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5. บทคัดย่อ  

หงส์เหิน เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในฐานะไม้ดอกเมืองร้อนที่มีศักยภาพการส่งออก ซึ่งมีการน าไปใช้
ประโยชน์กันมากขึ้นในลักษณะของไม้ตัดดอก ไม้กระถาง และไม้ประดับ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
แพร่ ได้ศึกษาเทคนิคการเก็บรักษาหัวพันธุ์หงส์เหินเพื่อใช้ผลิตนอกฤดูแบบครบวงจร เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษา

หัวพันธุ์หงส์เหินให้สามารถน ามาผลิตนอกฤดูได้อย่างมีประสิทธิภาพท าการทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2561 

ถึงเดือนกันยายน ปี 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ วางแผนการทดลองแบบ CRD  4 กรรมวธิ ี 

5 ซ้ า ผลการทดลองพบว่า การเก็บรักษาหัวพันธุ์หงส์เหินในห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 15-20 องศาเซลเซียส นาน 

6 เดือน ในกรรมวิธีที่ 2 บรรจุในตะกร้า + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์ มีน้ าหนักหัวพันธุ์ และ

เปอร์เซ็นต์ความงอก สูงที่สุด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ กับ กรรมวิธีที่ 3 บรรจุในกล่องกระดาษ +กระดาษ+

ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์ และกรรมวิธีที่ 4 บรรจุในตะกร้า +กระดาษ + พลาสติก PVDC+ขุยมะพร้าวแห้ง + 

หัวพันธุ์ และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับกรรมวิธีที่ 1 เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง(control) บรรจุใน



ตะกร้า + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์ ซึ่งมนี้ าหนักหัวพันธุ์เฉลี่ยดังนี้ 5.46 5.42  5.23 และ 4.58  

กรัม   และเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย ดังนี้ 61 56 33  และ  30 เปอร์เซ็นต ์ โดยกรรมวิธีที่เหมาะสมในการ

เก็บรักษาหัวพันธุ์หงส์เหินให้มีน้ าหนักและเปอร์เซ็นต์ความงอกท่ีดี คือกรรมวิธีที่ 2 บรรจุในตะกร้า + กระดาษ 

+ ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์ ส่วนกรรมวิธีที่ 4 บรรจุในตะกร้า +กระดาษ + พลาสติก PVDC + ขุยมะพร้าว

แห้ง + หัวพันธุ์ พบว่าในเดือนแรกของการเก็บรักษาท าให้หัวพันธุ์เน่าเสียอย่างรวดเร็ว 

Abstract 

Globba spp. is known more as a tropical floriculture with export potential. Which is 

more utilized in the form of cut flowers, potted plants and ornamental plants. Phrae 

Agricultural Research and Development Center has studied the  storage technique of 

keeping the Globba rhizome for off-season production. To extend the life of Globba rhizome 

so that they can be used for off-season production efficiently. The experiment was 

conducted from October 2 0 1 8  to September 2 0 1 9  at Phrae Agricultural Research and 

Development Center.  Experimental design of the CRD 4 Treatments with 5 replications. The 

results showed that the storage of the rhizome of Globba controlled temperature of 15-20 

degrees Celsius for 6 months. T2 contained in a basket + paper + coco-coir dust + rhizome. 

The rhizome weight and germination percentage was highest but not statistically different 

from T3 contained in paper boxes. + paper + coco- coir dust + rhizome and  T4 contained in 

a basket + paper + PVDC plastic + coco-coir dust + rhizome and difference is statistically 

significant and T1   stored at room temperature (control), contained in a basket + paper + 

coco-coir dust + rhizome which has the average weight of rhizome as follows: 5.46 5.42 5.23 

and 4 .5 8  Grams and the average germination percentage as follows : 6 1  5 6  3 3  and 3 0 

percent. The optimum method for keeping Globba rhizome to have good weight and 

percentage of germination is T2 contained in a basket + paper + coco-coir dust + rhizome as 

for T4  contained in a basket + paper + plastic PVDC + coco-coir dust + rhizome. Keeping 

rhizome in T4 resulting in rhizome rotting.  

