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Effects of Seed Priming with Plant Nutrients and Hormones on Germination 
and Growth of Morning Glory (Ipomoea aquatica Forsk.)
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ABSTRACT: The long period of seed storage can decrease seed quality. Seed priming is a 
method that has been used to enhance seed quality. Thus, this experiment aimed to study 
the water uptake period of seed and seed priming using plant nutrients and hormones on the 
germination and growth of morning glory at the seed laboratory, Lamtakong Research Station, 
Nakhon Ratchasima province. The results of studying the water uptake period of morning glory 
seeds found that the morning glory seeds absorbed water rapidly in the first hour and remained 
stable at the second hour. This water uptake period was then used to study the effect of seed 
priming using plant nutrients and plant hormones. A completely randomized design (CRD) was 
conducted with 6 treatments, namely control (Non-primed seed) and seed priming with CaCl

2
, 

MgSO
4
, KNO

3
, 1-Naphthaleneacetic acid (NAA), and gibberellin (GA

3
). The results revealed that 

priming morning glory seeds with different treatments statistically significantly affected seed 
germination (P < 0.01), resulting in increased seed germination percentage and germination 
index as compared to non-primed seeds. For the germinal test in the field emergence, seeds 
primed by dipped in KNO

3 
at 300 ppm resulted in high seed germination percentage (98.00 ± 

0.82%) and germination index (33.00 ± 0.45). It also led to high stem length (15.48 ± 0.50 cm) 
and fresh weight (7.58 ± 0.70 g) of morning glory seedlings. 
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บัที่คัดย่อ

การเกบ็ุรกัษาเมืลด็พ็นัธ์ุเ์ป็นระย์ะเวีลานานจะ
ทำให้์คุณุภัาพ็ของเมืลด็พ็นัธ์ุล์ดลง ซ่ึ�งการเตรยี์มืพ็ร้อมื
เมืล็ดพ็ันธ์ุ์เป็นวีิธ์ีการห์นึ�งที�ใช้ในการย์กระดับุคุุณภัาพ็
เมืล็ดพ็ันธ์ุ์ การทดลองนี�จึงมืีวีัตถุประสงค์ุเพ็ื�อศึกษา 
ช�วีงระย์ะเวีลาการดดูน�ำของเมืลด็พ็นัธ์ุ ์ และการเตรีย์มื
พ็ร้อมืเมืล็ดพั็นธ์ุ์โดย์ใช้ธ์าตุอาห์ารและฮอร์โมืนพื็ชต�อ
การงอกและการเจริญเติบุโตของเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ผู้ักบุุ้งจีน  
ณ ห้์องปฏิบุัติการทางเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ สถานีวีิจัย์ลำตะคุอง 
จังห์วัีดนคุรราชสีมืา ผู้ลการศึกษาช�วีงระย์ะเวีลาการ 
ดดูน�ำของเมืลด็พ็นัธ์ุผ์ู้กับุุง้จนี พ็บุวี�า เมืล็ดผู้กับุุง้จนีดดู
น�ำอย์�างรวีดเร็วีในชั�วีโมืงแรก และเริ�มืคุงที�ในชั�วีโมืงที�  
2 จากนั�น นำระย์ะเวีลาในการดูดน�ำนี�ไปใช้ในการศึกษา
ผู้ลของการเตรยี์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพ็นัธ์ุพื์็ชโดย์ใช้ธ์าตอุาห์าร
พ็ชืและฮอร์โมืนพ็ชื วีางแผู้นการทดลองแบุบุสุ�มืสมืบุรูณ์ 
(Completely randomized design; CRD) 6 กรรมืวิีธ์ี 
คุอื ชดุคุวีบุคุมุื (ไมื�ผู้�านการเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพ็นัธ์ุ)์ และ
เตรีย์มืพ็ร้อมืเมืลด็พั็นธ์ุโ์ดย์แช�เมืล็ดในแคุลเซี่ย์มืคุลอไรด์ 
(CaCl

2
) แมืกนีเซ่ยี์มืซั่ลเฟื่ต (MgSO

4
) โพ็แทสเซี่ย์มืไนเตรต 

(KNO
3
) ออกซิ่น (1-Naphthaleneacetic acid; NAA) 

และจบิุเบุอเรลลนิ (Gibberellin; GA
3
) ผู้ลการศกึษา 

พ็บุวี�า การกระตุ้นการงอกเมืล็ดพั็นธ์ุ์ผัู้กบุุ้งจีนด้วีย์
กรรมืวิีธ์ตี�าง ๆ ส�งผู้ลต�อการงอกของเมืล็ดพั็นธ์ุอ์ย์�างมีื
นัย์สำคุัญย์ิ�งทางสถิติ (P < 0.01) โดย์ทำให้์เมืล็ดมืี
เปอร์เซ็่นต์คุวีามืงอกและดัชนกีารงอกเพ็ิ�มืขึ�น เมืื�อเปรีย์บุ
เทยี์บุกบัุเมืลด็ที�ไมื�ผู้�านการเตรยี์มืพ็ร้อมื และเมืื�อทดสอบุ
การงอกในโรงเรือนเป่ดด้วีย์การเพ็าะในกระบุะเพ็าะ 
เมืล็ดที�ผู้�านการเตรีย์มืพ็ร้อมืด้วีย์การแช�ใน KNO

3
  

คุวีามืเข้มืข้น 300 ppm ทำให้์เมืลด็มืเีปอร์เซ็่นต์คุวีามื
งอก (98.00 ± 0.82 เปอร์เซ่็นต์) และดัชนีการงอก 
(33.00 ± 0.45) ที�สูง และทำให้์ต้นกล้าผู้ักบุุ้งจีน 
มืคีุวีามืย์าวีลำต้น (15.48 ± 0.50 เซ่นตเิมืตร) และน�ำห์นกั
สด (7.58 ± 0.70 กรมัื) สงูเช�นกนั

คำสิำคัญ: ผู้ักบุุ้งจีน, การเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพั็นธ์ุ์,  
การเจริญเติบุโต

บัที่นำ

ผู้ักบุุ้งจีน (Ipomoea aquatic Forsk.) เป็น
ผู้กัเศรษฐกิจชนดิห์นึ�งที�มืกีารบุรโิภัคุกนัอย์�างแพ็ร�ห์ลาย์ 
และป้จจุบุันได้พ็ัฒนาเป็นพื็ชผัู้กส�งออกที�สำคัุญของ
ประเทศไทย์ โดย์ส�งออกทั�งในรูปผู้ักสดและเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ 
ผู้ักบุุ้งจีนมืีอาย์ุการเก็บุเกี�ย์วีสั�น สามืารถปลูกได้ตลอด
ทั�งปี และเจริญเติบุโตได้ในดินแทบุทุกชนิด โดย์เฉพ็าะ
ดินที�มืีคุวีามืชื�นสูง (Anugoolprasert et al., 2015) 
เมืล็ดพ็ันธ์ุ์ผู้ักบุุ้งจีนเป็นป้จจัย์พ็ื�นฐานที�สำคุัญในการ
เพ็าะปลกู เนื�องจากเปน็ตวัีกำห์นดปรมิืาณและคุณุภัาพ็
ของผู้ลผู้ลิต เมืล็ดพ็ันธ์ุ์ ห์มืาย์ถึง ลักษณะต�าง ๆ ของ
เมืลด็พ็นัธ์ุท์ี�เปน็ผู้ลมืาจากการแสดงลักษณะต�าง ๆ  ออก
มืาร�วีมืกัน เมืล็ดที�มืีคุุณภัาพ็สูงจึงเป็นเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ที�มืี
คุวีามืสามืารถในการเตรีย์มืพ็ร้อมืเป็นตน้กลา้ที�แขง็แรง 
มืกีารเจริญเตบิุโตที�สมื�ำเสมือ และเจริญเตบิุโตได้ดกีวี�า
เมืล็ดพ็ันธ์ุ์ที�มืีคุุณภัาพ็ต�ำ โดย์ส�งผู้ลให์้ผู้ลผู้ลิตสูงขึ�นได้ 
(Duangpatra, 1986a) 

