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ABSTRACT: Study on the effect of seed priming on germination and seedling growth of pepper
cultivar Bang Chang was carried out. The experiment was designed in completely randomized
design that composed of 11 treatments. Seeds were soaked in reverse osmosis (RO) water and
chemical solutions followed as (1) RO water + non-incubation (2) RO water + incubation (3)
0.02% salicylic acid (SA) + non-incubation (4) 0.02% SA + incubation (5) 0.2% smoke water (SW)
+ non-incubation (6) 0.2% SW + incubation (7) 3% KNO3 + non-incubation (8) 3% KNO3 +
incubation (9) -1.5 MPa polyethylene glycol (PEG) 6000 + non-incubation (10) -1.5 MPa PEG 6000
+ incubation and (11) non-primed seeds (control). The results showed that primed seeds with
the 3% KNO3 solution plus incubation for 24 hours had the high germination and showed the
fastest of mean germination time. Moreover, primed seeds with the 0.02% salicylic acid solution
plus incubation for 24 hours had the highest seedling growth at 28 days after sowing.
Keywords: Hydropriming, osmopriming, speed of germination, seed vigor
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์
ต่ อ ความงอกและการเจริญ เติบ โตของต้นกล้าพริก
พันธุ์บางช้าง วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี
11 ทรีทเมนต์ ได้แก่ แช่เมล็ดพริกในสารละลายดังต่อ
ไปนี้ (1) น�้ำ RO + ไม่บ่มเมล็ด (2) น�้ำ RO + บ่มเมล็ด
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นาน 24 ชั่วโมง (3) สารละลายกรดซาลิไซลิก (SA)
ความเข้มข้น 0.02% + ไม่บ่มเมล็ด (4) สารละลาย
SA ความเข้มข้น 0.02% + บ่มเมล็ดนาน 24 ชั่วโมง
(5) สารละลายน�้ำควันไม้ (SW) ความเข้มข้น 0.2%
+ ไม่บ่มเมล็ด (6) สารละลาย SW ความเข้มข้น 0.2%
+ บ่มเมล็ดนาน 24 ชั่วโมง (7) สารละลาย KNO3
ความเข้มข้น 3% + ไม่บ่มเมล็ด (8) สารละลาย KNO3

ส.วก.ท.

ความเข้มข้น 3% + บ่มเมล็ดนาน 24 ชั่วโมง (9)
สารละลาย PEG 6000 ค่าชลศักย์ -1.5 MPa + ไม่
บ่มเมล็ด (10) สารละลาย PEG 6000 ค่าชลศักย์ -1.5
MPa + บ่มเมล็ดนาน 24 ชั่วโมง และ (11) เมล็ดที่ไม่
ผ่านการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ (control) พบว่า
เมล็ดที่ผ่านการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ในสารละลาย
KNO3 ความเข้มข้น 3% ร่วมกับการบ่มเมล็ดเป็นเวลา
24 ชั่วโมง มีความงอกสูงและมีเวลาเฉลี่ยในการงอก
เร็วที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่เตรียมพร้อมเมล็ด
พันธุ์ด้วยวิธีอื่น ๆ และเมล็ดที่ไม่เตรียมพร้อมเมล็ด
พันธุ์ และเมล็ดที่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ในสารละลาย
กรดซาลิไซลิกที่ความเข้มข้น 0.02% ร่วมกับการบ่ม
เมล็ดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง มีการเจริญเติบโตของต้น
กล้าที่อายุ 28 วันหลังเพาะเมล็ดดีที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: การเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยน�้ำ, การเตรียม
พร้ อ มเมล็ ด พั น ธุ ์ ด ้ ว ยสารควบคุ ม แรงดั น ออสโมซี ส ,
ความเร็วในการงอก, ความแข็งแรงของเมล็ด
		

บทน�ำ

พริกเป็นผักที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ผลผลิตพริกมีทงั้ ใช้ภายในประเทศและส่ง
ออกไปยังต่างประเทศ พริกที่ผลิตในประเทศไทยมี 3
ชนิดตามขนาดของผล ได้แก่ พริกผลใหญ่ พริกขี้หนู
ผลใหญ่ และพริกขี้หนูผลเล็ก พริกพันธุ์บางช้างจัดอยู่
ในกลุ่มพริกผลใหญ่ (ITCC DOAE, 2014) ซึ่งการผลิต
พริกผลใหญ่ในปี พ.ศ. 2557 มีพื้นที่การเพาะปลูก
22,139 ไร่ โดยมีผลผลิต 53,627 ตัน (ITCC DOAE,
2014) ในการปลูกพริกพันธุบ์ างช้างจ�ำเป็นต้องใช้เมล็ด
พันธุ์ที่มีความงอกสูง งอกได้สม�่ำเสมอ และต้นกล้ามี
ความสมบูรณ์และแข็งแรง แต่บางครัง้ เกษตรกรมักพบ
ปัญหาเมล็ดพริกมีความงอกต�่ำและงอกไม่สม�่ำเสมอ
นอกจากนี้ พ ริ ก ยั ง มี ป ั ญ หาเชื้ อ โรคที่ ติ ด มากั บ เมล็ ด
(seed borne disease) เช่น โรคแอนแทรคโนส

