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บทคัดย่อ 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยัเพื่อประเมินผลของระยะเวลาการดดูน า้ของเมล็ดที่เหมาะสมส าหรบัการเตรียมพรอ้มเมล็ดพนัธุ์
หรือการท า seed priming โดยแช่เมล็ดในน า้ RO เป็นเวลา 0, 4, 8, 12, 16, 20 และ 24 ชั่วโมง ที่อณุหภมูิ 25°C และเพื่อศกึษา
ผลของการท า seed priming ดว้ยสารละลายไคโตซานและน า้หมกัชีวภาพจากพืชต่อการงอกและการเจริญของตน้กลา้ 
พรกิขีห้นสูวน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ ์จ านวน 8 กรรมวิธี โดยการแช่เมลด็เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ในไคโตซานท่ีระดบั
ความเขม้ขน้ 50, 100, 200 mg/l น า้หมกัชีวภาพอตัราส่วนของน า้หมกัชวีภาพ:น า้ RO ที่ 1:500, 1:750, 1:1000 (v/v) 
เปรียบเทียบกบัเมล็ดที่แช่ดว้ยน า้ RO และเมล็ดที่ไม่ผา่นการท า seed priming โดยท าการทดสอบความงอกภายใตส้ภาพ
หอ้งปฏิบตัิการดว้ยวิธีการเพาะบนกระดาษชืน้ และสภาพโรงเรือนดว้ยวิธีการเพาะในพีทมอส ผลที่ไดพ้บว่า เมล็ดพนัธุพ์รกิ 
ที่ผ่านการท า seed priming โดยการแช่เมลด็เป็นเวลา 12 ชั่วโมง เหมาะส าหรบัการเตรียมพรอ้มเมล็ดพนัธุพ์รกิขีห้นสูวน  
ท าใหเ้มล็ดมกีารงอกในหอ้งปฏิบตัิการสงูที่สดุ (95%) และมีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญักบัเมล็ดไม่ไดผ่้านการท า 
seed priming ที่มเีปอรเ์ซ็นตก์ารงอกต ่ากวา่ (88%) และจากการศกึษาผลของการท า seed priming ดว้ยสารไคโตซานและ 
น า้หมกัชีวภาพจากพืชต่อการงอกและการเจรญิของตน้กลา้ พบวา่การท า seed priming ดว้ยสารละลายไคโตซานความเขม้ขน้ 
50 mg/l มีผลใหเ้มล็ดมีเปอรเ์ซ็นตก์ารงอกสงูสดุ นอกจากนีย้งัพบว่าเมล็ดใชเ้วลาเฉล่ียในการงอกเรว็สดุและมีคา่ความเรว็ 
ในการงอกสงูที่สดุ ในขณะท่ีการท า seed priming ดว้ยไคโตซานความเขม้ขน้ 50-100 mg/l และน า้หมกัชีวภาพ:น า้ RO  
ในอตัราส่วน 1:500 (v/v) มีผลใหน้ า้หนกัสดและน า้หนกัแหง้ของตน้กลา้สงูสดุ โดยผลดงักล่าวที่ไดม้ีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนยัส าคญัยิง่กบัเมล็ดที่ไมไ่ดผ่้านการท า seed priming เมื่อท าการทดสอบความงอกในสภาพโรงเรือน ดงันัน้สามารถ
สรุปไดว้่าการท า seed priming ดว้ยไคโตซานเขม้ขน้ 50 mg/l มีความเหมาะสมส าหรบัการน าไปใชใ้นการเตรียมพรอ้มเมล็ดพนัธุ์
พรกิขีห้นสูวน ก่อนน าไปเพาะในสภาพโรงเรือน เนื่องจากมีผลส่งเสรมิทัง้ต่อการงอกของเมล็ดและการเจรญิของตน้กลา้ที่ดี 
ค าส าคัญ: การดดูน า้ เปอรเ์ซ็นตก์ารงอกของเมล็ด เวลาเฉล่ียในการงอก ความเรว็ในการงอก พรกิขีห้นสูวน 
 

Abstract 
One objective of this research was to evaluate the optimal duration of seed soaking as part of seed priming for 

bird chili pepper seeds. Seeds were soaked in RO water for 0, 4, 8, 12, 16, 20 and 24 hours at 25°C. The other objective 
was to know the effect of seed priming with chitosan and bio-extract on the seed germination and seedling growth of  
bird chili pepper plants. The experimental design was of the completely randomized type. There were 8 treatments, which 
included seed priming for 12 hours in chitosan at 50, 100, 200 mg/l, and bio-extract:RO water ratio at 1:500, 1:750, 1:1000 
(v/v). These treatments were compared with seed priming with RO water and non-primed seed. Seed germination was 
tested by the top of paper method in the laboratory and by using peat moss as material under greenhouse conditions. 
With respect to the first objective, the results showed that a soaking duration of 12 hours was optimal as it produced  
the highest seed germination (95%, a result that was significantly different to that found for non-primed seed, which 
showed the lowest seed germination rate (88%). With regard to the second objective, seed priming with chitosan at  
50 mg/l stimulated the highest seed germination. It also produced the fastest mean germination time and speed of 
germination was highest. The highest fresh and dry weights of seedlings were obtained when seeds were primed with 
50-100 mg/l chitosan and bio-extract:RO water ratio at 1:500 (v/v). These results were significantly different to those found 
for with non-primed seeds when they were germinated under greenhouse conditions. From these results, it can be 
concluded that seed priming with chitosan 50 mg/l was a suitable method for enhancing seed germination and seedling 
growth of bird chili pepper seeds. 
Keywords: water imbibition, seed germination, mean germination time, speed of germination, bird chili pepper



442  วารสารเกษตรพระจอมเกลา้ 2563 : 38 (4) : 441 - 448 

 

ค าน า 
พรกิเป็นพืชผกัชนิดหนึ่งที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก ประเทศไทยมีการปลกูพรกิอยู่ทั่วทกุภาค

