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บทคัดย่อ 

 ศกึษาผลของการใช้นํา้หมกัชีวภาพผลไม้แช่เมล็ดพันธุ์ ท่ีมีต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์พริกพันธุ์จินดาดํา วาง

แผนการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์ และจดัสิ่งทดลองแบบแฟคทอเรียล โดยให้อตัราสว่นนํา้หมกัชีวภาพผลไม้ต่อนํา้กลัน่ท่ี

ใช้แช่เมลด็พนัธุ์ก่อนเพาะเป็นปัจจยัท่ี 1 ประกอบด้วย อตัราส่วน 250:1  500:1  750:1  1000:1 และ 0:1 (นํา้กลัน่) และ

ระยะเวลาในการแช่เมล็ดพนัธุ์พริกเป็นปัจจยัท่ี 2 ประกอบด้วย แช่เมล็ดเป็นเวลา 6  9 และ 12 ชัว่โมง ตามลําดบั นํา

เมลด็พนัธุ์พริกท่ีผ่านการแช่นํา้หมกัชีวภาพผลไม้แล้วไปทําการทดสอบความงอกของเมล็ดด้วยวิธี top of paper ความ

งอกในสภาพแปลง ดชันีการงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า และอตัราการเจริญเติบโตของต้นกล้า จํานวน 4 ซํา้ ซํา้

ละ 100 เมลด็ พบวา่ การใช้นํา้หมกัชีวภาพผลไม้อตัราสว่นตา่งกนัแช่เมลด็พนัธุ์พริกก่อนเพาะ มีผลทําให้ความงอกของ

เมล็ดพนัธุ์  จํานวนต้นกล้าผิดปกติและเมล็ดตาย ดชันีการงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าแตกต่างกันทางสถิติ 

โดยการใช้นํา้หมกัชีวภาพผลไม้ต่อนํา้อตัราส่วน 750:1 ทําให้เมล็ดพนัธุ์พริกจินดาดํา มีความงอกและดชันีการงอกสงู

ท่ีสดุและมีจํานวนต้นกล้าผิดปกติและเมลด็ตายน้อยท่ีสดุ แตไ่มมี่ผลทําให้ความงอกในสภาพแปลง จํานวนเมล็ดสดไม่

งอก และอตัราการเจริญเติบโตของต้นกล้ามีค่าแตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนระยะ เวลาแช่เมล็ดพนัธุ์ ท่ีต่างกนัมีผลทําให้

ความงอกในสภาพแปลง ค่าดชันีการงอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดย

การแช่เมล็ดพริกในนํา้หมกัชีวภาพผลไม้เป็นเวลา 9 ชัว่โมง มีผลทําให้เมล็ดพนัธุ์พริกมีความงอกในสภาพแปลงและ

การเจริญเติบโตของต้นกล้าสงูท่ีสดุ ขณะท่ีการแช่เมลด็พนัธุ์นาน 12 ชัว่โมง ทําให้เมลด็พนัธุ์มีดชันีการงอกสงูท่ีสดุ และ

พบอิทธิพลร่วมระหวา่งทัง้สองปัจจยัตอ่การเจริญเติบโตของต้นกล้าเท่านัน้ 

 

ABSTRACT 

 The effect of fermented fruit juice on seed germination of chilli cv. ‘Jindadam’ was carried out 

with factorial in completely randomized design. The fermented fruit juice : distillate water ratio was used 

as the first factor, i.e. 250:1 500:1 750:1 1000:1 and 0:1 and the soaking duration in the fermented fruit 

juice was used as the second factor, i.e. 6, 9 and 12 hours. The treated chilli seeds were subjected to 

germination (top of paper), field emergence, germination index, seedling growth and seedling growth 

rate tests. Four replications of 100 seeds were used for each test. The results showed that the 

fermented fruit juice had effects on the germination, numbers of abnormal seedling and dead seed, 

germination index and seedling growth. The 750:1 fermented fruit juice gave the highest germination 

and germination index with the lowest number of abnormal seedling and dead seed. However, there 
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was no effect on field emergence, fresh ungerminated seed and seedling growth rate of treated seed. 

