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5. บทคัดยอ    

 ศึกษาผลของขนาดเมล็ดท่ีมีตอคุณภาพเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวนครสวรรค 3 ณ หองปฏิบัติการเมล็ด
พันธุ ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค วางแผนการทดลองแบบ Split plot design มี 4 ซํ้า ปจจัยหลัก คือ ขนาดของ
เมล็ดพันธุ ซ่ึงแบงเปน 3 ขนาด คือ เมล็ดขนาดใหญ (20/64 นิ้ว) ขนาดกลาง (18/64 นิ้ว) และขนาดเล็ก (16/64 
นิ้ว) ปจจัยรอง คือ ระยะเวลาท่ีทําการเก็บรักษาท่ี 0,2,4,6,8,10 และ 12 เดือน โดยบรรจุเมล็ดพันธุท่ีจะใชทดสอบ
ในถุงกระสอบพลาสติกสาน เก็บรักษาในหองท่ีไมไดควบคุมสภาพแวดลอม ตรวจสอบความงอก ความแข็งแรงดวย
วิธีการเรงอายุ และดัชนีการงอก พบวา ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุในถุงกระสอบพลาสติกสาน
ความชื้นของเมล็ดพันธุท้ังสามขนาดมีความชื้นต่ํากวา 12 เปอรเซ็นต แสดงวาภาชนะบรรจุดังกลาวสามารถ
ปองกันความชื้นจากสภาพแวดลอมภายนอกไดอยางดี น้ําหนัก 100 เมล็ดท่ีความชื้น 12 เปอรเซ็นต เมล็ดพันธุ
ขนาดใหญมีน้ําหนักสูงกวาเมล็ดพันธุขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยมีน้ําหนักเฉลี่ย 29.19 24.25 และ 17.72 กรัม 
ตามลําดับ  เมล็ดพันธุขาวโพดนครสวรรค 3 มีความสามารถในการเก็บรักษาไดนาน 8 เดือน โดยท่ียังคงความงอก
มากกวา 90 เปอรเซ็นต และเมล็ดพันธุขนาดเล็กสามารถใชทดแทนเมล็ดพันธุขนาดกลางและขนาดใหญไดแตจะมี
ความแข็งแรงของตนกลานอยกวาเมล็ดพันธุขนาดกลางและขนาดใหญ  
คําสําคัญ : ขาวโพดเลี้ยงสัตว อายุการเก็บรักษา ความงอก  
 
ABSTRACT 

The seed storability of maize cv. Nakhon Sawan 3 (NS3) was conducted at seed laboratory 
of Nakhon Sawan Field Crops Research Center. The experiment was arrange split plot design with 
four replications. Main plot was three sizes of seed by grading as followed ; large (20/64 inch), 
medium (18/64 inch) and small (16/64 inch). Sub plot was 7 storage times; 0,2,4,6,8,10 and 12 
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months after processed. Seed were stored in plastic bag at ambient temperature. Standard 
germination, vigor as determined by accelerate aging and germination index. The results showed 
that moisture content lower than 12 percentage this showed that the plastic bag had good quality 
too protect moisture from environment. The large of seed size had one hundred seed more than 
medium and small seed size the average weigh 29.19 24.25 and 17.72 gram. NS3 had storage for 
8 month and germination more than 90 percentage. For the small seed size can planting same 
large and medium seed size but seeding smaller than large and medium seed size.  