ของประเทศ ส าหรบัเป็นพืชผกัสวนครวัเพื่อบริโภคในครวัเรือนและการผลิตเพื่อจ าหน่าย ซึ่งในการผลิตพรกิจ าเป็นตอ้งใชเ้มล็ดพนัธุ์
ที่มีคณุภาพดี คือ มคีวามงอกสงู มีความแข็งแรงสามารถงอกไดร้วดเรว็ สม ่าเสมอ และเจรญิเป็นตน้กลา้ที่มีความสมบรูณ ์ 
ในการน าเมล็ดพนัธุผ์สมเปิดมาใชเ้พื่อปลกู เมล็ดส่วนมากจะมีความงอกและความแขง็แรงต ่ากวา่เมล็ดพนัธุท์ี่เป็นลกูผสม F1 
เนื่องจากพืน้ฐานทางพนัธุกรรม การจดัการแปลงผลิต การเก็บเก่ียว การจดัการหลงัการเก็บเก่ียวที่ต่างกนั ซึง่เป็นผลใหค้ณุภาพ
ทางสรีรวิทยาของเมล็ดตา่งกนั ถา้หากวา่เมล็ดพนัธุท์ี่ผลิตไดม้ีความงอกและความแขง็แรงที่ต  ่าจะมผีลกระทบต่อเนื่องในเรื่องของ
การเสื่อมคณุภาพของเมล็ดที่เรว็กว่าเมล็ดที่มีความแข็งแรงสงู และปัญหาที่จะเกิดขึน้ตามมาอกี ไดแ้ก่ เมื่อน าเมล็ดมาเพาะ 
และไดร้บัสภาพแวดลอ้มที่ไม่เหมาะสมในระหวา่งการงอกจะมีผลกระทบท าใหก้ารงอกของเมล็ดยิ่งลดลง เมล็ดงอกชา้ งอกไม่
สม ่าเสมอ ซึ่งเป็นสาเหตทุ าใหต้น้กลา้โตชา้ ขนาดตน้ไม่เทา่กนั และรวมทัง้อาจกระทบถึงปรมิาณผลผลิตที่ไดต้  ่า ดงันัน้ 
ในงานวิจยัครัง้นีจ้งึไดม้กีารน าเทคนิคการเตรยีมพรอ้มเมล็ด (seed priming) มาใชเ้พื่อเพิม่คณุภาพทางสรีรวทิยาของเมลด็พนัธุ ์
ใหเ้มล็ดมีการงอกและมีความแขง็แรงเพิม่ขึน้ ไดต้น้กลา้ที่แข็งแรงและเจรญิเติบโตไดด้กีวา่ จากเดิมที่ไม่ผ่านการเตรยีมพรอ้ม
เมล็ดก่อนการน ามาเพาะ แต่อยา่งไรก็ตามการเตรียมพรอ้มเมล็ดใหป้ระสบความส าเรจ็ตามที่ตอ้งการในพชืแต่ละชนดิ แต่ละ
สายพนัธุน์ัน้ จะใชเ้ทคนิคการเตรยีมความพรอ้มที่ตา่งกนัไป ขึน้อยู่กบัลกัษณะโครงสรา้ง องคป์ระกอบทางเคมีของเมล็ดพืช และ
การตอบสนองที่ดีของพืชต่อสารที่น ามาใชใ้นการเตรยีมพรอ้มเมล็ด หลกัการเตรียมพรอ้มเมล็ด เป็นการเพิ่มความชืน้ใหก้บัเมล็ด
โดยใหเ้มล็ดดดูน า้หรือสารละลายต่าง ๆ เขา้ไปเพื่อกระตุน้ใหเ้มล็ดเกิดกระบวนการงอกที่ดีและพรอ้มเพรียงกนั แต่กระบวนการงอก
จะถกูยบัยัง้ก่อนที่รากจะแทงออกมาจากเปลือกหุม้เมล็ด โดยการน าเมล็ดมาลดความชืน้ลงใหเ้ทา่กบัความชืน้เริ่มตน้ หลงัจากนัน้
เมื่อน าเมล็ดที่ผ่านการเตรียมพรอ้มเมล็ดมาเพาะในแปลง จะท าใหเ้มล็ดงอกไดด้ีและงอกเรว็ขึน้ (พจนา สีขาว และคณะ, 2551; 
กลุธิดา โชทนากลู และคณะ, 2558; บญุมี ศิร,ิ 2558; พิจิตรา แกว้สอน และคณะ, 2560; Bradford, 1986; McDonald, 2000)  

กลุธิดา โชทนากลู และคณะ (2558) ไดศ้กึษาถึงการท า seed priming ดว้ยวิธีแช่น า้ต่อคณุภาพของเมล็ดพรกิ 
พนัธุบ์างชา้งและพรกิขีห้นพูนัธุส์ามเดือน พบว่า การแชเ่มล็ดพรกิพนัธุบ์างชา้งในน า้ RO+ใหอ้ากาศ+บม่เมล็ด ท าใหเ้มล็ด 
มีความงอกในหอ้งปฏิบตัิการและในสภาพโรงเรือนสงูที่สดุ เท่ากบั 73.00 และ 51.50% ตามล าดบั และมีเวลาเฉล่ียในการงอก 
เรว็สดุ เท่ากบั 9.83 วนั ส่วนการแช่เมล็ดพรกิขีห้นพูนัธุส์ามเดือนในน า้ RO+ใหอ้ากาศ+บ่มเมล็ด มีความงอกในหอ้งปฏิบตัิการ
และในสภาพโรงเรือนสงูที่สดุ เทา่กบั 90.50 และ 58.50% ตามล าดบั และการแชเ่มล็ดในน า้ RO+ไม่ใหอ้ากาศ+บ่มเมล็ด มเีวลา
เฉล่ียในการงอกเรว็ที่สดุ เท่ากบั 10.11 วนั การท า seed priming นอกจากท าไดด้ว้ยการใชน้ า้แลว้ยงัมีการน าสารละลาย 
ชนิดตา่ง ๆ ที่มีผลต่อการส่งเสรมิการงอกของเมล็ดมาใชส้ าหรบัการแช่เมล็ดดว้ย เช่น KNO3, KCl, NaCl, PEG (Polyethylene 
glycol) และ Vitamin C เป็นตน้ (นภาพร เวชกามา และพีระยศ แข็งขนั, 2561) ซึ่งสารเคมีดงักล่าวจะช่วยควบคมุการดดูน า้ของ
เมล็ดและเพิม่ธาตอุาหารท่ีจ าเป็นต่อกระบวนการงอก เช่น การสงัเคราะหโ์ปรตีน (Copeland and McDonald, 1995) และ
ส่งเสรมิการเติบโตของยอดอ่อน ใบ และกิ่งกา้น (ยงยทุธ โอสถสภา และคณะ, 2541) ดงัตวัอยา่งงานวจิยัของ พจนา สีขาว  
และคณะ (2551) พบวา่ การกระตุน้ความงอกของเมล็ดพรกิหวานดว้ย Vitamin C, Polyethylene glycol, KNO3, NaCl, 
KH2PO4, KCl, KNO3 รว่มกบั KH2PO4 มีผลท าใหเ้มล็ดพนัธุม์ีความงอกและความเรว็ในการงอกของเมล็ดเพิ่มมากขึน้ 15-17% 
นอกจากนี ้ Saleh et al. (1996) ไดท้ดลองท า seed priming กบัเมล็ดพนัธุพ์รกิหวานลกูผสมพนัธุ ์ Gedeon ดว้ย CaCl2  
และ KNO3 พบวา่ CaCl2 มีผลท าใหเ้มล็ดพนัธุม์เีปอรเ์ซ็นตก์ารงอกของเมล็ดสงูสดุ จากงานวิจยัที่กล่าวมาขา้งตน้ส่วนมากเป็น
การเตรียมพรอ้มเมล็ดโดยการใชส้ารเคมีส าหรบัการส่งเสรมิการงอกของเมล็ด แตใ่นปัจจบุนัความนิยมในการปลกูพืชโดยลด
การใชส้ารเคมี หรือปลกูพืชในระบบอินทรียม์ีมากขึน้ ดงันัน้การน าสารชวีภาพมาใชใ้นการเตรียมพรอ้มเมล็ดจึงมคีวามส าคัญ
และควรตอ้งมีศกึษาและพฒันาวธีิการใหเ้หมาะสมในแต่ละพืชใหด้ยีิ่งขึน้ไป เพื่อจะไดน้ าความรูไ้ปใชใ้หเ้กดิประโยชนแ์กเ่กษตรกร
ต่อไป 

