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                                                            บทคัดย่อ 

ท าการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวโดยการวัดค่าการน าไฟฟ้า 

ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ในปี 2559 - 2560 วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 4 

ซ  า กรรมวิธีทดลองประกอบด้วยระดับความแข็งแรงที่ทดสอบด้วยความงอกภายหลังการเร่งอายุ ของเมล็ดพันธุ์ถั่ว

เหลืองและถั่วเขียว จ านวน 3 กรรมวิธี คือ  1. ความแข็งแรงต่ า  (ความงอกภายหลังการเร่งอายุ < 55% )  2. ความ

แข็งแรงปานกลาง  (ความงอกภายหลังการเร่งอายุ 55 – 69%)  3. ความแข็งแรงสูง (ความงอกภายหลังการเร่งอายุ ≥ 

70% )  ผลการทดลองพบว่า ค่าการน าไฟฟ้าของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง มีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับความงอก

ภายหลังการเร่งอายุค่อนข้างสูงโดยให้ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) มากกว่า 0.7 ขึ นไปทั งสามฤดูปลูก ซึ่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการน าไฟฟ้าและความงอกภายหลังการเร่งอายุของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวให้ผลในทิศทาง

เดียวกันกับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ดังนั น ค่าการน าไฟฟ้าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ประเมินความแข็งแรงของ

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถ่ัวเขียวได้ 

ค าส าคัญ : เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง, เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว, ความงอก, ความแข็งแรง, ค่าการน าไฟฟ้า  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 The development of method for soybean and mungbean seed quality evaluation by 
electrical conductivity (EC) test was studied at the Phitsanulok Seed Research and Development 
Center from 2016 to 2017. The completely randomized design with 4 replicates was used for 
this experiment. Soybean and mungbean seeds were divided into 3 groups by their vigor levels 
determined by germination after accelerated aging (GAA) test that were 1. high vigor (HV) (GAA ≥ 
70%) 2. medium vigor (MV) (GAA, 55  – 69%) and 3.low vigor (LV) (GAA < 55%). The negative 
correlation between EC value and GAA was found in soybean seeds that showed highly 
correlation coefficients (r) up to 0.7 for all 3 planting seasons. The same correlation between EC 
value and GAA also revealed in mungbean seeds. Therefore, this research suggests that the EC 
test is the useful method to evaluate the vigor of soybean and mungbean seeds. 
 
Keywords: Soybean seed, mungbean seed, germination, vigor, electrical conductivity  

 

 

 

 

 

 

 

6. ค าน า   

        การปลูกพืชต้องอาศัยปัจจัยที่ส าคัญ 3 ประการคือ ดินหรือพื นที่ที่ใช้ปลูกพืช เมล็ดพันธุ์และสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด ปัจจัยทั งสามประการนี เป็นสิ่งจ าเป็นพื นฐานส าหรับ
การปลูกพืชทุกชนิดและการปลูกพืชจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดขึ นอยู่กับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก
เป็นประการส าคัญ การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เป็นการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการปลูกพืชการจัดการระหว่างการผลิตและการควบคุมคุณภาพของผลผลิต  

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ คือ  
 1. เพ่ือให้ทราบว่าเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพอยู่ในระดับใด ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดหรือไม่ 

2. เพ่ือหาข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพของเมล็ด
พันธุ์ 

 
 

1/ ศนูยว์ิจยัพฒันาเมล็ดพนัธุพ์ืชเชียงใหม ่  อ.สนัทราย จ.เชียงใหม ่50290   โทรศพัท ์053 - 498578 

   Chiangmai Seed Research and Development Center, Sansai district, Chiangmai province 50290 Tel. 053-498578 

2/ ศนูยว์ิจยัพฒันาเมล็ดพนัธุพ์ืชพิษณโุลก  อ.วงัทอง จ.พิษณโุลก 65130  โทรศพัท ์055 - 311368 

   Phitsanulok Seed Research and Development Center, Wangthong district, Phitsanulok province 65130 Tel. 055-311368 

 

 

 

 of Agriculture 

. 



