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ผกักาดหอมเป็นเศรษฐกิจที่ส าคัญ โดยอ าเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์เป็นแหล่งผลิต

ผกักาดหอมสด แต่ปัญหาส าคญัที่เกษตรกรพบ คือตน้ทุนการผลิตผกักาดหอมสดสูง ส่วนหน่ึงมา
จากปัญหาเมล็ดพนัธุ ์การหาแนวทางผลิตเมล็ดพนัธุใ์ชเ้องจึงเป็นทางเลือกหน่ึงที่ช่วยแกปั้ญหาน้ีได ้
ดงันั้นงานวจิยัน้ี จึงมีวตัถุประสงคเ์พือ่พฒันารูปแบบการผลิตเมล็ดพนัธุผ์กักาดหอมที่เหมาะสม โดย
ศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพนัธุฯ์ ที่ไดจ้ากการปลูกในแปลงมีหลงัคาพลาสติกใสและแบบปลูก
กลางแจง้ ศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพนัธุ์ฯ ที่ไดจ้ากการปลูกในแปลงและการปลูกในภาชนะ
ปลูก (ถุงปลูก) ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเก็บเก่ียวผลผลิต และศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการ
ผลิตเมล็ดพนัธุฯ์ การทดลองที่ 1 ศึกษาและเปรียบเทียบผลิตเมล็ดพนัธุร์ะหว่างรูปแบบการผลิต โดย
แบ่งออกเป็น 3 การทดลองยอ่ย ไดแ้ก่ การทดลองที่ 1.1 วางแผนการทดลองแบบ 2x2x2 Factorial in 
CRD จ านวน 3 ซ ้ า เปรียบเทียบสภาพการผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกใส และผลิตกลางแจง้ รูปแบบการ
ปลูกในแปลงและปลูกในถุงปลูก ให้มีวิธีการเก็บเก่ียวแบบตดัคร้ังเดียว และทยอยเก็บเก่ียว โดยใช้
ผกักาดหอม 2 ชนิด คือ เรดโอ๊ค และบตัเตอร์เฮด การทดลองที่ 1.2 วางแผนการทดลองแบบ 2x2x4 
Factorial in CRD จ านวน 3 ซ ้ า เปรียบเทียบสภาพการผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกใส และผลิตกลางแจง้ 
ให้มีวิธีการเก็บเก่ียวแบบตดัคร้ังเดียวและทยอยเก็บเก่ียว ของผกักาดหอม 4 ชนิด ไดแ้ก่ กรีนโอ๊ค 
เรดโอ๊ค เรดคอรัลและฟิลเลย ์การทดลองที่ 1.3 วางแผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial จ านวน 3 ซ ้ า 
เปรียบเทียบสภาพการผลิตใตห้ลังคาพลาสติกใส และผลิตกลางแจง้ ให้มีวิธีการเก็บเก่ียวแบบตดั
คร้ังเดียวและทยอยเก็บเก่ียว โดยใชผ้กักาดหอมชนิดคอส และการทดลองที่ 2 เปรียบเทียบผลิตเมล็ด
พนัธุ์ผกักาดหอมระหว่างช่วงเวลาเร่ิมเพาะปลูกเดือนตุลาคม และช่วงเวลาเร่ิมเพาะปลูกเดือน
พฤศจิกายน วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) จ  านวน 3 ซ ้ า 
เปรียบเทียบช่วงเวลาเพาะปลูก ระหว่างเร่ิมเพาะปลูกในเดือนตุลาคมและเร่ิมเพาะปลูกในเดือน
พฤศจิกายนโดยใชผ้กักาดหอมชนิด เรดโอ๊ค และบตัเตอร์เฮด บนัทึกอายวุนัออกดอก อายวุนัที่ดอก
แรกบาน อายวุนัสุกแก่โดยแบ่งเป็นสัดส่วน บน กลาง และล่าง และบนัทึกอายวุนัเก็บเก่ียวผลผลิต 
บนัทึกปริมาณผลผลิตที่น ้ าหนกัเมล็ดต่อตน้ น ้ าหนกั 1,000 เมล็ด และคุณภาพผลผลิตที่ความช้ืนของ
เมล็ด เปอร์เซ็นตก์ารงอก ความเร็วการงอก และเปอร์เซ็นตก์ารงอกหลงัการเร่งอายเุมล็ดพนัธุ์ จาก
การศึกษาพบวา่ ผกักาดหอมส่วนใหญ่ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาให้ปริมาณและคุณภาพเมล็ดพนัธุ์สูงกว่า
การผลิตกลางแจง้ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คที่ปลูกในถุงปลูกใหป้ริมาณเมล็ดมากกวา่ และไดคุ้ณภาพ
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เมล็ดดีกว่าผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีปลูกบนแปลง แต่ในทางกลบักนัผกักาดหอมชนิดชนิดบตั
เตอร์เฮดที่ปลูกบนแปลง ใหป้ริมาณเมล็ดพนัธุม์ากกวา่ผกักาดกาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดที่ปลูกในถุง
ปลูก จากรูปแบบการเก็บเก่ียวพบว่าให้ปริมาณ และคุณภาพเมล็ดพนัธุ์ไม่แตกต่างกัน การเร่ิม
เพาะปลูกในเดือนตุลาคมส่งผลให้มีการสุกแก่ และเก็บเก่ียวได้ช้ากว่าการเร่ิมเพาะปลูกในเดือน
พฤศจิกายน แต่เม่ือพิจารณาเร่ืองปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตเมล็ดพนัธุ์แลว้จะพบว่า การเร่ิม
เพาะปลูกในเดือนตุลาคมส่งผลให้ได้ปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตเมล็ดพนัธุ์ที่ดีกว่าการเร่ิม
เพาะปลูกในเดือนพฤศจิกายน  
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Lettuce is an important economic crop. Khao Kho District, Phetchabun is a 

source for producing fresh lettuce. The problem is the high cost of lettuce production. 

This partly comes from the cost of the seeds. Finding a way to produce seeds for the 

farmers’ own use is an alternative way to solve this problem. Therefore, this research 

studied the patterns of lettuce seed production by comparing the seed yield obtained 

from planting under the plastic roof and outdoor planting, comparing the seed yield 

obtained from planting on the plot and planting bags, comparing the patterns of 

harvesting of lettuce seeds, and during the time for seed production. The first 

experiment studied and compared the production of lettuce seeds that came from 

different forms of lettuce seed production. The first experiment was divided into 3 

sub-experiments: Experiment 1.1 (2x2x2 Factorial in CRD, 3 replications) compared 

the production conditions under the roof and outdoor planting, by planting on the plot 

and in planting bags, using a single harvesting method and a method of gradual 

collection, using Red Oak and Butterhead lettuce. Experiment 1.2 (2x2x4 Factorial in 

CRD, 3 replications) compared the production conditions under the plastic roof and 

outdoor planting, using a single harvesting method and a method of gradual collection 

with the Green Oak, Red Oak, Red Coral and Frillice lettuce. Experiment 1.3 (2x2 



ง 
 

Factorial, 3 replications) compared the production conditions under the plastic roof 

and outdoor planting, using a single harvesting method and a method of gradual 

collection and the Cos lettuce was employed. Experiment 2 compared the production 

of lettuce seeds during the planting starting in October and November. This 

experiment was a completely randomized design (CRD) of 3 replications, comparing 

the planting time, during planting starting in October and November, using Red oak 

and Butterhead lettuce. The flowering dates, ages of the first flower bloom, and 

maturity dates were recorded by separating into upper, middle and lower proportions 

and the harvest dates were also recorded. Seed quantity was recorded in terms of seed 

weight per plant, which was 1000 seed weight. Seed quality were also recorded in 

terms of their seed moisture, germination percentage, speed of germination and 

germination percentage after the seed aging test. The results showed that most lettuce 

produced under the plastic roof yielded higher seed quality and quantity than the one 

produced outdoors. Red oak lettuce grown in planting bags resulted in more seeds and 

better seed quality than red oak lettuce grown on the plot. However, the type of 

butterhead lettuce grown on the plot yielded more seed quantity than that of the lettuce 

grown in planting bags. As for the harvest patterns, it was found that the quantity and 

quality of seeds were not different. Planting in October resulted in slower maturation 

and harvesting than in November, but when considering the quantity and quality of the 

seed production, it was found that planting in October resulted in better quantity and 

quality of seed production than in November. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงได้ดว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ทั้งด้าน
วชิาการ และดา้นการด าเนินงานวจิยั จากบุคคล และกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอ าพน อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีให้โอกาสทางการศึกษา ทุนส าหรับ
บณัฑิต ให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ช่วยแกไ้ขปัญหาและให้ก าลงัใจในการด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี โดย
ส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 

บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีประจ าหอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยเีมล็ดพนัธ์ุอาคารเร่ืองมือ 3 (F3) ทุก
ท่าน  ผูใ้ห้การสนับสนุนในด้านสถานท่ีและอ านวยความสะดวกทางด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์
พร้อมให้ค าแนะน าด้านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ   บุคลากรและเจา้หน้าท่ีอาคารเกษตร-
ภิวฒัน์ (F14) ท่ีอ านวยความสะดวกทางด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ และคุณวนัดี ธีรอ าพน ท่ีให้
ค  าแนะน า ค  าปรึกษา ช่วยแกไ้ขปัญหา และใหก้ าลงัใจในการด าเนินการวจิยั และพี่นอ้งบณัฑิตศึกษา
ทุกท่านท่ีใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือในทุกเร่ืองมาโดยตลอด 

เจา้ของกิจการและบุคลากรของสถานประกอบการ สัปปายะ เขาค้อ ไฮโดรฟาร์ม และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่ อ
อุตสาหกรรม (พวอ.) ผูเ้อ้ือเฟ้ือสถานท่ีท าการทดลอง ให้ค  าแนะน าช่วยแก้ไขปัญหา และให้ทุน
สนบัสนุนการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี  

สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอขอบคุณอาจารยผ์ูส้อนทุกท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้ดา้นต่าง ๆ ทั้ง
ในอดีตจนถึงปัจจุบนั  และขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  รวมถึงคุณยาย และพี่น้องของผูว้ิจยั
ทุกท่านท่ีให้การอบรมเล้ียงดู และให้การสนบัสนุนทางการศึกษาเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด ส าหรับ
คุณงามความดีอนัใดท่ีเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้จิยัขอมอบให้กบับิดา มารดา รวมถึงคุณยายและ
พี่น้องซ่ึงเป็น ท่ี รักและเคารพยิ่ง ตลอดจนครูอาจารย์ผู ้สอนท่ี เคารพทุกท่านท่ีได้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ท่ีดีใหแ้ก่ผูว้จิยัทั้งในอดีตและถึงปัจจุบนั ท าใหผู้ว้จิยัส าเร็จการศึกษาไดด้ว้ยดี 
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สารบัญตาราง 
 
 หน้า 
 
1 สภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว ต่อการออกดอก 
 และการสุกแก่ของผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊  27 
2      สภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว ต่อการออกดอก 
 และการสุกแก่ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด        28 
3     สภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว ต่อปริมาณผลผลิต (quantity) 
 ของผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ 31                                                                                                               
4 สภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว ต่อปริมาณผลผลิต (quantity) 
 ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด   32 
5     สภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว ต่อคุณภาพของผลผลิต (quality) 
 ของผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ 37 
6   สภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว ต่อคุณภาพของผลผลิต (quality)                 

ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด               38 
7   สภาพการผลิต รูปแบบการเก็บเก่ียว และชนิดของผกักาดหอมต่ออายกุารออกดอก 
 การสุกแก่ และการเก็บเก่ียว  42 
8   สภาพการผลิต รูปแบบการเก็บเก่ียว และชนิดของผกักาดหอม 
 ต่อปริมาณผลผลิต (quantity)                        44  
9  สภาพการผลิต รูปแบบการเก็บเก่ียว และชนิดของผกักาดหอม 
 ต่อคุณภาพของผลผลิต (quality) 48 
10 สภาพการผลิตและรูปแบบการผลิตต่ออายกุารออกดอก การสุกแก่และการเก็บเก่ียว 
 ของผกักาดหอมชนิดคอส                                                               50 
11  สภาพการผลิตและรูปแบบการผลิตต่อปริมาณผลผลิต (quantity)  
 ของผกักาดหอมชนิดคอส             52 
12 สภาพการผลิตและรูปแบบการผลิตต่อคุณภาพของผลผลิต (quality)   
 ของผกักาดหอมชนิดคอส     54
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 หน้า 
 
13 ช่วงเวลาเพาะปลูกต่ออายกุารออกดอกและการสุกแก่และการเก็บเก่ียว 
 ของผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊            57 
14  วงเวลาเพาะปลูกต่ออายกุารออกดอกและการสุกแก่และการเก็บเก่ียว  
 ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด                                                         57 
15 ช่วงเวลาเพาะปลูกต่อปริมาณผลผลิต (quantity) ของผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊         59 
16 ช่วงเวลาเพาะปลูกต่อปริมาณผลผลิต (quantity) ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์         59 
17 ช่วงเวลาเพาะปลูกต่อคุณภาพของผลผลิต (quality) ของผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ 62 
18 ช่วงเวลาเพาะปลูกต่อคุณภาพของผลผลิต (quality) ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด 62 
 
ตารางภาคผนวกที่ 
1 ค่าเฉล่ียการออกดอกและการสุกแก่ของผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊ค  
 จากสภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว 79 
2 ค่าเฉล่ียการออกดอกและการสุกแก่ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด  
 จากสภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว 80 
3 ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิต ของผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊  
 จากสภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว 81 
4 ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิต ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด 
 จากสภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว 82 
5 ค่าเฉล่ียคุณภาพของผลผลิตของผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊ค  
 จากสภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว 83 
6 ค่าเฉล่ียคุณภาพของผลผลิตของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด  
 จากสภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว                        84 
7 ค่าเฉล่ียอายกุารออกดอก การสุกแก่ และการเก็บเก่ียว  
  จากสภาพการผลิต รูปแบบการเก็บเก่ียว และชนิดของผกักาดหอม                        85 
8 ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิต จากสภาพการผลิต รูปแบบการเก็บเก่ียว  
 และชนิดของผกักาดหอม                    87 
 



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
 หน้า 
 
ตารางภาคผนวกที ่(ต่อ) 
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10    ค่าเฉล่ียอายกุารออกดอก การสุกแก่และการเก็บเก่ียว ของผกักาดหอมชนิดคอส  
 จากสภาพการผลิตและรูปแบบการผลิต         91 
11 ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิต ของผกักาดหอมชนิดคอส จากสภาพการผลิต 
 และรูปแบบการผลิต                 91 
12 ค่าเฉล่ียคุณภาพของผลผลิต ของผกักาดหอมชนิดคอส จากสภาพการผลิต 
 และรูปแบบการผลิต    92 
13 ค่าเฉล่ียอายกุารออกดอกและการสุกแก่และการเก็บเก่ียว ต่อช่วงเวลาเพาะปลูก  
 ของผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊          92 
14 ค่าเฉล่ียอายกุารออกดอกและการสุกแก่และการเก็บเก่ียว ต่อช่วงเวลาเพาะปลูก  
 ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด       93 
15 ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิต ต่อช่วงเวลาเพาะปลูก ของผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊          93 
16 ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิต ต่อช่วงเวลาเพาะปลูก ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด     93 
17 ค่าเฉล่ียคุณภาพของผลผลิต ต่อช่วงเวลาเพาะปลูก ของผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊     93 
18 ค่าเฉล่ียคุณภาพของผลผลิต ต่อช่วงเวลาเพาะปลูก ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด    94 
19    อุณหภูมิเฉล่ียรายวนัของพื้นท่ีอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  
 ตั้งแต่เร่ิมเพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตสุดทา้ย 94 
20 ปริมาณน ้าฝนรายวนัของพื้นท่ีอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  
 ตั้งแต่เร่ิมเตรียมแปลงเพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตสุดทา้ย 95 
21 ความเร็วลมรายวนัของพื้นท่ีอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  
 ตั้งแต่เร่ิมเตรียมแปลงเพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตสุดทา้ย    97 
22 ความช้ืนในอากาศายวนัของพื้นท่ีอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 ตั้งแต่เร่ิมเตรียมแปลงเพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตสุดทา้ย    98 

 



ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
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ตารางภาคผนวกที ่(ต่อ) 
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25 ค่าแรงตามจ านวนวนัเก็บเก่ียวผลผลิตของผกักาดหอมแต่ละชนิด 102 
26 ตน้ทุนรวมของการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมเบ้ืองตน้พื้นท่ี 1 ไร่    102 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมส ำคญัของปัญหำ 

ผกักาดหอม (Lactuca sativa L.) เป็นผกักินใบชนิดหน่ึงท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ โดย
ในปี 2560 ประเทศไทยน าเขา้เมล็ดผกักาดหอมปริมาณ 26.64 ตนั คิดเป็นมูลค่า 34.68 ลา้นบาทแต่
การส่งออกเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมมีปริมาณเพียง 7.43 ตนั คิดเป็นมูลค่า 10.69 ล้านบาท (สมาคม
การคา้เมล็ดพนัธ์ุไทย,  2560 อ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  เป็นแหล่งผลิตผกักาดหอมในระบบ 
ไม่ใช้ดินแหล่งใหญ่ท่ีส าคญัของประเทศ โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั คือผกัสด 6 ชนิด ได้แก่ กรีนโอ๊ค  
เรดโอ๊ค เรดคอรัล ฟิลเล่ย ์บตัเตอร์เฮด และคอส ปัญหาส าคญัเก่ียวกบัเมล็ดพนัธ์ุท่ีเกษตรกรพบคือ 
ตน้ทุนการผลิตผกักาดหอมสดสูง ซ่ึงมีสาเหตุส าคญัมาจากค่าใชจ่้ายเมล็ดพนัธ์ุท่ีสูง และพบปัญหา
เมล็ดพนัธ์ุท่ีใชท่ี้บางล๊อตมีคุณภาพต ่า รวมถึงปัญหาปริมาณเมล็ดพนัธ์ุมีไม่เพียงพอหรือมีไม่ต่อเน่ือง
ในบางปี ส าหรับแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว อาจท าไดห้ลายวิธี เช่น การหาแหล่งซ้ือเมล็ดพนัธ์ุ
คุณภาพดีท่ีราคาเหมาะสม แต่เป็นแนวทางท่ีท าไดย้าก และการหาวิธีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ
ไวใ้ช้เองเป็นแนวทางหน่ึงท่ีเป็นไปได้และย ัง่ยืนกว่า จากการสัมภาษณ์เกษตรกรพบว่าการปล่อย
ผกักาดหอมบนรางปลูกระบบไอโดรโปนิกส์ให้ติดเมล็ดพนัธ์ุ สามารถติดเมล็ดพนัธ์ุได้ แ ต่พบ
ปัญหาสภาพรางปลูกไม่เอ้ืออ านวยต่อการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ซ่ึงตน้ผกักาดหอมหลงัจากยา้ยปลูกจนถึง
เก็บเก่ียวผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุจะใช้ระยะเวลานานกว่าการผลิตผกัสด ท าให้พบปัญหาโคนรากเน่า
เน่ืองจากปริมาณรากพืชท่ีแน่นรางปลูกจนเกินไปเม่ือถึงระยะพืชเร่ิมออกดอก และยงัพบวา่ตน้พืชท่ี
สูงและใหญ่กว่าปกติท าให้พบปัญหารางผลิตรับน ้ าหนักไม่ไหว และตน้พืชเองไม่มีท่ียึด จึงเกิด
ปัญหาตน้พืชลม้ซ้อนกนับนรางปลูก ส่งผลให้เก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุและท าความสะอาดรางปลูกได้
ยากกว่าปกติอีกดว้ย แต่อย่างไรก็ตาม การปล่อยผกักาดหอมให้ติดเมล็ดพนัธ์ุไดเ้องบนรางปลูกก็
สามารถบ่งบอกไดว้า่พื้นท่ีอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีโอกาสผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมได ้
และนอกจากน้ีการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมยงัพบปัญหาอีกหลายอยา่ง ไดแ้ก่ (1) ปัญหาฝนไม่ตก
ตามฤดูกาล (ฝนหลงฤดู) มกัตกเม่ือเร่ิมเขา้สู่ฤดูร้อน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเมล็ดพนัธ์ุส่วนใหญ่สุกแก่ท าให้
เมล็ดพนัธ์ุเสียหาย (2) พื้นท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นเนินเขาซ่ึงสภาพดินในบางพื้นท่ีไม่เหมาะสมต่อ
การเพาะปลูกในรูปแบบแปลงปลูก (3) ลักษณะการออกดอกและการสุกแก่ของผกักาดหอมไม่
พร้อมกนัท าให้ประเมินระยะเวลาเก็บเก่ียวและรูปแบบการเก็บเก่ียวไดย้าก (4) ผกักาดหอมแต่ละ
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ชนิดมีลกัษณะเฉพาะ ดงันั้นอาจให้ผลผลิตไดไ้ม่เท่ากนั ส่งผลให้ช่วงอายุวนัออกดอกไปจนถึงการ
ประเมินอายวุนัเก็บเก่ียวจึงไม่พร้อมกนัไปดว้ย  

ดงันั้นงานวิจยัน้ี จึงได้ศึกษาเพื่อหาแนวทางและรูปแบบการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอม 
โดยศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุ ฯ ท่ีไดจ้ากการปลูกในแปลงมีหลงัคาพลาสติกใสและแบบ
ปลูกกลางแจง้ ศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุฯ ท่ีได้จากการปลูกในแปลงและการปลูกใน
ภาชนะปลูก (ถุงปลูก) ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเก็บเก่ียวผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอม และ
ศึกษาเปรียบเทียบช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพนัธ์ุฯ  เพื่อเป็นตน้แบบและแนวทาง 
ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมส าหรับเกษตรกรท่ีเหมาะสมส าหรับพื้นท่ีอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดั
เพรชบูรณ์ 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
เพื่อพฒันารูปแบบการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ย 
ก.  การเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุฯท่ีไดจ้ากการปลูกในสภาพมีหลงัคาพลาสติกใสและ

กลางแจง้ 
ข.  การเปรียบเทียบผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุฯท่ีไดจ้ากรูปแบบการปลูกในแปลงและการปลูกใน

ภาชนะปลูก (ถุงปลูก) 
ค.  การศึกษารูปแบบการเก็บเก่ียวฯท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพนัธ์ุฯ 
ง.  การเปรียบเทียบช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพนัธ์ุฯ 

 

1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.3.1  สามารถเลือกปัจจยัท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมแต่ละชนิดได ้
 1.3.2  ทราบรูปแบบการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมท่ีเหมาะสมส าหรับพื้นท่ีเขาคอ้ จงัหวดั

เพชรบูรณ์ 



 
 

บทที ่2 
ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

2.1  ความส าคญัของผกักาดหอม 
ผกักาดหอม (ช่ือวิทยาศาสตร์: Lactuca sativa L.)  เป็นพืชในวงศ์ Asteraceae มีถ่ินก าเนิด

อยูใ่นประเทศยโุรปและเอเชีย (Thompson and Kelly, 1957) ผกักาดหอมมีช่ือเรียกอ่ืน ๆ อีก เช่น ผกั
สลดั ผกักาดยี เป็นตน้ มนุษยน์ าใบของผกักาดหอมมาบริโภค มกัใช้เป็นส่วนประกอบของสลดั 
แซนดว์ิช แฮมเบอร์เกอร์ ทาโก ้หรือรับประทานเป็นผกัสดคู่กบัอาหารรสจดัจ าพวกย  าหรือลาบ สาคู
ไส้หมู หรือขา้วเกรียบปากหมอ้ หรือแมแ้ต่ใชเ้ป็นผกัตกแต่งเพื่อความสวยงาม ผกักาดหอมมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง ความตอ้งการใชผ้กักาดหอมของผูบ้ริโภคมีอยูต่ลอดทั้งปี ผกักาดหอมเป็นพืชใน
เขตหนาว เจริญเติบโตไดดี้เม่ืออุณหภูมิช่วงกลางวนัอยูร่ะหว่าง 18-25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ
ช่วงกลางคืนอยูใ่นช่วง  10-15 องศาเซลเซียส แต่ถา้ปลูกผกักาดหอมในสภาพแวดลอ้มท่ีมีอุณหภูมิ
สูง ผลผลิตสดท่ีไดจ้ะมีคุณภาพต ่า คือใบมีรสขมและเกิดการแทงช่อดอกเร็ว ผกักาดหอมเป็นพืชท่ี
สามารถเจริญเติบโตไดดี้ในดินแทบทุกชนิด แต่สามารถปลูกไดผ้ลดีท่ีสุดในดินร่วน ซ่ึงมีการระบาย
น ้าและระบายอากาศดี มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ท่ี 6.5-7.2 มีความช้ืนในดินพอสมควร พื้นท่ีปลูก
ผกักาดหอมควรให้ได้รับแสงเต็มท่ีตลอดวนั (Ryder, 1998) จากรายงานสถานการณ์การปลูก
ผกักาดหอม พบวา่ในปี 2558 มีเน้ือท่ีปลูกทั้งส้ิน 12,794 ไร่ จ  านวนผูป้ลูก 3,482 ราย, พื้นท่ีปลูก 34 
จงัหวดั ผลผลิตรวม 12,303 ตนั ผลผลิตต่อไร่ 1,140 กิโลกรัม (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559) และ
ในปี 2559 มีมูลค่าการซ้ือขายโดยราคาผกักาดหอมสดเฉล่ีย 51.42 บาท/กิโลกรัม โดยราคาต ่าสุด – 
สูงสุด อยูท่ี่ 18 – 140 บาท/กิโลกรัม (กรมการคา้ภายใน, 2559) 

 

2.2  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
2.2.1  ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของผกักาดหอม 
การเจริญเติบโตในระยะแรก ใบจะเรียงซ้อนกนัเป็นกระจุกคลา้ยดอกกุหลาบ เม่ือออกดอก

ล าตน้จะยืดยาวและมีก่ิงแขนงแตกออกมา ระบบราก รากแกว้หย ัง่ลึกไดถึ้ง 1.5 เมตร รากฝอยเจริญ
ในระดบั 30 เซนติเมตร (ธวชั ลวะเปารยะ,  2507) รูปร่างใบ ใบแตกออกมาจากล าตน้โดยรอบ สีใบ
มีตั้งแต่เขียวอ่อนจนถึงเขียวแก่ บางพนัธ์ุมีสี แดงหรือน ้ าตาล พนัธ์ุท่ีห่อเป็นหัวจะมีใบหนา เน้ือใบ
อ่อนนุ่ม ใบจะห่อหวัอดักนัแน่นมีเส้นใบเห็นไดช้ดั ขอบใบมีลกัษณะเป็นหยกั ขนาดและรูปร่างของ
ใบผกักาดหอมจะแตกต่างกนัตามชนิด (สุทธิชยั ปทุมล่องทอง, 2543) ช่อดอก อยูร่วมกนัหนาแน่น 
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เป็นช่อแยกแขนง (panicle) ท่ีมีช่อแขนงแบบช่อเชิงหลัน่ (corymb) โดยมีช่อดอกแบบช่อกระจุก
แน่น (head) อยูบ่นช่อแขนงอีกชั้นหน่ึง ในช่อกระจุกแน่นประกอบดว้ยดอกยอ่ย 7-15 ดอกยอ่ย อาจ
มีไดม้ากถึง 35 ดอกยอ่ย วงใบประดบัรองช่อดอกยาว 10-15 มิลลิเมตร มีใบประดบัรูปใบหอกหรือ
รูปไข่จ  านวน 3-4 แถวเรียงซ้อนกนั ดอกย่อยมีสีเหลืองเรียงซ้อนกนัทางดา้นบนของวงใบประดบั 
เกสรเพศผูมี้ 5 อนัเช่ือมติดกนัเป็นวง เกสรเพศเมียมีปลายแยกเป็นสองแฉก ผลแห้งเมล็ดล่อนผอม
เรียวรูปไข่กลบั ยาว 3-8 มิลลิเมตร ผิวเมล็ดมีรอย 5-7 ร้ิวในแต่ละดา้น เปลือกเมล็ดสีขาว เหลืองซีด 
เทา หรือน ้ าตาล ส่วนปลายผลเป็นจะงอยผอมเรียวติดกบัขนแพปพสั (pappus) สีขาวอ่อนนุ่ม 2 แถว 
ส าหรับใช้ในการปลิวตามลมเพื่อแพร่กระจายพันธ์ุ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556) เมล็ด
ผกักาดหอม หรือ เมล็ดผกัสลดั เมล็ดเป็นชนิดเมล็ดเดียวท่ีเจริญมาจากรังไข่อนัเดียว เมล็ดมีลกัษณะ
แบนยาว หัวทา้ยแหลมคลา้ยรูปหอก และมีเส้นเล็ก ๆ ลาดยาวไปตามดา้นยาวของเมล็ดบนเปลือก
หุ้มเมล็ด เมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ด บาง เปลือกจะไม่แตกเม่ือเมล็ดแห้ง เมล็ดมีสีเทาปนสีครีม มีความ
ยาวประมาณ 4 มิลลิเมตรและกวา้งประมาณ 1 มิลลิเมตร (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2556) ลกัษณะ
ทางสัณฐานของพืชอาทิ ทรงพุ่มและระบบราก ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ โดยมี
รายงานวา่จ านวนตน้ท่ีเพิ่มข้ึนมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มผลผลิตต่อจ านวนพื้นท่ี โดยระยะปลูกท่ีแคบ
ให้ผลผลิตเมล็ดสูงสุด แต่กลบัพบวา่เมล็ดจะมีขนาดเล็กลงเม่ือเพิ่มอตัราตน้ต่อพื้นท่ี ทั้งน้ีเน่ืองจาก
เมล็ดขนาดใหญ่มีแนวโนม้วา่จะมีคุณภาพดีกวา่เมล็ดขนาดเล็ก และเมล็ดขนาดใหญ่มกัเป็นเมล็ดท่ี
เจริญเต็มท่ีจึงมีอาหารสะสมภายในเมล็ดมากและมีคุณภาพดีกวา่เมล็ดท่ีมีขนาดเล็ก แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่
กบัชนิดและสายพนัธ์ุดว้ยเช่นกนั (จิตตินฏัฐ ์นงนุช และคณะ, 2559) 

2.2.2  การออกดอกของผกักาดหอม 
ในการแทงช่อดอกในผกักาดหอมพวก Leaf Lettuce และ Butter head จะแทงช่อดอกง่าย

กวา่พวกผกักาดหอมห่อ แต่การออกดอกของผกักาดหอมทุกชนิดโดยทัว่ไปจะมีอยูร่ะยะหน่ึงท่ีดอก
จะออกมากท่ีสุด ซ่ึงระยะเวลาการออกดอกจะแตกต่างกนัไปตามพนัธ์ุและสภาพแวดล้อม โดย
อุณหภูมิสูง (30 องศาเซลเซียส) จะให้จ  านวนดอกน้อยกวา่อุณหภูมิท่ีต ่ากวา่ อีกทั้งการติดเมล็ดก็จะ
ให้ผลดี เม่ือช่วงของการออกดอกและติดเมล็ดนั้นอยู่ในช่วงอากาศอบอุ่น (ประมาณ 25 องศา
เซลเซียส) ในบางพนัธ์ุอาจจะตอ้งการอุณหภูมิต ่าชั่วระยะเวลาหน่ึง เพื่อช่วยในการแทงช่อดอก 
โดยเฉพาะในผกักาดหอมห่อ (สุเทวี ศุขปราการ, 2530) จะเห็นไดว้า่คุณภาพและปริมาณของแสงท่ี
ส่งผลต่อการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ กล่าวคือ แสง ความยาวคล่ืน สีของแสง และความเขม้ของแสง ท่ีมี
ความจ าเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชและการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งการ
เสนอบทวิเคราะห์ผลของการใช้ แสงในกระบวนการเพาะปลูกพืช (นภทัร วจันเทพินทร์ และไชย
ยนัต ์บุญมี, 2560) ในผกักาดหอมความมีตอ้งการแสงในการเจริญเติบโตท่ี Compensation point 1.5-
2.0 klx, Saturated point 25 klx และ Degree of assimilation 5.7 CO2 mg/100 cm2/hr (นิพนธ์ ไชย
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มงคล, 2543) เม่ือความเขม้แสงสูง ช่วงแสงยาว อตัราการเจริญทางดา้นล าตน้จะเพิ่มข้ึน ช่วงขอ้ยาว 
ใบชะงกัการเจริญ ท าให้ใบสั้น ขนาดใหญ่ การปลูกในช่วงฤดูร้อนท่ีมีความเขม้แสงสูง ควรจะพลาง
แสง ผกักาดหอมจดัเป็นพืชในกลุ่ม quantitative long day คือ ตอ้งการช่วงวนัยาวในการออกดอกท่ี
อุณหภูมิสูง แต่ไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง (day neutral) ท่ีอุณภูมิต ่า (Vince-Prue, 1975) ผกักาดหอม
ท่ีปลูกในช่วงวนัยาว อุณหภูมิต ่ากว่า 15 องศาเซลเซียส การแทงช่อดอกจะช้า (Iwana and Motai, 
1959) แต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 32 องศาเซลเซียส จะชักน าให้ผกักาดหอมแทงช่อดอกได้ง่ายข้ึน 
(Splittoesser, 1990) การตอบสนองเช่นน้ีเน่ืองจากช่วงวนัท่ีสั้ นว่าความยาววนัวิกฤต (critical day 
length) และถูกจดัเป็นพืชวนัสั้น จากผลดงักล่าวท าให้มีการจดัแบ่งพืชออกเป็นพืชวนัสั้นและพืชวนั
ยาว คือพืชวนัสั้ นจะมีการชะลอการออกดอกออกไปถา้ไดรั้บช่วงวนัยาวกวา่ช่วงวนัวิกฤต หรือพืช
จะมีการเจริญทางตน้และใบ ตรงกนัขา้มพืชวนัยาวถา้ไดรั้บช่วงวนัสั้นกวา่ช่วงวนัวิกฤตจะท าให้พืช
ไม่ออกดอก จากการตอบสนองของพืชต่อช่วงแสงท่ีแตกต่างกนัในพืชแต่ละชนิด ส่งผลให้การออก
ดอก (Flowering) แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระยะคือ (1) ระยะการชกัน าให้เกิดดอก (flower induction) เป็น
ระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลงของฮอร์โมนในส่วนปลายยอด ซ่ึงเป็นตวักระตุน้ให้เกิดดอก (2) ระยะการ
เกิดดอก (flower initiation) เป็นระยะท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางรูปร่างส่วนเจริญของพืชไปเป็น floral 
primordia และ (3) ระยะท่ีมีการพฒันาของดอกต่อไป (further floral development) เป็นระยะท่ีมีการ
เจริญต่อจากตาดอกของพืชไปเป็นดอกหรือช่อดอกท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการชกัน าให้เกิด
ดอก มีดงัต่อไปน้ี (1) อายุของพืช พืชส่วนใหญ่จะไม่ตอบสนองต่อช่วงแสงถ้าหากพืชมีอายุน้อย
เกินไป หรืออยูใ่นระยะ juvenility ระยะน้ีจดัวา่เป็นระยะเร่ิมตน้ของการเจริญทางตน้และใบ (basic 
vegetative phase หรือ BVP) แต่เม่ือพืชเจริญต่อไปจนเข้าระยะ photoperiod-induced phase (PIP)  
หรือระยะท่ีพืชพร้อมจะออกดอก จะสามารถชกัน าให้พืชออกดอกได ้ดงันั้นระยะ BVP ซ่ึงจดัเป็น
อายขุั้นต ่าสุด (minimum age) ก่อนท่ีพืชพร้อมจะเขา้สู่ระยะ PIP มีความแตกต่างกนัในพืชแต่ละชนิด  
และ (2) ช่วงการชักน าของแสง (photoinduction cycles) ความต้องการช่วงการชักน าของแสง
แตกต่างกนัไปในพืชแต่ละชนิด ซ่ึงส าหรับผกักาดหอมตอ้งการวนัยาว (มากกว่า 12 ชัว่โมง) หรือ
อุณหภูมิสูง (ประมาณ 25 - 30 องศาเซลเซียส) (Gardner et al., 1985)  

2.2.3  การบานของดอกผกักาดหอม 
ผกักาดหอมเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อแบบ panicle ประกอบดว้ยกลุ่มของดอกท่ีอยู่