ปัจจบุนัไดม้ีการน าไคโตซาน ซึง่เป็นพอลิเมอรท์ี่ไดจ้ากธรรมชาติ โดยสกดัมาจากเปลือกนอกของสตัวพ์วก กุง้ ป ูแมลง 
หรือ ผนงัเซลลข์องรา มาใชใ้นการกระตุน้การเจรญิของพชื เนื่องจากไคโตซานมีองคป์ระกอบของไนโตรเจนที่มีบทบาทส าคญั 
ในการกระตุน้การเจรญิเติบโตของพืช (สวุลี จนัทรก์ระจ่าง, 2544) นอกจากนีไ้คโตซานยงัชกัน าใหพ้ืชสรา้งสารประกอบฟีนอลิก 
เช่น ลิกนิน (lignin) ที่เป็นองคป์ระกอบของผนงัเซลล ์ และ phytoalexin ท่ีมีฤทธ์ิยบัยัง้การเจรญิเติบโตของจุลินทรีย ์ 
(พีรพงษ์ แสงวนางคก์ลู และคณะ, 2552) มีผลใหเ้ซลลพ์ืชแขง็แรงและทนทานต่อการเขา้ท าลายของเชือ้โรคและแมลงไดม้ากขึน้ 
(เยาวพา สวุตัถิิ, 2555) ส่งผลใหเ้มล็ดงอกมากขึน้และมีความแข็งแรงเพิ่มขึน้ (Reddy et al., 1999) เดือนเต็ม ลอยมา และคณะ 
(2552) รายงานว่า การกระตุน้การงอกของเมล็ดฟักแฟงที่แช่ในสารละลายไคโตซานท่ีความเขม้ขน้ 0.8% สามารถกระตุน้ให้
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เมล็ดมคีวามงอกสงูสดุ และการศกึษาของ ชณิตรา โพธิคเวษฐ์ และคณะ (2553) ที่ท  า seed priming ในเมล็ดพนัธุแ์ตงกวา  
พนัธุบ์ิงโกยาว บงกช บิงโก และ 103B พบวา่ พนัธุ ์103B ที่แชใ่นไคโตซานความเขม้ขน้ 0.5% ท าใหเ้มล็ดมีเปอรเ์ซ็นตก์ารงอก
และค่าดชันีการงอกสงูสดุ นอกจากนี ้ พีรพงษ์ แสงวนางคก์ลู และคณะ (2552) ไดศ้กึษาผลของการแช่เมลด็พรกิมนัพนัธุ ์
บางชา้งและพรกิขีห้นพูนัธุซ์เูปอรฮ์อต ดว้ยสารละลายไคโตซานเขม้ขน้ 0, 50, 100 และ 200 ppm ต่อเปอรเ์ซ็นตก์ารงอกของ
เมล็ด พบวา่ การแช่เมล็ดพนัธุพ์รกิในสารละลายไคโตซานเขม้ขน้ 100 ppm สามารถกระตุน้การงอกของเมล็ดพนัธุพ์รกิไดส้งูสดุ 
โดยมีเปอรเ์ซ็นตก์ารงอกของเมลด็เท่ากบั 70.7% ในสปัดาหท์ี่หน่ึง และเพิ่มขึน้เป็น 91.6% ในสปัดาหท์ี่สองหลงัเพาะเมล็ด 

น า้หมกัชวีภาพเป็นสารชวีภาพที่มีธาตอุาหารพวกไนโตรเจนและโพแทสเซยีมอยู่สงู (กรมพฒันาที่ดนิ, 2545) โดยน า้หมกั
ชีวภาพจากปลาจะมีปรมิาณไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โพแทสเซียม และแคลเซียมมากกว่าน า้หมกัชวีภาพชนิดอื่น ๆ (กรมพฒันา
ที่ดิน, 2550) ส่วนน า้หมกัชีวภาพจากพชื เช่น จากผกัและผลไม ้จะมีฮอรโ์มนพืชในปรมิาณสงู (กรมพฒันาที่ดิน, 2550) โดยสาร
ในน า้หมกัชวีภาพจะมีความเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบของกรดอะมิโน โปรตีน คลอโรฟิลล ์ กรดนิวคลีอิก และเอนไซมใ์นพืช  
ช่วยสง่เสรมิใหพ้ชืมกีารเจรญิเตบิโตของยอดอ่อน ใบ กิ่งกา้น และใหผ้ลผลิตสงูขึน้ (ยงยทุธ โอสถสภา และคณะ, 2541)  
มีงานวิจยัการน าน า้หมกัชวีภาพมาใชใ้นการส่งเสรมิการงอกของเมล็ด ดงัเช่น ศรนัยา คุม้ปลี และสรุพงษ์ ด ารงกติติกลุ (2555) 
ไดศ้กึษาผลของการใชน้ า้หมกัชีวภาพผลไมแ้ช่เมล็ดพนัธุต์่อการงอกของเมล็ดพนัธุพ์รกิพนัธุจ์ินดาด า พบว่าการใชน้ า้หมกัชีวภาพ
ผลไมต้่อน า้อตัราส่วน 1:750 ท าใหเ้มล็ดพนัธุพ์รกิจินดาด ามีความงอกและดชันีการงอกสงูที่สดุ (84.2 และ 7.86% ตามล าดบั) 
และ ปิยะรตัน ์ วิจกัขณส์งัสิทธ์ิ และคณะ (2559) รายงานวา่ การใชน้ า้หมกัปลาและน า้หมกัผลไมต้่อน า้กลั่นในอตัราส่วน 
1:1,000 แชเ่มล็ดถั่วเขยีวส่งผลใหค้่าดชันีการงอกของเมล็ดสงูที่สดุ 

