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บทคดัย่อ 
การศึกษาวสัดุเพาะและวธีิการเพาะเมลด็

เพ่ือผลิตตน้อ่อนทานตะวนัเพ่ือการคา้ มี 3 การ
ทดลอง ดงัน้ี การทดลองท่ี 1 การศึกษาวสัดุเพาะ
และการแช่เมลด็ 16 ชัว่โมง หรือบ่มเมลด็อีก 24 
ชัว่โมง หลงัจากเพาะได ้5 วนั พบวา่ วสัดุเพาะท่ีท า
ใหต้น้อ่อนทานตะวนัมีน ้ าหนกัมาก คือ ปุ๋ยหมกั: 
ขยุมะพร้าว = 1:1, วสัดุปลูก : ขยุมะพร้าว = 1:1  
และ ดิน: ปุ๋ยหมกั =1:1  การทดลองท่ี 2 การศึกษา
วสัดุเพาะ และการแช่เมลด็ในน ้ า 24 ชัว่โมง เพาะทั้ง
เมลด็ท่ีลอยและจม พบวา่ วสัดุเพาะท่ีเป็น วสัดุ
ปลูก:ขยุมะพร้าว อตัรา 1:1 และเมลด็ท่ีลอย ท าให้
เปอร์เซ็นตก์ารงอกและตน้อ่อนมีน ้ าหนกัดีท่ีสุด 
การทดลองท่ี 3 การศึกษาวสัดุเพาะ และการแช่
เมลด็ 16 ชัว่โมง ในน ้ าเยน็ หรือน ้ าอุ่น พบวา่ วสัดุ
ปลูกผสมขยุมะพร้าวอตัรา 1:1 และการแช่น ้ าเยน็ 
16 ชัว่โมง ท าใหน้ ้ าหนกัตน้อ่อนทานตะวนัท่ีสุด  
ค าส าคญั: ทานตะวนั ตน้อ่อนทานตะวนั การเพาะ
เมลด็ วสัดุเพาะ วธีิการเพาะเมลด็ 
Abstract 
        Studies on sowing media and seed treatments 
of commercial sunflower sprouts production was 
conducted on 3 experiments. Experiment 1: Seeds 
were soaked in water for 16 hours or incubated for 
another 24 hours and sowed. The sprouts weight 
were great in the media combination, 1:1 of 
manure and coconut husk, growing media and 

coconut husk and soil and manure. Experiment 2: 
Seeds were soaked 24 hours, both floated and 
submerged seeds sowed. The highest germination 
percentage and sprouts weight were found in 
growing media mix with coconut husk of floated 
seeds. Experiment 3: Seeds were soaked in water 
or warm water for 16 hours found that growing 
media mix with coconut husk (1:1) and water 
soaked seeds had the best results. 
 Key word: sunflower, sunflower sprout, seed 
germination, sowing media, seed treatment 
1. บทน า  

 ทานตะวนั (Sunflower) เป็นพืชท่ีมีดอก 
สีเหลืองขนาดใหญ่สวยงามจึงนิยมปลูกเพื่อเสริม
ความสวยงามในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆเมลด็
ทานตะวนันอกจากจะน าไปสกดัน ้ ามนัแลว้ยงัน ามา
อบรับประทานไดปั้จจุบนัผูบ้ริโภคหนัมาดูแล
สุขภาพมากข้ึนจึงใส่ใจในวตัถุดิบท่ีจะน ามาบริโภค
มากข้ึน ตน้อ่อนทานตะวนัก็เป็นหน่ึงในบรรดาตน้
อ่อนของธญัพืชหลายชนิดท่ีเป็นท่ีนิยมน ามา
รับประทานเน่ืองจากมีรสหวานและมีโปรตีน 
วติามินเอ และอี สูง ซ่ึงช่วยบ ารุงสายตา ผิวพรรณ มี
วติามินบี 1, 2 โอเมกา้ 3, 6 และ 9 บ ารุงเซลลส์มอง
และมีธาตุเหลก็สูงซ่ึงเป็นส่วนประกอบของเลือด 
วติามินอียงัช่วยปกป้องการท าหนา้ท่ีของระบบ
ภูมิคุม้กนัดว้ย (วกิิพิเดีย, 2558 และ Kenzie, No 
date)  



