
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาดานเมล็ดพันธุพืช 

 

2. โครงการวิจัย   โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ 

 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)   พันธุและระยะปลูกท่ีเหมาะสมสําหรับผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลือง    

 ฝกสดเขตจังหวัดปทุมธานี  

ช่ือการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  Varieties and Spacing Suitable for Vegetable 

  Soybean Seed Production in Pathum Thani 

 

4. คณะผูดําเนินงาน 

หัวหนาการทดลอง     ชญาดา  ดวงวิเชียร ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี

ผูรวมงาน                              นพพร  ศิริพานิช ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

      อดิเรก  วังแสง  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

        

5. บทคัดยอ    

การทดลองเรื่องพันธุและระยะปลูกท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองฝกสดเขต

จังหวัดปทุมธานี ปลูกถ่ัวเหลืองฝกสดในแปลงทดลองของเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ในป 2560 จํานวน 2 ฤดู

การผลิต (crop) โดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot ประกอบดวยพันธุ/สายพันธุเปนปจจัยหลัก ไดแก 

พันธุเชียงใหม 1, เชียงใหม 84-2 และสายพันธุ VB_LB1 และระยะระหวางแถวเปนปจจัยรอง ไดแก 30, 40, 

50, 60 และ 70 เซนติเมตร ผลการทดลองพบวา ท้ังสองปจจัยไมมีความสัมพันธกันหรือเปนอิสระตอกัน ซ่ึง

สายพันธุ VB_LB1 และพันธุเชียงใหม 1 (295 และ 257 กิโลกรัมตอไร) ใหผลผลิตสูงกวาพันธุเชียงใหม 84-2 

(196 กิโลกรัมตอไร) สวนระยะระหวางแถว 30 เซนติเมตร ใหผลผลิตเมล็ดพันธุสูงสุด 328 กิโลกรัมตอไร และ

ระยะ 40-60 เซนติเมตร ใหผลผลิตเมล็ดพันธุไมแตกตางกัน 

ABSTRACT 

The experiments were carried out in farmers’ fields of Pathum Thani 2 crops in 2017 to 

investigate responses of varieties and distances between rows to environmental conditions of  

Phatum Thani. Experimental design was Split Plot Design with 4 replications and each 

replication consisted of main plot; 3 varieties such as Chaingmai 1, Chaingmai 84-2, VB_LB 1 

and sub plot; 5 distances between rows such as 30, 40, 50, 60, 70 centimeters. The experiments 

showed that varieties and distances between rows were not effected to the other. VB_LB1 and 



Chaingmai 1 gave more seed production; 295 and 257 kilograms per rai than Chaingmai 84-2. 

The distance 30 centimeters between rows gave the most seed production; 328 kilograms per 

rai and the distance 40-60 centimeters gave not different seed production. 

 

6. คํานํา                               

จังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนท่ีปลูกพืชอายุสั้น เชน พืชผักตาง ๆ จํานวน  38,096 ไร (สํานักงานเกษตร

จังหวัดปทุมธานี, 2560) ซ่ึงการผลิตพืชผักอยางตอเนื่องของเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีสงผลใหโรคแมลงระบาด 

และตองใสปุยเคมีใหกับพืชทุกครั้ง ทําใหเปนสาเหตุใหตนทุนการผลิตพืชสูง การพักดินหรือปลูกพืชบํารุงดิน

โดยเฉพาะถ่ัวเหลืองฝกสด นอกจากชวยตัดวงจรของศัตรูพืชแลวยังสามารถเพ่ิมธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจน

ใหกับพืชท่ีปลูกตามมาไดอีกดวย ซ่ึงในป  2556 ไดมีการนําถ่ัวเหลืองฝกสดมาทดลองปลูกในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปทุมธานีเพ่ือประเมินผลผลิตถ่ัวเหลืองฝกสด พบวาใหผลผลิตฝกสดเฉลี่ย 1,900-2,700 กก./ไร (ชญาดา และ