(anthracnose) และเชื้อโรคที่เข้าท�ำลายในระยะกล้า
เช่น โรคเน่าคอดิน (damping off) ท�ำให้เมล็ดไม่
สามารถงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าปกติได้ หรือ
การเพาะเมล็ดในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น
อุณหภูมิสูง 30–35 องศาเซลเซียส เป็นต้น ท�ำให้เมล็ด
พันธุง์ อกไม่สม�ำ่ เสมอส่งผลต่อการวางแผนการปลูกและ
การจัดการการผลิต (Agarwal and Sinclair, 1996)
“การเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ”์ เป็นศัพท์บญ
ั ญัติ
ภาษาไทยของค�ำว่า “seed priming” ซึ่งเป็นการ
พิจารณาร่วมกันของนักวิชาการทางด้านเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ์จากภาครัฐและภาคเอกชนในงานประชุม
วิ ช าการเมล็ ด พั น ธุ ์ พื ช แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 11 (Seed
Association of Thailand , 2014) การเตรียมพร้อม
เมล็ดพันธุ์ (seed priming) เป็นการท�ำให้เมล็ดพันธุด์ ดู
น�้ ำ เข้ า ไปเพื่ อ ให้ มี ค วามชื้ น เพี ย งพอต่ อ การเริ่ ม ต้ น
กระบวนการงอก แต่ไม่เพียงพอต่อการท�ำให้รากแทง
ออกมา เพื่อให้ทุกเมล็ดมีการพัฒนาการงอกขึ้นมาอยู่
ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน (Heydecker and
Coolbear, 1977) จากนั้นลดความชื้นของเมล็ดลงให้
ความชืน้ ของเมล็ดใกล้เคียงกับความชืน้ เริม่ ต้นเพือ่ หยุด
กระบวนการงอก ท�ำให้สามารถเก็บรักษาเมล็ดได้เป็น
ระยะเวลาสัน้ ๆ (Copeland and McDonald, 1995)
เมล็ดทีผ่ า่ นการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุแ์ ล้วเมือ่ น�ำเมล็ด
ไปดูดน�้ำอีกครั้งเมล็ดจะสามารถงอกได้อย่างรวดเร็ว
(Bewley and Black, 1978)
การเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์มีหลายวิธี ได้แก่
การเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุด์ ว้ ยน�ำ้ หรือ hydropriming,
การเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารควบคุมแรงดัน
ออสโมซีส หรือ osmopriming และการเตรียมพร้อม
เมล็ดพันธุด์ ว้ ยวัสดุควบคุมความชืน้ หรือ solid matrix
priming (Bradford, 1986) การเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์
ท�ำให้เมล็ดงอกได้สม�่ำเสมอ งอกได้เร็ว ส่งผลท�ำให้
ต้นกล้ามีความแข็งแรงและการเจริญเติบโตได้ดี ซึง่ การ
เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุด์ ว้ ยสารควบคุมแรงดันออสโมซีส
(osmopriming) เป็นวิธกี ารทีน่ ยิ มในการเตรียมพร้อม
เมล็ดพันธุ์ เนือ่ งจากสามารถควบคุมความเร็วในการดูด

