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การกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวรที่สงผลตอการเจริญเติบโตของถั่วงอก
Exciting Permanent-Magnetic-Field Affecting to the Bean Sprout growing
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือนําเสนอผลของการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวรตอการเจริญเติบโตของ

ถ่ัวงอก โดยการทดลองเปรียบเทียบกลุมเมล็ดถ่ัวเขียวควบคุมสายพันธุชัยนาท-72 ท่ีไมไดรับการกระตุนและกลุมเมล็ด
ทดลองท่ีไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวรขนาด 1.6 เทสลาเปนระยะเวลานาน 15 30 45 และ 60 นาที กอน
การเพาะปลูกแบบปกติ ผลของการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวรท่ีมีตอการเจริญเติบโตของถ่ัวงอกถูกวิเคราะหและ
ยืนยันผลการทดลองดวยวิธีการทางสถิติ พบวา เมล็ดถ่ัวเขียวท่ีไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวรระยะเวลานาน
45 นาที มีอัตราการเจริญเติบโตหรือนํ้าหนักเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 24.82

Abstract
The purpose of the research was to study the exciting permanent-magnetic-field affecting

to the Bean Sprout growing. The comparison of control-group (or unexcited seed) of the Chainat-72
seed and exposure-group seed where is the excited by the 1.6-Tesla permanent-magnetic-field of
15, 30, 45 and 60 min has been done. The exciting permanent-magnetic-field affecting to the Bean
Sprout growing is analyzed by statistical analysis. The findings revealed that: by excited seed, the
maximum grow-up rate or average weight of Bean Sprouts was 24.82 %.

คําสําคัญ : สนามแมเหล็กถาวร ถ่ัวงอก นีโอไดเมียม
Keywords : Permanent-Magnetic-Field, Bean Sprout, Neodymium
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1. บทนํา
ปจจุบันสนามแมเหล็กและสนามไฟฟามีสวนเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิตท้ังทางการแพทย การรักษา การวินิจฉัย

และเกษตรกรรม โดยเฉพาะสนามแมเหล็กและสนามไฟฟาท่ีเกิดข้ึนรอบๆ สิ่งมีชีวิตและพืชตลอดเวลาน้ันเปนสื่งท่ีมอง
ไมเห็นจึงสงผลใหไมสามารถทราบผลของสนามแมเหล็กและสนามไฟฟาดังกลาวกระทบตอสิ่งมีชีวิตและพืชอยางไร
ในดานเกษตรกรรม ซึ่งงานวิจัยสวนใหญจะทําการศึกษาการใชสนามแมเหล็กไฟฟาและสนามไฟฟาในการเรงการ
เจริญเติบโตของพืช เชน การศึกษาผลกระทบท่ีมีตอเมล็ดมะเขือเทศท่ีไดเพาะปลูกภายใตสนามแมเหล็กไฟฟาโดยการ
วัดคาความสูงของตนมะเขือเทศ (Dayal and Singh, 1996) หรือการศึกษาผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาท่ี
ความถ่ีแตกตางกันท่ีสงผลตอการงอกของเล็ดขาวโพด (Muraji, 2000) หรือการศึกษาผลกระทบของสนามแมเหล็กท่ี
ตําแหนงและความเขมท่ีแตกตางกันสงผลตอการงอกของเมล็ดแตงกวา (Hirota, 1999) นอกจากน้ีแลวยังไดมี
การศึกษาผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาและสนามไฟฟาตอการเจริญเติบโตตอพืชชนิดเดียวกัน เชน การศึกษา
ผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาแบบอิมพัลสท่ีมีตอการเจริญเติบโตของถ่ัวเขียว (รมฉัตร ยูรประถม, 2540) โดยการ
วัดคานํ้าหนักของถ่ัวงอกท่ีเพาะปลูกภายใตสนามแมเหล็กไฟฟาแบบอิมพัลสและมีการกระตุนเมล็ดถ่ัวเขียวดวย
สนามแมเหล็กไฟฟาในระยะเวลาคงท่ี หรือการศึกษาผลของการเจริญเติบโตของถ่ัวงอกจากอิทธิพลของความเขม
สนามไฟฟาและตําแหนงการวางเมล็ด (ภัทรี เกียตรติกําจร, 2547) โดยการวัดความยาวของลําตนและความยาวของ
รากของถ่ัวงอกท่ีมีการเพาะปลูกภายใตสนามไฟฟาและมีการกระตุนเมล็ดถ่ัวเขียวดวยสนามไฟฟาในระยะเวลาคงท่ี
เชนกัน จากการศึกษาท่ีกลาวมาขางตนเปนการศึกษาผลกระทบของสนามแมเหล็กไฟฟาและสนามไฟฟาท่ีอาศัยแหลง
พลังงานในการสราง รวมถึงเปนการเพาะปลูกพืชภายใตสนามแมเหล็กไฟฟาหรือสนามไฟฟาท่ีตองใชพลังงานตลอด
ระยะเวลาการเพาะปลูก โดยวัดผลการเจริญเติบโตทางกายภาพท้ังความยาว ความสูงและนํ้าหนัก ขณะท่ีไมปรากฎ
การศึกษาผลกระทบของสนามแมเหล็กถาวรปราศจากการใชพลังงานภายนอกท่ีมีตอพืชโดยการกระตุนกอนการ
เพาะปลูกและวัดผลการเจริญเติบโตดวยนํ้าหนัก

