
 

รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด 

1. แผนงานวิจัย  แผนงานวิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์พืช 
2. โครงการวิจัย  โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 

กิจกรรม  งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักบุ้งจีน 

กิจกรรมย่อย  - 

3. ชื่อการทดลอง ศึกษาการใช้ปุ๋ยโพแทสเชียมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง 
จีนในสภาพนา 
The study on use of potassium fertilizers to increase yield and 

seed quality of Chinese morning glory in paddy field condition 

4. คณะผู้ด าเนินงาน  

หัวหน้าการทดลอง นางอารีรัตน์  พระเพชร       สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

ผู้ร่วมงาน  นางสาวอรณิชชา  สุวรรณโฉม สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

   นางวิภาวรรณ  ดวนมีสุข สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

   นายเสกสรรค์   วรรณกรี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

5. บทคัดย่อ 

ศึกษาการใช้ปุ๋ยโพแทสเชียมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพนา 

ทดลองในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างปี 2560 ถึง 2561  มี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลอัตราปุ๋ยโพแทสเซียมที่เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนทั้ง

ในด้านปริมาณและคุณภาพในการปลูกในสภาพนา วางแผนการทดลองแบบ Randomized 

Complete Block ประกอบด้วย 6 กรรมวิธ ี3 ซ้ า ดังนี้ อัตราปุ๋ย 8-5-0  8-5-3    8-5-6  8-5-9    

8-5-12 และ 8-5-15 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ จากการศึกษาพบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่

ระดับต่างๆ ไมม่ีอิทธิพลในด้านการเจริญเติบของผักบุ้งจีน แต่การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมตั้งแต่ระดับ 9 

12 และ 15 ท าให้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน และมากท่ีสุดเมื่อใส่ปุ๋ยอัตรา 8-5-15 

กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร้อยละ 21.2 และเม่ือเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นาน 2 เดือน พบว่าความงอก

เพ่ิมจากร้อยละ 44  เป็นร้อยละ 67.1 มีปริมาณเมล็ดแข็งลดลงจากร้อยละ 17.4 เป็น ร้อยละ 6.6 

ดังนั้นการใสปุ่๋ยอัตรา 8-5-15 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ

เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ในสภาพนาที่จังหวัดสุโขทัย 

ABTRACT 



 

  Study on use of potassium fertilizers to increase yield and seed quality 

of Chinese morning glory in paddy field condition was conducted at Sukhothai 

Agricultureral Research and Development Center, Sukhothai province between 2017 

to 2018. The objective of this study was to investigate proper rate of potassium 

fertilizer to increase the yield and quality of chinese morning glory seed planting the 

paddy field condition. The experimental design was randomized complete block 

with   3 replications. The treatments  were  six  potassium fertilizers rate, 8-5-0, 8-5-

3, 8-5-6, 8-5-9, 8-5-12 and 8-5-15 kg N-P2O5. The results found that potassium 

fertilizers application had no influenced on growth of chinese morning glory but, 

potassium fertilizers applied at levels 9, 12 and 15 gave  higher seed quality and had 

a highest seed  when applied fertilizer rate 8-5-15 kg N-P2O5-K2O per rai  as 21.2 % 

and when seed were storage  for 2 months gave  germination increased from 44 % 

to 67.1 %. And the number of hard seed decreased from 17.4 % to 6.6 %. So the 

application of fertilizer at the rate of 8-5-15 kg N-P2O5-K2O per rai was proper to 

increase the yield and seed quality of chinese morning glory on seed production in 

the paddy field condition at Sukhothai province. 

