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บทคัดย่อ 

 ศกึษาการประเมินคณุภาพของเมลด็พนัธุ์ถัว่เหลืองและถัว่เหลืองฝักสดท่ีมีผลมาจาก seed priming โดยนํา

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสายพันธุ์ KUSL 3802-1 และถั่วเหลืองฝักสดสายพันธุ์ MJ-0005-12-45 มาทํา seed priming 

ด้วยสารละลาย polyethylene glycol (PEG6000) ท่ีระดบั 0 -0.4 -0.8 และ -1.2 MPa เป็นเวลา 3 6 9 และ 12 ชัว่โมง 

นําเมล็ดพนัธุ์ท่ีผ่านการทํา seed priming ไปประเมินความงอก และความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุ ความยาวยอด

และความยาวรากของต้นกล้า พบว่า เมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองและถัว่เหลืองฝักสดตอบสนองต่อ seed priming แตกต่าง

กนั โดยเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองมีความงอก 93.0 และ 91.0 เปอร์เซ็นต์ เม่ือผ่านการทํา seed priming ด้วยสารละลาย 

PEG6000  ท่ีระดบั -1.2 MPa เป็นเวลา 6 และ 12 ชัว่โมง ตามลําดบั ส่วนเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองฝักสดมีความงอก 96.0 

และ 94.0 เปอร์เซ็นต์ เม่ือผ่านการทํา seed priming ด้วยสารละลาย PEG6000  ท่ี -1.2 MPa เป็นเวลา 12 และ 6 

ชัว่โมง ตามลําดบั สงูกว่าเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองและถัว่เหลืองฝักสดท่ีไม่ผ่านการทํา seed priming ท่ีมีความงอก 90.5 

เปอร์เซ็นต์  เมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองท่ีผ่านการทํา seed priming ด้วยสารละลาย PEG6000  ท่ีระดบั -1.2 MPa ตัง้แต่ 6 

ชัว่โมงขึน้ไป มีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุ 84.0 – 89.0 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเทียบกบัเมล็ดพนัธุ์ท่ีไม่ผ่านการทํา seed 

priming ท่ีมีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุ 68.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนเมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลืองฝักสดท่ีผ่านการทํา seed 

priming ทุกระดบั มีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุ 0 – 23.5 เปอร์เซ็นต์ เม่ือเทียบกบัเมล็ดพนัธุ์ท่ีไม่ผ่านการทํา 

seed priming ท่ีมีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุ 53.0 เปอร์เซ็นต์ การทํา seed priming ทําให้ถัว่เหลืองและถัว่

เหลืองฝักสดมีความยาวยอดและความยาวรากมากกวา่เมลด็ท่ีไมผ่่านการทํา seed priming   

 

ABSTRACT 

 Assessment of soybean and vegetable soybean seed quality as affected by seed priming was 

studied. Soybean cv. KUSL 3802-1 and vegetable soybean cv. MJ-0005-12-45 were primed in PEG6000 

solution of 0, -0.4, -0.8 and -1.2 MPa  for 3, 6, 9 and 12 hours. After seed priming, germination, vigor as 

determined by accelerated aging (AA), shoot and root length were recorded. The results showed that 

soybean and vegetable soybean seed were different  in rates and times of seed priming. Soybean seeds 
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priming in PEG6000 solution at -1.2 MPa  for 6 and 12 hours had germination 93.0 and 91.0% respectively. 

Whereas, vegetable soybean seed was primed in PEG6000 solution at -1.2 MPa for 12 and 6 hour showed 

germination of 96.0 and 94.0%, respectively. Whereas non-primed seed of soybean and vegetable 

soybean seed had 90.5% germination. Soybean seed primed by PEG6000 solution at -1.2 MPa  for 6 and 

12 hours had vigor as determined by AA at 84.0-89.0% when compared with non-primed seed had vigor as 

determined by AA at 68.5%. All treatments of vegetable soybean showed vigor as determined by AA at 0-

23.5% when compared with non-primed seed had vigor as determined by AA at 53.0%. Soybean and 

vegetable soybean seedling had higher in shoot and root length than those of non-primed seed.  