คณะ, 2556) แตการหาเมล็ดพันธุเพ่ือใหเกษตรกรท่ีสนใจปลูกนั้นทําไดยากเนื่องจากแหลงผลิตเมล็ดพันธุอยูใน

พ้ืนท่ีภาคกลางตอนบน เชน จังหวัดลพบุรี และทางภาคเหนือของประเทศไทย ดังนั้นจึงไดทดลองผลิตเมล็ด

พันธุในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีโดยศึกษาพันธุและระยะปลูกท่ีเหมาะสมสําหรับผลิตเมล็ดพันธุเขตจังหวัด

ปทุมธานี เนื่องจากพันธุและระยะปลูกมีผลตอผลผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองฝกสด ถาไดพันธุและระยะปลูกท่ี

เหมาะสมสําหรับปลูกในเขตนี้ ก็จะสงผลใหผลผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดในเขตนี้สูงไปดวย 

พันธุท่ีเหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีตองสามารถเจริญเติบโตไดในดินเหนียว ท่ีมีความเปน
กรดเล็กนอย นอกจากนี้จะตองเจริญเติบโตไดในภูมิอากาศของพ้ืนท่ีภาคกลาง ซ่ึงสายพันธุ VB_LB 1 ไดรับการ
คัดเลือกพันธุจากศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี ซ่ึงอยูในเขตภาคกลางเชนเดียวกับจังหวัดปทุมธานี สวน
พันธุเชียงใหม 1 และพันธุเชียงใหม 84-2 เปนพันธุท่ีปรับปรุงพันธุจากศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม พันธุเชียงใหม 1 
เปนพันธุถ่ัวเหลืองฝกสดท่ีไดรับการรับรองพันธุตั้งแตป พ.ศ. 2536 สามารถปลูกไดในพ้ืนท่ีท่ัวไป สวนพันธุ 84-
2 เปนพันธุใหมและไดมาตรฐานพันธุเพ่ือการสงออกตางประเทศ ไดรับการรับรองพันธุเม่ือป พ.ศ. 2555 จึงนํา
พันธุท้ัง 3 มาทดลองปลูกเพ่ือคัดเลือกพันธุท่ีเหมาะสมจะผลิตเปนเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองฝกสดในเขตจังหวัด
ปทุมธานีตอไป 

ระยะปลูกมีผลตอการใหผลผลิตของถ่ัวเหลืองฝกสด การปลูกท่ีระยะแถวแคบทําใหการพัฒนาทรงพุม
เสร็จสิ้นเร็วและรับแสงในฤดูกาลเพาะปลูกไดดีกวาระยะแถวกวาง (ระยะการพัฒนาทรงพุมของถ่ัวเหลืองท่ีปลูก
ระยะ 15 นิ้ว (38.1 เซนติเมตร) เร็วกวาระยะ 30 นิ้ว (76.2 เซนติเมตร)  15 วัน)  ซ่ึงการพัฒนาทรงพุมท่ีเสร็จ
เร็วทําใหเริ่มระยะติดฝก (R3) ไดเร็วและสามารถสรางฝกตอพ้ืนท่ีไดมาก นอกจากนี้การปลูกระยะแคบจะได
ผลผลิตดีกวาการปลูกระยะกวาง ถาหากปลูกลาชากวาปกติ (Monsanto demonstration report, 2011) 
อยางไรก็ตาม จํานวนตนตอพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหตนถ่ัวเหลืองแตละตนไดรับแสงนอยลง ซ่ึงจะไปจํากัดการ
เจริญเติบโตของตน จํานวนตนตอพ้ืนท่ีมากจะทําใหตนถ่ัวเหลืองมีการแยงอาหารและน้ําเพ่ิมข้ึน (Robinson, 
2015) สวนกรมวิชาการเกษตรไดแนะนําใหใชระยะระหวางแถว 50 เซนติเมตร ในการปลูกถ่ัวเหลืองฝกสด ซ่ึง
ระยะระหวางแถวปลูกถ่ัวเหลืองอาจจะแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและพันธุของถ่ัวเหลืองก็
อาจเปนได  