 

6. ค าน า 

ผักบุ้งจีน (Chinese morning glory , Water spinach หรือ kangkong) อยู่ในวงศ์ (Family) 
Convolvulaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ipomoea aquatic Forssk. นิยมปลูกเป็นการค้าอย่าง
แพร่หลาย ทั้งเพ่ือการบริโภคสดและการผลิตเมล็ดพันธ์  ในประเทศไทยการผลิตผักบุ้งเน้นที่การปลูก
เพ่ือจ าหน่ายเป็นต้นสด และเป็นเมล็ดพันธุ์  ซึ่งจังหวัดที่ปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือขายต้นสด ได้แก่ จังหวัด
นครปฐม สุพรรณบุรี พิษณุโลก สงขลา กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ปทุมธานี นครราชสีมา และ
ขอนแก่น เป็นต้น ส่วนแหล่งปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และสุโขทัย 
(กรมส่งเสริมการเกษตร, มปป.)    

ผักบุ้งจีนเป็นพืชส่งออกท่ีมีความส าคัญ แหล่งส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐ จีน อินเดีย 

อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น  แต่เดิมแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนเป็นการค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาค

กลาง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี ปัจจุบันแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ส าคัญอยู่ในเขต

ภาคเหนือตอนล่างของไทย ได้แก่ สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร ก าแพงเพชร  และ อุตรดิตถ์ และพ้ืนที่

ปลูกได้เพ่ิมมากข้ึนในแต่ละๆ ปี โดยเฉพาะที่จังหวัดสุโขทัย มีพ้ืนที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 19,600 



 

ไร่ ในปี 2558 เป็นการปลูกในสภาพนา การปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่

ภาคเหนือตอนล่าง  มีปัญหาคือ คุณภาพเมล็ดไม่สม่ าเสมอ มีเมล็ดลีบและมีเมล็ดที่ยังไม่แก่ปนมา 

เนื่องจากผักบุ้งจีนเป็นพืชวันสั้นความยาวของช่วงแสงมีผลต่อการออกดอก ซึ่งผักบุ้งจีนมีการทยอย

ออกดอกและติดเมล็ดและแก่ไม่พร้อมกัน แต่ต้องท าการเก็บเกี่ยวพร้อมๆกัน  ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตและ

คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ทั้งเปอร์เซ็นต์การงอก ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ปริมาณเมล็ดแข็งปน (hard 

seed) ท าให้เมล็ดมีการพักตัว ส่งผลต่อราคาเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรขายได้ซ่ึงบริษัทจะรับซื้อตาม

คุณภาพผลผลิตของเมล็ดพันธุ์และเปอร์เซ็นต์ความงอกซ่ึงมีราคาอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ  40-80 บาท 

เกษตรกรมีการดูแลรักษาที่แตกต่าง และบริษัทผู้รับซื้อจะน าปัจจัยการผลิตมาให้แต่ไม่ได้แนะน าการใช้

ให้เหมาะสม  เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี การป้องกันก าจัดศัตรูพืช จึงท าให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์แตกต่างกันด้วย 

 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 

เพ่ือที่จะเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในการแนะน าให้กับหน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์

ผักบุ้ง หรือเกษตรกรที่ปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือผลิตให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีผลผลิตและคุณภาพดี มีรายได้ต่อพื้นที่

เพ่ิมข้ึน       

7. วิธีด าเนินการ 

 อุปกรณ์ 

1. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60 

2. เมล็ดผักบุ้งจีนพันธุ์ใบไผ่ พันธุ์การค้า 

3. กระดาษทดสอบความงอก เพ่ือวิธีการเพาะระหว่างกระดาษ (Between paper) 
4. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ Fipronil 5% SC และ metalaxyl 35% DS 

วิธีการ 

ท าแปลงทดลองในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยจ านวน 2 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง 

2561  โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี 3 ซ้ า 

ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1  อัตราปุ๋ย 8-5-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 2  อัตราปุ๋ย 8-5-3 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 3  อัตราปุ๋ย 8-5-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 4  อัตราปุ๋ย 8-5-9 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 5  อัตราปุ๋ย 8-5-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 
กรรมวิธีที่ 6  อัตราปุ๋ย 8-5-15 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ 



 