 ความตอ้งการของตลาดตน้อ่อนทานตะวนัยงั
อยูใ่นระดบัสูงเน่ืองจากปลอดภยัไม่ใชส้ารเคมีใดๆ 
และสินคา้สดใหม่อยูเ่สมอหาซ้ือไดง่้ายตามหา้ง 
สรรพสินคา้และทอ้งตลาดโดยทัว่ไป การลงทุนเพ่ือ
ผลิตตน้อ่อนทานตะวนัในระดบัเกษตรกรรายยอ่ย
สามารถท าไดเ้พราะลงทุนต ่าโดยเมลด็พนัธ์ุ 1 
กิโลกรัม ราคาเพียง 70-80 บาท เท่านั้น และ
สามารถผลิตตน้อ่อนขายไดใ้นราคากิโลกรัมละ 100 
บาท ในเวลาเพียง  6-7 วนั 
 จากการทดลองเพาะเมลด็ทานตะวนั ปัญหาท่ี
พบคือ อตัราการงอกของเมลด็มีไม่สูงนกั ประมาณ 
70-80 เปอร์เซ็นต ์ เท่านั้น แมจ้ะคดัเลือกเมลด็ท่ี
สมบูรณ์แลว้ก็ตามซ่ึงการงอกของเมลด็ทานตะวนั
อาจมีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาวสัดุเพาะ
และวธีิการเพาะเมลด็ท่ีเหมาะสมอาจสามารถแกไ้ข
ปัญหาการสูญเสียเน่ืองจากเมลด็ไม่งอกได ้
2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาวสัดุ
เพาะและวธีิการเพาะเมลด็ท่ีเหมาะสมในการผลิต
ตน้อ่อนทานตะวนัเป็นการคา้ 
3. สมมตฐิานการวจิยั  
 วสัดุเพาะโดยทัว่ไปมีหลายชนิดและวธีิการ
เพาะเมลด็ก็มีหลายรูปแบบ ซ่ึงเหมาะสมกบัพืชแต่
ละชนิดแตกต่างกนัไป ทานตะวนัเองก็ตอ้งมีวสัดุ
เพาะและวธีิการท่ีเหมาะสมส าหรับการงอก
เช่นเดียวกนั 
4.  วธีิด าเนินการวจิยั  
 การศึกษาวสัดุเพาะและวธีิการเพาะเมลด็
ทานตะวนัเพ่ือการคา้ แบ่งการทดลองเป็น 3 การ
ทดลองยอ่ย โดยใชเ้มลด็ทานตะวนัพนัธ์ุเชียงใหม่ 1 
ดงัน้ี 
4.1 การทดลองท่ี 1 การศึกษาวสัดุเพาะท่ีเหมาะสม
ต่อการงอกของเมลด็ทานตะวนั โดยการแช่เมลด็ 16 
ชัว่โมง หรือบ่มเมลด็อีก 24 ชัว่โมง ท า10 
Treatments (T) 2 ซ ้ า ดงัน้ี 
 T1 ดิน แช่เมลด็  

 T2 ขยุมะพร้าว แช่เมลด็  
 T3 ดิน: ปุ๋ยหมกั =1:1 แช่เมลด็  
 T4 ดิน: ขยุมะพร้าว =1:1 แช่เมลด็  
 T5 วสัดุปลูก : ขยุมะพร้าว =1:1 แช่เมลด็  
 T6 ดิน แช่และบ่มเมลด็ 
 T7 ขยุมะพร้าว  แช่และบ่มเมลด็ 
 T8 ดิน: ปุ๋ยหมกั =1:1 ดิน แช่และบ่มเมลด็ 
 T9 ดิน: ขยุมะพร้าว =1:1 แช่และบ่มเมลด็ 
 T10 วสัดุปลูก : ขยุมะพร้าว =1:1 แช่และบ่ม  
              เมลด็ 

