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บทคัดย่อ: การศึกษาผลของความแข็งแรงต่อความงอกในสภาพไร่และผลผลิตในสภาพความชื้นไม่เหมาะสม (ดินอิ่มตัว 100%) และ
ความชื้นที่เหมาะสม (ดินอิ่มตัว 60%) ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 60 พบว่า ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ ด้วยทรายอิ่มตัว 60% มีค่าเท่ากับ 92 และ 86% ที่ระดับความแข็งแรงสูงและปานกลาง ตามลำดับ และพบว่าความ
งอกของเมล็ดพันธุ์ทั้งสองระดับความแข็งแรงที่ทดสอบด้วยทรายอิ่มตัว 100% ไม่แตกต่างจากความชื้นที่เหมาะสม โดยมีความงอก 90 
และ 83% ตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม ความงอกในสภาพไร่ที่ทดสอบในสภาพดินอิ่มตัว 100% มีความงอกลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับความงอกที่ทดสอบในสภาพดินอิ่มตัว 60% โดยเมล็ดพันธุ์ที่ความแข็งแรงสูงและปานกลางมีความงอกในสภาพไร่ 87 
และ 76% ในสภาพดินอิ่มตัว 60% และลดลงเหลือ 73 และ 51% ในสภาพดินอิ่มตัว 100% ตามลำดับ ค่าดัชนีความงอก (GI) ในเมล็ด
พันธุ์ความแข็งแรงสูงมีค่าเท่ากับ 1.46 และ 0.42 ในสภาพดินอิ่มตัว 60% และ 100% ตามลำดับ สูงกว่าในเมล็ดพันธ์ุความแข็งแรงปาน
กลางมีค่าเท่ากับ 1.23 และ 0.26 ตามลำดับ สอดคล้องกับระยะเวลาในการงอกที่ 50% (T50) พบว่าเมล็ดพันธ์ุความแข็งแรงสูงมีค่า T50 
น้อยกว่า 4 วัน ในสภาพดินอิ่มตัว 60% และ ประมาณ 8 วัน ในสภาพดินอิ่มตัว 100% แต่เมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงปานกลางใช้
ระยะเวลามากกว่า 5 วัน และ 10 วัน ในสภาพดินอิ่มตัว 60% และ 100% ตามลำดับ นอกจากนี้พบว่าการเพาะปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์
ความแข็งแรงระดับปานกลางทำให้ผลผลิตลดลงจาก 243 กก./ไร่ ในสภาพดินอิ่มตัว 60% เป็น 217 กก./ไร่ ในสภาพดินอิ่มตัว 100% 
หรือลดลง 10.7% ในขณะที่การเพาะปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงสูงให้ผลผลิตในสภาพดินอิ่มตัว 60% และ 100% ไม่ต่างกนัมีค่า
เท่ากับ 252.5 และ 254.5 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองความแข็งแรงสูงสามารถ
นำไปใช้เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ทั้งในสภาพความชื้นดินเหมาะสมและไม่เหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต แต่เมล็ดพันธุ์ความ
แข็งแรงปานกลางสามารถเพาะปลูกได้ในสภาพความชื้นดินที่เหมาะสมเท่านั้น การเลือกคุณภาพเมล็ดพันธ์ุที่เหมาะสมร่วมกับการให้น้ำที่
ถูกวิธีในช่วงแรกจะช่วยใหเ้กษตรกรลดความเสี่ยงในการผลิตเมล็ดพันธ์ุหรือการเพาะปลูกได้ 
คำสำคัญ: การผลติเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง; คุณภาพเมล็ดพันธ์ุ; ผลผลติ; ดินอิ่มตัว 
 
