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บทคัดยอ

        การศึกษาผลของการยกระดับการงอกของเมล็ดฟกขาวดวยการใชวิธีกลและการใชสารเคมี วิธีกล
เปนการทําลายเปลือกหุมเมล็ด มี 3 กรรมวิธี คือ แกะเปลือกหุมเมล็ด แกะเปลือกหุมเมล็ดพรอมกับ
ลอกเย่ือหุมเมล็ดช้ันใน  และตัดปลายเปลือกหุมเมล็ด เพื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม คือ ไมแกะ
เปลือกหุมเมล็ด สวนการใชสารเคมีเปนการแชเมล็ดที่แกะเปลือกหุมเมล็ดออกแลวในสารละลาย 4 ชนิด 
คือ KNO3,  PEG 6000,  NaCl และ GA3 ที่ระดับความเขมขน 0.5 %, 1.0 %, 1.5 % และ 2.0 %  ณ อุณหภูมิ 
20 °ซ เปนเวลา 6 ช่ัวโมง เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม คือ การแชเมล็ดในนํ้า วางแผนการทดลอง
แบบ CRD จํานวน 4 ซํ้าๆ ละ 50 เมล็ด  ดําเนินการทดลองที่แปลงทดลอง หนวยเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
และปรับปรุงพันธุพืช ฝายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จังหวัด
นครปฐม  พบวา ในการยกระดับการงอกของเมล็ดฟกขาวโดยใชวิธีกล การแกะเปลือกหุมเมล็ดออก 
สามารถสงผลใหมีเปอรเซ็นตความงอกสูงสุด รองลงมา คือ แกะเปลือกหุมเมล็ดพรอมกับลอกเย่ือหุม
เมล็ดช้ันใน ทั้ง 2 กรรมวิธีน้ีไมมีความแตกตางกันทางสถิติ สําหรับการแชเมล็ดในสารเคมีความเขมขน
ตางๆ มีผลในการยกระดับการงอกของเมล็ด ทุกกรรมวิธีใหความงอกของเมล็ดมากกวาการแชเมล็ดใน
นํ้า โดยเฉพาะการแชเมล็ดดวยสารละลาย  KNO3 ที่ความเขมขน 2.0 % สามารถยกระดับการงอกของ
เมล็ดสูง ซ่ึงใหเปอรเซ็นตความงอกสูงสุด และเมล็ดใชเวลาในการงอกที่ 50 % ส้ันที่สุด  การใชวิธีกล
รวมกับการใชสารเคมีสามารถยกระดับการงอกของเมล็ดฟกขาวไดมากกวาการใชวิธีกลเพียงอยางเดียว

                                
 บทนํา

             การพักตัวของเมล็ดพืชเปนกลไกการอยูรอดของพืชในธรรมชาติ ชวยไมใหเมล็ดงอกในขณะที่
สภาพแวดลอมยังไมเหมาะสม เมื่อผานพนสภาพดังกลาวไปแลว เมล็ดจึงจะงอกได หรือเมล็ดตองมี
การผานชวงเวลาหน่ึง จึงจะหมดการพักตัวและสามารถงอกได การพักตัวของเมล็ดฟกขาวจัดเปน
ลักษณะที่ไมตองการ โดยปกติเมล็ดฟกขาวที่เพิ่มแยกจากผลใหมจะมีความงอกต่ําและงอกชา เปน
ปญหาในการจัดการ สาเหตุการพักตัวของเมล็ดของพืชที่อยูในวงศ Cucurbitaceae น้ี มีความเกี่ยวของ
กับเปลือกหุมเมล็ดหนา ไมยอมใหนํ้าซึมผาน (Nerson et al., 1985) สําหรับการทดลองในเมล็ดแตงโม
ซ่ึงเปนพืชวงศเดียวกันพบวา เมื่อแกะเปลือกหุมเมล็ดออกกอนเพาะ เมล็ดจะมีความงอกและอัตราการ
งอกสม่ําเสมอเพิ่มขึ้น (Nerson, 2002) การแชเมล็ดแตงโมดวยสารละลายโปแตสเซียมไนเตรท ความ
เขมขน 3 % สามารถชวยลดเวลาในการงอก และมีอัตราการงอกเพิ่มขึ้นดวย (Demir and Mavi, 2004) 
การใชสารละลายโปแตสเซียมไนเตรท ที่ความเขมขน 0.2 % กับเมล็ดแฟงสามารถลดการพักตัวได
เพิ่มขึ้นสองเทาและใหตนกลาที่มีความสม่ําเสมอกวาการแชนํ้าอุน (ทักษอร และคณะ, 2549) เมล็ด
เหรียงมีการพักตัวแบบเมล็ดแข็งและเปลือกหุมเมล็ดไมยอมใหนํ้าซึมผานเขาไปในเมล็ด การตัดขั้ว
ของเปลือกหุมเมล็ด ประมาณ 2 มิลลิเมตรจากปลายเมล็ด ทําใหเมล็ดเหรียงมีความงอกและความ
แข็งแรงเพิ่มขึ้นสูงสุด สวนเมล็ดที่ไมตัดปลายเมล็ดจะไมงอกเลย (ศานิต, 2552) วัตถุประสงคใน
การศึกษาครั้งน้ีเพื่อยกระดับคุณภาพการงอกของเมล็ดฟกขาวใหเพิ่มขึ้น และมีการงอกที่เร็วขึ้น โดย
ทําการศึกษาหาวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งวิธีกลและการใชสารเคมี