 3. เพ่ือให้ทราบว่าเมล็ดพันธุ์จ าเป็นต้องมีการตากหรือลดความชื นลงมากน้อยเพียงใด ตลอดจนถึงความ
จ าเป็นในการปรับปรุงสภาพของเมล็ดพันธุ์ 
 4. เพ่ือให้ทราบว่าเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ เนื่องจากในประเทศต่างๆที่มี
กฎหมาย ได้ก าหนดคุณภาพและมาตรฐานขั นต่ าสุดของเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆไว้ ถ้าเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพต่ ากว่าที่
กฎหมายก าหนด เมล็ดพันธุ์เหล่านั นจะน ามาจ าหน่ายจ่ายแจกเพ่ือใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ 
 5. การประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดราคาของเมล็ดพันธุ์โดยเมล็ด
พันธุ์ที่มีคุณภาพสูงย่อมมีราคาแพงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพต่ า 
 ระบบการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานและใช้กันอยู่ทั่วไปมี 2 ระบบ คือ 

1) ระบบของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ (International Seed Testing Association : ISTA) 
นิยมใช้กันทั่วโลก 

2) ระบบของสมาคมวิเคราะห์เมล็ดพันธุ์พืช (Association  of  Official  Seed  Analysis  :  AOSA) 
ประเทศท่ีนิยมใช้คือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา  

ปัจจุบันประเทศไทยใช้กฎของทั ง 2 สมาคม การเลือกใช้กฎขึ นอยู่กับแต่ละหน่วยงาน (จวงจันทร์, 2529) 
ในส่วนของกรมวิชาการเกษตรใช้กฎของ ISTA  ซึ่งกฎของ ISTA มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทุกปีโดย
คณะกรรมการสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติที่เป็นสมาชิก  ซึ่งวิธีการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ของ 
ISTA มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมชนิดพืชหลากหลาย ทั งพืชอาหาร พืชอุตสาหกรรม และไม้ยืนต้น แต่
วิธีการทดสอบบางวิธีการยังไม่ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย และวิธีการทดสอบบางอย่างสามารถน ามา
พัฒนาปรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ น 

การวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ก าหนดโดย ISTA (2014) นิยมใช้วิธีการเร่งอายุในการ
ตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแต่การทดสอบต้องใช้เวลา 11 วัน จึงจะทราบผลการวิเคราะห์ ซึ่ง
ในบางครั งไม่ทันต่อความต้องการระหว่างการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เพ่ือการน าไปใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะวิธีวัดค่าการน าไฟฟ้า เป็นวิธีการวัดหาค่าความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ระยะเวลาการ
ทดสอบ เพียง 2 วัน ก็สามารถทราบผลได้ ซึ่งท าให้ทันต่อการน าเมล็ดพันธุ์ไปใช้ประโยชน์หรือจัดการกับเมล็ดพันธุ์
นั นๆได้ แต่ค่าการน าไฟฟ้าที่วัดได้ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองยังไม่มีหลักเกณฑ์ถึงการจ าแนกระดับความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุ์ที่อาจจะแตกต่างกันในแต่ละระดับความแข็งแรง  ส่วนวิธีการเร่ งอายุเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวนั น ISTA ไม่ได้
ระบุวิธีการทดสอบความแข็งแรง การทดสอบความแข็งแรงที่ใช้ในปัจจุบันอ้างอิงจากวิธีการเร่งอายุในถั่วเหลืองที่
อุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 72 ชั่วโมง ดังนั น จึงคาดว่าวิธีการวัดค่าการน าไฟฟ้าซึ่งเป็นวิธีแนะน าของ
เมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลืองสามารถพัฒนามาใช้กับถ่ัวเขียวได้เช่นเดียวกัน  

                        

 



7. วิธีด าเนินการ                          

- อุปกรณ์ 
- เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 
- เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 

         - เครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้า 
- อุปกรณ์ส าหรับเพาะความงอกในห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์   

- วิธีการ  

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการวัดค่าการน าไฟฟ้า 
แบบและวิธีการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ  Completely Randomized  Design  (CRD ) จ านวน 3 กรรมวิธี 5 ซ  า ได้แก่ 

1. ความแข็งแรงต่ า  (Accelerated  Aging Test < 55% )   
2. ความแข็งแรงปานกลาง  (Accelerated Aging Test  55 – 69%)  

                 3. ความแข็งแรงสูง (Accelerated Aging Test ≥ 70% )  
 

 วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. เตรียมเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ตามกรรมวิธีที่ก าหนด 
2. ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ดังนี  

- การตรวจสอบความงอก โดยการเพาะทราย เก็บไว้ในห้องเพาะความงอกอุณหภูมิสลับ   
   20<->30 องศาเซลเซียส ประเมินความงอกท่ี อายุ 8 วัน 
- การเร่งอายุ น าเมล็ดไปเร่งอายุที่อุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 72 ชั่วโมง ความชื น 
   สัมพัทธ์100% เมื่อครบก าหนด น าเมล็ดไปเพาะความงอกด้วยทราย เก็บไว้ในห้องเพาะความงอก 
   อุณหภูมิ   20<->30 องศาเซลเซียส ประเมินความงอกท่ี อายุ 8 วัน 
- ความงอกในสภาพไร่ น าเมล็ดไปปลูกในสภาพแปลง ประเมินความงอกท่ีอายุ 14 วัน 
- การวัดค่าการน าไฟฟ้า วิธีการดังนี  

