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Abstract: The methods of germination enhancement of ‘Khaek Dam Kaset’ papaya seed to enhance the 
germination and seed vigor were studied. Seeds were soaked in reverse osmosis (RO) water, gibberellic acid 
(GA3) solution and salicylic acid (SA) solution in different concentrations for 16 hours. The experiment was 
designed in a completely randomized design composed of 7 treatments: RO water, 500 mg/L GA3 solution and 
SA solution at 50, 100, 250 and 500 mg/L compared with the untreated seed (control). The results showed that 
soaked seeds in 500 mg/L GA3 solution had no effect on germination when compared with control, but these 
treatments had faster mean germination time (MGT) than control (approximately 1 day). Moreover, soaked 
seeds in all concentrations of SA solution did not affect on germination, when compared with control. 
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ค าน า 
 

ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีการสง่ออกเมล็ด
พันธุ์มะละกอปริมาณ 374.50 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 
88 ล้ านบาท (Agricultural Regulatory Office, 2018 ) 
พันธุ์มะละกอที่นิยมปลูกเป็นพันธุ์การค้า ได้แก่ แขกด า 
แขกนวล และฮอลแลนด์ (Babpraserth, 2008) มะละกอ
พนัธุ์แขกด าเกษตรได้ถกูพฒันาพนัธุ์โดยภาควิชาพืชสวน 
คณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวดันครปฐม เป็นพันธุ์ที่มีเนือ้
แดงไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม ผลทรงกระบอกยาว 
น า้หนักผลประมาณ 1.5 กิโลกรัม ผลดิบมีเปลือกสีเขียว
เข้ม เนือ้สีขาว เนือ้กรอบหวาน ผลสกุมีเปลือกสีส้ม เนือ้สี
แดง เนื อ้หนา มีความหวาน 13.3 องศาบริกซ์ เหมาะ
ส าหรับบริโภคผลดิบและผลสุก การบริโภคผลสุก 100 
กรัมตอ่วนั มีปริมาณวิตามินเพียงพอตอ่ความต้องการของ
ร่างกาย (Kasetsart University Research and Development 
Institute, 2019) การขยายพันธุ์ท าได้หลายวิธี เช่น การ
เพาะเมล็ด การปักช า การต่อก่ิง แต่เกษตรกรส่วนใหญ่
นิยมขยายพันธุ์ ด้วยการเพาะเมล็ด เนื่องจากท าได้ง่าย 
สะดวก รวดเร็ว ผลิตต้นได้ในปริมาณมาก (Sansuk, 
2014)  

เมล็ดพนัธุ์ที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยส าคญั แต่มกั
พบปัญหาเมลด็มีความงอกต ่าและงอกไมส่ม ่าเสมอ อาจมี
สาเหตุเกิดจากความแข็งแรงของเมล็ด ลักษณะทาง
พนัธุกรรม การแก่ของเมล็ด เยื่อหุ้มเมล็ด และปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม เช่น อณุหภมูิ แสง ความเป็นกรด-ดา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(pH) ออกซิ เจน ความชืน้ (Duangpatra, 1986) เมล็ด
มะละกอมีการพกัตวัเนื่องจากสารเคมีที่พบได้บริเวณเนือ้
ของผล เยื่อหุ้ มเมล็ด และน า้ยางของมะละกอ ในเมล็ด
มะละกอพบสาร benzyl isothiocyanate (BITC) ปริมาณ 
2,910 มิลลิกรัมต่อลิตร ของน า้หนักแห้ง เมื่อเมล็ดแก่
สูงขึน้เป็น 6,800 มิลลิกรัมต่อลิตร (Tang, 1971) การ
ท าลายการพักตัวของเมล็ดมีหลายวิธี เช่น การแช่ในน า้ 
การแช่ในกรด การแช่ในสารละลายโพแทสเซียมไนเตรต 
(KNO3) การแช่ในสารควบคุมการเจริญเติบโต เช่น กรด
จิบเบอเรลลิก (gibberellic acid; GA3) กรดซาลิไซลิก 
(salicylic acid; SA) (Riley, 1981) Zanotti et al. (2014) 
รายงานการแช่ เมล็ ดมะละกอพั นธุ์  Formosa ใน
สารละลาย GA3 ที่ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลกูบาศก์
เดซิเมตร นาน 48 ชั่วโมง ท าให้เมล็ดมีความงอก 57 
เปอร์เซ็นต์ แตกต่างจากเมลด็ที่แช่ในน า้ มีความงอกเพียง 
32 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี ้Desai et al. (2017) รายงาน
การแช่เมล็ดมะละกอพันธุ์  Madhubindu ในสารละลาย 
GA3 ที่ความเข้มข้น 150 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้เมล็ดมี
ความงอก 77 และ 87 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเพาะเมล็ดเป็นเวลา 
10 และ 20 วันหลงัเพาะเมล็ด ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม 
ISTA (2018) แนะน าวิ ธีท าลายการพักตัวของเมล็ด
มะละกอ โดยแช่ในน า้หรือแช่ในสารละลาย GA3 ความ
เข้มข้น 500 มิลลกิรัมตอ่ลติร เป็นเวลา 16 ชัว่โมง  

