


 
ค าน า 

           ตามที่กรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยพืชสวนรับผิดชอบการควบคุมการทดลอง
ประสิทธิภาพสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช ซึ่งจัดเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรตามพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งสถาบันวิจัยพืชสวนได้จัดท าคู่มือค าแนะน า การจัดท าแผนการทดลองประสิทธิภาพ
ของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชด้านต่างๆทั้งด้านการเจริญเติบโต การออกดอกติดผล การปรับเปลี่ยนเพศ
ดอก การให้ผลผลิตและการเพ่ิมคุณภาพของพืชสวน พืชไร่ ข้าวและยางพารา ครั้งที่ 1 เมื่อ กันยายน 2550 
และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ใช้เป็นตัวอย่างในการจัดท าแผนการทดลองได้
ถูกต้อง แต่จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่าบางบริษัทฯมีการเขียนแผนการทดลอง ผลการทดลอง รวมทั้ง
ค าแนะน าในร่างฉลากไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท าให้ต้องมีการแก้ไขหลายครั้งและสิ้นเปลือง
เวลา ดังนั้นคณะท างานการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรสถาบันวิจัยพืชสวน จึงได้ท า
การปรับปรุงคู่มือค าแนะน าการจัดท าแผนการทดลองประสิทธิภาพของสารฯใหม่ พร้อมยกตัวอย่างการจัดท า
แผนการทดลองประสิทธิภาพสารฯ รูปแบบการรายงานผลและค าแนะน าในร่างฉลากของสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืชที่ได้มีการขึ้นทะเบียนที่ผ่านมาให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
          สถาบันวิจัยพืชสวน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือค าแนะน าฯท่ีได้ปรับปรุงดังกล่าวนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืชได้น าไปใช้เป็นคู่มือในการจัดท าแผนการทดลองประสิทธิภาพสารฯที่จะขอขึ้นทะเบียน รวมทั้ง
การรายงานผล การเขียนค าแนะน าในร่างฉลากได้ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด  
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 ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผล 
เพ่ือควบคุมการแตกใบอ่อน (Regulate Flushing) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่ และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ไม้ผล  
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 แห่ง  ต่างพื้นที่หรือทดลองซ้ าที่เดิมอย่างน้อย 2 คร้ัง 

ตามสภาวะการพัฒนาการของพืช 
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ให้ใช้ขนาดทรงพุ่ม และความสมบูรณ์ต้นใกล้เคียงกันหรือ 
อายุต้นเท่าๆ กัน 

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย  การ
ให้น้ า  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 

2.4.4  ขนาดหน่วยทดลองย่อย ตามความเหมาะสม 
2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 

(ใช้ต้นทดลอง 1-2 ต้นต่อซ้ าต่อกรรมวิธี  หรือตามความเหมาะสม) 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกัน
กับสารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีต้นที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
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3.4 วิธีการใช้ 
3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 

ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 

4 วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 บันทึกการตอบสนองของพืช  ต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ 

4.1.1 ศึกษาการตอบสนองของพืชต่อการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต : ระยะเวลาในการ
แตกตาใบ  โดยท าเคร่ืองหมาย (Tag) ยอด 4 ทิศ 3 ระดับความสูง ไม่น้อยกว่า 12 ยอดต่อ
ต้น  บันทึกรายละเอียดของยอดก่อนและหลังการใช้สารฯ 

4.1.2 ศึกษาประสิทธิภาพของสารฯ : ประเมินการแตกใบอ่อนโดยใช้ Grid Technique1  
ถ้าเป็น Uniform Distribution ใช้ Simple Random Sampling Technique ถ้าไม่เป็น 
Uniform Distribution ใช้ Stratified Random Sampling Technique บันทึกอายุวันเร่ิม
แตกใบอ่อน จ านวนต้นแตกใบอ่อนทุก 7 วัน/ในช่วงเวลาต่างๆ หลังการใช้สารฯ ค านวณ
เปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อน และอื่นๆ 

4.2 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี)  

                                                 
1
 - ไม้ผลที่มีขนาดทรงพุ่มใหญ่ (มากกว่า 5 เมตร) เช่น ทเุรียน  มะมว่ง ฯลฯ พ้ืนที่ภายใน Grid 1 ตารางเมตร 
- ไม้ผลที่มีขนาดทรงพุ่มขนาดกลาง (3 - 5 เมตร) เช่น ส้ม มะนาว มะเฟือง ฯลฯ พ้ืนที่ภายใน Grid 0.5 ตารางเมตร 
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4.3 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.4 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 

 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ
ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 

 
6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผล 
เพ่ือควบคุมการแตกตา (Regulate Bud Burst) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่ และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ไม้ผล 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 แห่ง  ต่างพื้นที่หรือทดลองซ้ าที่เดิมอย่างน้อย 2 คร้ัง 

ตามสภาวะการพัฒนาการของพืช 
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด  
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ให้ใช้ขนาดทรงพุ่ม และความสมบูรณ์ต้นใกล้เคียงกันหรือ 
อายุต้นเท่าๆ กัน 

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย  การ
ให้น้ า  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 

2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย ตามความเหมาะสม 
2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 

 (ใช้ต้นทดลอง 1-2 ต้นต่อซ้ าต่อกรรมวิธี  หรือตามความเหมาะสม) 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีต้นที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
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3.4 วิธีการใช้ 
3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 

ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง  
 

4.  วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments)  
4.1 บันทึกการตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ 

4.1.1 ศึกษาการตอบสนองของพืชต่อการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต : ระยะเวลาในการ
แตกตา  โดยท าเคร่ืองหมาย (Tag) ยอด 4 ทิศ 3 ระดับความสูง ไม่น้อยกว่า 12 ยอดหรือ
กิ่งต่อต้น กรณีพืชองุ่นใช้ ไม่น้อยกว่า 12 ยอดต่อกรรมวิธี   บันทึกรายละเอียดของยอด
หรือกิ่งก่อนและหลังการใช้สารฯ 

4.1.2 ศึกษาประสิทธิภาพของสารฯ  
ก) พืชที่ออกดอกตามกิ่ง เช่น ทุเรียน ลองกอง ใช้วิธี Stratified Random Sampling 

Technique ประเมินโดยใช้ขนาดกิ่ง และความยาวกิ่ง คัดเลือกกิ่งหลักและกิ่งรอง
รวมกันไม่น้อยกว่า 12 กิ่ง ค านวณเปอร์เซ็นต์การแตกตา 

ข) พืชที่ออกดอกภายนอกทรงพุ่ม เช่น มะม่วง ล าไย  ประเมินโดยผูกป้ายที่ยอดจ านวน 
100 ยอดต่อต้นกระจายทั่วทรงพุ่ม ค านวณเปอร์เซ็นตก์ารแตกตา 
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ค) พืชที่ออกดอกทั้งภายนอกและภายในทรงพุ่ม เช่น มังคุด  ชมพู่  ส้มโอ ประเมินโดย
ใช้  Grid Technique เลือกปริมาตรพื้นที่ 1 ลบ.เมตร จากภายนอกทรงพุ่มเข้ามา
ภายในทรงพุ่ม 4 ด้าน ที่ 3 ระดับความสูง ค านวณเปอร์เซ็นต์การแตกตา 

4.2 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี) 
4.3 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.4 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 
6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผล 
เพ่ือควบคุมการออกดอก (Regulate Floral Induction) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่ และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ไม้ผล 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 แห่ง  ต่างพื้นที่หรือทดลองซ้ าที่เดิมอย่างน้อย 2 คร้ัง 

ตามสภาวะการพัฒนาการของพืช 
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด  
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ให้ใช้ขนาดทรงพุ่ม และความสมบูรณ์ต้นใกล้เคียงกันหรือ 
อายุต้นเท่าๆ กัน 

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย  การ
ให้น้ า  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 

2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย ตามความเหมาะสม 
2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 

 (ใช้ต้นทดลอง 1-2 ต้นต่อซ้ าต่อกรรมวิธี  หรือตามความเหมาะสม) 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.5 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.6 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 
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3.7 ต้องมีต้นที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
3.8 วิธีการใช้ 

3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 
ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง (ไม่ควรท าการทดลองในช่วงที่ใกล้ออกดอกตาม
ฤดูกาลปกติ เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพของสารได้ชัดเจน) 

 
4.  วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 

4.1 บันทึกการตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ 
4.1.1 ศึกษาการตอบสนองของพืชต่อการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต : ระยะเวลาในการ

ออกดอก  โดยท าเคร่ืองหมาย (Tag) ยอด 4 ทิศ 3 ระดับความสูง ไม่น้อยกว่า 12 ยอดหรือ
กิ่งต่อต้น  บันทึกรายละเอียดของยอดหรือกิ่งก่อนและหลังการใช้สารฯ 

4.1.2 ศึกษาประสิทธิภาพของสารฯ  
ก) พืชที่ออกดอกตามกิ่ง เช่น ทุเรียน ลองกอง ใช้วิธี Stratified Random Sampling 

Technique ประเมินโดยใช้ขนาดกิ่ง ความยาวกิ่ง และความหนาแน่นดอก คัดเลือกกิ่ง
หลักและกิ่งรองรวมกันไม่น้อยกว่า 12 กิ่ง นับจ านวนกลุ่มดอกของกิ่งต่างๆ 

ข) พืชที่ออกดอกภายนอกทรงพุ่ม เช่น มะม่วง ล าไย  ประเมินโดยผูกป้ายที่ยอดจ านวน 
100 ยอดต่อต้นกระจายทั่วทรงพุ่ม เมื่อช่อดอกส่วนใหญ่มีดอกบาน 50% ของช่อ นับ
และค านวณเปอร์เซ็นต์ช่อที่ออกดอก 
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ค) พืชที่ออกดอกทั้งภายนอกและภายในทรงพุ่ม เช่น มังคุด  ชมพู่  ส้มโอ ประเมินโดย
ใช้  Grid Technique เลือกปริมาตรพื้นที่ 1 ลบ.เมตร จากภายนอกทรงพุ่มเข้ามา
ภายในทรงพุ่ม 4 ด้าน ที่ 3 ระดับความสูง นับจ านวนดอก/ช่อดอกต่อพื้นที่ 

4.2 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี) 
4.3 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.4 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 
6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.4 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.5 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.6 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผล 
เพ่ือปรับเปลี่ยนเพศดอก (Modify Sex Expression) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่ และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ไม้ผล 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 แห่ง  ต่างพื้นที่หรือทดลองซ้ าที่เดิมอย่างน้อย 2 คร้ัง 

ตามสภาวะการพัฒนาการของพืช 
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ให้ใช้ขนาดทรงพุ่ม และความสมบูรณ์ต้นใกล้เคียงกันหรือ 
อายุต้นเท่าๆ กัน 

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย  การ
ให้น้ า  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 

2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย ตามความเหมาะสม 
2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 

(ใช้ต้นทดลอง 1-2 ต้นต่อซ้ าต่อกรรมวิธี  หรือตามความเหมาะสม) 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 
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3.3 ต้องมีต้นที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
3.4 วิธีการใช้ 

3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 
ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 

4.  วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1  บันทึกการตอบสนองของพืช  ต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ 

4.1.1  บันทึกรายละเอียดของช่อดอกหรือดอกก่อนการใช้สารฯและการตอบสนองหลังการใช้
สารฯ ก าหนดสภาวะเร่ิมต้นของช่อดอกหรือดอก โดยท าเคร่ืองหมาย (Tag) 4  ทิศ  3 
ระดับความสูง  ไม่น้อยกว่า 12 ช่อดอกหรือดอกต่อต้น 

4.1.2 ศึกษาประสิทธิภาพของสารฯ  โดยผูกป้ายช่อดอกหรือดอก 4 ด้าน ด้านละ 25 ช่อดอกหรือ
ดอกต่อซ้ าต่อกรรมวิธี  บันทึกวันให้สารฯ  เมื่อดอกบาน 50% ของช่อ นับและค านวณ
เปอร์เซ็นตเ์พศของดอกที่เกิดขึ้น 

4.2  อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี)  
4.3  ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.4  ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
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5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 
6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผล 
เพ่ือควบคุมการยืดช่อดอก (Regulate Floral Development : Pedicel Length) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่  และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ไม้ผล 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 แห่ง  ต่างพื้นที่หรือทดลองซ้ าที่เดิมอย่างน้อย 2 คร้ัง 

ตามสภาวะการพัฒนาการของพืช 
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ให้ใช้ขนาดทรงพุ่ม และความสมบูรณ์ต้นใกล้เคียงกันหรือ 
อายุต้นเท่าๆ กัน 

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย  การ
ให้น้ า  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 

2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย ตามความเหมาะสม 
2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 

(ใช้ต้นทดลอง 1-2 ต้นต่อซ้ าต่อกรรมวิธี  หรือตามความเหมาะสม) 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 
 

3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 
3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 

3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 
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3.3 ต้องมีต้นที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
3.4 วิธีการใช้ 

3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 
ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 
4.  วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 

4.1 บันทึกการตอบสนองของพืช  ต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ 
4.1.1  บันทึกรายละเอียดของช่อดอกหรือดอกก่อนการใช้สารฯและการตอบสนองหลังการใช้

สารฯ ก าหนดสภาวะเร่ิมต้นของช่อดอกหรือดอก โดยท าเคร่ืองหมาย (Tag) 4  ทิศ  3 
ระดับความสูง  ไม่น้อยกว่า 12 ช่อดอกหรือดอกต่อต้น 

4.1.1 ศึกษาประสิทธิภาพของสารฯ โดยผูกป้ายช่อดอกไม่น้อยกว่า 25 ช่อดอกต่อซ้ าต่อ
กรรมวิธี วัดความยาวช่อดอกก่อนการใช้สารฯ หลังการใช้สารฯ 2 สัปดาห์  4 สัปดาห์ 
และคร้ังสุดท้ายเมื่อเก็บเกี่ยว ผลผลิตต่อต้น สุ่มวัดคุณภาพของช่อและผล ได้แก่  น้ าหนัก
ทั้งช่อและก้านช่อ จ านวนผลต่อช่อ ขนาดและน้ าหนักของผล เป็นต้น 

4.2 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี) 
4.3 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.4 ปริมาณน้ าฝน  อุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 

 



15 

 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 
6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผล 
เพ่ือควบคุมการติดผล (Regulate Fruit Set) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่ และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ไม้ผล 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 แห่ง  ต่างพื้นที่หรือทดลองซ้ าที่เดิมอย่างน้อย 2 คร้ัง 

ตามสภาวะการพัฒนาการของพืช 
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ให้ใช้ขนาดทรงพุ่ม และความสมบูรณ์ต้นใกล้เคียงกันหรือ 
อายุต้นเท่าๆ กัน 

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย  การ
ให้น้ า  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 

2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย ตามความเหมาะสม 
2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 

(ใช้ต้นทดลอง 1-2 ต้นต่อซ้ าต่อกรรมวิธี  หรือตามความเหมาะสม) 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีต้นที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
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3.4 วิธีการใช้ 
3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 

ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่างการ

ทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 

4. วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments)  
4.1 บันทึกการตอบสนองของพืช  ต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ 

4.1.1 บันทึกรายละเอียดของกลุ่มดอกและจ านวนดอกก่อนการใช้สารฯและการตอบสนอง
หลังการใช้สารฯ ก าหนดสภาวะเร่ิมต้นของกลุ่มดอก (ช่อดอก) โดยท าเคร่ืองหมาย 
(Tag) กลุ่มดอกกระจายตามกิ่งต่างๆ ทั่วต้น 4 ทิศ 3 ระดับความสูง ไม่น้อยกว่า 24 กลุ่ม
ดอกต่อต้น 

4.1.2 ศึกษาประสิทธิภาพของสาร 
ก) พืชที่ออกดอกตามกิ่ง เช่น ทุเรียน ลองกอง ใช้วิธี Stratified Random Sampling 

Technique ประเมินโดยใช้ขนาดกิ่ง ความยาวกิ่ง และความหนาแน่นดอก คัดเลือกกิ่ง
หลักและกิ่งรองรวมกันไม่น้อยกว่า 12 กิ่ง นับจ านวนกลุ่มดอกของกิ่งต่างๆ นับ
จ านวนผลที่ติดและค านวณเปอร์เซ็นต์การติดผล 

ข) พืชที่ออกดอกภายนอกทรงพุ่ม เช่น มะม่วง ล าไย  ประเมินโดยผูกป้ายที่ยอดจ านวน 
100 ยอดต่อต้นกระจายทั่วทรงพุ่ม เมื่อช่อดอกส่วนใหญ่มีดอกบาน 50% ของช่อ นับ
จ านวนผลที่ติดและค านวณเปอร์เซ็นต์การติดผล 
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ค) พืชที่ออกดอกทั้งภายนอกและภายในทรงพุ่ม เช่น มังคุด  ชมพู่  ส้มโอ ประเมินโดย
ใช้  Grid Technique เลือกปริมาตรพื้นที่ 1 ลบ.เมตรจากภายนอกทรงพุ่มเข้ามาภายใน
ทรงพุ่ม 4 ด้านที่ 3 ระดับความสูง นับจ านวนดอก/ช่อดอกต่อพื้นที่ นับจ านวนผลที่
ติดและค านวณเปอร์เซ็นต์การติดผล 

4.2 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี) 
4.3 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.4 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 
6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผล 
เพ่ือควบคุมการหลุดร่วงของผล (Regulate Fruit Retention) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่ และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ไม้ผล 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 แห่ง  ต่างพื้นที่หรือทดลองซ้ าที่เดิมอย่างน้อย 2 คร้ัง 

ตามสภาวะการพัฒนาการของพืช 
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ให้ใช้ขนาดทรงพุ่ม และความสมบูรณ์ต้นใกล้เคียงกันหรือ 
อายุต้นเท่าๆ กัน 

