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ผลของการใช้ นาํ ้ หมักชีวภาพผลไม้ ต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์พริก
Effect of Fermented Fruit Juice on Chilli Seed Germination
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บทคัดย่ อ
ศึกษาผลของการใช้ นํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ แช่เมล็ดพันธุ์ที่มีต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์พริ กพันธุ์จินดาดํา วาง
แผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ และจัดสิ่งทดลองแบบแฟคทอเรี ยล โดยให้ อตั ราส่วนนํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ ต่อนํ ้ากลัน่ ที่
ใช้ แช่เมล็ดพันธุ์ก่อนเพาะเป็ นปั จจัยที่ 1 ประกอบด้ วย อัตราส่วน 250:1 500:1 750:1 1000:1 และ 0:1 (นํ ้ากลัน่ ) และ
ระยะเวลาในการแช่เมล็ดพันธุ์พริ กเป็ นปั จจัยที่ 2 ประกอบด้ วย แช่เมล็ดเป็ นเวลา 6 9 และ 12 ชัว่ โมง ตามลําดับ นํา
เมล็ดพันธุ์พริ กที่ผ่านการแช่นํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ แล้ วไปทําการทดสอบความงอกของเมล็ดด้ วยวิธี top of paper ความ
งอกในสภาพแปลง ดัชนีการงอก การเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ า และอัตราการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ า จํานวน 4 ซํ ้า ซํ ้า
ละ 100 เมล็ด พบว่า การใช้ นํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ อตั ราส่วนต่างกันแช่เมล็ดพันธุ์พริ กก่อนเพาะ มีผลทําให้ ความงอกของ
เมล็ดพันธุ์ จํานวนต้ นกล้ าผิดปกติและเมล็ดตาย ดัชนีการงอก และการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าแตกต่างกันทางสถิติ
โดยการใช้ นํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ ต่อนํ ้าอัตราส่วน 750:1 ทําให้ เมล็ดพันธุ์พริ กจินดาดํา มีความงอกและดัชนีการงอกสูง
ที่สดุ และมีจํานวนต้ นกล้ าผิดปกติและเมล็ดตายน้ อยที่สดุ แต่ไม่มีผลทําให้ ความงอกในสภาพแปลง จํานวนเมล็ดสดไม่
งอก และอัตราการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ ามีค่าแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนระยะ เวลาแช่เมล็ดพันธุ์ที่ต่างกันมีผลทําให้
ความงอกในสภาพแปลง ค่าดัชนีการงอก และการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดย
การแช่เมล็ดพริ กในนํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ เป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง มีผลทําให้ เมล็ดพันธุ์พริ กมีความงอกในสภาพแปลงและ
การเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าสูงที่สดุ ขณะที่การแช่เมล็ดพันธุ์นาน 12 ชัว่ โมง ทําให้ เมล็ดพันธุ์มีดชั นีการงอกสูงที่สดุ และ
พบอิทธิพลร่ วมระหว่างทังสองปั
้
จจัยต่อการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าเท่านัน้

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.
Key Words: fermented fruit juice, seed germination, pepper, seed vigor
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คํานํา