กรดซาลิไซลิก (SA) เป็นสารประกอบฟีนอลิก 
ชนิดหนึ่งที่พืชสร้างขึน้เองในธรรมชาติ ท าหน้าที่ควบคุม
กระบวนการเมแทบอลิซึมกระตุ้ นการสังเคราะห์โปรตีน 
และเป็นสญัญาณควบคมุการสร้างโปรตีนท่ีเก่ียวข้องกับ

บทคัดย่อ: ศกึษาวิธีการกระตุ้นความงอกของเมลด็มะละกอพนัธุ์แขกด าเกษตรเพื่อให้เมล็ดมีความงอกและความแข็งแรง
สงู โดยแช่เมล็ดในน า้ reverse osmosis (RO) สารละลายกรดจิบเบอเรลลิก (GA3) และสารละลายกรดซาลิไซลิก (SA) ที่
ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นเวลา 16 ชั่วโมง วางแผนการทดลองแบบสุม่สมบูรณ์ มี 7 กรรมวิธี ได้แก่ น า้ RO สารละลาย GA3 
ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมตอ่ลติร และสารละลาย SA ความเข้มข้น 50, 100, 250 และ 500 มิลลกิรัมต่อลิตร เปรียบเทียบ
กบัเมลด็ที่ไมไ่ด้กระตุ้นความงอก (ชดุควบคมุ) พบวา่การแช่เมลด็ในสารละลาย GA3 ความเข้มข้น 500 มิลลกิรัมต่อลติร ไม่
มีผลต่อความงอกเมื่อเปรียบเทียบกบัเมล็ดในชุดควบคุม แต่กรรมวิธีนีม้ีผลท าให้เวลาเฉลี่ยในการงอกเร็วกว่าเมล็ดในชุด
ควบคุม (ประมาณ 1 วนั) นอกจากนีก้ารแช่เมล็ดในสารละลาย SA ทุกความเข้มข้นไม่มีผลต่อความงอกเมื่อเปรียบเทียบ
กบัเมลด็ในชดุควบคมุ 
 
ค าส าคัญ:  ความเร็วในการงอก  เวลาเฉลีย่ในการงอก  การกระตุ้นความงอกของเมลด็ 

วารสารเกษตร 36(2): 177 - 185 (2563) 

สภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ แสง ความเป็นกรด-ด่าง 
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สารหรือเอนไซม์ที่เก่ียวข้องกบัการต้านอนมุลูอิสระ ซึง่เข้า
มาช่วยจับกับอนุมูลอิสระที่เกิดขึน้ภายในเซลล์ระหว่าง
กระบวนการงอกของเมล็ด (Hayat et al., 2010) ส่วน
รายงานการใช้สารละลายกรดซาลิไซลิกในการกระตุ้ น
ความงอกของเมล็ดพันธุ์มะละกอ พบว่ายังไม่ประสบ
ผลส าเร็จ ตามงานของ Pornpatcharareungkul (2014) 
ศกึษาการกระตุ้นความงอกของเมลด็มะละกอพนัธุ์แขกด า
ที่มีความงอกเร่ิมต้น 44 เปอร์เซ็นต์ และมีเมล็ดสดที่ยงัไม่
งอกหรือเมล็ดพักตัวสูง 56 เปอร์เซ็นต์ ด้วยการแช่ใน
สารละลาย SA ที่ความเข้มข้น 0.005-0.050 เปอร์เซ็นต์ 
เป็นเวลา 8 ชัว่โมง พบว่าการแช่เมล็ดในสารละลาย SA ที่
ความเข้มข้น 0.015 เปอร์เซ็นต์ ท าให้เมล็ดมีความงอก
ลดลงจาก 44 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียง 29 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่
แตกต่างทางสถิติกบัเมล็ดที่แช่ในน า้ reverse osmosis มี
ความงอก 25.5 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกบั Sukkaew (2016) 
ศึกษาการกระตุ้ นความงอกของเมล็ดมะละกอพันธุ์
ฮอลแลนด์ด้วย KNO3, CaCl2, GA3, กรดแอสคอร์บิก 
(ascorbic acid; AsA), อโทนิ ค  (Atonik) และ  SA เป็ น
เวลา 24 ชั่วโมง พบว่าการแช่เมล็ดในสารละลาย SA ที่
ความเข้มข้น 0.05 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท าให้
เมล็ดมีความงอก 58.50 เปอร์เซ็นต์ และมีเวลาเฉลี่ยใน
การงอก 14.02 วนั ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับเมล็ดที่ไม่
กระตุ้นความงอก (ชุดควบคุม) ตามที่ Khlaykhum et al. 
(2018) รายงานการแช่เมล็ดมะละกอพนัธุ์แขกด าเกษตร
ในน า้ที่อณุหภมูิห้อง เป็นเวลา 1, 24 และ 48 ชัว่โมง ท าให้
เมล็ดมีความงอกต ่ากว่าเมล็ดที่ไม่แช่ในน า้และการแช่
เมล็ดในน า้อุ่น เป็นเวลา 1 และ 24 ชั่วโมง ไม่มีผลท าให้
เมลด็งอกได้เพิ่มขึน้  

จากการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า KNO3, 
GA3 และ SA สามารถกระตุ้ นความงอกของเมล็ดพันธุ์
มะละกอได้ แต่ยงัไม่มีการศึกษาวิธีการกระตุ้นความงอก
และความแข็งแรงของเมล็ดมะละกอพันธุ์แขกด าเกษตร 
ซึ่งมีปัญหาเมล็ดมีความงอกต ่า งอกช้า และไม่สม ่าเสมอ 
ดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
สารละลายกรดจิบเบอเรลลิกและ SA ต่อความงอกและ
ความแข็งแรงของเมลด็มะละกอพนัธุ์แขกด าเกษตร  
 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

เมล็ดมะละกอพนัธุ์แขกด าเกษตร จากภาควิชา
พื ชสวน  คณ ะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มี
น า้หนกั 17.64 กรัมต่อ 1,000 เมล็ด มาศึกษาการกระตุ้น
ความงอกด้วยการแช่เมล็ด 400 เมล็ด ในน า้ reverse 
osmosis (RO) สารละลาย GA3 หรือสารละลาย SA ที่
ความเข้มข้นระดบัตา่ง ๆ ปริมาตร 200 มิลลลิติร เป็นเวลา 
16 ชั่ ว โม ง วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู รณ์ 
(completely randomized design; CRD) มี  7 กรรมวิ ธี 
จ านวน 4 ซ า้ ซ า้ละ 50 เมล็ด ได้แก่ เมล็ดที่ไม่กระตุ้ น
ความงอก (ชุดควบคุม) เมล็ดที่แช่ในสารละลาย GA3 
ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร สารละลาย SA ความ
เข้มข้น 0 มิลลิกรัมต่อลิตร (น า้ RO), 50, 100, 250 และ 
500 มิลลกิรัมตอ่ลติร ปริมาตร 200 มิลลลิติร 

 
บันทึกข้อมูล 

1. เปอร์เซ็นต์ความงอก น าเมล็ดมาทดสอบ
ความงอกในห้องปฏิบตัิการด้วยวิธีการเพาะทราย (sand 
germination test) จ าน วน  4 ซ ้า  ซ ้าละ  50 เม ล็ ด  ที่
อณุหภูมิสลบัระหว่าง 20 และ 30 องศาเซลเซียส โดยวาง
ไว้ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ใน
สภาพมืด และที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 
ชั่วโมง ในสภาพมีแสง ประเมินความงอกตามเกณฑ์ของ 
ISTA โดยนบัจ านวนต้นอ่อนปกติที่มีลกัษณะรากสมบรูณ์ 
ล าต้นตัง้ตรง และใบเลีย้งสีเขียว 2 ใบ นบัจ านวนต้นอ่อน
ผิดปกติ เมล็ดสดไม่งอก และเมล็ดตาย โดยนบัจ านวนต้น
อ่อนปกติครัง้แรกที่ 12 วันหลังเพาะเมล็ด และนับครัง้
สุดท้ายที่  28 วันหลังเพาะเมล็ด (ISTA, 2018) น ามา
ค านวณ จากสตูร 

เปอร์เซ็นต์ความงอก = (จ านวนต้นอ่อนปกติ/
จ านวนเมลด็ทัง้หมด) × 100 

2. เวลาเฉลี่ยในการงอก (mean germination 
time; MGT) เพาะเมล็ดเช่นเดียวกับวิธีการทดสอบความ
งอก นบัจ านวนต้นอ่อนปกติทุกวนั เป็นเวลา 28 วนัหลงั
เพาะเมล็ด จากนัน้น าข้อมูลมาค านวณหาเวลาเฉลี่ยใน
การงอก มีหนว่ยเป็น วนั จากสตูร  