The soaking duration factor showed significant differences on the field emergence, germination index 

and seedling growth. The highest field emergence and seedling growth were found on the 9 hours 

soaking period whereas the 12 hours soaking period gave the highest germination index. The 

interaction between those factors was found only on the seedling growth. 
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คาํนํา 

 ในการผลิตพืชเมลด็พนัธุ์จดัเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีสําคญัท่ีสดุ ถึงแม้ว่าปัจจยัการผลิตอ่ืนๆ จะดีพร้อม แต่ถ้า

ขาดเมล็ดพันธุ์ ท่ีมีคุณภาพสูงในการผลิตแล้ว ปริมาณผลผลิตต่อหน่วยพืน้ท่ีและคณุภาพของผลผลิตก็ต่ําลงด้วย 

การใช้เมล็ดพันธุ์ ท่ีมีคุณภาพไม่ดีหรือเมล็ดพันธุ์ ท่ีเคยมีคุณภาพดีแต่เกิดการเสื่อมสภาพไปแล้วก็ให้ผลในทํานอง

เดียวกนั นํา้หมกัชีวภาพผลไม้ (fermented fruit juice; FFJ) เป็นนํา้หมกัชีวภาพชนิดหนึ่งท่ีได้รับความสนใจและใช้

กนัอย่างแพร่หลาย เพราะทําได้ง่าย ลงทุนน้อย และสามารถใช้วสัดุได้หลากหลายตามท่ีมีในแต่ละท้องถ่ิน (กรม

วิชาการเกษตร, 2547) เกิดจากการหมกัโดยใช้ผลไม้เป็นวสัดหุมกัและมีจลุินทรีย์ย่อยสลายวสัดอิุนทรีย์ให้มีโมเลกุล

ขนาดเล็กลงอยู่ในรูปสารประกอบฮิวมิก กรดอะมิโนและธาตอุาหารในรูปท่ีพืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ซึง่นํา้

หมกัชีวภาพจากผลไม้จะมีองค์ประกอบของแร่ธาตุและสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์อยู่หลายชนิด และมีปริมาณ

วิตามินและฮอร์โมนพืชอยู่มากกวา่นํา้หมกัชีวภาพจากพืชผกั (อานฐั, 2549) ฮอร์โมนพืชท่ีมีอยู่ในนํา้หมกัจากผลไม้

ได้แก่ กรดจิบเบอเรลลิก ไซโตไคนิน และออกซิน ซึ่งฮอร์โมนเหล่านีจ้ะส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้ดี 

นอกจากนัน้ฮอร์โมนพืชเหลา่นีย้งัมีสว่นช่วยส่งเสริมกระบวนการงอกของเมล็ดพืชได้ (สมเกียรติ, 2547; Copeland 

and McDonald, 1995)  

 พริก เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัของประเทศไทย มีพืน้ท่ีเพาะปลกูมากกว่า 474,500 ไร่ นอกจากใช้ผลผลิต

ภายในประเทศแล้วยงัมีการผลิตเพ่ือการสง่ออกอีกปีละ 37.6 ตนั มีมลูค่า 226.43 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้

ทกุปี (สมาคมเมลด็พนัธุ์แห่งประเทศไทย, 2552) การเพาะปลกูพริกดงักลา่วเกษตรกรใช้วิธีการเพาะเมล็ด ซึง่มกัจะ

มีปัญหาในเร่ืองการงอกของเมล็ดพริกอยู่เสมอๆ การนําเมล็ดมาผ่านกระบวนการปฏิบติับางอย่างก่อนนําไปเพาะ

เป็นวิธีการหนึง่ท่ีใช้ในการแก้ปัญหาการงอกของเมล็ดพนัธุ์ เช่น การนําเมล็ดพนัธุ์มาผ่านกระบวนการกระตุ้นความ

งอกก่อนนําไปเพาะจะทําให้เมล็ดพนัธุ์นัน้งอกได้ดีขึน้และงอกได้เร็วขึน้ (สเุทวี และประเสริฐ, 2545; Heydecker 

and Coolbear, 1977; Bradford, 1986)  ดงันัน้การวิจยัครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาผลของการแช่เมล็ดพนัธุ์

พริกในนํา้หมักชีวภาพผลไม้ท่ีมีต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์พริก ซึ่งผลท่ีได้จากการวิจัยครัง้นีค้าดว่าน่าจะนําไป

ถ่ายทอดให้เกษตรกรผู้ปลกูพริกและผู้สนใจนําไปใช้ประโยชน์ได้ตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 เตรียมนํา้หมกัชีวภาพผลไม้สตูรของ ทิพวรรณ (2551) โดยการใช้ กล้วย มะละกอ สบัปะรด สบัเป็นชิน้ๆ 