ในการผลิตพืชเมล็ดพันธุ์จดั เป็ นปั จจัยพื ้นฐานที่สําคัญที่สดุ ถึงแม้ ว่าปั จจัยการผลิตอื่นๆ จะดีพร้ อม แต่ถ้า
ขาดเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงในการผลิตแล้ ว ปริ มาณผลผลิตต่อหน่วยพื ้นที่และคุณภาพของผลผลิตก็ตํ่าลงด้ วย
การใช้ เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพไม่ดีหรื อเมล็ดพันธุ์ที่เคยมีคุณภาพดีแต่เกิดการเสื่อมสภาพไปแล้ วก็ให้ ผลในทํานอง
เดียวกัน นํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ (fermented fruit juice; FFJ) เป็ นนํ ้าหมักชีวภาพชนิดหนึ่งที่ได้ รับความสนใจและใช้
กันอย่างแพร่ หลาย เพราะทําได้ ง่าย ลงทุนน้ อย และสามารถใช้ วสั ดุได้ หลากหลายตามที่มีในแต่ละท้ องถิ่น (กรม
วิชาการเกษตร, 2547) เกิดจากการหมักโดยใช้ ผลไม้ เป็ นวัสดุหมักและมีจลุ ินทรี ย์ย่อยสลายวัสดุอินทรี ย์ให้ มีโมเลกุล
ขนาดเล็กลงอยู่ในรู ปสารประกอบฮิวมิก กรดอะมิโนและธาตุอาหารในรู ปที่พืชสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ ซึง่ นํา้
หมักชีวภาพจากผลไม้ จะมีองค์ประกอบของแร่ ธาตุและสารอาหารที่ เป็ นประโยชน์ อยู่หลายชนิด และมีปริ มาณ
วิตามินและฮอร์ โมนพืชอยู่มากกว่านํ ้าหมักชีวภาพจากพืชผัก (อานัฐ, 2549) ฮอร์ โมนพืชที่มีอยู่ในนํ ้าหมักจากผลไม้
ได้ แ ก่ กรดจิ บ เบอเรลลิ ก ไซโตไคนิ น และออกซิ น ซึ่ง ฮอร์ โมนเหล่า นี จ้ ะส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ได้ ดี
นอกจากนันฮอร์
้ โมนพืชเหล่านี ้ยังมีสว่ นช่วยส่งเสริ มกระบวนการงอกของเมล็ดพืชได้ (สมเกียรติ, 2547; Copeland
and McDonald, 1995)
พริ ก เป็ นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย มีพื ้นที่เพาะปลูกมากกว่า 474,500 ไร่ นอกจากใช้ ผลผลิต
ภายในประเทศแล้ วยังมีการผลิตเพื่อการส่งออกอีกปี ละ 37.6 ตัน มีมลู ค่า 226.43 ล้ านบาท และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น
ทุกปี (สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย, 2552) การเพาะปลูกพริ กดังกล่าวเกษตรกรใช้ วิธีการเพาะเมล็ด ซึง่ มักจะ
มีปัญหาในเรื่ องการงอกของเมล็ดพริ กอยู่เสมอๆ การนําเมล็ดมาผ่านกระบวนการปฏิบตั ิบางอย่างก่อนนําไปเพาะ
เป็ นวิธีการหนึง่ ที่ใช้ ในการแก้ ปัญหาการงอกของเมล็ดพันธุ์ เช่น การนําเมล็ดพันธุ์มาผ่านกระบวนการกระตุ้นความ
งอกก่อนนําไปเพาะจะทําให้ เมล็ดพันธุ์นนงอกได้
ั้
ดีขึ ้นและงอกได้ เร็ วขึ ้น (สุเทวี และประเสริ ฐ, 2545; Heydecker
and Coolbear, 1977; Bradford, 1986) ดังนันการวิ
้
จยั ครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการแช่เมล็ดพันธุ์
พริ กในนํ า้ หมักชี วภาพผลไม้ ที่มีต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์พริ ก ซึ่ง ผลที่ ได้ จากการวิจัยครั ง้ นี ค้ าดว่าน่าจะนํ าไป
ถ่ายทอดให้ เกษตรกรผู้ปลูกพริ กและผู้สนใจนําไปใช้ ประโยชน์ได้ ตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
เตรี ยมนํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ สตู รของ ทิพวรรณ (2551) โดยการใช้ กล้ วย มะละกอ สับปะรด สับเป็ นชิ ้นๆ
โดยไม่ต้องปอกเปลือกอย่างละ 1 กิโลกรัม ผสมกับกากนํ ้าตาล 1 กิโลกรัม (อัตราส่วนผลไม้ 3 ส่วน ต่อกากนํ ้าตาล 1
ส่วน) คลุกให้ เข้ ากันและหมักในถุงพลาสติกปิ ดสนิท เปิ ดถุงระบายแก๊ สเมื่อถุงพองเต็มที่เป็ นระยะจนกระทัง่ ไม่เกิด
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แก๊ สขึ ้นอีกและหมักต่ออีกเป็ นระยะเวลาประมาณ 15 วัน จากนันกรองแยกสารละลายนํ
้
้าหมักชีวภาพผลไม้ ใส่ขวด
พลาสติกเก็บไว้ ใช้ ในการทดลอง
ศึกษาผลของนํ า้ หมักชี วภาพผลไม้ ต่อการงอกของเมล็ดพริ ก โดยใช้ เมล็ด พันธุ์ พริ กพัน ธุ์จิ นดาดําซึ่ง มี
เปอร์ เซ็นต์ ความงอกเท่ากับ 55% เป็ นหน่วยทดลอง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จัดสิ่งทดลองแบบ
แฟคทอเรี ยล ประกอบด้ วย 2 ปั จจัย ปั จจัยที่ 1 คือ อัตราส่วนของนํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ ต่อนํ ้ากลัน่ จํานวน 4 ระดับ
คือ 250:1 500:1 750:1 1000:1 และ 0:1 (นํ ้ากลัน่ อย่างเดียวเป็ นสิ่งควบคุม) ปั จจัยที่ 2 คือ ระยะเวลาที่ใช้ ในการ
แช่เมล็ดพันธุ์ จํานวน 3 ระดับ คือ 6 9 และ 12 ชั่วโมง จํานวน 4 ซํ ้า ซํา้ ละ 100 เมล็ด โดยแช่เมล็ดพันธุ์พริ กที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส หลังจากครบกําหนดเวลาในการแช่เมล็ดแล้ วนําเมล็ดพันธุ์มาผึ่งลมเป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
จากนันทดสอบความงอกของเมล็
้
ดพันธุ์โดยใช้ วิธี top of paper (ISTA, 2011) และความงอกในสภาพแปลง และ
ทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ด้วยวิธีวดั ค่าดัชนีการงอก การเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ า (ส่วนยอด) และอัตรา
การเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ า (ISTA, 2011)
วิเคราะห์ ผลการทดลองโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ทําการทดลอง ณ ห้ องปฏิบตั ิการเมล็ดพันธุ์ และแปลงทดลอง
1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2555