งานวิจัยน้ีจึงนําเสนอการศึกษาเปรียบเทียบระยะเวลาการกระตุนเมล็ดถ่ัวเขียวดวยสนามแมเหล็กถาวรกอน
การเพาะปลูกท่ีสงผลตอการเจริญเติบโตของถ่ัวงอก โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการเจริญเติบโตของถ่ัวงอกดาน
นํ้าหนัก เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของถ่ัวงอกระหวางการไมไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวรและ
เปรียบเทียบระดับการเจริญเติบโตของถ่ัวงอกในระยะเวลาการกระตุนท่ีแตกตางกัน

2. วิธีการทดลอง
ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ เมล็ดถ่ัวเขียวสายพันธุชัยนาท 72
2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ เมล็ดท่ีไมไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวร (กลุมควบคุม) และ

กลุมเมล็ดไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวร (กลุมทดลอง) ท่ีไดจากการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random
Sampling) ตัวอยางละ 150 เมล็ด ทําการทดลองซ้ํา 5 ครั้ง รวมเมล็ดถ่ัวเขียวท้ังหมด 750 เมล็ด โดยการเพาะปลูก
ภายใตสภาวะแวดลอมและการใหสารอาหารชนิดเดียวกัน

3. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ระยะเวลาในการกระตุนเมล็ดถ่ัวเขียว และอัตราการเจริญเติบโตของ
ถ่ัวงอกทางกายภาพ (Dayal and Singh, 1996;  Muraji, 2000; Hirota, 1999; รมฉัตร ยูรประถม, 2540; ภัทรี
เกียตรติกําจร, 2547) ดานนํ้าหนักเฉลี่ย
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ประกอบดวย แมเหล็กนีโอไดเมียม (NdFeB 1.6 Tesla) เครื่องช่ังนํ้าหนัก ชุดอุปกรณเพาะถ่ัวงอก

การเก็บรวบรวมขอมูล
นําเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล ระยะเวลาไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวรกอนเขาสู

การเพาะถ่ัวงอก และระดับการเจริญเติบโตดานนํ้าหนักเฉลี่ยโดยการทดลองซ้ํา 5 ครั้ง ซึ่งในการเก็บขอมูลไดทําการ
เก็บขอมูลท้ังกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
การวิเคราะหขอมูล

คํานวณคาสถิติพ้ืนฐาน คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน รอยละ t-test และ f-test

3. ผลการทดลองและวิจารณผล
3.1 ผลการวิเคราะหการเจริญเติบโตของถ่ัวงอกท่ีเมล็ดไมไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวร และไดรับ

การกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวร จากเมล็ดถ่ัวเขียวตัวอยาง 750 เมล็ด แบงออกเปน 5 กลุม ดังตัวอยางในรูปท่ี 1
กระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวรเปนระยะเวลา 15 30 45 และ 60 นาที ท่ีแตกตางกัน จํานวน 4 กลุม (กลุมทดลอง)
และอีก 1 กลุมไมไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวร (กลุมควบคุม หมายเลข 0) แลวนําเมล็ดถ่ัวเขียวเขาสู
กระบวนการเพาะปลูก โดยเริ่มจากการแชเมล็ดถ่ัวเขียวดวยนํ้าอุนนาน 8 ช่ัวโมง ทําการเพาะปลูกในภาชนะ 3 วัน
ไดตัวอยางของถ่ัวงอกดังภาพรูปท่ี 2 ภายใตสภาวะแวดลอมและการใหสารอาหารชนิดเดียวกันท้ังกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมแลววัดคานํ้าหนักโดยเฉลี่ยของทุกกลุม จากน้ันทําซ้ําตามกระบวนการดังกลาวขางตนจํานวน 5 ครั้ง