Key Words: seed priming, soybean, vegetable soybean 
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คาํนํา 

 ถัว่เหลืองและถัว่เหลืองฝักสด เป็นพืชท่ีมีการเสื่อมคณุภาพของเมล็ดพนัธุ์ได้ง่าย เน่ืองจาก พืชตระกูลถั่ว

เป็นพืชท่ีมีปริมาณไขมนัในเมลด็สงู (จวงจนัทร์, 2529) โดยทัว่ไปเมลด็ท่ีมีไขมนัเป็นองค์ประกอบหลกัจะเสื่อมสภาพ

เร็วกว่าเมล็ดท่ีมีองค์ประกอบหลกัเป็นแป้ง (วนัชยั, 2537) จึงยากต่อการเก็บรักษาเมล็ดพนัธุ์ให้มีคณุภาพดีอยู่ได้

เป็นเวลานาน โดยเฉพาะการเก็บรักษาเพ่ือใช้เป็นเชือ้พนัธุกรรม (germplasm) สําหรับเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองและถัว่

เหลืองฝักสดท่ีเก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน เพ่ือใช้เป็นเชือ้พนัธุกรรม เม่ือนํามาปลกู เมลด็พนัธุ์มีความงอกต่ํา จึงได้

นําเทคนิค seed priming มาช่วยในการยกระดบัความงอกของเมล็ดพนัธุ์ให้เพ่ิมขึน้ การทํา seed priming ช่วย

ปรับปรุงคณุภาพของเมล็ดพนัธุ์ให้ดีขึน้ เป็นผลทําให้เมล็ดพนัธุ์งอกได้เร็วและต้นกล้ามีความสม่ําเสมอ (Anese et 

al., 2011) ทําให้เมมเบรนท่ีเสื่อมสภาพมีการซ่อมแซมและจดัเรียงตวัใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้านสรีรวิทยา

และชีวเคมี ท่ีเก่ียวข้องกบัการงอก (Davison et al., 1991; Sung and Chiu, 1995) และกระตุ้นให้มีการสร้างสาร

หรือเอนไซม์ท่ีจะกําจดัอนุมลูอิสระ (Bewley and Black, 1982; Chiu et al., 1995) มีรายงานว่าการทํา priming 

ในเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองด้วยสารละลาย polyethylene glycol (PEG 6000) ท่ีระดบั -1.2 MPa เป็นเวลา 12 ชัว่โมง 

สามารถยกระดบัความงอก ดชันีการงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองได้ (Sadeghi et al., 2011)  

ดงันัน้การทํา seed priming อาจจะเป็นวิธีการช่วยปรับปรุงเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองและถัว่เหลืองฝักสด ท่ีผ่านการเก็บ

รักษาเป็นเวลานานให้มีความงอกเพ่ิมขึน้ได้ การทดลองนีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลของ seed priming ท่ีมีต่อ

คณุภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสด เพ่ือคดัเลือกวิธีการ priming ท่ีเหมาะสม ท่ีจะนํามาใช้ยกระดบั

ความงอกของเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองและถัว่เหลืองฝักสดท่ีมีความแข็งแรงของเมล็ดและความงอกต่ํา ให้มีความงอก

เพ่ิมขึน้ในระดบัหนึง่ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 ดําเนินการทดลอง ณ ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์  ศูนย์วิจยัและพัฒนาพืชผักเขตร้อน และห้องปฏิบัติการ

เมล็ดพนัธุ์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน นครปฐม 

วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD จํานวน 4 ซํา้ ปัจจยัแรกเป็นความเข้มข้นของสารละลาย PEG6000  4 

ระดบั คือ 0 -0.4 -0.8 และ -1.2 MPa และปัจจยัท่ีสองเป็นระยะเวลาในการทํา seed priming ท่ี 3 6 9 และ 12 
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ชัว่โมง นําเมลด็พนัธุ์ถัว่เหลืองสายพนัธุ์ KUSL 3802-1 และถัว่เหลืองฝักสดสายพนัธุ์ MJ-0005-12-45 มา ทํา seed 

priming ในสารละลาย PEG ท่ีระดบัความเข้มข้นและเวลาแตกตา่งกนั จากนัน้ล้างทําความสะอาดและลดความชืน้

เมลด็พนัธุ์ให้ใกล้เคียงกบัความชืน้เร่ิมต้น  นําไปประเมินคณุภาพเมล็ดพนัธุ์เปรียบเทียบกบัเมล็ดพนัธุ์ท่ีไม่ผ่านการ 

priming ดงันี ้1) ความงอกมาตรฐาน (seed germination) นําเมล็ดพนัธุ์ท่ีผ่านการ priming ไปทดสอบความงอก