หมายเหตุ วสัดุปลูก : ยีห่้อคลาสแมนของบริษทั 
                        Y.V.P. Intertrade 

4.2 การทดลองท่ี 2 การศึกษาวสัดุเพาะท่ีเป็น ปุ๋ย
หมกั ขยุมะพร้าว และวสัดุปลูก และการแช่ 
เมลด็ 24 ชัว่โมง ท่ีเหมาะสมต่อการงอกของเมลด็
ทานตะวนั  วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด 
(Completely Randomized Design, CRD) โดยน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้าก การทดลองท่ี 1 มาศึกษาต่อ โดยใช้
วสัดุปลูกท่ีแตกต่างกนั และเมลด็ท่ีใชเ้พาะแช่น ้ า 24 
ชัว่โมง หลงัจากแช่เมลด็แลว้ จะมีเมลด็แยกเพาะ
เป็น 2 ส่วน คือ เมลด็ลอยน ้ า และเมลด็จมน ้ า 
แบ่งเป็น 8 Treatments 6 ซ ้ า รวม 48 หน่วยทดลอง 
ๆ ละ 20 เมลด็ ดงัน้ี 
 T1 ปุ๋ยหมกั  
 T2 ขยุมะพร้าว : ปุ๋ยหมกั = 1:1  
 T3 ขยุมะพร้าว : ปุ๋ยหมกั = 1:2  
 T4 ขยุมะพร้าว : ปุ๋ยหมกั = 1:3  
 T5 วสัดุปลูก 
 T6 ขยุมะพร้าว : วสัดุปลูก = 1:1 
 T7 ขยุมะพร้าว : วสัดุปลูก = 1:2 
 T8 ขยุมะพร้าว : วสัดุปลูก = 1:3 
4.3 การทดลองท่ี 3 การศึกษาวสัดุเพาะท่ีเป็นวสัดุ
ปลูกและขยุมะพร้าว และวธีิการท่ีเหมาะสมต่อการ
งอกของเมลด็ทานตะวนั วางแผนการทดลองแบบ
สุ่มตลอด (Randomized Complete Block Design, 
RCB) โดยใชว้สัดุปลูก และวสัดุปลูกท่ีผสมขยุ
มะพร้าวในอตัรา 1:1 คดัเมลด็ท่ีใชเ้พาะแช่น ้ าเยน็ 



(น ้ าท่ีอุณหภูมิหอ้ง) หรือ น ้ าอุ่น 50o เซลเซียส 16 
ชัว่โมง ไม่บ่มเมลด็ และบ่มเมลด็ 5 ชัว่โมง 8 
Treatments 4 ซ ้ า หน่วยทดลองละ 100 เมลด็  ดงัน้ี 
 T1 วสัดุปลูก เมลด็แช่น ้ าเยน็  
 T2 วสัดุปลูก เมลด็แช่อุ่น  
 T3 วสัดุปลูก เมลด็แช่น ้ าเยน็ บ่มเมลด็ 
 T4 วสัดุปลูก เมลด็แช่น ้ าอุ่น บ่มเมลด็ 
 T5 วสัดุปลูก : ขยุมะพร้าว = 1:1 เมลด็แช่น ้ าเยน็  
 T6 วสัดุปลูก : ขยุมะพร้าว = 1:1 เมลด็แช่น ้ าอุ่น  
 T7 วสัดุปลูก : ขยุมะพร้าว = 1:1 เมลด็แช่น ้ าเยน็  
            บ่มเมลด็  
 T8 วสัดุปลูก : ขยุมะพร้าว = 1:1 เมลด็แช่น ้ าอุ่น  
            บ่มเมลด็ 
 การด าเนินการทดลอง  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  เตรียมวสัดุเพาะใส่ลงในตะกร้าสูงประมาณ 
1 น้ิว 