โดยไมต้่องปอกเปลือกอย่างละ 1 กิโลกรัม ผสมกบักากนํา้ตาล 1 กิโลกรัม (อตัราสว่นผลไม้ 3 สว่น ตอ่กากนํา้ตาล 1 

สว่น) คลกุให้เข้ากนัและหมกัในถุงพลาสติกปิดสนิท เปิดถุงระบายแก๊สเม่ือถุงพองเต็มท่ีเป็นระยะจนกระทัง่ไม่เกิด
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แก๊สขึน้อีกและหมกัตอ่อีกเป็นระยะเวลาประมาณ 15 วนั จากนัน้กรองแยกสารละลายนํา้หมกัชีวภาพผลไม้ใส่ขวด

พลาสติกเก็บไว้ใช้ในการทดลอง  

 ศึกษาผลของนํา้หมักชีวภาพผลไม้ต่อการงอกของเมล็ดพริก โดยใช้เมล็ดพันธุ์พริกพันธุ์ จินดาดําซึ่งมี

เปอร์เซ็นต์ความงอกเท่ากับ 55% เป็นหน่วยทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จัดสิ่งทดลองแบบ

แฟคทอเรียล ประกอบด้วย 2 ปัจจยั ปัจจยัท่ี 1 คือ อตัราส่วนของนํา้หมกัชีวภาพผลไม้ต่อนํา้กลัน่ จํานวน 4 ระดบั 

คือ 250:1  500:1  750:1  1000:1 และ 0:1 (นํา้กลัน่อย่างเดียวเป็นสิ่งควบคมุ)  ปัจจยัท่ี 2 คือ ระยะเวลาท่ีใช้ในการ

แช่เมล็ดพันธุ์  จํานวน 3 ระดับ คือ 6  9 และ 12 ชั่วโมง จํานวน 4 ซํา้ ซํา้ละ 100 เมล็ด โดยแช่เมล็ดพันธุ์พริกท่ี

อณุหภมิู 25 องศาเซลเซียส หลงัจากครบกําหนดเวลาในการแช่เมล็ดแล้วนําเมล็ดพนัธุ์มาผึ่งลมเป็นเวลา 3 ชัว่โมง 

จากนัน้ทดสอบความงอกของเมล็ดพนัธุ์โดยใช้วิธี top of paper (ISTA, 2011) และความงอกในสภาพแปลง และ

ทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพนัธุ์ด้วยวิธีวดัค่าดชันีการงอก การเจริญเติบโตของต้นกล้า (ส่วนยอด)  และอตัรา

การเจริญเติบโตของต้นกล้า (ISTA, 2011) 

 วิเคราะห์ผลการทดลองโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ

คา่เฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ทําการทดลอง ณ ห้องปฏิบติัการเมลด็พนัธุ์ และแปลงทดลอง 

1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวดันครปฐม 

ระหวา่งเดือนตลุาคม พ.ศ. 2554 ถงึเดือนมีนาคม พ.ศ.2555 

 

ผลการทดลอง 

 จากการศึกษาผลของการแช่เมล็ดพันธุ์พริกจินดาดําในนํา้หมกัชีวภาพผลไม้ท่ีมีความเข้มข้น และระยะ 

เวลาแช่เมลด็พนัธุ์แตกตา่งกนั เม่ือนําเมล็ดพนัธุ์พริกดงักล่าวมาทดสอบความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพนัธุ์

ได้ผลการทดลองดงันี ้ การใช้อตัราส่วนของนํา้หมกัชีวภาพผลไม้ท่ีต่างกนัมีผลทําให้ความงอกของเมล็ดพนัธุ์พริก

พนัธุ์จินดาดํามีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัย่ิงทางสถิติ โดยการใช้นํา้หมกัชีวภาพผลไม้ต่อนํา้กลัน่ท่ีอตัราส่วน 

750:1 ทําให้เมล็ดพันธุ์พริกจินดาดํามีความงอกสูงท่ีสุดเท่ากับ 82.4% ในขณะท่ีการใช้นํา้กลัน่อย่างเดียวทําให้

เมล็ดพันธุ์มีความงอกเท่ากบั 75.4% นอกจากนัน้นํา้หมกัชีวภาพผลไม้ ยังมีผลทําให้จํานวนต้นกล้าผิดปกติและ