ผลของสารละลายกรดซาลิไซลิกและกรดจิบเบอเรลลิกต่อความงอก 
และความแข็งแรงของเมล็ดมะละกอพันธ์ุแขกด าเกษตร 
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MGT = ∑(n T)/∑n โดย n คือ จ านวนต้นอ่อน
ปกติในแต่ละวนั, T คือ จ านวนวนัที่เมล็ดงอกเป็นต้นอ่อน
ปกติ (Ellis and Roberts, 1980) 

3. ความงอกในสภาพโรงเรือน เพาะเมล็ดใน
ถาดหลุมพลาสติกขนาด 104 หลุม โดยใช้พีทมอสเป็น
วสัดเุพาะ จ านวน 4 ซ า้ ซ า้ละ 25 เมล็ด ในโรงเรือนตาข่าย
หลงัคาพลาสติก อุณหภูมิเฉลี่ยภายในโรงเรือนประมาณ 
35±2 องศาเซลเซียส นบัจ านวนต้นออ่นปกติที่ 12 และ 28 
วนัหลงัเพาะเมล็ด จากนัน้น าข้อมลูมาค านวณเปอร์เซ็นต์
ความงอก จากสตูร  

ความงอก (เปอร์เซ็นต์) = (จ านวนต้นอ่อนปกติ/
จ านวนเมลด็ทัง้หมด) × 100 

วิ เคราะห์ความแปรปรวนข้อมูลทางสถิติ 
(analysis of variance) ด้วยวิธี F-test และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s multiple 
range test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
โดยใช้โปรแกรม R 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 
ความงอกของเมล็ด 

การกระตุ้ นความงอกของเมล็ดมะละกอพันธุ์
แขกด าเกษตรด้วยการแช่ในน า้ RO สารละลาย GA3 และ
สารละลาย SA ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นเวลา 16 ชั่วโมง 
เปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่กระตุ้นความงอก (ชุดควบคุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พบว่าเมล็ดที่แช่ในสารละลาย SA ที่ความเข้มข้น 50 
มิ ลลิ ก รัมต่ อลิ ต ร มี ความงอกสู งที่ สุ ด  คื อ  74.50 
เปอร์เซ็นต์  ซึ่ งแตกต่างทางสถิติกับการแช่ เมล็ดใน
สารละลาย SA ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
ความงอกต ่าที่สุด คือ 60.50 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่าง
ทางสถิติกับเมล็ดชุดควบคุม (Table 1) อาจเป็นเพราะ
เมล็ดยงัคงมีการพกัตวั ซึ่งการแช่เมล็ดในสารละลาย SA 
ไม่มีผลในการกระตุ้นความงอก อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้ม
ท าให้เมล็ดมีความงอกเพิ่มขึน้ 11.00 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ
เปรียบเทียบกับเมล็ดชุดควบคุม อาจเป็นเพราะ SA เป็น
สารที่มีหน้าที่ควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมและเป็น
สญัญาณควบคมุการสร้างโปรตีนที่เก่ียวข้องกบัเอนไซม์ที่
เก่ียวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึน้ภายในเซลล์
ระหวา่งกระบวนการงอกของเมลด็ (Hayat et al., 2010)  
อย่างไรก็ตาม การแช่เมล็ดมะละกอในน า้ RO สารละลาย 
GA3 และ SA ทุกกรรมวิธี ไม่มีผลท าให้เมล็ดมีความงอก
แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกบัเมล็ดชุดควบคมุ แต่
การแช่เมล็ดในสารละลาย SA ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัม
ตอ่ลติร มีแนวโน้มท าให้เมลด็มีความงอกสงูกวา่ความงอก
มาตรฐานของ พ.ร.บ. พนัธุ์พืช พ.ศ. 2518 ฉบบัปรับปรุงปี 
พ.ศ. 2556 ที่ได้ก าหนดคุณภาพของเมล็ดพันธุ์มะละกอ
ต้ องมี ความงอกไม่ น้ อยกว่ า  70 เปอ ร์ เซ็ น ต์  (The 
Secretariat of the Cabinet, 2013) ส่วนสารละลาย SA 
ความเข้มข้นสงู 500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลยบัยัง้การงอก
ของเมล็ดได้ นอกจากนีเ้มล็ดที่ผ่านการกระตุ้นความงอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1. Seed germination and mean germination time of ‘Khaek Dam Kaset’ papaya by the different soaking 
treatments under laboratory (LAB) and greenhouse (GH) conditions 
Treatment LAB germination  