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย  การ
ให้น้ า  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 

2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย ตามความเหมาะสม 
2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 

(ใช้ต้นทดลอง 1-2 ต้นต่อซ้ าต่อกรรมวิธี  หรือตามความเหมาะสม) 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีต้นที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 



20 

 

3.4 วิธีการใช้ 
3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 

ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 

4. วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments)  
4.1 บันทึกการตอบสนองของพืช  ต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ 

4.1.1 บันทึกรายละเอียดของกลุ่มผลและจ านวนผลก่อนและการตอบสนองหลังการใช้สารฯ 
ก าหนดสภาวะเร่ิมต้นของกลุ่มผล (ช่อผล) โดยท าเคร่ืองหมาย (Tag) กลุ่มผลกระจายทัว่
ต้น 4 ทิศ 3 ระดับความสูง ไม่น้อยกว่า 24 กลุ่มผลต่อต้น  

4.1.2 ศึกษาประสิทธิภาพของสารฯ บันทึกการตอบสนองของผล โดยนับจ านวนผลก่อนและ
หลังการใช้สาร และค านวณเปอร์เซ็นต์ผลร่วง  

4.2 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี) 
4.3 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.4 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
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6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 
6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผล 
เพื่อควบคุมการพัฒนาการของผล (Regulate Fruit Growth and Development) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่ และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ไม้ผล 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 แห่ง  ต่างพื้นที่หรือทดลองซ้ าที่เดิมอย่างน้อย 2 คร้ัง 

ตามสภาวะการพัฒนาการของพืช 
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ให้ใช้ขนาดทรงพุ่ม และความสมบูรณ์ต้นใกล้เคียงกันหรือ 
อายุต้นเท่าๆ กัน 

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย  การ
ให้น้ า  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 

2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย ตามความเหมาะสม 
2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 

(ใช้ต้นทดลอง 1-2 ต้นต่อซ้ าต่อกรรมวิธี  หรือตามความเหมาะสม) 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีต้นที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
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3.4 วิธีการใช้ 
3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 

ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 

4 วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments)  
4.1 บันทึกการตอบสนองของพืช  ต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ 

4.1.1 บันทึกรายละเอียดของกลุ่มผลและจ านวนผลก่อนและการตอบสนองหลังการใช้สารฯ 
ก าหนดสภาวะเร่ิมต้นของกลุ่มผล (ช่อผล) โดยท าเคร่ืองหมาย (Tag) กลุ่มผลกระจาย
ตามกิ่งต่างๆทั่วต้น 4 ทิศ 3 ระดับความสูง ไม่น้อยกว่า 24 กลุ่มผลต่อต้น 

4.1.2 ศึกษาประสิทธิภาพของสาร โดยสุ่มผล  หรือช่อผล  ให้กระจายทั่วทั้งต้น  ไม่น้อยกว่า  
25  ผล  หรือช่อผลต่อซ้ าต่อกรรมวิธี  ท าการผูกป้าย 
- ก่อนการใช้สารฯ  บันทึกรายละเอียดของผล  หรือช่อผล  นับจ านวนผลต่อช่อ  วัด

ขนาดผล (ความกว้าง  ความยาว และเส้นผ่านศูนย์กลางผล)  
- หลังการใช้สารฯ ทุก 2 สัปดาห์จนถึงเก็บเกี่ยว บันทึกข้อมูลการพัฒนาการของผล

โดยวัดขนาดผล    
- เมื่อผลสุกแก่  เก็บเกี่ยว  วัดขนาดและความหนาเน้ือ  น้ าหนักผล  น้ าหนักเนื้อ 

น้ าหนักเมล็ด  และคุณภาพผล 
4.2 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี) 
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4.3 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.4 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 

 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ
ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 

 
6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผล 
เพ่ือควบคุมการสุกแก่ของผล (Regulate Fruit Ripening) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่ และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ไม้ผล 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 แห่ง  ต่างพื้นที่หรือทดลองซ้ าที่เดิมอย่างน้อย 2 คร้ัง 

ตามสภาวะการพัฒนาการของพืช 
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ให้ใช้ขนาดทรงพุ่ม และความสมบูรณ์ต้นใกล้เคียงกันหรือ 
อายุต้นเท่าๆ กัน 

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย  การ
ให้น้ า  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 

2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย ตามความเหมาะสม 
2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 

 (ใช้ต้นทดลอง 1-2 ต้นต่อซ้ าต่อกรรมวิธี  หรือตามความเหมาะสม) 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 
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3.3 ต้องมีต้นที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
3.4 วิธีการใช้ 

3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 
ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 (ควรให้สารฯ เมื่อผลมีสุกแก่ทางสรีรวิทยา (Physiological maturity)) 
 

4.  วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments)  
4.1 บันทึกการตอบสนองของพืช  ต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ 

4.1.1  กรณีที่ควบคุมการสุกแก่ของผลที่อยู่บนต้น 
ก) บันทึกรายละเอียดของกลุ่มผลและจ านวนผลก่อนและการตอบสนองหลังการใช้

สาร ก าหนดสภาวะเร่ิมต้นของกลุ่มผล (ช่อผลหรือผล) โดยท าเคร่ืองหมาย (Tag) 
กลุ่มผลกระจายทั่วต้น 4 ทิศ 3 ระดับความสูง ไม่น้อยกว่า 24 กลุ่มผล หรือช่อผล 
หรือผลต่อต้น 

ข) ศึกษาประสิทธิภาพของสารฯ โดยสุ่มผล  หรือช่อผล  ให้กระจายทั่วทั้งต้น  ไม่น้อย
กว่า  25  ผล  หรือช่อผลต่อซ้ าต่อกรรมวิธี  ท าการผูกป้าย  บันทึกวันที่ให้สาร วันที่
ผลเร่ิมเปลี่ยนสี  วันที่ผลเปลี่ยนสี 50% วันที่ผลเปลี่ยนสีทั้งผลหรือเก็บเกี่ยว แล้ว
ค านวณหาอายุที่ผลมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละระยะดังกล่าว จ านวนผลหลุดร่วง และ
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เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว ตรวจสอบคุณภาพผล เช่น  สีเนื้อ ความแน่นเนื้อ  TSS  TA คุณภาพ
การรับประทาน 

4.1.2  กรณีควบคุมการสุกแก่ของผลหลังการเก็บเกี่ยว  คัดเลือกผลที่มีอายุ  ขนาดและน้ าหนัก
ใกล้เคียงกัน  จ านวนผลไม่น้อยกว่า 6 ผลต่อหน่วยทดลองย่อย  บันทึกน้ าหนักผลเร่ิมต้น
และผลสุกแก่  วันที่ให้สารฯ วันที่ผลเร่ิมเปลี่ยนสี  วันที่ผลเปลี่ยนสี 50%  วันที่ผลเปลี่ยน
สีทั้งผลหรือผลสุกแก่พร้อมบริโภค และคุณภาพของผล เช่น การสูญเสียน้ าหนัก สีเนื้อ 
ความแน่นเนื้อ  TSS  TA คุณภาพการรับประทาน 

4.2 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี) 
4.3 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ เช่น การเกิดโรค การหลุดร่วงของผล 
4.4 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง (กรณี

ทดลองในแปลง) บันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ กรณีทดลองในห้องปฏิบัติการ 
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 
6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ผล 
เพ่ือควบคุมการพัฒนาการของราก (Regulate Root Development)  

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่ และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ไม้ผล 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 แห่ง  ต่างพื้นที่หรือทดลองซ้ าที่เดิมอย่างน้อย 2 คร้ัง 

ตามสภาวะการพัฒนาการของพืช 
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ให้ใช้ขนาด หรือความสมบูรณ์ หรืออายุของกิ่ง 
2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย  

การให้น้ า  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 
2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect) ในกรณีนี้ไม่ต้องท า 
2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย ตามความเหมาะสม 

กรณีปักช า :  ไม่น้อยกว่า 40 กิ่งต่อหน่วยทดลองย่อย 
กรณีตอนกิ่ง :  ไม่น้อยกว่า 20 กิ่งต่อหน่วยทดลองย่อย 

2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีกิ่งทดลองที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
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3.4 วิธีการใช้ 
3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 

ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 

4 วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments)  
4.1 เปอร์เซ็นตก์ิ่งที่ออกราก ความสมบูรณ์และการกระจายตัวของรากโดยการให้คะแนน จ านวนราก

ต่อกิ่ง ความยาวราก  และน้ าหนักราก  จ านวน 4 คร้ัง เช่น อายุ 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์  
หลังการให้สารฯ (คร้ังละ 5-10 กิ่ง) 

4.2 อาการผิดปกติของพืช  อันอาจจะเกิดจากสารฯ 
4.3 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.4 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
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6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 
6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชผัก 
เพ่ือควบคุมการพักตัวของตา (Regulate Bud Dormancy) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่  และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช มันฝร่ัง  
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 การทดลองจาก 2 สถานที่ 
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ใช้ขนาดหรือน้ าหนักของหัว  
2.4.2 การจัดการพื้นฐาน (Basal treatment) เช่น อุณหภูมิเก็บรักษา ความชื้นสัมพัทธ์  การ

ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ  ต้องปฏิบัติเหมือนกัน 
2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  
2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย น้ าหนัก 100 กิโลกรัม 

2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 
2.6  ระยะปลูก - 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีหน่วยทดลองย่อยที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
3.4 วิธีการใช้ 
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3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 
ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น พันธุ์มันฝร่ัง อายุการเก็บเกี่ยว แหล่งปลูก การ

เตรียมการก่อนการทดลองและระหว่างการทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง  
 

4 วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 จ านวนหัวและน้ าหนักหัว จ านวนหัวที่งอก จ านวนตาที่งอกต่อหัว ความยาวของตา ในแต่ละ

ช่วงเวลา (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเก็บรักษาหัวมันฝร่ัง) เช่น 2  4  6  8  10  และ 12 สัปดาห์ 
4.2 คุณภาพของมันฝร่ังสด ได้แก่ น้ าตาลซูโคส น้ าตาลกลูโคส เปอร์เซ็นต์แป้ง การเกิดโรค 
4.3 คุณภาพหลังการแปรรูปเป็นมันฝร่ังแผ่นทอดกรอบ  
4.4 อาการผิดปกติที่เกิดจากสารฯ (ถ้ามี) 
4.5 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.6 อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ฯ ในโรงเก็บหัวมันฝร่ัง  
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
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6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 
6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน)  
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชผัก 
เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนดอกเพศผู้หรือเพศเมีย (Modify Sex Expression) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่ และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ตระกูลแตง 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 การทดลองจาก 2 แหล่งปลูก  หรือ 

ปลูกซ้ าที่เดิม  แต่ต่างฤดูกาลการผลิต  
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ใช้สภาพความแตกต่างของพื้นที่ เช่น ความลาดชัน ความอุดมสมบูรณ์
ของดินในการจัด Block  

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การเตรียมดิน ใส่ปุ๋ย  การ
ให้น้ า  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ  ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 

2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย พื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร และ 
พื้นที่เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร 

2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 

แตงกวา : ปลูกจ านวน 4 แถว ๆ ละ 12 หลุม ๆ ละ 1 ต้น รวม 48 ต้น/แปลงย่อย 
ระยะแถว 1 เมตร ระยะต้น 0.5 เมตร 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 
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3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีแปลงทดลองย่อยที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
3.4 วิธีการใช้ 

3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 
ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 

4 วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 การเจริญเติบโตทางต้น จ านวนดอกเพศผู้และเพศเมีย เปอร์เซ็นต์เพศดอกที่เปลี่ยนแปลง 

อัตราส่วนของเพศดอก เป็นต้น 
4.2 น้ าหนัก จ านวน และคุณภาพของผลผลิต (ถ้าจ าเป็น) 
4.3 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี) เช่น ความผิดปกติของดอก 
4.4 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.5 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
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5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 
6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชผัก 
เพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตและผลผลิต (Regulate Plant Growth and Yield) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่  และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ผัก เช่น คะน้า กวางตุ้ง แตงกวา 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 การทดลองจาก 2 แหล่งปลูก  หรือ 

ปลูกซ้ าที่เดิมแต่ต่างฤดูกาลการผลิต  
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ใช้สภาพความแตกต่างของพื้นที่ เช่น ความลาดชัน  ความอุดมสมบูรณ์
ของดินในการจัด Block 

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การเตรียมดิน ใส่ปุ๋ย  การ
ให้น้ า  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ  ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 

2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย พื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร และ 
พื้นที่เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร หรือไม่น้อยกว่าหลักสถิติก าหนด 

2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 

แตงกวา : ปลูกจ านวน 4 แถว ๆ ละ 12 หลุม ๆ ละ 1 ต้น รวม 48 ต้น/แปลงย่อย 
ระยะแถว 1 เมตร ระยะต้น 0.5 เมตร 
พริก : ระยะแถว 1.2 เมตร ระยะต้น 0.5 เมตร 

3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 
3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 

3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 
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3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีแปลงทดลองย่อยที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
3.4 วิธีการใช้ 

3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 
ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 

4 วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 การเจริญเติบโตของพืชในแต่ละระยะที่มีความส าคัญ 
4.2 น้ าหนัก ขนาด จ านวน และคุณภาพของผลผลิต 
4.3 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี) เช่น ความผิดปกติของดอก/ผล 
4.4 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.5 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
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5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 
6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชผัก 
เพ่ือควบคุมการสุกแก่ของผล (Regulate Ripening)   

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่ และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ผักกินผล เช่น พริก  มะเขือเทศ 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 การทดลองจาก 2 แหล่งปลูก  หรือ 

ปลูกซ้ าที่เดิมแต่ต่างฤดูกาลการผลิต  
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ใช้สภาพความแตกต่างของพื้นที่ เช่น ความลาดชัน  ความอุดมสมบูรณ์
ของดินในการจัด Block 

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การเตรียมดิน ใส่ปุ๋ย  การ
ให้น้ า  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ  ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 

2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย พื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร และ 
พื้นที่เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร หรือไม่น้อยกว่าหลักสถิติก าหนด 

2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีแปลงทดลองย่อยที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
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3.4 วิธีการใช้ 
3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 

ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 (ควรให้สารฯเมื่อผลมีความสุกแก่ทางสรีรวิทยา (Physiological maturity) โดยนับอายุ

หลังดอกบาน 50%) 
 

4 วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 การออกดอก ได้แก่ อายุดอกแรกบาน อายุดอกบาน 50% ของแปลงทดลอง และอายุผลเมื่อพ่น

สาร  
4.2 สีและความสม่ าเสมอของผลผลิตก่อนและหลังการใช้สารฯ ภายในต้นและทั้งแปลงทดลอง

ระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนสีของผล เปอร์เซ็นต์ผลที่เปลี่ยนสี และการหลุดร่วง 
4.3 น้ าหนัก จ านวน และคุณภาพของผลผลิต เช่น ลักษณะผิวผล  ความนิ่มของผล  และอื่นๆ 
4.4 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี)  
4.5 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.6 ปริมาณน้ าฝน  อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
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5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 
6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไมด้อก 
เพ่ือควบคุมการงอกของหัว (Regulate Bud Emergence) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่ และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น แกลดิโออัส 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 การทดลองจาก 2 สถานที่  หรือ 

สถานที่เดิมแต่ต่างฤดูกาล  หรือจาก 2 ห้องปฏิบัติการ 
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ใช้ขนาดหัว  และ/หรือ  จ านวนวันในการพักตัว 
2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment)  ได้แก่  การจัดการหัวพันธุ์ 

อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ฯลฯ  ต้องปฏิบัติเหมือนกัน 
2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect) ไม่ต้องท า 
2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย จ านวนไม่น้อยกว่า 20 หัว  

หรือไม่น้อยกว่าหลักสถิติก าหนด หรือตามความเหมาะสม 
2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 
2.6  ระยะปลูก - 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีหน่วยทดลองย่อยที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
3.4 วิธีการใช้ 
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3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 
ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 

3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง
การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 

 

4 วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 จ านวนหัวที่มีการงอกที่อายุต่างๆ หลังการให้สารจนสิ้นสุดการเก็บรักษา เช่น  7   14   21 และ 

28 วัน แลค านวณเปอร์เซ็นต์การงอก  
4.2 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี)  
4.3 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.4 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 

6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 
6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน)  
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไมด้อกเพื่อ
ควบคุมการพัฒนาการราก (Regulate Root Growth)  

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่  และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กุหลาบ เฟื่องฟ้า เป็นต้น 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 การทดลองจาก 2 สถานที่  หรือ 

สถานที่เดิมแต่ต่างฤดูกาล  หรือจาก 2 ห้องปฏิบัติการ 
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ใช้อายุ  และ/หรือ  ขนาดของกิ่ง หรืออ่ืนๆ 
2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย  การ

ให้น้ า  การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกัน 
2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect) ในกรณีนีไ้ม่ต้องท า 
2.4.4 ขนาดหน่วยการทดลอง ตามความเหมาะสม 

กรณีปักช า :  ไม่น้อยกว่า 40 กิ่งต่อหน่วยทดลองย่อย 
กรณีตอนกิ่ง :  ไม่น้อยกว่า 20 กิ่งต่อหน่วยทดลองย่อย 

2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีหน่วยทดลองย่อยที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
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3.4 วิธีการใช้ 
3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 

ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทยีบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 

4 วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 เปอร์เซ็นตก์ิ่งที่ออกราก ความสมบูรณ์และการกระจายตัวของรากโดยให้ค่าคะแนน จ านวนรากต่อ