จํานวนเมล็ดตายในการทดสอบความงอกแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติด้วย โดยการใช้นํา้หมักชีวภาพ

ผลไม้ ในอตัรา 750:1 ทําให้จํานวนต้นกล้าผิดปกติและจํานวนเมลด็ตายต่ําท่ีสดุเม่ือเทียบกบัอตัราสว่นอ่ืนๆ และนํา้

กลัน่อย่างเดียว อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนของนํา้หมกัชีวภาพผลไม้ ไม่มีผลทําให้จํานวนเมล็ดสดไม่งอกและความ

งอกในสภาพแปลงมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ (Table 1) ส่วนระยะเวลาท่ีใช้ในการแช่เมล็ดพันธุ์พริกในนํา้หมัก

ชีวภาพผลไม้ท่ีตา่งกนั พบวา่ มีผลทําให้ความงอกในสภาพแปลงของเมล็ดพนัธุ์พริกพนัธุ์จินดาดําแตกต่างกนัอย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติ โดยการแช่เมล็ดพนัธุ์พริกเป็นเวลา 9 ชัว่โมง ทําให้เมล็ดพนัธุ์พริกมีการงอกในสภาพแปลงสงู

ท่ีสดุเท่ากบั 65.9% (Table 1) และเม่ือพิจารณาอิทธิพลร่วมระหว่างอตัรานํา้หมกัชีวภาพผลไม้ท่ีใช้กบัระยะเวลา

การแช่เมลด็พนัธุ์ พบวา่ ไมมี่อิทธิพลร่วมกนัตอ่การงอกของเมลด็พนัธุ์พริกพนัธุ์จินดาดํา 
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Table 1 Germination, numbers of abnormal seedling, dead seed and fresh ungerminated seed, and  

 field emergence of chilli cv. Jindadum seeds which were soaked in different fermented fruit  

 juice : distillated water ratios and different soaking time 

Factors Germination 

(%) 

Numbers of 

abnoraml 

seedling (%) 

Numbers 

of dead 

seed (%) 

Numbers of 

fresh 

ungerminated 

seed (%) 

Field 

emergence 

(%) 

Fermented fruit juice : distilled water ratios      

0:1 75.4 bP

2/ 6 b 6.9 a 10.7 59.1 

250:1 76.5 b 7.9 ab 5.5 ab 10.0 62.4 

500:1 73.5 b 11 a 6.6 a 9.5 61.1 

750:1 82.4 a 5.8 b 3.7 b 8.8 59.1 

1000:1 72.6 b 9.3 ab 7.2 a 8.0 55.9 

F-test ** * * nsP

1/ nsP

1/ 

Soaking time (hours)      

6 73.8 8.6 6.1 10.4 63.8 a 

9 76.8 8.2 6.2 8.3 65.9 a 

12 77.5 7.3 5.7 9.4 53.3 b 

F-test nsP

1/ nsP

1/ nsP

1/ nsP

1/ ** 

Interaction nsP

3/ nsP

3/ nsP

3/ nsP

3/ nsP

3/ 
C.V. (%) 8.64 52.77 51.67 37.20 10.18 

ns P

1/
P Not significant 

* Significant at p < 0.05,  **   Significant at p < 0.01 

P

2/
P Means with different letters in the same column differ significantly (p < 0.05 or 0.01) 

ns P

3/
P No interaction between factors 

 

 เม่ือนําเมล็ดพนัธุ์พริกพนัธุ์จินดาดําท่ีผ่านการแช่นํา้หมกัชีวภาพผลไม้อตัราต่างๆ เป็นเวลานานต่างกนัไป

ทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพนัธุ์ พบว่า อตัราส่วนของนํา้หมกัชีวภาพผลไม้ต่อนํา้กลัน่ท่ีแตกต่างกันมีผลทําให้

คา่ดชันีการงอกของเมลด็พนัธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้าแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ โดยอตัรา ส่วน

นํา้หมกัชีวภาพผลไม้ตอ่นํา้กลัน่ 750:1 มีผลทําให้คา่ดชันีการงอกสงูท่ีสดุ ขณะท่ีการใช้นํา้กลัน่อย่างเดียวทําให้การ

เจริญเติบโตของต้นกล้าสงูท่ีสดุ ส่วนระยะเวลาในการแช่เมล็ดพนัธุ์พริกในสารละลายนํา้หมกัชีวภาพผลไม้ต่อนํา้