(%) 
Mean germination time 

(days) 
GH germination  

(%) 
Untreated seed (control) 63.50 ab 15.81 b 65.00 abc 
RO water 66.50 ab 14.64 c 53.00 bc 
500 mg/L GA3 solution 68.00 ab 14.86 c 76.00 a 
50 mg/L SA solution 74.50 a 15.90 b 72.00 ab 
100 mg/L SA solution 69.50 ab 15.69 b 59.00 abc 
250 mg/L SA solution 70.00 ab 16.00 b 67.00 abc 
500 mg/L SA solution 60.50 b 17.06 a 47.00 c 
CV (%) 11.08 3.42 24.01 

1Means within the same column follow by different letters showed significantly different between treatments by DMRT at P≤0.05 
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ด้วยการแช่ในน า้ GA3 และ SA ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ยงัมี
จ านวนเมล็ดสดไม่งอกและเมล็ดตายไม่แตกต่างทางสถิติ
กับเมล็ดในชุดควบคุม ยกเว้นในสารละลาย SA ความ
เข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร พบมีเมล็ดสดที่ยังไม่งอก 
29.00 เปอร์เซ็นต์ แตกตา่งทางสถิติกบัเมลด็ในชดุควบคมุ 
(Figure 1, 2) 

การกระตุ้ นความงอกเมล็ดที่แช่ในสารละลาย 
SA ความเข้มข้น 100 มิลลิกรัมต่อลติร พบเมลด็สดไมง่อก
สงูที่สดุ คือ 29.00 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับ
การแช่เมล็ดในสารละลาย SA ที่ความเข้มข้น 250 และ 
500 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีเมล็ดสดไม่งอก 23.50 และ 
23.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ แต่แตกต่างทางสถิติกับ
เมล็ดที่ไม่ได้กระตุ้นความงอก (ชุดควบคุม) มีเมล็ดสดไม่
งอก 21.50 เปอร์เซ็นต์  (Figure 1) เมล็ดดูดน า้เข้าไป
ภายในเมล็ดเพื่อให้ความชืน้ของเมล็ดเพิ่มขึน้ และอยู่ใน
ปริมาณที่เพียงพอต่อการเกิดกระบวนการต่าง ๆ ส าหรับ
การงอก (Duangpatra, 1986) ซึ่งการเคลื่อนท่ีของน า้เข้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สู่เมล็ด คือ ชลศักย์ (water potential; Ψ) น า้เคลื่อนที่
ตามระดบัของพลงังานจากที่ที่มีค่าชลศกัย์สงูไปสูบ่ริเวณ
ท่ีมีคา่ชลศกัย์ต ่า ซึง่ในน า้บริสทุธ์ิมีค่าชลศกัย์สงูท่ีสดุมีค่า
เป็น 0 MPa ส่วนค่าชลศักย์ของสารละลายหรือน า้ที่มี
อนุภาค หรือสารประกอบละลายอยู่ มี ค่ าเป็ นลบ 
(Chanprasert, 2010) ซึ่งกระบวนการนีเ้มล็ดต้องได้รับน า้
ในระยะเวลาหนึ่งที่เพียงพอและแตกต่างกันไปตามชนิด
พืช (Bewley and Black, 1978) จากการทดลองนีก้ารแช่
เมล็ดในสารละลาย SA ความเข้มข้น 100, 250 และ 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าชลศักย์ของสารละลายต ่า ท าให้
เมล็ดดดูซบัน า้ได้ช้า จึงชะลอการดดูน า้ของเมล็ดในระยะ
ที่  2 หรือ lag phase ท าให้ความชื น้ภายในเมล็ดไม่
เพียงพอต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมที่เก่ียวข้องกับการ
งอ ก  จึ งท า ใ ห้ เม ล็ ด งอ ก ได้ ช้ า  ส อ ด ค ล้ อ งกั บ 
Pornpatcharareungkul (2014) รายงานการแช่ เมล็ ด
มะละกอพันธุ์แขกด าในสารละลาย SA ความเข้มข้น 
0.005 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 8 ชั่วโมง มีปริมาณน า้ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Fresh ungerminated seeds of ‘Khaek Dam Kaset’ papaya by the different soaking treatments 

Figure 2. Dead seeds of ‘Khaek Dam Kaset’ papaya seed by the different soaking treatments 

ผลของสารละลายกรดซาลิไซลิกและกรดจิบเบอเรลลิกต่อความงอก 
และความแข็งแรงของเมล็ดมะละกอพันธ์ุแขกด าเกษตร 
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เมล็ดน้อยกว่าการแช่ในสารละลาย SA ความเข้มข้น 
0.001 เปอร์เซ็นต์ เพราะสารละลาย SA ที่ความเข้มข้น 
0.005 เปอร์เซ็นต์ มีค่าชลศักย์น้อยกว่าสารละลาย SA 
ความเข้มข้น 0.001 เปอร์เซ็นต์  ท าให้ เมล็ดที่ แช่ ใน
สารละลาย SA ดดูน า้ได้น้อยกว่าเมล็ดที่แช่ในสารละลาย 
SA ที่ความเข้มข้น 0.001 เปอร์เซ็นต์ 