ABSTRACT:  The effect of seed vigor on field emergence and yield after planting in unfavorable ( 100% saturated 
soil) and favorable conditions (60% saturated soil) were studied in soybean seed cv.  Chiangmai 60.  The result of 
standard germination determined by 60% saturated sand in laboratory showed 92% in high and 86%  in medium 
vigor soybean seeds.  The germination both high and medium vigor seeds planting in 100% saturated sand media 
was not significantly different compared to favorable condition that was 90 and 83% , respectively.  However, soil 
saturation for 100% affected to decrease field emergence compared to 60% 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 germination index (GI) of high vigor seeds planting in 60% and 100% saturated 
soil was 1.46 and 0.42, respectively. These results were greater than GI of medium vigor that found 1.23 and 0.26 in 

 
*

 Corresponding author: kwanpapas@gmail.com 



KHON KAEN AGRICULTURE JOURNAL SUPPL. 1: (2022)  496  

60% and 100% saturated soil levels, respectively. The same trend found in time to emergence at 50% (T50) that 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 10  days in 60% and 100% 
saturated soil, respectively.  Moreover, the crop yield gained from the medium vigor seed production was reduced 
from 243 kg/ rai in 60% saturated soil to 217 kg/ rai in 100% saturated soil or 10. 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. 
Keywords: soybean seed production; seed quality; yield; saturated soil 
 
บทนำ 

ถั่วเหลืองเป็นพืชตระกูลถั่วที่สำคัญของประเทศเนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกและสามารถแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร
ได้หลากหลายชนิด พื้นที่การผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลอืงของประเทศไทยส่วนใหญ่อยูใ่นเขตภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ น่าน แพร่ สุโขทัย เป็น
ต้น และในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อุดรธานี ขอนแก่น หนองบัวลำภู สระแก้ว เป็นต้น โดยทั่วไปฤดูกาลที่ผลิต เมล็ดพันธุ์ถั่ว
เหลือง คือ ช่วงฤดูแล้ง ต้นฤดูฝน และ ปลายฤดูฝน ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ คุณสมบัติดิน และวิธีการ
เพาะปลูก (ชมพูนุช และคณะ, 2564; นรีลักษณ์ และคณะ, 2557) การผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองมักประสบปัญหาความงอกในสภาพไร่ต่ำ
โดยเฉพาะในฤดูฝน เนื่องจากการปลูกในขณะที่ดินมีความชื้นสูง การแช่ขังน้ำข้ามคืน หรือการแช่ขังน้ำในแปลงจากช่วงที่มีฝนตกซ้ำหลัง
เพาะปลูก ส่งผลให้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเกิดอาการสำลักน้ำ (soaking injury) เน่าตาย ทำให้อัตราการรอดชีวิตของเมล็ดพันธุ์ในสภาพไร่
ต่ำลง (Powell and Matthews, 1979; Saha and Basu, 1984) เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองมีเยื่อหุ้ม (testa) บาง และโปรตีนสูง ทำให้อัตรา
การดูดน้ำสูง ส่งผลให้เซลล์เมมเบรนเกิดความเสียหาย เมตาบอลิซึมและการหายใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการแช่ขังในสภาพที่มี
ความชื้นสูง ทำให้เกิดการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Sung, 1995) เกิดการสะสมสารในกลุ่มแอลกอฮอล์ คีโตน แอลดีไฮด์ ซึ่งเป็นพิษ
ต่อเซลล์ ส่งผลให้อัตราการรอดชีวิตในสภาพไร่ตำ่เมื่อเพาะปลูกในภาพน้ำแช่ขังหรือมีความชื้นสูง นอกจากนี้พบว่าระดับความแข็งแรง
ของเมล็ดพันธ์ุเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความงอกในสภาพไร่ ในปี 2555 นิภาภรณ์ และคณะ รายงานว่าเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองที่
มีความแข็งแรงสูงสามารถรอดได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนและไม่เหมาะสม แต่ เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงต่ำจะมีความงอกใน
สภาพไร่ลดลง สอดคล้องกับการรายงานของ ปวีณา และ สมชาติ (2557) พบว่าเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่มีความแข็งแรง
สูงยังคงมีความงอกมากกว่า 90% ในสภาพความชื้น 100% ในขณะที่เมล็ดแข็งแรงปานกลางและต่ำมีความงอกลดลงเกือบ 50% เมื่อ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการ แสดงว่าระดับความแข็งแรงส่งผลกระทบต่อความงอกโดยเฉพาะความสามารถของการงอกในสภาพไร่ แม้ว่า
ประเทศไทยได้มีการกำหนดมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ โดยกำหนดให้เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองช้ันพันธุ์ขยายต้องมีความงอกไม่ต่ำกว่า 75% 
(สถาบันวิจัยพืชไร่, 2537) และช้ันพันธุ์จำหน่ายต้องไม่ต่ำกว่า 65% (พระราชบัญญัติพันธ์ุพืช, 2518) แต่ในสภาพการเพาะปลูกจริงความ
งอกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบอกถึงความสามารถในการรอดชีวิตของต้นกล้าในสภาพไร่ได้ ความแข็งแรงเป็นตัวบ่งชี้ประกอบการ
ตัดสินใจที่สำคัญในการเพาะปลูก และจากงานวิจัยที่ผ่านมาการศึกษาระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในสภาพความช้ืนที่ไม่
เหมาะสมยังจำกัดในระดับห้องปฏิบัติการเท่านั้น ผลการศึกษายังไม่ครอบคลุมถึงการทดสอบในสภาพไร่จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระดับความแข็งแรงของเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ต่อความงอกในสภาพไร่
และผลผลิตในสภาพดินอิ่มตัว สำหรับเป็นข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ในการแนะนำการเลือกใช้เมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองและวิธีการเพาะปลูกให้แก่
เกษตรกรได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นการใช้เมล็ดพันธ์ุใหคุ้้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตเมล็ดพันธ์ุ 