เป็นกระจุก (Flower head) และในแต่ละกลุ่มของดอกจะมี floret จ านวนประมาณ 10-30 ดอกหรือ
มากกวา่ ลกัษณะช่อดอกเป็นช่อดอกรวมแบบ cymose และดอกจะทยอยบานจากบนสุดลงมา เร่ิม
บานในตอนเชา้และบานเต็มท่ีเวลาแระมาณ 8.00 น. นานเพียง 1-2 ชัว่โมง (Hawthorn and Pollard, 
1954; Soffer and Smith, 1974) พนัธ์ุ New York มีดอกบานมากท่ีสุด 2 ระยะ ห่างกนั 2 สัปดาห์ บาน
สูงสุดเฉล่ีย 92 ดอก (Jone, 1927) พนัธ์ุ Calmar มีระยะบาน 2 ระยะ โดยหลงัจากดอกแรกบาน 13 
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และ 45 วนั บานสูงสุดเฉล่ีย 300 ดอก (Soffer and Smith, 1974) และพันธ์ุ Grand rapid พบว่า มี
จ านวนดอกบานมากท่ีสุด หลงัดอกแรกบานไปแลว้ 15 วนั และบานสูงสุดเฉล่ีย 120 ดอก (สิริรัตน์ 
โภคาอนันต์, 2524) ดอกของผกักาดหอมทั้งหมดจะบานไม่พร้อมกนัหมดทุกดอกและจะบานแต่
ดอกขา้งบนเท่านั้น ส่วนดอกล่าง ๆ นั้น จะยงัคงตูมอยูแ่ละจะค่อยบานไล่หลงัมาใชเ้วลาห่างกนัราว 
1-2 สัปดาห์ ซ่ึงบางคร้ังดอกบนแห้งแล้งแต่ดอกล่างยงับานและยงัตูมอยู่ก็มีเป็นจ านวนมาก
เหมือนกนั การตดัสินใจเก็บเก่ียวเมล็ดนั้น คงรอเก็บเก่ียวจากดอกชั้นล่างลงมาเร่ิมแห้ง ส่วนอ่ืน ๆ 
ในล าดบัถดัมาจะบานต่อหรือตูมอยูก่็ควรจะทิ้งไปไม่ควรรอ เน่ืองจากส่วนท่ีบานแลว้จะร่วงหล่นลง
ก่อน (ธวชั ลวะเปารยะ, 2507)  

2.2.4  พฒันาการและการสุกแก่ของเมลด็พนัธ์ุ 
หลงัจากเกิดการปฏิสนธิแลว้โอวุลจะพฒันาต่อไปเป็นเมล็ดในระหวา่งการพฒันาการของ

เมล็ดนั้นมีการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นสัณฐานวิทยาและสรีรวทิยาเกิดข้ึน ซ่ึงอาจจะแบ่งพฒันาการของ
เมล็ดไดเ้ป็น 2 ระยะ (Mullet, 1981) คือ ระยะแรก เป็นระยะท่ีมีการเครือนยา้ยอาหารจากตน้แม่ไป
สะสมไวใ้นเมล็ด ท าให้น ้าหนกัสดและน ้ าหนกัแห้งเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วและเมล็ดเร่ิมมีชีวติ ระยะท่ี 
2 เป็นระยะแก่ของเมล็ด (maturity) การสะสมอาหารจากตน้แม่ไปยงัเมล็ดเร่ิมส้ินสุดลง และเมล็ดจะ
มีน ้าหนกัแห้งสูงสุดและคงท่ีอยูร่ะยะหน่ึง ซ่ึงเป็นระยะท่ีเมล็ดมีการแก่ทางสรีรวทิยา (physiological 
maturity) หลงัจากระยะน้ีไปแล้วเมล็ดจะมีน ้ าหนักแห้งคงท่ีเองจากไม่มีอาหารส่งไปสะสม หรือ
อาจจะมีน ้ าหนกัแห้งลดลง เพราะเมล็ดยงัมีการใชอ้าหารเพื่อกิจกรรมทางชีวเคมีภายในเมล็ดอยู ่(สุ
เทว ีศุขปราการ, 2529; Harrington, 1972) โดยทัว่ไปแลว้ท่ีระยะแก่ทางสรีรวิทยา ความช้ืนของเมล็ด
จะลดลง แต่ยงันบัวา่สูงอยู ่เม่ือผา่นระยะน้ีความช้ืนของเมล็ดจะลดลงสมดุลกบัสภาพแวดลอ้ม และ
พร้อมท่ีจะเก็บเก่ียวได้ (Harrington, 1972) ท่ีระยะแก่ทางสรีรวิทยานั้นเมล็ดมีความแข็งแรงสูงสุด 
ความแข็งแรงของเมล็ดจะคงอยู่ชัว่ระยะเวลาหน่ึงแลว้ค่อยๆลดลงเน่ืองจากมีการเส่ือมสภาพของ
เมล็ด (Harrington, 1972)  

การพฒันาของเมล็ดโดยทัว่ไปมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพของ
เมล็ดพนัธ์ุ เช่น ความช้ืนของเมล็ด พบว่า ขณะท่ีเร่ิมปฏิสนธิ รังไข่หรือโอวุลมีความช้ืนประมาณ   
80 เปอร์เซ็นต ์หลงัจากปฏิสนธิแลว้ความช้ืนจะเพิ่มข้ึนเล็กน้อยในระยะ 2-3 วนัแรก และเร่ิมลดลง
เร่ือย ๆ จนเหลือประมาณ 14-20 เปอร์เซ็นต์เม่ือเก็บเก่ียว ทั้งน้ีข้ึนกบัความช้ืนสัมพทัธ์ของอากาศ
และสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ส่วนน ้ าหนักแห้งของเมล็ด เมล็ดจะมีน ้ าหนักแห้งสูงสุดเม่ือสุกแก่ทาง
สรีระวิทยาท่ีระยะน้ี ซ่ึงการเคล่ือนยา้ยอาหารสู่เมล็ดไดห้ยุดชะงกัลง หรืออาจกล่าวไดว้า่อตัราการ
สร้างอาหารของเมล็ดเท่ากบัอตัราการใช้ไปนัน่เอง ความงอกของเมล็ดโดยปกติเมล็ดพืชสามารถ
งอกไดก่้อนท่ีเมล็ดจะมีการเจริญเต็มท่ี ซ่ึงอาจเกิดหลงัจากการปฏิสนธิเพียงไม่ก่ีวนั เช่น ถัว่เหลือง
สามารถงอกไดห้ลงัดอกบาน 28 วนั และฝ้ายสามารถงอกไดห้ลงัดอกบานเพียง 5 วนั ความสามารถ
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ในการงอกของเมล็ดจะสูงสุดก่อนท่ีเมล็ดจะสุกแก่ทางสรีระวิทยาและรักษาระดบัความงอกสูงสุด
อยูร่ะยะหน่ึง แลว้จึงค่อยๆลดลง (จวงจนัทร์ ดวงพตัรา, 2529) 

2.2.5  ลกัษณะการสุกแก่ของเมลด็พนัธ์ุ  
บุญมี ศิริ (2558) ไดอ้ธิบายลกัษณะการสุกแก่ของเมล็ดพนัธ์ุไวด้งัน้ี หลงัการปฏิสนธิแลว้

เมล็ดจะมีพฒันาการจนไปถึงระยะสุกแก่ โดยลกัษณะต่าง ๆ น้ีใชเ้ป็นดชันีในการเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุ
ออกจากแปลงปลูกได ้สามารถแยกลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงไดด้งัน้ี  

(1)  ความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุ (seed moisture content) หลงัปฏิสนธิเมล็ดมีความช้ืนท่ี 80% 
หลังจากนั้ นความช้ืนจะลดลงช้า ๆ เม่ือถึงช่วงสุกแก่ทางสรีรวิทยาเมล็ดจะมีความช้ืนต ่ า มี
ความสัมพนัธ์กบัความงอก ความสม ่าเสมอและความเร็วในการงอก (Bewley et al., 2013)  

(2)  ขนาดของเมล็ดพนัธ์ุ (seed size) หลงัจากปฏิสนธิแลว้ขนาดของเมล็ดจะขยายใหญ่ข้ึน 
ตน้แม่จะสะสมอาหารไปท่ีเมล็ดจนถึงระยะท่ีเมล็ดขนาดใหญ่ท่ีสุด ก่อนท่ีเมล็ดจะเขา้สู่ระยะสุกแก่
ทางสรีรวทิยา หลงัจากนั้นขนาดเมล็ดจะลดลงตามความช้ืนในเมล็ดท่ีลดลง  

(3)  น ้ าหนกัแห้งของเมล็ดพนัธ์ุ (seed dry weight) การสะสมน ้ าหนักแห้งจะเกิดหลงัจาก
ปฏิสนธิแล้วอาหารจะถูกสะสมในเมล็ดเร่ือย ๆ ดังนั้ นน ้ าหนักแห้งของเมล็ดจึงเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
จนกระทัง่เมล็ดเจริญเติบโตเขา้สู่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา และต่อจากนั้นน ้ าหนกัแห้งของเมล็ดจะ
ไม่เพิ่มข้ึนอีก พบว่าการสะสมน ้ าหนักแห้งสูงสุดนั้นเป็นดชันีท่ีบ่งบอกถึงการสุกแก่ของเมล็ดท่ี
ชดัเจนท่ีสุด (จวงจนัทร์ ดวงพตัรา, 2529; วนัชยั จนัทร์ประเสริฐ, 2542)   

(4)  ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธ์ุ  (seed germination and vigour) โดย 
Bewley et al. (2013) ไดศึ้กษาการสุกแก่ของเมล็ดพนัธ์ุพืชหลายชนิด พบวา่ระยสุกแก่ทางสรีรวิทยา 
จนถึงระยะท่ีเมล็ดมีความงอกและความแข็งแรงสูงสุดนั้นใช้เวลาประมาณ 20 วนั ความงอกและ
ความแข็งแรงจะคงอยูร่ะยะเวลาหน่ึงจากนั้นจะลดลง โดยความแข็งแรงจะลดลงในอตัราท่ีเร็วกว่า
ความงอก ซ่ึงข้ึนอยูก่บัพนัธุกรรมและสภาพแวดลอ้มดว้ย (บุญมี ศิริ, 2552; Bewley et al., 2013)  

(5)  การเส่ือมคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ (seed deterioration) เม่ือพ้นระยะท่ีมีการสุกแก่ทาง
สรีรวิทยา การเส่ือมคุณภาพของเมล็ดจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ อัตราการเส่ือมคุณภาพจะข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดลอ้ม โยเฉพาะอุณหภูมิและความช้ืนในบริเวณแปลงปลูกนั้น ๆ สภาพอากาศท่ีร้อนและ
ความช้ืนสูงจะท าให้อตัราการเส่ือมคุณภาพของเมล็ดเกิดข้ึนไดเ้ร็ว ยิ่งเก็บเก่ียวช้าเท่าใด การเส่ือม
คุณภาพของเมล็ดก็ยิง่มากข้ึนเท่านั้น (จวงจนัทร์ ดวงพตัรา, 2529; วนัชยั จนัทร์ประเสริฐ, 2542; บุญ
มี ศิริ, 2546) 

 

2.2.6  การสุกแก่ของเมลด็พนัธ์ุผกักาดหอมชนิดต่าง ๆ 
การผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมไม่สามารถก าหนดวนัเก็บเก่ียวท่ีแน่นอนได ้เพราะดอกจะ

ปรากฏไม่พร้อมกนั และไม่สม ่าเสมอต่อกันเป็นเวลานาน (Soffer and Smith, 1974; Sukprakarn, 
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1985) สภาพแวดลอ้มระหว่างท่ีเมล็ดก าลงัพฒันาผลิตเมล็ดและคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ เมล็ดท่ีแก่
แล้วหากปล่อยทิ้งไวใ้นแปลงท่ีมีอากาศร้อนช้ืนจะส่งผลให้เมล็ดเส่ือมคุณภาพอย่างรวดเร็ว 
(Harrington, 1972) นอกจากน้ี อุณหภูมิสูงยงัท าให้เมล็ดแก่เร็วกว่าเมล็ดท่ีเจริญท่ีอุณหภูมิต ่า เช่น 
ผกักาดหอมใบ (leaf lettuce) ในผกักาดหอมใบ อุณหภูมิท่ีต่างกนัมีผลต่อการแก่ทางสรีรวิทยาของ
เมล็ด เมล็ดแก่ทางสรีรวิทยาเม่ือ 11 วนั หลงัดอกบานท่ีอุณหภูมิ 30/20 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิ
กลางวนั/อุณหภูมิกลางคืน) และ 13 ว ันท่ีอุณหภูมิ 25/15 องศาเซลเซียส (Sukprakarn, 1985) 
นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงในขณะท่ีเมล็ดก าลงัพฒันานั้น ยงัมีผลต่อความมีชีวิตและ
ขนาดของเมล็ด (Austin, 1977) ซ่ึงจะผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตต่อไป (Scaife and Jones, 
1970) ดังนั้ น ช่วงเวลาเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม จึงแตกต่างกันไปตามเวลาและสถานท่ี เน่ืองจาก
สภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน (Jones, 1972: Globerson, 1981) ระยะเวลาตั้ งแต่เกิดการปฏิสนธิ
จนกระทัง่เมล็ดเจริญเติบโตเต็มท่ี หรือเมล็ดถึงระยะแก่ทางสรีรวิทยานั้นจะแตกกต่างกนัตามชนิด
ของพืชพนัธ์ุ และสภาพแวดลอ้ม เช่น ในประเทศอิสราเอล ผกักาดหอมชนิด Cos (พนัธ์ุ Yellow Cos 
854 และ 942) และ Crisphead (พันธ์ุ Avoncrisp, Vanmax และ Vangard) เมล็ดแก่ทางสรีรวิทยา
ภายใน 17 วนัหลงัดอกบานในเดือนพฤษภาคม ซ่ึงมีอุณหภูมิเฉล่ีย 19.7 องศาเซลเซียส ในขณะท่ีใน
เดือนกรกฎาคมซ่ึงมีอุณหภูมิเฉล่ีย 25 องศาเซลเซียส เมล็ดแก่ทางสรีรวทิยาเม่ือ 14 วนั หลงัดอกบาน 
(Globerson, 1981) ส่วนพนัธ์ุใบ เช่น พนัธ์ุ Thai, Grand Rapids และ Slobolt พนัธ์ุต่างกนัจะไม่มีผล
ต่อการแก่ทางสรีรวิทยาของเมล็ด แต่อุณหภูมิต่างกันจะมีผลต่อการแก่ทางสรีรวิทยาของเมล็ด 
กล่าวคือ เมล็ดจะมีการแก่ทางสรีรวิทยาเม่ือ 11 วนัหลงัดอกบานท่ีอุณภูมิ 30/20 องศาเซลเซียส 
(กลางวนั/กลางคืน) และ 13 วนัหลงัดอกบานท่ีอุณหภูมิ 25/15 องศาเซลเซียส (Sukprakarn, 1985) 

 
 

2.3  การผลติเมลด็พนัธ์ุ 
2.3.1  ลกัษณะพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส าหรับการผลติเมลด็พนัธ์ุ 
เน่ืองจากการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมจะตอ้งการสภาพอากาศท่ีแตกต่างไปจากผลิตสด

ในเร่ืองของการออกดอกและติดเมล็ดในประเทศไทยปลูกผกักาดหอมประมาณเดือนตุลาคม ในช่วง
ท่ีช่วงวนัยาวหากปลูกเร็วกวา่น้ีจะท าให้ผกักาดหอมออกดอกในขณะท่ียงัมีฝนอยู ่และผกักาดหอม
สามารถถูกผสมขา้มผ่านแมลงได้ 1-5 % แมจ้ะเป็นพืชผสมตวัเอง (สุเทวี ศุขปราการ, 2530) และ
พื้นท่ีท่ีสามารถผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมได้อาจจะต้องมีปัจจยัส าคญั คือ อุณหภูมิ ช่วงแสง 
ความช้ืน และ ลกัษณะประจ าพนัธ์ุ จากรายงานการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมในภาพแวดลอ้มแบบ
เปิดเพื่อจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุในประเทศไทยมีการผลิต เช่น จงัหวดัเชียงใหม่ (นงนุช กุศล, 2551) และ
อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา (อารักษ์ ธีรอ าพน และคณะ, 2559) พบวา่ มีสภาพพื้นท่ีเป็น
เขตภูเขาสูง สภาพอากาศเย็นกว่าพื้นท่ี อ่ืน ๆ ในช่วงฤดูหนาว ซ่ึงมีสภาพพื้นท่ีใกล้เคียงกับ
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สภาพแวดลอ้มของเขาคอ้ ท่ีมีลกัษณะเป็นเทือกเขายาว มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 
155 เมตร จนถึง จุดสูงสุด 1,593 เมตร ฤดูหนาวอุณหภูมิค่อนขา้งหนาวเยน็ ฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉล่ีย
ตลอดปีประมาณ 21.93 องศาเซลเซียส (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) 

2.3.2  การเขตกรรม 
โดยทัว่ไปผกักาดหอมนิยมปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์เน่ืองจากสะดวกและคุม้ค่าต่อการ

จดัการธาตุอาหาร แต่ส าหรับการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมนิยมใช้การผลิตในแปลงซ่ึงง่ายต่อการ
จดัการธาตุอาหารมากกวา่และการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมจะใช้เวลา 75-105 วนั ข้ึนอยูก่บัชนิด
ของผกักาดหอม แต่การผลิตผกักาดหอมทานสดใชเ้วลาเพียง 30-45 วนัเท่านั้น การผลิตผกักาดหอม
ในระบบไฮโดรโปนิกส์อาจไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนเน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลาทิ้งตน้ไวใ้นระบบนาน
กวา่การผลิตสดท าให้ไม่คุม้ค่ากบัตน้ทุนจึงไม่เหมาะสมส าหรับหรับการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ การจดัการ
ดินและธาตุอาหารส าหรับผกักาดหอมเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุ จะใชอ้ตัราส่วนปุ๋ยเคมีอยา่งง่าย N:P:K ท่ี 
3:2:1 ประมาณ 15 กิโลกรัมต่อไร่ และเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนอีกคร้ัง ในช่วงท่ีผกักาดหอมแทงช่อดอก 
(สุเทวี ศุขปราการ, 2530) ระยะปลูกในแปลงปลูก การปลูกผกักาดหอมเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุนิยม  
ปลูกและยา้ยปลูก โดยใช้ระยะปลูก 50x75 เซนติเมตร ห่างกนัอย่างน้อย 10 เมตร ในแต่ละพนัธ์ุ 
เพราะผกักาดหอม สามารถถูกผสมขา้มผ่านแมลงได ้ 1-5%  แมจ้ะเป็นพืชผสมตวัเอง (สุเทวี ศุข-
ปราการ, 2530)  

เกษตรกรเกษตรกรผูป้ลูกผกักาดหอมและผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมอินทรียใ์นพื้นท่ี นิคม
เศรษฐกิจพอเพียงอ าเภอวงัน ้ าเขียว มีการคลุมฟางหรือพลาสติกคลุมแปลงเพื่อรักษาความช้ืนในดิน 
เน่ืองจากในช่วงฤดูหนาวดินมกัจะแห้งเร็ว อีกทั้งยงัมีการปลูกในถุงปลูกเน่ืองจากง่ายต่อการขนยา้ย
เพาะปลูกและจดัการดินในบริเวณท่ีไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกหรือในพื้นท่ีลาดชนั ไม่เหมาะสม
ต่อการท าข้ึนแปลงปลูก แต่การปลูกในแปลงมกัพบปัญหาเม่ือถึงระยะเก็บเก่ียวจากการเสียดสีจาก
การเข้าไปท างานของมนุษย์ท าให้ เมล็ดร่วงหล่นสูญเสียผลผลิตทางด้านปริมาณ เน่ืองจาก
ผกักาดหอมเมล็ดจะสุกแก่ไม่พร้อมกนั จึงตอ้งใชเ้ทคนิคการห่อดอกดว้ยถุงตาข่ายแบบปากปิดเปิด
เป็นเชือกรูด เพื่อกกัเมล็ดท่ีสุกแก่และร่วงก่อนไม่ใหสู้ญเสียไป หรือเทคนิคอ่ืนเช่นท่ีเกษตรกรใชก้าร
เขา้ไปเคาะดอกเพื่อเก็บเมล็ดแก่ท่ีจะร่วงก่อนทุกตน้ทุกวนั และเกษตรกรบางส่วนมีการคลุมหลงัคา
พลาสติกใสแบบชัว่คลาวเพื่อช่วยลดการเสียหายจากความช้ืนของฝนหลงฤดู และลดความเสียหาย
หากตอ้งรอเก็บเก่ียวแบบตดัคร้ังเดียว  

2.4  เมลด็พนัธ์ุและคุณภาพของเมลด็พนัธ์ุ 
2.4.1  ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเมลด็พนัธ์ุ 
เมล็ดพนัธ์ุเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการผลิตพืชผกั นอกเหนือจากสภาพแวดลอ้มและ 



10 

วธีิการปลูกท่ีทนัสมยัต่าง ๆ มากกวา่ 90 เปอร์เซ็นต ์ปลูกโดยใชเ้มล็ด ฉะนั้นการเลือกใชเ้มล็ดพนัธ์ุท่ี
มีคุณภาพดี มีความตา้นทานต่อสภาพแวดลอ้ม โรคและแมลง เป็นกา้วแรกท่ีน าไปสู่ความส าเร็จใน
การผลิต การเลือกใชเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีเหมาะสมกบัสภาพแหล่งปลูก จะช่วยลดตน้ทุนในดา้นการจดัการ
อย่างมาก ถ้าหากใช้เมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพต ่า จะท าให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง
ส่วนประกอบเมล็ด แยกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ดังน้ี เปลือก (seed coat) เป็นส่วนท่ีห่อหุ้มเมล็ดอยู่
ภายนอก ท าหน้าท่ีป้องกนัอนัตรายให้กบัส่วนประกอบของเมล็ดท่ีอยูภ่ายใน ควบคุมการดูดซับน ้ า 
ป้องกนัโรคและแมลงเขา้ท าลาย สารพนัธุกรรม (gene) ของเปลือกจะไดรั้บการถ่ายทอดจากตน้แม่ 
ตน้อ่อน (embryo) เป็นส่วนประกอบของเมล็ดท่ีจะเจริญไปเป็นส่วนของล าตน้และรากตน้อ่อนเกิด
จากการปฏิสนธิของเพศและเพศเมีย มีโครโมโซม 2n ส่วนท่ีสะสมอาหาร (supporting tissue) เป็น
ส่วนประกอบท่ีท าหน้าท่ีสะสมอาหารส าหรับต้นอ่อนเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในระยะแรก 
จนกระทัง่ตน้อ่อนสามารถสังเคราะห์อาหารไดเ้อง จ าแนกส่วนท่ีสะสมอาหารตามการเกิดได ้2 พวก 
คือ cotyledon เป็นส่วนของเน้ือเยือ่ท่ีมีชีวิตสามารถแบ่งเซลล์และมีการยืดตวัของเซลล์ไดร้ะยะหน่ึง 
ในระยะแรกของการงอกและ endosperm เป็นส่วนของเมล็ดท่ีเป็นอาหารของต้นอ่อน และมี
โครโมโซมในสภาพ triploids (3n) เมล็ดพนัธ์ุในพืชบางชนิดปรากฏ endosperm ชัดเจน เช่น ขา้ว 
ขา้วโพด แต่บางชนิดปรากฏไม่ชดัเจน เช่น พืชตระกูลแตง (จานุลกัษณ์ ขนบดี, 2541) 

2.4.2  คุณภาพของเมลด็พนัธ์ุ 
 

คุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ หมายถึง เมล็ดพนัธ์ุท่ีสะอาด ปราศจากส่ิงเจือปน มีความบริสุทธ์ิ
และตรงตามสายพนัธ์ุโดยไม่มีเมล็ดของพืชอ่ืนและพนัธ์ุอ่ืนปะปน ซ่ึงเมล็ดท่ีมีคุณภาพดีต้องมี
ความช้ืนอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม มีความงอกสูง งอกได้เร็ว ให้ตน้กล้าท่ีแข็งแรงและทนทานต่อ
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมะสม เป็นเมล็ดท่ีสุกแก่เต็มท่ีและสมบูรณ์ดี มีน ้ าหนกัและสีสม ่าเสมอ ไม่มี
เมล็ดวชัพืช โรคและแมลงศตัรูพืชปะปน โดยบุญมี ศิริ (2558) ไดแ้บ่งลกัษณะเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ
ดี ควรมีองค์ประกอบดังน้ี (1) คุณภาพทางพันธุกรรม (genetic quality) หมายถึง เมล็ดพนัธ์ุท่ีมี
คุณภาพตรงตามพนัธ์ุท่ี ไดรั้บจากพ่อและแม่พนัธ์ุ เม่ือปลูกแลว้ตอ้งมีลกัษณะท่ีปรากฏ (phenotype) 
ตรงตามพนัธ์ุ (2) คุณภาพทางกายภาพ (physical quality) หมายถึง ลกัษณะท่ีปรากฏให้เห็นได ้เข่น 
มีลกัษณะภายนอกดี ขนาด น ้าหนกั และรูปร่างสม ่าเสมอ ไม่มีส่ิงเจือปน ไม่แตกหกัหรือร้าว เป็นตน้ 
(3) คุณภาพทางสรีรวิทยา (physiological quality) หมายถึง ลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับความงอกและ
ความแข็งแรงของเมล็ดพนัธ์ุ ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับปัจจยัภายในและภายนอก และ (4) 
ปราศจากโรคและแมลง (phytosanitary quality) หมายถึง เมล็ดพนัธ์ุตอ้งไม่มีโรค และแมลงติดมา
กบัเมล็ด  

คุณภาพทางสรีรวิทยาของเมล็ดพนัธ์ุจ าแนกได ้2 ลกัษณะคือ ความมีชีวิต (viability) และ
ความแข็งแรง (vigor) ความมีชีวิตเป็นคุณภาพท่ีแสดงออกในสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการงอก
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ไดแ้ก่ การทดสอบความงอกมาตรฐาน (standard germination) เป็นการทดสอบเมล็ดพนัธ์ุในสภาพ
ท่ีมีปัจจยัท่ีจ  าเป็นส าหรับการงอกอย่างครบถ้วนและเหมาะสมมากท่ีสุด (optimum) ส าหรับความ
แข็งแรงเป็นคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุท่ีแสดงออกในสภาพแวดล้อมแปลงปลูกท่ีไม่เหมาะสม การ
แสดงคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุในดา้นความงอกจึงไม่สามารถบอกไดว้า่เมล็ดพนัธ์ุนั้นสามารถให้ตน้
กลา้ท่ีตั้งตวัไดดี้ในแปลงปลูกโดยเฉพาะในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม ความแข็งแรงของเมล็ด 
พันธ์ุจึงเป็นอีกคุณลักษณะหน่ึงท่ีถูกน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธ์ุ เพื่อการ
เพาะปลูกในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมต่อการงอกและการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้ นการ
ทดสอบความแขง็แรงจึงถูกน ามาใชเ้ป็นวธีิการวดัหรือคาดคะเนคุณสมบติัต่าง ๆ ของเมล็ดพนัธ์ุ เพื่อ 
ใชป้ระเมินความสามารถของเมล็ดพนัธ์ุท่ีงอกในแปลงปลูก และความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ด
พนัธ์ุ (seed storability) เมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความแขง็แรงสูงเม่ือน าไปปลูกในสภาพท่ีแปรปรวนจะมีความ
งอกในแปลงปลูกสูง สามารถงอกไดเ้ร็ว งอกสม ่าเสมอ ไดต้น้กลา้ท่ีสมบูรณ์ เติบโตเร็ว ส่งผลใหต้น้
อ่อนทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม โรค แมลง และให้ผลผลิตสูง นอกจากน้ีเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความแขง็แรง
สูงจะสามารถเก็บรักษาไดน้าน (ธวชัชยั ทีฆชุณหเถียร, 2554; AOSA, 1983; ISTA, 1995) ซ่ึงวิธีการ
ทดสอบความแข็งแรงเมล็ดพนัธ์ุ ปรากฏเพียงค าแนะน าท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับเมล็ดพนัธ์ุชนิดใด
ชนิดหน่ึงเท่านั้น โดยยึดถือตามคู่มือการทดสอบความแข็งแรงของสมาคมผูท้ดสอบเมล็ดพนัธ์ุ 
(Association of Official Seed Analyst) (AOSA, 1983) และสมาคมทดสอบเมล็ดพันธ์ุนานาชาติ 
(International Seed Testing Association) (ISTA, 1995)  

2.4.3  วธีิการทดสอบคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ 
การปลูกพืชจะประสบความส าเร็จข้ึนอยูก่บัคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ ดงันั้นจึงตอ้งมีการตรวจ

สภาพของเมล็ดพนัธ์ุ เพื่อตรวจสอบว่าเมล็ดพันธ์ุมีคุณภาพหรือเส่ือมคุณภาพมีการตรวจสอบ
คุณภาพต่าง ๆ หลายประการเช่น การตรวจสอบความสามารถในการงอกหรือความมีชีวิตซ่ึงเป็น
การตรวจสอบใหท้ราบถึงการเจริญเติบโตของส่วนต่าง ๆ ท่ีส าคญัจากตน้อ่อนในเมล็ดวา่สามารถจะ
เจริญเป็นตน้ท่ีสมบูรณ์ไดม้ากน้อยเพียงใดเม่ือน าไปปลูกในสภาพไร่ การตรวจสอบความแข็งแรง
ของเมล็ดพนัธ์ุหมายถึงลกัษณะรวมๆหลายประการของเมล็ดอนัเป็นลกัษณะเด่นท่ีเมล็ดสามารถ
แสดงออกมาเม่ือน าเมล็ดไปเพาะในสภาวะแวดลอ้มท่ีแปรปรวนและไม่เหมาะสม เมล็ดท่ีมีความ
แข็งแรงสูงจะสามารถงอกได้ดี ส่วนเมล็ดท่ีมีความแข็งแรงต ่าไม่สามารถงอกไดห้รืองอกไดน้้อย 
การตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพนัธ์ุมีอยูด่ว้ยกนัหลายวิธี เช่น การเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุ การ
วดัดชันีการงอกของเมล็ด การวดัการเจริญเติบโตของตน้กลา้ เป็นตน้ การตรวจสอบความบริสุทธ์ิ
ของเมล็ดพนัธ์ุเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพดีตอ้งมีความบริสุทธ์ิสูง มีเมล็ดพืชอ่ืนและส่ิงเจือปนในปริมาณ
นอ้ย การตรวจสอบความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัของเมล็ดพนัธ์ุและเป็นปัจจยั
ส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ เมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความช้ืนสูงจะเก็บรักษาไม่ได้นาน 
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ดงันั้นการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุจึงตอ้งวดัความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุด้วยเสมอ เป็นต้น 
ตวัอยา่งการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

การทดสอบความงอกมาตรฐาน การทดสอบความงอกเมล็ดพนัธ์ุในห้องปฏิบติัการโดยวิธี
เพาะในกระดาษเพาะ (top of paper – TP) นิยมใชก้บัเมล็ดพนัธ์ุขนาดเล็ก การเพาะจะวางเมล็ดพนัธ์ุ
ลงท่ีกระดาษ กระดาษตอ้งชุ่มน ้ า อยู่ในท่ีมีแสงและอากาศพอเหมาะ จะวางในตู้เพาะเมล็ดพนัธ์ุ 
เฉพาะเจาะจงต่อพืช ตามวิธีการทดสอบเมล็ดพนัธ์ุมาตรฐานสากล (กิตติ วงส์พิเชษฐ, 2559) โดย 
ISTA (2013) ไดก้  าหนดวิธีการทดสอบความงอกไวด้งัน้ี ทดสอบดว้ยวิธี Top of Paper (TP) น าไป
ไวใ้นตูเ้พาะความงอกแล้วตรวจนับความงอกท่ี 4-7 วนั หลงัการเพาะ และน ามาประเมินผลการ
ตรวจสอบ 

การตรวจสอบความช้ืนเมล็ดพนัธ์ุ ความช้ืนในเมล็ดพืชคือปริมาณน ้ าท่ีมีอยู่ในเมล็ดพืช 
ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือส่วนท่ีเป็นน ้ าหนกัแห้งของเมล็ดพืชซ่ึงจะมีค่าท่ี กบัส่วนท่ีเป็นน ้ าหนกัน ้ าท่ี
มีอยูใ่นเมล็ดพืช โดยส่วนน ้ าหนกัน ้ าท่ีมีอยูใ่นเมล็ดพืชจะเปล่ียนแปลงตามความช้ืนของเมล็ด เมล็ด
พนัธ์ุท่ีมีความช้ืนสูงมกัมีอตัราการสูญเสียความงอก อย่างรวดเร็ว ในขณะท่ีเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความช้ืน
ต ่า มีอตัราการสูญเสียความงอกลดลง (Hlyka and Robinson, 1954) โดย ISTA (1985) ได้แนะน า
ส าหรับเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอม ให้น าเมล็ดสดอบท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง 
ทิ้งใหเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิหอ้ง และค านวณตามสูตรการหาความช้ืนของเมล็ด  

ความเร็วในการงอก ใชบ้างบอกถึงความแข็งแรงของเมล็ดพนัธ์ุได ้โดยเมล็ดท่ีแข็งแรงกวา่
สามารถงอกไดก่้อน (จิตตินฏัฐ์ นงนุช และคณะ, 2559) โดยทดสอบตามกฎ ISTA (2013) แลว้ตรวจ
นบัจ านวนเมล็ดท่ีงอกเป็นตน้กลา้ปกติและจ านวนวนัท่ีงอกตั้งแต่เร่ิม จนถึงวนัสุดทา้ยแลว้น าผลการ
นบัมาค านวณหาความเร็วในการงอกตามหลกัสากล 

การเร่งอายุเมล็ดพนัธ์ุ (accelerated aging test; AA test) เป็นการทดสอบความแข็งแรงของ
เมล็ดพนัธ์ุ โดยการทดสอบในสภาพเครียด (stress test) เมล็ดพนัธ์ุท่ีงอกไดดี้ในสภาพแปลงปลูกท่ี
ไม่เหมาะสม หรือเก็บรักษาไดน้าน ถือวา่เป็นเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความแข็งแรงสูง สภาพท่ีไม่เหมาะสม
หรือสภาพเครียดในแปลงปลูก ท่ีเมล็ดพนัธ์ุมกัจะไดรั้บในขณะท่ีเมล็ดพนัธ์ุก าลงังอก เช่น น ้ าท่วม
ขงั อุณหภูมิสูง เป็นตน้ ISTA (2013) ไดก้  าหนดการทดสอบคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ ดว้ยวธีิการเร่งอายไุว้
ดงัน้ี ให้เมล็ดพนัธ์ุจากการสุ่มไปไวใ้นตูเ้ร่งอายุเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีอุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพทัธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 96 ชั่วโมง จากนั้นตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุตามหลกั
สากล 

 

 

2.5  การเกบ็เกีย่วต่อคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ  
การผลิตและการเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุเป็นกระบวนการเฉพาะอยา่งท่ีแตกต่างจากการผลิตพืช 
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โดยทัว่ไป ทั้งน้ีเน่ืองจากตอ้งค านึงถึงลกัษณะประจ าพนัธ์ุ ความบริสุทธ์ิของสายพนัธ์ุ ตลอดจนถึง
คุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุเป็นหลกัในการพิจารณา  เช่น ช่วงระดบัความช้ืนเมล็ดพนัธ์ุซ่ึงเป็นช่วงวิกฤต
และมีช่วงสั้น ส่วนการพิจารณาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเก่ียวเมล็ดท าไดโ้ดยการตรวจสอบ
ระยะเวลาท่ีให้ผลิตสูงท่ีสุด และมีคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุท่ีดี ซ่ึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดการสุกแก่ของเมล็ด
พันธ์ุมีทั้ งปัจจัยภายในพืช และปัจจยัจากสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความช้ืนของดิน และ
ความช้ืนสัมพทัธ์ โดยผกักาดหอมแต่ละชนิดมีระยะเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั ผกักาดหอมมีระยะการ
บานของดอกไม่พร้อมกนั (สุเทวี ศุขปราการ, 2530) ช่วงเวลาเก็บเก่ียวจะแตกต่างกนัตามเวลาและ
สถานท่ี เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั (Jones, 1927) การก าหนดช่วงท่ีมีจ  านวนดอกบาน
สูงสุด (peak of flowering) การพิจารณาการเก็บเก่ียวอาจต้องดูจากช่วงท่ี มีดอกบานสูงสุด 
(Sukprakarn, 1985) 90 % ของผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุไดม้าจากดอกท่ีบานในช่วง 35 วนัแรก (Soffer and 
Smith, 1974) หรือพิจารณาปุยสีขาวของ pappus ท่ีจะปรากฏให้เห็นประมาณ 30 – 50% (Hawthorn 
และ Pollard, 1954) หรืออาจข้ึนอยู่กบัชนิดของผกักาดหอม เช่น ผกักาดหอมชนิด Cos และ Crisp 
head เมล็ดแก่ทางสรีรวิทยา ท่ี 14 วนัหลงัดอกบาน (Globerson, 1981) ในผกักาดหอมห่อมีอายุการ
เก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุประมาณ 82 และ 105 วนัหลงัยา้ยปลูก (สุเทวี ศุขปราการ, 2530) ซ่ึงปัญหาท่ีพบ
ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอม คือ ไม่สามารถก าหนดวนัเก็บเก่ียวท่ีแน่นอนได้ เพราะดอกจะ
ปรากฏไม่พร้อมกัน และไม่สม ่าเสมอต่อกนัเป็นเวลานาน (Soffer and Smith, 1974 ; Sukprakarn, 
1985) ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเมล็ดพนัธ์ุท่ีถูกตอ้งควรเก็บเก่ียวในระยะสุกแก่ทางสรีระ
วทิยาซ่ึงเป็นระยะท่ีเมล็ดมีน ้ าหนกัแห้งและเปอร์เซ็นตค์วามงอกสูงท่ีสุด และมีเปอร์เซ็นตค์วามช้ืน
ต ่า (จวงจนัทร์ ดวงพตัรา, 2529) โดย Robert (1972) รายงานวา่ ผกักาดหอมมีระยะการบานของดอก
ไม่พร้อมกนั การเก็บเก่ียวเพียงคร้ังเดียวช่วยลดการใชแ้รงงานและปริมาณงาน ท าใหส้ะดวกต่อการ
จดัการ การทยอยเก็บอาจไดเ้มล็ดพนัธ์ุปริมาณมากและคุณภาพดีกวา่การเก็บเก่ียวคร้ังเดียว เน่ืองจาก
การเก็บเก่ียวคร้ังเดียวอาจสูญเสียเมล็ดจากการหลุดร่วงและเส่ือมสภาพเร็วกวา่ สภาพแวดลอ้มก่อน
เก็บเก่ียวและขณะเก็บเก่ียว มีผลทางตรงและทางออ้มกบัเมล็ด และมีผลกบัความมีชีวิต ความงอก 
รวมถึงขนาดของเมล็ดด้วย  และ Austin (1972) รายงานว่า สภาพแวดล้อมในแปลงปลูกมีผล
โดยตรงต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ เมล็ดท่ีแก่ทางสีรวิทยาแลว้ หากปล่อยทิ้งไวใ้นแปลง
จะท าให้มีการเส่ือมสภาพ โดยท าให้ความแข็งแรงและความงอกลดลง ดงันั้นจึงส่งผลต่อวิธีการ
จดัการการเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุ ซ่ึง Soffer and Smith (1974) ได้แนะน าวิธีการเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุ
ผกักาดหอมสามารถท าได ้2 วิธี คือการเขย่าตน้ จะท าการเก็บเก่ียวเม่ือเมล็ดสุกแก่ โดยใช้วิธีคลอป
ตน้และเขยา่ ซ่ึงวิธีน้ีมีขอ้ดี คือ สามารถแยกเมล็ดตามอายกุารสุกแก่ได ้ท าใหเ้มล็ดท่ีไดมี้คุณภาพสูง
และลดการสูญเสียเมล็ดพนัธ์ุจากการหลุดร่วง วธีิท่ี 2 คือ การตดัตน้ ซ่ึงเมล็ดท่ีไดไ้ม่สามารถแยกได้
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ตามอายกุารสุกแก่ และไดป้ริมาณเมล็ดนอ้ย ดงันั้นการตดัสินใจเก็บเก่ียวควรเลือกเก็บในช่วงท่ีเมล็ด
มีปริมาณสูงท่ีสุด 
 