การปรับุปรุงคุณุภัาพ็เมืล็ดพั็นธ์ุมี์ืห์ลาย์วิีธ์ ีใน
ป้จจุบัุนการเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ (Seed priming) 
เป็นวีิธ์ีในการปรับุปรุงคุุณภัาพ็เมืล็ดพ็ันธ์ุ์ โดย์เฉพ็าะ
อย์�างย์ิ�งในเมืล็ดพ็ันธ์ุ์พ็ืชผู้ักห์ลาย์ชนิด (Bradford, 
1986) การให์้คุวีามืชื�นกับุเมืล็ดพ็ันธ์ุ์เป็นกระบุวีนการ
ในการเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพั็นธ์ุ ์โดย์ส�งผู้ลทำให้์เมืล็ดพั็นธ์ุ์
มืกีารเปลี�ย์นแปลงกระบุวีนการทางชวีีเคุมืภีัาย์ในเมืลด็
เพ็ื�อเข้าสู�กระบุวีนการงอก โดย์คุวีามืชื�นจะถูกดูดซึ่มื
และลำเลีย์งไปในเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ เพ็ื�อนำไปใช้ในการละลาย์ 
protoplasm และนำไปสู�การย์�อย์สลาย์อาห์ารที�สะสมื
ในเมืลด็พ็นัธ์ุที์�อย์ู�ในรปูโมืเลกลุให์ญ�เพ็ื�อแตกย์�อย์ให์เ้ปน็
โมืเลกุลเล็ก การที�เมืล็ดพ็ันธ์ุ์พ็ืชจะดูดน�ำต้องอาศัย์
ป้จจัย์ต�าง ๆ เช�น คุวีามืสามืารถในการซ่ึมืผู้�านของ
เปลือก อุณห์ภูัมืิ องคุ์ประกอบุทางเคุมีืของเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ 
ขนาดของเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ และคุวีามืบุริสุทธ์ิ�ของน�ำ เป็นต้น 
(Siri, 2015) ซ่ึ�งการเตรีย์มืพ็ร้อมืของเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ มืี 3 วีิธ์ี 
คุอื 1) hydropriming เปน็วีธิ์กีารแช�เมืลด็ลงในน�ำช�วีง
เวีลาห์นึ�งโดย์การใชป้รมิืาณที�จำกดั เพ็ื�อให์เ้มืลด็ดดูซ่บัุ
น�ำในช�วีงเวีลาสั�น ๆ  และนำเมืลด็ไปปลกูทนัท ีRithichai 
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and Pipatkornsakul (2008) ศึกษาผู้ลของวีิธ์ี 
hydropriming ต�อการงอกและคุวีามืแขง็แรงของเมืลด็
พ็ันธ์ุ์ผู้ักชี พ็บุวี�า วีิธ์ี hydropriming สามืารถกระตุ้น 
ให์้เมืล็ดผัู้กชีมืีคุวีามืงอกและคุวีามืแข็งแรงเพ็ิ�มืขึ�น  
2) osmopriming เป็นวีิธ์ีการแช�เมืล็ดในสารละลาย์ที�
มืีศักย์์ของน�ำต�ำ เพ็ื�อให์้เมืล็ดดูดน�ำอย์�างช้า ๆ  โดย์แบุ�ง
สารละลาย์เป็น 2 ประเภัท คุือ inorganic salt เช�น 
KNO

3
, CaCl

2
 และ KH

2
PO

4
 เปน็ตน้ และ organic salt 

เช�น polyethylene glycol (PEG), mannitol และ 
gibberellin (GA

3
) เปน็ตน้ Kangsopa et al. (2020a) 

ศึกษาการเปลี�ย์นแปลงคุวีามืงอกและการเจริญเติบุโต
ของต้นกล้ าข้ าวีโพ็ดห์วีานลูกผู้สมืห์ลั งการทำ 
osmopriming ดว้ีย์ KNO

3
 พ็บุวี�า การทำ osmopriming 

ดว้ีย์ KNO
3
 ทำให์เ้มืลด็มืกีารงอกของรากตน้กลา้สงู รวีมื

ไปถึงพั็ฒนาการทางด้านลำต้นและราก 3) solid 
matrix priming เป็นวีิธ์ีการให์้คุวีามืชื�นแก�เมืล็ดพ็ันธ์ุ์ 
โดย์การคุลุกเมืล็ดกับุสารที�เป็นวีัสดุธ์รรมืชาติ เช�น 
vermiculite, peat moss และ ทราย์ เป็นต้น 
(Wetchakama and Khaengkhan, 2018)

จากการศึกษาของนักวีิจัย์ห์ลาย์ท�านได้
ราย์งานวี�าเมืล็ดพั็นธ์ุ์สามืารถนำมืาปรับุปรงุคุณุภัาพ็ให้์
ดีขึ�นได้โดย์การเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพั็นธ์ุ์ ซ่ึ�งเป็นวิีธ์ีการ
ห์นึ�งที�สามืารถช�วีย์ย์กระดับุคุุณภัาพ็เมืล็ดพ็ันธ์ุ์ภัาย์ใต้
ป้จจัย์สภัาพ็แวีดล้อมืที�เกี�ย์วีข้องกับุวิีธ์ีการใช้คุวีามืชื�น 
และสารเคุมืชีนดิต�าง ๆ  โดย์เปน็การเตรยี์มืคุวีามืพ็รอ้มื
ให์้แก�เมืล็ดก�อนการงอก ทำให้์เมืล็ดพ็ันธ์ุ์มืีคุวีามื
สามืารถในการงอกเพ็ิ�มืขึ�น งอกได้เร็วีสมื�ำเสมือ และ
เป็นการย์กระดับุคุุณภัาพ็เมืล็ดพ็ันธ์ุ์ให์้สูงขึ�น ซ่ึ�งการ 
เตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพ็ันธ์ุ์นี�มืีห์ลาย์วีิธ์ีด้วีย์กัน ดังนั�น การ
เลือกใช้เทคุนิคุที�เห์มืาะสมืกับุเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ชนิดต�าง ๆ  
จึงมีืคุวีามืสำคัุญต�อการเตรีย์มืการงอกของเมืล็ดให้์
ประสบุคุวีามืสำเร็จ เพ็ื�อแก้ป้ญห์าเมืล็ดพ็ันธ์ุ์เสื�อมื
คุุณภัาพ็และใช้ในการปรับุปรุงอัตราการงอกของเมืล็ด
พ็ันธ์ุ์ ให้์มืีคุุณภัาพ็เพิ็�มืขึ�น (Wetchakama and 
Khaengkhan, 2018) โดย์สารละลาย์ที�นิย์มืนำมืาใช้
ในการเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ คุือ ascorbic acid, 

selenium, salicylic acid และ folic acid (Maneerat 
et al., 2013) สำห์รับุธ์าตุอาห์ารพ็ืช ถ้าพ็ืชได้รับุธ์าตุ
อาห์ารที�ถูกชนิดและในปริมืาณที�เห์มืาะสมืกับุคุวีามื
ต้องการของพ็ืช จะส�งผู้ลให์้พ็ืชเจริญเติบุโตและให์้
ผู้ลผู้ลิตตรงตามืลักษณะประจำพ็ันธ์ุ์ Pothikhawet  
et al. (2012) ได้ศึกษาผู้ลของการย์กระดับุคุุณภัาพ็
เมืล็ดพ็ันธ์ุ์พ็ืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด ด้วีย์การเตรีย์มืพ็ร้อมื 
เมืล็ดพั็นธ์ุ์  พ็บุวี�า เมืล็ดแตงกวีาที�แช�ใน CaCl

2
  

คุวีามืเข้มืข้น 1 เปอร์เซ็่นต์ มืีคุวีามืงอกและคุวีามื 
แข็งแรงเพ็ิ�มืขึ�นมืากที�สุด Piriyawirut et al. (2015) 
ศกึษาผู้ลของปุ�ย์ CaSiO

4
 ต�อการเตรีย์มืพ็รอ้มืเมืลด็พ็นัธ์ุ์

และการผู้ลิตกล้าเมืลอน พ็บุวี�า การเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ด
พ็ันธ์ุ์ด้วีย์ Ca