Key words:  Maize, Storage, Germination 

6. คํานํา 

อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุจัดเปนธุรกิจการเกษตรท่ีมีอัตราการขยายตัวอยางมาก นอกจากจะผลิต
เพ่ือใชในการเพาะปลูกในประเทศแลว ยังมีการสงออกเมล็ดพันธุไปยังตางประเทศทําเงินรายไดใหแกประเทศ ในป 
พ.ศ. 2559 ท่ีผานมาขอมูลของสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายงานมูลคาการสงออก
เมล็ดพันธุควบคุมไปยังประเทศตาง ๆ มีมูลคาท้ังสิ้น 5,551 ลานบาท โดยเพ่ิมข้ึนเกือบทุกป จากป พ.ศ. 2555 
มูลคาการสงออก 1,646 ลานบาท เมล็ดพันธุควบคุมท่ีมูลคาการสงออกมากท่ีสุดคือ ขาวโพดเลี้ยงสัตวหรือขาวโพด
ไร มีมูลคาการสงออกมากท่ีสุด 1,722 ลานบาท หรือ 31.03 เปอรเซ็นต ของมูลคาเมล็ดท่ีสงออกท้ังหมด (วรรณ
ภา และปกปอง, 2560) ปจจุบันการเพาะปลูกขาวโพดดวยเครื่องจักรมีแนวโนมท่ีจะใชกันมากข้ึน การผลิตเมล็ด
พันธุเพ่ือใหไดขนาดเหมาะสมกับเครื่องปลูกเปนสิ่งหนึ่งท่ีผูผลิตพยายามคัดเลือกหาขนาดท่ีเหมาะสมเพ่ือใหเกิด
ความสมํ่าเสมอและงายตอการปลูกดวยเครื่องจักร ซ่ึงสามารถทําไดโดยการคัดขนาดเมล็ดพันธุ สําหรับการผลิต
เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวนครสวรรค 3 เม่ือผานการคัดขนาดเมล็ดพันธุแลวสามารถแยกออกเปนเมล็ดพันธุ
ขนาดใหญ (20/64 นิ้ว) ขนาดกลาง (18/64 นิ้ว) และขนาดเล็ก (16/64 นิ้ว) แบงเปนอัตราสวน 30, 50 และ 20 
เปอรเซ็นตตามลําดับ (สุทัศนีย และคณะ 2559)  ซ่ึงเกษตรกรจะเลือกใหเมล็ดพันธุขนาดใหญ และขนาดกลางซ่ึงมี
ขนาดเหมาะสมกับเครื่องจักร และยังมีความเชื่อท่ีวาเมล็ดพันธุขนาดเล็กมักจะมีคุณภาพไมดีเทากับเมล็ดพันธุ
ขนาดใหญ ซ่ึงท่ีแทจริงแลวเมล็ดพันธุขนาดเล็กนั้นมีลักษณะทางพันธุกรรมไมแตกตางกับเมล็ดพันธุขนาดใหญ ทํา
ใหเกิดการสูญเสียและสิ้นเปลืองงบประมาณในการผลิตเมล็ดพันธุ ดังนั้นงานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวนครสวรรค 3 ท่ีมีขนาดแตกตางกันเพ่ือเปนขอมูล
สนับสนุนการใชประโยชนเมล็ดพันธุใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

7. วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

 1. เมล็ดพันธุขาวโพดสายพันธุแทตากฟา 1 และสายพันธุแทตากฟา 3 เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุนครสวรรค 3 

 2. ปุยเคมีสูตร 15-15-15 สูตร 21-0-0 และ 46-0-0 

3. สารกําจัดวัชพืชอลาคลอร 

4. อุปกรณในการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ ไดแก เครื่องชั่ง กระดาษเพาะความงอก ตูอบ แอลกอฮอล  

วิธีการ 

ทําการทดลองท่ีหองปฏิบัติการเมล็ดพันธุศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค  ระหวางเดือนตุลาคม 2558 กันยายน 2560  จัดแผนการทดลองแบบ Split plot design 
จํานวน 4 ซํ้า ปจจัยหลัก คือ ขนาดของเมล็ดพันธุ ซ่ึงแบงเปน 3 ขนาด คือ เมล็ดขนาดใหญ (20/64 นิ้ว) ขนาด



3 

 

กลาง (18/64 นิ้ว) และขนาดเล็ก (16/64 นิ้ว) ปจจัยรอง คือ ระยะเวลาท่ีทําการเก็บรักษาท่ี 0,2,4,6,8,10 และ 
12 เดือน  ศึกษากับเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมพันธุนครสวรรค 3 ท่ีเกิดจากการผสมระหวางสายพันธุแท
แมตากฟา 1 และสายพันธุแทพอตากฟา 3 โดยใชอัตราแถวปลูกสายพันธุแทแมตอพอ 4:1 ปฏิบัติดูแลรักษาตาม
คําแนะนําการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมนครสวรรค 3 ของกรมวิชาการเกษตร และเม่ือมีอายุ 110 
วัน เก็บเก่ียวผลผลิตและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ นําเมล็ดพันธุท่ีไดดังกลาวมาปฏิบัติตามกรรมวิธีการทดลอง และ
ทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุในตามหลักของ  ISTA และวัลลภ ดังนี้ 