กิ่ง ความยาวราก  และน้ าหนักราก  จ านวน 4 คร้ัง เช่น อายุ 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห์ หลังการให้สาร
ฯ (คร้ังละ 5-10 กิ่ง) 

4.2 อาการผิดปกติของพืช  อันอาจจะเกิดจากสารฯ 
4.3 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.4 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
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6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 
6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไมด้อก 
เพ่ือควบคุมทรงพุ่ม (Regulate Plant Canopy) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่ และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น เบญจมาศ ดาวเรือง   
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 การทดลองจาก 2 สถานที่  หรือ 

สถานที่เดิมแต่ต่างฤดูกาล  หรือจาก 2 ห้องปฏิบัติการ 
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block  
- ปลูกในแปลง  ใช้สภาพความแตกต่างของพื้นที่ ได้แก่ ความลาดชันความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

- ปลูกในภาชนะปลูก  ใช้ขนาดและความสมบูรณ์ของต้น 
2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การเตรียมดิน การตัดแต่ง

กิ่ง การใส่ปุ๋ย การให้น้ า การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ  ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้ง
แปลง 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect) 
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen)  

2.4.4 ขนาดหน่วยการทดลอง ตามความเหมาะสม 
กรณีปลูกในภาชนะ (pot plant): ไม่น้อยกว่า 20 กระถางต่อหน่วยทดลองย่อย 

2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 
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3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีต้น/หน่วยทดลองย่อยที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
3.4 วิธีการใช้ 

3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 
ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 

4 วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 การเจริญเติบโต เช่น ความสูง  ความกว้างของทรงพุ่ม  จ านวนข้อ ความยาวปล้อง สัดส่วน

ความสูงทรงพุ่มต่อความสูงของภาชนะ และประเมินความสมบูรณ์ของต้น  โดยการให้ค่า
คะแนน  ก่อนและหลังการใช้สารฯ หรือตามความเหมาะสม 

4.2 การออกดอก ได้แก่ อายุดอกแรกบาน อายุดอกบาน 50 % ของแปลงทดลอง/ต้น 
4.3 จ านวนดอกและคุณภาพของดอก   
4.4 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี)  
4.5 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.6 ปริมาณน้ าฝน  อุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งกล้เคียง 
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5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 
6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของไมด้อก 
เพ่ือควบคุมการพัฒนาการช่อดอก (Regulate Floral Development) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่ และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้  แกลดิโอลัส  เบญจมาศ เป็นต้น 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 การทดลองจาก 2 สถานที่  หรือ 

สถานที่เดิมแต่ต่างฤดูกาล  หรือจาก 2 ห้องปฏิบัติการ 
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block  
- ปลูกในแปลง  ใช้สภาพความแตกต่างของพื้นที่ ได้แก่ ความลาดชันความอุดม
สมบูรณ์ของดินในการ Block  
- ปลูกในภาชนะปลูก  ใช้ขนาดและความสมบูรณ์ของต้น ในการ Block 

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การเตรียมดิน การตัดแต่ง
กิ่ง การใส่ปุ๋ย การให้น้ า การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ  ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้ง
แปลง 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect) 
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen)  

2.4.4 ขนาดหน่วยการทดลอง ตามความเหมาะสม 
กรณีปลูกในแปลง : พื้นที่ปลกูไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร และพื้นที่เก็บข้อมูลไม่น้อย
กว่า 4 ตารางเมตร  
กรณีปลูกในภาชนะ (pot plant) : ไม่น้อยกว่า 20 กระถางต่อหน่วยทดลองย่อย 

2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 
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3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 
3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 

3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีหน่วยทดลองย่อยที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
3.4 วิธีการใช้ 

3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 
ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 

4 วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 การออกดอก ได้แก่ อายุเร่ิมแทงช่อดอก อายุดอกแรกบาน อายุดอกบาน 50 % ของแปลง

ทดลอง 
4.2 จ านวนช่อดอก จ านวนดอกต่อช่อ เปอร์เซ็นต์การร่วงของดอก ระยะเวลาเก็บเกี่ยว   
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4.3 คุณภาพช่อดอก เช่น ขนาดและความยาวช่อดอก สีและขนาดของดอก การแบ่งชั้นคุณภาพ 
เปอร์เซ็นต์ช่อดอกที่ได้มาตรฐาน และอายุการใช้งาน โดยใช้จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อดอกต่อ
หน่วยทดลองย่อย 

4.4 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี)  
4.5 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.6 ปริมาณน้ าฝน  อุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 
6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของข้าว 
เพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตและผลผลิต (Regulate Plant Growth and Yield) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่ และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ข้าว 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 การทดลองจาก 2 สถานที่  หรือ 

สถานที่เดิมแต่ต่างฤดูกาล  
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ใช้สภาพความแตกต่างของพื้นที่ ได้แก่ ความลาดชัน ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน เป็นต้น  

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การเตรียมดิน การใส่ปุ๋ย 
การให้น้ า การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ  ต้องปฏิบัติเหมือนกัน 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect) 
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen)  

2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย พื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร และ 
มีพื้นที่เก็บข้อมูลดังนี้ 

ข้าว เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ตร.ม.) รูปร่าง 

นาสวน   
    นาด า 5 สี่เหลี่ยมผืนผ้า 
    นาหว่าน 10 สี่เหลี่ยมผืนผ้า 
ขึ้นน้ า   
    นาด า 9 สี่เหลี่ยมจัตุรัส 
    นาหว่าน 25 สี่เหลี่ยมจตุรัส 
ข้าวไร่ 10 สี่เหลี่ยมผืนผ้า 
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2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 4 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 
2.6  ระยะปลูก ตามค าแนะน าของกรมการข้าว 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีแปลงทดลองย่อยที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
3.4 วิธีการใช้ 

3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 
ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 

4 วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 เปอร์เซ็นต์ความงอก  การเจริญเติบโตของต้นข้าว  เช่น ความสูง  การแตกกอ วันออกดอก อายุ

เก็บเกี่ยว ความยาวรวง จ านวนรวงต่อกอ จ านวนเมล็ดต่อรวงและเมล็ดสมบูรณ์ เป็นต้น 
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4.2 ผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตที่ความชื้นมาตรฐาน 14% 
4.3 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี)  
4.4 ข้อมูลอื่น ๆ  เช่น ปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ใช้  การใช้ปุ๋ย  ปริมาณการให้น้ า  และชนิดของสารเคมีที่

ใช้ป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
4.5 ปริมาณน้ าฝน  อุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 
6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชไร่ 
เพื่อควบคุมการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพ  
(Regulate Plant Growth, Yield and Quality) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่ และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช พืชไร่ เช่น พืชตระกูลถั่ว อ้อย ข้าวโพด มันส าปะหลัง ยาสูบ เป็นต้น 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 การทดลองจาก 2 สถานที่  หรือ 

สถานที่เดิมแต่ต่างฤดูกาล  
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block ใช้สภาพความแตกต่างของพื้นที่ ได้แก่ ความลาดชันความอุดม
สมบูรณ์ของดินในการ Block  

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การเตรียมดิน การใส่ปุ๋ย 
การให้น้ า การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ  ต้องปฏิบัติเหมือนกัน 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect) 
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen)  

2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย มีพื้นที่เก็บเกี่ยวไม่น้อยกว่าข้อก าหนดดังนี้ 

พืช เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว (ตร.ม.) รูปร่าง 

ถั่วเหลือง สภาพไร่ 7.0 สี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ก าจัดรูปร่าง 
ถั่วเขียว สภาพไร่ 7.0 สี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ก าจัดรูปร่าง 
ถั่วลิสง สภาพไร่ 7.0 สี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ก าจัดรูปร่าง 
อ้อย สภาพไร่ 15.0 สี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ก าจัดรูปร่าง 
ข้าวโพด สภาพไร่ 9.0 สี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ก าจัดรูปร่าง 
มันส าปะหลัง สภาพไร่ 18.0 สี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ก าจัดรูปร่าง 
ยาสูบ สภาพไร่ 5.0 (≥ 20 ต้น) สี่เหลี่ยมมุมฉากไม่ก าจัดรูปร่าง 
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2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 4 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 
2.6  ระยะปลูก ตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมี แปลงทดลองย่อยที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
3.4 วิธีการใช้ 

3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 
ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
 

4 วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 การตอบสนองของพืชต่อการใช้สารฯ ในด้านต่างๆ (ก่อนใช้สารฯ ระหว่างการใช้สาร และ

ระยะสิ้นสุดการทดลอง) 



59 

 

 พืชตระกูลถั่ว การเจริญเติบโต  จ านวนฝักต่อต้น  จ านวนเมล็ดต่อฝัก  และน้ าหนัก 100 กรัม 
ความสูงของต้น  และผลผลิตต่อไร่ที่ระยะเก็บเกี่ยว สีเยือ่หุ้มเมล็ด (ถั่วลิสง) สีเมล็ด (ถั่ว
เหลือง) การเป็นโรค 

 อ้อย ผลผลิตต่อไร่  ความสูงของต้น  ทรงกอ  จ านวนต้นต่อหลุม การหักล้ม  อายุเก็บเกี่ยว  
เปอร์เซ็นต์ความหวาน (ซีซีเอส) 

 มันส าปะหลัง  จ านวนหัวต่อกอ ขนาดและน้ าหนักหัว น้ าหนักหัวต่อไร่  ความสูงของต้น  
เปอร์เซ็นต์แป้ง 

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  อายุวันออกไหม (วัน)  อายุเก็บเกี่ยว  จ านวนฝักต่อต้น  ผลผลิตฝักสด 
(ทั้งเปลือก กก.ต่อไร่) ผลผลิตฝักสด (ปอกเปลือกกก.ต่อไร่)  ผลผลิตเมล็ด(หลังสี)ต่อไร่  สี
ของเมล็ด  ความสูงของต้น (เฉลี่ย ซม.)  ความสูงของฝัก (เฉลี่ย ซม.)  ขนาดของฝัก โรคและ
แมลงศัตรู 

 ข้าวโพดฝักอ่อน  ผลผลิตฝักสด (ทั้งเปลือก กก.ต่อไร่)  ผลผลิตฝักสด (ปอกเปลือก  กก.ต่อ
ไร)่  จ านวนฝักต่อต้น  อายุเก็บเกี่ยว (หลังปลูก วัน) ความสม่ าเสมอของฝัก  โรคและแมลง
ศัตรู 

 ยาสูบ  จ านวน ขนาด และเปอร์เซ็นต์หน่อยาสูบที่ไม่ตาย หลังจากการหยอดสารทดลอง 7  
14 และ 21 วัน 

4.2 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ (ถ้ามี)  
4.3 การดูแลรักษาและข้อมูลอื่น ๆ  เช่น การใส่ปุ๋ย  การก าจัดวัชพืช  การก าจัดแมลง  และการ

ป้องกันศัตรูพืชอ่ืนๆ 
4.4 ปริมาณน้ าฝน  อุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งกล้เคียง 
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 
6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของยางพารา 
เพ่ือควบคุมการไหลของน้ ายาง (Regulate Latex Flow) 

 
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่  และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช ยางพารา 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 การทดลองจาก 2 สถานที่  หรือ 

สถานที่เดิมอย่างน้อย 2 ฤดูกาล  
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block เลือกแปลงที่เป็นพันธุ์เดียวกัน   และต้นยางสม่ าเสมอมีความสมบูรณ์
ต้นใกล้เคียงกัน 

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การใส่ปุ๋ย การให้น้ า การ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ  ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 

2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect) 
ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) 1-2 แถว 

2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย ไม่น้อยกว่า 8 ต้น 
2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 
2.6  ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีต้นที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
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3.4 วิธีการใช้ 
3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 

ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง หรือ 1 รอบปีกรีดยาง หรือตามความเหมาะสม 
 

4 วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 บันทึกปริมาณน้ ายาง และเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ ายาง  
4.2 บันทึกอาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ เช่น  อาการเปลือกแห้ง  เป็นต้น 
4.3 การดูแลรักษาและข้อมูลอื่น ๆ  เช่น การใส่ปุ๋ย  การก าจัดวัชพืช  การก าจัดแมลง  และการ

ป้องกันศัตรูพืชอ่ืนๆ จ านวนวันกรีด 
4.4 ปริมาณน้ าฝน  อุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
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6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 
6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ค าแนะน าในการจัดท าแผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตของหญ้า 
เพ่ือควบคุมการเจริญเติบโต (Regulate Plant Growth) 

  
1.  ชนิดสาร (Product) คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับ

พืชที่จะท าการทดลอง  
(กรณีเป็นสารเคมีใหม่  และมีเอกสารอ้างอิงให้แนบมาพร้อมค าขอ) 

 
2.  สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช หญ้า 
2.2  สถานที่ อย่างน้อย 2 การทดลองจาก 2 สถานที่  หรือ 

สถานที่เดิมอย่างน้อย 2 คร้ังตามสภาวะแวดล้อม  
2.3  ระยะเวลา เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4  การวางแผนการทดลอง : RCB หรือตามความเหมาะสมโดย 

2.4.1 การจัด Block เลือกหญ้าที่เป็นพันธุ์เดียวกัน   และหญ้ามีความสมบูรณ์สม่ าเสมอ 
2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การใส่ปุ๋ย การให้น้ า การ

ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ  ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 
2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect) 

ใช้แปลงหญ้าคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) กว้าง 1 เมตร 
2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร (4 x 5 เมตร) 

2.5  จ านวนซ้ า ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า  และมี df error ไม่น้อยกว่า 12 
2.6  ระยะปลูก - 

 
3.  กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง 
3.1.1 สารเดี่ยว  ระบุเป็น  ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ 
3.1.2 สารผสม  ระบุเป็น  ปริมาตร  หรือปริมาณของสารออกฤทธิ์ 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ 
(ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีการแนะน าในพืชที่ใช้ทดลอง และควรมีความเข้มข้นเดียวกันกับ
สารทดสอบ) 

3.3 ต้องมีแปลงทดลองย่อยที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ 
3.4 วิธีการใช้ 



64 

 

3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 
ระบุอัตราการใช้ของสารฯ และความเข้มข้นที่ใช้  (พีพี เอ็ม) ของแต่ละกรรมวิธี 
(โดยทั่วไปจะก าหนดอัตราความเข้มข้น ตามค าแนะน าของสารควบคุมการเจริญเติบโต
พืชที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ร่วมกับความเข้มข้นที่มากกว่า 2 ระดับและน้อยกว่า 2 ระดับ) 

 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 

(กรัม หรือ มล ต่อน้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้นสารที่ใช้ 

(พีพีเอ็ม) 
1 ชื่อสาร (ชื่อการค้า)   
2   
….   
….   
สารเปรียบเทียบ (ชื่อการค้า)   
กรรมวิธีควบคุม   

 
3.4.2 ระบุวิธีการปฏิบัติเป็นขั้นตอนชัดเจน เช่น การเตรียมการก่อนการทดลองและระหว่าง

การทดลองจนเสร็จสิ้นการทดลอง 
4.  วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 

4.1 ความสูงของหญ้า ก่อนพ่นสารและหลังพ่นสารฯ 
4.2 น้ าหนักแห้งของหญ้าที่ตัดในแต่ละคร้ัง  และน้ าหนักแห้งรวมในแต่ละรอบของการพ่นสารฯ 
4.3 อาการผิดปกติที่เกิดจากสารฯ โดยประเมินด้วยสายตาและให้คะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนนส าหรับอาการเป็นพิษของสารต่อหญ้า   
0 = หญ้าไม่แสดงอาการ  
1 = หญ้าแสดงอาการใบสีเขียวซีด 
2 = หญ้าแสดงอาการใบสีเหลือง 
3 = หญ้าแสดงอาการใบสีเหลืองปนน้ าตาล 
4 = หญ้าแสดงอาการใบสีน้ าตาล 
5 = หญ้าตาย 

4.4 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.5 ปริมาณน้ าฝน  อุณหภูมิ  ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง  
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5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบ

ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 
6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

(กรณีสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช) 

2. ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.)
(สคว.) 
 

1. ผู้ขอขึ้น
ทะเบียน 

ยื่นค าขออนุญาตการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร และค าขอ
น าเข้าตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร (วอ.) จากแหลง่ผลิต 

ส่งตัวอย่างวัตถุอันตราย (วอ.)   

หมายเหตุ สารที่ท าการทดลองกับพืชใดในฉลากจะระบุได้เฉพาะพืชนั้น ถ้าผู้ขอประสงค์จะใช้สารฯนี้กับพืชอื่น 
 จะต้องท าการขอขยายฉลาก และท าการทดลองประสิทธิภาพพืชนัน้เพ่ิม 

ส่งเรื่องแผนการทดลองประสิทธิภาพ
สาร  

2.1 กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร (กปผ.) (กลุ่มวัตถุมีพิษ) วิเคราะห์
คุณภาพผลิตภัณฑ์และข้อมูลพิษวิทยาฯ ต่างๆ  
 

2.2 สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) พิจารณาแผน 
การทดลองประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมอบหมายผู้
ควบคุมการทดลอง และส่งแผนที่แก้ไขให้กับ (สคว.) 
 
 

2.3 ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
(สคว.) แจ้งบริษัทฯ ด าเนินการทดลอง  
 

2.4 บริษัท ประสานผู้ควบคุมการทดลองของ
สถาบันวิจัยพืชสวน เพ่ือตรวจสอบ 
1. ด าเนินการทดลอง 
2. สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
3. เขียนผลการทดลองพร้อมร่างฉลาก และให้ผู้ควบคุม
การทดลองตรวจสอบก่อนส่ง สคว. 
 

2.5 ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  
ส่งรายงานผลการทดลองให้ สวส.  
 (สคว.) 
 

3. ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (สคว.) 
 