2.  น าเมลด็ทานตะวนั แช่น ้ า และบ่มเมลด็ตาม 
Treatment ท่ีก าหนด 

3.  รดน ้ าวสัดุเพาะก่อนวางเมลด็ลงบนวสัดุเพาะ  
4.  ฉีดพน่น ้ าเพ่ือรักษาความช้ืนทุกวนั 

5. ผลการวจิยั 
    การศึกษาวสัดุเพาะและวธีิการเพาะเมลด็เพื่อ
ผลิตตน้อ่อนทานตะวนัเพ่ือการคา้ ไดผ้ลดงัน้ี 
5.1 การทดลองท่ี 1 การศึกษาวสัดุเพาะท่ีเหมาะสม
ต่อการงอกของเมลด็ทานตะวนั โดยการแช่เมลด็ 16 
ชัว่โมง หรือบ่มเมลด็อีก 24 ชัว่โมง เก็บขอ้มูล
น ้ าหนกั หลงัจากเพาะได ้5 วนั ในพ้ืนท่ี 100 ตาราง
เซนติเมตร ไดผ้ลดงัตารางท่ี 1  
 จากการทดลองพบวา่ วสัดุเพาะท่ีท าใหต้น้
อ่อนทานตะวนัมีน ้ าหนกัมาก คือ T4 ปุ๋ยหมกั: ขยุ
มะพร้าว = 1:1   T5 วสัดุปลูก : ขยุมะพร้าว = 1:1  
และ T8 ดิน: ปุ๋ยหมกั =1:1 ดิน ส าหรับการบ่มเมลด็
ก่อนเพาะ พบวา่ เมลด็ท่ีเพาะโดยไม่ตอ้งบ่มท าให้
ตน้อ่อนทานตะวนัมีน ้ าหนกัมากกวา่ เมลด็ท่ีบ่ม
นาน 24 ชัว่โมง 

ดงันั้นวสัดุเพาะท่ีมีองคป์ระกอบของ ดิน ขยุ
มะพร้าว ปุ๋ยหมกั และวสัดุปลูก ท่ีผสมกนัสองชนิด
ในอตัราส่วน 1:1 ดีท่ีสุด ควรน าไปทดลองต่อไป 
แต่เน่ืองจากดินในแหล่งต่างๆ มีความอุดมสมบูรณ์
แตกต่างกนั การทดลองต่อไปจึงใชเ้ฉพาะ ขยุ
มะพร้าว วสัดุปลูก และปุ๋ยหมกั 
 
ตารางที่ 1  น ้าหนกัของตน้อ่อนทานตะวนั  
                  (กรัม/100 ตร.ซม.) 

Treatment น ้าหนกัเฉล่ีย 
(กรัม) 

T1 ดิน แช่เมล็ด 14.54 
T2 ขยุมะพร้าว แช่เมล็ด 6.47 
T3 ดิน: ปุ๋ ยหมกั =1:1 แช่เมล็ด 17.29 
T4 ปุ๋ ยหมกั: ขยุมะพร้าว = 1:1 แช่เมล็ด 25.48 
T5 วสัดุปลูก : ขยุมะพร้าว = 1:1 แช่เมล็ด 21.60 
T6 ดิน แช่และบ่มเมล็ด 17.19 
T7 ขยุมะพร้าว  แช่และบ่มเมล็ด 3.28 
T8 ดิน: ปุ๋ ยหมกั =1:1 ดิน แช่และบ่มเมล็ด 23.21 
T9 ปุ๋ ยหมกั: ขยุมะพร้าว =1:1 แช่และบม่ 13.36 
T10 วสัดุปลูก : ขยุมะพร้าว =1:1 แช่และบ่ม 18.91 

