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ค าปรารภ 

 การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตรมีมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการ
วิจัยด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ในพืชไร่และพืชสวนที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร และมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย กอปรกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การผลิตทางการเกษตรอย่างมาก มีผลให้ผลผลิตเสียหายหรือลดลง รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น  งานวิจัยนี้
มุ่งเน้นเพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงขึ้น เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน  และลด
ต้นทุนการผลิตเทคโนโลยีการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ได้
นาน  ตลอดจน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่การผลิต การกระจายพันธุ์ จนถึงการตลาด เพ่ือใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์  การสรุปโครงการนี้ได้พยายามรวบรวม และรายงานให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย 
สามารถน าไปถ่ายทอดกับเกษตรปฏิบัติได้จริง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศไทยต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเกษตรกรผู้ร่วมด าเนินงานวิจัยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบคุณกองวิจัย
พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช สถาบันวิจัยพืชไร่และทดแทนพลังงาน สถาบันวิจัยพืชสวน ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ที่ให้ความสะดวกในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งที่คณะการมการวิจัยและพัฒนากองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั้งในอดีตและปัจจุบัน  นายสมชาย 
ผะอบเหล็ก  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.สุโขทัย ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  นาง
สุวิมล ถนอมทรัพย์ ที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญนิลุบล ทวีกุล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคกลาง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  ที่ให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า ในการด าเนินงานวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณเกษตรกรผู้ร่วมงานวิจัย 
ทีมงานและเพ่ือนร่วมงานของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์ทุกท่านที่มีส่วนให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ผู้วิจัย 

อานนท์ มลิพันธ์   เอกรัฐ นาคอ้าย   พัฒน์พงษ์ เผยกลิ่น   สถาพร ใส้พงษ์   สมชาย ผะอบเหล็ก 
ชญาดา ดวงวิเชียร   นพพร ศิริพานิช   อดิเรก วังแสง   สุริยนต์ ดีดเหล็ก   พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย 
มณเทียน แสนดะหมื่น   สุทธินี เจริญคิด   คณิศร มนุษย์สม   กัณทิมา ทองศรี   ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน 

ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต   จิระ สุวรรณประเสริฐ  สนอง บัวเกต ุ  นิภาภรณ์ พรรณรา    สุมนา จ าปา  
สุนทรีพร ศรีสมบุญ   พรนิภา ถาโน    ละอองดาว แสงหล้า   ปัทมพร วาสนาเจริญ   ประนอม ใจอ้าย 

สุริยนต์ ดีดเหล็ก   ธีรศักดิ์  โกเมฆ   สนอง อมฤกษ์   สุพรรณณี เป็งค า   ประพัฒน์ ทองจันทร์ 
วรกานต์ ยอดชมภู   ศิวกร เกียรติมณีรัตน์   ศิริวรรณ อ าพันฉาย   เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง   พรอุมา เซ่งแซ่ 
สมศักดิ์ แสงพระจันทร์   ฉันทนา คงนคร   เอมอร เพชรทอง   สุคนธ์ วงศ์ชนะ   จุฑามาส ฟักทองพรรณ 

จงรักษ์ พันธ์ไชยศรี   โสพิศ ใจปาละ   เกียรติรวี พันธ์ไชยศรี   ชูชาติ บุญศักดิ์   ฉลอง เกิดศรี   วรรษมณ มงคล 
จิราลักษณ์ ภูมิไธสง   เชาวนาถ พฤทธิเทพ   สุมนา งามผ่องใส   กิตติภพ วายุภาพ   ปวีณา ไชยวรรณ์ 

พีระวรรณ พัฒนวภิาส  อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ  สาคร รจนัย  ศิริรัตน์  กรชิจนรชั   สาคร รจนัย   ประภาพร แพงดา
สมหมาย วังทอง   จ าลอง กกรัมย์   เตือนจิตร เพ็ชรรุณ   อรรัตน์ วงศ์ศร ี  จิราพรรณ สุขชิต   จิตรลดา ทองสอดแสง เพ่ือม 

วุ้นซิ่ว   สายชล บุญรัศมี   อุษา ชูรักษ์   รุจิรา สุขโหตุ   กาญจนา ทองนะ   สาธิณี จองเดิน 
บุญช่วย สงฆนาม   เสกสรรค์ วรรณกรี   สุพจน์ สัจยากุล   วีระพล พิพัฒน์   ชนาภัทร นาคา   ปราโมทย์ นุ้ยศรี 

วิลาวัลย์ หนูกลิ่น   วิศรุต สันม่าแอ   นิตยา  คงสวัสดิ์   ปราณี  เถาว์โท   สัจจะ ประสงค์ทรัพย์   
พจนา ตระกูลสุขรัตน์   อารีรัตน์ พระเพชร   อรณิชชา สวุรรณโฉม  วภิาวรรณ ดวนมีสุข    วราพงษ์ ภิระบรรณ ์  

จรัญ ดิษฐไชยวงศ ์  มนัสชญา สายพนัส  ดรุณี เพ็งฤกษ ์ วาสนา สภุาพรหม   สมศกัดิ์ ศิริพลตั้งมั่น    
สุภราดา สุคนธาภริมณ์ ณ พัทลุง   สุทัศนีย์  วงศ์ศุปไทย  กัญจน์ชญา ตัดโส  สุริพัฒน์ ไทยเทศ    

สุวลักษณ์ อะมะวัลย์   จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข   กุลชาต นาคจันทึก   กุสุมา รอดแผ้วพาล   วันปิติ บัวขาว 
ชนันทวัฒน์ ศุภสุทธิรางกูล   ศิรากานต์ ขยันการ วราลักษณ์ บุญมาชัย  อภาพร โพธิยอด   ปิยรัตน์ รุจิณรงค์

กาญจนา มหาเวทย์สกุล   เปรมจิตต์ ถิ่นค า   วิมลรัตน์ ด าข า   ศิริลักษณ์ พุทธวงค์ 
ศฬิษา พิทักษ์   สิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์  นาฏญา  โสภา 

 
Anon Malipan   Ekkarat  Nak-ai   Patpong Pleyklin   Staporn Saiphong   Somchai Pa-oblek 

Chitrlada Thongsodsaeng   Nopporn Siripanit   Adirak Wongsang   Suriyon Dedlek 
Panpimon Suriyapromchai   Montira Putivoranat   Sutthinee Charoenkid Kanitsorn Manuchsom 
Kantima Thongsri   Papassorn Wattanakulpakin   Supalak Sattayasamitsathit   Jira Suwanprasert 

Sanong Buakete  Nipapon Punnara     Sumana Jumpaand   Soontareeporn Srisomboon   Pornnipa 
Thano   Loangdown Sangla   Pattamaporn Vassanacharoen   Pranom Chai-ai    

Suriyon Dedlek   Threerasak Komate   Sanong Amaroek   Supannee Phengkham   Prapat Thongjan 
Worakarn Yodchompoo   Siwakorn Keatmaneerat   Siriwan Ampanchai   Penrat Tempeng 

Phorn-u-ma Sangsae   Somsak Sangprajan   Chuntana Kongnakhon   Em-orn Petthong  
Sukon Wongchana   Juthamas  Fakthongphan   Jongrak Phunchaisri   Sopit Jaipala    

Kertrave Phunchaisri   Choochat  Bunsak   Chalong Kerdsri   Wassamon Mongkol 
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Jiraluck Phoomthaisong  Chamlong Kogram   Chaowanart Phruetthithep    Sumana Ngampongsai 
Kittipop Vayupap  Paveena Chaiwan   Peerawan Patanavipart   Anuwat Chantarasuwan 

Sririrat Kitjanarat   Sakorn Rodjanai   Prapaporn Pengda   Sommai Wongthong 
Chamlong Kogram   Tuenjit Petchrrun   Ornrat Wongsri   Jiraphan Sukchi 

Chitlada Thongsodsaeng   Puem Wan Siew   Saichon Boonratsamee  Usa Choorak 
Rujira Sukhotu   Kanchana Thongna   Sathinee Jongdaen   Seksan Wankri 

Boonchuay Songkanam   Supot Satchayakul   Weerapol Phiphat   Chanapat Naka 
Pramote Nuisri   Wilawan Nooklin   Witsarut Sonmaaee   Nittaya Konsawat   Pranee Towto 
Satja Prasongsap   Photchana Trakunsukharat   Areerat Paphet   Onnicah Suwannachome 
Vipawan  Doenmesook  Sanksan Wankri Photchana Trakunsukharat   Warapong priraban    
Charan Ditchaiwong   Manuschaya Saipanus   Darunee Peangruak   Watsana supaprom 
Somsak Sirithanmont   Suprada Sukontapirom na Pattalung   Sutedsanee Vongkubtai 

Kanchaya Tadso   Suriphat Thaitad   Suwaluk Amawan   Jinnajar Hansethasuk    
Kulachart Nakchantuk   Kusuma Rodpaewpan   Vanpiti Buakao    

Chanantawat Suphasutthirangkun     Sirakan Khayankarn     Waraluck Boonmachai 
Apaporn Potiyot    Piyarat Ruchinarong   Kanchana Mahawetsakul    

Premjit ThinKum   Wimolrat Dumkhum     Sirilak Buddhawong 
Salisa Pituk   Sitthipong Srisawangwong   Nataya Sopa 
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บทน า 

แผนงานที่ 1: วิจัยเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่การเกษตรที่มั่นคงและย่ังยืน 
โครงการ: .วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 
ที่มาและความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
 เมล็ดพันธุ์ เป็นส่วนขยายพันธุ์ที่ส าคัญที่สุดของพืชในการก าหนดปริมาณและคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร รวมทั้งน าไปสู่อุตสาหกรรมอาหารหล่อเลี้ยงประชากรและปศุสัตว์ ความต้องการพืชอาหารและพลังงาน
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมของประชากรโลก แต่การผลิตมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
ของภูมิอากาศ ส่งผลให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ หรือมีราคาสูงเกินกว่าก าลังซื้อโดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศยากจนอาจน าไปสู่การเกิดวิกฤตอาหารโลก ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ที่มีศักยภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย เป็นฐานการผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและส่งออกไปยัง 129 ประเทศทั่วโลก 
มากเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากจีน อันดับ 15 ของโลก โดยมีประเทศ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และ
ฝรั่งเศส เป็นผู้น าการส่งออก (แผนแม่บทยุทธศาสตร์ศูนย์การเมล็ดพันธุ์ พ.ศ. 2558-2567)  ในปี 2557 มีการ
ส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมรวม 33,441 ตัน มูลค่า 5,465 ล้านบาท ในจ านวนนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะเขือ
เทศ และผักชนิดต่าง ๆ มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด โดยตลาดส่งออกหลักของไทย ได้แก่ ประเทศในกลุ่มอาเซียน 
สหรัฐอเมริกา ศรีลังกา บังกลาเทศ ปากีสถาน อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส โดยมีบริษัทที่ด าเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกเมล็ดพันธุ์ 184 บริษัท (ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2558) ในขณะที่ปริมาณ
การใช้เมล็ดพันธุ์ภายในประเทศ ปี 2556 พบว่ามีมูลค่าการใช้เมล็ดพันธุ์ในกลุ่มพืชไร่ประมาณ 22,800 ล้านบาท 
และมูลค่าของเมล็ดพันธุ์ผักประมาณ 2,200 ล้านบาท ตลาดเมล็ดพันธุ์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 13 ต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก (ISF, 2012) ซึ่งมูลค่าการ
ส่งออกและจ านวนประเทศผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ไทยดังกล่าว เป็นข้อบ่งชี้ถึงการยอมรับจากนานาชาติ ในคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ไทยในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ความก้าวหน้าทางการวิจัยพัฒนา มีภูมิประเทศ อากาศที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม
ปัญหาหลักของเมล็ดพันธุ์ภายในประเทศ คือขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีของพืชตระกูลถั่ว ปาล์มน้ ามัน พืชผักหลายชนิด
และพืชอาหารสัตว์ในปริมาณมาก 
 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศไทย มี 2 ลักษณะ คือ หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่มี
ความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ เช่น ข้าว พืชตระกูลถั่วต่างๆ และเมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่เกษตรกรมีความ
ต้องการมากแต่ราคาแพง เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ส่วนภาคเอกชนเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเพ่ือ
การค้า เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะเขือเทศ พืชผักต่างๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักถึงความส าคัญของ
เมล็ดพันธุ์ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและความม่ันคงด้านอาหารของประเทศ จึงมอบให้กรมวิชาการเกษตรเป็นแกนหลักใน
การขับเคลื่อนภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ของไทยให้มีคุณภาพรองรับ
ความต้องการของตลาดโลก ตลอดจนส่งเสริมให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เพ่ิ มมากขึ้น 
พร้อมกับการสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเป็นทางเลือกอาชีพในห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารของประเทศ โดยจัดท าโครงการส าคัญ (Flagship Project) คือ โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเมล็ด
พันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน ระยะเวลาด าเนินการปี 2557-2561 ซึ่งเป็นการบูรณาการ 7หน่วยงานในกระทรวงฯ 
และได้ขยายขอบเขตความร่วมมือกับ สวทช. และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย เป้าหมายให้ประเทศเป็นศูนย์กลาง
เมล็ดพันธุ์ในระดับสากล เพ่ือผลิต จ าหน่าย และบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพดี ในปริมาณที่
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เพียงพอต่อความต้องการทั้งภายในและนอกประเทศ ในเวลาที่เหมาะสมทันสถานการณ์ ประกอบด้วย 2 
ยุทธศาสตร์ 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันส าหรับเมล็ดพันธุ์ส่งออก โดยมีเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และเมล็ดพันธุ์ผัก เป็นพืชน าร่อง 
 2) ยุทธศาสตร์เพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร โดยมีเมล็ดพันธุ์ข้าว พืชไร่
ตระกูลถั่วเป็นพืชน าร่อง  
 กลยุทธ์ 
 1) การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านพันธุ์ และเมล็ดพันธุ์ 
 2) การปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ 
 3) การผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ 
 4) การพัฒนาบุคลากรด้านเมล็ดพันธุ์ 
 5) การจัดเตรียมปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ นโยบายและข้อตกลงทั้งในและระหว่างประเทศ ระบบชลประทาน 
ระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรม และการก าหนดเขตพ้ืนที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ 
 จากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ พบว่าการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิต เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของ
ภูมิภาค โดยเฉพาะแก้ปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน เพ่ือคงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้
สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น และน าองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์สู่เกษตรกรและ
หน่วยงานที่สนใจ (แผนแม่บทยุทธศาสตร์ศูนย์การเมล็ดพันธุ์ พ.ศ. 2558-2567)   

ที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 
1. เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสภาพภูมิอากาศ 
2. ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่ าและคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน จากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพต่ า 
3. การผลิตเมล็ดพันธุ์มีปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูที่ส าคัญ ท าให้เสียค่าใช้จ่ายหรือให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
4. ขาดแคลนแรงงาน ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ จากค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ท าให้ต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง เกษตรกร

หันมาใช้เครื่องจักรกลทุ่นแรงแต่จะส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 
5. ความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตเมล็ด

พันธุ์พืช โดยมีผลให้พืชหลายชนิดมีผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ลดลง 
6. การเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนาการวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์

พืชอย่างเร่งด่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชที่เป็นความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ และการส่งออกเมล็ด
พันธุ์ของประเทศไทย 
 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงขึ้น เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐาน และลดต้นทุนการผลิต 
 2) เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ไว้ได้นาน 
 3) เพ่ือวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่การผลิต การกระจายพันธุ์ จนถึงการตลาด 
เพ่ือใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ด  
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 ขอบเขตการศึกษา 
 โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือกันในการท างานวิจัยระหว่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 
ศูนย์วิจัยพืชไร่ต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน สถาบันวิจั ยพืชสวน และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรจังหวัด สังกัดส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่ท าการวิจัยและ
พัฒนาในสาขาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และผลิตส่วนขยายพันธุ์พืช สามารถแบ่งลักษณะการด าเนินงานได้เป็น 3 กลุ่ม 
คือ 1) กลุ่มงานที่ด าเนินการในห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยฯ และส านักวิจัยฯ ต่างๆ 2) กลุ่มงานที่ด าเนินการใน
แปลงทดลองของศูนย์วิจัยฯ 3) กลุ่มงานที่ด าเนินการในแปลงไร่นาเกษตรกรของพ้ืนที่เป้าหมาย โดยเจ้าหน้าที่ของ
ศูนย์วิจัยฯต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถน าผลการทดลองที่ได้
จากกลุ่มที่ 1 และ 2 ไปปฏิบัติได้จริงในสภาพการปฏิบัติของเกษตรกรและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร 
 โครงการวิจัยนี้ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์อ่ืน ๆ ของพืช 
โดยศึกษากับพืชที่มีส าคัญทางด้านความมั่นคงอาหาร เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ข้าวโพด และผักบุ้งจีน เป็น
ต้น ซึ่งพืชดังกล่าวขาดแคลนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เนื่องจากภาคเอกชนไม่ผลิตหรือผลิตแต่มีราคาแพง โดยวิจัยและ
พัฒนาในสาขาวิชาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยฯ 
ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาทางสรีรวิทยาและการพัฒนาการสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์หรือวิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยว วิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และยกระดับคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ ตลอดจนวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่การผลิต การกระจายพันธุ์ จนถึง
การตลาด เพ่ือน าเทคโนโลยีดังกล่าว แนะน า และเผยแพร่แก่กลุ่มและเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ บริษัทผลิตเมล็ด
พันธุ์ และเกษตรกร ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ขอบเขตของโครงการวิจัยฯ ในสาขาวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยวจนถึงการ
ยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

หลงัการเกบ็เกีย่ว 
Post-Harvesting 



7 
 

ค าส าคัญ  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
Key words  Seed Techonology, Harvesting technology, Seed enhancement, Seed Quality 

 
บทคัดย่อ 

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงขึ้น เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และลดต้นทุนการผลิต   การปรับปรุงสภาพเมล็ด
พันธุ์ให้มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ได้นาน  และพัฒนาข้อมูลด้านเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่การ
ผลิต การกระจายพันธุ์ จนถึงการตลาด เพ่ือใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์   เป็นความร่วมมือระหว่าง
กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน สถาบันวิจัยพืชสวน ส านักวิจัยและ
พัฒนาการอารักขาพืช และส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต1 และ 5 โดยมุ่งเน้นพืชที่มีส าคัญทางด้านความ
มั่นคงของอาหาร เช่น พืชตระกูลถั่ว ข้าวโพด งา ปาล์มน้ ามัน มันส าปะหลัง พืชผักหลายชนิด และพืชเศรษฐกิจอ่ืน 
ๆ  ด าเนินการระหว่างปี 2558-2564  มี 2 กิจกรรม ประกอบด้วย วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ รวม 52 การทดลอง  ทั้งนี้ได้น าเทคโนโลยีที่ได้
จากการศึกษาวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ถ่ายทอดแบบบูรณาการสู่เกษตรกรในรูปแบบของการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกร รวมทั้งจัดท าแปลงต้นแบบในการผลิตเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกรได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนการผลิต  โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมี
ความมั่นคงทางอาหารและอาชีพเกษตรกรรม ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีรายได้เพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
Abstract 

Research and development on seed technology project focused on three objectives. 
First, research and development on seed production technology to increase seed yield, seed 
quality and reduce production cost. Second, research and development on seed processing to 
increase seed quality also prolong seed storage lifetime.  Third, develop seed production data 
system to escalate the efficient of seed production.  This project was co-operated with Seed 
Research and Development Division, Filed and Renewable Energy Crops Research Institute, 
Horticultural Research Institute and Office of Agricultural and Development Region 1 and 5. 
Seeds for support the food security such as legume family, maize, sesame, oil palm, cassava; 
vegetable seeds and economical seeds were used in this project during 2015-2021. Two main 
activities: research and development on seed production and seed post-harvest technology and 
seed enhancement with 52 experiments were implemented.  The results were transferred the 
knowledge to ag-extension officers, farmers.  To encourage farmers learning, filed demonstration 
on good seed production practices were set up.  Afterwards, farmers having the secured food 
and occupation while communities having welfare, increasing income and good quality of life. 



8 
 

กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
Part 1 Research and Development on Seed Production Technology 
 
การศึกษาระยะระหว่างแถวและจ านวนประชากรที่เหมาะสมส าหรับปรับใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กในการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดในเขตจังหวัดลพบุรี 
Study on Row Spacing and Population Density Appropriate for Compact Tractor Using to 

Seed Production of Vegetable Soybean in Lop Buri Province 
 

อานนท์ มลิพันธ์   เอกรัฐ นาคอ้าย   พัฒน์พงษ์ เผยกลิ่น   สถาพร ใส้พงษ์   สมชาย ผะอบเหล็ก 
Anon Malipan   Ekkarat  Nak-ai   Patpong Pleyklin   Staporn Saiphong   Somchai Pa-oblek 

 
ค าส าคัญ  ถั่วเหลืองฝักสด ระยะปลูก รถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก 
Key words  Vegetable soybean, Plant spacing, Compact tractor   

 
บทคัดย่อ 

การปรับระยะปลูกเพ่ือใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ฝักสดและลดแรงงานในการผลิต วางแผนการทดลองแบบ Split-plot Design สุ่มปัจจัยหลักและปัจจัยรองแบบ 
RCB จ านวน 4 ซ้ า ปัจจัยหลักคือถั่วเหลืองฝักสด 3 พันธุ์ ได้แก่ VB_LB1 เชียงใหม่ 1 และเชียงใหม่ 84-2 ปัจจัย
รองคือระยะปลูกระหว่างแถวและระยะระหว่างต้น 75x10 เซนติเมตร 2 3 ต้นต่อหลุม และ 75x20 เซนติเมตร 2 
3 ต้นต่อหลุม เปรียบเทียบกับระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ด าเนินการทดลองในฤดูแล้งและฤดูฝนปี 
2559-2560 ที่ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี พบว่า การใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กในระยะ
ระหว่างแถว 75 เซนติเมตร เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดสามารถใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเข้าไปพ่นสารเคมี
ก าจัดแมลงศัตรูพืชได้ถึงถึงระยะเริ่มติดฝักเต็มที่ (R4) ซึ่งระยะดังกล่าวถั่วเหลืองฝักสดทั้ง 3 พันธุ์ มีใบย่อยขนาด
ใหญ่และพ้ืนที่ใบปกคลุมพ้ืนที่ปลูกการใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเข้าปฏิบัติงานหลังจากระยะดังกล่าวท าให้ใบย่อย
ฉีกขาดและล าต้นหักล้มเสียหาย ส าหรับการให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ พบว่า ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ VB_LB1 ให้
ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์สูงสุดทุกฤดูปลูก รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ได้มีคุณภาพสูงในทุกฤดูปลูก ด้านระยะปลูกต่อการ
ให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ พบว่า การใช้ระยะปลูก 75x10 เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม ให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ด
พันธุ์สูงสุดทุกฤดูปลูก มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม 
ในขณะที่องค์ประกอบผลผลิต การใช้ระยะปลูก 75x10 เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม ท าให้มีจ านวนประชากรต่อไร่
สูงสุดอยู่ระหว่าง 36,814-48,222 ต้นต่อไร่ ซึ่งอัตราประชากรต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้นในบางฤดูปลูกท าให้จ านวนฝักต่อต้น
ลดลงแต่ไม่ท าให้จ านวนเมล็ดต่อฝักและน้ าหนัก 100 เมล็ดมีปริมาณลดลง เมื่อค านวณจ านวนฝักต่อไร่ท าให้จ านวน
ฝักเพ่ิมข้ึนอย่างเด่นชัด นอกจากนั้นการใช้ระยะปลูกที่มีจ านวนประชากรต่อไร่เพ่ิมขึ้นไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ ดังนั้นการใช้ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 10 เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม สามารถเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ให้เพ่ิมสูงขึ้นและลดการใช้แรงงานคนในภาคการผลิต ส่งผล
ท าให้ต้นทุนการผลิตต่อไร่ลดลงต่อไป 

 
ABSTRACT 

Using compact tractor in vegetable soybean seed production in order to increase 
productivity and reduce labor costs was studied. The experiments were designed in Split plot 
Design using a RCB with 4 replications. The main plot consisted of 3 vegetable soybean varieties 
including VB_LB1, Chiang Mai 1 and Chiang Mai 84-2. In addition, sub-plot was planted between 
row spacing and between plant spacing which planted in plant spacing of 75x10 cm with 2 3 
plants/hole and 75x20 cm with 2 3 plants/ hole compared with plant spacing of 50x20 cm 2 
plants/hole. The experiments were performed at Lop Buri Seed Multiplication Center, Mueang, 
Lop Buri, during dry and rainy seasons in 2016-2017. The result showed that compact tractor can 
be applied for spraying insecticide in space of 75 cm between rows until full pod stage (R4). All 
vegetable soybean varieties were large leaflet and leaf area covered in planting area. However, 
using compact tractor after R4 stage can be damaged on leaflet and stem lodging.  The 
productivity revealed that VB_LB1 vegetable soybean variety gave the highest grain yield, seed 
yield and high quality of seeds in all growing seasons. The spacing of planting on grain and seed 
yield found that plant spacing 75x10 cm with 3 plants/hole gave the highest yield in all growing 
seasons.  There were significantly different compared with plant spacing 50x20 cm with 2 
plants/ holes.While, yield component analysis in plant spacing 75x10 cm with 3 plants/ hole 
found the population density approximately 36,814-48,222 plants/Rai. In some growing seasons, 
the population rate increased resulted in decrease the number of pods/plant. However, there 
was no effect on the number of seeds/ pod and seed weight, thus it can increase the yield 
markedly when calculated in the unit of number of pods/Rai. Moreover, spacing with population 
increase was no effect on seed quality. Therefore, vegetable soybean planted with plant spacing 
of 75 cm between rows and 10 cm between holes with 3 plants/ hole can increase the 
productivity of grain and seed yield per Rai.  Plant spacing of 75 cm between rows can be 
resolve the labor shortage problem resulting in lower production cost/Rai. 
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บทน า (Introduction) 
ปัญหาแรงงานภาคการเกษตรในปัจจุบันมีปัญหาขาดแคลนมากขึ้น และมีอัตราค่าจ้างแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้น 

ดังนั้นระบบการปลูกพืชที่อาศัยแรงงานเป็นหลักตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การใส่ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช การใช้สารเคมี
ก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชปฏิบัติได้ยากเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งอาจจะปฏิบัติงานไม่ทันช่วงเวลาที่เหมาะสม ส าหรับ
การผลิตถั่วเหลือง ถั่วเหลืองฝักสด และการผลิตเมล็ดพันธุ์ พบว่า การใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ไม่
สามารถใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กติดอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าปฏิบัติงานได้ เนื่องจากล้อของรถข้างใดข้างหนึ่งจะเหยียบ
แถวปลูก ส่วนการใช้รถไถเดินตามต้องปรับเปลี่ยนล้อ ระยะห่างระหว่างล้อให้มีเหมาะสมก่อนการปฏิบัติงานและยัง
หาผู้รับจ้างได้ยากข้ึนเนื่องจากผู้บังคับรถไถเดินตามต้องมีความแข็งแรงเพียงพอในการปฏิบัติงาน ท าให้การปลูกถั่ว
เหลืองฝักสดที่ใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ต้องอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตถั่ว
เหลืองฝักสดต่อไร่สูง ผลตอบแทนต่อไร่ต่ า 

การใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงานผลิตถั่วเหลือง อานนท์และคณะ (2558) รายงาน
ว่า การผลิตถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี 84-1 ซึ่งมีใบย่อยมีลักษณะเป็นใบแคบ การปลูกโดยใช้ระยะห่างระหว่างแถว 75 
เซนติเมตร สามารถใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเข้าไปปฏิบัติงานในแปลงปลูกได้ถึงช่วงระยะเริ่มติดเมล็ด (R5) และ
การใช้ระยะปลูก 75x10 เซนติเมตร 4 ต้นต่อหลุม ท าให้ได้รับผลผลิตสูงกว่าการใช้ระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร 3 
ต้นต่อหลุม (ระยะปลูกตามค าแนะน า) ทุกฤดูปลูก นอกจากนั้นการใช้ระยะปลูก 75x10 เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม 
ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกับระยะปลูกตามค าแนะน าเช่นกัน  ดังนั้นการใช้ระยะปลูก 75x10 เซนติเมตร จ านวน 3-4 
ต้นต่อหลุม หรือจ านวนประชากร 30-40 ต้นต่อความยาวแถวปลูก 1 เมตร สามารถใช้ทดแทนระยะปลูกตาม
ค าแนะน า นอกจากนั้นการใช้ระยะห่างระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ยังสามารถใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเข้าไป
ปฎิบัติงานยังลดการใช้แรงงานคนในการใส่ปุ๋ยเคมี การก าจัดวัชพืช และการพ่นสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช ท าให้
ต้นทุนค่าแรงงานลดลง 
 การศึกษาวิธีการจัดการในการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือน ามาช่วยในการ
ปฏิบัติงานส าหรับทดแทนหรือลดการใช้แรงงานคนในระบบการผลิตถั่วเหลืองฝักสด จะเป็นแนวทางส าคัญในการ
ช่วยท าให้ระบบการผลิตถั่วเหลืองฝักสดหรือการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รวมทั้งช่วย
ลดต้นทุนการผลิตส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนต่อพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น โดยการปรับระยะห่างระหว่างแถวปลูกของถั่วเหลือง
ฝักสดเป็นระยะห่างระหว่างแถว 75 เซนติเมตร เพ่ือให้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กสามารถเข้าปฏิบัติงานเป็นแนวทาง
หนึ่งที่ช่วยลดปัญหาเรื่องแรงงานคนในการจัดการและดูแลรักษาในการผลิตถั่วเหลืองฝักสด แต่การใช้ระยะห่าง
ระหว่างแถวที่เพ่ิมข้ึนต้องมีการศึกษาอัตราประชากรที่เหมาะสมในระยะห่างระหว่างแถวที่เพ่ิมข้ึนเช่นกัน เนื่องจาก
การจัดการในระบบการผลิตถั่วเหลืองฝักสดจะมีความแตกต่างกับถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวเมล็ดแห้ง โดยเฉพาะพันธุ์ถั่ว
เหลืองฝักสดส่วนใหญ่มีใบย่อยขนาดใหญ่และบางพันธุ์มีความสูงของทรงต้นไม่มาก ดังนั้นการศึกษาผลกระทบของ
การใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กและอุปกรณ์ต่อพ่วงติดท้ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองฝักสด ยกระดับ
ผลผลิตและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ให้เพ่ิมข้ึน และช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อพ้ืนที่ให้ลดลงจะส่งผลท าให้การผลิตถั่ว
เหลืองฝักสดในพื้นที่เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2558   สิ้นสุด กันยายน ปี 2560 (ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน) 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 (1) เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดจ านวน 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ VB_LB1 เชียงใหม่ 1 และเชียงใหม่ 84-2   
 (2) ปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15 และ 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยยูเรียอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 
 (3) รถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ยี่ห้อ คูโบต้า รุ่น L2050 มีรายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 
  ขนาดเครื่องยนต์ 20 แรงม้า  
 ความกว้างของล้อหน้ารถโดยวัดจากท้ัง 2 ด้าน วัดจากด้านในของขอบล้อ 87 เซนติเมตร วัดจากด้านนอก
ของขอบล้อ 117 เซนติเมตร  
 ความกว้างของล้อหลังรถโดยวัดจากทั้ง 2 ด้าน วัดจากด้านในของขอบล้อ 78 เซนติเมตร วัดจากด้านนอก
ของขอบล้อ 130 เซนติเมตร 
 (4) อุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์ใส่ปุ๋ยและท ารุ่น ถังพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
 (5) สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช 
วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ Split plot Design ท าการสุ่มปัจจัยหลัก (Main plot) และปัจจัยรอง (Sub- 
plot) แบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า กรรมวิธี ประกอบด้วย 
 ปัจจัยหลัก (Main plot treatment) คือ พันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด จ านวน 3 พันธุ์ ได้แก่  
  M1 : พันธุ์ VB_LB 1 
  M2 : พันธุ์เชียงใหม่ 1 
  M3 : พันธุ์เชียงใหม่ 84-2  
 ปัจจัยรอง (Sub-plot treatment) คือ ระยะระหว่างแถวและจ านวนประชากรถั่วเหลือง จ านวน 5 
กรรมวิธี ได้แก่ 
  S1 : ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 10 เซนติเมตร จ านวน 2 ต้นต่อหลุม 
   (42,667 ต้นต่อไร่) 
  S2 : ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 10 เซนติเมตร จ านวน 3 ต้นต่อหลุม 
   (64,000 ต้นต่อไร่) 
  S3 : ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร จ านวน 2 ต้นต่อหลุม 
   (21,333 ต้นต่อไร่) 
  S4 : ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร จ านวน 3 ต้นต่อหลุม 
   (32,000 ต้นต่อไร่)  
  S5 : ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร จ านวน 2 ต้นต่อหลุม 
                    (32,000 ต้นต่อไร่) 
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ด าเนินการทดลองทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน ในปี 2559-2560 ปลูกถั่วเหลืองฝักสดทั้ง 3 พันธุ์ ตามระยะปลูกและ
จ านวนประชากรที่ก าหนด ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน โดยใช้ขนาดแปลงย่อย 4.5x6.0 เมตร แต่ละแปลงของปัจจัย
หลักห่างกัน 1 เมตร ใช้ระยะปลูกระหว่างแถวและระยะปลูกระหว่างหลุม ตามกรรมวิธีการทดลองที่ก าหนด ใส่
ปุ๋ยเคมีเกรด 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่รองพ้ืน ถอนแยกให้เหลือ 2 ต้นต่อหลุมหลังจากปลูกประมาณ 10 
วัน และเมื่อถั่วเหลืองอายุ 14 วันหลังปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยข้างแถวปลูก
และพรวนดินกลบปุ๋ย หลังจากปลูกประมาณ 45-50 วัน ใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยข้างแถวปลูก 
 ระยะระหว่างแถวแถว 50 เซนติเมตร จะใช้แรงงานคนดูแลรักษา ในขั้นตอนการใส่ปุ๋ยเคมีหลังจากปลูก
และการพูนโคน การพ่นสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช รวมทั้งการก าจัดวัชพืช 
 ระยะระหว่างแถวแถว 75 เซนติเมตร จะเน้นการใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเพ่ือลดการใช้แรงงาน ตั้งแต่
การใส่ปุ๋ยเคมีพร้อมพูนโคนหลังปลูก การใช้เครื่องพ่นสารเคมีติดท้ายรถแทรกเตอร์ในการพ่นสารเคมีก าจัดแมลง
ศัตรูพืช และการก าจัดวัชพืช จนกระทั่งถั่วเหลืองฝักสดมีความสูงทรงต้นในระดับที่ไม่สามารถใช้รถแทรกเตอร์เข้า
ไปปฏิบัติงานได ้
 ทั้งสองระยะระหว่างแถวฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามความเหมาะสม ให้น้ าชลประทานช่วย
อย่างสม่ าเสมอ เก็บเก่ียวผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ระยะสุกแก่เต็มที่ (R8) โดยใช้พื้นที่เก็บเกี่ยว 3.0x5.0 เมตร 
การรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ข้อจ ากัดและปัญหาในการใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กปฏิบัติงาน ช่วงระยะการ
เจริญเติบโตที่รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กสามารถเข้าไปปฏิบัติงาน ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ ผลผลิต
เมล็ดต่อไร่ ผลผลิตเมล็ดต่อไร่ จ านวนต้นต่อไร่ จ านวนฝักต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ด ความสูง
ของทรงต้น และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ความงอก ดัชนีความแข็งแรง รวมทั้งการใช้แรงงานและต้นทุน
ในการผลิต 
 

ดัชนีความแข็งแรง (Vigor index) =  จ านวนต้นที่งอกเม่ือนับครั้งที่ 1  + จ านวนต้นที่งอกเม่ือนับครั้งที่ 2 
                                            จ านวนวันที่งอกครั้งที่ 1 (5วัน)    จ านวนวันที่งอกครั้งที่ 2 (8วัน) 
 

ผลการวิจัย 
 การใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 75 เซนติเมตร เพ่ือสามารถใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเข้าไปปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตถั่วเหลืองพันธุ์ VB_LB1 เชียงใหม่ 1 และเชียงใหม่ 84-2 ในแปลงทดลองที่มีลักษณะ
เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวสีแดง ในฤดูแล้งและฤดูฝนปี 2559-2560 มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
การใช้รถแทรกเตอร์ในการผลิตถั่วเหลืองฝักสด 
 การใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 75 เซนติเมตร สามารถใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเข้าไปปฏิบัติงานได้ตั้งแต่
ขั้นตอนพ่นสารเคมีก าจัดวัชพืชหลังปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีหลังปลูกพร้อมพูนโคนต้น การก าจัดวัชพืชโดยใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง 
และพ่นสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช ซึ่งรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กสามารถเข้าไปปฏิบัติงานในแปลงปลูกถั่วเหลืองฝัก
สดได้ถึงระยะเริ่มติดฝักเต็มที่ (R4) เนื่องจากระยะดังกล่าวถั่วเหลืองฝักสดทั้ง 3 พันธุ์ มีใบย่อยขนาดใหญ่และพ้ืนที่
ใบปกคลุมพ้ืนที่ปลูกและระยะห่างระหว่างแถว การใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเข้าไปปฏิบัติงานหลังจากระยะการ
เจริญเติบโตนี้จะท าให้ใบย่อยเกิดการฉีกขาดและล าต้นเกิดการหักล้มเสียหายได้  การปฏิบัติงานพบว่า การใส่
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ปุ๋ยเคมีหลังปลูกทั้งปุ๋ยเคมีเกรด 13-13-21 และปุ๋ยยูเรีย ท าได้สะดวกและรวดเร็วเพ่ิมขึ้น รวมทั้งท าให้ปุ๋ยเคมีที่ใส่
ถูกดินกลบส่งผลให้ปุ๋ยเคมีที่ใส่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และการพูนโคนต้นหลังใส่ปุ๋ยเคมีช่วยก าจัดวัชพืชและ
ปฏิบัติงานได้ทันระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ช่วยลดแรงงานคนพร้อมกับการลดการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ซึ่งการ
ใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กสามารถปฏิบัติงานได้ประมาณ 15 -20 ไร่ต่อวัน ด้านการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดแมลง
ศัตรูพืชท าให้การฟุ้งกระจายของสารเคมีมีความสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับการใช้แรงงานคนฉีดพ่น ส าหรับในฤดู
ฝนการปฏิบัติงานช่วงที่มีฝนตกชุก การฉีดพ่นสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชในขณะที่ดินมีความชื้นสูงยังสามารถ
ปฏิบัติงานได้แต่ผู้ขับรถต้องใช้ความระมัดระวังเ พ่ิมขึ้นรวมทั้งใช้เวลาเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากดินจะติดล้อรถ
แทรกเตอร์เป็นจ านวนมากส่งผลให้ความกว้างของล้อด้านหลังเพ่ิมขึ้น เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานซึ่งต้องคอยเอา
ดินออกจากล้อรถแทรกเตอร์ ด้านข้อจ ากัดของการใช้แทรกเตอร์ขนาดเล็กพบว่า การเลี้ยวกลับรถควรมีระยะวง
เลี้ยวของรถประมาณ 4.0 เมตร เพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
การด าเนินงานวิจัยในปี 2559 
ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ 

การให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ ในฤดูแล้งพบว่า พันธุ์ VB_LB1 ให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์
สูงสุด 285 และ 198 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ คิดเป็นเมล็ดพันธุ์ร้อยละ 69.5 จากผลผลิตเมล็ด และพันธุ์เชียงใหม่ 
1 ให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ต่ าสุด 210 และ 111 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ คิดเป็นเมล็ดพันธุ์ร้อยละ 52.9 จาก
ผลผลิตเมล็ด ส าหรับระยะปลูกและจ านวนประชากร พบว่า การใช้ระยะปลูก 75x10 เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม ให้
ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์สูงสุด 279 และ 188 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับระยะปลูก 75x10 เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ 244 และ 163 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ที่ให้ผล
ผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ 234 และ 137 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนการใช้ระยะปลูก 75x20 เซนติเมตร 3 ต้น
ต่อหลุม ให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ต่ าสุด 209 และ 128 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับในฤดูฝน พบว่า พันธุ์ VB_LB1 ให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์สูงสุด 365 และ 302 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ คิดเป็นเมล็ดพันธุ์ร้อยละ 82.7 จากผลผลิตเมล็ด มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์
เชียงใหม่ 1 และเชียงใหม่ 84-2 ให้ผลผลิตเมล็ด 282 และ 271 กิโลกรัมต่อไร่ และให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 210 และ 
206 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ คิดเป็นเมล็ดพันธุ์ร้อยละ 74.5 และ 76.0 จากผลผลิตเมล็ด ตามล าดับ ส าหรับระยะ
ปลูกและจ านวนประชากรพบว่า การใช้ระยะปลูก 75x10 เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม ท าให้ได้รับผลผลิตเมล็ดและ
เมล็ดพันธุ์สูงสุด 369 และ 285 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการใช้
ระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ซึ่งให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ 305 และ 236 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ ส่วนการใช้ระยะปลูก 75x20 เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ต่ าสุด 254 และ 
206 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางท่ี 2) 
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องค์ประกอบผลผลิต 
ด้านองค์ประกอบผลผลิต การทดลองในฤดูแล้ง พบว่า พันธุ์ VB_LB1 และเชียงใหม่ 1 ให้จ านวนฝักต่อต้น

และเมล็ดต่อฝักสูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ส าหรับระยะปลูกและจ านวนประชากรพบว่า การใช้ระยะปลูก 75x10 
เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม มีจ านวนต้นสูงสุด 36,814 ต้นต่อไร่ สูงกว่าระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ที่
มีจ านวนต้น 27,280 ต้นต่อไร่ ซึ่งจ านวนต้นต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้นท าให้จ านวนฝักต่อต้นลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่
ไม่ท าให้เมล็ดต่อฝักและน้ าหนัก 100 เมล็ดมีปริมาณลดลง (ตารางที่ 1) อัตราประชากรที่เพ่ิมขึ้นท าให้เกิดการบัง
แสงของใบซึ่งกันและกันเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ความเข้มแสงและความเข้มข้นของ CO2 ภายในทรงพุ่มลดลง ซึ่งเป็น
ข้อจ ากัดต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงและท าให้การสะสมอาหารภายในใบลดลง โดยเฉพาะในช่วง R1-R5 มี
ความสัมพันธ์ต่อการให้จ านวนเมล็ดต่อพ้ืนที่และผลผลิตของถั่วเหลือง (Egli and Bruening, 2003) 

การทดลองในฤดูฝนพบว่า พันธุ์เชียงใหม่ 1 ให้จ านวนฝักสูงสุด 50.8 ฝักต่อต้น และพันธุ์เชียงใหม่ 84 -2 
ให้จ านวนฝักต่ าสุด 26.2 ฝักต่อต้น ในขณะที่พันธุ์ VB_LB1 ให้จ านวนเมล็ดต่อฝักสูงสุด 2.27 เมล็ดต่อฝัก ส่วนพันธุ์
เชียงใหม่ 84-2 ให้จ านวนเมล็ดต่อฝักต่ าสุด 1.76 เมล็ดต่อฝัก แต่พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ให้น้ าหนัก 100 เมล็ดสูงสุด 
29.6 กรัม มีจ านวนต้นสูงสุด 48,222 ต้นต่อไร่ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร 
2 ต้นต่อหลุม ที่มีจ านวนต้น 27,573 ต้นต่อไร่ ซึ่งจ านวนต้นต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้นไม่ท าให้จ านวนฝักต่อต้น เมล็ดต่อฝัก 
และน้ าหนัก 100 เมล็ดมีปริมาณลดลง (ตารางท่ี 2)  

อิทธิพลอัตราปลูกต่อองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลือง อภิพรรณ (2546) รายงานว่า ในแต่ละสภาพแวดล้อม
และการใช้วิธีเขตกรรมที่แตกต่างกันจะมีผลต่อองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลือง โดยอัตราปลูกเป็นส่วนหนึ่งของวิธี
เขตกรรมที่ส่งผลให้องค์ประกอบผลผลิตมีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ซ่ึงจ านวนฝักต่อต้นเป็นองค์ประกอบผลผลิต
ที่ส าคัญของถั่วเหลืองซึ่งสัมพันธ์กับการได้รับแสงและความยาวนานของแสงของทรงพุ่ม Kantotic and Slafer 
(2005) พบว่า หลังถั่วเหลืองการออกดอกจะตอบสนองต่อความยาวนานของช่วงแสง โดยเฉพาะในช่วง R3-R6 เมื่อ
ได้รับความยาวนานของช่วงแสงเพ่ิมมากข้ึนท าให้จ านวนฝักและเมล็ดเพ่ิมข้ึน แต่ขนาดเมล็ดจะเล็กลงเล็กน้อย 
ความสูงของทรงต้น 
 การทดลองในฤดูแล้งและฤดูฝนพบว่า พันธุ์ VB_LB1 มีความสูงทรงต้นสูงสุด มีความสูง 39.5 และ 59.6 
เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนในฤดูแล้งพันธุ์เชียงใหม่ 1 มีความสูงทรงต้นต่ าสุด 28.3 เซนติเมตร ในขณะที่ฤดูฝนพันธุ์
เชียงใหม่ 84-2 มีความสูงทรงต้นต่ าสุด 33.7 เซนติเมตร ส าหรับระยะปลูกและจ านวนประชากรพบว่า การใช้ระยะ
ปลูก 75x10 เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม ท าให้มีความสูงทรงต้นสูงสุด ส่วนการใช้ระยะปลูก 75x20 เซนติเมตร 
จ านวน 2 และ 3 ต้นต่อหลุม ท าให้มีความสูงทรงต้นต่ าสุดทั้งสองฤดูปลูก (ตารางท่ี 1 และ 2) 
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

คุณภาพของเมล็ดพันธุ์จากการทดสอบที่อายุ 1 และ 3 เดือนหลังเก็บเกี่ยว ในฤดูแล้ง พบว่า พันธุ์ 
VB_LB1 เมล็ดพันธุ์มีความงอกและดัชนีความแข็งแรงสูงสุดที่อายุ 1 และ 3 เดือนหลังเก็บเกี่ยว มีความงอกร้อยละ 
80.7 และ 78.5 และมีดัชนีความแข็งแรงเท่ากับ 13.6 และ 12.6 ตามล าดับ และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติกับพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ด้านระยะปลูกและจ านวนประชากรต่อพ้ืนที่ไม่มีอิทธิพลต่อความงอกของเมล็ด
พันธุ์และดัชนีความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ (ตารางท่ี 3) 

ในฤดูฝนพบว่า เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ VB_LB1 มีความงอกและดัชนีความแข็งแรงสูงสุดทั้งอายุ 1 
และ 3 เดือนหลังเก็บเกี่ยว มีความงอกร้อยละ 88.3 และ 81.4 และมีดัชนีความแข็งแรงเท่ากับ 16.0 และ 12.4 
ตามล าดับ และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เชียงใหม่ 1 และเชียงใหม่ 84-2 โดยพันธุ์เชียงใหม่ 
84-2 มีความงอกและดัชนีความแข็งแรงต่ าสุดที่อายุ 1 และ 3 เดือนหลังเก็บเกี่ยว มีความงอกร้อยละ 46.2 และ 
44.4 และมีดัชนีความแข็งแรงเท่ากับ 7.8 และ 6.2 ตามล าดับ ด้านระยะปลูกและจ านวนประชากรต่อพ้ืนที่พบว่า
ไม่มีอิทธิพลต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์และดัชนีความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ (ตารางท่ี 4)  
การด าเนินงานวิจัยในปี 2560 
ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ 

การให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ ในฤดูแล้งพบว่า พันธุ์ VB_LB1 ให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์
สูงสุด 215 และ 179 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ คิดเป็นเมล็ดพันธุ์ร้อยละ 83.3 จากผลผลิตเมล็ดทั้งหมด และพันธุ์
เชียงใหม่ 84-2 ให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ต่ าสุด 161 และ 121 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ คิดเป็นเมล็ดพันธุ์ร้อย
ละ 75.2 จากผลผลิตเมล็ดทั้งหมด ส าหรับระยะปลูกและจ านวนประชากร พบว่า ระยะปลูก 75x10 เซนติเมตร 3 
ต้นต่อหลุม ให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์สูงสุด 257 และ 198 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ และมีความแตกต่างอย่าง
มีนยัส าคัญทางสถิติกับการทุกระยะปลูก ส่วนระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ด
พันธุ์ 177 และ 139 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ในขณะที่ระยะปลูก 75x20 เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม ให้ผลผลิต
เมล็ดและเมล็ดพันธุ์ต่ าสุด 159 และ 124 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) 

ส าหรับในฤดูฝน พบว่า พันธุ์ VB_LB1 และเชียงใหม่ 1 ให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์สูงสุด โดยให้ผลผลิต
เมล็ด 348 และ 367 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนการให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เท่ากับ 306 และ 302 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ คิดเป็นเมล็ดพันธุ์ร้อยละ 84.9 และ 82.3 จากผลผลิตเมล็ดทั้งหมด และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ 210 และ 162 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ คิดเป็น
เมล็ดพันธุ์ร้อยละ 77.1 จากผลผลิตเมล็ดทั้งหมด ส าหรับระยะปลูกและจ านวนประชากรพบว่า การใช้ระยะปลูก 
75x10 เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม ท าให้ได้รับผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์สูงสุด 348 และ 289 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการใช้ระยะปลูก 75x10 เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ท า
ให้ได้รับผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์เท่ากับ 338 และ 280 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนการใช้ระยะปลูก 50x20 
เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์เท่ากับ 301 และ 254 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ในขณะที่
การใช้ระยะปลูก 75x20 เซนติเมตร 2 และ 3 ต้นต่อหลุม ท าให้ไดผ้ลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ลดลง (ตารางท่ี 6) 
องค์ประกอบผลผลิต 

ด้านองค์ประกอบผลผลิต การทดลองในฤดูแล้ง พบว่า พันธุ์ VB_LB1 และเชียงใหม่ 1 มีจ านวนฝักต่อต้น
สุดสุด 18.4 และ 19.1 ฝัก ส่วนพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 มีจ านวนฝักต่อต้นต่ าสุด 15.0 ฝัก ในขณะที่พันธุ์ VB_LB1 มี
เมล็ดต่อฝักสูงสุด 2.20 เมล็ดต่อฝัก และพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ให้น้ าหนัก 100 เมล็ดสูงสุด 28.0 กรัม ส าหรับระยะ
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ปลูกและจ านวนประชากรพบว่า การใช้ระยะปลูก 75x10 เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม มีจ านวนต้นสูงสุด 49,770 ต้น
ต่อไร่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ที่มีจ านวนต้น 
30,380 ต้นต่อไร่ ซึ่งจ านวนต้นต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้นไม่มีอิทธิพลท าให้จ านวนฝักต่อต้น เมล็ดต่อฝัก และน้ าหนัก 100 
เมล็ด มีปริมาณลดลง (ตารางท่ี 5) 

การทดลองในฤดูฝนพบว่า พันธุ์เชียงใหม่ 1 มีจ านวนฝักสูงสุด 50.9 ฝักต่อต้น ในขณะที่พันธุ์เชียงใหม่ 84-
2 และพันธุ์ VB_LB1 มีจ านวนฝักต่อต้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 39.3 และ 37.4 ฝัก
ต่อต้น ตามล าดับ ในขณะที่จ านวนเมล็ดต่อฝัก พบว่า พันธุ์ VB_LB1 มีจ านวนเมล็ดต่อฝักสูงสุด 2.42 เมล็ด ส่วน
พันธุ์เชียงใหม่ 1 และเชียงใหม่ 84-2 มีจ านวนเมล็ดต่อฝักไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เท่ากับ 
1.91 และ 1.83 เมล็ดต่อฝัก ตามล าดับ ด้านน้ าหนัก 100 เมล็ด พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ให้น้ าหนัก 100 เมล็ดสูงสุด 
25.8 กรัม ส าหรับระยะปลูกและจ านวนประชากรพบว่า ระยะปลูก 75x10 เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม มีจ านวนต้น
สูงสุด 40,631 ต้นต่อไร่ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ที่
มีจ านวนต้น 28,249 ต้นต่อไร่ ซึ่งการใช้ระยะปลูก 75x20 เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ท าให้มีจ านวนต้นต่อไร่ต่ าสุด 
17,689 ต้น แต่ท าให้มีจ านวนฝักสูงสุด 45.4 ฝักต่อต้น และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระยะปลูก 
50x20 เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ที่มีจ านวนฝัก 40.0 ฝักต่อต้น ในขณะที่จ านวนต้นต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้นไม่มีอิทธิพลท าให้
จ านวนเมล็ดต่อฝักและน้ าหนัก 100 เมล็ดมีปริมาณลดลง (ตารางท่ี 6) 
ความสูงของทรงต้น 
 การทดลองในฤดูแล้งและฤดูฝนพบว่า พันธุ์ VB_LB1 มีความสูงทรงต้นสูงสุด 28.7 และ 63.9 เซนติเมตร 
ตามล าดับ ส่วนในฤดูแล้งพันธุ์เชียงใหม่ 1 มีความสูงทรงต้นต่ าสุด 23.8 และ 33.4 เซนติเมตร ตามล าดับ จากการ
ทดลองเห็นได้ว่า ความสูงทรงต้นของพันธุ์ VB_LB1 และพันธุ์เชียงใหม่ 1 ในฤดูแล้งและฤดูฝนมีความแตกต่างกัน
อย่างเด่นชัด ส าหรับระยะปลูกและจ านวนประชากรพบว่า การใช้ระยะปลูก 75x10 เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม ท า
ให้มีความสูงทรงต้นสูงสุด และการใช้ระยะปลูก 75x20 เซนติเมตร 2 ต้นต่อหลุม ท าให้มีความสูงทรงต้นต่ าสุดทั้ง
สองฤดูปลูก (ตารางท่ี 5 และ 6) 
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

คุณภาพของเมล็ดพันธุ์จากการทดสอบที่อายุ 1 และ 3 เดือนหลังเก็บเกี่ยว ในฤดูแล้ง พบว่า พันธุ์ 
VB_LB1 เมล็ดพันธุ์มีความงอกและดัชนีความแข็งแรงสูงสุดที่อายุ 1 และ 3 เดือนหลังเก็บเกี่ยว มีความงอกร้อยละ 
93.3 และ 82.2 และมีดัชนีความแข็งแรงเท่ากับ 16.1 และ 13.5 ตามล าดับ และมีความแตกต่า งอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับพันธุ์เชียงใหม่ 1 และเชียงใหม่ 84-2 ด้านระยะปลูกและจ านวนประชากรต่อพ้ืนที่ไม่มีอิทธิพลต่อความ
งอกของเมล็ดพันธุ์และดัชนีความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ (ตารางท่ี 7) 

ในฤดูฝนพบว่า เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ VB_LB1 มีความงอกและดัชนีความแข็งแรงสูงสุดที่อายุ 1 
และ 3 เดือนหลังเก็บเกี่ยว มีความงอกร้อยละ 86.1 และ 83.6 และมีดัชนีความแข็งแรงเท่ากับ 15.4 และ 14.5 
ตามล าดับ และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพันธุ์เชียงใหม่ 1 และเชียงใหม่ 84-2 โดยพันธุ์เชียงใหม่ 
1 มีความงอกและดัชนีความแข็งแรงต่ าสุดที่อายุ 1 และ 3 เดือนหลังเก็บเกี่ยว มีความงอกร้อยละ 46.4 และ 39.7 
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และดัชนีความแข็งแรงเท่ากับ 7.7 และ 6.4 ตามล าดับ ด้านระยะปลูกและจ านวนประชากรต่อพ้ืนที่พบว่าไม่มี
อิทธิพลต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์และดัชนีความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ (ตารางท่ี 8)  
การิเคราะหต์้นทุนการผลิตถั่วเหลืองฝักสด 
 การใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กในการปฏิบัติงานของพืชไร่อ่ืน ๆ ได้แก่ การใส่ปุ๋ยพร้อมทั้งพูนโคนต้น การ
พ่นสารเคมีก าจัดวัชพืชหรือแมลงศัตรูพืช ในพ้ืนที่จังหวัดลพบุรีปัจจุบันส่วนใหญ่มีค่าจ้างประมาณ 120-130 บาท/
ไร่ ในขณะที่ค่าจ้างแรงงานอยู่ที่อัตรา 300 บาทต่อวัน ส่วนการพ่นสารเคมีก าจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชผู้รับจ้างจะ
คิดค่าจ้างฉีดพ่นเป็นจ านวนถังฉีด (ถังความจุ 17-20 ลิตร) อยู่ที่อัตรา 30-35 บาทต่อถังฉีด ในพ้ืนที่ 1 ไร่ จะใช้ 3-4 
ถัง ดังนั้นค่าจ้างแรงงานในการฉีดพ่นสารเคมี 1 ไร่ มีต้นทุนการฉีดพ่นสารเคมีประมาณ 100-140 บาท/ไร่ ซึ่งไม่
แตกต่างกับต้นทุนต่อไร่ของการใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กปฏิบัติงาน แต่การใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการฉีดพ่นสารเคมีได้ดีกว่าแรงงานคน โดยเฉพาะความสม่ าเสมอในการฉีดพ่นทั้งแปลงปลูกรวมทั้ง
ปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันช่วงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนั้นยังลดแรงงานคนในการก าจัดวัชพืชหลังปลูกได้อย่าง
เด่นชัด เนื่องจากแรงงาน 1 คนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการก าจัดวัชพืชเฉลี่ย 1 ไร่ต่อวัน ดังนั้นการใช้รถ
แทรกเตอร์ช่วยลดต้นทุนแรงงานในการก าจัดวัชพืชเฉลี่ย 170 บาทต่อไร่ต่อครั้ง ส่วนการใช้รถไถเดินตามท่ีสามารถ
น ามาปรับใช้ในระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ปัจจุบันหาผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับจ้างได้ยากเนื่องจากผู้บังคับรถไถ
เดินตามต้องมีร่างกายแข็งแรงในการปฏิบัติงาน 

การใช้เครื่องท ารุ่นพูนโคนติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเพ่ือใช้ก าจัดวัชพืชระหว่างแถวปลูกยังช่วยลด
ปริมาณและจ านวนครั้งของการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชในการผลิตถั่วเหลืองให้น้อยลง ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง 
รวมทั้งผลดีทางอ้อมของการใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กฉีดพ่นสารเคมียังมีส่วนช่วยให้ผู้ฉีดพ่นลดการสัมผัสสารเคมี
ในระหว่างการฉีดพ่นเมื่อเทียบกับใช้คนเดินฉีดพ่น 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดจ านวน 3 พันธุ์ โดยใช้ระยะระหว่าง
แถวปลูก 75 เซนติเมตร สามารถใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเข้าไปพ่นสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืชได้ถึงถึงระยะเริ่ม
ติดฝักเต็มท่ี (R4) เนื่องจากถัว่เหลืองฝักสดทั้ง 3 พันธุ์ มีใบย่อยขนาดใหญ่ท าให้พ้ืนที่ใบคลุมพ้ืนที่ปลูกและระยะห่าง
ระหว่างแถว การใช้รถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเข้าปฏิบัติงานหลังจากระยะการเจริญเติบโตดังกล่าวท าให้ใบย่อยของถั่ว
เหลืองฝักสดเกิดการฉีกขาดและต้นเกิดความเสียหายได ้ การให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ พบว่า ถั่วเหลืองฝักสด
พันธุ์ VB_LB1 ให้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์สูงสุดทุกฤดูปลูก และเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับมีคุณภาพสูงในทุกฤดูปลูก
ส าหรับระยะปลูกและจ านวนประชากร พบว่า การใช้ระยะปลูก 75x10 เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม ท าให้ได้ผลผลิต
เมล็ดและเมล็ดพันธุ์สูงสุดทุกฤดูปลูก และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร 
2 ต้นต่อหลุม ส่วนองค์ประกอบผลผลิตพบว่า การใช้ระยะปลูก 75x10 เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม ท าให้มีจ านวน
ประชากรต่อไร่สูงสุดอยู่ระหว่าง 36,814-48,222 ต้นต่อไร่ ซึ่งอัตราประชากรต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึนในบางฤดูปลูกท าให้
จ านวนฝักต่อต้นลดลงแต่ไม่ท าให้จ านวนเมล็ดต่อฝักและน้ าหนัก 100 เมล็ดมีปริมาณลดลง แต่เมื่อค านวณจ านวน
ฝักต่อไร่ท าให้มีจ านวนฝักเพ่ิมขึ้น โดยการใช้ระยะปลูกท่ีมีจ านวนประชากรต่อไร่เพ่ิมข้ึนไม่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของ
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เมล็ดพันธุ์ ดังนั้นการปลูกโดยใช้ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างหลุม 10 เซนติเมตร 3 ต้นต่อหลุม 
ช่วยท าให้ได้ผลผลิตเมล็ดและเมล็ดพันธุ์ต่อไร่เพิ่มข้ึน ลดการใช้แรงงานคนในการก าจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ยเคมี และ
การพ่นสารเคมีก าจัดแมลงศัตรูพืช ส่งผลท าให้ต้นทุนการผลิตต่อไร่ลดลง 
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พันธุ์และระยะปลูกที่เหมาะสมส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดเขตจังหวัดปทุมธานี 
Varieties and Spacing Suitable for Vegetable Soybean Seed Production in Pathum Thani 

 
ชญาดา ดวงวิเชียร   นพพร ศิริพานิช   อดิเรก วังแสง 

Chitrlada Thongsodsaeng   Nopporn Siripanit   Adirak Wongsang 
 

บทคัดย่อ 
การทดลองเรื่องพันธุ์และระยะปลูกที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดเขตจังหวัด

ปทุมธานี ปลูกถั่วเหลืองฝักสดในแปลงทดลองของเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ในปี 2560 จ านวน 2 ฤดูการผลิต 
(crop) โดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot ประกอบด้วยพันธุ์/สายพันธุ์เป็นปัจจัยหลัก ได้แก่ พันธุ์เชียงใหม่ 
1, เชียงใหม่ 84-2 และสายพันธุ์ VB_LB1 และระยะระหว่างแถวเป็นปัจจัยรอง ได้แก่ 30, 40, 50, 60 และ 70 
เซนติเมตร ผลการทดลองพบว่า ทั้งสองปัจจัยไม่มีความสัมพันธ์กันหรือเป็นอิสระต่อกัน ซึ่งสายพันธุ์ VB_LB1 และ
พันธุ์เชียงใหม่ 1 (295 และ 257 กิโลกรัมต่อไร่) ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 (196 กิโลกรัมต่อไร่) ส่วน
ระยะระหว่างแถว 30 เซนติเมตร ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงสุด 328 กิโลกรัมต่อไร่ และระยะ 40-60 เซนติเมตร ให้
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่แตกต่างกัน 

 
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 Chiangmai 1, Chiangmai 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 Chiangmai 1 
gave more seed production; 295 and 257 kilograms per rai than Chiangmai 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. 
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บทน า (Introduction) 
จังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนที่ปลูกพืชอายุสั้น เช่น พืชผักต่าง ๆ จ านวน  38,096 ไร่ (ส านักงานเกษตรจังหวัด

ปทุมธานี, 2560) ซึ่งการผลิตพืชผักอย่างต่อเนื่องของเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีส่งผลให้โรคแมลงระบาด และต้อง
ใส่ปุ๋ยเคมีให้กับพืชทุกครั้ง ท าให้เป็นสาเหตุให้ต้นทุนการผลิตพืชสูง การพักดินหรือปลูกพืชบ ารุงดินโดยเฉพาะถั่ว
เหลืองฝักสด นอกจากช่วยตัดวงจรของศัตรูพืชแล้วยังสามารถเพ่ิมธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจนให้กับพืชที่ปลูก
ตามมาได้อีกด้วย ซึ่งในปี  2556 ได้มีการน าถั่วเหลืองฝักสดมาทดลองปลูกในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีเพ่ือประเมิน
ผลผลิตถั่วเหลืองฝักสด พบว่าให้ผลผลิตฝักสดเฉลี่ย 1,900-2,700 กก./ไร่ (ชญาดา และคณะ, 2556) แต่การหา
เมล็ดพันธุ์เพ่ือให้เกษตรกรที่สนใจปลูกนั้นท าได้ยากเนื่องจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่ในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน เช่น 
จังหวัดลพบุรี และทางภาคเหนือของประเทศไทย ดังนั้นจึงได้ทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีโดย
ศึกษาพันธุ์และระยะปลูกที่เหมาะสมส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์เขตจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากพันธุ์และระยะปลูกมีผล
ต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด ถ้าได้พันธุ์และระยะปลูกที่เหมาะสมส าหรับปลูกในเขตนี้ ก็จะส่งผลให้ผลผลิต
ถั่วเหลืองฝักสดในเขตนี้สูงไปด้วย 

พันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานีต้องสามารถเจริญเติบโตได้ในดินเหนียว ที่มีความเป็นกรด
เล็กน้อย นอกจากนี้จะต้องเจริญเติบโตได้ในภูมิอากาศของพ้ืนที่ภาคกลาง ซึ่งสายพันธุ์ VB_LB 1 ได้รับการคัดเลือก
พันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี ซึ่งอยู่ในเขตภาคกลางเช่นเดียวกับจังหวัดปทุมธานี ส่วนพันธุ์
เชียงใหม่ 1 และพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 เป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์จากศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ พันธุ์เชียงใหม่ 1 เป็น
พันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่ได้รับการรับรองพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 สามารถปลูกได้ในพ้ืนที่ทั่วไป ส่วนพันธุ์ 84-2 เป็น
พันธุ์ใหม่และได้มาตรฐานพันธุ์เพ่ือการส่งออกต่างประเทศ ได้รับการรับรองพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. 2555 จึงน าพันธุ์ทั้ง 3 
มาทดลองปลูกเพ่ือคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมจะผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดในเขตจังหวัดปทุมธานีต่อไป 

ระยะปลูกมีผลต่อการให้ผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด การปลูกที่ระยะแถวแคบท าให้การพัฒนาทรงพุ่มเสร็จสิ้น
เร็วและรับแสงในฤดูกาลเพาะปลูกได้ดีกว่าระยะแถวกว้าง (ระยะการพัฒนาทรงพุ่มของถั่วเหลืองที่ปลูกระยะ 15 
นิ้ว (38.1 เซนติเมตร) เร็วกว่าระยะ 30 นิ้ว (76.2 เซนติเมตร)  15 วัน)  ซึ่งการพัฒนาทรงพุ่มที่เสร็จเร็วท าให้เริ่ม
ระยะติดฝัก (R3) ได้เร็วและสามารถสร้างฝักต่อพ้ืนที่ได้มาก นอกจากนี้การปลูกระยะแคบจะได้ผลผลิตดีกว่าการ
ปลูกระยะกว้าง ถ้าหากปลูกล่าช้ากว่าปกติ (Monsanto demonstration report, 2011) อย่างไรก็ตาม จ านวน
ต้นต่อพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนท าให้ต้นถั่วเหลืองแต่ละต้นได้รับแสงน้อยลง ซึ่งจะไปจ ากัดการเจริญเติบโตของต้น จ านวนต้นต่อ
พ้ืนที่มากจะท าให้ต้นถั่วเหลืองมีการแย่งอาหารและน้ าเพ่ิมขึ้น (Robinson, 2015) ส่วนกรมวิชาการเกษตรได้
แนะน าให้ใช้ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ในการปลูกถั่วเหลืองฝักสด ซึ่งระยะระหว่างแถวปลูกถั่วเหลือง
อาจจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและพันธุ์ของถั่วเหลืองก็อาจเป็นได้  

ดังนั้นการทดลองนี้จึงได้ศึกษาพันธุ์และระยะปลูกที่เหมาะสมส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดในเขต
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งปลูกใหม่ส าหรับถั่วเหลืองฝักสด แต่พ้ืนที่นี้มีแหล่งรวบรวมและรับซื้อผลผลิตถั่ว
เหลืองฝักสด เช่น ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง ถ้ามีแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดในพ้ืนที่นี้ ก็จะท าให้
เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์ และค่าขนส่งผลผลิตฝักสดได้อีกด้วย 
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สถานที่ท าการวิจัย 
 แปลงเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2558   สิ้นสุด กันยายน ปี 2560 (ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน) 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด จ านวน 3 พันธุ์/สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เชียงใหม่ 1 พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 และ
สายพันธุ์ VB_LB 1 

2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15, 13-13-21 และ 46-0-0 
3. ปุ๋ยคอก  
4. ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
5. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตามความจ าเป็น 

   7. วัสดุที่จ าเป็นในแปลง เช่น ไม้รวก เชือก 
   8. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน เช่น ถังพลาสติก ถุงพลาสติก พลั่ว จอบ ปากกาเคมี 
   9. อุปกรณ์ส าหรับเก็บเก่ียว เช่น กรรไกรตัดก่ิง กระสอบป่าน กระด้ง 
   10. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น เครื่องชั่ง  

- วิธีกา  วางแผนการทดลองแบบ Split plot จ านวน 4 ซ้ า กรรมวิธปีระกอบด้วยปัจจัยหลัก (Main plot) คือ 
พันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด ได้แก่ พันธุ์เชียงใหม่ 1 พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 และสายพันธุ์ VB_LB1  ปัจจัยรอง (Sub plot) 
คือ ระยะระหว่างแถว ได้แก่ 30, 40, 50, 60 และ 70 เซนติเมตร มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตขนาด 3x5 เมตร 

ปลูกถั่วเหลืองฝักสดฤดูการผลิตที่ 1 เดือนมกราคม 2560 และเก็บเกี่ยวเดือนเมษายน และปลูกฤดูการ
ผลิตที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2560 เก็บเกี่ยวเดือนมกราคม 2561 ในพ้ืนที่ร่องสวนของเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 
โดยใช้ขนาดแปลงทดลองย่อย 4x6 เมตร ใช้ระยะระหว่างแถว 30, 40, 50, 60 และ 70 เซนติเมตร (ตามกรรมวิธี) 
ระยะระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร จ านวน 4-5 เมล็ดต่อหลุม หลังจากเมล็ดงอก 12 วัน ถอนแยกให้เหลือ 2 ต้นต่อ
หลุม ก่อนปลูกรองพ้ืนด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยบริเวณแถวปลูก หลังปลูก พ่น
สารเคมีก าจัดวัชพืช โดยใช้อะลาคลอร์ (48 เปอร์เซ็นต์ อีซี) อัตรา 500 มิลลิลิตรต่อไร่ เมื่อถั่วเหลืองอายุ 17 วัน
หลังงอก ใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยโรยข้างแถวแล้วกลบปุ๋ยพูนโคนต้น เมื่อถั่วเหลืองฝักสด
อายุ 43 วันหลังงอก ใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ (ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร) โดยโรยข้างแถว
แล้วกลบปุ๋ยพูนโคนต้น ให้น้ าโดยใช้เครื่องสูบน้ าจากร่องน้ า  
การบันทึกข้อมูล 

- วันปลูก วันงอก วันเก็บเก่ียว และวันปฏิบัติงานต่าง ๆ 
- จ านวนต้นเก็บเกี่ยว 
- น้ าหนักเมล็ดพันธุ์  
- จ านวนฝักต่อต้น (เฉลี่ย 10 ต้น) 
- ข้อมูลการเข้าท าลายของโรคและแมลง 
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ผลการวิจัย 
 ผลวิเคราะห์ดิน (ตารางที่ 1) 

ผลวิเคราะห์ดินในแปลงทดลองก่อนปลูกถ่ัวเหลืองมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย ปริมาณอินทรียวัตถุค่อนข้างสูง มี
ปริมาณธาตุอาหารสูงถึงสูงมาก และเนื้อดินเป็นดินเหนียว 
 ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์และระยะระหว่างแถว 

พันธุ์และระยะระหว่างแถวถั่วเหลืองไม่มีความสัมพันธ์กันหรือทั้งสองปัจจัยเป็นอิสระต่อกัน โดยในการ
พิจารณาผลผลิตเมล็ดพันธุ์ และจ านวนฝักต่อต้นของถั่วเหลือง จึงต้องพิจารณาแยกกันระหว่างทั้งสองปัจจัย 

ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ (ตารางท่ี 2) 
สายพันธุ์ VB_LB1 ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงสุด 295 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ไม่แตกต่างกับพันธุ์เชียงใหม่ 1 ซึ่ง

ให้ผลผลิต 257 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ให้ผลผลิตต่ าสุด 196 กิโลกรัมต่อไร่ สอดคล้องกับผลการ
ประเมินพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดในเขตจังหวัดปทุมธานี เดือนพฤษภาคม 2555 พบว่าสายพันธุ์ 
VB_LB1 ให้ผลผลิตฝักสดสูงสุดไม่แตกต่างกับพันธุ์เชียงใหม่ 1 แต่แตกต่างกับพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 (ชญาดา และกุล
วดี, 2556) 

ระยะระหว่างแถว 30 เซนติเมตร ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงสุด 328 กิโลกรัมต่อไร่  ซึ่งแตกต่างกับระยะอ่ืน ๆ 
ส่วนระยะระหว่างแถว 70 เซนติเมตร ให้ผลผลิตต่ าสุด 190 กิโลกรัมต่อไร่ สอดคล้องกับรายงานการศึกษาระยะ
ระหว่างแถวในการปลูกถั่วเหลืองของมหาวิทยาลัยไอโอวา  สเตต พบว่า การใช้ระยะระหว่างแถว 15 นิ้ว (38.1 
เซนติเมตร) ให้ผลผลิตมากกว่าระยะระหว่างแถว 30 นิ้ว (76.2 เซนติเมตร) 45.18 กิโลกรัมต่อไร่  (De Bruin and 
Pedersen, 2008) นอกจากนี้ Robinson (2015) รายงานว่า การปลูกถั่วเหลืองที่ระยะระหว่างแถว 7.5 (19.05 
เซนติเมตร) และ 15 นิ้ว (38.1 เซนติเมตร)  ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่าระยะแถว 30 นิ้ว (76.2 เซนติเมตร) ประมาณ 
7 เปอร์เซ็นต์ และบริษัทมอนซาลโต้ในรัฐโกเธนเบร์ก พบว่าระยะระหว่างแถว 7.5 (19.05 เซนติเมตร) ให้ผลผลิต
มากกว่า ระยะ 15, 30 และ  36 นิ้ว (38.1, 76.2, 91.4 เซนติเมตร) 20-35 เปอร์เซ็นต์ ระยะ 15 นิ้ว (38.1 
เซนติเมตร) ให้ผลผลิตมากกว่า 30 นิ้ว (76.2 เซนติเมตร) 10 เปอร์เซ็นต์ (Monsanto demonstration report, 
2011) นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตร (2548) ได้แนะน าให้ใช้ระยะระหว่างแถว 30 เซนติเมตร ในการผลิตถั่ว
เหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก 

การที่ระยะแถวแคบมีข้อได้เปรียบกว่าแถวกว้างเนื่องจากการพัฒนาทรงพุ่มเสร็จสิ้นเร็วกว่าและรับแสงใน
ฤดูกาลเพาะปลูกได้ดีกว่า (ระยะการพัฒนาทรงพุ่มของถั่วเหลืองที่ปลูกระยะ 15 นิ้ว เร็วกว่าระยะ 30 นิ้ว 15 วัน)  
ซึ่งการหยุดการพัฒนาทรงพุ่มมีความจ าเป็นต่อการเริ่มระยะติดฝัก (R3) เพ่ือให้สามารถสร้างฝักให้มากที่สุดและมี
เมล็ดเต็ม นอกจากนี้การปลูกระยะแคบจะได้ผลผลิตดีกว่าการปลูกระยะกว้าง  ถ้าหากปลูกล่าช้ากว่าปกติ 
(Monsanto demonstration report, 2011) 

อย่างไรก็ตาม จากการทดลองนี้ พบว่า ระยะระหว่างแถว 40, 50 และ 60 เซนติเมตร ให้ผลผลิตเมล็ด
พันธุ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (241, 267 และ 221 กิโลกรัมต่อไร่) สอดคล้องกับการรายงานของ พิมพ์นภาและคณะ 
(2554) ซึ่งพบว่า ระยะระหว่างแถว 40 และ 50 เซนติเมตร ส่วนระยะระหว่างต้น 20 เซนติเมตร ให้ผลผลิตฝักสด
ของถั่วเหลืองฝักสดไม่แตกต่างกัน 

จ านวนฝักต่อต้น (ตารางท่ี 3) 
พันธุ์เชียงใหม่ 1 มีจ านวนฝักต่อต้นสูงสุด 24 ฝัก แต่ไม่แตกต่างกับสายพันธุ์ VB_LB1 (22.7 ฝัก) ในขณะที่

พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 มีจ านวนฝักต่อต้นน้อยที่สุด คือ 17.8 ฝัก  
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  ระยะระหว่างแถว 50, 60 และ 70 เซนติเมตร มีจ านวนฝักต่อต้นสูงไม่แตกต่างกัน (21-23.5 ฝัก) ส่วน
ระยะ 30 และ 40 เซนติเมตร มีจ านวนฝักต่อต้นต่ าและไม่แตกต่างกันทางสถิติ (19.7 และ 20.4 ฝัก) ซึ่งยิ่งปลูก
ห่างจ านวนฝักต่อต้นก็จะมากกว่าการปลูกชิด 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การทดลองพันธุ์และระยะปลูกที่เหมาะสมส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดในเขตปทุมธานี พบว่า 
พันธุ์และระยะระหว่างแถวไม่มีความสัมพันธ์กันหรือทั้งสองปัจจัยเป็นอิสระต่อกัน ซึ่งพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุดคือ 
VB_LB1 และ เชียงใหม่ 1 ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ส่วนระยะระหว่างแถวปลูก 30 
เซนติเมตร ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงสุด ส่วนระยะระหว่างแถว 70 เซนติเมตรให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่ าสุด ส าหรับ
ระยะ 40-60 เซนติเมตร ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่แตกต่างกัน 

ดังนั้นในการปลูกถั่วเหลืองในเขตจังหวัดปทุมธานีจึงควรปลูกสายพันธุ์ VB_LB1 หรือ เชียงใหม่ 1 และใช้
ระยะระหว่างแถว 30 เซนติเมตร นอกจากนี้ในเขตนี้ไม่เหมาะที่จะปลูกพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 เพราะพันธุ์นี้มีเมล็ด
ใหญ่ไม่เหมาะที่จะปลูกในดินเหนียว  

 
ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์ดินในแปลงทดลองถั่วเหลืองก่อนการปลูก ในแปลงเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี ปี 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 
วิเคราะห์โดย : ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท 
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ตารางที่ 2 ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด 3 พันธุ์ ที่ปลูกโดยใช้ระยะระหว่างแถวต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี          
ปี 2560 

ระยะระหว่างแถว 
(ซม.) (b) 

พันธุ์ถั่วเหลือง (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    

ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแถวหรือสดมภ์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 โดยการวิเคราะห์ DMRT 
 

ตารางที่ 3 จ านวนฝักต่อต้นของถั่วเหลืองฝักสด 3 พันธุ์ ที่ปลูกโดยใช้ระยะระหว่างแถวต่าง ๆ ในจังหวัดปทุมธานี 
ปี 2560 

ระยะระหว่างแถว 
 (ซม.) (b) 

พันธุ์ถั่วเหลือง (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    

ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในแถวหรือสดมภ์เดียวกัน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 โดยการวิเคราะห์ DMRT 
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ผลของช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดแพร่ 
Effects of Planting Duration on Growth, Yields and Quality of Soybean Seed in Mae Hong 

Son and Phrae Province 
 

สุริยนต์  ดีดเหล็ก   พรรณพิมล  สุริยะพรหมชัย   มณเทียน แสนดะหมื่น    
สุทธินี  เจริญคิด   คณิศร  มนุษย์สม 

Suriyon Dedlek   Panpimon Suriyapromchai   Montira Putivoranat    
Sutthinee Charoenkid   Kanitsorn Manuchsom 

 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาของช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และจังหวัดแพร่อยู่ในโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเมล็ดพันธุ์ ด าเนินการภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรแม่ฮ่องสอนและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ในปี 2559-2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบช่วงเวลาการ
ปลูกที่เหมาะสมส าหรับการผลิตถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 เพ่ือให้ได้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ดี วาง
แผนการทดทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี (ช่วงเวลา) โดยปลูกถั่วเหลืองในช่วงเวลา 6 ช่วง แต่ละช่วงห่าง
กัน 15 วัน ด าเนินการทดลองทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน  ฤดูแล้ง ได้แก่ 1) ต้นเดือนพฤศจิกายน 2) กลางเดือน
พฤศจิกายน 3) ต้นเดือนธันวาคม 4) กลางเดือนธันวาคม 5) ต้นเดือนมกราคม และ 6) กลางเดือนมกราคม ฤดูฝน 
ได้แก่ 1) ต้นเดือนมิถุนายน 2) กลางเดือนมิถุนายน 3) ต้นเดือนกรกฎาคม 4) กลางเดือนกรกฎาคม 5) ต้นเดือน
สิงหาคม และ 6) กลางเดือนสิงหาคม ผลการทดลอง พบว่า ช่วงเวลาปลูกถั่วเหลืองที่เหมาะสมของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนในฤดูแล้งคือ กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม เพราะมีการเจริญเติบโต ผลผลิต 
น้ าหนัก 100 เมล็ด และเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่า และในฤดูฝนคือ ต้นเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม 
และควรใช้ระยะปลูกที่ห่างกว่าฤดูแล้ง (50x50 เซนติเมตร) จะท าให้ได้ผลผลิตและน้ าหนัก 100 เมล็ดสูงกว่า
ช่วงเวลาหลังจากนี้ไป แต่การผลิตถั่วเหลืองในฤดูฝนคุณภาพของถั่วเหลืองไม่สามารถน าไปเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ 
เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ความงอกไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนช่วงเวลาปลูกถั่วเหลืองที่เหมาะสมของจังหวัดแพร่ในฤดู
แล้งคือ กลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เพราะมีการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต ผลผลิต ขนาด
เมล็ด และเปอร์เซ็นต์ความงอก ดีกว่าช่วงเวลาที่ปลูกหลังจากนี้ และในฤดูฝนคือ กลางเดือนกรกฎาคมถึง
กลางเดือนสิงหาคม เนื่องจากมีการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตดี รวมถึงมีเปอร์เซ็นต์ความงอกดี
มาก สามารถน าไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนในแต่ละปี หากฝนตกมากในระยะสุกแก่ท า
ให้ผลผลิตเสียหายไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ 
 อย่างไรก็ตามการศึกษาของช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนและจังหวัดแพร่ ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2559-2560 เป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศแปรปรวน คือ
ในฤดูแล้งประสบปัญหาหนาวเย็นในช่วงแรกและและมีอากาศร้อนจัดในช่วงติดฝักอ่อนถึงเก็บเกี่ยว และขาดน้ า ท า
ให้ผลผลิตและคุณภาพของถั่วเหลืองต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกและความชื้นในอากาศสูง
ในช่วงเก็บเกี่ยวท าให้ผลผลิตถูกเชื้อราเข้าท าลายเสียหายเป็นอันมาก 
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Abstract 
Study on planting duration on growth, yields and quality of soybean seed in Mae Hong 

Son and Phrae are in the research and development of seed technology project. The objective 
of this research was to determine the suitable planting time for soybean production in Chiang 
Mai 60 to obtain good yield and seed quality. The experimental design was RCB with 4 
replications, 6 treatments (time series). Six soybean cultivars were grown at different intervals for 
15 days. The experiment was conducted in both dry season and rainy season. Dry season 
include 1) early November. 2) mid November 3) early December 4) mid December 5) early 
January and 6) mid January Rainy season include 1) early June 2) mid June 3) early July 4) mid 
July 5) early August and 6) mid August. The results showed that the optimal planting duration of 
Mae Hong Son in the dry season was mid November to mid December because growth, weight 
of 100 seeds and higher germination percentage were higher than another duration. In the rainy 
season was early June to mid July. It should be spaced above the dry season (50x50 cm) to 
yield 100 seeds and higher than this time period. However, soybean production in the rainy 
season, soybean quality can not be used as seed because percentage of germination was less 
than 30 percent. The optimum planting duration of Phrae in dry season was mid November to 
early December because growth, yield component, yields, seed size and germination percentage 
better than another duration. In the rainy season was mid July to mid August due to the growth 
was good yield and good germination percentage. They can be used as a seed depends on the 
amount of rain each year. If it rains heavily during ripening, it can not produce enough yield. 

However, the study of growing period on growth. Yield and Quality of Soybean Seeds in 
Mae Hong Son and Phrae Provinces was implemented in 2016-2017 as a time of climate 
variability. In the dry season, the first cold season, and the hot weather during harvesting, the 
harvest and the lack of water, the yield and quality of soybean was lower than the standard. In 
the rainy season, rain and high humidity during the harvest, resulting in damage to the fungus. 
 
บทน า (Introduction) 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองประมาณ 60,000 ไร่ (ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 
2556; ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) จากสถิติ พบว่า พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองในแต่ละปีของจังหวัดมีจ านวน
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงเพียงเล็กน้อย ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองของประเทศลดลงมากกว่าร้อยละ 70 ทั้งนี้เนื่องจาก
การปลูกถั่วเหลืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการผลิตเชิงวัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจชุมชนมากกว่าเชิงการค้า โดยน า
ผลผลิตถั่วเหลืองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนบ้าน ซึ่งใช้ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการบริโภคใน
ครัวเรือน ได้แก่ ถั่วเน่าซา ถั่วเน่าแข็บหรือแผ่น ถั่วเน่าห่อหรือถั่วเน่าเมอะ ถั่วเน่าทรงเครื่อง ส่วนที่เหลือจากการ
บริโภคภายในครัวเรือน น ามาจ าหน่ายเป็นของว่าง ของฝากของจังหวัด เป็นธุรกิจภายในครอบครัว สร้างรายได้
และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ลักษณะการปลูกถั่วเหลืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทั้งสภาพไร่และสภาพหลัง
นา โดยในสภาพไร่เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์พ้ืนเมืองหรือพันธุ์ท้องถิ่นหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่า ถั่วเหลืองตาแดงหรือถ่ัว
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ตาแดง ส่วนสภาพหลังนานิยมปลูกพันธุ์เชียงใหม่ 60 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 หรือ 18,000 ไร่ เกษตรกรมีความ
ต้องการเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60 จ านวน 270 ตันต่อปี เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรใช้ส่วนหนึ่งมาจากแหล่ง
ผลิตจากจังหวัดอ่ืนๆ เช่น เชียงใหม่ และจากการผลิตไว้ใช้เองของเกษตรกร แต่พบว่า เกิดปัญหาความไม่ต่อเนื่อง
ของเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ขาดแคลน เมล็ดพันธุ์ปน และไม่มีคุณภาพ เปอร์เซ็นต์ความงอกต่ า แหล่งปลูกท่ีส าคัญคือ 
อ าเภอปาย แม่ลาน้อย แม่สะเรียง และเมือง (ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2556) ส าหรับช่วงเวลาการปลูก 
ในฤดูแล้งเกษตรกรเริ่มปลูกในเดือนธันวาคมไปจนกระท่ังเดือนมกราคม ส่วนในฤดูฝนเกษตรกรจะเริ่มปลูกเมื่อมีฝน
เริ่มตก เริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคมไปจนกระทั่งช่วงปลายฝนคือช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน อย่างไรก็
ตาม ปัจจุบันมีการเลื่อนเวลาปลูกถั่วเหลืองโดยเริ่มปลูกในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งขึ้นอยู่กับพืชหลักที่ปลูกร่วมระบบ 
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ตั้งแต่ช่วงการปลูก อายุสุกแก่และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว โดยการปลูกข้าวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
บางพ้ืนที่มีการปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคม และเก็บเกี่ยวในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ท าให้ถั่วเหลืองเลื่อนการปลูก
ขึ้นมาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ในบางพ้ืนที่มีการปลูกข้าวในเดือนสิงหาคมและท าเก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม 
ท าให้ช่วงการปลูกเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม นอกจากนี้ในเขตพ้ืนที่ชลประทานก็มีปัจจัยของ
ตารางการปล่อยน้ าเป็นตัวก าหนดด้วย ซึ่งการปลูกในแต่ละช่วงท าให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการ
ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง นอกจากนี้พ้ืนที่ใกล้เชิงเขามีการปลูกข้าวโพดเป็นพืชหลักก่อนการปลูกถั่วเหลืองและ
ท าการเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม มีความต้องพันธุ์ถั่วเหลืองอายุสั้นกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 60 เช่น พันธุ์เชียงใหม่ 2 ส่วน
สภาพที่ดอนซึ่งต้องอาศัยน้ าฝนตามธรรมชาติ ตารางการปลูกจะแปรปรวนไปตามฤดูกาลของฝน ในบางพ้ืนที่อาจ
ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ท าให้มีผลต่อการให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) ในสภาพ
หลังนา พบว่า การปลูกให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคมจะได้ผลดี สามารถหลีกเหลี่ยงอากาศหนาวเย็นขณะเริ่มงอก
ได้ ในช่วงการติดฝักสร้างเมล็ดอุณหภูมิไม่สูงมาก และที่ส าคัญยิ่งอีกประการ คือ เก็บเกี่ยวได้ก่อนที่จะมีฝนตกต้น
ฤดูฝน ในช่วงต้นเดือนเมษายน เพราะถ้าถั่วเหลืองถูกฝนในระยะสุกแก่ถึงช่วงเก็บเกี่ยวจะท าให้ผลผลิตเสียหายและ
เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพต่ า ขณะที่ฤดูฝน ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ กลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม การ
ปลูกก่อนหน้านี้ช่วงเก็บเกี่ยวอาจจะกระทบช่วงที่ฝนตกหนัก แต่ปัจจุบันเกิดความแปรปรวนของฝนที่ตก ดังนั้นการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก็จะท าให้ได้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีผลผลิตสูงและมีคุณภาพดี 

จังหวัดแพร่ มีพ้ืนที่เพาะปลูกถั่วเหลือง เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพืชส าคัญ
ที่มีอายุค่อนข้างสั้น และต้องการน้ าในปริมาณที่น้อย เกษตรกรในจังหวัดแพร่ ปลูกถ่ัวเหลือง 2 ฤดูต่อปี คือ ต้นฤดู
ฝน และฤดูแล้ง แหล่งปลูกที่ส าคัญ คือ อ าเภอหนองม่วงไข่ เมืองแพร่ ร้องกวาง เด่นชัย และสูงเม่น ถั่วเหลืองฤดู
ฝน จะเริ่มปลูกในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เก็บเกี่ยวสิงหาคม-กันยายน พืชแข่งขันที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ หากปีไหนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงจะท าให้เกษตรกรตัดสินใจหันไปปลูก ฤดูแล้งเกษตรกรเริ่มการเพาะปลูก
ประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม เก็บเกี่ยวประมาณมีนาคม-เมษายน ส่วนมากจะปลูกเป็นพืชหลังนาในเขต
ชลประทาน ในปี 2555/56 พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองลดลงจากปี 2554/55 ร้อยละ 50 เนื่องจากถั่วเหลืองในปีที่ผ่านมา 
ประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตลดลง (ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่, 2556) ในปี 2554-2555 มีพ้ืนที่ปลูกถั่ว
เหลืองเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ คือ 50,000 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) แต่ให้ผลผลิตน้อยกว่า
จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนที่มีพ้ืนที่ปลูกเป็นอันดับ 2 และ 3 ตามล าดับ เนื่องมาจากปริมาณน้ าไม่เพียงพอ 
เมล็ดพันธุ์คุณภาพไม่ดี ประกอบกับเกษตรกรมีการจัดการการผลิตที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสม ท าให้ถั่วเหลืองมี
ปริมาณและคุณภาพลดลง เป้าหมายในปี 2557 จะมีถ่ัวเหลืองท่ีสามารถเพ่ิมคุณภาพและราคาได้ไม่น้อยกว่า 1,300 
ตัน มูลค่าไม่น้อยกว่าปีละ 40 ล้านบาท (นิกร 2556) เกษตรกรจังหวัดแพร่นิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่  60 
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มากกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ถึงร้อยละ 95 เนื่องจากมีเมล็ดโตและให้ผลผลิตสูง ฝักไม่แตกง่าย เป็นพันธุ์ที่มีกิ่งน้อย แต่ให้
จ านวนฝักมาก สามารถเพ่ิมจ านวนต้นต่อไร่ได้และผลผลิตจะเพ่ิมสูงขึ้นด้วย ตอบสนองต่อปุ๋ยอัตราต่ าได้ดีกว่า สจ.4 
และ สจ. 5 ปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งและทนทานต่อโรครา (พรรณพิมล, 2557) เกษตรกรมีความต้องการเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60 จ านวน 750 ตันต่อปี เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรใช้ส่วนหนึ่งมาจากแหล่งผลิตจาก
จังหวัดอ่ืนๆ เช่น เชียงใหม่ และจากการผลิตไว้ใช้เองของเกษตรกร แต่พบว่า เกิดปัญหาความไม่ต่อเนื่ องของเมล็ด
พันธุ์ เมล็ดพันธุ์ขาดแคลน เมล็ดพันธุ์ปน และไม่มีคุณภาพ เปอร์เซ็นต์ความงอกต่ า ปัจจุบันมีการเลื่อนเวลาปลูกถั่ว
เหลืองโดยเริ่มปลูกในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งขึ้นอยู่กับพืชหลักที่ปลูกร่วมระบบ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ตั้งแต่ช่วงการ
ปลูก อายุสุกแก่และช่วงเวลาเก็บเกี่ยว โดยการปลูกข้าวในจังหวัดแพร่ บางพ้ืนที่มีการปลูกในช่วงเดือนกรกฎาคม 
และเก็บเกี่ยวในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ท าให้ถั่วเหลืองเลื่อนการปลูกขึ้นมาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ในบาง
พ้ืนที่มีการปลูกข้าวในเดือนสิงหาคมและท าเก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคม ท าให้ช่วงการปลูกเริ่ มตั้งแต่ปลายเดือน
ธันวาคมถึงเดือนมกราคม ส่วนฤดูฝนช่วงเวลาปลูกจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลของฝนที่ตก ซึ่งการปลูกในแต่ละ
ช่วงท าให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและการให้ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตภาคเหนือตอนบน นิยมปลูกตามหลังการท านาข้าว โดยมีระยะปลูกใน
ราวกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคมของทุกปี และมีช่วงการเก็บเกี่ยวราวเดือนเมษายนอันเป็นช่วงที่มี
สภาพแห้งแล้งและอุณหภูมิสูง ซึ่งในสภาพดังกล่าวจะส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพลดลง จึงกล่าวได้ว่าระยะเวลาปลูก
มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เพราะส่งผลให้ช่วงระยะเวลาเจริญเติบโตและช่วงการพัฒนา
เมล็ด ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมจากการที่มีระยะเวลาปลูกเร็วหรือล่าไปจากระยะเวลาปลูก
ตามปกติ (Hsiao, 1973) 

ผลของวันปลูกที่มีต่อคุณภาพเมล็ดถั่วเหลือง ในสภาพการปลูกไร่นาตาหลังการท านา ในเขตพ้ืนที่กลุ่ม
เกษตรกร ท านาสันมหาพน ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวันปลูก 3 ระยะ คือ ปลูกใน
วันที่ 20 ธันวาคม วันที่ 30 ธันวาคม และวันที่ 10 มกราคม พบว่า วันปลูกที่ 30 ธันวาคม จะให้ผลผลิตสูงที่สุด 
476 กิโลกรัม/ไร่ เนื่องจากเกษตรกรมีความพร้อมในการเตรียมแปลง และการจัดการให้น้ าในระดับแปลงต่อแปลง
ไม่เป็นอุปสรรค และพบว่าในวันปลูกที่ 10 มกราคม จะมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียสูงที่สุดถ้าเก็บเกี่ยวตามอายุสุกแก่
ทางสรีรวิทยา และเมื่อท าการเก็บรักษานาน 4 เดือนในอุณหภูมิห้องปกติ พบว่า วันปลูกที่ 20 และ 30 ธันว าคม 
เมล็ดจะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่าวันปลูกที่ 10 มกราคม ประมาณ 7เปอร์เซ็นต์ (อรรณพ, 2532) และได้
รายงานอีกว่า ปัญหาส าคัญที่ท าให้คุณภาพถั่วเหลืองต่ า คือ ถั่วเหลืองมีช่วงสุกอยู่ในช่วงต้นฤดูฝน เมล็ดได้รับความ
เสียหาย ซึ่งแนวทางหนึ่งของการปัญหา คือ เลื่อนวันปลูกให้เร็วขึ้นกว่าเดิม 

ฤดูปลูกถั่วเหลืองหรือช่วงเวลาปลูกมีความส าคัญต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพดีตรงตามเป้าหมาย  
ฤดูแล้ง ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม แต่ถ้าสามารถปลูกได้เร็วโดยปลูกให้
เสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคมจะได้ผลดีมาก ทั้งนี้เพราะสามารถหลีกเหลี่ยงอากาศหนาวเย็นขณะเริ่มงอกได้ในช่วง
การติดฝักสร้างเมล็ดอุณหภูมิไม่สูงมาก และที่ส าคัญยิ่งอีกประการ คือ เก็บเกี่ยวได้ก่อนที่จะมีฝนตกต้นฤดูฝน 
ในช่วงต้นเดือนเมษายน เพราะถ้าถั่วเหลืองถูกฝนในระยะสุกแก่ถึงช่วงเก็บเกี่ยวจะท าให้ผลผลิตเสียหายและเมล็ด
พันธุ์มีคุณภาพต่ า ฤดูฝนช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ กลางเดือนกรกฎาคม ถึงกลางเดือนสิงหาคม การปลูกก่อนหน้านี้
ช่วงเก็บเกี่ยวอาจจะกระทบช่วงที่ฝนตกหนัก ส าหรับถั่วเหลืองพันธุ์นครสวรรค์ 1 แนะน าให้ปลูกต้นฝน ถ้าปลูก
ปลายฝนเมล็ดจะปริและแตก (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2554) 
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ช่วงปลูก เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งช่วงวันปลูกที่เหมาะสมในขณะที่เมล็ดพืชก าลัง
พัฒนาและสุกแก่บนต้นนั้น หากสภาพอากาศไม่เหมาะสม เช่น ฝนตก ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง อุณหภูมิสูง 
การขาดน้ า สภาวะแล้งจัด จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างยิ่งประกอบกับในปัจจุบันได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกที่แปรปรวนส่งผลให้เกิดภาวะร้อนจัด หนาวจัด หรือที่เรียกว่า extreme weather 
อากาศร้อนมากขึ้นและฤดูแล้งยาวนานขึ้นนั้น (U.S. Department of Agriculture, 2009) ได้ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของพืชโดยตรง โดยเฉพาะในถั่วเหลืองซึ่งเป็นพืชที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อม โดยอุณหภูมิที่
เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตอยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส (Whigham, 1983) เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นท าให้
การสร้างเมล็ด และน้ าหนักเมล็ดลดลง และเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 37.7 องศาเซลเซียส มีผลท าให้การเจริญเติบโตของ
ถั่วเหลืองชะงักลง และอุณหภูมิที่สูงเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส มีผลท าให้จ านวนฝักลดลงไปร้อยละ 57-71 
(Hartwig, 1970) และในสภาพที่อุณหภูมิสูง มีปริมาณน้ าฝนปานกลางในช่วงเมล็ดก าลังพัฒนา มีผลท าให้ปริมาณ
โปรตีนสูงขึ้น ในทางกลับกันในสภาพอากาศแห้งแล้ง ปริมาณโปรตีนในเมล็ดกลับลดลง (Specht et al., 2001) 
การประสบสภาวะแล้งในระยะออกดอกและระยะพัฒนาเมล็ดจะท าให้ผลผลิตถั่วเหลืองลดลงเนื่องจากการ
เจริญเติบโตทางล าต้นโดยเฉพาะกิ่งลดลง (James et al., 2001) ดังนั้นในการผลิตเมล็ดพันธุ์จึงมีความจ าเป็นเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องค านึงถึงช่วงปลูกที่เหมาะสมต่อการให้ผลผลิตและเพ่ือหลีกเลี่ยงการเข้าท าลายของศัตรูถั่วเหลืองใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ เพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี มีความงอกความแข็งแรงสูง ส าหรับการน าไปปลูกเพ่ือผลิตเป็น
เมล็ดถั่วเหลืองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่ 60 
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 
3. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช 
4. อุปกรณ์ในการเก็บผลผลิต ได้แก่ ถุงตาข่ายพลาสติก ถุงพลาสติก ถุงกระดาษ และกรรไกรตัดกิ่ง 
5. อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เครื่องชั่งน้ าหนัก และเครื่องวัดความชื้น เป็นต้น 

วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี 2 ชว่งฤดูปลูก คือ ฤดูแล้งเริ่มปลูกในช่วงต้นเดือน
พฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนมกราคม ส่วนในฤดูฝนเริ่มปลูกในช่วงต้นเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนสิงหาคม แต่ละ
กรรมวิธีปลูกห่างกันทุกๆ 15 วัน ดังนี้ 
 ฤดูแล้ง ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี คือ 
กรรมวิธีที่ 1 ปลูกถ่ัวเหลืองต้นเดือนพฤศจิกายน 
กรรมวิธีที่ 2 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนพฤศจิกายน 
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กรรมวิธีที ่3 ปลูกถ่ัวเหลืองต้นเดือนธันวาคม 
กรรมวิธีที ่4 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนธันวาคม 
กรรมวิธีที ่5 ปลูกถั่วเหลืองต้นเดือนมกราคม 
กรรมวิธีที่ 6 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนมกราคม 
 ฤดูฝน ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี คือ 
กรรมวิธีที่ 1 ปลูกถ่ัวเหลืองต้นเดือนมิถุนายน 
กรรมวิธีที่ 2 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนมิถุนายน 
กรรมวิธีที ่3 ปลูกถ่ัวเหลืองต้นเดือนกรกฎาคม 
กรรมวิธีที ่4 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนกรกฎาคม 
กรรมวิธีที ่5 ปลูกถ่ัวเหลืองต้นเดือนสิงหาคม 
กรรมวิธีที่ 6 ปลูกถ่ัวเหลืองกลางเดือนสิงหาคม 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

1) เตรียมแปลงขนาดแปลงย่อย 6 x 4 ตารางเมตร พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 4 x 3 ตารางเมตร 
2) คลุกเชื้อไรโซเบียมก่อนปลูก 
3) ระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร อัตราปลูก 4 ต้นต่อหลุม 
4) พ่นสารคุมและฆ่าวัชพืชหลังหยอดและกลบเมล็ดถั่วเหลือง 
5) พ่นสารป้องกันหนอนแมลงวันเจาะล าต้นหลังถั่วเหลืองงอกภายใน 7-10 วัน 
6) ก าจัดวัชพืชและพ่นสารป้องกันก าจัดศัตรูตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
7) ใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก./ไร่ 

การบันทึกข้อมูล 
1) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในระหว่างด าเนินการทดลอง 
2) วันปลูก วันงอก วันออกดอก 50 % สีดอก 
3) วันแก่ (ฝักแก่ 95 %) และวันเก็บเก่ียว (R8) 
4) จ านวนหลุมเก็บเกี่ยว และจ านวนต้นเก็บเกี่ยว 
5) ความสูง จ านวนข้อ/ต้น กิ่ง/ต้น จ านวนฝัก/ต้น และจ านวนเมล็ด/ฝัก (สุ่ม 10 ต้น) 
6) ผลผลิตต่อแปลงย่อย และน้ าหนัก 100 เมล็ด ที่มีความชื้น 12 % 
7) น้ าหนักผลผลิตรวมของถั่วเหลืองหลังการเก็บเก่ียว 

  7.1) น้ าหนักเมล็ดดีของถั่วเหลืองหลังการเก็บเก่ียว 
  7.2) น้ าหนักเมล็ดเสียของถั่วเหลืองหลังการเก็บเก่ียว 
  7.3) เปอร์เซ็นต์ความสูญเสียเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเก่ียว 
  7.4) เปอร์เซ็นต์ความชื้น เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
หลังการเก็บเก่ียว 
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ผลการวิจัย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 ปี 2559 
1) ฤดูแล้ง 

ด าเนินการปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ตามกรรมวิธีที่ก าหนด โดยใช้ขนาดแปลงย่อย 4x6 เมตร 
หยอดเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 โดยใช้ระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร  อัตราปลูก 4 ต้นต่อหลุม  ดูแลรักษา
โดยพ่นสารป้องกันหนอนแมลงวันเจาะล าต้นหลังถั่วเหลืองงอกภายใน 7-10 วัน  ใส่ปุ๋ยเคมี 12-24-12 อัตรา 25 
กิโลกรัมต่อไร่ หลังถั่วเหลืองงอก 20 วัน  พ่นสารเคมีก าจัดวัชพืชเมื่อถั่วเหลืองอายุ 1 เดือน  และให้น้ าอย่าง
สม่ าเสมอ  เก็บเกี่ยวถั่วเหลือง บันทึกข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต  ผลการทดลอง พบว่า  การ
เจริญเติบโตและผลผลิตถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น (ตารางที่ 1)  นอกจากนี้คุณภาพของ
ผลผลิตไม่สามารถใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้ เพราะมีเมล็ดเขียวและย่นปนเป็นจ านวนมาก  เนื่องจากในช่วงเวลาการ
ทดลองประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ าทางการเกษตร และอุณหภูมิสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน (ภาพท่ี 1 และ 2) 
ตารางที่ 1  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองงานทดลองผลของช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิตและ

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วงฤดูแล้ง 59 
ช่วงเวลา

ปลูก 
ความสูง 
(ซม.) 

ข้อต่อต้น กิ่งต่อต้น ฝักต่อต้น เมล็ดต่อฝัก 
100 เมล็ด ผลผลิต 

(กก./ไร่) (กรัม) 

ต้น พ.ย. -   -  -  - -   -  - 
กลาง พ.ย. 35.7 9.6 1.43 36.0 2.2 15.2 114 
ต้น ธ.ค. 33.7 11.2 1.08 35.4 2.3 16.0 110 
กลาง ธ.ค. 36.2 11.1 0.63 32.0 2.0 14.5 109 
ต้น ม.ค. 53.8 11.8 1.48 36.1 2.2 12.3 73 
กลาง ม.ค. 48.1 11.9 1.05 35.1 1.9 11.3 32 

เฉลี่ย 41.5 11.1 1.13 34.9 2.1 13.9 88 
หมายเหตุ : ช่วงปลูกต้นเดือน พ.ย.59 ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกมีความงอกต่ า 
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ภาพที่ 1  ปริมาณน้ าฝนระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดูแล้ง ปี 2559 (พฤศจิกายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2559) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2  อุณหภูมิ ระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
  ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดูแล้ง ปี 2559 (พฤศจิกายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2559) 
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2) ฤดูฝน 
ผลการทดลอง พบว่า  การปลูกถ่ัวเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ในช่วงต้นฤดูฝน พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย

ใช้ระยะปลูก 50 x 20 เซนติเมตร เป็นระยะท่ีแคบเกินไป ท าให้ถั่วเหลืองเจริญเติบโตทางล าต้นมากเกิน แย่งอาหาร
และแสงแดด และการปลูกถั่วเหลืองในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคมให้ผลผลิตและน้ าหนัก 100 เมล็ด 
สูงกว่ากรรมวิธีที่ปลูกช้ากว่านี้ (ตารางท่ี 2  ภาพที่ 3 และภาพที่ 4) 
ตารางที่ 2  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองงานทดลองผลของช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิตและ

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วงฤดูฝน 59 
ช่วงเวลา

ปลูก 
ความสูง 
(ซม.) 

ข้อต่อต้น กิ่งต่อต้น ฝักต่อต้น เมล็ดต่อฝัก 
100 เมล็ด ผลผลิต  

(กก./ไร่) (กรัม) 

ต้น มิ.ย. 119.18 20.00 2.10 72.25 119.33 17.70 113.50 
กลาง มิ.ย. 94.63 16.75 1.73 57.65 118.35 17.24 132.00 
ต้น ก.ค. 81.13 15.95 1.18 65.35 106.78 18.52 138.50 
กลาง ก.ค. 54.95 14.38 1.35 44.10 79.70 14.04 77.50 
ต้น ส.ค. 45.85 13.90 1.30 38.15 75.68 13.19 76.25 
กลาง ส.ค. 53.28 13.15 1.03 39.63 76.98 11.84 94.50 

เฉลี่ย 74.8 15.7 1.4 52.9 96.1 15.4 105.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  ปริมาณน้ าฝนระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดูฝน ปี 2559 
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ภาพที่ 4  อุณหภูมิระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดูฝน ปี 2559 
 
 ปี 2560 

1) ฤดูแล้ง 
จากการบันทึกข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต และตรวจเช็คความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 

ผลการทดลอง พบว่า ถั่วเหลืองที่ปลูกในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน ให้ผลผลิตสูงสุด เท่ากับ 239 กิโลกรัมต่อไร่ 
รองลงมาเป็นช่วงที่ปลูกต้นเดือนถึงกลางเดือน ธันวาคม ให้ผลผลิต เท่ากับ 209 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากนั้นผลผลิต
จะลดลง ส่วนน้ าหนัก 100 เมล็ดของแต่ละกรรมวิธี มีค่าใกล้เคียงกัน อยู่ระหว่าง 15.52-16.19 กรัม ส าหรับ 
เปอร์เซ็นต์ความงอกจะลดลงตามช่วงเวลาปลูกที่ล้าไป (ตารางที่ 3 ) ทั้งนี้ เพราะถั่วเหลืองที่ปลูกช่วงต้นเดือน
มกราคมเป็นต้นไปจะกระทบกับอากาศหนาว ท าให้ชะงักการเจริญเติบโต และหลังจากอากาศหนาวก็กระทบกับ
อุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้ถั่วเหลืองแห้งและเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น นอกจากนี้ถั่วเหลืองที่ปลูกช่วงกลางเดือน
มกราคม ในช่วงเก็บเกี่ยวมีฝนตกลงมาท าให้ความงอกลดลง (ภาพท่ี 5 และ 6)  
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ตารางท่ี 3  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองที่ปลูกโดยมีช่วงเวลาการปลูกที่แตกต่างกัน ในฤดูแล้ง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2560 

ช่วงเวลา 
ปลูก 

อายุ 
เก็บเก่ียว 

(วัน) 

ความสูง 
(ซม.) 

กิ่ง/ต้น ข้อ/ต้น ฝัก/ต้น เมล็ด/ฝัก 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

น้ าหนัก 
100 เมล็ด 

(กรัม) 

ความงอก 
(%) 

ต้น พ.ย. - - - - - -        - - - 
กลาง พ.ย. 77 46.8 0.73 11.9 32.5 2.48 239 15.7 97.0 
ต้น ธ.ค. 82 35.3 0.55 10.4 25.2 2.43 209 16.2 90.0 
กลาง ธ.ค. 78 36.2 0.55 10.2 27.6 2.45 209 15.8 91.8 
ต้น ม.ค. 75 40.4 0.88 9.63 29.9 2.13 121 16.0 85.5 
กลาง ม.ค. 90 35.6 0.30 9.00 18.0 1.98 49 15.5 86.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5  ปริมาณน้ าฝนระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดูแล้ง ปี 2560 
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ภาพที่ 6  อุณหภูมิระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
          ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดูแล้ง ปี 2560 
 

2) ฤดูฝน 
จากการบันทึกข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต และตรวจเช็คความงอกและความแข็งแรงของ

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ผลการทดลอง พบว่า การปลูกถั่วเหลืองช่วงต้นเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม การ
เจริญเติบโตของถั่วเหลืองดี โดยความสูง จ านวนกิ่งต่อต้น จ านวนข้อต่อต้น จ านวนฝักต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อฝัก 
และน้ าหนัก 100 เมล็ด รวมทั้งผลผลิต สูงกว่ากรรมวิธีที่ปลูกช้าไปกว่าช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งมีผลให้ผลผลิตและ
องค์ประกอบผลผลิตลดลง ดังตารางที่ 4 

อย่างไรก็ตามเปอร์เซ็นต์ความงอกของทุกกรรมวิธี ทั้ง 2 ปี อยู่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถน าไปเป็น
เมล็ดพันธุ์ได้ เพราะมีเปอร์เซ็นต์ความงอกไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากช่วงเวลาเก็บเกี่ยวมีฝนตกและความชื้นใน
อากาศสูง ท าให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์เสียหาย (ภาพท่ี 3-4 และ 7-8) 
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ตารางท่ี 4  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองที่ปลูกโดยมีช่วงเวลาการปลูกที่แตกต่างกัน ในฤดูฝน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ปี 2560 

ช่วงเวลา 
ปลูก 

อายุ 
เก็บเก่ียว 

(วัน) 

ความสูง 
(ซม.) 

กิ่ง/ต้น ข้อ/ต้น ฝัก/ต้น เมล็ด/ฝัก 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

น้ าหนัก 
100 เมล็ด 

(กรัม) 
ต้น มิ.ย. 112 77.40 5.43 19.65 102.8 2.15 198.5 16.05 
กลาง มิ.ย. 101 71.75 3.00 16.23 91.1 2.13 219.5 16.68 
ต้น ก.ค. 108 67.55 2.35 16.58 81.6 1.95 211.5 15.85 
กลาง ก.ค. 96 64.98 3.05 16.23 86.2 1.80 220.0 13.10 
ต้น ส.ค. 96 50.00 1.88 13.88 61.9 1.95 97.00 12.06 
กลาง ส.ค. 88 48.00 1.78 13.08 60.7 2.00 75.00 10.95 

เฉลี่ย 100 63.3 2.92 15.9 80.7 2.00 170 14.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 7  ปริมาณน้ าฝนระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดูฝน ปี 2560 
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ภาพที่ 8  อุณหภูมิระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
          ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฤดูฝน ปี 2560 

 
จังหวัดแพร่ 

 ปี 2559 
1) ฤดูแล้ง 

ด าเนินการปลูกตามกรรมวิธีทดลองในช่วงฤดูแล้งซึ่งปลูกตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงกลางเดือน
มกราคม 2559  เก็บเกี่ยวเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2559 ถึงต้นเดือนพฤษภาคม 2559  จากการบันทึกข้อมูลการ
เจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต พบว่า  ถั่วเหลืองที่ปลูกต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 ตายทั้งหมด
เนื่องจากมีนกกระยางมาจิกกินต้นอ่อน ท าให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตได้ และยังพบการท าลาย
ต่อเนื่องเมื่อปลูกกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคม 2558  แต่ยังมีจ านวนซ้ าเหลือเก็บข้อมูลได้  โดยแต่
ละช่วงเวลาปลูกมีระยะเวลาในการงอก 4-6 วัน  วันเก็บเกี่ยว 106-126 วัน  ความสูงระยะเก็บเกี่ยว 31.5-38.6 
เซนติเมตร  ใน 1 ต้นมีจ านวนกิ่ง 1-2 กิ่ง  จ านวนข้อ 8-11 ข้อ  และจ านวนฝัก 15-37 ฝัก  และใน 1 ฝักมี 31-70 
เมล็ด  น้ าหนัก 100 เมล็ด 15.0-17.0 กรัม  ผลผลิต 102-133 กิโลกรัมต่อไร่  ดังตารางที่ 5  จะเห็นได้ว่าถั่วเหลือง
ที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งปี 2559 มีการเจริญเติบโตไม่ดี  ล าต้น เตี้ย ไม่ค่อยแตกกิ่ง และมีจ านวนข้อน้อย  ท าให้
องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จ านวนฝักต่อต้น และจ านวนเมล็ดต่อฝักต่ า จึงส่งผลให้มีผลผลิตต่ ากว่ามาตรฐานของ
พันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ย 284 กิโลกรัมต่อไร่ (258-319 กิโลกรัมต่อไร่) (คณะท างานจัดการองค์ความรู้
สถาบันวิจัยพืชไร่, 2554)  เนื่องจากในช่วงเวลาการทดลองประสบปัญหาภัยแล้ง โดยมีฝนทิ้งช่วงในเดือน
พฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนเมษายน 2559 ประกอบกับมีอุณหภูมิสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน  (ภาพที่ 9 และ 10)  
แม้ว่าผลผลิตที่ได้ต่ าแต่มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีปานกลางถึงสูง (46.6 -84.4 เปอร์เซ็นต์) โดยการปลูกกลางเดือน
พฤศจิกายน 2558 ผลผลิตที่ได้มีน้ าหนักเมล็ดดีสูงถึง 102.5 กิโลกรัมต่อไร่ คิดเป็น 84.4 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตต่อ
ไร่ และเม่ือปลูกช้ากว่านี้ท าให้น้ าหนักเมล็ดดีลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางที่ 5  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองงานทดลองผลของช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในจังหวัดแพร่ 
ช่วงฤดูแล้ง 2559 

ช่วงเวลา
ปลูก 

อายุเก็บเกี่ยว 
(วัน) 

ความสูง 
(ซม.) 

กิ่ง/ต้น ข้อ/ต้น ฝัก/ต้น เมล็ด/ฝัก 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

น้ าหนักเมล็ดดี 
(%) 

น้ าหนักเมล็ดเสีย 
(%) 

น้ าหนัก 100 เมล็ด 
(กรัม) 

ต้น พ.ย. 1 - - - - - - - - - - 
กลาง พ.ย. 108 31.5 2 9 26 49 116 84.4 15.6 15.0 
ต้น ธ.ค. 106 31.7 1 11 32 65 119 55.4 44.6 17.0 
กลาง ธ.ค. 126 32.5 1 11 37 70 100 65.3 34.7 15.5 
ต้น ม.ค. 114 37.1 1 8 15 32 133 46.6 53.4 15.5 
กลาง ม.ค. 106 38.6 2 8 16 31 102 52.4 47.6 16.0 
หมายเหตุ :  1 เมล็ดถั่วเหลืองถูกท าลายโดยนกหลังจากปลูกไปแล้ว 5-10 วัน 
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ภาพที่ 9  ปริมาณน้ าฝนระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่ว

เหลืองในจังหวัดแพร่ ฤดูแล้ง ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 10  อุณหภูมิระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

ในจังหวัดแพร่ ฤดูแล้ง ปี 2559 
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2) ฤดูฝน 
ด าเนินการปลูกตามกรรมวิธีในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม 2559  และได้

เก็บเกี่ยวเมื่อเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2559  ผลการทดลองพบว่า  ถั่วเหลืองมีความสูง 45.7-93.6 
เซนติเมตร  ใน 1 ต้นมีจ านวนกิ่ง 1-4 กิ่ง  จ านวนฝัก 36-62 ฝัก แต่ละฝักมี 58-79 เมล็ด  ให้ผลผลิต 48.8-
357.4 กิโลกรัมต่อไร่  และมีน้ าหนัก 100 เมล็ด 15.1 -16.0 กรัม  จะเห็นได้ว่า ถั่วเหลืองที่ปลูกต้นเดือน
มิถุนายน 2559 มีการเจริญเติบโตค่อยข้างดี  องค์ประกอบผลผลิตสูง ท าให้ผลผลิตสูงตามไปด้วยถึง 357.4 
กิโลกรัมต่อไร่  ทั้งยังมีขนาดโตกว่าถั่วเหลืองที่ปลูกหลังจากนี้  แม้ว่าผลผลิตสูงแต่มีน้ าหนักเมล็ดดีปานกลาง 
(61.6 เปอร์เซ็นต์)  ส่วนที่ปลูกต้นเดือนกรกฎาคมให้ผลผลิตต่ าเฉลี่ย 48.8 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากในระยะเก็บ
เกี่ยวกลางเดือนตุลาคมมีฝนตกหนัก ท าให้ผลผลิตเน่าเสียหายไปกว่าร้อยละ 70  และยิ่งไปกว่านั้นมีฝนตกหนัก
ติดต่อกัน 5 วัน ในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่ถั่วเหลืองที่ปลูกกลางเดือนกรกฎาคม 
และต้นเดือนสิงหาคมอยู่ในระยะสุกแก่ จึงท าให้ผลผลิตเน่าเสียหายในแปลง ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ดังตาราง
ที ่6  ภาพที ่11 และภาพท่ี 12 
ตารางท่ี 6  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองงานทดลองผลของช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต

และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในจังหวัดแพร่ ช่วงฤดูฝน 2559 
ช่วงเวลา

ปลูก 
อายุเก็บเกี่ยว 

(วัน) 
ความสูง 
(ซม.) 

กิ่ง/ต้น ข้อ/ต้น ฝัก/ต้น เมล็ด/ฝัก 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

น้ าหนัก 100 เมล็ด 
(กรัม) 

ต้น มิ.ย. 113 93.6 1 14 44 79 357.4 16.0 
กลาง มิ.ย. 113 67.8 3 12 49 75 206.5 15.1 
ต้น ก.ค. 107 58.4 3 14 62 70 48.8 15.6 
กลาง ก.ค. 124 47.4 2 10 36 - 1 - 1 - 1 
ต้น ส.ค. 111 45.7 4 12 46 - 1 - 1 - 1 
กลาง ส.ค. 103 48.5 2 13 41 58 167.0 15.6 
หมายเหตุ :  1 ผลผลิตเน่าเสียเนื่องจากฝนตกหนักก่อนเก็บเก่ียว 
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ภาพที่ 11  ปริมาณน้ าฝนระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่ว

เหลืองในจังหวัดแพร่ ฤดูฝน ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12  อุณหภูมิระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

ในจังหวัดแพร่ ฤดูฝน ปี 2559 
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ปี 2560 
1) ฤดูแล้ง 

ด าเนินการตามกรรมวิธี  บันทึกข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ผลการทดลอง พบว่า  ทุก
ช่วงเวลาปลูกถั่วเหลืองท าให้ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตสูง  แม้ว่าจะมีอายุเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นอัน
เนื่องมาจากผ่านความแห้งแล้งและอุณหภูมิสูงระหว่างการเจริญเติบโต (ภาพที่ 13 และ 14)  โดยถั่วเหลืองที่
ปลูกกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม 2559 มีจ านวนฝักต่อต้นและจ านวนเมล็ดต่อฝักสูงมาก ส่งผล
ให้ผลผลิตสูงระหว่าง 291-333 กิโลกรัมต่อไร่  เมื่อปลูกล้ากว่านี้เห็นได้ว่าผลผลิตจะลดลง  และจากการ
ตรวจเช็คความงอกของเมล็ดพันธุ์ พบว่า  ทุกช่วงเวลาปลูกท าให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกสูงระหว่าง 95.8-98.5 
เปอร์เซ็นต ์เหมาะแก่การน าไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางท่ี 7  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองที่ปลูกโดยมีช่วงเวลาการปลูกที่แตกต่างกัน ในฤดูแล้ง     

จังหวัดแพร่ ปี 2560 

ช่วงเวลา 
ปลูก 

อายุ 
เก็บเก่ียว 

(วัน) 

ความสูง 
(ซม.) 

กิ่ง/ต้น ข้อ/ต้น ฝัก/ต้น เมล็ด/ฝัก 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

น้ าหนัก 
100 เมล็ด 

(กรัม) 

ความงอก 
(%) 

ต้น พ.ย. 1 - - - - - - - - - 
กลาง พ.ย. 92 57.0 1.67 10.4 36.1 71.0 291 20.2 95.8 
ต้น ธ.ค. 96 62.4 1.58 11.8 37.8 83.5 333 15.9 96.3 
กลาง ธ.ค. 91 67.6 1.60 11.4 27.1 54.2 268 17.3 96.9 
ต้น ม.ค. 104 68.1 1.69 11.5 32.3 65.4 225 16.8 98.1 
กลาง ม.ค. 105 69.6 1.77 11.8 26.0 53.7 213 22.2 98.5 
หมายเหตุ :  1 เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกมีความงอกต่ า ท าให้ต้นกล้าตาย 
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ภาพที่ 13  ปริมาณน้ าฝนระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่ว

เหลืองในจังหวัดแพร่ ฤดูแล้ง ปี 2560 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 14  อุณหภูมิระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

ในจังหวัดแพร่ ฤดูแล้ง ปี 2560 
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2) ฤดูฝน 
ด าเนินการตามกรรมวิธีที่ก าหนด โดยปลูกช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2560  และเก็บเกี่ยว

เมื่อเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2560  ผลการทดลอง พบว่า  เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ใช้ปลูกในต้นเดือน
มิถุนายน 2560 มีความงอกต่ าท าให้ต้นกล้าตาย  จึงจัดหาเมล็ดพันธุ์ใหม่ส าหรับปลูกในช่วงกลางเดือนมิถุนายน
ถึงกลางเดือนสิงหาคม พบว่า  ถั่วเหลืองมีความสูง 52.0-77.1 เซนติเมตร  ใน 1 ต้นมีจ านวนกิ่ง 2-5 กิ่ง  
จ านวนข้อ 13-14 ข้อ  จ านวนฝัก 46-67 ฝัก แต่ละฝักมี 89-121 เมล็ด  ส่วนผลผลิตต่อไร่ระหว่าง 344-460 
กิโลกรัมต่อไร่  มีน้ าหนัก 100 เมล็ด 17.9-19.3 กรัม  และมีความงอก 36.1-93.8 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 8)  
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นได้ว่า ทุกช่วงเวลาปลูกในฤดูฝนปี 2560  ท าให้ถั่วเหลืองมีการเจริญเติบโตดี  แตกก่ิง 
ให้จ านวนข้อต่อต้น  จ านวนฝักต่อต้น  และจ านวนเมล็ดต่อฝักดีมาก  ผลผลิตจึงสูงตามไปด้วย รวมถึงมีขนาด
เมล็ดโตมาก  อาจเป็นเพราะช่วงเวลาดังกล่าวมีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง (ภาพที่ 
15 และ 16)  แต่เมื่อพิจารณาความงอกของเมล็ดพันธุ์แล้ว ควรปลูกในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือน
สิงหาคม  เนื่องจากมีความงอกสูงระหว่าง 72.1-93.8 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ าของเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองที่ก าหนดไว้ว่า เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ส าหรับจ าหน่ายควรมีความงอกไม่ต่ ากว่า 65 เปอร์เซ็นต์ (กลุ่มส่งเสริมพืช
น้ ามันและพืชตระกูลถั่ว ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร, 2560) 

 
ตารางท่ี 8  ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตถั่วเหลืองที่ปลูกโดยมีช่วงเวลาการปลูกที่แตกต่างกัน ในฤดูฝน      

จังหวัดแพร่ ปี 2560 

ช่วงเวลา 
ปลูก 

อายุ 
เก็บเก่ียว 

(วัน) 

ความสูง 
(ซม.) 

กิ่ง/ต้น ข้อ/ต้น ฝัก/ต้น เมล็ด/ฝัก 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

น้ าหนัก 
100 เมล็ด 

(กรัม) 

ความงอก 
(%) 

ต้น มิ.ย. 1 - - - - - - - - - 
กลาง มิ.ย. 119 60.0 4 14 67 121 383 18.7 36.1 
ต้น ก.ค. 111 56.3 5 13 62 120 445 19.3 58.1 
กลาง ก.ค. 106 52.0 3 13 48 89 411 19.1 72.1 
ต้น ส.ค. 102 77.1 3 14 57 115 460 17.9 80.0 
กลาง ส.ค. 90 74.8 2 14 46 89 344 18.6 93.8 
หมายเหตุ :  1 เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูกมีความงอกต่ า ท าให้ต้นกล้าตาย 
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ภาพที่ 15  ปริมาณน้ าฝนระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต  ผลผลิต  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่ว

เหลืองในจังหวัดแพร่ ฤดูฝน ปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 16  อุณหภูมิระหว่างการทดลองช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

ในจังหวัดแพร่ ฤดูฝน ปี 2560 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาของช่วงปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนและจังหวัดแพร่ ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 -2560 สรุปได้ ดังนี้ 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 1. การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง ควรปลูกในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม 
เพราะมีการเจริญเติบโต ผลผลิต น้ าหนัก 100 เมล็ด และเปอร์เซ็นต์ความงอก สูงกว่าช่วงเวลาที่เลยจากนี้ไป  
 2. การปลูกถ่ัวเหลืองในฤดูฝน ควรปลูกช่วงต้นเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม และควรใช้ระยะ
ปลูกที่ห่างกว่าฤดูแล้ง (50x50 เซนติเมตร) จะท าให้ได้ผลผลิตและน้ าหนัก 100 เมล็ดสูงกว่าช่วงเวลาหลังจากนี้
ไป แต่การผลิตถั่วเหลืองในฤดูฝนคุณภาพของถั่วเหลืองไม่สามารถน าไปเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ เนื่องจากเปอร์ เซ็นต์
ความงอกไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต ์
 จังหวัดแพร่ 
 1. การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง ควรปลูกในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม เพราะมี
การเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต ผลผลิต ขนาดเมล็ด และเปอร์เซ็นต์ความงอก ดีกว่าช่วงเวลาที่ปลูก
หลังจากนี ้
 2. การปลูกถั่วเหลืองในฤดูฝน ควรปลูกช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม เนื่องจากมี
การเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตดี รวมถึงมีเปอร์เซ็นต์ความงอกดีมาก สามารถน าไปใช้เป็น
เมล็ดพันธุ์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าฝนในแต่ละปี หากฝนตกมากในระยะสุกแก่ท าให้ผลผลิตเสียห ายไม่
สามารถเก็บผลผลิตได ้
 



48 
 

ประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในชุดดินที่ส าคัญ 
 Efficiency of Phosphate Solubilizing Bio Fertilizer for Yield and Seed Quality of 

Soybean in Important Soils 
 

กัณทิมา ทองศรี   ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน   ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต 
จิระ สุวรรณประเสริฐ   สนอง บัวเกตุ 

Kantima Thongsri   Papassorn Wattanakulpakin   Supalak Sattayasamitsathit 
Jira Suwanprasert   Sanong Buakete 

 
ค าส าคัญ  ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต ฟอสฟอรัส ชุดดิน เมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลือง 
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บทคัดย่อ 
ประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในดินภาคเหนือ

ที่ส าคัญบางชุดดิน โดยปลูกถ่ัวเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ในชุดดินก าแพงแสน (Ks) ชุดดินแม่ริม (Mr) และชุดดิน
ปากช่อง (Pc) ตัวแทนดินที่ใช้ปล ูกถั่วเหลืองช่วงปลายฤดูฝน และชุดดินหางดง (Hd) และชุดดินราชบุรี (Rb) 
ตัวแทนดินที่ใช้ปล ูกถั่วเหลืองช่วงฤดูแล้งหลังนา ในสภาพกระถางปี 2559 และแปลงเกษตรกร ปี 2560-2561 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD จ านวน 4 ซ้ า และ ใส่ปุ๋ย 6 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน และปุ๋ย
โพแทสเซียม (N-P0-K) 2) ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม (N-P-K) 3) ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ย
ฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา และปุ๋ยโพแทสเซียม (N-P0.5-K) 4) ปุ๋ยไนโตรเจน  ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลาย
ฟอสเฟต (N-P0-K+PSB) 5) ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (N-
P-K+PSB) และ 6) ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตราปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (N-
P0.5-K+PSB) พบว่า ถั่วเหลืองตอบสนองต่อปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตทั้ง 5 ชุดดิน โดยการใส่ปุ๋ย N-P0.5-K+PSB 
ท าให้ความสูงของต้น น้ าหนักต้นแห้งต่อกระถาง น้ าหนักฝักแห้งต่อกระถาง น้ าหนักเมล็ดพันธุ์ต่อกระถาง 
น้ าหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงกว่าการใส่ปุ๋ย N-P0-K N-P-K และ N-P0.5-K เพียงอย่างเดียว แต่
ในสภาพแปลงเกษตรกรผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ นอกจากนี้ การใส่ปุ๋ย
ฟอสฟอรัสร่วมกับปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตมีผลให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองดีขึ้น โดยมีเปอร์เซ็นต์ความ
งอกและความแข็งแรงโดยวิธีเร่งอายุเพิ่มขึ้นด้วย 

 
Abstract 

Efficiency of phosphate solubilizing bio-fertilizer (PSB)  on yield and seed quality of 
soybean in some important soils in the north region of Thailand was evaluated. Chiang Mai 
60 soybean cultivar was grown on Kamphaeng Saen Series (Ks) Mae Rim series (Mr) and Pak 
Chong series (Pc) were planted soybeans in last rainy season and Hang Dong Series (H d ) 
Ratchaburi Series ( R b )  were planted soybeans in last rainy season under pot and field 
conditions. The treatments consisted of NP0K, NPK, NP0.5K, NP0K+ PSB, NPK+ PSB and NP0.5K 
+ PSB.  The results indicated that the soybean grown on 5  soil series responded to PSB 
application. Additionally, The NP0.5K +PSB fertilizer application resulted in higher stem length, 
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dry weights of stem and pod, grain weights, 100 seed weights and seed yield of soybean than 
the N-P0-K N-P-K and N-P0.5-K fertilizer but in the field condition, yield components and seed 
yields of soybean were not statistically different. Furthermore, The P fertilizer or the 
combination of P fertilizer and PSB enhanced yield and seed quality of soybean as well as 
increased germination percentage and seed vigor by accelerated aging test. 
 
บทน า (Introduction) 

ปุ๋ยเคมีนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ปัจจุบันจะใช้ในรูปที่พืชสามารถ
น าไปใช้ได้ทันที ได้แก่ ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งเป็นปุ๋ยธาตุอาหารหลักที่จ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตแต่การใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องกันเป็นเวลานานจะเกิดการตรึงธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่ไม่สามารถละลาย
น้ าได้โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัส ธาตุฟอสฟอรัสในดินส่วนใหญ่พบประมาณ 95-99 เปอร์เซ็นต์ มักถูกตรึงให้อยู่
ในรูป Fe-P Al-P หรือ Ca-P ปัญหาการตรึงฟอสฟอรัสในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์นี้มักเกิดได้ง่ายในกลุ่มดินเหนียว
สีแดง มีการสะสมของเหล็กออกไซด์ และการใช้ปุ๋ยอย่างสม่ าเสมอในกลุ่มดินนี้จะพบปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด
ในดินสูงแต่ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ าซึ่งน้อยกว่า 6 ppm ซึ่งเกิดการตรึงฟอสฟอรัสในรูป Fe-P เช่น 
ชุดดินปากช่อง ชุดดินแม่ริม เป็นต้น และกลุ่มดินตะกอนแม่น้ า (Alluvial Soils) มีความอุดมสมบูรณค่อนข้าง
สูง ดินมีลักษณะร่วนเหนียวหรือร่วนเหนียวปนทรายแปง มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงประมาณ 25-45 ppm เชน 
ชุดดินก าแพงแสน ชุดดินราชบุรี และชุดดินหางดง เป็นต้น ซึ่งดินทั้งสองกลุ่มนี้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองที่ส าคัญทางภาคเหนือของไทย  

ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารหลักที่จ ากัดการเจริญเติบโตของพืช ( Igual et al., 2001) มีบทบาทในการ
ส่งเสริมและเร่งการเจริญเติบโตในส่วนที่เป็นดอก ช่วยในการผสมเกสร การติดเมล็ด  และการสุกของผล 
เนื่องจากพืชต้องการฟอสฟอรัสในขบวนการสังเคราะห์แสงสร้างแป้งและน้ าตาล กระบวนการเปลี่ยนน้ าตาล
เป็นแป้ง กระบวนการถ่ายทอดพันธุกรรม การตรึงไนโตรเจน และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของโปรตีนและ
เอนไซม์ต่างๆที่จ าเป็นต่อขบวนการเมตาบอลึซึมของพืชด้วย (Bray and Weil, 2008; Mehrvarz et al., 
2008; สรสิทธิ์, 2518) ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่ส าคัญในเมล็ดพืช มีการสะสมอยู่ในรูปอินทรีย์ฟอสเฟต
จ าพวก phytin และ phospholipid เป็นแหล่งฟอสเฟตของต้นกล้าที่เริ่มงอกเมื่อรากยังไม่สามารถหาฟอสเฟต
มาใช้ได้ และมีผลต่อการงอกของราก (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิยา, 2548 ; จิระศักดิ์ และคณะ, 2548) 
ฟอสฟอรัสยังท าให้การพัฒนาเมล็ดพืชและคุณค่าทางอาหารของเมล็ดพืชสูงขึ้น (De Datta, 1981) ดินที่มี pH 
เป็นกรดมักมีปัญหาการขาดแคลนฟอสฟอรัสโดยการตรึงฟอสฟอรัสในรูปของ  Fe-P และ Al-P ไวมากซึ่งเป็น
รูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช (Violante et al., 1991) ท าใหพืชที่ปลูกในสภาพดินกรดแสดงอาการขาดธาตุ
ฟอสฟอรัสได (Awad et al., 1976; Jibrin et al., 2002) ศรีสม (2547) กล่าวว่า ระดับความเข้มข้นหรือ
ปริมาณฟอสฟอรัสในถั่วเหลืองที่ได้รับปริมาณน้อยอยู่ในช่วง 0.16 - 0.25 เปอร์เซ็นต์ ถั่วเหลืองจะแสดงอาการ
ขาด ซึ่งเป็นระดับที่ท าให้ เกิดการขาดธาตุอาหาร (critical deficient level) Suwanarit et al. (1978) 
รายงานว่า ดินที่มีปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดด้วย Bray II ต่ ากวา 4.2 ppm เป็นดินที่ขาดฟอสฟอรัสส าหรับการ
ปลูกถั่วเหลือง ประเมินความต้องการฟอสฟอรัสของดินส าหรับพืชจาก phosphorus adsorption isotherm 
พบวา พืชส่วนใหญ่ต้องการฟอสฟอรัสในสารละลายดินที่ระดับ 0.2 ppm ในการท าใหผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
95 ของผลผลิตสูงสุด CAI Bai-yan et al. (2008) ท าการศึกษาผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสที่มีผลต่อผลผลิตและ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 3 สายพันธุ์ พบว่า ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 0.067 กรัม P2O5 ต่อดิน 1 กิโลกรัม ท า
ให้ผลผลิตและปริมาณโปรตีนเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง John and William (1999) รายงานว่าในเวอร์จิเนียมี
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การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีความงอกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 โดยการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสอัตรา 
120 lb P2O5/A และถ้าใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสถึงอัตรา 400 lb P2O5/A สามารถลดปริมาณการเกิดโรคเมล็ดสีม่วงใน
ถั่วเหลืองถึงร้อยละ 6 เช่นเดียวกับภาวนา และคณะ (2550) ท าการทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์
ละลายฟอสเฟต RPS003F ใน micro-plot พบว่า การใช้เชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต RPS003F ร่วมกับหิน
ฟอสเฟตในถ่ัวเหลือง ท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนมากกว่าการใส่หินฟอสเฟตอย่างเดียวประมาณร้อยละ 30  

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการน าเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตมาใช้ในการผลิตพืชให้ได้ผลผลิต
เพ่ิมมากข้ึนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งการน าปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตมา
ใช้ในการจัดการดินและปุ๋ยจะส่งเสริมการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง และส่งผลถึงผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองให้เพ่ิมขึ้นในดินที่ขาดแคลนธาตุฟอสฟอรัส โดยปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตจะมีจุลินทรีย์ประเภทเชื้อ
รา  Penicillium sp. และ/หรือ เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas sp. ที่สามารถละลายฟอสฟอรัสในรูปที่ไม่
ละลายออกมาเป็นประโยชน์แก่พืชเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยชีวภาพ
ละลายฟอสเฟตต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในชุดดินที่ส าคัญ เป็นทางเลือกในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้กับเกษตรกรเพ่ือลดต้นทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้กับ
เกษตรกร 
 
สถานที่ท าการวิจัย   
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 พ้ืนที่แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 
 ห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 2 
พิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2561 
วิธีการด าเนินการ 

1. การศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตของถั่วเหลือง 
เก็บตัวอย่างดินจากแปลงเกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวเหลืองในดินที่ดอน ได้แก่ ชุดดินก าแพงแสน (Ks) ที่ต าบล

แม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ชุดดินแม่ริม (Mr) ที่ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และ
ชุดดินปากช่อง (Pc) ที่ต าบลมะลิกา อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และแปลงเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในดิน
นา ได้แก่ ชุดดินราชบุรี (Rb) ที่ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และชุดดินหางดง (Hd) ที่ต าบลสัน
ทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2559 ที่ระดับความลึก 0 -15 เซนติเมตร จากผิวหน้าดินท าการ
วิเคราะห์สมบัติดินเบื้องต้น เช่น ค่า pH ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
ฟอสฟอรัสทั้งหมด โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็กที่สกัดได้ ท าการปลูกพืชทดสอบในกระถาง
โดยใช้ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 วางแผนการทดลองแบบบล็อกสุ่ม (Randomized Completely Block 
Design: RCBD) จ านวน 4 ซ้ า และใส่ปุ๋ย 6 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน และ ปุ๋ยโพแทสเซียม (N-P0-K) 
2) ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม (N-P-K) 3) ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา และปุ๋ย
โพแทสเซียม (N-P0.5-K) 4) ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (N-P0-K+PSB) 5) 
ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (N-P-K+PSB) และ 6) ปุ๋ย
ไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตราปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต  (N-P0.5-K+PSB) ผสมดิน 
10 กิโลกรัมต่อกระถางกับปุ๋ยแต่ละกรรมวิธี โดยผสมดินกับปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (Phosphate 
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Solubilizing Bio Fertilizer, PSB) ของกลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัย
การผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร อัตรา 60 กรัมต่อกระถาง ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันกับดิน และใส่
ปุ๋ยยูเรียอัตรา 0.573 กรัม ยูเรียต่อกระถาง (37.30 mg N ต่อดิน 1 กิโลกรัม) ปุ๋ยทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟตอัตรา 
0.608 กรัม TSP ต่อกระถาง (27.98 มิลลิกรัม P2O5 ต่อดิน 1 กิโลกรัม) และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์อัตรา 
0.311 กรัม KCl ต่อกระถาง (18.64 มิลลิกรัม K2O ต่อดิน 1 กิโลกรัม) ตามกรรมวิธีที่ก าหนด (Table 1) ปลูก
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 จ านวน 5 เมล็ดต่อกระถาง เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 7 วัน ถอนต้นกล้าออกให้
เหลือ 3 ต้นต่อกระถาง ให้น้ าและก าจัดวัชพืชโดยการถอนด้วยมือตลอดการเจริญเติบโต พ่นสารป้องกันก าจัด
โรคและแมลงศัตรูพืชตามความเหมาะสม เมื่อพืชถึงช่วงเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 ท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยตัด
ส่วนเหนือผิวดิน น าไปชั่งน้ าหนักสดของล าต้น  ฝัก และเมล็ด จากนั้นน าตัวอย่างไปเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 80 อง
สาเซสเซียส จนน้ าหนักคงที่และชั่งหาน้ าหนักแห้ง และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
 
Table 1 NPK fertilizer and Phosphate-soluble fertilizer application rates in the pot condition. 

Treatments 
N 

(mg/kg) 
P

2
O

5 

(mg/kg) 

K
2
O 

(mg/kg) 
PSB

1/
 

(g/plot) 

1.ปุ๋ยไนโตรเจน และปุ๋ยโพแทสเซยีม (N-P0-K) 
 

37.30 0 18.64 0 

2.ปุ๋ยไนโตรเจน ปุย๋ฟอสฟอรสั และปุ๋ยโพแทสเซียม (N-P-K) 
 

37.30 27.98 18.64 0 

3. ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึง่อัตรา และปุย๋โพแทสเซียม  
    (N-P0.5-K) 

37.30 13.99 18.64 0 

4. ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต  
   (N-P0-K+PSB) 

37.30 0 18.64 60 

5. ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุย๋โพแทสเซยีม  
   และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต  (N-P-K+PSB) 

37.30 27.98 18.64 60 

6. ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึง่อัตรา ปุ๋ยโพแทสเซียม  
   และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (N-P0.5-K+PSB) 

37.30 13.99 18.64  60 

1/ปุ๋ย PBS คือ Phosphate Solubilizing Bio Fertilizer ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
 

2. การศึกษาประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
ท าการปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ในแปลงเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองชุดดินก าแพงแสน (Ks) ที่

ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ชุดดินแม่ริม (Mr) ที่ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
และชุดดินปากช่อง (Pc) ที่ต าบลมะลิกา อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงปลายฤดูฝนปี 2560 และแปลง
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในดินนา ได้แก่ ชุดดินราชบุรี (Rb) ที่ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ
ชุดดินหางดง (Hd) ที่ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ช่วงฤดูแล้งหลังนาปี 2561 วางแผนการ
ทดลองแบบบล็อกสุ่ม (Randomized Completely Block Design: RCBD) จ านวน 4 ซ้ า และใส่ปุ๋ ย 6 
กรรมวิธี เช่นเดียวกับศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตของถั่วเหลือง โดยคลุกเมล็ดพันธุ์ถั่ว
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เหลืองด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมและ ปุ๋ย PSB อัตรา 200 และ 500 กรัมต่อเมล็ด 15 กิโลกรัม ตามล าดับ ใส่ปุ๋ย 
PSB ตามกรรมวิธีที่ก าหนด พื้นที่ปลูกขนาดแปลงย่อย 4x6 ตารางเมตร พื้นที่เก็บเกี่ยว 3x5 ตารางเมตร ระยะ
ปลูก 50x20 เซนติเมตร จ านวน 3 ต้นต่อหลุม พ่นสารป้องกันก าจัดวัชพืชเมื่อปลูกเสร็จ ใส่ปุ๋ยเคมีตามกรรมวิธี
โดยใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 3 กิโลกรัม N ต่อไร่ ปุ๋ยทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟตอัตรา 9 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ และปุ๋ย
โพแทสเซียมคลอไรด์อัตรา 6 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ (Table 2) พ่นสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชตามความ
เหมาะสม เมื่ออายุถั่วเหลืองถึงระยะสุกแก่ทางการเก็บเกี่ยว (R8) ด าเนินการเก็บเกี่ยวและกะเทาะเมล็ด ลด
ความชื้นเมล็ดพันธุ์ ชั่งน้ าหนักผลผลิตเมล็ดพันธุ์และสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลืองในแต่ละกรรมวิธีมา
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทางด้านความงอกและความแข็งแรงโดยวิธีเร่งอายุ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test   

 
Table 2 NPK fertilizer and Phosphate-soluble fertilizer application rates in the field condition.   

Treatments 
N 

(kg/rai) 
P

2
O

5 

(kg/rai) 

K
2
O 

(kg/rai) 
PSB

1/
 

(g/rai) 

1.ปุ๋ยไนโตรเจน และปุ๋ยโพแทสเซยีม (N-P0-K) 
 

3 0 6 0 

2.ปุ๋ยไนโตรเจน ปุย๋ฟอสฟอรสั และปุ๋ยโพแทสเซียม (N-P-K) 
 

3 9 6 0 

3. ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึง่อัตรา และปุย๋โพแทสเซียม  
   (N-P0.5-K) 

3 4.5 6 0 

4. ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต  
   (N-P0-K+PSB) 

3 0 6 500 

5. ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุย๋โพแทสเซยีม  
   และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต  (N-P-K+PSB) 

3 9 6 500 

6. ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึง่อัตรา ปุ๋ยโพแทสเซียม  
   และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (N-P0.5-K+PSB) 

3 4.5 6 500 

1/ปุ๋ย PBS คือ Phosphate Solubilizing Bio Fertilizer ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 

 
ผลการวิจัย 
1. การศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตของถั่วเหลือง 

1.1 การศึกษาสมบัติบางประการของดินที่ปลูกในสภาพกระถาง 
     จากการสุ่มเก็บตัวอย่างดินที่เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ส าคัญในเขตภาคเหนือ สามารถ

คัดเลือกตัวแทนดินที่น ามาศึกษาและมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail. P) และปริมาณฟอสฟอรัส
ทั้งหมด (Total P) ที่แตกต่างกัน ทั้งหมด 5 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินก าแพงแสน  (Ks)  ชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินปาก
ช่อง (Pc) ชุดดินหางดง (Hd) และชุดดินราชบุรี (Rb) จากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินพบว่า ดินส่วน
ใหญ่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง ยกเว้นชุดดินก าแพงแสน  (Ks) และชุดดินแม่ริม (Mr) เป็นดินร่วน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย (pH 4.7 - 6.2) ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับค่อนข้างต่ าถึงค่อนข้าง
สูง (% OM อยู่ระหว่าง 1.4 - 3.1) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ระดับต่ ามาก (% Total N อยู่ระหว่าง 0.06 - 0.15) 
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ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชนในดินอยู่ระดับต่ าถึงสูงมาก (Avail. P อยู่ระหว่าง 8.8 - 147.6 mg P/kg) และ
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้ งหมดอยู่ระดับสูงมาก (% Total P อยู่ระหว่าง 0.34 - 0.65 mg P/kg) ซึ่ งปกติปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail. P) ที่พืชสามารถน าไปใช้โดยตรงจะอยู่ในช่วง pH  6.0 - 7.0 และ 8.5 ขึ้นไป แต่
ดินที่น ามาศึกษาเป็นกรดมีค่า pH ต่ ากวา 6.0 ท าให้ปริมาณของแคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก อะลูมินัม และจุลธาตุ
ที่มีประจุบวก  (Ca, Mg, Fe, Al, Zn, Mn, Cu, และ Co) จะละลายออกมาจากดินมากเกินไป เห็นได้จากค่าวิเคราะห์
ปริมาณแคลเซียมสูง (Ca อยู่ระหว่าง 3,952 - 8,554 mg Ca/kg) และปริมาณเหล็กสูง (Fe อยู่ระหว่าง 329.5 - 
793.0 mg Fe/kg) มีผลให้แคลเซียมและเหล็กที่ละลายออกมาท าปฏิกิริยากับฟอสฟอรัสกลายเป็นสารประกอบของ
แคลเซียมฟอสเฟตและเหล็กฟอสเฟต เกิดการตรึงฟอสฟอรัสในรูป Ca-P และ Fe-P  เป็นสารประกอบที่ละลายน้ า
ยากและตกตะกอน ท าให้พืชไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ส่วนปริมาณโพแทสเซียมอยู่ระดับปานกลางถึงสูง (K 
อยู่ระหว่าง 84.0-330.0 mg K/kg) และปริมาณแมกนีเซียมอยู่ระดับต่ าถึงปานกลาง (Mg อยู่ระหว่าง 58.6 - 266.6 
mg Mg/kg) (Table 3) 

 
Table 3 Some physical and chemical properties of soils used in the pot condition. 

Soil properties 
Soil Series 

Ks Mr Pc Hd Rb 
Texture1/ Loam Loam Silty clay Silty clay Silty clay 
pH2/ 5.7 4.7 5.9 6.2 5.9 
OM (%)3/ 2.1 2.1 3.1 1.4 1.5 
Total N (%)4/ 0.10 0.10 0.15 0.06 0.07 
Avail. P (mg/kg)5/     22.0   147.6 24.1 8.8 62.4 
Total P (%)6/ 0.65 0.41 0.45 0.41 0.34 
K (mg/kg)7/    192.0 210.0 330.0 84.0 306.0 
Ca (mg/kg)7/ 8,395 3,952 8,554 5,983 7,434 
Mg (mg/kg)7/ 240.9 58.6 205.1 94.5 266.6 
Fe (mg/kg)8/ 752.6 667.2 354.9 793.0 329.5 

1/ pipette method (Blake, 1980) 5/ Bray II method (Bray II and Kurtz, 1945) 
2/ pH meter (Soil : water; 1 : 1) 6/ In house method TE-CH-183 (AOAC, 2012) 
3/ Walkley and Black method (Walkley and Black, 1934) 7/ Ammonium Acetate 1 N pH 7 extraction (Pratt, 1965) 
4/ Kjeldahl method 8/ DTPA 

 
1.2 ผลการตอบสนองต่อปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตของถั่วเหลืองในกระถาง 
      การทดสอบปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในกระถาง ผล

การเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ดังนี้ 
      1) ชุดดินก าแพงแสน (Ks) ในกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ย N-P0.5-K+PSB ต้นถั่วเหลืองมีความสูงมากที่สุด

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติซึ่งมีความสูงเท่ากับ 103.1 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกันกับกรรมวิธี N-
P-K N-P0.5-K และ N-P-K+PSB เช่นเดียวกับน้ าหนักฝักแห้งต่อกระถาง และน้ าหนักเมล็ดพันธุ์ต่อกระถางใน
กรรมวิธี N-P0.5-K+PSB มีน้ าหนักมากที่สุดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ เท่ากับ 130.1 และ 100.5 
กรัม ตามล าดับ (Table 4) 

      2) ชุดดินแม่ริม (Mr) ในกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ย N-P0.5-K+PSB ถั่วเหลืองมีน้ าหนักฝักแห้งต่อกระถาง 
น้ าหนักเมล็ดต่อกระถางมากที่สุดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ เท่ากับ 105.9 และ 83.1 กรัม 
ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างกันกับกรรมวิธี N-P-K+PSB ส่วนน้ าหนัก 100 เมล็ด ในกรรมวิธี N-P-K+PSB มาก
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ที่สุดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ เท่ากับ เท่ากับ 15.9 กรัม แต่ไม่แตกต่างกันกับกรรมวิธี N-P0-
K+PSB และ N-P0.5-K+PSB (Table 5) 
               3) ชุดดินปากช่อง (Pc) ในกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ย N-P0.5-K+PSB ถั่วเหลืองมีน้ าหนักฝักแห้งต่อกระถาง 
น้ าหนักเมล็ดต่อกระถาง และน้ าหนัก 100 เมล็ด มากที่สุดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ เท่ากับ 
175.5 116.9 และ 17.0 กรมั ตามล าดับ (Table 6) 

4) ชุดดินหางดง (Hd) ในกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ย  N-P-K  N-P0.5-K  N-P-K+PSB  และ N-P0.5-K+PSB 
ต้นถั่วเหลืองมีความสูงมากที่สุดไม่แตกต่างกันทางสถิติ  ซึ่งมีความสูงเท่ากับ 97.1  97.6  93.3 และ 91.8 
เซนติเมตร ตามล าดับ น้ าหนักต้นแห้งต่อกระถาง น้ าหนักฝักแห้งต่อกระถาง และน้ าหนักเมล็ดพันธุ์ต่อกระถาง 
ในกรรมวิธี N-P0.5-K+PSB มีน้ าหนักมากที่สุดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ เท่ากับ 45.1 166.1 และ 
112.3 กรัม ตามล าดับ (Table 7) 

      5) ชุดดินราชบุรี (Rb) ในกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ย N-P-K+PSB ต้นถั่วเหลืองมีความสูงมากที่สุดแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งมีความสูงเท่ากับ 92.2 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างกันกับกรรมวิธี N-P-K  N-P0-
K+PSB  และ N-P0.5-K+PSB ส่วนน้ าหนักฝักแห้งต่อกระถาง น้ าหนักเมล็ดต่อกระถาง และน้ าหนัก 100 เมล็ด 
ในกรรมวิธี N-P0.5-K+PSB มีน้ าหนักมากที่สุดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ เท่ากับ 87.9 70.1 และ 
16.4 กรัม ตามล าดับ (Table 8) 

 
Table 4 Effects of NPK fertilizer and Phosphate-soluble fertilizer application rates in different  

 treatments on yield components of soybean in the pot condition of Ks soil series. 

Treatments 
Stem 
length 
(cm)1/ 

No. of 
nodes/ 
plant 1/ 

No. of 
branches/
plant 1/ 

No. of 
pods/ 

plant 1/ 

Dry weights 
of stem/               
pot (g)1/ 

Dry weights 
of pod/                 
pot (g)1/ 

grain  
weights 
(g/pot)1/ 

100 seed 
weights 

(g)1/ 
1. N-P0-K 85.3 b 17 4 68 29.6   93.8 b 54.2 b 16.0 
2. N-P-K 93.4 a 16 3 75 32.4 102.7 b   66.6 ab 16.6 
3. N-P0.5-K 92.1 a 18 5 81 35.5  117.1 ab 78.3 a 16.2 
4. N-P0-K+PSB 86.8 b 17 3 86 35.2  120.1 ab 79.7 a 16.0 
5. N-P-K+PSB 89.9 ab 18 5 92 37.2 127.0 a 76.6 a 16.6 
6. N-P0.5-K+PSB 103.1 a 18 4 102 40.5 130.1 a    100.5 a 17.3 
Mean   91.8 17 4 84 35.1    115.1     76.0 16.5 
F-test ** ns ns ns ns ** ** ns 
C.V. (%) 14.09 10.28 19.56 31.70 23.23 37.12 37.08 17.80 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
 N-P0-K = ปุ๋ยไนโตรเจน และปุ๋ยโพแทสเซียม  
 N-P-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0.5-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
 N-P-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต   
 N-P0.5-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
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Table 5 Effects of NPK fertilizer and Phosphate-soluble fertilizer application rates in different  
 treatments on yield components of soybean in the pot condition of Mr soil series. 

Treatment 
Stem 
length 
(cm)1/ 

No. of 
nodes/ 
plant 1/ 

No. of 
branches/
plant 1/ 

No. of 
pods/ 

plant 1/ 

Dry weights 
of stem/               
pot (g)1/ 

Dry weights 
of pod/                 
pot (g)1/ 

grain 
weights 
(g/pot)1/ 

100 seed 
weights 

(g)1/ 
1. N-P0-K 80.3 16 4 68 22.9     37.0 c 28.5 b 12.9 b 
2. N-P-K 86.8 15 4 51 23.4 54.6 bc 35.5 b 12.2 b 
3. N-P0.5-K 88.7 16 4 50 23.6 51.0 bc 31.8 b 12.9 b 
4. N-P0-K+PSB 77.4 16 5 60 27.8 56.8 bc 39.3 b   13.0 ab 
5. N-P-K+PSB 86.8 17 4 64 25.8 87.2 ab 64.7 a 15.9 a 
6. N-P0.5-K+PSB 86.9 17 4 80 29.9   105.9 a 83.1 a   13.3 ab 
Mean 84.5 16 4 62 25.6     65.4     47.2    13.4 
F-test ns ns ns ns ns ** ** ** 
C.V. (%) 11.29 9.09 20.39 33.39 21.10 38.73 38.42 13.64 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
 N-P0-K = ปุ๋ยไนโตรเจน และปุ๋ยโพแทสเซียม  
 N-P-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0.5-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
 N-P-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต   
 N-P0.5-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 

 
Table 6 Effects of NPK fertilizer and Phosphate-soluble fertilizer application rates in different  

 treatments on yield components of soybean in the pot condition of Pc soil series. 

Treatment 
Stem 
length 
(cm)1/ 

No. of 
nodes/ 
plant 1/ 

No. of 
branches/
plant 1/ 

No. of 
pods/ 

plant 1/ 

Dry weights 
of stem/               
pot (g)1/ 

Dry weights 
of pod/                 
pot (g)1/ 

grain 
weights 
(g/pot)1/ 

100 seed 
weights 

(g)1/ 
1. N-P0-K 92.4 19 4 110 39.1 136.5 b 73.8 c 14.6 c 
2. N-P-K 86.3 18 5 108 40.7  144.7 ab   79.3 bc   15.3 bc 
3. N-P0.5-K 96.8 19 7 113 43.1  147.4 ab   86.1 bc   16.3 ab 
4. N-P0-K+PSB 92.3 19 5 104 39.0 136.7 b 105.2 ab   15.9 ab 
5. N-P-K+PSB 94.0 18 4 115 43.5   145.8 ab 107.0 ab   16.2 ab 
6. N-P0.5-K+PSB 86.4 19 6 124 42.5 175.5 a    116.9 a 17.0 a 
Mean 91.4 19 5 112 41.3    147.8      94.7    15.9 
F-test ns ns ns ns ns ** ** ** 
C.V. (%) 8.65 8.14 18.71 12.53 16.91 12.16 14.07 4.91 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
 N-P0-K = ปุ๋ยไนโตรเจน และปุ๋ยโพแทสเซียม  
 N-P-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0.5-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
 N-P-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต   
 N-P0.5-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
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Table 7 Effects of NPK fertilizer and Phosphate-soluble fertilizer application rates in different  
            treatments on yield components of soybean in the pot condition of Hd soil series. 

Treatment 
Stem 
length  
(cm)1/ 

No. of 
nodes/ 
plant 1/ 

No. of 
branches/
plant 1/ 

No. of 
pods/ 

plant 1/ 

Dry weights 
of stem/               
pot (g)1/ 

Dry weights 
of pod/                 
pot (g)1/ 

grain 
weights 
(g/pot)1/ 

100 seed 
weights 

(g)1/ 
1. N-P0-K 88.9 bc 18 5 94 34.5 b 126.4 b 76.2 b 15.8 
2. N-P-K 97.1 a 18 5 99 35.9 b   145.0 ab   90.0 ab 17.7 
3. N-P0.5-K 97.6 a 18 5 103   40.1 ab   137.9 ab 84.4 b 16.9 
4. N-P0-K+PSB 83.6 c 18 5 115 37.9 b 154.7 a   94.9 ab 16.2 
5. N-P-K+PSB 93.3 ab 18 5 104 36.0 b 152.8 a   92.6 ab 18.0 
6. N-P0.5-K+PSB 91.8 ab 18 5 131 45.1 a 166.1 a    112.3 a 17.4 
Mean 92.05 18 5 108     38.3    147.2      91.7 17.0 
F-test ** ns ns ns ** ** ** ns 
C.V. (%) 5.12 4.90 17.83 15.35 10.83 11.38 11.79 8.58 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
 N-P0-K = ปุ๋ยไนโตรเจน และปุ๋ยโพแทสเซียม  
 N-P-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0.5-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
 N-P-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต   
 N-P0.5-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 

 
 

Table 8 Effects of NPK fertilizer and Phosphate-soluble fertilizer application rates in different  
            treatments on yield components of soybean in the pot condition of Rb soil series. 

Treatment 
Stem 
length  
(cm)1/ 

No. of 
nodes/ 
plant 1/ 

No. of 
branches/
plant 1/ 

No. of 
pods/ 

plant 1/ 

Dry weights 
of stem/               
pot (g)1/ 

Dry weights 
of pod/                 
pot (g)1/ 

grain 
weights 
(g/pot)1/ 

100 seed 
weights 

(g)1/ 
1. N-P0-K 68.9 b 14 3 29 19.5 37.3 b 7.3 b   7.0 b 
2. N-P-K 80.7 ab 15 4 32 22.2 39.8 b 13.4 b  10.7 b 
3. N-P0.5-K 72.3 b 14 3 30 18.9 39.7 b   24.9 ab 12.3 ab 
4. N-P0-K+PSB 79.3 ab 15 4 52 26.1 68.7 a   48.7 ab   14.4 a 
5. N-P-K+PSB 92.2 a 16 3 45 26.3 73.8 a   51.4 ab 13.8 ab 
6. N-P0.5-K+PSB 79.6 ab 16 4 69 28.3 87.9 a 70.1 a   16.4 a 
Mean 78.8 15 4 43 23.6     57.9     36.0   12.4 
F-test * ns ns ns ns ** ** ** 
C.V. (%) 13.32 9.68 28.06 26.28 31.20 31.81 26.37 28.89 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
 N-P0-K = ปุ๋ยไนโตรเจน และปุ๋ยโพแทสเซียม  
 N-P-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0.5-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
 N-P-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต   
 N-P0.5-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
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Table 9 Total N P and K uptake by soybean grown on 5 soil series. 

Treatment 
Soil Series 

Ks Mr Pc Hd Rb 
Total N uptake (mg N pot-1)1/ 
1. N-P0-K 3.11 3.05 2.32 2.93 2.38 
2. N-P-K 2.43 2.91 3.44 3.73 2.30 
3. N-P0.5-K 2.31 2.70 4.09 2.56 2.25 
4. N-P0-K+PSB 2.03 2.83 2.55 3.81 3.32 
5. N-P-K+PSB 6.01 3.33 3.27 4.07 2.80 
6. N-P0.5-K+PSB 2.86 3.22 3.64 3.99 2.92 
F-test ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 12.32 17.98 11.41 18.61 16.05 
Total P uptake (mg P pot-1)1/ 
1. N-P0-K 0.23 0.44 0.20 0.52 0.21 
2. N-P-K 0.20 0.37 0.34 0.61 0.20 
3. N-P0.5-K 0.17 0.36 0.36 0.55 0.17 
4. N-P0-K+PSB 0.20 0.49 0.23 0.70 0.23 
5. N-P-K+PSB 0.51 0.50 0.34 0.69 0.22 
6. N-P0.5-K+PSB 0.25 0.52 0.36 0.65 0.21 
F-test ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 13.91 18.14 18.56 20.20 17.31 
Total K uptake (mg K pot-1)1/ 
1. N-P0-K 3.43 4.04 3.28 3.28 2.86 
2. N-P-K 1.60 3.36 4.58 4.58 2.64 
3. N-P0.5-K 1.99 3.54 5.66 5.66 2.73 
4. N-P0-K+PSB 2.17 3.57 3.46 3.46 4.09 
5. N-P-K+PSB 6.52 3.92 4.45 4.45 3.14 
6. N-P0.5-K+PSB 2.97 3.60 4.23 4.23 3.35 
F-test ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 11.57 17.12 13.34 13.34 16.27 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 

 
2. การศึกษาประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 

2.1 การศึกษาสมบัติบางประการของดินที่ปลูกในสภาพไร่นา 
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดสอบปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตในสภาพไร่นา    

(Table 10) แปลงทดสอบในช่วงฤดูฝนปี 2560 พบว่า ชุดดินก าแพงแสน (Ks) มีเนื้อดินเป็นดินร่วน ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดปานกลาง (pH 5.7) ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง (% OM เท่ากับ 2.10%) ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชนในดินอยู่ระดับสูง (Avail. P เท่ากับ 22.0 mg P/kg) และปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดอยู่
ระดับสูงมาก (% Total P เท่ากับ 0.65 mg P/kg) ปริมาณโพแทสเซียมอยู่ระดับสูงมาก (K เท่ากับ 192.0 mg 
K/kg) ปริมาณแคลเซียมสูง (Ca เท่ากับ 8,395.0 mg Ca/kg) และปริมาณเหล็กสูง (Fe เท่ากับ 752.6 mg Fe/kg) 
และปริมาณแมกนีเซียมอยู่ระดับสูง (Mg เท่ากับ 657.8 mg Mg/kg) ชุดดินแม่ริม (Mr) มีเนื้อดินเป็นดินร่วน
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เหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด (pH 5.5) ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (% OM เท่ากับ 2.50 %) 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชนในดินอยู่ระดับสูงมาก (Avail. P เท่ากับ 63.0 mg P/kg) และปริมาณฟอสฟอรัส
ทั้งหมดอยู่ระดับสูง (% Total P เท่ากับ 0.41 mg P/kg) ปริมาณโพแทสเซียมอยู่ระดับสูงมาก (K เท่ากับ 475.0 
mg K/kg) ปริมาณแคลเซียมสูง (Ca เท่ากับ 765.0 mg Ca/kg) และปริมาณเหล็กสูง (Fe เท่ากับ 89.8 mg Fe/kg) 
และปริมาณแมกนีเซียมอยู่ระดับปานกลาง (Mg เท่ากับ 113.5 mg Mg/kg) และชุดดินปากช่อง (Pc) มีเนื้อดินเป็น
ดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย (pH 6.2) ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับสูง (% OM เท่ากับ 4.00 %) 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชนในดินอยู่ระดับปานกลาง (Avail. P เท่ากับ 18.9 mg P/kg) และปริมาณ
ฟอสฟอรัสทั้งหมดอยู่ระดับสูง (% Total P เท่ากับ 0.45 mg P/kg) ปริมาณโพแทสเซียมอยู่ระดับสูงมาก (K 
เท่ากับ 525.0 mg K/kg) ปริมาณแคลเซียมสูง (Ca เท่ากับ 2,620.0 mg Ca/kg) และปริมาณเหล็กสูง (Fe เท่ากับ 
26.3 mg Fe/kg) และปริมาณแมกนีเซียมอยู่ระดับสูง (Mg เท่ากับ 657.8  mg Mg/kg) ส่วนแปลงทดสอบในช่วง
ฤดูแล้งหลังการท านาปี 2561 พบว่า ชุดดินหางดง (Hd) มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
ปานกลาง (pH 5.8) ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับปานกลาง (% OM เท่ากับ 1.62%) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชนในดินอยู่ระดับสูงมาก (Avail. P เท่ากับ 229.0 mg P/kg) และปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดอยู่ระดับสูงมาก 
(% Total P เท่ากับ 0.62 mg P/kg) ปริมาณโพแทสเซียมอยู่ระดับปานกลาง (K เท่ากับ 84.0 mg K/kg) ปริมาณ
แคลเซียมสูง (Ca เท่ากับ 888.0 mg Ca/kg) และปริมาณเหล็กสูง (Fe เท่ากับ 128.0 mg Fe/kg) ส่วน และ
ปริมาณแมกนีเซียมอยู่ระดับปานกลาง (Mg เท่ากับ 73.0 mg Mg/kg) ส่วนชุดดินราชบุรี (Rb) มีเนื้อดินเป็นดิน
เหนียวปนทรายแป้ง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (pH 4.7) ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (% OM 
เท่ากับ 3.12 %) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชนในดินอยู่ระดับสูง (Avail. P เท่ากับ 25.4 mg P/kg) และ
ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดอยู่ระดับสูง (% Total P เท่ากับ 0.43 mg P/kg) ปริมาณโพแทสเซียมอยู่ระดับสูงมาก (K 
เท่ากับ 144.0 mg K/kg) ปริมาณแคลเซียมสูง (Ca เท่ากับ 1,620.0 mg Ca/kg) และปริมาณเหล็กสูง (Fe เท่ากับ 
124.0 mg Fe/kg) และปริมาณแมกนีเซียมอยู่ระดับปานกลาง (Mg เท่ากับ 240.9 mg Mg/kg)  

 
Table 10 Some physical and chemical properties of soils used in the field condition. 

Soil properties 
Soil Series 

Ks Mr Pc Hd Rb 
Texture1/     Loam    Clay Loam    clay    Silty clay   Silty clay 
pH2/ 5.70 5.48 6.21 5.84 4.69 
OM (%)3/ 2.10 2.50 4.00 1.62 3.12 
Total N (%)4/ 0.10 0.13 0.20 0.07 0.08 
Avail. P (mg/kg)5/ 22.0 63.0 18.9 299.0 25.4 
Total P (%)6/ 0.65 0.41 0.45 0.62 0.43 
K (mg/kg)7/    192.0 475.0 525.0 84.0 144.0 
Ca (mg/kg)7/ 8,395.0 765.0 2,620.0 888.0 1,620.0 
Mg (mg/kg)7/ 240.9 113.5 657.8 73.0 197.0 
Fe (mg/kg)8/ 752.6 89.8 26.3 128.0 124.0 

  
1/ pipette method (Blake, 1980) 5/ Bray II method (Bray II and Kurtz, 1945) 
2/ pH meter (Soil : water; 1 : 1) 6/ In house method TE-CH-183 (AOAC, 2012) 
3/ Walkley and Black method (Walkley and Black, 1934) 7/ Ammonium Acetate 1 N pH 7 extraction (Pratt, 1965) 
4/ Kjeldahl method 8/ DTPA 
 9/ ด าเนินการปลูกทดสอบในสภาพไร่ช่วงปลายฤดูฝน ปี 2560 
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2.2 ผลการตอบสนองต่อปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตของถั่วเหลืองในสภาพไร่นา 
      การปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในสภาพไร่นา  ผลการ

เจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ดังนี้ 
      1) การใส่ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุ๋ยเคมีทั้ง 6 กรรมวิธี ในชุดดินก าแพงแสน (Ks) ได้แก่  N-P0-

K  N-P-K  N-P0.5-K  N-P0-K+PSB  N-P-K+PSB  และ N-P0.5-K+PSB ต้นถั่วเหลืองมีความสูงอยู่ระหว่าง 39.5 - 
44.6 เซนติเมตร จ านวนข้อ 16 - 17 ข้อต่อต้น จ านวนกิ่ง 4 - 5 กิ่งต่อต้น จ านวนฝัก 26 - 34 ฝักต่อต้น จ านวน
เมล็ด 3 เมล็ดเมล็ดต่อฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ด อยู่ระหว่าง 16.2 - 16.8 กรัม และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ อยู่ระหว่าง 
241.4 - 294.2 กิโลกรัมต่อไร่ (น้ าหนักผลผลิตเมล็ดพันธุ์มากที่สุดในกรรมวิธี N-P0.5-K+PSB เท่ากับ 294.2 กิโลกรัม
ต่อไร่)  ซึ่งผลการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(Table 11) 

      2) ชุดดินชุดดินแม่ริม (Mr) ในกรรมวิธี N-P-K+PSB  ต้นถั่วเหลืองมีความสูงมากที่สุดแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งมีความสูงเท่ากับ 54.0 เซนติเมตร และการใส่ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุ๋ยเคมี ทั้ง 6 
กรรมวิธี ในชุดดินชุดดินแม่ริม (Mr) ได้แก่ N-P0-K  N-P-K  N-P0.5-K  N-P0-K+PSB  N-P-K+PSB  และ N-P0.5-
K+PSB ต้นถั่วเหลืองมีจ านวนข้อ 9 - 11 ข้อต่อต้น จ านวนกิ่ง 2 - 3 กิ่งต่อต้น จ านวนฝัก 18 - 27 ฝักต่อต้น จ านวน
เมล็ด 2 - 3 เมล็ดเมล็ดต่อฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ด  อยู่ระหว่าง 14.2 - 15.8 กรัม และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ อยู่ระหว่าง 
230.0 - 306.1 กิโลกรัมต่อไร่ (น้ าหนักผลผลิตเมล็ดพันธุ์มากที่สุดในกรรมวิธี N-P-K+PSB เท่ากับ 306.1 กิโลกรัม
ต่อไร่)  ซ่ึงองคป์ระกอบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 12) 

       3) การใส่ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุ๋ยเคมีทั้ ง 6 กรรมวิธี  ในชุดดินปากช่อง (Pc) ได้แก่                     
N-P0-K  N-P-K  N-P0.5-K  N-P0-K+PSB  N-P-K+PSB  และ N-P0.5-K+PSB ต้นถั่วเหลืองมีความสูงอยู่ระหว่าง 62.7 
- 66.6 เซนติเมตร จ านวนข้อ 9 - 10 ข้อต่อต้น จ านวนกิ่ง 2 - 3 กิ่งต่อต้น จ านวนฝัก 35 - 40 ฝักต่อต้น จ านวน
เมล็ด 3 เมล็ดเมล็ดต่อฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ด อยู่ระหว่าง 16.7 - 17.1 กรัม และผลผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่ระหว่าง 
312.7 - 347.4 กิโลกรัมต่อไร่ (น้ าหนักผลผลิตเมล็ดพันธุ์มากที่สุดในกรรมวิธี N-P0.5-K+PSB เท่ากับ 347.4 กิโลกรัม
ต่อไร่)  ซึ่งผลการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(Table 13) 

       4) การใส่ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุ๋ยเคมีทั้ ง 6 กรรมวิธี ในชุดดินหางดง (Hd) ได้แก ่                    
N-P0-K  N-P-K  N-P0.5-K  N-P0-K+PSB  N-P-K+PSB  และ N-P0.5-K+PSB ต้นถั่วเหลืองมีความสูงอยู่ระหว่าง 40.1 
- 44.2 เซนติเมตร จ านวนข้อ 9 - 10 ข้อต่อต้น จ านวนกิ่ง 4 กิ่งต่อต้น จ านวนฝัก 25 - 28 ฝักต่อต้น จ านวนเมล็ด 3 
เมล็ดเมล็ดต่อฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ด อยู่ระหว่าง 16.2 - 16.8 กรัม และผลผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่ระหว่าง 404.6 - 
473.6 กิโลกรัมต่อไร่ (น้ าหนักผลผลิตเมล็ดพันธุ์มากที่สุดในกรรมวิธี N-P0.5-K+PSB เท่ากับ 473.6 กิโลกรัมต่อไร่)  
ซึ่งผลการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Table 
14) 

       5) การใส่ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุ๋ยเคมีทั้ ง 6 กรรมวิธี  ในชุดดินราชบุรี  (Rb) ได้แก ่                    
N-P0-K  N-P-K  N-P0.5-K  N-P0-K+PSB  N-P-K+PSB  และ N-P0.5-K+PSB ต้นถั่วเหลืองมีความสูงอยู่ระหว่าง 50.0 
- 54.5 เซนติเมตร จ านวนข้อ 14 - 16 ข้อต่อต้น จ านวนกิ่ง 3 - 4 กิ่งต่อต้น จ านวนฝัก 30 - 65 ฝักต่อต้น จ านวน
เมล็ด 3 เมล็ดเมล็ดต่อฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ด อยู่ระหว่าง 13.6 - 13.9 กรัม และผลผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่ระหว่าง 
352.4 - 449.2 กิโลกรัมต่อไร่ (น้ าหนักผลผลิตเมล็ดพันธุ์มากที่สุดในกรรมวิธี N-P0.5-K+PSB เท่ากับ 449.2 กิโลกรัม
ต่อไร่)  ซึ่งผลการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(Table 15)  
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Table 11 Effects of NPK fertilizer and Phosphate-soluble fertilizer application rates in different  
              treatments on yield components and seed yields of soybean in the field condition 
              of Ks soil series, last rainy season 2017. 

Treatment 
Stem 
length 
(cm)1/ 

No. of 
nodes/ 
plant 1/ 

No. of 
branches/
plant 1/ 

No. of 
pods/ 

plant 1/ 

No. of 
Seeds/ 
pod 1/ 

100 seed 
weights 
 (g)1/ 

Seed yield 
(kg/rai) 1/ 

1. N-P0-K 43.5 17 4 26 3 16.4 269.7 
2. N-P-K 43.2 17 4 31 3 16.2 241.4 
3. N-P0.5-K 44.6 17 4 30 3 16.2 290.1 
4. N-P0-K+PSB 40.1 16 5 32 3 16.8 266.5 
5. N-P-K+PSB 39.5 17 5 34 3 16.7 290.4 
6. N-P0.5-K+PSB 40.8 16 5 34 3 16.6 294.2 
Mean 42.0 17 5 31 3 16.5 275.4 
F-test ns ns ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 6.65 10.11 12.06 29.12 3.14 2.65 9.71 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
 N-P0-K = ปุ๋ยไนโตรเจน และปุ๋ยโพแทสเซียม  
 N-P-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0.5-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
 N-P-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต   
 N-P0.5-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 

 
Table 12 Effects of NPK fertilizer and Phosphate-soluble fertilizer application rates in different  
              treatments on yield components and seed yields of soybean in the field condition 
              of Mr soil series, last rainy season 2017. 

Treatment 
Stem 
length 
(cm)1/ 

No. of 
nodes/ 
plant 1/ 

No. of 
branches/
plant 1/ 

No. of 
pods/ 

plant 1/ 

No. of 
Seeds/ 
pod 1/ 

100 seed 
weights 
 (g)1/ 

Seed yield 
(kg/rai) 1/ 

1. N-P0-K 45.6 b 10 2 22 2 15.2 230.0 
2. N-P-K  51.2 ab 10 2 22 2 15.3 285.2 
3. N-P0.5-K  51.6 ab 11 3 27 3 14.8 280.5 
4. N-P0-K+PSB 47.0 b 10 2 21 2 15.2 256.4 
5. N-P-K+PSB 54.0 a 10 2 27 2 15.2 306.1 
6. N-P0.5-K+PSB 45.8 b 9 3 18 2 14.2 294.8 
Mean    49.2 10 2 23 2 15.0 275.5 
F-test * ns ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 6.71 8.16 6.22 24.34 9.16 3.82 9.72 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
 N-P0-K = ปุ๋ยไนโตรเจน และปุ๋ยโพแทสเซียม  
 N-P-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0.5-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
 N-P-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต   
 N-P0.5-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
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Table 13 Effects of NPK fertilizer and Phosphate-soluble fertilizer application rates in different  
              treatments on yield components and seed yields of soybean in the field condition 
              of Pc soil series, last rainy season 2017. 

Treatment 
Stem 
length 
(cm)1/ 

No. of 
nodes/ 
plant 1/ 

No. of 
branches/
plant 1/ 

No. of 
pods/ 

plant 1/ 

No. of 
Seeds/ 
pod 1/ 

100 seed 
weights  

(g)1/ 

Seed yield 
(kg/rai) 1/ 

1. N-P0-K 66.1 10 3 37 2 17.1 319.3 
2. N-P-K 67.3 9 2 37 3 16.9 312.7 
3. N-P0.5-K 62.7 10 3 39 3 17.1 314.5 
4. N-P0-K+PSB 66.6 10 2 38 3 16.7 331.6 
5. N-P-K+PSB 64.8 9 3 35 3 17.1 332.1 
6. N-P0.5-K+PSB 63.6 10 3 40 3 16.7 347.4 
Mean 65.2 10 3 38 3 16.9 326.3 
F-test ns ns ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 6.53 7.65 19.59 15.43 7.96 3.12 9.31 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
 N-P0-K = ปุ๋ยไนโตรเจน และปุ๋ยโพแทสเซียม  
 N-P-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0.5-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
 N-P-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต   
 N-P0.5-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 

 
Table 14 Effects of NPK fertilizer and Phosphate-soluble fertilizer application rates in different  
              treatments on yield components and seed yields of soybean in the field condition 
              of Hd soil series, dry season 2018. 

Treatment 
Stem 
length 
(cm)1/ 

No. of 
nodes/ 
plant 1/ 

No. of 
branches/
plant 1/ 

No. of 
pods/ 

plant 1/ 

No. of 
Seeds/ 
pod 1/ 

100 seed 
weights  

(g)1/ 

Seed yield 
(kg/rai) 1/ 

1. N-P0-K 40.1 10 4 26 3 16.2 404.6 
2. N-P-K 40.9 9 4 25 3 16.2 422.0 
3. N-P0.5-K 42.0 9 4 25 3 16.7 439.1 
4. N-P0-K+PSB 41.0 10 4 28 3 16.7 416.0 
5. N-P-K+PSB 44.2 9 4 25 3 16.8 440.2 
6. N-P0.5-K+PSB 43.4 9 4 25 3 16.6 473.6 
Mean 41.9 9 4 26 3 16.5 432.6 
F-test ns ns ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 5.32 3.12 7.92 7.07 4.17 2.48 11.06 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
  

N-P0-K 
 
= ปุ๋ยไนโตรเจน และปุ๋ยโพแทสเซียม  

 N-P-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0.5-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
 N-P-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต   
 N-P0.5-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
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Table 15 Effects of NPK fertilizer and Phosphate-soluble fertilizer application rates in different  
              treatments on yield components and seed yields of soybean in the field condition 
              of Rb soil series, dry season 2018. 

Treatment 
Stem 
length 
(cm)1/ 

No. of 
nodes/ 
plant 1/ 

No. of 
branches/
plant 1/ 

No. of 
pods/ 

plant 1/ 

No. of 
Seeds/ 
pod 1/ 

100 seed 
weights  

(g)1/ 

Seed yield 
(kg/rai) 1/ 

1. N-P0-K 50.0 14 3 30 3 13.8 352.4 
2. N-P-K 50.5 15 4 34 3 13.8 396.4 
3. N-P0.5-K 52.2 14 3 36 3 13.7 406.4 
4. N-P0-K+PSB 51.3 15 4 50 3 13.6 400.7 
5. N-P-K+PSB 54.5 16 3 45 3 13.8 415.8 
6. N-P0.5-K+PSB 53.6 16 4 65 3 13.9 449.2 
Mean 52.0 15 4 43 3 13.8 403.5 
F-test ns ns ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 5.65 9.60 25.07 26.10 3.99 1.86 13.28 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
 N-P0-K = ปุ๋ยไนโตรเจน และปุ๋ยโพแทสเซียม  
 N-P-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0.5-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
 N-P-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต   
 N-P0.5-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 

 
3. ประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
จากการศึกษาประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (Table 16 

and Future 1) พบว่า คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจากแปลงเกษตรกรทั้ง 5 ชุดดิน ก่อนที่จะด าเนินการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ ในชุดดินก าแพงแสน (Ks) มีเปอร์เซ็นต์ความงอกอยู่ระหว่าง 74 - 82% และความแข็งแรงโดย
วิธีเร่งอายุอยู่ระหว่าง 59 - 69% เปอร์เซ็นต์ ชุดดินแม่ริม (Mr) มีเปอร์เซ็นต์ความงอกอยู่ระหว่าง 66 - 76% 
และความแข็งแรงโดยวิธีเร่งอายุอยู่ระหว่าง 52 - 67% ชุดดินปากช่อง (Pc) มีเปอร์เซ็นต์ความงอกอยู่ระหว่าง 
68 - 78% และความแข็งแรงโดยวิธีเร่งอายุอยู่ระหว่าง 46 - 56% ชุดดินหางดง (Hd) มีเปอร์เซ็นต์ความงอก
อยู่ระหว่าง 86 - 89% และความแข็งแรงโดยวิธีเร่งอายุอยู่ระหว่าง 69 - 83% ชุดดินราชบุรี (Rb) มีเปอร์เซ็นต์
ความงอกอยู่ระหว่าง 94 - 98% และความแข็งแรงโดยวิธีเร่งอายุอยู่ระหว่าง 76 - 84% และภายหลังการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ระยะ 3 และ 4 เดือน มีเปอร์เซ็นต์ความงอกและความแข็งแรงโดยวิธีเร่งอายุลดลง
ทุกกรรมวิธีซึ่งเป็นไปตามคุณภาพเมล็ดพันธุ์อายุการเก็บรักษา และการเสื่อมเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ที่จะลดลง
ภายหลังการเก็บรักษาที่ระยะ 3 เดือนขึ้นไป เมื่อท าการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นเวลา 2 และ 4 เดือน ท าให้
เมล็ดพันธุ์มีความงอกและความแข็งแรงลดลงอย่างรวดเร็วท าให้คุณภาพต่ ากว่ามาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ขยาย 
โดยเฉพาะการผลิตในฤดูฝนเมล็ดที่ได้มีมาตรฐานต่ ากว่าคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เห็นได้จากคุณภาพความงอกและ
ความแข็งแรงโดยวิธีเร่งอายุที่ทดสอบในแปลงที่เป็นตัวแทนชุดดินก าแพงแสน ชุดดินแม่ริม และชุดดินปากช่อง 
ที่ปลูกถ่ัวเหลือง ในฤดูฝน 
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Table 16 Effects of NPK fertilizer and Phosphate-soluble fertilizer application rates in                 
   5 soil series on seed yield (kg/rai), seed germination (%), seed Vigor by AA test (%),     
  last rainy season 2017 and dry season 2018. 

Treatment 
Germination (%)1/  Seed vigor (%)1/ 

Ks Mr Pc Hd Rb Ks Mr Pc Hd Rb 
1. N-P0-K 78 70 76 88 94 63 55 52 82 77 
2. N-P-K 82 76 78 88 97 69 64 54 79 85 
3. N-P0.5-K 78 75 71 89 97 71 67 56 83 76 
4. N-P0-K+PSB 74 66 72 89 98 59 52 46 83 76 
5. N-P-K+PSB 76 74 68 86 98 66 62 50 69 77 
6. N-P0.5-K+PSB 79 75 73 89 98 67 62 51 80 84 
Mean 78 73 73 88 97 66 60 52 79 79 
F-test ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 7.21 7.97 7.34 3.48 1.56 10.21 13.12 10.32 8.17 10.06 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
 N-P0-K = ปุ๋ยไนโตรเจน และปุ๋ยโพแทสเซียม  
 N-P-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0.5-K = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา และปุ๋ยโพแทสเซียม 
 N-P0-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
 N-P-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต   
 N-P0.5-K+PSB = ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 
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Hang Dong series: Hd  
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Kamphaeng Saen Series: Ks  
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Mae Rim series: Mr  
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Pak Chong series: Pc  
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Ratdhaburi series: Rb  
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                                  (i)                                 (j)  
Figure 1 Effects of NPK fertilizer and Phosphate-soluble fertilizer application rates in 5 soil  
             series on seed germination (%), seed Vigor by AA test (%) before storage  

  between 4 months. 



65 
 

อภิปรายผล 
การน าปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตมาใช้ในการจัดการดินและปุ๋ย จะส่งเสริมการเจริญเติบโตและส่งผล

ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ิมขึ้น โดยปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตจะมีจุลินทรีย์ประเภทเชื้อรา 
Penicillium sp. และ/หรือ เชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas sp. ของกลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดินกลุ่มวิจัย
ปฐพีวิทยา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร สามารถละลายฟอสฟอรัสในรูปที่
ไม่ละลาย Ca-P และ Fe-P ออกมาเป็นประโยชน์แก่พืชเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งการทดสอบปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
และปุ๋ยเคมีในการปลูกถ่ัวเหลืองในกระถาง ในกรรมวิธีที่มีการใส่ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (PSB) ทุกกรรมวิธี
จะท าให้การเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะกรรมวิธี N-P0.5-K+PSB 
ที่น ามาทดสอบทุกชุดดิน มีน้ าหนักฝักแห้งต่อกระถางมากกว่ากรรมวิธี  N-P-K เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 30.9 
น้ าหนักเมล็ดต่อกระถางมากกว่ากรรมวิธี N-P-K เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 39.9 และน้ าหนัก 100 เมล็ด เพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 8.2  

เมื่อท าการทดสอบปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุ๋ยเคมีในการปลูกถั่วเหลืองในสภาพไร่นา  ผลการ
เจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตเมล็ดพันธุ์สอดคล้องกับการทดสอบในกระถาง โดยเฉพาะกรรมวิธี N-P0.5-
K+PSB ที่น ามาทดสอบทุกชุดดิน มีผลผลิตเมล็ดพันธุ์มากกว่ากรรมวิธี N-P-K ในแปลงตัวแทนชุดดินหางดง ชุด
ดินก าแพงแสน ชุดดินแม่ริม ชุดดินปากช่อง และชุดดินราชบุรี เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.1 9.1 28.2 8.8 27.5 
ตามล าดับ หรือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 18.1 สอดคล้องกับ CAI Bai-yan et al. (2008) ท าการศึกษาผลของปุ๋ย
ฟอสฟอรัสที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพบว่า ปุ๋ยฟอสฟอรัส อัตรา 0.067 กรัม P2O5 ต่อ
ดิน 1 กิโลกรัม ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง เช่นเดียวกับ John and William (1999) รายงานว่า
ในเวอร์จิเนียมีการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีความงอกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 โดยการใช้ปุ๋ย
ฟอสฟอรัสอัตรา 120 lb P2O5/A (21.7 กิโลกรัมต่อไร่) การเติมเชื้อราละลายฟอสเฟต  Burkholderia 
multivarans  สายพันธุ์  Rs01 ร่วมกับการใส่ยูเรียและโพแทสเซียมคลอไรด์ ในดินนากรดก ามะถัน (ชุดดิน
รังสิต) มีการตรึงฟอสฟอรัสในรูป Al-P พบว่าท าให้ความสูง เส้นรอบวง น้ าหนักแห้งของล าต้น และใบของ
ข้าวโพดหวานที่ระยะออกไหม (54 วัน) สูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อเทียบกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมร่วมกัน (สุภาพร และคณะ, 2553) และ Khatoon et al. (2011) ท าการศึกษาผล
ของปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุ๋ยฟอสฟอรัสส าหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Single Cross 704) พบว่าการใช้
ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตร่วมกับปุ๋ยฟอสฟอรัสสามารถให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 8.81 ตันต่อเฮกตาร์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  

อย่างไรก็ตาม การทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตและปุ๋ยเคมีในชุดดินหางดง ชุดดิน
ก าแพงแสน ชุดดินแม่ริม ชุดดินปากช่อง และชุดดินราชบุรี ที่ใช้เป็นตัวแทนแปลงทดลอง พบว่า ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์สูง และมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ระดับปานกลางถึงสูง มีผ ลให้การเจริญเติบโต
องค์ประกอบผลผลิต ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ผลที่ได้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ดังนั้น การใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตร่วมกับปุ๋ยฟอสฟอรัสช่วยเพ่ิมผลผลิตพืชและลดปัญหามลพิษ
ทางการเกษตร และการใช้ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟตเหมาะสมส าหรับการท าระบบเกษตรอินทรีย์ 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (PSB) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุดดิน
ก าแพงแสน (Ks) และชุดดินแม่ริม (Mr) ชุดดินปากช่อง (Pc) ในดินที่ดอนช่วงปลายฤดูฝน และชุดดินหางดง 
(Hd) และชุดดินราชบุรี (Rb) ในดินนาช่วงฤดูแล้งที่เป็นตัวแทนดินที่ใช้ในการปลูกถั่วเหลืองดินทางภาคเหนือ 
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โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสครึ่งอัตรา และปุ๋ยโพแทสเซียม ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (N-
P0.5-K+PSB)  ท าให้ความสูงของต้น น้ าหนักต้นแห้งต่อกระถาง น้ าหนักฝักแห้งต่อกระถาง น้ าหนักเมล็ดพันธุ์
ต่อกระถาง น้ าหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงกว่าการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
(N-P0-K  N-P-K  N-P0.5-K ) เพียงอย่างเดียว เมื่อน าไปทดสอบในแปลงเกษตรกร จากงานวิจัย พบว่า การใส่
ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (PSB) ไม่ท าให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ น้ าหนัก 100 เมล็ด และเปอร์เซ็นต์ความงอก
เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากดินที่น ามาศึกษามีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินอยู่ระดับสูงมากท่ีเพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของพืช ดังนั้น การปลูกถั่วเหลืองในชุดดินดังกล่าวสามารถลดการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตลงได้ร้อยละ 50 
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เทคโนโลยีการผลิตและการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและโรคที่ติดมากับเมล็ดในแหล่งผลิตเขต
ภาคเหนือตอนบน 

Production Technology, Soybean Seed Quality Assessment, and Seed-borne Diseases in 
the Upper North Region 

 
ละอองดาว  แสงหล้า   ปัทมพร  วาสนาเจริญ   ประนอม  ใจอ้าย   สุริยนต์  ดีดเหล็ก 

Loangdown Sangla   Pattamaporn Vassanacharoen   Pranom Chai-ai   Suriyon Dedlek 
 
ค าส าคัญ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง คุณภาพเมล็ดพันธุ์ โรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ 
Keywords soybean seed production technology, seed quality, seed-borne diseases  
 

บทคัดย่อ 
การส ารวจเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในเขตพ้ืนที่ผลิตภาคเหนือตอนบน  มีวัตถุประสงค์

เพ่ือ ประเมินเทคโนโลยีการผลิต คุณภาพและโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์  การทดลองด าเนินการที่แปลง
เกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง แม่ฮ่องสอนและแพร่ ปี 2559-2560 เป็นการสัมภาษณ์เกษตรกร
ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยวิธี Purposive Sampling Method  และสุ่มเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ือวิเคราะห์
คุณภาพและโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ์ ผลการทดลอง พบว่า การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแหล่งพ้ืนที่การผลิต
ภาคเหนือตอนบน เขตจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย ล าปาง แม่ฮ่องสอนและแพร่  มีเทคโนโลยีการผลิตบาง
เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน รวมถึงคุณภาพและโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน  ซึ่ง
สามารถน ามาข้อมูลที่ได้มาประเมินเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าข้อเสนอแนะการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแต่ละแหล่งผลิตต่อไป 

 
 

ABSTRACTS 
Survey technology of soybean seed production in the upper north was to evaluate 

production technology quality and seed borne diseases The experiment was conducted at 
farmer trials in 5 provinces; Chiangmai, Chiangrai, Lumpang, Mae Hongson, and Phrae during 
2016-2017. Purposive sampling method as a tool used for interviewing each soybean seed 
producer in each area. Soybean seed sample taken a random after harvesting was analyzed 
its quality and seed borne diseases. Results demonstrated that there were significant 
differences in some technologies of soybean seed production, seed quality, and types of 
seed borne diseases in the area of Chiangmai, Chiangrai, Lumpang, Mae Hongson, and Phrae 
provinces both dry and rainy seasons. This information might be assessed for further making 
the research proposal concerning the specific technology for soybean seed production in 
each area. 
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บทน า (Introduction) 
 ถั่วเหลืองเป็นพืชที่น ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและเป็นอาหารต่าง ๆ ทั้งคนและสัตว์และปลูก
เพ่ือเพ่ิมความสมดุลของธาตุอาหารในดินและตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช ภาคเหนือตอนบนเป็นแหล่งปลูก
ถั่วเหลืองที่ส าคัญ ถั่วเหลืองมากกว่าร้อยละ 40 (ประมาณ 26 ,000 ตัน/ปี) ผลิตจากจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนที่
เหลือมาจากแหล่งจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง แพร่ พะเยา เชียงราย น่านและล าพูน เมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองเป็นปัจจัยความส าคัญต่อการผลิตถั่วเหลือง การใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีสามารถเพ่ิมผลผลิตถั่ว
เหลือง (จวงจันทร์, 2529) และก าไรสุทธิให้แก่เกษตรกรได้ เนื่องจากสามารถลดต้นทุนการผลิตในส่วนของ
เมล็ดพันธุ์ (วันชัย, 2533) อย่างไรก็ตามเกษตรกรต้องการเมล็ดพันธุ์ส าหรับการผลิตถั่วเหลืองปีละไม่ต่ ากว่า 
15,000 ตัน ในขณะที่ภาครัฐโดยกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
สามารถผลิตในชั้นพันธุ์จ าหน่ายได้ประมาณ 500 ตันต่อปี ส่วนทีเหลือมาจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพหรือการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองของเกษตรกรบางราย ปัญหาที่ตามมา
นอกจากปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สามารรองรับความต้องการแล้ว ยังเกิดความไม่สม่ าเสมอของคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ที่ผลิตได้ในแต่ละแหล่งผลิต ละอองดาว (2562) ได้ศึกษาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์ เชียงใหม่ 
60 ของเกษตรกรในเขตอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกรผลิตในฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน มีต้นทุน
การผลิต 9 และ 12 บาท/กิโลกรัม ในฤดูแล้งและฤดูฝน ตามล าดับ ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใน
ฤดูแล้งสูงกว่าในฤดูฝน เนื่องจากฤดูฝนเกษตรกรเก็บเกี่ยวช้าเพ่ือให้ต้นถั่วเหลืองแห้งในแปลง จึงได้รับ
ผลกระทบจากสภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างวัน ฝนก่อนเก็บเกี่ยวและการ
สูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ดังนั้นการประเมินเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของ
เกษตรกรในแหล่งผลิตที่ส าคัญในเขตภาคเหนือตอนบน จึงเป็นแนวทางในการจัดท าข้อเสนอแนะการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแต่ละแหล่งผลิตต่อไป  
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 แปลงเกษตรกร พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง เชียงราย แพร่และแม่ฮ่องสอน 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2560 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. แบบสัมภาษณ์เกษตรกร  
2. อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 

วิธีการ 
 ไม่มีแผนการทดลองเป็นการสัมภาษณ์ เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยวิธี  Purposive 

Sampling Method และสุ่มเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง  
เชียงราย แพร่และแม่ฮ่องสอน จัดท าแบบสอบถาม โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบค าถามปลายเปิด เนื้อหา
ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ อาชีพ รายได้หลัก รายได้เสริม แหล่งเงินทุน สถานทางสังคม การเข้าเป็น
สมาชิกกลุ่ม  
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2. ข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ตั้งแต่เตรียมดิน แหล่งพันธุ์ เตรียมแปลงปลูก ใส่ปุ๋ย
ให้น้ า ป้องกันก าจัดศัตรูถั่วเหลือง เก็บเกี่ยว ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เก็บรักษา จ าหน่าย ต้นทุนการผลิต  
ข้อมูลการตลาดและปัญหาการผลิต   

ด าเนินการส ารวจ โดยการสุ่มสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองทั้งที่ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตาม
ค า แนะน าของกรมวิชาการเกษตร โดยวิธี Purposive Sampling Method มีขนาดตัวอย่าง 80 -100 ราย ใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ล าปาง และ แม่ฮ่องสอน จัดท าบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองและสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จ านวน 40 ตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์  
การบันทึกข้อมูล 
 1. ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร  
 2. ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองตั้งแต่การเตรียมดิน พันธุ์ การปลูก ดูแลรักษา เก็บ
เกี่ยว นวดและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง และปัญหาการผลิต  
 3. แหล่งรับซื้อเมล็ดพันธุ์และระบบการกระจายเมล็ดพันธุ์ 
  4. ต้นทุนการผลิตต่อไร่ 
  5. ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   6. คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
 
ผลการวิจัย 
ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของเกษตรกรและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการ
สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยวิธี Purposive Sampling Method และสุ่มเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองเพ่ือวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์พ้ืนที่จังหวัด อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอวังเหนือ จังหวัด
ล าปาง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย อ าเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และอ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใน
ฤดูแล้งและฤดูฝน พบว่า ปี 2559 เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ร้อยละ 65 เป็นชาย อายุระหว่าง 50-60 
ปีอายุเฉลี่ย 55 ปี มีแรงงานในครอบครัว 2-3 คน อาชีพหลักคือการท านา ส่วนการปลูกถั่วเหลืองและไม้ผลเป็น
อาชีพเสริม มีรายได้เฉลี่ย 63,703 บาท/ปี มีแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
และที่เหลือมาจากสหกรณ์การเกษตรและของเกษตรกร เกษตรมีกิจกรรมชุมชนทางด้าน การเป็นสมาชิก
หมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและหมอดิน มีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย 8 ไร่/รายส่วนในปี 2560 พบว่า 
มีสัดส่วนของเกษตรกรที่เป็นเพศหญิงเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 51.6 ส่วนเพศชายลดลงเหลือง 48.4 อายุระหว่าง 
51-63 ปี อายุเฉลี่ย 58 ปี มีรายได้ต่อปีเฉลี่ย 75,920 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.2 มีพ้ืนที่ท าการเกษตรเฉลี่ย
ลดลงเหลือง 5.8 ไร่ (Table 1 และ 2) 
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ปี 2559 พ้ืนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ฤดูแล้งมีค่าเฉลี่ย 7.6 ไร่ ฤดูฝนมีค่าเฉลี่ย 6.8 ไร่ มีการปลูก
ร่วมกับข้าวในฤดูแล้ง ยกเว้นจังหวัดแพร่ที่มีการปลูกร่วมกับข้าวโพด ส่วนใหญ่ผลิตทั้งฤดูแล้งและฝน โดยมี
สัดส่วนฤดูฝนมากกว่าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และล าปาง และสัดส่วนในฤดูแล้งมากกว่าคือจังหวัดเชียงราย
และแม่ฮ่องสอน ส าหรับแพร่มีสัดส่วนเท่ากัน มีการผลิตพันธุ์เชียงใหม่ 60 โดยมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ที่ใช้มาจากภาค
ราชการ ยกเว้นจังหวัดเชียงรายมาจากเกษตรกร(เก็บไว้ใช้เอง/ซื้อจากเพ่ือนบ้าน)  เกษตรกรบางส่วนมีการ
วิเคราะห์ดินก่อนปลูก มีการเตรียมดินก่อนปลูกเฉพาะในฤดูฝน จ านวน 2 ครั้ง ส าหรับการปลูกใช้แรงงานคน 
โดยการกระทุ้งหลุมปลูก ยกเว้นพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีสัดส่วนการใช้เครื่องปลูกร้อยละ 10 ใช้ระยะปลูก 
30x30 ซม. 3-5 ต้น/หลุม อัตราเมล็ดพันธุ์ 14-30 กิโลกรัม/ไร่ การคลุกเมล็ดด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมพบใน
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พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและแพร่ โดยมีการคลุกสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราก่อนปลูกเฉพาะที่
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ส่วนปุ๋ยเคมีเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ใช้ปุ๋ยเกรดแนะน าของกรม
วิชาการเกษตร คือ เกรด 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ มากกว่าปุ๋ยนา(16-20-0) การก าจัดวัชพืชส่วนใหญ่
ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชหลังงอกมากกว่าก่อนงอก เก็บเกี่ยวโดยใช้แรงงานคน และนวดโดยเครื่องนวด
เมล็ดพันธุ์(เชียงใหม่)/เครื่องนวดข้าว มีการลดความชื้นหลังนวดโดยการตากแดดจนแห้ง เก็บรักษาบางส่วน
ส าหรับปลูกปีต่อไป(บางราย) มีการมีผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 145-335 กิโลกรัม/ไร่ เฉลี่ยฤดูแล้ง 240 และฤดูฝน 
271 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนการผลิต 2,360-3,525 เฉลี่ยฤดูแล้ง 2,571 และและฤดูฝน 3,032 บาท/ไร่ ราคาขาย
เฉลี่ยฤดูแล้ง 17.6 และฤดูฝน 18.6 บาท/กิโลกรัม มีก าไรสุทธิ 540-3,170 บาท/ไร่ เฉลี่ยฤดูแล้งและฤดูฝน 
1,644.4 และ 1,958 บาท/ไร่ ตามล าดับ แหล่งจ าหน่ายส่วนใหญ่เกษตรกรขายเอง และขายผ่านสหกรณ์
การเกษตร (เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่) (Table 3) 

ปี 2560 พ้ืนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ฤดูแล้งมีค่าเฉลี่ย 6 ไร่ ฤดูฝนมีค่าเฉลี่ย 4.8 ไร่ มีการปลูก
ร่วมกับข้าวในฤดูแล้ง ส่วนใหญ่ผลิตทั้งฤดูแล้งและฝน โดยมีสัดส่วนฤดูฝนมากกว่าในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และ
ล าปาง และสัดส่วนในฤดูแล้งมากกว่าคือจังหวัด เชียงรายแม่ฮ่องสอนและแพร่ มีการผลิตพันธุ์เชียงใหม่ 60 
โดยมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ที่ใช้มาจากภาคราชการ ยกเว้นจังหวัดเชียงรายมาจากเกษตรกร(เก็บไว้ใช้เอง/ซื้อจาก
เพ่ือนบ้าน) และแพร่มีทั้งจากภาคราชการและเกษตรกร เกษตรกรบางส่วนมีการวิเคราะห์ดินก่อนปลูก มีการ
เตรียมดินก่อนปลูกเฉพาะในฤดูฝน จ านวน 2 ครั้ง ส าหรับการปลูกใช้แรงงานคน โดยการกระทุ้งหลุมปลูก 
ยกเว้นพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีสัดส่วนการใช้เครื่องปลูกเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 เป็นร้อยละ 20 ใช้ระยะปลูก 
30x30 ซม. 3-5 ต้น/หลุม อัตราเมล็ดพันธุ์ 14-30 กิโลกรัม/ไร่ การคลุกเมล็ดด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมพบใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอนและแพร่ โดยมีการคลุกสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราก่ อนปลูกเฉพาะที่
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ส่วนปุ๋ยเคมีเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ ล าปางและแม่ฮ่องสอน ใช้ปุ๋ยเกรดแนะน า
ของกรมวิชาการเกษตร คือ เกรด 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ มากกว่าปุ๋ยนา(16-20-0) ซึ่งพบในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงรายและแพร่ การก าจัดวัชพืชส่วนใหญ่ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชหลังงอกมากกว่าก่อนงอก เก็บ
เกี่ยวโดยใช้แรงงานคน และนวดโดยเครื่องนวดเมล็ดพันธุ์(เชียงใหม่)/เครื่องนวดข้าว มีการลดความชื้นหลังนวด
โดยการตากแดดจนแห้ง เก็บรักษาบางส่วนส าหรับปลูกปีต่อไป(บางราย) มีผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 180-310 
กิโลกรัม/ไร่ เฉลี่ยฤดูแล้ง 261 และฤดูฝน 282 กิโลกรัม/ไร่ มีต้นทุนการผลิต 2,100-3,325 เฉลี่ยฤดูแล้ง 2,295 
และและฤดูฝน 2,877 บาท/ไร่ ราคาขายเฉลี่ยฤดูแล้ง 20.3 และฤดูฝน 22.6 บาท/กิโลกรัม มีก าไรสุทธิ 2,204-
4,790 บาท/ไร่ เฉลี่ยฤดูแล้งและฤดูฝน 2,942 และ 3,292.8 บาท/ไร่ ตามล าดับ แหล่งจ าหน่ายส่วนใหญ่
เกษตรกรขายเอง และขายผ่านสหกรณ์การเกษตร (เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่) เช่นเดียวกับปี 2559 (Table 4) 
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 

ปี 2559-2560 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความแตกต่างกันในแต่ละแหล่งผลิต ทั้งในฤดูแล้งและฤดู
ฝน โดยพบว่า จังหวัดเชียงใหม่ แพร่และล าปาง มีความงอกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและ
เชียงราย มีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน ส่วนความแข็งแรง เมล็ดดี เมล็ดย่น เมล็ดเขียว เมล็ดม่วงและเมล็ดเสียมีค่า
แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ (Table 5 และ 6) ส่วนการตรวจสอบโรคท่ีติดมากับเมล็ดพันธุ์ ฤดูแล้งทั้ง 2 ปีพบเชื้อ
รา ชนิด Cladosporium sp. มากที่สุด รองลงมา คือ เชื้อราในกลุ่ม Aspergillus flavus Aspergillus niger 
Fusarium sp. Aspergillus sp. นอกจากนี้พบในกลุ่ม Penicillium sp. Rhizopus sp. และ Cercospora 
kikuchii ส่วนฤดูฝนทั้ง 2 ปี พบเชื้อรา ชนิด Aspergillus flavus มากที่สุดรองลงมา คือ Penicillium sp. เชื้อ
ราที่ไม่ทราบชนิดมีเส้นใยสีขาวบาง Fusarium sp. Cladosporium sp. นอกจากนี้พบในกลุ่ม Rhizopus sp. 



71 
 

Aspergillus niger Aspergillus sp. เชื้อราที่ไม่ทราบชนิดมีเส้นใยสีเทาฟู และเชื้อราที่ ไม่ทราบชนิดมีเส้นใยสี
เหลือง (Fig. 1 และ 2) 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแหล่งพ้ืนที่การผลิตภาคเหนือตอนบน เขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
ล าปาง แม่ฮ่องสอนและแพร่ มีเทคโนโลยีการผลิตบางเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน รวมถึงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองและโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน ซึ่งสามารถน าข้อมูลที่ได้มาประเมินเพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดท าข้อเสนอแนะการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในแต่ละแหล่งผลิต
ต่อไป 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 
Efficiency Enhancement for Soybean Seed Production by Agricultural Machinery 

 
ละอองดาว  แสงหล้า   ธีรศักดิ์  โกเมฆ   สนอง อมฤกษ์   ปัทมพร  วาสนาเจริญ 
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ค าส าคัญ การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  การเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องจักรกลการเกษตร 
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บทคัดย่อ 
การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  

การทดลองมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการใช้เครื่องหยอด เครื่องเก็บเกี่ยวเกี่ยวและเครื่องนวดต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและทดแทนแรงงาน การทดลองด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ฤดูแล้งและฤดูฝนปี 2560-2561 วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 7 ซ้ า กรรมวิธีคือ 
รูปแบบการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ได้แก่ เครื่องหยอดเมล็ดพืชชนิด 2 แถว
แบบติดรถไถเดินตาม เครื่องเกี่ยววางราย เครื่องเกี่ยวนวดและเครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ มี 3 กรรมวิธี ผลการ
ทดลองปี 2560-2561 พบว่า การใช้เครื่องหยอดเมล็ดและเครื่องเก่ียววางราย เป็นกรรมวิธีที่เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ฤดูแล้ง ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเฉลี่ย (293 กิโลกรัม/ไร่)ใกล้เคียงกับการปลูกและเก็บเกี่ยวด้วย
แรงงานคน เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพดี ลดต้นทุนแรงงานเฉลี่ย  2,423 บาท/ไร่(ลดลง 43.4 เปอร์เซ็นต์)และให้
ผลตอบแทนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าการปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนและมีความคุ้มค่าในการลงทุนสูงสุด ฤดูฝน 
พบว่า ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใกล้เคียงกับการปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน และการใช้เครื่องหยอด
เมล็ดและเครื่องเกี่ยวนวด แม้ว่าจะมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าและมีผลตอบแทนและความคุ้มค่าในการลงทุนต่ า
กว่าการใช้เครื่องหยอดเมล็ดและเครื่องเกี่ยวนวด แต่เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพ(ความงอก)สูงกว่า สามารถลดเวลา
และปฏิบัติงานได้ทันตามก าหนด และลดความเสียหายจากสภาพอากาศท่ีไม่เหมาะสมได้ในช่วงเก็บเกี่ยวในทั้ง 
2 ฤดู อย่างไรก็ตาม ควรด าเนินการซ้ าในฤดูฝนเพ่ือยืนยันผลการทดลองและการปรับใช้ควรค านึงถังวันปลูก
และวันเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 

 
Abstract 

 Agricultural machinery is one way to enhancing the efficiency of soybean seed 
production. This research aimed to study the application of planter, harvester and thresher 
for producing soybean seed and replacing labors. The experiment was conducted at CMFCRC 
in dry and rainy seasons during 2 0 1 7 -2 0 1 8 . It was RCB with 7 replications and three 
treatments was set depending on agricultural machinery types; planter with 2 rows type, rice 
harvester, combine and thresher. The results in dry season of two year demonstrated that 
the application of planter followed by harvester could enhance the production potential 
and replace production labors. In dry season, it gave the average seed yield (293 kg./rai) 
similarly to those by labors and good seed quality. When compared with planting and 
harvesting by labors, the reduction of production cost was 2,423 baht/rai. (43.4 %). In rainy 
season, seed yield (295 kg./rai) was also closed to other treatments. Even it had higher in 
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production cost and lower in economic return (net benefit and BCR) seed quality had higher 
than those by planter followed by combine. Moreover, working time in both seasons could 
become lower (0.5 hrs./rai) and completed in time and seed could avoid from unfavorable 
climate during harvesting time. However, to ensure the results, the experiment should be 
conducted repeatedly in rainy season and the optimum planting and harvesting times should 
be considered before technology transfer.  
 
บทน า (Introduction) 
 ขบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความจ าเป็นในการน าเอาเครื่องจักรกลการเกษตร มาใช้เพ่ือ
ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนและหรือมีค่าจ้างสูงและเร่งการท างานให้ทันกับช่วงเวลาที่เหมาะสม ในทาง
ปฏิบัติการต้องมีความเหมาะสมกับชนิดหรือขนาดเมล็ดพืช มิฉะนั้นจะท าให้เกิดความสูญเสียและมีผลโดยตรง
กับเปอร์เซ็นต์ความงอกและความแข็งแรง ซึ่งมีค่าลดลงและเกิดเปอร์เซ็นต์เมล็ดแตกเพ่ิมข้ึน (นงลักษณ์, 2529) 
หรืออัตราการใช้เมล็ดพันธุ์เพ่ิมข้ึน (วินิต, 2529) และอาจท าให้ผลผลิตมีแนวโน้มลดลง (อนุสรณ์, 2537) ปัจจัย
ที่ส าคัญ คือ รูปแบบและขนาดของเครื่องที่เหมาะสม หลักและความสามารถในการท างาน ตลอดจนข้อจ ากัด
ต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกใช้อย่างถูกต้อง และเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด เครื่องจักรกลการเกษตรที่
ถูกน ามาพัฒนาใช้ในสภาพหลังนาเขตภาคเหนือ ได้แก่ เครื่องหยอดเมล็ดพืชชนิด 2 แถวแบบติดรถไถ เดิน
เครื่องจักรกลการเกษตรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายวัตถุประสงค์ เช่น  การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดพืชที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น การใส่ปุ๋ย เป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องจักรและท าให้
เกษตรกรลดปัญหาแรงงานขาดแคลนในช่วงการใส่ปุ๋ยได้ ส าหรับการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ซึ่งมีช่วงเวลา
ที่สั้นประมาณ 1 เดือน มีการพัฒนาเครื่องเกี่ยววางรายข้าว โดยมีการปรับใบมีดให้สามารถตัดฝักข้อสุดท้าย
ของถั่วเหลืองได้ มีความสามารถในการท างาน 0.5-1.5 ไร่ต่อชั่วโมง (กองเกษตรวิศวกรรม, 2534) และมีการ
พัฒนาเครื่องนวดข้าว โดยการปรับลดจ านวนซี่นวด จาก 80  ซี่นวด เหลือ 40 ซี่นวด ลดขนาดตะแกรงจาก 
เส้นผ่าศูนย์กลาง  1/2   นิ้วเป็น  3/8  นิ้ว  และเพ่ิมความเร็วรอบตะแกรงร่อนจาก 400 เป็น 450 รอบต่อนาที   
ทดสอบในพันธุ์  สจ.5  และสุโขทัย  2  จังหวัดขอนแก่นได้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพดี ดังนั้นการน ามา
เครื่องจักรกลการ เกษตรตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการนวดมาพัฒนาใช้ในขบวนการผลิตเม็ด
พันธุ์ถั่วเหลือง จึงเป็นแนว ทางหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2561 (ฤดูแล้งและฤดูฝน) 
วิธีการด าเนินการ 

สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 
1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60 
2. เครื่องหยอดเมล็ดพืช เครื่องเก่ียววางราย เครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ 
3. ปุ๋ยเคมีเกรด 12-24-12 และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
4. ตู้อบความชื้นและตู้เพาะความงอก 
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5. อุปกรณ์ที่ใช้ในแปลงทดลอง ได้แก่ ตลับเมตร นาฬิกาจับเวลา เครื่องวัดความเร็วรอบลูกนวด 
น้ ามันเชื้อเพลิง ถุงบรรจุเมล็ด ตารางเมตร 

6. อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น กระดาษเพาะ ถาดนับเมล็ด ทราย กล่องเพาะ ป้าย เครื่อง
ชั่งน้ าหนักไฟฟ้า เป็นต้น 

แบบและวิธีการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design จ านวน 5 ซ้ า กรรมวิธี คือ 

รูปแบบการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร คือ เครื่องหยอดเมล็ดพืชชนิด 4 แถวแบบติดรถไถเดินตาม และเครื่อง
เกี่ยววางราย ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ดังนี้ 
 

กรรมวิธี ปลูก เก็บเกี่ยว นวด 
1 แรงงานคน แรงงานคน เครื่องนวด 
2 เครื่องหยอด เครื่องเก่ียววางราย เครื่องนวด 
3 เครื่องหยอด เครื่องเก่ียวนวด 

ด าเนินการโดยใช้พันธุ์เชียงใหม่ 60 และทุกกรรมวิธีนวดด้วยเครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ 
 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

ท าการตรวจสอบคุณภาพดิน และเตรียมดินโดยไถพรวน จากนั้นท าการปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ 
เชียงใหม่ 60 ขนาดแปลงย่อย 20x10 เมตร ด าเนินการตามกรรมวิธี ดังนี้ 

1. เครื่องหยอดเมล็ดพืช (ชนิด 4 แถวแบบติดรถไถเดินตาม) ท าการบันทึกเวลาที่ใช้ในการท างาน
เริ่มต้นและเวลาที่สิ้นสุด และทุก ๆ 5 และ 15 เมตร ของแต่ละซ้ า ๆ ละอย่างน้อย 10 จุด บันทึกระยะเวลา
ขณะที่เครื่องเลี้ยวกลับตรงหัวแปลง ท าการสุ่มตรวจนับ จ านวนเมล็ดต่อแถวยาว 1 เมตร และจ านวนเมล็ดพันธุ์
ที่ใช้ปลูกต่อไร่ เพ่ือตรวจสอบสมรรถนะการท างานของเครื่องปลูก และบันทึกเปอร์เซ็นต์ความงอกในแปลง 

2. เครื่องเกี่ยววางราย ด าเนินการที่ระยะ R8 คือระยะที่ฝักถั่วเหลืองมีสีน้ าตาล 95 เปอร์เซ็นต์ 
บันทึกเวลาที่ใช้ในการท างานเริ่มต้นและเวลาที่สิ้นสุด และทุก ๆ 5 และ 15 เมตร ของแต่ละซ้ า ๆ ละอย่างน้อย 
10 จุด และบันทึกระยะเวลาขณะที่เครื่องเลี้ยวกลับตรงหัวแปลง น าต้นถั่วเหลืองมาตากลดความชื้น ถ้ามี
ความชื้นมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ เพื่อเตรียมต้นถั่วเหลืองเข้าสู่ขั้นตอนการนวด 

3. เครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ โดยใช้ในทุกกรรมวิธี ก่อนท าการนวดสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ือ
วัดความชื้นเมล็ดต้น และฝัก บันทึกระยะเวลาการท างานของเครื่องนวด ตรวจวัดความเร็วรอบลูกนวดทุกๆ 5 
วินาที ในระหว่างการนวด 

4. เครื่องเกี่ยวนวด สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ือวัดความชื้นเมล็ด ต้น และ ฝัก บันทึก
ระยะเวลาการท างานของเครื่องนวด ตรวจวัดความเร็วรอบลูกนวดทุกๆ 5 วินาที นะหว่างการนวด 

ส าหรับการดูแลรักษาหลังปลูก ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  หลังการนวด สุ่ม
ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

การบันทึกข้อมูล 
1.วันปลูก วันงอก วันออกดอก 50 % วันเก็บเก่ียว 
2.ข้อมูลการเจริญเติบโต ได้แก่ การสะสมน้ าหนักแห้ง ดัชนีพ้ืนที่ใบที่ระยะ V3, R1, R3, R5, และ 

R7 และวัดความสูง องค์ประกอบผลผลิต ดัชนีเก็บเก่ียว จ านวนต้นเก็บเกี่ยวต่อไร่ อายุเก็บเก่ียวที่ระยะ R8 
3. ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
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4. วิเคราะห์ดินก่อนและหลังการทดลอง 
5.ความสามารถในการท างานต่อชั่วโมงของเครื่องหยอดเมล็ดพืช เครื่องเกี่ยววางราย และเครื่อง

นวดเมล็ดพันธุ์ 
6. ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 
7. สมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องหยอด เครื่องเก่ียววางราย และเครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ 
8. วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
9. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝนตลอดฤดูปลูก 

 
ผลการวิจัย 
 ท าการปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ตามกรรมวิธี คือ การปลูกโดยแรงงานคนและโดยเครื่องหยอด
เมล็ดพืชชนิด 4  แถวแบบติดรถไถเดินตาม  ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ด าเนินการโดยใช้แรงงานคนและเครื่องเกี่ยว
วางราย และขั้นตอนการนวด ด าเนินการโดยใช้เครื่องนวดเมล็ดพันธุ์และเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง ให้ผลการ
ทดลองดังนี ้
           การปลูก การปลูกโดยแรงงานคนจ านวน 6 คน ใช้เวลาท างานมากท่ีสุดคือ 6-8 ชั่วโมง/ไร่ และการใช้
เครื่องหยอดเมล็ดพืช สามารถลดเวลาการท างานลงเหลือ 0.7 ชั่วโมง/ไร่ มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง คือ
น้ ามันดีเซล 0.5-0.6 ลิตร/ไร่ มีอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 12 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งน้อยกว่าการปลูกโดยแรงงานคน (15 
กิโลกรัม/ไร่) นอกจากนี้ อัตราการงอกในแปลงของถั่วเหลือง มีค่าใกล้เคียงกัน คือ 98  และ 94  เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับการใช้แรงงานคนและเครื่องหยอด ตามล าดับ 
 การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวโดยแรงงานคนจ านวน 6 คน ใช้เวลามากกว่าคือ 3-4 ชั่วโมง/ไร่ ในขณะที่
เครื่องเกี่ยววางราย สามารถลดเวลาการท างานลงเหลือ 0.5 ชั่วโมง/ไร่ มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 0.93 
ลิตร/ไร ่
 การนวด การนวดโดยเครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง ใช้เวลาคือ 2.4-2.5 ชั่วโมง/ไร่ มีความเร็วรอบลูกนวด 
580-650 รอบ/นาที มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 4.5 ลิตร/ไร่ และมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดแตก 3.9 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนการใช้เครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ ใช้เวลา 1.16 ชั่วโมง/ไร่ มีความเร็วรอบลูกนวด 400-450 รอบ/นาที มีอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 4.8 ลิตร/ไร่ และมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดแตก 0.2 เปอร์เซ็นต ์(Table 1) 
 
การเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
ฤดูแล้ง 
ปี 2560  

Table 2 แสดงผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่60 องค์ประกอบผลผลิต เมล็ดที่สูญเสียใน
แปลง เมล็ดที่เสียหายจากการใช้เครื่องนวดและเกี่ยวนวด และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ที่มีกรรมวิธีการปลูก เก็บ
เกี่ยวและการนวดแตกต่างกัน มีผลการทดลองดังนี้ 

ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแต่ละกรรมวิธีมีค่าแตกต่างกันทางสถิติที่ P<0.05 ซึ่งกรรมวิธีที่ปลูกและ
เก็บเกี่ยวโดยแรงงานคน มีผลผลิตสูงสุด คือ 390 กิโลกรัม/ไร่ มากกว่ากรรมวิธีที่ปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บ
เกี่ยวโดยใช้เครื่องเกี่ยววางรายและเครื่องเกี่ยวนวด ทั้งนี้ เนื่องจาก กรรมวิธีการปลูกและเก็บเกี่ยวโดย
แรงงานคน มีจ านวนประชากรต้นถั่วเหลืองต่อไร่สูงสุด และไม่มีการสูญเสียผลผลิตในแปลง และมีเปอร์เซ็นต์
เมล็ดเสียหาย(แตก) ที่เกิดจากเครื่องนวด(0.16  เปอร์เซ็นต์) น้อยกว่าเครื่องเกี่ยวนวด นอกจากนี้ยังเป็นผลมา
จากการมีองค์ประกอบผลผลิตได้แก่ จ านวนฝักต่อต้น เมล็ดต่อฝักและน้ าหนักเมล็ดสูงกว่ากรรมวิธีที่ใช้เครื่อง
เกี่ยวนวด สอดคล้องกับรายงานของ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ พ.ศ. 2545 ที่กล่าวว่า ผลผลิตถั่วเหลืองมาจาก
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ผลลัพธ์ที่เกิดจากองค์ประกอบผลผลิตหลายองค์ประกอบร่วมกัน หรือเกิดจากอิทธิพลขององค์ประกอบผลผลิต
ตัวใดตัวหนึ่งและมากน้อยแค่ไหน ส่วนผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในกรรมวิธีที่ใช้เครื่องหยอดในการปลูกและ
เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยววางราย และที่ใช้เครื่องหยอดในการปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด เป็นผลมา
จากการมีจ านวนกิ่งต่อต้น ฝักต่อต้น เมล็ดต่อฝัก และน้ าหนักเมล็ด และ จ านวนกิ่ งต่อต้น ฝักต่อต้น และ
น้ าหนักเมล็ด ตามล าดับ โดยมีการสูญเสียผลผลิตในแปลง 2.6 และ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และมี
เปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียหาย(แตก) ที่เกิดจากการใช้เครื่องนวดและเครื่องเกี่ยวนวด  0.15  และ 3.60  เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ 

การน าเครื่องหยอดมาใช้ทดแทนแรงงานในการปลูก สามารถลดเวลาในการปลูกลง แต่มีอัตรา
ประชากรต้นถั่วเหลืองในแปลงน้อยกว่า ซึ่งมีการปรับกลไกของจ านวนเมล็ดต่อหลุมให้มีค่าเท่ากันในฤดูถัดไป 
ส่วนการใช้เครื่องเกี่ยววางรายและเครื่องเกี่ยวนวดทดแทนแรงงานในช่วงเก็บเกี่ยว สามารถลดเวลาในการ
ปฏิบัติงานลง แต่จะมีการสูญเสียผลผลิตที่เครื่องเก็บเกี่ยวได้ไม่หมดในแปลง และมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดแตกจาก
เครื่องเก่ียวนวดมากกว่าการใช้เครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ 
ปี 2561 

ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแต่ละกรรมวิธีมีค่าแตกต่างกันทางสถิติที่ P<0.05 ซึ่งกรรมวิธีที่ปลูกและ
เก็บเกี่ยวโดยแรงงานคนและกรรมวิธีที่ปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวโดยเครื่องเกี่ยววางรายมีผลผลิตไม่
แตกต่างกัน คือ 344 และ 336 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดับ และมากกว่ากรรมวิธีปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บ
เกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด แม้ว่าทั้ง 3 กรรมวิธีจะมีจ านวนประชากรต้นถั่วเหลืองไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ความ
แตกต่างของผลผลิตเกิดจากการมีองค์ประกอบผลผลิตที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับรายงานของ ศูนย์วิจัยพืชไร่
เชียงใหม่ ปี 2545 เช่นเดียวกับปี 2560  ในกรรมวิธีที่ใช้แรงงานปลูกและเก็บเกี่ยวและกรรมวิธีที่ใช้เครื่อง
หยอดในการปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด เป็นผลมาจากการมีจ านวนกิ่งต่อต้น ฝักต่อต้น และน้ าหนัก
เมล็ด ส่วนกรรมวิธีที่ใช้เครื่องหยอดในการปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยววางราย มาจาก จ านวนข้อต่อต้น 
ฝักต่อต้น และน้ าหนักเมล็ด ตามล าดับ นอกจากนี้ความแตกต่างเกิดจาก การสูญเสียผลผลิตในแปลงที่แตกต่าง
กันคือ  0.6  2.4 และ 3.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียหาย(แตก) ที่เกิดจากการใช้เครื่อง
เกี่ยวนวด(4.10  เปอร์เซ็นต์) ซึ่งมีค่าสูงกว่าการใช้เครื่องนวดเมล็ดพันธุ์(Table 3) 

การน าเครื่องหยอดมาใช้ทดแทนแรงงานในการปลูก สามารถลดเวลาในการปลูกลง และมีอัตรา
ประชากรต้นถั่วเหลืองในแปลงใกล้เคียงกัน ส่วนการใช้เครื่องเกี่ยววางรายและเครื่องเกี่ยวนวดทดแทนแรงงาน
ในช่วงเก็บเกี่ยว สามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานลง แต่จะมีการสูญเสียผลผลิตที่เครื่องเก็บเกี่ยวได้ไม่หมดใน
แปลง เช่นเดียวกับปี 2560 และมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียหาย(แตก) ที่เกิดจากเครื่องนวดเมล็ดพันธุ์(0.16  
เปอร์เซ็นต์) น้อยกว่าเครื่องเก่ียวนวด 
สรุปรวมฤดูแล้ง ปี 2560-2561 
 ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกัน โดยปี 2560 เป็นผลมาจาก
แตกต่างของจ านวนประชากรต้นถั่วเหลือง องค์ประกอบผลผลิต เปอร์เซ็นต์การสูญเสียผลผลิตในแปลง และ
เปอร์เซ็นต์เมล็ดแตกที่เกิดจากการใช้เครื่องนวดเมล็ดพันธุ์และเกี่ยวนวด  โดยการใช้แรงงานคนปลูกและเก็บ
เกี่ยว จะให้ผลผลิตสูงสูด รองลงมาคือ การปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยววางราย    และ
การปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด ตามล าดับ ส่วนปี 2561 ความแตกต่างของผลผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เกิดจากความแตกต่างขององค์ประกอบผลผลิต เปอร์เซ็นต์การสูญเสียผลผลิตในแปลงและ
เปอร์เซ็นต์เมล็ดแตกจากการใช้เครื่องนวดเมล็ดพันธุ์และเกี่ยวนวด  การใช้แรงงานคนปลูกและเก็บเกี่ยวและ
การปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยววางราย ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน และการปลูกด้วย
เครื่องหยอดและเก็บเก่ียวด้วยเครื่องเก่ียวนวดให้ผลผลิตต่ าสุด  
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การน าเครื่องจักรกลการเกษตรมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยการน า
เครื่องหยอดมาใช้ทดแทนแรงงานในการปลูก สามารถลดเวลาในการปฏิบัติงาน และสามารถปรับให้มีจ านวน
ประชากรต้นถั่วเหลืองในแปลงใกล้เคียงกับการปลูกด้วยแรงงานคน  ส่วนการใช้เครื่องเกี่ยววางรายและเครื่อง
เกี่ยวนวดทดแทนแรงงานในช่วงเก็บเกี่ยว สามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานลง แม้จะมีการสูญเสียผลผลิตที่
เครื่องเก็บเกี่ยวได้ไม่หมดในแปลง รวมถึงมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดแตก ที่เกิดจากเครื่องเกี่ยวนวดมากกว่าเครื่องนวด
เมล็ดพันธุ์ แต่สามารถปฏิบัติงานได้ทันตามก าหนดและอาจลดความเสียหายจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมได้
ในช่วงเก็บเกี่ยว 
ฤดูฝน 
ปี 2560  

ในเดือนสิงหาคม เป็นช่วงด าเนินการทดลอง เกิดฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง ท าให้ต้องเลื่อนการ
ด าเนินการทดลองออกไปในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยมี
สภาพอากาศร้อนในช่วงเดือนพฤศจิกายน(Fig.1) ท าให้แปลงทดลองได้รับผลกระทบ คือ ต้นถั่วเหลืองไม่ติดฝัก  
ปี 2561 

ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแต่ละกรรมวิธีมีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ P<0.05 โดยมีค่า 360 295  
และ 308 กิโลกรัม/ไร่ ในกรรมวิธีที่ปลูกและเก็บเกี่ยวโดยแรงงานคน กรรมวิธีที่ปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บ
เกี่ยวโดยเครื่องเกี่ยววางราย และกรรมวิธีปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด ตามล าดับ  
ซึ่งผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแต่ละกรรมวิธี เกิดจากจากการมีองค์ประกอบผลผลิตที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
รายงานของ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ (2545) เช่นเดียวกับฤดูแล้ง ปี2560-2561  ในกรรมวิธีที่ใช้แรงงานปลูก
และเก็บเกี่ยวและกรรมวิธีที่ใช้เครื่องหยอดในการปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด  เป็นผลมาจากการ
จ านวนข้อต่อต้น กิ่งต่อต้น ฝักต่อต้นและน้ าหนักเมล็ด  ส่วนกรรมวิธีที่ใช้เครื่องหยอดในการปลูกและเก็บเกี่ยว
ด้วยเครื่องเกี่ยววางราย เป็นผลมาจากการ จ านวนฝักต่อต้น และน้ าหนักเมล็ด ตามล าดับ นอกจากนี้ มีการ
สูญเสียผลผลิตในแปลงที่แตกต่างกันคือ  0.0  2.9 และ 2.7 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ รวมถึงมีเปอร์เซ็นต์เมล็ด
แตกจากการใช้เครื่องนวดและเครื่องเกี่ยวนวด 0.14 0.16 และ 3.81 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ(Table 4) 

การน าเครื่องจักรกลการเกษตรมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง แม้ว่าจะไม่ท า
ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแตกต่างกัน ซึ่งการน าเครื่องหยอดมาใช้ทดแทนแรงงานในการปลูก สามารถลด
เวลาในการปฏิบัติงานลงและปรับให้มีจ านวนประชากรต้นถั่วเหลืองในแปลงใกล้เคียงกับการปลู กด้วย
แรงงานคน  ส่วนการใช้เครื่องเกี่ยววางรายและเครื่องเกี่ยวนวดทดแทนแรงงานในช่วงเก็บเกี่ยว สามารถลด
เวลาในการปฏิบัติงานลง แม้จะมีการสูญเสียผลผลิตที่เครื่องเก็บเกี่ยวได้ไม่หมดในแปลง และมีเปอร์เซ็นต์เมล็ด
แตกในช่วงการใช้เครื่องเกี่ยวนวด แต่อาจลดความเสียหายจากจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกับฤดู
แล้งปี 2560-2561 
สรุปรวมฤดูฝน ปี 2560-2561 
 ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกในแต่ละกรรมวิธีมีค่าใกล้เคียงกัน โดยเกิดจากอิทธิพลของ 
องค์ประกอบผลผลิต เปอร์เซ็นต์การสูญเสียผลผลิตในแปลง และเปอร์เซ็นต์เมล็ดแตกจากการใช้เครื่ องนวด
และเครื่องเกี่ยวนวด 

การน าเครื่องจักรกลการเกษตรมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง แม้ว่าจะไม่ท า
ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธี แต่สามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานลง แม้จะมีการ
สูญเสียผลผลิตที่เครื่องเก็บเกี่ยวได้ไม่หมดในแปลง และมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดแตกในช่วงการการนวด อาจเป็นวิธีที่
ลดความเสียหายจากจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมเช่นเดียวกับฤดูแล้งปี 2560-2561 ในการทดลองครั้งนี้เป็น
การสรุปผลจากเพียง 1 ฤดูในปี 2561 เท่านั้น ควรมีการด าเนินการซ้ าเพ่ือยืนยันผลการทดลอง 
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
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ฤดูแล้งปี 2560  
 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่60 ในแต่ละกรรมวิธีมีค่าแตกต่างกันทางสถิติที่ P<0.05 
พบว่า เปอร์เซ็นต์ความงอกและความแข็งแรงในกรรมวิธีที่ปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนและกรรมวิธีที่ปลูก
ด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเก่ียววางราย มีค่าสูงกว่ากรรมวิธีที่ปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยว
ด้วยเครื่องเก่ียวนวด (Table 2) ทั้งนี้เนื่องจากกรรมวิธีที่ใช้เครื่องเก่ียวนวด เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้รับผลกระทบ
จากความเร็วรอบเครื่องเกี่ยวนวด มีค่า 580-650 รอบต่อนาที(Table 1) ซึ่งสูงกว่าอัตราแนะน า (350-500 
รอบต่อนาที) ท าให้มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ แต่อย่างไรก็ตาม ทุกกรรมวิธีมีคุณภาพอยู่ระดับอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานการเป็นเมล็ดพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรและมาตรฐานพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ปี 2518 (มาตรฐาน
เมล็ดพันธุ์จ าหน่าย เปอร์เซ็นต์ความงอกมากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์) (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2543) เนื่องจากในช่วง
เวลาดังกล่าวคุณภาพเมล็ดพันธุ์ไม่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกในช่วงก่อนและหรือระหว่างเก็บเก่ียว 
ปี 2561  
 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่60 ในแต่ละกรรมวิธีมีค่าแตกต่างกันทางสถิติที่ P<0.05 
พบว่า เปอร์เซ็นต์ความงอกและความแข็งแรงในกรรมวิธีที่ปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน มีค่าสูงสุดและสูง
กว่ากว่ากรรมวิธีที่ปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยววางรายและกรรมวิธีที่ปลูกด้วยเครื่อง
หยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด(Table 3) ทุกกรรมวิธีเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพอยู่ระดับอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานการเป็นเมล็ดพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรและมาตรฐานพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  ปี 2518 
(สถาบันวิจัยพืชไร่, 2543) มีเหตุผลเช่นเดียวกับปี 2560 
สรุปรวมฤดูแล้ง ปี 2560-2561 
 คุณภาพเมล็ดพันธุ์เชียงใหม่60  ทั้งเปอร์เซ็นต์ความงอกและความแข็งแรงในกรรมวิธีที่ปลูกและเก็บ
เกี่ยวด้วยแรงงานคน มีค่าสูงสุดและสูงกว่ากรรมวิธีที่ปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเก่ียววางราย
และกรรมวิธีที่ปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด อย่างไรก็ตาม ทุกกรรมวิธีเมล็ดพันธุ์ มี
คุณภาพอยู่ระดับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการเป็นเมล็ดพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรและมาตรฐานพระราชบัญญัติ
พันธุ์พืช  ปี 2518   
ฤดูฝนปี 2560  

เป็นช่วงด าเนินการทดลองในเดือนสิงหาคม เกิดฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง ท าให้ต้องเลื่อนการ
ด าเนินการทดลองออกไปในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยมี
สภาพอากาศร้อนในช่วงเดือนพฤศจิกายน(Fig.1) ท าให้แปลงทดลองได้รับผลกระทบ คือ ต้นถั่วเหลืองไม่ติดฝัก
ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้ 
ปี 2561 

 เปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ดพันธุ์เชียงใหม่60 ในแต่ละกรรมวิธีมีค่าแตกต่างกันทางสถิติที่ P<0.05 คือ
เปอร์เซ็นต์ความงอกในกรรมวิธีที่ปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคนและกรรมวิธีที่ปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บ
เกี่ยวด้วยเครื่องเก่ียววางราย  มีค่าสูงกว่ากรรมวิธีที่ปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเก่ียวด้วยเครื่องเก่ียวนวด  
ส่วนเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรงในกรรมวิธีมีค่าไม่แตกต่างกัน(Table 4) จะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์ความงอกและ
ความแข็งมีค่าต่ ากว่าในฤดูแล้ง ทั้งนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบของฝนในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว ท าให้มีคุณภาพลดลง 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Tekrony et al., (1980)  Costa (1980) และ Hunter, (1982) ที่รายงานว่า 
เมื่อเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้รับผลกระทบของฝนก่อนและหรือในขณะเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะในสภาพอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์สูง จะท าให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ลดลงอย่างรวดเร็ว (Fig.1) โดยพบว่า คุณภาพเมล็ดพันธุ์ในทุก
กรรมวิธีมีเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรงต่ ากว่ามาตรฐาน ในขณะที่เปอร์เซ็นต์ความงอกเฉพาะกรรมวิธีที่ใช้คนและ
แรงงานปลูกอยู่ ในระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่ายของกรมวิชาการเกษตรและมาตรฐาน
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พระราชบัญญัติพันธุ์พืช ปี 2518 (มาตรฐานเมล็ดพันธุ์จ าหน่าย เปอร์เซ็นต์ความงอกมากกว่า  65 เปอร์เซ็นต์) 
(สถาบันวิจัยพืชไร่, 2543)  
สรุปรวมฤดูฝน ปี 2560-2561 

เปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ดพันธุ์เชียงใหม่60 ในกรรมวิธีที่ปลูกและเก็บเก่ียวด้วยแรงงานคนและกรรมวิธี
ที่ปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยววางราย  มีค่าสูงกว่ากรรมวิธีที่ปลูกด้วยเครื่องหยอดและ
เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด ส่วนเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรงในทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบของฝนในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว ท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอกและความแข็งแรงลดลงอย่างรวดเร็วและต่ า
กว่ามาตรฐาน ยกเว้นเปอร์เซ็นต์ความงอกในกรรมวิธีที่ใช้คนและแรงงานปลูกอยู่ในระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์
ชั้นพันธุ์จ าหน่ายของกรมวิชาการเกษตรและมาตรฐานพระราชบัญญัติพันธุ์พืช ปี 2518 ในการทดลองครั้งนี้
เป็นการสรุปผลจากเพียง 1 ฤดูในปี 2561 เท่านั้น ควรมีการด าเนินการซ้ าเพ่ือยืนยันผลการทดลอง และการ
น าไปปรับใช้ควรค านึงถึงช่วงเวลาเก็บเก่ียวที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพอากาศท่ีไม่เหมาะสม  
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 
ฤดูแล้งปี2560 
 ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกัน จะเห็นได้ว่ากรรมวิธีการใช้
แรงงานคนในการปลูกและเก็บเกี่ยวมีค่าสูงสุด รองลงมาคือ กรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยว
ด้วยเครื่องเกี่ยววางราย และกรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด คือ 5 ,880 
บาทต่อไร่หรือ 15.08 บาทต่อกิโลกรัม  3,091 บาทต่อไร่หรือ 12.36  บาทต่อกิโลกรัม  และ 2,845 บาทต่อไร่
หรือ 13.88 บาทต่อกิโลกรัม  ตามล าดับ ส าหรับผลตอบแทนสุทธิ พบว่า กรรมวิธีการใช้แรงงานคนในการปลูก
และเก็บเกี่ยวและกรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเก่ียวด้วยเครื่องเกี่ยววางราย มีค่าใกล้เคียงกัน ส่วน
กรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดมีค่าต่ าสุด แต่ถ้าพิจารณาต่อหน่วยผลผลิต 
กลับพบว่ามีทิศทางตรงกันข้าม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ได้ในแต่ละกรรมวิธี ในขณะที่ความคุ้มค่าในการลงทุน
(BCR) ทุกกรรมวิธีมี่ค่ามากกว่า 1  กรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยววางรายมี
ค่าสูงสุด รองลงมาคือ กรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเก่ียวนวด และต่ าสุดคือ กรรม
วิธีการใช้แรงงานคนในการปลูกและเก็บเกี่ยว ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าการใช้แรงงานคนในการปลูกและเก็บ
เกี่ยวแม้ว่าจะมีรายได้สูงสูด แต่เนื่องจากมีต้นทุนสูงสุด จึงท าให้ผลตอบแทนสุทธิต่ ากว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ (Table 
5) 
ปี 2561 
 ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกัน จะเห็นได้ว่ากรรมวิธีการใช้
แรงงานคนในการปลูกและเก็บเกี่ยวยังมีค่าสูงสุด และสูงกว่ากรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยว
ด้วยเครื่องเกี่ยววางราย และกรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด ตามล าดับ 
ส าหรับผลตอบแทนสุทธิ พบว่า กรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยววางรายมี
ค่าสูงสุด รองลงมาคือ กรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด และกรรมวิธีการใช้
แรงงานคนในการปลูกและเก็บเกี่ยวมีค่าต่ าสุด ในขณะที่ความคุ้มค่าในการลงทุนทุกกรรมวิธีมี่ค่ามากกว่า 1  
กรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยววางรายมีค่าสูงสุด เช่นเดียวกับปี 2560
รองลงมาคือ กรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเก่ียวนวด และต่ าสุดคือ กรรมวิธีการใช้
แรงงานคนในการปลูกและเก็บเกี่ยว ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าการใช้แรงงานคนในการปลูกและเก็บเกี่ยวแม้ว่าจะ
มีรายได้สูงสูด แต่เนื่องจากมีต้นทุนสูงสุดจึงท าให้ผลตอบแทนสุทธิต่ ากว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ เช่นเดียวกับปี 2560  
สรุปรวมฤดูแล้ง ปี 2560-2561 
 ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง กรรมวิธีการใช้แรงงานคนในการปลูกและเก็บเกี่ยวมีค่าสูงสุด 
รองลงมาเป็นกรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยววางราย และกรรมวิธีการปลูกด้วย
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เครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด ตามล าดับ ส่วนผลตอบแทนสุทธิ กรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่อง
หยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยววางรายมีค่าสูงสุด รองลงมาคือ กรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บ
เกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด และกรรมวิธีการใช้แรงงานคนในการปลูกและเก็บเกี่ยวมีค่าต่ าสุด ในขณะที่ความ
คุ้มค่าในการลงทุนทุกกรรมวิธีมี่ค่ามากกว่า 1  กรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยว
วางรายมีค่าสูงสุด รองลงมาคือ กรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดและต่ าสุด
คือ กรรมวิธีการใช้แรงงานคนในการปลูกและเก็บเกี่ยว ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าการใช้แรงงานคนในการปลูก
และเก็บเกี่ยวแม้ว่าจะมีรายได้สูงสูด แต่เนื่องจากมีต้นทุนสูงสุด จึงท าให้ผลตอบแทนสุทธิต่ ากว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ 
ฤดูฝน ปี 2560 
 เป็นช่วงด าเนินการทดลองในเดือนสิงหาคม เกิดฝนตกหนักและตกต่อเนื่อง ท าให้ต้องเลื่อนการ
ด าเนินการทดลองออกไปในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยมี
สภาพอากาศร้อนในช่วงเดือนพฤศจิกายน(Fig.1) ท าให้แปลงทดลองได้รับผลกระทบ คือ ต้นถั่วเหลืองไม่ติดฝัก
ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ได้ 
ปี 2561 
 ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกัน จะเห็นได้ว่ากรรมวิธีการใช้
แรงงานคนในการปลูกและเก็บเกี่ยวยังมีค่าสูงสุด และสูงกว่ากรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยว
ด้วยเครื่องเกี่ยววางราย และกรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด ตามล าดับ 
ส าหรับผลตอบแทนสุทธิ พบว่า กรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องนวดมีค่าสูงสุด 
รองลงมาคือ กรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยววางราย และกรรมวิธีการใช้
แรงงานคนในการปลูกและเก็บเกี่ยวมีค่าต่ าสุด ในขณะที่ความคุ้มค่าในการลงทุนทุกกรรมวิธีมี่ค่ามากกว่า 1  
กรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดมีค่าสูงสุด รองลงมาคือ กรรมวิธีการปลูก
ด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยววางราย และต่ าสุดคือ กรรมวิธีการใช้แรงงานคนในการปลูกและ
เก็บเก่ียว ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า ต้นทุนการผลิตในฤดูฝนมีค่าต่ ากว่าฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีค่าการจัดการน้ า แต่
มีต้นทุนในเรื่องการเตรียมดินก่อนปลูกเพ่ิมเติม และกรรมวิธีที่ใช้เครื่องเกี่ยวนวดมีผลผลิตสูงกว่าฤดูแล้ง จึงท า
ให้ผลตอบแทนสุทธิสูงสุดส่งผลให้มีความคุ้มค่าในการลงทุนสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ นอกจากนี้การใช้แรงงานคนใน
การปลูกและเก็บเกี่ยวแม้ว่าจะมีรายได้สูงสูด แต่เนื่องจากมีต้นทุนสูงสุด จึงท าให้ผลตอบแทนสุทธิต่ ากว่า
กรรมวิธีอ่ืนๆ (Table 6) 
สรุปรวมฤดูฝน ปี 2560-2561 
 ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง กรรมวิธีการใช้แรงงานคนในการปลูกและเก็บเกี่ยวมีค่าสูงสุด และ
สูงกว่ากรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยววางราย และกรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่อง
หยอดและเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด ตามล าดับ โดยกรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยวด้วย
เครื่องเกี่ยวนวดมีส าหรับผลตอบแทนสุทธิสูงสุด รองลงมาคือ กรรมวิธีการปลูกด้วยเครื่องหยอดและเก็บเกี่ยว
ด้วยเครื่องเกี่ยววางราย และกรรมวิธีการใช้แรงงานคนในการปลูกและเก็บเกี่ยว จะเห็นได้ว่า ต้นทุนการผลิตใน
ฤดูฝนมีค่าต่ ากว่าฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีค่าการจัดการน้ า แม้มีค่าการเตรียมดินก่อนปลูกเพ่ิมเติม และกรรมวิธีที่
ใช้เครื่องเกี่ยวนวดมีผลผลิตสูงกว่าฤดูแล้ง จึงท าให้ผลตอบแทนสุทธิสูงสุดส่งผลให้มีความคุ้มค่าในการลงทุนสูง
กว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ นอกจากนี้การใช้แรงงานคนในการปลูกและเก็บเกี่ยวแม้ว่าจะมีรายได้สูงสูด แต่เนื่องจากมี
ต้นทุนสูงสุด จึงท าให้ผลตอบแทนสุทธิต่ ากว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ ในการทดลองครั้งนี้เป็นการสรุปผลจากเพียง 1 ฤดู
ในปี 2561 เท่านั้น ควรมีการด าเนินการซ้ าเพ่ือยืนยันผลการทดลอง 
 
 



81 
 

อภิปรายผล 
การน าไปปรับใช้ควรค านึงถึงชนิดของเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกษตรกรสามารถน ามาใช้ได้ในเชิง

ปฏิบัติ วัตถุประสงค์ของการผลิตถั่วเหลือง รวมถึงช่วงปลูกและเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กับเกษตรกรและเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงของปริมาณและคุณภาพ 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การน าเครื่องจักรกลการเกษตรมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองทดแทน
แรงงาน ในฤดูแล้ง การใช้เครื่องหยอดเมล็ดและเครื่องเกี่ยววางราย ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใกล้เคียงกับ
การปลูกด้วยแรงงานคน เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพดี มีต้นทุนการผลิตลดลงและให้ผลตอบแทนและความคุ้มค่าใน
การลงทุนสูงสุดและสูงกว่าการผลิตโดยแรงงานคน  สามารถลดเวลาและปฏิบัติงานได้ทันตามก าหนด ในฤดูฝน
การใช้เครื่องหยอดเมล็ดและเครื่องเกี่ยวนวด ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลงและให้ผลตอบแทนและความคุ้มค่าใน
การลงทุนสูงสุด ลดเวลาและปฏิบัติงานได้ทันตามก าหนดและลดความเสียหายจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม
ได้ในช่วงเก็บเกี่ยว ควรมีการทดลองซ้ าในฤดูฝน เพ่ือยืนยันผลการทดลองและการน าไปปรับใช้ควรค านึงถึงช่วง
ปลูกและเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
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การเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช: กรดแอบไซซิก 
Increasing of Soybean Seed Yield by Plant Growth Regulator: Abscisic Acid 

 
ปัทมพร  วาสนาเจริญ   ละอองดาว  แสงหล้า 

Pattamaporn Vassanacharoen   Loangdown Sangla 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 

กรดแอบไซซิก วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 4 ซ้ า จ านวน 7 กรรมวิธี ในถั่วเหลืองจ านวน 2 พันธุ์ 
ได้แก่ พันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์เชียงใหม่ 6 ท าการฉีดพ่นกรดแอบไซซิกที่ความเข้มข้น 7 ระดับ ได้แก่ 0 50 
100 150 200 250 และ 300 ppm ที่ระยะการเจริญเติบที่ V7 และ R2 ผลการทดลองพบว่า การฉีดพ่นกรด
แอบไซซิกที่ความเข้มข้นระหว่าง 150-250 ppm สามารถช่วยเพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 
60 ได้ 9.2 – 14.0 กิโลกรัมต่อไร่คิดเป็นร้อยละ 3.7-4.4 และสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์
เชียงใหม่ 6 ได้ 9.2 – 14.9 กิโลกรัมต่อไร่คิดเป็นร้อยละ 2.4-4.3 โดยไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ด
พันธุและปริมาณโปรตีนในเมล็ด  
 

Abstracts 
Objective of this study was to increase soybean seed yield by the using of plant 

growth regulator: abscisic acid. The experimental design in CRD with 4 replications. Soybean 
cultivars, Chiang Mai 6 0  and Chiang Mai 6  were treated with abscisic acid for 7 
concentrations:  0, 50, 100, 150, 200, 250 and 300 ppm at the growth stage of V7 and R2. The 
result showed that abscisic acid at 150-250 ppm was able to increase the yield of Chiang Mai 
60 soybean seeds from 9.2 - 14.0 kg/rai, or 3.7-4.4% and could help increase seed yield of 
Chiang Mai 6 varieties. There was 9.2 - 14.9 kg/rai or 2.4-4.3% , without the effect on seed 
quality and the protein content. 
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บทน า (Introduction) 
ถั่วเหลืองเป็นพืชอาหารที่ให้โปรตีนสูง ประมาณ 40-45% เป็นแหล่งน้ ามันจากพืชที่ให้น้ ามันคุณภาพดี 

มีกรดมันไม่อ่ิมตัวสูงและกากถัวเหลืองยังใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์อีกทั้งยังมีส่วนส าคัญในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอีก เช่น สบู่ ท าสี เครื่องส าอาง หมึกพิมพ์ และยารักษาโรค ปัจจุบันความต้องการใช้ถั่วเหลือง
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.34 ต่อปีในขณะที่ผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศสามารถผลิตได้เพียงร้อยละ 
2.87 ยังไม่เพียงพอกับความต้องการท าให้ต้องมีการน าเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศถึงร้อยละ 97.13 
(ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ปัญหาการขาดแคลนผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศเนื่องจากพ้ืนที่การ
ปลูกถั่วเหลืองในประเทศที่มีแนวโน้มลดลงที่มีสาเหตุมาจากปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ผลผลิตต่อพ้ืนที่ 
ต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้นที่มีผลต่อผลตอบแทนสุทธิโดยเปรียบเทียบต่ ากว่าพืชแข่งขันอ่ืน เช่น ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ข้าวนาปรัง และอ้อยโรงงาน ซึ่งดูแลรักษาง่ายและให้ผลตอบแทนสูงกว่า (ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 
2557) ซึ่งปัญหานี้เป็นปัจจัยที่มีผลให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นเพ่ิมข้ึนท าให้พ้ืนที่ปลูกถ่ัวเหลืองลดลง การ
เพ่ิมปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองโดยใช้เมล็ดพันธุ์ดีเป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้  การใช้สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุ์ เช่น กรดแอบไซซิก เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถเพ่ิมผลผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช   (plant  growth  regulator; PGR)  เป็น
สารอินทรีย์ประกอบด้วยคาร์บอนโฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นหลัก ใช้ในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นแต่สามารถ
แสดงผลต่อพืชได้แต่ไม่ใช่อาหารหรือธาตุอาหารพืชหลักของพืช  (พีระเดช, 2537) โดยสารกลุ่มฮอร์โมนจะ
กระตุ้น  enzyme  protein  kinase  เกิดการเคลื่อนย้ายหมู่ ฟอสเฟตจาก  ATP  ไปสู่โปรตีนท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในเซลล์  เช่น  เกิดการกระตุ้นเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ ให้ท างาน ท าให้เกิดการตอบสนองต่าง ๆ 
ในต้นพืชเพ่ิมขึ้นส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  (Marschner, 1995)  และ Travaglia et al. (2009) พบว่า
การให้กรดแอบไซซิกที่ความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลืองได้ นอกจากนี้ 
Yang et al.  (1999) รายงานว่า การพ่นกรดแอบไซซิกที่ความเข้มข้นต่ า คือ 15 มิลลิกรัมต่อลิตรให้แก่ข้าวเจ้า
สามารถเพ่ิมกิจกรรมของเอนไซม์ที่ สั งเคราะห์แป้ งใน เอนโดสเปริม์  ได้แก่  เอนไซม์  ADP-glucose 
pyrophosphorylase  และ  starch  synthase  รวมทั้งเพ่ิมการสะสมปริมาณแป้งในเมล็ด  ดังนั้นแล้วการใช้
กรดแอบไซซิกเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุ์จึงมีความเป็นไปได้ในการเพ่ิมผลผลิตถั่วเหลืองและสามารถ
แก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้ตลอดจนส่งผลต่อเนื่องถึงการเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพ้ืนที่ของถั่ว
เหลืองเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกถั่วเหลืองเพ่ิมข้ึน  
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2564 (ในฤดูแล้งและฤดูฝน) 
วิธีการด าเนินการ 
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง   

1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์เชียงใหม่ 6 
2. สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช กรดแอบไซซิก 
3. ปุ๋ยเคมีเกรด 12-24-12  
4. ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม และสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช  
5. วัสดุและอุปกรณ์การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์  
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วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 4 ซ้ า จ านวน กรรมวิธี  
กรรมวิธีที่ 1 ฉีดพ่นกรดแอบไซซิกที่ความเข้มข้น  50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 2 ฉีดพ่นกรดแอบไซซิกที่ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 3 ฉีดพ่นกรดแอบไซซิกที่ความเข้มข้น 150 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 4 ฉีดพ่นกรดแอบไซซิกที่ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 5 ฉีดพ่นกรดแอบไซซิกที่ความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 6 ฉีดพ่นกรดแอบไซซิกที่ความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 7 ชุดควบคุมไม่ฉีดพ่นกรดแอบไซซิก 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบหาระดับความเข้มข้นของกรดแอบไซซิกท่ีเหมาะสมในกระถาง 

1.  เตรียมกระถางส าหรับปลูก ท าการปลูกถั่วเหลืองถั่วเหลืองพันธุ์ ชม 60 และ ชม 6 ในกระถาง ท า
การปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 จ านวน 5 เมล็ดต่อกระถาง เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 7 วันถอนต้นกล้า
ออกให้เหลือ 3 ต้นต่อกระถาง การปฏิบัติดูแลตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  

2.  ท าการฉีดพ่นกรดแอบไซซิกตามกรรมวิธีต่างๆ ที่ 2 ระยะการเจริญเติบโต คือ ระยะ V7 และระยะ 
R2  

3.  เมื่อถั่วเหลืองสุกแก่ทางสรีระวิทยาเก็บตัวอย่างเมล็ดมาหาปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุ์และตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์  
การบันทึกข้อมูล  

1. ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 
2. ดัชนีพื้นที่ใบที่ระยะ R5 
3. ความสูงต้น  
4. น้ าหนักแห้งต้น  
5. น้ าหนักแห้งราก  
6. คุณภาพเมล็ดพันธุ์  

    6.1 ความงอก 
    6.2 ความแข็งแรง 
ขั้นตอนที่ 2 ผลของกรดแอบไซซิกต่อผลผลิตและคุณภาพเล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแปลงปลูก   

1. เลือกระดับความเข้มข้นของกรดแอบไซซิกที่มีผลในการเพ่ิมปริมาณเมล็ดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ตามมาตรฐานจากขั้นตอนที่ 1 ความเข้มข้นส าหรับการทดสอบในแปลง ฉีดพ่นกรดแอบไซซิกที่ระยะ V7 และ 
R2  

2. เตรียมแปลงปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ ชม 60 และ ชม 6 ขนาดแปลงย่อย 4x5 ตารางเมตร ท าการปลูก
ถั่วเหลืองที่ระยะปลูก 50x25 เซนติเมตร หยดเมล็ด 3-5 เมล็ดต่อหลุม หลังเมล็ดงอก 10 วันถอนแยกต้นกล้า
ให้เหลือจ านวน 3 ต้นต่อหลุม การปฏิบัติดูแลในแปลงปลูก ก าจัดวัชพืชฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตาม
ความเหมาะสมตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เมื่อถั่วเหลืองเจริญเติบโตที่ระยะ V7 และ R2 ท าการฉีด
พ่นกรดแอบไซซิกตามระดับความเข้มข้นที่เลือกมาจากข้ันตอนที่ 1  

3. เมื่อถั่วเหลืองสุกแก่ทางสรีระวิทยาเก็บตัวอย่างเมล็ดมาหาปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุ์และตรวจสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์  
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การบันทึกข้อมูล 
1. ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 
2. องค์ประกอบผลผลิต 
3. คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

3.1 ความงอก  
3.2 ความแข็งแรง  

4. ปริมาณโปรตีนในเมล็ด 
 
ผลการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ทดสอบหาระดับความเข้มข้นของกรดแอบไซซิกท่ีเหมาะสมในกระถาง 

ขั้นตอนการทดสอบหาระดับความเข้มข้นของกรดแอบไซซิกที่เหมาะสมในกระถาง ด าเนินการปลูก      
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์เชียงใหม่ 6 ในกระถาง ท าการฉีดพ่นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช : 
กรดแอบไซซิกที่ความเข้มข้นต่างๆ จ านวน 7 กรรมวิธี ที่ระยะการเจริญเติบโตที่ระยะ V7 และ R2 ท าการ
ทดสอบใน 2 ฤดูปลูก ผลการทดลองพบว่า  
พันธุ์เชียงใหม่ 60  

ฤดูแล้ง 2562 พบว่า ด้านองค์ประกอบผลผลิตไม่พบความแตกต่างทางสถิติของความสูง จ านวนข้อต่อ
ต้น จ านวนกิ่งต่อต้น จ านวนฝักต่อต้น น้ าหนักแห้งราก ดัชนีพ้ืนที่ใบ น้ าหนักแห้งต่อต้น ในทุกกรรมวิธี  โดย 
ความสูงต้นเฉลี่ยเท่ากับ 39.6 เซนติเมตร จ านวนข้อต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 10.7 ข้อ จ านวนกิ่งต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 
0 กิ่ง  จ านวนฝักต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 35.3 ฝักต่อต้น น้ าหนักแห้งรากเฉลี่ยเท่ากับ 32.0 กรัม ดัชนีพ้ืนที่ใบเฉลี่ย
เท่ากับ 2.1  และน้ าหนักแห้งต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 24.6 กรัม แต่เมื่อพิจารณาน้ าหนักแห้งต่อ 4 ต้น กลับพบ
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ  โดยกรรมวิธีฉีดพ่นสารที่ความเข้มข้น  150 และ 200 ppm มีค่า
น้ าหนักแห้งต่อ 4 ต้นสูงสุดเท่ากับ 119 กรัมต่อ 4 ต้น การฉีดพ่นสารที่ความเข้มข้น 150 ppm ขึ้นไปมีผลให้
น้ าหนักแห้งต่อ 4 ต้นสูงสุดสูงกว่าค่าเฉลี่ย (110.9 กรัมต่อ 4 ต้น)  (Table 1) 

ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ พบว่า ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของจ านวนผลผลิตเมล็ดพันธุ์ในทุกกรรมวิธี 
ผลผลิตรวมถ่ัวเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 เฉลี่ยเท่ากับ 49.2 กรัมต่อกระถาง (Table 1) 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติใน
ทุกกรรมวิธี ความงอกเฉลี่ยร้อยละ 98 ความแข็งแรงเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 82 (Table 1) 

ฤดูฝน 2562 พบว่า ด้านองค์ประกอบผลผลิตไม่พบความแตกต่างทางสถิติของความสูง จ านวนข้อต่อ
ต้น จ านวนกิ่งต่อต้น น้ าหนักแห้งต่อ 4 ต้น  น้ าหนักแห้งต่อต้น และดัชนีพื้นที่ใบ ในทุกกรรมวิธี โดยความสูงต้น
เฉลี่ยเท่ากับ 46.0 เซนติเมตร จ านวนข้อต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 11.9 ข้อ จ านวนกิ่งต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0 กิ่ง  
น้ าหนักแห้งต่อ 4 ต้นเฉลี่ยเท่ากับ 106 กรัม น้ าหนักแห้งต่อต้นเฉลี่ยเท่ ากับ 26.5 กรัม ดัชนีพ้ืนที่ใบเฉลี่ย
เท่ากับ 2.3 แต่กลับพบว่าจ านวนฝักต่อต้นมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยทุกกรรมวิธีมีจ านวนฝัก
ต่อต้นเฉลี่ยสูงกว่าชุดควบคุม (45 ฝักต่อต้น) จ านวนฝักต่อต้นเฉลี่ยสูงสุดที่กรรมวิธีความเข้มข้น 150 รองลงมา
ได้แก่ความเข้มข้นที่ 250 และ 200 ppm เท่ากับ 54.4 50.2 และ 49.9 ฝักต่อต้น ตามล าดับ น้ าหนักแห้งราก
ต่อต้นมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยทุกกรรมวิธีฉีดพ่นสารมีน้ าหนักรากต่อต้นสูงกว่าชุดควบคุม 
(34.9 กรัม) น้ าหนักรากต่อต้นเฉลี่ยสูงสุดเมื่อฉีดพ่นด้วยกรรมวิธีความเข้มข้น 200 ppm เท่ากับ 40.7 กรัม 
(Table 1) 
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ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ พบว่า ผลผลิตเมล็ดพันธุ์มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยทุกกรรมวิธี
พ่นสารให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยสูงกว่าชุดควบคุม (47.6 กรัมต่อกระถาง) การฉีดพ่นที่กรรมวิธีความเข้มข้น
สารระหว่าง 100-250 ppm ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย (54.0 กรัมต่อกระถาง) กรรมวิธีพ่นสาร
ที่ความเข้มข้น 200 ppm ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 60.5 กรัมต่อกระถาง 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติใน
ทุกกรรมวิธี ความงอกเฉลี่ยร้อยละ 87 ความแข็งแรงเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 75 (Table 1) 
พันธุ์เชียงใหม่ 6 

ฤดูแล้ง 2562 พบว่า ด้านองค์ประกอบผลผลิตไม่พบความแตกต่างทางสถิติของความสูง จ านวนข้อต่อ
ต้น จ านวนกิ่งต่อต้น น้ าหนักแห้งต่อต้น  น้ าหนักแห้งรากและดัชนีพื้นที่ใบ ในทุกกรรมวิธี โดยความสูงต้นเฉลี่ย
เท่ากับ 39.3 เซนติเมตร จ านวนข้อต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 13.0 ข้อ จ านวนกิ่งต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 2.9 กิ่ง  น้ าหนัก
แห้งต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 35.3 กรัม น้ าหนักแห้งรากเฉลี่ยเท่ากับ  35.5 กรัม และดัชนีพ้ืนที่ใบเฉลี่ยเท่ากับ  2.2 
แต่กลับพบว่าจ านวนฝักต่อต้นมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยการฉีดพ่นที่กรรมวิธีความ
เข้มข้นสารระหว่าง 150-250 ppm ให้จ านวนฝักต่อต้นเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย (54.8 ฝักต่อต้น) กรรมวิธีฉีดพ่น
สารที่ความเข้มข้น 250 ppm ให้จ านวนฝักต่อต้นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 59.4 ฝักต่อต้น น้ าหนักแห้งต่อ 4 ต้นมี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยการฉีดพ่นที่กรรมวิธีความเข้มข้นสารระหว่าง 150 -300 ppm 
ให้น้ าหนักแห้งต่อ 4 ต้นเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย (144.1 กรัมต่อ 4 ต้น) กรรมวิธีฉีดพ่นสารที่ความเข้มข้น 200 
ppm ให้น้ าหนักแห้งต่อ 4 ต้นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 155 กรัมต่อ 4 ต้น (Table 2) 

ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ พบว่า ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของจ านวนผลผลิตเมล็ดพันธุ์ในทุกกรรมวิธี 
ผลผลิตรวมถ่ัวเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 เฉลี่ยเท่ากับ 79.0 กรัมต่อกระถาง (Table 2) 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติใน
ทุกกรรมวิธี ความงอกเฉลี่ยร้อยละ 98 ความแข็งแรงเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 84 (Table 2) 

ฤดูฝน 2562 พบว่า ด้านองค์ประกอบผลผลิตไม่พบความแตกต่างทางสถิติของความสูง จ านวนข้อต่อ
ต้น จ านวนกิ่งต่อต้น และดัชนีพ้ืนที่ใบ โดยความสูงต้นเฉลี่ยเท่ากับ 52.0 เซนติเมตร จ านวนข้อต่อต้นเฉลี่ย
เท่ากับ 13.2 ข้อ จ านวนกิ่งต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 3.5 กิ่ง และดัชนีพ้ืนที่ใบเฉลี่ยเท่ากับ 2.2 แต่กลับพบว่าจ านวน
ฝักต่อต้นมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยการพ่นที่กรรมวิธีความเข้มข้นสารระหว่าง 150-200 
ppm ให้จ านวนฝักต่อต้นเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย (66.1 ฝักต่อต้น) กรรมวิธีฉีดพ่นสารที่ความเข้มข้น 200 ppm 
ให้จ านวนฝักต่อต้นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 77 ฝักต่อต้น น้ าหนักแห้งต่อ 4 ต้นมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญ โดยการฉีดพ่นที่กรรมวิธีความเข้มข้นสารระหว่าง 100-200 ppm และที่กรรมวิธีความเข้มข้น 300 
ppm ให้น้ าหนักแห้งต่อ 4 ต้นเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย (159 กรัมต่อ 4 ต้น) กรรมวิธีพ่นสารที่ความเข้มข้น 200 
ppm ให้น้ าหนักแห้งต่อ 4 ต้นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 165 กรัมต่อ 4 ต้น และเมื่อพิจารณาน้ าหนักแห้งต่อต้นพบว่า
มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยการพ่นที่กรรมวิธีความเข้มข้นสารระหว่าง 100-200 ppm และที่
กรรมวิธีความเข้มข้น 300 ppm ให้น้ าหนักแห้งต่อต้นเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย (39.8 กรัมต่อต้น) กรรมวิธีพ่นสารที่
ความเข้มข้น 200 ppm ให้น้ าหนักแห้งต่อต้นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 41.3 กรัมต่อต้น โดยมีแนวโน้มการตอบสนอง
ต่อสารไปในแนวทางเดียวกับน้ าหนักแห้งต่อ 4 ต้น  น้ าหนักแห้งรากพบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญ โดยทุกกรรมวิธีฉีดพ่นที่ความเข้มข้นต่างๆ ให้น้ าหนักแห้งรากเฉลี่ยสูงกว่าชุดควบคุม (28.3 กรัม)  
การฉีดพ่นที่กรรมวิธีความเข้มข้นสารที่ 50 150 และ 300 ppm ให้น้ าหนักแห้งรากเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย (34.0 
กรัม) กรรมวิธีพ่นสารที่ความเข้มข้น 300 ppm ให้น้ าหนักแห้งรากเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 39.0 กรัมต่อต้น  
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ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ พบว่า ผลผลิตเมล็ดพันธุ์มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ การฉีดพ่นที่
กรรมวิธีความเข้มข้นสารที่ 100 200 และ 300 ppm ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยสูงกว่าชุดควบคุม (80.2 กรัม
ต่อกระถาง) กรรมวิธีพ่นสารที่ความเข้มข้น 300 ppm ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 83.9 กรัมต่อ
กระถาง 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติใน
ทุกกรรมวิธี ความงอกเฉลี่ยร้อยละ 85 ความแข็งแรงเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 72 (Table 2) 
 
สรุปผลการทดสอบขั้นตอนที่ 1   
 จากการทดสอบหาปริมาณความเข้มข้นของกรดแอบไซซิกที่เหมาะสมในการฉีดพ่น พบว่า ถั่วเหลือง
พันธุ์เชียงใหม่ 60 ฤดูแล้งการฉีดพ่นสารที่กรรมวิธีความเข้มข้น ตั้งแต่ 150 ppm เป็นต้นไปให้ปริมาณผลผลิต
สูงกว่าชุดควบคุม กรรมวิธีความเข้มข้นสารระหว่าง 150 -250 ให้ผลผลิตสูงสุดระหว่าง 50.0-50.4 กรัมต่อ
กระถาง ฤดูฝนการฉีดพ่นสารทุกกรรมวิธีความเข้มข้น ตั้งแต่ 50 ppm เป็นต้นไปให้ปริมาณผลผลิตสูงกว่าชุด
ควบคุม กรรมวิธีความเข้มข้นสารระหว่าง 150-200 ให้ผลผลิตสูงระหว่าง 58.0-60.5 กรัมต่อกระถาง 

ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่  6 ฤดูแล้งการฉีดพ่นสารทุกกรรมวิธีความเข้มข้น ตั้งแต่ 50 ppm เป็นต้นไปให้
ปริมาณผลผลิตสูงกว่าชุดควบคุม กรรมวิธีพ่นสารที่ความเข้มข้น 150 และ 250  ให้ผลผลิตสูงระหว่าง 80.2-
80.4 กรัมต่อกระถาง ฤดูฝนการฉีดพ่นสารที่กรรมวิธีความเข้มข้นสาร 100 200 และ 300 ppm ให้ผลผลิตสูง
กว่าชุดควบคุมระหว่าง 81.5-83.9 กรัมต่อกระถาง 
 
ขั้นตอนที่ 2 ผลของกรดแอบไซซิกต่อผลผลิตและคุณภาพเล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแปลงปลูก   

ท าการทดสอบประสิทธิภาพของกรดแอบไซซิกที่มีผลในการเพ่ิมปริมาณเมล็ดและคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ในแปลงทดสอบ ด าเนินการโดยเตรียมแปลงปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ ชม 60 และ ชม 6 ขนาดแปลงย่อย 4x5 
ตารางเมตร เมื่อถั่วเหลืองเจริญเติบโตที่ระยะ V7 และ R2 ท าการฉีดพ่นกรดแอบไซซิกตามระดับความเข้มข้นที่
เลือกมาจากขั้นตอนที่ 1 ผลการทดลอง พบว่า 
พันธุ์เชียงใหม่ 60 
 ฤดูแล้ง 2563 ด้านองค์ประกอบผลผลิตไม่พบความแตกต่างทางสถิติของความสูง จ านวนข้อต่อต้น 
จ านวนกิ่งต่อต้น น้ าหนักแห้งต่อ 10 ต้น  และน้ าหนัก 100 เมล็ด โดยความสูงต้นเฉลี่ยเท่ากับ 38.0 เซนติเมตร 
จ านวนข้อต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 8.4 ข้อ จ านวนกิ่งต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0 กิ่ง  น้ าหนักแห้งต่อ 10 ต้นเฉลี่ยเท่ากับ 
86.6 กรัม น้ าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ยเท่ากับ 15.7 กรัม แต่กลับพบว่าจ านวนฝักต่อต้นมีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญโดยการฉีดพ่นที่กรรมวิธีความเข้มข้นสารระหว่าง 100-250 ppm ให้จ านวนฝักต่อต้นเฉลี่ยสูง
กว่าค่าเฉลี่ย (34.7 ฝักต่อต้น) กรรมวิธีฉีดพ่นสารที่ความเข้มข้น 200 ppm ให้จ านวนฝักต่อต้นเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ 37.3 ฝักต่อต้น (Table 3) 

ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ พบว่า ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของจ านวนผลผลิตเมล็ดพันธุ์
ในทุกกรรมวิธี ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยเท่ากับ 1.522 กิโลกรัม แต่เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่พบว่าผลผลิตต่อไร่มี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ การฉีดพ่นสารที่กรรมวิธีความเข้มข้นสารตั้งแต่ 100 ppm ขึ้นไปมีผล
ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่เฉลี่ยสูงกว่าชุดควบคุมและสูงกว่าค่าเฉลี่ย (304.0 กิโลกรัมต่อไร่) กรรมวิธีพ่นสารที่
ความเข้มข้น 200 ppm ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยต่อไร่สูงสุด เท่ากับ 309 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 3) 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติใน
ในทุกกรรมวิธี โดยความงอกเฉลี่ยร้อยละ 97 ความแข็งแรงเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 81 (Table 3)  
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ปริมาณโปรตีนในเมล็ด พบว่า ปริมาณโปรตีนในเมล็ดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในทุกกรรมวิธี  
ปริมาณโปรตีนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 36.79 (Table 3) 
 ฤดูฝน 2563 ด้านองค์ประกอบผลผลิตไม่พบความแตกต่างทางสถิติของความสูง จ านวนข้อต่อต้น 
จ านวนกิ่งต่อต้น น้ าหนักแห้งต่อ 10 ต้น  และน้ าหนัก 100 เมล็ด โดยความสูงต้นเฉลี่ยเท่ากับ 46.1 เซนติเมตร 
จ านวนข้อต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 10.2 ข้อ จ านวนกิ่งต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 0 กิ่ง  น้ าหนักแห้งต่อ 10 ต้นเฉลี่ยเท่ากับ 
169.3 กรัม น้ าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ยเท่ากับ 15.1 กรัม แต่กลับพบว่าจ านวนฝักต่อต้นมีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญโดยการฉีดพ่นที่กรรมวิธีความเข้มข้นสารระหว่าง 100-250 ppm ให้จ านวนฝักต่อต้นเฉลี่ยสูง
กว่าค่าเฉลี่ย (34.8 ฝักต่อต้น) กรรมวิธีพ่นสารที่ความเข้มข้น 150 ppm ให้จ านวนฝักต่อต้นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 
38.3 ฝักต่อต้น (Table 3) 

ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ พบว่า ผลผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญ การพ่นสารที่กรรมวิธีความเข้มข้นสารตั้งแต่ 150 ppm ขึ้นไปมีผลให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยและ
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่เฉลี่ยสูงกว่าชุดควบคุมและสูงกว่าค่าเฉลี่ย (1.616 กิโลกรัม และ 323 กิโลกรัมต่อไร่) 
กรรมวิธีพ่นสารที่ความเข้มข้น 200 ppm ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่สูงสุด เท่ากับ 
1.645 กิโลกรัม และ 329 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (Table 3) 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติใน
ในทุกกรรมวิธี โดยความงอกเฉลี่ยร้อยละ 87 ความแข็งแรงเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 77 (Table 3)  

ปริมาณโปรตีนในเมล็ด พบว่า ปริมาณโปรตีนในเมล็ดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในทุกกรรมวิธี  
ปริมาณโปรตีนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 35.89 (Table 3) 
พันธุ์เชียงใหม่ 6 

ฤดูแล้ง 2563 ด้านองค์ประกอบผลผลิตไม่พบความแตกต่างทางสถิติของความสูง จ านวนข้อต่อต้น 
จ านวนกิ่งต่อต้น น้ าหนักแห้งต่อ 10 ต้น  จ านวนฝักต่อต้น และน้ าหนัก 100 เมล็ด โดยความสูงต้นเฉลี่ยเท่ากับ 
46.7 เซนติเมตร จ านวนข้อต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 11.3 ข้อ จ านวนกิ่งต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 2.1 กิ่ง  จ านวนฝักต่อต้น 
เฉลี่ยเท่ากับ 55.1 ฝัก และน้ าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ยเท่ากับ 12.6 กรัม แต่กลับพบว่าน้ าหนักแห้งต่อ 10 ต้นมี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญโดยการฉีดพ่นที่กรรมวิธีความเข้มข้นสารระหว่าง 150 -300 ppm ให้
น้ าหนักแห้งต่อ 10 ต้นเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย (67.3 กรัม) กรรมวิธีพ่นสารที่ความเข้มข้น 150 ppm ให้น้ าหนัก
แห้งต่อ 10 ต้นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 71.3 กรัม (Table 4) 

ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ พบว่า ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของจ านวนผลผลิตเมล็ดพันธุ์
ในทุกกรรมวิธี ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยเท่ากับ 1.662 กิโลกรัม แต่เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อไร่พบว่าผลผลิตต่อไร่มี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ การพ่นสารที่กรรมวิธีความเข้มข้นสารตั้งแต่ 150 ppm ขึ้นไปมีผลให้
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่เฉลี่ยสูงกว่าชุดควบคุมและสูงกว่าค่าเฉลี่ย (332.0 กิโลกรัมต่อไร่) กรรมวิธีพ่นสารที่
ความเข้มข้น 250 ppm ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยต่อไร่สูงสุด เท่ากับ 337.0 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 4) 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติใน
ในทุกกรรมวิธี โดยความงอกเฉลี่ยร้อยละ 97 ความแข็งแรงเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 85 (Table 4)  

ปริมาณโปรตีนในเมล็ด พบว่า ปริมาณโปรตีนในเมล็ดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในทุกกรรมวิธี  
ปริมาณโปรตีนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 36.43 (Table 4) 

ฤดูฝน 2563 ด้านองค์ประกอบผลผลิตไม่พบความแตกต่างทางสถิติของความสูง จ านวนข้อต่อต้น 
จ านวนกิ่งต่อต้น และน้ าหนัก 100 เมล็ด โดยความสูงต้นเฉลี่ยเท่ากับ 50.5 เซนติเมตร จ านวนข้อต่อต้นเฉลี่ย
เท่ากับ 12.4 ข้อ จ านวนกิ่งต่อต้นเฉลี่ยเท่ากับ 2.1 กิ่ง  และน้ าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ยเท่ากับ 13.8 กรัม แต่กลับ
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พบว่าจ านวนฝักต่อต้นมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญโดยการฉีดพ่นที่กรรมวิธีความเข้มข้นสาร
ระหว่าง 200-300 ppm ให้จ านวนฝักต่อต้นเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย (69.6 ฝักต่อต้น) กรรมวิธีพ่นสารที่ความ
เข้มข้น 250 ppm ให้จ านวนฝักต่อต้นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 73.5 ฝักต่อต้น น้ าหนักแห้งต่อ 10 ต้นมีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญโดยการฉีดพ่นที่กรรมวิธีความเข้มข้นสารระหว่าง 150 -250 ppm น้ าหนัก
แห้งต่อ 10 ต้นเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ย (194.6 กรัม) กรรมวิธีพ่นสารที่ความเข้มข้น 200 ppm มีน้ าหนักแห้งต่อ 
10 ต้นเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 211 กรัม (Table 4) 

ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ พบว่า ผลผลิตเมล็ดพันธุ์และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญ การพ่นสารที่กรรมวิธีความเข้มข้นสารตั้งแต่ 150 ppm ขึ้นไปมีผลให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยและ
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่เฉลี่ยสูงกว่าชุดควบคุมและสูงกว่าค่าเฉลี่ย (1.876 กิโลกรัม และ 375 กิโลกรัมต่อไร่) 
กรรมวิธีพ่นสารที่ความเข้มข้น 250 ppm ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่สูงสุด เท่ากับ 
1.897 กิโลกรัม และ 379 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (Table 4) 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติใน
ในทุกกรรมวิธี โดยความงอกเฉลี่ยร้อยละ 92 ความแข็งแรงเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 80 (Table 4)  

ปริมาณโปรตีนในเมล็ด พบว่า ปริมาณโปรตีนในเมล็ดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในทุกกรรมวิธี  
ปริมาณโปรตีนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 36.63 (Table 4) 
 



90 
 

Table 1. Yield components, seed yield and seed quality of soybean seed; variety Chiangmai 
60 in the pot test. 
 