กลัน่ท่ีมีอตัราสว่นแตกตา่งกนัมีผลทําให้คา่ดชันีการงอกของเมลด็พนัธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้าแตก ต่างกนั

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ โดยการแช่เมล็ดเป็นเวลา 12 ชัว่โมง มีผลทําให้เมล็ดพนัธุ์พริกมีค่าดชันีกางอกสูงท่ีสุด 

ขณะท่ีการแช่เมลด็พนัธุ์นาน 9 ชัว่โมง ทําให้มีการเจริญเติบโตของต้นกล้าสงูท่ีสดุ และพบว่าทัง้สองปัจจยัมีอิทธิพล

ร่วมกนัเฉพาะตอ่การเจริญเติบโตของต้นกล้าเท่านัน้ (Table 2)  
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Table 2 Germination index, seedling growth and seedling growth rate of chilli cv. Jindadum seeds 

  which were soaked in different fermented fruit juice : distillated water ratios and different  

 soaking time 

Factors Germination 

index 

Seedling growth 

test (cm) 

Seedling growth rate 

test (mg/seedling) 

Fermented fruit juice : distilled water ratios    

0:1 7.85 a 2.45 a 0.92 

250:1 6.76 b 1.78 b 1.06 

500:1 6.40 b 1.93 b 1.06 

750:1 7.86 a 1.83 b 1.03 

1000:1 6.75 b 1.85 b 1.06 

F-test ** ** nsP

1/ 

Soaking time (hours)    

6 7.02 b 1.81 b 0.99 

9 6.74 b 2.17 a 1.06 

12 7.70 a 1.92 b 1.04 

F-test ** ** nsP

1/ 

Interaction nsP

3/ ** nsP

3/ 

C.V. (%) 10.18 12.56 15.57 

ns P

1/
P Not significant 

** Significant at p < 0.01 

P

2/
P Means with different letters in the same column differ significantly (p 0.01) 

ns P

3/
P No interaction between factors 

 

วิจารณ์ 

 จากการศกึษาทําให้ทราบวา่ การใช้สารละลายนํา้หมกัชีวภาพผลไม้ตอ่นํา้กลัน่อตัราสว่นตา่งๆ กนัแช่เมล็ด

พันธุ์พริกพันธุ์ จินดาดําก่อนนําไปเพาะ มีผลทําให้เมล็ดพันธุ์พริกมีความงอกสูงขึน้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

โดยเฉพาะอตัราส่วน 750:1 ซึง่ทําให้เมล็ดพนัธุ์พริกมีความงอกสูงท่ีสดุ และยงัมีผลทําให้จํานวนต้นกล้าผิดปกติ

เมลด็ตายและเมล็ดสดไม่งอกต่ําท่ีสดุด้วย โดยความงอกของเมล็ดพนัธุ์พริกพนัธุ์จินดาดําท่ีได้จากการทดลองมีค่า

สงูกวา่คา่ความงอกของเมลด็พนัธุ์พริกพนัธุ์จินดาดําท่ีทดสอบในเบือ้งต้นโดยไม่ได้ผ่านการแช่เมล็ดซึง่มีค่า 55% อย่าง

เดน่ชดั (ไมไ่ด้ตีพิมพ์) นอกจากนีส้ารละลายนํา้หมกัชีวภาพผลไม้อตัราสว่น 750:1 ยงัทําให้เมลด็พนัธุ์พริกงอกได้เร็ว

ท่ีสดุด้วยแตไ่มแ่ตกตา่งทางสถิติกบัการงอกของเมล็ดพนัธุ์พริกท่ีแช่ในนํา้กลัน่อย่างเดียว ส่วนระยะเวลาท่ีใช้ในการ

แช่เมลด็พนัธุ์ตา่ง ๆ กนันัน้มีผลทําให้ความงอกในสภาพแปลง ดชันีการงอกของเมล็ดพนัธุ์และการเจริญเติบโตของ

ต้นกล้า (ความยาวของต้น) แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ สําหรับอิทธิพลร่วมระหว่างทัง้สองปัจจยันีจ้ะพบ

เฉพาะกับการเจริญเติบโตของต้นกล้าเท่านัน้ นั่นแสดงว่าอัตราความเข้มข้นของนํา้หมักชีวภาพผลไม้ท่ีใช้กับ