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

71

>>

ความงอกและการเจริญของต้นกล้าพริก

น�้ำของเมล็ด โดยเมล็ดจะดูดน�้ำอย่างช้า ๆ และได้ผลดี
กั บ เมล็ ด พั น ธุ ์ ที่ มี ข นาดเล็ ก (Copeland and
McDonald, 1995) โดยการแช่เมล็ดพันธุใ์ นสารละลาย
ที่มีค่าชลศักย์ (water potential) ในระดับต�่ำ เช่น
โพลีเอทิลีน ไกลคอล (polyethylene glycol; PEG)
(McDonald, 2000) Thongdee (2011) รายงาน
การเตรียมพร้อมเมล็ดพริกพันธุ์บางช้าง โดยการแช่
เมล็ดพันธุ์ในสารละลาย PEG 8000 ที่ค่าชลศักย์
-0.5 MPa ท�ำให้เมล็ดมีความงอก 93.33% มีจ�ำนวน
วันทีเ่ มล็ดมีรากงอก 1.78 วัน และมีดชั นีการงอก 7.03
ส่วนเมล็ดที่ไม่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ มีความงอก
90.67% มีจ�ำนวนวันที่เมล็ดมีรากงอก 2.81 วัน และมี
ดัชนีการงอก 6.68 การใช้สารเพิม่ ประสิทธิภาพการงอก
ในการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ ซึ่งสารเคมีแต่ละชนิดมี
องค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกันและแสดงคุณสมบัตทิ ี่
แตกต่างกัน เช่น สารละลาย KNO3 เป็นสารที่ช่วยเพิ่ม
ปริมาณธาตุไนโตรเจนและธาตุอาหารอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อ
กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในกระบวนการงอกของ
เมล็ ด Prapanoppasin (1999) รายงานการ
เตรียมพร้อมเมล็ดพริกพันธุ์บางช้าง โดยแช่เมล็ดใน
สารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% เป็นเวลา 7 วัน
ร่วมกับการให้อากาศ 45 นาทีต่อชั่วโมง ท�ำให้เมล็ดมี
จ�ำนวนวันในการงอกรากเร็วกว่าเมล็ดทีไ่ ม่เตรียมพร้อม
เมล็ดพันธุ์ คือ 1.04 วัน และ 4.19 วัน ตามล�ำดับ และ
มีดัชนีการงอกของเมล็ดสูงกว่าเมล็ดที่ไม่เตรียมพร้อม
เมล็ดพันธุ์ คือ 7.69 และ 5.99 ตามล�ำดับ การใช้สาร
ควบคุมการเจริญเติบโตบางชนิด เช่น กรดซาลิไซลิก
(salicylic acid; SA) เพือ่ ช่วยเพิม่ ความสามารถในการ
งอกของเมล็ดพันธุ์ (seed performance) (Finch–
Savage et al., 1991) Charoensrisumphan (2012)
รายงานการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์พริกหยวกด้วย
สารละลาย SA ความเข้มข้น 0.015% มีความงอกสูง
ที่สุด 71.5% ส่วนเมล็ดที่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วย
สารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% สารละลาย GA3
ความเข้มข้น 0.05% น�ำ้ RO และเมล็ดทีไ่ ม่เตรียมพร้อม
เมล็ดพันธุ์ มีความงอก 66.0 57.0 54.0 และ 51.0%
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ตามล�ำดับ นอกจากนี้ยังมีสารเคมีที่ได้จากการเผาไหม้
ของฟางข้าว เช่น น�้ำควันไม้ (smoke water; SW) ซึ่ง
มีสาร butenolide และ ethylene เป็นสารประกอบ
ส�ำคัญซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการกระตุน้ ความงอกของเมล็ด
ได้ (Chumpookam et al., 2012) Chumpookam
et al. (2012) รายงานการแช่เมล็ดมะละกอพันธุ์
Tainung No.2 ในสารละลาย SW ความเข้มข้น 0.1
และ 0.2% v/v มีความงอก 87.33 และ 86.67% ตาม
ล�ำดับ ส่วนเมล็ดที่แช่ในน�้ำมีความงอกเพียง 70.67%
ดังนั้น การศึกษาผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ต่อ
ความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพริกพันธุบ์ าง
ช้างจึงมีความส�ำคัญ เพือ่ ท�ำให้เมล็ดพันธุง์ อกได้เร็วและ
สม�่ำเสมอมากขึ้น เป็นประโยชน์ในการผลิตต้นกล้า

อุปกรณ์และวิธีการ
น�ำเมล็ดพริกพันธุบ์ างช้างทีม่ คี วามชืน้ ของเมล็ด
7.6% มาแช่ในน�ำ้ reverse osmosis (RO) (ค่าชลศักย์
0 MPa) และสารเคมีชนิดต่าง ๆ ได้แก่ สารละลาย PEG
6000 ที่ค่าชลศักย์ -1.5 MPa ค�ำนวณจากสมการของ
Michel and Kaufman (1973), สารละลาย KNO3
ความเข้มข้น 3% (ค่าชลศักย์ -1.5 MPa), น�้ำควันไม้
(smoke water; SW) ความเข้มข้น 0.2% และกรด
ซาลิไซลิก (salicylic acid; SA) ความเข้มข้น 0.02%
(ค่ า ชลศั ก ย์ -0.04 MPa) โดยแช่ เ มล็ ด ในน�้ ำ และ
สารละลายเป็นเวลา 8 ชัว่ โมง ร่วมกับการให้อากาศ 45
นาที ต ่ อ ชั่ ว โมง เมื่ อ ครบตามระยะเวลาที่ ก� ำ หนด
น� ำ เมล็ ด มาบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 20±2 องศาเซลเซี ย ส
ความชื้นสัมพัทธ์ 100% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น
น�ำเมล็ดมาลดความชื้นลงให้เท่ากับความชื้นเริ่มต้น
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely
randomized design; CRD) มี 11 ทรีทเมนต์ จ�ำนวน
4 ซ�ำ้ ซ�ำ้ ละ 50 เมล็ด ได้แก่ แช่เมล็ดพริกในสารละลาย
ดังต่อไปนี้ (1) น�้ำ RO + ไม่บ่มเมล็ด (RO water +
non–incubation) (2) น�้ำ RO + บ่มเมล็ดนาน