รูปท่ี 1 ตัวอยางการกระตุนเมล็ดถ่ัวเขียวดวยสนามแมเหล็กถาวร

การวัดการเจริญเติบโตของถ่ัวงอกไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวร โดยการวัดคานํ้าหนัก (Weight)
ไดผลการวัด รูปท่ี 3 และ 4 ซึ่งสามารถวิเคราะห ดวยคาสถิติพ้ืนฐาน ดังตาราง 1

รูปท่ี 2 ตัวอยางถ่ัวงอกท่ีเจริญเตบิโต หลังจากการเพาะปลูก 3 วัน
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รูปท่ี 3 นํ้าหนักถ่ัวงอกเฉลี่ยท่ีเมลด็ไมไดรับการกระตุน

รูปท่ี 4 นํ้าหนักถ่ัวงอกเฉลี่ยท่ีเมลด็ไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวร
ระยะเวลา 15 30 45 และ 60 นาที
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รูปท่ี 4 (ตอ) นํ้าหนักถ่ัวงอกเฉลี่ยท่ีเมล็ดไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวร
ระยะเวลา 15 30 45 และ 60 นาที

ตารางท่ี 1 คาสถิติพ้ืนฐานนํ้าหนักเฉลี่ยของถ่ัวงอกไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวรและระยะเวลาในการ
กระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวร

จํานวน นํ้าหนักของถั่วงอกเฉลี่ย (กรัม/ตน) รอยละ
การเจริญ
เติบโต
โดย

นํ้าหนัก
เฉลี่ย

เมล็ด
ถั่ว

เขียว
(เมล็ด)

ถั่วงอก
(ตน)

อัตรา
การงอก

(%)
สูงสุด ต่ําสุด เฉลี่ย SD.

ไมไดรับการกระตุน 150 106 70.67 0.2300 0.0740 0.1430 0.0359 0
ระยะเวลาในการกระตุน 15 นาที 150 109 72.67 0.2620 0.1010 0.1698 0.0389 18.74
ระยะเวลาในการกระตุน 30 นาที 150 110 73.33 0.2730 0.0920 0.1524 0.0385 6.57
ระยะเวลาในการกระตุน 45 นาที 150 109 72.67 0.4150 0.1000 0.1785 0.0486 24.82
ระยะเวลาในการกระตุน 60 นาที 150 109 72.67 0.3530 0.0580 0.1400 0.0427 -2.09
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จากคาสถิติพ้ืนฐานในตาราง 1 สามารถอธิบายอัตราการงอกและการเจริญเติบโตของถ่ัวงอกดานนํ้าหนัก
ดังน้ี

อัตราการงอก พบวา อัตราการงอกของถ่ัวเขียวท่ีไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวร เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ไดดังน้ี ระยะเวลาในการกระตุน 30, 15, 45, 60 นาที และอัตราการงอกของถ่ัวเขียวท่ีไมไดรับการ
กระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวร มีคานอยท่ีสุด ขณะท่ีนํ้าหนักของถ่ัวงอกเฉลี่ย พบวา นํ้าหนักของถ่ัวงอกท่ีเมล็ดไดรับ
การกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวรเปนระยะเวลา 45 นาที มีคานํ้าหนักเฉลี่ยมากท่ีสุด ลําดับรองลงมา คือ เปน
ระยะเวลา 15, 30 นาที และนํ้าหนักของถ่ัวงอกท่ีไมไดไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวร และนอยท่ีสุด คือ
ระยะเวลา 60 นาที

ดังน้ันเมล็ดถ่ัวเขียวท่ีไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวรมีการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว กลาวคือ การกระตุนเมล็ดถ่ัวเขียวดวยสนามแมเหล็กถาวร มีผลตออัตราการเจริญเติบโตของถ่ัวงอก
ท่ีเพาะปลูกจากเมล็ดถ่ัวเขียว เน่ืองจาก การกระตุนเมล็ดดวยสนามแมเหล็กถาวรทําใหสวนของคัพภะของถ่ัวเขียวเปด
ออกเร็วกวาปกติสงผลใหมีการแตกหนอเร็วกวา และการเจริญเติบโตมากกวา ซึ่งสอดคลองกับ ปทุมทิพย สังขพันธุ
(2550) ศึกษาสนามแมเหล็กจะกระจายมาตกกระทบท่ีบริเวณกลองทดลอง จากการจําลองจะพบวาตรงบริเวณเมล็ด
ขาวท่ีอยูในกลองทดลองในสวน คัพภะของเมล็ดขาววาอาจจะไดรับแรงกระตุนจากสนามแมเหล็ก สันนิษฐานวาแรง
จากสนามแมเหล็กอาจทําใหเกิดการกระตุนทําใหบริเวณสวนของ คัพภะเปดออกเร็วกวากรณีท่ีไมมีการให
สนามแมเหล็ก ซึ่งอาจเปนผลทําใหตนขาวเจริญเติบโตกอน หรือทําใหตนขาวเจริญเติบโตไดดีกวาน่ันเอง P.T.Van et
al. (2011) และ NAGY et al. (2005) ท่ีกลาววา สนามแมเหล็กสงผลตอเมล็ดพืช เมื่อนําไปปลูกท้ังในดานของความ
ยาวและนํ้าหนักจากการกระตุนดวยสนามแมเหล็ก เปนผลจากการเพ่ิมอัตราการการเจริญเติบโตของเช้ือราและอัตรา
ของการแตกหนอในการงอกของเมล็ดพันธุพืช