ลักษณะการงอกของตนกลาฟกขาว
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                สรุปผลการทดลอง
      1. การแกะเปลือกหุมเมล็ดออก เปนวิธีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับการยกระดับความงอก
ของเมล็ดพันธุฟกขาว แตไมแตกตางกันทางสถิติกับวิธีแกะท้ังเปลือกหุมเมล็ดและเยื่อหุมเมล็ด
ชั้นในออก 
       2. การแชเมล็ดท่ีแกะเปลือกหุมเมล็ดออกดวยสารละลาย KNO3 ถือเปนวิธีท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 
สามารถยกระดับการงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุฟกขาว โดยเฉพาะท่ีระดับความเขมขน 2 
%  รองลงมา คือ วิธีการแชเมล็ดดวยสารละลาย PEG 6000 และ NaCl ท่ีความเขมขน 1 % 

Table 1 The mean of chemical treatments on seed germination, mean germination time, shoot fresh weight
and root fresh weight of gac fruit (after germination seed 50 days).

Chemical 
treatment

Seed 
germination (%)

Mean germination 
time (days)

Shoot fresh 
weight (g)

Root fresh 
weight (g)

Water soaking
KNO3
PEG 6000 
NaCl
GA3

78.7
84.0
85.0
82.0
79.5

26.00
23.75
23.50
27.00
26.00

2.199
2.210
2.090
2.170
2.180

0.509
0.470
0.440
0.490
0.510

    อุปกรณและวิธีการ
ศึกษาวิธีกลจะแยกเมล็ดพันธุฟกขาวจากผลโดยไมมีการบมผล มาทําลายเปลือกหุมเมล็ด 3 กรรมวิธี คือ  

วิธีแกะเปลือกหุมเมล็ด  วิธีแกะเปลือกหุมเมล็ดพรอมกับลอกเยื่อหุมเมล็ดชั้นใน และวิธีตัดปลายเปลือกหุ ม
เมล็ดดานตรงขามกับชองออกของราก ประมาณ 2 มิลลิเมตร และเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม คือ ไมแกะ
เปลือกหุมเมล็ด (ทักษอร และคณะ, 2549) สวนการใชสารเคมีเพื่อยกระดับคุณภาพการงอกของเมล็ดฟกขาว 
ใชเมล็ดท่ีแยกออกจากผลท่ีไมผานการบม มาลางทําความสะอาด และแกะเปลือกหุมเมล็ดออก แลวแชเมล็ด
ดวยสารเคมี 4 ชนิด คือ KNO3, PEG 6000, NaCl  และ GA3 ความเขมขน 4 ระดับ คือ 0.5 %, 1.0 %, 1.5 % และ 
2.0 %  เปนเวลา 6 ชั่วโมง ท่ีอุณหภูมิ 20 °ซ เปรียบเทียบกับการแชเมล็ดในนํ้าปกติ หลังจากน้ันลางเมล็ดให
หมดสารละลาย และนําเมล็ดมาตรวจสอบความงอก ดวยวิธีการเพาะเมล็ดในกลองพลาสติกท่ีใชทรายอบฆา
เชื้อเปนวัสดุเพาะ วางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 4 ซํ้าๆ ละ 50 เมล็ด บันทึกขอมูล เปอรเซ็นตความ
งอก โดยใชระยะเวลาในการตรวจสอบความงอก 50 วัน จํานวนวันท่ีเมล็ดงอก 50 % และนํ้าหนักสดของตน
และราก (ชั่งนํ้าหนักท่ีตนกลามีอายุ 10 วันหลังงอกจากเมล็ด) 

