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ABSTRACT

Petunia	seeds	are	of	high-value	but	their	sizes	are	small	and	their	germination	rates	
are	not	uniform	which	have	made	them	difficult	to	handle.	The	objective	of	this	research	was	
to	enhance	petunia	seed	quality	and	seedling	growth	through	pelleting.	This	experiment	was	
conducted	during	September	2019-September	2021.	Treatments	consisted	of	control	seeds,	
seeds	pelleted	with	pumice	(P)	and	KCl	0,	0.5,	1.0	and	2.0	g/H

2
O	10	ml	using	hydroxypropyl	

methylcellulose	(HPMC)	4	%W	as	a	binder,	with	CRD	4	reps.	Results	showed	that	germination	
rates	of	control	and	seeds	pelleted	with	P	+	KCl	2.0	g/H

2
O	10	ml	after	storage	0-12	months	

were	not	statistically	different	at	62.5-78.0	%	respectively.	While,	AA-test	revealed	that	control	
and	seeds	pelleted	with	P	+	KCl	2.0	and	1.0	g/H

2
O	10	ml	germinated	at	the	rates	of	72.5,	

71.1	and	68.0	%,	respectively.	Moreover,	the	speed	of	germination	of	seeds	pelleted	with	
P	+	KCl	2.0	g/H

2
O	10	ml	after	storage	12	months	were	not	different	with	control	seed,	4.1	

and	4.0	plants/day.	Whereas,	the	seedling	growth	of	seed	pelleting	with	P	+	KCl	2.0	g/H
2
O 

10	were	higher	than	control	seed	at	3-12	months	after	storage.	Thus,	petunia	seed	pelleting	
with	P+	KCl	2.0	g/H

2
O	10	ml	was	not	only	increased	seed	size	to	manage	easier,	but	also	

keep	stability	of	the	germination	and	improved	seedling	growth.	Thus,	such	pelleting	method	
enhances	petunia	seed	quality	and	promote	commercial	production.
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บทคัดย่อ
เมล็ดพันธุ์พิทูเนียมีมูลค่าสูง	 แต่มีขนาด

เล็กและงอกไม่สมำ่าเสมอ	 ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการ
เพาะปลูก	 การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโต 
ของต้นกล้า	โดยพอกเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย	3	ก.	ด้วย	 
Pumice	 (P)	 150	 ก.ร่วมกับธาตุอาหาร	 KCl	 
ที่ระดับความเข้มข้น	0,	0.5,	1.0	และ	2.0	ก./นำ้า	 
10	มล.	 วางแผนการทดลองแบบ	CRD	จำานวน	 
4	 ซำ้ า /กรรมวิธี 	 โดยใช ้ 	 HPMC	 4	 %W	 
เป็นวัสดุประสาน.	 ผลการทดลองพบว่า	 ที่อายุ 
การเก็บรักษา	 0-12	 เดือน	 เมล็ดท่ีไม ่พอก	 
และเมล็ดที่พอกร ่วมกับ	 KCl	 2 .0	 ก. /นำ้ า	 
10	 มล.	 มีความงอกไม่แตกต่างกัน	 มีค่าระหว่าง	
62.5-78.0%	 ความแข็งแรงของเมล็ดโดยวิธีการ
เร่งอายุ	 พบว่า	 เมล็ดท่ีไม่พอกมีความงอกไม่ต่าง
กับเมล็ดที่พอกร่วมกับ	KCl	2.0	และ	1.0	ก./นำ้า	 
10	มล.	โดยมีความงอก	72.5	71.1	และ	68.0%	
ตามลำาดบั		ส่วนความเรว็ในการงอกทีอ่ายกุารเกบ็
รักษาที่	12	เดือน	พบว่า	เมล็ดที่พอกร่วมกับ	KCl	
2.0	ก./นำ้า	10	มล.	นั้นมีความงอกไม่ต่างจากเมล็ด
พันธุ์ที่ไม่พอก	โดยมีความงอกอยู่ที่	4.1	และ	4.0	
ต้น/วนั	ตามลำาดบั	ส่วนการเจรญิเตบิโตของต้นกล้า 
หลังเก็บรักษา	 3-12	 เดือน	 พบว่า	 เมล็ดที่พอก
ร่วมกับ	KCl	1.0	และ	2.0	ก./นำ้า	10	มล.นั้น	มี
ความยาวของลำาต้นและรากสงูกว่าเมลด็ทีไ่ม่พอก	
ดังน้ัน	 การพอกเมล็ดพันธุ์พิทูเนียด้วย	 pumice	 
ร่วมกับ	 KCl	 2.0	 ก./นำ้า	 10	 มล.	 นอกจากช่วย
เพิ่มขนาดของเมล็ดให้ง่ายต่อการจัดการแล้ว	 ยัง
รักษาความงอกและส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
ต้นกล้าโดยเฉพาะการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ระยะ
เวลา	 3-12	 เดือน	 ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์พิทูเนีย	 และส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิต
เมล็ดพันธุ์พิทูเนีย