ดังนั้นการทดลองนี้จึงไดศึกษาพันธุและระยะปลูกท่ีเหมาะสมสําหรับผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองฝกสดในเขต

จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงถือวาเปนแหลงปลูกใหมสําหรับถ่ัวเหลืองฝกสด แตพ้ืนท่ีนี้มีแหลงรวบรวมและรับซ้ือผลผลิต



ถ่ัวเหลืองฝกสด เชน ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง ถามีแหลงผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองฝกสดในพ้ืนท่ีนี้ ก็จะทํา

ใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนคาเมล็ดพันธุ และคาขนสงผลผลิตฝกสดไดอีกดวย 

 

7.  วิธีดําเนินการ                         

- อุปกรณ 

1. เมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองฝกสด จํานวน 3 พันธุ/สายพันธุ ไดแก พันธุเชียงใหม 1 พันธุเชียงใหม 84-
2 และสายพันธุ VB_LB 1 

2. ปุยเคมีสูตร 15-15-15, 13-13-21 และ 46-0-0 
3. ปุยคอก  
4. ปุยชีวภาพไรโซเบียม 
5. สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตามความจําเปน 

   7. วัสดุท่ีจําเปนในแปลง เชน ไมรวก เชือก 
   8. อุปกรณเก็บตัวอยางดิน เชน ถังพลาสติก ถุงพลาสติก พลั่ว จอบ ปากกาเคมี 
   9. อุปกรณสําหรับเก็บเก่ียว เชน กรรไกรตัดก่ิง กระสอบปาน กระดง 
   10. อุปกรณบันทึกขอมูล เชน เครื่องชั่ง  

- วิธีการ  

วางแผนการทดลองแบบ Split plot จํานวน 4 ซํ้า กรรมวิธีประกอบดวยปจจัยหลัก (Main plot) คือ 
พันธุถ่ัวเหลืองฝกสด ไดแก พันธุเชียงใหม 1 พันธุเชียงใหม 84-2 และสายพันธุ VB_LB1  ปจจัยรอง (Sub 
plot) คือ ระยะระหวางแถว ไดแก 30, 40, 50, 60 และ 70 เซนติเมตร มีพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตขนาด 3x5 
เมตร 

ปลูกถ่ัวเหลืองฝกสดฤดูการผลิตท่ี 1 เดือนมกราคม 2560 และเก็บเก่ียวเดือนเมษายน และปลูกฤดูการ
ผลิตท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน 2560 เก็บเก่ียวเดือนมกราคม 2561 ในพ้ืนท่ีรองสวนของเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 
โดยใชขนาดแปลงทดลองยอย 4x6 เมตร ใชระยะระหวางแถว 30, 40, 50, 60 และ 70 เซนติเมตร (ตาม
กรรมวิธี) ระยะระหวางหลุม 20 เซนติเมตร จํานวน 4-5 เมล็ดตอหลุม หลังจากเมล็ดงอก 12 วัน ถอนแยกให
เหลือ 2 ตนตอหลุม กอนปลูกรองพ้ืนดวยปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร โดยโรยบริเวณแถวปลูก 
หลังปลูก พนสารเคมีกําจัดวัชพืช โดยใชอะลาคลอร (48 เปอรเซ็นต อีซี) อัตรา 500 มิลลิลิตรตอไร เม่ือถ่ัว
เหลืองอายุ 17 วันหลังงอก ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร โดยโรยขางแถวแลวกลบปุยพูนโคน
ตน เม่ือถ่ัวเหลืองฝกสดอายุ 43 วันหลังงอก ใสปุยยูเรียอัตรา 25 กิโลกรัมตอไร (ตามคําแนะนําของกรมวิชาการ
เกษตร) โดยโรยขางแถวแลวกลบปุยพูนโคนตน ใหน้ําโดยใชเครื่องสูบน้ําจากรองน้ํา  