เตรียมแปลงเพาะกล้า และหว่านเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในอัตรา 2 กก/ไร่ ในเดือนตุลาคม เมื่อต้น
กล้าอายุได้ 45 วันหลังเพาะด้วยเมล็ด 

ปลูกในเดือนพฤศจิกายน  โดยการตัดท่อนพันธุ์ที่มีจ านวน 6 ข้อน าไปปลูกในแปลงปลูกที
ท าเทือกไว้แล้วด้วยระยะ 30 x30 เซนติเมตร จ านวน 2 ต้นต่อหลุม ในแปลงทดลองย่อยขนาด 6 x 6 
เมตร ใส่ปุ๋ยตามอัตราที่ก าหนด 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปักด าได้ 15 วัน ปล่อยน้ าเข้าแปลงให้อยู่ในระดับ 5 
เซนติเมตร ครั้งที่ 2 เมื่อระยะออกดอกร้อยละ 50 ของทั้งแปลง เพ่ิมระดับน้ าเป็น 15 เซนติเมตร ให้น้ า
ขังจนกระทั่งอายุ 90 วันระบายน้ าออกจากแปลงปล่อยให้แห้งเพ่ือท าการเก็บเกี่ยวเมื่อสังเกตว่าผลแก่
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลร้อยละ 80 

เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม  โดยเก็บเกี่ยวทั้งเถา ตากให้แห้งน าไปกะเทาะเมล็ดด้วยเครื่อง
นวด   และตากให้ให้แห้งในแปลง น าไปนวดด้วยเครื่องนวดและท าความสะอาด น าเมล็ดที่ได้ไป
ทดสอบคุณภาพเมล็ด  

การบันทึกข้อมูล 
เก็บตัวอย่างในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 5.4x5.4 เมตร และสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูล 10 กอต่อ

แปลงย่อย ข้อมูลการเจริญเติบโต  
1. ก่อนปลูกเก็บตัวอย่างดินจากแปลงทดลองไปวิเคราะห์หาคุณสมบัติเคมีของดิน ได้แก่ ชนิด

ของเนื้อดิน (Soil Texture) ความเป็นกรดด่าง (pH) ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (% OM)   
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5 ) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (K2O) 

2. ความยาวเถา ทุกๆ 30 วันหลังปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ทั้งหมด 4 ครั้ง คือ อายุ 30  60 90  
และ 120วัน  

3. จ านวนข้อต่อเถา จ านวนเถาต่อกอ 
4.   อายุการเก็บเกี่ยว โดยนับจากวันปลูกถึงวันที่ฝักแห้งสีน้ าตาลทั้งแปลงร้อยละ 80  
5.   ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ (กิโลกรัมต่อไร่) เมล็ดดี (%) 
6.  องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จ านวนดอกต่อกอ จ านวนฝักต่อกอ 
จ านวนฝักต่อช่อดอก 
7.  การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ เมล็ดแข็ง (%) ความงอก(%)  โดยวิธีวิธีการเพาะ

ระหว่างกระดาษ (Between paper) หลังเก็บเกี่ยว 15 วัน และ 30 วัน 
8. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จากสถานีตรวจอากาศสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย  ซึ่ง

อยู่ห่างจากแปลงทดลองประมาณ 700 เมตร 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลการทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ยด้วยวิธี  DMRT ด้วยโปรแกรม IRRI STAT 
 เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2559 –กันยายน 2561  ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 



 

คุณสมบัติของดิน 

จากการเก็บตัวอย่างดินในแปลงทดลองไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พบว่า เนื้อดินเป็นชนิดดินร่วนเหนียว มีค่า pH ที่ระดับ 6.9  เป็นค่าที่
เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช ในการน าธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์มาก มีอินทรียวัตถุต่ า (1%) 
และมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ สูงมาก (P2O5) 45.8 mg/kg  แต่มีปริมาณโพแทสเซียมทีเป็น
ประโยชน์ที่ระดับปานกลาง ( K2O) 54 mg/kg   (ตารางผนวก 1) ซึ่ง ระดับของค่าวิเคราะห์ธาตุอาหาร
และค่าวิเคราะห์เคมีดินไว้ว่าระดับโพแทสเซียม 51-100 อยู่ในระดับปานกลางและ ฟอสฟอรัสมากกว่า 
45 เป็นระดับที่สูงมาก   
 