มาตรฐาน ด้วยวิธีเพาะเมล็ดในทราย 50 เมล็ดต่อซํา้ จํานวน 4 ซํา้ ประเมินความงอกท่ี 5 และ 8 วนัหลงัเพาะ 

(ISTA, 2011) คํานวณเปอร์เซ็นต์ความงอก 2) ความยาวยอดและความยาวราก สุ่มต้นกล้าท่ีงอกปกติมาซํา้ละ 10 

ต้น จํานวน 4 ซํา้ นํามาวดัความยาวยอดและความยาวราก 3) ความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุ (accelerated 

aging test, AA - test) นําเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองและถัว่เหลืองฝักสดท่ีผ่านการ priming ตวัอย่างละ 50 เมล็ดต่อซํา้ 

จํานวน 4 ซํา้ ใส่ตะแกรงแสตนเลสรูปทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร ขาตัง้สูง 3 

เซนติเมตร นําตะแกรงลวดวางลงในขวดโหลท่ีมีนํา้ 100 มิลลิลิตร ปิดฝาขวดให้สนิท นําไปใส่ตู้อบท่ีอุณหภูมิ 41 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 64 ชั่วโมง นําเมล็ดท่ีผ่านการเร่งอายุมาทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์  และการ

เจริญเติบโตของต้นกล้า  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ความงอกมาตรฐาน 

 เมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองและถัว่เหลืองฝักสดตอบสนองต่อการทํา seed priming แตกต่างกนั เมล็ดพนัธุ์ถั่ว

เหลืองเม่ือผ่านการทํา seed priming ด้วยสารละลาย PEG6000  ท่ีความเข้มข้นและระยะเวลาแตกต่างกนั มีความ

งอกมาตรฐานไม่แตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้นการทํา seed priming ด้วยสารละลายระดบั 0 MPa เป็นเวลา 12 

ชัว่โมงท่ีมีความงอกมาตรฐานต่ําท่ีสดุคือ 55.5 เปอร์เซ็นต์ ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองมีความงอก

สงูกว่าเมล็ดพนัธุ์ท่ีไม่ผ่านการทํา seed priming โดยเม่ือทํา seed priming ด้วยสารละลาย PEG6000  ท่ีระดบั -1.2 

MPa เป็นเวลา 6 และ 12 ชัว่โมง มีความงอก 93.0 และ 91.0 เปอร์เซ็นต์ตามลําดบั (Table 1) ส่วนเมล็ดพนัธุ์ถั่ว

เหลืองฝักสดท่ีผ่านการทํา seed priming ด้วยสารละลาย PEG6000  ท่ีระดบั – 0.4 MPa ขึน้ไป มีความงอกมาตรฐาน

ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ แต่เม่ือผ่านการทํา seed priming ด้วยสารละลาย PEG6000  ท่ีระดบั -1.2 MPa เป็นเวลา 12 

และ 6 ชัว่โมง มีความงอก 96.0 และ 94.0 เปอร์เซ็นต์ตามลําดบั สูงกว่าเมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลืองฝักสดท่ีไม่ผ่านการทํา 

seed priming (Table 2) และเม่ือทํา seed priming เมลด็พนัธุ์ถัว่เหลืองและถัว่เหลืองฝักสด ด้วยสารละลาย ท่ีระดบั 

0  MPa เป็นเวลาตัง้แต ่6 ชัว่โมงขึน้ไป มีผลทําให้ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพนัธุ์ลดลง โดยเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองมี

ความงอกมาตรฐานลดลงเหลือ 55.5 – 82.5 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองฝักสดมีความงอกมาตรฐานลดลง

เหลือเพียง 22.5 – 31.5 เปอร์เซ็นต์ อาจเกิดจากการสําลกันํา้ (soaking injuly) เน่ืองจากเมล็ดพนัธุ์ได้รับนํา้มากจน

ขาดออกซิเจน ส่งผลให้ความงอกลดลง (Sung, 1995) ซึง่เมล็ดถัว่เหลืองมีเย่ือหุ้มเมล็ดบางและมีองค์ประกอบเมล็ด