การบันทึกขอมูล 
- วันปลูก วันงอก วันเก็บเก่ียว และวันปฏิบัติงานตาง ๆ 
- จํานวนตนเก็บเก่ียว 
- น้ําหนักเมล็ดพันธุ  
- จํานวนฝกตอตน (เฉลี่ย 10 ตน) 
- ขอมูลการเขาทําลายของโรคและแมลง 

- เวลาและสถานท่ี เริ่มตนป 2559 สิ้นสุดป 2560 

   สถานท่ีดําเนินการ แปลงเกษตรกร อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  



8. ผลการทดลองและวิจารณ  

ผลวิเคราะหดิน (ตารางท่ี 1) 
ผลวิเคราะหดินในแปลงทดลองกอนปลูกถ่ัวเหลืองมีสภาพเปนกรดเล็กนอย ปริมาณอินทรียวัตถุคอนขาง

สูง มีปริมาณธาตุอาหารสูงถึงสูงมาก และเนื้อดินเปนดินเหนียว 

ความสัมพันธระหวางพันธุและระยะระหวางแถว 
พันธุและระยะระหวางแถวถ่ัวเหลืองไมมีความสัมพันธกันหรือท้ังสองปจจัยเปนอิสระตอกัน โดยในการ

พิจารณาผลผลิตเมล็ดพันธุ และจํานวนฝกตอตนของถ่ัวเหลือง จึงตองพิจารณาแยกกันระหวางท้ังสองปจจัย 
ผลผลิตเมล็ดพันธุ (ตารางท่ี 2) 

สายพันธุ VB_LB1 ใหผลผลิตเมล็ดพันธุสูงสุด 295 กิโลกรัมตอไร แตไมแตกตางกับพันธุเชียงใหม 1 ซ่ึง

ใหผลผลิต 257 กิโลกรัมตอไร สวนพันธุเชียงใหม 84-2 ใหผลผลิตต่ําสุด 196 กิโลกรัมตอไร สอดคลองกับผล

การประเมินพันธุท่ีเหมาะสมในการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดในเขตจังหวัดปทุมธานี เดือนพฤษภาคม 2555 พบวา

สายพันธุ VB_LB1 ใหผลผลิตฝกสดสูงสุดไมแตกตางกับพันธุเชียงใหม 1 แตแตกตางกับพันธุเชียงใหม 84-2 

(ชญาดา และกุลวดี, 2556) 

ระยะระหวางแถว 30 เซนติเมตร ใหผลผลิตเมล็ดพันธุสูงสุด 328 กิโลกรัมตอไร  ซ่ึงแตกตางกับระยะ

อ่ืน ๆ สวนระยะระหวางแถว 70 เซนติเมตร ใหผลผลิตตํ่าสุด 190 กิโลกรัมตอไร สอดคลองกับรายงาน

การศึกษาระยะระหวางแถวในการปลูกถ่ัวเหลืองของมหาวิทยาลัยไอโอวา สเตต พบวา การใชระยะระหวาง

แถว 15 นิ้ว (38.1 เซนติเมตร) ใหผลผลิตมากกวาระยะระหวางแถว 30 นิ้ว (76.2 เซนติเมตร) 45.18 กิโลกรัม

ตอไร  (De Bruin and Pedersen, 2008) นอกจากนี้ Robinson (2015) รายงานวา การปลูกถ่ัวเหลืองท่ีระยะ

ระหวางแถว 7.5 (19.05 เซนติเมตร) และ 15 นิ้ว (38.1 เซนติเมตร)  ใหผลผลิตเฉลี่ยมากกวาระยะแถว 30 นิ้ว 