Height Node Branch Pod Germination Vigor
(cm) (No) (No) (No) (g/4 plants) (g/plant) (g) (g/pod) (%) (%)

CM 60
Dry season

o ppm 39.9 10.8 0 34.1 105c 24.3 32.9 2.2 48.4 98 82
50 ppm 39.7 10.4 0 32.4 108b 24.0 32.0 2.1 48.2 99 85
100 ppm 39.5 10.2 0 34.5 110b 23.8 30.1 1.9 47.7 99 80
150 ppm 40.4 11.0 0 36.9 119a 24.9 33.0 2.1 50.2 98 84
200 ppm 39.1 10.6 0 36.0 118a 25.6 33.2 2.2 50.4 99 80
250 ppm 38.6 11.0 0 35.6 109b 25.0 30.4 2.3 50.0 97 81
300 ppm 40.1 10.6 0 37.4 107b 24.8 32.2 2.1 49.7 99 85
Average 39.6 10.7 0 35.3 110.9 24.6 32.0 2.1 49.2 98.4 82.4
T-test Ns Ns Ns Ns * Ns Ns Ns Ns Ns Ns

Rainny season
o ppm 43.4 11.6 0 45c 100 25.1 34.9b 2.4 47.6e 85 75
50 ppm 44.2 11.6 0 47b 105 26.3 35.6ab 2.2 51.0d 86 72
100 ppm 45.8 11.8 0 47.4b 105 26.3 36.1ab 2.3 55.6c 88 76
150 ppm 48.1 12.3 0 54.4a 113 28.1 39.0a 2.4 58.0b 87 75
200 ppm 49.4 11.8 0 49.9b 111 27.8 40.7a 2.3 60.5a 88 76
250 ppm 48.4 12.4 0 50.2ab 103 25.6 34.0e 2.4 55.7c 89 78
300 ppm 42.9 12.0 0 47.2b 106 26.6 35.2b 2.4 49.4d 85 75
Average 46.0 11.9 0 48.7 106 26.5 35.2 2.3 54.0 86.9 75.3
T-test Ns Ns Ns * Ns Ns * Ns * Ns Ns

Seed qualitySeed 
yieldLAI

Yield component
 Dry weight

 Dry 
weight

Root 
weightTreatment 
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Table 2. Yield components, seed yield and seed quality of soybean seed; variety Chiangmai 
6 in the pot test. 
 

Height Node Branch Pod Germination Vigor
(cm) (No) (No) (No) (g/4 plants) (g/plant) (g) (g/pod) (%) (%)

CM 6
Dry season

o ppm 40.2 13.0 2.8 53.0c 136e 34.6 35.2 2.3 76.5 97 85
50 ppm 40.6 12.6 2.4 51.4d 138d 34.0 35.4 2.2 78.2 98 87
100 ppm 38.8 12.7 3.1 54.2bc 137de 34.7 36.0 1.9 78.9 99 85
150 ppm 39.5 13.2 3.0 58.5a 145c 35.8 34.9 2.3 80.4 95 80
200 ppm 39.1 13.4 2.9 55.7b 155a 36.0 35.8 2.2 79.8 99 84
250 ppm 38.4 13.0 3.1 59.4a 150ab 36.2 36.4 2.3 80.2 98 85
300 ppm 38.8 12.8 2.8 51.3d 148b 35.9 34.8 2.2. 79.0 99 85
Average 39.3 13.0 2.9 54.8 144.1 35.3 35.5 2.2 79.0 97.9 84.4
T-test Ns Ns Ns * * Ns Ns Ns Ns Ns Ns

Rainny season
o ppm 52.3 13.2 2.9 69.1b 154d 38.5c 28.3b 2.2 80.2c 82 70
50 ppm 50.9 12.7 3.2 64.3c 158c 39.4b 35.7a 2.2 74.2d 84 70
100 ppm 50.0 12.3 3.9 55.2d 159bc 39.8b 32.5ab 2.1 81.5b 86 72
150 ppm 53.5 13.4 4.1 76.9a 160b 40.0b 38.8a 2.3 78.5d 85 76
200 ppm 52.1 12.9 3.2 77.0a 165a 41.3a 31.7ab 2.3 82.1b 87 71
250 ppm 50.6 13.2 3.3 56.9d 155d 38.8c 32.2ab 2.3 74.4d 85 70
300 ppm 54.9 14.3 4.2 63.6c 162a 40.5b 39.0a 2.2 83.9a 86 72
Average 52.0 13.2 3.5 66.1 159.0 39.8 34.0 2.2 79.3 85.0 71.6
T-test Ns Ns Ns * * * * Ns * Ns Ns

Treatment 
Yield component

 Dry weight
 Dry 

weight
Root 
weight LAI

Seed 
yield

Seed quality
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Table 3. Yield components, seed yield and seed quality of soybean seed; variety Chiangmai 
60 in the field test. 
 

100

Height Node Branch Pod Seed wt. Germination Vigor

(cm) (No.) (No.) (No.) (g/10plants) (g) (kg/2x4m2) (kg/rai) (kg/rai) (%) (%) (%)
CM 60
Dry season

o ppm 36.7 7.5 0 33.3e 82.5 15.61 1.489 298c 0.0 97 82 36.90
50 ppm 37.8 8.2 0 34.5c 80.0 15.84 1.492 298c 0.4 98 80 36.62
100 ppm 37.3 7.7 0 33.7d 90.0 15.12 1.520 304b 6.0 97 82 37.04
150 ppm 33.2 9.2 0 36.9a 91.5 16.20 1.536 307a 9.2 98 80 36.64
200 ppm 43.9 8.2 0 37.3a 92.5 16.03 1.545 309a 11.1 97 81 37.18
250 ppm 42.2 10.0 0 35.0b 87.5 15.97 1.542 308a 10.4 96 80 36.42
300 ppm 35.0 7.8 0 34.2c 82.5 15.41 1.531 306.b 8.2 98 82 36.71
Average 38.0 8.4 0 35.0 86.6 15.7 1.522 304.0 6.5 97.3 81.0 36.79
T-test Ns Ns Ns * Ns Ns Ns * - Ns Ns Ns

Rainny season
o ppm 42.0 10.1 0 33.2d 167 15.10 1.575d 315d 0.0 85 72 36.42
50 ppm 42.0 9.6 0 31.6cd 168 14.62 1.578d 316d 0.6 90 78 36.51
100 ppm 46.6 11.3 0 36.2bc 172 14.88 1.602c 320c 5.3 84 78 32.26
150 ppm 49.4 10.9 0 38.3a 180 15.29 1.642a 328a 13.4 88 76 36.49
200 ppm 48.6 10.0 0 36.6b 176 15.61 1.645a 329a 14.0 87 80 36.76
250 ppm 47.9 10.5 0 35.3c 170 15.27 1.637b 327b 12.4 90 82 36.64
300 ppm 45.8 9.3 0 32.2e 152 14.60 1.635b 327b 12.1 87 75 36.16
Average 46.1 10.2 0 34.8 169.3 15.1 1.616 323.0 8.3 87.3 77.3 35.89
T-test Ns Ns Ns * Ns Ns * * - Ns Ns Ns

Yield gap
Protein 
content

Seed yield
Seed qualitySeed 

yieldTreatment 
Yield component

 Dry weight
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Table 4. Yield components, seed yield and seed quality of soybean seed; variety Chiangmai 
6 in the field test. 
 

100

Height Node Branch Pod Seed wt. Germination Vigor

(cm) (No.) (No.) (No.) (g/10 plants) (g) (kg/2x4m2) (kg/rai) (kg/rai) (%) (%) (%)
CM 6
Dry season

o ppm 54.0 10.3 2.0 54.0 60.5c 12.22 1.612 323d 0.0 96 85 36.58
50 ppm 50.7 11.0 1.9 55.1 65.0bc 12.60 1.642 328d 5.9 95 85 36.36
100 ppm 54.9 10.2 1.6 55.2 65.3bc 13.25 1.659 331c 9.3 98 84 36.08
150 ppm 42.6 11.6 2.3 55.2 71.3a 13.50 1.672 334b 11.9 96 85 37.10
200 ppm 42.0 12.0 2.1 56.4 70.0ab 13.12 1.681 336a 13.7 99 87 36.13
250 ppm 41.7 12.3 1.9 55.8 70.5ab 12.31 1.687 337a 14.9 99 83 36.62
300 ppm 41.2 11.7 2.6 54.3 68.5b 11.04 1.679 336a 13.4 97 85 36.16
Average 46.7 11.3 2.1 55.1 67.3 12.6 1.662 332.0 9.9 97.1 84.9 36.43
T-test Ns Ns Ns Ns * Ns Ns * - Ns Ns Ns

Rainny season
o ppm 48.5 11.8 1.2 66.6c 194c 13.48 1.847d 370c 0.0 90 80 36.51
50 ppm 48.1 11.9 2.2 69.5b 187de 13.72 1.851cd 370c 1.3 87 82 36.62
100 ppm 45.8 11.6 1.9 68.8b 189cd 13.43 1.868c 373b 3.6 96 80 36.16
150 ppm 52.9 11.4 2.4 66.8c 201bc 14.06 1.891ab 378a 9.2 92 80 36.69
200 ppm 56.6 12.7 2.2 71.1a 211a 13.98 1.891b 378a 8.9 95 81 36.81
250 ppm 50.3 13.2 2.8 73.5a 205b 14.07 1.897a 379a 10.4 95 78 36.95
300 ppm 51.2 13.9 1.8 71.0b 175e 14.02 1.889b 378a 8.8 87 75 36.70
Average 50.5 12.4 2.1 69.6 194.6 13.8 1.876 375 6.0 91.7 79.4 36.63
T-test Ns Ns Ns * * Ns * * - Ns Ns Ns

Seed quality Protein 
content

Yield gap
Treatment 

Yield component
 Dry weight Seed yield

Seed 
yield

 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการเพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช : กรดแอบไซ
ซิกในถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 และถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6 พบว่า การฉีดพ่นกรดแอบไซซิกท่ีความเข้มข้น
ระหว่าง 150-250 ppm สามารถช่วยเพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ได้ 9.2 – 14.0 
กิโลกรัมต่อไร่คิดเป็นร้อยละ 3.7-4.4 และสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6 ได้ 9.2 
– 14.9 กิโลกรัมต่อไร่คิดเป็นร้อยละ 2.4-4.3 โดยไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเมล็ดพันธุและปริมาณ
โปรตีนในเมล็ด  
 



94 
 

 อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับการใช้รถเกี่ยวนวดในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว 
Suitable Seed Rate for Use in Seed Production with Machine. 

 
ศิริวรรณ อ าพันฉาย   เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 

Siriwan Ampanchai   Penrat Tempeng 
 

บทคัดย่อ 
 เพ่ือศึกษาอัตราเมล็ดพันธุ์และวิธีการเก็บเกี่ยวต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว วางแผนการทดลอง แบบ
สุ่มในบล็อคสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCB) 5 ซ้ า จ านวน 5 กรรมวิธี ได้แก่ อัตรา
ปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวและนวดด้วยมือ และอัตราปลูก 6 9 12 และ 15 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวด้วย
รถเกี่ยวนวด ด าเนินการ ณ แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ในฤดูแล้งและปลายฤดูฝน 
ปี 2559 และปี 2560 ทั้ง 5 กรรมวิธี ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พบว่า ฤดูแล้ง ปี 
2559 และปี 2560 อัตราปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวด ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงสุด เฉลี่ย 
219 และ 195 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ แต่มีต้นทุนการผลิตสูงสุด เฉลี่ย 3,637 และ 3,476 บาทต่อไร่ 
ตามล าดับ ขณะที่อัตราปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวด มีความคุ้มค่าในการลงทุนสูงสุด โดยมี
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อรายได้สุทธิ 2.7 และ 2.4 ตามล าดับ และมีความงอกหลังการเก็บรักษาระยะเวลา 8 
เดือน เฉลี่ย 96.3 และ 95 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ สูงกว่ามาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่ายที่มีความงอก 
85 เปอร์เซ็นต์  
 ในปลายฤดูฝน ปี 2559 และปี 2560 อัตราปลูก 15 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวดให้
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 125 และ 145 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนการผลิต 
1.8 และ 2.1 ตามล าดับ สูงกว่าทุกอัตราปลูกที่มีเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวด และมีความงอกหลังการเก็บรักษา 
เวลา 8 เดือน เฉลี่ย 93 และ 97 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 
 

Abstract 
The objective of this experiment was to study seed rates and harvesting methods on 

mung bean seed quality. This experiment was conducted in a randomized in a complete 
block design (RCBD) with 5 replications, 5 treatments were consisted of (1) planting rate 6 
kg/rai threshing by hand, (2), (3), (4) and (5) planting rates 6 9 12 and 15 kg/rai. harvested with 
a combine harvester at Phetchabun Agricultural Research and Development Center in the 
dry season and late rainy season in 2016 and 2017. The results showed that the dry season 
in 2016 and 2017 5 treatments had yield seeds statistically significant difference, the planting 
rate 6 kg/rai. and threshing by hand was the highest seed yields averaged 219 and 195 kg/rai, 
respectively.  And there was the highest production cost averaged 3,637 and 3,476 baht/ rai, 
respectively. While the planting rate is 6 kg/rai. harvested with a combine harvester had the 
highest investment worth with a return to net income ratio of 2.7 and 2.4, respectively, and 
the mean germination after 8 months of storage was 96.3 and 95% respectively, higher than 
the standard of germinated seed varieties with 85 percent germination. In the late rainy 
season in 2016 and 2017, the planting rate 15 kg/rai harvested with a combine harvester 
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yielding seed yields of 125 and 145 kg/ rai, respectively. The yield-to-cost ratio was 1.8 and 
2.1, respectively higher than all planting rates harvested by combine harvesters and 
germination after 8 months of storage, an average of 93 and 97 percent, respectively. 
 
บทน า (Introduction) 
 ประเทศไทยมีพ้ืนที่เพาะปลูกถั่วเขียว 916,270 ไร่ โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด คือ 
460,080 ไร่ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) เป็นแหล่งผลิตถั่วเขียวที่ส าคัญ รวมถึงเป็นแหล่งผลิตเมล็ด
พันธุ์ด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์สามารถปลูกถ่ัวเขียวได้ทั้งฤดูแล้งและปลายฤดูฝน แต่ฤดูที่มีสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์
ที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ฤดูแล้ง ช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน พ้ืนที่ที่มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูนี้ ได้แก่ อ าเภอหล่ม
สัก อ าเภอหนองไผ่ และอ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปัจจุบันปัญหาของผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว คือ การขาด
แคลนแรงงานในการปลิดฝัก ท าให้ค่าจ้างในการเก็บเกี่ยวสูงถึง 8-10 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรส่วนใหญ่จึงหัน
มาใช้รถเกี่ยวนวดทดแทนการใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งมีค่าจ้างที่ต่ ากว่าโดยมีอัตราการจ้าง 500 
บาทต่อไร่ นอกจากนี้เพ่ือให้การใช้รถเกี่ยวนวดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกษตรกรจึงหันมาใช้อัตราเมล็ดพันธุ์
ในการปลูกสูงขึ้น เพ่ือให้ล าต้นของถั่วเขียวสูงและง่ายต่อการเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวด  (คะนึงศักดิ์ และคณะ, 
2555) อย่างไรก็ตาม การที่ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มหันมาใช้รถเกี่ยวนวดในการเก็บเกี่ยว เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
แต่คุณภาพของเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ ดังนั้น เพ่ือให้ทราบถึงอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์
ถั่วเขียวในการปลูกและวิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพในปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้อง
การศึกษาอัตราเมล็ดพันธุ์และวิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพ่ือลดต้นทุนและได้เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่มีคุณภาพ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 เพ่ือทดสอบ อัตราเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว โดยการใช้รถเกี่ยวนวด ในการเก็บ
เกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างปี 2559-2561  
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยพืชไร่เพชรบูรณ์ ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2558   สิ้นสุด กันยายน ปี 2561 (ฤดูแล้งและปลายฤดูฝน) 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ชั้นพันธุ์ขยาย พันธุ์ชัยนาท 84-1 
 2. เครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์แบบสะพายหลัง เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเขียว 
 3. ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 
วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design: RCB) 
จ านวน 5 ซ้ า มีอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกและการเก็บเกี่ยวเป็นกรรมวิธี มี 5 กรรมวิธี ประกอบด้วย 
 กรรมวิธีที่ 1 อัตราปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวและนวดด้วยมือ 
 กรรมวิธีที่ 2 อัตราปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวด 
 กรรมวิธีที่ 3 อัตราปลูก 9 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวด 
 กรรมวิธีที่ 4 อัตราปลูก 12 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 
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 กรรมวิธีที่ 5 อัตราปลูก 15 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 
ปลูกถั่วเขียว ชั้นพันธุ์ขยาย พันธุ์ชัยนาท 84-1 ทั้ง 5 กรรมวิธี ด้วยเครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์แบบสะพายหลัง ใน
แปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ฤดูแล้ง  เดือนธันวาคม และปลายฤดูฝน เดือน
สิงหาคม ของปี 2559 และปี 2560 โดยมีขนาดแปลงย่อย 6 x 20 ตารางเมตร มีพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 3 x 18 ตาราง
เมตร ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมปลูก ดูแลรักษาตามค าแนะน าเรื่องการผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ของกรมวิชาการเกษตรกร (ชูชาติ และเชาวนารท, 2557) คัดพันธุ์ปน และเก็บเกี่ยวถั่วเขียว 
ทั้ง 5 กรรมวิธี เมื่อถั่วเขียวมีฝักเปลี่ยนเป็นสีดา 90 เปอร์เซ็นต์ และน าเข้าสู่การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พร้อม
สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในแต่ละกรรมวิธี เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่ ความงอก และความแตกร้าว ด้วย
วิธี  Fast green test ตามวิธีของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ  (International Seed Testing 
Association; ISTA) (1995) หลังเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 8 เดือน 
การบันทึกข้อมูล 
 1. ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ (กิโลกรัมต่อไร่) 
 2. องค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่ จ านวนฝักต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อฝัก และน้ าหนัก 1,000 เมล็ด โดย
การสุ่ม 10 ต้นต่อแปลงย่อย 
 3. คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ความแตกร้าว ความงอกหลังปรับปรุงสภาพ และความงอกหลังเก็บรักษา
ระยะเวลา 8 เดือน 
 4. ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว (ต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน รายได้สุทธิ 
และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนการผลิต) 
 
ผลการวิจัย 

ในฤดูแล้งปี 2559 พบว่า ผลผลิตของทั้ง 5 กรรมวิธี มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดย
อัตราปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวและนวดด้วยมือ ให้ผลผลิตสูงสุด เฉลี่ย 221 กิโลกรัมต่อไร่ และให้ผล
เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับฤดูแล้งปี 2560  สอดคล้องกับการทดลองของ นิภาพร และคณะ (2557) พบว่า
วิธีการเก็บเกี่ยวด้วยการปลิดฝักด้วยแรงงานคนและการเกี่ยวถั่วเขียวทั้งต้น ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงสุด เฉลี่ย 
208 และ 228 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ เมื่อเทียบกับการเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวด ในขณะที่ อัตราปลูก 6 9 
12 และ 15 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวด้วยรถเก่ียวนวด ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ ทั้งฤดูแล้งปี 2559 และ
ฤดูแล้งปี 2560 (ตารางท่ี 1)  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนรวมในปลายฤดูฝน พบว่า ผลผลิตของถั่วเขียวมีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างปี
การผลิตกับกรรมวิธีการผลิต ทั้งนี้ผลผลิตของถั่วเขียวที่ปลูกปลายฤดูฝน ปี 2560 ให้ผลผลิตสูงกว่าปลายฤดูฝน
ปี 2559 ร้อยละ 34.47 โดยใน ปี 2560 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 151.6 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่ปี 2559 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 
112.7 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฝน ปี 2559 มีฝนตกชุกกว่า    ปี 2560  ท าให้ต้นกล้าเกิดการ
ยุบตาย ส่งผลให้ผลผลิตปี 2559 ต่ ากว่าปี 2560 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) 

นอกจากนี้ อัตราปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวและนวดด้วยมือในปลายฤดูฝน ปี 2560 ให้ผลผลิต
สูงสุดเฉลี่ย 240 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวดนั้น พบว่าอัตราปลูก 15 กิโลกรัมต่อไร่ ให้
ผลผลิตสูงกว่าอัตราปลูก 6 9 และ 12 กิโลกรัมต่อไร่ อย่างมีนัยส าคัญทั้งปี 2559 และ 2560 (ตารางท่ี 2)  
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ตารางท่ี 1 ผลผลิตถั่วเขียว (กก./ไร่) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ฤดูแล้งปี 2559 และ 2560   
กรรมวิธี ฤดูแล้ง 2559 ฤดูแล้ง 2560 
1.อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวและนวดด้วยมือ 221 a 198 a 
2.อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 181 b 167 b 
3.อัตราปลูก 9 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 170 b 147 c 
4.อัตราปลูก 12 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 173 b 159 bc 
5.อัตราปลูก 15 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 176 b 161 bc 
CV (%) 13.6 17.4 
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน 95 % โดยวิธี DMRT 
 
 
ตารางที่ 2 ผลผลิตถั่วเขียว (กก./ไร่) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ปลายฤดูฝนปี 2559 และ
2560 

กรรมวิธี 
ปลายฤดูฝน 
2559 

ปลายฤดูฝน 
2560 

1.อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวและนวดด้วยมือ 174 ab 240 aa 
2.อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด   90 cb 122 ca 
3.อัตราปลูก 9 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด   85 cc 122 ca 
4.อัตราปลูก 12 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด   85 cc 125 ca 
5.อัตราปลูก 15 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 130 bb 149 ba 
CV=9.0% 
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน 95 % โดยวิธี DMRT 
 

องค์ประกอบผลผลิต 
  จ านวนฝักต่อต้นของถั่วเขียวจากทั้ง 5 กรรมวิธี มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยในปี 
2559 พบว่า อัตราปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูแล้ง ให้จ านวนฝักต่อต้นสูงสุด เฉลี่ย 13.3 ฝักต่อต้น สอดคล้อง
กับการทดลองของ มณฑิรา และคณะ (2558) ได้มีการทดสอบเปรียบเทียบถั่วเขียวผิวมันจ านวน 4 พันธุ์ ด้วย
วิธีการหว่านอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ณ แปลงเกษตรกรจังหวัดน่าน และพบว่าถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84–1 ให้
จ านวนฝักต่อต้นสูงที่สุด เฉลี่ย 13.7 ฝักต่อต้น ขณะที่อัตราปลูก 15 กิโลกรัมต่อไร่ ให้จ านวนฝักต่อต้นต่ าสุด ทั้ง
ฤดูแล้งและปลายฤดูฝน เฉลี่ย 8.6 และ 7.4 ฝักต่อต้น ตามล าดับ และให้ผลไปในทิศทางเดียวกับปี 2560 โดยมี
ค่าเฉลี่ย 9.5 และ 7.4 ฝักต่อต้น ในฤดูแล้งและปลายฤดูฝน (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3 จ านวนฝักถ่ัวเขียว (ฝัก/ต้น) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ปี 2559 และ 2560 
กรรมวิธี ปี 2559 ปี 2560 

 ฤดูแล้ง ปลายฤดูฝน ฤดูแล้ง ปลายฤดูฝน 
1. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวและนวดด้วยมือ 13.3 a 11.7 a 11.2 a 10.8 a 
2. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด   10.9 ab   9.9 a 12.0 a 11.0 a 
3. อัตราปลูก 9 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด   11.9 ab     8.3 ab 10.3 a 11.4 a 
4. อัตราปลูก 12กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด   10.1 ab    8.3 ab 7.4 b    9.6 ab 
5. อัตราปลูก 15กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด   8.6 b   7.4 b   9.5 ab  7.4 b 
CV% 22.7 27.9 19.1 20.0 
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน 95 % โดยวิธี DMRT 
 

จ านวนเมล็ดต่อฝักของถั่วเขียวจากทั้ง 5 กรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยในฤดู
แล้งปี 2559 และ 2560 โดยพบว่า อัตราปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ ให้จ านวนเมล็ดต่อฝัก สูงสุด เฉลี่ย 11 เมล็ดต่อ
ฝัก ซึ่งใกล้เคียงกับผลการทดลองของมณฑิรา และคณะ (2558) พบว่าถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 ที่ปลูกด้วย
การหว่าน 5 กิโลกรัมต่อไร่ ให้จ านวนเมล็ดต่อฝัก เฉลี่ย 12.45 เมล็ดต่อฝัก  ขณะที่อัตราปลูก 15 กิโลกรัมต่อไร่ 
ให้จ านวนเมล็ดต่อฝักต่ าสุด เฉลี่ย 9.6 และ 9.4 เมล็ดต่อฝัก ตามล าดับเนื่องจากการปลูกอัตราเมล็ดพันธุ์สูง ท า
ให้ต้นถั่วเขียวเบียดกันและเมล็ดมีขนาดเล็ก (ตารางที่ 4) 

น้ าหนัก 1,000 เมล็ดของถั่วเขียวจากทั้ง 5 กรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยใน
ปี 2559 พบว่า อัตราปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ ให้น้ าหนัก 1,000 สูงสุด ทั้งในฤดูแล้งและปลายฤดูฝน เฉลี่ย 80.5 
และ 53.6 กรัม ตามล าดับ และให้ผลไปในทิศทางเดียวกันกับปี 2560 โดยมีน้ าหนัก 1,000 เมล็ดเฉลี่ย 79.3 
และ 68.3 กรัม ในฤดูแล้งและปลายฤดูฝนตามล าดับ (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางที่  4 จ านวนเมล็ดต่อฝักถั่วเขียว (เมล็ด/ฝัก) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์  
               ปี 2559และ2560 
กรรมวิธี ปี 2559 ปี 2560 

 ฤดูแล้ง 
ปลายฤดู
ฝน 

ฤดูแล้ง 
ปลายฤดูฝน 

1. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวและนวดด้วยมือ 11.0 a 10.4 a 10.5 a   9.6 a 
2. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 10.9 a 10.8 a 10.6 a 10.0 a 
3. อัตราปลูก 9 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 11.4 a   9.8 a  9.6 b   9.9 a 
4. อัตราปลูก 12กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 10.7 a 10.4 a  9.5 b   9.9 a 
5. อัตราปลูก 15กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด   9.6 b 10.8 a  9.4 b   9.8 a 
CV% 4.3 8.0 5.2 4.1 
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน 95 % โดยวิธี DMRT 
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ตารางที่ 5 น้ าหนัก 1,000 เมล็ดถั่วเขียว (กรัม) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ปี 2559 และ 
2560 
กรรวิธี ปี 2559 ปี 2560 

 ฤดูแล้ง 
ปลายฤดู
ฝน 

ฤดูแล้ง 
ปลายฤดูฝน 

1. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวและนวดด้วยมือ 80.5 a 53.6 a 79.3 a 67.7 a 
2. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเก่ียวนวด 77.7 b 51.5 b 79.0 a 68.3 a 
3. อัตราปลูก 9 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเก่ียวนวด 77.7 b 54.7 a 79.0 a 66.3 b 
4. อัตราปลูก 12กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเก่ียวนวด 76.7 b 55.6 a 78.1 ab 64.7 c 
5. อัตราปลูก 15กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเก่ียวนวด 75.7 c 51.3 b 77.3 b 64.5 c 
CV% 1.1 2.8 1.4 0.8 
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน 95 % โดยวิธี DMRT 
 

คุณภาพผลผลิต 
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวจากท้ัง 5 กรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่า ใน

ฤดูแล้งปี 2559 ให้ผลไปในทิศทางเดียวกันกับ ฤดูแล้งปี 2560 คือ อัตราปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวและ
นวดด้วยมือ ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ สูงสุด เฉลี่ย 219 และ 195 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 6) สอดคล้อง
กับการทดลองของนิภาพรและคณะ (2557) คือการปลิดฝักด้วยมือให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงสุด เนื่องจากมีการ
ทยอยเก็บเฉพาะฝักที่สุกแก่ ท าให้มีการสูญเสียของเมล็ดพันธุ์น้อยที่สุด ขณะที่ในปลายฤดูฝนปี 2559 และ 
2560 ให้ผลผลิตไปในทิศทางเดียวกันกับฤดูแล้งคือ อัตราปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวและนวดด้วยมือ ให้
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงสุด เฉลี่ย 173 และ 238 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ แต่ในปลายฤดูฝนทั้ง 2 ปีพบว่า อัตรา
ปลูก 15 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวดให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงกว่าอัตราปลูก 6 9 12 กิโลกรัมต่อไร่ 
เนื่องจากอัตราปลูก 15 กิโลกรัมต่อไร่ให้จ านวนต้นต่อไร่สูงสุด ประกอบกับจ านวนฝักต่อต้นและจ านวนเมล็ด
ต่อฝักไม่แตกต่างกันมากนักกับอัตราปลูก 6 9 และ 12 กิโลกรัมต่อไร่ จึงส่งผลให้อัตราปลูก 15 กิโลกรัมต่อไร่ 
เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวดให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงกว่าอัตราปลูก 6 9 และ 12 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 3 และ4) 

สิ่งเจือปนของเมล็ดพันธุ์จากท้ัง 5 กรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพบว่าอัตรา
ปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวและนวดด้วยมือ มีสิ่งเจือปนต่ าสุด ทั้ง 2 ฤดูปลูก ในปี 2559 และ 2560 ขณะที่
อัตราปลูก 15 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด มีสิ่งเจือปนสูงสุด ทั้ง 2 ฤดูปลูก ในปี 2559 และ 
2560 (ตารางที่ 7) 
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ตารางที่ 6 ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว (กก./ไร่) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์  ปี 2559  
              และ 2560 
กรรมวิธี ปี 2559 ปี 2560 

 ฤดูแล้ง 
ป ล าย ฤ ดู
ฝน 

ฤดูแล้ง ป ล าย ฤ ดู
ฝน 

1. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวและนวดด้วยมือ 219 a 173 a 195 a 238 a 
2. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 173 b  85 c 158 b 119 c 
3. อัตราปลูก 9 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 161 b  80 c 147 b 119 c 
4. อัตราปลูก 12กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 165 b  79 c 151 b 122 c 
5. อัตราปลูก 15กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 166 b 124 b 152 b 145 b 
CV% 13.0 9.6 9.0 11.5 
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน 95 % โดยวิธี DMRT 
 
ตารางท่ี 7 สิ่งเจือปนในเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว (กก./ไร่) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์  
              ปี 2559 และ 2560 
กรรมวิธี ปี 2559 ปี 2560 

 ฤดูแล้ง 
ป ล าย ฤ ดู
ฝน 

ฤดูแล้ง ป ล าย ฤ ดู
ฝน 

1. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวและนวดด้วยมือ 2.2 a 0.6 a 3.5 a 2.1 a 
2. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 7.4 b 5.1 b 9.0 c 2.8 b 
3. อัตราปลูก 9 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 8.2 b  5.5 bc 6.0 b 2.9 b 
4. อัตราปลูก 12กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 8.2 b 5.2 b 8.0 c 3.5 b 
5. อัตราปลูก 15กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 9.5 c 5.9 c 9.0 c 4.0 c 
CV% 13.0 11.3 18.6 13.4 
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน 95 % โดยวิธี DMRT 
 
 ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่จากท้ัง 5 กรรมวิธี มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในฤดู
แล้งปี 2559 พบว่า อัตราปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ มีความงอกสูงสุด เฉลี่ย 99 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ ในปลายฝนปี 2559 และท้ัง 2 ฤดูปลูกของปี 2560  (ตารางท่ี 8) 
 การแตกร้าวของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่ได้จากทั้ง 5 กรรมวิธี พบว่าในปี 2559 มีช่วงของการแตกร้าวของ
เมล็ดพันธุ์ในฤดูแล้งระหว่าง 1.3-6.9 เปอร์เซ็นต์ และในปลายฤดูฝนอยู่ระหว่าง 1.1-6.5 เปอร์เซ็นต์ และในปี 
2560 ช่วงของการแตกร้าวของเมล็ดพันธุ์ในฤดูแล้งระหว่าง 1.5- 6.7 เปอร์เซ็นต์ และในปลายฤดูฝนอยู่ระหว่าง 
2.0-7.5 เปอร์เซ็นต์ โดยจะเห็นว่าการเก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวดมีแนวโน้มการเกิดความแตกร้าวสูงกว่า การเก็บ
เกี่ยวและนวดด้วยมือ (ตารางที่ 9) สอดคล้องกับการทดลองของ นุจรีและคณะ (2549) พบว่าการทยอยเก็บ
เกี่ยวถั่วเขียว จะมีเปอรเซ็นต์เมล็ดเสียหายที่ตรวจสอบด้วยวิธี fast green ต่ ากว่า การเก็บเกี่ยวครั้งเดียวที่ท า
ให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกต่ าและเมล็ดมีความเสียหายสูง เนื่องจากการเก็บครั้งเดียวจะท าให้ได้ทั้งเมล็ดที่
อ่อนและแก่เกินไป  
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ตารางที่  8 ความงอกของถั่วเขียวหลังเก็บเกี่ยว (%) ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์       
              ปี 2559 และ 2560 
กรรมวิธี ปี 2559 ปี 2560 

 ฤดูแล้ง 
ป ล าย ฤ ดู
ฝน 

ฤดูแล้ง ป ล าย ฤ ดู
ฝน 

1. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวและนวดด้วยมือ 99 a 91 95 65 
2. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 95 c 86 96 75 
3. อัตราปลูก 9 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด   97 ab 91 98 70 
4. อัตราปลูก 12กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 94 c 89 96 75 
5. อัตราปลูก 15กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด   96 bc 90 96 60 
CV% 1.3 3.4 22 11.9 
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน 95 % โดยวิธี DMRT 
 
ตารางที่ 9 การแตกร้าวเมล็ดถั่วเขียว (%)ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์  ปี 2559 และ  
              2560 
กรรมวิธี ปี 2559 ปี 2560 

 ฤดูแล้ง 
ป ล าย ฤ ดู
ฝน 

ฤดูแล้ง ป ล าย ฤ ดู
ฝน 

1. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวและนวดด้วยมือ 1.3 1.1 1.5 2.0 
2. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 5.8 5.5 4.7 5.3 
3. อัตราปลูก 9 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 4.8 4.8 5.5 6.8 
4. อัตราปลูก 12กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 4.6 3.9 6.3 6.7 
5. อัตราปลูก 15กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 6.9 6.5 6.7 7.5 
เฉลี่ย 4.7 4.4 4.9 5.7 
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน 95 % โดยวิธี DMRT 
 

ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวหลังเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติ ณ ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ เป็นระยะเวลา 8 เดือนหลังปรับปรุงสภาพพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ในฤดูแล้งปี 2559 และปลายฤดูฝนปี 2560 โดยพบว่าความงอกอยู่ระหว่าง 96.3-98.5 เปอร์เซ็นต์ และ 96.0-
98.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในปลายฝนปี 2559 พบว่า อัตราปลูก 
6 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวและนวดด้วยมือ มีความงอกสูงสุด เฉลี่ย 96.4 เปอร์เซ็นต์ และไม่ความแตกต่างกัน
ทางสถิติในการเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวดทุกอัตราปลูก และมีทิศทางเดียวกับฤดูแล้งปี 2560 พบว่า อัตราปลูก 
6 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวและนวดด้วยมือ ให้ความงอกสูงสุด เฉลี่ย 98.0 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การเก็บเกี่ยวด้วย
รถเก่ียวนวดทุกอัตราปลูกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 10) 
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ตารางที่ 10 ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว (%) หลังการเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติ เป็นระยะเวลา 8   
            เดือน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ปี 2559 และ 2560 
กรรมวิธี ปี 2559 ปี 2560 

 ฤดูแล้ง ปลายฤดูฝน 
ฤดูแล้ง ป ล าย ฤ ดู

ฝน 
1. อัตราปลูก 6 กก./ไร ่เก็บเก่ียวและนวดด้วยมือ 96.0 96.4 a 98.0 a 98.0 
2. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 96.3   94.4 ab 95.0 b 98.0 
3. อัตราปลูก 9 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 98.5 93.0 b 94.4 b 98.0 
4. อัตราปลูก 12กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 98.0 93.0 b 94.2 b 96.0 
5. อัตราปลูก 15กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 98.3 93.0 b 93.4 b 97.0 
CV% 1.47 1.71 2.51 1.59 
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน 95 % โดยวิธี DMRT 
 
 การข้อมูลต้นทุนการผลิต ผลตอบแทนและรายได้สุทธิ ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวทั้ง 5 กรรมวิธี 
(ตารางภาคผนวก (ถ้ามี) 1-5) เมื่อน ามาค านวณหาอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนการผลิตพบว่า   มีค่า
มากกว่า 1 ทั้ง 5 กรรมวิธี และพบว่าอัตราปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวด้วยมือทุกฤดูปลูกในปี2559 และ 
2560 ให้ความคุ้มทุนมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเริ่มขาดแคลนแรงงานคนในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ท า
ให้การใช้รถเกี่ยวนวดเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และจากข้อมูล พบว่า อัตราปลูก 15 กิโลกรัมต่อไร่ และเก็บ
เกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวด ในปี 2559 และ 2560 ทั้งในฤดูแล้งและปลายฤดูฝน  ให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ
ต้นทุนอยู่ในระดับ 2 รองจาก อัตราปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด (ตารางที่ 11) 
 
ตารางที่ 11 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวต่อไร่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ   
                เกษตรเพชรบูรณ์ ปี 2559 และ 2560 
กรรมวิธี ปี 2559 ปี 2560 

 ฤดูแล้ง 
ป ล าย ฤ ดู
ฝน 

ฤดูแล้ง ป ล าย ฤ ดู
ฝน 

1. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวและนวดด้วยมือ 2.4 2.2 2.2 2.6 
2. อัตราปลูก 6 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 2.7 1.4 1.3 2.0 
3. อัตราปลูก 9 กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 2.4 1.3 2.2 1.9 
4. อัตราปลูก 12กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 2.3 1.2 2.1 1.9 
5. อัตราปลูก 15กก./ไร่ เก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 2.3 1.8 2.1 2.1 
ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน 95 % โดยวิธี DMRT 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวด้วยการปลูกอัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวและนวดด้วยมือ ให้ผลผลิต
เมล็ดพันธุ์สูงสุด ทั้งในฤดูแล้งและปลายฝน ปี 2559 และปี 2560 แต่มีต้นทุนการผลิตสุดสุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับการเก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 
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 ขณะที่อัตราปลูก 6 กิโลกรัมต่อไร่ และเก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวด ในฤดูแล้ง ปี 2559 และปี 2560 ให้
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับอัตราปลูก 9 12 และ 15 กิโลกรัมต่อไร่ แต่มีอัตราส่วนผลตอบแทน
ต่อต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสูงสุด และมีความงอกหลังการเก็บรักษาระยะเวลา 8 เดือนไม่ต่ ากว่า 85 
เปอร์เซ็นต์ ตามมาตรฐานความงอกของเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่าย 
 นอกจากนี้ อัตราปลูก 15 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวด้วยรถเกี่ยวนวด ในปลายฤดูฝนปี 2559 และปี 
2560 มีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนการผลิตสูงกว่าอัตราปลูก 6 9 และ 12 กิโลกรัมต่อไร่ ที่มีการเก็บเก่ียว
ด้วยรถเกี่ยวนวดเช่นเดียวกัน รวมถึงมีความงอกหลังเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 8 เดือน ไม่ต่ ากว่า 85 เปอร์เซ็นต์ 
ตามมาตรฐานความงอกของเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่าย 
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ศึกษาพันธุ์และช่วงปลูกท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงในพื้นที่ภาคใต้ 
Effect of Planting Date and Cultivar on Yield of Peanut in Southern of Thailand. 

 
สมศักดิ์ แสงพระจันทร์     พรอุมา เซ่งแซ่     ฉันทนา คงนคร     

เอมอร เพชรทอง     สุคนธ์ วงศ์ชนะ     สมชาย ผอบเหล็ก    จุฑามาส  ฟักทองพรรณ  
Somsak Sangprajan     Phorn-u-ma Sangsae     Chuntana Kongnakhon 

 Em-orn Petthong     Sukon Wongchana     Somchai Paoblek     Juthamas  Fakthongphan 
 

บทคัดย่อ 
 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาช่วงวันปลูกและพันธุ์ที่เหมาะสมของการปลูกถั่วลิสงเพ่ือใช้เป็น
เมล็ดพันธุ์ในพ้ืนที่ภาคใต้ ท าที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา วางแผนการทดลอง แบบ Split plot design 4 ซ้ า main 
plot คือ ช่วงวันปลูก 12 ช่วงปลูก ใน 3 ฤดู คือ ฤดูแล้ง ฤดูฝน(ต้นฝน) และ ฤดูฝน(ปลายฝน) subplot คือ ถั่ว
ลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 และ ไทนาน 9 พบว่า ช่วงวันปลูกที่เหมาะสมส าหรับ ถั่วลิงสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 
และ ไทนาน 9  คือช่วงวันปลูกท่ีอยู่ในฤดูแล้ง ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ให้ผลผลิตฝักสดและมีองค์ประกอบผลผลิต
ของถั่วลิสง ที่ดีกว่า ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 ในหลายด้าน 

 
Abstract 

 This research wants to find the appropriate planting date and cultivar of the peanut 
in Songkhla province. This experiment was done at Songkhla Field Crops Research Center. 
The split-plot design with 4 replications was used in experiments. Main plots were 12 
planting date in 3 seasons including dry season, early rainy season and late rainy season. 
Subplots were 2 cultivars of peanut, Khon Kaen 84-8 and Thainan 9. The results indicate the 
highest average yield at when start growing in the dry season. Thainan 9 had a higher yield 
and yield component than Khon Kaen 84-8. 
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บทน า (Introduction) 
พืชตระกูลถั่วถือว่าเป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ ได้หลากหลาย หรือเรียกได้ว่าเป็นถั่วเอนกประสงค์ 

(multipurpose legumes) โดยเป็นทั้งพืชอาหาร (มนุษย์ และสัตว์) พืชพลังงานทดแทน รวมทั้งใช้ในการ 
ปรับปรุงบ ารุงดิน (อรชรและคณะ, 2554) ในปี 2560 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสง 120,909 ไร่ ผลผลิต 
36,591 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 304 กิโลกรัมต่อไร่ เนื้อที่เพาะปลูก ปี 2560 ลดลงจากปี 2559 เนื่องจากต้นทุนใน
การผลิตสูงถึงแม้ว่าราคาถั่วลิสงที่เกษตรกรขายได้จะอยู่ในเกณฑ์ดี ความต้องการใช้ถั่วลิสงส าหรับอุตสาหกรรม
อาหารและการค้ายังคงเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) เกษตรกรในภาคใต้นิยมปลูกถ่ัว
ลิสงเป็นพืชแซมในสวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน ไม้ผล ไม้ยืนต้น และในนาหลังการเก็บเกี่ยวข้าว มีพ้ืนที่ปลูกมาก
ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และปัตตานี ในภาคใต้แม้พ้ืนที่ปลูกน้อยแต่ราคาผลผลิตสูง เพราะนิยมบริโภคในรูป
ของถั่วต้ม พันธุ์ที่เกษตรกรนิยมปลูกมีพันธุ์ไทนาน 9 และ สข.38 คิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ปลูกใน
ภาคใต้ทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 15 เปอร์เซ็นต์เป็นพันธุ์พ้ืนเมือง (สมจินตนา, 2542) ถั่วลิสงเป็นพืชที่สามารถ
ปลูกได้ทั้งปี แต่การปลูกในช่วงที่เหมาะสมจะน าไปสู่ความส าเร็จทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต   
ผลผลิตถั่วลิสงที่ได้จากแต่ละช่วงวันปลูก หรือในช่วงเวลาเดียวกันของแต่ละปี มีความแปรปรวนไปตามความ
แตกต่างของอุณหภูมิ ความยาววัน ปริมาณแสงแดด และปริมาณน้ าฝน (ทักษิณา, 2545) อุณหภูมิมีผลต่อการ
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของถั่วลิสง อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับถั่วลิสงในช่วงการเจริญเติบโตทางล าต้น
อยู่ระหว่าง 25-28 องศาเซลเซียส ช่วงการเจริญพันธุ์ต้องการอุณหภูมิ ระหว่าง 20-25 องศาเซลเซียส (Vera 
Prasad et al, 2000) จากสภาพภูมิประเทศ สงขลาเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเล อุณหภูมิระหว่างฤดูกาลและ
กลางวันกลางคืนจึงไม่แตกต่างกันมากนัก โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 31.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24.8 องศา
เซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงที่สุดที่เคยตรวจวัดได้คือ 40.3 องศาเซลเซียส 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 และอุณหภูมิต่ าาท่ีสุดที่เคยตรวจวัดได้คือ 13.7 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2557 (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560) จึงอาจจะไม่เหมาะสมกับการปลูกถ่ัวลิสงในบางเดือน อีกท้ัง
ปัญหาในการผลิตคือขาดแคลนพันธุ์ที่ปรับตัวได้ดีที่ให้ผลผลิตสูง ในปัจจุบันเกษตรกรมีเพียงพันธุ์ ไทนาน 9 
เป็นพันธุ์ที่ปลูกกันมานานแล้ว และใช้อยู่เพียงพันธุ์เดียว โดยกรมวิชาการเกษตรได้รับรองถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 
84-8 ให้ผลผลิตฝักสดอยู่ที่ 643 -786 กิโลกรัมต่อไร่ (สมจินตนา, 2555) จึงอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการ
น ามาปลูกในพ้ืนที่ 
 
ประเด็นวิจัย 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ในพ้ืนที่ท าได้ยากและผลิตได้น้อยรวมถึงขาดข้อมูลในการปลูกและการเลือกพันธุ์ที่
เหมาะสมในพ้ืนจึงต้องจ าเป็นต้องน าเมล็ดพันธุ์จากที่อ่ืนมาใช้ ซึ่งมีราคาแพงอีกทั้งยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ในการขนส่ง ดังนั้นในการศึกษานี้จึงต้องการหาพันธุ์และช่วงปลูกที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง
พ้ืนที่ในพ้ืนที่ภาคใต้เพ่ือใช้แนะน าเกษตรกรในการปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้เองต่อไป 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2560   สิ้นสุด กันยายน ปี 2563 (ฤดูแล้งและฤดูฝน) 
วิธีการด าเนินการ 
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สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 
1. ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84-8 
2. ปุ๋ยเคมีเกรด 12-24-12ยิปซัม 
3. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
4. อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ 

แบบและวิจัยการลดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ RCB  จ านวน 3 ซ้ า 12 ช่วงปลูก คือ 

ฤดูแล้ง 1. ต้นมกราคม 
2. กลางมกราคม 
3. ต้นกุมภาพันธ์ 
4. กลางกุมภาพันธ์ 
5. ต้นมีนาคม 
6. กลางมีนาคม 

ฤดูฝน  7. ต้นพฤษภาคม 
8. กลางพฤษภาคม 
9. ต้นมิถุนายน 
10. กลางมิถุนายน 
11. ต้นกรกฎาคม 
12. กลางกรกฎาคม 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ก่อนปลูกสุ่มเก็บตัวอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน ปลูกถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 84 -8 ตาม

ช่วงเวลาที่ก าหนด ในแปลงย่อยขนาด 3x6 ม. ด้วยระยะปลูก 50x20 ซม. หลังปลูกฉีดพ่นสารอะลาคลอร์หลัง
ปลูกอัตราไร่ละ 600 มล. และใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 12-24-12 เมื่อถั่วลิสงอายุ 15 วัน ไร่ละ 30 กก. และโรยยิปซัม
เมื่อถั่วลิสงอายุ 45 วันไร่ละ 50 กก. และเก็บเกี่ยวเมื่อเปลือกด้านในฝักประมาณ 60 % ของจ านวนฝักทั้งหมด
มีจุดประสีน้ าตาล 
การบันทึกข้อมูล 

-  เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-20 ซม. และ 20-50 ซม. วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ 
-  วันปลูกและปฏิบัติการต่างๆ อายุเก็บเกี่ยว 
-  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 
-  ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต 
-  ความงอก และความแข็งแรง หลังปรับปรุงสภาพและหลังการเก็บรักษาทุกเดือนเป็นเวลานาน 6 

เดือน 
- วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในปี 2561, 2562 และ 2563 ถั่วลิสงแต่ละพันธุ์มีจ านวนฝักต่อหลุมใน
แต่ละช่วงปลูกแตกต่างกันทางสถิติ  โดยทั้ง 3 ปีถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 มีจ านวนฝักต่อหลุมสูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น 
84-8  ช่วงวันปลูกส่งผลให้จ านวนฝักต่อหลุมมีความแตกต่างทางสถิติ  โดยช่วงวันปลูกท่ี 1, 2 และ 3  ซึ่งอยู่ใน
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ฤดูแล้ง มีจ านวนฝักต่อสูงกว่าช่วงปลูกอ่ืน ๆ ที่อยู่ในฤดูฝน(ต้นฝน) และฤดูฝน(ปลายฝน)  ผลผลิตฝักสดในแต่
ละพันธุ์มีความแตกต่างกันทางสถิติ ในปี 2561 และ 2563 โดยถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 มีผลผลิตฝักสดมากกว่า
ขอนแก่น 84-8 ช่วงวันปลูกมีผลต่อผลผลิตฝักสด พบว่าช่วงวันปลูกท่ี 1, 2 และ 3 มีผลผลิตฝักสดเฉลี่ยสูงสุด 
ผลผลิตฝักแห้งพบว่าถั่วลิสงแต่ละพันธุ์มีผลผลผลิตฝักแห้งไม่แตกต่างกันแต่ช่วงวันปลูกมีผลต่อผลผลิตฝักแห้ง 
ช่วงวันปลูกท่ี 1, 2 และ 3 มีผลผลิตฝักแห้งสูงกว่าช่วงปลูกอ่ืน ๆ ส าหรับเปอร์เซ็นต์กะเทาะในถั่วลิสงแต่ละ
พันธุ์ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่าช่วงวันปลูกมีผลต่อเปอร์เซ็นต์กะเทาะ โดยช่วงวันปลูกท่ี 7, 8 และ 10 มี
เปอร์เซ็นต์กะเทาะสูงสุด ในขณะเดียวกันน้ าหนัก 100 เมล็ดของถั่วลิสงแต่ละพันธุ์มีน้ าหนัก 100 เมล็ดในแต่ละ
ช่วงปลูกมีความแตกต่างกัน พันธุ์ขอนแก่น 84-8 มีน้ าหนัก 100 เมล็ดเฉลี่ยสูงกว่าไทนาน 9 (ตารางที่ 1, 2 
และ 3) ในส่วนของพันธุ์ถั่วลิสง พบว่าพันธุ์ไทนาน 9 มีผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตดีกว่าพันธุ์ขอนแก่น 
84-8 สอดคล้องกับผลทดสอบในแปลงเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงและตรังมีผลการทดสอบที่เหมือนกันแต่จะมี
ข้อดีในการเก็บเกี่ยวคือเก็บเกี่ยวได้ง่ายกว่า (ฉันทนา, 2559) 
ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม 

ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการให้ผลผลิตนั้นช่วงวันปลูกท่ี 1  และ 2 มีอุณหภูมิเฉลี่ย
ในช่วงออกดอกใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่เหมาะสมมากท่ีสุด ในทั้ง 3 ปีของการทดลอง ซึ่งเมื่อน าข้อมูลที่ได้มา
พิจารณาร่วมกับผลผลิตฝักสดพบว่า ในช่วงปลูกดังกล่าวให้ผลผลิตสูงกว่าช่วงปลูกอ่ืน ๆ เมื่อไปดูด้านปริมาณ
น้ าฝนในช่วงวันปลูกท่ี 11และช่วงปลูกที่ 12 มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยมากที่สุดช่วงที่ฝักก าลังพัฒนา มีผลท าให้
ผลผลิตฝักสดมีปริมาณน้อยที่สุด (ตารางท่ี 4, 5 และ 6) 
ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและผลผลิตพบว่า ช่วงวันปลูกท่ี 2 ซึ่งอยู่ในฤดูแล้งให้ผลผลิตมากท่ีสุดซึ่งสอดคล้อง
กับค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตรที่แนะน าให้ปลูกถ่ัวลิสงในหน้าแล้งจะให้ผลผลิตดีที่สุด ในช่วงปลูกที่อยู่ใน
ฤดูแล้งยังมีอุณหภูมิเฉลี่ยในระยะออกดอกใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกถ่ัว เนื่องจากอุณหภูมิมี
ผลต่อการพัฒนาการและการเจริญเติบโตของถั่วลิสง อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับถั่วลิสงในช่วงการเจริญเติบโต
ทางล าต้นอยู่ระหว่าง 25-28 องศาเซลเซียส ช่วงการเจริญพันธุ์ต้องการอุณหภูมิ ระหว่าง 20-25 องศา
เซลเซียส (Vera Prasad et al, 2000) ดังนั้นผลผลิตที่ได้ในช่วงปลูกในฤดูแล้งจึงมีผลผลิตสูง ในส่วนของ
ปริมาณน้ าฝน ในช่วงปลูกที่ในฤดูฝน (ปลายฝน) มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีผลท าให้ผลผลิตน้อยลงเมื่อ
เทียบกับช่วงปลูกในฤดูอ่ืน ๆ อาจเนื่องด้วยการเกิดน้ าท่วมขังภายในแปลงติดต่อกันหลายวัน ซึ่งมีรายงานว่า
การเกิดน้ าท่วมขังจะท าให้ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตลดลง การมีน้ าท่วมขังเป็นระยะเวลา 2 วัน จะ
ท าให้ผลผลิตลดลงเกือบ 50% และการมีน้ าขังมากกว่า 2 วัน จะท าให้ผลผลิตลดลงต่อไปอย่างช้าๆ และจะไม่
สามารถกลับมาสภาพเดิมหลังน้ าลด (ไพศาล และนิมิต, 2533) 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา พบว่า ช่วงวันปลูกถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 และขอนแก่น 84-8 ที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้
คือ ช่วงวันปลูกที่อยู่ในฤดูแล้งให้ผลผลิตดีที่สุดเพราะมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูกถั่ว
ลิสง การปลูกในฤดูฝนได้ผลผลิตน้อย เนื่องด้วยมีปริมาณน้ าฝนมาก ซึ่งอาจท าให้แปลงเกิดน้ าท่วมขัง ซึ่งเป็น
สาเหตุของผลผลิตที่น้อยลง ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 มีผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของถั่วลิสงดีกว่า พันธุ์
ขอนแก่น 84-8 ในหลายด้าน จึงเหมาะกับการปลูกในพื้นที่ภาคใต้ 



108 
 

อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงฝักต้มในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ 
Appropriate Harvesting Age for Peanut Seed Production in Chiang Mai Province. 

 
จงรักษ์ พันธ์ไชยศรี   โสพิศ ใจปาละ   เกียรติรวี พันธ์ไชยศรี   สุมนา จ าปา 

Jongrak Phunchaisri   Sopit Jaipala   Kertrave Phunchaisri   Sumana Jumpa 
 

ค าส าคัญ อายุเก็บเกี่ยว เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 
Keywords harvesting age, peanut seed  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงฝักต้มพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 ในพ้ืนที่จังหวัด

เชียงใหม่ ด าเนินการในศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ปี 2562-2563 วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า 6 
กรรมวิธี ประกอบด้วย การเก็บเกี่ยวถั่วลิสงที่อายุ 80 87 94 101 108 และ 115 วันหลังงอก พบว่า อายุเก็บ
เกี่ยวมีผลต่อผลผลิตฝักแห้ง และเปอร์เซ็นต์กะเทาะ โดยฤดูแล้ง เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 108 และ 115 วันหลังงอก และ
ฤดูฝน เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 101 108 และ 115 วันหลังงอก ให้ผลผลิตฝักแห้ง และเปอร์เซ็นต์กะเทาะสูงที่สุด 
ส าหรับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ในฤดูแล้ง ความงอกและความแข็งแรงมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นตามอายุเก็บเกี่ยว แต่ในฤดูฝนหาก
สภาพอากาศในช่วงเก็บเกี่ยวมีฝนตกหรือความชื้นสูงมีผลท าให้ความงอกและความแข็งแรงลดลง นอกจากนี้การ
ได้รับน้ าฝนปริมาณมากอย่างต่อเนื่องท าให้อายุการเก็บเกี่ยวถั่วลิสงล่าช้า 
 

Abstract 
Appropriate harvesting age studied for peanut seed production in Chiang Mai province 

was conducted in Chiang Mai Field Crops Research Center during 2019-2020, The 
experimental design was RCB with 4 replicates and treatments consisted of 6 harvesting ages 
were 80 87 94 101 108 and 115 days after emergence. It was found that the harvesting age 
had an effect on the dry pod yield and percentage of shelling. In the dry season when 
harvested at the age of 108 and 115 days after emergence and the rainy season when 
harvested at 101, 108 and 115 days after emergence gave the highest of dry pod yield and 
percentage of shelling. While the quality of seed in the dry season, the mean of germination 
and vigor increased with maturity. But in the rainy season, if the weather during harvest has 
rain or high humidity, it would reduce the germination and vigor. In addition, the effect of 
continuous excessive rainfall delayed the harvesting age of peanuts. 
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บทน า (Introduction) 
ถั่วลิสงมีการเจริญเติบโตแบบเมล็ดในต้นเดียวกันสุกแก่ไม่พร้อมกัน ท าให้การสุกแก่และการพัฒนา

ของเมล็ดในแต่ละต้นไม่พร้อมกัน เมื่อเก็บเกี่ยวถั่วลิสงจึงมีทั้งเมล็ดอ่อน เมล็ดสุกแก่ และเมล็ดสุกแก่เกินไป ใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน การเก็บเกี่ยวต่างกันจึงมีผลท าให้ผลผลิตของเมล็ดพันธุ์และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่เก็บ
เกี่ยวแตกต่างกัน จากการส ารวจและสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกถ่ัวลิสงในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เกษตรกร
ปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสงส าหรับจ าหน่ายในรูปของฝักสดและแบ่งผลผลิตบางส่วนเก็บไว้ส าหรับท าเมล็ด
พันธุ์ในฤดูถัดไป ท าให้เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงมีคุณภาพต่ า ดังนั้นการศึกษาอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมส าหรับการผลิต
เมล็ดพันธุ์ของถั่วลิสงฝักต้มในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงและมีคุณภาพ จึงเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการผลิตถั่วลิสง อีกท้ังยังช่วยลดต้นทุนด้านการใช้เมล็ดพันธุ์อีกทางหนึ่งด้วย 
   
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2561   สิ้นสุด กันยายน ปี 2563 (ฤดูแล้งและฤดูฝน) 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์  

1. ถัว่ลิสง พันธุ์กาฬสินธุ์ 2    
2. ปุ๋ยเคมีเกรด 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ 
3. ยิปซั่ม อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่  
4. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช 
5. อุปกรณ์ท่ีใช้ในแปลงทดลอง 
6. อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ 

วิธีการ  
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า กรรมวิธีประกอบด้วย เก็บเกี่ยวถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 

ที่อายุ 80 87 94 101 108 และ 115 วันหลังงอก- 
ขั้นตอนและวิธีวิจัย 

ด าเนินการในศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ทั้งฤดูฝน และฤดูแล้ง ขนาดแปลงทดลองย่อย 3x5 เมตร พื้นที่
เก็บเกี่ยว 2x4 ตารางเมตร ใช้ระยะปลูก 50x20 เซนติเมตร หลุมละ 2 ต้น โดยหยอดถั่วลิสงหลุมละ 3 ต้น (ไม่
ปลูกซ่อมและไม่ถอนแยก) คลุกเมล็ดด้วยสารเมทาแลกซิล อัตรา 5 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม หรือสารป้องกัน
ก าจัดโรคโคนเน่าขาดชนิดอ่ืน และคลุกเมล็ดด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม อัตรา 200 กรัมต่อไร่ หลังปลูกพ่น
สารอะลาคลอร์ 48% อีซี อัตรา 125-150 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร เมื่อถั่วลิสงมีอายุ 15-20 วัน ก าจัดวัชพืช
แล้วใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ ใส่ยิปซั่มอัตรา 50 
กิโลกรัม/ไร่ และก าจัดวัชพืชครั้งที่ 2 ที่อายุ 40 วัน การป้องกันก าจัดแมลง ด าเนินการตามค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตร การปลูกในฤดูแล้งให้น้ าทุก 7-10 วันโดยประมาณ การเก็บเกี่ยวถั่วลิสงตามกรรมวิธี 
การบันทึกข้อมูล 
  1. วันปลูก วันงอก วันออกดอก 50% วันเก็บเก่ียว 
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  2. ข้อมูลผลผลิต ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ และองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จ านวนหลุมเก็บเกี่ยว จ านวนต้นและ
จ านวนฝัก 10 หลุม น้ าหนักฝักสด จ านวนเมล็ดต่อฝัก น้ าหนักฝักแห้งและลักษณะฝักแห้ง (%กะเทาะ น้ าหนัก 100 
เมล็ด)  

 3. ข้อมูลคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 
4. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ การเป็นโรคหรือการเข้าท าลายของแมลง เป็นต้น 

 
ผลการวิจัย 

ฤดูแล้ง เมื่อวิเคราะห์ผลผลิตร่วมกันทั้งสองปี พบว่า 
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างปีและอายุเก็บเกี่ยวต่างๆ ที่ท าให้ผลผลิต 

ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยปี 2562 เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 108 วันหลัง
งอก ให้ผลผลิตฝักแห้งสูงที่สุด 886 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ไม่แตกต่างกับอายุเก็บเกี่ยวที่ 115 วันหลังงอก ให้ผลผลิต 
804 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนปี 2563 เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 115 วันหลังงอกให้ผลผลิตฝักแห้งสูงสุด 393 กิโลกรัมต่อ
ไร่ แต่ไม่แตกต่างกับอายุเก็บเกี่ยว 108 วันหลังงอก ที่ให้ผลผลิตฝักแห้ง 318 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 1) ทั้งนี้
ผลผลิตในปี 2562 สูงกว่าปี 2563 เนื่องมาจากถั่วลิสงในแปลงได้รับปริมาณน้ าอย่างเพียงพอตั้งแต่ปลูกจากฝน
ที่ตกกระจายในแต่ละช่วงท าให้ต้นถั่วมีการเจริญเติบโตทางล าต้นและใบตลอดจนการออกดอกและติดฝัก
สมบูรณ์ เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีฝนตกเพียงวันเดียวตลอดฤดูปลูก (Fig 1) นอกจากนี้ยังพบว่าปี 2562 
องค์ประกอบผลผลิตทุกองค์ประกอบยกเว้นจ านวนหลุมต่อไร่สูงกว่าปี 2563  สอดคล้องกับเฉลิมพล (2542) 
กล่าวว่า การเพ่ิมผลผลิตสามารถท าได้โดยการเพ่ิมองค์ประกอบผลผลิตตัวใดตัวหนึ่งหรือหลายตัวพร้อมกัน  
โดยปี 2562 จ านวนฝักต่อต้นสูงที่สุดเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 108 และ 115 วันหลังงอก จ านวน 8.3 และ 8.2 ฝัก
ต่อต้น ตามล าดับ ปี 2563 จ านวนฝักต่อต้นสูงที่สุดเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 101 วันหลังงอก แต่ไม่แตกต่างเมื่อเก็บ
เกี่ยวที่อายุ 115 108 87 และ 94 วันหลังงอก มีจ านวนฝัก 4.5 4.3 3.9 3.7 และ 3.5 ฝักต่อต้น ตามล าดับ 
จ านวนเมล็ดต่อฝัก ปี 2562 อายุเก็บเกี่ยว 115 วันหลังงอกมีจ านวนเมล็ดสูงที่สุด 3.1 เมล็ดต่อฝัก แต่ไม่
แตกต่างกับอายุเก็บเกี่ยว 108 และ 101 วันหลังงอก เช่นเดียวกับปี 2563 ที่อายุเก็บเกี่ยว 115 วันหลังงอก มี
จ านวนเมล็ดต่อฝักสูงที่สุด 2.5 เมล็ดไม่ต่างจากอายุเก็บเกี่ยว 108 วันหลังงอก ที่มีจ านวนเมล็ด 2.4 เมล็ดต่อ
ฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ด ปี 2562 เมล็ดมีน้ าหนักมากท่ีสุดเมื่อเก็บเกี่ยวอายุ 108 วันหลังงอก 81.7 กรัม ปี 2563 
เมล็ดมีน้ าหนักมากที่สุดเมื่อเก็บเกี่ยวอายุ 115 วันหลังงอก 61.0 กรัม (Table 2) นอกจากนี้ทั้งสองปีถั่วลิสงที่
เก็บเกี่ยวเมื่ออายุตั้งแต่ 101-115 วันหลังงอกยังมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะสูงที่สุด 66.5 65.0 60.8 53.1 และ 50.0 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Table 1)   

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ อายุเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างปีและอายุเก็บเกี่ยวต่างๆ โดยปี 2563 
เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงมีความงอกสูงสุดเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 108 วันหลังงอก แต่ไม่แตกต่างกับอายุ 101 และ 115 
วันหลังงอก มีความงอกเฉลี่ยร้อยละ 85.8 82.0 และ 79.5 ตามล าดับ ทั้งนี้หากพิจารณาจากมาตรฐานความ
งอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง (ต่ าสุดร้อยละ 70) จะเห็นว่าถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยวตั้งแต่อายุ 80 วันหลังงอกสามารถ
น าไปปลูกเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ สอดคล้องกับ จวงจันทร์ และสมถวิล (2536) พบว่า เมล็ดอ่อนและเมล็ดที่มีเยื่อหุ้ม
เมล็ดเหี่ยวย่นมีคุณสมบัติที่จะใช้เป็นเมล็ดพันธุได้ ส่วนปี 2562 เมล็ดพันธุ์มีความงอกสูงสุดเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 
115 วันหลังงอก มีความงอกเฉลี่ยร้อยละ 75.0 รองลงมาเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 101 วันหลังงอก ด้านความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ พบว่า ปี 2563 เมล็ดพันธุ์มีความแข็งแรงสูงสุดเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 101 วันหลังงอก แต่
ไม่แตกต่างกับอายุ 108 94 และ 115 วันหลังงอก โดยมีความแข็งแรงเฉลี่ยร้อยละ 79.0 78.0 77.5 และ 72.3 
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ตามล าดับ ปี 2562 เมล็ดพันธุ์มีความแข็งแรงสูงสุดเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 115 วันหลังงอก แต่ไม่แตกต่างกับอายุ 
108 และ 101 วันหลังงอก โดยมีความแข็งแรงเฉลี่ยร้อยละ 65.5 61.5 และ 57.5 ตามล าดับ (Table 1) 

ฤดูฝน ปี 2562 ถั่วลิสงพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 เริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 94 วัน เพราะที่อายุ 80 และ 87 วัน 
ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้เนื่องจากเมล็ดยังอ่อนมากเกินกว่าที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ ทั้งนี้ในช่วงหลังปลูกถั่วลิสงฝนมี
ฝนตกปริมาณมากและต่อเนื่อง (Fig 1) ท าให้ต้นถั่วลิสงมีการเจริญเติบโตทางล าต้นมากเกินไปท าให้อายุเก็บ
เกี่ยวถั่วลิสงมากขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับเฉลิมพล (2542) กล่าวว่า หากพืชได้รับน้ าหรือไนโตรเจนอย่าง
เหลือเฟือ แต่ได้รับพลังงานแสงน้อย พืชจะสังเคราะห์แสงได้น้อย พืชจะมีแต่การแบ่งเซลล์และขยายเซลล์หรือ
การเจริญทางล าต้นและใบมากเกินไปจนไม่เปิดโอกาสให้พืชนั้นมี differentiation เกิดข้ึน 

ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบว่า ผลผลิตฝักแห้งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่ง โดยถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 129 วันหลังงอก มีผลผลิตสูงสุด 762 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ไม่แตกต่างกับถั่วลิสง
ที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 108 วันหลังงอก ให้ผลผลิต 678 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนองค์ประกอบผลผลิตมีความแตกต่าง
กันทางสถิติ โดยถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุตั้งแต่ 101-129 วันหลังงอกมีจ านวนฝักต่อต้นมากที่สุด 10.4-13.3 
ฝักต่อต้น ส่วนจ านวนเมล็ดต่อฝัก พบว่า เมื่อเก็บเกี่ยวถั่วลิสงที่อายุ 122 และ 129 วัน มีจ านวนเมล็ดสูงที่สุด 
3.01 และ 3.30 เมล็ดต่อฝัก น้ าหนักเมล็ด พบว่า ถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุตั้งแต่ 108-129 วันหลังงอกมี
น้ าหนักเมล็ดสูงที่สุด 51.9 52.7 52.7 และ 50.4 กรัมต่อ 100 เมล็ด ตามล าดับ นอกจากนี้ ถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยว
เมื่ออายุ 115-129 วัน ยังมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะสูงสุดร้อยละ 49.4, 48.8 และ 52.1 ตามล าดับ (Table 3) 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า ความงอกและความแข็งแรงมีความแตกต่างทางสถิติ โดยถั่วลิสงที่เก็บเกี่ยว
เมื่ออายุ 101, 122 และ 129 วัน มีความงอกสูงที่สุดร้อยละ 80.3, 75.0 และ 72.8 ตามล าดับ และการเก็บ
เกี่ยวที่อายุ 122 และ 129 วัน เมล็ดพันธุ์มีความแข็งแรงสูงที่สุด คือร้อยละ 72.0 และ 65.5 ตามล าดับ (Table 
3) ทั้งนี้หากเก็บเกี่ยวเมื่ออายุตั้งแต่ 115 วันหลังงอก เป็นต้นไปจะเริ่มพบเมล็ดงอกในแปลง  

ฤดูฝน ปี 2563 
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต พบว่า ผลผลิตถั่วลิสงฝักแห้งที่เก็บเกี่ยวเมื่ออายุต่างกันมีความ

แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 115 วันหลังงอกให้ผลผลิตฝักแห้งสูงที่สุด 486 
กิโลกรัมต่อไร่ แต่ไม่ต่างกับอายุ 108 และ 101 วันหลังงอก ที่ ให้ผลผลิต 479 และ 459 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ ด้านองค์ประกอบผลผลิต พบว่า จ านวนหลุมต่อไร่ และจ านวนฝักต่อต้นไม่แตกต่างกัน มีเฉพาะ
จ านวนฝักต่อต้นเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 115 และ 108 วันหลังงอกมีจ านวนฝักสูงที่สุด 3.5 และ 3.2 ฝัก 
ตามล าดับ ส่วนน้ าหนัก 100 เมล็ด พบว่า เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 115 วันหลังงอก เมล็ดมีน้ าหนักมากที่สุด 53.5 
กรัม นอกจากนี้เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 115 และ 108 วันหลังงอกยังมีเปอร์เซ็นต์กะเทาะสูงที่สุด 58.4 และ 56.9 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (Table 4)  

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า อายุเก็บเกี่ยวมีผลต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง เมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 
115 วันหลังงอก เมล็ดพันธุ์มีความงอกสูงที่สุดร้อยละ 87.0 แต่ไม่แตกต่างเมื่อเก็บเกี่ยวอายุ 108 และ 80 วัน
หลังงอก มีความงอกร้อยละ 85.0 และ 82.3 ตามล าดับ ส่วนความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์สูงที่สุดเมื่อเก็บเกี่ยว
อายุ 101 วันหลังงอก ร้อยละ 68.5 แต่ไม่แตกต่างเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุ 101 108 94 และ 87 วันหลังงอก 
สอดคล้องกับนิลุบล และคณะ (2546) ศึกษาผลของอายุเก็บเกี่ยวต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 2 พันธุ์ 
ได้แก่ พันธุ์ขอนแก่น 4 และขอนแก่น 5 โดยศึกษาที่อายุเก็บเกี่ยว 80 90 100 110 120 และ 130 วันหลังงอก 
พบว่า ความงอกเฉลี่ยทั้งสองพันธุ์ทุกอายุเก็บเกี่ยวสูงสุดไม่แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นพันธุ์ขอนแก่น 5  ที่อายุ 
80 วัน (Table 4) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในฤดูฝน จะเห็นว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเก็บเกี่ยว
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เพียงอย่างเดียว สภาพอากาศที่มีผลต่อความงอกและความแข็งแรง ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน และความชื้น ทั้งนี้
หากมีฝนตก ความชื้นสูงในช่วงเก็บเกี่ยวจะมีผลท าให้ความงอกและความแข็งแรงมีค่าลดลง 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

อายุเก็บเก่ียวที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงฝักต้มพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 1. ฤดูแล้ง ควรเก็บเกี่ยวเมื่อถั่วลิสงอายุ 108-115 วันหลังงอก เนื่องจากให้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ยสูงที่สุด 
598-602 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ตรงตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ (มากกว่าร้อยละ 70) และมีเปอร์เซ็นต์
กะเทาะสูงที่สุด 57.5-59.8 เปอร์เซ็นต์  
 2. ฤดูฝน ควรเก็บเกี่ยวเมื่อถั่วลิสงอายุ 101-115 วันหลังงอก เนื่องจากให้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ยสูงที่สุด 
488-579 กิโลกรัมต่อไร่ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ตรงตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ (มากกว่าร้อยละ 70) และมีเปอร์เซ็นต์
กะเทาะสูงที่สุด 45.0-55.3 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ในฤดูฝนหากได้รับน้ าฝนปริมาณมากอย่างต่อเนื่องท าให้อายุการเก็บ
เกี่ยวถั่วลิสงมากขึ้น 
 3. คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ในฤดูแล้ง ความงอกและความแข็งแรงมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นตามอายุเก็บเกี่ยว แต่ในฤดูฝน
หากสภาพภูมิอากาศในช่วงเก็บเกี่ยวมีฝนตกหรือความชื้นสูงมีผลท าให้ความงอกและความแข็งแรงลดลง  
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ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 84-1 
Study on appropriate Harvesting Dates of Waxy Corn for Seed Production of Hybrid 

Waxy Corn Variety Chai Nat 84-1 
 

ชูชาติ  บุญศักดิ์    ฉลอง เกิดศรี     วรรษมณ มงคล    จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 
เชาวนาถ  พฤทธิเทพ    สุมนา  งามผ่องใส     กิตติภพ วายุภาพ 

Choochat  Bunsak    Chalong Kerdsri    Wassamon Mongkol    Jiraluck Phoomthaisong      
Chaowanart Phruetthithep      Sumana Ngampongsai   Kittipop Vayupap  

 
ค าส าคัญ เก็บเก่ียว, เมล็ดพันธุ์, ข้าวโพดข้าวเหนียว 
Keywords harvest, seed, waxy corn  
 

บทคัดย่อ 
ด าเนินการศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์

ชัยนาท 84-1 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า มีระยะเก็บเกี่ยว 6 ระยะ ได้แก่ 30, 35, 40, 45, 50 และ 
55 วันหลังออกไหมของสายพันธุ์แม่ 50 เปอร์เซ็นต์ ด าเนินการทดลองที่แปลงทดลองและขยายพันธุ์ดงเกณฑ์
หลวง อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ปลูกในช่วงฤดูปลายฝนปี 2559 โดยปลูกวันที่ 20 -24 ตุลาคม 2559 โดยใช้อัตรา
ปลูกแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ต่อสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ 4:1 โดยปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ก่อนสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ 
4 วัน ในแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ก าจัดช่อดอกตัวผู้ก่อนโปรยละออง และเมื่อไหมต้นสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ยาว 2 
เซนติเมตร ซึ่งได้รับการผสมเกสรจากสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อแล้วให้ติดป้ายเป็นเครื่องหมาย และเก็บเกี่ยวตาม
ระยะที่ก าหนด ผลการทดลองพบว่า ข้าวโพดแถวพันธุ์แม่ออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559 
(อายุข้าวโพด 43 วัน) หลังจากนั้นเก็บเกี่ยวระยะที่ก าหนดไว้ พบว่า ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมส าหรับการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 84-1 ในช่วงปลายฤดูฝน สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ระยะ 35 
วันหลังออกไหมจนถึง 55 วันหลังออกไหม เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงมากกว่า 91 เปอร์เซ็นต์ และ
ความแข็งแรง มากกว่า 89 เปอร์เซ็นต์ โดยลักษณะทางกายภาพเมล็ดเริ่มมีสีน้ าตาลจางจนถึงสีน้ าตาลเข้ม  

 
ABSTRACT 

Study on appropriate harvesting dates of waxy corn for seed production of hybrid 
waxy corn variety chai nat 84-1. The experimental was design with randomized complete 
block (RCB) 4 replication. The harvesting period was 30, 35, 40, 45, 50 and 55 days after 50 
percent of silking. Experiment was conducted at Chai Nat Field Crop Research Center Wat-
Sing District, Chai Nat Province in the late rainy season of 2019. Planted on 20-24 October 
2016 By planting rate Female line : male line was 4:1 and planting Female line before male 
line 4 days. In female line must rid of tassel before pollen spreaded. And when silking was 
long 2 centimeter of female line was label tag for marked and harvested according to the 
period.  The results showed 50 percent of silking female line was 43 days and harvested to 
the period. Appropriate harvesting dates of waxy corn for seed production of Chai Nat 84-1 in 
the late rainy season was 35-55 days after 50 percent of silking. The germination was higher 
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than 91 percent and vigor was higher than 89 percent. The physical of seed was light brown 
to dark brown. 
 
บทน า (Introduction) 

ข้าวโพดข้าวเหนียว (waxy corn) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zea mays ceratina เมล็ดมีลักษณะเหมือน
ขี้ผึ้ง แป้งของข้าวโพดชนิดนี้จะเป็นแป้งชนิด amylopectin ทั้งหมด ในขณะที่แป้งข้าวโพดชนิดอ่ืนจะมี 
amylopectin ประมาณ 72-78% และมี amylose 22-28% ข้าวโพดข้าวเหนียว เป็นข้าวโพดที่ชาวเอเชีย
รวมทั้งประเทศไทยนิยมปลูกและบริโภคกันเป็นจ านวนมาก ส่วนใหญ่นิยมปลูกเพ่ือรับประทานฝักสดมากกว่า
น าไปแปรรูป เนื่องจากข้าวโพดข้าวเหนียวมีรสหวานเล็กน้อย แต่มีความอ่อนนุ่มมาก ไม่ติดฟัน เมล็ดมีสีขาว 
ขนาดฝักพอเหมาะ  อีกท้ังอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 55-70 วัน และสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี  ในพ้ืนที่ไร่และ
ในเขตชลประทาน ปัจจุบันตลาดของข้าวโพดชนิดนี้แพร่หลายเฉพาะในประเทศ หรือในท้องถิ่นเท่านั้น ยังไม่มี
การส่งออก  

เมล็ดพืชเป็นสิ่งมีชีวิต เมื่อเจริญเติบโตและพัฒนาถึงจุดที่สมบูรณ์สูงสุ ดแล้วย่อมเสื่อมสภาพและ
อ่อนแอลงจนกระทั่งเมล็ดตายในที่สุด การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดจะเริ่มเกิดขึ้นหลังจากเมล็ดสุกแก่ทาง
สรีรวิทยา ที่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยานี้เมล็ดจะมีความงอกและความแข็งแรงสูงสุดในขณะเดียวกันก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีเกิดขึ้น หลังจากนั้นความแข็งแรงของเมล็ดจะลดลง เมล็ดจะมีการเสื่อม
คุณภาพสูงสุดเมื่อเมล็ดตาย (จวงจันทร์, 2529ก; Wilson and McDonald, 1986)  ขณะเมล็ดมีการพัฒนา
และสุกแก่นั้นเมล็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆ ทางสรีรวิทยา ได้แก่ ความชื้นเมล็ด  น้ าหนักแห้งของ
เมล็ด ความงอก หรือความมีชีวิตของเมล็ด ขนาดเมล็ด ความแข็งแรงของเมล็ด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบทางเคมีและชีวเคมีของเมล็ด (จวงจันทร์, 2529ข ; Daynard, 1972)  เมื่อเมล็ดเข้าสู่ระยะสุกแก่
ทางสรีรวิทยา ที่ระยะนี้เมล็ดมีน้ าหนักแห้งสูงสุดเพราะหยุดการเคลื่อนย้ายอาหารจากต้น แม่มายังเมล็ด 
(Demir and Ellis, 1992) ระยะที่เมล็ดมีการเจริญและเปลี่ยนแปลงน้ าหนักแห้งสูงสุดถือเป็นระยะที่เมล็ดสุก
แก่ทางสรีรวิทยา ถ้าเก็บเกี่ยวพืชในระยะนี้จะได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและมีความแข็งแรงสูง (จวงจันทร์ , 
2529ข; Aldrich et al.,1975; Ajayi and Fakorede, 2000) ท าให้พืชมีความงอกในไร่ ความทนต่อสภาพ
เครียด การเจริญเติบโตและความสามารถในการให้ผลผลิตสูง (Gupta et al., 2005) 

ชุติมา และคณะ (2546) รายงานว่า ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม
เดี่ยว NSX 982013 คือ ที่ระยะ 45 วันหลังออกไหม  ที่ระยะนี้ในฤดูฝน ความงอกของเมล็ดสูงถึงร้อยละ 98-
99 ความแข็งแรงร้อยละ 94 ความชื้นเมล็ดร้อยละ 26.5  ในฤดูแล้งที่ระยะนี้ความงอกเมล็ดสูงร้อยละ 95-100 
ความแข็งแรงร้อยละ 97 เมล็ดมีความชื้นร้อยละ 17.6  ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ โคนเมล็ดปรากฏ black 
layer สีน้ าตาลเข้ม  ต้นและใบแห้งเป็นสีฟางข้าว 

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์
ชัยนาท 84-1   เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวอย่างมีคุณภาพ 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2558   สิ้นสุด กันยายน ปี 2560 (ฤดูแล้งและฤดูฝน) 
วิธีการด าเนินการ 
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อุปกรณ์ 
1. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ F 4305 และสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ M 80 
2. ปุ๋ยเคมี 18-46-0 0-0-60 และ 46-0-0 
3. สารก าจัดวัชพืช อลาคลอร์ 
4. อุปกรณ์ในการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ เครื่องชั่ง กระดาษเพาะ ทราย ตู้อบ ปากคีบ 

แอลกอฮอล์ กล่องเพาะ 
วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 6 ระยะเก็บเกี่ยว ได้แก่ 30, 35, 40, 45, 50 และ 55 วันหลัง
ออกไหม ใช้อัตราปลูกแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ต่อสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ 4:1  ระยะปลูก 75 X 20 เซนติเมตร 1 
ต้นต่อหลุม  ขนาดแปลงย่อย 8X15 เมตร  ปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ก่อนสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ 4 วัน  โดยปลูก
สายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อจ านวน 1 แถว และปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ 4 แถว ในแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ก าจัดช่อ
ดอกตัวผู้ก่อนโปรยละออง และเมื่อไหมต้นสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ยาว 2 เซนติเมตร ซึ่งได้รับการผสมเกสรจากสาย
พันธุ์แท้พันธุ์พ่อแล้วให้ติดป้ายเป็นเครื่องหมาย เพ่ือเก็บเกี่ยวตามระยะที่ก าหนด เก็บเกี่ยวครั้งละ 10 ฝักในแต่
ละซ้ า น าฝักที่ได้มาตากให้แห้งเพ่ือลดความชื้นของเมล็ดลงเหลือไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นน ามา
กะเทาะเมล็ด และน าเมล็ดที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลของเมล็ดในด้านต่างๆ ได้แก่ ความงอก  ความแข็งแรง  
ความชื้น น้ าหนักแห้ง 100 เมล็ด  ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดและต้น  
วิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 การทดสอบความงอกในกระดาษเพาะ โดยเพาะเมล็ดข้าวโพดจ านวน 100 เมล็ดจ านวน 4 ซ้ า ในแต่
ละซ้ าใช้กระดาษเพาะชุ่มน้ าขนาด 10 X 14 นิ้ว  2 ชั้น วางเมล็ด 50 เมล็ด  ให้ด้านที่มีต้นอ่อนสัมผัสกับ
กระดาษ  แล้วปิดทับด้วยกระดาษชุ่มน้ าอีก 1 ชั้น  ม้วนกระดาษที่เพาะเมล็ดแล้วใส่กล่องพลาสติกใสมีฝาปิด 
วางกล่องเพาะในห้องปกติ เมื่อครบ 4 วันและ 7 วันหลังเพาะ   น ามาตรวจนับจ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติแล้ว
ค านวณเป็นร้อยละ ดังนี้ 
  ความงอก (%)  = จ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติ X 100 
                  จ านวนเมล็ดที่เพาะ 
 การทดสอบความงอกในทราย เพาะเมล็ดข้าวโพดจ านวน 100 เมล็ด 4 ซ้ า ในแต่ละซ้ าใช้กล่อง
พลาสติกกว้าง X ยาว X สูง ขนาด 6.5 X 9.5 X 3.5 นิ้ว  บรรจุทรายละเอียดน้ าหนัก 1 กิโลกรัม  เพาะเมล็ด
กล่องละ 50 เมล็ด แล้วรดน้ าปริมาณ 540 มิลลิลิตรต่อกล่อง  ปิดฝาให้สนิทเพ่ือรักษาความชื้นภายในกล่อง
เพาะ และป้องกันทรายแห้ง  วางกล่องเพาะในห้องปกติ เมื่อครบ 4 วันและ 7 วันหลังเพาะ  น ามาตรวจนับ
จ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติแล้วค านวณความงอกเป็นร้อยละเช่นเดียวกับการเพาะในกระดาษเพาะ 

การทดสอบความแข็งแรงโดยวิธีเร่งอายุเมล็ด เตรียมโหลแก้วที่มีฝาปิดสนิท  ขนาด 1 ลิตร  ใส่น้ า
สะอาด 150 มิลลิลิตรเพ่ือให้ภายในโหลมีความชื้นสัมพัทธ์สูง น าเมล็ดข้าวโพด 200 เมล็ดใส่ตะแกรงลวดมีขา
ตั้งสูง 1 นิ้ว ปิดโหลให้สนิทแล้วน าโหลที่มีเมล็ดข้าวโพดบ่มอยู่ภายใน ใส่ตู้อบที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 84 ชั่วโมง   เมื่อครบก าหนดน าเมล็ดออกจากโหล  ทดสอบความงอกในกระดาษเพาะตามปกติ  โดยใช้
เมล็ด 100 เมล็ด 4 ซ้ า  ตรวจนับจ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติที่ 4 วัน และ 7 วันหลังเพาะ แล้วค านวณความงอก
เป็นร้อยละ 

การทดสอบความงอกในแปลง เตรียมแปลงทดสอบโดยเตรียมดิน รดน้ าและสับย่อยเม็ดดินจนละเอียด  
ปลูกเมล็ด 100 เมล็ด จ านวน 4 ซ้ า ระยะห่างระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร ตรวจนับจ านวนต้นงอกปกติที่ 14 
วันหลังเพาะ  แล้วค านวณความงอกเป็นร้อยละ 
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ความชื้นเมล็ด น าเมล็ดที่แกะจากกลางฝักจ านวน 20 กรัม 4 ซ้ า   ใส่กระป๋องโลหะกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร มีฝาปิด  น าไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 
น ามาพักในโหลดูดความชื้น 20 นาทีก่อนน าเมล็ดมาชั่งน้ าหนักหลังอบ  ค านวณความชื้นเมล็ด ดังนี้ 

ความชื้นเมล็ด (%) =  น้ าหนักก่อนอบ-น้ าหนักหลังอบ X 100 
       น้ าหนักก่อนอบ 

น้ าหนักแห้ง 100 เมล็ด สุ่มฝักข้าวโพดจ านวน 10 ฝักในแต่ละซ้ า   น าเมล็ดที่แกะจากกลางฝักจ านวน 
100 เมล็ด จ านวน 4 ซ้ า ใส่ถุงกระดาษอบในตู้อบอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง  น าเมล็ดมา
พักในโหลดูดความชื้นเป็นเวลา 20 นาที ก่อนน าเมล็ดมาชั่งน้ าหนักหลังอบ 

ลักษณะทางกายภาพเมล็ด สุ่มฝักข้าวโพดจ านวน 10 ฝักในแต่ละซ้ า แกะเมล็ดจากกลางฝักรวม 20 
เมล็ด จ านวน 4 ซ้ ามาให้คะแนน black layer ดังนี้       

1 = ไม่มี black layer   
2 = โคนเมล็ดเริ่มมีสีน้ าตาลจาง   
3 = โคนเมล็ดมีสีน้ าตาลเข้มกว่า 2    
4 = โคนเมล็ดสีน้ าตาลเข้ม   
5 = โคนเมล็ดสีด า  
(Rench and Shaw, 1971) 

 
ผลการวิจัย 

ด าเนินการปลูกสายพันธุ์แม่และสายพันธุ์พ่อในช่วงปลายฤดูฝน ช่วงวันที่  20-24 ตุลาคม 2559 
จ านวน 3 ไร่ โดยข้าวโพดแถวพันธุ์แม่เริ่มงอกในวันที่ 24 ตุลาคม 2559 หลังจากนั้นดูแลรักษาและป้องกัน
ก าจัดแมลงและโรคตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ข้าวโพดแถวพันธุ์แม่ออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 
5 ธันวาคม 2559 (อายุข้าวโพด 43 วัน) ขณะที่แถวพันธุ์พ่อได้ก าจัดช่อดอกตัวผู้ทิ้งออกนอกแปลง เริ่มเก็บเกี่ยว
ครั้งแรกตามแผนการทดลองเมื่ออายุ 30 วันหลังออกไหม (อายุข้าวโพด 73 วัน) ในวันที่ 6 มกราคม 2560  
และเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 35, 40, 45, 50 และ 55 วันหลังออกไหมครบทุกระยะ หลังจากการเก็บเกี่ยวของแต่ละ
ระยะต้องน าฝักข้าวโพดไปปรับปรุงสภาพเพ่ือเป็นเมล็ดพันธุ์และบันทึกข้อมูลคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามแผนการ
ทดลอง 

ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า ระยะเก็บเกี่ยว 30 วันหลังออกไหม มี
ความชื้นสูงสุด 38.75 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ 35, 40, 45, 50 และวันหลังออกไหม มีความชื้น 34.75, 
33.50, 29.30, 25.40 และ 20.60 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (Table 1) หลังจากเก็บเกี่ยวได้เข้าสู่กระบวนการ
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า ทุกระยะเก็บเกี่ยวมีความชื้นเมล็ดพันธุ์อยู่ระหว่าง 7.60-8.48 เปอร์เซ็นต์ ด้าน
น้ าหนัก 100 เมล็ดพบว่า ระยะเก็บเกี่ยว 45 วันหลังออกไหม มีน้ าหนัก 100 เมล็ดสูงสุด 19.72 กรัมไม่
แตกต่างกับระยะเก็บเก่ียว 55 วันหลังออกไหม มีน้ าหนัก 100 เมล็ด 19.26 กรัม (Table 1) 

ด้านความงอกของเมล็ด พบว่า ระยะ 35, 40, 45, 50 และ 55 วันหลังออกไหม มีเปอร์เซ็นต์ ความ
งอกที่เพาะในกระดาษ 91.5-93.5 เปอร์เซ็นต์ เพาะในทราย 93.5-97.5 เปอร์เซ็นต์ และเพาะในแปลง 95.0-
97.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนระยะ 30 วันหลังออกไหม พบว่า มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ ามากในทุกวิธีการเพาะ ไม่
สามารถท าเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ ด้านความแข็งแรงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความงอก โดยระยะ 35, 40, 45, 
50 และ 55 วันหลังออกไหม มีความแข็งแรง 89.0-94.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนระยะ 30 วันหลังออกไหมพบว่ามี
ความแข็งแรงต่ ามาก (Table 2) ด้านลักษณะทางกายภาพเมล็ด พบว่า ระยะ 30 วันหลังออกไหมยังพบ black 
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layer (คะแนน 1.5)  ระยะ 35 และ 40 วันหลังออกไหมมีโคนเมล็ดเริ่มมีสีน้ าตาลจาง (คะแนน 2.5-2.8) ระยะ 
45 และ 50 วันหลังออกไหม มีโคนเมล็ดมีสีน้ าตาลเข้มกว่าคะแนน 2 (คะแนน 3.3-3.8) ส่วนระยะ 55 วันหลัง
ออกไหม มีโคนเมล็ดสีน้ าตาลเข้ม (คะแนน 4.0) (Table 2) 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 สามารถเก็บเกี่ยวข้าวโพดข้าวเหนียวได้ตั้งแต่ระยะ 35 วันหลังออกไหมจนถึง 55 วันหลัง
ออกไหม โดยท่ีมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง มากกว่า 91 เปอร์เซ็นต์ และความแข็งแรง มากกว่า 89 
เปอร์เซ็นต์ ลักษณะทางกายภาพเมล็ดเร่ิมมีสีน้ าตาลจางจนถึงสีน้ าตาลเข้ม  
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บทคัดย่อ 
 ด าเนินการศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 
วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า มีระยะเก็บเกี่ยว 6 ระยะ ได้แก่ 30 35 40 45 50 และ 55 วันหลังออก
ไหมของสายพันธุ์แม่ 50 เปอร์เซ็นต์ ด าเนินการทดลองท่ีแปลงทดลองและขยายพันธุ์ดงเกณฑ์หลวง อ าเภอวัด
สิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยด าเนินการทดลองในฤดูแล้งและฤดูฝน ใช้อัตราปลูกแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ต่อสาย
พันธุ์แท้พันธุ์พ่อ 4:1 โดยปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ก่อนสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ 4 วัน ในแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่
ก าจัดช่อดอกตัวผู้ก่อนโปรยละออง และเมื่อไหมต้นสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ยาว 2 เซนติเมตร ซึ่งได้รับการผสม
เกสรจากสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อแล้วให้ติดป้ายเป็นเครื่องหมาย และเก็บเกี่ยวตามระยะที่ก าหนด ผลการทดลอง
พบว่า ฤดูแล้ง พบว่า สามารถเก็บเก่ียวได้ตั้งแต่ระยะ 45-55 วันหลังออกไหม เนื่องจากมีแนวโน้มเปอร์เซ็นต์
ความงอกสูงทั้งจากการเพาะในกระดาษเพาะ ในทราย และในแปลง โดยเมล็ดพันธุ์ยังมีความแข็งแรงสูง 80.0-
86.0 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับฤดูฝน พบว่า สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ระยะ 30-55 วันหลังออกไหม เนื่องจากมี
แนวโน้มเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงทั้งจากการเพาะในกระดาษเพาะ ในทราย และในแปลง โดยการเก็บเก่ียว 30 
วันหลังออกไหมจะมีอายุการเก็บรักษาลดลงเนื่องจากมีความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ต่ า 71.5 เปอร์เซ็นต์ 
 

Abstract 
Study on appropriate harvesting dates of sweet corn for seed production of hybrid 

sweet corn variety Chai Nat 2. The experimental was design with randomized complete block 
(RCB) 4 replication. The harvesting period was 30 35 40 45 50 and 55 days after 50 percent of 
silking. Experiment was conducted at Chai Nat Field Crop Research Center Wat-Sing District, 
Chai Nat Province in dry and rainy season of 2018. By planting rate Female line : male line 
was 4:1 and planting Female line before male line 4 days. In female line must rid of tassel 
before pollen spreaded. And when silking was long 2 centimeter of female line was label tag 
for marked and harvested according to the period.  In dry season can harvest during 45-55 
days after 50 percent of silking. Due to the high of germination on between paper, sand and 
soil. By the seeds are still high vigor 80.0-86.0 percent. In the rainy season can harvest during 
30-55 days after 50 percent of silking. Due to the high of germination on between paper, 
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sand and soil. The harvesting of 30 days after 50 percent of silking will reduce shelf life due 
to the low vigor of 71.5 percent.  
 
บทน า (Introduction) 

ข้าวโพดหวาน จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ดีในพ้ืนที่ทั่วไปของ
ประเทศไทย ปลูกได้ตลอดปี ใช้ระยะเวลาการผลิตสั้น มีความเสี่ยงต่ า ใช้สารเคมีน้อย ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และ
ได้ราคาดี นอกจากนี้ยังเหมาะสมส าหรับเกษตรกรในชนบทโดยเฉพาะในเขตท่ีมีน้ า  

ในปี 2561 ประเทศไทยมีพ้ืนที่การผลิตข้าวโพดหวาน 247,068 ไร่  มีปริมาณผลผลิตรวมเท่ากับ 
537,478 ตัน แหล่งผลิตใหญ่อยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 124,760 
56,824 และ 43,547 ไร่ ตามล าดับ ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวโพดหวานเป็นอันดับ 1 ของโลกมาตลอด
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี 2561 สามารถส่งออกได้มากถึง 532 ,370 ตัน คิดเป็นมูลค่า 7,956 พันล้าน
บาท โดยปริมาณส่งออกเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ซึ่งส่งออกได้ 489 ,992 ตัน (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.65) คิดเป็นมูลค่า 
7,662 พันล้านบาท (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.84) และคาดว่าปี 2562 การส่งออกจะเติบโตไปในทิศทางบวกเช่นเดียวกัน
เนื่องจากข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตและมีความต้องการข้าวโพดหวานปรุงแต่งเพ่ือ
ส่งออก (ส านักเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) 

เมล็ดพืชเป็นสิ่งมีชีวิต เมื่อเจริญเติบโตและพัฒนาถึงจุดที่สมบูรณ์สูงสุดแล้วย่อมเสื่อมสภาพและ
อ่อนแอลงจนกระทั่งเมล็ดตายในที่สุด การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดจะเริ่มเกิดขึ้นหลังจากเมล็ดสุกแก่ทาง
สรีรวิทยา ที่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยานี้เมล็ดจะมีความงอกและความแข็งแรงสูงสุดในขณะเดียวกันก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีเกิดขึ้น หลังจากนั้นความแข็งแรงของเมล็ดจะลดลง เมล็ดจะมีการเสื่อม
คุณภาพสูงสุดเมื่อเมล็ดตาย (จวงจันทร์, 2529ก; Wilson and McDonald, 1986)  ขณะเมล็ดมีการพัฒนา
และสุกแก่นั้นเมล็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆ ทางสรีรวิทยา ได้แก่ ความชื้นเมล็ด  น้ าหนักแห้ งของ
เมล็ด ความงอก หรือความมีชีวิตของเมล็ด ขนาดเมล็ด ความแข็งแรงของเมล็ด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบทางเคมีและชีวเคมีของเมล็ด (จวงจันทร์, 2529ข ; Daynard, 1972)  เมื่อเมล็ดเข้าสู่ระยะสุกแก่
ทางสรีรวิทยา ที่ระยะนี้เมล็ดมีน้ าหนักแห้งสูงสุดเพราะหยุดการเคลื่อนย้ายอาหารจากต้นแม่มายังเมล็ด 
(Demir and Ellis, 1992) ระยะที่เมล็ดมีการเจริญและเปลี่ยนแปลงน้ าหนักแห้งสูงสุดถือเป็นระยะที่เมล็ดสุก
แก่ทางสรีรวิทยา ถ้าเก็บเกี่ยวพืชในระยะนี้จะได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและมีความแข็งแรงสูง (จวงจันทร์ , 
2529ข; Aldrich et al.,1975; Ajayi and Fakorede, 2000) ท าให้พืชมีความงอกในไร่ ความทนต่อสภาพ
เครียด การเจริญเติบโตและความสามารถในการให้ผลผลิตสูง (Gupta et al., 2005) 

ชุติมา และคณะ (2546) รายงานว่า ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม
เดี่ยว NSX982013 คือ ที่ระยะ 45 วันหลังออกไหม ที่ระยะนี้ในฤดูฝน ความงอกของเมล็ดสูงถึงร้อยละ 98-99 
ความแข็งแรงร้อยละ 94 ความชื้นเมล็ดร้อยละ 26.5 ในฤดูแล้งที่ระยะนี้ความงอกเมล็ดสูงร้อยละ 95 -100 
ความแข็งแรงร้อยละ 97 เมล็ดมีความชื้นร้อยละ 17.6 ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ โคนเมล็ดปรากฏ black 
layer สีน้ าตาลเข้ม ต้นและใบแห้งเป็นสีฟางข้าว 

การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของข้าวโพดหวานพันธุ์ชัยนาท 
2 ส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานอย่างมีคุณภาพ 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
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ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2560   สิ้นสุด กันยายน ปี 2562 (ฤดูแล้งและฤดูฝน) 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ CNS75 และสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ CNS66 
2. ปุ๋ยเคมี 18-46-0  0-0-60 และ 46-0-0 
3. สารก าจัดวัชพืช อลาคลอร์ 
4. อุปกรณ์ในการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ เครื่องชั่ง กระดาษเพาะ ทราย ตู้อบ ปากคีบ 

แอลกอฮอล์  และกล่องเพาะ 
วิธีการ 
 ด าเนินการทดลองในฤดูแล้งและฤดูฝน โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 6 ระยะเก็บเกี่ยว 
ได้แก่ 30 35 40 45 50 และ 55 วันหลังออกไหม ใช้อัตราปลูกแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ต่อสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ 
4:1 ระยะปลูก 75X20 เซนติเมตร 1 ต้นต่อหลุม ขนาดแปลงย่อย 8X15 เมตร ปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ก่อน
สายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ 4 วัน  โดยปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อจ านวน 1 แถว และปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ 4 แถว 
ในแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ก าจัดช่อดอกตัวผู้ก่อนโปรยละออง และเมื่อไหมต้นสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ยาว 2 
เซนติเมตร ซึ่งได้รับการผสมเกสรจากสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อแล้วให้ติดป้ายเป็นเครื่องหมาย เพ่ือเก็บเกี่ยวตาม
ระยะที่ก าหนด เก็บเกี่ยวครั้งละ 10 ฝักในแต่ละซ้ า น าฝักที่ได้มาตากให้แห้งเพ่ือลดความชื้นของเมล็ดลงเหลือ
ไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นน ามากะเทาะเมล็ด และน าเมล็ดที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลของเมล็ดในด้านต่าง 
ๆ ได้แก่ ความงอก ความแข็งแรง ความชื้น น้ าหนักแห้ง 100 เมล็ด ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดและต้น โดย
การทดลองได้ปลูกสองฤดู โดยการปฏิบัติในฤดูแล้ง ได้ปลูกสายพันธุ์แม่ CNS75 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 และ
ตามด้วยสายพันธุ์พ่อ CNS66 วันที่ 24 ธันวาคม 2560 โดยข้าวโพดแท้สายพันธุ์แม่ CNS75 ออกไหม 50 
เปอร์เซ็นต์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และในฤดูฝน ปลูกสายพันธุ์แม่ CNS75 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 
และตามด้วยสายพันธุ์พ่อ CNS66 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยข้าวโพดแท้สายพันธุ์แม่ CNS75 ออกไหม 50 
เปอร์เซ็นต์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 หลังจากนั้นเก็บเก่ียวตามอายุเก็บตามแผนที่ก าหนดไว้ 
  
วิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 การทดสอบความงอกในกระดาษเพาะ โดยเพาะเมล็ดข้าวโพดจ านวน 100 เมล็ดจ านวน 4 ซ้ า ในแต่
ละซ้ าใช้กระดาษเพาะชุ่มน้ าขนาด 10X14 นิ้ว  2 ชั้น วางเมล็ด 50 เมล็ด  ให้ด้านที่มีต้นอ่อนสัมผัสกับกระดาษ 
แล้วปิดทับด้วยกระดาษชุ่มน้ าอีก 1 ชั้น  ม้วนกระดาษที่เพาะเมล็ดแล้วใส่กล่องพลาสติกใสมีฝาปิด วางกล่อง
เพาะในห้องปกติ เมื่อครบ 4 วันและ 7 วันหลังเพาะ   น ามาตรวจนับจ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติแล้วค านวณ
เป็นร้อยละ ดังนี้ 
  ความงอก (%)  = จ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติ X 100 
                  จ านวนเมล็ดที่เพาะ 
 การทดสอบความงอกในทราย เพาะเมล็ดข้าวโพดจ านวน 100 เมล็ด 4 ซ้ า ในแต่ละซ้ า ใช้กล่อง
พลาสติกกว้างXยาวXสูง ขนาด 6.5X9.5X3.5 นิ้ว  บรรจุทรายละเอียดน้ าหนัก 1 กิโลกรัม  เพาะเมล็ดกล่องละ 
50 เมล็ด แล้วรดน้ าปริมาณ 540 มิลลิลิตรต่อกล่อง  ปิดฝาให้สนิทเพ่ือรักษาความชื้นภายในกล่องเพาะ และ
ป้องกันทรายแห้ง  วางกล่องเพาะในห้องปกติ เมื่อครบ 4 วันและ 7 วันหลังเพาะ  น ามาตรวจนับจ านวนต้น
อ่อนที่งอกปกติแล้วค านวณความงอกเป็นร้อยละเช่นเดียวกับการเพาะในกระดาษเพาะ 
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การทดสอบความแข็งแรงโดยวิธีเร่งอายุเมล็ด เตรียมโหลแก้วที่มีฝาปิดสนิท  ขนาด 1 ลิตร  ใส่น้ า

สะอาด 150 มิลลิลิตรเพ่ือให้ภายในโหลมีความชื้นสัมพัทธ์สูง น าเมล็ดข้าวโพด 200 เมล็ดใส่ตะแกรงลวดมีขา
ตั้งสูง 1 นิ้ว ปิดโหลให้สนิทแล้วน าโหลที่มีเมล็ดข้าวโพดบ่มอยู่ภายใน ใส่ตู้อบที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 84 ชั่วโมง   เมื่อครบก าหนดน าเมล็ดออกจากโหล  ทดสอบความงอกในกระดาษเพาะตามปกติ  โดยใช้
เมล็ด 100 เมล็ด 4 ซ้ า  ตรวจนับจ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติที่ 4 วัน และ 7 วันหลังเพาะ แล้วค านวณความงอก
เป็นร้อยละ 

การทดสอบความงอกในแปลง เตรียมแปลงทดสอบโดยเตรียมดิน รดน้ าและสับย่อยเม็ดดินจนละเอียด  
ปลูกเมล็ด 100 เมล็ด จ านวน 4 ซ้ า ระยะห่างระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร ตรวจนับจ านวนต้นงอกปกติที่ 14 
วันหลังเพาะ  แล้วค านวณความงอกเป็นร้อยละ 

ความชื้นเมล็ด น าเมล็ดที่แกะจากกลางฝักจ านวน 20 กรัม 4 ซ้ า   ใส่กระป๋องโลหะกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร มีฝาปิด  น าไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 
น ามาพักในโหลดูดความชื้น 20 นาทีก่อนน าเมล็ดมาชั่งน้ าหนักหลังอบ  ค านวณความชื้นเมล็ด ดังนี้ 

ความชื้นเมล็ด (%) =  น้ าหนักก่อนอบ-น้ าหนักหลังอบ X 100 
       น้ าหนักก่อนอบ 

น้ าหนักแห้ง 100 เมล็ด สุ่มฝักข้าวโพดจ านวน 10 ฝักในแต่ละซ้ า   น าเมล็ดที่แกะจากกลางฝักจ านวน 
100 เมล็ด จ านวน 4 ซ้ า ใส่ถุงกระดาษอบในตู้อบอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง  น าเมล็ดมา
พักในโหลดูดความชื้นเป็นเวลา 20 นาที ก่อนน าเมล็ดมาชั่งน้ าหนักหลังอบ 

ลักษณะทางกายภาพเมล็ด สุ่มฝักข้าวโพดจ านวน 10 ฝักในแต่ละซ้ า แกะเมล็ดจากกลางฝักรวม 20 
เมล็ด จ านวน 4 ซ้ ามาให้คะแนน black layer ดังนี้       

1 = ไม่มี black layer   
2 = โคนเมล็ดเริ่มมีสีน้ าตาลจาง   
3 = โคนเมล็ดมีสีน้ าตาลเข้มกว่า 2    
4 = โคนเมล็ดสีน้ าตาลเข้ม   
5 = โคนเมล็ดสีด า  
(Rench and Shaw, 1971) 

 
ผลการวิจัย 

1. ฤดูแล้ง ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า ระยะเก็บเกี่ยว 30 วันหลังออก
ไหม มีความชื้นสูงสุด 36.7 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ 35 40 45 50 และ 55 วันหลังออกไหม มีความชื้น 23.7 
17.8 16.4 15.32 และ 13.1 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (Table 1) หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว น าเมล็ดเข้าสู่
กระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า ทุกระยะเก็บเกี่ยวมีความชื้นเมล็ดพันธุ์อยู่ระหว่าง 10.7-11.5 
เปอร์เซ็นต์ ด้านน้ าหนัก 100 เมล็ดพบว่า ระยะเก็บเกี่ยว 50 วันหลังออกไหม มีน้ าหนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 
17.2 กรัมไม่แตกต่างกับระยะเก็บเกี่ยว 40 45 และ 55 วันหลังออกไหม (Table 1) 

ความงอกของเมล็ด พบว่า การเก็บเกี่ยวระยะ 45 50 และ 55 วันหลังออกไหม มีเปอร์เซ็นต์ความงอก
ที่เพาะในกระดาษ 82.5-88.0 เปอร์เซ็นต์ เพาะในทราย 93.0-96.0 เปอร์เซ็นต์ และเพาะในแปลง 90.5-94.0 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนระยะ 30 35 และ 40 วันหลังออกไหมพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ ามากในทุกวิถีการเพาะไม่
สามารถท าเป็นเมล็ดพันธุ์ได้ ด้านความแข็งแรงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความงอก โดยระยะ 45 50 และ 



122 
 

55 วันหลังออกไหม มีความแข็งแรง 80.0-86.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนระยะ 30 35 และ 40 วันหลังออกไหมพบว่ามี
ความแข็งแรงต่ ามาก 55.0-67.0 เปอร์เซ็นต์ (Table 2) ด้านลักษณะทางกายภาพเมล็ด พบว่า ระยะ 30 35 
และ 40 วันหลังออกไหมยังไม่มี black layer (คะแนน 1-1.5)  ระยะ 45 วันหลังออกไหมมีโคนเมล็ดเริ่มมีสี
น้ าตาลจาง (คะแนน 2) ระยะ 50 วันหลังออกไหมมีโคนเมล็ดมีสีน้ าตาลเข้มกว่าคะแนน 2 (คะแนน 3.5) ส่วน
ระยะ 55 วันหลังออกไหมมีโคนเมล็ดสีน้ าตาลเข้ม (คะแนน 5) (Table 2) 

2. ฤดูฝน ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว พบว่า ระยะเก็บเกี่ยว 30 วันหลังออกไหม 
มีความชื้นสูงสุด 32.3 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ 35 40 45 50 และ 55 วันหลังออกไหม มีความชื้น 31.0 28.5 
26.8 22.5 และ 20.6 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (Table 3) หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว น าเมล็ดเข้าสู่กระบวนการ
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า ทุกระยะเก็บเกี่ยวมีความชื้นเมล็ดพันธุ์อยู่ระหว่าง 10.8-11.5 เปอร์เซ็นต์ ด้าน
น้ าหนัก 100 เมล็ดพบว่า ระยะเก็บเก่ียว 45 วันหลังออกไหม มีน้ าหนัก 100 เมล็ดสูงสุด 17.8 กรัม (Table 3) 

ความงอกของเมล็ด พบว่า ทุกระยะการเก็บเกี่ยว มีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่เพาะในกระดาษ 83.5-94.0 
เปอร์เซ็นต์ เพาะในทราย 88.7-99.3 เปอร์เซ็นต์ และเพาะในแปลง 85.5-98.0 เปอร์เซ็นต์ ด้านความแข็งแรง 
พบว่า ระยะ 55 วันหลังออกไหม มีความแข็งแรงสูงสุด 83.0 เปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่แตกต่างกับระยะ 35 40 45 และ 
50 วันหลังออกไหม (Table 4) ด้านลักษณะทางกายภาพเมล็ด พบว่า ระยะ 30 วันหลังออกไหมยังไม่มี black 
layer (คะแนน 1.1)  ระยะ 35 วันหลังออกไหมมีโคนเมล็ดเริ่มมีสีน้ าตาลจาง (คะแนน 2.1) ระยะ 40 45 และ 
50 วันหลังออกไหมมีโคนเมล็ดสีน้ าตาลเข้ม (คะแนน 3.5-4.1) และระยะ 55 วันหลังออกไหมมีโคนเมล็ดสีด า 
(คะแนน 4.9) (Table 4)  

อย่างไรก็ตาม การปล่อยฝักไว้ในแปลงถึงแม้จะไม่มีผลต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 
แต่ในทางปฏิบัติถ้าปล่อยฝักไว้ในแปลงนานเกินไปย่อมมีโอกาสเสี่ยงต่อสภาพอากาศอาจมีฝนตกซึ่งท าให้ เมล็ด
พันธุ์เสื่อมคุณภาพได้ง่าย 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การเก็บเก่ียวที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 สามารถสรุปได้ดังนี้  

ฤดูแล้ง สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ระยะ 45-55 วันหลังออกไหม เนื่องจากมีแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ความ
งอกสูงทั้งจากการเพาะในกระดาษเพาะ ในทราย และในแปลง โดยเมล็ดพันธุ์ยังมีความแข็งแรงสูง 80.0-86.0 
เปอร์เซ็นต์   

ฤดูฝน สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ระยะ 30-55 วันหลังออกไหม เนื่องจากมีแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ความ
งอกสูงทั้งจากการเพาะในกระดาษเพาะ ในทราย และในแปลง ส าหรับความแข็งแรง การเก็บเกี่ยว 30 วันหลัง
ออกไหมมีความแข็งแรงต่ า 71.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลท าให้อายุการเก็บรักษาลดลง  
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บทคัดย่อ 
ด าเนินการศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-

1 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า มีระยะเก็บเกี่ยว 4 ระยะ ได้แก่ 30 40 50 และ 60 วันหลังออกไหมของ
สายพันธุ์แม่ 50 เปอร์เซ็นต์ ด าเนินการทดลองที่แปลงทดลองและขยายพันธุ์ดงเกณฑ์หลวง อ าเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนาท โดยด าเนินการทดลองในฤดูแล้งปี 2563 และปี 2564 ใช้อัตราปลูกแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ต่อ
สายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ 4:1 โดยปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ก่อนสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ 3 วัน ในแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์
แม่ก าจัดช่อดอกตัวผู้ก่อนโปรยละออง และเมื่อไหมต้นสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ยาว 2 เซนติเมตร ซึ่งได้รับการผสม
เกสรจากสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อแล้วให้ติดป้ายเป็นเครื่องหมาย และเก็บเกี่ยวตามระยะที่ก าหนด ผลการทดลอง
พบว่า ในสองปีที่ปลูกฤดูแล้งมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน พบว่า สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ระยะ 40-60 วัน
หลังออกไหม เนื่องจากมีแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงทั้งจากการเพาะในกระดาษเพาะ ในทราย และใน
แปลง โดยเมล็ดที่เก็บเกี่ยวในระยะ 40 วันหลังออกไหม หลังจากปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์แล้วให้น าไปปลูก
ทันที เนื่องจากความแข็งแรงอยู่ในระดับปานกลาง 65-75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลท าให้อายุการเก็บรักษาลดลง 
ส่วนเมล็ดที่เก็บเกี่ยวในระยะ 50-60 วันหลังออกไหม มีความแข็งแรงสูง 81-88 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการเก็บเกี่ยว 
30 วันหลังออกไหม ไม่สามารถน ามาท าเป็นเมล็ดพันธุ์ได้เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ าไม่ผ่านตามมาตรฐาน
การผลิตเมล็ดพันธุ์  
 

Abstract 
Study on appropriate harvesting dates of sweet corn for seed production of hybrid 

sweet corn variety Songkla 84-1. The experimental was design with randomized complete 
block (RCB) 4 replication. The harvesting period was 30 40 50 and 60 days after 50 percent of 
silking. Experiment was conducted at Chai Nat Field Crop Research Center Wat-Sing District, 
Chai Nat Province in dry and rainy season of 2020 and 2021. By planting rate Female line : 
male line was 4:1 and planting Female line before male line 3 days. In female line must rid 
of tassel before pollen spreaded. And when silking was long 2 centimeter of female line was 
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label tag for marked and harvested according to the period.  In two years of dry season have 
result in the same direction. In dry season can harvest during 40-60 days after 50 percent of 
silking. Due to the high of germination on between paper, sand and soil.  
The harvested within 40 days after 50 percent of silking after seed processing, plant 
immediately. Because seed vigor is moderate around 65-75 percent, which results in a 
decrease in shelf life. The harvested of 30 days after 50 percent of silking will reduce shelf 
life due to the low vigor and cannot into a seed. 
 
บทน า (Introduction) 

ข้าวโพดหวาน จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ดีในพ้ืนที่ทั่วไปของ
ประเทศไทย ปลูกได้ตลอดปี ใช้ระยะเวลาการผลิตสั้น มีความเสี่ยงต่ า ใช้สารเคมีน้อย ให้ผลผลิตต่อไร่สูง และ
ได้ราคาดี นอกจากนี้ยังเหมาะสมส าหรับเกษตรกรในชนบทโดยเฉพาะในเขตท่ีมีน้ า  

ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่การผลิตข้าวโพดหวานอยู่ในล าดับที่ 8 ของโลก ซึ่งมีพ้ืนที่ตามรายงานของ
กรมส่งเสริมการเกษตร เท่ากับ 221,904 ไร่ มีปริมาณผลผลิตรวมเท่ากับ 446,003 ตัน แหล่งผลิตใหญ่อยู่ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 68 ,790 62,133 และ 55,476 ไร่ ตามล าดับ 
การส่งออกข้าวโพดหวานของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ปัจจุบันประเทศไทยส่งออกข้าวโพดหวานสูงเป็น
อันดับ 4 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และฮังการี  

เมล็ดพืช เป็นสิ่งมีชีวิตเมื่อเจริญเติบโตและพัฒนาถึงจุดที่สมบูรณ์สูงสุดแล้วย่อมเสื่อมสภาพและ
อ่อนแอลงจนกระทั่งเมล็ดตายในที่สุด การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดจะเริ่มเกิดขึ้นหลังจากเมล็ดสุกแก่ทาง
สรีรวิทยา ที่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยานี้เมล็ดจะมีความงอกและความแข็งแรงสูงสุดในขณะเดียวกันก็จะมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีเกิดขึ้น หลังจากนั้นความแข็งแรงของเมล็ดจะลดลง เมล็ดจะมีการเสื่อม
คุณภาพสูงสุดเมื่อเมล็ดตาย (จวงจันทร์,2529ก ; Wilson and McDonald, 1986; Hendry, 1993)  ขณะ
เมล็ดมีการพัฒนาและสุกแก่นั้นเมล็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆ ทางสรีรวิทยา ได้แก่ ความชื้นเมล็ด  
น้ าหนักแห้งของเมล็ด ความงอก หรือความมีชีวิตของเมล็ด ขนาดเมล็ด ความแข็งแรงของเมล็ด รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมีและชีวเคมีของเมล็ด (จวงจันทร์ , 2529ข ; Daynard, 1972)  เมื่อเมล็ด
เข้าสู่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา ที่ระยะนี้เมล็ดมีน้ าหนักแห้งสูงสุดเพราะหยุดการเคลื่อนย้ายอาหารจากต้นแม่
มายังเมล็ด (Demir and Ellis, 1992) ระยะที่เมล็ดมีการเจริญและเปลี่ยนแปลงน้ าหนักแห้งสูงสุดถือเป็นระยะ
ที่เมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยา ถ้าเก็บเกี่ยวพืชในระยะนี้จะได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและมีความแข็งแรงสูง (จวง
จันทร์, 2529ข ;  Ajayi and Fakorede, 2000) ท าให้พืชมีความงอกในไร่ ความทนต่อสภาพเครียด การ
เจริญเติบโตและความสามารถในการให้ผลผลิตสูง (Gupta et al., 2005) 

ชุติมา และคณะ (2546) ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว 
NSX 982013 คือ ที่ระยะ 45 วันหลังออกไหมในฤดูฝน ความงอกของเมล็ดสูงถึงร้อยละ 98-99 ความแข็งแรง
ร้อยละ 94 ความชื้นเมล็ดร้อยละ 26.5  ในฤดูแล้งที่ระยะนี้ความงอกเมล็ดสูงร้อยละ 95-100 ความแข็งแรง
ร้อยละ 97 เมล็ดมีความชื้นร้อยละ 17.6  ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ โคนเมล็ดปรากฏ black layer สีน้ าตาล
เข้ม  ต้นและใบแห้งเป็นสีฟางข้าว การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของ
ข้าวโพดหวานพันธุ์สงขลา 84-1 ส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 
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สถานที่ท าการวิจัย  
 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 เริ่มต้น ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2564 
 
วิธีการด าเนินการ  
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ CLei0856 และสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ CLei0838 
2. ปุ๋ยเคมี 18-46-0  0-0-60 และ 46-0-0 
3. สารก าจัดวัชพืช อลาคลอร์ 
4. อุปกรณ์ในการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ เครื่องชั่ง กระดาษเพาะ ทราย ตู้อบ ปากคีบ 

แอลกอฮอล์  และกล่องเพาะ 
วิธีการ 
 ด าเนินการทดลองฤดูแล้ง ในปี 2563 และปี 2564 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ า 4 ระยะ
เก็บเกี่ยว ได้แก่ 30 40 50 และ 60 วันหลังออกไหม ใช้อัตราปลูกแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ต่อสายพันธุ์แท้พันธุ์
พ่อ 4:1 ระยะปลูก 75X20 เซนติเมตร 1 ต้นต่อหลุม ขนาดแปลงย่อย 8X15 เมตร ปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่
ก่อนสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อ 3 วัน  โดยปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อจ านวน 1 แถว และปลูกสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ 4 
แถว ในแถวสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ก าจัดช่อดอกตัวผู้ก่อนโปรยละออง และเมื่อไหมต้นสายพันธุ์แท้พันธุ์แม่ยาว 2 
เซนติเมตร ซึ่งได้รับการผสมเกสรจากสายพันธุ์แท้พันธุ์พ่อแล้วให้ติดป้ายเป็นเครื่องหมาย เพ่ือเก็บเกี่ยวตาม
ระยะที่ก าหนด เก็บเกี่ยวครั้งละ 10 ฝักในแต่ละซ้ า น าฝักที่ได้มาตากให้แห้งเพ่ือลดความชื้นของเมล็ดลงเหลือ
ไม่เกิน 12 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นน ามากะเทาะเมล็ด และน าเมล็ดที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลของเมล็ดในด้านต่าง 
ๆ ได้แก่ ความงอก ความแข็งแรง ความชื้น น้ าหนักแห้ง 100 เมล็ด ลักษณะทางกายภาพของเมล็ดและต้น 
 โดยการปฏิบัติในฤดูแล้ง ปี 2563 ได้ปลูกสายพันธุ์แม่ CLei0856 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 และตาม
ด้วยสายพันธุ์พ่อ CLei0838 วันที่  25 ตุลาคม 2562 โดยข้าวโพดสายพันธุ์แม่ CLei0856 ออกไหม 50 
เปอร์เซ็นต์เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 หลังจากนั้นเก็บเกี่ยวตามระยะการเก็บเกี่ยวที่ก าหนดไว้ และฤดูแล้ง ปี 
2564 ได้ปลูกสายพันธุ์แม่ CLei0856 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และตามด้วยสายพันธุ์พ่อ CLei0838 วันที่ 
3 ธันวาคม 2563 โดยข้าวโพดสายพันธุ์แม่ CLei0856 ออกไหม 50 เปอร์เซ็นต์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 
หลังจากนั้นเก็บเก่ียวตามระยะการเก็บเก่ียวที่ก าหนดไว้   

วิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 การทดสอบความงอกในกระดาษเพาะ โดยเพาะเมล็ดข้าวโพดจ านวน 100 เมล็ดจ านวน 4 ซ้ า ในแต่
ละซ้ าใช้กระดาษเพาะชุ่มน้ าขนาด 10X14 นิ้ว  2 ชั้น วางเมล็ด 50 เมล็ด  ให้ด้านที่มีต้นอ่อนสัมผัสกับกระดาษ 
แล้วปิดทับด้วยกระดาษชุ่มน้ าอีก 1 ชั้น  ม้วนกระดาษที่ เพาะเมล็ดแล้วใส่กล่องพลาสติกใสมีฝาปิด วางกล่อง
เพาะในห้องปกติ เมื่อครบ 4 วันและ 7 วันหลังเพาะ   น ามาตรวจนับจ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติแล้วค านวณ
เป็นร้อยละ ดังนี้ 
  ความงอก (%)  = จ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติ X 100 
                  จ านวนเมล็ดที่เพาะ 
 การทดสอบความงอกในทราย เพาะเมล็ดข้าวโพดจ านวน 100 เมล็ด 4 ซ้ า ในแต่ละซ้ าใช้กล่อง
พลาสติกกว้างXยาวXสูง ขนาด 6.5X9.5X3.5 นิ้ว  บรรจุทรายละเอียดน้ าหนัก 1 กิโลกรัม  เพาะเมล็ดกล่องละ 
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50 เมล็ด แล้วรดน้ าปริมาณ 540 มิลลิลิตรต่อกล่อง  ปิดฝาให้สนิทเพ่ือรักษาความชื้นภายในกล่องเพาะ และ
ป้องกันทรายแห้ง  วางกล่องเพาะในห้องปกติ เมื่อครบ 4 วันและ 7 วันหลังเพาะ  น ามาตรวจนับจ านวนต้น
อ่อนที่งอกปกติแล้วค านวณความงอกเป็นร้อยละเช่นเดียวกับการเพาะในกระดาษเพาะ 
 การทดสอบความแข็งแรงโดยวิธีเร่งอายุเมล็ด เตรียมโหลแก้วที่มีฝาปิดสนิท ขนาด 1 ลิตร  ใส่น้ า
สะอาด 150 มิลลิลิตรเพ่ือให้ภายในโหลมีความชื้นสัมพัทธ์สูง น าเมล็ดข้าวโพด 200 เมล็ดใส่ตะแกรงลวดมีขา
ตั้งสูง 1 นิ้ว ปิดโหลให้สนิทแล้วน าโหลที่มีเมล็ดข้าวโพดบ่มอยู่ภายใน ใส่ตู้อบที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 84 ชั่วโมง   เมื่อครบก าหนดน าเมล็ดออกจากโหล  ทดสอบความงอกในกระดาษเพาะตามปกติ  โดยใช้
เมล็ด 100 เมล็ด 4 ซ้ า  ตรวจนับจ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติที่ 4 วัน และ 7 วันหลังเพาะ แล้วค านวณความงอก
เป็นร้อยละ 

การทดสอบความงอกในแปลง เตรียมแปลงทดสอบโดยเตรียมดิน รดน้ าและสับย่อยเม็ดดินจน
ละเอียด  ปลูกเมล็ด 100 เมล็ด จ านวน 4 ซ้ า ระยะห่างระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร ตรวจนับจ านวนต้นงอก
ปกติท่ี 14 วันหลังเพาะ  แล้วค านวณความงอกเป็นร้อยละ 

ความชื้นเมล็ด น าเมล็ดที่แกะจากกลางฝักจ านวน 20 กรัม 4 ซ้ า   ใส่กระป๋องโลหะกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร มีฝาปิด  น าไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง 
น ามาพักในโหลดูดความชื้น 20 นาทีก่อนน าเมล็ดมาชั่งน้ าหนักหลังอบ  ค านวณความชื้นเมล็ด ดังนี้ 

ความชื้นเมล็ด (%) =  น้ าหนักก่อนอบ-น้ าหนักหลังอบ X 100 
       น้ าหนักก่อนอบ 

น้ าหนักแห้ง 100 เมล็ด สุ่มฝักข้าวโพดจ านวน 10 ฝักในแต่ละซ้ า   น าเมล็ดที่ แกะจากกลางฝัก
จ านวน 100 เมล็ด จ านวน 4 ซ้ า ใส่ถุงกระดาษอบในตู้อบอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง  น า
เมล็ดมาพักในโหลดูดความชื้นเป็นเวลา 20 นาที ก่อนน าเมล็ดมาชั่งน้ าหนักหลังอบ 

ลักษณะทางกายภาพเมล็ด สุ่มฝักข้าวโพดจ านวน 10 ฝักในแต่ละซ้ า แกะเมล็ดจากกลางฝักรวม 
20 เมล็ด จ านวน 4 ซ้ ามาให้คะแนน black layer ดังนี้      

1 = ไม่มี black layer   
2 = โคนเมล็ดเริ่มมีสีน้ าตาลจาง   
3 = โคนเมล็ดมีสีน้ าตาลเข้มกว่า 2    
4 = โคนเมล็ดสีน้ าตาลเข้ม   
5 = โคนเมล็ดสีด า  
(Rench and Shaw, 1971) 

 
ผลการวิจัย 

1. ฤดูแล้ง ปี 2563 ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว ในระยะเก็บเกี่ยว 30 วันหลัง
ออกไหม มีความชื้นสูงสุด 44.0 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ 40  50 และ 60 วันหลังออกไหม มีความชื้น 38.0 
24.5 และ 16.5 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (Table 1) หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว น าเมล็ดเข้าสู่กระบวนการปรับปรุง
สภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า ทุกระยะเก็บเกี่ยวมีความชื้นเมล็ดพันธุ์อยู่ระหว่าง 6.5 -7.1 เปอร์เซ็นต์ ด้านน้ าหนัก 
100 เมล็ดพบว่า ระยะเก็บเกี่ยว 60 วันหลังออกไหม มีน้ าหนัก 100 เมล็ดสูงสุด เท่ากับ 13.1 กรัม ส่วนระยะ
เก็บเก่ียว 30 40 และ 50 วันหลังออกไหม มีน้ าหนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 10.8 11.9 และ 12.8 กรัม (Table 1)  

ความงอกของเมล็ด พบว่า การเก็บเกี่ยวระยะ 50 และ 60 วันหลังออกไหม มีเปอร์เซ็นต์ความงอกที่
เพาะในกระดาษ 91 เปอร์เซ็นต์ เพาะในทราย 96-98 เปอร์เซ็นต์ และเพาะในแปลงทดสอบ 94-97 เปอร์เซ็นต์ 
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ส่วนระยะ 30 และ 40 วันหลังออกไหมพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ ามากในวิธีการเพาะในกระดาษ 37 -86 
เปอร์เซ็นต์ ด้านความแข็งแรงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความงอก โดยระยะ 50 และ 60 วันหลังออกไหม มี
ความแข็งแรง 88 เปอร์เซ็นต์ ส่วนระยะ 30 และ 40 วันหลังออกไหม พบว่ามีความแข็งแรงต่ ามาก 19-75
เปอร์เซ็นต์ (Table 2) ด้านลักษณะทางกายภาพเมล็ด พบว่า ระยะ 30 และ 40 วันหลังออกไหมยังไม่มี black 
layer (คะแนน 1-1.5)  ระยะ 50 วันหลังออกไหมมีโคนเมล็ดเริ่มมีสีน้ าตาลเข้ม (คะแนน 4.3) และระยะ 60 
วันหลังออกไหมมีโคนเมล็ดมีสีด า (คะแนน 5) (Table 2) 

2. ฤดูแล้ง ปี 2564 ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว ในระยะเก็บเกี่ยว 30 วันหลัง
ออกไหม มีความชื้นสูงสุด 47.8 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ 40  50 และ 60 วันหลังออกไหม มีความชื้น 43.3 
39.0 และ 18.1 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (Table 3) หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว น าเมล็ดเข้าสู่กระบวนการปรับปรุง
สภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า ทุกระยะเก็บเกี่ยวมีความชื้นเมล็ดพันธุ์อยู่ระหว่าง 8.5 -9.8 เปอร์เซ็นต์ ด้านน้ าหนัก 
100 เมล็ดพบว่า ระยะเก็บเกี่ยว 50 วันหลังออกไหม มีน้ าหนัก 100 เมล็ดสูงสุด เท่ากับ 12.9 กรัม ส่วนระยะ
เก็บเก่ียว 60 40 และ 30 วันหลังออกไหม มีน้ าหนัก 100 เมล็ด เท่ากับ 12.3 12.1 และ 10.7 กรัม (Table 3)  

ความงอกของเมล็ด พบว่า การเก็บเกี่ยวระยะ 40 50 และ 60 วันหลังออกไหม มีเปอร์เซ็นต์ความงอก
ที่เพาะในกระดาษ 90-91 เปอร์เซ็นต์ เพาะในทราย 90-93 เปอร์เซ็นต์ และเพาะในแปลงทดสอบ 84-92 
เปอร์เซ็นต์ ส่วนระยะ 30 วันหลังออกไหมพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ ามากในวิธีการเพาะในกระดาษ 49 
เปอร์เซ็นต์ ด้านความแข็งแรงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความงอก โดยระยะ 50 และ 60 วันหลังออกไหม มี
ความแข็งแรง 82 และ 81 เปอร์เซ็นต์ ส่วนระยะ 30 และ 40 วันหลังออกไหม พบว่ามีความแข็งแรงต่ ามาก 17 
และ 65 เปอร์เซ็นต์ (Table 4) ด้านลักษณะทางกายภาพเมล็ด พบว่า ระยะ 30 วันหลังออกไหมยังไม่มี black 
layer (คะแนน 1)  ระยะ 40 วันหลังออกไหมโคนเมล็ดมีสีน้ าตาลเล็กน้อย (คะแนน 2.5) ระยะ 50 วันหลัง
ออกไหมโคนเมล็ดเริ่มมีสีน้ าตาลเข้ม (คะแนน 4.3) และระยะ 60 วันหลังออกไหมมีโคนเมล็ดมีสีด า (คะแนน 5) 
(Table 4) 

อย่างไรก็ตาม การปล่อยฝักไว้ในแปลงถึงแม้จะไม่มีผลต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 
แต่ในทางปฏิบัติถ้าปล่อยฝักไว้ในแปลงนานเกินไปย่อมมีโอกาสเสี่ยงต่อสภาพอากาศอาจมีฝนตกซึ่งท าให้เมล็ด
พันธุ์เสื่อมคุณภาพได้ง่าย 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84 -1 โดยในฤดู
แล้ง สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่ระยะ 40-60 วันหลังออกไหม เนื่องจากมีแนวโน้มเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงทั้งจาก
การเพาะในกระดาษเพาะ ในทราย และในแปลง โดยเมล็ดที่เก็บเกี่ยวในระยะ 40 วันหลังออกไหม หลังจาก
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์แล้วให้น าไปปลูกทันที เนื่องจากความแข็งแรงอยู่ในระดับปานกลาง 65 -75 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลท าให้อายุการเก็บรักษาลดลง ส่วนเมล็ดที่เก็บเกี่ยวในระยะ 50-60 วันหลังออกไหม มีความ
แข็งแรงสูง 81-88 เปอร์เซ็นต์  
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Keywords sesame, seed quality, seed physiological maturity, seed harvesting maturity 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาพัฒนาการการสุกแก่ของเมล็ดงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 และงาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 ท าการ
ทดลอง 3 ฤดู คือ ต้นฤดูฝน ปลายฤดูฝน และฤดูแล้ง โดยวางแผนการทดลองแบบ  RCB มี 4 ซ้ า กรรมวิธี คือ 
อายุเมล็ดหลังออกดอก มี 8 ระยะ ได้แก่ 7 14 21 28 35 42 49 และ 56 วัน การทดลองปี 2559 เป็นการ
ทดลองในต้นฤดูฝนและปลายฤดูฝน ผลการทดลองต้นฤดูฝน พบว่า งาด าอุบลราชธานี 3 มีระยะสุกแก่ทางสรีระ
วิทยาเมื่ออายุ 42 วันหลังดอกบาน (70 วันหลังงอก) และสุกแก่ทางการเก็บเกี่ยว เมื่ออายุ 49 วันหลังดอกบาน 
(77 วันหลังงอก) ส่วนงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 มีระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยาที่อายุ 42 วันหลังดอกบาน (72 
วันหลังงอก) แต่อยู่ในระยะการพักตัวของเมล็ด ปลายฤดูฝน พบว่า งาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 มีระยะสุกแก่ทาง
สรีระวิทยาที่อายุ 42 วันหลังดอกบาน (67 วันหลังงอก) และถึงระยะสุกแก่ทางการเก็บเกี่ยว เมื่ออายุ 49 วัน
หลังดอกบาน (74 วันหลังงอก) ส่วนงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 มีระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยาในช่วงอายุ 42-49 
วันหลังดอกบาน (67-74 วันหลังงอก) และอยู่ในระยะการพักตัวของเมล็ด  การทดลอง ปี 2560 เป็นการ
ทดลองในฤดูแล้ง พบว่า งามีระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยาในช่วงประมาณ อายุ 42 วันหลังดอกบาน (72 วันหลัง
งอก) และความงอกร้อยละ 66 ขณะที่งาด าอุบลราชธานี 3 สามารถเก็บข้อมูลได้ถึงอายุ 35 วันหลังออกดอก 
หรือ 65 วันหลังงอก จากนั้นงาตายทั้งแปลงด้วยโรคไหม้ด าและเน่าด า  โดยพบว่า มีระยะดอกแรกบาน และ
ดอกบานร้อยละ 50 เช่นเดียวกับงาแดงอุบลราชธานี 2  มีน้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ดของเมล็ดที่อายุ 7 วันหลัง
ดอกบาน (37 วันหลังงอก) เท่ากับ 0.43 กรัม และเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ เป็น 1.72 กรัม เมื่ออายุ 35 วันหลังดอกบาน 
(65 วันหลังงอก) มีความงอกของเมล็ด ร้อยละ 63.5 ท าการทดลองในปลายฤดูฝนซ้ าอีกครั้ง โดยปลูกงานวันที่ 
1 กันยายน 2560 และผูกดอกงาตามกรรมวีที่ก าหนดไว้ แต่แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ โคนต้น กลางต้น และปลายต้น
งา ผลการทดลอง พบว่า งาด าอุบลราชธานี 3 มีระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยา เมื่ออายุ 42 วันหลังดอกบาน (72-
83 วันหลังงอก) และสุกแก่ทางการเก็บเกี่ยว เมื่ออายุ 49 วันหลังดอกบาน (79-84 วันหลังงอก) ส่วนงาแดง 
อุบลราชธานี 2 มีระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยา 49 วันหลังดอกบาน (72-86 วันหลังงอก) แต่อยู่ในระยะการพักตัว
ของเมล็ด 
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Abstract 
 The study of seed maturity of Ubon Ratchathani 2 red sesame and Ubon Ratchathani 
3 black sesame was done during the three periods of early rainy season, late rainy season 
and dry season with RCB experiment design of 4 replications and 8 treatments of seed ages 
after flowering that were 7, 14, 21, 28, 35 42 49 and 56 days. The trials in eary rainy season 
and late rainly season were conducted in the year 2016. The early rainy season trial 
illustrated that Ubon Ratchathani 3 black sesame had physiological maturity at 42 days after 
flowering (70 days after emergence) and harvesting maturity at 49 days after flowering (77 
days after emergence) while the Ubon Ratchathani 2 red sesame had physiological maturity 
at 42 days after flowering (72 days after emergence) but was at the dormancy stage. At late 
rainy season, it was found that Ubon Ratchathani 3 black sesame had the physiological 
maturity at 42 days after flowering (67 days after emergence) and the harvesting maturity at 
49 days after flowering (74 days after emergence) while the Ubon Ratchathani 2 red sesame 
reached the physiological maturity at 42-49 days after flowering (67-74 days after emergence) 
with low emergency rate due to seed dormancy effect.   
 The 2017 trial in dry season showed that the physiological maturity of Ubon 
Ratchathani 2 red sesame was around 42 days after flowering (72 days after emergence) with 
66 percent of emergence while Ubon Ratchathani 3 black sesame died of black blast and 
black rot at 35 days after flowering or 65 days after emergence. It was found that the first 
flowering stage and 50 percent flowering stage was the same as Ubon Ratchathani 2 red 
sesame. The 1000 seed weight at 7 days after flowering (37 days after emergence) was 0.43 
grams, increased to 1.72 grams at 35 days (65 days after emergence) with 63.5 percent of 
emergence.   
 The late rainy season trial was repeated by planting on September 1, 2017 by 
marking sesame flowers as designed for treatments and spliting into 3 plant positions as 
base, middle and tip. The results showed that Ubon Ratchathani 3 black sesame had the the 
physiological maturity of 42 days after flowering (72-83 days after emergence) and harvesting 
maturity at 49 days after flowering (79-84 days after emergence), while Ubon Ratchathani 2 
red sesame had the physiological maturity of 49 days after flowering (72-86 days after 
emergence) but was at the dormancy stage.  
 
บทน า (Introduction) 
 เมล็ดพืชเป็นสิ่งมีชีวิต เมื่อเจริญเติบโตและพัฒนาถึงจุดที่สมบูรณ์สูงสุดแล้ว ย่อมเสื่อมสภาพและ
อ่อนแอลง จนกระทั่งเมล็ดตายในที่สุด การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดจะเริ่มเกิดขึ้นหลังจากเมล็ดสุกแก่ทาง
สรีรวิทยา ที่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยานี้เมล็ดจะมีความงอกและความแข็งแรงสูงสุด ในขณะเดียวกันก็จะมีการ
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เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีเกิดขึ้น หลังจากนั้นความแข็งแรงของเมล็ดจะลดลง (จวงจันทร์, 2529ก ; 
Wilson and McDonald, 1986) ขณะเมล็ดมีการพัฒนาและสุกแก่นั้นเมล็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆ 
ทางสรีรวิทยา ได้แก่ ความชื้นเมล็ด น้ าหนักแห้งของเมล็ด ความงอก หรือความมีชีวิตของเมล็ด ขนาดเมล็ด ความ
แข็งแรงของเมล็ด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางเคมีและชีวเคมีของเมล็ด (จวงจันทร์, 2529ข ; 
Daynard, 1972) เมื่อเมล็ดเข้าสู่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา ที่ระยะนี้เมล็ดมีน้ าหนักแห้งสูงสุด เพราะหยุดการ
เคลื่อนย้ายอาหารจากต้นแม่มายังเมล็ด (Demir and Ellis, 1992) ถ้าเก็บเกี่ยวพืชในระยะนี้จะได้เมล็ดพันธุ์ที่มี
คุณภาพดีและมีความแข็งแรงสูง (จวงจันทร์, 2529ข ; Aldrich et al., 1975; Ajayi and Fakorede, 2000) ท า
ให้พืชมีความงอกในสภาพไร่ ความทนต่อสภาพเครียด การเจริญเติบโตและความสามารถในการให้ผลผลิตสูง 
(Gupta et al., 2005) กรมวิชาการเกษตร ได้รับรองพันธุ์งาหลายพันธุ์ด้วยกัน ซึ่งมีทั้งงาแดง งาขาว และงาด า 
ดังนี้ งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 1 ในปี 2536 ซึ่งเป็นงาแดงที่มีขนาดเมล็ดโต สีแดงสม่ าเสมอ ให้ผลผลิตสูง และ
ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูงา  (ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี , 2536) ปี 2545 ได้รับรองพันธุ์งาขาวพันธุ์
อุบลราชธานี 2 ซึ่งมีน้ าหนัก 1,000 เมล็ด 3.18 กรัม และให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง 122 กก./ไร่ (ศูนย์วิจัยพืชไร่
อุบลราชธานี, 2545) ต่อมาในปี 2547 ได้รับรองพันธุ์งาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง มี
ขนาดเมล็ดโต และให้ธาตุแคลเซียม และสารต้านอนุมูลอิสระสูง (ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี, 2547) และ ปี 
2556 ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ได้พัฒนาพันธุ์งาแดงพันธุ์ใหม่ เป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร ในชื่อ 
งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 ให้ผลผลิตสูง 134 กก./ไร่ สูงกว่าพันธุ์อุบลราชธานี 1 ร้อยละ 6  ซึ่งพรพรรณ และ
คณะ (2546) ศึกษาพัฒนาการของเมล็ดพันธุ์งาขาวสายพันธุ์ LH214 (อุบลราชธานี 2) ที่ปลูกในช่วงฤดูแล้ง
และปลายฝน พบว่า มีดอกแรกบานเมื่ออายุ 25-27 วันหลังงอก ระยะดอกบานมากที่สุด คือ 19-23 วันหลัง
ดอกแรกบาน ระยะเวลาจากดอกแรกบานถึงดอกสุดท้ายบาน 45 วัน หากปลายฤดูปลูกไม่มีฝน  และ 64 วัน 
หากปลายฤดูปลูกมีฝน หรือสิ้นสุดการบานของดอก ประมาณ 91 วันหลังงอก เมื่อปลูกฤดูแล้ง และ 70 วัน
หลังงอกเมื่อปลูกปลายฝน ระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยาของเมล็ด อยู่ที่อายุ 49 วันหลังดอกบาน ที่ระยะนี้ความ
งอกและความแข็งแรงสูงสุดด้วยเช่นกัน ซึ่งต่างจากงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 1 (พรพรรณ, 2543)  แต่ยังไม่มี
การศึกษาในงาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 และงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 และในสภาวะปัจจุบัน การเกษตรได้รับ
ผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณและการกระจายตัวของฝน อุณหภูมิที่ สูงขึ้น เป็น
ต้น ท าให้ระยะการเจริญเติบโตของพืช ตลอดจนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การได้ทราบถึงระยะเวลา
หรือช่วงเวลาในการสะสมน้ าหนัก และการสุกแก่ของเมล็ดที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นลักษณะบ่งชี้ เวลาเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสม ท าให้สามารถปรับเปลี่ยนการวางแผนจัดการไปตามระยะที่ เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของเมล็ด
พันธุ์ทั้งสิ้น ดังนั้น จึงท าการศึกษาพัฒนาการการสุกแก่ของเมล็ดงา ทั้ง 2 พันธุ์ คือ งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 และ
งาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 ซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษาในเรื่องนี้มาก่อน 
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สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2558   สิ้นสุด กันยายน ปี 2560 (ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน) 
 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์    

1. เมล็ดพนัธุ์งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 และงาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 
2. ปุ๋ยเคมี 16-16-8  
3. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
4. ไหมพรมผูกดอก  

  5. วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว  
 6. วัสดุอุปกรณ์ทดสอบความงอกของเมล็ด 
 7. เครื่องอบลมร้อน (hot air oven) 
          8. เครื่องชั่งน้ าหนักไฟฟ้า 

9. เครื่องวัดความชื้นเมล็ด 
วิธีการ  

แผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ า 8 กรรมวิธี คือ อายุเมล็ดงาหลังออกดอก ได้แก่ 
 1. อายุเมล็ดหลังออกดอก 7 วัน 
 2. อายุเมล็ดหลังออกดอก 14 วัน 
 3. อายุเมล็ดหลังออกดอก 21 วัน 
 4. อายุเมล็ดหลังออกดอก 28 วัน 
 5. อายุเมล็ดหลังออกดอก 35 วัน 
 6. อายุเมล็ดหลังออกดอก 42 วัน 
 7. อายุเมล็ดหลังออกดอก 49 วัน 
 8. อายุเมล็ดหลังออกดอก 56 วัน 

วิธีปฏิบัติการทดลอง  
ศึกษาระยะการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของเมล็ด ตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึงระยะการสุกแก่ทาง

สรีระวิทยาในงา 2 พันธุ์ ได้แก่ งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 และงาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 โดยปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ 
ใช้ระยะห่างระหว่างแถว 50 เซนติเมตร และถอนแยกให้ได้ระยะห่างระหว่างต้น 10 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ย และดูแล
รักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร เมื่อเริ่มออกดอก (ร้อยละ 50 ของทั้งแปลง) ผูกดอกด้วยไหมพรม
ทุกวัน ประมาณ 5-7 วัน วันละประมาณ 1,000 ดอกต่อพันธุ์ และใช้ไหมพรมสีต่างกัน เก็บเกี่ยวฝักงาที่อายุ
ต่างๆ ทุก 7 วันหลังดอกบาน น ามากะเทาะเมล็ด น ามาชั่งน้ าหนัก และน้ าหนักแห้ง โดยอบด้วยตู้อบลมร้อนที่ 
105 องศาเซลเซียส นาน 17 ชั่วโมง และตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่ ความงอก (Top paper method) และความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ท าการศึกษาทั้งในแล้ง (ปลูกกุมภาพันธ์ -มีนาคม) และปลายฤดูฝน (ปลูกสิงหาคม-
กันยายน) น าข้อมูลที่ได้มาท ากราฟเพ่ือหาระยะแก่ทางสรีระวิทยา (physiological maturity) และระยะแก่เก็บ
เกี่ยว (harvesting maturity) 
การบันทึกข้อมูล   

 1. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน 
 2. วันปลูก และวันปฏิบัติการต่างๆ 
 3. วันดอกแรกบาน และวันที่ดอกบานมากที่สุด (ในพ้ืนที่ 100 ตารางเมตร) 
 4. ระยะเวลาในการออกดอกแรกถึงดอกสุดท้าย 
 5. ความชื้นเมล็ดพันธุ์ 
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 6. น้ าหนักสด (1,000 เมล็ด)  
 7. น้ าหนักแห้ง (1,000 เมล็ด)  
 8. ระยะสุกแก่ ระยะที่เหมาะสมส าหรับเก็บเก่ียว 
 9. ความงอกของเมล็ดพันธุ์ 

 
ผลการวิจัย 
ปี 2559 ท าการทดลองต้นฤดูฝน และปลายฤดู  

ฤดูฝน ปลูกงาวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และงอกวันที่ 5 มิถุนายน 2559  (4 วันหลังปลูก) ดูแลรักษา
และผูกดอกงา พร้อมเก็บฝักงาที่อายุต่างๆ ตามกรรมวิธีที่ก าหนด ผลการทดลอง พบว่า งาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 
มีดอกแรกบาน วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 (28 วันหลังงอก) มีดอกบานร้อยละ 50 วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 
(42 วันหลังงอก) และดอกสุดท้ายบานวันที่ 16 สิงหาคม 2559 (71 วันหลังงอก)  ระยะเวลาการออกดอกแรก
จนสิ้นสุดการออกดอก รวม 42 วัน (ตารางที่ 4) ที่อายุ 7 วันหลังดอกบาน  (35 วันหลังงอก) มีน้ าหนักแห้ง 
1,000 เมล็ด เท่ากับ 0.48 กรัม และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เป็น 3.03-3.10 กรัม เมื่ออายุ 42 วันหลังดอกบาน (70 วัน
หลังงอก) และมีน้ าหนักคงที่จนถึงอายุ 56 วันหลังดอกบาน (85 วันหลังงอก) (ตารางที่ 1) แสดงว่า งาด า
อุบลราชธานี 3 มีระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยา ที่ 42 วันหลังดอกบาน หรือ 70 วันหลังงอก และมีความงอกของ
เมล็ดสูงที่สุด คือ ร้อยละ 83 เมื่ออายุ 49 วันหลังดอกบาน (77 วันหลังงอก) ซึ่งแสดงถึงระยะสุกแก่ทางการเก็บ
เกี่ยว ส่วนงาแดงพันธุ์ อุบลราชธานี 2 งอกวันที่ 7 มิถุนายน 2559 (6 วันหลังปลูก) มีดอกแรกบาน วันที่ 7 
กรกฎาคม 2559 (30 วันหลังงอก) มีดอกบานร้อยละ 50 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (43 วันหลังงอก) และ
ดอกสุดท้ายบานวันที่ 25 สิงหาคม 2559 (78 วันหลังงอก) ระยะเวลาการออกดอกแรกจนสิ้นสุดการออกดอก 
รวม 48 วัน (ตารางที่ 4) ที่อายุ 7 วันหลังดอกบาน (37 วันหลังงอก) มีน้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด เท่ากับ 0.40 
กรัม และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เป็น 3.20 กรัม เมื่ออายุ 42 วันหลังดอกบาน (72 วันหลังงอก) และมีน้ าหนักคงที่
จนถึงอายุ 56 วันหลังดอกบาน (87 วันหลังงอก) (ตารางที่ 1) แสดงว่างาแดงอุบลราชธานี 2 มีระยะสุกแก่ทาง
สรีระวิทยาในช่วงประมาณ 72 วันหลังงอก แต่ อยู่ในระยะการพักตัวของเมล็ดจึงยังคงมีความงอกต่ า 

ปลายฤดูฝน ปลูกงาวันที่ 1 ตุลาคม 2559 และงอกวันที่ 4 ตุลาคม 2559 (4วันหลังปลูก) ผลการ
ทดลอง พบว่า ทั้งงาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 และงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 มีระยะเวลาการออกดอกเหมือนกัน
ทั้ง 2 พันธุ์ คือ มีดอกแรกบาน วันที่ 30 ตุลาคม 2559 (26 วันหลังงอก) มีดอกบานร้อยละ 50 ในวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2559 (32 วันหลังงอก) และดอกสุดท้ายบานวันที่ 13 ธันวาคม 2559 (68 วันหลังงอก) ระยะเวลา
การออกดอกแรกจนสิ้นสุดการออกดอก รวม 42 วัน (ตารางที่ 4) ที่อายุ 7 วันหลังดอกบาน (32 วันหลังงอก) งา
ด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 มีน้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด เท่ากับ 0.88 กรัม และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เป็น 1.63-2.61 กรัม 
เมื่ออายุ 14-35 วันหลังดอกบาน (39-60 วันหลังงอก) และมีน้ าหนักคงท่ีจนถึงอายุ 42 วันหลังดอกบาน (67 
วันหลังงอก) (ตารางที่ 2) แสดงว่า งาด าอุบลราชธานี 3 มีระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยาประมาณ 67 วันหลังงอก 
และเริ่มมีความงอกของเมล็ดสูงที่สุด คือ ร้อยละ 70 เมื่ออายุ 49 วันหลังดอกบาน (74 วันหลังงอก) ซึ่งแสดงถึง
ระยะสุกแก่ทางการเก็บเกี่ยว ส่วนงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 ที่อายุ 7 วันหลังดอกบาน มีน้ าหนักแห้ง 1,000 
เมล็ด เท่ากับ 0.84 กรัม และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เป็น 1.17-1.75 กรัม เมื่ออายุ 28 วันหลังดอกบาน (53 วันหลัง
งอก) และมีน้ าหนักคงที่จนถึงอายุ 42-49 วันหลังดอกบาน (67-74 วันหลังงอก) (ตารางที่ 2) แสดงว่า งาแดง
อุบลราชธานี 2 มีระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยาในช่วงประมาณ 67-74 วันหลังงอก แต่ความงอกยังไม่สูง เนื่องจาก
อยู่ในระยะการพักตัวของเมล็ด 
ปี 2560 ท าการทดลองฤดูแล้ง และปลายฤดูฝน 
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ฤดูแล้ง ปลูกงาทั้งสองพันธุ์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 งอกวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (4 วันหลัง
ปลูก) ผลการทดลอง พบว่า งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 มีดอกแรกบาน วันที่ 29 มีนาคม 2560 (30 วันหลัง
งอก) มีดอกบานร้อยละ 50 วันที่  16 เมษายน 2560 (48 วันหลังงอก) และดอกสุดท้ายบาน วันที่ 21 
พฤษภาคม 2560 (83 วันหลังงอก) ระยะเวลาในการออกดอกแรกจนสิ้นสุดการดอกดอกสุดท้าย รวม 56 วัน 
(ตารางที่ 4) น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ดของเมล็ดที่อายุ 7 วันหลังดอกบาน (37 วันหลังงอก) เท่ากับ 0.40 กรัม 
และเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เป็น 3.12-3.20 กรัม เมื่ออายุ 56 วันหลังดอกบาน (87 วันหลังงอก) และมีน้ าหนักคงที่
จนถึงอายุ 42 วันหลังดอกบาน (72 วันหลังงอก) (ตารางที่ 3) แสดงว่างาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 มีระยะสุกแก่
ทางสรีระวิทยาประมาณ 72 วันหลังงอก และมีความงอกของเมล็ด ร้อยละ 66 ขณะที่งาพันธุ์ด าอุบลราชธานี 3 
สามารถเก็บข้อมูลได้ถึงอายุ 35 วันหลังออกดอก หรือ 65 วันหลังงอก จากนั้นงาตายทั้งแปลงด้วยโรคไหม้ด า
และเน่าด า  โดยพบว่า มีดอกแรกบาน และดอกบานร้อยละ 50 เช่นเดียวกับงาแดงอุบลราชธานี 2 (ตารางที่ 4) 
มีน้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ดของเมล็ดที่อายุ 7 วันหลังดอกบาน (37 วันหลังงอก) เท่ากับ 0.43 กรัม และเพ่ิมข้ึน
เรื่อย ๆ เป็น 1.72 กรัม เมื่ออายุ 35 วันหลังดอกบาน (65 วันหลังงอก) มีความงอกของเมล็ด ร้อยละ 63.5 
(ตารางท่ี 3) 

ได้ท าการทดลองในปลายฤดูฝนซ้ าอีกครั้ง เนื่องจากการทดลองในปี 2559 ฝนตกหนักในช่วงเดือน
กรกฎาคม –กันยายน 2559 ท าให้แปลงทดลองเสียหาย และต้องเตรียมแปลงใหม่หลายครั้ง จึ งท าให้การ
ทดลองในปลายฤดูฝนล่าช้ามาถึงเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งไม่ใช่ฤดูปลูกที่แท้จริง โดยปี 2560 ปลูกงาวันที่ 1 
กันยายน 2560 งอกวันที่ 5 กันยายน 2560 (4 วันหลังปลูก) ผูกดอกงาตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้ โดยแบ่งเป็น 3 
ช่วง คือ โคนต้น กลางต้น และปลายต้นงา ตามค าแนะน าของกรรมการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ผลการ
ทดลอง พบว่า งาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 มีดอกแรกบาน วันที่ 5 ตุลาคม 2560 (30 วันหลังงอก) มีดอกบานร้อย
ละ 50 วันที่ 10 ตุลาคม 2560 (35 วันหลังงอก) และดอกสุดท้ายบานวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (59 วันหลัง
งอก) ระยะเวลาการออกดอกแรกจนสิ้นสุดการออกดอก รวม 29 วัน (ตารางที่ 5)  ที่อายุ 7 วันหลังดอกบาน  
(37 วันหลังงอก) มีน้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด ที่ส่วนของโคนต้น เท่ากับ 0.28 กรัม และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เป็น 
3.07-3.20 กรัม ที่ส่วนของกลางต้น เท่ากับ 0.26 กรัม และเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เป็น 2.99-3.10 กรัม และที่ส่วนของ
ปลายต้น เท่ากับ 0.32 กรัม และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เป็น 2.54 กรัม เมื่ออายุ 42 วันหลังดอกบาน (72 -83 วันหลัง
งอก) และมีน้ าหนักคงที่จนถึงอายุ 56 วันหลังดอกบาน (86 วันหลังงอก) (ตารางที่  6) แสดงว่า งาด า
อุบลราชธานี 3 มีระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยา ที่ 42 วันหลังดอกบาน หรือ 72-83 วันหลังงอก และมีความงอกของ
เมล็ดสูงที่สุด คือ ร้อยละ 92-93 เมื่ออายุ 49 วันหลังดอกบาน (79 วันหลังงอก) (ตารางที่ 7)  ซึ่งแสดงถึงระยะ
สุกแก่ทางการเก็บเกี่ยว ส่วนงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 งอกวันที่ 5 กันยายน 2560 (4 วันหลังปลูก) มีดอกแรก
บาน วันที่ 2 ตุลาตม 2560 (27 วันหลังงอก) มีดอกบานร้อยละ 50 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 (30 วันหลังงอก) 
และดอกสุดท้ายบานวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (68 วันหลังงอก) ระยะเวลาการออกดอกแรกจนสิ้นสุดการ
ออกดอก รวม 38 วัน (ตารางที่ 5) ที่อายุ 7 วันหลังดอกบาน (42 วันหลังงอก) มีน้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด ใน
ส่วนของโคนต้น เท่ากับ 0.28 กรัม และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เป็น 3.21-3.24 กรัม ที่ส่วนของกลางต้น เท่ากับ 0.32 
กรัม และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เป็น 3.20 กรัม และที่ส่วนของปลายต้น เท่ากับ 0.27 กรัม และเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เป็น 
2.79 กรัม เมื่ออายุ 49 วันหลังดอกบาน (84-88 วันหลังงอก) และมีน้ าหนักคงที่จนถึงอายุ 56 วันหลังดอกบาน 
(86 วันหลังงอก) (ตารางที่ 6) แสดงว่า งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 มีระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยา ที่ 49 วันหลัง
ดอกบาน หรือ 77-83 วันหลังงอก แต่อยู่ในระยะการพักตัวของเมล็ดความงอกจึงยังต่ าอยู่ (ตารางท่ี 7) 
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ตารางที่ 1 อายุหลังออกดอก อายุหลังงอก น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด และความงอกเมล็ด ของการศึกษาพัฒนาการ
การสุกแก่ของเมล็ดงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 และงาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 ในต้นฤดูฝน ปี 2559 ศูนย์วิจัยพืชไร่
อุบลราชธานี 

 
อาย ุ

หลังออกดอก 
(วัน) 

อายุหลังงอก  
(วัน) 

น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด (กรัม) ความงอกของเมล็ด  
(%) 

งาด า อบ.3 งาแดง อบ.2 งาด า อบ.3 งาแดง อบ.2 งาด า อบ. 3 งาแดง อบ.2 
1. 7 35 37 0.48 e 0.40 f 0.00  0.00 
2. 14 42 44 0.62 e 0.61 e 0.00 0.00 
3. 21 49 51 1.22 d  1.36 d 25.25 d 6.50 d 
4. 28 56 58 2.40 c 2.25 c 30.50 d 11.00 c 
5. 35 63 65 2.72 b 2.65 b 46.00 c 13.00 c 
6. 42 70 72 3.10 a 3.20 a 70.00 b 23.50 b 
7. 49 77 79 3.07 a 3.20 a 83.00 a 25.50 b 
8. 56 85 87 3.03 a 3.12 a 83.50 a 34.50 a 

CV (%) 7.7 3.6 10.9 8.0 
ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 

 
ตารางที่ 2 อายุหลังออกดอก อายุหลังงอก น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด และความงอกเมล็ด ของการศึกษา  
       พัฒนาการการสุกแก่ของเมล็ดงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 และงาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 ในปลาย 
              ฤดูฝน ปี 2559 ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 

อาย ุ
หลังออกดอก 

(วัน) 

อายุหลังงอก  
(วัน) 

น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด (กรัม) ความงอกของเมล็ด  
(%) 

งาด า อบ.3 งาแดง อบ.2 งาด า อบ.3 งาแดง อบ.2 งาด า อบ. 3 งาแดง อบ.2 
1. 7 32 32 0.88 c 0.84 d 0  0 
2. 14 39 39 1.63 c 1.17 c 24 e 4 c 
3. 21 46 46 2.31 b  1.50 bc 28 e 8 bc 
4. 28 53 53 2.32 b 1.75 bc 37 e 10 bc 
5. 35 60 60 2.61 ab 2.21 a 45 d 16 b 
6. 42 67 67 2.81 a 2.29 a 56 b 40 a 
7. 49 74 74 2.68 a 2.21 a 70 a 47 a 

CV (%) 8.3 13.1 8.9 15.3 
ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 
ตารางที่ 3 อายุหลังออกดอก อายุหลังงอก น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด และความงอกเมล็ด ของ 

        การศึกษาพัฒนาการการสุกแก่ของเมล็ดงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 และงาด าพันธุ ์
         อุบลราชธานี 3 ในฤดูแล้ง ปี 2560 ศูนย์วิจัยพชืไร่อุบลราชธานี 
อาย ุ

หลังออกดอก 
(วัน) 

อายุหลังงอก  
(วัน) 

น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด (กรัม) ความงอกของเมล็ด  
(%) 

งาด า อบ.3 งาแดง อบ.2 งาด า อบ.3 งาแดง อบ.2 งาด า อบ. 3 งาแดง อบ.2 
1. 7 37 37 0.43  0.40 d 0.00  0.25 e 
2. 14 44 44 0.83  0.53 d 0.08 0.38 e 
3. 21 51 51 1.61  0.99 c 1.43  6.50 d 
4. 28 58 58 1.67  1.49 b 14.25  6.50 d 
5. 35 65 65 1.72  1.70 b 63.50  8.00 d 
6. 42 - 72 - 2.54 a - 11.00 c 
7. 49 - 79 - 2.66 a - 15.25 b 
8. 56 - 87 - 2.70 a - 66.00 a 

CV (%) - 16.0 - 11.8 
ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 



135 
 

ตารางที่ 4 อายุเมื่อออกดอกแรก อายุงาเมื่อดอกบานร้อยละ 50  อายุเมื่อออกดอกสุดท้าย และจ านวนวันที่ดอก 
      แรกบานจนสิ้นสุดการออกดอก ของการศึกษาพัฒนาการการสุกแก่ของเมล็ดงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2  

    และงาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 ในฤดูต่าง ๆ  ปี 2559-2560 ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 
อายุการอกดอก 

 (วัน) 
ต้นฤดูฝน 59 ปลายฤดูฝน 59 แล้ง ปลายฤดูฝน 60 

งาด า  
อบ.3 

งาแดง  
อบ.2 

งาด า  
อบ.3 

งาแดง  
อบ.2 

งาด า  
อบ. 3 

งาแดง  
อบ.2 

งาด า  
อบ.3 

งาแดง  
อบ.2 

1. ดอกแรกบาน 28 30 26  26 30  30 30  28 
2. ดอกบานร้อยละ 50 42 43 32  32 48 48 35  30 
3. ดอกสุดท้ายบาน 71 78 68  68 - * 83 68  68 
4. จ านวนวันที่ดอก 
แรบานจนสิ้นสุด 
การออกดอก 

42 48 42 42 -* 53 38 40 

 *ในฤดูแล้ง 2559 งาด าอุบลราชธานี 3 สามารถเก็บข้อมูลได้ถึงอายุ 35 วันหลังออกดอก หรือ 65 วันหลังงอก จากนั้นงาตาย
ทั้งแปลงด้วยโรคไหมด้ าและเน่าด า   
 
ตารางที่ 5 อายุหลังออกดอก และอายุหลังงอก ของการศึกษาพัฒนาการการสุกแก่ของเมล็ดงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 
2 และงาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 ในปลายฤดูฝน ปี 2560 ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 

  อายุหลังงอก (วัน)  
อาย ุ

หลังออกดอก 
(วัน) 

โคนโคน กลางต้น ปลายต้น 
งาด า อบ.3 งาแดง อบ.2 งาด า อบ.3 งาแดง อบ.2 งาด า อบ. 3 งาแดง อบ.2 

1. 7 37 42 42 44 48 53 
2. 14 44 49 49 51 55 60 
3. 21 51 56 56 58 62 67 
4. 28 58 63 63 65 69 74 
5. 35 65 70 70 72 76 81 
6. 42 72 77 77 79 83 88 
7. 49 79 84 84 86 - - 
8. 56 86 91 - - - - 

 
ตารางที่ 6 น้ าหนัก 1,000 เมล็ด ของการศึกษาพัฒนาการการสุกแก่ของเมล็ดงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 และงาด า 

   พันธุ์อุบลราชธานี 3 ในปลายฤดูฝน ปี 2560 ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 
  น้ าหนัก 1,000 เมล็ด (กรัม)  

อายุหลังออกดอก 
 (วัน)  

โคนโคน กลางต้น ปลายต้น 
งาด า อบ.3 งาแดง อบ.2 งาด า อบ.3 งาแดง อบ.2 งาด า อบ. 3 งาแดง อบ.2 

1. 7 0.28 h 0.28 f 0.26 f 0.32 f 0.32 f 0.27 f 
2. 14 0.59 g 0.56 e 0.59 e 0.58 e 0.54 e 0.56 e 
3. 21 1.49 f 1.34 d 1.47 d 1.37 d 1.25 d 1.20 d 
4. 28 2.24 e 2.54 c 2.38 c 2.42 c 2.07 c 1.81 c 
5. 35 2.62 d 2.97 b 2.82 b 2.90 b 2.20 b 2.31 b 
6. 42 3.07 a 3.06 b 2.99 a 3.01 b 2.54 a 2.79 a 
7. 49 3.13 a 3.24 a  3.10 a 3.20 a - - 
8. 56 3.20 a 3.21 a - - - - 

CV 6.1 3.6 4.0 6.2 5.1 10.7 
ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
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ตารางที่ 7 ความงอกมาตรฐานของการศึกษาพัฒนาการการสุกแก่ของเมล็ดงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 และงาด า 
   พันธุ์อุบลราชธานี 3 ในปลายฤดูฝน ปี 2560 ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี 

  ความงอกมาตรฐาน (%)  
อายุหลังออกดอก 

(วัน) 
โคนโคน กลางต้น ปลายต้น 

งาด า อบ.3 งาแดง อบ.2 งาด า อบ.3 งาแดง อบ.2 งาด า อบ. 3 งาแดง อบ.2 
1. 7 0 g 0 f 0 g 0 f 0 f 0 c 
2. 14 36 f 4 e 34 f 0 f 33 e 0 c 
3. 21 45 e 6 d 44 e 3  43 d 0 c 
4. 28 55 d 10 c 54 d 7 d 50 c 0 c 
5. 35 67 c 17 b 66 c 16 c 57 b 12 b 
6. 42 73 b 24 a 74 b 21 b 65 a 19 a 
7. 49 92 a 25 a 95 a 23 a - - 
8. 56 93 a 24 a - - - - 

CV 12.6 10.5 4.9 15.0 5.7 17.0 
ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การเก็บเกี่ยวงาให้ได้เมล็ดที่มีคุณภาพ คือ มีเมล็ดสมบูรณ์ ไม่ลีบ และมีความงอกสูง จะต้องเก็บเกี่ยว
ในระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละพันธุ์ ซึ่งมีแตกต่างกันในแต่ละฤดูปลูก งาด าอุบลราชธานี 3 ทัง้ 3 ฤดู ควรเก็บ
เกี่ยวที่อายุ 42 วันหลังดอกบาน หรือ 70 วันหลังงอก ในฤดูฝน หรือ 67 วันหลังงอก ในปลายฤดูฝน และ 72 วัน
หลังงอก ในฤดูแล้ง (ระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยา) แต่ถ้าต้องการใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ควรรอถึงอายุ 49 วันหลังดอก
บาน หรือ 77 วันหลังงอก หรือ 79-84 วันหลังงอก ในปลายฤดูฝน  (สุกแก่ทางการเก็บเกี่ยว) ส่วนงาแดงพันธุ์
อุบลราชธานี 2 เก็บเกี่ยวได้อายุ 42 วันหลังดอกบาน หรือ 72 วันหลังงอก ในฤดูฝนและฤดูแล้ง ในปลายฤดูฝน 
สามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงอายุ 42-49 วันหลังดอกบาน หรือ 67-74 วันหลังงอก แต่ในทุกฤดูปลูกหลังเก็บเก่ียว
เมล็ดงาแดง พันธุ์อุบลราชธานี 2 อยู่ในระยะการพักตัวของเมล็ด  
 เมล็ดที่ได้จากดอกงา ในแต่ละช่วง คือ โคนต้น กลางต้น และปลายต้นงา เมล็ดจะมีขนาดและแก่ไม่
เท่ากันโดยเฉพาะส่วนปลายต้น หากต้องการเก็บเกี่ยวงาให้ได้คุณภาพ คือมีเมล็ดลีบจากส่วนปลายต้นน้อยที่สุด 
ต้องยืดเวลาการเก็บเก่ียวออกไปอีกระยะหนึ่ง คือ ควรเก็บที่ระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยาของเมล็ดงาในส่วนของ
ปลายต้น ดังนั้น งาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 ควรเก็บเกี่ยวที่ 79-84 วันหลังงอก ส่วนงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 
ควรเก็บเกี่ยวที่ 72-86 วันหลังงอก 
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ศึกษาเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 ที่มีการพัฒนาของ
เมล็ดในช่วงเวลาที่ต่างกัน 

The Percentage of Germination of Seed of Hybrid Oil Palm Suratthani 1 2 7 and 8 with 
Development of Seed During Different Time 

 
เตือนจิตร เพ็ชรรุณ   อรรัตน์ วงศ์ศรี   จิราพรรณ สุขชิต   จิตรลดา ทองสอดแสง 

Tuenjit Petchrrun   Ornrat Wongsri   Jiraphan Sukchi   Chitlada Thongsodsaeng 
 

ค าส าคัญ ปาล์มน้ ามัน, เปอร์เซ็นต์การงอก 
Keywords oil palm, germination percentage   
 

บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 ที่มีการ
พัฒนาของเมล็ดในช่วงเวลาที่ต่างกัน วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block 
Design) มี 4 กรรมวิธี จ านวน 5 ซ้ าๆ ประกอบด้วย ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวเดือนกันยายน ธันวาคม มีนาคม 
และมิถุนายน โดยด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2561 พบว่า แต่ละพันธุ์จะมี
เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์แตกต่างกัน โดยพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ในปี 2559 เมล็ดที่เก็บเกี่ยวในช่วง
เดือนธันวาคม 2558 มิถุนายน และมีนาคม 2559 มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงที่สุด 67.30 60.50 และ 
43.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 ในปี 2561 เมล็ดที่เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคม 
กันยายน และมิถุนายน 2561 มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงสุด 74.84 71.48 และ 71.28 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 และ 8 มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ค่อนข้างต่ าโดยต่ ากว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ในทุกช่วงการเก็บเกี่ยว ส่วนจ านวนเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันในแต่ละแต่ละสายพันธุ์และแต่ละทะลายที่
ได้จะแตกต่างกันขึน้อยู่กับขนาดทะลาย ขนาดของผลและความสมบูรณ์ของทะลายจากการผสมและช่วงเวลา
ของการพัฒนาซึ่งผ่านสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละช่วง ซึ่งมีทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมจึงอาจจะ
ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของเมล็ดและทะลาย 
 

Abstract 
The study on seed germination percentage of oil palm hybrid Suratthani 1 2 7 and 8 

at different development stage of seeds. By harvesting every 4 months (September, 
December, March and June) from October 2015 - September 2018 at Surat Thani Palm Oil 
Research Center. The results showed that all varieties will have different percentage of 
germination seeds, Suratthani 1 hybrids variety in 2016, seeds harvested during December 
2015, June and March 2016 had the highest germination percentage 67.30 60.50 and 43.00 
percent respectively, Suratthani 2 hybrid variety in 2018, the seeds harvested during March, 
September and June 2018 had the highest germinated seeds percentage 74.84 71.48 and 
71.28 percent respectively. Suratthani 7 and 8 hybrid varieties had relatively low seed 
germination percentage, which was lower than 50 percent in every harvesting period. The 
number of oil palm seeds in each species and each bunch will vary depending on the size of 
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the bunch, the size of the fruit and the integrity of the fruit bunch from the pollination and 
the time of development which passes through different environments in each period. Which 
are both suitable and unsuitable, therefore it may affect the integrity of the seeds and the 
bunches. 

 
บทน า (Introduction) 
 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2541จนกระทั่งปัจจุบันนี้  สามารถผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมที่ดีเด่น 8 พันธุ์ ที่ ให้ผลผลิตสูง และ
องค์ประกอบต่างๆ ดี ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรให้เป็นพันธุ์แนะน าที่มีชื่อว่า พันธุ์ปาล์มน้ ามัน
ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 และเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการผลิตพันธุ์จ าหน่ายส าหรับ
เกษตรกร โครงการภาครัฐ เอกชน เพ่ือสนับสนุนการขยายพ้ืนที่ปลูกไม่ต่ ากว่า 150,000 ไร่ต่อปี ซึ่งต้องการ
เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่า 4.5 ล้านเมล็ดต่อปี โดยทางศูนย์ฯ ได้น าระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า
ปาล์มน้ ามันที่ได้มาตรฐานมาใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งข้ันตอนต่างๆ ในการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามัน ปฏิบัติตามคู่มือ
การผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันของกรมวิชาการเกษตร และน าเอาวิธีการของ ASD de Costa Rica (1996); 
Hertslet and Duckett (1983); IRHO Advice Notes No. 325 (1992); Kushairi and Rajanaidu (2000) 
และ Socfindo (2001) มาปรับใช้ และการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันในแต่ละพันธุ์จะพบว่า เปอร์เซ็นต์การงอกของ
เมล็ดพันธุ์จะมีความแปรปรวนมาก ดังที่พบจากการศึกษาเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสม
สุราษฎร์ธานี 2 และ 7 ในโครงการผลิต 
 เมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ ามันเพ่ือสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ ามันเพ่ือทดแทนพลังงานปาล์ม
น้ ามัน ซึ่งมีความแปรปรวนของเปอร์เซ็นต์การงอกค่อนข้างสูงอยู่ในช่วง 60.0 -80.0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเปอร์เซ็นต์
การงอกในรอบปีไม่สม่ าเสมอ มีสูงต่ าต่างกันไป เช่น เมล็ดที่มีพัฒนาการผ่านช่วงแล้งมาจะพบว่าเปอร์เซ็นต์การ
งอกจะต่ า อาจเนื่องจากปาล์มน้ ามันมาจากการผสมระหว่างต้นพ่อและต้นแม่คนละต้น และมีการพัฒนาใน
ช่วงเวลาที่ต่างกัน ซึ่งสภาพแวดล้อมในแต่ละเดือนหรือแต่ละช่วงของพัฒนาการมีความแตกต่างกัน ทั้งสภาพ
อากาศ ปริมาณฝนหรือการดูแลรักษาที่แตกต่างกัน รวมทั้งปัญหาการพักตัวของเมล็ดอาจมีผลท าให้เปอร์เซ็นต์
การงอกแตกต่างกันได้ ปาล์มน้ ามันในแต่ละสายพันธุ์อาจจะมีปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมที่ต้องการแตกต่างกันที่
จะมีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ซึ่งยังไม่สามารถทราบสาเหตุที่ชัดเจนได้ ท าให้การวางแผนการผลิตพันธุ์ปาล์ม
น้ ามันเป็นไปค่อนข้างล าบาก ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการหาสาเหตุของความแปรปรวนเปอร์เซ็นต์การ
งอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันจึงตั้ งสมมติฐานในช่วงเวลาของการพัฒนาของเมล็ดที่ต่ างกันได้รับ
สภาพแวดล้อมที่ต่างกันจะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การศึกษาเชิงลึกและเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันในปีต่อไป 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประเด็นวิจัย 

ศึกษาเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 ที่มีช่วง
การพัฒนาการของเมล็ดพันธุ์ในช่วงเวลาต่างๆ ในรอบปีซึ่งในแต่ละช่วงเวลาสภาพแวดล้อมทั้งปริมาณน้ าฝน 
ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิอาจจะแตกต่างกันไป โดยแบ่งช่วงเวลาการพัฒนาของเมล็ดและท าการเก็บเกี่ยว
ทะลายปาล์มน้ ามันมาศึกษาเป็น 4 ช่วงเดือน 
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สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2562 
วิธีการด าเนินการ  
อุปกรณ์ 
1. เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 
2. ตู้อบความชื้น 
3. ห้อง pre-heat/ห้องเพาะเมล็ด 
4. สารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา 
วิธีการ 
แต่ละพันธุ์วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) มี 4 กรรมวิธี 

จ านวน 5 ซ้ าๆละ 200 เมล็ด ประกอบด้วย ช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวต่างๆ ดังนี้ 
1. เดือนกันยายน 
2. เดือนธันวาคม 
3. เดือนมีนาคม 
4. เดือนมิถุนายน 
ท าการผสมเกสรและเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 ที่สุกแก่

เต็มที่ตามมาตรฐานในช่วงเดือนกันยายน  ธันวาคม  มีนาคม  มิถุนายน  ในปี 2559-2561 น าทะลายที่ได้มา
ผ่านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันของศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานีโดยน าทะลายมาสับแยกช่อ
ทะลายย่อยและบ่มไว้ประมาณ 7-10 วัน ท าการปลิดผลปาล์มจากช่อทะลายย่อย น าไปเข้าเครื่องตีเมล็ดเพ่ือ
แยกส่วนเปลือกออกจากเมล็ด ขูดท าความสะอาดและน าเมล็ดที่ได้มาล้างท าความสะอาด แล้วแช่เมล็ดด้วยสาร
ป้องกันก าจัดเชื้อรา หลังจากนั้นน าเมล็ดไปผึ่งประมาณ 2-4 วัน เพ่ือลดความชื้นภายในเมล็ดให้อยู่ระหว่าง 
18±1%  จะได้เมล็ดแห้งแล้วน าเมล็ดแห้งที่ได้แต่ละพันธุ์มาท าลายการพักตัวด้วยการใช้ความร้อน (pre-heat 
treatment) โดยน าเมล็ดบรรจุใส่ถุงพลาสติก 2 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น แล้วน าเข้าห้องร้อนที่อุณหภูมิ 39±1 °C 
เป็นเวลา 60 วัน แล้วน าเมล็ดออกจากห้องร้อนไปแช่น้ าประมาณ 7-10 วัน เพ่ือเพ่ิมความชื้นเมล็ดที่ 20±1% 
แล้วน าเมล็ดมาผ่านกระบวนการล้างท าความสะอาด แช่สารป้องกันก าจัดเชื้อราอีกครั้ง ก่อนบรรจุเมล็ดใส่
ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นแล้วน าเข้าห้องเพาะ เปิดถุงเพาะเพ่ือให้ความชื้นโดยการฉีดพ่นน้ าเป็นครั้งคราว 
ประมาณ 7-10 วัน เมล็ดจะเริ่มงอก แล้วท าการคัดแยกเมล็ดงอกสมบูรณ์ ท าการบันทึก จ านวนเมล็ดดี เมล็ด
เสียต่อทะลาย เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ดก่อนเข้าห้องร้อน เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ดก่อนเข้าห้องเพาะ 
เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด ความเร็วในการงอกของเมล็ด และข้อมูลสภาพอากาศ ได้แก่ ความชื้นสัมพัทธ์ 
อุณหภูมิ และปริมาณน้ าฝน 
การบันทึกข้อมูล 
บันทึกขอ้มูลเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน ดังนี้ 
 1. จ านวนเมล็ดดี เมล็ดเสียต่อทะลาย 
 2. บันทึกเปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ดก่อนเข้าห้องร้อน 
 3. บันทึกเปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ดก่อนเข้าห้องเพาะ 
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บันทึกข้อมูลการงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันทุกวัน ดังนี้ 
 1. บันทึกเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด 
 2. บันทึกความเร็วในการงอกของเมล็ด 
 
บันทึกข้อมูลสภาพอากาศ ได้แก่ ความช้ืนสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และปริมาณน้ าฝน 
ขั้นตอนและการวิเคราะห์ข้อมูล : น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) 
และวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้ DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1  2  7 และ 8 ที่มี
การพัฒนาของเมล็ดในช่วงเวลาที่ต่างกัน  โดยท าการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ ามันของแต่ละพันธุ์ในเดือน
ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และกันยายน ของปี 2559-2561 โดยช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ท าการศึกษา พบว่า 
ทะลายปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 มีจ านวนเมล็ดดีเฉลี่ยต่อทะลายอยู่ในช่วง 1,621 -2,377 เมล็ด 
คิดเป็น 73.13-95.53 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดเสียเฉลี่ยต่อทะลายอยู่ในช่วง 89-649 เมล็ด คิดเป็น 4.47-26.87 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1) 
ตารางที่ 1 จ านวนเมล็ดดี เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี เมล็ดเสียเฉลี่ย/ทะลาย และเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียของปาล์มน้ ามัน

ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ที่มีการพัฒนาในช่วงเวลาที่ต่างกันในปี 2559-2561 ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามัน     
สุราษฎร์ธานี 

กรรมวิธี 
เมล็ดดีเฉลี่ย/ทะลาย 

(เมล็ด) 
เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี

เฉลี่ย/ทะลาย   
เมล็ดเสียเฉลี่ย/
ทะลาย (เมล็ด) 

เปอร์เซ็นต์เมล็ดเสีย
เฉลี่ย/ทะลาย  

ปี 2559     
ธ.ค.-58 2,251 87.55 320 12.45 
มี.ค.-59 1,900 95.53 89 4.47 
มิ.ย.-59 1,685 85.19 293 14.81 
ก.ย.-59 2,130 90.75 217 9.25 
ปี 2560     
ธ.ค.-59 2,377 83.20 480 16.80 
มี.ค.-60 1,766 73.13 649 26.87 
มิ.ย.-60 1,765 83.65 345 16.35 
ก.ย.-60 1,530 86.83 232 13.17 
ปี 2561     
ธ.ค.-60 1,260 77.54 365 22.46 
มี.ค.-61 2,050 81.25 473 18.75 
มิ.ย.-61 2,017 89.33 241 10.67 
ก.ย.-61 1,621 79.31 423 20.69 
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พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 มีจ านวนเมล็ดดีเฉลี่ยต่อทะลาย 1,370 -2,422 เมล็ด คิดเป็น 75.10-
95.02 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดเสียเฉลี่ยต่อทะลาย 98-566 เมล็ด คิดเป็น 4.98-24.90 เปอร์เซ็นต์(ตารางที่ 2)  
ตารางที่ 2 จ านวนเมล็ดดี เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี เมล็ดเสียเฉลี่ย/ทะลาย และเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียของปาล์มน้ ามัน

ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 ที่มีการพัฒนาในช่วงเวลาที่ต่างกันในปี 2559-2561 ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามัน   
สุราษฎร์ธานี 

กรรมวิธี 
เมล็ดดีเฉลี่ย/ทะลาย 

(เมล็ด) 
เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี

เฉลี่ย/ทะลาย   
เมล็ดเสียเฉลี่ย/
ทะลาย (เมล็ด) 

เปอร์เซ็นต์เมล็ดเสีย
เฉลี่ย/ทะลาย  

ปี 2559     
ธ.ค.-58 1,818 91.36 172 8.64 
มี.ค.-59 1,870 95.02 98 4.98 
มิ.ย.-59 2,025 94.71 113 5.29 
ก.ย.-59 1,916 81.15 445 18.85 
ปี 2560     
ธ.ค.-59 1,806 84.27 337 15.73 
มี.ค.-60 1,825 84.53 334 15.47 
มิ.ย.-60 1,567 77.00 468 23.00 
ก.ย.-60 1,632 75.10 541 24.90 
ปี 2561     
ธ.ค.-60 1,370 84.15 258 15.85 
มี.ค.-61 2,364 80.68 566 19.32 
มิ.ย.-61 2,422 83.23 488 16.77 
ก.ย.-61 1,529 84.57 279 15.43 

 



142 
 

พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 มีจ านวนเมล็ดดีเฉลี่ยต่อทะลายอยู่ในช่วง 1,055-2,992 เมล็ด คิดเป็น 
62.06-90.04 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดเสียเฉลี่ยต่อทะลายอยู่ในช่วง 196 -1,140 เมล็ด คิดเป็น 9.96-37.94 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 3) 
ตารางที่ 3 จ านวนเมล็ดดี เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี เมล็ดเสียเฉลี่ย/ทะลาย และเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียของปาล์มน้ ามัน

ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ที่มีการพัฒนาในช่วงเวลาที่ต่างกันในปี 2559-2561 ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามัน  
สุราษฎร์ธานี 

กรรมวิธี 
เมล็ดดีเฉลี่ย/ทะลาย 

(เมล็ด) 
เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี

เฉลี่ย/ทะลาย   
เมล็ดเสียเฉลี่ย/
ทะลาย (เมล็ด) 

เปอร์เซ็นต์เมล็ดเสีย
เฉลี่ย/ทะลาย  

ปี 2559     
ธ.ค.-58 2,992 90.04 331 9.96 
มี.ค.-59 1,788 87.99 244 12.01 
มิ.ย.-59 2,052 88.79 259 11.21 
ก.ย.-59 1,714 84.43 316 15.57 
ปี 2560     
ธ.ค.-59 2,044 83.39 407 16.61 
มี.ค.-60 1,865 62.06 1,140 37.94 
มิ.ย.-60 1,993 78.28 553 21.72 
ก.ย.-60 1,321 85.95 216 14.05 
ปี 2561     
ธ.ค.-60 1,055 83.01 216 16.99 
มี.ค.-61 1,204 86.00 196 14.00 
มิ.ย.-61 1,222 76.66 372 23.34 
ก.ย.-61 1,465 80.54 354 19.46 
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พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 มีจ านวนเมล็ดดีเฉลี่ยต่อทะลายอยู่ในช่วง 1,099 -3,204 เมล็ด คิดเป็น 
61.49-90.80 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดเสียเฉลี่ยต่อทะลายอยู่ในช่วง 241 -874 เมล็ด คิดเป็น 9.20-38.51 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4) ซึ่งจ านวนเมล็ดที่ได้อาจจะขึ้นอยู่กับขนาดทะลาย ขนาดของผลและความสมบูรณ์ของ
ทะลายจากการผสมและช่วงเวลาของการพัฒนาซึ่งผ่านสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละช่วง ซึ่งมีทั้ง
เหมาะสมและไม่เหมาะสมจึงอาจจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของเมล็ดและทะลายได้ 
ตารางที่ 4 จ านวนเมล็ดดี เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี เมล็ดเสียเฉลี่ย/ทะลาย และเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียของปาล์มน้ ามัน

ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 ที่มีการพัฒนาในช่วงเวลาที่ต่างกันในปี 2559-2560 ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามัน  
สุราษฎร์ธานี 

กรรมวิธี 
เมล็ดดีเฉลี่ย/ทะลาย 

(เมล็ด) 
เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี

เฉลี่ย/ทะลาย   
เมล็ดเสียเฉลี่ย/
ทะลาย (เมล็ด) 

เปอร์เซ็นต์เมล็ดเสีย
เฉลี่ย/ทะลาย  

ปี 2559     
ธ.ค.-58 2,978 77.31 874 22.69 
มี.ค.-59 3,204 87.49 458 12.51 
มิ.ย.-59 1,934 90.80 196 9.20 
ก.ย.-59 1,620 72.74 607 27.26 
ปี 2560     
ธ.ค.-59 1,208 83.37 241 16.63 
มี.ค.-60 1,009 61.49 632 38.51 
มิ.ย.-60 1,341 80.44 326 19.56 
ก.ย.-60 1,121 69.93 482 30.07 
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 จากตารางจะพบว่า เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ทั้ง 3 ปี เปอร์เซ็นต์ความชื้นเมล็ด
ก่อนเข้าห้องร้อนส่วนใหญ่ในแต่ละปีจะไม่แตกต่างกันทางสถิติอยู่ในช่วง 14.07-17.8 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับ
ความชื้นเมล็ดก่อนเข้าห้องเพาะอยู่ในช่วง 19.98-22.25 เปอร์เซ็นต์ โดยในปี 2559 เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอก
สมบูรณ์สูงที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม 2558  มิถุนายนและมีนาคม 2559 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 67.30 60.50 
และ 43.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และมีความเร็วในการงอกไม่แตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน 5.63 4.75 และ 
3.55 เมล็ดต่อวัน ตามล าดับ ส่วนเดือนกันยายน 2559 เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ต่ าสุด 8.20 
เปอร์เซ็นต์ และความเร็วในการงอกต่ าสุดเช่นกัน 0.26 เมล็ดต่อวัน ส่วนในปี 2560 และ 2561 เปอร์เซ็นต์
เมล็ดงอกสมบูรณ์ต่ าอยู่ในช่วง 0-16.00 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 5) 
ตารางที่ 5 เปอร์เซ็นต์ความชื้นก่อนเข้าห้องร้อน เปอร์เซ็นต์ความชื้นก่อนเข้าห้องเพาะ เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอก

สมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกเสีย เปอร์เซ็นต์เมล็ดไม่งอก และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์
ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ที่มีการพัฒนาในช่วงเวลาที่ต่างกันในปี 2559-2561 ณ ศูนย์วิจัย
ปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี 

กรรมวิธี 
ความชื้น

ก่อนเข้าห้อง
ร้อน (%) 

ความชื้น
ก่อนเข้าห้อง
เพาะ (%) 

เมล็ดงอก
ทั้งหมด (%) 

เมล็ดงอก
สมบูรณ์ 

(%) 

เมล็ดงอก
เสีย (%) 

ความเร็วใน
การงอก 

(เมล็ด/วัน) 
ธ.ค.-58 14.07a 19.98a 72.80a 67.30a 5.50ab 5.63a 
มี.ค.-59 14.37a 20.77a 54.60a 43.00a 12.40a 3.55a 
มิ.ย.-59 16.33b 20.31a 64.00a 60.50a 3.50b 4.75a 
ก.ย.-59 14.93a 21.57a 16.90b 8.20b 8.30ab 0.26b 
C.V. (%)  25.35 19.01  25.93  28.29  56.03  38.49 
ธ.ค.-59 15.44a 20.03a 0.00 0 0 0 
มี.ค.-60 17.80a 21.43a 1.99b 1.50b 0.50b 0.77ab 
มิ.ย.-60 16.66a 21.04a 3.30b 1.10b 2.20a 0.30b 
ก.ย.-60 14.65a 20.67a 16.69a 10.80a 5.90a 1.17a 
C.V. (%) 32.55  35.38  172.66  181.86 175.08  151.01  
ธ.ค.-60 16.94a 22.25a 14.68b 4.36b 10.32b 0.68a 
มี.ค.-61 12.53b 20.67a 24.00ab 16.00ab 8.00b 1.77a 
มิ.ย.-61 14.71ab 20.62a 51.32a 31.96a 19.36a 3.44a 
ก.ย.-61 17.77a 21.77a 29.36ab 13.36ab 12.48ab 2.20a 
C.V. (%)  10.10  5.52 46.45 61.11  30.06   74.20 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
โดยวิธี DMRT 



145 
 

จากตารางจะพบว่า เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 ทั้ง 3 ปี เปอร์เซ็นต์ความชื้นเมล็ด
ก่อนเข้าห้องร้อนส่วนใหญ่ในแต่ละปีจะไม่แตกต่างกันทางสถิติอยู่ในช่วง 14.02-18.0 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับ
ความชื้นเมล็ดก่อนเข้าห้องเพาะอยู่ในช่วง 19.19-20.96 เปอร์เซ็นต์ โดยในปี 2561 เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอก
สมบูรณ์สูงที่สุดในช่วงเดือนมีนาคม กันยายนและมิถุนายน 2561 ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 74.84 71.48 และ 
71.28 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และมีความเร็วในการงอกไม่แตกต่างกันทางสถิติเช่นกัน 12.73 12.61 และ 
10.57 เมล็ดต่อวัน ตามล าดับ ส่วนเดือนธันวาคม 2560 เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ต่ าสุด 29.60 
เปอร์เซ็นต์ และความเร็วในการงอกต่ าสุดเช่นกัน 5.00 เมล็ดต่อวัน  ส่วนในปี 2559 และ 2560 เปอร์เซ็นต์
เมล็ดงอกสมบูรณ์ต่ าอยู่ในช่วง 0.24-55.10 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 6) 
ตารางที่ 6 เปอร์เซ็นต์ความชื้นก่อนเข้าห้องร้อน เปอร์เซ็นต์ความชื้นก่อนเข้าห้องเพาะ เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอก

สมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกเสีย เปอร์เซ็นต์เมล็ดไม่งอก และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์
ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 ที่มีการพัฒนาในช่วงเวลาที่ต่างกันในปี 2559-2561 ณ ศูนย์วิจัย
ปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี 

กรรมวิธี 
ความชื้น

ก่อนเข้าห้อง
ร้อน (%) 

ความชื้น
ก่อนเข้าห้อง
เพาะ (%) 

เมล็ดงอก
ทั้งหมด (%) 

เมล็ดงอก
สมบูรณ์ 

(%) 

เมล็ดงอก
เสีย (%) 

ความเร็วใน
การงอก 

(เมล็ด/วัน) 
ธ.ค.-58 15.83a 19.19b 62.10a 55.10a 7.00a 3.76a 
มี.ค.-59 14.58a 21.60a 17.70b 10.20b 7.50a 0.53b 
มิ.ย.-59 18.00a 19.78ab 51.00a 44.10a 6.90a 2.72a 
ก.ย.-59 15.97a 19.74ab 16.30b 4.60b 11.70a 0.19b 
C.V. (%) 11.72   5.85 43.22  50.60  73.80  55.79 
ธ.ค.-59 15.97a 20.96a 40.60a 23.80a 18.80a 1.62a 
มี.ค.-60 14.06a 20.48a 4.11b 3.00b 1.10b 1.28a 
มิ.ย.-60 14.81a 19.84a 1.17b 0.24b 0.94b 0.07a 
ก.ย.-60 16.03a 19.70a 35.44a 30.10a 5.4ab 3.34a 
C.V. (%)  36.63  31.77 110.84  107.03  152.69  144.07 
ธ.ค.-60 15.08a 20.93a 33.04b 29.60b 7.08a 5.00b 
มี.ค.-61 14.89a 20.68a 87.44a 74.84a 12.6a 12.73a 
มิ.ย.-61 14.70a 20.54a 83.08a 71.28a 11.8a 10.57a 
ก.ย.-61 14.02a 20.19a 85.04a 71.48a 13.56a 12.61a 
C.V. (%) 5.89  5.77  20.77 23.25 33.33  24.68  

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
โดยวิธี DMRT 
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จากตารางจะพบว่า เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ทั้ง 3 ปี เปอร์เซ็นต์ความชื้นเมล็ด
ก่อนเข้าห้องร้อนส่วนใหญ่ในแต่ละปีจะไม่แตกต่างกันทางสถิติอยู่ในช่วง 13.30-21.10 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับ
ความชื้นเมล็ดก่อนเข้าห้องเพาะอยู่ในช่วง 20.64-23.92 เปอร์เซ็นต์ โดยในทั้ง 3 ปี เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอก
สมบูรณ์ต่ ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในช่วง 0.44-50.30 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นเมล็ดที่เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคม 
2559 มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงสุด 50.30 เปอร์เซ็นต์ แต่ความเร็วในงอกต่ าเพียง 3.43 เมล็ดต่อวัน ซึ่ง
ต่างจากเมล็ดที่เก็บเก่ียวในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์เพียง 17.62 เปอร์เซ็นต์แต่
มีความเร็วในการงอกที่ 12.62 เมล็ดต่อวัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมล็ดที่เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคมมีความ
แข็งแรงมากว่าที่เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคม 2559 (ตารางที่ 7) 
ตารางที่ 7 เปอร์เซ็นต์ความชื้นก่อนเข้าห้องร้อน เปอร์เซ็นต์ความชื้นก่อนเข้าห้องเพาะ เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอก

สมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกเสีย เปอร์เซ็นต์เมล็ดไม่งอก และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์
ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ที่มีการพัฒนาในช่วงเวลาที่ต่างกันในปี 2559-2561 ณ ศูนย์วิจัย
ปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี 

กรรมวิธี 
ความชื้น

ก่อนเข้าห้อง
ร้อน (%) 

ความชื้น
ก่อนเข้าห้อง
เพาะ (%) 

เมล็ดงอก
ทั้งหมด (%) 

เมล็ดงอก
สมบูรณ์ 

(%) 

เมล็ดงอก
เสีย (%) 

ความเร็วใน
การงอก 

(เมล็ด/วัน) 
ธ.ค.-58 15.96a 22.86a 23.90a 19.20a 4.70b 1.07a 
มี.ค.-59 17.44a 20.80a 36.90a 32.90a 4.00b 2.2a 
มิ.ย.-59 18.70a 23.92a 33.40a 28.00a 4.50b 1.5a 
ก.ย.-59 21.10a 22.86a 35.20a 11.50a 24.20a 0.62a 
C.V. (%) 19.68   13.01 69.85 79.48   76.76  82.92 
ธ.ค.-59 13.98a 21.96a 66.30a 50.30a 16.00a 3.43b 
มี.ค.-60 16.93a 20.55a 22.91b 17.62ab 5.30b 12.62a 
มิ.ย.-60 16.96a 20.75a 22.06b 12.52b 9.58ab 5.97a 
ก.ย.-60 15.85a 20.64a 4.27c 1.72b 2.54b 0.25a 
C.V. (%) 9.82  3.59  58.88 83.67   59.66  141.91 
ธ.ค.-60 14.88ab 21.97ab 14.72a 5.80a 8.92ab 0.89a 
มี.ค.-61 13.30b 21.00b 1.16b 0.44b 0.72c 0.06b 
มิ.ย.-61 17.11a 23.62ab 9.24ab 2.76ab 6.48b 0.44ab 
ก.ย.-61 16.10a 24.09a 16.56a 2.92ab 13.88a 0.43ab 
C.V. (%)  8.25  5.85 40.41  58.38  36.96 65.48  

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
โดยวิธี DMRT 
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จากตารางจะพบว่า เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 สามารถเก็บข้อมูลได้เพียง 2 ปี 
เนื่องจากในปีที่ 3 ประสบปัญหาละอองเกสรจากช่อดอกตัวผู้ขาดแคลนไม่สามารถที่จะท าการผสมเกสรได้ ซึ่ง
ผลที่ได้ พบว่า เปอร์เซ็นต์ความชื้นเมล็ดก่อนเข้าห้องร้อนในปี 2559 แตกต่างกันทางสถิติโดยในเดือนมิถุนายน 
2559 จะมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นสูงสุด 18.40 เปอร์เซ็นต์ อาจเนื่องมาจากการควบคุมระดับความชื้นระหว่าง
ขั้นตอนการเตรียมเมล็ด ส่วนในปี 2560 ไม่แตกต่างกันทางสถิติอยู่ ในช่วง 15.20 -18.03 เปอร์เซ็นต์ 
เช่นเดียวกับความชื้นเมล็ดก่อนเข้าห้องเพาะในทั้ง 2 ปี ไม่แตกต่างกันทางสถิติอยู่ในช่วง 19.60 -22.01 
เปอร์เซ็นต์ โดยในทั้ง 2 ปี เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ต่ ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในช่วง 3.30 -42.70 
เปอร์เซ็นต์ และมีความเร็วในการงอกต่ าอยู่ในช่วง 0.29-2.63 เมล็ดต่อวัน (ตารางท่ี 8) 
ตารางที่ 8 เปอร์เซ็นต์ความชื้นก่อนเข้าห้องร้อน เปอร์เซ็นต์ความชื้นก่อนเข้าห้องเพาะ เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอก

สมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกเสีย เปอร์เซ็นต์เมล็ดไม่งอก และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์
ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 ที่มีการพัฒนาในช่วงเวลาที่ต่างกันในปี 2559-2560 ณ ศูนย์วิจัย
ปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี 

กรรมวิธี 
ความชื้น

ก่อนเข้าห้อง
ร้อน (%) 

ความชื้น
ก่อนเข้าห้อง
เพาะ (%) 

เมล็ดงอก
ทั้งหมด (%) 

เมล็ดงอก
สมบูรณ์ 

(%) 

เมล็ดงอก
เสีย (%) 

ความเร็วใน
การงอก 

(เมล็ด/วัน) 
ธ.ค.-58 13.02c 22.01a 51.40a 42.70a 8.70a 2.63a 
มี.ค.-59 15.16bc 19.60a 21.20ab 13.40b 7.80a 0.49b 
มิ.ย.-59 18.40a 22.64a 12.50b 5.10b 7.40a 0.29b 
ก.ย.-59 15.55b 21.97a 19.00b 7.70b 11.00a 0.39b 
C.V. (%)  7.31  8.05 59.51  74.25 37.85   62.81 
ธ.ค.-59 18.03a 21.32a 15.20a 8.50a 6.70b 0.40b 
มี.ค.-60 15.37a 20.78a 5.97b 3.30b 2.70b 1.00ab 
มิ.ย.-60 16.32a 20.27a 13.26a 8.50a 4.70b 2.96a 
ก.ย.-60 15.20a 21.56a 20.90a 8.70a 12.20a 0.48ab 
C.V. (%)  31.80  33.83 64.26  74.99  78.40  103.28 

ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
โดยวิธี DMRT 
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จากกราฟจะพบว่า ในช่วงปี 2558-2561 ปริมาณฝนจะแตกต่างกัน โดยในช่วงปีดังกล่าวปริมาณฝนจะ
ต่ าหรือเกือบไม่มีฝนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และจะเริ่มมีฝนเพิ่มข้ึนแต่ปริมาณไม่เกิน 200 มิลลิเมตรต่อ
เดือนจนถึงเดือนกันยายนและปริมาณฝนจะสูงในเดือนพฤศจิกายน-มกราคมที่ปริมาณ 400-700 มิลลิเมตรต่อ
เดือน (ภาพท่ี 1-4) 

จากผลการทดลองช่วงที่เก็บข้อมูลในระหว่างปี 2559-2561 จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การงอกเมล็ดงอก
สมบูรณ์ของแต่ละพันธุ์และในแต่ละปีจะแตกต่างกัน พบว่า พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 และ 2 จะมีเปอร์เซ็นต์
เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงกว่าลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 และ 8  ซึ่งอาจเนื่องด้วยอายุของต้นแม่พันธุ์ที่ใช้มีอายุมากกว่า
ทุกพันธุ์ความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์จึงอาจมีผลต่อความสมบูรณ์ของเมล็ดได้ โดยในปี 2559 เมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุ
ราษฎร์ธานี 1 ที่เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกันยายนจะต่ าสุด อาจเนื่องมาจากช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2559 
ไม่มีฝนและเป็นช่วงที่ทะลายอยู่ระหว่างการเริ่มผสมเกสร อาจส่งผลต่อการพัฒนาและความสมบูรณ์ของ
เอ็มบริโอได้เมื่อเปรียบเทียบในสายพันธุ์เดียวกัน ส่วนพันธุ์สุราษฎร์ธานี 2 7 และ 8 ก็เช่นกันเมล็ดที่เก็บเกี่ยว
ในช่วงเดือนกันยายนจะมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ต่ ากว่าช่วงเดือนอ่ืนๆ  
 พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 จะมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ในปี 2561 รองลงมาคือ
ปี 2559 โดยเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคม 2560 จะมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ต่ าสุด อาจ
เนื่องจากในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 มีปริมาณฝนต่ ามากเป็นช่วงที่ทะลายอยู่ระหว่างการเริ่มผสม
เกสร อาจส่งผลต่อการพัฒนาและความสมบูรณ์ของเอ็มบริโอได้เมื่อเปรียบเทียบในสายพันธุ์เดียวกัน
เช่นเดียวกับพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ส่วนในปี 2560 ที่เปอร์เซ็นต์การงอกเมล็ดงอกสมบูรณ์ต่ าในทุกช่วงที่
เก็บเก่ียว อาจเนื่องจากช่วงที่ผสมเกสรส่วนใหญ่จะตรงกับช่วงที่ปริมาณฝนต่ า 
 พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 และ 8 จะมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ค่อนข้างต่ าโดยต่ ากว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ในทุกช่วงการเก็บเกี่ยว อาจเนื่องด้วยความสมบูรณ์ของต้นแม่พันธุ์ กอรปกับสภาพแวดล้อมที่มี
ปริมาณน้ าหรือปริมาณฝน ความชื้น ไม่เหมาะสมต่อการพัฒนาของเมล็ด ส่งผลให้เอ็มบริโอไม่สมบูรณ์ได้  

อีกทั้งพืชปาล์มน้ ามันเป็นพืชที่มีความแปรปรวนสูง รวมทั้งเล็ดพันธุ์ สาเหตุเนื่องจากตลอดช่วงการ
พัฒนาของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันอาจจะได้รับสภาวะแวดล้อมที่มีความแปรปรวน รวมทั้งการดูแลจัดการแปลง
พ่อแม่พันธุ์ในช่วงระหว่างการพัฒนาของเมล็ดอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการหรือคุณภาพเมล็ดพันธุ์ได้ ดังที่ วันชัย 
(2542) กล่าวไว้ว่า สภาพฟ้าอากาศในแปลงปลูกที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ หรือที่ เรียกว่า 
weathering effect นั้นเกิดจากการที่เมล็ดบนต้นสุกแก่ในช่วงที่มีฝนตก อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูง อุณหภูมิ
สูง คุณภาพของเมล็ดพันธุ์จะลดลงมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความแปรปรวนของความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ 
และพันธุ์ในสภาพที่อากาศมีความชื้นสูงอยู่ตลอดเวลา เมล็ดจะเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติ รวมทั้งลักษณะทาง
สัณฐานของเมล็ดอาจมีความแตกต่างกัน ทั้งขนาดเมล็ด ความหนาของกะลา อาจส่งผลต่อการแผ่ความร้อน
ผ่านเปลือกท่ีหนากว่าได้ต่ า ท าให้กระบวนการงอกเกิดช้าและต่ า 
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ภาพที่ 1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นเฉลี่ย ค่าการระเหยน้ าและปริมาณน้ าฝนปี 2558 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นเฉลี่ย ค่าการระเหยน้ าและปริมาณน้ าฝนปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นเฉลี่ย ค่าการระเหยน้ าและปริมาณน้ าฝนปี 2560 
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ภาพที่ 4 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นเฉลี่ย ค่าการระเหยน้ าและปริมาณน้ าฝนปี 2561 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1  2  7 และ 8 ที่มีการพัฒนาของ
เมล็ดในช่วงเวลาที่ต่างกันพบว่า แต่ละพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์แตกต่างกัน โดยพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์
ธานี 1 ในปี 2559 เมล็ดที่เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนธันวาคม 2558 มิถุนายนและมีนาคม 2559 มีเปอร์เซ็นต์เมล็ด
งอกสมบูรณ์สูงสุด 67.30 60.50 และ 43.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 ในปี 2561 
เมล็ดที่เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคม กันยายน และมิถุนายน 2561 มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงสุด 74.84 
71.48 และ 71.28 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ส่วนพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 และ 8 มีเปอร์เซ็น ต์เมล็ดงอก
สมบูรณ์ค่อนข้างต่ าโดยต่ ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในทุกช่วงการเก็บเกี่ยว ส่วนจ านวนเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันในแต่
ละแต่ละสายพันธุ์และแต่ละทะลายที่ได้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดทะลาย ขนาดของผลและความสมบูรณ์
ของทะลายจากการผสมและช่วงเวลาของการพัฒนาซึ่งผ่านสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละช่วง ซึ่งมีทั้ง
เหมาะสมและไม่เหมาะสมจึงอาจจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของเมล็ดและทะลาย 
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ศึกษาการท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ด้วยการแช่น้ าร้อนและเอทีฟอน 
Study Breaking Dormancy of Seed of Hybrid Oil Palm Surat Thani 1 by Hot Water and 

Ethephon 

 
เตือนจิตร เพ็ชรรุณ   อรรัตน์ วงศ์ศรี   จิราพรรณ สุขชิต 

Tuenjit Petchrrun   Ornrat Wongsri   Jiraphan Sukchi 
 

ค าส าคัญ ปาล์มน้ ามัน, แช่น้ าร้อน, เอทีฟอน 
Keywords oil palm, hot water, ethephon  

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาการท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ด้วยการแช่น้ าร้อน
และเอทีฟอน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. การศึกษาอุณหภูมิของน้ าและระยะเวลาการแช่น้ า
ร้อน วางแผนการทดลองแบบ 3x4 Factorial in CRD จ านวน 12 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ า ประกอบด้วย ปัจจัย
หลักอุณหภูมิของน้ าเริ่มต้นที่ 3 ระดับ คือ 70 80 และ 90 องศาเซลเซียส ปัจจัยรอง ระยะเวลาการแช่ 4 
ระดับ คือ แช่ 1 ครั้ง 24 ชั่วโมง (1x24 ชม.) แช่ 2 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (2x24 ชม.) แช่ 3 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง 
(3x24 ชม.) แช่ 4 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (4x24 ชม.)  พบว่า การแช่เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 
ที่อุณหภูมิเริ่มต้น 90 องศาเซลเซียส โดยแช่ 4 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (4 วัน) ให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์สูง
ที่สุด คิดเป็น 25.6 เปอร์เซ็นต์ 2. การศึกษาความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตเอธีฟอน วางแผนการ
ทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วย 5 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ า โดยการแช่
เมล็ดที่อุณหภูมิเริ่มต้น 90 องศาเซลเซียส จ านวน 4 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง แล้วน าเมล็ดมาแช่ในสารควบคุมการ
เจริญเติบโตเอธีฟอนที่ความเข้มข้น 0  0.4  0.8  1.2 และ 1.6 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบว่า เมล็ด
พันธุ์ปาล์มน้ ามันมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกทั้งหมดเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์เฉลี่ยสูงที่สุด 10.3 และ 
2.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 3. การศึกษาการท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี จ านวน 4 ซ้ า 
โดยการน าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันมาผ่านกรรมวิธีต่างๆ พบว่า การน าเมล็ดเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกทั้งหมดเฉลี่ยและเมล็ดงอก
สมบูรณ์เฉลี่ยสูงที่สุด  6.4 และ 3.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

 
Abstract 

The study breaking dormancy of oil palm hybrid seed variety “Suratthani 1” by hot 
water and ethephon. The study is divided into 3 stages 1. Study of water temperature and 
duration of hot water soaking. The experimental design was 3 x4  Factorial in CRD 12 
treatments 4 replications included in the main factor of water temperature at 3 levels are 70 
80 and 90 ๐C. The sub factor is duration hot water soaking at 4 levels are soak 1 time for 24 
hour (1x24 hr.); soak 2 time for 24 hour (2x24 hr.); soak 3 time for 24 hour (x24 hr.) and soak 
4 time for 24 hour (4x24 hr.). The results showed that soaking of Seed of Hybrid Oil Palm 
Surat Thani 1 at the initial temperature of 90 ๐C and soak 4 time for 24 hour (4x24 hr.) had 
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the highest percentage of germination 25.6%. 2. The  study on the concentration of 
ethephon. The experimental design was completely randomized design: CRD 5 treatments 4 
replications by soaking of seed at the initial temperature of 90 ๐ C and soak 4 time for 24 
hour (4x24 hr.) and soak of seed in ethephon at concentrations of 0 0.4 0.8 1.2 and 1.6% for 
48 hour. The results showed that oil palm seeds had the highest percentage of total 
germinated seeds and the highest percentage of germinated seeds were 10.3 and 2.5%, 
respectively. 3. The study breaking dormancy of seed of hybrid oil palm “Suratthani 1”. The 
experimental design was completely randomized design: CRD 7 treatments 4 replications by 
oil palm through the other processes. The results showed that are breaking of seeds 
dormancy in heating at 50 °C for 1 hour. The oil palm seeds had the highest percentage of 
total germinated seeds and the highest percentage of germinated seeds were 6.4 and 3.0%, 
respectively. 
 
บทน า (Introduction)  

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2541 จนกระทั่งปัจจุบันนี้สามารถผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมที่ดี เด่น 8 พันธุ์ ที่ ให้ผลผลิตสูง และ
องค์ประกอบต่างๆ ดี ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรให้เป็นพันธุ์แนะน าที่มีชื่อว่า พันธุ์ปาล์มน้ ามัน
ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 และเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการผลิตพันธุ์จ าหน่ายส าหรับ
เกษตรกร โครงการภาครัฐ เอกชน เพ่ิอสนับสนุนการขยายพ้ืนที่ปลูกไม่ต่ ากว่า 150,000 ไร่ต่อปี ซึ่งต้องการ
เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่า 4.5 ล้านเมล็ดต่อปี โดยทางศูนย์ฯ ได้น าระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า
ปาล์มน้ ามันที่ได้มาตรฐานมาใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งข้ันตอนต่างๆ ในการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามัน ปฏิบัติตามคู่มือ
การผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันของกรมวิชาการเกษตร และน าเอา วิธีการของ ASD de Costa Rica (1996); 
Hertslet and Duckett (1983); IRHO Advice Notes No. 325 (1992); Kushairi  and Rajanaidu  
(2000)  และ Socfindo (2001) มาปรับใช้ และเป็นที่ทราบกันดีว่าโดยปกติเมล็ดปาล์มน้ ามันมีระยะพักตัว 
(dormancy) หากปล่อยให้มีการงอกในสภาพธรรมชาติที่ระดับเปอร์เซ็นต์การงอก 50 เปอร์เซ็นต์ จะต้องใช้
เวลานาน 3-6 เดือนหรือเป็นปี และเปอร์เซ็นต์การงอกไม่สม่ าเสมอ แต่หากมีการควบคุมปัจจัยสภาพแวดล้อม
เพ่ือท าลายระยะพักตัวของเมล็ด เช่น ความชื้นเมล็ด และอุณหภูมิในห้องเก็บเมล็ด พบว่าที่ระดับการงอก 85 -
90 เปอร์เซ็นต์ จะใช้เวลานานเพียง 40 วัน และปัจจุบันวิธีการท าลายการพักตัวของเมล็ดปาล์มน้ ามันที่นิยมใช้
กัน คือ การใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ 38-40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 – 90 วัน ซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน  

ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตเมล็ดงอกปาล์มน้ ามัน จึงตั้งสมมติฐานว่าการใช้
ความร้อนโดยการแช่เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันในน้ าร้อนและการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเอธีฟอนสามารถ
ช่วยท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันได้  
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2560 
 



153 
 

วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1  
2. ห้อง pre-heat/ห้องเพาะ 
3. สารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา 
4. สารควบคุมการเจริญเติบโตเอธีฟอน 
5. เครื่องวัดอุณหภูมิ 
6. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเมล็ดงอกปาล์มน้ ามัน ได้แก่ สารป้องกันก าจัดเชื้อราตะกร้า 

ถุงพลาสติกทนร้อน ถุงมือ มีดขูดเมล็ด เป็นต้น  
วิธีการ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาอุณหภูมิของน้ าและระยะเวลาการแช่น้ าร้อน 
 วางแผนการทดลองแบบ 3x4 Factorial in CRD จ านวน 12 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ าๆละ 200 เมล็ด 
ประกอบด้วย ปัจจัยหลักอุณหภูมิของน้ าเริ่มต้นที่ 3 ระดับ คือ 70 80 และ 90 องศาเซลเซียส ปัจจัยรอง 
ระยะเวลาการแช่ 4 ระดับ คือ แช่ 1 ครั้ง 24 ชั่วโมง (1x24 ชั่วโมง) แช่ 2 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (2x24 ชั่วโมง) 
แช่ 3 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (3x24 ชั่วโมง) แช่ 4 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (4x24 ชั่วโมง)  
 เตรียมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 โดยผ่านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน
ของศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานีจนกระทั่งได้เมล็ดแห้งที่มีความชื้นที่ 18±1% แล้วน ามาท าการศึกษา 
โดยเตรียมน้ าร้อนส าหรับแช่เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ที่มีอุณหภูมิของน้ าเริ่มต้นตามที่
ก าหนดในภาชนะแล้วแช่เมล็ด 50 เมล็ด/น้ า 200 มล. โดยท าการเปลี่ยนน้ าร้อนทุก 24 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลา
การแช่ 4 ระดับที่ก าหนด เช่น การแช่น้ าร้อนที่อุณหภูมิเริ่มต้นที่ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2x24 ชั่วโมง คือ 
น าเมล็ดแช่ในน้ าร้อนที่อุณหภูมิเริ่มต้นที่ 70 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นับเป็นครั้งที่ 1 และท าการ
เปลี่ยนน้ าร้อนที่อุณหภูมิเริ่มต้นที่ 70 องศาเซลเซียสอีกครั้งและแช่ต่อเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นับเป็นครั้งที่ 2 โดย
อุณหภูมิของน้ าร้อนจะลดลงเรื่อยๆ ตามเวลา และหลังจากแช่เมล็ดล้างด้วยน้ าแล้วแช่ในสารป้องกันเชื้อรา 
Dithane ความเข้มข้น 2 กรัม/ลิตร เป็นเวลา 5 นาที และผึ่งเมล็ดประมาณ 4 ชั่วโมง บรรจุเมล็ดใส่ถุงพลาสติก
มัดปากถุงให้แน่นก่อนน าเข้าห้องเพาะ 
การบันทึกข้อมูล 

1. บันทึกเปอร์เซ็นต์จ านวนเมล็ดงอกเสีย เมล็ดงอกสมบูรณ์  
2. บันทึกความเร็วในการงอกของเมล็ด 
3. บันทึกเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตเอธีฟอน 
 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วย 5 กรรมวิธีๆ ละ 
4 ซ้ าๆละ 200 เมล็ด ดังนี้ 
 กรรมวิธีที่ 1 ระดับความเข้มข้นของเอธีฟอน 0 เปอร์เซ็นต์   
 กรรมวิธีที่ 2 ระดับความเข้มข้นของเอธีฟอน 0.4 เปอร์เซ็นต์   
 กรรมวิธีที่ 3 ระดับความเข้มข้นของเอธีฟอน 0.8 เปอร์เซ็นต์   
 กรรมวิธีที่ 4 ระดับความเข้มข้นของเอธีฟอน 1.2 เปอร์เซ็นต์  
 กรรมวิธีที่ 5 ระดับความเข้มข้นของเอธีฟอน 1.6 เปอร์เซ็นต์  
 เตรียมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 โดยผ่านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน
ของศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานีจนกระทั่งได้เมล็ดแห้งที่มีความชื้นที่ 18±1% แล้วน ามาท าการศึกษาโดย
น าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 มาแช่ในน้ าร้อนที่อุณหภูมิและระยะเวลาที่ให้เปอร์เซ็นต์การ
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งอกสูงสุดจากผลการทดลองในขั้นตอนที่ 1 (อุณหภูมิเริ่มต้น 90 องศาเซลเซียส แช่ 4 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (4 
วัน)) และหลังจากแช่เมล็ดน าเมล็ดมาผึ่งประมาณ 4 ชั่วโมงและน ามาแช่ในสารควบคุมการเจริญเติบโตเอธีฟอน 
ความเข้มข้น 5 ระดับ ข้างต้น เป็นเวลา 48 ชั่วโมง โดยแช่ครั้งละ 50 เมล็ด/เอธีฟอน 200 มล. (Herrera, et 
al. 1998) ในภาชนะฝาปิดสนิท หลังจากแช่เอธีฟอนล้างเมล็ดด้วยน้ าแล้วแช่ในสารป้องกันเชื้อรา Dithane 
ความเข้มข้น 2 กรัม/ลิตร เป็นเวลา 5 นาที และผึ่งเมล็ดประมาณ 4 ชั่วโมง บรรจุเมล็ดใส่ถุงพลาสติกมัดปาก
ถุงให้แน่นก่อนน าเข้าห้องเพาะ 
การบันทึกข้อมูล 

1. บันทึกเปอร์เซ็นต์จ านวนเมล็ดงอกเสีย เมล็ดงอกสมบูรณ์  
2. บันทึกความเร็วในการงอกของเมล็ด 
3. บันทึกเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาการท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1  
 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วย 7 กรรมวิธี 
จ านวน 4 ซ้ าๆละ 200 เมล็ด ดังนี้ 
 กรรมวิธีที่ 1 เข้าห้องร้อนที่อุณหภูมิ 38-40 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 60 วัน (ชุดควบคุม) 
 กรรมวิธีที่ 2 แช่น้ าร้อน + เข้าห้องร้อน 7 วัน 
 กรรมวิธีที่ 3 แช่น้ าร้อน + เข้าห้องร้อน 14 วัน  
 กรรมวิธีที่ 4 แช่น้ าร้อน + เข้าห้องร้อน 21 วัน 
 กรรมวิธีที่ 5 แช่น้ าร้อน + เข้าห้องร้อน 28 วัน  
 กรรมวิธีที่ 6 แช่น้ าร้อนอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส แช่ 4 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (4x24 ชั่วโมง) 
 กรรมวิธีที่ 7 อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 ชั่วโมง  
 เตรียมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 โดยผ่านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน
ของศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานีจนกระทั่งได้เมล็ดแห้งที่มีความชื้นที่ 18±1% แล้วน ามาท าการศึกษา 
 โดยน าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ที่เตรียมไว้มาแช่ในน้ าร้อนที่มีอุณหภูมิเริ่มต้นและ
ระยะเวลาการแช่ที่เหมาะสมจากผลการทดลองในขั้นตอนที่ 1 (อุณหภูมิเริ่มต้น 90 องศาเซลเซียส แช่ 4 ครั้งๆ
ละ 24 ชั่วโมง (4 วัน)) บรรจุเมล็ดใส่ถุงพลาสติกและน าเข้าห้องร้อนที่อุณหภูมิ 39±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
ที่ก าหนด (ตามกรรมวิธีข้างต้น) หลังจากนั้นน าเมล็ดมาล้างด้วยน้ าแล้วแช่ในสารป้องกันเชื้อรา Dithane ความ
เข้มข้น 2 กรัม/ลิตร เป็นเวลา 5 นาที และผึ่งเมล็ดประมาณ 4 ชั่วโมง บรรจุเมล็ดใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้
แน่นก่อนน าเข้าห้องเพาะ 
การบันทึกข้อมูล 

1. บันทึกเปอร์เซ็นต์จ านวนเมล็ดงอกเสีย เมล็ดงอกสมบูรณ์  
2. บันทึกความเร็วในการงอกของเมล็ด 
3. บันทึกเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด 
ขั้นตอนและการวิเคราะห์ข้อมูล : น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) 

และวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้ DMRT (Duncan’s New Multiple Range Test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ผลการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาอุณหภูมิของน้ าและระยะเวลาการแช่น้ าร้อน 

จากการคัดเลือกต้นพ่อแม่พันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ด าเนินการผสมเกสร เก็บเกี่ยว
ทะลายและน ามาเข้าสู่กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานีและได้เมล็ดแห้งมาใช้
ในการทดลองในขั้นตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาอุณหภูมิของน้ าและระยะเวลาการแช่น้ าร้อนที่เหมาะสมในการช่วยให้
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เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกดีที่สุดโดยพบว่า การแช่เมล็ดที่อุณหภูมิเริ่มต้น 90 องศาเซลเซียส โดยแช่ 4 ครั้งๆละ 
24 ชั่วโมง ให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์และความเร็วในการงอกสูงที่สุด คิดเป็น 25.6 เปอร์เซ็นต์ และ 1.2 
เมล็ด/วัน และรองลงมาคือ การแช่เมล็ดที่อุณหภูมิเริ่มต้น 80 องศาเซลเซียส โดยแช่ 3 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง ให้
เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์และความเร็วในการงอก คิดเป็น 22.6 เปอร์เซ็นต์ และ 1.0 เมล็ด/วัน แต่มีค่า
เปอร์เซ็นต์การงอกต่ ากว่าชุดควบคุม โดยการน าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันเข้าห้องร้อนที่อุณหภูมิ 39±1 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 60 วัน ซึ่งให้เปอร์เซ็นต์การงอก 56.5  เปอร์เซ็นต์ ความเร็วในการงอก คิดเป็น 3.6  เมล็ด/
วัน (ตารางที่ 1 ) ซึ่งจากผลที่ได้เปอร์เซ็นต์การงอกต่ ากว่าชุดควบคุมที่เป็นวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  แต่สามารถ
ช่วยลดระยะเวลาในการผลิตเมล็ดงอกปาล์มน้ ามันได้จากวิธีการปัจจุบันซึ่งใช้ระยะเวลาในการท าลายการพักตัว
เป็นเวลา 60 วัน โดยผลการทดลองที่ได้อาจจะแตกต่างจาก  Farhana, et al. (2013) ที่ได้ท าการศึกษาการ
ท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน (Elaeis guineensis Jacq.) โดยการแช่เมล็ดในน้ าร้อน พบว่า 
เมล็ดปาล์มน้ ามันที่แช่ในน้ าร้อนอุณหภูมิเริ่มต้น 80 องศาเซลเซียส ท าการเปลี่ยนน้ าร้อน 3 ครั้งทุก 24 ชั่วโมง 
(3x24 ชั่วโมง) ท าให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกเพ่ิมข้ึน สาเหตุอาจเนื่องมาจากกรรมวิธีที่น ามาใช้ในการศึกษายัง
ไม่เหมาะสม แต่เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันโดยลด
ระยะเวลาจากกรรมวิธีที่ใช้อยู่ได้  ซึ่งอาจจะเกิดจากอุณหภูมิของน้ าร้อนและระยะเวลาในการแช่อาจจะยังไม่
เหมาะสม อีกทั้งเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันมีความแปรปรวนค่อนข้างสูง ช่วงระยะเวลาการพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ที่
น ามาท าการศึกษาอาจจะผ่านสภาพแวดล้อมและการดูแลรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน ดังที่ วันชัย (2542) กล่าวไว้ว่า สภาพฟ้าอากาศในแปลงปลูกที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ หรือที่เรียกว่า weathering effect นั้นเกิดจากการที่เมล็ดบนต้นสุกแก่ในช่วงที่มีฝนตก อากาศมี
ความชื้นสัมพัทธ์สูง อุณหภูมิสูง คุณภาพของเมล็ดพันธุ์จะลดลงมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความแปรปรวน
ของความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และพันธุ์ในสภาพที่อากาศมีความชื้นสูงอยู่ตลอดเวลา เมล็ดจะเสื่อมคุณภาพเร็ว
กว่าปกติ ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติงานควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้ยาก และทั้งขนาดเมล็ด ความสมบูรณ์ของเมล็ดที่ท าการ
สุ่มจากแต่ละทะลายอาจจะมาจากต าแหน่งที่แตกต่างกันในช่อทะลาย ซึ่งก็มีผลต่อความสุกแก่ของเมล็ดพันธุ์ 
ทั้งความหนาของกะลา อาจส่งผลต่อการแผ่ความร้อนผ่านเปลือกท่ีหนากว่าได้ต่ า ท าให้กระบวนการงอกเกิดช้า
และต่ า ซึ่งควรอาจจะท าการศึกษาเพ่ิมเติม ทั้งปัจจัยต่างๆ ที่สันนิษฐานว่าจะมีอิทธิพลต่อการงอกของเมล็ด 
และท าการปรับปรุงกรรมวิธีเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้กรรมวิธีการท าลายการพักตัวที่ใช้ระยะเวลาไม่นานต่อไป 
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ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ เมล็ดงอกเสียและความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน
ลูกผสม     สุราษฎร์ธานี 1 แช่น้ าร้อนที่อุณหภูมิ 70 80 และ 90 องศาเซลเซียส ที่ระยะเวลา
แตกต่างกัน 

อุณหภูมิเริ่มต้น 
(องศา

เซลเซียส) 
ระยะเวลาการแช่  

เมล็ดงอก
สมบูรณ์ 

(%) 

เมล็ดงอก
เสีย 
(%) 

ความเร็ว 
ในการงอก  
(เมล็ด/วัน) 

วันที่เริ่มงอก 
(วัน) 

ชุดควบคุม 
 

น าเข้าห้องร้อนที่อุณหภูมิ 39±1 
°C เป็นเวลา 60 วัน 

56.5 6.4 3.6 23 

70 แช่ 1 ครั้ง 24 ชั่วโมง  (1 วัน) 7.6 3.4 0.3  38 
  แช่ 2 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (2 วัน) 6.0 7.4 0.2  33 
  แช่ 3 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (3 วัน) 5.3 3.8 0.2  33 
  แช่ 4 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (4 วัน) 3.1  2.1  0.1  34 

80 แช่ 1 ครั้ง 24 ชั่วโมง  (1 วัน) 9.1  4.8 0.3  38 
  แช่ 2 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (2 วัน) 12.1  6.3 0.5  23 
  แช่ 3 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (3 วัน) 22.6  9.1  1.0  27 
  แช่ 4 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (4 วัน) 15.1  4.9 0.7 20 

90 แช่ 1 ครั้ง 24 ชั่วโมง  (1 วัน) 15.9 6.3 0.6  38 
  แช่ 2 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (2 วัน) 19.1  7.9 0.9 23 
  แช่ 3 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (3 วัน) 16.4 7.5  0.7  25 
  แช่ 4 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (4 วัน) 25.6  6.5  1.2 25 

 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตเอธีฟอน 

จากการศึกษาความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตเอธีฟอนต่อเนื่องจากผลการทดลองขั้นตอน
ที่ 1 ที่ให้เปอร์เซ็นต์การงอกดีที่สุด คือการแช่เมล็ดที่อุณหภูมิเริ่มต้น 90 องศาเซลเซียส จ านวน 4 ครั้งๆละ 24 
ชั่วโมง แล้วน าเมล็ดมาแช่ในสารควบคุมการเจริญเติบโตเอธีฟอนที่ความเข้มข้น 0  0.4  0.8  1.2 และ 1.6 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 48 ชั่วโมงพบว่า เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกทั้งหมดเฉลี่ยสูงที่สุด จาก
การแช่เมล็ดในสารควบคุมการเจริญเติบโตเอธีฟอนที่ความเข้มข้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ (กรรมวิธีที่ 3) คิดเป็น 10.3 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ที่ความเข้มข้น 1.6  0.4  0  และ 1.2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การงอกเมล็ด
ทั้งหมดเฉลี่ย 9.8 8.3  8.0  และ 7.6  เปอร์เซ็นต์ (ตามล าดับ) และเมื่อท าการคัดเลือกเมล็ดงอกสมบูรณ์ พบว่า 
เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์เฉลี่ยสูงที่สุด จากกรรมวิธีแช่เมล็ดในสารควบคุมการ
เจริญเติบโตเอธีฟอนที่ความเข้มข้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ (กรรมวิธีที่ 3) คิดเป็น 2.5 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ที่
ความเข้มข้น 0  1.2  1.6  และ 0.4 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์เฉลี่ย 2.3  1.3  1.0  และ 
0.5 เปอร์เซ็นต์ (ตามล าดับ) (ตารางที่ 2) และจะพบว่า เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกเสียจะสูงกว่าเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอก
สมบูรณ์  โดยเมล็ดงอกไม่สามารถพัฒนาเป็นเมล็ดงอกสมบูรณ์ได้ทั้งหมด ซึ่งเมล็ดมีลักษณะการงอกโดยมีตุ่ม
ขาวๆ พัฒนาโผล่ออกมาจากเมล็ดที่เรียกว่า “เมล็ดงอก” และส่วนที่งอกจะหยุดการพัฒนาไม่สามารถพัฒนา
เป็นส่วนยอดและรากที่สมบูรณ์ได้ เรียกว่า “เมล็ดงอกสมบูรณ์” ซึ่งเป็นเมล็ดที่พร้อมน าไปเพาะในแปลง
อนุบาลต้นกล้า  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Farhana, et al. (2013) ที่ได้ท าการศึกษาการท าลายการพัก
ตัวของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน (Elaeis guineensis Jacq.) โดยการแช่เมล็ดในน้ าร้อนและสารควบคุมการ
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เจริญเติบโตเอธีฟอน พบว่า เมล็ดปาล์มน้ ามันที่แช่ในน้ าร้อนอุณหภูมิเริ่มต้น 80 องศาเซลเซียส ท าการเปลี่ยน
น้ าร้อน 3 ครั้งทุก 24 ชั่วโมง (3x24 ชั่วโมง) ท าให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกเพ่ิมขึ้น แต่เมี่อใช้ร่วมกับการแช่ใน
เอธีฟอนความเข้มข้น 0.4 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นถึงความผิดปกติและระบบรากท่ีไม่มีการพัฒนา แต่การแช่เมล็ดใน
น้ าร้อน 3x24 ชั่วโมง ร่วมกับการแช่เอธีฟอน 0.4 เปอร์เซ็นต์ และเก็บในห้องร้อน 1 สัปดาห์ ท าให้มีการ
เจริญเติบโตสูงสุด (52 เปอร์เซ็นต์)  

 อีกทั้งเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกทั้งหมดและเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์จากการทดลองอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 
อาจเนื่องมากจากกรรมวิธีที่ใช้อาจยังไม่เหมาะสม อีกท้ังเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่น ามาท าการศึกษาอาจมีความ
แปรปรวนสูง สาเหตุเนื่องจากตลอดช่วงการพัฒนาของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันอาจจะได้รับสภาวะแวดล้อมที่มี
ความแปรปรวน รวมทั้งการดูแลจัดการแปลงพ่อแม่พันธุ์ในช่วงระหว่างการพัฒนาของเมล็ดอาจจะส่งผลต่อ
พัฒนาการหรือคุณภาพเมล็ดพันธุ์ได้ ดังที่ วันชัย (2542) กล่าวไว้ว่า สภาพฟ้าอากาศในแปลงปลูกที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ หรือที่เรียกว่า weathering effect นั้นเกิดจากการที่เมล็ดบนต้นสุกแก่ในช่วง
ที่มีฝนตก อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูง อุณหภูมิสูง คุณภาพของเมล็ดพันธุ์จะลดลงมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับความแปรปรวนของความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และพันธุ์ในสภาพที่อากาศมีความชื้นสูงอยู่ตลอดเวลา เมล็ด
จะเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติ รวมทั้งลักษณะทางสัณฐานของเมล็ดอาจมีความแตกต่างกัน ทั้งขนาดเมล็ด ความ
หนาของกะลา อาจส่งผลต่อการแผ่ความร้อนผ่านเปลือกที่หนากว่าได้ต่ า ท าให้กระบวนการงอกเกิดช้าและต่ า 
ซึ่งเมื่อสังเกตจากผลการทดลองจะเห็นว่า จากทะลายที่น ามาท าการศึกษาแต่ละทะลายจะมีเปอร์เซ็นต์การงอก
แตกต่างกันเช่น ทะลายที่ 4 จะมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกทั้งหมดสูงที่สุดในทุกกรรมวิธี ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากทั้ง 
3 ทะลาย อาจเนื่องจากสาเหตุความแปรปรวนจากสิ่งทดลองที่ไม่สามารถควบคุมได้ ถึงแม้ทะลายที่ได้มาจาก
แปลงเดียวกันมีการดูแลจัดการเหมือนกันแต่คนละต้น เปอร์เซ็นต์การงอกยังมีความแตกต่างกัน ทั้ ง
สภาพแวดล้อมที่ได้รับระหว่างการพัฒนาของเมล็ด ช่วงการเก็บเกี่ยวทะลายมาท าการศึกษา การสุ่มเมล็ดจาก
ทะลาย อาจจะส่งผลต่อผลการทดลองที่ได้ ท าให้ผลการทดลองที่ได้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้ จึงได้เป็น
เพียงแนวทางหนึ่งที่สามารถน าไปศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดต่อไป 
 
ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกทั้งหมด เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ และเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกเสียของเมล็ด

พันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎรธานี 1 ที่แช่ในสารควบคุมการเจริญเติบโตเอธีฟอนที่ความเข้มข้น
ต่างๆ  

 
      
กรรมวิธี 
ทะลายที ่

เมล็ดงอกทั้งหมด (%) เมล็ดงอกสมบูรณ์ (%) เมล็ดงอกเสีย (%) 
1 2 3 4 เฉลี่ย 1 2 3 4 เฉลี่ย 1 2 3 4 เฉลี่ย 

กรรมวิธีที่ 1 4.5 5.5 4.0 18.0 8.0 2.0 1.0 0 6.0 2.3 2.5 4.5 4.0 12.0 5.8 
กรรมวิธีที่ 2 1.5 5.0 6.5 20.0 8.3 0 0 0 2.0 0.5 1.5 5.0 6.5 18.0 7.8 
กรรมวิธีที่ 3 6.5 6.0 10.0 18.5 10.3 2.0 0 3.0 5.0 2.5 4.5 6.0 7.0 13.5 7.8 
กรรมวิธีที่ 4 1.5 4.0 7.0 18.0 7.6 0 0 2.0 3.0 1.3 1.5 4.0 5.0 1.5 3.0 
กรรมวิธีที่ 5 7.0 4.5 4.5 23.0 9.8 1.0 1.0 0 2.0 1.0 6 3.5 4.5 21.0 8.8 

 
หมายเหตุ กรรมวิธีท่ี 1 ระดับความเข้มข้นของเอธีฟอน 0%    กรรมวิธีท่ี 4 ระดับความเข้มข้นของเอธีฟอน 1.2%   
   กรรมวิธีท่ี 2 ระดับความเข้มข้นของเอธีฟอน 0.4%   กรรมวิธีท่ี 5 ระดับความเข้มข้นของเอธีฟอน 1.6%    
   กรรมวิธีท่ี 3 ระดับความเข้มข้นของเอธีฟอน 0.8%   

 
จากผลการทดลอง พบว่า เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่แช่ในน้ าร้อนและสารควบคุมการเจริญเติ บโตเอธี

ฟอนที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ (กรรมวิธี 2-5) เมล็ดจะเริ่มงอกเร็วกว่าการแช่เมล็ดในน้ าร้อนอย่างเดียว 
(กรรมวิธีที่ 1)  (ตารางที่ 3)  ซึ่งอาจเนื่องจากสารควบคุมการเจริญเติบโตเอธีฟอนอาจจะสามารถช่วยกระตุ้น
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การงอกของเมล็ดได้แต่อาจจะมีผลต่อการพัฒนาการงอกของเมล็ด ส่วนวันที่สิ้นสุดการงอกจะไม่แตกต่างกันที่
ประมาณ 41-43 วันหลังท าการเพาะเมล็ด (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางที่ 3 วันที่เริ่มงอกและวันที่การงอกสิ้นสุดของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎรธานี 1 ที่แช่ ในสาร

ควบคุมการเจริญเติบโตเอธีฟอนที่ความเข้มข้นต่างๆ  
      
กรรมวิธ ี
ทะลายที ่

วันที่เร่ิมงอก (วัน) วันที่การงอกสิ้นสุด (วัน) 
1 2 3 4 เฉลี่ย 1 2 3 4 เฉลี่ย 

กรรมวิธีที่ 1 26 15 26 26 23.3 43 43 43 43 43.0 
กรรมวิธีที่ 2 15 15 15 15 15.0 35 43 43 43 41.0 

กรรมวิธีที่ 3 15 15 15 15 15.0 43 35 43 43 41.0 
กรรมวิธีที่ 4 15 15 15 15 15.0 43 43 43 43 43.0 
กรรมวิธีที่ 5 15 15 26 15 17.8 43 43 43 43 43.0 

หมายเหตุ กรรมวิธีท่ี 1 ระดับความเข้มข้นของเอธีฟอน 0%    กรรมวิธีท่ี 4 ระดับความเข้มข้นของเอธีฟอน 1.2%   
   กรรมวิธีท่ี 2 ระดับความเข้มข้นของเอธีฟอน 0.4%   กรรมวิธีท่ี 5 ระดับความเข้มข้นของเอธีฟอน 1.6%    
   กรรมวิธีท่ี 3 ระดับความเข้มข้นของเอธีฟอน 0.8%   
 

 

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะการแช่เมล็ด 
 

  a   b 
ภาพที่ 2 ลักษณะของเมล็ดงอกสมบูรณ์ (a) และเมล็ดงอกไม่สมบูรณ์ (b) 

 
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาการท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1  

 จากการศึกษาการท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 โดยน าเมล็ดพันธุ์
ปาล์มน้ ามันมาผ่านกรรมวิธีต่างๆ ทั้ง 7 กรรมวิธี  พบว่า การน าเมล็ดเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง (กรรมวิธีที่ 7) เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกทั้งหมดเฉลี่ยสูงที่สุด  6.4 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ 5 2 3 4 1 และ 6 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกทั้งหมดเฉลี่ย 4.3 3.9 2.5 
2.4 2.3 และ 2.3 เปอร์เซ็นต์ (ตามล าดับ) และเมื่อท าการคัดเลือกเมล็ดงอกสมบูรณ์เฉลี่ย พบว่า การน าเมล็ด
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เข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง (กรรมวิธีที่  7) เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันมี
เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์เฉลี่ยสูงที่สุดเช่นกัน  3.0 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ กรรมวิธีที่ 5 4 2 6 3 และ 1 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์เฉลี่ย 2.5 1.5 1.4 1.4 1.0 และ 0.6 เปอร์เซ็นต์ (ตามล าดับ) โดยพบว่า 
เปอร์เซ็นต์การงอกที่ได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์ต่ า แม้กระทั่งในชุดควบคุม (กรรมวิธีที่ 1) ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน อาจเนื่องมาจากเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันมีความแปรปรวนสูง สาเหตุอาจมาจากตลอดช่วงการพัฒนาของ
เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันอาจจะได้รับสภาวะแวดล้อมที่มีความแปรปรวน รวมทั้งการดูแลจัดการแปลงพ่อแม่พันธุ์
ในช่วงระหว่างการพัฒนาของเมล็ดอาจจะส่งผลต่อพัฒนาการหรือคุณภาพเมล็ดพันธุ์ได้ ดังที่ วันชัย (2542) 
กล่าวไว้ว่า สภาพฟ้าอากาศในแปลงปลูกที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ หรือที่เรียกว่า weathering 
effect นั้นเกิดจากการที่เมล็ดบนต้นสุกแก่ในช่วงที่มีฝนตก อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูง อุณหภูมิสูง คุณภาพ
ของเมล็ดพันธุ์จะลดลงมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความแปรปรวนของความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และพันธุ์
ในสภาพที่อากาศมีความชื้นสูงอยู่ตลอดเวลา เมล็ดจะเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติ รวมทั้งลักษณะทางสัณฐาน
ของเมล็ดอาจมีความแตกต่างกัน ทั้งขนาดเมล็ด ความหนาของกะลา อาจส่งผลต่อการแผ่ความร้อนผ่านเปลือก
ที่หนากว่าได้ต่ า ท าให้กระบวนการงอกเกิดช้าและต่ า ทั้งนี้ ในระหว่างการผลิตมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้ง
คุณภาพเมล็ดและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป  เมล็ดจะงอกได้นอกจากจะมีความพร้อมแล้วจะต้องได้รับ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการงอกด้วย  ความพร้อมในการงอกของเมล็ดนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการทาง
สรีรวิทยาและชีวเคมีภายในเมล็ดซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จ า เป็นต้องได้รับปัจจัยต่างๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น น้ า อุณหภูมิ อากาศ เป็นต้นเช่นเดียวกับที่ Corley and Tinker (2003) ; Bewley (1997) 
กล่าวว่า เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันมีช่วงเวลาการพักตัวที่ท าให้เมล็ดงอกช้าและมีความอ่อนแอ ขึ้นกับการควบคุม
สภาพแวดล้อมก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ดังนั้น ในการศึกษาแต่ละครั้งอาจจะมีความแตกต่างกันไป จึงควรมี
การท าการทดลองเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหารการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันต่อไป 

 
ตารางที่ 4 เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกทั้งหมด เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ และเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกเสียของเมล็ด

พันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎรธานี 1 ในกรรมวิธีต่างๆ  
 

      
กรรมวิธี 
ทะลายที ่

เมล็ดงอกทั้งหมด (%) เมล็ดงอกสมบูรณ์ (%) เมล็ดงอกเสีย (%) 
1 2 3 4 เฉลี่ย 1 2 3 4 เฉลี่ย 1 2 3 4 เฉลี่ย 

กรรมวิธีที่ 1 0 1.0 0 8.0 2.3 0 0 0 2.5 0.6 0 1.0 0 5.5 1.6 
กรรมวิธีที่ 2 2.0 6.5 4.5 2.5 3.9 0.5 3.0 1.5 0.5 1.4 1.5 3.5 3.0 2.0 2.5 
กรรมวิธีที่ 3 1.0 4.0 4.5 0.5 2.5 0 2.0 2.0 0 1.0 1.0 2.0 2.5 0.5 1.5 
กรรมวิธีที่ 4 0 4.0 4.5 1.0 2.4 0 2.5 2.5 1.0 1.5 0 1.5 2.0 0 0.9 
กรรมวิธีที่ 5 4.5 3.5 6.5 2.5 4.3 3.0 1.5 4.5 1.0 2.5 1.5 2.0 2.0 1.5 1.8 
กรรมวิธีที่ 6 0.5 3.0 3.5 2.0 2.3 01.5 1.5 1.5 1.0 1.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.3 
กรรมวิธีที่ 7 1.0 8.0 8.5 8.0 6.4 0.5 3.5 4.5 3.5 3.0 0.5 4.5 4.0 4.5 3.4 

หมายเหตุ กรรมวิธีท่ี 1 เข้าห้องร้อนท่ีอุณหภูมิ 38-40 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 60 วัน (ชุดควบคุม) 
   กรรมวิธีท่ี 2 แช่น้ าร้อน + เข้าห้องร้อน 7 วัน 
   กรรมวิธีท่ี 3 แช่น้ าร้อน + เข้าห้องร้อน 14 วัน  
   กรรมวิธีท่ี 4 แช่น้ าร้อน + เข้าห้องร้อน 21 วัน 
   กรรมวิธีท่ี 5 แช่น้ าร้อน + เข้าห้องร้อน 28 วัน  
   กรรมวิธีท่ี 6 แช่น้ าร้อนอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส แช่ 4 ครั้งๆละ 24 ช่ัวโมง (4x24 ช่ัวโมง) 
   กรรมวิธีท่ี 7 อบท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาอุณหภูมิของน้ าและระยะเวลาการแช่น้ าร้อนเพี่อท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์

ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 พบว่า การแช่เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ที่อุณหภูมิ
เริ่มต้น 90 องศาเซลเซียส โดยแช่ 4 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (4 วัน) ให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงที่สุด 25.6 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ การแช่เมล็ดที่อุณหภูมิเริ่มต้น 80 องศาเซลเซียส โดยแช่ 3 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (3 
วัน) ให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ 22.6 เปอร์เซ็นต ์

 จากการศึกษาความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตเอธีฟอนเพี่อท าลายการพักตัวของ
เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 พบว่า การแช่เมล็ดที่อุณหภูมิเริ่มต้น 90 องศาเซลเซียส 
จ านวน 4 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง แล้วน าเมล็ดมาแช่ในสารควบคุมการเจริญเติบโตเอธีฟอนที่ความเข้มข้น 0.8 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกทั้งหมดเฉลี่ยสูงที่สุด 10.3 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ที่ความเข้มข้น 1.6 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การงอกเมล็ดทั้งหมดเฉลี่ย 9.8 
เปอร์เซ็นต์ และเมื่อท าการคัดเลือกเมล็ดงอกสมบูรณ์ พบว่า เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอก
สมบูรณ์เฉลี่นสูงที่สุด โดยการแช่เมล็ดในสารควบคุมการเจริญเติบโตเอธีฟอนที่ความเข้มข้น 0.8 เปอร์เซ็นต์ 
2.5 เปอร์เซ็นต์  

จากการศึกษาการท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 โดยการน า
เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันมาผ่านกรรมวิธีต่างๆ พบว่า การน าเมล็ดเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกท้ังหมดเฉลี่ยสูงที่สุด 6.4 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อ
ท าการคัดเลือกเมล็ดงอกสมบูรณ์เฉลี่ย พบว่า การน าเมล็ดเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 
1 ชั่วโมง เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์เฉลี่ยสูงที่สุด 3.0 เปอร์เซ็นต์  

จากการทดลองดังกล่าว พบว่า เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 
อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า แม้แต่ในชุดควบคุมซึ่งเป็นกรรมวิธีที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความ
แปรปรวนของเมล็ดพันธุ์ที่น ามาท าการศึกษา ทั้งสภาพปัจจัยจากสภาวะแวดล้อมที่เมล็ดได้รับในระหว่างช่วง
การพัฒนา ความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์ ต าแหน่งของเมล็ดในแต่ละช่อย่อย ลักษณะทางสัณฐานของเมล็ด 
ขนาดเมล็ด ความหนาของกะลา ความสมบูรณ์ของต้นพันธุ์ รวมทั้งการดูแลจัดการแปลงแม่พันธุ์ อาจส่งผลต่อ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ได้และท าให้ผลการทดลองไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ดังนั้นผลจากการทดลองท าให้เราได้
ทราบว่าการงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันประกอบด้วยปัจจัยแวดล้อมในหลายๆ ด้าน แม้แต่ปาล์มน้ ามันพันธุ์
เดียวกันช่วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวที่ต่างกัน จากคนละต้นกัน ก็อาจจะมีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ได้ จึง
ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในปัจจัยต่างๆ เพ่ือเป็นองค์ประกอบในการศึกษาและแก้ปัญหารในการผลิตเมล็ดพันธุ์
ปาล์มน้ ามันต่อไปในอนาคต  
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ศึกษาระยะเวลาการเข้าห้องร้อนเพื่อท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 
และ สุราษฎร์ธานี 8 

The Study of Duration for Heating room to Breaking Dormancy of Oil Palm Hybrid Seed 
Variety, Suratthani 7 and Suratthani 8. 