ผลการทดลอง
จากการศึกษาผลของการแช่เมล็ดพันธุ์พริ กจินดาดําในนํา้ หมักชีวภาพผลไม้ ที่มีความเข้ มข้ น และระยะ
เวลาแช่เมล็ดพันธุ์แตกต่างกัน เมื่อนําเมล็ดพันธุ์พริ กดังกล่าวมาทดสอบความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์
ได้ ผลการทดลองดังนี ้ การใช้ อตั ราส่วนของนํา้ หมักชีวภาพผลไม้ ที่ต่างกันมีผลทําให้ ความงอกของเมล็ดพันธุ์พริ ก
พันธุ์จินดาดํามีค่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ โดยการใช้ นํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ ต่อนํา้ กลัน่ ที่อตั ราส่วน
750:1 ทําให้ เมล็ดพันธุ์พริ กจินดาดํามีความงอกสูงที่สุดเท่ากับ 82.4% ในขณะที่การใช้ นํา้ กลัน่ อย่างเดียวทําให้
เมล็ดพันธุ์มีความงอกเท่ากับ 75.4% นอกจากนันนํ
้ ้าหมักชีวภาพผลไม้ ยังมีผลทําให้ จํานวนต้ นกล้ าผิดปกติและ
จํานวนเมล็ดตายในการทดสอบความงอกแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติด้วย โดยการใช้ นํา้ หมักชีวภาพ
ผลไม้ ในอัตรา 750:1 ทําให้ จํานวนต้ นกล้ าผิดปกติและจํานวนเมล็ดตายตํ่าที่สดุ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนอื่นๆ และนํ ้า
กลัน่ อย่างเดียว อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนของนํา้ หมักชีวภาพผลไม้ ไม่มีผลทําให้ จํานวนเมล็ดสดไม่งอกและความ
งอกในสภาพแปลงมีค่าแตกต่างกันทางสถิติ (Table 1) ส่วนระยะเวลาที่ใช้ ในการแช่เมล็ดพันธุ์พริ กในนํ า้ หมัก
ชีวภาพผลไม้ ที่ตา่ งกัน พบว่า มีผลทําให้ ความงอกในสภาพแปลงของเมล็ดพันธุ์พริ กพันธุ์จินดาดําแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ โดยการแช่เมล็ดพันธุ์พริ กเป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง ทําให้ เมล็ดพันธุ์พริ กมีการงอกในสภาพแปลงสูง
ที่สดุ เท่ากับ 65.9% (Table 1) และเมื่อพิจารณาอิทธิพลร่ วมระหว่างอัตรานํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ ที่ใช้ กบั ระยะเวลา
การแช่เมล็ดพันธุ์ พบว่า ไม่มีอิทธิพลร่ วมกันต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์พริ กพันธุ์จินดาดํา
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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