ในการท าการเกษตร ณ ปัจจบุนัเป็นการท าเพื่อสขุภาพของผูผ้ลิตและผูบ้รโิภคที่ดี โดยการลดการใชส้ารเคมี และไดม้ี
การศกึษาวิธีการและผลของการน าสารชวีภาพมาใชแ้ทนปุ๋ ยเคมีและสารเคมี ซึ่งการวิจยัในครัง้นีก้ค็  านึงถึงความส าคญัดงักล่าว 
ดงันัน้จึงไดท้ าการศกึษาถึงผลของสารไคโตซานและน า้หมกัชีวภาพต่อความงอกและการเจรญิเติบโตของเมล็ดพนัธุพ์รกิขีห้นสูวน  
โดยวิธีการท า seed priming ซึ่งคาดว่าผลที่ไดจ้ะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการน าสารชวีภาพท่ีหาไดง้่าย ปลอดภยั และ
สามารถท าไดเ้องในทอ้งถิ่นมาใชใ้นการท า seed priming เพื่อพฒันาการผลิตกลา้พนัธุพ์รกิที่มีคณุภาพต่อไป 
 

วิธีการศึกษา 

การวจิยัในครัง้นีไ้ดน้ าเมลด็พรกิขีห้นสูวน พนัธุผ์สมเปิด เบอร ์ 1 จากรา้นภผูาเมล็ดพนัธุ ์ มาท าการศกึษาผลการ
เตรียมพรอ้มเมล็ด โดยไดแ้บ่งงานวิจยัออกเป็น 2 การทดลอง ไดแ้ก่ การทดลองที่ 1 ศกึษาผลของระยะเวลาการดดูน า้ของเมล็ด
พรกิขีห้นสูวนท่ีเหมาะสมส าหรบัการเตรียมพรอ้มเมล็ดพนัธุห์รือการท า seed priming ส าหรบัการน าไปใชต้่อในการทดลองที่ 2 
ที่ท  าการศกึษาผลของการท า seed priming ดว้ยสารละลายไคโตซานและน า้หมกัชีวภาพต่อการงอกและการเจรญิของตน้กลา้
พรกิขีห้นสูวน ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

การทดลองที ่ 1 การศกึษาระยะเวลาในการดดูน า้ของเมล็ดส าหรบัการท า seed priming เมล็ดพนัธุพ์รกิขีห้นสูวน 
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ ์(Completely Randomized Design, CRD) มี 7 ส่ิงทดลอง ส่ิงทดลองละ 4 ซ  า้ ๆ ละ 
50 เมลด็ โดยส่ิงที่ศกึษาคือ ระยะเวลาการแช่เมลด็ในน า้ RO เป็นเวลา 0, 4, 8, 12, 16, 20 และ 24 ชั่วโมง ที่อณุหภมูิ 25°C  
ท าบนัทกึการดดูน า้ของเมล็ดหลงัการแชแ่ต่ละระยะเวลา จากนัน้น าเมล็ดมาลดความชืน้โดยเก็บไวใ้นโถดดูความชืน้ดว้ยซิลิกา้เจล 
จนกระทั่งความชืน้เมล็ดลดลงเทา่กบัคา่ความชืน้เริ่มตน้ (4.09%) หลงัจากนัน้น าเมลด็มาท าการทดสอบความงอกในสภาพ
หอ้งปฏิบตัิการดว้ยวิธีการเพาะบนกระดาษชืน้ (top of paper) จ านวน 4 ซ  า้ ๆ ละ 50 เมล็ด ที่อณุหภมูิ 25°C ประเมินความงอก
ทกุวนัจนกระทั่ง 14 วนั น าขอ้มลูที่บนัทึกไดม้าค านวณหาคา่การดดูน า้ของเมล็ด (พจิิตรา แกว้สอน และคณะ, 2557)  
ค่าเปอรเ์ซ็นตก์ารงอก (seed germination) เวลาเฉล่ียในการงอก (mean germination time) และความเรว็ในการงอก (speed 
of germination) จากนัน้น ามาวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางสถติ ิ (ANOVA) และเปรียบเทียบคา่เฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test (DMRT) 

สตูรค านวณการดดูน า้ของเมล็ด;  W (%)   =   (Wi-W0)  x 100  
                               W0  