1) ควรวัดความชื นของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีของ ISTA (2014) หรือเครื่องวัดความชื นอ่ืนๆ ก่อน
ปรับความชื นของเมล็ดพันธุ์ให้อยู่ระหว่าง 10 – 14% (มาตรฐานน  าหนักสด) 

2) ตวงน  ากลั่น 250 มิลลิลิตร ใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด 500 มิลลิลิตร ต้องเก็บน  าที่อุณหภูมิ 20 
องศาเซลเซียสประมาณ 24 ชั่วโมงก่อนน าน  ามาใช้ ขวดรูปชมพู่ที่ใช้ต้องมีขนาดเดียวกัน 
เพราะขนาดของก้นภาชนะจะมีผลท าให้ค่าที่ได้เปลี่ยนไป ภาชนะต้องสะอาด ควรล้างน  า
สุดท้ายด้วยน  ากลั่นและอบให้แห้งก่อนน ามาใช้ 



3) นับเมล็ดซ  าละ 50 เมล็ด จ านวน 4 ซ  า ชั่งน  าหนักใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ใส่เมล็ดในขวดรูป
ชมพู่ที่บรรจุน  าในปริมาณที่ก าหนด แกว่งเบาๆ  เพ่ือให้เมล็ดทั งหมดจมน  า ปิดฝาด้วย
กระดาษฟอยล์ เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสประมาณ 24 ชั่วโมง จ านวนขวดรูปชมพู่
ที่เตรียมในแต่ละครั งต้องไม่มากเกินกว่าที่จะวัดให้เสร็จภายใน 15 นาท ี

4) มีการทวนสอบเครื่องวัดค่าการน าไฟฟ้าก่อนการใช้งาน 
5) เปิดเครื่องวัดการน าไฟฟ้าก่อนใช้อย่างน้อย 15 นาที และควรเตรียมบีกเกอร์ขนาด 500 

มิลลิลิตร ไว้ส าหรับล้าง conductivity cell เมื่อเสร็จสิ นแต่ละตัวอย่าง 
6) เมื่อแช่น  าครบ 24 ชั่วโมง ควรวัดค่าการน าไฟฟ้าของสารละลายที่ได้จากการแช่เมล็ดทันที 

โดยวัดที่อุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส ควรแกว่งขวดรูปชมพู่ เบาๆ 10 – 15 วินาที ก่อนวัด
แล้วจึงแกะฝาออก จุ่ม conductivity cell ของเครื่องวัดการน าไฟฟ้าลงในสารละลาย (ไม่
ต้องกรองเมล็ดออก) ควรระวังอย่าให้  conductivity cell สัมผัสกับเมล็ด อาจต้องวัด
หลายๆครั งจนได้ค่าคงที่ เมื่อเสร็จการวัดแต่ละตัวอย่าง ต้องล้าง conductivity cell ด้วย
น  ากลั่น 2 ครั ง ซับให้แห้งด้วยกระดาษซับ ก่อนที่จะวัดตัวอย่างต่อไป 

7) วัดค่าการน าไฟฟ้าของน  ากลั่น เพื่อใช้เป็น control และน าค่าที่อ่านได้ของแต่ละตัวอย่างลบ
ด้วยค่าจาก control 

วิธีการค านวณค่าการน าไฟฟ้า 

ค่าการน าไฟฟ้า = ค่าการน าไฟฟ้าของแต่ละตัวอย่าง/น  าหนักเมล็ดของแต่ละตัวอย่าง(กรัม) 

การรายงานผล: รายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยจาก 4 ซ  า ใช้หน่วยเป็น µS/cm/g 

3. น าค่าที่ได้มาหาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์วิธีการต่างๆของ 
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 

  การบันทึกข้อมูล 
1. ความงอกของเมล็ดพันธุ์ 
2. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ค่าการน าไฟฟ้า ความงอกหลังจากเร่งอายุ  
   และความงอกในสภาพไร่ 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวโดยการวัดค่าการน าไฟฟ้า 
แบบและวิธีการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ  Completely Randomized  Design  (CRD ) จ านวน 3 กรรมวิธี 5 ซ  า ได้แก่ 

1. ความแข็งแรงต่ า  (Accelerated  Aging Test < 55% )   
2. ความแข็งแรงปานกลาง  (Accelerated Aging Test  55 – 69%)  