Fermented fruit juice : distilled water ratios
0:1
250:1
500:1
750:1
1000:1
F-test
Soaking time (hours)
6
9
12
F-test
Interaction
C.V. (%)

Germination Numbers of Numbers Numbers of
Field
(%)
abnoraml of dead
fresh
emergence
seedling (%) seed (%) ungerminated (%)
seed (%)
75.4 b2/
76.5 b
73.5 b
82.4 a
72.6 b
**

6b
7.9 ab
11 a
5.8 b
9.3 ab
*

73.8
76.8
77.5
ns1/
ns3/
8.64

8.6
8.2
7.3
ns1/
ns3/
52.77

P

P

P

P

P

P

ns1/ Not significant
* Significant at p < 0.05, ** Significant at p < 0.01
2/
Means with different letters in the same column differ significantly (p < 0.05 or 0.01)
3/
ns No interaction between factors
P

P

P

P

6.9 a
5.5 ab
6.6 a
3.7 b
7.2 a
*
6.1
6.2
5.7
ns1/
ns3/
51.67
P

P

10.7
10.0
9.5
8.8
8.0
ns1/

59.1
62.4
61.1
59.1
55.9
ns1/

10.4
8.3
9.4
ns1/
ns3/
37.20

63.8 a
65.9 a
53.3 b
**
ns3/
10.18

P

P

P

P

P

P

เมื่อนําเมล็ดพันธุ์พริ กพันธุ์จินดาดําที่ผ่านการแช่นํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ อตั ราต่างๆ เป็ นเวลานานต่างกันไป
ทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ พบว่า อัตราส่วนของนํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ ต่อนํ ้ากลัน่ ที่แตกต่างกันมีผลทําให้
ค่าดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์และการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยอัตรา ส่วน
นํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ ตอ่ นํ ้ากลัน่ 750:1 มีผลทําให้ คา่ ดัชนีการงอกสูงที่สดุ ขณะที่การใช้ นํ ้ากลัน่ อย่างเดียวทําให้ การ
เจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าสูงที่สดุ ส่วนระยะเวลาในการแช่เมล็ดพันธุ์พริ กในสารละลายนํา้ หมักชีวภาพผลไม้ ต่อนํา้
กลัน่ ที่มีอตั ราส่วนแตกต่างกันมีผลทําให้ คา่ ดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์และการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าแตก ต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยการแช่เมล็ดเป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง มีผลทําให้ เมล็ดพันธุ์พริ กมีค่าดัชนีกางอกสูงที่สุด
ขณะที่การแช่เมล็ดพันธุ์นาน 9 ชัว่ โมง ทําให้ มีการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าสูงที่สดุ และพบว่าทังสองปั
้
จจัยมีอิทธิพล
ร่ วมกันเฉพาะต่อการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าเท่านัน้ (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
Fermented fruit juice : distilled water ratios
0:1
250:1
500:1
750:1
1000:1
F-test
Soaking time (hours)
6
9
12
F-test
Interaction
C.V. (%)