2
SiO

4
 ที�คุวีามืเข้มืข้น 2 กรัมืต�อลิตร ส�งผู้ล

ให์้เมืล็ดพ็ันธ์ุ์เมืลอนมืีคุ�าระย์ะเวีลาในการเกิดรากเร็วี 
ดัชนีการงอก และเปอร์เซ่็นต์คุวีามืงอกที�ดี และ Rivas 
et al. (1984) ศึกษาผู้ลของการงอกและการเจริญ
เติบุโตของเมืล็ดพ็ริกและย์าสูบุ โดย์ใช้ธ์าตุอาห์ารพ็ืช 
คุือ KNO

3
 พ็บุวี�า เมืล็ดพ็ันธ์ุ์ที�แช� KNO

3
 ใช้เวีลาในการ

งอก 1–3 วีัน ซ่ึ�งเร็วีกวี�าเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ที�แช� PEG 6000 
นอกจากนั�น การให์้ฮอร์โมืนพ็ืชแก�เมืล็ดพ็ันธ์ุ์สามืารถ
ช�วีย์กระตุ้นการงอกและการเจริญเติบุโตของต้นกล้า 
และการใช้ GA

3 
จะช�วีย์กระตุ้นการงอกของเมืล็ดและ

การสร้างเอนไซ่ม์ืที�จำเป็นสำห์รับุการย์�อย์อาห์ารสะสมื
ภัาย์ในเมืลด็ (Chauhan et al., 2009) Saikhamwong 
and Siri (2019) ศกึษาผู้ลของการเปลี�ย์นแปลงคุณุภัาพ็
ของเมืล็ดพ็ันธ์ุ์มืะเขือเทศห์ลังการเคุลือบุร�วีมืกับุสาร
คุวีบุคุุมืการเจริญเติบุโตพ็ืช และอาย์ุเก็บุรักษา พ็บุวี�า 
การเคุลือบุเมืล็ดด้วีย์ GA

3
 2 เปอร์เซ่็นต์ ร�วีมืกับุ 

indole-3-acetic acid (IAA) 0.5 เปอร์เซ่น็ต ์และ GA
3
 

2 เปอร์เซ่็นต์ ร�วีมืกับุ indoie-3-butyric acid (IBA) 
0.2 เปอร์เซ่็นต์ มืีแนวีโน้มืทำให์้ต้นกล้ามืะเขือเทศมืี
คุวีามืย์าวีรากมืากกวี�าเมืล็ดที�ไมื�ได้เคุลือบุ และการ
เคุลือบุเมืล็ดด้วีย์ GA

3
 2 เปอร์เซ่็นต์ ร�วีมืกับุ IBA 0.2 

เปอร์เซ่็นต์ ทำให์้คุวีามืงอก คุวีามืเร็วีในการงอก คุวีามื
สูงต้น และคุวีามืย์าวีรากของต้นกล้ามืะเขือเทศดี
มืากกวี�าการเคุลอืบุเมืลด็ดว้ีย์วีธิ์กีารอื�น ๆ  ห์ลงัจากการ
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เกบ็ุรกัษาในสภัาพ็แวีดลอ้มืที�แตกต�างกนัเปน็ระย์ะเวีลา 
6 เดือน

ดังนั�น จึงมืีคุวีามืสนใจในการนำธ์าตุอาห์าร
พ็ืช ได้แก� แคุลเซี่ย์มืคุลอไรด์ (CaCl

2
) แมืกนีเซ่ีย์มื

ซ่ลัเฟื่ต (MgSO
4
) และโพ็แทสเซี่ย์มืไนเตรต (KNO

3
) และ

ฮอร์โมืนพ็ืช ได้แก� ออกซ่ิน (1-Naphthaleneacetic 
acid; NAA) และจิบุเบุอเรลลิน (Gibberellin; GA

3
)  

มืาใช้ในการศึกษาวีิจัย์ เพ็ื�อเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพ็ันธ์ุ์
สำห์รับุทดสอบุการงอกและการเจริญเติบุโตของผัู้กบุุง้จีน 
ซึ่�งเป็นผู้ักเศรษฐกิจของไทย์ที�มืีการซ่ื�อขาย์กันในท้อง
ตลาดเป็นจำนวีนมืากและสามืารถนำมืาเป็นแนวีทาง
ให์้แก�เกษตรกรที�มืีคุวีามืสนใจ ดังนั�น การศึกษาในคุรั�ง
นี�จึงมีืวีัตถุประสงค์ุเพ็ื�อศึกษาช�วีงระย์ะเวีลาการดูดน�ำ
ของเมืลด็พ็นัธ์ุผ์ู้กับุุง้จนี และเพ็ื�อศกึษาผู้ลของการเตรยี์มื
พ็ร้อมืเมืล็ดพ็ันธ์ุ์โดย์ใช้ธ์าตุอาห์ารพ็ืชและฮอร์โมืนพ็ืช
ต�อการงอกและการเจริญเติบุโตของผู้ักบุุ้งจีน

อุปีกัรณ์และวิธั่กัาร

กัารที่ดลองที่่� 1 กัารศึึกัษาชื้่วงระยะเวลากัารดูดน�ำ
ของเมล็ดพันธัุ์ผ่ักับัุ้งจ่น

การทดสอบุนี�ดัดแปลงมืาจาก Rithichai and 
Pipatkornsakul (2008) โดย์นำเมืล็ดผู้กับุุง้จีน จำนวีน 
4 ซ่�ำ ซ่�ำละ 25 เมืล็ด มืาแช�ในน�ำกลั�นฆ�าเชื�อ (pH 6.8) 
ที�อุณห์ภัูมืิห์้อง บุันทึกข้อมืูลโดย์ชั�งน�ำห์นักก�อนและ
ห์ลงัการแช�ทุก 1 ชั�วีโมืง จนคุรบุ 14 ชั�วีโมืง ซ่ึ�งก�อนการ
ชั�งเมืล็ดทุกคุรั�ง ต้องผู้ึ�งเมืล็ดให์้แห์้งที�อุณห์ภัูมืิห์้องเป็น
เวีลา 30 นาที ณ ห์้องปฏิบุัติการทางเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ สถานี
วีจิยั์ลำตะคุอง อำเภัอปากช�อง จงัห์วีดันคุรราชสมีืา โดย์
ดำเนินการทดลองในช�วีงเดือนธ์ันวีาคุมื พ็.ศ. 2563  
เพ็ื�อศึกษาช�วีงระย์ะเวีลาการดูดน�ำของเมืล็ดผู้ักบุุ้งจีน 
จากนั�น นำผู้ลการทดลองที�ได้ไปใช้ในการทดลองที� 2 

กัารที่ดลองที่่� 2 ผ่ลของกัารเต่ร่ยมพร้อมเมล็ดพันธัุ์
พ้ชื้โดยใชื้้ธัาตุ่อาห์ารและฮอร์โมนพ้ชื้ 

กัารเต่ร่ยมพร้อมเมล็ดพันธัุ์
นำเมืล็ดผู้ักบุุ้งจีน (พ็ันธ์ุ์ย์อดไผู้� 9 คุวีามื

บุรสิทุธ์ิ� 99 เปอร์เซ่น็ต)์ มืาแช�ในสารละลาย์ต�าง ๆ  ดงันี� 
แคุลเซี่ย์มืคุลอไรด์ (CaCl

2
) 300 ppm แมืกนีเซี่ย์มื

ซ่ัลเฟื่ต (MgSO
4
) 300 ppm โพ็แทสเซ่ีย์มืไนเตรต 

(KNO
3
) 300 ppm ออกซ่ิน (1-Naphthaleneacetic 

acid; NAA) 100 ppm และจิบุเบุอเรลลิน (Gibberellin; 
GA

3
) 150 ppm โดย์แช�เมืล็ดในสารละลาย์เป็นเวีลา 2 

ชั�วีโมืง ที�อณุห์ภูัมืหิ์อ้ง (25–35 องศาเซ่ลเซี่ย์ส) เมืื�อคุรบุ
ตามืระย์ะเวีลาที�กำห์นด นำเมืล็ดมืาล้างน�ำ จำนวีน 4 
คุรั�ง คุรั�งละ 100 มืิลลิลิตร จากนั�น นำเมืล็ดไปผู้ึ�งที�
อุณห์ภูัมืิห์้องเป็นเวีลา 30 นาที วีางแผู้นการทดลอง
แบุบุสุ�มืสมืบุรูณ ์(Completely randomized design; 
CRD) มืี 6 กรรมืวีิธ์ี จำนวีน 3 ซ่�ำ ซ่�ำละ 50 เมืล็ด 
(Maneerat et al., 2013) ได้แก� 1) ชุดคุวีบุคุุมืห์รือ
เมืล็ดที�ไมื�ผู้�านการเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพั็นธ์ุ ์(Control) 2) 
CaCl

