
ความไวตอการสําลักน้ําของถั่วเหลืองตางพันธุและผลของการเคลือบน้ํามันสะเดาตอคุณภาพเมล็ดพันธุ 

Varietal Difference in Sensitivity to Soaking Injury in Soybean and Effect of Neem Oil Coating on Seed Quality 

ปทมาวดี คุณวัลล1ี, วันชัย จันทรประเสริฐ1*, ปริยานุช จุลกะ2 และ สุปราณี งามประสิทธ์ิ3 

Pattamawadee Kunwanlee1, Wanchai Chanprasert1, Pariyanuj Chulaka2 and Supranee Ngamprasitthi3 
  

บทคัดยอ: การศึกษานี้เปรียบเทียบการงอกของเมล็ดพันธุถั่วเหลือง 8 สายพันธุ/พันธุ ซึ่งเปนสายพันธุกาวหนาของโครงการ
ปรับปรุงพันธุถั่วเหลืองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเปรียบเทียบการงอกในสภาพการสําลักน้ําและการตอบสนองตอการ
เคลือบเมล็ดดวยน้ํามันสะเดาบริสุทธิ์ กอนการเก็บรักษาและภายหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 6 เดือน วาง
แผนการทดลองแบบ Factorial in CRD มี 4 ซํ้า ปจจัยแรกคือสายพันธุ/พันธุถ่ัวเหลือง 8 สายพันธุ/พันธุ ปจจัยที่ 2 คือการ
เคลือบและไมเคลือบน้ํามันสะเดาบริสุทธิ์ (8 มล./เมล็ด 1 กก.) ปจจัยที่ 3 คือการสําลักน้ําและสภาพปกติ (แชเมล็ดในน้ํา 2 
ชม.) ผลการทดลองพบวา เมล็ดถั่วเหลืองตางสายพันธุตอบสนองตอการสําลักน้ําแตกตางกันโดยสายพันธุ ST2 34-1 มีความ
ออนแอตอการสําลักน้ํามากกวาสายพันธุอื่น ขณะที่สายพันธุ KUSL 3802-1 สามารถทนตอสภาพการสําลักน้ําไดดี น้ํามัน
สะเดามีแนวโนมในการชะลอการเสื่อมความงอกในระหวางการเก็บรักษาและลดความรุนแรงของการสําลักน้ําได ทําใหเมล็ดที่
เคลือบน้ํามันสะเดามีความงอกสูงกวาเมล็ดไมเคลือบทั้งในความงอกในสภาพปกติ และสภาพสําลักน้ําภายหลังการเก็บรักษา
เปนเวลา 6 เดือน 
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ABSTRACT: This study compared germination capacity under soaking condition of 8 soybean lines/varieties of 
Kasetsart University Soybean Research Project and their responses to pure neem oil seed coating before and 
after storage at ambient temperature for 6 months. Factorial in CRD with 4 replications was employed with 
soybean lines/varieties as factor A, neem oil coating (8 ml/1 kg seed) as factor B and soaking (2-hour soaking) 
and non-soaking as factor C. It was found that different soybean lines/varieties responded differently to soaking 
injury. ST2 34-1 was the most susceptible while KUSL 3802-1 was quite tolerant to soaking injury. Neem oil seed 
coating could protect soybean seed during storage and from soaking injury. Seeds coated with pure neem 
oil were higher in germination than non-coated seeds both under normal and soaking conditions after 6 months of 
storage. 
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