 



6. ค าน า   

7. ค าน า               หงส์เหิน (Globba spp.) เป็นไม้พ้ืนเมืองที่มีแหล่งก าเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบในไทย พม่า 

เวียดนาม เกิดขึ้นในป่าเขตร้อนชื้น ใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ขึ้นอยู่ตามชายป่าเมืองไทย พบมากที่ภาคเหนือ จังหวัด
ตาก ภาคกลาง จังหวัดสระบุรี ปราจีนบุรี  สระแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ สกลนคร 
หนองบัวล าพู และภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช หงส์เหินเริ่มออกดอกตั้งแต่เดือน พฤษภาคมถึงกันยายน 
โดยจะออกมากในช่วงวันเข้าพรรษา ซึ่งชาวบ้านจะตัดดอกหงส์เหินมาใช้ในประเพณีพิธีตักบาตรดอกไม้ ในวัน
เข้าพรรษาที่วัดพระพุทธบาท อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ดอกหงส์เหินเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ทุกภาค มีการ
เรียกชื่ออาจจะแตกต่างกันไปตามพ้ืนที่ เช่น ดอก เข้าพรรษา(สระบุรี) , กล้วยจ๊ะก่า(ตาก), กล้วยเครือค า
(เชียงใหม่), ว่านดอกเหลือง(เลย), ปุดนกยูง(ภาคใต้), พเด็งโง (พม่า) พเด็งโง แปลว่า ช่างทองร้องไห้ เนื่องจาก
ความงามของดอกหงส์เหินมีขนาดเล็ก ช่างทองชาวพม่าไม่สามารถ น าทองมาประดิษฐ์ดอกหงส์เหินได้ ใน
ต่างประเทศนิยมเรียกว่า “Dancing Ladies” 

หงส์เหิน เป็นไม้ดอกเมืองร้อนที่มีศักยภาพ มีการน าไปใช้ประโยชน์กันมากขึ้นในลักษณะของไม้ตัด
ดอก ไม้กระถาง และไม้ประดับในแปลง  ซึ่งมีศักยภาพในการส่งออกสูงขึ้นทุกปี แต่ไม่ท าให้ตลาดขยายตัว
เพ่ิมขึ้น  เนื่องจากขาดการพัฒนาด้านการผลิต การตลาด  ท าให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงไป เมื่อ
เทียบกับผู้ส่งออกรายอ่ืน ๆ  ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐเริ่มเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานปรับปรุงคุณภาพ  
และพัฒนาการผลิตหงส์เหิน แก้ปัญหาต่าง ๆ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการส่งออก 

การผลิตหงส์เหิน ก่อนและหลังฤดูกาล หรือการผลิตหงส์เหินนอกฤดู เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิต และสามารถผลิตหงส์เหินได้ตลอดทั้งปี เดิมทีนั้นหงส์เหินสามารถผลิตได้เพียงปีละครั้ง ปลูก
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม  และออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ทั้งนี้การผลิตหงส์เหิน
นอกฤดู จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม  การควบคุมสภาพแวดล้อมใน
โรงเรือนที่เหมาะสมส าหรับการผลิตหงส์เหินนั้นจะช่วยเพ่ิมศักยภาพการผลิตหงส์เหินนอกฤดูได้คุณภาพ
มาตรฐาน ดังนั้นการผลิตหงส์เหินในสภาพโรงเรือน ที่เหมาะสมทั้งคุณภาพ และราคา จึงเป็นการเพ่ิมโอกาส
การแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามโรงเรือนที่ใช้ต้องมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ 
แสง   (สุรเวทย์, 2542) 

อย่างไรก็ตามทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ได้ศึกษาการผลิตปทุมมานอกฤดูเพ่ือการส่งออก 
เสร็จสิ้นแล้ว จึงท าให้โรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อม ว่างงานลง จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะปรับใช้เป็น โรงเรือน
เพ่ือผลิตหงส์เหินคุณภาพ เพ่ือการส่งออก  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการวิจัย และพัฒนา การทดสอบ
เทคโนโลยีการควบคุมสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในประเทศไทย จะ
สามารถพัฒนาเพ่ือเป็นเทคโนโลยีการผลิตหงส์เหิน นอกฤดูเพ่ือการส่งออก  สามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ 
ตลอดจนการวิเคราะห์ถึงปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อความเหมาะสมต่อการลงทุนของเกษตรกรต่อไป  



7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์  

1. ห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส 

2. หัวพันธุ์หงส์เหินพันธุ์ขาวตาก 

3. เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง    

4. วัสดุปลูก แกลบดิบ แกลบด า หน้าดิน ถุงพลาสติกด าส าหรับปลูก   

5. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 13-13-21 

วิธีการ วิธีการ 

โดยเก็บรักษาหัวพันธุ์ในห้องควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

1) วางแผนการทดลอง แบบ  CRD  จ านวน 4 กรรมวิธี ๆ ละ 5 ซ้ า ๆ  200  หัว เก็บท่ีอุณหภูมิ 15-20 องศา

เซลเซียส 

 กรรมวิธีที่ 1 เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (control) บรรจุในตะกร้า+กระดาษ+ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์ 

 กรรมวิธีที่ 2 บรรจุในตะกร้า + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ ์