                 3. ความแข็งแรงสูง (Accelerated Aging Test ≥ 70% )  
  วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1. เตรียมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ตามกรรมวิธีที่ก าหนด 
2. ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ดังนี  

- การตรวจสอบความงอก โดยการเพาะทราย เก็บไว้ในห้องเพาะความงอกอุณหภูมิสลับ 20<->30 
องศาเซลเซียส ประเมินความงอกท่ี อายุ 7 วัน 

- การเร่งอายุ น าเมล็ดไปเร่งอายุที่อุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 72 ชั่วโมง ความชื น
สัมพัทธ์ 100% เมื่อครบก าหนด น าเมล็ดไปเพาะความงอกด้วยทราย เก็บไว้ในห้องเพาะความ
งอกอุณหภูมิ 20<->30 องศาเซลเซียส ประเมินความงอกท่ี อายุ 7 วัน 

- ความงอกในสภาพไร่ น าเมล็ดไปปลูกในสภาพแปลง ประเมินความงอกท่ีอายุ 14 วัน 
- การวัดค่าการน าไฟฟ้า ใช้วิธีเหมือนกับขั นตอนที่ 1 

3. น าค่าที่ได้มาหาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์วิธีการต่างๆของถั่วเขียวพันธุ์
ชัยนาท 72  

  การบันทึกข้อมูล 
1. ความงอกของเมล็ดพันธุ์ 
2. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ค่าการน าไฟฟ้า ความงอกหลังจากเร่งอายุ 
   และความงอกในสภาพไร่ 

 

 

- เวลาและสถานที่     - เริ่มต้น ตุลาคม 2558 – สิ นสุด กันยายน 2560 

         สถานที่ท าการทดลอง : ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 

 

 

 

 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

การพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการวัดค่าการน าไฟฟ้า 

น าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวช่วงปลายฤดูฝน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558  ช่วงฤดู

แล้ง ปลายกุมภาพันธ์-ต้นมีนาคม 2559 และช่วงปลายฤดูฝน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 มาทดสอบ ความงอก 

และความแข็งแรงโดยการเร่งอายุ (Germination after accelerated aging; GAA) จากนั นน าเมล็ดพันธุ์ถั่ว

เหลืองที่เก็บเกี่ยวในแต่ละช่วงฤดูปลูกมาจัดกลุ่มตามความแข็งแรงที่ทดสอบโดย GAA  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

ความแข็งแรงสูง (High vigor, HV; GAA>70%) ความแข็งแรงปานกลาง (Medium vigor, MV; GAA>55-69%) 

ความแข็ งแรงต่ า  (Low vigor, LV; GAA>35-54%) และ  ไม่ ยอม รับ   (Unacceptable, UA; GAA<35%) 

(ดัดแปลงจากมาตรฐานของ AOSA, 1983) แล้วน าเมล็ดพันธุ์แต่ละกลุ่มมาทดสอบคุณภาพ ได้แก่ ความงอก การ

เร่งอายุ ความงอกในสภาพไร่และค่าการน าไฟฟ้า แล้วค านวณหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (correlation, r) 

ระหว่างค่าการน าไฟฟ้ากับความงอก ความงอกภายหลังการเร่งอายุ และความงอกในสภาพไร่ 

ส าหรับช่วงปลายฤดูฝน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558 มีเมล็ดพันธุ์ที่น ามาทดสอบจ านวน 132 ตัวอย่าง พบ

เมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงสูง จ านวน 38 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 28.8) ความแข็งแรงปานกลาง 33 ตัวอย่าง (คิด

เป็นร้อยละ 25.0) ความแข็งแรงต่ า 31 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 23.5) และ ไม่ยอมรับ 30 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อย

ละ 22.7)  โดยร้อยละความงอก (G)  ความงอกภายหลังการเร่งอายุ (GAA) ความงอกในสภาพไร่ (FT) และค่าการ

น าไฟฟ้า (EC) แสดงดังรูปที่ 1 และ ตารางที่ 1 เมล็ดพันธุ์กลุ่มความแข็งแรงสูง (HV) มีความงอก ความแข็งแรงซึ่ง

วัดโดย GAA และ FT สูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ า ส าหรับค่าการน าไฟฟ้าจะให้ผลตรงกันข้ามคือเมล็ด

พันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงจะมีค่าการน าไฟฟ้าต่ า เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) พบว่าค่าความงอก

มาตรฐานมีความสัมพันธ์แบบแปรผันตามกับความงอกภายหลังการเร่งอายุ ซึ่งมีค่า r = 0.7625**  แต่ความงอก

มาตรฐานและความงอกภายหลังการเร่งอายุมีความสัมพันธ์กับค่าการน าไฟฟ้าแบบผกผัน โดยมีค่า r = -0.6948** 

