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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์กาแฟในห้องปฏิบัติการ  เพ่ือหาวิธีการเตรียมเมล็ดกาแฟ
ก่อนเพาะความงอกและอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับเพาะความงอกในเมล็ดกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่ 80 และ
พันธุ์ H528/46 ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ในปี 2561 และ 2562  วางแผนการ
ทดลองแบบ Factorial in CRD จ านวน 4 ซ  า โดยการแช่เมล็ดกาแฟก่อนเพาะความงอก เป็นระยะเวลา 0 12 24 
48 และ 72 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30 และ 20-30 ºC และลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก   ผลการทดลอง พบว่า เมล็ดกาแฟ  
อาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่ 80 วิธีการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออกมีความงอกและความเร็วในการงอกสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆทั ง 
2 อุณหภูมิ โดยมีความงอกร้อยละ 84-86 เมื่อเพาะที่อุณหภูมิ 30 ºC (ประเมินความงอกที่ 37 วัน) และ มีความงอก
ร้อยละ90 – 94 เมื่อเพาะที่อุณหภูมิ 20-30 ºC  (ประเมินความงอกที่ 49 วัน) การเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30 ºC 
มีความเร็วในการงอก (3.18 -3.49) สูงกว่าที่อุณหภูมิ 20-30 ºC ซึ่งมีความเร็วในการงอกพียง 2.63 -2.73 ส่วนเมล็ด
กาแฟอาราบิก้าพันธุ์ H528/46 วิธีการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออกมีความงอกและความเร็วในการงอกสูงกว่ากรรมวิธี
อ่ืนๆทั ง 2 อุณหภูมิ เช่นเดียวกับพันธุ์เชียงใหม่ 80 โดยการเพาะความงอกท่ีอุณหภูมิ 30 ºC ความงอก 81-92% 
(ประเมินความงอกที่ 37 วัน) และ 84 – 93% ที่อุณหภูมิ 20-30 ºC (ประเมินความงอกที่ 49 วัน)  ส าหรับความเร็ว
ในการงอกการเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30 ºC มีความเร็วในการงอก (2.90 -3.82) สูงกว่าที่อุณหภูมิ 20-30 ºC ซึ่ง
มีความเร็วในการงอกพียง 2.39 -2.60 ดังนั น วิธีการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์กาแฟในห้องปฏิบัติการ คือ การลอกเยื่อ
หุ้มเมล็ดออกก่อนเพาะความงอก อุณหภูมิที่ใช้ในการเพาะความงอก 30 ºC ระยะเวลาทดสอบความงอก จ านวน 
37 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

A study of the present work was to evaluate the optimum temperature and soaking 
times for estimating germination testing methods in laboratory of Arabica coffee seeds in two 
cultivars, Chiangmai 80 and H528/46. The research was conducted in Phitsanulok Seed Research 
and Development Center in 2018-2019. Two temperature soaking, 30 and 20       30 ºC for 0, 12, 
24, 48 and 72 hours were tested in the factorial in CRD with four replications.  The results 
showed that the removal of the embryos before germination test had highest germination 
percentages than other treatments in two temperature tested of Chiangmai 80 cultivar. The 
germination percentages was 84-86 when placed in the temperature conditions of 30 ºC 
(germination rate at 37 days) and 90-94 when placed in the temperature conditions of 20-30 ºC 
(germination rate at 49 days). The speed of germinations when placed in the temperature 
conditions of 30 ºC (3:18 to 3:49) faster than placed in the temperature conditions of 20-30 ºC 
that have speed of 2.63 – 2.73. Arabica coffee var.H528/46 germination percentages showed the 
same results as Chiangmai 80 cultivar. The germination percentages was 81-92 when placed in 
the temperature conditions of 30 ºC (germination rate at 37 days) and 84-93 when placed in the 
temperature conditions of 20-30 ºC (germination rate at 49 days). The speed of germinations 
when placed in the temperature conditions of 30 ºC (2.1 8  to 3 .82) faster than placed in the 
temperature conditions of 20-30 ºC that have speed of 2.39 – 2.60. Thus, the good methods for 
coffee seed quality testing in laboratory is removed of the embryos before germination test and 
place in the temperature conditions of 30 ºC for 37 days.   
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6. ค าน า                                  