 
5.2 การทดลองท่ี 2 การศึกษาวสัดุเพาะปุ๋ยหมกั ขยุ
มะพร้าว และวสัดุปลูกและการแช่เมลด็ในน ้ า 24 
ชัว่โมง หลงัจากแช่เมลด็แลว้ น าเมลด็มาแยกเพาะ
เป็น 2 ส่วน คือ เมลด็ท่ีลอยน ้ า และเมลด็ท่ีจมน ้ า 
ไดผ้ลดงั ภาพท่ี 2, ตารางท่ี 2 และ 3 
 

 
ภาพที่ 2 ตน้ทานตะวนัอ่อนหลงัจากเพาะเมล็ด 5 วนั 

   ตารางที่ 2 น ้าหนกัของตน้อ่อนทานตะวนั (กรัม) หลงั  
                    เพาะเมล็ด 5 วนั 

T1        T2               T3              T4 

      T5                 T6                     T7              T8 



Treatment เมล็ดท่ี
ลอยน ้า 

เมล็ดท่ี
จมน ้า 

น ้าหนกั
เฉล่ีย 

T1 ปุ๋ ยหมกั 0.88 d 0.56 e 0.72 d 
T2 ขยุมะพร้าว : 
ปุ๋ ยหมกั = 1:1 

10.02 ab 5.65 cd 7.84 b 

T3 ขยุมะพร้าว : 
ปุ๋ ยหมกั = 1:2 

5.69 cd 2.93 de 4.31 c 

T4 ขยุมะพร้าว : 
ปุ๋ ยหมกั = 1:3 

4.64 bc 4.45 cd 4.54 c 

T5 วสัดุปลูก 9.99 ab 7.49 abc 8.74 ab 
T6 ขยุฯ : วสัดุ   
ปลูก = 1:1 

12.14 ab 10.71 a 11.43 a 

T7 ขยุฯ : วสัดุ
ปลูก = 1:2 

12.20 a 9.25 ab 10.72 ab 

T8 ขยุฯ : วสัดุ
ปลูก = 1:3 

9.40 ab 6.68 cd 8.04 ab 

รวม 
F-test 

C.V. (%) 

64.96 
** 

21.02 

47.71 
** 

21.99 

- 
** 

29.65 
หมายเหตุ ค่าเฉล่ียท่ีตามดว้ยอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตั้งเดียวกนั  
                ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติโดยวิธี DMRT 

 

          จากผลการวจิยัพบวา่ การเพาะเมลด็ในวสัดุ
เพาะท่ีเป็นขยุมะพร้าว : วสัดุปลูก ในอตัรา 1:1 (T1) 
ท าใหต้น้อ่อนทานตะวนั หลงัจากเพาะ 5 วนั มี
น ้ าหนกัเฉล่ียมากท่ีสุด ส่วนวสัดุเพาะท่ีมีปุ๋ยหมกั
ผสมท าใหเ้มลด็มีการงอกต ่ากวา่วสัดุเพาะท่ีใชว้สัดุ
ปลูก ส าหรับเมลด็ท่ีน ามาเพาะพบวา่ เมลด็ท่ีลอยน ้ า 
มีอตัราการงอกสูงกวา่ และน ้ าหนกัของตน้อ่อน
ทานตะวนัมีน ้ าหนกัมากกวา่การเพาะดว้ยเมลด็ท่ีจม  
 
5.3 การทดลองท่ี 3 การศึกษาวสัดุเพาะโดยใชว้สัดุ
ปลูก และขยุมะพร้าว ในกรณีท่ีผสมขยุมะพร้าวจะ
ผสมในอตัรา 1:1 และการแช่เมลด็ 16 ชัว่โมง ในน ้ า
เยน็ หรือน ้ าอุ่น หรือมีการบ่มเมลด็ต่อไปอีก 5 
ชัว่โมง ไดผ้ลดงัภาพท่ี 3 และ ตารางท่ี 4 
 
 
 
 

         ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นตก์ารงอกของเมล็ด (%) 

Treatment เมล็ดท่ี
ลอยน ้า 

เมล็ดท่ี
จมน ้า 

เฉล่ีย (%) 