2
 300 ppm 3) MgSO

4
 300 ppm 4) KNO

3
 300 

ppm 5) NAA 100 ppm และ 6) GA
3
 150 ppm จากนั�น 

นำเมืล็ดพั็นธ์ุ์แต�ละกรรมืวิีธ์ีมืาตรวีจสอบุคุุณภัาพ็ 
เมืล็ดพ็ันธ์ุ์ 

กัารต่รวจสิอบัความงอกัในห้์องปีฏิิบััติ่กัาร 
(Top of paper)
นำเมืลด็พั็นธ์ุท์ี�ผู้�านการเตรยี์มืพ็ร้อมืเมืลด็พั็นธ์ุ์

ทกุกรรมืวีธิ์มีืาเพ็าะบุนกระดาษชื�นแบุบุ top of paper 
นบัุจำนวีนต้นกล้าปรกติคุรั�งแรก (First count) ที� 4 วีนั
ห์ลงัเพ็าะ และนบัุคุรั�งสดุท้าย์ (Final count) ที� 10 วีนั
ห์ลงัเพ็าะ โดย์ต้นกล้าปรกติ คุอื ต้นกล้าที�มืรีะบุบุย์อดและ
รากสมืบูุรณ์ จากนั�น นำข้อมืลูจำนวีนต้นกล้าที�งอกมืา
คุำนวีณเปอร์เซ่็นต์คุวีามืงอก (Germinat ion 
percentage) ตามืวีธิ์ขีอง ISTA (2016) และดชันกีาร
งอก (Germination Index; GI) ของเมืลด็พ็นัธ์ุ ์ตามืวิีธ์ี
ของ AOSA (1983) ดงัสมืการ 
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                 เปอร์เซ่็นต์คุวีามืงอก     =     จำนวีนต้นกล้าปรกติที�งอก  × 100         ------- (1)
                                                       จำนวีนเมืล็ดทั�งห์มืด

      ดัชนีการงอก (GI)         =   ∑ จำนวีนต้นกล้าปรกติที�งอก                ------- (2)
                                                   จำนวีนวีันห์ลังเพ็าะ  

กัารต่รวจสิอบัความงอกัในโรงเร้อนเป่ีด 
(Field emergence) 
นำเมืลด็ที�ผู้�านการเตรยี์มืพ็รอ้มืเมืลด็พ็นัธ์ุท์กุ

กรรมืวีิธ์ีมืาเพ็าะในกระบุะเพ็าะเมืล็ดที�ใช้พ็ีทมือสเป็น
วีัสดุปลูก จากนั�น วีางกระบุะเพ็าะไวี้ในสภัาพ็โรงเรือน
ทดลองที�เป็นระบุบุเป่ด และให้์น�ำทุกวัีน (กำห์นดคุ�า 
pH ของน�ำที�ใช้รดเท�ากับุ 5.8–5.9) ปริมืาตรน�ำที�ใช้รด
ในแต�ละวัีนเท�ากับุ 400 มืิลลิลิตรต�อกระบุะเพ็าะ 
บุนัทึกข้อมูืลจำนวีนต้นกล้าปรกติเช�นเดีย์วีกับุการตรวีจ
สอบุคุวีามืงอกในห้์องปฏิบุตักิาร และนำข้อมูืลการงอก
มืาคุำนวีณเปอร์เซ็่นต์คุวีามืงอกและดัชนีการงอกของ
เมืล็ดพ็ันธ์ุ์ โดย์ใช้สมืการ (1) และ (2) ตามืลำดับุ

บุันทึกการเจริญเติบุโตของต้นกล้าห์ลัง
ประเมืินคุวีามืงอกคุรั�งสุดท้าย์ โดย์สุ�มืซ่�ำละ 10 ต้น 
สำห์รับุเก็บุข้อมืูลการเจริญเติบุโต ได้แก� คุวีามืย์าวี
ลำต้น (เซ่นติเมืตร) โดย์วีัดจากจุดโคุนต้นถึงปลาย์ย์อด
ด้วีย์ไมื้บุรรทัด คุวีามืย์าวีราก (เซ่นติเมืตร) โดย์วีัดจาก
จุดโคุนต้นถึงส�วีนที�ย์าวีที�สุดของรากด้วีย์ไมื้บุรรทัด น�ำ
ห์นักสด (กรัมื) โดย์ชั�งน�ำห์นักสดของต้น ใบุ และราก 
และน�ำห์นักแห์้ง (กรัมื) โดย์ชั�งน�ำห์นักแห้์งของต้น ใบุ 
และราก ภัาย์ห์ลงัการอบุที�อณุห์ภัมูื ิ50 องศาเซ่ลเซ่ีย์ส 
อย์�างน้อย์ 72 ชั�วีโมืง จนมืวีลแห์้งคุงที�

กัารวิเคราะห์์ข้อมูลที่างสิถุิต่ิ
นำข้อมูืลคุวีามืงอกและการเจริญเติบุโตที�ได้

จากการทดลองมืาวิีเคุราะห์์คุวีามืแปรปรวีนทางสถิติ 
(Analysis of variance) โดย์ใช้สถิติ F-test ในการ
ทดสอบุนัย์สำคุัญทางสถิติของการเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ด
พ็ันธ์ุ์ด้วีย์ธ์าตุอาห์ารและฮอร์โมืนพื็ชต�อการงอกและ 
การเจรญิเตบิุโตของเมืล็ดพ็นัธ์ุผ์ู้กับุุง้จนี พ็รอ้มืทั�งเปรยี์บุ

เทีย์บุคุวีามืแตกต�างของคุ�าเฉลี�ย์โดย์ใช้ Duncan’s 
new multiple range test ที�ระดับุคุวีามืเชื�อมืั�น 99 
เปอร์เซ่็นต์ ด้วีย์โปรแกรมื SPSS version 19

ผ่ลกัารที่ดลองและวิจารณ์

กัารที่ดลองที่่� 1 กัารศึึกัษาชื้่วงระยะเวลากัารดูดน�ำ
ของเมล็ดพันธัุ์ผ่ักับัุ้งจ่น