จากผลการทดลองนีพ้บเมล็ดสดไม่งอกถึง 20-
30 เปอร์เซ็นต์ อาจมีสาเหตุจากการพักตัวของเมล็ด 
เนื่องจากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ เก็บเก่ียวมาใหม่ จึงส่งผลให้
เมล็ดยงัมีสารยบัยัง้การงอก (Tang, 1971) ซึ่งสอดคล้อง
กบั Alonso-Esquivel et al. (2011) รายงานการเก็บรักษา
เมล็ดมะละกอพันธุ์  Maradol Roja ในช่วง 6 เดือนแรก มี
ความงอกต ่า (55.6 เปอร์เซ็นต์) แต่หลงัจากเก็บรักษาเป็น
เวลา 9 และ 12 เดือน เมลด็มีความงอกเพิ่มขึน้ 

การแช่เมลด็ในน า้ RO มีผลท าให้มีเมล็ดตายสงู
ที่สดุ คือ 13.00 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกบัการ
แช่เมล็ดในสารละลาย SA ที่ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัม
ต่อลิตร เมล็ดที่ไม่กระตุ้ นความงอก (ชุดควบคุม) และ
เมล็ดที่แช่ในสารละลาย GA3 ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัม
ตอ่ลิตร โดยมีเมลด็ตาย 11.00, 9.50 และ 8.00 เปอร์เซ็นต์ 
ตามล าดบั ซึ่งเมลด็ตายมีสาเหตเุกิดจากเชือ้ราเข้าท าลาย 
ส่วนเมล็ดที่ แช่ ในสารละลาย SA ความเข้มข้น  100 
มิลลิกรัมต่อลิตร พบเมล็ดตายน้อยที่ สุด  คื อ 1.50 
เปอร์เซ็นต์ (Figure 2) เมล็ดที่แช่ในสารละลาย SA ความ
เข้มข้น 100 มิลลกิรัมตอ่ลติร มีเมลด็ตายน้อยกวา่เมลด็ใน
ชุดควบคุม แต่มีเมล็ดสดที่ยังไม่งอกสูงกว่าเมล็ดในชุด
ควบคุม (Figure 1) แสดงว่าความเข้มข้นของสารละลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA ที่ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลยบัยัง้หรือชะลอการงอก
ของเมลด็หรือเมลด็ยงัคงมีการพกัตวั 

การกระตุ้นความงอกด้วยวิธีการศึกษานีไ้ม่มีผล
ท าให้เมล็ดเกิดเป็นต้นอ่อนผิดปกติ  (Figure 3) โดยทุก
กรรมวิธีพบต้นอ่อนผิดปกติจากการทดลองมีเพียง 0.00-
5.50 เปอร์เซ็นต์ ท่ีมีลกัษณะรากกุด ใบเลีย้งเน่า เปลือก
เมลด็ติดกบัใบเลีย้ง และล าต้นโค้งงอ 
 
เวลาเฉลี่ยในการงอก (mean germination time) 