 
วิธีการศึกษา 

นำเมล็ดพันธ์ุถัว่เหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 ที่เก็บเกี่ยวในช่วงฤดูแล้งปี 2563 (เมษายน ถึง พฤษภาคม 2563) และเก็บรักษาไว้ใน

ห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 20C ความชื้นสัมพัทธ์ 60-65% มาทำการทดสอบเพื่อคัดเลือกกลุ่มความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธีการเร่ง
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อายุ (Germination after accelerated aging; GAA) ที่อุณหภูมิ 41C เป็นเวลา 72 ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 98±2% (Hampton and 
TeKrony, 1995) โดยเมล็ดพันธ์ุความแข็งแรงสูงต้องมีค่า GAA มากกว่าหรือเท่ากับ 70% ขึ้นไป และความแข็งแรงปานกลางมีค่า GAA 
ระหว่าง 55-69% จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองกลุ่มความแข็งแรงสูง (GAA = 86%) และปานกลาง (GAA test = 63%) มาทดสอบ
ความงอกในห้องปฏิบัติการ โดยทดสอบในทรายที่มีความชื้นเหมาะสมต่อการงอก (วัสดุเพาะอิ่มตัว 60%) และที่ทรายอิ่มตัว 100% 
จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์ทั้งสองกลุ่มความแข็งแรงไปปลูกทดสอบในสภาพไร่ที่มีความชื้นดินต่างกัน คือ 1) สภาพที่ดินมีความชื้นเหมาะสม
ประมาณ 60% โดยปล่อยน้ำเข้าแปลงปลูกประมาณ 4-6 ช่ัวโมง แล้วปล่อยน้ำออกทิ้งไว้ 2-3 วัน ให้ดินมีความอิ่มตัวประมาณ 60% และ 
2) สภาพดินอิ่มตัว 100% คือ หยอดเมล็ดพันธ์ุในดินแห้ง ปล่อยน้ำท่วมขังแปลงประมาณ 14-16 ช่ัวโมง แล้วจึงปล่อยน้ำออกจากแปลง 
ดำเนินการในพื้นที่ 1 ไร่ต่อกรรมวิธี ดูแลรักษาตามขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของกรมวิชาการเกษตรจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ทำ
การบันทึกผลความงอกในสภาพไร่ ดัชนีความงอก และผลผลิต วางแผนการทดลองแบบ Split plot design จำนวน 4 ซ้ำ วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% ดำเนินงานวิจัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธ์ุพืชพิษณุโลก ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 - กรกฎาคม 2564 