ส่วนใหญ่เป็นโปรตีน ทําให้อตัราการดดูซมึนํา้ผ่านเข้าสู่ภายในเมล็ดสงู (ปัทมาวดี และคณะ, 2553) สอดคล้องกบั

รายงานของ Sadeghi et al. (2011)  พบวา่ การทํา seed priming ด้วยสารละลาย PEG6000  ท่ีระดบั -1.2 MPa เป็น

เวลา 12 ชั่วโมง สามารถเพ่ิมเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้สูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับระดับ

สารละลาย PEG6000 และระยะเวลาการทํา seed priming อ่ืน 

  



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2333 

ความแขง็แรงโดยวิธีการเร่งอายุ 

เมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองท่ีผ่านการทํา seed priming ด้วยสารละลาย PEG6000  ท่ีระดบั - 1.2 MPa เป็นเวลา 12 

ชัว่โมง มีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายสุงูสดุคือ 89.0 เปอร์เซน็ต์ การทํา seed priming ด้วยสารละลาย PEG6000ท่ี

ระดบั -0.4 จนถึง -1.2 MPa เป็นเวลา 3 – 9 ชัว่โมง มีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุไม่แตกต่างกนัทางสถิติ คือ 

77.5 - 87.5 เปอร์เซ็นต์ แต่เม่ือทํา seed priming ด้วยสารละลาย PEG6000  ท่ีระดบั -0.4 จนถึง -0.8 MPa เป็นเวลา 

12 ชัว่โมง มีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุเพียง 65.0 เปอร์เซ็นต์ แต่ยงัมีความแข็งแรงมากกว่าเมล็ดท่ีทํา seed 

priming ด้วยสารละลายท่ีระดบั 0 MPa และเมลด็พนัธุ์ถัว่เหลืองท่ีไมผ่่านการทํา seed priming (Table 1)  ในขณะท่ี

เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดท่ีผ่านการทํา seed priming ทุกระดบั มีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุ 0 – 23.5 

เปอร์เซน็ต์ เม่ือเปรียบเทียบกบัเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองฝักสดท่ีไม่ผ่านการทํา seed priming ท่ีมีความแข็งแรงโดยวิธีการ

เร่งอาย ุ53.0 เปอร์เซน็ต์ (Table 2) เน่ืองจากเมลด็พนัธุ์ถัว่เหลืองฝักสด มีการเสื่อมคณุภาพท่ีรวดเร็วกว่าเมล็ดพนัธุ์ถัว่

เหลือง สอดคล้องกบัรายงานของ กรุงและสิริกลุ (2535) พบวา่เมลด็พนัธุ์ถัว่เหลืองฝักสดจะสญูเสียความงอกเหลือต่ํา

กวา่ 50 เปอร์เซน็ต์ ภายในระยะเวลา 3 – 4 เดือน หากเก็บรักษาเมลด็พนัธุ์ในสภาพธรรมชาติ และมีรายงานว่า seed 

priming มีผลทําให้เมลด็ท่ีผ่านการ priming แล้ว เม่ือนําไปเก็บรักษาในสภาพแห้งจะมีความยาวนานของการมีชีวิต

ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัเมลด็ท่ีไมผ่่านการ priming (Taylor et al., 1998; Chiu et al., 2002; Lin et al., 2005) 

ความยาวยอดและความยาวราก 

 การทํา seed priming เมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองด้วยสารละลาย PEG6000  ท่ีระดบั - 0.4 จนถึง -1.2 MPa เป็น

เวลา 3 – 12 ชัว่โมง ทําให้ต้นกล้ามีความยาวยอดและความยาวรากสงูกว่าการทํา seed priming เมล็ดพนัธุ์ด้วย

สารละลาย ท่ีระดบั 0 MPa และเมลด็พนัธุ์ถัว่เหลืองท่ีไมผ่่านการทํา seed priming สว่นเมลด็พนัธุ์ถัว่เหลืองฝักสดท่ี

ผ่านการทํา seed prming ด้วยสารละลาย PEG6000  ท่ีระดบั -0.4 จนถึง –1.2 MPa เป็นเวลา 3 – 12 ชัว่โมงและ

เมล็ดพันธุ์ ท่ีไม่ผ่านการทํา seed priming มีความยาวยอดและความยาวรากของต้นกล้าไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

เมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองฝักสดท่ีผ่านการทํา seed priming ด้วยสารละลายท่ีระดบั 0 MPa ตัง้แต่ 6 -12 ชัว่โมง มีความ