ใน Table 1 แสดงเวลาเฉลี่ยในการงอกบอกถึง
ความเร็วในการงอกของเมล็ดหรือความแข็งแรงของเมล็ด 
โดยเมล็ดที่มีค่าเวลาเฉลี่ยในการงอกน้อย แสดงว่าเมล็ด
นัน้มีความแข็งแรงและงอกได้เร็ว (Sukprakarn, 2008) 
การงอกของเมล็ดมะละกอพันธุ์แขกด าเกษตรที่ผ่านการ
แช่ ในน า้  RO สารละลาย GA3 และสารละลาย SA 
เปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่กระตุ้นความงอก (ชุดควบคุม) 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดย
เมล็ดที่แช่ในน า้ RO มีผลท าให้เมล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการ
งอกเร็วที่สุด คือ 14.64 วัน และไม่แตกต่างทางสถิติกับ
การแช่ เมล็ดในสารละลาย GA3 ที่ความเข้มข้น 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีเวลาเฉลี่ยในการงอก 14.86 วัน แต่
แตกต่างทางสถิติกับเมล็ดที่ไม่กระตุ้ นความงอก (ชุด
ควบคุม) ซึ่งเร็วกว่าประมาณหนึ่งวนั เพราะท าให้เปลือก
เมลด็ออ่นนุม่ น า้สามารถซึมผา่นเข้าไปได้ง่าย ท าให้เมล็ด
งอกได้เร็วขึน้ นอกจากนี ้GA3 มีคณุสมบตัิช่วยท าลายการ
พกัตวัของเมล็ดและกระตุ้นความงอกของเมล็ดได้ (Desai 
et al., 1997) โดยไปกระตุ้ นการท างานของเอมไซม์  
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Figure 3. Abnormal seedlings of ‘Khaek Dam Kaset’ papaya seed by the different soaking treatment 
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α-amylase และ β-amylase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ย่อยแป้งที่
สะสมอยู่ในเอนโดสเปิร์มของเมล็ด ท าให้พืชสามารถน า
น า้ตาลมาใช้เป็นแหล่งพลงังานในการหายใจระหว่างการ
งอกของเมลด็ (Aekaraj, 2003) สอดคล้องกบังานวิจยัที่ใช้
สารละลาย GA3 ความเข้มข้นต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมในการ
กระตุ้ นความงอกของเมล็ดมะละกอ ซึ่งความเข้มข้นที่
เหมาะสมขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เช่น พนัธุกรรม ระดบัการ
พกัตวัเมล็ด สารยับยัง้การงอกภายในเมล็ด หากเมล็ดมี
ระดับการพักตัวลึก (deep dormancy) อาจมีสารยับยัง้
ก า ร ง อ ก ม า ก  (Bewley and Black, 1978) Furutani 
(1987) รายงานการแช่เมล็ดมะละกอพนัธุ์  Kapoho Solo 
ในสารละลาย GA3 ความเข้มข้น 1.8 มิลลิโมลาร์ ท าให้
เมล็ดมีจ านวนวนัท่ีงอกได้ 50 เปอร์เซ็นต์ เร็วกว่าเมล็ดที่
แช่ในน า้และเมล็ดที่ไม่ได้แช่น า้ นอกจากนี ้Desai et al. 
(2017) รายงานการแช่เมล็ดมะละกอพันธุ์  Madhubindu 
ในสารละลาย GA3 ที่ความเข้มข้น 150 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ท าให้เมล็ดมีความงอก 77 และ 87 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ 10 
และ 20 วนัหลงัเพาะเมล็ด ตามล าดบั ซึ่งเร็วกว่าเมล็ดที่
ไม่กระตุ้นความงอก จากงานทดลองนีเ้มล็ดมะละกอพนัธุ์
แขกด าเกษตรที่แช่ในสารละลาย SA ความเข้มข้น 500 
มิลลกิรัมตอ่ลิตร มีเวลาเฉลีย่ในการงอกช้าที่สดุ คือ 17.06 
วนั อาจเป็นเพราะสารละลาย SA ที่ความเข้มข้นสูง 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีตัวถูกละลายมากท าให้สารละลาย
ความเข้มข้นสูงขึน้ซึ่งเป็นการลดค่าชลศักย์  (water 
potential) ท าให้ขดัขวางการดูดน า้เข้าสูเ่มล็ด (Bradford, 
1990)  
 
ความงอกในสภาพโรงเรือน (greenhouse germination) 

จากการเพาะเมล็ดมะละกอพันธุ์แขกด าเกษตร
ในสภาพโรงเรือนด้วยวิธีการแช่เมล็ดตามกรรมวิธีที่ศึกษา 
เป็นเวลา 16 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่กระตุ้ น
ความงอก (ชุดควบคุม) พบว่าการแช่เมล็ดมีผลต่อความ
งอกในสภาพโรงเรือน (Table 1) โดยเมล็ดที่ แช่ ใน
สารละลาย GA3 ที่ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
ความงอกในสภาพโรงเรือนสงูที่สดุ คือ 76.00 เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนการแช่เมล็ดในสารละลาย SA ความเข้มข้น 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร และการแช่เมล็ดในน า้ RO มีความงอก
ในสภาพโรงเรือนต ่าที่สุดและไม่แตกต่างทางสถิติ คือ 