ปี 2560  
ข้อมูลการเจริญเติบโต 

ความยาวเถา  ผลการทดลอง พบว่าเมื่อเพ่ิมปริมาณปุ๋ยโพแทสเซียมจาก 0 3  6 9 12 และ 

15 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ร่วมกับการใสปุ๋ยไนโตรเจนคงที่ ที่ระดับ 8 กิโลกรัม N ต่อไร่ และปุ๋ยฟอสฟอรัส

ที่ระดับ 5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ไม่มีผลท าให้ความยาวเถาของผักบุ้งแตกต่างกันทางสถิติทุกช่วงอายุ

ของการเจริญเติบโต โดยมีความยาวเถา เมื่ออายุ 30 60  90 และ 120 วันหลังปลูกระหว่าง  36 -41  

59-67  67-74  และ 82-100 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตาราง 1) สอดคล้องกับการศึกษาของ วีรพงศ์ 

(2528) เรื่องอิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ

คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในดินชุดก าแพงแสน พบว่าการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตรา 0, 10 และ 

20 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ไม่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต 

 

ตาราง 1 ความยาวเถาของผักบุ้งจีน แปลงศึกษาการใช้ปุ๋ยโพแทสเชียมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ

เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพนาที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปี 2560 

อัตราปุ๋ย(กก. N-P2O5-K2O /ไร)่ 
ความยาวเถา (เซนติเมตร) 

30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 

8-5-0 39 65 72 82 

8-5-3 41 61 70 87 

8-5-6 39 61 67 100 



 

8-5-9 40 59 67 98 

8-5-12 38 67 74 84 

8-5-15 36 67 70 88 

CV (%) 9.0 12.7 10.5 10.5 

  

จ านวนข้อต่อเถา จ านวนดอกต่อข้อ และจ านวนดอกต่อเถา ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธี 
ใส่ปุ๋ยอัตรา  8-5-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ มีจ านวนข้อต่อเถามากที่สุดคือ 13 ข้อต่อเถาแต่ไม่
แตกต่างในทางสถิติกับทุกกรรมวิธี ยกเว้น การใสปุ๋ย8-5-9 กิโลกรัม N-P2O5-K2O โพแทสเซียมที่ระดับ 
9 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ มีจ านวนข้อน้อยที่สุดคือ 11 ข้อเถา อย่างไรก็ตามการมีจ านวนข้อที่แตกต่างกันก็
ไม่มีผลท าให้มีผลต่อจ านวนดอกต่อเถา และจ านวนดอกต่อข้อแตกต่างกัน ซึ่งทุกกรมวิธีมีจ านวนดอก
อยู่ระหว่าง 13-18 ดอกต่อเถา และมีจ านวน ดอกต่อข้ออยู่ระหว่าง 0.8-0.9 ดอก (ตาราง 2) แสดงให้
เห็นว่าผักบุ้งจีนไม่ติดดอกในทุกข้อ  

ผลผลิต    
ผลการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับ 0 3  6 9 12 และ 15 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ 