ยาวยอดและความยาวรากลดลง ในขณะท่ีการทํา seed priming ด้วยสารละลายท่ีระดบั 0 MPa เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 

มีความยาวยอดและความยาวรากของต้นกล้าถั่วเหลืองและถั่วเหลืองฝักสดเพ่ิมขึน้เทียบเท่ากับการทํา seed 

priming ด้วยสารละลาย PEG6000 ท่ีระดบั -0.4 จนถงึ -1.2 MPa (Table 3)  
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Table 1 Germination percentage and vigor as determined by AA of soybean as affected by seed  

             priming  

Concentration of PEG Duration (hrs) Germination (%) Vigor as determined by AA (%) 

PEG 0 MPa 3  83.5 a1/ 74.0 c-f                       

PEG  - 0.4 MPa 3 84.5 a                                              77.5 a-e                 

PEG  - 0.8 MPa 3 89.0 a                                                 80.5 a-d                   

PEG  - 1.2 MPa 3 85.0 a 72.0 def                        

PEG 0 MPa 6 82.5 a 2.5 g                        

PEG  - 0.4 MPa 6 89.5 a 83.0 a-d                    

PEG  - 0.8 MPa 6 88.5 a 87.0 ab                        

PEG  - 1.2 MPa 6 93.0 a 87.5 ab                     

PEG 0 MPa 9 82.0 a 25.5 h                       

PEG  - 0.4 MPa 9 89.5 a 87.0 ab                        

PEG  - 0.8 MPa 9 90.0 a 83.5 abc                   

PEG  - 1.2 MPa 9 87.5 a 84.0 abc                      

PEG 0 MPa 12 55.5 b 6.5 i                          

PEG  - 0.4 MPa 12 82.5 a 65.0 f                          

PEG  - 0.8 MPa 12 86.0 a 65.0 f                          

PEG  - 1.2 MPa 12 91.0 a 89.0 a 

Non-primed (control) 90.5 a 68.5 ef                      

F-test ** **   

C.V. (%) 7.79                                                 9.93                          
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different by DMRT 

** = significant difference at 0.01 level 
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Table 2 Germination percentage and vigor as determined by AA of vegetable soybean as affected by  

             seed priming 

Concentration of PEG Duration (hrs) Germination (%) Vigor as determined by AA (%) 

PEG 0 MPa 3  73.5 c1/                                             11.5 d-g                    

PEG  - 0.4 MPa 3 76.0 bc                                                7.5 f-i                      

PEG  - 0.8 MPa 3 85.0 abc                                              10.5 e-h                    

PEG  - 1.2 MPa 3 87.5 abc                                           17.5 b-f                  

PEG 0 MPa 6 22.5 de                                             2.5 ghi                       

PEG  - 0.4 MPa 6 86.5 abc                                           16.0 b-f                    

PEG  - 0.8 MPa 6 88.5 ab                                             21.0 bcd                       

PEG  - 1.2 MPa 6 94.0 a 22.5 bc                      

PEG 0 MPa 9 15.0 e                                                  0.0 i                             

PEG  - 0.4 MPa 9 79.0 bc                                               13.0 c-f                      

PEG  - 0.8 MPa 9 90.0 ab                                               17.5 b-f                 

PEG  - 1.2 MPa 9 86.5 abc                                           23.5 b                        

PEG 0 MPa 12 31.5 d                                              1.0 hi                            

PEG  - 0.4 MPa 12 83.0 abc                                             15.5 b-f                  

PEG  - 0.8 MPa 12 82.5 abc                                          19.0 b-e                      

PEG  - 1.2 MPa 12 96.0 a                                                 14.0 b-f                     

Non-primed (control) 90.5 ab                                             53.0 a                            

F-test ** * 

C.V. (%) 11.93                                                40.08                         
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different by DMRT 

* = significant difference at 0.05 level 
** = significant difference at 0.01 level 
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Table 3 Shoot and root length (cm) of soybean and  vegetable soybean as affected by seed priming 

Concentration 

of PEG 

Duration   

(hrs) 

Soybean  Vegetable soybean 

Shoot length 

(cm) 

Root length   

(cm) 

 Shoot length    

(cm) 

Root length 

(cm) 