เมล็ดพันธุ์กาแฟ เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีการพักตัวของเมล็ดอันเนื่องมาจากสารยับยั งการเจริญเติบโต ได้แก่กรด

แอบสิซิค (ABA) (Mirian et al., 2006) ซึ่งเมื่อน าไปล้างน  าจะท าให้การพักตัวหมดไป เนื่องจากน  าได้ละลายและ

ชะล้างสารยับยั งการเจริญเติบโตให้หมดไป(จวงจันทร์, 2529) ระยะเวลาจากการที่เมล็ดงอกขึ นมาเป็นระยะหัวไม้

ขีดใช้ระยะเวลาประมาณ 30 – 45 วัน  และระยะท่ีมีใบเลี ยงหรือระยะปีกผีเสื อ ใช้เวลาประมาณ 46-60 วัน จึงจะ

ท าการถอนต้นกาแฟไปปลูกต่อในถุงพลาสติกที่เตรียมไว้ ซึ่งเป็นวิธีการเตรียมต้นกล้าในโรงเรือน ส าหรับวิธีการ

ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์กาแฟในห้องปฏิบัติการไม่มีระบุในกฎของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ ( ISTA, 

2016) ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้ผลิตเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้า อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในกระบวนการผลิตเมล็ด

พันธุ์ไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะน าเมล็ดพันธุ์

ไปใช้ ดังนั นห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ของ ศวม.พิษณุโลก ซึ่งตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตาม

กฎของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ (International Seed Testing Association : ISTA) จึงหาวิธีตรวจสอบ

คุณภาพเมล็ดพันธุ์กาแฟที่เหมาะสมที่จะใช้ในการประเมินความงอกในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะสามารถประเมินความ

งอกของเมล็ดพันธุ์กาแฟได้ก่อนน าเมล็ดพันธุ์ไปปลูก 

7. วิธีด าเนินการ                          
- อุปกรณ์ 

- เมล็ดพันธุ์กาแฟพันธุ์อาราบิก้าจ านวน 2 พันธุ์  
    - อุปกรณ์ส าหรับเพาะความงอกในห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์   

- วิธีการ 
     วางแผนการทดลองแบบ  6x2 Factorial in CRD  จ านวน 4 ซ  าๆ ละ 100 เมล็ด  
ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยที่ 1 คือ การเตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อนเพาะความงอก 6 วิธีการ 

1) ไม่แช่น  า 
2) แช่น  า 12 ชั่วโมง 
3) แช่น  า 24 ชั่วโมง  
4) แช่น  า 48 ชั่วโมง  
5) แช่น  า 72 ชั่วโมง  
6) ลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก 

ปัจจัยที่ 2 คือ อุณหภูมิในการเพาะความงอก 2 อุณหภูมิ  
1) อุณหภูมิ 30 ºC 
2) อุณหภูมิ 20 -30 ºC  

(อุณหภูมิ 20 ºC จ านวน 16 ชั่วโมง และ อุณหภูมิ 30 ºC จ านวน 8 ชั่วโมง) 



 
 

  วิธีปฏิบัติการทดลอง   
1. น าเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่ 80 และพันธุ์ H528/46 มาเพาะทดสอบความงอก

ในห้องปฏิบัติการโดยใช้ทรายเป็นวัสดุเพาะ ตามกรรมวิธีที่ก าหนด 
  2. ประเมินความงอกเม่ือต้นอ่อนกาแฟมีใบเลี ยง ประเมินดังนี  
   - ต้นอ่อนปกต ิ
   - ต้นอ่อนผิดปกต ิ
   - เมล็ดแข็ง 
   - เมล็ดสดไม่งอก 
   - เมล็ดตาย  

 
                  - ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ = ผลบวกของ       

     
 
 

 3. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) และวิเคราะห์เปรียบเทียบ
โดยใช้ DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
การบันทึกข้อมูล 

1. ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์  
2. ความเร็วในการงอก 
3. จ านวนวันงอก  

- เวลาและสถานที่     เริ่มต้น ตุลาคม 2560 – สิ นสุด กันยายน 2562  
                                             ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

         ผลการศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์กาแฟในห้องปฏิบัติการในปี 2561 ความงอก

ของเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่ 80 ที่ผ่านการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะความงอกด้วยวิธีการ

ต่างๆ พบว่า การเพาะความงอกที่ อุณหภูมิ 20 - 30ºC มีผลให้ความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 53%  

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30ºC และการเตรียมเมล็ดก่อน

เพาะความงอกโดยการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก มีผลให้ความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 87% แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับวิธีการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะความงอกด้วยวิธีการอ่ืนๆ  และพบปฏิสัมพันธ์

ระหว่างวิธีการเตรียมเมล็ดกาแฟก่อนเพาะความงอกกับอุณหภูมิที่แตกต่างในการเพาะความงอก โดยที่

   จ านวนต้นกล้าที่งอก 

    จ านวนวันหลังเพาะ 



การเตรียมเมล็ดกาแฟก่อนเพาะความงอกโดยการไม่แช่น  ามีความงอกแตกต่างกัน โดยที่การเพาะความ

งอกที่อุณหภูมิ 20 - 30ºC มีความงอก 70% และการเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30ºC มีความงอก 33% 

ส่วนวิธีการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก อุณหภูมิทั ง 2 อุณหภูมิที่ใช้เพาะความงอก มีผลให้ความงอกไม่แตกต่าง

กัน ที่อุณหภูมิ 30ºC มีความงอก 84% และ ความงอก 90% ที่อุณหภูมิ 20 - 30ºC (ตารางที่ 1) ซึ่งการ

เพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30ºC โดยการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก (ประเมินความงอกที่ 37 วัน) เนื่องจาก

เมล็ดกาแฟเริ่มงอกเป็นต้นกล้าปกติหลังจากเพาะ 20 วัน ส่วนการเพาะความงอกที่อุณหภูมิ  20-30ºC 

โดยการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก (ประเมินความงอกที่ 49 วัน) ส่วนความเร็วในการงอกพบปฏิสัมพันธ์

ระหว่างวิธีการเตรียมเมล็ดกาแฟก่อนเพาะความงอกกับอุณหภูมิที่แตกต่างในการเพาะความงอก กล่าวคือ 

วิธีการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออกก่อนเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30ºC มีความเร็วในการงอก 3.48 สูงกว่าเพาะ

ความงอกที่อุณหภูมิ 20-30ºC ซึ่งมีความเร็วในการงอก 2.73 ซึ่งจะเห็นได้ว่า การเพาะความงอกที่

อุณหภูมิ 30ºC เมล็ดกาแฟสามารถงอกได้เร็วกว่าการเพาะที่อุณหภูมิ 20-30ºC  (ตารางที่ 2) ในปี 2562 

เมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่ 80 ที่ผ่านการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะความงอกด้วยวิธีการต่างๆ 

พบว่า การเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 20 - 30ºC มีผลให้ความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 52%  แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30ºC และการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะความ

งอกโดยการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก มีผลให้ความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 90% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ยิ่งทางสถิติกับวิธีการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะความงอกด้วยวิธีการอ่ืนๆ  และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการ

เตรียมเมล็ดกาแฟก่อนเพาะความงอกกับอุณหภูมิที่แตกต่างในการเพาะความงอก โดยที่วิธีการเตรียม

เมล็ดโดยการไม่แช่น  าและการแช่น  า 12 ชั่วโมง การเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 20 - 30ºC มีความงอก 78

และ 53% แตกต่างกับการเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30ºC มีความงอก 48 และ 41% ส่วนกรรมวิธีอ่ืนๆ

ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3) ส าหรับความเร็วในการงอกพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเตรียม

เมล็ดกาแฟก่อนเพาะความงอกกับอุณหภูมิที่แตกต่างในการเพาะความงอก กล่าวคือ วิธีการลอกเยื่อหุ้ม

เมล็ดออกก่อนเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30ºC มีความเร็วในการงอก 3.19 สูงกว่าเพาะความงอกที่

อุณหภูมิ 20-30ºC ซ่ึงมีความเร็วในการงอก 2.63 (ตารางที่ 4) ซึ่งผลการทดลองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กับปี 2561  