รวบรวมผลในแต่ละส่วน 
ทั้งผลวิเคราะห์ความเป็นพิษและผล
ทดลองประสิทธิภาพสารฯ เสนอ 

4. คณะอนุกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

2.6 สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) 
พิจารณาผลการทดลองและลงนาม พร้อมแนบแบบ
รายงานการตรวจสอบแปลงทดลองฯ ส่ง สคว.  
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ตัวอย่างแผนการทดลองประสิทธิภาพ 
สารควบคุมการเจริญเติบโตใน 

ไม้ผล 
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แผนการทดลองประสิทธิภาพสารควบคุมการเจริญเติบโตแพกโคลบิวทราซอล (paclobutrazol) ...... % 
[ชื่อการค้า] เพื่อควบคุมการออกดอกของมะม่วงพันธุ์น้้าดอกไม้ 

 
1. ชนิดสาร (Product)  

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับพืชที่จะท าการ
ทดลอง 

 
2. สภาพการทดลอง (Experimental conditions) 

2.1 พืช มะม่วง พันธุ์น้ าดอกไม้ 
2.2 สถานที่ 2 การทดลอง ในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
2.3 ระยะเวลา มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2562 
2.4 การวางแผนการทดลอง Randomized Complete Block Design มี 7 กรรมวิธี 

2.4.1 คัดเลือกต้นมะม่วงทดลองที่มีขนาดทรงพุ่ม และความสมบูรณ์ใกล้เคียงกัน หรือมีอายุเท่าๆ กัน 
2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (basal treatment) ได้แก่ การใส่ปุ๋ย การให้น้ า การป้องกัน

ก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งสองแปลง 
2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  

ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 
2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย ตามความเหมาะสม 

2.5 จ านวนซ้ า จ านวน 4 ซ้ า  1 ต้น/ซ้ า 
2.6 ระยะปลูก ตามวิธีปฏิบัติของเกษตรกร  

 
3. กรรมวิธีการใช้ (Application of treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ทดลอง : แพกโคลบิวทราซอล (paclobutrazol) ...... % [ชื่อการค้า] 
3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ : แพกโคลบิวทราซอล (paclobutrazol) ...... % 

[ชื่อการค้าของสารเปรียบเทียบ] 
3.3 มีต้นที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเป็นแปลงเปรียบเทียบ  
3.4 วิธีการใช้ 
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3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (Treatments) 

 
3.4.2 วิธีการปฏิบัติ  

- คัดเลือกต้นมะม่วงที่มีขนาดทรงพุ่มและความสมบูรณ์ของต้นใกล้เคียงกัน จ านวน 28 ต้น 
- เตรียมสภาพต้น โดยการตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย ให้น้ า ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง
ตาม หลักปฏิบัติของเกษตรกร ได้แก่ ใส่ปุ๋ยคอก 10-20 กิโลกรัม/ต้น และปุ๋ยเคมี 1-2 
กิโลกรัม/ต้น 

- กระตุ้นให้มะม่วงแตกใบอ่อนอย่างสม่ าเสมอ โดยพ่นสารโพแทสเซียมไนเตรท (อัตรา 200 
กรัม/น้ า 20 ลิตร) พ่นให้ทั่วต้นในระยะที่มะม่วงใบแก่จัด 

- หลังจากใบอ่อนของมะม่วงเจริญถึงระยะเพสลาด (อายุประมาณ 20-30 วัน หลังจากแตกใบ
อ่อน) ก่อนราดสาร ดินควรมีความชื้น ท าการราดสารตามกรรมวิธีการทดลองโดยผสมน้ า 5 
ลิตรราดรอบโคนต้นห่างจากโคนประมาณ 30 ซม. จ านวน 1 คร้ัง 

- หลั งก ารร าดสารแล้ ว  45-60 วั น  ท าก า รกระตุ้ นก า รแตกตาดอก  โดยก ารพ่ น 
โพแทสเซียมไนเตรท 2.5% (อัตรา 200 กรัม/น้ า 20 ลิตร)  

 
4. วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data assessments) 

4.1 บันทึกการตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
4.1.1 ศึกษาการตอบสนองของพืชต่อการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต: ก าหนดสภาวะเร่ิมต้นของ

ยอด Tag ยอด 4 ทิศ 3 ระดับความสูง ไม่น้อยกว่า 12 ยอด/ต้น บันทึกรายละเอียดของยอดก่อน
และหลังการใช้สารฯที่ 30, 45 และ 60 วัน 

กรรมวิธี 
อัตราสารผลิตภัณฑ์ (กรัม) 
ต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 

ทรงพุ่ม 1 เมตร  

อัตราสารออกฤทธิ์ (กรัม) 
ต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 

ทรงพุ่ม 1 เมตร 
1. paclobutrazol ...... % [ชื่อการค้า]  0.5 
2. …  0.75 
3. …  1.0 
4. ...  1.25 
5. …  1.5 
6. paclobutrazol ...... % [ชื่อการค้าของสาร
เปรียบเทียบ] 

 1.0 

7. พ่นน้ าเปล่า (Control) - - 
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4.1.2 ศึกษาประสิทธิภาพของสารฯ: ผูกป้ายยอดให้กระจายทั่วต้น จ านวน 100 ยอด และนับจ านวน
ช่อที่ออกดอก เมื่อดอกส่วนใหญ่บาน 50 เปอร์เซ็นต์ของช่อ และค านวณหาเปอร์เซ็นต์การ
ออกดอก 

4.2 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ เช่น อาการยอดไหม้ ช่อดอกสั้นผิดปกติ (ถ้ามี) 
4.3 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.4 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 

วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บ
ข้อมูลดิบไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 

 
6. ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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แผนการทดลองประสิทธิภาพสารควบคุมการเจริญเติบโตอีทีฟอน (ethephon) ...... % 
[ชื่อการค้า] เพื่อควบคุมการออกดอกของสับปะรด 

 
1. ชนิดสาร (Product)  

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับพืชที่จะท าการ
ทดลอง 

 
2. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1  พืช สับปะรด 
2.2  สถานที่ทดลอง 2 การทดลอง ในจังหวัดกาญจนบุรี หรือราชบุรี  
2.3  ระยะเวลา พฤศจิกายน 2559 – ตุลาคม 2561 

2.4  การวางแผนการทดลอง Randomized Complete Block design มี 7 กรรมวิธี 
2.4.1  การจัด Block ให้ใช้พืชที่มีความอุดมสมบูรณ์ของต้นใกล้เคียงกัน หรือขนาดต้นเท่าๆกัน 
2.4.2  การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ ใส่ปุ๋ย การให้น้ า การป้องกัน ก าจัด

ศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 
2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect) ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน 

(Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 
2.4.3  ขนาดแปลงย่อย 36 ตารางเมตร 

2.5  จ านวนซ้ า 4 ซ้ า  
2.6  ระยะปลูก  ตามกรรมวิธีเกษตรกร 
 

3. กรรมวิธีการใช้  (Application of Treatments) 

3.1  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ :  อีทีฟอน (ethephon) ...... % [ชื่อการค้า] 

3.2  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้เปรียบเทียบ : อีทีฟอน (ethephon) ...... %  

[ชื่อการค้าของสารเปรียบเทียบ] 

3.3  มีแปลงที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเป็นแปลงเปรียบเทียบ 

3.4  วิธีการใช้ 
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3.4.1  กรรมวิธีการทดลอง (treatments) 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้ 

(มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้น 

(ppm) 
1. ethephon ...... %  [ชื่อการค้า] 2  
2. … 4  
3. … 6  

4. … 8  

5. … 10  

6. ethephon ...... % [ชื่อการค้าของสารเปรียบเทียบ] 6  

7. หยอดด้วยน้ าเปล่า (Control) - - 

3.4.2  วิธีปฏิบัติ  
- คัดเลือกแปลงสับปะรดที่มีอายุ 8-10 เดือน และมีขนาดต้นใกล้เคียงกัน น้ าหนักประมาณ 
2.5-3.0 กิโลกรัมต่อต้น ท าการก าจัดวัชพืชในแปลงทดลอง และใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 
10 กรัมต่อต้น เพื่อบ ารุงให้ต้นสับปะรดสมบูรณ์เต็มที่ ในช่วงก่อนเร่ิมการทดลอง 1-2 เดือน  

- ขณะท าการทดลอง ใช้สารอีทีฟอนในอัตราที่ก าหนด ผสมน้ า 20 ลิตร ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย (46-
0-0) อัตรา 300 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร แล้วหยอดที่ยอดต้นสับปะรด ต้นละ 60 มิลลิลิตร สารนี้
เมื่อผสมน้ าแล้วต้องใช้ทันทีอย่างช้าไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยหยอดในช่วงเย็นหรือค่ า ท าการ
หยอด 2 คร้ัง โดยหยอดคร้ังที่ 2 ห่างจากครั้งแรกแล้ว 4-7 วัน และใช้น้ าอัตรา 600 ลิตรต่อไร่ 

     
4. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 

4.1 บันทึกการตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ 
4.1.1 บันทึกน้ าหนักต้นและจ านวนใบของต้นสับปะรดก่อนการบังคับดอก ซ้ าละ 5 ต้น 
4.1.2 บันทึก % การออกดอกหลังจากบังคับดอก 30  45 และ 60 วัน 

4.2 อาการผิดปกติของพืชที่เกิดจากการใช้สารฯ เช่น อาการยอดใบไหม้ ปลายใบไหม้ โดยประเมินด้วย
สายตา (rating score)  

4.3 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.4 บันทึกปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล (Date Analysis) 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูลดิบไว้
เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 

 
6. ผลการทดลอง และวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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แผนการทดลองประสิทธิภาพสารควบคุมการเจริญเติบโตกรดจิบเบอเรลลิก 
(gibberellic acid) ...... % [ชื่อการค้า] เพื่อควบคุมการยืดช่อดอกขององุ่น 

 
1. ชนิดของสาร (Product) 

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับพืชที่จะท าการ
ทดลอง 

 
2. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1 พืช องุ่นพันธุ์ ......  
2.2 สถานที่ 2 การทดลอง ในจังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม หรือ 

 นครราชสีมา 
2.3 ระยะเวลา                           มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2562 
2.4 การวางแผนการทดลอง      Randomized Complete Block Design  มี 7 กรรมวิธี 

2.4.1  คัดเลือกต้นองุ่นที่มีขนาด และความสมบูรณ์ใกล้เคียงกัน หรือมีอายุต้นเท่า ๆ กัน 
2.4.2  การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (basal treatment) ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย  
 การให้น้ า การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งสองแปลง 
2.4.3  การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect) ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน  

(Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 
2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย ตามความเหมาะสม 

2.5 จ านวนซ้ า 4 ซ้ า 
2.6 ระยะปลูก ตามกรรมวิธีปฏิบัติของเกษตรกร 

 
3. กรรมวิธีการใช้ (Application of treatments) 

3.1  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ทดลอง : กรดจิบเบอเรลลิก (gibberellic acid) ...... % 
[ชื่อการค้า] 

3.2  สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: กรดจิบเบอเรลลิก (gibberellic acid) ...... % 
 [ชื่อการค้าของสารเปรียบเทียบ] 

3.3 มีต้นที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเป็นต้นเปรียบเทียบ (พ่นน้ าเปล่า) 
3.4 วิธีการใช้  



76 

 

 

3.4.1  กรรมวิธีการทดลอง (Treatments) 

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ที่ใช้ 
(กรัม/ น้ า 20 ลิตร) 

ความเข้มข้น  
(ppm) 

1. gibberellic acid ...... % [ชื่อการค้า]  0.5 
2. …  1 
3. …  2 
4. …  3 
5. …  4 
6. gibberellic acid ...... % [ชื่อการค้าของสาร
เปรียบเทียบ] 

 2 

7. พ่นน้ าเปล่า (Control) - - 
 

3.4.2  วิธีปฏิบัติ 
-  ตัดแต่งกิ่งองุ่น หลังพักต้น 1 เดือน ให้เหลือตาจ านวน 4-5 ตา ใส่ปุ๋ยสูตร 20-10-10 หรือ
สูตรอ่ืนๆที่ใกล้เคียงกันในอัตรา 70 กิโลกรัมต่อไร่ โดยหว่านให้ทั่วทั้งร่อง หลังจากองุ่น
แตกกิ่งใหม่และแทงช่อดอก ท าการสุ่มผูกป้ายที่ช่อดอกก่อนพ่นสาร โดยสุ่มอย่างน้อย 25 
ช่อต่อต้น และพ่นสารตามกรรมวิธี จ านวน 1 คร้ัง เมื่อช่อดอกมีความยาวประมาณ 2 
เซนติเมตร 

-  เคร่ืองพ่นสารที่ใช้ต้องมีประสิทธิภาพสามารถแพร่กระจายน้ าได้อย่างสม่ าเสมอ การพ่น
สารที่ทดสอบทุกชนิดต้องใช้ปริมาณน้ าเท่ากัน  

 

4. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 บันทึกการตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 

4.1.1 บันทึกรายละเอียดของช่อดอกก่อนการใช้สารและการตอบสนองของช่อดอกหลังการใช้สาร
ก าหนดสภาวะเร่ิมต้นของช่อดอก Tag ช่อดอก ไม่น้อยกว่า 25 ช่อต่อต้น (50 ช่อต่อซ้ า) เพื่อดู
การเปลี่ยนแปลง ก่อน-หลัง ใช้สารทุก 2 สัปดาห์ จนถึงเก็บเกี่ยว 

4.1.2 เมื่อเก็บเกี่ยว เก็บช่อดอกไม่น้อยกว่า 25 ช่อต่อต้น วัดความกว้าง ความยาว และน้ าหนัก ช่อ
ดอก วัดจ านวน ขนาด และน้ าหนักผลต่อช่อ และผลผลิตต่อต้น 

4.2 บันทึกผลกระทบของสารทดสอบต่อพืช (Phytotoxicity) ถ้ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นจากการใช้สาร 
โดยดูการเจริญของยอดและช่อดอก ก่อน-หลัง ใช้สารทุก 2 สัปดาห์ โดยสุ่มช่อดอกไม่น้อยกว่า 12 
ช่อต่อต้น 

4.3 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
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4.4 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง  
 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูล

ดิบไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 

6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 
6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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แผนการทดลองประสิทธิภาพสารควบคุมการเจริญเติบโตไฮโดรเจน ไซยานาไมด์ 
(hydrogen cyanamide) ...... % [ชื่อการค้า] เพื่อควบคุมการแตกตาขององุ่น 

 
1. ชนิดของสาร (Product) 

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับพืชที่จะท าการ
ทดลอง 

 
2. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1 พืช องุ่น พันธุ์ ......  
2.2 สถานที่ 2 การทดลอง จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา หรือประจวบคีรีขันธ์ 
2.3 ระยะเวลา                           มิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2562 
2.4 การวางแผนการทดลอง      Randomized Complete Block Design  มี 5 กรรมวิธี 

2.4.1 คัดเลือกต้นองุ่นที่มีขนาด และความสมบูรณ์ใกล้เคียงกัน หรือมีอายุต้นเท่า ๆ กัน 
2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (basal treatment) ได้แก่ การตัดแต่งกิ่ง การใส่ปุ๋ย  
 การให้น้ า การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งสองแปลง 
2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect) ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ  

แถวป้องกัน  (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 
2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย จ านวนกิ่งส าหรับเก็บข้อมูลไม้น้อยกว่า 24 กิ่งต่อหน่วยทดลอง 

2.5 จ านวนซ้ า 4 ซ้ า 1 ต้นต่อซ้ า 
2.6 ระยะปลูก ตามกรรมวิธีปฏิบัติของเกษตรกร 

 
3. กรรมวิธีการใช้ (Application of treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ทดลอง : ไฮโดรเจน ไซยานาไมด์ (hydrogen cyanamide) ...... % [ชื่อ
การค้า] 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้เปรียบเทียบ : ไม่มี 
3.3 มีต้นที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเป็นต้นเปรียบเทียบ (พ่นน้ าเปล่า) 
3.4 วิธีการใช้  
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3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (Treatments) 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้ 

(มล./ น้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้น 

 (ppm) 

1. hydrogen cyanamide ...... % [ชื่อการค้า]  2,600 
2. …  3,200 
3. …  7,800 
4. ...   10,400 
5. พ่นน้ าเปล่า (Control) - - 

 
3.4.2  วิธีปฏิบัติ 

- หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต พักต้นประมาณ 1 เดือน แล้วจึงตัดแต่งกิ่งองุ่นตามความเหมาะสม
ของแต่ละพันธุ์ ก่อนการพ่นสารทดลอง และท าการปฏิบัติดูแลรักษา 

- พ่นสารควบคุมการเจริญเติบโต hygrogen cyanamide จ านวน 1 คร้ัง ตามอัตราที่ก าหนด 
ภายใน 3 วันหลังจากตัดแต่งกิ่งองุ่น  

 

4. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 บันทึกการตอบสนองของพืชต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 
4.1.1 นับจ านวนตาขององุ่น ก่อนการใช้สารฯ 24 กิ่งต่อหน่วยทดลอง และท าเคร่ืองหมายไว้ เพื่อ

ตรวจนับจ านวนตาที่มีการพัฒนา ภายหลังการพ่นสารฯ 7  8  9 และ 10 วัน 
4.1.2 ค านวณหาเปอร์เซ็นต์การแตกตาในแต่กรรมวิธี 

4.2 บันทึกอาการผิดปกติของพืชอันเกิดจากการใช้สารฯ 
4.3 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.4 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง  

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูล
ดิบไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
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6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 
6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ตัวอย่างแผนการทดลองประสิทธิภาพ 
สารควบคุมการเจริญเติบโตใน 