 
สายชล บุญรัศมี          อุษา ชูรักษ์          รุจิรา สุขโหต ุ

Saichon Boonratsamee          Usa Choorak          Rujira Sukhotu 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาการงอกของเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 และ 8 ที่ระยะเวลา
การเข้าห้องร้อนแตกต่างกัน วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design : CRD จ านวน 5 
ซ้ า 5 กรรมวิธี คือการอบเมล็ดปาล์มด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1ºC นาน 40 50 60 70 และ 80 วัน ใช้เมล็ด
จ านวน 500 เมล็ดต่อกรรมวิธี ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันกระบี่ ผลการทดลอง พบว่า เมล็ดพันธุ์
ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 เข้าห้องร้อนที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 50 วัน ให้ความงอกสูงสุด 77.7 
เปอร์เซ็นต์ แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 เข้าห้องร้อนที่
อุณหภูมิ 39±1ºC นาน 60 วัน ให้ความงอกสูงสุด 34.9 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการอบเมล็ดนาน 
70 50 และ 40 วัน โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 33.2 30.8 และ 28.2 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ น าเมล็ดที่ได้ไป
ปลูกและประเมินความแข็งแรงของต้นกล้าที่อายุ 4 เดือน โดยการวัดการเจริญเติบโตของต้นกล้า ได้แก่ จ านวน
ใบทั้งหมด ความยาวยอด ความยาวราก และน้ าหนักแห้งสะสม ต้นกล้าปาล์มน้ ามันจากท้ังสองพันธุ์เมื่อเข้าห้อง
ร้อนที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 40 วัน ให้ความยาวต้น ความยาวราก น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งต่ าสุดและการ
อบเมล็ดนาน 60 และ 80 วัน ให้น้ าหนักแห้งของต้นกล้าสูงสุด 
 

Abstract 
 The study of germination and seedling of oil palm using Suratthani 7 and Suratthani 8 
under different heat treatment duration. The experimental design was completely 
randomized design (CRD) for testing 500 seeds at 39 ± 1ºC with 5 different conditions as 
follow: for 40 50, 60, 70 and 80 days, the experiments were conducted for 5 replications. 
This experiment was conducted at Krabi Oil Palm Research Center from 2017 to 2018. The 
result showed that germination percentage of Suratthani 7 oil palm hybrid seed reach the 
highest at 77.7% when heating at 39 ± 1ºC for 50 days, No significantly differences of the 
germination percentage in Suratthani 8 oil palm hybrid seed was observed at 40, 50, 60 and 
70 days. The germinated seeds were planted and parameters included rate of stem length, 
root length, fresh weight and dry weight were determined in 4 months old oil palm. Both 
varieties of oil palm heated at 39 ± 1 ºC for 40 days, gave the lowest stem length, root 
length, fresh weight and dry weight, while seedlings for 60 and 80 days, gave the highest dry 
weight. 
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บทน า (Introduction) 
 ปาล์มน้ ามันเป็นพืชเศรษฐกิจ ระบบการผลิตเมล็ดปาล์มน้ ามันจึงต้องตอบสนองต่อผู้ใช้จ านวนมาก 
ดังนั้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันจึงต้องการความรวดเร็วและได้ปริมาณเมล็ดที่มาก กระบวนการผลิตเริ่ม
จากการดูแลระบบการผสมเพ่ือให้ได้เมล็ดดูราที่ไม่มีการปนเปื้อนทางพันธุกรรม เก็บเกี่ยวเมล็ดที่สุกแก่ แต่
เนื่องจากปาล์มน้ ามันเป็นพืชที่มีการพักตัว จึงต้องน าเมล็ดไปผ่านกระบวนการอบด้วยความร้อนเพื่อท าลายการ
พักตัวก่อนจึงจะเข้าสู่กระบวนการงอกของเมล็ดได้ กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี
ได้ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันออกมาแล้ว จ านวน 9 สายพันธุ์ ปาล์มน้ ามันแต่ละสายพันธุ์ได้จากคู่ผสมที่แตกต่างกัน
จึงส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ได้มีความแปรปรวน โดยมีผลจากสภาพแวดล้อมที่ได้รับและ
พันธุกรรมของตัวพืชเอง ส่งผลให้ระยะเวลาการเข้าห้องร้อน ตลอดจนการเจริญ เติบโตในแปลงเพาะกล้าที่
แตกต่างกัน การศึกษาดังกล่าวผลที่ได้จะมีประโยชน์ในแง่การยืนยันผลและทราบลักษณะการตอบสนองของ
ปาล์มน้ ามันพันธุ์ใหม่ที่กรมฯได้ผลิตออกมา เพ่ือสามารถน ามาใช้จัดการวางแผนปรับปรุงกระบวนการผลิต งอก
ให้เหมาะสม อันจะส่งผลต่อการลดการใช้แรงงาน รวมถึงพลังงานต่างๆทาให้ลดต้นทุนการผลิต 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
ประเด็นวิจัย  

ปาล์มน้ ามันแต่ละสายพันธุ์มีรูปแบบการตอบสนองต่อระยะเวลาการเข้าห้องร้อนเพ่ือท าลายการ
พักตัวที่แตกต่างกัน การศึกษาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันโดยผลที่ได้จะมีประโยชน์ในแง่การยืนยันผล
และทราบลักษณะการตอบสนองของปาล์มน้ ามันพันธุ์ใหม่ที่กรมฯได้ผลิตออกมา เพ่ือสามารถน ามาใช้จัดการ
วางแผนปรับปรุงกระบวนการผลิตงอกให้เหมาะสมต่อไป 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันกระบี่ อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กนัยายน 2561 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 และ 8 
 2. ตู้อบความชื้น 
 3. ห้องควบคุมอุณหภูมิ ประมาณ 39±1 ºC (heating room) 
 4. ห้องเพาะเมล็ด (Germinated room) 
 5. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตเมล็ดงอกปาล์มน้ ามัน ได้แก่ สารป้องกันก าจัดเชื้อรา ตะกร้า 
ถุงพลาสติกทนร้อน ถุงมือ มีดขูดเมล็ด 
 6. เครื่องชั่ง 
วิธีการ 
 การศึกษาระยะเวลาการเข้าห้องร้อนเพ่ือท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ประกอบด้วย 1) ปาล์มน้ ามัน
ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 และ 2) ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 แต่ละพันธุ์วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) มี 5 กรรมวิธี จ านวน 5 ซ้ าๆ ละ 100 เมล็ด 
ประกอบด้วย 
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 1. อบเมล็ดที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 40 วัน 
 2. อบเมล็ดที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 50 วัน 
 3. อบเมล็ดที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 60 วัน 
 4. อบเมล็ดที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 70 วัน 
 5. อบเมล็ดที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 80 วัน 
 ใช้เมล็ดปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 และ 8 เก็บเกี่ยวจากทะลายสุกแก่อายุ 6 เดือน 
ขั้นตอนการผลิตเมล็ดงอกเริ่มจากการเก็บเก่ียวทะลายน ามาสับแยกผลออกจากทะลาย บ่มไว้นาน 7-10 วัน 
หลังจากนั้นน าไปเข้าเครื่องตีเมล็ดเพื่อแยกส่วนเปลือกออกจากเมล็ด น าเมล็ดที่ได้มาท าความสะอาด แยกเมล็ด
เสียรวมถึงสิ่งเจือปนอ่ืนๆออก น าเมล็ดไปแช่น้ าประมาณ 7 วัน เพ่ือให้เมล็ดมีความชื้นประมาณ 17-19% น า
เมล็ดมาล้างท าความสะอาด หลังจากนั้นแช่เมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา ตากเมล็ดให้แห้ง น ามาบรรจุใส่
ถุงพลาสติก 2 ชั้น เติมอากาศแล้วมัดปากถุงให้แน่น น าเข้าห้องควบคุมอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 40 50 60 70 
และ 80 วัน ตามล าดับ ในช่วงเวลาดังกล่าว ท าการเปิดปากถุงเพ่ือให้อากาศถ่ายเทสัปดาห์ละครั้ง ครบตาม
เวลาที่ก าหนดแต่ละกรรมวิธีแล้ว นาเมล็ดออกมาแช่น้ าประมาณ 15 วัน เพ่ือให้เมล็ดมีความชื้นประมาณ 19-
21% ท าความสะอาดเมล็ดและแช่สารป้องกันก าจัดเชื้อราอีกครั้ง บรรจุเมล็ดใส่ถุงพลาสติกชั้นเดียวมัดปากถุง
ให้แน่นแล้วน าเข้าห้องเพาะ เปิดถุงเพ่ือให้ความชื้นโดยการฉีดพ่นน้ าเป็นครั้งคราวประมาณ 7-15 วัน เมล็ดจะ
เริ่มทยอยงอก แยกเมล็ดงอกที่แทงหน่อและรากในเวลาเดียวกัน จัดเป็นเมล็ดงอกรุ่นเดียวกัน แล้วท าการคัด
แยกเมล็ดงอกสมบูรณ์แต่ละรุ่น โดยใช้เมล็ดงอกส าหรับการทดลองเป็นรุ่นเดียวกัน น าเมล็ดที่ได้ลงแปลงปลูก 
ดูแลรักษาต้นกล้าในระยะอนุบาลแรกเป็นเวลา 4 เดือน ประเมินความแข็งแรงด้วยการวัดการเจริญเติบโตของ
ต้นกล้าในรูปจ านวนใบทั้งหมด ความยาวยอด ความยาวราก และถอนต้นไปวิเคราะห์หาน้ าหนักแห้งสะสมทั้ง
ต้น โดยน าเข้าอบด้วยความร้อนอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 80 ºC นาน 48 ชม. 
 วิธีการค านวณหาเมล็ดงอกสมบูรณ์และเมล็ดงอกไม่สมบูรณ์ 
  เมล็ดงอกสมบูรณ์(%) = จ านวนเมล็ดงอกสมบูรณ์ x 100 
          จ านวนเมล็ดที่ทดลองท้ังหมด 
  เมล็ดงอกไม่สมบูรณ์(%) = จ านวนเมล็ดงอกผิดปกติ x 100 
     จ านวนเมล็ดที่ทดลองทั้งหมด 
 
ผลการวิจัย 

ท าลายการพักตัวโดยการน าเมล็ดปาล์มน้ ามันอบด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 40 50 60 70 
และ 80 วัน พันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 พบว่า การอบเมล็ดเพ่ือท าลายการพักตัวเมล็ดเวลานาน 50 วัน ท าให้เมล็ดมี
ความงอกสูงสุด 77.7% แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ รองลงมาได้แก่อบด้วยความร้อนนาน 60 40 80 
และ 70 วัน มีความงอก 72.0 67.7 60.8 และ 57.1% ตามล าดับ การอบเมล็ดนานมีแนวโน้มให้เปอร์เซ็นต์ต้น
กล้าผิดปกติสูงขึ้น โดยการอบเมล็ดนาน 80 วัน ท าให้มีเมล็ดงอกไม่สมบูรณ์สูงสุด 18.4% แตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญ รองลงมาได้แก่อบเมล็ดนาน 70 60 40 และ 50 มีเมล็ดงอกไม่สมบูรณ์ 16.6 14.4 13.3 และ 
11.6% ตามล าดับ (ตารางที่ 1) พันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 พบว่า ท าลายการพักตัวโดยการน าเมล็ดปาล์มน้ ามันอบ
ด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 60  วัน ท าให้เมล็ดมีความงอกสูงสุด 34.9% แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับ
การอบเมล็ดด้วยความร้อนนาน 40 50 และ 70 วัน โดยมีความงอก 28.2 30.8 และ 33.2% ตามล าดับ การ
อบเมล็ดนาน 80 วัน มีความงอกเมล็ดต่ าสุด 11.6% (ตารางท่ี 2)   
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เมื่อน าต้นกล้าที่ได้จากทุกกรรมวิธีไปเพาะเลี้ยงและดูแลรักษาในเรือนเพาะช าเพ่ือประเมินความ
แข็งแรง พันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 พบว่า การอบเมล็ดนาน 80 และ 50 วัน ท าให้จ านวนใบสูงสุด 6.02 และ 5.98 
ใบต่อต้น ตามล าดับ ไม่แตกต่างทางสถิติแต่แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับระยะเวลาการอบเมล็ดอ่ืน 
การอบเมล็ดนาน 60 วัน ท าให้ความยาวต้น ความยาวราก และน้ าหนักสดทั้งต้นสูงสุด พิจารณาน้ าหนักแห้งทั้ง
ต้น พบว่า การอบเมล็ดนาน 80 และ 60 วัน มีค่าสูงสุด 5.03 และ 4.79 กรัมต่อต้น ตามล าดับ แต่ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 3) พิจารณาพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 พบว่า การอบเมล็ดนาน 50 80 และ 40 วัน มี
จ านวนใบสูงสุด 5.80 5.47 และ 5.21 ใบต่อต้น ตามล าดับ แต่มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ความยาวต้นและ
ความยาวรากไม่มีความแตกต่างทางสถิติ น้ าหนักสดทั้งต้น พบว่า การอบเมล็ดนาน 50 วัน มีค่าสูงสุด 16.97 
กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งทั้งต้น พบว่า การอบเมล็ดนาน 60 วัน มีค่าสูงสุด 6.47 กรัมต่อต้น (ตารางที่ 4)  

 
ตารางที่ 1. ความงอกและเมล็ดงอกไม่สมบูรณ์จากลูกผสมพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 ที่เข้าห้องร้อนอุณหภูมิ 39±1 
ºC นาน 40 50 60 70 และ 80 วัน 
กรรมวิธี (วัน) ความงอก        

(%) 
งอกไม่สมบูรณ์ (%) 

40 67.7 ab 13.3 ab 
50 77.7 a 11.6 b 
60 72.0 ab 14.4 ab 
70 57.1 b 16.6 ab 
80 60.8 ab 18.4 a 
F-test * * 
cv(%) 18.2 26.4 
 
ตารางท่ี 2. ความงอกและเมล็ดงอกไม่สมบูรณ์จากลูกผสมพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 ที่เข้าห้องร้อนอุณหภูมิ 39±1 
ºC นาน 40 50 60 70 และ 80 วัน 
กรรมวิธี (วัน) ความงอก        

(%) 
งอกไม่สมบูรณ์ (%) 

40 28.2 a 12.6 b 
50 30.8 a 14.5 ab 
60 34.9 a 17.0 a 
70 33.2 a 12.4 b 
80 11.6 b 6.7 c 
F-test ** * 
cv(%) 27.1 28.3 
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ตารางท่ี 3. การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 ที่เข้าห้องร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 
40 50 60 70 และ 80 วัน 
กรรมวิธี จ านวนใบ

ทั้งหมด 
ความยาวต้น
(ซม.) 

ความยาวราก
(ซม.) 

น้ าหนักสด 
ทั้งต้น 
(กรัม) 

น้ าหนักแห้ง 
ทั้งต้น  
(กรัม) 

40 4.78 b 23.76 b 13.44 b 9.16 b 3.33 c 
50 5.98 a 31.73 ab 18.01 ab 13.60 a 4.58 ab 
60 4.53 b 34.05 a 20.06 a 14.77 a 4.79 a 
70 4.45 b 23.57 b 15.74 ab 10.16 b 3.69 bc 
80 6.02 a 32.00 ab 18.08 ab 13.64 a 5.03 a 
F-test ** * * ** ** 
cv(%) 9.3 23.0 20.6 19.6 18.1 
 
ตารางท่ี 4. การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 ที่เข้าห้องร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 
40 50 60 70 และ 80 วัน 
กรรมวิธี จ านวนใบ

ทั้งหมด 
ความยาวต้น
(ซม.) 

ความยาวราก
(ซม.) 

น้ าหนักสด 
ทั้งต้น 
(กรัม) 

น้ าหนักแห้ง 
ทั้งต้น 
(กรัม) 

40 5.21 a 30.2 18.41 8.73 c 3.79 c 
50 5.80 a 38.5 20.18 16.97 a 4.49 bc 
60 4.25 b 30.2 19.25 13.43 b 6.47 a 
70 4.45 b 38.9 21.13 11.08 bc 5.07 b 
80 5.47 a 38.4 20.18 13.82 ab 5.65 ab 
F-test ** ns ns ** ** 
cv(%) 5.3 18.8 17.9 18.7 17.9 
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 ภาพที่ 1 เมล็ดงอกสมบูรณ์ปาล์มน้ ามัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันอายุ 2 เดือน 
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ภาพที่ 3 ถอนล าต้นเพื่อวิเคราะห์หาน้ าหนักแห้งสะสม 

 
อภิปรายผล 

พันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 เมื่ออบเมล็ดด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC ที่ระยะเวลาต่างๆกัน พบว่า การ
อบเมล็ดนานมีแนวโน้มให้เปอร์เซ็นต์ต้นกล้าผิดปกติเพ่ิมขึ้น พันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 มีเปอร์เซ็นต์ความงอกไม่
แตกต่างทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามการอบเมล็ดนาน 60 ให้ความงอกสูงสุด (34.9%) สอดคล้องกับการทดลอง
ของ Beugré  et al.,(2009) รายงานว่า การน าเมล็ดปาล์มน้ ามันอบด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 60 
วัน ให้เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด จากการทดลองพบว่าพันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 มีความงอกค่อนข้างต่ า ระยะเวลา
เข้าห้องร้อนเพ่ือท าลายการพักตัวที่มากขึ้นท าให้พันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 งอกได้น้อยลง สอดคล้องกับการทดลอง
ของ Mok (1982) ที่พบว่า การงอกลดลงเมื่อเพ่ิมระยะเวลาการให้ความร้อน การอบเมล็ดนาน 60 วัน มีเมล็ด
งอกไม่สมบูรณ์สูงสุด 17.0% แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ รองลงมาได้แก่อบเมล็ดนาน 50 40 70 และ 
80 วัน มีเมล็ดงอกไม่สมบูรณ์ 14.5 12.6 12.4 และ 6.7% ตามล าดับ  

จากการทดลองเห็นได้ว่า เมื่ออบเมล็ดพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 ด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 50 
วัน เมล็ดมีความงอกสูง แต่อย่างไรก็ตามการอบเมล็ดด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 80 วัน ให้น้ าหนัก
สดและน้ าหนักแห้งจากต้นกล้าสูงสุดแต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการอบเมล็ดนาน 60 วัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาการ
เจริญเติบโตในภาพรวมด้านความยาวต้น ความยาวราก น้ าหนักสด น้ าหนักแห้งของต้นกล้าจึงสรุปว่า ต้นกล้า
จากการอบเมล็ดด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 60 วัน มีแนวโน้มให้ต้นกล้าที่แข็งแรงกว่า พิจารณา
พันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 พบว่า การอบเมล็ดนาน 50 80 และ 40 วัน มีจ านวนใบสูงสุด 5.80 5.47 และ 5.21 ใบ
ต่อต้น ตามล าดับ แต่มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ ความยาวต้นและความยาวรากไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
น้ าหนักสดทั้งต้น พบว่า การอบเมล็ดนาน 50 วัน มีค่าสูงสุด 16.97 กรัมต่อต้น น้ าหนักแห้งทั้งต้น พบว่า การ
อบเมล็ดนาน 60 วัน มีค่าสูงสุด 6.47 กรัมต่อต้น (ตารางที่ 4) การอบเมล็ดด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC 
นาน 60 วัน ท าให้พันธุ์สุราษฎร์ธานี 8 ความงอกสูงสุดแต่เมื่อพิจารณาต้นกล้าในภาพรวมพบว่า ข้อมูลที่ได้
ค่อนข้างมีความหลากหลายแต่อย่างไรก็ตามต้นกล้าจากการอบเมล็ดด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 60 
วัน ให้น้ าหนักแห้งรวมสูงสุด สอดคล้องกับรายงานของ Fondom (2010) ศึกษาการท าลายการพักตัวของ
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เมล็ดปาล์มน้ ามันจ านวน 10 คู่ผสม ใช้อุณหภูมิ 39±1 0C  ที่ระยะเวลา 60 80 100 และ 120 วัน พบว่า การ
อบเมล็ดที่ระยะเวลานาน 60 วัน ท าให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าในแปลงดี
ที่สุด การเพ่ิมเวลาอบเมล็ดปาล์มน้ ามันที่มากขึ้นท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า
ลดลง อย่างไรก็ตามจากการทดลองนี้มีข้อสังเกตว่า ต้นกล้าจากการอบเมล็ดด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC 
นาน 80 วัน จากทั้งสองพันธุ์มีแนวโน้มเจริญเติบโตดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเมล็ดพันธุ์ที่งอกได้มีจ านวนน้อยกว่า
เมื่อน ามาปลูกในสภาพโรงเรือนมีความหนาแน่นของต้นกล้าน้อยกว่า ท าให้ได้รับปัจจัยที่ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตที่ดีกว่าโดยเฉพาะแสงแดด 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 1. เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 เข้าห้องร้อนที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 50 วัน ให้
ความงอกสูงสุด 77.7 เปอร์เซ็นต์ 
 2. เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 เข้าห้องร้อนที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 60 วัน ให้
ความงอกสูงสุด 34.9 เปอร์เซ็นต์ 
 3. ต้นกล้าปาล์มน้ ามันจากทั้งสองพันธุ์เมื่อเข้าห้องร้อนที่อุณหภูมิ 39±1 ºC นาน 40 วัน ให้ความยาว
ต้น ความยาวราก น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งต่ าสุด ต้นกล้าจากการอบเมล็ดด้วยความร้อนอุณหภูมิ 39±1 ºC 
นาน 60 และ 80 วัน ให้น้ าหนักแห้งของต้นกล้าสูงสุด 
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การศึกษาขนาดของเมล็ดพันธุ์ที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน 
Effect of Seed Size on Germination and Growth of Oil Palm Seedlings. 

 
จิราพรรณ สุขชิต   อรรัตน์ วงศ์ศรี    เตือนจิตร เพ็ชรรุณ 

Jiraphan Sukchit   Ornrat Wongsri    Tuenjit Petchrrun 
 

บทคัดย่อ 
ศึกษาขนาดของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า เพื่อศึกษาขนาดของเมล็ด

พันธุ์ปาล์มน้ ามันที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้า เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตเมล็ด
พันธุ์และต้นกล้าที่มีคุณภาพดีให้แก่เกษตรกร ด าเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี ปี 
2559-2561โดยใช้เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 วางแผนการทดลองแบบ RCB แบ่ง
ขนาดเมล็ดออกเป็น 3 ขนาด คือ 1.6-3.1 (เล็ก) 3.2-4.6 (กลาง) และ 4.7-6.1 (ใหญ่) กรัม/เมล็ด จ านวน 7 ซ้ า 
ซ้ าละ 200 เมล็ด พบว่า เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 และ 8 เมล็ดขนาดใหญ่มีเปอร์เซ็นต์
ความงอกเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงที่สุด และเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 
เมล็ดขนาดกลางมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงที่สุด ดังนั้น ขนาดของเมล็ดมี
ผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 การเจริญเติบโตและการสะสม
น้ าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่ได้จากเมล็ด 3 ขนาด พบว่า ต้นกล้าพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 7 และ 8 
ไม่มีความแตกต่างกันในทุกลักษณะ แต่การเจริญเติบโตของต้นกล้าพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า 
พ้ืนที่หน้าตัดล าต้น จ านวนทางใบทั้งหมด ความยาวทางใบ มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยต้นกล้าที่ได้จาก
เมล็ดขนาดเล็กมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับการ
สะสมน้ าหนักแห้งของต้นกล้าซึ่งมีผลในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จากผลการวิจัยพบว่าน้ าหนักเมล็ดมีอิทธิพลต่อ
การงอก แต่ไม่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 7 และ 8 แต่มี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 

 
Abstract 

The effect of oil palm seed size on growth of seedling of oil palm hybrid Suratthani 1, 
2, 7, and 8 was established at Suratthani oil palm research center during 2016 – 2018 with 7 
replications, 200 seeds in a randomized complete block design. Seeds were divided 3 sizes, 
1.6-3.1 (small) 3.2-4.6 (medium) and 4.7-6.1 (large) g/seed. The result showed that the large 
seed   of oil palm hybrid Suratthani 1, 2, and 8 and medium seed of oil palm hybrid 
Suratthani 7 displayed highest in germination percentage and normal germinated seed. The 
different sizes of seed were not effect on growth and dry weight of seedling of oil palm 
hybrid Suratthani 1, 7, and 8 whereas the seedling came from small seed of oil palm hybrid 
Suratthani 2 displayed high value in cross section of trunk, number of leaf and frond length. 
Although seed weigh affected on seed germination of oil palm hybrid Suratthani 1, 7, and 8 
and growth of oil palm hybrid Suratthani 2, was not effect on growth of oil palm hybrid 
Suratthani 1, 7, and 8.  
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บทน า (Introduction)  
 ปาล์มน้ ามันเป็นพืชที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง รวมทั้งเป็นพืชที่ให้ปริมาณน้ามันต่อพ้ืนที่สูงเมื่อ
เทียบกับพืชให้น้ ามันอ่ืนๆ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่างๆได้ นอกจากจะน าไปผลิตน้ ามันเพ่ือ
บริโภคแล้ว ยังสามารถน าไปผลิตเป็นไบโอดีเซลเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนน้ ามันที่มีราคาสูงมากข้ึนในปัจจุบัน 
จึงเป็นสาเหตุให้มีการปลูกปาล์มน้ ามันเพื่อการค้าอย่างแพร่หลายในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ และมีการขยายพ้ืนที่ไป
ภาคอ่ืนๆของประเทศไทย เมื่อมีการขยายพ้ืนที่ในการเพาะปลูกปาล์มน้ ามันจึงท าให้มีความต้องการต้นกล้า
ปาล์มน้ ามันเพ่ิมมากขึ้น ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานีมีงานผลิตเมล็ดงอกเพ่ือผลิตเป็นต้นกล้าต้นกล้า
ปาล์มน้ ามันเป็นจ านวนมากถึงประมาณ 4 ล้านเมล็ด และพบว่าเมล็ดปาล์มน้ ามันที่ผลิตได้มีขนาดที่แตกต่างกัน 
การใช้ต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพสูงในการปลูก จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์ม
น้ ามันในระยะยาว ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานีมีงานผลิตเมล็ดงอกเพ่ือผลิตเป็นต้นกล้าต้นกล้าปาล์ม
น้ ามันเป็นจ านวนมากถึงประมาณ 4 ล้านเมล็ดต่อปี และมีการจ าหน่ายเมล็ดงอกให้กับหน่วยงานต่างๆ ของ
กรมวิชาเกษตร และหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันของเอกชน โดยพบว่าเมล็ดปาล์มน้ ามัน
ที่ผลิตได้มีขนาดที่แตกต่างกัน ซึ่งขนาดของเมล็ดปาล์มน้ ามันอาจเป็นอีกปัจจัย ที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอก
และมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน  
 ดังนั้นการทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขนาดของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่มีผลต่อการงอกและ
การเจริญเติบโตของต้นกล้า เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าที่มีคุณภาพดีให้แก่
เกษตรกร เนื่องจากต้นกล้าที่คุณภาพดีย่อมส่งผลให้การปลูกปาล์มน้ ามันได้ผลผลิตที่ดีตามไปด้วย 
 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ได้ท าการวิจัยปรับปรุงพันธุ์และสร้างสวนพ่อ
พันธุ์และแม่พันธุ์ปาล์มน้ ามันเพ่ือผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี ซึ่งในปัจจุบันศูนย์วิจัยฯมีจ านวน
ต้นแม่พันธุ์ที่ใช้ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามัน จ านวน 2,582 ต้น ซึ่งสามารถผลิตเมล็ดงอกเฉพาะพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์
ธานีได้ปีละประมาณ 4 ล้านเมล็ดงอก และจะเห็นได้ว่าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ผลิตได้จะมีขนาดที่แตกต่างกัน 
Myint et al. (2010) ได้จ าแนกเมล็ดออกเป็น 3 ขนาด คือ เมล็ดขนาดเล็ก (1.6-3.1 กรัม/เมล็ด) กลาง (3.2-
4.6 กรัม/เมล็ด) และใหญ่ (4.7-6.1 กรัม/เมล็ด) โดยเมล็ดที่มีขนาดใหญ่มักจะพบอยู่บริเวณส่วนนอกของ
ทะลาย และเมล็ดที่มีขนาดเล็กจะพบบริเวณที่อยู่ส่วนในของทะลายปาล์มน้ า มัน (Hartley, 1988) 
Panyangnoi et al. (1997) ได้ท าการศึกษาในเมล็ดปาล์มน้ ามันชนิดดูรา พบว่า น้ าหนักของเมล็ดและลักษณะ
ทางฟิสิกส์มีความสัมพันธ์กัน เช่น ความหนาของเปลือก น้ าหนักเปลือก น้ าหนักของส่วนสะสมอาหาร และ
ขนาดของส่วนสะสมอาหาร มีการตอบสนองต่อการงอก โดยน้ าหนักของเมล็ดเป็นตัวก าหนดสิ่งเหล่านี้ 
 น้ าหนักของเมล็ดมีความเกี่ยวข้องกับเปอร์เซ็นต์การงอกและระยะเวลาที่ใช้ส าหรับการงอก (Larsen 
and Andreasen, 2004) โดยเมล็ดที่มีขนาดใหญ่จะมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่สูงกว่าเมล็ดที่มีขนาดเล็กและขนาด
กลาง (Baskin and Baskin, 1998) เนื่องจากเมล็ดที่มีขนาดใหญ่จะมีอาหารสะสมอยู่ภายในเมล็ดมากกว่า
เมล็ดที่มีขนาดเล็ก Myint et al. (2010) ได้ศึกษาอิทธิพลของน้ าหนักเมล็ดและสายพันธุ์ต่อการงอกของเมล็ด
ปาล์มน้ ามัน พบว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 2 ปัจจัย แต่พบว่าน้ าหนักของเมล็ดมีอิทธิพลต่อการงอกของเมล็ด
พันธุ์ปาล์มน้ ามัน 
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สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2561 
วิธีการด าเนินการ 
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 

1. เมล็ดปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1, 2, 7 และ 8 
2. ตู้อบความชื้น 
3. ห้องควบคุมอุณหภูมิประมาณ 38-40 ºC (heating room) 
4. ห้องเก็บเมล็ดอุณหภูมิประมาณ 20-22 ºC (storage room) 
5. ห้องเพาะเมล็ด (germinated room) 
6. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเมล็ดงอกปาล์มน้ ามัน ได้แก่ สารป้องกันก าจัดเชื้อรา

ตะกร้า ถุงพลาสติกทนร้อน ถุงมือ มีดขูดเมล็ด เป็นต้น  
7. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามัน ได้แก่ ถุงเพาะ ขุยมะพร้าว ปุ๋ย หน้าดิน  

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
คัดเลือกต้นแม่พันธุ์ปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1, 2, 7 และ 8 จ านวน 4 สายพันธุ์ที่มีอายุ

เท่ากันในแปลงเดียวกัน และคัดเลือกต้นพ่อพันธุ์ของแต่ละพันธุ์ ท าการผสมเกสรและเก็บเกี่ยวทะลายที่สุกแก่
เต็มที่ตามมาตรฐาน ในปี 2559-2561 

น าทะลายที่ได้ตามแผนการทดลองมาผ่านกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันของศูนย์วิจัยปาล์ม
น้ ามันสุราษฎร์ธานี โดยน าทะลายมาสับแยกช่อทะลายย่อยและบ่มไว้ประมาณ 2 -4 วัน ท าการปลิดผลปาล์ม
จากช่อทะลายย่อย น าไปเข้าเครื่องตีเมล็ดเพ่ือแยกส่วนเปลือกออกจากเมล็ด น าเมล็ดที่ ได้มาล้างท าความ
สะอาด แล้วแช่เมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา หลังจากนั้นน าเมล็ดไปผึ่งประมาณ 2 -4 วัน เพ่ือลดความชื้น
ภายในเมล็ดให้อยู่ระหว่าง 17-19% จะได้เมล็ดแห้งแล้วน าเมล็ดแห้งที่ได้แต่ละพันธุ์มาชั่งน้ าหนักโดยแยกเมล็ด
ออกเป็น 3 ขนาด คือ เล็ก (1.6-3.1 กรัม/เมล็ด) กลาง (3.2-4.6 กรัม/เมล็ด) และใหญ่ (4.7-6.1 กรัม/เมล็ด) 
(Myint et al. 2010)  แล้วน าไปท าลายการพักตัวด้วยการใช้ความร้อน (pre-heat treatment) โดยน าเมล็ด
บรรจุใส่ถุงพลาสติก 2 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น แล้วน าเข้าห้องร้อนที่อุณหภูมิ 38- 40 °C เป็นเวลา 60 วัน แล้ว
น าเมล็ดออกจากห้องร้อนไปแช่น้ าประมาณ 7-10 วัน เพ่ือเพ่ิมความชื้นเมล็ดที่ 19-21% แล้วน าเมล็ดมาผ่าน
กระบวนการล้างท าความสะอาด แช่สารป้องกันก าจัดเชื้อราอีกครั้ง ก่อนบรรจุเมล็ดใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงให้
แน่นแล้วน าเข้าห้องเพาะ ประมาณ 7-10 วัน เมล็ดจะเริ่มงอก แล้วท าการคัดแยกเมล็ดงอกสมบูรณ์ เมื่อได้
เมล็ดงอกสมบูรณ์แล้วน าเมล็ดงอกที่ได้ปลูกลงถุงเพาะในแปลงอนุบาลแรกดูแลรักษาตามค าแนะน าของ
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี เป็นระยะเวลา 3-5 เดือน หรือเมื่อต้นกล้ามีใบจ านวน 3-5 ใบ ท าการย้าย
ต้นกล้าลงถุงใหญ่และดูแลต้นกล้าต่อไปในระยะอนุบาลหลักจนต้นกล้าอายุ 12 เดือนหรือพร้อมปลูก การบันทึก
ข้อมูลการเจริญเติบโต จะเริ่มบันทึกเมื่อต้นกล้ามีอายุ 1 เดือน และจะบันทึกข้อมูลทุกๆ 3 เดือน จนกระทั่งต้น
กล้าอายุ 12 เดือน เก็บข้อมูลทั้งหมด 5 ครั้ง ครั้งละ 10 ต้น โดยการถอนต้นกล้าทั้งต้น น ามาล้างรากให้สะอาด 
แล้วน าไปชั่งน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง 
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แบบและวิธีการทดลอง 
ปาล์มน้ ามันสุราษฏร์ธานี 1, 2, 7 และ 8 แต่ละพันธุ์วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized 

Complete Block Design) แบ่งขนาดเมล็ดออกเป็น 3 ขนาด คือ 1.6-3.1, 3.2-4.6 และ 4.7-6.1 กรัม/เมล็ด 
จ านวน 7 ซ้ า ซ้ าละ 200 เมล็ด ท าการทดลองทั้งหมด 2 ครั้ง พันธุ์ละ 3 กรรมวิธี 

1. เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันขนาด 1.6-3.1 กรัม/เมล็ด 
2. เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันขนาด 3.2-4.6 กรัม/เมล็ด 
3. เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันขนาด 4.7-6.1 กรัม/เมล็ด 

การบันทึกข้อมูล 
1. บันทึกขนาดของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน 
2. บันทึกข้อมูลการงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน ดังนี้ 

2.1 บันทึกเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด 
2.2 บันทึกความเร็วในการงอกของเมล็ด  
2.3 บันทึกขนาดของเมล็ดพันธุ์ต่างๆ 

3. บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน 
3.1 ชั่งน้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง (เก็บข้อมูลเมื่อต้นกล้ามีอายุ 1 เดือน จะเริ่มบันทึกข้อมูล 

และเก็บข้อมูลทุกๆ 3 เดือน จนกระทั่งต้นกล้าอายุ 12 เดือน) 
3.2 วัดพ้ืนที่ใบ 
3.3 นับจ านวนใบ 
3.4 บันทึกข้อมูลต้นกล้าผิดปกติ 

4. วิเคราะห์การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน 
5. วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

 
ผลการวิจัย 
1. จ านวนและความงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน 
 เมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 
 ข้อมูลจ านวนเมล็ดต่อทะลาย ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
โดยเมล็ดขนาดเล็ก(1.6-3.1 กรัม) มีจ านวนเมล็ดมากที่สุด 1,014 เมล็ด/ทะลาย รองลงมาคือเมล็ดขนาดกลาง
(3.2-4.6 กรัม) มีจ านวน 480.4 เมล็ด/ทะลาย และเมล็ดขนาดใหญ่(4.7-6.1 กรัม) มีจ านวนเมล็ดน้อยที่สุด 196 
เมล็ด/ทะลาย เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยของเมล็ดพันธุ์ พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดย
เมล็ดที่มีขนาดใหญ่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยสูงที่สุด 56.10 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดที่มีขนาดเล็กซึ่งมีจ านวน
เมล็ดต่อทะลายมากที่สุด แต่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยน้อยที่สุด 32.44 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
กับเมล็ดขนาดกลางที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 33.71 เปอร์เซ็นต์  
 การคัดเลือกเมล็ดงอกสมบูรณ์ เพ่ือน าไปปลูกลงในแปลงอนุบาลแรก และดูแลรักษาเพ่ือผลิตต้นกล้า
ต่อไปนั้น พบว่า เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ของเมล็ดทั้ง 3 ขนาด มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเมล็ดขนาด
ใหญ่มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงที่สุด 24.38 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเมล็ดขนาดกลาง 10.68 เปอร์เซ็นต์ 
และเมล็ดขนาดเล็กมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์น้อยที่สุด 6.21 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ
เมล็ดขนาดกลาง (ตารางท่ี 1) 
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เมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 
 ข้อมูลจ านวนเมล็ดต่อทะลาย ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
โดยเมล็ดขนาดเล็ก (1.6-3.1 กรัม) มีจ านวนเมล็ดมากที่สุด 1,094 เมล็ด/ทะลาย รองลงมาคือเมล็ดขนาดกลาง
(3.2-4.6 กรัม) มีจ านวน 431.9 เมล็ด/ทะลาย และเมล็ดขนาดใหญ่(4.7-6.1 กรัม) มีจ านวนเมล็ดน้อยที่สุด 
135.6 เมล็ด/ทะลาย เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยของเมล็ดพันธุ์ พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
โดยเมล็ดที่มีขนาดใหญ่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยสูงที่สุด 59.09 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดที่มีขนาดเล็กซึ่งมี
จ านวนเมล็ดต่อทะลายมากที่สุด แต่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยน้อยที่สุด 40.32 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติกับเมล็ดขนาดกลางที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 52.29 เปอร์เซ็นต์  
 การคัดเลือกเมล็ดงอกสมบูรณ์ พบว่า เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ของเมล็ดทั้ง 3 ขนาด มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยเมล็ดขนาดใหญ่มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงที่สุด 32.12 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ
เมล็ดขนาดกลาง 18.82 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดขนาดเล็กมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์น้อยที่สุด 13.68 
เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับเมล็ดขนาดกลาง (ตารางท่ี 1) 
 เมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 
 ข้อมูลจ านวนเมล็ดต่อทะลาย ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
โดยเมล็ดขนาดเล็ก (1.6-3.1 กรัม) มีจ านวนเมล็ดมากที่สุด 1,157 เมล็ด/ทะลาย รองลงมาคือเมล็ดขนาดกลาง
(3.2-4.6 กรัม) มีจ านวน 320.4 เมล็ด/ทะลาย และเมล็ดขนาดใหญ่(4.7-6.1 กรัม) มีจ านวนเมล็ดน้อยที่สุด 
159.1 เมล็ด/ทะลาย แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับเมล็ดขนาดกลาง เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยของ
เมล็ดพันธุ์ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นเมล็ดขนาดเล็กซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยน้อยที่สุด 
43.89 เปอร์เซ็นต์ และการคัดเลือกเมล็ดงอกสมบูรณ์ พบว่า เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ของเมล็ด ไม่มีมีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นเมล็ดขนาดเล็กมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์น้อยที่สุด 18.21 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) 
 เมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 
 ข้อมูลจ านวนเมล็ดต่อทะลาย ของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
เมล็ดขนาดเล็ก (1.6-3.1 กรัม) มีจ านวนเมล็ดมากที่สุด 885.6 เมล็ด/ทะลาย รองลงมาคือเมล็ดขนาดกลาง 
(3.2-4.6 กรัม) มีจ านวน 295.5 เมล็ด/ทะลาย และเมล็ดขนาดใหญ่ (4.7 -6.1 กรัม) มีจ านวนเมล็ดน้อยที่สุด 
96.79 เมล็ด/ทะลาย แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับเมล็ดขนาดกลาง เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยของ
เมล็ดพันธุ์ พบว่า ไม่มีมีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นเมล็ดที่มีขนาดเล็กซึ่งมีจ านวนเมล็ดต่อทะลายมาก
ที่สุด แต่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยน้อยที่สุด 50.17 เปอร์เซ็นต์ โดยเมล็ดที่มีขนาดใหญ่มีเปอร์เซ็นต์ความงอก
เฉลี่ย 74.45 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดขนาดกลางที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 41.24 เปอร์เซ็นต์  
 การคัดเลือกเมล็ดงอกสมบูรณ์ พบว่า เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์ของเมล็ดทั้ง 3 ขนาด มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยเมล็ดขนาดใหญ่มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงที่สุด 51.54 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ
เมล็ดขนาดกลาง 41.24 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดขนาดเล็กมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกสมบูรณ์น้อยที่สุด 20.91 
เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับเมล็ดขนาดกลาง (ตารางท่ี 1) 



174 
 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนเมล็ดและความงอกต่อทะลายของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 
ทั้ง 3 ขนาด 

ขนาดเมล็ด 
จ านวนเมล็ด
แห้งท้ังหมด

(เมล็ด) 

จ านวนเมล็ดที่งอก (เมล็ด) 
เปอร์เซ็นต์

ความงอกเฉลี่ย 
เปอร์เซ็นต์เมล็ด

งอกสมบูรณ์ สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์ รวม 
สุราษฎร์ธานี 1 

เล็ก(1.6-3.1 g) 1,014a 58.43a 267.5a 325.9a 32.44b 6.21b 
กลาง(3.2-4.6 g) 480.4b 47.71b 107.8b 155.5b 33.71b 10.68b 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 196.0c 45.50b 59.9b 105.4b 56.10a 24.38a 
เฉลี่ย 563.4 50.55 145.1 195.6 40.75 13.76 
C.V. (%) 31.77 6.39 41.29 31.73 17.70 25.52 

สุราษฎร์ธานี 2 
เล็ก(1.6-3.1 g) 1,094a 179.6a 287.8a 467.4a 40.32b 13.68b 
กลาง(3.2-4.6 g) 431.9b 76.29b 140.6b 216.9b 52.29ab 18.82ab 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 135.6c 43.86b 42.43c 86.29c 59.09a 32.12a 
เฉลี่ย 553.9 99.93 156.9 256.9 50.57 21.54 
C.V. (%) 23.27 64.59 31.06 30.83 22.25 51.63 

สุราษฎร์ธานี 7 
เล็ก(1.6-3.1 g) 1,157a 213.8a 300.43a 514.2a 43.89b 18.21b 
กลาง(3.2-4.6 g) 320.4b 115.6a 66.86b 182.5b 60.38a 40.16a 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 159.1b 62.57a 28.43b 91.00b 55.79a 37.87a 
เฉลี่ย 545.6 130.7 131.9 262.6 53.35 32.08 
C.V. (%) 37.57 78.47 45.77 55.61 15.03 35.95 

สุราษฎร์ธานี 8 
เล็ก(1.6-3.1 g) 885.6a 170.3a 267.4a 437.8a 50.17b 20.91c 
กลาง(3.2-4.6 g) 295.5b 114.0ab 79.86b 193.9b 69.49a 41.24b 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 96.79b 51.71b 23.00b 74.71b 74.45a 51.54a 
เฉลี่ย 425.95 112.0 123.4 235.5 64.71 37.90 
C.V. (%) 41.74 54.90 32.72 38.33 15.48 17.90 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
โดยวิธี DMRT 
 
2. การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน 
 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 
 การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ที่ได้จากเมล็ดพันธุ์ที่มีขนาด
แตกต่างกัน เมื่ออายุ 12 เดือน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันในทุก
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ลักษณะ (ตารางที่ 2) แสดงว่า ขนาดของเมล็ดที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน
ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1  
 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 
 การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎรธานี 2 เมื่อมีอายุ 12 เดือน ลักษณะ
พ้ืนที่หน้าตัดแกนทาง พื้นที่ใบ และความสูงต้น ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  และต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาด
ใหญ่ มีพ้ืนที่หน้าตัดล าต้น จ านวนทางใบทั้งหมด และความความยาวทางใบ แตกต่างกันทางสถิติกับต้นกล้าที่
ได้จากเมล็ดขนาดกลาง (3.2-4.6 g) และเล็ก (1.6-3.1 g) ซึ่งต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดใหญ่ (4.7-6.1 g) มีการ
เจริญเติบโตน้อยกว่ากรรมวีอ่ืนๆ โดยต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดเล็กมีพ้ืนที่หน้าตัดล าต้นมากที่สุด 49.04 
ตารางเซนติเมตร รองลงมาคือต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดกลาง 44.42 ตารางเซนติเมตร และต้นกล้าที่ได้จาก
เมล็ดขนาดใหญ่มีพ้ืนที่หน้าตัดล าต้นน้อยที่สุด 42.58 ตารางเซนติเมตร จ านวนใบทั้งหมดของต้นกล้า พบว่า 
ต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดกลาง มีจ านวนใบทั้งหมดมากทีสุด 16.13 ทางใบ รองลงมาคือต้นกล้าที่ได้จากเมล็ด
ขนาดเล็ก 16.06 ทางใบ และต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดใหญ่มีจ านวนทางใบทั้งหมดน้อยที่สุด 15.46 ทางใบ 
และนอกจากนี้ต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดเล็กและกลางมีความยาวทางใบ 103.7 และ 103.6 เซนติเมตร 
ตามล าดับ และตน้กล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดใหญ่มีความยาวทาวใบน้อยที่สุด 95.05 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 
 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 
 การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎรธานี 2 ที่ได้จากเมล็ดพันธุ์ที่มีขนาดแตกต่าง
กัน เมื่อมีอายุ 12 เดือน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันในทุกลักษณะ 
(ตารางท่ี 2) แสดงว่า ขนาดของเมล็ดไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7  
 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 
 การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎรธานี 8 เมื่อมีอายุ 12 เดือน ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ ยกเว้น ลักษณะความสูงต้น โดยต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดที่มีขนาดกลางมีความสูงต้นมากกว่ากรรมวิธี
อ่ืนๆ เท่ากับ 128.7 เซนติเมตร รองลงมาคือต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดใหญ่ 123.9 เซนติเมตร และต้นกล้าที่
ได้จากเมลด็ขนาดเล็กมีความสูงต้นน้อยที่สุด 122.4 เซนติเมตร (ตารางที่ 2) 
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ตารางท่ี 2 การเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 อายุ 12 เดือนที่ได้
จากเมล็ดทั้ง 3 ขนาด 

ขนาดเมล็ด 
พ้ืนที่หน้าตัด

แกนทาง 
(ตร.ซม.) 

พ้ืนที่หน้าตัด
ล าต้น 

(ตร.ซม.) 
พ้ืนที่ใบ 
(ตร.ม.) 

จ านวนทาง
ใบทั้งหมด
(ทางใบ) 

ความยาว
ทางใบ 
(ซม.) 

ความสูงต้น
(ซม.) 

สุราษฎร์ธานี 1 
เล็ก(1.6-3.1 g) 1.33 32.69 1.77 16.30 72.25 90.04 
กลาง(3.2-4.6 g) 1.34 32.29 1.70 16.05 72.36 89.68 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 1.29 33.32 1.72 16.50 73.50 91.51 
เฉลี่ย 1.32 32.77 1.73 16.29 72.70 90.41 
C.V. (%) 13.28 14.81 15.03 2.06 3.36 3.14 

สุราษฎร์ธานี 2 
เล็ก(1.6-3.1 g) 2.96 49.04a 1.89 16.06ab 103.7a 123.8 
กลาง(3.2-4.6 g) 2.98 44.42a 1.96 16.13a 103.6a 124.3 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 2.54 42.58b 1.84 15.46b 95.05b 123.4 
เฉลี่ย 2.82 46.78 1.90 15.89 100.8 123.8 
C.V. (%) 15.34 7.07 6.30 2.83 4.88 2.78 

สุราษฎร์ธานี 7 
เล็ก(1.6-3.1 g) 3.80 49.28 2.02 16.41 106.7 127.3 
กลาง(3.2-4.6 g) 3.87 47.86 2.02 16.73 107.3 128.3 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 3.23 44.66 1.97 16.51 103.8 123.9 
เฉลี่ย 3.63 47.27 2.01 16.55 105.9 126.5 
C.V. (%) 16.61 11.39 4.23 1.87 7.76 7.62 

สุราษฎร์ธานี 8 
เล็ก(1.6-3.1 g) 4.28 48.79 2.06 15.31 101.6 122.4b 
กลาง(3.2-4.6 g) 4.48 48.55 2.10 15.66 106.8 128.7a 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 3.99 44.38 1.90 15.32 102.3 123.9ab 
เฉลี่ย 4.25 47.24 2.02 15.43 103.6 125.0 
C.V. (%) 11.50 6.44 7.03 2.72 4.56 3.07 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
โดยวิธี DMRT 
 
3. การสะสมน้ าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน 
 การชั่งน้ าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน เป็นการประเมินการเจริญเติบโตของต้นกล้าทางด้านของ
การสะสมอาหารที่ใช้ส าหรับการเจริญเติบโตตลอดจนอายุครบ 12 เดือน ซึ่งเป็นช่วงอายุที่เหมาะส าหรับการ
น าไปปลูกลงในแปลงปลูก การเจริญเติบโตของต้นกล้า คือการที่ต้นกล้าสะสมน้ าหนักแห้ง เนื่องจากต้นกล้า
ได้รับธาตุอาหารและน้ าส าหรับกระบวนการต่างๆ เพ่ือใช้ในการเจริญเติบโต ในเนื้อเยื่อพืชสดมีน้ าเป็น
องค์ประกอบ 80-90 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับชนิดและอายุของพืช และรวมถึงการสะสมน้ าหนักแห้งประมาณ 20 
เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักสด  ข้อเสียของการวัดการเจริญเติบโตด้วยการวิเคราะห์การสะสมน้ าหนักแห้งคือ 
จะต้องสูญเสียต้นกล้าไป จึงต้องใช้ตัวอย่างต้นกล้าจ านวนมาก  
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 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 
 การสะสมน้ าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ที่ได้จากเมล็ดที่มีขนาดแตกต่าง
กันนั้น เมื่ออายุต้นกล้า 12 เดือน พบว่า การสะสมน้ าหนักแห้งของต้นกล้าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดย
การสะสมน้ าหนักแห้งส่วนในส่วนของราก (ส่วนใต้ดิน) ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการสะสมน้ าหนักแห้งในส่วน
ของล าต้น (ส่วนเหนือดิน) (ตารางท่ี 3) 
 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 
 การสะสมน้ าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 อายุ 12 เดือน ที่ได้จากเมล็ดที่มี
ขนาดแตกต่างกันนั้น พบว่า การสะสมน้ าหนักแห้งของต้นกล้ามีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้น การสะสม
น้ าหนักแห้งส่วนของล าต้น (ส่วนเหนือดิน) โดยต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดเล็กมีการสะสมน้ าหนักแห้งส่วนราก
มากที่สุด 157.2 กรัม รองลงมาคือต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดกลาง 153.6 กรัม และต้นกล้าที่ได้จากเมล็ด
ขนาดใหญ่มีการสะสมน้ าหนักแห้งรากน้อยที่สุด 100.2 กรัม โดยน้ าหนักแห้งในส่วนของล าต้นไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ ดังนั้นน้ าหนักแห้งรวม (รากและล าต้น) จึงเป็นเช่นเดียวกันกับการสะสมน้ าหนักแห้งราก คือ ต้นกล้าที่
ได้จากเมล็ดขนาดเล็กมีการสะสมน้ าหนักแห้งรวมมากที่สุด 595.0 กรัม รองลงมาคือต้นกล้าที่ได้จากเมล็ด
ขนาดกลาง 571.1กรัม และต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดใหญ่มีการสะสมน้ าหนักแห้งรวมน้อยที่สุด 472.9 กรัม  
(ตารางที่ 3) 
 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 
 การสะสมน้ าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ที่ได้จากเมล็ดที่มีขนาดแตกต่างกัน
นั้น เมื่ออายุต้นกล้า 12 เดือน พบว่า การสะสมน้ าหนักแห้งของต้นกล้าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 3) 
 ตน้กล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 
 การสะสมน้ าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 ที่ได้จากเมล็ดที่มีขนาดแตกต่างกัน
นั้น เมื่ออายุต้นกล้า 12 เดือน พบว่า การสะสมน้ าหนักแห้งของต้นกล้าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 น้ าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 ที่ได้จากเมล็ดทั้ง 3 ขนาด 

ขนาดเมล็ด 
น้ าหนักแห้งราก 

(กรัม) 
น้ าหนักแห้งต้น 

(กรัม) 
น้ าหนักแห้งรากและต้น 

(กรัม) 
สุราษฎร์ธานี 1 

เล็ก(1.6-3.1 g) 75.71 440.4 516.1 
กลาง(3.2-4.6 g) 74.00 464.7 538.7 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 69.36 390.0 459.3 
เฉลี่ย 73.02 431.7 504.7 
C.V. (%) 14.97 11.98 11.91 

สุราษฎร์ธานี 2 
เล็ก(1.6-3.1 g) 157.2a 437.8 595.0a 
กลาง(3.2-4.6 g) 153.6ab 417.5 571.1ab 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 100.2b 372.7 472.9b 
เฉลี่ย 137.0 409.3 546.3 
C.V. (%) 8.92 11.36 13.70 

สุราษฎร์ธานี 7 
เล็ก(1.6-3.1 g) 156.1 435.9 592.0 
กลาง(3.2-4.6 g) 151.7 454.4 606.1 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 146.9 435.7 582.6 
เฉลี่ย 151.6 442.0 593.6 
C.V. (%) 10.34 9.05 7.73 

สุราษฎร์ธานี 8 
เล็ก(1.6-3.1 g) 151.3 414.4 565.7 
กลาง(3.2-4.6 g) 160.1 439.5 599.6 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 154.4 417.7 572.0 
เฉลี่ย 155.2 423.8 579.1 
C.V. (%) 10.12 10.58 9.50 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
โดยวิธี DMRT 
 
4. จ านวนต้นกล้าปาล์มน้ ามันผิดปกติ 
 การคัดต้นกล้าผิดปกติออก เป็นขั้นตอนส าคัญส าหรับเรือนเพาะช า เพ่ือให้ได้ต้นกล้าที่มีความแข็งแรง
สมบูรณ์ ต้นกล้าเหล่านี้ เมื่อปลูกในแปลงแล้วจะให้ผลผลิตสูง ควรคัดต้นกล้าผิดปกติออกอย่างน้อย 20 
เปอร์เซ็นต์ การจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันในงานทดลองนี้ เป็นการจัดการแปลงเพาะกล้าแบบอนุบาล 
2 ครั้ง และมีการคัดต้นกล้าผิดปกติทั้งระยะอนุบาลแรกและระยะอนุบาลหลัก การคัดทิ้งต้นกล้าในระยะ
อนุบาลแรก ท าเมื่อต้นกล้าอายุ 2 เดือน และก่อนย้ายไปแปลงอนุบาลหลัก คัดทิ้งประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ 
และการคัดทิ้งในระยะอนุบาลหลัก ท าเมื่อต้นกล้าอายุ 7-9 เดือน และก่อนน าต้นกล้าไปปลูกในแปลง คัดทิ้ง
ประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ 
 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 
 การคัดต้นกล้าผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ทั้ง 3 ขนาด พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติทั้งในระยะอนุบาลแรกและอนุบาลหลัก ซึ่งจ านวนต้นกล้าผิดปกติในระยะอนุบาล
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แรกมีค่าเฉลี่ย 7.38 เปอร์เซ็นต์ และในระยะอนุบาลหลักมีจ านวนต้นกล้าผิดปกติเฉลี่ย 6.83 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับระยะอนุบาลแรก และไม่เกินมาตรฐานการคัดทิ้งต้นกล้าผิดปกติ ดังนั้น 
ขนาดของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ไม่มีผลต่อความผิดปกติของต้นกล้า (ตารางท่ี 4) 
 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 
 การคัดต้นกล้าผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า ในระยะอนุบาลแรก 
จ านวนต้นกล้าผิดปกติมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่ได้จากเมล็ดขนาดเล็ก (1.6-3.1 g) 
มีจ านวนต้นกล้าผิดปกติน้อยที่สุด 10.08 เปอร์เซ็นต์ และต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่ได้จากเมล็ดขนาดกลาง (3.2-
4.6 g) มีจ านวนต้นกล้าผิดปกติมากท่ีสุด 15.70 เปอร์เซ็นต์ และไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับต้นกล้าปาล์ม
น้ ามันที่ได้จากเมล็ดขนาดใหญ่ (4.7-6.1 g) ซึ่งมีจ านวนต้นกล้าผิดปกติ 13.88 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของจ านวน
ต้นกล้าในระยะอนุบาลหลัก พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ต้นกล้ามีความผิดปกติเฉลี่ย 15.68 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจ านวนต้นกล้าผิดปกติมากกว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ สาเหตุอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมขณะที่
เมล็ดก าลังพัฒนาซึ่งมีผลต่อความผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน (ตารางท่ี 4) 
 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 
 การคัดต้นกล้าผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ทั้ง 3 ขนาด พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติทั้งในระยะอนุบาลแรกและอนุบาลหลัก ซึ่งจ านวนต้นกล้าผิดปกติในระยะอนุบาล
แรกมีค่าเฉลี่ย 9.66 เปอร์เซ็นต์ และในระยะอนุบาลหลักมีจ านวนต้นกล้าผิดปกติเฉลี่ย 10.38 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับระยะอนุบาลแรก และไม่เกินมาตรฐานการคัดทิ้งต้นกล้าผิดปกติ ดังนั้น 
ขนาดของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ไม่มีผลต่อความผิดปกติของต้นกล้า (ตารางท่ี 4) 
 ต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 
 การคัดต้นกล้าผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 ทั้ง 3 ขนาด พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติทั้งในระยะอนุบาลแรกและอนุบาลหลัก ซึ่งจ านวนต้นกล้าผิดปกติในระยะอนุบาล
แรกมีค่าเฉลี่ย 7.71 เปอร์เซ็นต์ และในระยะอนุบาลหลักมีจ านวนต้นกล้าผิดปกติเฉลี่ย 8.60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับระยะอนุบาลแรก และไม่เกินมาตรฐานการคัดทิ้งต้นกล้าผิดปกติ ดังนั้น 
ขนาดของเมล็ดพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 8 ไม่มีผลต่อความผิดปกติของต้นกล้า (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 4 เปอร์เซ็นต์ต้นผิดปกติของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์สุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 ที่ได้จากเมล็ดทั้ง 3 ขนาด 
ขนาดเมล็ด อนุบาลแรก อนุบาลหลกั 

 
(เปอร์เซ็นต์) (เปอร์เซ็นต์) 

สุราษฎร์ธานี 1 
เล็ก(1.6-3.1 g) 8.05 7.11 
กลาง(3.2-4.6 g) 7.25 6.50 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 6.84 6.80 
เฉลี่ย 7.38 6.80 
C.V. (%) 32.46 17.30 

สุราษฎร์ธานี 2 
เล็ก(1.6-3.1 g) 10.08a 15.13 
กลาง(3.2-4.6 g) 15.70b 17.12 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 13.88b 14.79 
เฉลี่ย 13.22 15.68 
C.V. (%) 18.18 34.64 

สุราษฎร์ธานี 7 
เล็ก(1.6-3.1 g) 9.59 10.30 
กลาง(3.2-4.6 g) 8.98 9.69 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 10.39 11.14 
เฉลี่ย 9.66 10.38 
C.V. (%) 20.05 22.07 

สุราษฎร์ธานี 8 
เล็ก(1.6-3.1 g) 8.17 10.94 
กลาง(3.2-4.6 g) 6.95 7.71 
ใหญ่(4.7-6.1 g) 8.01 7.17 
เฉลี่ย 7.71 8.60 
C.V. (%) 25.27 47.73 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
โดยวิธี DMRT 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาขนาดของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า พบว่า เมล็ดพันธุ์
ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 และ 8 เมล็ดขนาดใหญ่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์เมล็ด
สมบูรณ์สูงกว่าเมล็ดขนาดกลางและขนาดเล็ก และเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 เมล็ดขนาด
กลางมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยและเปอร์เซ็นต์เมล็ดสมบูรณ์สูงกว่าเมล็ดขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ดังนั้น 
ขนาดของเมล็ดมีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 2 7 และ 8 การเจริญเติบโต
และการสะสมน้ าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่ได้จากเมล็ด 3 ขนาด พบว่า ต้นกล้าพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์
ธานี 1 7 และ 8 ไม่มีความแตกต่างกันในทุกลักษณะ แสดงว่าขนาดของเมล็ดไม่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต
และการสะสมน้ าหนักแห้งของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 7 และ 8 แต่การเจริญเติบโต
ของต้นกล้าพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2 พบว่า พ้ืนที่หน้าตัดล าต้น จ านวนทางใบทั้งหมด ความยาวทางใบ มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ โดยต้นกล้าที่ได้จากเมล็ดขนาดเล็กมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าต้นกล้าที่ได้จากเมล็ด
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ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับการสะสมน้ าหนักแห้งของต้นกล้าซึ่งมีผลในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น 
ผลการวิจัยพบว่าน้ าหนักเมล็ดมีอิทธิพลต่อการงอกแต่ไม่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน
พันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 7 และ 8 แต่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุ
ราษฎร์ธานี 2 
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บทคัดย่อ 

การผลิตปาล์มน้ ามันเพ่ือให้มีคุณภาพ ต้องเริ่มที่การใช้ต้นกล้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีระบบการ
จัดการแปลงเพาะกล้าที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดท าฐานข้อมูลการผลิต การ
น าเข้า และส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ ามัน รวมทั้งศึกษาระบบการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันในประเทศไทย รวมทั้งศึกษา
ระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามัน เพื่อประเมินคุณภาพของต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่ผลิตโดยหน่อยงาน
สังกัดกรมวิชาการเกษตรและเอกชน รวบรวมข้อมูลหน่วยงาน องค์กรหรือบริษัท ผู้ประกอบการแปลงเพาะ 
ผู้ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 จากส านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร และ
รวบรวมการน าเข้าส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ ามัน ประเมินระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามัน พบว่า ปี 
2558-2561 ประเทศไทยมีการส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ ามันจ านวน 2 ล้านเมล็ด มีการน าเข้าพันธุ์ปาล์มน้ ามัน 8 
ล้านเมล็ด ดังนั้นประเทศไทยมีแนวโน้มขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ต่างประเทศ 3.5 แสนไร่ โดยประมาณ 
จากการศึกษาระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามัน จากการตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันของ
ผู้ประกอบการเอกชน ในปี 2559-2561 ส่วนใหญ่ผ่านมาตรฐานแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันตามที่ได้ก าหนดไว้ 
และในส่วนของแปลงที่ไม่ได้มาตรฐาน พบว่า เป็นการขอขึ้นทะเบียนทะเบียนแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันไว้ แต่
ไม่ได้ขอใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์เพ่ือการค้า และไม่ได้ท าการเพาะต้นกล้าไว้ในแปลงขณะที่เจ้าหน้าที่ไป
ตรวจ ส าหรับจ านวนเมล็ดที่แปลงเพาะได้รับมีทั้งหมด 6.65 ล้านเมล็ด คิดเป็นพ้ืนที่ปลูกประมาณ 2.9 แสนไร่ 
และการตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตร ในปีแรกของการทดลอง ระบบ
การจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันส่วนใหญ่ต่ ากว่ามาตรฐานแต่สามารถปรับปรุงได้ ด้วยมีข้อจ ากัดด้าน
สถานที่และความเชี่ยวชาญการจัดการสถานที่ที่ตั้งแปลงเพาะ ทุกหน่วยงานได้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง 
และปี 2562 ทุกหน่วยงานสามารถปรับปรุงแปลงเพาะกล้าและผ่านมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 
Abstract 

Study and Development of Oil Palm Seedling Management Systems to Meet 
Standards was base on seedling production data and import and export germinated seed to 
investigate quality of seedling produced by Department of Agriculture and smallholder 
private sectors according to Plant Varieties Protection Act. 1975. The result showed that in 
2015-2018, Thailand exported germinated seed 2 million seeds, imported germinated seed 8 
million seed. Thus Thailand have grown around 350 thousand Rai. In 2016-2018, almost oil 
palm seedling management system of smallholder private sectors met standard and got 
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certificated. Germinated seeds were released from smallholder private sectors around 6.65 
million seeds according to 290 thousand Rai. Although there were some smallholder private 
sectors below standard in 2018, they could met standard in 2019. 
 
บทน า (Introduction) 
 ปาล์มน้ ามัน (Elaeis guineensis Jacq.) เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย โดยปัจจุบันมีเนื้อ
ที่เพาะปลูกท้ังประเทศประมาณ 4.5 ล้านไร่ ขณะเดียวกันแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ ามัน กระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดเป้าหมาย ให้มีการขยายพื้นท่ีปลูกปาล์มน้ ามันอย่างต่อเนื่อง และเพ่ิมผลผลิตต่อ 
พ้ืนที่ปลูกในอนาคตอันใกล้เพ่ือหลีกเลี่ยงการน้าเข้าน้ ามันปาล์มจากต่างประเทศ ซึ่งมีแผนการขยายพื้นที่ปลูก 
ปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ใหม่ปีละ 200,000 ไร่ รวม 1.60 ล้านไร่ และปลูกทดแทนสวนปาล์มน้ ามันเก่าปีละ 50,000 
ไร่ รวม 0.40 ล้านไร่ รวมทั้งฟ้ืนฟูสวนปาล์มน้ ามันเดิมในพ้ืนที่เหมาะสมน้อย เพ่ือเป็นทางเลือกของพลังงาน
ทดแทนในรูปของไบโอดีเซล นอกเหนือจากการผลิตน้ ามันเพ่ือการบริโภค จึงท าให้เกษตรกรมีความสนใจท า
สวนปาล์มน้ ามันเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งในพ้ืนที่ใหม่นอกเหนือจากเขตภาคใต้ จึงท าให้ความต้องการใช้
พันธุ์ปาล์มน้ ามันเพ่ิมข้ึนและในปัจจุบันมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันเพ่ิมข้ึนจ านวนมากรวมทั้ง
การน้ าเข้าพันธุ์ปาล์มน้ ามันจากต่างประเทศ และผู้ประกอบการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันซึ่งแต่ละแปลงหรือ
แต่ละพ้ืนที่อาจจะมีระบบการจัดการผลิตที่แตกต่างกัน อีกทั้งปาล์มน้ ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมตาม
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ดังนั้นผู้ประกอบการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันหรือผู้ผลิตพันธุ์ปาล์ม
น้ ามันจึงจ าเป็นต้องได้รับการจดทะเบียนรับรองแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันและจดทะเบียนแปลงพ่อแม่พันธุ์
จากกรมวิชาการเกษตรเสียก่อน จึงจะขอรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า อีกทั้งกรมวิชาการ
เกษตรได้มีโครงการเกี่ยวกับการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันในพ้ืนที่ต่างๆ เพื่อช่วยให้เกษตรกรในเขตพ้ืนที่สามารถซื้อ
พันธุ์ปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงโดยมอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรใน
ภูมิภาคต่างๆ รับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานีไปผลิตเป็นต้นกล้าจ าหน่าย จึงมีความจ าเป็น
ที่ต้องมีการจัดท าฐานข้อมูลระบบการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามัน และการควบคุมคุณภาพการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามัน 
เพ่ือเป็นการรวบรวบข้อมูลผลผลิตการน าเข้าหรือส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ ามันและควบคุมคุณภาพพันธุ์ปาล์มน้ ามัน
ของกรมวิชาการเกษตรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งเพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันของ
ประเทศไทย และข้อมูลที่ได้สามารถน ามาประเมินผลการขยายพ้ืนที่ปลูกของประเทศต่อไปได้ โดยการทดลอง
นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลการผลิตและการน าเข้าพันธุ์ปาล์มน้ ามันและระบบการผลิตพันธุ์ปาล์ม
น้ ามันภายในประเทศไทย และศึกษาระบบการจัดการแปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ ามัน เพ่ือประเมินคุณภาพของ
ต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่ผลิตโดยหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรและเอกชน 
 จากโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าปาล์มน้ ามันเพ่ือสนับสนุนโครงการปลูกปาล์มน้ ามันเพ่ือ
ทดแทนพลังงาน โดยศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์และ
เพ่ิมผลผลิตและยังมีเป้าหมายในการขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกรโดยการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีเพ่ือเป็น
การสนับสนุนแผนส่งเสริมให้มีการขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน ซึ่งสามารถผลิตและจ าหน่ายพันธุ์ปาล์มน้ ามันใน
รูปแบบของเมล็ดงอกจ านวน 2,350,320 เมล็ด และต้นกล้าในระยะอนุบาลแรก (3-5 เดือน) จ านวน 821,685 
ต้น โดยผู้ซื้อส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกรในภาคใต้ คิดเป็น 95.0 เปอร์เซ็นต์ของต้นกล้าที่ผลิตได้ และ 5.0 
เปอร์เซ็นต์ ได้กระจายพันธุ์ไปสู่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก และต้นกล้า
ในระยะอนุบาลหลัก (8 -12เดือน) จ านวน 29,690 ต้น โดยผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในภาคใต้ คิดเป็น 93.0 
เปอร์เซ็นต์ของต้นกล้าที่ผลิตได้และ 7.0 เปอร์เซ็นต์ ได้กระจายพันธุ์ไปสู่ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 
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3,201,695 เมล็ด/ต้น ซึ่งเกินเป้าหมายจากที่ก าหนดไว้ 16,695 ต้น คิดเป็นพ้ืนที่ปลูก 128,067 ไร่ อรรัตน์ 
และคณะ, 2555 และการท าสวนปาล์มน้ ามันนั้นการใช้ต้นพันธุ์ที่ดีถือเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งและต้นพันธุ์ที่ดีนั้นส่วน
ใหญ่มาจากแปลงเพาะกล้าที่ได้รับการจดทะเบียนรับรองแปลงเพาะจากกรมวิชาการเกษตรตามพระราชบัญญัติ
พันธุ์พืช พ. ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ปาล์ม
น้ ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมและก าหนดว่าผู้ เพาะช าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันและต้นกล้าปาล์มน้ ามันต้องจด
ทะเบียนเป็นผู้เพาะช าปาล์มน้ ามันเสียก่อน จึงจะขอรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ ควบคุมเพ่ือการค้า (ส านัก
ควบคุมวัสดุการเกษตร, 2551) 
 การผลิตปาล์มน้ ามันเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนั้น เริ่มต้นจากการใช้ต้นกล้าปาล์มน้ ามันที่ดีและมี
ระบบการจัดการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ือให้ได้ปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพทั้งต้นพันธุ์และผลผลิตในระยะ
ยาว สุรกิตติและคณะ (2547) รายงานว่า การจัดการแปลงเพาะที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์
แข็งแรง พร้อมที่จะเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในแปลงปลูก และส่งผลให้ต้นปาล์มน้ ามันมีผลผลิตได้เร็ว
ยิ่งขึ้น ช่วยให้ต้นปาล์มน้ ามันในแปลงปลูกให้ผลผลิตสูงและสม่ า เสมอทุกต้น และยกระดับผลผลิตต่อพ้ืนที่ให้
สูงขึ้น ตลอดจนสามารถลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ ามันลง นอกจากนี้ ข้อมูลระบบการจัดการแปลงเพาะกล้า
ปาล์มน้ ามัน ท าให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นถึงศักยภาพในการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ ามันของประเทศ 
 ชุมพล และคณะ (2553) รายงานว่า จากการศึกษาระบบการจัดการการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ ามันเพ่ือ
ทราบถึงศักยภาพการผลิตต้นกล้าของประเทศ ข้อมูลที่ได้สามารถน ามาประเมินผลการบรรลุตามเป้าหมายของ
แผนยุทธศาสตร์ปาล์มน้ ามันและพลังงานทดแทน และสามารถน าไปประเมินการขยายพ้ืนที่ปลูกของประเทศ ปี 
2553 มีแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันทั่วประเทศที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นแปลงเพาะช าที่ได้มาตรฐานจ านวน 
339 แปลง มีต้นกล้า 12,545,321 ต้น คิดเป็นพ้ืนที่ปลูกได้ 0.5 ล้านไร่ ในช่วงปี 2549 – 2553 มีแปลงเพาะที่
มีการผลิตต้นกล้ามากกว่า 100,000 ต้นต่อปี จ านวน 43 39 17 22 และ 28 แปลงเพาะตามล าดับ คิดเป็น
สัดส่วนประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ส่วนแปลงเพาะกล้าขนาดเล็กและขนาดกลาง มีจ านวน 467 438 267 319 
และ 311แปลงตามล าดับ แปลงเพาะช าส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดกระบี่มีปริมาณต้นกล้าในแต่ละปี
มากที่สุด4,223,331 ต้น มีแปลงเพาะ 90 แห่ง รองลงมาได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีแปลงเพาะ 142 แห่ง มี
ต้นกล้า2,149,801 ต้น และมีแปลงเพาะช าของเอกชนกระจายทุกภาคของประเทศ 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุราษฎร์ธานี อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ส านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2561 
วิธีการด าเนินการ 
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 

1. ชุดแบบประเมินระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามัน 
2. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น สมุด ปากกา กล้องถ่ายภาพ 

แบบและวิธีการทดลอง 
ไม่มีแผนการทดลอง 
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วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. รวบรวมข้อมูลหน่วยงาน องค์กรหรือบริษัท ผู้ประกอบการแปลงเพาะ และผู้ผลิตพันธุ์ปาล์ม

น้ ามันที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 จากส านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร 
2. รวบรวมข้อมูลการผลิตและน าเข้าส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ ามันจากหน่วยงานองค์กรหรือบริษัท 

ผู้ประกอบการแปลงเพาะและผู้ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรถูกต้อง 
3. จัดท าแบบประเมินระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามัน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) เลือกส ารวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันของเอกชนอย่างน้อย 50 แปลง และ
หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมวิชาการเกษตรที่ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามัน 

4. ประเมินและเก็บข้อมูลคุณภาพของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน 
5. ประเมินปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นกับระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามัน 

ขั้นตอนและวิธีการในการเก็บข้อมูล  
1. จ านวนหน่วยงานองค์กรหรือบริษัท ผู้ประกอบการแปลงเพาะและผู้ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่

ถูกต้องตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 จากส านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร 
2. จ านวนพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ผลิตและน าเข้าส่งออกจากหน่วยงานองค์กรหรือบริษัท 

ผู้ประกอบการแปลงเพาะและผู้ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ถูกต้อง 
3. จ านวนแปลงเพาะและจ านวนพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ผลิตได้ 
4. ข้อมูลระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันของเอกชนและหน่วยงานในสังกัดกรม

วิชาการเกษตรที่ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามัน 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและน าเข้าส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ ามันต่อการขยายพื้นที่ปลูกใน
ประเทศไทย 

2. รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแปลงเพาะ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามัน 
4. น าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด 
5. วิเคราะห์ความพึงพอใจในคุณภาพต้นกล้าปาล์มน้ ามัน 
6. วิเคราะห์และประเมินคุณภาพต้นกล้าปาล์มน้ ามัน เพื่อศึกษาศักยภาพของต้นกล้าปาล์มน้ ามัน

ให้ได้มาตรฐาน 
7. วิเคราะห์ประเด็นปัญหา เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขให้ระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์ม

น้ ามันได้มาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
1. ปริมาณการส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ ามันของประเทศไทย 
 การส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ ามันของประเทศไทยส่วนใหญ่จะส่งออกในรูปแบบของเมล็ดงอก และส่ง
ออกแบบล าต้นเพ่ือน าไปใช้เป็นปาล์มประดับ ส่งออกโดยบริษัทจ ากัดไทยซิง ทรอพปิคอลพล้านท์เนิซเซอรี ในปี 
2559 และปี 2560 จ านวน 35 ต้น  และส่งออกเมล็ดงอกปาล์มน้ ามันจ านวน 2,040,857 เมล็ด โดยประเทศที่
น าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันจากประเทศไทยคือประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็น
ส่วนใหญ่  

ในปี 2558 มีการส่งออกพันธ์ปาล์มน้ ามันมากถึง 1 ,350,377 เมล็ดงอก โดยประเทศกัมพูชาน าเข้า
เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันจากประเทศไทยมากถึง 508,900 เมล็ด ส่งออกโดยคณะบุคคลสวนชวิศพล คิดเป็นพื้นที่ 
22,320 ไร่ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาน าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันจากประเทศไทยจ านวน 340 ,000 
เมล็ด คิดเป็นพ้ืนที่ 14,912 ไร่ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวน าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันจาก
ประเทศไทยจ านวน 204,000 เมล็ด คิดเป็นพ้ืนที่ 8,947 ไร่ แสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 ประเทศก าลังท าการขยาย
พ้ืนที่ส าหรับการปลูกปาล์มน้ ามัน  

ปี 2559 มีการส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ ามันค่อนข้างน้อยเพียง 98,606 เมล็ด และ 25 ต้น ส่งออกเมล็ดไป
ประเทศศรีลังกา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปากีสถาน และออสเตรเลีย โดยบริษัทสยามเอลิทปาล์ม 
จ ากัด และส่งออกต้นกล้าปาล์มน้ ามันไปประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ส่งออกโดยบริษัทจ ากัดไทยซิง 
ทรอพปิคอลพล้านท์เนิซเซอร ี
 ปี 2560 มีการส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ ามันเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ส่งออกไปประเทศศรีลังกา จ านวน 41,874 
เมล็ด คิดเป็นพื้นที่ 1,837 ไร่ ส่งออกโดยบริษัทสยามเอลิทปาล์ม จ ากัด และบริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด 
ส่งออกไปประเทศฟิลิปปินส์ อินเดีย และซูรินาเม จ านวน 320,000 เมล็ด  
 ปี 2561 ปริมาณการส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ ามันลดลงจากปี 2561 โดยมีการส่งออกไปประเทศอินเดีย 
โดยบริษัท สยามเอลิทปาล์ม จ ากัด จ านวน 100,000 เมล็ด และส่งไปประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัท ยูนิวานิช
น้ ามันปาล์ม จ ากัด จ านวน 130,000 เมล็ด (ตารางที่ 1) 
2. ปริมาณการน าเข้าพันธุ์ปาล์มน้ ามันของประเทศไทย 

การน าเข้าพันธุ์ปาล์มน้ ามันของประเทศไทยส่วนใหญ่จะน าเข้ามาในรูปแบบของเมล็ดงอกเช่นเดียวกับ
การส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ ามัน โดยน าเข้าจากประเทศคอสตาริกา ปาปัวนิกินี มาเลเซีย เบนิน และฝรั่งเศส จาก
การรวบรวมข้อมูลปี 2558–2561 เป็นระยะเวลา 4 ปี (ตารางที่  2) มีการน าเข้าพันธุ์ปาล์มน้ ามันจาก
ต่างประเทศสูงถึง 8,128,381 เมล็ด คิดเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันต่างประเทศประมาณ 356,508 ไร่ ปริมาณ
อาจน้อยกว่าจ านวนเมล็ดที่น าเข้ามา ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาต้นกล้าปาล์มน้ ามันและการคัดเลือกต้นกล้าของ
บริษัทผู้น าเข้าพันธุ์ปาล์มน้ ามัน เนื่องจากต้นปาล์มน้ ามันที่ได้จะแสดงอาการผิดปกติประมาณ 20 -25 
เปอร์เซ็นต์ (สุรกิตติ 2555) ในระหว่างการดูแลรักษาก่อนจ าหน่ายให้เกษตรกร โดยการน าเข้าพันธุ์ปาล์มน้ ามัน
ในปี 2558-2560 มีปริมาณค่อนข้างสูง จ านวนมากกว่า 2 ล้านเมล็ด และปี 2561 ปริมาณการน าเข้าลดลงเหลือ
เพียง 1,132,291 เมล็ด  

ทั้งนี้มีการน าเข้าพันธุ์ปาล์มน้ ามันจากประเทศคอสตาริกาในปริมาณมากที่สุด 5 ,653,558 เมล็ด ผ่าน
บริษัทผู้ขออนุญาตน าเข้าจ านวน 7 บริษัท หากคิดเป็นพ้ืนที่ปลูกพันธุ์ที่ได้จากประเทศคอสตาริกาประมาณ 
247,963 ไร่ โดยบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา ซึ่งเป็นบริษัทผลิตต้นกล้ารายใหญ่ ได้น าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน
จากประเทศคอสตาริกามากที่สุด 2,060,408 เมล็ด และห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุราษฎร์พันธุ์ปาล์ม ได้น าเข้า
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จ านวน 1,644,000 เมล็ด ซึ่งมีการน าเข้าพันธุ์ปาล์มน้ ามันจากคอสตาริกามากเป็นอันดับสอง แสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรในประเทศไทยนิยมปลูกปาล์มน้ ามันที่มีแหล่งที่มาจากประเทศคอสตาริกาเป็นจ านวนมาก  
 
ตารางท่ี 1 ปริมาณการส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ ามันปี 2558-2561 
ล าดับ

ที ่
บริษัทผู้ส่งออก ประเทศ ปริมาณเมล็ด/ต้น  รวม  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี2561  

1 บ.สยามเอลิทปาล์ม จ ากัด ศรีลังกา 82,477 68,306 41,874 0 192,657 

  พม่า 0 26,000 0 0 26,000 

  ปากีสถาน 0 4,000 0 0 4,000 

  ออสเตรเลีย 0 300 0 0 300 

  อินเดีย 0 0 0 100,000 100,000 

  รวม   82,477 98,606 41,874 100,000 322,957 

2 บ.ยูนิวานิชน้ ามันปาลม์ 
จ ากัด 

พม่า 340,000 0 0 0 340,000 

  ฟิลิปปินส ์ 90,000 0 120,000 130,000 340,000 

  ไนจีเรยี 25,000 0 0 0 25,000 

  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไต
ยกาบอง 

100,000 0 0 0 100,000 

  อินเดีย 0 0 150,000 0 150,000 

  ซูรินาเม 0 0 50,000 0 50,000 

  รวม   555,000 0 320,000 130,000 1,005,000 

3 คณะบุคคลสวนชวิศพล กัมพูชา 508,900 0 0 0 508,900 

  ลาว 204,000 0 0 0 204,000 

  รวม   712,900 0 0 0 712,900 

4 บจก.ไทยซิง ทรอพปิคอลพ
ล้านท์เนิซเซอร ี

สหรัฐ
อาหรับเอมิ
เรสต ์

0 25 0 0 25 

  กาตาร ์ 0 0 10 0 10 

รวมปรมิาณการส่งออกพันธุ์ปาลม์
น้ ามัน 

  1,350,377 98,631 361,884 230,000 2,040,892 

 
พันธุ์ปาล์มน้ ามันจากประเทศมาเลเซีย ได้มีการอนุญาตให้น าเข้าเมื่อปลายปี 2558 ซึ่งท าให้มีการ

น าเข้าพันธุ์ปาล์มน้ ามันจากมาเลเซียจนถึงปี 2561 สูงถึง 1,549,323 เมล็ด คิดเป็นพ้ืนที่ปลูกประมาณ 67,953 
ไร่ โดยน าเข้าผ่านบริษัทผู้ขออนุญาตน าเข้าจ านวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทปุ๋ยตราหัวไก่ บริษัทปาล์มโปรเฟสชั่น
นอล และ บจก.ปุตราเนีย อินเตอร์เทรด  
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การน าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันจากประเทศปาปัวนิวกินี น าเข้าโดยผ่านบริษัทผู้ขออนุญาตน าเข้าจ านวน 2 
บริษัท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุราษฎร์พันธุ์ปาล์ม และบริษัททักษิณปาล์ม(2521) จ านวน 177 ,500 เมล็ด 
คิดเป็น 7,786 ไร่ และบริษัทสยามเอลิทปาล์ม ได้น าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันจาก 2 ประเทศ คือ ประเทศ
เบนิน และฝรั่งเศส จ านวน 548,000 และ 200,000 เมล็ด ตามล าดับ (ตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี 2 ปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันปี 2558–2561  
ล าดับ

ที ่
ประเทศ บริษัทผู้น าเข้า ปริมาณเมล็ด  รวม  

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561  

1 คอสตาริกา หจก.สุราษฎร์พันธุ์ปาล์ม 300,000 666,000 472,000 206,000 1,644,000 

  บ.อาร์ดี เกษตรพัฒนา 673,500 385,000 447,167 554,741 2,060,408 

  หจก.พันธุ์ปาล์ม 316,600 0 0 60,000 376,600 

  บ.สินธุเศรษฐ์ 140,000 200,000 50,000 30,000 420,000 

  บ.ทักษิณปาลม์(2521) 200,000 405,000 240,000 0 845,000 

  เขาหมอนพันธุ์ปาลม์  0 67,000 95,000 20,000 182,000 

  บ.ปาล์มโปรเฟสช่ันนอล 0 0 54,000 71,550 125,550 

  รวม   1,630,100 1,723,000 1,358,167 942,291 5,653,558 

2 ปาปัวนิวกิน ี หจก.สุราษฎร์พันธุ์ปาล์ม 20,000 0 0 40,000 60,000 

  บ.ทักษิณปาลม์(2521) 105,000 0 52,500 0 157,500 

  รวม   125,000 0 52,500 0 177,500 

3 มาเลเซีย บ.ปาล์มโปรเฟสช่ันนอล 161,923 182,500 148,200 28,500 521,123 

  บ.ปุ๋ยตราหัวไก ่ 135,000 200,000 199,500 94,500 629,000 

  บจก.ปุตราเนีย อินเตอรเ์ทรด 0 0 4,200 0 4,200 

  รวม   546,923 382,500 456,900 163,000 1,549,323 

4 เบนิน บ.สยามเอลิทปาล์ม 65,000 393,000 90,000 27,000 548,000 

5 ฝรั่งเศส บ.สยามเอลิทปาล์ม 0 0 200,000 0 200,000 

รวมปรมิาณการน าเข้าพันธุ์ปาล์มน้ ามัน 2,367,023 2,498,500 2,157,567 1,132,291 8,128,381 

 
จากการรวบรวมข้อมูลการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันมายังในประเทศไทย ปี 2558 -2561 เป็น

ระยะเวลา 4 ปี สังเกตได้ว่าในปี 2558-2560 มีการน าเข้าพันธุ์ปาล์มน้ ามันจากต่างประเทศเป็นจ านวนมากกว่า 
2 ล้านเมล็ด เนื่องจากในช่วงนี้มีการโคนล้มยางพาราและปลูกปาล์มน้ ามันทดแทน ซึ่งเป็นโครงการของการยาง
แห่งประเทศไทยโดยได้มีการสนับสนุนให้ลดพ้ืนที่ปลูกยางพารา และส่งเสริมให้ปลูกปาล์มน้ ามันเพ่ือทดแทน จึง
ท าให้มีความต้องการพันธุ์ปาล์มน้ ามันเพ่ิมมากขึ้นในช่วงนี้ และหลังจากนั้น ปี 2561 ปริมาณการน าเข้าพันธุ์
ปาล์มน้ ามันลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผลจากราคาผลผลิตปาล์มน้ ามันลดลง ท าให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการ
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เพ่ิมพ้ืนที่ปลูก สาเหตุเนื่องจาก สหภาพยุโรป (EU) ผู้น าเข้าน้ ามันปาล์มรายใหญ่ประกาศจะใช้มาตรการเลิกใช้
น้ ามันปาล์ม และประเทศอินเดียซึ่งเป็นผู้น าเข้ารายใหญ่เช่นกัน ประกาศปรับขึ้นภาษีน าเข้าจาก 15 เปอร์เซ็นต์ 
เป็น 40 เปอร์เซ็นต์ จากมาตรการของทั้ง 2 ประเทศส่งผลให้ราคาน้ ามันปาล์มดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลง  
3. การตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันของผู้ประกอบการเอกชน 
 ปี 2559 มีแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันที่ได้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้ากับกรม
วิชาการเกษตร จ านวน 267 แปลง และได้เก็บข้อมูลคุณภาพของต้นกล้าปาล์มน้ ามันของแปลงเพาะกล้าปาล์ม
น้ ามันของผู้ประกอบการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามัน ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ รวม 17 จังหวัด โดยการตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันทั้งหมด จ านวน 158 แปลง คิดเป็น 59.17 
เปอร์เซ็นต์ จากแปลงที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด พบว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันมาก
ที่สุด 103 แปลง แปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันทั้งหมดได้รับเมล็ดงอกจ านวน 3,145,805 เมล็ด สามารถจ าหน่าย
ให้เกษตรใช้ปลูกในพ้ืนที่ได้ประมาณ 137,974 ไร่ และมีแปลงเพาะกล้าที่ได้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์
ควบคุมเพ่ือการค้า จ านวน 154 แปลง ไม่มีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า จ านวน  4 แปลง 
ผ่านมาตรฐานแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามัน จ านวน 147 แปลง ต่ ากว่ามาตรฐานแต่สามารถปรับปรุงได้ จ านวน 
10 แปลง และไม่ผ่านมาตรฐาน จ านวน 1 แปลง โดยแปลงที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นแปลงที่ไม่มีใบอนุญาตรวบรวม
เมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจแปลงได้ให้ค าแนะน าส าหรับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
พัฒนาให้แปลงเพาะได้มาตรฐานต่อไป (ตารางท่ี 3) 
ตารางท่ี 3 ผลการตรวจสอบมาตรฐานแปลงเพาะช าต้นกล้าปาล์มน้ ามัน (แปลงเพาะเอกชน) ประจ าปี 2559 

ล าดับ 
ผู้ตรวจ
(สวพ.) 

จังหวัด 
จ านวน
แปลง
เพาะ 

จ านวน
เมล็ด 

ใบอนุญาตรวบรวม ผลการตรวจสอบมาตรฐาน 

มี ไม่มี 
ได้

มาตรฐาน 
ต่ ากว่า

ปรับปรุงได้ 
ไม่ได้

มาตรฐาน 
1 2 ก าแพงเพชร 2 10,548 2 0 2 0 0 
2 2 พิษณุโลก 7 138,250 7 0 1 6 0 
3 2 เพชรบูรณ ์ 2 184,830 2 0 1 1 0 
4 2 อุตรดิตถ ์ 1 0 0 1 0 0 1 
5 4 อุบลราชธาน ี 4 45,829 4 0 4 0 0 
6 6 สระแก้ว 1 10,000 1 0 1 0 0 
7 6 ฉะเชิงเทรา 1 14,380 1 0 1 0 0 
8 6 ตราด 4 129,538 4 0 4 0 0 
9 6 ปราจีนบุร ี 3 22,032 3 0 3 0 0 
10 6 ชลบุร ี 3 142,839 3 0 3 0 0 
11 7 สุราษฎร์ธาน ี 103 2,152,997 100 3 100 3 0 
12 8 ตรัง 11 176,001 11 0 11 0 0 
13 8 พัทลุง 6 36,152 6 0 6 0 0 
14 8 สตูล 5 63,160 5 0 5 0 0 
15 8 ปัตตาน ี 1 4,950 1 0 1 0 0 
16 8 นราธิวาส 2 7,299 2 0 2 0 0 
17 8 สงขลา 2 7,000 2 0 2 0 0 

รวม  158 3,145,805 154 4 147 10 1 
ปี 2560 มีแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันที่ได้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้ากับกรม

วิชาการเกษตร จ านวน 328 แปลง เก็บข้อมูลคุณภาพของต้นกล้าปาล์มน้ ามันของแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามัน
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ของผู้ประกอบการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามัน ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ 
รวม 16 จังหวัด โดยได้ตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันทั้งหมด จ านวน 75 แปลง คิดเป็น 22.87 เปอร์เซ็นต์ 
จากแปลงที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหมด พบว่า แปลงเพาะกล้าได้รับเมล็ดงอกจ านวน 1 ,006,012 เมล็ด สามารถ
จ าหน่ายให้เกษตรใช้ปลูกในพ้ืนที่ได้ประมาณ 44,123 ไร่ แปลงที่มีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือ
การค้า จ านวน 67 แปลง ไม่มีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า จ านวน 8 แปลง ผ่านมาตรฐาน
แปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามัน จ านวน 67 แปลง ต่ ากว่ามาตรฐานแต่สามารถปรับปรุงได้ จ านวน 6 แปลง และไม่
ผ่านมาตรฐาน จ านวน 2 แปลง โดยแปลงเพาะกล้าที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี และไม่ได้รับ
เมล็ดงอกในปี 2560 (ตารางที่ 4)   
ตารางท่ี 4 ผลการตรวจสอบมาตรฐานแปลงเพาะช าต้นกล้าปาล์มน้ ามัน (แปลงเพาะเอกชน) ประจ าปี 2560 

ล าดับ 
ผู้ตรวจ
(สวพ.) 

จังหวัด 
จ านวน

แปลงเพาะ 
จ านวน
เมล็ด 

ใบอนุญาตรวบรวม ผลการตรวจสอบมาตรฐาน 

มี ไม่มี 
ได้

มาตรฐาน 
ต่ ากว่า

ปรับปรุงได้ 
ไม่ได้

มาตรฐาน 
1 2 ก าแพงเพชร 1 4,000 1 0 1 0 0 
2 2 พิษณุโลก 4 30,807 4 0 4 0 0 
3 2 เพชรบูรณ ์ 1 39,931 1 0 1 0 0 
4 4 อุบลราชธาน ี 2 0 0 2 0 0 2 
5 4 นครราชสมีา 2 29,950 1 1 1 1 0 
6 4 บุรีรัมย ์ 4 8,000 4 0 4 0 0 
7 4 ศรีสะเกษ 1 23,000 1 0 1 0 0 
8 4 ยโสธร 3 3,052 2 1 2 1 0 
9 6 สระแก้ว 4 48,000 3 1 3 1 0 
10 6 ตราด 3 164,927 3 0 3 0 0 
11 6 ปราจีนบุร ี 4 8,962 4 0 4 0 0 
12 6 ชลบุร ี 3 290,698 2 1 2 1 0 
13 6 ระยอง 1 95,002 1 0 1 0 0 
14 7 สุราษฎร์ธาน ี 36 242,422 36 0 36 0 0 
15 8 ตรัง 1 6,103 1 0 1 0 0 
16 8 พัทลุง 5 11,158 3 2 3 2 0 

รวม  75 1,006,012 67 8 67 6 2 
ปี 2561 มีแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันที่ได้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้ากับกรม

วิชาการเกษตร จ านวน 312 แปลง ส ารวจและเก็บข้อมูลคุณภาพของต้นกล้าปาล์มน้ ามันของแปลงเพาะกล้า
ปาล์มน้ ามันของผู้ประกอบการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามัน ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวม 15 จังหวัด 
โดยได้ตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันทั้งหมด จ านวน 73 แปลง คิดเป็น 23.39 เปอร์เซ็นต์ จากแปลงที่ได้รับ
ใบอนุญาตทั้งหมด พบว่า แปลงเพาะกล้าได้รับเมล็ดงอกจ านวน 2 ,502,221 เมล็ด สามารถจ าหน่ายให้เกษตร
ใช้ปลูกในพ้ืนที่ได้ประมาณ 109,746 ไร่ แปลงที่มีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า จ านวน 69 
แปลง ไม่มีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า จ านวน 4 แปลง ผ่านมาตรฐานแปลงเพาะกล้า
ปาล์มน้ ามัน จ านวน 66 แปลง ต่ ากว่ามาตรฐานแต่สามารถปรับปรุงได้ จ านวน 1 แปลง และไม่ผ่านมาตรฐาน 
จ านวน 6 แปลง ซึ่งส่วนแปลงที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นแปลงที่ไม่ได้ด าเนินการเพาะต้นกล้าปาล์มน้ ามันในปี 2561 
เนื่องจากเกษตรกรมคีวามต้องการต้นกล้าน้อยลง ผลจากราคาผลิตตกต่ า (ตารางท่ี 5)   
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ตารางท่ี 5 ผลการตรวจสอบมาตรฐานแปลงเพาะช าต้นกล้าปาล์มน้ ามัน (แปลงเพาะเอกชน) ประจ าปี 2561 

ล าดับ 
ผู้ตรวจ
(สวพ.) 

จังหวัด 
จ านวน
แปลง
เพาะ 

จ านวนเมล็ด 
ใบอนุญาตรวบรวม ผลการตรวจสอบมาตรฐาน 

มี ไม่มี 
ได้

มาตรฐาน 
ต่ ากว่า

ปรับปรุงได้ 
ไม่ได้

มาตรฐาน 
1 2 ก าแพงเพชร 1 29,425 1 0 1 0 0 
2 2 พิษณุโลก 4 33,180 3 1 3 0 1 
3 2 เพชรบูรณ ์ 1 3,000 1 0 1 0 0 
4 6 สระแก้ว 1 4,800 1 0 1 0 0 
5 6 ตราด 2 84,788 2 0 2 0 0 
6 6 ปราจีนบุร ี 4 11,671 4 0 4 0 0 
7 6 ชลบุร ี 3 240,385 2 1 2 0 1 
8 6 ระยอง 2 216,150 2 0 2 0 0 
9 6 ฉะเชิงเทรา 1 760 1 0 1 0 0 
10 7 สุราษฎร์ธาน ี 22 1,354,842 22 0 22 0 0 
11 8 ตรัง 20 399,200 19 1 19 0 1 
12 8 สตูล 5 43,000 4 1 4 0 1 
13 8 สงขลา 4 10,000 4 0 3 1 0 
14 8 ปัตตาน ี 2 64,020 2 0 0 0 2 
15 8 นราธิวาส 1 7,000 1 0 1 0 0 

รวม 73 2,502,221 69 4 66 1 6 
 
4. การตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันของหน่วยงานของรัฐ (สังกัดกรมวิชาการเกษตร) 

ปี 2559 ตรวจมาตรฐานแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันหน่วยงานของรัฐ จ านวน 12 ศูนย์  แปลงที่ผ่าน
มาตรฐานจ านวน 4 แปลง และแปลงที่ยังไม่ได้มาตรฐานแต่สามารถปรับปรุงได้ จ านวน 8 แปลง (ตารางที่ 6) 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้านสถานที่ โดยปัญหาที่พบคือ การวางต้นกล้าในบริเวณที่มีร่มเงา หรือพ้ืนที่ส าหรับ
การวางต้นกล้ามีความลาดเอียง และไม่มีการละบายน้ าออกจากแปลง ซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ และ
นอกจานี้พบว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลต้นกล้าปาล์มน้ ามัน ขาดความช านาญและขาดประสบการณ์ในการ
ดูแลต้นกล้าปาล์มน้ ามัน ในเบื้องต้นได้ให้ค าแนะน ากับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้ต้นที่กล้าที่ดี
และมีคุณภาพต่อไป 

ปี 2560 ตรวจมาตรฐานแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันหน่วยงานของรัฐ จ านวน 12 ศูนย์  แปลงที่ผ่าน
มาตรฐานจ านวน 10 แปลง และแปลงที่ยังไม่ได้มาตรฐานแต่สามารถปรับปรุงได้ จ านวน 2 แปลง (ตารางที่ 6) 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดทางด้านสถานที่ เมื่อได้รับค าแนะน าให้แก้ไขและได้ปรับปรุงในเบื้องต้นไปบ้างแล้ว แต่ยังคง
มีบางจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ผู้ปฏิบัติงานตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันได้ให้ค าแนะน ากับ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
ปี 2561 ตรวจมาตรฐานแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันหน่วยงานของรัฐ จ านวน 12 ศูนย์  ผ่านมาตรฐานทั้งหมด 
12 แปลง (ตารางที่ 6) เป็นผลจากการให้ค าแนะน ากับผู้ปฏิบัติงาน และได้น าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้ต้นที่
กล้าที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
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ตารางท่ี 6 ผลการตรวจสอบมาตรฐานแปลงเพาะช าต้นกล้าปาล์มน้ ามันของหน่วยงานราชการ  
ล าดับ หน่วยงาน ผลการตรวจสอบมาตรฐาน ปี 2559 ผลการตรวจสอบมาตรฐาน ปี 2560 ผลการตรวจสอบมาตรฐาน ปี 2561 

ได้
มาตรฐาน 

ต่ ากว่า
ปรับปรุง

ได้ 

ไม่ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ต่ ากว่า
ปรับปรุง

ได้ 

ไม่ได้
มาตรฐาน 

ได้
มาตรฐาน 

ต่ ากว่า
ปรับปรุง

ได้ 

ไม่ได้
มาตรฐาน 

1 ศวป.สุราษฎร์ธาน ี √     √     √     
2 ศวพ.พัทลุง   √   √     √     
3 ศวพ.สงขลา   √   √     √     
4 ศวพ.กระบี ่   √   √     √     

5 ศวป.กระบี ่ √     √     √     
6 ศวส.ตรัง   √   √     √     

7 ศวพ.ตรัง   √   √     √     
8 ศวพ.สุราษฎร์ธาน ี   √     √   √     
9 ศวพ.ชุมพร   √     √   √     
10 ศวพ.ระนอง √     √     √     
11 ศวพ.พังงา √     √     √     

12 ศวพ.
นครศรีธรรมราช 

  √   √     √     

 
5. การตรวจแปลงพ่อและแม่พันธุ์ปาล์มน้ ามัน 

การขึ้นทะเบียนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปาล์มน้ ามัน บริษัทที่ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนต้นพ่อพันธุ์แม่
พันธุ์ปาล์มน้ ามันจากกรมวิชาการเกษตร จ านวน 6 บริษัท และกรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามันสุ
ราษฎร์ธานีรับหน้าที่ตรวจต้นพ่อและแม่พันธุ์ปาล์มน้ ามันภาคสนาม เป็นการตรวจความอุดมสมบูรณ์ของต้นพ่อ
และแม่พันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ใช้ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันชนิดลูกผสมเทเนอราของผู้ประกอบการเอกชน เพ่ือให้การผลิต
พันธุ์ปาล์มน้ ามันได้มาตรฐาน เป็นแหล่งผลิตพันธุ์ที่มีกระบวนการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตพันธุ์ที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักวิชาการ  เนื่องจากให้ผลผลิตทะลายและน้ ามันสูงกว่าพันธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยแต่ละปี
คาดการณ์ก าลังผลิตรวมประมาณ 15 ล้านเมล็ดงอก การผลิตจริงจะขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการของเกษตรกร
ในแต่ละปี (ตารางที ่7 และ 8) 
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ตารางท่ี 7 ประมาณการการผลิตเมล็ดงอกของประเทศไทยจากภาครัฐและเอกชน 
ล าดับ บริษัท ก าลังการผลิตเมล็ดงอกต่อปี* 

1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โกลดเ์ด้นเทเนอร่า  จ.กระบี ่ 1,000,000 
2 บริษัท ยูนิวานิช น้ ามันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) จ.กระบี ่ 5,000,000 
3 บริษัท เปา-รงค์ ออยล์ปาล์ม จ ากดั จ.นครศรีธรรมราช 1,500,000-2,000,000 
4 บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากัด จ.ชุมพร 1,000,000 
5 บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จ ากัด จ.กระบี ่ 3,000,000 
6 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 350,000-400,000 
7 ศูนย์วิจัยปาลม์น้ ามันสุราษฎร์ธาน ีกรมวิชาการเกษตร 3,000,000-4,000,000 

 
รวม 15,050,000-16,600,000 

หมายเหตุ * ปริมาณการผลิตจริงขึ้นกับความต้องการของเกษตรกร 
 
ตารางท่ี 8 รายการทะเบียนต้นพ่อและแม่พันธุ์ปาล์มน้ ามัน ประจ าปี 2562 

ล าดับ ชื่อบริษัท ทะเบียน จ านวนต้นพ่อ
พันธุ์ 

จ านวนต้นแม่
พันธุ์ 

1 บริษัท โกลดเ์ด้นเทเนอร่า จ ากัด 1 1 3 

  
2 4 1 

  
3 2 1 

  
4 45 247 

    รวม 52 252 
2 บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 1  4 222 

  
2 - 413 

  
3 6 157 

  
4 -  247 

    รวม 10 1,039 

3 บริษัท เปารงค์ออยล์ปาล์ม จ ากดั 1 11 416 
4 บริษัท ซีพีไออะโกรเทค จ ากัด 1 44 105 

  
2 59 141 

    รวม 103 246 
5 บริษัท สยามเอลิทปาล์ม จ ากัด 1 58 115 

  
2 54 823 

    รวม 112 938 

6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ. 1 6 66 
7 ศูนย์วิจัยปาลม์น้ ามันสุราษฎร์ธาน ี  - 200 1,738 
 รวม  494 4,695 

 
 



194 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การทดลองนี้เป็นการจัดท าฐานข้อมูลระบบการผลิตกล้าปาล์มน้ ามัน เพ่ือควบคุมการผลิตพันธุ์ปาล์ม

น้ ามันให้ได้มาตรฐาน กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันจ าหน่ายให้เกษตรกร รวมทั้ง
ผู้ประกอบการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามันอีก จ านวน 6 บริษัท ซึ่งต้องได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนต้นพ่อพันธุ์
แม่พันธุ์ปาล์มน้ ามันจากกรมวิชาการเกษตร จากการรวบรวมข้อมูลในช่วงปี 2558 -2561 ประเทศไทยมีการ
ส่งออกพันธุ์ปาล์มน้ ามันจ านวน 2 ล้านเมล็ด ส่งออกโดยบริษัท สยามเอลิทปาล์ม จ ากัด บริษัท ยูนิวานิชปาล์ม
น้ ามัน จ ากัด และคณะบุคคลสวนวัชพล นอกจากนี้บริษัทจ ากัดไทยซิง ทรอพปิคอลพล้านท์เนิซเซอรี จะส่งออก
พันธุ์ปาล์มน้ ามันเป็นต้นกล้าเพ่ือใช้เป็นปาล์มประดับ การน าเข้าพันธุ์ปาล์มน้ ามันประเทศไทยมีการน าเข้าพันธุ์
ปาล์มน้ ามันสูงถึง 8 ล้านเมล็ด ดังนั้นประเทศไทยมีแนวโน้มขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามันที่เป็นพันธุ์ต่างประเทศ 
3.5 แสนไร่ โดยประมาณ จากการศึกษาระบบการจัดการแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามัน แยกออกเป็น 2 แบบ 
แบบแรกคือการตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันของผู้ประกอบการเอกชน ในปี 2559 -2561 ผู้ประกอบการ
แปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันที่มีใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า จ านวน 267 328 และ  312 
แปลง ตามล าดับ และการสุ่มตรวจคุณภาพของต้นกล้าปาล์มน้ ามันในแปลงของผู้ประกอบการแปลงเพาะ
เอกชน ส่วนใหญ่ผ่านมาตรฐานแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันตามที่ได้ก าหนดไว้ มีเพียงบางส่วนที่ต่ ากว่า
มาตรฐานแต่สามารถปรับปรุงได้ และในส่วนของแปลงที่ไม่ได้มาตรฐาน พบว่า เป็นการขอขึ้นทะเบียนทะเบียน
แปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันไว้ แต่ไม่ได้ขอใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์เพ่ือการค้า และไม่ได้ท าการเพาะต้น
กล้าไว้ในแปลงขณะที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจ ส าหรับจ านวนเมล็ดที่แปลงเพาะได้รับมีทั้งหมด 6.65 ล้านเมล็ด หาก
คิดเป็นพ้ืนที่ปลูกประมาณ 2.9 แสนไร่ นอกจากนี้การตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ ามันหน่วยงานของรัฐ (กรม
วิชาการเกษตร) พบว่า ในปี 2559 ซึ่งปีแรกของการทดลอง พบว่า ส่วนใหญ่ต่ ากว่ามาตรฐานแต่สามารถ
ปรับปรุง ด้วยข้อจ ากัดด้านสถานที่และความเชี่ยวชาญการจัดการสถานที่ตั้งแปลงเพาะ และทุกหน่วยงานได้ท า
การปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง โดยในปี 2562 ทุกแปลงสามารถปรับปรุงและผ่านมาตรฐานแปลงเพาะ
กล้าได้ทุกแปลง  
 



195 
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ค าส าคัญ สารบราสสิโนสเตียรอยด์ ถั่วเหลือง สภาวะแห้งแล้ง ความงอกและความแข็งแรง 
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บทคัดย่อ 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในช่วงฤดูแล้งหลังการท านาจะประสบปัญหาสภาวะแห้งแล้ง ท าให้ถั่วเหลือง

ผลผลิตลดลงและมีเมล็ดลีบเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากขาดน้ า สารกลุ่มบราสสิโนสเตียรอยด์ (Brassinosteroids; EBL) 
เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตทั้งยอดและราก ส่งเสริมการงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์และช่วยให้พืช
ทนทานต่อสภาวะแห้งแล้ง การศึกษานี้เพ่ือประเมินผลของสาร EBL และระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายใต้สภาวะแห้งแล้ง โดยทดสอบถั่วเหลืองพันธุ์
เชียงใหม่ 60 และพ่นสาร 24-Epibrassinolide (EBL) ที่ต้นถั่วเหลืองในระยะออกดอก (R1) และระยะติดฝัก 
(R3) ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน 10 ระดับ คือ 0.01, 0.025, 0.05, 0.075, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00  
และ 2.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และน้ ากลั่นเป็นชุดควบคุม ในสภาพโรงเรือนและสภาพไร่ พบว่า การพ่นสาร EBL กับ
ต้นถั่วเหลืองที่ความเข้มข้น 1.00 ppm มีผลต่อน้ าหนักฝักแห้ง น้ าหนักเมล็ดถั่วเหลืองต่อกระถาง และผลผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในสภาพไร่สูงที่สุด มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียและเมล็ดเขียวน้อยที่สุด ส่วนคุณภาพของเมล็ดถั่ว
เหลืองมีความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีเร่งอายุไม่แตกต่างกันที่ปลูกในสภาพโรงเรือนและสภาพ
ไร่ภายใต้สภาวะแห้งแล้ง และภายหลังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองระยะเวลา 4 เดือน ในสภาพควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (อุณหภูมิ 22 + 2oC; 50 + 2 %RH) ความงอกของเมล็ดพันธุ์ลดลงเล็กน้อยและ
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์อยู่ระดับปานกลาง ซึ่งคุณภาพเมล็ดพันธุ์อยู่ในมาตรฐานชั้นพันธุ์ขยายมีความงอก
มากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น สาร EBL 1.00 ppm เป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในสภาวะแห้งแล้ง 

 
ABSTRACT 

Soybean seed production after rice in dry season had problems from drought. 
Drought conditions decreased seed yield and increased undeveloped seeds due to 
dehydration. Brassinosteroids (EBL) stimulates shoot and root growth rate, germination and 
vigor of seed, and also induces drought stress tolerance. The objectives of this study were to 
evaluate effects and suitable concentrations of EBL on plant growth, yield and quality of 
soybean seed under drought conditions. Soybean seeds (CM 60) were treated and foliar EBL on 
flowering begins (R1) and pod produced begins (R3) in pot and field experiments including, EBL 
at ten concentrations of 0.01, 0.025, 0.05, 0.075, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00 and 2.00 ppm 
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and distilled water treated was use as the control. The results were found that soybean 
seeds treated with EBL 1.00 ppm gave higher pods dry weight per pot, seeds weight per pot of 
soybean than non-treated seeds. Furthermore, soybean seeds treated with 1.00 ppm had the 
highest of seed yield of soybean and had lowest low-quality seed and green seed of 
soybean. There were no differences in standard germination and seed vigor by AA test 
between seeds from soybean planted under drought conditions in the greenhouse and 
experimental fields. After 4 months of storage under control temperature and relative 
humidity (Temperature 22 + 2oC; 50 + 2 %RH), it was found that germination of soybean seed 
slightly decreased but higher than 75 percentage which is the minimum of germination 
percentage for registered soybean seed and seed vigor by AA had a medium seed vigor of 
soybean. Therefore, soybean seeds treated with EBL 1.00 ppm were suitable concentrations 
of EBL to increase the efficiency of soybean seed production under drought conditions. 
 
บทน า (Introduction) 

สภาวะแห้งแล้งมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชที่ผิดปกติไปจากเดิม และมีผล
โดยอ้อมท าให้น้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนการท านาปรัง 
เช่นถั่วเหลือง ซึ่งเป็นพืชทางเลือก อายุสั้น ใช้น้ าน้อย สามารถน าไปใช้ในระบบปลูกข้าวได้ดี โดยใช้ความชื้นที่
เหลืออยู่ในดินภายหลังเก็บเกี่ยวพืชหลักได้โดยไม่กระทบต่อผลผลิตมากนัก แต่การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีเป้าหมาย
หลักให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงและคุณภาพดีในฤดูแล้งหลังการท านายังคงประสบปัญหาสภาพแห้งแล้งและภาวะ
ฝนทิ้งช่วงอยู่ในขั้นวิกฤตท าให้พืชขาดน้ าไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตส่งผลให้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์
ลดลง สภาวะเครียดของพืชดังกล่าวในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองท าให้ขนาดเมล็ดลดลงผลผลิตลดลงร้อยละ 
12-44 และถ้าถั่วเหลืองขาดน้ าในช่วงออกดอกจนถึงติดฝักจะท าให้ผลผลิตลดลงอย่างมากร้อยละ 25-35 
(สุดชล และวันชัย, 2558) ดังนั้น เกษตรกรมีความต้องการให้พืชทนต่อสภาวะแห้งแล้ง มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นและ
เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพดี ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตซึ่งเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลผลิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งเสริมการ
เจริญ เติบของพื ชได้  โดย เฉพาะสารควบคุมการเจริญ เติบ โตของพื ชกลุ่ มบราสสิ โนส เตี ยรอยด์ 
(Brassinosteroids; BRs) ที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตได้ทั้งยอดและราก เร่งการสุกแก่ของพืช ส่งเสริม
การงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ และช่วยให้พืชทนทานต่อสภาวะแห้งแล้ง Divi and  Krishna (2009) 
พบว่า สารบราสสิโนสเตียรอยด์มีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพในพืชหลายชนิดและเมื่อพ่นบราสสิโนส
เตียรอยด์ทางใบท าให้พืชทนทานต่อความเครียดจากความร้อนได้มากขึ้น โดยเพ่ิมอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง 
กระตุ้นการสร้างเอนไซม์ Rubisco ในปฏิกิริยา Calvin Cycle อีกทั้งสามารถรักษาค่าศักย์ของน้ าในใบ (Leaf 
Water Potential) รักษาความเต่งของเซลล์ ลดการเกิด Reactive Oxygen Species (ROS) และปฏิกิริยา 
lipid peroxidation คือลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ และไม่ท าให้เซลล์ตายภายใต้สภาวะแห้งแล้ง (Yu et al., 
2004; Janeczko et al., 2010) ในถั่วเหลือง Zhang et al. (2008) ได้ศึกษาการให้บราสสิโนสเตียรอยด์ 
(BL) โดยพ่นสารบราสสิโนสเตียรอยด์ที่ระดับความเข้มข้น  0.10 ppm กับถั่วเหลืองที่ระยะเริ่มติดดอก (R1) 
และระยะติดฝัก (R3) สามารถใช้เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเพ่ือเพ่ิมความทนแล้งและลดการ
สูญเสียผลผลิตของถั่วเหลืองที่เกิดจากการขาดน้ าได้ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้เป็นการน าสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชกลุ่มบราสสิโนสเตียรอยด์ ชนิด 24-Epibrassinolide (EBL) มาทดสอบซึ่งจะสามารถช่วย
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ให้พืชทนทานต่อสภาวะแห้งแล้ง โดยหาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมที่มีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองในสภาพโรงเรือนและสภาพไร่ภายใต้สภาวะแห้งแล้ง 
สถานที่ท าการวิจัย  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2562 
วิธีการด าเนินการ  
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 
2. สารบราสิโนสเตียรอยด์ ชนิด EBL 
3. ปุ๋ยเคมีเกรด 12-24-12 
4. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูถั่วเหลือง  
5. ดินวัสดุปลูก และกระถาง  
6. วัสดุอุปกรณ์การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์  

วิธีการ 
1. การศึกษาระดับความเข้มข้นของสารบราสสิโนสเตียรอยด์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตถั่วเหลืองภายใต้สภาวะแห้งแล้ง 
เก็บตัวอย่างดินที่ใช้เป็นตัวแทนในการปลูกถั่วเหลืองที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร จากแปลง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ท าการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินเบื้องต้น เช่น ค่า pH ปริมาณ
อินทรียวัตถุ ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และ
เหล็กท่ีสกัดได้ น าตัวอย่างดินที่เตรียมไว้ใส่กระถางละ 8 กิโลกรัม ท าการผสมดินกับปุ๋ยเคมีโดยใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 
0.271 กรัมยูเรียต่อกระถาง (250 มิลลิกรัม N ต่อดิน 1 กิโลกรัม) ปุ๋ยทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟตอัตรา 0.163 กรัม 
TSP ต่อกระถาง (150 มิลลิกรัม P2O5 ต่อดิน 1 กิโลกรัม) และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์อัตรา 0.083 กรัม KCl 
(100 มิลลิกรัม K2O ต่อดิน 1 กิโลกรัม) เติมน้ าปริมาณ 2.6 ลิตรต่อกระถาง ชั่งน้ าหนักเพ่ือใช้ค านวณการให้น้ า
ระหว่างการทดลอง บ่มดินให้สภาพความจุความชื้นภาคสนาม 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เมื่อครบ
ก าหนดปลูกพืชในกระถางสภาพโรงเรือนโดยใช้ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 เป็นพืชทดสอบ วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized compete block designs จ านวน 4 ซ้ า ทดสอบสารบราสสิโนสเตียรอยด์ ชนิด 24-
Epibrassinolide (EBL) โดยพ่นสารที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน จ านวน 10 กรรมวิธี ประกอบด้วย 0.01 
0.025 0.05 0.075 0.10 0.25 0.50 0.75 1.00 และ 2.00 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร 
EBL เป็นชุดควบคุม พ่นด้วยน้ ากลั่นเพียงอย่างเดียวและใช้ปริมาณสารละลาย 30 มิลลิลิตรต่อกระถาง ปลูก
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 จ านวน 5 เมล็ดต่อกระถาง เมื่อต้นกล้าอายุประมาณ 7 วัน ถอนออกให้เหลือ 3 
ต้นต่อกระถาง ให้น้ าทุกๆ 3 วัน จนถึงระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาโดยชั่งน้ าหนักดินและกระถางเพ่ือค านวณหา
ปริมาณน้ าที่ให้ถั่วเหลืองก่อนทดสอบพ่นสาร EBL ควบคุมความชื้นของดินให้อยู่ในสภาพความจุความชื้น
ภาคสนาม 35 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 3 วัน พ่นสาร EBL ที่ผสมสารจับใบลดแรงตึงผิวตามระดับความเข้มข้นที่
ก าหนดในแต่ละกรรมวิธีพ่นสารเมื่อถั่วเหลืองเจริญเติบโตที่ระยะเริ่มออกดอก (R1) และระยะติดฝัก (R3) ซึ่ง
เป็นช่วงวิกฤติในการขาดน้ าของถั่วเหลืองที่มีผลต่อผลผลิต และให้น้ าอีกครั้งภายหลังพ่นสาร 1 สัปดาห์ เมื่อ
อายุถั่วเหลืองถึงระยะเก็บเก่ียวฝักเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล 95 เปอร์เซ็นต์ ด าเนินการเก็บเก่ียวด้วยการเกี่ยวต้นและ
เก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ บันทึกข้อมูลวันสุกแก่ทางสรีรวิทยา (PM) ภายหลังเก็บเกี่ยวท าการเก็บตัวอย่างต้นถั่ว
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เหลือง บันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ ความสูง จ านวนข้อต่อต้น จ านวนกิ่งต่อต้น จ านวนฝักต่อต้น 
จ านวนเมล็ดต่อฝัก น้ าหนักแห้งต้น เป็นต้น ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ และตรวจสอบความงอกมาตรฐานตามวิธีการ
ของ ISTA (2019) 

2. การศึกษาผลของสารบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายใต้
สภาวะแห้งแล้ง 

ทดสอบพืชภายในแปลงที่เก็บตัวอย่างดินภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกในฤดูแล้ง 
ปี 2561 ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560 ถึงต้นเดือนเมษายน 2561 และฤดูแล้ง ปี 2562 ช่วงปลายเดือน
ธันวาคม 2561 ถึงต้นเดือนเมษายน 2562 โดยเตรียมพ้ืนที่ปลูกมีขนาดแปลงย่อย 4x6 ตารางเมตร พ้ืนที่เก็บ
เกี่ยว 3x5 ตารางเมตร ระยะปลูก 50x10 เซนติเมตร ให้น้ าภายในแปลงหลังเตรียมดินเสร็จและปลูกถั่วเหลือง
พันธุ์เชียงใหม่ 60 คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมก่อนปลูก พ่นสารป้องกันก าจัดวัชพืชเมื่อปลูกเสร็จ 
เมื่อถั่วเหลืองอายุ 2 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยเคมี 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมถอนแยกให้เหลือ 3 ต้นต่อ
หลุม หลังจากนั้นให้น้ าทุก 15 วัน และหยุดให้น้ าก่อนถึงระยะเริ่มออกดอก (R1) และระยะติดฝัก (R3) ประมาณ 
1 สัปดาห์ เพื่อให้ถั่วเหลืองอยู่ในสภาวะแห้งแล้ง พ่นสารป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช และดูแลรักษาตาม
ค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร, 2547) วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
compete block designs จ านวน 4 ซ้ า ทดสอบสาร EBL โดยพ่นสารที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน 
จ านวน 6 กรรมวิธี ประกอบด้วยระดับความเข้มข้นของสาร EBL ที่เหมาะสมในการทดลองที่ 1 มาทดสอบ
ในแปลงปลูก 6 กรรมวิธี คือ 0.10 0.25 0.50 0.75 และ 1.00 ppm เปรียบเทียบกับการไม่พ่นสารเป็นชุด
ควบคุมโดยพ่นด้วยน้ ากลั่นเพียงอย่างเดียว และใช้ปริมาณสารละลาย 600 มิลลิลิตรต่อแปลง พ่นสาร EBL ที่
ผสมสารจับใบลดแรงตึงผิวตามกรรมวิธีที่ก าหนด พ่นเมื่อถั่วเหลืองเจริญเติบโตที่ระยะเริ่มออกดอก  (R1) และ
ระยะติดฝัก (R3) เป็นช่วงวิกฤติในการขาดน้ าของพืชที่มีผลต่อผลผลิต เมื่ออายุถั่วเหลืองถึงระยะเก็บเกี่ยวฝัก
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล 95 เปอร์เซ็นต์ ภายหลังเก็บเกี่ยวท าการเก็บตัวอย่างต้นถั่วเหลืองบันทึกข้อมูลองค์ประกอบ
ผลผลิต ได้แก่ ความสูง จ านวนข้อต่อต้น จ านวนกิ่งต่อต้น จ านวนฝักต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อฝัก น้ าหนักแห้งต้น 
เป็นต้น ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองก่อนและหลังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (อุณหภูมิ 22 + 2oC; 50 + 2 %RH) วัดอัตราการเจริญเติบโตของ
ยอดอ่อนและรากอ่อน (Shoot and root growth rate) ตามวิธีการของ AOSA (1983) ตรวจสอบความงอก
มาตรฐานและความงอกภายหลังเร่งอายุด้วยวิธี Accelerated aging test (AA test) ตามวิธีการของ ISTA 
(2019) ทุกเดือนเป็นระยะเวลา 4 เดือน 

วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis 
of variance) เพ่ือหาค่า F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยของ
ลักษณะต่าง ๆ ด้วยวิธี  Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้
โปรแกรม statistical software DSAASTAT (Onofri and Pannacci, 2014) 
 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษาสมบัติบางประการของดินที่ใช้ในการศึกษา 
เตรียมตัวอย่างดินที่เป็นตัวแทนปลูกถั่วเหลืองในกระถางสภาพโรงเรือนและสภาพไร่วิเคราะห์ปริมาณ

ธาตุอาหารและคุณสมบัติของดิน ซึ่งจากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดสอบสาร EBL (Table 
1) พบว่า ดินที่ใช้ทดสอบปลูกถั่วเหลืองมีความอุดมสมบูรณ์ของดินระดับปานกลาง ลักษณะเนื้อดินเป็นดิน
เหนียวปนทรายแป้ง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 4.7) ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับสูง (%OM เท่ากับ 
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3.12%) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินอยู่ระดับสูง (Avail. P เท่ากับ 25.40 มิลลิกรัม P ต่อกิโลกรัม) 
ปริมาณโพแทสเซียมอยู่ระดับต่ า (K เท่ากับ 36.0 มิลลิกรัม K ต่อกิโลกรัม) ปริมาณแคลเซียมปานกลาง (Ca 
เท่ากับ 254.0 มิลลิกรัม Ca ต่อกิโลกรัม) ปริมาณแมกนีเซียมอยู่ระดับต่ า (Mg เท่ากับ 19.0 มิลลิกรัม Mg ต่อ
กิโลกรัม) และปริมาณเหล็กอยู่ระดับสูง (Fe เท่ากับ 119.0 มิลลิกรัม Fe ต่อกิโลกรัม) 

  
Table 1 Some physical and chemical properties of soils used in the study 

Soil properties         Soil 
Texture1/            Silty clay 
pH2/ 4.69 
OM (%)3/ 3.12 
Avail. P (mg/kg)4/ 25.40 
K (mg/kg)5/ 36.00 
Ca (mg/kg)5/ 254.00 
Mg (mg/kg)5/ 19.00 
Fe (mg/kg)6/ 119.00 
1/ pipette method (Blake, 1980) 4/ Bray II method (Bray II and Kurtz, 1945) 
2/ pH meter (Soil : water; 1 : 1) 5/ Ammonium Acetate 1 N pH 7 extraction (Pratt, 1965) 
3/ Walkley and Black method (Walkley and Black, 1934) 6/ DTPA 

 
2. ระดับความเข้มข้นของสารบราสสิโนสเตียรอยด์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบ

ผลผลิตและผลผลิตถั่วเหลืองภายใต้สภาวะแห้งแล้ง 
การศึกษาหาระดับความเข้มข้นของสาร EBL ต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตถั่ว

เหลืองภายใต้สภาวะแห้งแล้งในกระถางสภาพโรงเรือน พบว่า การพ่นสาร EBL กับต้นถั่วเหลืองทุกระดับความ
เข้มข้นท าให้ความสูง จ านวนข้อต่อต้น จ านวนกิ่งต่อต้น จ านวนฝักต่อต้น และน้ าหนักต้นแห้งต่อกระถางของถั่ว
เหลืองไม่แตกต่างกันทางสถิต ซึ่งต้นถั่วเหลืองหลังจากพ่นสาร EBL มีความสูงอยู่ระหว่าง 34.7-37.0 
เซนติเมตร จ านวนข้อ 10 ข้อต่อต้น จ านวนกิ่ง 0-1 กิ่งต่อต้น จ านวนฝัก 11-15 ฝักต่อต้น และน้ าหนักต้นแห้ง
อยู่ระหว่าง 3.51-4.19 กรัมต่อกระถาง โดยที่จ านวนวันถึงระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาไม่แตกต่างกันทางสถิติอยู่
ในช่วง 90-93 วัน นับจากวันปลูก (Table 2 และ 3) เมื่อพิจารณาน้ าหนักฝักแห้งและน้ าหนักเมล็ดถั่วเหลือง
ต่อกระถางมีผลการทดลองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการพ่นสาร EBL กับต้นถั่วเหลืองที่ระดับความเข้มข้น 
1.00 ppm น้ าหนักฝักแห้งสูงสุด 19.17 กรัมต่อกระถาง และน้ าหนักเมล็ดถั่วเหลืองสูงสุด 14.11 กรัมต่อ
กระถาง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร นอกจากนี้ การพ่นสาร EBL 
กับต้นถั่วเหลืองท าให้น้ าหนัก 100 เมล็ด และคุณภาพด้านความงอกไม่แตกต่างกันทางสถิต ซึ่งต้นถั่วเหลือง
หลังจากพ่นสาร EBL มีน้ าหนัก 100 เมล็ด เฉลี่ย 13.10 กรัม และหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดถั่วเหลืองมีความงอก
มาตรฐานเฉลี่ย 96 เปอร์เซ็นต์ (Table 3) ผลการทดลองที่ได้ชี้ให้เห็นว่าการพ่นสาร EBL กับต้นถั่วเหลืองที่
ระดับความเข้มข้น 1.00 ppm เป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมที่มีผลต่อน้ าหนักเมล็ดถั่วเหลืองภายใต้สภาวะแห้ง
แล้งในสภาพโรงเรือน ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการน าสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชไป
ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายใต้สภาวะแห้งแล้งในสภาพไร่ ควรใช้สาร EBL ที่ระดับความเข้มข้น 1.00 
ppm 
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Table 2 Effects of Epibrassinolide (EBL) in different treatments on physiological maturity  
(PM) and yield components of soybean in the pot (means of 4 replications)  
under drought condition. 

Treatment 
PM after sown 

(day) 1/ 
Stem length  

(cm)1/ 
Number of 

nodes/plant 1/ 
Number of 

branches/plant 
1/ 

Number of 
pods/plant 1/ 

Control 93 36.5 10 1 11 
EBL 0.010 ppm 91 36.9 10 1 14 
EBL 0.025 ppm 90 35.4 10 1 13 
EBL 0.050 ppm 92 35.3 10 1 13 
EBL 0.075 ppm 92 35.6 10 1 14 
EBL 0.100 ppm 90 34.7 10 1 13 
EBL 0.250 ppm 91 35.6 10 1 15 
EBL 0.500 ppm 91 35.4 10 1 13 
EBL 0.750 ppm 91 37.0 10 1 14 
EBL 1.000 ppm 90 34.7 10 1 14 
EBL 2.000 ppm 91 34.8 10 0 14 
Mean 91 35.6 10 1 13 
F-test ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 0.99 5.72 4.47 43.32 14.30 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 

 
Table 3 Effects of Epibrassinolide (EBL) in different treatments on yield and standard  

germination (%) of soybean in the pot (means of 4 replications)  
under drought condition. 

Treatment 
Dry weights of 
stem/pot (g)1/ 

Dry weights of 
pod/pot (g)1/ 

Seeds weights  
(g/pot)1/ 

100 seed 
weights (g)1/ 

 Germination  
(%)1/ 

Control 3.96 11.61 c   6.86 d 11.52 93 
EBL 0.010 ppm 4.00 16.65 ab 10.00 c 13.75 97 
EBL 0.025 ppm 4.09 18.05 ab 10.23 bc 13.74 98 
EBL 0.050 ppm 3.96 15.27 abc 10.10 bc 11.35 93 
EBL 0.075 ppm 3.52 17.15 ab 12.22 abc 12.26 94 
EBL 0.100 ppm 3.94 15.83 ab 10.21 bc 12.37 99 
EBL 0.250 ppm 4.04 17.12 ab 11.83 abc 13.19 97 
EBL 0.500 ppm 4.19 18.10 ab 13.01 ab 14.01 99 
EBL 0.750 ppm 3.88 17.04 ab 11.05 bc 13.95 98 
EBL 1.000 ppm 4.18 19.17 a 14.11 a 14.24 95 
EBL 2.000 ppm 3.51 14.62 bc 10.91 bc 13.74 97 
Mean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Mean 

3.93 16.42 10.96 13.10 96 
F-test ns     **    ** ns ns 
C.V. (%) 17.74 14.72 16.20 11.33 4.01 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 

 
3. ผลของสารบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายใต้สภาวะแห้งแล้ง 
การศึกษาสารบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายใต้สภาวะแห้งแล้งใน

สภาพไร่ช่วงฤดูแล้ง ปี 2561 พบว่า สภาพอากาศระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 ถึง เดือน มีนาคม2561 อยู่ใน
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สภาพอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 30.1-36.8 อุณหภูมิต่ าเฉลี่ย 19.5-24.0 และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย          0 -0.4 
มิลลิลิตรต่อเดือน (figure 1) และการพ่นสาร EBL กับต้นถั่วเหลืองทุกระดับความเข้มข้นท าให้ความสูง จ านวน
ข้อต่อต้น จ านวนกิ่งต่อต้น จ านวนฝักต่อต้น และจ านวนเมล็ดต่อฝักของถั่วเหลืองไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งต้น
ถั ่วเหลืองหลังจากพ่นสาร EBL มีความสูงอยู่ระหว่าง 47.9-52.4 เซนติเมตร จ านวนข้อ 12-13 ข้อต่อต้น 
จ านวนกิ่ง 1-2 กิ่งต่อต้น จ านวนฝัก 48-58 ฝักต่อต้น และจ านวนเมล็ด 3 เมล็ดต่อฝัก แต่ผลการทดลองแสดง
ให้เห็นได้ชัดภายหลังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์โดยผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีน้ าหนักแตกต่างกันตามระดับ
ความเข้มข้นของสาร EBL ที่พ่นต้นถั่วเหลือง โดยที่ระดับความเข้มข้นของ EBL ที่ 0.50 และ 1.00 ppm ให้
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสูงที่สุด เท่ากับ 469.1 และ 468.4 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร (Table 4) 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายหลังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่ทดสอบสาร EBL ที่ระดับความเข้มข้น
ต่างกันในสภาพไร่ พบว่า การพ่นสาร EBL ที่ระดับความเข้มข้น 1.00 ppm มีผลให้มีเมล็ดดีสูงที่สุดร้อยละ 
93.37 มีเมล็ดเสียลักษณะเมล็ดลีบเล็กและเหี่ยวย่นน้อยที่สุดร้อยละ 6.63 และมีเมล็ดเขียวน้อยที่สุดร้อยละ 
4.69 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการพ่นสาร EBL ทุกระดับความเข้มข้น ส่วนคุณภาพทางด้าน
ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ ่งเมล็ดพันธุ ์ถั่วเหลืองมีความงอก
มาตรฐานเฉลี่ย 94 เปอร์เซ็นต์ ความงอกภายหลังเร่งอายุด้วยวิธี AA test เฉลี่ย 77 เปอร์เซ็นต์ อัตราการ
เจริญเติบโตของยอดอ่อนมีความยาวอยู่ระหว่าง 9.50-10.25 เซนติเมตร และความยาวรากมีความยาวอยู่
ระหว่าง 9.41-9.84 เซนติเมตร ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสภาพควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 
(อุณหภูมิ 22 + 2oC; 50 + 2 %RH) ซึ่งก่อนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความงอกมาตรฐานสูงอยู่
ระหว่าง 93-95 เปอร์เซ็นต์ ความงอกภายหลังเร่งอายุด้วยวิธี AA test อยู่ระหว่าง 74-80 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ตรงตามมาตรฐานชั้นพันธุ์ขยาย (ความงอก ≥75%) และภายหลังเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่
สภาพควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ พบว่า ความงอกลดลงเล็กน้อยแสดงให้เห็นในเดือนที่ 4 มีความ
งอกมาตรฐานอยู่ระหว่าง 83-84 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ตรงตามมาตรฐานชั้นพันธุ์ขยายของกรม
วิชาการเกษตร (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2537) และความงอกภายหลังเร่งอายุอยู่ระหว่าง 58-65 เปอร์เซ็นต์ มีความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองอยู่ระดับ ปานกลางตามการแบ่งระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (AA 
test 55-69%) (จวงจันทร์, 2529) (Table 6 และ figure 3)  

ส่วนการศึกษาสารบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวภายใต้สภาวะแห้งแล้ง
ในสภาพไร่ช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 พบว่า สภาพอากาศระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562 อยู่ใน
สภาพอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 31.3-37.8 อุณหภูมิต่ าเฉลี่ย 20.8-26.4 และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 0-2.6 มิลลิลิตรต่อเดือน 
(figure 2) และการพ่นสาร EBL กับต้นถั่วเหลืองทุกระดับความเข้มข้นท าให้ความสูง จ านวนข้อต่อต้น จ านวน
กิ่งต่อต้น จ านวนฝักต่อต้น และจ านวนเมล็ดต่อฝักของถั่วเหลืองไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งต้นถั ่วเหลือง
หลังจากพ่นสาร EBL มีความสูงอยู่ระหว่าง 48.4-53.0 เซนติเมตร จ านวนข้อ 12-13 ข้อต่อต้น จ านวนกิ่ง 1-2 
กิ่งต่อต้น จ านวนฝัก 49-56 ฝักต่อต้น และจ านวนเมล็ด 3 เมล็ดต่อฝัก แต่ผลการทดลองแสดงให้เห็นได้ชัด
ภายหลังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์โดยผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีน้ าหนักแตกต่างกันตามระดับความเข้มข้น
ของสาร EBL ที่พ่นต้นถั่วเหลือง โดยที่ระดับความเข้มข้นของ EBL ที่ 0.50 และ 1.00 ppm ให้ผลผลิตเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองสูงที่สุด เท่ากับ 444.1 และ 455.4 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร (Table 5) 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายหลังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่ทดสอบสาร EBL ที่ระดับความเข้มข้น
ต่างกันในสภาพไร่ พบว่า การพ่นสาร EBL ที่ระดับความเข้มข้น 1.00 ppm มีผลให้มีเมล็ดดีสูงที่สุดร้อยละ 
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92.84 มีเมล็ดเสียลักษณะเมล็ดลีบเล็กและเหี่ยวย่นน้อยที่สุดร้อยละ 7.16 และมีเมล็ดเขียวน้อยที่สุดร้อยละ 
5.60 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการพ่นสาร EBL ทุกระดับความเข้มข้น ส่วนคุณภาพทางด้าน
ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความงอกมาตรฐาน
เฉลี่ย 88 เปอร์เซ็นต์ ความงอกภายหลังเร่งอายุด้วยวิธี AA test เฉลี่ย 55 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเจริญเติบโต
ของยอดอ่อนมีความยาวอยู ่ระหว่าง 9.60-10.35 เซนติเมตร และความยาวรากมีความยาวอยู่ระหว่าง 
9.50-9.94 เซนติเมตร ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสภาพควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (อุณหภูมิ 
22 + 2oC; 50 + 2 %RH) ซึ่งก่อนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความงอกมาตรฐานสูงอยู่ระหว่าง 86-88 
เปอร์เซ็นต์ ความงอกภายหลังเร่งอายุด้วยวิธี AA test อยู่ระหว่าง 51-57 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ตรง
ตามมาตรฐานชั้นพันธุ์ขยาย (ความงอก ≥75%) และภายหลังเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่สภาพควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ พบว่า ความงอกลดลงเล็กน้อยแสดงให้เห็นในเดือนที่ 4 มีความงอกมาตรฐานอยู่
ระหว่าง 75-79 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ตรงตามมาตรฐานชั้นพันธุ์ขยายของกรมวิชาการเกษตร 
(สถาบันวิจัยพืชไร่, 2537) และความงอกภายหลังเร่งอายุอยู่ระหว่าง 34-40 เปอร์เซ็นต์ มีความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองอยู่ระดับต่ าตามการแบ่งระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (ความงอกภายหลัง AA 
test ≤55%) (จวงจันทร์, 2529) (Table 7 และ figure 4)  
 
Table 4 Effects of Epibrassinolide (EBL) in different treatments on yield components and  
 seed yield of soybean in the field (means of 4 replications) under drought condition,  

dry season 2017. 

Treatment 
Stem length  

(cm)1/ 
Number of 
nodes/plant 

1/ 

Number of 
branches/plant 

1/ 

Number of 
pods/plant 

1/ 

Number of 
seeds/pods 

1/ 

seeds weights  
(kg/rai)1/ 

Control 52.4 13 1 48 3 347.0 d 
EBL 0.100 ppm 50.7 13 2 55 3 395.3 c 
EBL 0.250 ppm 51.5 13 1 52 3 394.3 c 
EBL 0.500 ppm 50.8 12 1 53 3 469.1 a 
EBL 0.750 ppm 49.3 13 1 52 3 426.5 b 
EBL 1.000 ppm 47.9 12 1 58 3 468.4 a 
Mean 50.4 13 1 53 3 416.8 
F-test ns ns ns ns ns ** 
C.V. (%) 7.16 6.57 21.31 9.46 6.19 4.81 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
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Table 5 Effects of Epibrassinolide (EBL) in different treatments on yield components and  
 seed yield of soybean in the field (means of 4 replications) under drought condition,  

dry season 2018. 

Treatment 
Stem length  

(cm)1/ 
Number of 
nodes/plant 

1/ 

Number of 
branches/plant 

1/ 

Number of 
pods/plant 

1/ 

Number of 
seeds/pods 

1/ 

seeds weights  
(kg/rai)1/ 

Control 53.0 13 1 56 3 359.0 d 
EBL 0.100 ppm 51.2 13 2 54 3 392.9 c 
EBL 0.250 ppm 52.0 13 1 51 3 391.3 c 
EBL 0.500 ppm 51.3 13 1 52 3 444.1 a 
EBL 0.750 ppm 49.8 13 1 50 3 403.9 b 
EBL 1.000 ppm 48.4 12 1 49 3 455.4 a 
Mean 50.9 13 1 52 3 407.8 
F-test ns ns ns ns ns ** 
C.V. (%) 7.15 6.57 21.30 12.48 6.19 10.57 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
 
 

 
 

Figure 1 Phaitsanulok seed R&D center weather during in December 2016 to May 2017. 
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Figure 2 Phaitsanulok seed R&D center weather during in December 2017 to May 2018. 
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          Table 6 Effects of Epibrassinolide (EBL) in different treatments on seed quality of soybean in the field (means of 4 replications) under drought condition, dry season 
2017. 

Treatment 
Good seed  

(%)1/ 
Low quality  
seed (%)1/ 

Green seed 
(%)1/ 

Unfilled seeds 
(%)1/ 

Germination  
(%)1/ 

Seed vigor by 
AA test (%)1/ 

Shoot growth 
rates (cm)1/  

Root growth  
rates (cm)1/ 

Control 86.25 b 13.75 b 10.33 c 0.46 94 76 9.59 9.80 
EBL 0.100 ppm 89.57 b 10.43 b   6.84 bc 0.56 94 74 9.65 9.48 
EBL 0.250 ppm 89.24 b 10.76 b   7.80 b 0.48 93 79 9.50 9.41 
EBL 0.500 ppm 89.24 b 10.76 b   6.50 bc 0.56 95 77 9.64 9.42 
EBL 0.750 ppm 87.41 b 12.59 b    7.05 bc 0.46 94 76 9.97 9.62 
EBL 1.000 ppm 93.37 a   6.63 a   4.69 a 0.49 94 80          10.25 9.84 
Mean 89.18 10.82   7.20 0.50 94 77 9.77 9.60 
F-test **    **     ** ns ns ns ns ns 
C.V. (%) 2.39 19.68   22.52 55.32 1.97 6.99 5.63 3.45 

            1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
 
     Table 7 Effects of Epibrassinolide (EBL) in different treatments on seed quality of soybean in the field (means of 4 replications) under drought condition, dry season 
2018. 

Treatment 
Good seed  

(%)1/ 
Low quality  
seed (%)1/ 

Green seed 
(%)1/ 

Unfilled seeds 
(%)1/ 

Germination  
(%)1/ 

Seed vigor by 
AA test (%)1/ 

Shoot growth 
rates (cm)1/  

Root growth  
rates (cm)1/ 

Control 88.13 b 11.87 b 8.42 b 0.85 86 51 9.69 9.90 
EBL 0.100 ppm 87.94 b 12.06 b 9.42 b 0.65 88 56 9.75 9.57 
EBL 0.250 ppm 90.13 b   9.87 b 7.60 b 0.68 89 57 9.60 9.50 
EBL 0.500 ppm 90.13 b   9.87 b 7.10 b 0.66 88 57 9.74 9.51 
EBL 0.750 ppm 90.00 b 10.00 b  7.15 b 0.46 88 57 10.07 9.72 
EBL 1.000 ppm 92.84 a   7.16 a 5.60 a 0.47 88 55 10.35 9.94 
Mean 89.86 10.14 7.55 0.62 88 55 9.87 9.70 
F-test ** ** ** ** ns ns ns ns 
C.V. (%) 4.66 14.33 38.74 68.84 4.45 24.88 5.69 3.48 

            1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
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Figure 3 Seed germination (a) and vigor by AA test (b) after stored room temperature for four months of different treatments EBL, dry season 2017. 

  

Figure 4 Seed germination (a) and vigor by AA test (b) after stored room temperature for four months of different treatments EBL, dry season 2018. 
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จากผลการทดลองในกระถางและสภาพไร่ การใช้สาร EBL พ่นต้นถั่วเหลืองก่อนระยะออกดอก (R1) 
และระยะติดฝัก (R3) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยสารบราสสิโนส
เตียรอยด์ชนิด EBL ส่งเสริมการเจริญเติบโตของยอดและรากของพืชและการงอกของเมล็ด เช่นเดียวกับ 
Clouse et al. (1992) พบว่าการพ่นสารบราสสิโนสเตียรอยด์สามารถส่งเสริมการยืดยาวของ epicotyls ของ
ถั่วเหลือง และสอดคล้องกับ Zhang et al. (2008) ได้ศึกษาการให้บราสสิโนสเตียรอยด์เพื่อเพิ ่มความ
ทนทานต่อการขาดน้ าและผลผลิตในถั่วเหลือง พบว่า การพ่นสารบราสสิโนสเตียรอยด์ชนิด BL ที่ต้นถั่วเหลือง
ระยะติดดอก (R1) และเริ่มติดฝัก (R3) ที่ระดับความเข้มข้น 0.10 ppm สามารถใช้เป็นสารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืชเพ่ือเพ่ิมความทนแล้งและลดการสูญเสียผลผลิตของถั่วเหลืองที่เกิดจากการขาดน้ าได้ 
เช่นเดียวกับ Marade et al. (2013) ได้ศึกษาการให้บราสสิโนสเตียรอยด์ชนิด Spirostanic analogue of 
brassinosteroid (SAB) ที่ระดับ 0.10 ppm กับมะละกอที่ปลูกภายใต้สภาวะแห้งแล้ง พบว่า SAB มีส่วนร่วม
ในการเร่งอัตราการเสื่อมสภาพของใบแก่ที่สุด และมีอัตราการสังเคราะห์แสงและสารประกอบอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นในใบ
ที่อายุน้อยที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าบราสสิโนสเตียรอยด์มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชอันจะน าไปสู่
การประยุกต์ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทางการเกษตร  

ส่วนคุณภาพเมล็ดพันธุ์ สอดคล้องกับ Mitchell and Gregory (1972) กล่าวว่า Brassins สามารถ
เพ่ิมผลผลิตได้ในธัญพืชโดยเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้ผลผลิตพืชและท าให้เมล็ดมีคุณภาพดีขึ้นโดยเฉพาะ
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ (seed vigor) สอดคล้องกับ Wei and Li (2016) รายงานว่า สาร EBL ส่งเสริม
การงอกการเจริญเติบโตของยอดและรากของพืช ท าให้เมล็ดมีความแข็งแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการเพ่ิมขนาด
ของ meristem และการยืดขยายของรากตั้งแต่เริ่มแรกของการงอก 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาระดับความเข้มข้นของสารบราสสิโนสเตียรอยด์ ชนิด 24-Epibrassinolide (EBL) ที่ใช้พ่น
ต้นถั่วเหลืองที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตถั่วเหลืองในสภาพโรงเรือนและสภาพไร่ภายใต้สภาวะ
แห้งแล้ง พบว่า สาร EBL ที่ระดับความเข้มข้น 1.00 ppm มีผลต่อน้ าหนักฝักแห้ง น้ าหนักเมล็ดถั่วเหลืองต่อ
กระถาง และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในสภาพไร่สูงที่สุด มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียและเมล็ดเขียวน้อยที่สุด แต่
คุณภาพด้านความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีเร่งอายุไม่แตกต่างกันทั้งในกระถางสภาพ
โรงเรือนและสภาพไร่ภายใต้สภาวะแห้งแล้ง และภายหลังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองระยะเวลา 4 เดือน 
ในสภาพควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (อุณหภูมิ 22 + 2oC; 50 + 2 %RH) ความงอกของเมล็ดพันธุ์
ลดลงเล็กน้อยและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีเร่งอายุอยู่ระดับปานกลาง ซึ่งคุณภาพเมล็ดพันธุ์อยู่ใน
มาตรฐานชั้นพันธุ์ขยาย (ความงอก ≥75%) ดังนั้น ควรใช้สาร EBL 1.00 ppm เป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในสภาวะแห้งแล้ง 
 



208 
 

ผลของบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวภายใต้สภาวะแห้งแล้ง 
Effects of Brassinosteroid on Yield and Seed Quality of Mungbean under Drought Stress 
 

กัณทิมา ทองศรี     ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน     ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต 
นิภาภรณ์ พรรณรา     สุมนา จ าปา     จิระ สุวรรณประเสริฐ     สนอง บัวเกตุ 

Kantima Thongsri     Papassorn Wattanakulpakin     Supalak Sattayasamitsathit 
Nipapon Punnara     Sumana Jumpaand     Jira Suwanprasert     Sanong Buakete 

 
ค าส าคัญ บราสสิโนสเตียรอยด์ ถั่วเขียว สภาวะแห้งแล้ง ความงอกและความแข็งแรง 
Keywords Brassinosteroids, Mungbean, Drought conditions, Seed germination and vigor 
 

บทคัดย่อ 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในช่วงฤดูแล้งหลังการท านาจะประสบปัญหาสภาวะแห้งแล้ง ท าให้   ถั่วเขียว

ผลผลิตลดลงและมีเมล็ดลีบเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากขาดน้ า สารกลุ่มบราสสิโนสเตียรอยด์ (Brassinosteroids; EBL) 
เป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตทั้งยอดและราก ส่งเสริมการงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์และช่วยให้พืช
ทนทานต่อสภาวะแห้งแล้ง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของสาร EBL และระดับความเข้มข้นที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ถั่วเขียวภายใต้สภาวะแห้งแล้ง โดยน าเมล็ดพันธุ์
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 เป็นพืชทดสอบ ในสภาพโรงเรือนและสภาพไร่ โดยใช้สาร 24-epibrassinolide (EBL) 
พ่นที่ต้นถั่วเขียวระยะออกดอก (R1) และระยะติดเมล็ด (R3)  ที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน 11 ระดับ คือ 
0.01, 0.025, 0.05, 0.075, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00 และ 2.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และใช้น้ ากลั่นเป็นชุด
ควบคุม พบว่าการพ่นสาร EBL กับต้นถั่วเขียวที่ความเข้มข้น 0.50 และ 2.00 ppm มีผลต่อจ านวนฝักต่อต้น 
น้ าหนักฝักแห้งและน้ าหนักเมล็ดถั่วเขียวต่อกระถางสูงที่สุด และการพ่นสาร EBL กับต้นถั่วเขียวที่ความเข้มข้น 
0.10, 0.50 และ 1.00 ppm ท าให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสูงที่สุด โดยเฉพาะสาร EBL ที่ความเข้มข้น 1.00 
ppm มีผลให้เมล็ดเสียน้อยที่สุดและความยาวรากอ่อนสูงที่สุด ส่วนคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากถั่วเขียวที่
ปลูกในสภาพโรงเรือนและสภาพไร่ภายใต้สภาวะแห้งแล้ง  มีความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธี
เร่งอายุไม่แตกต่างกัน ภายหลังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวระยะเวลา 4 เดือน ในสภาพอุณหภูมิปกติความ
งอกของเมล็ดพันธุ์ลดลงเล็กน้อยแต่ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีเร่งอายุไม่แตกต่างกับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
ก่อนเก็บรักษา ซึ่งคุณภาพเมล็ดพันธุ์อยู่ในมาตรฐานชั้นพันธุ์จ าหน่าย มีความงอกมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น
สาร EBL 0.50 และ 1.00 ppm เป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวใน
สภาวะแห้งแล้ง 

 
ABSTRACT 

Mungbean seed production after rice in dry season had problems from drought. 
Drought conditions decreased seed yield and increased undeveloped seeds due to 
dehydration. Brassinosteroids (EBL) stimulates shoot and root growth rate, germination and 
vigor of seed, and also induces drought stress tolerance. The objectives of this study were to 
evaluate effects and suitable concentrations of EBL on plant growth, yield and quality of 
mungbean seed under drought conditions. Mungbean seeds (CN84-1) were treated and foliar 
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EBL on flowering begins (R1) and seed produced begins (R3) in pot and field experiments 
including, EBL at eleven concentrations of 0.01, 0.025, 0.05, 0.075, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00 
and 2.00 ppm and distilled water treated was use as the control. The results were found 
that mungbean seeds treated with EBL 0.50 and 2.00 ppm gave higher number pods per 
plant, pods dry weight per pot and seeds weight per pot of mungbean than non-treated 
seeds. Moreover, mungbean seeds treated with 0.10, 0.50 and 1.00 ppm had the highest of 
seed yield of mungbean. Especially, seeds treated with EBL 1.00 ppm had lowest 
undeveloped seeds and highest root growth rate. There were no differences in standard 
germination and seed vigor by AA test between seeds from mungbean planted under 
drought conditions in the greenhouse and experimental fields. After 4 months of storage 
under room temperature, it was found that germination of mungbean seed slightly 
decreased but higher than 75 percentage which is the minimum of germination percentage 
for certified mungbean seed. Additionally, there were no differences in seed vigor by AA test 
between before and after storage. Therefore, mungbean seeds treated with EBL 0.50 a n d 
1.00 ppm were suitable concentrations of EBL to increase the efficiency of mungbean seed 
production under drought conditions.  
 
บทน า (Introduction) 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งอย่างกว้างขวางในหลาย
พ้ืนที่เห็นได้จากปริมาณน้ าฝนช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ปลูกถั่วเขียวทางตอนบนประเทศไทยประมาณเดือน ธันวาคม 
2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562 มีปริมาณฝนสะสมต่ ากว่า 100 มิลลิเมตร (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2562) และ
พรพรรณ (2558) รายงานว่าสภาวะแห้งแล้งและสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของพืชที่ผิดปกติไปจากเดิม และมีผลโดยอ้อมท าให้น้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ท าให้เกษตรกร
บางพ้ืนที่มีการปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนการท านาปรังอย่างเช่นถั่วเขียว ซึ่งเป็นพืชทางเลือก อายุสั้น 
ใช้น้ าน้อย สามารถน าไปใช้ในระบบปลูกข้าวได้ดี โดยใช้ความชื้นที่เหลืออยู่ในดินภายหลังเก็บเกี่ยวพืชหลักได้โดยไม่
กระทบต่อผลผลิตมากนัก (อ้อยทินและคณะ, 2558; สุวิมลและคณะ, 2558) แต่การผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีเป้าหมาย
หลักให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงและคุณภาพดีในฤดูแล้งหลังการท านาเพ่ือให้เมล็ดพันธุ์เพียงพอต่อความต้องการ
ของเกษตรกรแต่ยังคงประสบปัญหาสภาพแห้งแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงอยู่ในขั้นวิกฤตท าให้พืชขาดน้ าไม่
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตส่งผลให้ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ลดลง สภาวะเครียดของพืชดังกล่าวในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวท าให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 12-24 และมีเมล็ดลีบร้อยละ 7.9 (วันชัย และคณะ, 2538) 
ดังนั้น เกษตรกรมีความต้องการให้พืชทนต่อสภาวะแห้งแล้ง มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นและเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพดีตรง
ตามความต้องการของตลาด ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตซึ่งเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลผลิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม สารควบคุมการ
เจริญเติบโตสามารถส่งเสริมการเจริญเติบของพืชได้ (Davies, 1995) โดยเฉพาะสารควบคุมการเจริญเติบโต
ของพืชกลุ่มบราสสิโนสเตียรอยด์ (Brassinosteroids; BRs) ที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตได้ทั้งยอดและ
ราก เร่งการสุกแก่ของพืช ส่งเสริมการงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ และช่วยให้พืชทนทานต่อสภาวะ
แห้งแล้งได้ Divi and  Krishna (2009) พบว่า บราสสิโนสเตียรอยด์มีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพในพืช
หลายชนิด และเมื่อพ่นบราสสิโนสเตียรอยด์ทางใบท าให้พืชทนทานต่อความเครียดจากความร้อนได้มากขึ้น 
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โดยเพ่ิมอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง กระตุ้นการสร้างเอนไซม์ Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase 
(Rubisco) ในปฏิกิริยา Calvin Cycle อีกทั้งสามารถรักษาค่าศักย์ของน้ าในใบ (Leaf Water Potential) 
รักษาความเต่งของเซลล์ ลดการเกิด Reactive Oxygen Species (ROS) และปฏิกิริยา lipid peroxidation 
คือลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ และไม่ท าให้เซลล์ตายภายใต้สภาวะแห้งแล้ง (Yu et al., 2004; Janeczko et al., 
2011; Zhang et al., 2008) ในถั่วเขียว Hayat et al. (2010) ศึกษาการใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ ชนิด 28-
homobrassinolide (HBL) ต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของพืชภายใต้ภาวะเครียดจากอุณหภูมิสูง  พบว่า 
การใช้ 0.01 µM HBL กับต้นกล้าอายุ 10 วันหลังปลูก ที่อุณหภูมิ 40oC นาน 24 ชั่วโมง ส่งผลให้ต้นถั่วเขียวมี
การสังเคราะห์แสง ประสิทธิภาพการใช้แสง ดัชนีความเสถียรของเมมเบรน และค่าศักย์ของน้ าในใบเพ่ิมข้ึน ลด
การเกิด lipid peroxidation ภายใต้สภาวะเครียดโดยมีปริมาณเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระและโพรลีนในระดับที่
เพ่ิมขึ้น เช่นเดียวกับ Fariduddin et al. (2008) ท าการแช่เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวด้วยสาร 1.0 µM HBL ก่อนปลูก 
และพ่นสาร  0.01 µM HBL ที่ต้นถั่วเขียวอายุ 30 และ 50 วันหลังปลูก พบว่ากิจกรรมของเอนไซม์ carbonic 
anhydrase และ nitrate reductase ปริมาณคลอโรฟิลล์ อัตราสังเคราะห์แสงสุทธิ ประสิทธิภาพการการใช้
คาร์บอนไดออกไซด์ น้ าหนักต้นแห้ง จ านวนฝักต่อต้น และผลผลิตเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้น  ดังนั้นการศึกษาใน
ครั้งนี้เป็นการน าสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชกลุ่ม บราสสิโนสเตียรอยด์ ชนิด  24-epibrassinolide 
(EBL) มาทดสอบซึ่งจะสามารถช่วยให้พืชทนทานต่อสภาวะแห้งแล้ง โดยหาระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมที่มีผล
ต่อการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในสภาพโรงเรือนและสภาพไร่ภายใต้สภาวะแห้งแล้ง 
 
สถานที่ท าการวิจัย  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2562 
วิธีการด าเนินการ  
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 
2. สารบราสิโนสเตียรอยด์ ชนิด EBL 
3. ปุ๋ยเคมีเกรด 12-24-12 
4. สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูถั่วเขียว  
5. ดินวัสดุปลูก และกระถาง  
6. วัสดุอุปกรณ์การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์  

วิธีการ 
1. การศึกษาระดับความเข้มข้นของสารบราสสิโนสเตียรอยด์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตถั่วเขียวภายใต้สภาวะแห้งแล้ง 
เก็บตัวอย่างดินที่ใช้เป็นตัวแทนในการปลูกถั่วเขียวที่ระดับความลึก 0 -15 เซนติเมตร จากแปลง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ท าการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินเบื้องต้น เช่น ค่า pH ปริมาณ
อินทรียวัตถุ ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม และ
เหล็กท่ีสกัดได้ น าตัวอย่างดินที่เตรียมไว้ใส่กระถางละ 8 กิโลกรัม ท าการผสมดินกับปุ๋ยเคมีโดยใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 
0.271 กรัมยูเรียต่อกระถาง (250 มิลลิกรัม N ต่อดิน 1 กิโลกรัม) ปุ๋ยทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟตอัตรา 0.163 กรัม 
TSP ต่อกระถาง (150 มิลลิกรัม P2O5 ต่อดิน 1 กิโลกรัม) และปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์อัตรา 0.083 กรัม KCl 
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(100 มิลลิกรัม K2O ต่อดิน 1 กิโลกรัม) บ่มดินไว้ภายใต้สภาพความจุความชื้นภาคสนาม 80 เปอร์เซ็นต์ เป็น
เวลา 1 สัปดาห์ โดยเติมน้ าปริมาณ 2.6 ลิตรต่อกระถาง ชั่งน้ าหนักเพ่ือใช้ค านวณการให้น้ าระหว่างการทดลอง 
เมื่อครบ 1 สัปดาห์ ท าการปลูกพืชในกระถางสภาพโรงเรือนโดยใช้ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84 -1 เป็นพืชทดสอบ 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized compete block designs จ านวน 4 ซ้ า ทดสอบสารบราสสิ
โนสเตียรอยด์ ชนิด 24-epibrassinolide (EBL) โดยพ่นสารที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน จ านวน 11 
กรรมวิธี ประกอบด้วย 0.01, 0.025, 0.05, 0.075, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00 และ 2.00 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร EBL เป็นชุดควบคุม โดยพ่นด้วยน้ ากลั่นเพียงอย่างเดียวและใช้ปริมาณ
สารละลาย 30 มิลลิลิตรต่อกระถาง ท าการปลูกถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 จ านวน 5 เมล็ดต่อกระถาง เมื่อต้น
กล้าอายุประมาณ 7 วันถอนต้นกล้าออกให้เหลือ 3 ต้นต่อกระถาง ให้น้ าถั่วเขียวทุกๆ 3 วัน จนถึงระยะสุกแก่
ทางสรีระวิทยาโดยชั่งน้ าหนักกระถางเพ่ือค านวณหาปริมาณน้ าที่ให้ถั่วเขียว ก่อนท าการทดสอบพ่นสาร EBL 
ควบคุมความชื้นของดินให้อยู่ในสภาพความจุความชื้นภาคสนาม 35 เปอร์เซ็นต์ ประมาณ 3 วัน พ่นสาร EBL 
ที่ผสมสารจับใบลดแรงตึงผิวตามระดับความเข้มข้นที่ก าหนดในแต่ละกรรมวิธี พ่นสารเมื่อถั่วเขียวเจริญเติบโตที่
ระยะเริ่มออกดอก (R1) และเริ่มติดเมล็ด (R3) ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติในการขาดน้ าของพืชที่มีผลต่อผลผลิต และให้
น้ าอีกครั ้งภายหลังพ่นสาร 1 อาทิตย์ เมื ่ออายุถั่วเขียวถึงระยะเก็บเกี่ยวฝักเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลหรือสีด า 
ด าเนินการเก็บเกี่ยวด้วยการปลิดฝักแต่ละรุ่นและเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ บันทึกข้อมูลวันสุกแก่ทางสรีระวิทยา 
physiological maturity (PM) ภายหลังเก็บเกี่ยวท าการเก็บตัวอย่างต้นถั่วเขียวบันทึกข้อมูลองค์ประกอบ
ผลผลิต ได้แก่ ความสูง จ านวนข้อต่อต้น จ านวนกิ่งต่อต้น จ านวนฝักต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อฝัก น้ าหนักแห้งต้น 
เป็นต้น ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ และตรวจสอบความงอกมาตรฐานตามวิธีการของ ISTA (2019) 

2. การศึกษาผลของสารบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวภายใต้
สภาวะแห้งแล้ง 

ทดสอบพืชภายในแปลงที่ เก็บตัวอย่างดินภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุ โลก            
ในฤดูแล้ง ปี 2561 ช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560 ถึงต้นเดือนมีนาคม 2561 และฤดูแล้ง ปี 2562 ช่วงปลาย
เดือนธันวาคม 2561 ถึงต้นเดือนมีนาคม 2562 โดยเตรียมพ้ืนที่ปลูกมีขนาดแปลงย่อย 4x6 ตารางเมตร พ้ืนที่
เก็บเกี่ยว 3x5 ตารางเมตร ระยะปลูก 50x10 เซนติเมตร ให้น้ าภายในแปลงหลังเตรียมดินเสร็จและท าการ
ปลูกถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมก่อนปลูก พ่นสารป้องกันก าจัดวัชพืช
เมื่อปลูกเสร็จ เมื่อถั่วเขียวอายุ 2 สัปดาห์ ท าการใส่ปุ๋ยเคมี 12-24-12 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมถอนแยก
ให้ได้จ านวน 3 ต้นต่อหลุม หลังจากนั้นให้น้ าทุก 15 วัน และหยุดให้น้ าก่อนถึงระยะเริ่มออกดอก (R1) และเริ่ม
ติดเมล็ด (R3) ประมาณ 1 อาทิตย์ เพ่ือให้ถั่วเขียวอยู่ในสภาวะแห้งแล้ง พ่นสารป้องกันก าจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืช และดูแลรักษาตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร, 2547) วางแผนการทดลอง
แบบ Randomized compete block designs จ านวน 4 ซ้ า ทดสอบสาร EBL โดยพ่นสารที่ระดับความ
เข้มข้นแตกต่างกัน จ านวน 6 กรรมวิธี ประกอบด้วยระดับความเข้มข้นของสาร EBL ที่เหมาะสมในการทดลอง
ที่ 1 มาทดสอบ 6 กรรมวิธี คือ 0.10, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.00 ppm เปรียบเทียบกับการไม่พ่นสารเป็นชุด
ควบคุมโดยพ่นด้วยน้ ากลั่นเพียงอย่างเดียว และใช้ปริมาณสารละลาย 600 มิลลิลิตรต่อแปลงย่อย พ่นสาร EBL 
ที่ผสมสารจับใบลดแรงตึงผิวตามระดับความเข้มข้นที่ก าหนดในแต่ละกรรมวิธี พ่นเมื่อถั่วเขียวเจริญเติบโตที่
ระยะเริ่มออกดอก (R1) และเริ่มติดเมล็ด (R3) เป็นช่วงวิกฤติในการขาดน้ าของพืชที่มีผลต่อผลผลิต เมื่ออายุถั่ว
เขียวถึงระยะเก็บเกี่ยวฝักเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลหรือสีด า ภายหลังเก็บเกี่ยวท าการเก็บตัวอย่างต้นถั่วเขียวบันทึก
ข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ ความสูง จ านวนข้อต่อต้น จ านวนกิ่งต่อต้น จ านวนฝักต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อ
ฝัก น้ าหนักแห้งต้น เป็นต้น ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวก่อนและหลังการเก็บ
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รักษาเมล็ดพันธุ์ในสภาพอุณหภูมิปกติ วัดอัตราการเจริญเติบโตของยอดอ่อนและรากอ่อน (Shoot and root 
growth rate) ตามวิธีการของ AOSA (1983) ตรวจสอบความงอกมาตรฐานและความงอกภายหลังเร่งอายุด้วย
วิธี Accelerated aging test (AA test) ตามวิธีการของ ISTA (2019) ทุกเดือนเป็นระยะเวลา 4 เดือน 

วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis 
of variance) เพ่ือหาค่า F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนรวมและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
ลักษณะต่าง ๆ ด้วยวิธี  Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้
โปรแกรม statistical software DSAASTAT (Onofri and Pannacci, 2014) 
 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษาสมบัติบางประการของดินที่ใช้ในการศึกษา 
เตรียมตัวอย่างดินที่เป็นตัวแทนปลูกถั่วเขียวในกระถางสภาพโรงเรือนและสภาพไร่วิเคราะห์ปริมาณ

ธาตุอาหารและคุณสมบัติของดิน ซึ่งจากการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนการทดสอบสาร EBL 
(Table 1) พบว่า ดินที่ใช้ทดสอบปลูกถั่วเขียวมีความอุดมสมบูรณ์ของดินระดับปานกลาง ลักษณะเนื้อดินเป็น
ดินเหนียวปนทรายแป้ง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก (pH 4.7) ปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ในระดับสูง (%OM 
เท่ากับ 3.12 %) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินอยู่ระดับสูง (Avail. P เท่ากับ 25.40 มิลลิกรัม P 
ต่อกิโลกรัม) ปริมาณโพแทสเซียมอยู่ระดับต่ า (K เท่ากับ 36.0 มิลลิกรัม K ต่อกิโลกรัม) ปริมาณแคลเซียม
ปานกลาง (Ca เท่ากับ 254.0 มิลลิกรัม Ca ต่อกิโลกรัม) ปริมาณแมกนีเซียมอยู่ระดับต่ า (Mg เท่ากับ 19.0 
มิลลิกรัม Mg ต่อกิโลกรัม) และปริมาณเหล็กอยู่ระดับสูง (Fe เท่ากับ 119.0 มิลลิกรัม Fe ต่อกิโลกรัม) 
  
Table 1 Some physical and chemical properties of soils used in the study. 

Soil properties         Soil 
Texture1/            Silty clay 
pH2/ 4.69 
OM (%)3/ 3.12 
Avail. P (mg/kg)4/ 25.40 
K (mg/kg)5/ 36.0 
Ca (mg/kg)5/ 254.0 
Mg (mg/kg)5/ 19.0 
Fe (mg/kg)6/ 119.0 
Remark  
1/ pipette method (Blake, 1980) 4/ Bray II method (Bray II and Kurtz, 1945) 
2/ pH meter (Soil : water; 1 : 1) 5/ Ammonium Acetate 1 N pH 7 extraction (Pratt, 1965) 
3/ Walkley and Black method (Walkley and Black, 1934) 6/ DTPA 
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2. ระดับความเข้มข้นของสารบราสสิโนสเตียรอยด์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบ
ผลผลิตและผลผลิตถั่วเขียวภายใต้สภาวะแห้งแล้ง 

การศึกษาหาระดับความเข้มข้นของสาร EBL ต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตถั่ว
เขียวภายใต้สภาวะแห้งแล้งในกระถางสภาพโรงเรือน พบว่า การพ่นสาร EBL กับต้นถั่วเขียวที่ระดับความ
เข้มข้น 0.50 และ 2.00 ppm ท าให้จ านวนฝักต่อต้นสูงที่สุดเท่ากับ 8 ฝักต่อต้น แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร (ชุดควบคุม) รองลงมาที่ระดับความเข้มข้นของ EBL 0.10 และ 
0.75 ppm มีจ านวนฝัก 8 และ 7 ฝักต่อต้น ตามล าดับ แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการไม่พ่นสาร
นอกจากนี้ การพ่นสาร EBL กับต้นถั่วเขียวท าให้ความสูง จ านวนข้อต่อต้น จ านวนกิ่งต่อต้น และน้ าหนักต้น
แห้งต่อกระถางของถั่วเขียวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ซึ่งต้นถั่วเขียวหลังจากพ่นสาร EBL มีความสูงอยู่
ระหว่าง 22.4-27.9 เซนติเมตร จ านวนข้อ 7-8 ข้อต่อต้น จ านวนกิ่ง 0-1 กิ่งต่อต้น และน้ าหนักต้นแห้งอยู่
ระหว่าง 12.74-19.75 กรัมต่อกระถาง โดยที่จ านวนวันถึงระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติเช่นเดียวกันอยู่ในช่วง 74-75 วัน นับจากวันปลูก (Table 2) 

เมื่อพิจารณาน้ าหนักฝักแห้งและน้ าหนักเมล็ดถั่วเขียวต่อกระถางผลการทดลองที่ได้มีทิศทาง เดียวกับ
จ านวนฝักต่อต้น โดยที่การพ่นสาร EBL กับต้นถั่วเขียวที่ระดับความเข้มข้น 0.50 และ 2.00 ppm ท าให้น้ าหนัก
ฝักแห้งสูงที่สุดเท่ากับ 18.55 และ 18.81 กรัมต่อกระถาง ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร รองลงมาที่ระดับความเข้มข้นของ EBL 0.75 ppm มีน้ าหนักฝักแห้งเท่ากับ 
16.98 กรัมต่อกระถาง แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการไม่พ่นสาร ส่วนน้ าหนักเมล็ดถั่วเขียวในกระถาง 
พบว่า การพ่นสาร EBL กับต้นถั่วเขียวที่ระดับความเข้มข้น 0.50 และ 2.00 ppm ท าให้น้ าหนักเมล็ดถั่วเขียว
สูงที่สุดเท่ากับ 14.01 และ 13.41 กรัมต่อกระถาง ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร รองลงมาที่ระดับความเข้มข้นของ EBL 0.75, 0.10, 1.00 และ 0.25 ppm มี
น้ าหนักเมล็ดถั่วเขียวเท่ากับ 12.56, 12.25, 10.46 และ 9.70 กรัมต่อกระถาง แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
กับการไม่พ่นสาร นอกจากนี้ การพ่นสาร EBL กับต้นถั่วเขียวท าให้น้ าหนัก 1,000 เมล็ด และคุณภาพด้าน
ความงอกไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ซึ่งต้นถั่วเขียวหลังจากพ่นสาร EBL มีน้ าหนัก 1,000 เมล็ดเฉลี่ย 
เท่ากับ 74.4 กรัม และหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดถั่วเขียวมีความงอกมาตรฐานเฉลี่ย 96 เปอร์เซ็นต์ (Table 3) ผล
การทดลองที่ได้ชี้ให้เห็นว่าการพ่นสาร EBL กับต้นถั่วเขียวที่ระดับความเข้มข้น 0.50 และ 2.00 ppm เป็น
ความเข้มข้นที่ เหมาะสม รองลงมาที ่ระดับความเข้มข้น 0.10, 0.25, 0.75 และ 1.00 ppm ที ่มีผลต่อ
น้ าหนักเมล็ดถั่วเขียวภายใต้สภาวะแห้งแล้งในสภาพโรงเรือน ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนในการ
น าสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชไปใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวภายใต้สภาวะแห้งแล้งในสภาพไร่ ควร
ใช้สาร EBL ที่ระดับความเข้มข้น 0.10-1.00 ppm 
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Table 2 Effects of Epibrassinolide (EBL) in different treatments on physiological maturity (PM)  
and yield components of mungbean in the pot (means of 4 replications)  
under drought condition. 

Treatment 
PM after 

sown (day) 1/ 
Stem 
length  
(cm)1/ 

Number of 
nodes/plan

t 1/ 

Number of 
branches/plan

t 1/ 

Number of 
pods/plant 

1/ 

Dry weights 
of stem/pot 

(g)1/ EBL 0 ppm 75 24.3 7 0   5 bcd 17.89 
EBL 0.010 ppm 75 22.5 7 0   6 abcd 12.74 
EBL 0.025 ppm 
ppm 

74 24.3 7 1   7 abcd 18.72 
EBL 0.050 ppm 
ppm 

75 22.4 7 0   4 d 16.52 
EBL 0.075 ppm 75 24.7 7 1   4 d 19.21 
EBL 0.100 ppm 75 27.0 8 1   8 ab 19.75 
EBL 0.250 ppm 75 26.3 8 0   7 abc 15.17 
EBL 0.500 ppm 74 27.2 7 0   8 a 16.18 
EBL 0.750 ppm 75 27.9 7 0   7 ab 19.39 
EBL 1.000 ppm 75 25.3 7 0   6 abcd 17.33 
EBL 2.000 ppm 75 26.7 8 0   8 a 17.70 
Mean 75 25.3 7 0     6 17.33 
F-test ns ns ns ns     ** ns 
C.V. (%) 0.67 14.04 8.90 11.07  32.43 25.97 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
 
Table 3 Effects of Epibrassinolide (EBL) in different treatments on yield and standard  

germination (%) of mungbean in the pot (means of 4 replications)  
under drought condition. 

Treatment 
Dry weights of 
pod/pot (g)1/ 

Seeds weights  
(g/pot)1/ 

1,000 seed weights  
(g)1/ 

 Germination  
(%)1/ 

EBL 0 ppm 11.87 bc   8.83 b 81.4 97 
EBL 0.010 ppm 11.36 bc   8.38 b 77.3 97 
EBL 0.025 ppm 
ppm 

13.69 abc 10.1a b 74.1 94 
EBL 0.050 ppm 
ppm 

10.69 c   8.17 b 73.3 93 
EBL 0.075 ppm 10.70 c   8.11 b 77.4 96 
EBL 0.100 ppm 16.42 abc 12.25 ab 70.8 98 
EBL 0.250 ppm 13.21 abc   9.70 ab 70.4 95 
EBL 0.500 ppm 18.55 a 14.01 a 73.9 96 
EBL 0.750 ppm 16.98 ab 12.56 ab 75.8 96 
EBL 1.000 ppm 14.48 abc 10.46 ab 74.7 97 
EBL 2.000 ppm 18.81 a 13.41 a 68.9 94 
Mean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Mean 

14.25 10.53 74.4 96 
F-test     **     ** ns ns 
C.V. (%) 22.71 28.19 9.00 3.88 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 

 
3. ผลของสารบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวภายใต้สภาวะแห้งแล้ง 
การศึกษาผลของบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวภายใต้สภาวะแห้งแล้ง

ในสภาพไร่ช่วงฤดูแล้ง ปี 2561 พบว่า สภาพอากาศระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 ถึง เดือน มีนาคม2561 อยู่
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ในสภาพอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 30.1-36.8 อุณหภูมิต่ าเฉลี่ย 19.5-24.0 และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 0-0.4 มิลลิลิตรต่อ
เดือน (figure 1) และการพ่นสาร EBL กับต้นถั่วเขียวที่ระดับความเข้มข้น 0.25 และ 0.50 ppm ท าให้จ านวน
ข้อต่อต้นสูงที่สุด จ านวน 10 ข้อต่อต้น แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร (ชุด
ควบคุม) และผลการทดลองแสดงให้เห็นได้ชัดหลังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ซึ่งผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวให้
น้ าหนักแตกต่างกันตามระดับความเข้มข้นของสาร EBL ที่พ่นต้นถั่วเขียว โดยที่ระดับความเข้มข้นของ EBL ที่ 
0.50, 1.00 และ 0.10 ppm ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสูงที่สุด เท่ากับ 323.2 304.3 และ 302.1 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร และการพ่นสาร EBL 
กับต้นถั่วเขียวในสภาพไร่ท าให้ความสูง จ านวนกิ่งต่อต้น จ านวนฝักต่อต้น และจ านวนเมล็ดต่อฝักของถั่วเขียว
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ซึ่งต้นถั่วเขียวหลังจากพ่นสาร EBL มีความสูงอยู่ระหว่าง 56.1-60.2 เซนติเมตร 
จ านวนกิ่ง 1-2 กิ่งต่อต้น จ านวนฝัก 18-25 ฝักต่อต้น และจ านวนเมล็ดอยู่ระหว่าง 11-12 เมล็ดต่อฝัก (Table 
4) 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวภายหลังการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่ท าการทดสอบการใช้สาร EBL ที่
ระดับความเข้มข้นต่างกันพ่นในสภาพไร่ พบว่า การพ่นสาร EBL ที่ระดับความเข้มข้น 0-1.00 ppm มีผลให้
เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียที่ มีลักษณะเมล็ดลีบ
เล็กและเหี่ยวย่นในต้นถั่วเขียวที่พ่นสาร EBL ระดับความเข้มข้น 1.00 ppm มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดเสียน้อยที่สุด
ร้อยละ 0.4 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร ส่วนคุณภาพทางด้านความ
งอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวมีความงอกมาตรฐาน
เฉลี่ย 86 เปอร์เซ็นต์ ความงอกภายหลังเร่งอายุด้วยวิธี AA test เฉลี่ย 89 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการ
เจริญเติบโตของยอดอ่อนมีความยาวอยู่ระหว่าง 7.24-8.74 เซนติเมตร แต่ความยาวรากของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
ที่พ่นสาร EBL ระดับความเข้มข้น 0.10 และ 1.00 ppm มีความยาวรากสูงที่สุด เท่ากับ 8.02 และ 7.75 
เซนติเมตร ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร รองลงมาที่ระดับ
ความเข้มข้น 0.50 และ 0.25 ppm มีความยาวเท่ากับ 7.65 และ 7.57 เซนติเมตร ตามล าดับ แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในสภาพอุณหภูมิ
ปกติ ซึ่งก่อนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวมีความงอกมาตรฐานสูงอยู่ระหว่าง 85-87 เปอร์เซ็นต์ ความงอก
ภายหลังเร่งอายุด้วยวิธี AA test อยู่ระหว่าง 88-90 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ตรงตามมาตรฐานชั้นพันธุ์
ขยาย (ความงอก ≥85%) แต่ภายหลังเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่อุณหภูมิปกติ พบว่าความงอกลดลง
เล็กน้อยแสดงให้เห็นในเดือนที่ 4 มีความงอกมาตรฐานอยู่ระหว่าง 78-80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนความแข็งแรงอยู่ใน
ระดับเดียวกันกับความงอกภายหลังเร่งอายุด้วยวิธี AA test ก่อนการเก็บรักษาอยู่ระหว่าง 88-90 เปอร์เซ็นต์ 
คุณภาพเมล็ดพันธุ์เป็นไปตามมาตรฐานชั้นพันธุ์จ าหน่าย (ความงอก ≥75%) (Table 6 และ figure 3)  

ส่วนการศึกษาสารบราสสิโนสเตียรอยด์ต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวภายใต้สภาวะแห้งแล้ง
ในสภาพไร่ช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 พบว่า สภาพอากาศระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562 อยู่
ในสภาพอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 31.3-37.8 อุณหภูมิต่ าเฉลี่ย 20.8-26.4 และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 0-2.6 มิลลิลิตรต่อ
เดือน (figure 2) และการพ่นสาร EBL กับต้นถั่วเขียวที่ระดับความเข้มข้น 0.25 และ 0.50 ppm ท าให้จ านวน
ข้อต่อต้นสูงที่สุด จ านวน 10 ข้อต่อต้น แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร (ชุด
ควบคุม) และผลการทดลองแสดงให้เห็นได้ชัดหลังปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ซึ่งผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวให้
น้ าหนักแตกต่างกันตามระดับความเข้มข้นของสาร EBL ที่พ่นต้นถั่วเขียว โดยที่ระดับความเข้มข้นของ EBL ที่ 
1.00, 0.50 และ 0.10 ppm ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสูงที่สุด เท่ากับ 326.4 307.3 และ 305.2 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร และการพ่นสาร EBL 
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กับต้นถั่วเขียวในสภาพไร่ท าให้ความสูง จ านวนกิ่งต่อต้น จ านวนฝักต่อต้น และจ านวนเมล็ดต่อฝักของถั่วเขียว
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต ซึ่งต้นถั่วเขียวหลังจากพ่นสาร EBL มีความสูงอยู่ระหว่าง 61.8-66.2 เซนติเมตร 
จ านวนกิ่ง 2 กิ่งต่อต้น จ านวนฝัก 19-26 ฝักต่อต้น และจ านวนเมล็ดอยู่ระหว่าง 11-12 เมล็ดต่อฝัก (Table 5) 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวภายหลังการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่ท าการทดสอบการใช้สาร EBL ที่
ระดับความเข้มข้นต่างกันพ่นในสภาพไร่ พบว่า การพ่นสาร EBL ที่ระดับความเข้มข้น 0-1.00 ppm มีผลให้
เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีและเมล็ดเสียไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนคุณภาพทางด้านความงอกและความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวมีความงอกมาตรฐานเฉลี่ย 87 
เปอร์เซ็นต์ ความงอกภายหลังเร่งอายุด้วยวิธี AA test เฉลี่ย 89 เปอร์เซ็นต์ และอัตราการเจริญเติบโตของยอด
อ่อนมีความยาวอยู่ระหว่าง 7.46-8.91 เซนติเมตร แต่ความยาวรากของเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่พ่นสาร EBL ระดับ
ความเข้มข้น 0.10 และ 1.00 ppm มีความยาวรากสูงที่สุด เท่ากับ 8.26 และ 7.98 เซนติเมตร ตามล าดับ 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร รองลงมาที่ระดับความเข้มข้น 0.50 และ 
0.25 ppm มีความยาวเท่ากับ 7.88 และ 7.80 เซนติเมตร ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับการไม่พ่นสาร ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในสภาพอุณหภูมิปกติ ซึ่งก่อนการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวมีความงอกมาตรฐานสูงอยู่ระหว่าง 85-88 เปอร์เซ็นต์ ความงอกภายหลังเร่งอายุด้วยวิธี AA 
test อยู่ระหว่าง 88-90 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ตรงตามมาตรฐานชั้นพันธุ์ขยาย (ความงอก ≥85%) แต่
ภายหลังเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่อุณหภูมิปกติ พบว่าความงอกลดลงเล็กน้อยแสดงให้เห็นในเดือนที่ 4 มี
ความงอกมาตรฐานอยู่ระหว่าง 75-78 เปอร์เซ็นต์ ส่วนความแข็งแรงอยู่ในระดับเดียวกันกับความงอกภายหลัง
เร่งอายุด้วยวิธี AA test ก่อนการเก็บรักษาอยู่ระหว่าง 81-87 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพเมล็ดพันธุ์เป็นไปตาม
มาตรฐานชั้นพันธุ์จ าหน่าย (ความงอก ≥75%) (Table 7 และ figure 4) 
 
Table 4 Effects of Epibrassinolide (EBL) in different treatments on yield components and  
 seed yield of soybean in the field (means of 4 replications) under drought condition,  

dry season 2017. 

Treatment 
Stem length  

(cm)1/ 
Number of 
nodes/plant 

1/ 

Number of 
branches/plant 

1/ 

Number of 
pods/plant 

1/ 

Number of 
seeds/pods 

1/ 

seeds weights  
(kg/rai)1/ 

EBL 0 ppm 56.1 10 ab 2 18 12 274.1 b 
EBL 0.100 ppm 57.5  9 b 2 22 12 302.1 a 
EBL 0.250 ppm 59.9 10 a 2 25 12   296.5 ab 
EBL 0.500 ppm 60.2 10 a 2 22 11 323.2 a 
EBL 0.750 ppm 59.8   10 ab 2 23 12 287.2 b 
EBL 1.000 ppm 56.9 10 b 1 26 12 304.3 a 
Mean 58.4         10 2 23 12      297.9 
F-test ns * ns ns ns ** 
C.V. (%) 6.13 4.62 30.34 22.75 5.44 6.76 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
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Table 5 Effects of Epibrassinolide (EBL) in different treatments on yield components and  
 seed yield of soybean in the field (means of 4 replications) under drought condition,  

dry season 2018. 

Treatment 
Stem length  

(cm)1/ 
Number of 
nodes/plant 

1/ 

Number of 
branches/plant 

1/ 

Number of 
pods/plant 

1/ 

Number of 
seeds/pods 

1/ 

seeds weights  
(kg/rai)1/ 

Control 61.8   10 ab 2 19 12 276.9 b 
EBL 0.100 ppm 63.2 10 b 2 22 12 305.2 a 
EBL 0.250 ppm 65.9 11 a 2 25 12   299.5 ab 
EBL 0.500 ppm 66.2 11 a 2 22 11 307.3 a 
EBL 0.750 ppm 65.8   10 ab 2 23 12 290.1 b 
EBL 1.000 ppm 64.9 10 b 2 26 12 326.4 a 
Mean 64.6 10 2 23 12      300.9 
F-test ns * ns ns ns ** 
C.V. (%) 4.65 4.48 28.54 22.75 5.44 6.76 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
 
Table 6 Effects of Epibrassinolide (EBL) in different treatments on seed quality of mungbean  

in the field (means of 4 replications) under drought condition, dry season 2017. 

Treatment 
Good  

seed (%)1/ 
Damaged 
seed (%)1/ 

Germination  
(%)1/ 

Seed vigor 
by 

AA test (%)1/ 

Shoot growth 
rates (cm)1/  

Root growth 
rates (cm)1/ 

EBL 0 ppm 98.7        1.3 b 86 89 7.24 6.15 c 
EBL 0.100 ppm 99.2   0.8 ab 86 89 8.74 8.02 a 
EBL 0.250 ppm 99.3   0.7 ab 87 90 8.46   7.57 ab 
EBL 0.500 ppm 99.3   0.7 ab 86 89 8.17   7.65 ab 
EBL 0.750 ppm 98.4   0.6 ab 85 89 7.99 7.15 b 
EBL 1.000 ppm 99.6 0.4 a 85 88 8.08 7.75 a 
Mean 99.1         0.8 86 89 8.11 7.38 
F-test ns ** ns ns ns ** 
C.V. (%) 0.88 18.10 2.34 7.48 8.73 5.93 
1/ In a column, values followed by a common letter are not significantly different by Duncan’s Multiple Rang Test (p ≤ 0.05) 
 
Table 7 Effects of Epibrassinolide (EBL) in different treatments on seed quality of mungbean  

in the field (means of 4 replications) under drought condition, dry season 2018. 

Treatment 
Good  

seed (%)1/ 
Damaged 
seed (%)1/ 

Germination  
(%)1/ 

Seed vigor by 
AA test (%)1/ 

Shoot growth 
rates (cm)1/  

Root growth 
rates (cm)1/ 

EBL 0 ppm 98.4 1.6 87 89 7.46 6.33 c 
EBL 0.100 ppm 98.2 1.8 85 88 8.91 8.26 a 
EBL 0.250 ppm 98.3 1.7 86 90 8.71   7.80 ab 
EBL 0.500 ppm 98.3 1.7 87 88 8.42   7.88 ab 
EBL 0.750 ppm 98.7 1.3 88 89 8.23 7.36 b 
EBL 1.000 ppm 98.6 1.4 87 88 8.32 7.98 a 
Mean 98.4 1.6 87 89 8.35 7.60 
F-test ns ns ns ns ns ** 
C.V. (%) 0.88 19.88 2.95 4.93 8.70 5.83 
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Figure 1 Phaitsanulok seed R&D center weather during in December 2016 to May 2017. 
 
 

 
 

Figure 2 Phaitsanulok seed R&D center weather during in December 2017 to May 2018. 
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Figure 3 Seed germination (a) and vigor by AA test (b) after stored room temperature for four months of different treatments EBL, dry season 2017. 

 

  
Figure 4 Seed germination (a) and vigor by AA test (b) after stored room temperature for four months of different treatments EBL, dry season 2018. 



220 
 

จากผลการทดลองในกระถางและสภาพไร่ การใช้สาร EBL พ่นต้นถั่วเขียวก่อนระยะออกดอก (R1) 
และระยะติดเมล็ด (R3) สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวโดยสารบราสสิโนส
เตียรอยด์ชนิด EBL ส่งเสริมการเจริญเติบโตของยอดและรากของพืชและการงอกของเมล็ด เช่นเดียวกับ 
Clouse et al. (1992) ให้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ที่ฐานของกิ่งถั่วเขียวที่ตัดออกมาปักช า สามารถส่งเสริมการ
ยืดยาวของ epicotyls และสามารถกระตุ้นการยืดยาวของ epicotyls ของถั่วเหลือง และสอดคล้องกับ 
Zhang et al. (2008) ได้ศึกษาการให้บราสสิโนสเตียรอยด์เพ่ือเพ่ิมความทนทานต่อการขาดน้ าและผลผลิตใน
ถั่วเหลือง พบว่าการพ่นบราสสิโนสเตียรอยด์ที่ระยะ R1 และ R3 เริ่มติดฝักที่ระดับความเข้มข้น 0.10 ppm 
สามารถใช้เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเพ่ือเพ่ิมความทนแล้งและลดการสูญเสียผลผลิตของถั่วเหลือง
ที่เกิดจากการขาดน้ าได้ เช่นเดียวกับ Marade et al. (2013) ได้ศึกษาการให้บราสสิโนสเตียรอยด์ชนิด 
Spirostanic analogue of brassinosteroid (SAB) ที่ระดับ 0.10 ppm กับมะละกอที่ปลูกภายใต้สภาวะแห้ง
แล้ง พบว่า SAB มีส่วนร่วมในการเร่งอัตราการเสื่อมสภาพของใบแก่ที่สุด และมีอัตราการสังเคราะห์แสงและ
สารประกอบอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้นในใบที่อายุน้อยที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าสารบราสสิโนสเตอรอยด์มีผลต่อการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของพืชอันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชทางการเกษตร  

ส่วนคุณภาพเมล็ดพันธุ์ สอดคล้องกับ Mitchell and Gregory (1972) กล่าวว่า Brassins สามารถ
เพ่ิมผลผลิตได้ในธัญพืชโดยเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้ผลผลิตพืชและท าให้เมล็ดมีคุณภาพดีขึ้นโดยเฉพาะ
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ (seed vigor) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Kshitij et al. (2011) ได้หาระดับความ
เข้มข้นของบราสสิ โนสเตี ยรอยด์ ในระดับ  0.10-1.00 ppm ที่ มีผลต่อ  Germination parameter ใน
ห้องปฏิบัติการ พบว่าบราสสิโนสเตียรอยด์ชนิด EBL ที่ความเข้มข้น 0.40 ppm มีผลท าให้ ความงอก ดัชนี
ความงอก ดัชนีความแข็งแรง และความยาวรากสูงสุดของถั่วเขียวชนิด moogbean แตกต่างจากระดับความ
เข้มข้นอ่ืนๆ และสอดคล้องกับ Wei and Li (2016) รายงานว่า สาร EBL มีบทบาทส่งเสริมการงอก การ
เจริญเติบโตของยอดและรากของพืชท าให้เมล็ดมีความแข็งแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการเพ่ิมขนาดของ  
meristem และการยืดขยายของรากตั้งแต่เริ่มแรกของการงอก   
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาระดับความเข้มข้นของสาร EBL ที่ใช้พ่นต้นถั่วเขียวที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตถั่วเขียวในสภาพโรงเรือนและสภาพไร่ภายใต้สภาวะแห้งแล้ง พบว่า EBL 0.50 และ 2.00 ppm มีผล
ต่อจ านวนฝักต่อต้น น้ าหนักฝักแห้งและน้ าหนักเมล็ดถั่วเขียวต่อกระถางสูงที่สุด และการพ่นสาร EBL กับต้นถั่ว
เขียวที่ความเข้มข้น 0.10, 0.50 และ 1.00 ppm ท าให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวสูงที่สุด โดยเฉพาะสาร EBL 
ความเข้มข้น 1.00 ppm มีผลให้เมล็ดเสียน้อยที่สุดและความยาวรากอ่อนสูงที่สุด แต่คุณภาพด้านความงอก
และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีเร่งอายุไม่แตกต่างกันทั้งในกระถางสภาพโรงเรือนและสภาพไร่ภายใต้
สภาวะแห้งแล้ง และภายหลังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวระยะเวลา 4 เดือน ในสภาพอุณหภูมิปกติ ความ
งอกของเมล็ดพันธุ์ลดลงเล็กน้อยแต่ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีเร่งอายุไม่แตกต่างกับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
ก่อนเก็บรักษา ซึ่งคุณภาพเมล็ดพันธุ์อยู่ในมาตรฐานชั้นพันธุ์จ าหน่าย (ความงอก ≥75%) ดังนั้น ควรใช้สาร 
EBL 0.50 และ 1.00 ppm เป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวใน
สภาวะแห้งแล้ง 
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การศึกษาระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 
Study on the physiology maturity for seed Qualities of Huarue chili # 13 and Huarue # 25 

 
วิศรุต สันม่าแอ     นิตยา  คงสวัสดิ์     ปราณี  เถาว์โท     สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ 

Witsarut Sonmaaee     Nittaya Konsawat     Pranee Towto     Satja Prasongsap 
 

บทคัดย่อ 
 การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่อายุการสุกแก่ทางสรีรวิทยาที่เหมาะสมนั้นมีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาระยะสุกแก่ท่ีเหมาะสมต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และ
เบอร์ 25ซึ่งเป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร ด าเนินการที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อ าเภอเมือ ง 
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2562 วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อก
สมบูรณ์ Randomized Complete Block Design (RCBD ) ประกอบด้วย 8 กรรมวิธี คือ อายุเก็บเกี่ยวผล
พริกที่ 8 ระยะ ได้แก่ 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 และ 60 วัน หลังดอกบาน จ านวน 3 ซ้ า ด าเนินการทดลอง 
2 ปี ซี่งการทดลองในปี 2561 พบว่า พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 ที่อายุ 55 วันหลังดอกบาน ที่ผลพริกสีแดงเข้ม
เริ่มเหี่ยวเป็นระยะที่สุกแก่ทางสรีรวิทยาและให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงสุด ให้น้ าหนักเมล็ดสด  1,000 เมล็ด คือ 
5.57 กรัม แตกต่างทางสถิติกับที่อายุ 25-35 วันหลังดอกบาน และไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับที่
อายุ 40-70 วันหลังดอกบาน ให้น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด คือ 5.51 กรัม แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับที่อายุ 25-35 วัน หลังดอกบาน มีเปอร์เซ็นต์ความงอก ความแข็งแรงของเมล็ดและต้นอ่อนปกติ
สูงสุด คือ 87, 89 และ 83 % ตามล าดับ แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับที่อายุ 25-45 
และ 50-70 วันหลังดอกบาน การทดลองในปี 2562 พบว่า พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 ให้น้ าหนักเมล็ดสดและ
น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ดสูงสุด คือ 5.69 และ 5.50 กรัม ตามล าดับไม่แตกต่างทางสถิติ ให้เปอร์เซ็นต์ความ
งอก ความแข็งแรงของเมล็ดสูงสุด คือ 89.25, 93 % ตามล าดับไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับที่อายุ 
25-50 และ 60-70 วันหลังดอกบานและต้นอ่อนปกติ 83 % แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบ
กับท่ีอายุ 25-50 หลังดอกบาน  
  พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 25 การทดลองปี 2561 พบว่า ที่อายุ 55 วันหลังดอกบาน ที่ผลพริกสีแดงเข้ม
เริ่มเหี่ยวเป็นระยะที่สุกแก่ทางสรีรวิทยาและให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงสุด ให้น้ าหนักเมล็ดสด  1,000 เมล็ด คือ 
4.50 กรัม แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับที่อายุ 25-35 วันหลังดอกบาน ให้น้ าหนักแห้ง 
1,000 เมล็ด คือ 4.44 กรัม มีเปอร์เซ็นต์ความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดสูงสุด คือ 86.25 และ 88 % 
ตามล าดับไม่แตกต่างทางสถิติ และต้นอ่อนปกติ 80.25 % แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบ
กับที่อายุ 25-50 วัน หลังดอกบาน และไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบที่อายุ 60-70 วันหลังดอกบาน 
การทดลองปี 2562 พบว่า พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 25 ให้น้ าหนักเมล็ดสดและน้ าหนักแห้ง  1,000 เมล็ด สูงสุด 
คือ 6.60 และ 6.35 กรัม ไม่แตกต่างทางสถิติ ให้เปอร์เซ็นต์ความงอก ความแข็งแรงของเมล็ดและต้นอ่อนปกติ
สูงสุด คือ 95.75, 92 และ 69.75 % ตามล าดับ แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับที่อายุ 
25-45 วัน หลังดอกบาน และไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบที่อายุ60-70 วัน หลังดอกบาน 
 จากผลการทดลอง ทั้ง 2 ปี สรุปได้ว่า ที่อายุ 55 วัน หลังระยะดอกบาน ของพริกข้ีหนูหัวเรือเบอร์ 13 
และ 25  ที่ผลพริกสีแดงเข้มเริ่มเหี่ยวเป็นระยะที่เมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยาและคุณภาพสูงสุด เนื่องจาก มี
น้ าหนักเมล็ดสดน้ าหนักแห้งเมล็ด เปอร์เซ็นต์ความงอก ต้นอ่อนปกติ และความแข็งแรงของเมล็ดสูงที่สุด  
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Abstract 
Harvest index is a measure of the efficiency of plants in producing seed. The 

objective of this study was to determine the appropriate harvesting times on qualities seeds 
of 2 chili cultivars (Huarue NO.13and Huarue NO.25). The Huarue NO.13 and Huarue NO.25 
are recommended chili cultivars of the Department of Agriculture. The experimental design 
was Randomized Complete Block Design (RCBD). The treatments are 8 harvesting dates (25, 
30, 35, 40, 45, 50, 55 and 60 days after flowering) with 3 replications at the Sisaket 
Horticultural Research Center, Muang district, Sisaket province in between October 2017 - 
September 2019. In 2018, Huarue NO.13 chili cultivar at 55 days after flowering showed the 
color of fruits is dark red. Fresh weight (1,000 seeds) is 5.57 g. significant difference with 
harvesting dates 25-35 days after flowering. And not significant difference with harvesting 
dates 40-70 drys after flowering.  Weight (1,000 seeds) is 5.51 g. significant difference with 
harvesting dates at 25-35 days after flowering. The germination Seed vigor and Normal 
seedling (%) was significant difference at 55 days after flowering is 87,  89.25 ,  89.25% 
respectively, with harvesting dates dates 25-45 and 50-70 days after flowering. In 2019, 
Huarue NO.13 chili cultivar at 55 days after flowering showed fresh weight (1,000 seeds) is 
5.69 g. Dry weight (1,000 seeds) is 5.51 g. but are not significant difference with harvesting 
dates 25-50 and 60-70 days after flowering. The germinationand Seed vigor at 55 days after 
flowering is 89.25 and 93 % high than harvested chili fruit at 25-50 and 60-70 after flowering 
and Normal seedling is 83 % significant difference with harvesting dates 25-50 days after 
flowering. 

In 2018, The Huarue NO.25 chili cultivar at 55 days after flowering showed the 
color of fruits is dark red. Fresh weight (1,000 seeds) is 4.50 g. and significant difference with 
harvesting dates at 25-35 days after flowering. Dry weight (1,000 seeds),The germination (%) 
and Seed vigor (%) is 4.44 g,86.25 and 88 % respectively,  but is not significant difference. 
Normal seedling is 80.25 % significant difference with harvesting dates at 25-50 days after 
flowering. And not significant difference with harvesting dates 60-70 drys after flowering In 
2019, Huarue NO.25 chili cultivar at 55 days after flowering showed fresh weight (1,000 seeds) 
is 6.60 g. Dry weight (1,000 seeds) is 6.35 g. but are not significant difference with harvesting 
dates 25- 50 and 60 days after flowering. The germination (%) ,Seed vigor (%) and Normal 
seedling (%) is 95.75 ,92 and 69.75% respectively, significant difference with harvesting dates 
25-45 days after flowering. And not significant difference with harvesting dates 60-70 drys 
after flowering. 
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บทน า (Introduction) 
 พริกขี้หนู Capcicum anuum L. จัดเป็นพืชผักที่มีความส าคัญชนิดหนึ่งที่สามารถน ามาบริโภคสด
และใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูป พริกที่นิยมปลูกเป็นการค้า อาทิ พริกขี้หนูผลเล็ก พริกขี้หนูผลใหญ่ พริกหวาน 
พริกยักษ์ และพริกใหญ่ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกพริกไม่น้อยกว่า 474,717 ไร่ต่อปี แหล่งปลูกขนาดใหญ่อยู่ ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ ภาคเหนือและภาคตะวันออก พริกสดที่ผลิตได้จะใช้บริโภค
ภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 87 หรือประมาณ 530,000 ตัน ปี 2553 ประเทศไทยมีมูลค่าการค้าพริก
โดยรวม คิดเป็นมูลค่า 3,324.67 ล้านบาท มาจากการส่งออกคิดเป็นมูลค่า 2,597.95 ล้านบาท ซึ่งมาจากซอส
พริกเป็นหลัก รองลงมา คือพริกแห้ง พริกป่น และสุดท้ายคือพริกสดหรือแช่แข็งมูลค่า 93.1 ล้านบาท ประเทศ
ที่น าเข้าพริกสดหรือแช่แข็งจากไทย คือ มาเลเซีย รองลงมา คือ ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ พม่า และฮ่องกง มูลค่า
การส่งออกพริกของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี สถิติล่าสุด พบว่า ประเทศไทยส่งออกพริกขี้หนูสวนไปยัง
มาเลเซียและจีน นับพันล้านบาทต่อปี (กัญญา, 2557) นอกจากนั้นประเทศไทยมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์พริก 
จ านวน 37.67 ตัน คิดเป็นมูลค่า 226.43 ล้านบาทและมีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พริก จ านวน  4.25 ตัน คิดเป็น
มูลค่า 20.98 ล้าน  
 สถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกของภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือตอบสนองต่อผู้บริโภค พบว่าในปี 
2553 มีการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกเพ่ือส่งออก จ านวน 492,000 กก.คิดเป็นค่า 270.59 ล้านบาท และพบว่ามีการ
น าเข้าเมล็ดพันธุ์พริก จ านวน  6,600 กก. คิดเป็นมูลค่า 29.54 ล้านบาท จากสถิติจะเห็นได้ว่าเมล็ดพันธุ์พริก
ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2554)  ซึ่งจากปริมาณความต้องการพริก
ของเกษตรกร ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้ปรับปรุงพันธุ์พริกข้ีหนูสวนหัวเรือเบอร์ 13 และ 25 เป็นพันธุ์พริก
แนะน า  ของกรมวิชาการเกษตรที่มีคุณสมบัติที่ดีในการผลิตพริกสดและพริกแห้งตามที่ตลาดต้องการ ซึ่งใน
ปัจจุบันเกษตรกรบางรายและบางกลุ่มต้องการพ่ึงตนเองและลดต้นทุนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ จึงได้เก็บเมล็ด
พันธุ์พริกไว้ใช้เอง ซึ่งหากจัดการไม่ถูกวิธีจะท าให้ได้พันธุ์ที่ไม่ดีโดยเฉพาะการเก็บผลที่เหลือจากการเก็บพริกสด 
ท าให้ได้เมล็ดพันธุ์คุณภาพไม่ดี (สุเทวี และคณะ2537) มีคุณภาพต่อทั้งทางกายภาพและพันธุกรรม (สุรพงษ์, 
2551) เนื่องจากมีการเสื่อมของสายพันธุ์จากการเก็บผลที่มีลักษณะไม่ดีไว้ท าพันธุ์ การผลิตพืชให้ได้ดี จะต้องใช้
เมล็ดพันธุ์ที่ดี ตรงตามพันธุ์ มีความงอกสูง ความแข็งแรงสูง สามารถเจริญเป็นต้นกล้าที่แข็งแรง (Harrington, 
1972) เมล็ดมีคุณภาพสูงเป็นเมล็ดที่มีการพัฒนาที่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา ซึ่งเป็นเมล็ดที่ระยะสะสมน้ าหนัก
แห้งสูงสุด มีอายุนับจากวันที่ดอกบานและระดับความชื้นของเมล็ดตามชนิดและพันธุ์พืชซึ่งผันแปรตามสภาพ
อากาศ และพ้ืนที่ที่เพาะปลูก ซึ่งท าให้ยุ่งยากต่อการก าหนดระยะเก็บเกี่ยว ผลพริกมีการเปลี่ยนแปลงสีผล
ระหว่างการพัฒนา ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดการสุกแก่ของเมล็ดต่อการเก็บเกี่ยวผลพริกเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ และ
แตกต่างกันตามชนิดและพันธุ์พริก (Smith et al.,1987) เช่น พริกมันแดงเมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยาที่ผลระยะ
ผลสีแดงอมเขียว (มาน์ศรี, 2523) พริกข้ีหนูพันธุ์ห้วยสีทน และพริกขี้หนูพันธุ์ต้นตั้งที่ระยะผลสีแดง (สุเทวีและ
คณะ, 2537) พริกขี้หนูสวนที่ระยะผลสีส้ม (พงษ์ศักดิ , ์ 2553) พริกหยวกพันธุ์คัดมอ. ที่ระยะผลสีแดง
(เสาวลักษณ์,2549) พริกขี้หนู หัวเรือ  เบอร์ 13 และเบอร์ 25 ที่ระยะผลสีแดงอายุ 90 วันหลังปลูก (จิรภา, 
2555) 
 ซึ่งเป็นลักษณะที่ง่ายการก าหนดระยะการสุกแก่ทางสรีรวิทยาของเมล็ดเพ่ือเก็บเกี่ยวเป็นเมล็ดพันธุ์ 
แต่อย่างไรก็ตามสภาพการเพาะปลูกในแต่ละพ้ืนที่ไม่เหมือนกันและประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศที่ไม่แน่นอนซึ่งมีผลต่อต่อการเปลี่ยนแปลงของสีผลพริกได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งท าให้การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์
อาจจะมีความคลาดเคลื่อนและได้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่สุกแก่ทางสรีรวิทยา ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ได้  
(Smithetal.,1987) เมล็ดพันธุ์นั้นมีความส าคัญ การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตามอายุการสุกแก่ทาง
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สรีรวิทยาจะส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ความสมบูรณ์ของเมล็ด เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกและความ
แข็งแรงสูง การสุกแก่ทางสรีรวิทยา(physiological maturity: PM) น้ าหนักแห้งของเมล็ดจะเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ
เมล็ดจะเริ่มมีความสามารถงอกได้ในระยะนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะนี้เมล็ดจะมีน้ าหนักแห้งสูงสุด (บุญมี 2549) 
คุณภาพในทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ความงอก( germination) ความแข็งแรง (vigor) และศักยภาพ
ในการเก็บรักษา (storability)  (ดรุณี, 2545) เนื่องจากเราไม่สามารถทราบได้ว่าการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่
ถูกต้องตามอายุการสุกแก่ทางสรีรวิทยาอยู่ในช่วงอายุใดที่ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูหัวเรือพันธุ์ศก.เบอร์ 13 
และเบอร์ 25 มีคุณภาพที่ดี จึงจ าเป็นต้องศึกษาระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา (physiological maturity: PM) 
ของพริกขี้หนูหัวเรือพันธุ์ดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู
หัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 ส าหรับใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกและเผยแพร่ดัชนีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
ต่อไป 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2562 (ปลายฤดูฝนและฤดูแล้ง) 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1.เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 
 2.วัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร 
 3.ตะกร้าพลาสติกและกล่องพลาสติก 

 4.ตู้เพาะเมล็ดพันธุ์ (seed germinator)  
 5.ตู้อบ (hot air oven)  
 6.เครื่องวัดการน าไฟฟ้า ( electrical conductivity meter) 
 7. เครื่องชั่งละเอียด(analytical balance)  
 8. เครื่องวัดละเอียด (vernier)  
 9. ถังพ่นสารเคม ี 
 10.กล้องถ่ายรูป 
 11.แถบวัดสี 
 

วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ  Randomized  Complete Block Design (RCBD ) จัดสิ่งทดลองแบบ 
Split plot จ านวน 3 ซ้ า ก าหนดให้สายพันธุ์เป็น Main Plot คือ พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25  
และอายุหลังดอกบานเป็น sub plot คือ อายุผลพริกที่ระยะ 25,30,35,40,45,50,55,และ 60 วัน หลังดอก
บาน 
 การเตรียมกล้าพริก เพาะเมล็ดพริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และ เบอร์ 25 ในถาดเพาะ ใช้ดินผสม
ระหว่าง  ดิน: แกลบด า: ปุ๋ยคอก อัตรา 3:1:1  หลุมละ 1 เมล็ด  หลังการเพาะรดน้ าอย่างสม่ าเสมอ เมื่อต้น
กล้าอายุประมาณ 1 เดือน หรือมีใบจริง 3-4 ใบ จึงย้ายลงแปลงปลูก 
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 การเตรียมแปลงปลูก ไถดินลึก 30-40 ซม. ตากดินทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์ แล้วไถพรวนอีก 1-2 ครั้ง เก็บ
วัชพืชออก  หว่านปูนขาว อัตรา 200-300 กก./ไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากัน และยกร่อง ให้แปลงกว้าง 3.20 เมตร 
ยาว 4 เมตร สูง 20 เซนติเมตร เว้นระยะระหว่างแปลง 0.50 เมตร จ านวน 24 แปลงย่อย/พันธุ์ รวมทั้งหมด 
48 แปลงย่อย ปรับหน้าดินให้สม่ าเสมอ โดยปลูกระยะห่างระหว่างแถว 80 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 0.50  
เซนติเมตร รวม 24 ต้นต่อแปลงย่อย ขุดหลุมลึก 20 ซม. ใส่ปุ๋ยคอก 500 กรัม/หลุม ปุ๋ยเคมีสูตร 15 -15-15 
อัตรา 25 กรัม/หลุม คลุกเคล้าให้เข้ากัน น าต้นกล้าพริกที่เตรียมไว้มาปลูกลงแปลงปลูก คลุมโคนต้นด้วยฟาง
ข้าวเพื่อรักษาความชื้นจากนั้นรดน้ าให้ชุ่มทันทีหลังปลูก ให้น้ าสัปดาห์แรกหลังการย้ายกล้าให้น้ า 2 ครั้ง/วัน คือ 
ตอนเช้าและตอนเย็น หลังจากนั้นในสัปดาห์ที่สองให้น้ าวันละ 1 ครั้งในตอนเช้าด้วยสายยางรดน้ า หรือสปริง
เกอร์ หลังปลูก 15-20 วัน ใส่ปุ๋ยเคมี 12-24-12 อัตรา 30 กก/ไร่ ผสมยูเรีย อัตรา 10 กก/ไร่ แล้วพูนโคน
พร้อมทั้งก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 25 กก/ไร่ ทุกๆ 20 วัน พ่นสารคาร์โบซัลแฟน เพ่ือ
ป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไฟ และพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคตามความจ าเป็นและตามอัตราที่ก าหนด 

การผูกดอก เมื่อต้นพริกเข้าสู่ระยะออกดอก ให้ท าเครื่องหมายเมื่อดอกเริ่มบาน ใช้ไหมพรมสี
แตกต่างกันในการผูกดอก โดยผูกดอกพริกหลังดอกบาน ที่โคนดอกในแต่ละวัน จ านวน 500 ดอกต่อซ้ า 
จ านวน 3 ซ้ า จ านวน 1,500 ดอกและด าเนินการเก็บข้อมูลและเก็บเก่ียวผลพริกตามอายุดอกบาน 25, 30,35 
40,45,50,55 และ 60 วัน (Day After Flowering : DAF)  
การบันทึกข้อมูล  

เก็บผลพริกท าการวัดสีผล ความกว้างผลความยาวผล ความหนาเปลือก จ านวนเมล็ดต่อผล และ
น้ าหนักเมล็ด จากนั้นน าเมล็ดที่ได้ไปท าการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริก คือ น้ าหนักสดและน้ าหนัก
แห้ง 1,000 เมล็ด ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดและความแข็งแรงของเมล็ด น าผล
พริกที่ได้มาปรับปรุงสภาพ เพ่ือศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติตามแผนการ
ทดลองแบบ split plot in Randomized Complete Block Design (RCBD) และด าเนินการ ดังนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงของสีผล โดยการใช้กระดาษวัดสี วัดรอบผลแต่ละกลุ่มการบานของดอก 
จ านวน 10 ผลๆ ละ 3 จุด และแผ่นสีมาตรฐาน เปรียบเทียบกับการก าหนดระยะการสุกแก่ของผลและการ
พัฒนาของสีผล 
 2. การเปลี่ยนแปลงของสีเมล็ด โดยการใช้กระดาษวัดสีไปพร้อมกับการสังเกต 
 3. ขนาดเมล็ด สุ่มเมล็ด จ านวน 4 ซ้ าๆ ละ20 เมล็ด มาวัดความกว้าง และความหนาด้วยเครื่องวัด
ละเอียด  
 4. ความชื้น สุ่มเมล็ด จ านวน 4 ซ้ าๆ ละ 50 เมล็ด ชั่งน้ าหนักสด แล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (ISTA, 2008) ชั่งน้ าหนักแห้ง ค านวณความชื้นของเมล็ด โดยใช้น้ าหนักสดเป็น
เกณฑ ์(wet weight basis) 

เปอร์เซ็นต์ความชื้น=น้ าหนักสด–น้ าหนักแห้ง x 100 
    น้ าหนักสด 

 5. น้ าหนักแห้งของเมล็ด ใช้น้ าหนักแห้งของเมล็ดหลังอบข้อ 4 ค านวณ เป็นน้ าหนัก 1,000 เมล็ด 
 6. ความงอกของเมล็ด ส าหรับการเพาะความงอกเมล็ดสดโดยการน าผลพริกแต่ละกลุ่มอายุการบาน
ของดอก มาบ่มไว้ในสภาพอุณหภูมิห้อง จ านวน 2 วัน หลังจากนั้น ผ่าผลพริกตามยาว แล้วคัดแยกเมล็ดมาใส่
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ในภาชนะ พร้อมก าจัดเศษเนื้อผลที่ติดมากับเมล็ดออก จากนั้นสุ่มเมล็ดแต่ละกลุ่มการบานของดอก มาเพาะ
ทดสอบความงอกเมล็ดสด โดยไม่ต้องน าเมล็ดไปลดความชื้น และส าหรับการเพาะความงอกของเมล็ดแห้ง 
ต้องน าเมล็ดไปลดความชื้นก่อน ด้วยการน าเมล็ดไปผึ่งในร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเป็นเวลา 2 วัน จากนั้น
สุ่มเมล็ดแต่ละกลุ่มอายุการบานของดอกมาเพาะทดสอบความงอก ซึ่งทั้งการเพาะความงอกเมล็ดสดและ
เมล็ดแห้งมีจ านวนกลุ่มละ 4 ซ้ าๆละ 100 เมล็ด โดยใช้วิธีเพาะบนกระดาษเพาะในกล่องพลาสติกมีฝาปิด
ขนาด 12x12x8 เซนติเมตร เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ประเมินความงอกท่ีอายุ 7 และ 14 วัน หลังเพาะ โดยการ
ตรวจนับและบันทึกเปอร์เซ็นต์ความงอก  (ISTA, 1993) หรือ หาความความงอกมาตรฐาน ( standard 
germination) สุ่มเมล็ดพันธุ์จ านวน 4 ซ้ าๆ ละ 50 เมล็ด เพาะในม้วนกระดาษเพาะ (between paper) วาง
เพาะในตู้เพาะที่อุณหภูมิสลับ 20 - 30 องศาเซลเซียส ประเมินความงอกครั้งแรก (first count) ที่อายุ 7 วัน 
และประเมินความงอกครั้ง สุดท้าย (final count) ที่อายุ14 วัน (ISTA, 2008) 
 7. ความแข็งแรง โดยทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 5 วิธี คือ 

 7.1 เวลาที่ใช้ในการงอก ค านวณเวลาเฉลี่ยในการงอก (mean germination 
time; MGT) จากจ านวนต้นกล้าปกติที่ตรวจนับได้ในแต่ละวันในการทดสอบความงอกมาตรฐาน โดยใช้สูตร 
(วัลลภ, 2550) 
   MGT = ∑Dn 
    ∑n 

เมื่อ n = จ านวนต้นกล้าปกติทีต่รวจนับในแต่ละอายุ  
D = อายุวันที่  ตรวจนับ 

7.2 การเร่งอายุ (accelerated aging) ใช้เมล็ดพันธุ์จ านวน 4 ซ้ าๆ ละ 50 เมล็ด ใส่ใน
ตะแกรงน าไปเร่งอายุในตู้ที่มีความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 41 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 72 
ชั่วโมง (AOSA, 1993) น าเมล็ดมาทดสอบความงอกมาตรฐานตามวิธีการ ใน ข้อ 4 
 8. บันทึกภาพ 
 
ผลการวิจัย 

ปี 2561  
 การศึกษาระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และ 25 
ด าเนินการศึกษาข้อมูลพัฒนาการทางด้านการสุกแก่ทางสรีรวิทยาในแต่ละระยะหลังดอกบานของพริกที่มีผล
ต่อน้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด ความชื้น ความงอกของเมล็ดสด ความแข็งแรงของเมล็ด  
การเปลี่ยนแปลงของสีผลและการเปลี่ยนแปลงของสีเมล็ดที่อายุแตกต่างกันตั้งแต่ 25 -60 วัน หลังดอกบาน 
เพ่ือหาระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาที่มีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริก ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินการทดลอง
ได้ดังนี้  
 1. ดอกและพัฒนาการของดอกพริก พบว่า พริกข้ีหนูหัวเรือ เบอร์ 13 และ 25 มีการพัฒนาของดอก
จากดอกตูม มาเป็นดอกบาน ประมาณ 2-3 วัน และดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ใช้เวลา ประมาณ 37 - 46 วัน
หลังจากย้ายปลูก ซึ่งดอกพริกจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากพริกผสมเกสรแล้วดอกเริ่มติดเป็นผลอ่อน
ขนาดเล็กและพัฒนาเป็นผลขนาดใหญ่ขึ้นตามจ านวนวันหลังดอกบาน  
 2. การเปลี่ยนแปลงสีผล  พบว่า  พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13  มีการติดดอกตั้งแต่ดอกตูมจนถึงดอก
บานใช้เวลา 7 วันและหลังจากได้รับการผสมหลังจากดอกบาน 5 วัน จะพัฒนาเป็นผลขนาดเล็ก มีสีเขียวอ่อน 
(YG-N144-A) จนถึงอายุหลังดอกบาน 35 วัน และเมื่ออายุหลังดอกบาน 40 วัน จะเริ่มพัฒนาเป็นสีเขียวอ่อน
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ปนแก่ (YG-N144-A-B) และตั้งแต่อายุ 45-60 วัน สีผลจะเริ่มพัฒนาจากสีส้มอมแดง (O-R-32-33-A-B) จนถึง
แดงสด (R-44-46 A-B) ส าหรับพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 25 พบว่า มีการติดดอกตั้งแต่ดอกตูมจนถึงดอกบานใช้
เวลา 7 วันและหลังจากได้รับการผสมหลังจากดอกบาน 5 วัน จะพัฒนาเป็นผลขนาดเล็ก มีสีเขียวอ่อน (YG-
N144-A) จนถึงอายุหลังดอกบาน 35 วัน และเมื่ออายุหลังดอกบาน 40 วัน จะเริ่มพัฒนาเป็นสีเขียวอ่อนปนแก่ 
(YG-N144-A-B-C) และตั้งแต่อายุ 45-60 วัน สีผลจะเริ่มพัฒนาจากสีส้มแดงอมส้ม (O-R-32-33-A-B) จนถึง
แดงสด (R-40-44 A-B)  
 3. การเปลี่ยนแปลงสีของเมล็ด พบว่า พริกข้ีหนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 เมื่อเมล็ดอายุ 10 – 15 
วัน หลังดอกบาน เริ่มปรากฏรูปร่างของเมล็ดเกิดขึ้น เมล็ดมีสีขาวยังไม่มีการสร้างเปลือกหุ้มเมล็ดเมล็ดมีลักษณะ
แบนรี ท าให้น าเมล็ดออกมาจากผลได้ยาก หลังจากนั้นเมื่ออายุ 20-25 วันหลังดอกบาน เมล็ดยังคงมีสีขาวอยู่แต่มี
ขนาดใหญ่ขึ้น จนกระทั่งเมื่อเมล็ดมีอายุ 25-30 วันหลังดอกบาน เมล็ดยังคงมีสีขาวขุ่นอยู่ เมล็ดมีลักษณะรีและ
แบนแต่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการสร้างเปลือกหุ้มเมล็ด เมื่ออายุ 30-35 บาน เมล็ดยังคงมีสีขาวขุ่นอยู่ เมล็ดมีลักษณะรี
และแบนแต่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการสร้างเปลือกหุ้มเมล็ด และเมื่ออายุ 40-60 วันหลังดอกบาน เมล็ดมีสีขาวอม
เหลือง เมล็ดมีลักษณะรีและแบนแต่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการสร้างเปลือกหุ้มเมล็ดที่ชัดเจน 
 4. น้ าหนักสด 1,000 เมล็ด พบว่า พริกข้ีหนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 เมื่ออายุ 25 วัน หลังดอก
บาน มีน้ าหนักสด 1,000 เมล็ด เท่ากับ 3.03 และ 2.28 กรัม ตามล าดับ ต่อจากนั้นน้ าหนักสดเมล็ดจะเพ่ิมขึ้นและ
ลดลงอย่างไม่สม่ าเสมอจนกระทั่งเมื่ออายุ 40 วันหลังดอกบาน มีน้ าหนักสดเพ่ิมขึ้นเป็น 4.96 และ 4.19 กรัม 
หลังจากนั้นลดลงอีกเมื่ออายุ 45 วัน หลังดอกบาน คือ เท่ากับ 4.78 และ 4.25 กรัม ตามล าดับ ต่อจากนั้นจะ
เพ่ิมขึ้นอีกเมื่ออายุ 50 วันหลังดอกบาน คือ เท่ากับ 4.99 และ 4.50 กรัม และเมื่ออายุ 55 วัน หลังดอกบาน 
พบว่า มีน้ าหนักเมล็ดสด 1,000 เมล็ดสูงสุด คือ 5.57 และ 4.49 กรัม และเมื่ออายุ 60 วัน หลังดอกบาน น้ าหนัก
เมล็ดสด เริ่มลดลง เท่ากับ 5.52 และ 4.43 กรัม และมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ส าหรับน้ าหนัก
สด 1,000 เมล็ด ตั้งแต่ 40-60 วันหลังดอกบาน ของทั้ง 2 พันธุ์นั้น พบว่าพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 มีน้ าหนักสด
มากกว่า เบอร์ 25 มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งเช่นกัน (ตารางที่ 1) 
ตารางที่  1 น้ าหนักเมล็ดสด 1,000 เมล็ด (กรัม) พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25  

C.V. (a) = 5.10 %  
            C.V. (b) = 6.60% 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 1% level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 

อายุหลังดอกบาน (วัน) 
 

น้ าหนัก 1000 เมล็ด (กรัม)  
ศก 13 ศก 25 S-Mean 

25 3.03 cA 2.28 bB 2.65 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

2.93 cd A 
2.55 dA  
4.96 bA 
4.78 bA 
4.99 bA 
5.57 aA 
5.52 aA 

2.73 bA  
2.62 bA 
4.19 aB 
4.25 aB 
4.28 aB 
4.50 aB 
4.43 aB 

2.83 
2.59 
4.57 
4.52 
4.63 
5.04 
4.98 

M-Mean  4.29 3.66  3.98  
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 5. น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด พบว่า พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 เมื่ออายุ 25 วัน หลัง
ดอกบานมีน้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด เท่ากับ 0.95 และ 0.44 กรัม ตามล าดับ ต่อจากนั้นน้ าหนักแห้งเมล็ดจะ
เพ่ิมขึ้นและลดลงอย่างไม่สม่ าเสมอ จนกระทั่งเมื่ออายุ 50 วันหลังดอกบาน มีน้ าหนักแห้งเพ่ิมขึ้นเป็น 1.11 
และ 0.43 กรัม และเมื่ออายุ 55 วันหลังดอกบาน พบว่า มีน้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ดสูงสุด คือ 1.90 และ 0.60 
กรัม หลังจากนั้นเมื่ออายุ 60 วัน หลังดอกบาน น้ าหนักเมล็ดแห้ง เท่ากับ 1.90 และ 0.44 กรัม และมีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ส าหรับน้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด ตั้งแต่ 40 -60 วันหลังดอกบาน 
ของทั้ง 2 พันธุ์นั้น พบว่าพริกข้ีหนูหัวเรือ เบอร์ 13 มีน้ าหนักแห้งมากกว่า เบอร์ 25  มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติเช่นกัน (ตารางท่ี 2) 
ตารางที่ 2 น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด (กรัม) พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 

 
      C.V. (a) = 20.80 %  
      C.V. (b) = 18.20% 
In a column, means followed by a common letter are significantly different at the 1 % level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 

อายุหลังดอกบาน (วัน) 
 

น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด (กรัม)  
  ศก 13 ศก 25      S-Mean 

25   0.95 e B 0.44 aA      0.70 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

  0.87 abB 
  0.85 bcB 
  1.08 efB 
  0.90 cdeB 
  1.11 abB 
  1.90 aB 
  1.90 cdeB 

           0.41 aA 
0.51 aA 
0.47 aA 
0.47 aA 
0.43 aA 
0.60 aA 
0.44 bA 

     0.64 
     0.68 
     0.78 
     0.67 
     0.77 
     1.25 
     1.17 
 

M-Mean   1.20 0.47      0.83 
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 6. ความชื้นเมล็ด โดยเริ่มวัดความชื้นของเมล็ดที่อายุ 25 วัน หลังดอกบาน ของพริกขี้หนูหัวเรือ 
เบอร์ 13 และ เบอร์ 25 พบว่า เมล็ดมีความชื้นร้อยละ 71.03 และ 78.30 และความชื้นเพ่ิมขึ้นสูงสุดเป็นร้อย
ละ 90.58 และ 90.43 เมื่ออายุ 45 วัน หลังดอกบาน หลังจากนั้นเมล็ดมีความชื้นลดลง ส าหรับความชื้นในแต่
ละระยะหลังดอกบานมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งส าหรับความชื้นของเมล็ดระหว่างทั้ง 2 
พันธุ์ ที่อายุหลังดอกบาน 25-35 วัน มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง แต่ที่อายุหลังดอกบน 45-60 
วัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 3) 
ตารางที่ 3. เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ด พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 

 
C.V. (a) = 5.50 %  

            C.V. (b) = 7.30 % 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5 % level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 

อายุหลังดอกบาน (วัน) 
 

ความชื้นของเมล็ด (%)   
  ศก 13 ศก 25 S-Mean 

25   71.03 cB 78.30 bA      74.66 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
 

  56.82 dA 
  67.61 cA 
  77.79 bB 
  90.58 aA 
  89.38 aA 
  87.30 aA 
  84.89 aA 
   

46.21 cB 
48.90 cB 
89.09 aA 
90.43 aA 
89.76 aA 
86.47 aA 
87.86 aA 

     51.16 
     58.26 
     83.44 
     90.50 
     89.57 
     86.89 
     86.37 
 

M-Mean   78.17 a 77.13 a     77.65 
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 7. ความงอกของเมล็ด  พบว่า พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 เมล็ดสามารถงอกได้เมื่ออายุ
ตั้งแต่ 40-60 วันหลังดอกบาน โดยมีความงอกเมล็ดเฉลี่ย ร้อยละ 30.00 - 82.75 และ 30.75 - 78.50 
ตามล าดับ  และเมื่ออายุ 55 วันหลังดอกบาน เมล็ดมีความงอกสูงสุด คือ ร้อยละ 87.00 และ 86.25 มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ส าหรับความงอกของเมล็ด ระหว่างทั้ง 2 พันธุ์นั้น เมื่ออายุเมล็ด 45-50  
วันหลังดอกบาน พบว่าพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 มีความงอกของเมล็ด ร้อยละ 42.25,37.50 
และ 60.25,69.75 มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (ตารางท่ี 4)  
ตารางที่ 4. ความงอกของเมล็ด (%) พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 

 
  C.V. (a) = 1.30 %  
             C.V. (b) = 1.20 % 
In a column, means followed by a common letter are significantly different at the 1 % level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 

อายุหลังดอกบาน (วัน) 
 

ความงอกของเมล็ด (%)  
  ศก 13   ศก 25 S-Mean 

25   0.00 fA   0.00 fA   0.00 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
 

  0.00 fA 
  0.00 fA 
  30.00 eA 
  42.25 dA 
  60.25 cB 
  87.00 aA 
  82.75 bA 
     

  0.00 fA 
  0.00 fA 
  30.75 eA 
  37.50 dB 
  69.75 cA 
  86.25 aA 
  78.50 bB 
 

  0.00 
  0.00 
  30.38 
  39.88 
  65.00 
  86.63 
  80.63 
 

M-Mean   45.593  44.343  44.968 
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 8. ความแข็งแรงของเมล็ด หลังจากการน าเมล็ดไปทดสอบความงอกภายหลังการเร่งอายุ ที่อุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง จ านวนวันทดสอบความงอกภายหลังการเร่งอายุ 14 วัน พริกขี้หนูหัวเรือ 
เบอร์ 13 และเบอร์ 25 สามารถน าเมล็ดมาทดสอบความแข็งแรงได้เมื่ออายุตั้งแต่ 40-60 วัน หลังดอกบาน เมล็ด
มีความแข็งแรง เฉลี่ยร้อยละ 65.00 -76.00 และ 63.00-73.00  ตามล าดับ   และเมื่ออายุ 55 วันหลังดอกบาน 
พบว่า เมล็ดมีความแข็งแรงสูงสุด คือ ร้อยละ 89.00 และ 88.00 หลังจากนั้นเมื่อเมล็ดอายุ 60 วันหลังดอกบาน 
ความแข็งแรงของเมล็ดจะลดลงมาเหลือร้อยละ 74.00 และ 88.00 ส าหรับความแข็งแรงของเมล็ด ระหว่างทั้ง 2 
พันธุ์นั้น เมื่ออายุเมล็ด 50 และ 60 วันหลังดอกบาน พบว่าพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25  มีความ
แข็งแรงของเมล็ดร้อยละ 72.00,77.00 และ 76.00,73.00  มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  
(ตารางท่ี 5) 
ตารางที่ 5. ความแข็งแรงของเมล็ด (%) พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 

 
C.V. (a) = 2.20 %  

            C.V. (b) = 4.90 % 
In a column, means followed by a common letter are significantly different at the 1 % level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 

อายุหลังดอกบาน (วัน) 
 

ความแข็งแรงของเมล็ด (%)  
  ศก 13  ศก 25 S-Mean 

25   0.00 fA  0.000 fA   0.000 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

  0.00 fA 
  0.00 fA 
  65.00 eA 
  68.00 dA 
  72.00 cB 
  89.00 aA 
  76.00 bB 
  

 0.000 fA 
 0.000 fA 
 63.00 eA 
 69.00 dA 
 77.00 bA 
 88.00 aB 
 73.00 cA 

  0.000 
  0.000 
  64.00 
  68.50 
  74.50 
  88.50 
  74.50 
 

M-Mean   46.25  46.25 46.25 
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 9. ต้นอ่อนปกติ หลังจากการน าเมล็ดไปทดสอบความงอกในพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 
เมล็ดสามารถงอกได้เมื่ออายุตั้งแต่ 40-60 วันหลังดอกบาน มีต้นอ่อนปกติเฉลี่ย ร้อยละ 19.50 – 83.00 และ 
17.75 – 80.25 ตามล าดับ   และเมื่ออายุ 55 วันหลังดอกบาน พบว่า เมล็ดมีต้นอ่อนปกติสูงสุดที่ร้อยละ 83.00 
และ 80.25 มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดแต่ละอายุหลังดอกบาน 
หลังจากนั้นเมื่อเมล็ดอายุ 60 วันหลังดอกบาน ต้นอ่อนปกติจะลดลงมาเหลือร้อยละ 78.25 และ 71.50 ส าหรับ
ต้นอ่อนปกติระหว่างทั้ง 2 พันธุ์นั้น เมื่ออายุเมล็ด 40 วันหลังดอกบาน พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13  และ เบอร์ 
25 มีต้นอ่อนปกติ ร้อยละ 19.50 และ 17.75 หลังจากนั้นค่อยๆเพ่ิมขึ้น และเมื่ออายุ 55 วันหลังดอกบาน 
พบว่าพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 เมล็ดมีต้นอ่อนปกติสูงสุดและสูงกว่าพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 25   โดยมีอ่อน
ปกติเป็นร้อยละ 83.00  และ 80.25 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางท่ี 6) 
ตารางที่ 6. ต้นอ่อนปกติ (%) พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 

 
 C.V. (a) = 4.30 %  

             C.V. (b) = 1.10 % 
In a column, means followed by a common letter are significantly different at the 1 % level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 
 
  

อายุหลังดอกบาน (วัน) 
 

ต้นอ่อนปกต ิ(%)  
  ศก 13  ศก 25 S-Mean 

25   0.00 fA  0.00 fA   0.00 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

  0.00 fA 
  0.00 fA 
19.50 eA 
22.00 dB 
44.00 cB 
83.00 aA 
78.25 bA 
  

 0.00 fA 
 0.00 fA 
 17.75 eB 
 27.00 dB    
 59.25 cA 
80.25 bB 
71.50 aB 

  0.00 
  0.00 
  18.62 
  24.50 
  51.63 
  81.63 
  74.88 
 

M-Mean   30.84  31.97   31.41 
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 10. ต้นอ่อนผิดปกติ หลังจากการน าเมล็ดไปทดสอบความงอกในพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 
25 เมล็ดสามารถงอกได้เมื่ออายุตั้งแต่ 40-60 วันหลังดอกบาน ซึ่งมีต้นอ่อนผิดปกติเฉลี่ย 4.00 – 20.25 และ 
6.00 – 13.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่ออายุ 55 วันหลังดอกบาน พบว่า เมล็ดมีต้นอ่อนผิดปกติน้อยที่สุด คือ 
4.00 และ 6.00 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ หลังจากนั้นเมื่อเมล็ดอายุ 60 วันหลัง
ดอกบาน ต้นอ่อนผิดปกติจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 4.50 และ 7.00 ส าหรับต้นอ่อนผิดปกติระหว่างทั้ง 2 พันธุ์นั้น 
เมื่ออายุเมล็ด 40-50 วันหลังดอกบาน พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และ เบอร์ 25 มีต้นอ่อนผิดปกติเพ่ิมขึ้นและ
จะลดลงเมื่ออายุ 55 วัน หลังดอกบาน ซึ่งพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 25 เมล็ดมีต้นอ่อนผิดปกติน้อยกว่าพริกขี้หนู
หัวเรือ เบอร์ 13  มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (ตารางท่ี 7)  
ตารางท่ี 7. ต้นอ่อนผิดปกติ (%) พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 

            C.V. (a) = 9.30 %  
            C.V. (b) = 9.30 % 
In a column, means followed by a common letter are significantly different at the 1 % level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 
  

อายุหลังดอกบาน (วัน) 
 

ต้นอ่อนผิดปกต ิ(%)  
  ศก 13  ศก 25 S-Mean 

25   0.00 eA  0.00 eA 0.00 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

  0.00 eA 
  0.00 eA 
10.50 bB 
20.25 dA 
16.25 cA 
4.00 aB 
4.50 aB   
  

 0.00 eA 
 0.00 eA 
13.00 dA 
10.50 cB 
10.50 cB 
6.00 aA 
7.00 bA 

0.00 
0.00 
11.75 
15.38 
13.38 
5.00 
5.75 
 

M-Mean   6.94  5.87 16.375 
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 11. เมล็ดแข็ง หลังจากการน าเมล็ดไปทดสอบความงอกในพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 
เมล็ดสามารถงอกได้เมื่ออายุตั้งแต่ 40-60 วันหลังดอกบาน โดยมีความงอกเมล็ดเฉลี่ย 30.00 – 87.00  
เปอร์เซ็นต์ และ 30.75 - 86.25 เปอร์เซ็นต์โดยมีเมล็ดแข็งเฉลี่ย 2.00–37.00 เปอร์เซ็นต์ และ 1.23 – 15.24 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และเมื่ออายุ 55 วันหลังดอกบาน พบว่ามีเมล็ดแข็งน้อยที่สุด คือ 2.00 และ 1.23 
เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดแต่ละอายุหลังดอกบาน 
ส าหรับจ านวนเมล็ดแข็งระหว่างทั้ง 2 พันธุ์นั้น เมื่ออายุ 40 วันหลังดอกบาน เมล็ดแข็งมีจ านวนมากและค่อยๆ 
ลดลงตามอายุดอกบาน ซึ่งพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 25 มีเมล็ดแข็งน้อยกว่ากว่าพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และมี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (ตารางท่ี 8) 
ตารางท่ี 8. เมล็ดแข็ง (%) พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 

 
C.V. (a) = 4.70 %  

            C.V. (b) = 4.30 % 
In a column, means followed by a common letter are significantly different at the 1 % level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 
  

อายุหลังดอกบาน (วัน) 
 

เมล็ดแข็ง (%)  
  ศก 13  ศก 25 S-Mean 

25   0.00  fA   0.00  eA 0.00 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

  0.00  fA 
  0.00  fA 
  37.00 eA 
  21.25 dA 
  6.75 cA 
  2.00 aA 
  3.75 bA 
 

  0.00  eA 
  0.00  eA 
  15.24 dB 
  15.00 dB 
  7.23  cA 
  1.23  aB 
  3.00  bB 

0.00 
0.00 
26.12 
18.10 
6.98 
1.62 
3.37 
 

M-Mean 8.83     5.21 7.02 
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 12. เมล็ดตาย หลังจากการน าเมล็ดไปทดสอบความงอกในพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 
เมล็ดสามารถงอกได้เมื่ออายุตั้งแต่ 40-60 วันหลังดอกบาน โดยมีความงอกเมล็ดเฉลี่ย 30.00 – 87.00 
เปอร์เซ็นต์และ 30.75 - 86.25 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยมีเมล็ดตายเฉลี่ย 11.00 - 36.50 เปอร์เซ็นต์และ 
12.50 – 54.00 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ   และเมื่ออายุ 55 วันหลังดอกบาน พบว่ามีเมล็ดตายน้อยที่สุด 11.00 
และ 12.50 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดแต่ละอายุหลัง
ดอกบาน ส าหรับจ านวนเมล็ดตายระหว่างทั้ง 2 พันธุ์นั้น เมื่ออายุเมล็ด 40 วันหลังดอกบาน พริกขี้หนูหัวเรือ 
เบอร์ 25 มีเมล็ดตายมากท่ีสุดและมากกว่ากว่าพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13   โดยมีเมล็ดตายร้อยละ 54.00 และ 
33.00 หลังจากนั้นค่อยๆลดลง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางท่ี 9) 
ตารางท่ี 9. เมล็ดตาย (%) พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 

 
   C.V. (a) = 1.30 %  

               C.V. (b) = 1.90 % 
In a column, means followed by a common letter are significantly different at the 1 % level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 
 

ปี 2562 
การศึกษาระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และ 25 

ด าเนินการศึกษาข้อมูลพัฒนาการทางด้านการสุกแก่ทางสรีรวิทยาในแต่ละระยะหลังดอกบานของพริกที่มีผล
ต่อน้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด ความชื้น ความงอกของเมล็ดสด ความแข็งแรงของเมล็ด  
การเปลี่ยนแปลงของสีผลและการเปลี่ยนแปลงของสีเมล็ดที่อายุแตกต่างกันตั้งแต่ 25 -60 วัน หลังดอกบาน 
เพ่ือหาระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาที่มีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริก ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินการทดลอง
ได้ดังนี้  
 1. ดอกและพัฒนาการของดอกพริก  พบว่า พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และ 25 มีการพัฒนาของดอก
จากดอกตูม มาเป็นดอกบาน ประมาณ 2-3 วัน และดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ใช้เวลา ประมาณ 37 - 46 วัน

อายุหลังดอกบาน (วัน) 
 

          เมล็ดตาย (%)  
  ศก 13 ศก 25 S-Mean 

25   0.00 eA  0.00  fA  0.00 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

  0.00 eA 
  0.00 eA 
  33.00 cA 
  36.50 dA 
  33.00 cB 
  11.00 aA 
  13.50 bA 
  

 0.00  fA 
 0.00  fA 
54.00 eB 
47.50   dB 
23.00   cA 
12.50   aB 
18.50   bB 

 0.00 
 0.00 
 43.50 
 42.00 
 28.00 
 11.75 
 16.00 
 

M-Mean   15.88  19.44 11.66 
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หลังจากย้ายปลูก ซึ่งดอกพริกจะบานประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากพริกผสมเกสรแล้วดอกเริ่มติดเป็นผลอ่อน
ขนาดเล็กและพัฒนาเป็นผลขนาดใหญ่ขึ้นตามจ านวนวันหลังดอกบาน  
 2. การเปลี่ยนแปลงสีผล พบว่า พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 มีการติดดอกตั้งแต่ดอกตูมจนถึงดอกบาน
ใช้เวลา 7 วันและหลังจากได้รับการผสมหลังจากดอกบาน 5 วัน จะพัฒนาเป็นผลขนาดเล็ก มีสีเขียวอ่อน (YG-
N144-A) จนถึงอายุหลังดอกบาน 35 วัน และเมื่ออายุหลังดอกบาน 40 วัน จะเริ่มพัฒนาเป็นสีเขียวอ่อนปนแก่ 
(YG-N144-A-B) และตั้งแต่อายุ 45-60 วัน สีผลจะเริ่มพัฒนาจากสีส้มอมแดง (O-R-32-33-A-B) จนถึงแดงสด 
(R-44-46 A-B) ส าหรับพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 25 พบว่า มีการติดดอกตั้งแต่ดอกตูมจนถึงดอกบานใช้เวลา 7 
วันและหลังจากได้รับการผสมหลังจากดอกบาน 5 วัน จะพัฒนาเป็นผลขนาดเล็ก มีสีเขียวอ่อน (YG-N144-A) 
จนถึงอายุหลังดอกบาน 35 วัน และเมื่ออายุหลังดอกบาน 40 วัน จะเริ่ มพัฒนาเป็นสีเขียวอ่อนปนแก่ (YG-
N144-A-B-C) และตั้งแต่อายุ 45-60 วัน สีผลจะเริ่มพัฒนาจากสีส้มแดงอมส้ม (O-R-32-33-A-B) จนถึงแดงสด 
(R-40-44 A-B)  
 3. การเปลี่ยนแปลงสีของเมล็ด พบว่า พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 เมื่อเมล็ดอายุ 10 – 
15 วัน หลังดอกบาน เริ่มปรากฏรูปร่างของเมล็ดเกิดขึ้น เมล็ดมีสีขาวยังไม่มีการสร้างเปลือกหุ้มเมล็ดเมล็ดมี
ลักษณะแบนรีมีขนาดเล็ก ท าให้น าเมล็ดออกมาจากผลได้ยาก หลังจากนั้นเมื่ออายุ 20 -25 วันหลังดอกบาน 
เมล็ดยังคงมีสีขาวอยู่แต่มีขนาดใหญ่ขึ้น จนกระทั่งเมื่อเมล็ดมีอายุ 25-30 วันหลังดอกบาน เมล็ดยังคงมีสีขาว
ขุ่นอยู่ เมล็ดมีลักษณะรีและแบนแต่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการสร้างเปลือกหุ้มเมล็ด เมื่ออายุ 30-35 บาน เมล็ดยังคง
มีสีขาวขุ่นอยู่ เมล็ดมีลักษณะรีและแบนแต่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการสร้างเปลือกหุ้มเมล็ด และเมื่ออายุ 40 -60 วัน
หลังดอกบาน เมล็ดมีสีขาวอมเหลือง เมล็ดมีลักษณะรีและแบนแต่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีการสร้างเปลือกหุ้มเมล็ดที่
ชัดเจน  
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 4. น้ าหนักสด 1,000 เมล็ด พบว่า พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 เมื่ออายุ 25 วัน หลังดอก
บานมีน้ าหนักสด 1,000 เมล็ด เท่ากับ 4.11 และ 6.40 กรัม ตามล าดับ ต่อจากนั้นน้ าหนักสดเมล็ดจะเพ่ิมขึ้น
และลดลงอย่างไม่สม่ าเสมอ คือ เมื่ออายุ 30 วันหลังดอกบาน มีน้ าหนักสดเพ่ิมขึ้นเป็น 5.37 และ 6.50 กรัม 
หลังจากนั้นลดลงอีกเมื่ออายุ 40-45 วัน หลังดอกบาน คือ เท่ากับ 4.33 และ 4.79 กรัม ตามล าดับ ต่อจากนั้น
จะเพ่ิมข้ึนอีกเม่ืออายุ 50 วันหลังดอกบาน คือ เท่ากับ 5.53 และ 6.53 กรัม และเมื่ออายุ 55 วัน หลังดอกบาน 
พบว่า มีน้ าหนักเมล็ดสด 1,000 เมล็ดสูงสุด คือ 5.69 และ 6.60 กรัม และเมื่ออายุ 60 วัน หลังดอกบาน 
น้ าหนักเมล็ดสด เริ่มลดลง เท่ากับ 4.51 และ 5.27 กรัม และมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติ ส าหรับน้ าหนักสด 1,000 เมล็ด ของทั้ง 2 พันธุ์นั้น พบว่ามีน้ าหนักสด ตั้งแต่ 25 -60 วันหลังดอกบาน มี
ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งเช่นกัน (ตารางท่ี 1) 
ตารางที่  1. น้ าหนักเมล็ดสด 1,000 เมล็ด (กรัม) พริกข้ีหนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25  

C.V. (a) = 6.40 %  
            C.V. (b) = 6.80% 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 1% level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 

อายุวันหลังดอกบาน (วัน) 
 

น้ าหนักเมลด็สด 1,000 เมล็ด (กรมั  
ศก13 ศก 25 S-Mean 

25 4.11 eB 6.40 aA      5.26 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
 

5.37 abcB 
5.12 bcdB 
4.33 deB 
4.79 ceB 
5.53 abB 
5.69 aB 
4.51 ceB 
 

6.50 aA 
6.49 aA 
6.52 aA 
6.50 aA 
6.53 aA 
6.60 aA 
5.27 bA 
 

     5.93 
     5.80 
     5.43 
     5.64 
     6.03 
     6.14 
     4.89 
      

M-Mean  4.93 6.35      5.64 
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 5. น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด พบว่า พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 เมื่ออายุ 25 วัน หลัง
ดอกบาน มีน้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด เท่ากับ 4.05 และ 6.26 กรัม ตามล าดับ ต่อจากนั้นน้ าหนักแห้งเมล็ดจะ
เพ่ิมขึ้นและลดลงอย่างไม่สม่ าเสมอ คือ เมื่ออายุ 30 วันหลังดอกบาน มีน้ าหนักแห้งเพ่ิมขึ้นเป็น 5.36 และ 
6.23 กรัม หลังจากนั้นลดลงอีกเมื่ออายุ 35-45 วัน หลังดอกบาน คือ เท่ากับ 4.89 - 4.63 และ 6.30-6.33 
กรัม ตามล าดับ ต่อจากนั้นจะเพ่ิมข้ึนอีกเมื่ออายุ 50 วันหลังดอกบาน คือ เท่ากับ 5.39 - 5.50 และ 6.33-6.35 
กรัม ตามล าดับ เมื่ออายุ 55 วัน หลังดอกบาน พบว่า มีน้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ดสูงสุด คือ 5.50 และ 6.35 
กรัม หลังจากนั้นเมื่ออายุ 60 วัน หลังดอกบาน น้ าหนักเมล็ดแห้ง เริ่มลดลงมา เท่ ากับ 4.33 และ 5.05 กรัม 
และมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ส าหรับน้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด ของทั้ง 2 พันธุ์นั้น 
พบว่ามีน้ าหนักแห้ง ตั้งแต่ 25-60 วันหลังดอกบาน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเช่นกัน 
(ตารางท่ี 2 ) 
ตารางที่ 2. น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด (กรัม) พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 
 

   C.V. (a) = 8.10 %  
               C.V. (b) = 7.20% 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 1 % level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 
  

อายุวันหลังดอกบาน (วัน) 
 

น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด (กรัม)  
  ศก 13 ศก 25     S-Mean 

25   4.05 eB 6.26 aA      5.15 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
 

  5.36 abB 
  4.89 bcB 
  4.18 deB 
  4.63 cdeB 
  5.39 abB 
  5.50 aB 
  4.33 cdeB 
     

6.23 aA 
6.30 aA 
6.33 aA 
6.31 aA 
6.33 aA 
6.35 aA 
5.05 bA 

 

     5.79 
     5.59 
     5.25 
     5.47 
     5.86 
     5.92 
     4.69 
      

M-Mean   4.79 6.15      5.47 
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 6. ความชื้นเมล็ด โดยเริ่มวัดความชื้นของเมล็ดที่อายุ 25 วัน หลังดอกบาน ของพริกขี้หนูหัวเรือ 
เบอร์ 13 และ เบอร์ 25 พบว่าเมล็ดมีความชื้นเฉลี่ย 32.13 และ 33.57 และความชื้นเพ่ิมขึ้นสูงสุดเป็น 89.20 
และ 90.53 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุ 45 วัน หลังดอกบาน หลังจากนั้นเมล็ดมีความชื้นลดลง ส าหรับความชื้นในแต่
ละระยะหลังดอกบานจะมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งในส่วนความชื้นของเมล็ดพันธุ์ระหว่าง
ทั้ง 2 พันธุ์ไม่มคีวามแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 3) 
ตารางที่ 3 ความชื้นของเมล็ด (%) พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 
 

    C.V. (a) = 18.00 %  
                C.V. (b) = 22.40 % 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5 % level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 
  

อายุวันหลังดอกบาน (วัน) 
 

ความชื้นของเมล็ด (%)  
  ศก 13 ศก 25      S-Mean 

25   32.13 e            33.57 e      32.85 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
 

  38.47 d 
  57.06 c 
  70.25 b 
  89.20 a 
  85.35 a 
  83.23 a 
  75.59 b 
 

48.16 d 
59.51 c 
72.28 b 
90.53 a 
84.38 a  
82.12 a 
81.94 a 

 

     43.32 
     58.29 
     71.27 
     89.87 
     84.87 
     82.68 
     78.77 
 

M-Mean   66.41 a 69.07 a      60.79 
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 7. ความงอกของเมล็ด พบว่า พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 เมล็ดสามารถงอกได้เมื่ออายุ
ตั้งแต่ 40-60 วันหลังดอกบาน โดยมีความงอกเมล็ดเฉลี่ย 28.75 - 89.25 และ 26.75 - 95.75 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ และเมื่ออายุ 55 วันหลังดอกบาน เมล็ดมีความงอกสูงสุดเป็น คือ 89.25 และ 95.75 เปอร์เซ็นต์ มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดในแต่ละระยะหลังดอกบาน ส าหรับความ
งอกของเมล็ด ระหว่างทั้ง 2 พันธุ์นั้น เมื่ออายุเมล็ด 45-50 วันหลังดอกบาน พบว่าพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13  
มีความงอกของเมล็ด 75- 85 เปอร์เซ็นต์ และ พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 25 มีความงอกของเมล็ดเพียง 26 -46 
เปอร์เซ็นต์ และค่อยๆ เพิ่มข้ึน และเมื่ออายุ 55 วันหลังดอกบาน พบว่าพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 25 เมล็ดมีความ
งอกสูงสุดและสูงกว่าพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13  โดยเมล็ดมีความงอกเป็น 95.75  และ 89.25 เปอร์เซ็นต์ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางท่ี 4)  
 
ตารางที่ 4 ความงอกของเมล็ด (%) พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 

   C.V. (a) = 1.30 %  
               C.V. (b) = 1.20 % 
In a column, means followed by a common letter are significantly different at the 1 % level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 
  

อายุวันหลังดอกบาน (วัน) ความงอกของเมล็ด (%)  
  ศก 13   ศก 25 S-Mean 

25   0.00 eA   0.00 eA   0.000 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
 

  0.00 eA 
  0.00 eA 
  28.75 dA 
  75.25 cA 
  85.75 bB 
  89.25 aB 
  85.75 bB 
     

  0.00 eA 
  0.00 eA 
  26.75 dB 
  76.25 cB 
  90.25 bA 
  95.75 aA 
  95.75 aA 
 

  0.000 
  0.000 
  27.75 
  60.75 
  88.00 
  92.50 
  90.75 
 

M-Mean   45.59    48.10  44.97 
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 8. ความแข็งแรงของเมล็ด หลังจากการน าเมล็ดไปทดสอบความงอกภายหลังการเร่งอายุ ที่อุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง จ านวนวันทดสอบความงอกภายหลังการเร่งอายุ 14 วัน พริกขี้หนูหัว
เรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 สามารถน าเมล็ดมาทดสอบความแข็งแรงได้เมื่ออายุตั้งแต่ 40-60 วัน หลังดอกบาน 
เมล็ดมีความแข็งแรง เฉลี่ย 6.00 - 93.00 และ 2.00-92.00  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และเมื่ออายุ 55 วันหลัง
ดอกบาน เมล็ดมีความแข็งแรงสูงสุดคือ 93.00 และ 92.00 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับแต่ละอายุหลังดอกบาน หลังจากนั้นเมื่อเมล็ดอายุ 60 วันหลังดอกบาน ความ
แข็งแรงของเมล็ดจะลดลงมาเหลือ 74.00 และ 88.00 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับความแข็งแรงของเมล็ด ระหว่างทั้ง 2 
พันธุ์นั้น เมื่ออายุเมล็ด 40 วันหลังดอกบาน พบว่าพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13  ไม่มีเมล็ดงอก ส่วนพริกขี้หนูหัว
เรือ เบอร์ 25 มีความแข็งแรงของเมล็ดเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ และค่อยๆ เพ่ิมขึ้น และเมื่ออายุ 55 วันหลังดอก
บาน พบว่าพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 เมล็ดมีความแข็งแรงสูงสุดและสูงกว่าพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 25 โดยมี
ความแข็งแรงของเมล็ดเป็นร้อยละ 93.00 และ 92.00 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางท่ี 5) 
ตารางที่ 5 ความแข็งแรงของเมล็ด (%) พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 

   C.V. (a) = 1.10 %  
               C.V. (b) = 2.80 % 
In a column, means followed by a common letter are significantly different at the 1 % level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 
  

อายุวันหลังดอกบาน (วัน) 
 

ความแข็งแรง (%)  
  ศก 13   ศก 25 S-Mean 

25   0.00 eA  0.00 eA   0.00 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

  0.00 eA 
  0.00 eA 
  0.00 eB 
  6.00 dB 
  51.00 cB 
  93.00 aA 
  74.00 bB 
  

 0.00 eA 
 0.00 eA 
 2.00 dA 
 55.00 cA 
 92.00 bA 
 92.00 aA 
 88.00 bA 

  0.00 
  0.00 
  1.00 
  30.50 
  71.50 
  92.50 
  81.00 
 

M-Mean   28.00  41.13 34.56 
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 9. ต้นอ่อนปกติ หลังจากการน าเมล็ดไปทดสอบความงอกในพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 
เมล็ดสามารถงอกได้เมื่ออายุตั้งแต่ 40-60 วันหลังดอกบาน โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ดตั้งแต่  28.75 - 
89.25 และ 26.75 - 95.75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยมีเปอร์เซ็นต์ต้นอ่อนปกติเฉลี่ย 10.75 - 73.50 และ 7.00 
– 69.75 เปอร์เซ็นต์  และพบว่าเมื่ออายุ 55 วันหลังดอกบาน เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ต้นอ่อนปกติสูงสุด คือ 73.50 
และ 69.75 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดแต่ละอายุหลังดอกบาน 
หลังจากนั้นเมื่อเมล็ดอายุ 60 วันหลังดอกบาน ต้นอ่อน ปกติจะลดลงมาเหลือเพียง 70.50 และ 68.50 เปอร์เซ็นต์ 
ส าหรับต้นอ่อนปกติระหว่างทั้ง 2 พันธุ์นั้น เมื่ออายุเมล็ด 40 วันหลังดอกบาน พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และ 
เบอร์ 25 มีเปอร์เซ็นต์ต้นอ่อนปกติ  10.75 และ 7.00 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นค่อยๆเพ่ิมขึ้น และเมื่ออายุ 55 
วันหลังดอกบาน พบว่าพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 เมล็ดเปอร์เซ็นต์มีต้นอ่อนปกติสูงสุดและสูงกว่าพริกขี้หนูหัว
เรือ เบอร์ 25 โดยมีเปอร์เซ็นต์ต้นอ่อนปกติ 73.50  และ 69.75 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติ (ตารางท่ี 6) 
ตารางที่ 6 ต้นอ่อนปกต ิ(%) พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 

   C.V. (a) = 1.10 %  
               C.V. (b) = 1.40 % 
In a column, means followed by a common letter are significantly different at the 1 % level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 
 
  

อายุวันหลังดอกบาน (วัน) 
 

ต้นอ่อนปกต ิ(%)  
  ศก 13   ศก 25 S-Mean 

25   0.00 dA  0.00 dA   0.000 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

  0.00 dA 
  0.00 dA 
10.75 cA 
44.25 bA 
56.00 bA 
73.50 aA 
70.50 aA 
  

 0.00 dA 
 0.00 dA 
 7.00 cB 
 42.50 bB 
 54.25 bA 
 69.75 aB 
 68.50 aB 

  0.000 
  0.000 
  8.88 
  43.38 
  55.13 
  71.63 
  69.50 
 

M-Mean  31.88   30.25     31.07 
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 10. ต้นอ่อนผิดปกติ หลังจากการน าเมล็ดไปทดสอบความงอกในพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 
25 เมล็ดสามารถงอกได้เมื่ออายุตั้งแต่ 40-60 วันหลังดอกบาน โดยมีความงอกเมล็ดเฉลี่ย 28.75 - 89.25 และ  
26.75 - 95.75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยมีต้นอ่อนผิดปกติเฉลี่ย 18.00 – 29.25 และ 19.75 – 33.75 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และเมื่ออายุ 55 วันหลังดอกบาน พบว่า เมล็ดมีต้นอ่อนผิดปกติน้อยที่สุด คือ 15.25 
และ 26.00 และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดแต่ละอายุหลังดอกบาน 
หลังจากนั้นเมื่อเมล็ดอายุ 60 วันหลังดอกบาน ต้นอ่อน ผิดปกติจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 15.25 และ 27.25 ส าหรับ
ต้นอ่อนผิดปกติระหว่างทั้ง 2 พันธุ์นั้น เมื่ออายุเมล็ด 50 วันหลังดอกบาน พริกข้ีหนูหัวเรือ เบอร์ 13 และ เบอร์ 
25 มีต้นอ่อนผิดปกติ ร้อยละ 29.25 และ 46.00 หลังจากนั้นค่อยๆลดลง และเมื่ออายุ 50 วันหลังดอกบาน 
พบว่าพริกข้ีหนูหัวเรือ เบอร์ 25 เมล็ดมีต้นอ่อนผิดปกติสูงสุดและมากกว่าพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 โดยมีอ่อน
ผิดปกติเป็นร้อยละ 46.00 และ 29.25 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (ตารางท่ี 7) 
ตารางที่ 7 ต้นอ่อนผิดปกต ิ(%) พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 
 

   C.V. (a) = 9.35 %  
               C.V. (b) = 4.30 % 
In a column, means followed by a common letter are significantly different at the 1 % level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 
  

อายุวันหลังดอกบาน (วัน) 
 

ต้นอ่อนผิดปกต ิ(%)  
  ศก 13   ศก 25 S-Mean 

25   0.00 eA  0.00 eA 0.00 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

  0.00 eA 
  0.00 eA 
18.00 bB 
31.00 dB 
29.25 cB 
15.25 aB 
15.75 aB   
  

 0.00 eA 
 0.00 eA 
19.75 cA 
33.75 bA 
46.00 dA 
26.00 aA 
27.25 aA 

0.00 
0.00 
18.88 
32.38 
37.63 
20.88 
21.25 
 

M-Mean   13.66  19.09 16.38 
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 11. เมล็ดแข็ง หลังจากการน าเมล็ดไปทดสอบความงอกในพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 
เมล็ดสามารถงอกได้เมื่ออายุตั้งแต่ 40-60 วันหลังดอกบาน โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ด 28.75 - 89.25 
และ 26.75 - 95.75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดแข็ง 6.75–58.25 และ 1.21 – 59.99 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ   และเมื่ออายุ 55 วันหลังดอกบาน พบว่ามีเปอร์เซ็นต์เมล็ดแข็งน้อยที่สุด คือ 6.75 และ 
1.21 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดแต่ละอายุหลังดอกบานและ
ระหว่างพันธุ์ตั้งแต่อายุ 45-60 วันหลังดอกบาน  ส าหรับเปอร์เซ็นต์เมล็ดแข็งระหว่างทั้ง 2 พันธุ์นั้น เมื่ออายุ
เมล็ด 40 วันหลังดอกบาน พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 25 มีเมล็ดแข็งมากกว่ากว่าพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 โดยมี
เปอร์เซ็นต์เมล็ดแข็ง 58.25 และ 59.99 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นค่อยๆ ลดลง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
(ตารางท่ี 8) 
ตารางที่ 8 เมล็ดแข็ง (%) พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 

 
   C.V. (a) = 13.16 %  

               C.V. (b) = 14.97 % 
In a column, means followed by a common letter are significantly different at the 1 % level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 
  

อายุวันหลังดอกบาน (วัน) 
 

เมล็ดแข็ง (%)  
  ศก 13   ศก 25 S-Mean 

25   0.00  eA   0.00  eA 0.00 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

  0.00  eA 
  0.00  eA 
  58.25 dA 
  14.74 cA 
  10.25 bA 
  7.75 aA 
  10.00 bA 
  

  0.00  eA 
  0.00  eA 
 59.99 dA 
 20.00 cB 
  6.75  bB 
  1.21  aB 
  1.21  aB 

0.00 
0.00 
59.12 
17.37 
8.50 
4.48 
5.61 
 

M-Mean   12.63    11.15 11.89 
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 12. เมล็ดตาย หลังจากการน าเมล็ดไปทดสอบความงอกในพริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 
เมล็ดสามารถงอกได้เมื่ออายุตั้งแต่ 40-60 วันหลังดอกบาน โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ด 28.75 - 89.25 
และ 26.75 - 95.75 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดตาย 3.00–13.00 และ 3.00 – 13.23 
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และเมื่ออายุ 55 วันหลังดอกบาน พบว่า มีเปอร์เซ็นตเ์มล็ดตายน้อยที่สุด คือ 3.00 และ 3 
เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดแต่ละอายุหลังดอกบานและ
ระหว่างทั้ง 2 พันธุ์ ตั้งแต่อายุ 45- 60 วันหลังดอกบาน ส าหรับเปอร์เซ็นต์เมล็ดตายระหว่างทั้ง 2 พันธุ์นั้น เมื่อ
อายุเมล็ด 40 วันหลังดอกบาน พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 25 มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดตายมากกว่ากว่าพริกขี้หนูหัวเรือ 
เบอร์ 13 โดยมีเมล็ดตายร้อยละ 13.25 และ 13.00 หลังจากนั้นค่อยๆ ลดลง และไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (ตารางที่ 9) 
ตารางที่ 9 เมล็ดตาย (%) พริกขี้หนูหัวเรือเบอร์ 13 และเบอร์ 25 

   C.V. (a) = 7.60 %  
               C.V. (b) = 11.35 % 
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5 % level by DMRT  
In a row, means followed by a capital letter are significantly different at the 1% level by DMRT 
- ความแตกต่างระหว่างพันธุ์พริกด้านคอลัมภ์ใช้อักษร A,B 
- ความแตกต่างระหว่างการสุกแก่ด้านแถวใช้อักษร a,b 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาระยะสุกแก่ทางสีระวิทยาที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู หัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 
ท าการเก็บเกี่ยวผลพริกที่ระยะ 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 และ 60 วันหลังดอกบาน น ามาศึกษาพัฒนาการ
และระยะสุกแก่ทางสีระวิทยาที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 ใน ปี 2561 
พบว่า สีผลของพริกขี้หนูหัวเรือหัวเรือ เบอร์ 13 และเบอร์ 25 เริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวอ่อนเป็นสีแดงที่อายุ 50 
วันหลังดอกบาน ส าหรับน้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดย
ที่อายุ 55 วัน หลังดอกบานมีน้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ดสูงสุด คือ 5.57 ,4.50 กรัม และ 1.90 ,0.60 
กรัม ตามล าดับ เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ด มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งโดยที่อายุ 45 วัน
หลังดอกบานมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นสูงสุด คือ 90.58 และ 90.43 เปอร์เซ็นต์ ความงอกมีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยที่อายุ 55 วัน หลังดอกบานมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด คือ 87.00 และ 86.25 

Days After Flowering 
 

เมล็ดตาย (%)  
  ศก 13   ศก 25 S-Mean 

25   0.00 eA  0.00  dA  0.00 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

  0.00 eA 
  0.00 eA 
  13.00 dA 
  10.00 cA 
  4.00 bA 
  3.00 aA 
  4.25 bA 
  

 0.000 dA 
 0.000 dA 
13.25 cA 
3.75 aB 
3.00 aB 
3.00 aA 
3.00 aB 

 0.00 
 0.00 
 13.13 
 6.88 
 3.50 
 3.00 
 3.63 
 

M-Mean   4.28  3.25 3.77 
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เปอร์เซ็นต์ ส าหรับความแข็งแรงของเมล็ดมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยที่อายุ 55 วัน หลัง
ดอกบานมีความแข็งแรงของเมล็ดสูงสุด คือ 89.00 และ 88.00 เปอร์เซ็นต์ ส่วนต้นอ่อนปกติและต้นอ่อน
ผิดปกติ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยที่อายุ 55 วัน หลังดอกบานมีเปอร์เซ็นต์ต้นอ่อนปกติ
สูงสุด คือ 83.00 และ 80.25 เปอร์เซ็นต์และต้นอ่อนผิดปกติน้อยที่สุด คือ 4.00 และ 6.00 เปอร์เซ็นต์ ความ
แข็งแรงของเมล็ดมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยที่อายุ 55 วัน หลังดอกบานมีเปอร์เซ็นต์
ความแข็งแรงของเมล็ดสูงสุด คือ 89.00 และ 88.00เปอร์เซ็นต์ เมล็ดแข็ง และเมล็ดตาย มีความแตกต่างทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยที่อายุ 55 วัน หลังดอกบาน มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดแข็งและเมล็ดตายน้อยที่สุด คือ 
2.00, 1.21 และ 11.00 , 12.50 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ในปี 2562 พบว่า สี
ผลของพริกข้ีหนูหัวเรือหัวเรือ  เบอร์ 13 และเบอร์ 25 เริ่มเปลี่ยนสีจากสีเขียวอ่อนเป็นสีแดงที่อายุ 50 วันหลัง
ดอกบาน ส าหรับน้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ด มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยที่อายุ 
55 วัน หลังดอกบานมีน้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ดสูงสุด คือ 5.69 , 5.50 กรัม และ 6.60 ,6.35 กรัม 
ตามล าดับ เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ด มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งโดยที่อายุ 45 วันหลัง
ดอกบานมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นสูงสุด คือ 89.20 และ 90.53 เปอร์เซ็นต์ ความงอกมีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยที่อายุ 55 วัน หลังดอกบานมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุด คือ 89.25 และ 95.75 
เปอร์เซ็นต์ ส าหรับความแข็งแรงของเมล็ดมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยที่อายุ 55 วัน หลัง
ดอกบานมีความแข็งแรงของเมล็ดสูงสุด คือ 93.00 และ 92 .00 เปอร์เซ็นต์ ส่วนต้นอ่อนปกติและต้นอ่อน
ผิดปกติ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยที่อายุ 55 วัน หลังดอกบานมีเปอร์เซ็นต์ต้นอ่อนปกติ
สูงสุด คือ 73.50 และ 69.75 เปอร์เซ็นต์และต้นอ่อนผิดปกติน้อยที่สุด คือ 15.25 และ 26.00 เปอร์เซ็นต์  
ส าหรับเปอร์เซ็นต์ เมล็ดแข็ง และเมล็ดตาย มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยที่อายุ 55 วัน หลัง
ดอกบาน มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดแข็งและเมล็ดตายน้อยที่สุด คือ 7.75, 3.00 และ 1.21 , 3.00 เปอร์เซ็นต์ มีความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ส าหรับความสัมพันธ์ในด้านคุณภาพ พบว่า ที่อายุ 55 วัน มีน้ าหนักสด 
น้ าหนักแห้ง เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ด เปอร์เซ็นต์ความงอก ความแข็งแรงของเมล็ด ต้นอ่อนปกติและต้น
อ่อนผิดปกติ รวมไปถึงเปอร์เซ็นต์ เมล็ดแข็งและเมล็ดตายมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 
  อย่างไรก็ตามจากการศึกษาระยะสุกแก่ทางสีระวิทยามีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 
13 และเบอร์ 25 ที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนาสีผลมี 5 ระยะ จากผลผสมเกสร มีสีเขียวอ่อน เปลี่ยนเป็นสีเขียว
เข้ม สีส้ม สีแดง และสีแดงเข้มเริ่มเหี่ยว ตามล าดับ โดยผลพริกสีแดงสดที่อายุ 55 วันหลังดอกบานเป็นระยะที่
เมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยา โดยมีมีน้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง 1,000 เมล็ดสูงสุด ยังพบว่า มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 
ความแข็งแรงของเมล็ด ต้นอ่อนปกติสูงสุด และต้นอ่อนผิดปกติน้อยที่สุด รวมถึงมีเปอร์เซ็นต์เมล็ดแข็งและ
เมล็ดตายน้อยที่สุด มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ (จวงจันทร์, 2529) รายงานว่า
ระยะเมล็ดพันธุ์ที่มีน้ าหนักแห้งสูงสุดเป็นระยะที่สุกแก่ทางสรีรวิทยาที่มีความใกล้เคียงกับพริกห้วยสีทนที่เมล็ด
สุกแก่ทางสรีรวิทยาที่ 52 วันหลังดอกบาน (สุเทวีและคณะ, 2537) พริกขี้หนูพันธุ์บุตรสีผลแดงสดเมล็ดสุกแก่
ทางสรีรวิทยาที่ 49 วันหลังดอกบาน (ชุลีพร, 2554) และพริกขี้หนูสวนเมล็ดสุกแก่ท่ีระยะ 38 วันหลังดอกบาน 
และสอดคล้อง กับ Alanและ Eser (2008) รายงานว่าการสุกแก่ของผลและการสุกแก่ของผลหลังการเก็บเกี่ยว
ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ hot pepper และ conic pepper โดยเก็บเกี่ยวผลที่ระยะ 40 60 และ 80 วันหลังดอก
บาน และแยกเมล็ดหลังการเก็บรักษาผล 1,10 และ 20 วัน พบว่าเมล็ดพันธุ์พริกทั้งสองชนิดที่ได้จากผลที่เก็บ
เกี่ยวที่อายุ 60 วัน หลังดอกบานมีคุณภาพสูงที่สุด ขณะที่เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากผลที่เก็บเกี่ยวที่อายุ  40 วันหลัง
ดอกบาน และแยกออกจากผลทันที มีความงอกน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ดรุณี (2545) รายงานว่าการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่ถูกต้องตามอายุการสุกแก่ทางสรีรวิทยาจะส่งผลต่อคุณภาพ
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ของเมล็ดพันธุ์ ความสมบูรณ์ของเมล็ด เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกและความแข็งแรงสูง การสุกแก่ทาง
สรีรวิทยา (physiological maturity: PM) น้ าหนักแห้ งของเมล็ดจะเพ่ิมขึ้นอย่างช้ าๆเมล็ดจะเริ่มมี
ความสามารถงอกได้ในระยะนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะนี้เมล็ดจะมีน้ าหนักแห้งสูงสุด คุณภาพในทางสรีรวิทยาของเมล็ด
พันธุ์ ได้แก่ ความงอก( germination) ความแข็งแรง (vigor) และศักยภาพในการเก็บรักษา (storability)  
  ด้านคุณภาพเปอร์เซ็นต์ความงอกหลังจากเก็บผลพริกตามอายุหลังดอกบานแล้วน ามาเพาะเพ่ือหา
เปอร์เซ็นต์ความงอก ซึ่งพบว่าที่อายุ 40 วันหลังดอกบานสามารถเพาะให้งอกได้ที่ 30.00 ,30.75 และ 
28.75 ,26.75 เปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นค่อยๆ มีความงอกเพ่ิมขึ้นสูงสุด คือ 87.00 ,86.25 และ 89.25 ,95.75 
เปอร์เซ็นต์ ส าหรับความแข็งแรงของเมล็ดอยู่ที่ 65.00, 63.00 และ 0,2 เปอร์เซ็นต์ มีความแข็งแรงของเมล็ด
เพ่ิมขึ้นสูงสุดเป็น 89.00 ,88.00 และ 93.00,92.00 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนต้นอ่อนปกติค่อยๆ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น
เช่นกันอยู่ที่ 19.50,17.75 และ 10.75,10.75 เปอร์เซ็นต์ เพ่ิมขึ้นสูงสุดเป็น 83.00,80.25 และ 73.50และ 
69.75 เปอร์เซ็นต์ ต้นอ่อนผิดปกติ จะพบมากท่ีอายุ 40 วัน หลังดอกบานแล้วค่อยๆ ลดลงตามอายุวันหลังดอก
บานที่ 10.50,13.00 และ 18.00,19.75 เปอร์เซ็นต์ และลดลงเหลือที่ 4.00,6.00 และ 15.25  ,36.00 
เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของเมล็ดแข็งอยู่ที่ 37.00,15.24 และ 58.25,59.99 เปอร์เซ็นต์ และลดลงเหลือ 2.00 ,1.23 
และ 7.75 และ 1.21 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของเมล็ดตายอยู่ที่ 33.00,54.00 และ 13.00,13.25 เปอร์เซ็นต์ และ
ลดลงเหลือ 11.00 , 23.00 และ 3.00 และ 3.00 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับเมล็ดพันธุ์พริกดังกล่าวที่มีคุณภาพสูงสุด
ผลพริกจะมีสีแดงสดที่อายุ 55 วันหลังดอกบานซึ่งเป็นระยะที่ เมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยาที่มีสีผลสีแดง
เช่นเดียวกับพริกอ่ืนๆ ที่เมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยาเมื่อผลพริกมีสีแดงแต่อายุหลังดอกบานต่างกันซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศกึษาของ (Ahmed et al.,2008, มาร์ศรี, 2533; สุเทวีและคณะ,2537) 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการทดลอง ทั้ง 2 ปี สรุปได้ว่า ที่อายุ 55 วัน หลังระยะดอกบาน ของพริกข้ีหนูหัวเรือเบอร์ 13 
และ เบอร์ 25  ที่ผลพริกมีสีแดง เป็นระยะที่เมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยาและคุณภาพสูงสุด เนื่องจาก มีน้ าหนัก
เมล็ดสดน้ าหนักแห้งเมล็ด เปอร์เซ็นต์ความงอก ต้นอ่อนปกติ และความแข็งแรงของเมล็ดสูงสุด รวมทั้งต้นอ่อน
ผิดปกติ และนอกจากนั้นยังพบว่ามีเปอร์เซ็นต์เมล็ดแข็งและเมล็ดตายน้อยที่สุดอีกด้วย  
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ศึกษาการใช้ปุ๋ยโพแทสเชียมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพนา 
พนา The study on use of potassium fertilizers to increase yield and seed quality of 

Chinese morning glory in paddy field condition 
 

อารีรัตน์ พระเพชร     อรณิชชา สุวรรณโฉม     วิภาวรรณ ดวนมีสุข     เสกสรรค์ วรรณกรี 
Areerat Paphet     Onnicah Suwannachome    Vipawan  Doenmesook    Sanksan Wankri 

 
บทคัดย่อ 

 ศึกษาการใช้ปุ๋ยโพแทสเชียมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพนา  ทดลองใน
พ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างปี 2560 ถึง 2561 มี วัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้
ข้อมูลอัตราปุ๋ยโพแทสเซียมที่เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนทั้ง ในด้านปริมาณและคุณภาพใน
การปลูกในสภาพนา วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี 3 
ซ้ า ดั งนี้ อัตราปุ๋ ย  8-5-0 8-5-3 8-5-6 8-5-9 8-5-12 และ 8-5-15 กิ โลกรัม N-P2O5 -K2O ต่อไร่  จาก
การศึกษาพบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ ระดับต่างๆ ไม่มีอิทธิพลในด้านการเจริญเติบของผักบุ้งจีน แต่การใส่
ปุ๋ยโพแทสเซียมตั้งแต่ระดับ 9 12 และ 15 ท าให้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และมากท่ีสุดเมื่อใส่ปุ๋ย
อัตรา 8-5-15 กิโลกรัม N-P2O5 -K2O ต่อไร่ ร้อยละ 21.2 และเมื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้นาน 2 เดือน พบว่าความ
งอก เพ่ิมจากร้อยละ 44 เป็นร้อยละ 67.1 มีปริมาณเมล็ดแข็งลดลงจากร้อยละ 17.4 เป็น ร้อยละ 6.6 ดังนั้น
การใส่ปุ๋ยอัตรา 8-5-15 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ เมล็ดพันธุ์
ผักบุ้งจีนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ในสภาพนาที่จังหวัดสุโขทัย 
 

Abstract 
 Study on use of potassium fertilizers to increase yield and seed quality of Chinese 
morning glory in paddy field condition was conducted at Sukhothai Agricultureral Research 
and Development Center, Sukhothai province between 2017 to 2018. The objective of this 
study was to investigate proper rate of potassium fertilizer to increase the yield and quality 
of chinese morning glory seed planting the paddy field condition. The experimental design 
was randomized complete block with 3 replications. The treatments were six potassium 
fertilizers rate, 8-5-0, 8-5- 3, 8-5-6, 8-5-9, 8-5-12 and 8-5-15 kg N-P2O5 . The results found that 
potassium fertilizers application had no influenced on growth of chinese morning glory but, 
potassium fertilizers applied at levels 9, 12 and 15 gave higher seed quality and had a 
highest seed when applied fertilizer rate 8-5-15 kg N-P2O5-K2O per rai as 21.2 % and when 
seed were storage for 2 months gave germination increased from 44 % to 67.1 %. And the 
number of hard seed decreased from 17.4 % to 6.6 %. So the application of fertilizer at the 
rate of 8-5-15 kg N-P2O5-K2O per rai was proper to increase the yield and seed quality of 
chinese morning glory on seed production in the paddy field condition at Sukhothai 
province. 
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บทน า (Introduction) 
 ผั กบุ้ งจี น  (Chinese morning glory , Water spinach ห รือ  kangkong) อยู่ ใน วงศ์  (Family) 
Convolvulaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ipomoea aquatic Forssk. นิยมปลูกเป็นการค้าอย่าง แพร่หลาย 
ทั้งเพ่ือการบริโภคสดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ ในประเทศไทยการผลิตผักบุ้งเน้นที่การปลูก เพ่ือจ าหน่ายเป็นต้น
สด และเป็นเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจังหวัดที่ปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือขายต้นสด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี พิษณุโลก 
สงขลา กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ปทุมธานี นครราชสีมา และ ขอนแก่น เป็นต้น ส่วนแหล่งปลูกเพ่ือผลิต
เมล็ดพันธุ์ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรีและสุโขทัย  (กรมส่งเสริมการเกษตร, มปป.) ผักบุ้งจีนเป็นพืช
ส่งออกที่มีความส าคัญ แหล่งส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐ จีน อินเดีย  อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น แต่
เดิมแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนเป็นการค้าส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม 
และราชบุรี ปัจจุบันแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ส าคัญอยู่ในเขต  ภาคเหนือตอนล่างของไทย ได้แก่ สุโขทัย 
นครสวรรค์ พิจิตร ก าแพงเพชร และ อุตรดิตถ์ และพ้ืนที่ปลูกได้เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละๆ ปี โดยเฉพาะที่จังหวัด
สุโขทัย มีพ้ืนที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 19,600 ไร่ ในปี 2558 เป็นการปลูกในสภาพนา การปลูกผักบุ้งจีน
เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่ ภาคเหนือตอนล่างมีปัญหาคือ คุณภาพเมล็ดไม่สม่ าเสมอ มีเมล็ด
ลีบและมีเมล็ดที่ยังไม่แก่ปนมา เนื่องจากผักบุ้งจีนเป็นพืชวันสั้นความยาวของช่วงแสงมีผลต่อการออกดอก ซึ่ง
ผักบุ้งจีนมีการทยอย ออกดอกและติดเมล็ดและแก่ไม่พร้อมกัน แต่ต้องท าการเก็บเกี่ยวพร้อมๆกัน ซึ่งส่งผลต่อ
ผลผลิตและ คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ทั้งเปอร์เซ็นต์การงอก ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ปริมาณเมล็ดแข็งปน 
(hard seed) ท าให้เมล็ดมีการพักตัว ส่งผลต่อราคาเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรขายได้ซึ่งบริษัทจะรับซื้อตาม คุณภาพ
ผลผลิตของเมล็ดพันธุ์และเปอร์เซ็นต์ความงอกซึ่งมีราคาอยู่ระหว่างกิโลกรัมละ 40-80 บาท เกษตรกรมีการ
ดูแลรักษาที่แตกต่าง และบริษัทผู้รับซื้อจะน าปัจจัยการผลิตมาให้แต่ไม่ได้แนะน าการใช้ ให้เหมาะสม เช่น การ
ใช้ปุ๋ยเคมี การป้องกันก าจัดศัตรูพืช จึงท าให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์แตกต่างกันด้วย  จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน เพ่ือที่จะเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ผักบุ้งจีนในการแนะน าให้กับหน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ ผักบุ้ง หรือเกษตรกรที่ปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือผลิตให้ได้
เมล็ดพันธุ์ที่มีผลผลิตและคุณภาพดี มีรายได้ต่อพ้ืนที่ เพ่ิมข้ึน 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ตุลาคม 2559 –กันยายน 2561 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0, 18-46-0 และ 0-0-60  
 2. เมล็ดผักบุ้งจีนพันธุ์ใบไผ่ พันธุ์การค้า  
 3. กระดาษทดสอบความงอก เพื่อวิธีการเพาะระหว่างกระดาษ (Between paper)  
 4. สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ Fipronil 5% SC และ metalaxyl 35% DS วิธีการ ท าแปลง
ทดลองในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยจ านวน 2 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง 2561  
 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี3 ซ้ า ดังนี้ 
  กรรมวิธีที่ 1 อัตราปุ๋ย 8-5-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  
  กรรมวิธีที่ 2 อัตราปุ๋ย 8-5-3 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  
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  กรรมวิธีที่ 3 อัตราปุ๋ย 8-5-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  
  กรรมวิธีที่ 4 อัตราปุ๋ย 8-5-9 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  
  กรรมวิธีที่ 5 อัตราปุ๋ย 8-5-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  
  กรรมวิธีที่ 6 อัตราปุ๋ย 8-5-15 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่  
 เตรียมแปลงเพาะกล้า และหว่านเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในอัตรา 2 กก/ไร่ ในเดือนตุลาคม เมื่อต้นกล้าอายุ
ได้ 45 วันหลังเพาะด้วยเมล็ด  
 ปลูกในเดือนพฤศจิกายน โดยการตัดท่อนพันธุ์ที่มีจ านวน 6 ข้อน าไปปลูกในแปลงปลูกที ท าเทือกไว้
แล้วด้วยระยะ 30 x30 เซนติเมตร จ านวน 2 ต้นต่อหลุม ในแปลงทดลองย่อยขนาด 6 x 6 เมตร ใส่ปุ๋ยตาม
อัตราที่ก าหนด 2 ครั้ง ครั้งแรกเม่ือปักด าได้ 15 วัน ปล่อยน้ าเข้าแปลงให้อยู่ในระดับ 5 เซนติเมตร ครั้งที่ 2 
เมื่อระยะออกดอกร้อยละ 50 ของทั้งแปลง เพิ่มระดับน้ าเป็น 15 เซนติเมตร ให้น้ า ขังจนกระทั่งอายุ 90 วัน
ระบายน้ าออกจากแปลงปล่อยให้แห้งเพื่อท าการเก็บเกี่ยวเมื่อสังเกตว่าผลแก่ เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลร้อยละ 80  
 เก็บเก่ียวในเดือนมีนาคม โดยเก็บเก่ียวทั้งเถา ตากให้แห้งน าไปกะเทาะเมล็ดด้วยเครื่อง นวด และตาก
ให้ให้แห้งในแปลง น าไปนวดด้วยเครื่องนวดและท าความสะอาด น าเมล็ดที่ได้ไป ทดสอบคุณภาพเมล็ด  
การบันทึกข้อมูล  
 เก็บตัวอย่างในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 5.4x5.4 เมตร และสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูล 10 กอต่อ แปลงย่อย 
ข้อมูลการเจริญเติบโต  
 1. ก่อนปลูกเก็บตัวอย่างดินจากแปลงทดลองไปวิเคราะห์หาคุณสมบัติเคมีของดิน ได้แก่ ชนิด ของเนื้อ
ดิน (Soil Texture) ความเป็นกรดด่าง (pH) ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (% OM) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 
และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้(K2O)  
 2. ความยาวเถา ทุกๆ 30 วันหลังปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว ทั้งหมด 4 ครั้ง คือ อายุ 30 60 90 และ 120วัน  
 3. จ านวนข้อต่อเถา จ านวนเถาต่อกอ  
 4. อายุการเก็บเกี่ยว โดยนับจากวันปลูกถึงวันที่ฝักแห้งสีน้ าตาลทั้งแปลงร้อยละ 80  
 5. ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ (กิโลกรัมต่อไร่) เมล็ดดี (%)  
 6. องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จ านวนดอกต่อกอ จ านวนฝักต่อกอ จ านวนฝักต่อช่อดอก  
 7. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ได้แก่ เมล็ดแข็ง (%) ความงอก(%) โดยวิธีวิธีการเพาะ ระหว่าง
กระดาษ (Between paper) หลังเก็บเกี่ยว 15 วัน และ 30 วัน  
 8. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จากสถานีตรวจอากาศสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีส าโรง จ.สุโขทัย ซึ่งอยู่ห่าง
จากแปลงทดลองประมาณ 700 เมตร  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 น าข้อมูลการทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของ ค่าเฉลี่ย
ด้วยวิธี DMRT ด้วยโปรแกรม IRRI STAT  
 
ผลการวิจัย 
 คุณสมบัติของดิน จากการเก็บตัวอย่างดินในแปลงทดลองไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของ
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พบว่า เนื้อดินเป็นชนิดดินร่วนเหนียว มีค่า pH ที่ระดับ 6.9 เป็นค่าที ่
เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช ในการน าธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์มาก มีอินทรียวัตถุต่ า (1%) และมี
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ สูงมาก (P2O5) 45.8 mg/kg แต่มีปริมาณโพแทสเซียมทีเป็น ประโยชน์ที่
ระดับปานกลาง (K2O) 54 mg/kg (ตารางผนวก 1) ซึ่ง ระดับของค่าวิเคราะห์ธาตุอาหาร และค่าวิเคราะห์เคมี
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ดินไว้ว่าระดับโพแทสเซียม 51-100 อยู่ในระดับปานกลางและ ฟอสฟอรัสมากกว่า 45 เป็นระดับที่สูงมาก ปี 
2560 ข้อมูลการเจริญเติบโต ความยาวเถา ผลการทดลอง พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณปุ๋ยโพแทสเซียมจาก 0 3 6 9 
12 และ 15 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ร่วมกับการใสปุ๋ยไนโตรเจนคงท่ี ที่ระดับ 8 กิโลกรัม N ต่อไร่ และปุ๋ย
ฟอสฟอรัส ที่ระดับ 5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ไม่มีผลท าให้ความยาวเถาของผักบุ้งแตกต่างกันทางสถิติทุกช่วงอายุ 
ของการเจริญเติบโต โดยมีความยาวเถา เมื่ออายุ 30 60 90 และ 120 วันหลังปลูกระหว่าง 36 -41 59-67 67-
74 และ 82-100 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตาราง 1) สอดคล้องกับการศึกษาของ วีรพงศ์ (2528) เรื่องอิทธิพล
ของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และ คุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ผักบุ้งจีนในดินชุดก าแพงแสน พบว่าการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตรา 0, 10 และ 20 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ไม่มี
อิทธิพลต่อการเจริญเติบโต  
ตาราง 1 ความยาวเถาของผักบุ้งจีน แปลงศึกษาการใช้ปุ๋ยโพแทสเชียมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ เมล็ดพันธุ์
ผักบุ้งจีนในสภาพนาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปี 2560 
อัตราปุ๋ย(กก. N-
P2O5-K2O /ไร่) 

ความยาวเถา (เซนติเมตร) 
30 วัน 60 วัน 90 วัน 120 วัน 

8-5-0 39 65 72 82 
2-5-3 41 61 70 87 
8-5-6 39 61 67 100 
8-5-9 40 59 67 98 
8-5-12 38 67 74 84 
8-5-15 36 67 70 88 
CV(%) 9.0 12.7 10.5 10.5 

 จ านวนข้อต่อเถา จ านวนดอกต่อข้อ และจ านวนดอกต่อเถา ผลการทดลองพบว่ากรรมวิธี ใส่ปุ๋ย
อัตรา 8-5-0 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ มีจ านวนข้อต่อเถามากที่สุดคือ 13 ข้อต่อเถาแต่ไม่ แตกต่างในทาง
สถิติกับทุกกรรมวิธี ยกเว้น การใสปุ๋ย8-5-9 กิโลกรัม N-P2O5-K2O โพแทสเซียมที่ระดับ 9 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ 
มีจ านวนข้อน้อยที่สุดคือ 11 ข้อเถา อย่างไรก็ตามการมีจ านวนข้อที่แตกต่างกันก็ไม่มีผลท าให้มีผลต่อจ านวน
ดอกต่อเถา และจ านวนดอกต่อข้อแตกต่างกัน ซึ่งทุกกรมวิธีมีจ านวนดอก อยู่ระหว่าง 13-18 ดอกต่อเถา และมี
จ านวน ดอกต่อข้ออยู่ระหว่าง 0.8-0.9 ดอก (ตาราง 2) แสดงให้เห็นว่าผักบุ้งจีนไม่ติดดอกในทุกข้อ 
ผลผลิต  
 ผลการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับ 0 3 6 9 12 และ 15 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ร่วมกับ
การใสปุ๋ยไนโตรเจนคงที่ ที่ระดับ 8 กิโลกรัม N ต่อไร่ และปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ระดับ 5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ พบว่า 
การใส่ปุ๋ยอัตรา 8-5-15 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ให้ผลผลิตเมล็ดสูงที่สุดคือ 299 กิโลกรัมต่อไร่ และ
แตกต่างกับทุกกรรมวิธี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทุกกรรมวิธีจะให้จ านวนดอก ต่อเถาที่ไม่แตกต่างกันคืออยู่
ระหว่าง 13-18 ดอกต่อเถา แต่กรรมวิธีที่เพ่ิมระดับปุ๋ยเป็น 15 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ (ตาราง 2) ให้ผลผลิตที่มี
น้ าหนักที่มากกว่าอาจมีผลมาจากการเพ่ิมปุ๋ยโพแทสเซียมซึ่งมี บทบาทส าคัญในการพัฒนาผลและคุณภาพของ
ผลผลิต เกี่ยวข้องกับการกระตุ้น และเคลื่อนย้ายของเอนไซม์หลายชนิดในการสร้างและเคลื่อนย้ายสารส่งผลท า
ให้ดอกมีการพัฒนาไปเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในขณะที่พืชเริ่มสร้างดอกและเมล็ด
โพแทสเซียมจะถูกดึงไปใช้ทันที(Menzel et al., 1992) ถึงแม้ว่าโพแทสเซียมจะไม่มีผลโดยตรงต่อการติดผล
หรือติดเมล็ด แต่ปริมาณการติดโดยรวมอาจลดลงได้เนื่องจากความแข็งแรงสมบูรณ์ของพืชลดลง (สุมิตรา, 
2554)  
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ตาราง 2 ผลผลิตเมล็ด จ านวนข้อต่อเถาและจ านวนดอกต่อข้อของผักบุ้งจีนจากการใช้ปุ๋ยโพแทสเชียมเพ่ือเพ่ิม 
ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพนาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปี 2560 
อัตราปุ๋ย(กก. N-
P2O5-K2O /ไร่) 

ผลผลิต (กก./ไร่) จ านวน ข้อ/เถา จ านวน ดอก/เถา จ านวน ดอก/ข้อ 

8-5-0 215b 13a 15 0.9 
2-5-3 217b 12ab 18 0.8 
8-5-6 225b 12ab 15 0.9 
8-5-9 202b 11b 13 0.9 
8-5-12 219a 12ab 14 0.9 
8-5-15 229a 12ab 15 0.8 
CV(%) 21.5 7.2 26.9 33.2 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรเดียวกันในแนวสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
 
 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ น าเมล็ดที่ได้ไปทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว 15 วัน และ 30 
วันความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากทุกกรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 44 และ 41 ตามล าดับ (ตาราง 3) ซ่ึงต่ ากว่า
มาตรฐานความงอกของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่ได้ก าหนดไว้ อาจเกิดจากมีระยะพัก ตัวที่นานกว่า 1 เดือน จากผล
การดังนั้นในปี 2561 จึงได้วางแผนทดสอบความงอกของเมล็ดให้นานขึ้นเป็น 60 วัน 
ตาราง 3 ความงอกของเมล็ดผักบุ้งจีนที่ได้จากจากการใช้ปุ๋ยโพแทสเชียมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ เมล็ด
พันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพนา ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปี 2560 

อัตราปุ๋ย 
(กก. N-P2O5-K2O /ไร่) 

ความงอก(%) 
15 วันหลังเก็บเกี่ยว 30 วันหลังเก็บเกี่ยว 

8-5-0 45 40 
2-5-3 44 37 
8-5-6 45 44 
8-5-9 45 39 
8-5-12 45 46 
8-5-15 42 43 
ค่าเฉลี่ย 44 41 

 
ปี 2561  
ข้อมูลการเจริญเติบโต  
 ความยาวเถา จ านวนเถา และจ านวนข้อต่อกอ พบว่าการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตราตั้งแต่ 0 3 6 9 12 
และ 15 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ร่วมกับร่วมกับการใสปุ๋ยไนโตรเจนคงท่ี ที่ระดับ 8 กิโลกรัม N ต่อ ไร่ และปุ๋ย
ฟอสฟอรัสที่ระดับ 5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ มีความยาวเถาตั้งแต่ 30 วันถึง 120 วัน จ านวนเถา และจ านวนข้อ
ต่อกอ ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นกรรมวิธีที่ ไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม จะมีอายุเก็บเกี่ยวเร็ว ขึ้นกว่าทุกกรรมวิธี คือ 111 
วัน ในขณะที่การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ อัตรา 3 6 9 12 และ 15 มีอายุเก็บ เกี่ยวอยู่ระหว่าง 132-136 วัน 
(ตาราง 4)  
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ตาราง 4 ข้อมูลการเจริญเติบโตและลักษณะทางการเกษตรของผักบุ้งจีนจากการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียม เพื่อเพ่ิม
ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งในสภาพนา ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปี 2561 
อัตราปุ๋ย 
(กก. N-

P2O5-K2O 
/ไร่) 

ความยาว 
เถาอายุ 
30 วัน
(ซม.) 