 ส าหรับเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้าพันธุ์ ในปี 2561 พบว่า การเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30ºC 

และ 20-30ºC วิธีการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออกก่อนเพาะความงอกมีความงอกสูงสุดคือ  92% และ 93% มี

ความแตกต่างจากกรรมวิธีอ่ืนๆ  และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเตรียมเมล็ดกาแฟก่อนเพาะความ

งอกกับอุณหภูมิที่แตกต่างในการเพาะความงอก โดยที่วิธีการเตรียมเมล็ดโดยการไม่แช่น  าและการแช่น  า 

12 ชั่วโมง การเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 20 - 30ºC มีความงอก 67 และ 34% แตกต่างกับการเพาะ

ความงอกที่อุณหภูมิ 30ºC มีความงอก 21 และ 9% ส่วนวิธีการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออกก่อนเพาะความงอก



ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 5) ส าหรับความเร็วในการงอกพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเตรียม

เมล็ดกาแฟก่อนเพาะความงอกกับอุณหภูมิที่แตกต่างในการเพาะความงอก กล่าวคือ วิธีการลอกเยื่อหุ้ม

เมล็ดออกก่อนเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30ºC มีความเร็วในการงอก 3.82 สูงกว่าเพาะความงอกที่

อุณหภูมิ 20-30ºC ซึ่งมีความเร็วในการงอก 2.60 (ตารางที่ 6)  ในปี 2562 เมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้า

พันธุ์ H528/46 ที่ผ่านการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะความงอกด้วยวิธีการต่างๆ พบว่า การเพาะความงอกที่

อุณหภูมิ 30ºC และ 20-30ºC วิธีการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออกก่อนเพาะความงอกมีความงอกสูงสุดคือ  

81% และ 84% มีความแตกต่างจากกรรมวิธีอ่ืนๆ  และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเตรียมเมล็ดกาแฟ

ก่อนเพาะความงอกกับอุณหภูมิที่แตกต่างในการเพาะความงอก โดยที่วิธีการเตรียมเมล็ดโดยการไม่แช่น  า

และการแช่น  า 48 ชั่วโมง การเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 20 - 30ºC มีความงอก 50 และ 25% แตกต่าง

กับการเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30ºC มีความงอก 28 และ 11% ส่วนกรรมวิธีอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่าง

ทางสถิติ (ตารางที่ 7) ส าหรับความเร็วในการงอกพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการเตรียมเมล็ดกาแฟก่อน

เพาะความงอกกับอุณหภูมิที่แตกต่างในการเพาะความงอก  พบว่า การเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30ºC 

และ 20-30ºC วิธีการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออกก่อนเพาะความงอกมีความเร็วในการงอกสูงสุดคือ  2.90 และ 

2.39  มีความแตกต่างจากกรรมวิธีอ่ืนๆ แต่วิธีการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออกก่อนเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 

30ºC มีความเร็วในการงอกสูงกว่าเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 20-30ºC (ตารางที่ 8) ซึ่งผลการทดลอง

เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับปี 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 ความงอก (%) ของเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิกา้พันธุ์เชียงใหม่ 80 ทีเ่ตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อน 
             เพาะความงอก 6 วิธีการ และอุณหภูมิในการเพาะความงอก 2 อุณหภูมิ ณ ห้องปฏิบัติการ 
    ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ปี 2561  

วิธีการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะความงอก (P) 
อุณหภูมิในการเพาะความงอก  (T) 