โดย W = ปรมิาณน า้ที่เมล็ดดดูเขา้ไปหลงัจาก i ชั่วโมง (%)  
Wi = น า้หนกัเมล็ดหลงัจากดดูน า้ i ชั่วโมง (กรมั)  
W0 = น า้หนกัเริ่มแรกของเมล็ดก่อนดดูน า้ (กรมั) 
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การทดลองที ่2 การศกึษาผลของการท า seed priming ดว้ยสารไคโตซานและน า้หมกัชวีภาพต่อคณุภาพเมล็ดพนัธุ์
พรกิขีห้นสูวน โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบรูณ ์(Completely Randomized Design, CRD) มี 8 ส่ิงทดลอง ส่ิงทดลอง
ละ 4 ซ  า้ ๆ ละ 50 เมล็ด ส่ิงทดลองประกอบไปดว้ย (T1) เมล็ดไมผ่่านการท า seed priming (control); (T2) แชเ่มล็ดในน า้ RO;  
(T3-T5) แช่เมล็ดในสารละลายไคโตซาน ที่ระดบัความเขม้ขน้ 50, 100 และ 200 mg/l และ (T6-T8) แชเ่มล็ดในน า้หมกัชวีภาพ
จากพชืทางการคา้ที่ผลิตโดยโครงการหลวง ในอตัราส่วนน า้หมกัชีวภาพ : น า้ RO ที่ 1:500, 1:750 และ 1:1000 (v/v) ตามล าดบั 
ใชร้ะยะเวลาการแช่เมล็ดพนัธุน์าน 12 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาที่ดีที่สดุจากการทดลองที่ 1 หลงัจากครบก าหนดการแช่เมล็ดแลว้ 
น าเมล็ดมาลา้งดว้ยน า้สะอาด และซบัใหแ้หง้ก่อนน าเมล็ดไปลดความชืน้ใหเ้ทา่กบัความชืน้เริม่ตน้ โดยเก็บไวใ้นโถดดูความชืน้
ดว้ยซิลิกา้เจล จากนัน้น าเมล็ดมาทดสอบความงอกในหอ้งปฏิบตักิารดว้ยวธีิการเพาะบนกระดาษชืน้ (top of paper) จ านวน  
4 ซ  า้ ๆ ละ 50 เมล็ด ที่อณุหภมูิ 25°C และทดสอบความงอกในสภาพโรงเรือนโดยใชพ้ีทมอสเป็นวสัดเุพาะ โดยการหยอดเมล็ด
ในถาดเพาะขนาด 200 หลมุ ประเมินความงอกทกุวนัจนกระทั่ง 14 วนั ท าการบนัทึกขอ้มลู ความยาวยอด ความยาวราก 
น า้หนกัสด และน า้หนกัแหง้ตน้กลา้ ที่ 14 วนัหลงัเพาะ ทัง้ในหอ้งปฏิบตัิการและสภาพโรงเรือน น าขอ้มลูที่บนัทึกไดม้าค านวณหา 
ค่าเปอรเ์ซ็นตก์ารงอก (seed germination) เวลาเฉล่ียในการงอก (mean germination time, MGT) และความเรว็ในการงอก 
(speed of germination) จากนัน้น ามาวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) และเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s 
New Multiple Range Test (DMRT) 
 

ผลการศึกษาและวิจารณ ์

จากผลของการดดูน า้ของเมล็ดพนัธุพ์รกิขีห้นสูวนท่ีผ่านการแช่เมล็ดในน า้ RO เป็นระยะเวลา 0, 4, 8, 12, 16, 20 และ 
24 ชั่วโมง พบว่าในชว่ง 4 ชั่วโมงแรก เมลด็จะมกีารดดูน า้อย่างรวดเรว็ท าใหป้รมิาณน า้ภายในเมล็ดเพิ่มสงูขึน้อย่างเห็นไดช้ดั 
หลงัจากนัน้เมล็ดจะดดูน า้ชา้ลงและเริ่มคงที่หลงัแช่เมล็ดในน า้เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการดดูน า้ที่เขา้สู่ระยะที่ 2 และ 
เป็นระยะการเปล่ียนแปลงทางชวีเคมีในเมล็ดพนัธุ ์ มีการสงัเคราะห ์ nucleic acid และเอนไซมต์่าง ๆ มีการย่อยสลาย 
สารโมเลกลุใหญ่เป็นสารโมเลกลุเล็กและเคล่ือนยา้ยสารไปยงัจดุเจรญิของตน้อ่อนส าหรบัเตรียมการงอกและการเติบโต (วนัชยั 
จนัทรป์ระเสรฐิ, 2537) ซึ่งในการทดลองครัง้นีเ้มล็ดพรกิขีห้นสูวนมีการดดูน า้คงที่และเหมาะสมต่อการเกดิกระบวนการงอก
สงูสดุที่ 95% (Table 1) เมื่อเมลด็ดดูน า้เขา้ไปในเมล็ดเทา่กบั 37.48% (Figure 1) 

 
Figure 1 Effect of soaked duration on water imbibition of bird chili pepper seed. 

 
เมื่อน าเมล็ดพรกิที่ผ่านการท า seed priming มาทดสอบความงอก พบว่า การแชเ่มล็ดในน า้ระยะเวลาที่ตา่งกนั

สามารถกระตุน้ใหเ้มล็ดมีเปอรเ์ซน็ตก์ารงอกและเวลาเฉล่ียในการงอกที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยการแช่เมล็ด
ในน า้ 12 ชั่วโมง ส่งผลใหเ้มล็ดมเีปอรเ์ซ็นตก์ารงอกสงูที่สดุ 95% และมีเวลาเฉล่ียในการงอกเรว็ที่สดุ 11.05 วนั ซึง่ผลเปอรเ์ซ็นต์
การงอกที่ไดม้ีความแตกต่างทางสถิติกบัเมล็ดที่ไม่ไดผ่้านการแชเ่มล็ด (ชดุควบคมุ) และเมล็ดที่ผ่านการแช่เมล็ดที่ 4, 20 และ 
24 ชั่วโมง แต่ผลของความเรว็ในการงอกของเมล็ดไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถิตใินทกุกรรมวิธี (Table 1)  
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Table 1 Effects of soaked duration on seed germination, mean germination time and speed of germination of bird 
chili pepper seed. 

Soaked duration 
Seed germination 

)%( 
Mean germination time 

(days) 
Speed of germination 

(plants/day) 
0 h (control) 88b 11.12bc 4.16 
4 h 91b 11.51ab 4.14 
8 h 92ab 11.58a 4.18 
12 h 95a 11.05c 4.53 
16 h 91ab 11.59a 4.11 
20 h 91b 11.24abc 4.25 
24 h 90b 11.35abc 4.17 
F-test *                         *  ns 
CV  (%)  3.04                    2.30 4.91 

ns, *: not significantly different, significantly different at P<0.05, respectively.  
Means within the same column followed by the same letter are not significantly different by DMRT at P<0.05. 

 
จากผลการดดูน า้ของเมล็ดพนัธุพ์รกิขีห้นสูวนในครัง้นีม้ีการดดูน า้คงที่และเพียงพอต่อการเกิดกระบวนการงอกของเมล็ด