นอกจากการวัดอัตราการการเจริญเติบโตทางกายภาพแลว ควรมีการศึกษากระบวนการสรางและสลายหรือ
เมแทบอลิซึม (Metabolism) ซึ่งเปนปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในเซลลของสิ่งมีชีวิต ซึ่งทําใหสิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตและเจริญ
พันธุคงไว รวมท้ังการยอยและการขนสงสสารเขาสูเซลลและระหวางเซลล (Smith and Morowitz, 2004)

3.2 ผลการวิเคราะหความแตกตางของอัตราการเจริญเติบโตของถ่ัวงอกท่ีเมล็ดไมไดรับการกระตุนดวย
สนามแมเหล็กถาวร และไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวร เปนระยะเวลา 15 30 45 และ 60 นาที ดังตารางท่ี
1 พบวา ระยะเวลา 15 และ 45 นาที นํ้าหนักเฉลี่ยของถ่ัวงอกท่ีเจริญเติบโตจากเมล็ดท่ีไดรับการกระตุนดวย
สนามแมเหล็กถาวรมีความแตกตางจากนํ้าหนักเฉลี่ยของถ่ัวงอกท่ีเจริญเติบโตจากเมล็ดท่ีไมไดรับการกระตุนดวย
สนามแมเหล็กถาวร อยางมีนัยสําคัญ .01 ระยะเวลา 30 นาที พบวา นํ้าหนักเฉลี่ยของถ่ัวงอกท่ีเจริญเติบโตจากเมล็ดท่ี
ไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวรมีความแตกตางจากนํ้าหนักเฉลี่ยของถ่ัวงอกท่ีเจริญเติบโตจากเมล็ดท่ีไมไดรับ
การกระตุนดวยสนามแมเหลก็ถาวร อยางมีนัยสําคัญ .05 ไมพบความแตกตางเปนระยะเวลา 60 นาที โดยเมล็ดท่ีไดรับ
การกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวรท่ีระยะเวลา 45 นาที มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 24.82
อาจเน่ืองมาจากผลของสนามแมเหล็กสงผลตอการทํางานของเซลลภายในเมล็ดกอนการปลูกและระยะเวลาดังกลาวมี
ความเหมาะสมในการกระตุนเมล็ดถ่ัวเขียวไดดีท่ีสุด สอดคลองกับ สุรพงษ ยศพล (2548) ศึกษาสนามแมเหล็กไฟฟาท่ี
มีผลกระทบตอพืชลมลุก เมื่อเพาะปลูกบนสนามแมเหล็กและรดนํ้าผานแมเหล็ก สงผลใหการเจริญเติบโตของพืชลมลุก
เพ่ิมข้ึน และ รมฉัตร ยูรประถม (2540) ศึกษาการเจริญเติบโตของตนถ่ัว ท่ีนําเมล็ดผานสนามแมเหล็กไฟฟากอนการ
เพาะปลูก เกิดความแตกตางของการเจริญเติบโต โดยท่ีคาสนามแมเหล็กไฟฟาทําใหตนถ่ัวมีการเจริญเติบโตท่ีดีกวา
กลุมเมล็ดท่ีไมผานสนามแมเหล็ก

3.3 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของถ่ัวงอกท่ีเมล็ดไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็ก
ถาวรเปนระยะเวลา 15 30 และ 45 นาที กอนการเพาะปลูกแบบปกติ ใชวิธีการทดสอบคาเอฟ (F-test) จากการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ไดผลดังตารางท่ี 2
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การประชุมวิชาการมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 5

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบ อัตราการเจรญิเติบโตดานนํ้าหนักของถ่ัวงอกท่ีเมล็ดไดรับการกระตุนเปนรายคู
จําแนกตามระยะเวลาในการกระตุน