พืชผัก
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แผนการทดลองประสิทธิภาพสารคลอร์โพรแฟม (chlorpropham) ...... % 
[ชื่อการค้า] เพื่อยับยั้งการงอกของมันฝร่ัง 

 
1. ชนิดสาร (Product)  

คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับพืชที่จะท าการ
ทดลอง 

 
2. สภาพการทดลอง (Experimental conditions) 

2.1 พืช มันฝร่ัง 
2.2 สถานที่ 2 การทดลอง ในจังหวัดล าพูน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2.3 ระยะเวลา มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2561 
2.4 การวางแผนการทดลอง :  Randomized Complete Block Design หรือตามความเหมาะสม 

2.4.1 การจัด Block ใช้ขนาดหรือน้ าหนักของหัว 
2.4.2 การจัดการพื้นฐาน (Basal treatment) เช่น อุณหภูมิเก็บรักษา ความชื้นสัมพัทธ์   

การป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ  ต้องปฏิบัติเหมือนกัน 
2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect) 
2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย น้ าหนัก 100 กิโลกรัม 

2.5 จ านวนซ้ า            5 ซ้ า  
2.6 ระยะปลูก -  

 
3. กรรมวิธีการใช้ (Application of treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ : คลอร์โพรแฟม (chlorpropham) ...... % [ชื่อการค้า] 
3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้เปรียบเทียบ : ไม่มี    
3.3 มีมันฝรั่งในห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิที่ไม่พ่นสารเป็นการทดลองเปรียบเทียบ  
3.4 วิธีการใช้ 
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3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง  

กรรมวิธี 
อัตราผลิตภัณฑ์ (มิลลิลิตร) 

ต่อมันฝร่ัง 1 กก. 
ความเข้มข้น 

(ppm) 
1. chlorpropham...... % [ชื่อการค้า]  25 
2. …  35 
3. …  45 
4.ไม่พ่นสาร (Control) - - 

 
3.4.2 วิธีการปฏิบัติ  

- เตรียมอุปกรณ์และจัดหาห้องเย็นระบบปิดที่มีการควบคุมระบบไหลเวียนอากาศ   อุณหภูมิ 
และความชื้นตามมาตรฐานการจัดเก็บมันฝรั่ง 

- คัดเลือกหัวมันฝร่ังที่ผลิตในประเทศและผ่านระยะพักตัวแล้วโดยพบว่าหัวมันฝร่ังเร่ิมงอก 
ซึ่งมีขนาด อายุ และคุณภาพใกล้เคียงกัน ปราศจาก ต าหนิ โรคและแมลง น ามันฝร่ังที่
คัดเลือกมาแบ่งใส่ถุงตาข่ายปริมาณ 10 กิโลกรัมต่อถุง จ านวน 10 ถุงต่อหน่วยทดลอง โดย
วางมันฝร่ังบนชั้นวางสูงจากพื้น ให้มีช่องว่างระหว่างพื้นกับกองมันฝร่ัง และคลุมกองมัน
ฝร่ังด้วยภาชนะคลุมที่มีปริมาตรเท่ากัน 

- รมหัวมันฝร่ังด้วยสาร ตามอัตราที่ก าหนดนาน 8 ชั่วโมง  ด้วยวิธีไอระเหยแบบร้อน  
(Hot fog) ปิดภาชนะคลุมให้มิดชิด เพื่อป้องกันสารฯ ร่ัวออกจากกอง และรมซ้ าทุก 4 
สัปดาห์ รวม 3 คร้ัง  

- หลังจากนั้นเปิดภาชนะคลุม ตรวจสอบคุณภาพของหัวมันฝร่ังหลังจากรมสารฯ 2  4  6  8  
10  และ 12 สัปดาห์ โดยสุ่มหัวมันฝร่ังครั้งละ 10 กิโลกรัมต่อหน่วยทดลองย่อย  

 
4. วิธีเก็บข้อมูล (Data assessments) 

4.1 จ านวนหัวและน้ าหนักหัว จ านวนหัวที่งอก จ านวนตาที่งอกต่อหัว ความยาวของตา ในแต่ละ
ช่วงเวลา คือ 2  4  6  8  10  และ 12 สัปดาห์ 

4.2 คุณภาพของมันฝร่ังสด ได้แก่ น้ าตาลซูโคส น้ าตาลกลูโคส เปอร์เซ็นต์แป้ง การเกิดโรค 
4.3 คุณภาพหลังการแปรรูปเป็นมันฝร่ังแผ่นทอดกรอบ  
4.4 อาการผิดปกตทิี่เกิดจากสารฯ (ถ้ามี) 
4.5 ประเมินผลกระทบอ่ืนๆ 
4.6 อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์  ในโรงเก็บหัวมันฝร่ัง  
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูล

ดิบไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 
6. ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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แผนการทดลองประสิทธิภาพสารควบคุมการเจริญเติบโตกรดจิบเบอเรลลิก 
(gibberellic acid) ...... % [ชื่อการค้า] เพื่อเพิ่มสัดส่วนดอกเพศผู้ในแตงกวา 

 
1. ชนิดของสาร (Product) 

 คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับพืชที่จะท าการ
ทดลอง  

 
2. สภาพการทดลอง ( Experimental conditions) 

2.1 พืช แตงกวาพันธุ์ ......  
2.2 สถานที่ จังหวัดกาญจนบุรี หรือ ปทุมธานี (จ านวน 2 การทดลอง) 
2.3 ระยะเวลา มิถุนายน 2559 – พฤษภาคม 2561 
2.4 การวางแผนการทดลอง Randomized Complete Block Design มี 7 กรรมวิธี 

2.4.1 การจัด Block ใช้สภาพความแตกต่างของพื้นที่ เช่น ความลาดชัน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การเตรียมดิน ใส่ปุ๋ย การให้น้ า การ

ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 
2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  

ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 
2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย พื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร (4 x 6 เมตร) และ 

พื้นที่เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร 
2.5 จ านวนซ้ า 4 ซ้ า 
2.6 ระยะปลูก ปลูกแตงกวาจ านวน 4 แถว ๆ ละ 12 หลุม ๆ ละ 1 ต้น 

  รวม 48 ต้น/แปลงย่อย ระยะแถว 1 เมตร ระยะต้น 0.5 เมตร 
 

3. กรรมวิธีการใช้ ( Application of treatments) 
3.1 สารเคมีที่ใช้ทดลอง : กรดจิบเบอเรลลิก (gibberellic acid) ...... % [ชื่อการค้า] 
3.2 สารเคมีที่ใช้เปรียบเทียบ: กรดจิบเบอเรลลิก (gibberellic acid) ...... % [ชื่อการค้าของสารเปรียบเทียบ] 
3.3 แปลงที่ไม่ใช้สารเพื่อเปรียบเทียบ (พ่นน้ าเปล่า) 
3.4 วิธีการใช้ 
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3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง 

3.4.2 วิธีปฏิบัติ  
-  เตรียมแปลงปลูกไถดินลึก 20-30 เซนติเมตร ตากแดดทิ้งไว้ 7-10 วัน ใส่ปุ๋ยคอกในอัตรา 

20-30 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยสูตร 15-15-15  รองก้นหลุม อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่ ก่อนปลูก  
และคลุมแปลงด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นและลดการระบาดของแมลง
และวัชพืช  

- ปลูกโดยหยอดเมล็ดลงหลุมปลูกโดยตรง หลุมละ 1-2 เมล็ด และถอนเหลือ 1 ต้นต่อหลุม 
หรือเพาะกล้าแล้วจึงย้ายปลูกลงหลุมปลูกจ านวน 1 ต้นต่อหลุม ควรเพาะกล้าใส่กระบะเพาะ
ช าไว้ส าหรับเปลี่ยน กรณีที่ต้นแตงกวาในแปลงทดลองตายหรือเสียหาย ปลูกแบบขึ้นค้าง
ระยะห่างระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร 

- พรวนดินและใส่ปุ๋ย 3 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 เมื่อแตงอายุได้ 7-10 วัน คร้ังที่ 2 อายุ 15 วัน คร้ังที่ 3 
เมื่ออายุ 20-24 วัน อัตรา 20-30 กิโลกรัม/ไร่ 

- เร่ิมพ่นสารทดลองตามอัตราที่ก าหนด คร้ังแรกเมื่อแตงกวา มีใบจริง 2 ใบต่อต้น และพ่นซ้ า
ทุก 4 วัน รวม 10 คร้ัง ด้วยเคร่ืองพ่นสารชนิดเคร่ืองยนต์สะพายหลัง โดยมีการป้องกัน
ระหว่างการพ่นสารเคมี 

- การตัดแต่งต้นแตงกวา ให้ตัดกิ่งแขนงที่อยู่ต่ ากว่าข้อที่ 9 ลงมาทั้งหมด ส่วนกิ่งแขนงอ่ืนๆ
ปล่อยให้มีการเจริญเติบโตตามปกติ โดยปล่อยให้เลื้อยขึ้นค้าง และบันทึกข้อมูล 

- การผสมพันธุ์ ให้ใช้ดอกเพศผู้ในแถวที่บันทึกข้อมูลผสมดอกเพศเมียบริเวณหัวและท้ายทั้ง 4 
ต้น จ านวนต้นละ 6 ดอก โดยมีการป้องกันการผสมเกสรจากดอกอื่นในแต่ละคร้ังหลังการ
ผสมพันธุ์ โดยเร่ิมผสมพันธุ์ตั้งแต่ข้อที่ 9-10 ของต้นจนครบจ านวนที่ก าหนด และคัดผลที่ไม่
สมบูรณ์ทิ้งเหลือให้ติดผลจ านวน 4 ผลต่อต้น 

 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้ 

(มล. ต่อน้ า 20 ลิตร) 
อัตราสารออกฤทธิ์  

(ppm) 
1.   gibberellic acid ...... % [ชื่อการค้า] 
2. .... 
3. .... 
4. .... 
5. .... 
6.  gibberellic acid ...... % [ชื่อการค้าของสาร
เปรียบเทียบ] 
7. พ่นน้ าเปล่า (control) 

 100 
200 
300 
400 
500 
300 

 
- 
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4. วิธีการเก็บข้อมูลผลการทดลอง (Data Assessment) 
4.1 นับจ านวนดอกของแตงกวาเฉพาะสองแถวกลางจ านวน 20 ต้น โดยเว้นต้นหัวและท้ายแปลง จ าแนก

เป็นดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย เมื่อแตงกวามีอายุ 30 34 38 42 46 50 54 58 62 และ 66 วันหลังหยอด
เมล็ด (10 คร้ัง) หลังการนับและจ าแนกดอกแตงกวาให้เด็ดดอกที่นับแล้วออกทั้งหมด และ
ค านวณหาสัดสวนของเพศดอก 

4.2 การเจริญเติบโต วัดความสูงของต้นเมื่ออายุ 38  50 และ 62 วัน 
4.3 เปอร์เซ็นต์ติดผลของดอกที่ได้รับการผสมพันธุ์ 
4.4 จ านวนเมล็ดของผลที่ท าการผสมพันธุ์ และจ านวนเมล็ดสมบูรณ์ 
4.5 อาการผิดปกติของต้นแตงกวาอันเกิดจากการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต โดยนับจ านวนต้นที่

แสดงอาการผิดปกติที่เกิดกับยอด ใบ และดอก หากเกิดอาการผิดปกติจนสามารถแบ่งระดับได้
ชัดเจน จะแบ่งระดับและให้คะแนนความผิดปกติที่เกิดขึ้น 

4.6 ข้อมูลพื้นที่ปลูก :  สถานที่ปลูก ฤดูกาลปลกู การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะปลูก และการใช้
สารเคมีอื่นๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 

 
5 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  

วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลอง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูล
ดิบไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 

 
6 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง (Result and  discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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แผนการทดลองประสิทธิภาพสารควบคุมการเจริญเติบโตกรดอัลฟา-แนฟทิลอะซิติก  
(Alpha-naphthylacetic acid) ...... % [ชื่อการค้า] เพื่อเพิ่มสัดส่วนดอกเพศเมียและผลผลิตในแตงกวา 

 
1. ชนิดของสาร (Product) 

 คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับพืชที่จะท าการ
ทดลอง  

 
2. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1 พืช แตงกวาพันธุ์ ......  
2.2 สถานที่ จังหวัดกาญจนบุรี หรือ ปทุมธานี (จ านวน 2 การทดลอง) 
2.3 ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม 2559 - เมษายน 2561 
2.4 การวางแผนการทดลอง  Randomized Complete Block Design  มี 7 กรรมวิธี  

2.4.1 การจัด Block ใช้สภาพความแตกต่างของพื้นที่ เช่น ความลาดชัน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การเตรียมดิน ใส่ปุ๋ย การให้น้ า การ

ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 
2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  

ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 
2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย พื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร (4 x 6 เมตร) และ 

พื้นที่เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร 
2.5 จ านวนซ้ า 4 ซ้ า 
2.6 ระยะปลูก ปลูกแตงกวาจ านวน 4 แถว ๆ ละ 12 หลุม ๆ ละ 1 ต้น 

 รวม 48 ต้น/แปลงย่อย ระยะแถว 1 เมตร ระยะต้น 0.5 เมตร 
 
3. กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ :  กรดอัลฟา-แนฟทิลอะซิติก  
(Alpha-naphthylacetic acid) ....% [ชื่อการค้า] 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: กรดอัลฟา-แนฟทิลอะซิติก  
(Alpha-naphthylacetic acid) ...... % [ชื่อการค้าของสารเปรียบเทียบ] 

3.3 แปลงที่ไม่ใช้สารเพื่อเปรียบเทียบ (พ่นน้ าเปล่า) 
3.4 วิธีการใช้ 
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3.4.1 กรรมวิธีทดลอง 

 
3.4.2  วิธีปฏิบัติ  

- เตรียมแปลงปลูกไถดินลึก 20-30 เซนติเมตร ตากแดดทิ้งไว้ 7-10 วัน ใส่ปุ๋ยคอกในอัตรา 20-
30 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยสูตร 15-15-15  รองก้นหลุม อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่ ก่อนปลูก 
และคลุมแปลงด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นเพื่อลดการระบาดของแมลง  
ส่วนการพรวนดินและใส่ปุ๋ย 3 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 เมื่อแตงอายุได้ 7-10 วัน คร้ังที่ 2 อายุ 15 วัน 
คร้ังที่ 3 เมื่ออายุ 20-24 วัน อัตรา 20-30 กิโลกรัม/ไร ่

- การปลูกโดยหยอดเมล็ดลงหลุมโดยตรง โดยหยอดหลุมละ 1-2 ต้น ใช้วิธีการปลูกแบบขึ้น
ค้าง ระหว่างต้น 40-50 เซนติเมตร ระหว่างแถว 80-100 เซนติเมตร 

- พรวนดินและใส่ปุ๋ย 3 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 เมื่อแตงอายุได้ 7-10 วัน คร้ังที่ 2 อายุ 15 วัน คร้ังที่ 3 
เมื่ออายุ 20-24 วัน อัตรา 20-30 กิโลกรัม/ไร่ 

- เร่ิมพ่นสารทดลองตามอัตราที่ก าหนด คร้ังแรกเมื่อแตงกวามีอายุ 30 วัน หรือมีใบจริง 5 ใบ 
และพ่นติดต่อกันทุก 4 วัน รวม 5 คร้ัง ด้วยเคร่ืองพ่นสารชนิดเคร่ืองยนต์สะพายหลัง โดยมี
การป้องกันระหว่างการพ่นสารเคมี 

 
4. วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 

4.1 การเจริญเติบโต วัดความสูงของต้นเมื่อแตงกวาอายุ 30, 40 และ 50 วันโดยสุ่มวัดความสูงจากต้น
แตงกวาที่เป็นตัวแทนจ านวน 10 ต้นต่อแปลงย่อย 

4.2 จ านวนดอกตัวผู้และตัวเมีย จ านวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย โดยนับจ านวนจากแถวกลาง แถวละ 10 ต้น 
โดยเว้นหัวท้ายแปลงด้านละ 1 ต้นและ ท าเคร่ืองหมายไว้ที่ดอกเพื่อตรวจนับจ านวนดอกที่มีการ

กรรมวิธี 
อัตราการใช้ 

(มล. ต่อน้ า 20 ลิตร) 
อัตราสารออกฤทธิ์  

(ppm) 
1.   Alpha-naphthylacetic acid ...... % [ชื่อการค้า] 
2. .... 
3. .... 
4. .... 
5. .... 
6. Alpha-naphthylacetic acid ...... % [ชื่อการค้าของ
สารเปรียบเทียบ] 
7. control (พ่นน้ าเปล่า) 

 10 
25 
50 
75 

100 
50 

 
- 
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พัฒนา ตรวจนับดอกทุกๆ 4 วัน ประมาณ 20 คร้ัง การค านวณหาเปอร์เซ็นต์ดอกเพศเมียในแต่ละ
กรรมวิธีดังนี้ 

 %  ดอกเพศเมีย = จ านวนดอกเพศเมีย  x 100 
  จ านวนดอกทั้งหมด 

4.3 ผลผลิตแตงกวา เก็บเกี่ยวผลผลิตจากสองแถวกลางเว้นต้นหัวและท้ายแปลง นับจ านวนและชั่ง
น้ าหนักผลผลิตรวมและผลผลิตที่ได้มาตรฐาน 

4.4 คุณภาพของผลผลิต วัดความกว้าง ความยาว และความหนาเน้ือของผลแตงกวาในแต่ละกรรมวิธี
ของการเก็บผลผลิตในแต่ละคร้ัง โดยสุ่มวัดจากแตงกวาที่เป็นตัวแทนจ านวน 10 ผลต่อแปลงย่อย 