ส.วก.ท.

24 ชั่วโมง (RO water + incubation) (3) สารละลาย
SA ความเข้มข้น 0.02% + ไม่บ่มเมล็ด (0.02% SA +
non-incubation) (4) สารละลาย SA ความเข้มข้น
0.02% + บ่มเมล็ดนาน 24 ชั่วโมง (0.02% SA +
incubation) (5) สารละลาย SW ความเข้มข้น 0.2%
+ ไม่บ่มเมล็ด (0.2% SW + non-incubation) (6)
สารละลาย SW ความเข้มข้น 0.2% + บ่มเมล็ดนาน
24 ชั่วโมง (0.2% SW + incubation) (7) สารละลาย
KNO3 ความเข้มข้น 3% + ไม่บ่มเมล็ด (3% KNO3 +
non-incubation) (8) สารละลาย KNO3 ความเข้มข้น
3% + บ่ ม เมล็ ด นาน 24 ชั่ ว โมง (3% KNO 3 +
incubation) (9) สารละลาย PEG 6000 ค่าชลศักย์
-1.5 MPa + ไม่บ่มเมล็ด (-1.5 MPa PEG 6000 +
non-incubation) (10) สารละลาย PEG 6000 ค่าชล
ศักย์ -1.5 MPa + บ่มเมล็ดนาน 24 ชั่วโมง (-1.5 MPa
PEG 6000 + incubation) และ (11) เมล็ดที่ไม่ผ่าน
การเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ (control) จากนัน้ น�ำเมล็ด
ที่ผ่านการลดความชื้นแล้วมาทดสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์และบันทึกข้อมูลดังนี้
การบันทึกข้อมูล
ความงอก (germination)
น� ำ เมล็ ด พริ ก ทุ ก ทรี ท เมนต์ ที่ ผ ่ า นการลด
ความชืน้ แล้วมาทดสอบความงอกมาตรฐาน (standard
germination test) ด้วยวิธกี ารเพาะเมล็ดบนกระดาษ
ชื้นแบบ top of paper (TP) จ�ำนวน 4 ซ�้ำ ซ�้ำละ 50
เมล็ด น�ำไปไว้ในตู้เพาะเมล็ดที่อุณหภูมิสลับ 20−30
องศาเซลเซียส โดยนับต้นอ่อนปกติครัง้ แรกที่ 7 วันหลัง
เพาะเมล็ด และนับครัง้ สุดท้ายที่ 14 วันหลังเพาะเมล็ด
โดยตรวจนับจ�ำนวนต้นอ่อนปกติ ต้นอ่อนผิดปกติ
เมล็ดสดไม่งอก และเมล็ดตาย ตามหลักการประเมิน
ความงอกของ International Seed Testing
Association (ISTA, 2014) จากนัน้ น�ำข้อมูลมาค�ำนวณ
ความงอกของเมล็ดพันธุ์เป็นเปอร์เซ็นต์ จากสูตร
ความงอก (%) = (จ�ำนวนต้นอ่อนปกติ × 100)
จ�ำนวนเมล็ดทั้งหมด

เวลาเฉลี่ยในการงอก (mean germination time;
MGT)
เพาะเมล็ ด พริ ก เช่ น เดี ย วกั บ วิ ธี ก ารทดสอบ
ความงอกมาตรฐาน ตรวจนับจ�ำนวนต้นอ่อนปกติทุก
วั น เป็ น เวลา 14 วั น จากนั้ น ค� ำ นวณเวลาเฉลี่ ย
ในการงอก จากสูตร (Ellis and Roberts, 1980)
MGT (วัน) = Σnd/Σn