และ -0.7529** ตามล าดับ (ตารางที ่2)  

ส าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวช่วงฤดูแล้ง ปลายกุมภาพันธ์-ต้นมีนาคม 2559 จ านวนทั งหมด 46 

ตัวอย่าง พบเมล็ดพันธุ์กลุ่มความแข็งแรงสูงจ านวน 29 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 63.0) ปานกลาง 13 ตัวอย่าง (คิด

เป็นร้อยละ 28.3) ความแข็งแรงต่ า 4 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 8.7) และไม่พบกลุ่มที่ไม่ยอมรับ (ความงอก

ภายหลังการเร่งอายุต่ ากว่าร้อยละ 35)  ในฤดูการเพาะปลูกนี  ร้อยละความงอก ความงอกภายหลังการเร่งอายุ 

และค่าการน าไฟฟ้า ให้ผลในท านองเดียวกันกับช่วงฤดูปลายฝน 2558 (รูปที่ 2 และตารางที่ 1) นอกจากนี พบว่า

ความงอกมาตรฐานมีความสัมพันธ์แบบแปรผันตามกับความงอกภายหลังการเร่งอายุ  ค่า r = 0.5578**  ส่วน



ความงอกมาตรฐานและความงอกภายหลังการเร่งอายุมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับค่าการน าไฟฟ้าโดยมีค่า r 

= -0.6848** และ -0.7405** ตามล าดับ (ตารางที่ 2) ส าหรับการทดสอบความงอกในสภาพไร่ไม่ได้แสดงใน

การศึกษาครั งนี เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงที่ท าการทดสอบในแปลง ท าให้ข้อมูลที่ได้มีความแปรปรวน

ค่อนข้างมาก 

นอกจากนี เมื่อท าการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวช่วงปลายฤดูฝน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 

จ านวน 87 ตัวอย่าง พบเมล็ดพันธุ์กลุ่มความแข็งแรงสูงจ านวน 15 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 17.2) ปานกลาง 28 

ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 32.2) ความแข็งแรงต่ า 34 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 39.1) และไม่ยอมรับ 10 ตัวอย่าง 

(คิดเป็นร้อยละ 11.5) เมื่อน าตัวอย่างมาทดสอบคุณภาพพบว่าให้ผลสอดคล้องกับทั งสองช่วงปลูก (รูปที่ 3 และ

ตารางที่ 1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความงอกกับความงอกภายหลังการเร่งอายุแบบแปรผันตาม

เท่ากับ 0.8732** ส าหรับค่าการน าไฟฟ้ามีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับความงอก ความงอกภายหลังการเร่ง

อายุ และความงอกในสภาพไร่โดยมีค่า r เท่ากับ -0.8009**  -0.7005** และ -0.7642** ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 

จากการรายงานของ Vieira et al. (2004) พบว่า ค่าการน าไฟฟ้ามีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับความงอกใน

สภาพไร่ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยมีค่า r = -0.5233 และพบความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับความงอกใน

ห้องปฏิบัติการที่ระดับความชื นในดิน -0.03, -0.20, -0.40 และ -0.60 MPa เท่ากับ -0.8040, -0.8919, -0.7553 

และ -0.4545 ตามล าดับ  
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รูปที่ 1 ความงอกมาตรฐาน (%G), ความงอกภายหลังการเร่งอายุ (%GAA), ความงอกในสภาพไร่ (%FT) และ ค่า

การน าไฟฟ้า (EC, µs cm-1 g-1) ที่ระดับความแข็งแรงสูง (high vigor; HV), ปานกลาง (medium vigor; MV), ต่ า 

(low vigor; LV) และ ไม่ยอมรับ (unacceptable; UA) ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยว

ปลายฤดูฝน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558  

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2 ความงอกมาตรฐาน (%G), ความงอกภายหลังการเร่งอายุ (%GAA) และค่าการน าไฟฟ้า (EC, µs cm-1 g-1) 

ที่ระดับความแข็งแรงสูง (high vigor; HV), ปานกลาง (medium vigor; MV) และ ต่ า (low vigor; LV) ของเมล็ด

พันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวฤดูแล้ง ปลายกุมภาพันธ์-ต้นมีนาคม 2559 
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รูปที่ 3 ความงอกมาตรฐาน (%G), ความงอกภายหลังการเร่งอายุ (%GAA), ความงอกในสภาพไร่(%FT) และ ค่า

การน าไฟฟ้า (EC, µs cm-1 g-1) ที่ระดับความแข็งแรงสูง (high vigor; HV), ปานกลาง (medium vigor; MV) ต่ า 