หลงัการแชเ่มล็ดเป็นเวลา 12 ชั่วโมง และปรมิาณน า้ที่เมลด็ดดูเขา้ไปภายในเมลด็เท่ากบั 37.48% โดยเป็นการดดูน า้ในระยะที่ 2 
ซึ่งระยะนีเ้มล็ดจะมีการสรา้งเอนไซมแ์ละมีกจิกรรมตา่ง ๆ เกิดขึน้ เช่น กระบวนการเมแทบอลิซมึ มีการย่อยสารอาหาร 
ทัง้คารโ์บไฮเดรต โปรตีน ไขมนั และสารอื่น ๆ ที่สะสมในเมล็ดใหม้ขีนาดโมเลกลุเล็กลง มีคณุสมบตัลิะลายน า้ได ้และจะถกูยา้ย
ไปยงัจดุเจรญิเพื่อใชใ้นการแบง่เซลลแ์ละขยายขนาดของเซลลภ์ายในตน้อ่อน ดงันัน้เมื่อเมล็ดถกูกระตุน้ใหพ้รอ้มที่จะงอกกอ่นแลว้
จึงท าใหเ้มล็ดงอกไดเ้รว็ขึน้หลงัการน าไปเพาะ และเมล็ดจะมคีวามงอกที่สงูดว้ย เนื่องจากช่วงเวลาการในการดดูน า้เพื่อเขา้สู่
ระยะที่ 3 ส าหรบัการเจรญิของตน้อ่อนจะสัน้ลง ท าใหเ้มล็ดงอกเรว็ ซึง่เป็นการลดความเส่ียงจากผลกระทบของสภาพแวดลอ้ม
และการถกูท าลายโดยจลิุนทรียภ์ายในดินระหวา่งการงอกของเมลด็ 

การแชเ่มล็ดที่เหมาะสมส าหรบัการงอกของเมล็ดในแต่ละชนิด แต่ละสายพนัธุ ์ จะใชร้ะยะเวลาที่ต่างกนั ทัง้นีข้ึน้กบั
ขนาด ความหนาบางของเปลือกหุม้เมลด็ ที่มีผลต่อความสามารถในการดดูซมึน า้ของเปลือกหุม้เมล็ด หรือถงึแมจ้ะเป็นพนัธุ์
เดียวกนัแต่อายขุองเมล็ดพนัธุท์ี่เก็บเก่ียวตา่งกนัก็มีผลต่ออตัราการดดูน า้ที่แตกตา่งกนัดว้ยเช่นกนั (จวงจนัทร ์ดวงพตัรา, 2529; 
วนัชยั จนัทรป์ระเสรฐิ, 2553) นอกจากนีย้งัขึน้กบัองคป์ระกอบทางเคมีของเมล็ด และการจดัการท่ีแตกตา่งกนัในระหวา่ง 
การเตรียมพรอ้มเมล็ด ดงัเช่น ผลการวิจยัครัง้นีต้่างจากการศกึษาของ กลุธิดา โชทนากลู และคณะ (2558) ที่รายงานวา่  
เมล็ดพรกิพนัธุบ์างชา้งและพรกิขีห้นพูนัธุส์ามเดือนจะใชร้ะยะเวลา 8 ชั่วโมงในการแช่เมล็ดรว่มกบัการใหอ้ากาศเพียงพอต่อ 
การงอกของเมล็ด ในขณะท่ีงานวจิยัของ วิลาสินี รามนฏั (2547) ไดร้ายงานว่า เมล็ดพรกิพนัธุบ์างชา้งดดูน า้ไดอ้ย่างเพียงพอต่อ
การงอกใชร้ะยะเวลาเพียง 5 ชั่วโมง เมื่อแชเ่มล็ดในน า้ที่อณุหภมูิ 30°C รว่มกบัการใหอ้ากาศเป็นเวลา 30 นาทีต่อชั่วโมง จากนัน้
ท าการบ่มเป็นระยะเวลา 2 วนั ก่อนลดความชืน้ ท าใหเ้มล็ดงอกรากเรว็และมดีชันีการงอกที่สงู ซึ่งจากการวิจยัดงักล่าวนี ้
ไดม้ีการจดัการปัจจยัระหวา่งการแช่เมล็ดดว้ยการใหอ้ากาศท าใหเ้มล็ดดดูน า้ไดม้ากกว่าการไมใ่หอ้ากาศ และการใหอ้ณุหภมูิ
ในระหวา่งการแชต่่างกนักจ็ะมีผลต่อการดดูน า้ชา้เรว็ตา่งกนั โดยการแช่ในน า้ที่อณุหภมูิสงูเมล็ดจะดดูน า้ไดเ้รว็และท าใหใ้ช้
ระยะเวลาในการแช่สัน้กวา่การใชอ้ณุหภมูิต  ่ากวา่ในระหว่างการแช่เมล็ด นอกจากนีก้ารบม่เมล็ดหลงัการแชเ่มล็ดยงัช่วยท าให้
กระบวนการสงัเคราะหส์ารตา่ง ๆ เกดิสมบรูณม์ากขึน้ จงึท าใหก้ารงอกเกิดขึน้ไดเ้รว็ ซึ่งการจดัการดงักล่าวเป็นปัจจยัที่มีผลต่อ
การงอกของเมล็ดเช่นกนั ซึง่ในการวิจยัครัง้นีจ้ะใชเ้วลาการดดูน า้ของเมลด็ที่ 12 ชั่วโมง ซึ่งนานกว่าของทัง้กลุธิดา โชทนากลู 
และคณะ (2558) และวิลาสินี รามนฏั (2557) เนื่องจากความแตกต่างของสายพนัธุ ์การจดัการระหว่างการแช่และหลงัแช่เมล็ด
ต่างกนั ในกรณีการแช่เมล็ดที่นานเกิน 12 ชั่วโมง มีผลต่อการงอกที่ลดลงของการวิจยัในครัง้นี ้ อาจเนื่องมาจากการแช่เมล็ด 
ที่นานเกินไปมีผลต่อการไดร้บัออกซิเจนของเมล็ดลดลง และเกดิสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อกิจกรรมในกระบวนการงอกของเมล็ด 
ท าใหม้ีผลกระทบต่อการงอกที่ลดลง (กลุธิดา โชทนากลู และคณะ, 2558) 