 กรรมวิธีที่ 3 บรรจุในกล่องกระดาษ + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์ 

 กรรมวิธีที่ 4 บรรจุในตะกร้า + กระดาษ + พลาสติก PVDC + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์ 

2) เริ่มเก็บรักษาหัวพันธุ์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ชั่งน้ าหนักก่อนการเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ และเก็บ

รักษานาน 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม โดยสุ่มชั่งน้ าหนักทุกเดือน และสุ่มหัวพันธุ์หงส์เหิน

เพ่ือทดสอบเปอร์เซ็นต์ความงอก 

3)  เตรียมวัสดุปลูก อัตราส่วน แกลบดิบ  แกลบด า ทรายละเอียดหรือหน้าดิน  ในอัตราส่วน 1: 1 : 1  ผสมให้

เข้ากัน และใส่ถุงดินขนาด 8 x 12 นิ้ว และปลูกในถุง ๆ ละ 2 หัว ทุกกรรมวิธี ทุกซ้ า เพ่ือทดสอบเปอร์เซ็นต์

ความงอกทุกเดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน โดยการปลูกทุกเดือนเพ่ือติดตามเปอร์เซ็นต์ความงอก

และการเจริญเติบโตของพืชต่อไป 

4)  ให้น้ าโดยระบบน้ าหยดอัตโนมัติ 2 ครั้งต่อวัน ครั้งละ 5 นาที   

5) ให้ปุ๋ย 15-15-15 จ านวน 10 กรัมต่อถุง หลังงอก 25 วัน หลังจากนั้นใส่ปุ๋ย 13-13-21 จ านวน 10 กรัมต่อ

ถุง  หลังงอกและให้ดอก 45 วัน และ 60 วัน ตามล าดับ 

6) พ่นสารเคมีป้องกันเชื้อรา เบนเลท อัตรา  10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร สลับกับ แมนโคเซป อัตรา 20 กรัมต่อน้ า  

20 ลิตร โดยพ่นสลับกันทุก ๆ สัปดาห์ 

7) บันทึกการเจริญเติบโตของหงส์เหิน ได้แก่ ความสูง (หลังงอก 25 วัน และหลังจากครั้งแรก ทุก ๆ  14 วัน 

จนกระท่ังดอกออก) จ านวนใบต่อต้น จ านวนหน่อต่อกอ จ านวนดอกต่อกอ  



8) บันทึกคุณภาพดอก ได้แก่ ความยาวก้านดอก ความยาวดอก  

9) บันทึกวันออกดอก วันดอกจริงบาน และจ านวนหัวพันธุ์ต่อกอ 

10) บันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อมในและนอก  

11)  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  สรุปผลการทดลอง 

12)  จัดท ารายงาน  

- เวลาและสถานที่     

เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2560 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2562  

ด าเนินการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

1. น้ าหนักหัวพันธุ์ 

ปีที ่1 (พ.ศ. 2561) 

พบว่าน้ าหนักหัวพันธุ์หงส์เหินที่เริ่มต้นบันทึกก่อนเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 15-20 

องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคม ทุกกรรมวิธีมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยน้ าหนัก 7.11 กรัม 

เดือนเมษายน พบว่าน้ าหนักหัวพันธุ์หงส์เหินที่เก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมที่มีอุณหภูมิ 15-20 องศา

เซลเซียส มีน้ าหนักเฉลี่ย 6.14 กรัม ซึ่งกรรมวิธีที่ 2 บรรจุในตะกร้า + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์     

กรรมวิธีที่ 4 บรรจุในตะกร้า + กระดาษ + พลาสติก PVDC + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์  และกรรมวิธีที่ 3 

บรรจุในกล่องกระดาษ + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับ

กรรมวิธีที่ 1 เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (control) บรรจุในตะกร้า + กระดาษหนังสือพิมพ์ + หัวพันธุ์ ซึ่งมี

น้ าหนัก 6.73 6.54 6.44 และ 4.86 กรัม ตามล าดับ 

เดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม พบว่าน้ าหนักหัวพันธุ์หงส์เหินที่เก็บรักษาไว้ในห้องควบคุม

ที่มีอุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส มีน้ าหนักเฉลี่ย 5.12 4.81 และ 4.21 กรัม ตามล าดับ ซึ่งกรรมวิธีที่ 2 

บรรจุในตะกร้า + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์     กรรมวิธีที่ 4 บรรจุในตะกร้า + กระดาษ + 

พลาสติก PVDC + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์  และกรรมวิธีที่ 3 บรรจุในกล่องกระดาษ + กระดาษ + ขุย

มะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับกรรมวิธีที่ 1 เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง 