 เมืล็ดผู้ักบุุ้งจีนมืีน�ำห์นักเพ็ิ�มืขึ�นอย์�างรวีดเร็วี
ในชั�วีโมืงแรกของการดูดน�ำ ห์ลังจากนั�นน�ำห์นักของ
เมืล็ดจะคุ�อย์ ๆ ลดลง และเริ�มืมืีน�ำห์นักคุงที�เมืื�อถึง
ชั�วีโมืงที� 2 (Figure 1) นอกจากนี� ย์งัพ็บุวี�า ตั�งแต�ชั�วีโมืง
ที� 5 เมืล็ดผัู้กบุุ้งจีนเริ�มืมีืรากงอกพ้็นจากเปลือกห์ุม้ืเมืล็ด 
ทำให์ม้ือีตัราการดูดน�ำของเมืล็ดที�เพ็ิ�มืมืากขึ�น และจาก
การศึกษาย์ังไมื�มีืราย์งานเกี�ย์วีกับุการศึกษาช�วีงระย์ะ
เวีลาการดดูน�ำในเมืลด็พ็นัธ์ุผ์ู้กับุุ้งจนี แต�มืกีารศกึษาใน
ผู้ักชนิดอื�นของ Rithichai and Pipatkornsakul 
(2008) ที�ใช้วีิธ์ีการดังกล�าวีทดสอบุห์ารูปแบุบุการดูด
น�ำของเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ผู้ักชี พ็บุวี�า เมืล็ดผู้ักชีสามืารถดูดน�ำ
เข้าสู�ภัาย์ในเมืลด็อย์�างรวีดเรว็ีในชั�วีโมืงแรกของการดดู
น�ำ จากนั�น น�ำห์นักเมืล็ดจะเพ็ิ�มืขึ�นอย์�างช้า ๆ  และเริ�มื
คุงที�เมืื�อเข้าสู�ชั�วีโมืงที� 7 และ 8 ของการดูดน�ำ และ 
Kaewsorn et al. (2014) ได้ศึกษาลักษณะทาง
กาย์ภัาพ็เบุื�องตน้และการดดูน�ำของเมืลด็พ็นัธ์ุว์ีงศแ์ตง
บุางชนิด โดย์พ็บุวี�า เมืล็ดแตงกวีาสามืารถดูดน�ำและ
ถึงระย์ะอิ�มืตัวีได้เร็วีภัาย์ในระย์ะเวีลาเพ็ีย์ง 7 ชั�วีโมืง 
และเมืล็ดมืะระใช้ระย์ะเวีลาในการดูดน�ำที�ระย์ะอิ�มืตัวี
นานที�สดุ คุอื 47 ชั�วีโมืง ซ่ึ�งเมืลด็ที�สามืารถดดูน�ำไดเ้รว็ี
จะมีืแนวีโน้มืทำให้์เวีลาเฉลี�ย์ในการงอกสั�นลงห์รือ
สามืารถงอกได้เร็วีขึ�น เนื�องจากการดูดน�ำทำให้์เกิด
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กระบุวีนการต�าง ๆ  ภัาย์ในเมืล็ด เช�น การเปลี�ย์นแปลง
โคุรงสร้างต�าง ๆ ภัาย์ในเซ่ลล์ การสังเคุราะห์์สาร
โมืเลกุลให์ญ� และเกิดการเคุลื�อนย้์าย์อาห์ารสะสมื
ภัาย์ในเมืลด็จนเขา้สู�กระบุวีนการงอกและเจรญิเติบุโต 
(Bewley and Black, 1982) นอกจากนี� เมืล็ดแต�ละ
ชนิดมืีคุวีามืสามืารถในการดูดน�ำที�แตกต�างกัน ซ่ึ�งอาจ

เป็นผู้ลจากคุวีามืแตกต�างของลักษณะเปลือกห์ุ้มืเมืล็ด 
เช�น คุวีามืห์นา บุางของเปลือกห์ุ้มืเมืล็ดที�เป็นส�วีน
คุวีบุคุุมืการเข้า-ออกของน�ำผู้�านเข้าสู�ผู้นังเซ่ลล์ที�มืี
คุวีามืจำเพ็าะต�อการงอก องคุ์ประกอบุทางเคุมืีภัาย์ใน
เมืล็ด และขนาดเมืล็ด เป็นต้น (Duangpatra, 1986b) 

Figure 1  Effect of water uptake period of morning glory seeds

รูปแบุบุการดูดน�ำของเมืล็ดพ็ืชโดย์ทั�วีไป 
สามืารถจำแนกไดเ้ปน็ 3 ระย์ะ โดย์ระย์ะที� 1 คุอื ระย์ะ
ดูดน�ำ (Imbibition) เมืื�อเมืล็ดได้รับุน�ำ เมืล็ดจะดูดน�ำ
อย์�างรวีดเรว็ี จากนั�น จะเข้าสู�ระย์ะที� 2 เรยี์กวี�า ระย์ะงนั 
(Lag phase) ซ่ึ�งเป็นระย์ะที�มืกีระบุวีนการเมืทาบุอลิซึ่มื
เกิดขึ�น โดย์เป็นการสังเคุราะห์์กรดนิวีคุลีอิคุ (Nucleic 
acid) และเอนไซ่มื์ต�าง ๆ มืีกิจกรรมืสูงขึ�น เมืื�อใกล้สิ�น
สุดระย์ะที� 2 จะมืีกระบุวีนการเคุลื�อนย์้าย์สารอาห์าร
ไปยั์งต้นอ�อนที�กำลังเจริญ ซ่ึ�งระย์ะนี�จะเกิดขึ�นเฉพ็าะ
ในเมืล็ดที�มืีชีวีิตเท�านั�นและคุ�อนข้างใช้เวีลาย์าวีนาน
กวี�าระย์ะที� 1 ระย์ะที� 3 คุือ ระย์ะการเจริญเติบุโตของ
ต้นอ�อน (Embryo growth) ในระย์ะนี�ที�บุริเวีณ 
จุดเจริญ (Growing point) โดย์เฉพ็าะรากแรกเกิด 
(Radical) จะมืกีารแบุ�งเซ่ลลแ์ละมืกีารย์ดืตัวีของเซ่ลล์
เกิดขึ�น มืีการแทงรากทะลุเปลือกเมืล็ดออกมืา  

มืี ผู้ ลท ำ ให์้ เ มื ล็ ด ดู ด น� ำ เ พ็ิ� มื ขึ� น อ ย์� า ง ร วี ด เ ร็ วี 
(Chanprasert, 2010) จากห์ลักการของกระบุวีนการ
ดูดน�ำของเมืล็ดดังกล�าวีข้างต้น ในการเตรีย์มืพ็ร้อมื
เมืล็ดพ็ันธ์ุ์ จึงนำเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ที�ผู้�านการดูดน�ำในระย์ะที�  
1 และ 2 มืาลดคุวีามืชื�นก�อนเมืล็ดจะเข้าสู�ระย์ะที� 3 
เมืื�อเมืล็ดมืกีารดดูน�ำอกีคุรั�ง จงึทำให์เ้มืล็ดสามืารถแทง 
radicle ได้เร็วีกวี�าเมืล็ดที�ไมื�ผู้�านการเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ด
พ็ันธ์ุ์ (Heydecker and Coolbear, 1977) และจาก
ผู้ลการศึกษาที�พ็บุวี�า ระย์ะเวีลา 2 ชั�วีโมืง คุือ ระย์ะ
เวีลาการดดูน�ำที�เห์มืาะสมืที�สดุสำห์รบัุเมืลด็พ็นัธ์ุ์ผู้กับุุ้ง
จนี ดงันั�น การศึกษาผู้ลของการเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพ็นัธ์ุ์
ต�อการงอกและการเจริญเติบุโตในการทดลองที� 2 จึง
แช�เมืลด็พ็นัธ์ุผ์ู้กับุุ้งจนีในธ์าตอุาห์ารพ็ชืและฮอรโ์มืนพ็ชื
แต�ละกรรมืวีิธ์ีเป็นเวีลา 2 ชั�วีโมืง
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กัารที่ดลองที่่� 2 ผ่ลของกัารเต่ร่ยมพร้อมเมล็ดพันธัุ์
ผ่ักับัุ้งจ่นโดยใชื้้ธัาตุ่อาห์ารพ้ชื้และฮอร์โมนพ้ชื้

จากการทดสอบุการงอกของเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ผู้ักบุุ้ง
จนีที�ผู้�านการเตรยี์มืพ็ร้อมืเมืลด็พ็นัธ์ุโ์ดย์ใช้ธ์าตอุาห์ารพ็ชื
และฮอร์โมืนพ็ชื ในห้์องปฏบิุติัการทางเมืลด็พ็นัธ์ุด้์วีย์วีธิ์ี
แบุบุ top of paper พ็บุวี�า เปอร์เซ่็นต์คุวีามืงอกของ
เมืล็ดพั็นธ์ุ์ในแต�ละกรรมืวิีธ์ีมืีคุวีามืแตกต�างกันอย์�างมีื
นัย์สำคุัญย์ิ�งทางสถิติ (P < 0.01) โดย์เมืล็ดที�ผู้�านการ
แช�ใน CaCl

2
 มืีเปอร์เซ็่นต์คุวีามืงอกสูงที�สุด คุือ 100 

เปอร์เซ่็นต์ ซึ่�งไมื�แตกต�างกับุการแช�ใน KNO
3
, NAA 

และ GA
3
 ที�มืีเปอร์เซ่็นต์คุวีามืงอกเท�ากันที� 99.25 ± 

0.96 เปอรเ์ซ่น็ต ์แต�มืคีุวีามืแตกต�างอย์�างมืนียั์สำคุญัย์ิ�ง
ทางสถติกิบัุการแช�ใน MgSO