1. ความชื้นเมล็ดพันธุ ดวยเครื่อง Steinlite electronic moisture tester จํานวน 4 ซํ้าๆ 100 กรัม  

2. น้ําหนัก 100 เมล็ด ชั่งน้ําหนัก 100 เมล็ด จํานวน 4 ซํ้า 

3. การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ (seed germination) เพาะแบบ BP  (Between of paper) 
จํานวน 4 ซํ้าๆ ละ 100 เมล็ด ตรวจนับความงอกท่ี 4 และ 7 วันหลังเพาะ ตรวจนับความงอกตนปกติ  
แลวคํานวณเปอรเซ็นต ดังนี้ 

ความงอกของเมล็ด (%) = จํานวนเมล็ดท่ีงอกเปนตนกลาปกติ X 100 

   จํานวนเมล็ดท่ีปลูก 

4. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ โดยวิธีการเรงอายุเมล็ดพันธุ 

นําเมล็ดพันธุจํานวน 4 ซํ้าๆ ละ 100 เมล็ด โดยการนําเมล็ดพันธุใสตะแกรงท่ีมีขาตั้งอยูในโหลแกวใสน้ํา
กลั่น 100 มิลลิลิตร โดยตะแกรงสูงจากผิวน้ํา 1 เซนติเมตร ปดฝาโหลใหสนิทนําไปเขาตูเรงอายุท่ีอุณหภูมิ  42 
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ 100 เปอรเซ็นต นาน  84 ชั่วโมง เม่ือครบกําหนดนํามาทดสอบความงอกตาม
วิธีการขอ 3 

 

 

5. ดัชนีการงอก (Germination Index) 

นําเมล็ดพันธุจํานวน 4 ซํ้าๆ ละ 100 เมล็ด เพาะความงอกตามวิธีการขอ 3 และตรวจนับจํานวนตนกลา
ปกติทุกวัน เปนระยะเวลา 7 วัน คํานวณดัชนีความเร็วในการงอกดังสูตร 

ดัชนีการงอก = ตนกลาปกติวันท่ี 1/1+......ตนกลาปกติวันสุดทาย/วันสุดทาย 

6. น้ําหนักแหงตนกลา 

นําตนกลาท่ีไดจากการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุตามกรรมวิธีขอท่ี 3 จํานวน 4 ซํ้าๆ ละ 50 ตน มา
อบดวยตูอบทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง เม่ือครบกําหนดนํามาชั่งน้ําหนัก 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

วิเคราะหผลการทดลองโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป IRRI STAT 
เวลาและสถานท่ี 

 ระยะเวลาดําเนินการทดลอง   ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 

 สถานท่ี หองปฏิบัติการเมล็ดพันธุศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค ตําบลสุขสําราญ อําเภอตากฟา จังหวดั

นครสวรรค 

8. ผลการทดลองและวิจารณ 
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1. ความชื้นของเมล็ดพันธุ 

ผลของอายุการเก็บรักษาและขนาดเมล็ดพันธุไมทําใหความชื้นของเมล็ดพันธุแตกตางกันในทางสถิติ โดย
ตลอดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุมีความชื้นอยูในระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุของกรมวิชาการเกษตร (สูงสุด 12 
เปอรเซ็นต) โดยเปอรเซ็นตความชื้นเฉลี่ยอยูในชวง 10.11-11.11 เปอรเซ็นต แสดงวาการเก็บรักษาในถุงพลาสติก
สานดังกลาวสามารถควบคุมอัตราการหายใจและความชื้นใหอยูในระดับไมแตกตางกันไดอยางดี  (ภาพท่ี 1) 

2. น้ําหนัก 100 เมล็ด 

น้ําหนัก 100 เมล็ดท่ีความชื้น 12 เปอรเซ็นต พบวา ไมมีปฏิสัมพันธกันระหวางขนาดเมล็ดพันธุและอายุ
การเก็บรักษา แตมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตระหวางขนาดของเมล็ด โดยเมล็ดขนาดใหญจะมี
น้ําหนักมากกวาขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยมีน้ําหนักเฉลี่ย 29.02 24.83 และ 18.00 กรัม ตามลําดับ โดยเมล็ด
พันธุขนาดใหญมีน้ําหนัก 100 เมล็ด มากกวาขนาดกลาง และขนาดเล็ก คิดเปน 14 และ 38 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 1)  