(control) บรรจุในตะกร้า + กระดาษหนังสือพิมพ์ + หัวพันธุ์  

เดือนสิงหาคม พบว่าน้ าหนักหัวพันธุ์หงส์เหินที่เก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมที่มีอุณหภูมิ 15-20 องศา

เซลเซียส ทุกกรรมวิธีมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยน้ าหนัก 3.83 กรัม (ตารางท่ี 1) 

 



ตาราง  1 น้ าหนักหัวพันธุ์หงส์เหินก่อนเก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ และหลังเก็บรักษานาน  6 เดือน   

ปี 2561 

กรรมวิธ ี มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

กรรมวิธีที่   1    เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (control) 

 (ตะกร้า +กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์) 
6.75 4.86b 4.36b 4.19b 3.78b 3.47 

กรรมวิธีที่ 2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส  

(ตะกร้า+ กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์) 
7.25 6.73a 5.48a 5.05a 4.45a 4.07 

กรรมวิธีที่  3  เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(กล่องกระดาษ+กระดาษ+ขยุมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์) 
7.01 6.44a 5.20ab 4.89ab 4.14ab 3.70 

กรรมวิธีที่ 4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(ตะกร้า+กระดาษ+พลาสติก PVDC+ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์) 
7.43 6.54a 5.44a 5.09a 4.44a 4.08 

เฉลี่ย 7.11ns 6.14* 5.12* 4.81* 4.21* 3.83ns 

CV 14.48 14.35 13.46 13.03 10.93 12.90 

 

ปีที่ 2 (พ.ศ. 2562) 

พบว่าน้ าหนักหัวพันธุ์หงส์เหินที่เริ่มต้นบันทึกก่อนเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 15-20 

องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน เก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 15 -20 องศา

เซลเซียส ทุกกรรมวิธีมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยน้ าหนัก 7.13 และ 6.92 กรัม ตามล าดับ 

เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม พบว่าน้ าหนักหัวพันธุ์หงส์เหินที่เก็บรักษาไว้ใน

ห้องควบคุมที่มีอุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส มีน้ าหนักเฉลี่ย 4.75 4.27 4.03 และ 3.78 กรัม ตามล าดับ ซึ่ง

กรรมวิธีที่ 2 บรรจุในตะกร้า + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์     กรรมวิธีที่ 4 บรรจุในตะกร้า + 

กระดาษ + พลาสติก PVDC + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์  และกรรมวิธีที่  3 บรรจุในกล่องกระดาษ + 

กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับกรรมวิธีที่ 1 เก็บรักษาที่

อุณหภูมิห้อง (control) บรรจุในตะกร้า + กระดาษหนังสือพิมพ์ + หัวพันธุ์ (ตารางท่ี 2) 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2  น้ าหนักหัวพันธุ์หงส์เหินก่อนเก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ และหลังเก็บรักษานาน  6 เดือน 

ปี 2562 

กรรมวิธี  มีนาคม  เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

กรรมวิธีที่ 1 เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (control)  

(ตะกร้า +กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์) 
6.75 6.73 4.12b 3.51b 3.40b 3.11b 

กรรมวิธีที่ 2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส  

(ตะกร้า+ กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์) 
7.24 6.96 5.12a 4.65a 4.38a 4.13a 

กรรมวิธีที่ 3 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(กล่องกระดาษ +กระดาษ+ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์) 
7.00 6.92 4.89a 4.45a 4.13a 3.96a 

กรรมวิธีที่ 4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(ตะกร้า+กระดาษ+พลาสติก PVDC+ขุยมะพร้าวแห้ง +หัวพันธุ์) 
7.53 7.10 4.90a 4.47a 4.19a 3.94a 

เฉลี่ย 7.13ns 6.92ns 4.75* 4.27* 4.03* 3.78* 

CV 14.48 13.82 10.09 9.27 8.58 7.96 

 

2. เปอร์เซ็นต์ความงอก 

ปีท่ี 1 (พ.ศ. 2561) 

จากการบันทึกน้ าหนักในแต่ละเดือนลดลง เนื่องจากการสูญเสียน้ าในหัวพันธุ์ หลังจากเก็บรักษาที่

อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส บันทึกน้ าหนักและสุ่มหัวพันธุ์เพ่ือทดสอบความงอก พบว่ากรรมวิธีที่ 2 บรรจุ

ในตะกร้า+ กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุดในทุก ๆ เดือน ตั้งเดือน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และ สิงหาคม  โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 90 70 60 50 และ 40 

ตามลด าดับ  รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 บรรจุในกล่องกระดาษ+กระดาษ+ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์โดยมี