ร่วมกับการใสปุ๋ยไนโตรเจนคงที่ ที่ระดับ 8 กิโลกรัม N ต่อไร่ และปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ระดับ 5 กิโลกรัม 
P2O5 ต่อไร่ พบว่า การใส่ปุ๋ยอัตรา 8-5-15 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ให้ผลผลิตเมล็ดสูงที่สุดคือ 
299 กิโลกรัมต่อไร่ และแตกต่างกับทุกกรรมวิธี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทุกกรรมวิธีจะให้จ านวนดอก
ต่อเถาที่ไม่แตกต่างกันคืออยู่ระหว่าง 13-18 ดอกต่อเถา แต่กรรมวิธีที่เพ่ิมระดับปุ๋ยเป็น 15 กิโลกรัม 
K2O ต่อไร่ (ตาราง 2) ให้ผลผลิตที่มีน้ าหนักที่มากกว่าอาจมีผลมาจากการเพ่ิมปุ๋ยโพแทสเซียมซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาผล และคุณภาพของผลผลิต เกี่ยวข้องกับการกระตุ้น และเคลื่อนย้ายของ
เอนไซม์หลายชนิดในการสร้างและเคลื่อนย้ายสาร ส่งผลท าให้ดอกมีการพัฒนาไปเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์
ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในขณะที่พืชเริ่มสร้างดอกและเมล็ดโพแทสเซียมจะถูกดึงไปใช้ทันที (Menzel 
et al., 1992) ถึงแม้ว่าโพแทสเซียมจะไม่มีผลโดยตรงต่อการติดผลหรือติดเมล็ด แต่ปริมาณการติด
โดยรวมอาจลดลงได้เนื่องจากความแข็งแรงสมบูรณ์ของพืชลดลง (สุมิตรา, 2554) 

 ตาราง 2  ผลผลิตเมล็ด จ านวนข้อต่อเถาและ จ านวนดอกต่อข้อ ของผักบุ้งจีนจากการใช้ปุ๋ยโพแทสเชียมเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพนา ที ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปี 2560 

อัตราปุ๋ย(กก. N-P2O5-K2O /ไร)่ 
ผลผลิต 

(กก./ไร่) 

จ านวน 

ข้อ/เถา 

จ านวน 

ดอก/เถา 

จ านวน 

ดอก/ข้อ 



 

8-5-0 215  b 13 a 15 0.9 

8-5-3 217  b 12 ab 18 0.8 

8-5-6 225 b 12 ab 15 0.9 

8-5-9 202  b 11  b 13 0.9 

8-5-12 219  b 12 ab 14 0.9 

8-5-15 299 a 12 ab 15 0.8 

CV (%) 21.5 7.2 26.9 33.2 

หมายเหตุ ค่าเฉลีย่ที่ก ากับด้วยอักษรเดียวกันในแนวสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ น าเมล็ดที่ได้ไปทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว 15 วัน 

และ 30 วันความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากทุกกรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 44   และ 41 ตามล าดับ 

(ตาราง 3) ซ่ึงต่ ากวา่มาตรฐานความงอกของเมล็ดพันธุผ์กับุ้งจนีท่ีได้ก าหนดไว้ อาจเกิดจากมีระยะพัก

ตัวทีน่านกว่า 1 เดือน จากผลการดังนั้นในปี 2561 จึงได้วางแผนทดสอบความงอกของเมล็ดให้นานขึ้น

เป็น 60 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 3  ความงอกของเมล็ดผักบุ้งจีนที่ได้จากจากการใช้ปุ๋ยโพแทสเชียมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ

เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพนา ที ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปี 2560 



 

 

 

ปี 2561  

ข้อมูลการเจริญเติบโต 

ความยาวเถา จ านวนเถา และจ านวนข้อต่อกอ พบว่าการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตราตั้งแต่ 0 3 
6 9 12 และ 15 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ร่วมกับร่วมกับการใสปุ๋ยไนโตรเจนคงที่ ที่ระดับ 8 กิโลกรัม N ต่อ
ไร่ และปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ระดับ 5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ มีความยาวเถาตั้งแต่ 30 วันถึง 120 วัน จ านวน
เถา และจ านวนข้อต่อกอ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นกรรมวิธีที่ ไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม จะมีอายุเก็บเก่ียวเร็ว
ขึ้นกว่าทุกกรรมวิธี คือ 111 วัน ในขณะที่การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ อัตรา 3 6 9 12 และ 15 มีอายุเก็บ
เกี่ยวอยู่ระหว่าง 132-136 วัน (ตาราง 4) 