2.6  ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมต่อการผลติเมลด็พนัธ์ุ 
เกษตรกรผูป้ลูกผกักาดหอมและผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมอินทรียใ์นพื้นท่ี นิคมเศรษฐกิจ

พอเพียงอ าเภอวงัน ้ าเขียว กลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกัเพื่อใช้เองและจ าหน่ายแก่สมาชิกใน
นิคมฯ เกษตรกรกลุ่มน้ีมีประสบการณ์การผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมอินทรีย ์ทั้งจากการตั้งใจท า
แปลงผลิตเมล็ดพนัธ์ุและจากการปล่อยแปลงผกัสดในช่วงฤดูหนาวให้ติดเมล็ดดว้ยเหตุท่ีจ  าหน่าย
ผลผลิตสดไม่ทนัและ/หรือไม่คุม้ราคา เม่ือทดลองเก็บเมล็ดพนัธ์ุมาใช้ประโยชน์ พบวา่ เมล็ดพนัธ์ุ
งอกได้ จึงลดค่าใช้จ่ายในการผลิตผกัสดอินทรีย์ด้วยการใช้เมล็ดพนัธ์ุของตนเอง รวมทั้ งแบ่ง
จ าหน่ายตามความตอ้งการแก่สมาชิกภายในนิคมฯ และผูส้นใจทัว่ไป (อารักษ์ ธีรอ าพน และคณะ, 
2559) ปัญหาท่ีเกษตรกรเหล่าน้ี พบคือ หากปลูกผกักาดหอมเพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ุในช่วงเดือนตุลาคม 
ถึงพฤศจิกายน จะท าให้ผกักาดหอมผา่นช่วงฤดูหนาวพอดี และจะสุกแก่ในช่วงท่ีอากาศก าลงัใกล้
เขา้สู่ฤดูร้อนของตน้เดือนกุมภาพนัธ์ุ ท าให้ไดเ้มล็ดพนัธ์ุปริมาณมาก แต่หากปลูกช้ากวา่ช่วงเดือน
ตุลาคม – พฤศจิกายน จะท าให้เมล็ดพนัธ์ุสุกแก่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม เป็นช่วงท่ีมี
มรสุม ฝนและลมจะท าใหเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีก าลงัเร่ิมสุกแก่เสียหาย หลุดร่วง และเส่ือมคุณภาพ 

 

 

2.7  การใช้หลงัคาพลาสติกต่อผลผลติพืชและเมลด็พนัธ์ุ 
ในต่างประเทศมีการใช้หลังคาพลาสติกทางด้านการเกษตรในการปลูกพืชกันอย่าง

กวา้งขวาง โดยเฉพาะในการผลิตผกั ไมด้อก และไมผ้ล เช่น ประเทศญ่ีปุ่น อเมริกา สเปน ไตห้วนั 
ฝร่ังเศส อิตาลี องักฤษ และอิสราเอล เป็นต้น ส าหรับการปลูกพืชภายใต้หลังคาพลาสติกนั้นมี
วตัถุประสงค์เพื่อ ป้องกันพืชให้พน้จากสภาพแวดล้อมท่ีไม่ เหมาะสมต่าง ๆ เช่น หิมะ น ้ าฝน 
แสงแดดท่ีจดั และฝุ่ นละออง ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อความ เสียหายของ
ผลผลิตทางการเกษตร (Novello and de Palma, 2008) ในประเทศไทยมาประยุกต์ใช้หลงัคาพลาง
แสงและหลงัคาพลาสติก เพื่อลดผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงท าให้ผลผลิตเสียหายในพืชหลาย
ชนิด เช่น การใช้หลงัคาพลาสติกในการผลิตองุ่น นวลปรางค์ ไชยตะขบ และคณะ (2553)  ศึกษา
การผลิตองุ่นพนัธ์ุ Perlette ภายใตห้ลงัคาพลาสติก พบวา่องุ่นพนัธ์ุ Perlette ท่ีปลูกในช่วงฤดูแลง้ ตน้
องุ่นท่ีอยูภ่ายใตห้ลงัคา พลาสติกมีเปอร์เซ็นตผ์ลผลิตดี (89.12%) มากกวา่ท่ีไม่คลุมหลงัคาพลาสติก 
(79.46%) และนวลปรางค์ ไชยตะขบ และคณะ (2559) ไดศึ้กษาการผลิตองุ่นพนัธ์ุ Perlette ภายใต้
หลงัคาพลาสติกในช่วงฤดูฝน พบวา่ ตน้ท่ีไม่คลุมหลงัคาพลาสติกไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดเ้ลย 
เน่ืองจากผลเน่าเสียหายในช่วงฤดูฝน ขณะท่ีการคลุม หลังคาพลาสติกทั้ งสองขนาดความหนา
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สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้โดยจ านวนช่อผลต่อตน้ ขนาดช่อผล น ้ าหนกัผล ขนาดผล ปริมาณ TSS 
และปริมาณ TA ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ อยา่งไรก็ตามตน้องุ่นท่ีอยูใ่ตห้ลงัคาพลาสติกขนาด
ความหนา 150 ไมครอน มีน ้าหนกัช่อผลเฉล่ียนอ้ย กวา่ตน้ท่ีปลูกใตห้ลงัคาพลาสติกขนาดความหนา 
200 ไมครอน ดังนั้น การคลุมหลังคาพลาสติกจึง มีความเป็นไปได้ท่ีน าไปใช้ในปลูกองุ่นพนัธ์ุ 
Perlette โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน และ พลาสติกขนาดความหนา 200 ไมครอน อาจมีอายุการใชง้าน
ได้นานกว่าพลาสติกขนาดความหนา 150 ไมครอน มีการศึกษาการใช้ผา้พลาสติกในการผลิต
กะหล ่าปลี โดยขวญัจิตร สันติประชา (2540) ได้ศึกษาการเจริญเติบโตและผลิตของกะหล ่าปลีท่ี
ปลูกภายใตผ้า้พลาสติกในฤดูฝนในจงัหวดัสงขลา พบวา่ กะหล ่าปลีท่ีปลูกภายใตผ้า้พลาสติกมีตน้
รอดตาย ให้น ้ าหนกัหวั ให้ผลผลิตสูงกวา่ และยงัพบตน้เน่านอ้ยกวา่กะหล ่าปลี ท่ีปลูกโดยไม่มีวสัดุ
กนัฝน และยงัพบแนวโน้มว่ากะหล ่าปลีท่ีปลูกภายใตผ้า้พลาสติกมีคุณภาพดีกว่าอีกดว้ย และพบ
การศึกษาการมีหลงัคาพลางแสงเปรียบเทียบกบัการไม่มีหลงัคาในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุพริก โดยพิจิต
รา แกว้สอนและคณะ (2559) ไดท้  าการศึกษาผลของการมีหลงัคาพลางแสงต่อผลผลิตและคุณภาพ
เมล็ดพนัธ์ุพริกหวาน พบว่าการมีหลงัคาพลางแสงช่วยให้ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุพริก
หวานดีกวา่การไม่มีหลงัคา 
 

2.8  การปลูกพืชในภาชนะปลูกต่อผลผลติพืชและเมลด็พนัธ์ุ  
การปลูกพืชในภาชนะปลูกช่วยประหยดัพื้นท่ีในการปลูก สามารถตั้งในพื้นท่ีท่ีง่ายต่อการ

จดัการได้ สะดวกในการขนยา้ย การจดัการดูแลตน้พืชท าไดง่้ายไม่ส้ินเปลืองเวลามาก เน่ืองจาก
พื้นท่ีปากภานะปลูกแคบก าจดัวชัพืชไดง่้าย นอกจากน้ี หากพืชมีอาการผิดปกติเน่ืองจากโรคและ
แมลงก็สามารถจดัการได้ง่าย ลดการแพร่กระจายของโรคทางดิน ส่งผลให้ความเสียหายไม่มาก
เหมือนปลูกในแปลงดิน มีการน าภาชนะปลูกหลายประเภท ไปใช้ในการผลิตพืชหลากหลาย อาทิ
เช่น กระถางพลาสติก กระถางดินเผา ถุงเพาะช าหรือถุงปลูก เป็นตน้ โดยขนาดและรูปร่างแตกต่าง
กนัไป การเลือกใชภ้าชนะปลูกมกัจะค านึงถึงพืชท่ีตอ้งการเพาะปลูก (สมเพียร เกษมทรัพย,์ 2526) มี
การศึกษาการใช้ภาชนะปลูกในพืชผลายชนิด เช่น การศึกษาขนาดและรูปร่างของภาชนะปลูก โดย 
อารักษ์ ธีรอ าพน และคณะ (2559) ท าการเปรียบเทียบขนาดและรูปร่างของภาชนะปลูกต่อผลผลิต
แตงเทศและแตงไทย พบวา่ขนาดและรูปร่างภาชนะปลูกก็ไม่มีผลต่อคุณภาพของผลผลิต แนะน าให้
เลือกภาชนะปลูกขนาดเล็ก (ขนาดบรรจุ 4 กก.) เพื่อการลดตน้ทุนการผลิต ส่วนรูปทรงภาชนะปลูก
สามารถเลือกไดท้ั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน เพราะจะใหล้กัษณะส าคญัๆ ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนั 
มีการศึกษาการใชภ้าชนะพลาสติกเปรียบเทียบกบัภาชนะรูปแบบอ่ืนซ่ึงพบวา่ภาชนะพลาสติกใหผ้ล
การศึกษาท่ีดีกว่าภาชนะอ่ืน เช่น สมเพียร เกษมทรัพย ์(2526) ตน้ดาวเรืองในกระถาง พลาสติกมี
ประสิทธิภาพการใชน้ ้ าท่ีสูง กวา่ในกระถางดินเผา แต่กระถางพลาสติกมีการระบายน ้ า และ อากาศ
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ต ่ากวา่ในกระถางดินเผา เน่ืองจากในกระถางดินเผาจะสูญเสียน ้ า 2 ทิศทาง ทั้งการระเหยโดยตรง 
จากผิวดิน และการสูญเสียน ้ าผ่านรูพรุนรอบข้างกระถาง ส่วนกระถางพลาสติกจะสูญเสียทาง
ผิวหนา้ดินเท่านั้น และยงัพบวา่การปลูกพืชในภาชนะปลูกประเภทถุงปลูกหรือถุงเพาะช าส่งผลให้
พืชมีการเจริญเติบโตดีกว่าภาชนะอ่ืน ๆ เช่น ฉัตรแก้ว ทองแกม (2554) รายงานว่า ปลูกใน
ถุงพลาสติกสีด าส่งผลให้ตน้แพงพวยมีการเจริญเติบโตทั้งในดา้นความสูง ขนาดทรงพุ่ม วนัแรกท่ี
ดอกบาน จ านวนดอก ขนาดดอก ความยาวราก และคุณภาพโดยรวมดี กวา่ภาชนะปลูกอ่ืน ๆ  
 



บทที ่3 
วสัดุ อุปกรณ์ และวธีิด ำเนินงำนวจิยั 

 
การวิจยัในคร้ังน้ี มีความต้องการท่ีจะผลิตเมล็ดพันธ์ุผกักาดหอม พันธ์ุหลักท่ีใช้ผลิต

ผกักาดหอมสด 6 ชนิดไดแ้ก่ กรีนโอค๊ เรดโอ๊ค เรดคอรัล ฟิลเล่ย ์บตัเตอร์เฮด และคอส เพื่อหาปัจจยั
ท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมในพื้นท่ีเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยศึกษาปัจจยั
ท่ีเหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมแต่ละชนิด โดยศึกษาอิทธิพลจากการคลุมหลงัคา
พลาสติกเปรียบเทียบกบัการผลิตกลางแจง้ ศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการปลูกเปรียบเทียบระหวา่ง
ปลูกบนแปลงและปลูกในภาชนะปลูก (ถุงปลูก) ศึกษารูปแบบการเก็บเก่ียว โดยเปรียบเทียบปริมาณ
และคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุท่ีได้จากการเก็บเก่ียวแบบรอตดัคร้ังเดียวและแบบทยอยเก็บเก่ียวโดยการ
เคาะช่อดอก และเปรียบเทียบช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุฯ 

 

3.1  วำงแผนกำรทดลอง 
3.1.1  กำรทดลองที่ 1 กำรศึกษำและเปรียบเทียบกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุผักกำดหอมระหว่ำง

รูปแบบกำรผลติเมลด็พนัธ์ุผกักำดหอม โดยแบ่งออกเป็น 3 กำรทดลองย่อย ได้แก่ 
3.1.1.1  การทดลองท่ี 1.1 วางแผนการทดลองแบบ 2x2x2 Factorial in CRD จ านวน 

3 ซ ้ า ไดแ้ก่ เปรียบเทียบสภาพการผลิตใตห้ลงัคาพสาติกใสและผลิตกลางแจง้ ใช้รูปแบบการปลูก
ในแปลงและปลูกในถุงปลูกขนาด 6’’x12’’ ให้มีวิธีการเก็บเก่ียวแบบตดัคร้ังเดียวเม่ือมีดอกบาน 
90% ของช่อและทยอยเก็บดว้ยการเคาะช่อดอก โดยใชผ้กักาดหอม 2 ชนิด คือ ผกักาดหอมชนิดเรด- 
โอค๊ (Red Oak) ก าหนดระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร และผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด (Butterhead) 
ก าหนดระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร 

3.1.1.2  การทดลองท่ี 1.2 วางแผนการทดลองแบบ 2x2x4 Factorial in CRD จ านวน 
3 ซ ้ า ไดแ้ก่ เปรียบเทียบสภาพการผลิตใตห้ลงัคาพสาติกใส และผลิตกลางแจง้ ให้มีวิธีการเก็บเก่ียว
แบบตดัคร้ังเดียวเม่ือมีดอกบาน 90% ของช่อ และทยอยเก็บดว้ยการเคาะช่อดอกของผกักาดหอม 4 
ชนิด โดยก าหนดระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร ได้แก่ ผกักาดหอมชนิดฟิลเลย ์(Frillice) กรีนโอ๊ค 
(Green Oak) เรดโอค๊ (Red Oak) เรดคอรัล (Red Coral) 

3.1.1.3  การทดลองท่ี 1.3 วางแผนการทดลองแบบ 2x2 Factorial จ านวน 3 ซ ้ า ไดแ้ก่ 
เปรียบเทียบสภาพการผลิตใตห้ลงัคาพสาติกใส และผลิตกลางแจง้ ใหมี้วิธีการเก็บเก่ียวแบบตดัคร้ัง
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เดียวเม่ือมีดอกบาน 90% ของช่อ และทยอยเก็บดว้ยการเคาะช่อดอกโดยใช้ผกักาดหอมชนิดคอส 
(Cos) ก าหนดระยะปลูก 30x30 เซนติเมตร 

3.1.2  กำรศึกษำและเปรียบเทียบผลิตเมล็ดพันธ์ุผักกำดหอมระหว่ำงช่วงเวลำเร่ิมเพำะปลูก
เดือนตุลำคมและช่วงเวลำเร่ิมเพำะปลูกเดือนพฤศจิกำยน 

3.1.2.1  วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) จ  านวน 3 
ซ ้ า เปรียบเทียบช่วงเวลาเพาะปลูก ระหวา่งเร่ิมเพาะปลูกในเดือนตุลาคมและเร่ิมเพาะปลูกในเดือน
พฤศจิกายน ก าหนดระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร โดยใช้ผกักาดหอมชนิด เรดโอ๊ค (Red oak) 
ก าหนดระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร และผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด (Butterhead) ก าหนดระยะ
ปลูก 40x40 เซนติเมตร 
 

3.2  กำรด ำเนินงำน 
3.2.1  ระยะเตรียมกำรเพำะปลูก 

3.2.1.1  ไถพรวนดินบริเวณแปลงปลูก ปรับหนา้ดินใหส้ม ่าเสมอ  
3.2.1.2  เตรียมแปลงทดลองขนาด 1.2x2 เมตร ต่อ 1 แปลงยอ่ย โดยเตรียมเป็นแปลง

ยาว 12 เมตร (6 แปลงยอ่ยเรียงต่อกนั)  
3.2.1.3  เตรียมกรอกดินลงถุงปลูกสีด าขนาด 6’’x12’’ กรอกให้พอเตม็ถุงพบัปากถุง

ให้เหลือ 1’’ไวส้ าหรับใช้จบัยกให้เคล่ือนยา้ยสะดวก และน าถุงไปเรียงตามระยะปลูกท่ีก าหนด 
ลกัษณะคลา้ยแปลงทดลองท่ีขนาด 1.2x2 เมตร ต่อ 1 แปลงย่อย โดยเตรียมเป็นแปลงยาว 12 เมตร  
(6 แปลงยอ่ยเรียงต่อกนั) 

3.2.1.4  น าเมล็ดพนัธ์ุทั้ง 6 ชนิด มาเพาะกลา้ให้เพียงพอจ านวนตน้ปลูกท่ีค านวณได้
จากจ านวนตน้ต่อแปลงทั้งหมด จะไดจ้  านวนตน้พืชดงัน้ี ท่ีระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร เพาะกลา้ไม่
น้อยกวา่ชนิดละ 216 ตน้ ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร เพาะกลา้ไม่น้อยกวา่ชนิดละ 288 และระยะ
ปลูก 30 x 30 เซนติเมตร เพาะกลา้ไม่นอ้ยกวา่ชนิดละ 360 ตน้ 

3.2.2  ระยะเจริญเติบโตและดูแลรักษำต้นพืช 
3.2.2.1  ยา้ยต้นกล้า อายุพืช 15-20 วนั โดยก่อนยา้ยปลูกให้ใช้ปุ๋ยเคมี N-P-K ให้

อตัราส่วน 3-2-2 อตัรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ ยา้ยปลูกเม่ือมีใบจริง 2-3 ใบท่ีอายุ 15 - 20 วนั ไปท่ีแปลง
ทดลองท่ีเตรียมไว ้

3.2.2.2  อารักษข์าตน้พืช ตรวจสอบโรคและแมลงเป็นระยะเพื่อประเมินการเกิดโรค
และปริมาณแมลง เม่ือพบโรคและแมลงให้ท าการควบคุมด้วยสารเคมี ให้ปุ๋ยเคมี N-P-K ให้
อตัราส่วน 3-2-2 อตัรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ ท่ีอายพุืช 30, 45 และ 60 วนั 
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3.2.2.3  สร้างหลงัคาพลาสติก เม่ือพืชอายุ 60-70 วนั ควรสร้างหลงัคาพลาสติกใส 
เป็นพลาสติกพีอี สีใส ผิวเรียบ มีความหนา 150 ไมครอน ขนาดการก่อสร้างหลงัคาตั้งแต่ 1.4x2.5 
เมตรต่อแปลงย่อย หรือ 1.4x15 เมตรของแปลงยาว ใช้เหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3/4 น้ิวท า
เสาและโครงหลงัคา 

3.2.3  ระยะบันทกึข้อมูลกำรออกดอกและกำรสุกแก่ 
3.2.3.1  สังเกตและบนัทึกผลการออกดอกทุกวนั (ตามวิธีการบนัทึกผลการทดลอง 

ขอ้ 3.3) 
3.2.3.2  เตรียมการครอบดอก โดยใช้ถุงผา้สบนับอนขนาด 15’’x18’’ มีปากถุงปิด

เปิดแบบเชือกรูด (ภาพท่ี 1) 
3.2.3.3  ครอบช่อดอกของตน้ท่ีเร่ิมชูช่อดอกและเร่ิมมีดอกตูมใหเ้ห็น โดยครอบตน้ท่ี

สุ่มไวจ้  านวน 4 ตน้ต่อแปลง 
3.2.3.4 เตรียมการเก็บเก่ียว โดยเตรียมถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่เขียนป้ายก ากบัท่ีถุง 

3.2.4 ระยะเกบ็เกีย่ว  
3.2.4.1  อายเุก็บเก่ียวข้ึนอยูก่บัชนิดของผกักาดหอม  
3.2.4.2  ส าหรับการเก็บเก่ียวดว้ยวิธีทยอยเก็บ จะใชว้ิธีเคาะเมล็ดใส่ถุงพลาสติก แยก

ถุงเขียนป้ายก ากบัใหต้รงตามแปลงท่ีเก็บผล น ามาชัง่น ้าหนกัสดและเก็บเมล็ดสดใส่ถุงซิบไว ้
3.2.4.3  ส าหรับการเก็บเก่ียวแบบตดัคร้ังเดียว ใหป้ระเมินวนัเก็บเก่ียวจากการบนัทึก

ผลลกัษณะการบานของดอก ถา้สังเกตพบว่ามีดอกบานประมาณ 90% ของช่อ ให้ท าการตดัทั้งช่อ 
น ามาชัง่น าหนกัสดและวดัความช้ืนหลงัเก็บเก่ียว (ภาพท่ี 2) 

3.2.4.4  หลงัจากการบนัทึกน ้ าหนกัเมล็ดสดและเก็บเมล็ดไวส้ าหรับวดัความช้ืนแลว้ 
เมล็ดส่วนอ่ืนใหล้ดความช้ืนดว้ยวธีิการตาก และเก็บรักษาในถุงพลาสติกแหง้ ใส่กล่องพลาสติกแห้ง 
บรรจุกระป๋องอีกชั้ นและแช่ตู้เย็น เพื่อรอน ามาคัดแยกและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุใน
หอ้งปฏิบติัการ 

3.2.5 ทดสอบคุณภำพเมลด็พนัธ์ุในห้องปฏิบัติกำร  
3.2.5.1  น าผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ีได ้มาคดัแยกส่ิงเจือบนและตรวจสอบคุณภาพเมล็ด

พนัธ์ุในหอ้งปฏิบติัการเทคโนโลยเีมล็ดพนัธ์ุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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ส่วนบนของช่อดอก 

ส่วนกลางของช่อดอก 

ส่วนล่างของช่อดอก 

 
 

ภาพที ่1 ถุงครอบช่อดอกจากผา้สบนับอน ขนาด 15’’x18’’ มีช่องเปิดปิดแบบเชือกรูด 

 

 

 
 

ภาพที ่2  การแบ่งสัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอก 
 

3.3  กำรบันทกึผลกำรทดลอง  
หลงัจากยา้ยปลูกให้ท าการสุ่มตน้เพื่อเก็บผลการทดลอง โดยเวน้แถวขอบแถวดา้นขา้งของ

ทุกพนัธ์ุในแต่ละแปลงไว ้ท าการสุ่มเก็บผล 4 ตน้ต่อ 1 แปลงยอ่ย 
3.3.1  บันทกึรูปแบบกำรออกดอก 

3.3.1.1  อายเุร่ิมติดดอก (วนั) บนัทึกวนัแรกท่ีออกดอก โดยนบัจากอายพุืชตั้งแต่เพาะ
เมล็ดจนถึงวนัแรกท่ีมองเห็นดอกแรก 
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3.3.1.2  อายุดอกแรกบาน (วนั) โดยนับจากอายุพืชตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงวนัแรกท่ี
มองเห็นดอกแรก 

3.3.1.3  บนัทึกการสุกแก่ของช่อดอก สังเกตการสุกแก่ของช่อดอก โดยการแบ่ง
สัดส่วนของช่อดอก (บน กลาง และล่าง) บนัทึกการสุกแก่เป็นสัดส่วนนบัเป็นก่อน และหลงั  (ภาพ
ท่ี 2) 

3.3.1.4  อายุเก็บผลผลิต (วนั) โดยนบัจากอายุพืชตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงวนัเก็บเก่ียว
ผลผลิต 

3.3.2  วดัปริมาณผลผลติ  
3.3.2.1  น ้าหนกัสด (กรัมต่อตน้) น าเมล็ดมาชัง่ทนัท่ีแกะออกจากฝัก  
3.3.2.2  น ้ าหนกั 1,000 เมล็ด (กรัม) น าเมล็ดมาชัง่ทนัท่ีแกะออกจากฝัก 1,000 เมล็ด 

อบท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง (ISTA, 1985) ทิ้งใหเ้ยน็ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 
3.3.3  ตรวจสอบคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ 

3.3.3.1  ตรวจสอบความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุ น าเมล็ดสดอบท่ีอุณหภูมิ 130 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่โมง (ISTA, 1985) ทิ้งให้เยน็ท่ีอุณหภูมิหอ้ง 

 

ความช้ืนของเมล็ด (%) = [
น ้าหนกัสด−น ้าหนกัแหง้

น ้าหนกัแหง้
] x 100 

 
 

3.3.3.2  ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุในสภาพหอ้งปฏิบติัการ สุ่มตวัอยา่งเมล็ดจากแต่ละ 
plot มา plot ละ 50 เมล็ดจ านวน 3 ซ ้ า ซ ้ าละ 50 เมล็ด ทดสอบดว้ยวธีิ Top of Paper (TP) น าไปไวใ้น
ตูเ้พาะความงอกแลว้ตรวจนบัความงอกท่ี 4-7 วนั หลงัการเพาะโดยน ามาประเมินผลการตรวจสอบ
ความงอกตามวธีิของ ISTA (2013) 

 

ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุในห้องปฏิบติัการ (%) =[
จ านวนเมลด็ท่ีงอกเป็นตน้กลา้ปกติ

จ านวนเมลด็ท่ีเพาะ
] x 100 

 
 

3.3.3.3  ความเร็วในการงอก โดยทดสอบตามกฎ ISTA (2013) แลว้ตรวจนบัจ านวน
เมล็ดท่ีงอกเป็นตน้กล้าปกติและจ านวนวนัท่ีงอกตั้งแต่เร่ิม จนถึงวนัสุดท้ายแล้วน าผลการนับมา
ค านวณหาความเร็วในการงอกตามหลกัสากล ISTA (2013) 

ความเร็วในการงอก Σ= [ จ านวนตน้กลา้ปกติ 4 วนัหลงัเพาะ
จ านวนวนัท่ีตรวจนบัคร้ังแรก (4 วนั)

+
จ านวนตน้กลา้ปกติ 7 วนัหลงัเพาะ

จ านวนวนัท่ีตรวจนบัคร้ังสุดทา้ย (7 วนั)
] 
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3.3.3.4 AA test (accelerated aging test) สุ่มตัวอย่างเมล็ดจากแต่ละแปลงย่อยมา
แปลงยอ่ยละ 50 เมล็ดจ านวน 3ซ ้ า ซ ้ าละ 50 เมล็ด ใส่ในกล่องตะแกรงส าหรับทดสอบ AA test ปิด
กล่องให้สนิทแลว้น าไปไวใ้นตูเ้ร่งอายุเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีอุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส ความช้ืนสัมพทัธ์ 
100 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 96 ชั่วโมง จากนั้นตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธ์ุตามหลักสากล 
(ISTA, 2013) 

ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุในห้องปฏิบติัการ (%) =[
จ านวนเมลด็ท่ีงอกเป็นตน้กลา้ปกติ

จ านวนเมลด็ท่ีเพาะ
]x 100 

 

 

3.3.4  ขอ้มูลอุตุนิยมวทิยา 
 รวบรวมขอ้มูลทางอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่เร่ิมเพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตสุดทา้ย 
 

3.4  การวเิคราะห์ผล 
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวน ANOVA และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของแต่ละกรรมวิธีโดยวิธี 

Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

3.5  สถานทีท่ าการทดลอง 
3.5.1  ใช้พื้นท่ีปลูกทดลองของ บ.สัปปายะ เขาค้อ ไฮโดรฟาร์ม อ าเภอเขาค้อ จงัหวดั

เพชรบูรณ์ มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 155 เมตร จนถึง จุดสูงสุด 1,593 เมตร ฤดู
หนาวอุณหภูมิค่อนขา้งหนาวเยน็ มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีประมาณ 21.93 องศาเซลเซียส สภาพดิน
ส่วนใหญ่มีสีน ้ าตาลถึงสีน ้ าตาลเข้ม มีเน้ือดินเป็นดินเหนียว โครงสร้างก้อนเหล่ียมมุมมน ค่า
ปฏิกิริยาดิน (pH) ค่อนขา้งสม ่าเสมอ เป็นดินท่ีอยู่บนพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูง มีความอุดมสมบูรณ์
ค่อนขา้งต ่า (บุญจิรา จิตร์ประสงค์ และ คณะ, 2558) ท าการทดลองในเดือน ตุลาคมคม–เมษายน 
2560 โดยใช้พื้นท่ีขนาด 1.2 x 2.0 เมตร ทั้ งหมด 144 แปลงย่อย คิดเป็นพื้นท่ีทดลองทั้ งหมด
ประมาณ 1 ไร่ 

3.5.2  ห้องปฏิบติัการเทคโนโลยีเมล็ดพนัธ์ุอาคารเคร่ืองมือ 3 (F3206) และห้องปฏิบติัการ
เทคโนโลยีเมล็ดพนัธ์ุอาคารเกษตรภิวฒัน์ (F14201) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อท าการ
ทดสอบคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ  



 
 

บทที ่4 
ผลการทดลอง 

 
4.1  การศึกษาและเปรียบเทียบผลติเมลด็พนัธ์ุผกักาดหอมระหว่างรูปแบบการผลติเมลด็

พนัธ์ุผกักาดหอม 
4.1.1  เปรียบเทียบปัจจัยการผลิต 3 รูปแบบ ได้แก่สภาพการผลิตร่วมกับรูปแบบการปลูก

และการรูปแบบการเกบ็เกีย่ว ของผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คและชนิดบัตเตอร์เฮด 
4.1.1.1  อายพุืชต่อการออกดอก การสุกแก่ และเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุ 

4.1.1.1.1 อายวุนัท่ีเร่ิมติดดอก  
(ก)  จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีเร่ิมติดดอกของผกักาดหอมชนิด

เรดโอ๊ค ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกและรูปแบบ
การเก็บเก่ียว พบวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกและผลิตกลางแจง้มีอายวุนัเร่ิม
ออกดอกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตใตห้ลังคา
พลาสติก เร่ิมติดดอกท่ีอายุ 95 วนั ก่อนผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ท่ีผลิตท่ีผลิตกลางแจง้ซ่ึงเร่ิมติดดอก
ท่ีอายุ 99 วนั การใชล้กัษณะการปลูกท่ีแตกต่างกนัใหอ้ายุวนัเร่ิมติดดอกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ยิง่ทางสถิติ โดยผกักาดหอมเรดโอ๊คท่ีปลูกบนแปลงมีอายวุนัออกดอกท่ี 105 วนั ชา้กวา่ผกักาดหอม
เรดโอ๊คท่ีปลูกในถุงปลูกซ่ึงออกดอกท่ีอายุ 90 วนั ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีอายุวนั
ออกดอกท่ีไม่แตกต่างกนั และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิต
กลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูก พบวา่มีอายวุนัออกดอกท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ 
โดยผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกในถุงปลูกส่งผลให้มีวนัออก
ดอกเร็วท่ีสุดท่ีอายุ  89 วนั ถดัมาเป็นผกักาดหอมเรดโอ๊คท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกร่วมกบัการ
ปลูกในถุงปลูกมีวนัท่ีเร่ิมออกดอกท่ีอายุ  90 วนั ส่วนผกักาดหอมเรดโอ๊คท่ีผลิตภายใต้หลังคา
พลาสติกร่วมกบัลกัษณะการปลูกบนแปลงและผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกบนแปลงมี
อายุวนัออกดอกท่ี 100 และ 110 วนั ตามล าดบั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก
และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะการปลูก
และการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ มีอายุวนัเร่ิมออกดอกท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งทั้งสามปัจจยัมีอายวุนัออกดอกท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 1) 

 (ข) จากการศึกษาโดยการบันทึกอายุวนัท่ีเร่ิมติดดอกของผกักาดหอม
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ชนิดบตัเตอร์เฮด ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกและ
รูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบวา่ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกและ
ผลิตกลางแจง้มีอายุวนัเร่ิมออกดอกไม่แตกต่างกนัทางสถิติ การใช้ลกัษณะการปลูกท่ีแตกต่างกนั
พบวา่ มีอายวุนัเร่ิมออกดอกท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์-
เฮดท่ีปลูกบนแปลงมีอายุวนัออกดอกท่ี 101 วนั เร็วกว่าผกักาดหอมชนิดบัตเตอร์เฮดท่ีปลูกใน
ถุงพลาสติกซ่ึงออกดอกท่ีอาย ุ100 วนั ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีอายุวนัออกดอกท่ีไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้
ร่วมกบัลกัษณะการปลูก พบวา่มีอายวุนัออกดอกท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
การผลิตภายใต้หลังคาพลาสติกและการผลิตกลางแจ้งร่วมกับการเก็บเก่ียวทั้ ง 2 รูปแบบ และ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะการปลูกและการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ มีอายุวนัเร่ิมออกดอกท่ีไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยัมีอายวุนัออกดอกท่ีไม่แตกต่างกนัทาง
สถิติ (ตารางท่ี 2) 

4.1.1.1.2 อายวุนัท่ีดอกแรกบาน  
(ก)  จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีดอกแรกบานของผกักาดหอม

ชนิดเรดโอ๊ค ท่ีผลิตภายใต้หลังคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกับลกัษณะการปลูกและ
รูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกและผลิต
กลางแจง้มีอายวุนัท่ีดอกแรกบานไม่แตกต่างกนัทางสถิติ การใชล้กัษณะการปลูกท่ีแตกต่างกนัพบวา่
มีอายุวนัท่ีดอกแรกบานท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดเรด-โอ๊คท่ี
ปลูกบนแปลงมีอายวุนัท่ีดอกแรกบานท่ี 124 วนั ชา้กวา่ผกักาดหอมเรดโอค๊ท่ีปลูกในถุงพลาสติกซ่ึง
พบดอกแรกบานท่ีอายุ 110 วนั ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบพบวา่ มีวนัท่ีดอกแรกบานไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้
ร่วมกบัลกัษณะการปลูกพบว่า มีอายุวนัท่ีดอกแรกบานไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ 
และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะการปลูกและการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งทั้งสามปัจจยัพบวา่ มีวนัท่ีดอกแรกบานท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 1) 

(ข) จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีดอกแรกบานของผกักาดหอม
ชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกและ
รูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกัน พบว่าผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูก
พบว่า มีอายุวนัท่ีดอกแรกบานไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตภายใต้
หลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
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ลกัษณะการปลูกและการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยั พบวา่มี
วนัท่ีดอกแรกบานท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 2) 

4.1.1.1.3 การสุกแก่ของช่อดอก  
(ก) จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีเร่ิมสังเกตเห็นสัดส่วนการสุกแก่