ความยาว
เถา อายุ 
60 วัน
(ซม.) 

ความยาว
เถา อายุ 
90 วัน
(ซม.) 

ความยาว 
เถาอายุ 
120 วัน 
(ซม.) 

จ านวน 
เถา/ กอ 

จ านวน 
ข้อ/ เถา 

อาย ุเก็บ 
เกี่ยว (วัน) 

8-5-0 44 51 72 72 7.3 13.2 111a 
2-5-3 45 50 73 68 6.6 11.5 133b 
8-5-6 43 50 68 71 6.1 12.5 136b 
8-5-9 44 50 69 68 7.1 12.3 132b 
8-5-12 43 52 70 81 5.6 12.1 136b 
8-5-15 44 50 70 69 4.8 12.3 132b 

C.V.(%) 3.6 3.6 6.2 11.5 19.2 8.5 17.1 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรเดียวกันในแนวสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
 
ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต 
 ผลผลิต ผลการทดลองพบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมตั้งแต่ 0 3 6 9 12 และ 15 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ 
ไม่มีผลท าให้ผลต่อผลผลิตเมล็ดรวม คืออยู่ระหว่าง 114 -146 กิโลกรัมต่อไร่ เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง
ในช่วงปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวคือมีปริมาณฝนอยู่ระหว่าง 2.2-10.2 มิลิเมตร (ภาพผนวก 3) ประกอบกับมีอุณหภูมิ
ไม่เหมาะสมในการติดดอกของผักบุ้งด้วย (ภาพผนวก2) แต่การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม ตั้งแต่ระดับ 9 12 15 
กิโลกรัม K2O ต่อไร่ให้ผลผลิตเมล็ดดีแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใสใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมและที่
ระดับ 3 และ 6 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ โดยที่การใส่ปุ๋ยที่ระดับ 15 กิโลกรัม K2O ต่อไร่มีปริมาณเมล็ดดีสูงที่สุดคือ
ร้อยละ 21.2 รองลงมาคือ อัตรา 8-5-12 และ 8-5-9 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ร้อยละ 16.3 และ 16.1 
ตามล าดับ ในขณะที่การไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมเลย มีปริมาณเมล็ดดีน้อยที่สุดคือร้อยละ 12.4 (ตาราง 5) 
  จ านวนดอกต่อกอ และจ านวนฝักต่อช่อ พบว่าการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตราตั้งแต่ 0 3 6 9 12 และ 
15 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ร่วมกับร่วมกับการใสปุ๋ยไนโตรเจนคงท่ี ที่ระดับ 8 กิโลกรัม N ต่อไร่ และปุ๋ยฟอสฟอรัส
ที่ระดับ 5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ไม่มีผลท าให้จ านวนดอกต่อกอของผักบุ้งจีนแตกต่างกันคืออยู่ระหว่าง 16 ถึง 
19 ดอกต่อกอ และจ านวนฝักต่อช่ออยู่ระหว่าง 10 ถึง13 ฝัก (ตาราง 5) ผลผลิต ที่ไม่แตกต่างกันอาจมีผลมา
จากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอุณหภูมิสูงในช่วงออกดอก ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 
อยู่ระหว่าง 25-29 องศาเซลเซียส ดังภาพ 2 ซ่ึง อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนคือ 
23 องศาเซลเซียส (สุเทวี และคณะ, 2540)  
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ตาราง 5 ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของผักบุ้งจีนจากการใช้ปุ๋ยโพแทสเชียมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ 
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพนา ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย ปี 2561 
อัตราปุ๋ย (กก. N-
P2O5-K2O /ไร่) 

ผลผลิตเมล็ด (กก./ไร่) ปริมาณเมล็ด  
ดี(%) 

จ านวนดอก/กอ จ านวนฝัก/ช่อ 

8-5-0 142.4 12.4 19 13 
2-5-3 132.0 10.3b 17 11 
8-5-6 146.4 12.2b 17 12 
8-5-9 134.4 16.1ab 17 11 
8-5-12 124.8 16.3ab 16 10 
8-5-15 114.4 21.2a 17 11 

C.V.(%) 15.4 25.8 16.0 19.8 
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรเดียวกันในแนวสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติโดย DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 
 
 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ เมื่อน าเมล็ดพันธุ์ที่ได้การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตราตั้งแต่ 0 3 6 9 12 และ 15 
กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ร่วมกับร่วมกับการใสปุ๋ยไนโตรเจนคงที่ ที่ระดับ 8 กิโลกรัม N ต่อไร่ และปุ๋ย ฟอสฟอรัสที่
ระดับ 5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ ไปทดสอบความงอก และหาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และจ านวนเมล็ดแข็ง (Hard 
seed) ทุกๆ 15 วันหลังเก็บเกี่ยวแล้ว เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าความงอกเมล็ดมีการพักตัวหลังเก็บเกี่ยวได้ 15 
วันในทุกกรรมวิธีเฉลี่ยร้อยละ 30.9 และจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เมื่อหลังเก็บเกี่ยวแล้ว 30 วัน 45 และ 60 วัน เฉลี่ย
ร้อยละ 60.7 68.9 และ67.1 ซึ่งทุกกรรมวิธีมีความงอกเกินมาตรฐานความงอกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่ก าหนดไว้
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ด้านปริมาณเมล็ดแข็ง (hard seed) พบว่าทุกรรมวิธีเมื่อมีการเก็บไว้ 15 30 45 และ 60 
วันท าให้ปริมาณเมล็ดแข็งลดลง จากร้อยละ 17.4 8.7 5.4 และ 6.6 ตามล าดับ (ตาราง 6) ซึ่งเมื่อเปรียบกับ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ในสภาพการผลิตของเกษตรกรเมล็ดพันธุ์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในแหล่ง
ปลูกจังหวัดสุโขทัย จากการส ารวจของ อารีรัตน์ (2558) พบว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากแปลงเกษตรกรมีเมล็ดแข็ง 
(Hard seed) ร้อยละ 18 ความงอกเฉลี่ยร้อยละ 33 ในขณะที่มาตรฐานความงอกของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน
ก าหนดให้มีความงอกไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 และมีเมล็ดเสีย ลีบ สุกแก่ไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์อีกร้อยละ 13 โดย
น้ าหนักความไม่สมบูรณ์ของเมล็ด และท าให้เกิดเมล็ดแข็งหรือเมล็ดหินได้ (จรัญ และคณะ, 2534) ดังนั้นการ
เพ่ิมปุ๋ยโพแทสเซียมมีผลท าให้เมล็ดสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนตั้งแต่ 9 12 และ 15 กิโลกรัม K2O ต่อไร่  
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ตาราง 6 คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีนทุกๆ 15 วันหลังเก็บเก่ียวแล้ว จากการใช้ปุ๋ยโพแทสเชียม เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพนา ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เกษตรสุโขทัย ปี 2561 
อัตราปุ๋ย (กก. N-
P2O5-K2O /ไร่) 

ความงอก (%) เมล็ดแข็ง (%) 
15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน 

8-5-0 45.0 68.6 66.6 69.6 17.8 7.5 4.8 5.8 
2-5-3 46.8 64.1 72.5 67.6 17.0 9.1 4.8 7.0 
8-5-6 46.4 63.4 67.4 65.4 21.3 9.2 5.1 7.0 
8-5-9 15.5 66.2 67.8 69.0 14.5 8.0 4.6 5.9 
8-5-12 16.9 40.6 72.5 66.8 16.9 7.5 5.8 4.6 
8-5-15 14.6 61.6 67.1 64.0 16.6 10.6 7.3 9.1 
ค่าเฉลี่ย 30.9 60.7 68.9 67.1 17.4 8.7 5.4 6.6 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 1. การเพ่ิมระดับปุ๋ยโพแทสเซียมไม่มีอิทธิพลท าให้การเจริญเติบโตของผักบุ้งแตกต่างกัน ทั้งความยาว
ของเถา และจ านวนดอกต่อเถา  
 2. การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมตั้งแต่ 9 12 และ 15 กิโลกรัม K2O ต่อไร่ ร่วมกับการใสปุ๋ยไนโตรเจนคงท่ี ที่
ระดับ 8 กิโลกรัม N ต่อไร่ และปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ระดับ 5 กิโลกรัม P2O5 ต่อไร่ มปีริมาณเมล็ดดีเพิ่มข้ึนร้อยละ 
16.1 ถึง 21.2 โดยน้ าหนัก  
 3. เมล็ดผักบุ้งจีนมีการพักตัวหลังเก็บเกี่ยว 15 วัน มีความงอกร้อยละ 44 และ 30.9 ในปี 2560 และ
ปี 2561 ตามล าดับ และเพ่ิมขึ้นเป็น ร้อยละ 67.1 หลังจากเก็บเป็นเวลา 2 เดือน ปริมาณ Hard seed ลดลง
จากร้อยละ 17.4 หลังเก็บเกี่ยว 15 วัน เป็นร้อยละ 6.6 หลังเก็บเกี่ยว 60 วัน  
 4. ปุ๋ยอัตรา 8-5-15 กิโลกรัม N-P2O5 -K2O ต่อไร่ เพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพนาได้
สูงสุด 
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ศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนโดยการปลูกด้วยท่อนพันธุ์ในสภาพนา 
The Study to The Optimum Plant Spacing for The Production of Chinese Water 

Convolvulus Seeds by Shoot Cutting in Paddy Field Condition. 
 

อารีรัตน์  พระเพชร     อรณิชชา  สุวรรณโฉม 
Areerat Paphet     Onnicah Suwannachome 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนโดยการปลูกด้วยท่อนพันธุ์ในสภาพนามี
วัตถุประสงค์เพ่ือหาระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในพ้ืนปลูกท่ีส าคัญให้ได้ผลผลผลิตเมล็ด
พันธุ์สูงและมีคุณภาพ  ด าเนินการที่แปลงทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี 4 ซ้ า กรรมวิธีที่ 
1  ระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 2  ระยะปลูก 30 x 50 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 3  ระยะปลูก 50 x 
50 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 4  ระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร กรรมวิธีที่ 5  ระยะปลูก 100 x 100 เซนติเมตร 
โดยใช้ปุ๋ยอัตรา 8-5-15 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ เหมือนกันทุกระยะปลูก ผลการทดลองพบว่า การปลูก
ผักบุ้งจีนทั้ง 5 ระยะ มีความยาวเถาไม่แตกต่างกันทางสถิติตั้งแต่อายุ 15 วันจนถึง 75 วันหลังปักด า การปลูก
ระยะ 100 x100 เซนติเมตร มีผลต่อการแตกกอ ได้จ านวนเถาต่อกอมากกว่าการปลูกที่ระยะอ่ืนๆ  และท าให้
จ านวนดอกมีจ านวนมากขึ้นด้วย และให้ผลผลิตสูงที่สุด บี 2562 คือ116.2 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ 30 x 
50 50 x 50 50x100 และ 30x30 เซนติเมตร ให้ผลผลิต112.5 105.2 87.00 และ 84.25 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ ในขณะที่ ขนาดเมล็ดไม่แตกต่างกันคือมีน้ าหนักอยู่ที่ 4.67 ถึง 4.64 กรัมต่อ 100 เมล็ด และในปี 
2563 ผลผลิตเมล็ดผักบุ้งจีนที่ปลูกท่ีระยะ 100x100 เซนติเมตร สูงที่สุด คือ 151.8 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ 
30x50 30x30 50x50 และ 50x100 เซนติเมตร  ให้ผลผลิต 139.3 129.9 126.8 และ 101.7 กิโลกรัมต่อไร่ 
ตามล าดับ แต่ระยะปลูกทุกระยะไม่มีผลต่อขนาดของเมล็ดและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์  คือมีขนาดเมล็ดอยู่
ระหว่าง 4.6 ถึง 5.0 กรัมต่อ 100เมล็ด และมีความงอกร้อยละ 73.6-85.6 

 
บทน า (Introduction) 

ผั กบุ้ งจี น  (water spinach ห รื อ  kangkong ห รื อ  Chinese water convolvulus) อยู่ ใน ว งศ์ 
(Family) Convolvulaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ipomoea aquatic Forssk. เป็นพืชพ้ืนเมืองของประเทศ
ในทวีปแอฟริกา เอเชีย และประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกตอนใต้  ถูกปลูกเป็นพืชสมุนไพรในประเทศแถบเอเชีย
ใต้มาตั้งแต่อดีต (Austin, 2007)  สามารถปลูกได้ทั้งบนบกและในน้ า และในดินแทบทุกชนิด จึงนิยมปลูกเป็น
การค้าอย่างแพร่หลาย ทั้งเพ่ือการบริโภคสดและการผลิตเมล็ดพันธ์  ในประเทศไทยการผลิตผักบุ้งเน้นที่การ
ปลูกเพ่ือจ าหน่ายเป็นต้นสด และเป็นเมล็ดพันธุ์  ซึ่งจังหวัดที่ปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือขายต้นสด ได้แก่ จังหวัด
นครปฐม สุพรรณบุรี พิษณุโลก สงขลา กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ปทุมธานี นครราชสีมา และขอนแก่น เป็น
ต้น ส่วนแหล่งปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และสุโขทัย (กรมส่งเสริมการเกษตร , 
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มปป.)   ตลาดส่งออกที่ส าคัญผักบุ้งจีนได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น  และแหล่ง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ส าคัญอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของไทย ได้แก่ สุโขทัย นครสวรรค์ พิจิตร ก าแพงเพชร  
และ อุตรดิตถ์ และพ้ืนที่ปลูกได้เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละๆ ปี โดยเฉพาะที่จังหวัดสุโขทัย มีพ้ืนที่ปลู กเพ่ือการผลิต
เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 19,600 ไร่ ในปี 2558 และ ในปี 2562 มีพ้ืนที่ 19,889 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2563) 
ซึ่งเป็นการปลูกในสภาพนา ผลผลิตรวม 2,700 ตันต่อปี และมีผลผลิตเฉลี่ย 140 กิโลกรัมต่อไร่ แต่คุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ที่ได้มีความงอกต่ าไม่ถึง 50% ซ่ึงก าหนดมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ควบคุม ความงอกของเมล็ดพันธุ์
ผักบุ้งจีนต้องไม่ต่ ากว่ารอยละ 50  จากการส ารวจสภาพการผลิตและการสุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในแหล่งปลูกจังหวัดสุโขทัยในปี 2558 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
สุโขทัย พบว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากแปลงเกษตรกรมีความงอกอยู่ระหว่าง ร้อยละ 17 - 66 เฉลี่ยร้อยละ 33 
ในขณะที่มาตรฐานความงอกของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนก าหนดให้มีความงอกไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 โดยพบมีเมล็ด
หิน (Hard seed) ร้อยละ 18 และมีเมล็ดเสีย ลีบ สุกแก่ไม่เต็มที่ ไม่สมบูรณ์อีกร้อยละ 13 โดยน้ าหนัก  

ผักบุ้งจีนเป็นพืชวันสั้น ความยาวช่วงแสงมีผลต่อการออกดอก การติดฝัก และการสุกของเมล็ด หาก
ทราบจ านวนข้อของท่อนพันธุ์ และเวลาปลูกที่เหมาะสม จะท าให้ผักบุ้งมีการเจริญเติบโตทางล าต้น มีการแตก
กิ่งแขนง และมีอาหารสะสมในล าต้นเพียงพอก่อนที่จะมีการออกดอก ติดฝัก (จรัญ และคณะ, 2534) 

จรัญและคณะ (2539) รายงานว่า การปลูกจากเมล็ดและปลูกจากท่อนพันธุ์ที่มีจ านวนข้อ 4, 6, 8 และ 
10 ข้อ จากส่วนยอด พบว่าการปลูกด้วยท่อนพันธุ์ท าให้อายุการเก็บเกี่ยวสั้นกว่าและผลผลิตสูงกว่าการปลูก
ด้วยเมล็ดพันธุ์ การปลูกด้วยท่อนพันธุ์มี 6 ข้อ ไม่ว่าจะเป็นข้อที่ 1-6 หรือข้อที่ 7-12 จะให้ผลผลิตและคุณภาพ
เมล็ดดีกว่าการปลูกแบบอื่น 

ผักบุ้งเป็นพืชที่มีการพักตัวสูงซึ่งอยู่ในลักษณะเมล็ดแข็ง (hard seed )หรือเรียกว่าเมล็ดหิน ซึ่งท าให้
ราคาขายผลผลิตต่อพ้ืนที่ได้ราคาต่ าไปด้วยเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยยังไม่เพีย งพอต่อความต้องการในการ
เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการเลือกท่อนพันธุ์ที่ใช้ปลูก และระยะปลูกท่ีเหมาะสมต่อการ
ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ท าให้คุณภาพเมล็ดไม่สม่ าเสมอ มีเมล็ดลีบและมีเมล็ดที่ยังไม่แก่ปนมา เนื่องจากผักบุ้งจีน
เป็นพืชวันสั้นความยาวของช่วงแสงมีผลต่อการออกดอก ซึ่งผักบุ้งจีนมีการทยอยออกดอกและติดเมล็ดและแก่
ไม่พร้อมกัน มีปัญหาในด้านการเก็บเก่ียว  ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ทั้งเปอร์เซ็นต์การงอก 
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์  

   ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผั กบุ้งจีน เพ่ือที่จะเพ่ิมผลผลิตและ
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในการแนะน าให้กับหน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง หรือเกษตรกรที่ปลูก
ผักบุ้งจีนเพื่อให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพ ขายได้ในราคาที่สูงข้ึน เพ่ิมรายได้ต่อพ้ืนที่ให้เกษตรกร 
 
สถานที่ท าการวิจัย  
 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2561 สิ้นสุด กันยายน ปี 2563 



258 
 

วิธีการด าเนินการ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง    

1. เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนพันธุ์การค้า 
2. ปุ๋ยเคมีเกรด 46-0-0  18-46-0  0-0-60 
3. สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงศัตรู อะบาเมกติน อัตรา 40 ซีซี ต่อน้ า 20 ลิตร 
4.สารป้องกันก าจัดโรคพืช เมทาแลกซิล อัตรา 40กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
5. อุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ กระดาษเพาะความงอก 

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 
แบบและวิธีการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี 4 ซ้ า 
กรรมวิธีที่ 1  ระยะปลูก 30 x 30 เซนติเมตร (35,555 ต้นต่อไร่) 
กรรมวิธีที่ 2  ระยะปลูก 30 x 50 เซนติเมตร ( 21,333 ต้นต่อไร่) 
กรรมวิธีที่ 3  ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร (12,800 ต้นต่อไร่) 
กรรมวิธีที่ 4  ระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร (6,400 ต้นต่อไร่) 
กรรมวิธีที่ 5  ระยะปลูก 100 x 100 เซนติเมตร (3,200 ต้นต่อไร่) 

วิธีปฏิบัติการทดลอง  
ก่อนเริมการทดลองได้เก็บตัวอย่างดินในแปลงทดลองในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยเพ่ือ

ตรวจหาค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินและที่ห้องปฏิบัติการของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ดังนี้ ค่า
ความเป็นกรด - ด่าง ของดิน (pH) ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM%) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) มี
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได ้และชนิดของเนื้อดิน (soil texture) 

 เตรียมแปลงเพาะกล้าในเดือนสิงหาคม และหว่านเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อต้น
กล้าอายุได้ 45 วันหลังเพาะด้วยเมล็ด ตัดและน าท่อนพันธุ์ที่มีจ านวน 6 ข้อน าไปปลูกในแปลงปลูกท่ีท าเทือกไว้
แล้วด้วยระยะ ตามที่ก าหนดไว้ในกรรมวิธี จ านวน 2 ต้นต่อหลุม ในแปลงทดลองย่อยขนาด 8 x 8 เมตร แบ่ง
ใส่ปุ๋ยอัตรา 8-5-15 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ ซึ่งเป็นอัตราปุ๋ยที่ให้ผลผลิตเมล็ดผักบุ้งดีที่สุดจากการทดลอง
ที1่ในปี 2561 โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกเม่ือปักด าได้ 15 วัน ปล่อยน้ าเข้าแปลงให้อยู่ในระดับ 5 เซนติเมตร 
ครั้งที่ 2 เมื่อระยะออกดอก เพ่ิมระดับน้ าเป็น 15 เซนติเมตร ให้น้ าขังจนกระทั่งอายุ 90 วันระบายน้ าออกจาก
แปลงปล่อยให้แห้งเพ่ือท าการเก็บเก่ียวเมื่อสังเกตว่าผลแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลร้อยละ 80 เก็บเก่ียวและตากให้
ให้แห้งในแปลงน าไปนวดด้วยเครื่องนวดและท าความสะอาด น าเมล็ดที่ได้ไปทดสอบคุณภาพ ได้แก่ ความงอก 
การบันทึกข้อมูล 
  เก็บตัวอย่างในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 6x6 เมตร และสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูล 10 กอต่อแปลงย่อย ดังนี้ 
  1. ข้อมูลการเจริญเติบโต ความยาวเถา 15 30 45 60 75 และ 90 วัน หลังจากปักด าและจ านวนเถา
ต่อกอ 

2. องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จ านวนดอกต่อต้น จ านวนฝักต่อกอ  
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3. ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ และน้ าหนัก 100 เมล็ด 
4. โรคและแมลงที่พบ 
5. ชนิดของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 
ผลการวิจัย 

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ผลวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ได้จากห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาและวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2  จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ดินในแปลงทดลองมีความเป็นกรดด่างอยู่ที่ 
6.90 มีความเหมาะสมในการปลูกพืช มีอินทรียวัตถุต่ า (OM%) เฉลี่ย 1.0   มีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ 
(P2O5) สูง คือ 45.8 mg/kg  และมีโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้(K2O) สูง 54 mg/kg  เนื้อดินเป็นชนิดร่วน
เหนียว (clay loam) โดยภาพรวมของดินที่ปลูกค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ดี เหมาะแก่การเจริญเติบโตของ
พืชได้ (ตารางที่ 1)  
การเจริญเติบโต 

การเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนที่ได้จากปลูกในระยะปลูกท่ีแตกต่างกัน 5 ระยะโดยใช้ปุ๋ยอัตรา 8-5-15 
กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ โดยวัดความยาวของเถาทุกๆ 15 วันหลังการปลูกด้วยท่อนพันธุ์ที่มีจ านวน 6 ข้อ
เท่ากัน พบว่าในปี 2562 การปลูกผักบุ้งจีนทั้ง 5 ระยะ คือ 30x30 30x50 50x50 50x100 และ 100x100 
เซนติเมตร มีความยาวเถาไม่แตกต่างกันทางสถิติตั้งแต่อายุ 15 วันจนถึง 75 วันหลังปักด า แต่ เมื่อใกล้เก็บ
เกี่ยวความยาวเถาแตกต่างกันทางสถิติ คือการปลูกท่ีระยะ 100x100 เซนติเมตร มีความยาวมากทีสุดคือ 
53.23 เซนติเมตร รองลงมาคือ การปลูกที่ระยะ 50x50  50x100 30x50  และ 30x30 เซนติเมตร มีความยาว
เถา 47.18  44.00  40.83 และ39.20 เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 2)  แต่จ านวนเถาต่อกอพบว่า การปลูก
ที่ระยะ 100x100 และ 50x100 เซนติเมตร มีจ านวนการแตกกอมากกว่าที่ระยะปลูกอ่ืนๆ คือ 11.73 และ 
11.66 เถาแตกต่างกันทางสถิติ รองลงมาได้แก้การปลูกที่ระยะ 30x50  และ 50x50 เซนติเมตร คือมีจ านวน
เถา 9.61 และ 9.35 เถาต่อกอ ส่วนการปลูกที่ระยะ 30x30 เซนติเมตรมีจ านวนการแตกกอน้อยที่สุดคือ 7.38 
เถาต่อกอ (ตารางท่ี 3) จะเห็นได้ว่าการปลูกในระยะแถว ที่ห่างตั้งแต่ 50 เซนติเมตรถึง 100 เซนติเมตร และ
ระยะต้นที่ 100 เซนติเมตร มีผลต่อการแตกกอมากกว่าการปลูกท่ีระยะน้อยกว่า 50 เซนติเมตร ซึ่งการมี
จ านวนเถาที่มากข้ึน และการใส่ปุ๋ยที่เพียงพอ ท าให้เพ่ิมโอกาสในการให้ผลผลิตได้มากกว่าการมีจ านวนเถาต่อ
กอน้อย เพราะผักบุ้งจีนออกดอกและติดฝักตามข้อของเถา  

ในปี 2563 พบว่าความยาวของเถามีความแตกต่างกันทางสถิติตั้งแต่อายุ 15 วันจนถึง อายุ 90 วัน
หลังปลูก ดังนี้ ในช่วง 15 วันหลังปลูก การปลูกท่ีระยะ 30x50 เซนติเมตรมีความยาวมากท่ีสุดคือ 31.50 
เซนติเมตร และการปลูกที่ระยะ 30x30  50x50 และ 50x50 เซนติเมตร มีความยาวไม่แตกต่างกันคือ 30.25 
เซนติเมตร ในขณะที่การปลูกที่ระยะ 100x100 เซนติเมตรมีความยาวเถาน้อยที่สุด คือ 30.00 เวนติเมตร
แตกต่างทางสถิติกับทุกระยะปลูก  เมืออายุ 30 วัน การปลูกท่ีระยะ 30x50 เซนติเมตร มีความยาวเถามาก
ที่สุด คือ 40.75 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างในทางสถิติกับการปลูกท่ีระยะ 50x50 50x100 และ 100x100 
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เซนติเมตร ยกเว้น การปลูกท่ีระยะ 30x30 เซนติเมตร คือ ยาว 38.75 เซนติเมตร เมื่ออายุ 45 วัน การปลูกที่
ระยะ 50x100 เซนติมีความยาวเถามากที่สุดคือ  53.75 เซนติเมตร แตกต่างทางสถิติกับทุกระยะปลูก ในขณะ
ที่อายุ 60 วันความยาวเถา ไม่แตกต่างกันในทุกระยะปลูกคืออยู่ระหว่าง  54.25 ถึง 62.75 เซนติเมตร  และ
เมื่ออายุ 75 วัน การปลูกที่ระยะ 100x100 เซนติเมตร มีความยาวเถามากที่สุดคือ 98.25 เซนติเมตรแตกต่าง
ทางสถิติกับทุกระยะปลูกเช่นเดียวกับความยาวเถาเมื่ออายุ 90 วัน การปลูกที่ระยะ100x100 เซนติเมตร มี
ความยาวเถามากท่ีสุด คือ 114 เซนติเมตรแตกต่างทางสถิติกับทุกระยะปลูก (ตารางที่ 4) และจ านวนเถาต่อ
กอ ในการปลูกที่ระยะ 100x100 เซนติเมตร แตกกอมากกว่าระยะอื่นๆ ทั้ง 4 ระยะคือ 27 เถาต่อกอ 
รองลงมา คือระยะ 50x100 เซนติเมตร 18.4 เถาต่อกอ และการปลูกที่ระยะ 30x30 เซนติเมตรแตกกอน้อย
ที่สุด คือ 9.4 เถาต่อกอ (ตารางที่ 5) 

ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิต 
ผลการทดลองปี 2562 พบว่าการผักบุ้งจีนปลูกในระยะปลูกท่ีแตกต่างกัน 5 ระยะโดยใช้ปุ๋ยอัตรา 8-5-

15 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่มีผลท าให้จ านวนดอกต่อกอแตกกันทางสถิติคือ การปลูกท่ีระยะ 100x100 
เซนติเมตร มีจ านวนเถาต่อกอที่มากกว่าระยะอ่ืนๆ จึงท าให้จ านวนดอกมีจ านวนมากข้ึนด้วยคือ 38.14 ดอกต่อ
กอ แต่ไม่แตกต่างกับการปลูกที่ ระยะ 50x100 50x50 และ 30x50 เซนติเมตร ยกเว้นการปลูกท่ีระยะ 30x30 
เซนติเมตรมีจ านวนดอกต่อน้อยที่สุด คือ 16.55 ดอกต่อกอ  ดังนั้นจึงท าให้จ านวนฝักต่อกอมีจ านวนที่มาก
เป็นไปในทางเดียวกันคือ การปลูกท่ีระยะ 100x100 เซนติเมตรมีจ านวนฝักต่อกอมาท่ีสุด คือ 47.78 ฝัก 
รองลงมาคือ ระยะ 50x100 50x50 30x50 และ 30x30 เซนติเมตร มีจ านวนฝัก 23.67 21.47  17.09 และ 
12.24 ฝักตามล าดับ และท าให้ผลผลิตเมล็ดเพ่ิมข้ึนตามจ านวนฝักต่อต้น คือการปลูกท่ีระยะ 100x100 
เซนติเมตรให้ผลผลิตสูงที่สุดคือ 116.2 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ 30 x 50 50 x 50 50x100 และ 30x30 
เซนติเมตร ให้ผลผลิต112.5 105.2 87.00 และ 84.25 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ในขณะที่ ขนาดเมล็ดไม่
แตกต่างกันคือมีน้ าหนักอยู่ที่ 4.67 ถึง 4.64 กรัมต่อ 100 เมล็ด (ตารางที่ 3) 

ผลการทดลองในปี 2563 พบว่าการปลูกที่ระยะ 100x100 เซนติเมตร มีจ านวนดอกต่อกอมากท่ีสุด
คือ 153.65 ดอก ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทุกระยะ รองลงมาได้แก่ระ 50x100  50x50 30x50   
และ 30x30 เซนติเมตร คือ  95.78 70.33  49.80 และ31.98 ดอกต่อกอ และท าให้มีจ านวนฝักต่อกอมาก
ตามไปด้วย คือ 101.5 70.3 51.8 35.0 และ 21.7 ฝักต่อกอตามล าดับ (ตารางที่ 5) 

ขนาดเมล็ดในที่ระยะปลูก 100x100 และ 50x100 เซนติเมตร มีขนาดใหญ่กว่าการปลูกท่ีระยะอ่ืนๆ 
คือมีน้ าหนัก 100 เมล็ด 5.0 กรัมเท่ากัน รองลงมาคือ ระยะ 50x50  30x30 และ 30x50 เซนติเมตร 4.9  4.8 
และ 4.7 ตามล าดับ จากองค์ประกอบผลผลิตที่ได้จากผลการทดลองดังกล่าวท าให้ผลผลิตเมล็ดผักบุ้งจีนที่ปลูก
ที่ระยะ 100x100 เซนติเมตร สูงที่สุด คือ 151.8 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ 30x50 30x30 50x50 และ 
50x100 เซนติเมตร  ให้ผลผลิต 139.3 129.9 126.8 และ 101.7 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ (ตารางท่ี 5)  
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว 15 วันน าเมล็ดที่ ได้จากกรรมวิธีต่างๆ มาเก็บในกระสอบวางไว้ในร่ม
อุณหภูมิห้อง แล้วมาเพาะเมล็ดเพ่ือตรวจสอบความงอกทุกๆ 15 วันเป็นเวลา 2 เดือน พบว่า เมล็ดพันธุ์จากทุก
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กรรมวิธีมีความงอกหลังเก็บรักษาไม่แตกต่างกันในทุกๆ 15 วันเป็นเวลา  2 เดือน และพบว่าเปอร์เซ็นต์ความ
งอกได้มาตรฐานคือมีความงอกเริ่มต้นที่ 15 วันระหว่าง  73.6 ถึง 76.6  ละเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเก็บที่ 60 วันมี
ความงอก ระหว่าง 75.3 ถึง 85.6 (ตารางท่ี 6)  

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าการปลูกผักบุ้งจีนในระยะ 30x30 เซนติเมตร ซึ่งเป็นระยะที่เกษตรกร
นิยมปลูกมีการเจริญเติบโตด้านความยาวของเถา จ านวนเถาต่อกอน้อย ท าให้การติดดอก และจ านวนฝักน้อย
ผลผลิตเมล็ดก็น้อยตามไปด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกที่ระยะ 100x100 เซนติเมตร ให้ผลผลิตสูงที่สุด
มากกว่า การปลูกระยะ 30x30 เซนติเมตร ร้อยละ 15 ในปี 2562 และร้อยละ 27 ในปี 2563 แต่คุณภาพของ
เมล็ดพันธุ์สูงกว่ามาตรฐานและไม่ผลไม่แตกต่างกันในทุกระยะปลูก ทั้งขนาดและความงอก  
ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์ดินแปลงศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนโดยการปลูกด้วย

ท่อนพันธุ์ในสภาพนาที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัยปี 2562  

pH 
OM 
(%) 

P2O5 
(mg/kg) 

K2O 
(mg/kg) 

Texture 

6.69 1.0 45.8 54 Clay loam 
 
ตารางท่ี 2 ความยาวเถาของผักบุ้งจีนเกิดจากการปลูกในระยะที่แตกต่างกัน ปี 2562 ที่ศวพ.สุโขทัย 

หมายเหตุ :  ค่าเฉลีย่ในแถวและคอลัมน์เดียวกันก ากับดว้ยตวัอักษรที่แตกต่างกันมีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ตารางที่ 3 ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตผักบุ้งจีนเกิดจากการปลูกในระยะที่แตกต่างกัน ปี 2562 ที่ศวพ.

สุโขทัย 

ระยะปลูก 
ผลผลติ 
(กก./ไร่)  

องค์ประกอบผลผลิต 
จ านวนเถา 

/กอ 
จ านวนดอก  

/กอ 
จ านวนฝัก  

/กอ 
น้ าหนัก 100 เมล็ด  

(กรัม) 
30 x 30 เซนติเมตร  84.75 b 7.37 c 16.55 b 12.24 b 4.72 
30 x 50 เซนติเมตร 112.5 ab 9.61 b 22.85 ab 17.09 b 4.69 
50 x 50 เซนติเมตร  105.2 ab 9.35 b 28.17 ab 21.47 ab 4.69 
50 x 100 เซนติเมตร  87.00 b 11.66 a 28.86 ab 23.67 ab 4.67 
100 x 100 เซนติเมตร  116.2 a 11.73 a 38.14 a 47.78 a 4.74 
cv (%) 17.1 7.1 35.1 26.8 1..7 
หมายเหตุ :  ค่าเฉลีย่ในแถวและคอลัมน์เดียวกันก ากับดว้ยตวัอักษรที่แตกต่างกันมีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95  

ระยะปลูก 
ความยาวเถา (ซม.)  

15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน  75 วัน 90 วัน 

30 x 30 เซนติเมตร  29.65 42.35 44.00 45.95 52.35 39.20 c 

30 x 50 เซนติเมตร 29.90 47.65 42.63 49.37 50.55 40.83 bc 

50 x 50 เซนติเมตร  29.85 47.75 42.23 47.57 50.70 47.18 ab 

50 x 100 เซนติเมตร  28.15 43.70 38.27 42.72 52.47 44.00 bc 

100 x 100 เซนติเมตร  24.65 42.25 43.48 41.77 48.25 53.23 a 

cv (%) 12.3 15.3 13.4 12.4 10.3 10.1 
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ตารางท่ี 4 ความยาวเถาของผักบุ้งจีนเกิดจากการปลูกในระยะที่แตกต่างกัน ปี 2563 ที่ศวพ.สุโขทัย 
 

หมายเหตุ :  ค่าเฉลีย่ในแถวและคอลัมน์เดียวกันก ากับดว้ยตวัอักษรที่แตกต่างกันมีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ตารางที่ 5 ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตผักบุ้งจีนเกิดจากการปลูกในระยะที่แตกต่างกัน ปี 2563 ที่ศวพ.

สุโขทัย 

ระยะปลูก 
ผลผลติ 
(กก./ไร่)  

องค์ประกอบผลผลิต 
จ านวนเถา 

/กอ 
จ านวนดอก  

/กอ 
จ านวนฝัก  

/กอ 
น้ าหนัก 100 เมล็ด  

(กรัม) 
30 x 30 เซนติเมตร  129.9 a  9.4 d 31.98 c 21.7 d 4.8 ab 
30 x 50 เซนติเมตร 139.3 a 11.5 cd 49.80 c 35.0 cd 4.7 b 
50 x 50 เซนติเมตร  126.8 a 15.7 bc 70.33 bc 51.8 bc 4.9 ab 
50 x 100 เซนติเมตร   101.7 b 18.4 b 95.78 b 70.3 b 5.0 a 
100 x 100 เซนติเมตร  151.8 a 27. 8 a 153.65 a 101.5 a 5.0 a 
cv (%) 20.8 23.6 31.1 15.5 29.7 
หมายเหตุ :  ค่าเฉลีย่ในแถวและคอลัมน์เดียวกันก ากับดว้ยตวัอักษรที่แตกต่างกันมีความแตกต่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
ตารางท่ี 6 ความงอกเมล็ดผักบุ้งจีนหลังการเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิห้องทุกๆ 15 วันเป็นเวลา 2 เดือน 

ระยะปลูก 
ความงอกหลังเก็บเกี่ยว  (%) 

15 วัน 30 วัน 45 วัน 60วัน 

30 x 30 เซนติเมตร  73.8 a   70.6 a   79.0 ab 83.1 a   
30 x 50 เซนติเมตร 73.6 a   85.8 a   75.9 b   82.0 a   
50 x 50 เซนติเมตร  76.6 a   82.1 a   81.1 ab 75.3 b   
50 x 100 เซนติเมตร  76.5 a   85.3 a   82.4 ab 85.6 a   
100 x 100 เซนติเมตร  75.4 a   82.6 a   84.8 a   81.6 a   
cv (%) 5.3 11.8 5.4 4.8 
 

ระยะปลูก 
ความยาวเถา (ซม.)  

15 วัน 30 วัน 45 วัน 60 วัน  75 วัน 90 วัน 

30 x 30 เซนติเมตร  30.25 ab 38.75 b   43.25 d   55.25 a   60.25 b   64.50 b    

30 x 50 เซนติเมตร 31.50 a 40.75 a   48.25 c   56.00 a   61.75 b   69.25 b   

50 x 50 เซนติเมตร  30.25 ab  39.75 ab  50.00 bc  62.75 a   76.25 b   76.25 b   

50 x 100 เซนติเมตร  30.25 ab  39.75 ab  53.75 a   54.25 a   66.50 b 82.00 b   

100 x 100 เซนติเมตร  30.00 b   39.25 ab  52.00 ab  62.75 a   98.25 a   114.00 a   

cv (%) 3.0 2.7 4.3 13.1 18.3 19.3 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
1 การปลูกผักบุ้งจีนทั้ง 5 ระยะ คือ 30x30 30x50 50x50 50x100 และ 100x100 เซนติเมตร มี

ความยาวเถาไม่แตกต่างกันทางสถิติตั้งแต่อายุ 15 วันจนถึง 75 วันหลังปักด า 
2 การปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ในสภาพนาโดยวิธีใช้ท่อนพันธุ์การปลูกระยะ 100 x100 

เซนติเมตร ร่วมกับการใส่ปุ๋ยที่อัตรา 8-5-15 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ มีผลต่อการแตกกอ ได้จ านวนเถาต่อ
กอมากกว่าการปลูกที่ระยะอ่ืนๆ และท าให้จ านวนดอกมีจ านวนมากขึ้นด้วย  

3 การปลูกท่ีระยะ 100x100 เซนติเมตร ให้ผลผลิตสูงที่สุดมากกว่า การปลูกระยะ 30x30 เซนติเมตร 
ร้อยละ 15 ในปี 2562 และร้อยละ 27 ในปี 2563 

4 การปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือผลิตเมล็ดทุกระยะปลูกได้แก่ ระยะ 30x30 30x50 50x50 50x100 และ 
100x100 เซนติเมตร ไม่มีผลต่อขนาดของเมล็ดและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 
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ศึกษาช่วงเวลาและวิธีการปลูกที่เหมาะสมส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพไร่ 
Study on Timing and Growing Method for Seed Production of Chinese Convolvulas 

(Ipomoea aquatica Forsk.) 
 

วราพงษ์ ภิระบรรณ์     จรัญ ดิษฐไชยวงศ์     มนัสชญา สายพนัส      
ดรุณี เพ็งฤกษ์     วาสนา สุภาพรหม 

Warapong priraban   Charan Ditchaiwong   Manuschaya Saipanus    
Darunee Peangruak   Watsana supaprom 

 
ค าส าคัญ  ผักบุ้งจีน  พืชวันสั้น  ช่วงปลกู  เมล็ดพันธุ์    
Keywords Chinese convolvulas, short plant day, planting date, seed  
 

บทคัดย่อ 
 ผักบุ้งจีนเป็นพืชวันสั้นความยาวของช่วงแสงมีผลต่อการออกดอก การทยอยออกดอก ติดเมล็ดและแก่
ไม่พร้อมกัน ส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ปี 2560-2561 ได้ศึกษาช่วงเวลาและวิธีการปลูกที่
เหมาะสมส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร วางแผนการทดลองแบบสปลิท
พลอท (split-plot) main-plot คือ วันปลูก 4 ช่วงเวลา ในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม subplot คือ วิธีปลูก 2 
แบบ คือ ปลูกจากเมล็ดและท่อนพันธุ์ ปี 2560 วิธีการปลูกและช่วงเวลาไม่มีปฏิสัมพันธ์ (interaction) ต่อกัน 
วิธีการปลูกท้ังเมล็ดหรือท่อนพันธุ์ เมื่อปลูก 16 สิงหาคม ให้ผลผลิตเมล็ดสูงสุด 309 กิโลกรัม/ไร่ ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติกับเมื่อปลูก 16 กันยายน ซึ่งให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์รองลงมา คือ 306 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่ ปี 2561 
วิธีการปลูกและช่วงเวลามีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การปลูกด้วยเมล็ด เมื่อปลูก 16 สิงหาคม ให้ผลผลิตเมล็ดสูงสุด 
381 กิโลกรัม/ไร่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับเมื่อปลูก 16 กันยายน ซึ่งให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์
รองลงมา คือ 307 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนการปลูกด้วยท่อนพันธุ์ เมื่อปลูก 16 สิงหาคม ให้ผลผลิตเมล็ดสูงสุด 456 
กิโลกรัม/ไร่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับเมื่อปลูก 1 ตุลาคม ซึ่งให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์รองลงมา คือ 
418 กิโลกรัม/ไร่ 
 

Abstract 
 Chinese Convolvulus is a short-day plant. the length of the photoperiod affects 
flowering. Indeterminate inflorescence affects fruit set and seed maturity. Study on the 
appropriate planting date and growing methods of Chinese Convolvulus seed production was 
performed at the Agricultural Research and Development Center in 2017-2018. The 
experimental design was split-plot design, four planting dates were used as main-plot and 
two growing methods (planting from seed and shoot) were used as subplot. The results 
revealed that planting dates x growing methods interaction are not affected total yield in 
2017. Both planting methods planted on August, 16 gave the highest seed yield of 309 kg/rai. 
but it was not statistically different from planted on September, 16 of 306 kg/rai. As for 
planting dates x growing methods interaction affected total yield in 2018. Seed method was 
planted on August, 16 had the highest seed yield of 381 kg/rai. A statistically significant 
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difference from that when planted on September, 16, of 307 kg/rai. Shoot planted on 
August, 16 had the highest seed yield, 456 kg/rai. A significantly different from planted on 
October, 1 of 418 kg/rai. 

 
บทน า (Introduction) 
 ผักบุ้งจีนเป็นผักที่อยู่ในตระกูล Convolvulaceae  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forsk. 
เป็นผักพ้ืนเมืองของทวีปเอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย แล้วแพร่กระจายไปยังเขตร้อนต่าง ๆ ของโลก 
ประเทศไทยสามารถปลูกผักบุ้งจีนได้ตลอดทั้งปี และได้ทั่วไป ผักบุ้งจีนเป็นพืชผักที่ส าคัญพืชหนึ่งที่มีการส่งออก
ทั้งในรูปเป็นผักสดและเมล็ดพันธุ์ ในอดีตไทยต้องสั่งเมล็ดพันธุ์เข้าจากไต้หวัน แต่ปัจจุบันไทยสามารถผลิตเมล็ด
พันธุ์เพ่ือการส่งออกได้แล้ว ดังจะเห็นได้จากจากสถิติและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนไปยังต่างประเทศ
ในปี 2556 มีปริมาณการส่งออก 823.9 ตัน มูลค่าการส่งออก 69,603,565 บาท ตลาดที่ส าคัญ ได้แก่ จีน พม่า 
และไต้หวัน  ส านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร กรมวิชาการเกษตร (2557) รายงานปริมาณเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่
มีการส่งออกในปี 2557 จ านวน 1368.56 ตัน มูลค่า 109,326,871 บาท โดยมีประเทศจีนเป็นแหล่งส่งออกที่
ส าคัญ จ านวน 988.7 ตัน ลองลงมา ได้แก่ พม่า จ านวน 176.6 ตัน มูลค่า 23,397,050 บาท มีแนวโน้มในการ
ส่งออกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2552 ที่มีการส่งออกเพียง 1077.14 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27 จากข้อมูลการ
ส่งออกที่เพ่ิมขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการเมล็ดพันธุ์มีมากขึ้น ในขณะเดียวกันไทยได้มีการน าเข้าเมล็ด
พันธุ์ผักบุ้งจีนในปี 2557 ถึง 192 ตัน มูลค่า13,669,430 บาท โดยน าเข้าจากอินโดนีเซียมากที่สุด 121.4 ตัน 
มูลค่า 10,666,289 บาท  โดยปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์นี้เป็นการน าเข้าโดยบริษัทเมล็ดพันธุ์ของไทยที่ท า
การการผลิตในต่างประเทศ คือ จีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย แสดงให้เห็นถึงความต้องการบริโภค
ผักบุ้งจีนมีมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ในประเทศไทย  

สภาพพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างมีความเหมาะสมที่ดีส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน และพ้ืนที่ปลูก
ได้เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละๆ ปี และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและไทยเป็นแหล่ง
ผลิตที่ส าคัญของเอเชีย การปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์มีการปลูกทั้งในสภาพพ้ืนที่ดอน และสภาพที่นา
ปล่อยน้ าเข้าขัง การปลูกในสภาพไร่หรือที่ดอน จะปลูกโดยวิธีหยอดเมล็ด แล้วตัดเถาผักบุ้งเป็นท่อนพันธุ์ปลูก
ในหลุมปลูกที่เตรียมไว้ นิยมปลูกในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร และอุตรดิตถ์ การปลูกในที่ดอนให้ผลผลิตเฉลี่ย 175  
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการปลูกในสภาพนาเรียกว่านาผักบุ้งต้องท าการเพาะกล้าก่อน เมื่อกล้ามีอายุ 45 วันจึง
น ามาปักด า ในนาที่ท าเทือกไว้แล้ว มีการปล่อยน้ าเข้าน้ าขังแปลง การปลูกแบบนี้สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย 250 
กิโลกรัมต่อไร่ (กรมวิชาการเกษตร, ม.ป.พ.) นิยมปลูกในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตที่ได้จากการปลูกทั้งสอง
แบบนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ พันธุ์ และการดูแลรักษา 

ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนมีปัญหาคือ คุณภาพเมล็ดไม่สม่ าเสมอ มีเมล็ดลีบและมีเมล็ดที่ยังไม่แก่
ปนมา เนื่องจากผักบุ้งจีนเป็นพืชวันสั้นความยาวของช่วงแสงมีผลต่อการออกดอก โดยผักบุ้งจีนมีการทยอย
ออกดอกและติดเมล็ดและแก่ไม่พร้อมกัน มีปัญหาในด้านการเก็บเกี่ยว  ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ์ ทั้งเปอร์เซ็นต์การงอก ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ เมล็ดแข็ง จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน เพ่ือที่จะเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ผักบุ้งจีนในการแนะน าให้กับหน่วยงาน หรือเกษตรกรที่ปลูกผักบุ้งจีนเพื่อผลิตเป็นการค้า   
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
ประเด็นวิจัย 
 ผักบุ้งจีนเป็นพืชวันสั้นความยาวของช่วงแสงมีผลต่อการออกดอกดังนั้นผักบุ้งจีนจะต้องได้รับช่วงแสง 
ยาวเพ่ือการเจริญเติบโตทางล าต้น (vegetative growth) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะได้รับช่วงแสงสั้นซึ่ง
จะเข้าสู่ระยะการเจริญพันธุ์ (reproductive growth) ผักบุ้งจึงจะออกดอกดังนั้นช่วงเวลาการปลูกจะต้อง 
ปลูกให้มีการเจริญทางล าต้นให้เหมาะสมก่อนที่จะได้รับช่วงแสงสั้นในการออกดอกวิธีการปลูกมีทั้งการปลูก 
ด้วยเมล็ด โดยตรงและปลูกจากท่อนพันธุ์ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน ดังนั้นจึงได้ท าการศึกษาช่วงเวลาและ
วิธีการปลูกที่เหมาะสมส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2559 สิ้นสุด กันยายน ปี 2561 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. ผักบุ้งจีนพันธุ์ พิจิตร1 
 2. ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 และปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 
 3. สารเคมีที่ใช้ในการป้องก าจัดแมลงศัตรูพืช เช่น สารก าจัดแมลง และสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
 4. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บเก่ียวและบันทึกข้อมูล 

5. กระดาษเพาะกล้า 
วิธีด าเนินการ 
 วางแผนการทดลองแบบสปลิทพลอท (split-plot) มี 3 ซ้ า ประกอบด้วย 
 main-plot คือ วันปลูก มี 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ปลูกวันที่ 16 สิงหาคม 1 กันยายน 16 กันยายน และ 1 
ตุลาคม  
 subplot  คือ วิธีปลูก มี 2 แบบ  ได้แก่ วิธีปลูกจากเมล็ด และท่อนพันธุ์ 

1. ท าการเตรียมแปลงปลูกขนาด 2x5 เมตร รองพ้ืนก่อนปลูกด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ 
 2. เตรียมท่อนพันธุ์ผักบุ้งจีน พันธุ์พิจิตร1 จากแปลงที่ปลูกขยายท่อนพันธุ์ที่อายุ 45 วัน โดยเตรียม
ท่อนพันธุ์ผักบุ้งจีนส่วยยอดยาว 30 เซนติเมตร 

3. ปลูกผักบุ้งจีนโดยใช้ระยะปลูก 50 x 100 เซนติเมตร โดยปลูกหลุมละ 1 ท่อนพันธุ์ ส่วนการปลูก
ด้วยเมล็ดจะหลอดหลุมละ 3-4 เมล็ด และจะท าการถอนเหลือหลุม 1 ต้น หลังจากปลูก 14 วัน  

4. ดูแลรักษาผักบุ้งจีนโดยมีการให้น้ า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พ่นสารป้องกันก าจัดแมลงทุก 10 -15 วัน ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 หลังปลูก 15 วัน และใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 ในระยะผักบุ้งจีนเริ่มออกดอก เก็บเกี่ยวเมล็ด
เมื่อฝักแห้งเป็นสีน้ าตาล 80 เปอร์เซ็นต์ 

5. ผลผลิตเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 2 x 4 เมตร เว้นต้นหัวและท้ายแปลง 6. การตรวจสอบ
คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISTA การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเพาะระหว่างกระดาษ 
(Between paper)  
การบันทึกข้อมูล 

ออกดอกแรก 50 เปอร์เซ็นต์ อายุการเก็บเกี่ยว ผลผลิตเมล็ด ความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ 
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ผลการวิจัย 
ปี 2560 
 - อายุการออกดอกแรก 50 เปอร์เซ็นต์  พบว่า วิธีการปลูกและช่วงวันปลูกไม่มีปฏิสัมพันธ์ 
(interaction) ต่อกัน วิธีการปลูกทั้ง 2 วิธี เมื่อปลูก 1 ตุลาคม มีการออกดอกแรก 50 เปอร์เซ็นต์หลังปลูกเร็ว
สุด 31.3 วัน แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับเมื่อปลูก 16 กันยายน เมื่ออายุหลังปลูก 35 วัน (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1  อายุการออกดอกแรก 50 เปอร์เซ็นต์ (วัน) ของผักบุ้งจีนพันธุ์พิจิตร 1 จากการปลูก 2 วิธี ที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2559 

วันปลูก 
วิธีการปลูก 

วันปลูก-เฉลี่ย1/ 
เมล็ด  ท่อนพันธุ์  

16 สิงหาคม  52.3 47.7 50.0 a 
1   กันยายน   41.3 39.0 40.2 b 
16 กันยายน   34.7 35.3  35.0 bc 
1   ตุลาคม   33.3 29.3 31.3 c 

วิธีการปลูก-เฉลี่ย 40.4 37.7  
CV (a) = 18.3 %    CV (b) = 15.8 % 
1/ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยวิธี DMRT 

 
 - อายุการเก็บเกี่ยว พบว่า วิธีการปลูกและช่วงวันปลูกไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่ออายุการเก็บเกี่ยว วิธีการปลูก
และทุกช่วงวันปลูก สามารถเก็บเกี่ยวที่อายุหลังปลูกตั้งแต่ 111-124 วัน เมื่อปลูก 1 ตุลาคม มีอายุเก็บเกี่ยวเร็ว
สุด 111 วัน แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการปลูกในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน อาจเนื่องจากช่วงเดือน
สิงหาคมและกันยายน อยู่ในช่วงฤดูฝนเมล็ดสุกช้า อายุเก็บเก่ียวจึงเพิ่มขึ้น (ตารางท่ี 2) 

 
     - ผลผลิตเมล็ด พบว่า วิธีการปลูกและช่วงเวลาไม่มีปฏิสัมพันธ์ ( interaction) ต่อกัน วิธีการปลูกทั้ง
เมล็ดหรือท่อนพันธุ์ เมื่อปลูก 16 สิงหาคม ให้ผลผลิตเมล็ดสูงสุด 309 กิโลกรัม/ไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ
เมื่อปลูก 16 กันยายน ซึ่งให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์รองลงมา คือ 306 กิโลกรัม/ไร่ แต่เมื่อปลูก 1 กันยายน และ 1 

ตารางที่ 2  อายุการเก็บเกี่ยว (วัน) ของผักบุ้งจีนพันธุ์พิจิตร 1 จากการปลูก 2 วิธี ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรพิจิตร ปี 2559 

วันปลูก 
วิธีการปลูก 

วันปลูก-เฉลี่ย1/ 
เมล็ด  ท่อนพันธุ์  

16 สิงหาคม  123 124 124 a 
1   กันยายน   123 117 120 a 
16 กันยายน   116 113  115 a 
1   ตุลาคม   112 110  111 a 

วิธีการปลูก-เฉลี่ย 119 116  
CV (a) = 21.2 %    CV (b) = 18.7 % 
1/ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยวิธี DMRT 
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ตุลาคม 2559 พบว่า ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ลดลง คือ 196 และ 189 กิโลกรัม/ไร่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตกับการปลูก 16 สิงหาคม และ 1 กันยายน (ตารางท่ี 3) 
 

ตารางที่ 3  ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของผักบุ้งจีน (กก./ไร่) พันธุ์พิจิตร 1 จากระยะเวลาและวิธีการปลูกที่แตกต่าง
กัน ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2559 

วันปลูก 
วิธีการปลูก 

วันปลูก-เฉลี่ย1/ 
เมล็ด  ท่อนพันธุ์  

16 สิงหาคม  317 301 309 a 
1   กันยายน   203 175 189 b 
16 กันยายน   292 319 306 a 
1   ตุลาคม  197 194 196 b 

วิธีการปลูก-เฉลี่ย 252 247  
CV (a) = 18.3 %    CV (b) = 28.5 % 
1/ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยวิธี DMRT 
 
 - ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ พบว่า วิธีการปลูกและช่วงวันปลูกไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อความบริสุทธิ์ของ
เมล็ดพันธุ์ วิธีการปลูกและทุกช่วงวันปลูก เมื่อปลูก 16 กันยายน มีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์สูงสุดร้อยละ 
90.9 ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการปลูกในช่วงวันปลูกอ่ืนๆ (ตารางท่ี 4) 

 
  

ตารางที่ 4  ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ (ร้อยละ) ของผักบุ้งจีน พันธุ์พิจิตร 1 จากการปลูก 2 วิธี ที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2559 

วันปลูก 
วิธีการปลูก 

วันปลูก-เฉลี่ย1/ 
เมล็ด  ท่อนพันธุ์  

16 สิงหาคม  88.9 90.0 89.5 a 
1   กันยายน   93.7 92.5 93.1 a 
16 กันยายน   90.6 91.1  90.9 a 
1   ตุลาคม   89.4 91.6  90.5 a 

วิธีการปลูก-เฉลี่ย 90.7 91.3  
CV (a) = 15.2 %    CV (b) = 13.4 % 
1/ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  โดยวิธี DMRT 



269 
 

ปี 2561 
 - อายุการออกดอกแรก 50 เปอร์เซ็นต์ พบว่า วิธีการปลูกและช่วงวันปลูกมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) 
ต่อกัน การปลูกด้วยเมล็ด เมื่อปลูก 16 กันยายน ออกดอกแรก 50 เปอร์เซ็นต์ เร็วสุด 35.7 วัน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับเมื่อปลูก 16 สิงหาคม  1 กันยายน และ  1 ตุลาคม ในขณะที่การปลูกด้วยท่อน
พันธุ์ เมื่อปลูก 16 กันยายน ออกดอกแรกเร็วกว่าการปลูกในช่วงอ่ืนๆ เช่นเดียวกับการปลูกด้วยเมล็ด แต่อายุ
ดอกแรกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุหลังปลูก 73.3 วัน ซึ่งใช้ระยะเวลานานกว่าการปลูกด้วยเมล็ด (ตารางที่ 
5) 
 

ตารางที่ 5  อายุการออกดอกแรก 50 เปอร์เซ็นต์ (วัน) ของผักบุ้งจีนพันธุ์พิจิตร 1 จากการปลูก 2 วิธี ที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2560 

วันปลูก 
วิธีการปลูก 

เมล็ด  ท่อนพันธุ์  
16 สิงหาคม  52.7 a 77.0 a 
1   กันยายน   49.0 b 77.3 a 
16 กันยายน   35.7 c 73.7 b 
1   ตุลาคม   47.7 b 78.0 a 

เฉลี่ย 46.8 37.7 
CV (a) = 20.3 %    CV (b) = 17.8 % 
1/ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยวิธี DMRT 
  
 - อายุการเก็บเกี่ยว พบว่า วิธีการปลูกและช่วงวันปลูกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การปลูกด้วยเมล็ด เมื่อปลูก 
1 ตุลาคม มีอายุการเก็บเกี่ยวเร็วสุด 103 วัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับเมื่อปลูก 16 สิงหาคม  1 
กันยายน และ 1 ตุลาคม ในขณะที่การปลูกด้วยท่อนพันธุ์ เมื่อปลูก 1 กันยายน มีอายุการเก็บเกี่ยวเมื่ออายุหลัง
ปลูกเร็วสุด 130 วัน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการปลูกในช่วงอ่ืนๆ ที่สามารถเก็บเกี่ยวหลังปลูก
ตั้งแต่ 77-78 วัน (ตารางท่ี 6) 

 

ตารางที่ 6  อายุการเก็บเกี่ยว (วัน) ของผักบุ้งจีนพันธุ์พิจิตร 1 จากการปลูก 2 วิธี ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรพิจิตร ปี 2560 

วันปลูก 
วิธีการปลูก 

เมล็ด  ท่อนพันธุ์  
16 สิงหาคม  128 b 173 a 
1   กันยายน   130 a 130 d 
16 กันยายน   114 c 155 b 
1   ตุลาคม   103 d 145 c 

วิธีการปลูก-เฉลี่ย 119 151 
CV (a) = 21.2 %    CV (b) = 18.7 % 
1/ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยวิธี DMRT 
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 - ผลผลิตเมล็ด พบว่า วิธีการปลูกและช่วงเวลามีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การปลูกด้วยเมล็ด เมื่อปลูก 16 
สิงหาคม ให้ผลผลิตเมล็ดสูงสุด 381 กิโลกรัม/ไร่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับเมื่อปลูก 16 กันยายน 
ซึ่งให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์รองลงมา คือ 307 กิโลกรัม/ไร่ ในขณะที่การปลูกด้วยท่อนพันธุ์ เมื่อปลูก 16 สิงหาคม 
ให้ผลผลิตเมล็ดสูงสุด 456 กิโลกรัม/ไร่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับเมื่อปลูก 1 ตุลาคม ซึ่งให้ผล
ผลิตเมล็ดพันธุ์รองลงมา คือ 418 กิโลกรัม/ไร่  (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางท่ี 7  ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของผักบุ้งจีน (กก./ไร่) พันธุ์พิจิตร 1 จากระยะเวลาและวิธีการปลูกที่แตกต่างกัน 

ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2560 

วันปลูก 
วิธีการปลูก 

เมล็ด  ท่อนพันธุ์  
16 สิงหาคม  381 a 456 a 
1   กันยายน   269 c 339 c 
16 กันยายน   307 b 341 c 
1   ตุลาคม  190 d 418 b 

เฉลี่ย 317 419 
CV (a) = 21.3 %    CV (b) =18.5 % 
1/ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยวิธี DMRT 
  
 - ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ พบว่า วิธีการปลูกและช่วงวันปลูกไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อความบริสุทธิ์ของ
เมล็ดพันธุ์ วิธีการปลูกและทุกช่วงวันปลูก มีความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ร้อยละ 91.3-94.2 เมื่อปลูก 1 
ตุลาคม มีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์สูงสุดร้อยละ 94.2 ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการปลูกในช่วงวันปลูกอ่ืนๆ 
(ตารางท่ี 8) 

 

ตารางที่ 8  ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ (ร้อยละ) ของผักบุ้งจีน พันธุ์พิจิตร 1 จากการปลูก 2 วิธี ที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2560 

วันปลูก 
วิธีการปลูก 

วันปลูก-เฉลี่ย1/ 
เมล็ด  ท่อนพันธุ์  

16 สิงหาคม  91.0 91.5 91.3 a 
1   กันยายน   91.5 93.4 92.5 a 
16 กันยายน   93.4 91.4  92.4 a 
1   ตุลาคม   94.2 94.2  94.2 a 

วิธีการปลูก-เฉลี่ย 92.5 92.6  
CV (a) = 12.2 %    CV (b) = 10.4 % 
1/ ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  โดยวิธี DMRT 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การผลิตผักบุ้งจีนให้ได้ผลผลิตเมล็ดสูงและมีคุณภาพ พบว่า วิธีการปลูกและช่วงเวลามีผลกระทบต่อ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพไร่ การปลูกด้วยเมล็ดหรือท่อนพันธุ์ เมื่อปลูก 16 สิงหาคม จะท าให้ได้ผล
ผลิตเมล็ดสูงสุด แต่เมื่อปลูกช่วงกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไป ผลผลิตเมล็ดมีแนวโน้มลดลง การปลูกด้วยท่อน
พันธุ์ให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกด้วยเมล็ด อีกทั้งการปลูกด้วยท่อนพันธุ์สามารถที่จะคัดลักษณะพันธุ์ปนออก
จากแปลงตั้งแต่ระยะเริ่มปลูก 
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ศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนโดยการปลูกด้วยเมล็ดในสภาพไร่ 
Study on Suitable Spacing for Seed Production of Chinese Convolvulas (Ipomoea 

aquatica Forsk.) 
 

วราพงษ์ ภิระบรรณ์     จรัญ ดิษฐไชยวงศ์     มนัสชญา สายพนัส      
ดรุณี เพ็งฤกษ์     วาสนา สุภาพรหม 

Warapong priraban   Charan Ditchaiwong   Manuschaya Saipanus    
Darunee Peangruak   Watsana supaprom 

 
ค าส าคัญ  ผักบุ้งจีน พืชวันสั้น ช่วงปลูก เมล็ดพันธุ์ 
Keywords Chinese convolvulus, short plant day, plant spacing, seed   
 

บทคัดย่อ 
 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน เมล็ดมีคุณภาพเมล็ดไม่สม่ าเสมอ มีเมล็ดลีบและมีเมล็ดที่ยังไม่แก่ปนมา 
ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ทั้งเปอร์เซ็นต์การงอก ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ เมล็ดแข็ง ซึ่ง
อัตราประชากรต่อพื้นที่มีผลต่อผลิตผลและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ปี 2561-2562 ศึกษาระยะปลูกท่ีเหมาะสมใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนโดยการปลูกด้วยเมล็ดในสภาพไร่ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block; RCB) จ านวน 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี พบว่า 
ระยะปลูก 100x100 และ 70x100 เซนติเมตร สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วสุดที่อายุหลังปลูก 97-101 วัน 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญเมื่อปลูกในระยะชิด ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ระยะปลูกระหว่างต้น 10x100 30 x100 50 
x100 และ 70 x100 เซนติเมตร ให้น้ าหนักผลผลิตตั้งแต่ 196-220 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ระยะ 100 x100 
เซนติเมตรให้ผลผลิตต่ าสุด 175 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ ระยะปลูกระหว่างต้น 30-100 
เซนติเมตร มีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ร้อยละ 97.1-97.7 ความงอก พบว่า ระยะปลูกระหว่างต้น 30 
50 70 และ 100 เซนติเมตร มีความงอกของเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ร้อยละ 59.5-68.5 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับระยะปลูก 10x100 เซนติเมตร ซึ่งมีความงอกของเมล็ดพันธุ์ต่ าสุดร้อยละ 55.8  
 

Abstract 
 Chinese convolvulus seed production is inconsistent seed quality, undeveloped and 
immature seeds. This problem affects both yield and seed quality such as seed germination, 
seed vigor and hard seed. Plant density affected yield and seed quality of Chinese 
convolvulus. Study on optimal plant density for Seed Production was carried out at Phichit 
Agriculture Research and Development Center in 2018-2019. The experimental design was a 
randomized complete block (RCB). Five spacing levels were conducted in four replications. 
The results showed that Spacing 100x100 and 70x100 cm. can be harvested earliest 97-101 
days after planting (DAP). Spacing 10x100, 30 x100, 50 x100 and 70 x100 cm gave yield of 
196-220 kg/rai. While, 100 x100 cm. had the lowest yield 175 kg per/rai. As for spacing 
between plants 30-100 cm gave seed germination of 59.5-68.5%, seed purity of 97.1-97.7%. It 
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was statistically significant with the planting distance of 10x100 cm, which had the lowest 
seed germination of 55.8%. 
 
บทน า (Introduction) 
 ผักบุ้งจีนเป็นผักที่อยู่ในตระกูล Convolvulaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forsk. 
เป็นผักพ้ืนเมืองของทวีปเอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย แล้วแพร่กระจายไปยังเขตร้อนต่าง ๆ ของโลก 
ประเทศไทยสามารถปลูกผักบุ้งจีนได้ตลอดทั้งปี และได้ทั่วไป ผักบุ้งจีนเป็นพืชผักที่ส าคัญพืชหนึ่งที่มีการส่งออก
ทั้งในรูปเป็นผักสดและเมล็ดพันธุ์ ในอดีตไทยต้องสั่งเมล็ดพันธุ์เข้าจากไต้หวัน แต่ปัจจุบันไทยสามารถผลิตเมล็ด
พันธุ์เพ่ือการส่งออกได้แล้ว ดังจะเห็นได้จากจากสถิติและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนไปยังต่างประเทศ
ในปี 2556 มีปริมาณการส่งออก 823.9 ตัน มูลค่าการส่งออก 69,603,565 บาท ตลาดที่ส าคัญ ได้แก่ จีน พม่า 
และไต้หวัน ส านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร กรมวิชาการเกษตร (2557) รายงานปริมาณเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่
มีการส่งออกในปี 2557 จ านวน 1368.56 ตัน มูลค่า 109,326,871 บาท โดยมีประเทศจีนเป็นแหล่งส่งออกที่
ส าคัญ จ านวน 988.7 ตัน ลองลงมา ได้แก่ พม่า จ านวน 176.6 ตัน มูลค่า 23,397,050 บาท มีแนวโน้มในการ
ส่งออกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2552 ที่มีการส่งออกเพียง 1077.14 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27 จากข้อมูลการ
ส่งออกที่เพ่ิมขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการเมล็ดพันธุ์มีมากขึ้น ในขณะเดียวกันไทยได้มีการน าเข้าเมล็ด
พันธุ์ผักบุ้งจีนในปี 2557 ถึง 192 ตัน มูลค่า13,669,430 บาท โดยน าเข้าจากอินโดนีเซียมากที่สุด 121.4 ตัน 
มูลค่า 10,666,289 บาท โดยปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์นี้เป็นการน าเข้าโดยบริษัทเมล็ดพันธุ์ของไทยที่ท า
การการผลิตในต่างประเทศ คือ จีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย แสดงให้เห็นถึงความต้องการบริโภค
ผักบุ้งจีนมีมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ในประเทศไทย 
 สภาพพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างมีความเหมาะสมที่ดีส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน และพ้ืนที่ปลูก
ได้เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละๆ ปี และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและไทยเป็นแหล่ง
ผลิตที่ส าคัญของเอเชีย การปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์มีการปลูกทั้งในสภาพพ้ืนที่ดอน และสภาพนา
ปล่อยน้ าเข้าขัง การปลูกในสภาพไร่หรือที่ดอน จะปลูกโดยวิธีหยอดเมล็ด แล้วตัดเถาผักบุ้งเป็นท่อนพันธุ์ปลูก
ในหลุมปลูกที่เตรียมไว้ นิยมปลูกในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร และอุตรดิตถ์ การปลูกในที่ดอนให้ผลผลิตเฉลี่ย 175 
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการปลูกในสภาพนาเรียกว่านาผักบุ้งต้องท าการเพาะกล้าก่อน เมื่อกล้ามีอายุ 45 วันจึง
น ามาปักด า ในนาที่ท าเทือกไว้แล้ว มีการปล่อยน้ าเข้าน้ าขังแปลง การปลูกแบบนี้สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย 250 
กิโลกรัมต่อไร่ (กรมวิชาการเกษตร, ม.ป.พ.) นิยมปลูกในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตที่ได้จากการปลูกทั้งสอง
แบบนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ พันธุ์ และการดูแลรักษา  
 ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนมีปัญหาคือ คุณภาพเมล็ดไม่สม่ าเสมอ มีเมล็ดลีบและมีเมล็ดที่ยังไม่แก่
ปนมา เนื่องจากผักบุ้งจีนเป็นพืชวันสั้นความยาวของช่วงแสงมีผลต่อการออกดอก โดยผักบุ้งจีนมีการทยอย
ออกดอกและติดเมล็ดและแก่ไม่พร้อมกัน มีปัญหาในด้านการเก็บเกี่ยว ซึ่งส่งผลต่ อผลผลิตและคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ์ ทั้งเปอร์เซ็นต์การงอก ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ เมล็ดแข็ง จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน เพ่ือที่จะเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ผักบุ้งจีนในการแนะน าให้กับหน่วยงาน หรือเกษตรกรที่ปลูกผักบุ้งจีนเพื่อผลิตเป็นการค้า 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประเด็นวิจัย  

การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนมีปัญหาคือ คุณภาพเมล็ดไม่สม่ าเสมอ มีเมล็ดลีบและมีเมล็ดที่ยังไม่แก่ปน
มา เนื่องจากผักบุ้ งจีน เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตแบบเถาเลื้อย ซึ่งระยะปลูกหรือความหนาแน่นในพื้นที่มีส่วน 
ส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์  กล่าวคือเกิดการแข่งขันในการสังเคราะห์แสงของพืช 
ตลอดจนถ้ าแป ลงปลู กผั กบุ้ งจี น มี ใบหนาทึ บ  ท า ให้ ดู แล รักษ าในการป้ อ งกั นก าจั ด โรคและ เเมล งได้ ยาก 
ดังนั้นระยะปลูกท่ีเหมาะสม ส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนโดยศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสม เพ่ือที่จะเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ
ของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน  
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2560 สิ้นสุด กันยายน ปี 2562 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์  
 1. ผักบุ้งจีนพันธุ์ พิจิตร1  
 2. ปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 และปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12  
 3. สารเคมีที่ใช้ในการป้องก าจัดแมลงศัตรูพืช เช่น สารก าจัดแมลง และสารป้องกันก าจัดโรคพืช  
 4. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บเก่ียวและบันทึกข้อมูล  
 5. กระดาษเพาะกล้า  
วิธีด าเนินการ  
 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี มี 5 ซ้ า 
ได้แก่  
 กรรมวิธีที่ 1 ระยะปลูก 10x100 เซนติเมตร (อัตราประชากร 2,280 ต้น/ไร่ )  
 กรรมวิธีที่ 2 ระยะปลูก 30x100 เซนติเมตร (อัตราประชากร 3,200 ต้น/ไร่ )  
 กรรมวิธีที่ 3 ระยะปลูก 50x100 เซนติเมตร (อัตราประชากร 5,320 ต้น/ไร่ )  
 กรรมวิธีที่ 4 ระยะปลูก 70x100 เซนติเมตร (อัตราประชากร 16,000 ต้น/ไร่ ) 
วิธีปฏิบัติการทดลอง  
 1.ท าการเตรียมแปลงปลูกขนาด 2x5 เมตร รองพ้ืนก่อนปลูกด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 1,500 กก.ไร่  
 2. ท าการปลูกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งโดยหยอดเมล็ดหลุมละ 3-4 เมล็ด โดยระยะปลูกตามกรรมวิธี ส่วน
ระยะ ระหว่างแถว ทุกกรรมวิธี 100 เซนติเมตร ส่วนการหยอดเมล็ดหลุมละ 3-4 เมล็ด และจะท าการถอน 
เหลือหลุม 1 ต้น หลังจากปลูก 14 วัน  
 3. ดูแลรักษาผักบุ้งจีนโดยมีการให้น้ า สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พ่นสารป้องกันก าจัดแมลงทุก 10-15 วัน ใส่
ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 หลังปลูก 15 วัน และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 ในระยะผักบุ้งจีนเริ่มออกดอก  
 4. เก็บเก่ียวเมล็ดเมื่อฝักแห้งเป็นสีน้ าตาล 80 เปอร์เซ็นต์  
 5. ผลผลิตเก็บตัวอย่างในพื้นที่เก็บเกี่ยว 2 x 5 เมตร เว้นต้นหัวและท้ายแปลง  
 6. การตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISTA การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเพาะ
ระหว่างกระดาษ (Between paper)  
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การบันทึกข้อมูล  
 ออกดอกแรก 50 เปอร์เซ็นต์ อายุการเก็บเก่ียว ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ สิ่งเจือปน 
และความงอก 
 
ผลการวิจัย 
ปี 2561  
 จ านวนวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ทุกระยะปลูก มีการออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์หลังปลูก ตั้งแต่ 
39-42 วัน (ตารางที ่1)  
 อายุเก็บเกี่ยว พบว่า 100x100 เซนติเมตร มีอายุเก็บเกี่ยวหลังปลูกน้อยสุด 102 วัน แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับการปลูกระยะอื่น ในขณะที่ระยะปลูก 30x100 เซนติเมตร มีอายุเก็บเกี่ยวหลังปลูกนาน
สุด 119 วัน (ตารางที ่1)  
 ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ พบว่า ระยะปลูก 10x100 เซนติเมตร ให้เมล็ดพันธุ์สูงสุด 334 กิโลกรัมต่อไร่ 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระยะปลูก 30x100 และ50x100 เซนติเมตร ซึ่งให้ผลผลิตรองลงมา 270 
และ 255 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที ่1)  
 
 องค์ประกอบทางกายภาพ  
 ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ด้านกายภาพ พบว่า การปลูกทุกระยะปลูก ให้เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ตั้งแต่ 
97.0-97.5 เปอร์เซ็นต์ ระยะปลูก 100x100 เซนติเมตร ให้เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์สูงสุด 97.5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การ
ปลูกระยะ 30x100 ให้เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ต่ าสุด 97.0 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่2)  
 สิ่งเจือปน พบว่า การปลูกทุกระยะปลูก มีสิ่งเจือปนตั้งแต่ 2.22-2.66 เปอร์เซ็นต์ ระยะปลูก 70x100 
เซนติเมตร มีสิ่งเจือปนสูงสุด 2.66 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่การปลูกระยะ 100x100 ให้เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ต่ าสุด 2.22 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที ่2) 
ตารางที ่1 จ านวนวันที่ออกดอก อายุเก็บเกี่ยว และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของผักบุ้งจีนพิจิตร 1 ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2561 

ระยะปลูก (ซม.) วันออกดอก 50 % (วัน) อายุเก็บเกี่ยว (วัน) ผลผลิต (กก./ไร่) 
10x100 42 a 118 a 334 a 
30x100 41 a 119 a 270 b 
50x100 40 a 115 a 255 c 
70x100 39 a 109 b 242 d 
100x100 39 a 102 c 225 e 
CV (%) 10.7 12.1 13.3 

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยวิธี 
DMRT 
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ตารางที ่2 องค์ประกอบทางกายภาพของเมล็ดพันธุ์ของผักบุ้งจีนพิจิตร 1 ในระยะปลูกต่างๆ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2561 

ระยะปลูก (ซม.) เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ (%) สิ่งเจือปน (%) 
10x100 97.4 a 2.32 a 
30x100 97.0 a 2.65 a 
50x100 97.4 a 2.35 a 
70x100 97.1 a 2.66 a 
100x100 97.5 a 2.22 a 
CV (%) 9.70 19.9 

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยวิธี 
DMRT 
 
ปี 2562  
 อายุดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ระยะปลูก 100x100 และ 70x100 เซนติเมตร สามารถออกดอก
ที่ 50 เปอร์เซ็นต์เร็วสุดที่อายุหลังปลูก 42-43 วัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระยะปลูก 50x100, 
30x100 และ 10x100 เซนติเมตร ซึ่งออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์เมื่ออายุหลังปลูก 44 45 และ 47 วัน (ตารางที ่
3)  
 อายุเก็บเกี่ยว (จ านวนวันฝักแห้ง 80 เปอร์เซ็นต์ (ภาพ 1)) พบว่า ระยะ 100x100 และ 70x100 
เซนติเมตร สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วสุดที่อายุหลังปลูก 97-101 วัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระยะปลูก 50x100, 30x100 และ 10x100 เซนติเมตร ซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุหลังปลูก 108 112 และ 
119 วัน (ตารางที ่3) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  (ก)      (ข)  
ภาพ 1 ศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนโดยการปลูกด้วยเมล็ดในสภาพไร่  
(ก) การติดฝักเมล็ดผักบุ้งจีน (ข) เมล็ดผักบุ้งจีนแห้ง 80 เปอร์เซ็นต์ 
 
 ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ พบว่า ระยะปลูกระหว่างต้น 10 30 50 และ 70 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 100 
เซนติเมตร ให้น้ าหนักผลผลิตตั้งแต่ 196-220 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับระยะปลูก 
100x100 เซนติเมตร ซึ่งมีน้ าหนักผลผลิตต่ าสุด 175 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที ่3) 
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ตาราง 3 อายุดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ อายุเก็บเกี่ยว และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของผักบุ้งจีนพิจิตร 1  
ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2562 

ระยะปลูก (ซม.) อายุวันออกดอก 50% (วัน) อายุเก็บเกี่ยว (วัน) ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ (กก./ไร่) 
10x100 47 c 119 c 236 a 
30x100 45 b 112 b 220 a 
50x100 44 b 108 b 203 ab 
70x100 43 a 101 a 196 ab 
100x100 42 a 97 a 175 b 
C.V. (%) 1.30 3.85 12.1 

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05โดยวิธี 
DMRT 
 
 ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ (ภาพ 2) พบว่า ระยะปลูกระหว่างต้น 30 50 70 และ 100 เซนติเมตร 
ระยะระหว่างแถว 100 เซนติเมตร มีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ร้อยละ 97.1-97.7 แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับระยะปลูก 10x100 เซนติเมตร ซึ่งมีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ต่ าสุดร้อยละ 95.6 
(ตารางที ่4) 
 ส าคัญทางสถิติ กับการปลูกระยะอ่ืน ที่มีสิ่งเจือปนตั้งแต่ร้อยละ 2.33-2.92 ระยะปลูก 50x100 
เซนติเมตร มีสิ่งเจือปนต่ าสุดร้อยละ 2.33 (ตารางที ่4)  
 ความงอก (ภาพ 3) พบว่า ระยะปลูกระหว่างต้น 30 50 70 และ 100 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 
100 เซนติเมตร มีความงอกของเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ร้อยละ 59.5-68.5 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
ระยะปลูก 10x100 เซนติเมตร ซึ่งมีความงอกของเมล็ดพันธุ์ต่ าสุดร้อยละ 55.8 (ตารางที่ 4)  
 
ตาราง 4 ความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ สิ่งเจือปน และความงอก ของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนพันธุ์พิจิตร 1 ที่ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2562 

ระยะปลูก (ซม.) ความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ (%) สิ่งเจือปน (%) ความงอก (%) 
10x100 95.6 b 4.38 a 55.8 b 
30x100 97.1 ab 2.92 b 67.8 a 
50x100 97.7 a 2.33 b 59.5 ab 
70x100 97.4 a 2.61 b 65.0 a 
100x100 97.4 a 2.56 b 68.5 a 
C.V. (%) 1.01 33.1 8.98 

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05โดยวิธี 
DMRT 
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(ก) (ข) 
ภาพ 2 การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนพิจิตร 1 (ก) เมล็ดบริสุทธิ์ (ข) สิ่งเจือปน 

 
  

(ก) (ข) 
  

(ค) (ง) 
 
ภาพ 3 การทดสอบความงอก แบบเพาะระหว่างกระดาษ (Between Paper; BP) (ก) การสุ่มตัวอย่างเมล็ด 
(ข) จัดเรียงเมล็ดจ านวน 100 เมล็ด ในการตรวจสอบความงอก (ฃ) น าตัวอย่างไปบ่มเพาะที่อุณหภูมิห้อง (ค) 
ตรวจสอบความงอกครั้งแรกที่อายุ 4 วัน 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนโดยการปลูกด้วยเมล็ดในสภาพไร่ คือระยะปลูก 
30x100 เซนติเมตร ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 220 กิโลกรัมต่อไร่ ความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ร้อยละ 97.1 สิ่งเจื อปน
ร้อยละ 2.92 และมีความงอกร้อยละ 67.8 สูงกว่าค่ามาตรฐานการงอกของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน จะเห็นได้ว่าเมื่อ
ปลูกผักบุ้งจีนในระยะถี่สามารถได้ผลผลิตจ านวนมากเนื่องจากมีจ านวนต้นต่อพ้ืนที่ ที่มากกว่าแต่ในด้าน
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ เช่น ความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์และความงอกกลับลดลง เนื่องจากเกิดสภาพการแข่งขัน
ของต้นพืช ดังนั้นระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน ต้องค านึงถึงปริมาณและคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ์ 
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ศึกษาการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพไร่ 

Study on Using of Nitrogen Phosphorus and Potassium for Seed Production of Chinese 
Convolvulus (Ipomoea aquatica Forsk.) 
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ค าส าคัญ  ผักบุ้งจีน  พืชวันสั้น  ธาตุอาหารหลัก  เมล็ดพันธุ์    
Keywords Chinese convolvulas, short plant day, macronutrient, seed  
 

บทคัดย่อ 
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน เมล็ดมีคุณภาพเมล็ดไม่สม่ าเสมอ มีเมล็ดลีบและมีเมล็ดที่ยังไม่แก่ปนมา 

ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ทั้งเปอร์เซ็นต์การงอก ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ เมล็ดแข็ง ซ่ึง
การจัดการธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุอาหารหลังส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ปี 2562-2563 ศึกษา
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพื่อเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพไร่ ที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ซึ่งจะศึกษาอิทธิพลของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่มีผลต่อ
การเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน ประกอบด้วย 3 การทดลองย่อย แต่ละการทดลองย่อย 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (randomized complete block; RCB) จ านวน 4 ซ้ า 5 
กรรมวิธี พบว่า ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 8-6-7 4-6-7 และ 6-6-7 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตตั้งแต ่
105-108 วัน ขณะอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เพ่ิม 12-6-7 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุหลังปลูก
ช้าสุด 119 วัน ส่วนปุ๋ยฟอสฟอรัส อัตราปุ๋ย (P2O5) 0 3 และ 6 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตผลิต
เมื่ออายุหลังปลูกเร็วสุด 103-104 วัน ขณะทีปุ่๋ยโพแทสเซียมอัตรา 8-7-0 กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเก่ียวผลผลิตเร็ว
สุดเมื่ออายุหลังปลูก 99 วัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการใส่อัตราปุ๋ยโพแทสเซียมที่เพ่ิมขึ้น 
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต 104-115 วัน ส่วนผลผลิตเมล็ดพันธุ์ พบว่า ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 6-6-7 กิโลกรัมต่อไร่ 
ให้ผลผลิตสูงสุด 204 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ อัตรา 8-6-7 และ 10-6-7 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วน
ปุ๋ยฟอสฟอรัส พบว่า 3 6  9 และ 12 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตตั้งแต่ 288-340 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ไม่ใส่
ปุ๋ยฟอสฟอรัส ให้ผลผลิตต่ าสุด 254 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยโพแทสเซียม อัตรา 3 6  9 และ 12 กิโลกรัมต่อไร่ 
ให้ผลผลิตตั้งแต่ 287-342 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม ให้ผลผลิตต่ าสุด 280 กิโลกรัมต่อไร่  
 

Abstract 
 Chinese convolvulus seed production is inconsistent seed quality, undeveloped and 
immature seeds. This topics affect yield and seed quality such as seed germination, seed 
vigor and hard seed. Macronutrient management is an important factor for increasing yield 
and seed quality of Chinese convolvulus. Study on nitrogen, phosphorus and potassium 
applications were conducted at the Agricultural Research and Development Center in 2019-
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2020. This research consisted of three sub-trails. Each experimental design was a randomized 
complete block (RCB with four replications and five treatments. The results found that 
nitrogen rate at of 8-6-7, 4-6-7 and 6-6-7 kg/rai can be harvested from 105-108 days, while 
additional nitrogen fertilizer at 12-6-7 kg per/rai. can be harvested latest 119 days after 
planting (DAP). As for phosphorus fertilizer, the rate of fertilizer (P2O5) 0, 3 and 6 kg/rai. Can 
be harvested yield at the earliest 103-104 DAP. As for the potassium at the rate of 8-7-0 
kg/rai gave earliest harvest at 99 DAP. It was significantly different with other potassium rates. 
As for the seed yield, it was found that nitrogen rate at 6-6-7 kg/rai. gave the highest yield 
204 kg/rai. it was not statistically different with the rates of 8-6-7 and 10-6-7 kg/rai. As for 
phosphorus fertilizer, it was found that 3, 6, 9 and 12 kg/rai. gave yield from 288-340 kg/rai. 
While, fertilizing without phosphorus gave the lowest yield 254 kg/rai. Using potassium rate at 
3, 6, 9 and 12 kg/rai. gave yield from 287-342 kg/rai. While, fertilizing without potassium gave 
the lowest yield 280 kg/rai. 
 
บทน า (Introduction) 
 ผักบุ้งจีนเป็นผักที่อยู่ในตระกูล Convolvulaceae  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forsk. 
เป็นผักพ้ืนเมืองของทวีปเอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย  แล้วแพร่กระจายไปยังเขตร้อนต่าง ๆ ของโลก 
ประเทศไทยสามารถปลูกผักบุ้งจีนได้ตลอดทั้งปี และได้ทั่วไป ผักบุ้งจีนเป็นพืชผักที่ส าคัญพืชหนึ่งที่มีการส่งออก
ทั้งในรูปเป็นผักสดและเมล็ดพันธุ์ ในอดีตไทยต้องสั่งเมล็ดพันธุ์เข้าจากไต้หวัน แต่ปัจจุบันไทยสามารถผลิตเมล็ด
พันธุ์เพ่ือการส่งออกได้แล้ว ดังจะเห็นได้จากจากสถิติและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนไปยังต่างประเทศ
ในปี 2556 มีปริมาณการส่งออก 823.9 ตัน มูลค่าการส่งออก 69,603,565 บาท ตลาดที่ส าคัญ ได้แก่ จีน พม่า 
และไต้หวัน  ส านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร กรมวิชาการเกษตร (2557) รายงานปริมาณเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่
มีการส่งออกในปี 2557 จ านวน 1368.56 ตัน มูลค่า 109,326,871 บาท โดยมีประเทศจีนเป็นแหล่งส่งออกที่
ส าคัญ จ านวน 988.7 ตัน ลองลงมา ได้แก่ พม่า จ านวน 176.6 ตัน มูลค่า 23,397,050 บาท มีแนวโน้มในการ
ส่งออกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2552 ที่มีการส่งออกเพียง 1077.14 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27 จากข้อมูลการ
ส่งออกที่เพ่ิมขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการเมล็ดพันธุ์มีมากขึ้น ในขณะเดียวกันไทยได้มีการน าเข้าเมล็ด
พันธุ์ผักบุ้งจีนในปี 2557 ถึง 192 ตัน มูลค่า13,669,430 บาท โดยน าเข้าจากอินโดนีเซียมากที่สุด 121.4 ตัน 
มูลค่า 10,666,289 บาท  โดยปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์นี้เป็นการน าเข้าโดยบริษัทเมล็ดพันธุ์ของไทยที่ท า
การการผลิตในต่างประเทศ คือ จีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย แสดงให้เห็นถึงความต้องการบริโภค
ผักบุ้งจีนมีมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ในประเทศไทย  

สภาพพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างมีความเหมาะสมที่ดีส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน และพ้ืนที่ปลูก
ได้เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละๆ ปี และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและไทยเป็นแหล่ง
ผลิตที่ส าคัญของเอเชีย การปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์มีการปลูกทั้งในสภาพพ้ืนที่ดอน และสภาพนา
ปล่อยน้ าเข้าขัง การปลูกในสภาพไร่หรือที่ดอน จะปลูกโดยวิธีหยอดเมล็ด แล้วตัดเถาผักบุ้งเป็นท่อนพันธุ์ปลูก
ในหลุมปลูกที่เตรียมไว้ นิยมปลูกในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร และอุตรดิตถ์ การปลูกในที่ดอนให้ผลผลิตเฉลี่ย 175  
กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการปลูกในสภาพนาเรียกว่านาผักบุ้งต้องท าการเพาะกล้าก่อน เมื่อกล้ามีอายุ 45 วันจึง
น ามาปักด า ในนาที่ท าเทือกไว้แล้ว มีการปล่อยน้ าเข้าน้ าขังแปลง การปลูกแบบนี้สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย 250 
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กิโลกรัมต่อไร่ (กรมวิชาการเกษตร, ม.ป.พ.) นิยมปลูกในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตที่ได้จากการปลูกทั้งสอง
แบบนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ พันธุ์ และการดูแลรักษา 

ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนมีปัญหาคือ คุณภาพเมล็ดไม่สม่ าเสมอ มีเมล็ดลีบและมีเมล็ดที่ยังไม่แก่
ปนมา เนื่องจากผักบุ้งจีนเป็นพืชวันสั้นความยาวของช่วงแสงมีผลต่อการออกดอก โดยผักบุ้งจีนมีการทยอย
ออกดอกและติดเมล็ดและแก่ไม่พร้อมกัน มีปัญหาในด้านการเก็บเกี่ยว  ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ์ ทั้งเปอร์เซ็นต์การงอก ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ เมล็ดแข็ง จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน เพ่ือที่จะเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ผักบุ้งจีนในการแนะน าให้กับหน่วยงาน หรือเกษตรกรที่ปลูกผักบุ้งจีนเพื่อผลิตเป็นการค้า   

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประเด็นวิจัย 

ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนมีปัญหาคือ คุณภาพเมล็ดไม่สม่ าเสมอ มีเมล็ดลีบและมีเมล็ดที่ยังไม่แก่
ปนมา เนื่องจากผักบุ้งจีนเป็นพืชวันสั้นความยาวของช่วงแสงมีผลต่อการออกดอก โดยผั กบุ้งจีนมีการทยอย
ออกดอกและติดเมล็ดและแก่ไม่พร้อมกัน  ดังนั้นการจัดการธาตุอาหารโดยเฉพาะธาตุอาหารหลัก 
ในแต่ละช่วงอายุของผักบุ้งจีน ส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน โดยการจัดการธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพ่ือที่จะเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน  
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2561 สิ้นสุด กันยายน ปี 2563 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. ผักบุ้งจีนพันธุ์ พิจิตร1 
 2. ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0, 18-46-0 และสูตร 0-0-60 
 3. สารเคมีที่ใช้ในการป้องก าจัดแมลงศัตรูพืช เช่น สารก าจัดแมลง  และสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
 4. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บเก่ียวและบันทึกข้อมูล 

5. กระดาษเพาะเมล็ด 
วิธีด าเนินการ 

การจัดการธาตุอาหารในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน ซึ่งจะศึกษาอิทธิพลของธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่มีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน โดยการ
ทดลองนี้ประกอบด้วย 3 การทดลองย่อย ดังนี้ 

 1. การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ในอัตราต่างๆ ที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized  Complete Block Design (RCB) มี 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี 
กรรมวิธีที ่1 อัตราปุ๋ย 4-6-7 กิโลกรัม N : P2O5 : K2O ต่อไร่ 
กรรมวิธีที ่2 อัตราปุ๋ย 6-6-7 กิโลกรัม N : P2O5 : K2O ต่อไร่ 
กรรมวิธีที ่3 อัตราปุ๋ย 8-6-7 กิโลกรัม N : P2O5 : K2O ต่อไร่ 
กรรมวิธีที ่4 อัตราปุ๋ย 10-6-7 กิโลกรัม N : P2O5 : K2O ต่อไร่ 
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กรรมวิธีที ่5 อัตราปุ๋ย 12-6-7 กิโลกรัม N : P2O5 : K2O ต่อไร่ 
 2. การใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส ในอัตราต่างๆ ที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized  Complete Block Design (RCB) มี 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี 
กรรมวิธีที ่1 อัตราปุ๋ย 8-0-7 กิโลกรัม N : P2O5 : K2O ต่อไร่ 
กรรมวิธีที ่2 อัตราปุ๋ย 8-3-7 กิโลกรัม N : P2O5 : K2O ต่อไร่ 
กรรมวิธีที ่3 อัตราปุ๋ย 8-6-7 กิโลกรัม N : P2O5 : K2O ต่อไร่ 
กรรมวิธีที ่4 อัตราปุ๋ย 8-9-7 กิโลกรัม N : P2O5 : K2O ต่อไร่ 
กรรมวิธีที ่5 อัตราปุ๋ย 8-12-7 กิโลกรัม N : P2O5 : K2O ต่อไร่ 
 3. การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียม ในอัตราต่างๆ ที่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized  Complete Block Design (RCB) มี 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี 
กรรมวิธีที ่1 อัตราปุ๋ย 8-7-0 กิโลกรัม N : P2O5 : K2O ต่อไร่ 
กรรมวิธีที ่2 อัตราปุ๋ย 8-7-3 กิโลกรัม N : P2O5 : K2O ต่อไร่ 
กรรมวิธีที ่3 อัตราปุ๋ย 8-7-6 กิโลกรัม N : P2O5 : K2O ต่อไร่ 
กรรมวิธีที ่4 อัตราปุ๋ย 8-7-9 กิโลกรัม N : P2O5 : K2O ต่อไร่ 
กรรมวิธีที ่5 อัตราปุ๋ย 8-7-12 กิโลกรัม N : P2O5 : K2O ต่อไร่ 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 1. ท าการเตรียมแปลงปลูกขนาด 2x5 เมตร  

2. ปลูกผักบุ้งจีนโดยใช้เมล็ด ระยะปลูก 50x100  เซนติเมตร ปลูก 2 แถวๆ ละ 10 ต้น 
3. ใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธี โดยแบ่งการใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งแรก ใส่ปุ๋ย N ร่วมกับปุ๋ย P และ K ในอัตราครึ่งหนึ่งในแต่ละกรรมวิธี โดยจะใส่ปุ๋ย
รองพ้ืนก่อนที่จะท าการปลูก 

ครั้งที่สอง ใส่ปุ๋ย N ร่วมกับปุ๋ย P และ K ที่เหลือจากการใส่ครั้งแรก โดยจะใส่ปุ๋ยเมื่อ
ผักบุ้งจีนมีการออกดอกประมาณ 25 เปอร์เซ็นต ์
4. ดูแลรักษาผักบุ้งจีนโดยการพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงทุก 10-15 วัน  
5. เก็บเก่ียวเมล็ดเมื่อฝักแห้งเป็นสีน้ าตาล 80  เปอร์เซ็นต์ 

 6. ผลผลิตเก็บตัวอย่างในพื้นที่เก็บเกี่ยว 2 x 5 เมตร เว้นต้นหัวและท้ายแปลง  
 7. การตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISTA การตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเพาะ
ระหว่างกระดาษ (Between paper)  
การบันทึกข้อมูล 

- ออกดอกแรก 50 เปอร์เซ็นต์  อายุการเก็บเกี่ยว ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ความบริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ 
สิ่งเจือปน และความงอก 
 
ผลการวิจัย 
   ปี 2562 
จ านวนวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ 
 ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับอัตราต่างกัน พบว่า อัตรา 6-6-7 และ 4-6-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่ ออก
ดอก50 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุหลังปลูกเร็วสุด 43.5-44.0 วัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับเมื่อเพ่ิมอัตรา
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ปุ๋ยไนโตรเจน 8-6-7, 10-6-7 และ 12-6-7  กิโลกรัมต่อไร่ออกดอกเมื่ออายุหลังปลูก 45, 47 และ 48.3 วัน 
(ตารางท่ี 1)   

ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตราต่างๆ พบว่า อัตรา 8-12-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่ ออกดอก 50 
เปอร์เซ็นต์ ที่อายุหลังปลูกเร็วสุด 41.0 วัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับอัตรา 8-9-7, 8-3-7และ 8-
6-7 กิโลกรัมต่อไร่ออกดอกเมื่ออายุหลังปลูก 42.0, 42.8 และ 43.3 วัน (ตารางท่ี 2)   

ปุ๋ยโพแทสเซียมในอัตราต่างๆ พบว่า อัตรา 8-7-0 และ 8-7-3 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่ ออก
ดอกร้อย 50 เปอร์เซ็นต์เร็วสุดตั้งแต่ 42.5-43.0 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับอัตรา 8-7-6 และ 8-
7-9   กิโลกรัมต่อไร่ ออกดอกเมื่ออายุหลังปลูก 43.8 และ 45.0 วัน (ตารางท่ี 3)  

 
ตารางท่ี 1 ลักษณะทางการเกษตรของผักบุ้งจีนพันธุ์พิจิตร 1 โดยการศึกษาการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราต่างๆ 

   ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2562 
อัตราปุ๋ย N: P2O5: K2O5 

(กก./ไร่) 
อายุวันออกดอก 50% 

 (วัน) 
อายุเก็บเกี่ยว 

(วัน) 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

4-6-7 44.0 a 108 ab 167 b 
6-6-7 43.5 a 108 ab 204 a 
8-6-7 45.0 b 105 a 196 a 
10-6-7 47.0 c 112 b 194 a 
12-6-7 48.3 d 119 c 194 a 
C.V. (%) 7.84 3.15 5.76 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดบันัยส าคัญ 0.05โดยวิธี DMRT 
 
อายุเก็บเกี่ยว (จ านวนวันฝักแห้ง 80 เปอร์เซ็นต์)                                                              

ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 8-6-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตผลติเมื่ออายุหลัง
ปลูกเร็วสุด 105 วัน ไม่แตกต่างทางสถิติกับอัตรา 4-6-7 และ 6-6-7 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
รองลงมาคือ 108 วัน ขณะที่อัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เพ่ิม 12-6-7 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ
หลังปลูกช้าสุด 119 วัน (ตารางท่ี 1) 

ปุ๋ยฟอสฟอรัส พบว่า อัตราปุ๋ยฟอสฟอรัส (P2O5) 0 3 และ 6 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต
ผลิตเมื่ออายุหลังปลูกเร็วสุด 103-104 วัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับอัตรา 8-9-7และ 8-12-7 
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตรองลงมาคือ 114 และ 120 วัน (ตารางที่ 2)  

ปุ๋ยโพแทสเซียม พบว่า อัตรา 8-7-0 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วสุดเมื่ออายุ
หลังปลูก 99 วัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการใส่อัตราปุ๋ยโพแทสเซียมที่เพ่ิม ที่อัตราปุ๋ย
โพแทสเซียม(K2O5 ) 3  6  9  และ 12  กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเก็บเกี่ยวเมื่ออายุหลังปลูก 104  108  114 และ 
115 วัน ตามล าดับ (ตารางท่ี 3)  
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ตารางท่ี 2  ลักษณะทางการเกษตรของผักบุ้งจีนพันธุ์พิจิตร 1 โดยการศึกษาการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตราต่างๆ    
               ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2562 
อัตราปุ๋ย N: P2O5: K2O5 

(กก./ไร่) 
อายุวันออกดอก 50%  

(วัน) 
อายุเก็บเกี่ยว 

(วัน) 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

8-0-7 43.8 d 103 a 254 b 
8-3-7  42.8 cd 104 a 288 ab 
8-6-7 43.3 c 103 a 299 ab 
8-9-7 42.0 b 114 b 333 a 
8-12-7 41.0 a 120 c 340 a 
C.V. (%) 0.77 3.26 14.3 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดบันัยส าคัญ 0.05โดยวิธี DMRT 
 
น้ าหนักผลผลิต 

ปุ๋ยไนโตรเจน พบว่า อัตรา 6-6-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรมัต่อไร่ ให้ผลผลิตสูงสุด 204 กิโลกรัมต่อไร่ 
ไมแ่ตกต่างกันทางสถิติกับ อัตรา 8-6-7, 10-6-7 และ 10-6-7 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตรองลงมา 196 และ 
194 กิโลกรัมต่อไร่ แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่อัตรา 4-6-7 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตต่ าสุด 167 
กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 1) 

ปุ๋ยฟอสฟอรัส พบว่า อัตราปุ๋ยฟอสฟอรัส (P2O5) 3 6  9 และ 12 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตตั้งแต่ 288-
340 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ไม่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส ให้ผลผลิตต่ าสุด 254 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 2) 
 ปุ๋ยโพแทสเซียม พบว่า พบว่า อัตราปุ๋ยโพแทสเซียม (K2O5) 3 6  9 และ 12 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิต
ตั้งแต่ 287-342 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม ให้ผลผลิตต่ าสุด 280 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางท่ี 3 ลักษณะทางการเกษตรของผักบุ้งจีนพันธุ์พิจิตร 1 โดยการศึกษาการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมในอัตราต่างๆ 
             ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2562 
อัตราปุ๋ย N: P2O5: K2O5 

(กก./ไร่) 
อายุวันออกดอก 50%  

(วัน) 
อายุเก็บเกี่ยว 

(วัน) 
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

8-7-0 42.5 a 99 a 280 b 
8-7-3 43.0 a 104 b 287 ab 
8-7-6 43.8 b 108 b 319 ab 
8-7-9 45.0 c 114 c 325 a 
8-7-12 46.5 d 115 c 342 a 
C.V. (%) 0.96 2.52 7.95 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดบันัยส าคัญ 0.05โดยวิธี DMRT  
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(a) (b) (c) 

 
 

  

(d) (e) (f) 
ภาพที่ 1 การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพื่อเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 

(a-d) การดูแลรักษาและการเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน (d-f) การนวดเมล็ดผักบุ้งจีน 
                      
เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์  

อัตราปุ๋ยไนโตรเจนทุกระดับ มีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ร้อยละ 96.7 - 97.2 โดยไนโตรเจน
อัตรา 6-6-7 กิโลกรัมต่อไร่ มีความบริสุทธิ์สูงสุดร้อยละ 97.2 (ตารางที่ 4) 

อัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ระดับต่างกัน พบว่า ที่อัตราปุ๋ย 8 -3-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่ มีความ
บริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์สูงสุดร้อยละ 96.2 ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับอัตรา 8 -6-7 และ 8-12-7 N: P2O5: K2O5   

กิโลกรัมต่อไร่ ที่มีความบริสุทธิ์สูงรองลงมาคือ 94.8 และ 94.4  แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
อัตรา 8-0-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่ มีความบริสุทธิ์ต่ าสุดร้อยละ 92.9 (ตารางที่ 5) 

อัตราปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับต่างกัน พบว่า ที่อัตราปุ๋ย 8-7-9 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่ มีความ
บริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์สูงสุดร้อยละ 96.2 ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ อัตรา 8 -7-3 ที่มีความบริสุทธิ์ของเมล็ด
พันธุ์รองลงมาร้อยละ 95.0  แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับอัตรา 8-7-6 กิโลกรัมต่อไร่ มีความ
บริสุทธิ์ต่ าสุดร้อยละ 91.9 (ตารางที่ 6) 
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ตารางท่ี 4  เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์  สิ่งเจือปน และความงอก ในปริมาณไนโตรเจนที่ต่างกัน ที่ศูนย์วิจัยและ  
              พัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2562    
อัตราปุ๋ย N: P2O5: K2O5 

(กก./ไร่) 
เมล็ดบริสุทธิ์ 

(%) 
สิ่งเจือปน  

(%) 
การงอก 

(%) 
4-6-7 96.7 a  3.32 a 56.0 b 
6-6-7 97.2 a 2.75 a 56.8 ab 
8-6-7 97.0 a 3.00 a 59.8 ab 
10-6-7 97.1 a 2.89 a 63.5 a 
12-6-7 96.9 a 3.14 a 62.5 ab 
C.V. (%) 1.01 13.1 7.27 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05โดยวิธี DMRT 

 
สิ่งเจือปน  

อัตราปุ๋ยไนโตรเจนทุกระดับ มีสิ่งเจือปนตั้งแต่ร้อยละ 2.75-3.32 โดยไนโตรเจนอัตรา 10-6-7 
กิโลกรัมต่อไร่ มีสิ่งเจือปนต่ าสุดร้อยละ 2.89 ส่วนไนโตรเจนอัตรา 4-6-7 มีสิ่งเจือปนสูงสุดร้อยละ 3.32   
(ตารางท่ี 4) 

อัตราปุ๋ยฟอสฟอรัส 8-0-7 และ 8-9-7 N: P2O5: K2O5   กโิลกรัมต่อไร่ มีสิ่งเจือปนของเมล็ดสูงสุดร้อย
ละ 7.10 และ 6.46 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่อัตราปุ๋ย 8-3-7 N: P2O5: 
K2O5   กิโลกรัมต่อไร่ มีสิ่งเจือปนต่ าสุดร้อยละ 3.83 (ตารางที่ 5) 

อัตราปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับต่างๆ พบว่า อัตราปุ๋ย 8-7-6 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่ มีสิ่งเจือปน
สูงสุดร้อยละ 8.11 ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับอัตราปุ๋ย 8-7-6 และ 8-7-12   มีสิ่งเจือปนรองลงมาร้อยละ 6.13 
และ 5.77 (ตารางท่ี 6) 

 
ตารางท่ี 5  เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์  สิ่งเจือปน และความงอก ในปริมาณฟอสฟอรัสที่ต่างกัน ที่ศูนย์วิจัยและ  
              พัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2562     
อัตราปุ๋ย  N: P2O5:K2O5 

(กก./ไร่) 
เมล็ดบริสุทธิ์ 

(%) 
สิ่งเจือปน  

(%) 
การงอก 

(%) 
8-0-7 92.9 b 7.10 a 72.2 ab 
8-3-7 96.2 a 3.83 b 76.2 a 
8-6-7 94.8 ab 5.24 ab 71.0 b 
8-9-7 93.5 b 6.46 a 72.0 ab 
8-12-7 94.4 ab 5.61 ab 67.7 b 
C.V. (%) 1.64 27.4 5.91 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05โดยวิธี DMRT 
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ความงอก 
อัตราปุ๋ยไนโตรเจน 10-6-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่  มีความงอกสูงสุดร้อยละ 63.5 ไม่แตกต่าง

กันทางสถิติกับอัตรา 12-6-7 และ 8-6-7    กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมีความงอกรองลงมาร้อยละ 62.5 และ 59.8 ส่วน
อัตรา 4-6-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่  มีความงอกต่ าสุดร้อยละ 56.0 (ตารางท่ี 4) 

อัตราปุ๋ยฟอสฟอรัส 8-3-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรมัต่อไร่  มีการงอกสูงสุดร้อย 76.2 ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติกับอัตรา 8-0-7 และ 8-9-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่  มีการงอกสูงรองลงมาร้อยละ 72.2 และ 
72.0  แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับอัตรา 8-12-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่  มีการงอก
ต่ าสุดร้อยละ 67.7 (ตารางท่ี 5)  

อัตราปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 8-7-12 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่  มีความงอกสูงสุดร้อยละ 80.3 ไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับอัตรา 8-7-9 และ 8-7-6 กิโลกรัมต่อไร่  มีความงอกรองลงมาร้อยละ 76.8 และ 74.8  
แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับการไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียม มีความงอกต่ าสุดร้อยละ 72.8 (ตารางที่ 
6) 
 
ตารางท่ี 6  เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์  สิ่งเจือปน และความงอก ในปริมาณโพแทสเซียมที่ต่างกัน 

 ที ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2562    
อัตราปุ๋ย  N: P2O5:K2O5 

(กก./ไร่) 
เมล็ดบริสุทธิ์ 

(%) 
สิ่งเจือปน  

(%) 
การงอก 

(%) 
8-7-0  93.9 ab 6.13 ab 72.8 b 
8-7-3 95.0 a 4.97 b 73.0 b 
8-7-6 91.9 b 8.11 a 74.8 ab 
8-7-9 96.2 a 3.82 b 76.8 ab 
8-7-12 94.2 ab 5.77 ab 80.3 a 
C.V. (%) 1.64 2.69 4.56 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05โดยวิธี DMRT 
 
    ปี 2563 
จ านวนวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ 

ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับอัตราต่างกัน พบว่า จ านวนวันออกดอกท่ี 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ โดยจ านวนวันออกดอกอยู่ระหว่าง 41.5 - 42.3 วัน (ตารางท่ี 7) 

ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตราต่างๆ พบว่า อัตราปุ๋ย 8-9-7 กิโลกรัม N:P2O5:K2O ต่อไร่ ออกดอกที่ 50 
เปอร์เซ็นต์เร็วสุด 41.5 วัน ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับอัตราปุ๋ย 8 -12-7 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้เวลาในการออก
ดอกต่ ารองลงมาคือ 42.3 วัน แต่แตกต่างกันทางสถิติกับอัตราปุ๋ย 8 -3-7  กิโลกรัมต่อไร่ ใช้เวลาในการออก
ดอกท่ี 50 เปอร์เซ็นต์ช้าสุด 43.2 วัน (ตารางท่ี 8) 

ปุ๋ยโพแทสเซียมในอัตราต่างๆพบว่า อัตราปุ๋ย 8-7-0 กิโลกรัม N:P2O5:K2O ต่อไร่ ใช้เวลาในการออก
ดอกที่ 50 เปอร์เซ็นต์ เร็วสุด 42.0 วัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ อัตราปุ๋ย 8-7-9,  8-7-3,  8-7-12 และ 8-7-
6 กิโลกรัมต่อไร่ ออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุหลังปลูก 42.5, 42.8, 42.8 และ 43.0  วัน (ตารางท่ี 9) 
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ตารางท่ี 7 ลักษณะทางการเกษตรของผักบุ้งจีนพันธุ์พิจิตร 1 โดยการศึกษาการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในอัตราต่างๆ 
             ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2563 

อัตราปุ๋ย   
N: P2O5: K2O5 (กก./ไร่) 

อายุวันออกดอก 50% 
 (วัน) 

อายุเก็บเกี่ยว 
(วัน) 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

4-6-7 42.3  96.3 108 b 
6-6-7 41.5  96.3 192 ab 
8-6-7 42.0  96.8 212 ab 
10-6-7 42.3  96.5 215 a 
12-6-7 42.3  96.5 196 ab 
C.V. (%) 2.11 1.04 9.86 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดบันัยส าคัญ 0.05โดยวิธี DMRT 
 
อายุเก็บเกี่ยว (จ านวนวันฝักแห้ง 80 เปอร์เซ็นต์)                                                              

ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับอัตราต่างกัน พบว่า มีอายุเก็บเกี่ยวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ สามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตตั้งแต่ 96.3-96.8 วัน อัตราปุ๋ย 4-6-7 และ 6-6-7  กิโลกรัม N:P2O5:K2O ต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยวเร็ว
สุด 96.3 วัน ( (ตารางท่ี 7) 

ปุ๋ยฟอสฟอรัส อัตรา 8-9-7 กิโลกรัม N:P2O5:K2O ต่อไร่ พบว่า มีอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตต่ าสุด คือ 95.5 
วัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับอัตราปุ๋ย 8-6-7 และ 8-12-7 กิโลกรัม N:P2O5:K2O ต่อไร่ มีอายุเก็บเก่ียวผลผลิต
รองลงมา คือ 96.5 วัน (ตารางที่ 8) 

ปุ๋ยโพแทสเซียม พบว่า อัตรา 8-7-0 พบว่า มีอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตต่ าสุด คือ 95.8 วัน ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติกับอัตราปุ๋ย 8-7-9 และ8-7-6 กิโลกรัม N:P2O5:K2O ต่อไร่ มีอายุเก็บเกี่ยวผลผลิตรองลงมา คือ 96.0 
และ 96.3 วัน (ตารางท่ี 9) 

 
ตารางท่ี 8  ลักษณะทางการเกษตรของผักบุ้งจีนพันธุ์พิจิตร 1 โดยการศึกษาการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสในอัตราต่างๆ    
               ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2563 

อัตราปุ๋ย   
N: P2O5: K2O5 (กก./ไร่) 

อายุวันออกดอก 50%  
(วัน) 

อายุเก็บเกี่ยว 
(วัน) 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

8-0-7 43.0 a 97.0 a 161 b 
8-3-7 43.2 a 97.3 a 196 ab 
8-6-7 42.5 a 96.5 ab 205 ab 
8-9-7 41.5 b 95.5 b 215 a 
8-12-7 42.3 ab 96.5 ab 217 a 
C.V. (%) 1.56 0.77 9.88 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดบันัยส าคัญ 0.05โดยวิธี DMRT 
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น้ าหนักผลผลิต 
 ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 10-6-7 กิโลกรัม N:P2O5:K2O ต่อไร่ พบว่า ให้น้ าหนักผลผลิตสูงสุดคือ 215 
กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับ อัตรา 8-6-7 และ 12-6-7 กิโลกรัม N:P2O5:K2O ต่อไร่ ที่ให้น้ าหนัก
ผลผลิตรองลงมาคือ 212 และ 196 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับปุ๋ย
อัตรา  4-6-7 กิโลกรัม N:P2O5:K2O ต่อไร่ ที่ให้น้ าหนักผลผลิตต่ าสุดคือ 108 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 7) 
 ปุ๋ยฟอสฟอรัส อัตรา 8-9-7 กิโลกรัม N:P2O5:K2O ต่อไร่ พบว่า ให้น้ าหนักผลผลิตสูงสุดคือ 215 
กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ อัตรา 8-12-7 และ 8-3-7  กิโลกรัม N:P2O5:K2O ต่อไร่ ที่ให้น้ าหนัก
ผลผลิตรองลงมาคือ 215 และ 196 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 8) 

ปุ๋ยโพแทสเซียม อัตรา 8-7-12 กิโลกรัม N:P2O5:K2O ต่อไร่ พบว่า ให้น้ าหนักผลผลิตสูงสุดคือ 227 
กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับปุ๋ย อัตรา 8-7-9 กิโลกรัม N:P2O5:K2O ต่อไร่ ที่ให้น้ าหนักผลผลิต
รองลงมาคือ 212 กิโลกรัมต่อไร่ แต่แตกต่างทางสถิตกับสายต้น 8-7-0  กิโลกรัม N:P2O5:K2O ต่อไร่ ที่ให้
น้ าหนักผลผลิตต่ าสุดคือ  184 กิโลกรัมต่อไร่  (ตารางท่ี 9) 

 
ตารางท่ี 9 ลักษณะทางการเกษตรของผักบุ้งจีนพันธุ์พิจิตร 1 โดยการศึกษาการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมในอัตราต่างๆ 
             ที ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2563 

อัตราปุ๋ย   
N: P2O5: K2O5 (กก./ไร่) 

อายุวันออกดอก 50%  
(วัน) 

อายุเก็บเกี่ยว 
(วัน) 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

8-7-0 42.0 95.8 b 95.8 b 
8-7-3 42.8 96.8 a 96.8 a 
8-7-6 43.0 96.3 ab 96.3 ab 
8-7-9 42.5 96.0 ab 96.0 ab 
8-7-12 42.8 96.3 ab 96.3 ab 
C.V. (%) 1.83 0.58 0.58 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดบันัยส าคัญ 0.05โดยวิธี DMRT  

                                             
เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์  

อัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับต่างกัน มีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ร้อยละ 72.3-79.9 โดยที่อัตรา 
12-6-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่ มีความบริสุทธิ์สูงสุดร้อยละ 79.9  ส่วนอัตรา 8 -6-7 N: P2O5: K2O5   

กิโลกรัมต่อไร่ มีความบริสุทธิ์ต่ าสุดร้อยละ 72.3 (ตารางที่ 10) 
อัตราปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ระดับต่างกัน มีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ความบริสุทธิ์

ของเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ร้อยละ 77.3-82.5 โดยที่อัตรา 8-12-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่ มีความบริสุทธิ์
สูงสุดร้อยละ 82.5 ส่วนอัตรา 8-3-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่ มีความบริสุทธิ์ต่ าสุดร้อยละ 77.3 (ตาราง
ที่ 11) 

อัตราปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับต่างกัน มีความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์อยู่ตั้งแต่ร้อยละ 68.6-73.2  ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ โดยที่อัตราปุ๋ย 8-7-0 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่ มีความบริสุทธิ์สูงสุดร้อยละ 
73.2  และอัตราปุ๋ย 8-7-12 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่ มีความบริสุทธิ์ต่ าสุดร้อยละ 68.6 (ตารางท่ี 12) 
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ตารางท่ี 10  เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์  สิ่งเจือปน และความงอก ในปริมาณไนโตรเจนที่ต่างกัน ที่ศูนย์วิจัยและ  
              พัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2563     
อัตราปุ๋ย  N: P2O5: K2O5 

(กก./ไร่) 
เมล็ดบริสุทธิ์ 

(%) 
สิ่งเจือปน  

(%) 
การงอก 

(%) 
4-6-7 78.2 8.60 b 82.5 a 
6-6-7 78.3 10.0 ab 72.8 b 
8-6-7 72.3 15.5 a 66.0 c 
10-6-7 76.0 12.4 ab 63.3 c 
12-6-7 79.9 6.68 b 70.8 b 
C.V. (%) 6.52 33.3 3.99 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05โดยวิธี DMRT 

 
สิ่งเจือปน  

อัตราปุ๋ยไนโตรเจน 8-6-7 N: P2O5: K2O5 กิโลกรัมต่อไร่ มีสิ่งเจือปนสูงสุด ร้อยละ 15.5 ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติกับอัตราปุ๋ย 10-6-7 และ 6-6-7 N: P2O5: K2O5 กิโลกรัมต่อไร่ มีสิ่งเจือปนร้อยละ 12.4 
และ 10.1  แต่แตกต่างทางสถิติกับอัตราปุ๋ย 12-6-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่ มีสิ่งเจือปนต่ าสุด ร้อยละ 
6.68 (ตารางที่ 10) 

อัตราปุ๋ยฟอสฟอรัส 8-3-7 N: P2O5: K2O5 กิโลกรัมต่อไร่ มีสิ่งเจือปนสูงสุด ร้อยละ 13.2 ไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติกับอัตราปุ๋ย 8-6-7 และ 8-0-7 N: P2O5: K2O5 กิโลกรัมต่อไร่ มีสิ่งเจือปนร้อยละ 11.8 
และ 8.41 (ตารางท่ี 11) 

อัตราปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับต่างๆ มีสิ่งเจือปนของเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ร้อยละ 6.94-10.0 โดยอัตรา 8-7-6 
N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่  มีสิ่งเจือปนสูงสุด ร้อยละ 10.0  แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับอัตราปุ๋ย 
8-7-12 และ 8-7-9 N: P2O5: K2O5 กิโลกรัมต่อไร่ มีสิ่งเจือปนร้อยละ 9.03 และ 8.71 (ตารางที่ 12) 

 
ตารางท่ี 11  เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์  สิ่งเจือปน และความงอก ในปริมาณฟอสฟอรัสที่ต่างกัน ที่ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2563     
อัตราปุ๋ย  N: P2O5:K2O5 

(กก./ไร่) 
เมล็ดบริสุทธิ์ 

(%) 
สิ่งเจือปน  

(%) 
การงอก 

(%) 
8-0-7 82.5 8.41 71.5 a 
8-3-7 77.3 13.2 69.5 a 
8-6-7 79.4 11.8 67.8 a 
8-9-7 82.3 7.70 61.5 b 
8-12-7 82.2 8.28 60.5 b 
C.V. (%) 6.06 4.38 5.06 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05โดยวิธี DMRT 
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ความงอก 
อัตราปุ๋ยไนโตรเจน 4-6-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่  มีการงอกสูงสุดร้อยละ 82.5 แตกต่างกัน

ทางสถิติกับอัตรา 6-6-7 และ 12-6-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่  มีการงอกสูงรองลงมา ร้อยละ 72.8 
และ 70.8 ส่วนอัตรา 10-6-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่  มีการงอกต่ าสุดร้อยละ 63.3  (ตารางท่ี 10) 

อัตราปุ๋ยฟอสฟอรัส 8-0-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่  มีการงอกสูงสุดร้อยละ 71.5 ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติกับอัตรา 8-3-7 และ 8-6-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่  ที่มีการงอกรองลงมาคือ ร้อยละ 69.5 
และ 67.8 ส่วนอัตรา 8-12-7 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่  มีการงอกต่ าสุดร้อยละ 60.5  (ตารางท่ี 11) 

อัตราปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 8-7-12 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่  มีการงอกสูงสุดร้อยละ 80.3 ไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับอัตรา 8-7-0 และ 8-7-9 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่  ที่งอกสูงรองลงมาคือร้อยละ 
79.0 และ 77.0 แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับอัตรา 8-7-3 N: P2O5: K2O5   กิโลกรัมต่อไร่  มีการ
งอกต่ าสุดร้อยละ 60.0  (ตารางท่ี 12) 

 
ตารางที่ 12  เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์  สิ่งเจือปน และความงอก ในปริมาณโพแทสเซียมที่ต่างกัน ที่ศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2563     
อัตราปุ๋ย  N: P2O5:K2O5 

(กก./ไร่) 
เมล็ดบริสุทธิ์ 

(%) 
สิ่งเจือปน  

(%) 
การงอก 

(%) 
8-7-0 73.2 7.07 79.0 a 
8-7-3 70.3 6.94 60.0 b 
8-7-6 72.4 10.0 64.0 b 
8-7-9 70.1 8.71 77.0 a 
8-7-12 68.6 9.03 80.3 a 
C.V. (%) 6.50 4.27 4.03 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05โดยวิธี DMRT 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

อิทธิพลของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมและอัตราการใช้ มีผลต่อการเพ่ิมผลผลิตและ
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน อัตรา 6-6-7 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตสูงสุด 204 กิโลกรัม
ต่อไร่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ อัตรา 8-6-7 และ 10-6-7 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนปุ๋ยฟอสฟอรัส พบว่า 3 6  9 
และ 12 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตตั้งแต่ 288-340 กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ไม่ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส ให้ผลผลิตต่ าสุด 
254 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยโพแทสเซียม อัตรา 3 6  9 และ 12 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตตั้งแต่ 287-342 
กิโลกรัมต่อไร่ ในขณะที่ไมใ่ส่ปุ๋ยโพแทสเซียม ให้ผลผลิตต่ าสุด 280 กิโลกรัมต่อไร่  
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ผลกระทบการให้น ้าต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพไร่ 
Effect of Consumptive Water Use on Seed Production of Chinese Convolvulus  

 
วราพงษ์ ภิระบรรณ์     มนัสชญา สายพนัส     ดรุณี เพ็งฤกษ์     วาสนา สุภาพรหม 

Warapong priraban   Manuschaya Saipanus   Darunee Peangruak   Watsana supaprom 
 
ค าส าคัญ  ผักบุ้งจีน  พืชวันสั้น  การระเหย  ปริมาณการให้น้ า    
Keywords Chinese convolvulas, short plant day, evaporation, consumptive use  
 

บทคัดย่อ 
  การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน เมล็ดมีคุณภาพเมล็ดไม่สม่ าเสมอ มีเมล็ดลีบและมีเมล็ดที่ยังไม่แก่
ปนมา ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ทั้งเปอร์เซ็นต์การงอก  ความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ เมล็ดแข็ง 
ซึ่งการให้น้ าเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน ปี 2563-2564 ศึกษา
ผลกระทบการให้น้ าต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพไร่ โดย ให้น้ าเมื่อค่าระเหยสะสมจาก
ถาดระเหยที่ระดับต่างๆ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ 
(randomized complete block; RCB) จ านวน 4 ซ้ า 6 กรรมวิธี พบว่า การให้น้ าเมื่อค่าระเหยสะสมจาก
ถาดระเหยทุกระดับ มีอายุการออกดอกท่ี 50 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ 46.8 - 47.0 วัน ส่วนอายุเก็บเก่ียวฝักแห้ง การ
ให้น้ า 100 เปอร์เซ็นต์ ของค่าระเหยสะสม มีอายุเก็บเกี่ยวนานสุด 107 วัน ขณะที่ไม่ให้น้ าสามารถเก็บเกี่ยว
เร็วสุด 88 วัน ส่วนน้ าหนักผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การให้น้ า 100 เปอร์เซ็นต์ ของค่าระเหยสะสม ให้
น้ า ห นั ก ผ ล ผ ลิ ต เม ล็ ด พั น ธุ์สู งสุ ด คื อ  3 34  กิ โล ก รั ม ต่ อ ไร่  ข ณ ะ เดี ย ว กั น คุ ณ ภ าพ เม ล็ ด พั น ธุ์ 
มีคุณภาพสูงกว่าการให้น้ าในระดับอ่ืนเช่นกัน ได้แก่ ความงอกสูงสุด 85.5 เปอร์เซ็นต์ ความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ 
95.2 เปอร์เซ็นต์ และสิ่งเจือปนต่ าสุด 4.78 เปอร์เซ็นต์ 
 

Abstract 
 Chinese convolvulus seed production is inconsistent seed quality, undeveloped and 
immature seeds. This problem affects both yield and seed quality such as seed germination, 
seed purity and hard seed. Water management is an important factor for increasing yield and 
seed quality of Chinese convolvulus. The effect of different Consumptive Water levels of 
Chinese convolvulus was studied at Phichit Agriculture Research and Development Center in 
2020-2021.  The experimental design was a randomized complete block (RCB) Six 
Consumptive water levels were conducted in four replications. The results showed that The 
flowering date of all treatments were 46.8 - 47.0 days. The harvesting date of watering 100% 
of the cumulative evaporation value gave longest harvesting time, 107 days, while control 
was the earliest, 88 days. The seed yield of watering 100% of the cumulative evaporation 
were maximum, 334 kg per/rai. At the same time, Seed quality was higher than other levels 
of watering. Seed germination of 85.5%, seed purity of 95.2% and inert matter of 4.78 %.  
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บทน า (Introduction) 
 ผักบุ้งจีนเป็นผักที่อยู่ในตระกูล Convolvulaceae  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forsk. 
เป็นผักพ้ืนเมืองของทวีปเอเชีย แอฟริกา และออสเตรเลีย  แล้วแพร่กระจายไปยังเขตร้อนต่าง ๆ ของโลก 
ประเทศไทยสามารถปลูกผักบุ้งจีนได้ตลอดทั้งปี และได้ทั่วไป ผักบุ้งจีนเป็นพืชผักที่ส าคัญพืชหนึ่งที่มีการส่งออก
ทั้งในรูปเป็นผักสดและเมล็ดพันธุ์ ในอดีตไทยต้องสั่งเมล็ดพันธุ์เข้าจากไต้หวัน แต่ปัจจุบันไทยสามารถผลิตเมล็ด
พันธุ์เพ่ือการส่งออกได้แล้ว ดังจะเห็นได้จากจากสถิติและมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนไปยังต่างประเทศ
ในปี 2556 มีปริมาณการส่งออก 823.9 ตัน มูลค่าการส่งออก 69,603,565 บาท ตลาดที่ส าคัญ ได้แก่ จีน พม่า 
และไต้หวัน  ส านักควบคุมพืชและวัสดุเกษตร กรมวิชาการเกษตร (2557) รายงานปริมาณเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่
มีการส่งออกในปี 2557 จ านวน 1368.56 ตัน มูลค่า 109,326,871 บาท โดยมีประเทศจีนเป็นแหล่งส่งออกที่
ส าคัญ จ านวน 988.7 ตัน ลองลงมา ได้แก่ พม่า จ านวน 176.6 ตัน มูลค่า 23,397,050 บาท มีแนวโน้มในการ
ส่งออกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2552 ที่มีการส่งออกเพียง 1077.14 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27 จากข้อมูลการ
ส่งออกที่เพ่ิมขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการเมล็ดพันธุ์มีมากขึ้น ในขณะเดียวกันไทยได้มีการน าเข้าเมล็ด
พันธุ์ผักบุ้งจีนในปี 2557 ถึง 192 ตัน มูลค่า13,669,430 บาท โดยน าเข้าจากอินโดนีเซียมากที่สุด 121.4 ตัน 
มูลค่า 10,666,289 บาท  โดยปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์นี้เป็นการน าเข้าโดยบริษัทเมล็ดพันธุ์ของไทยที่ท า
การการผลิตในต่างประเทศ คือ จีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย แสดงให้เห็นถึงความต้องการบริโภค
ผักบุ้งจีนมีมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ในประเทศไทย  

สภาพพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างมีความเหมาะสมที่ดีส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน และพ้ืนที่ปลูก
ได้เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละๆ ปี และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและไทยเป็นแหล่ง
ผลิตที่ส าคัญของเอเชีย การปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์มีการปลูกทั้งในสภาพพ้ืนที่ดอน และสภาพนา
ปล่อยน้ าเข้าขัง การปลูกในสภาพไร่หรือที่ดอน จะปลูกโดยวิธีหยอดเมล็ด แล้วตัดเถาผักบุ้งเป็นท่อนพันธุ์ปลูก
ในหลุมปลูกท่ีเตรียมไว้ (จรัญ และคณะ, 2533) นิยมปลูกในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร และอุตรดิตถ์ การปลูกในที่ดอน
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 175  กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนการปลูกในสภาพนาเรียกว่านาผักบุ้งต้องท าการเพาะกล้าก่อน เมื่อ
กล้ามีอายุ 45 วันจึงน ามาปักด า ในนาที่ท าเทือกไว้แล้ว มีการปล่อยน้ าเข้าน้ าขังแปลง การปลูกแบบนี้สามารถ
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 250 กิโลกรัมต่อไร่ ((จรัญ และคณะ, 2537) นิยมปลูกในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย ผลผลิตที่ได้จาก
การปลูกทั้งสองแบบนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ พันธุ์ และการดูแลรักษา 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประเด็นวิจัย 

ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนมีปัญหาคือ คุณภาพเมล็ดไม่สม่ าเสมอ มีเมล็ดลีบและมีเมล็ดที่ยังไม่แก่
ปนมา เนื่องจากผักบุ้งจีนเป็นพืชวันสั้นความยาวของช่วงแสงมีผลต่อการออกดอก โดยผักบุ้งจีนมีการทยอย
ออกดอกและติดเมล็ดและแก่ ไม่พร้อมกัน  ตลอดจนในช่วงการเจริญ เติบ โตและการพัฒนาเมล็ด 
การปฏิบัติของเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการให้น้ า อาศัยแต่น้ าค้าง ซึ่งอาจไม่เพียงพอส าหรับการพัฒนาของเมล็ด  
ดังนั้นจึงส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ทั้งเปอร์เซ็นต์การงอก ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ เมล็ด
แข็ง จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน เพ่ือที่จะเพ่ิม
ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน  
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 



294 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2562 สิ้นสุด กันยายน ปี 2564 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. ผักบุ้งจีนพันธุ์ พิจิตร1 
 2. ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0, 18-46-0 และสูตร 0-0-60 
 3. สารเคมีที่ใช้ในการป้องก าจัดแมลงศัตรูพืช เช่น สารก าจัดแมลง  และสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
 4. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเก็บเกี่ยวและบันทึกข้อมูล 

5. กระดาษเพาะเมล็ด 
วิธีด าเนินการ 

วางแผนการทดลองแบบ Randomized  Complete Block Design ประกอบด้วย 6 กรรมวิธี มี 4 
ซ้ า โดยการให้น้ าจะให้เมื่อค่าระเหยสะสมจากถาดระเหยทุกๆ 5 วัน ดังนี้ 

กรรมวิธีที่ 1  ให้น้ าเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยสะสม 
กรรมวิธีที่ 2  ให้น้ าเท่ากับ 80 เปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยสะสม 
กรรมวิธีที่ 3  ให้น้ าเท่ากับ 60 เปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยสะสม 
กรรมวิธีที่ 4  ให้น้ าเท่ากับ 40 เปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยสะสม 
กรรมวิธีที่ 5  ให้น้ าเท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยสะสม 
กรรมวิธีที ่6  ไม่ให้น้ า 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพดิน ได้แก่ เนื้อดิน ความแน่นดินรวม (  bulk density) 

และปริมาณความชื้นดิน ท าการเตรียมแปลงปลูกขนาด 2x5 ม. รองพ้ืนก่อนปลูกด้วยปุ๋ยคอก อัตรา 1,500 
กก./ไร่ ปลูกผักบุ้งจีนโดยใช้เมล็ด ระยะปลูก 50x100 เซนติเมตร ปลูก 2 แถวๆ ละ 10 ต้น ให้น้ าตามกรรมวิธี
หลังปลูก 7 วัน ดูแลรักษาผักบุ้งจีนโดยการพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงทุก 10-15 วัน เก็บเกี่ยวเมล็ดเมื่อฝักแห้ง
เป็นสีน้ าตาล 80 เปอร์เซ็นต์ 
การบันทึกข้อมูล 

เก็บตัวอย่างในพ้ืนที่เก็บเกี่ยว 2x4 ม. และสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูล 10 กอต่อแปลงย่อย ข้อมูล
การเจริญเติบโตและลักษณะทางการเกษตร 

1. อายุวันออกดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ 
2. อายุการเก็บเกี่ยว (โดยนับจากวันปลูกถึงวันที่ฝักแห้งสีน้ าตาลทั้งแปลง 80 เปอร์เซ็นต์) 
3. ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ (น้ าหนักรวม, เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ และสิ่งเจือปน)  
4. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

4.1 เปอร์เซ็นต์ความงอก การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเพาะระหว่างกระดาษ 
(Between paper) 

5. โรคและแมลงที่พบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลการทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย
วิธี  DMRT 
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ผลการวิจัย 
 อายุวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ (ภาพท่ี 1) พบว่า การให้น้ าเมื่อค่าระเหยสะสมจากถาดระเหยที่ระดับ
เปอร์เซ็นต์ต่างๆ จ านวนวันในการออกดอกที่ 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยจ านวนวันออก
ดอกจะอยู่ช่วงระหว่าง 46.8 ถึง 47.0 วัน (ตารางท่ี 1) 

การเก็บเกี่ยวฝักแห้ง 80 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 1)  พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยที่ระดับให้น้ า
เท่ากับเปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยที่ 100 เปอร์เซ็นต์ ใช้จ านวนวันเก็บเกี่ยวฝักแห้ง 80 เปอร์เซ็นต์สูงสุด คือ 107 
วัน รองลงมาที่ระดับให้น้ า 80 เปอร์เซ็นต์ ใช้จ านวนวันเก็บเกี่ยวฝักแห้ง 101 วัน และที่ระดับให้น้ า  60, 40 
และ 20 เปอร์เซ็นต์ ใช้จ านวนวันเก็บเกี่ยวฝักแห้ง 98, 94 และ 92 วัน ตามล าดับ ส่วนที่ไม่ให้น้ าจะใช้จ านวน
วันเก็บเก่ียวฝักแห้งต่ าสุดคือ 88 วัน  (ตารางที่ 1) 

น้ าหนักผลผลิต พบว่า ระดับให้น้ าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยที่ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้น้ าหนัก
ผลผลิตสูงสุดคือ 334 กิโลกรัมต่อไร่ มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับให้น้ าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยที่ 
80, 60, 40 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ให้น้ าหนักผลผลิตลงมาตามล าดับ คือ 308,269,220 และ179 กิโลกรัมต่อไร่ 
ส่วนที่ไม่ให้น้ าให้ผลผลิตต่ าสุด คือ 156 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางท่ี 1)   

ตารางท่ี 1 อายุออกดอก อายุเก็บเก่ียว และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ของผักบุ้งจีน   
ที่ได้รับผลกระทบจากการให้น้ าในระดับต่างๆ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2564   

ให้น้ าเท่ากับค่า อายุออกดอก 50% อายุเก็บเกี่ยว 80 % น้ าหนักผลผลิต 
ระเหยสะสม (%) (วัน) (วัน) (กก./ไร่) 

100 46.8 a 107  a 334 a 
80 46.8 a 101 b 308 b 
60 46.8 a 98.0 bc 269 c 
40 47.0 a 94.0 cd 220 d 
20 46.8 a 92.0 d 179 e 

ไม่ให้น้ า 46.8 a 88.0 e 156 f 
CV.(%) 1.20  3.28      5.43  

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดบันัยส าคัญ 0.05โดยวิธี DMRT 
 
เปอร์เซ็นต์เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ (ภาพที่ 2)  พบว่า ที่ระดับให้น้ าเมื่อค่าระเหยสะสมจากถาดระเหยที่

ระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ มีเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์สูงสุดคือ 95.2 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับที่ระดับ 80 
และ 60 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความเมล็ดบริสุทธิ์รองลงมาคือ 94.7 และ 94.3 เปอร์เซ็นต์ แต่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญกับที่ระดับให้น้ าเมื่อค่าระเหยสะสมจากถาดระเหยที่ระดับ 40 และ 20 เปอร์เซ็นต์ ที่มีเมล็ดบริสุทธิ์ 
92.9 และ 90.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่ไม่ให้น้ ามีเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ต่ าสุดคือ 89.1 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) 

เปอร์เซ็นต์สิ่งเจือปน พบว่า ที่ไม่ให้น้ ามีเปอร์เซ็นต์สิ่งเจือปนสูงสุดคือ 10.9 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทาง
สถิติกับที่ระดับให้น้ าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยที่ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความบริสุทธิ์สูงรองลงมาคือ 9.17 
เปอร์เซ็นต์ แต่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับให้น้ าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยที่ 60  และ 80 เปอร์เซ็นต์ 
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ที่มีเปอร์เซ็นต์สิ่งเจือปน 5.67 และ 5.27 ส่วนที่ระดับให้น้ าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยที่ 100 เปอร์เซ็นต์ มี
เปอร์เซ็นต์สิ่งเจือปนต่ าสุดคือ 4.78 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

เปอร์เซ็นต์การงอก (ภาพที่ 3 และ 4) พบว่า ที่ระดับให้น้ าเมื่อค่าระเหยสะสมจากถาดระเหยที่ระดับ 
100 เปอร์เซ็นต์ มีการงอกสูงสุดคือ 85.5 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับให้น้ าเมื่อค่าระเหยสะสมจาก
ถาดระเหยที่ระดับ 80 และ 60 เปอร์เซ็นต์ ที่มีการงอก 83.5 และ 81.0 เปอร์เซ็นต์ แต่แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับให้น้ าเท่ากับเปอร์เซ็นต์ของค่าระเหยที่ 40 และ 20  เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 
77.2 และ 74.2 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการไม่ให้น้ ามีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ าสุดคือ 72.0 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 2  ความบริสุทธิ์  สิ่งเจือปน และความงอกของเมล็ดพันธุ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการให้น้ า 
   ในระดับต่างๆ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ปี 2564   

ให้น้ าเท่ากับค่า เมล็ดบริสุทธิ์ สิ่งเจือปน ความงอก 
ระเหยสะสม (%) (%) (%) (%) 

100 95.2 a 4.78 c 85.5 a 
80 94.7 a 5.27 c 83.5 a 
60 94.3 a 5.67 c 81.0 a 
40 92.9 ab 7.12 c 77.2 c 
20 90.8 bc 9.17 ab 74.2 cd 

ไม่ให้น้ า 89.1 c 10.9 a 72.0 d 
CV.(%) 1.75  22.8  4.08  

ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งเดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดบันัยส าคัญ 0.05โดยวิธี DMRT 
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(ก)                                          (ข) 

 

(ค)                                    (ง) 

ภาพที่ 1 การปฏิบัติงาน ผลกระทบการให้น้ าต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในทีส่ภาพไร่  
(ก )เตรียมแปลงขนาด2x5 เมตร (ข) ผักบุ้งออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ (ค) เก็บเกี่ยวผักบุ้งฝักแห้ง 80 
เปอร์เซ็นต ์(ง) สีกะเทาะเปลือกผักบุ้งจีน  

 

       

(ก)                                          (ข)                                          (ค) 
ภาพที่ 2  การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนพิจิตร 1 จากผลกระทบการให้น้ าต่อผลผลิตและ

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในที่ดอน  (ก) ชั่งน้ าหนัก 100 กรัม (ข)เมล็ดบริสุทธิ์ (ค) สิ่งเจือปน   
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                   (ก)                                           (ข)                                           (ค) 
ภาพที่ 3  วิธีการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนแบบเพาะระหว่างกระดาษ (Between Paper ; BP (ก) สุ่มตัวอย่าง

เมล็ดออกเป็น 8 ส่วนและสุ่มแต่ละส่วนออกมารวมกันน้ าหนัก 100 กรัม  (ข) จัดเรียงเมล็ดจ านวน 
100 เมล็ด  น าตัวอย่างไปบ่มเพาะที่อุณภูมิห้อง (ค) ตรวจสอบความงอกครั้งแรกท่ีอายุ 4 วัน 

 

   

(ก)                                            (ข)                                           (ค) 
ภาพที่ 4  การประเมินความงอกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนพิจิตร1  จากผลกระทบการให้น้ าต่อผลผลิตและคุณภาพ

เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในที่ดอน (ก) ต้นอ่อนปกติ (ข) เมล็ดเสีย (ค) เมล็ดแข็ง 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การให้น้ าเมื่อค่าระเหยสะสมจากถาดระเหยที่ระดับต่างๆ พบว่า การให้น้ าเมื่อค่าระเหยสะสมจากถาด
ระเหยที่ระดับ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตสูงสุด 334 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้เวลาออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ เร็วสุด 
46.8 วัน แต่สามารถเก็บเกี่ยวฝักแห้ง ช้ากว่าการให้น้ าในระดับอ่ืน อายุเก็บเกี่ยวฝักแห้ง 107 วัน เนื่องจากมี
การให้น้ ามากกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ จึงท าให้แตกก่ิงแขนงใหม่อยู่เรื่อยๆ   มีความงอกและเมล็ดมีความบริสุทธิ์สูงสุด 
85.5 และ 95.2 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีความชื้นเพียงพอในช่วงการติดเมล็ดและพัฒนาของเมล็ด 
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ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียและสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผักในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์
ผักบุ้งจีน 

Efficiency of Bacteria and Insecticides for Controlling Common Cutworm, Spodoptera 
litura (Fabricius) on Seed of Chinese Convolvulus 

 
สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น     สุภราดา สุคนธาภิรมณ์ ณ พัทลุง 

Somsak Sirithanmont     Suprada Sukontapirom na Pattalung 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือได้ชนิดสารฆ่าแมลงและอัตราการใช้ที่มีประสิทธิภาพป้องกันก าจัดหนอน
กระทู้ผักในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน ทดลองประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียและสารฆ่าแมลงในการป้องกัน
ก าจัดหนอนกระทู้ผักในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน ท าการทดลองที่แปลงเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน 2560 และอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือน 
มิถุนายน-กรกฎาคม 2560 และอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 
วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block มี 4 ซ้ า 8 กรรมวิธี คือกรรมวิธีพ่น Bacillus 
thuringiensis subsp aizawai, lambdacyhalothrin 2.5% CS, emamectin benzoate 1. 92% EC, 
lufenuron 5%EC, indoxacarb 15%EC และchlorfenapyr 10%SC เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสารฯ
พบการระบาดของหนอนกระทู้ผักต่ าและจากการตรวจนับจ านวนหนอนกระทู้ผักเบื้องต้นในกรรมวิธีพ่นสา ร
ก า จั ด แ ม ล ง  chlorfenapyr 10%SC, indoxacarb 15%EC, cyantraniliprole 10%OD, emamectin 
benzoate 1.92%EC, lambdacyhalothrin 2.5%CS, lufenuron 5%EC แ ล ะ  Bacillus thuringiensis 
subsp aizawai มีแนวโน้มในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผักในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to obtain effective insecticides and their 
recommended rates to control common cutworm (Spodoptera litura (Fabricius)) damaging 
seed of chinese convolvulus. A study on the efficacy of bacteria and insecticides for 
controlling common cutworm: S. litura (Fabricius) on seed of Chinese convolvulus, was 
conducted on farmer’s fields in Ta Muang and Ta Maka district, Kanchanaburi province during 
March, 2017-June, 2018. The trial was a randomized complete block design with 4 replicates 
and 8 treatments namely, spraying of Bacillus thuringiensis subsp aizawai, lambdacyhalothrin 
2.5%CS, emamectin benzoate 1.92%EC, lufenuron 5%EC, indoxacarb 15%EC, chlorfenapyr 
10%SC and non-treated control. The results revealed that chlorfenapyr 10%SC, indoxacarb 
15%EC, cyantraniliprole 10%OD, emamectin benzoate 1.92%EC, lambdacyhalothrin 2.5%CS, 
lufenuron 5%EC and Bacillus thuringiensis subsp aizawai were effective for controlling 
common cutworm. 
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บทน า (Introduction) 
 ผักบุ้งจีนอยู่ในตระกูล Convolvulaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ipomoea aguatica Forsk. เป็น
พืชผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง ในปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาด้านวิทยาการการผลิตเมล็ด
พันธุ์ จนสามารถส่งออกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้ แหล่งส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น 
สหรัฐ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น แต่เดิมแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนเป็นการค้าส่วนใหญ่อยู่ใน
เขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมาพ้ืนที่การเพาะปลูกเพ่ือ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนได้ขยายเข้าสู่เขตการเกษตรของภาคเหนือตอนล่าง เช่น นครสวรรค์ พิจิตร 
ก าแพงเพชร และสุโขทัย เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างมีความเหมาะสมที่ดีส าหรับการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน และพ้ืนที่ปลูกได้เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละๆ ปี นับเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศและเป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญของเอเชีย โดยเฉพาะที่จังหวัดสุโขทัย มีพ้ืนที่การผลิตเมล็ดพันธุ์
ผักบุ้งจีนกว่า 10,000 ไร่ ในปัจจุบันข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร พ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้นเป็น 19,600 ไร่  
เนื่องจากปลูกทดแทนพ้ืนที่นา แต่ประสิทธิภาพในการปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร  ในเขต
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างยังต่ า ส่งผลให้ได้รับผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ค่อนข้างต่ า และต้นทุนการผลิตที่สูง การปลูก
ซ้ าที่เดิมและขยายพ้ืนที่การปลูกเป็นบริเวณกว้างติดต่อกัน ปัญหาต่างๆ ก็จะสะสมมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหา
แมลงศัตรู เมื่อระบาดแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพผลผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ หนอนกระทู้ผัก (common 
cutworm : Spodoptera litura (Fabricius)) เป็นแมลงศัตรูที่พบเข้าทาลายเป็นประจ า ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อ
กลางคืนขนาดกลาง ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นกลุ่มใหญ่จ านวนนับร้อยฟอง ปกคลุมด้วยขนสีน้ าตาลอ่อนหรือ
สีฟางข้าวใต้ใบพืช เมื่อฟักเป็นตัวหนอนระยะแรกจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแทะกินผิวใบจนบางใส เมื่อเข้าสู่หนอน
วัย 3 จะแยกย้ายท าลายพืช หนอนกระทู้ผักจะกัดกินใบในช่วงการเจริญเติบโต จนกระทั่งผักบุ้งออกดอกพบ
มากในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนระยะที่ผักบุ้งออกดอก หนอนจะกัดกินใบและยอด
อ่อน จนถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม เป็นช่วงที่ผักบุ้งออกดอกและเริ่มติดเมล็ดหนอนจะกัดกินดอกและ
ดอกที่ผสมแล้วท าให้เสียหายส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้วย ซึ่งการท าลายที่เกิดขึ้นอาจ
รุนแรงมากหากไม่มีการป้องกันก าจัดเนื่องจากเป็นหนอนที่มีขนาดใหญ่ ท าความเสียหายท าให้ผลผลิตเสีย
คุณภาพ (สมศักดิ์,2554) ท าให้เกษตรกรต้องพ่นสารฆ่าแมลงเพ่ือแก้ไขปัญหาและควบคุมการระบาดเข้าท าลาย
ของแมลงศัตรูดังกล่าว และจากการใช้สารฆ่าแมลงอย่างไม่มีแบบแผนของเกษตรกร การขาดค าแนะน าและ
ส่งเสริมการบริหารศัตรูพืช รวมทั้งนักวิชาการขาดแคลนข้อมูลใหม่ ๆ โดยเฉพาะประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลง
ซึ่งปัจจุบัน IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) ได้แบ่งกลุ่มสารฆ่าแมลงออกเป็น 28 กลุ่ม
ตามกลไกการออกฤทธิ์ แต่สารฆ่าแมลงที่จะแนะน าในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผักในผักบุ้งจีนยังไม่มี
รายงานการศึกษาทดลอง ดังนั้นการศึกษาประสิทธิภาพแบคทีเรีย และสารฆ่าแมลงป้องกันก าจัดหนอนกระทู้
ผักในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนก็จะเป็นแนวทางการใช้แบคทีเรียและสารฆ่าแมลงได้อย่ างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ และที่ส าคัญเชื้อแบคทีเรียไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ สิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อศัตรูธรรมชาติ ซึ่ง
เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยชะลอความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงและลดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตได้ 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 แปลงทดลองผักบุ้งจีนของเกษตรกร อ าเภออ าเภอท่าม่วง และอ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  
 ห้องปฏิบัติการทดลองกลุ่มบริหารศัตรูพืช ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
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ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม ปี 2559 สิ้นสุด กันยายน ปี 2561 
วิธีการด าเนินการ 
 1. แปลงผักบุ้งจีน 
 2. เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis var aizawai ได้แก่ Florbac FC 
 3. สารฆ่าแมลง ได้แก่ cyantraniliprole 10%OD (Benevia),emamectin benzoate 1.92%EC 
(Proclaim 019EC), lambda-cyhaothrin 2.5% CS (Karate Zeon2.5CS), lufenuron 5% EC (Math050 
EC) , indoxacarb 15% EC ( Ammate) และ chlorfenapyr 10% SC (Rampage) 
 4. เครื่องมือและอุปกรณ์สารวจรวบรวมแมลงต่างๆเช่น ขวดดอง ถุงพลาสติก แอลกอฮอล์ พู่กัน กล่อง
เลี้ยงแมลง ปากคีบ แว่นขยาย 
 5. อุปกรณ์การตรวจนับแมลงเช่น สมุดบันทึก เครื่องนับคะแนน ปากกา 
 6. กล้องถ่ายรูปและกล้องจุลทรรศน์ 
 7. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
วิธีการ 
 วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block มี 4 ซ้ า 8 กรรมวิธี 
 กรรมวิธีที่ 1 พ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 2 พ่น lambdacyhalothrin 2.5% CS อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 3 พ่น emamectin benzoate 1.92%EC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 4 พ่น lufenuron 5%EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 5 พ่น cyantraniliprole 10%OD อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 6 พ่น indoxacarb 15%EC อัตรา 15 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 7 พ่น chlorfenapyr 10%SC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 8 ไม่พ่นสารฯ 
  ด าเนินการทดลองในแปลงผักบุ้งจีนของเกษตรกร แบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 1.5 x 10 ตาราง
เมตร จ านวน 32 แปลงย่อย เริ่มพ่นสารทดลองตามกรรมวิธีครั้งแรกเม่ือพบหนอนกระทู้ผัก เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4
ตัว/ตารางเมตร ท าการพ่นสารทดลองทุก 7วัน โดยใช้อัตราการพ่นสาร 80 ลิตร/ไร่ และตรวจนับจ านวนหนอน
กระทู้ผักก่อนพ่นสารทดลองทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจนับชนิดและจ านวนแมลงศัตรูธรรมชาติ โดยใช้ตารางสุ่ม
ขนาด 0.5 x 0.5 เมตร สุ่มตรวจจ านวน 4 จุด/แปลงย่อย และเก็บน้ าหนักเมล็ดผักบุ้งจีนในระยะเก็บเกี่ยวใน
พ้ืนที่ 2 ตารางเมตร/แปลงย่อย แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติและบันทึกผลกระทบของสารก าจัด
แมลงต่อพืช (Phytotoxicity) 
 
ผลการวิจัย 
แปลงทดลองที ่1 อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (เดือนมีนาคม – เมษายน 2560) 
 Table1 จากการตรวจนับจ านวนหนอนกระทู้หอม รวม 4 ครั้ง (ก่อนพ่นสารฯครั้งแรก 1 ครั้ง และ
หลังพ่นสารฯครั้งแรก 3 ครั้ง) พบว่า ก่อนพ่นสารฯครั้งแรกพบจ านวนหนอนกระทู้ผักในทุกกรรมวิธีเฉลี่ย
ระหว่าง 1.5-3.5 ตัว/ตารางเมตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และหลังพ่นสารฯครั้งแรก 3 วัน พบจ านวน
หนอนกระทู้ผักมีความแตกต่างกันทางสถิติ คือ ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารฯพบจ านวนหนอนกระทู้ผักเฉลี่ยระหว่าง 
0-1.3 ตัว/ตารางเมตร น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯที่พบจ านวนหนอน
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กระทู้ผักเฉลี่ย 2.5 ตัว/ตารางเมตร โดยกรรมวิธีพ่น cyantraniliprole 10% OD, indoxacarb 15% EC และ 
chlorfenapyr 10% SC อัตรา 20, 15 และ 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ตามล าดับ มีประสิทธิภาพดีในการ
ควบคุมประชากรหนอนกระทู้ ผัก และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น Bacillus 
thuringiensis subsp aizawai อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร หลังพ่นสารฯครั้งแรก 5วัน ทุกกรรมวิธีที่พ่น
สารฯพบจ านวนหนอนกระทู้ผักเฉลี่ยระหว่าง 0-0.3 ตัว/ตารางเมตร น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯที่พบจ านวนหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 1.3 ตัว/ตารางเมตร และหลังพ่นสารฯครั้งแรก 7  
วัน จ านวนหนอนกระทู้ผักในทุกกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
แปลงทดลองท่ี 2 อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560) 
 Table2 จากการตรวจนับจ านวนหนอนกระทู้หอม รวม 4 ครั้ง (ก่อนพ่นสารฯครั้งแรก 1 ครั้ง และ
หลังพ่นสารฯครั้งแรก 3 ครั้ง) พบว่า ก่อนพ่นสารฯครั้งแรกพบจ านวนหนอนกระทู้ผักในทุกกรรมวิธีเฉลี่ย
ระหว่าง 2.5-4.3 ตัว/ตารางเมตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และหลังพ่นสารฯครั้งแรก 3 วัน ทุกกรรมวิธีที่
พ่นสารฯยกเว้นกรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ไม่พบ
หนอนกระทู้ผัก ซึ่งน้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯที่พบจ านวนหนอน
กระทู้ผักเฉลี่ย 2.3 ตัว/ตารางเมตร โดยกรรมวิธีพ่น  cyantraniliprole 10% OD, indoxacarb 15% EC, 
chlorfenapyr 10% SC, emamectin benzoate 1.92% EC, lufenuron 5% EC แ ล ะ 
lambdacyhalothrin 2.5% CS อัตรา 20, 15, 30, 15, 20 และ 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ตามล าดับ มี
ประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากรหนอนกระทู้ผัก และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น 
Bacillus thuringiensis subsp aizawai อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร หลังพ่นสารฯครั้งแรก 5 วันและ 7 
วัน จ านวนหนอนกระทู้ผักในทุกกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
แปลงทดลองท่ี 3 อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561) 
 Table3 จากการตรวจนับจ านวนหนอนกระทู้หอม รวม 5 ครั้ง (ก่อนพ่นสารฯครั้งแรก 1 ครั้งและหลัง
พ่นสารฯ 4 ครั้ง) พบว่า ก่อนพ่นสารฯครั้งแรกพบจ านวนหนอนกระทู้ผักในทุกกรรมวิธีเฉลี่ยระหว่าง 5.5 -9.5 
ตัว/ตารางเมตร ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และหลังพ่นสารฯครั้งแรก 5วัน พบจ านวนหนอนกระทู้ผักมี
ความแตกต่างกันทางสถิติ คือ ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารฯพบจ านวนหนอนกระทู้ผักเฉลี่ยระหว่าง 0-6.3 ตัว/ตาราง
เมตร น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่ใช้สารฯที่พบจ านวนหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 
2.5 ตัว/ตารางเมตร โดยกรรมวิธีพ่น cyantraniliprole 10% OD, indoxacarb 15% EC และ chlorfenapyr 
10% SC อัตรา 20, 15 และ 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ตามล าดับ มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากร
หนอนกระทู้ผัก และแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่น Bacillus thuringiensis subsp 
aizawai อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร หลังพ่นสารฯครั้งแรก 7 วัน ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารฯพบจ านวน
หนอนกระทู้ผักเฉลี่ยระหว่าง 0-0.3 ตัว/ตารางเมตร น้อยกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธี
ไม่ใช้สารฯที่พบจ านวนหนอนกระทู้ผักเฉลี่ย 1.3 ตัว/ตารางเมตร หลังพ่นสารฯครั้งสอง 5 และ 7 วัน จ านวน
หนอนกระทู้ผักในทุกกรรมวิธี ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ทดลองประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียและสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผักในแปลงผลิต
เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน ท าการทดลองที่แปลงเกษตรกร อ าเภอท่าม่วง และอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พบ
การระบาดของหนอนกระทู้ผักต่ า และจากการตรวจนับจ านวนหนอนกระทู้ผักเบื้องต้นในกรรมวิธีพ่นสารก าจัด
แ ม ล ง  chlorfenapyr 1 0 %  SC, indoxacarb 15% EC, cyantraniliprole 10% OD, emamectin 
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benzoate 1.92 % EC, lambdacyhalothrin 2.5%CS, lufenuron 5%EC และ Bacillus thuringiensis 
subsp aizawai มีแนวโน้มในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผักในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 
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Table 1. Average number of larvae common cutworm on chinese convolvulus at Thamung district, Kanchanaburi province during March - 
April 2017 
 
Treatment Rate of application 

(ml./20 litres of water) 
Number of larvae common cutworm per sqm 1/ 
Before spraying After spraying1 st 

3 day 5 day 7 day 
1. Bacillus thuringiensis 100 3.5 1.3 b 0.3 a 0 
2. lambda-cyhalothrin 2.5% CS 30 3.0 0.5 ab 0 a 0 
3. emamectin benzoate 
1.92%W/V EC 

15 2.5 0.3 ab 0 a 0 

4. lufenuron 5%W/V EC 20 2.5 0.5 ab 0 a 0 
5. cyantraniliprole 10%OD 20 2.0 0 a 0 a 0 
6. indoxacarb 15%W/V EC 15 2.5 0 a 0 a 0 
7. chlorfenapyr 10% W/V SC 30 2.0 0 a 0 a 0 
8. control 30 1.5 2.5 c 1.3 b 0.8 
CV (%)  45.3 116.8 120.7 154.7 
 
1/ Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test. 
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Table 2. Average number of larvae common cutworm on chinese convolvulus at Thamaka district, Kanchanaburi province during June - 
July 2017 
 
Treatment Rate of application 

(ml./20 litres of water) 
Number of larvae common cutworm per sqm 1/ 
Before spraying After spraying1 st 

3 day 5 day 7 day 
1. Bacillus thuringiensis 100 3.0 1.5 b 0 0 
2. lambda-cyhalothrin 2.5% CS 30 4.3 0 a 0  0 
3. emamectin benzoate 
1.92%W/V EC 

15 2.5 0 a 0  0 

4. lufenuron 5%W/V EC 20 3.0 0 a 0  0 
5. cyantraniliprole 10%OD 20 3.3 0 a 0  0 
6. indoxacarb 15%W/V EC 15 2.8 0 a 0  0 
7. chlorfenapyr 10% W/V SC 30 2.8 0 a 0  0 
8. control 30 2.5 2.3 b 10 0 
CV (%)  86.6 189.2 166.4  
 
1/ Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test. 
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Table 3. Average number of larvae common cutworm on chinese convolvulus at Thamung district, Kanchanaburi province during May - 
June 2018 
 
Treatment Rate of application 

(ml./20 litres of water) 
Number of larvae common cutworm per sqm 1/ 
Before spraying After spraying1 st After spraying2 nd 

5 day  5 day 7 day 
1. Bacillus thuringiensis 100 7.5 3.3 b 0.3 a 0 0 
2. lambda-cyhalothrin 2.5% CS 30 7.0 0.5 ab 0 a 0  0 
3. emamectin benzoate 
1.92%W/V EC 

15 8.5 0.3 ab 0 a 0  0 

4. lufenuron 5%W/V EC 20 6.5 0.5 ab 0 a 0  0 
5. cyantraniliprole 10%OD 20 6.0 0 a 0 a 0  0 
6. indoxacarb 15%W/V EC 15 9.5 0 a 0 a 0  0 
7. chlorfenapyr 10% W/V SC 30 8.0 0 a 0 a 0  0 
8. control 30 5.5 8.5 c 1.3 b 0.8 0 
CV (%)  45.3 96.4 120.7 133.2  
 
1/ Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test. 
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การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชต่อการแพร่ระบาดของโรคราสนิมขาว 
ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 

Efficiency Test of Some Fungicides to Control White Rust of Morning Glory  
in Seed Production Field 

 
พจนา ตระกูลสุขรัตน์ อรณิชชา สุวรรณโฉม อารีรัตน์ พระเพชร 

Photchana Trakunsukharat Onnitcha Suwanchom     Areerat Prapech 
 
ค าส าคัญ  ผักบุ้งจีน, โรคราสนิมขาว, สารป้องกันก าจัดโรคพืช, การควบคุมโรคพืชด้วยสารเคมี 
Keywords morning glory, white rust, Albugo ipomoeae-panduratae (Schwein.) Swingle, 
  fungicide, chemical control  
 

บทคัดย่อ 
 ท าการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชในการควบคุมการแพร่ระบาด
ของ  โรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์จ านวน 2 แปลง (การทดลอง) คือแปลงที่ 1 ตั้งอยู่ที่
หมู่ 1 ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างเดือนมิถุนายน–กันยายน 2560 และแปลงที่ 2 
ตั้งอยู่ที่หมู่ 6 บ้านคลองตาล ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างเดือนกรกฎาคม –
กันยายน 2561 (เก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2562) วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ ามี 9 กรรมวิธี 
คือกรรมวิธีพ่นสารทดลอง จ านวน 8 ชนิด และกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าเป็นกรรมวิธีควบคุม โดยทุกกรรมวิธีที่พ่น
สารทดลองปลูก โดยใช้เมล็ดพันธุ์คลุกด้วยเมทาแลกซิล 35% ES 3.5 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ส่วน
กรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า ปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่คลุก ผลการทดลองทั้ง 2 แปลงให้ผลสอดคล้องกันคือ 
ทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดลองมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวดีกว่ากรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและชนิดของสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดโรค
ในการทดลองครั้งนี้คือ ไซยาโซฟามิด 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร รองลงมาคือ เมทาแลก
ซิล–เอ็ม + แมนโคเซบ 4%+64% WG อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ตามล าดับ ไม่พบความเป็นพิษของสาร
ทดลองทุกชนิดกับพืชในทั้ง 2 การทดลอง สารที่มีต้นทุนพ่นน้อยที่สุดคือเฮกซะโคนาโซล  5% W/V SC อัตรา 
20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ในการทดลองครั้งนี้ไม่พบความเป็นพิษของสารทดลองต่อพืช 
 

Abstract 
 Albugo ipomoeae–panduratae is the causing agent of white rust disease of many 
plants in Convolvulaceae family. This disease usually dispread in many Chinese water 
morning glory seed production areas. To control this disease, most Thai farmers use 
fungicides. The efficacy field trial of those fungicides were done in Tambon Banna, and 
Tambon Klongtan, Amphoe Srisamrong, Sukhothai province during June–September 2017 
and October – September 2018 (last data was collected in February 2019). With RCB design 
of 4 replication and 9 treatments (8 fungicides and water spraying as control), seedlings were 
planted with seed dressing by metalaxyl 35% ES 3.5 ml per 1 kg of seed (except for control 
treatment) and spraying every 7 days for 4 times when the beginning of disease dispread. 
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The experiment in 2 locations appeared the same result. All of fungicide application had 
controlled disease better than water spraying. The best effective fungicide for controlling 
were cyazofamid 40% W/V SC (6 ml per 20 L of water) and metalaxyl–M +  mancozeb 
4%+64% WG (30 g/20 L of water), respectively.  Hexaconazole 5% W/V SC (20 ml per 20 L of 
water) had the least application cost compared to those test fungicides.  All plant in this 
experiment could not be found phototoxic symptom. 
 
บทน า (Introduction) 
 ผั ก บุ้ ง จี น  (water spinach ห รื อ  kangkong) อ ยู่ ใน ว งศ์  (Family) Convolvulaceae มี ชื่ อ
วิทยาศาสตร์ว่า Ipomoea aquatic Forssk. เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศในทวีปแอฟริกา เอเชีย และประเทศ
ในหมู่เกาะแปซิฟิกตอนใต้ ถูกปลูกเป็นพืชสมุนไพรในประเทศแถบเอเชียใต้มาตั้งแต่อดีต (Austin, 2007) 
สามารถปลูกได้ทั้งบนบกและในน้ า และในดินแทบทุกชนิด จึงนิยมปลูกเป็นการค้าอย่างแพร่หลาย ทั้งเพ่ือการ
บริโภคสดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ ในประเทศไทยการผลิตผักบุ้งเน้นที่การปลูกเพ่ือจ าหน่ายเป็นต้นสด และเป็น
เมล็ดพันธุ์ ซึ่งจังหวัดที่ปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือขายต้นสด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี พิษณุโลก สงขลา 
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ปทุมธานี นครราชสีมา และขอนแก่น เป็นต้น ส่วนแหล่งปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ได้แก่ จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และสุโขทัย (กรมส่งเสริมการเกษตร, มปป.)  
 ที่ผ่านมาในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน มักประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคพืช  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคราสนิมขาว (White rust) หรือโรคใบลายเสมอ สร้างความเสียหายให้กับผักบุ้งจีนมาก
ที่สุด ท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โรคนี้สามารถพบได้เกือบทุกท้องที่ที่มี
การปลูกผักบุ้งจีน สาเหตุโรคเกิดจากเชื้อรา Albugo ipomoeae–panduratae (Schwein.) Swingle (ภาพ
ที่ 1) และระบาดมากช่วงที่ในแปลงปลูกมีความชื้น ฝนตกชุก เป็นเชื้อราที่จัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นปรสิตถาวรตลอด
วงจรต้องอาศัยอยู่บนพืชที่มีชีวิต ไม่สามารถเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ได้ (อมรรัตน์ , 2552) อาการเริ่มต้น
ส่วนมากจะเกิดที่ใบ โดยเฉพาะใบส่วนล่างๆ ของต้น หรือบางครั้งเกิดท่ีส่วนของใบเลี้ยง โดยเกิดเป็นจุดช้ าเล็กๆ 
ด้านใต้ใบหลังจากนั้น 2-3 วัน จะเกิดเป็นตุ่มนูน สีขาวขนาดเล็กๆ เมื่อจุดแผลมีหลายจุดต่อเนื่องกันท าให้เป็น
เป็นปื้นสีขาวขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างไม่แน่นอน เนื้อใบส่วนด้านบนตรงกับส่วนที่มีปื้นสีขาวนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง 
เมื่อพลิกหลังใบดูที่จุดนั้นมีกลุ่มของเส้นใยสีขาวอัดตัวกันอยู่เป็นกลุ่มๆ บางครั้งดูเหมือนกลุ่มไข่ของแมลง 
บางครั้งเชื้อสาเหตุโรคอาจทาให้เกิดการบวมที่ส่วนของโคนต้นระดับผิวดิน ส่วนปล้องของล าต้นได้ (อรพรรณ
และจุมพล, 2558) (ภาพท่ี 1) 
 การป้องกันก าจัดวิธีที่เกษตรกรนิยมกันมากคือการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรค มีบางรายงานแนะน า
การใช้สารป้องกันก าจัดโรค วิจัย และ สกุลศักดิ์ (2529) ได้ทดลองใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชในกลุ่มเมทาแลก
ซิล และแมนโคเซบ พ่นเพ่ือก าจัดราสนิมขาวผักบุ้งในเรือนปลูกพืชทดลอง พบว่าสารกลุ่มเมตาแลกซิลสามารถ
ป้องกันการเกิดโรคได้ และสารในกลุ่มแมนโคเซบช่วยลดจ านวน sorus ที่เกิดบนใบพืชได้ ชานาญ และคณะ
(2534) ได้ท าการศึกษาการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนโดยใช้สารเคมีเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่
ศูนย์วิจัยพืชสวนพิจิตร พบว่าเมื่อมีการระบาดของโรค การพ่นสารเคมี metalaxyl + mancozeb ทุก 7 วัน/
ครั้ง มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนได้ดีที่สุด อรพรรณและจุมพล (2558) 
รายงานว่าในการป้องกันก าจัด หากพบว่ามีการระบาดของโรคในแปลงแล้วการก าจัดจะท าได้ค่อนข้างยาก 
เนื่องจากเชื้อสาเหตุอยู่ใต้ใบและมีการปลูกผักบุ้งแน่นมาก การพ่นสารที่จะให้ถูกส่วนที่เป็นโรคจึงท าได้ค่อนข้าง
ยาก จึงมีการใช้สารริโดมิลซึ่งอยู่ในกลุ่มเมทาแลคซิลคลุกเมล็ดก่อนปลูกโดยไม่ต้องพ่นสารป้องกันก าจัดอีก
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ในช่วงที่มีการระบาดไม่มากนัก แต่ในช่วงฤดูฝนนอกจากการคลุกเมล็ดแล้วอาจต้องพ่นซ้ าอีกครั้งในช่วงอายุ
ประมาณ 7-10 วัน 
 จากข้อมูลจะเห็นว่าค าแนะนาเป็นการศึกษาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีต เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน อีกทั้งเกษตรกรยังมีการปลูก
ผักบุ้งจีนซ้ าในพ้ืนที่เดิมเป็นเวลานานท าให้มีการสะสมและระบาดของโรคมากขึ้น สิ่งเหล่านี้มีผลต่อกระทบต่อ
การผลิตพืช ดังนั้นการวิจัยเพ่ือศึกษาหาชนิดของสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพและอัตราที่เหมาะสม
ในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งในสภาพนาและที่ดอน ส าหรับใช้เป็น
ค าแนะน าให้เกษตรกรผู้ปลูกสามารถใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย จึงเป็นเรื่อง
ที่มีความส าคัญต่อกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการที่จะเพ่ิมผลผลิต
ต่อไร่และผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชผิดประเภท ลด
การน าเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ และส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออกเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีที่ได้มาตรฐานสู่ตลาด
อาเซียนและตลาดโลก เป็นการเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกได้ผลตอบแทนต่อไร่เพ่ิมขึ้น มีรายได้เพ่ิมขึ้น และ
ท าให้เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้ดีขึ้น 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประเด็นวิจัย 
 ท าการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชจ านวน 8 ชนิดในการป้องกัน
ก าจัด โรคราสนิมขาวในผักบุ้งจีนในสภาพแปลงทดลอง เพ่ือคัดเลือกชนิดและอัตราของสารป้องกันก าจัดโรค
พืชที่มีประสิทธิภาพส าหรับใช้เป็นค าแนะน าในการป้องกันก าจัดโรคในแปลงผักบุ้งจีนส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ 
สถานที่ท าการวิจัย 
 แปลงผักบุ้งจีนแปลงที่ 1 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
 แปลงที่ 2 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาล ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย 
 ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยโรคพืช ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2561 (เก็บข้อมูลถึงกุมภาพันธ์ 2562) 
วิธีการด าเนินการ 
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 
 1. เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนพันธุ์การค้า 
 2. สารป้องกันก าจัดโรคพืช จ านวน 9 ชนิด คือ คลอโรทาโลนิล 75%WP, ไซยาโซฟามิด 40% W/V 
SC, ไซมอกซานิล+แมนโคเซบ 8%+64% WP, ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP, เฮกซะโคนาโซล 5% W/V SC, เมทา
แลกซิล–เอ็ม +แมนโคเซบ 4%+64% WG, เมทาแลกซิล 25% WP, โพรพิเนบ 70% WP และ เมทาแลกซิล 
35% W/V ES 
 3. อุปกรณ์พ่นสารและคลุกเมล็ด เช่น ถังพ่นสาร ถังผสมสาร ถุงมือ 
 4. อุปกรณ์การตรวจประเมินโรคและบันทึกผล เช่น สมุดบันทึก ปากกา กล้องถ่ายภาพ 
 5. อุปกรณ์เพาะเมล็ด เช่นกระดาษเพาะ กล่องพลาสติก 
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วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. การวางแผนการทดลอง 
 แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จ านวน 4 ซ้ า มี 9 
กรรมวิธี ดังนี้ 
 กรรมวิธีที่ 1 พ่น คลอโรทาโรนิล 75%WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 2 พ่น ไซยาโซฟามิด 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 3 พ่น ไซมอกซานิล + แมนโคเซบ 8+64% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 4 พ่น ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 5 พ่น เฮกซะโคนาโซล 5% W/V SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 6 พ่น เมทาแลกซิล–เอ็ม + แมนโคเซบ 4%+64% WG อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 7 พ่น เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 8 พ่น โพรพิเนบ 70% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 กรรมวิธีที่ 9 พ่นน้ าเปล่า เป็นกรรมวิธีควบคุม 
ทุกกรรมวิธีใช้เมล็ดพันธุ์ที่คลุกด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืชเมทาแลกซิล 35% W/V ES อัตรา 3.5 มิลลิลิตรต่อ
เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ก่อนปลูกยกเว้นกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า และพ่นสารทดลองเมื่อเริ่ มพบการระบาด
ของโรคทุก 7 วัน จ านวน 4 ครั้ง 
2. การเตรียมแปลงและปลูก 
 การปลูกพืชทดสอบในแปลงทดลอง เตรียมแปลง ขนาด 2.5x2 เมตร แต่ละแปลงย่อยห่างกัน 1 เมตร 
ปลูกผักบุ้งจีนโดยน าเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ทดสอบมาคลุกเมล็ดตามกรรมวิธีที่ก าหนด ปลูกโดยการหว่านเมล็ดให้
กระจายทั่วทั้งแปลงให้สม่ าเสมอให้เมล็ดห่างกันเล็กน้อย ต่อจากนั้นน าดินร่วนหรือขี้เถ้าแกลบด ามาหว่านกลบ
เมล็ดพันธุ์หนาประมาณ 2-3 เท่าของความหนาของเมล็ดหรือหนาประมาณ 1/2 เซนติเมตร หรือใช้เศษฟาง
ข้าวคลุมแปลงปลูกบางๆ เพ่ือช่วยเก็บรักษาความชื้นในดินและท าให้หน้าดินปลูกไม่แน่นเกินไป ดูแลรักษา ให้
น้ า ปุ๋ย ก าจัดวัชพืช และพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชเมื่อเริ่มพบการระบาดของโรคตามกรรมวิธีที่ก าหนด จนถึง
ระยะเก็บเก่ียวผลผลิต 
3. การประเมินความรุนแรงของโรค 
 ประเมินความรุนแรงของโรคราสนิมขาวทุก 7 วัน ก่อนพ่นสารทดลองทุกครั้งและหลังพ่นสารครั้ง
สุดท้าย 7 และ 14 วัน รวม 6 ครั้ง โดยสุ่มประเมินความรุนแรงของโรค จ านวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย ประเมิน
อาการโรคที่ปรากฏบนใบ [ดัดแปลงจากวิธีการให้คะแนนของ Jame (1971) A Mannual of Assement 
Keys for Plant Disease] โดยแบ่งระดับความรุนแรงเป็น 6 ระดับดังนี้ 
  ระดับ 0 ไม่ปรากฏอาการโรค 
  ระดับ 1 ปรากฏอาการโรค 1–10 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ 
  ระดับ 2 ปรากฏอาการโรค 11–25 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ 
  ระดับ 3 ปรากฏอาการโรค 26–50 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ 
  ระดับ 4 ปรากฏอาการโรค 51–75 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ 
  ระดับ 5 ปรากฏอาการโรคมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ใบ 
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น าข้อมูลระดับความรุนแรงของโรคที่ประเมินได้ในแต่ละกรรมวิธีมาค านวณดัชนีความรุนแรงของโรค (Disease 
Severity Index : DSI) [จากสูตรของ Townsend and Heuberger (1943)] ดังนี้ 

  Disease Severity index (DSI) =   × 100 

   เมื่อ  v = ระดับความรุนแรงของโรคแต่ละระดับ 
    n = จ านวนตัวอย่างในแต่ละดับความรุนแรง 
    N = จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 
    V = ระดับความรุนแรงสูงสุด 
4. การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 เมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวได้จะถูกน ามาชั่งน้ าหนักเพ่ือหาน้ าหนักรวม น้ าหนักเมล็ดดี  น้ าหนักเมล็ดเสีย 
น้ าหนักต่อ 100 เมล็ด และตรวจสอบคุณภาพ 2 วิธีการคือ 
 4.1 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ ทดสอบโดยวิธีการเพาะระหว่างกระดาษเพาะ (Between 
paper) โดยเพาะเมล็ดผักบุ้งจีนจ านวน 50 เมล็ด 4 ซ้ า ในแต่ละซ้ าใช้กระดาษเพาะชุ่มน้ าขนาด 10 X 14 นิ้ว 2 
ชั้น วางเมล็ด 50 เมล็ด ให้ด้านที่มีต้นอ่อนสัมผัสกับกระดาษ แล้วปิดทับด้วยกระดาษชุ่มน้ าอีก 1 ชั้น ม้วน
กระดาษที่เพาะเมล็ดแล้วใส่กล่องพลาสติกใสมีฝาปิดเพ่ือป้องกันกระดาษเพาะแห้ง วางกล่องเพาะในห้องปกติ 
เมื่อครบ 4 วันและ 7 วันหลังเพาะ น ามาตรวจนับจ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติแล้วค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์ความ
งอก ดังนี้ 
  เปอร์เซ็นต์ความงอก = จ านวนต้นอ่อนที่งอกปกติ X 100 
     จ านวนเมล็ดที่เพาะ 
 4.2 ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในรูปดัชนีความเร็วในการ
งอก (speed of germination index: SGI) (AOSA, 1983) ดังนี้ 
  ดัชนีความเร็วในการงอก = จ านวนเมล็ดที่งอก +....+ จ านวนเมล็ดที่งอก . 
     จ านวนวันที่นับครั้งแรก  จ านวนวันที่นับครั้งสุดท้าย 
บันทึกข้อมูล 
 1. บันทึกดัชนีความรุนแรงของโรคเป็นเปอร์เซ็นต์ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ (น้ าหนักรวม , น้ าหนักเมล็ดดี, 
น้ าหนักเมล็ดเสีย) น้ าหนัก 100 เมล็ด และคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ แล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ
เปรียบเทียบความแตกต่างแต่ละกรรมวิธี โดยวิธีทางสถิติท่ีเหมาะสม 
 2. วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
 
ผลการวิจัย 
 (1) เปรียบเทียบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
 แปลงทดลองที่ 1 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านบ้านนา ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย (ตารางที่ 1) 
 ก่อนพ่นสารทดลองครั้งที่ 1 ประเมินดัชนีความรุนแรงของโรคราสนิมขาวพบว่า ทุกกรรมวิธีมีดัชนี
ความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 43.84–46.71% 
 ก่อนพ่นสารครั้งที่ 2  กรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธีมีดัชนีความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกัน โดย
มีค่าอยู่ระหว่าง 33.29–43.75% แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่าที่มีดัชนีความ
รุนแรงของโรคมากท่ีสุดคือ 45.54% 
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 ก่อนพ่นสารครั้งที่ 3  พบว่าดัชนีความรุนแรงของโรคในทุกกรรมวิธีที่พ่นสารทดลองและกรรมวิธี
ควบคุมพ่นน้ าเปล่าลดลง อาจเป็นผลเนื่องจากในช่วงเวลาก่อนพ่นสารฝนไม่ตก ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศไม่สูง 
การระบาดของโรคจึงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน และกรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธี ยังคงมีดัชนีความรุนแรง
ของโรคที่ประเมินได้ไม่แตกต่างกันเช่นเดียวกับก่อนพ่นสารครั้งที่ 2 โดยมีดัชนีความรุนแรงของโรคระหว่าง 
30.22–38.94% และมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่าที่มีดัชนีความรุนแรงของโรค 
46.58% แต่เมื่อพิจารณาจากลักษณะการเจริญเติบโตของพืช พบว่าสารป้องกันก าจัดโรคพืชแต่ละชนิดมีผลกับ
ต้นพืชแตกต่างกัน โดยกรรมวิธีพ่น ไซยาโซฟามิด 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธี
พ่นเมทาแลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบ 4%+64% WG อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ต้นและใบพืชมีขนาดใหญ่
และเป็นมันเงามากกว่ากรรมวิธีพ่นสารชนิดอ่ืน ในขณะที่กรรมวิธีควมคุมไม่พ่นสารมีจ านวนต้นต่อพ้ืนที่ลดลง 
พืชมีขนาดต้นเล็กและใบมีสีค่อนข้างซีดไม่เป็นมันเงา และกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า มีต้นพืชเหลือในแปลง
ย่อยทุกแปลงน้อยกว่ากรรมวิธีที่พ่นสารทุกกรรมวิธี และสภาพต้นมีความแข็งแรงน้อยกว่า (ภาพท่ี 1)  
 ก่อนพ่นสารครั้งที่ 4  กรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธียังคงมีดัชนีความรุนแรงของโรคที่ประเมินได้
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่าที่มีดัชนีความรุนแรงของโรค 46.30%   โดย
กรรมวิธีพ่น ไซยาโซฟามิด 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร มีดัชนีความรุนแรงของโรคน้อย
ที่สุดคือ 29.90% รองมาคือกรรมวิธีพ่นเมทาแลกซิล–เอ็ม +แมนโคเซบ 4%+64% WG อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร (28.63%) และกรรมวิธีพ่นสารอ่ืนๆ มีดัชนีความรุนแรงของโรคระหว่าง 30.39–36.04% ลักษณะการ
เจริญเติบโตของต้นพืชที่สังเกตได้ยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับก่อนพ่นสารครั้งที่ 3  
 หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 7 วัน  กรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า มีดัชนีความรุนแรงของโรคที่ประเมินได้สูง
ที่สุดคือ 47.11% ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธีที่มีค่าดัชนีความ
รุนแรงของโรคระหว่าง 26.62–33.46% โดยกรรมวิธีพ่นสารที่มีดัชนีความรุนแรงของโรคน้อยที่สุด คือ เมทา
แลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบ 4%+64% WG อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร คือ 26.62% รองมาคือกรรมวิธีพ่น
คลอโรทาโลนิล 75% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร (29.23%) และไซยาโซฟามิด 40% W/V SC อัตรา 6 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร (28.42%) ลักษณะการเจริญเติบโตของต้นพืชที่สังเกตได้ยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับ
ก่อนพ่นสารครั้งที่ 3 และ 4   
 หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 14 วัน  กรรมวิธีควบคุมไม่พ่นสารมีดัชนีความรุนแรงของโรคที่ประเมินได้สูง
ที่สุดคือ 47.15% ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธี พ่นสารทดลองทุกกรรมวิธีที่มีดัชนีความ
รุนแรงของโรคระหว่าง 27.66–36.45%  โดยกรรมวิธีพ่นเมทาแลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบ 4%+64% WG อัตรา 
30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีดัชนีความรุนแรงของโรคน้อยที่สุด คือ 27.66% รองมาคือกรรมวิธีพ่นไซยาโซฟามิด 
40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร (28.46%)  ลักษณะการเจริญเติบโตของต้นพืชที่สังเกตได้
ยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับก่อนพ่นสารครั้งที่ 3 และ 4 
 การทดสอบประสิทธิภาพสารในแปลงที่ 1 สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการ
ป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีน มี 2 ชนิดคือ เมทาแลกซิล–เอ็ม +แมนโคเซบ 4%+64% WG อัตรา 
30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และไซยาโซฟามิด 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ตามล าดับ ผลการ
ประเมินดัชนีความรุนแรงของโรคของแปลงทดลองที่ 1 แสดงอยู่ในตารางที่ 1 
 ในการทดลองครั้งนี้ไม่พบความเป็นพิษของสารทดลองทุกชนิดต่อพืชปลูก 
 แปลงทดลองที่ 2 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาล ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย  
(ตารางที่ 2) 
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 ก่อนพ่นสารทดลองครั้งที่ 1  ประเมินดัชนีความรุนแรงของโรคราสนิมขาวพบว่า ทุกกรรมวิธีมีดัชนี
ความรุนแรงของโรคอยู่ระหว่าง23.98–25.92% 
 ก่อนพ่นสารครั้งที่ 2  กรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธีมีดัชนีความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกัน โดย
มีค่าอยู่ระหว่าง 27.40–30.45% แต่มีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่าที่มีดัชนีความ
รุนแรงของโรค 31.60%  
 ก่อนพ่นสารครั้งที่ 3  พบว่าดัชนีความรุนแรงของโรคในทุกกรรมวิธีที่ พ่นสารทดลองและกรรมวิธี
ควบคุมพ่นน้ าเปล่าลดลง กรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธียังคงมีดัชนีความรุนแรงของโรคที่ประเมินได้
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่าที่มีดัชนีความรุนแรงของโรค 34.86% ซึ่งไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติกันระหว่างสารทดลองเช่นเดียวกับก่อนพ่นสารครั้งที่ 2 โดยมีดัชนีความรุนแรงของ
โรคระหว่าง 20.63–26.65% ด้านการเจริญเติบโตของพืชเมื่อตรวจสอบต้นพืชที่มองเห็นด้วยสายตา  สาร
ป้องกันก าจัดโรคพืชแต่ละชนิดมีผลกับต้นพืชแตกต่างกัน โดยกรรมวิธีพ่นไซยาโซฟามิด 40% W/V SC อัตรา 6 
มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และกรรมวิธีพ่นเมทาแลกซิล–เอ็ม +แมนโคเซบ 4%+64% WG อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร ใบพืชมีขนาดใหญ่และเป็นมันเงา และล าต้นเริ่มมีขนาดขยายใหญ่กว่ากรรมวิธีพ่นสารชนิดอ่ืน ในขณะ
ที่กรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่าไม่พ่นสารมีจ านวนต้นต่อพ้ืนที่ลดลง พืชมีขนาดล าต้นเล็กและใบเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสี
เหลืองค่อนข้างซีดไม่เป็นมันเงา และสภาพต้นมีความอ่อนแอกว่ากรรมวิธีที่พ่นสารทุกกรรมวิธี (ภาพท่ี 1) 
 ก่อนพ่นสารครั้งที่ 4  กรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธียังคงมีดัชนีความรุนแรงของโรคที่ประเมินได้
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่าคือมี 35.21% และความสมบูรณ์ของต้นพืชที่สังเกตได้ลดลง
เมื่อเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารทดลอง เช่นเดียวกับก่อนพ่นสารครั้งที่ 3 โดยกรรมวิธีพ่นไซยาโซฟามิด 40% W/V 
SC อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร มีดัชนีความรุนแรงของโรคน้อยที่สุดคือ 19.17% แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ
กับกรรมวิธีพ่นด้วยเมทาแลกซิล–เอ็ม +แมนโคเซบ 4%+64% WG อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร คลอโรทาโล
นิล 75% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และ โพรพิเนบ 70% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ที่มีดัชนี
ความรุนแรงของโรคเฉลี่ยระหว่าง 19.65–22.12% กรรมวิธีพ่นสารอ่ืนๆ มีดัชนีความรุนแรงของโรคเฉลี่ยระหว่าง 
23.02–26.84%  
 หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 7 วัน  กรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า มีดัชนีความรุนแรงของโรคที่ประเมินได้สูง
ที่สุดคือ 36.42% ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธีที่มีดัชนีความ
รุนแรงของโรคเฉลี่ยระหว่าง 20.14–27.76% โดยกรรมวิธีพ่นไซยาโซฟามิด 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตร
ต่อน้ า 20 ลิตร มีดัชนีความรุนแรงของโรคน้อยที่สุด คือ 20.14% รองมาคือกรรมวิธีพ่นเมทาแลกซิล–เอ็ม+
แมนโคเซบ 4%+64% WG อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร (21.37%) และเมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 30 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร (22.82%) ส าหรับคลอโรทาโลนิล 75% WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ไซมอกซานิล+
แมนโคเซบ 8+64% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  โพรพิเนบ 70% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
เฮกซะโคนาโซล 5% W/V SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และ ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP อัตรา 10 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร โดยมีดัชนีความรุนแรงของโรคระหว่าง 25.21–27.76% ลักษณะการเจริญเติบโตของต้นพืชที่
สังเกตได้ยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับก่อนพ่นสารครั้งที่ 3 และ 4  
 หลังพ่นสารครั้งสุดท้าย 14 วัน  กรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่ามีดัชนีความรุนแรงของโรคท่ีประเมินได้สูง
ที่สุดคือ 44.47% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับกรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธีที่มีดัชนีความ
รุนแรงของโรคเฉลี่ยระหว่าง 24.83–33.80% โดยกรรมวิธีพ่นไซยาโซฟามิด 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตร
ต่อน้ า 20 ลิตร มีดัชนีความรุนแรงของโรคน้อยที่สุด คือ 24.83% รองมาคือกรรมวิธีพ่นเมทาแลกซิล–เอ็ม+
แมนโคเซบ 4%+64% WG อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร คือ 25.04% ซึ่งดัชนีความรุนแรงของโรคราสนิมขาว
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ที่ประเมินได้จากการพ่นสารทดลองในแปลงที่ 2 นี้แตกต่างจากการประเมินในแปลงที่ 1 ที่กรรมวิธีพ่นเมทา
แลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบ 4%+64% WG อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีดัชนีความรุนแรงของโรคน้อยกว่า
กรรมวิธีพ่นด้วยไซยาโซฟามิด 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร แต่ดัชนีความรุนแรงของโรคที่
ประเมินได้จากการพ่นสารทั้ง 2 ชนิดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส าหรับลักษณะการเจริญเติบโตของต้นพืช
ที่สังเกตได้ยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับก่อนพ่นสารครั้งที่ 3 และ 4 
 การทดสอบประสิทธิภาพสารในแปลงที่ 2 สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการ
ป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีน มี 2 ชนิดคือ เมทาแลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบ 4%+64% WG อัตรา 
30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และไซยาโซฟามิด 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ผลการประเมิน
ดัชนีความรุนแรงของโรคของแปลงทดลองท่ี 2 แสดงอยู่ในตารางที่ 2 
 ในการทดลองครั้งนี้ไม่พบความเป็นพิษของสารทดลองทุกชนิดต่อพืชปลูก 
 ซึ่งผลการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชทั้ง 8 ชนิดนี้สอดคล้องกับรายงานของ วิจัย 
และ สกุลศักดิ์ (2529) ที่รายงานว่าสารกลุ่มเมตาแลกซิลสามารถป้องกันการเกิดโรคราสนิมขาวผักบุ้งในเรือน
ปลูกพืชทดลอง ได้ และสารในกลุ่มแมนโคเซบช่วยลดจ านวน sorus ที่เกิดบนใบพืชได้ และการศึกษาของ
ช านาญ และคณะ (2534) ได้พบว่าการพ่นสารเคมี เมทาแลกซิล+แมนโคเซบ ทุก 7 วัน/ครั้ง  มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนได้ดีที่สุด  เช่นเดียวกับงานทดลองของ Mathur และ 
Bhatnagar (1992) ที่ใช้ เมทาแลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบควบคุมเชื้อราใน genus Albugo สาเหตุโรคราสนิม
ขาวของมัสตาร์ตได้ตั้งแต่ระยะกล้าโดยคลุกเมล็ดและพ่นเมื่อพบโรคในระยะต้นโต นอกจากนี้ในค าแนะน าการ
ใช้สารป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวในผักบุ้งจีนของอรพรรณและจุมพล (2558) มีค าแนะน าให้ใช้สารริโดมิลเป็น
สารอยู่ในกลุ่มเมทาแลกซิลคลุกเมล็ดก่อนปลูก  แต่ในช่วงฤดูฝนนอกจากการคลุกเมล็ดแล้วอาจต้องพ่นซ้ าอีก
ครั้งเพ่ือป้องกันก าจัด ส าหรับไซยาโซฟามิด 40% W/V SC เป็นสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพใน
การควบคุมการแพร่ระบาดโรคราน้ าค้างของพืชหลายชนิด เช่น แตงกวา ข้าวโพด (อ้างอิงจากรายงานการ
ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชเพ่ือการขอขึ้นทะเบียน) ซึ่งเชื้อรา Albugo ipomoeae-
panduratae (Schwein.) Swingle สาเหตุ โรคราสนิ ม ขาวของผั กบุ้ ง เป็ น เชื้ อ ราที่ จั ด อยู่ ใน  Class 
Peronosporales เช่นเดียวกับเชื้อสาเหตุโรคราน้ าค้าง  ไซยาโซฟามิด 40% W/V SC จึงเป็นสารป้องกันก าจัด
โรคพืชที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคราสนิมขาวในผักบุ้งได้ แต่ยังไม่มีรายงานการทดลองเพ่ือใช้
ป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวในสภาพแปลงทดลอง 
 สารปัองกันก าจัดโรคพืชที่น ามาทดลองทุกชนิดเป็นสารในกลุ่มที่ใช้ในการป้องกันก าจัดเชื้อรา ที่กลไก
การออกฤทธิ์ (Mode of Action) ท างานในลักษณะเข้าไปแทรกแซงกระบวนการเจริญที่ส าคัญระดับเซลล์ของ
เชื้อรา และกลุ่มสารตามรหัสกลไกความต้านทานสารป้องกันก าจัดเชื้อรา (FRAC code) เหมือนและแตกต่าง
กันหลายกลุ่ม น ามาจัดตามการอ้างอิงของคณะกรรมการศึกษากลไกความต้านทานสารป้องกันก าจัดเชื้อรา 
หรือ Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) (2020)  
แบ่งสารตามกลไกการออกฤทธิ์ออกเป็นกลุ่ม ได้ดังนี้ (ตารางท่ี 3) 
 กลุ่ม A รบกวนการสังเคราะห์กรดนิวคลิอิก (nucleic acids metabolism) ได้แก่ เมทาแลกซิล และ
เมทาแลกซิล–เอ็ม 
 กลุ่ม C รบกวนการหายใจ (respiration) ได้แก่ ไซยาโซฟามิด 
 กลุ่ม G รบกวนการสังเคราะห์สเตียรอยด์ในเยื่อบุเซลล์ (sterol biosynthesis in membranes) 
ได้แก่ เฮกซะโคนาโซล 
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 กลุ่ม H รบกวนการสังเคราะห์เซลลูโลสท าให้ผนังเซลล์ไม่สมบูรณ์ (cellulose synthase : cell wall 
biosynthesis) ได้แก่ ไดเมโทมอร์ฟ 
 กลุ่ม M ออกฤทธิ์ได้หลายต าแหน่ง (multi-site activity) ได้แก่ คลอโรทาโลนิล, โพรพิเนบ และแมนโค
เซบ 
 กลุ่ม U กลไกยังไม่ชัดเจน (unknown mode of action) ได้แก่ ไซมอกซานิล 
แบ่งตามกลุ่มสารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบได้ดังนี้ (ตารางท่ี 3) 
 กลุ่ม 3 คือ triazole ได้แก่ เฮกซะโคนาโซล 
 กลุ่ม 4 คือ phenylamide : acylalanine ไดแ้ก่ เมทาแลกซิล และเมทาแลกซิล–เอ็ม 
 กลุ่ม 21 คือ cyano-imidazole ได้แก่ ไซยาโซฟามิด 
 กลุ่ม 27 คือ cyanoacetamide-oxime ได้แก่ ไซมอกซานิล 
 กลุ่ม 40 คือ cinnamic acid amide ได้แก่ ไดเมโทมอร์ฟ 
 กลุ่ม M–03 คือ dithio-carbamates and relatives ได้แก่ โพรพิเนบ และ แมนโคเซบ 
 กลุ่ม M–05 คือ phthalonitriles ได้แก่ คลอโรทาโลนิล 
 พบว่าสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนทั้ง 3 
ชนิดคือ เมทาแลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบ 4%+64% WG และไซยาโซฟามิด 40% W/V SC มีกลไกออกฤทธิ์ต่อ
เชื้อราและกลุ่มสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบแตกต่างกัน จึงเหมาะสมส าหรับการน ามาใช้พ่นสลับในแปลงเพ่ือ
ชลอความต้านทานของเชื้อราได้  
 (2) เปรียบเทียบต้นทุนการพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืชแต่ละชนิด 
 ในการทดลองครั้งนี้ ปริมาตรน้ าที่ใช้ผสมสารต่อพ้ืนที่แปลงย่อย 5 ตารางเมตร (2  x 2.5) จ านวนซ้ าที่
ทดลองคือ 4 ซ้ า คิดเป็นปริมาตรน้ าที่ใช้พ่นในพ้ืนที่ 20 ตารางเมตร คือ 3 ลิตร หรือพ่นในพ้ืนที่ 1 ไร่ (1,600 
ตารางเมตร) คือ 240 ลิตร  สารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีต้นทุนเฉลี่ยของการพ่นสารน้อยที่สุดคือ เฮกซะโคนา
โซล 5% W/V SC รองลงมาคือคลอโรทาโลนิล 75% WP, ไซมอกซานิล+แมนโคเซบ 8+64% WP, ไดเมโท
มอร์ฟ 50% WP, เมทาแลกซิล 25% WP, โพรพิเนบ 70% WP, เมทาแลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบ 4%+64% 
WG และไซยาโซฟามิด 40% W/V SC มีต้นทุนพ่นสารเฉลี่ยมากที่สุด  โดยมีต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ในการพ่นสาร
จ านวนทั้งหมด 4 ครั้งอยู่ที่ 560, 960, 1,344, 1,600, 1,728, 2,240, 2,640 และ 3,120 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 4) 
 (3) คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 ก่อนการทดลอง แปลงที่ 1 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดผักบุ้งจีนที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์คือ 89.00 
เปอร์เซ็นต์ และมีความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในรูปดัชนีความเร็วในการงอก (speed of germination index: 
SGI) อยู่ที่ 17.55  น้ าหนักต่อ 100 เมล็ดคือ 4.861 กรัม ส าหรับแปลงที่ 2 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด
ผักบุ้งจีนคือ 84.50 เปอร์เซ็นต์ มีความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในรูปดัชนีความเร็วในการงอก คือ 19.67 และ
น้ าหนักต่อ 100 เมล็ดคือ 4.870 กรัม (ตารางที่ 5 และ 6) 
 หลังการทดลอง  เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในรูป
ดัชนีความเร็วในการงอกของเมล็ดผักบุ้งจีนที่ได้จากกรรมวิธีพ่นสารทดลองแต่ละชนิดในแปลงที่ 1 และแปลงที่ 
2 พบว่า กรรมวิธีพ่นสารทุกรรมวิธีมีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงกว่ากรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า โดยมี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 81.63–89.50 และ 75.38–82.13 ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่ามีค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นความงอกที่ 67.50 และ 73.25 ตามล าดับ และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ในรูปดัชนีความเร็วในการ
งอกของเมล็ดจากทุกกรรมวิธีพ่นสารทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากรรมวิธีควบคุมพ่นเปล่าโดยมีค่าอยู่ระหว่าง 
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12.33–16.33 และ 17.02–19.00 ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่ามีค่าเฉลี่ย 12.62 และ 16.70 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 5) 
 น้ าหนักต่อ 100 เมล็ด (กรัม) ของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่ได้จากแต่ละกรรมวิธีหลังการทดลอง พบว่าทุก
กรรมวิธีพ่นสารทดลองแปลงที่ 1 และแปลงที่ 2 น้ าหนักต่อ 100 เมล็ด (กรัม) ของมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.985–
4.346 และ 4.275–4.602 ตามล าดับ ส่วนกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่ามีค่าเฉลี่ยน้ าหนักต่อ 100 เมล็ด (กรัม) 
ของแปลงที่ 1 คือ 4.023 และของแปลงที่ 2 คือ 4.215 (ตารางท่ี 6) 
 น้ าหนักเมล็ดดี (%) แปลงที่ 1 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 83.29–90.33 แปลงที่ 2 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 73.36–
78.20 ส่วนกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่ามีค่าเฉลี่ยของแปลงที่ 1 คือ 78.22 แปลงที่ 2 คือ 72.89 (ตารางท่ี 6) 
 น้ าหนักเมล็ดเสีย (%)แปลงที่ 1 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 9.67–26.71 แปลงที่ 2 มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 21.80–
26.64 ส่วนกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่ามีค่าเฉลี่ยของแปลงที่ 1 คือ 21.78 แปลงที่ 2 คือ 27.11 (ตารางท่ี 6) 
 จากตัวเลขคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ในรูป
ดัชนีความเร็วในการงอกของเมล็ด น้ าหนักต่อ 100 เมล็ด น้ าหนักเมล็ดดี (%)และน้ าหนักเมล็ดเสีย (%) มา
ตรวจสอบจะเห็นได้ว่าทุกกรรมวิธีพ่นสารแตกต่างจากกรรมวิธีควบคุมพ่นน้ าเปล่า แต่มีความแตกต่างกัน
เล็กน้อยเมื่อเทียบกันในแต่ละกรรมวิธี ทั้งนี้หลังพ่นสารมีการดูแลต้นผักบุ้งจีนเหมือนกันทุกกรรมวิธีและ
เนื่องจากต้นผักบุ้งจีนมีอายุมากขึ้น ท าให้การแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นน้อยลง  และคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลัง
ทดลองมีน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่น ามาใช้ก่อนปลูกเป็นเพราะ ในแปลงที่ 1 มีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตก่อนล่วงหน้าเนื่องจากมีพยากรณ์เรื่องฝนตกหนัก ถ้าไม่เก็บเกี่ยวในระหว่างนั้นผลผลิตจะเสียหาย
ทั้งหมด ประกอบกับมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงเพราะมีฝนตกขณะท าการตากต้นผักบุ้งจีน จึงท าให้มีการ
เน่าเสียของเมล็ดพันธุ์เกิดขึ้นบางส่วน นอกจากนี้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสีเมล็ดเป็นครุภัณฑ์ของหน่วย
ราชการที่มีการใช้งานมาเป็นนานจึงเกิดความเสียหายบางส่วน ท าให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากงานทดลองทั้ง 
2 แปลงทดลองมีความน้อยกว่าเมล็ดพันธุ์จ าหน่ายที่ผลิตจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ซึ่งใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ครบถ้วน
ทันสมัยกว่า 
 (4) ความพึงพอใจของเกษตรกร 
 จากการสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืชคลุกเมล็ดก่อนปลูก
และพ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พบว่า 
 1. การคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เมทาแลกซิล 35% W/V ES อัตรา 3.5 มิลลิลิตร/เมล็ด 
1 กิโลกรัม หรือสูตรอ่ืนก่อนปลูก มีความยุ่งยากเนื่องจากไม่สามารถหาซื้อสารดังกล่าวได้ในพ้ืนที่ เสียเวลา 
สิ้นเปลืองและไม่สามารถควบคุมการเกิดโรคในระยะแรกได้  เนื่องจากในสภาพพ้ืนที่ปลูกต้นผักบุ้งจีนเพ่ือผลิต
เมล็ดพันธุ์จริงในสภาพเป็นที่นา จะปลูกผักบุ้งจีนโดยการเพาะกล้าในแปลงเพาะกล้าก่อนย้ายปลูกลงนาที่มีการ
ขังน้ าเมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 15-20 วัน หรือการปลูกในสภาพเป็นที่ดอน เกษตรกรจะใช้หว่านเมล็ดพันธุ์
ทั้งสิ้น เพ่ือให้ได้ต้นจ านวนมากก่อนถอนแยกให้เหลือต้นที่ต้องการ  ซึ่งในระยะที่เป็นต้นกล้าก่อนถอนแยกนี้มัก
พบเสมอว่าในสภาพที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสม เช่น มีฝนตกชุก และเป็นพ้ืนที่มีประวัติการระบาดของโรค
เสมอๆ  เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อสาเหตุโรค ท าให้ต้นกล้าที่หว่านเมล็ดไว้เกิดการระบาดของโรคราสนิม
ขาวได้ไม่แตกต่างจากการปลูกโดยใช้เมล็ดที่ไม่คลุกสาร   
 เห็นได้จากการทดลองทั้งสองแปลงในครั้งนี้ที่พบการระบาดของโรคในแปลงทดลองตั้งแต่ก่อนพ่นสาร 
ไม่แตกต่างกันจากทุกกรรมวิธีทั้งคลุกเมล็ดและกรรมวิธีควบคุมไม่คลุกเมล็ด  เนื่องจากแปลงที่1 มีฝนตกสะสม
ตลอดช่วงก่อนและระหว่างพ่นสารทดลอง และแปลงที่ 2 เป็นช่วงฤดูหนาวมีน้ าค้างลงจัด ทั้ง 2 แปลงทดลอง
จึงมีความชื้นสัมพัทธ์สูงกว่า 70–80%  
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 2. เกษตรกรมีความสนใจที่จะน าสารป้องกันก าจัดโรคพืช 2 ชนิดคือ ไซยาโซฟามิด 40% W/V SC 
และ เมทาแลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบ 4%+64% WG มาใช้ในการปลูกครั้งหน้าถึงแม้จะทราบราคาต้นทุนต่อไร่
ของสารทั้งสองชนิดว่ามีราคาค่อนข้างสูง โดยเกษตรกรให้เหตุผลว่าคุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากต้นผักบุ้งจีนที่
เจริญเติบโตในแปลงย่อยที่พ่นด้วยสารทั้งสองชนิดได้จ านวนต้นมากกว่า ต้นมีความแข็งแรง ล าต้นอวบ ใบใหญ่
สีเขียวสดเป็นมันเงา เมล็ดที่ได้จะมีความสมบูรณ์ และสามารถควบคุมการระบาดของโรคราสนิมขาวได้ดีกว่า 
เมื่อเปรียบเทียบกับต้นที่พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืชชนิดอื่น  
 3. สารป้องกันก าจัดโรคพืช เฮกซะโคนาโซล 5% W/V SC มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อไร่น้อยที่สุด และ
สามารถใช้พ่นเพ่ือป้องกันก าจัดโรคช่วงที่มีการระบาดไม่รุนแรงในระยะแรกได้  แต่เกษตรไม่ชอบและไม่อยาก
ใช้เนื่องจากสารมีกลิ่นเหม็นค่อนข้างรุนแรง 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชบางชนิดในการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์แปลงที่ 1 หมู่ 1 ตาบลบ้านนา อ าเภอศรีส าโรง 
จังหวัดสุโขทัย ระหว่างเดือนมิถุนายน–กันยายน 2560 และแปลงที่ 2 ที่หมู่ 6 บ้านคลองตาล ต าบลคลองตาล 
อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 วางแผนการทดลองแบบ 
RCB จ านวน 4 ซ้ ามี 9 กรรมวิธี คือกรรมวิธีพ่นสารทดลอง จ านวน 8 ชนิดและกรรมวิธีพ่นน้ าเปล่าเป็นกรรมวิธี
ควบคุม ผลการทดลองทั้งสองแปลงทดลองให้ผลสอดคล้องกันโดย กรรมวิธีพ่นสารทดลองทุกกรรมวิธีมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคราสนิมขาวดีกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่น
สาร และสารป้องกันก าจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและต้นพืชมีสภาพความ
สมบูรณ์ดีที่สุดจากการทดลองทั้งสองแปลง คือ ไซยาโซฟามิด 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร 
ซึ่งให้ผลไม่แตกต่างจากการพ่นด้วยสารเมทาแลกซิล–เอ็ม +แมนโคเซบ 4%+64% WG อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร สารที่มีต้นทุนพ่นน้อยที่สุดในการทดลองคือเฮกซะโคนาโซล  5% W/V SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 
20 ลิตร แต่เมื่อพิจารณาจากสารที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคทั้ง 2 ชนิดแล้ว การพ่นด้วยเมทาแลกซิล–
เอ็ม +แมนโคเซบ 4%+64% WG อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร มีต้นทุนการพ่นสารน้อยกว่าไซยาโซฟามิด 
40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  ในการทดลองครั้งนี้ไม่พบความเป็นพิษของสารทดลองต่อพืช 
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กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
Part 2 Research and development on post harvest technology and enhancement on 
seed quality. 
 

รูปแบบโรงตากลดความชื้นเมล็ดพันธุ์พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีเหมาะสมส าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
Study of solar dryer models for decreasing optimum seed moisture in soybean 
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บทคัดย่อ 
 จากการทดสอบประสิทธิภาพการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ด้วยโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์หลังคาจั่ว 
และทรงโค้ง การตากด้วยชั้นตะแกรงเหล็ก เปรียบเทียบกับกับกรรมวิธีของเกษตรกร ซึ่งท าการทดสอบที่สถานี
แปลงทดลองของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองฤดูฝน วันที่ 18-
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบว่า การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วยในโรงตากแบบหลังคาหน้าจั่ว โรง
ตากแบบหลังคาทรงโค้ง และการตากด้วยตะแกรงเหล็ก สามารถลดความชื้นเมล็ดที่เหมาะสม 12 เปอร์เซ็นต์ 
ได้ภายใน 1 วัน ส่วนการลดความชื้นด้วยการตากบนพ้ืนปูนซีเมนต์ ต้องใช้เวลา ประมาณ 2 วัน ซึ่งการลด
ความชื้นทุกกรรมวิธี มีอุณหภูมิของเมล็ดเฉลี่ยสูงไม่เกิน 40-42 องศาเซลเซียส ได้แก่ 40.85 40.79 37.09 และ
37.32 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ลดลงแต่ละชั่วโมง เท่ากับ 0.71 0.97 0.89 
และ 0.67เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พบว่า ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ลด
ความชื้นด้วยโรงตากหลังคาทรงหน้าจั่ว มีค่าความงอกที่สูงสุด เท่ากับ 89 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ เมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองที่ลดความชื้นด้วยโรงตากหลังคาทรงโค้ง และการตากด้วยตะแกรงเหล็ก มีค่าความงอกสูงไม่แตกต่าง
กัน เท่ากับ 88.5 และ 87.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ลดความชื้นด้วยการตากบนพ้ืน
ปูนซีเมนต์ มีค่าความงอกน้อยที่สุด เท่ากับ 83.8 เปอร์เซ็นต์ และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของทั้ง 
4 กรรมวิธี อยู่ระหว่าง 87.5-90.30 เปอร์เซ็นต์ ในด้านความสม่ าเสมอของอุณหภูมิภายในโรงตาก และ
อุณหภูมิในเมล็ดถั่วเหลือง พบว่า โรงตากทั้ง 2 แบบ มีอุณหภูมิของโรงตาก และอุณหภูมิของเมล็ดถั่วเหลืองมี
ความสม่ าเสมอใกล้เคียงกัน ในขณะเดียวกัน ช่วงอุณหภูมิของโรงตากเมล็ดพันธุ์หลังคาโค้งทั้งอุณภูมิของเมล็ด
และภายในโรงตาก มีช่วงอุณหภูมิที่สูงกว่าโรงตากเมล็ดหลังคาหน้าจั่ว เท่ากับ 1 องศาเซลเซียส  

 
Abstract 

The study of seed moisture reduction efficiency with gable roof and curved roof solar 
power plant, drying with steel grid rack and compared with the farmer's process (dryed seed 
on the floor).Tests were carried out at the experimental plot station of the Chiang Mai Field 
Crops Research Center, Phrao District, Chiang Mai Province, during the rainy season soybean 
harvest on November 18-19, 2017. isosceles Curved roof drying house and drying with steel 
grates The optimum seed moisture content of 12 percent was able to be reduced within 1 
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day. The humidity reduction by drying on the cement floor took about 2 days. The average 
seed temperature was not higher than 40-42 degrees Celsius, 40.85, 40.79, 37.09 and 37.32 
degrees Celsius. The moisture content of soybean seed that decreased each hour was 0.71, 
0.97, 0.89 and 0.67%, respectively. As for the soybean seed quality, it was found that 
Soybean seed germination dehumidification by gable roof drying house The highest 
germination value was 89 percent, followed by soybean seeds that were dehumidified by a 
curved roof drying plant. and drying with steel grates The germination values were not 
different at 88.5 and 87.3 percent, respectively. The lowest germination value was 83.8 
percent and the strength of soybean seeds of all 4 treatments was between 87.5-90.30 
percent in terms of temperature uniformity in the drying plant. and the temperature in 
soybean seeds. It was found that the temperature of both drying plants and the temperature 
of soybean seeds was similar in consistency. meanwhile The temperature range of the 
curved roof seed drying house is both the temperature of the seed and inside the drying 
plant. It has a higher temperature range than a gable roof seed drying plant equal to 1 
degree Celsius. 
 