ระยะเวลาในการแช่เมล็ดนัน้ไม่มีความสมัพันธ์ซึ่งกนัและกันกับการงอกของเมล็ดพันธุ์ ความงอกในสภาพแปลง 

และความเร็วในการงอก ยกเว้นแคก่ารเจริญเติบโตของต้นกล้าเท่านัน้เองท่ีมีผลร่วมกนัของปัจจยั  
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 ดงันัน้ในการนําไปใช้ประโยชน์ จงึสามารถเลือกใช้อตัราสว่นนํา้หมกัชีวภาพผลไม้ตอ่นํา้กลัน่ท่ีเหมาะสมได้

โดยไม่มีผลกระทบหรือเก่ียวข้องกับระยะเวลาท่ีใช้ในการแช่เมล็ดพันธุ์  ซึ่งจากการศึกษา พบว่า การใช้นํา้หมัก

ชีวภาพผลไม้ตอ่นํา้กลัน่ในอตัรา 750:1 มีผลทําให้ความงอกและความเร็วในการงอก (ดชันีการงอก) ของเมล็ดพนัธุ์

พริกพันธุ์ จินดาดํามีค่าสูงท่ีสุด และยังมีผลทําให้จํานวนต้นกล้าผิดปกติและจํานวนเมล็ดตายมีค่าต่ําท่ีสุดด้วย  

เหตุผลท่ีทําให้นํา้หมักชีวภาพผลไม้สามารถทําให้การงอกของเมล็ดพันธุ์พริกมีค่าสูงขึน้ได้อาจเป็นเพราะว่า 

องค์ประกอบในนํา้หมกัชีวภาพผลไม้ประกอบด้วยธาตุอาหารพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชท่ีสําคญั คือ 

ออกซิน จิบเบอเรลลิน และ ไซโตไคนิน (อานัฐ, 2549) โดยเฉพาะจิบเบอเรลลินซึ่งมีผลโดยตรงกับการกระตุ้นให้

เมล็ดเกิดกระบวนการงอกขึน้ (Copeland and McDonald, 1995) รวมทัง้ยงัมีไซโตไคนินซึง่มีผลต่อการกระตุ้นให้

เกิดการแบ่งเซลล์และขยายขนาดของเซลล์ในการงอกของเมลด็พนัธุ์ด้วย (Kucera et al., 2005) 

 สว่นระยะเวลาในการแช่เมลด็พนัธุ์ท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่การงอกของเมล็ดพนัธุ์ในสภาพแปลง ค่าดชันีการ

งอก และการเจริญเติบโตของต้นกล้าแตกต่างกนั โดยการแช่เมล็ดพนัธุ์เป็นเวลา 12 ชัว่โมง ทําให้เมล็ดพนัธุ์มีค่า

ดชันีการงอกสงูท่ีสดุหรือสามารถงอกได้เร็วท่ีสดุ ขณะท่ีการแช่เมล็ดเป็นเวลา 6 ชัว่โมง ทําให้เมล็ดมีความงอกใน

สภาพแปลงและการเจริญเติบโตของต้นกล้าสงูท่ีสดุ แสดงให้เห็นว่า การแช่เมล็ดพนัธุ์ในนํา้หมกัชีวภาพผลไม้หรือ

นํา้ธรรมดาก่อนนําเมลด็ไปเพาะนัน้มีผลทําให้เมลด็พนัธุ์งอกได้ดีขึน้และงอกได้เร็วขึน้ เหตผุลท่ีทําให้เมลด็ท่ีแชใ่นนํา้

กลัน่และนํา้หมกัชีวภาพผลไม้อตัราสว่นตา่งๆ เป็นระยะเวลานานแตกตา่งกนัเกิดการงอกได้ดีขึน้เร็วขึน้ เน่ืองจากนํา้

ท่ีเป็นองค์ประกอบในนํา้หมกัชีวภาพผลไม้นัน้ จะซมึเข้าไปภายในเมล็ดและไปกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

ชีวเคมีท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการงอกให้เกิดขึน้ (Copeland and McDonald, 1995) ซึง่จดัเป็นวิธีการกระตุ้นความ

งอกของเมลด็วิธีหนึ่งด้วย (สเุทวี และประเสริฐ, 2545) จึงทําให้เมล็ดพนัธุ์เกิดการงอกได้เร็วขึน้ การให้เมล็ดพนัธุ์มี