ของช่อดอก (ภาพท่ี 2) ของผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตภายใตห้ลังคาพลาสติกและการผลิต
กลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกและรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบว่าการสุกแก่เร่ิมจาก
ส่วนบนของช่อดอกในทุกปัจจยัการผลิต โดยผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกและ
ผลิตกลางแจง้มีสัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีส่วนล่างของช่อ 
โดยพบวา่ ส่วนล่างของช่อดอกของผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกสุกแก่ท่ีอาย ุ
146 วนั ก่อนผกักาดหอมเรดโอ๊คท่ีผลิตท่ีผลิตกลางแจง้ ซ่ึงส่วนล่างของช่อดอกสุกแก่ท่ีอาย ุ150 วนั 
การใช้ลักษณะการปลูกท่ีแตกต่างกันพบว่า มีอายุการสุกแก่ของช่อดอกท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยพบวา่ ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีปลูกในถุงปลูกมีการสุดแก่ของช่อดอก
ส่วนล่างท่ีอายุ 141 วนั ซ่ึงเร็วกว่าผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีปลูกบนแปลงปลูกพลาสติก ซ่ึง
ส่วนล่างของช่อดอกสุกแก่ชา้ท่ีสุดท่ีอาย ุ156 วนั ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมีสัดส่วน
การสุกแก่ท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการ
ผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลักษณะการปลูกพบว่า มีสัดส่วนการสุกแก่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วน
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้ง
สองรูปแบบ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะการปลูก  และการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ รวมทั้ง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยัพบวา่ มีวนัท่ีดอกแรกบานท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 1) 

(ข)  จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีเร่ิมสังเกตเห็นสัดส่วนการสุกแก่
ของช่อดอก (ภาพท่ี 2) ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิต
กลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกและรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบว่าการสุกแก่เร่ิมจาก
ส่วนบนของช่อดอกในทุกปัจจัยการผลิต โดย ผกักาดหอมชนิดบัตเตอร์เฮดท่ีผลิตใต้หลังคา
พลาสติกและผลิตกลางแจง้มีสัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอกไม่แตกต่างกนัทางสถิติ การใชล้กัษณะ
การปลูกท่ีแตกต่างกนัพบว่า มีอายุการสุกแก่ของช่อดอกท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ 
โดยพบวา่ ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีปลูกในถุงปลูกมีการสุดแก่ของช่อดอกส่วนล่างท่ีอาย ุ154 
วนั ซ่ึงชา้กวา่ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีปลูกบนแปลงปลูกพลาสติก ซ่ึงส่วนล่างของช่อดอกสุก
แก่ชา้ท่ีสุดท่ีอาย ุ151 วนั ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ มีสัดส่วนการสุกแก่ท่ีไม่แตกต่าง
กนัทางสถิติ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตภายใต้หลังคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกับ
ลกัษณะการปลูกพบวา่มีสัดส่วนการสุกแก่ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิต
ภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ และปฏิสัมพนัธ์
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ระหวา่งลกัษณะการปลูกและการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยั
พบวา่มีวนัท่ีดอกแรกบานท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 2) 

4.1.1.1.4  อายวุนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิต  
 (ก)  จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายวุนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวของผกักาดหอมชนิด

เรดโอ๊คท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกและรูปแบบ
การเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกัน พบว่าผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตใต้หลังคาพลาสติกและผลิต
กลางแจง้มีอายวุนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ท่ี
ผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกเร่ิมเก็บเก่ียวได้ท่ีอายุ 145 วนั ก่อนผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตท่ีผลิต
กลางแจง้ซ่ึงเร่ิมเก็บเก่ียวท่ีอายุ 149 วนั การใชล้กัษณะการปลูกท่ีแตกต่างกนัพบวา่ มีอายุวนัเร่ิมเก็บ
เก่ียวท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ โดยผกักาดหอมเรดโอ๊คท่ีปลูกบนแปลงมีอายุวนัเก็บ
เก่ียวท่ี 153 วนั ช้ากวา่ผกักาดหอมเรดโอ๊คท่ีปลูกในถุงพลาสติกซ่ึงเร่ิมเก็บเก่ียวท่ีอายุ 141 วนั ส่วน
รูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ มีอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
โดยพบวา่ การเก็บเก่ียวแบบทยอยเคาะช่อดอกท าให้สามารถเร่ิมเก็บเก่ียวไดท่ี้อายุ 145 วนั เร็วกว่า
การเก็บเก่ียวแบบรอตดัคร้ังเดียว ซ่ึงสามารถเร่ิมเก็บเก่ียวไดท่ี้อายุ 149 วนั และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
การผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูก พบวา่มีอายุวนัท่ีเร่ิม
เก็บเก่ียวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตกลางแจ้ง
ร่วมกับลักษณะการปลูกในถุงปลูก ส่งผลให้เร่ิมเก็บเก่ียวได้เร็วท่ีสุดท่ีอายุ 141 วนั ถัดมาเป็น
ผกักาดหอมเรดโอ๊คท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกร่วมกบัการปลูกในถุงปลูก มีวนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวท่ี
อายุ 142 วนั ส่วนผกักาดหอมเรดโอ๊คท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกร่วมกบัลกัษณะการปลูกบน
แปลง และผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกบนแปลงมีอายุวนัออกดอกท่ี 149 และ 158 วนั 
ตามล าดบั ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบั
การเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลักษณะการปลูกและการเก็บเก่ียวทั้งสอง
รูปแบบ มีอายวุนัเร่ิมเก็บเก่ียวไม่แตกต่างกนัทางสถิติ รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยัมีอายุ
วนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 1) 

(ข)  จากการศึกษาโดยการบันทึกอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวของผกักาดหอม
ชนิดบตัเตอร์เฮด ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกและ
รูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบวา่ผกักาดหอมบตัเตอร์เฮดท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกและผลิต
กลางแจง้มีอายุวนัเร่ิมเก็บเก่ียวไม่แตกต่างกนัทางสถิติ การใชล้กัษณะการปลูกท่ีแตกต่างกนั พบว่า 
มีอายุวนัเร่ิมเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติโดยพบว่า ผกักาดหอมบตัเตอร์เฮดท่ี
ปลูกบนแปลงมีเร่ิมเก็บเก่ียวท่ีอายุ 154 วนั ชา้กว่าผกักาดหอมบตัเตอร์เฮดท่ีปลูกในถุงพลาสติกซ่ึง
เร่ิมเก็บเก่ียวท่ีอายุ 150 วนั ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีอายุวนัเร่ิมเก็บเก่ียวไม่แตกต่าง
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กนัทางสถิติ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบั
ลกัษณะการปลูกพบวา่ มีอายุวนัเร่ิมเก็บเก่ียวไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการ
ผลิตภายใต้หลังคาพลาสติก  และการผลิตกลางแจ้งร่วมกับการเก็บเก่ียวทั้ ง 2 รูปแบบ และ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะการปลูกและการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ มีอายุวนัเร่ิมเก็บเก่ียวไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยั มีอายวุนัเร่ิมเก็บเก่ียวท่ีไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติ (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่1  สภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว ต่อการออกดอกและการสุก

แก่ของผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ 

/1 ข้อมูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกันหมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเป็นไปได้ท่ี 0.05โดยวิธี
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 
0.05 
 

 

รูปแบบการผลติ 
เมลด็พนัธ์ุฯ 

อายุวนัที่เร่ิม
ติดออก (วนั) 

อายุวนัที่ดอก
แรกบาน (วนั) 

การสุกแก่ (วนั) อายุวนัที่เร่ิม
เกบ็เกีย่ว

ผลผลติ (วนั) 
ส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง 

สภาพการผลติ (A)       
ผลิตใตห้ลงัคา   95±1.79 b /1 115±1.69 140±1.67 143±1.71 146±1.74 b 145±1.46 b 
ผลิตกลางแจง้    99±3.16 a 119±2.84 143±2.95 146±3.09 150±3.21 a 149±2.82 a 

รูปแบบการปลูก (B)       
ปลูกบนแปลง  105±1.90 a 124±1.83 a 148±1.77 a 152±1.87 a 156±1.86 a 153±1.91 a 
ปลูกในถุงปลูก  90±0.28 b 110±0.38 b   135±0.71 b  138±0.68 b  141±0.58 b 141±0.82 b 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (C)       
ตดัคร้ังเดียว  97±2.61 116±2.47 141±2.45 144±2.52 148±2.65 149±2.28 a 
ทยอยเคาะ  98±2.68 117±2.31 142±2.45 145±2.56 149±2.64 145±2.22 b 

F-test       
  A/2 ** ns ns ns * * 

B ** ** ** ** ** ** 
C ns ns ns ns ns * 

A x B * ns * * ** ** 
A x C ns ns ns ns ns ns 
B x C ns ns ns ns ns ns 

A x B x C ns ns ns ns ns ns 
CV% 3.92 3.82 2.98 3.00 2.48 2.58 
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ตารางที ่2  สภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว ต่อการออกดอกและการสุก
แก่ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด  

/1 ข้อมูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกันหมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเป็นไปได้ท่ี 0.05โดยวิธี
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 
0.05 

 
4.1.1.2  ปริมาณผลผลิต  

4.1.1.2.1  น ้าหนกัเมล็ด  
(ก)  จากการศึกษาโดยการชั่งน ้ าหนักเมล็ดต่อต้น ท่ี เก็บเก่ียวได้ของ

ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการ
ปลูกและรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก
และผลิตกลางแจง้ให้น ้ าหนกัเมล็ดต่อตน้แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยผกักาดหอม

รูปแบบการผลติเมลด็
พนัธ์ุฯ 

อายุวนัทีเ่ร่ิม
ตดิออก 
(วนั) 

อายุวนัที่
ดอกแรก
บาน (วนั) 

การสุกแก่ (วนั) อายุวนัทีเ่ร่ิม
เกบ็เกีย่ว

ผลผลติ (วนั) 
ส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง 

สภาพการผลติ (A)       
ผลิตใตห้ลงัคา    101±1.30/1 122±1.32 146±0.71 149±0.87 152±0.98 151±12.65 
ผลิตกลางแจง้ 100±1.26 118±2.09 146±1.00 150±1.21 153±1.33 153±1.32 

รูปแบบการปลูก (B)       
ปลูกบนแปลง  101±1.59 119±2.25 147±1.05 a 151±1.26 a 154±1.31 a 154±12.91 a 
ปลูกในถุงปลูก  100±0.86 121±1.20 145±0.41 b 148±0.53 b 151±0.70 b 150±0.81 b 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (C)       
ตดัคร้ังเดียว  100±1.37 121±1.47 146±0.64 149±0.79 152±0.93 152±0.81 
ทยอยเคาะ  101±1.20 119±2.12 146±1.04 150±1.28 153±1.37 151±12.7 

F-test       
  A/2 ns ns ns ns ns ns 

B ns ns * * * ** 
C ns ns ns ns ns ns 

A x B ns ns ns * * ns 
A x C ns ns ns ns ns ns 
B x C ns ns ns ns ns ns 

A x B x C ns ns ns ns ns ns 
CV% 4.51 5.18 1.91 1.94 2.12 2.26 
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ชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกให้น ้ าหนกัเมล็ดท่ี 3.05 กรัมต่อตน้ มากกวา่ผกักาดหอมชนิด
เรดโอ๊คท่ีผลิตท่ีผลิตกลางแจง้ซ่ึงให้น ้ าหนักเมล็ดท่ี 1.80 กรัมต่อต้น การใช้ลักษณะการปลูกท่ี
แตกต่างกนัให้น ้ าหนกัเมล็ดต่อตน้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยผกักาดหอมเรดโอ๊คท่ี
ปลูกบนแปลงมีให้น ้ าหนักเมล็ดท่ี  2.05 กรัมต่อต้น น้อยกว่าผ ักกาดหอมเรดโอ๊คท่ีปลูกใน
ถุงพลาสติกซ่ึงให้น ้ าหนักเมล็ดท่ี 2.80 กรัมต่อต้น ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบให้
น ้าหนกัเมล็ดต่อตน้ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก
และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกให้น ้ าหนกัเมล็ดต่อตน้ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วน
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้ง
สองรูปแบบ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการปลูกและการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ ให้น ้ าหนกั
เมล็ดต่อตน้ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยัให้น ้ าหนกัเมล็ดต่อตน้
ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 3)   
 (ข) จากการศึกษาโดยการชั่งน ้ าหนักเมล็ดต่อต้น ท่ี เก็บเก่ียวได้ของ
ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะ
การปลูกและรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกัน พบว่าผกักาดหอมบตัเตอร์เฮดท่ีผลิตใต้หลังคา
พลาสติกและผลิตกลางแจง้ให้น ้าหนกัเมล็ดต่อตน้ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ การใชล้กัษณะการปลูกท่ี
แตกต่างกันพบว่าให้น ้ าหนักเมล็ดต่อต้นท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยพบว่า
ผกักาดหอมบตัเตอร์เฮดท่ีปลูกบนแปลงให้น ้ าหนกัเมล็ด 1.26 กรัมต่อตน้ มากกวา่ผกักาดหอมบตั-
เตอร์เฮดท่ีปลูกในถุงพลาสติกซ่ึงน ้ าหนกัเมล็ดเพียง 0.26 กรัมต่อตน้ ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้ง
สองรูปแบบให้น ้ าหนกัเมล็ดต่อตน้ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใต้
หลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูก พบว่าให้น ้ าหนักเมล็ดต่อตน้ไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้
ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะการปลูกและการเก็บเก่ียวทั้ง
สองรูปแบบให้น ้ าหนักเมล็ดต่อตน้ท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสาม
ปัจจยัมีใหน้ ้าหนกัเมล็ดต่อตน้ท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 4) 

4.1.1.2.2 น ้าหนกั 1,000 เมล็ด  
(ก)  จากการศึกษาโดยการชัง่น ้ าหนกั 1,000 เมล็ด ของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียว

ไดข้องผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะ
การปลูกและรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบว่าผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตใตห้ลงัคา
พลาสติกและผลิตกลางแจ้งให้น ้ าหนัก 1,000 เมล็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดย
ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตใต้หลังคาพลาสติกให้น ้ าหนัก 1,000 เมล็ดท่ี 1.02 กรัม มากกว่า
ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตท่ีผลิตกลางแจ้งซ่ึงให้น ้ าหนัก 1,000 เมล็ดท่ี 0.94 กรัม การใช้
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ลกัษณะการปลูกท่ีแตกต่างกนัให้น ้ าหนกั 1,000 เมล็ดไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนรูปแบบการเก็บ
เก่ียวทั้งสองรูปแบบใหน้ ้าหนกั 1,000 เมล็ดไม่แตกต่างกนัทางสถิติ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิต
ภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกให้น ้ าหนัก 1,000 เมล็ดไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้
ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะการปลูกและการเก็บเก่ียวทั้ง
สองรูปแบบ น ้ าหนกั 1,000 เมล็ดไม่แตกต่างกนัทางสถิติ รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสามปัจจยั
ใหน้ ้าหนกัน ้าหนกั 1,000 เมล็ดไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 3) 

(ข) จากการศึกษาโดยการชัง่น ้ าหนกั 1,000 เมล็ดของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียว
ไดข้องผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบั
ลักษณะการปลูกและรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกันพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ  และ
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูก 
พบว่าให้น ้ าหนัก 1,000 เมล็ดไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตภายใต้
หลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ลกัษณะการปลูกและการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ ให้น ้ าหนกั 1,000 เมล็ดท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยัมีให้น ้ าหนกั 1,000 เมล็ดท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตาราง 
ท่ี 4) 
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ตารางที ่3  สภาพการผลิต รูปแบบการปลูกและรูปแบบการเก็บเก่ียวต่อปริมาณผลผลิตของ
ผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊  

/1 ขอ้มูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเป็นไปไดท่ี้ 
0.05โดยวธีิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนั
ทางสถิติในระดบั 0.05 
 

 

 

 

 

รูปแบบการผลติเมลด็พนัธ์ุฯ น า้หนักเมลด็ (กรัมต่อต้น) น า้หนัก 1000 เมลด็ (กรัม) 

สภาพการผลติ (A)   
ผลิตใตห้ลงัคา    3.059±0.33 a/1 1.028±0.02 a 
ผลิตกลางแจง้  1.801±0.16 b 0.945±0.02 b 

รูปแบบการปลูก (B)   
ปลูกบนแปลง  2.052±0.24 b 0.971±0.02 
  ปลูกในถุงปลูก  2.808±0.35 a 1.003±0.02 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (C)   
ตดัคร้ังเดียว  2.392±0.41 0.984±0.02 
ทยอยเคาะ  2.468±0.19 0.989±0.03 

F-test   
  A/2 ** * 

B * ns 
C ns ns 

A x B ns ns 
A x C ns ns 
B x C ns ns 

A x B x C ns ns 
CV% 28.87 7.17 
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ตารางที ่4  สภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว ต่อปริมาณผลผลิต ของ
ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด  

รูปแบบการผลติเมลด็พนัธ์ุฯ น า้หนักเมลด็ (กรัมต่อต้น) น า้หนัก 1000 เมลด็ (กรัม) 

สภาพการผลติ (A)   
ผลิตใตห้ลงัคา 0.819±0.19 0.943±0.04 
ผลิตกลางแจง้  0.716±0.18 0.871±0.09 

รูปแบบการปลูก (B)   
ปลูกบนแปลง     1.266±0.14 a/1 0.922±0.02 
ปลูกในถุงปลูก    0.269±0.07 b 0.892±0.09 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (C)   
ตดัคร้ังเดียว  0.759±0.19 0.988±0.04 
ทยอยเคาะ  0.776±0.18 0.826±0.08 

F-test   
  A/2 ns ns 

B ** ns 
C ns ns 

A x B ns ns 
A x C ns ns 
B x C ns ns 

A x B x C ns ns 
CV% 34.58 23.39 

/1 ขอ้มูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเป็นไปไดท่ี้ 
0.05โดยวธีิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนั
ทางสถิติในระดบั 0.05 
 

4.1.1.3  คุณภาพของผลผลิต  

4.1.1.3.1  ความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุ 
(ก) จากการศึกษาความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวได้ของผกักาดหอม

ชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตภายใต้หลังคาพลาสติกและการผลิตกลางแจ้งร่วมกับลักษณะการปลูกและ
รูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบว่าผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก และ
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ผลิตกลางแจง้มีความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่ผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ท่ีผลิตใต้
หลงัคาพลาสติกมีแนวโน้มท่ีจะไดเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีมีความช้ืนต ่ากว่าผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตท่ี
ผลิตกลางแจง้ซ่ึงมีความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 9.34% และ 10.63% ตามล าดบั การใชล้กัษณะการปลูก
ท่ีแตกต่างกนัไดเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีมีความช้ืนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยผกักาดหอมเรด-
โอ๊คท่ีปลูกบนแปลงมีความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 8.77% นอ้ยกวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีปลูกใน
ถุงพลาสติกซ่ึงมีความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 11.20% ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบใหเ้มล็ด
พนัธ์ุท่ีมีความช้ืนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีใชว้ิธีการเก็บ
เก่ียวแบบรอตดัคร้ังเดียวมีความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 9.40% น้อยกว่าผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีใช้
วธีิการเก็บเก่ียวแบบทยอยเคาะช่อดอกมีความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 10.93% และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
การผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกให้เมล็ดพนัธ์ุท่ีมี
ความช้ืนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการ
ผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการปลูกและการ
เก็บเก่ียวทั้ งสองรูปแบบให้เมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความช้ืนไม่แตกต่างกันทางสถิติ รวมทั้ งปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งทั้งสามปัจจยัเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความช้ืนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 5)  

(ข)  จากการศึกษาความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวได้ของผกักาดหอม
ชนิดบตัเตอร์เฮด ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกและ
รูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบวา่ผกักาดหอมบตัเตอร์เฮดท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกและผลิต
กลางแจง้ให้เมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความช้ืนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ การใช้ลกัษณะการปลูกท่ีแตกต่างกนั
พบว่าความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติแต่พบวา่ ผกักาดหอมบตัเตอร์เฮดท่ีปลูกบน
แปลงมีแนวโน้มท่ีจะให้ความช้ืนของเมล็ดพันธ์ุ ต ่ ากว่าผ ักกาดหอมบัตเตอร์เฮดท่ีปลูกใน
ถุงพลาสติกท่ี 8.71% และ 10.19% ตามล าดบั ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบเมล็ดพนัธ์ุท่ีมี
ความช้ืนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการ
ผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูก พบว่าเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความช้ืนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วน
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้ง
สอง รูปแบบ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการปลูกและการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ เมล็ดพนัธ์ุท่ี
มีความช้ืนไม่แตกต่างกนัทางสถิติ รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยัมีเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความช้ืน
ท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 6) 

4.1.1.3.2 ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุ 
(ก)  จากการศึกษาความงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวไดข้องผกักาดหอม

ชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตภายใต้หลังคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกและ
รูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบว่าความงอกของเมล็ดพนัธ์ุทั้งหมดอยูร่ะหว่าง 93-96% โดย
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ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก และผลิตกลางแจง้มีความงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ การใชล้กัษณะการปลูกท่ีแตกต่างกนัไดเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีมีความงอกไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติ ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบให้ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทาง
สถิติ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะ
การปลูกใหค้วามงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใต้
หลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ลกัษณะการปลูกและการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบใหค้วามงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสามปัจจยัเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทาง
สถิติ (ตารางท่ี 5) 

(ข) จากการศึกษาความงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวไดข้องผกักาดหอม
ชนิดบตัเตอร์เฮด ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูก และ
รูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบวา่ผกักาดหอมบตัเตอร์เฮดท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกและผลิต
กลางแจง้ให้ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยพบว่าผกักาดหอม
ชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกให้ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 63% สูงกว่าผกักาดหอม
ชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีผลิตกลางแจง้ซ่ึงมีความงอกของเมล็ดพนัธ์ุเพียง 45% เท่านั้น การใชล้กัษณะการ
ปลูกท่ีแตกต่างกนั พบว่ามีความงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนรูปแบบการเก็บ
เก่ียวทั้งสองรูปแบบเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความงอกไม่แตกต่างกนัทางสถิติ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการ
ผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกพบวา่เมล็ดพนัธ์ุท่ีความ
งอกไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิต
กลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสอง รูปแบบ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการปลูกและการเก็บ
เก่ียวทั้งสองรูปแบบมีความงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ทั้งสามปัจจยัมีเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความงอกท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 6) 

4.1.1.3.3 ความเร็วในการงอก  
(ก) จากการศึกษาความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวได้ของ

ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการ
ปลูกและรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก
และผลิตกลางแจง้มีความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดย
ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกมีความเร็วในการงอกท่ี 18.73 ตน้ต่อวนั เร็วกว่า
ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตกลางแจง้ซ่ึงมีความเร็วในการงอกท่ี 17.68 ตน้ต่อวนั การใชล้กัษณะ
การปลูกท่ีแตกต่างกนัไดเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีมีความเร็วในการงอกไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนรูปแบบการ
เก็บเก่ียวทั้ งสองรูปแบบให้ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธ์ุไม่แตกต่างกันทางสถิติ และ
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ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูก
ให้ความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิต
ภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ และปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งลกัษณะการปลูกและการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบให้ความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยัเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความเร็วในการงอกของ
เมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  (ตารางท่ี 5)  

(ข) จากการศึกษาความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวได้ของ
ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะ
การปลูกและรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกัน พบว่าผกักาดหอมบตัเตอร์เฮดท่ีผลิตใต้หลังคา
พลาสติกและผลิตกลางแจง้ให้ความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติโดยพบวา่ ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกให้ความเร็วในการงอกของ
เมล็ดพนัธ์ุท่ี 15.92 ตน้ต่อวนั เร็วกว่าผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีผลิตกลางแจง้ซ่ึงมีความเร็วใน
การงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 12.08 ตน้ต่อวนั การใชล้กัษณะการปลูกท่ีแตกต่างกนัพบวา่มีความเร็วใน
การงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบเมล็ดพนัธ์ุท่ี
มีความเร็วในการงอกไม่แตกต่างกันทางสถิติ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตภายใต้หลังคา
พลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูกพบว่าเมล็ดพนัธ์ุท่ีความเร็วในการงอกไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้
ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสอง รูปแบบ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการปลูกและการเก็บเก่ียวทั้ง
สองรูปแบบมีความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ทั้งสามปัจจยัมีเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความเร็วในการงอกท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 6) 

4.1.1.3.4 ความงอกหลงัการเร่งอาย ุ 
(ก) จากการศึกษาความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวได้

ของผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะ
การปลูกและรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบว่าผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตใตห้ลงัคา
พลาสติกและผลิตกลางแจง้มีความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง
ทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตใต้หลังคาพลาสติก  มีความงอกหลังการเร่งอายุท่ี   
26.83% มากกว่าผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตกลางแจง้ ซ่ึงมีความงอกหลงัการเร่งอายุเพียง 9% 
การใช้ลกัษณะการปลูกท่ีแตกต่างกนัไดเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีมีความงอกหลงัการเร่งอายุแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัยิง่ทางสถิติโดยพบวา่ ผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ท่ีปลูกบนแปลงปลูกมีความงอกหลงัการเร่ง
อายุเพียง 9% ต ่ากวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊ค ท่ีปลูกในถุงปลูกมาก ซ่ึงมีความงอกหลงัการเร่งอายุ
อยูท่ี่ 30% ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ ให้ความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุ ไม่
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แตกต่างกนัทางสถิติ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้
ร่วมกบัลกัษณะการปลูกให้ความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง
ทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกร่วมกบัการปลูกในถุงปลูกให้ความ
งอกหลงัการเร่งอายุมากท่ีสุดท่ี 49.33% ถดัมาเป็นผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตกลางแจง้ร่วมกบั
การปลูกในถุงปลูก ให้ความงอกหลงัการเร่งอายุท่ี 10.66%  แต่ผกักาดหอมชนิด เรดโอ๊คท่ีผลิตใต้
หลงัคาพลาสติกร่วมกบัการปลูกบนแปลงปลูกให้ความงอกหลงัการเร่งอายุนอ้ยท่ีสุดท่ี 4.33% ส่วน
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้ง
สองรูปแบบ  ใหค้วามงอกหลงัการเร่งอายขุองเมล็ดพนัธ์ุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ พบวา่
ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกร่วมกบัการเก็บเก่ียวแบบรอตดัคร้ังเดียวให้ความ
งอกหลังการเร่งอายุสูงท่ีสุดท่ี 30% ล าดับถัดมาป็นผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตใต้หลังคา
พลาสติกร่วมกบัการเก็บเก่ียวแบบทยอยเคาะช่อดอกให้ความงอกหลงัการเร่งอายุสูงท่ีสุดท่ี 23.66% 
แต่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวแบบรอตดัคร้ังเดียว ให้ความงอก
หลงัการเร่งอายนุอ้ยท่ีสุดเพียง 1.33% และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการปลูก และการเก็บเก่ียวทั้ง
สองรูปแบบให้ความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ รวมทั้งปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างทั้งสามปัจจยัเมล็ดพนัธ์ุท่ีความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  
(ตารางท่ี 5) 

(ข) จากการศึกษาความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวได้
ของผกักาดหอมชนิดบัตเตอร์เฮด ท่ีผลิตภายใต้หลังคาพลาสติกและการผลิตกลางแจ้งร่วมกับ
ลกัษณะการปลูกและรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบว่าผกักาดหอมบตัเตอร์เฮดท่ีผลิตใต้
หลงัคาพลาสติก และผลิตกลางแจง้ให้ความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทาง
สถิติ การใช้ลักษณะการปลูกท่ีแตกต่างกัน พบว่ามีความงอกหลังการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุไม่
แตกต่างกนัทางสถิติโดยพบวา่ ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีปลูกบนแปลงให้ความงอกหลงัการ
เร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 13.66% มากกว่าผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีปลูกในถุงปลูกซ่ึงมีความ
งอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 4% ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบเมล็ดพนัธ์ุท่ีมี
ความงอกหลงัการเร่งอายุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตภายใตห้ลงัคา
พลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัลกัษณะการปลูก พบว่าเมล็ดพนัธ์ุท่ีความงอกหลงัการเร่ง
อายุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิต
กลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะการปลูกและการเก็บ
เก่ียวทั้ งสองรูปแบบมีความงอกหลังการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกันทางสถิติ รวมทั้ ง
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยัมีเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีความงอกหลงัการเร่งอายท่ีุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
(ตารางท่ี 6) 
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ตารางที ่5  สภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว ต่อคุณภาพของผลผลิตของ
ผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊  

รูปแบบการผลติ 
เมลด็พนัธ์ุฯ 

ความช้ืนของ
เมลด็พนัธ์ุ 

(%) 
ความงอก (%) 

ความเร็วในการงอก 
(ต้นต่อวนั) 

ความงอกหลงัการ
เร่งอายุ (%) 

สภาพการผลติ (A)     
ผลิตใตห้ลงัคา    9.34±0.55/1 96.27±0.48 18.73±0.15 a 26.83±7.27 a 
ผลิตกลางแจง้  10.63±0.89 93.50±1.74 17.68±0.37 b 19.00±3.88 b 

รูปแบบการปลูก (B)     
ปลูกบนแปลง  8.77±0.60 b 93.44±1.72 17.85±0.38 15.83±3.42 b 
ปลูกในถุงปลูก  11.20±0.74 a 96.33±0.05 18.56±0.20 30.00±6.64 a 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (C)     
ตดัคร้ังเดียว  9.048±0.51 b 94.66±1.83 18.06±0.40 15.66±7.53 
ทยอยเคาะ  10.93±0.87 a 95.11±0.73 18.35±0.21 20.16±4.98 

F-test     
  A/2 ns ns * ** 

B * ns ns ** 
C * ns ns ns 

A x B ns ns ns ** 
A x C ns ns ns * 
B x C ns ns ns ns 

A x B x C ns ns ns ns 
CV% 21.74 5.32 4.98 47.93 
/1 ข้อมูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกันหมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเป็นไปได้ท่ี 0.05โดยวิธี
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 
0.05 
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ตารางที ่6  สภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว ต่อคุณภาพของผลผลิตของ
ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด  

รูปแบบการผลติ 
เมลด็พนัธ์ุฯ 

ความช้ืนของเมลด็
พนัธ์ุ (%) 

ความงอก (%) 
ความเร็วในการงอก  

(ต้นต่อวนั) 
ความงอกหลงัการ

เร่งอายุ (%) 

สภาพการผลติ (A)     
ผลิตใตห้ลงัคา    9.25±0.33/1 91.11±1.11 a 15.92±0.35 a 11.33±3.11 
ผลิตกลางแจง้  9.65±1.50 70.66±7.09 b 12.08±1.22 b 9.33±2.06 

รูปแบบการปลูก (B)     
ปลูกบนแปลง  8.71±0.25 86.49±2.78 15.02±0.63 13.66±2.72 a 
ปลูกในถุงปลูก  10.19±1.48 75.27±7.56 13.05±1.31 4.05±1.84 b 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (C)     
ตดัคร้ังเดียว  9.63±0.67 86.11±2.51 14.92±0.54 9.66±2.06 
ทยอยเคาะ  9.26±1.38 75.66±7.70 13.08±1.36 8.05±3.27 

F-test     
  A/2 ns ** ** ns 

B ns ns ns ** 
C ns ns ns ns 

A x B ns ns ns ns 
A x C ns ns ns ns 
B x C ns ns ns ns 

A x B x C ns ns ns ns 
CV% 14.28 20.11 21.88 40.86 
/1 ข้อมูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกันหมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเป็นไปได้ท่ี 0.05โดยวิธี
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 
0.05 
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4.1.2  เปรียบเทียบปัจจัยการผลิต 3 รูปแบบ ได้แก่ การผลิตภายใต้หลังคาพลาสติก และ 
การผลิตกลางแจ้งกับการรูปแบบการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน ของผักกาดหอมชนิดกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค 
เรดโครอล และฟิลเลย์  

4.1.2.1 อายพุืชต่อการออกดอก การสุกแก่ และเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุ  
4.1.2.1.1 อายวุนัท่ีเร่ิมติดดอก 
จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีเร่ิมติดดอกของผกักาดหอมชนิดกรีน-

โอ๊ค  เรดโอ๊ค  เรดโครอล และฟิลเลย ์ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบั
รูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ผกักาดหอมชนิดกรีนโอค๊  เรดโอค๊  เรดโครอล และฟิลเลย์
ท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกและผลิตกลางแจง้มีอายุวนัเร่ิมออกดอกไม่แตกต่างกนัทางสถิติ รูปแบบ
การเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมีอายุวนัท่ีเร่ิมออกดอกท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ การเปรียบเทียบอายวุนั
ออกดอกของผกักาดหอมทั้งส่ีชนิดแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยพบว่าผกักาดหอม
ชนิดเรดโอ๊คมีอายุวนัออกดอกท่ีเร็วท่ีสุดท่ี 90 วนั ถดัมาเป็นผกักาดหอมชนิดกรีนโอ๊ค เรดโครอล
และฟิลเลย์ ซ่ึงมีอายุวนัออกดอกท่ี 98, 103 และ 126 วนั ตามล าดบั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิต
ภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัผกักาดหอมทั้งส่ีชนิดพบว่า มีอายุวนัท่ีเร่ิม
ออกดอกไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการ
ผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมีอายุวนัท่ีเร่ิมออกดอกไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบร่วมกบัผกักาดหอมทั้งส่ีชนิดพบว่า มีอายุวนั
เร่ิมออกดอกท่ีไม่แตกต่างกันทางสถิติ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสามปัจจยัมีอายุวนัออกดอกท่ีไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 7)  

4.1.2.1.2 อายวุนัท่ีดอกแรกบาน 
จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ี ดอกแรกบานของผกักาดหอม ชนิด 

กรีนโอ๊ค  เรดโอ๊ค  เรดโครอล  และฟิลเลย ์ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้
ร่วมกบัรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกัน พบว่าผกักาดหอมท่ีผลิตใต้หลงัคาพลาสติกและผลิต
กลางแจง้มีอายุวนัท่ีดอกแรกบานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยพบว่าผกักาดหอมท่ี
ผลิตกลางแจง้มีอายุวนัท่ีดอกแรกบาน 122 วนั ก่อนผกักาดหอมท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกซ่ึงมีอายุ
วนัท่ีดอกแรกบานท่ี 125 วนั รูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมีอายุวนัท่ีดอกแรกบานไม่แตกต่าง
กนัทางสถิติ การเปรียบเทียบอายุวนัท่ีดอกแรกบานของผกักาดหอมทั้งส่ีชนิดแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยพบว่า ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คมีอายุวนัท่ีดอกแรกบานท่ีเร็วท่ีสุดท่ี 110 
วนั ถดัมาเป็นผกักาดหอมชนิดกรีนโอ๊ค  เรดโครอล  และฟิลเลย ์ซ่ึงมีอายุวนัท่ีดอกแรกบานท่ี 118, 
122 และ 144 วนั ตามล าดบั และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิต
กลางแจง้ร่วมกับผกักาดหอมทั้งส่ีชนิดพบว่ามีอายุวนัท่ีดอกแรกบานไม่แตกต่างทางสถิติ ส่วน
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ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้ง
สองรูปแบบอายุวนัท่ีดอกแรกบานไม่แตกต่างกนัทางสถิติ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเก็บเก่ียวทั้ง
สองรูปแบบร่วมกบัผกักาดหอมทั้งสามชนิดพบวา่ มีอายุวนัท่ีดอกแรกบานไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยัมีอายวุนัท่ีดอกแรกบานไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 7) 

4.1.2.1.3 บนัทึกการสุกแก่ของช่อดอก 
จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีเร่ิมสังเกต เห็นสัดส่วนการสุกแก่ของ

ช่อดอกของผกักาดหอมชนิดกรีนโอค๊  เรดโอค๊  เรดโครอล และฟิลเลยท่ี์ผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก
และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบว่าการสุกแก่เร่ิมจากส่วนบน
ของช่อดอก ผกักาดหอมท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก และผลิตกลางแจง้มีสัดส่วนการสุกแก่ของช่อ
ดอกส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่างแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ โดยผกักาดหอมท่ีผลิต
ใตห้ลงัคาพลาสติกมีสัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอก ส่วนบนท่ีอายุ 147 วนั ส่วนกลางท่ีอายุ 151 วนั 
และส่วนล่างท่ีอายุ 153 วนั ช้ากว่าผกักาดหอมท่ีผลิตกลางแจง้ซ่ึงมีสัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอก
ส่วนบนท่ีอายุ 144 วนั ส่วนกลางท่ีอายุ 147 วนั และส่วนล่างท่ีอายุ 149 วนั รูปแบบการเก็บเก่ียวทั้ง
สองรูปแบบมีมีสัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอกส่วนบน ส่วนกลาง และส่วนล่างไม่แตกต่างกนัทาง
สถิติ การเปรียบเทียบสัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอก การสุกแก่ของช่อดอกส่วนบน ส่วนกลาง และ
ส่วนล่างของผกักาดหอมทั้งส่ีชนิด แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยพบว่าผกักาดหอม
ชนิดเรดโอ๊คมีสัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอกท่ีเร็วท่ีสุด ดงัน้ีส่วนบนมีการสุกแก่ของช่อดอกท่ีอาย ุ
135 วนั ส่วนกลางมีการสุกแก่ของช่อดอกท่ี 138 วนั และส่วนล่างมีการสุกแก่ของช่อดอกท่ีอาย ุ141 
วนั ถดัมาเป็นผกักาดหอมชนิดกรีนโอ๊ค  เรดโครอล และฟิลเลย ์ซ่ึงมีการสุกแก่ของช่อดอกส่วนบน
ท่ีอายุ 144, 145 และ 159 วนั มีการสุกแก่ของช่อดอกส่วนกลางท่ีอายุ 147, 149 และ 162 วนั และมี
การสุกแก่ของช่อดอกส่วนล่างท่ีอายุ 149, 152 และ 164 วนัตามล าดบัและปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการ
ผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัผกักาดหอมทั้งส่ีชนิดพบวา่ มีสัดส่วนการ
สุกแก่ของช่อดอกส่วนบนท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊ค
ร่วมกับการผลิตกลางแจ้งมีสัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอกส่วนบนเร็วท่ีสุดท่ีอายุ 134 วนั และ
ผกักาดหอมชนิดฟิลเลย ์ร่วมกบัการผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกมีสัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอกส่วนบน
ช้าท่ีสุดท่ีอายุ 164 วนั ส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างการผลิตภายใต้หลังคาพลาสติก และการผลิต
กลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมีสัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอกไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการเก็บเก่ียวทั้ งสองรูปแบบร่วมกับผกักาดหอมทั้งส่ีชนิด พบว่ามีอายุ
สัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอกส่วนบนท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยัมี
สัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอกท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 7) 
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4.1.2.1.4 อายวุนัท่ีเร่ิมเก็บผลผลิต 
จากการศึกษา โดยการบนัทึกอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตของผกักาดหอม

ชนิดกรีนโอค๊  เรดโอ๊ค  เรดโครอล  และฟิลเลย ์ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้
ร่วมกบัรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกัน พบว่าผกักาดหอมท่ีผลิตใต้หลงัคาพลาสติกและผลิต
กลางแจง้มีอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยผกักาดหอมท่ี
ผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกเร่ิมเก็บเก่ียวไดท่ี้อายุ 154 วนั ช้ากวา่ผกักาดหอมท่ีผลิตกลางแจง้ซ่ึง พบว่า
สามารถเร่ิมเก็บเก่ียวไดท่ี้อายุ 150 วนั รูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมีอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียว
ผลผลิตไม่แตกต่างกนัทางสถิติ การเปรียบเทียบอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตของผกักาดหอมทั้งส่ี
ชนิดแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยพบวา่ ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บ
เก่ียวผลผลิตท่ีเร็วท่ีสุดท่ี 141 วนั ถดัมาเป็นผกักาดหอมชนิดกรีนโอค๊ เรดโครอล และฟิลเลย ์ซ่ึงอายุ
วนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตท่ี 148, 152 และ 168 วนั ตามล าดบั และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใต้
หลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัผกักาดหอมทั้งสามชนิดพบวา่ มีอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียว
ผลผลิตไม่แตกต่างทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิต
กลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมีอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบร่วมกบัผกักาดหอมทั้งสามชนิดพบว่า มีอายุ
วนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยัมีอายวุนัท่ีเร่ิมเก็บ
เก่ียวผลผลิตท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 7) 
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ตารางที ่7  สภาพการผลิต รูปแบบการเก็บเก่ียว และชนิดของผกักาดหอมต่ออายุการออกดอก การ
สุกแก่ และการเก็บเก่ียว  

รูปแบบการผลติ 
เมลด็พนัธ์ุฯ 

อายุวันท่ี
เร่ิมติดออก 

(วัน) 

อายุวันท่ี
ดอกแรก
บาน (วัน) 

การสุกแก่ (วัน) อายุวันท่ีเร่ิม
เกบ็เกีย่ว
ผลผลติ 
(วัน) 

ส่วนบน ส่วนกลาง 
 
ส่วนล่าง 

สภาพการผลติ (A)       
ผลิตใตห้ลงัคา  105±3.05  125±2.71 a 147±2.21 a 151±2.25 a 153±2.21 a 154±2.51 a 
ผลิตกลางแจง้  103±2.54    122±2.54 b   144±1.45 b   147±1.51 b   149±1.46 b  150±1.64 b 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (B)       
ตดัคร้ังเดียว  104±2.73 123±2.49 146±1.91 149±1.96 152±2.08 153±1.96 a 
ทยอยเคาะ  104±2.90 123±2.80 146±1.90 149±1.95 151±1.72 151±2.31 b 

ชนิดของผักกาดหอม (C)       
Green oak  98±1.05 c   118±1.65 c   144±0.47 c  147±0.48 a   149±0.58 c   148±0.77 c  
Red oak   90±0.28 d     110±0.38 d     135±0.71 d     138±0.68 d   141±0.58 d    141±0.82 d   

Red coral    103±1.01 b     122±0.97 b     145±0.41 b     149±0.65 b    152±0.85 b    152±0.84 b   
Frillice    126±1.69 a     144±1.00 a     159±1.96 a     162±1.95 a    164±2.13 a    168±2.15 a   

F-test       
A ns ** ** ** ** ** 
B ns ns ns ns ns * 
C ** ** ** ** ** ** 

A x B ns ns ns ns ns ns 
A x C ns ns ** * * * 
B x C ns ns ns ns ns ns 

A x B x C ns ns ns ns ns ns 
/1 ข้อมูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกันหมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเป็นไปได้ท่ี 0.05โดยวิธี
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 
0.05 
 

4.1.2.2  ปริมาณผลผลิต  
4.1.2.2.1 น ้าหนกัเมล็ด  
จากการศึกษาโดยการชั่งน ้ าหนักเมล็ดท่ีเก็บเก่ียวได้ของผกักาดหอมชนิด  

กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดโครอล และฟิลเลย ์ท่ีผลิตภายใต้หลังคาพลาสติก และการผลิตกลางแจ้ง
ร่วมกบัรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกัน พบว่าผกักาดหอมท่ีผลิตใต้หลงัคาพลาสติกและผลิต
กลางแจง้ให้น ้ าหนกัเมล็ดแตกต่างกนัทางสถิติ โดยผกักาดหอมท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกให้น ้ าหนกั
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เมล็ด 1.32 กรัมต่อตน้ มากกว่าผกักาดหอมท่ีผลิตกลางแจง้ซ่ึงให้น ้ าหนักเมล็ดท่ี 0.81 กรัมต่อตน้ 
รูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมีน ้ าหนกัสดไม่แตกต่างกนัทางสถิติ การเปรียบเทียบน ้ าหนัก
เมล็ดผลผลิตของผักกาดหอมทั้ งส่ีชนิดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยพบว่า
ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คให้น ้ าหนกัเมล็ดมากท่ีสุดท่ี 2.808 กรัมต่อตน้ ถดัมาเป็นผกักาดหอมชนิด
กรีนโอ๊ค และผกักาดหอมชนิดเรดโครอล และผกักาดหอมชนิดฟิลเลย ์ซ่ึงน ้ าหนักเมล็ดท่ี 0.731, 
0.519 และ 0.213 กรัมต่อตน้ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิต
กลางแจง้ร่วมกบัผกักาดหอมทั้งสามชนิดพบวา่ มีน ้ าหนกัเมล็ดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง ทาง
สถิติ โดยพบวา่ ผกักาดหอมทุกชนิดร่วมกบัผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกให้ปริมาณน ้ าหนกัเมล็ดสูงกวา่
ผกักาดหอมทุกชนิดร่วมกบัผลิตกลางแจง้ ซ่ึงผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คร่วมกบัการผลิตใตห้ลงัคา
พลาสติกให้ปริมาณน ้ าหนกัเมล็ดมากท่ีสุดท่ี 3.615 กรัมต่อตน้ และผกักาดหอมชนิดฟิลเลยร่์วมกบั
การผลิตกลางแจง้ให้ปริมาณน ้ าหนกัเมล็ดน้อยท่ีสุดท่ี 0.108 กรัมต่อตน้ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
การผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมีน ้าหนกั
เมล็ดไม่แตกต่างกันทางสถิติ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเก็บเก่ียวทั้ งสองรูปแบบร่วมกับ
ผกักาดหอมทั้งส่ีชนิดพบว่ามีน ้ าหนักไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสามปัจจยัมี
น ้าหนกัเมล็ดท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 8) 

4.1.2.2.2 น ้าหนกั 1,000 เมล็ด (กรัม) 
จากการศึกษาโดยการชั่งน ้ าหนัก 1,000 เมล็ดของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวได้

ของผกักาดหอมชนิดกรีนโอ๊ค  เรดโอ๊ค  เรดโครอล และฟิลเลย ์ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและ
การผลิตกลางแจ้งร่วมกบัรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกัน พบว่าผกักาดหอมท่ีผลิตใตห้ลงัคา
พลาสติกและผลิตกลางแจง้ให้น ้ าหนัก 1,000 เมล็ดแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ โดย
ผกักาดหอมท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกให้น ้ าหนกั 1,000 เมล็ดท่ี 1.037 กรัม มากกว่าผกักาดหอมท่ี
ผลิตกลางแจง้ซ่ึงให้น ้าหนกั 1,000 เมล็ดท่ี 0.938 กรัม รูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมีน ้ าหนกั 
1,000 เมล็ดไม่แตกต่างกนัทางสถิติ การเปรียบเทียบน ้ าหนกั 1,000 เมล็ดผลผลิตของผกักาดหอมทั้ง
ส่ีชนิดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ โดยพบวา่ผกักาดหอมชนิดกรีนโอค๊ใหน้ ้ าหนกั 1,000 
เมล็ดมากท่ีสุดท่ี 1.18 กรัม ถัดมาเป็นผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊ค ผกักาดหอมชนิดเรดโครอล และ
ผกักาดหอมชนิดฟิลเลยซ่ึ์งให้น ้ าหนกั 1,000 เมล็ดท่ี 1.003, 0.941 และ 0.824 กรัม และปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัผกักาดหอมทั้งส่ีชนิด พบวา่มี
น ้าหนกั 1,000 เมล็ดไม่ท่ีแตกต่างทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก
และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมีน ้ าหนกั 1,000 เมล็ดไม่แตกต่างกนัทาง
สถิติ และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบร่วมกบัผกักาดหอมทั้งส่ีชนิด พบว่ามี
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น ้าหนกัไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยัมีน ้าหนกั 1,000 เมล็ดท่ีไม่แตกต่าง
กนัทางสถิติ (ตารางท่ี 8) 
 
ตารางที ่8 สภาพการผลิต รูปแบบการเก็บเก่ียว และชนิดของผกักาดหอมต่อปริมาณผลผลิต  
รูปแบบการผลติเมลด็พนัธ์ุฯ น า้หนักเมลด็ (กรัมต่อต้น) น า้หนัก 1000 เมลด็ (กรัม) 

สภาพการผลติ (A)   
ผลิตใตห้ลงัคา   1.326±0.31 a/1 1.037±0.03 a 
ผลิตกลางแจง้  0.812±0.17 b 0.938±0.04 b 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (B)   
ตดัคร้ังเดียว  1.056±0.29 1.003±0.03 
ทยอยเคาะ  1.079±0.21 0.971±0.04 

ชนิดของผกักาดหอม (C)   
Green oak  0.731±0.13 b 1.181±0.02 a 
Red oak  2.808±0.35 a 1.003±0.02 b 

Red coral  0.519±0.11 bc 0.941±0.07 b 
Frillice  0.213±0.05 c 0.824±0.02 c 

F-test   
  A/2 ** ** 

B ns ns 
C ** ** 

A x B * ns 
A x C ** ns 
B x C ns ns 

A x B x C ns ns 
/1 ข้อมูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกันหมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเป็นไปได้ท่ี 0.05โดยวิธี
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 
0.05 
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4.1.2.3  คุณภาพผลผลิต 
4.1.2.3.1 ตรวจสอบความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุ 
จากการศึกษาความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวได้ของผกักาดหอมชนิด   

กรีนโอ๊ค  เรดโอ๊ค  เรดโครอล  และฟิลเลย์ ท่ีผลิตภายใต้หลังคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้
ร่วมกบัรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกันพบว่า ผกักาดหอมท่ีผลิตใต้หลงัคาพลาสติกและผลิต
กลางแจง้มีความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ รูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมี
ความช้ืนของเมล็ดพันธ์ุไม่แตกต่างกันทางสถิติ การเปรียบเทียบความช้ืนของเมล็ดพันธ์ุของ
ผกักาดหอมทั้งส่ีชนิดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยพบวา่ ผกักาดหอมชนิดฟิลเลยมี์
ความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุสูงท่ีสุดท่ี 17.05% ถัดมาเป็นผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊ค ผกักาดหอมชนิด     
กรีนโอ๊คและผกักาดหอมชนิดเรดโครอลซ่ึงให้ความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 11.2, 9.54 และ 8.93% 
ตามล าดบั และปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบั
ผกักาดหอมทั้งส่ีชนิดพบวา่ มีความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
การผลิตภายใต้หลังคาพลาสติก และการผลิตกลางแจ้งร่วมกับการเก็บเก่ียวทั้ งสองรูปแบบมี
ความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ
ร่วมกบัผกักาดหอมทั้งส่ีชนิดพบว่า มีความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งทั้งสามปัจจยัมีความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 9)  

4.1.2.3.2 ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุ 
จากการศึกษาความงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวไดข้องผกักาดหอมชนิด  

กรีนโอ๊ค  เรดโอ๊ค  เรดโครอล  และฟิลเลย์ ท่ีผลิตภายใต้หลังคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้
ร่วมกบัรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่าง ผกักาดหอมท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก และผลิตกลางแจง้มี
ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ รูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมีความงอกของ
เมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ การเปรียบเทียบความงอกของเมล็ดพนัธ์ุของผกักาดหอมทั้งสาม
ชนิดแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติโดยพบว่า ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คมีความงอกของ
เมล็ดพนัธ์ุมากท่ีสุดท่ี 96.33% ถดัมาเป็นผกักาดหอมชนิดกรีนโอค๊ ผกักาดหอมชนิดเรดโครอล และ
ผกักาดหอมชนิดฟิลเลย ์ซ่ึงมีความงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 88.72, 83.27 และ 53.22% และปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัผกักาดหอมทั้งส่ีชนิด พบวา่มี
ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคา
พลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมีความงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบร่วมกบัผกักาดหอมทั้งส่ี
ชนิดพบว่ามีความงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ  ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างทั้งสามปัจจยัมี
ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 9) 
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4.1.2.3.3 ความเร็วในการงอก 
จากการศึกษาความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธ์ุ ท่ี เก็บเก่ียวได้ ของ

ผกักาดหอมชนิดกรีนโอ๊ค  เรดโอ๊ค เรดโครอล  และฟิลเลย ์ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการ
ผลิตกลางแจง้ร่วมกบัรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบวา่ผกักาดหอมท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก
และผลิตกลางแจง้มีความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดย
ผกักาดหอมท่ีผลิตใต้หลังคาพลาสติกมีความเร็วในความงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี  15.91 ต้นต่อวนั      
เร็วกว่าผกักาดหอมท่ีผลิตกลางแจ้ง ซ่ึงมีความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 13.66 ต้นต่อวนั 
รูปแบบการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมีความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
การเปรียบเทียบความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุของผกักาดหอมทั้งส่ีชนิด แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยพบว่า ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊ค มีความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุมาก
ท่ีสุดท่ี 18.56 ต้นต่อวนั ถัดมาเป็นผกักาดหอมชนิดกรีนโอ๊ค ผกักาดหอมชนิดเรดโครอลและ
ผกักาดหอมชนิดฟิลเลย ์ซ่ึงมีความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 17.99, 14.85 และ 7.73 ตน้ต่อวนั 
และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัผกักาดหอม
ทั้งส่ีชนิดพบว่า มีความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนปฏิสัมพนัธ์
ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมี
ความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเก็บเก่ียวทั้ง
สองรูปแบบร่วมกบัผกักาดหอมทั้งส่ีชนิดพบวา่ มีความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยัมีความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ีไม่แตกต่างกนัทาง
สถิติ (ตารางท่ี 9) 

4.1.2.3.4 ความงอกหลงัการเร่งอาย ุ 
จากการศึกษาความงอกหลังการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวได้ของ

ผกักาดหอมชนิดกรีนโอ๊ค  เรดโอ๊ค  เรดโครอล  และฟิลเลยท่ี์ผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการ
ผลิตกลางแจง้ร่วมกบัรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบวา่ผกักาดหอมท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก
และผลิตกลางแจง้มีความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัยิ่ง ทาง
สถิติ โดยผกักาดหอมท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก มีความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 24.7% 
มากกวา่ผกักาดหอมท่ีผลิตกลางแจง้ ซ่ึงมีความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 8.91% รูปแบบ
การเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมีความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ การ
เปรียบเทียบความงอก หลงัการเร่งอายขุองเมล็ดพนัธ์ุของผกักาดหอมทั้งสามชนิด แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติโดย พบวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊มีความงอกหลงัการเร่งอายขุองเมล็ดพนัธ์ุ
มากท่ีสุดท่ี 30% ถดัมาเป็นผกักาดหอมชนิดเรดโครอล ผกักาดหอมชนิดกรีนโอ๊ค และผกักาดหอม
ชนิดฟิลเลยซ่ึ์งมีความงอกหลงัการเร่งอายขุองเมล็ดพนัธ์ุท่ี 18.66, 17.58 และ 1.00% และปฏิสัมพนัธ์



47 

ระหว่างการผลิตภายใตห้ลังคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัผกักาดหอมทั้งสามชนิด
พบว่า มีความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัยิ่ง ทางสถิติ โดย
พบวา่ ผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ร่วมกบัการผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกใหค้วามงอกหลงัการเร่งอายขุอง
เมล็ดพนัธ์ุมากท่ีสุดท่ี 38.33% และผกักาดหอมชนิดฟิลเลยร่์วมกบัการผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกให้
ความงอกหลงัการเร่งอายขุองเมล็ดพนัธ์ุนอ้ยท่ีสุดท่ี 2.00% ส่วนปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใต้
หลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบมีความงอกหลงัการเร่ง
อายุของเมล็ดพนัธ์ุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยผกักาดหอมท่ีใช้รูปแบบการเก็บเก่ียว
แบบรอตดัคร้ังเดียว ร่วมกบัการผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกให้ความงอกหลงัการเร่งอายขุองเมล็ดพนัธ์ุ
มากท่ีสุดท่ี 21.19% และการใชรู้ปแบบการเก็บเก่ียวแบบรอตดัคร้ังเดียวร่วมกบัการผลิตกลางแจง้ให้
ความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุนอ้ยท่ีสุดท่ี 7.16% และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการเก็บเก่ียวทั้ง
สองรูปแบบร่วมกับผกักาดหอมทั้ งส่ีชนิดพบว่ามีความงอกหลังการเร่งอายุของเมล็ดพันธ์ุไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งทั้งสามปัจจยัมีความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุท่ี
ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 9) 
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ตารางที ่9 สภาพการผลิต รูปแบบการเก็บเก่ียว และชนิดของผกักาดหอมต่อคุณภาพของผลผลิต 

รูปแบบการผลติ 
เมลด็พนัธ์ุฯ 

ความช้ืนของเมลด็
พนัธ์ุ (%) 

ความงอก (%) 
ความเร็วในการงอก 

(ต้นต่อวนั) 
ความงอกหลงั 
  การเร่งอายุ (%) 

สภาพการผลติ (A)     
ผลิตใตห้ลงัคา   11.12±0.84/1 83.61±4.17 15.91±0.90 a 24.7±4.18 a 
ผลิตกลางแจง้  12.25±0.79 77.16±5.18 13.66±1.20 b 8.91±2.19 b 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (B)     
ตดัคร้ังเดียว  11.12±0.84 80.61±3.70 14.93±0.92 24.70±4.18 a 
ทยอยเคาะ  12.25±0.79 80.16±5.65 14.63±1.24 8.91±2.19 b 

ชนิดของผกักาดหอม (C)     
Green oak  9.548±0.23 b 88.72±1.64 b 17.99±0.32 b 17.58±3.38 c 
Red oak  11.2±0.74 ab 96.33±0.50 a 18.56±0.20 a 30.00±6.64 a 

Red coral  8.93±0.25 c 83.27±3.29 bc 14.85±1.00 c 18.66±4.56 b 
Frillice  17.05±1.20 a 53.22±7.01 d 7.73±1.22 d 1.00±0.67 d 

F-test     
  A/2 ns ns ** ** 

B ** ** ** ** 
C ** ** ** ** 

A x B ns ns ns * 
A x C ns ns ns ** 
B x C ns * ns ns 

A x B x C ns ns ns ns 
CV% 18.41 22.72 24.74 43.83 
/1 ข้อมูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกันหมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเป็นไปได้ท่ี 0.05โดยวิธี
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 
0.05 

 
4.1.3 เปรียบเทียบปัจจัยการผลิต 2 รูปแบบ ได้แก่การผลิตภายใต้หลังคาพลาสติกและการ

ผลติกลางแจ้งกบัการรูปแบบการเกบ็เกีย่วทีแ่ตกต่างกนั ของผกักาดหอมชนิดคอส  
4.1.3.1 อายพุืชต่อการออกดอก การสุกแก่ และเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุ 

4.1.3.1.1 อายวุนัท่ีเร่ิมติดดอก 
จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีเร่ิมติดดอกของผกักาดหอมชนิดคอส 

ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบวา่
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ผกักาดหอมคอสท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก และผลิตกลางแจง้มีอายุวนัเร่ิมออกดอกไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติ โดยพบว่า ผกักาดหอมคอสท่ีผลิตใต้หลังคาพลาสติกเร่ิมแทงช่อดอกท่ีอายุ 75 วนั 
ผกักาดหอมคอสท่ีผลิตท่ีผลิตกลางแจง้ซ่ึงแทงช่อดอกท่ีอาย 74 วนั ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้ง 2 
รูปแบบมีอายุวนัออกดอกท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคา
พลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีอายุวนัออกดอกท่ีไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติ (ตารางท่ี 10) 

4.1.3.1.2 อายวุนัท่ีดอกแรกบาน 
จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีดอกแรกบานของผกักาดหอมชนิด

คอส ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั 
พบวา่ ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก และผลิตกลางแจง้มีอายวุนัท่ีดอกแรกบานไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ โดยพบว่าผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกอายุวนัท่ีดอกแรก
บานท่ี 91 วนั และผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตท่ีผลิตกลางแจง้ซ่ึงอายุวนัท่ีดอกแรกบานท่ี 90 วนั 
ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้ ง 2 รูปแบบมีอายุว ันท่ีดอกแรกบานท่ีไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้ง 2 
รูปแบบมีอายวุนัท่ีดอกแรกบานไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 10) 

4.1.3.1.3 บนัทึกการสุกแก่ของช่อดอก 
จากการศึกษาโดยการบนัทึกการสุกแก่ของช่อดอกของผกักาดหอมชนิด

คอส ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั 
พบว่า ผกักาดหอมชนิดคอสในทุกปัจจยัการผลิตมีสัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอกเร่ิมจากส่วนบน
ของช่อดอก โดยผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก และผลิตกลางแจง้มีอายุการสุกแก่
ของช่อดอกไม่แตกต่างกนัทางสถิติพบวา่ ผกักาดหอมชนิดชนิดคอสท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกมีการ
สุกแก่ของช่อดอกส่วนบนท่ีอายุ 113 วนั มีการสุกแก่ของช่อดอกส่วนกลางท่ีอายุ 116 วนั มีการสุก
แก่ของช่อดอกส่วนบนท่ีอายุ 119 วนั และผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตท่ีผลิตกลางแจง้ซ่ึงมีการสุก
แก่ของช่อดอกท่ีอายุ 111 วนั มีการสุกแก่ของช่อดอกส่วนกลางท่ีอายุ 116 วนั มีการสุกแก่ของช่อ
ดอกส่วนบนท่ีอายุ 120 วนั ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้ ง 2 รูปแบบมีมีการสุกแก่ของช่อดอก
ส่วนกลาง และส่วนล่างท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดชนิดคอสท่ีใช้
รูปแบบการเก็บเก่ียวแบบรอตดัคร้ังเดียวมีการสุกแก่ของช่อดอกส่วนกลางท่ีอายุ 117 วนั มีการสุก
แก่ของช่อดอกส่วนบนท่ีอายุ 120 วนั และผกักาดหอมชนิดคอสท่ีใชรู้ปแบบการเก็บเก่ียวแบบทยอย
เคาะช่อดอกซ่ึงมีการสุกแก่ของช่อดอกส่วนกลางท่ีอายุ 115 วนั มีการสุกแก่ของช่อดอกส่วนบนท่ี
อายุ 118 วนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการ
เก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีการสุกแก่ของช่อดอกไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 10) 
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4.1.3.1.4 อายวุนัท่ีเร่ิมเก็บผลผลิต 
 จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บผลผลิตของผกักาดหอมชนิด

คอส ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั 
พบวา่ ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก และผลิตกลางแจง้มีอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บผลผลิต
ไม่แตกต่างกนัทางสถิติโดยพบว่า ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บ
ผลผลิตท่ี 124 วนั และผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตท่ีผลิตกลางแจง้ซ่ึงอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บผลผลิตท่ี 125 
วนั ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บผลผลิตท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติโดยพบวา่ ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีใชรู้ปแบบการเก็บเก่ียวแบบรอตดัคร้ังเดียวมีอายวุนัท่ีเร่ิม
เก็บผลผลิตท่ีอายุ 127 วนั ช้ากวา่การใช้รูปแบบการเก็บเก่ียวแบบทยอยเคาะช่อดอกมีอายุวนัท่ีเร่ิม
เก็บผลผลิตท่ีอาย ุ122 วนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้
ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีอายวุนัท่ีเร่ิมเก็บผลผลิตไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 10) 
 

ตารางที ่10  สภาพการผลิตและรูปแบบการผลิตต่ออายกุารออกดอก การสุกแก่และการเก็บเก่ียว ของ
ผกักาดหอมชนิดคอส  

รูปแบบการผลติเมลด็
พนัธ์ุฯ 

อายุวนัทีเ่ร่ิม 
ตดิออก 
(วนั) 

อายุวนัที่
ดอกแรก
บาน (วนั) 

อายุสุกแก่ (วนั) อายุวนัที่
เร่ิมตดิออก 

(วนั) ส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง 

สภาพการผลติ (A)       
ผลิตใตห้ลงัคา   105±3.05 /1 125±2.71 a 147±2.21 a 151±2.25 a 153±2.21 a 154±2.51 a 
ผลิตกลางแจง้  103±2.54 122±2.54 b 144±1.45 b 147±1.51 b 149±1.46 b 150±1.64 b 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (B)       
ตดัคร้ังเดียว  104±2.73 123±2.49 146±1.91 149±1.96 152±2.08 153±1.96 a 
ทยอยเคาะ  104±2.90 123±2.80 146±1.90 149±1.95 151±1.72 151±2.31 b 

F- test       
  A/2 ns ** ** ** ** ** 

B ns ns ns ns ns * 
A x B ns ns ns ns ns ns 

CV% 1.27 2.06 1.89 1.34 1.23 2.21 
/1 ข้อมูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกันหมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเป็นไปได้ท่ี 0.05โดยวิธี
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 
0.05 
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4.1.3.2 ปริมาณผลผลิต 
4.1.3.2.1  น ้าหนกัเมล็ด (กรัมต่อตน้) 
จากการศึกษาโดยการบนัทึกน ้ าหนกัเมล็ดของผลผลิตของผกักาดหอมชนิด

คอส ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัรูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั 
พบวา่ ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก และผลิตกลางแจง้มีน ้ าหนกัเมล็ดไม่แตกต่าง
กนัทางสถิติ โดยพบวา่ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกน ้ าหนกัเมล็ดท่ี 3.68 กรัมต่อ
ตน้ และผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตท่ีผลิตกลางแจง้ซ่ึงน ้าหนกัเมล็ดท่ี 3.16 กรัมต่อตน้ ส่วนรูปแบบ
การเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีน ้ าหนกัเมล็ดท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติโดยพบวา่ ผกักาดหอมชนิดคอส
ท่ีใชรู้ปแบบการเก็บเก่ียวแบบรอตดัคร้ังเดียวมีน ้ าหนกัเมล็ดท่ี 3.59 กรัมต่อตน้ และการใช้รูปแบบ
การเก็บเก่ียวแบบทยอยเคาะช่อดอกมีน ้ าหนกัเมล็ดท่ี 3.25 กรัมต่อตน้ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิต
ภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีน ้ าหนกัเมล็ดไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 11) 

4.1.3.2.2 น ้าหนกั 1,000 เมล็ด (กรัม) 
จากการศึกษาโดยการบัน ทึกน ้ าหนัก  1,000 เมล็ดของผลผลิตของ

ผกักาดหอมชนิดคอส ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัรูปแบบการเก็บ
เก่ียวท่ีแตกต่างกัน พบว่าผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตใต้หลังคาพลาสติก และผลิตกลางแจ้งมี
น ้ าหนกั 1,000 เมล็ดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยพบวา่ ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิต
ใต้หลงัคาพลาสติกน ้ าหนัก 1,000 เมล็ดท่ี 1.12 กรัม น้อยกว่าผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตท่ีผลิต
กลางแจง้ซ่ึงน ้าหนกั 1,000 เมล็ดท่ี 1.23 กรัม ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีน ้าหนกั 1,000 
เมล็ดท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติโดยพบวา่ ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีใชรู้ปแบบการเก็บเก่ียวแบบรอตดั
คร้ังเดียวและการใชรู้ปแบบการเก็บเก่ียวแบบทยอยเคาะช่อดอกมีน ้ าหนกั 1,000 เมล็ดท่ี 1.176 กรัม 
ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้ง 2 
รูปแบบมีน ้าหนกั 1,000 เมล็ดไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 11) 
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ตารางที ่11 สภาพการผลิตและรูปแบบการผลิตต่อปริมาณผลผลิต ของผกักาดหอมชนิดคอส 
รูปแบบการผลติเมลด็พนัธ์ุ ฯ น า้หนักเมลด็ (กรัมต่อต้น) น า้หนัก 1000 เมลด็ (กรัม) 

สภาพการผลติ  (A)   
ผลิตใตห้ลงัคา    3.681±0.27 /1 1.123±0.01 b 
ผลิตกลางแจง้  3.162±0.29 1.232±0.01 a 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว  (B)   
ตดัคร้ังเดียว  3.592±0.37 1.176±0.02 
ทยอยเคาะ  3.253±0.15 1.176±0.02 

F-test   
  A/2 ns ** 

B ns ns 
A x B ns ns 

CV% 27.87 2.69 
/1 ขอ้มูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเป็นไปไดท่ี้ 
0.05โดยวธีิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนั
ทางสถิติในระดบั 0.05 

 
4.1.3.3 คุณภาพของผลผลิต 

4.1.3.3.1  ตรวจสอบความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุ 
จากการศึกษาโดยการตรวจสอบความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุของผลผลิตของ

ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัรูปแบบการเก็บ
เก่ียวท่ีแตกต่างกัน พบว่าผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตใต้หลังคาพลาสติก และผลิตกลางแจ้งมี
ความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติโดยพบว่า ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตใตห้ลงัคา
พลาสติกความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 9.88% และผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตท่ีผลิตกลางแจง้ซ่ึง
ความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 9.78% ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ี
ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยพบว่าผกักาดหอมชนิดคอสท่ีใช้รูปแบบการเก็บเก่ียวแบบรอตดัคร้ัง
เดียวมีความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 9.83% และการใช้รูปแบบการเก็บเก่ียวแบบทยอยเคาะช่อดอกมี
ความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 9.84% ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิต
กลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ (ตาราง
ท่ี 12) 
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4.1.3.3.2  ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุ 
จากการศึกษาโดยการตรวจสอบความงอกของเมล็ดพนัธ์ุของผลผลิตของ

ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัรูปแบบการเก็บ
เก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบวา่ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก และผลิตกลางแจง้มีความ
งอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติโดยพบวา่ ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก
ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 98.88% และผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตท่ีผลิตกลางแจง้ซ่ึงความงอก
ของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 97.77% ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีความงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ีไม่
แตกต่างกนัทางสถิติโดยพบวา่ ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีใชรู้ปแบบการเก็บเก่ียวแบบรอตดัคร้ังเดียวมี
ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 97.66% และการใช้รูปแบบการเก็บเก่ียวแบบทยอยเคาะช่อดอกมีความ
งอกของเมล็ดพันธ์ุท่ี 99% ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการผลิตภายใต้หลังคาพลาสติก และการผลิต
กลางแจ้งร่วมกับการเก็บเก่ียวทั้ ง 2 รูปแบบมีความงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
(ตารางท่ี 12)   

4.1.3.3.3 ความเร็วในการงอก  
จากการศึกษาโดยการตรวจสอบความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุของ

ผลผลิตของผกักาดหอมชนิดคอส ท่ีผลิตภายใต้หลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกับ
รูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบว่าผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกและผลิต
กลางแจง้มีความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติโดยพบวา่ ผกักาดหอมชนิด
คอสท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 18.67 ตน้ต่อวนั และผกักาดหอม
ชนิดคอสท่ีผลิตท่ีผลิตกลางแจ้งซ่ึงความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 18.18 ต้นต่อวนั ส่วน
รูปแบบการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ 
โดยพบวา่ ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีใชรู้ปแบบการเก็บเก่ียวแบบรอตดัคร้ังเดียว มีความเร็วในการงอก
ของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 18.17 ตน้ต่อวนั และการใชรู้ปแบบการเก็บเก่ียวแบบทยอยเคาะช่อดอกมีความเร็ว
ในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 18.68 ตน้ต่อวนั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก
และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุไม่
แตกต่างกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 12) 

4.1.3.3.4 ความงอกหลงัการเร่งอาย ุ 
จากการศึกษาโดยการตรวจสอบความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุ

ของผลผลิตของผกักาดหอมชนิดคอส ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบั
รูปแบบการเก็บเก่ียวท่ีแตกต่างกนั พบวา่ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตใตห้ลงัคาพลาสติก และผลิต
กลางแจง้มีความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยพบว่าผกักาดหอม
ชนิดคอสท่ีผลิตใต้หลังคาพลาสติกความงอกหลังการเร่งอายุของเมล็ดพันธ์ุท่ี  58.04% และ
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ผกักาดหอมชนิดคอสท่ีผลิตท่ีผลิตกลางแจง้ ซ่ึงความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 58.28% 
ส่วนรูปแบบการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีความงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ีไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดย
พบวา่ ผกักาดหอมชนิดคอสใชรู้ปแบบการเก็บเก่ียวแบบรอตดัคร้ังเดียวมีความงอกหลงัการเร่งอายุ
ของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 61.04% และการใชรู้ปแบบการเก็บเก่ียวแบบทยอยเคาะช่อดอกมีความงอกหลงัการ
เร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 55.28% ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิต
กลางแจง้ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบมีความงอกหลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติ (ตารางท่ี 12)  
 

ตารางที ่12  สภาพการผลิตและรูปแบบการผลิตต่อคุณภาพของผลผลิต ของผกักาดหอมชนิดคอส  
รูปแบบการผลติ
เมลด็พนัธ์ุฯ 

ความช้ืนของ
เมลด็พนัธ์ุ (%) 

ความงอก (%) 
ความเร็วในการงอก 

(ต้นต่อวนั) 
ความงอกหลงั
การเร่งอายุ (%) 

สภาพการผลติ (A)     
ผลิตใตห้ลงัคา    9.88±0.28/1 98.88±0.63 18.67±0.06 58.04±4.32 
ผลิตกลางแจง้  9.78±0.15 97.77±2.91 18.18±0.31 58.28±4.91 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (B)     
ตดัคร้ังเดียว  9.83±0.20 97.66±2.98 18.17±0.32 61.04±2.19 
ทยอยเคาะ  9.84±0.24 99.02±0.27 18.68±0.04 55.28±3.03 

F-test     
  A/2 ns ns ns ns 

B ns ns ns ns 
A x B ns ns ns ns 

CV% 8.23 7.88 3.92 19.78 
/1 ขอ้มูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเป็นไปไดท่ี้ 
0.05โดยวธีิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนั
ทางสถิติในระดบั 0.05 
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4.2  เปรียบเทียบช่วงเวลาเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน ของ
ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คและและชนิดบัตเตอร์เฮด 

4.2.1  การออกดอกและการสุกแก่ 
4.2.1.1 อายวุนัท่ีเร่ิมติดดอก  
(ก) จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีเร่ิมติดดอกของผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊ค 

ท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน พบว่าผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิม
เพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมมีอายวุนัเร่ิมออกดอกท่ีอาย ุ105 วนั ชา้กวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ท่ี
เร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนพฤศจิกายนมีอายุวนัเร่ิมออกดอกท่ีอายุ 85 วนั แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัยิง่ทางสถิติ (ตารางท่ี 13)  

(ข) จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีเร่ิมติดดอกของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์
เฮด ท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมมีอายุวนัเร่ิมออกดอกท่ีอายุ 101 วนั และผกักาดหอมชนิด
เรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนพฤศจิกายนมีอายุวนัเร่ิมออกดอกท่ีอายุ 100 วนั ไม่แตกต่างกนั
ทางสถิติ (ตารางท่ี 14)  