4.5 อาการผิดปกติของต้นแตงกวาอันเกิดจากการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต โดยนับจ านวนต้นที่
แสดงอาการผิดปกติที่เกิดกับยอด ใบ และดอก หากเกิดอาการผิดปกติจนสามารถแบ่งระดับได้
ชัดเจน จะแบ่งระดับและให้คะแนนความผิดปกติที่เกิดขึ้น 

4.6 ข้อมูลพื้นที่ปลูก :  สถานที่ปลูก ฤดูกาลปลกู การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะปลูก และการใช้
สารเคมีอื่นๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 

 
5 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  

วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลอง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูล
ดิบไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 

 
6 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง (Result and  discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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แผนการทดสอบประสิทธิภาพสารควบคุมการเจริญเติบโต โซเดียม ออร์โท-ไนโตรฟีโนเลต 
(sodium ortho-nitrophenolate) + โซเดียม พารา-ไนโตรฟีโนเลต (sodium para-nitrophenolate) +  

โซเดียม-5-ไนโตรกัวเอียโคเลต (sodium-5-nitroguaiacolate) 0.6%+0.9%+0.3% W/V SL [ชื่อการค้า] 
 เพื่อเพิ่มผลผลิตแตงกวา 

 
1. ชนิดของสาร (Product) 

 คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับพืชที่จะท าการ
ทดลอง  

 
2. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1 พืช แตงกวาพันธุ์ ......  
2.2 สถานที่ จังหวัดกาญจนบุรี หรือ ปทุมธานี (จ านวน 2 การทดลอง) 
2.3 ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม 2559 - เมษายน 2561 
2.4 การวางแผนการทดลอง  Randomized Complete Block Design มี 7 กรรมวิธี 

2.4.1 การจัด Block ใช้สภาพความแตกต่างของพื้นที่ เช่น ความลาดชัน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การเตรียมดิน ใส่ปุ๋ย การให้น้ า การ

ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 
2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  

ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 
2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย พื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร (4 x 6 เมตร) และ 

พื้นที่เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร 
2.5 จ านวนซ้ า 4 ซ้ า 
2.6 ระยะปลูก ปลูกแตงกวาจ านวน 4 แถว ๆ ละ 12 หลุม ๆ ละ 1 ต้น 

 รวม 48 ต้น/แปลงย่อย ระยะแถว 1 เมตร ระยะต้น 0.5 เมตร 
  
3. กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ : โซเดียม ออร์โท-ไนโตรฟีโนเลต  
(sodium ortho-nitrophenolate) + โซเดียม พารา-ไนโตรฟีโนเลต (sodium para-nitrophenolate) + 
โซเดียม-5-ไนโตรกัวเอียโคเลต (sodium-5-nitroguaiacolate) 0.6%+0.9%+0.3% W/V SL  
[ชื่อการค้า] 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: : โซเดียม ออร์โท-ไนโตรฟีโนเลต  
(sodium ortho-nitrophenolate) + โซเดียม พารา-ไนโตรฟีโนเลต (sodium para-nitrophenolate) + 
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โซเดียม-5-ไนโตรกัวเอียโคเลต (sodium-5-nitroguaiacolate) 0.6%+0.9%+0.3% W/V SL  
[ชื่อการค้า] 

3.3 แปลงที่ไม่ใช้สารเพื่อเปรียบเทียบ (พ่นน้ าเปล่า) 
3.4 วิธีการใช้ 

3.4.1 กรรมวิธีทดลอง 

 

3.4.2  วิธีปฏิบัติ  
- เตรียมแปลงปลูกไถดินลึก 20-30 เซนติเมตร ตากแดดทิ้งไว้ 7-10 วัน ใส่ปุ๋ยคอกในอัตรา 20-

30 กิโลกรัม/ไร่ และปุ๋ยสูตร 15-15-15  รองก้นหลุม อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่ ก่อนปลูก 
และคลุมแปลงด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นเพื่อลดการระบาดของแมลง  
ส่วนการพรวนดินและใส่ปุ๋ย 3 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 เมื่อแตงอายุได้ 7-10 วัน คร้ังที่ 2 อายุ 15 วัน 
คร้ังที่ 3 เมื่ออายุ 20-24 วัน อัตรา 20-30 กิโลกรัม/ไร ่

- การปลูกโดยหยอดเมล็ดลงหลุมโดยตรง โดยหยอดหลุมละ 1-2 ต้น ใช้วิธีการปลูกแบบขึ้น
ค้าง ระหว่างต้น 40-50 เซนติเมตร ระหว่างแถว 80-100 เซนติเมตร 

- พรวนดินและใส่ปุ๋ย 3 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1 เมื่อแตงอายุได้ 7-10 วัน คร้ังที่ 2 อายุ 15 วัน คร้ังที่ 3 
เมื่ออายุ 20-24 วัน อัตรา 20-30 กิโลกรัม/ไร่ 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้ 

(มล. ต่อน้ า 20 ลิตร) 
อัตราสารออกฤทธิ์  

(ppm) 
1. โซเดียม ออร์โท-ไนโตรฟีโนเลต (sodium ortho-

nitrophenolate) + โซเดียม พารา-ไนโตรฟีโนเลต 
(sodium para-nitrophenolate) + โซเดียม-5-ไนโตรกัวเอีย
โคเลต (sodium-5-nitroguaiacolate) 0.6%+0.9%+0.3% 
W/V SL [ชื่อการค้า] 

2. .... 
3. .... 
4. .... 
5. .... 
6. โซเดียม ออร์โท-ไนโตรฟีโนเลต (sodium ortho-

nitrophenolate) + โซเดียม พารา-ไนโตรฟีโนเลต 
(sodium para-nitrophenolate) + โซเดียม-5-ไนโตรกัวเอีย
โคเลต (sodium-5-nitroguaiacolate) 0.6%+0.9%+0.3% 
W/V SL [ชื่อการค้าของสารเปรียบเทียบ] 

7. control (พ่นน้ าเปล่า) 

 3 
 
 
 
 

5 

10 
15 
20 
10 

 
 
 
- 
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- เร่ิมพ่นสารทดลองตามอัตราที่ก าหนด คร้ังแรกเมื่อแตงกวามีอายุ 15 วัน และพ่นติดต่อกันทุก 5 
วัน รวม 7 คร้ัง ด้วยเคร่ืองพ่นสารชนิดเคร่ืองยนต์สะพายหลัง โดยมีการป้องกันระหว่างการ
พ่นสารเคมี 

 

4. วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 การเจริญเติบโต วัดความสูงของต้นเมื่อแตงกวาอายุ 30, 40 และ 50 วันโดยสุ่มวัดความสูงจากต้น

แตงกวาที่เป็นตัวแทนจ านวน 10 ต้นต่อแปลงย่อย 
4.2 จ านวนดอกตัวผู้และตัวเมีย จ านวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย โดยนับจ านวนจากแถวกลาง แถวละ 10 ต้น 

โดยเว้นหัวท้ายแปลงด้านละ 1 ต้น และท าเคร่ืองหมายไว้ที่ดอกเพื่อตรวจนับจ านวนดอกที่มีการ
พัฒนา ตรวจนับดอกทุกๆ 5 วัน ค านวณหาเปอร์เซ็นต์ดอกเพศเมียในแต่ละกรรมวิธีดังนี้ 

  % ดอกเพศเมีย    = จ านวนดอกเพศเมีย  x 100 
     จ านวนดอกทั้งหมด 

4.3  ผลผลิตแตงกวา เก็บเกี่ยวผลผลิตจากสองแถวกลางเว้นต้นหัวและท้ายแปลง นับจ านวนและชั่ง
น้ าหนักผลผลิตรวมและผลผลิตที่ได้มาตรฐาน 

4.4 คุณภาพของผลผลิต วัดความกว้าง ความยาว และความหนาเน้ือของผลแตงกวาในแต่ละกรรมวิธี
ของการเก็บผลผลิตในแต่ละคร้ัง โดยสุ่มวัดจากแตงกวาที่เป็นตัวแทนจ านวน 10 ผลต่อแปลงย่อย 

4.5 อาการผิดปกติของต้นแตงกวาอันเกิดจากการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต โดยนับจ านวนต้นที่
แสดงอาการผิดปกติที่เกิดกับยอด ใบ และดอก หากเกิดอาการผิดปกติจนสามารถแบ่งระดับได้
ชัดเจน จะแบ่งระดับและให้คะแนนความผิดปกติที่เกิดขึ้น 

4.6 ข้อมูลพื้นที่ปลูก :  สถานที่ปลูก ฤดูกาลปลกู การเตรียมแปลงปลูก วิธีการปลูก ระยะปลูก และการใช้
สารเคมีอื่นๆ ต้องระบุให้ชัดเจน 

 

5 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลอง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูล

ดิบไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 

6 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง (Result and  discussion) 
6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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แผนการทดลองประสิทธิภาพสารควบคุมการเจริญเติบโต โซเดียม ออร์โท-ไนโตรฟีโนเลต  
(sodium ortho-nitrophenolate) + โซเดียม พารา-ไนโตรฟีโนเลต (sodium para-nitrophenolate) +  

โซเดียม-5-ไนโตรกัวเอียโคเลต (sodium-5-nitroguaiacolate) 0.6%+0.9%+0.3% W/V SL [ชื่อการค้า]  
เพื่อเพิ่มผลผลิตพริก 

 
1. ชนิดสาร (Product) 

 คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับพืชที่จะท าการ
ทดลอง  

 
2. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1 พืช พริก พันธุ์…. 
2.2 สถานที่ จังหวัดกาญจนบุรี หรือ ปทุมธานี (จ านวน 2 การทดลอง)      
2.3 ระยะเวลา ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2559 – เมษายน 2561 
2.4 การวางแผนการทดลอง         แบบ Randomized Complete Block Design มี 6 กรรมวิธี 
2.4.1 การจัด Block ให้ใช้พืชที่มีความอุดมสมบูรณ์ของต้นใกล้เคียงกัน หรืออายุต้นเท่าๆกัน 
2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ ใส่ปุ๋ย การให้น้ า การป้องกันก าจัด

ศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 
2.4.3 ต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect) โดยใช้ Guard row หรือ  

ฉากป้องกัน (Screen) 
2.4.4 ขนาดแปลงย่อย 20 ตารางเมตร มีต้นพริกอย่างน้อย 30 ต้นต่อแปลงย่อย 

2.5 จ านวนซ้ า จ านวน 4 ซ้ า 
2.6 ระยะปลูก ระหว่างต้น 0.5 เมตร ระหว่างแถว 1.2 เมตร  

 
3. กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ : โซเดียม ออร์โท-ไนโตรฟีโนเลต  
(sodium ortho-nitrophenolate) + โซเดียม พารา-ไนโตรฟีโนเลต (sodium para-nitrophenolate) + 
โซเดียม-5-ไนโตรกัวเอียโคเลต (sodium-5-nitroguaiacolate) 0.6%+0.9%+0.3% W/V SL  
[ชื่อการค้า] 

3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้เปรียบเทียบ: : โซเดียม ออร์โท-ไนโตรฟีโนเลต  
(sodium ortho-nitrophenolate) + โซเดียม พารา-ไนโตรฟีโนเลต (sodium para-nitrophenolate) + 
โซเดียม-5-ไนโตรกัวเอียโคเลต (sodium-5-nitroguaiacolate) 0.6%+0.9%+0.3% W/V SL  
[ชื่อการค้า] 
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3.3 แปลงที่ไม่ใช้สารเพื่อเปรียบเทียบ (พ่นน้ าเปล่า) 
3.4 วิธีการใช้ 

3.4.1 กรรมวิธีทดลอง 

 
3.4.2  วิธีปฏิบัติ  

- เพาะกล้าพริกในถาดหลุม เมื่อกล้าพริกอายุ 30 วัน ท าการย้ายกล้าพริกลงในแปลงปลูก 
- ดูแลปฏิบัติต้นพริกให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลงเข้าท าลาย ใส่ปุ๋ย 3 คร้ัง 
คร้ังที่ 1 ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) อัตรา 25 กก./ไร ่เมื่อพริกอายุได้ 15 วันหลังย้ายปลูก คร้ังที่ 2 ใส่
ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร ่เมื่อพริกอายุได้ 30 วันหลังย้ายปลูก คร้ังที่ 3 ใส่ปุ๋ยสูตร 
13-13-21 อัตรา 50 กก./ไร ่เมื่อพริกอายุได้ 60 วันหลังย้ายปลูก 

- ท าการพ่นสารทดลองคร้ังแรกเมื่อดอกพริกบาน 50% โดยใช้เคร่ืองพ่นสารแบบสูบโยกสะพาย
หลัง (Knapsack sprayer) พ่นสารทดลองทุก 7 วัน รวมจ านวนการพ่นทั้งหมด 6 คร้ัง  

       
4. วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data  Assessments) 

4.1 การเจริญเติบโต วัดความสูงและความกว้างทรงพุ่มเมื่ออายุ 60  90  และ 120 วันโดยสุ่มวัดจากต้น
พริกที่เป็นตัวแทนจ านวน 10 ต้นต่อแปลงย่อย 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้ 

(มล. ต่อน้ า 20 ลิตร) 
อัตราสารออกฤทธิ์  

(ppm) 
2. โซเดียม ออร์โท-ไนโตรฟีโนเลต (sodium ortho-

nitrophenolate) + โซเดียม พารา-ไนโตรฟีโนเลต 
(sodium para-nitrophenolate) + โซเดียม-5-ไน
โตรกัวเ อียโคเลต (sodium-5-nitroguaiacolate) 
0.6%+0.9%+0.3% W/V SL [ชื่อการค้า] 

2. .... 
3. .... 
4. .... 
5. .... 
6. โซเดียม ออร์โท-ไนโตรฟีโนเลต (sodium ortho-

nitrophenolate) + โซเดียม พารา-ไนโตรฟีโนเลต 
(sodium para-nitrophenolate) + โซเดียม-5-ไน
โตรกัวเ อียโคเลต (sodium-5-nitroguaiacolate) 
0.6%+0.9%+0.3% W/V SL [ชื่อการค้าของสาร
เปรียบเทียบ] 

7. control (พ่นน้ าเปล่า) 

  13.5 
 
 
 
 

18.0 

22.5 
27.0 
31.5 
22.5 

 
 
 
- 
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4.2 การออกดอก วันดอกแรกบาน และวันที่พริกออกดอก 50% ของแปลงปลูก 
4.3 ผลผลิตพริก เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างน้อย 10 ตารางเมตร นับจ านวนและชั่งน้ าหนักผลผลิตรวมและ

ผลผลิตที่ได้มาตรฐาน โดยเก็บเกี่ยวอย่างน้อย 4 คร้ังทุก 10 วัน หรือตามการสุกแก่ของผล 
4.4 คุณภาพของผลผลิต วัดความกว้าง ความยาว ความหนาเนื้อ และน้ าหนักผลของพริก ในคร้ังที่ 2 และ 

3 ของการเก็บเกี่ยวจ านวน 20 ผลต่อแปลงย่อย 
4.5 อาการผิดปกติของต้นพริกอันเกิดจากการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต โดยนับจ านวนต้นที่แสดง

อาการผิดปกติที่เกิดกับยอด ใบ และดอก หากเกิดอาการผิดปกติจนสามารถแบ่งระดับได้ชัดเจน จะ
แบ่งระดับและให้คะแนนความผิดปกติที่เกิดขึ้น 

4.6 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลอง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูล

ดิบไว้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 

6 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง (Result and  discussion) 
6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ตัวอย่างแผนการทดลองประสิทธิภาพ 
สารควบคุมการเจริญเติบโตใน 

พืชไร่



98 

 

 

แผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโตบูทราลิน (Butralin) ...... % [ชื่อการค้า] 
เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของตาข้างยาสูบ 

1. ชนิดของสาร (Product) 
 คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับพืชที่จะท าการ

ทดลอง  
 
2. สภาพการทดลอง (Experimental Condition) 

2.1 พืช  ยาสูบ 
2.2 สถานที่  จังหวัดสุโขทัย ลพบุรี และเพชรบูรณ ์(จ านวน 2 การทดลอง) 
2.3 ระยะเวลา  พฤศจิกายน  2559 – ตุลาคม 2561 
2.4 การแผนการทดลอง Randomized Complete Block Design มี 6 กรรมวิธี 

2.4.1 การจัด Block ใช้สภาพความแตกต่างของพื้นที่ เช่น ความลาดชัน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การเตรียมดิน ใส่ปุ๋ย การให้น้ า การ

ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 
2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  

ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 
2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย พื้นที่เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตร (ไม่น้อยกว่า 20 ต้น) 

2.5 จ านวนซ้ า 4 ซ้ า 
2.6 ระยะปลูก ตามความเหมาะสม 

 

3. กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments) 
3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้ :  บูทราลิน (butralin) ...... % [ชื่อการค้า] 
3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ : ไม่มี 
3.3 แปลงที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเปรียบเทียบ (พ่นน้ าเปล่า) 
3.4 วิธีการใช้ 
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3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatment) 

3.4.2 วิธีการปฏิบัติ 
- เพาะกล้ายาสูบโดยการหว่านเมล็ดยาสูบลงในแปลง ควรเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่โล่ง
แจ้ง ใกล้แหล่งน้ า โดยเตรียมหน้าดินให้เป็นเม็ดละเอียด และร่วนซุย ลึกอย่างน้อย 15 
เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยสูตร 4-15-4 อัตรา 1.5 กิโลกรัม ต่อแปลงเพาะกล้า 10 ตารางเมตร และ
คราดกลบปุ๋ยให้ลงลึกจากผิวดินเกิน 1 นิ้ว แล้วจึงหว่านเมล็ดที่คลุกร่วมกับทรายละเอียด 
หว่านให้ทั่วแปลงเพาะ และคลุมแปลงเพาะกล้าด้วยผ้าดิบเพื่อกันแสงแดด ลดการระเหย
ของน้ า สัปดาห์แรกของการเพาะกล้า ควรรดน้ าวันละ 4 คร้ัง หลังจากนั้นจึงลดลง  ก่อนย้าย
ปลูก 2 สัปดาห์ ให้น้ าน้อยลงเพื่อให้ต้นกล้าแข็งแกร่ง  มีรากฝอยมาก พร้อมเปิดผ้าคลุม
แปลง   

- เมื่อต้นกล้าอายุ 45 วัน (มีใบ 4-6 ใบ สูง 12-18 เซนติเมตร) ควรถอนย้ายต้นกล้าใน 
ตอนเช้ามืดหรือเวลาเย็นเมื่อแสงแดดอ่อน แล้วน าไปปลูกในแปลงที่ขุดหลุมกว้างประมาณ 
20 เซนติเมตร ลึก 10-15 เซนติเมตร 

- เด็ดยอดยาสูบเมื่อต้นมีอายุ 60 วันหลังย้ายกล้า โดยนับจากยอดลงมา 4-7 ใบ หลังจากเด็ด
ยอดแล้ว 1-2 วัน ให้หยอดสารทดลองบริเวณบนสุดของต้นยาสูบตามอัตราที่ก าหนด
ปริมาณต้นละ 30 มิลลิลติร ให้สารทดลองไหลลงมาสัมผัสบริเวณตาข้างทั้งต้นตามวิธี
ปฏิบัติของเกษตรกร 

 

4. การเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 จ านวนใบต่อต้นทั้งหมดและจ านวนตาข้างของยาสูบที่งอกทั้งต้นจ านวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย 

หลังจากการหยอดสารทดลอง 7  14   และ 21 วัน เพื่อค านวณหาเปอร์เซ็นต์ตาข้างที่งอก 
4.2   ก่อนการเก็บเกี่ยวคร้ังแรก ปลิดตาข้างที่แตกมาชั่งน้ าหนัก 
4.3   บันทึกผลผลิต 
4.4 อาการผิดปกติของต้นยาสูบอันเกิดจากการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต 

กรรมวิธี 
อัตราสารผลิตภัณฑ์ 

(มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร) 
ความเข้มข้น 

(ppm.) 
1. Butralin ….% [ชื่อการค้า] 

 
3,600 

2.  
 