วิธีการบันทึกข้อมูล 
- ความงอกมาตรฐาน (standard germination) ทำการเพาะเมลด็โดยวิธีการเพาะทรายจำนวน 100 เมล็ดต่อซ้ำ จำนวน 4 ซ้ำ 

ในทรายชื้น 60% และ 100% นำไปไว้ในห้องเพาะความงอกอุณหภมูิสลับ 20-30C ประเมินความงอกท่ีอายุ 8 วัน (ISTA, 2019) 
- ความงอกในสภาพไร่ (field emergence) นำเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองปลูกในแปลงทดสอบจำนวน 100 เมล็ดต่อซ้ำ จำนวน 4 ซ้ำ 

ในสภาพความชื้นดิน 60% และ 100% เริ่มประเมินความงอกเมื่อพบต้นกล้าปกติ และนับต้นกล้าทุกวันจนกระทั่งงอกหมด คำนวณ
เปอร์เซ็นต์ความงอกในสภาพไร่ และระยะเวลาในการงอกที่ 50% (Time to emergence at 50%; T50) ตามสูตรดังนี้ (ดัดแปลงจาก 
Farooq et al., 2005) 

T50 = ti + [(50 – ni) (tj - ti)] / (nj – ni) 
 ti = จำนวนวันแรกทีพ่บต้นกล้าปกติงอกก่อน 50%  

tj = จำนวนวันแรกทีพ่บต้นกล้าปกติงอกเท่ากับหรือมากกว่า 50% (ti +1) 
ni = จำนวนต้นกล้าที่งอก ณ ti 
nj = จำนวนต้นกล้าที่งอก ณ tj 
หมายเหตุ;  ni < 50 < nj 

- ดัชนีความงอก (Germination Index; GI) นำผลความงอกในสภาพไร่มาคำนวณตามสูตร GI = (Ni/Di) โดยที่ Ni = จำนวน
ต้นกล้าปกติ ณ วันที่นับ, Di = วันท่ีนับ (Ellis and Roberts, 1981) 
- ความชื้นในดิน สุ่มดินในแปลงทดสอบก่อนการให้น้ำ และแปลงทดสอบที่ดินมีความชื้น 60 และ 100% โดยสุ่มจำนวน 6 จุด

ต่อแปลงทดสอบ ดำเนินการดังนี ้
กรณีดินปกติที่ไม่ได้ให้น้ำ นำดินมาบดแล้วชั่งน้ำหนักก่อนลดความชื้นจำนวน 10 กรัมต่อซ้ำ จากนั้นอบในตู้อบลมร้อนที่

อุณหภมูิ 130C เป็นเวลา 4-5 ช่ัวโมง แล้วชั่งน้ำหนักหลังลดความชื้น (ISTA, 2019) คำนวณตามสูตรดังนี้  
        ความช้ืน (%) = [(น้ำหนักก่อนอบ – น้ำหนักหลังอบ) / น้ำหนักก่อนอบ] x 100 

กรณีดินที่มีความช้ืนสูง (ดินท่ีอิ่มตัว 60 และ 100%) ดำเนินการลดความช้ืนสองขั้นตอน (ดัดแปลงจาก ISTA, 2019) ขั้นตอน
ที่ 1 (Predrying) ชั่งน้ำหนักดินก่อนลดความชื้นประมาณ 100 กรัมต่อซ้ำ จากนั้นลดความชื้นโดยการตากในที่ร่ม แล้วสุ่มวัดความชื้น
จนกระทั่งตัวอย่างดินมีความชื้นไม่เกิน 17% จึงจะสามารถนำไปลดความชื้นต่อในขั้นตอนที่ 2 ด้วยวิธีตู้อบลมร้อนได้ คำนวณน้ำหนักท่ี
หายไปในขั้นตอนที่ 1 (S1) จากนั้นนำดินที่ลดความชื้นจากขั้นตอนที่ 1 มาชั่งจำนวน 10 กรัมต่อซ้ำ แล้วนำเข้าตู้อบลมร้อนที่อุณหภมูิ 