T1 ปุ๋ ยหมกั 10.00 c  11.67 d 10.83 c 
T2 ขยุมะพร้าว : 
ปุ๋ ยหมกั = 1:1 

73.33 ab 61.67 ab 67.50 a 

T3 ขยุมะพร้าว : 
ปุ๋ ยหมกั = 1:2 

50.00 ab 30.00 cd 40.00 b 

T4 ขยุมะพร้าว : 
ปุ๋ ยหมกั = 1:3 

40.00 bc 45.00 bc 42.50 b 

T5 วสัดุปลูก 70.00 ab 61.67 ab 65.83 a 
T6 ขยุมะพร้าว : 
วสัดุปลูก = 1:1 

81.67 a    65.00 ab 73.33 a 

T7 ขยุมะพร้าว : 
วสัดุปลูก = 1:2 

83.33 a 83.33 a 82.50 a 

T8 ขยุมะพร้าว : 
วสัดุปลูก = 1:3 

76.67 ab 60.00 ab 68.33 a 

เฉล่ียการงอก (%) 
F-test 

C.V. (%) 

60.63 
** 

21.02 

52.29 
** 

21.99 

56.35 
** 

29.65 
      หมายเหตุ ค่าเฉล่ียท่ีตามดว้ยอกัษรท่ีเหมือนกนัในแนวตั้งเดียวกนั 
                        ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติโดยวธีิ DMRT 

         

 

ภาพที่ 3 ตน้ทานตะวนัอ่อนหลงัจากเพาะเมล็ด 5 วนั 

       จากผลการทดลอง พบวา่ วสัดุปลูกผสมขยุ
มะพร้าวในอตัรา 1:1 และการแช่น ้ าเยน็ 16 ชัว่โมง 
ท าใหน้ ้ าหนกัตน้อ่อนทานตะวนัดีกวา่ Treatment 
อ่ืน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) 

 

   T1         T2         T3        T4         T5        T6      T7       T8 



          ตารางที่ 4 เปอร์เซ็นตก์ารงอกของเมล็ดและ 
                           น ้าหนกัตน้อ่อน 

Treatment การงอก 
(%) 

น ้าหนกัตน้
อ่อน (กรัม) 

T1 วสัดุปลูก แช่น ้าเยน็  65.50 34.26 bc 
T2 วสัดุปลูก แช่น ้าอุ่น  59.00 27.48 c 
T3 วสัดุปลูก แช่น ้าเยน็ บ่ม 68.25 36.32 ab 
T4 วสัดุปลูก แช่น ้าอุ่น บ่ม 75.25 37.28 ab 
T5 วสัดุปลูก+ขยุมะพร้าว 
      แช่น ้าเยน็ 

71.50 42.30 a 

T6  วสัดุปลูก+ขยุมะพร้าว 
      แช่น ้าอุ่น 

72.25 38.74 ab 

T7 วสัดุปลูก+ขยุมะพร้าว 
      แช่น ้าเยน็ บ่ม 

73.00 39.34 ab 

T8 วสัดุปลูก+ขยุมะพร้าว 
      แช่น ้าอุ่น บ่ม 

70.25 39.01 ab 

F-test 
C.V. (%) 