 
 
 
 
 
 
 

อัตราปุ๋ย 

(กก. N-P2O5-K2O /ไร)่ 

ความงอก(%) 

15 วันหลังเก็บ

เกี่ยว 

30 วันหลังเก็บ

เกี่ยว 

8-5-0 45 40 

8-5-3 44 37 

8-5-6 45 44 

8-5-9 45 39 

8-5-12 45 46 

8-5-15 42 43 

ค่าเฉลี่ย 44 41 



 

ตาราง 4  ข้อมูลการเจริญเติบโตและลักษณะทางการเกษตรของผักบุ้งจีนจากการใช้ปุ๋ยโพแทสเชียม

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพนา ที ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรสุโขทัย ปี 2561 

อัตราปุ๋ย 
(กก. N-P2O5-K2O /

ไร่) 

ความยาว
เถาอายุ 30 
วัน(ซม.) 

ความ
ยาวเถา
อายุ 60 
วัน(ซม.) 

ความ
ยาวเถา
อายุ 90 
วัน(ซม.) 

ความยาว
เถาอายุ 
120 วัน
(ซม.) 

จ านวน
เถา/
กอ 

จ านวน
ข้อ/
เถา 

อายุ
เก็บ
เกี่ยว
(วัน) 

8-5-0 44 51 72 72 7.3 13.2 111a 
8-5-3 45 50 73 68 6.6 11.5 133b 
8-5-6 43 50 68 71 6.1 12.5 136b 
8-5-9 44 50 69 68 7.1 12.3 132b 
8-5-12 43 52 71 81 5.6 12.1 136b 
8-5-15 44 50 70 69 4.8 12.3 132b 
C.V. (%) 3.6 3.6 6.2 11.5 19.2 8.5 17.1 

หมายเหตุ ค่าเฉลีย่ที่ก ากับด้วยอักษรเดียวกันในแนวสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % 

ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต 

ผลผลิต ผลการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมต้ังแต่ 0 3 6 9 12 และ 15 กิโลกรัม K2O 

ต่อไร่ ไมม่ีผลท าให้ผลต่อผลผลิตเมล็ดรวม คืออยู่ระหว่าง 114 -146  กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากสภาพ

อากาศท่ีแห้งแล้งในช่วงปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวคือมีปริมาณฝนอยู่ระหว่าง 2.2-10.2 มิลิเมตร (ภาพผนวก 

3) ประกอบกับมีอุณหภูมิไม่เหมาะสมในการติดดอกของผักบุ้งด้วย (ภาพผนวก2) แต่การใสปุ่๋ยโพแทสเซียม

ตั้งแต่ระดับ 9  12 15  กิโลกรัม K2O ต่อไร่ให้ผลผลิตเมล็ดดีแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการ

ไม่ใสใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมและท่ีระดับ 3 และ 6  กิโลกรัม K2O ต่อไร่ โดยที่การใส่ปุ๋ยที่ระดับ 15 กิโลกรัม 

K2O ต่อไร่มีปริมาณเมล็ดดีสูงที่สุดคือร้อยละ 21.2 รองลงมาคือ อัตรา 8-5-12 และ 8-5-9 กิโลกรัม N-

P2O5-K2O ต่อไร่ ร้อยละ 16.3 และ 16.1 ตามล าดับ ในขณะที่การไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมเลย มีปริมาณ

เมล็ดดีน้อยที่สุดคือร้อยละ 12.4 (ตาราง 5) 

จ านวนดอกต่อกอ และ จ านวนฝักต่อช่อ พบว่าการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตราตั้งแต่ 0 3 6 9 

12 และ 15 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ร่วมกับร่วมกับการใสปุ๋ยไนโตรเจนคงท่ี ที่ระดับ 8 กิโลกรัม N ต่อไร่ 

และปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ระดับ 5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ไม่มีผลท าให้จ านวนดอกต่อกอของผักบุ้งจีนแตกต่าง