130C เป็นเวลา 4-5 ชั่วโมง ชั่งน้ำหนักหลังลดความชื้น คำนวณน้ำหนักที่หายไปในขั้นตอนที่ 2 (S2)  แล้วนำ S1 และ S2 มาคำนวณ
ความช้ืนตามสูตร      ความช้ืน (%) = (S1 + S2) - (S1 x S2)/100 
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ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
ผลของระดับความแข็งแรงต่อความงอกในสภาพไร่และผลผลิตที่ทดสอบในสภาพความชื้นดินที่เหมาะสม (ดินอิ่มตัว 60%) 

และการอิ่มตัวของดินที่ 100% ในเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเชียงใหม่ 60 พบว่า ความงอกมาตรฐานที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยทราย
อิ่มตัว 60% มคี่าเท่ากับ 92 และ 86% ในเมล็ดพันธ์ุความแข็งแรงสูงและปานกลาง ตามลำดับ และพบว่าความงอกของเมล็ดพันธ์ุทั้งสอง
ระดับความแข็งแรงท่ีทดสอบด้วยทรายอิ่มตัว 100% ไม่แตกต่างจากวิธีมาตรฐาน โดยมีความงอก 90 และ 83% ตามลำดับ (Table 1) 
แต่อย่างไรก็ตามระดับความชื้นในดินที่ต่างกันมีผลต่อความแข็งแรงซึ่งประเมินโดยความงอกในสภาพไร่ ความเร็วในการงอก และดัชนี
ความงอก พบว่าความงอกในสภาพไร่ของเมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงสูงและปานกลางทดสอบความงอกในสภาพดินอิ่มตัว 100% มี
ความงอกในสภาพไร่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับความงอกทีท่ดสอบในสภาพดินอิ่มตัว 60% โดยเมล็ดพันธ์ุที่ความแข็งแรง
สูงและปานกลางมีค่าลดลง 14 และ 25% ตามลำดับ (Table 1) สอดคล้องกับความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ทดสอบในสภาพไร่
ด้วยดินอิ่มตัวที่ 60% พบว่าเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงสูงใช้เวลาในการงอกที่ 50% (Time to emergence at 50%; T50) เท่ากับ 3.62 
วัน หรือไม่เกิน 4 วัน ในขณะที่เมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงปานกลางต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 5 วัน (ค่าคำนวณเท่ากับ 5.25 วัน) (data 
not shown) อย่างไรก็ตามความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์ทั้งสองระดับลดลงเมื่อทดสอบในสภาพดินอิ่มตัว 100% โดยเมล็ดพันธุ์
ความแข็งแรงสูงและปานกลางมีค่า T50 เท่ากับ 7.78 และ 9.50 วัน หรือประมาณ 8 วัน และ 10 วัน ตามลำดับ (data not shown) 
ผลการทดลองเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับค่าดัชนีความงอก (Germination Index; GI) โดยเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงสูงและปานกลางมี
ค่า GI ที่สภาพดินอิ่มตัว 60% เท่ากับ 1.46 และ 1.23  ตามลำดับ สูงกว่าค่า GI ของเมล็ดพันธุ์ทั้งสองระดับความแข็งแรงที่ทดสอบใน
สภาพดินอิ่มตัว 100% เท่ากับ 0.42 และ 0.26 ตามลำดับ (Table 1) การให้น้ำเมล็ดพันธุ์แบบแช่ขัง 14-16 ชั่วโมง ทำให้ดินมีความ
อิ่มตัว 100% ซึ่งสูงกว่าระดับความช้ืนที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลืองทั่วไปทีม่ีความชื้นในดินประมาณ 60% จากผลการ
ทดลอง ความงอกในสภาพไร่ ความเร็วในการงอก และดัชนีความงอกของเมล็ดพันธุ์ทั้งสองระดับความแข็งแรงมีค่าลดลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงปานกลาง เนื่องจากการแช่ขังน้ำในแปลงเพาะปลูกทำให้เมล็ดพันธุ์ดูดน้ำโดยตรงและรวดเร็วกว่าการ
ดูดน้ำจากดินชื้น ส่งผลให้เซลล์เมมเบรนของเมล็ดพันธุ์ได้รับความเสียหาย เกิดการรั่วไหลของสารภายในเซลล์ออกสู่นอกเซลล์ เกิดการ
สะสมของสารทุติยภูมิต่างๆ เช่น กรดไขมันอิสระ สารกลุ่มแอลกอฮอล์ แอลดีไฮด์ หรือ คีโตน ซึ่งเป็นพิษต่อเซลล์ส่งผลให้ความแข็งแรง