3. เปอรเซ็นตความงอกโดยการตรวจสอบดวยวิธีมาตรฐาน 

เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมนครสวรรค 3 ท่ีเก็บรักษาในถุงพลาสติกสานสามารถรักษาระดับความ
งอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุไดดี โดยเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมนครสวรรค 3 มีความงอกมาตรฐานใน
ระดับ 93-100 เปอรเซ็นต ตลอดอายุการเก็บรักษา 12 เดือน ไมมีปฏิสัมพันธกันระหวางขนาดเมล็ดพันธุและอายุ
การเก็บรักษา แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตระหวางขนาดของเมล็ด โดยเมล็ดพันธุขนาดใหญ และขนาด
กลางมีเปอรเซ็นตความงอกไมแตกตางกันโดยมีความงอกมาตรฐานในระดับ 98 เปอรเซ็นต มากกวาเมล็ดพันธุ
ขนาดเล็ก ท่ีมีความงอกมาตรฐานเฉลี่ย 95 เปอรเซ็นต (ตารางท่ี 2) สอดคลองกับการศึกษาของสงวนศักดิ์ และ
คณะ (2544) พบวา เมล็ดพันธุขาวโพดขนาดเล็กจะมีเปอรเซ็นตความงอก และความแข็งแรงนอยกวาเมล็ดพันธุ
ขนาดใหญเม่ือเก็บรักษาไวนาน 

4. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุโดยวิธีการเรงอายุเมล็ดพันธุ 

 ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ พบวา มีปฏิสัมพันธกันระหวางขนาดของเมล็ดพันธุและระยะเวลาในการเก็บ
รักษา คือ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุจะลดลงตามอายุการเก็บรักษาท่ีเพ่ิมข้ึน เม่ือเก็บรักษานาน 10 เดือน เมล็ด
พันธุท้ังสามขนาดมีความงอกตํ่ากวาความงอกมาตรฐาน 90 เปอรเซ็นต และเม่ือเก็บรักษานาน 12 เดือน ความ
งอกจะลดลงตํ่าจนไมสามารถนํามาใชประโยชนเปนเมล็ดพันธุได (ตารางท่ี 3)  ขอมูลนี้แสดงใหเห็นวาเมล็ดพันธุ
ขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมนครสวรรค 3 สามารถเก็บรักษาไดนาน 8 เดือน โดยท่ีความงอก ความแข็งแรง อยูใน
ระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุของกรมวิชาการเกษตร หากเราจะพิจารณาจากเปอรเซ็นตความงอกโดยการตรวจสอบ
ดวยวิธีมาตรฐานเพียงอยางเดียวนั้นอาจสงผลใหเกษตรกรผูปลูกประสบปญหาเรื่องความงอกในแปลงไมดี จึงตอง
ควรพิจารณาจาก ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุดวย เนื่องจากอิทธิพลของสภาพแวดลอมในแปลงปลูก  

5. ดัชนีการงอก 

  ดัชนีการงอก พบวา มีปฏิสัมพันธกันระหวางขนาดของเมล็ดพันธุและระยะเวลาในการเก็บรักษา ท่ีอายุ
การเก็บรักษา 0 ถึง 4 เดือน ดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุท้ังสามขนาดไมแตกตางกัน โดยจะมีดัชนีการงอกเฉลี่ยอยู
ในชวง 15.9-16.3 และจะเริ่มเพ่ิมข้ึนตั้งแตเดือนท่ี 6 ถึง 10 เดือน ท้ังนี้อาจเปนผลจากสภาพแวดลอมท่ีทําการ
ทดสอบ แตเม่ือเก็บรักษานาน 12 เดือน พบวา ดัชนีการงอกต่ําลงอยางรวดเร็ว และดัชนีการงอกของเมล็ดท้ังสาม
ขนาดไมแตกกัน (ตารางท่ี 4) 