5,400 
3.  

 
7,200 

4.  
 

9,000 
5. หยอดน้ าเปล่า (Control) - - 
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4.5 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 

วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลอง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูล
ดิบไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 

 
6 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง (Result and  discussion) 

6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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แผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโต เมพคิวอท คลอไรด์ (mepiquat chloride) ...... % [ชื่อการค้า]  
เพื่อควบคุมการเจริญเติบโตและผลผลิตถั่วเขียว 

 

1. ชนิดของสาร (Product) 
คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับพืชที่จะท าการ

ทดลอง 
 

2. สภาพการทดลอง (Experimental Condition) 
2.1 พืช ถั่วเขียวพันธุ์ ...... 
2.2 สถานที่ จังหวัดกาญจนบุรี หรือ ปทุมธานี (จ านวน 2 การทดลอง) 
2.3  ระยะเวลา ระหว่างเดือน พฤษภาคม 2559 – เมษายน 2561 
2.4 แผนการทดลอง Randomized Complete Block Design มี 7 กรรมวิธี 

2.4.1 การจัด Block ใช้สภาพความแตกต่างของพื้นที่ เช่น ความลาดชัน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ การเตรียมดิน ใส่ปุ๋ย การให้น้ า การ

ป้องกันก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 
2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect)  

ใช้ต้นคั่นกลาง  หรือ แถวป้องกัน (Guard row) หรือฉากป้องกัน (Screen) 
2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย พื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร (4 x 6 เมตร) และ 

พื้นที่เก็บข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร 
2.5 จ านวนซ้ า 4 ซ้ า 
2.6 ระยะปลูก ระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ระหว่างต้น 50 เซนติเมตร 

 ระหว่างซ้ าและแปลงย่อยห่าง 100 เซนติเมตร 
 

3. กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatment) 
3.1 สารเคมีที่ใช้ทดลอง : เมพคิวอท คลอไรด์ (mepiquat chloride) ...... % [ชื่อการค้า] 
3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใช้เปรียบเทียบ : เมพิควอท คลอไรด์ (mepiquat chloride) ...... %  

[ชื่อการค้าสารเปรียบเทียบ] 
3.3 แปลงที่ไม่ใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชเปรียบเทียบ (พ่นน้ าเปล่า) 
3.4 วิธีการใช้  
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3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง (treatment) 

 
3.4.2 วิธีการปฏิบัติ 

- เตรียมแปลงปลูกโดยการไถและพรวนดิน 2 คร้ัง ไถคร้ังแรกตากดินทิ้งไว้ 7-10 วันเพื่อ
ท าลายวัชพืชแล้วจึงไถอีกคร้ังหนึ่ง ใส่ปุ๋ยคอกในอัตรา 20-30 กิโลกรัมต่อไร่ และปุ๋ยสูตร 
15-15-15 อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อไร ่

- ปลูกถั่วเขียวในแปลงย่อยขนาด 4 x 6 ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น และแถว 50 x 50 เซนติเมตร 
เว้นระยะระหว่างแปลงย่อย 1 เมตร หยอดเมล็ดต่อหลุม 4 – 5 เมล็ด หลังจากปลูกประมาณ 4 
– 5 วัน ต้นถั่วเขียวจะงอกพ้นดิน ถอนแยกเหลือ 1 ต้นต่อหลุม อัตราการใช้เมล็ด 3 กิโลกรัม
ต่อไร ่

- ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 1 หลังถั่วเขียวงอกได้ 15 วัน ใช้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กก./ไร่ ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 2 
สูตร 16-16-16 อัตรา 25 กก./ไร่ เมื่อถั่วเขียวอายุได้ 35 วัน มีการเขตกรรมพื้นฐาน ได้แก่ การ
ควบคุมก าจัดโรค และแมลง การให้น้ าการจัดการที่จ าเป็น 

- การพ่นสารท าโดยการใช้เคร่ืองพ่นสารแบบเคร่ืองยนต์สะพายหลัง สามารถควบคุมความดัน
ได้ โดยพ่นสารทดลองให้ทั่วทั้งต้นถั่วเขียว ใช้พลาสติกกั้นในขณะพ่นสารทดลองในแปลง 

- การพ่นสารทดลอง 2 คร้ัง โดยแต่ละคร้ังใช้ตามอัตราที่ก าหนดตามกรรมวิธี คร้ังแรกเมื่อถั่ว
เขียวเร่ิมสร้างตุ่มตาดอก (อายุ 30 วัน) และคร้ังที่สองในระยะดอกแรกบาน 50% (อายุ 35 
วัน)  

 
4. วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 

4.1 การเจริญเติบโต วัดความสูง ความกว้างทรงพุ่ม  จ านวนกิ่งต่อต้น และเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น เมื่อ
อายุ 35  42 และ 49 วัน โดยสุ่มวัดจากต้นถั่วเขียว 12 ต้นต่อแปลงย่อย วัดความยาวและจ านวนข้อ
ของกิ่งแขนงหลักด้านล่าง จ านวน 2 กิ่งต่อต้น ก่อนเก็บเกี่ยวครั้งแรก 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้ 

(มล. ต่อน้ า 20 ลิตร) 
อัตราสารออกฤทธิ์  

(ppm) 
1.   mepiquat chloride...... % [ชื่อการค้า]  
2. .... 
3. .... 
4. .... 
5. .... 
6. mepiquat chloride......% [ชื่อการค้าของสารเปรียบเทียบ] 
7. control (พ่นน้ าเปล่า) 

 50 
75 

100 
125 
150 
100 

- 
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4.2 ผลผลิตถั่วเขียว  เก็บเกี่ยวผลผลิตจากสองแถวกลางเว้นต้นหัวและท้ายแปลง ชั่งน้ าหนักผลผลิตทั้ง
เปลือกและเมล็ดถั่วเขียว น้ าหนัก 100 เมล็ด และจ านวนต้นที่เก็บเกี่ยว 

4.3 อาการผิดปกติของต้นถั่วเขียวอันเกิดจากการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต โดยนับจ านวนต้นที่
แสดงอาการผิดปกติที่เกิดกับยอด ใบ และดอก หากเกิดอาการผิดปกติจนสามารถแบ่งระดับได้
ชัดเจน จะแบ่งระดับและให้คะแนนความผิดปกติที่เกิดขึ้น 

4.4 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง 
 

5 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  
วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลอง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูล

ดิบไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 

6 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง (Result and  discussion) 
6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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ตัวอย่างแผนการทดลองประสิทธิภาพ 
สารควบคุมการเจริญเติบโตใน 

พืชอื่นๆ 
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แผนการทดลองประสิทธิภาพสารควบคุมการเจริญเติบโต อีทีฟอน (ethephon) 5.0 % [ชื่อการค้า] 
เพื่อกระตุ้นการไหลของน้้ายางพารา 

 
1. ชนิดของสาร (Product) 

 คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับพืชที่จะท าการ
ทดลอง  

 
2. สภาพการทดลอง (Experiment Condition) 

2.1 พืช :  ยางพารา 
2.2 สถานที่ :  จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง (2 การ

ทดลอง) 
2.3  ระยะเวลา :  เร่ิมต้น -  สิ้นสุด 
2.4 การวางแผนการทดลอง  Randomized Complete Block Design มี 7 กรรมวิธี 

2.4.1 การจัดการ Block ใช้สภาพความแตกต่างของพื้นที่และต้น เช่น ความลาดชัน ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ขนาดต้น ความสมบูรณ ์

2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ ใส่ปุ๋ย การให้น้ า การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 

2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย 8-10 ต้น 
2.5 จ านวนซ้ า 4 ซ้ า 
2.6 ระยะปลูก 8 x 8 เมตร หรือตามความเหมาะสม 
 

3. กรรมวิธีที่ใช้ (Application of Treatments) 
3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ : อีทีฟอน (ethephon) 5.0 % [ชื่อการค้า] 
3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตเปรียบเทียบ : อีทีฟอน (ethephon) 2.5 % [ชื่อการค้าของสารเปรียบเทียบ] 
3.3 แปลงที่ไม่ใช้สารเพื่อเปรียบเทียบ (ทาน้ าเปล่า) 
3.4 วิธีการใช้ 
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3.4.1 กรรมวิธีการทดลอง 

 

3.4.2 วิธีปฏิบัต ิ
- อายุต้นยางไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือต้นที่ใกล้โค่น และมีปริมาณน้ ายางต่อต้นใกล้เคียงกัน  
- เร่ิมใช้สารคร้ังแรกหลังกรีดยาง 1 วัน ใช้แปรงทาสีเบอร์ 1 จุ่มสารทดลองตามอัตราที่
ก าหนดทาในรอยกรีด (ไม่ต้องลอกขี้ยางออก) หากมีฝนตกภายใน 3 ชั่วโมงให้ทาซ้ าใหม่ 
โดยการให้สารแต่ละคร้ังห่างกัน 21 วัน ทาทั้งหมด 3 คร้ัง  

- กรีดยางคร้ังแรก 1 วันหลังจากการใช้สาร หลังจากนั้นกรีดยางตามวิธีปฏิบัติของเกษตรกร  
 

4. วิธีเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments) 
4.1 ปริมาณน้ ายาง เปอร์เซ็นต์ยาง ปริมาณน้ ายางสะสม และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อรอบการใช้สาร 
4.2 อาการผิดปกติของต้นอันเกิดจากการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต เช่น อาการเปลือกแห้งเป็นต้น 
4.3 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง  

 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
   วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลอง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูล

ดิบไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 

6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 
6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 

กรรมวิธี อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ 
อัตราสารออกฤทธิ์  

(ppm) 
1. ethephon 5.0 % [ชื่อการค้า] 
2. .... 
3. .... 
4. .... 
5. .... 
6. ethephon 2.5 % [ชื่อการค้าของสารเปรียบเทียบ] 
7. control (ทาน้ าเปล่า) 

400 ม.ล./น้ า 600 ม.ล. 
500 ม.ล./น้ า 500 ม.ล. 
600 ม.ล./น้ า 400 ม.ล. 
800 ม.ล./น้ า 200 ม.ล. 

ใช้ทาโดยตรง 
ใช้ทาโดยตรง 
ใช้ทาโดยตรง 

20,000 
25,000 
30,000 
40,000 
50,000 
25,000 

- 
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แผนการทดลองสารควบคุมการเจริญเติบโต ไตรเนกซาแพก-เอทิล (trinexapac-ethyl) ...... % [ชื่อการค้า] 
เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของหญ้าบนสนามกอล์ฟ 

 
1. ชนิดของสาร (Product) 

 คุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารฯรวมทั้งข้อมูลอ้างอิง (ref.) ที่มีการใช้กับพืชที่จะท าการ
ทดลอง  

 
2. สภาพการทดลอง (Experimental Conditions) 

2.1 พืช หญ้าบนสนามหญ้าแบบ fairway 
2.2 สถานที่ จังหวัดชลบุรี และ กรุงเทพ (จ านวน 2 การทดลอง) 
2.3 ระยะเวลา ธันวาคม 2552 – พฤศจิกายน 2554 
2.4 การวางแผนการทดลอง  Randomized Complete Block Design มี 5 กรรมวิธี 

2.4.1 การจัด Block ใช้สภาพความแตกต่างของพื้นที่ เช่น ความลาดชัน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน  
2.4.2 การปฏิบัติทางเขตกรรมพื้นฐาน (Basal treatment) ได้แก่ ใส่ปุ๋ย การให้น้ า การป้องกันก าจัด

ศัตรูพืช ฯลฯ ต้องปฏิบัติเหมือนกันทั้งแปลง 
2.4.3 การป้องกันการปนเปื้อนของสารทดลอง (Drifting Effect) ใช้ฉากป้องกัน (Screen) 
2.4.4 ขนาดหน่วยทดลองย่อย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร (4 x 5 เมตร) และ 

ระยะระหว่างแปลงย่อย ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
2.5 จ านวนซ้ า 4 ซ้ า 
2.6 ระยะปลูก - 

 
3. กรรมวิธีการใช้ (Application of Treatments)  

3.1 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ : ไตรเนกซาแพก-เอทิล (trinexapac-ethyl) ..…% [ชื่อการค้า] 
3.2 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้เปรียบเทียบ  - ไม่มี 
3.3 แปลงที่ไม่ใช้สารเพื่อเปรียบเทียบ (พ่นน้ าเปล่า) 
3.4 วิธีการใช้ 
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3.4.1 กรรมวิธีทดลอง  

3.4.2 วิธีปฏิบัติ  
- ก่อนท าการทดลอง 14 วันพ่นสารก าจัดวัชพืชประเภทกก ใบกว้าง และแห้วหมูด้วยสาร 
ซินแด็กซ์ 10 ดับบลิวพี (เมทซัลฟูรอน เมทิล+เบนซัลฟูรอน เมทิล) อัตรา 20 กรัมสารออก
ฤทธิ์/ไร่ ส่วนสารก าจัดวัชพืชประเภทใบแคบระยะเร่ิมงอก พ่นด้วยสารเซ็งคอร์ 70 ดับบลิวพ ี
(เมทริบูซิน) 17.5 กรัมสารออกฤทธิ์ /ไร ่  

- ก่อนท าการทดลอง 7 วันใส่ปุ๋ยสูตร 33-3-6 และ 26-12-12 อัตรา 21 และ 7 กิโลกรัม /ไร่ตามล าดับ 
- พ่นสารฯให้ทางใบบนหญ้าแบบ fairway ด้วยเคร่ืองพ่นชนิดขับด้วยแรงดันก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่ 2 บาร์ (bar) เป็นอุปกรณ์ใช้หัวพ่นรูปพัด (fan type) ชนิดหัว
พ่นติดบนราว โดยใช้อัตรา 80 ลิตร /ไร่ 

- ตัดหญ้าโดยใช้เคร่ืองตัดหญ้า ให้คงความสูงของหญ้าไว้ประมาณ 12 ถึง 15 มิลลิเมตร ตาม
วิธีปฏิบัติของแต่ละสนามกอล์ฟ 

 

4. วิธีการเก็บข้อมูลการทดลอง (Data Assessments)  
4.1 น้ าหนักแห้งทุกคร้ังหลังการตัดและค านวณน้ าหนักแห้งรวมในรอบของการใช้สารของแต่ละ

กรรมวิธี 
4.2 ความเป็นพิษต่อหญ้าโดยวิธีประเมินทางสายตาก่อนการตัดทุกครั้งในรอบการใช้สาร โดยให้

คะแนนดังนี้ 
ระดับคะแนนส าหรับอาการเป็นพิษของสารต่อหญ้า   

0 = หญ้าไม่แสดงอาการ  
1 = หญ้าแสดงอาการใบสีเขียวซีด 
2 = หญ้าแสดงอาการใบสีเหลือง 
3 = หญ้าแสดงอาการใบสีเหลืองปนน้ าตาล 
4 = หญ้าแสดงอาการใบสีน้ าตาล 
5 = หญ้าตาย 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้ 

(มล. ต่อน้ า 20 ลิตร) 
อัตราสารออกฤทธิ์  

(ppm) 
1.  Trinexapac-ethyl ...... % [ชื่อการค้า] 
2. .... 
3. .... 
4. .... 
5. control (พ่นน้ าเปล่า) 

 80 
120 
160 
200 

- 
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4.3 ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ หรือใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งใกล้เคียง  
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
   วิเคราะห์ข้อมูลในทางสถิติตามแผนการทดลอง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT และเก็บข้อมูล

ดิบไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบหากมีความจ าเป็น 
 

6.  ผลการทดลองและวิจารณ์ (Results and Discussion) 
6.1 ให้แสดงผลการทดลองในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
6.2 มีรูปภาพประกอบการทดลองแสดงความแตกต่างของการใช้กับไม่ใช้สารฯ 
6.3 ให้แสดงผลสหสัมพันธ์ (Correlation) หรือปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของสารฯที่ใช้และ

สภาพแวดล้อม (กรณีที่ผลการทดลอง ไม่สอดคล้องกัน) 
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แบบรายงานการตรวจสอบแปลงทดสอบประสิทธิภาพสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 
 
ชื่อแผนการทดลอง:………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                
ข้อมูลสารเคมี ชื่อสามัญ: หมายเหตุ 

ชื่อการค้า:  
บริษัท: 
ระยะเวลาด าเนินการ: 

ข้อมูลการตรวจแปลง 
แปลงท่ี  1    สถานที่ :                                       อ าเภอ :                                     จังหวัด : ..............................                                                        

การตรวจคร้ังที่  1 
วันที่ตรวจ:                                                                

การตรวจคร้ังที่  2 
วันที่ตรวจ:                                             

การตรวจคร้ังที่  3 
วันที่ตรวจ:                                              

ผลการตรวจ:                                      
. 
.                                                    

ผลการตรวจ:                                          
. 
 