บทน า (Introduction) 
 การตากลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เป็นขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวในระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่ง
ต้องค านึงถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความชื้นในแปลงในช่วงสุกแก่ วิธีการลด
ความชื้น และระยะเวลาที่ใช้การลดความชื้นมีการปฏิบัติทั้งก่อนและหลังการนวด เมื่อต้นถั่วเหลืองมีความชื้น
มากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ จะมีการลดความชื้นก่อนการนวด โดยตากไว้ในแปลงซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยเฉพาะเมื่อมีฝนตกก่อนเก็บเกี่ยว หรือในระหว่างการเก็บเกี่ยวและ
หลังการเก็บเกี่ยว (นงลักษณ์, 2529) ถึงแม้เกษตรกรจะมีการวางแผนการผลิตให้สามารถเก็บเกี่ยวและตากต้น
ถั่วเหลืองในช่วงไม่มีฝน แต่ปัญหาส าคัญในการลดความชื้นคือความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะการมี
ฝนตก ความชื้นในอากาศสูง และแสงแดดไม่เพียงพอในการลดความชื้นแต่ละครั้ ง ความชื้นที่เหมาะสมต่อการ
นวดด้วยเครื่อง คือ 13-15 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเร็วรอบ 350-500 รอบต่อนาที การนวดต้นถั่วเหลืองที่มีความชื้น
สูงหรือต่ าเกินไป จะท าให้เมล็ดได้รับความเสียหายจากการบอบช้ าหรือการแตกหัก รวมไปถึงการสูญเสียเมล็ด
ติดไปกับเศษซากถั่วเหลือง (อนุสร, 2534 ) และหลังจากการนวด ความชื้นที่เหมาะสมต่อการคัดเมล็ดด้วย
เครื่อง คือ 12-13 เปอร์เซ็นต์ กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้วิจัยพัฒนาการลดความชื้นโดยใช้
เครื่องอบถั่วเหลืองทั้งต้นก่อนนวด สามารถลดความชื้นจาก 34-40 เปอร์เซ็นต์ให้เหลือ 15-17 เปอร์เซ็นต์ 
จ านวนครั้งละ 250 กิโลกรัม ในเวลา 6 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่าย 1 บาทต่อกิโลกรัมถั่วเหลืองแห้ง แต่ปริมาณของ
ผลผลิตที่สามารถลดความชื้นต่อครั้งยังคงท าได้ในปริมาณที่น้อยและมีต้นทุนสูง และการพัฒนาใช้เครื่องอบที่มี
ถังอบบรรจุถั่วเหลืองแห้งได้ 1 ตัน จ านวน 12 ถังต่อเครื่อง ใช้ลมร้อน อุณหภูมิ 45 เซลเซียส ท าให้เมล็ดมี
ความชื้นลดลงเหลือ 10-13 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการอบ 0.20-0.24 บาทต่อเมล็ดพันธุ์แห้ง 1 
กิโลกรัม (กองเกษตรวิศวกรรม : อ้างโดย นิลุบลและละอองดาว, 2550) ซึ่งเหมาะกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ใน
ปริมาณมากและมีการลงทุนที่สูง มีการศึกษาวิธีการลดความชื้นแบบอื่นๆ ที่มีต้นทุนต่ ากว่า ได้แก่ การใช้โรงลด
ความชื้นแสงอาทิตย์ ในพืชสมุนไพรและพืชผักบางชนิด   ซึ่งใช้เวลาสั้นและประหยัดพลังงาน มีหลายรูปแบบ 
ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์ ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ และความยากง่ ายในการสร้าง
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โรงเรือน (อาภรณ์ และธงชัย, 2549) จากการศึกษาชนิดของโครงสร้างโรงเรือนที่มีการไหลเวียนของอากาศ
ภายในโรงเรือนมากท่ีสุดคือ แบบหลังคาแนวเอียง และชนิดของโรงเรือนที่มีการกระจายอุณหภูมิสม่ าเสมอมาก
ที่สุดคือ แบบหลังคาโค้ง ที่ฟลักซ์ความร้อน 800 W/m2 และจะมีค่าลดลงเมื่อฟลักซ์ความร้อนลดลง (ประพันธ์
พงษ์ และคณะ, 2555) นอกจากนี้ มีปัจจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการลดความชื้น คืออายุเก็บเกี่ยว โดยช่วงเก็บ
เกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจะมีผลต่อการลดความชื้น โดยปกติการเก็บเกี่ยวในระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา(ระยะที่
ฝักมีสีน้ าตาล 50 เปอร์เซ็นต์) เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจะมีการสะสมน้ าหนักแห้งสูงสุดและมีคุณภาพดีที่สุดและ
คุณภาพจะลดลงไปหลังจากระยะนี้ แต่เมล็ดจะมีความชื้นสูง (จวงจันทร์, 2529) ในทางปฏิบัติจึงนิยมเก็บเกี่ยว
ที่ระยะฝักเป็นสีน้ าตาล 95 เปอร์เซ็นต์ (R8) และตากให้แห้งคาแปลง ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียคุณภาพ
การเป็นเมล็ดพันธุ์จากสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะความแปรปรวนฝนและอุณหภูมิ ดังนั้นการน าเทคโนโลยีการ
ลดความชื้นโดยใช้โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ในระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จึงเป็น
แนวทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบโรงตากลดความชื้น
พลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมส าหรับการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เพ่ือให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองและรูปแบบโรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม ส าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
     
การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องและผลงานวิจัยท่ีผ่านมา 
  การตากลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เป็นขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวในระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่ง
ต้องค านึงถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความชื้นในแปลงในช่วงสุกแก่  วิธีการลด
ความชื้น และระยะเวลาที่ใช้ การลดความชื้นมีการปฏิบัติทั้งก่อนและหลังการนวด เมื่อต้นถั่วเหลืองมีความชื้น
มากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ จะมีการลดความชื้นก่อนการนวด โดยตากไว้ในแปลงซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยเฉพาะเมื่อมีฝนตกก่อนเก็บเกี่ยว หรือในระหว่างการเก็บเกี่ยวและ
หลังการเก็บเกี่ยว (นงลักษณ์, 2528) ถึงแม้เกษตรกรจะมีการวางแผนการผลิตให้สามารถเก็บเกี่ยวและตากต้น
ถั่วเหลืองในช่วงไม่มีฝน แต่ปัญหาส าคัญในการลดความชื้น คือความแปรปรวนของสภาพอากาศ โดยเฉพาะ
การมีฝนตก ความชื้นในอากาศสูง และแสงแดดไม่เพียงพอในการลดความชื้นแต่ละครั้ง ความชื้นที่เหมาะสมต่อ
การนวดด้วยเครื่อง คือ 13-15 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเร็วรอบ 350-500 รอบต่อนาที การนวดต้นถั่วเหลืองที่มี
ความชื้นสูงหรือต่ าเกินไป จะท าให้เมล็ดได้รับความเสียหายจากการบอบช้ าหรือการแตกหัก รวมไปถึงการ
สูญเสียเมล็ดติดไปกับเศษซากถั่วเหลือง(อนุสร, 2534 ) และหลังจากการนวด ความชื้นที่เหมาะสมต่อการคัด
เมล็ดด้วยเครื่อง คือ 12-13 เปอร์เซ็นต์ กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้วิจัยพัฒนาการลดความชื้น
โดยใช้เครื่องอบถั่วเหลืองทั้งต้นก่อนนวด สามารถลดความชื้ นจาก 34-40 เปอร์เซ็นต์ให้เหลือ 15-17 
เปอร์เซ็นต์ จ านวนครั้งละ 250 กิโลกรัม ในเวลา 6 ชั่วโมง มีค่าใช้จ่าย 1 บาทต่อกิโลกรัมถั่วเหลืองแห้ง แต่
ปริมาณของผลผลิตที่สามารถลดความชื้นต่อครั้งยังคงท าได้ในปริมาณที่น้อยและมีต้นทุนสูง และการพัฒนาใช้
เครื่องอบที่มีถังอบบรรจุถั่วเหลืองแห้งได้ 1 ตัน จ านวน 12 ถังต่อเครื่อง ใช้ลมร้อน อุณหภูมิ 45 เซลเซียส ท า
ให้เมล็ดมีความชื้นลดลงเหลือ 10-13 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการอบ 0.20-0.24 บาทต่อเมล็ดพันธุ์
แห้ง 1 กิโลกรัม  (กองเกษตรวิศวกรรม : อ้างโดย นิลุบลและละอองดาว, 2550)  ซึ่งเหมาะกับการผลิตเมล็ด
พันธุ์ในปริมาณมากและมีการลงทุนที่สูง   มีการศึกษาวิธีการลดความชื้นแบบอื่นๆ ที่มีต้นทุนต่ ากว่า ได้แก่ การ
ใช้โรงลดความชื้นแสงอาทิตย์ ในพืชสมุนไพรและพืชผักบางชนิด   ซึ่งใช้เวลาสั้นและประหยัดพลังงาน  มีหลาย
รูปแบบ  ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์ ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ และความยากง่ายในการ
สร้างโรงเรือน (อาภรณ์ และธงชัย, 2549)  จากการศึกษาชนิดของโครงสร้างโรงเรือนที่มีการไหลเวียนของ
อากาศภายในโรงเรือนมากที่สุดคือ แบบหลังคาแนวเอียง และชนิดของโรงเรือนที่มีการกระจายอุณหภูมิ
สม่ าเสมอมากที่สุดคือ แบบหลังคาโค้ง ที่ฟลักซ์ความร้อน 800 W/m2 และจะมีค่าลดลงเมื่อฟลักซ์ความร้อน
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ลดลง (ประพันธ์พงษ์ และคณะ, 2555) นอกจากนี้ มีปัจจัยอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการลดความชื้น คืออายุเก็บเกี่ยว 
โดยช่วงเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจะมีผลต่อการลดความชื้น โดยปกติการเก็บเกี่ยวในระยะสุกแก่ทาง
สรีรวิทยา(ระยะที่ฝักมีสีน้ าตาล 50 เปอร์เซ็นต์ ) เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจะมีการสะสมน้ าหนักแห้งสูงสุดและมี
คุณภาพดีที่สุดและคุณภาพจะลดลงไปหลังจากระยะนี้ แต่เมล็ดจะมีความ ชื้นสูง(จวงจันทร์ , 2529)  ในทาง
ปฏิบัติจึงนิยมเก็บเกี่ยวที่ระยะฝักเป็นสีน้ าตาล 95 เปอร์เซ็นต์ (R8) และตากให้แห้งคาแปลง ซึ่งจะมีความเสี่ยง
ต่อการสูญเสียคุณภาพการเป็นเมล็ดพันธุ์จากสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความแปรปรวนฝนและอุณหภูมิ  

การผลิตเมล็ดพันธุ์ในปริมาณมากมีทางเลือก คือการใช้เครื่องอบลมร้อนในการลดความชื้น ซึ่งคุณภาพ
ของเมล็ดจะข้ึนกับความชื้นเบื้องต้นของเมล็ดและอุณหภูมิที่ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งควรใช้
อุณหภูมิในช่วง 40-45 องศาเซลเซียส โดยพิจารณาใช้อุณหภูมิต่ าในการอบหากเมล็ดพันธุ์มีความชื้นสูงจะได้รับ
ความเสียหาย จากการลดความชื้นอย่างรวดเร็ว (desiccation damage) มากกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีความชื้นต่ า 
การอบโดยใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า 45 องศาเซลเซียส จะท าให้เมล็ดพันธุ์ตาย เสื่อมความงอกและความแข็งแรง 
ส่วนการใช้อุณหภูมิที่ต่ าเกินไปจะท าให้ลดความชื้นเมล็ดถั่วเหลืองได้ล่าช้า ท าเมล็ดเสียหายจากกระบวนการ
ทางชีวเคมี เช่น การหายใจ และท าให้เชื้อราเข้าท าลายได้ อย่างไรก็ตามการอบความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองยัง
ต้องค านึงถึงชนิดของถังอบด้วย เนื่องจากถังอบขนาดใหญ่อาจจะท าให้ชั้นของเมล็ดพันธุ์ในถังอบที่หนาเกินไป
จะเป็นอุปสรรคในการกระจายความร้อนในถังอบ ท าให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ แต่การใช้เครื่องอบที่มีถังอบ
บรรจุถั่วเหลืองแห้งได้ 1 ตัน จ านวน 12 ถังต่อเครื่อง โดยใช้อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จะลดปัญหาดังกล่าว
ได้ โดยมีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการอบลดความชื้น 0.20-0.24 บาทต่อเมล็ดพันธุ์แห้ง 1 กิโลกรัม (นิลุบล  และ
ละอองดาว ,2550)  

การสร้างโรงเรือนอบแห้งแสงอาทิตย์ในปัจจุบัน มีหลายรูปแบบด้วยกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ 
ปริมาณของผลิตภัณฑ์ ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ และความยากง่ายในการสร้างโรงเรือน (อาภรณ์ และ
ธงชัย, 2549)  จากการศึกษาชนิดของโครงสร้างโรงเรือนที่มีผลต่อการไหลเวียนและอุณหภูมิของอากาศภายใน
โรงเรือนอบแห้งแสงอาทิตย์ ด้วยการใช้วิธีค านวณเชิงพลศาสตร์ของไหลภายในโรงเรือน  พบว่า ชนิดของ
โรงเรือนที่มีการไหลเวียนของอากาศภายในโรงเรือนมากที่สุดคือ แบบหลังคาแนวเอียง และชนิดของโรงเรือนที่
มีการกระจายอุณหภูมิสม่ าเสมอมากที่สุดคือ แบบหลังคาโค้ง ที่ฟลักซ์ความร้อน 800 W/m2 และจะมีค่าลดลง
เมื่อฟลักซ์ความร้อนลดลง (ประพันธ์พงษ์ และคณะ, 2555) 

 หลักการทางวิชาการพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรมีรายละเอียดดังนี้ 
1. สมบัติของวัตถุชื้น (properties of moist materials) 

1.1 ความชื้นวัตถุชื้น  
วัตถุชื้นประกอบด้วยของแข็ง(Solid material) และความชื้น โดยทั่วไปเป็นน้ าในสถานะของเหลว เรา

สามารถบอกปริมาณความชื้นของวัตถุในรูปของความชื้นมาตรฐานเปียกหรือมาตรฐานแห้ง  ซึ่งความชื้น
มาตรฐานเปียกนิยมใช้ในทางการค้า ส่วนความชื้นมาตรฐานแห้งมักใช้ในการค านวณ 

1.1.1 ลักษณะการเกาะตัวของน้ าบนวัตถุชื้น น้ าที่เกาะตัวกับของแข็งในวัตถุชื้นสามารถแบ่งได้ 4 
 ชนิด คือ น้ าอิสระ (free water) น้ าสารละลาย (solvent water) น้ าที่เกาะตัวโดยแรงวันเดอวาลล์ 
(water attached with Van de Waal force) และน้ าโมเลกุลเดี่ยว (mono-molecule water) ซึ่งการเกาะ
ของน้ าแบบน้ าอิสระจะอยู่ที่ชั้นนอกสุดของผิวของของแข็ง ส่วนการเกาะตัวของน้ าแบบอ่ืนจะอยู่ถัดลงมาจนถึง
การเกาะตัวของน้ าแบบโมเลกุลเดี่ยว ซึ่งอยู่บริเวณผิวสัมผัสของของแข็ง และพบว่าในการแยกน้ าแบบอิสระจะ
ใช้พลังงานน้อยที่สุด ส่วนน้ าแบบโมเลกุลเดี่ยวจะใช้พลังงานในการแยกน้ าออกจากวัตถุชื้นมากที่สุด 

1.1.2 ความชื้นสมดุล(Equilibrium moisture content) วัตถุชื้นจะมีการรับและดูดความชื้นจาก
อากาศรอบ ๆ จนกระทั่งความชื้นมีค่าคงที่หรืออยู่ในสภาวะสมดุลกับอากาศแวดล้อม เรียกความชื้นนี้ว่า 
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ความชื้นสมดุล (Equilibrium moisture content) ความชื้นสมดุลจะขึ้นกับธรรมชาติของวัตถุ อุณหภูมิ และ
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ ซึ่งสามารถหาได้โดยการทดลอง โดยทั่วไปกราฟที่แสดงความสัมพัทธ์ระหว่าง
ความชื้นสมดุลกับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศในสภาวะสมดุลที่อุณหภูมิคงที่ จะเรียกว่า sorption isotherm 
ของผลผลิตการเกษตรส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นกราฟรูป sigmoid (Sodha M.S., 1987) 
 1.2 ความร้อนแฝง(Latent heat) ความร้อนแฝง คือปริมาณความร้อนที่ต้องใช้ในการระเหยน้ า
ออกจากวัตถุชื้นซึ่งมีค่าขึ้นกับชนิดและความชื้นของวัตถุ นอกจากนั้นมีสมบัติความร้อนอื่น ๆ ของวัตถุชื้นที่มีผล
ต่อการอบแห้ง เช่น ความร้อนจ าเพาะ (specific heat) สภาพน าความร้อน (heat conductivity) สัมประสิทธิ์
การพาความร้อน (convective heat transfer coefficient) และพ้ืนที่ผิวต่อปริมาตรวัตถุ เป็นต้น  

2. สมบัติของอากาศชื้น (Properties of moist air) 
อากาศซึ่งใช้เป็นตัวกลางในการพาความร้อน ไปสู่วัตถุชื้นและพาความชื้นจากวัตถุนั้นออกมาภายนอก 

จะประกอบด้วยอากาศแห้งและไอน้ า ซึ่งประกอบตัวแปร 7 ตัว ดังนี้ อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Tab) อุณหภูมิ
กระเปาะเปียก (Twb) อุณหภูมิจุดน้ าค้าง (Dew-point temperature) ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity, 
rh) ความชื้ น สมบู รณ์  (Absolute humidity) หรือ อัต ราส่ วนความชื้ น  (Humidity radio) เอนทาล
ปี(Enthalpy) ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในอากาศชื้น และปริมาตรจ าเพาะ (Specific volume) เป็นปริมาตร
อากาศชื้นต่อน้ าหนักอากาศแห้ง ในกระบวนการอบแห้งอากาศชื้นและสมบัติของอากาศจะเปลี่ยนแปลงโดย 
อุณหภูมิกระเปาะแห้งของอากาศจะลดลงเข้าหาอุณหภูมิจุดน้ าค้าง ในขณะที่อุณหภูมิกระเปาะเปียกจะมี
ค่าคงที่ เมื่ออากาศชื้นถูกท าให้ร้อนขึ้นโดยไม่มีการเพ่ิมหรือลดปริมาณไอน้ า อัตราส่วนความชื้นจะมีค่าคงที่ ถ้า
น าอากาศร้อนนี้ไปใช้ในการอบแห้ง อุณหภูมิกระเปาะแห้งจะลดลง และความชื้นสัมพัทธ์จะเพ่ิมขึ้นเนื่องจาก
อากาศถ่ายเทความร้อนกับวัตถุชื้นและรับความชื้นจากวัตถุ 

3. ทฤษฎีการอบแห้ง เป็นการแยกน้ าออกจากวัตถุชื้น (moist material) โดยการท าให้น้ าเปลี่ยน
สถานะเป็นไอโดยอาศัยความร้อน ส าหรับการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรมักเป็นการอบแห้ งแบบการพา
ความร้อน (convective drying) โดยเป่าอากาศร้อนผ่านผลิตผลที่เป็นวัตถุชื้นความร้อนจากอากาศจะถ่ายเท
ไปยังวัตถุ ท าให้วัตถุอุณหภูมิสูงขึ้น ท าให้วัตถุมีอุณหภูมิสูงขึ้น น้ าในวัตถุจะเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ าและระเหย
ออกมา การถ่ายเทมวลของน้ าจากวัตถุชื้นไปยังอากาศจะหยุดเมื่อความดันไอน้ าที่ผิววัตถุเท่ากับความดันไอน้ า
ในอากาศ ส่วนตัวอย่างการเคลื่อนตัวของน้ าจากภายในวัตถุชื้นออกมาท่ีผิว ได้แก่ การแพร่(diffusion) การไหล
จากความดันออสโมติก(Osmotic pressure) เป็นต้น 

4. ผลของตัวแปรต่าง ๆ ที่มีต่อการอบแห้ง ตัวแปรส าคัญที่มีผลต่อการลดลงของความชื้นของวัตถุ 
ได้แก่ 

 4.1 อุณหภูมิอากาศที่ใช้ในการอบแห้ง ถ้าอุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้งมีค่าสูง อัตราการแห้ง (Drying 
rate) จะมีค่าสูงกว่ากรณีของอากาศที่มีอุณหภูมิต่ า  

4.2 ความชื้นสัมพัทธ์ อากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์ต่ าจะสามารถรับความชื้นที่ถ่ายเทจากวัตถุชื้นได้
มากกว่าอากาศที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง 

4.3 ความเร็วอากาศที่ไหลผ่านวัตถุชื้น ถ้าความเร็วอากาศมีค่าสูงความชื้นจากวัตถุจะถ่ายเทออกมาสู่
อากาศได้ดีกว่ากรณีอากาศที่อยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ า  
 5.ประเภทของการอบแห้ง แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ การอบแห้งชั้นบาง(Thin layer drying) การ
อบแห้งแบบนี้ วัตถุชื้นจะเรียงเป็นชั้นบาง ๆ หรือเพียงหนึ่งชั้นของเมล็ดพืชกรณีที่อบแห้งเมล็ดพืช ส่วนการ
อบแห้งชั้นหนา (deep bed drying) เป็นการอบแห้งที่วัตถุวางซ้อนกันหลายชั้น ตัวอย่าง เช่น การอบแห้งข้าว 
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ในเครื่องอบแห้งแบบใช้อากาศแวดล้อม (in-bed drying) ในการค านวณการลดลงของความชื้นในเครื่อง
อบแห้ง  

6. การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar drying) เป็นการลดความชื้นผลผลิตโดยใช้ความร้อน
จากพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือระเหยน้ าจากผลผลิต โดยทั่วไปจะอาศัยการพาความร้อน (Conventional heat 
transfer) แบ่งได้ 2 แบบ คือ แบบการไหลตามธรรมชาติ (Natural convection circulation) ซึ่งอาศัยแรง
ลอยตัวเนื่ องจากการน าพาความร้อน และแบบการไหลเป็นการบังคับอากาศ (Forced-convection 
circulation)ซึ่งอาศัยแรงดันจากพัดลมในการน าพาความร้อน นอกจากนี้ยังอาจแบ่งชนิดของการอบแห้งหรือ
ลดความชื้น ตามวิธีการรับรังสี สามารถแบ่งได้ 3 แบบ คือ แบบการรับรังสีโดยตรง (direct ) แบบการรับรังสี
โดยอ้อม (indirect) และแบบผสม(direct- indirect)  

 
 
 

 
 

 
                                      
 

 
    

 
 
 
 
 

เครื่องอบแห้งแบบรับแสงอาทิตย์โดยตรง (Sodha M.S., 1987) 
 
เครื่องอบแห้งแบบพาความร้อนตามธรรมชาติ (Natural convection solar dryer) และรับพลังงาน

แสงอาทิตย์โดยตรงนี้ รังสีอาทิตย์จะตกลงบนผลผลิตที่ต้องการอบแห้ง โดยตรง ความชื้นจากผลผลิตจะถูกพา
ขึ้นไปด้านบน โดยการไหลของอากาศท่ีเกิดจากากรพาความร้อนตามธรรมชาติ รังสีอาทิตย์จะส่งผ่านวัสดุโปร่ง
แสง ซึ่งอาจเป็นพลาสติกหรือกระจก แผ่นโปร่งแสงดังกล่าว ท าหน้าที่ป้องกันการสูญเสียความร้อน โดยการพา
ความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน ทั้งยังป้องกันฝุ่นละออง ฝน เป็นต้น 

จากการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีปริมาณมาก และขาดเครื่องอบที่เหมาะสมส าหรับการลด
ความชื้นถั่วเหลือง เพ่ือปรับสภาพความชื้นก่อนเข้าเครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ จึงได้ท าการศึกษาชนิดของโรงตากลด
ความชื้นเมล็ดที่เหมาะสมส าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในขั้นตอนการสร้างเมล็ด
พันธุ์ที่มีคุณภาพต่อไป  
การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่ผ่านมา 
 Lutz and et. al (1989) ได้พัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบกรีนเฮ้าส์ขึ้นเพ่ือใช้ในการ
อบแห้งสมุนไพร เครื่องอบแห้งนี้คลุมหลังคาด้วยแผ่นพลาสติก และสามารถใช้งานได้ 5 ปี โดยโครงสร้างจะ
แบ่งเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนได้ติดตั้งพัดลมเพ่ือท าให้อากาศภายในเกิดดารไหลเวียน เครื่องอบมีขนาด 4x5 
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CAP  
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ตารางเมตร และมีความยาวตามความเหมาะสมในการใช้งาน นอกจาก Kammruddin and et. al (1998) ได้
พัฒนาเครื่องอบแห้งแบบกรีนเฮ้าส์ โดยใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตเป็นฉนวนโปร่งแสงขึ้นสองรูปแบบ คือ แบบที่มี
แผงดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย์ และแบบไม่มีแผงดูดดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย์ และได้ท าการทดลองอบแห้งกับ 
กาแฟ โกโก เมล็ดวานิลา ซึ่งพบว่าเครื่องอบดังกล่าวสามารถใช้ลดความชื้นได้ดีและคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ โดย
เครื่องอบแบบที่มีแผงดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย์มีราคาเครื่องที่สูงกว่า และเครื่องอบดังกล่าวนี้มีพ้ืนที่รับรังสี
อาทิตย์ 107 ตารางเมตร สามารถอบกาแฟได้ปริมาณมากถึง 1.1 ตันจากความชื้น 63.2 % เมื่ออบเสร็จเมล็ด
กาแฟมีความชื้นเหลือ  11.3% และมีอัตราการไหล 0.57 กิโลกรัมต่อวินาที ได้ออกแบบและสร้างแบบอุโมงค์
แบบกรีนเฮ้าส์โดยใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตเป็นฉนวนโปร่งแสงและหนา 0.2 มิลิเมตร มีพ้ืนที่รวม 15 ตารางเมตร
ซึ่งพ้ืนบรรจุด้วย rock bed เพ่ือดูดกลืนและสะสมพลังงานแสงอาทิตย์แล้วคายความร้อน เครื่องอบแบบอุโมงค์
นี้มีพัดลม 1.1 กิโลวัตต์ และมีอัตราการไหล 1,100 ลูกบาศน์เมตรต่อชั่วโมง เพ่ือท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของ
อากาศภายในได้ จากผลการทดลองพบว่า อุณหภูมิภายในสูงกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอก 10 องศาเซลเซียส 
ในช่วงเย็น และรับรังสีอาทิตย์ของเครื่องอบมีประสิทธิภาพ 34% Janjai and et. al. (2006) ได้พัฒนาเครื่อง
อบแห้งกรีนเฮ้าส์โดยโครงสร้างรูปทรงพาราโบลา และปิดคลุมทุกด้านด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ใช้พัดลมดูด
อากาศขนาด 12 วัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร มีอัตราการไหล 90 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ดุด
ความชื้นภายในเครื่องอบออกมาภายนอก เครื่องอบมีพ้ืนที่ฐานขนาด 2x5 ตารางเมตร สูง 2.5 เมตร พื้นบรรจุ
ด้วย rock bed เพ่ือดูดกลืนและสะสมพลังงานแสงอาทิตย์แล้วคายความร้อน นิรุธ (2549) ได้ท าการศึกษา
สมรรถนะของเครื่องอบแห้งแบบเรื่อนกระจกปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต โดยการเปลี่ยนต าแหน่งของพัด
ลมระบายอากาศจากด้านหน้าไปอยู่ด้านหลังของเครื่องอบเพ่ือลดรอยรั่วของอากาศ ท าการทดสอบการอบแห้ง
กล้วยน้ าว้าสด 100 กิโลกรัม ที่ความชื้น 70 % พบว่า อุณหภูมิของอากาศภายในมีค่า 40-60 องศาเซลเซียส 
ในช่วงเวลา 8.00-17.00 นาฬิกา ในวันท้องฟ้าแจ่มใส ใช้เวลาอบแห้ง 4 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับการอบแห้ง
ตามธรรมชาติต้องใช้เวลา 6-7 วัน 
 
สถานที่ท าการวิจัย  
 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2560 (ฤดูแล้งและฤดูฝน) 
วิธีการด าเนินการ 
 1. ถั่วเหลืองพันธุ์ เชียงใหม่ 60 
  2. โรงตากเมล็ดพันธุ์พลังงานแสงอาทิตย์ทรงหลังคาหน้าจั่ว และทรงหลังโค้ง ชั้นตากเมล็ดพันธุ์แบบ
ยกพ้ืน และลานตาก 
  3. อุปกรณ์ท่ีใช้ในแปลงทดลอง เช่น เชือก ถุงตาข่าย ป้าย 
  4. สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมีเกรด 12-24-12 
  5. เครื่องหยอดเมล็ดพืช และเครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ 

        6. อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงตากเมล็ดพันธุ์พลังงานแสงอาทิตย์ เช่น เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์ data logger พัดลมระบายอากาศ และแผงโซลาเซลล์ ขนาด 12 โวลท์ และนาฬิกา 
  7. ตู้อบเมล็ดพืช เครื่องวัดความชื้น ตู้เพาะความงอก 
  8. อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น กระดาษเพาะ ป้าย ถาดนับเมล็ด ถุงกระดาษ ทราย กล่อง
พลาสติก   
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แบบและวิธีการทดลอง 
1. ในระหว่างการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ด าเนินงานแบบไม่มีแผนการทดลองกรรมวิธี คือ 

ชนิดของโรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์ มี 4 แบบ คือ แบบที่ 1 โรงตากลดความชื้นพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบหลังคาหน้าจั่ว แบบที่ 2 โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์แบบหลังคาทรงโค้ง แบบที่ 3 
การตากเมล็ดพันธุ์แบบยกพ้ืน และแบบที่ 4 การตากเมล็ดพันธุ์บนลานตากพ้ืนปูนซีเมนต์  

2. ในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจากโรงตาก มีจ านวน 3  การทดลองโดยวางแผนการ
ทดลองแบบ Completely Randomized Design จ านวน 3 ซ้ า กรรมวิธี คืออายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองที่ 0 2 4 6 8 และ 10 เดือน 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 

      ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมโรงตากลดความชื้นเมล็ดพลังงานแสงอาทิตย์ 
ด าเนินการสร้างโรงตาก 2 รูปแบบและเตรียมลานตากแบบปรกติ โดยโรงตาก แบบที่ 1 มีหลังคาแบบ

หน้าจั่ว และแบบที่ 2 มีหลังคาทรงโค้งขนาดของโรงตาก 3.0 x 4.0x 2.5 เมตร ประกอบด้วยหลังคาจ านวน 2 
ชั้น เพ่ือลดอุณหภูมิภายในโรงตากให้ไม่เกิน 50 °C มีผนัง หลังคาปิดคลุมหลังคาด้วยพลาสติกใสหนา 200 
ไมครอน ด้านหน้าโรงตากมีประตูส าหรับปิด-เปิด เพ่ือควบคุมอุณหภูมิภายในโรงตาก มีทางเดินตรงกลางกว้าง 
1 เมตร ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ data logger พัดลมระบาย
อากาศ และแผงโซลาเซลล์ ขนาด 12 โวลท์ มีชั้นวางเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายในโรงเรือนยกสูงจากพ้ืน 50 
เซ็นติเมตร ขนานยาวทั้ง  2 ด้านของโรงตาก โรงตากท้ัง 3 แบบมีพ้ืนที่วางเมล็ดพันธุ์รวม 1x4x0.05 เมตร   

 
รูปแบบท่ี 1 โรงตากลดความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบหลังคาหน้าจั่ว 

 
รูปแบบท่ี 2 โรงตากลดความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบหลังคาทรงโค้ง 
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ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 

เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  พันธุ์เชียงใหม่ 60 จากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่มีการปลูกและดูแลรักษา 
ตามค าค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร   ตากและนวดด้วยเครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ ที่ความเร็วรอบ 350-500 
รอบต่อนาที จากนั้นตรวจสอบความชื้น และน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ไปวางบนชั้นวางในโรงตากลดความชื้นทั้ง 
4 แบบ ให้มีปริมาตรเท่ากัน คือ 7.5x4x0.05 เมตร  บันทึกข้อมูลอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรง
ตาก  ตลอดระยะเวลาการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ โดยใช้  data logger ทุก 10 นาทีจนกว่าจะลดความชื้นให้
เหลือ 12 เปอร์เซ็นต์ บันทึกระยะเวลาในการลดความชื้นในแต่ละโรงตาก  จากนั้นน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไป
ตรวจสอบความงอกและความแข็งแรง    เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีและเมล็ดเสีย  และเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ละ 30 
กิโลกรัมต่อซ้ า บรรจุใส่ถุงพลาสติกใส น าไปเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ (อุณหภูมิ20 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 
66-67 เปอร์เซ็นต์) สุ่มวัดคณุภาพทุกๆ 2 เดือน เป็นเวลา 10 เดือน 
การบันทึกข้อมูล 
   1. วันปลูก วันงอก วันออกดอก 50 % และวันเก็บเกี่ยว 

  2.  ปริมาณความชื้นของเมล็ดพันธุ์ทั้งก่อน และหลังการลดความชื้น 
  3.  ข้อมูลอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงตากลดความชื้นเมล็ด   

   4.  ระยะเวลาการลดความชื้นเมล็ดต่อครั้ง 
   5. คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ความงอก ความแข็งแรง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีและเมล็ดเสียหลังการนวด  
ก่อนและหลังการการเกรด  และอายุการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
   6. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝนตลอดฤดูปลูก 
 
ผลการวิจัย 

การทดสอบครั้งท่ี 1  
จากการทดสอบประสิทธิภาพการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ด้วยโรงตากของหลังคาหน้าจั่ว  พบว่า การ

ทดสอบเบื้องต้นเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงตากส าหรับผึ่งลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พบว่า 
การน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความชื้นสูงมาพ่ึงเมล็ดในโรงตาก อุณหภูมิภายในโรงตากที่สามารถเพ่ิมได้
มากกว่า 60 องศาเซลเซียส สามารถไล่ความชื้นออกจากเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้ดี และถ้าต้องการควบคุม
อุณหภูมิของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้ไม่ให้เกิน 40 องศาเซลเซียส ก็สามารถท าได้ ด้วยการใช้เพ่ิมจ านวนพัดลม 
เพ่ือช่วยดึงความร้อนและความชื้นออกจากกองเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการลดความชื้นวัสดุได้
เร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงท าการปรับแก้รูปแบบ โรงตากหลังคาจั่วที่ เพ่ือแก้ไขปัญหาอุณหภูมิภายในโรงตากที่สูง ซึ่ง
จ าเป็นต้องการรื้อถอนและประกอบโรงตากใหม่ ด้วยการเพ่ิมฝาผนังภายในโรงตาก ชั้นที่ 2 เพ่ือเกิดช่องว่าง
ระหว่างผนังส าหรับใช้ในการระบายอากาศและการไหลเวียนอากาศร้อนภายในโรงตาก พร้อมกับติดตั้งพัดลม
ดูดอากาศเพ่ิมเติม และคาดว่าจะช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงตากอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน (รูปภาพที่ 1) 

ส่วนการศึกษาอุณหภูมิการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเบื้องต้นด้วยโรงตากแบบหลังคาจั่ว เพ่ือหา
ระยะเวลาที่ใช้ในการลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่สัมพันธ์กับเปอร์เซ็นต์การงอก โดยทดสอบอุณภูมิที่ 
38- 42 องศาเซลเซียส พบว่า เมื่อท าการลดความชื้นในช่วงเวลาที่เพ่ิมขึ้นค่าความชื้นเฉลี่ยของถั่วเหลืองที่แต่
ละอุณหภูมิมีค่าลดลง และมีความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับความชื้นในแบบความสัมพันธ์เชิงเส้นดังแสดงในรูปที่ 
1 ใช้เวลาในการลดความชื้น 8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 38, 40 และ 42 องศาเซลเซียส ตามล าดับ ค่าความชื้นเฉลี่ย
ของถั่วเหลืองลดลงเท่ากับ 11.50 % ± 0.26, 9.67 % ± 0.11 และ 12.20 % ± 0.70 ตามล าดับ และเมื่อ
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เปรียบเทียบทั้ง 3 ระดับอุณหภูมิ พบว่าที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส สามารถลดความชื้นได้มากที่สุด 5.9 % 
(รูปภาพที่ 2) 

ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การงอกและช่วงเวลาของการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองเชียงใหม่ 60 โดยลดความชื้นที่เวลา 2, 4, 6 และ 8 ชั่วโมง และน าไปทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพ่ือหา
เปอร์เซ็นต์การงอก พบว่าถั่วเหลืองสายพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ลดความชื้นเมล็ดในระดับอุณหภูมิ 38-42 องศา
เซลเซียส ทุกช่วงเวลาการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความงอกสูง ระหว่าง 98-99 เปอร์เซ็นต์ (รูปที่ 3) 
 
การทดสอบครั้งท่ี 2 
 ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ด้วยโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์หลังคาจั่ว 
และทรงโค้ง การตากด้วยชั้นตะแกรงเหล็ก เปรียบเทียบกับกับกรรมวิธีของเกษตรกร ซึ่งท าการทดสอบที่สถานี
แปลงทดลองของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ (พร้าว) อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองฤดูฝน 
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  

จากการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นของเมล็ดถั่วเหลือง ระหว่างการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ด้วยในโรงตากแบบหลังคาหน้าจั่ว ด าเนินการทดสอบในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบว่า อุณหภูมิของ
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง อยู่ระหว่าง 30.10-45.60 องศาเซลเซียส โดยเวลา 9 นาฬิกา อุณหภูมิเริ่มต้นของเมล็ด
พันธุ์ เท่ากับ 30.10 องศาเซลเซียส ซึ่งเก็บข้อมูลทุก 1 ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 45.60  องศาเซลเซียส 
เมื่อเวลา 13.00 นาฬิกา อุณหภูมิของเมล็ดเฉลี่ย เท่ากับ 40.85 องศาเซลเซียส และความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองที่เหมาะสม เท่ากับ 12.20 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 16.00 นาฬิกา โดยมีอัตราของความชื้นที่ลดลงในแต่ละ
ชั่วโมง สัมพันธ์กับอุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึน และอัตราของความชื้นที่ลดลงเฉลี่ย เท่ากับ 0.71 เปอร์เซ็นต์ (รูปภาพที่ 4) 

การทดสอบอุณหภูมิและความชื้นของเมล็ดถั่วเหลือง ระหว่างการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วย
ในโรงตากแบบหลังคาทรงโค้ง ด าเนินการทดสอบในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบว่า อุณหภูมิของเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลือง อยู่ระหว่าง 31.10-45.70 องศาเซลเซียส โดยเวลา 9 นาฬิกา อุณหภูมิเริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์ 
เท่ากับ 30.10 องศาเซลเซียส ซึ่งเก็บข้อมูลทุก 1 ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 45.70  องศาเซลเซียส เมื่อ
เวลา 13.00 นาฬิกา อุณหภูมิของเมล็ดเฉลี่ย เท่ากับ 40.79 องศาเซลเซียส และความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองที่เหมาะสม เท่ากับ 12.50 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 15.00 นาฬิกา โดยมีอัตราของความชื้นที่ลดลงในแต่ละ
ชั่วโมง สัมพันธ์กับอุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึน และอัตราของความชื้นที่ลดลงเฉลี่ย เท่ากับ 0.97 เปอร์เซ็นต์ (รูปภาพที่ 5)  

การทดสอบอุณหภูมิและความชื้นของเมล็ดถั่วเหลือง ระหว่างการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วย
การตากบนชั้นตะแกรงเหล็ก ด าเนินการทดสอบใน 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบว่า อุณหภูมิของเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลือง อยู่ระหว่าง 30.10-41.10 องศาเซลเซียส โดยเวลา 9 นาฬิกา อุณหภูมิเริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์ เท่ากับ 
30.10 องศาเซลเซียส ซึ่งเก็บข้อมูลทุก 1 ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 41.10  องศาเซลเซียส เมื่อเวลา 13.00 
นาฬิกา  อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 37.09  องศาเซลเซียส และความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองท่ีเหมาะสม เท่ากับ 
12.30 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 16.00 นาฬิกา โดยมีอัตราของความชื้นที่ลดลงในแต่ละชั่วโมง สัมพันธ์กับอุณหภูมิที่
เพ่ิมข้ึน และอัตราของความชื้นที่ลดลงเฉลี่ย เท่ากับ 0.89 เปอร์เซ็นต์ (รูปภาพที่ 6)  

การทดสอบอุณหภูมิและความชื้นของเมล็ดถั่วเหลือง ระหว่างการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วย
การตากบนพ้ืนปูนซีเมนต์ ด าเนินการทดสอบช่วงวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบว่า อุณหภูมิของ
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง อยู่ระหว่าง 28.20-41.80 องศาเซลเซียส โดยเวลา 9 นาฬิกา อุณหภูมิเริ่มต้นของเมล็ด
พันธุ์ เท่ากับ 37.32 องศาเซลเซียส ซึ่งเก็บข้อมูลทุก 1 ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 41.80  องศาเซลเซียส 
เมื่อเวลา 13.00 นาฬิกา  อุณหภูมิของเมล็ดเฉลี่ย เท่ากับ 37.32  องศาเซลเซียส และความชื้นของเมล็ดพันธุ์
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ถั่วเหลืองที่เหมาะสม เท่ากับ 12.10 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 12.00 นาฬิกา ในวันที่ 2 ของการลดความชื้ น โดยมี
อัตราของความชื้นที่ลดลงในแต่ละชั่วโมง สัมพันธ์กับอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น และอัตราของความชื้นที่ลดลงเฉลี่ย 
เท่ากับ 0.67 เปอร์เซ็นต์ (ภาพท่ี 7)  
การทดสอบอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงตาก 

จากการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงตากหลังคาทรงหน้าจั่ว ระหว่างการลด
ความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พบว่า อุณภูมิชั้นบนของโรงตาก ที่เวลา 9.00 นาฬิกา มีอุณหภูมิเริ่มต้น เท่ากับ 
36.80 องศาเซลเซียส ซึ่งเก็บข้อมูลทุก 20 นาที อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 51.90  องศาเซลเซียส เมื่อเวลา 14.00 
นาฬิกา อุณหภูมิชั้นบนของโรงตากโดยเฉลี่ย เท่ากับ 47.60 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 8) 

อุณภูมิชั้นล่างของโรงตาก ที่เวลา 9.00 นาฬิกา มีอุณหภูมิเริ่มต้น เท่ากับ 35.0 องศาเซลเซียส ซึ่งเก็บ
ข้อมูลทุก 20 นาที อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 49.00  องศาเซลเซียส เมื่อเวลา 14.00 นาฬิกา อุณหภูมิชั้นล่างของ
โรงตากโดยเฉลี่ย เท่ากับ 45.68 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 8) 

อุณภูมิชเหนือกองถั่วเหลือง ที่เวลา 9.00 นาฬิกา มีอุณหภูมิเริ่มต้น เท่ากับ 27.9 องศาเซลเซียส ซึ่ง
เก็บข้อมูลทุก 20 นาที อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 39.30  องศาเซลเซียส เมื่อเวลา 14.00 นาฬิกา อุณหภูมิชั้นล่าง
ของโรงตากโดยเฉลี่ย เท่ากับ 35.94 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 8) 

ความชื้นสัมพัทธ์ภายโรงตากหลังคาหน้าจั่ว อยู่ระหว่าง 77-39 เปอร์เซ็นต์ โดยโรงตากมีความชื้น
สัมพัทธ์เริ่มต้น เท่ากับ 77 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 9.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นช่วงที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด และโรงตากมี
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด เท่ากับ 39 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเวลา 15.00 นาฬิกา ความชื้นสัมพัทธ์ของโรงตากโดยเฉลี่ย 
เท่ากับ 51.73 เปอร์เซ็นต์ จากเส้นแนวโน้มแสดงให้เห็นว่า ความชื้นสัมพัทธ์มีแนวโน้มที่ลดลง และมีทิศทาง
ผกผันกับอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น ที่ R2 เท่ากับ 0.83 (ภาพที่ 8) ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองก็มีอัตราความชื้น
เมล็ดที่ลดลงสอดคล้องกัน (ภาพท่ี 4) 

ส่วนการทดสอบอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงตากหลังคาทรงโค้ง ระหว่างการลดความชื้น
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พบว่า อุณภูมิชั้นบนของโรงตาก ที่เวลา 9.00 นาฬิกา มีอุณหภูมิเริ่มต้น เท่ากับ 34.8 
องศาเซลเซียส ซึ่งเก็บข้อมูลทุก 20 นาที และเมื่อเวลา 15.00 นาฬิกา มีอุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 50.00  องศา
เซลเซียส อุณหภูมิชั้นบนของโรงตากโดยเฉลี่ย เท่ากับ 44.95 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 9) 

อุณภูมิชั้นล่างของโรงตาก ที่เวลา 9.00 นาฬิกา มีอุณหภูมิเริ่มต้น เท่ากับ 34.00 องศาเซลเซียส ซึ่ง
เก็บข้อมูลทุก 20 นาที อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 48.00  องศาเซลเซียส เมื่อเวลา 15.00 นาฬิกา อุณหภูมิชั้นล่าง
ของโรงตากโดยเฉลี่ย เท่ากับ 43.59 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 9) 

อุณภูมิชเหนือกองถั่วเหลือง ที่เวลา 9.00 นาฬิกา มีอุณหภูมิเริ่มต้น เท่ากับ 28.90 องศาเซลเซียส ซึ่ง
เก็บข้อมูลทุก 20 นาที อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 39.40  องศาเซลเซียส เมื่อเวลา 15.00 นาฬิกา อุณหภูมิชั้นล่าง
ของโรงตากโดยเฉลี่ย เท่ากับ 35.53 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 9) 

ความชื้นสัมพัทธ์ภายโรงตากหลังคาโค้ง อยู่ระหว่าง 67.00-33.00 เปอร์เซ็นต์ โดยโรงตากมีความชื้น
สัมพัทธ์เริ่มต้น เท่ากับ 77 เปอร์เซ็นต์ ที่เวลา 9.00 นาฬิกา ซึ่งเป็นช่วงที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด และโรงตากมี
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ าสุด เท่ากับ 39 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเวลา 15.00 นาฬิกา ความชื้นสัมพัทธ์ของโรงตากโดยเฉลี่ย 
เท่ากับ 46.41 เปอร์เซ็นต์  จากเส้นแนวโน้มแสดงให้เห็นว่า ความชื้นสัมพัทธ์มีแนวโน้มที่ลดลง และมีทิศทาง
ผกผันกับอุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึน ที่ R2 เท่ากับ 0.81 (ภาพที่ 9) ซึ่งความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองก็มีอัตราความชื้น
เมล็ดที่ลดลงสอดคล้องกัน (ภาพท่ี 5) 
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การศึกษาข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของการลดความชื้นเมล็ดภายนอกโรงตาก 
จากการศึกษาข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมภายนอกโรงตาก ระหว่างการ

ลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของและตากบนพ้ืนปูนซีเมนต์ ที่ด าเนินการทดสอบ ระหว่างวันที่ 18 -19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบว่า อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นมีทิศทางผกผันกับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีแนวโน้มที่
ลดลง  

การตากเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วยตะแกรงเหล็ก ซึ่งด าเนินการทดสอบในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 พบว่า อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22.50-36.80 องศาเซลเซียส โดยเวลา 9 นาฬิกา อุณหภูมิเริ่มต้น เท่ากับ 
22.50 องศาเซลเซียส ซึ่งเก็บข้อมูลทุก 1 ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 36.80  องศาเซลเซียส เมื่อเวลา 16.00 
นาฬิกา อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 31.63 องศาเซลเซียส ส่วนความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศสูงสุด เท่ากับ 96.00 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นความชื้นสัมพัทธ์ ที่เวลา 9.00 นาฬิกา และความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศต่ าสุด เท่ากับ 38.00 
เปอร์เซ็นต์ โดยอัตราของความชื้นที่ลดลงในแต่ละชั่วโมง สัมพันธ์แบบผกผันกับอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น และอัตรา
ของความชื้นสัมพัทธ์ที่ลดลงเฉลี่ย เท่ากับ 8.29 เปอร์เซ็นต์ (รูปภาพที่ 10)  

ส่วนการตากเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองบนพ้ืนปูนซีเมนต์ ซึ่งด าเนินการทดสอบในวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 2 วัน พบว่า อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22.30 -37.00 องศาเซลเซียส โดยเวลา 9 นาฬิกา 
อุณหภูมิเริ่มต้น เท่ากับ 22.50 องศาเซลเซียส ซึ่งเก็บข้อมูลทุก 1 ชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุด เท่ากับ 36.80  องศา
เซลเซียส เมื่อเวลา 16.00 นาฬิกา อุณหภูมิเฉลี่ย เท่ากับ 29.11 องศาเซลเซียส ส่วนความชื้นสัมพัทธ์ของ
อากาศสูงสุด เท่ากับ 96.00 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นความชื้นสัมพัทธ์ ที่เวลา 9.00 นาฬิกา และความชื้นสัมพัทธ์ของ
อากาศต่ าสุด เท่ากับ 33.00 เปอร์เซ็นต์ โดยอัตราของความชื้นที่ลดลงในแต่ละชั่วโมง สัมพันธ์แบบผกผันกับ
อุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึน และอัตราของความชื้นสัมพัทธ์ที่ลดลงเฉลี่ย เท่ากับ 11.31 เปอร์เซ็นต์ (รูปภาพที่ 10)  
การประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  

จากการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เกี่ยวกับความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จาก
การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ด้วยกรรมวิธีต่างๆ พบว่า ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง อยู่ระหว่าง 83.80 -
89.00 เปอร์เซ็นต์ เป็นความงอกที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ลดความชื้นด้วยโรงตากหลังคาทรงหน้าจั่ว มีค่าความงอกที่สูงสุด เท่ากับ 
89 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ลดความชื้นด้วยโรงตากหลังคาทรงโค้ง และการตากด้วยตะแกรง
เหล็ก มีค่าความงอกสูงไม่แตกต่างกัน เท่ากับ 88.5 และ 87.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่
ลดความชื้นด้วยการตากบนพื้นปูนซีเมนต์ มีค่าความงอกน้อยที่สุด เท่ากับ 83.8 เปอร์เซ็นต์ (ตารางท่ี 1) 
 ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง อยู่ระหว่าง 87.5-90.30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ลดความชื้นด้วยโรงตากหลังคาทรงหน้าจั่ว การ
ตากด้วยตะแกรงเหล็ก และการตากบนพ้ืนปูนซีเมนต์ มีค่าความแข็งแรงสูงสุด เท่ากับ 90.30 เปอร์เซ็นต์ ส่วน
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ลดความชื้นด้วยโรงตากหลังคาทรงโค้ง มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุด เท่ากับ 87.5 (ตาราง
ที่ 1) 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ผลการทดลองครั้งที่ 1 จากการทดสอบประสิทธิภาพการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ด้วยโรงตากของ
หลังคาหน้าจั่ว พบว่า สรุปผลการทดสอบเบื้องต้นเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงตากส าหรับผึ่งลด
ความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พบว่า การน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความชื้นสูงมาพ่ึงเมล็ดในโรงตาก อุณหภูมิ
ภายในโรงตากท่ีสามารถเพ่ิมได้มากกว่า 60 องศาเซลเซียส สามารถไล่ความชื้นออกจากเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้



330 
 

ดี และถ้าต้องการควบคุมอุณหภูมิของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้ไม่ให้เกิน 40 -42 องศาเซลเซียส ก็สามารถท าได้ 
ด้วยการใช้เพ่ิมจ านวนพัดลม เพ่ือช่วยดึงความร้อนและความชื้นออกจากกองเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ซึ่งจะเป็น
แนวทางในการลดความชื้นวัสดุได้เร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงท าการปรับแก้รูปแบบ  โรงตากหลังคาจั่วที่ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาอุณหภูมิภายในโรงตากที่สูง ซึ่งจ าเป็นต้องการรื้อถอนและประกอบโรงตากใหม่ ด้วยการเพ่ิมฝาผนัง
ภายในโรงตาก ชั้นที่ 2 เพ่ือเกิดช่องว่างระหว่างผนังส าหรับใช้ในการระบายอากาศและการไหลเวียนอากาศร้อน
ภายในโรงตาก พร้อมกับติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพ่ิมเติม ซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงตากอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ผลการทดลองครั้งที่ 2 จากการทดสอบประสิทธิภาพการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ด้วยโรงตากพลังงาน
แสงอาทิตย์หลังคาจั่ว และทรงโค้ง การตากด้วยชั้นตะแกรงเหล็ก เปรียบเทียบกับกับกรรมวิธีของเกษตรกร ซึ่ง
ท าการทดสอบที่สถานีแปลงทดลองของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ (พร้าว )อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ในช่วงเก็บเกี่ยว
ผลผลิตถั่วเหลืองฤดูฝน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พบว่า การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองด้วยในโรงตากแบบหลังคาหน้าจั่ว โรงตากแบบหลังคาทรงโค้ง และการตากด้วยตะแกรงเหล็ก สามารถ
ลดความชื้นเมล็ดที่เหมาะสม 12 เปอร์เซ็นต์ ได้ภายใน 1 วัน ส่วนการลดความชื้นด้วยการตากบนพ้ืน
ปูนซีเมนต์ ต้องใช้เวลา ประมาณ 2 วัน ซึ่งการลดความชื้นทุกกรรมวิธี มีอุณหภูมิของเมล็ดเฉลี่ยสูงไม่เกิน 40 -
42 องศาเซลเซียส ได้แก่ 40.85 40.79 37.09 และ37.32 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองที่ลดลงแต่ละชั่วโมง เท่ากับ 0.71 0.97 0.89 และ 0.67เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จากงานวิจัยของ
กระทรวงพลังงาน (ปี 2550) พบว่า กระจายความร้อนของโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบหลังคาทรงพาราโบ
รา หรือหลังคาทรงโค้ง มีการกระจายความร้อนที่สม่ าเสมอกว่าโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบหลังคาหน้าจั่ว 
เนื่องจากมุมตกกระทบของแสงอาทิคย์กับหลังคาทรงโค้ง สามารถรับแสงได้ตลอดวัน ส่งผลให้อุณหภูมิภายใน
โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์แบบหลังคาพาราโบรามีค่าคงที่ และการลดความชื้นของวัตถุดิบมีความสม่ าเสมอ
ตลอดระยะเวลาการอบ (ภาพท่ี 4-10) 

เมื่อทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พบว่า ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ลดความชื้นด้วยโรง
ตากหลังคาทรงหน้าจั่ว มีค่าความงอกที่สูงสุด เท่ากับ 89 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ลด
ความชื้นด้วยโรงตากหลังคาทรงโค้ง และการตากด้วยตะแกรงเหล็ก มีค่าความงอกสูงไม่แตกต่า งกัน เท่ากับ 
88.5 และ 87.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ลดความชื้นด้วยการตากบนพ้ืนปูนซีเมนต์ มี
ค่าความงอกน้อยที่สุด เท่ากับ 83.8 เปอร์เซ็นต์ และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของทั้ง 4 กรรมวิธี 
อยู่ระหว่าง 87.5-90.30 เปอร์เซ็นต์ การลดความชื้นด้วยโรงตากหลังคาทรงหน้าจั่ว การตากด้วยตะแกรงเหล็ก 
และการตากบนพ้ืนปูนซีเมนต์ มีค่าความแข็งแรงที่สูงสุด เท่ากับ 90.30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่
ลดความชื้นด้วยโรงตากหลังคาทรงโค้ง มีค่าความแข็งแรงน้อยที่สุด เท่ากับ 87.5 เปอร์เซ็นต์ ถึงอย่างไรก็ตาม 
ทั้งค่าความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางท่ี 1) 

จากการผลการทดสอบความสม่ าเสมอของอุณหภูมิภายในโรงตาก และอุณหภูมิในเมล็ดถั่วเหลือง 
พบว่า โรงตากท้ัง 2 แบบ มีอุณหภูมิของโรงตาก และอุณหภูมิของเมล็ดถั่วเหลืองมีความสม่ าเสมอใกล้เคียงกัน 
ในขณะเดียวกัน ช่วงอุณหภูมิของโรงตากเมล็ดพันธุ์หลังคาโค้งทั้งอุณภูมิของเมล็ดและภายในโรงตาก มีช่วง
อุณหภูมิที่สูงกว่าโรงตากเมล็ดหลังคาหน้าจั่ว โดยช่วงอุณหภูมิของโรงตากเมล็ดพันธุ์หลังคาโค้ง ในระดับ
อุณหภูมิเหนือกองถั่วเหลือง อยู่ระหว่าง 28.90-39.40 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงอุณหภูมิของโรงตากเมล็ด
หลังคาหน้าจั่ว มีอุณภูมิเหนือกองถั่วเหลือง อยู่ระหว่าง 27.90-39.30 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี 8-9) 

ช่วงอุณหภูมิของเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากโรงตากเมล็ดพันธุ์หลังคาโค้ง มีช่วงอุณหภูมิที่สูงกว่าโรงตากเมล็ด
หลังคาหน้าจั่ว ช่วงอยู่ระหว่าง 31.10-45.70 องศาเซลเซียส กับ 30.10-45.60 องศาเซลเซียส ซึ่งช่วงอุณหภูมิ
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ที่สูงแตกต่างกัน 1 องศาเซลเซียส อาจส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของเมล็ดถั่วเหลืองที่ได้ของโรงตากหลังคา
โค้งให้มีค่าน้อยกว่าได้ (ภาพที่ 4-5) และหากสังเกตผนังด้านข้างชั้นในของโรงตากหลังคาจั่วมีสีเข้ม ลดโอกาสที่
แสงอาทิตย์ทะลุผ่าน และตกกระทบโดยตรงกับเมล็ดถั่วเหลือง อาจมีผลให้อุณภูมิของเมล็ดถั่วเหลืองไม่สูงมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับผนังของโรงตากหลังคาโค้งที่ใสทุกด้าน ท าให้ได้รับแสงอาทิตย์ และการสะสมอุณหภูมิที่
นาน และมากกว่าโรงตากหลังคาจั่ว ดังนั้นในการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงตากในครั้งต่อ ควร
ศึกษาถึงความเข้มสีของผนังโรงตาก หรือความทึบแสง เพ่ือการรักษาและควบคุมอุณหภูมิทั้งภายในโรงตาก
และเมล็ดพันธุ์ได้ดีขึ้น 
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ผลของระยะเก็บเกี่ยวต่อการลดความชื้นและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
Effect of harvesting time on soybean drying and seed quality 
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ค าส าคัญ  ระยะเก็บเก่ียว การลดความชื้น เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์ 
Keywords harvesting time, drying soybean seed, solar green drying plant  
 

บทคัดย่อ 
เทคโนโลยีการลดความชื้นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

เป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมในช่วงการลดความชื้นหลังการเก็บเกี่ยว เป็น
การศึกษาระยะเก็บเกี่ยวต้นถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 (ที่ระยะ R7.5 และ R8) และวิธีการลดความชื้นและผล
ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ โดยใช้โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์ทรงโค้งพาราโบลาขนาด ยาวxกว้างxสูง 
เท่ากับ 4.0x3.4x2.5 เมตร เปรียบเทียบกับการตากโดยถาดตากอะลูมิเนียมขนาด ยาวxกว้างxสูง เท่ากับ 
4.5x2.0x0.1 เมตร วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 5 ซ้ า กรรมวิธีคือ ระยะเก็บเกี่ยวและวิธีการลด
ความชื้น มี 4 กรรมวิธี คือ เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 ลดความชื้นโดยใช้โรงตาก เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 ลดความชื้น
โดยใช้ถาดตาก  เก็บเกี่ยวระยะ R8 ลดความชื้นโดยใช้โรงตาก และเก็บเกี่ยวระยะ R8 ลดความชื้นโดยใช้ถาด
ตาก ผลการทดลอง ปี 2561-2562  พบว่า การลดความชื้นต้นถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 และ R8 โดยใช้
โรงตากกลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นวิธีที่สามารถลดความชื้นต้นถั่วเหลืองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ส าหรับการนวด คือ ความชื้นต้นถั่วเหลือง 34-42 % และความชื้นเมล็ด 10-12 % โดยเฉพาะในฤดูฝนสามารถ
ลดความชื้นต้นถั่วเหลืองได้ดีกว่าการลดความชื้นด้วยถาดตาก นอกจากนี้ในฤดูแล้งการเก็บเกี่ยวต้นถั่วเหลืองที่
ระยะ R7.5 มีแนวโน้มว่าสามารถลดความชื้นได้ดีกว่าต้นถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวระยะ R8 วิธีนี้ท าให้เมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองมีคุณภาพเฉลี่ย คือ ความงอกและความแข็งแรง 95 และ 87 ส าหรับฤดูแล้ง และ 92 และ 79 % 
ส าหรับฤดูฝน ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร และไม่แตกต่างกับการตาก
โดยถาดตาก การขยายผลน าไปปรับใช้ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ สามารถปรับขนาดของโรงตากตามปริมาณการ
ผลิตและควรเพ่ิมประสิทธิภาพการน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุด โดยการปรับใช้กับพืชอ่ืน เช่น ข้าวแล ะ
ข้าวโพด เป็นต้น 
 

Abstracts 
 Dehumidification technology controlling temperature for soybean seed is the way to 
avoid the risk from unfavorable weather. The research investigated the effect of two 
harvesting times of soybean variety Chiang Mai 60 at R7.5 and R8 and two drying methods 
using green solar drying plant parabolic shape, with length x width x height of 4.0x3.4x2.5 
meters, compared with open sun-drying with aluminum tray, with length x width x height 
equal 4.5x2.0x0.1 meters. The experiment was conducted at CMFCRC in dry and rainy 
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seasons during 2018-2019. It was RCB with five replications and four treatments that was the 
combination of harvesting times and drying methods. The results revealed that moisture 
reduction of soybean plants harvested at R7.5 and R8 stages by using green solar drying 
plant was the optimum method for reducing moisture content of soybeans into the safe 
level for seeds, which was 34-42 % for soybean plants and 10-12 % for seeds, especially in 
the rainy season. Besides, in the dry season, the soybean plants harvested at the R7.5 stage 
tended to reduce moisture content better than those harvested at the R8 stage. This drying 
plant helped to make good quality seeds in terms of germination and vigor both dry and 
rainy seasons which were 95, 87 % and 92, 79 %, respectively based on the standards of the 
Department of Agriculture and did not differ from the open sun-drying method. The 
extension would be applied and adjusted to the various seed production scales depend on 
production volume. Moreover, it should maximize the utilization efficiency through other 
crops such as rice and corn etc. 
 
บทน า (Introduction) 

การตากลดความชื้นเมล็ดเป็นขั้นตอนแรกของขบวนการหลังการเก็บเกี่ยว  ในระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แกความชื้นในแปลงในช่วงสุกแก่ วิธีการลดความชื้น และระยะเวลาที่ใช้  การลด
ความชื้นเป็นการน าเอาน้ าออกไปจากเมล็ดในอัตราร้อยละ 0.3 ต่อชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 43 oC หรืออัตรา 5.5 
ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีต่อตัน (Brandenburg et al., 1961) จะมีการลดความชื้นก่อนการเก็บเกี่ยว โดยตากต้น
ถั่วเหลืองไว้ในแปลง  ในบางพ้ืนที่เกษตรกรจะปล่อยให้ต้นถั่วเหลืองแห้งคาแปลงก่อนที่จะเก็บเกี่ยว โดย
ความชื้นที่เหมาะสมต่อการนวดด้วยเครื่อง คือ 13-15 % และหลังจากการนวดความชื้นที่เหมาะสมต่อการคัด
เมล็ดด้วยเครื่อง คือ  12-13 %   โดยเกษตรกรจะมีการวางแผนการผลิตให้สามารถเก็บเกี่ยวและลดความชื้น
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในช่วงที่ไม่มีฝน แต่ปัญหาส าคัญในการลดความชื้น คือ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
โดยเฉพาะการมีฝนตก ความชื้นในอากาศสูง และแสงแดดไม่เพียงพอในการลดความชื้นแต่ละครั้ง มีความเสี่ยง
ต่อการสูญเสียผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยเฉพาะเมื่อมีฝนตกก่อนเก็บเกี่ยว หรือในระหว่างการ
เก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว (นงลักษณ์, 2528) มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบลมร้อนในการลดความชื้น
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในปริมาณมาก ๆ คุณภาพของเมล็ดจะขึ้นกับความชื้นเบื้องต้นของเมล็ดและอุณหภูมิที่ใช้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งควรใช้อุณหภูมิในช่วง 40-45oC โดยพิจารณาใช้อุณหภูมิต่ าในการอบ
หากเมล็ดพันธุ์มีความชื้นสูงจะได้รับความเสียหายจากการลดความชื้นอย่างรวดเร็ว (desiccation damage) 
มากกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีความชื้นต่ า การอบโดยใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า 45oC จะท าให้เมล็ดพันธุ์ตาย เสื่อมความงอก
และความแข็งแรง ส่วนการใช้อุณหภูมิที่ต่ าเกินไปจะท าให้ลดความชื้นเมล็ดถั่วเหลืองได้ล่าช้า ท าให้เมล็ด
เสียหายจากกระบวนการทางชีวเคมี เช่น การหายใจ และท าให้เชื้อราเข้าท าลายได้ อย่างไรก็ตามการอบ
ความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองต้องค านึงถึงชนิดของถังอบ  เนื่องจากถังอบขนาดใหญ่อาจจะท าให้ชั้นของเมล็ด
พันธุ์ในถังอบหนาเกินไป เป็นอุปสรรคในการกระจายความร้อนในถังอบ ท าให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ แต่การ
ใช้เครื่องอบที่บรรจุถั่วเหลืองแห้งได้ 1 ตัน จ านวน 12 ถังต่อเครื่อง โดยใช้อุณหภูมิ 45oC จะลดปัญหาดังกล่าว
ได้  สามารถลดความชื้นจาก 34-40 % ให้เหลือ 15-17 % จ านวนครั้งละ 250 กิโลกรัม ในเวลา 6 ชั่วโมง มี
ค่าใช้จ่าย 1 บาทต่อกิโลกรัมถั่วเหลืองแห้ง และมีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการอบลดความชื้น 0.20-0.24 บาทต่อ
เมล็ดพันธุ์แห้ง 1 กิโลกรัม (นิลุบล และละอองดาว, 2550) อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ยังมีต้นทุนสูงและสามารถลด
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ความชื้นได้ในปริมาณน้อย มีการศึกษาวิธีการลดความชื้นแบบอ่ืนที่มีต้นทุนต่ ากว่า ได้แก่ การใช้โรงลดความชื้น
แสงอาทิตย์ในพืชสมุนไพรและพืชผักบางชนิด ซึ่งใช้เวลาสั้นและประหยัดพลังงาน มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ
ชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์ ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ และความยากง่ายในการสร้างโรงเรือน 
(อาภรณ์ และธงชัย, 2549) จากการศึกษาชนิดของโครงสร้างโรงเรือนที่มีการไหลเวียนของอากาศภายใน
โรงเรือนมากที่สุด คือ โรงตากแบบหลังคาแนวเอียง และชนิดของโรงเรือนที่มีการกระจายอุณหภูมิสม่ าเสมอ
มากที่สุด คือ แบบหลังคาโค้งที่ฟลักซ์ความร้อน 800 W/m2 และจะมีค่าลดลงเมื่อฟลักซ์ความร้อนลดลง 
(ประพันธ์พงษ์ และคณะ, 2555) นอกจากนี้  มีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดความชื้น คือ อายุเก็บเกี่ยว
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจะมีผลต่อการลดความชื้น โดยปกติการเก็บเกี่ยวในระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา  (R7.5 คือ
ระยะที่ฝักมีสีน้ าตาล 50%) เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจะมีการสะสมน้ าหนักแห้งสูงสุดและมีคุณภาพดีที่สุดและ
คุณภาพจะลดลงไปหลังจากระยะนี้ แต่เมล็ดจะมีความชื้นสูง (จวงจันทร์, 2529) การลดความชื้นต้องมี
เทคโนโลยีที่ดีพอในการลดความชื้นให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแนวทางปฏิบัติจึงนิยมเก็บ
เกี่ยวที่ระยะฝักเป็นสีน้ าตาล 95% (R8) และตากให้แห้งคาแปลง  ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
คุณภาพการเป็นเมล็ดพันธุ์จากสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความแปรปรวนของฝนและอุณหภูมิ (Costa et al., 
1980; Hunter, 1982; Tekrony et al., 1980) รวมถึงข้อจ ากัดในเรื่องของแสงแดดที่ใช้ในการลดความชื้น  
การหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวสามารถท าได้โดยการเก็บเกี่ยวก่อนระยะ R8 แล้วลดความชื้น โดยการตากใน
ที่ร่มและหรือตากโดยใช้โรงตาก ซึ่งโรงตากเมล็ดแบบเดิมมีอุณหภูมิที่ไม่ส่ าเสมอท าให้เมล็ดพันธุ์มีการเสื่อม
คุณภาพอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การน าเทคโนโลยีการลดความชื้นโดยใช้โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์ ที่
มีการควบคุมลมร้อนเพ่ือให้มีการกระจายอุณหภูมิอย่างสม่ าเสมอและอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองมาใช้ในระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจึงเป็นแนวทางเลือกใหม่ในการลดความเสี่ยงจากการได้รับ
ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนได้ 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2560 สิ้นสุด กันยายน 2562 (ฤดูแล้งและฤดูฝน) 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60  
2. โรงตากเมล็ดพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 2 โรง ขนาด ยาวxกว้างxสูง  4.0x3.4 x2.5 เมตร   
3. ถาดตาก จ านวน 2 ถาด ขนาด ยาวxกว้างxสูง 4.5x2.0x0.1 เมตร   
4. อุปกรณ์ที่ใช้ในแปลงทดลอง เช่น เชือก ถุงตาข่าย และป้าย  
5. สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมีเกรด 12-24-12 
6. เครื่องหยอดเมล็ดพืช เครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ 
7. อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงตากเมล็ดพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น data logger เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ พัดลม 

แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 12 โวลท์ และนาฬิกา  
8. ตู้อบเมล็ดพืช เครื่องวัดความชื้น และตู้เพาะความงอก  
9. อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น กระดาษเพาะ ป้าย ถาดนับเมล็ด ถุงกระดาษ และทราย  
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วิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 5 ซ้ า 4 กรรมวิธี โดยกรรมวิธี คือ ระยะเก็บเกี่ยวและวิธีการลด

ความชื้น ประกอบด้วย  
กรรมวิธีที่ 1 เก็บเก่ียวระยะ R7.5 ลดความชื้นโดยใช้โรงตาก 
กรรมวิธีที่ 2 เก็บเก่ียวระยะ R7.5 ลดความชื้นโดยใช้ถาดตาก 
กรรมวิธีที่ 3 เก็บเก่ียวระยะ R8 ลดความชื้นโดยใช้โรงตาก 
กรรมวิธีที่ 4 เก็บเก่ียวระยะ R8 ลดความชื้นโดยใช้ถาดตาก 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมโรงตากลดความชื้นเมล็ดพลังงานแสงอาทิตย์และถาดตาก 
สร้างโรงตาก จ านวน 2 โรง ให้มีขนาดของโรงตาก ยาวxกว้างxสูง 4.0x3.4x2.5 เมตร ประกอบด้วย

หลังคาจ านวน 2 ชั้น เพ่ือลดอุณหภูมิภายในโรงตากให้ไม่เกิน 40-45 oC ปิดคลุมหลังคาด้วยพลาสติกใสหนา 
200 ไมครอน มีผนังด้านข้างและประตู 2 ข้าง (ปิดเฉพาะช่วงที่มีฝนตก) ขนาดทางเดินตรงกลางกว้าง 1 เมตร 
ติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ data logger พัดลมระบายอากาศ จ านวน 
10 ตัวและแผงโซลาเซลล์ ขนาด 12  โวลท์ มีชั้นวางเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองภายในโรงเรือน โดยยกสูงจากพ้ืน 50 
เซนติเมตร ขนานยาวทั้ง 2 ด้านของโรงตาก มีพ้ืนที่วางเมล็ดพันธุ์รวม 7.5x4.0 เมตร ติดตั้งโรงตากลดความชื้น
ตามทิศทางของแสงอาทิตย์และแยกโรงตากตามระยะเก็บเกี่ยว ส่วนถาดตากมีขนาด ยาว xกว้างxสูง 
4.5x2.0x0.1 เมตร มีจ านวน 2 ถาด 
 ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและการลดความชื้นเมล็ด 

ท าการปลูกถ่ัวเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60  ในพ้ืนที่พันธุ์ละ 1 ไร่ โดยจัดวันปลูกให้มีอายุสุกแก่พร้อมกัน 
มีระยะเก็บเกี่ยว 2 ระยะ คือ ระยะที่ฝักมีสีน้ าตาล 50 % (ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา: R7.5)  และระยะที่ฝักมีสี
น้ าตาล 95 % (ระยะ R8) ดูแลรักษาตามค าแนะน าการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของกรมวิชาการเกษตร      
เก็บเกี่ยวต้นถั่วเหลือง จากนั้นตรวจวัดความชื้นและน าต้นถั่วเหลืองไปลดความชื้นตามกรรมวิธี โดยให้มี
ปริมาตรต้นถั่วเหลืองเท่ากัน คือ 2.0x5.0x0.05 เมตรต่อซ้ า  บันทึกข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ตลอด
ระยะเวลาการลดความชื้นต้นถั่วเหลืองจนกว่าจะลดความชื้นให้เมล็ดถั่วเหลืองที่แกะออกจากฝักมีความชื้นไม่
เกิน 12% (วัดความชื้นต้นถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลืองที่แกะออกจากฝักทุก 2 ชั่วโมง) นอกจากนี้ทุกกรรมวิธี
บันทึกระยะเวลาในการลดความชื้นต้นถั่วเหลือง ส าหรับโรงตากบันทึกข้อมูลอากาศโดยใช้ data logger 
จากนั้นน าต้นถั่วเหลืองไปนวดด้วยเครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ที่ความเร็วรอบ 350-500 รอบต่อนาที (ตามค าแนะน า
ของกรมวิชาการเกษตร) ตรวจวัดความชื้นเมล็ด ตรวจสอบความงอกและความแข็งแรง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีและ
เมล็ดเสีย (ISTA rule, 2010)  
การบันทึกข้อมูล 

  1. วันปลูก วันงอก วันออกดอก 50 % และวันเก็บเกี่ยว 
  2. ปริมาณความชื้นของต้นถั่วเหลืองฝักสดก่อนและหลังการลดความชื้น 
  3. ปริมาณความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่แกะออกจากฝักก่อนและหลังการลดความชื้น 
  4. ปริมาณความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดหลังการนวด 
  4. ข้อมูลอุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงตากลดความชื้นและภายนอกโรงเรือน   
  5. ระยะเวลาการลดความชื้นต้นถั่วเหลืองต่อครั้ง 
  6. คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ความงอก ความแข็งแรง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดีและเมล็ดเสีย 
  7. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝนตลอดฤดูปลูก 
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ผลการวิจัย 

การศึกษาผลของระยะเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 และ R8 ต่อการลด
ความชื้นต้นถั่วเหลือง โดยใช้โรงตากลดความชื้นทรงโค้งพาราโบลาขนาด ยาวxกว้างxสูง เท่ากับ 4.0x3.4x2.5 
เมตร เปรียบเทียบกับถาดตากอะลูมิเนียมขนาด ยาวxกว้างxสูง เท่ากับ 4.5x2.0x0.1 เมตร ในปี 2561-2562 มี
ผลการทดลอง ดังนี้ 

ฤดูแล้ง 
ปี 2561  

 ความชื้นเริ่มต้นของต้นถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 และ R8  มีค่า 56.1 % และ 
51.3 % และเมล็ดที่แกะออกจากฝักมีความชื้นเริ่มต้น 20.5 และ 19.0 % ตามล าดับ เมื่อลดความชื้นตาม
กรรมวิธีจะเห็นได้ว่าความชื้นของต้นถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 และลดความชื้นโดยโรงตากลดความชื้น
พลังงานแสงอาทิตย์มีค่าต่ าสุด (34.6 %) รองลงมา คือ ถาดตาก (35.2 %) และมีค่าต่ ากว่าที่ระยะเก็บเกี่ยว R8  
(Fig. 1) ทั้งนี้ระยะ R7.5 เป็นระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจะมีการสะสมน้ าหนักแห้งสูงสุดและ
มีคุณภาพดีที่สุด (จวงจันทร์, 2529) ส่วนการลดความชื้นโดยใช้โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์มีกลไก
การควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง คือ ไม่เกิน 40 oC  จึงท าให้การลด
ความชื้นมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ถาดตาก (Fig. 3) ส่วนความชื้นของเมล็ดที่แกะออกจากฝักที่ลดความชื้น
โดยใช้โรงตากจะมีค่าสูงกว่าถาดตากเล็กน้อย แต่ที่ระยะเก็บเกี่ยว R7.5 และ R8  มีค่าไม่แตกต่างกัน หลังจาก
นวดและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีค่าไม่แตกต่างกันในทุกกรรมวิธี มีความ
งอก 94-96 % ความแข็งแรง 94-97 % จ านวนเมล็ดดีและเมล็ดเสีย 66.6-72.3 % และ 27.7-33.4 % 
ตามล าดับ  
 ปี 2562 

ความชื้นเริ่มต้นของต้นถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 และ R8 มีค่า 50.8 และ 48.8 % ตามล าดับ  
และความชื้นเริ่มต้นของเมล็ดถั่วเหลืองที่แกะออกจากฝักมีค่า 22.6 และ 19.0 % ตามล าดับ  เมื่อลดความชื้น
ตามกรรมวิธี  จะเห็นได้ว่า ความชื้นของต้นถั่วเหลืองทุกกรรมวิธีมีค่าใกล้เคียงกัน คือ มีค่า 36.8 และ 36.9 %  
ส าหรับต้นถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวที่ระยะ R7.5 มีค่า 37.3 และ 36.1 % ส าหรับต้นถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวระยะ R8  
ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างกับปี 2561 อาจเกิดจาการที่ความชื้นเริ่มต้นของต้นถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวมาจากแปลงที่
ระยะ R7.5 และ R8 มีความแตกต่างกันน้อย หลังการนวดและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมี
คุณภาพ ได้แก่ ความงอก (86-87 %) และความแข็งแรง (77-81 %) ในแต่ละกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ยกเว้น จ านวนเมล็ดดีและเมล็ดเสียของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวระยะ  R7.5 และลดความชื้นโดยใช้ถาด
ตากแตกต่างจากกรรมวิธีอ่ืน ๆ คือ มีค่า 68.2 และ 37.2 % ตามล าดับ (Fig. 2) ซึ่งเกิดจากผลกระทบของ
สภาพอากาศ สอดคล้องกับรายงานของ Costa et al., (1980) Hunter, (1982) และ Tekrony et al., (1980) 
ที่กล่าวว่า ในขั้นตอนการลดความชื้นจะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียคุณภาพการเป็นเมล็ดพันธุ์จากสภาพ
ภูมิอากาศโดยเฉพาะความแปรปรวนของฝนและอุณหภูมิ  

สรุปรวมฤดูแล้ง ปี 2561-2562 
 ความชื้นเริ่มต้นของต้นถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลืองหลังการเก็บเกี่ยวที่ระยะ R7.5 มีค่าสูงกว่าที่ระยะ 

R8 เมื่อท าการลดความชื้นต้นถั่วเหลืองตามกรรมวิธี ในปี 2561 ความชื้นต้นถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 
และลดความชื้นโดยโรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าต่ าสุดและลดความชื้นได้ดีกว่าที่ระยะ R8 ส่วน
ปี 2562 ระยะเก็บเกี่ยวทั้ง R7.5 และ R8 และวิธีลดความชื้นทั้งสองแบบ ต้นถั่วเหลืองมีค่าความชื้นไม่แตกต่าง
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กัน ทั้งนี้อาจเกิดจากการที่ปริมาณความชื้นในต้นถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวทั้งสองระยะในปี 2562  มีความแตกต่าง
กันน้อยกว่าปี 2561 การตากในโรงตากมีระบบการควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 40 oC ซึ่งอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อ
การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์  ส าหรับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้านความงอกและความแข็งแรง มีค่าไม่
แตกต่างกันเมื่อเก็บเกี่ยวทีระยะ R7.5 และ R8 และใช้วิธีลดความชื้นทั้งสองแบบ ยกเว้นเมล็ดดีและเมล็ดเสีย
ในปี 2562 ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ท าให้การลดความชื้นโดยถาดตากมีจ านวนเมล็ดดีน้อยกว่า 
 

(a) 
F-test (after drying, plant mc) = *F-test (after drying, seed mc) = *    F-test (after processing) = ns 
Preliminary field MC in dry season    R7.5 = 56.1 % (plant), 20.5 % (seed) 
              R8   = 51.3 % (plant), 19.0 % (seed)     
      

  (b)       
F-test (seed germination) = ns                                  F-test (seed germination) = ns   

 
Fig.1 Soybean plant and seed moisture content change in different harvesting stages and 
drying method (a), percentage of seed germination and vigor (b) in dry season, 2018 
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(a) 

    F-test (after drying, plant mc) = ns      F-test (after drying, seed mc) = ns   F-test (after processing) = * 
           Preliminary field MC in dry season   R7.5 = 50.8 % (soybean plant), 22.6 % (soybean seed) 

               R8   = 48.8 % (soybean plant), 19.0 % (soybean seed)    
 

       
(b) 

     F-test (seed germination) = ns           F-test (seed germination) = ns 
 
Fig.2 Soybean plant and seed moisture content change in different harvesting stages and 
drying method (a), percentage of seed germination and vigor (b) in dry season, 2019 
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Green solar drying method at R7.5   Open sun-drying method at R7.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
  Green solar drying method at R8     Open sun-drying method at R8 
 
Fig.3 Average change of temperature, pile and soybean seed moisture content during drying time every   

2 hours in dry season, 2018-2019 
 

ฤดูฝน 
ปี 2561  
ความชื้นเริ่มต้นของต้นถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 และ R8 มีค่า 76.5 % และ 

74.1 % และเมล็ดที่แกะออกจากฝักมีความชื้นเริ่มต้นของเมล็ด มีค่า 26.8 และ 24.4 % ตามล าดับ เมื่อลด
ความชื้นตามกรรมวิธี จะเห็นได้ว่าความชื้นของต้นถั่ วเหลืองที่เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 และ ระยะ R8 ที่ลด
ความชื้นโดยโรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์มีค่า ดังนี้ 36.6 และ 34.4 % ซึ่งมีค่าต่ ากว่าการลด
ความชื้นโดยถาดตาก (48.3 และ 47.0 %) ทั้งนี้เนื่องจากโรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์มีกลไกการ
ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อเมล็ดพันธุ์ (ไม่เกิน 40 oC) ท าให้สามารถลดความชื้นได้
ดีกว่าการตากโดยถาดตาก  ในขณะที่ความชื้นของเมล็ดที่แกะออกจากฝักมีค่าใกล้เคียงกันในทุกกรรมวิธี  
หลังจากนวดและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีค่าไม่แตกต่างกันในทุกกรรมวิธี 
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มีความงอก 95-96 % ความแข็งแรง 76-78 % จ านวนเมล็ดดีและเมล็ดเสีย 80.8-85.0 % และ 15.0-19.2 % 
ตามล าดับ (Fig. 4 และ 6) 

ปี 2562 
ความชื้นเริ่มต้นของต้นถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 และ R8 มีค่า 68.3 % และ 

66.0 % และเมล็ดที่แกะออกจากฝักมีความชื้นเริ่มต้นของมีค่า 26.6 และ 18.0 % ตามล าดับ เมื่อลดความชื้น
ตามกรรมวิธีจะเห็นได้ว่าความชื้นของต้นถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 และ ระยะ R8 ที่ลดความชื้นโดย 
โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์มีค่า ดังนี้ 40.5 และ 39.7 % ซึ่งมีค่าต่ ากว่าการลดความชื้นโดย 
ถาดตากเช่นเดียวกับปี 2561 ในขณะที่ความชื้นของเมล็ดที่แกะออกจากฝักมีค่าใกล้เคียงกันในทุกกรรมวิธี  
หลังจากนวดและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีค่าไม่แตกต่างกันในทุกกรรมวิธี 
มีความงอก 88-90 % ความแข็งแรง 79-82 % จ านวนเมล็ดดีและเมล็ดเสีย 78.0-79.8 % และ 20.2-22.0 % 
ตามล าดับ (Fig. 5 และ 6)  

สรุปรวมฤดูฝน ปี 2561-2562 
 ความชื้นเริ่มต้นของต้นถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลืองหลังการเก็บเกี่ยว ที่ ร ะยะ  R7.5 มี ค่ าสู งก ว่ าที่

ระยะ R8 เมื่อท าการลดความชื้นต้นถั่วเหลืองตามกรรมวิธี  ความชื้นของต้นถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 
และระยะ R8 ที่ลดความชื้นโดยโรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์มีค่าต่ ากว่าการลดความชื้นโดยถาดตาก 
ทั้งนี้เนื่องจากโรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์มีกลไกการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนให้อยู่ในระดับที่
ปลอดภัยต่อเมล็ดพันธุ์ (ไม่เกิน 40 oC) ท าให้สามารถลดความชื้นได้ดีกว่าการตากโดยถาดตาก ในขณะที่
ความชื้นของเมล็ดที่แกะออกจากฝักมีค่าใกล้เคียงกันในทุกกรรมวิธี  หลังจากนวดและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 
พบว่า คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีค่าไม่แตกต่างกัน 
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 (a) 

F-test (after drying, plant mc) = *      F-test (after drying, seed mc) = ns   F-test (after processing) = * 
Preliminary field MC in dry season   R7.5 = 76.5 % (soybean plant), 26.8 % (soybean seed) 
               R8   = 74.1 % (soybean plant), 24.4 % (soybean seed)     
 

       
(b) 

F-test (seed germination) = ns         F-test (seed germination) = ns 
 

Fig.4 Soybean plant and seed moisture content change in different harvesting stages and 
drying method (a), percentage of seed germination and vigor (b) in rainy season, 2018 
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(a) 

F-test (after drying, plant mc) = *      F-test (after drying, seed mc) = NS   F-test (after processing) = ns 
           Preliminary field MC in dry season   R7.5 = 68.3 % (soybean plant), 26.6 % (soybean seed) 

              R8   = 66.0 % (soybean plant), 18.0 % (soybean seed)         
 

        
     (b) 

F-test (seed germination) = ns            F-test (seed germination) = ns 
 

Fig.5 Soybean plant and seed moisture content change in different harvesting stages and 
drying method (a), percentage of seed germination and vigor (b) in rainy season, 2019 
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      Green solar drying method at R7.5   Open sun-drying method at R7.5  
  
 
    
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 Green solar drying method at R8   Open sun-drying method at R8 
 
Fig.6 Average change of temperature, pile and soybean seed moisture content during drying 

time every 2 hours in rainy season, 2018-2019 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 การลดความชื้นต้นถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 และ R8 โดยใช้โรงตากกลดความชื้นพลังงานแสง 
อาทิตย์เป็นวิธีที่สามารถลดความชื้นต้นถั่วเหลืองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมส าหรับการนวด คือ ความชื้นต้นถั่ว
เหลือง 34-42 % และความชื้นเมล็ด 10-12 % โดยเฉพาะในฤดูฝนสามารถลดความชื้นต้นถั่วเหลืองได้ดีกว่า
การลดความชื้นด้วยถาดตาก นอกจากนี้ ในฤดูแล้งการเก็บเกี่ยวต้นถั่วเหลืองที่ระยะ R7.5 มีแนวโน้มว่า
สามารถลดความชื้นได้ดีกว่าต้นถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวระยะ R8 วิธีการนี้สามารถลดอัตราเสี่ยงจากสภาพ 
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (ฝน อุณหภูมิ และความชื้นสูง) เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีคุณภาพอยู่ในระดับมาตรฐาน
เมล็ดพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรและไม่แตกต่างกับการตากโดยถาดตาก  
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ผลของระยะเก็บเกี่ยวต่อการลดความชื้นและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด 

Effect of Harvesting Stage on Drying and Seed Quality of Vegetable Soybean 
 

วรกานต์ ยอดชมภู  ละอองดาว แสงหล้า  ปัทมพร วาสนาเจริญ   
สุพรรณณี เป็งค า   สนอง อมฤกษ์ 

Worakarn Yodchompoo  Laongdao Sangla  Pattamaporn Vassanacharoen   
Supannee Phengkham  Sanong Amareak 

 
ค าส าคัญ  ระยะเก็บเก่ียว การลดความชื้น เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์ 
Keywords harvesting time, drying soybean seed, solar green drying plant   

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมในการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ฝักสด โดยใช้โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงจากสภาพ
อากาศที่ไม่เหมาะสมในช่วงการลดความชื้นหลังการเก็บเกี่ยว ด าเนินการทดลอง ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
โดยการปลูกถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง ในปี 2563 และ 2564 ส าหรับใช้ใน
การศึกษาวิจัย วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Blocks (RCB) จ านวน 4 ซ้ า กรรมวิธีคือ 
ระยะเก็บเกี่ยวและวิธีการลดความชื้น มี 4 กรรมวิธี คือ 1) ระยะเก็บเกี่ยว R7.5 ลดความชื้นโดยใช้โรงตาก 2) 
ระยะเก็บเกี่ยว R7.5 ลดความชื้นโดยใช้ถาดตาก 3) ระยะเก็บเกี่ยว R8 ลดความชื้นโดยใช้โรงตาก และ 4) ระยะ
เก็บเกี่ยว R8 ลดความชื้นโดยใช้ถาดตาก ผลการทดลองพบว่า การเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 และลดความชื้นโดยใช้
โรงตาก ใช้ระยะเวลาในการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้ต่ ากว่า 12.5 เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุดทั้งในฤดู แล้ง 
และฤดูฝน ในปี 2563 และ 2564 ในขณะเดียวกันการใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 และ R7.5 ร่วมกับการลด
ความชื้นโดยใช้โรงตาก ในฤดูแล้ง ทั้งในปี 2563 และ 2564 และในฤดูฝน ปี 2563 ยังเป็นวิธีการที่ท าให้
คุณภาพเมล็ดพันธุ์อยู่ในระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร และสามารถลดต้นทุนในส่วนของ
การจ้างแรงงานในขั้นตอนการกลับกองถั่วเหลืองฝักสดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตากด้วยถาด  การขยายผล
น าไปปรับใช้ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ สามารถปรับขนาดของโรงตากตามปริมาณการผลิต และควรน าไปใช้
ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยการปรับใช้กับพืชอ่ืน เช่น ข้าวและข้าวโพด เป็นต้น 

 
Abstracts 

The objective of this study was to investigate the optimum harvesting period for 
dehumidification of vegetable soybean seeds using green solar drying plant parabolic shape 
for use as a guideline to reduce the risk of inappropriate weather conditions during post-
harvest dehumidification. The experiment was conducted at Chiang Mai Field Crops Research 
Center (CMFCRC) in rainy and dry season, 2020 -2021. The experiment was designed in 
Randomized Complete Blocks (RCB) with 4 replications. The treatments consisted of four 
treatments that was the combination of two harvesting times of vegetable soybean variety 
Chiang Mai 84-2 at R7.5 and R8 and two drying methods using green solar drying plant 
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parabolic shape compared with open sun-drying with aluminum tray. The results revealed 
that the vegetable soybean plants harvested at R8 stages by using green solar drying plant 
used the least time to dehumidify vegetable soybean seeds in both the rainy and dry 
season, 2022-2021. At the same time, the use of harvesting methods at R8 and R7.5 stages in 
combination with dehumidification by using green solar drying plant in the dry season in 
both 2020 and 2021 and in the rainy season in 2020 is also a method for keeping the seed 
quality within seed standard level of the Department of Agriculture. The extension would be 
applied and adjusted to the various seed production scales depend on production volume. 
Moreover, it should maximize the utilization efficiency through other crops such as rice and 
corn etc. 
 
บทน า (Introduction) 

การตากลดความชื้นเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ในระบบการผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความชื้นในแปลงในช่วงสุกแก่ วิธีการลดความชื้น และระยะเวลา
ที่ใช้  การลดความชื้นเป็นการน าเอาน้ าออกไปจากเมล็ดในอัตราร้อยละ 0.3 ต่อชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 43 oC หรือ
อัตรา 5.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีต่อตัน (Brandenburg et al., 1961) การลดความชื้นก่อนการเก็บเกี่ยว โดย
ตากต้นถั่วเหลืองไว้ในแปลง ในบางพ้ืนที่เกษตรกรจะปล่อยให้ต้นถั่วเหลืองแห้งในแปลงก่อนเก็บเกี่ยว ซึ่ง
ความชื้นที่เหมาะสมต่อการนวดด้วยเครื่อง คือ 13-15 % และหลังจากการนวดความชื้นที่เหมาะสมต่อการคัด
เมล็ดด้วยเครื่อง คือ 12-13 % โดยเกษตรกรมีการวางแผนการผลิตให้สามารถเก็บเกี่ยวและลดความชื้นเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองในช่วงที่ไม่มีฝน แต่ปัญหาส าคัญในการลดความชื้น คือ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
โดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตก ความชื้นในอากาศสูง และแสงแดดไม่เพียงพอในการลดความชื้นแต่ละครั้ง จึงมีความ
เสี่ยงต่อการสูญเสียผลผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เมื่อมีฝนตกก่อนการเก็บเกี่ยว หรือในระหว่างการ
เก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว (นงลักษณ์ , 2528) มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบลมร้อนในการลดความชื้น
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในปริมาณมาก ๆ คุณภาพของเมล็ดพันธุ์จะขึ้นกับความชื้นของเมล็ดพันธุ์ และอุณหภูมิที่ใช้ 
ซึ่งควรใช้อุณหภูมิในช่วง 40-45 oC โดยพิจารณาใช้อุณหภูมิต่ าในการอบลดความชื้น หากเมล็ดพันธุ์มีความชื้น
สูงจะได้รับความเสียหายจากการลดความชื้นอย่างรวดเร็ว (desiccation damage) และมากกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มี
ความชื้นต่ า การอบลดความชื้นโดยใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า 45 oC จะท าให้เมล็ดพันธุ์ตาย เสื่อมความงอกและ
ความแข็งแรง ส่วนการใช้อุณหภูมิที่ต่ าเกินไปจะท าให้ลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้ล่าช้า ท าให้เมล็ดพันธุ์
เสียหายจากกระบวนการทางชีวเคมี เช่น การหายใจ และท าให้เชื้อราเข้าท าลายได้ง่าย อย่างไรก็ตามการอบลด
ความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองต้องค านึงถึงชนิดของถังอบ เนื่องจากถังอบขนาดใหญ่อาจจะท าให้ชั้นของเมล็ด
พันธุ์ในถังอบหนาเกินไป เป็นอุปสรรคในการกระจายความร้อนในถังอบ ท าให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ แต่การ
ใช้เครื่องอบที่บรรจุถั่วเหลืองแห้งได้ 1 ตัน จ านวน 12 ถังต่อเครื่อง และใช้อุณหภูมิ 45 oC ช่วยลดปัญหา
ดังกล่าวได้  โดยสามารถลดความชื้นจาก 34-40 % ให้เหลือ 15-17 % จ านวนครั้งละ 250 กิโลกรัม ในเวลา 6 
ชั่วโมง มีค่าใช้จ่าย 1 บาทต่อกิโลกรัมถั่วเหลืองแห้ง และมีต้นทุนค่าเชื้อเพลิงในการอบลดความชื้น 0.20-0.24 
บาทต่อเมล็ดพันธุ์แห้ง 1 กิโลกรัม (นิลุบล และละอองดาว , 2550) อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ยังคงมีต้นทุนสูงและ
สามารถลดความชื้นได้ในปริมาณน้อย มีการศึกษาวิธีการลดความชื้นแบบอ่ืนที่มีต้นทุนต่ ากว่า ได้แก่ การใช้โรง
ลดความชื้นแสงอาทิตย์ในพืชสมุนไพรและพืชผักบางชนิด ซึ่งใช้เวลาสั้นและประหยัดพลังงานมีหลายรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ์ ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่ และความยากง่ายในการสร้าง



346 
 

โรงเรือน (อาภรณ์ และธงชัย, 2549) จากการศึกษาชนิดของโครงสร้างโรงเรือนที่มีการไหลเวียนของอากาศ
ภายในโรงเรือนมากที่สุด คือ โรงตากแบบหลังคาแนวเอียง และชนิดของโรงเรือนที่มีการกระจายอุณหภูมิ
สม่ าเสมอมากที่สุด คือ แบบหลังคาโค้งที่ฟลักซ์ความร้อน 800 W/m2 และจะมีค่าลดลงเมื่อฟลักซ์ความร้อน
ลดลง (ประพันธ์พงษ์ และคณะ, 2555) ในขณะเดียวกันละอองดาว และคณะ (2562) ได้ท าการศึกษาการใช้
โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับการตากโดยถาดตากอะลูมิเนียม  ในการลดความชื้น
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60 โดยพบว่า การใช้โรงตากกลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นวิธีที่
สามารถลดความชื้นต้นถั่วเหลืองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมส าหรับการนวดได้ดีกว่าถาดตาก นอกจากนี้  มี
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดความชื้น คือ อายุเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจะมีผลต่อการลดความชื้น โดย
ปกติการเก็บเกี่ยวในระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา (R7.5 คือระยะที่ฝักมีสีน้ าตาล 50 %) เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจะมี
การสะสมน้ าหนักแห้งสูงสุดและมีคุณภาพดีที่สุดและคุณภาพจะลดลงไปหลังจากระยะนี้ แต่เมล็ดมีความชื้นสูง 
(จวงจันทร์, 2529) การลดความชื้นจึงต้องมีวิธีการที่เหมาะสมพอในการลดความชื้นให้อยู่ ในระดับที่ปลอดภัย
และใช้ระยะเวลาสั้น ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงนิยมเก็บเกี่ยวที่ระยะฝักเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล 95 % (R8) และตาก
ให้แห้งในแปลง  ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียคุณภาพการเป็นเมล็ดพันธุ์จากความแปรปรวน
ของภูมิอากาศโดยเฉพาะฝนและอุณหภูมิ (Costa et al., 1980; Hunter, 1982; Tekrony et al., 1980) 
รวมถึงข้อจ ากัดในเรื่องของแสงแดดที่ใช้ในการลดความชื้น การหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวสามารถท าได้โดย
การเก็บเกี่ยวก่อนระยะ R8 แล้วลดความชื้น โดยการตากในที่ร่มและหรือตากโดยใช้โรงตาก ซึ่งโรงตากเมล็ด
พันธุ์แบบเดิมมีอุณหภูมิที่ไม่สม่ าเสมอท าให้เมล็ดพันธุ์มีการเสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การน าเทคโนโลยี
การลดความชื้นโดยใช้โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีการควบคุมลมร้อนเพ่ือให้มีการกระจาย
อุณหภูมิอย่างสม่ าเสมอ และอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อเมล็ดพันธุ์มาใช้ในระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจึง
เป็นทางเลือกใหม่ในการลดความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศแปรปรวนได้ 

 
สถานที่ท าการวิจัย 

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

เริ่มต้น ตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2564 (ฤดูแล้งและฤดูฝน) 
วิธีการด าเนินการ 
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 

1. ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ เชียงใหม่ 84-2 
2. โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์ทรงโค้งพาราโบลา และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงตาก เช่น 

เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบต่อเนื่อง (Data Logger) เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ พัดลม และ
แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 12 โวลต์ นาฬิกา 

3. อุปกรณ์ท่ีใช้ในแปลงทดลอง เช่น เชือก ถุงตาข่าย และป้าย  
4. สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีเกรด 8-24-24, 13-13-21 และ 46-0-0 
5. เครื่องมือส าหรับใช้ในแปลง ได้แก่ เครื่องหยอดเมล็ดพืช และเครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ 
6. เครื่องมือส าหรับใช้ในการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ตู้อบเมล็ดพืช เครื่องวัดความชื้น และ

ตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (เพาะความงอก) 
7. อุปกรณ์ที่ ใช้ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ กระดาษเพาะ ป้าย ถาดนับเมล็ด ถุงกระดาษ และ  

กล่องพลาสติก 
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แบบและวิธีการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ้ า กรรมวิธีคือ ระยะเก็บเกี่ยวและวิธีการลดความชื้น มี 4 

กรรมวิธี คือ  
กรรมวิธีที่ 1 เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 ลดความชื้นโดยใช้โรงตาก 
กรรมวิธีที่ 2 เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 ลดความชื้นโดยใช้ถาดตาก 
กรรมวิธีที่ 3 เก็บเกี่ยวระยะ R8 ลดความชื้นโดยใช้โรงตาก 
กรรมวิธีที่ 4 เก็บเกี่ยวระยะ R8 ลดความชื้นโดยใช้ถาดตาก 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมโรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์ และถาดตาก 
จัดเตรียมโรงตาก จ านวน 2 โรง ให้มีขนาดของโรงตาก กว้างxยาวx สูง เท่ากับ 3.4x4x2.5 เมตร  

ประกอบด้วยหลังคาจ านวน 2 ชั้น เพ่ือลดอุณหภูมิภายในโรงตากให้อยู่ในช่วง 40 -45 oC ปิดคลุมหลังคาด้วย
พลาสติกใสความหนา 200 ไมครอน มีผนังด้านข้างและประตู 2 ข้าง (ปิดเฉพาะช่วงที่มีฝนตก) ขนาดทางเดินตรง
กลางกว้าง 1 เมตร ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสั มพัทธ์ พัดลมระบายอากาศ 
และแผงโซลาเซลล์ ขนาด 12  โวลท์ มีชั้นวางต้นถั่วเหลืองฝักสดขนาด 7.5x4 เมตร และมีความสูงจากพ้ืน 0.5 
เมตร วางขนานยาวทั้ง 2 ด้านของโรงตาก (ภาพที่ 1) ติดตั้งโรงตากลดความชื้นตามทิศทางของแสงอาทิตย์และ
แยกโรงตากตามระยะเก็บเกี่ยว ส าหรับถาดตากมีขนาด กว้างxยาวx สูง เท่ากับ 2x4.5x0.5 เมตร จ านวน 2 
ถาด (ภาพท่ี 2) 

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดและการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ 
ปลูกถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์  เชียงใหม่ 84-2 พื้นที่ 1 ไร่  โดยจัดวันปลูกให้มีอายุสุกแก่พร้อมกัน และ

สามารถเก็บเกี่ยวในช่วงวันเดียวกัน ซึ่งมีระยะเก็บเกี่ยว 2 ระยะ คือ ระยะที่ฝักมีสีน้ าตาล 50 % (ระยะสุกแก่
ทางสรีรวิทยา : R7.5) และระยะที่ฝักมีสีน้ าตาล 95 % (ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา : R8) ดูแลรักษาตาม
ค าแนะน าการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดของกรมวิชาการเกษตร เก็บเกี่ยวต้นถั่ว เหลืองฝักสดตามกรรมวิธี 
จากนั้นตรวจสอบความชื้นและน าต้นถั่วเหลืองฝักสดแต่ละระยะไปลดความชื้นโดยน าไปวางบนชั้นตามวิธีการ
ลดความชื้นในแต่ละกรรมวิธี โดยให้มีปริมาตรของกองเท่ากัน บันทึกข้อมูลอุณหภูมิอากาศ และความชื้น
สัมพัทธ์ภายในโรงตาก  ตลอดระยะเวลาการลดความชื้นของต้นถั่วเหลืองฝักสด ทุก 10 นาที จนกว่าจะลด
ความชื้นเมล็ดพันธุ์ให้เหลือต่ ากว่า 12.5 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งบันทึกระยะเวลาในการลดความชื้นในแต่ละโรง
ตาก จากนั้นน าต้นถั่วเหลืองฝักสดไปนวดด้วยเครื่องนวดเมล็ดพันธุ์ ที่ความเร็วรอบ 350 -500 รอบต่อนาที 
(ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร) แล้วน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดของแต่ละกรรมวิธีไปตรวจสอบความ
งอก และความแข็งแรง (ISTA rule, 2013) ด าเนินการใน 2 ฤดูปลูก โดยในฤดูแล้งปลูกในช่วงเดือนธันวาคม 
เก็บเกี่ยว และตากลดความชื้นช่วงเดือนมีนาคม ส่วนในฤดูฝนปลูกในช่วงเดือนสิงหาคม เก็บเกี่ยว และตากลด
ความชื้นช่วงเดือนพฤศจิกายน 
การบันทึกข้อมูล 

1. วันปลูก วันงอก วันออกดอก 50 % และวันเก็บเกี่ยว 
2. ปริมาณความชื้นของต้นถั่วเหลืองฝักสดทั้งก่อนและหลังการลดความชื้น 
3. ปริมาณความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่แกะออกจากฝักก่อนและหลังการลดความชื้น 
4. ปริมาณความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดหลังการนวด 
5. ข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์อากาศ ภายในโรงตากลดความชื้นและภายนอก 
6. ระยะเวลาการลดความชื้นเมล็ดต่อครั้ง 
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7. คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ความงอก และความแข็งแรง  
8. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝนตลอดฤดูปลูก 
9. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของผลการทดลอง ด้วยโปรแกรม IRRISTAT และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ด้วย Duncan’s Multiple Range Test และวิเคราะห์ต้นทุนการลดความชื้นต่อกิโลกรัม 
1. โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์ 
1.1 ขนาด ; ยาว x กว้าง x สูง = 4.0x3.4x2.5 เมตร 
1.2 ส่วนประกอบ ; 6 inches fan = 10  12 volts solar cell = 1  
                         Data logger =1    Relative humidity measure 
              Drying tray area =7.5 x 4 meters Hygrometer = 1 
              Temperature control circuit board = 1 (max./min. temp. = 39- 40 oC/20 oC) 
  

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 Green solar drying plant parabolic shape 
 
2. ถาดตากอะลูมิเนียม 
2.1 ขนาด ; ยาว x กว้าง x สูง  =  4.5x2.0x0.5 เมตร  
 

 
 

 
 
 
 
 

Fig.2 Open sun-drying with aluminum tray 
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ผลการทดลอง 
การศึกษาผลของระยะเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝักสด พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ที่เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 และ R8  

โดยใช้โรงตากลดความชื้นทรงโค้งพาราโบลา เปรียบเทียบกับถาดตากอะลูมิเนียม ในการลดความชื้นต้นถั่ว
เหลือง ด าเนินการในปี 2563-2564 มีผลการทดลอง ดังนี้ 

ผลการทดลอง ปี 2563 
ฤดูแล้ง 
ได้เก็บเกี่ยวต้นถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ เชียงใหม่ 84-2 ที่ระยะ R7.5 และ R8 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 

และน าต้นถั่วเหลืองฝักสดมาลดความชื้นโดยโรงตากลดความชื้นเปรียบเทียบกับการลดความชื้นโดยใช้ถาดตาก
ตามกรรมวิธี ซึ่งข้อมูลผลการทดลองในการลดความชื้น ระยะเวลาที่ใช้ในการลดความของแต่ละกรรมวิธี และ
การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (ความงอก และความแข็งแรง) พบว่า ความชื้นเริ่มต้นก่อนการลดความชื้นโดย
โรงตากและถาดตาก ของต้นถั่วเหลืองฝักสดที่เก็บเกี่ยวในระยะ R7.5 มีค่า 75.4 และ 74.2 % และมีค่า 60.5 
และ 59.2 %  ในระยะเก็บเกี่ยว R8 ตามล าดับ เมื่อน าต้นถั่วเหลืองฝักสดมาลดความชื้นตามกรรมวิธี ความชื้น
ของต้นถั่วเหลืองทุกกรรมวิธีมีค่าอยู่ระหว่าง 18.0 % ถึง 22.9 % ส าหรับความชื้นเริ่มต้นของเมล็ดถั่วเหลืองฝัก
สดที่แกะออกจากฝักก่อนการลดความชื้นโดยโรงตากลดความชื้นและถาดตาก ที่เก็บเกี่ยวในระยะ R7.5 มีค่า 
34.3 และ 36.3 % และมีค่า 20.0 และ 19.9 %  ในระยะเก็บเกี่ยว R8 ตามล าดับ และเมื่อน ามาลดความชื้น
ตามกรรมวิธี  จะเห็ น ได้ ว่ าความชื้ น เมล็ดถั่ ว เหลืองฝั กสดทุ กกรรมวิธีมี ค่ าใกล้ เคี ยงกัน  โดยมีค่ า  
อยู่ระหว่าง 11.1 ถึง 12.4 % (ตารางที่ 1 และภาพที่ 3) ส าหรับระยะเวลาที่ใช้ในการลดความชื้นให้เมล็ดถั่ว
เหลืองที่แกะออกจากฝักมีความชื้นต่ ากว่า 12.5 เปอร์เซ็นต์ (วัดความชื้นต้นถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลืองที่แกะ
ออกจากฝัก ทุก 2 ชั่วโมง) พบว่า การเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 และลดความชื้นโดยใช้โรงตาก ใช้ระยะเวลาในการ
ลดความชื้นน้อยที่สุด 12 ชั่วโมง ในขณะที่การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า การเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 และ
ลดความชื้นโดยใช้โรงตาก ให้ความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ มีค่าสูงสุด 81.2 และ 73.2 % 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 2)  

ฤดูฝน 
เก็บเกี่ยวต้นถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ เชียงใหม่ 84-2 ที่ระยะ R7.5 และ R8 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2563 และน าต้นถั่วเหลืองฝักสดมาลดความชื้นโดยโรงตากลดความชื้นเปรียบเทียบกับการลดความชื้นโดยใช้
ถาดตากตามกรรมวิธี เช่นเดียวกับฤดูแล้ง ปี 2563 พบว่า ความชื้นเริ่มต้นก่อนการลดความชื้นด้วยโรงตากและ
ถาดตาก ของต้นถั่วเหลืองฝักสดที่ระยะเก็บเกี่ยว R7.5 เท่ากับ 74.2 และ 72.6% และที่ระยะเก็บเกี่ยว R8 
เท่ากับ 65.9 และ 63.0 % ตามล าดับ เมื่อน าต้นถั่วเหลืองฝักสดมาลดความชื้นตามกรรมวิธีต่าง  ๆ พบว่า 
ความชื้นของต้นถั่วเหลืองฝักสดที่เก็บเกี่ยวในระยะ R7.5 มีค่าต่ ากว่าในระยะเก็บเกี่ยว R8 ทั้งนี้เป็นเพราะที่
ระยะเก็บเกี่ยว R7.5 เป็นระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีการสะสมน้ าหนักแห้งสูงที่สุดและมี
คุณภาพดีที่สุด (จวงจันทร์, 2529) ส่วนการลดความชื้นโดยใช้โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์มีกลไก
การควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง คือ ไม่เกิน 40 oC  จึงท าให้การลด
ความชื้นมีประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ถาดตาก และจากกรณีการลดความชื้นด้วยโรงตากที่มีความชื้นของต้น  
ถั่วเหลืองฝักสดหลังจากการลดความชื้นสูงกว่าถาดตากที่การเก็บเกี่ยวระยะ R8 นั้น อาจเป็นผลจากการที่
ค วามชื้ น เริ่ ม ต้ นที่ วั ดครั้ งแรกมี แตกต่ างกัน เล็ กน้ อย  ซึ่ ง เมื่ อ เป รียบ เที ยบผลวิ เคราะห์ ท างสถิ ติ 
จะเห็นว่าไม่แตกต่างกัน ส าหรับความชื้นเริ่มต้นของเมล็ดถั่วเหลืองฝักสดที่แกะออกจากฝักก่อนการลดความชื้น
ด้วยโรงตากลดความชื้นและถาดตาก ที่ระยะเก็บเกี่ยว R7.5 เท่ากับ 38.1 และ 38.6 % และที่ระยะเก็บเกี่ยว 
R8 เท่ากับ 21.1 และ 20.9 % ตามล าดับ และเมื่อน ามาลดความชื้นตามกรรมวิธีต่าง ๆ พบว่า ความชื้นเมล็ด
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ถั่วเหลืองฝักสดทุกกรรมวิธีมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 11.6 ถึง 12.3 % (ตารางที่ 3 และภาพที่ 4) 
ส าหรับระยะเวลาที่ใช้ในการลดความชื้นให้เมล็ดถั่วเหลืองที่แกะออกจากฝักมีความชื้นต่ ากว่า 12.5 เปอร์เซ็นต์ 
(วัดความชื้นต้นถั่วเหลืองและเมล็ดถั่วเหลืองที่แกะออกจากฝัก ทุก 2 ชั่วโมง) พบว่า การเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 
และลดความชื้นโดยใช้โรงตาก ใช้ระยะเวลาในการลดความชื้นน้อยที่สุด คือ 22.8 ชั่วโมง ซึ่งแตกไม่ต่างกับการ
ลดความชื้นโดยใช้ถาดตาก สอดคล้องกับงานวิจัยของละอองดาว และคณะ (2562) ที่ได้ท าการศึกษาผลของ
ระยะเก็บเกี่ยวต่อการลดความชื้นและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พันธุ์เชียงใหม่ 60 โดยการใช้โรงตากลด
ความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับการตากโดยถาดตากอะลูมิเนียม ซึ่งพบว่า การลดความชื้นต้น 
ถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 และ R8 โดยใช้โรงตากกลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นวิธีที่สามารถลด
ความชื้นต้นถั่วเหลืองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมส าหรับการนวด โดยเฉพาะในฤดูฝนสามารถลดความชื้นต้นถั่ว
เหลืองได้ดีกว่าการลดความชื้นด้วยถาดตาก ส าหรับการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า การเก็บเกี่ยวที่ระยะ 
R7.5 และลดความชื้นโดยใช้ถาดตาก เมล็ดพันธุ์มีความงอกสูงที่สุด เท่ากับ 93.5 % ไม่แตกต่างกับการเก็บ
เกี่ยวที่ระยะ R8 ส่วนความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ พบว่า การเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 และลดความชื้นโดยใช้ถาด
ตาก มีค่าความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์สูงที่สุด เท่ากับ 68.8 % ไม่แตกต่างกับการเก็บเกี่ยวที่ระยะ R7.5 และ
การเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 และลดความชื้นโดยใช้โรงตาก (ตารางที่ 4) ซึ่งในขั้นตอนของการลดความชื้นด้วยถาด
ตากนั้น จะมีต้นทุนในส่วนของการจ้างแรงงานในขั้นตอนการกลับกองถั่วเหลืองฝักสดเพ่ิมข้ึน 
Table 1 Change of vegetable soybean moisture content variety Chiang Mai 84-2 in different 

harvesting time and drying methods at CMFCRC, in dry season, 2020 

Harvesting time and 
drying methods 

Moisture content (%) 
Vegetable soybean plant   Vegetable soybean seed 
Preliminary 

field MC 
After 
drying 

 Preliminary 
field MC 

After 
drying 

Solar green drying, R7.5 75.4 22.2  34.3 11.5 
Open sundrying, R7.5 74.2 18.0  36.3 12.4 
Solar green drying, R8 60.5 20.8  20.0 11.6 
Open sundrying, R8 59.2 22.9  19.9 11.1 

Mean 67.3 21.0  27.6 11.7 
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Table 2 Time for dehumidification (Below 12.5%) , percentage of vegetable soybean seed 
germination and vigor in different harvesting time and drying methods at CMFCRC, in 
dry season, 2020 

Harvesting time and 
drying methods 

Time for 
dehumidification 

(hours) 

Seed germination 
(%) 

Seed vigor 
(%) 

Solar green drying, R7.5 23.5 c 78.8 a 68.0 b 
Open sundrying, R7.5 25.5 d 71.0 b 61.2 c 
Solar green drying, R8 12.0 a 81.2 a 73.2 a 
Open sundrying, R8 19.0 b 71.0 b 71.0 ab 

Mean 20.0 75.5 68.4 
C.V. (%) 5.40 2.69 4.63 

Means followed by a common letter are not significantly different at 5% probability level by DMRT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3 Average change of temperature, pile and vegetable soybean seed moisture content 

during drying time every 2 hours in dry season, 2020 
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Table 3 Change of vegetable soybean moisture content variety Chiang Mai 84-2 in different 
harvesting time and drying methods at CMFCRC, in rainy season, 2020 

Harvesting time and 
drying methods 

Moisture content (%) 
Vegetable soybean plant   Vegetable soybean seed 

Preliminary 
field MC 

After 
drying 

 Preliminary 
field MC 

After 
drying 

Solar green drying, R7.5 74.2 31.7  38.1 12.3 
Open sundrying, R7.5 72.6 32.8  38.6 11.9 
Solar green drying, R8 65.9 43.8  21.1 11.6 
Open sundrying, R8 63.0 41.5  20.9 11.7 

Mean 68.9 37.5  29.7 11.9 
 

Table 4 Time for dehumidification (Below 12.5%) , percentage of vegetable soybean seed 
germination and vigor in different harvesting time and drying methods at CMFCRC, 
in rainy season, 2020 

Harvesting time and 
drying methods 

Time for 
dehumidification 

(hours) 

Seed germination 
(%) 

Seed vigor 
(%) 

Solar green drying, R7.5 31.0 b 87.0 c 64.0 b 
Open sundrying, R7.5 33.0 b 93.5 a 66.5 ab 
Solar green drying, R8 22.8 a 90.2 b 67.0 ab 
Open sundrying, R8 24.5 a 91.5 ab 68.8 a 

Mean 27.8 90.6 66.6 
C.V. (%) 7.15 1.50 3.98 

Means followed by a common letter are not significantly different at 5% probability level by 
DMRT 
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Fig.4 Average change of temperature, pile and vegetable soybean seed moisture content 
during drying time every 2 hours in rainy season, 2020 

 

ผลการทดลอง ปี 2564 
ฤดูแล้ง 
ได้เก็บเกี่ยวต้นถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ เชียงใหม่ 84-2 ที่ระยะ R7.5 และ R8 ในวันที่ 16 มีนาคม 

2564 และน าต้นถั่วเหลืองฝักสดมาลดความชื้นโดยโรงตากลดความชื้นเปรียบเทียบกับการลดความชื้นโดยใช้
ถาดตากตามกรรมวิธี ซึ่งข้อมูลผลการทดลองในการลดความชื้น ระยะเวลาที่ใช้ในการลดความของแต่ละ
กรรมวิธี และการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (ความงอก และความแข็งแรง) พบว่า ความชื้นเริ่มต้นก่อนการลด
ความชื้นโดยโรงตากและถาดตาก ของต้นถั่วเหลืองฝักสดที่ระยะเก็บเกี่ยว R7.5 เท่ากับ 76.1 และ 68.9 % 
และที่ระยะเก็บเกี่ยว R8 เท่ากับ 70.8 และ 64.2 % ตามล าดับ เมื่อน าต้นถั่วเหลืองฝักสดมาลดความชื้นตาม
กรรมวิธี พบว่าความชื้นของต้นถั่วเหลืองฝักสดที่ระยะเก็บเกี่ยว R7.5 มีค่าสูงกว่าที่ระยะเก็บเกี่ยว R8 เนื่องจาก
มีการเก็บเกี่ยวที่ระยะเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน จึงท าให้ที่ระยะเก็บเกี่ยว R7.5 ยังมีค่าความชื้นสะสมอยู่มากกว่า (มี
การสุกแก่น้อยกว่า) ส าหรับความชื้นเริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่แกะออกจากฝักก่อนการลด
ความชื้นโดยโรงตากลดความชื้นและถาดตาก ที่ระยะเก็บเกี่ยว R7.5 เท่ากับ 34.7 และ 35.8 % และที่ระยะ
เก็บเกี่ยว R8 เท่ากับ 29.8 และ 29.3 % ตามล าดับ และเมื่อน ามาลดความชื้นตามกรรมวิธี พบว่าความชื้น
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดทุกกรรมวิธีมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 11.0 ถึง 11.9 % (ตารางที่ 5 และ
ภาพที่ 5) ส าหรับระยะเวลาที่ใช้ในการลดความชื้นให้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่แกะออกจากฝักมีความชื้ นต่ ากว่า 
12.5 เปอร์เซ็นต์ (วัดความชื้นต้นถั่วเหลืองและเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่แกะออกจากฝัก ทุก 2 ชั่วโมง) พบว่า การ
เก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 และลดความชื้นโดยใช้โรงตาก ใช้ระยะเวลาในการลดความชื้นน้อยที่สุด 25.0 ชั่วโมง ไม่
ต่างกับการลดความชื้นโดยใช้ถาดตาก ในขณะที่การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า การเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 
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และลดความชื้นโดยใช้โรงตาก ให้ความงอกสูงที่สุด 83.4 % ไม่แตกต่างกับการเก็บเกี่ยวและลดความชื้นในทุก
กรรมวิธี ส่วนความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยวที่ระยะ R7.5 และ R8 และลดความชื้นโดยใช้โดยตาก 
มีค่าความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์สูงสุดเท่ากัน 74.0 % ไม่ต่างกับการเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 และลดความชื้นโดย
ใช้ถาดตาก (ตารางท่ี 6) 

ฤดูฝน 
เก็บเกี่ยวต้นถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ เชียงใหม่ 84-2 ที่ระยะ R7.5 และ R8 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 

และน าต้นถั่วเหลืองฝักสดมาลดความชื้นโดยโรงตากลดความชื้นเปรียบเทียบกับการลดความชื้นโดยใช้ถาดตาก
ตามกรรมวิธี เช่นเดียวกับฤดูแล้ง ในปี 2564  ผลการทดลอง พบว่า ความชื้นเริ่มต้นก่อนการลดความชื้นโดย
โรงตากและถาดตาก ของต้นถั่วเหลืองฝักสดที่ระยะเก็บเกี่ยว R7.5 เท่ากับ 89.5 และ 81.2 % และที่ระยะเก็บ
เกีย่ว R8 เท่ากับ 88.8 และ 82.6 % ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าความชื้นเริ่มต้นของต้นถั่วเหลืองฝักสดมีค่าที่สูง ซึ่ง
เป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศในช่วงอาทิตย์ก่อนการเก็บเกี่ยว มีฝนตกต่อเนื่องหลายวัน และ เมื่อน าต้นถั่ว
เหลืองฝักสดมาลดความชื้นตามกรรมวิธี พบว่าความชื้นของต้นถั่วเหลืองฝักสดที่ระยะเก็บเกี่ยว R7.5 ยังคงมีค่า
สูงกว่าที่ระยะเก็บเกี่ยว R8 เช่นเดียวกับผลการทดลองในฤดูแล้ง เนื่องจากมีการเก็บเกี่ยวที่ระยะเก็บเกี่ยว
แตกต่างกัน ส าหรับความชื้นเริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดที่แกะออกจากฝักก่อนการลดความชื้นโดยโรง
ตากลดความชื้นและถาดตาก ที่ระยะเก็บเกี่ยว R7.5 เท่ากับ 38.6 และ 37.9 % และที่ระยะเก็บเกี่ยว R8 
เท่ากับ 22.2 และ 25.0 % ตามล าดับ และเมื่อน ามาลดความชื้นตามกรรมวิธี พบว่าความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองฝักสดทุกกรรมวิธีมีค่าใกล้เคียงกัน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 11.3 ถึง 11.9 % (ตารางที่ 7 และภาพที่ 6) ส าหรับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการลดความชื้นให้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่แกะออกจากฝักมีความชื้นต่ ากว่า 12.5 เปอร์เซ็นต์ 
(วัดความชื้นต้นถั่วเหลืองและเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่แกะออกจากฝัก ทุก 2 ชั่วโมง) พบว่า การเก็บเกี่ยวที่ระยะ 
R8 และลดความชื้นโดยใช้โรงตาก ใช้ระยะเวลาในการลดความชื้นน้อยที่สุด 26.0 ชั่วโมง ในขณะที่การทดสอบ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ พบว่า การเก็บเกี่ยวที่ระยะ R7.5 และลดความชื้นโดยใช้โรงตาก ให้ความงอกสูงที่สุด 57.9 
% ไม่แตกต่างกับการเก็บเกี่ยวและลดความชื้นในทุกกรรมวิธี ส่วนความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยวที่
ระยะ R7.5 และลดความชื้นโดยใช้ถาดตาก มีค่าความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์สูงสุด 43.4 % ไม่ต่างกับการเก็บ
เกี่ยวที่ระยะ R8 (ตารางที่ 8) ส าหรับการทดลองในฤดูแล้ง ปี 2564 การด าเนินงานได้รับผลกระทบกับปัญหา
ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ โดยมีฝนตกต่อเนื่องหลายวันในช่วงอาทิตย์ก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อน
น าเข้าทดสอบ ประกอบกับสภาพอากาศในช่วงทดสอบมีเมฆมาก ท้องฟ้าครึ้ม แสงแดดไม่เพียงพอในการลด
ความชื้นในบาง และมีความชื้นในอากาศค่อนข้างสูง ท าให้ต้องใช้เวลาในขั้นตอนของการทดสอบที่นานขึ้น ซึ่ง
เมล็ดพันธุ์อาจเกิดความเสียหายจากกระบวนการทางชีวเคมีในช่วงเวลาดังกล่าว จนส่งผลต่อการท าให้คุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองลดลงอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานเมล็ดพันธุ์  
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Table 5 Change of vegetable soybean moisture content variety Chiang Mai 84-2 in different 
harvesting time and drying methods at CMFCRC, in dry season, 2021 

Harvesting time and 
drying methods 

Moisture content (%) 
Vegetable soybean plant   Vegetable soybean seed 
Preliminary 

field MC 
After 
drying 

 Preliminary 
field MC 

After 
drying 

Solar green drying, R7.5 76.1 36.0  34.7 11.6 
Open sundrying, R7.5 68.9 30.4  35.8 11.5 
Solar green drying, R8 70.8 34.0  29.8 11.9 
Open sundrying, R8 64.2 30.1  29.3 11.0 

Mean 70.0 32.6  32.4 11.5 
 

Table 6 Time for dehumidification (Below 12.5%) , percentage of vegetable soybean seed 
germination and vigor in different harvesting time and drying methods at CMFCRC, in 
dry season, 2021 

Harvesting time and 
drying methods 

Time for 
dehumidification 

(hours) 

Seed germination 
(%) 

Seed vigor 
(%) 

Solar green drying, R7.5 27.0 c 79.9  74.0 a 
Open sundrying, R7.5 26.0 b 70.6  61.8 b 
Solar green drying, R8 25.0 a 83.4  74.0 a 
Open sundrying, R8 25.0 a 81.5  70.0 ab 

Mean 25.8 78.8 69.9 
C.V. (%) 2.24 18.9 8.06 

Means followed by a common letter are not significantly different at 5% probability level by 
DMRT 



356 
 

 

Fig.5 Average change of temperature, pile and vegetable soybean seed moisture content 
during drying time every 2 hours in dry season, 2021 

 
 

Table 7  Change of vegetable soybean moisture content variety Chiang Mai 84-2 in different 
harvesting time and drying methods at CMFCRC, in rainy season, 2021 

Harvesting time and 
drying methods 

Moisture content (%) 
Vegetable soybean plant   Vegetable soybean seed 
Preliminary 

field MC 
After 
drying 

 Preliminary 
field MC 

After 
drying 

Solar green drying, R7.5 89.5 44.6  38.6 11.9 
Open sundrying, R7.5 81.2 45.4  37.9 11.6 
Solar green drying, R8 88.8 40.1  22.2 11.8 
Open sundrying, R8 82.6 39.3  25.0 11.3 

Mean 85.52 42.4  30.9 11.6 
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Table 8  Time for dehumidification (Below 12.5%) , percentage of vegetable soybean seed 
germination and vigor in different harvesting time and drying methods at CMFCRC, in 
rainy season, 2021 

Harvesting time and 
drying methods 

Time for 
dehumidification 

(hours) 

Seed germination 
(%) 

Seed vigor 
(%) 

Solar green drying, R7.5 35.5 c 57.9  27.8 b 
Open sundrying, R7.5 35.0 c 51.4  43.4 a 
Solar green drying, R8 26.0 a 51.3  19.3 c 
Open sundrying, R8 28.0 b 44.6  38.8 a 

Mean 31.1 51.3 32.3 
C.V. (%) 3.43 14.6 13.6 

Means followed by a common letter are not significantly different at 5% probability level by 
DMRT 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.6 Average change of temperature, pile and vegetable soybean seed moisture content 
during drying time every 2 hours in rainy season, 2021 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
1. วิธีการเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 และลดความชื้นโดยใช้โรงตาก ใช้ระยะเวลาในการลดความชื้นโดย

เมล็ดถั่วเหลืองฝักสดที่แกะออกจากฝักมีความชื้นต่ ากว่า 12.5 เปอร์เซ็นต์ (วัดความชื้นต้นถั่วเหลืองและเมล็ด
ถั่วเหลืองที่แกะออกจากฝัก ทุก 2 ชั่วโมง) น้อยที่สุดทั้งในปี 2563 และปี 2564  

2. การใช้การเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 และลดความชื้นโดยใช้โรงตาก ในฤดูแล้ง ทั้งในปี 2563 และปี 
2564 ให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดทั้งในด้านความงอก และความแข็งแรง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดไม่แตกต่าง
กับการเก็บเก่ียวที่ระยะ R7.5 และการเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 และลดความชื้นโดยใช้ถาดตาก  

3. การใช้การเก็บเกี่ยวที่ระยะ R7.5 และ R8 ร่วมกับการลดความชื้นโดยใช้ถาดตาก ในฤดูฝน ทั้งในปี 
2563 และปี 2564 ให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดทั้งในด้านความงอก และความแข็งแรง มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดไม่แตกต่างกับการเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 และลดความชื้นโดยใช้โรงตาก  

จากการทดลอง การใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่ระยะ R8 และ R7.5 ร่วมกับการลดความชื้นโดยใช้โรงตาก 
ในฤดูแล้ง ทั้งในปี 2563 และ 2564 และในฤดูฝน ปี 2563 ยังเป็นวิธีการที่ท า ให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์อยู่ใน
ระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร และสามารถลดต้นทุนในส่วนของการจ้างแรงงานในขั้นตอน
การกลับกองถั่วเหลืองฝักสดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตากด้วยถาด การขยายผลน าไปปรับใช้ในแปลงผลิต
เมล็ดพันธุ์ สามารถปรับขนาดของโรงตากตามปริมาณการผลิต  

ข้อเสนอแนะ 
1. การลดความชื้นต้นถั่วเหลืองฝักสดที่เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 และ R8 โดยใช้โรงตากกลดความชื้น

พลังงานแสง อาทิตย์เป็นวิธีที่สามารถลดความชื้นต้นถั่วเหลืองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมส าหรับการนวด คือ 
ความชื้นต้นถั่วเหลือง 34-42 % และความชื้นเมล็ด 10-12 % โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม (ฝน 
อุณหภูมิ และความชื้นสูง) สามารถลดความชื้นต้นถั่วเหลืองได้ดีกว่าการลดความชื้นด้วยถาดตาก ที่จะมีต้นทุน
ในส่วนของการจ้างแรงงานในขั้นตอนการกลับกองถั่วเหลืองฝักสดเพิ่มข้ึน 

2. การขยายผลน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ สามารถปรับขนาดของโรงตากตามปริมาณ
การผลิต ซึ่งจากการทดลองนี้โรงตากลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์มีต้นทุนการผลิต 60 ,000-80,000 บาท 
ในกรณีท่ีน าไปใช้กับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จ านวน 2 ครั้งต่อปี สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 2.0-2.6 ปี 
(ตารางภาคผนวก 1) นอกจากนี้ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดโดยการปรับใช้กับพืช
อ่ืน ๆ เช่น ข้าว และข้าวโพด เป็นต้น 
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การใช้ก๊าซโอโซนในการก าจัดด้วงถั่วเหลือง (Callosobruchus chinensis Linnaeus)) ในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 
Use of Ozone in Control of Sourtern Cowpea Weevil (Callosobruchus chinensis 

Linnaeus) at Warehouse 
 

ศิวกร เกียรติมณีรัตน์     ละอองดาว แสงหล้า     สุพรรณณี เป็งค า 
Siwakorn Keatmaneerat     Loangdown Sangla     Supannee Phengkham 

 
ค าส าคัญ  ก๊าซโอโซน ด้วงถั่วเหลือง ถั่วเหลือง 
Keywords  soybean, ozone, southern cowpea weevil (Callosobruchus chinensis Linnaeus) 
 

บทคัดย่อ 
การใช้ก๊าซโอโซนในการก าจัดด้วงถั่วเหลือง (Callosobruchus chinensis Linnaeus) ในโรงเก็บ

เมล็ดพันธุ์ ประกอบด้วย 3 การทดลองคือ การรมก๊าซโซนโดยตรงเพ่ือหาระยะทนทานของด้วงถั่วเหลือง
(Callosobruchus chinensis Linnaeus) ต่อก๊าซโอโซน ได้แก่ระยะไข่ หนอน ดักแด้และตัวเต็มวัย น าระยะ
ทนทานของด้วงถั่วเหลือง (Callosobruchus chinensis Linnaeus) บรรจุในกระสอบบรรจุถั่วเหลืองขนาด 1 
กิโลกรัม แล้วรมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm ในระยะเวลาต่าง ๆ และศึกษาระยะเวลาและ
ความสามารถในการเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลืองหลั งรมเมล็ดถั่วเหลืองด้วยก๊าซโอโซนนาน 168 ชั่วโมง 
ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงเดือนกันยายน 
พ.ศ.2560 โดยใช้ก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppmทั้ง 3 การทดลอง วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 
4 ซ้ า ผลการทดลองพบว่าด้วงถั่วเหลือง (Callosobruchus chinensis Linnaeus) ในระยะดักแด้เป็นระยะที่
มีความทนทานต่อก๊าซโอโซนเมื่อรมโดยตรงโดยมีอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ที่ 72 ชั่วโมง เมื่อน าระยะ
ดักแด้รมก๊าซโอโซนผ่านกระสอบบรรจุถั่วเหลืองขนาด 1 กิโลกรัมพบว่าด้วงถั่วเหลือง (Callosobruchus 
chinensis Linnaeus) มีอัตราการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ที่ 168 ชั่วโมง และเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการรมก๊าซ
โอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppmนาน 168 ชั่วโมงพบว่าด้วงถั่วเหลือง (Callosobruchus chinensis Linnaeus) 
สามารถเข้าท าลายได้ตามปกติ และสามารถเจริญเติบโตจนครบวงจรชีวิตได้หลังจากหยุดการรมก๊าซโอโซน 
อย่างไรก็ตามการรมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppmนาน 168 ชั่วโมงมีผลท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอก และ
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองลดลง 

 
Abstract 

 Control of southern cowpea weevil (Callosobruchus chinensis Linnaeus) in 
warehouse by ozone gas have 3 experiments are direct ozone fumigation to find the 
durability of southern cowpea weevil against ozone gas. Include egg, larva, pupa and adult. 
Put down southern cowpea weevil in to the sack with 1 Kg. of soybean seeds and the 
fumigation with ozone gas at 60 ppm in a different time. Study of the duration and ability to 
damage into soybean seeds of southern cowpea weevil after ozone fumigation about 168 
hours. Study at CMFURU from October, 2016 to September, 2017. CRD experimental design, 
4 replications. In conclusion, pupa stage of southern cowpea weevil is a durable stage when 
direct ozone fumigation mortality rate are 100% at 72 hours. And ozone fumigation of pupa 
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stage in sack with 1 Kg. of soybean seeds Found that, the mortality rate 100% at 168 hours 
and after ozone fumigation at 60 ppm about 168 hours, southern cowpea weevil can 
damage and develop to complete life cycle at soybean seed. However, the ozone 
fumigation at 60 ppm about 168 hours can make seeds germinations and seed vigor 
decreases. 
 
บทน า (Introduction) 

การเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองในโรงเก็บเพ่ือใช้ส าหรับบริโภคนั้นจัดว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญของการ
ผลิตถั่วเหลือง เพราะหากการเก็บรักษาเมล็ดถั่วเหลืองในโรงเก็บที่ไม่เหมาะสม เมล็ดถั่วเหลืองนั้น ๆ สามารถ
ถูกเข้าท าลายโดยแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยว จึงท าให้เมล็ดถั่วเหลืองที่เก็บรักษาในโรงเก็บสูญเสียน้ าหนัก 
สูญเสียคุณค่าทางอาหาร สูญเสียความงอก สูญเสียคุณภาพ สูญเสียเงิน และสูญเสียชื่อเสียง (พรทิพย์ และ
คณะ, 2548) โดยแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวของถั่วเหลืองนั้นมีหลายชนิดแต่ชนิดที่พบได้ในประเทศไทย และ
มีความส าคัญมากคือ ด้วงถั่วเหลือง(Callosobruchus chinensis) ด้วงถั่วเหลืองเป็นแมลงศัตรูหลังการเก็บ
เกี่ยวชนิดหนึ่งที่ที่ตัวอ่อนจะกัดกินภายในเมล็ด(internal feeder) โดยตัวเต็มวัยจะวางไข่บริเวณภายนอกของ
เมล็ด และเมื่อตัวหนอนฟักออกจากไข่ก็จะเจาะเข้าไปในเมล็ดถั่วเหลือง ตัวหนอนก็จะกัดกินและเจริญเติบโตใน
เมล็ดถั่วเหลืองจนเข้าดักแด้ และเมื่อด้วงถั่วเหลืองออกจาดดักแด้เป็นตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยก็จะกัดเมล็ดถั่วเหลือง
ออกมาท าให้เกิดลักษณะเป็นรูวงกลม และเมื่อดูภายในเมล็ดถั่วจะเป็นเป็นโพรงซึ่งเกิดจากการกั ดกินของตัว
หนอน(พรทิพย์  และคณะ , 2548) และเพ่ือป้องกันก าจัดและป้องกันการระบาดของด้วงถั่วเหลือง
(Callosobruchus chinensis) ผู้บริโภคจึงนิยมใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัด เนื่องจากเห็นผลเร็วและมี
ประสิทธิภาพเช่น ฟอสฟีน(มูลนิธิชีววิถี, 2556)  แต่อย่างไรก็ตามพบว่าแมลงศัตรูโรงเก็บหลายชนิดสร้างความ
ต้านทานต่อสารรมฟอสฟีน ได้แก่ ด้วงอิฐ Trogoderma granarium Evert, มอดข้าวเปลือก Rhyzopertha 
dominica (F.) และมอดฟันเลื่อย Oryzaephillus surrinamensis L. เช่น ในปี พ.ศ. 2534 งานวิจัยแมลง
ศัตรูผลิตผลเกษตร กองกีฏและสัตววิทยา พบว่ามอดข้าวเปลือกจาก จังหวัดเชียงราย สกลนคร และสุพรรณบุรี 
แสดงความต้านทานต่อสารรมฟอสฟีน และมอดข้าวเปลือกจากจังหวัดเชียงรายแสดงความต้านทานต่อสารรม
ฟอสฟีนประมาณ 3 เท่า (พรทิพย์และคณะ, 2537) ดังนั้นควรมีการศึกษาสารชนิดอ่ืน ๆ เพ่ือป้องกันการ
ต้านทานสารต่อสารฟอสฟีนของด้วงถั่วเหลือง(Callosobruchus chinensis) และเพ่ือใช้สารชนิดนั้น ๆ 
ทดแทนสารรมฟอสฟีน เช่น การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก าจัดด้วงงวงข้าวที่ระดับความเข้มข้น 10 -40 
เปอร์เซ็นต์ มีผลท าให้ด้วงงวงข้าวในระยะตัวเต็มวัยตายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 10 วัน (กุลวิชญ์ , 
2552) อย่างไรก็ตามก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซพิษที่สามารถท าให้เกิดอันตรายให้กับสภาพแวดล้อมได้ 
ส่วนการใช้ก๊าซไนโตรเจนในการก าจัดแมลงพบว่าเมื่อรมก๊าซไนโตรเจนกับตัวเต็มวัยของมอดแป้ง (Tribolium 
castaneum) (Coleoptera: Tenebrionidae) แ ล ะ ตั ว อ่ อ น ข อ ง  Indian meal moth (Plodia 
interpunctella) (Lepidoptera: Pyralidae) ที่ความเข้มข้น 100 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการรม
แล้วท าให้แมลงทั้งสองชนิดตาย 95 เปอร์เซ็นต์ใช้เวลา 9.4 และ 21.2 ชั่วโมง ตามล าดับ (Monro, 1975) 
ดังนั้นก๊าซโอโซนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการก าจัดแมลงศัตรูโรงเก็บ ซึ่งก๊าซโอโซน (ozone หรือ O3) นั้น
สามารถก าจัดแมลงศัตรูโรงเก็บได้เช่น รายงานว่า  เมื่อใช้ก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 95 –115 ppm เป็น
ระยะเวลา 3.5 – 6 ชั่วโมงท าให้ มอดแป้งทั้ง 2 ชนิดคือ Tribolium confusum และ T. castaneum มีอัตรา
การตาย 100 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาของ Kells et al. (2001) เมื่อรมก๊าซโอโซนที่ระดับความเข้มข้น 50 
ppm เป็นเวลา 3 วันภายในโรงเก็บข้าวโพดน้ าหนัก 8.9 ตัน พบว่ามี เปอร์เซ็นต์การตายของหนอน 
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Indianmeal moth และตัวเต็มวัยของมอดแป้งที่ระบาดในข้าวโพด อยู่ในช่วง 92-100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ก๊าซโอโซนก าจัดมอดเจาะผลกาแฟ Hypothenemus  hampei  ซึ่งเป็นแมลง
ศัตรูเข้าท าลายเจาะผลกาแฟสด และกาแฟกะลา เมื่อรมด้วยก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 10,000 ppm ที่
อุณหภูมิ 13 องศาเซลเซียส ในสภาพสุญญากาศนาน 6 ชั่วโมง พบว่ามีแมลงทุกระยะมีการตายอย่างสมบูรณ์  
ยกเว้นระยะไข่ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 15 เปอร์เซ็นต์ การรมก๊าซโอโซนในการก าจัดแมลงพบว่ามีปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพหลายปัจจัย เช่น หากมีความชื้นสัมพัทธ์สูง ก๊าซโอโซนจะท าปฏิกิริยากับน้ าที่มีอยู่ในอากาศ
ท าให้ประสิทธิภาพในการก าจัดแมลงลดลง  ปริมาณก๊าซออกซิเจนที่มีอยู่จะท าให้ลดประสิทธิภาพของก๊าซ
โอโซนได้  ความเข้มข้นของก๊าซโอโซน และระบบสุญญากาศ ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการก าจัดแมลงทั้งสิ้น 
(Hollingsworth and Armstrong, 2005) โดยก๊าซโอโซนมีประสิทธิภาพแทรกซึมผ่านวัตถุได้ไม่ดีเท่ากับการ
ใช้สารเคมีรมผลผลิต และการใช้ก๊าซโอโซนรมเพ่ือก าจัดแมลงในผลิตผล พบว่ามีเปอร์เซ็นต์การตายลดลง หรือ
น้อยกว่าเปอร์เซ็นต์การตายในกรรมวิธีที่รมด้วยก๊าซโอโซนกับแมลงโดยตรง (Isikber and Oztenkin, 2009) 
อย่างไรก็ตามการศึกษาการใช้ก๊าซโอโซนในการก าจัดด้วงถั่วเหลือง (Callosobruchus chinensis) ในโรงเก็บ
เมล็ดพันธุ์ครั้งนี้ จัดเป็นเพียงข้อมูล พ้ืนฐานเพ่ือให้นักวิจัยได้ พัฒนาการป้องกันก าจัดด้วงถั่ วเหลือง
(Callosobruchus chinensis) ด้วยก๊าซโอโซนต่อไป 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2560  
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 

1. เมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 
2. ด้วงถั่วเหลืองในระยะการเจริญเติบโต 4 ระยะ (ไข,่ หนอน, ดักแด้ และตัวเต็มวัย) 
3. เครื่องก าเนิดก๊าซโอโซนความเข้มข้น 60 ppm รุ่น WAO-2501 (Asiatech Industry IN) 
4. ภาชนะรมก๊าซโอโซนขนาด 12.5x25x15 เซนติเมตร 
5. ถุงตาข่ายขนาด 14x10 เซนติมเตร 
6. วัสดุอื่นๆ siriga gel  สายยาง ผ้าขาวบาง  

แบบและวิธีการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซ้ า ได้แก่ 

การทดลองที่1 ท าการรมก๊าซโซนโดยตรงเพ่ือหาระยะทนทานของด้วงถั่วเหลือง(Callosobruchus 
chinensis) ต่อก๊าซโอโซน ได้แก่ระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย 

การทดลองย่อยที่1 ท าการรมก๊าซโอโซนโดยตรงกับระยะไข่ของด้วงถั่วเหลือง(Callosobruchus 
chinensis) ที่ความเข้มข้น 60 ppm ในระยะเวลาต่าง ๆ  

   กรรมวิธีที่ 1 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 2 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 2 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 4 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 3 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 6 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 4 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 8 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 5 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 10 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 6 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 12 ชั่วโมง 
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การทดลองย่อยที่ 2 ท าการรมก๊าซโอโซนโดยตรงกับระยะหนอนของด้วงถั่วเหลือง(Callosobruchus 
chinensis) ที่ความเข้มข้น 60 ppm ในระยะเวลาต่าง ๆ  

   กรรมวิธีที่ 1 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 2 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 2 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 6 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 3 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 12 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 4 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 24 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 5 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 36 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 6 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 48 ชั่วโมง 
การทดลองย่อยที่ 3 ท าการรมก๊าซโอโซนโดยตรงกับระยะดักแด้ของด้วงถั่วเหลือง(Callosobruchus 

chinensis) ที่ความเข้มข้น 60 ppm ในระยะเวลาต่าง ๆ  
   กรรมวิธีที่ 1 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 2 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 2 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 6 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 3 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 12 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 4 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 24 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 5 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 36 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 6 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 48 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 7 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 60 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 8 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 72 ชั่วโมง 
การทดลองย่อยที่4 ท าการรมก๊ าซ โอโซนโดยตรงกับ ระยะตั ว เต็มวัยของด้ วงถั่ ว เหลือง

(Callosobruchus chinensis) ที่ความเข้มข้น 60 ppm ในระยะเวลาต่าง ๆ  
   กรรมวิธีที่ 1 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 2 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 2 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 6 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 3 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 12 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 4 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 24 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 5 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 30 ชั่วโมง 

 

การทดลองที่2 น าระยะทนทานของด้วงถั่วเหลือง(Callosobruchus chinensis) บรรจุในกระสอบ
บรรจุถั่วเหลืองขนาด 1 กิโลกรัม แล้วรมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm ในระยะเวลาต่าง ๆ  

   กรรมวิธีที่ 1 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 120 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 2 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 132 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 3 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 144 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 4 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 156 ชั่วโมง 
   กรรมวิธีที่ 5 รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 168 ชั่วโมง 
การทดลองท่ี3 การศึกษาระยะเวลาและความสามารถในการเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลืองหลังรมเมล็ด

ถั่วเหลืองด้วยก๊าซโอโซนนาน 168 ชั่วโมง  
น าเมล็ดถั่วเหลืองที่ปราศจากแมลงเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลืองมาบรรจุลงในถุงตาข่ายขนาด 14×10 

เซนติเมตรแล้วมัดปากถุง จากนั้นจึงน าไปใส่ในภาชนะรมก๊าซโอโซนขนาด 12.5×25×15 เซนติเมตรและรม
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ก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppmนาน 168 ชั่วโมง(กรรมวิธีละ 1 กิโลกรัมทั้งหมด 4 ซ้ า จากนั้นจึงเช็คผลการ
ทดลอง) 

กรรมวิธีที่ 1 น าเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการรมก๊าซโอโซนนาน 168 ชั่วโมงมาใช้เลี้ยงด้วงถั่วเหลืองทันที  
กรรมวิธีที่ 2 น าเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการรมก๊าซโอโซนนาน 168 ชั่วโมงพักไว้ 7 วันจึงน าไปใช้เลี้ยง 

     ด้วงถั่วเหลือง 
กรรมวิธีที่ 3 น าเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการรมก๊าซโอโซนนาน 168 ชั่วโมงพักไว้ 14 วันจึงน าไปใช้เลี้ยง 

     ด้วงถั่วเหลือง 
กรรมวิธีที่ 4 น าเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการรมก๊าซโอโซนนาน 168 ชั่วโมงพักไว้ 21 วันจึงน าไปใช้เลี้ยง 

     ด้วงถั่วเหลือง 
กรรมวิธีที่ 5 น าเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการรมก๊าซโอโซนนาน 168 ชั่วโมงพักไว้ 28 วันจึงน าไปใช้เลี้ยง 

     ด้วงถั่วเหลือง 
 อย่างไรก็ตามกรรมวิธีใดที่ท าการตรวจเช็คผลการทดลองแล้วจะไม่น ากลับมาเช็คใหม่ 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. การเตรียมด้วงถั่วเหลืองระยะต่าง ๆ 

เลี้ยงด้วงถั่วเหลืองโดยใช้เมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ใส่ในแก้วพลาสติกขนาด 150 มิลลิลิตร
ประมาณ 1/3 ของแก้ว จากนั้นปล่อยด้วงถั่วเหลืองจ านวน 50 ตัวลงในแก้ว จากนั้นปิดด้วยผ้าขาวบางแล้วใช้
หนังยางรัดไว้เพ่ือป้องกันไม่ให้แมลงออกมาภายนอกแก้ว เมื่อครบ 7 วัน ด้วงถั่วเหลืองจะผสมพันธุ์และวางไข่
เรียบร้อยแล้ว จึงย้ายตัวเต็มวัยจากภาชนะเดิมมาใส่ภาชนะใหม่ โดยท าเหมือนกับวิธีการข้างต้น 

การเตรียมระยะไข่ของด้วงถั่วเหลืองเพ่ือใช้ในรมก๊าซโอโซน จะปล่อยด้วงถั่วเหลืองตัวเต็มวัยลงในแก้ว
เลี้ยงแมลงที่ภายในมีเมล็ดถั่วเหลืองอยู่ 100 เมล็ดจากนั้นปิดปากแก้วด้วยผ้าขาวบาง ทิ้งไว้จนกระทั่ง 5 วันจึง
น าตัวเต็มวัยออก จากนั้นจึงน าเมล็ดถั่วเหลืองที่มีร่องรอยการวางไข่แต่ละเมล็ดไปทดลองตามกรรมวิธี หาก
ต้องการเตรียมระยะอ่ืน ๆ เตรียมได้โดยหลังจากการปล่อยตัวเต็มวัยลงในแก้วเลี้ยงแมลงแล้วครบ 5 วันจึงน า
ตัวเต็มวัยออก จากนั้นก็ท้ิงถั่วเหลืองไว้ในแก้วนั้น ๆ ให้ครบ 20, 26 และ 35 วัน ก็จะได้ด้วงถั่วเหลืองที่มีระยะ
หนอน, ดักแด้ และตัวเต็มวัยตามล าดับ 

2. การศึกษาผลของระยะเวลาในการรมด้วยก๊าซโอโซนต่อการก าจัดด้วงถั่วเหลืองในระยะไข่ , หนอน, 
ดักแด้ และตัวเต็มวัย ในการทดลองระยะไข่ของด้วงถั่วเหลือง ใช้ถั่วเหลืองที่มีไข่ของด้วงถั่วเหลืองติดอยู่
ภายนอกจ านวน 30 เมล็ด มาบรรจุลงในถุงตาข่ายขนาด 14×10 เซนติเมตรแล้วมัดปากถุง จากนั้นจึงน าไปใส่
ในภาชนะรมก๊าซโอโซนขนาด 12.5×25×15 เซนติเมตรและรมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm ตาม
กรรมวิธี ส่วนระยะหนอน, ดักแด้ และตัวเต็มวัย น าแก้วเลี้ยงแมลงที่ผ่านการทิ้งแก้วไว้ 20 , 26 และ 35 วัน
ตามล าดับ มาทดสอบตามกรรมวิธีข้างต้นเช่นกัน หลังจากรมก๊าซโอโซนทุก ๆ กรรมวิธีเสร็จให้น าเมล็ดถั่ว
เหลืองที่ผ่านการรมก๊าซโอโซนแล้วมาใส่ในแก้วเลี้ยงแมลงที่ยังไม่ผ่านการใช้เลี้ยงแมลง จากนั้นปิดฝาด้วยผ้าขาว
บางแล้วทิ้งแก้วเลี้ยงแมลงนั้น ๆ จนครบ 35 วัน จึงท าการนับเปอร์เซ็นต์การตายของด้วงถั่วเหลือง 

อย่างไรก็ตามการทดลองทุก ๆ กรรมวิธีต้องท าทีละกรรมวิธี เช่นเมื่อรมระยะไข่ที่ 2 ชั่วโมงแล้ว ต้อง
น าเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการรมก๊าซโอโซนออก จากนั้นพักเครื่อง 15 นาที แล้วท าการรมระยะไข่ท่ีระยะเวลา 4 
ชั่วโมงใหม่ตามล าดับ เนื่องจากขณะรมก๊าซโอโซนไม่สามารถเปิดภาชนะรมก๊าซโอโซนได้ เพราะว่าจะท าให้ก๊าซ
โอโซนที่รมไว้ในภาชนะเจือจางลง 

การบันทึกข้อมูล 
1. นับอัตราการรอดชีวิตของแต่ละกรรมวิธี โดยทุกกรรมวิธีเมื่อผ่านการรมก๊าซโอโซนแล้วทิ้งไว้ให้ครบ  
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35 วัน 
2. นับเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดของทุกกรรมวิธี 
3. นับจ านวนแมลงที่เข้าท าลายเมล็ดถั่วเหลืองหลังจากผ่านการรมก๊าซโอโซนนาน 24 ชั่วโมง 
4. วัดองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการรมก๊าซโอโซน 

 
ผลการวิจัย 

การทดลองท่ี 1 : ท าการรมก๊าซโซนโดยตรงเพ่ือหาระยะทนทานของด้วงถั่วเหลือง(Callosobruchus 
chinensis) ต่อก๊าซโอโซน ได้แก่ระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย 

การทดลองย่อยที่ 1 : ท าการรมก๊าซโอโซนโดยตรงกับระยะไข่ของด้วงถั่วเหลือง(Callosobruchus 
chinensis) ที่ความเข้มข้น 60 ppm ในระยะเวลาต่าง ๆ  

ผลการทดลองในฤดูแล้ งปี  2559-2560 พบว่าระยะไข่ของด้ วงถั่ ว เหลือง(Callosobruchus 
chinensis) เมื่อผ่านการรมด้วยก๊าซโอโซนโดยตรงที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 12 ชั่วโมงพบว่ามีอัตราการ
ตายเฉลี่ย 100 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่รมด้วยก๊าซโอโซน
โดยตรงที่ความเข้มข้น 60 ppmนาน 10, 8, 6, 4 และ 2 ชั่วโมงพบว่ามีอัตราการตายเฉลี่ย 92.50, 87.92, 
77.50, 61.67 และ 57.50 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ(Table 1) 

ผลการทดลองในฤดูฝนปี 2559-2560 พบว่าเมื่อรมด้วยก๊าซโอโซนโดยตรงที่ความเข้มข้น 60 ppm 
นาน 12 ชั่วโมงท าให้ระยะไข่ของด้วงถั่วเหลือง(Callosobruchus chinensis) มีอัตราการตายเฉลี่ย 100 
เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่รมด้วยก๊าซโอโซนโดยตรงความ
เข้มข้น  60 ppmนาน 10, 8, 6, 4 และ 2 ชั่ ว โมงท าให้ ระยะไข่ของด้ วงถั่ ว เหลือง(Callosobruchus 
chinensis) มีอัตราการตายเฉลี่ย 92.92, 85.00, 74.58, 58.75 และ 53.75 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ(Table 1) 

การทดลองย่ อยที่  2 : ท าการรมก๊ าซ โอ โซน โดยตรงกับ ระยะหนอนของด้ วงถั่ ว เหลื อง
(Callosobruchus chinensis) ที่ความเข้มข้น 60 ppm ในระยะเวลาต่าง ๆ 

ผลการทดลองในฤดูแล้งปี 2559-2560 พบว่าเมื่อรมด้วยก๊าซโอโซนโดยตรงที่ความเข้มข้น 60 ppm
นาน 48 ชั่วโมงท าให้ระยะหนอนของด้วงถั่วเหลืองมีอัตราการตายมากที่สุดเฉลี่ย 100 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่รมก๊าซโอโซนโดยตรงที่ความเข้มข้น 60 ppmนาน 36, 
24, 12, 6 และ 2 ชั่วโมงมีอัตราการตายเฉลี่ย 89.58, 77.50, 68.33, 64.17 และ 50.42 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ
(Table 2) 

ผลการทดลองในฤดูฝนปี 2559-2560 พบว่าเมื่อรมด้วยก๊าซโอโซนโดยตรงที่ความเข้มข้น 60 ppm
นาน 48 ชั่วโมงท าให้ระยะหนอนของด้วงถั่วเหลืองมีอัตราการตายมากที่สุดเฉลี่ย 100 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่รมก๊าซโอโซนโดยตรงที่ความเข้มข้น 60 ppmนาน 36, 
24, 12, 6 และ 2 ชั่วโมงมีอัตราการตายเฉลี่ย 92.50, 76.67, 67.08, 62.08 และ 47.92 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ
(Table 2) 

การทดลองย่อยที่ 3 ท าการรมก๊าซโอโซนโดยตรงกับระยะดักแด้ของด้วงถั่วเหลือง(Callosobruchus 
chinensis) ที่ความเข้มข้น 60 ppm ในระยะเวลาต่าง ๆ 

ผลการทดลองในฤดูแล้งปี 2559-2560 พบว่ากรรมวิธีที่รมก๊าซโอโซนโดยตรงกับระยะดักแด้ของด้วง
ถั่วเหลืองที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 72, 60 และ 48 ชั่วโมงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยมีอัตราการ
ตายเฉลี่ย 100, 96.23 และ 93.33 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งโดย
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กรรมวิธีที่รมก๊าซโอโซนโดยตรงกับระยะดักแด้ของด้วงถั่วเหลืองที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 36, 24, 12, 6 
และ 2 ชั่วโมงมีอัตราการตายเฉลี่ย 80.83, 82.08, 55.00, 30.42 และ 33.33 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 

ผลการทดลองในฤดูฝนปี 2559-2560 พบว่ากรรมวิธีที่รมก๊าซโอโซนโดยตรงกับระยะดักแด้ของด้วงถั่ว
เหลืองที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 72 และ 60 ชั่วโมงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยมีอัตราการตายเฉลี่ย 
100 และ 96.25 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ แต่มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งโดยกรรมวิธีที่รมก๊าซ
โอโซนโดยตรงกับระยะดักแด้ของด้วงถั่วเหลืองที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 6 และ 2 ชั่วโมงมีเปอร์เซ็นต์การ
ตายน้อยที่สุดเฉลี่ย 45.42 และ 43.75 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ  

การทดลองย่อยที่  4 ท าการรมก๊าซโอโซนโดยตรงกับระยะตั ว เต็มวัยของด้ วงถั่ ว เหลือง
(Callosobruchus chinensis) ที่ความเข้มข้น 60 ppm ในระยะเวลาต่าง ๆ 

ผลการทดลองในฤดูแล้งปี 2559-2560 พบว่ากรรมวิธีที่รมก๊าซโอโซนโดยตรงกับระยะตัวเต็มวัยของ
ด้วงถั่วเหลืองที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 30 ชั่วโมงท าให้มีอัตราการตายมากที่สุดเฉลี่ย 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่รมก๊าซโอโซนโดยตรงกับระยะตัวเต็มวัยของด้ วง
ถั่วเหลืองที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 24, 12, 6 และ 2 ชั่วโมงมีอัตราการตายเฉลี่ย 73.33, 2.50, 1.25 และ 
0.00 ตามล าดับ 

ผลการทดลองในฤดูฝนปี 2559-2560 พบว่ากรรมวิธีที่รมก๊าซโอโซนโดยตรงกับระยะดักแด้ของด้วงถั่ว
เหลืองที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 30 ชั่วโมงท าให้มีอัตราการตายมากที่สุดเฉลี่ย 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่รมก๊าซโอโซนโดยตรงกับระยะตัวเต็มวัยของด้วงถั่ว
เหลืองที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 24, 12, 6 และ 2 ชั่วโมงมีอัตราการตายเฉลี่ย 71.25, 3.33, 1.67 และ 
0.00 ตามล าดับ 

การทดลองที่ 2 น าระยะทนทานของด้วงถั่วเหลือง(Callosobruchus chinensis) บรรจุในกระสอบ
บรรจุถั่วเหลืองขนาด 1 กิโลกรัม แล้วรมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm ในระยะเวลาต่าง ๆ 

ผลการทดลองในฤดูแล้งปี 2559-2560 พบว่าระยะดักแด้ของด้วงถั่วเหลืองเป็นระยะที่ทนทานต่อการ
รมก๊าซโอโซนโดยตรงที่ความเข้มข้น 60 ppm มากที่สุด จากนั้นจึงน าระยะดักแด้ของด้วงถั่วเหลืองมาทดสอบ
ตามกรรมวิธีพบว่า เมื่อรมก๊าซโอโซนผ่านกระสอบซึ่งภายในบรรจุถั่วเหลือง 1 กิโลกรัมที่ความเข้มข้น 60 ppm 
นาน 168 ชั่วโมงพบว่ามีอัตราการตายมากที่สุดเฉลี่ย 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 156, 144, 132 และ 120 ชั่วโมงมี
อัตราการตายเฉลี่ย 92.50, 81.88, 78.13 และ 56.88 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 

  ผลการทดลองในฤดูฝนปี 2559-2560 พบว่าระยะดักแด้ของด้วงถั่วเหลืองเป็นระยะที่ทนทานต่อการ
รมก๊าซโอโซนโดยตรงที่ความเข้มข้น 60 ppm มากที่สุดจากนั้นจึงทดสอบตามกรรมวิธีเช่นเดียวกันกับฤดูแล้ง 
พบว่าเมื่อรมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 168 ชั่วโมงมีอัตราการตายมากที่สุดเฉลี่ย 100 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่รมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 
ppm นาน 156, 144, 132 และ 120 ชั่ ว โมงมี อัตราการตายเฉลี่ ย  95.00, 86.25, 75.63 และ 71.88 
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 

การทดลองที่ 3 การศึกษาระยะเวลาและความสามารถในการเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลืองหลังรม
เมล็ดถั่วเหลืองด้วยก๊าซโอโซนนาน 168 ชั่วโมง 

ผลการทดลองในฤดูแล้งปี 2559-2560 พบว่าหลังจากน าเมล็ดถั่วเหลืองรมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 
60 ppm นาน 168 ชั่วโมงพบว่าทั้ง 5 กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ปล่อยด้วงถั่ว
เหลืองเข้าท าลายหลังทิ้งเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการรมก๊าซโอโซนนาน 14 วันมีจ านวนตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเหลือง
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มากที่สุดเฉลี่ย 156.00 ตัว รองลงมาได้แก่กรรมวิธีที่ทิ้งเมล็ดถั่วเหลืองไว้ 21, 28, 7 และ 0 วันมีจ านวนตัวเต็ม
วัยของด้วงถั่วเหลืองเฉลี่ย 152.38, 152.38, 151.00 และ 149.38 ตัวตามล าดับ  

ผลการทดลองในฤดูฝนปี 2559-2560 พบว่าหลังจากน าเมล็ดถั่วเหลืองรมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 
60 ppm นาน 168 ชั่วโมงพบว่าทั้ง 5 กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ปล่อยด้วงถั่ว
เหลืองเข้าท าลายหลังทิ้งเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการรมก๊าซโอโซนนาน 28 วันมีจ านวนตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเหลือง
มากที่สุดเฉลี่ย 70.87 ตัว รองลงมาได้แก่กรรมวิธีที่ทิ้งเมล็ดถั่วเหลืองไว้ 14, 0, 7 และ 21 วันมีจ านวนตัวเต็ม
วัยของด้วงถั่วเหลืองเฉลี่ย 69.62, , 69.12, 67.12 และ 64.25 ตัวตามล าดับ 

ผลการวัดองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการรมก๊าซ
โอโซนและผ่านการรมก๊าซโอโซนความเข้มข้น 60 ppm นาน 168 ชั่วโมงในฤดูแล้งปี 2559-2560 พบว่า
เปอร์เซ็นต์น้ ามันในเมล็ดถั่วเหลือง เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดถั่วเหลืองและความแข็งแรงของเมล็ดถั่ว
เหลือง มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่เมล็ดถั่วเหลืองผ่านการรมก๊าซโอโซนนาน 
168 ชั่วโมงมีเปอร์เซ็นต์น้ ามันเฉลี่ย 20.94 เปอร์เซ็นต์และเมล็ดถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการรมก๊าซโอโซนมี
เปอร์เซ็นต์น้ ามันเฉลี่ย 20.10 เปอร์เซ็นต์ ความงอกของเมล็ดถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการรมก๊าซโอโซนมีเปอร์ เซ็นต์
ความงอกเฉลี่ย 75.38 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่เมล็ดถั่วเหลืองผ่านการรมก๊าซโอโซนมีเปอร์เซ็นต์ความงอก
เฉลี่ย 35.38 เปอร์เซ็นต์ และความแข็งแรงของเมล็ดถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการรมก๊าซโอโซนมีค่าความแข็งแรง
เฉลี่ย 70.75 และกรรมวิธีที่เมล็ดถั่วเหลืองผ่านการรมก๊าซโอโซนมีความแข็งแรงเฉลี่ย 21.75 ส่วนค่าโปรตีน 
และความชื้นของเมล็ดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยเมล็ดถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการรมและผ่านการรมก๊าซ
โอโซนมีปริมาณโปรตีนเฉลี่ย 36.25-36.37 และมีความชื้นของเมล็ดเฉลี่ย 11.28-11.63 เปอร์เซ็นต์ 

ผลการวัดองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการรมก๊าซ
โอโซนและผ่านการรมก๊าซโอโซนความเข้มข้น 60 ppm นาน 168 ชั่วโมงในฤดูฝนปี 2559-2560 พบว่า
ปริมาณโปรตีน ความชื้นของเมล็ด เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด และความแข็งแรงของเมล็ด มีความแตกต่าง
กันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยกรรมวิธีที่เมล็ดถั่วเหลืองไม่ผ่านการรมก๊าซโอโซนมีปริมาณโปรตีนเฉลี่ย 
36.66 และกรรมวิธีที่ผ่านการรมก๊าซโอโซนมีปริมาณโปรตีนเฉลี่ย 36.36 ความชื้นของเมล็ดกรรมวิธีที่เมล็ดถั่ว
เหลืองไม่ผ่านการรมก๊าซโอโซนมีความชื้นของเมล็ดเฉลี่ย 11.63 เปอร์เซ็นต์ และกรรมวิธีที่ผ่านการรมก๊าซ
โอโซนมีความชื้นของเมล็ดเฉลี่ย 11.29 เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดที่ไม่ผ่านการรมก๊าซโอโซนมี
เปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 76.00 เปอร์เซ็นต์และกรรมวิธีที่ผ่านการรมก๊าซโอโซนมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 
37.75 เปอร์เซ็นต์ และความแข็งแรงของเมล็ดที่ไม่ผ่านการรมก๊าซโอโซนมีความแข็งแรงเฉลี่ย 70.75 และ
กรรมวิธีที่ผ่านการรมก๊าซโอโซนความแข็งแรงเฉลี่ย 21.79 ส่วนเปอร์เซ็นต์น้ ามันในเมล็ดถั่วเหลืองไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติโดยเมล็ดถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการรมและผ่านการรมก๊าซโอโซนมีเปอร์เซ็นต์น้ ามันในเมล็ดถั่ว
เหลืองเฉลี่ย 20.18-20.42 เปอร์เซ็นต์ 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการทดลองปี2559-2560 พบว่าระยะดักแด้ของด้วงถั่วเหลือง(Callosobruchus chinensis) เป็น

ระยะการเจริญเติบโตที่มีความทนทานต่อการรมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppmมากที่สุด หากรมก๊าซ
โอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppmนาน 168 ชั่วโมงผ่านกระสอบถั่วเหลืองน้ าหนัก 1 กิโลกรัมท าให้ด้วงถั่วเหลืองมี
อัตราการตาย 100 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดถั่วเหลืองหลังรมก๊าซโอโซนนาน 168 ชั่วโมงสามารถถูกด้วงถั่วเหลือง
เข้าท าลายได้ทันทีและมีอัตราการเจริญเติบโตตามปกติ และการรมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppmนาน 
168 ชั่วโมงมีผลท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดถั่วเหลืองลดลง ดังนั้นการรมก๊าซโอโซน
ที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 168 ชั่วโมงควรใช้กับเมล็ดถั่วเหลืองที่ใช้บริโภคเท่านั้น 

อย่างไรก็ตามก๊าซโอโซนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดด้วงถั่วเหลืองได้ดีก็ต่อเมื่อมีความชื้น
สัมพัทธ์ในอากาศที่ต่ า และประสิทธิภาพของก๊าซโอโซนจะเป็นพิษต่อด้วงถั่วเหลืองขณะท าการรมก๊าซโอโซน
เท่านั้น กล่าวคือหากน าเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการรมก๊าซโอโซนแล้วมาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง ด้วงถั่วเหลืองก็ยัง
สามารถเข้าท าลายได้ตามปกติ และการทดลองดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานในการรมก๊าซโอโซนเพื่อใช้ก าจัด
ด้วงถั่วเหลืองเท่านั้น ดังนั้นควรศึกษาเพ่ิมเติมจากการทดลองดังกล่าวต่อไป 
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การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมก าจัดด้วงถั่วเหลืองที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและผลต่อคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ 

Using of Radio Frequency Treatment to control Southern Cowpea Weevil 
(Callosobruchus chinensis (Linnaeus) and Effect on Seed Quality 

 
ปัทมพร วาสนาเจริญ     สุพรรณณี เป็งค า      

ศิวกร เกียรติมณีรัตน์     ละอองดาว แสงหล้า 
Pattamaporn Vassanacharoen     Supannee Phengkham      

Siwakorn Keatmaneerat     Loangdown Sangla 
 

ค าส าคัญ  คลื่นความถี่วิทยุ ด้วงถั่วเหลือง เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
Keywords Radio Frequency, Southern Cowpea Weevil, Soy Bean Seed 
 

บทคัดย่อ 
การใช้ความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านคลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมก าจัดแมลงศัตรูที่ติดกับ

เมล็ดพันธุ์เป็นอีกทางเลือกเพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีในการควบคุมก าจัด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุในการก าจัดด้วงถั่วเหลืองที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และผลต่อ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จ านวน 4 ซ้ า วิธีการทดลองน า
เมล็ด     ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่มีการเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลืองที่ระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็ม
วัยมาให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่ความถี่ 27.12 MHz. ระดับพลังงานเริ่มต้น 25 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ 
50 และ 55 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 นาที พบว่า การให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุในการควบคุม
ก าจัดด้วงถั่วเหลืองในเมล็ดถั่วมีประสิทธิภาพในสูงสุดที่การให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่กรรมวิธี 55 
องศาเซลเซียส 3 นาที มีประสิทธิภาพในการก าจัดด้วงถั่วเหลืองได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในทุกระยะของการ
เจริญเติบโตของแมลง (ระยะไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้ ระยะตัวเต็มวัย) และไม่พบการกลับเข้าท าลายของ
ด้วงถั่วเหลือง ผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ท าการทดลองโดยน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 พันธุ์
เชียงใหม่ 6 พันธุ์เชียงใหม่ 1 และพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ที่ปลูกในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนมาให้ความร้อนจากคลื่น
ความถี่วิทยุที่ 27.12 MHz ระดับพลังงานเริ่มต้น 25 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ 50 และ 55 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลา 3 นาที พบว่า เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักแห้งพันธุ์เชียงใหม่ 60 มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงสุดหลังได้รับ
ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ การให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลต่อคุณภาพเมล็ด
พันธุ์และมีความสัมพันธ์กับพันธุกรรมและคุณภาพตั้งต้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักแห้งมี
คุณภาพเมล็ดพันธุ์และคุณภาพการเก็บรักษาสูงกว่าพันธุ์ฝักสดในทั้ง 2 ฤดูปลูก   
 

ABSTRACTS 
The using of electromagnetic wave in the range of radio frequency heat treatment to 

control storage insect pests in seeds is another method to replace the use of chemicals. The 
purpose of this study was to investigate the efficiency of radio frequency heat treatment for 
control of southern cowpea weevil (Callosobruchus chinensis(L.)). And the effect on seed 
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quality. The experimental design was randomized complete block with 4 replications. 
Soybean variety Chiang Mai 60 with destruction at the egg larval pupa and adults stages, 
were treated with radio frequency treatment at 27.12 MHz., the initial energy levels of 25%, 
50 and 55 °C for 3 minutes. The result showed that the radio frequency heat treatment of 55 
°C for 3 minutes had effect to control southern cowpea weevil in all of growth stages. The 
mortality was 100 % and did not find the back of weevil infestation. Effects on seed quality 
were tested by soybean seed varieties CM 60, CM 6, CM 1 and CM 84-2 that cultivated during 
dry and rainy season. The seed were treated with radio frequency treatment at 27.12 MHz., 
the initial energy levels of 25%, 50 and 55 °C for 3 minutes. It was found that CM 60 had the 
highest seed quality after radio frequency treatment. The higher temperature had an effect 
on seed quality. The seed quality correlated with genetic and initial seed quality. Soybean 
seed had higher seed quality and storage quality than vegetable soybean in both planting 
seasons. 
 
บทน า (Introduction)  

ด้วงถั่วเหลือง, Callosobruchus chinensis (L.) เป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บที่ส าคัญของถั่วเหลืองและ   
พืชตระกูลถั่วทุกชนิด โดยตัวเต็มวัยของด้วงจะวางไข่ลงบนฝักถั่วที่อยู่ในระยะใกล้สุกแก่ หลังจากนั้นตัวอ่อนจะ
ออกมาจากไข่แล้วเจาะผ่านเปลือกฝักเข้าไปในเมล็ดเพ่ือพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยโดยกินส่วนของเนื้อเมล็ดเป็น
อาหาร โดยมีช่วงเวลาที่ด้วงถั่วอาศัยอยู่ในเมล็ดกินเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวถั่วเหลือง
มาจากแปลงและระหว่างการเก็บรักษานั้นจะมีด้วงถั่วเหลืองอยู่ในเมล็ด ซึ่งในขณะที่เก็บรักษานั้นด้วงถั่วเหลือง
เจริญเติบโตและจะกัดกินภายในเมล็ดก่อให้เกิดความเสียหายแก่เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจนไม่สามารถน ามาใช้เป็น
เมล็ดพันธุ์ดีได้  (สายชล, 2548) การป้องกันก าจัดด้วงถั่วเหลืองโดยทั่วไปใช้สารฆ่าแมลงโดยวิธีการรม  ก าจัด
แมลงศัตรูในโรงเก็บมักจะใช้สารเคมีในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต เช่น ไพริมิฟอสเมธิล ฟอสฟีน (Huang and 
Subramanyam, 2003) และ ไดฟูเบนโซรอน แต่เนื่องจากการใช้สารเคมีอาจมีผลเสียจากปริมาณสารพิษ
ตกค้าง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การดื้อยาของแมลง และความปลอดภัยของผู้บริโภค ดังนั้นในปัจจุบันจึงมี
การศึกษาหาวิธีป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บโดยไม่ใช้สารเคมีเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือหาวิธีในการก าจัดแมลง
ศัตรูในโรงเก็บทดแทนวิธีการใช้สารเคมี  โดยเฉพาะการใช้คลื่นความถี่วิทยุ (radio frequency) เป็นอีก
วิทยาการหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูโรงเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการให้
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับคลื่นความถี่วิทยุปล่อยผ่านไปยังวัตถุที่มีพันธะโมเลกุล  2 ขั้ว ท าให้เกิดการ
สั่นสะเทือนภายในโมเลกุลจนก่อให้เกิดความร้อนในตัวของวัตถุอย่างรวดเร็วระยะเวลาสั้น  ท าให้สามารถ
ท าลายสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ติดมากับผลผลิตได้โดยความร้อนที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นไม่ก่อให้เกิดผลต่อ
เมล็ดพันธุ์ (Cwiklinski and Von Hoersten, 1999) แต่อย่างไรก็ตามกรรมวิธีในการควบคุมแมลงโดยผ่าน
คลื่นความถี่วิทยุที่ประสบความส าเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผลผลิต  ลักษณะของแมลง ระยะการ
เจริญเติบโตต่าง ๆ ของแมลง ระดับอุณหภูมิและการทนทานต่อระดับความร้อนซึ่งส่งผลต่อตอบสนองของ
แมลงแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน (Wang et al., 2007) การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมก าจัดด้วงถั่วเหลือง
จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยลดปัญหาการเข้าท าลายได้โดยไม่ใช้สารเคมีและอาจมีผลในการช่ว ยปรับปรุง
คุณภาพเมล็ดพันธุ์อีกทางหนึ่งด้วย การด าเนินงานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาผลการใช้   คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุม
ก าจัดด้วงถั่วเหลืองที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์และผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพ่ือประยุกต์ใช้ในกระบวนการปรับปรุง
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สภาพเมล็ดพันธุ์เพ่ือก าจัดไข่ หนอน ดักแด้และตัวเต็มวัยด้วงถั่วเหลืองที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์จากแปลงผลิต และ
เพ่ือให้ได้เมล็ดพันธุ์สะอาดไม่มีการปนเปื้อนของแมลงก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดการระหว่างเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ต่อไป ตลอดจนสามารถน าเทคโนโลยีที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการปรับปรุงสภาพและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
และเพ่ือพัฒนาต่อยอดในในระดับธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืชถั่วเหลืองและพืชตระกูลถั่วชนิดอื่นๆ ต่อไป 
การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องและผลงานวิจัยท่ีผ่านมา 

ด้วงถั่วเหลือง ชื่อสามัญ : Southern Cowpea Weevil , Cowpea Beetle , Oriental Cowpea 
Bruchid, Azuki Bean Weevil 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Callosobruchus chinensis (Linnaeus) 
ชื่อวงศ์ : Bruchidae 
อันดับ : Coleoptera 
ความส าคัญและลักษณะการท าลาย ด้วงถั่วเหลืองจะท าลายเมล็ดถั่วทุกชนิด การเข้าท าลายเมล็ดถั่ว

นั้นท าความเสียหายในเวลารวดเร็วโดยเมล็ดที่ถูกท าลายจะเห็นมีไข่สีขาวติดอยู่ที่ผิวเมล็ดหรือมีรูกลมๆ ซึ่งเกิด
จากตัวเต็มวัยที่เจาะออกมา เนื้อภายในเมล็ดจะถูกตัวอ่อนกัดกินจนเหลือแต่เปลือกใช้ท าประโยชน์ไม่ได้ 
นอกจากนั้นแล้วยังสามารถเจาะถุงพลาสติกได้อีกด้วย (ชุมพล, 2521) การเข้าท าลายแมลงจะเข้าท าลายเมล็ด
ถั่วตั้งแต่ยังเป็นฝักอยู่ในไร่แล้วเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ต่อในโรงเก็บ 

รูปร่างลักษณะและวงจรชีวิต รูปร่างลักษณะของตัวเต็มวัยของด้วงถั่วเหลืองแต่มีขนาดเล็กกว่า คือ 
2.5-3.0 มิลลิเมตรและมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างด้วงทั้งสองชนิด คือ ด้วงถั่วเหลือง  scutellum มีสี
ขาวหนวดของตัวผู้เป็นแบบ pectinate ตัวเมียเป็นแบบ subserrate บนปีกทั้งสองข้างมีแถบสีน้ าตาลอ่อน 
ส่วนท้องปลายสุดของล าตัวจะมีสีขาว                                                        

การแพร่กระจายและฤดูการระบาด ด้วงถั่วเหลืองมีการแพร่กระจายไปทั่วโลก แต่ท าความเสียหาย
มากในแถบอบอุ่นและแถบร้อนสามารถบินได้จึงแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วท าลายถั่วได้หลายชนิดจึงท าให้มี
พืชอาหารมาก แพร่กระจายทั่วประเทศตลอดปี 

พืชอาหาร พืชอาหารมีหลายชนิดเป็นเมล็ดถั่วทุกชนิดรวมทั้งถั่วเหลืองด้วย (ชูวิทย์ และคณะ, 2543) 
อุณหภูมิสูงกับการตายของแมลง (lethal influence of high temperature)  

แมลงถูกจัดให้เป็นสัตว์เลือดเย็น (poikilothermic or cold-blooded) แมลงจะด ารงอยู่ได้ต้องอยู่
ภายใต้ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม เรียกว่า “favorable range of temperature” หากระดับของอุณหภูมิสูง 
หรือต่ ามากจนเกินไป อาจมีผลให้แมลงตาย หรือชะลอการเจริญเติบโตได้ เนื่องจากแมลงไม่มีระบบกลไกที่จะ
ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่ อุณหภูมิในร่างกายของแมลงจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมโดยรอบอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าแมลงสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายของ
มันไปตามสภาพแวดล้อมได้แต่ในบางสภาวะก็ท าได้ในระดับที่ทนทานได้หรือในช่วงของอุณหภูมิระยะหนึ่ง
เท่านั้น อุณหภูมิจึงเป็นปัจจัยทางกายภาพมีความส าคัญยิ่งต่อการด ารงชีพของแมลง โดยอุณหภูมิมีผลต่อการ
ด ารงชีพและการอยู่รอดของแมลงใน 2 ลักษณะ คือ มีผลทางตรงต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาและการอยู่
รอดของแมลง ส่วนผลทางอ้อมนั้น ได้แก่ ความชื้น ปริมาณฝน ลม ความดันบรรยากาศ แมลงเป็นสัตว์ขนาด
เล็กมีอัตราส่วนระหว่างพ้ืนที่ผิวของร่างกายกับปริมาตรในอัตราส่วนที่สูง ดังนั้นหากมีการสูญเสียน้ าเพียง
เล็กน้อยจะมีผลรุนแรงต่อสมดุลของน้ าในร่างกายของแมลง (Chapman, 1998) และเมื่อแมลงได้รับความร้อน
ในอัตราที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น การได้รับความร้อน 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งสภาวะเครียดนี้ท าให้
แมลงจะมีการผลิต heat shock protein เพ่ือให้ตัวเองอยู่รอด อุณหภูมิสูงมีผลต่อการตายของแมลง (lethal 
influence of high temperature) แมลงแต่ละชนิดและแต่ละสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ย่อมมีความ
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ทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้ไม่เท่ากันรวมทั้ง มีศักยภาพในการทนทานได้ในช่วงอุณหภูมิระดับหนึ่งเท่านั้นแต่หาก
อุณหภูมิสูงกว่านี้จะเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้ ความทนทานต่ออุณหภูมิสูงของแมลงมีแตกต่างกันไปตามชนิดของ
แมลงและประสบการณ์ในการเผชิญต่อสภาพอุณหภูมิสูงของแมลงแต่ละชนิด การตายอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ
สูงเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดน้ าและอัตราการเผาผลาญของร่างกายที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้สูญเสียพลังงานมากและ
แมลงจะตายในที่สุด การควบคุมแมลงโดยการใช้อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียสติดต่อกันท าให้แมลงบางชนิดหยุด
การเจริญเติบโตและตายได้ และพบว่าหากใช้อุณหภูมิระหว่าง 55-60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง หรือ 
อุณหภูมิระหว่าง 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาทีจะท าให้แมลงทุกชนิดตายหมด (กรมการข้าวกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์, 2551) ที่อุณหภูมิ 25-32 องศาเซลเซียสเป็นช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการด ารงชีวิตและ
แพร่ขยายพันธุ์ของแมลงศัตรูโรงเก็บมากที่สุด อุณหภูมิตั้งแต่ 45 องศาเซลเซียสขึ้นไปสามารถทาให้แมลงตาย
ได้ภายใน 1 วัน และที่อุณหภูมิมากกว่า 62 องศาเซลเซียสขึ้นไปสามารถท าให้แมลงตายได้ภายใน 1 นาที 
(Banks and Fields, 1995) 
การให้ความร้อนโดยคลื่นวิทยุ (Radio frequency dielectric heating)  

คลื่นความถี่วิทยุเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่มีความถี่อยู่ในช่วงระหว่าง  3 KHz–300 MHz 
ในรูปของ non-ionizing ของการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสามารถอธิบายได้ในรูปแบบของเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงของไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ตัดผ่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อคลื่นไมโครเวฟ (MV) หรือ คลื่นความถี่วิทยุ 
(RF) อยู่ในสภาวะที่เป็นกลางผลเห็นได้ชัดคือการเกิดความร้อน (Francesco et al., 2006) ส าหรับประเทศ
ไทยช่วงคลื่นความถี่วิทยุที่น ามาประยุกต์ใช้อยู่ที่ระดับ  13.56, 27.12 และ 40.68 MHz โดยเป็นความถี่ที่ใช้
ง าน ส าห รั บ  radio frequency heating แ ล ะ  microwave heating ได้ จ า แ น ก โด ย  FCC (Federal 
Communications Commission) และได้ก าหนดให้ใช้ในช่วง 3 ความถี่ ระดับ 13.56, 27.12 และ 40.68 
MHz เป็นสากล โดยคลื่นความถี่วิทยุมีความสามารถกระจายความร้อนผ่านวัตถุที่มีความหนาได้ดีกว่าคลื่น
ไมโครเวฟ สามารถนามาใช้ในกระบวนการกับวัตถุที่มีขนาดใหญ่หลายชิ้นพร้อม ๆ กัน (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 2554)  
หลักการท างานของเครื่องคลื่นความถี่วิทยุ 

การใช้คลื่นความถี่วิทยุจะท าให้เกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหมุ นเวียนสลับระหว่างของทั้งสองขั้ว 
electrode ซึ่งมีผลท าให้วัตถุเกิดความร้อนขึ้น วัตถุที่อยู่ในรูปของ  dielectric จะเกิดการตอบสนองกับ 
capacitor plates ซึ่งเป็นสลับของกระแสระหว่างขั้วบวกไปเป็นลบ จ านวนหลายครั้งใน 1 วินาที ซึ่งเป็นตัวที่
จะก าเนิดความถี่ ดังตัวอย่างเช่น ที่ความถี่ 27.12 MHz เครื่องสามารถท างานได้ที่ความถี่ 27.12 MHz ขั้วของ 
electrodes ก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นจ านวน 27.12 ล้านครั้งต่อวินาทีภายใต้สภาพเช่นนี้จะเป็นการเกิดปฏิกิริยา
ที่เป็นพลังที่ เกิดกับขั้ว electrodes ภายในตัวของวัตถุเองซึ่งจะท าให้เกิดความร้อนขึ้ นในตัวผลิตภัณฑ์ 
(Ryynänen, 1995) 
การเกิดความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ 

ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้คลื่นความถี่วิทยุ (RF) นั้นเกิดขึ้นมาจากปฏิกิริยาภายในร่วมกันระหว่าง
พลังงานของความยาวคลื่น และสมบัติ dielectric ซึ่งเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของน้ า ผลของปฏิกิริยาร่วม
ดังกล่าวท าให้เกิดปรากฎการณ์ 2 รูปแบบ คือ 

1. Intermolecule friction ที่เกิดจากแรงดึงดูดกันระหว่างโมเลกุล 
2. Hysteresis เป็นแรงต้านทางประจุไฟฟ้าเนื่องมาจากแรงเฉื่อย ซึ่งขึ้นกับจ านวนประจุ มวล และรูปร่าง

ของโมเลกุลเมื่อวัตถุมีการดูดซับพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก่อให้เกิดความร้อนได้ 2 แบบร่วมกัน ได้แก่ 
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1. Ionic Polarization เป็นการเกิดความร้อนเนื่องจากผลของการเคลื่อนที่ของไอออนในสารละลาย
เมื่อเข้าไปอยู่ในสนามไฟฟ้าโดยแต่ละไอออนที่มีประจุไฟฟ้าประจ าตัวถูกกระตุ้นและเร่งให้เกิดการเคลื่อนที่ท า
ให้เกิดการเสียดสีกันระหว่างไอออน ในขณะเดียวกันเกิดการเปลี่ยนรูปของพลังงานจลน์เป็นพลังงานความร้อน
ขึ้น แล้วเกิดการกระจายความร้อนไปยังส่วนอ่ืนๆ ซึ่งการเกิดความร้อนลักษณะนี้เกิดขึ้นในส่วนของของเหลว
ภายในเซลล์ที่อยู่ในรูปของสารละลายต่างๆ 

2. Dipole Rotation เป็นการเกิดความร้อนกับสารประกอบที่มีขั้ว (polar) ซึ่ งได้แก่  น้ า และ
ของเหลวในตัววัตถุ ในสภาพปกติการเรียงตัวของประจุบวกและประจุลบของสารประกอบที่มีข้ัวนี้เรียงตัวอย่าง
ไม่มีระเบียบ (random oriented) เมื่อวัตถุนั้นๆ เข้าไปอยู่ในสนามไฟฟ้าประจุบวกและประจุลบของสารเกิด
การเคลื่อนที่เพ่ือเปลี่ยนทิศทางการเรียงตัวที่เป็นระเบียบขึ้น การเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ให้ ซึ่งในคลื่นความถี่วิทยุ การเคลื่อนที่ของประจุ       
3-300 ล้านครั้งต่อ 1 วินาที ซึ่งผลของความเร็วในการหมุนตัวและการเสียดสีกันก่อให้เกิดเป็นความร้อนขึ้นมา
อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา 2-3 วินาทีหรือประมาณ 1 นาที หลังจากได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ต่อจากนั้น
ความร้อนที่เกิดขึ้นเกิดการกระจายตัวไปยังส่วนอ่ืนๆ เช่น เมื่อทดสอบผลไม้ที่มีแมลงอยู่ภายในจะท าให้ผลไม้
และแมลงเกิดความร้อนในเวลาเดียวกัน (Wang et al., 2002) โดยการให้พลังงานแก่วัตถุที่อยู่ระหว่างแผ่น
เหล็กสองแผ่นจะเป็นอัตราความร้อนที่แตกต่างกันซึ่งจะมีอัตราใกล้เคียงกับความร้อนที่เกิดขึ้นโดยน้ าร้อน 
อากาศร้อน พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ หรือพลังงานคลื่นไมโครเวฟ  (Mitcham et al., 2004) ความร้อนของ
คลื่นความถี่วิทยุจะขึ้นอยู่กับความเป็นฉนวนและความสามารถในการเป็นตัวน ากระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นค่าของ
คุณสมบัติของวัสดุทางการเกษตรและชีวภาพ โดยเป็นอิทธิพลมาจากความถี่ อุณหภูมิ ปริมาณเกลือ และ
ปริมาณความชื้น (Ryynänen, 1995) 
ผลของความร้อนจากการให้ความร้อนโดยคลื่นวิทยุ ต่อการก าจัดแมลงในผลผลิตเกษตร  

การประยุกต์ใช้คลื่นความถี่วิทยุในกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวในผลผลิตเกษตร เมล็ดพันธุ์ 
เมล็ดพืช และผลิตผลทางการเกษตรอ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือสนองต่อนโยบายเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารที่สะอาดโดย
ไม่ใช้สารเคมี (สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2551) การใช้คลื่นความถี่วิทยุกับผลิตผลทางการ
เกษตรนั้นเริ่มมีการศึกษามาประมาณ 40 ปีมาแล้วจนถึงปัจจุบันได้มีการประยุกต์คลื่นความถี่วิทยุในระดับ
อุตสาหกรรมและทางการค้าเพ่ือก าจัดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น เชื้อโรค จุลินทรีย์ และแมลง โดยใช้กับผลิตภัณฑ์
ที่มีปริมาณมาก ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนการจัดการและไม่ท าลายคุณภาพของผลิตภัณฑ์เมื่อเปรียบเทียบกับ
วิธีการรมสารเคมี การประยุกต์ใช้คลื่นความถี่วิทยุใช้ที่ความถี่  13.56, 27.12 และ 40.68 MHz (Wang and 
Tang, 2001)  และ Wang et al. (2002) ได้รายงานว่า การใช้พลังงานคลื่นความถี่วิทยุ 100% ที่อุณหภูมิ 
50°C ระยะเวลา 7-10 นาที สามารถก าจัดแมลงที่ในวอลนัทได้โดยไม่ท าให้คุณภาพของวอลนัทเปลี่ยนแปลง 
และเมื่อท าการทดสอบในการก าจัด codling moth lavae ในเชอรี่เชอรี่ การใช้พลังงานคลื่นความถี่วิทยุที่
อุณหภูมิ 48°C ที่ระยะเวลา 10-20 นาที พบว่ามีประสิทธิภาพ 100% ในการก าจัด codling moth lavae ใน
เชอรี่และท าให้คุณภาพของเชอรี่ลดลงเพียงเล็กน้อยหรือไม่ลดลงเลย  (Monzon et al., 2006) นอกจากนั้น   
มีรายงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมแมลงในโรงเก็บวอลนัท ซึ่งท าให้ความร้อนภาย ใน
วอลนัทสูงถึง 55 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่านั้น และมีผลในการก าจัดแมลงในระยะออกดักแด้ได้  100% 
(Mitcham et al., 2004) ในปี 2006 ได้มีรายงานการทดลองการใช้คลื่นความถี่วิทยุในระดับของอุตสาหกรรม
วอลนัทขนาดใหญ่ โดยมีการทดสอบกับระบบการล าเลียงวอลนัทในโรงงานขนาดใหญ่ ที่ ก าลังไฟ 25 kW ใน
ระดับความถ่ี 27 MHz พบว่า ในระดับความร้อนที่เกิดจากคลื่นความถี่วิทยุที่สูงขี้นสามารถก าจัดหนอน navel 
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orange worm และแมลงศัตรูต่างๆ และสามารถลดความชื้นสัมพัทธ์ของวอลนัทได้ นอกจากนั้นการใช้คลื่น
ความถี่วิทยุยังเป็นการก าจัดแมลงศัตูรในโรงเก็บอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Wang et al., 2007a)  

Nelson (1996) พบว่า แมลงหลายชนิดที่เข้ามาท าลายผลผลิตทางการเกษตรสามารถถูกควบคุมได้
โดยการน าวัตถุดิบนั้นมาผ่านคลื่นความถ่ีวิทยุในระยะเวลาสั้นๆ โดยไม่ท าลายผลผลิต โดยทั่วไปแล้วกรรมวิธีใน
การควบคุมแมลงโดยผ่านคลื่นความถี่วิทยุที่ประสบความส าเร็จนั้นจะใช้อุณหภูมิที่ 40-90 องศาเซลเซียส โดย
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผลผลิต ลักษณะของแมลง และธรรมชาติของคลื่นความถี่วิทยุ  Nelson and Charity 
(1972) รายงานว่าสามารถใช้คลื่นความถี่วิทยุเพ่ือท าการควบคุมแมลงในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์  (stored-
grain insect control) โดยการใช้คลื่นความถี่ที่ 39 MHz เป็นเวลา 3 วินาที และ 2,540 MHz เป็นเวลา     
13 วินาที สามารถท าลายตัวเต็มวัยของด้วงงวงข้าว  (rice weevils) ในเมล็ดข้าวสาลีได้ 100 เปอร์เซ็นต์      
ซึ่งสามารถใช้ทดแทนการรมด้วยสารเคมี (fumigation) ไดแ้ละไม่ท าให้มีสารพิษตกค้างในผลผลิต 

Mitcham et al. (2004) ศึกษาการใช้คลื่นความถี่วิทยุในการก าจัดแมลง codling moth (Cydia 
pomonella), navel orangeworm (Amyelois transitella) แ ล ะ  Indianmeal moth (Plodia 
interpunctella) ที่เป็นแมลงศัตรูส าคัญที่เข้าท าลายและท าให้ เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของผลผลิต
วอลนัท โดยให้ความร้อนที่เกิดจากคลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิ  47, 50, 53 และ 55 องศาเซลเซียส เป็น
ระยะเวลา 1 นาที พบว่าสามารถฆ่าแมลงได้ 32, 77, 99 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

Wang and Tang (2004) พบว่าการให้ความร้อนที่เกิดจากคลื่นความถี่วิทยุที่ระดับอุณหภูมิ 55 
องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 5 นาที สามารถท าให้ตัวหนอน Amyelois transitella Walker (navel 
orangeworm) วัยที่ 5 ตาย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ปริมาณความชื้นของเมล็ดวอลนัทลดลงไปเพียงเล็กน้อย
และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของวอลนัท Johnson et al. (2004) ได้จ าแนกระยะการเจริญเติบโตของมอด
แป้ง (red flour beetle) ที่มีความทนทานต่อคลื่นความถี่วิทยุ 27 MHz พบว่าหนอนระยะวัยแก่ (วัย 6-8) มี
ความทนต่อคลื่นความถี่วิทยุที่ระดับอุณหภูมิ 48-50 องศาเซลเซียสมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ดักแด้ ตัวเต็มวัย 
ไข่ และหนอนวัยอ่อน ตามล าดับ และพบว่าที่อุณหภูมิ 52 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาที สามารถก าจัด
หนอนวัยแก่ ในเมล็ดอัลมอนด์ วอลนัท และพิสทาชิโอได้ 100 เปอร์เซ็นต์ มีการใช้คลื่นความถี่วิทยุในระดับ
ของอุตสาหกรรมในการค้าวอลนัทเพ่ือเป็นทางเลือกในการทดแทนการรมสารเคมี โดยมีการใช้คลื่นความถี่วิทยุ
ในระดับของอุตสาหกรรมวอลนัทขนาดใหญ่ที่ก าลังไฟ 25 kW ความถี่ 27.12 MHz ที่ระดับอุณหภูมิผิวของ
วอลนัทเฉลี่ย 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที พร้อมกับการล าเลียงวอลนัทไปตามระบบสายพาน ส่งผลให้
แมลงศั ตรู  ได้ แก่  navel orangeworm, codling moth, Indianmeal moth และมอดแป้ งตาย  100 
เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของวอลนัท และสามารถเก็บรักษาวอลนัทภายใต้อุณหภูมิ  4 องศา
เซลเซียส ได้นานถึง 2 ปี (Wang et al., 2007)  

งานวิจัยด้านการใช้คลื่นความถี่วิทยุในประเทศไทยได้มีการศึกษาวิจัยโดยสถานวิทยาการหลั งการเก็บ
เกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการศึกษาการประยุกต์ใช้คลื่นความถ่ีวิทยุในผลผลิตทางการเกษตร พบว่าการ
ใช้คลื่นความถี่วิทยุมีประสิทธิภาพและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในระดับการค้า  (สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, 2551) ดังนี้ ณคณิณ (2551) พบว่า การใช้ความร้อนที่เกิดจากคลื่นความถี่วิทยุที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 นาที สามารถก าจัดผีเสื้อข้าวสารที่อาศัยปนอยู่ในข้าวสารขาว
ดอกมะลิได้ดีในระดับอุณหภูมิที่สูง เวลาสั้น และไม่ท าให้เกิดการสูญเสียปริมาณของสาร  2-acetyl-1-
pyrroline ในเมล็ดข้าว กฤษณา (2552) ศึกษาการให้ความร้อนที่เกิดจากคลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิ 4 ระดับ 
(55, 60, 65 และ 70 องศาเซลเซียส) ในระยะเวลา 60, 90, 120, 150 และ 180 วินาที และผลของความร้อน
เมื่อต าแหน่งของมอดหัวป้อมที่ปะปนไปกับภาชนะบรรจุข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พบว่าความร้อนที่เกิด
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จากคลื่นความถี่วิทยุที่ 70 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 150 วินาที ท าให้แมลงตาย 100 เปอร์เซ็นต์ และทุก
ต าแหน่งไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้คลื่นความถี่วิทยุในการก าจัดแมลงร่วมกับวิธีการอ่ืนๆ ได้อีก
ด้วย เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและง่ายแก่การจัดการ เช่น การใช้คลื่นความถี่วิทยุร่วมกับวิธีการควบคุมสภาพ
บรรยากาศโดยการลดก๊าซออกซิเจนเพ่ิมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพ่ิมอุณหภูมิให้สูงขึ้นซึ่งจะเป็นการเพ่ิม
กระบวนการเกิดเมแทบอลิซึมและความต้องการก๊าซออกซิเจนของแมลงมากขึ้น อย่างไรก็ตามควรค านึงถึง
ผลกระทบของอุณหภูมิที่จะมีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสามารถก าจัดแมลงได้อย่างสมบูรณ์ ศึกษาการให้ความ
ร้อนที่เกิดจากคลื่นความถี่วิทยุในการก าจัดมอดข้าวเปลือกในเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ  105 พบว่า ที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสขึ้นไปสามารถก าจัดมอดข้าวเปลือกที่เข้าท าลายได้ และทีอุณหภูมิ  75 องศา
เซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 นาที สามารถลดการเข้าท าลายของเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 

ศึกษาการให้ความร้อนที่เกิดจากคลื่นความถี่วิทยุในการก าจัดด้วงงวงข้าวเปรียบเทียบกับการใช้ตู้อบ
ลมร้อน พบว่า การใช้คลื่นความถี่วิทยุสามารถก าจัดด้วงงวงข้าวในระยะตัวเต็มวัยได้ดีกว่าการใช้ตู้อบลมร้อน
โดยการใช้คลื่นความถี่วิทยุใช้ระดับอุณหภูมิที่ต่ ากว่าและระยะเวลาที่สั้นกว่า นอกจากนี้ยังได้ทดลองในการ
ก าจัดมอดแป้งในอาหารเลี้ยงสัตว์ พบว่า การให้คลื่นความถี่วิทยุที่ 27.12 MH อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสเป็น
ระยะเวลา 1 นาทีเป็นต้นไป ให้ผลในการก าจัดมอดแป้งทุกระยะการเจริญเติบโตได้ดีที่สุด อีกทั้งยังคงคุณภาพ
ทางเคมีของอาหารไก่ อันได้แก่ ความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า และสารสกัดที่ปราศจากไนโตรเจน  
(กรรณิการ์, 2552) 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2560   
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์     

- เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 พันธุ์เชียงใหม่ 6 พันธุ์เชียงใหม่ 1 และพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 
- เมล็ดถั่วเหลืองท่ีมีด้วงถั่วเหลืองเข้าท าลายที่ระยะไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้และระยะตัวเต็มวัย 
- ชุดอุปกรณ์ส าหรับเลี้ยงและขยายจ านวนแมลง 
- ชุดอุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
- ชุดอุปกรณ์ส าหรับการทดสอบโดยเครื่องก าเนิดคลื่นความถ่ีวิทยุ  
- เครื่องก าเนิดคลื่นความถ่ีวิทยุที่ความถ่ี 27.12 MHz 

วิธีด าเนินการทดลอง 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของคลื่นความถ่ีวิทยุในการควบคุมก าจัดด้วงถั่วเหลืองในเมล็ดถั่วเหลือง

และการกลับเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลือง ท าการทดลองโดยน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่มีการ
เข้าท าลายของด้วงถั่วเหลืองที่ระยะการเจริญเติบโต 4 ระยะ ได้แก่ ระยะไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้ ระยะตัว
เต็มวัย มาผ่านคลื่นความถี่วิทยุที่ 27.12MHz ระดับพลังงานเริ่มต้น 25 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ 50 และ 55  
องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 3 นาที แล้วท าการศึกษาประสิทธิภาพในการก าจัดด้วงถั่วเหลืองและตรวจสอบ
การกลับเข้าท าลายของแมลง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จ านวน 4 ซ้ า โดยมี
เมล็ดถั่วเหลืองท่ีมีแมลงเข้าท าลายที่ระยะต่างๆ เป็นกรรมวิธี 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
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1. น าเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ ชม 60 ที่มีแมลงเข้าท าลายที่ระยะต่างๆ ได้แก่  
1) เมล็ดถั่วเหลืองท่ีมีด้วงถั่วเหลืองเข้าท าลายในระยะไข่  จ านวนหน่วยทดลองละ 350 กรัม  
2) เมล็ดถั่วเหลืองท่ีมีด้วงถั่วเหลืองเข้าท าลายในระยะหนอน  จ านวนหน่วยทดลองละ 350 กรัม 
3) เมล็ดถั่วเหลืองท่ีมีด้วงถั่วเหลืองเข้าท าลายในระยะดักแด้  จ านวนหน่วยทดลองละ 350 กรัม 

4) เมล็ดถั่วเหลืองท่ีมีด้วงถั่วเหลืองเข้าท าลายในระยะตัวเต็มวัย  จ านวนหน่วยทดลองละ 350 
กรัม  

5) เมล็ดถั่วเหลืองท่ีไม่ผ่านคลื่นความถ่ีวิทยุ   
มาตัวอย่างทดลองผ่านคลื่นความถี่วิทยุที่ 27.12MHz ระดับพลังงานเริ่มต้น 25 เปอร์เซ็นต์ 

อุณหภูมิ 50 และ  55 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 3 นาท ี
2. น าเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านคลื่นความถี่วิทยุมาเลี้ยงต่อจนเป็นตัวเต็มวัย (ระยะเวลาประมาณ 1 รอบ

การเจริญประมาณ 33-35 วัน)  
3. เมื่อครบก าหนดท าตรวจนับการตายของด้วงถั่วเหลืองโดยนับจากจ านวนตัวเต็มวัยที่รอดชีวิต  
4. ตรวจสอบการกลับเข้าท าลายของแมลงหลังผ่านคลื่นความถี่วิทยุ โดยน าเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านคลื่น

ความถี่วิทยุตามกรรมวิธีต่างๆ จากขั้นตอนที่ 1 มาบรรจุในถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์ที่มีรูปแบบและชนิดเดียวกับที่ใช้
ส าหรับบรรจุเมล็ดพันธุ์แล้วท าการเก็บรักษาไว้ในสภาพการเก็บรักษาตามการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
ตรวจสอบการกลับมาเข้าท าลายของแมลง 

ขั้นตอนที่ 2. ศึกษาผลของการให้คลื่นความถี่วิทยุต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ท าการทดลองโดยน า
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 พันธุ์เชียงใหม่ 6 พันธุ์เชียงใหม่ 1 และพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 ที่ปลูกในช่วง
ฤดูแล้งและฤดูฝน (ปี2559-60) มาผ่านคลื่นความถี่วิทยุที่ 27.12 MHz ระดับพลังงานเริ่มต้น 25 เปอร์เซ็นต์ 
อุณหภูมิ 50 และ 55 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 3 นาที โดยแต่ละการทดลองวางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block จ านวน 4 ซ้ า โดยมีพันธุ์เป็นกรรมวิธี  

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. น าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60, เชียงใหม่ 6, เชียงใหม่ 1 และพันธุ์เชียงใหม่ 84-2  ที่ปลูก

ในฤดูฝนและฤดูแล้ง ปี 2559 และปี 2560 จ านวนตัวอย่างละ 500 กรัม บรรจุลงในภาชนะบรรจุแล้วน า
ตัวอย่างไปผ่านคลื่นความถี่วิทยุที่ 27.12 MHz ระดับพลังงานเริ่มต้น 25 เปอร์เซ็นต์ ที่อุณหภูมิ 50 และ 55 
องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา 3 นาท ี 

2. น าตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ผ่านคลื่นความถี่วิทยุแล้วมาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ถั่ว
เหลืองและคุณภาพการเก็บรักษาท าการตรวจสอบทุก 2 เดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
การบันทึกข้อมูล 

1. อัตราการตายของด้วงถั่วเหลืองที่ระยะต่างๆ  
2. อัตราการรอดของด้วงถั่วเหลืองที่ระยะต่างๆ 
3. เปอร์เซ็นต์การกลับเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลืองที่ระยะต่างๆ 
4. เปอร์เซ็นต์ความงอก 
5. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ 
6. ความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ 
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ผลการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาประสิทธิภาพของคลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมก าจัดด้วงถั่วเหลืองในเมล็ดถั่ว

เหลืองและการกลับเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลือง  
ศึกษาประสิทธิภาพของคลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมก าจัดด้วงถั่วเหลืองในเมล็ดถั่วเหลืองและการ

กลับเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลือง พบว่า ในทุกระยะของการเจริญเติบโตของแมลง (ระยะไข่ ระยะหนอน ระยะ
ดักแด้ ระยะตัวเต็มวัย) มีการตอบสนองต่อการให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ พบว่าการให้ความร้อนจาก
คลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 3 นาที มีประสิทธิภาพในการก าจัดด้วงถั่วเหลืองได้ 100 
เปอร์เซ็นต์อัตราการตายเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ อัตราการรอด และการกลับเข้าท าลาย เท่ากับ 0 เปอร์เซ็นต์ 
เมื่อเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ได้รับความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งสอดคล้องกับ  Mitcham et al. (2004) 
พบว่า การให้ความร้อนที่เกิดจากคลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 1 นาที พบว่า
สามารถฆ่าแมลงศัตรูส าคัญของผลผลิตวอลนัท เช่น แมลง codling moth (Cydia pomonella), navel 
orangeworm (Amyelois transitella) แ ล ะ  Indianmeal moth (Plodia interpunctella) ไ ด้  100 
เปอร์เซ็นต์ และ Wang and Tang (2004) กล่าวไว้ว่าการให้ความร้อนที่เกิดจากคลื่นความถี่วิทยุที่ระดับ
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 5 นาที สามารถท าให้ตัวหนอน Amyelois transitella Walker 
(navel orangeworm) วัยที่ 5 ตาย 100 เปอร์เซ็นต์  

การตอบสนองของแมลงในการได้รับความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 3 
นาที พบว่า ระยะการเจริญเติบโตที่ระยะไข่มีการตอบสนองสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ระยะตัวเต็มวัย ระยะหนอน 
และระยะดักแด้เป็นระยะที่ตอบสนองน้อยสุด (ทนทานมากสุด) พบว่า อัตราการตาย เท่ากับ 99 98 97 และ 
95 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ อัตราการรอด เท่ากับ 0.1 0.2 0.3 และ 0.5  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฏีของคลื่นความถ่ีวิทยุของ Cwiklinski and von Hoersten (1999) ว่าคลื่นความถ่ีวิทยุสามารถท าให้เกิด
ความร้อนได้ดีในวัตถุที่มีน้ าเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นแล้วการตอบสนองต่อคลื่นความถี่วิทยุจึงมีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณน้ า หรือโมเลกุลที่มีขั้วในตัววัตถุนั้นๆ ซึ่งการเจริญเติบโตที่ระยะไข่จะมีองค์ประกอบของน้ าหรือ
ของเหลวในตัวสูงกว่าที่ระยะการเจริญอ่ืนๆ จึงท าให้ตอบสนองต่อคลื่นความถ่ีวิทยุและเกิดประสิทธิภาพในการ
ก าจัดด้วงถั่วเหลืองสูงสุด  

การกลับเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลือง พบว่า ทุกระยะการเจริญเติบโต (ระยะไข่ หนอน ดักแด้ ตัวเต็ม
วัย) ที่ได้รับความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่ 55 องศาเซลเซียส 3 นาที มีประสิทธิภาพในการก าจัดด้วงถั่ว
เหลืองได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และไม่พบการกลับเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลือง การกลับเข้าท าลายสูงสุดในระยะตัว
เต็มวัยที่ไม่ได้รับความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ และที่ได้รับความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส 3 นาที เท่ากับ 75 และ 60 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ รองลงมา ได้แก่ ระยะดักแด้ที่ไม่ได้รับความร้อน
จากคลื่นความถี่วิทยุและที่ได้รับความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เท่ากับ 50 และ 
42 เปอร์เซ็นต์ ระยะไข่ ไม่ได้รับความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุและที่ ได้รับความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เท่ากับ  43 และ 35 เปอร์เซ็นต์ และ ระยะหนอนไม่ได้รับความร้อนจากคลื่น
ความถี่วิทยุและที่ได้รับความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เท่ากับ 30 และ 25 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และพบการกลับเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลืองสูงสุดในเมล็ดถั่วเหลืองชุดควบคุม (ไม่ได้รับ
ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ) ซึ่งการกลับเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลืองในชุดควบคุมสูงสุดในระยะตัวเต็มวัย 
75 เปอร์เซ็นต์ ระยะดักแด้ 50 เปอร์เซ็นต์ ระยะไข่ 43 เปอร์เซ็นต์ และ ระยะหนอน 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการ
กลับเข้าท าลายของแมลงจะมีความสัมพันธ์กับลักษณะการเก็บรักษาปริมาณแมลงศัตรูในโรงเก็บร่วมด้วย 
(ตารางท่ี 2) 
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 ขั้นตอนที่ 2. ศึกษาผลของการใช้คลื่นความถี่วิทยุต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง   
ศึกษาผลของการใช้คลื่นความถี่วิทยุต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์  พบว่า  เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ผ่านการให้

ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่ปลูกในฤดูแล้งมีคุณภาพเมล็ดพันธุ์และคุณภาพการเก็บรักษาสูงกว่าและเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูฝนในทุกพันธุ์ ถั่วเหลืองพันธุ์ฝักแห้งมีคุณภาพการเก็บรักษาสูงกว่าพันธุ์ฝักสดในทั้ง 2 
ฤดูปลูก และไม่มีความแตกต่างของคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในพันธุ์ฝักแห้ง พันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์เชียงใหม่ 6 
การตอบสนองต่อคลื่นความถี่วิทยุในถั่วเหลืองฝักสด พบว่า พันธุ์เชียงใหม่ 1 มีแนวโน้มคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูง
กว่าพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 แต่ไม่แตกต่างกันมาก การได้รับความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ทุกพันธุ์ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน  3 นาที มีผลต่อการเสื่อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงสุด 

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูแล้ง ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ฝักแห้ง (พันธุ์เชียงใหม่ 60 และ 
เชียงใหม่ 6) พบว่า เมล็ดพันธุ์ชุดควบคุมที่ไม่ได้ผ่านความร้อนจากคลื่นความถ่ีวิทยุ เปอร์เซ็นต์ความงอกเริ่มต้น
จนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 99-74 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่
ระหว่าง 98-67 เปอร์เซ็นต์ ความมีชีวิตเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 95-65 เปอร์เซ็นต์ ใน
เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่ 50 องศาเซลเซียส 3 นาที เปอร์เซ็นต์ความงอกเริ่มต้นจน
เก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 97-78 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่
ระหว่าง 94-60 เปอร์เซ็นต์ ความมีชีวิตเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 98-41 เปอร์เซ็นต์ ใน
เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านความร้อนจากคลื่นความถ่ีวิทยุที่ 55 องศาเซลเซียส 3 นาที เปอร์เซ็นต์ความงอกเริ่มต้นจนเก็บ
รักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 87-65 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 
88-52 เปอร์เซ็นต์ ความมีชีวิตเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 54-50 เปอร์เซ็นต์ ในเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองพันธุ์ฝักสด (พันธุ์เชียงใหม่ 1 และ เชียงใหม่ 84-2)  พบว่า ในเมล็ดพันธุ์ชุดควบคุมที่ไม่ได้รับความร้อน
จากคลื่นความถี่วิทยุ เปอร์เซ็นต์ความงอกเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 93-56 เปอร์เซ็นต์ 
ความแข็งแรงเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 87-46 เปอร์เซ็นต์ ความมีชีวิตเริ่มต้นจนเก็บรักษา
ครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 93-63 เปอร์เซ็นต์ ในเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่ 50 องศา
เซลเซียส 3 นาที เปอร์เซ็นต์ความงอกเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 89-53 เปอร์เซ็นต์ ความ
แข็งแรงเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 81-43 เปอร์เซ็นต์ ความมีชีวิตเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 
เดือน อยู่ระหว่าง 94-41 เปอร์เซ็นต์ ในเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่ 55 องศาเซลเซียส 3 
นาที เปอร์เซ็นต์ความงอกเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 75-49 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงเริ่มต้น
จนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 70-40 เปอร์เซ็นต์ ความมีชีวิตเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่
ระหว่าง 85-40 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 3 4 5) 

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูฝน ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ฝักแห้ง (พันธุ์เชียงใหม่ 60 และ 
เชียงใหม่ 6) พบว่า เมล็ดพันธุ์ชุดควบคุมที่ไม่ได้ผ่านความร้อนจากคลื่นความถ่ีวิทยุ เปอร์เซ็นต์ความงอกเริ่มต้น
จนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 89-54 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่
ระหว่าง 80-45 เปอร์เซ็นต์ ความมีชีวิตเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 91-45 เปอร์เซ็นต์ ใน
เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านความร้อนจากคลื่นความถ่ีวิทยุที่ 50 องศาเซลเซียส 3 นาที เปอร์เซ็นต์ความงอกเริ่มต้นจนเก็บ
รักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 87-51 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 
80-40 เปอร์เซ็นต์ ความมีชีวิตเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 89-39 เปอร์เซ็นต์ ในเมล็ดพันธุ์ที่
ผ่านความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่ 55 องศาเซลเซียส 3 นาที เปอร์เซ็นต์ความงอกเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 
6 เดือน อยู่ระหว่าง 85-45 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 69-36 
เปอร์เซ็นต์ ความมีชีวิตเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 85-28 เปอร์เซ็นต์ ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
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พันธุ์ฝักสด พบว่า ในเมล็ดพันธุ์ชุดควบคุมที่ไม่ได้ผ่านความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ เปอร์เซ็นต์ความงอก
เริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 83-42 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน 
อยู่ระหว่าง 70-31 เปอร์เซ็นต์ ความมีชีวิตเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 87-38 เปอร์เซ็นต์ ใน
เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านความร้อนจากคลื่นความถ่ีวิทยุที่ 50 องศาเซลเซียส 3 นาที เปอร์เซ็นต์ความงอกเริ่มต้นจนเก็บ
รักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 78-37 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 
70-24 เปอร์เซ็นต์ ความมีชีวิตเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 83-30 เปอร์เซ็นต์ ในเมล็ดพันธุ์ที่
ผ่านความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่ 55 องศาเซลเซียส 3 นาที เปอร์เซ็นต์ความงอกเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 
6 เดือน อยู่ระหว่าง 77-29 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 67-20  
เปอร์เซ็นต์ ความมีชีวิตเริ่มต้นจนเก็บรักษาครบ 6 เดือน อยู่ระหว่าง 83-22 เปอร์เซ็นต ์(ตารางท่ี 6 7 8) 
 จากการศึกษาพบว่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ผ่านการให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่ปลูกในฤดูแล้งมี
คุณภาพเมล็ดพันธุ์และคุณภาพการเก็บรักษาสูงกว่าและเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูฝนในทุกพันธุ์ ถั่ว
เหลืองพันธุ์ฝักแห้งมีคุณภาพการเก็บรักษาสูงกว่าพันธุ์ฝักสดในทั้ง 2 ฤดูปลูก และไม่มีความแตกต่างของ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ในพันธุ์ฝักแห้ง พันธุ์เชียงใหม่ 60 และพันธุ์เชียงใหม่ 6 การตอบสนองต่อคลื่นความถ่ีวิทยุใน
ถั่วเหลืองฝักสด พบว่า พันธุ์เชียงใหม่ 1 มีแนวโน้มคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 84-2 แต่ไม่แตกต่าง
กันมาก การได้รับความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองทุกพันธุ์ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 
นาน  3 นาที มีผลต่อการเสื่อมคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงสุด คุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเสื่อมสภาพของถั่วเหลืองทุก
พันธุ์มีความสัมพันธ์กับค่าคุณภาพเมล็ดพันธุ์เริ่มต้น ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับ ฤดูปลูก ปัจจัยพันธุ์กรรมแม้ว่าจะ
เป็นเมล็ดพันธุ์พืชชนิดเดียวกันแต่ต่างพันธุ์ จะมีอัตราการเสื่อมสภาพที่ต่างกันซึ่งจะสัมพันธ์กับลักษณะ
โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดร่วมด้วย พบว่า ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ผลิตในฤดูแล้งจะมี
คุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังได้รับความร้อนจากคลื่นความถ่ีวิทยุสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ผลิตใน ฤดูฝนเนื่องจาก
ถั่วเหลืองที่ผลิตในฤดูแล้งจะไม่ประสบกับแห้งสลับเปียกเนื่องจากเจอฝนก่อนเก็บเกี่ยวเหมือนในฤดูฝนซึ่ง
ลักษณะเช่นนี้จะมีผลต่อการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ฝักแห้งจะมีการ
เสื่อมสภาพช้ากว่าเมล็ดพันธุ์ ถั่วเหลืองฝักสดที่แม้จะปลูกในฤดูเดียวกันซึ่งการเสื่อมคุณภาพของ เมล็ดพันธุ์นั้น
จะมีความสัมพันธ์กับพันธุ์และองค์ประกอบทางเคมีภาพในตัวเมล็ดซึ่งในถั่วเหลืองฝักสดจะมีปริมาณน้ าตาลใน
เมล็ดสูงกว่าถั่วเหลืองฝักแห้งเมื่อเมล็ดได้รับความร้อนจึงเสมือนการเร่งกระบวนการเสื่อมสภาพภายในเมล็ดได้
เร็วกว่าถั่วเหลืองฝักแห้ง การเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แปรผันตามค่าอุณหภูมิที่ได้รับจากคลื่นความถี่วิทยุ 
อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ลดลง เนื่องมาจากการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์จะมีความสัมพันธ์
กับอุณหภูมิที่เมล็ดได้รับซึ่งมีผลต่อการปฏิกิริยาทางเคมีและกิจกรรมของเอนไซม์ในกระบวนการทางสรีรวิทยา
และชีวเคมีต่าง ๆ ภายในเมล็ด โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการทางเมตาบอลิซึม เช่น การ
หายใจและการท างานของเอนไซม์ให้สูงขึ้นส่งผลให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพเร็วขึ้น (Copeland, 2012)  
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมก าจัดด้วงถั่วเหลืองในเมล็ดถั่วมีประสิทธิภาพใน

สูงสุดที่การให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่กรรมวิธี 55 องศาเซลเซียส 3 นาที มีประสิทธิภาพในการก าจัด
ด้วงถั่วเหลืองได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในทุกระยะของการเจริญเติบโตของแมลง (ระยะไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้ 
ระยะตัวเต็มวัย) และไม่พบการกลับเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลือง การกลับเข้าท าลายพบสูงสุดในระยะตัวเต็มวัย
ทั้งในกรรมวิธีการให้คลื่นความถี่วิทยุที่ 50 องศาเซลเซียส 3 นาที (60 เปอร์เซ็นต์) และชุดควบคุม (75 
เปอร์เซ็นต์) การกลับเข้าท าลายของด้วงถั่วเหลืองจะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการก าจัดด้วงถั่วเหลือง
และมีการควบคุมปริมาณแมลงในโรงเก็บร่วมด้วย 

การให้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และมีความสัมพันธ์กับ 
พันธุ์และคุณภาพตั้งต้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักแห้งพันธุ์เชียงใหม่ 60 มีคุณภาพเมล็ด
พันธุ์สูงสุดหลังได้รับความร้อนจากคลื่นความถ่ีวิทยุ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักแห้งมีคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเก็บ
รักษาสูงกว่าพันธุ์ฝักสดในทั้ง 2 ฤดูปลูก  เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูแล้งมีคุณภาพเมล็ดพันธุ์และคุณภาพ
การเก็บรักษาสูงกว่าและเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูฝนทั้งในพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์ฝักแห้งและฝักสด  
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การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์ 3 
The Study on Seed Storage of Nakhon Sawan 3 Hybrid Maize 
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บทคัดย่อ 
ศึกษาผลของขนาดเมล็ดที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์ 3 ณ ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ 
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ วางแผนการทดลองแบบ Split plot design มี 4 ซ้ า ปัจจัยหลัก คือ ขนาดของ
เมล็ดพันธุ์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ เมล็ดขนาดใหญ่ (20/64 นิ้ว) ขนาดกลาง (18/64 นิ้ว) และขนาดเล็ก 
(16/64 นิ้ว) ปัจจัยรอง คือ ระยะเวลาที่ท าการเก็บรักษาที่ 0,2,4,6,8,10 และ 12 เดือน โดยบรรจุเมล็ดพันธุ์ที่
จะใช้ทดสอบในถุงกระสอบพลาสติกสาน เก็บรักษาในห้องที่ไม่ได้ควบคุมสภาพแวดล้อม ตรวจสอบความงอก 
ความแข็งแรงด้วยวิธีการเร่งอายุ และดัชนีการงอก พบว่า ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในถุง
กระสอบพลาสติกสานความชื้นของเมล็ดพันธุ์ทั้งสามขนาดมีความชื้นต่ ากว่า 12 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าภาชนะ
บรรจุดังกล่าวสามารถป้องกันความชื้นจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดี น้ าหนัก 100 เมล็ดที่ความชื้น 12 
เปอร์เซ็นต์ เมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่มีน้ าหนักสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยมีน้ าหนักเฉลี่ย 29.19 
24.25 และ 17.72 กรัม ตามล าดับ  เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนครสวรรค์ 3 มีความสามารถในการเก็บรักษาได้นาน 8 
เดือน โดยที่ยังคงความงอกมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กสามารถใช้ทดแทนเมล็ดพันธุ์ขนาด
กลางและขนาดใหญ่ได้แต่จะมีความแข็งแรงของต้นกล้าน้อยกว่าเมล็ดพันธุ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่  
 

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 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.  
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บทน า (Introduction)   
อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์จัดเป็นธุรกิจการเกษตรที่มีอัตราการขยายตัวอย่างมาก นอกจากจะ

ผลิตเพ่ือใช้ในการเพาะปลูกในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปยังต่างประเทศท าเงินรายได้ให้แก่
ประเทศ ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาข้อมูลของส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร รายงาน
มูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมไปยังประเทศต่าง ๆ มีมูลค่าทั้งสิ้น 5,551 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นเกือบทุกปี 
จากปี พ.ศ. 2555 มูลค่าการส่งออก 1,646 ล้านบาท เมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มูลค่าการส่งออกมากที่สุดคือ 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข้าวโพดไร่ มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 1,722 ล้านบาท หรือ 31.03 เปอร์เซ็นต์ ของ
มูลค่าเมล็ดที่ส่งออกทั้งหมด (วรรณภา และปกป้อง, 2560) ปัจจุบันการเพาะปลูกข้าวโพดด้วยเครื่องจักรมี
แนวโน้มที่จะใช้กันมากขึ้น การผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือให้ได้ขนาดเหมาะสมกับเครื่องปลูกเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิต
พยายามคัดเลือกหาขนาดที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความสม่ าเสมอและง่ายต่อการปลูกด้วยเครื่องจักร ซึ่งสามารถ
ท าได้โดยการคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ ส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์ 3 เมื่อผ่านการคัด
ขนาดเมล็ดพันธุ์แล้วสามารถแยกออกเป็นเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ (20/64 นิ้ว) ขนาดกลาง (18/64 นิ้ว) และ
ขนาดเล็ก (16/64 นิ้ว) แบ่งเป็นอัตราส่วน 30, 50 และ 20 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (สุทัศนีย์ และคณะ 2559)  
ซึ่งเกษตรกรจะเลือกให้เมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ และขนาดกลางซึ่งมีขนาดเหมาะสมกับเครื่องจักร และยังมีความ
เชื่อที่ว่าเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กมักจะมีคุณภาพไม่ดีเท่ากับเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ ซึ่งที่แท้จริงแล้วเมล็ ดพันธุ์ขนาด
เล็กนั้นมีลักษณะทางพันธุกรรมไม่แตกต่างกับเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ ท าให้เกิดการสูญเสียและสิ้นเปลือง
งบประมาณในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ดังนั้นงานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์ 3 ที่มีขนาดแตกต่างกันเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการใช้ประโยชน์เมล็ด
พันธุ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2560 (ปลูกฤดูแล้ง) 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
 1. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ตากฟ้า 1 และสายพันธุ์แท้ตากฟ้า 3 เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์นครสวรรค์ 3 
 2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 สูตร 21-0-0 และ 46-0-0 

3. สารก าจัดวัชพืชอลาคลอร์ 
4. อุปกรณ์ในการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ เครื่องชั่ง กระดาษเพาะความงอก ตู้อบ 

แอลกอฮอล์  
วิธีการ 

ท าการทดลองที่ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต าบลสุขส าราญ อ าเภอตากฟ้า 
จังหวัดนครสวรรค์  ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 กันยายน 2560  จัดแผนการทดลองแบบ Split plot design 
จ านวน 4 ซ้ า ปัจจัยหลัก คือ ขนาดของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ขนาด คือ เมล็ดขนาดใหญ่ (20/64 นิ้ว) ขนาด
กลาง (18/64 นิ้ว) และขนาดเล็ก (16/64 นิ้ว) ปัจจัยรอง คือ ระยะเวลาที่ท าการเก็บรักษาที่ 0,2,4,6,8,10 
และ 12 เดือน  ศึกษากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่เกิดจากการผสมระหว่างสาย
พันธุ์แท้แม่ตากฟ้า 1 และสายพันธุ์แท้พ่อตากฟ้า 3 โดยใช้อัตราแถวปลูกสายพันธุ์แท้แม่ต่อพ่อ 4 :1 ปฏิบัติดูแล
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รักษาตามค าแนะน าการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 ของกรมวิชาการเกษตร และเมื่อ
มีอายุ 110 วัน เก็บเกี่ยวผลผลิตและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ น าเมล็ดพันธุ์ที่ได้ดังกล่าวมาปฏิบัติตามกรรมวิธี
การทดลอง และทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในตามหลักของ  ISTA และวัลลภ ดังนี้ 

1. ความชื้นเมล็ดพันธุ์ ด้วยเครื่อง Steinlite electronic moisture tester จ านวน 4 ซ้ าๆ 100 กรัม  
2. น้ าหนัก 100 เมล็ด ชั่งน้ าหนัก 100 เมล็ด จ านวน 4 ซ้ า 
3. การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ (seed germination) เพาะแบบ BP  (Between of paper) 

จ านวน 4 ซ้ าๆ ละ 100 เมล็ด ตรวจนับความงอกที่ 4 และ 7 วันหลังเพาะ ตรวจนับความงอกต้นปกติ  
แล้วค านวณเปอร์เซ็นต์ ดังนี้ 

ความงอกของเมล็ด (%) = จ านวนเมล็ดที่งอกเป็นต้นกล้าปกติ X 100 
   จ านวนเมล็ดที่ปลูก 
4. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ โดยวิธีการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ 
น าเมล็ดพันธุ์จ านวน 4 ซ้ าๆ ละ 100 เมล็ด โดยการน าเมล็ดพันธุ์ใส่ตะแกรงที่มีขาตั้งอยู่ในโหลแก้วใส่

น้ ากลั่น 100 มิลลิลิตร โดยตะแกรงสูงจากผิวน้ า 1 เซนติเมตร ปิดฝาโหลให้สนิทน าไปเข้าตู้เร่งอายุที่อุณหภูมิ  
42 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ นาน  84 ชั่วโมง เมื่อครบก าหนดน ามาทดสอบความงอก
ตามวิธีการข้อ 3 

5. ดัชนีการงอก (Germination Index) 
น าเมล็ดพันธุ์จ านวน 4 ซ้ าๆ ละ 100 เมล็ด เพาะความงอกตามวิธีการข้อ 3 และตรวจนับจ านวนต้น

กล้าปกติทุกวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน ค านวณดัชนีความเร็วในการงอกดังสูตร 
ดัชนีการงอก = ต้นกล้าปกติวันที่ 1/1+......ต้นกล้าปกติวันสุดท้าย/วันสุดท้าย 
6. น้ าหนักแห้งต้นกล้า 
น าต้นกล้าที่ได้จากการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ตามกรรมวิธีข้อที่ 3 จ านวน 4 ซ้ าๆ ละ 50 ต้น 

มาอบด้วยตู้อบทีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง เมื่อครบก าหนดน ามาชั่งน้ าหนัก 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

วิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป IRRI STAT 
 
ผลการวิจัย 

1. ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ 
ผลของอายุการเก็บรักษาและขนาดเมล็ดพันธุ์ไม่ท าให้ความชื้นของเมล็ดพันธุ์แตกต่างกันในทางสถิติ 

โดยตลอดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มีความชื้นอยู่ในระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร (สูงสุด 
12 เปอร์เซ็นต์) โดยเปอร์เซ็นต์ความชื้นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10.11 -11.11 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าการเก็บรักษาใน
ถุงพลาสติกสานดังกล่าวสามารถควบคุมอัตราการหายใจและความชื้นให้อยู่ในระดับไม่แตกต่างกันได้อย่างดี  
(ภาพที่ 1) 

2. น้ าหนัก 100 เมล็ด 
น้ าหนัก 100 เมล็ดที่ความชื้น 12 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างขนาดเมล็ดพันธุ์และ

อายุการเก็บรักษา แต่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตระหว่างขนาดของเมล็ด โดยเมล็ดขนาดใหญ่
จะมีน้ าหนักมากกว่าขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยมีน้ าหนักเฉลี่ย 29.02 24.83 และ 18 .00 กรัม ตามล าดับ 
โดยเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่มีน้ าหนัก 100 เมล็ด มากกว่าขนาดกลาง และขนาดเล็ก คิดเป็น 14 และ 38 
เปอรเ์ซ็นต์ ตามล าดับ (ตารางที่ 1)  
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3. เปอร์เซ็นต์ความงอกโดยการตรวจสอบด้วยวิธีมาตรฐาน 
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 ที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกสานสามารถรักษาระดับ

ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ได้ดี โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 มีความงอก
มาตรฐานในระดับ 93-100 เปอร์เซ็นต์ ตลอดอายุการเก็บรักษา 12 เดือน ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างขนาด
เมล็ดพันธุ์และอายุการเก็บรักษา แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตระหว่างขนาดของเมล็ด โดยเมล็ด
พันธุ์ขนาดใหญ่ และขนาดกลางมีเปอร์เซ็นต์ความงอกไม่แตกต่างกันโดยมีความงอกมาตรฐานในระดับ 98 
เปอร์เซ็นต์ มากกว่าเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็ก ที่มีความงอกมาตรฐานเฉลี่ย 95 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) สอดคล้องกับ
การศึกษาของสงวนศักดิ์ และคณะ (2544) พบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดขนาดเล็กจะมีเปอร์เซ็นต์ความงอก และ
ความแข็งแรงน้อยกว่าเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่เมื่อเก็บรักษาไว้นาน 

4. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ 
 ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ พบว่า มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างขนาดของเมล็ดพันธุ์และระยะเวลาในการ
เก็บรักษา คือ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์จะลดลงตามอายุการเก็บรักษาที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเก็บรักษานาน 10 
เดือน เมล็ดพันธุ์ทั้งสามขนาดมีความงอกต่ ากว่าความงอกมาตรฐาน 90 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเก็บรักษานาน 12 
เดือน ความงอกจะลดลงต่ าจนไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นเมล็ดพันธุ์ได้ (ตารางที่ 3)  ข้อมูลนี้แสดงให้เห็น
ว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 สามารถเก็บรักษาได้นาน 8 เดือน โดยที่ความงอก ความ
แข็งแรง อยู่ในระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร หากเราจะพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ความงอก
โดยการตรวจสอบด้วยวิธีมาตรฐานเพียงอย่างเดียวนั้นอาจส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกประสบปัญหาเรื่องความงอก
ในแปลงไม่ดี จึงต้องควรพิจารณาจาก ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ด้วย เนื่องจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมใน
แปลงปลูก  

5. ดัชนีการงอก 
  ดัชนีการงอก พบว่า มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างขนาดของเมล็ดพันธุ์และระยะเวลาในการเก็บรักษา ที่
อายุการเก็บรักษา 0 ถึง 4 เดือน ดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์ทั้งสามขนาดไม่แตกต่างกัน โดยจะมีดัชนีการงอก
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 15.9-16.3 และจะเริ่มเพ่ิมขึ้นตั้งแต่เดือนที่ 6 ถึง 10 เดือน ทั้งนี้อาจเป็นผลจากสภาพแวดล้อม
ที่ท าการทดสอบ แต่เมื่อเก็บรักษานาน 12 เดือน พบว่า ดัชนีการงอกต่ าลงอย่างรวดเร็ว และดัชนีการงอกของ
เมล็ดทัง้สามขนาดไม่แตกกัน (ตารางท่ี 4) 
 6. น้ าหนักแห้งต้นกล้า 
 น้ าหนักแห้งต้นกล้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 แตกต่างกันทางสถิติคือเมล็ดพันธุ์ขนาด
ใหญ่จะมีน้ าหนักแห้งต้นกล้ามากกว่าเมล็ดขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีน้ าหนักแห้งเฉลี่ย 11.22 9.52 และ 
6.40 กรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 5) เนื่องจากต้นกล้าของเมล็ดขนาดใหญ่จะต้นโต และสูงกว่าต้นกล้าขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ทั้งนี้เนื่องจากอาหารสะสมในเมล็ดที่มีมากกว่าท าให้ต้นกล้านั้นต้นใหญ่ สอดคล้องกับงานทดลอง
ของสงวนศักดิ์ และคณะ (2544) 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

1. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนครสวรรค์ 3 ที่บรรจุในถุงพลาสติกสานและเก็บรักษาในสภาพไม่ควบคุมอุณหภูมิ
สามารถเก็บรักษาได้นาน 8 เดือน โดยที่ความแข็งแรงยังคงมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 

2. เมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กสามารถใช้ทดแทนเมล็ดขนาดกลางและขนาดใหญ่ได้ เนื่องจากความงอกและ
ความแข็งแรงไม่ต่างจากเมล็ดขนาดใหญ่และขนาดกลาง แต่ต้นกล้าจะมีขนาดเล็กกว่าเมล็ดพันธุ์ขนาดกลาง
และขนาดใหญ ่ 
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ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดโรคราน้ าคา้งและแมลงศัตรูต่อคุณภาพและการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 

Effects of Seed Coating with Fungicides and Insecticides on Sweet Corn Seed Quality 
and Storage 

  
เชาวนาถ พฤทธิเทพ     ชูชาติ บุญศักดิ์     ปวีณา ไชยวรรณ์ 

พีระวรรณ พัฒนวิภาส     อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 
Chaowanart Phruetthithep     Choochat Bunsak     Paveena Chaiwan 

Peerawan Patanavipart     Anuwat Chantarasuwan 
 
ค าส าคัญ การเคลือบเมล็ด สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืช ข้าวโพดหวาน การเก็บรักษา คุณภาพเมล็ด 
  โรคราน้ าค้าง 
Keywords seed coating, fungicides, sweet corn, storage, seed quality, downy mildew  
 

บทคัดย่อ 
การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารป้องกันก าจั ดโรคราน้ าค้างต่อ

คุณภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ด าเนินการระหว่างปี 2559-2560 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท วาง
แผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 3 ซ้ า 14 กรรมวิธี ด าเนินการเคลือบหรือคลุกเมล็ดตามกรรมวิธีที่ก าหนด 
และเก็บรักษาเป็นเวลา 6 เดือน ผลการทดลองพบว่า การคลุกเมล็ดด้วยสารเคมี dimethomorph 50% WP 
อัตรา 10 และ 20 กรัม หรือ captan 50% WP อัตรา 3 และ 7 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 1 กก. และการเคลือบเมล็ด
ด้วย captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 1 กก. เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกไม่แตกต่างกัน ระหว่าง  
85.0-86.5 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ระหว่าง 74.0-87.5 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างจากกรรมวิธี
ควบคุม เมื่อพิจารณามาตรฐานเมล็ดพันธุ์ พบว่า การเคลือบเมล็ดด้วยสารเคมี dimethomorph 50% WP 
อัตรา 10 และ 20 กรัม หรือ captan 50% WP อัตรา 3 และ 7 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 1 กก. หรือการคลุกเมล็ดด้วย 
metalaxyl M 35% ES อัตรา 7 มล./เมล็ดพันธุ์ 1 กก. ให้เปอร์เซ็นต์ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ด
พันธุ์อยู่ในมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดระหว่าง 72.0 -82.5 เปอร์เซ็นต์ ผลการ
ควบคุมโรคราน้ าค้างในสภาพไร่เกษตรกร พบว่า วิธีการเคลือบเมล็ดด้ วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ 50% WP 
อัตรา 10 และ 20 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม สามารถควบคุมโรคราน้ าค้างได้ดีที่สุด เป็นโรคระหว่าง 1.4 
และ 6.3 เปอร์เซ็นต ์ 
 

ABSTRACT 
An effect of seed coating and seed dressing with fungicides on sweet corn seed 

quality and storage was conducted during 2016-2017 at Chai Nat Field Crops Research 
Center. Seed coated and seed dressing with 14 different rates of fungicides were deployed as 
randomized complete block design. The results showed that seed dressing with 
dimethomorph 50% WP at the rate 10 and 20 g/1 kg seed, seed dressing with captan 50% 
WP at the rate 3 and 7 g/1 kg seed and the coated seeds with captan 50% WP at the rate 3 
g/1 kg seed presented 85.0 to 86.5% germination and 74.0 to 87.5% germination after 
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accelerated aging after 6 months of storage under laboratory conditions. Moreover, the 
coated seeds with dimethomorph 50% WP at the rate 10 and 20 g/1 kg seed, the coated 
seeds with captan 50% WP at the rate 3 and 7 g/1 kg seed and the seed dressing with 

metalaxyl M 35% ES at the rate of 7 ml/1 kg seed presented 72.0 to 82.5% germination. 
However, seed coating with dimethomorph at the rate of 10 and 20 g/1 kg seed effectively 
protected downy mildew which showed disease rate of 1.4 and 6.3 percent of infected 
plants, respectively. 
 
บทน า (Introduction) 
 การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการผลิตข้าวโพดหวาน โรคที่ส าคัญ
ของข้าวโพดหวาน ได้แก่ โรคราน้ าค้าง เป็นโรคที่ส าคัญมากที่สุดโรคหนึ่ง ท าให้ผลผลิตลดลง 30-100 
เปอร์เซ็นต์ (กองโรคพืชและจุลชีววิทยา, 2545) การลใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรคควรมุ่งเน้นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค การเคลือบเมล็ดพันธุ์ (seed coating) เป็นเทคนิคที่ท าให้สารเคมี
เกาะติดเมล็ดอย่างสม่ าเสมอ ป้องกันสารพิษสัมผัสกับมือ ลดการฟุ้งกระจายของสารเคมี ประหยัดการใช้
สารเคมีเนื่องจากใช้สารเคมีในปริมาณน้อยโดยเพ่ิมความสม่ าเสมอในการรับสารเคมีที่ติดไปกับเมล็ด การคลุก
เมล็ดพันธุ์ควรเลือกใช้ชนิดของสารเคมีให้เหมาะสมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเมล็ดพันธุ์ สารเคมี
บางกลุ่มเป็นพิษต่อเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเมล็ดมีความชื้นสูงมากกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดพันธุ์มัก
ได้รับอันตรายจากสารเคมีได้ง่าย มีรายงานว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่คลุกด้วยสารเคมีเมทาแลกซิล เอ็ม 
(metalaxyl-M) สามารถเก็บรักษาได้นาน 12 เดือน ในสภาพห้องควบคุมอุณหภูมิ และประมาณ 6 เดือน ใน
สภาพอุณหภูมิห้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยว (ภาณี และคณะ, 2540) ปัจจุบันได้
มีรายงานการใช้สารเคลือบเมล็ดเพ่ือรักษาคุณภาพ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน รวมถึงการ
ป้องกันโรคราน้ าค้ างโดยการเคลือบเมล็ดก่อนปลูกด้วยสารเคมี  เช่น  metalaxyl M 35% ES หรือ 
dimethomorph 50% WP สามารถป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้างได้ ดังนั้นการเคลือบเมล็ดพันธุ์จึงเป็นวิธีการ
หนึ่งที่สามารถลดการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพทดแทนการคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืชเมทา
แลกซิลที่ปัจจุบันในบางพ้ืนที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ ดังนั้น การเคลือบเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกจึงเป็นวิธีการ
ป้องกันที่ดีที่สุดในการลดการสูญเสียผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของข้าวโพดหวาน  รวมถึงการลดขั้นตอนการ
เตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก เนื่องจากไม่ต้องท าการคลุกเมล็ดพันธุ์กับสารเคมีก่อนปลูกอีกและลดโอกาสเสี่ยงใน
การได้รับสารพิษของเกษตรกรผู้ปฏิบัติงานและมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดต่อคุณภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ และการป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้าง
ข้าวโพดหวาน 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2560 
วิธีการด าเนินการ  
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน พันธุ์ชัยนาท 2  



386 
 

2. สารเคมีป้องกันก าจัดโรค ได้แก่ metalaxyl M 35% ES, dimethomorph 50% WP, 
captan 50% WP  

3. ปุ๋ยเคมี 15-15-15 และ 46-0-0  
4. สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช  
5. เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์ และอุปกรณ์การเคลือบ 
6. อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์  

วิธีการ 
วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 3 ซ้ า ประกอบด้วยวิธีการเคลือบหรือคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

หวาน จ านวน 14 กรรมวิธี ดังนี้ 
1. เคลือบเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ผสม metalaxyl M 35% ES อัตรา 7 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 

 2. เคลือบเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ผสม metalaxyl M 35% ES อัตรา 14 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
 3. เคลือบเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ผสม dimethomorph 50% WP อัตรา 10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
 4. เคลือบเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ผสม dimethomorph 50% WP อัตรา 20 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
 5. เคลือบเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ผสม captan 50% WP อัตรา 3 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
 6. เคลือบเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ผสม captan 50% WP อัตรา 7 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
 7. เคลือบเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ 
 8. คลุกเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ผสม metalaxyl M 35% ES อัตรา 7 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
 9. คลุกเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ผสม metalaxyl M 35% ES อัตรา 14 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม
 10. คลุกเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ผสม dimethomorph 50% WP อัตรา 10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม
 11. คลุกเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ผสม dimethomorph 50% WP อัตรา 20 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม
 12. คลุกเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ผสม captan 50% WP อัตรา 3 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม  
 13. คลุกเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ผสม captan 50% WP อัตรา 7 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
 14. ไม่เคลือบและไม่คลุกเมล็ดด้วยสารเคมี 

ทดสอบการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเคลือบหรือคลุกด้วยสารเคมีชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบกับการ
ไม่เคลือบ หรือไม่คลุกสารเคมี เป็นเวลา 6 เดือน โดยบรรจุเมล็ดพันธุ์ตามกรรมวิธีต่าง ๆ ในถุงอลูมิเนียมฟอยด์ 
ขนาด 5.5 x 12 นิ้ว ถุงละ 1 กิโลกรัม ปิดผนึกถุงด้วยเครื่องปิดผนึกไฟฟ้า เก็บรักษาในสภาพห้องที่ควบคุม
อุณหภูมิ สุ่มตัวอย่างเมล็ดเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ทุกเดือน 

การบันทึกข้อมูลเปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ดพันธุ์  ตรวจวัดความชื้นโดยวิธี hot air oven (AOSA, 
1993)  เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน (standard germination) โดยวิธีเพาะกระดาษ (BP) ประเมินความ
งอกตามมาตรฐานสากลของการตรวจสอบความงอก ( ISTA, 1996) ระยะเวลาเฉลี่ยของการงอก (mean 
germination time: MGT) (AOSA, 1993) เปอร์ เซ็ นต์ ความแข็ งแรง ตรวจสอบ โดยวิ ธีก าร เร่ งอ ายุ 
(accelerated ageing) (Hampton and TeKrony, 1995) เพาะเช่นเดียวกับการทดสอบความงอกมาตรฐาน 
และประเมินความงอก 7 วันหลังการเพาะ ตามมาตรฐานสากลของการตรวจสอบความงอก ( ISTA, 1996) 
ความยาวของราก (root length) และความยาวของยอดอ่อน เช่นเดียวกับการทดสอบความงอกมาตรฐาน โดย
วัดความยาวของรากและยอดอ่อนของต้นกล้าที่งอกปกติหลังการเพาะ 5 วัน  

หลังเก็บรักษาเป็นเวลา 6 เดือน ประเมินการเป็นโรคราน้ าค้างของข้าวโพดหวานในสภาพแปลงทดลอง 
โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block จ านวน 3 ซ้ า ปลูกข้าวโพดพันธุ์ Tuxpeño ที่
อ่อนแอต่อโรคราน้ าค้าง รอบแปลงทดลองทั้ง 4 ด้านเป็นแหล่งแพร่เชื้อรา เมื่อข้าวโพดมีอายุ 1 สัปดาห์ ปลูก
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เชื้อโรคราน้ าค้าง โดยเตรียม spore suspension ความเข้มข้น 5x104 สปอร์ต่อมิลลิลิตร และท าการพ่นลงบน
ต้นพืช เมื่อข้าวโพดแสดงอาการของโรคชัดเจน  ปลูกข้าวโพดหวานกรรมวิธีต่าง ๆ ในพ้ืนที่แปลงย่อยขนาด 
4.5x6 เมตร จ านวน 6 แถวต่อแปลงย่อย โดยใช้ระยะห่างระหว่างแถวเท่ากับ 75 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 
25 เซนติเมตร จ านวน 1 ต้นต่อหลุม ใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ก่อนปลูก และใส่ปุ๋ย 46-0-0 
อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง เมื่อข้าวโพดหวานอายุ 20 วันและ 40 วันหลังงอก ท าการพ่นสารเคมี
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชเมื่อพบการระบาด บันทึกข้อมูลการเกิดโรคราน้ าค้างเมื่อข้าวโพดหวานอายุ 30 วัน 
โดยนับจ านวนต้นทั้งหมด และจ านวนต้นที่แสดงอาการของโรคราน้ าค้าง ค านวณเปอร์เซ็นต์การเป็นโรค 
 
ผลการวิจัย 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ก่อนการทดลอง พบว่า เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด 93.0 
เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ตรวจสอบโดยวิธีการเร่งอายุ 91.0 เปอร์เซ็นต์ หลังการเคลือบหรือคลุก
เมล็ดด้วยสารเคมี พบว่าเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด ระหว่าง 68.0-93.0 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงของเมล็ด
พันธุ์ ระหว่าง 50.0-93.5 เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่าการเคลือบเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ไม่มีผลต่อความงอกและความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด เท่ากับ 90.0 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแร งของเมล็ด
พันธุ์ เท่ากับ 89.0 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างจากกรรมวิธีควบคุม (Table1-2) 

เมื่อเปรียบเทียบอัตราของสารเคมีที่ใช้ พบว่า การใช้สารเคมีในอัตราที่สูงขึ้นส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความ
งอกของเมล็ดลดลง ทั้ งการใช้สารเคมี  metalaxyl dimethomorph หรือ capan ผลการทดลองที่ ได้
สอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกไม่สมบูรณ์และเปอร์เซ็นต์เมล็ดตาย โดยพบว่าการใช้สารเคมีเคลือบหรือคลุก
เมล็ด ให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกไม่สมบูรณ์และเมล็ดตายสูงกว่าเมล็ดที่ไม่ผ่านการเคลือบหรือคลุกเมล็ด (Table 
1-2)  

ภายหลังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในสภาพห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพันธ์ 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 1 เดือน พบว่าการคลุกเมล็ดด้วยสารเคมี dimethomorph 50% WP อัตรา 
10 และ 20 กรัม หรือ captan 50% WP อัตรา 3 และ 7 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 1 กก. และการเคลือบเมล็ดด้วย 
captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 1 กก. เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงไม่แตกต่างกัน ระหว่าง 90.5-
94.0 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างจากกรรมวิธีควบคุมที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอก เท่ากับ 95.5 เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่า
การเคลือบเมล็ดด้วย captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ์  1 กก. การคลุกเมล็ดด้วยสารเคมี 
dimethomorph 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัม หรือ captan 50% WP อัตรา 3 และ 7 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 
1 กก. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ระหว่าง 88.5-91.0 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างจากกรรมวิธีควบคุม และการ
เคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยพอลิเมอร์ ที่มีความงอกของเมล็ดหลังวิธีการเร่งอายุ เท่ากับ 93.0 และ 87.0 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ (Table1-2) 

ภายหลั งการเก็บ รักษาเมล็ด พันธุ์  เป็ น เวลา 6  เดื อน  พบว่าการคลุก เมล็ดด้ วยสารเคมี 
dimethomorph 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัม หรือ captan 50% WP อัตรา 3 และ 7 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 
1 กก. และการเคลือบเมล็ดด้วย captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 1 กก. เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความ
งอกสูงไม่แตกต่างกัน ระหว่าง 85.0-86.5 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ระหว่าง 74.0 -87.5 
เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างจากกรรมวิธีควบคุม ที่ให้ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดเท่ากับ 90.0 และ 88.0 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณามาตรฐานเมล็ดพันธุ์ พบว่า หลังการเก็บรักษาเป็นเวลา 6 เดือน การเคลือบเมล็ดด้วย
สารเคมี dimethomorph 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัม หรือ captan 50% WP อัตรา 3 และ 7 กรัม/
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เมล็ดพันธุ์ 1 กก. หรือการคลุกเมล็ดด้วย metalaxyl M 35% ES อัตรา 7 มล./เมล็ดพันธุ์ 1 กก. ให้เปอร์เซ็นต์
ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์อยู่ในมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด
ระหว่าง 72.0-82.5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กรรมวิธีที่เคลือบหรือคลุกเมล็ดด้วยสารเคมี metalaxyl M 35% ES 
อัตรา 14 มล./เมล็ดพันธุ์ 1 กก. มีผลให้เปอร์เซ็นต์ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ลดต่ าเร็วกว่า
กรรมวิธีอ่ืน โดยเมล็ดที่ผ่านการเคลือบด้วย metalaxyl M สามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
ในขณะที่เมล็ดที่ผ่านการคลุกสามารถเก็บรักษาได้ 5 เดือน (Table 3-4)  

จากผลการทดลอง แสดงให้เห็นว่าการเคลือบหรือคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมีส่งผลต่อความแข็งแรง
ของเมล็ดพันธุ์  ทั้งนี้จากการเคลือบเมล็ดพันธุ์ท าให้ความชื้นของเมล็ดพันธุ์เพ่ิมขึ้นสูง จึงเป็นปัญหาที่ส าคัญใน
การเคลือบเมล็ดที่ภายหลังการเคลือบต้องท าการลดความชื้นอย่างรวดเร็ว (บุญมี , 2551) นอกจากนี้ยังอาจจะ
เกิดจากกรรมวิธีการเคลือบเมล็ด ซึ่งต้องมีการหมุนเหวี่ยงเมล็ดพันธุ์ในเครื่องเคลือบเพ่ือให้สารเคลือบเกาะติด
อย่างสม่ าเสมอ จึงมีผลต่อความแข็งแรงของเมล็ดได้ ซึ่งการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์เป็นการประเมินความสามารถใน
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ โดยเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง เมื่อผ่านการเร่งอายุแล้วความงอกของเมล็ดพันธุ์จะ
ลดลงน้อยกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ า (จวงจันทร์, 2529) 

ผลการควบคุมโรคราน้ าค้างในสภาพไร่เกษตรกร ภายหลังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นระยะเวลา 6 
เดือน พบว่า วิธีการเคลือบเมล็ดด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 
กิโลกรัม สามารถควบคุมโรคราน้ าค้างได้ดีที่สุด เป็นโรคระหว่าง 1.4 และ 6.3 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างจากการ
คลุกเมล็ดด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัมท่ีพบการเกิด
โรคระหว่าง 5.2 และ 8.4 เปอร์เซ็นต์ แต่แตกต่างจากการเคลือบหรือคลุกเมล็ดด้วยสารเคมี  metalaxyl M 
35% ES อัตรา 7 และ 14 มล./เมล็ดพันธุ์ 1 กก. หรือสารเคมี captan 50% WP อัตรา 3 และ 7 กรัม/เมล็ด
พันธุ์ 1 กก. ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคราน้ าค้างต่ า เป็นโรคระหว่าง 23.7-38.2 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่
กรรมวิธีควบคุมและการเคลือบเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ เป็นโรคราน้ าค้างสูงสุด คือ 75.1 และ 78 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ (Table 5) 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

1.การคลุกเมล็ดด้วยสารเคมี dimethomorph 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัม หรือ captan 50% 
WP อัตรา 3 และ 7 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 1 กก. และการเคลือบเมล็ดด้วย captan 50% WP อัตรา 3 กรัม/เมล็ด
พันธุ์ 1 กก. เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกระหว่าง 85.0-86.5 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ระหว่าง 
74.0-87.5 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างจากกรรมวิธีควบคุม สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์นาน 6 เดือน 

2. การเคลือบเมล็ดด้วยสารเคมี dimethomorph 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัม หรือ captan 
50% WP อัตรา 3 และ 7 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 1 กก. หรือการคลุกเมล็ดด้วย  metalaxyl M 35% ES อัตรา 7 
มล./เมล็ดพันธุ์ 1 กก. ให้เปอร์เซ็นต์ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์อยู่ในมาตรฐานเมล็ดพันธุ์  

3. วิธีการเคลือบหรือคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีไดเมทโทมอร์ฟ 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัมต่อเมล็ด
พันธุ์ 1 กิโลกรัม ให้ผลในการควบคุมโรคราน้ าค้างได้ดีจากการประเมินในสภาพไร่ เป็นโรคระหว่าง 1.4 -8.4 
เปอร์เซ็นต ์
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันมีพันธุ์มันส าปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูกหลายพันธุ์ หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกร 
จะตั้งกองต้นพันธุ์มันส าปะหลังเก็บไว้ เพื่อรอการปลูกฤดูกาลใหม่ ซึ่งมันส าปะหลังแต่ละพันธุ์มีอายุการเก็บ
รักษาท่อนพันธุ์ที่แตกต่างกัน จึงท าการศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บรักษาท่อนพันธุ์ มันส าปะหลังพันธุ
แนะน าที่อายุการเก็บรักษาต่างๆ พบว่ามันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 72 และห้วยบง 80 สามารถเก็บรักษาท่อน
พันธุ์ได้นานที่สุด 90 วันหลังจากตัดต้น รองลงมาเป็นพันธุ์ระยอง 7 ระยอง 9 ห้วยบง 60 เกษตรศาสตร์ 50 
และระยอง86 -13 สามารถเก็บรักษาท่อนพันธุ์ไว้ได้นาน 75 วันหลังจากตัดต้น พันธุ์ระยอง 11 สามารถเก็บ
รักษาท่อนพันธุ์ไว้ได้นาน 30 วันหลังจากตัดต้น ส่วนพันธุ์ระยอง 5 สามารถเก็บไว้ได้นาน 75 วันหลังจากตัดต้น 
แต่ไม่ควรน ามาปลูกทันที หลังจากตัดต้นควรตั้งกองไว้ก่อน เพราะความงอกจะไม่สูงมากนัก จากการทดลอง
ควรจะท าซ้ า หรือทาการทดลองในพ้ืนที่ที่มีฝนน้อยในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากการทดลองนี้ประสบปัญหาฝนตก
ในช่วงหลังจากการตัดต้นตั้งกองไว้กลางแจ้ง ท าให้ต้นมันส าปะหลังที่ตั้งกองไว้ที่อายุการเก็บรักษา 60 75 และ 
90 วัน ได้รับน้ าอย่างเพียงพอสามารถเจริญเติบโตต่อได้ และหลังจากปลูกมันส าปะหลังได้ 15 วัน มีฝนตก 
จ านวน 12 วัน ท าให้ต้นมันส าปะหลังทุกอายุการเก็บรักษาได้รับน้ าอย่างเพียงพอ จึงมีเปอร์เซ็นต์ความงอกหลัง
ปลูก 1 เดือนค่อนข้างสูง 
 

Abstract 
In present, there are many varieties of cassava that farmers grow in Thailand. After 

harvesting, farmers will set up piles of cassava stems for next planting season. Each variety of 
cassava has a different shelf life. Study on the effect of storage time of recommended 
cassava varieties at different shelf life, it was found that Rayong 72 and Huay Bong 80 can be 
stored for 90 days after cutting. Rayong 5, Rayong 7, Rayong 9, Huay Bong 60, Kasetsart 50, 
and Rayong 86 -13 can be stored for 75 days after cutting. Rayong 11 can be stored for 30 
days after cutting. Rayong 5 had low germination, if planted immediately after cutting. 
However, there were rain after cutting and setting up piles of cassava stems in the outdoors 
that confounded shelf life of cassava. Therefore, cassava stems received adequate water to 
grow continue although stored for 60 75 and 90 days. Moreover, after 15 days of planting 
cassava, there were rainy for 12 days. Thus, cassava stems of all shelf life received adequate 
water and had a high percentage of germination at 1 month after planting. Therefore, the 
experiment should be repeated. or conducting experiments in the area with low rainfall 
during the dry season. 
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บทน า (Introduction) 
 มันส าปะหลังเป็นพืชที่ขยายพันธุ์โดยใช้ต้นพันธุ์ ท าให้การกระจายพันธุ์ช้ากว่าพืชไร่อื่นๆ ที่ขยายพันธุ์
โดยเมล็ด ดังนั้นการเก็บรักษาต้นพันธุ์ไว้ปลูกจะเก็บไว้ได้ในระยะเวลาที่จ ากัด เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต
แล้ว จะตัดต้นตั้งกองเก็บไว้รอจนกว่าจะมีฝน หรือจนกว่าจะเตรียมดินในพ้ืนที่เดิมเสร็จ ถึงแม้ค าแนะน าของ
กรมวิชาการเกษตรไม่แนะน าให้เกษตรกรตัดต้นพันธุ์ทิ้งไว้นานๆ แต่บางครั้งเกษตรกรจ าเป็นต้องท้ิงท่อนพันธุ์ไว้ 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะต่อการเตรียมพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง ซึ่งระยะเวลาการเก็บรักษาท่อนพันธุ์มัน
ส าปะหลังพันธุ์ต่างๆ เพื่อรอฤดูปลูกแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไป ในแปลงเกษตรกรรายใหญ่อาจไม่ประสบปัญหา
เรื่องท่อนพันธุ์เพราะมีแปลงท่อนพันธุ์ของตนเอง แต่เกษตรกรรายย่อยต้องใช้พ้ืนที่เดิมปลูกต่อ อาจต้องเก็บต้น
พันธุ์ไว้หลายวันหรือเป็นเดือน ซึ่งมันส าปะหลังแต่ละพันธุมีอายุการเก็บรักษาท่ีแตกตางกัน ถ้าเก็บรักษาตน
พันธุ์เป็นระยะเวลานาน ส่วนของต้นพันธุ์ที่จะตัดเป็นท่อนพันธุ์ปลูกได้น้อยลง และความงอกของท่อนพันธุ์ก็จะ
ลดลงด้วย ดังนั้นจึงศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์แนะน าที่อายุการเก็บ
รักษาต่างๆ เพื่อแนะน าให้เกษตรกรใช้เป็นวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
ประเด็นวิจัย 
 มันส าปะหลังเป็นพืชที่ขยายพันธุ์โดยใช้ล าต้น เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะตัดต้นตั้งกองเก็บ
ไว้รอจนกว่าจะมีฝน หรือจนกว่าจะเตรียมดินในพ้ืนที่เดิมเสร็จ ถ้าเก็บรักษาต้นพันธุ์เป็นระยะเวลานาน ส่วนของ
ต้นพันธุ์ที่จะตัดเป็นท่อนพันธุ์ปลูกจะได้น้อยลง และความงอกของท่อนพันธุ์ก็จะลดลงด้วย ด้วยเหตุนี้จึงเป็น
ที่มาของการวิจัยนี้ ซึ่งศึกษาผลของระยะเวลาการเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์แนะน าที่อายุการเก็บ
รักษาต่างๆ เพ่ือแนะน าให้เกษตรกรใช้เป็นวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป 
สถานที่ท าการวิจัย  
 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 เริ่มต้น ตุลาคม 2558 สิ้นสุด กันยายน 2561 
วิธีการด าเนินการ  
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 
 - พันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์แนะน า 9 พันธุ์ ได้แก่ ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 72 ระยอง 9 
ระยอง 11 ระยอง 86-13 เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และห้วยบง 80 
 - เครื่องชั่ง 
 - ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 
 - สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช โรค และแมลง 
 - เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง แบบ Reimann scale 
แบบและวิธีการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ Split Plot Design จานวน 3 ซ้ า 
 Main plot คือ อายุการเก็บรักษาที่ 0 15 30 45 60 75 และ 90 วัน โดยการวางตั้งกองต้น 
ไว้กลางแจ้งและกลบโคนไม่รดน้ า 
 Sub plot คือ พันธุ์มันส าปะหลัง 9 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ระยอง 5 ระยอง 7 ระยอง 72 ระยอง 9 
ระยอง 11 ระยอง 86-13 เกษตรศาสตร์ 50 ห้วยบง 60 และห้วยบง 80 
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วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 1. การเตรียมท่อนพันธุ์ เริ่มปลูกมันส าปะหลังในต้นเดือนธันวาคม 2558 พันธุ์ละ 100 ท่อน ระยะ
ปลูก 1.0 x 1.0 เมตร และทยอยปลูกทุก 15 วันอีก 6 ครั้ง ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเมื่อมันส าปะหลังอายุ 
1 -1.5 เดือน โดยใส่ 2 ข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ ก าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน และใช้สารก าจัดวัชพืชตาม
ความจ าเป็น ท าการเก็บเกี่ยวเมื่อมันส าปะหลังมีอายุได้ 12 เดือน ครั้งที่ 1 จะเก็บเกี่ยวในต้นเดือนธันวาคม 
2559 และทยอยเก็บเกี่ยวทุก 15 วันจนครบ 7 ครั้ง ท าการเก็บรักษาท่อนพันธุ์โดยการวางตั้งกองต้นไว้
กลางแจ้งและกลบโคนไม่รดน้ า 
 2. ปลูกมันส าปะหลังจากท่อนพันธุ์ในข้อ 1 ซึ่งจะได้ท่อนพันธุ์ที่มีอายุการเก็บรักษาที่ 0 15 30 45 60 
75 และ 90 วัน โดยจะปลูกพร้อมกันในต้นเดือนมีนาคม 2560 ระยะปลูก 1.0 x 1.0 เมตร พ้ืนที่ปลูก 7 x 8 
เมตร พื้นที่เก็บเก่ียว 5 x 6 เมตร ท าการทดสอบความงอกหลังปลูก 1 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเมื่อ
มันส าปะหลังอายุ 1-1.5 เดือน โดยใส่ 2 ข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ ก าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน และใช้สาร
ก าจัดวัชพืชตามความจ าเป็น ตรวจแปลงสม่ าเสมอเพ่ือระวังการระบาดของโรคและแมลง หากพบรีบท าการ
ก าจัดโดยวิธีกลหรือการใช้สารเคมี เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 12 เดือน โดยเก็บเกี่ยวเฉพาะ 3 แถวกลางและเว้น
แถวริมโดยรอบ 
การบันทึกข้อมูล 
 1. ความสูงต้น และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล า 
 2. จ านวนและความยาวของท่อนพันธุ์ที่สามารถจะน าไปปลูกได้ 
 3. ความงอกหลังปลูก 1 เดือน 
 4. ความอยู่รอดหลังปลูก 3 เดือน 
 5. ปริมาณน้ าฝน ตลอดการทดลอง 
 6. จ านวนต้นเก็บเก่ียว 
 7. น้ าหนักต้น ใบ เหง้า และน้ าหนักหัวสด 
 8. เปอร์เซ็นต์แป้ง 
 
ผลการวิจัย 
 1. ท าการเก็บตัวอย่างดินก่อนการปลูกมันส าปะหลังเพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน (Table 2.8.1)   
จากผลวิเคราะห์ดินได้ปุ๋ยตามค าแนะน าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ของกรมวิชาการเกษตร คือ 8-4-8 
กิโลกรัม N-P2O5-K2Oต่อไร่ ปลูกมันส าปะหลังครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 จ านวน 9 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์
ระยอง 5  ระยอง 7  ระยอง 72  ระยอง 9  ระยอง 11  ระยอง 86-13  เกษตรศาสตร์ 50  ห้วยบง 60 และ
ห้วยบง 80 พันธุ์ละ 100 ท่อน ระยะปลูก 1.0 x 1.0 เมตร และทยอยปลูกทุก 15 วันอีก 6 ครั้ง ใส่ปุ๋ยเคมีตาม
ค่าวิเคราะห์ดินเมื่อมันส าปะหลังอายุ 1-1.5 เดือน โดยใส่ 2 ข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ ก าจัดวัชพืชโดยใช้
แรงงานคน และใช้สารก าจัดศัตรูพืชตามความจ าเป็น ท าการเก็บเกี่ยวเมื่อมันส าปะหลังมีอายุได้ 12 เดือน โดย
เก็บเก่ียวครัง้ที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2559 และท าการเก็บเกี่ยวทุก 15 วันอีก 6 ครั้ง บันทึกข้อมูลของทั้ง 9 พันธุ์ 
พบว่า มันส าปะหลังมีความสูงอยู่ระหว่าง 292–347 เซนติเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางล าอยู่ระหว่าง 1.81–2.25 
เซนติเมตร มีจ านวนล าอยู่ระหว่าง 147–191 ล า และมีความยาวของล าอยู่ระหว่าง 127 – 199 เซนติเมตร 
(Table 2.8.2) ตั้งกองกลบโคนไว้กลางแจ้งโดยมีอายุการเก็บรักษาท่อนพันธุ์ที่ 0  15  30  45  60  75 และ 
90 วัน  
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2. ท าการปลูกมันส าปะหลังในข้อ 1 พร้อมกันในทุกอายุการเก็บรักษาในวันที่ 6 มีนาคม 2560 ระยะ
ปลูก 1.0 x 1.0 เมตร พ้ืนที่ปลูก 7 x 8 เมตร พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 5 x 6 เมตร ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเมื่อมัน
ส าปะหลังอายุ 1-1.5 เดือน โดยใส่ 2 ข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ ก าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน และใช้สารก าจัด
วัชพืชตามความจ าเป็น และเก็บเกี่ยวเมื่ออายุครบ 12 เดือน  

    ท าการบันทึกความงอกหลังปลูก 1 เดือน พบว่าพันธุ์มีปฏิสัมพันธ์กับอายุการเก็บรักษาท่อนพันธุ์ 
โดยพันธุ์ระยอง 72 และห้วยบง 80 สามารถเก็บรักษาท่อนพันธุ์ได้นานที่สุด 90 วันหลังจากตัดต้น รองลงมา
เป็นพันธุ์ระยอง 7  ระยอง 9  ห้วยบง 60  เกษตรศาสตร์ 50 และระยอง86-13 สามารถเก็บรักษาท่อนพันธุ์ไว้
ได้นาน 75 วันหลังจากตัดต้น ส่วนพันธุ์ระยอง 11 สามารถเก็บรักษาท่อนพันธุ์ไว้ได้นาน 30 วันหลังจากตัดต้น 
ส่วนพันธุ์ระยอง 5 สามารถเก็บไว้ได้นาน 75 วันหลังจากตัดต้น แต่ไม่ควรน ามาปลูกทันทีหลังจากตัดต้นควรตั้ง
กองไว้ก่อน เพราะความงอกจะไม่สูงมากนัก (Table 2.8.3) พันธุ์ส่วนใหญ่ที่ได้ท าการเก็บรักษาท่อนพันธุ์
มากกว่า 30 วัน แต่ยังมีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง เนื่องจากมีฝนตกหลังจากการตัดต้นตั้งกองไว้กลางแจ้งแล้ว
กลบโคน โดยมีฝนตกในช่วงวันที่ 22-23 ธันวาคม 2559 และช่วงวันที่ 4 -14 มกราคม 2560 จ านวน 13 วัน 
ปริมาณน้ าฝนรวม 85.6 มิลลิเมตร (Figure 2.8.1) ท าให้ต้นมันส าปะหลังที่ตั้งกองไว้ที่อายุการเก็บรักษา 60  
75 และ 90 วัน ได้รับน้ าอย่างเพียงพอ สามารถเจริญเติบโตต่อได้ และหลังจากปลูกมันส าปะหลังได้ 15 วัน มี
ฝนตกในช่วงวันที่ 23 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 จ านวน 12 วัน ปริมาณน้ าฝนรวม 221.2 มิลลิเมตร ท าให้
ต้นมันส าปะหลังทุกอายุการเก็บรักษาได้รับน้ าอย่างเพียงพอ จึงมีเปอร์เซ็นต์ความงอกหลังปลูก 1 เดือนค่อนข้าง
สูง  

ท าการบันทึกเปอร์เซ็นต์ความอยู่รอดหลังปลูก 3 เดือน พบว่า พบว่าพันธุ์มีปฏิสัมพันธ์กับอายุการ
เก็บรักษาท่อนพันธุ์ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเปอร์เซ็นต์ความงอกหลังปลูก 1 เดือน (Table 2.8.4) ซึ่งทุก
พันธุ์มีเปอร์เซ็นต์ความอยู่รอดลดลง โดยเฉพาะพันธุ์ระยอง 7 มีเปอร์เซ็นต์ความอยู่รอดลดลงมากกว่าพันธุ์อ่ืนๆ 
เนื่องจากมีฝนตกค่อนข้างมากในเดือนพฤษภาคม 2560 จ านวน 18 วัน ปริมาณน้ าฝนรวม 256.6 มิลลิเมตร 
ซ่ึงสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเกิดโรคใบไหม้ ท าให้ต้นมันส าปะหลังที่งอกแล้วตายด้วยโรคใบไหม้ จึงส่งผลให้
เปอร์เซ็นต์การอยู่รอดหลังปลูก 3 เดือนลดลง (Table 2.8.5)  

ท าการเก็บเกี่ยวที่อายุ 12 เดือน โดยท าการบันทึกข้อมูลความสูง พบว่า พันธุ์ระยอง 9 มีความสูง
เฉลี่ยสูงที่สุด คือ 246 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับพันธุ์อ่ืนๆ ที่มีความสูงเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 192-217 เซนติเมตร (Table 2.8.6) ท าการบันทึกจ านวนต้นเก็บเกี่ยว พบว่า ในแต่ละพันธุ์และแต่ละ
อายุการเก็บรักษาท่อนพันธุ์ เหลือจ านวนต้นเก็บเกี่ยวแตกต่างกัน เนื่องจาก การเข้าท าลายของโรครากเน่าโคน
เน่าตั้งแต่อายุ 4 เดือนจนถึงเก็บเกี่ยว ท าให้ต้นมันส าปะหลังล้มและตายในที่สุด โดยเหลือจ านวนต้นเก็บเกี่ยว
เฉลี่ย อยู่ระหว่าง 11-28 ต้นต่อแปลงย่อย ซึ่งส่งผลต่อน้ าหนักต้น ใบ เหง้า และผลผลิตหัวสด (Table 2.8.7)  
ท าการบันทึกน้ าหนักต้น ใบ เหง้า พบว่ามีน้ าหนักต้น ใบ และเหง้าเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 21-56 กิโลกรัมต่อแปลง
ย่อย (Table 2.8.8)  ท าการบันทึกผลผลิตหัวสด พบว่า มีน้ าหนักหัวสดเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 25-96 กิโลกรัมต่อ
แปลงย่อย (Table 2.8.9) ซึ่งพบความเสียหายของผลผลิตจากการเข้าท าลายของโรครากเน่าโคนเน่าตั้งแต่ 10-
80 เปอร์เซ็นต์ และท าการบันทึกเปอร์เซ็นต์แป้ง พบว่า พันธุ์มีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 21.3 -28.7 
เปอร์เซ็นต์ โดยพันธุ์ระยอง 9 มีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยสูงที่สุด คิด 25.6 เปอร์เซ็นต์ (Table 2.8.10) 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 72 และห้วยบง 80 สามารถเก็บรักษาท่อนพันธุ์ได้นานที่สุด 90 วัน

หลังจากตัดต้น รองลงมาเป็นพันธุ์ระยอง 7  ระยอง 9  ห้วยบง 60  เกษตรศาสตร์ 50 และระยอง86 -13 
สามารถเก็บรักษาท่อนพันธุ์ไว้ได้นาน 75 วันหลังจากตัดต้น ส่วนพันธุ์ระยอง 11 สามารถเก็บรักษาท่อนพันธุ์ไว้
ได้นาน 30 วันหลังจากตัดต้น ส่วนพันธุ์ระยอง 5 สามารถเก็บไว้ได้นาน 75 วันหลังจากตัดต้น แต่ไม่ควรน ามา
ปลูกทันทีหลังจากตัดต้นควรตั้งกองไว้ก่อน เพราะความงอกจะไม่สูงมากนัก จากการทดลองควรจะท าซ้ า หรือ
ท าการทดลองในพ้ืนที่ที่มีฝนน้อยในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากการทดลองนี้ประสบปัญหาฝนตกในช่วงหลังจากการ
ตัดต้นตั้งกองไว้กลางแจ้ง ท าให้ต้นมันส าปะหลังที่ตั้งกองไว้ที่อายุการเก็บรักษา 60  75 และ 90 วัน ได้รับน้ า
อย่างเพียงพอ สามารถเจริญเติบโตต่อได้ และหลังจากปลูกมันส าปะหลังได้ 15 วัน มีฝนตก จ านวน 12 วัน 
ปริมาณน้ าฝนรวม 221.2 มิลลิเมตร ท าให้ต้นมันส าปะหลังทุกอายุการเก็บรักษาได้รับน้ าอย่างเพียงพอ จึงมี
เปอร์เซ็นต์ความงอกหลังปลูก 1 เดือนค่อนข้างสูง 
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บทคัดย่อ 

  ปัจจุบันมีพันธุ์มันส าปะหลังที่เกษตรกรนิยมปลูกหลายพันธุ์ หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกร
จะตั้งกองต้นพันธุ์มันส าปะหลังเก็บไว้ในแปลง เพ่ือรอการปลูกฤดูกาลใหม่ หากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อ
การเตรียมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง เกษตรกรอาจต้องเก็บต้นพันธุ์ไว้หลายวันหรือเป็นเดือน ซึ่งมันส าปะหลังแต
ละพันธุสามารถเก็บรักษาได้ในระยะเวลาที่แตกตางกัน รวมทั้งการจัดการธาตุอาหารก็มีผลต่อความแข็งแรงของ
ท่อนพันธุ์ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นจึงศึกษาผลของระยะเวลาและการจัดการธาตุอาหารที่มีผลต่อคุณภาพและการเก็บ
รักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลังของพันธุ์ระยอง 5  ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50 ที่ปลูกในดินทราย และท าการ
เก็บรักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลังในช่วงแล้งที่ตั้งกองต้นไว้กลางแจ้งและกลบโคน ที่อายุการเก็บรักษา 30  45   
และ 60 วัน พบว่า การเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลังทั้ง 3 พันธุ์ ในช่วงฤดูแล้ง(เดือนมีนาคม-เมษายน) หาก
เก็บรักษาไว้นาน 30 วัน จะท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอกลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ และความงอกจะลดลงเรื่อยๆ หาก
เก็บรักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลังไว้นานขึ้น ดังนั้นไม่ควรเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลังไว้นานเกิน 30 วัน 
และการจัดการธาตุอาหารควรใส่ตามค่าวิเคราะห์ดิน  

 
Abstract 

 In present, there are many varieties of cassava that farmers grow in Thailand. After 
harvesting, farmers will set up piles of cassava stems and stored them in their fields for next 
planting season. If the environment is not suitable for preparing the land, farmers need to 
store the stems for several days. However, cassava can be stored for different shelf life 
depend on varieties, including nutrient management also affects the strength of stems. Study 
on the effect of timing and nutrient management on quality and storage of cassava stems of 
Rayong 5, Rayong 9 and Kasetsart 50 varieties grown in sandy soil. The stems were stored in 
dry season, piled outdoor and soil covered the base, with a shelf life of 30, 45 and 60 days. 
It was found that if the three cassava varieties were store during dry season (March-April) for 
30 days, the percentage of germination will be reduced by 50 percent. Germination will 
gradually decrease If stored longer. Therefore, cassava stems should not be stored for more 
than 30 days and nutrient management should be based on soil analysis values. 
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บทน า (Introduction)  
มันส าปะหลัง (Manihot esculenta Crantz.) จัดเป็นพืชอาหารที่ส าคัญของโลกและเป็นพืช

เศรษฐกิจที่มีความส าคัญในประเทศไทย ในปี 2563 สร้างรายได้ให้แก่ประเทศจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 
82,312 ล้านบาท ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง 8.91 ล้านไร่ มีผลผลิตหัวสดมันส าปะหลัง 28.99 ล้าน
ตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เท่ากับ 3.25 ตัน จ านวนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง 587,754 
ครัวเรือน(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564) อุตสาหกรรมมันส าปะหลังประกอบด้วย อุตสาหกรรมการ
แปรรูปมันส าปะหลัง ได้แก่ แป้งมันส าปะหลัง มันเส้น มันอัดเม็ด และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้ผลิตภัณฑ์จาก
การแปรรูป เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมการหมัก (ผงชูรส กรดไลซีน) และอุตสาหกรรมอาหาร 
เป็นต้น มันส าปะหลังนอกจากจะใช้ในอุตสาหกรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว ยังมีความต้องการเพ่ือผลิตพลังงาน และ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เอทานอล ไบโอพลาสติก กรดแลคติก เป็นต้น 

มันส าปะหลังเป็นพืชที่ขยายพันธุ์โดยใช้ต้นพันธุ์ ท าให้การกระจายพันธุ์ดีช้ากว่าพืชไร่อ่ืนๆ ที่
ขยายพันธุ์โดยเมล็ด ดังนั้นการเก็บรักษาต้นพันธุ์ไว้ปลูกจะเก็บไว้ได้ในระยะเวลาที่จ ากัด  เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจะตัดต้นและเก็บไว้รอจนกว่าจะมีฝนหรือจนกว่าจะเตรียมดินในพื้นที่เดิมเสร็จ ถึงแม้ค าแนะน าของกรม
วิชาการเกษตรไม่แนะน าให้เกษตรกรตัดต้นพันธุ์ทิ้งไว้นานๆ แต่บางครั้งเกษตรกรจ าเป็นต้องทิ้งท่อนพันธุ์ไว้ 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะต่อการเตรียมพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง ซึ่งระยะเวลาการเก็บรักษาท่อนพันธุ์มัน
ส าปะหลังพันธุ์ต่างๆ เพ่ือรอฤดูปลูกแต่ละครั้งจะแตกต่างกันไป ในแปลงเกษตรกรรายใหญ่อาจไม่มีปัญหาเรื่อง
ท่อนพันธุ์ เพราะมีแปลงท่อนพันธุ์ของตนเอง แต่เกษตรกรรายย่อยต้องใช้พ้ืนที่เดิมปลูกต่อ อาจต้องเก็บต้นพันธุ์
ไว้หลายวันหรือเป็นเดือน ซึ่งมันส าปะหลังแตละพันธุสามารถเก็บรักษา และระยะเวลาในการเก็บรักษาแตกตาง
กัน รวมทั้งการจัดการธาตุอาหารก็มีผลต่อความแข็งแรงของท่อนพันธุ์ด้วยเช่นกัน ถาเก็บรักษาตนพันธุเปนระยะ
เวลานาน สวนของตนพันธุที่จะตัดเป็นทอนพันธุปลูกไดนอยลง และความงอกของทอนพันธุก็จะลดลงดวย ดังนั้น
จึงศึกษาผลของระยะเวลาและการจัดการธาตุอาหารที่มีผลต่อคุณภาพและการเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลัง
พันธุแนะน าในช่วงแล้งที่อายุการเก็บรักษาตางๆ เพ่ือแนะน าใหเกษตรกรใชเปนวิธีการปฏิบัติใหเหมาะสมตอไป 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประเด็นวิจัย  
 มันส าปะหลังเป็นพืชที่ขยายพันธุ์โดยใช้ล าต้น เมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะตัดต้นตั้งกองเก็บ
ไว้รอจนกว่าจะมีฝน หรือจนกว่าจะเตรียมดินในพ้ืนที่เดิมเสร็จ ถ้าเก็บรักษาต้นพันธุ์เป็นระยะเวลานาน ซึ่งมัน
ส าปะหลังแตละพันธุสามารถเก็บรักษา และระยะเวลาในการเก็บรักษาแตกตางกัน รวมทั้งการจัดการธาตุ
อาหารก็มีผลต่อความแข็งแรงของท่อนพันธุ์ด้วยเช่นกัน ถาเก็บรักษาตนพันธุเปนระยะเวลานาน สวนของต
นพันธุที่จะตัดเป็นทอนพันธุปลูกจะไดนอยลง และความงอกของทอนพันธุก็จะลดลงดวย ด้วยเหตุข้างต้น จึง
เป็นที่มาของการท าวิจัยนี้ ซึ่งศึกษาผลของระยะเวลาและการจัดการธาตุอาหารที่มีผลต่อคุณภาพและการเก็บ
รักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุแนะน าในช่วงแล้งที่อายุการเก็บรักษาตางๆ เพ่ือแนะน าใหเกษตรกรใชเปนวิ
ธีการปฏิบัติใหเหมาะสมตอไป 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2560 สิ้นสุด กันยายน 2563 
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วิธีการด าเนินการ 
สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 

 - พันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์แนะน า ได้แก่ พันธุ์ระยอง 5 ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50 
 - ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (21%N)   
 - ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18 %N และ 46% P2O5)   
 - ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (60 %K2O) 
 - เครื่องชั่ง 

     - สารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช โรค และแมลง 
     - เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้ง แบบ Reimann scale 

แบบและวิธีการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Split-split Plot Design จ านวน 3 ซ้ า  

Main plot คือ อายุการเก็บรักษา ที่ 30, 45 และ 60 วัน 
Sub plot คือ พันธุมันส าปะหลัง 3 พันธุ ไดแกพันธุระยอง 5 ระยอง 9 และเกษตรศาสตร 50  
Sub-sub plot คือ การใช้ปุ๋ย 8 วิธี ไดแก่ การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 4 อัตรา คือ 0, 0.5, 1 และ 1.5 เท่า 
ของค่าวิเคราะห์ดิน และปุ๋ยโพแทสเซียม 4 อัตรา คือ 0, 0.5, 1 และ 1.5 เท่าของค่าวิเคราะห์ดิน 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. การเตรียมท่อนพันธุ์ เริ่มปลูกมันส าปะหลังในต้นเดือนมกราคม 2561 พันธุ์ละ 100 ท่อน ระยะปลูก 

1.0 x 1.0 เมตร และทยอยปลูกทุก 15 วันอีก 2 ครั้ง ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน เมื่อมันส าปะหลังอายุ 1 -
1.5 เดือน  โดยใส่ 2 ข้างต้น แล้วพรวนดินกลบ ก าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน และใช้สารก าจัดวัชพืชตามความ
จ าเป็น ท าการเก็บเกี่ยวเมื่อมันส าปะหลังมีอายุได้ 12 เดือน ครั้งที่ 1 เก็บเกี่ยวในต้นเดือนมกราคม 2562 และ
ทยอยเก็บเกี่ยวทุก 15 วันจนครบ 3 ครั้ง ท าการเก็บรักษาท่อนพันธุ์การวางตั้งกองต้นไว้กลางแจ้งและกลบโคน
ไม่รดน้ า 

2. ปลูกมันส าปะหลังจากท่อนพันธุ์ในข้อ 1 ซึ่งจะได้ท่อนพันธุ์ที่มีอายุการเก็บรักษาที่ 30, 45 และ 60 
วัน โดยจะปลูกพร้อมกันในต้นเดือนมีนาคม 2562 ระยะปลูก 1.0 x 1.0 เมตร พื้นที่ปลูก 7 x 8 เมตร พ้ืนที่เก็บ
เกี่ยว 5 x 6 เมตร ท าการทดสอบความงอกหลังปลูก 1 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีตามกรรมวิธี เมื่อมันส าปะหลังอายุ 1 -
1.5 เดือน  โดยใส่ 2 ข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ ก าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน และใช้สารก าจัดวัชพืชตามความ
จ าเป็น ตรวจแปลงสม่ าเสมอเพ่ือระวังการระบาดของโรคและแมลง หากพบรีบท าการก าจัดโดยวิธีกลหรือการ
ใช้สารเคมี เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 12 เดือนในเดือนมีนาคม 2563 โดยเก็บเกี่ยวเฉพาะ 3 แถวกลางและเว้น
แถวริมโดยรอบ        
การบันทึกข้อมูล 
    1. ความสูงต้น และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล า 
 2. จ านวนและความยาวของท่อนพันธุ์ที่สามารถจะน าไปปลูกได้ 
 3. ความงอกหลังปลูก 1 เดือน   
 4. ความอยู่รอดหลังปลูก 3 เดือน 
 5. ปริมาณน้ าฝน ตลอดการทดลอง 
 6. จ านวนต้นเก็บเกี่ยว   
 7. น้ าหนักต้น ใบ เหง้า และน้ าหนักหัวสด  
 8. เปอร์เซ็นต์แป้ง   
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ผลการวิจัย 
 1. ท าการเก็บตัวอย่างดินก่อนการปลูกมันส าปะหลังเพ่ือวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน พบว่า ดินบนที่
ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร ดินมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 4.9 มีปริมาณ
อินทรียวัตถุต่ า 0.69 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ค่อนข้างต่ า 8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ า 14 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ส่วนดินล่างที่ระดับความลึก 20-50 เซนติเมตร มีค่า
ความเป็นกรด-ด่าง 4.8 มีปริมาณอินทรียวัตถุ 0.71 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสเป็นประโยชน์ค่อนข้างต่ า 8 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ต่ า 12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (Table 1) จากผลวิเคราะห์
ดินได้ปุ๋ยตามค าแนะน าการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ของกรมวิชาการเกษตร คือ 16 -4-16 กิโลกรัม N-P2O5-
K2Oต่อไร่ ท าการปลูกมันส าปะหลังครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 มกราคม 2561 จ านวน 3 พันธุ ไดแก พันธุ์ระยอง 5  
ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50  พันธุ์ละ 200 ท่อน ระยะปลูก 1.0 x 1.0 เมตร และทยอยปลูกทุก 15 วันอีก 2 
ครั้ง ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเมื่อมันส าปะหลังอายุ 1-1.5 เดือน โดยใส่ 2 ข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ ก าจัด
วัชพืชโดยใช้แรงงานคน และใช้สารก าจัดศัตรูพืชตามความจ าเป็น ท าการเก็บเกี่ยวเมื่อมันส าปะหลังมีอายุได้ 
12 เดือน โดยเก็บเกี่ยวครั้งที่ 1 วันที่ 3 มกราคม 2562 และท าการเก็บเกี่ยวทุก 15 วันอีก 2 ครั้ง บันทึกข้อมูล
ของทั้ง 3 พันธุ์ พบว่า มันส าปะหลังมีความสูงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 188-263 เซนติเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางล าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 2.00-2.37 เซนติเมตร มีจ านวนล าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 407-445 ล า และมีความยาวของล าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 129-199 เซนติเมตร (Table 2) ตั้งกองกลบโคนไว้กลางแจ้งโดยมีอายุการเก็บรักษาท่อนพันธุ์ที่ 30  
45 และ 60 วัน  

2. ท าการปลูกมันส าปะหลังในข้อ 1 พร้อมกันในทุกอายุการเก็บรักษาในวันที่ 4 -5 มีนาคม 2562 
ระยะปลูก 1.0 x 1.0 เมตร พ้ืนที่ปลูก 7 x 8 เมตร พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 5 x 6 เมตร ใส่ปุ๋ยเคมีตามกรรมวิธีเมื่อมัน
ส าปะหลังอายุ 1-1.5 เดือน โดยใส่ 2 ข้างต้นแล้วพรวนดินกลบ ก าจัดวัชพืชโดยใช้แรงงานคน และใช้สารก าจัด
วัชพืชตามความจ าเป็น และเก็บเกี่ยวเมื่ออายุครบ 12 เดือน  

     ท าการบันทึกความงอกหลังปลูก 1 เดือน พบว่าการเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลังนาน 30 วัน 
ท าให้ทุกพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์ความงอกลดลงโดยเฉลี่ย 50 เปอร์เซ็นต์ และความงอกจะลดลงเรื่อยๆ หากเก็บรักษา
ท่อนพันธุ์มันส าปะหลังไว้นานขึ้น โดยเฉพาะพันธุ์ระยอง 5 หากเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลังนาน 60 วัน 
เปอร์เซ็นต์ความงอกจะลดลงเหลือเพียง 14.7 เปอร์เซ็นต์ (Table 3)  

    ท าการบันทึกเปอร์เซ็นต์ความอยู่รอดหลังปลูก 3 เดือน พบว่าทุกอายุการเก็บรักษาและทุกพันธุ์มี
เปอร์เซ็นต์ความอยู่รอดหลักจากปลูก 3 เดือนลดลง โดยเฉพาะพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีเปอร์เซ็นต์ความอยู่
รอดหลักปลูก 3 เดือน น้อยกว่าพันธุ์ระยอง 5 และระยอง 9 (Table 4-5)  

     ท าการเก็บเก่ียวที่อายุ 12 เดือน ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2563 พบว่า 
     2.1 ด้านการเจริญเติบโตที่อายุ 12 เดือน พบว่ามันส าปะหลังทั้ง 3 อายุการเก็บรักษาท่อนพันธุ์

ของทั้ง 3 พันธุ์ มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยที่อายุการเก็บรักษาท่อน
พันธุ์ ที่ 45 วัน ให้ความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 246 เซนติเมตร และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 มีความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 
247 เซนติเมตร ส่วนอัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน พบว่า อัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนทุกระดับให้ความสูง เฉลี่ยไม่
แตกต่างกันทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 8 กิโลกรัมN ต่อไร่ ให้ความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 314 
เซนติเมตร ส่วนอัตราการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมทุกระดับให้ความสูงเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ย
โพแทสเซียมที่ระดับ 8 กิโลกรัมK2O ต่อไร่ ให้ความสูงเฉลี่ยมากที่สุด 216 เซนติเมตร (Table 6-8)  

     2.2  ด้านผลผลิตต่อไร่ พบว่ามันส าปะหลังทั้ง 3 อายุการเก็บรักษาท่อนพันธุ์ของทั้ง 3 พันธุ์ให้
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยที่อายุการเก็บรักษาท่อนพันธุ์ที่ 30 วัน ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มาก
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ที่สุด 2,964 กิโลกรัมต่อไร่ และพันธุ์ระยอง 9  ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มากที่สุด 2,871 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนอัตรา
การใช้ปุ๋ยไนโตรเจน พบว่า อัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนทุกระดับให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย
การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 16 กิโลกรัมN ต่อไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มากท่ีสุด 3,494 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนอัตรา
การใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมทุกระดับให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับ 
24 กิโลกรัมK2O ต่อไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มากท่ีสุด 2,657 กิโลกรัมต่อไร่ (Table 9-11) 

     2.3 ด้านเปอร์เซ็นต์แป้ง พบว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างอายุการเก็บรักษาท่อนพันธุ์ พันธุ์และอัตรา
การใช้ปุ๋ย โดยที่อายุการเก็บรักษาท่อนพันธุ์ที่ 30 วัน ทั้ง 3 พันธุ์ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
ส่วนอัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน พบว่า อัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนทุกระดับให้เปอร์เซ็นต์แป้ง เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ ในพันธุ์ระยอง 5 การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 16 และ 24 กิโลกรัมN ต่อไร่ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ย
มากที่สุด 26.6 เปอร์เซ็นต์ ในพันธุ์ระยอง 9 และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 การไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ให้เปอร์เซ็นต์
เฉลี่ยแป้งมากที่สุด 27.2 และ 26.2 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนอัตราการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมทุกระดับให้
เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ ในพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50 การใส่ปุ๋ย
โพแทสเซียมที่ระดับ 24 กิโลกรัมK2O ต่อไร่ ให้ เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยมากที่สุด 24.9 28.4  และ 24.4 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ที่อายุการเก็บรักษาท่อนพันธุ์ที่ 45 วัน ทั้ง 3 พันธุ์ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ ส่วนอัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน พบว่า ในพันธุ์ระยอง 5 การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 8 กิโลกรัมN ต่อไร่ 
ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยมากท่ีสุด 22.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 0 และ 
24 กิโลกรัมN ต่อไร่ แต่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 16 กิโลกรัมN ต่อไร่ ในพันธุ์ระยอง 9 
การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 8 กิโลกรัมN ต่อไร่ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยมากที่สุด 26.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่
แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 16 และ 24 กิโลกรัมN ต่อไร่ แต่แตกต่างทางสถิติกับการไม่ใส่
ปุ๋ยไนโตรเจน และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 อัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนทุกระดับให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ ซึ่งการไม่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยมากที่สุด 23.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอัตราการใช้ปุ๋ย
โพแทสเซียม พบว่า ในพันธุ์ระยอง 5 การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทุกระดับให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ ซึ่งการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับ 16 กิโลกรัมK2O ต่อไร่ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยมากที่สุด 20.6 ในพันธุ์
ระยอง 9 การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับ 24 กิโลกรัมK2O ต่อไร่ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยมากที่สุด 24.5 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับ 0 และ 8 กิโลกรัมK2O ต่อไร่ แต่แตกต่าง
ทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับ 16 กิโลกรัมK2O ต่อไร่  และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 การใส่ปุ๋ย
โพแทสเซียมทุกระดับให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับ 24 
กิโลกรัมK2O ต่อไร่ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยมากที่สุด 22.2 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ที่อายุการเก็บรักษาท่อนพันธุ์
ที่ 60 วัน พันธุ์ระยอง 9 และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่แตกต่าง
ทางสถิติกับพันธุ์ระยอง 5 ส่วนอัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน พบว่า ในพันธุ์ระยอง 5 การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 8 
กิโลกรัมN ต่อไร่ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยมากที่สุด 18.6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ย
ไนโตรเจนที่ระดับ 0 และ 16 กิโลกรัมN ต่อไร่ แต่แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 24 กิโลกรัม
N ต่อไร่ ในพันธุ์ระยอง 9 อัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนทุกระดับให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่ง
การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับ 8 กิโลกรัมN ต่อไร่ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยมากที่สุด 28.7 เปอร์เซ็นต์ และพันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 อัตราการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนทุกระดับให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งการใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนระดับ 24 กิโลกรัมN ต่อไร่ ให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยมากท่ีสุด 25.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอัตราการใช้ปุ๋ย
โพแทสเซียม พบว่า ในพันธุ์ระยอง 5 การไม่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมให้เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยมากที่สุด 24.6 ซึ่งไม่
แตกต่างทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับ 8 และ 16 กิโลกรัมK2O ต่อไร่  แต่แตกต่างทางสถิติกับการ
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ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับ 24 กิโลกรัมK2O ต่อไร่ ในพันธุ์ระยอง 9 การใส่ปุ๋ ยโพแทสเซียมทุกระดับให้
เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับ 16 กิโลกรัมK2O ต่อไร่ ให้
เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยมากที่สุด 28.3 เปอร์เซ็นต์ และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมทุกระดับให้
เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับ 24 กิโลกรัมK2O ต่อไร่ ให้
เปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยมากที่สุด 25.7 เปอร์เซ็นต์ (Table 12) 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

1. การเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 5  ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50 ในช่วงฤดูแล้ง 
(เดือนมีนาคม - เมษายน) ที่ตั้งกองต้นไว้กลางแจ้งและกลบโคน หากเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลังนาน 30 
วัน จะท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอกลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ และความงอกจะลดลงเรื่อยๆ หากเก็บรักษาท่อนพันธุ์
มันส าปะหลังไว้นานขึ้น ดังนั้นไม่ควรเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลังไว้นานเกิน 30 วัน 

2. การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับต่างๆ ไม่มีผลต่อความสูงของพันธุ์ระยอง 5  ระยอง 
9 และเกษตรศาสตร์ 50 ที่เก็บรักษาท่อนพันธุ์ในระยะเวลาต่างๆ 

3. การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับต่างๆ ไม่มีผลต่อผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของพันธุ์ระยอง 
5  ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50 ที่เก็บรักษาท่อนพันธุ์ในระยะเวลาต่างๆ 

4. การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับต่างๆ ไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยของ พันธุ์
เกษตรศาสตร์ 50 ที่เก็บรักษาท่อนพันธุ์ในระยะเวลาต่างๆ และไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยพันธุ์ ระยอง 9 ที่
เก็บรักษาท่อนพันธุ์ไว้นาน 30 วันและ 45 วัน รวมทั้งไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยพันธุ์ระยอง 5 ที่เก็บรักษา
ท่อนพันธุ์ไว้นาน 30 วัน ดังนั้นการใช้ปุ๋ยเคมีควรใช้ตามค่าวิเคราะห์ดิน 
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ผลของความแตกร้าวต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
Effect of cracking on germination and storability of soybean seed 
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ศุภลักษ์  สัตยสมิทสถิต    สนอง  บัวเกตุ 
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บทคัดย่อ 
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมักแตกร้าวและเกิดความเสียหายทางกลได้ง่าย ทั้งในขั้นตอนการเก็บเกี่ยว การลด

ความชื้น และการปรับปรุงสภาพ ส่งผลให้ความงอก ความแข็งแรง และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ลดลง 
งานวิจัยนี้จึงท าการศึกษาผลของระดับความแตกร้าวต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
พันธุ์เชียงใหม่ 60 โดยน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ผลิตฤดูฝนปี 2559 และฤดูแล้งปี 2560 มา
ทดสอบความแตกร้าวโดยการย้อมสีด้วย Indoxyl acetate จากนั้นน าเมล็ดพันธุ์มาจัดกลุ่มตามระดับความ
แตกร้าวเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ระดับความแตกร้าวที่ 0–2% (2) 3–5% และ (3) >5% แล้วน าตัวอย่างแต่ละกลุ่ม
บรรจุใส่ถุงพลาสติกโพลีโพรพิลีน เก็บรักษาที่อาคารเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ อุณหภูมิ  20-22 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 120 วัน ท าการทดสอบคุณภาพก่อนและภายหลังการเก็บรักษาทุกๆ 30 วัน ผลการทดลองพบว่าความชื้น
ของเมล็ดพันธุ์ที่ลดลงสัมพันธ์กับระดับความแตกร้าวที่เพ่ิมขึ้น ส าหรับความงอกและความแข็งแรงซึ่งวัดโดยความ
งอกภายหลังการเร่งอายุและดัชนีอัตราความงอกแสดงความสัมพันธ์แบบผกผันกับความแตกร้าวกล่าวคือ 
ความแตกร้าวต่ าส่งผลให้ความงอก ความแข็งแรง และอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสูงกว่าเมล็ด
พันธุ์ที่มีความแตกร้าวสูง โดยที่ระดับความแตกร้าว 3% ขึ้นไป ท าให้ความงอกและความแข็งแรงลดลงอย่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องในระหว่างการเก็บรักษา ส าหรับค่าการน าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น
ตามระดับความแตกร้าวที่สูงขึ้นและมีการสะสมเพ่ิมขึ้นในระหว่างการเก็บรักษา แต่อย่างไรก็ตามค่ า 
Thiobarbituric acid (TBA) ค่อนข้างคงที่ในระหว่างการเก็บรักษา นอกจากนี้พบว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตในฤดูแล้ง
ปี 2560 มีความแข็งแรงสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตในฤดูฝนปี 2559 ซึ่งเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฤดูแล้งปี 2560 ที่
แตกร้าวไม่เกิน 5% สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส ข้ามฤดูปลูกได้ ในขณะที่เมล็ดพันธุ์ฤดู
ฝนปี 2559 ต้องมีความแตกร้าวไม่เกิน 3% จึงสามารถเก็บรักษาเพ่ือเพาะปลูกฤดูถัดไปได้ 

 
Abstract 

Soybean seed is very fragile and susceptible to mechanical damages during 
harvesting, drying and processing caused to reduce seed germination, vigor and storability. 
This study focused on the effect of cracking levels on quality and storability of soybean seed 
cv. Chiang Mai 60. Soybean seeds cultivated at rainy season 2016 and dry season 2017 were 
studied in this experiment. The cracking levels of soybean seeds were explicit by indoxyl 
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acetate solution. Thereafter, seed samples were categorized into three groups depended on 
their cracking levels followed by (1) 0–2% (2) 3–5% and (3) >5%. Each group were packed in 
polypropylene bag and kept in seed store room at 20-22C for 120 days. Seed qualities were 
examined before and after storage 30 days each until the end of storage. The experiment 
revealed that the longer storage times had a significant effect to increase soybean seed 
moisture content and the declining of moisture content related to enhance cracking levels. 
The germination and vigor, measured by germination after accelerated aging and germination 
rate index, had a negative relationship with the cracking levels. The lower cracking levels 
showed the higher germination, vigor and storability of soybean seeds compared to the 
higher cracking levels. Up to 3% of cracking levels caused to reduce germination and vigor 
significantly, and their vigor continuously decreased until the end of storage. The increased 
electrical conductivity value with the larger cracking levels was observed and the higher 
accumulation also found along the time. Meanwhile, a minor change of thiobarbituric acid 
(TBA) value during storage times had detected. This experiment also observed that the vigor 
of soybean seed cultivated at dry season 2017 was higher than rainy season 2016. Cultivated 
soybean seed of drying season 2017, up to 5% cracking levels, can store at 20-22C for the 
next growing season. However, soybean seed cultivated in rainy season 2016, not over 3% 
cracking level, can reserve for the next growing period.   
 