การดดูนํา้เข้าไป เพ่ือให้เกิดกระบวนการงอกของเมลด็จะใช้ระยะเวลานานแตกตา่งกนัออกไปในเมล็ดพนัธุ์พืชแต่ละ

ชนิด เช่น เมลด็พริกพนัธุ์ CA365 ท่ีแช่ในนํา้เป็นเวลา 7 ชัว่โมง มีดชันีการงอกสงูกว่าเมล็ดท่ีแช่ในนํา้เพียง 1 ชัว่โมง 

(สเุทวี และประเสริฐ, 2545) เป็นต้น   

 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า การใช้นํา้กลัน่อย่างเดียวทําให้เมล็ดพนัธุ์มีค่าการเจริญเติบโตของต้น

กล้าซึง่เป็นการวดัความยาวเฉลี่ยของต้นกล้าหลงัเพาะ (ISTA, 2011) มีค่าสงูท่ีสดุ ซึง่อาจเป็นเพราะนํา้กลัน่มีค่า

พลังงานของนํา้หรือศกัย์ของนํา้สูงกว่าของนํา้หมักชีวภาพผลไม้ จึงทําให้โมเลกุลของนํา้สามารถเคลื่อนท่ีเข้าสู่

ภายในเซลล์ทําให้เกิดแรงดนัเต่งในการขยายขนาดของเซลล์ (Taiz and Zeiger, 2010) ได้ดีกว่า ทําให้ความยาว

ของต้นกล้าหรือคา่การเจริญเติบโตของต้นกล้าสงูท่ีสดุนัน่เอง ส่วนอตัราการเจริญเติบโตของต้นกล้าท่ีวดัได้ ซึง่เป็น

การวดันํา้หนักแห้งของต้นกล้าหลงัเพาะ (มก.ต่อต้น) (ISTA, 2011) ซึง่ไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างการใช้นํา้

หมกัชีวภาพอตัราต่างๆ และแช่เมล็ดเป็นเวลาแตกต่างกันนัน้ อาจเป็นเพราะว่านํา้หนักของต้นกล้าต่อต้นท่ีวดัได้

เป็นผลมาจากศกัยภาพของตวัเมล็ดพนัธุ์เองว่า มีอาหารสะสมภายในเมล็ดมาปริมาณมากหรือน้อยเท่าใด ท่ีจะ

สง่เสริมการเจริญเติบโตให้กบัต้นกล้า ดงันัน้การใช้นํา้หมกัชีวภาพอตัราต่างๆ และแช่เมล็ดเป็นเวลาต่างๆ กนัจึงไม่

มีผลทําให้อตัราการเจริญเติบโตของต้นกล้าแตกตา่งกนันัน่เอง 
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สรุป 

 1. การแช่เมลด็พนัธุ์พริกในสารละลายนํา้หมกัชีวภาพผลไม้ต่อนํา้กลัน่อตัราส่วนต่างๆ มีผลทําให้การงอก

ของเมลด็พนัธุ์และคา่ดชันีการงอกของเมลด็พนัธุ์พริกพนัธุ์จินดาดําแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

 2. การใช้นํา้หมกัชีวภาพผลไม้ต่อนํา้กลัน่อตัรา 750:1 ทําให้เมล็ดพนัธุ์พริก พนัธุ์จินดาดํางอกได้สูงท่ีสุด

และมีคา่ดชันีการงอกสงูท่ีสดุ 

 3. ระยะเวลาในการแช่เมล็ดพันธุ์พริกในสารละลายนํา้หมกัชีวภาพผลไม้ต่อนํา้กลัน่อตัราส่วนต่างๆ ท่ี

แตกตา่งกนั ทําให้ความงอกในสภาพแปลง ดชันีการงอกของเมลด็พนัธุ์ และการเจริญเติบโตของต้นกล้าแตกตา่งกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

 4. การแช่เมลด็พนัธุ์พริกในสารละลายนํา้หมกัชีวภาพผลไม้ตอ่นํา้กลัน่อตัราตา่งๆ เป็นเวลา 9 ชัว่โมง ทําให้

เมลด็พนัธุ์พริกพนัธุ์จินดาดํามีความงอกในสภาพแปลงและการเจริญเติบโตของต้นกล้าสงูท่ีสดุ ขณะท่ีการแช่เมล็ด

เป็นเวลา 12 ชัว่โมง ทําให้เมลด็พนัธุ์พริกพนัธุ์จินดาดํามีคา่ดชันีการงอกสงูท่ีสดุ 
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