ้าหนักแห้งของต้นกล้าแตกต่างกันในสภาพความชื นทราย 60 และ 100% จึงพบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความแข็งแรงและความชื นของทราย  โดยเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงระดับสูง ปานกลางและต่้า มีน ้าหนัก
แห้งของต้นกล้าในสภาพความชื นทราย 60% สูงกว่าในสภาพความชื นทราย 100% กล่าวคือ เมล็ดพันธุ์ที่มีความ
แข็งแรงสูง ปานกลางและต่้ามีน ้ าหนักแห้งของต้นกล้า 78.07 71.81 และ 71.04 มิลลิกรัม/ต้น ตามล้าดับ         
(ตารางที่ 7) ในทรายที่มีความชื น 60% แต่เมื่อความชื นทรายเพ่ิมขึ นเป็น 100% เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง ปาน
กลางและต่้า มีน ้าหนักแห้งของต้นกล้าลดลงเหลือ 56.67  48.50 และ 58.90 มิลลิกรัม/ต้น ตามล้าดับ  
   2.2.2 ปี 2555 
    การใช้และไม่ใช้น ้ามันสะเดาเคลือบเมล็ดไม่ท้าให้น ้าหนักแห้งของต้นกล้าของเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ กล่าวคือเมล็ดพันธุ์มีน ้าหนักแห้งของต้นกล้าเฉลี่ย 48.94 และ 
49.23 มิลลิกรัม/ต้น   เมื่อเคลือบและไม่เคลือบด้วยน ้ามันสะเดา ตามล้าดับ และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ที่ระดับต่้า ปานกลางและสูงไม่ท้าให้น ้าหนักแห้งของต้นกล้าแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ กล่าวคือเมล็ดพันธุ์มี
น ้าหนักแห้งของต้นกล้าเฉลี่ย 42.76 50.63 และ 53.88 มิลลิกรัมต่อต้น ที่ระดับความแข็งแรงต่้า ปานกลางและสูง
ตามล้าดับ 
   

การหาความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์วิธีการหาความเร็วในการงอกให้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีกว่าการหาน ้าหนัก
แห้งของต้นกล้าเนื่องจากการทดลองนี ใช้ทรายในการเพาะความงอกในขั นตอนการถอนต้นกล้าปกติขึ นมาจากทรายเพื่อ
จะอบหาน ้าหนักแห้งของต้นกล้าอาจท้าให้รากของต้นกล้าขาด ติดอยู่ในทราย ท้าให้ค่าน ้าหนักแห้งของต้นกล้าค่อนข้าง
แปรปรวน 
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     สรุปผลการทดลอง 
 

 การใช้น ้ามันสะเดาเคลือบเมล็ดควรใช้เมื่อเพาะในสภาพความชื นทราย 100% ส่วนการเพาะในสภาพความชื น
ทราย 60% ไม่จ้าเป็นต้องใช้น ้ามันสะเดาเคลือบเมล็ด และเมล็ดที่มีความแข็งแรงสูงอยู่แล้วไม่ว่าจะเพาะเมล็ดในสภาพ
ความชื นทราย 60 หรือ 100 % มีความงอกไม่แตกต่างกัน และความเร็วในการงอกก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความ
งอก ดังนั น น ้ามันสะเดาก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรที่จะใช้เคลือบเมล็ดถั่วเหลืองก่อนปลูกในสภาพที่ชื น
แฉะ  
 
 

         เอกสารอ้างอิง 

กัลยา รัตนถาวร. 2536. ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อปริมาณเมล็ดย่น และคุณภาพ  เมล็ดถั่วเหลืองใน
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ภาคผนวก 
 
ตารางท่ี 1 ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (เปอร์เซ็นต์) ที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน 3 ระดับและความชื นทราย 
              แตกต่างกัน 2 ระดับ ในปี 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                CV = 5.17% 

(1) ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองระหว่างค่าเฉลี่ยของความแข็งแรง หรือระหว่างค่าเฉลี่ยของความชื นทราย 
   ที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อม่ัน 99% 

 
ตารางท่ี 2 ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (เปอร์เซ็นต์) ที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน 3 ระดับ และความชื นทราย 
             แตกต่างกัน 2 ระดับ ในปี 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                CV = 4.88% 