บทน า (Introduction) 
 ถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศและมีความต้องการใช้ตลอดทั้งปี แต่ปัจจุบันผลผลิตถั่ว
เหลืองมีไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี เนื่องจากถั่ว
เหลืองเป็นพืชที่อ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อม เช่น การมีฝนตกสลับกับแดดจัด ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง 
อุณหภูมิสูง การขาดน้ า สภาวะแล้งจัด อีกทั้งในปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกที่แปรปรวน
ส่งผลให้เกิดภาวะร้อนจัด หนาวจัด หรือที่เรียกว่า extreme weather อากาศร้อนมากข้ึนและฤดูแล้งยาวนาน
ขึ้น (U.S. Department of Agriculture, 2009) ปัจจัยเหล่านี้ท าให้เมล็ดพันธุ์เกิดความแตกร้าวได้ เช่น เกิด
รอยร้าว หรือ ปริแตก เชื้อราเข้าท าลาย เมล็ดเน่าเสีย ส่งผลให้ความงอกและความแข็งแรงต่ า (นิลุบล และ 
ละอองดาว, 2547) นอกจากนี้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร และค่าจ้างแรงงานที่สูงมากขึ้น 
ล้วนเป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง อีกทั้งปัญหาด้านสุขภาพของเกษตรกร
เนื่องจากการใช้สารเคมี ท าให้เป็นข้อจ ากัดในการจัดการดูแลรักษาพืชปลูกให้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
จึงมีการศึกษาเพ่ือน าเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมากขึ้น เพ่ือทดแทนปัญหา
ด้านแรงงานและเร่งการท างานให้ทันกับช่วงเวลาที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (Maryam and 
Oskouie, 2011) เนื่องจากเปลือกเมล็ด (seed coat) ค่อนข้างบางจึงเสียหายได้ง่าย การเกี่ยวนวดเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองด้วยเครื่องจักรกล พบความแตกร้าวอยู่ในช่วง 9.6-25.5% (ความชื้น 15.0-20.2%) ซึ่งเมื่อ
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เปรียบเทียบการเกี่ยวนวดด้วยเครื่องจักรกลและมือ พบว่าการเกี่ยวนวดด้วยเครื่องจักรกลมีการแตกร้าวของ
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเท่ากับ 9.6% มากกว่าการเก็บเกี่ยวด้วยมือซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.6% (กัณทิมา และคณะ , 
2557) ความชื้นที่สูงหรือต่ าเกินไปส่งผลต่อความเสียหายในเมล็ดพันธุ์ จากการรายงานของ Maryam and 
Oskouie (2011) พบว่า ความชื้นในช่วง 12-14% มีเปอร์เซ็นต์ความแตกร้าวต่ ากว่าและเปอร์เซ็นต์ความงอก
สูงกว่าที่ความชื้น 16-18% อย่างไรก็ตามความชื้นที่ต่ ากว่า 10% ท าให้การแตกร้าวในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
เพ่ิมขึ้น เปอร์เซ็นต์การแตกร้าวส่งผลต่อการลดลงของความงอกและความแข็งแรง (Van Utrecht et al., 
2000; นงลักษณ์, 2529) ผลผลิตมีแนวโน้มลดลง (อนุสร , 2537) และส่งผลให้ต้นอ่อนมีลักษณะผิดปกติ 
(abnormal seedling) มากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในระหว่างการ
เก็บรักษา (Mayeux et al., 1972)  
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของระดับความแตกร้าวต่อคุณภาพและอายุการเก็บ
รักษาของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เพ่ือช่วยให้การจัดการเมล็ดพันธุ์แต่ละกองเป็นไปอย่างร วดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
สถานที่ท าการวิจัย  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561 (ฤดูฝนและฤดูแล้ง) 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์       

- เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 
- สารเคมี ได้แก่ อินดอกซิล อะซิเตท (Indoxyl acetate) เอทิลแอลกอฮอล์ แอมโมเนีย 
- อุปกรณ์ส าหรับทดสอบความงอกและความแข็งแรงในห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

วิธีการ  
แบบและวิธีการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Split plot design จ านวน 4 ซ้ า กรรมวิธี ประกอบด้วย  

Main Plot คือ ระดับการแตกร้าว 3 ระดับ ได้แก่ 
  M 1 : เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่แตกร้าว 0-2%  
  M 2 : เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่แตกร้าว 3-5%  
  M 3 : เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่แตกร้าว >5%  

Sub-plot คือ อายุการเก็บรักษาจ านวน 5 ระยะ ได้แก่ 
 S 1 : อายุการเก็บรักษาที่ 0 วัน 
 S 2 : อายุการเก็บรักษาที่ 30 วัน 
 S 3 : อายุการเก็บรักษาที่ 60 วัน 
 S 4 : อายุการเก็บรักษาที่ 90 วัน 
 S 5 : อายุการเก็บรักษาที่ 120 วัน 
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วิธีปฏิบัติการทดลอง 
  1. สุ่มเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยและเมล็ดพันธุ์พืช

พิษณุโลกทั้ง 2 ฤดูการผลิต ได้แก่ ปลายฤดูฝน (ระหว่างกรกฏาคม – สิงหาคม 2559) และ ฤดูแล้ง 
(ระหว่างธันวาคม – มกราคม 2560) แบ่งเมล็ดพันธุ์ตามระดับความแตกร้าว 3 ระดับ ตามที่ก าหนดใน
วิธีการทดลอง ท าการแบ่งกลุ่มเมล็ดพันธุ์โดยตรวจสอบความแตกร้าวด้วยวิธีอินดอกซิล อะซิเตท (Indoxyl 
acetate test) (French et al., 1962; Paulsen and Nave, 1979)  

  การตรวจสอบความแตกร้าวโดยวิธีอินดอกซิล อะซิเตท (Indoxyl acetate test) ท าโดย 
สุ่มเมล็ดพันธุ์จ านวน 4 ซ้ า ซ้ าละ 100 เมล็ด แช่ในสารละลายอินดอกซิล อะซีเตท ความเข้มข้น 0.1% (ชั่ง
อินดอกซิล อะซิเตท 1 กรัม ละลายในเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) 10%; เอทิลแอลกอฮอล์ 100 
มิลลิลิตร เติมน้ ากลั่น 900 มิลลิลิตร) เป็นเวลา 5-10 วินาที เทสารละลายออก ผึ่งให้แห้งด้วยกระดาษเพาะ
หรือกระดาษซับ 4-5 นาที ที่อุณหภูมิ 43 องศาเซลเซียส จากนั้นน าเมล็ดที่ผึ่งแล้วใส่ขวดแก้ว (ขวดแก้วหรือ
ภาชนะที่เป็นแก้วพร้อมฝาปิด) น าส าลีชุบแอมโมนียให้ชุ่ม ใส่ลงในขวดแก้ว โดยไม่ให้ส าลีสัมผัสกับเมล็ด
พันธุ์โดยตรง ปิดฝาให้สนิท แอมโมเนียจะท าปฏิกิริยากับอินดอกซิล อะซีเตท ที่เข้าไปสู่รอยแตกร้าวของ
เมล็ดพันธุ์ รอยแตกร้าวจะปรากฏสีน้ าเงินเขียว หรือน้ าเงินม่วง บันทึกจ านวนเมล็ดที่ติดสี 

  2. น าเมล็ดพันธุ์ที่แบ่งกลุ่มตามระดับความแตกร้าว 4 ระดับ ที่เก็บเกี่ยวแต่ละฤดูการผลิต
มาลดความชื้น โดยให้เมล็ดพันธุ์ทุกกรรมวิธีมีความชื้นอยู่ระหว่าง 9-11% และท าความสะอาดในโรง
ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จากนั้นบรรจุเมล็ดพันธุ์ด้วยถุงโพลีโพรพิลีน เก็บรักษาที่อาคารเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน (4 เดือน) 

  3. ท าการสุ่มเมล็ดพันธุ์ในวันที่  0 30 60 90 และ 120 ภายหลังการเก็บรักษา เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่ ความชื้น ความงอกมาตรฐาน ความแข็งแรง และการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ 
  4. วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ  (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย DMRT 
(Duncan’s Multiple Range Test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิเคราะห์ผลการทดลองแยกฤดูการผลิต 
การบันทึกข้อมูล 
 1. ความชื้น (ISTA, 2018) 
 น าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมาบดหยาบด้วยเครื่องบด (Lab Mill 3310, Perten) อบที่อุณหภูมิ 103 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 17 ชม. ดว้ยตู้อบลมร้อน  
 2. ความงอกมาตรฐาน (ISTA, 2018) 
 น าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมาเพาะในทรายที่อบฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชม. 
จ านวน 4 ซ้ าๆ ละ 100 เมล็ด บ่มไว้ในห้องเพาะความงอก อุณหภูมิสลับ 20<=>30 องศาเซลเซียส และ
ประเมินความงอกภายหลังเพาะ 8 วัน  
 3. ความแข็งแรง  
 3.1 ความงอกภายหลังการเร่งอายุ (Germination after Accelerated Aging Test, GAA) 
(Hampton and TeKrony, 1995)  
 น าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจ านวน 4 ซ้ าๆ ละ 100 เมล็ด มาบ่มที่อุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 
ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 98±2% ในตู้อบลมร้อน  แล้วน าไปทดสอบความงอกตามวิธีมาตรฐาน  
 3.2 ดัชนีอัตราความงอก (Germination Rate Index, GRI) (Esechie, 1994) 
 ท าการทดสอบเหมือนความงอกมาตรฐาน โดยท าการนับต้นอ่อนปกติตั้งแต่วันแรกท่ีสังเกตุพบ แล้ว
นับทุกวันจนถึงวันนับครั้งสุดท้าย (8 วัน) รายงานผลเป็น เปอร์เซ็นต์ความงอกต่อวัน ค านวณผลโดยใช้สูตรดังนี้ 
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GRI = Gx/x + Gy/y + …. + Gz/z 
โดยที่ Gx คือ เปอร์เซ็นต์ความงอกในวันที่ x, x คือ วันที่นับ  

 4. การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์  
 4.1 ค่าการน าไฟฟ้า(ISTA, 2018)  
 สุ่มเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจ านวน 50 เมล็ดต่อซ้ า ใส่เมล็ดในขวดรูปชมพู่ที่บรรจุน้ ากลั่นจ านวน 250 
มิลลิลิตร แกว่งเบาๆ เพ่ือให้เมล็ดทั้งหมดจมน้ า ปิดฝาด้วยกระดาษฟอยล์ บ่มที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นวัดค่าการน าไฟฟ้าของตัวอย่าง และน้ ากลั่นเพ่ือใช้เป็นชุดควบคุม รายงานผลเป็น 
µS/cm/g โดยค านวณตามสูตรดังนี้ 
 ค่าการน าไฟฟ้า = (ค่าการน าไฟฟ้าของตัวอย่าง – ค่าน้ ากลั่น)/น้ าหนักเมล็ด (กรัม) 
 4.2 ค่า Thiobarbituric acid  (TBA)  
 ด าเนินวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานของ The chemical analysis of food, 1976 
 
ผลการวิจัย 

ผลของระดับความแตกร้าวต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง  
ด าเนินการวิจัยโดยใช้ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์

พืชพิษณุโลก ที่ผลิตในปลายฤดูฝนปี 2559 และฤดูแล้งปี 2560  
สุ่มเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เพาะปลูกปลายฤดูฝนปี 2559 (กรกฎาคม-สิงหาคม) และ

เก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 จ านวน 87 ตัวอย่าง น ามาตรวจสอบความชื้นความแตกร้าว และ
คุณภาพเบื้องต้น เพ่ือน ามาจัดกลุ่มตามระดับความแตกร้าวก่อนท าการเก็บรักษา พบว่าความชื้นอยู่ในช่วง 
7.6–12.5% และมีความแตกร้าว 0–9% (ภาคผนวก (ถ้ามี) ตารางที่ 1) ทดสอบโดยวิธีการย้อมสีด้วย 0.1% 
Indoxyl acetate เมล็ดที่แตกร้าวจะติดสีเขียวแกมน้ าเงินในบริเวณที่แตกร้าวหรือมีความเสียหายเกิดขึ้น (a) 
ส่วนเมล็ดที่ไม่แตกร้าวจะไม่ติดสีภายหลังการย้อม (b) (รูปที่ 1) จากนั้นน าเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดมาจัดกลุ่มตาม
ความแตกร้าวโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ (1) ความแตกร้าวที่ 0-2% (พบ 52%) (2) 3-5% (พบ 42%) และ 
(3) >5% (พบ 6%) แล้วน าตัวอย่างบรรจุใส่ถุงพลาสติกโพลีโพรพิลีน เก็บรักษาที่อาคารเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 
อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน (4 เดือน) ท าการทดสอบคุณภาพก่อนและภายหลังการเก็บ
รักษาทุกๆ 30 วัน ได้แก่ ความชื้น ความงอก ความงอกภายหลังการเร่งอายุ ดัชนีอัตราความงอก ค่าการน า
ไฟฟ้า และ ค่า TBA 

ส าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ผลิตในฤดูแล้งปี 2560 (ธันวาคม - ต้นมกราคม) เก็บ
เกี่ยวช่วงเดือนมีนาคม 2560 ด าเนินการสุ่มเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจ านวน 51 ตัวอย่าง เพ่ือน ามาทดสอบความชื้น 
ความแตกร้าวและคุณภาพเบื้องต้น พบว่า เมล็ดพันธุ์มีความชื้นอยู่ในช่วง 6.7–11.3% และมีความแตกร้าว 1–
9% (ภาคผนวก (ถ้ามี) ตารางที่ 2) จากนั้นน าเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดมาจัดกลุ่มตามความแตกร้าว 3 ระดับตามที่
กล่าวข้างต้น ซึ่งพบว่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฤดูแล้งปี 2560 มีความแตกร้าวในระดับ 0-2%  จ านวน 23 ตัวอย่าง 
ระดับ 3-5% จ านวน 23 ตัวอย่าง และระดับ >5% จ านวน 5 ตัวอย่าง (ภาคผนวก (ถ้ามี) ตารางที่ 2) น าเมล็ด
พันธุ์มาจัดกลุ่มตามระดับความแตกร้าว แล้วบรรจุใส่ถุงพลาสติกโพลีโพรพิลีน เก็บรักษาที่อาคารเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน (4 เดือน) ท าการทดสอบคุณภาพก่อนและ
ภายหลังการเก็บรักษาทุกๆ 30 วัน เหมือนการทดลองในชุดฤดูฝนปี 2559 ผลการทดลองมีดังนี้ 

8.1 ความชื้น 
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  จากการตรวจสอบความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองปลายฤดูฝนปี 2559 พบว่าความชื้นมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 9.74% และค่อนข้างคงที่ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา นอกจากนี้พบว่าความชื้นมีความสัมพันธ์แบบ
ผกผันกับระดับความแตกร้าว โดยความชื้นที่ลดลงส่งผลให้ความแตกร้าวสูงขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
ความแตกร้าว >5% มีความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ 9.15% ซึ่งกว่าระดับความแตกร้าวอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(ตารางท่ี 1)  

ส าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฤดูแล้งปี 2560 มีความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ 8.64% ความชื้นในระหว่างการเก็บ
รักษาอยู่ในช่วง 8.28-9.51% โดยความชื้นที่ระดับความแตกร้าว >5% มีค่าต่ าที่สุด เท่ากับ 8.10% ซึ่งแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความแตกร้าวอ่ืนๆ (ตารางที่ 2) สอดคล้องกับผลการทดลอง
ในฤดูฝนปี 2559 

8.2 ความงอก  
ระดับความแตกร้าวที่เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ลดลงมากข้ึน

ซึ่งผลการทดลองให้ผลไปในทิศทางเดียวกันทั้งสองฤดูปลูก (ตารางที่ 3 และ 4)  ระดับความแตกร้าวที่ 3% ขึ้น
ไปส่งผลให้ความงอกลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับระดับความแตกร้าว 0-2% แต่อย่างไรก็
ตามระยะเวลาการเก็บรักษา 0-120 วัน ไม่มีผลต่อความงอก  

นอกจากนี้พบว่าความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูกในฤดูแล้งปี 2560 มีความงอกเฉลี่ยเท่ากับ 88% 
ซึ่งสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เพาะปลูกในฤดูฝน 2559 ที่มีความงอกเฉลี่ย 79% (ตารางท่ี 3 และ 4)   

8.3 ความแข็งแรง  
8.3.1 ความงอกภายหลังการเร่งอายุ 

ความงอกภายหลังการเร่งอายุเป็นวิธีการวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
ทั่วไปเนื่องจากสามารถใช้ท านายความสามารถในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ที่ระยะเวลาประมาณ 1 ปีได้ 
(Harrington, 1973) และนิยมใช้ในการจัดกลุ่มความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ จากการทดลองพบว่าระดับความ
แตกร้าวและระยะเวลาการเก็บรักษามีผลต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองทั้งสองฤดูปลูกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5 และ 6) โดยความแตกร้าวและอายุการเก็บรักษามีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง กล่าวคือความแตกร้าวที่เพ่ิมขึ้นและระยะเวลาการเก็บที่นานขึ้นส่งผลให้
ความงอกภายหลังการเร่งอายุลดลง ในฤดูฝนปี 2559 เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ระดับความแข็งแรง 0-2 3-5 และ 
>5% มีความงอกภายหลังการเร่งอายุเท่ากับ 56 41 และ 40% ตามล าดับ และมีความงอกภายหลังการเร่งอายุ
เฉลี่ยเท่ากับ 46% (ตารางที่ 5) ส าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูแล้งปี 2560 มีความงอกภายหลังการ
เร่งอายุเท่ากับ 64 55 และ 44% ที่ระดับความแตกร้าว 0-2 3-5 และ >5% ตามล าดับ และมีความงอก
ภายหลังการเร่งอายุเฉลี่ยเท่ากับ 54% (ตารางที่ 6) ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าที่ระดับความแตกร้าวตั้งแต่ 3% ขึ้น
ไป ส่งผลให้ความงอกภายหลังการเร่งอายุลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับความแตกร้าวที่
ระดับ     0-2% 

เมื่อพิจารณาผลการทดลองในระหว่างการเก็บรักษาพบว่าความงอกภายหลังการเร่งอายุทั้งสองฤดูปลูกมี
ค่าลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ภายหลังการเก็บรักษาเป็นเวลา 120 วัน ที่อุณหภูมิ 20-22 
องศาเซลเซียส ความงอกภายหลังการเร่งอายุของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฤดูฝนปี  2559 ที่ระดับความแตกร้าว 0-
2% มีค่าสูงสุดเท่ากับ 45% ในขณะที่เมล็ดพันธุ์ที่แตกร้าว 3% ขึ้นไปมีความงอกภายหลังการเร่งอายุไม่ถึง 
40% ดังนั้นเมล็ดพันธุ์ที่แตกร้าว 0-2% สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานถึง 120 วัน ที่อุณหภูมิ 20-22 องศา
เซลเซียส โดยยังคงมีความงอกภายหลังการเร่งอายุอยู่ในเกณฑ์การยอมรับของเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย (เมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์ขยายควรมีความงอกภายหลังการเร่งอายุไม่ต่ ากว่า 40%; ข้อมูลจากงานผลิตเมล็ดพันธุ์
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ของ ศวม.พิษณุโลก) ส าหรับเมล็ดพันธุ์ที่แตกร้าว 3% ขึ้นไป แนะน าให้เพาะปลูกทันที หรือเก็บรักษาได้ไม่เกิน 
1 เดือน (ตารางที่ 5) ส าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฤดูแล้งปี 2560 ให้ผลไปในท านองเดียวกันกับเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองฤดูฝนปี 2559 โดยเมล็ดที่แตกร้าวไม่เกิน 2% สามารถเก็บรักษาได้นาน 120 วัน และ 90 วัน ในเมล็ด
พันธุ์ที่แตกร้าว 3-5% ซึ่งมีความงอกภายหลังการเร่งอายุเท่ากับ 43 และ 48 ตามล าดับ จึงสามารถเก็บรักษา
ข้ามฤดูได้ ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่แตกร้าว >5% ควรกระจายเมล็ดพันธุ์ทั้งกองภายใน 60 วัน (ตารางท่ี 6) 

8.3.2 ดัชนีอัตราความงอก 
ดัชนีอัตราการงอกเป็นวิธีทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่นิยมโดยทั่วไป ซึ่งสามารถบ่งบอกถึง

ความสามารถในการงอกของเมล็ดพันธุ์ต่อวันได้ ผลการทดลองสอดคล้องกับความงอกและความแข็งแรงซึ่งวัด
โดยความงอกภายหลังการเร่งอายุ  ระดับความแตกร้าวที่สูงขึ้นและระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้นส่งผลให้
ดัชนีอัตราความงอกต่อวันลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งสองฤดูปลูก (ตารางที่ 7 และ 8) โดยที่ระดับความ
แตกร้าว 3% ขึ้นไป ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีดัชนีอัตราความงอกลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับระดับความแตกร้าวที่ 0-2% (ตารางที่ 7-8) กล่าวคือ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฤดูฝนปี 2559 มีค่า
ดัชนีอัตราความงอกเฉลี่ยต่อวันที่ระดับความแตกร้าว 0-2% เท่ากับ 17.90% และลดลงอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติเท่ากับ 15.85 และ 14.15% เมื่อความแตกร้าวเพ่ิมขึ้นที่ระดับ 3-5% และ >5% ตามล าดับ (ตารางที่ 7) 
ส าหรับในฤดูแล้งปี 2560 ดัชนีอัตราความงอกเฉลี่ยต่อวันที่ระดับความแตกร้าว 0-2% เท่ากับ 20.36% และมี
ค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อความแตกร้าวเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 19.74% และ 17.53% ที่ระดับความ
แตกร้าว    3-5% และ >5% ตามล าดับ (ตารางที่ 8) อีกทั้งพบว่าอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นท าให้เมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองมีค่าดัชนีอัตราความงอกต่อวันลดลงอย่างมีนัยส าคัญทั้งสองฤดูปลูก โดยค่าดัชนีอัตราความงอกเฉลี่ย
ต่อวันในฤดูฝนปี 2559 มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ 17.91% และลดลงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 
12.87% ในวันสุดท้ายของการเก็บรักษา (ตารางที่ 7) ส่วนในฤดูแล้งปี 2560 มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ 19.36% และ
ลดลงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับวันสุดท้ายของการเก็บรักษาเท่ากับ 18.49% 
(ตารางที่ 8) นอกจากนี้พบว่าค่าเฉลี่ยดัชนีอัตราความงอกต่อวันในฤดูแล้งปี 2560 มีค่าเท่ากับ 19.21%  สูง
กว่าฤดูฝนปี 2559 เท่ากับ 15.97% (ตารางที่ 7 และ 8) ซึ่งผลการทดลองสอดคล้องกับความงอกและความ
งอกภายหลังการเร่งอายุตามที่ได้กล่าวในข้างต้น 

8.4 ค่าการน าไฟฟ้า  
ค่าการน าไฟฟ้าซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการเสื่อมสภาพของเมมเบรน โดยการเพ่ิมข้ึนของค่าการน าไฟฟ้า

ส่งผลให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ลดลง จากผลการทดลองเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองท่ีเพาะปลูกในฤดูฝนปี 2559 พบว่า
ค่าการน าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นตามระดับความแตกร้าวที่สูงขึ้น โดยที่ระดับความแตกร้าว 0-2% (24.90 µs/cm/g) มี
ค่าต่ ากว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับที่ความแตกร้าว 3% ขึ้นไป (31.13 µs/cm/g) และ
พบว่าค่าการน าไฟฟ้ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในระหว่างการเก็บรักษาแต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 9 ) 
ในท านองเดียวกันเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เพาะปลูกในฤดูแล้งปี 2560 มีค่าการน าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นตามระดับความ
แตกร้าวที่สูงขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับความแตกร้าว >5% เท่ากับ 40.892 µs/cm/g ซึ่งแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับที่ระดับความแตกร้าว 0-2%  (35.821 µs/cm/g) และพบว่าค่าการน า
ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น (ตารางที่ 10) สอดคล้องกับความงอกและความแข็งแรงที่
ลดลง 

8.5 ค่า Thiobarbituric acid (TBA)  
ค่า TBA เป็นค่าที่บ่งบอกถึงการเกิด lipid peroxidation ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมสภาพ ในเมล็ด

พันธุ์ จากผลการทดลองพบว่าระดับความแตกร้าวและระยะเวลาการเก็บรักษาไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
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ค่า TBA ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฤดูฝนปี 2559 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.17 µg 
malondialdehyde/g (ตารางที่ 11) สอดคล้องกับผลการทดลองในฤดูแล้งปี 2560 พบว่าระดับความแตกร้าว
ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า TBA โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.22 µg malondialdehyde/g แต่อย่างไรก็
ตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้นท าให้ค่า TBA สูงขึ้นเท่ากับ 1.53 µg malondialdehyde/g ในวัน
สุดท้ายของการเก็บรักษาแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับการเก็บรักษาเริ่มต้น  (1.22 µg 
malondialdehyde/g) (ตารางท่ี 12) 
 
อภิปรายผล 
 ความแตกร้าวในเมล็ดพันธุ์เป็นสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ท าให้ความงอก ความแข็งแรง และ
ความสามารถในการเก็บรักษาลดลง (Mayeux et al., 1972; ภภัสสร และ คณะ, 2560) ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความแตกร้าวในเมล็ดพันธุ์ เช่น สภาวะที่มีฝนตกสลับกับแดดจัด ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูง อุณหภูมิสูง การ
ขาดน้ า สภาวะแล้งจัด ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการเกิดรอยร้าว หรือ ปริแตก ของเมล็ดพันธุ์ ท าให้เชื้อราเข้า
ท าลายได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ความงอกและความแข็งแรงต่ า (นิลุบล และละอองดาว, 2547) นอกจากนี้การใช้
เครื่องจักรกลการเกษตร เช่น การใช้เครื่องเก็บเกี่ยว การกะเทาะหรือนวดเมล็ด การลดความชื้น หรือการ
ปรับปรุงสภาพด้วยเครื่องจักรกล  ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (จวงจันทร์ , 2521; วัน
ชัย, 2542; Gagare et al., 2014) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (Maryam and Oskouie, 2011) 
เนื่องจากเปลือกเมล็ด (seed coat) ค่อนข้างบางจึงเสียหายได้ง่าย (Segio Carbonell and Natal, 2011)  
   จากงานวิจัยนี้พบว่าระดับความแตกร้าวที่สูงขึ้นในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความสัมพันธ์กับความชื้นที่
ลดลง และพบว่าความแตกร้าวตั้งแต่ 3% ขึ้นไปท าให้ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ลดลงอย่างมี
นัยส าคัญ จากการรายงานที่ผ่านมาพบว่าการเกี่ยวนวดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วยเครื่องจักรกลพบความแตกร้าว
อยู่ในช่วง 9.6-25.5% (ความชื้น 15.0-20.2%) (กัณทิมา และคณะ, 2557) ขึ้นอยู่กับความชื้นของเมล็ดพันธุ์ 
โดยความชื้นที่สูงหรือต่ าเกินไปส่งผลต่อความเสียหายในเมล็ดพันธุ์ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าความชื้นต่ ากว่า 
10% ท าให้การแตกร้าวในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ิมข้ึนส่งผลต่อการลดลงของความงอกและความแข็งแรง ท าให้
เมล็ดพันธุ์มีลักษณะต้นอ่อนผิดปกติสูงขึ้น และส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในระหว่างการ
เก็บรักษา (Mayeux et al., 1972) 
 ความแตกร้าวที่เกิดขึ้นในเมล็ดพันธุ์ส่งผลให้เนื้อเยื่อหรือเซลล์ในส่วนสะสมอาหาร (ใบเลี้ยง) หรือใน
ส่วนของคัพภะซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเจริญของต้นอ่อนได้รับการกระทบกระเทือนหรือเกิดความเสียหาย จึง
ท าให้ความงอกและความแข็งแรงที่ทดสอบโดยความงอกภายหลังการเร่งอายุและดัชนีอัตราความงอกของเมล็ด
พันธุ์ที่แตกร้าวตั้งแต่ 3% ขึ้นไปลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับค่าการน าไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นตามระดับ
ความแตกร้าวที่สูงขึ้น เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของค่าการน าไฟฟ้าบ่งบอกถึงการเสื่อมสภาพของเมมเบรนหรือเมม
เบรนได้รับความเสียหาย โดยปกติเซลล์เมมเบรนมีโครงสร้างเป็นลิปิดไบเลเยอร์ (lipid bilayer) มีคุณสมบัติใน
การเป็นเยื่อเลือกผ่าน ท าหน้าที่ในการกักเก็บสารสารละลายต่างๆ ไม่ให้รั่วไหลออกภายนอกเซลล์ (วันชัย , 
2537)  เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงจึงมีค่าการน าไฟฟ้าต่ า แต่เมื่อเมล็ดพันธุ์เกิดความแตกร้าวส่งผลให้เนื้อเยื่อหรือ
เซลล์ในบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายหรือเซลล์เมมเบรนเสียรูปร่างไป (Delouche and Baskin, 1973; 
Robert, 1973) ท าให้ความสามารถในการกักเก็บสารละลายของเซลล์เมมเบรนลดลง สารละลายภายในรั่วไหล
ออกสู่ภายนอกได้ง่ายขึ้น เมื่อวิเคราะห์ค่าการน าไฟฟ้าจึงมีค่าสูงขึ้นและส่งผลให้ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์
ลดลง (ศานิต, 2552) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภภัสสร และคณะ (2559) ซึ่งพบว่าค่าการน าไฟฟ้ามีค่าเพ่ิมข้ึน
เมื่อเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความแข็งแรงลดลง  
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(a) (b)

 นอกจากนี้พบว่าความแข็งแรงเฉลี่ยของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตในฤดูแล้งปี 2560 มีความแข็งแรงเฉลี่ยสูงกว่า
เมล็ดพันธุ์ฤดูฝนปี 2559 โดยความงอกภายหลังการเร่งอายุเฉลี่ยเท่ากับ 54% และ 46% ในเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองฤดูแล้งปี 2560 และฤดูฝนปี 2559 รวมถึงค่าดัชนีอัตราความงอกเฉลี่ยต่อวันในฤดูแล้งปี 2560 เท่ากับ 
19.21% สูงกว่าในฤดูฝนปี 2559 เท่ากับ 15.97% อาจเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตในฤดูฝน (กรกฎาคม-
สิงหาคม) มักพบปัญหาการโดนฝนในช่วงเริ่มการเพาะปลูกเนื่องจากเป็นปลายฤดูฝนและมักพบฝนตกในช่วง
การเก็บเกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายนจึงท าให้เมล็ดพันธุ์ที่แห้งพร้อมเก็บเกี่ยวดูดความชื้นจากบรรยากาศเข้า
ไปส่งเสริมให้เชื้อราเข้าท าลายเมล็ดพันธุ์ได้ดียิ่งขึ้นและเร่งการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุมนา และคณะ (2559) พบว่าเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ผลิตในฤดูฝนมีจ านวนชนิดและ
ปริมาณมากกว่าในฤดูแล้ง โดยเฉพาะโรคเมล็ดสีม่วงซึ่งเป็นโรคที่ส าคัญและมักพบในฤดูฝน ดังนั้นเมื่อเมล็ดพันธุ์
ได้รับความกระทบกระเทือน เสียหาย หรือแตกร้าว จึงส่งผลให้เชื้อราเข้าท าลายเมล็ดพันธุ์ได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะ
เมล็ดพันธุ์ในฤดูฝน จึงท าให้ที่ระดับความแตกร้าวเท่ากันเมล็ดพันธุ์ฤดูฝนมีความแข็งแรงต่ ากว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผลิต
ในฤดูแล้ง 
 จากผลการทดลองกล่าวได้ว่าระดับความแตกร้าวตั้งแต่ส่งผลโดยตรงต่อความงอกและความแข็งแรง
ของเมล็ดพันธุ์ การพิจารณาเพียงความงอกเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จึง
ควรทดสอบความแข็งแรงด้วยเสมอจึงจะสามารถประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ในระหว่างการเก็บรักษาได้
ชัดเจนและแม่นย าขึ้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที ่1 เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ทดสอบความแตกร้าวด้วย 0.1% อินดอกซิล อะซิเตท;             

(a) เมล็ดแตกร้าว และ (b) เมล็ดที่ไม่แตกร้าว   
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ตารางท่ี 1 ระดับความแตกร้าวต่อความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ปลายฤดูฝนปี 2559  
             ในระหว่างการเก็บรักษา ที่อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน  
ระยะเวลาการเก็บรักษา 

(วัน) 
 

ความชื้น (%) ฤดูฝนปี 2559 
ระดับความแตกร้าว (%) 

0−2 3−5 >5 เฉลี่ย1/ 
0 10.05aA 10.15bA 9.08bB 9.76b 
30 9.45bB 10.03bA 9.05bB 9.51c 
60 9.95aB 10.25abA 9.15bC 9.78b 
90 10.08aB 10.43aA 9.35aC 9.95a 
120 9.90aA 10.00bA 9.10bB 9.67b 

เฉลี่ย1/ 9.89B 10.17A 9.15C 9.74 
F-test;    ระดับความแตกร้าว  **    
            ระยะเวลาการเก็บรักษา  **    

ระดับความแตกร้าว x ระยะเวลาการเก็บรักษา ns    
C.V. (%);   ระดับความแตกร้าว  1.546    
            ระยะเวลาการเก็บรักษา 1.459    
หมายเหตุ 1/ในแนวเดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95% โดยวธิี DMRT  

 
ตารางท่ี 2 ระดับความแตกร้าวต่อความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ฤดูแล้งปี 2560  
             ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน 
ระยะเวลาการเก็บรักษา ความชื้น (%) ฤดูแล้งปี 2560 

(วัน) ระดับความแตกร้าว (%) 

 0−2 3−5 >5 เฉลี่ย1/ 
0 8.73bA 8.50bA 7.68cdB 8.31b 
30 9.80aA 9.85aA 8.88aB 9.51a 
60 8.88bA 8.65bB 8.50bB 8.68d 
90 8.73bA 8.48bB 7.63dC 8.28c 
120 8.80bA 8.63bA 7.83cB 8.42bc 

เฉลี่ย1/ 8.99A 8.82B 8.10C 8.64  
F-test;    ระดับความแตกร้าว ** 

   
          ระยะเวลาการเก็บรักษา ** 

   
ระดับความแตกร้าว x ระยะเวลาการเก็บรักษา **       

C.V. (%);   ระดับความแตกร้าว 1.334    
              ระยะเวลาการเก็บรักษา 1.276       
หมายเหตุ 1/ในแนวเดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95% โดยวธิี DMRT  
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ตารางท่ี 3 ระดับความแตกร้าวต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ปลายฤดูฝนปี 2559  
             ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน 
ระยะเวลาการเก็บรักษา 

(วัน) 
 

ความงอก (%) ฤดูฝนปี 2559 
ระดับความแตกร้าว (%) 

0−2 3−5 >5 เฉลี่ย1/ 
0 90A 79AB 71B 80 
30 93A 77B 69C 80 
60 86A 78B 73B 79 
90 88A 79B 73B 80 
120 82  76  75  78 

เฉลี่ย1/ 88A 78B 72C 79 
F-test;    ระดับความแตกร้าว  **    
            ระยะเวลาการเก็บรักษา  ns    

ระดับความแตกร้าว x ระยะเวลาการเก็บรักษา ns    
C.V. (%);   ระดับความแตกร้าว  5.972    
            ระยะเวลาการเก็บรักษา 6.015    
หมายเหตุ 1/ในแนวเดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95% โดยวธิี DMRT  

 
ตารางท่ี 4 ระดับความแตกร้าวต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ฤดูแล้งปี 2560  
             ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน 
ระยะเวลาการเก็บรักษา ความงอก (%) ฤดูแล้งปี 2560 

(วัน) ระดับความแตกร้าว (%) 

 0−2 3−5 >5 เฉลี่ย1/ 
0 93A 88B 83C 88 
30 92A 92A 84B 89 
60 92A 87B 81C 87 
90 94A 91A 83B 89 
120 92A 91A 80B 88 

เฉลี่ย1/ 93A 90B 82C 88 
F-test;    ระดับความแตกร้าว ** 

   
          ระยะเวลาการเก็บรักษา ns 

   
ระดับความแตกร้าว x ระยะเวลาการเก็บรักษา ns       

C.V. (%);   ระดับความแตกร้าว 3.324 
   

              ระยะเวลาการเก็บรักษา 3.391       
หมายเหตุ 1/ในแนวเดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95% โดยวธิี DMRT  
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ตารางท่ี 5 ระดับความแตกร้าวต่อความงอกภายหลังการเร่งอายุของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ปลาย      
             ฤดูฝนปี 2559 ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน 
ระยะเวลาการเก็บรักษา 

(วัน) 
 

ความงอกภายหลังการเร่งอายุ (%) ฤดูฝนปี 2559 
ระดับความแตกร้าว (%) 

0−2 3−5 >5 เฉลี่ย1/ 
0 82aA 53aB 56aB 60.92a 
30 61b 50a 51a 56.42a 
60 43c 38b 39b 40.00b 
90 48cA 36bB 38bB 4.067b 
120 45cA 24cB 21cB 30.00c 

เฉลี่ย1/ 55.50A 41.15B 40.15B 45.60 
F-test;    ระดับความแตกร้าว  **    
            ระยะเวลาการเก็บรักษา  **    

ระดับความแตกร้าว x ระยะเวลาการเก็บรักษา **    
C.V. (%);   ระดับความแตกร้าว  13.131    
            ระยะเวลาการเก็บรักษา 13.609    
หมายเหตุ 1/ในแนวเดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95% โดยวธิี DMRT  

 
ตารางท่ี 6 ระดับความแตกร้าวต่อความงอกภายหลังการเร่งอายุของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60  
             ฤดูแล้งปี 2560 ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน 
ระยะเวลาการเก็บรักษา ความงอกภายหลังการเร่งอายุ (%) ฤดแูล้งปี 2560 

(วัน) ระดับความแตกร้าว (%) 

 0−2 3−5 >5 เฉลี่ย1/ 
0 78aA 69aAB 58aB 68a 
30 72abA 67aB 56aC 65a 
60 69b 53b 47b 56b 
90 57cA 48bB 39bB 48ab 
120 43dA 38cA 19cA 33c 

เฉลี่ย1/ 64A 55B 44C 54 
F-test;    ระดับความแตกร้าว ** 

   
          ระยะเวลาการเก็บรักษา ** 

   
ระดับความแตกร้าว x ระยะเวลาการเก็บรักษา **       

C.V. (%);   ระดับความแตกร้าว 10.279    
              ระยะเวลาการเก็บรักษา 9.815       
หมายเหตุ 1/ในแนวเดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95% โดยวธิี DMRT  
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ตารางท่ี 7 ระดับความแตกร้าวต่อดัชนีอัตราความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ปลายฤดูฝน    
              ปี 2559 ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน 
ระยะเวลาการเก็บรักษา 

(วัน) 
 

ดัชนีอัตราความงอก (%/วัน) ฤดูฝนปี 2559 
ระดับความแตกร้าว (%) 

0−2 3−5 >5 เฉลี่ย1/ 
0 21.14aA 17.23abB 15.35aB 17.91a 
30 20.71aA 18.26aB 15.10abC 18.02a 
60 16.96bA 15.09cB 14.12bcB 15.40b 
90 17.01bA 15.90bcA 13.83cB 15.58b 
120 13.67c 12.78d 12.17d 12.87c 

เฉลี่ย1/ 17.90A 15.85B 14.15C 15.97 
F-test;    ระดับความแตกร้าว  **    
            ระยะเวลาการเก็บรักษา  **    

ระดับความแตกร้าว x ระยะเวลาการเก็บรักษา **    
C.V. (%);   ระดับความแตกร้าว  6.289    
            ระยะเวลาการเก็บรักษา 6.321    
หมายเหตุ 1/ในแนวเดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95% โดยวธิี DMRT  

 
ตารางท่ี 8 ระดับความแตกร้าวต่อดัชนีอัตราความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ฤดูแล้ง        
                ปี 2560 ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน 
ระยะเวลาการเก็บรักษา ดัชนีอัตราความงอก (%/วัน) ฤดูแล้งปี 2560 

(วัน) ระดับความแตกร้าว (%) 

 0−2 3−5 >5 เฉลี่ย1/ 
0 20.93aA 20.06abA 17.11B 19.36a 
30 20.50aA 20.36aA 18.01B 19.62a 
60 20.78aA 19.13cB 17.66C 19.19a 
90 20.63aA 19.66abcB 17.85C 19.38a 
120 18.96bA 19.51bcA 17.00B 18.49b 

เฉลี่ย1/ 20.36A 19.74B 17.53C 19.21 
F-test;    ระดับความแตกร้าว ** 

   
          ระยะเวลาการเก็บรักษา ** 

   
ระดับความแตกร้าว x ระยะเวลาการเก็บรักษา **       

C.V. (%);   ระดับความแตกร้าว 3.001    
              ระยะเวลาการเก็บรักษา 2.864       
หมายเหตุ 1/ในแนวเดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95% โดยวธิี DMRT  
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ตารางท่ี 9 ระดับความแตกร้าวต่อค่าการน าไฟฟ้าของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ปลายฤดูฝนปี 2559  
             ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน 
ระยะเวลาการเก็บรักษา 

(วัน) 
 

ค่าการน าไฟฟ้า (µs/cm/g) ฤดูฝนปี 2559 
ระดับความแตกร้าว (%) 

0−2 3−5 >5 เฉลี่ย1/ 
0 20.93B 27.38A 29.23A 25.85 
30 24.70  29.57 30.58 28.28 
60 25.04B 31.16A 31.19A 29.13 
90 26.70 29.61 31.63 29.31 
120 27.13B 27.14B 33.05A 29.11 

เฉลี่ย1/ 24.90C 28.97B 31.13A 28.33 
F-test;    ระดับความแตกร้าว  **    
            ระยะเวลาการเก็บรักษา  ns    

ระดับความแตกร้าว x ระยะเวลาการเก็บรักษา ns    
C.V. (%);   ระดับความแตกร้าว  10.795    
            ระยะเวลาการเก็บรักษา 10.858    
หมายเหตุ 1/ในแนวเดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95% โดยวธิี DMRT  

 
ตารางท่ี 10 ระดับความแตกร้าวต่อค่าการน าไฟฟ้าของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ฤดูแล้งปี 2560  
             ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน 
ระยะเวลาการเก็บรักษา ค่าการน าไฟฟ้า (µs/cm/g) ฤดูแล้งปี 2560 

(วัน) ระดับความแตกร้าว (%) 

 0−2 3−5 >5 เฉลี่ย1/ 
0 26.02bB 31.42bA 32.14bA 29.86b 
30 37.98a 38.17a 43.70a 39.95a 
60 38.44a 38.95a 43.42a 40.27a 
90 37.43a 39.36a 42.36a 39.71a 
120 39.24a 39.73a 42.85a 40.60a 

เฉลี่ย1/ 35.82B 37.52B 40.89A 38.08 
F-test;    ระดับความแตกร้าว ** 

   
          ระยะเวลาการเก็บรักษา ** 

   
ระดับความแตกร้าว x ระยะเวลาการเก็บรักษา ns       

C.V. (%);   ระดับความแตกร้าว 8.976 
   

               ระยะเวลาการเก็บรักษา 8.698       
หมายเหตุ 1/ในแนวเดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95% โดยวธิี DMRT  
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ตารางท่ี 11 ระดับความแตกร้าวต่อค่า Thiobarbituric acid (TBA) ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60  
              ปลายฤดูฝนปี 2559 ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน 
ระยะเวลาการเก็บรักษา 

(วัน) 
 

ค่า TBA (µg malondialdehyde/g) ฤดูฝนปี 2559 
ระดับความแตกร้าว (%) 

0−2 3−5 >5 เฉลี่ย1/ 
0 1.24 1.17 1.10 1.17 
30 1.14 1.09 1.13 1.12 
60 1.33 1.21 1.17 1.23 
90 1.31 1.10 1.12 1.17 
120 1.22 1.15 1.17 1.18 

เฉลี่ย1/ 1.25 1.14 1.13 1.17 
F-test;    ระดับความแตกร้าว  ns    
            ระยะเวลาการเก็บรักษา  ns    

ระดับความแตกร้าว x ระยะเวลาการเก็บรักษา ns    
C.V. (%);   ระดับความแตกร้าว  11.569    
            ระยะเวลาการเก็บรักษา 10.861    
หมายเหตุ 1/ในแนวเดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95% โดยวธิี DMRT  

 
ตารางท่ี 12 ระดับความแตกร้าวต่อค่า Thiobarbituric acid (TBA) ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60  
                  ฤดูแล้งปี 2560 ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 120 วัน 
ระยะเวลาการเก็บรักษา ค่า TBA (µg malondialdehyde/g) ฤดูแล้งปี 2560 

(วัน) ระดับความแตกร้าว (%) 

 0−2 3−5 >5 เฉลี่ย1/ 
0 1.24b 1.32ab 1.10  1.22b 
30 1.14b 0.93c 1.13 1.06b 
60 1.23b 1.21bc 1.17 1.20b 
90 1.15b 1.20bc 1.12 1.12b 
120 1.52a 1.51a 1.57 1.53a 

เฉลี่ย1/ 1.25 1.21 1.21 1.23 
F-test;    ระดับความแตกร้าว ns 

   
          ระยะเวลาการเก็บรักษา ** 

   
ระดับความแตกร้าว x ระยะเวลาการเก็บรักษา ns       

C.V. (%);   ระดับความแตกร้าว 10.136 
   

              ระยะเวลาการเก็บรักษา 9.949       
หมายเหตุ 1/ในแนวเดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95% โดยวธิี DMRT  
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
- เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ฤดูฝนปี 2559 ที่แตกร้าว 0-2% สามารถเก็บรักษาได้

นาน 120 วัน ที่อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส โดยที่ความงอกและความแข็งแรงอยู่ในเกณฑ์ของเมล็ดพันธุ์ชั้น
พันธุ์ขยาย (ความแข็งแรงวัดโดยความงอกภายหลังการเร่งอายุไม่ต่ ากว่า 40%) สามารถเก็บรักษาเพ่ือ
เพาะปลูกข้ามฤดูได้ แต่ความแตกร้าวตั้งแต่ 3% ขึ้นไป ไม่แนะน าให้เก็บรักษาข้ามฤดูปลูก ควรกระจายเมล็ด
พันธุ์ทันทีหรือไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 30 วัน  

- เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ฤดูแล้ง 2560 มีความแข็งแรงสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผลิต
ในฤดูฝน โดยเมล็ดพันธุ์ที่แตกร้าว 0-2% สามารถเก็บรักษาได้นาน 120 วัน และ 3-5% เก็บรักษาได้นาน 90 
วัน ที่อุณหภูมิ 20-22 องศาเซลเซียส โดยความงอกและความแข็งแรงยังอยู่ในเกณฑ์ของเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์
ขยายสามารถเก็บรักษาข้ามฤดูปลูกได้ แต่ที่ความแตกร้าว 5% ขึ้นไป ไม่แนะน าให้เก็บรักษาข้ามฤดูปลูก ควร
กระจายเมล็ดพันธุ์ทั้งกองให้หมดภายใน 60 วัน  
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การคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันก าจัดเชื้อรา Fusarium moniliforme ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

Chemical Seed Treatment to Control Fusarium moniliforme of Corn Seeds 
 

ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน    นางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา     กัณทิมา ทองศรี     
จิระ สุวรรณประเสริฐ    ศุภลักษ์  สัตยสมิทสถิต    สนอง  บัวเกตุ 

Papassorn Wattanakulpakin    Nipapon Punnara      Kantima Thongsri     
Jira Suwanprasert    Supalak Sattayasamitsathit    Sanong Bougate 

 
ค าส าคัญ  คลุกเมล็ด  เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เชื้อราสาเหตุโรคต้นเน่า 
Keywords Seed Treatment  Maize Seeds Fusarium moniliforme  
 

บทคัดย่อ 
 เชื้อรา Fusarium moniliforme สาเหตุโรคต้นเน่า (Fusarium Stalk rot) ของข้าวโพดเป็นเชื้อราที่
ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ การใช้สารป้องกันก าจัดเชื้อราเป็นวิธีการควบคุมโรคในปัจจุบัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงศึกษา
การคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีเพ่ือป้องกันก าจัดเชื้อรา F. moniliforme ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ที่อุณหภูมิห้อง (28±2 องศาเซลเซียส) ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัย
พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลกระหว่างเดือน ตุลาคม 2559-กันยายน 2561 เมื่อเลี้ยงเชื้อรา F. moniliforme  
บนอาหาร PDA ที่ ผสมสารป้ องกันก าจัด เชื้ อรา captan 50% WP, thiophanate-methyl 70% WP, 
metalaxyl 25%WP และ difenoconazole 25%EC ความเข้มข้น 0 250 500 750 และ 1,000 ppm 
พบว่าสาร thiophanate-methyl 70%WP ทุกระดับความเข้มข้นมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา F. 
moniliforme ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และสาร difenoconazole 25%EC ความเข้มข้น 250 ppm สามารถ
ยับยั้ ง เชื้ อรา F. moniliforme ได้  94 เปอร์ เซ็นต์  เมื่ อน าสาร  thiophanate-methyl 70% WP และ 
difenoconazole 25%EC มาคลุกเมล็ดตามกรรมวิธีเพ่ือตรวจหาเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา F. moniliforme 
บนเมล็ดพันธุ์โดยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น แล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 6 เดือน พบว่า ระดับของสาร 
thiophanate-methyl 70% WP อัตรา 6 กรัมต่อ เมล็ด พันธุ์  1 กิ โลกรัม  สามารถควบคุม เชื้ อรา F. 
moniliforme ภายหลังการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ 2 เดือน 

         
Abstract 

   Fusarium Stalk rot of corn is caused by Fusarium moniliforme, that is a seed borne 
pathogens. Fungicide usually adopted to control this pathogens. Study on chemical seed 
treatment to control F. moniliforme of corn seeds and kept for 6 months at room 
temperature (28 ± 2 ° C). Experiment was conducted at Phitsanulok Seed Research 
Development Center from October 2016 to September 2017. Efficacy of fungicide to control 
F. moniliforme was evaluated in vitro by cultured on PDA medium with captan 5 0 % WP, 
thiophanate-methyl 70%WP, metalaxyl 25%WP and difenoconazole 25%EC at five 70%WP 
all concentration completely inhibited the mycelium growth of F. moniliforme (100%) and 
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difenoconazole 25%EC concentration of 250 ppm Inhibited 94%. The substances used as 
seed treatment were thiophanate-methyl 70%WP and difenoconazole 25%EC and kept at 
room temperature for 6 month the level of thiophanate-methyl 70%WP rate of 6 g per 1 kg 
of seeds can control F. moniliforme later to storge for 2 months. 
 
บทน า (Introduction) 
 ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเนื่องจากเป็นสินค้า ทางเกษตร
ส าหรับการส่งออกไปยังต่างประเทศที่ส าคัญ โดยส่งออกในลักษณะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปัญหาหนึ่งที่เกิดกับ
เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดคือ ปัญหาเรื่องโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ซึ่งน าความเสียหายและส่งผลต่อคุณภาพ
ผลผลิต โรคที่ส าคัญโรคหนึ่งคือ โรคต้นเน่าเกิดจากเชื้อฟิวซาเรียม (Fusarium stalk rot) เกิดจากเชื้อรา 
Fusarium moniliforme (Sheld.) พบว่าใบต้นที่เป็นโรคสลดสีเขียวอมเทาต่อมาจะแห้งตาย ล าต้นส่วนล่างไม่
แข็งแรง จะมีลักษณะเป็นแผลสีน้ าตาลอ่อนถึงสีน้ าตาลเข้ม บริเวณแผลจะแห้งยุบตัวลง ล าต้นแตกหรือฉีก
บริเวณเหนือดิน เมื่อผ่าดูจะพบเส้นใยสีขาวปกคลุม บริเวณแผลภายในล าต้น (ไส้) จะมีลักษณะเป็นสีชมพูหรือ
ม่วง ต่อมาล าต้นจะกลวงเพราะถูกเชื้อราย่อยสลาย เมื่อถูกลมพัดต้นหักล้มได้ง่าย เชื้อรานี้สามารถติดมากับ
เมล็ด หรืออาศัยในดินและเศษซากพืชหรือติดไปกับฝักเมื่อถูกกระเทาะออกสามารถแพร่กระจายปนเปื้อนเมล็ด
อ่ืนทั่วทั้งโรงเก็บ และสามารถสร้างสารพิษ fumonisin ซึ่งเป็นสาเหตุโรคมะเร็ง (พัชราภรณ์, 2553) ในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้ตามความต้องการของประเทศผู้ซื้อ ซึ่งมี
ข้อก าหนดให้มีการรับรองการปลอดเชื้อโรคพืชที่ส าคัญบางชนิดกับเมล็ดพันธุ์ การป้องกันก าจัดเชื้อร า 
Fusarium moniliforme ไม่ให้ติดไปกับเมล็ดพันธุ์จึงเป็นการเพ่ิมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งการ
ป้องกันก าจัดเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ท าได้หลายวิธีและวิธีหนึ่งที่เป็นที่นิยมท ากัน คือ การคลุกเมล็ดพันธุ์
ด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราสามารถท าได้สะดวกรวดเร็วและให้ผลคุ้มค่า ปัจจุบันสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อ
รามีหลายชนิด แต่ยังไม่มีรายงานว่าสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราชนิดใดที่สามารถยับยั้งเชื้อรา Fusarium 
moniliforme ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ทดลองหาสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราที่มีรายงานว่า
สามารถยับยั้งเชื้อรา Fusarium sp. ได้ดี น ามายับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme โดยเฉพาะ 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ห้องปฏิบัติการตรวจสอบโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก                                          
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน  2561 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์       

1. อุปกรณ์สุ่มเก็บตัวอย่าง ได้แก่ หลาวสุ่มตัวอย่าง, ถุงพลาสติก, ปากกาเคมี 
2. สารเคมี ได้แก่ อาหารเลี้ยงเชื้อรา PDA, captan, thiophanate-methyl, metalaxyl,   
    difenoconazole 
3. กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo microscope พร้อมอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ 
4. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
5. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
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6. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ 
ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราต่อการยับยั้งเชื้อรา Fusarium  
moniliforme   บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA    
วิธีการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ CRD  จ านวน 4 ซ้ า 17 กรรมวิธี ประกอบด้วย  
1. captan 50%WP ความเข้มข้น 250 ppm 
2. captan 50%WP ความเข้มข้น 500 ppm 
3. captan 50%WP ความเข้มข้น 750 ppm 
4. captan 50%WP ความเข้มข้น 1,000 ppm 
5. thiophanate-methyl 70%WP ความเข้มข้น 250 ppm 
6. thiophanate-methyl 70%WP ความเข้มข้น 500 ppm 
7. thiophanate-methyl 70%WP ความเข้มข้น 750 ppm 
8. thiophanate-methyl 70%WP ความเข้มข้น 1,000 ppm 
9. metalaxyl 25%WP ความเข้มข้น 250 ppm 
10. metalaxyl 25%WP ความเข้มข้น 500 ppm 
11. metalaxyl 25%WP ความเข้มข้น 750 ppm 
12. metalaxyl 25%WP ความเข้มข้น 1,000 ppm 
13. difenoconazole 25%EC ความเข้มข้น 250 ppm 
14. difenoconazole 25%EC ความเข้มข้น 500 ppm 
15. difenoconazole 25%EC ความเข้มข้น 750 ppm 
16. difenoconazole 25%EC ความเข้มข้น 1,000 ppm 
17. อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ไม่เติมสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา  

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
  1. การทดสอบประสิทธิภาพของสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา ในการควบคุมเชื้อรา Fusarium 

moniliforme ในห้องปฏิบัติการการ เก็บตัวอย่างเชื้อรา Fusarium moniliforme และการแยกเชื้อ โดยสุ่ม
ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมาตรวจหาเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธี Blotter method เป็นเวลา 7 วัน 
เมื่อครบก าหนดน าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมาตรวจหาเชื้อรา Fusarium moniliforme ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ภายใต้
กล้อง Stereo microscope ท าการแยกให้บริสุทธิ์เลี้ยงบนอาหาร PDA และเก็บเป็น stock culture เพ่ือใช้
ในการทดลองต่อไป  
  2. ทดสอบสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราในการยับยั้ งการเจริญ เติบโตของเชื้อรา Fusarium 
moniliforme บนอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยเลี้ยงเชื้อรา Fusarium moniliforme บนอาหาร PDA เพ่ือใช้เป็นเชื้อ
ราเริ่มต้น เมื่อเชื้อราอายุได้ 7 วัน ตัดเจาะชิ้นวุ้นโดยใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร 
น ามาวางบนจุดกึ่งกลางจานอาหารที่เติมสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราตามกรรมวิธี บันทึกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของเชื้อและค านวณเปอร์เซน็ต์การยับยั้งเชื้อรา  Fusarium moniliforme   
ขั้นตอนที่  2  การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราต่อการยับยั้ งเชื้อรา Fusarium 

moniliforme   บนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในห้องปฏิบัติการและอายุการเก็บรักษา 
วางแผนการทดลองแบบ CRD  จ านวน 4 ซ้ า 7 กรรมวิธี ประกอบด้วย  
 1. thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 2.0 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม  
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  2. thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 4.0 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม  
  3. thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 6.0 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม  
  4. difenoconazole 25%EC อัตรา 0.1 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
  5. difenoconazole 25%EC อัตรา 0.2 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
  6. difenoconazole 25%EC อัตรา 0.4 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
  7. ไม่คลุกสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 1. ปลูกเชื้อบนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (seed inoculation) นับจ านวนสปอร์ให้ได้ความเข้มข้น 
2x106สปอร์/มิลลิลิตร โดยฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยสารละลาย Sodium hypochlorite เข้มข้น 1% นาน 2-3 นาที 
ล้างออกด้วยน้ ากลั่นฆ่าเชื้อ 3-4 ครั้ง ปล่อยให้แห้ง แล้วจึงน าไปแช่ใน spore suspension ที่เตรียมไว้ อัตรา 
100 เมล็ด/200 มิลลิลิตร โดยแช่เมล็ดพันธุ์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นจึงน าเมล็ดพันธุ์มาซับด้วยกระดาษกรอง
ที่สะอาดผึ่งให้แห้งนาน 12 ชั่วโมง  แล้วน าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ผ่านการปลูกเชื้อแล้วบ่มที่ห้องบ่มเชื้อเป็นเวลา 
7 วัน 
 2. แล้วน าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาคลุกสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราตามกรรมวิธีผึ่งไว้นาน 12 
ชั่วโมง มาตรวจสอบด้วยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น (Blotter method) โดยใน 1 จานเลี้ยงเชื้อใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด 10 เมล็ด 7 วันบันทึกเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อราชนิด Fusarium moniliforme บนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 
และบันทึกเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานและเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
การบันทึกข้อมูล 

1. วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของเชื้อ 
2. เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 

              เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง = [( A – B ) / A ] x 100  
              เมื่อ A คือ ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อราชุด   
                           เปรียบเทียบ  
                   B คือ ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อราผสมสาร    
                          ป้องกันก าจัดโรค 

3. เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ โดยวิธีมาตรฐาน ISTA 
4. เปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา Fusarium moniliforme บนเมล็ดพันธุ์ 
   เปอร์เซ็นต์การพบเชื้อ (%) = จ านวนเมล็ดที่ติดเชื้อ x100 
                                      จ านวนเมล็ดทั้งหมด   
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ผลการวิจัย 
 สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2560 และปี 2561 มาตรวจหาเชื้อราที่ติดมากับเมล็ด
พันธุ์ด้วยวิธี Blotter method แล้วท าการแยกเชื้อ  Fusarium moniliforme ลักษณะโคโลนีของเชื้อราบน
อาหาร PDA เชื้อราสร้างเส้นใยฟู สีขาว เจริญอย่างรวดเร็ว เมื่อมีอายุมากข้ึนเส้นใยมีสีชมพู ชมพูแซมด้วยสีม่วง 
จนถึงสีชมพูอมม่วง เมื่ออายุ 12 วัน สร้าง sporodochium สีส้มบนผิวหน้าอาหาร โคโลนีด้านใต้วุ้นอาหารมีสี
ม่วง หรือม่วงคราม (ภาพท่ี 1)  
2. การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราต่อการยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme 
บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA    
   ท าการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดเชื้อราในห้องปฏิบัติการ ตามกรรมวิธีที่วางไว้ได้แก่สาร 
captan 50%WP  thiophanate-methyl 70%WP metalaxyl 25%WP และ difenoconazole 25%EC ที่
ระดับความเข้มข้น 250, 500, 750 และ 1,000 ppm. จากการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีเชื้อราสาเหตุ
เปรียบเทียบในแต่ละกรรมวิธีที่ 10 วันหลังการทดลอง พบว่า ผลการทดลองในปี 2560 สารป้องกันก าจัดเชื้อ
รา  thiophanate-methyl 70%WP สามารถป้ อ งกั น ก าจั ด เชื้ อ รา  Fusarium  moniliforme ได้  100 
เปอร์เซ็นต์ทุกระดับความเข้มข้น และรองลงมาคือสาร difenoconazole 25%EC ทุกระดับความเข้มข้น
สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราได้ (ตารางที ่1) ซึ่งในปี 2561 ให้ผลการทดลองเช่นเดียวกัน 
3. การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราต่อการยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme 
บนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในห้องปฏิบัติการและอายุการเก็บรักษา 

จากการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อราของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่คลุกด้วยสารป้องกันก าจัด
เชื้อราภายหลังการปลูกเชื้อบนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (seed inoculation) ด้วยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น 
(Blotter method) ในปี 2560 พบว่า ก่อนการเก็บรักษา การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยสาร 
thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 4 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม พบเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา F. 
moniliforme น้อยที่สุด (5.26 เปอร์เซ็นต์) ภายหลังการเก็บรักรักษาเป็นระยะเวลา 1 เดือน เมล็ดพันธุ์ที่คลุก
ด้วยสาร thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 6 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม พบเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา  
F. moniliforme น้อยที่สุด (2.50 เปอร์เซ็นต์) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 2-6 เดือน จะไม่
พบเชื้อรา F. moniliforme  (0 เปอร์เซ็นต์) (ตารางท่ี 2)  

ตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อราของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่คลุกด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา
ภายหลังการปลูกเชื้อบนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (seed inoculation) ด้วยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น 
(Blotter method) ในปี 2561 พบว่า ก่อนการเก็บรักษา การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยสาร 
thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 6 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม พบเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา F. 
moniliforme น้อยที่สุด (4.50 เปอร์เซ็นต์) ภายหลังการเก็บรักรักษาเป็นระยะเวลา 1 และ 2 เดือน เมล็ดพันธุ์
ที่คลุกด้วยสาร thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 4 และ 6 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม พบเปอร์เซ็นต์
การพบเชื้อรา F. moniliforme น้อยที่สุด (1.50  และ 1.00 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน เมล็ดพันธุ์ที่คลุกด้วยสาร thiophanate-methyl 70%WP อัตรา 6 กรัมต่อ
เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม พบเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา F. moniliforme น้อยที่สุด (0.25 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ)  
4-6 เดือน จะไม่พบเชื้อรา F. moniliforme (0 เปอร์เซ็นต์) เมื่อคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสาร  thiophanate-
methyl 70%WP อัตรา 6 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม (ตารางที่ 3) สอดคล้องกับการทดลองของ อนันต์ 
(2556) ที่พบว่าการใช้สารเคมีประเภทดูดซึม ได้แก่ thiophanate-methyl มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ
ราที่สร้างสปอร์ใส (hyaline) ได้แก่ Fusarium sp.  
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 ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว โพดเลี้ ยงสัตว์หลังการเคลือบด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา 
thiophanate-methyl 70%WP และ difenoconazole 25%EC ทุกอัตรา ไม่มีผลต่อความงอกมาตรฐานของ
เมล็ดพันธุ์ เปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เคลือบสารป้องกันก าจัดเชื้อรา เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ตารางที่ 4 และตารางท่ี 5) 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 การคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันก าจัดเชื้อรา F. moniliforme ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
พบว่า การใช้สารป้องกันก าจัดเชื้อรา thiophanate-methyl 70%WP ซึ่งเป็นสารเคมีประเภทดูดซึม (systemic 
fungicide) ทุกระดับความเข้มข้นสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา F. moniliforme ในห้องปฏิบัติการได้ดี
ที่สุด ยกเว้นสาร captan 50%WP metalaxyl 25%WP และ difenoconazole 25%EC ที่ไม่สามารถยับยั้งการ
เจริญของเส้นใยเชื้อราได้ เมื่อคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อราพบว่า  thiophanate-methyl อัตรา 6 กรัม
ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการยับยั้งการเข้าท าลายของเชื้อรา F. moniliforme ดังนั้นในการ
คลุกเมล็ดด้วยสาร thiophanate-methyl อัตรา 6 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัมให้ผลยับยั้งเชื้อรา F. moniliforme 
ดีที่สุด 
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ประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราบางชนิดต่อการป้องกัน ก าจัดเชื้อรา Cephalosporium 
acremonium ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

The Effectiveness of Some Fungicides to Prevent  Cephalosporium acremonium 
Attached to Maize Seeds 

 
สุมนา จ าปา     นิภาภรณ์ พรรณรา     กัณทิมา ทองศรี    ศุภลักษ์  สัตยสมิทสถิต     

ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน    จิระ สุวรรณประเสริฐ    สนอง  บัวเกตุ 
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ค าส าคัญ เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, Cephalosporium acremonium 
Keywords maize seed, Cephalosporium acremonium  
 

บทคัดย่อ 
 เชื้อรา Cephalosporium acremonium สาเหตุโรค black bundle disease ของข้าวโพดเป็นเชื้อ
ราที่ติดไปกับเมล็ดพันธุ์ การใช้สารป้องกันก าจัดเชื้อราเป็นวิธีการควบคุมโรคในปัจจุบัน ดังนั้นงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาชนิดและอัตราของสารเคมีป้องกันเชื้อรา Cephalosporium acremonium ที่ติดมา
กับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ระหว่างเดือน 
ตุลาคม 2560- กันยายน 2561 เมื่อเลี้ยงเชื้อรา C. acremonium บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ผสมสารป้องกัน
ก าจัดเชื้อรา captan 50%WP, prochloraz 50%WP, hexaconazole 7.5%WP, mancozep 80%WP, 
carbendazim 50%WP, thiophanate-methyl 70%WP และ difenoconazole 25%EC ความเข้มข้น 0, 
250 และ 500 ppm  และ hydroquinone 5%W/V  ความเข้มข้น 0, 10 และ 20 mM ผลการทดลองพบว่า 
prochloraz 50%WP และ carbendazim 50%WP ทุกระดับความเข้มข้นสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา                      
C. acremonium ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการน าสาร prochloraz 50%WP และ carbendazim 50%WP 
มาคลุกเมล็ดตามกรรมวิธีเพ่ือตรวจหาเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อ C. acremonium บนเมล็ดพันธุ์โดยวิธีเพาะบน
กระดาษชื้น พบว่า prochloraz 50%WP อัตรา 6 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม สามารถควบคุมเชื้อรา C. 
acremonium ได้  
 

Abstract 
   Cephalosporium acremonium a causal black bundle disease of maize. The fungi is a 
seed borne pathogens. Fungicide usually adopted to control this pathogens. In this study, 
fungicides for seed treatment to control C. acremonium of maize seeds. The experiment 
were studied at Phitsanulok Seed Research and Development Center from October 2017 to 
September 2018. C. acremonium was tested on PDA containing fungicides as captan 50%WP, 
prochloraz 50%WP, hexaconazole 7.5%WP, mancozep 80%WP, carbendazim 50%WP, 
thiophanate-methyl 70%WP and difenoconazole 25%EC concentration 0 250 and 500 ppm 
and hydroquinone 5%W/V concentration 0 10 and 20 mM. It was found that prochloraz 50% 
WP and carbendazim 50 % WP at all concentration can inhibit the growth of fungi C. 
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acremonium for 100 percent. Seed treatment with prochloraz 50% WP at the rate of 6 grams 
per 1 kg of seed can control C. acremonium on seed. 
 
บทน า (Introduction)  
 ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเนื่องจากเป็นสินค้าทางเกษตร
ส าหรับการส่งออกไปยังต่างประเทศที่ส าคัญ โดยส่งออกในลักษณะเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ปัญหาหนึ่งที่เกิด
กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดคือ ปัญหาเรื่องโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ซึ่งน าความเสียหายและส่งผลต่อคุณภาพ
ผ ล ผ ลิ ต  โด ย เฉ พ าะก าร เข้ าท า ล าย ข อ ง โรค  black bundle disease ส า เห ตุ เกิ ด จ าก เชื้ อ ร า 
Cephalosporium acremonium ซึ่งเชื้อรานี้สามารถติดมากับเมล็ด หรืออาศัยในดินและเศษซากพืช 
อินทรีย์วัตถุ หรือติดไปกับฝัก เมื่อถูกกะเทาะออกสามารถแพร่กระจายปนเปื้อนเมล็ดอ่ืนทั่วทั้งโรงเก็บ 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเกิดโรคคือช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูง และมีผลท าให้ความงอกของเมล็ด
ลดลง ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศได้ตามความต้องการของประเทศผู้
ซื้อจะมีข้อก าหนดให้มีการรับรองการปลอดเชื้อโรคพืชที่ส าคัญบางชนิดกับเมล็ดพันธุ์ การป้องกันก าจัดเชื้อรา 
C. acremonium ไม่ให้ติดไปกับเมล็ดพันธุ์จึงเป็นการเพ่ิมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งการป้องกัน
ก าจัดเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ท าได้หลายวิธีและหนึ่งในวิธีที่เป็นที่นิยม คือ การคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี
ป้องกันก าจัดเชื้อราสามารถท าได้สะดวกรวดเร็วและให้ผลคุ้มค่า ปัจจุบันสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรามีหลาย
ชนิด แต่ยังไม่มีรายงานว่าสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราชนิดใดที่สามารถยับยั้งเชื้อรา C. acremonium ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาชนิดและอัตราของสารเคมีป้องกันเชื้อราที่
สามารถยับยั้งเชื้อรา C. acremonium ได้เพ่ือเป็นอีกหนึ่งวิธีการป้องกันการเข้าท าลายของโรคต่อเมล็ดพันธุ์ 
และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์สูงสุด 
  สารเคมีป้องกันก าจัดโรคพืชมีหลายชนิด ซึ่งแบ่งตามคุณสมบัติการเข้าสู่พืชได้เป็น 2 ชนิดคือ 1. 
สารเคมีที่ออกฤทธิ์แบบสัมผัส (contact fungicide) ไม่ดูดซึม สารเคมีกลุ่มนี้เมื่อฉีดพ่นลงบนต้นพืชแล้วจะปก
คลุมผิวพืชภายนอก ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา หรือยับยั้งการสร้างสปอร์บริเวณที่สัมผัสโดยตรง เป็นสาร
ที่ใช้แบบป้องกัน(protectant) ก่อนที่พืชจะติดเชื้อ สารเคมีกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดโรคได้
กว้างขวาง ออกฤทธิ์ได้หลายจุด (multi-site actions) ในขณะที่สารเคมีชนิดดูดซึมมักจะออกฤทธิ์เพียงจุดใด
จุดหนึ่ง (single-site action) จึงมีโอกาสน้อยที่โรคพืชจะสร้างความต้านทานต่อสารที่ออกฤทธิ์แบบสัมผัสกลุ่ม
นี้ได้ 2. สารเคมีชนิดดูดซึม (systemic fungicide) สารเคมีชนิดนี้เมื่อฉีดพ่นลงบนพืชแล้วจะถูกดูดซึมเข้าไป
ภายในเนื้อเยื่อพืช  และสามารถเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ ได้ เหมาะส าหรับการรักษาพืชที่เพ่ิงเริ่มเป็นโรค 
หรือเมื่ออาการของโรคยังไม่รุนแรงนักจึงจะได้ผลดี 
 เนื่องจากเชื้อรา Cephalosporium sp. มีความส าคัญในการท าลายเมล็ดพันธุ์พืช จึงมีผู้ท าการ
ทดลองใช้สารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราเพ่ือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Cephalosporium sp. ไว้หลายคน
เป็นต้นว่า ทัศนาพรและคณะ (2556) ท าการแยกเชื้อราสาเหตุโรคใบไหม้ใบจุดของปทุมมา ชมพู่และกระเจียว 
พบเชื้อรา Acremonium sp. และน ามาท าการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืชในห้องปฏิบัติการ 
พบว่าสารป้องกันก าจัดโรคพืช  carbendazim 50% WP, propiconazole 25% W/V EC, prochloraz 
50%WP, hexaconazole 5% W/V SC, difenoconazole 25% W/V EC แ ล ะ  azoxystrobin ร่ ว ม กั บ 
difenoconazole ที่ระดับความเข้มข้น 10, 100, และ 1,000 ppm ในทุกกรรมวิธีสามารถป้องกันก าจัดเชื้อรา
สาเหตุโรค Acremonium sp. ได้ดีทุกกรรมวิธีและทุกระดับ ยกเว้นสาร azoxystrobin 25% W/V SC ที่ไม่
สามารถยับยั้ งการเจริญของเส้น ใยเชื้ อราสาเหตุ โรคได้  Ramos, et al. (2008) ใช้  captan ร่วมกับ 
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thiabendazole และ captan ร่วมกับ  thiram ในการควบคุม  F. moniliforme, Cephalosporium sp. 
และ Penicillium sp. ในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมและมีประโยชน์ต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์  และ 
ใช้สารเคมี   captan, thiram and Du-ter [fentin hydroxide] ใช้ควบคุมเชื้อ Fusarium moniliforme 
และเชื้อ Cephalosporium acremonium และ สารเคมี benomyl, thiophanate and carbendazim 
สามารถควบคุมเชื้อ Cephalosporium acremonium ได้เพียงเชื้อเดียว ซึ่งการใช้สารเคมีชนิดเดิมติดต่อกัน
อย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้เชื้อราต้านทานต่อสารเคมี (นาศิกรและคณะ, 2556) อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีสารเคมี
ป้องกันก าจัดเชื้อราชนิดใหม่ที่ยังไม่มีการทดลองควบคุมโรคนี้อีกจ านวนหนึ่ง ดังนั้นจึงเลือกสารเคมีป้องกันก าจัด
เชื้อรามาท าการศึกษาเพ่ือแนะน าแก่เกษตรกรต่อไป 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2560 สิ้นสุด กันยายน  2562 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์       

1. อุปกรณ์สุ่มเก็บตัวอย่าง ได้แก่ หลาวสุ่มตัวอย่าง, ถุงพลาสติก, ปากกาเคมี 
2. สารเคมี ได้แก่ อาหารเลี้ยงเชื้อรา PDA, captan, prochloraz, hexaconazole,   
    carbendazim, hydroquinone, thiophanate-methyl และ difenoconazole 
3. กล้องจุลทรรศน์ชนิด stereo microscope พร้อมอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ 
4. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
5. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
6. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ 

ขั้นตอนที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราต่อการยับยั้งเชื้อรา Cephalosporium 
acremonium บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA    
วิธีการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ CRD  จ านวน 4 ซ้ า 17 กรรมวิธี ประกอบด้วย  
1. captan 50%WP ความเข้มข้น 250 ppm 
2. captan 50%WP ความเข้มข้น 500 ppm 
3. prochloraz 50%WP ความเข้มข้น 250 ppm 
4. prochloraz 50%WP ความเข้มข้น 500 ppm 
5. hexaconazole 7.5%WP ความเข้มข้น 250 ppm 
6. hexaconazole 7.5%WP ความเข้มข้น 500 ppm 
7. mancocep 80%WP ความเข้มข้น 250 ppm 
8. mancocep 80%WP ความเข้มข้น 500 ppm 
9. carbendazim 50%WP ความเข้มข้น 250 ppm 
10. carbendazim 50%WP ความเข้มข้น 500 ppm 
11. hydroquinone 5%W/V ความเข้มข้น 10 mM 
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12. hydroquinone 5%W/V ความเข้มข้น 20 mM 
13. thiophanate-methyl 70%WP ความเข้มข้น 250 ppm 
14. thiophanate-methyl 70%WP ความเข้มข้น 500 ppm 
15. difenoconazole 25%EC ความเข้มข้น 250 ppm 
16. difenoconazole 25%EC ความเข้มข้น 500 ppm 
17. อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ไม่เติมสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา  
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
  1 . การทดสอบประสิ ท ธิภ าพของสารเคมี ป้ อ งกั นก าจั ด เชื้ อ รา ในการควบคุม เชื้ อ รา 

Cephalosporium acremonium ใน ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า รก า ร  เก็ บ ตั ว อ ย่ า ง เชื้ อ ร า  Cephalosporium 
acremonium และการแยกเชื้อ โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาตรวจหาเชื้อราที่ติดมากับเมล็ด
พันธุ์ด้วยวิธี Blotter method เป็นเวลา 7 วัน เมื่อครบก าหนดน าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดมาตรวจหาเชื้อรา 
Cephalosporium acremonium ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ภายใต้กล้อง Stereo microscope ท าการแยกให้
บริสุทธิ์เลี้ยงบนอาหาร PDA  และเก็บเป็น stock culture เพ่ือใช้ในการทดลองต่อไป  
  2. ทดสอบสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา C. acremonium บน
อาหารเลี้ยงเชื้อ โดยเลี้ยงเชื้อรา C. acremonium บนอาหาร PDA เพ่ือใช้เป็นเชื้อราเริ่มต้น เมื่อเชื้อราอายุได้ 
7 วัน ตัดเจาะชิ้นวุ้นโดยใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร น ามาวางบนจุดกึ่งกลางจาน
อาหารที่เติมสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราตามกรรมวิธี บันทึกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเชื้อและค านวณ
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อรา C. acremonium  

ขั้นตอนที่  2 การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราต่อการยั บยั้ งเชื้อรา C. 
acremonium   บนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในห้องปฏิบัติการและอายุการเก็บรักษา 
วางแผนการทดลองแบบ CRD  จ านวน 4 ซ้ า 7 กรรมวิธี ประกอบด้วย  
  1. คลุกเมล็ดด้วย prochloraz 50%WP อัตรา 2.0 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม  

2. คลุกเมล็ดด้วย prochloraz 50%WP อัตรา 4.0 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม  
3. คลุกเมล็ดด้วย prochloraz 50%WP อัตรา 6.0 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม  
4. คลุกเมล็ดด้วย carbendazim 50%WP อัตรา 2.0 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
5. คลุกเมล็ดด้วย carbendazim 50%WP อัตรา 4.0 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
6. คลุกเมล็ดด้วย carbendazim 50%WP อัตรา 6.0 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
7. ไม่คลุกสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อรา 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. ปลูกเชื้อบนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (seed inoculation) นับจ านวนสปอร์ให้ได้ความเข้มข้น 

106 สปอร์/มิลลิลิตร โดยฆ่าเชื้อที่ผิวด้วยสารละลาย Sodium hypochlorite เข้มข้น 1% นาน 2-3 นาที ล้าง
ออกด้วยน้ ากลั่นฆ่าเชื้อ 3-4 ครั้ง ปล่อยให้แห้ง แล้วจึงน าไปแช่ใน spore suspension ที่เตรียมไว้ อัตรา 100 
เมล็ด/200 มิลลิลิตร โดยแช่เมล็ดพันธุ์เป็นเวลา 30 นาที จากนั้นจึงน าเมล็ดพันธุ์มาซับด้วยกระดาษกรองที่
สะอาดผึ่งให้แห้งนาน 12 ชั่วโมง แล้วน าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ผ่านการปลูกเชื้อแล้วบ่มที่ห้องบ่มเชื้อเป็นเวลา 7
วัน 
  2. แล้วน าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาคลุกสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราตามกรรมวิธีผึ่งไว้นาน 12 
ชั่วโมง มาตรวจสอบด้วยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น (Blotter method) จ านวน 4 ซ้ า ๆ ละ 100 เมล็ด โดยใน 1 
จานเลี้ยงเชื้อใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10 เมล็ด หลังจากนั้น 7 วัน บันทึกเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อราชนิด                
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C. acremonium บนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และบันทึกเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานและเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 6 เดือน น ามาตรวจสอบเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อราชนิด C. acremonium บนเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และบันทึกเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานทุกเดือน  
การบันทึกข้อมูล 

1. วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของเชื้อ 
2. เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 

              เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง = [( A – B ) / A ] x 100  
              เมื่อ A คือ ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อราชุด   
                           เปรียบเทียบ  
                   B คือ ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อราผสมสาร    
                          ป้องกันก าจัดโรค 

3. เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ โดยวิธีมาตรฐาน ISTA 
4. เปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา C. acremonium บนเมล็ดพันธุ์ 
   เปอร์เซ็นต์การพบเชื้อ (%) = จ านวนเมล็ดที่ติดเชื้อ x100 
                                      จ านวนเมล็ดทั้งหมด   

 
ผลการวิจัย   
 หลังการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่น ามาส่งตรวจเชื้อราที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
สุขอนามัยเมล็ดพันธุ์พืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ตรวจหาเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธี 
blotter method แล้วแยกเชื้อ  C. acremonium บริสุทธิ์ในห้องปฏิบัติการ เมื่อเลี้ยงบนอาหาร Potato 
Dextrose Agar (PDA) พบว่าระยะแรกของการเจริญไมซีเลียมมีลักษณะชุ่มน้ า เมื่อโตขึ้นจะมีลักษณะแห้ง
เหมือนแป้ง เป็นปุย ส่วนใหญ่มีสีขาว เทา ชมพู แดง หรือส้ม เส้นใยมีลักษณะเรียบ เรียวบาง มีผนังกั้น 
(septate) เส้นใยมีสีใส สร้าง phialide ลักษณะยาว ส่วนปลายแหลม โคนิเดียมีลักษณะเป็น 1 เซลล์ ไม่มีสี 
รูปร่างกลมหรือรี อยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่บริเวณส่วนปลายของ phialide (ภาพที ่1) 
การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราต่อการยับยั้งเชื้อรา C. acremonium บนอาหาร
เลี้ยงเชื้อ PDA    
   จากการศึกษาผลของสารป้องกันก าจัดเชื้อรา 8 ชนิด ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา              
C. acremonium พบว่าสารเคมีทั้ง 8 ชนิดมีผลยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราในระดับที่แตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (Table 1) สารเคมีที่สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้ดีที่สุดซึ่งมีผลยับยั้งการเจริญของ
เส้นใยได้สมบูรณ์ คือ  prochloraz 50%WP และ carbendazim 50%WP โดยพบมีเปอร์เซ็นต์ยับยั้งเท่ากับ 
100%  ทุกระดับความเข้มข้นเมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม สารเคมีที่มีผลยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา C. 
acremonium ได้น้อยที่สุดคือ captan 50%WP สอดคล้องกับการทดลองของ นิศากร และคณะ (2556) และ
ธารทิพย (2555) ในการใช้สารเคมี carbendazim และ prochloraz ในการควบคุมเชื้อรา C. acremonium 
บนอาหารเลี้ ย งเชื้ อ  PDA สารป้ องกันก าจั ด เชื้ อรากลุ่ ม  systemic fungicides เช่ น  carbendazim, 
prochloraz, triophanate-methyl สามารถควบคุมการเจริญของเส้นใยเชื้อราได้ 100% ในขณะที่สาร
ป้องกันก าจัดเชื้อรากลุ่ม contact fungicides ได้แก่ captan และ mancozeb นั้นสามารถควบคุมการเจริญ
ของเส้นใยเชื้อราได้ต่ ากว่าสารป้องกันก าจัดเชื้อรากลุ่ม systemic fungicide ทุกชนิด  
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การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราต่อการยับย้ังเชื้อรา C. acremonium บนเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในห้องปฏิบัติการและอายุการเก็บรักษา 
  ผลการทดลองเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการคลุกสารป้องกันก าจัดเชื้อรา prochloraz 
50%WP และ carbendazim 50%WP ในสภาพอุณหภูมิห้อง  เป็นเวลา 6 เดือน โดยท าการตรวจสอบการ
ปนเปื้อนเชื้อรา C. acremonium ด้วยวิธี blotter method และทดสอบความงอกมาตรฐานทุกๆเดือน พบว่า 
ในปี 2561 ก่อนการเก็บรักษา พบว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่คลุกสารป้องกันก าจัดเชื้อราทั้ง 2 ชนิดทุก
อัตรามีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม่คลุกสารป้องกันก าจัดเชื้อรา และการคลุกเมล็ดด้วย prochloraz 
50%WP และ carbendazim 50%WP มีเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา C. acremonium ไม่แตกต่างกันทางสถิติ   
prochloraz 50%WP อัตรา 4 และ 6 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม และ carbendazim 50%WP อัตรา 6 
กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ไม่พบเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา C. acremonium (0.00 เปอร์เซ็นต์) การคลุกเมล็ดพันธุ์
ด้วย prochloraz 50%WP อัตรา 2 กิโลกรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และ carbendazim 50%WP อัตรา 2 และ 4 
กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม พบเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา C. acremonium (0.50 0.50 และ 1.00 เปอร์เซ็นต์
ตามล าดับ)     
  ภายหลังการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 1 เดือน เปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา C. acremonium ในทุก
กรรมวิธีที่คลุกสารป้องกันก าจัดเชื้อราไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (0.00-0.75 เปอร์เซ็นต์) เมล็ดพันธุ์ที่คลุก
ด้วยสาร prochloraz 50%WP อัตรา 2 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม เปอร์เซ็นต์การพบเชื้อลดลง และการคลุก
เมล็ดด้วย carbendazim 50%WP อัตรา 2 และ 4 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ยังพบเปอร์เซ็นต์การพบเชื้อรา                  
C. acremonium เท่ากับก่อนการเก็บรักษา เมื่อเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 2 เดือนการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเคมี
ทั้ง 2 ชนิดทุกอัตราไม่พบเชื้อรา C. acremonium มีเพียงเมล็ดพันธุ์ที่คลุกด้วย carbendazim 50%WP อัตรา 
4 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม พบเชื้อราลดลง (0.25 เปอร์เซ็นต์) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 4-
6 เดือน ไม่พบเชื้อรา C. acremonium  (0 เปอร์เซ็นต์) แตกต่างกับกรรมวิธีที่ไม่ได้คลุกสารป้องกันก าจัดเชื้อรา
จะพบเชื้อรา C. acremonium  (100 เปอร์เซ็นต์) ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา (ตารางที่ 2)  

ในปี 2562 พบว่า ก่อนการเก็บรักษา การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยสาร prochloraz 
50%WP อัตรา 4 และ 6 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ไม่พบเชื้อรา C. acremonium  (0 เปอร์เซ็นต์)  และเมล็ด
ที่คลุกด้วย prochloraz 50%WP อัตรา 2 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม carbendazim 50%WP อัตรา 2 4 และ 
6 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัมพบเชื้อรา C. acremonium  0.75 4.00 3.75 และ 2.00 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ  
เมล็ดที่ไม่ได้คลุกสารป้องกันก าจัดเชื้อรา จะพบเชื้อ C. acremonium 100 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อท าการเก็บ
รักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน กรรมวิธีที่คลุกด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อราทุกกรรมวิธีไม่พบเชื้อรา C. 
acremonium (0 เปอร์เซ็นต์) (ตารางท่ี 3)   
ผลของสารป้องกันก าจัดเชื้อราที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในระหว่างการเก็บรักษาเป็น
เวลา 6 เดือน 

 ผลการทดลองเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการคลุกด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา  
prochloraz 50%WP และ carbendazim 50%WP เปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการคลุกเมล็ด ใน
สภาพอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 6 เดือน ในปี 2561 โดยท าการทดสอบความงอกมาตรฐาน ทุกๆเดือน ความงอก
มาตรฐาน การใช้สารป้องกันก าจัดเชื้อราทั้ง 2 ชนิดก่อนการเก็บรักษา ผลการทดลองปรากฏว่ามีความแตกต่าง
ทางสถิติ โดยการใช้ prochloraz 50%WP  อัตรา 2 4 และ 6 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มีความงอกมาตรฐาน
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เท่ากับ 94 92 และ 91 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และการคลุกเมล็ดด้วย carbendazim 50%WP อัตรา 2 4 และ 
6 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัมมีความงอกมาตรฐานเท่ากับ 98 96 และ 97 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับไม่แตกต่างกับ
เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้คลุกด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา (97 เปอร์เซ็นต์) หลังจากการเก็บรักษา 1 เดือน มีความ
แตกต่างทางสถิติ เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานจะอยู่ในช่วง 95-97 เปอร์เซ็นต์ มีเพียงกรรมวิธีที่คลุกเมล็ด
ด้วย prochloraz 50%WP อัตรา 4 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัมมีเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานน้อยที่สุด (91 
เปอร์เซ็นต์) ภายหลังการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 2 เดือน มีความแตกต่างทางสถิติเปอร์เซ็นต์ความงอก
มาตรฐานอยู่ระหว่าง 95-97 เปอร์เซ็นต์ มีเพียงการคลุกเมล็ดด้วย carbendazim 50%WP อัตรา 4 กรัมต่อ
เมล็ด 1 กิโลกรัมมีเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานน้อยที่สุด (90 เปอร์เซ็นต์) ภายหลังการเก็บรักษาเป็น
ระยะเวลา 3 และ 4 เดือน เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (94-98 เปอร์เซ็นต์
และ 92-96 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ) ภายหลังการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 5 และ 6 เดือน พบว่ามีความแตกต่าง
กันทางสถิติ เมล็ดพันธุ์ที่คลุกด้วยสาร prochloraz 50%WP อัตรา 2 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์
ความงอกมาตรฐานน้อยที่สุด (83 และ 75 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ) (ตารางท่ี 4) 

ผลการทดลองเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านการคลุกด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อราทั้ง 2 
ชนิด ในปี 2562 ก่อนการเก็บรักษา ความงอกมาตรฐานทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเมื่อเทียบกับ
กรรมวิธีควบคุม (90-93 เปอร์เซ็นต์ ) เมื่อท าการเก็บรักษา 1-6 เดือนพบว่ารักษาการคลุกเมล็ดด้วย 
prochloraz 50%WP และ carbendazim 50%WP ทุกอัตรามีเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานไม่แตกต่างกับ
กรรมวิธีควบคุม (ตารางท่ี 5)  

การตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการคลุกเมล็ด พบว่าการใช้ carbendazim 50%WP ทุกอัตราส่งผล
ต่อคุณภาพการงอกของเมล็ดหลังการคลุกน้อยที่สุด เมื่อใช้สาร prochloraz 50%WP ทุกอัตรามีผลท าให้การ
งอกของเมล็ดลดลง แต่ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีควบคุม ทั้ง carbendazim และ prochloraz เป็นสารเคมีชนิด
ดูดซึม พืชจะดูดซึมเข้าไปภายใน เนื้อเยื่อพืช และสามารถเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆ จากการตอบสนองของ
เมล็ดพันธุ์ทั้งในด้านคุณภาพความงอกของต้นกล้าที่ผ่านการพอกร่วมกับสารเคมีชนิดและอัตราต่างๆ จะมี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์อย่างชัดเจน เนื่องจากกลไกความเสียหายที่เกิดจากอิทธิพลของสารเคมี ท า
ให้เกิดการหยุดชะงักของเยื่อหุ้มเซลล์และความเสียหายต่อพันธุกรรม (กรดนิวคลีอิก) จึงน าไปสู่การสูญเสีย
อย่างรวดเร็วของความมีชีวิตของเมล็ดพันธุ์ (จักรพงษ์และคณะ, 2557) 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 สารเคมีที่สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา C. acremonium ได้ดีที่สุดซึ่งมีผลยับยั้งการเจริญ
ของเส้นใยได้สมบูรณ์ คือ prochloraz 50%WP และ carbendazim 50%WP การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ด้วยสาร prochloraz 50%WP อัตรา 6 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัมให้ผลในการควบคุมเชื้อรา C. 
acremonium ดีกว่าชุดควบคุมจึงแนะน าให้ใช้สาร prochloraz 50%WP อัตรา 6 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 
กิโลกรัม ในการควบคุมเชื้อรา Cephalosporium acremonium 
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ประสิทธิภาพสารคลุกเมล็ดป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky)  
ที่มีผลต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

Studies on The Effect of Insecticidal Seed Treatment to Maize Weevil  
 (Sitophilus zeamais Motschulsky) on The Quality of Maize Seeds During Storage 
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ค าส าคัญ สารคลุกเมล็ด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด้วงงวงข้าวโพด การเก็บรักษา คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
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บทคัดย่อ 
ด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) เป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่

ส าคัญ ท าให้สูญเสียปริมาณและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตเกษตรอย่างมาก ใน
ปัจจุบันมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดแมลงมาคลุกเมล็ดเพ่ือป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพดและแมลงศัตรูในโรง
เก็บ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพสารคลุกเมล็ดป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพดที่
มีผลต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยน าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์
นครสวรรค์ 3 เป็นพืชทดสอบ คลุกด้วยสารป้องกันก าจัดแมลง 8 ชนิด คือ 1) Emamectin benzoate 5% 
SG 2) Spinosad 45% SC 3) Indoxacarb 14.5% SC 4) Chlorfenapyr 10% EC 5) Profenofos 50% EC 
6) Novaluron 10% EC 7) Deltamethrin 2.8% EC และ 8) Pyrimiphos-methyl ต่ อ เมล็ ด  1  กิ โล กรั ม 
เปรียบเทียบกับการไม่คลุกสารเป็นชุดควบคุม พบว่าการคลุกเมล็ดด้วยสาร Indoxacarb 14.5% SC และ 
Profenofos 50% EC ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มีผลให้เปอร์เซ็นต์การตายของด้วงงวงข้าวโพด 100 เปอร์เซ็นต์ มี
ผลให้ความงอกและความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุลดลงอย่างช้าระหว่างระยะเวลาการออกฤทธิ์ของสารเป็น
เวลา 9 เดือน และการคลุกเมล็ดด้วยสาร Indoxacarb 14.5% SC ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ใช้เป็นสารคลุกเมล็ด
แนะน าป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพดอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นระยะเวลา 3 
เดือน มีความงอกมาตรฐานและความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุเท่ากับ 94 และ 72 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์อยู่ในมาตรฐานชั้นพันธุ์หลักมีความงอกมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และมีความแข็งแรงสูงผ่านตาม
มาตรฐานชั้นพันธุ์หลักของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยง 

 
ABSTRACT 

Maize weevil (Sitophilus zeamais Motschulsky) is a major insect pests of stored maize. 
This will result in a smaller yield or lower quality of the seeds. Insects can cause damage to 
the agricultural products. Currently, there are chemical pesticides on the insecticidal seed 
treatment to preventing maize weevil and insect pests of stored seed. Therefore, the 
objectives of this study were to studies on the effect of insecticidal seed treatment to maize 
weevil on the quality of maize seeds during storage. Maize seeds (NW3) were treated and 
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insecticidal seed treatment at 8 types of Emamectin benzoate 5% SG, Spinosad 45% SC, 
Indoxacarb 14.5% SC, Chlorfenapyr 10% EC, Profenofos 50% EC, Novaluron 10% EC, 
Deltamethrin 2.8% EC and Pyrimiphos-methyl each treatment per seed 1  kg and non-seed 
treated was use as the control. The results were found that seed treated with Indoxacarb 
14.5% SC and Profenofos 50% EC per seed 1 kg had % corrected mortality of maize weevil 
about 100% and had slightly decreased of seed germination and vigor of maize during the 
effect of action of substance at 9 months. Seed treated with Indoxacarb 14.5% SC per seed 1 
kg is recommended for use to insecticidal seed treatment of effective prevent and eliminate 
maize weevil during storage and had seed germination and vigor of maize about 94 and 72%, 
respectively at 3 months. It was found that higher than 90 percentage which is the minimum 
of germination percentage for maize foundation seed and seed vigor by AA had a high seed 
vigor of maize. 
 
บทน า (Introduction) 

ด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) เป็นแมลงศัตรูในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่
ส าคัญโดยด้วงงวงข้าวโพดจะอาศัยและกัดกินภายในเมล็ดโดยท าลายร่วมกับด้วงงวงข้าว โดยเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้
เป็นเวลา 6 เดือน จะเกิดความเสียหายสูงถึงร้อยละ 22 ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้สามารถพบ
ด้วงงวงข้าวโพดระบาดได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย (กรมวิชาการเกษตร , 2548) ซึ่งแมลงศัตรูในโรงเก็บเมื่อ
เข้าท าลายแล้วจะแพร่ระบาดท าความเสียหายเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นปัญหาหลักที่ท าให้เมล็ดพันธุ์สูญเสียทั้ง
ปริมาณและคุณภาพทั้งความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตเกษตร
อย่างมาก (Rees, 2004) เนื่องจากแมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสามารถด ารงชีวิตภายใต้สภาวะออกซิเจนต่ า 
และสามารถขยายประชากรในระยะเวลาสั้น ซึ่งสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นในประเทศไทยเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของแมลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การแพร่ระบาดทวีความรุนแรงและสร้างความ
เสียหายกับเมล็ดพันธุ์ยิ่งขึ้น อีกท้ังการเข้าท าลายของแมลงศัตรูในโรงเก็บท าให้เกิดความร้อนและความชื้นสูงขึ้น
ในบริเวณที่แมลงอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นเป็นสาเหตุให้เกิดการเข้าท าลายของจุลินทรีย์ต่างๆ ตามมา 
(Wallbank and Greening, 1976) การป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพด ปัจจุบันมีการน าสารป้องกันก าจัดแมลง
มาคลุกเมล็ดเพ่ือป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพดและแมลงศัตรูในโรงเก็บโดยเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลี้ยงด้วยนม
ต่ า ถึงแม้ว่ามีการคลุกสารป้องกันก าจัดแมลงแต่เมล็ดพันธุ์ส่วนที่เหลือใช้เกษตรกรอาจน าไปเลี้ยงสัตว์ ดังนั้น
สารฆ่าที่ใช้คลุกเมล็ดจึงมีน้อยชนิดแต่ละกลุ่มก็มีข้อจ ากัดเพราะในแต่ละกลุ่มไม่สามารถน ามาใช้กับผลิตผล
เกษตรได้ทุกชนิดจะใช้ได้เพียงบางชนิด สารเคมีที่น ามาคลุกเมล็ดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส 
(Organophosphorous) ก ลุ่ ม ไพ รี ท รอ ย ด์  (Pyerthoid) แ ล ะ  ไพ รี ท รอย ด สั ง เค ร าะห  (Synthetic 
pyrethroids) และกลุ่มคาร์บาเมท (Carbamate) เป็นกลุ่มที่น ามาใช้กับผลิตผลเกษตรได้ (กรมวิชาการเกษตร, 
2548) และมีการน าสารเคมีกลุ่มใหม่มาคลุกเมล็ดเพ่ือป้องกันก าจัดแมลงที่ท าความเสียหาย เช่น สารเคมีกลุ่ม 
Spinosyns, กลุ่ ม  Indoxacarb ใช้ ส าหรับทดแทนสารป้ องกันก าจั ดแมลงกลุ่ มออร์กาโนฟอตเฟส 
(organophosphates) กลุ่ ม สาร เคมี ที่ รบ กวนการท างานตั วรับ  Ryanodine (Ryanodine receptor 
modulators) กลุ่มสารเคมีสารยับยั้งขบวนการสังเคราะห์ไคตินของหนอนผีเสื้อ ( Inhibitors of chitin 
biosynthesis:Type 0, Lepidoptera) กลุ่มย่อยทางเคมี Benzoylureas ซึ่งปัจจุบันน าสารป้องกันก าจัด
แมลงแต่ละกลุ่มไปใช้เป็นสารคลุกเมล็ดป้องกันแมลงศัตรูในโรงเก็บในสภาพอุณหภูมิห้องปกติ เช่น การใช้สาร 
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Malathion คลุกเมล็ดอัตรา 0.1 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม สามารถควบคุมและก าจัดแมลงในโรงเก็บ
เมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ได้ดีและไม่มีผลต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ (อ าพล , 2538) 
การใช้สาร Deltamethrin 2.8% EC คลุกเมล็ดอัตรา 0.04 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือ การใช้สาร 
Lufenuron 5% EC คลุกเมล็ดอัตรา 0.1 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือ การใช้สาร Emamectin 
benzoate 5% SG คลุกเมล็ดอัตรา 40 มิลลิกรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม สามารถป้องกันก าจัดด้วงถั่วเหลือง  
Callosobruchus chinensis ในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่ว Chickpea และไม่มีผลให้ความงอกต่ ากว่า
มาตรฐานชั้นพันธุ์จ าหน่าย (85%) ในระยะเวลา 9 เดือน (Kadam et al., 2013) การทดสอบสารคลุกเมล็ด
ป้องกันการเข้าท าลายของมอดหัวป้อม (Rhyzopertha dominica F.) พบว่าการใช้สาร Emamectin 
benzoate 5% SG คลุกเมล็ดอัตรา 40 มิลลิกรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม และสาร Spinosad 2 ppm คลุก
เมล็ดอัตรา  4.4 มิลลิกรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม สามารถป้องกันก าจัดมอดหัวป้อมในระหว่างการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีและไม่มีผลให้ความงอกระหว่างการเก็บรักษาเป็นเวลา 6 เดือน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เพ่ือ
ต้องการสารคลุกเมล็ดป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ที่มีประสิทธิภาพ
ป้องกันก าจัดและไม่มีผลต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งการน าสารคลุกเมล็ด
มาใช้ควรทราบถึงชนิดของสารป้องกันก าจัดแมลง วิธีการน ามาใช้ ปฏิกิริยาของสารป้องกันก าจัดแมลง ค่า
ความเป็นพิษของสาร ซึ่งการใช้สารคลุกเมล็ดพันธุ์ก็ต้องใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์นานและอัตราสูงได้และควรใช้
ตามค าแนะน า 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2560 สิ้นสุด กันยายน 2562 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3  
2. ด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky)  
3. สารคลุกเมล็ดป้องกันก าจัดแมลง 
4. โหลแก้ว ขนาด 11.5x11.5x15 เซนติเมตร และอุปกรณ์การเพาะเลี้ยงแมลง 
5. อุปกรณ์และสารเคมีในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 

วิธีการ 
1. การศึกษาประสิทธิภาพสารคลุกเมล็ดป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais 

Motschulsky) ในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 เตรียมตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส าหรับการทดสอบประสิทธิภาพสารคลุกเมล็ดโดยใช้เมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่เก็บเกี่ยวใหม่ผ่านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์แล้ว มีคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์หลักของข้าวโพดของกรมวิชาการเกษตร (ความชื้น ≤12%, ความบริสุทธิ์ 
≥98% และความงอก ≥90%) และเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นที่อุณหภูมิ 20±2 oC จนกระทั่งน ามาใช้ทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ และเตรียมตัวอย่างแมลงทดสอบโดยใช้ด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais) ซึ่งเก็บรวบรวม
มาจากอาคารเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร น ามาคัดแยกแมลงแล้วเลี้ยงเพ่ิมปริมาณ
ไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย โดยใช้ข้าวกล้อง เป็นอาหารที่อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ ด้วงงวงข้าวโพดที่ใช้ใน
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การทดสอบอยู่ในระยะตัวเต็มวัย รุ่นที่ 1-3 มีอายุไม่เกิน 7 วัน คลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยสารป้องกัน
ก าจัดแมลงเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพสารคลุกเมล็ดป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพดโดยวางแผนการทดลองแบบ 
Split plot Design จ านวน 4 ซ้ า ประกอบด้วย Main plot เป็นระยะเวลาการออกฤทธิ์ของสาร 6 ระยะ ได้แก่ 
0, 1, 3, 5, 7 และ 9 เดือน และ Sub plot เป็นสารคลุกเมล็ด 9 กรรมวิธี คือ สารป้องกันก าจัดแมลง 8 ชนิด 
ได้แก่ 1) Emamectin benzoate 5% SG อัตรา 40.0 มิลลิกรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 2) Spinosad 45% 
SC อัตรา 4.40 มิลลิกรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 3) Indoxacarb 14.5% SC อัตรา 13.80 มิลลิกรัมต่อเมล็ด
พันธุ์ 1 กิโลกรัม 4) Chlorfenapyr 10% EC อัตรา 0.02 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 5) Profenofos 
50% EC อัตรา 0.004 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 6) Novaluron 10% EC อัตรา 0.05 มิลลิลิตรต่อ
เมล็ดพันธุ์  1 กิ โลกรัม  7) Deltamethrin 2.8% EC อัตรา 0.04 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์  1 กิ โลกรัม  8) 
Pyrimiphos-methyl อัตรา 2.0 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม และ 9) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่คลุก
สารเคมีป้องกันก าจัดแมลง (control) ทดสอบประสิทธิภาพของสารคลุกเมล็ดกับตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพด โดย
ใส่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 200 กรัม และใส่ตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพด 50 ตัว ทั้งหมด 6 ระยะ ได้แก่ 0, 1, 
3, 5, 7 และ 9 เดือน ลงในโหลแก้วปิดด้วยผ้ามุ้งตาข่ายสีขาวให้อากาศถ่ายเทได้ทุกกรรมวิธี ตั้งไว้ในสภาพ
อุณหภูมิปกติ ภายหลังใส่ตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพดทิ้งไว้เป็นเวลา 7 วัน แยกตัวตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพดออก
จากขวด หลังจากนั้น 30 วัน น าเมล็ดพันธุ์แต่ละกรรมวิธีมาตรวจนับจ านวนด้วงงวงข้าวโพดที่เกิดใหม่ (F1) และ
ตรวจนับตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพดที่ตายใน control เพ่ือค านวณค่าเปอร์เซ็นต์การตาย (% corrected 
mortality) ด้วย Henderson-Tilton’s formula  (Henderson et al., 1955) ดังนี้ 

Corrected (%) = (1- n in Co before treatment x n in T after treatment) x 100 
                      n in Co after treatment  x  n in T before treatment 

 หมายเหตุ  n = จ านวนด้วงงวงข้าวโพด 
    T = เมล็ดพันธุ์ที่คลุกสารป้องกันก าจัด  
             Co = เมล็ดพันธุ์ที่ไม่คลุกสารป้องกันก าจัด (control) 
 
 สุ่มเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่คลุกสารป้องกันก าจัด
แล้ว 6 ระยะ ได้แก่ 0, 1, 3, 5, 7 และ 9 เดือน ได้แก่ ความงอก และความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุ 
(Accelerated ageing test) ตามมาตรฐานการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ (ISTA, 2019) 
 2. การศึกษาประสิทธิภาพสารคลุกเมล็ดป้องกันก าจัดศัตรูในโรงเก็บในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับการทดลองที่ 1 จ านวน 5 กิโลกรัม คลุก
เมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดแมลง โดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot Design จ านวน 4 ซ้ า ประกอบด้วย 
Main plot เป็นระยะเวลาที่เก็บรักษา 12 ระยะ คือ 1 ถึง 12 เดือน และ Sub plot เป็นสารคลุกเมล็ด 9 
กรรมวิธี โดยทดสอบสารป้องกันก าจัดแมลง 8 ชนิด ได้แก่ 1) Emamectin benzoate 5% SG อัตรา 40.0 
มิลลิกรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 2) Spinosad 45% SC อัตรา 4.40 มิลลิกรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 3) 
Indoxacarb 14.5% SC อัตรา 13.80 มิลลิกรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 4) Chlorfenapyr 10% EC อัตรา 
0.02 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 5) Profenofos 50% EC อัตรา 0.004 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 
กิโลกรัม 6) Novaluron 10% EC อัตรา 0.05 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 7) Deltamethrin 2.8% EC 
อัตรา 0.04 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 8) Pyrimiphos-methyl อัตรา 2.0 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 
กิโลกรัม และ 9) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่คลุกสารเคมีป้องกันก าจัดแมลง (control) บรรจุใส่กระสอบ
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พลาสติกสาน และเก็บรักษาไว้ในอาคารเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นระยะเวลา 12 เดือน น าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์มาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ภายหลังการเก็บรักษา 0, 1, 3, 5, 7, 9 และ 12 เดือน ได้แก่ ความงอก 
ความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุ (Accelerated ageing) และโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ (ISTA, 2019)   

วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis 
of variance) เพ่ือหาค่า F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
ลักษณะต่าง ๆ ด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรม 
statistical software DSAASTAT (Onofri and Pannacci, 2014) 
 
ผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพสารคลุกเมล็ดป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) 
ในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

การศึกษาประสิทธิภาพสารคลุกเมล็ดป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพดในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่า
การคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดแมลงที่ใช้ในการทดลองทั้ง 8 ชนิด มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดด้วงงวง
ข้าวโพดเมื่อพิจารณาเปอร์เซ็นต์การตายของด้วงงวงข้าวโพด (% corrected mortality) ตามวิธีของ Henderson-
Tilton’s formula ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่คลุกด้วยสาร Emamectin benzoate 5% SG, Spinosad 
45%  SC, Indoxacarb 14.5% SC, Profenofos 50% EC, Pyrimiphos-methyl, Deltamethrin 2.8% EC, 
Chlorfenapyr 10% EC และ Novaluron 10% EC ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์การตายของด้วงงวง
ข้าวโพดเฉลี่ยสูงสุด 100.0, 100.0, 100.0, 100.0, 99.8, 98.7, 87.4 และ 77.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ไม่คลุกสารมีเปอร์เซ็นต์การตายของด้วงงวงข้าวโพดเฉลี่ย 16.7 
เปอร์เซ็นต์ (Table 1) 
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Table 1 Effect of insecticidal seed treatment and storage times on corrected mortality (%)  
of maize seed. 

Seed treatment (A) 
Months (B) 

A-Mean1/ 
0 1 3 5 7 9 

1. Emamectin benzoate 5% SG 100.0 100.0 a 100.0 a 99.9 a 99.9 a 100.0 a 100.0 A 
2. Spinosad 45% SC 100.0 100.0 a 100.0 a   99.8 ab 100.0 a 100.0 a 100.0 A 
3. Indoxacarb 14.5% SC 100.0 100.0 a 100.0 a 99.9 a 99.9 a 100.0 a 100.0 A 
4. Chlorfenapyr 10% EC 100.0   99.2 a   89.2 a   78.9 abc 78.9 a   78.1 abc   87.4 A 
5. Profenofos 50% EC 100.0 100.0 a 100.0 a 100.0 a 100.0 a 100.0 a 100.0 A 
6. Novaluron 10% EC 100.0   98.8 a   68.3 a  66.0 abc 66.0 a  64.7 abc   77.3 A 
7. Deltamethrin 2.8% EC 100.0 100.0 a 100.0 a  100.0 a 95.9 a  96.5 abc   98.7 A 
8. Pyrimiphos-methyl 100.0 100.0 a 100.0 a 99.9 a 100.0 a  99.0 ab   99.8 A 
9. Non-treated (Control) 100.0    0.0 b     0.0 b 0.0 c 0.0 b    0.0 c   16.7 B 

B-Mean1/ 100.0 89.0 84.0 83.0 82.3 82.0 86.6 
F-test (A) **       
F-test (B) **       
F-test A x B **       
C.V.% (A) 19.59       
C.V.% (B) 26.05       
1/Means followed by a common capital or small letter within the same row or column are not significantly different at P<0.05 by 
DMRT 

 
 ผลการคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพดในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ พบว่าเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานของเมล็ดที่คลุกด้วยสาร Profenofos 50% 
EC, Indoxacarb 14.5% SC, Pyrimiphos-methyl, Emamectin benzoate 5% SG, Deltamethrin 2.8% EC 
และ Spinosad 45% SC ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานเฉลี่ยสูงสุด 90, 89, 89, 88, 87 
และ 86 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ไม่คลุกสารมี
เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานเฉลี่ย 47 เปอร์เซ็นต์ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารคลุกเมล็ดป้องกันก าจัดด้วงงวง
ข้าวโพดกับระยะเวลาการออกฤทธิ์ของสาร โดยการคลุกเมล็ดด้วยสาร Profenofos 50% EC, Indoxacarb 
14.5% SC และ Pyrimiphos-methyl ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานสูงสุดอยู่ระหว่าง 
66-100 เปอร์เซ็นต์, 61-99 เปอร์เซ็นต์ และ 65-99 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มีคุณภาพด้านความงอกตลอด
ระยะเวลาการออกฤทธิ์ของสารถึง 9 เดือน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์
ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ไม่คลุกสาร (Table 2)  
 การประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่คลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพดในเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่าเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเร่งอายุของเมล็ดที่คลุกด้วยสาร 
Indoxacarb 14.5% SC, Spinosad 45% SC, Profenofos 50% EC, Deltamethrin 2.8% EC, Pyrimiphos-
methyl และ Emamectin benzoate 5% SG ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์
โดยวิธีการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุด 59, 54, 53, 50, 48 และ 47 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ไม่คลุกสารมีเปอร์เซ็นต์ความความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเร่งอายุเฉลี่ย 25 
เปอร์เซ็นต์ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารคลุกเมล็ดป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพดกับระยะเวลาการออกฤทธิ์ของ
สาร โดยการคลุกเมล็ดด้วยสาร Profenofos 50% EC และ Indoxacarb 14.5% SC ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มี
เปอร์เซ็นต์ความความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเร่งอายุสูงสุดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 29-85 เปอร์เซ็นต์ และ 
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32-89 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ มีความแข็งแรงตลอดระยะเวลาการออกฤทธิ์ของสารถึง 9 เดือน แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเร่งอายุของเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดที่ไม่คลุกสาร (Table 3)  
Table 2 Effect of insecticidal seed treatment and storage times on seed germination (%)  

of maize seed. 

Seed treatment (A) 
Months (B) 

A-Mean1/ 
0 1 3 5 7 9 

1. Emamectin benzoate 5% SG 99 97 95 a 95 a 85 a   55 bc 88 A 
2. Spinosad 45% SC 99 98 98 a 95 a 83 a 42 d 86 A 
3. Indoxacarb 14.5% SC 99 98 97 a 95 a 82 a   61 ab 89 A 
4. Chlorfenapyr 10% EC 99 97 97 a 87 a   0 b   0 e 63 B 
5. Profenofos 50% EC 100 98 98 a 93 a 83 a 66 a 90 A 
6. Novaluron 10% EC 99 97 98 a 74 b   0 b   0 e 61 B 
7. Deltamethrin 2.8% EC 100 98 97 a 92 a 83 a 51 c 87 A 
8. Pyrimiphos-methyl 99 98 97 a 94 a 83 a 65 a 89 A 
9. Non-treated (Control) 99 93 63 b 29 c   0 b   0 e 47 C 

B-Mean1/    99 A    97 A 93 A  84 B  55 C  38 D 78 
F-test (A) **       
F-test (B) **       
F-test A x B **       
C.V.% (A) 7.80       
C.V.% (B) 7.42       
1/Means followed by a common capital or small letter within the same row or column are not significantly different at P<0.05 by 
DMRT 

 
Table 3 Effect of insecticidal seed treatment and storage times on seed germination  

after accelerated ageing; AA test (%) of maize seed. 

Seed treatment (A) 
Months (B) 

A-Mean1/ 
0 1 3 5 7 9 

1. Emamectin benzoate 5% SG 79 abc 78 abc 55 b   36 cd   29 ab 3   47 AB 
2. Spinosad 45% SC 88 ab 86 ab 78 a   45 bc   23 ab 3 54 A 
3. Indoxacarb 14.5% SC 89 a 87 a 78 a 66 a 32 a 1 59 A 
4. Chlorfenapyr 10% EC 76 abc 75 abc 54 b 31 d   0 c 0   39 BC 
5. Profenofos 50% EC 85 abc 84 abc 72 a   44 bc   29 ab 3 53 A 
6. Novaluron 10% EC 74 c 72 c 44 b 10 e   0 c 0   33 CD 
7. Deltamethrin 2.8% EC 83 abc 81 abc 80 a   38 cd  17 b 2   50 AB 
8. Pyrimiphos-methyl 75 bc 74 bc 68 a 52 b  19 b 4   48 AB 
9. Non-treated (Control) 72 c 71 c   5 c 2 e   0 c 0 25 D 

B-Mean1/ 80 A 79 A 59 B 36 C  16 D  2 E 45 
F-test (A)   **       
F-test (B)   **       
F-test A x B   **       
C.V.% (A) 20.19       
C.V.% (B) 17.82       
1/Means followed by a common capital or small letter within the same row or column are not significantly different at P<0.05 by 
DMRT 
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 2. ประสิทธิภาพสารคลุกเมล็ดป้องกันก าจัดศัตรูในโรงเก็บในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

การศึกษาประสิทธิภาพสารคลุกเมล็ดป้องกันก าจัดศัตรูในโรงเก็บในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ระหว่างการเก็บรักษา พบว่ามีเพียงด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus zeamais) เข้าท าลายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ในกระสอบพลาสติกสานระหว่างการเก็บรักษาภายในอาคารเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ อุณหภูมิปกติ ซึ่งเมล็ดที่
ค ลุ ก ด้ ว ย ส า ร  Emamectin benzoate 5% SG, Indoxacarb 14.5% SC, Profenofos 50% EC, 
Pyrimiphos-methyl, Spinosad 45% SC และ Deltamethrin 2.8% EC ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มีจ านวนของ
ด้วงงวงข้าวโพดเข้าท าลายน้อยที่สุดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0-2 ตัวต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ตลอดระยะเวลาการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ 12 เดือน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเทียบกับเมล็ดที่ไม่คลุกสารป้องกันก าจัด 
และเมล็ดที่คลุกด้วยสาร Chlorfenapyr 10% EC ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มีจ านวนของด้วงงวงข้าวโพดเข้า
ท าลายมากที่สุดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 400 และ 427 ตัวต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ตามล าดับ ซึ่งเข้าท าลายระหว่าง
ระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 3-12 เดือน รองลงมาเป็นเมล็ดที่คลุกด้วยสาร Novaluron 10% EC ต่อ
เมล็ด 1 กิโลกรัม มีจ านวนของด้วงงวงข้าวโพดเข้าท าลายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 257 ตัวต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม 
ตามล าดับ ซึ่งเข้าท าลายระหว่างระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 7-12 เดือน (Figure 2) 

 

 
 

Figure 1 Effect of insecticidal seed treatment and storage times on 
            maize weevil (no./seed kg-1) of maize seed during 0-12 months. 
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ระหว่างการเก็บรักษามีเปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานของเมล็ดที่คลุกด้วยสาร 

Indoxacarb 14.5% SC ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มี เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานเฉลี่ยสูงสุด 68 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ไม่คลุ กสารมีเปอร์เซ็นต์ความงอก
มาตรฐานเฉลี่ย 48 เปอร์เซ็นต์ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารคลุกเมล็ดป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพดกับระยะเวลา
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การเก็บรักษา โดยการคลุกเมล็ดด้วยสาร Indoxacarb 14.5% SC ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์ความงอก
มาตรฐานสูงสุดอยู่ระหว่าง 20-100 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ไม่คลุกสาร (Table 4) และคุณภาพเมล็ดพันธุ์อยู่ใน
มาตรฐานชั้นพันธุ์หลักมีความงอกมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ผ่านตามมาตรฐานชั้นพันธุ์หลักของเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงที่ระยะเวลาเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 3 เดือน และเป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดด้วงงวง
ข้าวโพด  

การประเมินความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่คลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพดในเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พบว่าเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเร่งอายุของเมล็ดที่คลุกด้วยสาร 
Indoxacarb 14.5% SC ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม สอดคล้องกับคุณภาพด้านความงอกของเมล็ดพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุด 45 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ไม่คลุกสารมีเปอร์เซ็นต์ความความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเร่งอายุ เฉลี่ย 40 
เปอร์เซ็นต์ และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารคลุกเมล็ดป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพดกับกับระยะเวลาการเก็บรักษา 
โดยการคลุกเมล็ดด้วยสาร Indoxacarb 14.5% SC ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์ความความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเร่งอายุอยู่ระหว่าง 3-96 เปอร์เซ็นต์ และมีความแข็งแรงสูงในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ถึง 3 เดือน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ความแข็งแรงของเมล็ด
พันธุ์โดยวิธีการเร่งอายุของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่ไม่คลุกสาร (Table 5) และเป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
ก าจัดด้วงงวงข้าวโพด 

คุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้านสุขอนามัยเมล็ดพันธุ์พืชระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สภาพ
อุณหภูมิปกติ พบว่าการคลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดแมลงไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่ติดมากับ
เมล็ดพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์การเกิดเชื้อ  4 อันดับแรก ได้แก่  Fusarium moniliforme, Cephalosporium 
acremonium, Aspergillus flavus และ Aspergillus niger  เป็นเชื้อสาเหตุในการเกิดโรคส าคัญที่ติดต่อทาง
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไม่มีความแตกต่างกับการไม่คลุกเมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดแมลง (Figure 2) โดยที่เชื้อ 
Fusarium moniliforme ท าให้เกิดโรคต้นเน่า (stalk rot) เชื้อราจะพบได้ทั่วไปบนผิวเมล็ดกระจายตัวบนผิว
เมล็ดหรือจับตัวเป็นหยดน้ า เชื้อ Cephalosporium acremonium ท าให้เกิดโรคใบเหี่ยว ใบจะเริ่มเหี่ยว
ตั้งแต่ใบที่อยู่ด้านบน ใบเหลือง ปลายใบแห้ง ระบบรากเน่า ท าให้ล าต้นแห้งตายในที่สุด ส่วนเชื้อ  Aspergillus 
flavus และ Aspergillus niger เป็นเชื้อราที่ส าคัญพบได้เสมอไม่ได้เป็นเชื้อสาเหตุที่แท้จริงแต่เป็นเชื้อราที่
ปนเปื้อน (รัติยา และคณะ, 2557) 
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Table 4 Effect of insecticidal seed treatment and storage times on seed germination (%)  
of maize seed during 0-12 months. 

Seed treatment (A) 
Months (B) 

A-Mean1/ 
0 1 3 5 7 9 12 

1. Emamectin benzoate 5% SG 99 98 92 a   48 bc   35 cd   17 bc 9   57 AB 
2. Spinosad 45% SC 99 98 93 a 68 a   53 ab   23 abc 13   64 AB 
3. Indoxacarb 14.5% SC 100 99 94 a 69 a 59 a 35 a 20 68 A 
4. Chlorfenapyr 10% EC 100 99 65 b 40 c 21 d   8 c 4 48 B 
5. Profenofos 50% EC 99 98 89 a 67 a   57 ab   32 ab 18   66 AB 
6. Novaluron 10% EC 99 99 91 a 53 abc 25 d   9 c 5   54 AB 
7. Deltamethrin 2.8% EC 99 98 92 a 66 a   41 bc   28 ab 17   63 AB 
8. Pyrimiphos-methyl 99 98 91 a   62 ad   52 ab  19 abc 10   61 AB 
9. Non-treated (Control) 98 97 92 a 57 abc  42 abc  22 abc 12   60 AB 

B-Mean1/    99 A    98 A 88 A 59 B 43 C 21 D 12 D 60  
F-test (A) ns        
F-test (B) **        
F-test A x B *        
C.V.% (A) 21.17        
C.V.% (B) 12.49        
1/Means followed by a common capital or small letter within the same row or column are not significantly different at P<0.05 by 
DMRT 

 
Table 5 Effect of insecticidal seed treatment and storage times on seed germination  

after accelerated ageing; AA test (%) of maize seed during 0-12 months. 

Seed treatment (A) 
Months (B) 

A-Mean1/ 
0 1 3 5 7 9 12 

1. Emamectin benzoate 5% SG 94 93   66 ab  23 cd 6 abc 1 1 40 
2. Spinosad 45% SC 91 90   61 bc 41 a 10 abc 2 1 42 
3. Indoxacarb 14.5% SC 96 95 72 a 35 ab 8 abc 5 3 45 
4. Chlorfenapyr 10% EC 97 96 37 d 17 d 4 bc 1 0 36 
5. Profenofos 50% EC 96 95   68 ab 32 abc 10 abc 3 1 44 
6. Novaluron 10% EC 95 94   70 ab 31 abc 2 c 1 0 42 
7. Deltamethrin 2.8% EC 92 92   61 bc 41 a 13 abc 6 3 44 
8. Pyrimiphos-methyl 92 91 52 c 29 bc 14 ab 1 1 40 
9. Non-treated (Control) 97 97 54 c 17 d 15 a 2 1 40 

B-Mean1/ 94 A 94 A 60 B 29 C   9 D 2 D 1 D 41 
F-test (A) ns        
F-test (B) **        
F-test A x B **        
C.V.% (A) 18.69        
C.V.% (B) 11.80        
1/Means followed by a common capital or small letter within the same row or column are not significantly different at P<0.05 by 
DMRT 
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Fusarium moniliforme (%) Cephalosporium acremonium (%) 

  
Months Months 

  
Aspergillus flavus (%) Aspergillus niger (%) 

  
Months Months 

  

 
Figure 2 Effect of insecticidal seed treatment and storage times on 

           seed pathology (%) of maize seed during 0-12 months. 
 

การป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพด ปัจจุบันมีการน าสารป้องกันก าจัดแมลงมาคลุกเมล็ดเพ่ือป้องกัน
ก าจัดด้วงงวงข้าวโพดและแมลงศัตรูในโรงเก็บดังนั้น สารเคมีที่ใช้คลุกเมล็ดจึงมีน้อยชนิดแต่ละกลุ่มก็มีข้อจ ากัด
เพราะในแต่ละกลุ่มไม่สามารถน ามาใช้กับผลิตผลเกษตรได้ทุกชนิดจะใช้ได้เพียงบางชนิด สารเคมีที่น ามาคลุกเมล็ด
ที่ใช้ในการทดสอบอยู่ในกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส (Organophosphorous) กลุ่มไพรีทรอยด์ (Pyerthoid) และ 
ไพรีทรอยดสังเคราะห (Synthetic pyrethroids) และกลุ่มคาร์บาเมท (Carbamate) เป็นกลุ่มที่น ามาใช้กับ
ผลิตผลเกษตรได้ (กรมวิชาการเกษตร , 2548) และมีการน าสารเคมีกลุ่มใหม่มาคลุกเมล็ดเพ่ือป้องกันก าจัด
แมลงที่ท าความเสียหาย เช่น สารเคมีกลุ่ม Spinosyns, กลุ่ม Indoxacarb ใช้ส าหรับทดแทนสารป้องกันก าจัด
แมลงกลุ่มออร์กาโนฟอตเฟส (organophosphates) (สุเทพ, 2559) สอดคล้องกับการใช้สาร Pyrimiphos-
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methyl คลุกเมล็ดอัตรา 2 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ให้ผลดีในการก าจัดด้วงและมอดข้าวเปลือก (นิ
วัติ และ ประโยชน์, 2535) เช่นเดียวกับการใช้สาร Deltamethrin 2.8% EC คลุกเมล็ดอัตรา 0.04 มิลลิลิตร
ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม หรือ การใช้สาร Emamectin benzoate 5% SG คลุกเมล็ดอัตรา 40 มิลลิกรัมต่อ
เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม สามารถป้องกันก าจัดด้วงถั่วเหลือง  Callosobruchus chinensis ในระหว่างการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ถั่ว Chickpea และไม่มีผลให้ความงอกต่ ากว่ามาตรฐานชั้นพันธุ์จ าหน่าย (85%) ในระยะเวลา 
9 เดือน (Kadam et al., 2013) การทดสอบสารคลุกเมล็ดป้องกันการเข้าท าลายของมอดหัวป้ อม 
(Rhyzopertha dominica F.) พบว่าการใช้สาร Emamectin benzoate 5%  SG คลุกเมล็ดอัตรา 40 
มิลลิกรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม สามารถป้องกันก าจัดมอดหัวป้อมในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี
และไม่มีผลให้ความงอกระหว่างการเก็บรักษาเป็นเวลา 6 เดือน ส่วนการคลุ กเมล็ดด้วยสาร Indoxacarb 
14.5% SC และ Profenofos 50% EC ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม ป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพด (Sitophilus 
zeamais Motschulsky) ที่มีประสิทธิภาพป้องกันก าจัดและไม่มีผลต่อคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยง เป็นสารคลุกเมล็ดพันธุ์ก็ท่ีออกฤทธิ์นานควรใช้ตามค าแนะน า 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การศึ กษาประสิทธิภาพสารคลุ กเมล็ ดป้ องกันก าจั ดด้ วงงวงข้ าวโพด (Sitophilus zeamais 
Motschulsky) ในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 ด้วยสาร 
Indoxacarb 14.5% SC และ Profenofos 50% EC ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม สามารถป้องกันก าจัดด้วงงวง
ข้าวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเปอร์เซ็นต์การตายของด้วงงวง
ข้าวโพด 100 เปอร์เซ็นต์ มีผลให้ความงอกและความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุลดลงอย่างช้าระหว่างระยะเวลา
การออกฤทธิ์ของสารเป็นเวลา 9 เดือน และการคลุกเมล็ดด้วยสาร Indoxacarb 14.5% SC ต่อเมล็ด 1 
กิโลกรัม ใช้เป็นสารคลุกเมล็ดแนะน าป้องกันก าจัดด้วงงวงข้าวโพดอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์อยู่
ในมาตรฐานชั้นพันธุ์หลักมีความงอกมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ผ่านตามมาตรฐานชั้นพันธุ์หลักของเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดเลี้ยง และมีความแข็งแรงสูงที่ระยะเวลาเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นเวลา 3 เดือน 
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ผลของสภาพการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองท่ีเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 
Effect of Storage Conditions to Seed Quality of Soybean Harvesting Method by 

Combine Harvester 
 

ชนันทวัฒน์ ศุภสุทธิรางกูล     นิภาภรณ์  พรรณรา     สุมนา  จ าปา 
ศิรากานต์ ขยันการ     วราลักษณ์ บุญมาชัย 

Chanantawat Suphasutthirangkun     Nipapon Punnara     Sumana Jumpa 
Sirakan Khayankarn     Waraluck Boonmachai 

 
ค าส าคัญ ถั่วเหลือง, เก็บเก่ียว, คุณภาพเมล็ดพันธุ์, ที่เก็บเมล็ดพันธุ์ 
Keywords soybean, combine harvester, seed quality, seed storage 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของสภาพการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด  
ด าเนินการปลูกและเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ในฤดูแล้ง ช่วงเดือน มี.ค. 2562 และ ในฤดูแล้ง ช่วง
เดือน มี.ค. 2563 ณ แปลงเกษตรกร อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วางแผนการทดลองแบบ Factorial in 
CRD จ านวน 3 ซ้ า โดยน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองบรรจุในถุงพลาสติก (Polyethylene) แพ็คแบบสุญญากาศ 
บรรจุในถุงพลาสติก (Polyethylene) ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ บรรจุในถุงฟอยด์ (Aluminum foil) แพ็คแบบ
สุญญากาศ บรรจุในถุงฟอยด์ (Aluminum foil) ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ บรรจุในถุงพลาสติกสาน และน าไปเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิที่ 15 oC 20 oC 25 oC และอุณหภูมิห้อง (room temperature) พบว่า จากการเก็บรักษา
เป็นเวลา 6 เดือน สามารถใช้ถุงพลาสติก (Polyethylene) แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ที่อุณหภูม1ิ5 oC ให้ผลความงอกสูงกว่าความงอกมาตรฐานของชั้นพันธุ์จ าหน่าย (65%) และมีความงอกดีท่ีสุด 
 

ABSTRACT 
 Study effect of storage condition on soybean seed quality harvested by combine 
harvester. The field experimental was performed and soybean was harvested chiangmai 60 in 
dry season 2019 and dry season 2020 at Maerim Chiangmai were determined. The factorial in 
CRD 3 replications was use packaging were polyethylene plastic bag polyethylene plastic bag 
and vaccum aluminum foil bag aluminum foil bag and vaccum and Sack plastic bag. Storage 
temperature were 15 20 25 and room temperature (oC). The rasults showed after storage 6 
month. polyethylene plastic bag and vaccum and storage with 15. oC. The percentage seed 
germination were more than 65%. And the better germination. 
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บทน า (Introduction) 
ถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ มีอายุสั้น ใช้น้ าน้อย และเหมาะสมส าหรับเป็นพืชทดแทนการท า

นาปรัง และปลูกหมุนเวียนสลับในระบบปลูกพืชอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าในปัจจุบันพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปีเพาะปลูก 2561/62 มีพ้ืนที่ปลูกเท่ากับ 149,989 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 286 
กิโลกรัม ลดลงจากปีเพาะปลูก 2560/61 ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูก 152,106 ไร่ ผลผลิตต่อไร่ 282 กิโลกรัม สาเหตุหลักที่
พ้ืนที่ปลูกลดลง เนื่องจากถ่ัวเหลืองเป็นพืชที่ดูแลรักษายาก ปัจจัยการผลิตมีราคาแพงและขาดแคลนแรงงานใน
การเก็บเกี่ยว รวมทั้งยังขาดเครื่องทุ่นแรงในการผลิต ท าให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืนที่ให้ผลตอบแทน
ที่ดีกว่า เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน อ้อยโรงงาน เป็นต้น (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2561) 
โดยในปัจจุบันการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองก็มักได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อ
ผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วเหลือง เช่น การมีฝนตกสลับกับแดดจัดความชื้นในอากาศสูง จะท าให้เมล็ดถั่ว
เหลืองมีความงอกและความแข็งแรงต่ า เมล็ดเน่า เชื้อราเข้าท าลาย มีเมล็ดย่น เมล็ดปริ เมล็ดเขียว และเมล็ด
ร่วงหล่น (นิลุบล และ ละอองดาว , 2553) ดังนั้นเพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหายของถั่วเหลืองจาก
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม จึงต้องมีการก าหนดช่วงฤดูปลูกให้เหมาะสมกับอายุการเก็บเกี่ยว และหาวิธีการที่
จะท าการเก็บเกี่ยวได้อย่างรวดเร็วเพ่ือลดต้นทุนทางด้านแรงงานในการเก็บเกี่ยว ซึ่งโดยวิธีปกติเกษตรกรจะใช้
แรงงานคนตัดที่โคนต้น แล้วตากต้นถั่วเหลืองทิ้งไว้ในแปลงให้แห้ง แล้วมัดฟ่อนวางทิ้งไว้ในแปลง น าไปเก็บไว้
ในที่ร่มกันฝนได้เพ่ือรอการนวด (สถาบันวิจัยพืชไร่, 2547) แต่เกษตรกรไม่ยอมท าเพราะขาดแคลนแรงงานโดย 
ฐานิสร (2537) รายงานว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานท าให้เกษตรกรหันมาใช้เครื่องเกี่ยวนวดแทน แต่การใช้
เครื่องเกี่ยวนวดเมล็ดถั่วเหลืองอาจมีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และอายุการเก็บรักษา ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางใน
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ได้จากเครื่องเกี่ยวนวดจึงต้องศึกษาภาชนะที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ และ 
อุณหภูมิต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บรักษาท่ีเหมาะสมที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนยว์ิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 เริ่มต้น ตุลาคม 2561  สิ้นสุด กันยายน 2563 (ฤดูฝนและฤดูแล้ง) 
วิธีการด าเนินการ  
อุปกรณ์      
 1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
 2. ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 
 3. ปุ๋ยเคมี และสารเคมีป้องกันก าจัดวัชพืช โรค และแมลง 
 4. เครื่องเก่ียวนวด 
 5. ถุงพลาสติก 5 ชนิด 
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วิธีการ  
 วางแผนการทดลองแบบ 5 x 4 factorial in CRD จ านวน 3 ซ้ าๆ ละ 100 เมล็ด ประกอบด้วย 2 
ปัจจัย ได้แก่ 
- ปัจจัยที่ 1 คือ ชนิดของวัสดุที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ 5 ชนิด คือ  
 1. บรรจุในถุงพลาสติก (Polyethylene) ขนาด 20*30 ซม. หนา 160 ไมครอนแพ็คแบบสุญญากาศ   
 2. บรรจุในถุงพลาสติก (Polyethylene) ขนาด 20*30 ซม. หนา 160 ไมครอนไม่แพ็คแบบสุญญากาศ 
 3. บรรจุในถุงฟอยด์ (Aluminum foil) ขนาด 20*30 ซม.แพ็คแบบสุญญากาศ   
 4. บรรจุในถุงฟอยด์ (Aluminum foil) ขนาด 20*30 ซม.ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ   
 5. บรรจุในถุงพลาสติกสาน  
- ปัจจัยที่ 2 คือ อุณหภูมิที่เก็บรักษามี 4 ระดับ คือ  
 1.  อุณหภูมิ 15 oC ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 50% 
 2. อุณหภูมิ 20 oC ความชื้นสัมพัทธ์ 50 - 60% 
 3. อุณหภูมิ 25 oC ความชื้นสัมพัทธ์ 50 - 60% 
 4. อุณหภูมิห้อง (room temperature) 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
 1. ปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ในปลายฤดูแล้ง ปี 2562 และฤดูแล้ง ปี 2563 พ้ืนที่ 1,600 ตรม. 
ระยะปลูก 40 x 20 ซม. จ านวน 3 - 4 เมล็ด/หลุม พ่นสารป้องกันก าจัดวัชพืชเมื่อปลูกเสร็จ ฉีดพ่นสารป้องกัน
ก าจัดหนอนแมลงวันเจาะล าต้นหลังปลูก 7 - 10 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 12 – 24 - 12 อัตรา 25 กก./ไร่ พ่นสาร
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชตามความเหมาะสม 
 2. เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องนวดถั่วเหลือง ที่ระยะ R8 (ฝักเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล 95%) โดยเครื่องเก่ียวนวดที่
ใช้ในการทดลอง KUBOTA รุ่น DC70C มีขนาดหน้าตัดกว้าง 2 เมตร เครื่องยนต์มีก าลัง 68 แรงม้า มีความเร็ว
รอบในการเก็บเกี่ยวประมาณ 300- 400 รอบ/นาที อัตราการท างาน 2 - 3 ไร่/ชม. ลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ให้
เหลือ 10% 
 3. น าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ผ่านการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์แล้ว บรรจุในถุงพลาสติก 5 ชนิด 
ตามกรรมวิธี ก่อนน ามาเก็บรักษาตามกรรมวิธีที่ก าหนด 4 กรรมวิธี ระยะเวลา 6 เดือน ทดสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ทุกๆ 1 เดือน ตามมาตรฐานของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์นานาชาติ ( ISTA, 2017) 
 3.1. การตรวจสอบความชื้น โดยการบดหยาบ อบที่อุณหภูมิ 103 oC ระยะเวลา 17 ชั่วโมง 
 3.2. การตรวจสอบความแตกร้าวโดยวิธีอินดอกซิล อะซิเตท (Indoxyl acetate test) ท าโดยสุ่ม
เมล็ดพันธุ์ จ านวน 4 ซ้ า ซ้ าละ 100 เมล็ด แช่ในสารละลายอินดอกซิล อะซีเตท ความเข้มข้น 0.1% (ชั่งอิน
ดอกซิล อะซิเตท 1 กรัม ละลายในเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) 10%; เอทิลแอลกอฮอล์ 100 มิลลิลิตร 
เติมน้ ากลั่น 900 มิลลิลิตร) เป็นเวลา 5 - 10 วินาที เทสารละลายออก ผึ่งให้แห้งด้วยกระดาษเพาะหรือ
กระดาษซับ 4 - 5 นาที ที่อุณหภูมิ 43 oC จากนั้นน าเมล็ดที่ผึ่งแล้วใส่ขวดแก้ว (ขวดแก้วหรือภาชนะที่เป็นแก้ว
พร้อมฝาปิด) น าส าลีชุบแอมโมนียให้ชุ่มใส่ลงในขวดแก้ว โดยไม่ให้ส าลีสัมผัสกับเมล็ดพันธุ์โดยตรง ปิดฝาให้
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สนิท แอมโมเนียจะท า ปฏิกิริยากับอินดอกซิล อะซีเตทที่เข้าไปสู่รอยแตกร้าวของเมล็ดพันธุ์รอยแตกร้าวจะ
ปรากฏสีน้ าเงินเขียวหรือน้ าเงิน ม่วง บันทึกจ านวนเมล็ดที่ติดสี 
 3.3. การตรวจสอบความงอก โดยการเพาะทราย เก็บไว้ในห้องเพาะความงอกอุณหภูมิสลับ 20 
<-> 30 oC ประเมินความงอกท่ี อายุ 8 วัน 
- การตรวจสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเร่งอายุ โดยน าเมล็ดไปเร่งอายุที่ อุณหภูมิ 41 oC 
ระยะเวลา 72 ชั่วโมง ความชื้นสัมพัทธ์ 100% เมื่อครบก าหนด น าเมล็ดไปเพาะความงอกด้วยทราย เก็บไว้ใน
ห้องเพาะความงอกอุณหภูมิ 20<->30 oC ประเมินความงอกท่ีอายุ 8 วัน 
การบันทึกข้อมูล 
 1. น้ าหนักผลผลิตและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 2. ความชื้นของเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเก่ียว ก่อนเก็บรักษาและระหว่างการเก็บรักษา 
 3. การแตกร้าวของเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวและก่อนเก็บรักษา 
 4. ความงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนเก็บรักษาและระหว่างการเก็บรักษาทุกๆ 1 เดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน 
 5. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเร่งอายุ 
 
ผลการวิจัย 
8.1. ความงอกก่อนและระหว่างการเก็บรักษา ปี 2562 
 จากการศึกษาการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 โดยใช้เครื่องเกี่ยวนวดยี่ห้อ 
KUBOTA รุ่น DC70C มีขนาดหน้าตัดกว้าง 7 ฟุต เครื่องยนต์ มีก าลัง 68 แรงม้า มีความเร็วรอบในการเก็บ
เกี่ยวประมาณ 300 - 400 รอบ/นาที อัตราการท างาน 2 - 3 ไร่/ชั่วโมง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 219 กก./ไร่ ความชื้น 
19.0% ค่อนข้างสูงเนื่องจากขณะเก็บเกี่ยวเครื่องเกี่ยวนวดจะเกี่ยวต้นถั่วเหลืองดินและหญ้าเข้าไปในถังเก็บ
เมล็ดด้วยท าให้ความชื้นค่อนข้างสูง การแตกร้าว 55% ค่อนข้างสูงมากเมื่อเทียบกับการเก็บเกี่ยวและทุบด้วย
มือ ซึ่งมีการแตกร้าวอยู่ที่ประมาณ 10% หลังจากปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 162 กก./ไร่ 
ความชื้น 10.9% ความงอก 82% ความงอกหลังจากการเร่งอายุ 55% การแตกร้าว 48.75% และเมื่อน าเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองดังกล่าวมาเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 4 ระดับ โดยใช้ชนิดของวัสดุที่บรรจุเมล็ด
พันธุ์ จ านวน 5 ชนิด โดยเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทดสอบความงอกทุก ๆ 1 เดือน (ตารางที่ 1) เมื่อ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ระยะเวลาครบ 1 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 
15oC ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 85% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 89% 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 82% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกเฉลี่ย 85% แต่ไม่
แตกต่างกันทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 89% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20 oC 
ส่วนการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกสูงสุดที่ 89% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 83% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC และการใช้
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ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกสูงสุดที่ 86% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ
กับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 81% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง และพบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการ
ใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC มีความ
งอกเมล็ดพันธุ์สูงสุด เท่ากับ 89 89 และ 89% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 2 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 79% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศและถุงพลาสติกสานบรรจุเมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 82% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งกับการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มี
ความงอกเฉลี่ย76% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุ
เมล็ดพันธุ์ มีความงอกเฉลี่ย 80% แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 78% 
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกสูงสุด
ที่ 81% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 75% เก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ
บรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกสูงสุดที่ 76% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มี
ความงอกเฉลี่ย 64% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน 
ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศและการใช้ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15 oC การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ที่อุณหภูมิ 25oC มีความงอกเมล็ดพันธุ์สูงสุดอยู่ระหว่าง 80 - 82% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการ
ใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 3 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 78% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 88% แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 74% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกเฉลี่ย 83% แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 79% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC  ใน
ส่วนของการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์มีความงอกสูงสุดที่ 82% แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 71% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ที่อุณหภูมิ 25oC 
ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกสูงสุดที่ 67% 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 57% และพบปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการ
ใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิ 25oC มีความงอกเมล็ดพันธุ์สูงสุด เท่ากับ 88 83 และ 82% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 4 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 84% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการ
ใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกเฉลี่ยสูงสุด 87 - 89% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับ
การใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 75% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติก
แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกเฉลี่ยสูงเท่ากัน คือ 83% 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 74% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ที่อุณหภูมิ 20oC การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 84% แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 70% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ อุณหภูมิ 25oC 
ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศ ความงอกไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานบรรจุเมล็ดพันธุ์ และพบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการ
ใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบ
สุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงพลาสติก
ไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC มีความงอกเมล็ดพันธุ์สูงสุดอยู่ระหว่าง 83 - 89% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 5 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC และ 20oC ส่งผล
ให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 73 และ 72% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ
กับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศมีความงอกเฉลี่ยสูงสุด คือ 80 และ 81% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการ
ใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 69% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC  ส่วนการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็ค
แบบสุญญากาศมีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 80% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 59% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส าหรับการใช้การใช้ถุงฟอยด์ไม่
แพ็คแบบสุญญากาศความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 79% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 56% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง 
การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกเฉลี่ยสูงสุด คือ 24% ส่วนวัสดุที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์
กรรมวิธีอ่ืนๆ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความงอกเป็น 0% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับ
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อุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การใช้ถุงพลาสติก
แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และ
การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC มีความงอกเมล็ดพันธุ์สูงสุดอยู่
ระหว่าง 75 - 81% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 77% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์มีความงอกสูงสุดเท่ากับ 89% 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 63% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ที่อุณหภูมิ 15oC ในท านองเดียวกันการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และ 25oC การใช้ถุงพลาสติก
แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์มีความงอกสูงสุดเท่ากับ 81 และ 78% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 70 และ 69% ตามล าดับ ส่วนการเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิห้อง วัสดุที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ทุกกรรมวิธี เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความงอกเป็น 0% และพบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15 20 และ 25 oC มีความ
งอกเมล็ดพันธุ์สูงสุดเท่ากับ 89 81 และ 78% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม  
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ตารางท่ี 1 แสดงความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเก่ียวโดยเครื่องเก่ียวนวด และท า
การเก็บรักษาในวัสดุบรรจุและอุณหภูมิที่ต่างกันเป็นระยะเวลา 6 ณ ห้องปฏิบัติการของศวม.เชียงใหม่ปี 2562 

อุณหภูมิที่เก็บ
รักษา (T) 

วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
(C) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (เดือน)  
1 2 3 4 5 6 

15 oC Vacuum+PE1/ 89a 77cd 82b 88ab 80a 89a 

 
NoVacuum+PE2/ 85ab 80abc 88a 89a 68c 85b 

 
Vacuum+Foil3/ 84ab 76de 80b 87abc 68c 77d 

 
NoVacuum+Foil4/ 83bc 82a 67ef 78ef 81a 71e 

  Sack5/ 82bc 82a 74cd 75fg 69c 63f 
เฉลี่ย   85A 79A 78A 84A 73A 77A 
20 oC Vacuum+PE1/ 85ab 71fg 83b 83cde 75b 81c 

 
NoVacuum+PE2/ 81bc 69g 79bc 83bcd 75b 79cd 

 
Vacuum+Foil3/ 70e 77cd 68e 74fgh 71bc 68e 

 
NoVacuum+Foil4/ 82bc 80abc 63fg 80de 80a 65f 

  Sack5/ 89a 78bcd 79bc 74fgh 59d 70e 
เฉลี่ย   81B 75B 74B 79B 72A 72B 
25 oC Vacuum+PE1/ 83bc 65h 82b 82dg 70c 78d 

 
NoVacuum+PE2/ 78cd 70fg 78bc 82de 67c 70e 

 
Vacuum+Foil3/ 83bc 70fg 68ef 73gh 70c 71e 

 
NoVacuum+Foil4/ 89a 81ab 70de 84bcd 79a 63f 

  Sack5/ 83bc 75de 71de 70h 56d 69e 
เฉลี่ย   83AB 73C 73B 78B 68B 70C 

อุณหภูมิห้อง  Vacuum+PE1/ 81bc 63h 51i 43k 0f 0g 

 
NoVacuum+PE2/ 75d 58i 67ef 58i 24e 0g 

 
Vacuum+Foil3/ 69e 73ef 39j 52j 0f 0g 

 
NoVacuum+Foil4/ 86ab 76de 60gh 60i 0f 0g 

  Sack5/ 81bc 64h 57h 56i 0f 0g 
เฉลี่ย   78C 67D 55C 54C 5C 0D 

  F-test ( C ) ** ** ** ** ** ** 

 
F-test ( T ) ** ** ** ** ** ** 

 
F-test ( CxT ) ** ** ** ** ** ** 

  CV% 3.28 2.91 4.15 3.61 4.6 3.49 
ns Not Significant       ** Significant at P<0.01 
Means within a column under each factor, means followed by a same letter significantly difference at the 1% level by Duncan’s new 
multiple Range Test  หมายเหตุ : 1/Vacuum+PE = ถุงพลาสตกิแพ็คแบบสุญญากาศ, 2/NoVacuum+PE = ถุงพลาสตกิไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 
3/Vacuum+Foil = ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ, 4/NoVacuum+Foil = ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 5/Sack = ถุงพลาสติกสาน 
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ตารางที่ 2 แสดงความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวโดยเครื่องเกี่ยวนวด และท า
การเก็บรักษาในวัสดุบรรจุและอุณหภูมิที่ต่างกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ ห้องปฏิบัติการของศวม.เชียงใหม่ ปี 2563 
 

อุณหภูมิที่เก็บ
รักษา (T) 

วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
(C) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (เดือน)  
1 2 3 4 5 6 

15 oC Vacuum+PE1/ 67d 66 79a 75abc 67a 62cde 

 
NoVacuum+PE2/ 66d 68 75abc 71cde 54e 67bcd 

 
Vacuum+Foil3/ 70cd 71 71cde 77a 54e 52h 

 
NoVacuum+Foil4/ 78ab 61 70de 70cde 58cde 67bc 

  Sack5/ 77ab 66 73abcd 73abc 62b 73a 
เฉลี่ย   72B 66 74A 73A 59A 64A 
20 oC Vacuum+PE1/ 66d 59 77ab 75abc 62bc 66bcd 

 
NoVacuum+PE2/ 67cd 68 78a 71bcd 58cde 65bcd 

 
Vacuum+Foil3/ 70cd 68 60g 70cde 59bcd 60efg 

 
NoVacuum+Foil4/ 80a 67 60fg 63f 58cde 57fg 

  Sack5/ 79ab 58 71bcd 68e 63ab 66bcd 
เฉลี่ย   73B 64 69B 69BC 60A 63AB 
25 oC Vacuum+PE1/ 73bc 63 73abc 69de 54e 60efg 

 
NoVacuum+PE2/ 65d 69 75abc 73abc 56de 56gh 

 
Vacuum+Foil3/ 82a 66 63fg 74abc 67a 66bcd 

 
NoVacuum+Foil4/ 79ab 62 66ef 69de 61bc 64bcd 

  Sack5/ 83a 64 77abc 59fg 54e 66bcd 
เฉลี่ย   77A 65 71B 69C 58A 62B 

อุณหภูมิห้อง  Vacuum+PE1/ 69cd 65 76abc 76ab 54e 63cde 

 
NoVacuum+PE2/ 66d 63 76abc 73abc 67a 64bcde 

 
Vacuum+Foil3/ 83a 66 63fg 75abc 54e 69ab 

 
NoVacuum+Foil4/ 82a 63 70de 75abc 49f 62def 

  Sack5/ 78ab 56 61fg 57g 36g 37i 
เฉลี่ย   76A 63 69B 71AB 52B 59C 

  F-test ( C ) ** ** ** ** ** ** 

 
F-test ( T ) ** ns ** ** ** ** 

 
F-test ( CxT ) ** ns ** ** ** ** 

  CV% 4.42 6.55 4.82 4.12 4.03 4.27 
ns Not Significant 
** Significant at P<0.01 
Means within a column under each factor, means followed by a same letter significantly difference at the 1% level by Duncan’s new 
multiple Range Test 
หมายเหตุ : 1/Vacuum+PE = ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ, 2/NoVacuum+PE = ถุงพลาสตกิไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 3/Vacuum+Foil = ถุงฟอยด์แพ็ค
แบบสุญญากาศ, 4/NoVacuum+Foil = ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 5/Sack = ถุงพลาสติกสาน 
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8.2. ความงอกก่อนและระหว่างการเก็บรักษา ปี 2563 
 การศึกษาการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 โดยใช้เครื่องเกี่ยวนวดยี่ห้อ KUBOTA รุ่น 
DC70C มีขนาดหน้าตัดกว้าง 7 ฟุต เครื่องยนต์ มีก าลัง 68 แรงม้า มีความเร็วรอบในการเก็บเกี่ยวประมาณ 
300 - 400 รอบ/นาที อัตราการท างาน 2 - 3 ไร่/ชั่วโมง ได้ผลผลิตเฉลี่ย 243 กก./ไร่ ความชื้น 19.0% การ
แตกร้าว 50% หลังจากปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 191 กก./ไร่ ความชื้น 7.5% ความงอก 
78% ความงอกหลังจากการเร่งอายุ 70% การแตกร้าว 45% และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองดังกล่าวมาเก็บ
รักษาในสภาพอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 4 ระดับโดยใช้ชนิดของวัสดุที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ จ านวน 5 ชนิด โดยเก็บ
รักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทดสอบความงอกทุก ๆ 1 เดือน (ตารางที่ 2) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่
ระยะเวลาครบ 1 เดือน (ตารางที่  2) พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ อุณหภูมิ 25 oC และ
อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 77 และ 76% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 และ 20oC นอกจากนี้ การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุ
เมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ย 78% ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานบรรจุเมล็ดพันธุ์ที่มีความ
งอกเฉลี่ย 77% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ในท านองเดียวกันการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ
บรรจุเมล็ดพันธุ์ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานบรรจุเมล็ดพันธุ์ เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิ 20oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอก
เฉลี่ย 82 และ 79% ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานบรรจุเมล็ดพันธุ์ที่ มีความ
งอกเฉลี่ย 83% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิใน
การเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการ
ใช้ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15 และ 20 oC การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้
ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25 oC มีความงอก
ระหว่าง 77 - 80% ไม่มีความแตกต่างอย่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 2 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15 20 25 oC และ
อุณหภูมิห้ อง ความงอกไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  (63 - 66% ) โดยที่ วัสดุที่ ใช้บรรจุ เมล็ดพันธุ์ 
ทั้ง 5 ชนิด ความงอกไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษา 4 อุณหภูมิ และไม่พบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 3 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความงอกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 74% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศ มีความงอกเฉลี่ย 79 และ 75% ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่
มีความงอกเฉลี่ย 73% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมี
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ความงอกเฉลี่ย 78% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 71% 
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส าหรับการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็ค
แบบสุญญากาศ ความงอกไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 
25oC การเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิห้องการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็ค
แบบสุญญากาศมีความงอก 89% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความ
งอก 61% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการ
บรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการ
ใช้ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบ
สุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20 และ 25oC มีความงอก
ระหว่าง 73 - 79% มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 4 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความงอกเฉลี่ยเท่ากับ 73% ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้
ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอก75 และ 77% ตามล าดับ ไม่
มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก 73% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ที่อุณหภูมิ 15oC 
ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกสูงสุดเท่ากับ 75% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ
กับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก 68% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส าหรับการใช้ถุงพลาสติกไม่
แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอก 73 และ 74% ตามล าดับ แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก 59% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25 oC ใน
ส่วนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกระหว่าง 
73 - 76% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก 57% และพบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงพลาสติก
สาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุง
ฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกระหว่าง 73 - 77% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 5 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ อุณหภูมิ 15 20 และ 25oC 
ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ยเท่ากับ 59 60 และ 58% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกสูงสุดที่ 67% 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานซึ่งมีความงอกเพียง 62% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ มีความ
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งอก 62 และ 59% ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก 63% เก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกสูงสุดที่ 67% แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเพียง 54% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25 oC 
ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกสูงสุด คือ 67% 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก 36% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้
ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้
ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอก
ระหว่าง 63 - 67% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ที่
อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15 และ 20oC ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีความงอกเฉลี่ยเท่ากับ 64 และ 63% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้การใช้ถุงพลาสติกสานมีความงอก 73% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติกับวัสดุที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ทั้ง 4 ชนิด เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็ค
แบบสุญญากาศ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอก 66 และ 65% ตามล าดับ ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานซึ่งมีความงอก 66% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20 oC ในส่วน
ของการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอก 66 และ 64% 
ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานซึ่งมีความงอก 66% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิ 25oC ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกสูงสุด คือ 
69% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเพียง 37% และพบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้
ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงพลาสติกสาน  เก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่ อุณหภูมิ 20oC และการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศ  มีความงอกระหว่าง 64 - 73% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 



453 
 

ตารางท่ี 3 แสดงความงอกหลังจากการเร่งอายุของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวโดยเครื่อง
เกี่ยวนวด และท าการเก็บรักษาในวัสดุบรรจุและอุณหภูมิที่ต่างกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ ห้องปฏิบัติการ
ของศนูย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ปี 2562 

อุณหภูมิที่เก็บ
รักษา (T) 

วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
(C) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (เดือน)  
1 2 3 4 5 6 

15 oC Vacuum+PE1/ 69bc 58de 57abd 49cde 54d 53b 

 
NoVacuum+PE2/ 71b 73a 51c 58ab 62b 51bc 

 
Vacuum+Foil3/ 54ef 60cde 43d 49cde 53d 30gh 

 
NoVacuum+Foil4/ 64bcd 51f 53bc 63a 65ab 66a 

  Sack5/ 62cde 63bcd 62a 55bc 51de 35fg 
เฉลี่ย   64A 61A 53A 55A 57A 47A 
20 oC Vacuum+PE1/ 66bc 58de 55bc 33gh 48e 27h 

 
NoVacuum+PE2/ 64bcd 70ab 41de 42ef 38f 17i 

 
Vacuum+Foil3/ 79a 59cde 37e 43def 41f 45cd 

 
NoVacuum+Foil4/ 57de 64bcd 38de 51bc 32g 46cd 

  Sack5/ 54ef 58de 58ab 38fg 32g 38ef 
เฉลี่ย   64A 62A 46B 42B 38C 35B 
25 oC Vacuum+PE1/ 55ef 60cde 56bc 48cde 32g 27h 

 
NoVacuum+PE2/ 68bc 66bc 28f 43def 49e 18i 

 
Vacuum+Foil3/ 64bcd 53ef 42de 38fg 58c 30gh 

 
NoVacuum+Foil4/ 67bc 66bc 55bc 51bcd 68a 42de 

  Sack5/ 70bc 58de 56bc 29h 39f 28gh 
เฉลี่ย   65A 61A 47B 42B 49B 29C 

อุณหภูมิห้อง  Vacuum+PE1/ 40g 18i 3gh 1i 0h 0j 

 
NoVacuum+PE2/ 47fg 26g 1h 0i 0h 0j 

 
Vacuum+Foil3/ 41g 11j 1gh 0i 0h 0j 

 
NoVacuum+Foil4/ 54ef 19hi 7g 3i 0h 0j 

  Sack5/ 48fg 25gh 3gh 1i 0h 0j 
เฉลี่ย   46B 20B 3C 1C 0D 0D 

  F-test ( C ) ns ** ** ** ** ** 

 
F-test ( T ) ** ** ** ** ** ** 

 
F-test ( CxT ) ** ** ** ** ** ** 

  CV% 7.62 7.87 8.65 12.17 5.32 13.5 
 ns Not Significant 
** Significant at P<0.01 
Means within a column under each factor, means followed by a same letter significantly difference at the 1% level by Duncan’s new 
multiple Range Test  หมายเหตุ : 1/Vacuum+PE = ถุงพลาสตกิแพ็คแบบสุญญากาศ, 2/NoVacuum+PE = ถุงพลาสตกิไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 
3/Vacuum+Foil = ถุงฟอยด์แพค็แบบสุญญากาศ, 4/NoVacuum+Foil = ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 5/Sack = ถุงพลาสติกสาน 
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8.3 ความงอกหลังจากการเร่งอายุก่อนและระหว่างการเก็บรักษา ปี 2562 
 เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดมีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 
55% และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองดังกล่าวมาเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 4 ระดับ โดยใช้ชนิด
ของวัสดุที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ จ านวน 5 ชนิด โดยเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทดสอบความงอกหลังจากการ
เร่งอายุ ทุก ๆ 1 เดือน (ตารางที่ 3) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ระยะเวลาครบ 1 เดือน พบว่า การ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15 20 และ 25oC ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่ง
อายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 64 64 และ 65% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ 71% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ
เฉลี่ย 62% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มี
ความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ย 79% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มี
ความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ย 54% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็ค
แบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มี
ความงอกหลังจากการเร่งอายุอยู่ระหว่าง 64 - 68% ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มี
ความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ย 83% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 54% ไม่มีความแตกต่างอย่างมีทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 48% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ
บรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงฟอยด์
แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุด คือ 
79% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุด
ควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 2 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15 20 และ 25oC 
ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 61 62 และ 61% ตามล าดับ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมี
ความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุดเท่ากับ 73% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 63% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ อุณหภูมิ 15oC ในท านอง
เดียวกันการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจาก
การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุดเท่ากับ 70% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มี
ความงอกหลังจากการเร่งอายุ 58% ส่วนการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็ค
แบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 66% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 58% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส าหรับการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติก
สาน และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุ
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC และ 
20oC มีความงอกหลังจากการเร่งอายุสูงสุด คือ 73 และ 70% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ
กับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 3 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 53% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการ
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เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ 
57% ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 62% เก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ซึ่งเป็นไปในท านองเดียวกันกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC การใช้
ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ 55% ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ
การใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 58% ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและ
การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศความงอกหลังจากการเร่งอายุ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับ
อุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศและถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC มีความงอกหลังจากการเร่งอายุสูงสุดเท่ากับ 57 62 และ 58% ตามล าดับ แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 4 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 54% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15 และ 20oC การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็ค
แบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุสูงสุด คือ 63 และ 51% ตามล าดับ  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 55 และ 38% ตามล าดับ ส าหรับการใช้
ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศความงอกหลังจากการเร่งอายุสูงสุด เท่ากับ 51% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 29% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC 
และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน  ซึ่งการบรรจุเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC มีความงอก
หลังจากการเร่งอายุสูงสุด คือ 63% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 5 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 57% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง กล่าวคือ การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุสูงสุด
เท่ากับ 65% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 
51% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกหลังจาก
การเร่งอายุสูงสุดเท่ากับ 48% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก
หลังจากการเร่งอายุ 32% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 
25oC การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุสูงสุดเท่ากับ 68% แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 39% และพบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการ
ใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC และ 25oC มีความงอกหลังจากการ
เร่งอายุ 65 และ 68% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 47% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุสูงสุด คือ 
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66% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 35% 
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 45 และ 46% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับ
การใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 38% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส าหรับการ
เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25oC การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 42% 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 28% และพบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองโดยการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC มีความงอกหลังจากเร่ง
อายุสูงสุด คือ 66% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
8.4 ความงอกหลังจากการเร่งอายุก่อนและระหว่างการเก็บรักษา ปี 2563 
 เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดมีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 
70% และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองดังกล่าวมาเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 4 ระดับ โดยใช้ชนิด
ของวัสดุที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ จ านวน 5 ชนิด โดยเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทดสอบความงอกหลังจากการ
เร่งอายุ ทุก ๆ 1 เดือน (ตารางที่ 4) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ระยะเวลาครบ 1 เดือน พบว่า การเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 20oC ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
64% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ การใช้ถุง
ฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 72% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ย 50% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิ 15oC ในท านองเดียวกัน การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกหลังจาก
การเร่งอายุเฉลี่ย 77% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการ
เร่งอายุเฉลี่ย 55% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ด
พันธุ์ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุอยู่ระหว่าง 59% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ย 50% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC และการใช้
ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 64% แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกเฉลี่ย 52% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง และ
พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองโดยการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC มีความงอกหลังจากการ
เร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุด คือ 77% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 2 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 53% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์
สูงสุดเท่ากับ 62% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการ
เร่งอายุ 50% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุง
ฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 56 และ 59% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 34% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิ 20oC ส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC และอุณหภูมิห้อง การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบ
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สุญญากาศไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสาน และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ด
พันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุด คือ 62% 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุด
ควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 3 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 53% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุด
เท่ากับ 60% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่ง
อายุ 48% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC เช่นเดียวกันการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอก
หลังจากการเร่งอายุ 58% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอก
หลังจากการเร่งอายุ 49% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 
25oC การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 54% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 44% ส่วน การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็ค
แบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 50% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 32% เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุง
ฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์
สูงสุด คือ 60% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
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ตารางท่ี 4 แสดงความงอกหลังจากการเร่งอายุของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเก่ียวโดยเครื่อง
เกี่ยวนวด และท าการเก็บรักษาในวัสดุบรรจุและอุณหภูมิที่ต่างกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ ห้องปฏิบัติการ
ของศวม.เชียงใหม่ ปี 2563 

อุณหภูมิที่เก็บ
รักษา (T) 

วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
(C) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (เดือน)  
1 2 3 4 5 6 

15 oC Vacuum+PE1/ 59efg 48efg 54bc 70a 49cdef 50abcd 

 
NoVacuum+PE2/ 64cde 62a 46de 49fgh 50bcde 45cde 

 
Vacuum+Foil3/ 72b 50cde 60a 58cd 50bcde 45cde 

 
NoVacuum+Foil4/ 50jk 56abc 58ab 52defg 46defg 52abc 

  Sack5/ 50ijk 50cde 48cde 45i 52abcd 30f 
เฉลี่ย   59B 53A 53A 55B 50A 45B 
20 oC Vacuum+PE1/ 58fg 49def 49cde 68a 49cdef 53a 

 
NoVacuum+PE2/ 63de 56abc 46de 65ab 46defg 49bcd 

 
Vacuum+Foil3/ 77a 59ab 58ab 56cde 55abc 46bcd 

 
NoVacuum+Foil4/ 68bc 44ghi 49cde 55cde 49cdef 57a 

  Sack5/ 55ghi 34j 49cde 53defg 44efgh 44de 
เฉลี่ย   64A 48B 50B 60A 49A 50A 
25 oC Vacuum+PE1/ 53hij 55abc 37g 51defg 53abc 48bcde 

 
NoVacuum+PE2/ 53hij 43hi 49cde 53cdef 42ghi 44de 

 
Vacuum+Foil3/ 57fgh 54bcd 53bc 53cdef 56ab 47bcde 

 
NoVacuum+Foil4/ 59efg 46fgh 54abc 50efgh 57a 34f 

  Sack5/ 50jk 51cde 44de 49ghi 45efg 41e 
เฉลี่ย   54C 50B 47C 51C 51A 43B 

อุณหภูมิห้อง  Vacuum+PE1/ 60def 49defg 38fg 57cde 37i 49bcd 

 
NoVacuum+PE2/ 64cd 22k 50cd 57cde 54abc 48bcde 

 
Vacuum+Foil3/ 48k 34j 37g 60bc 43fgh 51abcd 

 
NoVacuum+Foil4/ 57fgh 42i 43ef 48hi 39hi 33f 

  Sack5/ 52ijk 48efg 32g 7j 2j 0 g 
เฉลี่ย   56C 39C 40D 46D 35B 36C 

  F-test ( C ) ** * ** ** ** ** 

 
F-test ( T ) ** ** ** ** ** ** 

 
F-test ( CxT ) ** ** ** ** ** ** 

  CV% 4.5 7.62 7.14 7.07 7.23 9.24 
ns Not Significant 
** Significant at P<0.01 
Means within a column under each factor, means followed by a same letter significantly difference at the 1% level by Duncan’s new 
multiple Range Test  หมายเหตุ : 1/Vacuum+PE = ถุงพลาสตกิแพ็คแบบสุญญากาศ, 2/NoVacuum+PE = ถุงพลาสตกิไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 
3/Vacuum+Foil = ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ, 4/NoVacuum+Foil = ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 5/Sack = ถุงพลาสติกสาน 
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 เมื่อเก็บรักษาครบ 4 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 20oC ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 60% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ด
พันธุ์สูงสุดเท่ากับ 70% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจาก
การเร่งอายุ 45% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC เช่นเดียวกันกับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 
20oC การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุสูงสุด คือ 68% แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 53% ส าหรับการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ 
มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเท่ากัน คือ 53% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติก
สานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 49%  ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการ
เร่งอายุ 60% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่ง
อายุ 7% เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง  และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษา
ที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิ 15oC และ 20oC มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุด คือ 70 และ 68% ตามล าดับ 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุด
ควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 5 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ15 20 และ25oC ส่งผล
ให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 50 49 และ 51% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและ
การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเท่ากัน คือ 50% ไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 52% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC 
ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุ สูงสุด คือ 55% แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 44% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิ 20oC ส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความ
งอกหลังจากการเร่งอายุ สูงสุด คือ 57% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มี
ความงอกหลังจากการเร่งอายุ 45% ส่วนการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่ง
อายุ สูงสุด คือ 54% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจาก
การเร่งอายุ 2% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิ
ในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุด คือ 57% แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 20oC ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความงอกหลังจากการเร่งอายุเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 50% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บ
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รักษาที่อุณหภูมิห้อง นอกจากนี้ การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศ มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 50 และ 52% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ
กับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 30% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ อุณหภูมิ 15oC 
นอกจากนี้ การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ มีความงอก
หลังจากการเร่งอายุ สูงสุด คือ 53 และ 57% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 44% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส าหรับการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่ อุณหภูมิ 25oC การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบ
สุญญากาศมีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 48 และ 47% ตามล าดับ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความงอกหลังจากการเร่งอายุ 41% ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความงอก
หลังจากการเร่งอายุ สูงสุด คือ 51% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความ
งอกหลังจากการเร่งอายุ 0% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ด
พันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศ และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC มีความงอก
หลังจากการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูงสุด คือ 53 และ 57% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการ
ใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
8.5 ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ก่อนและระหว่างการเก็บรักษา ปี 2562 
 เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดมีความชื้นหลังจากการปรับปรุง
สภาพ 10.9% และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองดังกล่าวมาเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 4 ระดับ โดย
ใช้ชนิดของวัสดุที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ จ านวน 5 ชนิด โดยเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทดสอบความชื้นทุก ๆ 
1 เดือน (ตารางที่ 5) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ระยะเวลาครบ 1 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความชื้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 10.2% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ20oC นอกจากนี้ การบรรจุในถุงพลาสติกสาน มีความชื้นเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ 10.4% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศที่มีความชื้นเฉลี่ย 
9.9% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์ที่ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มี
ความชื้นเฉลี่ย 10.3% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การ
บรรจุด้วยถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ และถุงพลาสติกสาน ที่มีความงอกเฉลี่ย 9.9% 9.8% และ 9.8% 
ตามล าดับ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและถุงพลาสติกไม่
แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความชื้นสูงสุดที่ 10.3% และ 10.3% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานและถุงฟอยด์ไม่แพ็คสุญญากาศที่มีความชื้นเฉลี่ย 9.9% และ 
9.8% ตามล าดับ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC และการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุ
เมล็ดพันธุ์ มีความชื้นสูงสุดที่ 10.4% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศ และถุงพลาสติกสานที่มีความชื้นเฉลี่ย 10.1% และ 10.1% ตามล าดับ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิห้อง และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการ
บรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิ 20oC และการใช้ถุงใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ อุณหภูมิ 25oC มี
ความชื้นเมล็ดพันธุ์ต่ าที่สุด เท่ากับ 9.8 9.8 และ 9.8% ตามล าดับ 
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 เมื่อเก็บรักษาครบ 2 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15 20 25oC และ
อุณหภูมิห้อง ความชื้นไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (10.2 - 11%) โดยที่วัสดุที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ทั้ง 5 ชนิด 
ความชื้นไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับอุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษา 4 อุณหภูมิและไม่พบปฎิสัมพันธ์ระหว่าง
วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 3 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์
มีความชื้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 10.9% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20oC 
มีความชื้นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 10.5% โดยการใช้ถุงพลาสติกสานมีความชื้นเฉลี่ย 10.9% แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ที่
ให้ความชื้น 10.6% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกสาน ให้ค่าความชื้นเฉลี่ย 11% 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับ การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความชื้นเฉลี่ย 10.3 และ 10.3% ตามล าดับ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC 
ในส่วนของการใช้ถุงฟอยด์แพ็คสุญญากาศ บรรจุเมล็ดพันธุ์มีความชื้นที่ 10.9% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คสุญญากาศ ที่มีความชื้นเฉลี่ย 10.4% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC 
ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์แพ็คสุญญากาศ และ 
ถุงพลาสติกสาน มีความชื้นสูงสุดที่ 11.0% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็ค
สุญญากาศ ที่มีความชื้นเฉลี่ย 10.4% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บ
รักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและการใช้
ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC มีความชื้นเมล็ดพันธุ์ต่ าที่สุด เท่ากับ 
10.3 และ 10.3% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
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ตารางท่ี 5 แสดงความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเก่ียวโดยเครื่องเก่ียวนวด และท าการ
เก็บรักษาในวัสดุบรรจุและอุณหภูมิที่ต่างกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ ห้องปฏิบัติการของศวม.เชียงใหม่ ปี 2562 
 

อุณหภูมิที่เก็บ
รักษา (T) 

วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
(C) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (เดือน)  
1 2 3 4 5 6 

15 oC Vacuum+PE1/ 10.1g 10.5 10.6cde 10.8bc 10.9cd 10.9ab 

 
NoVacuum+PE2/ 10.3bcd 10.5 10.8ab 10.9ab 11.0bc 11.1a 

 
Vacuum+Foil3/ 9.9h 10.6 10.7bcd 10.7cd 10.9cd 10.9ab 

 
NoVacuum+Foil4/ 10.3bcd 10.3 10.6cde 10.5ef 10.8cd 10.6cd 

  Sack5/ 10.4ab 10.6 10.9a 10.9ab 10.9cd 9.4g 
เฉลี่ย   10.2B 10.5 10.7B 10.8B 10.9A 10.5B 
20 oC Vacuum+PE1/ 9.9h 10.3 10.3f 10.3f 10.3f 10.2f 

 
NoVacuum+PE2/ 10.1fg 10.2 10.3f 10.6de 10.5e 10.3ef 

 
Vacuum+Foil3/ 9.8h 10.5 10.6cde 10.9ab 10.8cd 10.7bc 

 
NoVacuum+Foil4/ 10.3bcd 10.2 10.5def 10.3f 10.5e 10.4def 

  Sack5/ 9.8h 10.3 11.0a 9.9g 8.7g 11.1a 
เฉลี่ย   9.9D 10.3 10.5C 10.4C 10.2C 10.5B 
25 oC Vacuum+PE1/ 10.3bcd 10.6 10.8ab 11.0ab 11.1ab 11.1a 

 
NoVacuum+PE2/ 10.3abc 10.5 10.8ab 10.6de 10.9cd 10.9ab 

 
Vacuum+Foil3/ 10.2def 10.4 10.9a 11.2a 10.7d 11.1a 

 
NoVacuum+Foil4/ 9.8h 10.4 10.4ef 10.3f 10.3f 10.5cde 

  Sack5/ 9.9h 10.3 10.6cde 10.5ef 10.7d 10.7bc 
เฉลี่ย   10.1C 10.4 10.7B 10.7B 10.7B 10.9A 

อุณหภูมิห้อง  Vacuum+PE1/ 10.1fg 10.5 11.0a 11.0ab 0.0h 0.0h 

 
NoVacuum+PE2/ 10.4a 10.8 10.9a 10.9ab 11.2a 0.0h 

 
Vacuum+Foil3/ 10.3abc 11.0 11.0a 10.9ab 0.0h 0.0h 

 
NoVacuum+Foil4/ 10.2cde 10.7 10.4ef 10.9ab 0.0h 0.0h 

  Sack5/ 10.1efg 10.7 11.0a 10.9ab 0.0h 0.0h 
เฉลี่ย   10.2A 10.8 10.9A 10.9A 2.2D 0.0C 

  F-test ( C ) ** ns ** ** ** ** 

 
F-test ( T ) ** ** ** ** ** ** 

 
F-test ( CxT ) ** ns ** ** ** ** 

  CV% 0.62 1.98 1.42 1.30 1.32 1.57 
ns Not Significant 
** Significant at P<0.01 
Means within a column under each factor, means followed by a same letter significantly difference at the 1% level by Duncan’s new 
multiple Range Test 
หมายเหตุ : 1/Vacuum+PE = ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ, 2/NoVacuum+PE = ถุงพลาสตกิไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 3/Vacuum+Foil = ถุงฟอยด์แพ็ค
แบบสุญญากาศ, 4/NoVacuum+Foil = ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 5/Sack = ถุงพลาสติกสาน 
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 เมื่อเก็บรักษาครบ 4 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์
มีความชื้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 10.9% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ20oC 
มีความชื้นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 10.4% โดยที่การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ และถุงพลาสติกสานให้
ค่าเฉลี่ย 10.9 และ 10.9% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็ค
สุญญากาศ มีความชื้นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 10.5% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็ค
แบบสุญญากาศมีความชื้นเฉลี่ยสูงเท่ากับ คือ 10.9% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความชื้นเฉลี่ย 9.9% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ อุณหภูมิ 20oC การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบ
สุญญากาศมีความชื้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 11.2% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงฟอยด์ไม่
แพ็คแบบสุญญากาศที่มีความชื้นเฉลี่ย 10.3% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส าหรับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศให้ค่าความชื้นสูงสุด คือ 11.0% ความชื้นไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกับ การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุง
ฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงพลาสติกสานบรรจุเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีค่าความชื้นเท่ากับ 10.9 10.9 10.9 
และ 10.9% ตามล าดับ และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่าง
กัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC ให้ค่า
ความชื้นต่ าที่สุด เท่ากับ 9.9% และการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องมี
ความชื้นเมล็ดพันธุ์สูงสุด 11% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 5 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความชื้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 10.9% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง ที่มีความชื้นเฉลี่ยต่ าสุด 2.2% โดยที่การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความชื้นเฉลี่ย
สูงสุด คือ 11% ไม่แตกต่างทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ 
ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงพลาสติกสานที่มีความชื้นเฉลี่ย  (10.8 - 10.9%) เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศมีความชื้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 10.8% แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความชื้นเฉลี่ย 8.7% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC 
ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศมีความชื้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 11.1% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง
ทางสถิติกับการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศที่มีความชื้นเฉลี่ย 10.3% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 
25oC ส่วนที่อุณหภูมิห้องการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ให้ความชื้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 11.2% ส่วน
วัสดุที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์กรรมวิธีอ่ืนๆ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความชื้นเป็น 0% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ
บรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้
ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC มีความชื้นเมล็ดพันธุ์ต่ าสุด 8.7% แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุด
ควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 25oC ส่งผลให้เมล็ด
พันธุ์มีความชื้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 10.9% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
15oC 20oC และอุณหภูมิห้อง โดยที่การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์มีความชื้นสูงสุด
เท่ากับ 11.1% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานที่มีความชื้นเฉลี่ย 9.4% เก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การใช้ถุงพลาสติกสาน บรรจุเมล็ดพันธุ์มีความชื้นสูงสุด 11.1% แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ ให้ค่าความชื้นต่ าที่สุด 10.2% ที่การ
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เก็บรักษา 20oC ส่วนการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ และการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ บรรจุ
เมล็ดพันธุ์มีความชื้นสูงสุด เท่ากับ 11.1% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็ค
แบบสุญญากาศ มีความชื้นต่ าที่สุด คือ 10.5% การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส่วนการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง วัสดุที่ใช้บรรจุเมล็ดพันธุ์ทุกกรรมวิธี เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความชื้นเป็น 0% และพบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการ
ใช้ถุงพลาสติกสาน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC มีความชื้นเมล็ดพันธุ์ต่ าสุดเท่ากับ 9.4% แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 15oC ถุงพลาสติกสานที่อุณหภูมิ 
20oC ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ และถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศที่อุณหภูมิ 25oC 
8.6 ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ก่อนและระหว่างการเก็บรักษา ปี 2563 
 เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดมีความชื้นหลังจากการปรับปรุง
สภาพ 7.9% และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองดังกล่าวมาเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 4 ระดับ โดย
ใช้ชนิดของวัสดุที่บรรจุเมล็ดพันธุ์ จ านวน 5 ชนิด โดยเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทดสอบความงอกทุก ๆ 
1 เดือน (ตารางที่ 6) เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ระยะเวลาครบ 1 เดือน (ตารางที่ 6) พบว่า การเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC 20oC 25oC และอุณหภูมิห้อง ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความชื้นเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 7.4 7.4 7.4 และ7.4% ตามล าดับ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยการบรรจุเมล็ดพันธุ์ในถุงพลาสติก
สานจะให้ค่าเฉลี่ยความชื้นสูงสุด เท่ากับ 7.7% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการบรรจุ
ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ ที่ให้ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 7.0% ที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 oC นอกจากนี้ 
การใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศและถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ บรรจุเมล็ดพันธุ์มีความชื้นเฉลี่ย 
7.5% และ7.5% ตามล าดับ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการบรรจุด้วยถุงพลาสติกสาน ที่มี
ความชื้นเฉลี่ย 7.1% การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20oC ส่วนการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศ ให้ความชื้นสูงสุด เท่ากับ 7.5%  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการบรรจุถุงพลาสติก
ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ที่ให้ความชื้นต่ าสุด เท่ากับ 7.2% การเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิ 25oC ส่วนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การบรรจุถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ  มีค่า
ความชื้นสูงสุด คือ 7.6% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการบรรจุถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศ ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 7.2% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการ
เก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC มีความชื้นเมล็ดพันธุ์ต่ าที่สุด เท่ากับ 7.0% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับ
การใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 2 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์
มีความชื้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 7.9% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20oC มี
ความชื้นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 7.1% โดยการใช้ถุงพลาสติกสานมีความชื้นสูงสุด เท่ากับ 8.2% แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการบรรจุเมล็ดในถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ที่ให้ค่าความชื้นต่ าที่สุด เท่ากับ 
6.9% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในถุงพลาสติกไม่แพ็ค
แบบสุญญากาศให้ค่าเฉลี่ยความชื้นสูงสุด เท่ากับ 7.3% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการบรรจุ
เมล็ดในถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ที่ให้ความชื้นเฉลี่ย 6.9% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 
20oC ส่วนการบรรจุในถุงพลาสติกสาน ให้ค่าความชื้นสูงสุด เท่ากับ 7.8% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติกับการบรรจุเมล็ดในถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศถุงพลาสติกแพ็คแบบ
สุญญากาศ ที่ให้ความชื้นเฉลี่ย 7.1 7.1 และ 7.1% ตามล าดับ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 oC และในท านอง



465 
 

เดียวกันการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง ถุงพลาสติกสาน ให้ความชื้นสูงสุด เท่ากับ 10.0% แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการบรรจุเมล็ดในถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ ที่ให้ความชื้นต่ าสุดเท่ากับ 7.2% และ
พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองโดยการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC มีความชื้น
เมล็ดพันธุ์ต่ าที่สุด เท่ากับ 6.9% แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 3 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์
มีความชื้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 8.2% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20oC มี
ความชื้นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 7.2% โดยการใช้ถุงพลาสติกสานมีความชื้นเฉลี่ย 8.7% แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ และการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ ที่ให้
ความชื้น 7.5% และ 7.5% ตามล าดับ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนถุงฟอยด์แพ็คสุญญากาศ  ให้
ค่าความชื้นเฉลี่ย 7.3% ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ ถุงพลาสติกสาน  
ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและ ถุงฟอยด์ไม่แพ็คสุญญากาศ บรรจุเมล็ดพันธุ์ มีความชื้นเฉลี่ย 7.2  7.2 
7.1 และ 7.1% ตามล าดับ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC  ในส่วนของการใช้ถุงพลาสติกสาน บรรจุเมล็ด
พันธุ์มีความชื้นที่ 8.0% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คสุญญากาศ ที่มี
ความชื้นเฉลี่ย 7.1% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ อุณหภูมิ 25oC ส าหรับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การใช้
ถุงพลาสติกสานมีความชื้นสูงสุดที่ 11.2% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็ค
สุญญากาศ ที่มีความชื้นเฉลี่ย 7.2% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บ
รักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศและการใช้ถุง
ฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC และ ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC มีความชื้นเมล็ดพันธุ์ต่ าที่สุด เท่ากับ 7.1 7.1 และ 7.1% ตามล าดับ แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
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ตารางท่ี 6 แสดงความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเก่ียวโดยเครื่องเก่ียวนวด และท าการ
เก็บรักษาในวัสดุบรรจุและอุณหภูมิที่ต่างกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ณ ห้องปฏิบัติการของศวม.เชียงใหม่ ปี 2563 

อุณหภูมิที่เก็บ
รักษา (T) 

วัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์ 
(C) 

ระยะเวลาเก็บรักษา (เดือน)  
1 2 3 4 5 6 

15 oC Vacuum+PE1/ 7.0h 7.4de 7.5def 7.6fg 7.5gh 7.5gh 

 
NoVacuum+PE2/ 7.3ef 7.3def 7.6de 8.8b 7.3i 7.9e 

 
Vacuum+Foil3/ 7.3ef 7.1fgh 7.5def 7.7f 7.4hi 7.2i 

 
NoVacuum+Foil4/ 7.6bc 6.9gh 8.5b 7.5gh 7.3i 7.4h 

  Sack5/ 7.7ab 8.2b 8.7b 8.1de 8.1c 8.6c 
เฉลี่ย   7.4 7.4B 7.8B 8.0B 7.5C 7.7B 
20 oC Vacuum+PE1/ 7.4de 7.0gh 7.2gh 7.7f 7.5gh 7.4h 

 
NoVacuum+PE2/ 7.5cd 7.3def 7.1h 7.4h 7.3i 7.5gh 

 
Vacuum+Foil3/ 7.4de 7.1fgh 7.3fgh 7.4h 7.7ef 7.4h 

 
NoVacuum+Foil4/ 7.5cd 6.9gh 7.1h 7.2i 7.3i 7.4h 

  Sack5/ 7.1gh 7.0gh 7.2h 7.7f 7.3i 7.6fg 
เฉลี่ย   7.4 7.1C 7.2D 75D 7.4D 7.5C 
25 oC Vacuum+PE1/ 7.5cd 7.1fgh 7.4efg 7.4h 7.9d 7.4h 

 
NoVacuum+PE2/ 7.2fg 7.4de 7.5def 7.2i 7.9d 7.2i 

 
Vacuum+Foil3/ 7.8a 7.1fgh 7.5def 7.7f 7.6fg 7.7f 

 
NoVacuum+Foil4/ 7.2fg 7.1fgh 7.1h 8.6c 7.3i 9.1b 

  Sack5/ 7.4de 7.8c 8.0c 7.1ij 8.8b 7.4h 
เฉลี่ย   7.4 7.3B 7.5C 7.6C 7.9B 7.8B 

อุณหภูมิห้อง  Vacuum+PE1/ 7.6bc 7.5d 7.6de 7.0j 8.1c 7.3hi 

 
NoVacuum+PE2/ 7.2fg 7.3def 7.7d 7.0j 7.8de 7.3hi 

 
Vacuum+Foil3/ 7.4de 7.2efg 7.4efg 8.0e 7.6fg 8.1d 

 
NoVacuum+Foil4/ 7.4de 7.4de 7.2gh 8.2d 7.4hi 7.9e 

  Sack5/ 7.3ef 10.0a 11.2a 11.1a 10.8a 10.3a 
เฉลี่ย   7.4 7.9A 8.2A 8.3A 8.3A 8.2A 

  F-test ( C ) ** ** ** ** ** ** 

 
F-test ( T ) ns ** ** ** ** ** 

 
F-test ( CxT ) ** ** ** ** ** ** 

  CV% 1.21 1.71 1.76 1.28 1.15 1.35 
ns Not Significant 
** Significant at P<0.01 
Means within a column under each factor, means followed by a same letter significantly difference at the 1% level by Duncan’s new 
multiple Range Test 
หมายเหตุ : 1/Vacuum+PE = ถงุพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ, 2/NoVacuum+PE = ถุงพลาสตกิไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 3/Vacuum+Foil = ถุงฟอยด์แพ็ค
แบบสุญญากาศ, 4/NoVacuum+Foil = ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ, 5/Sack = ถุงพลาสติกสาน 
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 เมื่อเก็บรักษาครบ 4 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์
มีความชื้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 8.3% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20oC  
มีความชื้นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 7.5% โดยที่การใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ให้ค่าเฉลี่ย 8.8% แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คสุญญากาศมีความชื้นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 7.5% เก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้การใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและถุงพลาสติกสาน มี
ความชื้นเฉลี่ยสูงเท่ากับ คือ 7.7 และ 7.7% ตามล าดับแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้การใช้
ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความชื้นเฉลี่ย 7.2% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 20oC การใช้ถุงฟอยด์ไม่
แพ็คแบบสุญญากาศมีความชื้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 8.6% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้
ถุงพลาสติกสานที่มีความชื้นเฉลี่ย 7.1% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ อุณหภูมิ 25oC ส าหรับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง การใช้ถุงพลาสติกสานให้ค่าความชื้นสูงสุด คือ 11.1% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ
กับการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ และการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ให้ความชื้นต่ าที่สุด 
เท่ากับ 7.0 และ 7.0% ตามล าดับ และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษา
ที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ และการใช้
ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศที่อุณหภูมิห้อง ให้ค่าความชื้นต่ าที่สุด เท่ากับ 7.0% และ 7.0% ตามล าดับ
การใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง มีความชื้นเมล็ดพันธุ์สูงสุด11 .1% แตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 5 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์
มีความชื้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 8.3% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 20oC มี
ความชื้นเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 7.4% โดยที่การใช้ถุงพลาสติกสาน ให้ค่าเฉลี่ย 8.1% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ยิ่งทางสถิติ กับการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คสุญญากาศ และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คสุญญากาศ มีความชื้นเฉลี่ย
ต่ าสุดเท่ากับ 7.3 และ 7.3% ตามล าดับ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 15oC ส่วนการใช้ถุง
ฟอยด์แพ็คสุญญากาศ ท าให้เมล็ดพันธุ์มีความชื้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 7.7% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทาง
สถิติกับการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศ ถุงพลาสติกสานที่มีความชื้นเฉลี่ยต่ าสุด 7.3 7.3 และ 7.3% ตามล าดับ ที่การเก็บรักษา 20oC โดย
ที่การใช้ถุงพลาสติกสานมีความชื้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 8.8% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุง
ฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความชื้นเฉลี่ย 7.3% เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส่วนที่อุณหภูมิห้อง
การใช้ถุงพลาสติกสาน ให้ความชื้นเฉลี่ยสูงสุด คือ 10.8% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุง
ฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความชื้นเฉลี่ย 7.4% และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับ
อุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบ
สุญญากาศ ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC และการใช้ถุงพลาสติกไม่
แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ 20 oC และถุง
ฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ที่การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ 25 oC มีความชื้นเมล็ดพันธุ์ต่ าสุด 7.3 7.3 7.3 7.3 
7.3 และ 7.3% ตามล าดับ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่
อุณหภูมิห้องที่เป็นชุดควบคุม 
 เมื่อเก็บรักษาครบ 6 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิห้อง ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์
มีความชื้นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 8.2% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20oC มี
ค่าความชื้นเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 7.5% โดยที่การใช้ถุงพลาสติกสานบรรจุเมล็ดพันธุ์มีความชื้นสูงสุดเท่ากับ 
8.6% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ ที่มีความชื้นเฉลี่ย 7.2% 
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เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15oC การใช้ถุงพลาสติกสาน บรรจุเมล็ดพันธุ์มีความชื้นสูงสุด 7.6% แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ การใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ
และการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศให้ค่าความชื้นต่ าที่สุด 7.4 7.4 และ7.4% ตามล าดับ ที่การเก็บ
รักษา 20oC ส่วนการใช้ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศบรรจุเมล็ดพันธุ์มีความชื้นสูงสุด เท่ากับ 9.1% 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการใช้ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ มีความชื้นต่ าที่สุด คือ 
7.2% การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 25oC ส่วนการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง การบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ไว้ในถุงพลาสติกสานมีความชื้นสูงสุด เท่ากับ 10.3% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ กับการบรรจุโดย
ใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศและถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศมีความชื้นเมล็ดพันธุ์ต่ าสุดเท่ากับ 
7.3 7.3% ตามล าดับ และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุบรรจุเมล็ดพันธุ์กับอุณหภูมิในการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน 
ซึ่งการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยการใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 15 oC 
และถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25oC มีความชื้นเมล็ดพันธุ์ต่ าสุดเท่ากับ 7.2% 
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติกับการใช้ถุงพลาสติกสานเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้องที่เป็นชุด
ควบคุม 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ท าการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด สามารถท าการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง โดยใช้วัสดุบรรจุและอุณหภูมิเก็บรักษาดังนี้ ที่อุณหภูมิ 15 oC สามารถใช้ถุงพลาสติกแพ็ค
แบบสุญญากาศ ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศและถุงพลาสติกสาน ส่วน
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ที่อุณหภูมิ 20 oC สามารถใช้ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ ถุงพลาสติกไม่
แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงฟอยด์ไม่แพ็คแบบสุญญากาศ และถุงพลาสติกสาน ใน
การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิ 25 oC สามารถใช้ ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ ถุงพลาสติกแพ็ค
แบบสุญญากาศ ถุงพลาสติกไม่แพ็คแบบสุญญากาศ และถุงพลาสติกสาน ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
ที่อุณหภูมิห้อง สามารถใช้ถุงฟอยด์แพ็คแบบสุญญากาศ ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ซึ่งให้ผลความ
งอกสูงกว่าความงอกมาตรฐานของชั้นพันธุ์จ าหน่าย (65%) แม้จะผ่านการเก็บรักษาไปแล้ว 6 เดือน แต่หาก
พิจารณาผลความงอกที่ดีที่สุดจากการเก็บรักษาทั้ง 2 ปี คือการบรรจุในถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ ที่
อุณหภูมิ 15 oC  
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ผลของภาชนะบรรจุในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
The Effect of Packaging on The Quality of Soybean Seed 

 
ศิรากานต์ ขยันการ  นิภาภรณ์ พรรณรา  สุมนา จ าปา  วราลักษณ์ บุญมาชัย 

Sirakan Khayankarn  Nipaporn Punara  Sumana Jumpa  Waraluck Boonmachai 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาอุณหภูมิและทดสอบชนิดของภาชนะบรรจุที่เหมาะสมส าหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

พันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่มีความแข็งแรงสูง ปานกลาง และ ต่ า วางแผนการทดลองแบบ split plot in CBD 
จ านวน 4 ซ้ า main plot คือ สภาพการเก็บรักษา 2 สภาพ ดังนี้ การเก็บรักษาที่ห้องควบคุมอุณหภูมิ 15°C 
ความชื้นสัมพัทธ์  45% (15°C , 45%  RH) และ เก็บรักษาที่ อุณหภูมิห้อง sub plot คือ ภาชนะบรรจุ 
ประกอบด้วย ถุงพลาสติก PE  แพคสุญญากาศ และแพคธรรมดา ถุงฟรอยล์ แพคสุญญากาศและแพคธรรมดา 
และบรรจุในพลาสติกสาน ท าการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน ผลการทดลองพบวา เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ที่เก็บรักษาในถุงฟรอยล์ เก็บรักษาที่ห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 15 °C, 45% RH มีความงอก ความแข็งแรงโดย
วิธีการเร่งอายุ และ ความเร็วในการงอก สูงกว่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกสาน เมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองที่มีความแข็งแรงสูงและปานกลางบรรจุในถุงฟรอยล์แพคแบบสุญญากาศเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15°C-
45%RH และสภาวะปิดความดันต่ าที่อุณหภูมิห้อง สามารถเก็บรักษาได้นาน 8 และ 6 เดือน ตามล าดับ   
 

Abstract 
Seed qualities of soybean var. Chiangmai60 as 3 vigor levels namely high medium 

and low under cold and ambient storage were studied. The experiment was arranged in split-
split plot design in Completely Randomized Design (CRD) with 4 replications. Two storage 
conditions were controlled temperature 15 °C- 45% RH and room temperature (25-35 °C, 76-
91%RH) as the main plot. Five packaging consisted of 1) Foil bag 2) Foil vacuum bag 3) 
Polyethylene bag 4) Polyethylene vacuum bag 5) Woven bag were sub plot. The results 
revealed that soybean seed storage after 10 months in a Foil vacuum bag at 15°C-45 % RH 
had higher in germination percentage tested, vigor by accelerated aging (AA) and germination 
index than those of woven bag. Soybean seed as high and medium vigor storage in a Foil 
vacuum bag at 15 °C, 45 % RH could store for 8 and 4 months respectively.    
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บทน า (Introduction) 
 ถั่วเหลืองเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วที่มีความส าคัญต่อคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศมายาวนาน เป็นพืช
ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทย สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งในรูป
ของการบริโภคโดยตรงหรือแปรรูปเป็นอาหารต่าง ๆ เนื่องจากเมล็ดถั่วเหลืองประกอบด้วยโปรตีน น้ ามัน และ
คาร์โบไฮเดรต ถั่วเหลืองจึงถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อ่ืน ๆ โดยประเทศ
ไทยมีความต้องการใช้ถั่วเหลืองประมาณ 2 ล้านตันต่อปี แต่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เพียง 5 หมื่นตัน คิด
เป็นร้อยละ 2 ของความต้องการทั้งประเทศ ถั่วเหลืองส่วนใหญ่น าเข้ามาจากต่างประเทศ แต่ละปีมีมูลค่าการ
น าเข้าประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ในปี 2560 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองประมาณ 2 แสนไร่ ซึ่งผลผลิต
ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้รัฐบาลมีนโยบายให้ขยายพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองเพ่ิมข้ึนเป็น 3 ล้านไร่ในอีก 
20 ปีข้างหน้า ดังนั้นเพ่ือรองรับนโยบายการขยายและพัฒนาศักยภาพการผลิตถั่วเหลืองของประเทศไทย การ
เตรียมเมล็ดพันธุ์เป็นหัวใจส าคัญในการเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตถั่วเหลือง นอกจากปริมาณที่ต้องผลิตให้เพียงพอแล้ว
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากถั่วเหลือง เป็นพืชตระกูลถั่ว ปริมาณไขมันในเมล็ด
สูง ส่งผลให้เกิดการเสื่อมของเมล็ดพันธุ์ได้ง่าย ยากต่อการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้คงคุณภาพดี มีความงอก และ
ความแข็งแรงไว้ส าหรับปลูกในฤดูกาลต่อไป ในกระบวนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองหากสามารถลด
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษาได้ มีแนวโน้มที่จะสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้นาน
ขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาหาระดับอุณหภูมิ และภาชนะในการเก็บรักษาที่เหมาะสมส าหรับเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ือรักษาระดับความงอก ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองให้นานขึ้น 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2561  สิ้นสุด กันยายน 2563 (ฤดูฝนและฤดูแล้ง) 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60  ที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน 3 ระดับ 
2. ภาชนะบรรจุชนิดต่างๆ 
3. เครื่องวัดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ 
4. อุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบความแข็งแรงและเพาะความงอกในห้องปฏิบัติการ 
5. อุปกรณ์ส าหรับตรวจโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ 

วิธีการ 
แผนการทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ Split plot design in Completely Randomized Design (CRD) จ านวน 

3 ซ้ า ประกอบด้วย 
Main plot คือ สภาพการเก็บรักษา 2 สภาพ ได้แก่ เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง และ ห้องควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธ์ (15 °C, 45% RH) 
Sub plot คือ ภาชนะบรรจุในการเก็บรักษา 5 ชนิด  

1. บรรจุในถุงฟอยด์ขนาด 20 x 30 ซม. แพคแบบสุญญากาศ 
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2. บรรจุในถุงฟอยด์ขนาด 20 x 30 ซม. ไม่แพคแบบสุญญากาศ 
3. บรรจุในถุงพลาสติก PE ขนาด 20*30 ซม หนา 160 ไมครอน แพคแบบสุญญากาศ 
4. บรรจุในถุงพลาสติก PE ขนาด 20*30 ซม หนา 160 ไมครอน ไม่แพคแบบสุญญากาศ 
5. บรรจุในถุงพลาสติกสาน (ชุดควบคุม) 

ท าการทดลองดังกล่าวโดยแยกวิเคราะห์ผลทางสถิติ ใน 3 ระดับของความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์  
1. ความแข็งแรงต่ า (Accelerated Aging Test < 55%)   
2. ความแข็งแรงปานกลาง (Accelerated Aging Test 55 – 69%)  
3. ความแข็งแรงสูง (Accelerated Aging Test ≥ 70%)   

ขั้นตอนการวิจัย 
1.คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน 3 ระดับบรรจุในภาชนะส าหรับเก็บรักษา 

จ านวน 5 ชนิด ท าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง และ เก็บรักษาที่ห้องควบคุมอุณภูมิ 15 องศาเซลเซียส 
ความชื้นสัมพัทธ์ 40 – 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา 10 เดือน น าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บรักษาในสภาพที่
แตกต่างกันมาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทุก 2 เดือนเป็นระยะเวลา 10 เดือน  ดังนี้  

1) ความงอกที่ทดสอบด้วยวิธีความงอกมาตรฐาน (standard germination) ท าการเพาะเมล็ด
โดยวิธีการเพาะบนกระดาษเพาะแบบ top of paper จ านวน 4 ซ้ าๆละ 100 เมล็ด เก็บไว้ในห้องเพาะความ
งอกอุณหภูม ิ20<->30 องศาเซลเซียส ประเมินความงอกท่ีอายุ 8 วัน (ISTA, 2020) 

2) ความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุ (vigor by accelerated aging test) โดยน าเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองที่ใช้ทดสอบจ านวน 200 เมล็ดใส่ในตะแกรงแล้วใส่กล่องเร่งอายุที่มีฝาปิดสนิทน าไปเร่งอายุที่อุณหภูมิ 
41 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศ 100 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 72 ชั่วโมง เมื่อครบก าหนด   น า
เมล็ดไปเพาะความงอกด้วยทราย เก็บไว้ในห้องเพาะความงอกอุณหภูมิ  20<->30 องศาเซลเซียส ประเมิน
ความงอกที่อายุ 8 วัน บันทึกผลเป็นเปอร์เซ็นต์ความงอก (ISTA, 2020) เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความงอกตั้งแต่ 
70 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกระหว่าง 55 -60 
เปอร์เซ็นต์จัดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลาง และเมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกตั้งแต่ 54 เปอร์เซ็นต์ลงไป
จัดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ า 

 3) ความเร็วในการงอก (speed of germination) ท าการทดสอบตามวิธีความงอกมาตรฐาน 
นับจ านวนต้นกล้าปกติที่เพ่ิมขึ้นแต่ละวันตั้งแต่เริ่มงอกจนถึง 8 วันหลังปลูก ค านวณความเร็วในการงอก      
ดังสูตร 

            ความเร็วในการงอก           = จ านวนต้นกล้าปกติ + ----- + ------- จ านวนต้นกล้าปกติ 
                                                  วันที่นับครั้งแรก                        วันที่นับครั้งสุดท้าย 

4) ความชื้นของเมล็ด (seed moisture content) น าตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจ านวน 4 ซ้ าๆ
ละ 50 เมล็ด น าไปบดหยาบแล้วอบที่อุณหภูมิ 101 - 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 17 ± 1 ชั่วโมง หลังจาก
นั้นน าภาชนะที่ใส่เมล็ดไปไว้ใน desiccator เป็นเวลา 30 นาที (ISTA, 2020) เปอร์เซ็นต์ความชื้นเมล็ดคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักสด (Wet weight basis) จากสูตรดังนี้ 
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เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ด  =         M2 - M3  x 100 
                                                          M2 - M1 

M1 = น้ าหนักของภาชนะอบและฝาเป็นกรัม 
M2 = น้ าหนักของภาชนะอบพร้อมฝาและตัวอย่างเมล็ดก่อนอบเป็นกรัม 
M3 = น้ าหนักของภาชนะอบพร้อมฝาและตัวอย่างเมล็ดหลังอบเป็นกรัม 

5) ปริมาณของเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ ตรวจหาเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ภายในเมล็ด
หรือที่ผิวเมล็ดโดยวิธีเพาะบนกระดาษชื้น(Blotter Method) โดยใช้กระดาษเพาะความงอกที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
แล้ววางซ้อนกัน 5 ชั้นในจานแก้วเพาะเชื้อ เติมน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วให้ชุ่ม สุ่มเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมาตัวอย่าง
ละ 400 เมล็ด น ามาวางบนกระดาษชื้น โดยวางเมล็ดจ านวน 10 เมล็ดต่อจาน ปิดฝาจานเพาะเชื้อและเก็บไว้ที่
ห้องควบคุมอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 7 วัน( ISTA, 2020) ตรวจดูเชื้อราบนเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองทุกเมล็ดภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ Stereoscopic และบันทึกผลเป็นเปอร์เซ็นต์เชื้อราที่ตรวจพบใน
การทดลองทุกๆเดือน ดังสูตร 

เปอร์เซ็นต์การติดเชื้อ (%) = จ านวนเมล็ดที่ติดเชื้อ x 100 
                                   จ านวนเมล็ดทั้งหมด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance ) ตามแผนการทดลอง

แบบ split plot in CRD และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของลักษณะต่างๆ ด้วยวิธี  Duncan’s 
Multiple Range Test ที่ ระดับความเชื่ อมั่ น  95 เปอร์ เซ็นต์  โดยใช้ โปรแกรม Statistical software 
DSAASTAT (Onofri and Pannacci, 2014) 
การบันทึกข้อมูล 

1. ความงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนและระหว่างการเก็บรักษา 
2. ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนและระหว่างการเก็บรักษา 
3. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเร่งอายุ 
4. ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ก่อนและระหว่างการเก็บรักษา 
5. ปริมาณของเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ 

 
ผลการวิจัย 
 ความงอกของเมล็ดพันธุ์  
 จากการศึกษาผลของสภาพในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่แตกต่างกัน 2 
สภาพ คือ การเก็บรักษาที่ห้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ 15 °C, 45% RH และการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้อง พบว่า อุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษา มีผลท าให้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีเปอร์เซ็นต์ความงอกแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ 15 °C, 
45% RH ในถั่วเหลืองทั้ง 3 ระดับความแข็งแรง สามารถรักษาความงอกไว้ได้ดีที่สุด ท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอก
ของเมล็ดพันธุ์มีค่าสูงกว่าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยมีความงอกเฉลี่ย 73 69 และ 53 เปอร์เซ็นต์ 
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ตามล าดับความแข็งแรงสูง ปานกลาง และต่ าก่อนเก็บรักษา ซึ่งมีความงอกสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้องที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเท่ากับ 65 60 และ 44 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ (ตารางท่ี 1 ) 
 เมื่อพิจารณาถึงผลของภาชนะบรรจุที่ใช้ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ พบว่า เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่บรรจุ
ในถุงฟรอยล์แพคแบบสุญญากาศ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงสุดทั้ง 2 สภาพการเก็บรักษา โดยถั่วเหลืองที่มีความ
แข็งแรงสูงเก็บรักษาในสภาพควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ 15 °C, 45% RH มีความงอกเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 78 เปอร์เซ็นต์ และถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงปานกลางมีความงอกเท่ากับ 69 เปอร์เซ็นต์ ส่วนถั่ว
เหลืองที่มีความแข็งแรงต่ ามีความงอกเฉลี่ยเท่ากับ 53 เปอร์เซ็นต์ ภาชนะบรรจุที่สามารถรักษาความงอกของ
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บรักษารองลงไปคือ การบรรจุในถุง PE แพคแบบสุญญากาศ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกัน
ในถั่วเหลืองทั้ง 3 ระดับความแข็งแรงโดยมีความงอกเฉลี่ยเท่ากับ 77 75 และ 57 ตามล าดับ จากผลการ
ทดลองนี้พบว่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่บรรจุในถุงฟรอยล์ และ ถุง PE แพคแบบสุญญากาศและแพคแบบธรรมดา
สามารถรักษาความงอกของเมล็ดพันธุ์ไว้ได้ดีกว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ในถุงพลาสติกสาน (ตารางท่ี 2 - 4 ) 
 เมื่อพิจารณาถึงผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พบว่า ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์มีผลท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยการ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นเวลา 0 เดือน หรือไม่ผ่านการเก็บรักษา มีเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์สูงสุด
มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ในทุกระดับความแข็งแรงก่อนน ามาบรรจุแล้วเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้ องและอุณหภูมิ
ควบคุม จากผลการทดลอง พบว่า เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงสูงสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 8 เดือน 
ความแข็งแรงปานกลางสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 6 เดือน ในสภาพควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่ 
15 °C, 45% RH  โดยยังมีความงอกได้ตามมาตรฐานชั้นพันธุ์จ าหน่าย คือ มีความงอกมากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์  
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ส่วนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงต่ าสามารถเก็บรักษาไว้ที่
ห้องควบคุมอุณหภูมิได้เพียง 2 เดือน และไม่ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง เพราะจะสูญเสียความงอกอย่างรวดเร็ว
ความงอกจะลดต่ าลงกว่าความงอกมาตรฐานตั้งแต่การเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 2 เดือน (ตารางที่  2 - 4 ) จะ
เห็นได้ว่าการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไว้ที่อุณหภูมิห้องนั้นมีความงอกของเมล็ดต่ าเนื่องจากอุณหภูมิห้อง
เป็นสภาพที่มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูง (28-35°C, 76-91% RH) และอุณหภูมิสูงจะไปเร่งการเกิด
กิจกรรมเมตาบอลิซึมต่างๆภายในเมล็ดท าให้เมล็ดสูญเสียความงอกอย่างรวดเร็วในขณะที่เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่
เก็บรักษาที่ 15°C, 45% RH จะมีการเสื่อมคุณภาพช้ากว่าการเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิห้อง เนื่องจากการ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในสภาพอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่ าจะท าให้ชะลอกิจกรรมเมตาบอลิซึมต่างๆภายใน
เมล็ดมีผลท าให้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาในสภาพควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มีการเสื่อมสภาพช้ากว่าการ
เก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิห้อง (จวงจันทร์, 2529) 
 ส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในสภาพแพคแบบสุญญากาศ (hermetic storage) นั้นเมล็ดพันธุ์ ไม่มี
การแลกเปลี่ยนความชื้นและออกซิเจนกับบรรยากาศรอบๆ เมล็ด ซึ่งเป็นการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในการ
เก็บรักษา เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ยังมีการหายใจอยู่ท าให้ปริมาณออกซิเจนลดลงและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
เพ่ิมขึ้น (Bass, 1980)  การที่ความงอกของเมล็ดพันธุ์ลดลงเนื่องจากเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งที่มีชีวิตจึงใช้อาหารที่
สะสมในเมล็ดเพื่อใช้ส าหรับการหายใจดังนั้นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นเวลานานอาหารสะสมในเมล็ดจึงลดลง
ท าให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกลดลงตามไปด้วย (วัลลภ , 2540)  ดังนั้นหากเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์สูงเป็นระยะเวลานานความงอกของเมล็ดพันธุ์จะลดลงรวดเร็วกว่าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ต่ า  
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ตารางที่ 1 ผลของสภาพการเก็บรักษาต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงก่อนเก็บรักษา
แตกต่างกัน 3 ระดับ    

กรรมวิธี ความแข็งแรงสูง ความแข็งแรงปานกลาง ความแข็งแรงต่ า 
 อุณหภูมิห้อง 15°C, 45% 

RH 
อุณหภูมิห้อง 15°C, 45% 

RH 
อุณหภูมิห้อง 15°C, 45% 

RH สภาพการเก็บรักษา        

15°C, 45% RH 73a 69a 53a 

อุณหภูมิห้อง 65b 60b 42b 

F-test 
 

** ** ** 

C.V. 3.2 4.1 6.8 

 
ตารางท่ี 2  ผลของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา ชนิดของภาชนะบรรจุ ต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์
ที่มีความแข็งแรงสูงก่อนเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน 

สภาพการเก็บรักษา (E)  ภาชนะบรรจุ(P) 
ระยะเวลาเก็บรักษา (months) 

0 2 4 6 8 10 ค่าเฉลี่ย 

15 °C, 45% RH 

1. Foil bag 80 83 86 75 64 60 75ab 

2. Foil vacuum bag 85 86 84 79 72 64 78a 

3. Polyethylene bag 84 70 86 71 66 57 72ab 

4. Polyethylene vacuum bag 83 84 85 75 65 68 77a 

5. Woven 83 76 70 61 55 43 65b 

ค่าเฉลี่ย 83a 80a 82a 72ab 64bc 58c 73 

อุณหภูมหิ้อง 

1. Foil bag 80 62 72 69 59 45 64ab 

2. Foil vacuum bag 85 78 71 68 64 60 71a 

3. Polyethylene bag 81 70 71 64 55 63 67ab 

4. Polyethylene vacuum bag 82 71 73 58 60 55 66ab 

5. Woven 80 61 59 36 53 43 55b 

ค่าเฉลี่ย 82a 68b 69b 59bc 58bc 53c 65 
LSD0.05 (E) = 0.15        LSD0.05 (P) = 0.12      LSD0.05 (Ex P) = 0.42        
F-test (E) = **            F-test (P) = **     F-test (E x P) = ns            
C.V. (E) % =3.20   C.V. (P) % =3.20  C.V. ( E x P ) % = 2.08  
   
1/Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
2/Mean within the same low followed by the same letters are not significantly different by LSD  
** = significantly different at P ≤ 0.01 
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ตารางท่ี 3  ผลของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา ชนิดของภาชนะบรรจุ ต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด 
  พันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลางก่อนเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน 

สภาพการเก็บรักษา (E)  ภาชนะบรรจุ(P) 
ระยะเวลาเก็บรักษา (months) 

0 2 4 6 8 10 ค่าเฉลี่ย 

15 °C, 45% RH 

1. Foil bag 84 70 87 66 56 45 68ab 

2. Foil vacuum bag 88 78 83 76 65 63 75a 

3. Polyethylene bag 89 70 81 75 61 56 72a 

4. Polyethylene vacuum bag 81 78 85 77 51 57 71a 

5. Woven 83 63 62 57 48 45 60b 

ค่าเฉลี่ย 85a 72ab 79ab 70b 56c 53c 69 

อุณหภูมิห้อง 

1. Foil bag 84 54 67 41 81 46 62a 

2. Foil vacuum bag 80 79 66 55 65 61 68a 

3. Polyethylene bag 82 75 62 43 51 40 59ab 

4. Polyethylene vacuum bag 80 74 61 49 52 51 61ab 

5. Woven 83 58 44 43 34 43 51b 

ค่าเฉลี่ย 82a 68b 60bc 46d 57cd 48c 60 

LSD0.05 (E) = 0.89         LSD0.05 (P) = 3.093      LSD0.05 (Ex P) =  3.16        
F-test (E) =  **           F-test (P) =  **    F-test (E x P) =  **         
C.V. (E) % = 2.98   C.V. (P) % = 7.63  C.V. (E x P) % =  7.35 
1/Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
2/Mean within the same low followed by the same letters are not significantly different by LSD  
** = significantly different at P ≤ 0.01 
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ตารางท่ี 4  ผลของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา ชนิดของภาชนะบรรจุ ต่อเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด 
               พันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ าก่อนเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน 

สภาพการเก็บรักษา (E)  ภาชนะบรรจุ(P) 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (months) 

0 2 4 6 8 10 ค่าเฉลี่ย 

15 °C, 45% RH 

1. Foil bag 80 67 62 46 36 25 53ab 

2. Foil vacuum bag 81 64 63 55 41 36 57a 

3. Polyethylene bag 84 62 56 50 31 37 53ab 

4. Polyethylene vacuum bag 81 60 58 56 45 43 57a 

5. Woven 86 53 47 37 28 25 46b 

ค่าเฉลี่ย 82a 61b 57bc 49c 36d 33d 53 

อุณหภูมิห้อง 

1. Foil bag 
82 47 41 43 30 18 43 

2. Foil vacuum bag 
84 52 42 41 33 14 44 

3. Polyethylene bag 
82 49 31 35 30 29 43 

4. Polyethylene vacuum bag 
81 53 39 38 28 12 42 

5. Woven 
84 49 40 25 25 13 39 

ค่าเฉลี่ย 83a 50b 39c 36c 29c 17c 42 
 
LSD0.05 (E) =   1.635       LSD0.05 (P) = 1.542       LSD0.05 (Ex P) =   2.181       
F-test (E) = *           F-test (P) =  **    F-test (E x P) =    ns          
C.V. (E) % = 4.36   C.V. (P) % = 3.08  C.V. (E x P) % =  3.05 
   
1/Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
2/Mean within the same low followed by the same letters are not significantly different by LSD  
** = significantly different at P ≤ 0.01 
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ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์  
 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในสภาพการเก็บรักษาที่แตกต่างกันมีผลท าให้ความเร็วในการงอก
ของเมล็ดพันธุ์ แตกต่างกันทางสถิติ กล่าวคือ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บรักษาที่ห้องควบคุมอุณหภูมิมีความเร็ว
ในการงอกสูงกว่า เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง โดยมีความเร็วในการงอกเฉลี่ยเท่ากับ 13.9 13.5 
และ 10.6 ในถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงสูง ปานกลาง และ ต่ าตามล าดับ ส่วนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บไว้ที่
อุณหภูมิห้องมีความเร็วในการงอกเฉลี่ยเท่ากับ 12.8 12.2 และ 9.84 ตามล าดับความแข็งแรงสูง ปานกลาง 
และต่ า เมื่อพิจารณาชนิดของภาชนะบรรจุต่อความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พบว่า ถั่วเหลืองที่
บรรจุในถุงฟรอยล์ และ ถุง PE มีความเร็วในการงอกเฉลี่ยสูงกว่าการบรรจุในถุงพลาสติกสานในเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองทั้ง 3 ระดับความแข็งแรง และการบรรจุในถุงฟรอยล์มีแนวโน้มที่จะมีความเร็วในการงอกสูงสุด  รองลง
ไปคือ บรรจุในถุง PE พันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บรักษาเป็นเวลา 10 เดือน มีความเร็วในการงอกลดลง ตามระยะเวลา
การเก็บรักษาที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งความเร็วในการงอกเป็นพารามิเตอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของเมล็ด
พันธุ์ หากเมล็ดพันธุ์มีความแข็งแรงสูงก็จะสามารถงอกได้เร็ว และมีค่าความเร็วในการงอกสูง แต่เมล็ดพันธุ์ที่มี
ความแข็งแรงต่ า จะงอกได้ช้า จึงมีค่าความเร็วในการงอกต่ า  จะเห็นได้ว่าการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใน
ภาชนะบรรจุที่เหมือนกันแต่เก็บในสภาพที่ต่างกันจะมีความเร็วในการงอกแตกต่างกัน โดยการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้องมีดัชนีการงอกต่ ากว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ห้องควบคุมอุณหภูมิ 15°C, 45% RH ในเมล็ด
พันธุ์ทั้ง 3 ระดับความแข็งแรง  (ตารางที ่5-7) 
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ตารางที ่5.  ผลของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา ชนิดของภาชนะบรรจุ ต่อความเร็วในการงอกของเมล็ด 
               พันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงก่อนเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน 

สภาพการเก็บรักษา (E)  ภาชนะบรรจุ(P) 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (months) 

0 2 4 6 8 10 ค่าเฉลี่ย 

15 °C, 45% RH 

1. Foil bag 15.99 15.13 15.74 15.95 14.17 13.09 15.01a 

2. Foil vacuum bag 15.41 15.16 15.21 14.45 15.67 14.01 14.99a 

3. Polyethylene bag 15.85 15.05 14.21 14.15 11.71 12.24 13.87b 

4. Polyethylene vacuum bag 15.90 15.35 10.97 11.44 14.41 12.53 13.43b 

5. Woven 15.89 14.07 11.52 9.33 11.25 12.88 12.49c 

ค่าเฉลี่ย 15.81a 14.95b 13.53c 13.06c 13.44c 12.95c 13.96 

อุณหภูมิห้อง 

1. Foil bag 15.99 14.14 13.29 12.56 11.90 10.41 13.58a 

2. Foil vacuum bag 15.41 14.03 11.97 12.35 11.98 10.78 13.15a 

3. Polyethylene bag 15.85 13.56 11.85 11.54 10.51 10.14 12.66ab 

4. Polyethylene vacuum bag 15.90 13.85 12.03 12.94 12.14 10.35 13.37b 

5. Woven 15.89 12.40 10.38 9.46 8.56 9.62 11.34c 

ค่าเฉลี่ย 15.81a 13.60b 11.90c 11.77c 11.02d 10.26e 12.82 

 
LSD0.05 (E) =  3.35        LSD0.05 (P) =      7.85  LSD0.05 (Ex P) =  11.11        
F-test (E) =  *           F-test (P) =  **    F-test (E x P) =  **            
C.V. (E) % = 12.74  C.V. (M) % = 15.27 C.V. (S) % =  13.51 
   
1/Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
2/Mean within the same low followed by the same letters are not significantly different by LSD  
** = significantly different at P ≤ 0.01 
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ตารางที ่6.  ผลของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา ชนิดของภาชนะบรรจุ ต่อความเร็วในการงอกของเมล็ด 
               พันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลางก่อนเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน 

สภาพการเก็บรักษา (E)  ภาชนะบรรจุ(P) 
Storage period (months) 

0 2 4 6 8 10 ค่าเฉลี่ย 

15 °C, 45% RH 

1. Foil bag 15.49 14.55 13.69 12.53 15.35 15.44 14.51a 

2. Foil vacuum bag 14.91 14.58 15.19 13.45 14.82 15.94 14.82a 

3. Polyethylene bag 15.35 14.47 14.67 11.68 13.82 11.82 13.64b 

4. Polyethylene vacuum bag 15.40 14.77 13.93 11.97 10.58 10.93 12.93c 

5. Woven 15.39 13.49 10.77 12.32 11.13 6.82 11.65d 

ค่าเฉลี่ย 15.31a 14.37b 13.65c 12.39d 13.14c 12.19d  13.51 

อุณหภูมิห้อง 

1. Foil bag 15.49 14.20 11.77 11.31 12.32 12.53 12.94a 

2. Foil vacuum bag 14.91 13.62 13.27 12.23 12.90 11.00 12.99a 

3. Polyethylene bag 15.35 14.06 12.75 10.46 11.90 9.90 12.40a 

4. Polyethylene vacuum bag 15.40 14.11 12.01 10.75 8.66 9.01 11.66b 

5. Woven 15.39 14.10 8.85 11.10 9.21 4.90 10.59c 

ค่าเฉลี่ย 15.31a 14.02b 11.73c 11.17cd 11.00d 9.47e 12.12  

 
LSD0.05 (E) =   0.28       LSD0.05 (P) =  0.33      LSD0.05 (Ex P) =     0.476     
F-test (E) =  *           F-test (P) =  **    F-test (E x P) =  ns            
C.V. (E) % =  4.11  C.V. (M) % = 3.99 C.V. (S) % =  1.93 
   
1/Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
2/Mean within the same low followed by the same letters are not significantly different by LSD  
** = significantly different at P ≤ 0.01 
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ตารางที ่7.  ผลของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา ชนิดของภาชนะบรรจุ ต่อความเร็วในการงอกของเมล็ด 
               พันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ าก่อนเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน 

สภาพการเก็บรักษา (E)  ภาชนะบรรจุ(P) 
ระยะเวลาเก็บรักษา (months) 

0 2 4 6 8 10 ค่าเฉลี่ย 

15 °C, 45% RH 

1. Foil bag 13.8 12.06 10.69 10.9 9.35 8.49 10.88a 

2. Foil vacuum bag 13.22 12.69 10.41 10.83 10.54 8.68 11.06a 

3. Polyethylene bag 13.66 12.98 10.82 10.82 9.94 8.82 11.17a 

4. Polyethylene vacuum bag 13.71 11.28 10.83 10.41 9.37 8.31 10.65a 

5. Woven 13.09 11.01 9.85 9.69 8.56 5.23 9.57b 

ค่าเฉลี่ย 13.50a 12.00b 10.52c 10.53c 9.55d 7.91e 10.67 

อุณหภูมิห้อง 

1. Foil bag 13.8 10.78 9.83 9.41 9.49 8.27 10.26a 

2. Foil vacuum bag 13.22 10.85 9.54 9.94 9.65 8.35 10.26a 

3. Polyethylene bag 13.66 10.97 9.42 9.54 9.82 8.09 10.25a 

4. Polyethylene vacuum bag 13.71 10.27 9.21 9.35 9.31 7.92 9.96a 

5. Woven 13.09 9.82 7.51 6.75 7.12 6.58 8.48b 

ค่าเฉลี่ย 13.50a 10.54b 9.10c 9.00c 9.08c 7.84d 9.84 

 
LSD0.05 (E) =  0.623        LSD0.05 (P) =   0.471     LSD0.05 (Ex P) =       0.671   
F-test (E) =  *           F-test (P) =  **    F-test (E x P) =     *         
C.V. (E) % =  6.32  C.V. (M) % = 11.48 C.V. (S) % =  6.33 
   
1/Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
2/Mean within the same low followed by the same letters are not significantly different by LSD  
** = significantly different at P ≤ 0.01 
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ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์  
 ความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุนอกจากความงอกที่มีผลมาจากสภาพการเก็บรักษา ภาชนะบรรจุและ
ระยะเวลาแล้ว ยังมีผลท าให้ความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่  8 -
10) กล่าวคือ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บรักษาท่ี 15 °C, 45% RH มีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุเฉลี่ย 53 46 
และ 43  ตามล าดับ ความแข็งแรงสูง ปานกลาง และต่ า ซึ่งมีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุสูงกว่าการเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องที่มีความแข็งแรงเฉลี่ยเท่ากับ 35 33 และ 30 ตามล าดับความแข็งแรง   เมื่อพิจารณา
อิทธิพลร่วมระหว่าง 2 ปัจจัย คือ สภาพการเก็บรักษาและภาชนะบรรจุมีผลท าให้ความแข็งแรงโดยวิธีการเร่ ง
อายุแตกต่างกันทางสถิติ กล่าวคือ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บรักษาในถุงฟรอยล์ และ ถุง PE แพคแบบ
สุญญากาศ เก็บที่ห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 15 °C,  45% RH  มีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุลดลงน้อยกว่า
การบรรจุในถุงฟรอยล์ และถุง PE แพคแบบธรรมดา และ บรรจุในถุงพลาสติกสานตามล าดับ โดยพบว่า เมล็ด
พันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงก่อนน ามาเก็บรักษา มีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุลดลงน้อยกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มี
ความแข็งแรงปานกลางและต่ า 
 ในขณะที่ระยะเวลาการเก็บรักษามีผลท าให้ความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุแตกต่างกัน  กล่าวคือ เมื่อ
ระยะเวลาการเก็บรักษาเพ่ิมขึ้นมีผลท าให้ความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุเฉลี่ยลดลงจากก่อนเก็บรักษาในเมล็ด
พันธุ์ทั้ง 3 ระดับความแข็งแรงเมื่อเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน โดยเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง เก็บที่
ห้องควบคุมอุณหภูมิมีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุลดลงจากก่อนเก็บรักษา คือจาก  72 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 
38 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการเก็บที่อุณหภูมิห้องเมล็ดพันธุ์มีความแข็งแรงลดลงมากกว่าการเก็บรักษาในห้องควบคุม
อุณหภูมิ โดยมีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุลดลงจาก 72 เหลือ 8 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งเป็นไปในท านองเดียวกัน
ในเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งปานกลางและต่ า กล่าวคือ การเก็บรักษาที่ห้องควบคุมอุณหภูมิจะสามารถรักษา
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้ดีกว่าการเก็บที่อุณหภูมิห้อง จะเห็นได้ว่าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง
นั้นมีความงอกหลังการเร่งอายุของเมล็ดต่ าเนื่องจากอุณหภูมิห้องเป็นสภาพที่มีอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สูง 
จึงเร่งกระบวนการเมตาบอลึซึมในเมล็ดเกิดการเสื่อมของเมล็ด มีผลท าให้ความแข็งแรงของเมล็ดต่ า(วันชัย , 
2553) ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุให้การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องมีความแข็งแรงของเมล็ดต่ ากว่าการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ15 °C, 45% RH ซึ่งความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุของเมล็ด (accelerated aging test, AA-test) 
เป็นวิธีที่วัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยอาศัยหลักการที่ว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุ
แล้วยังคงมีความงอกสูงแสดงว่าเมล็ดพันธุ์มีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุสูงและสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน
(จวงจันทร์, 2529)  
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ตารางที ่8.  ผลของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา ชนิดของภาชนะบรรจุ ต่อความงอกหลังเร่งอายุของเมล็ด 
               พันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงก่อนเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน 

สภาพการเก็บรักษา (E)  ภาชนะบรรจุ(P) 
ระยะเวลาเก็บรักษา (months) 

0 2 4 6 8 10 ค่าเฉลี่ย 

15 °C, 45% RH 

1. Foil bag 
72 63 60 59 63 39 59a 

2. Foil vacuum bag 
75 67 63 63 59 38 61a 

3. Polyethylene bag 
74 52 33 43 35 42 46b 

4. Polyethylene vacuum bag 
70 64 60 59 51 54 60a 

5. Woven 
71 47 37 38 33 19 41b 

ค่าเฉลี่ย 72a 58b 50c 52bc 48c 38d 53 

อุณหภูมิห้อง 

1. Foil bag 
72 62 55 12 4 5 35 

2. Foil vacuum bag 
72 51 43 33 6 16 37 

3. Polyethylene bag 
72 66 53 19 9 8 38 

4. Polyethylene vacuum bag 
72 47 33 8 19 5 30 

5. Woven 
72 60 57 9 2 8 34 

ค่าเฉลี่ย 72a 57b 48c 16d 8d 8d 35 
 
LSD0.05 (E) =    5.33      LSD0.05 (P) =  3.21      LSD0.05 (Ex P) =  4.54        
F-test (E) =  *           F-test (P) =  *    F-test (E x P) =    *          
C.V. (E) % = 9.42   C.V. (M) % = 6.57 C.V. (S) % =  9.22 
   
1/Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
2/Mean within the same low followed by the same letters are not significantly different by LSD  
** = significantly different at P ≤ 0.01 
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ตารางที ่9.  ผลของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา ชนิดของภาชนะบรรจุ ต่อความงอกหลังเร่งอายุของเมล็ด 
               พันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลางก่อนเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน 

สภาพการเก็บรักษา (E)  ภาชนะบรรจุ(P) 
ระยะเวลาเก็บรักษา (months) 

0 2 4 6 8 10 ค่าเฉลี่ย 

15 °C, 45% RH 

1. Foil bag 
63 62 52 47 38 31 49ab 

2. Foil vacuum bag 
59 58 57 44 44 35 49ab 

3. Polyethylene bag 
69 69 54 49 28 37 51a 

4. Polyethylene vacuum bag 
59 50 34 22 43 47 42bc 

5. Woven 
63 54 38 27 31 7 37c 

ค่าเฉลี่ย 63a 58a 47b 38c 37c 31c 46 

อุณหภูมิห้อง 

1. Foil bag 
63 58 50 14 5 11 33 

2. Foil vacuum bag 
63 39 47 27 5 9 32 

3. Polyethylene bag 
63 57 37 17 10 2 31 

4. Polyethylene vacuum bag 
63 54 33 29 30 14 37 

5. Woven 
63 58 48 8 2 6 31 

ค่าเฉลี่ย 63a 53b 43c 19d 10e 8e 33 
 
LSD0.05 (E) =   2.78       LSD0.05 (P) =   5.84     LSD0.05 (Ex P) =   8.26       
F-test (E) =  *           F-test (P) = **     F-test (E x P) =     *         
C.V. (E) % = 7.95   C.V. (M) % = 19.7 C.V. (S) % =  15.41 
   
1/Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
2/Mean within the same low followed by the same letters are not significantly different by LSD  
** = significantly different at P ≤ 0.01 
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ตารางที ่10.  ผลของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา ชนิดของภาชนะบรรจุ ต่อความงอกหลังเร่งอายุของเมล็ด 
                พันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ าก่อนเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน 
 

สภาพการเก็บรักษา (E)  ภาชนะบรรจุ(P) 
ระยะเวลาเก็บรักษา (months) 

0 2 4 6 8 10 ค่าเฉลี่ย 

15 °C, 45% RH 

1. Foil bag 
54 58 47 38 18 23 40bc 

2. Foil vacuum bag 
54 50 49 57 41 29 47ab 

3. Polyethylene bag 
53 49 51 53 42 57 51a 

4. Polyethylene vacuum bag 
55 56 54 52 31 10 43b 

5. Woven 
55 42 23 33 23 27 34c 

ค่าเฉลี่ย 54a 51ab 45b 46b 31c 29c 43 

อุณหภูมิห้อง 

1. Foil bag 
55 58 46 16 6 7 31 

2. Foil vacuum bag 
55 57 44 20 15 7 33 

3. Polyethylene bag 
55 49 36 10 19 4 29 

4. Polyethylene vacuum bag 
55 50 23 10 26 22 31 

5. Woven 
55 49 30 5 11 7 26 

ค่าเฉลี่ย 55a 52a 36b 12c 15c 9c 30 
 
LSD0.05 (E) =  10.18        LSD0.05 (P) =   7.22     LSD0.05 (Ex P) =    10.21      
F-test (E) =  *           F-test (P) =  **    F-test (E x P) =    *          
C.V. (E) % = 19.08  C.V. (M) % = 15.97 C.V. (S) % =  8.60 
   
1/Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
2/Mean within the same low followed by the same letters are not significantly different by LSD  
** = significantly different at P ≤ 0.01 
 
 
 
 
 



485 
 

ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ 
 จากการน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 มาบรรจุในภาชนะที่แตกต่างกัน แล้วน าไปเก็บรักษา
ในสภาพการเก็บรักษาที่แตกต่างกันเป็นเวลา10 เดือน พบว่า สภาพการเก็บรักษามีผลท าให้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
มีความชื้นแตกต่างกัน โดยเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บรักษาที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 15 °C, 45% RH มีความชื้นของ
เมล็ดเฉลี่ยเท่ากับ 9.85 เปอร์เซ็นต์ ต่ ากว่าการเก็บรักษาไว้ในสภาพอุณภูมิห้องที่มีความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ 9.96 
เปอร์เซ็นต์ในถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงสูง ส่วนถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงปานกลางและต่ า ก็ให้ผลการทดลอง
ไปในทางเดียวกัน กล่าวคือ การเก็บรักษาที่ห้องควบคุมจะมีความชื้นในเมล็ดต่ ากว่าการเก็บที่อุณหภูมิห้อง 
ทั้งนี้เนื่องมาจากการเก็บรักษาในสภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ (15°C ความชื้นสัมพัทธ์ 
45%) เมล็ดพันธุ์มีการแลกเปลี่ยนความชื้นกับบรรยากาศภายนอกต่ ากว่าการเก็บรักษาไว้ในสภาพห้องที่ไม่มี
การควบคุมอุณหภูมิ ท าให้ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเฉลี่ยต่ ากว่าการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิห้อง  
 อิทธิพลของภาชนะบรรจุต่อความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จากผลการศึกษาความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองภายในภาชนะบรรจุจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ ถุงฟรอยด์แพคสุญญากาศ ถุงฟรอยด์แพคธรรดา ถุง PE แพค
สุญญากาศ ถุง PE แพคธรรมดา และ ถุงพลาสติกสาน(Woven) เป็นเวลานาน 10 เดือน พบว่า มีความ
แตกต่างกัน เมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ในถุงพลาสติกสานจะมีความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ 9.96 9.95 และ 9.92 เปอร์เซ็นต์ 
ในเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง ปานกลาง และ ต่ า ซึ่งมีปริมาณความชื้นในเมล็ดสูงที่ สุด รองลงไปคือการ
บรรจุในถุง PE แพคธรรมดา โดยให้ผลแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุในถุง ฟรอยล์ 
และถุง PE  (ตารางที่ 11 -13)  ส่วนผลของระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไว้ในภาชนะต่างๆ
เป็นเวลานาน 10 เดือน พบว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นระยะเวลา 10 เดือน มีผลท าให้เปอร์เซ็นต์ความชื้น
ภายในเมล็ดลดลงจากความชื้นเริ่มต้น  
 เมื่อพิจารณาอิทธิพลร่วมระหว่าง 2 ปัจจัยคือสภาพแวดล้อมและภาชนะบรรจุที่ใช้ในการเก็บรักษา มี
ผลท าให้ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองแตกต่างกัน กล่าวคือ เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บรักษาที่ห้องควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น (15 °C, 45%RH) มีความชื้นในเมล็ดต่ ากว่าการเก็บรักษาไว้ที่อุณภูมิห้องเนื่องมาจาก 
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในสภาพห้องขณะเก็บรักษามีความชื้นเปลี่ยนแปลง ตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ ซึ่งมีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของความชื้นของเมล็ดเนื่องจากเมล็ดมีคุณสมบัติเป็น hygroscopic 
material คือสามารถรับหรือถ่ายเทความชื้นกับบรรยากาศรอบเมล็ดจนกว่าจะถึงจุดสมดุลความชื้นของเมล็ด
จะมีการเปลี่ยนแปลงความชื้นไปตามสภาพของความชื้นสัมพัทธ์บรรยากาศถ้าความชื้นสัมพัทธ์บรรยากาศสูง
เมล็ดพันธุ์จะมีความชื้นสูงตามความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงขึ้น ในทางตรงข้ามกันถ้าความชื้นสัมพัทธ์บรรยากาศต่ า
เมล็ดก็มีความชื้นต่ าไปด้วย(จวงจันทร์, 2529)  และการบรรจุเมล็ดพันธุ์ในถุงฟรอยล์และถุงพลาสติก PE แพค
ทั้งสองแบบ ปริมาณความชื้นในเมล็ดพันธุ์ลดลงจากความชื้นเริ่มต้นเล็กน้อย เนื่องจากการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองในถุงอะลูมิเนียมฟรอยล์สามารถป้องกันการถ่ายเทความชื้นกับภายนอกได้ ซึ่งเหมาะกับการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ประเภท orthodox seed (Harington, 1972) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการวิจัยของ (สุรีพร, 
2549) ที่ได้รายงานว่าการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในถุง aluminum foil สามารถช่วยป้องกันความชื้นจาก
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ภายนอกและช่วยรักษาความชื้นของเมล็ดพันธุ์ได้ดีกว่าถุงพลาสติกชนิด polypropylene และถุงพลาสติกสาน 
ท าให้อัตราการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เกิดได้ช้าลง  
ตารางที่ 11.  ผลของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา ชนิดของภาชนะบรรจุ ต่อความชื้นของเมล็ดพันธุ์ที่มี   
    ความแข็งแรงสูงก่อนเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน 
 

สภาพการเก็บรักษา (E)  ภาชนะบรรจุ(P) 
ระยะเวลาเก็บรักษา (months) 

0 2 4 6 8 10 ค่าเฉลี่ย 

15 °C, 45% RH 

1. Foil bag 10.47 9.50 9.20 9.32 9.55 9.44 9.58b 

2. Foil vacuum bag 10.84 9.57 9.20 9.37 9.16 9.25 9.57b 

3. Polyethylene bag 10.78 9.37 9.45 9.47 9.56 9.49 9.69b 

4. Polyethylene vacuum bag 10.94 9.44 9.14 9.26 9.49 9.38 9.61b 

5. Woven 10.06 10.36 10.95 11.55 11.01 11.09 10.92a 

ค่าเฉลี่ย 10.62a 9.65b 9.59b 9.79b 9.75b 9.73b 9.93 

อุณหภูมหิ้อง 

1. Foil bag 10.47 9.92 9.38 9.43 9.82 9.89 9.82b 

2. Foil vacuum bag 10.84 9.99 9.21 9.20 9.29 9.84 9.73b 

3. Polyethylene bag 10.78 9.95 9.90 9.82 9.62 9.85 9.99b 

4. Polyethylene vacuum bag 10.94 9.84 9.66 9.76 9.72 9.69 9.94b 

5. Woven 10.06 10.20 10.10 10.00 10.67 10.84 10.31a 

ค่าเฉลี่ย 10.62a 9.98ab 9.65ab 9.64ab 9.82b 10.02b 9.96 

 
LSD0.05 (E) = 0.06         LSD0.05 (P) = 0.047       LSD0.05 (Ex P) =  0.067        
F-test (E) =  *           F-test (P) =  **    F-test (E x P) =    *          
C.V. (E) % = 6.32   C.V. (M) % = 1.14 C.V. (S) % =  6.37 
   
1/Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
2/Mean within the same low followed by the same letters are not significantly different by LSD  
** = significantly different at P ≤ 0.01 
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ตารางที่ 12.  ผลของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา ชนิดของภาชนะบรรจุ ต่อความชื้นของเมล็ดพันธุ์ที่มี   
    ความแข็งแรงปานกลางก่อนเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน 
 

สภาพการเก็บรักษา (E)  ภาชนะบรรจุ(P) 
ระยะเวลาเก็บรักษา (months) 

0 2 4 6 8 10 ค่าเฉลี่ย 

15 °C, 45% RH 

1. Foil bag 
10.94 9.86 9.60 9.32 9.41 9.44 9.76b 

2. Foil vacuum bag 
10.93 9.25 9.70 9.47 9.66 9.29 9.72b 

3. Polyethylene bag 
10.27 9.87 9.70 9.27 9.46 9.85 9.74b 

4. Polyethylene vacuum bag 
10.79 9.03 9.85 9.72 9.81 9.69 9.81b 

5. Woven 
10.52 10.52 10.16 10.92 10.87 10.75 10.62a 

ค่าเฉลี่ย 10.69a 9.55b 9.67b 9.54b 9.64b 9.6b   

อุณหภูมิห้อง 

1. Foil bag 
10.94 9.91 9.68 9.50 9.32 9.81 9.86 

2. Foil vacuum bag 
10.93 9.87 9.76 9.40 9.47 9.71 9.86 

3. Polyethylene bag 
10.27 9.92 9.63 9.89 9.87 10.01 9.93 

4. Polyethylene vacuum bag 
10.79 9.83 9.74 9.80 9.67 9.55 9.90 

5. Woven 
10.52 9.88 9.65 10.30 10.37 10.54 10.21 

ค่าเฉลี่ย 10.69a 9.88ab 9.69ab 9.78b 9.74b 9.92b 9.95 
 
LSD0.05 (E) = 0.73         LSD0.05 (P) =    0.57    LSD0.05 (Ex P) =    0.81      
F-test (E) =  *           F-test (P) =  **    F-test (E x P) =  *            
C.V. (E) % = 0.75   C.V. (M) % = 0.52 C.V. (S) % =  0.77 
   
1/Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
2/Mean within the same low followed by the same letters are not significantly different by LSD  
** = significantly different at P ≤ 0.01 
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ตารางที่ 13.  ผลของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา ชนิดของภาชนะบรรจุ ต่อความชื้นของเมล็ดพันธุ์ที่มี   
    ความแข็งแรงต่ าก่อนเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน 

สภาพการเก็บรักษา (E)  ภาชนะบรรจุ(P) 
ระยะเวลาเก็บรักษา (months) 