P – MEAN1/ 
30ºC1/ 20-30 ºC1/ 

1. ไม่แช่น  า2/ 33b  B 70b  A 51b 

2. แช่น  า 12 ชั่วโมง2/ 12c  B 40d  A 26c 

3. แช่น  า 24 ชั่วโมง2/ 33b  A 27d  A 30c 

4. แช่น  า 48 ชั่วโมง2/ 28b  A 41cd A 34c 

5. แช่น  า 72 ชั่วโมง 2/ 25bc B 54c  A 39bc 

6. ลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก2/ 84a  A 90a  A 87a 

T –MEAN2/ 36B 53A 44 

F-test (T) **   

F-test (P) **   

F-test (TxP) **   

CV (%) 20.81   

            ** significant at p ≤ 0.01 
                    1/ In a column, values followed by a common lowercase letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range test (p ≤ 0.05) 
            2/ In a row, values followed by a capital letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range test (p ≤ 0.05) 
 หมายเหต ุ: วิธีการลอกเย่ือหุ้มเมล็ดออกเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30 ºC ประเมินความงอกที่ 37 วัน  สว่นกรรมวธิีอืน่ๆ ประเมินความงอกที ่49 วัน 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2 ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิกา้พันธุ์เชียงใหม่ 80 ทีเ่ตรียมเมล็ดพันธุ์ 
             ก่อนเพาะความงอก 6 วิธีการ และอุณหภูมิในการเพาะความงอก 2 อุณหภูมิ                 
    ณ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 
    ปี 2561  

วิธีการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะความงอก (P) 
อุณหภูมิในการเพาะความงอก  (T) 

P – MEAN1/ 
30ºC1/ 20-30 ºC1/ 

1. ไม่แช่น  า2/ 0.87b  B 1.58b  A 1.22b 

2. แช่น  า 12 ชั่วโมง2/ 0.26c  B 0.86cd A 0.56c 

3. แช่น  า 24 ชั่วโมง2/ 0.85b  A 0.57d  A 0.71c 

4. แช่น  า 48 ชั่วโมง2/ 0.64b  A 0.87cd A 0.75c 

5. แช่น  า 72 ชั่วโมง 2/ 0.59bc B 1.15c  A 0.87c 

6. ลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก2/ 3.48a  A 2.73a  B 3.10a 

T –MEAN2/ 11A 1.29A 1.20 

F-test (T) **   

F-test (P) **   

F-test (TxP) **   

CV (%) 17.99   

            ** significant at p ≤ 0.01 
                    1/ In a column, values followed by a common lowercase letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range test (p ≤ 0.05) 
            2/ In a row, values followed by a capital letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range test (p ≤ 0.05) 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3 ความงอก (%) ของเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิกา้พันธุ์เชียงใหม่ 80 ทีเ่ตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อน 
    เพาะความงอก 6 วิธีการ และอุณหภูมิในการเพาะความงอก 2 อุณหภูมิ ณ ห้องปฏิบัติการ        
    ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ปี 2562  

วิธีการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะความงอก (P) 
อุณหภูมิในการเพาะความงอก  (T) 

P – MEAN1/ 
30ºC1/ 20-30 ºC1/ 

1. ไม่แช่น  า2/ 48b  B 78b  A 63b 

2. แช่น  า 12 ชั่วโมง2/ 41bc B 53c  A 47c 

3. แช่น  า 24 ชั่วโมง2/ 20d  A 29de A 25de 

4. แช่น  า 48 ชั่วโมง2/ 18d  A 23e  A 20e 

5. แช่น  า 72 ชั่วโมง 2/ 33c  A 35d  A 34d 

6. ลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก2/ 86a  A 94a  A 90a 

T –MEAN2/ 41B 52A 46 

F-test (T) **   

F-test (P) **   

F-test (TxP) **   

CV (%) 15.38   

            ** significant at p ≤ 0.01 
                    1/ In a column, values followed by a common lowercase letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range test (p ≤ 0.05) 
            2/ In a row, values followed by a capital letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range test (p ≤ 0.05) 
 หมายเหต ุ: วิธีการลอกเย่ือหุ้มเมล็ดออกเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30 ºC ประเมินความงอกที่ 37 วัน  สว่นกรรมวธิีอืน่ๆ ประเมินความงอกที ่49 วัน 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 4 ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิกา้พันธุ์เชียงใหม่ 80 ทีเ่ตรียมเมล็ดพันธุ์ 
             ก่อนเพาะความงอก 6 วิธีการ และอุณหภูมิในการเพาะความงอก 2 อุณหภูมิ                 
    ณ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 
    ปี 2562  

วิธีการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะความงอก (P) 
อุณหภูมิในการเพาะความงอก  (T) 