ผลของวิธีกลเพ่ือยกระดับการงอกของเมล็ดฟกขาว
จากการใชวิธีการทําลายเปลือกหุมเมล็ด พบวา มีผลตอการยกระดับการงอกที่แตกตางกัน กลาวคือ 

คาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความงอก และจํานวนวันที่เมล็ดงอก 50 % ของแตละกรรมวิธีมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ เปอรเซ็นตความงอกเมล็ดฟกขาวที่แกะสวนของเปลือกหุมเมล็ดออก มี
ความงอกสูงสุด 78 % เมล็ดที่แกะสวนของเปลือกหุมเมล็ดพรอมกับลอกเย่ือหุมเมล็ดช้ันในออก มีความ
งอก 76 % ซ่ึงทั้ง 2 กรรมวิธีน้ีมีคาเฉลี่ยที่ไมแตกตางกันทางสถิติ แตสามารถยกระดับเปอรเซ็นตความ
งอก และมีอัตราความเร็วในการงอกไดดีกวา เมล็ดที่ตัดปลายเปลือกหุมเมล็ด ซ่ึงไดความงอก 46 % และ
เมล็ดที่ไมแกะเปลือกหุมเมล็ดมีความงอกต่ําสุดเพียง 29 % จะเห็นไดวากรรมวิธีทางกลน้ันมีผลตอการ
ยกระดับความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดอยางชัดเจน และแสดงความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ กรรมวิธีการแกะเปลือกหุมเมล็ด การแกะเปลือกหุมเมล็ดรวมกับการลอกเย่ือหุมเมล็ดช้ันใน 
และการตัดปลายเปลือกหุมเมล็ด สามารถยกระดับความงอกไดเหนือกวากรรมวิธีควบคุม คิดเปน
เปอรเซ็นตความแตกตางเทากับ 49, 47 และ 17 % ตามลําดับ 

ผลของการใชสารเคมียกระดับการงอกของเมล็ดฟกขาว
สารเคมีที่ใชมีผลตอการยกระดับการงอกของเมล็ดฟกขาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อ

เปรียบเทียบกับวิธีการแชเมล็ดในนํ้า พบวา ผลของสารละลายสามารถเพิ่มเปอรเซ็นตความงอก
มากกวาวิธีการแชเมล็ดในนํ้า และเมล็ดใชเวลาในการงอกที่ 50 % หรือจํานวนวันที่เมล็ดงอก 50 % 
นอยกวาการแชเมล็ดในนํ้า การแชเมล็ดดวยสารละลาย PEG 6000 ทุกระดับความเขมขน ใหคาเฉลี่ย
ความงอกสูงสุด และจํานวนวันที่เมล็ดงอก 50 % นอยกวาสารเคมีชนิดอื่น สวนสารละลาย KNO3 
ใหผลรองลงมา การแชเมล็ดดวย GA3 ใหคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความงอกต่ําที่สุด

เมื่อพิจารณาชนิดของสารละลายรวมกับความเขมขนในระดับตางๆ พบวา การแชเมล็ดดวย
สารละลาย  KNO3 ที่ความเขมขน 2.0 % มีผลในการยกระดับการงอกของเมล็ดฟกขาว โดยใหความ
งอกสูงสุด 96.0 เปอรเซ็นต รองลงมา คือ การแชเมล็ดดวยสารละลาย NaCl  ที่ความเขมขน 1.0 % ให
ความงอก 93.3 % และ การแชเมล็ดดวยสารละลาย PEG 6000 ที่ความเขมขน 1.0 % ใหความงอก
เทากับ 90.6 % สวนการแชเมล็ดดวย                    สารละลาย GA3 ที่ความเขมขน 0.5 % สามารถ
ยกระดับความงอกไดต่ําสุดเพียง 67.0 %  

ผลการทดลอง
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