เปอร์เซ็นต์ความงอก 80 60 50 40 และ 30 ตามลด าดับ และกรรมวิธีที่ 4 บรรจุในตะกร้า+กระดาษ + 

พลาสติก PVDC+ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์  โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 70 50 40 40 และ 30 ตามลด าดับ 

และกรรมวิธีที่ 1 เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง บรรจุในตะกร้า+กระดาษหนังสือพิมพ์+ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์  

มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ าสุด ซึ่งมีความงอก 70 50 30 10 และ 0 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 

 

 

 

 



 

ตาราง 3    เปอร์เซ็นต์ความงอกของหัวพันธุ์หงส์เหินที่ผ่านการเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ        

ในภาชนะบรรจุชนิดต่าง ๆ กัน ปี 2561  

กรรมวิธี เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

กรรมวิธีที่ 1 เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง (control) 

 (ตะกร้า +กระดาษหนังสือพิมพ์+ ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ)์ 

70 50 30 10 0 

กรรมวิธีที ่2 เก็บรักษาท่ีอุณหภูม ิ15-20 องศาเซลเซียส  

(ตะกร้า+ กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์) 

90 70 60 50 40 

กรรมวิธีที่ 3 เก็บรักษาท่ีอุณหภูม ิ15-20 องศาเซลเซียส   

(กล่องกระดาษ+กระดาษ+ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์) 

80 60 50 40 30 

กรรมวิธีที่ 4 เก็บรักษาท่ีอุณหภูม ิ15-20 องศาเซลเซียส   

(ตะกร้า +กระดาษ + พลาสติก PVDC+ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

70 50 40 40 30 

เฉลี่ย 77.5 57.5 45.0 35 25 

 

ปีท่ี 2 (พ.ศ. 2562) 

จากการบันทึกน้ าหนักในแต่ละเดือนลดลง เนื่องจากการสูญเสียน้ าในหัวพันธุ์ หลังจากเก็บรักษาที่

อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส บันทึกน้ าหนักและสุ่มหัวพันธุ์เพ่ือทดสอบความงอก พบว่ากรรมวิธีที่ 2 บรรจุ

ในตะกร้า+ กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุดในทุก ๆ เดือน ตั้งเดือน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และ สิงหาคม  โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 100 80 60 40 และ 20 

ตามลด าดับ  รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 บรรจุในกล่องกระดาษ + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์โดยมี

เปอร์เซ็นต์ความงอก 60 60 60 60 และ 40 ตามลด าดับ และกรรมวิธีที่ 1 เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง (control) 

บรรจุในตะกร้า +กระดาษหนังสือพิมพ์+ ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์    โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 70 50 40 

40 และ 30 ตามล าดับ และกรรมวิธีที่ 4 บรรจุในตะกร้า +กระดาษ + พลาสติก PVDC + ขุยมะพร้าวแห้ง + 

หัวพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ าสุด ซึ่งมีความงอก 0  40 20 20 และ 20 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (ตารางท่ี 4) 

  



 

ตาราง 4   เปอร์เซ็นต์ความงอกของหัวพันธุ์หงส์เหินหลังเก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ  

ในแต่ละเดือน ปี 2562 

กรรมวิธี เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

กรรมวิธีที่   1    เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง (control) 

 (ตะกร้า +กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ)์ 

40 40 40 20 0 

กรรมวิธีที ่2 เก็บรักษาท่ีอุณหภูม ิ15-20 องศาเซลเซียส  

(ตะกร้า+ กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์) 

100 80 60 40 20 

กรรมวิธีที่  3  เก็บรักษาท่ีอุณหภมูิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(กล่องกระดาษ+กระดาษ+ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์) 

60 60 60 60 40 

กรรมวิธีที่ 4 เก็บรักษาท่ีอุณหภูม ิ15-20 องศาเซลเซียส   

(ตะกร้า +กระดาษ + พลาสติก PVDC+ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

0 40 20 20 20 

เฉลี่ย 50 55 45 35 20 

 



 

3. การเจริญเติบโต (ความสูง) 

ปีที่ 1 (พ.ศ. 2561) 

 จากการบันทึกข้อมูลความสูงหลังจากเก็บรักษาหัวพันธุ์ ในเดือนมีนาคม น ามาปลูกเดือนเมษายน  

พฤษภาคม มิถุนายน ตามล าดับ พบว่ามีความสูง ตาม ภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงความสูงของหงส์เหินที่ ผ่านการเก็บรักษาในแต่ละเดือน แล้วน ามาปลูกเพ่ือทดสอบความงอก 

และการเจริญเติบโต ปี 2561 



 

ปีที่ 2 (พ.ศ. 2562) 