ของเมล็ดพันธ์ุลดลง (Powell and Matthews, 1979; Saha and Basu, 1984; ภภัสสร และคณะ, 2559) และความเสียหายของเซลล์
เมมเบรน โปรตีน รวมถึงการสะสมของสารอนุมูลอิสระภายในเซลล์ของเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงต่ำมีมากกว่าเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงสูง 
(Wattanakulpakin et al., 2012) เมื่อมีการดูดน้ำอย่างรวดเร็วจึงทำให้ความเสียหายภายในเซลล์รนุแรงกว่าเมลด็พันธ์ุที่มีความแข็งแรง
สูง นอกจากนี้พบว่าการเพาะปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงระดับปานกลางในสภาพดินอิ่มตัว 100% ส่งผลกระทบต่อการลดลงของ
ผลผลิต (Table 2) กล่าวคือการเพาะปลูกในความช้ืนดินทีเ่หมาะสม 60% ให้ผลผลิต 243 กิโลกรัมต่อไร่ แต่เมื่อเพาะปลูกในสภาพดิน
อิ่มตัว 100% หรือน้ำแช่ขังภายหลังหยอดเมล็ดประมาณ 16 ชั่วโมง ให้ผลผลิตเท่ากับ 217 กิโลกรัมต่อไร่ หรือลดลง 10.7% อย่างไรก็
ตามการลดลงของผลผลิตไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในสภาพดินอิ่มตัว 60 และ 100% ในขณะที่การเพาะปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์
ความแข็งแรงสูงให้ผลผลิตในสภาพดินอิ่มตัว 60% และ 100% ไม่แตกต่างกันมีค่าเท่ากับ 252.5 และ 254.5 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ 
(Table 2) แสดงว่าการเพาะปลูกในสภาพเมล็ดแช่ขังน้ำทำให้เมล็ดพันธุ์ที่ระดับความแข็งแรงปานกลางได้รับความเสียหายและส่งผลให้
ความงอก ความแข็งแรง รวมถึงผลผลิตลดลง แต่การเพาะปลูกด้วยเมล็ดพันธ์ุความแข็งแรงสูงแม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงแต่
ไม่เสียหายกระทบถึงผลผลิต หรืออาจกล่าวได้ว่า เมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงสูงทนต่อสภาพความเครียดได้ดี สามารถเพาะปลูกเพื่อผลิต
เมล็ดพันธุ์ได้ทั้งในสภาพการให้น้ำแบบเหมาะสมและไม่เหมาะสม (ที่สภาพดินอิ่มตัว 100%) แม้ว่าความเร็วในการงอกเมล็ดพันธุ์มีค่า
ลดลงในสภาพดินอิ่มตัว 100% แต่ความงอกในสภาพไร่ยังคงสูงกว่า 70% และยังคงให้ผลผลิตได้ไม่ต่างจากการให้น้ำในสภาพเหมาะสม 
แต่เมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงปานกลางสามารถทนต่อสภาพความเครียดได้ต่ำกว่าเมล็ดพันธุ์แข็งแรงสูง เนื่องจากความงอกในสภาพไร่ที่
ทดสอบในดินอิ่มตัว 100% ลดลงเหลือเพียง 51% หรือคิดเป็น 25% จากความชื้นดินที่เหมาะสม และพบว่าความเร็วในการงอกลดลง 
รวมถึงผลผลิตลดลง 10.7% ต่อไร่ ทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้ประมาณ 468 บาทต่อไร่ (คำนวณจากราคาเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลอืง 18 บาท
ต่อกิโลกรัม) 
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การเพาะปลูกถั่วเหลืองทั้งเพื่อการผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืช เกษตรกรควรให้น้ำก่อนแล้วจึงปลูกจะให้ผลที่ดีกว่าการ
ปลูกแบบหยอดหรือหว่านแล้วให้น้ำแช่ขัง แต่หากรูปแบบการปลูกของเกษตรกรจำเป็นต้องให้น้ำภายหลังหยอดเมล็ดหรือต้องมีการแช่
ขังน้ำข้ามคืน หรือมีความเสี่ยงในการโดนฝนตกซ้ำในฤดูฝนควรแนะนำให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ท่ีมีความแข็งแรงสูง (ความงอกภายหลัง
การเร่งอายุ 70% ข้ึนไป) และให้เกษตรกรรีบปล่อยน้ำออกจากแปลงปลกูไม่ควรแช่ขังนานเกิน 16 ช่ัวโมง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอ่
ผลผลิตและส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร 