4
 ที�มืเีปอรเ์ซ่น็ตค์ุวีามืงอก

เฉลี�ย์ 98.00 ± 1.63 เปอร์เซ่็นต์ โดย์เมืล็ดที�ไมื�ผู้�าน
การเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพ็ันธ์ุ์มีืเปอร์เซ่็นต์คุวีามืงอกต�ำ
ที�สุด เท�ากับุ 95.50 ± 1.73 เปอร์เซ่็นต์ สำห์รับุดัชนี
การงอก พ็บุวี�า เมืล็ดที�ผู้�านการเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพ็ันธ์ุ์
มืีดัชนีการงอกเฉลี�ย์แตกต�างจากเมืล็ดที�ไมื�ผู้�านการ 
เตรีย์มืพ็ร้อมือย์�างมีืนัย์สำคัุญย์ิ�งทางสถิติ (P < 0.01) 
การแช�เมืล็ดใน CaCl

2
 ส�งผู้ลให้์เมืล็ดมีืดัชนีการงอกสูง

ที�สดุเช�นกนั คุอื 34.78 ± 0.13 รองลงมืา คุอื การแช�
เมืล็ดใน NAA, MgSO

4
, KNO

3 
และ GA

3
 ซ่ึ�งมืีดัชนีการ

งอกเฉลี�ย์ 34.47 ± 0.62, 34.33 ± 0.31, 34.18 ± 0.45 

และ 33.98 ± 0.24 ตามืลำดบัุ โดย์เมืล็ดที�ไมื�ผู้�านการ 
เตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพ็ันธ์ุ์มืีดัชนีการงอกต�ำที�สุด เท�ากับุ 
29.78 ± 2.44 (Table 1) จากผู้ลการศึกษาที�พ็บุวี�า  
การแช�เมืลด็พ็นัธ์ุใ์น CaCl

2
 ทำให์้เมืล็ดพ็ันธ์ุ์ผู้ักบุุ้งจีนมืี

เปอรเ์ซ่น็ตค์ุวีามืงอกและดชันกีารงอกสงูที�สดุ อาจเปน็
เพ็ราะแคุลเซี่ย์มืเป็นธ์าตุที�มืีบุทบุาทด้านการงอกของ
เมืล็ด เนื�องจากเป็นโคุแฟื่กเตอร์ที�สำคุัญของเอนไซ่มื์
ห์ลาย์ชนิด Osotsapha (2015) ราย์งานวี�า แคุลเซ่ีย์มื
คุวีามืเข้มืขน้ต�ำสามืารถกระตุน้การทำงานของเอนไซ่ม์ื 
protein kinase และ alpha-amylase ได้ ซ่ึ�งเอนไซ่มื์
ทั�งสองชนิดเป็นเอนไซ่มื์ที�มืีบุทบุาทในการเคุลื�อนย้์าย์
แปง้และช�วีย์ย์�อย์แปง้ในเอนโดสเปร่ม์ืของเมืลด็สำห์รบัุ
ใช้ในกระบุวีนการงอก ซึ่�งสอดคุล้องกับุ Piriyawirut  
et al. (2015) ที�ศกึษาผู้ลของปุ�ย์ CaSiO

4
 ต�อการเตรยี์มื

พ็ร้อมืเมืล็ดพ็ันธ์ุ์และการผู้ลิตกล้าเมืลอน พ็บุวี�า เมืล็ด
พ็ันธ์ุ์เมืลอนที�ผู้�านการเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพั็นธ์ุ์ด้วีย์ปุ�ย์ 
CaSiO

4
 อัตรา 3, 7 และ 8 เปอร์เซ่็นต์ มืีเปอร์เซ่็นต์

คุวีามืงอกเท�ากัน คุือ 100 เปอร์เซ่็นต์ นอกจากนี� 
คุลอรีนซ่ึ�งเป็นธ์าตุที�เป็นองคุ์ประกอบุของ CaCl

2
 ย์ังมืี

ผู้ลในการย์ับุย์ั�งคุวีามืรุนแรงของเชื�อสาเห์ตุโรคุพ็ืชบุาง
ชนิด ซ่ึ�งช�วีย์ให์้พ็ืชสามืารถทนทานต�อเชื�อโรคุ และลด
คุวีามืเสีย์ห์าย์เนื�องจากการเข้าทำลาย์ของเชื�อโรคุใน
ระห์วี�างการงอกของเมืลด็ได ้(Cayanan et al., 2009)
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Table 1 Effects of seed priming with plant nutrients and plant hormones on germination 
percentage and germination index of morning glory cultured on top of paper and field 
emergence

Treatments

Top of paper Field emergence

Germination 
percentage (%)

Germination 
index

Germination 
percentage (%)

Germination 
index

T1: Control (Non-primed seed)
T2: CaCl

2 
300 ppm

T3: MgSO
4 
300 ppm

T4: KNO
3 
300 ppm

T5: NAA 100 ppm
T6: GA

3 
150 ppm

95.50 ± 1.73c

100.00 ± 0.00a

98.00 ± 1.63b

99.25 ± 0.96ab

99.25 ± 0.96ab

99.25 ± 0.96ab

29.78 ± 2.44b

34.78 ± 0.13a

34.33 ± 0.31a

34.18 ± 0.45a

34.47 ± 0.62a

33.98 ± 0.24a

95.25 ± 0.96b

98.75 ± 1.89a

99.25 ± 0.96a

98.00 ± 0.82a

99.25 ± 0.96a

98.50 ± 1.29a

28.23 ± 0.74c

32.18 ± 0.66b

33.65 ± 1.30a

33.00 ± 0.45ab

32.63 ± 0.10b

32.63 ± 0.77b

F-test ** ** ** **

CV (%) 1.84 0.06 1.76 0.06

a, b, c Different letters in the same column are significantly different by Duncan’s new multiple range 
test at P < 0.01

** Significant at P < 0.01, CV = coefficient of variation 

จากการทดสอบุการงอกของเมืล็ดพั็นธ์ุ์ผัู้กบุุ้ง
จนีที�ผู้�านการเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพั็นธ์ุโ์ดย์ใช้ธ์าตุอาห์ารพื็ช
และฮอร์โมืนพ็ชื ในโรงเรอืนเปด่ดว้ีย์การเพ็าะในกระบุะ
เพ็าะ พ็บุวี�า เปอร์เซ็่นต์คุวีามืงอกของเมืล็ดพั็นธ์ุ์ใน
แต�ละกรรมืวีิธ์ีมืีคุวีามืแตกต�างกันอย์�างมืีนัย์สำคุัญย์ิ�ง
ทางสถิติ (P < 0.01) โดย์การแช�เมืล็ดใน MgSO

4
 และ 

NAA ให้์คุ�าเปอร์เซ็่นต์คุวีามืงอกสูงที�สุดเท�ากัน คุือ 
99.25 ± 0.96 เปอร์เซ่็นต์ รองลงมืาคุือ การแช�เมืล็ด
ใน CaCl

2
, GA

3
 และ KNO

3
 มืีคุ�าอย์ู�ที� 98.75 ± 1.89, 

98.50 ± 1.29 และ 98.00 ± 0.82 เปอร์เซ็่นต์  
ตามืลำดับุ โดย์เมืล็ดที�ไมื�ผู้�านการเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ด
พ็ันธ์ุ์มีืเปอร์เซ่็นต์คุวีามืงอกต�ำที�สุด เท�ากับุ 95.25 ± 
0.96 เปอร์เซ่็นต์ และเมืื�อศึกษาดัชนีการงอก พ็บุวี�า 
เมืล็ดพ็นัธ์ุใ์นแต�ละกรรมืวีธิ์มีืดัีชนีการงอกเฉลี�ย์แตกต�าง
กันอย์�างมืีนัย์สำคุัญย์ิ�งทางสถิติ (P < 0.01) โดย์การแช�

เมืล็ดใน MgSO
4
 ให์้คุ�าดัชนีการงอกสูงที�สุดเช�นกัน คุือ 

33.65 ± 1.30 ซ่ึ�งไมื�แตกต�างกับุการแช�เมืล็ดใน KNO
3
 

ที�มืีดัชนีการงอกเฉลี�ย์ 33.00 ± 0.45 แต�แตกต�างอย์�าง
มืีนัย์สำคุัญย์ิ�งทางสถิติกับุการแช�เมืล็ดใน NAA, GA

3
 

และ CaCl
2
 ที�มืดีชันกีารงอกเฉลี�ย์ 32.63 ± 0.10, 32.63 

± 0.77 และ 32.18 ± 0.66 ตามืลำดับุ โดย์เมืล็ดที�ไมื�
ผู้�านการเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพ็ันธ์ุ์มืีดัชนีการงอกต�ำที�สุด 
เท�ากับุ 28.23 ± 0.74 (Table 1) ซ่ึ�งสาเห์ตุที�ทำให์เ้มืลด็
พ็ันธ์ุ์ที�แช�ใน MgSO

4
 มืีเปอร์เซ่็นต์คุวีามืงอกและดัชนี

การงอกสงูเมืื�อทดสอบุในสภัาพ็โรงเรอืนเปด่ อาจเนื�อง
มืาจาก MgSO

4
 มืแีมืกนเีซ่ยี์มืเปน็ส�วีนประกอบุที�มืหี์นา้

ที�เกี�ย์วีข้องกับุกระบุวีนการสังเคุราะห์์แสง เนื�องจาก
เป็นองคุ์ประกอบุของคุลอโรฟื่่ลล์ ในใบุของพ็ืช 
(Osotsapha, 2015) และจากการแช�เมืลด็พ็นัธ์ุใ์น NAA 
ทำให์้เมืล็ดมีืเปอร์เซ็่นต์คุวีามืงอกสูง อาจเนื�องมืาจาก 
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NAA มืีผู้ลช�วีย์กระตุ้นการงอกของเมืล็ด (Ahmad  
et al., 2001; Hentrich et al., 2013; Miransari and 
Smith, 2014) และช�วีย์ส�งเสริมืกจิกรรมืการทำงานของ
เอนไซ่มืใ์ห์เ้พ็ิ�มืสูงขึ�น (Hirasawa, 1989; Ahmad and 
Hayat, 1999) จากการราย์งานของ Thornalley 
(1990) พ็บุวี�า การงอกของเมืล็ดถั�วีลิสงเกี�ย์วีข้องกับุ
กิจกรรมืของเอนไซ่มื์ glyoxalase ที�ถูกคุวีบุคุุมืโดย์
ฮอร์โมืนพ็ืช IAA ส�งผู้ลให์้เซ่ลล์มืีการพ็ัฒนาและ 
เจริญเติบุโต เนื�องจาก IAA ส�งเสริมืการแบุ�งเซ่ลล์และ
การย์ดืตวัีของรากดา้นขา้ง ทำให์พ้็ื�นที�ผู้วิีบุนรากเพ็ิ�มืขึ�น 
นำไปสู�คุวีามืสามืารถในการดดูซ่บัุน�ำและธ์าตอุาห์ารได้
เพ็ิ�มืขึ�น (Magidin et al., 2003; Liphadzi et al., 
2006)

สำห์รับุการศึกษาการเจริญเตบิุโตของต้นกลา้
ผู้ักบุุ้งจีนห์ลังเพ็าะ 10 วีัน พ็บุวี�า คุวีามืย์าวีลำต้นใน
แต�ละกรรมืวิีธ์ีมืีคุวีามืแตกต�างกันอย์�างมีืนัย์สำคัุญย์ิ�ง
ทางสถติ ิ(P < 0.01) โดย์การแช�เมืลด็ใน MgSO

4
 ทำให์้

ต้นกล้ามีืคุวีามืย์าวีลำต้นสูงที�สุด คุือ 15.93 ± 0.68 
เซ่นตเิมืตร ซ่ึ�งไมื�แตกต�างกบัุการแช�เมืลด็ใน KNO

3
, GA

3
 

และ CaCl
2
 ที�มืีคุวีามืย์าวีลำต้นเฉลี�ย์ 15.48 ± 0.50, 

14.98 ± 0.59 และ 14.67 ± 1.24 เซ่นติเมืตร ตามื
ลำดับุ แต�แตกต�างอย์�างมีืนัย์สำคัุญย์ิ�งทางสถิติกับุการ
แช�ใน NAA ที�มืีคุวีามืย์าวีลำต้นเฉลี�ย์ 14.43 ± 0.34 
เซ่นติเมืตร โดย์เมืล็ดที�ไมื�ผู้�านการเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ด
พ็ันธ์ุ์มืีคุวีามืย์าวีของลำต้นต�ำที�สุด เท�ากับุ 13.00 ± 
1.42 เซ่นติเมืตร ทั�งนี� อาจเป็นผู้ลเนื�องมืาจาก KNO

3
 

ที�ใช้เตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพั็นธ์ุ์ สามืารถแตกตัวีได้ K+  
และ NO

3
- โดย์ไนโตรเจนที�เป็นส�วีนประกอบุของ 

โปรโตพ็ลาสซ่ึมืและผู้นังเซ่ลล์พ็ืชจะอย์ู�ในรูป NO
3
- พ็ืช

จะต้องรีดิวีซ่์ NO
3
- ให์้เป็น NH

4
+ ไปใช้สร้างกรดอะมืิโน

ต�อไป ซ่ึ�งไนโตรเจนเป็นองค์ุประกอบุของสารชีวีโมืเลกุล

มืากมืาย์ในเซ่ลล์พ็ืช (Theerakulpisut, 1997; 
Bunnag, 1999; Siri, 2015) และมีืส�วีนในการเพ็ิ�มื
กจิกรรมืของเอนไซ่มื ์amylase protease และ lipase 
ซ่ึ�งเอนไซ่มืด์งักล�าวีมืสี�วีนช�วีย์ในการสลาย์อาห์ารสำรอง
ในเมืล็ด (Endosperm) ในระห์วี�างการงอกของเมืล็ด 
ดงันั�น จงึสามืารถทำให้์การงอกและการพั็ฒนาการของ
ต้นกล้าเกิดขึ�นได้เร็วีกวี�าเดิมื (Boonyakiat, 1996; 
Gupta et al., 2011) ซ่ึ�งสอดคุล้องกับุการศึกษาของ 
Kangsopa et al. (2020b) ที�ศึกษาผู้ลของการเตรีย์มื
พ็รอ้มืเมืลด็พ็นัธ์ุด์ว้ีย์ KNO

3
 ร�วีมืกบัุการเคุลอืบุเมืลด็ต�อ

คุวีามืงอก การเจริญเติบุโตของต้นกล้า และอายุ์การ
เก็บุรักษาของเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ข้าวีโพ็ดเลี�ย์งสัตวี์ โดย์พ็บุวี�า 
การใช้ KNO

3
 ในอัตรา 1.5 กรัมื ทำให้์เมืล็ดพ็ันธ์ุ์

ขา้วีโพ็ดเลี�ย์งสตัวีม์ืคีุวีามืเรว็ีในการงอก คุวีามืย์าวีลำต้น 
และคุวีามืย์าวีรากดีกวี�าเมืล็ดที�ไมื�ได้ผู้�านการเตรีย์มื
พ็ร้อมืเมืล็ดพั็นธ์ุ์อย์�างมีืนัย์สำคัุญทางสถิติ และ
สอดคุล้องกบัุการศกึษาของ Kangsopa et al. (2020a) 
ที�ศกึษาการเปลี�ย์นแปลงคุวีามืงอกและการเจรญิเตบิุโต
ของต้นกล้ า ข้าวีโพ็ดห์วีานลูกผู้สมืห์ลั งการทำ 
osmopriming ดว้ีย์ KNO

3
 โดย์พ็บุวี�า การเตรีย์มืพ็ร้อมื

เมืล็ดพ็ันธ์ุ์ข้าวีโพ็ดห์วีานด้วีย์ KNO
3
 0.5 เปอร์เซ่็นต์ 

ทำให์เ้มืลด็มืคีุวีามืเรว็ีในการงอกดกีวี�าเมืลด็ที�ไมื�ไดผู้้�าน
การทำ osmopr iming  นอกจากนี�  การทำ 
osmopriming ด้วีย์ KNO