กันคืออยู่ระหว่าง 16 ถึง 19 ดอกต่อกอ และจ านวนฝักต่อช่ออยู่ระหว่าง 10 ถึง13 ฝัก (ตาราง 5)



 

ผลผลิต ที่ไม่แตกต่างกันอาจมีผลมาจากสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงในช่วงออกดอก ใน

เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 อยู่ระหว่าง 25-29 องศาเซลเซียส ดังภาพ 2 ซึ่ง

อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนคือ 23 องศาเซลเซียส (สุเทวี และคณะ, 

2540) 

ตาราง 5 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของผักบุ้งจีนจากการใช้ปุ๋ยโพแทสเชียมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพนา ที ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปี 2561 

อัตราปุ๋ย 
(กก. N-P2O5-K2O /ไร)่ 

ผลผลิตเมล็ด
(กก./ไร่) 

ปริมาณเมล็ด
ดี(%) 

จ านวนดอก/กอ จ านวนฝักต่อ
ช่อ 

8-5-0 142.4 12.4 19 13 
8-5-3 132.0 10.3b 17 11 
8-5-6 146.4 12.2b 17 12 
8-5-9 134.4 16.1ab 17 11 
8-5-12 124.8 16.3ab 16 10 
8-5-15 114.4 21.2a 17 11 
C.V. (%) 15.4 25.8 16.0 19.8 

หมายเหตุ ค่าเฉลีย่ที่ก ากับด้วยอักษรเดียวกันในแนวสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย DMRT ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ เมื่อน าเมล็ดพันธุ์ที่ได้การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตราตั้งแต่ 0 3 6 9 12 และ 
15 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ร่วมกับร่วมกับการใสปุ๋ยไนโตรเจนคงท่ี ที่ระดับ 8 กิโลกรัม N ต่อไร่ และปุ๋ย
ฟอสฟอรัสที่ระดับ 5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ไปทดสอบความงอก และหาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และจ านวน
เมล็ดแข็ง (Hard seed) ทุกๆ  15 วันหลังเก็บเกี่ยวแล้ว เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าความงอกเมล็ดมีการ
พักตัวหลังเก็บเกี่ยวได้ 15 วันในทุกกรรมวิธีเฉลี่ยร้อยละ 30.9 และจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ  หลังเก็บ
เกี่ยวแล้ว 30 วัน 45 และ 60 วัน เฉลี่ยร้อยละ  60.7  68.9 และ67.1 ซึ่งทุกกรมวิธีมีความงอกเกิน
มาตรฐานความงอกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50  ด้านปริมาณเมล็ดแข็ง (hard 
seed) พบว่าทุกรรมวิธีเมื่อมีการเก็บไว้ 15 30 45 และ 60 วันท าให้ปริมาณเมล็ดแข็งลดลง จากร้อย
ละ 17.4  8.7 5.4 และ 6.6 ตามล าดับ (ตาราง 6) ซึ่งเมื่อเปรียบกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในสภาพการผลิต
ของเกษตรกรเมล็ดพันธุ์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในแหล่งปลูกจังหวัดสุโขทัย จากการ
ส ารวจของ อารีรัตน์ (2558) พบว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากแปลงเกษตรกรมีเมล็ดแข็ง (Hard seed) ร้อยละ 
18 ความงอกเฉลี่ยร้อยละ 33 ในขณะที่มาตรฐานความงอกของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนก าหนดให้มีความ
งอกไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และมีเมล็ดเสีย ลีบ สุกแก่ไม่เต็มที่ ไม่สมบูรณ์อีกร้อยละ 13 โดยน้ าหนัก 
ความไม่สมบูรณ์ของเมล็ด และท าให้เกิดเมล็ดแข็งหรือเมล็ดหินได้ (จรัญ และคณะ, 2534) ดังนั้นการ
เพ่ิมปุ๋ยโพแทสเซียมมีผลท าให้เมล็ดสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนตั้งแต่ 9 12  และ 15 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 6 คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีนทุกๆ 15 วันหลังเก็บเก่ียวแล้ว  จากการใช้ปุ๋ยโพแทสเชียม