 6. น้ําหนักแหงตนกลา 
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 น้ําหนักแหงตนกลาขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมนครสวรรค 3 แตกตางกันทางสถิติคือเมล็ดพันธุขนาดใหญจะ
มีน้ําหนักแหงตนกลามากกวาเมล็ดขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีน้ําหนักแหงเฉลี่ย 11.22 9.52 และ 6.40 กรัม 
ตามลําดับ (ตารางท่ี 5) เนื่องจากตนกลาของเมล็ดขนาดใหญจะตนโต และสูงกวาตนกลาขนาดกลาง และขนาด
เล็ก ท้ังนี้เนื่องจากอาหารสะสมในเมล็ดท่ีมีมากกวาทําใหตนกลานั้นตนใหญ สอดคลองกับงานทดลองของสงวน
ศักดิ์ และคณะ (2544) 

9. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

1. เมล็ดพันธุขาวโพดนครสวรรค 3 ท่ีบรรจุในถุงพลาสติกสานและเก็บรักษาในสภาพไมควบคุมอุณหภูมิ
สามารถเก็บรักษาไดนาน 8 เดือน โดยท่ีความแข็งแรงยังคงมากกวา 90 เปอรเซ็นต 

2. เมล็ดพันธุขนาดเล็กสามารถใชทดแทนเมล็ดขนาดกลางและขนาดใหญได เนื่องจากความงอกและความ
แข็งแรงไมตางจากเมล็ดขนาดใหญและขนาดกลาง แตตนกลาจะมีขนาดเล็กกวาเมล็ดพันธุขนาดกลางและขนาด
ใหญ 
10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

ใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการนําเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวนครสวรรค 3 ไปใชประโยชนเม่ือตอง
เก็บรักษาท่ีอายุตางกัน  

11. คําขอบคุณ 
 - 

12. เอกสารอางอิง 

ณรงค บุญมีรอด บรรจง ขันธวิชัย อาคม สุมมาตย และเชาวลิต เสือแกว. การผลิตเมล็ดพันธุหลักพืชไร. 

สถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 124 หนา 

สุทัศนีย วงศศุปไทย ชนันทวัฒน ศุภสุทธิรางกูล และสุริพัฒน ไทยเทศ. การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ 

ขาวโพดเลี้ยงสัตวนครสวรรค 3 หนา 40-41. ใน รายงานผลงานวิจัยป 2559. ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค 
สถาบันวิจัยพืชไรและพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร. 

สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ จักกฤษ ขันทอง และสุชาดา เวียรศิลป. ผลของขนาดเมล็ดพันธุท่ีมีตอคุณภาพเมล็ด 

พันธุขาวโพด. ภาควิชาพืชไร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 12 หนา 

วัลลภ สันติประภา. 2538. บทปฏิบัติการเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ. ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. 115 หนา. 

วรรณา เสนาดี และปกปอง ปอมฤทธิ์. 2560. ไทยศูนยกลางเมล็ดพันธุผักอาเซียน. วารสารเคหการเกษตร. ฉบับ 

ท่ี 4 เดือนเมษายน 2560. 59-69. 

ISTA. 2004. International Rules for Seed Testing. ISTA, Switzerland. 

 

 

 

 

 



6 

 

13. ภาคผนวก  

 
                  

               ระยะเวลาการเก็บรักษา 

ภาพท่ี 1 ความชื้นเมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมนครสวรรค 3 (%) ท่ีอายุการเก็บรักษา 12 เดือน 
 

ตารางท่ี 1 น้ําหนัก 100 เมล็ดพันธุขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมนครสวรรค 3 ท่ีความชื้น 12 เปอรเซ็นต ท่ีอายุการ

เก็บรักษา 12 เดือน  

อายุการเก็บรักษา ขนาดเมล็ดพันธุ 1/   คาเฉลี่ยอายุการเก็บ
รักษา 16/64 นิ้ว 18/64 นิ้ว 20/64 นิ้ว 

0 เดือน 17.86  24.32  29.22  23.80 
2 เดือน 17.92  24.81  28.84  23.86 
4 เดือน 18.07  25.26  29.10  24.14 
6 เดือน 17.91  24.73  28.77  23.80 
8 เดือน 18.09  24.93  29.29  24.10 
10 เดือน 18.33  24.94  28.86  24.04 
12 เดือน 17.85  24.86  29.09  23.93 