โดย n = จ�ำนวนต้นอ่อนปกติ, d = จ�ำนวนวัน
หลังเพาะเมล็ด
การเจริญเติบโตของต้นกล้า
น�ำเมล็ดพริกทุกทรีทเมนต์ทผี่ า่ นการลดความชืน้
แล้วเพาะลงในถาดเพาะเมล็ดขนาด 104 หลุม โดยใช้
พีทมอสเป็นวัสดุปลูกในโรงเรือนตาข่ายหลังคาพลาสติก
รดน�ำ้ เช้า-เย็น วัดการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมือ่ อายุ
28 วันหลังเพาะเมล็ด จ�ำนวน 4 ซ�ำ้ ซ�ำ้ ละ 10 ต้น ได้แก่
ความสูงต้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล�ำต้น จ�ำนวนใบ
น�ำ้ หนักสดของส่วนเหนือดินและราก น�ำ้ หนักแห้งของ
ส่วนเหนือดินและราก และอัตราส่วนเหนือดินต่อราก

ผลการทดลองและวิจารณ์
ความงอก (germination)
เมล็ดพริกพันธุบ์ างช้างทีเ่ ตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์
โดยการแช่ในสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% เป็น
เวลา 8 ชั่วโมง และบ่มเมล็ดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท�ำให้
เมล็ดมีความงอกสูง 83.0% และมีเวลาเฉลี่ยในการ
งอกเร็วที่สุด คือ 9.34 วัน ซึ่งแตกต่างทางสถิติกับ
เมล็ดที่ไม่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ (control) โดยมี
ความงอกต�่ำที่สุด คือ 52.50% และมีเวลาเฉลี่ยในการ
งอกช้าที่สุด คือ 13.37 วัน (Table 1) เนื่องจาก
สารละลาย KNO3 ช่วยท�ำให้เมล็ดดูดซึมก๊าซออกซิเจน
ได้ดีข้ึน ซึ่งออกซิเจนเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการงอก
ของเมล็ด โดยมีผลช่วยในกระบวนการหายใจและการ
ย่อยสลายอาหารภายในเมล็ด (Hilton and Thomas,
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1986) นอกจากนี้ ไนเตรทยังเป็นตัวรับอิเล็กตรอนใน
กระบวนการหายใจในวิถีเพนโตสฟอสเฟต (pentose
phosphate pathway) หรื อ วิ ถี ท างเลื อ กของ
ไกลโคไลซิส (glycolysis) จะท�ำหน้าที่แทนออกซิเจน
ในการออกซิ ไ ดซ์ NADPH ในกระบวนการหายใจ
ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ท� ำ ล า ย ก า ร พั ก ตั ว ข อ ง เ ม ล็ ด ไ ด ้
(Chanprasert, 2010) การบ่มเมล็ดหลังการเตรียม
พร้อมเมล็ดพันธุ์ช่วยท�ำให้กระบวนการสังเคราะห์สาร
ต่างๆ ภายในเมล็ดเกิดสมบูรณ์มากขึ้น เมล็ดจึงงอกได้
เร็ว (Taylor et al., 1988) ซึ่งสอดคล้องกับ Amjad
et al. (2007) รายงานการเตรียมพร้อมเมล็ดพริกพันธุ์
Hot Queen ด้วยการแช่เมล็ดในสารละลาย KNO3
ความเข้มข้น 3% ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 16 ชั่วโมง ท�ำให้เมล็ดมีความงอก 100% และมี
เวลาเฉลี่ยในการงอก 5.63 วัน ส่วนเมล็ดที่ไม่เตรียม
พร้อมเมล็ดพันธุม์ คี วามงอกเพียง 70% และมีเวลาเฉลีย่
ในการงอกนาน 14 วัน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งการเตรี ย มพร้ อ ม
เมล็ดพันธุ์พริกด้วยน�้ำ RO หรือสารเคมีชนิดต่าง ๆ กับ
การไม่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ (control) (Table 1) พบ
ว่า เมล็ดพริกที่ผ่านการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์มีความ
งอกสูงกว่าเมล็ดทีไ่ ม่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ (control)
และแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยเมล็ด
พริกที่ผ่านการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์มีความงอกสูง
ประมาณ 62.0-86.5% ยกเว้น การเตรียมพร้อมเมล็ด
พันธุ์ด้วยสาร PEG 6000 ค่าชลศักย์ -1.5 MPa และไม่
บ่มเมล็ด มีความงอก 62.0% ซึง่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
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กับเมล็ดทีไ่ ม่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ (control) มีความ
งอก 52.0% นอกจากนี้การเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ใน
ทุกทรีทเมนต์ยังท�ำให้เมล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็ว
กว่าการไม่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ (control) แสดง
ว่าการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุท์ ำ� ให้เมล็ดงอกได้สงู และ
งอกได้เร็วกว่าเมล็ดที่ไม่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์
เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างการไม่บม่ เมล็ดกับการ
บ่ ม เมล็ ด หลั ง การเตรี ย มพร้ อ มเมล็ ด พั น ธุ ์ ด ้ ว ยสาร
ควบคุมแรงดันออสโมซีส (osmopriming) PEG 6000
ค่าชลศักย์ -1.5 MPa (Table 1) พบว่า เมล็ดที่เตรียม
พร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสาร PEG 6000 ร่วมกับการบ่ม
เมล็ดมีความงอก 86.5% ซึง่ สูงกว่า 24.5% เมือ่ เปรียบ
เทียบกับเมล็ดที่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสาร PEG
6000 แต่ไม่ได้บ่มเมล็ด มีความงอกเพียง 62.0%
อีกทั้งเมล็ดที่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสาร PEG
6000 ร่วมกับการบ่มเมล็ดยังท�ำให้เมล็ดมีเวลาเฉลี่ย
ในการงอก 10.32 วัน ซึ่งงอกได้เร็วกว่า 1.83 วัน
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์
ด้วยสาร PEG 6000 แต่ไม่ได้บ่มเมล็ด มีเวลาเฉลี่ย
ในการงอกนาน 12.15 วัน อาจเนื่องจากการเตรียม
พร้อมเมล็ดพันธุ์ในสารละลาย PEG 6000 ค่าชลศักย์
-1.5 MPa ท�ำให้เมล็ดดูดน�้ำเข้าไปภายในเมล็ดอย่าง
ช้าๆ กระบวนการทางชีวเคมีทเี่ กีย่ วข้องกับการงอกเกิด
ขึ้นอย่างช้า ๆ และเมื่อมีการบ่มเมล็ดนาน 24 ชั่วโมง
ก่อนการลดความชื้นลง ท�ำให้กระบวนการสังเคราะห์
สารต่าง ๆ ภายในเมล็ดสมบูรณ์มากขึน้ เมล็ดจึงงอกได้
เร็วขึ้น