ns 
10.02 

* 
13.07 

      หมายเหตุ ns หมายถึงไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 

  
วจิารณ์ผล 
 การทดลองท่ี 1 การเพาะในขยุมะพร้าว
อยา่งเดียวท าใหไ้ดต้น้อ่อนทานตะวนัท่ีมีน ้ าหนกั
นอ้ยท่ีสุด อาจเน่ืองจากขยุมะพร้าวไม่มีธาตุอาหาร 
นอกจากนั้นการไดรั้บน ้ าเท่ากบั Treatment อ่ืนๆ ยงั
อุม้น ้ าไวม้ากกวา่ ท าใหว้สัดุเพาะแฉะเกินไป ท าให้
ส่วนปลายรากเร่ิมเน่าไม่เหมาะตอ่การงอก  
 การทดลองท่ี 2 การเพาะเมลด็ในวสัดุ
เพาะท่ีเป็นขยุมะพร้าว : วสัดุปลูก ในอตัรา 1:1 ท า
ใหต้น้อ่อนทานตะวนั หลงัจากเพาะ 5 วนั มีน ้ าหนกั
มากท่ีสุด อาจเน่ืองจากวสัดุปลูกเป็นดินร่วนสีด า
น่าจะมีความอุดมสมบูรณ์สูง ผสมกบัขยุมะพร้าวท า
ใหมี้การระบายอากาศไดดี้ ซ่ึงปรับปรุงจากการ
ทดลองท่ี 1 โดยไม่ใหน้ ้ ามากเกินไป นอกจากนั้น
การใชปุ๋้ยหมกัท าใหมี้อตัราการงอกต ่า อาจ
เน่ืองจากเป็นปุ๋ยหมกัท่ีผสมในขยุมะพร้าวมีอตัราท่ี
สูงเกินไปส าหรับรากอ่อน โดยอตัราการงอกจะเพ่ิม
สูงข้ึนเม่ือวสัดุเพาะใชปุ๋้ยคอกผสมในอตัราท่ีต ่าลง 

 ส่วนการเพาะเมลด็ลอยและเมลด็จมหลงัจาก
แช่เมลด็ 24 ชัว่โมง พบวา่ การแช่เมลด็อาจนาน
เกินไปท าใหเ้มลด็บางส่วนขาดออกซิเจนท่ีใชใ้น
กระบวนการหายใจ ท าใหก้ระบวนการงอกของ
เมลด็ถูกรบกวนโดยเฉพาะเมลด็ท่ีจม มีอตัราการ
งอกท่ีต ่ากวา่เมลด็ท่ีลอยท่ีมีโอกาสไดรั้บออกซิเจน
มากกวา่ 
 การทดลองท่ี 3 การใชว้สัดุปลูกผสมกบัขยุ
มะพร้าว และวธีิการแช่เมลด็ในน ้าเยน็ 16 ชัว่โมง 
ท าใหต้น้อ่อนทานตะวนัมีน ้ าหนกัท่ีสุด การแช่
เมลด็ดว้ยน ้ าเยน็หรืออุ่นใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารงอกและ
น ้ าหนกัใกลเ้คียงกนั อาจเน่ืองจากน ้ าอุ่นจะเยน็ลง
หลงัจากแช่เมลด็ไม่นาน ท าใหผ้ลท่ีไดไ้ม่แตกต่าง
กนั 
6. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวสัดุเพาะและวธีิการเพาะเมลด็
ทานตะวนัเพ่ือการคา้ ผลการวจิยั พบวา่ วสัดุปลูกท่ี
ผสมขยุมะพร้าวในอตัรา 1:1 และการแช่น ้ า 16 
ชัว่โมง ท าใหต้น้อ่อนทานตะวนัมีน ้ าหนกัดีกวา่ 
Treatment อ่ืน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ถา้ตอ้งใส่ปุ๋ยคอก ควรศึกษาการใส่ใน
อตัราส่วนท่ีลดลงไปเป็นล าดบั 
 2. การใชว้สัดุเพาะคลุมทบัเมลด็หลงัจากเพาะ
น่าจะช่วยรักษาความช้ืนไดดี้ และควรศึกษาปริมาณ
น ้ าท่ีใหใ้นแต่ละคร้ัง เพ่ือไม่ใหว้สัดุเพาะช้ืนแฉะ
มากเกินไป ซ่ึงมีผลใหเ้ปอร์เซ็นตก์ารงอกต ่า  
 3. การเพ่ิมจ านวนซ ้ าใหม้ากข้ึน อาจท าให้
ขอ้มูลน่าเช่ือถือมากข้ึน เน่ืองจากเมลด็ท่ีน ามา
ทดลองมาจากหลาย ๆ ตน้ซ่ึงอาจมีความสมบูรณ์
ของเมลด็แตกต่างกนั 
7. กติตกิรรมประกาศ 
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