PEG 0 MPa 3 11.75 de1/ 11.18 de  12.43 a 10.16 ef 

PEG - 0.4 MPa 3 11.76 de 11.68 cd  12.03 ab 11.83 cde 

PEG - 0.8 MPa 3 12.63 b-e 12.28 a-d  11.93 ab 11.86 cde 

PEG - 1.2 MPa 3 12.90 bc 11.66 cd  12.01 ab 13.15 a-d 

PEG 0 MPa 6 11.65 e 10.44 ef  9.02 d 5.40 g 

PEG - 0.4 MPa 6 12.75 bcd 12.86 ab  12.71 a 12.79 bcd 

PEG - 0.8 MPa 6 12.81 bc 13.03 a  12.76 a 12.75 bcd 

PEG - 1.2 MPa 6 13.54 ab 11.79 bcd  11.95 ab 12.69 bcd 

PEG 0 MPa 9 11.95 cde 10.14 f  9.07 d 3.63 h 

PEG - 0.4 MPa 9 12.51 b-e 11.58 cd  13.06 a 11.53 de 

PEG - 0.8 MPa 9 12.73 bcd 12.41 abc  12.61 a 12.61 bcd 

PEG - 1.2 MPa 9 12.43 cde 11.70 cd  12.41 a 14.55 a 

PEG 0 MPa 12 12.59 b-e 11.43 cde  10.13 c 5.66 g 

PEG - 0.4 MPa 12 12.56 b-e 11.98 a-d  12.70 a 8.84 f 

PEG - 0.8 MPa 12 13.94 a 11.91 bcd  12.23 ab 13.55 abc 

PEG - 1.2 MPa 12 12.26 cde 12.08 a-d  12.36 ab 11.63 de 

Non-primed (control) 11.73 de 11.81 bcd  11.26 b 14.33 ab 

F-test * *  ** ** 

C.V. (%) 4.99 5.76  5.83 10.04 
1/ Means within the same column followed by the same letters are not significantly different by DMRT 

* = significant difference at 0.05 level 
** = significant difference at 0.01 level 
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สรุป 

 การทํา seed priming เมลด็พนัธุ์ถัว่เหลืองและถัว่เหลืองฝักสดด้วยสารละลาย PEG6000  ท่ีระดบั -1.2 MPa 

เป็นเวลา 6 และ 12 ชัว่โมง ทําให้ความงอกมาตรฐานของเมลด็พนัธุ์ถัว่เหลืองและถัว่เหลืองฝักสดเพ่ิมขึน้สงูกว่าเมล็ด

พนัธุ์ถัว่เหลืองและถัว่เหลืองฝักสดท่ีไม่ผ่านการทํา seed priming เมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองท่ีผ่านทํา seed priming ด้วย

สารละลาย PEG6000  ท่ีระดบั -1.2 MPa เป็นเวลา 6 และ 12 ชัว่โมง มีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุ สงูกว่าเมล็ด

พนัธุ์ท่ีไม่ผ่านการทํา seed priming ในขณะท่ีเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองฝักสดท่ีผ่านทํา seed priming มีความแข็งแรง

โดยวิธีการเร่งอายุต่ํากว่าเมล็ดพนัธุ์ท่ีไม่ผ่านการทํา seed priming ดงันัน้ วิธีการทํา seed priming เพ่ือยกระดบั

ความงอกของเมลด็พนัธุ์ท่ีเหมาะสมสําหรับเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลือง คือ ท่ีระดบัสารละลาย PEG  -1.2 MPa เป็นเวลา 6 

และ 12 ชั่วโมง เน่ืองจากมีความงอกและมีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุสงูกว่าทรีทเมนท์อ่ืน ส่วนการทํา seed 

priming ท่ีเหมาะสมสําหรับเมล็ดพนัธุ์ถัว่เหลืองฝักสด คือ ท่ีระดบัสารละลาย PEG  -1.2 MPa เป็นเวลา 6 ชัว่โมง 

ทําให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกสูง แม้ว่าจะมีความแข็งแรงโดยวิธีการเร่งอายุต่ํากว่าเมล็ดพันธุ์ ท่ีไม่ผ่านการทํา seed 

priming แตก่็มีความแข็งแรงสงูกว่าเมล็ดพนัธุ์ท่ีทํา seed priming ด้วยสารละลาย PEG ในระดบัความเข้มข้นและ

ระยะเวลาอ่ืน  
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