4.2.1.2  อายวุนัท่ีดอกแรกบาน  
(ก)  จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีดอกแรกบานของผกักาดหอมชนิดเรด -

โอ๊ค ท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ท่ีเร่ิม
เพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมมีอายวุนัท่ีดอกแรกบานท่ี 124 วนั และผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิม
เพาะปลูกระหวา่งเดือนพฤศจิกายนมีอายุวนัท่ีดอกแรกบานท่ี 105 วนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง
ทางสถิติ (ตารางท่ี 13)  

(ข)  จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีดอกแรกบานของผกักาดหอมชนิดบตั -
เตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบวา่ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์
เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมมีอายวุนัท่ีดอกแรกบานท่ี 119 วนั และผกักาดหอมชนิดบตั
เตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนพฤศจิกายนมีอายวุนัท่ีดอกแรกบานท่ี 120 วนั ไม่แตกต่างทาง
สถิติ (ตารางท่ี 14)   

4.2.1.3  การสุกแก่ของช่อดอก  
(ก) จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีเร่ิมสังเกตเห็นสัดส่วนการสุกแก่ของช่อ

ดอก ของผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบวา่
ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคม พบวา่การสุกแก่เร่ิมจากส่วนบนของ
ช่อดอกในทุกปัจจยัการผลิต โดยผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมและ
เดือนพฤศจิกายนมีสัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติโดยพบวา่
ผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมจะมีอายุวนัสุกแก่ท่ีชา้กวา่ผกักาดหอม
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ชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนพฤศจิกายน อาทิ ช่อดอกส่วนบนสุกแก่ท่ีอายุ 148 และ 
128 วนัตามล าดบั ช่อดอกส่วนกลางสุกแก่ท่ีอายุ 152 และ 131 วนัตามล าดบั และช่อดอกส่วนล่าง
สุกแก่ท่ีอาย ุ156 และ 133 วนั ตามล าดบั (ตารางท่ี 13)  

(ข) จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีเร่ิมสังเกตเห็นสัดส่วนการสุกแก่ของช่อ
ดอก (ภาพท่ี 2) ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมและเดือน
พฤศจิกายน พบวา่ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคม พบวา่การสุกแก่
เร่ิมจากส่วนบนของช่อดอกในทุกปัจจยัการผลิต โดยผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูก
ระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนมีสัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอกแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยพบวา่ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมจะ
มีอายุวนัสุกแก่ท่ีชา้กวา่ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนพฤศจิกายน อาทิ 
ช่อดอกส่วนบนสุกแก่ท่ีอาย ุ147 และ 137 วนัตามล าดบั ช่อดอกส่วนกลางสุกแก่ท่ีอาย ุ151 และ 141 
วนัตามล าดบั และช่อดอกส่วนล่างสุกแก่ท่ีอาย ุ154 และ 146 วนั ตามล าดบั (ตารางท่ี 14)   

4.2.1.4 อายวุนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิต  
(ก) จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวของผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊ค

ท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบว่าผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิม
เพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคม พบวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคม
และเดือนพฤศจิกายนมีอายุวนั ท่ี เร่ิมเก็บเก่ียวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดย
ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมเร่ิมเก็บเก่ียวไดท่ี้อายุ 153 วนั ช้ากว่า
ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนพฤศจิกายนซ่ึงเร่ิมเก็บเก่ียวท่ีอายุ 134 วนั 
(ตารางท่ี 13)  

(ข) จากการศึกษาโดยการบนัทึกอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์
เฮด ท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบวา่ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ี
เร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคม พบวา่ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือน
ตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนมีอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดย
ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมเร่ิมเก็บเก่ียวไดท่ี้อายุ 154 วนั ช้า
กวา่ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนพฤศจิกายนซ่ึงเร่ิมเก็บเก่ียวท่ีอายุ 147 
วนั (ตารางท่ี 14) 
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ตารางที ่13  ช่วงเวลาเพาะปลูกต่ออายกุารออกดอกและการสุกแก่และการเก็บเก่ียว ของผกักาดหอม
ชนิดเรดโอค๊ 

ช่วงเวลาเพาะปลูก  
อายุวนัที่
เร่ิมตดิออก 

(วนั) 

อายุวนัที่
ดอกแรก
บาน (วนั) 

อายุสุกแก่ (วนั) อายุวนัที่
เร่ิมเกบ็
เกีย่ว
ผลผลติ 
(วนั) 

ส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง 

ช่วงเวลาเพาะปลูก (A)       
เดือนตุลาคม   105±1.09 a /1 124±1.83 a 148±1.77 a 152±1.87 a 156±1.86 a 153±1.91 a 
เดือนพฤศจิกายน 85±0.83 b 105±1.01 b 128±0.81 b 131±0.79 b 133±0.63 b 134±0.62 b 
F-test       

A /2 ** ** ** ** ** ** 
CV% 5.39 4.47 3.51 3.52 3.28 3.43 

/1 ข้อมูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกันหมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเป็นไปได้ท่ี 0.05โดยวิธี
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 /2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 
0.05 

 
ตารางที ่14  ช่วงเวลาเพาะปลูกต่ออายกุารออกดอกและการสุกแก่และการเก็บเก่ียว ของผกักาดหอม

ชนิดบตัเตอร์เฮด  

ช่วงเวลาเพาะปลูก  
อายุวนัที่
เร่ิมตดิออก 

(วนั) 

อายุวนัที่
ดอกแรก
บาน (วนั) 

อายุสุกแก่ (วนั) อายุวนัที่
เร่ิมเกบ็
เกีย่ว
ผลผลติ 
(วนั) 

ส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง 

ช่วงเวลาเพาะปลูก (A)       
   เดือนตุลาคม   101±1.59/1 119±2.25 147±1.05 a 151±1.26 a 154±1.31 a 154±1.35 a 
เดือนพฤศจิกายน 100±1.37 120±1.82 137±2.21 b 141±2.14 b 146±2.44 b 147±2.47 b 

F-test       
A /2 ns ns ** ** ** * 

CV% 5.10 5.99 4.24 4.11 4.52 4.53 
/1 ข้อมูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกันหมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเป็นไปได้ท่ี 0.05โดยวิธี
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 
0.05 
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4.2.2  ปริมาณผลผลิต  
4.2.2.1  น ้าหนกัเมล็ด  
(ก)  จากการศึกษาโดยการชั่งน ้ าหนักสดต่อต้นของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวได้ของ

ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊ค ท่ี เร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบว่า
ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคม พบวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิม
เพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนให้น ้ าหนักสดต่อต้นแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคม ให้น ้ าหนกั
สดท่ี 2.05 กรัมต่อตน้ มากกวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนพฤศจิกายนซ่ึง
ใหน้ ้าหนกัสดท่ี 1.18 กรัมต่อตน้ (ตารางท่ี 15)  

(ข) จากการศึกษาโดยการชั่งน ้ าหนักสดต่อต้นของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวได้ของ
ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด ท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบว่า
ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคม พบวา่ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์
เฮด ท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนให้น ้ าหนกัสดต่อตน้แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด ท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคม ให้
น ้ าหนักสดท่ี 1.26 กรัมต่อตน้ มากกว่าผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือน
พฤศจิกายนซ่ึงใหน้ ้าหนกัสดท่ี 0.19 กรัมต่อตน้ (ตารางท่ี 16)  

4.2.2.2 น ้าหนกั 1,000 เมล็ด  
(ก) จากการศึกษาโดยการชัง่น ้ าหนกั 1,000 เมล็ด ของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวไดข้อง

ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊ค ท่ี เร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบว่า
ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคม พบวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิม
เพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนให้น ้ าหนัก 1,000 เมล็ด แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคม ให้น ้ าหนกั 
1,000 เมล็ดท่ี 0.97 กรัมต่อต้น มากกว่าผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือน
พฤศจิกายนซ่ึงใหน้ ้าหนกั 1,000 เมล็ดท่ี 0.75 กรัมต่อตน้ (ตารางท่ี 15) 

(ข) จากการศึกษาโดยการชั่งน ้ าหนกั 1,000 เมล็ดของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวไดข้อง
ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด ท่ี เร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบว่า
ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคม พบว่าผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์
เฮด ท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนให้น ้ าหนกั 1,000 เมล็ด แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด ท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคม 
ให้น ้ าหนัก 1,000 เมล็ดท่ี 0.92 กรัมต่อต้น มากกว่าผกักาดหอมชนิดบัตเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูก
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายนซ่ึงใหน้ ้าหนกั 1,000 เมล็ดท่ี 0.56 กรัมต่อตน้ (ตารางท่ี 16) 
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ตารางที ่15  ช่วงเวลาเพาะปลูกต่อปริมาณผลผลิต ของผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ 
ช่วงเวลาเพาะปลูก  น า้หนักเมลด็ (กรัมต่อต้น) น า้หนัก 1000 เมลด็ (กรัม) 

ช่วงเวลาเพาะปลูก (A)   
เดือนตุลาคม   2.052±0.24 a /1 0.971±0.02 a 
เดือนพฤศจิกายน 1.184±0.91 b 0.755±0.03 b 
F-test   

 A /2 ** ** 
CV% 23.23 9.70 

/1 ขอ้มูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเป็นไปไดท่ี้ 
0.05โดยวธีิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนั
ทางสถิติในระดบั 0.05 
 

ตารางที ่16 ช่วงเวลาเพาะปลูกต่อปริมาณผลผลิต ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด  
ช่วงเวลาเพาะปลูก น า้หนักผลผลติ (กรัมต่อต้น) น า้หนัก 1000 เมลด็ (กรัม) 

ช่วงเวลาเพาะปลูก (A)   
เดือนตุลาคม /11.266±0.14 a /10.922±0.02 a 
เดือนพฤศจิกายน   0.195±0.05 b   0.564±0.08 b 
F-test   

A /2 ** ** 
CV% 29.28 26.58 

/1 ขอ้มูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเป็นไปไดท่ี้ 
0.05โดยวธีิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนั
ทางสถิติในระดบั 0.05 
 

 4.2.3 คุณภาพของผลผลิต 
4.2.3.1 ความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุ 
(ก) จากการศึกษาความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวไดข้องผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊ค

ท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบว่าผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิม
เพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคม พบวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคม
และเดือนพฤศจิกายนให้ความช้ืนของเมล็ดพันธ์ุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดย
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ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 8.77% นอ้ย
กวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนพฤศจิกายนซ่ึงให้ความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุ
ท่ี 10.38% (ตารางท่ี 17)  

(ข)  จากการศึกษาความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวได้ของผกักาดหอมชนิดบตั-
เตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบวา่ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์
เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคม พบวา่ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่าง
เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนให้ความช้ืนของเมล็ดพันธ์ุไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย
ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 8.71% 
และผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนพฤศจิกายนซ่ึงให้ความช้ืนของเมล็ด
พนัธ์ุท่ี 7.24% (ตารางท่ี 18)  

4.2.3.2 ความงอกของเมล็ดพนัธ์ุ  
(ก)  จากการศึกษาความงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวได้ของผกักาดหอมชนิดเรด

โอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิม
เพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคม พบวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคม
และเดือนพฤศจิกายนให้ความช้ืนของเมล็ดพันธ์ุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมความงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 93.44% สูง
กวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนพฤศจิกายนซ่ึงใหค้วามงอกของเมล็ดพนัธ์ุ
ท่ี 86.27% (ตารางท่ี 17)  

(ข) จากการศึกษาความงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวไดข้องผกักาดหอมชนิดบตั-
เตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ี
เร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคม พบวา่ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือน
ตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนให้ความช้ืนของเมล็ดพนัธ์ุแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดย
ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมความงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 58.72% 
นอ้ยกวา่ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนพฤศจิกายนซ่ึงให้ความงอกของ
เมล็ดพนัธ์ุท่ี 75.22%  (ตารางท่ี 18)  

4.2.3.3  ความเร็วในการงอก  
(ก)  จากการศึกษาความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวไดข้องผกักาดหอม

ชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบวา่ผกักาดหอมชนิดเรด-
โอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคม พบว่าผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่าง
เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนมีความเร็วในการงอกแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ โดย
ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมมีความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 
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17.85 ตน้ต่อวนั เร็วกว่าผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนพฤศจิกายนซ่ึงให้มี
ความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 15.37 ตน้ต่อวนั (ตารางท่ี 17) 

(ข) จากการศึกษาความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ีเก็บเก่ียวไดข้องผกักาดหอม
ชนิดบัตเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบว่าผกักาดหอม
ชนิดบัตเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคม พบว่าผกักาดหอมชนิดบัตเตอร์เฮดท่ีเร่ิม
เพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนมีความเร็วในการงอกแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมมีความเร็ว
ในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 15.00 ตน้ต่อวนั เร็วกว่าผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูก
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายนซ่ึงใหมี้ความเร็วในการงอกของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 11.65 ตน้ต่อวนั (ตารางท่ี 18)  

4.2.3.4 ความงอกหลงัการเร่งอาย ุ 
(ก) จากการศึกษาความงอกหลังการเร่งอายุของเมล็ดพันธ์ุท่ี เก็บเก่ียวได้ของ

ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ี เร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบว่า
ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคม พบวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิม
เพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน มีความงอกหลงัการเร่งอายุแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัยิ่งทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมมีความงอก
หลงัการเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 12.20% น้อยกว่าผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่ง
เดือนพฤศจิกายนซ่ึงใหมี้ความงอกหลงัการเร่งอายขุองเมล็ดพนัธ์ุท่ี 27.00% (ตารางท่ี 17) 

(ข)  จากการศึกษาความงอกหลังการเร่งอายุของเมล็ดพันธ์ุท่ี เก็บเก่ียวได้ของ
ผกักาดหอมชนิดบัตเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พบว่า
ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่างเดือนตุลาคม พบว่าผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์
เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนมีความงอกหลงัการเร่งอายุไม่แตกต่าง
กนัทางสถิติ โดยผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหวา่งเดือนตุลาคมมีความงอกหลงั
การเร่งอายุของเมล็ดพนัธ์ุท่ี 13.66% น้อยกว่าผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีเร่ิมเพาะปลูกระหว่าง
เดือนพฤศจิกายนซ่ึงใหมี้ความงอกหลงัการเร่งอายขุองเมล็ดพนัธ์ุท่ี 13.55% (ตารางท่ี 18) 
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ตารางที ่17  ช่วงเวลาเพาะปลูกต่อคุณภาพของผลผลิต ของผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊  

ช่วงเวลาเพาะปลูก 
ความช้ืนของเมลด็

พนัธ์ุ (%) 
ความงอก (%) 

ความเร็วในการงอก  
(ต้นต่อวนั) 

ความงอกหลงัการ
เร่งอายุ (%) 

ช่วงเวลาเพาะปลูก (A)     
   เดือนตุลาคม    8.77±0.60 b /1 93.44±1.72 a 17.85±0.38 a 12.20±2.72 b 
เดือนพฤศจิกายน 10.38±0.33 a 86.27±2.33 b 15.37±0.57 b 35.56±4.54 a 

F-test     
A /2 * * ** ** 

CV% 17.58 7.91 10.15 35.56 
/1 ข้อมูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกันหมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเป็นไปได้ท่ี 0.05โดยวิธี
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 
0.05 

 
ตารางที ่18 ช่วงเวลาเพาะปลูกต่อคุณภาพของผลผลิต ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด 

ช่วงเวลาเพาะปลูก 
ความช้ืนของ 
เมลด็พนัธ์ุ (%) 

ความงอก (%) 
ความเร็วในการงอก 

(ต้นต่อวนั) 
ความงอกหลงัการ

เร่งอายุ (%) 

ช่วงเวลาเพาะปลูก (A)     
  เดือนตุลาคม 8.71±0.25 58.72±4.57 b /1 15.00±0.63 a 13.66±0.72 
เดือนพฤศจิกายน 7.24±1.13 75.22±2.87 a 11.65±1.22 b 13.55±3.35 

F-test     
A /2 ns ** * ns 

CV% 35.61 19.74 25.19 38.61 
/1 ข้อมูลแสดงค่าเฉล่ีย ± S.E. ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกันหมายถึง มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเป็นไปได้ท่ี 0.05โดยวิธี
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  
/2 ns หมายถึง ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ, * หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 0.01 และ ** หมายถึง แตกต่างกนัทางสถิติในระดบั 
0.05 

 
 
 
 
 
 



63 

4.3 ข้อมูลอตุุนิยมวทิยา 
 

 
ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2561) 
 

ภาพที่ 3 อุณหภูมิเฉล่ียของพื้นท่ีอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เร่ิมเพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียว
ผลผลิตสุดทา้ย 

 

 
ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวทิยา (2561) 
 

ภาพที ่4  ปริมาณน ้ าฝนรวมของพื้นท่ีอ าเภอเขาค้อ จังหวดัเพชรบูรณ์ ตั้ งแต่เร่ิมเตรียมแปลง
เพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตสุดทา้ย 
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ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวทิยา (2561) 
 

ภาพที่ 5 ความเร็วลมเฉล่ียของพื้นท่ีอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เร่ิมเตรียมแปลงเพาะปลูก
จนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตสุดทา้ย 

 

 
ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวทิยา (2561)  
  

ภาพที่ 6 ความช้ืนสัมพทัธ์เฉล่ียของพื้นท่ีอ าเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เร่ิมเตรียมแปลง
เพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตสุดทา้ย 
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บทที ่5 
วจิารณ์ผลการทดลอง 

 

5.1  การศึกษาและเปรียบเทียบผลติเมลด็พนัธ์ุผกักาดหอมระหว่างรูปแบบการผลติเมลด็
พนัธ์ุผกักาดหอม 

5.1.1  การศึกษาและเปรียบเทียบผลการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักกาดหอมจากการผลิตภายใต้
หลงัคาพลาสติกและการผลติกลางแจ้ง  
จากการศึกษาการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้ พบวา่ตวัแทน

ผกักาดหอมส่วนใหญ่ มีอายุวนัท่ีเร่ิมออกดอก และอายุวนัท่ีดอกแรกบานไม่แตกต่างกนักนั และมี
สัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอกของผกักาดหอมท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และท่ีผลิตกลางแจง้
พบว่า มีสัดส่วนการสุกแก่ไม่แตกต่างกัน และจะเร่ิมสุกแก่จากส่วนบนของช่อดอกไล่ลงมาท่ี
ส่วนล่างของช่อสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Soffer และ Smith (1994) รายงานวา่ การบานและการ
สุกแก่ของดอกผกักาดหอม จะเร่ิมทยอยบานจากดา้นบนสุดของช่อดอกลงมาท่ีส่วนล่างของช่อดอก 
และจากการศึกษาอายุวนัเก็บเก่ียวผลผลิตพบวา่ ผกักาดหอมส่วนใหญ่ท่ีผลิตกลางแจง้นั้น สามารถ
เก็บเก่ียวผลผลิตไดก่้อนผกักาดหอมท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก อาจเป็นผลมาจากผกักาดหอมพี่
ผลิตกลางแจง้ไดรั้บแสงอย่างเต็มท่ี เน่ืองจากแสงมีความส าคญัต่อการออกดอกของพืชหลายชนิด
โดยเฉพาะอยา่งยิง่พืชลม้ลุก ซ่ึงคุณภาพของแสง ความเขม้ของแสง และความยาวของช่วงวนัเป็นส่ิง
ก าหนดการออกดอก โดยท่ีความเขม้ของแสงยิง่มากก็จะท าใหก้ารสังเคราะห์แสงดีข้ึน (นภทัร วจัน-
เทพินทร์ และไชยยนัต์ บุญมี, 2560) การศึกษาของ สุทธิดา มณีเมือง และคณะ (2558) ซ่ึงไดศึ้กษา
ผลการเจริญเติบโตของผกัสลดัเรดโอ๊คต่อแสงของหลอดแอลอีดี สีแดง สีขาวและสีน ้ าเงิน ท่ีความ
เขม้แสงต่างกนัภายในโรงเรือน โดยแหล่งก าเนิดแสงมีระยะห่างจากถาดปลูก 30 เซนติเมตร ใชเ้วลา
การทดลอง 21 วนั พบวา่ การปลูกภายใตห้ลอดแอลอีดีสีแดงร่วมกบัสีน ้ าเงิน และการเพิ่มความเขม้
ของแสงจะช่วยให้อตัราการเจริญเติบโตของเรดโอ๊คเพิ่มข้ึน และจากการศึกษาปริมาณผลผลิตและ
คุณภาพผลผลิตพบว่า ตวัแทนผกักาดหอมส่วนใหญ่ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกให้ปริมาณและ
คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุสูงกวา่การผลิตกลางแจง้ แต่ให้ความช้ืนต ่ากวา่การผลิตกลางแจง้ อาจเป็นผลมา
จากการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกช่วยลดผลกระทบจากสภาพแวดลอ้ม อาทิ ฝนตก และลมแรง 
(ภาพท่ี 4 และ 5) ในช่วงท่ีเมล็ดเร่ิมสุกแก่ท าให้ช่อดอกเสียหาย จากรายงานของ Thomson (1979) 
พบว่าอิทธิพลของลมในช่วงออกดอกจนถึงระยะเก็บเก่ียวมีผลท าให้เกิดการเสียหายกบัช่อดอกซ่ึง
อาจท าใหช่้อดอกหกัและเกิดการแตกและร่วงของฝักหรือเมล็ดท่ีแก่แลว้และจะเสียหายมากข้ึนเม่ือมี
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ฝนตกหนกั ดว้ยเหตุน้ีเองการสร้างหลงัคาพลาสติกจึงส่งผลให้ไดผ้ลผลิตดา้นปริมาณเมล็ดพนัธ์ุสูง
กว่าการผลิตกลางแจ้ง และการผลิตภายใต้หลังคาพลาสติกยงัส่งผลให้เมล็ดมีคุณภาพดี และ
ความช้ืนต ่าอีกด้วย เน่ืองจากเมล็ดท่ีสุกแก่ทางสรีรวิทยาความช้ืนของเมล็ดจะลดลงสมดุลกับ
สภาพแวดลอ้ม และพร้อมท่ีจะเก็บเก่ียวได ้(สุเทวี ศุขปราการ, 2529; Harrington, 1972) และระยะ
แก่ทางสรีรวิทยานั้นเมล็ดมีความแข็งแรงสูงสุด (Harrington, 1972) แต่เมล็ดท่ีผลิตกลางแจง้อาจ
ไดรั้บผลการทบจากสภาพแวดลอ้มมากกวา่ เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มในแปลงปลูกนั้นมีผลโดยตรง
ต่อคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุ ดังนั้ นขณะท่ีเมล็ดเร่ิมสุกแก่มีอุณหูมิอากาศและความช้ืนสัมพทัธ์ใน
อากาศสูง (ภาพท่ี 3 และ 6 ) จึงส่งผลให้เมล็ดพนัธ์ุเส่ือมสภาพไดร้วดเร็ว ซ่ึงเมล็ดท่ีแก่ทางสรีรวิทยา
หากปล่อยทิ้งไวใ้นแปลงก็จะมีการเส่ือมสภาพโดยพบว่า ความแข็งแรงแรงและความงอกจะลดลง 
(Austin, 1972)สอดคลอ้งกบัการศึกษาอิทธิพลของหลงัคาพลาสติกต่อคุณภาพ และผลผลิตในพืช
ชนิดอ่ืน ๆ ซ่ึงพบว่า หลงัคาพลาสติกช่วยให้ผลผลิตดีกว่าการผลิตกลางแจง้ เช่น ขวญัจิตร สันติ
ประชา และคณะ (2540) ไดศึ้กษาการเจริญเติบโตและผลิตของกะหล ่าปลีท่ีปลูกภายใตผ้า้พลาสติก
ในฤดูฝนในจงัหวดัสงขลา พบว่ากะหล ่าปลีท่ีปลูกภายใตผ้า้พลาสติกมีตน้รอดตาย ให้น ้ าหนกัหัว 
ให้ผลผลิตสูงกว่า และยงัพบต้นเน่าน้อยกว่ากะหล ่ าปลีท่ีปลูกโดยไม่มีวสัดุกันฝน และยงัพบ
แนวโน้มว่ากะหล ่าปลีท่ีปลูกภายใตผ้า้พลาสติกมีคุณภาพดีกว่าอีกดว้ย มีรายงานของ พิจิตรา แกว้
สอน และคณะ (2559) ซ่ึงไดศึ้กษาผลของการมีหลงัคาพลางแสงต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุ
พริกหวาน พบวา่การมีหลงัคาพลางแสงช่วยให้ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุพริกหวานดีกว่า
การไม่มีหลงัคา และรายงานของนวลปรางค์ ไชยตะขบ และคณะ (2559) ซ่ึงไดศึ้กษาการผลิตองุ่น
พนัธ์ุ Perlette ภายใตห้ลงัคาพลาสติกท่ีขนาดความหนาต่างกนัพบวา่ การใชห้ลงัคาพลาสติกคลุมตน้
องุ่น ท าให้ไดผ้ลผลิตดีและเกิดความเสียหายน้อยกวา่การไม่มีหลงัคา เม่ือมีฝนตกหนกัในช่วงใกล้
เก็บเก่ียว โดยความหนาของพลาสติกขนา 150 ไมครอน ให้ผลผลิตไดไ้ม่ต่างจากพลาสติกท่ีมีความ
หนาขนาด 200 ไมครอน มีเพียงอายุการใชง้านเท่านั้นท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากพลาสติกท่ีหนากวา่จะ
มีอายกุารใชง้านนานกวา่พลาสติกแบบบาง  

5.1.2  การศึกษาและเปรียบเทียบผลการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักกาดหอมจากปัจจัยการผลิตโดย
ใช้รูปแบบการปลูกบนแปลงปลูกและการปลูกในถุงปลูก  
จากการศึกษารูปแบบการปลูกพบวา่ ตวัแทนผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีปลูกในถุง

ปลูกเร่ิมออกดอกก่อนผกักาดหอมท่ีปลูกบนแปลงปลูก  และจากการศึกษาการสุกแก่ของช่อดอก
ของผกักาดหอมท่ีมีรูปแบบการปลูกบนแปลงปลูก และการปลูกในถุงปลูกพบวา่  มีสัดส่วนการสุก
แก่ไม่แตกต่างกนั และจะเร่ิมสุกแก่จากส่วนบนของช่อดอกไล่ลงมาท่ีส่วนล่างของช่อ สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ Soffer และ Smith (1994) ซ่ึงพบว่า การบานและการสุกแก่ของดอกผกักาดหอมจะ
เร่ิมทยอยบานจากดา้นบนสุดของช่อดอกลงมาท่ีส่วนล่างของช่อดอกและพบวา่ ตวัแทนผกักาดหอม
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ชนิดเรดโอ๊คและบตัเตอร์เฮดท่ีปลูกในถุงปลูกสามารถเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตไดก่้อน สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิต ซ่ึงพบวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีปลูกในถุงปลูกให้
ปริมาณเมล็ดมากกวา่ผกักาดหอมท่ีปลูกบนแปลงปลูก และไดคุ้ณภาพเมล็ดดีกวา่ผกักาดหอมชนิด
เรดโอ๊คท่ีปลูกบนแปลงปลูก เป็นผลมาจากปลูกในถุงไม่มีการแข่งขนัระหวา่งตน้พืช ดงัรายงานของ 
Scaife และ Jones (1970) รายงานวา่ในสภาพท่ีไม่มีการแข่งขนัระหว่างตน้พืช  น ้ าหนักสดของตน้
พืชท่ีเก็บเก่ียวจะมีความสัมพนัธ์กับน ้ าหนักของเมล็ดด้วย และรายงานของ Bunt และ Kulwiec 
(1970) พบวา่ในฤดูหนาวตน้พืชท่ีปลูกในกระถางพลาสติกมีการเจริญเติบโตดีกวา่ในกระถางดินเผา 
เน่ืองจากกระถางดินเผาจะสูญเสียธาตุอาหารและน ้ าผา่นรูพรุน รวมทั้งน าความร้อนออกไปดว้ยท า
ให้อุณหภูมิของวสัดุปลูกในกระถางดินเผาต ่ากวา่ระดบัพอดี พืชจึงเจริญเติบโตไดไ้ม่ดี นอกจากน้ี 
สมเพียร เกษมทรัพย ์(2526) ยงัพบวา่ตน้ดาวเรืองในกระถางพลาสติกมีประสิทธิภาพการใชน้ ้ าท่ีสูง
กว่าในกระถางดินเผา แต่กระถางพลาสติกมีการระบายน ้ า และอากาศต ่ากว่าในกระถางดินเผา 
เน่ืองจากในกระถางดินเผาจะสูญเสียน ้ า 2 ทิศทาง ทั้งการระเหยโดยตรงจากผิวดิน และการสูญเสีย
น ้ าผา่นรูพรุนรอบขา้งกระถาง ส่วนกระถางพลาสติกจะสูญเสียทางผิวหน้าดินเท่านั้น ส่งผลให้พืช
ในภาชนะพลาสติกมีการเจริญเติบโตท่ีดีกวา่ภาชนะดินเผา แต่ในทางกลบักนัผกักาดหอมชนิดบตั
เตอร์เฮดท่ีปลูกบนแปลงปลูกให้ปริมาณเมล็ดพนัธ์ุ มากกวา่ผกักาดกาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีปลูก
ในถุงปลูก อาจเป็นผลมาจากผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดอยูใ่นกลุ่มผกักาดหอมห่อหวั (Thomson, 
1953) การปลูกในถุงปลูกอาจไม่ส่งผลดีต่อการกระจายตวัของรากในผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด 
ส่งผลให้ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีปลูกในถุงปลูกให้ปริมาณผลผลิตน้อยกว่าผกักาดหอม
ชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีปลูกบนแปลงปลูก และมีรายงานว่า รากของผกักาดหอมเป็นระบบรากแก้วท่ี
แข็งแรงอวบอ้วนและสามารถเจริญได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเม่ือปลูกในดินร่วนปนทรายท่ีมี
ความช้ืนเพียงพอ รากแก้วจะสามารถหยัง่ลึกลงไปในดินได้ถึง 5 ฟุตหรือมากกว่าแต่รากแก้วจะ
เสียหายในขณะท่ียา้ยปลูก ดงันั้นรากท่ีเหลือจะเป็นรากแขนง ซ่ึงแผ่กระจายอยู่ใตผ้ิวดินประมาณ    
1-2 ฟุตเท่านั้น โดยปริมาณของรากจะอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มหนาแน่น ไม่ค่อยแพร่กระจายออกไปมาก 
แต่อยา่งไรก็ตามการยา้ยปลูกนั้นมีผลดีในการช่วยใหผ้กักาดหอมประเภทหวัห่อหวัไดผ้ลผลิตท่ีดีข้ึน 
เน่ืองจากการยา้ยลงแปลงปลูกช่วยใหมี้พื้นท่ีในการแพร่กระจายของรากบริเวณกวา้งมากข้ึน (ส านกั
ส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2560) ดงันั้นการเลือกใชรู้ปแบบการปลูกจึงตอ้ง
ค านึงถึงความจ าเพาะต่อผกักาดหอมแต่ละชนิด (จิตตินฏัฐ ์นงนุช, 2559) 

5.1.3 การศึกษา และเปรียบเทียบผลการผลิตเมล็ดพันธ์ุผักกาดหอมจากรูปแบบการเก็บ
เกีย่วแบบคร้ังเดียว และแบบทยอยเคาะ  

จากการศึกษารูปแบบการเก็บเก่ียวพบวา่ตวัแทนผกักาดหอมส่วนใหญ่มีอายุวนัท่ีเร่ิมออกดอก อายุ
วนัท่ีดอกแรกบาน รวมถึงมีสัดส่วนการสุกแก่ของช่อดอกของผกักาดหอมท่ีมีรูปแบบการเก็บเก่ียว 
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แบบคร้ังเดียวและแบบทยอยเคาะพบว่า มีสัดส่วนการสุกแก่ไม่แตกต่างกนั และจะเร่ิมสุกแก่จาก
ส่วนบนของช่อดอกไล่ลงมาท่ีส่วนล่างของช่อ จากรายงานของ Soffer และ Smith เม่ือปี 1994 ซ่ึง
พบวา่การบานและการสุกแก่ของดอกผกักาดหอม จะเร่ิมทยอยบานจากดา้นบนสุดของช่อดอกลงมา
ท่ีส่วนล่างของช่อดอกและพบว่า รูปแบบการเก็บเก่ียวแบบทยอยเคาะท าให้สามารถเร่ิมเก็บเก่ียว
ผลผลิตไดก่้อน เน่ืองจากการประเมินการเก็บเก่ียวผลผลิตแบบทยอยเคาะช่อดอกนั้นสามารถเร่ิมเก็บ
เก่ียวไดต้ั้งแต่ช่วงท่ีสังเกตเห็นการสุกแก่ของช่อดอกท่ีส่วนบนโดยจะพิจารณาปุยสีขาวของ Pappus 
ท่ีจะปรากฏให้เห็นประมาณ 30-50% (Hawthorn และ pollard, 1954: Ryder, 1979) แต่การเก็บเก่ียว
แบบรอตดัคร้ังเดียวจะเร่ิมเก็บเก่ียวไดช้า้ เน่ืองจากตอ้งรอให้การสุกแก่ของช่ออยู่ท่ี 90% เพื่อให้ได้
ผลผลิตสูง (จานุลกัษณ์ ขนบดี และคณะ, 2558) จากการศึกษาปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
พบว่าการเก็บเก่ียวทั้ง 2 รูปแบบให้ปริมาณและคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนั แต่การเก็บเก่ียว
แบบรอตดัคร้ังเดียวส่งผลให้มีความช้ืนในเมล็ดพนัธ์ุต ่ากวา่การเก็บเก่ียวแบบทยอยเคาะช่อดอก อาจ
เป็นผลมาจากเมล็ดพนัธ์ุท่ีถูกปล่อยทิ้งไวก้บัช่อดอกมีการสุกแก่ทางสรีรวิทยาท่ีสูงกวา่เมล็ดพนัธ์ุท่ี
ทยอยเคาะออกมาตั้งแต่ช่วงท่ีเร่ิมมีการสุกแก่ ซ่ึงเป็นระยะท่ีเมล็ดมีน ้าหนกัแห้งและเปอร์เซ็นตค์วาม
งอกสูง แต่จะมีเปอร์เซ็นต์ความช้ืนต ่า (จวงจนัทร์ ดวงพตัร, 2529: Copeland, 1976) อยา่งไรก็ตาม 
จากการศึกษาในคร้ังน้ี ผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ีได้จากการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบ ให้ปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตไม่แตกต่างกัน ดังนั้ นการเลือกใช้วิธีการเก็บเก่ียวอาจจะต้องพิจารณาจาก
ระยะเวลาเก็บเก่ียวของผกักาดหอมแต่ละชนิด  

5.1.4  อิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัยการผลิตต่ออายุวันที่เร่ิมติดดอก อายุวันที่ดอกแรกบาน 
อายุวันตามสัดส่วนการสุกแก่ อายุวันที่เร่ิมเก็บเกี่ยวผลผลิต ปริมาณผลผลิตและ
คุณภาพผลผลติ 
จากการศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างการผลิตภายใต้หลงัคาพลาสติก และการผลิต