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพนา ที ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรสุโขทัย ปี 2561 

อัตราปุ๋ย 
(กก. N-P2O5-K2O /ไร)่ 

ความงอก  
(%) 

 
เมล็ดแข็ง 

(%) 
 

15 
วัน 
 

30 
วัน 

45 
วัน 

60 
วัน 

 
15 
วัน 
 

30 
วัน 

45 
วัน 

60 
วัน 

8-5-0 45.0 68.6 66.6 69.6 17.8 7.5 4.8 5.8 
8-5-3 46.8 64.1 72.5 67.6 17.0 9.1 4.8 7.0 
8-5-6 46.4 63.4 67.4 65.4 21.3 9.2 5.1 7.0 
8-5-9 15.5 66.2 67.8 69.0 14.5 8.0 4.6 5.9 
8-5-12 16.9 40.6 72.5 66.8 16.9 7.5 5.8 4.6 
8-5-15 14.6 61.6 67.1 64.0 16.6 10.6 7.3 9.1 
ค่าเฉลี่ย 30.9 60.7 68.9 67.1 17.4 8.7 5.4 6.6 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. การเพ่ิมระดับปุ๋ยโพแทสเซียมไม่มีอิทธิพลท าให้การเจริญเติบโตของผักบุ้งแตกต่างกัน ทั้ง

ความยาวของเถา และจ านวนดอกต่อเถา 



 

2. การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมตั้งแต่ 9 12 และ 15 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ร่วมกับการใสปุ๋ย

ไนโตรเจนคงท่ี ที่ระดับ 8 กิโลกรัม N ต่อไร่ และปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ระดับ 5 กิโลกรัม P2O5 

ต่อไร่ มีปริมาณเมล็ดดีเพิ่มข้ึนร้อยละ 16.1 ถึง 21.2 โดยน้ าหนัก 

3. เมล็ดผักบุ้งจีนมีการพักตัวหลังเก็บเกี่ยว 15 วัน มีความงอกร้อยละ 44 และ 30.9 ในปี 

2560 และปี 2561 ตามล าดับ และเพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 67.1 หลังจากเก็บเป็นเวลา 2 

เดือน ปริมาณ Hard seed ลดลงจากร้อยละ 17.4 หลังเก็บเกี่ยว 15 วัน เป็นร้อยละ 6.6 

หลังเก็บเกี่ยว 60 วัน  

4. ปุ๋ยอัตรา 8-5-15 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ เพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพนา

ได้สูงสุด  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

น าปุ๋ยอัตรา 8-5-15 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ไปใช้ในการทดลองศึกษาระยะปลูกท่ี

เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนโดยการปลูกด้วยท่อนพันธุ์ในสภาพนาปี 2562-2563  
และแนะน าให้เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ใช้ในปีการผลิต 2562   

11. ค าขอบคุณ 

- 
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13. ภาคผนวก 

ตารางผนวก 1 ค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูกผักบุ้งจีนในแปลงศึกษาการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต

และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพนา ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปี 

2560 

pH OM(%) P2O5 
(P, mg/kg) 

K2O 
(K, mg/kg) 

Texture 

6.90 1.0 45.8 54 ดินร่วนเหนียว 
ที่มา: ห้องปฏิบัติการกลุม่วิเคราะห์การตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

 

 



 

 
 

      ภาพผนวก 1 อุณหภูมิ และความยาวแสงในช่วงการท าการทดลองปี 2560 จากสถานีตรวจ  

อากาศสุโขทัย  
 

 

 
 

 ภาพผนวก 2 อุณหภูมิ และความยาวนานของแสงในช่วงการท าการทดลอง ปี 2561 จากสถานีตรวจ

อากาศสุโขทัย  
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2561



 

 