จากการบันทึกข้อมูลความสูงหลังจากเก็บรักษาหัวพันธุ์ ในเดือนมีนาคม น ามาปลูกเดือนเมษายน  

พฤษภาคม มิถุนายน ตามล าดับ พบว่ามีความสูง ตาม ภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงความสูงของหงส์เหินที่ ผ่านการเก็บรักษาในแต่ละเดือน แล้วน ามาปลูกเพ่ือทดสอบความงอก 

และการเจริญเติบโต  ปี 2562 



จากการทดลองปี  2561 และ 2562  พบว่าผลการทดลองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยน้ าหนักที่ชั่ง

ได้ในแต่ละเดือนพบว่ากรรมวิธีที่มีการสูญเสียน้ าหนักน้อย เมื่อเก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 15-20 

องศาเซลเซียส ได้แก่ กรรมวิธีที่ 2 บรรจุในตะกร้า+ กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง+หัวพันธุ์  และกรรมวิธีที่ 4 

บรรจุในตะกร้า +กระดาษ + พลาสติก PVDC + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์  ให้น้ าหนักหัวพันธุ์เฉลี่ยในแต่ละ

เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม มีน้ าหนักหัวพันธุ์สูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วน

เปอร์เซ็นต์ความงอกนั้น พบว่าแต่ละกรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยลดลง ทุก ๆ เดือน ตั้งแต่เดือน

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม  ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอก แต่ละ

เดือน พบว่า หัวพันธุ์หงส์เหินที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส ในกรรมวิธีที่ 2 บรรจุในตะกร้า + 

กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์   ให้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่า  กรรมวิธีที่ 3 บรรจุในกล่อง

กระดาษ + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์  กรรมวิธีที่ 4 บรรจุในตะกร้า + กระดาษ + พลาสติก 

PVDC + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์ และ กรรมวิธีที่ 1 เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (control) บรรจุในตะกร้า + 

กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์ ส าหรับ กรรมวิธีที่ บรรจุในตะกร้า +กระดาษ + พลาสติก PVDC + 

ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์  เนื่องจากหัวพันธุ์ยังคงมีการเจริญเติบโตถึงแม้ว่าจะมีในอัตราที่ต่ า แต่ยังคงมี

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในหัวพันธุ์ด าเนินต่อไป ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา และชีวเคมีภายใน (สาย

ชล, 2531) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการหายใจ เป็นกระบวนการที่ส าคัญในการมีชีวิตของหัวพันธุ์ จึงมีการ

ดึงอาหารสะสมที่มีอยู่ไปใช้ตลอดเวลา ท าให้เกิดการสูญเสียน้ าของหัวพันธุ์เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้น้ าหนักหัว

พันธุ์แต่ละเดือนลดลง (จริงแท้, 2544) ซึ่งจะเห็นได้จากการเหี่ยวของหัวพันธุ์ที่ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 

องศาเซลเซียส กรรมวิธีที่ 2 บรรจุในตะกร้า + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์การสูญเสีย

น้ าน้อยที่สุด เพราะอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษามีผลต่อปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ ภายในหัวพันธุ์ ซึ่งอุณหภูมิต่ าจะ

ช่วยชะลอปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ และยังสามารถลดการคายน้ าของหัวพันธุ์ได้ (จริงแท้, 2544) ท าให้น้ าหนักของ

หัวพันธุ์ลดลงไม่มาก ต่างจากการเก็บรักษาในกรรมวิธีที่ 1 เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง (control) บรรจุในตะกร้า 

+ กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์ ซึ่งอุณหภูมิสูงกว่า ท าให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดเร็วขึ้น มีการใช้อาหาร

สะสมภายในหัวเพ่ิมมากขึ้น และ/หรือ สูญเสียน้ าภายในหัวจนหมด (สายชล, 2531) จึงส่งผลต่อน้ าหนักสดที่

ลดลงอย่างมาก และยังส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของหัวพันธุ์อีกด้วย ส่วนกรรมวิธีที่ 4 บรรจุในตะกร้า + 

กระดาษ + พลาสติก PVDC + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์  เนื่องจากคุณสมบัติของพลาสติก PVDC  ที่กัน

กลิ่น ก๊าซ ไอน้ า และไขมันได้ดีนั้น (สมาคมการบรรจุหีบห่อไทย, 2528) ท าให้น้ าที่เกิดขึ้นภายในพลาสติกไม่

สามารถแลกเปลี่ยนกับบรรยากาศข้างนอกได้ เป็นสาเหตุให้มีการเจริญเติบโตของเชื้อรา จึงถือว่ากรรมวิธีนี้

หมดอายุการเก็บรักษาตั้งแต่เดือนแรกของการเก็บรักษา และส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉพาะเดือนแรก

ของการทดลองเก็บรักษาหัวพันธุ์ และได้แก้ไขในเดือนต่อไปโดยการเจาะรูเพ่ือระบายอากาศ เพราะการปิด



ผนึก ท าให้อากาศไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ จึงท าให้เกิดการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน จนเกิดการสะสมของ

สารที่มีพิษต่อเซลล์ ท าให้เซลล์เกิดความเสียหาย เชื้อจุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้มากขึ้น และท าให้หัว

พันธุ์เน่า (ดนัย, 2544) โดยใน กรรมวิธีที่ 4 บรรจุในตะกร้า +กระดาษ + พลาสติก PVDC + ขุยมะพร้าวแห้ง 

+ หัวพันธุ์ ในเดือนเมษายน พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความงอกเป็น 0 และในเดือนต่อมาได้ปรับให้พลาสติก  PVDC 

ที่มีการเจาะรูเพ่ือให้ถ่ายเทอากาศได้จึงท าให้หัวพันธุ์ยังคงมีเปอร์เซ็นต์ความงอกซึ่งลดลงตามปกติ 

9. สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ 

หัวพันธุ์หงส์เหินพันธุ์ขาวตาก ที่เก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ ที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส

กรรมวิธีที ่2 บรรจุในตะกร้า + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์ มีการสูญเสียน้ าหนักเป็นที่ยอมรับได้ 

โดยไม่พบการเน่าของหัวพันธุ์ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา นอกจากนั้นยังมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงที่สุด ซ่ึง

สามารถน ามาปลูก และออกดอกได้ตามปกติ ไม่ว่าจะปลูกในฤดู หรือนอกฤดูก็ตาม 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีการศึกษาต่อยอดในระดับเซลล์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือจะได้ทราบถึงองค์ประกอบทางเคมี

ที่เกิดขึ้นในแต่ละกรรมวิธี 

- สภาพห้องควบคุมควรเป็นห้องที่ใช้ส าหรับงานทดลอง และมีเครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ที่

เหมาะสมต่อการเก็บรักษาหัวพันธุ์เพ่ือความถูกต้องของข้อมูล 

 

10. การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. เกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตหงส์เหินได้เทคโนโลยีการเก็บรักษาหัวพันธุ์หงส์เหิน ให้มีเปอร์เซ็นต์ความงอก

ที่สูง และสามารถน าไปเพาะขยายในฤดูกาลต่อไปได้ 

2. นักวิจัยสามารถน าผลการวิจัยไปพัฒนาต่อในด้านต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการใช้

ประโยชน์ของหัวพันธุ์ และเทคโนโลยีการเก็บรักษา ในอนาคตต่อไป 

3. การเผยแพร่ ตีพิมพ์ในหนังสือต่าง ๆ  และจัดนิทรรศการ ให้ความรู้กับเกษตรกร และผู้สนใจ 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 

 ขอขอบคุณทีมนักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ส านักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตที่ 1 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร  ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการส าหรับ

งานวิจัยนี้ ทุกท่านมีส่วนช่วยให้งานวิจัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
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13. ภาคผนวก 

 

ภาพภาคผนวกท่ี 1  อุณหภูมิ และความชื่นสัมพัทธ์ เฉลี่ยในห้องควบคุมอุณหภูมิ และสภาพนอก

ห้องควบคุมอุณหภูมิ ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม ในปี 2561 และ ปี 

2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางภาคผนวก 1   ความสูงของพันธุ์หงส์เหินที่ผ่านการเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส และน ามาทดสอบความงอกในเดือนเมษายน  (วัดความสูง ทุก 

ๆ เดือน) ปี 2561 

กรรมวิธี เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

กรรมวิธีที่   1    เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง (control) 

 (ตะกร้า + กระดาษ+ ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

0.5 8 25 35 45 55 

กรรมวิธีที่ 2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส  

(ตะกร้า + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

2 12 28 38 46 58 

กรรมวิธีที่  3  เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(กล่องกระดาษ + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

3 15 30 41 48 59 

กรรมวิธีที่ 4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(ตะกร้า + กระดาษ + พลาสติก PVDC + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

0 0 0 0 0 0 

เฉลี่ย 1.38 8.75 20.75 28.50 34.75 43.00 

 

 

 



ตารางภาคผนวก  2   ความสูงของพันธุ์หงส์เหินที่ผ่านการเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ 15 -20 องศาเซลเซียส และน ามาทดสอบความงอกในเดือนพฤษภาคม                         

(วัดความสูง ทุก ๆ เดือน) ปี 2561  

กรรมวิธี พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

กรรมวิธีที่   1    เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง (control) 