ผลการตรวจ:                                          
. 
 

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ:                         
. 
                                            

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ:                            
. 
 

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ:                            
. 
      

   
แปลงท่ี  2    สถานที่ :                                        อ าเภอ :                                      จังหวัด : ...........................                                                            

การตรวจคร้ังที่  1 
วันที่ตรวจ:                                                            

การตรวจคร้ังที่  2 
วันที่ตรวจ:                                            

การตรวจคร้ังที่  3 
วันที่ตรวจ:                                           

ผลการตรวจ:                                      
. 
.                                                        

ผลการตรวจ:                                           
                                                                                                                

ผลการตรวจ:                                          
. 
  

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ:                         
. 
 

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ:                            
. 
 

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ:                            
. 
 

          
          ลงชื่อ                                                                 . 
                                                                       (                                                           ). 
                                                                                          ผู้ควบคุมการทดลอง 

หมายเหตุ : ต้องมีรายงานการตรวจแปลงอย่างน้อย 2 ครั้ง 
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รูปแบบการเขียนผลการทดลองประสิทธิภาพสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 
................................................................... 

 
ประกอบด้วยหัวข้อ  : 

1. ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย) 
2. รายชื่อผู้ด าเนินการ 
3. บทคัดย่อ  (ความยาวไม่เกิน  1  หน้ากระดาษ) 
4. ค าน า (ความยาวไม่เกิน  1  หน้ากระดาษ) 
5. วัตถุประสงค์ 
6. วิธีด าเนินการ  (ความยาวไม่เกิน  3  หน้ากระดาษ) 
7. เวลาและสถานที่ด าเนินการ 
8. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง  
9. สรุปผลการทดลองและค าแนะน า  (ความยาวไม่เกิน  1/2  หน้ากระดาษ) 
10. เอกสารอ้างอิง  หรือบรรณานุกรม  (ความยาวไม่เกิน  2  หน้ากระดาษ) 
11. ร่างฉลาก/ ข้อความที่จะขออนุญาตระบุบนฉลาก 
12. ตารางผลการทดลอง รูปภาพ ภาคผนวก ตารางข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

 
รูปแบบ : 

- หัวเร่ือง  ข้อ  1-12 : ตัวอักษร Angsana  New  ขนาด  18  Point  ตัวหนา   
กลางหน้ากระดาษ 

- รายชื่อผู้ด าเนินการและหน่วยงาน  :  ตัวอักษร Angsana  New  ขนาด  16  Point  ตัว 
เอียงชิดขวา 

- เน้ือหา  :  ตัวอักษร Angsana  New  ขนาด  16  Point  ตัวธรรมดา 
- Page  Setup : ด้านบน 2.5ซม. ด้านซ้าย 2.5 ซม. ด้านขวา 2 ซม. ด้านล่าง 2.5 ซม. 
- เว้นระยะห่างระหว่างหัวเร่ือง/เร่ือง  :  ขนาด  16  Point 
- ชื่อตาราง : เรียงล าดับตั้งแต่  ตารางที่  1  เป็นต้นไป 
- ชื่อภาพประกอบ/กราฟ  :  เรียงล าดับตั้งแต่  ภาพที่ 1  เป็นต้นไป 
- ความยาว : เร่ืองละไม่เกิน  10  หน้า  (รวมภาพประกอบ)  ขนาด  A4  โดยใช้  Program  

Microsoft  Word 
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(แบบการเขียนรายงานผลงานการทดลอง) 
 

ชื่อเร่ือง  (ภาษาไทย) 
 
 

ชื่อผู้ด้าเนินงาน 
หน่วยงาน....................................... 

 
 

บทคัดย่อ 
 
 
 

ค้าน้า 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
 
 
 

วิธีด้าเนินการ 
 

อุปกรณ์ 
 
วิธีการ 
 
เวลาและสถานท่ี 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 
 

สรุปผลการทดลองและค้าแนะน้า 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
 

ร่างฉลาก/ ข้อความท่ีจะขออนุญาตระบุบนฉลาก 
 

 
รูปแบบตารางผลการทดลอง 
ตารางที่ 1 ชื่อตารางแสดงผล สถานที่ ช่วงเวลาด าเนินการทดลอง 

กรรมวิธี 
อัตราการใช้สาร ผลการทดลอง 1/  

(เช่น เปอร์เซ็นต์การออกดอก  
ความยาวช่อ น้้าหนักผล เป็นต้น) สารผลิตภัณฑ์ สารออกฤทธิ์ 

    

    
    

%CV    
1/  ค่าเฉลี่ยทีต่ามด้วยอักษรทีเ่หมือนกันในแนวตัง้ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยวิธี DMRT 

 

 
ภาพที่ 1 ชื่อภาพ สถานที่ ช่วงเวลาด าเนินการทดลอง 

 
ภาคผนวก 

 



114 

 

 

 
 

  
 
 

ตัวอย่างร่างฉลากสารที่ผ่านการพิจารณา
การขึ้นทะเบียนใน 

ไม้ผล 
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ข้อความที่ขออนุญาตระบุในฉลาก 

 

ชื่อสามัญ แพกโคลบิวทราซอล (paclobutrazol) 

ชื่อการค้า  

สารส าคัญ (2RS, 3RS)-1-(4-Chlorphenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4- 

                           triazol-1-yl) pentan-3-..……………………….....15% WP 

ผลิตภัณฑ์ของ  

ผู้ขอขึ้นทะเบียน  

ประโยชน์ ควบคุมการออกดอกในมะม่วงพันธุ์น้ าดอกไม้ 

วิธีใช้  ใช้อัตรา 6.5 กรัมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร ผสมน้ า 5 

 ลิตร ราดบริเวณรอบโคนต้น โดยห่างจากโคนต้น 30 เซนติเมตร ใน

ระยะใบพวงหรือใบเพสลาด 
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ข้อความที่ขออนุญาตระบุในฉลาก 

 

ชื่อสามัญ อีทีฟอน (ethephon) 

ชื่อการค้า  

สารส าคัญ 2-chloroethylphosphonic acid…………………...48% W/V SL 

ผลิตภัณฑ์ของ  

ผู้ขอขึ้นทะเบียน  

ประโยชน์ ควบคุมการออกดอกของสับปะรด 

วิธีใช้  ใช้อัตรา 6 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ผสมร่วมกับปุ๋ยยูเรียสูตร  

 46-0-0 อัตรา 300 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หยอดที่ยอดสับปะรดต้นละ 

60 มิลลิลิตร เมื่ออายุประมาณ 10 เดือนหลังปลูก  หรือต้นมีน้ าหนัก 

2.5-3.0 กิโลกรัม ท าการหยอด 2 คร้ัง โดยคร้ังที่ 2 หยอดหลังจาก

คร้ังแรก 7 วัน หยอดสารในช่วงเย็นหรือค่ า และใช้น้ าอัตรา 600 

ลิตรต่อไร่ 
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ข้อความที่ขออนุญาตระบุในฉลาก 

 

ชื่อสามัญ กรดจิบเบอเรลลิก (gibberellic acid) 

ชื่อการค้า  

สารส าคัญ (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6- 

 methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propeno[1,2-b] 

 furan-4-carboxylic acid……………………………2% W/V SL 

ผลิตภัณฑ์ของ  

ผู้ขอขึ้นทะเบียน   

ประโยชน์ ควบคุมการยืดช่อดอกขององุ่น 

วิธีใช้ ใช้อัตรา 0.2 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร พ่น 1 คร้ัง เมื่อมีการแทงช่อดอกยาว

ประมาณ 2 เซนติเมตรหลังการตัดแต่งกิ่ง  
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ข้อความที่ขออนุญาตระบุในฉลาก 

ชื่อสามัญ ไฮโดรเจน ไซยานาไมด์  (hydrogen cyanamide) 

ชื่อการค้า 

สารส าคัญ hydrogen cyanamide ................…………………..52%W/V SL 

ผลิตภัณฑ์ของ 

ผู้ขอขึ้นทะเบียน 

ประโยชน์ ควบคุมการแตกตาขององุ่น   

วิธีใช้ ใช้อัตรา 300-400 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นให้ทั่วกิ่งภายหลัง 

 การตัดแต่งกิ่ง 
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ตัวอย่างร่างฉลากสารที่ผ่านการพิจารณา
การขึ้นทะเบียนใน 

พืชผัก 
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ข้อความที่ขออนุญาตระบุในฉลาก 

 

ชื่อสามัญ คลอร์โพรแฟม (chlorpropham) 

ชื่อการค้า  

สารส าคัญ Isopropyl 3-chlorocarbanilate.........................................50% HN 

ผลิตภัณฑ์ของ  

ผู้ขอขึ้นทะเบียน   

ประโยชน์ ยับยั้งการงอกของตามันฝร่ัง 

วิธีใช้ ใช้อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อมันฝร่ัง 1,000 กิโลกรัม รมคร้ังแรกเมื่อ

หัวมันฝร่ังพ้นระยะพักตัวหรือเร่ิมงอก โดยคลุมกองมันฝร่ังด้วย

พลาสติกให้มิดชิด รมแล้วปล่อยไว้  8 ชั่วโมง จึงเปิดออก และรมซ้ า

ทุก 4 สัปดาห์  
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ข้อความที่ขออนุญาตระบุในฉลาก 

 

ชื่อสามัญ กรดจิบเบอเรลลิก (gibberellic acid) 

ชื่อการค้า  

สารส าคัญ (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6- 

 methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-propeno[1,2-b] 

 furan-4-carboxylic acid……………………………2% W/V SL 

ผลิตภัณฑ์ของ   

ผู้ขอขึ้นทะเบียน  

ประโยชน์ เพิ่มสัดส่วนดอกเพศผู้ในแตงกวา  

วิธีใช้  ใช้อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร (ขนาด 10 กรัม จ านวน 6 เม็ด) 

 เร่ิมท าเมื่อแตงกวามีใบจริง 2 ใบ และพ่นซ้ า ทุก 4 วัน รวม 10 คร้ัง  
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ข้อความที่ขออนุญาตระบุในฉลาก 

 

ชื่อสามัญ กรดอัลฟา-แนฟทิลอะซิติก (alpha-naphthylacetic acid) 

ชื่อการค้า  

สารส าคัญ l-naphthylacetic acid 4.5% W/V SL 

ผลิตภัณฑ์ของ  

ผู้ขอขึ้นทะเบียน  

ประโยชน์ เพิ่มสัดส่วนดอกเพศเมียและผลผลิตในแตงกวา  

วิธีใช้  ใช้อัตรา 24 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร เร่ิมพ่นเมื่อแตงกวามีอายุ  

  30 วัน หรือมีใบจริง 5 ใบ และพ่นซ้ า ทุก 4 วัน รวม 5 คร้ัง                                                  
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ข้อความที่ขออนุญาตระบุในฉลาก 

 

ชื่อสามัญ โซเดียม ออร์โท-ไนโตรฟีโนเลต (sodium ortho-nitrophenolate)  

 + โซเดียม พารา-ไนโตรฟีโนเลต (sodium para-nitrophenolate)  

 + โซเดียม-5-ไนโตรกัวเอียโคเลต (sodium-5-nitroguaiacolate) 

ชื่อการค้า  

สารส าคัญ sodium ortho-nitrophenolate 0.6% + sodium para- nitrophenolate 

 0.9% +  sodium-5-nitroguaiacolate 0.3% W/V SL 

ผลิตภัณฑ์ของ  

ผู้ขอขึ้นทะเบียน  

ประโยชน์ ควบคุมการเจริญเติบโตและผลผลิตในแตงกวา 

วิธีใช้ ใช้อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร เร่ิมพ่นเมื่อแตงกวาอายุ 15 วัน 

และพ่นซ้ าทุก 5 วัน จ านวน 6-7 คร้ัง 
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ข้อความที่ขออนุญาตระบุในฉลาก 

 

ชื่อสามัญ โซเดียม ออร์โท-ไนโตรฟีโนเลต (sodium ortho-nitrophenolate)  

 + โซเดียม พารา-ไนโตรฟีโนเลต (sodium para-nitrophenolate)  

 + โซเดียม-5-ไนโตรกัวเอียโคเลต (sodium-5-nitroguaiacolate) 

ชื่อการค้า  

สารส าคัญ sodium ortho-nitrophenolate 0.6% + sodium para-nitrophenolate 

  0.9%+  sodium-5-nitroguaiacolate 0.3% W/V SL 

ผลิตภัณฑ์ของ  

ผู้ขอขึ้นทะเบียน  

ประโยชน์ ควบคุมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพริก 

วิธีใช้ ใช้อัตรา 25 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร เร่ิมพ่นเมื่อดอกพริก 

ชุดแรกบาน 50% และพ่นซ้ าทุก 7 วัน รวม 6 คร้ัง 
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ตัวอย่างร่างฉลากสารที่ผ่านการพิจารณา
การขึ้นทะเบียนใน 

พืชไร่ 
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ข้อความที่ขออนุญาตระบุในฉลาก 

 

ชื่อสามัญ บูทราลิน (butralin) 

ชื่อการค้า  

สารส าคัญ N-sec-butyl-4-tert-butyl-2,6-dinitroaniline………36% W/V EC 

ผลิตภัณฑ์ของ   

ผู้ขอขึ้นทะเบียน  

ประโยชน์ ควบคุมการแตกตาข้าง (หน่อ) ในยาสูบ 

วิธีใช้ ใช้อัตรา 300 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หยอดลงที่บริเวณบนสุดของ

ต้นยาสูบหลังเด็ดยอด 1 วัน ต้นละ 30 มิลลิลิตร การเด็ดยอดนับจาก

ยอดลงมา 4-7 ใบ เมื่อต้นยาสูบอายุ 60 วัน หลังย้ายกล้า 
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ข้อความที่ขออนุญาตระบุในฉลาก 

 

ชื่อสามัญ เมพิควอท คลอไรด์ (mepiquat chloride) 

ชื่อการค้า  

สารส าคัญ  1,1-dimethyl-piperidinium chloride…………… 25% W/V SL  

ผลิตภัณฑ์ของ   

ผู้ขอขึ้นทะเบียน  

ประโยชน์ ควบคุมความยาวข้อและผลผลิตในถั่วเขียว 

วิธีใช้ ใช้อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่น 2 คร้ัง โดยพ่นคร้ังแรกเมื่อ

ต้นถั่วเขียวอายุ 30 วัน และคร้ังที่ 2 เมื่ออายุ 35 วัน
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ตัวอย่างร่างฉลากสารที่ผ่านการพิจารณา
การขึ้นทะเบียนใน 

พืชอื่นๆ 
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ข้อความที่ขออนุญาตระบุในฉลาก 

 

ชื่อสามัญ อีทีฟอน (ethephon) 

ชื่อการค้า  

สารส าคัญ 2-chloroethylphosphonic acid…………………...5% W/V PA 

ผลิตภัณฑ์ของ  

ผู้ขอขึ้นทะเบียน  

ประโยชน์ กระตุ้นการไหลของน้ ายางพารา 

วิธีใช้ ใช้ อัตรา 500 มิลลิลิตรผสมน้ ามันปาล์ม 500 มิลลิลิตร ทาเหนือรอย

กรีดและในรอยกรีดให้มีความกว้าง 2.5 เซนติเมตรโดยไม่ต้องลอก

ขี้ยางออก เร่ิมกรีดยางหลังทา 1 วัน ทาแต่ละคร้ังห่างกัน 21 วัน เมื่อ

ยางมีอายุอย่างน้อย 15 ปี 
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ข้อความที่ขออนุญาตระบุในฉลาก 

 

ชื่อสามัญ ไตรเนกซาแพก-เอทิล (trinexapac-ethyl) 

ชื่อการค้า  

สารส าคัญ ethyl-4-cyclopropyl (hydroxy) methylene-3,5  

 dioxocyclohexanecarboxylate……………..…12% W/V ME 

ผลิตภัณฑ์ของ  

ผู้ขอขึ้นทะเบียน  

ประโยชน์ ชะลอการเจริญเติบโตของหญ้าบน fairway ในสนามกอล์ฟ 

วิธีใช้ ใช้อัตรา 60 มิลลิลิตร ผสมน้ า 80 ลิตร บนพื้นที่ 1 ไร่ หลังตัดหญ้า 2 

วัน และพ่นครั้งต่อไปทุกๆ 21 วัน 
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