47.00 และ 53.00 เปอร์เซ็นต์  ตามล าดับ จากผลการ
ทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการกระตุ้นความงอกโดย
การแช่เมล็ดในสารละลาย GA3 ช่วยให้เมล็ดงอกได้สงูขึน้
ประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดในชุด
ควบคุม อาจเป็นเพราะสารละลาย GA3 เป็นสารควบคุม
การเจริญเติบโตของพืชที่มีคณุสมบตัิกระตุ้นการแบง่เซลล์
และขยายตวัของเซลล์ มีผลท าให้เซลล์มีรูปร่างยืดยาวขึน้
จึ งกระตุ้ นการเจ ริญ ของรากแรกเกิ ด  ( radicle) ซึ่ ง
สารละลาย GA3 นิยมน ามาใช้กระตุ้นการงอกและท าลาย
การพักตัวของเมล็ดพืช (Bewley and Black, 1978) มี
งานวิจัยที่ ใช้ สารละลาย GA3 ที่ ความเข้มข้นและ
ระยะเวลาที่เหมาะสมแตกต่างกันเพื่อกระตุ้นความงอก
ของเมล็ดมะละกอ เช่น Zanotti et al. (2014) รายงานการ
แช่ เมล็ดมะละกอพันธุ์  Formosa ในสารละลาย GA3 
ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลกูบาศก์เดซิเมตร เป็นเวลา 
48 ชั่วโมง ท าให้เมล็ดมีความงอก 57 เปอร์เซ็นต์เมื่อ
เปรียบเทียบกับเมล็ดที่แช่ในน า้ มีความงอกเพียง 32 
เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี ้Carrillo-Castañeda et al. (2013) 
รายงานการใช้วิ ธีการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์  (seed 
priming) ของเมล็ดมะละกอ ‘Maradol’ ด้วยสารละลาย 
GA3 ความเข้มข้น 10-3 M ท าให้เมล็ดมีความงอกใน
ห้องปฏิบัติการและความงอกในสภาพโรงเรือนสูง 69.3 
และ 78.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั เมื่อเปรียบเทียบกบัเมล็ด
ที่ไม่เตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์มีความงอกเพียง 30.7 และ 
53.5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดบั  

จากการศึกษาวิธีการกระตุ้ นความงอกในทุก
กรรมวิธีไม่มีผลท าให้เมล็ดมีความงอกในสภาพโรงเรือน
แตกต่างทางสถิติกับเมล็ดที่ไม่กระตุ้ นความงอก (ชุด
ควบคุม) อาจเป็นเพราะสารละลาย  SA ที่ระดับความ
เข้มข้นสูง 100, 250 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร รบกวน
หรือลดการแบ่งเซลล์ของเมล็ดในระหว่างการงอก (Hayat 
et al., 2010) ท าให้เมล็ดมีความแข็งแรงต ่า เมื่อน ามา
เพาะในสภาพโรงเรือนท่ีมีอุณหภูมิสงูประมาณ 35 องศา
เซลเซียส จึงท าให้มีความงอกต ่า นอกจากนีเ้มล็ดที่ผ่าน
การกระตุ้นความงอกมีความงอกในห้องปฏิบตัิการสงูกว่า
ความงอกในสภาพโรงเรือน (Table 1) จึงสามารถแสดงถึง
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์  โดยสภาพโรงเรือนที่มี
อณุหภมูิสงูประมาณ 35 องศาเซลเซียส จึงมีความงอกต ่า 

ผลของสารละลายกรดซาลิไซลิกและกรดจิบเบอเรลลิกต่อความงอก 
และความแข็งแรงของเมล็ดมะละกอพันธ์ุแขกด าเกษตร 
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เนื่ อ งจ ากก ารท ดสอบ ค วาม งอกม าต รฐ าน ใน
ห้องปฏิบัติการเป็นการทดสอบภายใต้สภาพปัจจัยที่
เหมาะสมต่อเมล็ดพันธุ์จะงอกได้ ยกเว้นเมล็ดที่แช่ใน
สารละลาย GA3 ที่ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
ความงอกในสภาพโรงเรือนสงูกว่าในห้องปฏิบตัิการ แสดง
วา่เมล็ดมีความแข็งแรง เนื่องจากสารละลาย GA3 จะช่วย
กระตุ้ นการสังเคราะห์ เอนไซม์  α-amylase และ β-
amylase ในการย่อยแป้งที่ สะสมอยู่ ในเมล็ดให้ เป็น
น า้ตาลมาใช้ เป็นแหล่งพลังงานในการหายใจและ
กระบวนการเมแทบอลิซึมที่เกิดขึน้ในระหว่างการงอกของ
เมลด็ (Aekaraj, 2003)  

 
สรุป 

 
1. การแช่เมล็ดมะละกอพนัธุ์แขกด าเกษตรใน

สารละลาย GA3 ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และ
ในน า้ RO เป็นเวลา 16 ชั่วโมง ท าให้เมล็ดมีความงอกไม่
แตกตา่งทางสถิติกบัเมลด็ในชดุควบคมุ แตก่รรมวิธีนีม้ีผล
ท าให้เมล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็วกว่าเมล็ดในชุด
ควบคมุประมาณหนึง่วนั 

2. การแช่เมล็ดมะละกอพนัธุ์แขกด าเกษตรใน
สารละลาย SA ทุกความเข้มข้นไม่มีผลต่อความงอกเมื่อ
เปรียบเทียบกับเมล็ดในชุดควบคมุ ซึ่งระดบัความเข้มข้น
สูง 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ยังท าให้เมล็ดงอกช้ากว่าชุด
ควบคมุประมาณหนึง่วนั 
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