ระยะเวลาการกระตุนที่นํามาเปรียบเทยีบ MD SE

ไมไดรับการกระตุน ระยะเวลาการกระตุน 15 นาที -0.029* 0.005
ระยะเวลาการกระตุน 30 นาที
ระยะเวลาการกระตุน 45 นาที -0.037* 0.005
ระยะเวลาการกระตุน 60 นาที

ระยะเวลาการกระตุน 15 นาที ระยะเวลาการกระตุน 30 นาที 0.020* 0.005
ระยะเวลาการกระตุน 45 นาที
ระยะเวลาการกระตุน 60 นาที

ระยะเวลาการกระตุน 30 นาที ระยะเวลาการกระตุน 45 นาที -0.028* 0.005
ระยะเวลาการกระตุน 60 นาที

*หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิเคราะหในตารางท่ี 2 พบวา
1) อัตราการเจริญเติบโตดานนํ้าหนักของถ่ัวงอกท่ีเมล็ดไมไดรับการกระตุน กับ ถ่ัวงอกท่ีเมล็ดไดรับการ

กระตุน 15 นาที และ 45 นาที แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
2) อัตราการเจริญเติบโตดานนํ้าหนักของถ่ัวงอกท่ีเมล็ดไดรับการกระตุน 15 นาที กับ ถ่ัวงอกท่ีเมล็ดไดรับ

การกระตุน 30 นาที แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
3) อัตราการเจริญเติบโตดานนํ้าหนักของถ่ัวงอกท่ีเมล็ดไดรับการกระตุน 30 นาที กับ ถ่ัวงอกท่ีเมล็ดไดรับ

การกระตุน 45 นาที แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
ดังน้ันระยะเวลาในการกระตุนเมล็ดดวยสนามแมเหล็กถาวรน้ันทําใหกระบวนการงอกและสนามแมเหล็ก

ภายในเมล็ดมีคาเปลี่ยนไป ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ภัทรี เกียรติกําจร (2547) ศึกษาและทดลองหาคาความเขม
ของสนามไฟฟา โดยการเพ่ิมคาความเขมของสนามไฟฟาท่ีใชในการทดลองใหมีคามากข้ึนทําใหคาความเขมสนามไฟฟา
ภายในเมล็ดมากข้ึนดวย ซึ่งเปนผลทําใหคาเฉลี่ยของความสูงของลําตนและความยาวของรากของตนถ่ัวงอกมีคาสูงข้ึน
ในชวงของคาความเขมสนามไฟฟาท่ีตางกัน เมื่อไมไดทําการกระตุนดวยสนามไฟฟาเมล็ดถ่ัวเขียวกอนจะนําไปทําการ
ปลูกสวนแนวการวางเมล็ดในระหวางการปลูกน้ันแนวการวางเมล็ด ในแนวท่ีตั้งฉากกับแนวของสนามไฟฟาจะมี
คาเฉลี่ยของความสูงของลําตนและความยาวของรากของตนถ่ัวงอกสูงกวาแนวการวางเมล็ดในแนวขนานกับแนว
สนามไฟฟาซึ่งจะใหผลเชนเดียวกับคาความเขมสนามไฟฟาภายในเมล็ด

4. สรุป
การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของถ่ัวงอกท่ีเพาะปลูกจากเมล็ดถ่ัวเขียวไดรับการกระตุนดวย

สนามแมเหล็กถาวรและอัตราการเจริญเติบโตของถ่ัวงอกท่ีเพาะปลูกจากเมล็ดถ่ัวเขียวไดรับการกระตุนดวย
สนามแมเหล็กถาวรเปนระยะเวลา 15 30 45 และ 60 นาที กอนการเพาะปลูกแบบปกติ โดยใชถ่ัวเขียวสายพันธุชัยนาท
72 และแมเหล็กแรงสูงแบบถาวรนีโอไดเมียม 1.6 เทสลา ซึ่งเมล็ดถ่ัวเขียวท่ีไดรับการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวรโดย
ไมอาศัยพลังงานภายนอกมีการเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเมล็ดถ่ัวเขียวท่ีไดรับการกระตุนท่ีระยะเวลานาน 45 นาที
เมื่อเจริญเติบโตเปนถ่ัวงอกมีอัตราการเจริญเติบโตหรือนํ้าหนักเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 24.82 อยางไรก็ตามจะตองมี
การศึกษาผลของการกระตุนดวยสนามแมเหล็กถาวรท่ีมีผลตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของถ่ัวงอก
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