ส.วก.ท.

Table 1 Germination and mean germination time of primed ‘Bang Chang’ pepper seeds by different
chemicals
Treatment

Germination (%)
52.0e
67.0cd
72.5bcd
71.0cd
72.5bcd
73.5abcd
75.5abc
76.0abc
83.0ab
62.0de
86.5a

Non-primed seeds (control)
RO water + non-incubation
RO water + incubation
0.02% SA + non-incubation
0.02% SA + incubation
0.2% SW + non-incubation
0.2% SW + incubation
3% KNO3 + non-incubation
3% KNO3 + incubation
-1.5 MPa PEG 6000 + non-incubation
-1.5 MPa PEG 6000 + incubation

Mean germination time (day)
13.37a
11.96bc
10.04e
12.12b
10.41e
10.79d
10.90d
11.73c
9.34f
12.15b
10.32e

F-test

*

*

CV (%)

11.38

2.39

a,b,c,d,e,f

in the same column followed by the same letters are not significantly difference by 		
Duncan’s New Multiple Range Test

การเจริญเติบโตของต้นกล้าพริก
การเตรี ย มพร้ อ มเมล็ ด พั น ธุ ์ พ ริ ก มี ผ ลท� ำ ให้
ต้นกล้าที่อายุ 28 วันหลังเพาะเมล็ด มีความสูงต้น เส้น
ผ่านศูนย์กลางล�ำต้น จ�ำนวนใบ น�้ำหนักสดของส่วน
เหนือดินและราก น�้ำหนักแห้งของส่วนเหนือดินและ
ราก และอัตราส่วนเหนือดินต่อรากแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (Table 2 and 3) โดยเมล็ดพริกที่
เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารละลายกรดซาลิไซลิก
(SA) ความเข้มข้น 0.02% ร่วมกับการบ่มเมล็ดเป็นเวลา
24 ชั่วโมง มีผลท�ำให้ต้นกล้ามีการเจริญเติบโตดีที่สุด
โดยมีความสูงต้น 8.09 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางล�ำต้น 1.46 มิลลิเมตร จ�ำนวนใบ 4.35 ใบ
น�้ำหนักสดของส่วนเหนือดินและราก 305.00 และ
257.50 มิลลิกรัม ตามล�ำดับ น�ำ้ หนักแห้งของส่วนเหนือ
ดินและราก 42.45 และ 21.45 มิลลิกรัม ตามล�ำดับ