0 2 4 6 8 10 ค่าเฉลี่ย 

15 °C, 45% RH 

1. Foil bag 10.96 9.10 9.75 9.57 9.91 9.69 9.83ab 

2. Foil vacuum bag 10.13 9.61 9.70 9.20 9.05 9.64 9.55b 

3. Polyethylene bag 10.35 9.05 9.70 9.47 9.91 9.89 9.73b 

4. Polyethylene vacuum bag 10.78 9.85 9.45 9.72 9.50 9.15 9.74b 

5. Woven 10.89 11.00 10.47 10.61 10.58 10.33 10.65a 

ค่าเฉลี่ย 10.64a 9.52b 9.89b 9.74b 9.83b 9.87b 9.90 

อุณหภูมิห้อง 

1. Foil bag 10.96 9.42 9.69 9.89 9.47 9.56 9.83 

2. Foil vacuum bag 10.13 9.59 9.65 9.70 9.62 9.37 9.68 

3. Polyethylene bag 10.35 9.94 9.89 9.89 9.75 9.95 9.96 

4. Polyethylene vacuum bag 10.88 9.72 9.48 9.50 9.92 9.69 9.87 

5. Woven 10.89 9.92 10.10 10.07 10.21 10.29 10.25 

ค่าเฉลี่ย 10.64 9.72 9.76 9.81 9.79 9.77 9.92 

 
LSD0.05 (E) =  0.18        LSD0.05 (P) =    0.27    LSD0.05 (Ex P) =  0.38        
F-test (E) =  ns           F-test (P) =  ns    F-test (E x P) = ns             
C.V. (E) % = 1.76   C.V. (M) % = 5.51 C.V. (S) % =  3.32 
   
1/Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
2/Mean within the same low followed by the same letters are not significantly different by LSD  
** = significantly different at P ≤ 0.01 
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ปริมาณของเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ 
 ผ ล ก า รศึ ก ษ าป ริ ม าณ  field fungi 3 ช นิ ด  คื อ  Cercospora kikuchii,  Collectotrichum 
truncatum, และ Fusarium sp. (ลักษณะโครงสร้างของเชื้อราแสดงดังภาพภาคผนวก (ถ้ามี) 1 - 3) โดยเชื้อ
ราที่ตรวจพบในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน 3 ระดับ และเก็บรักษาในสภาพการเก็บรักษา 
ภาชนะบรรจุที่แตกต่างกัน เป็นระยะเวลา 10 เดือน พบว่า  เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่เก็บรักษาที่ 15 °C, 45% RH 
ตรวจพบ field fungi กว่าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้อง โดยมีปริมาณ field fungi ที่ตรวจพบเฉลี่ย เท่ากับ มี 
1.37 1.47 และ 1.42 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ความแข็งแรงสูง ปานกลาง และต่ า ซึ่งมีปริมาณ field fungi ที่
ตรวจพบต่ าว่าการเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องที่มีปริมาณ field fungi เฉลี่ยเท่ากับ 2.00 2.23 และ 2.14 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับความแข็งแรง   เมื่อพิจารณาอิทธิพลร่วมระหว่าง 2 ปัจจัย คือ สภาพการเก็บรักษาและ
ภาชนะบรรจุ พบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมกันกับปริมาณ field fungi ที่ตรวจพบ  และพบว่า  เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองทุก
ระดับความแข็งแรงที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกสานจะมีปริมาณเชื้อราเฉลี่ยสูงกว่าการเก็บในภาชนะบรรจุชนิด
อ่ืน โดยมีปริมาณ field fungi  ที่ตรวจพบเฉลี่ยมากกว่าการบรรจุในถุงฟรอยล์ และ ถุงพลาสติกชนิด PE แพค
สุญญากาศและแพคแบบธรรมดา มีปริมาณ field fungi  ที่ตรวจพบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (ตารางที่  14 - 16) ส่วนผลของระยะเวลาเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง พบว่า ระยะเวลาในการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ไว้เป็นเวลานาน 10 เดือน มีผลต่อปริมาณ field fungi ให้มีความแตกต่างกัน เมื่อระยะเวลา
การเก็บรักษาท่ีนานขึ้น ปริมาณ field fungi ที่ตรวจพบมีแนวโน้มลดลงในทุกๆเดือน ตั้งแต่เริ่มเก็บรักษา   
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ตารางที ่ 14.  ผลของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา ชนิดของภาชนะบรรจุ ต่อปริมาณของเชื้อราที่ติดมากับ
เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงก่อนเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน 

สภาพการเก็บรักษา (E)  ภาชนะบรรจุ(P) 
ระยะเวลาเก็บรักษา (months) 

0 2 4 6 8 10 ค่าเฉลี่ย 

15 °C, 45% RH 

1. Foil bag 2.95 2.75 1.30 1.05 1.70 3.70 1.43 

2. Foil vacuum bag 1.95 2.80 0.50 0.80 2.10 3.50 1.39 

3. Polyethylene bag 2.10 3.10 0.90 1.05 2.75 2.70 1.37 

4. Polyethylene vacuum bag 1.95 1.35 1.30 0.55 1.60 4.05 1.23 

5. Woven 2.30 2.65 1.10 1.00 2.00 2.40 1.45 

ค่าเฉลี่ย 1.67 1.92 1.26 0.77 1.36 1.26 1.37 

อุณหภูมิห้อง 

1. Foil bag 2.10 1.45 1.45 1.10 1.00 1.10 2.10 

2. Foil vacuum bag 1.40 2.20 1.25 0.80 1.50 1.20 1.94 

3. Polyethylene bag 1.45 1.55 0.95 0.90 2.40 1.45 1.91 

4. Polyethylene vacuum bag 1.80 2.95 1.00 0.10 0.70 0.85 1.80 

5. Woven 1.60 1.45 1.65 0.95 1.20 1.70 2.24 

ค่าเฉลี่ย 2.25 2.53 1.02 0.89 2.03 3.27 2.00 

 
LSD0.05 (E) =  5.38        LSD0.05 (P) =    1.18    LSD0.05 (Ex P) =  1.67        
F-test (E) =  ns           F-test (P) =  ns    F-test (E x P) = ns             
C.V. (E) % = 24.50  C.V. (M) % = 15.82 C.V. (S) % =  14.63 
 
* Mean of 3 field fungi;  Cercospora kikuchii,  Collectotrichum truncatum, and  Fusarium sp. 
1/Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
2/Mean within the same low followed by the same letters are not significantly different by LSD  
** = significantly different at P ≤ 0.01 
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ตารางที่ 15. ผลของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา ชนิดของภาชนะบรรจุ ต่อปริมาณของเชื้อราที่ติดมากับ  
      เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลางก่อนเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน 

สภาพการเก็บรักษา (E)  ภาชนะบรรจุ(P) 
ระยะเวลาเก็บรักษา (months) 

0 2 4 6 8 10 ค่าเฉลี่ย 

15 °C, 45% RH 

1. Foil bag 
3.35 2.40 1.55 0.55 2.95 3.15 1.50 

2. Foil vacuum bag 
2.60 1.95 1.65 1.65 2.60 2.90 1.33 

3. Polyethylene bag 
2.30 2.73 2.10 0.70 2.20 3.10 1.43 

4. Polyethylene vacuum bag 
2.10 2.85 1.45 1.55 2.70 2.70 1.52 

5. Woven 
2.25 2.45 1.65 0.70 2.55 3.40 1.57 

ค่าเฉลี่ย 2.18 1.41 1.67 0.55 1.32 1.68 1.47 

อุณหภูมิห้อง 

1. Foil bag 
2.70 1.45 0.90 0.55 1.00 1.35 2.23 

2. Foil vacuum bag 
1.80 1.75 1.65 0.85 1.50 1.55 2.23 

3. Polyethylene bag 
1.60 1.45 2.00 0.10 1.35 2.10 2.19 

4. Polyethylene vacuum bag 
3.00 0.95 2.05 0.20 1.25 1.95 2.17 

5. Woven 
1.80 1.45 1.75 1.05 1.50 1.45 2.33 

ค่าเฉลี่ย 2.52 2.48 1.68 1.03 2.60 3.05 2.23 
 
LSD0.05 (E) =  0.61        LSD0.05 (P) =   0.38    LSD0.05 (Ex P) =  0.54       
F-test (E) =  ns           F-test (P) =  ns    F-test (E x P) = ns             
C.V. (E) % = 26.63  C.V. (M) % = 27.03 C.V. (S) % =  23.14 
   
* Mean of 3 field fungi;  Cercospora kikuchii,  Collectotrichum truncatum, and  Fusarium sp. 
1/Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
2/Mean within the same low followed by the same letters are not significantly different by LSD  
** = significantly different at P ≤ 0.01 
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ตารางที ่ 16.  ผลของสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษา ชนิดของภาชนะบรรจุ ต่อปริมาณของเชื้อราที่ติดมากับ 
      เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ าก่อนเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 10 เดือน 
 

สภาพการเก็บรักษา (E)  ภาชนะบรรจุ(P) 
ระยะเวลาเก็บรักษา (months) 

0 2 4 6 8 10 ค่าเฉลี่ย 

15 °C, 45% RH 

1. Foil bag 
2.00 2.40 2.35 0.45 1.37 2.70 1.42 

2. Foil vacuum bag 
2.45 2.95 1.55 0.25 2.35 3.00 1.33 

3. Polyethylene bag 
1.40 2.75 1.65 0.55 2.25 3.00 1.41 

4. Polyethylene vacuum bag 
3.45 2.65 1.55 0.75 1.80 3.65 1.37 

5. Woven 
2.50 2.65 2.70 0.95 3.25 2.80 1.56 

ค่าเฉลี่ย 1.96 1.60 1.49 0.91 1.37 1.17 1.42 

อุณหภูมิห้อง 

1. Foil bag 
1.95 1.45 1.15 1.05 1.45 1.45 1.88 

2. Foil vacuum bag 
1.75 1.70 1.50 0.85 1.45 0.75 2.09 

3. Polyethylene bag 
1.85 1.45 1.40 0.85 1.45 1.45 1.93 

4. Polyethylene vacuum bag 
1.90 1.95 1.65 0.90 1.05 0.75 2.31 

5. Woven 
2.35 1.45 1.75 0.90 1.45 1.45 2.48 

ค่าเฉลี่ย 2.36 2.68 1.96 0.59 3.05 3.03 2.14 
 
LSD0.05 (E) =  10.54        LSD0.05 (P) =    0.37    LSD0.05 (Ex P) =  1.04        
F-test (E) =  ns           F-test (P) =  ns    F-test (E x P) = ns             
C.V. (E) % = 23.42  C.V. (M) % = 24.76 C.V. (S) % =  21.32 
   
* Mean of 3 field fungi;  Cercospora kikuchii,  Collectotrichum truncatum, and  Fusarium sp. 
1/Mean within the same column followed by the same letters are not significantly different by LSD  
2/Mean within the same low followed by the same letters are not significantly different by LSD  
** = significantly different at P ≤ 0.01 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ความแข็งแรงสูง และ ปานกลางบรรจุในถุงฟรอยล์ หรือ ถุง PE แพคสุญญากาศ 

เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 °C, 45 % RH สามารถเก็บรักษาได้นาน 8 และ 6 เดือนตามล าดับความแข็งแรง โดยมี
ความงอกมาตรฐาน และ ความงอกหลังการเร่งอายุ และความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์สูงสุด ในขณะที่การ
เก็บรักษาในถุงพลาสติกสานสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 4 เดือนในถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงสูง และ 2 เดือน
ในถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงปานกลาง และภาชนะที่บรรจุที่ท าให้เมล็ดมีความงอกมาตรฐานต่ าสุดคือ การ
บรรจุในถุงพลาสติกสานเนื่องจากเป็นวัสดุที่มีการผ่านเข้าออกของอากาศหรือความชื้นได้สะดวก รวมทั้งมี
ปริมาณ field fungi ที่ตรวจพบว่าการการบรรจุด้วยภาชนะชนิดอ่ืน ซึ่งเป็นภาชนะที่เหมาะส าหรับการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ระยะสั้นเท่านั้น   
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อิทธิพลของความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีต่อความงอกในไร่และการเจริญเติบโต 
Influence of Seed Vigor on The Field Germination and Growth Rate of Soybean 

 
ศิรากานต์ ขยันการ   นิภาภรณ์ พรรณรา   สุมนา จ าปา   วราลักษณ์ บุญมาชัย  

ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน   ชนันทวัฒน์ ศุภสุทธิรางกุล 
Sirakan Khayankarn   Nipaporn Punara   Sumana Jumpa   Waraluck Boonmachai 

Papasson Wathanakulpakin   Chanantawat Suphasutthirangkun 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาอิทธิพลของความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองต่อความงอกในไร่ การเจริญเติบโต และ

คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแปลงปลูก ด าเนินการทดลองในฤดูแล้งปี 2561 และ ฤดูฝน ปี 2562 โดยใช้
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน 3 กรรมวิธี ดังนี้ เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรง
สูง (Accelerated Aging Test  ≥ 70%) เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลาง (Accelerated Aging 55 – 
69%) และเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ า (Accelerated Aging Test < 55%) จากผลการทดลองปลูกทั้ง
สองฤดู พบว่า  ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มีผลต่อความงอก ความเร็วในการงอก วันออกดอกแรก และ 
เปอร์เซ็นต์การรอดตายที่อายุ 30 วัน โดยเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง มีการเจริญเติบโตระยะแรกดีกว่าเมล็ด
พันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ า ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลาง และ ต่ ามีความงอกในแปลงลดลง
ตามล าดับ ซึ่งส่งผลถึงระยะออกดอก โดยถั่วเหลืองที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงจะออกดอกเร็วกว่า
ถั่วเหลืองที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์แข็งแรงต่ าทั้งสองฤดู แต่หากพ้นระยะนี้ไปแล้วอิทธิพลของความแข็งแรงไม่มีผล
ต่อลักษณะการเจริญเติบโต  ระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่น าไปปลูกไม่มีผลต่อคุณภาพผลผลิตและ
องค์ประกอบของเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวได้ เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงมีแนวโน้มที่ให้ผลผลิตสูงกว่าเมล็ดพันธุ์
ที่มีความแข็งแรงปานกลาง และ ต่ า โดยให้ผลผลิตต่อไร่ในฤดูแล้งเท่ากับ 291.1 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าการผลิต
ในฤดูฝนที่มีผลผลิตเท่ากับ 264.62 กิโลกรัมต่อไร่  สูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลางและต่ าทั้ง
สองฤดูปลูก ที่มีผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่อยู่ระหว่าง 195.40 - 257.16 กิโลกรัมต่อไร่ 

 
ABSTRACT 

The influence of seed vigor on field emergence, growth and yield of soybean were 
conducted in dry and rainy season 2018-2020. Seed of soybean cultivar Chiangmai60 was 
used in this study. Three vigor levels, namely high (Accelerated Aging Test ≥70%), medium 
(Accelerated Aging 55 – 69%) and low (Accelerated Aging Test < 55%) were used. Results 
revealed that the different seed vigor had an effect on field emergence, flowering date and 
seedling survival at 30 days after planting. Differences were not found in the later stage of 
growth as seed vigor did not affect the yield components, seed yield and seed quality. The 
yield per rai in the dry season was 291.1 kg per rai. It was higher than production in the rainy 
season with a yield of 264.62 kilograms per rai, which was higher than the medium and low 
vigor which had seed yield was between 195.40 - 257.16 kilogram per rai respectively.   
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บทน า (Introduction)  
ถั่วเหลืองเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วที่มีความส าคัญต่อคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศมายาวนาน เป็นพืช

ที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทย สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งในรูป
ของการบริโภคโดยตรงหรือแปรรูปเป็นอาหารต่าง ๆ เนื่องจากเมล็ดถั่วเหลืองประกอบด้วยโปรตีน น้ ามัน  และ
คาร์โบไฮเดรท  ถั่วเหลืองจึงถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืน ๆ  โดยประเทศ
ไทยมีความต้องการใช้ถั่วเหลืองประมาณ 2 ล้านตันต่อปี แต่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เพียง 5 หมื่นตัน คิด
เป็นร้อยละ 2 ของความต้องการทั้งประเทศ ถั่วเหลืองส่วนใหญ่น าเข้ามาจากต่างประเทศ แต่ละปีมีมูลค่าการ
น าเข้าประมาณ 4 หมื่นล้านบาท  ปี 2560 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองประมาณ 2 แสนไร่ ส่งผลให้
รัฐบาลมีนโยบายให้ขยายพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองเพ่ิมขึ้นเป็น 3 ล้านไร่ในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้นเพ่ือรองรับ
นโยบายการขยายและพัฒนาศักยภาพการผลิตถั่วเหลืองของประเทศไทย การเตรียมเมล็ดพันธุ์เป็นหัวใจส าคัญ
ในการเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตถั่วเหลือง นอกจากปริมาณที่ต้องผลิตให้เพียงพอแล้วคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่ งที่
ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากถั่วเหลือง เป็นพืชตระกูลถั่ว ปริมาณไขมันในเมล็ดสูง ส่งผลให้เกิดการเสื่อมของ
เมล็ดพันธุ์ได้ง่าย  ยากต่อการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้คงคุณภาพดี มีความงอก และความแข็งแรงไว้ส าหรับปลูก
ในฤดูกาลต่อไป  ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มีผลต่อความงอกมาตรฐาน ความงอกในแปลง และความสามารถ
ในการตั้งตัวของต้นกล้าในระยะแรก (Andrew, 1982) นอกจากนี้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสามารถเก็บรักษาไว้ที่
อุณหภูมิห้องได้เพียง 1-4 เดือน ไม่สามารถน าไปใช้ปลูกขยายพันธุ์จากฤดูแล้งและขยายพันธุ์ปลูกในฤดูปลาย
ฝนได้เนื่องจากมีความงอกและความงอกหลังเร่งอายุลดลงอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาระดับ
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่มีต่อความงอก เพื่อประเมินอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ให้เหมาะสม และสามารถ
จัดการเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่างกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2561 สิ้นสุด กันยายน 2563 (ฤดูฝนและฤดูแล้ง) 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

    1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่มีความแข็งแรงต่างกัน 3 ระดับ 
   2. ภาชนะบรรจุชนิดต่างๆ 
    3. เครื่องวัดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ 
   4. อุปกรณ์ส าหรับตรวจสอบความแข็งแรงและเพาะความงอกในห้องปฏิบัติการ 

 วิธีการ 

แผนการทดลอง 
ว า งแ ผ น ก ารท ด ล อ งแ บ บ  Randomized Complete Block Design(RCBD) จ าน วน  7  ซ้ า 

ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงที่แตกต่างกัน 3 กรรมวิธี ดังนี้ 
  1. ความแข็งแรงต่ า (Accelerated Aging Test < 55% )   
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2. ความแข็งแรงปานกลาง (Accelerated Aging Test 55 – 69%)  
3. ความแข็งแรงสูง (Accelerated Aging Test ≥ 70%) 

วิธีด าเนินการทดลอง 
1.เตรียมเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ เพ่ือ

ท าการทดลองในฤดูแล้งปี 2561 และฤดูฝนปี 2562 ได้ท าการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน 
3 ระดับ หลังจากนั้นน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงทั้ง 3 ระดับ มาปลูกในแปลงทดลองโดยฤดูแล้ง
ปลูกวันที่ 26 ธันวาคม 2561  และ ปลายฤดูฝนปลูกวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยหยอดเมล็ดพันธุ์ 3 เมล็ดต่อ
หลุม ไม่มีการปลูกซ่อม ในแปลงปลูกขนาด  3x5 เมตร พ้ืนที่ เก็บเกี่ยว 2X4 เมตร ใช้ระยะปลูก 50X20 
เซนติเมตรพ่นสารป้องกันก าจัดวัชพืชเมื่อปลูกเสร็จ ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดหนอนแมลงวันเจาะล าต้นหลังปลูก 
7 และ 14 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีเกรด 12- 24- 12 อัตรา 25 กก. ต่อไร่ ระหว่างการเจริญเติบโตได้พ่นสารป้องกันก าจัด
แมลงศัตรูพืชตามความเหมาะสม    

 2. เก็บเกี่ยวเมื่อถั่วเหลืองสุกแก่ที่ระยะ R8 หลังจากนั้นปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ น าเมล็ดพันธุ์มา
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ดังนี้ 

1) ความงอกที่ทดสอบด้วยวิธีความงอกมาตรฐาน (standard germination) ท าการเพาะเมล็ด
โดยวิธีการเพาะบนกระดาษเพาะแบบ top of paper จ านวน 4 ซ้ าๆละ 100 เมล็ด เก็บไว้ในห้องเพาะความ
งอกอุณหภูมิ 20<->30 องศาเซลเซียส ประเมินความงอกท่ีอายุ 8 วัน (ISTA, 2020) 

 2) ความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุ (vigor by accelerated aging test) โดยน าเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลืองที่ใช้ทดสอบจ านวน 200 เมล็ดใส่ในตะแกรงแล้วใส่กล่องเร่งอายุที่มีฝาปิดสนิทน าไปเร่งอายุที่อุณหภูมิ 
41 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศ 100 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลา 72 ชั่วโมง เมื่อครบก าหนด น า
เมล็ดไปเพาะความงอกด้วยทราย เก็บไว้ในห้องเพาะความงอกอุณหภูมิ  20<->30 องศาเซลเซียส ประเมิน
ความงอกที่อายุ 8 วัน บันทึกผลเป็นเปอร์เซ็นต์ความงอก (ISTA, 2020) เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความงอกตั้งแต่ 
70 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไปถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกระหว่าง 55 -60 
เปอร์เซ็นต์จัดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลาง และเมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกตั้งแต่ 54 เปอร์เซ็นต์ลงไป
จัดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ า 

 3) ความเร็วในการงอก (speed of germination) ท าการทดสอบตามวิธีความงอกมาตรฐาน 
นับจ านวนต้นกล้าปกติที่เพ่ิมขึ้นแต่ละวันตั้งแต่เริ่มงอกจนถึง 8 วันหลังปลูก ค านวณความเร็วในการงอก ดัง
สูตร 

             ความเร็วการงอก           = จ านวนต้นกล้าปกติ + ----- + ------- จ านวนต้นกล้าปกติ 
                                                วันที่นับครั้งแรก                        วันที่นับครั้งสุดท้าย 

4) ความชื้นของเมล็ด (seed moisture content) น าตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจ านวน 4 ซ้ าๆ
ละ 50 เมล็ด น าไปบดหยาบแล้วอบที่อุณหภูมิ 101 - 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 17 ± 1 ชั่วโมง หลังจาก
นั้นน าภาชนะที่ใส่เมล็ดไปไว้ใน desiccator เป็นเวลา 30 นาที (ISTA, 2020) เปอร์เซ็นต์ความชื้นเมล็ดคิดเป็น
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักสด (Wet weight basis) จากสูตรดังนี้ 

เปอร์เซ็นต์ความชื้นของเมล็ด  =         M2 - M3  x 100 
                                                          M2 - M1 
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M1 = น้ าหนักของภาชนะอบและฝาเป็นกรัม 
M2 = น้ าหนักของภาชนะอบพร้อมฝาและตัวอย่างเมล็ดก่อนอบเป็นกรัม 
M3 = น้ าหนักของภาชนะอบพร้อมฝาและตัวอย่างเมล็ดหลังอบเป็นกรัม 

การบันทึกข้อมูล 
 1. วันงอกของเมล็ดพันธุ์ 
 2. ความงอกในสภาพไร่  
 3. ลักษณะการเจริญเติบโต  
 4. เปอร์เซ็นต์ต้นกล้าที่รอดตายเมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก  
 5. จ านวนวันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์  
 6. ข้อมูลผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ 
 7. องค์ประกอบผลผลิต จ านวนฝักต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ด จ านวนกิ่งต่อต้น 
 8. ข้อมูลคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ได้แก่ ความชื้น ความงอกมาตรฐาน ความเร็วในการงอก และความ
งอกหลังเร่งอายุ   
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล การเจริญเติบโต และ คุณภาพของผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการทดลอง มาวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติ (analysis of variance) เพ่ือหาค่า F-test วิเคราะห์ความแปรปรวนรวมและ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของลักษณะต่างๆ ด้วยวิธี  Duncan’s Multiple Range Test ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรม Statistical software DSAASTAT (Onofri and Pannacci, 
2014) 
 
ผลการวิจัย 
 ลักษณะการงอกในแปลง 
 การปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน 3 ระดับ ในฤดูแล้งปี 2561 ได้
คัดเลือกถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน 3 ระดับ แตกต่างกันดังนี้  ความแข็งแรงสูงเท่ากับ 75  
เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงปานกลางเท่ากับ 69 เปอร์เซ็นต์ และความแข็งแรงต่ าเท่ากับ  44 เปอร์เซ็นต์ และใน
ฤดูฝนปี 2562 ได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง เท่ากับ 81 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงปานกลางเท่ากับ 
69 เปอร์เซ็นต์ และ ความแข็งแรงต่ าเท่ากับ 42 เปอร์เซ็นต์ และทุกระดับความแข็งแรงที่ได้คัด เลือกมาท างาน
วิจัยมีความงอกมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป หลังจากนั้นได้ท าการปลูกโดยวิธีการหยอดเมล็ด 3 เมล็ดต่อหลุม 
ไม่มีการปลูกซ่อม จากผลการทดลองพบว่า เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง และ ความแข็งแรงปานกลาง มี
ความสามารถในการงอกได้รวดเร็วกว่า เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ า โดยสามารถชูใบเลี้ยงเหนือพ้ืนดินได้ที่
อายุ 3 วันหลังปลูก ซึ่งเร็วกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ า 1 วัน และเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง สามารถ
งอกในแปลงได้ดีกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ า โดยในฤดูแล้งปี 2561 เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกมีความงอกในแปลง
เท่ากับ 90  85 และ 75 เปอร์เซ็นต์  ส่วนการปลูกในฤดูฝนปี 2562 เมล็ดพันธุ์มีความงอกในแปลงเท่ากับ 82  
70 และ 42 เปอร์เซ็นต์ ในเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง ปาน กลาง และ ต่ า ตามล าดับ  ส่วนความเร็วในการ
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งอกของเมล็ดพันธุ์ที่ความแข็งแรงต่างกันนั้นจะพบว่า ในฤดูแล้งปี 2561 เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงจะมี
ความเร็วในการงอกสูงที่สุดเท่ากับ 17.56 แตกต่างจากเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลางและต่ าซึ่งมี
ความเร็วในการงอกเท่ากับ 16.67และ 14.27 ตามล าดับไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับกับผล
การทดสอบความเร็วในการงอกในฤดูฝนปี 2562 พบว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงจะมีความเร็วในการงอก
สูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลางและต่ า(ตารางที่ 1)  สอดคล้องกับ Mondo et al., (2013) และ 
(เยาวลักษณ์, 2551) ที่รายงานว่า เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงสามารถงอกในแปลงได้สู งกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มี
ความแข็งแรงต่ า 
 จ านวนต้นกล้าที่รอดตาย 
 จากการบันทึกจ านวนต้นกล้าที่รอดตายของถั่วเหลืองที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงแตกต่าง
กันอายุ 30 วัน หลังปลูก พบว่า การปลูกในฤดูแล้งต้นกล้าที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง และ ปาน
กลาง มีจ านวนต้นกล้าที่รอดตายเท่ากับ 86.57 และ 79.29  เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แตกต่างจากต้นกล้าที่ปลูก
จากเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ า ที่มีจ านวนต้นกล้ารอดตายต่ าที่สุดเท่ากับ 63.71 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการปลูกใน
ฤดูฝนก็ให้ผลการทดลองสอดคล้องกันกับการปลูกในฤดูแล้งคือ ต้นกล้าที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรง
สูงจะมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูงตามไปด้วย และหากพิจารณาเปอร์เซ็นต์การรอดตายของต้นกล้าในฤดูฝนจะมี
ต้นกล้าที่รอดตายสูงกว่าในฤดูแล้ง (ตารางที่ 1)  เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงนอกจากสามารถงอกได้เป็น
จ านวนมากแล้วยังงอกได้เร็วกว่า และท าให้จ านวนต้นกล้ารอดตายเพ่ิมขึ้นตามระดับความแข็งแรงของเมล็ด
พันธุ์  คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ มีผลต่อความงอกมาตรฐาน ความงอกในแปลง ความสามารถในการตั้งตัวของต้น
กล้าในระยะแรก และต่อเนื่องถึงระยะการเจริญเติบโตทางล าต้น การออกดอก และผลผลิตในพืชปลูกหลาย
ชนิด (Andrew, 1982) เช่น  ข้าวโพดหวานพันธุ์ ATS-8 ที่ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงให้จ านวนต้นกล้ารอด
ตายสูง 92.5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เมล็ดพันธุ์คุณภาพต่ าให้จ านวนต้นกล้ารอดตายเพียง 19.9 เปอร์เซ็นต์ (เยาว
ลักษณ์ ,2551)   
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ตารางที่ 1. ผลของระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ต่อวันที่โผล่ขึ้นมาของต้นกล้า 
เปอร์เซ็นต์ความงอก ความเร็วในการงอก และ เปอร์เซ็นต์ต้นกล้าที่รอดตายในการปลูกในฤดูแล้งปี 2561 และ
ฤดูฝนปี 2562     

กรรมวิธี วันโผล่ขึ้นมาของ
ต้นกล้าหลังปลูก 

ความงอก (%) ความเร็วในการงอก ต้นกล้ารอด
ตาย (%) 

แล้ง  ฝน แล้ง  ฝน แล้ง  ฝน แล้ง  ฝน 

ความแข็งแร็งสูง 3.0b 3.0b 90a 81a 17.56a 17.69a 86.57a 87.32a 
ความแข็งแรงปานกลาง 3.0b 3.0b 85a 69a 16.67b 17.27b 79.29a 86.28a 

ความแข็งแรงต่ า 3.6a 3.4a 75b 42b 14.27b 10.39b 63.71b 76.00b 
F-test * * * * * * * * 

C.V.(%) 9.88 15.12 4.15 33.86 3.95 4.61 8.46 23.21 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งท่ีตามหลังด้วยอักษรที่เหมือนกันไมม่ีความแตกตา่งกันทางสถิติเมื่อวิเคราะหโ์ดยวิธ ีDMRT        ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

การออกดอก 
 เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน เมื่อน าไปปลูกพบว่า มีอายุการ
ออกดอกแรก และ อายุออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์แตกต่างกัน โดยถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงสูง และ ปานกลาง 
มีอายุการออกดอกแรก และ ออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ เร็วกว่าถั่วเหลืองที่ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ความแข็งแรงต่ า
เฉลี่ยประมาณ 2 วัน และถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูฝนจะออกดอกเร็วกว่าถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูแล้งประมาณ 4 วัน 
(ตารางที่ 2)  ต้นถั่วเหลืองที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง และ ปานกลาง ท าให้ต้นเจริญเติบโตเร็ ว
กว่าที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ า ส่งผลให้ต้นถั่วเหลืองที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ า มี
การออกดอกแรก และ อายุออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ ช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับต้นถั่วเหลืองที่ปลูกจากเมล็ด
พันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงและปานกลาง เช่นเดียวกับ ข้าวโพด ที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพต่ าจะท าให้การ
ออกไหมของข้าวโพดช้าลง (Tekrony and Egli, 1991)  นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ข้าว และฝ้าย ที่งอกจาก
เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพต่ าจะมีการออกดอกช้ากว่าต้นที่งอกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง (Andrews,1976)   
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ตารางที ่2. ผลของระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ต่อวันออกดอกแรก และ ออก
ดอก 50 เปอร์เซ็นต์ในการปลูกในฤดูแล้งปี 2561 และฤดูฝน ปี 2562   

กรรมวิธี วันออกดอกแรก(วัน) ออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์(วัน) 
แล้ง ฝน แล้ง ฝน 

ความแข็งแร็งสูง 35b 31b 38b 35b 

ความแข็งแรงปานกลาง 35b 31b 38b 35b 

ความแข็งแรงต่ า 37a 33a 40a 37a 

F-test * * * * 
C.V.(%) 3.5 8.4 9.5 13.86 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งท่ีตามหลังด้วยอักษรที่เหมือนกันไมม่ีความแตกตา่งกันทางสถิติเมื่อวิเคราะหโ์ดยวิธ ีDMRT        ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

 
 ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิต 
 ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตถั่วเหลืองที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน พบว่า 
ความสูงต้น จ านวนข้อ และจ านวนกิ่งของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง 
ปานกลาง และ ต่ า มีลักษณะองค์ประกอบของผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ถั่ว
เหลืองที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงและปานกลาง มีแนวโน้มที่จะมีความสูง จ านวนข้อ และ จ านวน
กิ่งมากกว่าถั่วเหลืองที่ปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ า จากผลการทดลองนี้ พบว่า องค์ประกอบผลผลิต
ถั่วเหลืองที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงและปานกลางในฤดูแล้ง มีจ านวนฝักต่อต้น 20.5 
และ 19.7 ฝัก แตกต่างจากถั่วเหลืองที่ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ าอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนจ านวนฝัก
ต่อต้นของถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูฝนไม่แตกต่างกันทางสถิติ และพบว่าถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูฝนจะมีจ านวนฝัก
ต่อต้นมากกว่าการปลูกในฤดูแล้ง ส่วนน้ าหนัก 100 เมล็ดของผลผลิตถั่วเหลืองที่ผลิตในฤดูแล้งมีค่าเฉลี่ยของ
น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกันมีค่าระหว่าง 14.61 – 15.07 กรัมต่อ 100 เมล็ด ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่
การผลิตในฤดูฝนพบว่าน้ าหนัก 100 เมล็ด ของถั่วเหลืองได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงจะมี
น้ าหนักมากกว่าที่ปลูกจากเมล็ดที่มีความแข็งแรงต่ า(ตารางที่ 3)    
 การปลูกพืชโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง ท าให้ได้ผลผลิตที่สูงตามไปด้วย จากผลการทดลอง 
พบว่า ผลผลิตต่อไร่ของถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ความแข็งแรงแตกต่างกันให้ผลผลิต
ต่อไร่ไม่แตกต่างกันทางสถิติในฤดูแล้ง ผลผลิตของถั่วเหลืองที่ได้จากการปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรง
สูง มีแนวโน้มที่จะให้ผลผลิตต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 291.1 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนถั่วเหลืองที่ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ที่มี
ความแข็งแรงปานกลาง และ ต่ า มีผลผลิตลดลงตามล าดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่ลดลงเท่ากับ 277.27 
และ 257.16 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ผลผลิตต่อไร่ของการผลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูฝน
แตกต่างกันตามระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ โดยผลผลิตที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรง
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สูงจะให้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าการปลูกจากเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลางและต่ า (ตารางที่ 3) ซึ่ งผลการ
ทดลองนี้ สอดคล้องกับวันชัย (2533) รายงานว่า การปลูกพืชโดยใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงท าให้ผลผลิตที่ได้สูง
กว่าการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์คุณภาพต่ า 10 – 20 เปอร์เซ็นต์  
 ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่างกัน ให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่
เก็บเกี่ยวได้ไม่แตกต่างกัน ทั้งในส่วนของความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้ จากผลการทดลอง
จะเห็นได้ว่าคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ ความแข็งแรงลดลง มีผลต่อความงอกในแปลง จ านวนต้นกล้าที่รอดตาย
ลดลงตามความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ปลูก แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเมล็ด
พันธุ์ที่เก็บเกี่ยวได้ (ตารางที่ 4)  สอดคล้องกับรายงานของ จุฑามาศ (2539)  ที่กล่าวว่า ความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุ์ไม่มีผลต่อองค์ประกอบผลผลิต  และผลผลิตฝักและเมล็ดของถั่วลิสง แต่มีแนวโน้มที่เมล็ดพันธุ์ที่มี
ความแข็งแรงสูง มีความสามารถในการเก็บรักษาดีกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลางและต่ า จากผลการ
ทดลองในครั้งนี้กล่าวได้ว่า หากต้องการน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความแข็งแรงปานกลางและ ต่ าไปปลูก 
จ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ให้เพ่ิมสูงขึ้น โดยในฤดูแล้งเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองท่ีมีความแข็งแรงปานกลางมี
ความงอกมากกว่าร้อยละ 80 ควรเพ่ิมอัตราเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ิมขึ้น 1.1 เท่า และเมล็ดพันธุ์ที่มีความ
แข็งแรงต่ า ควรเพ่ิมอัตราเมล็ดพันธุ์ให้มากกว่าปกติ 1.2 เท่า และการใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลาง
ปลูกในฤดูฝน ควรเพ่ิมอัตราเมล็ดพันธุ์ให้มากกว่าปกติ 1.3 เท่า และเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ าควรเพ่ิม
อัตราเมล็ดพันธุ์ให้มากกว่าปกติประมาณ 2 เท่า  เพ่ือให้ได้จ านวนต้นต่อพ้ืนที่ตามที่ต้องการ  จากค าแนะน า
ของกรมวิชาการเกษตร แนะน าให้ใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความงอกความแข็งแรงตามมาตรฐานชั้นพันธุ์
จ าหน่ายในอัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้นการผลิตถั่วเหลืองในฤดูแล้งหากเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลาง
ควรเพ่ิมอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ เท่ากับ 16.5 กิโลกรัมต่อไร่ และ 18 กิโลกรัมต่อไร่ ในเมล็ดพันธุ์ที่มีความ
แข็งแรงต่ า ส่วนการผลิตถั่วเหลืองในฤดูฝนหากเมล็ดมีความแข็งแรงปานกลางควรเพ่ิมอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์
ต่อไร่ เท่ากับ 15 กิโลกรัมต่อไร่ และ 30 กิโลกรัมต่อไร่ในเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ า เพ่ือให้ได้จ านวนต้น
และผลผลิตระดับเดียวกับเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง   
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ตารางที่ 3. ผลของระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ต่อลักษณะองค์ประกอบของผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูแล้งปี 2561 และ ในฤดูฝนปี 
2562 

กรรมวิธี ความสูง(cm.) ข้อ/ต้น กิ่ง/ต้น ฝัก/ต้น เมล็ด/ฝัก น้ าหนัก 100 
เมล็ด (g) 

ผลผลิตต่อไร่ 
(kg) 

แล้ง ฝน แล้ง ฝน แล้ง ฝน แล้ง ฝน แล้ง ฝน แล้ง ฝน แล้ง ฝน 

ความแข็งแร็งสูง 41.26 52.3 9.32 12.33 1.32 1.84 20.52a  42.71 2.3  2.8 14.61 18.71 291.10 264.62a 

ความแข็งแรงปานกลาง 40.87 49.05 8.96 12.09 1.27 1.76 19.7a 41.64 2.1 2.4  14.76 18.50 277.27 240.86a 

ความแข็งแรงต่ า 40.98 46.23 8.80 11.80 0.98 1.71 17.71b 41.26 2.2 2.1  15.07 17.00 257.16 195.40b 

F-test ns ns ns ns ns ns * ns ns ns ns * ns * 

C.V. (%) 6.06 11.33 5.05 9.06 7.22 24.6 8.27 16.3 1.84 2.35 1.84 5.16 8.13 19.53 

*ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันท่ีระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งท่ีตามหลังด้วยอักษรที่เหมือนกันไมม่ีความแตกตา่งกันทางสถิติเมื่อวิเคราะหโ์ดยวิธ ีDMRT  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 4. ผลของระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ต่อความงอก และ ความงอก  
 หลังเร่งอายุของเมล็ดพันธุ์หลังการปลูกในฤดูแล้ง ปี 2561 และ ในฤดูฝนปี 2562  

กรรมวิธี ความงอก (%)  ความงอกหลังเร่งอายุ (%) 
แล้ง ฝน แล้ง ฝน 

ความแข็งแร็งสูง 82  89  82  70  

ความแข็งแรงปานกลาง 82  88  81 73 

ความแข็งแรงต่ า 81  88  80  72 

F-test ns ns ns ns 
C.V.(%) 2.98 5.28 1.98 6.85 

Ns ค่าเฉลี่ยที่วิเคราะหไ์ดไ้ม่แตกตา่งทางสถิติ 
ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งท่ีตามหลังด้วยอักษรที่เหมือนกันไมม่ีความแตกตา่งกันทางสถิติเมื่อวิเคราะหโ์ดยวิธ ีDMRT        ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มีผลต่อความงอก ความเร็วในการงอก วันออกดอกแรก และ เปอร์เซ็นต์
การรอดตายที่อายุ 30 วัน โดยเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง มีความงอกในแปลงมากที่สุดเท่ากับ  90 
เปอร์เซ็นต์ และ ระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่น าไปปลูกไม่มีผลต่อคุณภาพผลผลิตและองค์ประกอบของ
เมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวได้ แต่เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงมีแนวโน้มที่ให้ผลผลิตสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีความ
แข็งแรงปานกลาง และ ต่ า โดยการผลิตในฤดูแล้งให้ผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 291.1  กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าเมล็ด
พันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลางและต่ า ที่ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 277.27 และ 257.16 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 
ส่วนการผลิตในฤดูฝนให้ผลผลิตต่อไร่แตกต่างกัน โดยผลผลิตที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรง
สูงจะได้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุดเท่ากับ 264.62 กิโลกรัมต่อไร่ แตกต่างจากผลผลิตที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์
ที่มีความแข็งแรงปานกลางและต่ า 
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ผลของการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ ามันพืชต่อคุณภาพและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ใน
สภาวะดินอิ่มตัว 

The effect of plant oil soaking on quality and yield of soybean seed var. Chiang Mai 60 
in saturated soil 

 
ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน     สุนทรีพร ศรีสมบุญ      

ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต     พรนิภา ถาโน 
Papassorn Wattanakulpakin         Soontareeporn Srisomboon      
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ค าส าคัญ  เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ความงอก ความแข็งแรง ดินอ่ิมตัว 
Keywords  Soybean seed, Germination; Vigor, Saturated soil 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของการคลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่ระดับความแข็งแรงสูง ปานกลาง
และต่ าด้วยน้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามันปาล์มต่อความงอกในสภาพไร่และผลผลิตในสภาพดิน อ่ิมตัว 100% 
เปรียบเทียบกับสภาพดินอ่ิมตัวที่เหมาะสม (ดินอ่ิมตัว 60%) พบว่า การคลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วยน้ ามันพืช
ทั้งสองชนิดไม่สามารถช่วยเพ่ิมความสามารถการงอกทั้งในห้องปฏิบัติและในสภาพไร่ได้ทั้งในสภาพดินอ่ิมตัว 
60 และ 100% นอกจากนี้พบว่าความงอกในสภาพไร่ที่ทดสอบในสภาพดินอ่ิมตัว 100% มีความงอกลดลง
อย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบกับความงอกที่ทดสอบในสภาพดินอ่ิมตัว 60% โดยเมล็ดพันธุ์ที่ความแข็งแรง
สูงและปานกลางมีความงอกในสภาพไร่ 87 และ 76% ในสภาพดินอ่ิมตัว 60% และลดลงเหลือ 73 และ 51% 
ในสภาพดินอ่ิมตัว 100% ตามล าดับ ส าหรับระยะเวลาในการงอกที่ 50% (T50) พบว่าเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรง
สูงมีค่า T50 น้อยกว่า 4 วัน ในสภาพดินอ่ิมตัว 60% และ ประมาณ 8 วัน ในสภาพดินอ่ิมตัว 100% แต่เมล็ด
พันธุ์ความแข็งแรงปานกลางใช้ระยะเวลามากกว่า 5 วัน และ 11 วัน ในสภาพดินอ่ิมตัว 60% และ 100% 
ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่าการเพาะปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงระดับปานกลางท าให้ผลผลิตลดลงจาก 
243 กก./ไร่ ในสภาพดินอิ่มตัว 60% เป็น  217 กก./ไร่ ในสภาพดินอ่ิมตัว 100% หรือลดลง 10.7% ในขณะที่
การเพาะปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงสูงให้ผลผลิตในสภาพดินอ่ิมตัว 60% และ 100% ไม่ต่างกันมีค่า
เท่ากับ 252.5 และ 254.5 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ความแข็งแรงสูงสามารถน าไปใช้เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ทั้งในสภาพความชื้นดินเหมาะสมและไม่เหมาะสมโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อผลผลิต แต่เมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงปานกลางสามารถเพาะปลูกได้ในสภาพความชื้นดินที่
เหมาะสมเท่านั้น การเลือกคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมร่วมกับการให้น้ าที่ถูกวิธีในช่วงแรกจะช่วยให้เกษตรกร
ลดความเสี่ยงในการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือการเพาะปลูกได้ 
 

Abstract 
 The effect of soybean and palm oils soaking with three seed vigor levels of soybean 
seed cv. Chiangmai 6 0  on field emergence and yield after planting in unfavorable (1 0 0 % 
saturated soil) and favorable conditions (60%  saturated soil) were studied. The capability of 
germination standard and field emergence growing in 60 or 100%  saturated conditions did 
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not enhance neither soaking nor none-soaking with both oils. Moreover, soil saturation for 
10 0 %  affected to decrease field emergence compared to 6 0 %  saturated soil. The result 
found that field emergence of high and medium vigor was reduced from 87 and 76%  to 73 
and 51% in saturated soil conditions by 60 and 100% , respectively. The time to emergence 
at 50% (T50) of high vigor seed was less than 4 days in 60% saturated soil and around 8 days 
in 100%  saturated soil. Meanwhile, the longer T50  was found in medium vigor seed which 
was up to 5 days and around 11 days in 60% and 100% saturated soil, respectively. The crop 
yield gained from the medium vigor seed production was reduced from 243  kg/rai in 60% 
saturated soil to 2 1 7  kg/rai in 1 0 0 %  saturated soil or 1 0 .7 %  decrease. There was no 
significantly different yield between 60%  and 100%  saturated soil conditions for high vigor 
seed that was 252.5 and 254.5 kg/rai, respectively. This research concludes that high vigor 
soybean seed can apply to seed or crop production both favorable and unfavorable 
saturated soil condition without yield effect. The medium seed vigor is limited that 
introduces for planting only favorable saturated soil condition. The combination between 
appropriated seed quality and water supply method in earlier stage could help the farmer 
reduced risk for seed or crop production. 
 
บทน า (Introduction)  

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง มักประสบปัญหาความงอกในสภาพไร่ต่ าเนื่องจากการปลูกหลังนา
ในขณะที่ดินมีความชื้นสูง หรือในช่วงทีมีฝนตกซ้ าหลังเพาะปลูกท าให้มีน้ าแช่ขัง เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจึงเกิด
อาการส าลักน้ า (soaking injury) เน่าตาย ท าให้อัตราการรอดชีวิตของเมล็ดพันธุ์ในสภาพไร่ต่ าลง (Powell 
and Matthews, 1979; Saha and Basu, 1984) ซึ่งเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีเยื่อหุ้ม (testa) บาง และโปรตีนสูง 
ท าให้อัตราการดูดน้ าสูง ส่งผลให้เซลล์เมมเบรนเกิดความเสียหาย เมตาบอลิซึมและการหายใจเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งอยู่ในสภาพที่มีความชื้นสูง จึงท าให้เกิดการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Sung, 1995) ท าให้เกิด
สารในกลุ่มแอลกอฮอล์ คีโตน แอลดีไฮด์ ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์ ส่งผลให้อัตราการรอดชีวิตต่ าเมื่อเพาะปลูกใน
สภาพน้ าแช่ขังหรือชื้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดที่มีความแข็งแรงต่ าถึงปานกลาง แต่ส าหรับเมล็ดพันธุ์ที่มี
ความแข็งแรงสูงสามารถรอดได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนและไม่เหมาะสม (นิภาภรณ์ และคณะ , 2555) 
สอดคล้องกับการรายงานของ ปวีณาและสมชาติ (2557) พบว่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่มีความ
แข็งแรงสูงยังคงมีความงอกมากกว่า 90% ในสภาพความชื้น 100% ในขณะที่เมล็ดแข็งแรงปานกลางและต่ า มี
ความงอกลดลงเกือบ 50% จากปัญหาดังกล่าวได้มีการศึกษาการใช้สารเคลือบหรือการใช้น้ ามันเคลือบเมล็ด
พันธุ์เพ่ือลดการส าลักน้ าของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในปี 2553 ปัทมาวดี และคณะ รายงานว่าการเคลือบเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ด้วยน้ ามันสะเดาบริสุทธิ์ มีความงอกในสภาพความชื้น 80% สูงกว่าเมล็ดที่
ไม่ได้เคลือบเท่ากับ 78% และ 69% ตามล าดับ แต่เมื่อทดสอบที่ความชื้น 100% พบว่าความงอกไม่แตกต่าง
กันระหว่างเมล็ดที่เคลือบและไม่เคลือบ อย่างไรก็ตาม นิภาภรณ์ และคณะ (2555) ได้ท าการทดสอบการ
เคลือบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ด้วยน้ ามันสะเดา ผลการทดลองพบว่าการเคลือบน้ ามันสะเดา
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ส่งเสริมให้ความงอกสูงกว่าไม่เคลือบในสภาพความชื้น 100% นอกจากนี้พบว่าการเคลือบเมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์
เชียงใหม่ 60 ด้วยน้ ามันถั่วเหลืองและสะเดาให้ผลไม่แตกต่างกันในสภาพความชื้นสูง โดยเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ความแข็งแรงปานกลางและต่ ามีความสามารถในการงอกสูงขึ้นเมื่ อเปรียบเทียบกับที่เมล็ดที่ไม่ได้เคลือบ 
(ปวีณา และ สมชาติ, 2557) เนื่องจากน้ ามันเป็นสารประเภทไฮโดรโฟบิก จึงสามารถช่วยชะลออัตราการดูดน้ า 
(Chachalis and Smith, 2001) และอัตราการหายใจ (ธรรมรัตน์, 2547) ท าให้ความงอกของเมล็ดเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
จากงานวิจัยการใช้น้ ามันเคลือบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ผ่านมายังไม่มีรายงานการทดลองในภาคสนามจนถึงการ
เก็บเกี่ยวผลผลิต งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการคลุกน้ ามันพืชต่ออัตราการดูดน้ า คุณภาพ
และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ในสภาพดินอ่ิมตัว เพ่ือให้การใช้ เมล็ดพันธุ์คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 
สถานที่ท าการวิจัย  
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ต าบลวังทอง อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
วิธีการด าเนินการ  
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพของน้ ามันพืชต่ออัตราการดูดน้ าและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 
60 

สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง 
1. เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ความแข็งแรง สูง ปานกลาง และ ต่ า  
2. น้ ามันพืช ได้แก่ น้ ามันปาล์ม และ น้ ามันถั่วเหลือง  
3. ไรโซเบียมถั่วเหลือง 
แบบและวิธีการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบ 3 x 3 Factorial in CRD  4  ซ้ า ประกอบด้วย 
 ปัจจัยที่ 1 คือความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 3 ระดับ 

 1. ความแข็งแรงสูง ความงอกภายหลังการเร่งอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 70% 
2. ความแข็งแรงปานกลาง ความงอกภายหลังการเร่งอายุระหว่าง 55-69% 
 3. ความแข็งแรงต่ า ความงอกภายหลังการเร่งอายุมากกว่า 45-55% 

ปัจจัยที่ 2 คือ วิธีการคลุกเมล็ดพันธุ์ 4 วิธี 
 1. การคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ ามันปาล์ม 
 2. การคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ ามันถั่วเหลือง 
3. ไม่คลุกเมล็ดพันธุ์ (ชุดควบคุม) 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. วัดอัตราการดูดน้ าเมล็ดพันธุ์ โดยน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ทั้ง 3 ระดับ มาคลุกด้วย

น้ ามันปาล์มและน้ ามันถั่วเหลืองอัตราส่วนน้ ามันต่อเมล็ดพันธุ์ เท่ากับ 8 มล./กก. ชั่งน้ าหนักก่อนและหลังคลุก
เมล็ด จากนั้นน าเมล็ดที่คลุกด้วยน้ ามันและไม่คลุกน้ ามันห่อด้วยกระดาษชื้นอ่ิมตัว เป็นเวลา 10, 20, 30, 60, 
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120, 180, 240, 300 นาที หรือจนกระทั่งเมล็ดดูดน้ าจนอ่ิมตัว เพ่ือค านวณหาอัตราการดูดน้ าของเมล็ดพันธุ์ 
และวัดความหนืดของน้ ามันปาล์มและน้ ามันถั่วเหลือง 

2. การคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ ามันพืช โดยน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ทั้ง 3 ระดับความ
แข็งแรง คลุกด้วยน้ ามันทั้งสองชนิดร่วมกับการคลุกด้วยไรโซเบียม โดยใช้อัตราส่วนน้ ามันต่อเมล็ดพันธุ์ เท่ากับ 
8 มล./กก. เปรียบเทียบกับชุดควบคุม 2 กรรมวิธี คือ การคลุกด้วยน้ าด้วยอัตราส่วน 8 มล./กก. และ ไม่คลุก 
ชั่งน้ าหนักก่อน-หลังคลุกเมล็ด และหาความชื้นเมล็ดพันธุ์ภายหลังการคลุกที่เวลา 30 นาที โดย น าเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองมาบดหยาบด้วยเครื่องบด ชั่งน้ าหนัก 4.5±0.5 กรัมต่อซ้ า อบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 103-105 
องศาเซลเซียส ระยะเวลา 17 ชั่วโมง น าไปไว้ในโถดูดความชื้นประมาณ 30 นาที ค านวณน้ าหนักที่หายไป 
รายงานผลเป็นร้อยละ (ISTA, 2018) 

3. ทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ ความงอกมาตรฐาน ความเร็วในการงอก และความงอกในสภาพ
ไร่ โดยทดสอบในสภาพความชื้น 40-60% และ 100% โดยด าเนินการทดสอบดังนี้  

- ความงอกมาตรฐาน (standard germination) ท าการเพาะเมล็ดโดยวิธีการเพาะทรายจ านวน 100 
เมล็ดต่อซ้ า เก็บไว้ในห้องเพาะความงอกอุณหภูมิสลับ 20-30 องศาเซลเซียส ประเมินความงอกที่อายุ 8 วัน 
(ISTA, 2018) 

- ความงอกในสภาพไร่ (field emergence) น าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองปลูกในแปลงทดสอบจ านวน 100 
เมล็ดต่อซ้ า จ านวน 4 ซ้ า ในสภาพความชื้นดิน 60% และ 100% เริ่มประเมินความงอกเมื่อพบต้นกล้าปกติ 
และนับต้นกล้าทุกวันจนกระทั่งงอกหมด ค านวณเปอร์เซ็นต์ความงอกในสภาพไร่ และระยะเวลาในการงอกที่ 
50% (Time to emergence at 50%; T50) ตามสูตรดังนี้ (ดัดแปลงจาก Farooq et al., 2005) 

T50 = Ti + [(50 – Ni) (Tj - Ti)] / (Nj – Ni) 
 Ti = จ านวนวันแรกที่พบต้นกล้าปกติงอกก่อน 50%  

Tj = จ านวนวันแรกที่พบต้นกล้าปกติงอกเท่ากับหรือมากกว่า 50% (ti +1) 
Ni = จ านวนต้นกล้าที่งอก ณ Ti, Nj = จ านวนต้นกล้าที่งอก ณ Tj 

หมายเหตุ;  Ni < 50 < Nj 
- ความชื้นในดิน สุ่มดินในแปลงทดสอบก่อนการให้น้ า  และแปลงทดสอบที่ดินมีความชื้น 60 และ 

100% โดยสุ่มจ านวน 6 จุดต่อแปลงทดสอบ ด าเนินการดังนี้ 
กรณีดินปกติที่ไม่ได้ให้น้ า น าดินมาบดแล้วชั่งน้ าหนักก่อนลดความชื้นจ านวน 10 กรัมต่อซ้ า จากนั้นอบ

ในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 130 ◦C เป็นเวลา 4-5 ชั่วโมง แล้วชั่งน้ าหนักหลังลดความชื้น (ISTA, 2019) ค านวณ
ตามสูตรดังนี้  
       ความชื้น (%) = [(น้ าหนักก่อนอบ – น้ าหนักหลังอบ) / น้ าหนักก่อนอบ] x 100 

กรณีดินที่มีความชื้นสูง (ดินที่อ่ิมตัว 60 และ 100%) ด าเนินการลดความชื้นสองขั้นตอน (ดัดแปลง
จาก ISTA, 2019) ขั้นตอนที่ 1 (Predrying) ชั่งน้ าหนักดินก่อนลดความชื้นประมาณ 100 กรัมต่อซ้ า จากนั้น
ลดความชื้นโดยการตากในที่ร่ม แล้วสุ่มวัดความชื้นจนกระทั่งตัวอย่างดินมีความชื้นไม่เกิน 17% จึงจะสามารถ
น าไปลดความชื้นต่อในขั้นตอนที่ 2 ด้วยวิธีตู้อบลมร้อนได้ ค านวณน้ าหนักท่ีหายไปในขั้นตอนที่ 1 (S1) จากนั้น
น าดินที่ลดความชื้นจากขั้นตอนที่ 1 มาชั่งจ านวน 10 กรัมต่อซ้ า แล้วน าเข้าตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 130 C 
เป็นเวลา 4-5 ชั่วโมง ชั่งน้ าหนักหลังลดความชื้น ค านวณน้ าหนักที่หายไปในขั้นตอนที่ 2 (S2)  แล้วน า S1 และ 
S2 มาค านวณความชื้นตามสูตร    ความชื้น (%) = (S1 + S2) - (S1 x S2)/100 
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การบันทึกข้อมูล 
    3.1 ความชื้น (moisture test) (ISTA, 2018) 

3.2 ความงอกมาตรฐาน (standard germination) และความงอกในสภาพดินอิ่มตัว 
3.3 ความงอกในสภาพไร่ (field emergence) แบบให้น้ าปกติและให้น้ าแบบดินอิ่มตัว 

4. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ analysis of variance และเปรียบเทียบค่าความแตกต่างทางสถิติ
ของค่าเฉลี่ยด้วยโปรแกรมทางสถิติ  

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลของน้ ามันพืชคลุกเมล็ดต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ใน
สภาวะดินอิ่มตัว 

แบบและวิธีการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ Split plot in RCBD  4  ซ้ า กรรมวิธีประกอบด้วย 
 Main Plot คือ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 3 ระดับ ได้แก่ 
  1. ดินมีความชื้นเหมาะสม 40-60% (ชุดควบคุม)  
  2. ดินมีความชื้น 100%  
  3. เมล็ดพันธุ์ถูกแช่น้ า 12 ชั่วโมง  

Sub-plot คือ สภาพการเพาะปลูกในความชื้นดิน 3 แบบ ได้แก่  
 1. ความแข็งแรงสูง ความงอกภายหลังการเร่งอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 70% 

  2. ความแข็งแรงปานกลาง ความงอกภายหลังการเร่งอายุระหว่าง 55-69% 
  3. ความแข็งแรงต่ า ความงอกภายหลังการเร่งอายุต่ ากว่า 55% 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. คลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองทั้ง 3 ระดับความแข็งแรง ตามกรรมวิธีที่ดีที่สุดจากขั้นตอนที่ 1 
2. น าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมาเพาะปลูกในแปลงทดลองที่มีความชื้นต่างกัน ได้แก่ 1) สภาพความท่ีดิน

มีความชื้นเหมาะสม 40-60% คือ เตรียมดินที่ความชื้นเหมาะสมแล้วหยอดเมล็ดพันธุ์ 2) สภาพ
ที่ดินมีความชื้น 100% คือ ปล่อยน้ าท่วมขังแปลง ประมาณ 24 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับสภาพดิน) แล้ว
ปล่อยน้ าออก จากนั้นจึงท าการหยอดเมล็ดพันธุ์ และ 3) เมล็ดพันธุ์ถูกแช่น้ า 12 ชั่วโมง คือ หยอด
เมล็ดพันธุ์ในแปลงทดสอบ แล้วปล่อยน้ าเข้าแปลง ให้เมล็ดพันธุ์แช่น้ าประมาณ 12 ชั่วโมง แล้วจึง
ปล่อยน้ าออก (จ าลองสภาพฝนตกภายหลังการหยอดเมล็ดพันธุ์) 

3. ด าเนินการดูแลรักษาตามข้ันตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองตามค าแนะน าของกรมวิชาการ
เกษตรจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ปรับปรุงสภาพ ท าการบันทึกผลและวิเคราะห์คุณภาพ ดังนี้ 
การบันทึกข้อมูล 
3.1 บันทึกข้อสังเกตุการเจริญเติบโตของต้นอ่อนโดยบันทึกวันที่ต้นกล้างอกท่ี 10% และ 50%  
3.2 องค์ประกอบผลผลิต เช่น ความสูง จ านวนเมล็ดต่อฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ด และผลผลิต 

4. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ด้วย Duncun’s Multiple Range Test 
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ผลการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ด าเนินการศึกษาอิทธิพลระหว่างระดับความแข็งแรง การคลุกน้ ามันพืช และสภาวะการ
อ่ิมตัวของดินต่อคุณภาพและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 โดยด าเนินการทดสอบในระดับ
ห้องปฏิบัติการและในสภาพไร่ ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการศึกษาผลของการคลุกน้ ามันพืช 2 ชนิด ได้แก่ น้ ามันถั่ว
เหลือง และน้ ามันปาล์ม ต่อการดูดน้ าและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60  เปรียบเทียบกับ
ไม่คลุกน้ ามัน (ชุดควบคุม) ผลการทดลองพบว่าการดูดน้ าของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่คลุกน้ ามันและไม่คลุก
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 0-12 ชั่วโมง (ระยะที่ 1) โดยการดูดน้ าของเมล็ดที่ไม่คลุกน้ ามันจะมีความชัน
มากกว่าเมล็ดที่คลุกน้ ามัน (รูปที่ 1) จากนั้นเมล็ดพันธุ์มีอัตราการดูดน้ าช้าลงภายหลัง 12 ชั่วโมงจนถึงที่
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง (ระยะที่ 2) และอัตราการดูดน้ าเพ่ิมข้ึนอีกครั้งในช่วงเวลา 30 ชั่วโมง (ระยะที่ 3) โดยพบ
การแทงรากประมาณ 50% (รูปที่ 1) ทั้งนี้อัตราการดูดน้ าของเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่างกันให้ผลไม่
แตกต่างกัน ส าหรับความงอกในสภาพที่เพาะทรายอ่ิมตัว 60% (ชุดควบคุม) และ 100% พบว่าการคลุกน้ ามัน
ถั่วเหลือง น้ ามันปาล์ม และไม่คลุกน้ ามัน ไม่มีผลต่อความงอกเมล็ดพันธุ์ที่ระดับความแข็งแรงสูงและปานกลาง
ที่ทดสอบในวัสดุเพาะอ่ิมตัว 60% โดยความงอกอยู่ในช่วง 84-88% (ตารางที่ 1 และ รูปที่ 2 ) แต่อย่างไรก็
ตามเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ าพบว่าการคลุกด้วยน้ ามันปาล์มมีความงอกต่ ากว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ เมื่อทดสอบ
ในวัสดุเพาะ 60% นอกจากนี้เมื่อทดสอบในวัสดุเพาะที่มีน้ าแช่ขัง 1 คืน+อ่ิมตัว 100% (แช่ขังในน้ า 12-14 
ชั่วโมง จ าลองสถานการณ์ฝนตกซ้ าภายหลังการปลูก) พบว่าเมล็ดพันธุ์ทุกระดับความแข็งแรงมีความงอกลดลง
อย่างชัดเจนแต่พบว่าการคลุกเมล็ดด้วยน้ ามันถั่วเหลืองมีแนวโน้มท าให้เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ าสามารถ
งอกได้ดีขึ้น (ตารางที่ 1) แต่เมื่อทดสอบความงอกในวัสดุเพาะที่อ่ิมตัว 85-90% พบว่าความงอกไม่ต่างจากวัสดุ
เพาะที่อ่ิมตัว 60% และพบว่าระดับความแข็งแรงและสภาพการอ่ิมตัวของดินไม่มีผลต่อความงอก ส่วนการ
คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ ามันปาล์มให้ค่าความงอกลดลงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับ
กรรมวิธีอ่ืนๆ (ตารางที่ 2) แสดงว่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองทุกระดับความแข็งแรงสามารถงอกได้ดีแม้ว่าจะมี
ความชื้นในดินถึง 90% แต่หากในสภาวะน้ าท่วมขังความสามารถในการงอกของเมล็ดพันธุ์จะลดลงอย่าง
รวดเร็ว (ตารางที่ 1 และ 2) โดยผลการวิเคราะห์สถิติจากตารางที่ 1 พบว่าระดับความแข็งแรง การคลุกเมล็ด
พันธุ์ และระดับการอ่ิมตัวมีผลต่อความงอกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระดับความแข็งแรงเป็นปัจจัยที่ควร
พิจารณาหากต้องเพาะปลูกในสภาพดินที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ทุกระดับความแข็ งแรงมีความงอก
ลดลงในสภาพดินแช่ขังและเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ ามีความงอกเฉลี่ยต่ าที่สุด 
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รูปที่ 1 อัตราการดูดน้ าของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ไม่คลุกน้ ามัน (A) คลุกน้ ามันถั่วเหลือง (B) 
และคลุกน้ ามนัปาล์ม (C) ที่ระยะเวลา 0-30 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง 
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ตารางท่ี 1 ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่คลุกน้ ามันถั่วเหลือง และคลุกน้ ามัน
ปาล์มเปรียบเทียบกับไม่คลุกน้ ามัน เพาะที่วัสดุเพาะอ่ิมตัว 60% และ แช่ขัง+อ่ิมตัว 100%  
 

ระดับความ 
แข็งแรง (V) 

เปอร์เซ็นต์ความงอก 
อ่ิมตัว (S) 60%  แช่ขัง+อ่ิมตัว 100% (S)  

กรรมวิธี (T) ไม่คลุก น้ ามันถั่ว
เหลือง 

น้ ามัน
ปาล์ม 

ไม่คลุก น้ ามันถั่ว
เหลือง 

น้ ามัน
ปาล์ม 

เฉลี่ย V1/ 

สูง 
 

86.0 88.0 84.0 69.5 70.5 59.0 
77.8a 

ปานกลาง 86.5 81.5 84.0 61.5 59.5 54.0 74.0a 

ต่ า 74.0 76.0 66.0 49.0 54.0 50.0 61.5b 

เฉลี่ย T1/ 71.1A 71.6A 66.2B     
เฉลี่ย S1/  80.6A   58.5B   
F-test; V *      

 T *      
 S **      
 V x T x S *      

หมายเหตุ ; วัสดเุพาะทดสอบความงอก คือ ทราย, เมลด็พันธ์ุถูกแช่ขังในภาชนะทดสอบความงอกนาน 12-14 ช่ัวโมง แล้วจึง
เทน้ าออก; 1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแถวหรือคอลัมนเ์ดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ P<0.05; ns 
= none significance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 2 ความงอกมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ (Standard Germination) ทดสอบในสภาพวัสดุเพาะ (ทราย) 
อ่ิมตัว 60% (A) และ 100% (B) 
 

(A) (B) 



512 
 

ตารางท่ี 2 ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่คลุกน้ ามันถั่วเหลือง และคลุกน้ ามัน
ปาล์มเปรียบเทียบกับไม่คลุกน้ ามัน เพาะที่วัสดุเพาะอ่ิมตัว 60%  และ 85-90%  
 

ระดับความ 
แข็งแรง (V) 

เปอร์เซ็นต์ความงอก 
อ่ิมตัว (S) 60%  อ่ิมตัว (S) 85-90%   

กรรมวิธี (T) ไม่คลุก น้ ามันถั่ว
เหลือง 

น้ ามัน
ปาล์ม 

ไม่คลุก น้ ามันถั่ว
เหลือง 

น้ ามัน
ปาล์ม 

เฉลี่ย V1/ 

สูง 
 

87.3 86.5 81.5 87.3 90.3 80.5 90.25 

ปานกลาง 88.0 87.3 83.5 86.5 84.8 81.5 84.75 

ต่ า 87.0 85.0 79.8 86 82.25 79.25 82.25 

เฉลี่ย T1/ 87A 86A 81B     
เฉลี่ย S1/  85.1   84.3   
F-test; V ns      

 T **      
 S ns      
 V x T x S ns      

หมายเหตุ ; วัสดเุพาะทดสอบความงอก คือ ทราย; 1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแถวหรือคอลัมน์เดยีวกันแตกต่างกัน     
               อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P<0.05; ns = none significance 
 

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการศึกษาผลของระดับความแข็งแรงและการคลุกน้ ามันพืช ในสภาพดินอ่ิมตัว 100% โดย
ให้น้ าแบบแช่ขัง 14-16 ชั่วโมง ภายหลังการปลูก เปรียบเทียบกับในภาพดินการให้น้ าที่ความชื้นเหมาะสม
ประมาณ 60% ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งจากผลการทดลองขั้นตอนที่ 1 พบว่าเมล็ดพันธุ์
ความแข็งแรงต่ าให้ค่าเฉลี่ยความงอกต่ าที่สุด และค่าเฉลี่ยความงอกในการคลุกน้ ามันปาล์มมีค่าต่ าที่สุด ดังนั้น
จึงเลือกระดับความแข็งแรงสูงและปานกลาง และการคลุกน้ ามันถั่วเหลืองมาท าการศึกษาต่อในสภาพไร่  
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยความงอกมาตรฐานและความงอกภายหลังการเร่งอายุ 
(Germination after accelerated aging; GAA = 63%) เพ่ือจัดกลุ่มเมล็ดพันธุ์ที่ความแข็งแรงปานกลางและ
สูง โดยเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงสูงต้องมีค่า GAA มากกว่าหรือเท่ากับ 70% ขึ้นไป และความแข็งแรงปานกลาง
มีค่า GAA ระหว่าง 55-69% จากนั้นน าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองกลุ่มความแข็งแรงสูง (G = 92, GAA = 86%) และ
ปานกลาง (G = 86, GAA = 63%) มาคลุกน้ ามันถั่วเหลือง ทดสอบความงอกในห้องปฏิบัติการและสภาพไร่ 
ในสภาะดินอิ่มตัว 60% และ 100% โดยมีเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองไม่คลุกน้ ามันเป็นชุดควบคุม  
 ความงอกในห้องปฏิบัติการหรือความงอกมาตรฐาน ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองความแข็งแรงสูงและปาน
กลางมีค่าเท่ากับ 92 และ 86%  ตามล าดับ และเมื่อน าเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงสูงคลุกน้ ามันถั่วเหลืองพบความ
งอกเท่ากับ 96 และ 91% ในสภาพดินอ่ิมตัว 60% และอ่ิมตัว 100%  ส าหรับเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงปาน
กลางที่คลุกน้ ามันมีค่าความงอกเท่ากับ 83% ทั้งสองสภาวะและพบว่าไม่แตกต่างจากชุดควบคุม (ตารางที่ 3) 
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อย่างไรก็ตามระดับความแข็งแรงมีผลต่อความงอกมาตรฐานโดยค่าเฉลี่ยของเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงสูงเท่ากับ 
92% ซึ่งสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งมีค่าเท่ากับ 84% และพบว่าการให้น้ า
แบบอ่ิมตัวส่งผลให้ความงอกมาตรฐานลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่การคลุกและไม่คลุกน้ ามันไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ (ตารางท่ี 3) 
 จากนั้นด าเนินการทดสอบความงอกในสภาพไร่เปรียบเทียบระหว่างการให้น้ าในสภาพดินอ่ิมตัว 60% 
และอ่ิมตัว 100%  บันทึกความงอกในสภาพไร่ ระยะเวลาในการงอกท่ี 50% องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิต
เมล็ดพันธุ์ (ตารางที่ 4-8 และรูปที่ 3) ผลการทดลองพบการงอกในสภาพไร่ของต้นกล้าที่ให้น้ าแบบปกติเร็วกว่า
การให้น้ าในสภาพดินอ่ิมตัว 100% โดยระยะเวลาความงอกที่ 50% (T50) ในเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงสูงที่ไม่
คลุกและคลุกน้ ามันมีค่า T50 เท่ากับ 3.6 วัน หรือไม่เกิน 4 วัน ในสภาพดินแบบปกติ (รูปที่ 3A)  แต่พบว่าการ
ให้น้ าในสภาพดินอ่ิมตัว 100% ท าให้ T50 ช้าลงอยู่ที่ 7.8 วัน และ 8.7 วัน ในเมล็ดที่ไม่คลุกและคลุกน้ ามัน
ตามล าดับ (รูปที่ 3B) ส าหรับเมล็ดพันธุ์แข็งแรงปานกลางมีค่า T50 มากกว่าหรือใช้ระยะเวลาในการงอกที่ 
50% มากกว่าเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงสูง โดยการคลุกหรือไม่คลุกน้ ามันให้ค่า T50 ไม่แตกต่างกันใช้เวลาใน
การงอกที่ 50% ประมาณ 5 วัน (รูปที่ 3A) และเมื่อเพาะปลูกในสภาพดินอ่ิมตัว 100%ส่งผลให้ระยะเวลาใน
การงอกที ่50% ยาวนานยิ่งขึ้น โดยมีค่า T50 เท่ากับ 11.5 วัน และมากกว่า 12 วัน ในเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรง
ปานกลางไม่คลุกน้ ามันและคลุกน้ ามัน ตามล าดับ (รูปที่ 3B)  ส าหรับความงอกในสภาพไร่พบว่า ความงอกใน
สภาพไร่ของเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงสูงที่ไม่คลุกและคลุกน้ ามันเท่ากับ 87% และ 90% ในสภาพการให้น้ าปกติ 
และ 73% และ 63% ในสภาพดินอ่ิมตัว 100% ส าหรับเมล็ดพันธุ์แข็งแรงปานกลางที่ไม่คลุกและคลุกน้ ามันมี
ความงอกสภาพไร่เท่ากับ 76% และ 80% ในสภาพการให้น้ าปกติ และ 51% และ 43% ในสภาพดินอ่ิมตัว 
100% (ตารางที่ 4 และรูปที่ 4) นอกจากนี้พบว่าระดับความแข็งแรงและการอ่ิมตัวของดินมีผลต่อความงอกใน
สภาพไร่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าเฉลี่ยความงอกในสภาพไร่ของเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงสูงและความ
แข็งแรงปานกลางเท่ากับ 78% และ 62% ตามล าดับ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยความงอกในสภาพไร่ที่ให้น้ าปกติเท่ากับ 
83% และลดลงเหลือ 57% ในการให้น้ าแบบอ่ิมตัว 100% แต่อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างทางสถิติของ
การคลุกและไม่คลุกน้ ามัน (ตารางท่ี 4) 
 ด าเนินการดูแลรักษาแปลงทดลองจนกระท่ังเก็บเก่ียว โดยเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองทุกกรรมวิธีที่อายุการเก็บ
เกี่ยว 85-87 วัน (ในวันที่ 10 เมษายน 2564) ขนาดแปลงย่อยเท่ากับ 6 ตร.ม. สุ่ม 4 จุด บันทึกผลความสูงต้น 
จ านวนเมล็ดต่อฝัก น้ าหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ ผลการทดลองพบว่าระดับความแข็งแรง การ
คลุกเมล็ดและระดับการอ่ิมตัวของดินไม่มีผลท าให้ความสูงต้นและจ านวนเมล็ดต่อฝักแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 5-6) ความสูงต้นมีค่าอยู่ระหว่าง 57.60 – 72.58 ซม. (ตารางที่ 5) และมีจ านวน
เมล็ดต่อฝักโดยประมาณเท่ากับ 2 เมล็ดต่อฝัก (ตารางที่ 6) ส าหรับน้ าหนัก 100 เมล็ด พบว่ าระดับความ
แข็งแรงและระดับการอ่ิมตัวของดินไม่มีผลต่อความแตกต่างของน้ าหนักเมล็ดพันธุ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(ตารางที่ 7) มีค่าอยู่ในช่วง 16.5 – 20.3 กรัม อย่างไรก็ตามพบว่าการคลุกน้ ามันส่งผลให้น้ าหนักเมล็ดลดลง
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.76 กรัม แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่คลุกน้ ามันซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.38 กรัม (ตารางที่ 7) นอกจากนี้พบว่าผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองลดลงอย่างชัดเจนใน
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กรรมวิธีการคลุกเมล็ดด้วยน้ ามันเปรียบเทียบกับไม่คลุกเมล็ดทั้งในระดับความแข็งแรงสูงและปานกลาง และใน
สภาพดินปกติและดินอ่ิมตัว 100% โดยค่าเฉลี่ยผลผลิตเมล็ดพันธุ์ที่คลุกน้ ามันเท่ากับ 188.38 กก./ไร่ ลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่คลุกน้ ามันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 241.75 กก./ไร่ (ตารางที่ 8) 
แม้ว่าปัจจัยด้านความแข็งแรงและรับการอ่ิมตัวของดินไม่ส่งผลกระทบต่อค่าเฉลี่ยของผลผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างมี
นัยส าคัญ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลผลิตในกรรมวิธีเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงปานกลางไม่คลุกน้ ามันพบว่า
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนจาก 243 กก./ไร่ ในสภาพดินปกติ เหลือ 217 กก./ไร่ ในสภาพ
ดินอ่ิมตัว 100% หรือผลผลิตลดลง 10.7% การลดลงของผลผลิตดังกล่าวท าให้เกษตรกรสูญเสียรายได้
ประมาณ 468 บาทต่อไร่ (ค านวณจากราคาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 18 บาทต่อกิโลกรัม) ในขณะที่เมล็ดพันธุ์
แข็งแรงสูงไม่คลุกน้ ามันเมื่อเพาะปลูกในสภาพดินอ่ิมตัว 100% ให้ผลไม่แตกต่างจากสภาพดินปกติ (ตารางที่ 
8) จากผลการทดลองอาจกล่าวได้ว่าการคลุกน้ ามันถั่วเหลืองก่อนเพาะปลูกไม่สามารถช่วยเพ่ิมความสามารถ
การงอกในสภาพไร่และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในสภาพดินอ่ิมตัว 100% ได้ แต่การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่มี
ความแข็งแรงสูงสามารถยกระดับความงอกในสภาพไร่และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ในสภาพดินอิ่มตัวได้ 
 การเพาะปลูกถั่วเหลืองทั้งเพ่ือการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืช เกษตรกรควรให้น้ าก่อนแล้วจึงปลูก
จะให้ผลที่ดีกว่าการปลูกแบบหยอดหรือหว่านแล้วให้น้ าแช่ขัง แต่หากรูปแบบการปลูกของเกษตรกรจ าเป็นต้อง
ให้น้ าภายหลังหยอดเมล็ดหรือต้องมีการแช่ขังน้ าข้ามคืน หรือมีความเสี่ยงในการโดนฝนตกซ้ าในฤดูฝนควร
แนะน าให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูง (ความงอกภายหลังการเร่งอายุ 70% ขึ้นไป) และให้
เกษตรกรรีบระบายน้ าออกจากแปลงปลูกไม่ควรแช่ขังนานเกิน 16 ชั่วโมง เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อ
ผลผลิตและส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร 
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ตารางท่ี 3 ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ระดับความแข็งแรงสูงและปานกลาง
ที่ไม่คลุกและคลุกน้ ามันถั่วเหลืองเพาะที่ความชื้น 60% และ ความชื้น 90-100%  
ระดับความแข็งแรง 

(V) 
กรรมวิธี  เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน   

(T) ความชื้นวัสดุเพาะ (S)   

 
อ่ิมตัว 60% อ่ิมตัว 90-100% เฉลี่ย V1/ เฉลี่ย T1/ 

สูง ไม่คลุก 92.0 89.5 92.2a 87.6 

 
คลุกน้ ามันถั่วเหลือง 96.3 91.0  88.3 

ปานกลาง ไม่คลุก 85.5 83.0 83.6b  

 
คลุกน้ ามันถั่วเหลือง 83.0 83.0   

เฉลี่ย S1/  89.19A 86.62B   
F-test; V **    

 S *    
 T ns    
 V x S ns    
 V x T *    
 S x T ns    
 V x S x T ns    
หมายเหตุ; วสัดเุพาะทดสอบความงอก คือ ทราย; 1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรต่างกันในแถวหรือคอลัมน์เดยีวกันแตกต่างกัน     
               อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ P<0.05; ns = none significance 
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รูปที่ 3 ระยะเวลาที่ความงอก 50% ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ความแข็งแรงสูงไม่คลุก (HVNS) 
และคลุกน้ ามันถั่วเหลือง (HVS) และความแข็งแรงปานกลางไม่คลุก (MVNS) และคลุกน้ ามันถั่วเหลือง (MVS) 
ปลูกในสภาพดินอ่ิมตัว 60% (A) และ 100% (B)

HVNS T50 = 3.6 วัน 

MVNS T50 = 5.3 วัน 

HVS T50 = 3.6 วัน 

MVS T50 = 5.4 วัน 

HVNS T50 
= 7.8 วัน 

MVNS T50 = 11.5 
วัน 

HVS T50 = 8.7 วัน 

MVS T50 > 12 วัน 

(A) 

(B) 
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ตารางท่ี 4 ความงอกในสภาพไร่ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ระดับความแข็งแรงสูงและปานกลางที่ไม่
คลุกและคลุกน้ ามันถั่วเหลือง ปลูกในสภาพไร่ที่ความชืน้ดินอ่ิมตัว 60% (สภาพปกติ)  และอ่ิมตัว 100%  
ระดับความแข็งแรง 

(V) 
กรรมวิธี1/ 

 
ความงอกในสภาพไร่ (%)   

(T) การให้น้ า (S) เฉลี่ย V3/ เฉลี่ย T3/ 
 อ่ิมตัว 60% อ่ิมตัว 100%2/   

สูง ไม่คลุก 87.21 73.42 78.46a 71.96 

 
คลุกน้ ามัน 90.58 62.63  68.99 

ปานกลาง ไม่คลุก 76.29 50.92 62.49b  

 
คลุกน้ ามัน 79.83 42.92   

เฉลี่ย S3/  83.48A 57.47B   
F-test; V **    

 S **    
 T ns    
 V x S ns    
 V x T ns    
 S x T **    
 V x S x T ns    
หมายเหตุ; 1/คลุกน้ ามัน คือ คลุกเมล็ดด้วยน้ ามันถั่วเหลือง, 2/ให้น้ าปกติ คือ ให้น้ าก่อนปลูกจนดินมีความช้ืนประมาณ 60%,    
       ใหน้้ าจนดินอ่ิมตัว คือ ให้น้ าแช่ขังแปลงประมาณ 14-16 ช่ัวโมง ภายหลังการปลูกแล้วจึงระบายน้ าออก; 3/ค่าเฉลี่ยที่ตาม    
      ด้วยตัวอักษรต่างกันในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ P<0.05; ns = none significance 
 
   
                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
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รูปที่ 4 ความงอกในสภาพไร่ของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่อายุ 5 วัน และ 7 วัน ในแปลงวิจัยที่
ให้น้ าแบบอ่ิมตัว 60% (A) และให้น้ าอ่ิมตัว 100% ภายหลังการปลูก (B) 
ตารางท่ี 5 ความสูงต้นของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ระดับความแข็งแรงสูงและปานกลาง คลุก
และไม่คลุกน้ ามันถั่วเหลือง และปลูกทดสอบในสภาพการให้น้ าแบบปกติและแบบดินอ่ิมตัว 

ระดับความ
แข็งแรง (V) 

กรรมวิธี1/ 

(T) 
ความสูงต้น (ซม.)   

การให้น้ า (S) เฉลี่ย V3/ เฉลี่ย T3/ 

อ่ิมตัว 60% อ่ิมตัว 100%2/   
สูง ไม่คลุก 69.90 65.65 66.24 66.90 

 
คลุกน้ ามัน 65.98 63.43  62.73 

ปานกลาง ไม่คลุก 72.58 59.48 63.39  

 
คลุกน้ ามัน 57.60 63.93   

เฉลี่ย S3/  66.51 63.12   

F-test; V ns    

 S ns    

 T ns    

 V x S ns    

 V x T ns    

 S x T ns    

 V x S x T ns    

หมายเหตุ; 1/คลุกน้ ามัน คือ คลุกเมล็ดด้วยน้ ามันถั่วเหลือง, 2/ให้น้ าปกติ คือ ให้น้ าก่อนปลูกจนดินมีความช้ืนประมาณ 60%,    
       ให้น้ าจนดินอิ่มตัว คือ ให้น้ าแช่ขังแปลงประมาณ 14-16 ช่ัวโมง ภายหลังการปลูกแล้วจึงระบายน้ าออก; 3/ค่าเฉลี่ยที่ตาม    
      ด้วยตัวอักษรต่างกันในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ P<0.05; ns = none significance 

 
 
 

T50 = 11.46 วัน 
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ตารางท่ี 6 จ านวนเมล็ดต่อฝักของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ระดับความแข็งแรงสูงและปานกลาง 
คลุกและไม่คลุกน้ ามันถั่วเหลือง และปลูกทดสอบในสภาพการให้น้ าแบบปกติและแบบดินอิ่มตัว 

ระดับความ
แข็งแรง (V) 

กรรมวิธี1/ 

(T) 
จ านวนเมล็ดต่อฝัก (เมล็ด)   

การให้น้ า (S) เฉลี่ย V3/ เฉลี่ย T3/ 

อ่ิมตัว 60% อ่ิมตัว 100%2/   
สูง ไม่คลุก 2.63 2.66 2.56 2.60 

 
คลุกน้ ามัน 2.40 2.58  2.48 

ปานกลาง ไม่คลุก 2.53 2.60 2.52  

 
คลุกน้ ามัน 2.50 2.45   

เฉลี่ย S3/  2.51 2.57   

F-test; V ns    

 S ns    

 T ns    

 V x S ns    

 V x T ns    

 S x T ns    

 V x S x T ns    

หมายเหตุ; 1/คลุกน้ ามัน คือ คลุกเมล็ดด้วยน้ ามันถั่วเหลือง, 2/ให้น้ าปกติ คือ ให้น้ าก่อนปลูกจนดินมีความช้ืนประมาณ 60%,    
       ให้น้ าจนดินอิ่มตัว คือ ให้น้ าแช่ขังแปลงประมาณ 14-16 ช่ัวโมง ภายหลังการปลูกแล้วจึงระบายน้ าออก; 3/ค่าเฉลี่ยที่ตาม    
      ด้วยตัวอักษรต่างกันในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ P<0.05; ns = none significance 
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ตารางท่ี 7 น้ าหนัก 100 เมล็ดของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ระดับความแข็งแรงสูงและปานกลาง 
คลุกและไม่คลุกน้ ามันถั่วเหลือง และปลูกทดสอบในสภาพการให้น้ าแบบปกติและแบบดินอิ่มตัว 

ระดับความ
แข็งแรง (V) 

กรรมวิธี1/ 

(T) 
น้ าหนัก 100 เมล็ด (กรัม)   

การให้น้ า (S) เฉลี่ย V3/ เฉล่ีย T3/ 

อ่ิมตัว 60% อ่ิมตัว 100%2/   
สูง ไม่คลุก 16.5 20.3 17.51 18.38a 

 
คลุกน้ ามัน 16.7 16.6  16.76b 

ปานกลาง ไม่คลุก 18.5 18.2 17.63  

 
คลุกน้ ามัน 16.7 17.0   

เฉลี่ย S3/  17.11 18.02   

F-test; V ns    

 S ns    

 T **    

 V x S ns    

 V x T ns    

 S x T *    

 V x S x T *    
หมายเหตุ; 1/คลุกน้ ามัน คือ คลุกเมล็ดด้วยน้ ามันถั่วเหลือง, 2/ให้น้ าปกติ คือ ให้น้ าก่อนปลูกจนดินมีความช้ืนประมาณ 60%,    
       ให้น้ าจนดินอิ่มตัว คือ ให้น้ าแช่ขังแปลงประมาณ 14-16 ช่ัวโมง ภายหลังการปลูกแล้วจึงระบายน้ าออก; 3/ค่าเฉลี่ยที่ตาม    
      ด้วยตัวอักษรต่างกันในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ P<0.05; ns = none significance 
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ตารางท่ี 8 ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ระดับความแข็งแรงสูงและปานกลาง คลุกและไม่คลุก
น้ ามันถัว่เหลือง และปลูกทดสอบในสภาพการให้น้ าแบบปกติและแบบดินอิ่มตัว 

ระดับความ
แข็งแรง (V) 

กรรมวิธี1/ 

(T) 
ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ (กก./ไร่)   

การให้น้ า (S) เฉลี่ย V3/ เฉลี่ย T3/ 

อ่ิมตัว 60% อ่ิมตัว 100%2/   
สูง ไม่คลุก 252.5 271.5 222.88 241.75a 

 
คลุกน้ ามัน 213.0 183  188.38b 

ปานกลาง ไม่คลุก 243.0 217.0 207.25  

 
คลุกน้ ามัน 182.0 198.0   

เฉลี่ย S3/  222.63 207.50   

F-test; V ns    

 S ns    

 T **    

 V x S ns    

 V x T ns    

 S x T ns    

 V x S x T *    

หมายเหตุ; 1/คลุกน้ ามัน คือ คลุกเมล็ดด้วยน้ ามันถั่วเหลือง, 2/ให้น้ าปกติ คือ ให้น้ าก่อนปลูกจนดินมีความช้ืนประมาณ 60%,    
       ให้น้ าจนดินอิ่มตัว คือ ให้น้ าแช่ขังแปลงประมาณ 14-16 ช่ัวโมง ภายหลังการปลูกแล้วจึงระบายน้ าออก; 3/ค่าเฉลี่ยที่ตาม    
      ด้วยตัวอักษรต่างกันในแถวหรือคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที ่P<0.05; ns = none significance 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

การคลุกเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ด้วยน้ ามันถั่วเหลืองไม่สามารถช่วยลดความเสียหายแก่
เมล็ดในกรณีเพาะปลูกแบบให้น้ าภายหลังการปลูกซึ่งเมล็ดพันธุ์ถูกแช่น้ าข้ามคืนหรือจากการแช่ขังเนื่องจากฝน
ตกซ้ าได ้

เมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงสูงสามารถเพาะปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ทั้งในสภาพการให้น้ าแบบเหมาะสม
และไม่เหมาะสม (การแช่ขังน้ าข้ามคืนหรือดินอ่ิมตัว 100%) เนื่องจากความงอกในสภาพไร่ยังคงสูงกว่า 70% 
และผลผลิตมากกว่า 250 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่ต่างจากการให้น้ าในสภาพเหมาะสม แต่เมล็ดพันธุ์ความแข็งแรง
ปานกลางสามารถเพาะปลูกได้ในสภาพความชื้นดินที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่สามารถทนต่อดินความชื้นสูงได้ 
ดังนั้นควรแนะน าให้เกษตรการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงที่เหมาะสมร่วมกับการให้น้ าที่ถูกวิธีใน
ช่วงแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลผลิตและการสูญเสียรายได้ของเกษตรกรทั้งในการผลิต
เมล็ดพันธุ์หรือการเพาะปลูกเพ่ือเป็นพืชอาหารได้ 
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ผลของการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเคลือบเมล็ดพันธุ์ ที่มีผลต่อความงอกและการเจริญเติบโตของถั่ว
ลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ในสภาวะอากาศหนาว 

Influence of plant growth regulators coating on germination and growth of Tainan 9 
peanut seed under cold stress 

 
สุนทรีพร ศรีสมบุญ     ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน      

ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิต     พรนิภา ถาโน 
Soontareeporn Srisomboon     Papassorn Wattanakulpakin          
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ค าส าคัญ  สารพาโคลบิวทาโซล กรดแอบซิสิค ถั่วลิสง สภาวะอากาศหนาว ความงอก 
Keywords Paclobutazol, Abscisic, Peanut, Cold stress, Germination  
 

บทคัดย่อ 
การปลูกถั่วลิสงหลังนาของประเทศไทยจะตรงกับช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ซึ่งอุณหภูมิที่

เหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตถั่วลิสงมีค่าประมาณ 30 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิในช่วงดังกล่าวมีค่าเฉลี่ย
ต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงงอกช้ากว่าปกติหรือไม่สามารถงอกได้ งานวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการเคลือบด้วยสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อความงอกและการเจริญเติบโตของ
ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ในสภาวะอากาศหนาว โดยศึกษาการเคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมกับสารพาโคลบิวทาโซล 
(PBZ) ที่ระดับความเข้มข้น 50 และ 75 มิลลิกรัมต่อลิตร และกรดแอบซิสิค (ABA) ที่ระดับความเข้มข้น 75 
และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรียบเทียบกับไม่เคลือบพอลิเมอร์เป็นชุดควบคุม ท าการทดสอบความงอกใน
ห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 10    องศาเซลเซียส 4 วัน แล้วเพาะในอุณหภูมิสลับ 20-30 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 10 วัน พบว่าผลความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงมีความแตกต่างกันทางสถิติ การเคลือบด้วย ABA ที่ความ
เข้มข้น  75 และ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าความงอกสูงที่สุดคือ 90 และ 91 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติกับการเคลือบด้วย PBZ ที่ความเข้มข้น 75 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นท าการทดสอบความงอก
ในสภาพไร่ช่วงเดือนมกราคมซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยกลางคืน 17 องศาเซลเซียส และกลางวัน 29 องศาเซลเซียส 
พบว่าความงอกที่ 14 วันหลังปลูกมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ โดยการเคลือบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงด้วย PBZ ที่ความ
เข้มข้น 75 มิลลิกรัมต่อลิตรมีค่าสูงสุด แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการเคลือบด้วย PBZ ที่ความเข้มข้น 50 
มิลลิกรัมต่อลิตร การเคลือบด้วย ABA 75 มิลลิกรัมต่อลิตร และชุดควบคุม ส่วนความงอกที่ 21 วันหลังปลูกมี
ค่าไม่แตกต่างทางสถิติทุกกรรมวิธี นอกจากนี้พบว่าการเคลือบด้วย ABA ที่ความเข้มข้น 75 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ให้ผลผลิตต่อไร่สูงที่สุดคือ 228 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือชุดควบคุมเท่ากับ 219.33 กิโลกรัมต่อไร่ แต่อย่างไร
ก็ตามทุกกรรมวิธีให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน แม้ว่าการเคลือบด้วย ABA ที่ความเข้มข้น 75 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
แนวโน้มช่วยส่งเสริมความงอกและผลผลิตภายใต้สภาวะอากาศหนาวได้ดีกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ แต่ควรมีการศึกษา
เพ่ิมเตมิในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาสภาวะอุณหภูมิต่ าเพ่ือยืนยันผลการวิจัยต่อไป 
 

Abstract 
In Thailand, peanut is commonly planting after rice during November to January and 

the optimum temperature is around 30C. However, the average temperature at that time is 
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lower than 25C that may affect to retard the speed of germination, or might inhibit seedling 
growth. This study purposed to determine the effect of seed coating with plant growth 
regulators on germination and yield of Tainan 9 peanut seeds under the cold condition. The 
coating polymer were mixed with plant growth regulators, paclobutazol (PBZ) concentrations 
at 50 and 75 mg/L and abscisic acid (ABA) concentrations at 75 and 100 mg/L compared to 
non coated seed (control). The germination of coated and non coated seeds were examined 
in cold condition, 10C for 4 days, before moved in alternating temperature at 20-30C for 
10 days. The result found that the germination of peanut seed was statistically different. 
Seed coating with 75 and 100 mg/L ABA showed the highest germination that was 90 and 
91% respectively but not statistically different from PBZ coated at a concentration of 75 
mg/L. Thereafter, field mergence of coated and non coated seeds were investigated during 
January, which the average temperature was 17C at night and 29C at day time. It was 
found that germination at 14 days after planted was statistically different. The peanut seed 
coated with PBZ at a concentration of 75 mg/L was the highest. but not statistically different 
from PBZ coating at a concentration of 50 mg/L. However, germination at 21 days after 
planting was not statistically different for all treatments. Moreover, the highest yield was 
observed in peanut seed coating with 75 mg/L ABA that was 228 kg/rai, followed by non 
coated seed, 219.33 kg/rai. However, there were non significant difference among treatments. 
The coating with ABA at 75 mg/L tends to promote germination and yield under the cold 
condition, but further studies should be carried out in low temperature area to confirm this 
finding. 
 
บทน า (Introduction)   

ถั่วลิสง (Arachis hypogeae L.) เป็นธัญพืชที่ใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น ฝักสดใช้ต้มรับประทาน ถั่ว
ลิสงคั่วทราย หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงชนิดต่างๆ เช่น เนยถั่วลิสง และน้ ามันถั่วลิสง เป็นต้น ท าให้มี
ความต้องการใช้ถั่วลิสงสูง แต่การผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ (วีระ, 2545) สาเหตุที่
ผลผลิต ถั่วลิสงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศเนื่องจากมีการผลิตน้อยลง พ้ืนที่ปลูกลดลง จากปี พ.ศ. 
2554 มีเนื้อที่เพาะปลูกถั่วลิสงรวมทั้งประเทศ 188,620 ไร่ แต่ในปี พ.ศ. 2563 มีเนื้อที่เพาะปลูกถั่วลิสงรวมทั้ง
ประเทศลดลงเหลือเพียง 87,026 ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ปัจจุบันรัฐบาลได้ส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกถั่วลิสงเป็นพืชหลังนา เพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้าวและเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพืชตระกูลถั่ว ช่วงฤดูปลูกถั่วลิสงหลัง
นานั้นตรงกับช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส ปาริชาติ (2557) 
พบว่าหากช่วงที่ปลูกถั่วลิสงมีอากาศหนาวเย็นต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้เมล็ดพันธุ์พืชที่เกษตรกร
ปลูกงอกช้ากว่าปกติ ใช้เวลางอกประมาณ 14 วันหลังปลูก ช่วงอุณหภูมิที่ท าให้ต้นถั่วลิสงไม่สามารถงอกได้อยู่
ในช่วง 9-11 องศาเซลเซียส อุณหภูมิจึงเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการงอก อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการ
เจริญเติบโตถั่วลิสงมีค่าเฉลี่ยที่ 30    องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิกลางวันและกลางคืนประมาณ 35 และ 25 
องศาเซลเซียส ตามล าดับ โดยปกติเมล็ดถั่วลิสงจะงอกได้เมื่ออายุ 3-7 วันหลังปลูก (Ketring, 1984) หากถั่ว



524 
 

ลิสงงอกช้าจะส่งผลให้ช่วงที่ยังเจริญไม่สมบูรณ์ ขาดความต้านทาน ต้องเจอช่วงที่โรคและแมลงเข้าระบาด จึง
ท าให้เกิดความเสียหายต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตเป็นอย่างมาก และผลจากการที่เมล็ด ถั่วลิสงงอกช้าท า
ให้ช่วงอายุที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ต้องเลื่อนไปเจอกับช่วงต้นฤดูฝน ท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพต่ า ไม่สามารถ
เก็บไว้ได้นาน ดังนั้นหากมีวิธีการที่ท าให้เมล็ดสามารถงอกได้แม้ในสภาวะอากาศหนาวเย็น จะท าให้พืชเติบโต 
มีความแข็งแรง และมีต้านทานได้ทันช่วงฤดูที่โรคและแมลงเข้าระบาด ทั้งยังไม่ต้องประสบปัญหาเจอฝนขณะ
เก็บเก่ียว 

สารพาโคลบิวทราโซล (paclobutrazol) เป็นสารในกลุ่ม triazole มีผลในการกระตุ้นศักยภาพในการ
ก าจัดอนุมูลอิสระ และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบป้องกันการท าลายจากสภาวะเครียดภายนอก  (พีรเดช, 
2537)  สามารถใช้แช่เมล็ดเพ่ือให้พืชมีความทนต่อสภาวะเครียดได้ดีขึ้น มีฤทธิ์เป็นสารชะลอการเจริญเติบโต
ของพืช (plant growth retardants) มีการใช้อย่างแพร่หลายในไม้ผล เพ่ือบังคับผลให้ออกนอกฤดู สารกลุ่มนี้
มีคุณสมบัติคือ สามารถยับยั้งการสร้างจิบเบอเรลลินภายในต้นลดน้อยลง และหยุดการเติบโตด้านกิ่งใบ แต่จะ
พัฒนาดอกขึ้นมาแทน (พีรเดช, 2546) กรดแอบซิสิค (ABA) เป็นสารควบคุมการเจริญชนิดหนึ่งของพืช มี
บทบาทในการควบคุมการแสดงออกของยีนบางชนิดซึ่งท าให้พืชสามารถที่จะปรับตัวให้อยู่ในสภาวะที่ไม่
เหมาะสมต่อไปได้ระยะหนึ่ง (Chandler and Robertson, 1994) เช่น สภาวะแล้งจะมีปริมาณกรดแอบซิสิค 
สูงขึ้น (Davies et al., 2005) โดยมีผลท าให้พืชปิดปากใบเพ่ือลดการคายน ้า (Chandler and Robertson, 
1994) Berova et al., (2002) ศึกษาการแช่เมล็ดด้วยสารพาโคลบิวทาโซลร่วมกับกรดแอบซิสิคในเมล็ดข้าว
สาลีก่อนปลูกที่อุณหภูมิต่ ากว่า 10 องศาเซลเซียส พบว่าเมล็ดที่แช่สามารถงอกได้เร็วกว่าเมล็ดที่ไม่ได้แช่สาร และ
ต้นกล้ามีความสูงและน้ าหนักสดมากกว่าเช่นเดีวกัน Abbas et al., (2018) แช่เมล็ดถั่วเหลืองก่อนปลูกด้วย 
Paclobutrazol ปริมาณ 100 และ 500 µM ในอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส พบว่าต้นอ่อนที่แช่สารมีน้ าหนัก
แห้งของรากมากกว่าที่ไม่แช่สาร 

การเคลือบเมล็ดเป็นการพัฒนามาจากการคลุกเมล็ดพันธุ์ ท าให้เกิดการสะสมของสารในลักษณะบาง
เบาและมีความหนาอย่างสม่ าเสมอจนเป็นเยื่อบางเกาะติดแน่นไม่หลุดร่วงและคลุมรอบเมล็ดพันธุ์ โดยเมล็ด
พันธุ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เนื่องจากเมล็ดได้รับสารเคลือบอย่างสม่ าเสมอเกาะติดแน่นไม่หลุดร่วง
ระหว่างการน าไปใช้  และยังสามารถควบคุมปริมาณสารเคลือบในแต่ละเมล็ดได้ (ภาณี และคณะ, 2540) สุวารี 
และคณะ (2549) พบว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ผ่านกระบวนการเคลือบแล้วมีความงอกสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่
ไม่เคลือบสาร และยังพบว่าการเคลือบและสารเคลือบไม่มีผลต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์  

งานวิจัยนี้จงึมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงด้วยสารพาโคลบิวทาโซลและกรดแอบซิ
สิค ที่มีผลต่อความงอกและการเจริญเติบโตในสภาวะอากาศหนาวเย็น 
 
สถานที่ท าการวิจัย  
 สถานที่ทดลองห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 
 สถานที่ทดลองแปลงเกษตรกร ต าบลเสริมซ้าย อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 1. เริ่มเดือนตุลาคม 2562 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2563 
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 2. เริ่มเดือนตุลาคม 2563 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2564 
 
วิธีการด าเนินการ  
- อุปกรณ์    
1. เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ชั้นพันธุ์ขยาย เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกเฉลี่ย 95 เปอร์เซ็นต์ 
2. สารควบคุมการเจริญเติบโต 
    2.1 สารละลายพาโคลบิวทาโซล (BPZ)  
    2.2 สารละลายกรดแอบซิสิค (ABA) 
3. สารเคลือบเมล็ดพันธุ์ คือ พอลิเมอร์ (hydroxypropyl methylcellulose; HPMC) 
4. เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์  
5. วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติ 
   5.1 กระดาษเพาะเมล็ดพันธุ์ 
   5.2 ทรายละเอียด 
   5.3 ตู้อบลมร้อน (hot air oven) 
   5.4 ถ้วยอะลูมิเนียมส าหรับตรวจสอบความชื้นเมล็ด (moisture can) 
   5.5 เครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 3 ต าแหน่ง (0.001 กรัม) 
   5.6 โหลดูดความชื้น 
   5.7 น้ ากลั่น 
   5.8 ถุงพลาสติกร้อน ขนาด 10x15 นิ้ว 
   5.9 กล่องเร่งอายุพร้อมฝาปิด ภายในมีตะแกรงลวดสแตนเลส 
6. วัสดุเกษตรส าหรับปลูกทดสอบในไร่  
    6.1 เชื้อไรโซเบียมส าหรับถั่วลิสง 
    6.2 ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 
    6.3 สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
    6.4 สารเคมีป้องกันและก าจัดวัชพืช 
    6.5 ไม้ปักแปลง 
    6.6 ถุงตาข่ายโปร่ง 
    6.7 ยิปซั่ม (CaSO4,2H2O) 
วิธีการ 
ปี 2563 
ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาปริมาณสารพาโคลบวิทาโซลและกรดแอบซสิิคที่เหมาะสมต่อการเคลือบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไท
นาน 9  ที่มีผลต่อการงอก และการเจริญเติบโตภายใต้อุณหภูมิต่ า 
วางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) มี 4 ซ้ า ประกอบด้วย 10 กรรมวิธี 
กรรมวิธีที่ 1 ไม่มีการเคลือบเมล็ด 
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กรรมวิธีที ่2 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ 
กรรมวิธีที ่3 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที ่4 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที ่5 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 75 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที ่6 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที ่7 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที ่8 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที ่9 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 75 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที ่10 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. น าถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 มากะเทาะเปลือกด้วยมือ เพ่ือเตรียมตัวอย่างส าหรับการเคลือบเมล็ดพันธุ์  
2. น าเมล็ดที่กะเทาะเปลือกแล้วมาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพ่ือตรวจสอบก่อนการเคลือบเมล็ดพันธุ์ 
ดังต่อไปนี้  
        2.1 ความชื้นเมล็ดพันธุ์ สุ่มเมล็ดถั่วลิสงน ามาหั่นให้มีขนาดเล็กน้อยกว่า 7 มิลลิเมตร แล้ว
ชั่งน้ าหนักตัวอย่างละ 5 กรัม ชั่งน้ าหนักเมล็ด แล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 17± 1 
ชั่วโมง แล้วน ามาหาน้ าหนักแห้งหลังอบ น าข้อมูลที่ได้ค านวณความชื้นจากสูตร 
เปอร์เซ็นต์ความชื้น = M2 – M3 x 100 
        M2 – M1 
M1 = น้ าหนักของถ้วยและฝา (กรัม) 
M2 = น้ าหนักของถ้วยพร้อมฝาและตัวอย่างเมล็ดก่อนอบ (กรัม) 
M3 = น้ าหนักของถ้วยพร้อมฝาและตัวอย่างเมล็ดหลังอบ (กรัม) 
    2.2 ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ สุ่มเมล็ดถั่วลิสงตัวอย่างละ 400 เมล็ด แบ่งออกเป็น 4 ซ ้าๆ 
ละ 100 เมล็ด เพาะเมล็ดโดยใช้ทรายละเอียด เป็นวัสดุเพาะ โดยน าทรายใส่ในกล่องพลาสติกใส น าเมล็ดเพาะ
ลงในทราย รดน ้าให้ทรายมีความชื้นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ วางกล่องเพาะเมล็ดไว้ที่อุณหภูมิห้อง ตรวจนับ
ความงอกครั้งแรกที่ 5 วัน และตรวจนับความงอกครั้งสุดท้ายที่ 10 วันหลังเพาะ โดยนับต้นกล้าที่โผล่พ้นวัสดุ
เพาะมีใบเลี้ยงแผ่กางและใบจริงเริ่มคลี่ออกให้เห็นอย่างน้อย 2 ใบ เปอร์เซ็นต์ความงอกค านวณจากจ านวนต้น
อ่อนที่สมบูรณ์เท่านั้น 
3. น าเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 มาเคลือบเมล็ดตามกรรมวิธีทั้ง 10 กรรมวิธี แล้วน าเมล็ดพันธุ์ทุกกรรมวิธี
มาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการเคลือบ (ตามข้อ 2) โดยการตรวจสอบความงอกน าเมล็ดไปปลูกใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 10 องศาเซลเซียส 4 วัน แล้วเพาะในอุณหภูมิสลับ 2030 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 
วัน 
 4. บันทึกข้อมูลของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแต่ละกรรมวิธี 
5. วิเคราะห์ผลทางสถิติ 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลของพาโคลบิวทาโซลและกรดแอบซิสิคที่เหมาะสมต่อการเคลือบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไท
นาน 9  ที่มีผลต่อความงอก และการเจริญเติบโตภายใต้อุณหภูมิต่ า 
 
แบบและวิธีการทดลอง 
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น าผลการทดลองที่ดีที่สุดในการทดลองขั้นตอนที่ 1 ของสารพาโคลบิวทาโซล และกรดแอบซิสิคอย่างละ 2 
กรรมวิธี มาทดสอบ และให้สารพาโคลบิวทาโซลและกรดแอบสิคผสมกัน โดยวางแผนการทดลองแบบ 
Completely randomized design (CRD) มี 4 ซ้ า ประกอบด้วย 10 กรรมวิธี 
กรรมวิธีที่ 1 ไม่มีการเคลือบเมล็ด 
กรรมวิธีที ่2 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ 
กรรมวิธีที ่3 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที ่4 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 75 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที ่5 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 75 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที ่6 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 7 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 50 มิลลิกรัมต่อลิตร + สารละลายกรดแอบ
ซิสิค 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 8 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 50 มิลลิกรัมต่อลิตร + สารละลายกรดแอบ
ซิสิค 75 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 9 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 75 มิลลิกรัมต่อลิตร + สารละลายกรดแอบ
ซิสิค 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธีที่ 10 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 75 มิลลิกรัมต่อลิตร + สารละลายกรด
แอบซิสิค 75 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. น าถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 มากะเทาะเปลือกด้วยมือ เพ่ือเตรียมตัวอย่างส าหรับการเคลือบเมล็ดพันธุ์  
2. น าเมล็ดที่กะเทาะเปลือกแล้วมาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพ่ือตรวจสอบก่อนการเคลือบเมล็ดพันธุ์ 
ดังต่อไปนี้  
        2.1 ความชื้นเมล็ดพันธุ์ สุ่มเมล็ดถั่วลิสงน ามาบดหยาบ แล้วชั่งน้ าหนักตัวอย่างละ 5 กรัม    
ชั่งน้ าหนักเมล็ด แล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 17± 1 ชั่วโมง แล้วน ามาหาน้ าหนักแห้ง
หลังอบ น าข้อมูลที่ได้ค านวณความชื้นจากสูตร 
เปอร์เซ็นต์ความชื้น = M2 – M3 x 100 
        M2 – M1 
M1 = น้ าหนักของถ้วยและฝา (กรัม) 
M2 = น้ าหนักของถ้วยพร้อมฝาและตัวอย่างเมล็ดก่อนอบ (กรัม) 
M3 = น้ าหนักของถ้วยพร้อมฝาและตัวอย่างเมล็ดหลังอบ (กรัม) 
    2.2 ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ สุ่มเมล็ดถั่วลิสงตัวอย่างละ 400 เมล็ด แบ่งออกเป็น 4 ซ ้าๆ 
ละ 100 เมล็ด เพาะเมล็ดโดยใช้ทรายละเอียด เป็นวัสดุเพาะ โดยน าทรายใส่ในกล่องพลาสติกใส น าเมล็ดเพาะ
ลงในทราย รดน ้าให้ทรายมีความชื้นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ วางกล่องเพาะเมล็ดไว้ที่อุณหภูมิห้อง ตรวจนับ
ความงอกครั้งแรกที่ 5 วัน และตรวจนับความงอกครั้งสุดท้ายที่ 10 วันหลังเพาะ โดยนับต้นกล้าที่โผล่พ้นวัสดุ
เพาะมีใบเลี้ยงแผ่กางและใบจริงเริ่มคลี่ออกให้เห็นอย่างน้อย 2 ใบ เปอร์เซ็นต์ความงอกค านวณจากจ านวนต้น
อ่อนที่สมบูรณ์เท่านั้น 
    2.3 ความแข็งแรงของเมล็ดโดย 
2.3.1 การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ สุ่มเมล็ดถั่วลิสงตัวอย่างละ 400 เมล็ด แบ่งออกเป็น 4 ซ ้าๆ ละ 100 เมล็ด ใส่ใน
ตะแกรงลวดสแตนเลสที่ใช้ส าหรับการเร่งอายุ น าตะแกรงวางลงในกล่องเร่งอายุที่มีน้ าบรรจุอยู่ 100 มิลลิลิตร 
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ให้เมล็ดพันธุ์ในตะแกรงลวดอยู่สูงกว่าระดับน้ าที่ก้นกล่อง ปิดฝากล่องให้สนิท เพ่ือให้ความชื้นสัมพัทธ์ภายใน
กล่องสูง 100 เปอร์เซ็นต์ น าไปใส่ในตู้อบที่อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 96 ชั่วโมง       น าเมล็ดที่
ผ่านการเร่งอายุมาทดสอบความงอกมาตรฐานตามวิธีในข้อ 2.2  
 3. น าเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 มาเคลือบเมล็ดตามกรรมวิธีทั้ง 10 กรรมวิธี แล้วน าเมล็ดพันธุ์
ทุกกรรมวิธีมาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการเคลือบ (ตามข้อ 2) โดยการตรวจสอบความงอกน าเมล็ดไป
ปลูกในห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 10 องศาเซลเซียส 4 วัน แล้วเพาะในอุณหภูมิสลับ 2030 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 10 วัน 
 4. บันทึกข้อมูลของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแต่ละกรรมวิธี 
 5. วิเคราะห์ผลทางสถิติ 
ปี 2564 
ศึกษาผลของการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเคลือบเมล็ดพันธุ์ ที่มีผลต่อความงอกและการเจริญเติบโต
ของถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ในสภาวะอากาศหนาว 

- แบบและวิธีการทดลอง 
เลือกกรรมวิธีที่ดีที่สุดในการทดลองปี 2563 มา 4 กรรมวิธี วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Block Design (RCB) มี 4 ซ้ า  
กรรมวิธีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ 
กรรมวิธี 1 ไม่มีการเคลือบเมล็ด 
กรรมวิธี 2 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ 
กรรมวิธี 3 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธี 4 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 75 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธี 5 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 75 มิลลิกรัมต่อลิตร 
กรรมวิธี 6 เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. น าถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 มากะเทาะเปลือกด้วยมือ เพ่ือเตรียมตัวอย่างส าหรับการเคลือบเมล็ดพันธุ์  
2. น าเมล็ดที่กะเทาะเปลือกแล้วมาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพ่ือตรวจสอบก่อนการเคลือบเมล็ดพันธุ์ 
ดังต่อไปนี้  
2.1 ความชื้นเมล็ดพันธุ์ สุ่มเมล็ดถั่วลิสงน ามาบดหยาบ แล้วชั่งน้ าหนักตัวอย่างละ 5 กรัม ชั่งน้ าหนักเมล็ด แล้ว
น าไปอบที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 17± 1 ชั่วโมง แล้วน ามาหาน้ าหนักแห้งหลังอบ น าข้อมูลที่ได้
ค านวณความชื้นจากสูตร 
เปอร์เซ็นต์ความชื้น = M2 – M3 x 100 
                  M2 – M1 
M1 = น้ าหนักของถ้วยและฝา (กรัม) 
M2 = น้ าหนักของถ้วยพร้อมฝาและตัวอย่างเมล็ดก่อนอบ (กรัม) 
M3 = น้ าหนักของถ้วยพร้อมฝาและตัวอย่างเมล็ดหลังอบ (กรัม) 
2.2 ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ สุ่มเมล็ดถั่วลิสงตัวอย่างละ 400 เมล็ด แบ่งออกเป็น 4 ซ ้าๆ ละ 100 
เมล็ด เพาะเมล็ดโดยใช้ทรายละเอียด เป็นวัสดุเพาะ โดยน าทรายใส่ในกล่องพลาสติกใส น าเมล็ดเพาะลงใน
ทรายที่มีความชื้นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ วางกล่องเพาะเมล็ดไว้ที่อุณหภูมิสลับ 20  30 องศาเซลเซียส ตรวจ
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นับความงอกครั้งแรกที่ 5 วัน และตรวจนับความงอกครั้งสุดท้ายที่ 10 วันหลังเพาะ โดยนับต้นกล้าที่โผล่พ้น
วัสดุเพาะมีใบเลี้ยงแผ่กางและใบจริงเริ่มคลี่ออกให้เห็นอย่างน้อย 2 ใบ เปอร์เซ็นต์ความงอกค านวณจากจ านวน
ต้นอ่อนที่สมบูรณ์เท่านั้น 

2.3 ความแข็งแรงของเมล็ดโดย 
การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ โดยใช้วิธีการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ สุ่มตัวอย่างละ 400 เมล็ด แบ่งออกเป็น 4 ซ ้าๆ ละ 100 
เมล็ด ใส่บนตะแกรง แล้วน าตะแกรงวางลงในกล่องเร่งอายุที่มีน้ าบรรจุอยู่ 100 มิลลิลิตร ให้เมล็ดพันธุ์บน
ตะแกรงลวดอยู่สูงกว่าระดับน้ าที่ก้นกล่อง ปิดฝากล่องให้สนิท เพ่ือให้ความชื้นสัมพัทธ์ภายในขวดสูง 100 
เปอร์เซ็นต์ น าไปใส่ในตู้อบที่อุณหภูมิ 41 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 96 ชั่วโมง น าเมล็ดที่ผ่านการเร่งอายุมา
ทดสอบความงอกมาตรฐานตามวิธีการทดสอบความงอกมาตรฐาน 
3. น าเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 มาเคลือบเมล็ดตามกรรมวิธีทั้ง 6 กรรมวิธี แล้วน าเมล็ดพันธุ์ทุกกรรมวิธี
มาตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการเคลือบ (ตามข้อ 2)  
4. สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในไร่ โดยเริ่มปลูกช่วงเดือนธันวาคม แต่ไม่ให้เกินช่วงมกราคม แปลงย่อยมี
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร ระยะห่างระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างหลุม 20 เซนติเมตร 
ขณะเตรียมดิน ปลูกถั่วลิสงแต่ละแปลงย่อยจ านวน 6 แถว หลุมละ 2 เมล็ด โดยไม่มีการถอนแยก ก่อนปลูก
คลุกเมล็ดด้วยเชื้อไรโซเบียมอัตรา 200 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 12 กิโลกรัม ให้น ้าทันทีหลังปลูกและทุกๆ 7 วัน จน
ถั่วลิสงออกดอกจึงลดเหลือทุกๆ 14 วัน ฉีดพ่นอะลาคลอร์หลังจากให้น ้า 2-3 วันหลังปลูก ฉีดพ่นสารป้องกัน
ก าจัดเพลี้ยไฟ โปรวาโด ที่ 2, 4 และ 8 สัปดาห์หลังปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ ที่ 35 
วันหลังปลูก ใส่ยิปซัมในอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อถั่วลิสงอายุ 42 วันหลังปลูก โดยโรยข้างแถว แล้วให้น ้า
ทันทีเพ่ือให้ยิปซัมละลายและซึมลงดิน เก็บเกี่ยวถั่วลิสงที่อายุ 110 หลังปลูก หรือ สุ่มถอนตรวจวัดการสุกแก่ที่ 
60 เปอร์เซ็นต ์
5. บันทึกข้อมูลของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแต่ละกรรมวิธี 
6. วิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 การบันทึกข้อมูล 
ในห้องปฏิบัติการ 
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
- ตรวจสอบความชื้น  
- ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ 
- ความแข็งแรงของเมล็ด โดย การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ 
 ในสภาพไร่ 
    1. บันทึกข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ของอากาศในแต่ละวัน 
   2. ความงอกในไร่ ตรวจนับต้นกล้าที่งอกปกติท่ีอายุ 7, 14 และ 21 วันหลังปลูก โดยนับต้นกล้าถั่วลิสงที่โผล่
พ้นผิวดินมียอดอ่อนสมบูรณ์ใบเลี้ยงแผ่กลาง และมีใบจริงคลี่ให้เห็นอย่างน้อย 2 ใบ 
3. ความสูงของต้น สุ่มวัดต้นถั่วลิสงจ านวน 5 ต้นในแต่ละแปลงย่อย ที่อายุ 30, 45, 60 และ 90 วันหลังปลูก 
โดยวัดจากผิวดินถึงจุดที่สูงที่สุดบนต้นถั่วลิสง 
4. ความกว้างของทรงพุ่ม สุ่มวัดต้นถั่วลิสงจ านวน 5 ต้นในแต่ละแปลงย่อย ที่อายุ 30, 45, 60 และ 90 วันหลัง
ปลูก โดยวัดจากส่วนที่กว้างที่สุดของทรงพุ่ม 
5. ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต สุ่มถอนต้นถั่วลิสงมาแกะดูเปลือกด้านในของฝัก ฝักที่สุกแก่เปลือกด้านใน
ของฝักจะเป็นสีน ้าตาลหรือด ามากกว่า 50 % ของพ้ืนที่ด้านในของฝักทั้งหมด เมื่อถั่วลิสงทุกต้นในแปลงสุกแก่
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ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ จึงเก็บเกี่ยวถั่วลิสงในแต่ละแปลงย่อยโดยใช้แรงงานคนถอนทั้งต้น  ปลิดฝักด้วยมือ 
เลือกปลิดเฉพาะฝักแก่ ฝักแก่เมื่อใช้มือบีบจะแน่น ไม่ปลิดฝักที่มีร่องรอยการท าลายของโรคและแมลง เก็บ
ข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต ดังนี้  
- ผลผลิตฝัก เก็บเกี่ยวถั่วลิสงในแถวที่ 3 และ 4 ของแต่ละแปลงย่อย ในพื้นที ่3.6 ตารางเมตร ปลิดฝักด้วยมือ 
ตากให้แห้ง ชั่งหาน ้าหนักฝักแห้ง รายงานผลผลิตฝักท่ีความชื้นมาตรฐาน 8 %  
- ผลผลิตเมล็ด น าฝักถ่ัวลิสงที่ได้จากข้อ 6.1 มากะเทาะด้วยมือ ชั่งน ้าหนักเมล็ด รายงานผลผลิตเมล็ดที่
ความชื้นมาตรฐาน 8 %  
- น ้าหนัก 100 เมล็ด สุ่มเก็บตัวอย่างต้นถั่วลิสงแปลงย่อยละ 5 ต้น ปลิดฝักด้วยมือ ตากให้แห้งแล้วกะเทาะ
เปลือก สุ่มนับเมล็ดตัวอย่างละ 100 เมล็ด ท า 4 ซ า้ ชั่งหาน ้าหนักแล้วรายงานเป็นน ้าหนัก 100 เมล็ดที่ความชื้น
มาตรฐาน 8 % โดยค านวณจากสูตร  
น ้าหนักเมล็ด 100 เมล็ดที่ความชื้น 8 % = น ้าหนัก 100 เมล็ด × (100 - ค่าความชื้นที่วัดได้)  
                                                                         (100-8)  
- จ านวนฝักต่อต้น สุ่มตัวอย่างต้นถั่วลิสงแปลงย่อยละ 5 ต้น ปลิดฝักด้วยมือ นับจ านวนฝักท่ีสุกแก่แล้ว
ค านวณหาค่าเฉลี่ยต่อต้น  
- จ านวนเมล็ดต่อฝัก กะเทาะเมล็ดจากฝักด้วยมือ นับจ านวนเมล็ดค านวณจ านวนเมล็ดต่อฝักของถั่วลิสงที่สุ่ม
มา 5 ต้น แล้วหาค่าเฉลี่ย 
- เปอร์เซ็นต์กะเทาะ สุ่มต้นถั่วลิสงแปลงย่อยละ 5 ต้น ปลิดฝักด้วยมือ ตากให้แห้งชั่งหาน ้าหนักฝักแห้ง แล้ว
กะเทาะเปลือก ชั่งน ้าหนักเมล็ดแล้วค านวณ % กะเทาะจากสูตร  
                                           % กะเทาะ = น ้าหนักเมล็ด x 100  
                                                                น ้าหนักฝัก 
 
ผลการวิจัย 
1. ผลของปริมาณสารพาโคลบิวทาโซลและกรดแอบซิสิคที่เหมาะสมต่อการเคลือบเมล็ดพนัธุ์ถั่วลิสงพันธุไ์ทนาน 
9  ที่มีผลต่อคุณภาพภายใต้อุณหภูมิต่ า 
จากการเคลือบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ด้วยพอลิเมอร์ผสมสารควบคุมการเจริญเติบโต โดยน าเมล็ดถั่ว
ลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ที่มีความงอก 98 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีผลต่อความงอก และความแข็งแรง ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ด้วยพอลิเมอร์ผสมสารสารพาโคลบิวทาโซลและ
กรดแอบซิสิคต่อความงอก ความแข็งแรง และความชืน้ 
 จากการทดสอบความงอกในห้องปฏิบัติการควบคุมอุณหภูมิที่ 10 องศาเซลเซียส 4 วัน แล้วเพาะใน
อุณหภูมิสลับ 2030 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วัน พบว่าเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสม
สารพาโคลบิวทาโซลและกรดแอบซิสิค 9 กรรมวิธี และกรรมวิธีควบคุม คือไม่เคลือบพอลิเมอร์และสารควบคุมการ
เจริญเติบโต มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) โดย (T4) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารพาโคลบิวทาโซล 50 
มิลลิกรัมต่อลิตรเป็นกรรมวิธีที่มีความงอกสูงสุด คือ 97 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ (T1) ไม่มีการเคลือบเมล็ด และ 
(T10) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีความงอก 95 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนความแข็งแรงนั้นกรรมวิธีที่ที่มีความแข็งแรงสูงสุดคือ (T1) ไม่มีการเคลือบเมล็ด 47 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ 
(T4) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารพาโคลบิวทาโซล 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 42 เปอร์เซ็นต์ และ (T2) กรรมวิธีที่
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เคลือบพอลิเมอร์อย่างเดียวนั้นมีความงอกที่ 94 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงที่ 39 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่กลุ่มความ
งอกสูง จึงสรุปได้ว่าพอลิเมอร์ที่ใช้เคลือบเมล็ดพันธุ์นี้ไม่มีผลในการยับยั้งหรือชะลอการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่ว
ลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ซึ่งสอดคล้องกับ สุวารี และคณะ (2549) พบว่าการเคลือบและสารเคลือบไม่มีผลต่อความ
งอกของเมล็ดพันธุ์ จากการทดสอบความชื้นมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ทุก
กรมวิธีมีความชื้นอยู่ในช่วง 4.8-5.0 เปอร์เซ็นต์ โดยแตกต่างจากกรรมวิธีที่ไม่เคลือบเมล็ดพันธุ์ซึ่งมีความชื้นที่ 
4.5 เปอร์เซ็นต์ แต่จากการพิจารณาที่ความงอกและความแข็งแรงแล้วจะเห็นได้ว่าความชื้นไม่ได้เป็นสิ่งที่ท าให้
เมล็ดพันธุ์มีความงอกและความแข็งแรงที่แตกต่างกัน 
 เมื่อพิจารณาจากความงอกและความแข็งแรงเพ่ือคัดเลือกกรรมวิธีที่ดีที่สุด 4 กรรมวิธีไปทดสอบใน
ขั้นตอนที่ 2 คือเคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารพาโคลบิวทาโซล 2 กรรมวิธี และเคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมกรด
แอบซิสิค 2 กรรมวิธี จึงสรุปเลือกกรรมวิธีได้ ดังนี้ (T4)  เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 
50 มิลลิกรัมต่อลิตร (T5) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 75 มิลลิกรัมต่อลิตร (T9) 
เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 75 มิลลิกรัมต่อลิตร และ (T10) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสม
สารละลายกรดแอบซิสิค 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ขั้นตอนที่ 2 ผลของการเคลือบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ด้วยพอลิเมอร์ผสมสารสารพาโคลบิวทา
โซลและกรดแอบซิสิคต่อความงอก ความแข็งแรง และความชืน้ 
 จากการคัดเลือกกรรมวิธีที่ดีที่สุดในขั้นตอนที่ 1 มา 4 กรรมวิธี แล้วน ากรรมวิธีอันดับที่ 1 และ 2 ของ
แต่ละสารมาจับคู่ผสมกัน จึงได้ทั้งหมด 8 กรรมวิธี และอีก 2 วิธี คือเคลือบพอลิเมอร์อย่างเดียว และกรรมวิธีที่
ไม่มีเคลือบ เพ่ือมาทดสอบในขั้นตอนที่ 2 โดยทดสอบในห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 10 องศาเซลเซียส 4 วัน แล้ว
เพาะในอุณหภูมิสลับ 2030 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 วัน ผลความงอกมีความแตกต่างทางสถิติ (ตาราง
ที่ 2) โดย (T6) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 100 มิลลิกรัมต่อลิตร (T1) ไม่มีการเคลือบ
เมล็ดพันธุ์ (T5) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 75 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความงอกสูงสุด คือ 
91, 90 และ 90 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ รองลงมาคือ (T2) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ 89 เปอร์เซ็นต์ และ (T3) 
เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 81 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธีที่น า
สารควบคุมการเจริญเติบโตมาผสมกันทั้ง 4 กรรมวิธีนั้น พบว่ามีความงอก59-62 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าความงอก
ต่ ากว่ามาตรฐานจึงไม่เหมาะสมน ามาเป็นกรรมวิธีที่ใช้ปลูกทดสอบต่อไป ส่วนความแข็งของเมล็ดพันธุ์ทั้ง 10 
กรรมวิธีนั้นมีค่าไม่เป็นไปทางเดียวกันกับค่าความงอก จึงได้น าเมล็ดพันธุ์ทั้ง 10 กรรมวิธี ไปตรวจสอบหาเชื้อที่
ติดมากับเมล็ดพันธุ์พบว่า ทุกกรรมวิธีพบเชื้อราในปริมาณสูง (ตารางที่ 8) โดยเชื้อที่พบ ได้แก่ Aspergillus 
niger, Aspergillus flavus, Penicillus sp. เป็นต้น ซึ่งเชื้อราเหล่านี้ติดมากับเมล็ดพันธุ์และการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการไม่ได้คลุกสารเคมีป้องกันเชื้อราก่อนทดสอบ ดังนั้นหากทดสอบในครั้งต่อไปควรคลุกสารเคมี
ป้องกันก าจัดเชื้อราก่อนเพ่ือไม่ให้ผลการทดลองแปรปรวนมากเกินไป ในส่วนของความชื้นในเมล็ดพันธุ์มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยกรรมวิธีที่ไม่มีการเคลือบมีความชื้นสูงสุด คือ 5.7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมวิธีอ่ืนอยู่
ในช่วง 5.1-5.4 เปอร์เซ็นต ์
 เมื่อพิจารณาจากความงอกเพ่ือคัดเลือกกรรมวิธีที่ดีที่สุด 4 กรรมวิธี เพ่ือไปทดสอบในไร่เกษตรกรนั้น 
จึงสรุปเลือกกรรมวิธีได้ ดังนี้ (T3) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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(T4) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 75 มิลลิกรัมต่อลิตร (T5) เคลือบด้วยพอลิเมอร์
ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 75 มิลลิกรัมต่อลิตร และ (T6) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 
100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
2. ผลของการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเคลือบเมล็ดพันธุ์ ที่มีผลต่อความงอกและการเจริญเติบโตของ
ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ในสภาวะอากาศหนาว 
 จาการพิจารณาคัดเลือกกรรมวิธีที่ดีที่สุด 4 กรรมวิธี จากการทดลองในปี 2563 ที่ทดสอบใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และห้องอุณหภูมิสลับ 2030 องศาเซลเซียส แล้วมีเปอร์เซ็นต์
ความงอกดีที่สุด 4 กรรมวิธี กรรมวิธีเคลือบพอลิเมอร์อย่างเดียว และกรรมวิธีควบคุมไม่เคลือบพอลิเมอร์ มา
ปลูกทดสอบในไร่เกษตรกรพบว่า ที่ 7 วันหลังปลูก เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงไม่งอกทุกกรรมวิธี จึงเก็บข้อมูลความงอก
ในไร่ที่ 14 และ 21 วันหลังปลูก (ตารางที่ 3) พบว่า ที่ 14 วันหลังปลูกความงอกมีความแตกต่างกันทางสถิติ 
โดย (T4) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิวทาโซล 75 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความงอกมากท่ีสุด คือ 
69% แต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับ (T2) เคลือบด้วยพอลิเมอร์ (T1) ไม่มีการเคลือบเมล็ด และ(T5) เคลือบด้วย
พอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 75 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความงอกที่ 65, 60 และ 60 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดับ ส่วน (T5) เคลือบด้วย พอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 75 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความงอกน้อย
ที่สุดคือ 45 เปอร์เซ็นต์ แต่ที่ 21 วันหลังงอก ความงอกทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ แสดงว่าต้นถั่วลิสง
สามารถงอกได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันแต่ต้องใช้เวลาที่มากกว่า เนื่องจากช่วงที่ปลูกมีอุณหภูมิเฉลี่ยกลางคืน 
17 องศาเซลเซียส และกลางวันเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิจึงท าให้ต้นถั่วลิสงชะงักการงอก 
 การเจริญเติบโตทางด้านความสูงและความกว้างทรงพุ่ม (ตารางที่ 4 และตารางที่ 5) โดยสุ่มวัดต้นถั่ว
ลิสงที่อายุ 30, 45, 60 และ 90 วันหลังปลูก พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทั้งความสูงและความกว้าง
ของทรงพุ่ม แสดงว่าต้นถั่วลิสงที่งอกช้ากว่า สามารถเจริญเติบโตทางความสูงและความกว้างของพุ่มได้ไม่
แตกต่างกับต้นถั่วลิสงที่งอกเร็วกว่า ทั้งนี้ในพ้ืนที่ทดลองไม่มีปัญหาด้านโรคและแมลงระบาดจึงท าให้ผลการ
ทดลองไม่ชัดเจน คือไม่สามารถตอบสมมุติฐานที่หากกรรมวิธีที่ต้นถั่วลิสงงอกเร็วกว่าจะสามารถเจริญเติบโตได้
แข็งแรงและต้านทานโรคและแมลงได้ดีกว่าต้นที่งอกช้ากว่าหรือไม่ 
 ด้านองค์ประกอบผลผลิต ผลผลิตฝัก ผลผลิตเมล็ด และน้ าหนัก 100 เมล็ด นั้น (ตารางที่ 6) พบว่าทุก
กรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เช่นเดียวกับ จ านวนฝักต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อฝัก และเปอร์เซ็นต์
กะเทาะ (ตารางที่ 7) ที่ทุกกรรวมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตาม (T5) เคลือบด้วยพอลิเมอร์
ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 75 มิลลิกรัมต่อลิตร มีแนวโน้มให้ผลผลิตฝักสูงที่สุด ในส่วนจ านวนเมล็ดต่อฝักจะ
เห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2 เมล็ดต่อฝัก เนื่องจากเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 (สม
จินตนา, 2536) แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าในช่วงแรกที่อยู่สภาพอากาศหนาวเย็นท าให้ต้นถั่วลิสงชะงักการงอก แต่
เมื่อเจริญเติบโตในระยะหนึ่งแล้วสามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน การทดลองนี้ทุกกรรมวิธีให้
ผลผลิตค่อนข้างต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ คือ 337 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2563) เนื่องจากช่วงเก็บเกี่ยวมีฝนตก ท าให้ขั้วถั่วลิสงเปื่อย มีฝักตกค้างอยู่ในดิน  
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ตารางท่ี 1 แสดงความงอก ความแข็งแรง และความชื้นของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ตามกรรมวิธีในขั้นตอน
ที่ 1 ทดสอบในห้องควบคุมอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และห้องอุณหภูมิสลับ 2030 องศาเซลเซียส  

กรรมวิธี ความงอก (%) ความแข็งแรง (%) ความชื้น (%) 
T1 Control         95 ab         47 a      4.5 b 
T2 polymer         94 abc         39 abc      4.9 a 
T3 polymer+PBZ 25 mg/L         88 c         36 ba      4.9 a 
T4 polymer+PBZ 50 mg/L         97 a         42 ab      4.9 a 
T5 polymer+PBZ 75 mg/L         89 bc         37 bc      4.9 a 
T6 polymer+PBZ 100 mg/L         90 bc         37 bc      4.9 a 
T7 polymer+ABA 25 mg/L         90 bc         32 c      4.9 a 
T8 polymer+ABA 50 mg/L         93 abc         39 abc      4.9 a 
T9 polymer+ABA 75 mg/L         94 abc         35 bc      5.0 a 
T10 polymer+ABA 100 mg/L         95 ab         37 bc      4.8 a 

F-test           **           **        ** 
C.V. (%)          1.91         5.18      0.79 

 
หมายเหตุ  **  =  แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ   
ความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์  โดยวิธี Fisher’s LSD 
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ตารางท่ี 2 แสดงความงอก ความแข็งแรง และความชื้นของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ตามกรรมวิธีในขั้นตอน
ที่ 2 ทดสอบในห้องควบคุมอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และห้องอุณหภูมิสลับ 2030 องศาเซลเซียส  

กรรมวิธี ความงอก (%) ความแข็งแรง (%) ความชื้น (%) 
T1 control        90 a         39 b      5.7 a 
T2 polymer        89 ab         17 d      5.1 c 
T3 polymer+PBZ 50 mg/L        81 b         48 ab      5.2 bc 
T4 polymer+PBZ 75 mg/L        88 ab         57 a      5.3 bc 
T5 polymer+ABA 75 mg/L        90 a         30 c      5.2 bc 
T6 polymer+ABA 100 mg/L        91 a         28 c      5.2 bc 
T7 polymer+PBZ 50 mg/L+ABA 100 mg/L         60 c         17 d      5.1 c 
T8 polymer+PBZ 50 mg/L+ABA 75 mg/L         60 c         25 cd      5.4 ab 
T9 polymer+PBZ 75 mg/L+ABA 100 mg/L         59 c         23 cd      5.3 bc 
T10 polymer+PBZ 75 mg/L+ABA 75 mg/L         62 c         23 cd      5.3 bc 

F-test          **            **         ** 
C.V. (%)        4.41         12.54       1.26 

หมายเหตุ  **  =  แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 99 เปอร์เซ็นต ์
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตามด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถติิที่ระดับ 
ความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์  โดยวิธี Fisher’s LSD 

 
ตารางที่ 3  ความงอกในไร่ของเมล็ดถั่วลิสงพนัธุ์ไทนาน 9 ที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์และสารควบคุมการเจริญเติบโต 

กรรมวิธี ความงอกในไร่ (%) 
   14 วันหลังปลูก 21 วันหลังปลูก 

T1 control                 60 ab 70 
T2 polymer                 65 ab 74 
T3 polymer+PBZ 50 mg/L                 49 ab 75 
T4 polymer+PBZ 75 mg/L                 69 a 74 
T5 polymer+ABA 75 mg/L                 60 ab 74 
T6 polymer+ABA 100 mg/L                 45 b 58 

F-test                   * ns 
C.V. (%)                13.44 10.61 

หมายเหตุ  ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ
*  =  แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งท่ีตามด้วยอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันทางสถติิที่ระดับ   
ความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์  โดยวิธี Fisher’s LSD 
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ตารางท่ี 4 ความสูง (เซนติเมตร) ของต้นถั่วลิสงที่ปลูกจากเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์
และสารควบคุมการเจริญเติบโต 

กรรมวิธี ความสูงต้นถั่วลิสง (ซม.) 
30 วัน 45 วัน 60 วัน 90 วัน 

T1 control 6 8 16 40 
T2 polymer 5 8 14 37 
T3 polymer+PBZ 50 mg/L 5 9 16 38 
T4 polymer+PBZ 75 mg/L 5 7 13 37 
T5 polymer+ABA 75 mg/L 5 9 16 40 
T6 polymer+ABA 100 mg/L 5 8 14 39 

F-test ns ns ns ns 
C.V. (%) 8.14 12.36 12.11 9.12 

หมายเหตุ  ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 5 ความกว้าง (เซนติเมตร) ของต้นถั่วลิสงที่ปลูกจากเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ที่เคลือบด้วยพอลิ
เมอร์และสารควบคุมการเจริญเติบโต 

กรรมวิธี ความกว้างทรงพุ่ม (ซม.) 
30 วัน 45 วัน 60 วัน 90 วัน 

T1 control 14 16 29 56 
T2 polymer 14 16 25 54 
T3 polymer+PBZ 50 mg/L 15 18 29 55 
T4 polymer+PBZ 75 mg/L 13 15 25 53 
T5 polymer+ABA 75 mg/L 15 17 29 55 
T6 polymer+ABA 100 mg/L 14 16 27 56 

F-test ns ns ns ns 
C.V. (%) 6.74 8.17 8.42 4.75 

หมายเหตุ  ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางท่ี 6  ผลผลิตฝัก (กิโลกรัมต่อไร่) ผลผลิตเมล็ด (กิโลกรัมต่อไร่) และน้ าหนัก 100 เมล็ด (กรัม) ของถั่ว
ลิสงที่ปลูกจากเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์และสารควบคุมการเจริญเติบโต 
 

กรรมวิธี ผลผลิตฝกั 
(กก./ไร่) 

ผลผลิตเมล็ด 
(กก./ไร่) 

น้ าหนัก 100 เมล็ด 
(กรัม) 

T1 control 219.33 168.67 49.82 
T2 polymer 191.33 146.67 49.30 
T3 polymer+PBZ 50 mg/L 190.00 145.00 47.29 
T4 polymer+PBZ 75 mg/L 197.00 152.33 50.19 
T5 polymer+ABA 75 mg/L 228.00 174.33 49.38 
T6 polymer+ABA 100 mg/L 195.00 149.33 50.03 

F-test ns ns ns 
C.V. (%) 24.17 24.22 4.87 

หมายเหตุ  ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
 
ตารางท่ี 7 จ านวนฝักต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อฝัก และเปอร์เซ็นต์กะเทาะของถั่วลิสง ที่ปลูกจากเมล็ดถั่วลิสง
พันธุ์ไทนาน 9 ที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์และสารควบคุมการเจริญเติบโต 

กรรมวิธี องค์ประกอบผลผลิต 
จ านวนฝัก/ต้น จ านวนเมล็ด/ฝัก %กะเทาะ 

T1 control 17.33 2.00 76.83 
T2 polymer 17.00 1.67 76.67 
T3 polymer+PBZ 50 mg/L 14.33 2.00 76.17 
T4 polymer+PBZ 75 mg/L 14.67 2.00 77.33 
T5 polymer+ABA 75 mg/L 18.00 2.00 76.50 
T6 polymer+ABA 100 mg/L 15.67 2.00 76.67 

F-test ns ns ns 
C.V. (%) 10.77 12.12 1.48 

หมายเหตุ  ns = ไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
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ตารางท่ี 8  เปอร์เซ็นต์ของเชื้อราโดยใช้การตรวจด้วยวิธี Blotter ในเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ที่เคลือบด้วย 
               พอลิเมอร์และสารควบคุมการเจริญเติบโต 

เชื้อราที่พบ เปอร์เซ็นต์การตรวจพบเชื้อรา 
T1 

control 
T2 

polymer 
T3  

PBZ 50 
mg/L 

T4  
PBZ 75 
mg/L 

T5  
ABA 75 
mg/L 

T6  
ABA 

100mg/L 
Aspergillus niger  29.00 86.50 67.00 80.50 88.00 83.50 
Aspergillus flavus 74.50 47.00 22.50 9.50 52.50 64.00 
Macrophomina sp. 32.00 9.00 12.00 29.50 16.50 22.00 
Penicillus sp. 89.00 84.00 69.50 86.00 54.50 80.50 
Rhizopus sp. 5.50 2.50 4.50 - 3.50 2.50 
Fusarium sp. - 1.00 10.50 3.50 0.50 1.00 
Cladosporium sp. - - 0.50 - - - 
Nigrospora oryzae - - 0.50 - - - 
Curvularia lunata - - - - - 0.50 
 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดถั่วลิสงด้วยพอลิเมอร์ผสมสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีผลต่อ
ความงอก การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต พบว่า 

1. เมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์และสารควบคุมการเจริญเติบโต เมื่อน าไป
ทดสอบในห้องควบคุมอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และห้องอุณหภูมิสลับ 2030 องศาเซลเซียส เพ่ือ
คัดเลือกกรรมวิธีที่เหมาะสมต่อการงอกในสภาพอากาศหนาว พบว่า เมล็ดถั่วลิสงที่ เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสม
สารละลายพาโคลบิวทาโซล 50 มิลลิกรัมต่อลิตร เมล็ดถั่วลิสงที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายพาโคลบิว
ทาโซล 75 มิลลิกรัมต่อลิตร เมล็ดถั่วลิสงที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 75 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และเมล็ดถั่วลิสงที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 100 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมที่สุด 

2. เมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์และสารควบคุมการเจริญเติบโต เมื่อน าไปปลูก
ทดสอบในไร่ พบว่า ความงอกที่ 14 วันหลังปลูก มีความแตกต่างกันทางสถิติ คือ เมล็ดถั่วลิสงที่เคลือบด้วยพอลิ
เมอร์ผสมสารละลายกรดแอบซิสิค 75 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความงอกในไร่สูงสุด แต่ความงอกที่ 21 วันหลังปลูก         
ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

3. ต้นถั่วลิสงที่ปลูกจากเมล็ดถั่วลิสงที่ไม่เคลือบและเคลือบด้วยพอลิเมอร์ผสมสารควบคุมการ
เจริญเติบโตที่ความเข้มข้นต่างกัน มีการเจริญเติบโตที่ตรวจวัดจากความสูงของต้นถั่วลิสง ความกว้างของทรง
พุ่ม ผลผลิตฝัก ผลผลิตเมล็ด จ านวนฝักต่อต้น จ านวนเมล็ดต่อฝัก และเปอร์เซ็นต์กะเทาะไม่แตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะ  
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1. จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตคือพาโคลบิวทา
โซลและกรดแอบซิสิค ให้ผลไม่คงที่ ดังนั้นหากผู้สนใจน าไปทดสอบอาจทดสอบให้มีจ านวนซ้ าที่มากขึ้นเพ่ือให้
ได้ผลการทดลองที่คงที ่

2. หากทดสอบในครั้งต่อไปควรเลือกทดสอบในพ้ืนที่ ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ ากว่านี้และให้มีการระบาด
ของโรคและแมลงในช่วงเวลาที่ปลูกทดสอบ เพื่อให้ผลการทดลองชัดเจนขึ้น เช่น ภาคตะวันเฉียงเหนือท่ีมีพ้ืนที่
การเพาะปลูกถ่ัวลิสงมากและมีรายงานการระบาดของโรคและแมลงสูง  
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อิทธิพลของอุณหภูมิ และความชื้นที่มีผลต่อคุณภาพในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ผักชี 
Influence of Storage Conditions on Quality and Shelf Life of Coriander Seeds 

 
อภาพร โพธิยอด   ปิยรัตน์ รุจิณรงค์ 

Apaporn Potiyot    Piyarat Ruchinarong 
 
ค าส าคัญ อายุการเก็บรักษา, เมล็ดพันธุ์ผักชี, สภาพการเก็บรักษา 
Keywords shelf life, coriander seeds, storage condition   
 

บทคัดย่อ 
ศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ และความชื้นที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชี โดยน าเมล็ดพันธุ์

ผักชีที่ได้จากประเทศอิตาลี และสหรัฐอเมริกามาเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ์  40 - 45%  และห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ  ตั้ งแต่ เดือนตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2564  
ณ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช โดยท าการทดสอบความงอกมาตรฐาน และความชื้นในเมล็ดทุกๆ 30 วันหลัง
การเก็บรักษา พบว่า ความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาที่ห้องควบคุมอุณหภูมินั้น ลดลงช้ากว่าเมล็ดพันธุ์ที่
เก็บไว้ในสภาพห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ และมีความชื้นในเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างคงที่อยู่ในช่วง 6 – 7%  และเมื่อ
ประเมินอายุการเก็บรักษาโดยใช้เกณฑ์ความงอกไม่ต่ ากว่า 60% ตามที่กฎหมายก าหนดนั้น พบว่าเมล็ดพันธุ์
น าเข้าจากประเทศอิตาลี และสหรัฐอเมริกาสามารถเก็บรักษาได้มากกว่า 600 วัน และ 540 วัน ตามล าดับ 
แม้ว่าเปอร์เซ็นต์ความงอกมีแนวโน้มลดลงเมื่ออายุการเก็บรักษาเพ่ิมขึ้น  ขณะที่การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ใน
สภาพห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ พบว่าเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ต่ ากว่า และลดลงในระยะเวลาเร็วว่า
การเก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ การประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชีที่น าเข้าจากประเทศอิตาลี 
และสหรัฐอเมริกาโดยประมาณคือ 360 วัน และ 390 วัน ตามล าดับ โดยที่ความงอกไม่ต่ าลงกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด ดังนั้นหากต้องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชีให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่ดีในสภาพห้องปกติที่ไม่
ควบคุมอุณหภูมิควรเก็บรักษาเป็นเวลาไม่เกิน 360 วัน หรือ 1 ปี 
 

Abstract 
Study on the influence of temperature and moisture during storage conditions on 

seed quality and shelf life of coriander seeds from Italy and the United States. Storage in 
control condition at 20 ◦C, RH 40 - 45 % and ambient temperature were implemented in this 
experiment during October, 2019 – November 2021 at Seed Research and Development 
Division. Standard germination and seed moisture content (SMC) were collected interval 30 
days since storage. The results revealed that coriander SMC from Italy and the United States 
at control condition were not difference and quite sต า ร า ง ที่  (approximately 6-7%) after 
storage 600 and 540 days, respectively. At that points, the standard germination after storage 
were higher than 60 % which act by law. However, the standard germination at control 
temperature room trend deceasing over time slower than storage at uncontrolled 
temperature room. While, storage coriander seeds from both seed sources at ambient 
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temperature showed that the standard germination were lower and decrease rapidly than 
the control condition. Seed germination showed above 60% after storage at 360 and 390 
days for Italy and the United States source. Thus, 360 days or a one years will be the 
reasonable recommend for coriander shelf life storage at ambient temperature for 
commercial. 
 
บทน า (Introduction)  

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนจึง
ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรเป็นส าคัญ แต่ในปัจจุบันพบว่าการเพาะปลูกของเกษตรกรนั้น ยังให้ผลผลิตต่อไร่น้อย
กว่าที่ควรจะได้รับ ทั้งนี้เพราะประเทศไทยยังขาดการส่งเสริม และการควบคุมการใช้พันธุ์พืชที่ดี ซึ่งหาก
เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพย่อมส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเสียเวลา เสียแรงงานในการ
ปลูกซ่อมและอาจท าให้ปลูกได้ล่าช้ากว่าฤดูปลูกท่ีเหมาะสม รวมทั้งส่งผลให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพและได้ผลผลิต
ต่ า ตลอดจนจ าเป็นต้องลงทุนค่าเมล็ดพันธุ์เพ่ิมมากขึ้นเกินความจ าเป็น เนื่องจากต้องใช้อัตราปลูกสูงกว่าปกติ 
เมื่อคุณภาพของผลผลิตไม่ดีก็ย่อมเป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลงตามมา ซึ่งกล่าวได้ว่าหากใช้เมล็ดพันธุ์ไม่มี
คุณภาพก็ท าให้เกิดความล้มเหลวในรอบการผลิตนั้นได้ ดังนั้นจึงมีพระราชบัญญัติพันธุ์ พืช พ.ศ. 2518 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมมาควบคุม ก ากับ และดูแลในส่วนของเมล็ดพันธุ์และพันธุ์พืช โดยมีเจตนารมณ์ เพ่ือคุ้มครอง
เกษตรกรให้ได้รับประโยชน์สูงสุด มีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และการควบคุมฉลากบนภาชนะ
บรรจุ ซึ่งต้องมีการระบุชื่อ และชนิดของเมล็ดพันธุ์ มีเครื่องหมายการค้า ชื่อผู้รวบรวมและสถานที่รวบรวม 
แหล่งรวบรวม น้ าหนักสุทธิหรือจ านวนเมล็ด ระบุหมวดหมายเลข (Lot. No.) ของเมล็ดพันธุ์ แสดงค่า
เปอร์เซ็นต์ความงอก เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ และแสดงวันที่รวบรวมและวันที่สิ้นอายุใช้ท าพันธุ์ 
แต่ปรากฏว่าวันที่สิ้นอายุการใช้ท าพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ก าหนดไว้นั้น ผู้ประกอบการ ได้ก าหนดวัน 
เดือน และปีที่สิ้นอายุการใช้เพาะปลูกหรือใช้ท าพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ควบคุมทุกชนิดมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ซึ่ง
ยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของอายุการใช้ท าพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ที่จะต้องค านึงถึงชนิดพันธุ์ ความงอก
เริ่มต้นของเมล็ดพันธุ์ และสภาพการเก็บรักษา ที่มีผลต่อเปอร์เซ็นการงอกของเมล็ดพันธุ์ด้วย ซึ่งในปัจจุบันยัง
พบปัญหาการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ เมล็ดพันธุ์ปลอมปน และยังมีการโฆษณาเท็จ หรือเกินความเป็น
จริงเกี่ยวกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ โดยจากการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ควบคุมในร้านค้าปี 2560 นั้น 
พบตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมคุณภาพ มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดพันธุ์ควบคุมท่ีได้รับการตรวจสอบทั้งหมด 
(ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2560) ถือได้ว่าเป็นการหลอกลวงให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย ดังนั้น
เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม และเพ่ือลดความเสี่ยงจากการ
เสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านอุณหภูมิและความชื้น ที่มีผลต่อ
คุณภาพในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพ่ือการค้า ให้สอดคล้องกับชนิดพืชแต่ละชนิด เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ
การก าหนดวันสิ้นอายุการใช้เพาะปลูกหรือใช้ท าพันธุ์ไว้บนฉลากเพ่ือการวางจ าหน่ายในร้านค้า ซึ่งจะส่งผลให้
เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรท าให้มีรายได้ และชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กทม. 
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ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้นตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2564 
วิธีการด าเนินการ  
อุปกรณ์    

1. เมล็ดพันธุ์ผักชี (เมล็ดพันธ์น าเข้าจากประเทศอิตาลี  และสหรัฐอเมริกา)  
2. ห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45 เปอร์เซ็นต์  
3. วัสดุ และอุปกรณ์ส าหรับเพาะความงอกในห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
4. วัสดุ และอุปกรณ์ส าหรับวัดความชื้นในเมล็ดพันธุ์ 

วิธีการ  
1. สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักชีที่น าเข้าจาก 2 แหล่งได้ แก่ประเทศอิตาลี และสหรัฐอเมริกาจ านวน

แหล่งละไม่ต่ ากว่า 12 ตัวอย่าง (12 lot) มาท าการศึกษาโดยตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เริ่มต้นได้แก่  
- ความชื้น (moisture test) ของเมล็ดพันธุ์ด้วยตู้อบลมร้อน (hot air oven) โดยน าเมล็ดพันธุ์ใส่

ในภาชนะ อบที่อุณหภูมิ 130+2 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ค านวณปริมาณความชื้นเป็นเปอร์เซ็นต์
โดยน้ าหนักโดยใช้สูตร ดังนี้ (ISTA, 2018) 
 
  

M1 = น้ าหนักของภาชนะอบและฝาเป็นกรัม 
M2 = น้ าหนักของภาชนะอบพร้อมฝาและตัวอย่างเมล็ดก่อนอบเป็นกรัม 
M3 = น้ าหนักของภาชนะอบพร้อมฝาและตัวอย่างเมล็ดหลังอบเป็นกรัม 

- ความงอกมาตรฐาน (standard germination) ตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ 
โดยการเพาะบนกระดาษพรีท (pleated paper) เก็บไว้ในห้องเพาะความงอกที่อุณหภูมิ  
20 องศาเซลเซียส ท าการประเมินต้นอ่อนครั้งแรกภายหลังการเพาะเป็นเวลา 7 วัน และประเมินต้นอ่อนครั้ง
สุดท้ายที่ 21 วัน หลังเพาะ (ISTA, 2018) 

 2. น าเมล็ดพันธุ์ผักชีแต่ละตัวอย่าง (แต่ละ lot) จากแต่ละแหล่ง มาบรรจุลงในถุงโพลีไวนิล
คลอไรด์ (ชนิดที่ใช้ในการค้า) โดยบรรจุถุงจ านวน 4 ซ้ า ซ้ าละ 1 ถุงจากนั้นน าไปเก็บรักษาไว้ในสภาพที่
แตกต่างกัน ได้แก่ สภาพห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient temperature) และห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 20 
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45 เปอร์เซนต์   

3. ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ผักชี ของแต่ละตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในสภาพที่แตกต่างกัน
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 2 โดยตรวจสอบความชื้น และความงอกมาตรฐาน ทุกๆ 30 วัน (1 เดือน)  
เป็นระยะเวลาตั้งแตว่ันที่เริ่มต้นการเก็บรักษา (วันที่ 0) – เดือนสุดท้ายของการสิ้นสุดงานทดลอง (ประมาณ 20 
เดือน) หรือจนกว่าเมล็ดพันธุ์จะมีความงอกมาตรฐานต่ ากว่าเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด (ความงอก
ต่ ากว่า 60% ตามข้อก าหนดของ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช 2518) 

4. น าข้อมูลความงอก ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ที่ได้ มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการที่
เหมาะสม 
การบันทึกข้อมูล 
 1. ความงอกมาตรฐาน (standard germination)  
 2. ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ (moisture test) 
 

เปอร์เซ็นต์ความชื้น  =         M2 - M3 
                                   M2 - M1 

X 100 



542 
 

ผลการวิจัย 
จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักชี ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 จาก

แหล่งน าเข้าต่างประเทศที่มีการน าเข้าเมล็ดพันธุ์ผักชีมากที่สุดได้แก่ ประเทศอิตาลี และสหรัฐอเมริกา พบว่า
สามารถเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักชีเพ่ือน ามาทดสอบได้จ านวน 24 ตัวอย่าง ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผักชีที่น าเข้าจาก
ประเทศอิตาลีกาจ านวน 12 ตัวอย่าง และสหรัฐอเมริจ านวน 12 ตัวอย่าง (ตารางที ่1)  

  

 ตารางท่ี 1 จ านวนตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าที่เก็บรวบรวมจากประเทศอิตาลี และสหรัฐอเมริกา 

ประเทศอิตาลี ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Lot. No. ชื่อพันธุ ์
เลขที่

ตัวอย่าง 
Lot. No. ชื่อพันธุ ์

เลขที่
ตัวอย่าง 

21514CIT0BX Dyed with Red Colour I1 005-1216-16J Slow Bolting  A1 

24066CIT0BX Dyed with Red Colour I2 L132-17-CO255 Coriander  A2 

JICAT2433S10TT1 SLOW BOLTING TYPE I3 166-1216-17L Slow Bolting  A3 

JICAT2710S00TT1 SLOW BOLTING TYPE I4 3173959 CR01 A4 

25753CIT0BX MOROCCAN TYPE I5 ไม่มเีลข lot. Long Standing A5 

25754CIT0BX MOROCCAN TYPE I6 G-860-MM CR01 A6 

ES5655 1354 WITH TREATED I7 G-869-MM CR01 A7 

ES5665 1412 WITH TREATED I8 G-869-MM-1 CR01 A8 

ES5665 1240 WITH TREATED I9 L132-18-CO298 Coriander  A9 

ES5665 1241 WITH TREATED I10 G-869-MM-2 CR01 A10 

20942CIT0BE CORIANDER LONG 
STANDING 

I11 L132-18-CO304 Coriander A11 

26473CIT0BE CORIANDER 
MOROCCAN TYPE 

I12 RXB Whole Seed A12 

 
ด าเนินการทดสอบระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ โดยน าตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจาก

ทั้ง 2 แหล่ง บรรจุในถุงพลาสติกซิปล็อคชนิด PE (Polyethylene) แล้วน าไปเก็บรักษาไว้ในห้องควบคุม
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45 เปอร์เซ็นต์ และห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient 
temperature) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - พฤศจิกายน 2564 โดยท าการทดสอบความงอกมาตรฐาน และ
ความชื้นของตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักชีทุกๆ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มการเก็บรักษาถึงปัจจุบัน  

 
ผลการทดสอบความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ผักชี 
จากการทดสอบความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศอิตาลี จ านวน 12 ตัวอย่าง 

พบว่าก่อนการเก็บรักษา เมล็ดพันธุ์ผักชีแต่ละตัวอย่างมีความงอกใกล้เคียง และไม่แตกต่างกัน โดยมีความงอก
อยู่ในช่วง 95 – 99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความงอกเท่ากับ 97.67 เปอร์เซ็นต์ (ภาคผนวก  ตารางที่ 6)  
หลังจากเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชี ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45 
เปอร์เซ็นต์ และห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient temperature) เป็นเวลา 0 - 600 วัน พบว่าเมล็ดพันธุ์ผักชี
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ที่เก็บไว้ทั้ง 2 สภาพการเก็บรักษา ผลความงอกที่พบมีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น โดย
พบว่าเมล็ดพันธุ์ผักชีที่ เก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ  และความชื้น มีความงอกอยู่ในช่วง 94 - 98 
เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเฉลี่ยความงอกเท่ากับ 95.88 เปอร์เซ็นต์ (ภาคผนวก ตารางที่ 6) ส่วนเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เก็บ
รักษาไว้ในสภาพห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิมีความงอกอยู่ในช่วง 37 - 98 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเฉลี่ยความงอก
เท่ากับ 78.11 เปอร์เซ็นต์ (ภาคผนวก ตารางที่ 7) และเมื่อวิเคราะห์ผลความงอกของเมล็ดผักชี หลังจากการ
เก็บรักษาที่ 600 วัน เปรียบเทียบกับความงอกเริ่มต้นก่อนการเก็บรักษา พบว่าเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เก็บรักษาใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น ความงอกมีค่าลดลงโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เปอร์เซ็นต์ และในห้องไม่ควบคุม
อุณหภูมิ ความงอกมีค่าลดลงโดยเฉลี่ยเท่ากับ 61.08 เปอร์เซ็นต์ (ภาคผนวก ตารางที่ 6 และ 7) 

จากการทดสอบความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 12 
ตัวอย่าง พบว่าก่อนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชีแต่ละตัวอย่างมีความงอกใกล้เคียง และไม่แตกกต่างกัน โดยมี
ความงอกอยู่ในช่วง 84 – 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความงอกเท่ากับ 90.33 เปอร์เซ็นต์ (ภาคผนวก  
ตารางที่ 8) หลังจากเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชีในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์  
40 - 45 เปอร์เซ็นต์ และห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient temperature) เป็นเวลา 0 - 540 วัน พบว่าเมล็ด
พันธุ์ผักชีที่เก็บไว้ทั้ง 2 สภาพการเก็บรักษา ผลความงอกที่พบมีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา  
โดยพบว่าเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ  และความชื้น มีความงอกอยู่ในช่วง 80 - 90 
เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเฉลี่ยความงอกเท่ากับ 84.85 เปอร์เซ็นต์ (ภาคผนวก ตารางที่ 8) ส่วนเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เก็บ
รักษาไว้ในสภาพห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ มีความงอกอยู่ในช่วง 19 - 90 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเฉลี่ยความงอก
เท่ากับ 65.41 เปอร์เซ็นต์ (ภาคผนวก ตารางที่ 9) และเมื่อวิเคราะห์ผลความงอกของเมล็ดผักชี หลังจากการ
เก็บรักษาที่ 540 วัน เปรียบเทียบกับความงอกเริ่มต้นก่อนการเก็บรักษา พบว่าเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เก็บรักษาใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น ความงอกมีค่าลดลงโดยเฉลี่ยเท่ากับ 15.5 เปอร์เซ็นต์ และในห้องไม่ควบคุม
อุณหภูมิ ความงอกมีค่าลดลงโดยเฉลี่ยเท่ากับ 71.50 เปอร์เซ็นต์ (ภาคผนวก ตารางที่ 8 และ 9) 

โดยจากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชีในห้องควบคุมอุณหภูมิ  
20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ความงอกลดลงช้ากว่าเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ใน
ห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient temperature) ทั้งเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้าจากประเทศอิตาลี และสหรัฐอเมริกา  
ซึ่งค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เก็บไว้ทั้ง 2 สถานที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1 และ 2) โดยสาเหตุที่ท าให้เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ด
พันธุ์ผักชีที่เก็บรักษาในสภาพห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิลดลงได้อย่างรวดเร็ว เกิดจากการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ใน
สภาพเปิด (open storage) ที่ไม่สามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมิของบริเวณที่เก็บเมล็ดพันธุ์ได้  ความมี
ชีวิตของเมล็ดจึงผันแปรไปตามสภาพอากาศ ถ้าเมล็ดอยู่ในสภาพที่มีความชื้นสูง จะท าให้ความชื้นในเมล็ด
สูงขึ้นด้วยเรียกคุณสมบัตินี้ว่า hygroscopic คือเมล็ดพันธุ์สามารถท่ีจะรับหรือถ่ายเทความชื้นให้กับบรรยากาศ
รอบๆ ตัวจนถึงภาวะสมดุล รวมทั้งสภาพอุณหภูมิที่สูงขึ้น และไม่คงที่มีบทบาทส าคัญต่อการเกิดปฏิกิริยาทาง
ชีวเคมีภายในเมล็ด อุณหภูมิที่สูงจะเร่งกิจกรรมในเมล็ดท าให้มีอัตราการหายใจสูงขึ้น ผลที่ตามมาคือเมล็ดจะ
สูญเสียความงอกได้เร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งท าให้เมล็ดเสื่อมคุณภาพได้เร็วกว่าการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในสภาพ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม (Harrington, 1959) 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศอิตาลี จ านวน 12 ตัวอย่าง  
ที่เก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20oC ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45% และห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient 
temperature) เป็นเวลา 0 - 600 วัน  

สภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ดพันธุ์ผักชี 

Temperature control room 95.88 

Ambient temperature 78.11 

t-test 4.39** 
           หมายเหตุ ** มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 

 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 12 ตัวอย่าง ที่
เก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20oC ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45% และห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient 
temperature) เป็นเวลา 0 - 540 วัน 

สภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอกเมล็ดพันธุ์ผักชี 

Temperature control room 84.48 

Ambient temperature 65.41 

t-test 3.61** 
           หมายเหตุ ** มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศอิตาลีจ านวน 12 ตัวอย่าง ที่เก็บรักษาไว้ใน

ห้องควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45 เปอร์เซ็นต์ และสภาพห้องไม่ควบคุม
อุณหภูมิ (Ambient temperature) เป็นเวลา 0 - 600 วัน (ประมาณ 20 เดือน) 
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ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 12 ตัวอย่าง
ที่เก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45 ปอร์เซ็นต์ และสภาพห้อง
ไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient temperature) เป็นเวลา 0 – 540 วัน (ประมาณ 18 เดือน) 

 
ผลการทดสอบความช้ืน (moisture test) ของเมล็ดพันธุ์ผักช ี
จากการทดสอบความชื้น (moisture test) ของเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศอิตาลี จ านวน 12 

ตัวอย่าง พบว่าก่อนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชีแต่ละตัวอย่างมีค่าความชื้นที่แตกต่างกัน โดยอยู่ในช่วง  
6.5 – 9.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความชื้นเท่ากับ 8.16 เปอร์เซ็นต์ (ภาคผนวก ตารางที่ 10) หลังจากเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ผักชีในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45 เปอร์เซ็นต์ และห้อง
ไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient temperature) เป็นเวลา 0 - 600 วัน พบว่าเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เก็บไว้ทั้ง 2 สภาพ
การเก็บรักษาให้ผลความชื้นแตกต่างกัน โดยพบว่าเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ  และ
ความชื้น มีความชื้นในเมล็ดอยู่ในช่วง 6.98 - 8.16 เปอร์เซ็นต์  และมีค่าเฉลี่ยความชื้นในเมล็ดเท่ากับ 7.28 
เปอร์เซ็นต์ (ภาคผนวก ตารางที่ 10) ส่วนเมล็ดพันธุ์ผักชีที่ เก็บรักษาไว้ในสภาพห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ  
มีความชื้นในเมล็ดอยู่ในช่วง 7.92 - 8.99 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเฉลี่ยความชื้นในเมล็ดเท่ากับ 8.55 เปอร์เซ็นต์ 
(ภาคผนวก ตารางที ่11) และมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานขึ้น (ภาพที ่3) 

จากการทดสอบความชื้น (moisture test) ของเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
จ านวน 12 ตัวอย่าง พบว่าก่อนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชีแต่ละตัวอย่างมีค่าความชื้นที่แตกต่างกัน โดยอยู่
ในช่วง 6.1 – 9.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความชื้นเท่ากับ 7.38 เปอร์เซ็นต์ (ภาคผนวก ตารางที่ 12) หลังจาก
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชีในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45 เปอร์เซ็นต์ และ
ห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient temperature) เป็นเวลา 0 - 540 วัน พบว่าเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เก็บไว้ทั้ง 2 
สภาพการเก็บรักษาให้ผลความชื้นแตกต่างกัน โดยพบว่าเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 
และความชื้น มีความชื้นในเมล็ดอยู่ในช่วง 6.35 – 7.38 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเฉลี่ยความชื้นในเมล็ดเท่ากับ 
6.66 เปอร์เซ็นต์ (ภาคผนวก ตารางที่ 12) ส่วนเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เก็บรักษาไว้ในสภาพห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิมี
ความชื้นในเมล็ดอยู่ในช่วง 7.38 - 8.56 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเฉลี่ยความชื้นในเมล็ดเท่ากับ 8.27 เปอร์เซ็นต์ 
(ภาคผนวก ตารางที ่13) และมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานขึ้น (ภาพที ่4) 
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จากผลความชื้นในเมล็ดพันธุ์ที่พบจะเห็นได้ว่าเมล็ดพันธุ์ผักชีจากทั้ง 2 แหล่งน าเข้าที่เก็บรักษาใน
สภาพห้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น มีค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดที่ต่ ากว่าเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เก็บ
รักษาไว้ในสภาพห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
99 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 4 และ 5) โดยผลความชื้นในเมล็ดพันธุ์ผักชีที่พบมีความสอดคล้องกับผลความงอก
ของเมล็ดพันธ์ที่เก็บรักษาในสภาพห้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดพันธุ์
ผักชีมีความชื้นค่อนข้างคงที่ประมาณ 6 - 7 เปอร์เซ็นต์ และมีความงอกมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น สามารถรักษาสมดุลความชื้นในเมล็ดพันธุ์ได้ดีตลอด
ระยะเวลาในการเก็บรักษา ซึ่งการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ในที่ที่มี อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม จะท าให้
ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนความชื้นในอากาศเพ่ือเข้าสู่ภาววะสมดุลของเมล็ด กล่าวคือเมื่อน า
เมล็ดที่แห้งดีแล้วไปเก็บรักษาในภาพที่มีความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศสูง เมล็ดก็จะดูดรับความชื้นเข้าไปและหาก
น าเมล็ดที่มี ความชื้นสูงไปเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นสัมพันธ์ของอากาศต่ าเมล็ดก็จะคายความชื้นออก เมล็ดพันธุ์ที่
มีความชื้นสูง จะมีการ เผาผลาญอาหารสูงเพ่ิมภาวะที่เป็นอันตรายกับตัว รวมทั้งชักนา ให้โรคและแมลงเข้า
ท าลายจึงเสื่อมคุณภาพได้รวดเร็วกว่าเมล็ดที่แห้ง (กรมส่งเสริมการเกษตร , 2564) Harrington and I.E. 
Douglas (1972) แสดงถึงระดับความชื้นในเมล็ดพันธุ์ กับผลเสียที่เกิดขึ้นในระหว่างการเก็บ รักษา ดังนี้ 

ระดับความชื้น สูงกว่า 40-60% เมล็ดเริ่มงอก 
ระดับความชื้น สูงกว่า 18-20% ก่อให้เกิดความร้อนสะสมในกองเมล็ดพันธุ์ 
ระดับความชื้น สูงกว่า 12-14% เชื้อราเข้าท าลายทั้งภายนอก และภายใน และการรม

ด้วยสารเคมีเป็นอันตรายกับความงอก  
ระดับความชื้น สูงกว่า 8-9% แมลงเข้าท าลาย และมีการขยายพันธุ์ 
ระดับความชื้น สูงกว่า 5-10% ไม่ปลอดภัยต่อการเก็บรักษาในภาชนะปิดสนิท 

 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศอิตาลี จ านวน 12 ตัวอย่าง  
ที่เก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20oC ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45% และห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient 
temperature) เป็นเวลา 0 - 600 วัน  

สภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ค่าเฉลี่ยความชื้นในเมล็ดพันธุ์ผักชี 

Temperature control room 7.28% 

Ambient temperature 8.55% 

t-test 13.54** 
           หมายเหตุ ** มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 
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ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 12 ตัวอย่าง 
ที่เก็บรักษาในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20oC ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45% และห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient 
temperature) เป็นเวลา 0 - 540 วัน  

สภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ค่าเฉลี่ยความชื้นในเมล็ดพันธุ์ผักชี 

Temperature control room 6.66% 

Ambient temperature 8.27% 

t-test 14.97** 
           หมายเหตุ ** มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.01 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศอิตาลีจ านวน 12 ตัวอย่าง ที่เก็บ
รักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45 เปอร์เซ็นต์ และสภาพห้องไม่
ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient temperature) เป็นเวลา 0 - 600 วัน 
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ภาพที่ 4 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาจ านวน 12 ตัวอย่าง  
ที่เก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45 เปอร์เซ็นต์ และสภาพห้อง
ไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient temperature) เป็นเวลา 0 - 540 วัน 

 
ผลการทดสอบระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชี 
จากการทดสอบระยะเวลาในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศอิตาลี และสหรัฐอเมริกา 

โดยตรวจสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ผักชีทุกๆ 30 วัน และใช้เกณฑ์มาตรฐานความงอกของผักชีที่ไม่ต่ ากว่า 
60 เปอร์เซ็นต์ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เป็นตัวก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเก็บรักษา พบว่าเมล็ดพันธุ์ผักชีจาก
ประเทศอิตาลีจ านวน 12 ตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 
40 - 45 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 600 วัน มีความงอกเท่ากับ 95, 95, 93, 95, 99, 92, 99, 95, 95, 98, 87 และ 
90 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเฉลี่ยความงอกเท่ากับ 94.42 เปอร์เซ็นต์ โดยเปอร์เซ็นต์ความงอกที่พบยังไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานความงอกที่กฎหมายก าหนดไว้ แต่มีแนวโน้มที่ลดลงเมื่อเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานขึ้น (ภาพที่ 1) 
ส่วนเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เก็บไว้ในห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ มีความงอกเท่ากับ 65, 62, 20, 35, 47, 53, 54, 28, 12, 
43, 0 และ 20 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเฉลี่ยความงอกเท่ากับ 36.58 เปอร์เซ็นต์ โดยพบตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่มี
เปอร์เซ็นต์ความงอกต่ ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 10 ตัวอย่าง เมื่อท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลความงอกใน
ช่วงเวลาการเก็บรักษาที่ 0 - 600 วัน พบว่าสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชีโดยที่เปอร์เซ็นต์ความงอกไม่ต่ า
กว่า 60 เปอร์เซ็นต์ในห้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น ได้เป็นระยะเวลามากกว่า 600 วัน (20 เดือน) และใน
ห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิเป็นระยะเวลาประมาณ 360 วัน (12 เดือน) 

ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ผักชีจากประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าเมล็ดพันธุ์ผักชีจ านวน 12 ตัวอย่างที่เก็บ
รักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 540 วัน มี
ความงอกเท่ากับ 84, 75, 88, 80, 73, 70, 65, 72, 62, 59, 88 และ 82 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเฉลี่ยความงอก
เท่ากับ 82.33 เปอร์เซ็นต์ โดยพบตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ จ านวน 1 
ตัวอย่าง ส่วนเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เก็บไว้ในห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ มีความงอกเท่ากับ 59, 0, 37, 6, 39, 0, 4, 13, 
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2, 16, 40 และ 10 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าเฉลี่ยความงอกเท่ากับ 18.83 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ทั้ง 
12 ตัวอย่างที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ ากว่า 60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลความงอกในช่วงเวลา
การเก็บรักษาที่ 0 - 540 วัน พบว่าสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชีโดยที่เปอร์เซ็นต์ความงอกไม่ต่ ากว่า 60 
เปอร์เซ็นต์ในห้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นได้เป็นระยะเวลามากกว่า 540 วัน (18 เดือน) และในห้องไม่
ควบคุมอุณหภูมิเป็นระยะเวลา 390 วัน (ประมาณ 13 เดอืน)  

จากการทดลองจะเห็นได้ว่าเมล็ดพันธุ์ชีน าเข้าจากท้ัง 2 แหล่งที่เก็บไว้ภายในห้องควบคุมอุณหภูมิ และ
ความชื้น สามารถเก็บรักษาได้นานกว่าเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เก็บรักษาไว้ในห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ สาเหตุเกิดจาก
อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิมีความแปรปรวนตามสภาพอากาศ เมื่ออุณหูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงขึ้นจะส่งผลต่อการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมี และการหายใจภายในเมล็ดพันธุ์ 
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เมล็ดเสื่อมคุณภาพได้เร็วยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Georghiou et al. (1987) 
พบว่าอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ระหว่างการเก็บรักษามีผลต่ออายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ โดบพบว่า
การเก็บรักษาเมล็ดพริกที่ผ่านการกระตุ้นการงอกไว้ที่อุณหภูมิ 5 และ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 เดือน 
เมล็ดพริกที่เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีความงอกต่ ากว่าเมล็ดที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศา
เซลเซียส และ Justice และ Bass (1978) รายงานว่าการเก็บรักษาอย่างถูกวิธีสามารถท าให้เมล็ดพันธุ์  
ความงอก ความมีชีวิต และความแข็งแรงได้ โดยมีความชื้นของเมล็ดและอุณหภูมิของการเก็บ รักษาเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ระหว่างการเก็บรักษา 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศอิตาลี และสหรัฐอเมริกาที่เก็บรักษา
ไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 40 - 45 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 
ของเมล็ดพันธ ุ์สูงกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานความงอกของผักชีที่กฎหมายก าหนดไว้ เมื่อ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็นระยะเวลานาน พบว่าความงอกลดลงช้ากว่าเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้ในสภาพห้องไม่ควบคุม
อุณหภูมิ (Ambient temperature) และมีความชื้นในเมล็ดพันธุ์ค่อนข้างคงที่ และเมื่อประเมินอายุการเก็บ
รักษา พบว่าเมล็ดพันธุ์น าเข้าจากประเทศอิตาลี และสหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่มีอายุการเก็บรักษาได้มากกว่า 
600 วัน และ 540 วัน ตามล าดับ โดยที่ความงอกไม่ลดต่ าลงกว่าที่กฎหมายก าหนด แต่อย่างไรก็ตาม
เปอร์เซ็นต์ความงอกท่ีพบมีแนวโน้มที่ลดลงเมื่อเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานขึ้น (ภาพท่ี 1 และ 2) 

ในส่วนของเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากทั้ง 2 แหล่งที่เก็บไว้ในสภาพห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient 
temperature) มีเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ต่ ากว่า และลดลงในระยะเวลาที่เร็วว่าการเก็บรักษาใน
ห้องควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น โดยเมล็ดพันธุ์มีการสะสมและแลกเปลี่ยนความชื้นในอากาศตาม
สภาพแวดล้อม ท าให้ความชื้นในเมล็ดมีค่าสูงขึ้น (ภาพที่ 1 และ 2) และส่งผลต่อความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่
ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากข้อมูลที่ได้สามารถประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชีที่ น าเข้าจากประเทศ
อิตาลี และสหรัฐอเมริกาโดยประมาณคือ 360 วัน และ 390 วัน ตามล าดับ โดยที่ความงอกไม่ลดต่ าลงกว่าที่
กฎหมายก าหนด ดังนั้น หากต้องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชีให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่ดีในสภาพห้องปกติ
ที่ไม่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ควรเก็บรักษาเป็นเวลาไม่เกิน 360 วัน หรือ 1 ปี  
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ผลของการพอกเมล็ดพิทูเนียด้วย Pumice ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษา 
Effect of Petunia Seed Pelleting with Pumice on Seed Quality and Storage 
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บทคัดย่อ 
เมล็ดพันธุ์พิทูเนียมีมูลค่าสูง แต่มีขนาดเล็กและงอกไม่สม่ าเสมอซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเพาะปลูก การ

ทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้า ด าเนินการระหว่าง
เดือนกันยายน ปี 2562 – 2564  ณ กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
ขอนแก่น วางแผนการทดลองแบบ CRD พอกเมล็ดพันธุ์พิทูเนียด้วย Pumice (P) ร่วมกับธาตุอาหาร KCl ที่
ระดับความเข้มข้น 0  0.5  1.0  และ 2.0 ก./น้ า 10 มล. พบว่าที่อายุการเก็บรักษา 0 -12 เดือนที่อุณหภูมิ 20 
◦ซ นั้น ความงอกของเมล็ดที่ไม่พอก และเมล็ดที่พอก (P) +KCl 2.0 ก./น้ า 10 มล.นั้นไม่แตกต่างกัน มีค่า
ระหว่าง 62.5-78.0% ขณะที่ความแข็งแรงของเมล็ดโดยวิธีการเร่งอายุนั้น พบว่าเมล็ดที่ไม่พอกมีความงอกไม่
ต่างกับเมล็ดที่พอก (P) +KCl 1.0 และ 2.0 ก./น้ า 10 มล. โดยมีค่าระหว่าง 68.0-72.5%  ส่วนความเร็วในการ
งอกที่อายุการเก็บรักษา 9-12 เดือน พบว่า เมล็ดที่พอก (P) +KCl 2.0 ก./น้ า 10 มล. นั้นมีความงอกไม่ต่าง
จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่พอก โดยมึความงอกอยู่ระหว่าง 4.0-4.5 ต้น/วัน ตามล าดับ ส่วนการเจริญเติบโตของต้นกล้า
หลังเก็บรักษา 3-12 เดือน พบว่า เมล็ดที่พอก (P) +KCl 1.0 และ 2.0 ก./น้ า 10 มล.นั้น มีความยาวของล าต้น
และรากสูงกว่าเมล็ดที่ไม่พอก ทั้งนี้การพอกเมล็ดพันธุ์พิทูเนียด้วย pumice ร่วมกับธาตุอาหาร KCl 2.0 ก./น้ า 
10 มล.นั้น นอกจากช่วยเพ่ิมขนาดของเมล็ดให้ง่ายต่อการจัดการแล้ว ยังรักษาความงอกและส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าโดยเฉพาะการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ระยะเวลา 6-12 เดือน ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์พิทูเนีย และส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย 

 
Abstract 

  Petunia seeds are high-value. However, the seed size is small and germinate is 
not uniform which hinder to cultivate. The objective of this research was to enhance petunia 
seed quality and seedling growth by pelleting seed. This experiment was conducted during 
September 2019-2021 at Seed and Research Development Division, and Khon Kaen Seed 
Research and Development Center. Treatments consisted of control seed, pelleting seed 
with pumice (P) and KCl 0, 0.5, 1.0 and 2.0 g/H2O 10 ml, with CRD 4 reps. The result showed 
that germination of control seed and seed pelleting with P+ KCl 2.0 g/H2O 10 ml after 
storage 0-12 months at 20 ◦C were not significantly different, 62.5-78.0 %. Seed vigor by AA-
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test revealed that control seed was not different among seed pelleting with P+ KCl 1.0 and 
2.0 g/H2O 10 ml, 68.0-72.5%. While speed of germination showed that control seed and seed 
pelleting with P+ KCl 2.0 g/H2O 10 ml after storage 9-12 months were not found the 
statistical difference, 4.0-4.5 plants/day. For seedling growth, seed pelleting with P+ KCl 1.0 
and 2.0 g/H2O 10 ml had higher shoot and root lengths than the control seed. Petunia seed 
pelleting with P+ KCl 1.0 and 2.0 g/H2O 10 ml was not only increased seed size to manage 
easier, but also enhance the germination and seedling growth especially 6-12 storage 
months. Thus, such pelleting method enhances petunia seed quality and promote 
commercial production.  

 
บทน า (Introduction) 
 พิทูเนียจัดเป็นพืชไม้ดอกไม้ประดับที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมทั่วโลก 
ตลอดจนมีมูลค่าทางการตลาดสูง (Sink, 1984) การขยายพันธุ์นิยมใช้เมล็ดพันธุ์ โดยเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย 1 กก. 
มีมูลค่าสูงถึง 21 ล้านบาท (สิริวัฒน์ , 2561)  สามารถใช้เป็นไม้ดอกกระถาง และไม้ดอกประดับแปลงได้ 
ปัจจุบันเกษตรกรเพาะกล้าโดยการน าเอาเมล็ดพันธุ์พิทูเนียหยอดในร่องวัสดุเพาะผสมก้ามปูหมักกับทราย 
อัตราส่วน 2:1 โดยโรยให้เมล็ดกระจายอย่างสม่ าเสมอ และกลบร่องด้วยวัสดุเพาะ จากนั้นใช้แท่งไม้หน้าเรียบ
ตบผิววัสดุเพาะเบา ๆ เพ่ือกระชับเมล็ดกับวัสดุเพาะ และปิดทับด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ และรดน้ าด้วยบัว
ฝอย (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, 2564)  เมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่ผลิตในระบบปกติมีความงอกต่ าเพียง 40% 
ซึ่งอาจเป็นผลจากการพัฒนาของเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ การที่เมล็ดพิทูเนียมีขนาดเล็กมากท าให้ปริมาณอาหาร
สะสมในเมล็ดมีน้อย การงอกและการเจริญเติบโตท าให้เกิดปัญหายุ่งยากในการจัดการในการเพาะกล้า อย่างไร
ก็ตามเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์สมัยใหม่สามารถยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ให้ดีขึ้น ส าหรับการปัญหาเมล็ดที่มี
ขนาดเล็กมาก และเพ่ือความสะดวกในการปลูก เช่น บีโกเนีย และพิทูเนีย ได้มีการเคลือบเมล็ด ส่วนวิธีการ
พอกเมล็ดด้วยวัสดุบางอย่างให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือสะดวกในการเพาะ เรียกว่า "Pelleted seed" ซึ่งการพอก
เมล็ดสามารถพอกร่วมกับสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การยกระดับเมล็ดพันธุ์ 
เช่น ธาตุอาหารพืช สารเร่งการเจริญเติบโต สารเคมีก าจัดวัชพืช และสารชีวิภาพ เป็นต้ น (Taylor and 
Harman, 1990) ซึ่งการยกระดับคุณภาพด้วยการพอกด้วยธาตุอาหารจะช่วยให้ต้นกล้ามีคุณภาพดีกว่าเมล็ดที่
ไม่ได้พอก เมล็ดที่ขนาดใหญ่ขึ้นท าให้ง่ายต่อการจัดการในการปลูกด้วยแรงงานคนหรือเครื่องจักรกล 
(Bruggink, 2005) โดยจักรพงษ์และบุญมี (2557) ได้รายงานว่าเมล็ดพันธุ์ยาสูบซึ่งมีขนาดเล็กนั้น เมื่อใช้ 
Hydroxylpropyl methycellulose 4% โดยน้ าหนัก เป็นวัสดุประสาน ในการพอกเมล็ดน้ าหนัก 3 ก. และใช้ 
Pumice เป็นวัสดุพอกนั้น ก้อนพอกมีความสม่ าเสมอมากกว่า กร่อนน้อย และการละลายน้ าของก้อนพอกเร็ว
กว่าการใช้วัสดุพอกชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งการเพ่ิมขนาดให้ใหญ่ขึ้น เพ่ิมความสะดวกในการเพาะและการจัดการ 
นอกจากนี้ยังมีรายงานการเพ่ิมสารออกฤทธิ์ที่เป็นธาตุอาหาร KCl ที่ได้ K+ และ Cl- นั้นส่งเสริมกระบวนการ 
เมตาบอลึซึมในการงอกของเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนซ่อมแซมเซลล์ของเมล็ดที่เสียหาย ท าให้เมล็ดแทงรากได้เร็ ว
และมีความงอกสูงขึ้น (Bray, 1995)  ซึ่ง K+ ท าหน้าที่กระตุ้นการท างานของเอนไซม์หลายชนิด โดยเฉพาะ
เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แป้งและโปรตีนของเมล็ด เช่น เมล็ดพันธุ์ดอกค าฝอยที่มีความงอกเพ่ิมขึ้น 
5.06 % เมื่อเพ่ิมธาตุอาหารในรูปของ KCl (Elouaer and Hannachi, 2012) จึงเป็นทางเลือกหนึ่ งที่มี
ประสิทธิภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์และการจัดการเมล็ดพันธุ์พิทูเนียให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม
การใช้ธาตุอาหารที่มีอัตราเหมาะสมร่วมกับการพอกเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจ าเป็นต้องท าการศึกษา เพื่อประโยชน์ใน
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ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือการใช้ประโยชน์ภายในประเทศ เพ่ิมศักยภาพการส่งออกไปยังต่างประเทศใน
อนาคต และลดปริมาณการน าเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
ประเด็นวิจัย  
 พิทูเนียเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมอย่างแพร่หลาย เมล็ดพันธุ์มีราคาแพง มีขนาดเล็กซึ่งยากต่อการ
จัดการ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์สมัยใหม่ได้ถูกน ามาใช้ในการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ โดยการ
พอกเมล็ดพันธุ์เพ่ิมขนาด และการเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่เมล็ดพันธุ์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพ ด้วยเหตุ
ข้างต้น จึงเป็นที่มาของการท างานวิจัยนี้ ซึ่งเป็นการพอกเมล็ดพันธุ์พิทูเนียด้วย Pumice ร่วมกับธาตุอาหาร 
KCl ซึ่งคาดว่าจะส่งเสริมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนการเจริญเติบโตของต้นกล้าพิทูเนีย 
สถานที่ท าการวิจัย 
  กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
  ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ต าบลท่าพระ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้นตุลาคม 2562 สิ้นสุด กันยายน 2564  
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
  1. เมล็ดพันธุ์พิทูเนีย (สายพันธุ์ KAN1-2, KAN1-3, KAN4-2 และ KAN4-3 ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนา
เป็นพันธุ์แนะน า ของกรมวิชาการเกษตร)  
  2. วัสดุประสาน hydroxylpropyl methylecellulose (HPMC) 
  3. วัสดุพอก Pumice และธาตุอาหาร KCl 
  4. อุปกรณ์ทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย 
 วิธีการ 

1. ปลูกพิทูเนียพันธุ์ผสมเปิดจากการการรวมกองเมล็ดพันธุ์ (bulk) จ านวน 4 สายพันธุ์ที่มีศักยภาพ
ของสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้แก่ KAN1-2, KAN1-3, KAN4-2 และ KAN4-3 ด าเนินการปลูก
ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้โรงเรือนหลังคาพลาสติกที่มีการพรางแสงประมาณ 30 
% ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ โดยเพาะเมล็ดในกระบะเพาะที่มีพีทมอสเป็นวัสดุปลูก ย้าย
ปลูกที่อายุ 40 วันลงกระถาง 12 นิ้ว โดยใช้พีทมอสเป็นวัสดุปลูก รองพ้ืนด้วยปุ๋ยสูตร 15 -15-15 อัตราส่วน 3 
ก./กระถาง และใส่ซ้ าทุก 2 สัปดาห์ รดน้ าเช้า-เย็น และพ่นสารเคมีในการป้องกันโรคและแมลงตามความ
จ าเป็นจนสิ้นสุดการทดลอง ช่วยผสมเกสรด้วยมือ (hand pollinate) ในช่วงดอกบาน 70-100 วันหลังปลูก 
เพ่ือให้ได้ปริมาณเมล็ดพันธุ์เพ่ิมขึ้น และทยอยเก็บเมล็ดพันธุ์ที่อายุ 90-120 วันหลังดอกบาน ผึ่งเมล็ดในถุงตา
ข่ายเพ่ือลดความชื้นในที่ร่ม อากาศถ่ายเท เป็นเวลา 1 วัน จึงผสมกองเมล็ดพันธุ์ (bulk) ให้เมล็ดพันธุ์เกิดความ
สม่ าเสมอ เพ่ือใช้ในการทดลองต่อไป 
 2. ด าเนินการพอกเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย จ านวน 3 ก. ด้วย Pumice อัตรา 150 ก. โดยใช้วัสดุประสาน 
hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) 4 %W ปริมาณ 40 มล. ร่วมกับธาตุอาหาร KCl ตามกรรมวิธีที่
ก าหนดด้วยเครื่องพอกเมล็ดพันธุ์รุ่น SKK11 ณ โรงปรับปรุงสภาพ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วางแผนการทดลองแบบ CRD จ านวน 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี ประกอบด้วย 
1) เมล็ดที่ไม่ผ่านการพอกเมล็ด (กรรมวิธีควบคุม) 
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2) การพอกเมล็ดเพียงอย่างเดียว 
3) การพอกเมล็ด ร่วมกับ KCl อัตรา 0.5 ก./น้ า 10 มล.  
4) การพอกเมล็ด ร่วมกับ KCl อัตรา 1.0 ก./น้ า 10 มล.  
5) การพอกเมล็ด ร่วมกับ KCl อัตรา 2.0 ก./น้ า 10 มล. 

  3. เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่อุณหภูมิ 20 ◦ซ และทดสอบคุณภาพของเมล็ดหลังเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์พิทูเนีย ที่ระยะเวลา 0 3 6 9 และ 12 เดือนหลังการเก็บรักษา 
 - ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียในห้องปฏิบัติการ น าเมล็ดมาทดสอบความงอกด้วยวิธี TP (Top of 
Paper) ตามวิธีมาตรฐานของ ISTA 2017 โดยสุ่มเมล็ดจากแต่ละวิธีการทดลองมา 200 เมล็ด ท า 4 ซ้ า ๆ ละ 
50 เมล็ด วางเมล็ดแต่ละซ้ าบนกระดาษเพาะที่บรรจุในกล่องพลาสติก วางที่อุณหภูมิ 20 ◦ซ ตรวจนับความ
งอกครั้งแรก (first count) ที่ 5-7 วันหลังการเพาะ และตรวจนับครั้งสุดท้าย (final count) ที่ 14 วันหลัง
เพาะ ค านวณเป็นความงอกเฉลี่ยของแต่ละวิธีการทดลอง จากสูตร ISTA 1999  

   ความงอก (%) = จ านวนต้นกล้าปกติ x 100 
         จ านวนเมล็ด 

 - การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ (AA-test) โดยการน าเมล็ดทุกกรรมวิธี ใส่ในถุงผ้าขนาด 10 x 20 ซม. วางลงบน
ตะแกรงที่อยู่ในกล่องเร่งอายุ ภายในกล่องมีน้ าเกลือเข้มข้นปริมาณ 100 มล. โดยให้ระดับน้ าอยู่ต่ ากว่าตะแกรง 
2 ซม. ปิดกล่องให้สนิทแล้วน าไปไว้ในตู้เร่งอายุเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ 40 ◦ซ ความชื้นประมาณ 100 % เป็น
ระยะเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นน าเมล็ดพันธุ์มาตรวจสอบความงอก 
 - ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ โดยหาจากความเร็วในการงอก (Speed of germination) ของต้นกล้าที่งอก
สมบูรณ์ในแต่ละวัน จนครบ 14 วัน น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาดัชนีความงอกของเมล็ดพันธุ์ ตามวิธีมาตรฐาน
ของ ISTA, 1999 ตามสูตร 

  ความเร็วในการงอก = ผลรวมของ  จ านวนต้นกล้าปกติที่งอก 
           จ านวนวันหลังเพาะ 

 - ความยาวต้น ความยาวรากของต้นกล้า โดยประเมินที่ 14 วันหลังปลูก ทั้งในสภาพห้องปฏิบัติการ โดยการ
สุ่มมาประเมินตรวจวัดโดยใช้ไม้บรรทัดมีหน่วยเป็นมม. 
- การบันทึกข้อมูล 

  1) ความงอกของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียในห้องปฏิบัติการ (Seed germination) 
  2) การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ (AA-test) 
  3) ความเร็วในการงอก (Speed of germination) 
  4) ความยาวต้น ความยาวรากของต้นกล้า (Shoot and root length) 

 
ผลการวิจัย 
 ความงอกของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียด้วย Pumice ร่วมกับธาตุอาหารกับ KCl 
 เมื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่อุณหภูมิ 20 ◦ซ นาน 0-12 เดือน พบว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการพอก
เมล็ดนั้นมีความงอกสูงที่ระยะการเก็บรักษา 0 3 6 9 และ 12 เดือน เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ที่น ามาศึกษาในครั้งนี้
มีการดูแลรักษาและเก็บเมล็ดพันธุ์ตามหลักวิชาการของสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ท าให้เมล็ด
พันธุ์ที่ได้มีความสมบูรณ์ (Figure 2.20.1) และเมื่อน ามาพอกเมล็ดพันธุ์ตามกรรมวิธีต่าง ๆ (Figure 2.20.2-
2.20.3) พบว่า การพอกเมล็ดพันธุ์นั้นเป็นอุปสรรคต่อการดูดใช้น้ าของเมล็ดในกระบวนการงอก จะเห็นได้จาก
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ความงอกของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่อายุการเก็บรักษา 0 เดือนนั้นเมล็ดพันธุ์ที่พอกด้วย Pumice ร่วมกับ KCl 0 
และ 0.5 ก./น้ า 10 มล.นั้น มีความงอก 58.5 และ 67.5% ตามล าดับ ซึ่งต่ ากว่าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่ไม่ผ่านการ
พอก ขณะที่เมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่พอกด้วย Pumice ร่วมกับ KCl 0.5 และ 1.0 ก./น้ า 10 มล.มีความงอก 78.0 
72.0 และ 72.6% ตามล าดับ สอดคล้องกับรายงานของ Halsey and While (1980) และ Petch (1991) 
พบว่าการการเคลือบเมล็ดมีผลให้การงอกของเมล็ดแครอตช้าลง และยังมีรายงานอีกในหลายเมล็ดพืช เช่น ซู
การ์บีท พริกหวาน ข้าวโพด เป็นต้น (ธีระศักดิ์ และบุญมี , 2555; Sach et al, 1981; Durant and Loads 
1986)  และในเดือนที่ 3 ของการเก็บรักษา พบว่า เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการพอกเมล็ด และการพอกเมล็ ดพันธุ์
ด้วย Pumice ร่วมกับ KCl อัตรา 2.0 ก./น้ า 10 มล.นั้น มีความงอกไม่ต่างกัน โดยมีความงอก 74.0 และ 
68.0% ตามล าดับ รองมาเป็นการพอกเมล็ดพันธุ์ด้วย Pumice ร่วมกับ KCl อัตรา 0.5 และ 1.0 ก./น้ า 10 มล. 
ที่มีความงอก 62.0 และ 63.0% ตามล าดับ และการพอกเมล็ดด้วย Pumice เพียงอย่างเดียวมีความงอกต่ าสุด 
46.5% ส าหรับเดือนที่ 6 หลังการเก็บรักษานั้นมีผลท านองเดียวกับเดือนที่ 3 โดยพบว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการ
พอกเมล็ด และการพอกเมล็ดพันธุ์ด้วย Pumice ร่วมกับ KCl อัตรา 2.0 ก./น้ า 10 มล.นั้น มีความงอกไม่
ต่างกัน โดยมีความงอก 71 และ 66.5 % ตามล าดับ รองมาการพอกเมล็ดพันธุ์ด้วย Pumice ร่วมกับ KCl 
อัตรา 0.5 และ 1.0 ก./น้ า 10 มล. ที่มีความงอก 55.0 และ 57.0% ตามล าดับ และการพอกเมล็ดด้วย 
Pumice เพียงอย่างเดียวมีความงอกต่ าสุด 47.0% ขณะที่เมล็ดพันธุ์ที่อายุเก็บรักษา 9 เดือนนั้น พบว่าเมล็ด
พันธุ์ที่ไม่ผ่านการพอกเมล็ด และการพอกเมล็ดพันธุ์ด้วย Pumice ร่วมกับ KCl อัตรา 2.0 ก./น้ า 10 มล.นั้น มี
ความงอกไม่ต่างกัน โดยมีความงอก 63.5 และ 65.5% ตามล าดับ ขณะที่การพอกเมล็ดด้วย Pumice เพียง
อย่างเดียวมีความงอกเพียง 47.5% (Figure 2.20.4) โดยที่อายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่ 12 เดือนนั้น 
พบว่าความงอกของเมล็ดที่ไม่ผ่านการพอกเมล็ด และเมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุอาหาร  KCl 2.0 และ 1.0 ก./น้ า 
10 มล. มีความงอก 62.5 62.5 และ 56.0% ตามล าดับ ซึ่งไม่แตกต่างกับเมล็ดที่พอกร่วมกับธาตุอาหาร  KCl 
2.0 และ 0.5 ก./น้ า 10 มล. ที่มีความงอก 52.0 % แต่แตกต่างกับเมล็ดที่พอกเมล็ดด้วย Pumice เพียงอย่าง
เดียว ที่มีความงอกเพียง 46.0 % (Table 2.20.1) ซึ่งจะเห็นได้ว่าความงอกของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียในทุกกรรมวิธี
มีแนวโน้มลดลงตามระยะเวาที่เก็บรักษา ซึ่งธรรมชาติของคุณภาพเมล็ดพันธุ์นั้นจะผกผันตามอายุการเก็บรักษา 
ทั้งนี้การเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์ทั้งทางชีวภาพและกายภาพเกิดขึ้นตามธรรมชาติภายหลังจากระยะสุกแก่
ทางสรีรวิทยา (จวงจันทร์, 2529) 
 

  
Figure 2.20.1 Petunia seed production in the green house.  
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ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียโดยวิธีการเร่งอาย ุ
 การเร่งอายุส่งผลให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพโดยกระบวนการทางสรีรวิทยาและชีวเคมี คล้ายกับการ
เก็บรักษาในสภาพภาชนะปิด อาการที่แสดงถึงความเสื่อมคุณภาพของเมล็ดจะปรากฏขึ้น เช่นความงอก ความ
มีชีวิตลดลง ความแข็งแรงของเมล็ดลดลง (Delouche, 1965; Delouche and Baskin, 1973) เช่นเดียวกับ
การเก็บรักษา ซึ่งในการเร่งอายุต้องการน้ าในการเร่งกระบวนการ โดย วัลลภ (2531) รายงานว่าการเร่งอายุท า
ให้ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ลดลงรวดเร็วและชัดเจนกว่าความงอก และเมื่อตรวจสอบความความงอกของ
เมล็ดพันธุ์    พิทูเนียในสภาพห้องปฏิบัติการ พบว่าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่ไม่ผ่านและผ่านการพอกเมล็ดด้วย 
Pumice ร่วมกับธาตุอาหารกับ KCl นั้นมีความงอกของเมล็ดพันธุ์ลดลง โดยเมล็ดที่ไม่ผ่านการพอกมีความงอก
ลดลงจาก 78.0% เป็น 72.5% ขณะที่เมล็ดที่ผ่านการพอก Pumice ร่วมกับ KCl อัตรา 0 และ 0.5 ก./น้ า 10 
มล. ภายหลังการเร่งอายุนั้น ความงอกลดลงจาก 58.5 และ 67.5% เป็น 41.0 และ 59.0% ตามล าดับ ในขณะ
ที่หลังการเร่งอายุลดลง โดยการพอกเมล็ดร่วมกับ KCl อัตรา 1.0 และ 2.0 ก./น้ า 10 มล. มีความงอกลดลง
จาก 72.0 และ 72.6% เป็น 68.0 และ 71.1% ตามล าดับ  ซึ่งเห็นได้ว่าเมล็ดทั้งที่ไม่ผ่านการพอกและผ่านการ
พอกในทุกกรรมวิธี นั้นมีความงอกลดลงเมื่อผ่านการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ (Table 2.20.1) โดยเมล็ดพันธุ์ที่มีการ
ตอบสนองต่อการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์สูง จะมีความสามารถในการเก็บรักษาต่ ากว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีการตอบสนองต่อ
การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์ต่ า (ชวนพิศ, 2529) ทั้งนี้เมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่พอกด้วย Pumice ร่วมกับ KCl อัตรา 2.0 
และ 1.0 ก./น้ า 10 มล.นั้น มีอัตราความงอกที่ลดลงภายหลังการเร่งอายุเมล็ดคิดเป็น 2 และ 5% ตามล าดับ 
ในขณะที่เมล็ดที่ไม่พอก มีอัตราความงอกที่ลดลงฯ คิดเป็น 7% และ โดยการพอกเมล็ดร่วมกับธาตุอาหารกับ 
KCl อัตรา 0 และ 0.5 ก./น้ า 10 มล. นั้น มีอัตราความงอกที่ลดลงฯ คิดเป็น 30 และ 12% ตามล าดับ ดังนั้น
จึงเห็นได้ว่าการพอกเมล็ด Pumice ร่วมกับ KCl อัตรา 1.0 และ 2.0 ก./น้ า 10 มล.นั้น ส่งเสริมความแข็งแรง
ของเมล็ดพันธุ์ได้ดีกว่ากรรมวิธีอ่ืน ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการแตกตัวของธาตุ KCl ที่ได้ K+ และ Cl- ซึ่งท า
หน้าที่กระตุ้นการท างานของเอนไซม์หลายชนิด โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนและแป้ง ซึ่ง
จ าเป็นต่อกระบวนการงอกของเมล็ดพันธุ์ (ปิยะดา, 2542; สุมนทิพย,์ 2542) 
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Figure 2.20.2 Petunia pelleted seed process (A) petunia seed in the seed rotary machine 
(B) pelleted seed with pumice (C) pelleted seed on a small sieve (D) uniformity pelleted 
seeds. 
 

  
Figure 2.20.3 Comparison between non-pelleted (A) and pelleted petunia (B) seeds. 
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Table 2.20.1 Germination percentage and AA-test of petunia seed as affected by seed 
pelleting methods after storage. 

Treatment 
 

 month AA-test (%) Diff. (%)  
(0 mth vs AA-

test)  0 3 6 9 12  

Non-pelleted (control) 78.0 a 74.0 a 71.0 a 63.5 a 62.5 a 72.5 a 7 
Pelleted with pumice (P)  
+ KCl 0 g/H2O 10 ml 

58.5 c 46.5 c 47.0 c 47.5 b 46.0 b 41.0 c 30 

(P) + KCl 0.5 g/H2O 10 ml 67.5 b 62.0 b 55.0 b 52.0 ab 50.0 ab 59.0 b 12 
(P) + KCl 1.0 g/H2O 10 ml 72.0 ab 63.0 b 57.0 b 55.5 ab 56.0 a 68.0 a 5 
(P) + KCl 2.0 g/H2O 10 ml 72.6 ab 68.0 a 66.5 a 65.5 a 62.5 a 71.1 a 2 
CV (%) 7.2 9.2 6.1 8.3 7.1 6.9 - 

Means followed by a common letter in a column is not significantly different at the 5% level by DMRT 
 

  
Figure 2.20.4 Germination of non-pelleted petunia seed (A) and pelleted petunia seeds (B). 

 
ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียด้วย Pumice ร่วมกับธาตุอาหารกับ KCl 

การพอกเมล็ดพันธุ์พิทูเนียด้วย Pumice ร่วมกับ KCl อัตรา 0 0.5 1.0 และ 2.0 ก./น้ า 10 มล.  
พบว่า ความเร็วในการงอกของเมล็ดทั้งเมล็ดที่ ไม่ผ่านการพอก และเมล็ดที่ผ่านการพอกฯ นั้นมีแนวโน้ม
เช่นเดียวกับความงอกฯ กล่าวคือความแข็งแรงของเมล็ดพิทูเนียซึ่งวัดจากความเร็วในการงอกนั้นลดลงผกผัน
ตามระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ โดยที่อายุการเก็บรักษา 0-6 เดือน เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการพอกเมล็ดนั้น
ยังคงมีความเร็วในการงอกสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ผ่านการพอกฯ โดยมีความเร็วในการงอกอยู่ในช่วง 
5.1-5.2 ต้น/วัน ขณะที่เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการพอกฯ นั้น มีความเร็วในการงอกอยู่ระหว่าง 3.0-4.7 ต้น/วัน การที่
เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการพอกมีความเร็วในการงอกต่ ากว่าเมล็ดที่ไม่ผ่านการงอกนั้น อาจเนื่องจากความหนาของ
วัสดุพอก Pumice อาจเป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและการดูดใช้น้ าของเมล็ดพันธุ์ ใน
กระบวนการงอก (Halsey and While, 1980; Petch, 1991) และที่อายุการเก็บรักษา 9 เดือน พบว่า เมล็ดที่
ไม่ผ่านการพอก และเมล็ดที่ผ่านการพอกด้วย Pumice ร่วมกับ KCl อัตรา 1.0 และ 2.0 ก./น้ า 10 มล.นั้น มี
ความเร็วในการงอกไม่แตกต่างกัน มีค่า 4.2 3.6 และ 4.5 ต้น/วัน ตามล าดับ และที่อายุการเก็บรักษาที่ 12 
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เดือน พบว่า เมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่ไม่ผ่านการพอก และเมล็ดที่ผ่านการพอกด้วย Pumice ร่วมกับ KCl อัตรา 2.0 
ก./น้ า 10 มล.นั้น มีความเร็วในการงอกไม่ต่างกัน คิดเป็น 4.0 และ 4.1 ต้น/วัน ตามล าดับ ซึ่งเมื่อคิด
เปรียบเทียบความเร็วในการงอกของเมล็ดที่ผ่านการเก็บรักษา 0 และ 12 เดือนนั้น พบว่าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่ไม่
ผ่านการพอก และเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการพอกด้วย Pumice เพียงอย่างเดียวนั้น มีความเร็วในการงอกลดลง คิด
เป็น 24 และ 21% ตามล าดับ ส่วนเมล็ดที่ผ่านการพอกด้วย Pumice ร่วมกับ KCl อัตรา 0.5 และ 1.0 ก./น้ า 
10 มล.นั้น มีความเร็วในการงอกลดลงเท่ากัน คิดเป็น 14% อย่างไรก็ตามกลับพบว่าเมล็ดที่ผ่านการพอกด้วย 
Pumice ร่วมกับ KCl อัตรา 2.0 ก./น้ า 10 มล.นั้น มีความเร็วในการงอกคงที่ (Table 2.20.2, Figure 2.20.4) 

 
Table 2.20.2 Speed of germination of petunia seed as affected by seed pelleting methods after 
storage. 

Treatment month 
 

 0 3 6 9 12 
Diff. (%)  

(0 vs 12mth)  
 

Non-pelleted (control) 5.2 a 5.2 a 5.1 a 4.2 ab 4.0 a 24  
Pelleted with pumice  
(P)+ KCl 0 g/H2O 10 ml 

4.1 b 3.6 c 3.0 d 3.1 c 3.2 b 21  

(P) + KCl 0.5 g/H2O 10 ml 3.5 c 3.7 c 3.8 c 3.5 bc 3.0 b 14  
(P) + KCl 1.0 g/H2O 10 ml 4.2 b 4.7 ab 3.8 c 3.6 abc 3.6 b 14  
(P) + KCl 2.0 g/H2O 10 ml 4.1 b 4.2 bc 4.4 b 4.5 a 4.1 a 0  
CV (%) 8 9.4 6.2 8.0 7.3 -  

Means followed by a common letter in a column is not significantly different at the 5% level by 
DMRT 

 
การเจริญเติบโตของส่วนล าต้นและรากของต้นกล้าพิทูเนีย 

เมื่อน าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียกรรมวิธีต่าง ๆ ที่อายุ 0 3 6 9 และ 12 เดือน มาวัดการเจริญเติบโตของต้นกล้า 
พิทูเนีย ที่อายุ 14 วัน โดยวัดจากความยาวของล าต้นและราก พบว่าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่ไม่ผ่านการพอก และผ่าน
การพอก Pumice ร่วมกับ KCl ในทุกอัตราที่อายุการเก็บรักษา 0 เดือนนั้น มีการเจริญเติบโตไม่ต่างกัน โดยมี
ความยาวของล าต้นอยู่ระหว่าง 0.85–1.06 มม. และความยาวของรากอยู่ระหว่าง 0.93-1.21 มม. และที่อายุการ
เก็บรักษาที่ 3 เดือน พบว่าเมล็ดที่ผ่านการพอก Pumice ร่วมกับ KCl 0.5 1.0 และ 2.0 ก./น้ า 10 มล. มีการ
เจริญเติบโตของล าต้นอยู่ระหว่าง 0.88-0.99 มม. และความยาวของรากอยู่ระหว่าง 0.71-0.87 มม. ซึ่งสูงกว่า
เมล็ดที่ไม่พอกหรือเมล็ดที่พอก Pumice เพียงอย่างเดียว ส าหรับเมล็ดที่อายุ 6 เดือนพบว่า เมล็ดที่ผ่านการพอก 
Pumice ร่วมกับ KCl 1.0 และ 2.0 ก./น้ า 10 มล. มีความยาวของล าต้น 0.77 และ 0.80 มม. ตามล าดับ และ
ความยาวของราก 0.82 และ 0.84 มม. ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าเมล็ดที่ไม่พอกหรือเมล็ดที่พอก Pumice เพียงอย่าง
เดียว ที่มีความยาวของล าต้น 0.41 และ 0.57 มม. ตามล าดับ และมีความยาวของราก 0.60 และ 0.61 มม. 
ตามล าดับ และเมื่อเก็บรักษาเมล็ดที่อายุ 9 เดือน พบว่า การเจริญเติบโตทั้งทางล าต้นและรากของเมล็ดพันธุ์พิ
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ทูเนียที่ไม่ผ่านการพอกนั้นมีค่า 0.51 และ 0.60 มม. ซึ่งมีการเจริญเติบโตของต้นกล้าต่ ากว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการ
พอก Pumice ร่วมกับ KCl 1.0 และ 2.0 ก./น้ า 10 มล. เช่นเดียวกับการเจริญเติบโตทางล าต้นและรากของเมล็ด
พันธุ์พิทูเนียที่อายุการเก็บรักษา 12 เดือน พบว่า เมล็ดที่ไม่ผ่านการพอกนั้นมีการเจริญเติบโตต่ ากว่าเมล็ดที่ผ่าน
การพอก Pumice ร่วมกับ KCl 1.0 และ 2.0 ก./น้ า 10 มล.  ซึ่งการที่เมล็ดพันธุ์พิทูเนียพอก Pumice ร่วมกับ 
KCl มีการเจริญเติบโตของต้นกล้าสูงกว่าการไม่พอกเมล็ดนั้น (Table 2.20.3) ทั้งนี้เนื่องจากธาตุอาหารละลายอยู่
ในรัศมีของก้อนพอก ความชื้นจะน าธาตุอาหารซึมเข้าสู่เมล็ดในกระบวนการงอก ดังนั้นเมล็ดพันธุ์จึงสามารถดูดใช้
ธาตุอาหารที่ส่งเสริมกระบวนการงอกที่ติดไปกับวัสดุพอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาณี และคณะ, 2540) 
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Table 2.20.3 The Shoot and root of petunia seedling as affected by seed pelleting methods after storage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Means followed by a common letter in a column is not significantly different at the 5% level by DMRT. 

Treatment 
 
 

month  

 Shoot (mm.)  Root (mm.) 

0 3 6 9 12 0 3 6 9 12 
Non-pelleted (control) 1.06 a 0.85 b 0.41 c 0.51 b 0.68 c 0.93 a 0.58 b 0.61 b 0.60 b 0.38 c 
Pelleted with pumice (P) 1.06 a 0.84 b 0.57 b 0.58 ab 0.69 c 1.04 a 0.60 b 0.60 b 0.92 a 0.61 b 
(P) + KCl 0.5 g/H2O 10 ml 0.85 a 0.88 ab 0.63 b 0.59 ab 0.86 bc 1.10 a 0.71 ab 0.70 b 1.16 a 0.63 ab 
(P) + KCl 1.0 g/H2O 10 ml 0.88 a 0.95 ab 0.77 a 0.63 a 0.88 b 1.10 a 0.80 a 0.82 a 0.94 a 0.68 ab 
(P) + KCl 2.0 g/H2O 10 ml 1.03 a 0.99 a 0.80 a 0.67 a 1.10 a 1.21 a 0.87 a 0.84 a 0.89 a 0.71 a 
CV (%) 6.2 9.1 11.5 11.1 11.6 12.6 12.3 10.5 10.6 9 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 - จากการพอกเมล็ดพันธุ์พิทูเนียด้วย Pumice ร่วมกับธาตุอาหาร KCl ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า 
เมล็ดที่ไม่พอกนั้นมีความงอกไม่ต่างจากการพอกเมล็ดด้วย Pumice ร่วมกับ KCl 2.0 ก./น้ า 10 มล. ที่อายุเก็บ
รักษา 0 3 6 9 และ 12 เดือน โดยมีความงอกอยู่ระหว่าง 62.5-78.0%  

- ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียโดยวิธีการเร่งอายุ พบว่า เมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่ไม่พอกมีความงอก
สูงสุด 72.5% รองมาเป็นเมล็ดที่พอกด้วย Pumice ร่วมกับ KCl 1.0 และ 2.0 ก./น้ า 10 มล. 62.0 และ 
59.0% 
 - ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย พบว่า เมล็ดที่ไม่พอกนั้นมีความเร็วในการงอกสูงสุด ที่อายุ
การเก็บรักษา 0-6 เดือน และที่อายุการเก็บรักษาที่ 9-12 เดือนนั้น พบว่าเมล็ดที่ไม่พอกและเมล็ดที่พอกด้วย 
Pumice ร่วมกับธาตุอาหาร KCl 2.0 ก./น้ า 10 มล. นั้นมีความเร็วในการงอกไม่ต่างกัน อยู่ในช่วง 4.0-4.5 ต้น/
วัน 
 - การเจริญเติบโตของต้นกล้าพิทูเนีย พบว่า การพอกเมล็ดพันธุ์พิทูเนียด้วย pumice ร่วมกับธาตุ
อาหาร KCl ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าทั้งส่วนของล าต้นและรากในทุกอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่ 
3 6 9 และ 12 เดือน 

- การพอกเมล็ดพันธุ์ด้วย pumice ร่วมกับ KCl 2.0 ก./น้ า 10 มล. เป็นการยกระดับคุณภาพเมล็ด
พันธุ์พิทูเนีย นอกจากช่วยเพ่ิมขนาดของเมล็ดให้ง่ายต่อการจัดการแล้ว ยังรักษาความงอกและส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าโดยเฉพาะการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ระยะเวลา 6-12 เดือน ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์พิทูเนีย และส่งเสริมการปลูกพิทูเนียเชิงการค้า 
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ผลการเคลือบเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ร่วมกับสารป้องกันก าจัดโรคโคนเน่าขาด (Aspergillus crown rot) ต่อ
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษา 

Effect of Peanut Seed Coating with Fungicide for Prevent Aspergillus crown rot on Seed 
Quality after Storage 

 
กาญจนา มหาเวศย์สกุล     วิมลรัตน์  ด าข า     สิทธิพงศ์  ศรีสว่างวงศ์ 

Kanchana Mahawetsakul     Wimolrat Dumkhum     Sitthipong Srisawangwong 
 

ค าส าคัญ  เมล็ดพนัธุ์ถั่วลิสง , การเคลือบเมล็ดพันธุ์ , พอลิเมอร์ , Iprodione 
Keywords   Peanut seeds , Seed coating , Polymer , Iprodione 
 

บทคัดย่อ 
ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ แต่เมื่อน าเมล็ดพันธุ์   

ไปเพาะปลูกมักประสบปัญหาโรคโคนเน่าขาด (Aspergillus crown rot) เกิดจากเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ 
และมักเกิดขึ้นในระยะต้นกล้า การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ด้วยการเคลือบ
เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเพ่ือป้องกันก าจัดโรคพืช ด าเนินการระหว่างเดือนกันยายน 2562 - ตุลาคม 2564 ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ พืชขอนแก่น การเคลือบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง พันธุ์  ไทนาน 9 ด้วยพอลิ
เมอร์+Iprodione อัตรา 2.5 , 5 และ 10 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม และเก็บรักษาในสภาพที่ควบคุมและ
ไม่ควบคุมสภาพแวดล้อม เป็นเวลา 12 เดือน พบว่า ความงอกและความเร็วในการงอกเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษา
สภาพไม่ควบคุมอุณหภูมิเริ่มลดลงเดือนที่ 4 สภาพควบคุมสภาพแวดล้อมเริ่มลดลงเดือนที่ 8 ความชื้นระหว่าง
การเก็บรักษาอยู่ระหว่าง 5.1-6.1 % ทั้ง 2 สภาพแวดล้อม ความงอกสภาพแปลงในสภาพไม่ควบคุมลดลง
เดือนที่ 4 สภาพควบคุมลดลงเดือนที่ 8 ส่วนการเกิดโรคโคนเน่าขาด เมล็ดพันธุ์ที่ไม่เคลือบด้วย Iprodione มี
การกระจายตัวและเกิดโรคมากที่สุด เมื่อเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่เคลือบด้วย Iprodione ทุกอัตรา และเมล็ดที่
เคลือบด้วย Iprodione อัตรา 5 และ10 กรัม มีการกระจายตัวและเกิดโรคน้อยที่สุดทุกสภาพแวดล้อม ดังนั้น 
การเคลือบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงด้วย Iprodione อัตรา 5 กรัม เป็นอัตราที่เหมาะสมต่อการป้องกันก าจัดโรคโคน
เน่าขาด และหลังการเคลือบเมล็ดพันธุ์สามารถเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ าได้ไม่น้อยกว่า 8 เดือน เพ่ือที่จะน าเมล็ด
พันธุ์พร้อมใช้ในการเพาะปลูกได้ทันที สะดวกและปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้ผลิตถั่วลิสง 
 

Abstract 
 Peanut (Arachis hypogaea L.) are legumes and domestic economy important. 
However, when the seeds to cultivated crops, often facing problems from Aspergillus crown 
rot disease caused by fungi (Seed borne) in the seedling stage. The objective of research are 
seed enhancement with seed coating to prevent Aspergillus crown rot. Conducted during 
September 2019 – October 2021, at Khon Kaen seed research and development center. 
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Treatments consisted of control seed, Peanut var. Tainan 9 seed coating with HPMC+ 
Iprodione rate 2.5g, 5g and 10g per 1 kg of seed for treatments. After storage in cool room 
and ambient conditions for 12M. The result showed that germination and speed of 
germination, it reduce ambient conditions at 4M and cool room at 8 M, moisture content 
5 .1 -6 .1  % every treatment, field emergence it reduce ambient conditions at 4M and cool 
room at 8 M. The distribution of aspergillus crown rot, control treatment were the most 
dispersed Aspergillus crown rot. Seed coasting with HPMC+ Iprodione rate 5g and 10g 
showed the least dispersion and disease activity every treatment. Therefore seed coating of 
peanut seeds with 5g of Iprodione was an appropriate for the prevention of Aspergillus 
crown rot, after seed coating and storage at low temp. for at least 8M in order to bring seeds 
ready for farmers and SMEs. 
 
บทน า (Introduction)    

การผลิตถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) มักพบปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่ดี เนื่องจากเมล็ด
พันธุ์ถั่ว เป็นพืชที่มีน้ ามันในเมล็ดสูง ดังเช่นเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงมีไขมันร้อยละ 44-57 และประกอบด้วยไขมัน    
ไม่อ่ิมตัวเป็นหลักจึงเกิดการเหม็นหืนและเสื่อมคุณภาพเร็ว ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ อุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์มีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ (จวงจันทร์ , 2530) นอกจากนั้นการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงทั้ ง
เปลือก และกะเทาะเปลือก พบว่า เมล็ดพันธุ์ที่กะเทาะเปลือกเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าเก็บทั้งฝัก ปัจจุบันจึงนิยม
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ทั้งฝัก ท าให้สิ้นเปลืองพ้ืนที่จัดเก็บและเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่หากเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง
ในรูปเมล็ดพันธุ์ที่กะเทาะแล้วจะใช้เนื้อที่ เพียง 30-40 เปอร์เซ็นต์ ของการเก็บทั้งฝัก (จวงจันทร์ ,2530) 
ปัจจุบันมีการศึกษา ค้นคว้าเทคโนโลยีวิธีการเก็บรักษาเพ่ือให้เมล็ดพันธุ์มีความคงคุณภาพ มีอัตราความงอกที่
สม่ าเสมอ ท าให้ประหยัดต้นทุน แรงงาน และเวลาในการปลูกเมล็ดพันธุ์ พจนา (2559) รายงานว่า เทคโนโลยี
การเคลือบเมล็ดพันธุ์ (Seed coating) เป็นการสะสมของสารในลักษณะเบาบางและมีความหนาอย่าง
สม่ าเสมอจนเป็นเยื่อบางเกาะติดแน่น ไม่หลุดร่วงคลุมรอบเมล็ดพันธุ์โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ของเมล็ด 
ซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือและขั้นตอนจากอุตสาหกรรมการเคลือบยาโดยใช้โพลิเมอร์ที่มีความเหนียวและมี 
ส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ชนิดต่าง ๆ เป็นวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติต่อเมล็ดใช้กันมากในธุรกิจเมล็ดพันธุ์
นอกจากนั้น การเคลือบเมล็ดด้วยสารเคมีช่วยให้เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพดีขึ้นโดยช่วยเพ่ิมเปอร์เซ็นต์การงอกจาก
สารเคลือบฮอร์โมน ธาตุอาหารพืชหรือสารป้องกันก าจัดโรคและแมลง สามารถมองเห็นเมล็ดพันธุ์ที่เคลือบได้
ชัดเจนจัดการปลูกได้ง่าย เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บรักษาด้วยสารเคลือบป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
นอกจากนั้นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเคลือบมีสีสันที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ง่ายต่อการจ าแนก ป้องกันการปลอมปน
ของพันธุ์และใช้เป็นจุดขายที่ดีทางการตลาด ภาริณี  (2555) ได้ท าการศึกษาการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสาร
ป้องกันก าจัดโรคและแมลงของถั่วลิสง พบว่ามีความงอกและ ความแข็งแรงแตกต่างกับเมล็ดที่ไม่มีการเคลือบ
สาร ระยะเวลาการเก็บรักษา 6 เดือน การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และการยืดระยะเวลาการเก็บรักษาเพ่ือคง
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คุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชที่จะใช้ส าหรับท าพันธุ์ต่อไปนั้น การเคลือบเมล็ดพันธุ์อาจเป็นเทคโนโลยีและเป็น
ทางเลือกวิธีหนึ่งที่จะสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และคงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ท าพันธุ์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ร่วมกับสารป้องการก าจัดโรคและการเก็บรักษาที่มี

ผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 
การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องและผลงานวิจัยท่ีผ่านมา 
ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ประโยชน์ของถั่วลิสงที่ส าคัญคือใช้เมล็ดเป็นอาหารและสกัดน้ ามัน มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นแหล่ง
สารอาหารโปรตีนและไขมัน เมล็ดถั่วลิสงแห้งประกอบด้วยน้ ามันร้อยละ 45-55 ซึ่งมีปริมาณสูงกว่าพืชตระกูล
ถั่วชนิดอ่ืน ๆ และมีโปรตีนร้อยละ 25-26 (ยุภาวรรณ และคณะ,2546) ถั่วลิสงจัดเป็นพืชที่นิยมปลูกกันมากใน
ระบบเกษตรของประเทศ เพราะมีอายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้นเกษตรกรสามารถเลือกปลูกได้หลายฤดู  ได้แก ่
ต้นฤดูฝน (เมษายน-พฤษภาคม) ฤดูฝน (มิถุนายน) ปลายฤดูฝน (กรกฎาคม-สิงหาคม) หรือฤดูแล้ง (ปลูกหลัง
นา;ตุลาคม-พฤศจิกายน และปลูกโดยใช้น้ าชลประทาน ; ธันวาคม-มกราคม) (สมจินตนาและอิสระ, 2542) 
ปัจจุบันถั่วลิสงยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ การผลิตถั่วลิสงในประเทศไทยเพ่ือที่เพาะปลูก ใน
ปี 2557,2558,2559 เท่ากับ 147,120 , 135,902 , 123,909 ไร่ ตามล าดับ ผลผลิต เท่ากับ 39,670 , 36,337 
, 33,379 ตัน ตามล าดับ และผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 270 , 267 ,269 กิโลกรัม เนื้อที่เพาะปลูกปี 2559 ลดลง
จาก ปี 2558 เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงและผลผลิตลดลงตามการลดลงของเนื้อที่ปลูก แหล่งเพาะปลูกถั่ว
ลิสงที่ส าคัญ ได้แก่ ล าปาง ยโสธร เชียงใหม่ ลพบุรี และพะเยา สถานการณ์ถั่วลิสงที่ผลิตได้ภายในประเทศไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้ท าให้ต้องพ่ึงพาการน าเข้าจากต่างประเทศ ปี 2557-2259 น าเข้าเมล็ดถั่วลิสงจาก
ต่างประเทศ ปริมาณ 60,270 , 76,270 , 68,671 ตัน ตามล าดับ มูลค่าการน าเข้า 1,502.46 , 1,963.88 
2,815.88 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,2559) ถั่วลิสงสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ
สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน หรือดินร่วนปนทราย ปลูกได้ทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง พันธุ์ถั่วลิสงที่
หน่วยงานราชการรับรองและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทั่วไปแบ่งได้ 2 ประเภท คือ พันธุ์เพ่ือบริโภคฝักสด 
ได้แก่ พันธุ์ สข 38 ,กาฬสินธุ์ 2 ,ขอนแก่น 60-2, ขอนแก่น 4 และถั่วลิสงเพ่ือผลิตเมล็ดแห้ง ได้แก่ พันธุ์ไทนาน 
9 , ขอนแก่น 5 ,ขอนแก่น 60-1 ,ขอนแก่น 60-3 ถั่วลิสง นอกจากจะเป็นพืชอาหารโปรตีนสูง ยังบ ารุงดินได้
เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นพืชเสริมรายได้แก่เกษตรกรในระบบการปลูกพืชหมุนเวียนปัญหาด้านการผลิตถั่วลิสง 
คือเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีไม่เพียงพอต่อความต้องการ เกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ข้ามปีได้ (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2557) เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง เป็นเมล็ดที่มีปริมาณน้ ามันในเมล็ดสูงซึ่งจ าเป็นต้องเก็บ
รักษาไว้ในสภาพที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แต่เกษตรกรไม่สามารถเก็บไว้ในสภาพดังกล่าวได้ 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านอุณหภูมิและความชื้นที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงไว้
ได้นาน จวงจันทร์ (2529) พบว่า การเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ทั้งฝักสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 12 
เดือน โดยความงอกยังคงสูงกว่า 80% หากเก็บไว้ในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียส และ
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ความชื้น 50% แต่หากเก็บไว้ในสภาพที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแล้วเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 
9 มีความงอกลดลงต่ ากว่า 80% หลังจากเก็บไว้ 7 เดือน  

โรคโคนเน่าขาด (Aspergillus crown rot) เป็นโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงท าให้เกิดความ
เสียหาย 40 - 50 เปอร์เซ็นต์ ความเสียหายที่เกิดขึ้นรุนแรงมากขึ้นทุก ๆ ปี หากมีการปลูกถั่วลิสงซ้ าในพ้ืนที่
เดิม (วุฒิศักดิ์  และคณะ, 2539 ; อิสระและพิสิทธิ์, 2557) เชื้อสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Aspergillus niger 
ลักษณะอาการโรคโคนเน่าขาด ต้นเหี่ยว ยุบตัว โคนต้น เป็นแผลสีน้ าตาลพบกลุ่มสปอร์สีด าปกคลุมบริเวณ
แผล เมื่อถอนขึ้นมาส่วนล าต้นจะขาดจากราก ช่วงการระบาด  รุนแรงในระยะต้นกล้า อายุ 1-4 สัปดาห์ ใน
สภาพดินทราย อุณหภูมิของดินและอากาศสูง 30 – 35 องศาเซลเซียส การแก้ปัญหาโรคโคนเน่าขาดของถั่ว
ลิสงนิยมใช้วิธีการคลุกเมล็ดกับสารป้องกันเชื้อราร่วมกับการฉีดพ่นสาร แต่วิธีการดังกล่าวมีความยุ่งยากและ
ต้องเร่งด าเนินการในแปลง สารบางชนิดมีลักษณะเป็นผงฝุ่นฟุ้งกระจายอาจส่งผลต่อสุขภาพผู้ปฏิบัติงานและ
อาจมีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นการเคลือบเมล็ดด้วยสารเคลือบร่วมกับสารป้องกันก าจัดเชื้อราโรค
โคนเน่าขาดเป็นทางเลือกเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และยังปลอดภัย
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วย (อิสระและพิสิทธิ์, 2557) และโรคที่ส าคัญอีกโรคของถั่วลิสงคือ โรคโคนเน่าขาว หรือโรค
ล าต้นเน่า (Sclerotium stem rot) เกิดจากเชื้อสาเหตุ เชื้อรา Sclerotium rolfsii ลักษณะอาการ ยอด กิ่ง 
และล าต้นเหี่ยวยุบ เป็นหย่อมๆ พบแผลเน่าที่ส่วนสัมผัสกับผิวดิน บริเวณที่ถูกท าลายจะมีเส้นใยสีขาว รวมทั้ง
เม็ดสเคลอโรเทียมของเชื้อรา ที่มีสีขาว ช่วงการระบาด พบมากในฤดูฝน สภาพที่มีความชื้นสูง หรือมีฝนตกชุก 
ส าหรับการป้องกันก าจัด ใช้วิธีเขตกรรม สารเคมีป้องกันก าจัด (กรมส่งเสริมการเกษตร , 2557) นิลุบล (2534) 
ได้ศึกษาการป้องกันก าจัดโรคโคนเน่าขาด และโรคโคนเน่าขาวของถั่วลิสงที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ โดยใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดเชื้อรา คลุกเมล็ดพันธุ์ ด้วยสาร Mancozeb และ Benomyl ผสมกับ Carboxin เปรียบเทียบกับ
การไม่คลุกสารเคมี พบว่า การใช้สารเคมีคลุกเมล็ดสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้สาร Benomyl ผสมกับ Carboxin มีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับการทดลองของ ภาริณี (2555) 
ได้ศึกษาสารเคลือบเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงและการเก็บรักษา โดยเคลือบสารพอลิเมอร์ร่วมกับสาร
ป้องกันก าจัดโรค สารป้องกันก าจัดแมลง เปรียบเทียบกับการไม่เคลือบเมล็ด  หลังการเก็บรักษา พบว่า 
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่เคลือบด้วยสารเคมีดีกว่าเมล็ดที่ไม่ได้เคลือบสารเคมี และการเกิดโรคโคนเน่าใน
สภาพแปลงปลูกน้อยกว่าเมล็ดที่ไม่เคลือบสารเคมี มีการรายงานของสถาบันวิจัยพืชไร่ (2547) มีสารป้องกัน
ก าจัดโรคพืชที่สามารถควบคุมการเจริญของเชื้อรา A. niger ได้ที่ระดับความเข้มข้น 50 ppm 7 ชนิด และที่
ระดับ 100 ppm 4 ชนิด น ามาทดสอบผลของสารต่อการงอกของเมล็ดถั่วลิสงและการเจริญของต้นกล้า 
พบว่า ที่ระดับความเข้มข้น 50 ppm หรือ 0.5 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม สาร Carbendazim 
50% EC, Procoraz 50 % WP, Benomyl 50% WP, Iprodione 50% WP, Brassicol 75%WP, 
Carbendazim 50% WP และ Terrachlor 24%EC ไม่มีผลต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของต้นกล้า  
อิสระ (2557) ศึกษาการใช้สารป้องกันก าจัดโรคพืช เพ่ือควบคุมโรคโคนเน่าในถั่วลิสง โดยสารป้องกันก าจัดโรค
พืชคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก ด้วยสาร Metalaxyl+Mancozeb ,Carendazim , Metalaxyl อัตรา 7 กรัมต่อ
เมล็ด 1 กิโลกรัม , iprodione อัตรา 5 กรัม ต่อเมล็ด พันธุ์ 1 กิโลกรัม , คลุกเมล็ดด้วย Trichoderma อัตรา 
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10-20 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม และคลุกเมล็ดเมล็ดด้วยน้ าเปล่าเป็นกรรมวิธีควบคุม พบว่า การคลุกเมล็ด
ก่อนปลูกด้วยสาร iprodione มีการเกิดโรคโคนเน่าน้อยที่สุด รองลงมาคือ metalaxyl-M+mancozeb และ 
Trichoderma ตามล าดับ นอกจากการใช้สารป้องกันก าจัดโรคโคนเน่าแล้ว ยังมีการควบคุมโรคโดยชีววิธี 
กล่าวคือ การใช้เชื้อราไตรโครเดอร์ม่า Trichoderma harzianum และ Trichoderma sp.-DOA ทดสอบ
การยับยั้งเชื้อรา S. rolfsii บนอาหารเลี้ยงเชื้อ เป็นเวลา 7 วัน พบว่า เชื้อรา Trichoderma ทั้งสองไอโซเลต 
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา S. rolfsii ได้ในระดับ 80 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพโรงเรือน พบว่า
การใช้เชื้อรา T. harzianum คลุกดินที่ปลูกด้วยเชื้อ S. rolfsii และบ่มไว้ 3 วันก่อนปลูกถั่วลิสง สามารถลด
การเกิดโรคโคนเน่าได้ดีที่สุด (จริยาภรณ์ และคณะ , 2561) นอกจากนั้นมีการใช้เชื้อแบคทีเรียกลุ่ม PGPR 
จ านวน 4 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท A20, A45, A62 และ A106 สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคราก
เน่า A. niger ในถั่วลิสงได้ (พรรณลดา, 2554) 
  พจนา (2559) รายงานไว้ว่า การเคลือบเมล็ดพันธุ์ (Seed coating) เป็นการสะสมของสารในลักษณะ
เบาบาง และมีความหนาอย่างสม่ าเสมอจนเป็นเยื่อบางเกาะติดแน่น ไม่หลุดร่วงคลุมรอบเมล็ดพันธุ์โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลง รูปร่างของเมล็ด ซึ่งมีการพัฒนาเครื่องมือและขั้นตอนจากอุตสาหกรรมการเคลือบยาโดยใช้
โพลิเมอร์ที่มีความเหนียว และมีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ชนิดต่าง ๆ เป็นวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติต่อเมล็ด
พันธุ์ใช้กันมากในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ภาณี  และคณะ (2540) รายงานว่า การเคลือบเมล็ดพันธุ์ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ และมูลค่าของเมล็ดพันธุ์เคลือบเพ่ือการใช้สารเคมีในปริมาณที่น้อยลงไม่หลุด
ล่วงในระหว่างการเพาะปลูก ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์โดยการเคลือบด้วยฮอร์โมน
บางชนิดช่วยยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ได้ สารเคลือบเมล็ดพันธุ์ที่ดี ต้องไม่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ซึ่ง
ประกอบด้วยพอลิเมอร์ที่ควรเป็นสารชีวภาพหรือสารเคมีที่ท าให้เมล็ดพันธุ์มีการงอกและเจริญเติบโตของต้น
กล้าดีที่สุด และมีการศึกษาผลของการเคลือบและไม่เคลือบพอลิเมอร์ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงกวา พริก 
มะเขือ และปอกระเจา โดยการทดสอบความชื้นและการดูดน้ า เปรียบเทียบความงอกและความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 0 และ 8 เดือน พบว่า การเคลือบเมล็ด
พันธุ์ผักทั้ง 4 ชนิดด้วยพอลิเมอร์ ท าให้ความชื้นสูงขึ้น และดูดน้ าช้าลง การเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วย พอลิเมอร์ 
ท าให้ความงอกและความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์พริกลดลง แต่ท าให้ความงอกและความเร็วในการงอก
ของเมล็ดพันธุ์มะเขือเพ่ิมขึ้น และสามารถเพ่ิมความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ปอกระเจา ในขณะที่การ
เคลือบ และไม่เคลือบพอลิเมอร์ ไม่มีผลต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์แตงกวา ทั้งนี้ระยะเวลา
ในการเก็บรักษาที่เพ่ิมขึ้นมีผลท าให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักทั้ง 4 ชนิดลดลง โดยท าให้ความงอกและความ
แข็งแรงลดลง จักรพงษ์ และบุญมี (2557) ศึกษาศักยภาพของการใช้ Carboxymethyl cellulose และ 
Hydroxypropyl methylcellulose เป็นวัสดุประสาน ส าหรับการพอกเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม พบว่า 
Carboxymethyl cellulose (CMC) และ Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) ที่เป็นวัสดุประสาน 
มีค่า pH อยู่ในช่วงที่เหมาะสม แผ่นฟิล์มของ HPMC ละลายน้ าได้ดีกว่า CMC และวัสดุประสานทั้ง 2 ชนิดมี
ค่าความหนืดเพิ่มข้ึนตามความเข้มข้นของวัสดุประสานที่เพ่ิมข้ึน ส่วนคุณสมบัติด้านกายภาพของการพอกเมล็ด
พันธุ์ผักกาดหอมโดยการใช้วัสดุประสานทั้ง 2 ชนิด ท าให้เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมพอกมีความกร่อนเพียง
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เล็กน้อย เมล็ดพอกมีความชื้นใกล้เคียงกันทุกวิธีการ และเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมที่ได้รับการพอกด้วย HPMC ใน
อัตรา 0.4 และ 0.6 กรัมในสารละลาย 100 มิลลิลิตร สามารถดูดซับน้ าท าให้ก้อนพอกของเมล็ด พันธุ์
ผักกาดหอม ปริแตกได้รวดเร็วกว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆ จากการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พบว่าการพอกเมล็ด
พันธุ์ผักกาดหอมโดยการใช้วัสดุประสานทั้ง 2 ชนิดไม่มีผลต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ กิตติ
วรรณ และ บุญมี (2557) ศึกษาการเปรียบเทียบชนิดของพอลิเมอร์ต่อการเคลือบเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสม 
โดยใช้พอลิเมอร์ 3 ชนิด คือ Polyvinyl pyrrolidone (PVP-K30), Polyvinyl pyrrolidone (PVP-K90) และ 
Polyvinyl alcohol (PVA) และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศหลังเคลือบ โดยมีวิธีการเคลือบเมล็ด
พันธุ์ 7 วิธีคือ เมล็ดที่ไม่เคลือบสาร, เมล็ดที่เคลือบด้วย PVP-K30, PVP-K90 และ PVA ใช้อัตรา 2, 3 และ 4 
กรัม โดยน้ าหนัก ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการเคลือบ คือ ความงอกในห้องปฏิบัติการ และ โรงเรือน
ทดลอง และความเร็วในการงอก พบว่าการ ใช้ PVP-K90 เป็นสารเคลือบท าให้เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศมีความ
งอกสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เคลือบทั้งในห้องปฏิบัติการและโรงเรือนทดลอง สอดคล้องกับการทดลองของ จักร
พงษ์ และคณะ (2557) ท าการศึกษาพอลิเมอร์ที่เหมาะส าหรับการเคลือบเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม พบว่า สาร
เคลือบแต่ละชนิดมีผลต่อความงอกและการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม  กล่าวคือ การเคลือบเมล็ด
พันธุ์ผักกาดหอมด้วย CMC อัตรา 0.8 กรัม ผสมรวมกับ PVP-K-90 อัตรา 1 กรัมท าให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกดี
ที่สุดทั้งหลังการเคลือบและหลังการเก็บรักษา สุวารี (2551) รายงานว่า พอลิเมอร์ที่นิยมใช้เคลือบเมล็ดพันธุ์
โ ด ย ทั่ ว ไ ป มี  Methylcellulose (MC), Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC), Hydroxypropyl 
cellulose (HPC), Polyethylene glycols (PEG), Polyvinyl alcohol (PVA), Polyvinyl pyrrolidone 
(PVP), Polyvinylpyrrolidone-vinyl acetate copolymer (PVP/VA copolymer) Polyvinyl alcohol-
polyethylene glycol copolymer (PVA-PEG copolymer) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้และ
ชนิดของเมล็ดพันธุ์ นอกจากนั้น สุปราณี (2558) ท าการศึกษาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์ต่อความงอกและความ
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด และ พบว่าอิทธิพลระหว่างอุณหภูมิ ระยะเวลาการเก็บรักษา และสารเคลือบมี
ผลต่อความชื้นและเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ด้วย กล่าวคือ เมล็ดพันธุ์ที่เคลือบด้วยสารเคลือบและ
เก็บรักษาที่ห้องควบคุมอุณหภูมิให้ความงอกสูงกว่าการเก็บรักษาเมล็ดไว้ที่อุณหภูมิห้อง มีการทดลองของ บุญ
มี และปราณี (2557) ศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดด้วยธาตุอาหารพืชต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แตงกวา
ลูกผสมหลังการเก็บรักษา พบว่า การเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยธาตุอาหารพืชมีความงอกและความเร็วในการงอก
มากกว่าเมล็ดที่ไม่เคลือบสารและหลังการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 6 เดือน ยังพบว่าเมล็ดที่เคลือบด้วยธาตุ
อาหารยังมีคุณภาพสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีการเคลือบ จิราภรณ์ และบุญมี (2560) ท าการทดลองเปรียบเทียบ
ชนิดและอัตราของฮอร์โมนพืชที่ใช้เคลือบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์แตงกวาลูกผสมหลังการเร่งอายุ พบว่า การ
เคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยฮอร์โมนพืชหลังการเร่ งอายุที่  43 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 วัน ในสภาพ
ห้องปฏิบัติการ มีความงอกไม่แตกต่างกับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เคลือบ ในสภาพเรือนทดลอง พบว่า เมล็ด พันธุ์ที่
เคลือบด้วยฮอร์โมนมีความงอกและความเร็วในการงอก และการเจริญเติมโตของต้นกล้ ามีความยาวรากและ
ความยาวต้นมากกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เคลือบเมล็ด 
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 ส ม าค ม ท ด ส อ บ เม ล็ ด พั น ธุ์ ส า ก ล  ( International Seed Testing Association ห รื อ  ISTA 
Rule,2018) ได้ ก าหนดการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) ไว้ดังนี้ เพาะ
ความงอกด้วยวิธีการเพาะ ระหว่างกระดาษ (BP) หรือทราย (Sand) และน าไปบ่มที่อุณหภูมิ สลับ 20 < = > 
30 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชั่วโมง และ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 8 ชั่วโมง หรือเพาะที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส การประเมินต้นอ่อน วันที่ประเมินความงอกครั้งแรก 5 
วันหลังเพาะ และประเมินครั้งสุดท้าย 10 วันหลังเพาะ นอกจากนั้นยังก าหนดการตรวจสอบความชื้นของเมล็ด
พันธุ์ถั่วลิสงไว้ด้วย โดยวิธีการตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดไม่เกิน 7 เซนติเมตร บรรจุกระป๋องอะลูมิเนียม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร จ านวน 2 ซ้ า แล้วน าไปอบด้วยตู้อบลมร้อน อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 17 ± 2 ชั่วโมง แล้วค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นด้วยสูตรการหาความชื้น ดังนี้ 

สูตรการค านวณปริมาณความชื้นเป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 
    เปอร์เซ็นต์ความชื้น =  M2-M3 X 100  
        M2-M1  
  หมายเหตุ M1  หมายถึง  น้ าหนักกระป๋องและฝาปิด 
     M2  หมายถึง  น้ าหนักเมล็ดพร้อมกระป๋องและฝาปิดก่อนอบ  
    M3  หมายถึง  น้ าหนักเมล็ดพร้อมกระป๋องและฝาปิดหลังอบ  
การรายงานค่าความชื้นของเมล็ดพันธุ์โดยทศนิยม 1 ต าแหน่ง ค่าความแตกต่าง (Tolerance) จากการ
ตรวจสอบจ านวน 2 ซ้ า ไม่เกิน 0.2 % และหากค่าความแตกต่างเกิน 0.2 % ต้องท าการตรวจสอบใหม่ 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น  
 343 หมู่ 15 ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
 เริ่มต้น ตุลาคม 2563  สิ้นสุด กันยายน 2564 
วิธีการด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
  1. เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง พันธุ์ ไทนาน 9 
  2. พอลิเมอร์ Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) 
  3. สารป้องกันก าจัดโรคโคนเน่าขาด Iprodione 
  4. เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ (Lab Coater) 
  5. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครื่องชั่งไฟฟ้า, ตู้อบลมร้อน, ตู้เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์, ตู้เพาะ
เมล็ดพันธุ์ เป็นต้น 
 6. วัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ กล่องเพาะเมล็ดพันธุ์, น้ าบริสุทธิ์, บีกเกอร์ เป็นต้น 
 7. วัสดุส านักงาน ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมส าเร็จรูป, เครื่องพิมพ์เลเซอร์, 
กระดาษ A4, ปากกา, ดินสอ เป็นต้น  
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   8. วัสดุการเกษตร ได้แก่ ทรายละเอียด, วัสดุเพาะ, เครื่องผสมวัสดุเพาะ เป็นต้น  
แบบและวิธีการทดลอง   
 -ไม่วางแผนการทดลอง- 

ด าเนินการทดลองในห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
ขอนแก่น โดยด าเนินการเคลือบ 5 กรรมวิธี จ านวน 4 ซ้ า ดังนี้ 
  กรรมวิธีที่ 1 ไม่เคลือบเมล็ด (ควบคุม) 
  กรรมวิธีที่ 2 เคลือบเมล็ดด้วย HPMC อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
  กรรมวิธีที่ 3 เคลือบเมล็ดด้วย HPMC + Iprodione อัตรา 2.5 g /เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
  กรรมวิธีที่ 4 เคลือบเมล็ดด้วย HPMC + Iprodione อัตรา 5 g /เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
  กรรมวิธีที่ 5 เคลือบเมล็ดด้วย HPMC + Iprodione อัตรา 10 g /เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม 
 วิธีการ 
 กะเทาะเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงและตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นก่อนการเคลือบ น าเมล็ดพันธุ์ที่ผ่าน
การเคลือบเมล็ดบรรจุในถุงพลาสติกปิดผนึกเพ่ือลดการแลกเปลี่ยนความชื้นและอากาศ ตรวจสอบความงอก
และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์หลังเคลือบก่อนการเก็บรักษา เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงในสภาพไม่ควบคุม
สภาพแวดล้อม (Ambient) และควบคุมสภาพอุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 เดือน และสุ่ม
ตัวอย่าง ทุก ๆ 1 เดือน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการและสภาพแปลงปลูก ตรวจสอบความแข็งแรง
ของเมล็ดพันธุ์ด้วยการทดสอบความเร็วในการงอก (Speed of germination) 
 1. การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ก่อนและหลังการเคลือบ สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ มา
ตรวจสอบคุณภาพหลังการ เก็บรักษาทุก ๆ 1 เดือน เป็นเวลา 12 เดือน ใน 2 สภาพการเก็บรักษา ได้แก่ ไม่
ควบคุมสภาพแวดล้อม และควบคุมสภาพอุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียส ทุก ๆกรรมวิธี กรรมวิธีละ 200 เมล็ด 
จ านวน 4 ซ้ า ๆละ 50 เมล็ด ท าการตรวจสอบคุณภาพ ดังนี้ 
   1.1 ตรวจสอบความงอก โดยวิธีตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของสมาคมทดสอบ
เมล็ดพันธุ์สากล (International Seed Testing Association หรือ ISTA Rule,2018) คือ เพาะเมล็ดพันธุ์
ด้วยทรายละเอียดที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อโรคด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง 
ทรายที่ใช้เพาะเมล็ดมีความชื้น ประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์ (อัจฉรี ,2552) น าทรายที่ผสมกับน้ าแล้วได้
ความชื้นพอเหมาะใส่กล่องพลาสติกใสขุ่น เกลี่ยทรายให้เสมอกัน น าเมล็ดถั่วลิสงจ านวน 50 เมล็ดวางบนทราย
ให้กระจายทั่วกล่อง จากนั้นกลบด้วยทรายที่มีความชื้นเช่นเดียวกัน หนาประมาณ 1-1½ นิ้วแล้วปิดฝา ระบุ
หมายเลขหรือกรรมวิธีการทดสอบ และวันที่เพาะติดข้างกล่องเพาะ ท าเช่นนี้จ านวน 4 ซ้ า บ่มในห้องหรือ
ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 < = > 30 องศาเซลเซียส โดย อุณหภูมิ 20   C เป็นเวลา 16 ชั่วโมง และ อุณหภูมิ 30  
C เป็นเวลา 8 ชั่วโมง แสงส่องสว่าง 750 -1250 Lux (ISTA,2019) ตรวจนับความงอกครั้งแรก (First count) 
5 วันหลังเพาะ และ ตรวจนับครั้งสุดท้าย (Final count) 10 วันหลังเพาะ 
   การประเมินต้นอ่อน (Seedling evaluation) เมื่อครบก าหนดตรวจนับความงอกที่
ก าหนดไว้ ให้ตรวจดู ลักษณะการงอกของต้นอ่อนที่มีส่วนส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ Primary root , Hypocotyl 
และ ใบเลี้ยงที ่เจริญเติบโต การตรวจนับต้นกล้า มี 5 ประเภท ดังนี้  
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1.2.1 ต้นอ่อนปกติ (Normal Seedling)  
1.2.2 ต้นอ่อนผิดปกติ (Abnormal Seedling)  
1.2.3 เมล็ดแข็ง (Hard Seed)  
1.2.4 เมล็ดสดไม่งอก (Fresh Ungerminated Seed) 
1.2.5 เมล็ดตาย (Dead Seed)  

บันทึกข้อมูลการตรวจประเมินต้นอ่อน ในแบบฟอร์ม และค านวณความงอกเป็นร้อยละ รายงานผลเป็นจ านวน
เต็ม 
    1.2 การตรวจสอบความชื้นเมล็ดพันธุ์ (Moisture test) โดยตรวจสอบคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานของสมาคมเมล็ดพันธุ์สากล ( ISTA, 2020) โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ตัดให้มี
ขนาดเล็ก ไม่เกิน 7 มิลลิเมตร บรรจุในกระป๋องอลูมิเนียม ชั่งน้ าหนัก 4.5±0.5 กรัม จ านวน 2 ซ้ า น าไปอบ
ด้วยตู้อบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 17 ชั่วโมง แล้วค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้น ดังนี้  

เปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดพันธุ์     =  M2 – M3  X  100 
                                               M2 – M1 
โดยที่   M1  คือ น้ าหนักกระป๋องและฝาปิด 
          M2  คือ น้ าหนักเมล็ดพร้อมกระป๋องและฝาปิดก่อนอบ 

            M3  คือ น้ าหนักเมล็ดพร้อมกระป๋องและฝาปิดหลังอบ 
    1.3 การตรวจสอบความแข็งแรงโดยวิธีการทดสอบความเร็วในการงอก (Speed of 
germination) สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษาเพาะความงอกมาตรฐานตามข้อ 1 ตรวจสอบ
นับต้นกล้าปกติที่งอกในแต่ละวัน ทุกวัน จนครบ 10 วัน น าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาความเร็วในการงอกของ
เมล็ดพันธุ์ ตามสูตร ดังนี้ 

ความเร็วในการงอก (ต้น/วัน) = ต้นกล้าปกติที่งอกวันที่ 1 +...+ ต้นกล้าปกติที่งอกวันสุดท้าย 
  วันที่ 1 หลังเพาะ           วันสุดท้ายหลังเพาะ 

  1.4 การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในสภาพแปลง (Field emergence) โดยน า
เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่ผ่านกรรมวิธีการทดลองทั้ง 5 กรรมวิธี ไปทดสอบความงอกในแปลงทดลอง ตรวจเช็คความ
งอกในสภาพแปลง วันที่ 5 และ 10 วัน และตรวจสอบการเกิดโรคโคนเน่าขาด (Aspergillus crown rot) ของ
ต้นกล้าถั่วลิสง 

บันทึกข้อมูล  
1. การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักก่อนและหลังการเคลือบเมล็ด 
2. ความงอกก่อนและหลังการเคลือบเมล็ด   
3. ความชื้นก่อนและหลังการเคลือบเมล็ด โดยวิธีของ ISTA Rule 
4. ความเร็วในการงอก 
5. ความงอกในสภาพแปลง 

    6.    ลักษณะการเกิดและกระจายของโรค 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลการเคลือบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 
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การเคลือบเมล็ดด้วยพอลิเมอร์ร่วมกับสารป้องกันก าจัดโรคโคนเน่าขาด (Aspergillus crown rot) 
ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ทดลองในเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง พันธุ์ ไทนาน 9 เมื่อกะเทาะเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง
ออกจากเปลือกด้วยแรงงานคนแล้วจึงด าเนินการเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ และลดความชื้นด้วยวิธี
ตากและผึ่งลม จากตารางที่ 1 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ความงอกหลังเคลือบเมล็ดพันธุ์ทุกกรรมวิธี อยู่ระหว่าง 72 -
78 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ย 79 เปอร์เซ็นต์ ความเร็วในการงอก ระหว่าง 7 -8 ต้น/วัน น้ าหนัก 1,000 เมล็ด ก่อน
เคลือบเมล็ดพันธุ์ ระหว่าง 340.5-355.3 กรัม เฉลี่ย 347.7 กรัม น้ าหนัก 1,000 เมล็ด หลังเคลือบเมล็ด 
ระหว่าง 355.6-419.8 กรัม เฉลี่ย 392.6 กรัม  

ตารางที่ 1 ข้อมูลการเคลือบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 

กรรมวิธี 
ความงอก ความชื้น 

ความเร็วใน
การงอก 

น้ าหนัก 1,000 
เมล็ด ก่อน
เคลือบ (g) 

น้ าหนัก 1,000 
เมล็ด หลัง
เคลือบ (g) (%) (%) (ต้น/วัน) 

กรรมวิธีที่ 1 ไม่เคลือบเมล็ด (ควบคุม) 78 5.8 8 340.5 355.6 

กรรมวิธีที่ 2 HPMC อัตรา 100 มล. 75 6.6 8 355.3 377.2 

กรรมวิธีที่ 3 HPMC+Iprodione 2.5 g 77 6.9 8 344.5 414.1 

กรรมวิธีที่ 4 HPMC+Iprodione 5 g 72 7.2 7 343.1 396.2 

กรรมวิธีที่ 5 HPMC+Iprodione 10 g 75 6.6 8 349.4 419.8 

Mean 79 6.6 8 347.7 392.6 

S.D. 9.06 0.47 0.45 5.90 26.56 

C.V. 0.11 0.07 0.06 0.02 0.07 
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จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในสภาพที่ไม่ควบคุม
สภาพแวดล้อม เป็นเวลา 12 เดือน พบว่า ทุกกรรมวิธีมีความงอกลดลงเมื่อเก็บรักษาเดือนที่ 4 สอดคล้องกับ
รายงานของ จวงจันทร์ (2530) กล่าวไว้ว่า เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่กะเทาะเปลือกมีการเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น และ
ตารางที่ 3 ทุกกรรมวิธีในสภาพการเก็บรักษาควบคุมสภาพแวดล้อมที่ 20 องศาเซลเซียส มีความงอกลดลงเมื่อ
เก็บรักษาเดือนที่ 8 เป็นไปตามรายงานของ จวงจันทร์ (2530) ว่าในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ อุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 

ตารางที่ 2 ข้อมูลความงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษา 

กรรมวิธ ี
สภาพการเก็บรักษาไม่ควบคุมสภาพแวดล้อม (Ambient) 

Month/Germination (%) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กรรมวิธีท่ี 1 ไม่เคลือบเมลด็ (ควบคุม) 78 74 71 74 65 55 37 30 2 0 0 0 0 
กรรมวิธีท่ี 2 HPMC อัตรา 100 มล. 75 71 72 65 60 59 45 24 12 5 0 0 0 

กรรมวิธีท่ี 3 HPMC+Iprodione 2.5 g 77 69 64 66 59 50 47 23 20 7 2 0 0 
กรรมวิธีท่ี 4 HPMC+Iprodione 5 g 72 70 65 60 64 61 52 30 15 10 2 0 0 

กรรมวิธีท่ี 5 HPMC+Iprodione 10 g 75 74 70 66 60 65 55 20 10 9 5 2 0 
Mean 75 72 68 66 62 58 47 25 12 6 2 0 0 
S.D. 2.30 2.30 3.65 5.02 2.70 5.74 6.94 4.45 6.65 3.96 2.05 0.89 0.00 

C.V. 0.03 0.03 0.05 0.08 0.04 0.10 0.15 0.18 0.56 0.64 1.14 2.24 N/A 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลความงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษา 

กรรมวิธ ี
สภาพการเก็บรักษาควบคุมสภาพแวดล้อม (20 ° C) 

Month/Germination (%) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กรรมวิธีท่ี 1 ไม่เคลือบเมลด็ (ควบคุม) 79 79 87 93 84 78 80 76 72 80 72 65 55 

กรรมวิธีท่ี 2 HPMC อัตรา 100 มล. 77 80 80 77 72 76 78 74 65 65 61 53 40 
กรรมวิธีท่ี 3 HPMC+Iprodione 2.5 g 75 70 76 75 70 74 70 64 60 64 60 51 41 

กรรมวิธีท่ี 4 HPMC+Iprodione 5 g 78 74 73 75 71 75 76 69 65 62 59 51 45 

กรรมวิธีท่ี 5 HPMC+Iprodione 10 g 76 78 76 69 70 68 72 65 64 62 55 50 39 

Mean 77 76 78 78 73 74 75 70 65 65 61 54 44 

S.D. 1.58 4.15 5.41 9.01 5.98 3.77 4.15 5.32 4.32 3.29 6.35 6.24 6.56 

C.V. 0.02 0.05 0.07 0.12 0.08 0.05 0.06 0.08 0.07 0.05 0.10 0.12 0.15 
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จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในสภาพที่ไม่
ควบคุมสภาพแวดล้อม เป็นเวลา 12 เดือน พบว่า ค่าเฉลี่ยความชื้นเมล็ดพันธุ์กรรมวิธีที่ 1 -5 เท่ากับ 5.6% , 
5.8% ,6.1% , 5.9% และ 5.8% ตามล าดับ ส่วนความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ใน
สภาพที่ควบคุมสภาพแวดล้อม 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 เดือน พบว่า ค่าเฉลี่ยความชื้นเมล็ดพันธุ์
กรรมวิธี 1-5 เท่ากับ 5.7% , 5.5% ,6.1% , 5.9% และ 5.6% ตามล าดับ (ตารางที่ 5) ค่าความชื้นไม่แตกต่าง
กันทั้งสองสภาพแวดล้อม 

ตารางที่ 4 ข้อมูลความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษา 

กรรมวิธ ี

สภาพการเก็บรักษาไม่ควบคุมสภาพแวดล้อม (Ambient) 

Month/Moisture content (%) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กรรมวิธีท่ี 1 ไม่เคลือบเมลด็ (ควบคุม) 5.8 6.2 5.4 5.9 5.8 5.8 5.1 5.6 5.7 5.7 5.4 5.1 5.1 
กรรมวิธีท่ี 2 HPMC อัตรา 100 มล. 6.6 6.1 6.2 5.9 6.0 6.1 5.0 5.7 5.8 5.5 5.6 5.5 5.2 

กรรมวิธีท่ี 3 HPMC+Iprodione 2.5 g 6.9 7.7 6.5 7.4 6.9 7.4 4.5 5.2 5.7 5.2 5.5 5.5 5.1 
กรรมวิธีท่ี 4 HPMC+Iprodione 5 g 7.2 6.3 5.7 6.4 6.2 6.5 5.2 5.0 5.7 5.5 5.4 5.7 5.5 

กรรมวิธีท่ี 5 HPMC+Iprodione 10 g 6.6 6.2 6.5 6.0 5.9 6.1 5.2 5.1 5.6 5.7 5.6 5.6 5.6 
Mean 6.6 6.5 6.1 6.3 6.2 6.4 5.0 5.3 5.7 5.5 5.5 5.5 5.3 
S.D. 0.52 0.67 0.49 0.64 0.44 0.62 0.29 0.31 0.07 0.20 0.10 0.23 0.23 

C.V. 0.08 0.10 0.08 0.10 0.07 0.10 0.06 0.06 0.01 0.04 0.02 0.04 0.04 
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ตารางที่ 5 ข้อมูลความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษา 

กรรมวิธ ี
สภาพการเก็บรักษาควบคุมสภาพแวดล้อม (20 ° C) 

Month/Moisture content (%) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กรรมวิธีท่ี 1 ไม่เคลือบเมลด็ (ควบคุม) 6.2 5.4 5.7 5.7 5.2 5.3 5.9 6.0 5.6 5.5 5.9 5.8 5.6 
กรรมวิธีท่ี 2 HPMC อัตรา 100 มล. 5.3 5.3 6.2 6.8 5.0 4.7 5.0 5.3 5.7 5.8 5.3 5.5 5.4 

กรรมวิธีท่ี 3 HPMC+Iprodione 2.5 g 6.0 7.5 5.1 7.2 6.7 6.2 5.6 5.8 5.7 5.5 5.7 5.9 5.9 
กรรมวิธีท่ี 4 HPMC+Iprodione 5 g 5.9 6.5 6.9 6.2 5.5 5.4 4.8 5.5 5.8 5.8 6.0 6.2 5.9 

กรรมวิธีท่ี 5 HPMC+Iprodione 10 g 5.0 5.7 6.6 5.4 5.4 4.8 5.6 5.4 5.6 5.7 6.1 5.8 5.8 
Mean 5.7 6.1 6.1 6.3 5.6 5.3 5.4 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 5.7 
S.D. 0.51 0.92 0.72 0.75 0.67 0.60 0.46 0.29 0.08 0.15 0.32 0.25 0.22 

C.V. 0.09 0.15 0.12 0.12 0.12 0.11 0.09 0.05 0.01 0.03 0.05 0.04 0.04 
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จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
ในสภาพที่ไม่ควบคุมสภาพแวดล้อม เป็นเวลา 12 เดือน พบว่า กรรมวิธีที่ 1 (ควบคุม) ความเร็วในการงอกเริ่ม
ลดลงเดือนที่ 5 และลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเก็บเดือนที่ 6-7 กรรมวิธีที่ 2-5 ความเร็วในการงอกเริ่มลดลงเดือน
ที่ 4 และลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเก็บเดือนที่ 6-7 ส่วนสภาพการเก็บรักษาควบคุมสภาพแวดล้อม 20 องศา
เซลเซียส กรรมวิธีที่ 1 ความเร็วในการงอกเริ่มลดลงเดือนที่ 12 กรรมวิธีที่ 2-5 ความเร็วในการงอกเริ่มลดลง
เดือนที่ 10  (ตารางที่ 7) จะเห็นว่าการเคลือบเมล็ดพันธุ์มีผลท าให้ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง
ลดลง 