(low vigor; LV) และ ไม่ยอมรับ (unacceptable; UA) ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยว

ปลายฤดูฝน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559 
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ตารางที่ 1 ความงอกมาตรฐาน (%G) ความงอกภายหลังการเร่งอายุ (%GAA) ความงอกในสภาพไร่ (%FT) และ 

ค่าการน าไฟฟ้า (EC, µs cm-1 g-1)  ที่ระดับความแข็งแรงสูง (High vigor, HV) ปานกลาง (Medium vigor, MV) 

ต่ า (Low vigor, LV) และไม่ยอมรับ (Unacceptable, UA) ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยว

ปลายฤดูฝน 2558 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558) ฤดูแล้ง 2559 (ปลายกุมภาพันธ์-ต้นมีนาคม 2559) และปลายฤดู 

ฝน 2559 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2559) 

ระดับความแข็งแรง 
วิธีการตรวจสอบ

คุณภาพ 
ฤดูฝน 2558 ฤดูแล้ง 2559 ฤดูฝน 2559 

HV G 89 92 90 

 GAA 79 82 77 

 FT 60 nd 67 

 EC 26.150 31.030 26.476 

MV G 83 90 78 

 GAA 63 63 62 

 FT 54 nd1/ 59 

 EC 31.976 37.000 29.088 

LV G 74 79 69 

 GAA 43 47 46 

 FT 42 nd 44 

 EC 35.157 46.750 32.046 

UA G 64 nd 43 

 GAA 24 nd 24 

 FT 37 nd 24 

 EC 42.455 nd 42.896 

หมายเหต;ุ  1/nd = no data, ข้อมูลไม่ได้แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทางสถิตเินื่องจากแต่ละช่วงฤดูปลูกมีจ านวนตัวอย่างไม่

เท่ากัน 

 

 



ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างความงอกภายหลังการเร่งอายุ (GAA) และ ความงอกมาตรฐาน 

(G), ความงอกในสภาพไร่(FT) และ ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยว

ปลายฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2558) ฤดูแล้ง (ปลายกุมภาพันธ์-ต้นมีนาคม 2559) และปลายฤดูฝน (ตุลาคม-

พฤศจิกายน 2559) 

ช่วงฤดูปลูก วิธีการตรวจสอบ
คุณภาพ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 1/ 

  GAA  G FT EC 

ฤดูปลาย
ฝน/2558 

GAA 1.0000 0.7625** 0.5718** -0.7529** 

G  1.0000 0.5761** -0.6948** 

FT   1.0000 -0.5149** 

EC    1.0000 

ฤดูแล้ง/ 

2559 

GAA 1.0000 0.5578** - -0.7405** 

G  1.0000 - -0.6848** 

FT   1.0000 - 

EC    1.0000 

ฤดูปลาย
ฝน/2559 

GAA 1.0000 0.8732** 0.7740** -0.7005** 

G  1.0000 0.7834** -0.8009** 

FT   1.0000 -0.7642** 

EC    1.0000 

หมายเหต;ุ  1/**Significant difference at the 1% level of probability 

 

 

 



การพัฒนาวิธีการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวโดยการวัดค่าการน าไฟฟ้า 

น าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ที่เก็บเกี่ยวฤดูแล้ง 2559 และฤดูฝน 2560 ในงานผลิตเมล็ดพันธุ์

ของศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์ พืชพิษณุ โลก  มาทดสอบ ความงอก และความแข็งแรงโดยการเร่งอายุ 

(Germination after accelerated aging; GAA) จากนั นน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่เก็บเกี่ยวในแต่ละช่วงฤดูปลูกมา

จัดกลุ่มตามความแข็งแรงที่ทดสอบโดย GAA  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ความแข็งแรงสูง (High vigor, HV; 

GAA≥70%) ความแข็งแรงปานกลาง (Medium vigor, MV; GAA 55-69%) ความแข็งแรงต่ า (Low vigor, LV; 

GAA <55%) (ดัดแปลงจากมาตรฐานของ AOSA, 1983) แล้วน าเมล็ดพันธุ์แต่ละกลุ่มมาทดสอบคุณภาพ ได้แก่ 

ความงอก การเร่งอายุ ความงอกในสภาพไร่และค่าการน าไฟฟ้า แล้วค านวณหาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ 

(correlation, r) ระหว่างค่าการน าไฟฟ้ากับความงอก ความงอกภายหลังการเร่งอายุ และความงอกในสภาพไร่ 

ส าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ที่เก็บเกี่ยวฤดูแล้ง 2559 มีเมล็ดพันธุ์ที่น ามาทดสอบ จ านวน 