จากการศกึษาผลของการท า seed priming ดว้ยสารไคโตซานและน า้หมกัชีวภาพต่อคณุภาพเมลด็พนัธุพ์รกิขีห้นสูวน 
พบว่า การท า seed priming ดว้ยสารไคโตซานไมม่ีผลท าใหเ้กดิความแตกตา่งกนัทางสถิติของเปอรเ์ซ็นตก์ารงอก เวลาเฉล่ีย 
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ในการงอก และความเรว็ในการงอกของเมล็ดพนัธุใ์นสภาพหอ้งปฏิบตัิการ แต่เมื่อทดสอบในสภาพโรงเรือน พบว่า การท า  
seed priming ดว้ยไคโตซานเขม้ขน้ 50 mg/l มีผลต่อการใชเ้วลาเฉล่ียในการงอกนอ้ยที่สดุ (8.2 วนั) และผลที่ไดม้ีความแตกตา่ง
อย่างมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกบัเมล็ดที่ไม่ไดผ่้านการท า seed priming แต่ไม่แตกต่างกนัทางสถิตกิบัการท า 
seed priming ดว้ยสารไคโตซานเขม้ขน้ 100 mg/l และ น า้หมกัชวีภาพในอตัราส่วนน า้หมกัชวีภาพ : น า้ RO ที่ 1:500  
ซึ่งมคีวามเรว็ในการงอก 8.7 วนั นอกจากนีก้ารท า seed priming ดว้ยไคโตซานเขม้ขน้ 50 mg/l ยงัมีผลต่อความเรว็ในการงอก 
สงูที่สดุ (5.2 ตน้/วนั) และผลที่ไดม้ีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติเมื่อเปรยีบเทียบกบัเมล็ดที่ไม่ไดผ่้านการท า seed 
priming แต่ไม่แตกตา่งกนัทางสถิติกบัการท า seed priming ดว้ยน า้ RO และสารไคโตซานเขม้ขน้ 100 mg/l เมื่อท าการทดสอบ
ความงอกเมล็ดในสภาพโรงเรือน ส่วนการใชน้ า้หมกัชีวภาพในการท า seed priming ทกุระดบัความเขม้ขน้ใหผ้ลที่ไม่ม ี
ความแตกต่างทางสถิตใินดา้นเปอรเ์ซ็นตก์ารงอก ค่าเฉล่ียในการงอก และความเรว็ในการงอกของเมลด็พนัธุ์ ทัง้ในสภาพ
หอ้งปฏิบตัิการและในสภาพโรงเรือนเมื่อเปรียบเทียบกบัเมล็ดที่ไม่ไดท้  า seed priming (Table 2) 

 
Table 2 Effects of seed priming with chitosan and bio-extract on seed germination, mean germination time and 

speed of germination of bird chili pepper seed. 

Treatments 
Seed germination  

)%( 
Mean germination time 

)days( 
Speed of germination  

)plants/day( 
Lab Green house Lab Green house Lab Green house 

Non-primed seed (control) 85 68 9.0 9.1bc 4.9 3.9d 
Soaked in RO 86 80 9.1 8.9bc 4.9 4.8ab 
Soaked in chitosan 50 mg/l 89 83 9.5 8.2d 4.9 5.2a 
Soaked in chitosan 100 mg/l 86 77 9.1 8.7dc 4.8 4.6abc 
Soaked in chitosan 200 mg/l 90 71 9.5 9.7a 4.9 3.9d 
Soaked in Bio-extract 1:500 92 75 9.2 8.7dc 5.1 4.4bcd 
Soaked in Bio-extract 1:750 92 69 9.6 9.0abc 4.9 3.9cd 
Soaked in Bio-extract 1:1000 90 73 9.5 9.5ab 4.9 4.0cd 
F-test ns ns ns ** ns ** 
CV (%) 5.14 9.21 2.76 4.9 5.75 9.94 

ns, **: not significantly different, significantly different at P<0.01, respectively.  
Means within the same column followed by the same letter are not significantly different by DMRT at P<0.05. 

 
จากผลการท า seed priming ดว้ยสารไคโตซานและน า้หมกัชวีภาพต่อความยาวตน้ ความยาวราก น า้หนกัสด และ

น า้หนกัแหง้ของตน้กลา้ที่อายุ 14 วนั ในหอ้งปฏิบตัิการพบว่าไมม่ีความแตกตา่งกนัทางสถิติ ในขณะที่การท า seed priming 
ดว้ยสารละลายไคโตซานความเขม้ขน้ 50-100 mg/l และในน า้หมกัชวีภาพ : น า้ RO อตัราส่วน 1:500 (v/v) มีผลส่งเสรมิให้
น า้หนกัสดและน า้หนกัแหง้สงูขึน้ในตน้กลา้ที่อายุ 14 วนั และผลที่ไดม้ีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติกบัเมล็ดพนัธุ์
ที่ไม่ไดท้  า seed priming เมื่อท าการเพาะในสภาพโรงเรือน (Table 3)  