ตารางที่ 6 ข้อมูลความเร็วในการงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษา 

กรรมวิธ ี
สภาพการเก็บรักษาไม่ควบคุมสภาพแวดล้อม (Ambient) 

Month/Speed of germination (ต้น/วัน) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กรรมวิธีท่ี 1 ไม่เคลือบเมลด็ (ควบคุม) 8 7 7 7 7 6 4 3 0 0 0 0 0 
กรรมวิธีท่ี 2 HPMC อัตรา 100 มล. 8 7 7 7 6 6 5 0 1 1 0 0 0 

กรรมวิธีท่ี 3 HPMC+Iprodione 2.5 g 8 7 6 7 6 5 5 2 2 1 0 0 0 
กรรมวิธีท่ี 4 HPMC+Iprodione 5 g 7 7 7 6 6 6 5 3 2 1 0 0 0 

กรรมวิธีท่ี 5 HPMC+Iprodione 10 g 8 7 7 7 6 7 6 2 1 1 1 0 0 
Mean 8 7 7 7 6 6 5 2 1 1 0 0 0 
S.D. 0.45 0.00 0.45 0.45 0.45 0.71 0.71 0.55 0.84 0.45 0.45 0.00 0.00 

C.V. 0.06 0.00 0.07 0.07 0.07 0.12 0.14 0.23 0.70 0.56 2.27 N/A N/A 
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ตารางที่ 7 ข้อมูลความเร็วในการงอกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษา 

กรรมวิธ ี
สภาพการเก็บรักษาควบคุมสภาพแวดล้อม (20 ° C) 

Month/Speed of germination (ต้น/วัน) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กรรมวิธีท่ี 1 ไม่เคลือบเมลด็ (ควบคุม) 8 8 9 9 8 8 8 8 7 7 7 7 6 
กรรมวิธีท่ี 2 HPMC อัตรา 100 มล. 8 8 8 8 7 8 8 7 7 7 6 5 4 

กรรมวิธีท่ี 3 HPMC+Iprodione 2.5 g 8 7 8 8 7 7 7 6 6 6 6 5 4 
กรรมวิธีท่ี 4 HPMC+Iprodione 5 g 8 7 7 8 7 8 8 7 7 6 6 5 5 

กรรมวิธีท่ี 5 HPMC+Iprodione 10 g 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 5 5 4 
Mean 8 8 8 8 7 8 8 7 7 6 6 5 5 
S.D. 0.00 0.55 0.71 0.71 0.45 0.55 0.55 0.71 0.55 0.55 0.71 0.89 0.89 

C.V. 0.00 0.07 0.09 0.09 0.06 0.07 0.07 0.10 0.08 0.09 0.12 0.17 0.19 
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จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบความงอกสภาพแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ในสภาพที่ไม่ควบคุมสภาพแวดล้อม เป็นเวลา 12 เดือน พบว่า ทุกกรรมวิธี ความงอกสภาพแปลงเริ่ม
ลดลงเมื่อเก็บรักษาเดือนที่ 4-5 และความงอกลดต่ ามากเมื่อเก็บเดือนที่ 9 เป็นต้นไป ส่วนสภาพการเก็บรักษา
ควบคุมสภาพแวดล้อม 20 องศาเซลเซียส กรรมวิธีที่ 1 (ควบคุม) ทุกกรรมวิธี ความงอกสภาพแปลงลดลงเมื่อ
เก็บรักษาเดือนที่ 8 (ตารางที่ 9) ทั้งนี้ การเก็บรักษาใน 2 สภาพแวดล้อม จะเห็นว่า กรรมวิธีที่ 1 (ควบคุม) 
ความงอกสภาพแปลงสูงกว่าทุกกรรมวิธี ดังนั้น การเคลือบเมล็ดพันธุ์มีผลต่อความงอกในสภาพแปลงปลูกด้วย 

ตารางที่ 8 ข้อมูลความงอกสภาพแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษา 

กรรมวิธ ี
สภาพการเก็บรักษาไม่ควบคุมสภาพแวดล้อม (Ambient) 

Month/Field emergence (%) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กรรมวิธีท่ี 1 ไม่เคลือบเมลด็ (ควบคุม) 80 82 76 78 64 61 43 41 20 2 0 0 0 
กรรมวิธีท่ี 2 HPMC อัตรา 100 มล. 73 69 77 70 67 58 50 51 25 10 1 0 2 

กรรมวิธีท่ี 3 HPMC+Iprodione 2.5 g 77 69 62 66 62 53 40 41 23 15 0 0 0 
กรรมวิธีท่ี 4 HPMC+Iprodione 5 g 74 77 69 69 68 55 52 43 19 16 10 4 0 

กรรมวิธีท่ี 5 HPMC+Iprodione 10 g 71 74 68 67 53 56 58 55 20 9 1 0 1 
Mean 75 74 70 70 63 57 49 46 21 10 2 1 1 
S.D. 3.54 5.54 6.19 4.74 5.97 3.05 7.20 6.42 2.51 5.59 4.28 1.79 0.89 

C.V. 0.05 0.07 0.09 0.07 0.10 0.05 0.15 0.14 0.12 0.54 1.78 2.24 1.49 
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ตารางที่ 9 ข้อมูลความงอกสภาพแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษา 

กรรมวิธ ี
สภาพการเก็บรักษาควบคุมสภาพแวดล้อม (20 ° C) 

Month/Field emergence (%) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กรรมวิธีท่ี 1 ไม่เคลือบเมลด็ (ควบคุม) 87 80 81 74 77 78 74 70 68 67 65 60 55 
กรรมวิธีท่ี 2 HPMC อัตรา 100 มล. 73 71 77 79 76 69 65 65 68 65 60 51 52 

กรรมวิธีท่ี 3 HPMC+Iprodione 2.5 g 77 78 78 73 74 69 64 70 65 65 58 49 41 
กรรมวิธีท่ี 4 HPMC+Iprodione 5 g 72 76 74 75 74 70 65 69 69 65 59 50 42 

กรรมวิธีท่ี 5 HPMC+Iprodione 10 g 75 70 72 72 72 68 67 64 61 60 49 45 35 
Mean 77 75 76 75 74 71 67 68 66 64 58 51 45 
S.D. 6.02 4.36 3.51 2.70 2.68 4.09 4.06 2.88 3.27 2.61 5.81 5.52 8.28 

C.V. 0.08 0.06 0.05 0.04 0.04 0.06 0.06 0.04 0.05 0.04 0.10 0.11 0.18 
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จากตารางที่ 10 การเกิดโรคโคนเน่าขาด (Aspergillus crown rot) เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ในสภาพที่ไม่ควบคุมสภาพแวดล้อม เป็นเวลา 12 เดือน พบว่า กรรมวิธีที่ 1 (ควบคุม) มีการ
การเกิดโรคสูงกว่าทุกกรรมวิธี รองลงลมคือ กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่มีการเกิดโรคน้อยที่สุดคือกรรมวิธีที่ 5 
รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 4 ส่วนสภาพการเก็บรักษาควบคุมสภาพแวดล้อม 20 องศาเซลเซียส กรรมวิธีที่ 1 
(ควบคุม) มีการเกิดโรคสูงกว่าทุกกรรมวิธี รองลงลมคือ กรรมวิธีที่ 2 กรรมวิธีที่มีการเกิดโรคน้อยที่สุดคือ
กรรมวิธีที่ 5 และกรรมวิธีที่ 4 (ตารางที่ 11) สอดคล้องกับรายงานของอิสระ (2557) ว่า การคลุกเมล็ดก่อน
ปลูกด้วยสาร iprodione ในอัตราที่เหมาะสมสามารถควบคุมการเกิดโรคโคนเน่าในระยะต้นกล้าได้ 

ตารางที่ 10 ข้อมูลการกระจายตัวของโรคโคนเน่าขาดเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษา 

กรรมวิธ ี
สภาพการเก็บรักษาไม่ควบคุมสภาพแวดล้อม (Ambient) 

Month/การเกิดโรคโคนเน่าขาด (Aspergillus crown rot) (%) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กรรมวิธีท่ี 1 ไม่เคลือบเมลด็ (ควบคุม) 3 1 2 3 5 2 3 3 4 6 7 7 7 
กรรมวิธีท่ี 2 HPMC อัตรา 100 มล. 2 3 2 5 3 4 2 4 3 3 2 3 4 

กรรมวิธีท่ี 3 HPMC+Iprodione 2.5 g 1 0 2 3 0 3 3 0 2 1 2 2 3 
กรรมวิธีท่ี 4 HPMC+Iprodione 5 g 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 

กรรมวิธีท่ี 5 HPMC+Iprodione 10 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mean 1.20 1.00 1.20 2.20 1.60 1.80 2.00 1.40 1.80 2.00 2.20 2.40 3.00 
S.D. 1.30 1.22 1.10 2.17 2.30 1.79 1.22 1.95 1.79 2.55 2.86 2.88 2.74 

C.V. 1.09 1.22 0.91 0.99 1.44 0.99 0.61 1.39 0.99 1.27 1.30 1.20 0.91 
 



581 
 

ตารางที่ 11 ข้อมูลการกระจายตัวของโรคโคนเน่าขาดเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการเก็บรักษา 

กรรมวิธ ี
สภาพการเก็บรักษาควบคุมสภาพแวดล้อม (20 ° C) 

Month/การเกิดโรคโคนเน่าขาด (Aspergillus crown rot) (%) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กรรมวิธีท่ี 1 ไม่เคลือบเมลด็ (ควบคุม) 2 2 1 0 2 1 2 2 3 2 3 4 5 
กรรมวิธีท่ี 2 HPMC อัตรา 100 มล. 5 0 0 0 2 3 4 1 2 2 3 3 4 

กรรมวิธีท่ี 3 HPMC+Iprodione 2.5 g 1 2 0 2 0 2 3 1 0 1 1 2 3 
กรรมวิธีท่ี 4 HPMC+Iprodione 5 g 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

กรรมวิธีท่ี 5 HPMC+Iprodione 10 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Mean 1.60 1.00 0.20 0.40 0.80 1.20 2.00 0.80 1.00 1.00 1.40 1.80 2.80 
S.D. 2.07 1.00 0.45 0.89 1.10 1.30 1.58 0.84 1.41 1.00 1.52 1.79 1.79 

C.V. 1.30 1.00 2.24 2.24 1.37 1.09 0.79 1.05 1.41 1.00 1.08 0.99 0.64 
 
 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 1) การเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยพอลิเมอร์พร้อมสารป้องกันก าจัดโรคโคนเน่าขาด (Aspergillus crown 
rot) โดยใช้สารเคมี Iprodione ช่วยป้องกันก าจัดโรคพืชได้ดีกว่าไม่เคลือบด้วยสารป้องกันก าจัด การใช้
สารเคมีควรใช้ในอัตราที่เหมาะสมหรือตามค าแนะน าบนฉลากที่ระบุไว้จะได้ประสิทธิภาพดีที่สุด  
 2) การเคลือบเมล็ดพันธุ์เป็นเทคโนโลยีการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรหรือผู้ใช้น าไปใช้ได้
สะดวก รวดเร็ว และยังปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน สามารถน าไปต่อยอดการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพร้อมใช้งานให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงได ้และน าไปประยุกต์ใช้และศึกษาวิจัยกับพืชชนิดอื่น ๆ ได้ในอนาคต 
 3) การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่ดีที่สุดควรเก็บไว้ในสภาพที่แห้งและเย็นเพ่ือยังคงคุณภาพของ
เมล็ดพันธุ์ไว้ให้นานที่สุด 
 4) ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงก่อนเคลือบเมล็ดพันธุ์ ต้องใช้เวลาและแรงงานจ านวนมาก
เนื่องจากต้องกะเทาะเปลือกถั่วลิสงด้วยแรงงานคน จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัย และสร้างเครื่องมือที่ใช้
กะเทาะเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงในอนาคตต่อไป 
 5) สารเคมีที่ใช้ป้องกันก าจัดโรคโคนเน่าขาดควรใช้สูตรต ารับอ่ืนสลับกันไปเพ่ือป้องกันการต้านทาน
ของเชื้อโรค หรือใช้สูตรผสม เช่น Benomyl ผสมกับ Carboxin (นิลุบล,2534) หรือการท าเขตกรรมและการ
ควบคุมโรคโดยชีววิธีควบคู่กันไปด้วย เช่น การใช้ไตรโครเดอร์ม่า (จริยาภรณ์ และคณะ, 2561) จึงจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในระบบการผลิตพืช  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแบบกะเทาะเปลือกต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ในสภาพ
การเก็บรักษา โดยเก็บรักษาเป็นเวลา 12 เดือน ซึ่งท าการทดสอบทุกๆ 2 เดือน พบว่า การเก็บรักษาในสภาพ
ไม่ควบคุมอุณหภูมิ และควบคุมอุณหภูมิที่ 20+2 องศาเซลเซียส ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ ไม่มีความแตกต่างกัน
ในทุกๆ ภาชนะบรรจุ เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ พบว่า การเก็บรักษาในสภาพไม่ควบคุมอุณหภูมิ 
การเก็บรักษาในถุงพลาสติกแบบไม่สุญญากาศ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงที่สุด คือ  84 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา 
คือ การเก็บรักษาถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ ถุงฟอยล์แบบสุญญากาศ และถุงฟอยล์แบบไม่สุญญากาศ โดยมี
เปอร์เซ็นต์ความงอก 80, 74 และ 65 ตามล าดับ แต่ในการเก็บรักษาที่อุณหภูมิที่ 20+2 องศาเซลเซียส โดย
เก็บในถุงพลาสติกแบบไม่สุญญากาศมีความงอกสูงที่สุด คือ 83 เปอร์เซ็นต์  รองลงมา คือ การเก็บรักษา
ถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ ถุงฟอยล์แบบสุญญากาศ และถุงฟอยล์แบบไม่สุญญากาศ โดยมีเปอร์เซ็นต์ความ
งอก 78, 75 และ 67 ตามล าดับ ในด้านความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ท าการทดสอบโดยวิธีความเร็วในการงอก 
พบว่า การเก็บรักษาในสภาพไม่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ในการเก็บที่ภาชนะถุงพลาสติกแบบไม่
สุญญากาศ มีความเร็วในการงอกเฉลี่ยสูงที่สุด 7.8 ต้นต่อวัน  
 

Abstract 
 Study on the effect of hulled peanut seed containers on seed quality under storage 
conditions. By keeping for 12 months, which was tested every 2 months, it was found that 
the storage under temperature control. and the temperature was controlled at 20+2 °C, 
seed moisture There was no difference in all the containers. The percentage of seed 
germination found that the untempered storage condition. Storage in airtight plastic bags 
The highest percentage of germination was 84%, followed by vacuum plastic bag storage. 
vacuum foil bag and non-vacuum foil bags The percentage of germination was 80, 74 and 
65, respectively. But in the storage at a temperature of 20 + 2 ° C, stored in a non-vacuum 
plastic bag, the highest germination was 83%, followed by plastic bag storage. vacuum 
vacuum foil bag and non-vacuum foil bags The percentage of germination was 78, 75 and 
67, respectively. In terms of seed vigor, germination speed was tested. To store in an airtight 
plastic bag container. The highest average germination speed was 7.8 plants per day. 
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บทน า (Introduction) 
ถั่วลิสง (Arachis hypogaea L.) เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ถั่ว

ลิสงจัดเป็นพืชที่นิยมปลุกกันมากในระบบเกษตรของประเทศ เพราะมีอายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้นเกษตรกร
สามารถเลือกปลูกได้หลายฤดู (สมจินตนาและคณะ, 2542) ประโยชน์ของถั่วลิสงที่ส าคัญคือใช้เมล็ดเป็น
อาหารและสกัดน้ ามัน มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นแหล่งสารอาหารโปรตีนและไขมัน เมล็ดถั่วลิสงแห้ง
ประกอบด้วยน้ ามันร้อยละ 45-55 ซึ่งมีปริมาณสูงกว่าพืชตระกูลถั่วชนิดอ่ืนๆ และมีโปรตีนร้อยละ 25 -26 (ยุ
ภาวรรณ และคณะ, 2546 
          ถั่วลิสงสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วม หรือดินร่วนปน
ทราย ปลูกได้ทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง พันธุ์ถั่วลิสงที่หน่วยงานราชการรับรองและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
ทั่วไปแบ่งได้ 2 ประเภท คือ พันธุ์เพ่ือบริโภคฝักสด ได้แก่ พันธุ์ สข 38 ,กาฬสินธุ์ 2 ,ขอนแก่น 60-2, ขอนแก่น 
4 และถั่วลิสงเพ่ือผลิตเมล็ดแห้ง ได้แก่ พันธุ์ไทนาน 9 , ขอนแก่น 5 ,ขอนแก่น 60-1 ,ขอนแก่น 60-3 (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2557) ถั่วลิสงนอกจากจะเป็นพืชอาหารโปรตีนสูง ยังบ ารุงดินได้อย่างดี รวมทั้งเป็นพืช
เสริมรายได้แก่เกษตรกรในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน  

ส าหรับความต้องการใช้ถั่วลิสงภายในประเทศ พบว่า มีการขยายตัวของอุตสาหกรรมการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ิมขึ้น ท าให้มีความต้องการใช้ถั่วลิสงสูงถึงปีละ 100,000 ตัน เป็นผลท าให้ผลผลิตไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้ จึงมีการน าเข้าจากต่างประเทศ โดยในปี 2553 มีการน าเข้าถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์ 
รวม 56,935 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1,595.7 ล้านบาท ปริมาณน าเข้าสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการใช้ 
ส่วนการส่งออกในปี 2554 มีการส่งออกถ่ัวลิสงปรุงแต่ง เมล็ด ฝักแห้งและน้ ามัน รวม 3,827 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
490.3 ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554) จากการศึกษาปัญหาการผลิตถั่วลิสง พบว่า ปัญหาที่
ส าคัญที่สุด คือ การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่ดี เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงเป็นพืชที่มีน้ ามันในเมล็ดสูง จึงท าให้ไม่
สามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในสภาพที่ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นไว้นานข้ามปีได้ และอีกทั้ง
จ าเป็นต้องเก็บรักษาในรูปแบบทั้งฝัก ซึ่งเกษตรกรต้องเสียเวลาในการจัดการกะเทาะเปลือกถั่วลิสง และ
จ าเป็นต้องใช้สถานที่เก็บรักษาค่อนข้างมาก จึงท าการศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงในรูปแบบการ
กะเทาะเปลือกในภาชนะต่างๆ และในสภาพต่างๆ ให้มีคุณภาพเหมาะส าหรับการเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี 
 
สถานที่ท าการวิจัย 
  ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น         
           จังหวัดขอนแก่น 
ระยะเวลาด าเนินงาน  
 เริ่ม ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2564 
วิธีการด าเนินการ  
อุปกรณ์   
   - เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ 84-8 ที่มีความชื้นไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์   

- เครื่องกะเทาะเมล็ดพันธุ์แบบล้อยาง 
- ภาชนะบรรจุ ถุงพลาสติกแบบสุญญากาศและไม่สุญญากาศ  
- ภาชนะบรรจุ ถุงฟอยล์แบบสุญญากาศและไม่สุญญากาศ 
- สภาพการเก็บรักษา 
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วิธีการ  
ท าการวางแผนการทดลองแบบ split pot in CRD จ านวน 4 ซ้ า ประกอบด้วย 
 ปัจจัยหลัก (Main plot) คือ ภาชนะบรรจุ มี 4 แบบ ได้แก่ 

 1. ถุงพลาสติกแพ็คแบบสุญญากาศ (Vacuum Bag : LDPE ขนาด 24 x 36 เซนติเมตร) 
 2. ถุงพลาสติกแพ็คแบบไม่สุญญากาศ (Non Vacuum Bag : LDPE ขนาด 24 x 36 
เซนติเมตร) 
 3. ถุงฟอยล์แพ็คแบบสุญญากาศ (ขนาด 24 x 36 เซนติเมตร) 
 4. ถุงฟอยล์แพ็คแบบไม่สุญญากาศ (ขนาด 24 x 36 เซนติเมตร) 

 ปัจจัยรอง (Sub plot) คือ ระยะเวลาในการเก็บรักษา ได้แก่ 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 เดือน 
 โดยเก็บรักษาใน 2 สภาพการเก็บรักษา 
 1. ไม่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น 
 2. เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 20 + 2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 50 – 60 เปอร์เซ็นต์ 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1. ด าเนินการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ก่อนการเก็บรักษา โดยวิธีตรวจสอบคุณภาพของเมล็ด

พันธุ์ตามมาตรฐานของสมาคมเมล็ดพันธุ์สากล (ISTA, 2018) โดยวิธีการเพาะทราย ซึ่งใช้เมล็ดพันธุ์จ านวน 4 
ซ้ า ซ้ าละ 100 เมล็ด ในห้องเพาะความงอกที่อุณหภูมิสลับ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชั่วโมง และ
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ตรวจนับความงอกครั้งแรก (Frist count) 5 วันหลังเพาะ และ
นับครั้งสุดท้าย (Final count) 10 วันหลังเพาะ ท าการประเมินต้นอ่อน และท าการบันทึกข้อมูลการประเมิน 
ดังนี้ 

  1.1      ต้นอ่อนปกติ (Normal Seedling)  
  1.2 ต้นอ่อนผิดปกติ (Abnormal Seedling) 
  1.3 เมล็ดแข็ง (Hard Seed) 
  1.4 เมล็ดสด (Fresh Seed) 
  1.5 เมล็ดตาย (Dead Seed) 

2. หาความชื้นเมล็ดพันธุ์ โดยตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานของสมาคมเมล็ดพันธุ์
สากล(ISTA, 2018) ด้วยวิธีอบลมร้อน โดยใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงมาตัดให้มีขนาดเล็ก ไม่เกิน 7 มิลลิเมตร บรรจุ
ในกระป๋องอลูมิเนียม ชั่งน้ าหนักก่อนน าไปอบ แล้วน าไปอบที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 17 
ชั่วโมง แล้วค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้น ดังนี้  

เปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดพันธุ์     =  M2 – M3  X  100 
                                              M2 – M1 
โดยที่  M1  คือ น้ าหนักกระป๋องและฝาปิด 
         M2 คือ น้ าหนักเมล็ดพร้อมกระป๋องและฝาปิดก่อนอบ 
         M3 คือ น้ าหนักเมล็ดพร้อมกระป๋องและฝาปิดหลังอบ 

3. หาความแข็งแรงของถั่วลิสง ทดสอบโดยวิธีการวัดความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ พันธุ์โดยอาศัย
หลักการที่ว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงจะงอกได้เร็วกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ า โดยน าเมล็ดพันธุ์ ที่
ต้องการตรวจสอบมาเพาะแล้วนับจ านวนเมล็ดที่งอกทุกวันแล้วน ามาค านวณหาความเร็วในการงอกตามสูตร 
ดังนี้ 

 ความเร็วในการงอก = จ านวนต้นกล้าปกติ + ... + ... + จ านวนต้นกล้าปกติ 
                                นับวันที่ 1                       นับวันสุดท้าย 

4. ท าการบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงกะเทาะเปลือกด้วยเครื่องกะเทาะเมล็ดถั่วลิสงแบบล้อยาง ลงใน
ภาชนะบรรจุต่างๆ และเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิที่ก าหนด และเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 12 เดือน แล้วท าการ
ทดสอบ หาเปอร์เซ็นต์ความงอก ความชื้น และความแข็งแรงทุกๆ 2 เดือน 
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การบันทึกข้อมูล  
 1. เก็บข้อมูลคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ก่อนการเก็บรักษา ได้แก่ ความงอก ( ISTA, 2018) ความชื้น 
(ISTA, 2018) และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ โดยใช้วิธีหาความเร็วในการงอก   
 2. เก็บข้อมูลคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บรักษา ได้แก่ ความงอก (ISTA, 2018) ความชื้น (ISTA, 
2018) และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ โดยใช้วิธีหาความเร็วในการงอก ทุกๆ 2 เดือน เป็นเวลา 12 เดือน 
 3. เก็บข้อมูลอุณหภูมิ และความชื้น ทั้ง 2 สภาพการเก็บรักษา โดยใช้ Data logger 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลของภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแบบกะเทาะเปลือกต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ใน
สภาพการเก็บรักษา ซึ่งท าการเก็บรักษาเป็นระยะเวลา 12 เดือน และท าการทดสอบคุณภาพทุกๆ 2 เดือน 
โดยเก็บข้อมูลก่อนการเก็บรักษา พบว่า เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่ท าการกะเทาะเปลือก มีความงอก 71 เปอร์เซ็นต์ 
ความชื้น 4.7 เปอร์เซ็นต์ และความแข็งแรง โดยวิธีการวัดความเร็วในการงอก 6 ต้นต่อวัน 

ผลจากการทดลอง หลังจากเก็บรักษา ในสภาพการเก็บรักษาไม่ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น พบว่า
ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยการเก็บ
รักษาในภาชนะถุงพลาสติกแบบสุญญากาศนาน 4 เดือน มีความงอกมาตรฐานสูงสุดอยู่ที่ 91 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมา 6 เดือน มีความงอกมาตรฐาน 80 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเก็บรักษานาน 8 เดือน ท าให้มีความงอก
มาตรฐานต่ าที่สุด คือ 70 เปอร์เซ็นต์ การเก็บรักษาในภาชนะถุงพลาสติกแบบไม่สุญญากาศนาน 4 เดือน มี
ความงอกมาตรฐานสูงสุดอยู่ที่ 93 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการเก็บรักษานาน 12 เดือน โดยมี
ความงอกมาตรฐาน 90 เปอร์เซ็นต์   การเก็บรักษาในภาชนะถุงฟอยล์แบบสุญญากาศนาน 4 เดือน มีความ
งอกมาตรฐานสูงสุดอยู่ที่ 86 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา 6 เดือน มีความงอกมาตรฐาน 77 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเก็บ
รักษานาน 8 เดือน ท าให้มีความงอกมาตรฐานต่ าที่สุด คือ 51 เปอร์เซ็นต์ การเก็บรักษาในภาชนะถุงฟอยล์
แบบไม่สุญญากาศนาน 12 เดือน มีความงอกมาตรฐานสูงสุดอยู่ที่ 82 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา 4 เดือน มีความ
งอกมาตรฐาน 73 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเก็บรักษานาน 6 เดือน ท าให้มีความงอกมาตรฐานต่ าที่สุด คือ 50 
เปอร์เซ็นต์ ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยการ
เก็บรักษาในภาชนะถุงพลาสติกแบบสุญญากาศนาน 2 เดือน มีความชื้นต่ าสุดอยู่ที่ 4.58 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา 
4 เดือน มีความชื้น 4.65 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเก็บรักษานาน 6 เดือน ท าให้มีความชื้นสูงที่สุด คือ 7.00 
เปอร์เซ็นต์ การเก็บรักษาในภาชนะถุงพลาสติกแบบไม่สุญญากาศนาน 4 เดือน มีความชื้นต่ าที่สุดคือ  4.80 
เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเก็บรักษานาน 6 เดือน ท าให้มีความชื้นสูงที่สุด คือ 6.83 เปอร์เซ็นต์ การเก็บรักษาใน
ภาชนะถุงฟอยล์แบบสุญญากาศนาน 2 เดือน มีความชื้นต่ าสุดอยู่ที่ 4.68 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา 4 เดือน มี
ความชื้น 4.85 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเก็บรักษานาน 6 เดือน ท าให้มีความชื้นสูงที่สุด คือ 7.60 เปอร์เซ็นต์ การ
เก็บรักษาในภาชนะถุงฟอยล์แบบไม่สุญญากาศนาน 4 เดือน มีความชื้นต่ าสุดอยู่ที่ 4.60 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา 
10 เดือน มีความชื้น 4.83 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อเก็บรักษานาน 6 เดือน ท าให้มีความชื้นสูงที่สุด คือ 6.83 
เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีวัดความเร็วในการงอก มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างยิ่ง ที่
ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ โดยการเก็บรักษาในภาชนะถุงพลาสติกแบบสุญญากาศนาน 12 เดือน มี
ความเร็วในการงอกสูงที่สุดอยู่ที่ 10 ต้นต่อวัน รองลงมา 4 เดือน มีความเร็วในการงอก 9.3 ต้นต่อวันและเก็บ
รักษานาน 10 เดือน ท าให้มีความเร็วในการงอกต่ าที่สุด คือ 5.5 ต้นต่อวัน การเก็บรักษาในภาชนะถุงพลาสติก
แบบไม่สุญญากาศนาน 12 เดือน มีความเร็วในการงอกสูงที่สุดอยู่ที่ 12.5 ต้นต่อวัน รองลงมา 4 เดือน มี
ความเร็วในการงอก 9.5 ต้นต่อวัน และเก็บรักษานาน 2 เดือน ท าให้มีความเร็วในการงอกต่ าที่สุด คือ 5.5 ต้น
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ต่อวัน การเก็บรักษาในภาชนะถุงฟอยล์แบบสุญญากาศนาน 12 เดือน มีความเร็วในการงอกสูงที่สุดอยู่ที่ 10 
ต้นต่อวัน รองลงมา 4 เดือน มีความเร็วในการงอก 8.8 ต้นต่อวัน และเก็บรักษานาน 8 เดือน ท าให้มีความเร็ว
ในการงอกต่ าที่สุด คือ 5.3 ต้นต่อวัน การเก็บรักษาในภาชนะถุงฟอยล์แบบไม่สุญญากาศนาน 12 เดือน มี
ความเร็วในการงอกสูงที่สุดอยู่ที่ 11.5 ต้นต่อวัน รองลงมา 4 เดือน มีความเร็วในการงอก 7.0 ต้นต่อวัน และ
เก็บรักษานาน 6 เดือน ท าให้มีความเร็วในการงอกต่ าท่ีสุด คือ 3.5 ต้นต่อวัน  
 และผลจากการทดลอง หลังจากเก็บรักษา ในสภาพการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 20 + 2 องศาเซลเซียส 
และความชื้น 50-60 เปอร์เซ็นต์ พบว่า ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดย
การเก็บรักษาในภาชนะถุงพลาสติกแบบไม่สุญญากาศนาน 12 เดือน มีความงอกมาตรฐานสูงสุดอยู่ที่ 92 
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาการเก็บรักษาในภาชนะถุงฟอยด์แบบสุญญากาศนาน 4 เดือน มีความงอกมาตรฐาน 89 
เปอร์เซ็นต์ และการเก็บรักษาในภาชนะถุงฟอยด์แบบไม่สุญญากาศนาน 8 เดือน มีความงอกมาตรฐานต่ าที่สุด 
คือ 40 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการเก็บรักษาในภาชนะ
ถุงพลาสติกแบบไม่สุญญากาศนาน 2 เดือน มีความชื้นต่ าสุดอยู่ที่ 4.35 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาการเก็บรักษาใน
ภาชนะถุงฟอยล์แบบไม่สุญญากาศ 2 เดือน มีความชื้น 4.38 เปอร์เซ็นต์ และการเก็บรักษาในภาชนะ
ถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ นาน 6 เดือน        มีความชื้นสูงที่สุด คือ 6.48 เปอร์เซ็นต์ ความแข็งแรงของ
เมล็ดพันธุ์โดยวิธีวัดความเร็วในการงอก ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการเก็บรักษาในทุกๆ ภาชนะบรรจุ
นาน 12 เดือน มีความเร็วในการงอกสูง ซึ่งภาชนะถุงพลาสติกแบบไม่สุญญากาศ มีความเร็วในการงอกสูงที่สุด
อยู่ที่ 12.5 ต้นต่อวัน รองลงมาภาชนะถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ มีความเร็วในการงอก 12.0 ต้นต่อวัน และ
เก็บรักษาภาชนะถุงฟอยล์แบบไม่สุญญากาศนาน 6 เดือน ท าให้มีความเร็วในการงอกต่ าที่สุด คือ 3.0 ต้นต่อ
วัน  
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยนี้ สรุปผลได้ว่า การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ  20 + 2 องศาเซลเซียส และความชื้น 50-60 
เปอร์เซ็นต์ นาน 12 เดือน ให้ความงอกเฉลี่ยสูงสุด 86 เปอร์เซ็นต์ และให้ความแข็งแรงโดยวิธีวัดความเร็วใน
การงอกสูงสุดเฉลี่ย 11.7 ต้นต่อวัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดม และคณะ (2527) แต่การเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ    20 + 2 องศาเซลเซียส และความชื้น 50-60 เปอร์เซ็นต์ นาน 6 เดือน ให้ความชื้นเฉลี่ยสูงสุด 6.32 
เปอร์เซ็นต ์   
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์  
 กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นหัวใจส าคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแปลงปลูก เกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงการ
ปลูก ระยะการปลูก อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม การบริหารจัดการที่เหมาะสมทั้งในเรื่องปุ๋ย น้ า การ
จัดการศัตรูพืช อายุการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องจักรกลในการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
และการใช้สารชีวภัณฑ์/สารเคมีชนิดและปริมาณที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งในสภาพแวดล้อมทั่วไป 
และสภาวะแห้งแล้งในพืชตระกูลถั่ว มันส าปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ ามัน งา พริก และผักบุ้งจีน ซึ่งสามารถ
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร/ กลุ่มเกษตรกร/ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ น าไปใช้ประโยชน์ได้ ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้มี
คุณภาพดี ตรงตามความต้องการของผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ และส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นอกจากการผลิตปาล์มน้ ามัน และมันส าปะหลัง ก็สามารถใช้เป็นพืชทดแทน
พลังงานได้ เป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการพ่ึงพาการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งทั้งการผลิต
เมล็ดพันธุ์เพ่ือสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและพลังงานถือเป็นส่วนส าคัญของการพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศไทย 
 กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและยกระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 

เมล็ดพันธุ์นับเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง ภายหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์แล้วนั้น เมล็ดพันธุ์ยังคงมี
กระบวนการหายใจ กระบวนการเมตาบอลิซึม มีการใช้พลังงานที่เก็บรักษาในเมล็ดมาใช้อย่างต่อเนื่องท าให้
เมล็ดพันธุ์เสื่อมสภาพลงตามธรรมชาติ (จวงจันทร์, 2529) ซึ่งหากมีการจัดการด้านการลดความชื้น เก็บรักษา
ในสภาพแวดล้อม ภาชนะบรรจุที่ไม่เหมาะสมแล้วนั้น คุณภาพของเมล็ดพันธุ์จะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพต่ า ก่อให้เกิดความเสียหายในการเพาะปลูก และอาจถึงขั้นไม่เหมาะสมต่อการใช้ในการ
เพาะปลูก ทั้งนี้เมล็ดพันธุ์บางชุดมีคุณภาพปานกลาง และต่ า ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ได้ด้วย
เทคนิคต่าง ๆ  การใช้โอโซน การใช้คลื่นความถ่ีวิทยุในการควบคุมก าจัดด้วงถั่วเหลือง การคลุกเมล็ดด้วยน้ ามัน 
ในถั่วเหลือง การยกระดับเมล็ดพันธุ์ด้วยเทคนิคการคลุก การเคลือบเมล็ดด้วยสารเคมี/ชีวภัณฑ์ต่าง ๆ  การ
พอกเมล็ดด้วยสารเคมี และธาตุอาหารที่ส่งเสริมความแข็งแรงและคุณภาพของเมล็ด ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์มีความ
งอกดีข้ึน สามารถใช้ในการเพาะปลูกได้ (บุญมี, 2559)  โดยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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ชนิดพืช ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาฯ  
ถั่วเหลือง กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

     ระยะปลูกที่เหมาะสมส าหรับถั่วเหลืองฝักสด คือ ระยะระหว่างแถว 75 ซม. ระยะระหว่าง
หลุม 10 ซม. 3 ต้น/หลุม ซึ่งเมื่อน าถั่วเหลืองไปทดสอบผลผลิต ณ จ.ปทุมธานี พบว่าสายพันธุ์ 
VB_LB1 และพันธุ์เชียงใหม่ 1 (295 และ 257 กก./ไร่) ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์เชียงใหม่ 84 -2 
(196 กก./ไร่) ส่วนระยะระหว่างแถว 30 ซม. ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงสุด 328 กก./ไร่ ขณะที่การ
ปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดแพร่ ควรปลูกในช่วงกลางเดือน
พฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม เพราะมีการเจริญเติบโต ผลผลิต และ% ความงอกสูง 
ส่วนในฤดูฝน ในจังหวัดแพร่ ควรปลูกช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม เนื่องจากมี
การเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตดี รวมถึงมีเปอร์เซ็นต์ความงอกดีมาก สามารถ
น าไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ได้  โดยเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองมีความแตกต่างกันในแต่ละ
จังหวัดในแหล่งผลิตภาคเหนือตอนบน ซึ่งหากใส่ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต (PSB) ในดินที่มี
ปริมาณฟอสฟอรัสระดับสูงนั้นจะไม่ส่งเสริมคุณภาพเมล็ดพันธุ์และผลผลิต แต่การฉีดพ่นกรด
แอบไซซิกที่ความเข้มข้น 150-250 ppm สามารถเพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 
60 ได้ 3.7-4.4 % และสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6 ได้ 2.4-4.3 
% ขณะที่การฉีดพ่นสารบราสสิโนสเตียรอยด์ 1.0 ppm เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในสภาวะแห้ง
แลตในสภาวะแห้งแล้ง นอกจากนี้ยังมีการน าเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลือง ด้วยการใช้เครื่องหยอดเมล็ดและเครื่องเก่ียววางรายสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และทดแทนแรงงานได้ 
 
กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและยกระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 
     เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองความแข็งแรงสูง จะให้ผลผลิต/ไร่สูงที่สุด (264.6 กก./ไร่) เมื่อ
เปรียบเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงปานกลางและต่ า โดยความแตกร้าวของเมล็ดพันธุ์
ตั้งแต่ 3% ขึ้นไป ส่งผลให้เมล็ดมีความแข็งแรงลดลง ส าหรับการปลูกถั่วเหลืองในสภาวะดิน
อ่ิมตัว พบว่า การคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ ามันพืชไม่มีผลต่อคุณภาพและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
พันธุ์เชียงใหม่ 60  ส่วนของการลดความชื้นต้นถั่วเหลืองที่เก็บเกี่ยวระยะ R7.5 และ R8  โดยใช้
โรงตากกลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นวิธีที่สามารถลดความชื้นต้นถั่วเหลืองให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมส าหรับการนวดได้ ขณะที่ถั่วเหลืองฝักสดเหมาะที่จะลดความชื้น โดยใช้โรงตากลด
ความชื้นฯ ที่ระยะเก็บเกี่ยว R7-R8  ในส่วนของการเก็บรักษา พบว่า การบรรจุเมล็ดพันธุ์ใน
ถุงพลาสติกPE หรือถุงฟรอยล์แพ็คแบบสุญญากาศ เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15 C เหมาะส าหรับการ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ และการรมก๊าซโอโซนที่ความเข้มข้น 60 ppm นาน 168 ชั่วโมงไม่
เหมาะสมส าหรับการก าจัดด้วงถั่วเหลือง (Callosobruchus chinensis) ในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 
ขณะที่ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมก าจัดด้วงถั่วเหลืองที่กรรมวิธี 55 องศา
เซลเซียส 3 นาที มีประสิทธิภาพในการก าจัดด้วงถั่วเหลือง 100 % และไม่พบการกลับเข้า
ท าลายของด้วงถั่วเหลือง 
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ถั่วเขียว กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
   การปลูกโดยใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ 6 กก./ไร่ เก็บเกี่ยวและนวดด้วยมือ ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์สูงสุด 
ขณะที่ สารบราสสิ โนสเตียรอยด์  (EBL) EBL 0.50 และ 1.00 ppm เหมาะในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในสภาวะแห้งแล้ง 

ถั่วลิสง กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
   การปลูกถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ในช่วงฤดูแล้งมีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ภาคใต้ ในขณะที่การ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงฝักต้มพันธุ์กาฬสินธุ์ 2 ในพ้ืนที่ภาคเหนือ พบว่า ในฤดูแล้ง ควรเก็บเกี่ยว 
108-115 วันหลังงอก ให้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ยสูงที่สุด 598-602 กก./ไร่  และในฤดูฝน ควรเก็บ
เกี่ยวเมื่อถั่วลิสงอายุ 101-115 วันหลังงอก ให้ผลผลิตฝักแห้งเฉลี่ยสูงที่สุด 488-579 กก./ไร่ 
กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและยกระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 
   การเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วย ABA ที่ความเข้มข้น 75 มก./ล. มีศักยภาพส่งเสริมความงอกและ
ผลผลิตภายใต้สภาวะหนาว  ขณะที่การเคลือบด้วย Iprodione ที่อัตรา 5 ก. เหมาะส าหรับ
ป้องกันก าจัดโรคโคนเน่า และสามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ได้ถึง 8 เดือน นอกจากนี้ยังพบว่าการ
เก็บรักษาเมล็ดในถุงพลาสติกแบบไม่สุญญากาศ ให้ความงอกเมล็ดพันธุ์สูงทั้งท่ีเก็บรักษาในสภาพ
ควบคุมอุณหภูมิ และท่ี 20 ซ. 

ข้าวโพด กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์-  
     อายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ (1) ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 
84-1 คือ 35-55 วันหลังออกไหม  (2) ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 ในฤดูฝน และ
ฤดูฝน คือ คือ 45-55 และ 30-55 วันหลังออกไหม (3) ข้าวโพดข้าวหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 
84-2 คือ ระยะ 50-60 วันหลังออกไหม เมล็ดพันธุ์มีความแข็งแรงสูง 81-88 % 
กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและยกระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 
     การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนครสวรรค์ 3 สามารถเก็บรักษาได้นาน 8 เดือน 
โดยที่ยังคงความงอกมากกว่า 90 %  โดยเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กสามารถใช้ทดแทนเมล็ดพันธุ์ขนาด
กลางและขนาดใหญ่ได้แต่จะมีความแข็งแรงของต้นกล้าน้อยกว่าเมล็ดพันธุ์ขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ ขณะท่ีการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสาร Indoxacarb 14.5% SC และ Profenofos 50% EC 
ต่ อ เมล็ ด  1  กิ โลกรัม  ส าม ารถป้ อ งกั น ก าจั ดด้ ว งงว งข้ าว โพด  (Sitophilus zeamais 
Motschulsky) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเปอร์เซ็นต์การตายของด้วงงวงข้าวโพด 100 %  มีผล
ให้ความงอกและความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุลดลงอย่างช้าระหว่างระยะเวลาการออกฤทธิ์
ของสารเป็นเวลา 9 เดือน และยังพบว่า วิธีการเคลือบหรือคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีไดเมทโท
มอร์ฟ 50% WP อัตรา 10 และ 20 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม ให้ผลในการควบคุมโรครา
น้ าค้างได้ดีจากการประเมินในสภาพไร่ เป็นโรคระหว่าง 1.4-8.4 % และสารป้องกันก าจัดเชื้อรา 
thiophanate-methyl 70%WP ซึ่งเป็นสารเคมีประเภทดูดซึม (systemic fungicide) ทุก
ระดับความเข้มข้นสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา F. moniliforme ในห้องปฏิบัติการ
ได้ดีที่สุด และสารเคมีที่สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราC. acremonium  ได้ดีที่สุดซึ่งมี
ผลยับยั้งการเจริญของเส้นใยได้สมบูรณ์  คือ  prochloraz 50%WP และ carbendazim 
50%WP 
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งา กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและยกระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์    
งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 และงาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 มีระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาในช่วง
ประมาณ อายุ 42 วันหลังดอกบาน (72 วันหลังงอก) 

ผักบุ้งจีน กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
    การปลูกผักบุ้งจีนเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ในสภาพนาโดยวิธีใช้ท่อนพันธุ์การปลูกระยะ 100 x100 
ซม. ร่วมกับการใส่ปุ๋ยที่อัตรา 8-5-15 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ต่อไร่ มีผลต่อการแตกกอ ได้
จ านวนเถาต่อกอมากกว่าการปลูกที่ระยะอ่ืน ๆ  และท าให้จ านวนดอกมีจ านวนมากขึ้น ส่วน
ระยะปลูก 100x100 และ 70x100 ซม. สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วสุดที่อายุหลังปลูก 97-101 
วัน  ส่วนการก าจัดศัตรูพืชนั้น พบว่า กรรมวิธีพ่นสารก าจัดแมลง cyantraniliprole 10%OD, 
indoxacarb 15% EC, chlorfenapyr 10% SC, emamectin benzoate 1. 92% EC, 
lufenuron 5%EC และ lambdacyhalothrin 2.5% CS อัตรา 20, 15, 30, 15, 20 และ 30 
มิลลิลิตร/น้ า 20ลิตร ตามล าดับ มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมประชากรหนอนกระทู้ผัก 
รองลงมาคือพ่น Bacillus thuringiensis subsp aizawai อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร   
และสารป้องกันกาจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวคือ 
cyazofamid 40% W/V SC อัตรา 6 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร รองลงมาคือ metalaxyl–M + 
mancozeb 4%+64% WP อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร ตามล าดับ และไม่พบความเป็นพิษของ
สารทดลองทุกชนิดกับพืช 

ปาล์ม
น้ ามัน 

กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
     เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1  2  7 และ 8 มีค่า
ต่างกัน เนื่องจากการพัฒนาของเมล็ดในช่วงเวลาที่ต่างกัน  โดยวิธีการแก้การพักตัว พบว่า การ
แช่เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 ที่อุณหภูมิเริ่มต้น 90 องศาเซลเซียส โดยแช่ 4 
ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง (4 วัน) ให้% เมล็ดงอกสมบูรณ์สูงที่สุด 25.6 % ขณะที่การแช่เมล็ดที่
อุณหภูมิเริ่มต้น 90 องศาเซลเซียส จ านวน 4 ครั้งๆละ 24 ชั่วโมง แล้วน าเมล็ดมาแช่ในสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตเอธีฟอนที่ความเข้มข้น 0.8 %  เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เมล็ดพันธุ์ปาล์ม
น้ ามันมี% เมล็ดงอกทั้งหมดเฉลี่ยสูงที่สุด 10.3 % ขณะที่การอบเมล็ดเพ่ือท าลายการพักตัวเมล็ด
เวลานาน 50 วัน ท าให้เมล็ดพันธุ์สุราษฎร์ธานี 7 พบว่า มีความงอกสูงสุด 77.7%   และพันธุ์ 
สุราษฎร์ธานี 8 พบว่า ท าลายการพักตัวโดยการน าเมล็ดปาล์มน้ ามันอบด้วยความร้อนอุณหภูมิ 
39±1 ºC นาน 40 50 60 และ 70 วัน ให้ความงอกไม่ต่างกัน นอกจากนี้น้ าหนักเมล็ดมีอิทธิพล
ต่อการงอกแต่ไม่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 
7 และ 8 แต่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าปาล์มน้ ามันพันธุ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 2  
โดยในปี 2562 ปาล์มน้ ามันที่ท าการศึกษาทุกแปลงสามารถปรับปรุงและผ่านมาตรฐานแปลง
เพาะกล้าได้ทุกแปลง 

มัน
ส าปะหลัง 

กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและยกระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์    
มันส าปะหลังพันธุ์ระยอง 72 และห้วยบง 80 สามารถเก็บรักษาท่อนพันธุ์ได้นานที่สุด 90 วัน
หลังจากตัดต้น ไม่ควรน ามาปลูกทันทีหลังจากตัดต้นควรตั้งกองไว้ก่อน เพราะความงอกจะไม่สูง
มากนัก  ขณะที่การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ยโพแทสเซียมที่ระดับต่าง ๆ ไม่มีผลต่อความสูง 
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ % แป้งเฉลี่ยของพันธุ์ระยอง 5  ระยอง 9 และเกษตรศาสตร์ 50 ที่เก็บรักษา
ท่อนพันธุ์ในระยะเวลาต่าง ๆ 
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พริก กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
    เมล็ดพันธุ์พริกข้ีหนูหัวเรือ เบอร์ 13 และ เบอร์ 25 มีระยะการสุกแก่ทางสรีระวิทยาที่ 55 วัน
หลังดอกบาน 

ผักชี กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและยกระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 
     การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักชีให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่ดีในสภาพห้องปกติที่ไม่ควบคุม
อุณหภูมิควรเก็บรักษาเป็นเวลาไม่เกิน 360 วัน หรือ 1 ปี 

พิทูเนีย กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและยกระดับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 
    การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พิทูเนียด้วยการพอกเมล็ดด้วย pumice ร่วมกับธาตุอาหาร 
KCl 2.0 ก./น้ า 10 มล. ช่วยเพ่ิมขนาดของเมล็ดให้ง่ายต่อการจัดการแล้ว ยังรักษาความงอกและ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นกล้าโดยเฉพาะการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ระยะเวลา 6-12 เดือน  

 

ผลลัพธ์ (outcome) 
1. ปริมาณเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพ่ิมขึ้น 
2. ความเสียหายของเมล็ดพันธุ์จากกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวลดลง 
 
ผลกระทบ (Impact) 
1.ด้านเศรษฐกิจ : ปริมาณเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในชุมชน 
2.ด้านสังคม : การสร้างชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เกิดประโยชน์การขยายผลต่อชุมชน และท้องถิ่น  
 
การน าผลงานไปใช้ประโยชน์  
เผยแพร่เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ผ่านการถ่ายทอด การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การประชุมระดับชาติ 
 
ข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องส าหรับการด าเนินงานในระยะต่อไป 

การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีนั้น ประกอบด้วยหลายปัจจัย อาทิ พันธุกรรม การจัดการ และ
สภาพแวดล้อม ในส่วนของเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการฯ นี้ สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร / กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้อย่างดี อย่างไรก็ตามเนื่อง
ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนั้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้เมล็ด
พันธุ์ที่ผลิตได้นั้น เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีและเป็นจุดเริ่มต้นของความส าเร็จในการเพาะปลูกของเกษตรกร
ไทยต่อไป 
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ประจ าปี 2556 ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร. 379-388. 
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นิภาภรณ์ พรรณรา. 2555. ผลการใช้น ามันสะเดาเคลือบเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองท่ีมีระดับ 
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เอกสารวิชาการ  โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสงในเขตภาค
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และพืชไร่อ่ืนๆ. ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร. 
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พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร,  
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ขอนแก่น. 

สมจินตนา ทุมแสน. 2536. การปรับปรุงพันธ์ถั่วลิสง, น 26-36. ใน เอกสารประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร
การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตถัวลิสง. ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น. 1-5 มีนาคม 2536. สหกรณ์. 
กรุงเทพมหานคร.  
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สมจินตนา ทุมแสน. 2542. เอกสารวิชาการ : ถั่วลิสง. ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่  กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 103 หน้า. 

สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น. 2554. แมลงศัตรูผักและการป้องกันก าจัด.น. 42-44 ใน เอกสารวิชาการ แมลงศัตรู ผัก 
เห็ด และไม้ดอก. กลุ่มบริหารศัตรูพืช/กลุ่มกีฏและสัตววิทยา .สานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช.
กรมวิชาการ เกษตร. 

สรสิทธิ์  วชัโรทยาน. 2518.  คู่มือประกอบค าบรรยายความอุดมสมบูรณ์ของดิน. ภาคปฐพีวิทยา, คณะ
เกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บางเขน, กรุงเทพฯ.  299  หน้า. 

สายชล จอมเกาะ. 2548.  ประสิทธิภาพของ essential oil จากใบพลู, Piper betle Linnaeus ต่อด้วงถั่ว
เขียว, Callosobruchus maculatus [Fabricius] และด้วงถั่วเหลือง, Callosobruchus 
chinensis [Linnaeus] แมลงศัตรูในโรงเก็บของถั่วอะซูกิ, Vigna angularis [Wild] Ohwi & 
Ohashi . วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 76 หน้า. 

สายชล โนชัย. 2548. ประสิทธิภาพของไคโตซาน น้ ามันหอมระเหย และเชื้อราที่คัดเลือกจากเมล็ดข้าว  
เพ่ือการป้องกันก าจัดเชื้อรา Fusarium moniliforme Sheldon และผลต่อคุณภาพของข้าวขาว
ดอกมะลิ105. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
110 หน้า. 

สารานุกรม เล่มที่ 30 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาถูมิพลอดุยเดช  
บรมนาถบพิตร. 2562. เรื่องไม้ดอกประดับ. แหล่งที่มา: 
https://www.saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=30&chap=5&page=t
30-5-infodetail03.html  ค้นเมื่อ สิงหาคม 2562 

ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. 2551. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม.  
โรงพิมพ์ชุมชมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. กรุงเทพฯ. 45 น. 

ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. 2557. สถิติการน าเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช 
พ.ศ. 2518 ปี 2560. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://www.doa.go.th/ard/(20 เมษายน 
2558). 

ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. 2558. สถิติการน าเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม ISF. 2012. Export 
of seed for sowing country-calendar year 2012. 

ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. 2560. สถิติการน าเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช 
พ.ศ. 2518 ปี 2560. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: http://www.doa.go.th/ard/  
(1 เมษายน 2561). 

ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. 2560.ข้อมูลสถิติเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช  
ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ 

ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี. 2560. ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรปี 2559/2560. 
http://www.pathumthani.doae.go.th/Agriculture%20data.html  
(สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์2561) 

ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่, 2556 ถั่วเหลืองในปีที่ผ่านมา ประสบปัญหาภัยแล้ง ท าให้ผลผลิตลดลง 
ส านักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน. 2556. ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรปี 2555/2556. ส านักงานเกษตรจังหวัด

แม่ฮ่องสอน กรมส่งเสริมการเกษตร. สืบค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2556, จาก 
http://www.maehongson.doae.go.th/Agriculture%20data.htm 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%A5%20%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
http://www.pathumthani.doae.go.th/Agriculture%20data.html
http://www.maehongson.doae.go.th/Agriculture%20data.htm
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ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2554. สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศ ปี 2553. กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2559. สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า.ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร.  กรุงเทพฯ. 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2560.  สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561. จาก http://www.oae.go.th. 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2561. สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า ปี 2561. ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกสารสถิติการเกษตรเลขที่ 402. 108 หน้า. 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2563. ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร: ถั่วลิสง ค้นวันที่ 20 มกราคม 2563. 

http://mis-app.oae.go.th/product/ถั่วลิสง. 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2564. ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร. ค้นวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564. http:// 

www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/prcaidata/files/casava63.pdf. 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2559.สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า.ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.

กรุงเทพฯ. 
ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร. 2557. สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม ถั่วเหลือง.  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 35-40. 
สิริวัฒน์ สาครวาสี. 2561. โรงเรือนแห่งพืชอนาคต. วารสารเคหเกษตร ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2561. 
สุชีลา เตชะวงค์เสถียร.2550. ศักยภาพการผลิตพริกเพ่ืออุตสาหกรรมการส่งออกของไทยในปัจจุบันและ

อนาคต. ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา. 
สุดชล วุ้นประเสริฐ และวันชยั ถนอมทรัพย์. 2558. การจัดการน้ าส าหรับถั่วเหลือง.  แหล่งข้อมูล: 
สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย ชนันทวัฒน์ ศุภสุทธิรางกูล และสุริพัฒน์ ไทยเทศ. การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์ 3 หน้า 40-41. ใน รายงานผลงานวิจัยปี 2559.  
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร. 

http://www.oae.go.th/
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สุเทพ สหายา. 2559. สารปองกันก าจัดแมลงและไรศัตรูพืช. ใน เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการใช
สารเคมี อย่างถูกตองและปลอดภัยในการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมหัวหนากลุ่ม และนักวิชาการ
กลมุอารักขาพืช กรมสงเสริมการเกษตร. 
http://www.agriqua.doae.go.th/news/2556/paper/suteb1.pdf. 

สุเทวี ศุขปราการ พงพันธุ์ เธียรหิรัญ และ กฤษณา รุ่งโรจนจน์วณิชย์. 2540. หลักการผลิตผัก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี. 

สุภาพร จันรุ่งเรือง, เบญจมาส รสโสภา และ กรรณิการ์  สัจจาพันธ์.  2553. ผลของแบคทีเรียละลายฟอสเฟต 
Burkholderia sp. สายพันธุ์ Rs01 ต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี 2. วิทยา
สารก าแพงแสน ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม 

สุมนา จ าปา, นิภาภรณ์ พรรณรา, กัณทิมา ทองศรี, สนอง บัวเกตุ. 2559.การตรวจสอบชนิดและปริมาณเชื้อ
ราสาเหตุโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแหล่งปลูกท่ีส าคัญ. รายงานการประชุมทาง
วิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 21-25 มิถุนายน 2559, ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์, น. 327-334. 

สุมิตรา ภู่วโรดม. 2554. ธาตอุาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช คณะวิชาปฐพีวิทยา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กุลยุทธ์การจัดการธาตุอาหารพืชสู่รายได้ที่ยั่งยืน”  
ณ ห้องประชุม เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18-19 สิงหาคม 2554. 

สุรกิตติ ศรีกุล สุพร ฆังคมณี และวัชรี ศรีรักษา. 2547. การผลิตพันธุ์ปาล์มน้ ามัน. เอกสารวิชาการปาล์ม
น้ ามัน. กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สุรพงษ์ ด ารงกิตติกุล. 2551. การผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ีอใช้ในครัวเรือน. วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 11 :  
28-33. 

สุรเวทย์ กฤษณะเศรณี. 2548. เครื่องจักรกลเกษตรและการจัดการผลิตพืช. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 
84  หน้า. 

สุวารี ก่อเกษตรวิศร์.2551.ผลของสารเคลือบที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน. 
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น.ขอนแก่น. 

สุวารี ก่อเกียรติวิศว์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส และ บุญมี ศิริ, 2549. ผลของสารเคลือบเมล็ดที่มีต่อคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ ข้าวโพดหวานพิเศษ. ว. วิทย์.กษ.37(6) (พิเศษ): 173-176 

สุวิมล ถนอมทรัพย์, สุมนา งามผ่องใส, จิราลักษณ์ ภูมิไธสง, อารดา มาสริ และ ชูชาติ บุญศักดิ์.  2558.  
ถั่วเขียว., น. 55-61. ใน รายงานการประชุมวิชาการ ประจ าปี 2558 สถาบันวิจัยพืชไร่และพืช
ทดแทนพลังงาน. วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558. ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว รีสอร์ท จ.
เพชรบูรณ์. 

เสาวลักษณ์ ธรรมวงษ์.2549. ผลของอายุการเก็บเก่ียวต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของพริกหยวก พันธุ์คัด-ม.อ. 
รายงานสัมมนาพืชศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

อนันต์ วงเจริญ. 2556. ผลของสารเคมีป้องกันก าจัดเชื้อราต่อการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคของข้าว.  
วารสารแก่นเกษตร 41 ฉบับพิเศษ 1 :(2556) สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 
http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=88P-PHATO-0581.pdf&id=921& 
keeptrack=12 

http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=88P-PHATO-0581.pdf&id=921&%20keeptrack=12
http://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=88P-PHATO-0581.pdf&id=921&%20keeptrack=12
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อนุสร เวชสิทธิ์.  2534. เครื่องนวดถั่วเหลืองใช้ระบบชนิดเดียวกับเครื่องนวดข้าว ซึ่งพัฒนาโดยเพื่อนวด 
ถั่วเหลือง : สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร. 
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ภาคผนวก 

กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
การศึกษาระยะแถวและจ านวนประชากรที่เหมาะสมส าหรับปรับใช้กับรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กในการผลิต
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดในเขตจังหวัดลพบุรี 
Table 1  Grain yield, seed yield, yield components and plant height of 3 vegetable soybean varieties 

planted with various plant spacing at Lop Buri Seed Research and Development Center in dry 
season 2016 

 

 Yield (kg/Rai) Number of 100 Height  
Treatment Grain Seed Plants 

/Rai 
Pods 
/plant 

Seeds 
/pod 

seeds 
weight (g) 

 (cm) 

Vegetable soybean variety       
VB_LB1 285 A 198 A   30,953 A 31.5 A 2.13 A 21.3 B 39.5 A 
Chiang Mai 1 210 B 111 C   27,926 AB 29.4 A 1.78 B 27.4 A 28.3 C 
Chiang Mai 84-2 216 B 146 B   25,768 B 24.5 B 1.66 C 29.2 A 31.7 B 
CV (a) 21.2 17.6 12.2 10.8 2.4 10.0 9.8 
Plant spacing       
75x10 cm 2 plants/hole   244 ab   163 ab   29,419 b    27.1 bc 1.84 a 26.2 a   34.1 ab 
75x10 cm 3 plants/hole 279 a 188 a   36,814 a    24.3 c 1.87 a 25.3 a 35.8 a 
75x20 cm 2 plants/hole 219 b 143 b   21,909 c    31.1 a 1.88 a 26.0 a 31.3 c 
75x20 cm 3 plants/hole 209 b 128 b   25,657 bc    28.5 ab 1.83 a 26.5 a 31.5 c 
50x20 cm 2 plants/hole 234 b 137 b   27,280 b    31.3 a 1.84 a 25.9 a   33.2 bc 
CV (b) 15.8 21.0 13.6 9.5 4.3 4.5 5.8 
Mean 237 152 28,216 28.5 1.85 26.0 33.1 
Variety x Spacing ns ns ns ns ns ns ns 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
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Table 2  Grain yield, seed yield, yield components and plant height of 3 vegetable soybean varieties 
planted with various plant spacing at Lop Buri Seed Research and Development Center in Rainy 
season 2016 

 

 Yield (kg/Rai) Number of 100 Height  
Treatment Grain Seed Plants 

/Rai 
Pods 
/plant 

Seeds 
/pod 

seeds 
weight (g) 

 (cm) 

Vegetable soybean variety       
VB_LB1 365 A 302 A   34,672 A 37.1 B 2.27 A 21.9 B 59.6 A 
Chiang Mai 1 282 B 210 B   28,960 B 50.8 A 1.88 B 23.1 B 39.8 B 
Chiang Mai 84-2 271 B 206 B   30,272 B 26.2 C 1.76 C 29.6 A 33.7 C 
CV (a) 17.3 26.2 5.0 19.1 2.4 6.6 4.4 
Plant spacing       
75x10 cm 2 plants/hole 311 b   243 ab   35,360 b 36.2 a 1.96 a 24.8 a 46.2 a 
75x10 cm 3 plants/hole 369 a 285 a   48,222 a 38.3 a 1.98 a 24.7 a 46.3 a 
75x20 cm 2 plants/hole 254 c 206 b   18,373 d 37.8 a 1.95 a 25.2 a 42.2 b 
75x20 cm 3 plants/hole   291 bc 227 b   26,978 c 39.3 a 1.99 a 24.9 a 41.8 b 
50x20 cm 2 plants/hole   305 bc 236 b   27,573 c 38.4 a 1.98 a 24.7 a 45.3 a 
CV (b) 14.9 16.4 6.3 11.6 3.7 5.0 5.6 
Mean 306 239 31,301 38.0 1.97 24.9 44.4 
Variety x Spacing * * * ns ns ns ns 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at the 5% level by DMRT. 

  



617 
 

Table 3  Seed yield and seed quality of 3 vegetable soybean varieties planted with various plant spacing 
at Lop Buri Seed Research and Development Center in dry season 2016 

 

 
Treatment 

Seed Yield  Seed germination (%) Seed vigor 
(kg/Rai) 1 Month 3 Months 1 Month 3 Months 

  after harvesting after harvesting 
Vegetable soybean variety     
VB_LB1 198 A     80.7 A 78.5 A     13.6 A    12.6 A 
Chiang Mai 1 111 C     71.7 AB 62.5 B     11.9 AB      9.5 B 
Chiang Mai 84-2 146 B     69.3 B 66.8 B     11.4 B    10.4 AB 
CV (a) 17.6      10.2 12.6      11.2      19.2 
Plant spacing      
75x10 cm 2 plants/hole   163 ab     70.2 a 66.7 a     11.6 a    11.2 a 
75x10 cm 3 plants/hole 188 a     74.4 a 70.0 a     12.6 a    10.7 a 
75x20 cm 2 plants/hole 143 b     74.2 a 70.2 a     12.3 a    10.8 a 
75x20 cm 3 plants/hole 128 b     75.3 a 69.3 a     12.5 a    10.8 a 
50x20 cm 2 plants/hole 137 b     75.3 a 70.2 a     12.5 a    10.8 a 
CV (b) 21.0      7.9 7.9      7.8     13.0 
Mean 152      73.9 69.3      12.3     10.9 
Variety x Spacing ns        ns ns        ns       ns 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
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Table 4  Seed yield and seed quality of 3 vegetable soybean varieties planted with various plant spacing 
at Lop Buri Seed Research and Development Center in rainy season 2016 

 

 
Treatment 

Seed Yield  Seed germination (%) Seed vigor 
(kg/Rai) 1 Month 3 Months (kg/Rai) 1 Month 

  after harvesting after harvesting 
Vegetable soybean variety     
VB_LB1 302 A 88.3 A 81.4 A 16.0 A 12.4 A 
Chiang Mai 1 210 B 60.6 B 53.0 B 10.2 B 7.5 B 
Chiang Mai 84-2 206 B 46.2 C 44.4 C 7.8 B 6.2 C 
CV (a) 26.2 19.7 7.2 24.4 13.6 
Plant spacing      
75x10 cm 2 plants/hole 243 ab 68.5 a 63.3 a 11.9 a 9.1 a 
75x10 cm 3 plants/hole 285 a 66.3 a 60.8 a 11.5 a 8.8 a 
75x20 cm 2 plants/hole 206 b 62.7 a 60.1 a 11.0 a 8.7 a 
75x20 cm 3 plants/hole 227 b 64.9 a 57.5 a 11.4 a 8.3 a 
50x20 cm 2 plants/hole 236 b 62.6 a 56.3 a 10.9 a 8.5 a 
CV (b) 16.4 12.2 12.9 12.7 10.2 
Mean 239 65.0 59.6 11.3 10.2 
Variety x Spacing * ns ns ns ns 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
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Table 5  Grain yield, seed yield, yield components and plant height of 3 vegetable soybean varieties 
planted with various plant spacing at Lop Buri Seed Research and Development Center in dry 
season 2017 

 

 Yield (kg/Rai) Number of 100 Height  
Treatment Grain Seed Plants 

/Rai 
Pods 
/plant 

Seeds 
/pod 

seeds 
weight (g) 

 (cm) 

Vegetable soybean variety       
VB_LB1 215 A 179 A 33,045 A 18.4 A 2.20 A 18.8 C 28.7 A 
Chiang Mai 1 201 A   152 AB 32,629 A 19.1 A 1.78 B 23.9 B 24.4 B 
Chiang Mai 84-2 161 B 121 B 30,048 A 15.0 B 1.67 B 28.0 A 23.8 B 
CV (a) 18.5 23.5 6.8 13.5 6.6 9.2 10.3 
Plant spacing       
75x10 cm 2 plants/hole  207 b 165 b 38,596 b 18.0 a 1.90 a   23.8 ab   26.4 ab 
75x10 cm 3 plants/hole 257 a 198 a 49,770 a 16.0 a 1.91 a   23.4 ab 27.1 a 
75x20 cm 2 plants/hole 159 c 124 c 17,956 e 17.8 a 1.88 a 24.0 a 24.4 c 
75x20 cm 3 plants/hole 161 c 128 c 26,169 d 18.1 a 1.88 a   23.6 ab   24.9 bc 
50x20 cm 2 plants/hole 177 c   139 bc 30,380 c 18.3 a 1.86 a 23.1 b   25.1 bc 
CV (b) 11.8 16.1 4.0 11.6 5.7 2.9 6.2 
Mean 192 151 32,574 17.6 1.89 23.5 25.6 
Variety x Spacing ns ns ns ns ns ns ns 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
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Table 6  Grain yield, seed yield, yield components and plant height of 3 vegetable soybean varieties 
planted with various plant spacing at Lop Buri Seed Research and Development Center in Rainy 
season 2016 

 

 Yield (kg/Rai) Number of 100 Height  
Treatment Grain Seed Plants 

/Rai 
Pods 
/plant 

Seeds 
/pod 

seeds 
weight (g) 

 (cm) 

Vegetable soybean variety       
VB_LB1 348 A 306 A 32,832 A 37.4 B 2.42 A 18.5 B 63.9 A 
Chiang Mai 1 367 A 302 A 26,944 B 50.9 A 1.91 B 20.5 B 48.2 B 
Chiang Mai 84-2 210 B 162 B 24,864 B 39.3 B 1.83 B 25.8 A 33.4 C 
CV (a) 17.1 22.6 14.3 13.2 5.1 18.1 12.5 
Plant spacing       
75x10 cm 2 plants/hole   338 ab    280 ab 32,275 b   42.7 ab 2.08 a 21.1 a 50.3 a 
75x10 cm 3 plants/hole 348 a    289 a 40,631 a   41.2 ab 2.04 a 22.2 a 51.2 a 
75x20 cm 2 plants/hole 287 c    240 bc 17,689 d 45.4 a 2.09 a 21.6 a 46.1 b 
75x20 cm 3 plants/hole 267 c    220 c 22,222 c   43.4 ab 2.03 a 22.1 a 46.2 b 
50x20 cm 2 plants/hole   301 bc    254 abc 28,249 b 40.0 b 2.03 a 21.1 a  48.8 ab 
CV (b) 12.8 157 13.0 10.0 3.5 7.0 5.1 
Mean 308 257 28,213 42.5 2.06 21.6 48.5 
Variety x Spacing ns ns * * ns ns * 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
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Table 7  Seed yield and seed quality of 3 vegetable soybean varieties planted with various plant spacing 
at Lop Buri Seed Research and Development Center in dry season 2017 

 

 
Treatment 

Seed Yield  Seed germination (%) Seed vigor 
(kg/Rai) 1 Month 3 Months 1 Month 3 Months 

  after harvesting after harvesting 
Vegetable soybean variety     
VB_LB1 179 A 93.3 A 82.2 A 16.1 A 13.5 A 
Chiang Mai 1   152 AB 66.8 B 59.2 B 10.8 B 9.3 B 
Chiang Mai 84-2 121 B 67.7 B 58.9 B 10.9 B 9.3 B 
CV (a) 23.5 12.5 10.3 13.1 10.7 
Plant spacing      
75x10 cm 2 plants/hole 165 b 78.8 a 71.0 a 13.1 a 11.4 a 
75x10 cm 3 plants/hole 198 a 76.5 a 64.6 b 12.7 a 10.3 a 
75x20 cm 2 plants/hole 124 c 75.8 a 67.7 ab 12.7 a 11.0 a 
75x20 cm 3 plants/hole 128 c 75.8 a 67.5 ab 12.6 a 10.9 a 
50x20 cm 2 plants/hole 139 bc 72.5 a 63.0 b 11.9 a 10.0 a 
CV (b) 16.1 7.2 7.3 8.4 7.8 
Mean 151 75.9 66.8 12.6 10.8 
Variety x Spacing ns ns ns ns ns 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
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Table 8  Seed yield and seed quality of 3 vegetable soybean varieties planted with various plant spacing 
at Lop Buri Seed Research and Development Center in rainy season 2017 

 

 
Treatment 

Seed Yield  Seed germination (%) Seed vigor 
(kg/Rai) 1 Month 3 Months (kg/Rai) 1 Month 

  after harvesting after harvesting 
Vegetable soybean variety     
VB_LB1 306 A 86.1 A 83.6 A 15.4 A 14.5 A 
Chiang Mai 1 302 A 46.4 C 39.7 C   7.7 C   6.4 C 
Chiang Mai 84-2 162 B 72.5 B 66.9 B 12.0 B 10.8 B 
CV (a) 22.6 11.1 12.0 11.8 10.9 
Plant spacing      
75x10 cm 2 plants/hole   280 ab 70.8 a 64.5 a 12.1 a 10.8 a 
75x10 cm 3 plants/hole 289 a 66.7 a 61.1 a 11.4 a 10.2 a 
75x20 cm 2 plants/hole   240 bc 67.1 a 63.3 a 11.5 a 10.5 a 
75x20 cm 3 plants/hole 220 c 68.2 a 64.7 a 11.7 a 10.8 a 
50x20 cm 2 plants/hole    254 abc 68.8 a 63.6 a 11.8 a 10.7 a 
CV (b) 157 8.4 9.5 9.4 10.1 
Mean 257 68.3 63.4 11.7 10.6 
Variety x Spacing ns ns ns ns ns 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at the 5% level by DMRT. 
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เทคโนโลยีการผลิตและการประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในแหล่งผลิตเขตภาคเหนือตอนบน 
ตารางที่ 1 Fundamental data of soybean seed producer in Chiangmai, Lumpang, Mae Hongson, Chiangrai, and Phare during dry-rainy seasons, 2016 

Data 
 

Production area 
Chiangmai1/ Lumpang2/ Mae Hongson Chiangrai4/ Phrae5/ 

Gender man 75 %/woman 25 % man 67%/woman33 % man 75 %/woman 25 % man 80 %/woman20 % man 32 %/woman 68 % 
Age 60  55  50  57  54  

No. of family labor 3 2 2 2 3 

Main career rice (100%)  rice (100%)  rice (100%)  rice (100%)  rice(100%) 
Minor career  fruit soybean  corn  soybean soybean  corn soybean soybean 
income/year(baht) 106,250  30,200 86,500 58,400 37,168  
Capital source Co-op(90%) 

farmer(10%) 
Bank for Agriculture and 

Cooperatives 
 

farmer(100 %) Bank for Agriculture and 
Cooperatives 

/farmer 

Bank for Agriculture and 
Cooperatives 

 
Community activity Village member/Village 

Health Volunteers 
Village member Village member /Village 

Health Volunteers 
Village member /soil 

doctor 
Village member 

Agricultural area(rai) 13  5  6  10  6 
No. of interviewee 
(dry/rainy seasons) 

20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

 
Footnote: 
1/Maetang, Chiangmai    2/Wangnauo, Lampang    3/Maelanoi, Mae Hongson     
4/Maejun,Chiangrai 5/Soongmen, Phare 
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Table 2 Fundamental data of soybean seed producer in Chiangmai, Lumpang, Mae Hongson, Chiangrai, and Phare during dry-rainy seasons, 2017  
Data Production area 

Chiangmai1/ Lumpang2/ Mae Hongson Chiangrai4/ Phrae5/ 
Gender man 35 %/woman 65 % Woman100 % man 60 %/woman 40 % man 81 %/woman19 % man 66 %/woman 34 % 
Age 57  58  51  60  63  
No. of family labor 4 4 2 2 3 

Main career rice (100%)  rice (100%)  rice (100%)  rice (100%)  rice(100%) 
Minor career  fruit ถ่ัวเหลือง  corn  soybean soybean  corn soybean soybean 
income/year(baht) 120,000 45,500 103,500 64,400 46,200 

Capital source Co-op(95%) 
farmer(5%) 

Bank for Agriculture and 
Cooperatives 

 

Co-op(60%) 
farmer(40%) 

Bank for Agriculture and 
Cooperatives 

/farmer 

Bank for Agriculture and 
Cooperatives 

 
Community activity Village member/Village 

Health Volunteers 
Village member Village member /Village 

Health Volunteers 
Village member /soil 

doctor 
Village member 

Agricultural area(rai) 10   3 4 8  4  
No. of interviewee 
(dry/rainy seasons) 

20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

 
Footnote: 
1/Maetang, Chiangmai    2/Wangnauo, Lampang    3/Maelanoi, Mae Hongson     
4/Maejun,Chiangrai 5/Soongmen, Phare 
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Table 3 Data of soybean seed production technology in Chiangmai, Lumpang, Mae Hongson, Chiangrai, and Phare during dry-rainy seasons, 2016 
 

Data 
 

Production area 
Chiangmai1/ Lumpang2/ Mae Hongson Chiangrai4/ Phrae5/ 

Area(rai)(dry) 
           (rainy) 

8 
9 

9 
5 

6 
7 

10 
6 

5 
7 

Cropping system (dry) 
                        (rainy) 

rice 
- 

rice 
- 

rice 
- 

rice 
- 

rice(40%)/corn(60%) 
- 

Season dry(17%) rainy(23%) 
dry-rainy(60%) 

dry (17%) rainy(83%) dry (42%) rainy(8%) 
dry-rainy (50%) 

dry(60%)rainy(13%) 
dry-rainy (27%) 

dry(43%) rainy(43%) 
dry-rainy (14%) 

Variety CM.60 CM.60 CM.60 CM.60 CM.60 

Seed source government (100%) government  (100%) government (100%) neighborhood 
(100%) 

government (100%) 

Soil analysis yes(50%) 
no(50%) 

no(100%) yes(33%) 
no(67%) 

no(100%) yes(43%) 
no(57%) 

Soil preparation(dry)  
                      (rainy) 

no 
yes 

no 
yes 

no 
yes 

no 
yes 

no 
yes 

Planting method/ 
spacing/seed rate/rai 

labor(90%) hole 
making/planter(10%) 

/30x30 ซม./15 kg. 

labor/ hole making 
/30x30 ซม./20 kg. 

labor/ hole making 
/30x30 ซม./14 kg. 

labor/ hole making 
/30x30 ซม./20 kg. 

labor/ hole making 
/30x30 ซม./30 kg. 

Rhizobium yes(100%) no(100%) yes(100%) no(100%) yes(100%) 
Seed treatment yes(methalacil) no yes(methalacil) no no 
Chemical Fertilizer 12-24-12 12-24-12 12-24-12 16-20-0 16-20-0 
Pesticide 
   -Herbicide 
   -Insecticide 

  
paraquat/fluazifob-p-butyl 

triazophos 

  
paraquat/fluazifob-p-butyl 

triazophos 

 
fluazifob-p-butyl 

triazophos 

 
fluazifob-p-butyl  

- 

 
 fluazifob-p-butyl 

- 
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Harvesting method labor(100%) labor(100%) labor(100%) labor(100%) labor(100%) 
Threshing seed threshing (100%) rice threshing(100%) rice threshing(100%) rice threshing(100%) rice threshing(100%) 
Seed Processing sun drying sun drying sun drying sun drying sun drying 

Cost(baht/rai) 
                     (dry) 
                     (rainy)     

 
2,430 
3,525 

 
2,816 
2,360 

 
2,750 
3,200 

 
2,360 
2,860 

 
2,500 
3,216 

Yiel(kg/rai)       (dry) 
                     (rainy)          

233 
255 

211 
145 

270 
327 

250 
335 

234 
294 

Price  (baht/kg.)(dry) 
                      (rainy)  

20 
20 

18 
20 

18 
19 

17 
18 

15 
16 

Profit(baht/rai)  (dry) 
                      (rainy) 

2,230 
1,579 

982 
540 

2,110 
3,013 

1,890 
3,170 

1,010 
1,488 

Market Co-op(90%) 
ขายเอง(10%) 

ขายเอง(100%) ขายเอง(100%) ขายเอง(100%) ขายเอง(100%) 

No. of interviewee 
(dry/rainy seasons) 

20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

 

Footnote: 
1/Maetang, Chiangmai    2/Wangnauo, Lampang    3/Maelanoi, Mae Hongson     
4/Maejun,Chiangrai 5/Soongmen, Phare 
 



627 
 

Table 4 Data of soybean seed production technology in Chiangmai, Lumpang, Mae Hongson, Chiangrai, and Phare during dry-rainy seasons, 2017 
 

Data 
 

Production area 
Chiangmai1/ Lumpang2/ Mae Hongson Chiangrai4/ Phrae5/ 

Area(rai)(dry) 
           (rainy) 

6 
8 

7 
4 

5 
5 

9 
4 

3 
3 

Cropping system (dry) 
                      (rainy) 

rice 
- 

rice 
- 

rice 
- 

rice 
- 

rice 
- 

Season dry(20%) rainy(20%) 
dry-rainy(60%) 

dry (20%) rainy(80%) dry (40%) rainy(10%) 
dry-rainy (50%) 

dry(60%)rainy(13%) 
dry-rainy (27%) 

dry(50%) rainy(36%) 
dry-rainy (14%) 

Variety CM.60 CM.60 CM.60 CM.60 CM.60 

Seed source government (100%) government  (100%) government (100%) neighborhood 
(100%) 

government (80%) 
neighborhood(20%) 

Soil analysis yes(50%) 
no(50%) 

no(100%) yes(33%) 
no(67%) 

no(100%) yes(43%) 
no(57%) 

Soil preparation(dry)  
                      (rainy) 

no 
yes 

no 
yes 

no 
yes 

no 
yes 

no 
yes 

Planting method/ 
spacing/seed rate/rai 

labor(80%) hole 
making/planter(20%) 

/30x30 ซม./15 kg. 

labor/ hole making 
/30x30 ซม./20 kg. 

labor/ hole making 
/30x30 ซม./14 kg. 

labor/ hole making 
/30x30 ซม./20 kg. 

labor/ hole making 
/30x30 ซม./30 kg. 

Rhizobium yes(100%) no(100%) yes(100%) no(100%) yes(100%) 
Seed treatment yes(methalacil) no yes(methalacil) no no 
Chemical Fertilizer 12-24-12 12-24-12 12-24-12 16-20-0 16-20-0 
Pesticide 
   -Herbicide 
   -Insecticide 

  
paraquat/fluazifob-p-butyl 

triazophos 

 
paraquat/fluazifob-p-butyl 

triazophos 

 
fluazifob-p-butyl 

triazophos 

 
fluazifob-p-butyl 

- 

 
fluazifob-p-butyl 

- 
Harvesting method labor(100%) labor(100%) labor(100%) labor(100%) labor(100%) 



628 
 

Threshing seed threshing (100%) rice threshing(100%) rice threshing(100%) rice threshing(100%) rice threshing(100%) 
Seed Processing sun drying sun drying sun drying sun drying sun drying 

Cost(baht/rai) 
                     (dry) 
                     (rainy)     

 
2,160 
3,325  

 
2,608 
2,306 

 
2,557 
2,979 

 
2,100 
2,710 

 
2,050 
3,066 

Yiel(kg/rai)       (dry) 
                     (rainy)          

280 
300 

220 
180 

290 
320 

270 
300 

245 
310 

Price  (baht/kg.)(dry) 
                      (rainy)  

18 
22 

25 
30 

20 
19 

16.50 
25 

22 
17 

Profit(baht/rai)  (dry) 
                      (rainy) 

2,880 
3,275 

2,892 
3,094 

3,243 
3,101 

2,355 
4,790 

3,340 
2,204 

Market Co-op(90%) 
ขายเอง(10%) 

ขายเอง(100%) ขายเอง(100%) ขายเอง(100%) ขายเอง(100%) 

No. of interviewee 
(dry/rainy seasons) 

20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

 

Footnote: 
1/Maetang, Chiangmai    2/Wangnauo, Lampang    3/Maelanoi, Mae Hongson     
4/Maejun,Chiangrai 5/Soongmen, Phare 
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Table 5   Soybean seed quality  in Chiangmai, Lumpang, Mae Hongson, Chiangrai, and Phare during dry season, 2016-2017 
 

Area Quality(%) 
Germination Vigor Good seed Wrinkled seed Green seed Purple seed Bad seed 

Chiangmai1/ 75-96 25-96 11-78.8 11-48.5 0-28.9 0-9.0 0-35.0 
Lumpang2/ 70-86 40-67 32.8-60.6 16.0-27.9 9.4-17.6 0-1.4 4.6-19.9 
Mae Hongson3/ 41-76 29-46 22.1-62.6 9.6-33.9 5.8-30.3 0-8.3 0-8.5 
Chiangrai4/ 58-73 34-60 44.6-74.9 6.9-29.8 1.4-10.3 0-1.2 8.8-16.0 
Phrae5/ 82.-87 37-70 27.2-41.6 27.7-52.5 4.6-11.1 0-3.3 1.6-14.6 

 
Table 6   Soybean seed quality  in Chiangmai, Lumpang, Mae Hongson, Chiangrai, and Phare during rainy season, 2016-2017 
 

Area 
 

Quality(%) 
Germination Vigor Good seed Wrinkled seed Green seed Purple seed Bad seed 

Chiangmai1/ 70-95 50-94 26.0-80.2 26.5-52.6 0-36.1 0-22.1 0-52.1 
Lumpang2/ 70-80 40-68 35.1-65.8 27.1-38.6 19.4-47.8 0-3.6 14.4-36.2 

Mae Hongson3/ 40-70 32-67 25.5-71.2 12.2-45.2 15.6-36.2 0-11.2 0-21.1 
Chiangrai4/ 44-80 40-70 30.4-70.6 10.5-32.1 10.6-30.1 0-8.6 0-38.2 

Phrae5/ 60-70 27-65 29.4-56.3 29.1-54.5 8.9-22.4 0-14.9 0-24.6 
 
Footnote: 
1/Maetang, Chiangmai    2/Wangnauo, Lampang    3/Maelanoi, Mae Hongson     
4/Maejun,Chiangrai 5/Soongmen, Phare
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 Fig. 1 Soybean seed borne diseases in Chiangmai, Lumpang, Mae Hongson, Chiangrai, and Phare during 
dry season, 2016-2017 
 
 

 
Fig. 2 Soybean seed borne diseases in Chiangmai, Lumpang, Mae Hongson, Chiangrai, and Phare during 
rainy season, 2016-2017 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องจักรกลการเกษตร 
Table 1  Working ability and fuel consumption of agricultural machinery compared with labor at CMFCRC during 2017-2018. 
 

Agricultural 
machinery/labor 

Working period 
(hr./rai) 

Fuel consumption* 
(liter/rai) 

Rotor speed 
(rpm)** 

Seed rate*** 
(kg/rai) 

Crack seed 
(%) 

Field emergence 
(%) 

Planter 0.7 0.5-0.6 - 12 - 94 
Labor 6-8 - - 15 - 98 
Harvester 0.5 0.93 - - - - 
Labor 3-4 - - - - - 
Combine 2.4-2.5 4.5 580-650 - 3.9 - 
Seed thresher  1.16 4.8 400-450 - 0.2 - 
* fuel type = diesel oil        ** rpm  = revolutions per minute of combine/thresher     *** seed rate for planting 
 
Table 2  Seed yield, yield components and seed quality of soybean variety CM.60 produced in different methods at CMFCRC during dry season, 2017 
 

Treatment* 
(planting-harvesting-

threshing) 

Population 
(plant/rai) 

Seed 
Yield 

(kg/rai) 

Height 
(cm) 

Node Branch Pod/Plant Seed/pod SDW 
(g/100 seeds) 

Yield 
loss 
(%) 

Crack** 
seed 
(%) 

Quality*** 
Germinati

on 
(%) 

Vigor 
(%) 

Labor-labor-thresher 40,600a 390a 47.8a 13.2 0.0b 32.0ab 2.0ab 15.7a 0.0a 0.16a1 98a 85a 
Planter-harvester-thresher 31,629b 250b 43.8b 13.1 1.2a 33.7a 2.4a 15.5a 2.6a 0.15a1 95a 79a 
Planter-combine 31,257b 205b 41.6b 12.9 1.5a 30.4b 1.6b 15.2b 2.5c 3.60b2 92b 70b 
F-test 
CV(%) 

* 
16.3 

* 
13.3 

* 
4.6 

NS 
3.0 

* 
12.5 

* 
6.8 

* 
6.8 

* 
1.1 

* 
5.4 

* 
8.0 

* 
1.9 

* 
5.8 

Mean in the same column and row followed by a common letter are not significantly different at the 5 level by DMRT 
*Spacing of soybean plant grown by  : labor (dibbling)  = 50X20 CM   3 plant/hole)        :  planter = 50 CM (row)                           
**crack seed from thresher1/combine2            ***Quality test based on ISTA rule, 2010 (BP and AA test methods) 
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Table 3 Seed yield, yield components and seed quality of soybean variety CM.60 produced in different methods at CMFCRC during dry season, 2018 
 

Treatment* 
(planting-harvesting-

threshing) 

Population 
(plant/rai) 

Seed 
Yield 

(kg/rai) 

Height 
(cm) 

Node Branch Pod/Plant Seed/pod SDW 
(g/100 seeds) 

Yield 
loss 
(%) 

Crack** 
seed 
(%) 

Quality** 
Germinati

on 
(%) 

Vigor 
(%) 

Labor-labor-thresher 46,714 344a 40.8b 7.8b 2.1a 67.2 2.1 15.4b  0.6c 0.19a1 96a 88a 
Planter-harvester-thresher 48,629   336ab 46.7a 11.5a 1.1b 70.3 2.2 17.1a 2.4b 0.20a1 86b 72b 
Planter-combine 48,829 273b 38.9b 7.8b 1.7a 69.6 2.2 15.4b 3.0a 4.10b2 89b 70b 
F-test 
CV(%) 

NS 
7.3 

* 
17.6 

* 
4.8 

* 
7.8 

* 
1.7 

NS 
12.6 

NS 
3.4 

* 
0.9 

* 
0.8 

* 
9.1 

* 
3.6 

* 
4.8 

 
 
Table 4 Seed yield, yield components and seed quality of soybean variety CM.60 produced in different methods at CMFCRC during rainy season, 2018 
 

Treatment* 
(planting-harvesting-

threshing) 

Population 
(plant/rai) 

Seed 
Yield 

(kg/rai) 

Height 
(cm) 

Node Branch Pod/Plant Seed/pod SDW 
(g/100 
seeds) 

Yield loss 
(%) 

Crack** 
seed 
(%) 

Quality** 
Germinati

on 
(%) 

Vigor 
(%) 

Labor-labor-thresher 45,429 360 61.5 14.0a 3.2a 57.6a 2.1 14.6  0.0b 0.14a1 71a 43 
Planter-harvester-thresher 44,600 295 61.3 13.1b 2.5b 46.5b 2.1 14.7 2.9a 0.16a1   60ab 39 
Planter-combine 44,657 308 59.2 14.1a   2.7ab 55.3a 2.1 15.5 2.7a 3.81b2 56b 38 
F-test 
CV(%) 

NS 
20.6 

NS 
16.9 

NS 
4.3 

* 
5.6 

* 
9.6 

* 
8.3 

NS 
2.8 

NS 
7.4 

* 
12.1 

* 
7.5 

* 
6.5 

NS 
8.6 

Mean in the same column and row followed by a common letter are not significantly different at the 5 level by DMRT 
*Spacing of soybean plant grown by  : labor (dibbling)  = 50X20 CM   3 plant/hole)                   :  planter = 50 CM (row )                                        
**crack seed from thresher1/combine2          ***Quality test based on ISTA rule, 2010 (BP and AA test methods) 
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Table 5 Cost of soybean seed production variety CM.60 produced in different methods at CMFCRC during 
dry season, 2017-2018 
 

Methods Treatment* 

2017 2018 

1 2 3 1 2 3 

1.Soil preparation fee - - - - - - 

2.Planting fee(baht/rai) 
labor 300 baht/rai/6 peoples 
planter 300 baht/rai/1 peoples 
Diesel oil(26 baht/liter) 

1,800 
1,800 

 

313 
- 

300 
13 

313 
- 

300 
13 

1,800 
1,800 

 

313 
- 

300 
13 

313 
- 

300 
13 

3.seed fee (25 baht /kg) 375 300 300 375 300 300 
4.Fertilizer fee (25 kg/rai) 540 540 540 540 540 540 

5.Weed (Flu-a-cifop-p-butyl) +Insect 
management (Triazophos) 

175 175 175 235 235 235 

6.Water management  
(100 baht/time/rai) 

800 800 800 800 800 800 

7.Harvesting fee(baht/rai) 1,800 

 

313 - 800 313 - 

8.Bundle and pile fee 400 - 400 400 - 

9.Threshing fee (1 baht/kg) 

   Labor fee 

   Diesel oil fee 

390 

- 

- 

250 

-    

-    

717 

600 

117 

390 

-    

- 

250 

-    
- 

717 

600 
117 

10.Seed yield(kg/rai) 390 250 205 344 336 273 

11.Price fee (baht/kg) 20 20 20 20 20 20 

12.Total cost (baht/rai)        
                  (baht/kg)  

5,880 
 (15.08) 

3,091 
 (12.36) 

2,845 

 (13.88) 

5,294 

 (15.39) 

3,237 
     (9.63) 

2,905 
(10.64) 

13.Revenur (baht/rai)        7,800 5,000 4,100 6,880 6,720 5,460 

14.Net benefit (baht/rai)   

                     (baht/kgi)                  

1,920 

(4.93) 

1,909    

(7.64) 

1,255     

(6.12) 

1,586 
(4.61) 

3,483 
(10.37) 

2,555 
(9.36) 

16.BCR 1.33 1.62 1.44 1.30 2.08 1.88 

*1 = Labor-labor-thresher   2 = Planter-harvester-thresher   3 = Planter-combine 
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Table 6  Cost of soybean seed production variety CM.60 produced in different methods at CMFCRC 
during rainy season, 2018 
 

Methods Treatment* 

1 2 3 

1.Soil preparation fee 500 500 500 

2.Planting fee(baht/rai) 
labor 300 baht/rai/6 peoples 
planter 300 baht/rai/1 peoples 
Diesel oil(26 baht/liter) 

1,800                  
1,800 

 

313 
- 

300 
13 

313 
- 

300 
13 

3.seed fee (25 baht /kg) 375 300 300 
4.Fertilizer fee (25 kg/rai) 540 540 540 

5.Weed (Flu-a-cifop-p-butyl) +Insect 
management (Triazophos) 

203 203 203 

6.Water management  
(100 baht/time/rai) 

- - - 

7.Harvesting fee(baht/rai) 1,800 313 - 

8.Bundle and pile fee 400 - 

9.Threshing fee  

   Labor fee 

   Diesel oil fee 

360 
- 
- 

295 
- 
- 

717 
600 
117 

10.Seed yield(kg/rai) 360 295 308 

11.Price fee (baht/kg) 18 18 18 

12.Total cost (baht/rai)        
                  (baht/kg)  

5,578 
(15.49) 

2,864 
(9.71) 

2,573 
(8.35) 

13.Revenur (baht/rai)        6,480 5.310 5,544 

14.Net benefit (baht/rai)   

                     (baht/kgi)                  

902 
(2.51) 

2,446 
(8.29) 

2,971 
(9.65) 

16.BCR 1.16 1.85 2.15 

*1 = Labor-labor-thresher     2 = Planter-harvester-thresher     3 = Planter-combine 
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(a) 

(b) 

(c) 
Fig. 1  Meteorology data at CMFCRC ,Chiangmai during 2016(a), 2017(b) and 2018(c) 
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Table 7 Technology transfer recommendation of agricultural machinery for enhancing production potential of soybean seed production in farmer scale. 
Season 
(dry/rainy)
/type 

Timing/Agricultural machinery Harvesting time Recommendation 
planting harvest Threshing favorable 

climate 
Unfavorable5 

climate Planter1 Harvester2 Combine3 Thresher4 
1 √ √ - √ √  

√ 

-Reduce labor cost and working time /good seed quality/increase profit  
-* 

2 √ labor - √ √  
√ 

-Increase harvesting cost/ reduce profit and working time  
 

3 √ - √ - √  
 
√ 

-Reduce harvesting ,threshing cost and  working time /lower seed quality 
(mechanical damage) 
-* 

4 labor √ - √ √  
√ 

-Increase planting cost/good seed quality/ reduce profit and working time  
-* 

5 labor - √ - √  
 
√ 

-Increase planting cost/ lower seed quality(mechanical damage)/reduce profit 
and working time  
-* 

control labor labor - √ √  
√ 

-Increase labor cost/good seed quality/reduce profit and increase working time  
-* 

1= 2 rows type planter attached to walking tractor    2= 4 rows type harvester     3= soybean combine  
4= seed thresher     5= harvesting during unfavorable climate is led to seed quality reduction (optimum planting and harvesting should be considered) 
*unfavorable climate condition does not recommend for soybean seed production in all types
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ศึกษาพันธุ์และช่วงปลูกท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงในพื้นที่ภาคใต้ 
ตารางท่ี 1  ผลผลิตและองค์ประกอบการผลิตถั่วลิสงในปี 2561 

ช่วงวันปลูก 
จ านวนฝกั / หลุม 

ค่าเฉลี่ย 
น้ าหนกัฝักสด (กก./ไร่) 

ค่าเฉลี่ย 
น้ าหนกัฝักแห้ง (กก./ไร่) 

ค่าเฉลี่ย 
เปอร์เซ็นกะเทาะ (%) 

ค่าเฉลี่ย 
น้ าหนกั 100 เมล็ด (ก.) 

ค่าเฉลี่ย พันธุ ์ พันธุ ์ พันธุ ์ พันธุ ์ พันธุ ์
ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 

ฤดูแล้ง 

30 ธ.ค. 60 23.08 ab (b)   39.65 a (a) 31.36 730 a (b)                 845 a (a) 787 392 ab (b)                    493 a (a) 442 68.19 bcd (b)             73.19 abc (a) 70.69 50.27 abc (a)               44.90 abc (b) 47.58 
10 ม.ค. 61 26.98 a (a) 30.68 ab (a) 28.83 867 a (a)                 701 ab (b) 784 485 a (a)                 358 b (b) 421 69.63 abcd (a)              71.13 abc (a) 70.38 54.62 a (a)               38.65 cde (b) 46.63 
1 ก.พ. 61 20.80 abc (b) 31.95 ab (a) 26.38 719 a  (b)                 812 a (a) 766 368 abc (b)                 452 ab (a) 410 67.57  bcd (b)             73.25 abc (a) 70.41 52.78 ab (a)                46.43 ab (b)  49.61 
15 ก.พ. 61 21.18 abc (b) 29.65 ab (a) 25.41 690 ab (a)              689 ab (a) 690 337 bc (a)                 366 b (a) 352 65.88 cd (b)              71.50 abc (a) 68.69 48.97 abcd (a)             41.85 abc (b) 45.41 

ฤดูฝน (ตน้ฝน) 

2 เม.ย. 61 15.83  bcd (a) 18.65 cd (a) 17.24 474 bc (a)            426 cde (a) 450 250 cde (a)           194 def (b) 223 68.31 bcd (a)               69.06 c (a) 68.69 41.16 e (a)          31.74 e (b)  36.45 
10 พ.ค. 61 9.43 de (a) 10.30 de (a) 9.86 258 cd (a)           226 def (a) 242 131 ef  (a)         127 def (a) 129 73.94 a (a)                70.00 bc(b) 71.97 45.98 bcde (a)        39.05 bcde (b) 42.51 
25 พ.ค. 61 13.48 bcde (a)  17.20 cd (a) 15.34 453 bc (a)            401 cdef (a) 428 252 cde (a)             226 cd (a) 239 70.50 abc (b)               73.43 abc (a) 71.97 54.73 a (a)                41.60 abc (b)  48.16 
11 มิ.ย. 61 8.43 de (a) 9.68 de (a) 9.05 275 cd (a)           269 def (a) 272 141 ef (a)         139 def (a) 140 64.95 d(b)              72.00 abc (a) 68.48 47.49 abcde (a)            39.71 abcd (b) 43.60 

ดฝูน (ปลายฝน) 

21 ก.ค. 61 15.28 bcd (b) 24.40 bc (b) 19.84 424 c (b)              539 bc (a) 481 264 cd (b)               341 bc (a) 302 69.81 abcd (b)                75.50 a (a) 72.66 49.17 abcd (a)                46.79 a (b) 47.98 
6 ส.ค. 61 11.45 cde (b) 18.20 cd (b) 14.83 361cd (a)             432 cd (a) 397 172 def (a)           218 de (a) 195 65.83 cd (b)              69.75 c (a) 67.79 44.91 cde (a)          37.40 cde (a) 41.15 
21 ส.ค. 61 6.90 de (a) 9.70 de (a) 8.30 152 d (a)         189 ef (a) 171 92 f (a)          103 ef (a) 98 70.97 ab (b)                  75.54 a (a) 73.26 45.33 bcde (a)            39.52 abcd (b) 42.43 
4 ก.ย. 61 4.33 e (a)  4.70 e (a) 4.51 154 d (a)          178 f (a)  166 58 f (a)           87 f (a) 73 68.18 bcd (b)             74.74 ab (a) 71.46 41.55 de (a)           33.21 de (b) 37.38 

Mean 14.76 (b) 20.40 (a)   463 (b) 476 (a)   245 (b) 259 (a)   68.65 (b) 72.42(a)   48.08 (a) 40.07 (b)   
main plot * 
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CV a (%) 31.39 

 
 

26.12 
  

24.29 
  

3.15 
  

8.42 
  

CV b (%) 16.95     13.56     15.02     2.65     5.75     

 
ในสดมภเ์ดียวกันคา่เฉลีย่ที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกนัทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 % โดยวิธี Tukey ‘s Honest Significant Difference (HSD)  
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ตารางท่ี 2  ผลผลิตและองค์ประกอบการผลิตถั่วลิสงในปี 2562 

ช่วงวันปลูก 
จ านวนฝกั / หลุม 

ค่าเฉลี่ย 
น้ าหนกัฝักสด (กก./ไร่) 

ค่าเฉลี่ย 
น้ าหนกัฝักแห้ง (กก./ไร่) 

ค่าเฉลี่ย 
เปอร์เซ็นกะเทาะ (%) 

ค่าเฉลี่ย 
น้ าหนกั 100 เมล็ด (ก.) 

ค่าเฉลี่ย พันธุ ์ พันธุ ์ พันธุ ์ พันธุ ์ พันธุ ์
ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 

 
ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 

ฤดูแล้ง 

28 ม.ค. 62 25.38 32.30 28.84 ab      983 1005 994 a        487 459 473 a       65.06 70.88 67.97 55.00 43.80 49.40 a       

10 ก.พ.62 27.35 32.40 29.88 a       911 975 943 a        445 494 469 a       65.10 54.49 59.79 56.81 44.03 50.42 a       

27 ก.พ.62 16.28 22.70 19.49 bcd    581 545 563 b       300 290 295 b      68.69 73.94 71.31 56.54 43.16 49.85 a       

5 มี.ค.62 17.00 16.68 16.84 cd    440 297  368 cde    231 155 193 cd    67.00 71.38 69.19 43.34 34.45 38.89 d    

ฤดูฝน (ตน้ฝน) 

25 เม.ย.62 9.60 12.05 10.82 de   263 254 258 e    129 131 130 d    66.97 72.08 69.53 45.40 37.55 41.48 cd    

10 พ.ค. 62 7.00 3.78 5.39 e   67 38 52 f   55 20 38 e   66.02 75.62 70.83 52.30 43.31 47.80 abc     

29 พ.ค. 62 14.68 18.58 16.62 cd    366 405 386 cde    209 242 226 bc     65.00 71.06 68.03 50.92 46.00 48.46 ab      

10 มิ.ย. 62 19.45 21.45 20.45 bc     492 425 458 bc      229 229 229 bc     64.88 70.69 67.78 48.47 40.74 44.61 abcd    

ฤดูฝน (ปลายฝน) 

15 ก.ค.62 10.80 16.23 13.51 cde   280 299 289 de    145 164 155 cd    66.08 69.70 67.89 42.63 34.80 38.71 d    

18 ส.ค.62 13.73 17.35 15.54 cd    383 458 420 bcd     185 200 193 cd    67.44 68.38 67.91 47.19 36.40 41.80 bcd    

28 ส.ค.62 13.18 14.78 13.97 cde   375 359 367 cde    155 152 153 cd    66.75 71.25 69.00 43.54 35.59 39.56 d    

3 ก.ย. 62 11.95 12.28 12.11 cde  374 288 331 cde 223 152 187 cd    68.07 74.06 71.07 44.29 39.01 41.65 cd 

Mean 15.53 b 18.38 a   460 445 
 

240 233 
 

66.42 b 70.29 a   48.87 a        39.90 b        

main plot * 
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ns 
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sub plot * 
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AxB ns 
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ns 
  

ns 
  

CV a (%) 31.57 
 

 

19.3 
  

22.27 
  

10.41 
  

8.58 
  

CV b (%) 31.09     20.35     23.46     11.8     7.03     

 
ในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลี่ยทีต่ามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชือ่มั่น 95 % โดยวิธี Tukey ‘s Honest Significant Difference (HSD)  
 



639 
 

ตารางท่ี 3  ผลผลิตและองค์ประกอบการผลิตถั่วลิสงในปี 2563 

ช่วงวันปลูก 
จ านวนฝกั / หลุม 

ค่าเฉลี่ย 
น้ าหนกัฝักสด (กก./ไร่) 

ค่าเฉลี่ย 
น้ าหนกัฝักแห้ง (กก./ไร่) 

ค่าเฉลี่ย 
เปอร์เซ็นกะเทาะ (%) 

ค่าเฉลี่ย 
น้ าหนกั 100 เมล็ด (ก.) 

ค่าเฉลี่ย พันธุ ์ พันธุ ์ พันธุ ์ พันธุ ์ พันธุ ์
ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 ขอนแก่น 84-8 ไทนาน 9 

ฤดูแล้ง 

30 ธ.ค. 62 25.08 ab (b)   37.65 a (a) 31.37 711 a (b)                 825 a (a) 768 366 ab (b)                    451 a (a) 409 66.09 bcd (b)             72.39 abc (a) 69.24 51.11 abc (a)               42.20 abc (b) 46.66 

10 ม.ค. 63 24.98 a (a) 29.63 ab (a) 27.31 800 a (a)                 771 ab (b) 786 474 a (a)                 331 b (b) 403 68.11 abcd (a)              70.10 abc (a) 69.11 53.12 a (a)               39.65 cde (b) 46.39 

1 ก.พ. 63 22.80 abc (b) 31.45 ab (a) 27.13 699 a  (b)                 812 a (a) 756 352 abc (b)                 405 ab (a) 379 65.66  bcd (b)             73.20 abc (a) 69.43 51.70 ab (a)                45.53 ab (b)  48.62 

15 ก.พ. 63 23.18 abc (b) 30.15 ab (a) 30.15 680 ab (a)              693 ab (a) 687 317 bc (a)                 355 b (a) 336 65.88 cd (b)              72.10 abc (a) 68.99 47.91 abcd (a)             41.05 abc (b) 44.48 

ฤดูฝน (ตน้ฝน) 

2 เม.ย. 63 16.39  bcd (a) 19.15 cd (a) 17.77 453 bc (a)            431 cde (a) 442 224 cde (a)           200 def (b) 212 67.41 bcd (a)               70.07 c (a) 68.74 42.13 e (a)          32.64 e (b)  37.39 

10 พ.ค. 63 11.11 de (a) 14.30 de (a) 12.71 234 cd (a)           214 def (a) 224 111 ef  (a)         124 def (a) 118 72.90 a (a)                72.00 bc(b) 72.45 45.90 bcde (a)        38.05 bcde (b) 41.98 

25 พ.ค. 63 13.55 bcde (a)  17.10 cd (a) 15.33 433 bc (a)            401 cdef (a) 417 222 cde (a)             213 cd (a) 218 70.40 abc (b)               72.43 abc (a) 71.42 51.70 a (a)                43.00 abc (b)  47.35 

11 มิ.ย. 63 10.43 de (a) 13.68 de (a) 12.05 245 cd (a)           243 def (a) 244 131 ef (a)         121 def (a) 126 67.05 d(b)              71.10 abc (a) 69.08 46.19 abcde (a)            40.11 abcd (b) 43.15 

ฤดูฝน (ปลายฝน) 

21 ก.ค. 63 15.28 bcd (b) 24.40 bc (b) 19.84 435 c (b)              510 bc (a) 473 232 cd (b)               311 bc (a) 272 69.82 abcd (b)                74.90 a (a) 72.36 49.47 abcd (a)                46.09 a (b) 47.78 

6 ส.ค. 63 15.45 cde (b) 18.29 cd (b) 16.87 331 cd (a)             391 cd (a) 361 162 def (a)           200 de (a) 181 66.73 cd (b)              72.65 c (a) 69.69 43.81 cde (a)          39.10 cde (a) 41.46 

21 ส.ค. 63 7.30 de (a) 8.80 de (a) 8.05 147 d (a)         167 ef (a) 157 82 f (a)          98 ef (a) 90 71.07 ab (b)                  75.34 a (a) 73.21 44.03 bcde (a)            39.12 abcd (b) 41.58 

4 ก.ย. 63 7.31 e (a)  8.20 e (a) 7.76 134 d (a)          158 f (a)  146 68 f (a)           77 f (a) 73 69.18 bcd (b)             74.34 ab (a) 71.76 40.95 de (a)           32.91 de (b) 36.93 

Mean 16.24 (b) 22.24 (a)   442 (b) 468 (a)   228 (b) 241 (a)   68.36 (b) 72.55(a)   47.33 (a) 39.95 (b)   

main plot * 
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ns 
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sub plot * 
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AxB * 
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* 
  

CV a (%) 26.30 
 

 

22.11 
  

23.19 
  

3.35 
  

7.22 
  

CV b (%) 14.15     11.43     15.92     2.35     5.55     

 
ในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลี่ยทีต่ามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชือ่มั่น 95 % โดยวิธี Tukey ‘s Honest Significant Difference (HSD)  
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ตารางท่ี 4  สภาวะแวดล้อมในช่วงปลูกในช่วงวันปลูกต่าง ๆ(ปี 2561) 

ช่วงวันปลูก 
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ 

(c) 
ค่าเฉลี่ยความชื้น 

(%) 

ค่าเฉลี่ย
ปริมาณน้ าฝน

(m) 
F M F M F M 

ฤดูแล้ง 

30 ธ.ค. 17 26.6 27.8 82.5 74.3 7.2 1.0 

10 ม.ค. 18 26.7 28.0 79.4 75.0 6.7 1.6 

1 ก.พ. 18 27.3 28.4 73.2 76.1 1.0 4.0 

15 ก.พ. 18 27.9 28.4 75.6 77.0 2.0 4.9 

ฤดูฝน (ต้นฝน) 

26 เม.ย. 18 28.1 28.1 81.4 79.8 9.2 4.4 

10 พ.ค. 18 28.1 28.1 82.1 78.8 6.6 3.5 

25 พ.ค. 18 28.0 28.2 81.7 77.9 7.2 3.5 

11 มิ.ย. 18 27.6 28.3 81.0 77.5 5.4 4.4 

ฤดูฝน (ปลายฝน) 

21 ก.ค. 18 28.4 27.3 76.5 82.5 2.4 7.4 

6 ส.ค. 18 28.1 27.2 77.9 83.5 6.6 9.4 

21 ส.ค. 18 27.4 27.2 81.1 84.2 6.2 9.3 

4 ก.ย. 18 27.2 27.2 82.5 84.1 4.3 10.1 
        
 
F = ระยะออกดอก 
M = ระยะแทงเข็ม 
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ตารางท่ี 5  สภาวะแวดล้อมในช่วงปลูกในช่วงวันปลูกต่าง ๆ (ป2ี562) 

ช่วงวันปลูก 
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ 

(c) 
ค่าเฉลี่ยความชื้น 

(%) 

ค่าเฉลี่ย
ปริมาณน้ าฝน

(m) 
F M F M F M 

ฤดูแล้ง 

28 ม.ค. 19 27.1 28.3 76.8 78.2 4.2 1.1 

10 ก.พ.19 27.9 28.1 79.2 82.2 2.0 1.0 

27 ก.พ.19 28.5 28.4 81.2 81.8 1.1 4.0 

5 มี.ค.19 28.8 28.4 78.2 83.8 2.1 4.3 

ฤดูฝน (ต้นฝน) 

25 เม.ย.19 27.68 28.8 86.0 83 9.2 8.4 

10 พ.ค. 19 29.5 26.9 83.0 84.4 8.6 7.5 

29 พ.ค. 19 28.5 28.0 81.3 87.60 5.2 3.7 

10 มิ.ย. 19 26.9 27.5 81.9 84.8 5.4 4.6 

ฤดูฝน (ปลายฝน) 

15 ก.ค.19 27.2 26.6 84.0 86.6 7.1 8.4 

18 ส.ค.19 27.8 28.2 81.8 84.4 8.9 9.1 

28 ส.ค.19 27.7 28.1 83.2 85.1 8.8 10.3 

3 ก.ย. 19 27.8 27.3 85.1 90.8 8.3 10.1 
        
 
F = ระยะออกดอก 
M = ระยะแทงเข็ม 
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ตารางท่ี 6  สภาวะแวดล้อมในช่วงปลูกในช่วงวันปลูกต่าง ๆ(ปี 2563) 

ช่วงวันปลูก 
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ 

(c) 
ค่าเฉลี่ยความชื้น 

(%) 

ค่าเฉลี่ย
ปริมาณน้ าฝน

(m) 
F M F M F M 

ฤดูแล้ง 

30 ธ.ค. 19 26.5 27.9 80.5 74.3 7.2 1.1 

10 ม.ค. 20 26.6 28.3 79.5 77.0 6.7 1.4 

1 ก.พ. 20 26.5 28.3 76.2 77.1 1.1 3.0 

15 ก.พ. 20 27.8 28.0 79.6 77.0 2.0 3.3 

ฤดูฝน (ต้นฝน) 

26 เม.ย. 20 28.0 28.0 82.2 79.8 9.2 5.1 

10 พ.ค. 20 28.0 28.1 82.2 78.8 6.6 3.1 

25 พ.ค. 20 28.0 28.2 81.9 80.9 7.0 3.1 

11 มิ.ย. 20 27.6 28.4 81.1 77.1 5.1 4.1 

ฤดูฝน (ปลายฝน) 

21 ก.ค. 20 28.3 27.3 80.3 84.0 2.1 9.4 

6 ส.ค. 20 28.0 27.5 80.2 83.5 6.1 10.4 

21 ส.ค. 20 27.4 27.5 81.5 84.0 6.1 10.3 

4 ก.ย. 20 27.4 27.5 81.5 85.0 6.3 11.8 
        
 
F = ระยะออกดอก 
M = ระยะแทงเขม็ 



643 
 

อายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงฝักต้มในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
Table 1. Yield, seed germination, seed vigor and percentage of shelling of peanut cv. Kalasin 2 in dry season. 

In a column, means followed a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
 
 
 
 
 
 

Harvesting date 
(DAE) 

Dry pod yield 
(Kg/rai) 

Mean 
Seed Germination   

(%) 
Mean 

Seed Vigor 
(%) 

Mean 
shelling   

(%) 
Mean 

 

2019 2020  2019 2020  2019 2020  2019 2020  
80 519 c 179 f 345 27.3 g 73.8 c 50.5 26.3 g 57.8 def 39.0 48.8 bc 4.9 f 26.9 
87 298 de 222 ef 260 37.8 f 73.0 c 55.4 45.8 f 60.8 cd 53.3 47.0 c 10.7 f 28.9 
94 654 b 185 f 419 43.0 f 76.0 bc 59.5 49.5 ef 77.5 a 63.5 53.9 b 28.2 e 36.0 
101 646 b 235 ef 441 55.5 e 82.0 ab 68.8 57.5 cde 79.0 a 68.3 60.8 a 31.9 d 46.4 
108 886 a 318 de 602 65.0 d 85.8 a 74.9 61.5 bcd 78.0 a 69.8 65.0 a 50.0 bc 57.5 
115 804 a 393 d 598 75.0 bc 79.5 abc 77.3 65.5 bc 72.3 ab 68.9 66.5 a 53.1 b 59.8 

Mean 634 255  50.6 78.3  51.0 69.9  57.0 28.1  
F-test: Year (Y) **  **  **  **  
Treatment (T) **  **  **  **  

Y*T **  **  ns  **  
CV (%) 15.3  7.7  12.3  9.8  
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Table 2. Yield components of peanut cv. Kalasin 2 in dry season. 
 

Harvesting date 
(DAE) 

NO. of Hills 
/rai 

Mean 
No. of pods 

/plant 
Mean 

No. of seeds 
/pod 

Mean 
100 Seed Dry wt. 

(g) 
Mean 

 

2019 2020  2019 2020  2019 2020  2019 2020  
80 15,667  15,858  15,762  6.6 c 0.9 e 3.7 3.3 a 0.4 i 1.9 45.4 h 26.6 j 36.0 
87 15,143  15,715  15,429  7.8 ab 3.7 d 5.7 2.7 cde 1.4 h 2.0 50.3 fg 39.9 i 45.1 
94 15,381  15,905  15,643  6.8 bc 3.5 d 5.2 2.4 def 2.0 g 2.2 58.0 de 45.3 h 51.6 
101 15,587  15,857  15,619  6.7 c 4.5 d 5.6 2.8 bcd 2.3 fg 2.5 66.7 c 41.1 gh 56.9 
108 15,143  15,953  15,548  8.3 a 3.9 d 6.1 2.9 bc 2.4 ef 2.6 81.7 a 54.8 ef 68.2 
115 15,476  15,476  15,476 8.2 a 4.3 d 6.2 3.1 ab 2.5 def 2.8 76.9 b 61.0 d 68.9 

Mean 15,365 b 15,794 a  7.4 3.5  2.9 1.8  63.2 45.7  
F-test: Year (Y) **  **  **  **  
Treatment (T) ns  **  **  **  

Y*T ns  **  **  **  
CV (%) 2.2  13.3  11.6  5.9  

In a column, means followed a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
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Table 3. Yield, yield components, percentage of shelling, seed germination and seed vigor 
of peanut cv. Kalasin 2 in rainy season 2019. 
Harvesting 

date 
(DAE) 

Dry pod  
yield 

(kg/rai) 

No. of 
Hills 
/rai 

No. of 
Pods 
/plant 

No. of 
Seeds 
/pod 

100 Seed 
Dry wt.  

(g) 

Shelling 
 (%) 

Seed 
Germination 

(%) 

Seed 
Vigor 
(%) 

94 439 d 14,667 6.9 b  1.96 d 38.9 c 21.5 d 70.5 b 57.3 b 
101 517 cd 14,953 12.5 a 2.20 cd 44.7 b 37.0 c 80.3 a 50.3 b 
108 678 ab 14,667 11.3 a 2.53 bc 51.9 a 43.7 b 56.3 c 56.8 b 
115 608 bc 15,286 12.3 a 2.75 b 52.7 a 49.4 a 54.0 c 54.8 b 
122 610 b 15,524 13.3 a 3.01 ab 52.7 a 48.8 ab 75.0 ab 72.0 a 
129 762 a 15,524 10.4 a 3.30 a 50.4 a 52.1 a 72.8 ab 65.5 a 

Mean 602 15,103 11.1 2.6 48.6 42.1 68.1 59.8 
F-test ** ns ** ** ** ** ** ** 

CV (%) 10.1 4.0 17.2 13.5 7.6 8.5 9.3 8.9 
In a column, means followed a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
 
Table 4. Yield, yield components, percentage of shelling, seed germination and seed vigor 
of peanut cv. Kalasin 2 in rainy season 2020. 
Harvesting 

date 
(DAE) 

Dry pod  
yield 

(kg/rai) 

No. of 
Hills 
/rai 

No. of 
Pods 
/plant 

No. of 
Seeds 
/pod 

100 Seed 
Dry wt.  

(g) 

Shelling 
 (%) 

Seed 
Germination 

(%) 

Seed 
Vigor 
(%) 

80 380 c 15,762 7.7 2.5 c 42.4 b 38.3 b 82.3 ab 47.3 b  
87 410 bc 15,238 8.0 2.6 bc 44.3 b 42.0 b 69.3 c 64.8 a 
94 396 c 15,762 7.6 2.7 bc 45.1 b 44.0 b 70.0 c 65.5 a 
101 459 ab  15,762 8.8 2.2 c 45.0 b 40.5 b 75.0 bc  68.5 a 
108 479 a 15,762 8.7 3.2 ab 45.8 b 56.9 a 85.0 a 66.8 a 
115 486 a 15,905 8.8 3.5 a 53.5 a 58.4 a 87.0 a 62.3 a  

Mean 435 15,699 8.4 2.8 46.0 46.7 78.1 62.5 
F-test ** ns ns ** * ** ** ** 

CV (%) 8.8 2.4 21.2 16.4 7.9 11.7 8.0 10.0 
In a column, means followed a common letter are not significantly different at the 5% level by DMRT 
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Fig 1. The rainfall of dry and rainy season during 2019-2020 growing season at Chiang Mai 
Field Crops Research Center. 
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ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 84-1 
Table 1 Moisture after harvested, seed moisture and dry weight of 100 seeds 
Day to harvest 

after 50% silking  
(day) 

Moisture after 
harvested (%) 

Seed moisture (%) 
Dry weight of 100 

seeds (gram) 

30 38.75 a 8.48 a 18.24 b 
35 34.75 b 8.38 a 18.43 b 
40 33.50 c 7.73 c 17.07 c 
45 29.30 d 7.65 c 19.72 a 
50 25.40 e 7.60 c 17.37 c 
55 20.60 f 7.92 b 19.26 a 

CV (%)            1.72           1.24            2.49 
Means in the same columm followed by the same letters are not significantly different at 5% by DMRT 
 
 
Table 2 Physical of seed, Germination test by paper, sand, soil and Seed vigor  
Day to harvest 

after 50% silking  
(day) 

Physical of 
seed 

Germination 
test by paper 

(%) 

Germination 
test by sand 

(%) 

Germination 
test by soil 

(%) 

Seed vigor 
(%) 

30 1.5 c 39.0 b 32.5 c 39.0 b 31.0 b 
35 2.5 b 93.0 a 93.5 b 97.0 a 89.0 a 
40 2.8 b 91.5 a 96.5 ab 95.0 a 91.5 a 
45 3.3 ab 93.0 a 97.5 a 95.0 a 92.0 a 
50 3.8 a 93.0 a 96.5 ab 96.5 a 94.0 a 
55 4.0 a 93.5 a 94.0 ab 97.0 a 93.5 a 

CV (%) 20.4 5.03 2.71 4.01 5.48 
Means in the same columm followed by the same letters are not significantly different at 5% by DMRT 
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ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2 
Table 1 Seed moisture after harvested, seed moisture and 100 seed dry weight of Hybrid 

Sweet Corn Variety Chai Nat 2 in the dry season 
Day to harvest 

after 50% 
silking  (day) 

Moisture after 
harvested (%) 

Seed moisture (%) 
100 seed dry weight 

(gm) 

30 36.7 e 11.1 b 15.2 c 
35 23.7 d 11.5 d 16.3 b 
40 17.8 c 11.1 b 16.8 ab 
45 16.4 bc 11.1 b 16.8 ab 
50 15.2 b 11.2 c 17.2 a 
55 13.1 a 10.7 a 16.9 ab 

CV (%) 5.0 0.5 2.6 
Means in the same columm followed by the same letters are not significantly different at 5% by DMRT 

  
Table 2 Physical of seed, Germination test by paper, sand, soil and Seed vigor of Hybrid 

Sweet Corn Variety Chai Nat 2 in the dry season 

Day to harvest 
after 50% 

silking  (day) 

Seed maturity 
characteristic 
(black layer 
expression)1/ 

Germination 
by BP (%) 

Germination 
by sand (%) 

Germination 
by soil (%) 

Seed vigor 
(AA) (%) 

30 1.0 e 72.0 c 79.5 b 76.0 b 64.0 bc 
35 1.0 e 75.5 bc 79.0 b 79.5 b 67.0 b 
40 1.5 d 62.5 d 72.0 c 77.5 b 55.0 c 
45 2.0 c 82.5 ab 94.5 a 94.0 a 85.0 a 
50 3.5 b 82.5 ab 93.0 a 92.5 a 80.0 a 
55 5.0 a 88.0 a 96.0 a 90.5 a 86.0 a 

CV (%) 12.8 6.5 4.7 6.6 8.4 
Means in the same columm followed by the same letters are not significantly different at 5% by DMRT 

1/ Seed maturity characteristic (black layer expression)  
1 = no black layer 
2 = black layer is brownish 
3 = black layer is brownish more than level 2 
4 = black layer is brown 
5 = black layer is black 
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Table 3 Seed moisture after harvested, seed moisture and 100 seed dry weight of Hybrid 
Sweet Corn Variety Chai Nat 2 in the rainy season  

Day to harvest 
after 50% 

silking  (day) 

Moisture after 
harvested (%) 

Seed moisture (%) 
100 seed dry weight 

(gm) 

30 32.3 f 10.8 a 14.7 d 
35 31.0 e 10.8 a 14.3 e 
40 28.5 d 11.2 b 16.5 c 
45 26.8 c 11.3 b 17.8 a 
50 22.5 b 11.5 c 17.2 b 
55 20.6 a 11.3 b 16.4 c 

CV (%) 1.8 1.1 0.8 
Means in the same columm followed by the same letters are not significantly different at 5% by DMRT 

 
Table 4 Physical of seed, Germination test by paper, sand, soil and Seed vigor of Hybrid 

Sweet Corn Variety Chai Nat 2 in the rainy season 

Day to harvest 
after 50% 

silking  (day) 

Seed maturity 
characteristic 
(black layer 
expression)1/ 

Germination 
by BP (%) 

Germination 
by sand (%) 

Germination 
by soil (%) 

Seed vigor 
(AA) (%) 

30 1.1 d 89.5 ab 88.7 c 95.0 ab 71.5 b 
35 2.1 c 94.0 a 99.3 a 92.5 bc 77.8 ab 
40 3.5 b 90.0 ab 95.3 abc 85.5 d 79.5 ab 
45 3.5 b 89.0 ab 97.3 ab 98.0 a 79.0 ab 
50 4.1 b 83.5 b 96.7 ab 93.0 bc 82.5 a 
55 4.9 a 84.0 b 92.0 bc 88.5 cd 83.0 a 

CV (%) 14.4 4.6 3.8 3.2 6.2 
Means in the same columm followed by the same letters are not significantly different at 5% by DMRT 

1/ Seed maturity characteristic (black layer expression)  
1 = no black layer 
2 = black layer is brownish 
3 = black layer is brownish more than level 2 
4 = black layer is brown 
5 = black layer is black 
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ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1 
Table 1 Seed moisture after harvested, seed moisture and 100 seed dry weight of Hybrid 

Sweet Corn Variety Songkhla 84-1 in 2020 at dry season 
Day to harvest 

after 50% 
silking  (day) 

Moisture after 
harvested (%) 

Seed moisture (%) 
100 seed dry weight 

(gm) 

30 44.0 d 6.5 c 10.8 d 
40 38.0 c 6.8 b 11.9 c 
50 24.5 b 6.6 c 12.8 b 
60 16.5 a 7.1 a 13.1 a 

CV (%) 1.9 1.6 0.4 
Means in the same columm followed by the same letters are not significantly different at 5% by DMRT 

  
Table 2 Physical of seed, Germination test by paper, sand, soil and Seed vigor of Hybrid 

Sweet Corn Variety Songkhla 84-1 in 2020 at dry season 

Day to harvest 
after 50% 

silking  (day) 

Seed maturity 
characteristic 
(black layer 
expression)1/ 

Germination 
by BP (%) 

Germination 
by sand (%) 

Germination 
by soil (%) 

Seed vigor 
(AA) (%) 

30 1.0 c 37 c 50 b 51 b 19 c 
40 1.5 c 86 b 93 a 91 a 75 b 
50 4.3 b 91 a 98 a 94 a 88 a 
60 5.0 a 91 a 96 a 97 a 88 a 

CV (%) 11.7 3.3 4.2 5.9 6.6 
Means in the same columm followed by the same letters are not significantly different at 5% by DMRT 

1/ Seed maturity characteristic (black layer expression)  
1 = no black layer 
2 = black layer is brownish 
3 = black layer is brownish more than level 2 
4 = black layer is brown 
5 = black layer is black 
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Table 3 Seed moisture after harvested, seed moisture and 100 seed dry weight of Hybrid 
Sweet Corn Variety Songkhla 84-1 in 2021 at dry season 

Day to harvest 
after 50% 

silking  (day) 

Moisture after 
harvested (%) 

Seed moisture (%) 
100 seed dry weight 

(gm) 

30 47.8 a 8.5 c 10.7 c 
40 43.3 b 9.5 b 12.1 b 
50 39.0 c 9.7 a 12.9 a 
60 18.1 d 9.8 a 12.3 b 

CV (%) 4.9 1.2 1.4 
Means in the same columm followed by the same letters are not significantly different at 5% by DMRT 

  
Table 4 Physical of seed, Germination test by paper, sand, soil and Seed vigor of Hybrid 

Sweet Corn Variety Songkhla 84-1 in 2021 at dry season 

Day to harvest 
after 50% 

silking  (day) 

Seed maturity 
characteristic 
(black layer 
expression)1/ 

Germination 
by BP (%) 

Germination 
by sand (%) 

Germination 
by soil (%) 

Seed vigor 
(AA) (%) 

30 1.0 d 49 b 50 b 59 b 17 c 
40 2.5 c 91 a 90 a 92 a 65 b 
50 4.3 b 91 a 93 a 84 a 82 a 
60 5.0 a 90 a 91 a 87 a 81 a 

CV (%) 11.9 4.4 4.9 7.5 8.2 
Means in the same columm followed by the same letters are not significantly different at 5% by DMRT 

1/ Seed maturity characteristic (black layer expression)  
1 = no black layer 
2 = black layer is brownish 
3 = black layer is brownish more than level 2 
4 = black layer is brown 
5 = black layer is black 

 



652 
 

ศึกษาพัฒนาการการสุกแก่ของเมล็ดงาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 และงาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพผนวกที่ 1: การผูกดอกงาเพ่ือท าเครื่องหมายวันออกดอก และตัวอย่างเมล็ดงาด าที่อายุ  
 35 วันหลังดอกบาน 
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การศึกษาระยะสุกแก่ทางสรีระวิทยาที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูหัวเรือ เบอร์ 13 และ เบอร์ 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 การด าเนินการผูกดอกพริกพันธุ์ ศก.13 และ 25 
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ภาพที่ 4 อายุผลพริกในแต่ละระยะหลังดอกบาน พันธุ์ ศก.13 

  
ดอกบาน                            อายุผลพริกพันธุ์ ศก.13 อายุ 5 วันหลังดอกบาน 
  

อายุ 10 วัน หลังดอกบาน อายุ 15 วัน หลังดอกบาน 
  

อายุ 20 วัน หลังดอกบาน อายุ 25 วันหลังดอกบาน 
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อายุผลพริกพันธุ์ ศก.13 อายุ 30 วันหลังดอกบาน 
  

อายุผลพริกพันธุ์ ศก.13 อายุ 35 วันหลังดอกบาน 

  

อายุผลพริกพันธุ์ ศก.13 อายุ 40 วันหลังดอกบาน 
  

อายุผลพริกพันธุ์ ศก.13 อายุ 45 วันหลังดอกบาน 
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อายุผลพริกพันธุ์ ศก.13 อายุ 50 วันหลังดอกบาน 
  

อายุผลพริกพันธุ์ ศก.13 อายุ 55 วันหลังดอกบาน 
  

อายุผลพริกพันธุ์ ศก.13 อายุ 60 วันหลังดอกบาน 
  

อายุผลพริกพันธุ์ ศก.13 อายุ 70 วันหลังดอกบาน 
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ภาพที่ 5 อายุผลพริกในแต่ละระยะหลังดอกบาน พันธุ์ ศก.25 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อายุผลพริกพันธุ์ ศก.25 หลังดอกบาน 1วัน-20วัน 
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                                     อายุผลพริกพันธุ์ศก.25 อายุ 25  วันหลังดอกบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   อายุผลพริกพันธุ์ศก.25 อายุ 30 วันหลังดอกบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อายุผลพริกพันธุ์ ศก.25 อายุ 35 วันหลังดอกบาน 
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อายุผลพริกพันธุ์ ศก.25 อายุ 40 วันหลังดอกบาน 
  

อายุผลพริกพันธุ์ ศก.25 อายุ 45 วันหลังดอกบาน 
  

อายุผลพริกพันธุ์ ศก.25 อายุ 50 วันหลังดอกบาน 
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อายุผลพริกพันธุ์ ศก.25 อายุ 55 วันหลังดอกบาน 
 

 
อายุผลพริกพันธุ์ ศก.25 อายุ 60 วันหลังดอกบาน 

  

อายุผลพริกพันธุ์ ศก.25 อายุ 65 วันหลังดอกบาน 
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กราฟที่ 1 แสดงน้ าหนักเมล็ดสด น้ าหนักแห้งเมล็ด เปอร์เซ็นต์ความชื้น ของพริกขี้หนูหัวเรือ  ศก.13  ปี 2561 

 
 
กราฟที่ 2 แสดง น้ าหนักเมล็ดสด น้ าหนักแห้งเมล็ด เปอร์เซ็นต์ความชื้น ของพริกขี้หนูหัวเรือ ศก.25  ปี 2561 
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กราฟที่ 3 แสดงเปอร์เซ็นต์ความงอก จ านวนต้นอ่อนปกติ จ านวนต้นอ่อนผิดปกติ จ านวนเมล็ดแข็ง จ านวนเมล็ดไม่งอก 
จ านวนเมล็ดตาย พริกขี้หนูหัวเรือ ศก.13 ปี 2561 

 

 
กราฟที่ 4 แสดงเปอร์เซ็นต์ความงอก จ านวนต้นอ่อนปกติ จ านวนต้นอ่อนผิดปกติ จ านวนเมล็ดแข็ง จ านวนเมล็ดไม่งอก 
จ านวนเมล็ดตาย พริกขี้หนูหัวเรือ ศก.25  ปี 2561 
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กราฟที่ 5 แสดงจ านวนเมล็ดต่อผล น้ าหนักเมล็ดสด น้ าหนักแห้งเมล็ด เปอร์เซ็นต์ความชื้น ของพริกขี้หนูหัวเรือ ศก.13  
ปี 2562 

 
 
กราฟที่ 6 แสดงจ านวนเมล็ดต่อผล น้ าหนักเมล็ดสด น้ าหนักแห้งเมล็ด เปอร์เซ็นต์ความชื้น ของพริกขี้หนูหัวเรือ ศก.25 
ปี 2562 
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กราฟที่ 7 แสดงเปอร์เซ็นต์ความงอก จ านวนต้นอ่อนปกติ จ านวนต้นอ่อนผิดปกติ จ านวนเมล็ดแข็ง จ านวนเมล็ดไม่งอก 
จ านวนเมล็ดตาย พริกขี้หนูหัวเรือ ศก.13  ปี 2562 

 
กราฟที่ 8 แสดงเปอร์เซ็นต์ความงอก จ านวนต้นอ่อนปกติ จ านวนต้นอ่อนผิดปกติ จ านวนเมล็ดแข็ง จ านวนเมล็ดไม่งอก 
จ านวนเมล็ดตาย พริกขี้หนูหัวเรือ ศก.25  ปี 2562 
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ศึกษาระยะปลูกที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนโดยการปลูกด้วยท่อนพันธุ์ในสภาพนา 
 

  
แปลงทดลองศึกษาระยะปลกูที่เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนโดยการปลูกด้วยทอ่นพันธุ์ในสภาพนา 
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ศึกษาช่วงเวลาและวิธีการปลูกที่เหมาะสมส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพไร่ 

 

   (a)       (b) 
ภาพผนวกที่ 1  การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพไร่  (a) ท่อนพันธุ์ที่อายุ 45 วัน โดยเตรียมท่อนพันธุ์

ผักบุ้งจีน ส่วนยอดยาว 30 เซนติเมตร (b) สภาพแปลง การปลูกด้วยท่อนพันธุ์ที่อายุหลัก
ปลูก 10 วัน  

  

(a)       (b) 
 

 

   (c)       (d) 
ภาพผนวกที่ 2  การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนในสภาพไร่  (a) การปลูกด้วยเมล็ด ที่อายุหลังปลูก 10 วัน (b) 

สภาพแปลงปลูกการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่อายุหลังปลูก 45 วัน (c) การเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดเมื่อ
ฝักแห้งสีน้ าตาลทั้งแปลง 80 เปอร์เซ็นต์ (d) การตากเถาผักบุ้งจีนให้แห้งก่อนน าไปนวด 
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ศึกษาการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเชียม เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีน
ในสภาพไร ่

 

  
                                (a)                                                              (b) 
ภาพผนวก 1    การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนพิจิตร 1 (a) เมล็ดบริสุทธิ์ (b) สิ่งเจือปน   
 

  
(a)                                                           (b) 

  
                               (c)                                                            (d) 
ภาพผนวก 2    การทดสอบความงอก แบบเพาะระหว่างกระดาษ (Between Paper; BP) (a) การสุ่ม

ตัวอย่างเมล็ด (b) จัดเรียงเมล็ดจ านวน 100 เมล็ด ในการตรวจสอบความงอก (c) น า
ตัวอย่างไปบ่มเพาะที่อุณหภูมิห้อง (d) ตรวจสอบความงอกครั้งแรกที่อายุ 4 วัน 
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ประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียและสารฆ่าแมลงในการป้องกันก าจัดหนอนกระทู้ผักในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 
Table 1. Average number of larvae common cutworm on chinese convolvulus at Thamung district, Kanchanaburi province during March - 
April 2017 
 
Treatment Rate of application 

(ml./20 litres of water) 
Number of larvae common cutworm per sqm 1/ 
Before spraying After spraying1 st 

3 day 5 day 7 day 
1. Bacillus thuringiensis 100 3.5 1.3 b 0.3 a 0 
2. lambda-cyhalothrin 2.5% CS 30 3.0 0.5 ab 0 a 0 
3. emamectin benzoate 
1.92%W/V EC 

15 2.5 0.3 ab 0 a 0 

4. lufenuron 5%W/V EC 20 2.5 0.5 ab 0 a 0 
5. cyantraniliprole 10%OD 20 2.0 0 a 0 a 0 
6. indoxacarb 15%W/V EC 15 2.5 0 a 0 a 0 
7. chlorfenapyr 10% W/V SC 30 2.0 0 a 0 a 0 
8. control 30 1.5 2.5 c 1.3 b 0.8 
CV (%)  45.3 116.8 120.7 154.7 
 
1/ Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test. 
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Table 2. Average number of larvae common cutworm on chinese convolvulus at Thamaka district, Kanchanaburi province during June - 
July 2017 
 
Treatment Rate of application 

(ml./20 litres of water) 
Number of larvae common cutworm per sqm 1/ 
Before spraying After spraying1 st 

3 day 5 day 7 day 
1. Bacillus thuringiensis 100 3.0 1.5 b 0 0 
2. lambda-cyhalothrin 2.5% CS 30 4.3 0 a 0  0 
3. emamectin benzoate 
1.92%W/V EC 

15 2.5 0 a 0  0 

4. lufenuron 5%W/V EC 20 3.0 0 a 0  0 
5. cyantraniliprole 10%OD 20 3.3 0 a 0  0 
6. indoxacarb 15%W/V EC 15 2.8 0 a 0  0 
7. chlorfenapyr 10% W/V SC 30 2.8 0 a 0  0 
8. control 30 2.5 2.3 b 10 0 
CV (%)  86.6 189.2 166.4  
 
1/ Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test. 
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Table 3. Average number of larvae common cutworm on chinese convolvulus at Thamung district, Kanchanaburi province during May - 
June 2018 
 
Treatment Rate of application 

(ml./20 litres of water) 
Number of larvae common cutworm per sqm 1/ 
Before spraying After spraying1 st After spraying2 nd 

5 day  5 day 7 day 
1. Bacillus thuringiensis 100 7.5 3.3 b 0.3 a 0 0 
2. lambda-cyhalothrin 2.5% CS 30 7.0 0.5 ab 0 a 0  0 
3. emamectin benzoate 
1.92%W/V EC 

15 8.5 0.3 ab 0 a 0  0 

4. lufenuron 5%W/V EC 20 6.5 0.5 ab 0 a 0  0 
5. cyantraniliprole 10%OD 20 6.0 0 a 0 a 0  0 
6. indoxacarb 15%W/V EC 15 9.5 0 a 0 a 0  0 
7. chlorfenapyr 10% W/V SC 30 8.0 0 a 0 a 0  0 
8. control 30 5.5 8.5 c 1.3 b 0.8 0 
CV (%)  45.3 96.4 120.7 133.2  
 
1/ Number followed by the same letter in a column are not significantly different at the 5% level by Duncan’s new multiple range test
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การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดโรคพืชต่อการแพร่ระบาดของโรคราสนิมขาวในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืช 8 ชนิด ในการป้องกันก าจดัโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจนีที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Albugo ipomoeae-

panduratae (Schwein.) Swingle ในแปลงทดลองที่ 1 ตั้งอยูท่ี่ หมู่ 1 ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560 
 

 อัตราผสมต่อ
น้ า 20 ลิตร 

ดัชนีความรุนแรงของโรค 2/ 
กรรมวิธีพ่นสาร 1/ ก่อนพ่นสารทดลอง  หลังพ่นสารครั้งสุดทา้ย 

 คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4  7 วัน 14 วัน 
1. คลอโรทาโลนลิ 75%WP 20 44.96 34.35 a 32.41 ab 30.39 ab  29.23 ab 32.32 b 
2. ไซยาโซฟามิด 40% W/V SC 6 45.44 38.52 abc 32.38 ab 29.90 a  28.42 ab 28.46 a 
3. ไซมอกซานิล+แมนโคเซบ 8+64% WP 30 44.09 41.02 abc 36.20 ab 31.23 ab  30.44 ab 34.02 bc 
4. ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP 10 45.42 33.29 a 32.13 ab 31.20 ab  30.65 ab 34.05 bc 
5. เฮกซะโคนาโซล 5% W/V SC 20 46.71 36.62 ab 39.00 b 35.72 c  33.46 b 36.96 c 
6. เมทาแลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบ 4%+64% WG 30 45.50 36.57 ab 30.22 a 28.63 a  26.62 a 27.66 a 
7. เมทาแลกซิล 25% WP 30 45.93 39.63 abc 32.98 ab 32.47 b  31.16 ab 36.45 c 
8. โพรพิเนบ 70% WP 40 43.84 43.75 bc 38.94 b 36.04 c  33.14 b 35.32 bc 
9. พ่นน้ าเปล่า (ควบคุม)  45.52 45.54 c 46.58 c 46.30 d  47.11 c 47.15 d 

F-test3/   * ** **  ** ** 
cv (%)  7.17 13.66 13.04 6.79  12.00 4.69 

1/  ทุกกรรมวิธีใช้เมล็ดพันธ์ุที่คลุกด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เมทาแลกซิล 35% W/V ES อัตรา 3.5 มิลลลิิตร/เมล็ด 1 กิโลกรัม ก่อนปลูกยกเว้นกรรมวิธีควบคมุพ่นน้ าเปล่า   
2/  ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
3/  * ค่าเฉลี่ยมคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ    **  ค่าเฉลี่ยมีความแตกตา่งอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ  
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันก าจัดโรคพืช 8 ชนิด ในการป้องกันก าจดัโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจนีที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Albugo ipomoeae-panduratae 

(Schwein.) Swingle ในแปลงทดลองที่ 2 หมู่ 6 บ้านคลองตาล ต าบลคลองตาล อ าเภอศรีส าโรง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 61 – กุมภาพันธ์ 2562 
 

 อัตราผสมต่อ
น้ า 20 ลิตร 

ดัชนีความรุนแรงของโรค 2/ 
กรรมวิธีพ่นสาร 1/ ก่อนพ่นสารทดลอง  หลังพ่นสารครั้งสุดทา้ย 

 คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4  7 วัน 14 วัน 
1. คลอโรทาโลนลิ 75%WP 20 25.83 29.56 24.58 ab 22.12 b  25.21 bc 27.55 ab 
2. ไซยาโซฟามิด 40% W/V SC 6 25.92 28.54 24.52 ab 19.17 a  20.14 a 24.83 a 
3. ไซมอกซานิล+แมนโคเซบ 8+64% WP 30 25.18 27.60 26.65 b 26.84 c  27.76 c 29.42 b 
4. ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP 10 25.50 30.45 25.56 ab 23.02 bc  27.26 bc 31.95 bc 
5. เฮกซะโคนาโซล 5% W/V SC 20 24.76 29.55 25.21 ab 24.27 bc  27.15 bc 33.80 c 
6. เมทาแลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบ 4%+64% WG 30 24.69 29.07 21.67 ab 19.38 a  21.37 a 25.04 a 
7. เมทาแลกซิล 25% WP 30 23.98 27.40 24.31 ab 24.83 bc  22.82 ab 29.40 b 
8. โพรพิเนบ 70% WP 40 25.59 28.51 20.63 a 19.65 a  26.01 bc 28.51 b 
9. พ่นน้ าเปล่า (ควบคุม)  25.14 31.60 34.86 c 35.21 d  36.42 d 44.47 d 

F-test3/    * **  ** ** 
cv (%)  7.13 8.94 13.07 7.13  4.25 4.55 

1/  ทุกกรรมวิธีใช้เมล็ดพันธ์ุที่คลุกด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช เมทาแลกซิล 35% W/V ES อัตรา 3.5 มิลลลิิตร/เมล็ด 1 กิโลกรัม ก่อนปลูกยกเว้นกรรมวิธีควบคมุพ่นน้ าเปล่า   
2/  ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยตัวอักษรเหมือนกันในคอลัมน์เดียวกันไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวิธี DMRT 
3/  * ค่าเฉลี่ยมคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ    **  ค่าเฉลี่ยมีความแตกตา่งอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติ  
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ตารางที่ 3 กลไกการออกฤทธิ์ (Mode of Action) และกลุ่มสารแยกตามรหัสกลไกความต้านทานสารป้องกันก าจัดเชื้อรา (FRAC code) ของสารทดลอง 
 

 
สารทดลอง 

กลไกการออกฤทธิ์ (Mode of Action) 1/  กลุ่มสารแยกตามรหัสกลไกความต้านทาน 
สารป้องกันก าจัดเชื้อรา (FRAC code) 1/ 

กลุ่ม ต าแหน่งเป้าหมาย  เลขรหัสกลุ่ม กลุ่มสารเคมี 
1. คลอโรทาโลนิล 75%WP M ออกฤทธิ์หลายต าแหน่ง (multi-site activity)  05 chloronitriles (phthalonitriles) 
2. ไซยาโซฟามิด 40% W/V SC C รบกวนการหายใจ (respiration)  21 cyano-imidazole 
3. ไซมอกซานิล+แมนโคเซบ 8+64% WP U+M ยังไม่ชัดเจน + ออกฤทธิ์หลายต าแหน่ง 

(unknown mode of action + multi-site 
activity) 

 27+03 cyanoacetamide-oxime 
   + alkylenebis (dithiocarbamate) 

4. ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP H รบกวนการสังเคราะห์เซลลูโลสท าให้ผนัง
เซลล์ไม่สมบูรณ์ (cellulose synthase : cell 
wall biosynthesis 

 40 cinnamic acid amide 

5. เฮกซะโคนาโซล 5% W/V SC G รบกวนการสังเคราะห์สเตียรอยด์ในเยื่อบุ
เซลล์ (sterol biosynthesis in membranes)  

 3 triazole 

6. เมทาแลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบ 4%+64% WG A+M รบกวนการสังเคราะห์กรดนิวคลิอิก +ออก
ฤทธิ์หลายต าแหน่ง (nucleic acids 
metabolism + multi-site activity) 

 4+03 phenylamide : acylalanine  
    + alkylenebis (dithiocarbamate)  

7. เมทาแลกซิล 25% WP A รบกวนการสังเคราะห์กรดนิวคลิอิก (nucleic 
acids metabolism)  

 4 phenylamide : acylalanine 

8. โพรพิเนบ 70% WP M ออกฤทธิ์หลายต าแหน่ง (multi-site activity  03 dithio-carbamates and relatives 
1/  อ้างอิงจาก FRAC Code List ©*2020: Fungicides sorted by mode of action (including FRAC Code numbering)   
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ตารางท่ี 4 ต้นทุนของกรรมวิธีพ่นสารป้องกันก าจัดโรคพืช 8 ชนิด ในการป้องกันก าจัดโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีนที่มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Albugo  ipomoeae-

panduratae (Schwein.) Swingle ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2560 และ เดือนพฤศจิกายน 2561–กุมภาพันธ์ 2562 
 

กรรมวิธีพ่นสาร ขนาดบรรจุ ราคาต่อแพค 
   (บาท) 1/ 

อัตราสารที่ผสม 
(ต่อน้ า 20 ลิตร) 

ราคา 
(บาทต่อลิตร) 

ราคาต่อไร่  
        (บาท) 2/, 3/ 

1. คลอโรทาโลนิล 75%WP 100 กรัม 60 20 0.60 576 
2. ไซยาโซฟามิด 40% W/V SC 100 มล. 650 6 1.95 1,872 
3. ไซมอกซานิล+แมนโคเซบ 8+64% WP 500 กรัม 280 30 0.84 806 
4. ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP 250 กรัม 500 10 1.00 960 
5. เฮกซะโคนาโซล 5% W/V SC 1,000 มล. 350 20 0.35 336 
6. เมทาแลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบ 4%+64% WG 500 กรัม 550 30 1.65 1,584 
7. เมทาแลกซิล 25% WP 250 กรัม 180 30 1.08 1,037 
8. โพรพิเนบ 70% WP 500 กรัม 350 40 1.40 1,344 
 
1/ ราคาขาย ณ เดือน มิถุนายน 2560 
2/ ปริมาณน้ าที่พ่นต่อพ้ืนที่ 2.5 x 2 ตร.ม. จ านวน 4 ซ้ า คิดเป็น 20 ตร.ม. คือ 3 ลิตร  = พ้ืนที่ 1 ไร่ ใช้น้ า 240 ลิตร  
3/ จ านวนครั้งที่พ่นสารในการทดลอง คือ 4 ครั้ง  
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ตารางท่ี 5 เปอร์เซ็นต์ความงอกและดัชนีความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่ได้จากแต่ละกรรมวิธีใน 2 แปลงทดลอง  
 

กรรมวิธีพ่นสาร อัตราผสมต่อ
น้ า 20 ลิตร 

ความงอก (%) 1/   ดัชนีความเร็วในการงอก2/, 
แปลงที่ 1 แปลงที่ 2  แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 

1. คลอโรทาโลนิล 75%WP 20 81.63 c 75.50 dc  14.59 a-d 18.03 ab 
2. ไซยาโซฟามิด 40% W/V SC 6 89.50 a 80.50 abc  14.70 a-d 19.00 ab 
3. ไซมอกซานิล+แมนโคเซบ 8+64% WP 30 82.25 bc 75.38 dc  13.47 cde 17.02 b 
4. ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP 10 84.63 abc 77.88 bcd  16.33 a 18.39 ab 
5. เฮกซะโคนาโซล 5% W/V SC 20 81.13 c 76.13 bcd  14.00 b-e 17.14 b 
6. เมทาแลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบ4%+64% WG 30 86.38 abc 82.00 ab  14.53 a-d 18.08 ab 
7. เมทาแลกซิล 25% WP 30 87.50 ab 81.38 abc  14.80 abc 17.77 ab 
8. โพรพิเนบ 70% WP 40 86.50 abc 82.13 ab  12.83 de 17.52 ab 
9. พ่นน้ าเปล่า (ควบคุม)  67.50 d 73.25 d  12.62 e 16.70 b 

F-test3/  ** **  ** * 
cv (%)  8.62 9.12  14.40 13.89 

 
1/  ความงอก (%)  = จ านวนต้นอ่อนท่ีงอกปกติ X 100   
       จ านวนเมล็ดที่เพาะ 
2/  ดัชนีความเร็วในการงอก (speed of germination index: SGI)   =     จ านวนเมล็ดที่งอก   +....+      จ านวนเมล็ดที่งอก    . 
          จ านวนวันท่ีนับครั้งแรก     จ านวนวันท่ีนับครั้งสุดท้าย   
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ตารางท่ี 6 น้ าหนักต่อ 100 เมล็ด (กรัม) น้ าหนักเมล็ดดี (%) น้ าหนักเมล็ดเสีย (%) ของเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนที่ได้แต่ละกรรมวิธีใน 2 แปลงทดลอง 
 

กรรมวิธีพ่นสาร อัตราผสมต่อ
น้ า 20 ลิตร 

น้ าหนักต่อ 100 เมล็ด (กรัม)   น้ าหนักเมล็ดดี (%),  น้ าหนักเมล็ดเสีย (%), 
แปลงที่ 1 แปลงที่ 2  แปลงที่ 1 แปลงที่ 2  แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 

ก่อนการทดลอง 1/  4.861 4.780       
หลังการทดลอง          
1. คลอโรทาโลนิล 75%WP 20 3.985 d 4.548 abc  87.27 ab 75.39 ab  12.73 ab 24.61 ab 
2. ไซยาโซฟามิด 40% W/V SC 6 4.346 b 4.562 abc  90.33 a 78.20 a  9.67 a 21.80 a 
3. ไซมอกซานิล+แมนโคเซบ 8+64% WP 30 4.121 bcd 4.595 abc  86.74 ab 73.62 ab  13.26 ab 26.38 ab 
4. ไดเมโทมอร์ฟ 50% WP 10 4.198 bcd 4.275 bc  85.35 ab 75.45 ab  14.65 ab 24.56 ab 
5. เฮกซะโคนาโซล 5% W/V SC 20 4.085 bcd 4.602 ab  84.44 ab 73.36 ab  15.56 ab 26.64 ab 
6. เมทาแลกซิล–เอ็ม+แมนโคเซบ 4%+64% WG 30 4.344 b 4.342 bc  88.33 a 73.75 ab  11.67 a 26.25 ab 
7. เมทาแลกซิล 25% WP 30 4.295 bc 4.338 bc  86.92 ab 74.32 ab  13.08 ab 25.68 ab 
8. โพรพิเนบ 70% WP 40 4.264 bcd 4.535 abc  83.29 ab 73.50 ab  16.71 ab 26.50 ab 
9. พ่นน้ าเปล่า (ควบคุม)  4.023 cd 4.215 c  78.22 b 72.89 b  21.78 b 27.11 b 

F-test3/  ** *  * *  * * 
cv (%)  4.22 5.14  6.37 4.13  38.05 12.06 

 

1/ เมล็ดพันธ์ุที่ใช้เป็นเมล็ดพันธ์ุที่จ าหน่ายในตลาดจึงไม่สามารถเก็บข้อมูลน้ าหนักเมล็ดดี–เสียก่อนการทดลองได ้
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ภาพที่ 1 Albugo ipomoeae-panduratae (Schwein.) Swingle สาเหตุโรคราสนิมขาวของผักบุ้งจีน  
 (A) zoosporangiophores and chained zoosporangia (bar 20 µm); (B) zoosporangia;  

(C) Zoosporangia and fusiform zoosporangiophore (p) (bar 10 µm); (D) Zoosporangiophore 
bearing zoosporangium (bar 10 µm); (Sato et al., 2009)  

 (E) แผลสีเหลืองซีดด้านบนของใบ (F–G) กลุ่มของเส้นใยสีขาวอัดตัวกันอยู่เป็นกลุ่มๆ เป็นตุ่มนูนสี
ขาว (sorus) ขนาดเล็กทีห่ลังใบก้านใบ และล าต้นต าแหน่งตรงกัน (H) แปลงควบคุมพ่นน้ าเปล่า (I) 
แปลงพ่นสารที่มีประสิทธิภาพ 

   
A D 

 
B C 

   

  

E F G 

H I 
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กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
รูปแบบโรงตากลดความชื้นเมล็ดพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมส าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงอุณหภูมภิายในและภายนอกโรงตากแบบหลังคาหนา้จั่ว ที่มีผลต่อการลดชื้นเมล็ดถั่วเหลือง 
 
 

 
          ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความช้ืนของเมล็ดพันธุ์ ชม60 และระยะเวลาในการอบท่ีระดบัอุณหภูมติ่างๆ  
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          ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การงอกและช่วงเวลาของการลดความชื้นเมลด็พันธ์ุถั่วเหลืองเชียงใหม่ 60  
 

 
ภาพที่ 4 แสดงอุณหภูมิและความช้ืนของเมล็ดถั่วเหลือง ระหว่างการลดความช้ืนเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองดว้ยในโรงตากแบบ

หลังคาหน้าจั่ว  
 

 
ภาพที่ 5 แสดงอุณหภูมิและความช้ืนของเมล็ดถั่วเหลือง ระหว่างการลดความช้ืนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองด้วยในโรงตากแบบ

หลังคาทรงโค้ง  
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ภาพที่ 6 แสดงอุณหภูมิและความช้ืนของเมล็ดถั่วเหลือง ระหว่างการลดความช้ืนเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองดว้ยช้ันตะแกรงเหล็ก  
 

 
ภาพที่ 7 แสดงอุณหภูมิและความช้ืนของเมล็ดถั่วเหลือง ระหว่างการลดความช้ืนเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองดว้ยการตากบนพ้ืน

ปูนซีเมนต์  
 

 
ภาพที่ 8 แสดงอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ภายในโรงตากหลังคาทรงหน้าจั่ว ระหว่างการลดความช้ืนเมลด็พันธ์ุถั่วเหลือง 
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ภาพที่ 9 แสดงอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ภายในโรงตากหลังคาทรงโค้ง ระหว่างการลดความชื้นเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง  
 

 
ภาพที่ 10 แสดงสภาพภูมิอากาศในช่วงการลดความชื้นเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองด้วยกรรมวิธีตา่ง ๆ ณ ศูนยว์ิจัยพืชไร่เชียงใหม่  อ.

พร้าว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 17-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  
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ตารางท่ี 1 แสดงความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง (เปอร์เซ็นต์) ที่ลดความชื้นเมล็ดพันธุ์
ด้วยกรรมวิธีต่างๆ  

กรรมวิธีลดความชื้น ความงอก (%) ความแข็งแรง (%) 
โรงตากหลังคาหน้าจั่ว 89.0 a 90.3 a 
โรงตากหลังคาทรงโค้ง 88.5 ab 87.5 b 
ตากบนตะแกรง (ชั้นวาง) 87.3 ab 90.3 a 
ตากบนลานพื้นปูนซีเมนต์ 83.8 b 90.3 a 
ค่าเฉลี่ย 87.1  89.6  
CV ( %) 2.2  3.3  
หมายเหตุ ในสดมภ์เดียวกันค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% โดยวิธี DMRT 
 
 

 
 
ภาพที่ 11 แสดงโรงตากทรงหลังคาหน้าจั่วที่ท าการประกอบในครั้งที่ 1 เพ่ือท าการศึกษาระบบติดตั้งการ
ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงตากที่เหมาะสมส าหรับการลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ซึ่งผลระหว่างการ
ทดสอบ พบว่าอุณหภูมิภายในโรงตากที่สามารถเพ่ิมได้มากกว่า 60 องศาเซลเซียส สามารถไล่ความชื้นออก
จากเมล็ดถั่วเหลืองได้ดี แต่ถ้าต้องการควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการลดความชื้นส าหรับเมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลือง อุณหภูมิของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ได้ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงต้องท าการปรับปรุงโครงสร้าง
ให้เหมาะสมใหม ่

 
ขั้นตอนการสร้างและปรับปรุงโรงตากรูปแบบหลังคาทรงหน้าจั่ว และหลังคาทรงโค้งในครั้งที่ 2 ได้

ด าเนินการท าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนตุลาคม 2560 โดยได้ท าการเคลื่อนย้ายจากศูนย์วิจัยเกษตร
วิศวกรรมเชียงใหม่ และน าไปติดตั้งในสถานีทดลองพร้าว จ.เชียงใหม่ เพ่ือรอเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลือง ใน
เดือนพฤศจิกายน 2560 และเตรียมด าเนินการเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการลดวามชื้นเมล็ดถั่วเหลืองในฤดูฝนปี 
2560 ต่อไป (รูปที่ 12-17) 
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ภาพที่ 12 แสดงโรงตากทรงหลังคาหน้าจั่วที่ท าการปรับปรุงระบบ และประกอบโรงตากใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหา
อุณหภูมิภายในโรงตากที่สูง ด้วยการเพ่ิมฝาผนังภายในโรงตาก ชั้นที่ 2 เพ่ือเกิดช่องว่างระหว่างผนังส าหรับใช้
ในการระบาย อากาศและการไหลเวียนอากาศร้อนภายในโรงตาก พร้อมกับติดตั้งพัดลมดูดอากาศเพ่ิมเติม 
 

 
 
ภาพที่ 13 แสดงอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายในโรงตาก ท่ีเช่ือมต่อกับพัดลมดูดอากาศ และแผงโซล่าเซลล์ที่ใช้เป็นแหล่งพลังงาน
ให้กับระบบอิเล็กทรอนิคส์ต่างๆที่ใช้กับโรงตาก เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในโรงตาก ไม่เกิน 42-45 องศาเซลเซียส 
 

 
 
ภาพที่ 14 แสดงโรงตากทรงหลังคาโค้ง ที่ท าการประกอบพร้อมติดตั้งกับอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์เก็บพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่จัดเตรียมไว้ใช้รวมทั้งเช่ือมต่อกับพัดลมดูดอากาศ และอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายในโรงตาก เพื่อใช้ทดสอบ
ประสิทธิภาพการลดความชื้นเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองในฤดูฝนนี้ต่อไป  
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ภาพที่ 15 แสดงโครงสร้างภายในโรงตาก และ โรงตากทั้ง 2 แบบด าเนินการประกอบเรียบร้อยแล้ว 
 

 
 
ภาพที ่16 แสดงโครงสร้างภายในโรงตากทั้งทรงหลังคาหน้าจั่ว และทรงหล้าคาโค้ง ที่ด าเนินการประกอบเรียบร้อยแล้ว พร้อม
ทั้งจัดตั้งช้ันตากถ่ัวเหลืองภายในโรงตาก ส าหรับใช้เปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร ซึ่งท าการติดตั้งเรียบร้อยแล้วที่สถานี
แปลงทดลองของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ (พร้าว) อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อเตรียมทดลองในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตปลายฤดูฝน ปี 
2560 
  

 
 
ภาพที่ 17 แสดงช้ันตากเมล็ดพันธุ์แบบช้ันตะแกรงยกพื้น และลานตากปูนซีเมนต์ ส าหรับเปรียบเทียบการทดสอบ

ประสิทธิภาพโรงตากทั้ง 2 รูปแบบ 
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ผลของระยะเก็บเกี่ยวต่อการลดความชื้นและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
Table 1 Cost of constructing a unit of green solar drying plant for soybean at Chiang Mai 

Field Crop Research Center during 2018-2019  
Detail unit cost (Baht) 

1.Construction materials 60,000-80,000 
2.Income ;seed(kg)x price x 
time 

                              18,000 (300 kg. x 30  baht x 2 times)   

3.Seed production cost                     5,500 (2,750 baht x 2 times) 
4.Benefit                       12,500 (6,250 baht x 2 times) 
5.The payback time 4.8-6.4 years 
*Average seed yield = 300 kg/rai,    seed price = 30 baht/kg   (data from Sanpatong seed grower groups) 
 Average seed production cost (data from Sanpatong seed grower groups) = 2,750 baht/rai 
 Seed production time = 2 times (dry and rainy seasons)     
  
1. Green solar drying plant parabolic shape 
1.1 size length x width x height = 4.0x3.4x2.5 meters 
1.2 other tools; 6 inches fan = 10   12 volts solar cell = 1  
                         Data logger =1    Relative humidity measure 
                Drying tray area =7.5 x 4 meters Hygrometer = 1 
                Temperature control circuit board = 1 (max./min. temp. = 39- 40 oC/20 oC) 
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2. Aluminum tray 
2.1 size; length x width x height  =  4.5x2.0x0.1 meters  
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ผลของระยะเก็บเกี่ยวต่อการลดความชื้นและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด 
ตารางภาคผนวก ก ต้นทุนการก่อสร้างต่อหน่วยของโรงตากกลดความชื้นพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับถั่ว

เหลือง ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ที่ด าเนินการระหว่างปี 2561-2562  
รายการ ต้นทุนต่อหน่วย (บาท) 

1. วัสดุในการก่อสร้าง 60,000-80,000 
2. รายได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ (จ านวนxราคาxจ านวนฤดูปลูก) 48,000 (300 กก. x 80 บาท x 2 ฤด)ู   
3. ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ 17,304 (8,652 บาท x 2 ฤด)ู 
4. ก าไร 30,696 (15,348 บาท x 2 ฤดู) 
5. ระยะเวลาในการคืนทุน 2.0-2.6 ปี 
*ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย = 300 กก./ไร,่ ราคาผลผลิต = 80 บาท/กก. (ข้อมูลการกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์) 
 ต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย ((ข้อมูลการกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์)) = 8,652 บาท/ไร่ 
 จ านวนฤดูกาลผลิตต่อปี = 2 ฤดูปลูก (ฤดูแล้ง และฤดูฝน) 
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การใช้ก๊าซโอโซนในการก าจัดด้วงถั่วเหลือง (Callosobruchus chinensis) ในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ 
Table 1 Mortality eggs stage of Callosobruchus chinensis in dry season  2016-2017 

Times (hours) 
Mortality of eggs (%) 

mean 
dry season 2016 dry season 2017 

2 Hr 20.00 f 95.00 a 57.50 d 
4 Hr 29.17 e 94.17 a 61.67 d 
6 Hr 55.83 d 99.17 a 77.50 c 
8 Hr 76.67 c 99.17 a 87.92 b 
10 Hr 85.83 b 99.17 a 92.50 b 
12 Hr 100.00 a 100.00 a 100.00 a 
mean 61.25 b 97.78 a 

 
F-test :Year (Y) ** 

  
:Treatment (Tr) ** 

  
: Y*T ** 

  
CV (%) 8.48 

  The mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P<0.05 by DMRT,  
ns = not singnificant, **  singnificant at P< 0.01  
 

Table 2 Mortality eggs stage of Callosobruchus chinensis in rainy season  2016-2017 

Times (hours) 
Mortality of eggs (%)  

mean 
rainy season 2016 rainy season 2017 

2 Hr 18.33 h 89.17 cd 53.75 f 
4 Hr 25.83 g 91.67 bcd 58.75 e 
6 Hr 54.17 f 95.00 abc 74.58 d 
8 Hr 74.17 e 95,83 ab 85.00 c 

  10 Hr 86.67 d 99.17 a 92.92 b 
  12 Hr 100.00 a 100.00 a 100.00 a 
mean 59.86 b 95.14 a 

 
F-test :Year (Y) ** 

  
:Treatment (Tr) ** 

  
: Y*T ** 

  
CV (%) 7.02     

The mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P<0.05 by DMRT,  
ns = not singnificant, **  singnificant at P< 0.01  
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Table 3 Mortality larvas stage of Callosobruchus chinensis in dry season  2016-2017 

Times (hours) 
Mortality of larvas (%)  

mean 
dry season 2016 dry season 2017 

2 Hr 23.33 e 77.50 bc 50.42 e 
6 Hr 47.50 d 80.83 bc 64.17 d 
12 Hr 53.33 d 83.33 b 68.33 d 
24 Hr 70.83 c 84.17 b 77.50 c 
36 Hr 82.50 b 96.67 a 89.58 b 
48 Hr 100.00a 100.00 a 100.00 a 
mean 62.92 b 87.08 a 

 
F-test :Year (Y) ** 

  
:Treatment (Tr) ** 

  
: Y*T ** 

  
CV (%) 12.06     

The mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P<0.05 by DMRT,  
ns = not singnificant, **  singnificant at P< 0.01  

 
Table 4 Mortality larvas stage of Callosobruchus chinensis in rainy season  2016-2017 

Times (hours) 
Mortality of larvas (%)  

mean 
rainy season 2016 rainy season 2017 

2 Hr 21.67 e 74.17 c 47.92 e 
6 Hr 41.67 d 82.50 bc 62.08 d 
12 Hr 50.83 d 83.33 bc 67.08 d 
24 Hr 75.00 c 78.33 bc 76.67 c 
36 Hr 85.83 b 99.17 a 92.50 b 
48 Hr 100.00 a 100.00 a 100.00 a 
mean 62.50 b 86.25 a 

 
F-test :Year (Y) ** 

  
:Treatment (Tr) ** 

  
: Y*T ** 

  
CV (%) 11.65     

The mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P<0.05 by DMRT,  
ns = not singnificant, **  singnificant at P< 0.01  
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Table 5 Mortality pupas stage of Callosobruchus chinensis in dry season  2016-2017 

Times (hours) 
Mortality of pupas (%)  

mean 
dry season 2016 dry season 2017 

2 Hr 0.00 i 66.67 f 33.33 d 
6 Hr 10.00 i 82.50 cde 30.42 d 
12 Hr 27.50 h 50.83 g 55.00 c 
24 Hr 73.33 ef 90.83 abc 82.08 b 
36 Hr 86.67 bcd 75.00 def 80.83 b 
48 Hr 90.00 abc 96.67 ab 93.33 a 
60 Hr 95.00 abd 97.50 ab 96.23 a 
72 Hr 100.00 a 100.00 a 100.00 a 
mean 60.31 b 82.50 a 

 
F-test :Year (Y) ** 

  
:Treatment (Tr) ** 

  
: Y*T ** 

  
CV (%) 16.03     

The mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P<0.05 by DMRT,  
ns = not singnificant, **  singnificant at P< 0.01  

 
Table 6 Mortality pupas stage of Callosobruchus chinensis in rainy season  2016-2017 

Times (hours) 
Mortality of pupas (%)  

mean 
rainy season 2016 rainy season 2017 

2 Hr 0.00 h 87.50 de 43.75 f 
6 Hr 7.50 f 83.33 e 45.42 f 
12 Hr 25.83 g 87.50 de 56.67 e 
24 Hr 70.00 f 88.33 cde 79.17 d 
36 Hr 85.00 e 93.33 a-d 89.17 c 
48 Hr 89.17 b-e 95.83 abc 92.50 bc 
60 Hr 96.67 ab 95.83 abc 96.25 ab 
72 Hr 100.00 a 100.00 a 100.00 a 
mean 59.27 b 91.46 a 

 
F-test :Year (Y) ** 

  
:Treatment (Tr) ** 

  
: Y*T ** 

  
CV (%) 9.36     

The mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P<0.05 by DMRT,  
ns = not singnificant, **  singnificant at P< 0.01  
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Table 7 Mortality adults stage of Callosobruchus chinensis in dry season  2016-2017 

Times (hours) 
Mortality of adults (%)  

mean 
dry season 2016 dry season 2017 

2 Hr 0.00 c 0.00 c 0.00 c 
6 Hr 0.00 c 2.50 c 1.25 c 
12 Hr 0.00 c 5.00 c 2.50 c 
24 Hr 70.00 b 76.67 b 73.33 b 
30 Hr 100.00 a 100.00 a 100.00 a 
mean 34.00 36.83 

 
F-test :Year (Y) ns 

  
:Treatment (Tr) ** 

  
: Y*T ns 

  
CV (%) 18.17     

The mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P<0.05 by DMRT,  
ns = not singnificant, **  singnificant at P< 0.01  

 
Table 8 Mortality adults stage of Callosobruchus chinensis in rainy season  2016-2017 

Times (hours) 
Mortality of adults (%)  

mean 
rainy season 2016 rainy season 2017 

2 Hr 0.00 e 0.00 e 0.00 c 
6 Hr 0.00 e 3.33 de 1.67 c 
12 Hr 0.00 e 6.67 d 3.33 c 
24 Hr 65.00 c 77.50 b 71.25 b 
30 Hr 100.00 a 100.00 a 100.00 a 
mean 33.00 b 37.50 a 

 
F-test :Year (Y) ** 

  
:Treatment (Tr) ** 

  
: Y*T * 

  
CV (%) 15.56     

The mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P<0.05 by DMRT,  
ns = not singnificant, **  singnificant at P< 0.01  
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Table 9 Mortality pupas stage of Callosobruchus chinensis with soybean grain in dry season 
  2016-2017 

Times (hours) 
Mortality of pupas (%)  

mean 
dry season 2016 dry season 2017 

120 Hr 86.25 c 27.50 e 56.88 d 
132 Hr 91.25 bc 65.00 d 78.13 c 
144 Hr 93.75 abc 70.00 d 81.88 c 
156 Hr 95.00 ab 90.00 bc 92.50 b 
168 Hr 100.00 a 100.00 a 100.00 a 
mean 93.25 a 70.50 b 

 
F-test :Year (Y) ** 

  
:Treatment (Tr) ** 

  
: Y*T ** 

  
CV (%) 6.43     

The mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P<0.05 by DMRT,  
ns = not singnificant, **  singnificant at P< 0.01  

 
Table 10 Mortality pupas stage of Callosobruchus chinensis with soybean grain in rainy 
season 2016-2017 

Times (hours) 
Mortality of pupas (%)  

mean 
rainy season 2016 rainy season 2017 

120 Hr 95.00 a 48.75 c 71,88 c 
132 Hr 93.75 a 57.50 c 75.63 c 
144 Hr 95.00 a 77.50 b 86.25 b 
156 Hr 98.75 a 91.25 a 95.00 a 
168 Hr 100.00 a 100.00 a 100.00 a 
mean 96.50 a 75.00 b 

 
F-test :Year (Y) ** 

  
:Treatment (Tr) ** 

  
: Y*T ** 

  
CV (%) 9.34     

The mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P<0.05 by DMRT,  
ns = not singnificant, **  singnificant at P< 0.01  
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Table 11 Show protein, oil, moisture, germination and vigor after the ozone fumigation 168 hours of soybean in dry season 2016-2017 

 Times (hours) 

Protein of  
soybean grain 

mean 

Oil of soybean 
grain(%) 

mean 

RH of soybean 
grain(%) 

mean 

Germination of 
soybean grain(%) 

mean 

Vigor of soybean 
grain 

mean dry 
season 
2016 

dry 
season 
2017 

dry 
season 
2016 

dry 
season 
2017 

dry 
season 
2016 

dry 
season 
2017 

dry 
season 
2016 

dry 
season 
2017 

dry 
season 
2016 

dry 
season 
2017 

1. don’t ozone 
fumigation 

36.52 36.52 36.25 20.10 b 20.10 b 20.10 b 11.65 11.6 11.63 75.00 a 75.75 a 75.38 a 71.00 a 70.50 a 70.75 a 

2. ozone 
fumigation 168 
hours 

36.4 36.35 36.37 20.81 a 21.08 a 20.94 a 11.40 11.15 11.28 34.75 b 36.00 b 35.38 b 22.00 b 21.50 b 21.75 b 

mean 36.45 36.43 
 

20.45 20.59 
 

11.53 11.38 
 

54.86 55.86 
 

46.50 46.00 
 

F-test :Year (Y) ns 
  

ns 
  

ns 
  

ns 
  

ns 
  

:Treatment (Tr) ns 
  

** 
  

ns 
  

** 
  

** 
  

: Y*T ns 
  

ns 
  

ns 
  

ns 
  

ns 
  

CV (%) 0.58     2.04     3.65     12.83     3.56     
 The mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P<0.05 by DMRT, ns = not singnificant, **  singnificant at P< 0.01  
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Table 12 Show protein, oil, moisture, germination and vigor after the ozone fumigation 168 hours of soybean in rainy season 2016-2017 

Times (hours) 

Protein of  
soybean grain 

mean 

Oil of soybean 
grain(%) 

mean 

RH of soybean 
grain(%) 

mean 

Germination of 
soybean grain(%) 

mean 

Vigor of soybean 
grain 

mean dry 
season 
2016 

dry 
season 
2017 

dry 
season 
2016 

dry 
season 
2017 

dry 
season 
2016 

dry 
season 
2017 

dry 
season 
2016 

dry 
season 
2017 

dry 
season 
2016 

dry 
season 
2017 

1. don’t ozone 
fumigation 

36.66 a 36.65 a 36.66 a 20.20 20.16 20.18 11.63 11.64 11.63 a 76.25 a 75.75 a 76.00 a 70.75 a 70.75 a 70.75 a 

2. ozone 
fumigation 168 
hours 

36.37 b 36.34 b 36.36 b 20.48 20.36 20.42 11.18 11.24 11.20 b 38.00 b 37.50 b 37.75 b 22.00 b 21.58 b 21.79 b 

mean 36.51 36.50 
 

20.34 20.26 
 

11.40 11.43 
 

57.13 56.63 
 

46.38 46.17 
 

F-test :Year (Y) ns 
  

ns 
  

ns 
  

ns 
  

ns  
  

:Treatment (Tr) ** 
  

ns 
  

* 
  

** 
  

** 
  

: Y*T ns 
  

ns 
  

ns 
  

ns 
  

ns  
  

CV (%) 0.21     2.78     2.66     9.42     3.3     
The mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P<0.05 by DMRT, ns = not singnificant, **  singnificant at P< 0.01 
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Table 13 Number of  adults Sourtern Cowpea Weevil (Callosobruchus chinensis 
Linnaeus) after ozone fumigation for 168 hours at dry season 2016-2017 

Days 
Numbers of adults   

mean 
dry season 2016 dry season 2017 

1. 0 days after ozone fumigation 144.75 154.00 149.38 
2. 7 days after ozone fumigation 154.75 147.25 151.00 
3. 14 days after ozone fumigation 154.75 157.25 156.00 
4. 21 days after ozone fumigation 154.00 150.75 152.38 
5. 28 days after ozone fumigation 150.75 154.00 152.38 
mean 151.80 152.65 

 
F-test :Year (Y) ns 

  
:Treatment (Tr) ns 

  
: Y*T ns 

  
CV (%) 8.96     

The mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P<0.05 by DMRT,  
ns = not singnificant, **  singnificant at P< 0.01 
 

Table 14 Number of  adults Sourtern Cowpea Weevil (Callosobruchus chinensis 
Linnaeus) after ozone fumigation for 168 hours at rainy season 2016-2017 

Times (hours) 
Numbers of adults   

mean 
rainy season 2016 rainy season 2017 

1. 0 days after ozone fumigation 74.25 64.00 69.12 
2. 7 days after ozone fumigation 65.25 69.00 67.12 
3. 14 days after ozone fumigation 66.50 72.75 69.62 
4. 21 days after ozone fumigation 65.00 63.50 64.25 
5. 28 days after ozone fumigation 68.00 73.75 70.87 
mean 67.80 68.60 

 
F-test :Year (Y) ns 

  
:Treatment (Tr) ns 

  
: Y*T ns 

  
CV (%) 11.12     

The mean in the same column followed by a common letter are not significantly different at P<0.05 by DMRT,  
ns = not singnificant, **  singnificant at P< 0.01 
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Adult of Callosobruchus chinensis Adult of Callosobruchus chinensis Egg of Callosobruchus chinensis 

Larva of Callosobruchus chinensis Pupa of Callosobruchus chinensis Damage of Callosobruchus chinensis 
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Damage of Callosobruchus chinensis Ozone Generator Chamber 

Gas director tubes 
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การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมก าจัดด้วงถั่วเหลืองที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
 
ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพของการให้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมก าจัดด้วงถั่วเหลืองในเมล็ดถั่วเหลืองที่ระยะการเจริญเติบโตระยะไข่และระยะหนอน แสดงอัตราการ

ตาย อัตราการรอด การกลับเข้าท าลาย 
  ระยะไข่ ระยะหนอน 

 
อัตราการตาย อัตราการอด  การกลับเข้าท าลาย อัตราการตาย อัตราการอด  

การกลับ 
เข้าท าลาย 

 
(เปอร์เซ็นต์)  (เปอร์เซ็นต์)  (เปอร์เซ็นต์)  (เปอรเ์ซ็นต์)  (เปอร์เซ็นต์)  (เปอร์เซ็นต์)  

ชุดควบคุม ไม่ผ่าน RF 0c 100a 43b 0c 100a 30b 

RF 50 เซลเซียส 3 นาที 99b 0.1b 25c 97b 0.3b 35a 

RF 55 เซลเซียส 3 นาที 100a 0c 0c 100a 0c 0c 

 
** ** ** ** ** ** 

  2.51 2.44 4.31 1.42 1.42 3.52 
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ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของการให้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมก าจัดด้วงถั่วเหลืองในเมล็ดถั่วเหลืองที่ระยะการเจริญเติบโตระยะดักแด้และระยะตัวเต็มวัย แสดง  
อัตราการตาย อัตราการรอด การกลับเข้าท าลาย 

  ระยะดักแด้ ระยะตัวเต็มวัย 

 
อัตราการตาย อัตราการอด  การกลับเข้าท าลาย อัตราการตาย อัตราการอด  การกลับเข้าท าลาย 

 
(เปอร์เซ็นต์)  (เปอร์เซ็นต์)  (เปอร์เซ็นต์)  (เปอร์เซ็นต์)  (เปอร์เซ็นต์)  (เปอร์เซ็นต์)  

ชุดควบคุม ไม่ผ่าน RF 0c 100a 50a 0c 100a 75a 

RF 50 เซลเซียส 3 นาที 96b 0.4b 42b 98b 0.2b 60b 

RF 55 เซลเซียส 3 นาที 100a 0c 0c 100a 0c 0c 
F-test ** ** ** ** ** ** 
 CV 2.44 2.45 2.22 1.47 2.48 3.14 

 
ตารางที่ 3  ผลของการให้คลื่นความถี่วิทยุต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุดควบคุมที่ปลูกในฤดูแล้ง  จ านวน 4 พันธุ์ได้แก่ พันธุ์ ชม.60 พันธุ์  ชม.6 ชม.1 และ ชม.84-2 

ตลอดช่วงการเก็บรักษาเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 6  เดือน 
    ความงอก (%) ความแข็งแรง (%) ความมีชีวิต (%) 
    0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  

ชุดควบคุม ชม 60 98a 90b 82ab 74a 97a 82a 75a 66a 93 90a 69ab 65a 
ไม่ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ชม 6 99a 95a 85a 74a 98a 84a 74a 67a 95 89a 72a 62a 
  ชม 1 92b 89b 68c 57b 85b 70c 52b 47b 92 84b 62bc 44b 
  ชม 84-2 93b 90b 70b 56b 87b 75b 55b 46b 93 82c 65b 43b 

F-test   * * * ** * * * ** ns * * ** 
CV   2.64 4.27 5.33 6.55 3.9 3.54 6.1 6.45 5.63 2.62 4.26 7.69 
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ตารางท่ี 4  ผลของการให้คลื่นความถี่วิทยุที่ 50 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูแล้ง จ านวน 4 พันธุ์ได้แก่ พันธุ์ ชม.60 พันธุ์ ชม.6 
ชม.1 และ ชม.84-2 ตลอดช่วงการเก็บรักษาเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 6  เดือน 

    ความงอก (%) ความแข็งแรง (%) ความมีชีวิต (%) 
    0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  

ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ชม 60 95ab 85a 78a 67a 92a 81a 72a 60a 98a 92a 68a 52a 
50 องศาเซลเซียส   

3 นาที ชม 6 97a 83a 80a 68a 94a 79a 72a 61a 98a 90a 69a 51a 
  ชม 1 89b 80bc 65bc 53b 79b 70b 50b 43b 92b 82c 60c 43b 
  ชม 84-2 87b 82b 68b 53b 81b 72b 52b 44c 94b 88b 65c 41b 

F-test   * * * * * * ** ** * * * ** 
CV   2.47 2.76 4.07 6.23 3.57 3.72 6.2 5.67 2.24 3.42 2.59 3.42 
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ตารางท่ี 5  ผลของการให้คลื่นความถี่วิทยุที่ 55 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูแล้ง จ านวน 4 พันธุ์ได้แก่ พันธุ์ ชม.60 พันธุ์ ชม.6 
ชม.1 และ ชม.84-2 ตลอดช่วงการเก็บรักษาเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 6  เดือน 

    ความงอก (%) ความแข็งแรง (%) ความมีชีวิต (%) 
    0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  

ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ชม 60 87a 72a 70a 65a 88a 72ab 68a 54a 92a 80b 67a 51a 
55 องศาเซลเซียส   

3 นาที ชม 6 85a 73a 68a 63a 87a 75a 65ab 52a 90a 84a 62b 50a 
  ชม 1 72bc 69b 61b 49b 69b 60cd 53d 40bc 85b 70cd 55cd 40bc 
  ชม 84-2 75b 70b 60b 50c 70b 65c 59c 42b 85b 72c 57c 43b 

F-test   * * * ** * ** ** ** * * ** ** 
CV   3.2 4.07 3.26 7.11 5.82 7.42 8.32 7.94 3.02 5.36 4.68 12.11 
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ตารางท่ี 6 ผลของการให้คลื่นความถี่วิทยุต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชุดควบคุมที่ปลูกในฤดูฝน จ านวน 4 พันธุ์ได้แก่ พันธุ์ ชม.60 พันธุ์ ชม.6 ชม.1 และ ชม.84-2 
ตลอดช่วงการเก็บรักษาเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 6  เดือน  

    ความงอก (%) ความแข็งแรง (%) ความมีชีวิต (%) 
    0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  

ชุดควบคุม ชม 60 89a 74 67ab 56a 80a 64a 57a 50a 91 74b 69ab 47a 

ไม่ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ชม 6 89a 76 69a 54a 75b 63a 60a 45a 88 80a 71a 45a 

  ชม 1 83ab 70 64b 43b 70c 53b 47b 33b 87 70c 65b 41b 

  ชม 84-2 79b 70 58b 42b 70c 50b 44b 31b 86 68c 69ab 38b 
F-test   * ns ** ** ** ** ** ** ns ** * * 

CV   4.46   4.33 6.1 3.79 8.53 9.62 8.15   2.78 5.26 5.79 
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ตารางท่ี 7 ผลของการให้คลื่นความถี่วิทยุที่ 50 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูฝน  จ านวน 4 พันธุ์ได้แก่ พันธุ์ ชม.60 พันธุ์ ชม.6 
ชม.1 และ ชม.84-2 ตลอดช่วงการเก็บรักษาเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 6  เดือน  
    ความงอก (%) ความแข็งแรง (%) ความมีชีวิต (%) 
    0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  

คลื่นความถี่วิทยุ ชม 60 80b 69 64a 51a 78a 62a 52a 42a 89b 70b 68a 39a 
50 องศาเซลเซียส   

3 นาที ชม 6 87b 73 65a 53a 80a 59a 54a 40a 88a 80a 69a 39a 
  ชม 1 77b 69 59ab 39b 70b 51b 43b 33b 82b 69b 60b 33b 
  ชม 84-2 78b 68 56b 37b 68b 51b 40b 24c 83ab 68b 55c 30b 

F-test   * ns * ** ** ** ** ** * ** * ** 
CV   5.23   5.76 6.29 4.32 6.74 7.7 6.46 4.22 2.92 4.12 3.97 
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ตารางท่ี 8  ผลของการให้คลื่นความถี่วิทยุที่ 55 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกในฤดูฝน  จ านวน 4 พันธุ์ได้แก่ พันธุ์ ชม.60 พันธุ์ ชม.6 
ชม.1 และ ชม.84-2 ตลอดช่วงการเก็บรักษาเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 6  เดือน  

    ความงอก (%) ความแข็งแรง (%) ความมีชีวิต (%) 
    0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  0 เดือน  2 เดือน  4 เดือน  6 เดือน  

ผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ชม 60 76b 70ab 66a 47a 66 59a 48ab 38a 80 70b 56b 31a 
55 องศาเซลเซียส   

3 นาที ชม 6 85a 74a 66a 45a 69 60a 50a 36a 85 74a 60a 28ab 
  ชม 1 77b 68b 56b 39b 67 51b 43bc 24b 83 70b 52ab 24bc 
  ชม 84-2 75b 66b 54b 29c 66 48b 39c 20c 80 66b 49c 22c 

F-test   ns * ** ** ns ** ** ** ns * ** ** 
CV     4.39 5.8 6.74   4.68 9.02 11.16   3.47 6.88 10.09 



705 
 

การศึกษาอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์นครสวรรค์ 3 

 
                  

               ระยะเวลาการเก็บรักษา 
ภาพที่ 1 ความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 (%) ที่อายุการเก็บรักษา 12 เดือน 

 
 

ตารางที่ 1 น้ าหนัก 100 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 ที่ความชื้น 12 เปอร์เซ็นต์ ที่อายุ
การเก็บรักษา 12 เดือน  

อายุการเก็บรักษา ขนาดเมล็ดพันธุ์ 1/   ค่าเฉลี่ยอายุการเก็บ
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 

ค่าเฉลี่ยขนาดเมล็ด (1) 18.00 c 24.83 b 29.02 a  
C.V. (a)= 1.8 %  C.V. (b)= 1.9 % 
1/  น้ าหนัก 100 เมล็ด ระหว่างค่าเฉลี่ยขนาดเมล็ดที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ  
โดยใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

ความช้ืน (%) 
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ตารางท่ี 2 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 ที่อายุการเก็บรักษา 12 
เดือน  

อายุการเก็บรักษา ขนาดเมล็ดพันธุ์ 1/   ค่าเฉลี่ยอายุการเก็บ
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 

ค่าเฉลี่ยขนาดเมล็ด (1) 95 b 98 a 98 a 97 
C.V. (a)=2.2%   C.V. (b)= 3.5% 
1/  เปอร์เซ็นต์ความงอก ระหว่างค่าเฉลี่ยขนาดเมล็ดที่ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
โดยใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 
ตารางที่  3 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 เมื่อเร่งอายุ  
ที่อายุการเก็บ12 เดือน  

อายุการเก็บรักษา ขนาดเมล็ดพันธุ์ 1/   ค่าเฉลี่ยอายุการเก็บ
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 

ค่าเฉลี่ยขนาดเมล็ด 85  83  86  85 
C.V. (a)=7.1%    C.V. (b)= 5.9% 
1/ เปรียบเทียบทางด้านสดมภ์ เปอร์เซ็นต์ความงอกเมื่อผ่านการเร่งอายุเมื่อมีอายุการเก็บรักษาต่างกัน ที่
ตามหลังด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
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ตารางท่ี 4 ดัชนีการงอกของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 ที่อายุการเก็บรักษา 12 เดือน 
อายุการเก็บรักษา ขนาดเมล็ดพันธุ์ (1) ค่าเฉลี่ยอายุ

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 
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 

ค่าเฉลี่ยขนาดเมล็ด 17.5   17.0   16.7   17.1 
 

C.V. (a) = 3.0%  C.V. (b) = 4.0% 
1/ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยดัชนีการงอก โดยใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 
 - ความแตกต่างระหว่างอายุการเก็บรักษาที่ขนาดเมล็ดเดียวกัน (ด้านสดมภ์) ใช้อักษร a,b,c 
 - ความแตกต่างระหว่างขนาดเมล็ดที่อายุการเก็บรักษาเดียวกัน (ด้านแถว) ใช้อักษร x,y,z 
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ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารป้องกันก าจัดโรคราน้ าค้างและแมลงศัตรูต่อคุณภาพและการเก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 
Table 1 Seed germination under laboratory of sweet corn seed after coating.  

Treatment 
Germination (%)1/ 

Normal seedling  Abnormal seedling Dead seed 
1. coated with metalaxyl 7 ml 80.0 d         10.0 c 10.0 d 
2. coated with metalaxyl 14 ml 68.0 e  9.5 bc 22.5 e 
3. coated with dimethomorph 10 g 88.5 ab 5.5 abc  6.0 abc 
4. coated with dimethomorph 20 g 85.0 bc 7.0 abc  8.0 bcd 
5. coated with captan 3 g 88.0 abc 7.5 abc  4.5 ab 
6. coated with captan 7 g 91.5 a 5.5 abc  3.0 a 
7. coated with polymer  90.0 a 5.0 ab  5.0 ab 
8. dressing with metalaxyl 7 ml 89.5 ab 4.0 a  6.5 a-d 
9. dressing with metalaxyl 14 ml 83.5 cd 7.0 abc  9.5 cd 
10. dressing with dimethomorph 10 g 93.0 a 4.5 a  2.5 a 
11. dressing with dimethomorph 20 g 93.0 a 4.0 a  3.0 a 
12. dressing with captan 3 g 93.0 a 4.5 a  2.5 a 
13. dressing with captan 7 g 93.0 a 3.5 a  3.5 a 
14. Non treated 93.0 a 3.5 a  3.5 a 

CV. (%) 3.6          21.4         17.9 
1/In the same column, means followed by the same letter are not significantly different at the P<0.05 
level by DMRT. 
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Table 2 Seed germination under laboratory of sweet corn seed after coating and accelerated  
   aging.  

Treatment 
Germination (%) 

Normal seedling  Abnormal seedling Dead seed 
1. coated with metalaxyl 7 ml 77.5 d  7.0 abc   15.5 b 
2. coated with metalaxyl 14 ml 50.0 f 16.5 e   33.5 c 
3. coated with dimethomorph 10 g 86.0 bc  6.5 abc    7.5 a 
4. coated with dimethomorph 20 g 86.5 bc 10.5 bcd    6.0 a 
5. coated with captan 3 g 82.0 cd 11.5 cde    6.5 a 
6. coated with captan 7 g 91.0 ab  4.5 a    4.5 a 
7. coated with polymer  89.0 ab  7.0 abc    4.0 a 
8. dressing with metalaxyl 7 ml 88.5 ab  4.5 a    7.0 a 
9. dressing with metalaxyl 14 ml 66.5 e 14.5 de   19.0 b 
10. dressing with dimethomorph 10 g 93.0 a  4.5 a    3.5 a 
11. dressing with dimethomorph 20 g 93.5 a  3.5 a    3.0 a 
12. dressing with captan 3 g 93.0 a  3.5 a    3.0 a 
13. dressing with captan 7 g 90.5 ab  5.5 ab    4.0 a 
14. Non treated 93.0 a  2.5 a    4.5 a 

CV. (%) 4.7 17.2 12.4 
1/In the same column, means followed by the same letter are not significantly different at the P<0.05 
level by DMRT. 
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Table 3 Seed germination under laboratory of sweet corn seed during six months storage  
   under controlled condition.     

Treatment 
Storage period (months)1/ 

1  2      3    4      5      6 
1. coated with metalaxyl 7 ml 87.5 b-e 80.5 c 79.0 c  73.5 c  69.5 d 63.0 e   
2. coated with metalaxyl 14 ml 63.5 g 61.0 e  51.5 e  51.0 d  43.0 e  33.5 f 
3. coated with dimethomorph 10 g 86.5 c-f  86.0 b  86.0 b 85.5 ab  84.5 ab 82.5 b 
4. coated with dimethomorph 20 g 84.5 ef 85.0 b 81.5 bc 81.5 b 78.5 c 72.0 cd 
5. coated with captan 3 g 91.5 a-d  87.0 b 86.5 b  85.5 ab  85.5 ab  77.0 c  
6. coated with captan 7 g 81.0 f 86.5 b 86.0 b 83.5 ab 81.0 b 76.0 c 
7. coated with polymer  93.0 abc 87.5 b 86.0 b 90.5 a  85.0 ab  82.0 b  
8. dressing with metalaxyl 7 ml 85.0 def 89.0 b 89.0 b 84.5 ab  79.0 c 77.5 c 
9. dressing with metalaxyl 14 ml 69.0 g 74.0 d 73.0 d  70.5 c 70.0 d 69.0 d 
10. dressing with dimethomorph 10 g 94.0 ab  92.0 a 91.0 ab 87.5 ab  87.5 ab 85.0 ab 
11. dressing with dimethomorph 20 g 91.0 a-e 92.5 a 90.0 ab 85.0 ab 86.0 ab 85.0 ab 
12. dressing with captan 3 g 94.0 ab 93.0 a 91.5 ab 90.5 a 87.5 ab 86.5 ab 
13. dressing with captan 7 g 90.5 a-e 89.5 b 86.5 b 86.5 ab 86.0 ab 86.0 ab 
14. Non treated 95.5 a 93.5 a 93.5 a 91.0 a  90.0 a  90.0 a  

CV. (%)  14.7   14.5  14.3   14.3  15.4   15.6 
1/In the same column, means followed by the same letter are not significantly different at the P<0.05 
level by DMRT. 
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Table 4 Seed germination under laboratory of sweet corn seed after accelerated aging during  
   six months storage under controlled condition.  

Treatment 
Storage period (months)1/ 

1  2      3    4      5      6 
1. coated with metalaxyl 7 ml 80.5 de 74.5 d 69.5 e 64.0 c 63.5 de 58.5 d 
2. coated with metalaxyl 14 ml 54.0 f 46.5 e 41.0 f 36.5 d 24.0 f 22.5 f 
3. coated with dimethomorph 10 g 86.5 bcd 83.0 bc  77.5 d  76.0 b 71.5 d  66.0 cd 
4. coated with dimethomorph 20 g 84.0 b-e 82.0 c 80.0 cd 76.5 b 65.0 de 59.5 d 
5. coated with captan 3 g 88.5 abc 84.0 bc 81.5 cd 81.5 ab 80.0 bc 72.0 bc  
6. coated with captan 7 g 85.5 b-e 82.5 c 77.5 d 77.0 b 76.0 c 71.0 bc 
7. coated with polymer  87.0 abc 84.5 bc 83.0 bc 82.0 ab 76.5 c 76.5 bc 
8. dressing with metalaxyl 7 ml 86.5 bcd 70.0 d  84.0 bc 81.0 ab 80.5 bc 69.5 bc 
9. dressing with metalaxyl 14 ml 74.5 e 86.5 bc 67.5 e 63.5 c 61.5 e 47.5 e 
10. dressing with dimethomorph 10 g 92.5 a  92.0 a  90.5 ab  89.5 a  87.5 ab  87.5 ab  
11. dressing with dimethomorph 20 g 89.0 abc 88.5 ab 84.5 bc 83.0 ab 82.0 bc 74.0 bc 
12. dressing with captan 3 g 91.0 ab 90.5 ab 90.5 ab 90.0 a 88.5 ab 85.0 ab  
13. dressing with captan 7 g 90.0 ab 89.0 ab 87.5 ab 87.5 ab 86.5 ab 81.5 bc 
14. Non treated 93.0 a 92.5 a 92.0 a 90.0 a 89.5 a 88.0 a 

CV. (%) 15.3 15.7 15.7  13.3 16.7 15.4 
1/In the same column, means followed by the same letter are not significantly different at the P<0.05 
level by DMRT. 



712 
 

Table 5 Effect of fungicide application on percentage of sweet corn infected by downy  
   mildew under natural infection at farmer’s field, Uthaithani province, rainy  
   season, 2017. 

Treatment % Infection1/ 
1. coated with metalaxyl 7 ml 30.8 c 
2. coated with metalaxyl 14 ml 30.7 c 
3. coated with dimethomorph 10 g  6.3 a 
4. coated with dimethomorph 20 g  1.4 a 
5. coated with captan 3 g 29.4 c 
6. coated with captan 7 g 28.7 c 
7. coated with polymer  75.1 d 
8. dressing with metalaxyl 7 ml 38.2 c 
9. dressing with metalaxyl 14 ml 28.9 c 
10. dressing with dimethomorph 10 g  8.4 ab 
11. dressing with dimethomorph 20 g  5.2 a 
12. dressing with captan 3 g 29.4 c 
13. dressing with captan 7 g 23.7 bc 
14. Non treated 78.0 d 

CV (%)                                     21.8 
1/In the same column, means followed by the same letter are not significantly different at the P<0.05 
level by DMRT. Data are transferred by Arcsine (Sqr(X/100)) 
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การศึกษาอายุการเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลังในช่วงแล้ง 
Table 2.8.1 Characteristics of Soil at Rayong Field Crops Center before planting cassava in 2016/2017 (Dry 

Season) 
Soil depth 

   (cm) 
pH1 

(soil:water 1:1) 
Organic2  

matter (% ) 
Available P3  

(mg/kg) 
Exchangeable K4 (mg/kg) Textural5 

Class 
0-20 6.2 1.38 108 54 Sand 
20-50 6.4 1.36 105 44 Sand 

1 Peech (1965) soil : water = 1:1       2  Walkley and Black (1965) 
3 Bray and Kurtz (1945)             4 Schollenberger and Simon (1945)     5 Hydrometer method 

 
Table 2.8.2 Height, Diameter, Number of stem, and Stem length in each cassava variety at 12 months 

Variety 
Height Diameter Number of stem Stem length 
(cm) (cm) (stem) (cm) 

Rayong 5 262 1.96 178 127 
Rayong 7 267 1.90 174 136 
Rayong 72 263 1.81 147 141 
Rayong 9 347 2.25 157 190 
Rayong 11 287 1.96 185 157 
Rayong86-13 297 2.07 191 175 
Huaybong 60 333 2.13 165 199 
Huaybong 80 294 1.90 156 190 
kasetsart 50 335 2.12 161 182 

 
Table 2.8.3 Germination percentage of cassava after planting 1 month at different shelf life 

Variety 
Germination percentage after planting 1 month at different shelf life (%) 

 0 day  15 days  30 days  45 days  60 days  75 days  90 days   Avg. (A)  

Rayong 5 66.67 b 82.22 b 73.33 b 97.78 ab 92.22 ab 98.89 a 80.00 cd 84.45 
Rayong 7 97.78 a 97.78 a 97.78 a 100.00 a 100.00 a 97.78 a 83.33 bcd 96.35 
Rayong 72 97.78 a 94.45 a 97.78 a 88.89 b 96.67 ab 91.11 ab 96.67 a 94.76 
Rayong 9 95.56 a 98.89 a 96.67 a 92.22 ab 97.78 a 96.67 a 83.33 bcd 94.44 
Rayong 11 90.00 a 91.11 ab 98.89 a 75.56 c 86.67 b 82.22 b 46.67 e 81.59 

Rayong 86-13 98.89 a 97.78 a 94.45 a 96.67 ab 100.00 a 96.67 a 74.44 d 94.13 
Huaybong 60 98.89 a 100.00 a 100.00 a 100.00 a 100.00 a 98.89 a 84.44 bcd 97.46 
Huaybong 80 97.78 a 100.00 a 100.00 a 100.00 a 100.00 a 95.56 a 93.34 ab 98.1 
Kasetsart 50 97.78 a 96.67 a 98.89 a 97.78 ab 96.67 ab 97.78 a 85.55 bc 95.87 
Avg. (B) 93.46 95.43 95.31 94.32 96.67 95.06 80.86 93.02 
CV (a) = 8.6 %  CV.(b) = 6.1 %  % germination (A) = ** , Variety (B) = **,  A X B= ** 

Remark : Means followed by the same letter within a column are not significantly different at 5% level of 
probability using Duncan Multiple Range Test (DMRT), ** : Significant at  1% level of probability 
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Table 2.8.4 Survival percentage of cassava after planting 3 months at different shelf life 

Variety 

Survival percentage after planting 3 months at different shelf life (%) 

 0 day  15 days  30 days  45 days  60 days  75 days  90 days   Avg. (A)  
Rayong 5 63.33 b 74.44 b 72.22 b 96.67 a 92.22 a 96.67 a 72.22 bc 81.11 
Rayong 7 88.89 a 88.89 ab 94.44 a 47.78 c 82.22 ab 96.67 a 78.89 bc 82.54 
Rayong 72 85.56 a 93.33 a 96.67 a 80.00 ab 88.89 a 84.45 ab 94.45 a 89.05 
Rayong 9 91.11 a 94.44 a 96.67 a 90.00 a 90.00 a 92.22 a 74.44 bc 89.84 
Rayong 11 85.55 a 86.67 ab 88.89 a 68.89 b 72.22 b 70.00 b 33.33 d 72.22 

Rayong 86-13 82.22 a 91.11 a 83.33 ab 86.67 a 93.33 a 88.89 a 66.67 c 84.6 
Huaybong 60 80.00 a 83.33 ab 95.56 a 93.34 a 94.45 a 87.78 a 73.33 bc 86.83 
Huaybong 80 96.67 a 93.33 a 94.44 a 93.33 a 97.78 a 88.89 a 85.56 ab 92.86 
Kasetsart 50 87.78 a 91.11 a 97.78 a 86.67 a 94.45 a 87.78 a 75.56 bc 88.73 

Avg. (B) 84.57 88.52 91.11 82.59 89.51 88.15 72.72 85.31 
CV (a) = 14.9 %  CV.(b) = 10.6 %  % Survival(A) = ** , Variety (B) = **,  A X B= ** 

Remark : Means followed by the same letter within a column are not significantly different at 5% level of 
probability using Duncan Multiple Range Test (DMRT), ** : Significant at 1 % level of probability 

 
Table 2.8.5 Survival decrease percentage of cassava after planting 3 months at different shelf life 

Variety 

Survival decrease percentage after planting 3 months at different shelf life 
(%) 

 0 day  
15 
days 

 30 
days  

45 
days 

 60 
days  

75 
days  90 days   Avg.   

Rayong 5 3.34 7.78 1.11 1.11 0.00 2.22 7.78 3.33 
Rayong 7 8.89 8.89 3.34 52.22 17.78 1.11 4.44 13.81 
Rayong 72 12.22 1.12 1.11 8.89 7.78 6.66 2.22 5.71 
Rayong 9 4.45 4.45 0.00 2.22 7.78 4.45 8.89 4.61 
Rayong 11 4.45 4.44 10.00 6.67 14.45 12.22 13.34 9.37 

Rayong 86-13 16.67 6.67 11.12 10.00 6.67 7.78 7.77 9.53 
Huaybong 60 18.89 16.67 4.44 6.66 5.55 11.11 11.11 10.63 
Huaybong 80 1.11 6.67 5.56 6.67 2.22 6.67 7.78 5.24 
Kasetsart 50 10.00 5.56 1.11 11.11 2.22 10.00 9.99 7.14 
Avg.  8.89 6.91 4.2 11.73 7.16 6.91 8.14 7.71 
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Table 2.8.6 Plant height (cm) of cassava at 12 months at different shelf life 

Variety 

Plant height at 12 months at different shelf life (cm)  

 0 day  
15 

days 
 30 

days  
45 

days 
 60 

days  
75 

days  90 days   Avg. (A)  

Rayong 5 213 188 176 195 190 185 193 192 d  
Rayong 7 190 210 188 191 211 174 191 194 d  
Rayong 72 212 191 209 186 205 188 194 198 cd 
Rayong 9 249 260 234 252 236 217 271 246 a  
Rayong 11 236 208 223 205 210 216 213 216 b 

Rayong 86-13 230 210 220 213 204 197 194 211 bc 
Huaybong 60 226 207 216 212 224 191 197 211 bc 
Huaybong 80 206 212 213 211 208 195 201 207 bc 
Kasetsart 50 212 206 228 219 223 205 221 217 b 
Avg. (B) 219  210  212  212  209  196  209  210 
CV (a) = 17.7 %  CV.(b) = 9.5 % , plant height (A) = ns , Variety (B) = ** ,  A X B= ns 

Remark : Means followed by the same letter within a column are not significantly different at 5% level of 
probability using Duncan Multiple Range Test (DMRT),  ** : Significant at  1% level of probability,  ns: Not significant 
 
Table 2.8.7 Harvested plant of cassava at different shelf life 

Variety 

Harvested plant at different shelf life (plant)  

 0 day  
15 

days 
 30 

days  
45 

days 
 60 

days  
75 

days  90 days   Avg.  

Rayong 5 20 19 23 28 27 28 20 23 
Rayong 7 18 25 24 11 22 27 19 21 
Rayong 72 25 23 18 24 27 23 24 24 
Rayong 9 26 22 24 26 26 25 23 25 
Rayong 11 22 22 18 18 18 19 12 18 

Rayong 86-13 14 23 19 21 21 22 14 19 
Huaybong 60 15 18 24 24 22 22 17 20 
Huaybong 80 25 19 20 25 24 23 15 22 
Kasetsart 50 16 19 28 22 18 15 18 19 
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Table 2.8.8 Total weight of stem, leave and stake of cassava at different shelf life 

Variety 
Total weight of stem, leave and stake at different shelf life (kg/plot) 

 0 day  15 
days 

 30 
days  

45 
days 

 60 days  75 
days 

 90 days   Avg.  
Rayong 5 37 24 54 41 40 38 38 39 
Rayong 7 33 47 40 20 28 31 28 33 
Rayong 72 38 27 35 25 34 23 29 30 
Rayong 9 44 36 40 56 50 46 44 45 
Rayong 11 45 34 51 31 38 38 28 38 

Rayong 86-13 34 35 55 34 28 33 24 35 
Huaybong 60 40 33 40 32 28 29 30 33 
Huaybong 80 35 32 39 43 31 29 29 34 
Kasetsart 50 40 24 27 39 23 21 25 28 

 
Table 2.8.9 Fresh root weight of cassava at different shelf life 

Variety 
Fresh root weight at different shelf life (kg/plot) 

 0 day  15 
days 

 30 
days  

45 
days 

 60 
days  

75 
days 

 90 days   Avg.  
Rayong 5 41 54 70 74 55 46 55 56 
Rayong 7 64 39 66 72 48 32 29 50 
Rayong 72 58 54 92 74 57 35 41 59 
Rayong 9 47 50 48 28 49 52 40 45 
Rayong 11 37 46 93 71 52 72 55 61 

Rayong 86-13 51 85 93 47 61 74 49 66 
Huaybong 60 96 56 57 79 84 51 69 70 
Huaybong 80 25 54 48 52 36 34 45 42 
Kasetsart 50 80 60 56 96 88 81 88 79 

 
Table 2.8.10 Starch content of cassava at different shelf life 

Variety 

Starch content at different shelf life (%) 

 0 day  
15 

days 
 30 

days  
45 

days 
 60 

days  
75 

days  90 days   Avg.  
Rayong 5 22.4 21.7 25.9 22.6 24.5 24.4 24.9 23.8 
Rayong 7 22.5 25.6 24.6 23.1 26.7 25.6 23.1 24.5 
Rayong 72 22.9 22.6 21.2 19.6 24.1 20.8 21.9 21.9 
Rayong 9 23.9 25.8 25.0 25.8 28.5 28.7 21.6 25.6 
Rayong 11 25.8 24.6 27.3 25.5 27.4 24.5 23.3 25.5 

Rayong 86-13 23.3 25.9 26.6 26.5 21.6 26.9 20.9 24.5 
Huaybong 60 24.7 23.6 23.3 23.4 26.1 22.5 21.3 23.6 
Huaybong 80 22.9 26.1 20.9 23.6 25.7 23.3 24.4 23.8 
Kasetsart 50 25.0 23.6 21.4 23.9 25.3 22.3 19.5 23.0 
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      Figure 2.8.1 Rainfall (ml.) during December 1st, 2016 to March 30th, 2018 at Huaypong  Meteorological  
                   Station, Rayong Provience 
 

 
 

Figure 2 Fresh root damaged by root rot 
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ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาท่อนพันธุ์มันส าปะหลังพันธุ์แนะน า 
Table 1 Characteristics of Soil at Rayong Field Crops Center before planting cassava in    
            2018/2019 (Dry Season) 

Soil depth 
   (cm) 

pH1 
(soil:water 1:1) 

Organic2  
matter (% ) 

Available P3  
(mg/kg) 

Exchangeable K4 
(mg/kg) 

Textural5 

Class 
0-20 4.9 0.69 8 14 Sand 
20-50 4.8 0.71 8 12 Sand 

1 Peech (1965) soil : water = 1:1       2  Walkley and Black (1965) 
3 Bray and Kurtz (1945)             4 Schollenberger and Simon (1945)     5 Hydrometer method 

 

 Table 2 Height, Diameter, Number of stem, and Stem length in each cassava variety at 12 
months 

Variety Height Diameter Number of stem Stem length 
(cm) (cm) (stem) (cm) 

Rayong 5 188 2.03 409 129 

Rayong 9 263 2.37 445 199 

kasetsart 50 220 2.00 407 159 
 
 Table 3 Germination percentage of cassava after planting 1 month at different shelf life 

Variety 
Germination percentage (%) 

30 days 45 days 60 days 

Rayong 5 49.0 42.3 14.7 

Rayong 9 52.8 46.9 41.9 

Kasetsart 50 57.3 49.8 52.6 
 
 Table 4 Survival percentage of cassava after planting 3 months at different shelf life 

Variety 
Survival percentage (%) 

30 days 45 days 60 days 

Rayong 5 45.9 39.4 14.2 

Rayong 9 46.3 28.4 36.6 

Kasetsart 50 42.3 29.4 45.9 
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Table 5 Survival decrease percentage of cassava after planting 3 months at different shelf life 

Variety 
Survival decrease percentage (%) 

30 days 45 days 60 days 
Rayong 5 3.1 2.9 0.5 
Rayong 9 6.5 18.5 5.3 
Kasetsart 50 15 20.4 6.7 

 
 Table 6 Plant height (cm) of cassava varieties at 12 months by the effect of different shelf 
life 

Variety (V) 
Shelf life (A) 

     Average 
30 days 45 days 60 days 

Rayong 5 196 182 155 178 
Rayong 9 241 235 243 240 
Kasetsart 50 216 320 204 247 
Average 218 246 201 221 
C.V.(a)= 46.6 %   C.V.(b)= 56.5 %   C.V.(c)= 68.3 %      
A = ns,  V = ns,   F = ns,  AxV=ns,   AxF=ns,  VxF=ns,  AxVxF=ns 
Remark : Means followed by the same letter within a column are not significantly different at 5% level of probability using Duncan 
Multiple Range Test (DMRT), ns: not significant 

   
 Table 7 Cassava height (cm) at 12 months by the effect of various Nitrogen and Potassium 
on different shelf life 

Fertilizer (F) 
 Shelf life (A)      Average 

    30 days        45 days           60 days   0-4-16 207  182  201  197  
8-4-16 206  528  208  314  
16-4-16 215  200  221  212  
24-4-16 228  235  163  209  
16-4-0 211  208  206  208  
16-4-8 223  207  219  216  
16-4-16 222  177  210  203  
16-4-24 229  228  179  212  
Average     
Average     
Average 

218 
 

246 
 

201 
 

221  
C.V.(a)= 46.6 %   C.V.(b)= 56.5 %   C.V.(c)= 68.3 %      
A = ns,  V = ns,   F = ns,  AxV=ns,   AxF=ns,  VxF=ns,  AxVxF=ns 
Remark : Means followed by the same letter within a column are not significantly different at 5% level of probability using Duncan 
Multiple Range Test (DMRT), ns: not significant 
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 Table 8 Plant height (cm) of cassava varieties at 12 months by the effect of various 
Nitrogen and Potassium  

Fertilizer (F) 
 Variety (V) 

     Average             Rayong 5        Rayong 
9  

      Kasetsart 50  
0-4-16 194  192  205  197  
8-4-16 193  255  493  314  
16-4-16 159  265  213  212  
24-4-16 135  267  226  209  
16-4-0 182  242  201  208  
16-4-8 200  244  205  216  
16-4-16 190  202  216  203  
16-4-24 168  252  215  212  
Average     
Average     
Average 

       178  
 

240 
 

247 
 

221  
C.V.(a)= 46.6 %   C.V.(b)= 56.5 %   C.V.(c)= 68.3 %      
A = ns,  V = ns,   F = ns,  AxV=ns,   AxF=ns,  VxF=ns,  AxVxF=ns 
Remark : Means followed by the same letter within a column are not significantly different at 5% level of probability using 
Duncan Multiple Range Test (DMRT),  ** : Significant at  1% level of probability,  ns: Not significant 

 
  Table 9 Fresh root weight (kg./rai) of cassava varieties at 12 months by the effect of 
different shelf life 

Variety (V) 
Shelf life (A) 

     Average 
30 days 45 days 60 days 

Rayong 5 3,348 2,685 1,081 2,371 

Rayong 9 2,955 3,249 2,410 2,871 

Kasetsart 50 2,588 2,558 2,634 2,593 

Average 2,964 2,831 2,042 2,612 

C.V.(a)= 133.7 %   C.V.(b)= 122.7 %   C.V.(c)= 78.6 % 
A = ns,  V = ns,   F = ns,  AxV=ns,   AxF=ns,  VxF=ns,  AxVxF=ns 
Remark : Means followed by the same letter within a column are not significantly different at 5% level of probability using Duncan 
Multiple Range Test (DMRT), ns: not significant 
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 Table 10 Fresh root weight (kg./rai) at 12 months by the effect of various Nitrogen and 
Potassium on different shelf life 

Fertilizer (F) 
 Shelf life (A)      Average 

    30 days        45 days           60 days   0-4-16 3,091       2,590        1,821        2,501   
8-4-16 2,996       2,271        1,893        2,386   
16-4-16 2,820       5,820        1,843        3,494   
24-4-16 2,992       2,996        2,251        2,746   
16-4-0 2,680       1,941        1,946        2,189   
16-4-8 3,132       2,063        2,338        2,511   
16-4-16 3,084       2,134        2,017        2,412   
16-4-24 2,915       2,830        2,225        2,657   
Average     
Average     
Average 

      2,964          2,831         2,042         2,612   
C.V.(a)= 133.7 %   C.V.(b)= 122.7 %   C.V.(c)= 78.6 % 
A = ns,  V = ns,   F = ns,  AxV=ns,   AxF=ns,  VxF=ns,  AxVxF=ns 
Remark : Means followed by the same letter within a column are not significantly different at 5% level of probability using Duncan 
Multiple Range Test (DMRT), ns: not significant 

 
 Table 11 Fresh root weight (kg./rai) of cassava varieties at 12 months by the effect of 
various Nitrogen and Potassium  

Fertilizer (F) 
 Variety (V) 

     Average           Rayong 5     Rayong 9        Kasetsart 50  
0-4-16      2,240        2,495        2,767        2,501   
8-4-16      2,194        2,776        2,189        2,386   
16-4-16      1,980        5,840        2,663        3,494   
24-4-16      2,335        2,855        3,048        2,746   
16-4-0      2,359        1,962        2,247        2,189   
16-4-8      2,759        2,213        2,561        2,511   
16-4-16      2,820        2,158        2,257        2,412   
16-4-24      2,286        2,670        3,014        2,657   
Average     
Average     
Average 

     2,371         2,871         2,593          2,612   
C.V.(a)= 133.7 %   C.V.(b)= 122.7 %   C.V.(c)= 78.6 %      
A = ns,  V = ns,   F = ns,  AxV=ns,   AxF=ns,  VxF=ns,  AxVxF=ns 
Remark : Means followed by the same letter within a column are not significantly different at 5% level of probability using Duncan 
Multiple Range Test (DMRT), ns: not significant 
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Table 12 Starch content (%) of cassava varieties at 12 months by the effect of various  
              Nitrogen and Potassium 

Fertilizer (F) Shelf life (A) Average  
      30 days       45 days         60 days    Rayong 5 (V)  

  

 

 

 

  0-4-16 21.3  21.0 ab A 17.3 ab A 19.9 
8-4-16 20.8  22.2 a A 18.6 ab AB 20.5 
16-4-16 23.2  11.9 b AB 17.7 ab AB 17.6 
24-4-16 23.2  17.6 ab AB 0.0 c B 13.6 
16-4-0 18.3  14.7 ab AB 24.6 a A 19.2 
16-4-8 23.3  19.9 ab A 24.2 a A 22.5 
16-4-16 23.8  20.6 ab A 22.1 a A 22.2 
16-4-24 24.9  17.6 ab A 10.7 b B 17.7 
         Rayong 9 (V)         
0-4-16 27.2  14.4 b AB 24.4   22.0 
8-4-16 26.6  26.4 a A 28.7   27.2 
16-4-16 26.5  25.6 a A 26.4   26.2 
24-4-16 22.1  25.6 a A 28.1   25.3 
16-4-0 24.9  23.9 a A 26.2   25.0 
16-4-8 27.2  23.6 a A 27.6   26.1 
16-4-16 26.5  14.6 b A 28.3   23.1 
16-4-24 28.4  24.5 a A 27.9   26.9 
         Kasetsart 50 (V)         
0-4-16 26.2  23.4   23.9   24.5 
8-4-16 22.0  19.7   24.3   22.0 
16-4-16 22.9  18.8   25.1   22.3 
24-4-16 21.2  21.7   25.8   22.9 
16-4-0 22.4  19.1   24.1   21.9 
16-4-8 23.2  19.3   22.6   21.7 
16-4-16 24.3  21.7   23.7   23.2 
16-4-24 24.4  22.2   25.7   24.1 

Average 24.0 
 

 21.6 
 

 22.6  
 

22.4 
C.V.(a)= 44.8 %   C.V.(b)= 24.4 %   C.V.(c)= 18.9 %      
A = ns,  V = **,   F = ns,  AxV=ns,   AxF=ns,  VxF=ns,  AxVxF=* 

Remark : Means followed by the same letter within a column are not significantly different at 5% level of probability using Duncan 
Multiple Range Test (DMRT), ** : Significant at 1% level of probability,  * : Significant at 5% level of probability,  ns: not significant 
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      Figure 1 Rainfall (ml.) during January 3rd, 2019 to March 3rd, 2020 at Huaypong         
                     Meteorological Station, Rayong Province 
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ผลของความแตกร้าวต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์ ความชื้น (Moisture content, MC) ความงอก (Germination, G) ความงอกภายหลัง
การเร่งอายุ (Germination after accelerated aging, GAA) และความแตกร้าว (Cracking) ของเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 60 ฤดูฝนปี 2559 จ านวน 87 ตัวอย่าง (ต่อ) 

No. MC (%) G (%) GAA (%) Cracked seeds (%) 
1 11.4 90 77 7 
2 11.4 81 61 2 
3 11.1 77 53 3 
4 11.4 68 47 4 
5 11.5 72 37 2 
6 10.0 93 81 1 
7 11.1 92 77 3 
8 11.1 78 47 3 
9 11.4 71 50 3 
10 12.5 76 46 1 
11 10.4 90 68 2 
12 10.8 96 80 3 
13 10.4 75 32 3 
14 11.1 92 79 0 
15 10.9 73 43 2 
16 10.5 80 66 1 
17 10.6 75 58 1 
18 11.0 68 46 2 
19 11.3 65 36 1 
20 10.7 34 14 1 
21 10.9 81 63 0 
22 10.6 60 39 3 
23 9.3 39 23 1 
24 8.9 76 55 2 
25 10.3 74 45 1 
26 10.3 65 48 2 
27 10.2 51 30 4 
28 8.6 69 52 6 
29 9.9 82 61 4 
30 9.6 59 41 2 
31 10.4 86 67 1 
32 9.5 87 79 1 
33 8.6 82 66 1 
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ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์ ความชื้น (Moisture content, MC) ความงอก (Germination, G) ความงอกภายหลัง
การเร่งอายุ (Germination after accelerated aging, GAA) และความแตกร้าว (Cracking) ของเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 60 ฤดูฝนปี 2559 จ านวน 87 ตัวอย่าง (ต่อ) 

No. MC (%) G (%) GAA (%) Cracked seeds (%) 
34 9.0 62 51 3 
35 10.9 67 56 3 
36 9.6 66 44 1 
37 9.2 74 56 2 
38 9.8 54 36 8 
39 10.1 55 51 2 
40 8.5 32 20 2 
41 10.3 69 57 5 
42 7.9 87 73 0 
43 7.9 62 42 4 
44 7.9 29 22 3 
45 8.5 44 27 2 
46 8.4 74 50 2 
47 10.6 70 45 3 
48 10.0 60 27 4 
49 8.8 87 66 3 
50 7.6 87 79 9 
51 7.8 80 49 3 
52 7.7 79 63 1 
53 7.6 75 65 3 
54 9.8 58 38 3 
55 9.6 74 60 3 
56 10.1 33 17 2 
57 9.6 32 31 3 
58 10.1 71 58 3 
59 9.1 75 64 4 
60 8.7 74 58 3 
61 9.4 85 67 3 
62 8.4 72 57 2 
63 9.4 76 65 3 
64 10.7 71 50 1 
65 10.2 81 67 3 
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ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์ ความชื้น (Moisture content, MC) ความงอก (Germination, G) ความงอกภายหลัง
การเร่งอายุ (Germination after accelerated aging, GAA) และความแตกร้าว (Cracking) ของเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 60 ฤดูฝนปี 2559 จ านวน 87 ตัวอย่าง (ต่อ) 

No. MC (%) G (%) GAA (%) Cracked seeds (%) 
66 10.4 79 39 0 
67 10.8 68 61 1 
68 10.7 88 70 2 
69 9.8 88 73 1 
70 9.7 84 67 0 
71 9.4 67 58 1 
72 10.1 86 81 0 
73 9.5 73 66 0 
74 9.2 79 66 2 
75 9.9 76 47 4 
76 9.3 89 78 0 
77 10.2 89 76 1 
78 9.6 67 40 0 
79 9.7 83 60 0 
80 9.7 79 53 1 
81 10.0 89 72 1 
82 9.2 79 51 1 
83 10.2 66 47 2 
84 9.3 91 80 2 
85 8.5 60 53 3 
86 9.0 64 50 4 
87 10.0 78 46 2 
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ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์ ความชื้น (Moisture content, MC) ความงอก (Germination, G) ความงอกภายหลัง
การเร่งอายุ (Germination after accelerated aging, GAA) และความแตกร้าว (Cracking) ของเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 60 ฤดูแล้งปี 2560 จ านวน 51 ตัวอย่าง 

No. MC (%) G (%) GAA (%) Cracked seeds (%) 
1 7.6 90 57.3 6 
2 8.6 92 57.0 5 
3 8.2 93 68.0 3 
4 8.3 91 51.5 4 
5 8.7 82 44.0 4 
6 10.0 90 47.3 3 
7 10.7 88 27.8 3 
8 7.7 84 42.0 6 
9 7.6 79 68.5 4 
10 8.4 86 68.3 4 
11 9.3 92 76.3 4 
12 7.7 89 70.8 4 
13 7.7 80 66.5 7 
14 7.3 75 66.8 9 
15 8.7 86 68.3 6 
16 8.2 81 72.3 3 
17 8.2 88 86.8 1 
18 8.0 85 74.5 2 
19 9.4 95 64.5 1 
20 8.3 95 54.5 1 
21 7.7 87 51.5 1 
22 8.1 90 66.8 1 
23 7.8 86 63.8 1 
24 9.1 95 67.0 1 
25 9.3 85 50.5 2 
26 6.7 85 48.0 2 
27 8.2 90 35.8 2 
28 7.8 86 53.3 1 
29 8.9 93 48.8 2 
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ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์ ความชื้น (Moisture content, MC) ความงอก (Germination, G) ความงอกภายหลัง
การเร่งอายุ (Germination after accelerated aging, GAA) และความแตกร้าว (Cracking) ของเมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 60 ฤดูแล้งปี 2560 จ านวน 51 ตัวอย่าง (ต่อ) 

No. MC (%) G (%) GAA (%) Cracked seeds (%) 
30 9.2 93 77.3 1 
31 9.6 69 31.0 4 
32 9.3 87 62.0 4 
33 8.3 83 49.8 2 
34 9.1 65 36.5 5 
35 10.6 67 25.8 2 
36 8.4 74 54.0 3 
37 7.6 69 50.0 2 
38 8.9 84 44.0 4 
39 9.5 83 44.5 4 
40 9.5 85 32.0 3 
41 9.6 92 57.3 1 
42 11.3 88 50.8 1 
43 9.0 92 71.5 2 
44 9.6 89 80.0 1 
45 9.9 86 54.3 3 
46 9.1 86 65.3 2 
47 9.8 86 68.0 3 
48 8.4 78 49.0 3 
49 7.7 78 43.3 2 
50 8.6 82 55.5 5 
51 7.6 82 54.0 3 
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การคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันก าจัดเชื้อรา Fusarium moniliforme ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะเชื้อสาเหตุโรค Fusarium  moniliforme บนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose agar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา F. moniliforme บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ผสมสาร
ป้องกันก าจัดเชื้อราความเข้มข้นต่างๆ (A = captan 50%WP, B = thiophanate-methyl 70%WP,  
C = metalaxyl 25%WP and D = difenoconazole 25%EC) 



730 
 

ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Fusarium moniliforme บนอาหาร PDA ผสม
สารป้องกันก าจัดเชื้อราที่ความเข้มข้นต่างๆ 

Treatment  
การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา  
 Fusarium moniliforme1(%) 

ปี 2560 ปี 2561 
captan 50%WP 250 ppm. 76.15b 72.93c 
captan 50%WP 500 ppm. 77.80b 73.89c 
captan 50%WP 750 ppm. 76.01b 77.74b 
captan 50%WP 1,000 ppm. 78.23b 77.11b 
thiophanate-methyl 70%WP 250 ppm. 100.00a 100.00a 
thiophanate-methyl 70%WP 500 ppm. 100.00a 100.00a 
thiophanate-methyl 70%WP 750 ppm. 100.00a 100.00a 
thiophanate-methyl 70%WP 1,000 ppm. 100.00a 100.00a 
metalaxyl 25%WP 250 ppm. 29.99d 9.31g 
metalaxyl 25%WP 500 ppm. 35.65d 18.84f 
metalaxyl 25%WP 750 ppm. 57.51c 35.69e 
metalaxyl 25%WP 1,000 ppm. 51.68c 44.24d 
difenoconazole 25%EC 250 ppm. 94.00a 98.65a 
difenoconazole 25%EC 500 ppm. 92.24a 98.59a 
difenoconazole 25%EC 750 ppm. 92.78a 98.78a 
difenoconazole 25%EC 1,000 ppm. 93.26a 98.97a 
control 0.00f 0.00h 
F-test ** ** 
C.V.(%) 4.61 1.57 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
จากการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
หมายเหตุ: 1 = ค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างทดลอง 4 ซ้ า ซ้ าละ 10 จานอาหารเลี้ยงเชื้อ 
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ตารางที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราในการยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme 
บนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และระยะเวลาการเก็บรักษาในปี 2560 

กรรมวิธี 
การเก็บรักษา (เดือน) 

0 1 2 3 4 5 6 
thiophanate-methyl 2 g/1kg 18.50 b 13.25 bc 4.50 ab 3.25 a 0.75 a 0.25 a 0.75 a 
thiophanate-methyl 4 g/1kg 5.26 a 7.00 ab 0.00 a 0.50 a 0.50 a 0.50 a 0.00 a 
thiophanate-methyl 6 g/1kg 9.25 ab 2.50 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
difenoconazole 0.1 ml/1 kg 61.00 d 52.25 d 26.00 c 19.25 c 14.25 c 12.75 c 10.00 c 
difenoconazole 0.2 ml/1 kg 53.50 d 48.25 d 11.00 b 12.75 b 7.25 b 7.50 bc 6.75 bc 
difenoconazole 0.4 ml/1 kg 36.25 c 22.00 c 9.75 b 6.50ab 7.50 b 4.75 ab 2.75 ab 
control 100.00 e 100.00 e 100.00 d 100.00 d 100.00 d 100.00 d 100.00 d 
F-test ** ** ** ** ** ** ** 
C.V. (%) 8.68 8.88 12.92 9.62 8.15 9.74 8.45 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
จากการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 

 
ตารางที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราในการยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme 
บนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และระยะเวลาการเก็บรักษาในปี 2561 

กรรมวิธี 
การเก็บรักษา (เดือน) 

0 1 2 3 4 5 6 
thiophanate-methyl 2 g/1kg 12.00 ab 4.00 ab 1.50 a 1.25 a 0.75 a 0.50 a 2.75  a 
thiophanate-methyl 4 g/1kg 6.50 a 1.50 a 1.00 a 0.75 a 0.00 a 0.25 a 1.00 a 
thiophanate-methyl 6 g/1kg 4.50 a 1.50 a 1.00 a 0.25 a 0.00 a 0.00 a 0.00 a 
difenoconazole 0.1 ml/1 kg 31.00 bc 15.25 d 11.25 b 8.25 b 4.50 b 1.75 a 2.75 a 
difenoconazole 0.2 ml/1 kg 36.50 bc 17.00 cd 7.25 ab 6.25 b 3.25 ab 0.75 a 4.25 a 
difenoconazole 0.4 ml/1 kg 30.50 ab 9.50 bc 6.75 ab 7.75 b 2.75 ab 0.75 a 1.00 a 
control 100.00 d 100.00 e 100.00 c 100.00 c 100.00 c 100.00 b 100.00 b 
F-test ** ** ** ** ** ** ** 
C.V. (%) 23.48 11.83 15.17 7.77 8.20 8.00 17.05 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
จากการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
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ตารางท่ี 4 เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน (เปอร์เซ็นต์) ภายหลังการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อ
ราในการยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างๆ ในปี 2560 

Treatment ระยะเวลาการเก็บรักษา (เดือน) 

 
0 1 2 3 4 5 6 

thiophanate-methyl 2 g/1kg 98 98 99 95 96 97 96 
thiophanate-methyl 4 g/1kg 98 99 100 99 96 98 92 
thiophanate-methyl 6 g/1kg 97 96 99 94 95 95 93 
difenoconazole 0.1 ml/1 kg 98 98 97 97 99 98 97 
difenoconazole 0.2 ml/1 kg 98 100 99 99 97 99 97 
difenoconazole 0.4 ml/1 kg 98 99 99 99 98 97 97 
control 96 96 99 99 96 97 98 

หมายเหตุ: 1 = ค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างทดลอง 4 ซ้ า ซ้ าละ 100 เมล็ด 
 

ตารางท่ี 5 เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน (เปอร์เซ็นต์) ภายหลังการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อ
ราในการยับยั้งเชื้อรา Fusarium moniliforme ที่ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างๆ ในปี 2561 
 

Treatment 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (เดือน) 

0 1 2 3 4 5 6 
thiophanate-methyl 2 g/1kg 93 93 97 96 93 94 88 
thiophanate-methyl 4 g/1kg 97 92 94 94 94 90 81 
thiophanate-methyl 6 g/1kg 98 94 92 94 94 90 83 
difenoconazole 0.1 ml/1 kg 96 97 98 95 91 92 92 
difenoconazole 0.2 ml/1 kg 98 96 97 96 96 94 96 
difenoconazole 0.4 ml/1 kg 96 98 96 95 95 93 94 
control 98 96 97 97 96 96 95 

หมายเหตุ: 1 = ค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างทดลอง 4 ซ้ า ซ้ าละ 100 เมล็ด 
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ประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดเชื้อราบางชนิดต่อการป้องกันก าจัดเชื้อรา Cephalosporium 
acremonium ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 

ภาพที่ 1 ลักษณะเชื้อสาเหตุโรค Cephalosporium acremonium บนอาหารเลี้ยงเชื้อ potato dextrose 
agar  
 

 
ภาพที่ 2 การยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อรา C. acremonium บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ผสมสาร
ป้องกันก าจัดเชื้อราความเข้มข้นต่างๆ (A = captan 50%WP, B = prochloraz 50%WP,  
C = hexaconazole 7.5%WP, D = mancocep 80%WP, E= carbendazim 50%WP, F= 
hydroquinone 5%W/V, G= thiophanate-methyl 70%WP, H= difenoconazole 25%EC and I= 
control) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



734 
 

 
 
ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Cephalosporium acremonium บนอาหาร 
PDA    ผสมสารป้องกันก าจัดเชื้อราที่ความเข้มข้นต่างๆ 

Treatment  
การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา  

 Cephalosporium acremonium1 (%) 
ปี 2561 ปี 2562 

captan 50%WP 250 ppm 71.61±0.59 e 35.86 ± 5.75 e 
captan 50%WP 500 ppm 74.62±0.17 de 18.70 ± 3.91 f 
prochloraz 50%WP 250 ppm 100.00±0.00 a 100.00 ± 0.00 a 
prochloraz 50%WP 500 ppm 100.00±0.00 a 100.00 ± 0.00 a 
hexaconazole 7.5%WP 250 ppm 71.77±0.38 e 56.30 ± 1.95 d 
hexaconazole 7.5%WP 500 ppm 72.25±0.29 e 56.08 ± 2.23 d 
mancozep 80%WP 250 ppm 77.25±1.58 d 82.12 ± 1.41 c 
mancozep 80%WP 500 ppm 87.35±0.69 b 84.23 ± 1.59 bc 
carbendazim 50%WP 250 ppm 100.00±0.00 a 98.20 ± 0.19 a 
carbendazim 50%WP 500 ppm 100.00±0.00 a 100.00 ± 0.00 a 
hydroquinone 5%W/V 10 mM 71.82±0.32 e 60.91 ± 4.18 d 
hydroquinone 5%W/V 20 mM 82.45±0.44 c 64.78 ± 2.17 d 
triophanate-methyl 70%WP 250 ppm 87.70±0.43 b 98.27 ± 0.07 a 
triophanate-methyl 70%WP 500 ppm 87.91±0.20 b 98.27 ± 0.07 a 
difenoconazole 25%EC 250 ppm 84.82±0.34 bc 89.01 ± 0.87 abc 
difenoconazole 25%EC 500 ppm 84.79±0.39 bc 95.35 ± 0.13 ab 
control 0.00±0.00 f 0.00 ± 0.00 g 
F-test ** ** 
C.V.(%) 1.27 6.13 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
จากการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
หมายเหตุ: 1 = ค่าเฉลี่ยจากตัวอย่างทดลอง 4 ซ้ า ซ้ าละ 10 จานอาหารเลี้ยงเชื้อ 
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ตารางที่ 2 เปอร์เซ็นต์การตรวจพบเชื้อรา Cephalosporium acremonium ภายหลังการคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา ก่อนและ   
ภายหลังการเก็บรักษาและระยะเวลาการ เก็บรักษาในปี 2561 

กรรมวิธี 
การเก็บรักษา (เดือน) 

0 1 2 3 4 5 6 
prochloraz 50%WP 2 g/1kg 1.00±0.58  b 0.50±0.29 b 0.00±0.00 b 0.00±0.00 b 0.00 0.00 0.00 
prochloraz 50%WP 4 g/1kg 0.00±0.00  b 0.75±0.25 b 0.00±0.00 b 0.25±0.25 b 0.00 0.00 0.00 
prochloraz 50%WP 6 g/1kg 0.00±0.00  b 0.25±0.25 b 0.00±0.00 b 0.00±0.00 b 0.00 0.00 0.00 
carbendazim 50%WP 2 g/1kg 0.50±0.50  b 0.50±0.29 b 0.00±0.00 b 0.25±0.25 b 0.00 0.00 0.00 
carbendazim 50%WP 4 g/1kg 0.50±0.50  b 0.50±0.50 b 0.25±0.25 b 0.00±0.00 b 0.00 0.00 0.00 
carbendazim 50%WP 6 g/1kg 0.00±0.00  b 0.00±0.00 b 0.00±0.00 b 0.00±0.00 b 0.00 0.00 0.00 
control 100.00±0.00 a 100.00±0.00 a 100.00±0.00 a 100.00±0.00 a 100.00 100.00 100.00 
F-test ** ** ** **    
C.V. (%) 4.73 3.80 1.32 1.86    
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%จากการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
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ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์การตรวจพบเชื้อรา Cephalosporium acremonium ภายหลังการคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อรา ก่อนและ   
ภายหลังการเก็บรักษาและระยะเวลาการ เก็บรักษาในปี 2562 

กรรมวิธี 
การเก็บรักษา (เดือน) 

0 1 2 3 4 5 6 
prochloraz 50%WP 2 g/1kg 0.75±0.75 cd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
prochloraz 50%WP 4 g/1kg 0.00±0.00  d 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
prochloraz 50%WP 6 g/1kg 0.00±0.00  d 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
carbendazim 50%WP 2 g/1kg 4.00±1.00 b   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
carbendazim 50%WP 4 g/1kg 3.75±2.25 bc   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
carbendazim 50%WP 6 g/1kg 2.00±0.71  bcd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
control 100.00±0.00 a 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
F-test **       
C.V. (%) 12.78       
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%จากการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
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ตารางท่ี 4 เปอรเ์ซ็นต์ความงอกมาตรฐาน (เปอร์เซ็นต์) ภายหลังการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อราในการยับยั้งเชื้อรา Cephalosporium acremonium ที่
ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างๆ ในปี 2561 

Treatment 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (เดือน) 

0 1 2 3 4 5 6 

prochloraz 50%WP 2 g/1kg 94 ±  1.08 bc 97 ± 0.65 a 97 ± 1.29 a 94 ± 2.22 bc 92 ± 0.85 a 83 ± 1.18 d 75 ± 1.32 c 
prochloraz 50%WP 4 g/1kg 92 ± 0.48 cd 91 ± 0.85 b 97 ± 0.91 a 96 ± 0.63 cd 94 ± 1.31 a 86 ± 1.47 d 80 ± 1.80 b 
prochloraz 50%WP 6 g/1kg 91 ± 0.87 d 95 ± 0.41 a 97 ± 0.25 a 97 ± 1.58 a 94 ± 1.44 a 91 ± 1.65 bc 69 ±1.08 d 
carbendazim 50%WP 2 g/1kg 98 ± 0.95 a 95 ± 0.91 a 95 ± 0.82 a 98 ± 1.85 abc 92 ± 1.25 a 93 ± 1.04 ab 95 ± 0.65 a 
carbendazim 50%WP 4 g/1kg 96 ± 0.82 ab 97 ± 0.25 a 90 ± 0.95 b 96 ± 1.55 ab 95 ± 1.29 a 88 ± 1.38 cd 94 ±1.44 a 
carbendazim 50%WP 6 g/1kg 97 ± 1.04 ab 96 ± 0.41 a 97 ± 0.41 a 94 ± 1.26 b 94 ± 1.25 a 92 ± 1.94 bc 95 ± 1.58 a 
control 97 ± 0.58 a 96 ± 0.75 a  97 ± 1.08 a 98 ± 2.17 a 96 ± 0.65 a 96 ± 0.58 a 93 ± 1.29 a 
F-test ** ** **   ** ** 

C.V. (%) 1.80 1.36 1.84 2.09 2.51 3.08 3.16 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%จากการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
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ตารางท่ี 5 เปอร์เซ็นต์ความงอกมาตรฐาน (เปอร์เซ็นต์) ภายหลังการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อราในการยับยั้งเชื้อรา Cephalosporium acremonium ที่
ระยะเวลาการเก็บรักษาต่างๆ ในปี 2562 

Treatment 
ระยะเวลาการเก็บรักษา (เดือน) 

0 1 2 3 4 5 6 

Prochloraz 50%WP 2 g/1kg 90 ± 0.41 a 86 ± 0.63 b 84 ± 1.50 ab 81 ± 2.27 a 80 ± 0.85 c 82 ± 1.47 ab 77 ± 2.17 bc 
Prochloraz 50%WP 4 g/1kg 93 ± 0.91 a 86 ± 1.65 bc 84 ± 2.22 ab 84 ± 2.81 a 81 ± 3.28 abc 81 ± 2.02 b 79 ± 3.52 abc 
Prochloraz 50%WP 6 g/1kg 91 ± 0.91 a 82 ± 1.89 c 87 ± 0.65 ab 83 ± 2.84 a 82 ± 1.89 bc 82 ± 1.44 ab 74 ± 2.60 c 
Carbendazim 50%WP 2 g/1kg 91 ± 0.85 a 90 ±0.29 ab 89 ± 1.58 a 88 ± 1.55 a 89 ± 1.85 a 87 ± 1.22 a 81 ± 0.91 abc 
Carbendazim 50%WP 4 g/1kg 92 ± 1.91 a 92 ± 0.85 a 86 ± 1.94 ab 86 ± 1.85 a 84 ± 1.31 abc 86 ± 0.82 a 86 ± 2.92 a 
Carbendazim 50%WP 6 g/1kg 90 ± 1.87 a 89 ±1.55 ab 82 ± 1.91 b 84 ± 2.80 a 83 ± 1.65 abc 80 ± 1.08 b 78 ± 2.56 abc 
control 93 ± 1.60 a 90 ± 1.32 ab 89 ± 1.85 a 89 ± 2.25 a 87 ± 1.26 ab 84 ± 1.73 ab 84 ± 0.48 ab 
F-test * **    * * 

C.V. (%) 2.90 2.94 4.04 5.62 5.12 3.94 5.75 
 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%จากการทดสอบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
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ผลของสภาพการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองท่ีเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวด 

a การเก็บเกี่ยวเมล็ดถั่วเหลืองโดยเครื่องเกี่ยวนวด b เมล็ดถั่วเหลืองที่ได้จากเครื่องเก่ียวนวด 

c เมล็ดถั่วเหลืองที่ได้จากเครื่องเก่ียวนวด d ผลผลิตที่ตกหล่นเสียหายในแปลงผลิตหลังการ
ใช้เครื่องเกี่ยวนวด 

e เมล็ดถั่วเหลืองที่แตกร้าวจากเครื่องเก่ียวนวด f บรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและน าไปเก็บ
รักษาตามกรรมวิธี 
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 ผลของภาชนะบรรจุในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
 

 
 

ภาพที่ 1. ลักษณะโครงสร้างของเชื้อรา Cercospora kikuchii ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 

 
 

ภาพที ่2. ลักษณะโครงสร้างของเชื้อรา Collectrotrichum trancatum ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 

 

 
ภาพที่ 3. ลักษณะโครงสร้างของเชื้อรา Fusarium sp. ที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง 
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ผลของการคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ ามันพืชต่อคุณภาพและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ใน
สภาวะดินอิ่มตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 12.1 การเตรียมแปลงงานวิจัยโดยการให้น้ าในสภาพดินอ่ิมตัว 60% (A) และ 100% (B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 12.2 การเจริญเติบโตของถั่วเหลืองในแปลงงานวิจัยที่อายุ 45-50 วัน 

B 

A 
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ภาคผนวก 12.3 การเก็บเกี่ยวต้นถั่วเหลืองแห้งท่ีอายุ 85-87 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก 12.4 การตากลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ือน าไปค านวณผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 
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ผลของการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตเคลือบเมล็ดพันธุ์ ที่มีผลต่อความงอกและการเจริญเติบโตของ
ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ในสภาวะอากาศหนาว 
การหาสูตรปริมาณพอลิเมอร์ที่เหมาะสมในการเคลือบเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 
 1. น าเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 น ามากะเทาะเปลือก 
 2. น าเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ที่กะเทาะเปลือกแล้วมาทดสอบความงอกมาตรฐานได้ค่าเฉลี่ยร้อย
ละ 95 และมีความชื้น 5.9 
 3. ทดสอบหาความเร็วรอบของเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์โดยเครื่องเคลือบที่ใช้เป็นเครื่องเคลือบขนาด
เล็ก และความเร็วรอบท่ีเหมาะสมคือ 75 รอบต่อนาที  
 4. น าเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 หาปริมาณพอลิเมอร์ที่เหมาะสม โดยทดสอบดังนี้ 

วิธีที่ ปริมาณพอลิเมอร์ 
(มล.)/เมล็ด 1 กก. 

ปริมาณน้ า (มล.)
เมล็ด 1 กก. 

ความงอก (%) ความชื้น 

1 4 20 94 6.2 
2 6 30 94 6.4 
3 8 40 87 6.2 
4 10 50 93 6.6 
5 12 60 97 6.9 
6 14 70 95 6.9 
7 12 18 96 6.5 
8* 30 40 92 6.1 
9 0 0 96 5.9 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 1 ทดสอบหาความเร็วรอบท่ีเหมาะสม           ภาพที่ 2 เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์ 
 
 
หลังจากการทดสอบหาปริมาณพอลิเมอร์ที่เหมาะสมทั้ง 8 วิธี จึงน าเมล็ดพันธุ์พันธุ์ถั่วลิสงหลังเคลือบไปลด
ความชื้นโดยการผึ่งลมให้ความชื้นเหลือใกล้เคียงกับความชื้นเริ่มต้น แล้วจึงน าไปทดสอบความงอก เมื่อได้ผล
การทดสอบจึงน ามาพิจารณาเพ่ือเลือกหาปริมาณพอลิเมอร์ที่เหมาะสมที่สุด โดยพิจารณาจาก 1. ความ
สม่ าเสมอและทั่วถึงของพอลิเมอร์ 2. การยึดเกาะของพอลิเมอร์กับเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 3. ความสวยงาม สี ความ

วิธีที่ 8 
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มันวาว 4. ความชื้นหลังการเคลือบ 5. ความงอกของเมล็ดพันธุ์หลังการเคลือบเมื่อเปรียบเทียบกับกับเมล็ด
พันธุ์ถั่วลิสงที่ไม่ได้เคลือบพอลิเมอร์ โดยให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช ศูนย์วิจัย
และพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก เป็นผู้ลงคะแนนจ านวน 9 ราย ผลคะแนนพบว่าวิธีการที่ 8 ใช้พอลิเมอร์ 30 
มิลลิลิตร และน้ าเปล่า 40 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง 1 กิโลกรัม ได้คะแนนสูงที่สุด 
 



745 
 

อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นที่มีผลต่อคุณภาพในการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ผักชี 
ตารางท่ี 6 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศอิตาลีจ านวน 12 ตัวอย่าง ที่เก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้น

สัมพัทธ์ 40 - 45 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 0 - 600 วัน (ประมาณ 20 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600

I1 97 95 97 96 96 95 99 97 98 97 98 97 97 95 96 96 93 96 97 96 95 96.33 2.00

I2 96 96 95 95 95 96 96 98 97 97 96 96 97 95 97 97 97 97 98 91 95 96.05 1.00

I3 95 95 94 95 95 96 96 95 98 95 98 97 97 97 95 96 95 97 92 93 93 95.43 2.00

I4 95 97 96 96 95 96 97 96 100 95 97 97 96 97 97 98 90 96 95 95 95 96.00 0.00

I5 98 97 98 98 98 97 97 99 98 95 98 97 99 98 91 91 93 92 96 98 99 96.52 -1.00

I6 99 97 97 97 97 97 96 95 94 97 96 92 95 95 96 96 96 98 86 86 82 94.48 17.00

I7 99 99 99 98 98 98 99 99 98 96 100 97 98 94 98 98 97 99 98 99 99 98.10 0.00

I8 99 96 96 94 93 95 95 91 96 96 96 97 94 92 96 93 95 96 96 96 95 95.10 4.00

I9 99 96 95 95 97 96 95 93 95 92 91 92 93 95 95 95 96 94 90 95 95 94.48 4.00

I10 99 99 99 98 98 98 98 99 99 99 99 98 98 98 96 98 98 99 99 98 98 98.33 1.00

I11 97 95 93 94 94 94 91 97 97 94 92 94 97 92 90 90 83 86 87 89 87 92.05 10.00

I12 99 99 97 98 98 98 97 98 99 99 99 98 97 99 98 99 98 98 97 96 90 97.67 9.00

Mean (%) 97.67 96.75 96.33 96.17 96.17 96.33 96.33 96.42 97.42 96.00 96.67 96.00 96.50 95.58 95.42 95.58 94.25 95.67 94.25 94.33 93.58 95.88 4.08

Mean (%)No. 
% decrease in 

seed germination

Period (Day)
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ตารางท่ี 7 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศอิตาลีจ านวน 12 ตัวอย่าง ที่เก็บรักษาไว้ในห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient temperature) 
เป็นเวลา 0 - 600 วัน (ประมาณ 20 เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600

I1 97 93 97 95 95 97 95 94 97 91 93 90 87 83 80 81 75 84 70 64 65 86.81 32.00

I2 96 95 95 96 94 96 96 96 95 97 92 90 84 80 80 76 73 78 66 61 62 85.62 34.00

I3 95 97 95 94 94 95 94 93 89 88 89 79 67 68 61 54 59 57 32 23 20 73.48 75.00

I4 95 99 97 99 98 95 98 94 96 96 93 88 87 87 86 71 85 87 50 37 35 84.43 60.00

I5 98 98 98 98 98 90 95 94 94 94 92 89 76 80 86 83 85 78 56 47 47 84.57 51.00

I6 99 97 97 98 97 97 96 95 94 98 92 93 89 87 80 75 76 66 58 59 53 85.52 46.00

I7 99 99 98 99 98 98 97 99 97 99 98 94 92 90 91 94 81 81 80 67 54 90.71 45.00

I8 99 98 97 94 93 94 94 94 94 92 91 80 79 75 74 69 57 58 52 32 28 78.29 71.00

I9 99 97 97 93 93 93 92 87 83 88 83 82 74 80 75 69 58 30 36 18 12 73.29 87.00

I10 99 99 98 98 98 98 96 99 99 99 99 95 94 90 93 92 85 78 60 54 43 88.86 56.00

I11 97 88 88 87 86 55 55 31 26 13 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.43 97.00

I12 99 99 98 97 97 95 93 96 87 91 86 81 73 77 68 59 57 45 40 34 20 75.81 79.00

Mean (%) 97.67 96.58 96.25 95.67 95.08 91.92 91.75 89.33 87.58 87.17 84.92 80.25 75.17 74.75 72.83 68.58 65.92 61.83 50.00 41.33 36.58 78.15 61.08

Mean (%)No. 
% decrease in 

seed germination

Period (Day)
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ตารางท่ี 8 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 12 ตัวอย่าง ที่เก็บรักษาไว้ในห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient 
temperature) เป็นเวลา 0 - 540 วัน (ประมาณ 20 เดือน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540

A1 89 88 84 86 86 85 85 85 86 88 91 90 91 88 85 76 80 82 84 85.74 5.00

A2 86 82 79 79 79 77 85 86 81 79 77 80 83 79 83 73 71 74 75 79.37 11.00

A3 89 87 86 87 83 88 86 87 87 85 88 89 85 82 81 83 81 84 88 85.58 1.00

A4 95 96 93 93 93 93 94 92 90 94 96 85 86 90 88 86 89 89 80 90.63 15.00

A5 89 87 86 85 85 91 92 87 89 87 88 81 85 82 86 89 81 77 73 85.26 16.00

A6 92 95 95 95 95 94 95 96 93 95 96 96 96 90 87 92 90 89 70 92.16 22.00

A7 93 92 87 84 85 84 85 82 85 86 88 86 88 83 76 79 80 74 65 83.26 28.00

A8 92 91 89 88 86 82 85 84 87 90 85 87 89 88 82 83 88 81 72 85.74 20.00

A9 84 83 81 76 72 79 76 78 80 80 75 71 79 71 77 70 72 70 62 75.58 22.00

A10 88 82 81 78 73 79 78 81 83 75 79 72 83 87 71 61 60 61 59 75.32 29.00

A11 95 96 95 91 93 91 94 91 93 92 90 89 92 94 97 92 90 91 88 92.32 7.00

A12 92 93 92 89 84 89 87 89 90 87 83 79 82 86 87 90 91 85 82 87.21 10.00

Mean (%) 90.33 89.33 87.33 85.92 84.50 86.00 86.83 86.50 87.00 86.50 86.33 83.75 86.58 85.00 83.33 81.17 81.08 79.75 74.83 84.85 15.50

Mean (%)No. 
Period (Day) % decrease in 

seed germination
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ตารางท่ี 9 เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 12 ตัวอย่าง ที่เก็บรักษาไว้ในห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient 
temperature) เป็นเวลา 0 - 540 วัน (ประมาณ 20 เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540

A1 89 86 83 85 85 89 85 84 84 83 82 80 73 77 74 62 59 63 59 78.00 30

A2 86 84 73 74 72 72 70 61 54 52 29 26 15 16 0 0 0 0 0 41.26 86

A3 89 89 86 84 86 86 86 86 85 84 84 85 74 80 72 64 64 57 37 77.79 52

A4 95 93 92 95 94 89 88 88 86 80 73 74 58 54 49 41 22 13 6 67.89 89

A5 89 90 86 87 85 85 86 85 85 87 84 83 81 81 83 67 62 70 39 79.74 50

A6 92 96 95 92 91 91 89 88 80 82 80 60 59 43 33 7 4 4 0 62.42 92

A7 93 89 87 85 83 72 82 81 85 80 75 68 69 52 58 28 14 14 4 64.16 89

A8 92 88 87 86 84 85 88 85 80 82 78 66 76 67 61 36 34 23 13 69.00 79

A9 84 78 74 71 74 71 65 60 57 43 45 44 26 20 12 10 6 5 2 44.58 82

A10 88 87 74 74 66 79 77 74 64 63 60 57 56 52 38 32 22 20 16 57.84 72

A11 95 94 94 93 91 98 91 95 81 80 82 77 85 68 63 63 53 42 40 78.16 55

A12 92 90 89 88 86 85 88 83 80 67 62 59 62 59 42 38 26 12 10 64.11 82

Mean (%) 90.33 88.67 85.00 84.50 83.08 83.50 82.92 80.83 76.75 73.58 69.50 64.92 61.17 55.75 48.75 37.33 30.50 26.92 18.83 65.41 71.50

Mean (%)No. 
Period (Day) % decrease in 

seed germination
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ตารางท่ี 10 เปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศอิตาลีจ านวน 12 ตัวอย่าง ที่เก็บรักษาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้น
สัมพัทธ์  
40 - 45 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 0 - 600 วัน (ประมาณ 20 เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600

I1 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6.9 6.9 7.04

I2 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6.9 6.8 7.08

I3 8.9 8.5 8.1 8 7.8 7.8 7.6 7.6 7.5 7.4 7.2 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.1 7 7.1 7.1 7.1 7.52

I4 9.2 8.6 8.2 8.3 8.1 8.1 7.9 7.9 7.7 7.7 7.4 7.4 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2 7.2 7.3 7.5 7.75

I5 8.2 7.9 7.6 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.2 7.4 7.2 7.2 7.1 7.2 7.3 7.1 7.1 7 7 7 7.1 7.32

I6 8.5 8.1 7.9 7.7 7.7 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.3 7.3 7.1 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.45

I7 6.5 6.4 6.4 6.5 6.3 6.4 6.4 6.4 6.3 6.4 6.2 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.5 6.4 6.4 6.42

I8 8.1 7.9 7.8 7.9 7.7 7.6 7.5 7.4 7.4 7.5 7.3 7.5 6.6 7.3 7.1 7.2 7.2 7.1 7.2 7.1 7 7.40

I9 9 8.6 8.5 8.3 8.3 8.1 7.8 7.9 7.8 7.7 7.6 7.6 7.4 7.6 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3 7 7.1 7.76

I10 7.5 7.4 7.2 7.4 7.3 7.1 7.1 7 7 7.1 7 7.1 6.9 7 6.9 7 6.9 6.9 6.8 7.2 7 7.09

I11 8.6 8.2 8 7.9 7.7 7.4 7.3 7.3 7.1 7.3 7.1 7.1 7.1 7.2 7 7 7.1 6.8 6.9 6.8 6.9 7.32

I12 7.8 7.6 7.5 7.5 7.4 7.2 7.2 7.1 7.4 7.2 7.1 7.1 7 7.2 7.1 7 7 7 7 6.9 6.9 7.20

Mean (%) 8.16 7.88 7.67 7.63 7.53 7.43 7.33 7.29 7.22 7.24 7.09 7.13 7.03 7.17 7.08 7.06 7.03 6.98 6.98 6.98 6.99 7.28

Mean (%)No. 
Period (Day)
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ตารางท่ี 11 เปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศอิตาลีจ านวน 12 ตัวอย่าง ที่เก็บรักษาไว้ในห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient temperature) 
เป็นเวลา 0 - 600 วัน (ประมาณ 20 เดือน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600

I1 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8.2 8.3 8.40

I2 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 9 9 8 8 8 8 8.2 8.3 8.38

I3 8.9 8.4 8.4 8.3 8.4 8.4 8.4 8.6 8.7 9 9 9.3 9.1 9.2 8.8 8.4 8.3 8.3 8.5 8.2 8.5 8.62

I4 9.2 7.9 8.6 8.8 8.7 8.7 8.7 8.8 8.7 9.2 9.3 8.2 8.1 9.2 8.9 8.5 8.4 8.6 8.7 8.4 8.6 8.68

I5 8.2 8.1 8.2 8.1 8.2 9.4 8.4 8.1 8.8 8.9 9 9.3 8.9 8.5 8.3 8.1 8.2 8.4 8.4 8.2 8.1 8.47

I6 8.5 8.2 8.2 8.1 8.2 8.4 8.5 8.7 8.8 8.9 9.1 8.9 9.1 8.9 8.6 8.2 8.3 8.5 8.2 8 8.1 8.50

I7 6.5 6.9 7.5 8 8.1 8.2 8.3 8.7 8.7 8.6 8.8 8.4 8.2 8.2 8.2 8.3 8.2 8 8.1 8 8.8 8.13

I8 8.1 7.9 8.2 8.3 8.4 8.6 8.6 8.9 8.6 8.8 8.8 8.6 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 8.9 9 8.9 8.7 8.53

I9 9 8.6 8.8 8.8 8.8 9 9.1 9.3 9.3 9.1 9.3 9.2 9.1 9 9.2 9.3 9.2 9 9.5 9.6 9.6 9.13

I10 7.5 7.6 8 8.1 8.3 8.4 8.6 8.8 8.9 9.1 8.9 8.5 8.3 8.3 8.3 8.3 8.4 8.2 8.2 8.2 8.6 8.36

I11 8.6 8.2 8 8.4 8.4 8.7 8.6 8.9 9 9 9 9.1 9.1 9.2 9 9.1 9.3 9 9.1 9 9 8.84

I12 7.8 7.7 8.3 8.2 8.4 8.5 8.6 8.9 9 9 8.9 8.9 8.5 8.3 8.8 8.6 8.7 8.6 8.9 9 8 8.55

Mean (%) 8.16 7.92 8.15 8.26 8.32 8.54 8.53 8.71 8.82 8.94 8.99 8.89 8.80 8.78 8.65 8.49 8.47 8.50 8.59 8.49 8.55 8.55

No. 
Period (Day)

Mean (%)
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ตารางท่ี 12 เปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 12 ตัวอย่าง ที่เก็บรักษาไว้ในห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient 
temperature) เป็นเวลา 0 - 540 วัน (ประมาณ 20 เดือน) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540

A1 8.2 8.0 7.8 7.7 7.6 7.6 7.6 7.5 7.3 7.2 7.2 7.1 7.2 7.3 7.1 7.1 7.0 7.1 7.1 7.41

A2 9.3 8.8 8.4 8.0 7.7 7.5 7.4 7.2 7.0 7.0 6.9 6.8 6.8 6.7 6.6 6.5 6.5 6.5 6.4 7.26

A3 7.4 7.9 7.6 7.5 7.3 7.4 7.2 7.2 7.1 7.1 6.9 6.8 6.9 7.1 7.0 7.0 6.9 7.0 6.9 7.17

A4 7.7 7.3 7.1 7.0 6.8 6.5 6.5 6.4 6.3 6.3 6.4 6.3 6.2 6.3 6.3 6.2 6.2 6.1 6.2 6.53

A5 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.6 6.5 6.6 6.6 6.5 6.6 6.5 6.5 6.6 6.7 6.6 6.6 6.6 6.6 6.63

A6 7.8 7.6 7.2 7.0 6.7 6.6 6.5 6.3 6.4 6.4 6.2 6.1 6.0 6.0 6.1 6.3 6.1 6.0 6.1 6.49

A7 6.5 7.0 7.2 7.2 6.7 6.7 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 6.3 6.2 6.0 6.4 6.4 6.3 6.1 6.2 6.51

A8 6.5 7.5 7.3 7.2 6.8 6.7 6.6 6.6 6.5 6.5 6.2 6.3 6.2 6.0 6.4 6.3 6.3 6.1 6.2 6.54

A9 6.8 6.5 6.5 6.3 6.3 6.2 6.5 6.1 6.2 6.2 6.1 6.0 6.0 6.1 6.0 6.1 6.0 6.1 5.9 6.21

A10 7.6 7.1 7.1 6.8 6.7 6.7 6.5 6.5 6.6 6.5 6.4 6.2 6.4 6.4 6.3 6.3 6.3 6.2 6.4 6.58

A11 7.8 7.2 7.1 6.9 6.8 6.6 6.7 6.5 6.6 6.6 6.5 6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.4 6.4 6.65

A12 6.1 6.0 5.9 5.9 5.9 6.0 5.9 5.8 6.0 5.9 5.9 5.8 5.9 6.0 6.0 6.0 5.9 6.0 6.0 5.94

Mean (%) 7.38 7.31 7.17 7.03 6.83 6.76 6.72 6.61 6.59 6.55 6.47 6.38 6.39 6.41 6.44 6.43 6.37 6.35 6.37 6.66

No. 
Period (Day)

Mean (%)
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ตารางท่ี 13 เปอร์เซ็นต์ความชื้นในเมล็ดพันธุ์ผักชีน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 12 ตัวอย่าง ที่เก็บรักษาไว้ในห้องไม่ควบคุมอุณหภูมิ (Ambient 
temperature) เป็นเวลา 0 - 540 วัน (ประมาณ 20 เดือน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540

A1 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 8.75

A2 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8.55

A3 7.4 7.9 8 8.1 8.2 8.2 8.3 8.6 8.7 9.1 9.1 9.4 9.4 9.3 9 8.9 9 8.9 8.9 8.65

A4 7.7 7.4 7.4 7.3 7.5 7.6 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 8.8 8.9 8.3 8.7 8.9 8.8 8.8 9 8.19

A5 6.8 7.3 7.5 7.6 7.9 7.9 8.2 8.5 8.7 8.8 9.1 9.3 8.9 8.7 8.5 8.7 8.9 8.7 8.9 8.36

A6 7.8 7.8 7.8 7.9 7.9 8.3 8.3 8.5 8.5 8.2 8 8.1 8.3 8.2 8 8.2 8.2 8.9 8 8.15

A7 6.5 7.3 7.6 7.8 8 8.4 8.4 8.8 8.8 8.4 8.5 8.2 7.9 8 8.1 8 8.1 8.2 8.2 8.06

A8 6.5 7.4 7.6 7.8 7.9 8.3 8.3 8.6 8.5 8.4 8 7.7 7.6 7.5 7.9 8.2 8 8.5 8.2 7.94

A9 6.8 7.4 7.7 7.9 8 8.3 8.8 8.3 8 7.8 7.9 7.9 8.1 8.1 8.2 8.1 8 8.1 8.1 7.97

A10 7.6 8.1 8.3 8.6 8.7 8.8 8 8.3 8 7.7 7.7 7.8 7.9 8 8.1 8 8.2 8.2 8.5 8.13

A11 7.8 7.8 8.1 8.4 8.3 8.7 8.4 7.6 7.7 7.5 7.6 7.6 7.8 8.6 8.2 8.5 8.6 8.2 8.3 8.09

A12 6.1 7.1 7.8 8.3 8.2 8.5 8.1 8.1 8.4 8.6 8.8 9 8.9 8.3 8.5 8.9 8.9 8.9 9.1 8.34

Mean (%) 7.38 7.68 7.84 8.02 8.07 8.28 8.28 8.37 8.38 8.38 8.43 8.49 8.54 8.42 8.41 8.49 8.53 8.54 8.56 8.27

No. 
Period (Day)

Mean (%)
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ผลการเคลือบเมลด็ด้วยพอลิเมอร์ร่วมกับสารป้องกันก าจัดโรคต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังการ
เก็บรักษา 

 
รูปที่ 1 เครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์ 

 
รูปที่ 2 การท างานของเครื่องเคลือบเมล็ดพันธุ์ 
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รูปที่ 3 การเตรียมสารป้องกันก าจัดโรคพืช มีลักษณะเป็นผงสีขาว 

 

 
รูปที่ 4 เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงหลังเคลือบ และลดความชื้นโดยวิธีการตากและผึ่งลม 
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รูปที่ 5 ต้นกล้าถั่วลิสงที่เคลือบด้วยพอลิเมอร์และ Iprodione อัตรา 5 กรัม 

 
รูปที่ 6 ต้นกล้าถั่วลิสงที่ไม่เคลือบเมล็ดพันธุ์ และเป็นโรคโคนเน่าขาด (Aspergillus crown rot) 

 
2.22 ผลของภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแบบกะเทาะเปลือกต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ในสภาพการเก็บ
รักษ 

A B 
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รูป 1 แสดงภาชนะบรรจุ ถุงพลาสติกแบบสุญญากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2 แสดงภาชนะบรรจุ ถุงพลาสติกแบบไม่สุญญากาศ 
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รูป 3 แสดงภาชนะบรรจุ ถุงฟอยล์แบบสุญญากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 4 แสดงภาชนะบรรจุ ถุงฟอยล์แบบไม่สุญญากาศ 
 