และอัตราส่วนเหนือดินต่อราก 1.98 เมื่อเปรียบเทียบ
กับเมล็ดที่ไม่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ (control) ท�ำให้
ต้ น กล้ า มี ค วามสู ง ต้ น 6.08 เซนติ เ มตร เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางล�ำต้น 1.13 เซนติเมตร จ�ำนวนใบ 1.80 ใบ
น�้ำหนักสดของส่วนเหนือดินและราก 179.80 และ
159.45 มิลลิกรัม ตามล�ำดับ น�ำ้ หนักแห้งของส่วนเหนือ
ดินและราก 24.95 และ 11.95 มิลลิกรัม ตามล�ำดับ
และอัตราส่วนเหนือดินต่อราก 2.10 เนื่องจากกรด
ซาลิไซลิกมีบทบาทในการควบคุมกระบวนการดูดซับ
ธาตุอาหาร การสังเคราะห์แสง การสังเคราะห์คลอโรฟิลล์
การขยายขนาดของเซลล์ (Harfouche et al., 2007)
และช่วยเพิ่มกิจกรรมการท�ำงานของเอนไซม์ nitrate
reductase ซึง่ ท�ำให้ตน้ กล้าดูดซับน�ำ้ และแร่ธาตุอาหาร
เพิม่ ขึน้ (Khan et al., 2003) จึงมีผลท�ำให้ตน้ กล้าเจริญ
เติบโตได้ดี
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Table 2 Plant height, stem diameter and leaf number of ‘Bang Chang’ pepper seedlings at 28 days
after sowing of primed seeds by different chemicals
Treatment

Plant height (cm)

Non-primed seeds (control)
RO water + non-incubation
RO water + incubation
0.02% SA + non-incubation
0.02% SA + incubation
0.2% SW + non-incubation
0.2% SW + incubation
3% KNO3 + non-incubation
3% KNO3 + incubation
-1.5 MPa PEG 6000 + non-incubation
-1.5 MPa PEG 6000 + incubation

1.13ef
1.33abc
1.37abc
1.27cd
1.46a
1.25cde
1.26cde
1.32bc
1.42ab
1.05f
1.14def

Leaf number
1.80de
2.35cd
3.55b
2.00cde
4.35a
2.00cde
1.80de
1.65e
2.45c
1.40e
1.90cde

F-test

*

*

*

CV (%)

12.17

6.87

16.11

a,b,c,d,e,f

76

6.08cd
6.62bc
7.69ab
7.00abc
8.09a
6.58bc
7.64ab
6.56bc
7.81ab
4.83c
5.85cd

Stem diameter (cm)

in the same column followed by the same letters are not significantly difference by 		
Duncan’s New Multiple Range Test
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Table 3 Fresh weight of shoot and root, dry weight of shoot and root, and shoot and root
ratio of ‘Bang Chang’ pepper seedlings at 28 days after sowing of primed seeds by
different chemicals
Fresh weight (mg)

Treatment

Dry weight (mg)

Shoot and root
ratio

shoot

root

shoot

root

179.80d
211.75bcd
277.10ab
202.67cd
305.00a
254.60abc
217.00bcd
206.10cd
276.85ab
150.50d
195.75cd

159.45cd
177.55bcd
229.50ab
181.05bcd
257.10a
182.10bcd
182.55bcd
175.40cd
208.90abc
150.25d
161.20cd

24.95bc
29.35bc
40.40a
27.60bc
42.45a
34.10bc
27.95ab
29.30bc
40.85a
19.15c
26.60bc

11.95c
14.45bc
19.80ab
14.10bc
21.45a
16.15abc
14.45bc
14.20bc
22.10a
12.30c
13.45bc

F-test

*

*

*

*

*

CV (%)

19.44

17.26

20.38

25.85

12.91

Non-primed seeds (control)
RO water + non-incubation
RO water + incubation
0.02% SA + non-incubation
0.02% SA + incubation
0.2% SW + non-incubation
0.2% SW + incubation
3% KNO3 + non-incubation
3% KNO3 + incubation
-1.5 MPa PEG 6000 + non-incubation
-1.5 MPa PEG 6000 + incubation

a,b,c,d,e,f

2.10a
2.04a
2.05a
1.95ab
1.98ab
2.11a
1.92ab
1.97ab
2.17a
1.59b
1.97ab

in the same column followed by the same letters are not significantly difference by 		
Duncan’s New Multiple Range Test

สรุป

ร่วมกับการให้อากาศ 45 นาทีต่อชั่วโมง และบ่มเมล็ด
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท�ำให้การเจริญเติบโตของต้นกล้า
การเตรียมพร้อมเมล็ดพริกพันธุบ์ างช้างโดยการ ที่อายุ 28 วันหลังเพาะเมล็ดดีที่สุด
แช่ในสารละลาย KNO3 ความเข้มข้น 3% เป็นเวลา 8
ชั่วโมง ร่วมกับการให้อากาศ 45 นาทีต่อชั่วโมง และ
กิตติกรรมประกาศ
บ่มเมล็ดเป็นเวลา 24 ชัว่ โมง ท�ำให้เมล็ดมีความงอกสูง
และเมล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็วที่สุด นอกจากนี้
ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการวิจยั ประเภทบัณฑิต
เมล็ดทีเ่ ตรียมพร้อมเมล็ดพันธุโ์ ดยการแช่ในสารละลาย
กรดซาลิไซลิก ความเข้มข้น 0.02% เป็นเวลา 8 ชัว่ โมง ศึกษา จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