กลางแจง้ร่วมกบัรูปแบบการปลูกบนแปลงปลูก และการปลูกในถุงปลูกต่ออายุวนัท่ีเร่ิมติดดอก อายุ
วนัท่ีดอกแรกบาน อายุวนัตามสัดส่วนการสุกแก่ และอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิต พบว่าจาก
ตวัแทนผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คและชนิดบตัเตอร์เฮด การผลิตกลางแจง้ร่วมกบัการปลูกในถุงปลูก
ท าให้สามารถเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตไดเ้ร็วท่ีสุด อาจเป็นผลมาจากผกักาดหอมพี่ผลิตกลางแจง้ไดรั้บ
แสงอยา่งเต็มท่ี เน่ืองจากแสงมีความส าคญัต่อการออกดอกของพืชหลายชนิดโดยเฉพาะอยา่งยิ่งพืช
ลม้ลุก ซ่ึงคุณภาพของแสง ความเขม้ของแสง และความยาวของช่วงวนัเป็นส่ิงก าหนดการออกดอก 
โดยท่ีความเขม้ของแสงยิง่มากก็จะท าให้การสังเคราะห์แสงดีข้ึน จึงมีอาหารมากพอในการออกดอก 
ประกอบกบัการปลูกในถุงปลูกก็มีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต และเร่ิมออกดอกไดเ้ร็ว เม่ือมี
อิทธิพลร่วมกนั จึงส่งผลให้สามารถเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิตไดเ้ร็วกวา่อิทธิพลร่วมในปัจจยัอ่ืน ๆ และ
จากการศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบั
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รูปแบบการปลูกบนแปลงปลูก และการปลูกในถุงปลูก พบวา่ในผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คการผลิต
ภายใตห้ลงัคาพลาสติกร่วมกบัการปลูกในถุงปลูก ส่งผลให้ไดคุ้ณภาพเมล็ดดีท่ีสุด อาจเป็นผลมา
จากผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมท่ีผลิตใตห้ลงัคาให้ผลผลิตท่ีดี เม่ือมีอิทธิพลร่วมกบักบัการปลูก
ซ่ึงในถุงปลูกก็มีประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตสูง จึงส่งผลให้ได้ผลผลิตและ
คุณภาพเมล็ดพนัธ์ุดีข้ึน จากการศึกษาระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้
ร่วมกบัรูปแบบการเก็บเก่ียว และแบบตดัคร้ังเดียวและแบบทยอยเคาะต่ออายุวนัท่ีเร่ิมติดดอก อายุ
วนัท่ีดอกแรกบาน อายุวนัตามสัดส่วนการสุกแก่ และอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิต พบว่าไม่มี
อิทธิพลร่วมกนัในเร่ืองของอายุวนัเก็บเก่ียวของผกักาดหอมส่วนใหญ่ และจากการศึกษาอิทธิพล
ร่วมระหวา่งการผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติก และการผลิตกลางแจง้ร่วมกบัรูปแบบการเก็บเก่ียวแบบ
ตดัคร้ังเดียวและแบบทยอยเคาะพบวา่ การผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกร่วมกบัการเก็บเก่ียวแบบตดั
คร้ังเดียว ส่งผลให้ได้ปริมาณเมล็ดพันธ์ุมากท่ีสุด และได้คุณภาพเมล็ดพันธ์ุดีอีกด้วย อาทิ ใน
ผกักาดหอมชนิดกรีนโอค๊ เรดโอ๊ค เรดโครอล และฟิลเลย์ ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกร่วมกบัการ
เก็บเก่ียวแบบตดัคร้ังเดียว ใหป้ริมาณผลผลิตเมล็ดพนัธุ์ ต่อตน้ที่ 1.48 กรัมต่อตน้ ในขณะท่ีการผลิต
กลางแจง้ ร่วมกบัการเก็บเก่ียวทั้งสองรูปแบบนั้น ให้ปริมาณเมล็ดพนัธ์ุสูงสุดเพียง 0.99 กรัมต่อตน้
เท่านั้น อาจเป็นผลมากจากการผลิตใตห้ลงัคาพลาสติกให้ปริมาณผลผลิตสูง เม่ือประกอบกบัการ
เก็บเก่ียวแบบรอตดัคร้ังเดียวซ่ึงอาจจสูญเสียเมล็ดพนัธ์ุในระหว่างการเก็บเก่ียวของแรงงานน้อย 
ส่งผลให้ได้ปริมาณเมล็ดพนัธ์ุปริมาณมากท่ีสุด ซ่ึงอิทธิพลร่วมระหว่างการผลิตภายใต้หลังคา
พลาสติกร่วมกบัการเก็บเก่ียวแบบตดัคร้ังเดียวน้ี เป็นผลดีต่อการจดัการดา้นแรงงานในการเก็บเก่ียว 
จากการศึกษาอิทธิพลร่วมระหวา่งรูปแบบการปลูกบนแปลงปลูกและการปลูกในถุงปลูกกบัรูปแบบ
การเก็บเก่ียวแบบตดัคร้ังเดียว และแบบทยอยเคาะต่ออายุวนัท่ีเร่ิมติดดอก อายุวนัท่ีดอกแรกบาน 
อายุวนัตามสัดส่วนการสุกแก่ และอายุวนัท่ีเร่ิมเก็บเก่ียวผลผลิต พบวา่ระหวา่งรูปแบบการปลูกบน
แปลงปลูก และการปลูกในถุงปลูกกบัรูปแบบการเก็บเก่ียว และแบบตดัคร้ังเดียว และแบบทยอย
เคาะไม่มีอิทธิพลร่วมกนัในเร่ืองของอายุวนัเก็บเก่ียวของผกักาดหอมส่วนใหญ่ และจากการศึกษา
อิทธิพลร่วมระหวา่งรูปแบบการปลูกบนแปลงปลูกและการปลูกในถุงปลูกกบัรูปแบบการเก็บเก่ียว
แบบตดัคร้ังเดียวและแบบทยอยเคาะ จากการศึกษาพบวา่ การใชรู้ปแบบการปลูกในถุงปลูกร่วมกบั
รูปแบบการเก็บเก่ียวแบบทยอยเคาะ ส่งผลให้ไดเ้มล็ดพนัธ์ุท่ีมีความแข็งแรงสูง เน่ืองจากการปลูก
ในถุงปลูกมีประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตสูง  ประกอบกบัการเก็บเก่ียวแบบทยอยเคาะ  ซ่ึงให้
เมล็ดพนัธ์ุเมล็ดพนัธ์ุคุณภาพดี เน่ืองจากเป็นการเก็บเก่ียวเมล็ดพนัธ์ุออกจากแปลงทนัที ท่ีเร่ิมสักเกต
เห็นการสุกแก่ จากการศึกษาของ Austin (1972) รายงานวา่ เมล็ดท่ีแก่แลว้หากปล่อยทิ้งไวใ้นแปลง
จะท าให้มีการเส่ือมสภาพ โดยท่ีความแข็งแรงและความงอกจะลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม จาก
การศึกษาในคร้ังน้ีเห็นต่างออกไป เน่ืองจากผลการเก็บเก่ียวทั้งแบบตดัคร้ังเดียวและทยอยเคาะช่อ
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ดอกให้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนั แต่จะให้ผลแตกต่างกนัก็ต่อเม่ือมีอิทธิพลของ
ปัจจยัการผลิตอ่ืนร่วมดว้ยเท่านั้น 
 

5.2  การศึกษาและเปรียบเทยีบผลติเมลด็พนัธ์ุผกักาดหอมระหว่างช่วงเวลาเร่ิมเพาะปลูก
เดือนตุลาคมและช่วงเวลาเร่ิมเพาะปลูกเดือนพฤศจิกายน 

  จากการศึกษาปริมาณ และคุณภาพผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมท่ีไดจ้ากช่วงเวลาเพาะปลูกท่ี
แตกต่างกนั พบว่าตวัแทนผกักาดหอมท่ีเร่ิมเพาะปลูกในเดือนตุลาคมซ่ึงช่วงการเจริญเติบโตส่วน
ใหญ่จะอยูใ่นช่วงอุณหภูมิ 25-28 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 3) มีอายุวนัออกดอก อายวุนัท่ีดอกแรกบาน 
อายุสัดส่วนการสุกแก่ และอายุวนัเก็บเก่ียว ท่ียาวนานกว่าผกักาดหอมท่ีเร่ิมเพาะปลูกในเดือน
พฤศจิกายนซ่ึงพบว่า ผกักาดหอมท่ีเร่ิมเพาะปลูกในเดือนพฤศจิกายน จะสุกแก่และเก็บเก่ียวได ้    
เร็วกวา่ เน่ืองจากช่วงของการสุกแก่เร่ิมเขา้สูงฤดูร้อนซ่ึงมีอุณภูมิสูงท่ี 29 – 30 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 
3) มีรายงานว่าอุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่าจึงเหมาะส าหรับการแทงช่อดอก 
(Globerson และ Ventura, 1973) หรือ ตอ้งการวนัยาว (มากกว่า 12 ชัว่โมง) หรืออุณหภูมิประมาณ 
25-30 องศาเซลเซียส ถา้อุณหภูมิสูงกว่า 32 องศาเซลเซียส จะชกัน าให้ผกักาดหอมแทงช่อดอกได้
ง่ายข้ึน (Splittoesser, 1990) แต่กลับพบว่า การเร่ิมเพาะปลูกในช่วงเดือนตุลาคมให้ปริมาณและ
คุณภาพเมล็ดพันธ์ุท่ีดีกว่าการเพาะปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายน สอดคล้องกับรายงานของ 
Raymond (1985) ซ่ึงพบวา่ อุณหภูมิสูง การพฒันาของเมล็ดและการสุกแก่ของเมล็ดเร็วกวา่อุณหภูมิ
ต ่า แต่คุณภาพของเมล็ดพนัธ์ุท่ีได้จะต ่า เช่นเดียวกบัรายงานของ Sukprakarn (1985) ซ่ึงพบว่าใน
ผกักาดหอมใบ (leaf lettuce) อุณหภูมิท่ีต่างกนั มีผลต่อการแก่ทางสรีรวิทยาของเมล็ด เมล็ดแก่ทาง
สรีรวิทยาเม่ือ 11 วนั หลงัดอกบานท่ีอุณหภูมิ 30/20 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิกลางวนั/อุณหภูมิ
กลางคืน) และ 13 วนัท่ีอุณหภูมิ 25/15 องศาเซลเซียส  



 

 

บทที ่6 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
6.1  สรุปผลการทดลอง 

6.1.1  จากการเปรียบเทียบผลการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมจากสภาพการผลิตภายใต้
หลงัคาพลาสติกและการผลิตกลางแจง้พบวา่ ผกักาดหอมส่วนใหญ่ท่ีผลิตภายใตห้ลงัคาพลาสติกให้
ปริมาณ และคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุสูงกวา่การผลิตกลางแจง้ 

6.1.2  จากการเปรียบเทียบผลการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมจากรูปแบบการปลูกบนแปลง
ปลูกและการปลูกในถุงปลูกพบว่า ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีปลูกในถุงปลูก ให้ปริมาณเมล็ด
มากกวา่และไดคุ้ณภาพเมล็ดดีกวา่ผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊คท่ีปลูกบนแปลงปลูก แต่ในทางกลบักนั
ผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีปลูกบนแปลงปลูกให้ปริมาณเมล็ดพนัธ์ุ มากกว่าผกักาดกาดหอม
ชนิดบตัเตอร์เฮดท่ีปลูกในถุงปลูก 

6.1.3 จากการเปรียบเทียบผลการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมจากรูปแบบการเก็บเก่ียวแบบ
คร้ังเดียว และแบบทยอยเคาะพบวา่  จากการศึกษาปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพบวา่ การเก็บ
เก่ียวทั้ง 2 รูปแบบใหป้ริมาณและคุณภาพเมล็ดพนัธ์ุไม่แตกต่างกนั 

6.1.4  จากการเปรียบเทียบผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมระหว่างช่วงเวลาเร่ิมเพาะปลูกเดือน
ตุลาคมและช่วงเวลาเร่ิมเพาะปลูกเดือนพฤศจิกายนพบว่า ผกักาดหอมท่ีเร่ิมเพาะปลูกในเดือน
ตุลาคมส่งผลให้มีการสุกแก่และเก็บเก่ียวได้ช้ากว่าการเร่ิมเพาะปลูกในเดือนพฤศจิกายน แต่เม่ือ
พิจารณาเร่ืองปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุ พบว่าการเร่ิมเพาะปลูกในเดือนตุลาคม
ส่งผลใหไ้ดป้ริมาณ และคุณภาพของผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุท่ีดีกวา่การเร่ิมเพาะปลูกในเดือนพฤศจิกายน  

 
6.2  ข้อเสนอแนะ 

6.2.1  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองขนาดของถุงปลูก และความหนาของหลงัคาพลาสติก 
ซ่ึงอาจมีอิทธิพลต่อปริมาณผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอม  

6.2.2  ควรมีศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองปริมาณการให้น ้ า และช่วงเวลาในการให้น ้ าแก่ต้น
ผกักาดหอม ซ่ึงอาจมีอิทธิพลต่อปริมาณผลผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอม 
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6.2.3  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองการกระตุน้ให้ผกักาดหอมออกดอกไดเ้ร็วข้ึน เช่น การ
ผ่าหัวหรือใช้ฮอร์โมนพืช ช่วยกระตุน้การออกดอกเพื่อให้กลุ่มผกักาดหอมห่อเช่นผกักาดหอม 
ชนิดบตัเตอร์เฮดสามารถออกดอกได้เร็ว เพื่อให้สามารถจดัการด้านการเก็บเก่ียวได้พร้อม ๆ กบั
ผกักาดหอมชนิดอ่ืน ๆ ซ่ึงเก็บเก่ียวไดเ้ร็วกวา่ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 

นางสาววิริยา จ๋าพิมาย เกิดเม่ือว ันท่ี 15 มกราคม 2537 ท่ีอ  าเภอวังน ้ า เขียว จังหวัด
นครราชสีมา ไดเ้ขา้ศึกษาและส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมปลาย จากโรงเรียนวงัหมีพิทยาคม ตั้งอยูท่ี่
อ  าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้เขา้ศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ส านกัวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
โดยไดผ้่านการปฏิบติังานสหกิจศึกษาจากบริษทั สันติภาพ (ฮัว่เพง้ 1958) จ  ากดั ในปี พ.ศ. 2558 
และในปี พ.ศ. 2559 ไดส้ าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาวิทยาศาสตร์บณัฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช) จากนั้นไดเ้ขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญามหาบณัฑิต (สาขาวิชาพืชศาสตร์) ส านกัวิชา
เทคโนโลยกีารเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ในขณะท่ีศึกษาอยู ่ยงัไดรั้บทุนการศึกษาและ
วิจยัจากโครงการพฒันานกัวิจยัเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จากส านกังานสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) 
ซ่ึงร่วมให้ทุนกบัสถานประกอบการ สัปปายะ เขาคอ้ ไฮโดรฟาร์ม ช่วงระหว่างศึกษายงัไดป้ฏิบติั
หน้าท่ีเป็นผูช่้วยสอนและผูช่้วยวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ส านักวิชาเทคโนโลยี  
การเกษตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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ตารางภาคผนวกที ่1   ค่าเฉล่ียการออกดอกและการสุกแก่ของผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊ค จากสภาพ
การผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว 

รูปแบบการผลติเมลด็พนัธ์ุ
ฯ 

อายุวนัที่
เร่ิมติดออก 

(วนั) 

อายุวนัที่ดอก
แรกบาน  
(วนั) 

การสุกแก่ (วนั) อายุวนัที่เร่ิม
เกบ็เกีย่ว

ผลผลติ (วนั) 
ส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง 

สภาพการผลติ (A)       
ผลิตใตห้ลงัคา (a1) 95±1.79 b 115±1.69 140±1.67 143±1.71 146±1.74 b 145±1.46 b 
ผลิตกลางแจง้ (a2)    99±3.16 a 119±2.84 143±2.95 146±3.09 150±3.21 a 149±2.82 a 

รูปแบบการปลูก (B)       
ปลูกบนแปลง (b1) 105±1.90 a 124±1.83 a 148±1.77 a 152±1.87 a 156±1.86 a 153±1.91 a 
ปลูกในถุงปลูก (b2)   90±0.28 b   110±0.38 b   135±0.71 b   138±0.68 b    141±0.58 b   141±0.82 b 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (C)       
ตดัคร้ังเดียว (c1) 97±2.61 116±2.47 141±2.45 144±2.52 148±2.65 149±2.28 a 
ทยอยเคาะ (c2) 98±2.68 117±2.31 142±2.45 145±2.56 149±2.64 145±2.22 b 

A x B       
a1 x b1 100±1.74 b 120±1.42 144±1.56 b   148±1.71 b 151±1.73 b   149±1.52 b   
a1 x b2 90±2.14 b 110±2.89 135±2.27 b   139±2.39 b    142±1.91 b    142±2.43 b   
a2 x b1 110±0.51 a 127±0.67 152±1.19 a   156±1.12 a    160±1.02 a    158±1.58 a   
a2 x b2 89±0.24 a 110±0.43 134±0.85 a   137±0.75 a    140±0.75 a    141±0.58 a   

A x C       
a1 x c1 95±2.65 115±2.62 139±2.55 143±2.47 146±2.52 148±1.75 
a1 x c2 96±2.65 116±2.37 140±2.39 144±2.58 147±2.60 143±2.02 
a2 x c1 99±4.62 118±4.31 143±4.32 146±4.55 150±4.75 151±4.38 
a2 x c2 100±4.75 119±4.11 144±4.43 147±4.60 150±4.78 148±3.89 

B x C       
b1 x c1 104±3.07 123±3.39 147±3.02 151±3.17 155±3.17 155±3.22 
b1 x c2 106±2.47 125±1.72 149±2.08 153±2.21 157±2.19 152±2.25 
b2 x c1 90±0.40 110±0.58 135±1.13 138±1.04 141±0.93 144±0.86 
b2 x c2 90±0.42 110±0.55 135±0.98 138±0.97 150±0.77 139±0.36 

A x B x C       
a1 x b1 x c1 100±3.38 120±3.05 143±3.29 147±3.21 150±3.26 150±3.06 
a1 x b1 x c2 101±1.78 121±0.46 145±0.74 149±1.76 153±1.37 148±0.68 
a1 x b2 x c1 90±0.79 110±0.90 135±2.29 139±2.04 141±1.91 146±0.68 
a1 x b2 x c2 90±0.82 111±1.09 135±1.34 139±1.45 142±1.24 139±0.00 
a2 x b1 x c1 109±4.04 126±6.19 152±4.34 155±4.68 160±3.51 159±4.79 
a2 x b1 x c2 111±2.38 128±1.53 153±2.54 157±2.46 161±2.38 156±2.24 
a2 x b2 x c1 89±0.30 111±0.65 135±0.92 137±0.79 140±0.55 142±0.17 
a2 x b2 x c2 90±0.43 110±0.43 134±1.66 137±1.46 140±0.87 140±0.60 

ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple 
Range Test (DMRT) 
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ตารางภาคผนวกที ่2  ค่าเฉล่ียการออกดอกและการสุกแก่ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด จาก
สภาพการผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว 

รูปแบบการผลติเมลด็พนัธ์ุฯ 
อายุวนัที่

เร่ิมติดออก 
(วนั) 

อายุวนัที่ดอก
แรกบาน  

(วนั) 

การสุกแก่ (วนั) อายุวนัที่เร่ิม
เกบ็เกีย่ว

ผลผลติ (วนั) 
ส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง 

สภาพการผลติ (A)       
ผลิตใตห้ลงัคา (a1) 101±1.30 122±1.32 146±0.71 149±0.87 152±0.98 151±12.65 
ผลิตกลางแจง้ (a2) 100±1.26 118±2.09 146±1.00 150±1.21 153±1.33 153±1.32 

รูปแบบการปลูก (B)       
ปลูกบนแปลง (b1) 101±1.59 119±2.25 147±1.05 a 151±1.26 a 154±1.31 a 154±12.91 a 
ปลูกในถุงปลูก (b2) 100±0.86 121±1.20 145±0.41 b 148±0.53 b 151±0.70 b 150±0.81 b 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (C)       
ตดัคร้ังเดียว (c1) 100±1.37 121±1.47 146±0.64 149±0.79 152±0.93 152±0.81 
ทยอยเคาะ (c2) 101±1.20 119±2.12 146±1.04 150±1.28 153±1.37 151±12.70 

A x B       
a1 x b1 102±2.22 122±2.53 146±1.41 149±1.58 ab 153±1.68 ab 151±2.35 
a1 x b2 101±2.46 123±3.55 146±1.50 149±1.76 b 152±1.76 b 150±1.74 
a2 x b1 101±1.53 116±1.02 148±0.44 153±0.91ab 156±1.19 ab 156±1.52 
a2 x b2 100±0.91 120±2.14 144±0.56 147±0.34 a 150±0.44 a 149±0.69 

A x C       
a1 x c1 101±2.07 125±1.75 146±1.13 150±1.41 153±1.56 153±1.27 
a1 x c2 100±1.66 120±1.55 146±0.95 148±1.07 152±1.30 149±24.86 
a2 x c1 98±1.65 118±1.54 146±0.72 149±0.82 152±1.14 152±1.10 
a2 x c2 102±1.81 118±4.11 147±1.91 151±2.31 154±2.43 153±2.53 

B x C       
b1 x c1 100±2.57 121±2.54 146±1.20 150±1.36 153±1.47 153±1.33 
b1 x c2 101±1.89 116±3.67 148±1.72 152±2.13 156±2.09 154±25.92 
b2 x c1 101±1.22 122±1.74 145±0.57 149±0.89 152±1.25 152±0.94 
b2 x c2 99±1.19 121±1.82 144±0.57 147±0.43 150±0.48 148±0.81 

A x B x C       
a1 x b1 x c1 103±4.23 125±3.80 146±2.46 150±2.72 152±2.73 153±2.46 
a1 x b1 x c2 102±2.52 119±3.09 146±1.96 149±2.24 153±2.54 150±3.99 
a1 x b2 x c1 102±1.86 125±0.88 146±0.58 150±1.54 154±2.06 153±1.39 
a1 x b2 x c2 99±2.49 121±1.02 145±0.66 148±0.68 151±0.85 148±1.61 
a2 x b1 x c1 97±2.96 118±2.72 147±1.01 150±1.28 154±1.64 154±1.54 
a2 x b1 x c2 104±2.99 114±7.15 150±2.54 156±2.68 159±2.24 158±3.01 
a2 x b2 x c1 100±1.75 119±2.10 145±0.85 148±0.43 150±0.87 150±0.79 
a2 x b2 x c2 100±0.96 122±3.90 144±0.80 147±0.22 150±0.17 148±0.79 

ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple 
Range Test (DMRT) 
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ตารางภาคผนวกที ่3  ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิต ของผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊ค จากสภาพการผลิต
รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว 

รูปแบบการผลติ 
เมลด็พนัธ์ุฯ 

น า้หนักเมลด็  
(กรัมต่อต้น) 

น า้หนัก 1000 เมลด็  
(กรัม) 

สภาพการผลติ (A)   
ผลิตใตห้ลงัคา (a1) 3.059±0.33 a 1.028±0.02 a 
ผลิตกลางแจง้ (a2)  1.801±0.16 b 0.945±0.02 b 

รูปแบบการปลูก (B)   
ปลูกบนแปลง (b1) 2.052±0.24 b 0.971±0.02 
ปลูกในถุงปลูก (b2) 2.808±0.35 a 1.003±0.02 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (C)   
ตดัคร้ังเดียว (c1) 2.392±0.41 0.984±0.02 
ทยอยเคาะ (c2) 2.468±0.19 0.989±0.03 

A x B   
a1 x b1 2.502±0.30 0.986±0.03 
a1 x b2 3.615±0.27 1.071±0.04 
a2 x b1 1.602±0.50 0.956±0.02 
a2 x b2 2.001±0.15 0.935±0.02 

A x C   
a1 x c1 3.315±0.62 1.009±0.03 
a1 x c2 2.803±0.23 1.048±0.02 
a2 x c1 1.468±0.12 0.959±0.03 
a2 x c2 2.134±0.23 0.931±0.04 

B x C   
b1 x c1 1.739±0.31 0.959±0.02 
b1 x c2 2.364±0.33 0.982±0.04 
b2 x c1 3.044±0.69 1.009±0.04 
b2 x c2 2.573±0.19 0.997±0.04 

A x B x C   
a1 x b1 x c1 2.241±0.48 0.954±0.04 
a1 x b1 x c2 2.763±0.41 1.018±0.03 
a1 x b2 x c1 4.388±0.74 1.064±0.04 
a1 x b2 x c2 2.842±0.33 1.079±0.01 
a2 x b1 x c1 1.238±0.07 0.964±0.04 
a2 x b1 x c2 1.965±0.48 0.947±0.08 
a2 x b2 x c1 1.699±0.12 0.955±0.04 

ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
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ตารางภาคผนวกที ่4  ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิต ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮดจากสภาพการผลิต
รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว 

รูปแบบการผลติเมลด็พนัธ์ุฯ 
น า้หนักเมลด็  
(กรัมต่อต้น) 

น า้หนัก 1000 เมลด็  
(กรัม) 

สภาพการผลติ (A)   
ผลิตใตห้ลงัคา (a1) 0.819±0.19 0.943±0.04 
ผลิตกลางแจง้ (a2) 0.716±0.18 0.871±0.09 

รูปแบบการปลูก (B)   
ปลูกบนแปลง (b1) 1.266±0.14 a 0.922±0.02 
ปลูกในถุงปลูก (b2)   0.269±0.07 b 0.892±0.09 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (C)   
ตดัคร้ังเดียว (c1) 0.759±0.19 0.988±0.04 
ทยอยเคาะ (c2) 0.776±0.18 0.826±0.08 

A x B   
a1 x b1 1.358±0.20 0.934±0.04 
a1 x b2 0.280±0.21 0.951±0.03 
a2 x b1 1.174±0.07 0.909±0.06 
a2 x b2 0.258±0.13 0.833±0.18 

A x C   
a1 x c1 0.813±0.30 0.948±0.05 
a1 x c2 0.825±0.27 0.938±0.05 
a2 x c1 0.705±0.27 1.028±0.04 
a2 x c2 0.726±0.28 0.714±0.15 

B x C   
b1 x c1 1.275±0.23 0.948±0.04 
b1 x c2 1.256±0.20 0.896±0.03 
b2 x c1 0.242±0.05 1.028±0.06 
b2 x c2 0.295±0.14 0.756±0.17 

A x B x C   
a1 x b1 x c1 1.340±0.39 0.951±0.08 
a1 x b1 x c2 1.370±0.22 0.917±0.04 
a1 x b2 x c1 0.281±0.09 0.944±0.09 
a1 x b2 x c2 0.271±0.13 0.959±0.11 
a2 x b1 x c1 1.210±0.31 0.944±0.01 
a2 x b1 x c2 1.130±0.36 0.875±0.06 
a2 x b2 x c1 0.202±0.06 1.110±0.05 
a2 x b2 x c2 0.315±0.29 0.550±0.29 

ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) 
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ตารางภาคผนวกที ่5  ค่าเฉล่ียคุณภาพของผลผลิตของผกักาดหอมชนิดเรดโอ๊ค จากสภาพการผลิต
รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว 

รูปแบบการผลติเมลด็พนัธ์ุฯ 
ความช้ืนของ 
เมลด็พนัธ์ุ (%) 

ความงอก (%) 
ความเร็วใน
การงอก  

(ต้นต่อวนั) 

ความงอกหลงั
การเร่งอายุ 

(%) 
สภาพการผลติ (A)     

ผลิตใตห้ลงัคา (a1) 9.34±0.55 96.27±0.48 18.73±0.15 a 26.83±7.27 a 
ผลิตกลางแจง้ (a2) 10.63±0.89 93.50±1.74 17.68±0.37 b  19.00±3.88 b 

รูปแบบการปลูก (B)     
ปลูกบนแปลง (b1) 8.77±0.60 b 93.44±1.72 17.85±0.38 15.83±3.42 b 
ปลูกในถุงปลูก (b2) 11.20±0.74 a 96.33±0.05 18.56±0.20   30.00±6.64 a 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (C)     
ตดัคร้ังเดียว (c1) 9.048±0.51 b 94.66±1.83 18.06±0.40 15.66±7.53 
ทยอยเคาะ (c2) 10.93±0.87 a 95.11±0.73 18.35±0.21 20.16±4.98 

A x B     
a1 x b1 8.79±1.00 96.77±0.63 18.63±0.20 14.33±2.80 ab 
a1 x b2 9.88±0.78 95.78±2.87 18.84±0.60  49.33±6.55 a 
a2 x b1 8.75±0.45 96.11±0.56 17.07±0.22 7.33±4.70 b 
a2 x b2 12.52±1.22 96.88±0.70 18.29±0.32  10.66±4.72 b 

A x C     
a1 x c1 8.69±0.46 97.55±0.80 18.77±0.21 30.00±12.89 a 
a1 x c2 9.99±0.97 95.00±0.61 18.70±0.22 23.66±7.89 a 
a2 x c1 9.40±0.94 91.77±3.29 17.36±0.69 6.35±0.99 b 
a2 x c2 11.87±1.42 95.22±1.15 18.01±0.31 16.66±6.46 ab 

B x C     
b1 x c1 7.87±0.49 91.33±3.09 17.42±0.67 11.00±0.68 
b1 x c2 9.67±1.02 95.55±1.31 18.28±0.34 10.66±6.46 
b2 x c1 10.21±0.60 98±0.88 18.7±0.32 30.33±12.76 
b2 x c2 12.19±1.28 94.66±0.53 18.43±0.27 29.66±5.57 

A x B x C     
a1 x b1 x c1 8.21±0.57 96.00±0.77 18.44±0.30 11.33±1.33 
a1 x b1 x c2 9.38±2.07 97.55±0.89 18.83±0.26 17.33±5.33 
a1 x b2 x c1 9.17±0.69 99.11±0.44 19.1±0.12 58.66±2.67 
a1 x b2 x c2 10.59±0.23 92.44±1.02 18.57±0.40 40.00±4.00 
a2 x b1 x c1 7.54±0.88 86.66±5.05 16.41±1.06 10.66±0.67 
a2 x b1 x c2 9.95±0.92 93.55±1.94 17.73±0.47 14.00±13.01 
a2 x b2 x c1 11.26±0.44 96.88±1.56 18.31±0.59 12.00±2.00 

ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) 
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ตารางภาคผนวกที ่6  ค่าเฉล่ียคุณภาพของผลผลิตของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด จากสภาพการ
ผลิต รูปแบบการปลูก และรูปแบบการเก็บเก่ียว 

รูปแบบการผลติเมลด็พนัธ์ุฯ 
ความช้ืนของ 
เมลด็พนัธ์ุ (%) 

ความงอก (%) 
ความเร็วใน
การงอก  

(ต้นต่อวนั) 

ความงอกหลงั
การเร่งอายุ 

(%) 
สภาพการผลติ (A)     

ผลิตใตห้ลงัคา (a1) 9.25±0.33 91.11±1.11 a 15.92±0.35 a 11.33±3.11 
ผลิตกลางแจง้ (a2) 9.65±1.50 70.66±7.09 b   12.08±1.22 b 9.33±2.06 

รูปแบบการปลูก (B)     
ปลูกบนแปลง (b1) 8.71±0.25 86.49±2.78 15.02±0.63 13.66±2.72 a 
ปลูกในถุงปลูก (b2) 10.19±1.48 75.27±7.56 13.05±1.31  4.05±1.84 b 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (C)     
ตดัคร้ังเดียว (c1) 9.63±0.67 86.11±2.51 14.92±0.54 9.66±2.06 
ทยอยเคาะ (c2) 9.26±1.38 75.66±7.70 13.08±1.36 8.05±3.27 

A x B     
a1 x b1 8.58±0.35 93.44±1.13 16.59±0.47 15.33±5.10 
a1 x b2 9.91±0.37 88.77±3.65 15.25±0.73 17.33±2.31 
a2 x b1 8.83±0.42 79.55±1.41 13.42±0.37 12.03±3.17 
a2 x b2 10.47±3.08 61.77±13.28 10.745±2.31 10.66±0.67 

A x C     
a1 x c1 9.56±0.55 91.44±1.63 16.10±0.36 11.33±1.91 
a1 x c2 8.94±0.36 90.77±1.66 15.74±0.63 11.33±6.23 
a2 x c1 9.71±1.29 80.77±3.70 13.74±0.79 8.06±3.72 
a2 x c2 9.59±2.86 60.55±12.91 10.42±2.21 8.66±1.91 

B x C     
b1 x c1 8.68±0.29 89.22±2.67 15.64±0.57 12.66±1.91 
b1 x c2 8.73±0.42 83.77±4.88 14.36±1.13 14.66±5.33 
b2 x c1 10.58±1.24 83.04±4.09 14.20±0.88 6.66±3.37 
b2 x c2 9.80±2.84 67.55±14.52 11.80±2.48 6.03±0.84 

A x B x C     
a1 x b1 x c1 8.77±0.50 70.04±1.76 16.75±0.26 9.33±1.33 
a1 x b1 x c2 8.40±0.56 67.55±1.74 16.43±1.00 21.33±9.61 
a1 x b2 x c1 10.35±0.81 60.89±1.90 15.46±0.39 13.33±3.53 
a1 x b2 x c2 9.48±0.22 55.55±2.52 15.05±0.71 8.35±1.33 
a2 x b1 x c1 8.60±0.41 55.77±3.11 14.54±0.56 16.02±2.31 
a2 x b1 x c2 9.06±0.69 41.55±5.75 12.30±1.04 8.08±2.31 
a2 x b2 x c1 10.81±2.64 46.22±6.74 12.94±1.46 6.55±0.02 
a2 x b2 x c2 10.12±6.35 38.44±4.53 8.55±4.45 8.33±1.33 

ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
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ตารางภาคผนวกที ่7  ค่าเฉล่ียอายุการออกดอก การสุกแก่ และการเก็บเก่ียว จากสภาพการผลิต
รูปแบบการเก็บเก่ียว และชนิดของผกักาดหอม 

รูปแบบการผลติเมลด็พนัธ์ุฯ 
อายุวนัที่
เร่ิมติดออก 

(วนั) 

อายุวนัที่ดอก
แรกบาน 
 (วนั) 

การสุกแก่ (วนั) อายุวนัที่เร่ิม
เกบ็เกีย่ว

ผลผลติ (วนั) 
ส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง 

สภาพการผลติ (A)       
ผลิตใตห้ลงัคา (a1) 105±3.05 125±2.71 a 147±2.21 a 151±2.25 a 153±2.21 a 154±2.51 a 
ผลิตกลางแจง้ (a2) 103±2.54 122±2.54 b 144±1.45 b 147±1.51 b 149±1.46 b 150±1.64 b 

รูปแบบการปลูก (B)       
ปลูกบนแปลง (b1) 104±2.73 123±2.49 146±1.91 149±1.96 152±2.08 153±1.96 a 
ปลูกในถุงปลูก (b2) 104±2.90 123±2.80 146±1.90 149±1.95 151±1.72 151±2.31 b 

ชนิดของผกักาดหอม (C)       
Green oak (c1) 98±1.05 c 118±1.65 c 144±0.47 c 147±0.48 a 149±0.58 c 148±0.77 c 
Red oak (c2) 90±0.28 d 110±0.38 d 135±0.71 d 138±0.68 d 141±0.58 d 141±0.82 d 

Red coral (c3) 103±1.01 b 122±0.97 b 145±0.41 b 149±0.65 b 152±0.85 b 152±0.84 b 
Frillice (c4) 126±1.69 a 144±1.00 a 159±1.96 a 162±1.95 a 164±2.13 a 168±2.15 a 

A x B       
a1 x b1 105±4.15 125±3.70 147±3.16 151±3.20 154±3.41 156±3.09 
a1 x b2 105±3.70 125±3.41 147±2.17 150±2.24 152±2.36 153±2.33 
a2 x b1 103±4.66 122±4.11 144±3.24 147±3.29 150±2.92 151±4.04 
a2 x b2 103±3.63 122±3.93 144±2.02 147±2.11 149±1.78 150±2.38 

A x C       
a1 x c1 97±1.45 121±1.71 145±0.64 c 147±0.80 cd 150±0.99 cd 149±1.27 d 
a1 x c2 90±1.58 110±2.36 135±0.51 d 139±0.43 e 142±0.45 e 142±0.93 e 
a1 x c3 104±0.51 124±0.67 146±1.19 c 150±1.12 c 154±1.02 c 154±1.58 c 
a1 x c4 128±0.24 145±0.43 164±0.85 a 167±0.75 a 169±0.46 a 172±0.58 a 
a2 x c1 99±1.74 115±1.22 143±0.55 c 146±0.96 d 148±1.35 d 147±1.36 a 
a2 x c2 89±0.76 110±1.01 134±0.48 d 137±0.44 e 140±0.58 e 141±0.67 e 
a2 x c3 101±2.43 120±0.84 145±2.46 c 148±2.36 cd 150±2.71 cd 151±3.02 d 
a2 x c4 124±1.83 142±1.40 154±0.96 b 158±1.09 b 160±1.61 b 163±0.85 b 

B x C       
b1 x c1 100±1.40 120±2.15 145±0.56 147±0.66 150±0.94 150±1.01 
b1 x c2 90±0.40 110±0.58 135±1.13 138±1.04 141±0.93 144±0.86 
b1 x c3 103±1.25 122±1.12 145±0.72 150±1.23 153±1.53 154±1.47 
b1 x c4 125±2.11 142±1.00 159±2.96 162±2.90 166±3.15 167±3.05 
b2 x c1 97±1.41 116±2.41 144±0.75 146±0.69 148±0.64 146±0.53 
b2 x c2 90±0.42 110±0.55 135±0.98 138±0.97 141±0.77 139±0.36 
b2 x c3 103±1.71 123±1.68 145±0.46 148±0.41 151±0.25 151±0.42 
b2 x c4 127±2.85 145±1.70 159±2.87 163±2.89 163±2.89 168±3.32 
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ตารางภาคผนวกที ่7  ค่าเฉล่ียอายุการออกดอก การสุกแก่ และการเก็บเก่ียว จากสภาพการผลิต
รูปแบบการเก็บเก่ียว และชนิดของผกักาดหอม (ต่อ) 

รูปแบบการผลติเมลด็พนัธ์ุฯ 
อายุวนัที่
เร่ิมติดออก 

(วนั) 

อายุวนัที่ดอก
แรกบาน  
(วนั) 