Germination
index

Seedling growth
test (cm)

Seedling growth rate
test (mg/seedling)

7.85 a
6.76 b
6.40 b
7.86 a
6.75 b
**

2.45 a
1.78 b
1.93 b
1.83 b
1.85 b
**

0.92
1.06
1.06
1.03
1.06
ns1/

7.02 b
6.74 b
7.70 a
**
ns3/
10.18

1.81 b
2.17 a
1.92 b
**
**
12.56

0.99
1.06
1.04
ns1/
ns3/
15.57

P

ns1/ Not significant
** Significant at p < 0.01
2/
Means with different letters in the same column differ significantly (p 0.01)
3/
ns No interaction between factors
P

P

P

P

P

P

P

P

P

วิจารณ์
จากการศึกษาทําให้ ทราบว่า การใช้ สารละลายนํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ ตอ่ นํ ้ากลัน่ อัตราส่วนต่างๆ กันแช่เมล็ด
พัน ธุ์ พ ริ ก พัน ธุ์ จิน ดาดํ าก่ อ นนํ าไปเพาะ มี ผลทํ าให้ เ มล็ด พัน ธุ์ พ ริ กมี ค วามงอกสูง ขึน้ อย่างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติ
โดยเฉพาะอัตราส่วน 750:1 ซึง่ ทําให้ เมล็ดพันธุ์พริ กมีความงอกสูงที่สดุ และยังมีผลทําให้ จํานวนต้ นกล้ าผิดปกติ
เมล็ดตายและเมล็ดสดไม่งอกตํ่าที่สดุ ด้ วย โดยความงอกของเมล็ดพันธุ์พริ กพันธุ์จินดาดําที่ได้ จากการทดลองมีค่า
สูงกว่าค่าความงอกของเมล็ดพันธุ์พริ กพันธุ์จินดาดําที่ทดสอบในเบื ้องต้ นโดยไม่ได้ ผ่านการแช่เมล็ดซึง่ มีค่า 55% อย่าง
เด่นชัด (ไม่ได้ ตีพิมพ์) นอกจากนี ้สารละลายนํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ อตั ราส่วน 750:1 ยังทําให้ เมล็ดพันธุ์พริ กงอกได้ เร็ ว
ที่สดุ ด้ วยแต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบั การงอกของเมล็ดพันธุ์พริ กที่แช่ในนํ ้ากลัน่ อย่างเดียว ส่วนระยะเวลาที่ใช้ ในการ
แช่เมล็ดพันธุ์ตา่ ง ๆ กันนันมี
้ ผลทําให้ ความงอกในสภาพแปลง ดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์และการเจริ ญเติบโตของ
ต้ นกล้ า (ความยาวของต้ น) แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สําหรับอิทธิพลร่ วมระหว่างทังสองปั
้
จจัยนี ้จะพบ
เฉพาะกับ การเจริ ญ เติ บโตของต้ นกล้ าเท่านัน้ นั่น แสดงว่าอัตราความเข้ มข้ นของนํ า้ หมัก ชี วภาพผลไม้ ที่ใ ช้ กับ
ระยะเวลาในการแช่เมล็ดนัน้ ไม่มีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันกับการงอกของเมล็ดพันธุ์ ความงอกในสภาพแปลง
และความเร็ วในการงอก ยกเว้ นแค่การเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าเท่านันเองที
้
่มีผลร่ วมกันของปั จจัย
2343