P – MEAN1/ 
30ºC1/ 20-30 ºC1/ 

1. ไม่แช่น  า2/ 1.00b  B 1.63b  A 1.31b 

2. แช่น  า 12 ชั่วโมง2/ 0.90bc A 1.10c  A 1.00c 

3. แช่น  า 24 ชั่วโมง2/ 0.41d  A 0.61d  A 0.51de 

4. แช่น  า 48 ชั่วโมง2/ 0.38d  A 0.48d  A 0.43e 

5. แช่น  า 72 ชั่วโมง 2/ 0.71c  A 0.73d  A 0.72d 

6. ลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก2/ 3.19a  A 2.63a  B 2.91a 

T –MEAN2/ 1.10 1.20 1.15 

F-test (T) ns   

F-test (P) **   

F-test (TxP) **   

CV (%) 15.27   

            ** significant at p ≤ 0.01 
                    1/ In a column, values followed by a common lowercase letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range test (p ≤ 0.05) 
            2/ In a row, values followed by a capital letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range test (p ≤ 0.05) 

 
 

 

 

 



ตารางท่ี 5 ความงอก (%) ของเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิกา้พันธุ์ H528/46 ทีเ่ตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อนเพาะ 
             ความงอก 6 วิธีการ และอุณหภูมิในการเพาะความงอก 2 อุณหภูมิ ณ ห้องปฏิบัติการตรวจ 
    สอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ปี 2561  

วิธีการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะความงอก (P) 
อุณหภูมิในการเพาะความงอก  (T) 

P – MEAN1/ 
30ºC1/ 20-30 ºC1/ 

1. ไม่แช่น  า2/ 21cd B 67b A 44b 

2. แช่น  า 12 ชั่วโมง2/ 9d  B 34c A 21c 

3. แช่น  า 24 ชั่วโมง2/ 28bc A 12d A 20c 

4. แช่น  า 48 ชั่วโมง2/ 44b A 22cd B 33bc 

5. แช่น  า 72 ชั่วโมง 2/ 24cd A 28cd A 26c 

6. ลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก2/ 92a  A 93a  A 93a 

T –MEAN2/ 36A 43A 39 

F-test (T) *   

F-test (P) **   

F-test (TxP) **   

CV (%) 28.89   

            ** significant at p ≤ 0.01 
                    1/ In a column, values followed by a common lowercase letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range test (p ≤ 0.05) 
            2/ In a row, values followed by a capital letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range test (p ≤ 0.05) 
 หมายเหต ุ: วิธีการลอกเย่ือหุ้มเมล็ดออกเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30 ºC ประเมินความงอกที่ 37 วัน  สว่นกรรมวธิีอืน่ๆ ประเมินความงอกที ่49 วัน 
 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 6 ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิกา้พันธุ์ H528/46 ทีเ่ตรียมเมล็ดพันธุ์ 
             ก่อนเพาะความงอก 6 วิธีการ และอุณหภูมิในการเพาะความงอก 2 อุณหภูมิ                 
    ณ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 
    ปี 2561  

วิธีการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะความงอก (P) 
อุณหภูมิในการเพาะความงอก  (T) 

P – MEAN1/ 
30ºC1/ 20-30 ºC1/ 

1. ไม่แช่น  า2/ 0.53c  B 1.41b  A 0.97b 

2. แช่น  า 12 ชั่วโมง2/ 0.20c  B 0.74c  A 0.47b 

3. แช่น  า 24 ชั่วโมง2/ 0.69c  A 0.26c  A 0.47b 

4. แช่น  า 48 ชั่วโมง2/ 1.15b  A 0.49c  B 0.82b 

5. แช่น  า 72 ชั่วโมง 2/ 0.56c  A 0.60c  A 0.58b 

6. ลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก2/ 3.82a  A 2.60a  B 3.21a 

T –MEAN2/ 1.16 1.02 1.09 

F-test (T) ns   

F-test (P) **   

F-test (TxP) **   

CV (%) 28.42   

            ** significant at p ≤ 0.01 
                    1/ In a column, values followed by a common lowercase letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range test (p ≤ 0.05) 
            2/ In a row, values followed by a capital letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range test (p ≤ 0.05) 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 7 ความงอก (%) ของเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิกา้พันธุ์ H528/46 ทีเ่ตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อนเพาะ 
             ความงอก 6 วิธีการ และอุณหภูมิในการเพาะความงอก 2 อุณหภูมิ ณ ห้องปฏิบัติการตรวจ 
    สอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ปี 2562  

วิธีการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะความงอก (P) 
อุณหภูมิในการเพาะความงอก  (T) 

P – MEAN1/ 
30ºC1/ 20-30 ºC1/ 

1. ไม่แช่น  า2/ 28b  B 50b  A 39b 

2. แช่น  า 12 ชั่วโมง2/ 12c  A 16c  A 14c 

3. แช่น  า 24 ชั่วโมง2/ 13c  A 20c  A 17c 

4. แช่น  า 48 ชั่วโมง2/ 11c  B 25c  A 18c 

5. แช่น  า 72 ชั่วโมง 2/ 18c  A 15c  A 17c 

6. ลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก2/ 81a  A 84a  A 83a 

T –MEAN2/ 27A 35A 31 

F-test (T) **   

F-test (P) **   

F-test (TxP) **   

CV (%) 20.73   

            ** significant at p ≤ 0.01 
                    1/ In a column, values followed by a common lowercase letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range test (p ≤ 0.05) 
            2/ In a row, values followed by a capital letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range test (p ≤ 0.05) 
 หมายเหต ุ: วิธีการลอกเย่ือหุ้มเมล็ดออกเพาะความงอกที่อุณหภูมิ 30 ºC ประเมินความงอกที่ 37 วัน  สว่นกรรมวธิีอืน่ๆ ประเมินความงอกที ่49 วัน 
 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 8 ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิกา้พันธุ์ H528/46 ทีเ่ตรียมเมล็ดพันธุ์ 
             ก่อนเพาะความงอก 6 วิธีการ และอุณหภูมิในการเพาะความงอก 2 อุณหภูมิ                 
    ณ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 
    ปี 2562  

วิธีการเตรียมเมล็ดก่อนเพาะความงอก (P) 
อุณหภูมิในการเพาะความงอก  (T) 

P – MEAN1/ 
30ºC1/ 20-30 ºC1/ 

1. ไม่แช่น  า2/ 0.59b  B 1.04b  A 0.82b 

2. แช่น  า 12 ชั่วโมง2/ 0.27c  A 0.34c  A 0.30c 

3. แช่น  า 24 ชั่วโมง2/ 0.29c  A 0.41c  A 0.35c 

4. แช่น  า 48 ชั่วโมง2/ 0.22c  B 0.53c  A 0.37c 

5. แช่น  า 72 ชั่วโมง 2/ 0.40bc A 0.32c  A 0.36c 

6. ลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก2/ 2.90a  A 2.39a  B 2.64a 

T –MEAN2/ 0.78 0.84 0.81 

F-test (T) ns   

F-test (P) **   

F-test (TxP) **   

CV (%) 18.00   

            ** significant at p ≤ 0.01 
                    1/ In a column, values followed by a common lowercase letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range test (p ≤ 0.05) 
            2/ In a row, values followed by a capital letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Range test (p ≤ 0.05) 

 
 
 
 
 

 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 ส าหรับวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์กาแฟในห้องปฏิบัติการไม่มีระบุในกฎของสมาคม
ทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ (ISTA,) ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรได้ผลิตเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้า 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะน าเมล็ดพันธุ์ไปใช้  ดังนั น วิธีการเตรียมเมล็ดกาแฟก่อน
เพาะความงอกและอุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับเพาะความงอกเมล็ดกาแฟอาราบิก้าพันธุ์เชียงใหม่ 80 
และพันธุ์ H528/46 ในห้องปฏิบัติการ คือ วิธีการลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออกก่อนเพาะความงอก อุณหภูมิที่ใช้
ในการเพาะความงอก 30 ºC ระยะเวลาทดสอบความงอก จ านวน 37 วัน  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. ถ่ายทอดวิธีการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์กาแฟในห้องปฏิบัติการให้แก่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ 

เมล็ดพันธุ์ทั งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

2. ถ่ายทอดวิธีการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์กาแฟในห้องปฏิบัติการให้แก่นักวิชาการเกษตร นักศึกษา และ

บุคคลที่สนใจทั่วไป 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

12. เอกสารอ้างอิง  
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