การสุกแก่ (วนั) อายุวนัที่เร่ิม
เกบ็เกีย่ว

ผลผลติ (วนั) 
ส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง 

A x B x C       
a1 x b1 x c1 99±2.14 124±2.60 145±0.82 148±1.15 151±1.66 151±1.45 
a1 x b1 x c2 90±1.67 110±0.83 135±1.09 139±1.32 141±1.24 146±1.13 
a1 x b1 x c3 105±0.79 124±0.90 147±2.29 152±2.04 156±1.91 157±0.68 
a1 x b1 x c4 127±0.82 144±1.09 163±1.34 166±1.45 170±1.24 171±0.02 
a1 x b2 x c1 95±1.88 118±0.68 145±0.74 147±0.79 149±1.09 147±1.08 
a1 x b2 x c2 90±3.36 111±2.63 135±0.80 139±0.65 142±0.30 139±0.46 
a1 x b2 x c3 104±3.64 125±0.50 146±5.20 149±4.84 151±5.63 151±5.71 
a1 x b2 x c4 129±3.81 147±1.00 165±1.56 168±1.91 168±1.91 174±3.19 
a2 x b1 x c1 100±2.27 116±1.72 144±0.42 147±0.74 149±0.85 149±1.45 
a2 x b1 x c2 89±2.47 111±4.85 135±0.95 137±0.36 140±0.14 142±0.17 
a2 x b1 x c3 102±0.30 120±0.65 144±0.92 147±0.79 150±0.55 151±0.17 
a2 x b1 x c4 123±0.43 140±0.43 155±1.66 158±1.46 162±0.87 163±0.60 
a2 x b2 x c1 98±1.17 114±0.46 143±0.22 146±0.66 148±1.23 146±1.26 
a2 x b2 x c2 90±1.24 110±2.08 134±0.63 137±0.58 140±0.43 140±0.82 
a2 x b2 x c3 101±2.30 121±1.40 145±1.00 148±1.24 150±0.93 151±0.22 
a2 x b2 x c4 125±3.33 144±2.71 154±1.52 158±1.89 158±1.89 163±1.58 

ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New 

Multiple Range Test (DMRT) 
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ตารางภาคผนวกที ่8  ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิต จากสภาพการผลิต รูปแบบการเก็บเก่ียว และชนิดของ
ผกักาดหอม 

รูปแบบการผลติ 
เมลด็พนัธ์ุฯ 

น า้หนักเมลด็  
(กรัมต่อต้น) 

น า้หนัก 1000 เมลด็  
(กรัม) 

สภาพการผลติ (A)   
ผลิตใตห้ลงัคา (a1) 1.326±0.31 a 1.037±0.03 a 
ผลิตกลางแจง้ (a2) 0.812±0.17 b 0.938±0.04 b 

รูปแบบการปลูก (B)   
ปลูกบนแปลง (b1) 1.056±0.29 1.003±0.03 
ปลูกในถุงปลูก (b2) 1.079±0.21 0.971±0.04 

ชนิดของผกักาดหอม (C)   
Green oak (c1) 0.731±0.13 b 1.181±0.02 a 
Red oak (c2) 2.808±0.35 a 1.003±0.02 b 

Red coral (c3) 0.519±0.11 bc 0.941±0.07 b 
Frillice (c4) 0.213±0.05 c 0.824±0.02 c 

A x B   
a1 x b1 1.484±0.53 a 1.056±0.04 
a1 x b2 1.168±0.19 ab 1.018±0.05 
a2 x b1 0.629±0.32 c 0.951±0.05 
a2 x b2 0.991±0.27 bc 0.925±0.07 

A x C   
a1 x c1 0.817±0.18 c 1.205±0.02 
a1 x c2 3.615±0.19 a 1.071±0.04 
a1 x c3 0.554±0.50 cd 1.041±0.02 
a1 x c4 0.319±0.15 de 0.829±0.02 
a2 x c1 0.645±0.06 d 1.155±0.03 
a2 x c2 2.001±0.21 cd 0.925±0.12 
a2 x c3 0.485±0.06 cd 0.841±0.03 
a2 x c4 0.108±0.02 e 0.820±0.04 

B x C   
b1 x c1 0.512±0.11 1.171±0.04 
b1 x c2 3.440±0.69 1.009±0.04 
b1 x c3 0.568±0.09 1.037±0.06 
b1 x c4 0.204±0.05 0.795±0.04 
b2 x c1 0.951±0.20 1.189±0.02 
b2 x c2 2.573±0.19 0.997±0.04 
b2 x c3 0.571±0.20 0.845±0.11 
b2 x c4 0.223±0.08 0.854±0.03 
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ตารางภาคผนวกที ่8  ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิต จากสภาพการผลิต รูปแบบการเก็บเก่ียว และชนิดของ
ผกักาดหอม (ต่อ) 

รูปแบบการผลติ 
เมลด็พนัธ์ุฯ 

น า้หนักเมลด็  
(กรัมต่อต้น) 

น า้หนัก 1000 เมลด็  
(กรัม) 

A x B x C   
a1 x b1 x c1 0.619±0.19 1.201±0.03 
a1 x b1 x c2 4.388±0.29 1.062±0.03 
a1 x b1 x c3 0.645±0.74 1.103±0.04 
a1 x b1 x c4 0.280±0.33 0.840±0.01 
a1 x b2 x c1 1.010±0.10 1.202±0.03 
a1 x b2 x c2 2.840±0.04 1.070±0.02 
a1 x b2 x c3 0.460±0.06 0.971±0.05 
a1 x b2 x c4 0.350±0.11 0.810±0.05 
a2 x b1 x c1 0.402±0.10 1.142±0.08 
a2 x b1 x c2 1.690±0.35 0.953±0.01 
a2 x b1 x c3 0.290±0.12 0.964±0.04 
a2 x b1 x c4 0.120±0.07 0.741±0.02 
a2 x b2 x c1 0.882±0.04 1.170±0.10 
a2 x b2 x c2 2.301±0.44 0.912±0.21 
a2 x b2 x c3 0.670±0.03 0.710±0.05 
a2 x b2 x c4 0.091±0.03 0.890±0.03 

ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
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ตารางภาคผนวกที ่9  ค่าเฉล่ียคุณภาพของผลผลิต จากสภาพการผลิต รูปแบบการเก็บเก่ียว และ
ชนิดของผกักาดหอม 

รูปแบบการผลติ 
เมลด็พนัธ์ุฯ 

ความช้ืนของ 
เมลด็พนัธ์ุ (%) 

ความงอก (%) 
ความเร็วในการ
งอก (ต้นต่อวนั) 

ความงอกหลงั
การเร่งอายุ 

(%) 

สภาพการผลติ (A)     
ผลิตใตห้ลงัคา (a1) 11.12±0.84 83.61±4.17 15.91±0.90 a 24.7±4.18 a 
ผลิตกลางแจง้ (a2) 12.25±0.79 77.16±5.18 13.66±1.20 b 8.91±2.19 b 

รูปแบบการปลูก (B)     
ปลูกบนแปลง (b1) 11.12±0.84 80.61±3.70 14.93±0.92 24.70±4.18 a 
ปลูกในถุงปลูก (b2) 12.25±0.79 80.16±5.65 14.63±1.24 8.91±2.19 b 

ชนิดของผกักาดหอม (C)     
Green oak (c1) 9.548±0.23 b 88.72±1.64 b 17.99±0.32 b 17.58±3.38 c 
Red oak (c2) 11.2±0.74 ab 96.33±0.50 a 18.56±0.20 a 30.00±6.64 a 

Red coral (c3) 8.93±0.25 c 83.27±3.29 bc 14.85±1.00 c 18.66±4.56 b 
Frillice (c4) 17.05±1.20 a 53.22±7.01 d 7.73±1.22 d 1.00±0.67 d 

A x B     
a1 x b1 9.07±2.14 75.05±7.83 12.71±1.48 9.33±1.26 c 
a1 x b2 17.48±1.31 51.77±12.08 6.18±1.69 28.15±0.02 bc 
a2 x b1 10.23±1.05 83.11±6.01 15.86±1.22 21.19±6.85 a 
a2 x b2 12.04±1.00 84.11±4.50 15.96±1.36 19.58±2.74 ab 

A x C     
a1 x c1 11.00±0.73 80.61±3.70 14.93±0.92 13.41±5.49 bc 
a1 x c2 12.37±0.90 80.16±5.65 14.63±1.24 38.33±4.33 a 
a1 x c3 9.17±0.17 92.44±1.08 18.52±0.22 28.01±4.70 b 
a1 x c4 9.88±0.39 95.78±2.88 18.84±0.53 2.06±4.72 ef 
a2 x c1 8.79±0.45 91.55±0.56 16.99±0.22 9.83±5.96 bcd 
a2 x c2 13.63±1.22 54.66±0.70 9.28±0.32 13.50±4.61 cde 
a2 x c3 9.92±0.30 85.02±2.21 17.46±0.62 9.33±1.26 de 
a2 x c4 12.52±0.41 96.88±3.91 18.29±1.46 28.15±0.02 f 

B x C     
b1 x c1 9.94±0.37 89.78±2.43 a 17.29±0.47 10.08±5.37 
b1 x c2 10.21±0.60 98.00±0.88 a 18.7±0.32 30.33±2.76 
b1 x c3 8.63±0.28 80.88±4.48 a 15.33±0.80 14.81±5.99 
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ตารางภาคผนวกที ่9  ค่าเฉล่ียคุณภาพของผลผลิต จากสภาพการผลิต รูปแบบการเก็บเก่ียว และ
ชนิดของผกักาดหอม (ต่อ) 

รูปแบบการผลติ 
เมลด็พนัธ์ุฯ 

ความช้ืนของ 
เมลด็พนัธ์ุ (%) 

ความงอก (%) 
ความเร็วในการ
งอก (ต้นต่อวนั) 

ความงอกหลงั
การเร่งอายุ 

(%) 

B x C      
b1 x c4 15.22±2.03 57.77±6.68 b 8.41±1.39 13.16±0.02 
b2 x c1 9.15±0.21 91.66±0.56 a 18.68±0.15 19.00±4.55 
b2 x c2 12.19±1.28 94.66±0.53 a 18.43±0.27 29.66±5.57 
b2 x c3 9.24±0.39 85.66±5.01 a 14.37±1.90 12.66±6.42 
b2 x c4 18.89±1.02 48.66±12.12 b 7.04±2.04 28.31±1.26 

A x B x C     
a1 x b1 x c1 9.35±0.18 90.44±0.89 18.04±0.07 14.50±9.53 
a1 x b1 x c2 9.17±0.29 99.11±0.77 19.1±0.05 36.66±7.42 
a1 x b1 x c3 8.43±0.69 88.80±0.44 16.4±0.12 34.06±2.67 
a1 x b1 x c4 13.98±0.23 53.99±1.02 9.88±0.40 14.51±4.00 
a1 x b2 x c1 8.99±0.37 94.44±4.08 18.99±1.18 12.33±5.77 
a1 x b2 x c2 10.59±0.40 92.44±0.80 18.57±0.41 40.02±9.39 
a1 x b2 x c3 9.16±3.73 94.22±9.35 17.59±2.40 22.06±0.05 
a1 x b2 x c4 19.2±1.39 55.33±9.39 8.67±2.19 4.08±2.00 
a2 x b1 x c1 10.53±0.54 81.11±3.58 16.54±0.74 5.66±4.81 
a2 x b1 x c2 11.26±0.34 96.88±0.59 18.31±0.09 7.66±6.77 
a2 x b1 x c3 8.83±0.44 72.89±1.56 14.26±0.59 15.33±2.00 
a2 x b1 x c4 16.45±2.37 61.55±0.22 6.94±0.41 22.18±5.70 
a2 x b2 x c1 9.31±0.47 88.89±4.46 18.37±0.80 14.05±7.69 
a2 x b2 x c2 13.78±0.76 96.89±7.20 18.28±2.77 19.33±3.33 
a2 x b2 x c3 9.32±2.26 77.11±7.53 11.16±1.34 3.03±0.02 
a2 x b2 x c4 18.51±1.71 42.02±9.08 5.42±3.14 41.15±0.04 

ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) 
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ตารางภาคผนวกที ่ 10  ค่าเฉล่ียอายุการออกดอก การสุกแก่และการเก็บเก่ียว ของผกักาดหอมชนิด
คอส จากสภาพการผลิตและรูปแบบการผลิต 

รูปแบบการผลติเมลด็พนัธ์ุฯ 
อายุวนัที่
เร่ิมติดออก 

(วนั) 

อายุวนัที่ดอก
แรกบาน (วนั) 

การสุกแก่ (วนั) อายุวนัที่เร่ิม
เกบ็เกีย่ว

ผลผลติ (วนั) 
ส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง 

สภาพการผลติ (A)       
ผลิตใตห้ลงัคา (a1) 105±3.05 125±2.71 a 147±2.21 a 151±2.25 a 153±2.21 a 154±2.51 a 
ผลิตกลางแจง้ (a2) 103±2.54 122±2.54 b 144±1.45 b 147±1.51 b 149±1.46 b 150±1.64 b 

รูปแบบการปลูก (B)       
ปลูกบนแปลง (b1) 104±2.73 123±2.49 146±1.91 149±1.96 152±2.08 153±1.96 a 
ปลูกในถุงปลูก (b2) 104±2.90 123±2.80 146±1.90 149±1.95 151±1.72 151±2.31 b 

A x B       
a1 x b1 76±0.61 92±1.03 114±1.01 117±0.81 120±0.95 126±1.62 
a1 x b2 75±0.36 91±0.79 112±0.74 115±0.57 118±0.26 122±0.71 
a2 x b1 75±0.18 90±0.48 110±0.69 117±0.71 121±0.42 127±1.36 
a2 x b2 74±0.10 90±0.44 117±0.91 115±0.12 119±0.41 122±0.44 

ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 
ตารางภาคผนวกที ่ 11  ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิต ของผกักาดหอมชนิดคอส จากสภาพการผลิตและ

รูปแบบการผลิต 
รูปแบบการผลติ 
เมลด็พนัธ์ุ ฯ 

น า้หนักเมลด็  
(กรัมต่อต้น) 

น า้หนัก 1000 เมลด็ 
(กรัม) 

สภาพการผลติ (A)   
ผลิตใตห้ลงัคา (a1) 3.681±0.27 1.123±0.01 b 
ผลิตกลางแจง้ (a2) 3.162±0.29 1.232±0.01 a 

รูปแบบการปลูก (B)   
ปลูกบนแปลง (b1) 3.592±0.37 1.176±0.02 
ปลูกในถุงปลูก (b2) 3.253±0.15 1.176±0.02 

A x B   
a1 x b1 4.212±0.46 1.126±0.00 
a1 x b2 3.151±0.05 1.119±0.01 
a2 x b1 2.971±0.54 1.226±0.02 
a2 x b2 3.365±0.33 1.234±0.01 

ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
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ตารางภาคผนวกที ่ 12  ค่าเฉล่ียคุณภาพของผลผลิต ของผกักาดหอมชนิดคอส จากสภาพการผลิต
และรูปแบบการผลิต 

รูปแบบการผลติเมลด็พนัธ์ุ ฯ 
ความช้ืนของ 
เมลด็พนัธ์ุ 

(%) 

ความงอก 
(%) 

ความเร็วใน
การงอก (ต้น

ต่อวนั) 

ความงอก
หลงัการเร่ง
อายุ (%) 

สภาพการผลติ (A)     
ผลิตใตห้ลงัคา (a1) 9.88±0.28 98.88±0.63 18.67±0.06 58.04±4.32 
ผลิตกลางแจง้ (a2) 9.78±0.15 97.77±2.91 18.18±0.31 58.28±4.91 

รูปแบบการปลูก (B)     
ปลูกบนแปลง (b1) 9.83±0.20 97.66±2.98 18.17±0.32 61.04±2.19 
ปลูกในถุงปลูก (b2) 9.84±0.24 99.02±0.27 18.68±0.04 55.28±3.03 

A x B     
a1 x b1 10.11±0.32 99.11±1.29 18.73±0.11 57.69±3.86 
a1 x b2 9.66±0.50 98.66±0.47 18.61±0.05 58.39±5.31 
a2 x b1 9.55±0.26 96.22±5.35 17.61±0.58 64.40±2.36 
a2 x b2 10.01±0.13 99.33±0.27 18.75±0.06 52.17±4.11 

ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 
ตารางภาคผนวกที ่ 13  ค่าเฉล่ียอายุการออกดอกและการสุกแก่และการเก็บเก่ียว ต่อช่วงเวลา

เพาะปลูก ของผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ 

ช่วงเวลาเพาะปลูก อายุวนัที่เร่ิม
ติดออก (วนั) 

อายุวนัที่ดอก
แรกบาน (วนั) 

อายุสุกแก่ (วนั) อายุวนัที่เร่ิม
เกบ็เกีย่ว

ผลผลติ (วนั) 
ส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง 

    เดือนตุลาคม 105±1.09 a 124±1.83 a 148±1.77 a 152±1.87 a 156±1.86 a 153±1.91 a 
   เดือนพฤศจิกายน 85±0.83 b 105±1.01 b 128±0.81 b 131±0.79 b 133±0.63 b 134±0.62 b 

ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
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ตารางภาคผนวกที ่ 14  ค่าเฉล่ียอายุการออกดอกและการสุกแก่และการเก็บเก่ียว ต่อช่วงเวลา
เพาะปลูก ของผกักาดหอมชนิดบตัเตอร์เฮด 

ช่วงเวลาเพาะปลูก 
อายุวนัที่
เร่ิมติดออก 

(วนั) 

อายุวนัที่ดอก
แรกบาน (วนั) 

อายุสุกแก่ (วนั) อายุวนัที่เร่ิม
เกบ็เกีย่ว

ผลผลติ (วนั) 
ส่วนบน ส่วนกลาง ส่วนล่าง 

        เดือนตุลาคม 101±1.59 119±2.25 147±1.05 a 151±1.26 a 154±1.31 a 154±1.35 a 
        เดือนพฤศจิกายน 100±1.37 120±1.82 137±2.21 b 141±2.14 b 146±2.44 b 147±2.47 b 
ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 
ตารางภาคผนวกที ่15 ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิต ต่อช่วงเวลาเพาะปลูก ของผกักาดหอมชนิดเรดโอค๊ 

ช่วงเวลาเพาะปลูก น า้หนักเมล็ด (กรัมต่อต้น) น า้หนัก 1000 เมลด็ (กรัม) 
เดือนตุลาคม 2.052±0.24 a 0.971±0.02 a 

เดือนพฤศจิกายน 1.184±0.91 b 0.755±0.03 b 
ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 
ตารางภาคผนวกที ่ 16 ค่าเฉล่ียปริมาณผลผลิต ต่อช่วงเวลาเพาะปลูก ของผักกาดหอมชนิด           

บตัเตอร์เฮด 

ช่วงเวลาเพาะปลูก 
น า้หนักผลผลติ  
(กรัมต่อต้น) 

น า้หนัก 1000 เมลด็  
(กรัม) 

                       เดือนตุลาคม 1.266±0.14 a 0.922±0.02 a 
เดือนพฤศจิกายน 0.195±0.05 b 0.564±0.08 b 

ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

 
ตารางภาคผนวกที ่ 17  ค่าเฉล่ียคุณภาพของผลผลิต ต่อช่วงเวลาเพาะปลูก ของผกักาดหอมชนิด    

เรดโอค๊ 

ช่วงเวลาเพาะปลูก 
ความช้ืนของ
เมลด็พนัธ์ุ 

(%) 

ความงอก 
(%) 

ความเร็วใน
การงอก (ต้น

ต่อวนั) 

ความงอกหลงั
การเร่งอายุ (%) 

               เดือนตุลาคม 8.77±0.60 b 93.44±1.72 a 17.85±0.38 a 12.20±2.72 b 
เดือนพฤศจิกายน 10.38±0.33 a 86.27±2.33 b  15.37±0.57 b  35.56±4.54 a 

ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
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ตารางภาคผนวกที ่ 18  ค่าเฉล่ียคุณภาพของผลผลิต ต่อช่วงเวลาเพาะปลูก ของผกักาดหอมชนิด      
บตัเตอร์เฮด 

ช่วงเวลาเพาะปลูก 
ความช้ืนของ
เมลด็พนัธ์ุ (%) 

ความงอก 
(%) 

ความเร็วในการ
งอก (ต้นต่อวนั) 

ความงอกหลงั
การเร่งอายุ (%) 

               เดือนตุลาคม 8.71±0.25 58.72±4.57 b 15.00±0.63 a 13.66±0.72 
เดือนพฤศจิกายน 7.24±1.13 75.22±2.87 a 11.65±1.22 b 13.55±3.35 

ตวัอกัษรท่ีแตกต่างกนัหมายถึง มีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยวิธีเปรียบเทียบค่าเฉล่ียแบบ Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 
ตารางภาคผนวกที ่ 19  อุณหภูมิเฉล่ียรายวนัของพื้นท่ีอ าเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตั้ งแต่เร่ิม

เพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตสุดทา้ย 
ว/ด/ป ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 

1 29.6 26 27.7 25.1 24.8 29.5 28.6 
2 28.6 27.4 27.8 26.8 24.7 29.3 29.1 
3 27.4 28 27 27.8 23.6 29.9 31.3 
4 26.4 26.5 26.8 27.8 23.5 30.7 30.3 
5 28 24 27 29.2 23.7 28.5 28.8 
6 28.6 24.5 26.5 27.9 23.1 29.8 29.9 
7 29.2 27.4 27.3 28.5 23.7 31 25.7 
8 29.1 28.1 27.8 29 24.5 29.6 26.2 
9 29.8 27.6 26.7 26.3 24.5 28.4 28.4 

10 28.3 28.8 25.9 23.5 26.3 27.4 30.4 
11 26.6 29.7 27.5 20.8 27.2 27.2 31.3 
12 28.7 29.05 28 21.7 27.9 27.95 32.3 
13 29.9 29.4 28.4 22.8 26.3 30.1 31.6 
14 28.6 29.6 28.1 23.2 26.4 29 32.6 
15 29.5 29.1 28 24.2 27.7 29.1 33.9 
16 28.9 29 27.9 25 28.5 28.4 32.1 
17 26.8 30 25.4 26 28.6 29.4 26 
18 26.6 30.2 21.8 26.8 28.5 29.9 29 
19 28.3 29.9 19.4 27 29.3 30.5 30.4 
20 29 29.4 18.8 27.6 29.4 30.5 30.5 
21 29.2 28.4 20.1 28 29.6 29.8 30.8 
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ตารางภาคผนวกที ่ 19  อุณหภูมิเฉล่ียรายวนัของพื้นท่ีอ าเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตั้ งแต่เร่ิม
เพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตสุดทา้ย  (ต่อ) 

ว/ด/ป ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 
22 29.7 27.5 22.2 28.3 29 29 31.4 
23 29.4 27.6 24.6 27.9 27.3 29.1 32.2 
24 28.1 27.6 25.6 27.3 28.7 29.3 32.7 
25 28.1 27.1 23.7 27.9 28.8 29.8 32.3 
26 28.6 27.2 21.1 25.3 28.6 29.7 31.4 
27 28.5 26.3 20.2 27.6 27.4 28.1 29.5 
28 28.2 26.6 22 28.8 - 29.5 26.3 
29 27.9 26.7 25.6 26.5 - 32 28.9 
30 27.3 27.5 26.6 27.3 - 30.9 28.1 
31 26.5 - 26 26.34 - 30 - 

 เฉลีย่ 28.34 27.86 25.19 25.1 25.76 29.44 30.04 
ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวทิยา (2561)                 อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) ขอ้มูลเป็น – มีค่าเท่ากบั 0 

 
ตารางภาคผนวกที ่ 20  ปริมาณน ้ าฝนรายวนัของพื้นท่ีอ าเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตั้ งแต่เร่ิม

เตรียมแปลงเพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตสุดทา้ย 
ว/ด/ป ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 

1 - - - - - - - 
2 6.4 - - - - - - 
3 12.7 - - - - - - 
4 38 - - - - - 3.4 
5 - - - - - - - 
6 0.6 - - - - - 0.2 
7 2 - - 0.2 - 5.3 - 
8 0.1 - - - - - - 
9 0.4 - - - - - - 

10 14.9 - - - - 0 - 
11 4.4 - - - - - - 
12 - - - - - - - 
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ตารางภาคผนวกที ่ 20  ปริมาณน ้ าฝนรายวนัของพื้นท่ีอ าเภอเขาค้อ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตั้ งแต่เร่ิม
เตรียมแปลงเพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตสุดทา้ย (ต่อ) 

ว/ด/ป ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 
13 12 - - - - 9.3 - 
14 - - - - - - - 
15 9.5 0.5 - - - - - 
16 4.5 7.5 - - - - 48.4 
17 5.2 - - - - - 13.9 
18 - 3.2 - - - - - 
19 - - - - - - - 
20 1.2 0.2 - - - - - 
21 3.6 - - - - - - 
22 - - - - 47.8 - - 
23 0.8 - - - - - - 
24 - - - - - - - 
25 - - - - - - - 
26 1.5 - 4.4 0.5 0.4 - 11.4 
27 - - 5 18.8 - - 0.5 
28 - - - - - - 1 
29 - - - 1.8 - - 1.6 
30 - - - 6.2 - - 0.4 
31 - - - - - 52.8 - 
รวม 117.8 11.4 9.4 27.5 48.2 67.4 80.8 

ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวทิยา (2561)           ปริมาณฝน (มิลลิเมตร) ขอ้มลูเป็น – มีค่าเท่ากบั 0 
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ตารางภาคผนวกที ่ 21  ความเร็วลมรายวนัของพื้นท่ีอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เร่ิมเตรียม
แปลงเพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตสุดทา้ย 

ว/ด/ป ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 
1 6 6 8 7 6 5 5 
2 6 6 5 7 6 5 5 
3 6 6 6 8 6 5 5 
4 6 8 6 7 6 5 6 
5 6 8 8 5 5 5 7 
6 7 7 6 6 6 6 12 
7 5 7 6 5 5 10 10 
8 7 8 5 5 5 6 7 
9 6 6 5 5 5 7 5 

10 5 7 5 7 5 6 7 
11 5 6 5 7 5 6 5 
12 6 6 6 8 6 5 6 
13 7 6 6 7 6 7 6 
14 6 6 5 7 6 6 5 
15 6 5 5 6 5 6 15 
16 6 6 7 6 5 6 10 
17 5 5 7 6 5 5 9 
18 6 5 7 5 5 6 6 
19 6 8 8 5 5 8 7 
20 7 7 9 5 9 7 6 
21 6 7 6 6 8 9 5 
22 7 7 6 6 8 8 5 
23 7 7 6 4 7 6 5 
24 6 6 7 5 6 6 5 
25 6 7 8 6 7 6 7 
26 6 6 5 5 7 10 12 
27 6 6 6 6 6 5 8 
28 6 5 8 5 - 6 5 
29 6 5 6 5 - 7 6 
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ตารางภาคผนวกที ่ 21  ความเร็วลมรายวนัของพื้นท่ีอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เร่ิมเตรียม
แปลงเพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตสุดทา้ย (ต่อ) 

ว/ด/ป ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 
30 8 6 7 5 - 5 8 
31 7 - 6 6 - 9 - 
  6 6 6 6 6 6 7 

ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวทิยา (2561)                  ความเร็วลม (น็อต) ขอ้มูลเป็น – มีค่าเท่ากบั 0 

 
 
ตารางภาคผนวกที ่ 22  ความช้ืนในอากาศรายวนัของพื้นท่ีอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เร่ิม

เตรียมแปลงเพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตสุดทา้ย 

ว/ด/ป ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 
1 81 83 83 71 67 65 69 
2 78 85 84 72 66 65 65 
3 79 81 91 63 69 61 60 
4 79 86 94 59 69 65 59 
5 92 83 85 59 63 70 63 
6 94 90 85 71 69 69 64 
7 86 86 87 68 72 81 66 
8 82 85 85 68 69 77 67 
9 83 84 82 75 65 71 71 

10 82 81 88 74 74 70 70 
11 83 81 92 72 75 62 67 
12 78 78 87 73 75 56 57 
13 78 78 82 71 77 57 60 
14 81 81 85 73 73 63 66 
15 84 85 87 73 70 69 65 
16 84 92 85 83 65 69 64 
17 87 88 90 78 56 70 61 
18 88 85 85 78 59 70 66 
19 90 81 81 80 60 64 68 
20 89 81 84 78 50 64 72 
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ตารางภาคผนวกที ่22  ความช้ืนในอากาศรายวนัของพื้นท่ีอ าเภอเขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตั้งแต่เร่ิม
เตรียมแปลงเพาะปลูกจนถึงเก็บเก่ียวผลผลิตสุดทา้ย (ต่อ)   

ว/ด/ป ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-60 ก.พ.-60 มี.ค.-60 เม.ย.-60 
21 81 83 79 72 54 70 73 
22 88 86 82 72 62 69 80 
23 80 89 83 72 67 66 78 
24 83 89 74 62 66 66 74 
25 81 87 76 62 60 69 72 
26 82 83 76 66 79 70 73 
27 87 82 78 70 89 87 78 
28 83 82 74 73 83 82 73 
29 89 83 72 72 75 80 - 
30 84 85 64 74 69 82 - 
31 87 - 61 - 67 74 - 

  84 84 82 71 68 69 68 
ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวทิยา (2561)              ความช้ืนสมัพทัธ์ (เปอร์เซ็นต)์ ขอ้มูลเป็น – มีค่าเท่ากบั  0 
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ตารางภาคผนวกที ่ 23  รวมตน้ทุนพื้นฐานเบ้ืองตน้ในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอม 

หมวด รายการ จ านวน หน่วย 
 ราคาต่อหน่วย 

(บาท)  
 รวมราคา 
(บาท)  

รวมราคาตาม
หมวด (บาท) 

 
 
เตรียมพ้ืนท่ี 

เช่าท่ีดิน 1 ไร่ 
                                      

1,000  
                                     

1,000  
 
 

6,900 ค่าจา้งรถไถปรับพ้ืนท่ีรวม
คนขบัและน ้ามนัเช้ือเพลิง 1 คร้ัง 

                                        
400  

                                        
400  

ระบบน ้าหยดเตม็พ้ืนท่ี 1 ชุด 
                                      

5,500  
                                     

5,500  
 
 
 
 
 
วสัดุ 
อุปกรณ์ 

ถาดเพาะขนาด 80 หลุม 25 ถาด 
                                          

16  
                                        

400  
 
 
 
 
 

17,600 

เมล็ดพนัธ์ุชนิดละ 1 กรัม 6 กรัม 
                                        

600  
                                     

3,600  

แม่ปุ๋ ยเคมี 3 ชนิด (N-P-K) 3 กระสอบ 
                                      

1,200  
                                     

3,600  

ถุงห่อดอก 1,800 ใบ 
                                            

3  
                                     

5,400  

สารก าจดัโรคและแมลง     
                                      

1,000  
                                     

1,000  

ไมส้ าหรับปักค ้าตน้  1,800 อนั 
                                            

2  
                                     

3,600  
 
ค่าจา้ง 
แรงงาน 

ยา้ยปลูก 1 วนั 4 คน 
                                        

300  
                                     

1,200  
 

2,200 

พน่สารก าจดัโรคแมลง  5 คร้ัง 
                                        

200  
                                     

1,000  
รวม 26,700 26,700 
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ตารางภาคผนวกที ่ 24 ตน้ทุนการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมเพิ่มเติมตามปัจจยัการผลิต 

ปัจจัยหลกั 

ต้นทุนเพิม่เติมตามปัจจัย 
ต้นทุนเพิม่เติม
ภายในปัจจัย 

(บาท) 

รวมต้นทุน
ทั้งหมดใน
ปัจจัย(บาท) 

เตรียมพืน้ที่ วสัดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน 

รายการ 
ราคา 
(บาท) 

รายการ 
ราคา 
(บาท) 

รายการ 
ราคา 
(บาท) 

การผลิตใตห้ลงัคา
พลาสติก 

    
พลาสติกใส
คลุมหลงัคา 

                                      
5,000  

 สร้าง
หลงัคา  

                     
6,000  

26,000 52,700 
    

โครงเหล็ก
สร้าง
หลงัคา 

                                    
15,000  

  
  

การผลิตกลางแจง้       
  

  
  

                            
-    

                        
26,700  

ปลูกบนแปลง
ปลูก 

      
  

ข้ึนรูป
แปลง  

                     
2,000  

                       
2,000  

                        
28,700  

ปลูกในถุงปลูก     
ถุงปลูก
ขนาด 
6''x12'' 

                                        
600  

บรรจุดิน
ลงถุง
และขน
ยา้ย  

                     
2,000  

                       
2,600  

                        
29,300  

การเก็บเก่ียแบบ
ตดัคร้ังเดียว 

      
  

 เก็บ
เก่ียว  

                     
1,800  

                       
1,800  

                        
28,500  

การเก็บเก่ียวแบบ
ทยอยเคาะ 

      
  

 เก็บ
เก่ียว  

                   
11,100  

                      
11,100  

                        
37,800  
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ตารางภาคผนวกที ่ 25 ค่าแรงตามจ านวนวนัเก็บเก่ียวผลผลิตของผกักาดหอมแต่ละชนิด 
 

ชนิด 
ของผกักาดหอม 

รูปแบบการเก็บเก่ียว 
ตัดคร้ังเดยีว ทยอยเคาะ 

อายุเก็บ
เฉลีย่ 
(วนั) 

จ านวน
วนัเกบ็
เกีย่ว 
(วนั) 

ค่าแรง
(บาท/คน/

วนั) 

รวม
ค่าจ้าง
แรงงาน 
(บาท) 

อายุเก็บเฉลีย่ 
(วนั) 

จ านวนวนั
เกบ็เกีย่ว 
(วนั) 

ค่าแรง
(บาท/
คน/วนั) 

รวม
ค่าจ้าง
แรงงาน 
(บาท) 

Green Oak 150 1 300 300  144 - 146  
                           
4  

                          
300  

                          
1,200  

Red Oak 144 1 300 300  135 - 139  
                           
4  

                          
300  

                          
1,200  

Redcoral 154 1 300 300  145 - 151  
                           
6  

                          
300  

                          
1,800  

Flilce 167 1 300 300  159 - 167   
                           
8  

                          
300  

                          
2,400  

Butterhead 152 1 300 300  146 - 151  
                           
5  

                          
300  

                          
1,500  

Cos 122 1 300 300  111 - 122  
                          

10  
                          

300  
                          

3,000  

รวม รวมค่าแรงงาน 
                                 

1,800.00  รวมค่าแรงงาน 
                        

11,100  

 
ตารางภาคผนวกที ่26  ตน้ทุนรวมของการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมเบ้ืองตน้พื้นท่ี 1 ไร่ 

รูปแบบการผลติ 
เมลด็พนัธ์ุฯ 

ตน้ทุนพ้ืนฐานรวม 
(บาท) 
(ก) 

ตน้ทุนเพ่ิมเติมในปัจจยั 
(บาท) 
(ข) 

รวมตน้ทุนร่วมระหวา่ง
ปัจจยั (บาท) 
(ก) + (ข) 

สภาพการผลติ (A)    
ผลิตใตห้ลงัคา (a1) 26,700 26,000 52,700 
ผลิตกลางแจง้ (a2) 26,700 0 26,700 

รูปแบบการปลูก (B)    
ปลูกบนแปลง (b1) 26,700 2,000 28,700 
ปลูกในถุงปลูก (b2) 26,700 2,600 29,300 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว (C)    
ตดัคร้ังเดียว (c1) 26,700 1,800 28,500 
ทยอยเคาะ (c2) 26,700 11,100 37,800 
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ตารางภาคผนวกที ่26  ตน้ทุนรวมของการผลิตเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมเบ้ืองตน้พื้นท่ี 1 ไร่ (ต่อ) 

รูปแบบการผลติ 
เมลด็พนัธ์ุฯ 

ตน้ทุนพ้ืนฐานรวม 
(บาท) 
(ก) 

ตน้ทุนเพ่ิมเติมในปัจจยั 
(บาท) 
(ข) 

รวมตน้ทุนร่วมระหวา่ง
ปัจจยั (บาท) 
(ก) + (ข) 

A x B    
a1 x b1 26,700 28,000 54,700 
a1 x b2 26,700 28,600 55,300 
a2 x b1 26,700 2,000 28,700 
a2 x b2 26,700 2,600 29,300 

A x C    
a1 x c1 26,700 27,800 54,500 
a1 x c2 26,700 37,100 63,800 
a2 x c1 26,700 1,800 28,500 
a2 x c2 26,700 11,100 37,800 

B x C    
b1 x c1 26,700 3,800 30,500 
b1 x c2 26,700 13,100 39,800 
b2 x c1 26,700 4,400 31,100 
b2 x c2 26,700 13,700 40,400 

A x B x C    
a1 x b1 x c1 26,700 29,800 56,500 
a1 x b1 x c2 26,700 39,100 65,800 
a1 x b2 x c1 26,700 30,400 57,100 
a1 x b2 x c2 26,700 39,700 66,400 
a2 x b1 x c1 26,700 3,800 30,500 
a2 x b1 x c2 26,700 13,100 39,800 
a2 x b2 x c1 26,700 4,400 31,100 
a2 x b2 x c2 26,700 13,700 40,400 
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ภาพภาคผนวกที ่ 1  ตวัอย่างความเสียหายจากสภาพแวดล้อมของเมล็ดพนัธ์ุผกักาดหอมท่ีรอการ
เก็บเก่ียว 

 

 
 

ช่อดอกหกั 
 

 
 

น ้าขงัในดอกท่ีมีเมล็ดพนัธ์ุท่ีสุกแก่แลว้ 
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ภาพภาคผนวกที ่ 2  ตวัอย่างปัญหาท่ีพบเม่ือปล่อยให้ผกักาดหอมติดเมล็ดพนัธ์ุบนรางปลูกระบบ
ไฮโดรโปนิกส์ 

 

      
 

ตน้ผกักาดหอมท่ีเร่ิมแทงช่อดอก ลม้ทบัซอ้นกนับนรางปลูก 
 

         
 

รากอุตตนัรางปลูกและโคนรากเน่า 
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