60 ตัวอย่าง หลังจากการทดสอบคุณภาพโดยวิธีการเร่งอายุ พบว่า เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง (HV) 

ทั งหมด (คิดเป็นร้อยละ 100)  โดยร้อยละความงอก (G)  ความงอกภายหลังการเร่งอายุ (GAA) ความงอกในสภาพ

ไร่ (FT) และค่าการน าไฟฟ้า (EC) แสดงดังตารางที่ 3 โดยมีความงอกเฉลี่ย 91% ความงอกหลังจากเร่งอายุ 88% 

และค่าการน าไฟฟ้า 32.76 µs cm-1 g-1  ตามล าดับ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) พบว่าค่าความงอก

มาตรฐานมีความสัมพันธ์แบบแปรผันตามกับความงอกภายหลังการเร่งอายุ ซึ่งมีค่า r = 0.0181 แต่ความงอก

มาตรฐานและความงอกภายหลังการเร่งอายุมีความสัมพันธ์กับค่าการน าไฟฟ้าแบบผกผัน  โดยมีค่า r = -0.0127 

และ -0.4572** ตามล าดับ (ตารางที่ 4) ซึ่งในงานผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวจะมีแต่เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่มีความ

แข็งแรงสูงเป็นส่วนใหญ่ ส่วนงานผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจะมีเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงทุกระดับเนื่องจากเมล็ด

พันธุ์ถั่วเหลืองเป็นพืชน  ามัน ท าให้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเสื่อมคุณภาพได้เร็วกว่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 

ส าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ที่เก็บเกี่ยวฤดูฝน 2560 มีเมล็ดพันธุ์ที่น ามาทดสอบ จ านวน 

109 ตัวอย่าง หลังจากการทดสอบคุณภาพโดยวิธีการเร่งอายุ พบว่า เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง (HV) 

จ านวน 76 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 69.7) ความแข็งแรงปานกลาง 24 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 22.0) และความ

แข็งแรงต่ า 9 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 8.3) โดยร้อยละความงอก (G)  ความงอกภายหลังการเร่งอายุ (GAA) ความ

งอกในสภาพไร่ (FT) และค่าการน าไฟฟ้า (EC) แสดงดังตารางที่ 3 เมล็ดพันธุ์กลุ่มความแข็งแรงสูง (HV) มีความ

งอก ความแข็งแรงซึ่งวัดโดย GAA และ FT สูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ า ส าหรับค่าการน าไฟฟ้าจะให้ผล

ตรงกันข้ามคือเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงจะมีค่าการน าไฟฟ้าต่ า  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 

พบว่าค่าความงอกมาตรฐานมีความสัมพันธ์แบบแปรผันตามกับความงอกภายหลังการเร่งอายุ ซึ่งมีค่า r = 



0.7956**  แต่ความงอกมาตรฐานและความงอกภายหลังการเร่งอายุมีความสัมพันธ์กับค่าการน าไฟฟ้าแบบผกผัน  

โดยมีค่า r = -0.6504** และ -0.7229** ตามล าดับ (ตารางที ่4)  

การวัดความแข็งแรงด้วยวิธีการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายใน

เมล็ดพันธุ์ เช่น ถั่วเหลือง, ข้าวโพด และข้าวสาลี เป็นต้น ซึ่งสภาวะที่ใช้ทดสอบจะแตกต่างกันไปตามชนิดเมล็ด

พันธุ์ (Hampton and Tekrony, 1995; AOSA, 1983) ความแข็งแรงที่ทดสอบโดยความงอกภายหลังการเร่งอายุ

นอกจากเป็นวิธีที่สามารถประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แล้ว (Delouche and Baskin,1973; Milosevic et 

al., 2010) ยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับความงอกในสภาพไร่ (Lovato et al., 2001; Milosevic et al., 2010) 

สอดคล้องกับค าแนะน าของ Hampton and Tekrony (1995) ซึ่งกล่าวว่า ความงอกในสภาพไร่มีความสัมพันธ์

กับค่าการน าไฟฟ้าและความงอกภายหลังการเร่งอายุ แต่อย่างไรก็ตามการวัดความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุใน

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใช้เวลาค่อนข้างนานคือ 11 วัน ส าหรับค่าการน าไฟฟ้าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถบอกถึง

ความแข็งแรงในเมล็ดพันธุ์ได้โดยใช้เวลาเพียง 2 วัน ซึ่งค่าการน าไฟฟ้ามีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับความงอก

และความแข็งแรง จากงานวิจัยของ Kolasinska (2000)  พบว่าการวัดค่าการน าไฟฟ้าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง

ในการตรวจสอบความแข็งแรงในเมล็ด common bean ซึ่งพบความสัมพันธ์ระหว่างค่าการน าไฟฟ้ากับการงอกใน