77

>>

ความงอกและการเจริญของต้นกล้าพริก

				

เอกสารอ้างอิง

Agarwal, V.K. and J.B. Sinclair. 1996. Principles of Seed Pathology. 2nd Ed. CRC Press.
Amjad, M., K. Ziaf, Q. Lqbal, I. Ahmad, M.A. Riaz and Z.A. Saqib. 2007. Effect of seed priming on seed
vigour and salt tolerance in hot pepper. Pak. J. Agr. Sci. 44(3): 408–416.
Bewley, J.D. and M. Black. 1978. Physiology and Biochemistry of Seeds in Relation to Germination. Vol.
I. Development, Germination and Growth. Springer Verlag, Berlin.
Bradford, K.J. 1986. Manipulation of seed water relation via osmotic priming to improve germination
under stress condition. HortScience 21: 1105–1112.
Chanprasert, W. 2010. Seed Physiology. Kasetsart University Press, Bangkok. (in Thai)
Charoensrisumphan, N. 2012. Effect of Chemical Priming on the Germination of Pepper Seeds (Capsicum
annuum L.). MS Thesis, Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)
Chumpookam, J., H.L. Lin and C.C. Shiesh. 2012. Effect of smoke-water derived from burnt dry rice
straw (Oryza sativa) on seed germination and growth of papaya seedling (Carica papaya)
cultivar ‘Tainung No. 2’. HortScience 47 (6): 741–744.
Copeland, L.O. and M.B. McDonald. 1995. Seed Science and Technology, Chapman & Hill, New York.
Ellis, R.H. and E.H. Roberts. 1980. Improved equation for the prediction of seed longevity. Ann. Bot.
45: 13–30.
Finch-Savage, W.E., D. Gray and G.M. Dickson. 1991. The combined effects of osmotic priming with
plant growth regulators and fungicide soaks on the seed quality of five bedding plant species.
Seed Sci. Technol. 19: 495–503.
Harfouche, A.L., E. Rugini, F. Mencarelli, R. Botondi and R. Muleo. 2007. Salicylic acid induce H2O2
production and endochitinase gene expression but not ethylene biosynthesis in Castanea
sativa in vitro model system. J. Plant Physiol. 165: 734–744.
Heydecker, W. and P. Coolbear. 1977. Seed treatments for improved performance-survey and attempted
prognosis. Seed Sci. Technol. 5: 353–425.
Hilton, T.R. and J.A. Thomas. 1986. Regulation of pregerminative rates of respiration in seeds of various
seed species by potassium nitrate. J. Exp. Bot. 37: 1516–1524.
ISTA. 2014. International Rules for Seed Testing. International Seed Testing Association, Brassersdorf,
Switzerland.
ITCC DOAE (Information Technology and Communication Center, Department of Agricultural Extension).
2014. Pepper. Available Source: http://production.doae.go.th, June 14, 2016. (in Thai)
Khan, W., P. Balakrishnan and L.S. Donald. 2003. Photosynthetic responses of corn and soybean to
foliar application of salicylates. J. Plant Physiol. 160: 485–492.
McDonald, M.B. 2000. Seed priming, pp. 287–325. In J.D. Bewley and M. Black, eds. Seed Technology
and its Biological Basic. Sheffield Academic Press, England.
78

Agricultural Sci. J. 2017 Vol. 48 (1)

ส.วก.ท.

Michel, B.E. and M.R. Kaufmann. 1973. The osmotic potential of polyethylene glycol 6000. Plant Physiol.
51: 914–916.
Prapanoppasin, P. 1999. Studies on Pepper Seed Priming by Hydropriming and Osmoconditioning.
BS Special Project, Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)
Seed Association of Thailand. 2014. Terminology of seed priming, pp. 316. In Proceedings of the
11th National Seed Conference. 20–30 May 2014. Chonburi, Thailand. (in Thai)
Taylor, A.G., D.E. Klein and T.H. Whitlow. 1988. SMP: solid matrix priming of seeds. Sci. Hortic. 37: 1–11.
Thongdee, N. 2001. Effects of Polyethylene Glycol Osmoconditioning on Seed Quality of Chilli
(Capsicum annuum) cv. ‘Bangchang’. BS Special Project, Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

79