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ดังนันในการนํ
้
าไปใช้ ประโยชน์ จึงสามารถเลือกใช้ อตั ราส่วนนํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ ตอ่ นํ ้ากลัน่ ที่เหมาะสมได้
โดยไม่มีผลกระทบหรื อเกี่ ยวข้ องกับระยะเวลาที่ ใช้ ในการแช่เมล็ดพันธุ์ ซึ่งจากการศึกษา พบว่า การใช้ นํา้ หมัก
ชีวภาพผลไม้ ตอ่ นํ ้ากลัน่ ในอัตรา 750:1 มีผลทําให้ ความงอกและความเร็ วในการงอก (ดัชนีการงอก) ของเมล็ดพันธุ์
พริ กพันธุ์จินดาดํามีค่าสูงที่ สุด และยังมีผลทํ าให้ จํานวนต้ นกล้ าผิ ดปกติและจํ านวนเมล็ดตายมีค่าตํ่าที่ สุดด้ วย
เหตุผ ลที่ ทํ าให้ นํ า้ หมัก ชี วภาพผลไม้ ส ามารถทํ าให้ ก ารงอกของเมล็ด พัน ธุ์ พ ริ ก มี ค่าสูง ขึน้ ได้ อาจเป็ นเพราะว่ า
องค์ประกอบในนํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ ประกอบด้ วยธาตุอาหารพืชและสารควบคุมการเจริ ญเติบโตพืชที่สําคัญ คือ
ออกซิน จิบเบอเรลลิน และ ไซโตไคนิน (อานัฐ, 2549) โดยเฉพาะจิบเบอเรลลินซึ่งมีผลโดยตรงกับการกระตุ้นให้
เมล็ดเกิดกระบวนการงอกขึ ้น (Copeland and McDonald, 1995) รวมทังยั
้ งมีไซโตไคนินซึง่ มีผลต่อการกระตุ้นให้
เกิดการแบ่งเซลล์และขยายขนาดของเซลล์ในการงอกของเมล็ดพันธุ์ด้วย (Kucera et al., 2005)
ส่วนระยะเวลาในการแช่เมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างกันมีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์ในสภาพแปลง ค่าดัชนีการ
งอก และการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าแตกต่างกัน โดยการแช่เมล็ดพันธุ์เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง ทําให้ เมล็ดพันธุ์มีค่า
ดัชนีการงอกสูงที่สดุ หรื อสามารถงอกได้ เร็ วที่สดุ ขณะที่การแช่เมล็ดเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง ทําให้ เมล็ดมีความงอกใน
สภาพแปลงและการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าสูงที่สดุ แสดงให้ เห็นว่า การแช่เมล็ดพันธุ์ในนํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ หรื อ
นํ ้าธรรมดาก่อนนําเมล็ดไปเพาะนันมี
้ ผลทําให้ เมล็ดพันธุ์งอกได้ ดีขึ ้นและงอกได้ เร็ วขึ ้น เหตุผลที่ทําให้ เมล็ดที่แช่ในนํ ้า
กลัน่ และนํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ อตั ราส่วนต่างๆ เป็ นระยะเวลานานแตกต่างกันเกิดการงอกได้ ดีขึ ้นเร็ วขึ ้น เนื่องจากนํ ้า
ที่เป็ นองค์ประกอบในนํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ นนั ้ จะซึมเข้ าไปภายในเมล็ดและไปกระตุ้นให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมีที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการงอกให้ เกิดขึ ้น (Copeland and McDonald, 1995) ซึง่ จัดเป็ นวิธีการกระตุ้นความ
งอกของเมล็ดวิธีหนึ่งด้ วย (สุเทวี และประเสริ ฐ, 2545) จึงทําให้ เมล็ดพันธุ์เกิดการงอกได้ เร็ วขึ ้น การให้ เมล็ดพันธุ์มี
การดูดนํ ้าเข้ าไป เพื่อให้ เกิดกระบวนการงอกของเมล็ดจะใช้ ระยะเวลานานแตกต่างกันออกไปในเมล็ดพันธุ์พืชแต่ละ
ชนิด เช่น เมล็ดพริ กพันธุ์ CA365 ที่แช่ในนํ ้าเป็ นเวลา 7 ชัว่ โมง มีดชั นีการงอกสูงกว่าเมล็ดที่แช่ในนํ ้าเพียง 1 ชัว่ โมง
(สุเทวี และประเสริ ฐ, 2545) เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า การใช้ นํ ้ากลัน่ อย่างเดียวทําให้ เมล็ดพันธุ์มีค่าการเจริ ญเติบโตของต้ น
กล้ าซึง่ เป็ นการวัดความยาวเฉลี่ยของต้ นกล้ าหลังเพาะ (ISTA, 2011) มีค่าสูงที่สดุ ซึง่ อาจเป็ นเพราะนํ ้ากลัน่ มีค่า
พลังงานของนํา้ หรื อศักย์ ของนํ า้ สูงกว่าของนํา้ หมักชีวภาพผลไม้ จึงทํ าให้ โมเลกุลของนํา้ สามารถเคลื่อนที่ เข้ าสู่
ภายในเซลล์ทําให้ เกิดแรงดันเต่งในการขยายขนาดของเซลล์ (Taiz and Zeiger, 2010) ได้ ดีกว่า ทําให้ ความยาว
ของต้ นกล้ าหรื อค่าการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าสูงที่สดุ นัน่ เอง ส่วนอัตราการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าที่วดั ได้ ซึง่ เป็ น
การวัดนํ ้าหนักแห้ งของต้ นกล้ าหลังเพาะ (มก.ต่อต้ น) (ISTA, 2011) ซึง่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติระหว่างการใช้ นํา้
หมักชีวภาพอัตราต่างๆ และแช่เมล็ดเป็ นเวลาแตกต่างกันนัน้ อาจเป็ นเพราะว่านํ ้าหนักของต้ นกล้ าต่อต้ นที่วดั ได้
เป็ นผลมาจากศักยภาพของตัวเมล็ดพันธุ์เองว่า มีอาหารสะสมภายในเมล็ดมาปริ มาณมากหรื อน้ อยเท่าใด ที่จะ
ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตให้ กบั ต้ นกล้ า ดังนันการใช้
้
นํ ้าหมักชีวภาพอัตราต่างๆ และแช่เมล็ดเป็ นเวลาต่างๆ กันจึงไม่
มีผลทําให้ อตั ราการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าแตกต่างกันนัน่ เอง
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สรุ ป