(76.2 เซนติเมตร) ประมาณ 7 เปอรเซ็นต และบริษัทมอนซาลโตในรัฐโกเธนเบรก พบวาระยะระหวางแถว 7.5 

(19.05 เซนติเมตร) ใหผลผลิตมากกวา ระยะ 15, 30 และ  36 นิ้ว (38.1, 76.2, 91.4 เซนติเมตร) 20-35 

เปอรเซ็นต ระยะ 15 นิ้ว (38.1 เซนติเมตร) ใหผลผลิตมากกวา 30 นิ้ว (76.2 เซนติเมตร) 10 เปอรเซ็นต 

(Monsanto demonstration report, 2011) นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตร (2548) ไดแนะนําใหใชระยะ

ระหวางแถว 30 เซนติเมตร ในการผลิตถ่ัวเหลืองฝกสดเพ่ือการสงออก 

การท่ีระยะแถวแคบมีขอไดเปรียบกวาแถวกวางเนื่องจากการพัฒนาทรงพุมเสร็จสิ้นเร็วกวาและรับแสงใน

ฤดูกาลเพาะปลูกไดดีกวา (ระยะการพัฒนาทรงพุมของถ่ัวเหลืองท่ีปลูกระยะ 15 นิ้ว เร็วกวาระยะ 30 นิ้ว 15 

วัน)  ซ่ึงการหยุดการพัฒนาทรงพุมมีความจําเปนตอการเริ่มระยะติดฝก (R3) เพ่ือใหสามารถสรางฝกใหมาก

ท่ีสุดและมีเมล็ดเต็ม นอกจากนี้การปลูกระยะแคบจะไดผลผลิตดีกวาการปลูกระยะกวาง ถาหากปลูกลาชากวา

ปกติ (Monsanto demonstration report, 2011) 

อยางไรก็ตาม จากการทดลองนี้ พบวา ระยะระหวางแถว 40, 50 และ 60 เซนติเมตร ใหผลผลิตเมล็ด

พันธุไมแตกตางกันทางสถิติ (241, 267 และ 221 กิโลกรัมตอไร) สอดคลองกับการรายงานของ พิมพนภาและ

คณะ (2554) ซ่ึงพบวา ระยะระหวางแถว 40 และ 50 เซนติเมตร สวนระยะระหวางตน 20 เซนติเมตร ให

ผลผลิตฝกสดของถ่ัวเหลืองฝกสดไมแตกตางกัน 



จํานวนฝกตอตน (ตารางท่ี 3) 
พันธุเชียงใหม 1 มีจํานวนฝกตอตนสูงสุด 24 ฝก แตไมแตกตางกับสายพันธุ VB_LB1 (22.7 ฝก) ในขณะ

ท่ีพันธุเชียงใหม 84-2 มีจํานวนฝกตอตนนอยท่ีสุด คือ 17.8 ฝก  

  ระยะระหวางแถว 50, 60 และ 70 เซนติเมตร มีจํานวนฝกตอตนสูงไมแตกตางกัน (21-23.5 ฝก) สวน

ระยะ 30 และ 40 เซนติเมตร มีจํานวนฝกตอตนต่ําและไมแตกตางกันทางสถิติ (19.7 และ 20.4 ฝก) ซ่ึงยิ่งปลูก

หางจํานวนฝกตอตนก็จะมากกวาการปลูกชิด 

 
9.  สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ  

การทดลองพันธุและระยะปลูกท่ีเหมาะสมสําหรับผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองฝกสดในเขตปทุมธานี พบวา 
พันธุและระยะระหวางแถวไมมีความสัมพันธกันหรือท้ังสองปจจัยเปนอิสระตอกัน ซ่ึงพันธุท่ีใหผลผลิตสูงสุดคือ 
VB_LB1 และ เชียงใหม 1 ใหผลผลิตเมล็ดพันธุสูงกวาพันธุเชียงใหม 84-2 สวนระยะระหวางแถวปลูก 30 
เซนติเมตร ใหผลผลิตเมล็ดพันธุสูงสุด สวนระยะระหวางแถว 70 เซนติเมตรใหผลผลิตเมล็ดพันธุต่ําสุด สําหรับ
ระยะ 40-60 เซนติเมตร ใหผลผลิตเมล็ดพันธุไมแตกตางกัน 