(1) ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองระหว่างค่าเฉลี่ยของความแข็งแรง หรือระหว่างค่าเฉลี่ยของความชื นทราย 
   ที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อม่ัน 99% 

ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 
        ความชื นของทราย (1) 

  เฉลี่ย 

  60% 100%   

ต้่า 83b 54c 69 

ปานกลาง 86b 56c 71 

สูง 95a 94a 94 

เฉลี่ย 88 68   

ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 
        ความชื นของทราย (1) 

  เฉลี่ย 

  60% 100%   

ต้่า 73d 56e 65 

ปานกลาง 86b 79c 83 

สูง 94a 91a 92 

เฉลี่ย 85 75  
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ตารางท่ี 3 ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (เปอร์เซ็นต์) ที่มีการใช้น ้ามันสะเดาแตกต่างกัน 2 ระดับและความชื นทราย 
             แตกต่างกัน 2 ระดับ ในปี 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
                CV = 4.88% 

(1) ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองระหว่างค่าเฉลี่ยของน ้ามันสะเดา หรือระหว่างค่าเฉลี่ยของความชื นทราย 
   ที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

ตารางท่ี 4 ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  ที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน 3 ระดับและความชื นทราย 
              แตกต่างกัน 2 ระดับ ในปี 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                CV = 8.83% 

(1) ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองระหว่างค่าเฉลี่ยของความแข็งแรง หรือระหว่างค่าเฉลี่ยของความชื น 
   ทรายที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 

 

น ้ามันสะเดา 
        ความชื นของทราย (1) 

  เฉลี่ย 

  60% 100%   

เคลือบ 84a 78b 81 

ไมเ่คลือบ 85a 72c 78 

เฉลี่ย 84 75  

ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 
        ความชื นของทราย (1) 

  เฉลี่ย 

  60% 100%   

ต้่า 15.73b 10.44c 13.08 

ปานกลาง 15.84b 10.20c 13.02 

สูง 16.79ab 18.27a 17.53 

เฉลี่ย 16.12 12.97   
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ตารางท่ี 5 ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  ที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน 3 ระดับและความชื นทราย 
              แตกต่างกัน 2 ระดับ ในปี 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                CV = 5.23% 

(1) ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองระหว่างค่าเฉลี่ยของความแข็งแรง หรือระหว่างค่าเฉลี่ยของความชื น 
   ทรายที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

 
ตารางท่ี 6 ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ที่มีการใช้น ้ามันสะเดาแตกต่างกัน 2 ระดับและความชื นทราย 
             แตกต่างกัน 2 ระดับ ในปี 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
                CV = 5.23% 

(1) ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองระหว่างค่าเฉลี่ยของน ้ามันสะเดา หรือระหว่างค่าเฉลี่ยของความชื นทราย 
   ที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อม่ัน 99% 
 

 

ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 
        ความชื นของทราย (1) 

  เฉลี่ย 

  60% 100%   

ต้่า 13.82c 10.02d 11.92 

ปานกลาง 16.38b 14.60c 15.49 

สูง 17.88a 17.06ab 17.47 

เฉลี่ย 16.03 13.89   

น ้ามันสะเดา 
        ความชื นของทราย (1) 

  เฉลี่ย 

  60% 100%   

เคลือบ 15.92a 14.72b 15.32 

ไมเ่คลือบ 16.14a 13.06c 14.6 

เฉลี่ย 16.03 13.89   
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ตารางท่ี 7 น ้าหนักแห้งของต้นกล้า (มิลลิกรัม/ต้น)ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  ที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน 3 ระดับ 
              และความชื นทรายแตกต่างกัน 2 ระดับ ในปี 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                CV = 7.80% 

(1) น ้าหนักแห้งของต้นกล้าของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองระหว่างค่าเฉลี่ยของความแข็งแรง หรือระหว่างค่าเฉลี่ยของ 
   ความชื นทรายที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 
   95% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 
        ความชื นของทราย (1) 

  เฉลี่ย 

  60% 100%   

ต้่า 71.04b 58.90c 64.97 

ปานกลาง 71.81b 48.50d 60.15 

สูง 78.07a 56.67c 67.37 

เฉลี่ย 73.64 54.69   
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