สภาพอากาศเย็น การวัดค่าการน าไฟฟ้าเป็นการบ่งชี ถึงค่าของสารละลายที่รั่วไหลออกมาภายนอกเซลล์ โดยปกติ

เซลล์เมมเบรนมีโครงสร้างเป็นลิปิดไบเลเยอร์ (lipid bilayer) มีคุณสมบัติในการเป็นเยื่อเลือกผ่าน ท าหน้าที่ในการ

กักเก็บสารสารละลายต่างๆ ไม่ให้รั่วไหลออกภายนอกเซลล์ (วันชัย, 2537) ในเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง เซลล์

เมมเบรนยังสามารถท าหน้าที่ในการกักเก็บได้ดี แต่เมื่อความแข็งแรงในเมล็ดลดลงความสามารถในการกักเก็บ

สารละลายของเซลล์เมมเบรนจะลดลง เนื่องจากความเสียหายหรือการเสียรูปร่างของเซลล์เมมเบรน (Delouche 

and Baskin, 1973; Robert, 1973) ท าให้สารละลายภายในรั่วไหลออกสู่ภายนอกได้ง่ายขึ น เมื่อวิเคราะห์ค่าการ

น าไฟฟ้าจึงมีค่าสูงขึ นตามความแข็งแรงที่ลดลง  (ศานิต , 2552) ซึ่งจากผลการศึกษานี พบว่าค่าการน าไฟฟ้าของ

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 มีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับความงอกภายหลังการเร่งอายุ และมีค่า

ค่อนข้างสูง (มากกว่า 0.7) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความสัมพันธ์อ่ืนๆ ทั งสามฤดูปลูก ส าหรับค่าการน าไฟฟ้าของ

เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ดังนั นการวัดค่าการน าไฟฟ้าอาจเป็นอีกวิธีการ

หนึ่งที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60และเมล็ดพันธุ์

ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท72 แทนวิธีการเร่งอายุ ซึ่งใช้เวลาเพียงสองวันในขณะที่วิธีการเร่งอายุใช้เวลาถึง 11 วัน 

 



ตารางที่ 3 ความงอกมาตรฐาน (%G) ความงอกภายหลังการเร่งอายุ (%GAA) ความงอกในสภาพไร่ (%FT) และ 

ค่าการน าไฟฟ้า (EC, µs cm-1 g-1)  ที่ระดับความแข็งแรงสูง (High vigor, HV) ปานกลาง (Medium vigor, MV) 

ต่ า (Low vigor, LV) ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 72 ที่เก็บเกี่ยวฤดูแล้ง 2559 และฤดฝูน 2560  

ระดับความแข็งแรง วิธีการตรวจสอบคุณภาพ ฤดูแล้ง 2559 ฤดูฝน 2560 

HV G 91 94 

 GAA 88 85 

 FT 58 58 

 EC 32.76 28.44 

MV G - 81 

 GAA - 63 

 FT - 59 

 EC - 38.39 

LV G - 77 

 GAA - 48 

 FT - 40 

 EC - 41.85 

 

 

 

 



ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่างความงอกภายหลังการเร่งอายุ (GAA) และ ความงอกมาตรฐาน 

(G), ความงอกในสภาพไร่(FT) และ ค่าการน าไฟฟ้า (EC) ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท72 ที่เก็บเกี่ยว ฤดูแล้ง 

2559 และฤดูฝน 2560 

ช่วงฤดูปลูก วิธีการตรวจสอบ
คุณภาพ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 1/ 

  GAA  G FT EC 

ฤดูแล้ง/2559 GAA 1.0000 0.0181 -0.0469 -0.4572** 

G  1.0000 0.0695 -0.0127 

FT   1.0000 0.0186 

EC    1.0000 

  ฤดูฝน/2560 GAA 1.0000 0.7956** 0.1965 -0.7229** 

G  1.0000 0.1222 -0.6504** 

FT   1.0000 -0.2482** 

EC    1.0000 

หมายเหต;ุ  1/**Significant difference at the 1% level of probability 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ค่าการน าไฟฟ้าของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความสัมพันธ์แบบแปรผกผันกับความงอกภายหลังการเร่งอายุ

ค่อนข้างสูงโดยให้ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (r) มากกว่า 0.7 ขึ นไปทั งสามฤดูปลูก ส าหรับค่าการน าไฟฟ้าของ

เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ดังนั น ค่าการน าไฟฟ้าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถ

น ามาใช้ประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียวได ้

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

10.1  น าไปใช้ประโยชน์ในงานผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถ่ัวเขียว 
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