 (ตะกร้า + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

2.00 15.00 31.25 43.65 53.00 

กรรมวิธีที่ 2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส  

(ตะกร้า + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

0.45 13.12 28.31 35.10 42.00 

กรรมวิธีที่  3  เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(กล่องกระดาษ + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

1.75 16.41 30.21 54.32 64.00 

กรรมวิธีที่ 4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(ตะกร้า + กระดาษ + พลาสติก PVDC + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

0.31 13.54 28.36 30.65 40.00 

เฉลี่ย 1.23 14.52 29.53 40.93 49.75 

 

 

 



ตารางภาคผนวก 3   ความสูงของพันธุ์หงส์เหินที่ผ่านการเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ 15 -20 องศาเซลเซียส และน ามาทดสอบความงอกในเดือนมิถุนายน                                    

(วัดความสูง ทุก ๆ เดือน)  ปี 2561 

กรรมวิธี มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

กรรมวิธีที่ 1  เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง (control) 

 (ตะกร้า + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

1.20 6.25 23.65 30.00 

กรรมวิธีที่ 2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส  

(ตะกร้า+ กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

0.54 7.31 18.10 30.00 

กรรมวิธีที่ 3 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(กล่องกระดาษ + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

1.12 9.21 31.32 43.00 

กรรมวิธีที่ 4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(ตะกร้า + กระดาษ + พลาสติก PVDC + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

1.05 10.36 28.65 40.00 

เฉลี่ย 0.98 8.28 25.43 35.75 

 

 

 



ตารางภาคผนวก 4   ความสูงของพันธุ์หงส์เหินที่ผ่านการเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส และน ามาทดสอบความงอกในเดือนเมษายน                     

(วัดความสูง ทุก ๆ เดือน) ปี 2562 

กรรมวิธี เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

กรรมวิธีที่   1    เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง (control) 

 (ตะกร้า + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

0.5 8 25 35 45 55 

กรรมวิธีที่ 2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส  

(ตะกร้า+ กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

2 12 28 38 46 58 

กรรมวิธีที่  3  เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(กล่องกระดาษ + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

3 15 30 41 48 59 

กรรมวิธีที่ 4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(ตะกร้า + กระดาษ + พลาสติก PVDC + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

0 0 0 0 0 0 

เฉลี่ย 1.38 8.75 20.75 28.50 34.75 43.00 

 

 

 



ตารางภาคผนวก 5   ความสูงของพันธุ์หงส์เหินที่ผ่านการเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส และน ามาทดสอบความงอกในเดือนพฤษภาคม               

(วัดความสูง ทุก ๆ เดือน) ปี 2562  

กรรมวิธี พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

กรรมวิธีที่   1    เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง (control) 

 (ตะกร้า + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

2.00 15.00 31.25 43.65 53.00 

กรรมวิธีที ่2 เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส  

(ตะกร้า+ กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

0.45 13.12 28.31 35.10 42.00 

กรรมวิธีที่  3  เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(กล่องกระดาษ + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

1.75 16.41 30.21 54.32 64.00 

กรรมวิธีที่ 4 เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(ตะกร้า + กระดาษ + พลาสติก PVDC + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

0.31 13.54 28.36 30.65 40.00 

เฉลี่ย 1.23 14.52 29.53 40.93 49.75 

 

 

 



ตารางภาคผนวก 6   ความสูงของพันธุ์หงส์เหินที่ผ่านการเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส และน ามาทดสอบความงอกในเดือนมิถุนายน                 

(วัดความสูง ทุก ๆ เดือน)  ปี 2562 

กรรมวิธี มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

กรรมวิธีที่   1    เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง (control) 

 (ตะกร้า  + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

1.20 6.25 23.65 30.00 

กรรมวิธีที่ 2 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส  

(ตะกร้า + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

0.54 7.31 18.10 30.00 

กรรมวิธีที่  3  เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(กล่องกระดาษ + กระดาษ + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

1.12 9.21 31.32 43.00 

กรรมวิธีที่ 4 เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15-20 องศาเซลเซียส   

(ตะกร้า + กระดาษ + พลาสติก PVDC + ขุยมะพร้าวแห้ง + หัวพันธุ์) 

1.05 10.36 28.65 40.00 

เฉลี่ย 0.98 8.28 25.43 35.75 

 

 



ภาพภาคผนวกท่ี 2  การเก็บรักษาหัวพันธุ์หงส์เหินในห้องควบคุมอุณหภูมิตามแผนการทดลอง  

   ในแต่ละกรรมวิธี ปี 2561 และปี 2562  

 

 