คาเฉลี่ยขนาดเมล็ด (1) 18.00 c 24.83 b 29.02 a  
C.V. (a)= 1.8 %  C.V. (b)= 1.9 % 
1/  น้ําหนัก 100 เมล็ด ระหวางคาเฉลี่ยขนาดเมล็ดท่ีตามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ  

โดยใช DMRT ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99% 
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ตาราง ท่ี  2 เปอร เ ซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุข าวโพดเลี้ ยงสัตวลูกผสมนครสวรรค  3 ท่ีอายุการ 

เก็บรักษา 12 เดือน  

อายุการเก็บรักษา ขนาดเมล็ดพันธุ 1/   คาเฉลี่ยอายุการเก็บ
รักษา 16/64 นิ้ว 18/64 นิ้ว 20/64 นิ้ว 

0 เดือน 93  99  99  97 
2 เดือน 94  97  99  96 
4 เดือน 96  98  96  97 
6 เดือน 98  99  98  98 
8 เดือน 96  99  98  97 
10 เดือน 95  99  100  98 
12 เดือน 93  96  99  96 

คาเฉลี่ยขนาดเมล็ด (1) 95 b 98 a 98 a 97 
C.V. (a)=2.2%   C.V. (b)= 3.5% 
1/  เปอรเซ็นตความงอก ระหวางคาเฉลี่ยขนาดเมล็ดท่ีตามหลังดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ โดย

ใช DMRT ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99% 

ตารางท่ี  3 เปอร เ ซ็นตความงอกของเมล็ดพันธุข าวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมนครสวรรค  3 เ ม่ือเรงอายุ   

ท่ีอายุการเก็บ12 เดือน  

อายุการเก็บรักษา ขนาดเมล็ดพันธุ 1/   คาเฉลี่ยอายุการเก็บ
รักษา 16/64 นิ้ว 18/64 นิ้ว 20/64 นิ้ว 

0 เดือน 89 a 63 c 82 b 78 
2 เดือน 94 a 96 a 96 a 95 
4 เดือน 95 a 99 a 100 a 98 
6 เดือน 93 a 95 a 96 a 94 
8 เดือน 95 a 97 a 96 a 96 
10 เดือน 85 a 83 b 85 b 84 
12 เดือน 49 b 54 c 48 c 50 

คาเฉลี่ยขนาดเมล็ด 85  83  86  85 
C.V. (a)=7.1%    C.V. (b)= 5.9% 
1/ เปรียบเทียบทางดานสดมภ เปอรเซ็นตความงอกเม่ือผานการเรงอายุเม่ือมีอายุการเก็บรักษาตางกัน ท่ีตามหลัง

ดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิติ โดยใช DMRT ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99% 

ตารางท่ี 4 ดัชนีการงอกของขาวโพดเลี้ยงสัตวลูกผสมนครสวรรค 3 ท่ีอายุการเก็บรักษา 12 เดือน 
อายุการเก็บรักษา ขนาดเมล็ดพันธุ (1) คาเฉลี่ยอายุ

การเก็บรักษา 16/64 นิ้ว 18/64 นิ้ว 20/64 นิ้ว 
0 เดือน 16.0 c  x 16.8 c x 16.0 b x 16.3 
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2 เดือน 16.0 c x 15.8 c x 16.0 b x 15.9 
4 เดือน 16.5 c x 16.0 c x 15.8 b x 16.1 
6 เดือน 20.5 a x 18.5 b y 18.3 a y 19.1 
8 เดือน 18.8 b x 18.3 b x 18.3 a x 18.4 
10 เดือน 20.3 a x 19.5 a xy 19.0 a y 19.6 
12 เดือน 14.5 d x 14.0 d x 13.8 c x 14.1 

คาเฉลี่ยขนาดเมล็ด 17.5   17.0   16.7   17.1 
 

C.V. (a) = 3.0%  C.V. (b) = 4.0% 
1/ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดัชนีการงอก โดยใช DMRT ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99% 

 - ความแตกตางระหวางอายุการเก็บรักษาท่ีขนาดเมล็ดเดียวกัน (ดานสดมภ) ใชอักษร a,b,c 

 - ความแตกตางระหวางขนาดเมล็ดท่ีอายุการเก็บรักษาเดียวกัน (ดานแถว) ใชอักษร x,y,z 