ดังนั้นในการปลูกถ่ัวเหลืองในเขตจังหวัดปทุมธานีจึงควรปลูกสายพันธุ VB_LB1 หรือ เชียงใหม 1 และใช
ระยะระหวางแถว 30 เซนติเมตร นอกจากนี้ในเขตนี้ไมเหมาะท่ีจะปลูกพันธุเชียงใหม 84-2 เพราะพันธุนี้มีเมล็ด
ใหญไมเหมาะท่ีจะปลูกในดินเหนียว  

 
ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะหดินในแปลงทดลองถ่ัวเหลืองกอนการปลูก ในแปลงเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ป 2560 
สมบัติดิน  ปลูกเดือนมกราคม 2560 ปลูกเดือนพฤศจิกายน 2560 
pH (1:1) 6.19 4.43 
EC (1:5;dS/m  at 25 °C) 0.13 0.21 
OM. ( % ) 2.8 3.37 
P (ppm) 606 133 
K (ppm) 184 350 
Ca (ppm) 2032 2291 
Mg (ppm) 540 475 
เนื้อดิน Clay Clay 
วิเคราะหโดย : สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 จังหวัดชัยนาท 

 

ตารางท่ี 2 ผลผลิตเมล็ดพันธุถ่ัวเหลืองฝกสด 3 พันธุ ท่ีปลูกโดยใชระยะระหวางแถวตาง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี   

ป 2560 

ระยะระหวางแถว 

(ซม.) (b) 

พันธุถ่ัวเหลือง (a) 
เฉลี่ย 

ชม.1 ชม.84-2 VB_LB1 

30 337 251 396 328 a 

40 231 202 290 241 bc 



50 290 210 302 267 b 

60 226 177 259 221 bc 

70 202 142 225 190 c 

เฉลี่ย 257 a 196 b 295 a 249 

F-test (A) **    

(B) **    

AxB ns    

C.V.% (a) 30.3    

C.V.% (b) 27.8    

คาเฉลี่ยท่ีกํากับดวยตัวอักษรเหมือนกันในแถวหรือสดมภเดียวกัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 โดยการวิเคราะห DMRT 

 

ตารางท่ี 3 จํานวนฝกตอตนของถ่ัวเหลืองฝกสด 3 พันธุ ท่ีปลูกโดยใชระยะระหวางแถวตาง ๆ ในจังหวัด

ปทุมธานี ป 2560 

ระยะระหวางแถว 

 (ซม.) (b) 

พันธุถ่ัวเหลือง (a) 
เฉลี่ย 

ชม.1 ชม.84-2 VB_LB1 

30 21.7 16.2 21.3 19.7 c 

40 23.3 17.9 20.2   20.4 bc 

50 25.6 16.4 21.8    21.3 abc 

60 25.0 19.3 26.3 23.5 a 

70 24.3 19.3 24.0 22.5 ab 

เฉลี่ย 24.0 a 17.8 b 22.7 a 21.5 

F-test (A) *    

(B) *    

AxB ns    

C.V.% (a) 27.6    

C.V.% (b) 15.5    

คาเฉลี่ยท่ีกํากับดวยตัวอักษรเหมือนกันในแถวหรือสดมภเดียวกัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 โดยการวิเคราะห DMRT 

  

 

 

 



10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  

ผลงานวิจัยนี้จะนําไปเผยแพรผานรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2556 ของศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรปทุมธานี และถายทอดใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใน

เขตรับผิดชอบของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี  
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