1. การแช่เมล็ดพันธุ์พริ กในสารละลายนํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ ต่อนํ ้ากลัน่ อัตราส่วนต่างๆ มีผลทําให้ การงอก
ของเมล็ดพันธุ์และค่าดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์พริ กพันธุ์จินดาดําแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2. การใช้ นํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ ต่อนํ ้ากลัน่ อัตรา 750:1 ทําให้ เมล็ดพันธุ์พริ ก พันธุ์จินดาดํางอกได้ สูงที่สุด
และมีคา่ ดัชนีการงอกสูงที่สดุ
3. ระยะเวลาในการแช่เมล็ดพันธุ์พริ กในสารละลายนํา้ หมักชีวภาพผลไม้ ต่อนํา้ กลัน่ อัตราส่วนต่างๆ ที่
แตกต่างกัน ทําให้ ความงอกในสภาพแปลง ดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์ และการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
4. การแช่เมล็ดพันธุ์พริ กในสารละลายนํ ้าหมักชีวภาพผลไม้ ตอ่ นํ ้ากลัน่ อัตราต่างๆ เป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง ทําให้
เมล็ดพันธุ์พริ กพันธุ์จินดาดํามีความงอกในสภาพแปลงและการเจริ ญเติบโตของต้ นกล้ าสูงที่สดุ ขณะที่การแช่เมล็ด
เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง ทําให้ เมล็ดพันธุ์พริ กพันธุ์จินดาดํามีคา่ ดัชนีการงอกสูงที่สดุ
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