จากผลการท า seed priming ดว้ยสารไคโตซานความเขม้ขน้ 50-100 mg/l ในครัง้นีช้ว่ยสง่เสรมิใหเ้มล็ดพนัธุ ์
พรกิขีห้นสูวนมีความเรว็ในการงอกที่สงูและมีการเจรญิของตน้กลา้ที่ดีกวา่เมล็ดพนัธุท์ี่ไม่ไดท้  า seed priming ซึ่งผลที่ได ้
มีความสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Ya-jing et al. (2009) ที่รายงานวา่ การกระตุน้การงอกของเมล็ดพนัธุข์า้วโพดดว้ยสาร 
ไคโตซานท่ีมคีวามเขม้ขน้ 0.25, 0.50 และ 0.75% (w/v) ท าใหเ้มล็ดพนัธุม์คีวามเรว็ในการงอก ความยาวตน้ ความยาวราก 
น า้หนกัแหง้ตน้ และรากเพิ่มสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติกบัชดุควบคมุ และการศกึษาของ วรรณิศา ปัทมะภษิูต และ 
พรไพรนิทร ์รุง่เจรญิทอง (2559) ที่รายงานวา่ การฉีดพ่นสารไคโตซานเขม้ขน้ 1.2% ปรมิาตร 5-20 ml/l ทกุสปัดาหห์ลงัยา้ยปลกู 
สามารถเพิ่มอตัราการเจรญิเติบโตและผลผลิตในพรกิขีห้นไูด ้ จากผลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าสารไคโตซานมีผลต่อการงอกและ
การเจรญิของตน้พืช นัน้อาจเนื่องมาจากผลของธาตไุนโตรเจนที่มอียู่ในสารไคโตซาน (สวุลี จนัทรก์ระจ่าง, 2544) โดยไนโตรเจน
จะช่วยกระตุน้ใหพ้ืชเจรญิเติบโต โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเจรญิเตบิโตทางดา้นล าตน้ ใบ และชว่ยใหพ้ืชตัง้ตวัไดเ้รว็ในระยะแรก
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ของการเจรญิเติบโต ท าใหพ้ืชมีใบสีเขียว ซึ่งรายงานของ วีณารตัน ์มลูรตัน ์(2553) กล่าววา่การใหไ้คโตซานแก่พรกิขีห้นมูีผลต่อ
ปรมิาณกรดซาลิไซลิกและคลอโรฟิลลท์ี่เพิ่มขึน้ ซึ่งทัง้นีค้าดว่าผลดงักล่าวมคีวามสมัพนัธก์บัความแข็งแรงและการสรา้งอาหาร
ของตน้กลา้จากการสงัเคราะหแ์สง ท าใหเ้กิดการสะสมอาหารของตน้กลา้เพิ่มขึน้เมื่อพชือยูใ่นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจรญิ 
ดงัเช่นเมื่อเพาะเมล็ดในสภาพโรงเรือนที่ตน้กลา้ไดธ้าตอุาหารจากวสัดปุลกูและไดแ้สงที่เพียงพอต่อการเจรญิ จึงมีผลท าให้
น า้หนกัสดและน า้หนกัแหง้ของตน้กลา้เพิ่มสงูขึน้ เมื่อน าเมลด็ที่ผ่านการท า seed priming ดว้ยสารไคโตซานความเขม้ขน้  
50-100 mg/l มาเพาะในสภาพโรงเรือน นอกจากนีก้ารท า seed priming ดว้ยน า้หมกัชีวภาพ : น า้ RO อตัราส่วน 1:500 (v/v)  
ยงัมีผลส่งเสรมิใหน้ า้หนกัสดและน า้หนกัแหง้สงูขึน้ในตน้กลา้ไดเ้ชน่กนั ซึ่งผลที่ไดม้ีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วีณารตัน ์
มลูรตัน ์ (2553) ที่รายงานถึงประสิทธิภาพของน า้หมกัชวีภาพจากเศษปลาต่อการเจรญิเติบโตของผกัโขม ซึ่งผลที่ไดพ้บวา่ 
น า้หมกัชีวภาพเศษปลาที่ระดบัความเขม้ขน้ 1:500 ส่งผลท าใหป้รมิาณน า้หนกัสดและน า้หนกัแหง้ของตน้กลา้มากที่สดุ ซึ่งจาก
การรายงานของกรมพฒันาที่ดิน (2545) กล่าวว่าน า้หมกัชีวภาพเป็นสารชีวภาพท่ีมีธาตอุาหารพวกไนโตรเจนและโพแทสเซียม
อยู่สงู แต่ปรมิาณจะต่างกนัไปขึน้กบัส่ิงที่น ามาท าน า้หมกั ดงัเชน่ น า้หมกัชวีภาพจากปลาจะมปีรมิาณไนโตรเจน ฟอสฟอรสั 
โพแทสเซียม และแคลเซียมมากกว่าน า้หมกัชีวภาพชนิดอื่น ๆ (กรมพฒันาที่ดิน, 2550) ส่วนน า้หมกัชวีภาพจากพชื เช่น จากผกั
และผลไม ้ จะมีฮอรโ์มนพืชในปรมิาณสงู (กรมพฒันาที่ดิน, 2550) สารในน า้หมกัชวีภาพเหล่านีย้งัมีความเก่ียวขอ้งกบั
องคป์ระกอบของกรดอะมิโน โปรตีน คลอโรฟิลล ์ กรดนิวคลีอิก และเอนไซมใ์นพืช ชว่ยส่งเสรมิใหพ้ืชมีการเจรญิเติบโตของ 
ยอดอ่อน ใบ กิ่งกา้น และใหผ้ลผลิตสงูขึน้ (ยงยทุธ โอสถสภา และคณะ, 2541)  
 
Table 3 Effects of seed priming with chitosan and bio-extract on shoot length, root length, fresh weight, and  

dry weight of bird chili pepper seedling. 

Treatments 

Shoot length 
)cm( 

Root length  
)cm( 

Fresh weight  
)mg/plant( 

Dry weight 
)mg/plant( 

Lab 
Green  
house 

Lab 
Green  
house 

Lab 
Green  
house 

Lab 
Green  
house 

Non-primed seed (control) 1.0 2.1 3.1 4.1 9.58 62.42b 0.78 5.08bc 
Soaked in RO 0.8 2.3 3.0 4.3 9.65 71.00a 0.80 5.70ab 
Soaked in chitosan 50 mg/l 0.9 2.3 3.0 4.8 10.30 76.83a 0.80 6.28a 
Soaked in chitosan 100 mg/l 1.0 2.1 3.3 4.7 10.70 72.10a 0.80 6.43a 
Soaked in chitosan 200 mg/l 0.9 2.2 3.2 4.5 11.23 74.78a 0.80 5.68ab 
Soaked in Bio-extract 1:500 0.9 2.1 3.1 4.3 10.80 72.10a 0.80 5.95a 
Soaked in Bio-extract 1:750 0.9 2.0 3.0 4.0 10.18 61.60b 0.80 4.78c 
Soaked in Bio-extract 1:1000 0.9 2.2 3.0 4.3 10.68 62.95b 0.78 5.03bc 
F-test ns ns ns ns ns ** ns ** 
CV (%) 9.75 3.83 5.54 6.9 7.93 7.45 8.72 8.77 

ns, **: not significantly different, significantly different at P<0.01, respectively. 
Means within the same column followed by the same letter are not significantly different by DMRT at P<0.05. 
 

สรุปผลการศึกษา 
จากการศกึษาผลของการท า seed priming ดว้ยสารไคโตซานและน า้หมกัชวีภาพต่อการงอกและการเจรญิของ 

ตน้กลา้พรกิขีห้นสูวน ในครัง้นีพ้บว่าการท า seed priming ดว้ยไคโตซานเขม้ขน้ 50 mg/l ส่งเสรมิท าใหเ้มล็ดมีเปอรเ์ซ็นต ์
การงอก เวลาเฉล่ียในการงอก และความเรว็ในการงอกดีที่สดุ และการท า seed priming ดว้ยไคโตซาน 50-100 mg/l และ 
น า้หมกัชีวภาพอตัราส่วน 1:500 ส่งผลใหน้ า้หนกัสดและน า้หนกัแหง้ของตน้กลา้เพิ่มขึน้เมื่อน าเมล็ดที่ผ่านการท า seed priming 
ดว้ยวิธีดงักล่าวมาเพาะในสภาพโรงเรือน ดงันัน้สามารถสรุปไดว้า่การท า seed priming ดว้ยไคโตซานเขม้ขน้ 50 mg/l  
มีความเหมาะสมส าหรบัการน าไปใชใ้นการเตรียมพรอ้มเมล็ดพนัธุพ์รกิขีห้นสูวน ก่อนน าไปเพาะในสภาพโรงเรือน เนื่องจาก 
มีผลส่งเสรมิทัง้ต่อการงอกของเมล็ดและการเจรญิของตน้กลา้ที่ดี 
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