3
 ที�คุวีามืเข้มืข้น 0.5 และ 

1.0 เปอรเ์ซ่น็ต ์ทำให์ต้น้กลา้ขา้วีโพ็ดห์วีานมืคีุวีามืย์าวี
ลำต้นและคุวีามืย์าวีรากของต้นกล้ามืากกวี�าเมืล็ดที�ไมื�
ได้ผู้�านการทำ osmopriming ทั�งนี� จากการศึกษา 
พ็บุวี�า คุวีามืย์าวีรากของต้นกล้าผู้ักบุุ้งจีนที�ผู้�านการ 
เตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพั็นธ์ุด้์วีย์กรรมืวิีธ์ตี�าง ๆ มืคีุวีามืแตก
ต�างกนัอย์�างไมื�มีืนยั์สำคุญัทางสถติ ิ (P > 0.05) โดย์มืี
คุวีามืย์าวีรากเฉลี�ย์ 5.65–6.67 เซ่นตเิมืตร (Table 2) 
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Table 2  Effects of seed priming with plant nutrients and plant hormones on seedling growth 
of morning glory cultured on field emergence 

Treatments
Seedling growth

Stem length (cm) Root length (cm) Fresh weight (g) Dry weight (g)

T1: Control (Non-primed seed)

T2: CaCl
2 
300 ppm

T3: MgSO
4 
300 ppm

T4: KNO
3 
300 ppm

T5: NAA 100 ppm

T6: GA
3 
150 ppm

13.00 ± 1.42c

14.67 ± 1.24ab

15.93 ± 0.68a

15.48 ± 0.50ab

14.43 ± 0.34b

14.98 ± 0.59ab

5.89 ± 0.98

6.52 ± 0.50

6.67 ± 0.51

5.65 ± 0.72

6.28 ± 0.38

5.86 ± 0.65

6.30 ± 0.26b

7.39 ± 0.36a

8.00 ± 0.64a

7.58 ± 0.70a

7.33 ± 0.35a

7.46 ± 0.38a

0.31 ± 0.10c

1.23 ± 1.56a

0.44 ± 0.33b

0.43 ± 0.05b

0.43 ± 0.02b

0.44 ± 0.02b

F-test ** ns ** **

CV (%) 8.30 11.24 9.19 59.33

a, b, c Different letters in the same column are significantly different by Duncan’s new multiple range 
test at P < 0.01

ns = not significant (P > 0.05), ** significant at P < 0.01, CV = coefficient of variation 

สำห์รับุการศึกษาน�ำห์นักสดของต้น ใบุ และ
รากตน้กลา้ของผู้กับุุง้จนี พ็บุวี�า การเตรยี์มืพ็รอ้มืเมืลด็
พ็ันธ์ุ์โดย์ใช้ธ์าตุอาห์ารและฮอร์โมืนพ็ืชส�งผู้ลให์้ต้นกล้า
ผู้กับุุง้จนีมืนี�ำห์นกัสดของต้น ใบุ และรากสูงกวี�าต้นกลา้
ที�ไมื�ผู้�านการเตรยี์มืพ็รอ้มืเมืลด็พ็นัธ์ุอ์ย์�างมืนียั์สำคุญัย์ิ�ง
ทางสถิติ (P < 0.01) โดย์การแช�เมืล็ดใน MgSO

4
 ทำให์้

ต้นกล้ามีืน�ำห์นักสดของต้น ใบุ และรากสูงที�สุด คุือ 
8.00 ± 0.64 กรัมื รองลงมืา คุือ KNO

3
, GA

3
, CaCl

2
 

และ NAA ซ่ึ�งมืีคุ�าอย์ู�ที� 7.58 ± 0.70, 7.46 ± 0.38, 
7.39 ± 0.36 และ 7.33 ± 0.35 กรมัื ตามืลำดบัุ (Table 2) 
ขณะที� ต้นกล้าจากเมืล็ดที�ไมื�ผู้�านการเตรีย์มืพ็ร้อมื 
เมืล็ดพ็ันธ์ุ์มืีน�ำห์นักสดของต้น ใบุ และรากเฉลี�ย์  
6.30 ± 0.26 กรัมื ส�วีนการศึกษาน�ำห์นักแห์้ง พ็บุวี�า 
การเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ด้วีย์กรรมืวีิธ์ีที�ต�างกันส�งผู้ล
ให์้ต้นกล้าผู้ักบุุ้งจีนมืีน�ำห์นักแห์้งของต้น ใบุ และราก
แตกต�างกนัอย์�างมืนียั์สำคุญัย์ิ�งทางสถติิ (P < 0.01) โดย์
การแช�เมืล็ดใน CaCl

2
 ทำให์้ต้นกล้าผู้ักบุุ้งจีนมืีน�ำห์นัก

แห์้งของต้น ใบุ และรากมืากที�สุด เท�ากับุ 1.23 ± 1.56 
กรัมื ซ่ึ�งแตกต�างอย์�างมืีนัย์สำคุัญย์ิ�งทางสถิติกับุการแช�
เมืล็ดใน GA

3
, MgSO

4
, NAA และ KNO

3 
(P < 0.01) ที�

มืีน�ำห์นักแห์้งเฉลี�ย์ 0.44 ± 0.02, 0.44 ± 0.33, 0.43 
± 0.02 และ 0.43 ± 0.05 กรัมื ตามืลำดับุ โดย์เมืล็ด
ที�ไมื�ผู้�านการเตรีย์มืพ็ร้อมืเมืล็ดพ็ันธ์ุ์มืีน�ำห์นักแห์้งของ
ต้น ใบุ และรากต�ำที�สุด เท�ากับุ 0.31 ± 0.10 กรัมื

สิรุปี

การแช�เมืล็ดพ็ันธ์ุ์เป็นเวีลา 2 ชั�วีโมืง เป็นช�วีง
ระย์ะเวีลาที�เห์มืาะสมืในการแช�เมืล็ดพั็นธ์ุ์ผัู้กบุุ้งจีน 
ก�อนที�รากจะแทงออกมืา โดย์เปน็ช�วีงระย์ะเวีลาที�อตัรา
การดดูน�ำของเมืลด็เริ�มืคุงที� การเตรีย์มืพ็รอ้มืเมืลด็พ็นัธ์ุ์
ผู้ักบุุ้งจีนโดย์ใช้ธ์าตุอาห์ารและฮอร์โมืนพื็ช สามืารถ
ทำให์เ้มืลด็พ็นัธ์ุม์ืเีปอร์เซ่น็ต์คุวีามืงอกและดชันกีารงอก
เพ็ิ�มืขึ�น เมืื�อเปรีย์บุเทีย์บุกับุชุดคุวีบุคุุมืที�ไมื�ผู้�าน 
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การเตรยี์มืพ็รอ้มืเมืลด็พ็นัธ์ุ ์แต�มืแีนวีโนม้ืวี�าเมืื�อทดสอบุ
การงอกในโรงเรือนเป่ดด้วีย์การเพ็าะในกระบุะเพ็าะ 
เมืล็ดที�ผู้�านการเตรีย์มืพ็ร้อมืด้วีย์การแช�ใน KNO

3
 ที�

คุวีามืเข้มืข้น 300 ppm ทำให์้เมืล็ดมืีเปอร์เซ่็นต์คุวีามื
งอกและดัชนีการงอกที�สูง รวีมืไปถึงคุวีามืย์าวีลำต้น
และน�ำห์นักสดของต้นกล้าผู้ักบุุ้งจีนเช�นกัน ดังนั�น 
เกษตรกรห์รือบุุคุคุลที�สนใจปลูกผู้ักบุุ้งจีนคุวีรเตรีย์มื
พ็ร้อมืเมืล็ดพ็ันธ์ุ์ด้วีย์ธ์าตุอาห์ารและฮอร์โมืนพื็ชก�อน 
เพ็ื�อให์้เมืล็ดงอกได้เร็วีและมืีคุุณภัาพ็ และได้ต้นกล้าที�
เจริญเติบุโตเร็วีและมืีน�ำห์นักมืาก
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