 
Table 1  Standard germination and field emergence of high and medium soybean seed vigor cv.  Chiangmai 60 

growing in 60% and 100% saturated media conditions 
Saturated media  
conditions (%)1/ 

Standard germination (%)2/ Field emergence (%)2/ 
Vigor levels Vigor levels 

High vigor Medium vigor Mean S High vigor Medium vigor Mean S 
60% 92a 86b 89 87aA 76 aB 82a 
100% 90a 83b 87 73bA 51bB 62b 

Mean V 91A 85B 88 80A 64B 72 
F-test;     Vigor levels (V) **   ** 

 Saturated media levels (S) ns   * 
1/Sand was used as a media for standard germination test and soil was a growing media for field emergence test.  
2/Mean followed by the different letters within the same row or column are significantly different at P<0.05 by DMRT, ns = none significance 

 
Table 2 Germination Index and Yield of high and medium soybean seed vigor cv. Chiangmai 60 growing in 60% and 

100% saturated media conditions  
Saturated media  
conditions (%) 

Germination Index (GI)1/ Yield (kg/rai)1/ 
Vigor levels Vigor levels 

High vigor Medium vigor Mean S High vigor Medium vigor Mean S 
60% 1.46aA 1.23aB 1.35a 252.5 243.0 247.8 
100% 0.42b 0.26b 0.34b 254.5 217.0 235.8 

Mean V 0.94A 0.74B 0.84 253.50 230.0 241.8 
F-test;     Vigor levels (V) **   ns 

 Saturated media levels (S) **   ns 
1/Mean followed by the different letters within the same row or column are significantly different at P<0.05 by DMRT, ns = none significance 

 
สรุป 

เมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงสูงสามารถเพาะปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ทั้งในสภาพการให้น้ำแบบเหมาะสมและไม่เหมาะสม (ดิน
อิ่มตัว 100%) เนื่องจากความงอกในสภาพไร่ยังคงสูงกว่า 70% และผลผลิตมากกว่า 250 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่ต่างจากการให้น้ำในสภาพ
เหมาะสม แต่เมล็ดพันธุ์ความแข็งแรงปานกลางสามารถเพาะปลูกได้ในสภาพความชื้นดินที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่สามารถทนต่อดิน
ความชื้นสูงได้ ดังนั้นควรแนะนำให้เกษตรการเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีความแข็งแรงที่เหมาะสมร่วมกับการให้น้ำที่ถูกวิธีในช่วงแรกจะชว่ย
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ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของผลผลิตและการสูญเสียรายได้ของเกษตรกรทั้งในการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือการเพาะปลูกเพื่อเป็นพืช
อาหารได้ 
 
คำขอบคุณ 
 ขอขอบคุณแหล่งเงินทุนจากงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2563-2564 และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ด
พันธุ์พืชพิษณุโลก ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมาย 
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