ค�าส�าคัญ: พิทูเนีย,	 การพอกเมล็ดพันธุ์,	 พัมมิส, 

โพแทสเซียมคลอไรด์

บทน�า
พิทเูนยี	(Petunia hybrida	Vilm.)	เป็นพืชไม้

ดอกไม้ประดับทีมี่ศักยภาพทางเศรษฐกจิชนิดหนึง่
ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก	มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง	 
โดยในปี	2019	-	2020	มีมูลค่าการจำาหน่ายกว่า	60	
ล้านดอลลาร์สหรฐั	(United	States	Department	 
of	 Agriculture,	 2020;	 2021)	 การขยายพันธุ ์
พิทูเนียนิยมใช้เมล็ดพันธุ์	โดยเมล็ดพันธุ์	1	กก.	มี
มลูค่าสงูถงึ	21	ล้านบาท	(สริวิฒัน์,	2561)	ปัจจบุนั
เกษตรกรเพาะกล้าพิทูเนียโดยการนำาเอาเมล็ด
พันธุ์หยอดในร่องวัสดุเพาะผสมใบก้ามปูหมักกับ
ทราย	 อัตราส่วน	 2:1	 โดยโรยให้เมล็ดกระจาย
อย่างสมำ่าเสมอ	และกลบร่องด้วยวัสดุเพาะ	จาก
นัน้	ใช้แท่งไม้หน้าเรยีบตบผวิวสัดเุพาะเบา	ๆ 	เพือ่
กระชบัเมลด็กบัวสัดุเพาะ	แล้วปิดทบัด้วยกระดาษ
หนังสือพิมพ์	 และรดนำ้าด้วยบัวฝอย	 (สมเพียร,	
2548)		เมล็ดพันธุ์พิทูเนียนำ้าหนัก	1	ก.	มีจำานวน	
1,000	เมล็ด		(McDonald	and	Kwong,	2005)	
ขนาดเมล็ดเล็กมากเพียง	0.73-1.1	มม.	มีอาหาร
สะสมในเมล็ดน้อย	 ส่งผลให้การงอกและเจริญ
เตบิโตช้า	เกดิปัญหายุง่ยากในการจดัการเพาะปลกู
และการอนุบาลต้นกล้า	(Nguyen	et al.,	2021)

เทคโนโลยีการพอกเมล็ดพันธุ์	“pelleted	
seed”	 เป็นการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์อย่าง
หนึ่ง	โดยช่วยเพิ่มขนาด	เปลี่ยนแปลงรูปร่างของ
เมล็ด	และสามารถเติมสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติ
แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการยกระดับ
เมล็ดพันธุ์		เช่น	ธาตุอาหารพืช	สารเร่งการเจริญ
เติบโต	 สารเคมีกำาจัดวัชพืช	 และสารชีวภาพ	
เป็นต้น	การพอกเมลด็นยิมนำามาใช้ในเมลด็พนัธุท่ี์
มีขนาดเล็ก	และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง	(Taylor	
and	Harman,	1990)	โดยการพอกเมลด็พันธุด้์วย
ธาตุอาหาร	 ส่งเสริมให้เมล็ดพันธุ์และต้นกล้ามี
คณุภาพดกีว่าเมลด็ทีไ่ม่ได้พอก	โดยเฉพาะส่วนของ
ความงอกและความแขง็แรงของต้นกล้า	 ซ่ึง	 วชิดุา	 
และคณะ	 (2561)	 รายงานว่า	 การพอกเมลด็พนัธุ์
ยาสบูด้วยธาตอุาหารพชืสตูร	F2	ความเข้มข้น	2	เท่า	 
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ส่งผลให้เมล็ดมีความงอก	 ความยาวต้น	 และ
ผลรวมการเจริญเติบโตของต้นกล้าดีกว่าเมล็ด
ที่ไม่ผ่านการพอก	 นอกจากนี้	 ยังมีรายงานว่า	 
เมล็ดพันธุ ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยการพอกเมล็ด
น้ัน	 ส่งผลดีต่อการจัดการในการเพาะปลูกทั้งด้วย
แรงงานคนหรือเคร่ืองจักรกล	 รวมถึงการจัดการ
อนุบาลต้นกล้า	 (Bruggink,	 2005)	 การพอก
เมล็ดพันธุ์	ประกอบด้วยวัสดุ	3	ส่วน	ได้แก่	วัสดุ
ประสานทำาหน้าที่เป็นตัวยึดเกาะเพิ่มความแข็ง
แรงให้กับโครงสร้างของวัสดุพอก	 วัสดุพอกที่มี
คณุสมบตัขิึน้รูปพอกได้ง่าย	ไม่ขัดขวางกระบวนการ
ซึมผ่านของนำ้าและก๊าซออกซิเจนเข้าสู่เมล็ดพันธุ	์
ซึ่งต้องไม่เป็นพิษหรือส่งผลเสียต่อคุณภาพและ
การงอกของเมล็ดพันธุ ์	 และวัสดุออกฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	 (บุญมี,	 2558;	 Hill,	
1999)	โดยจกัรพงษ์	และบญุม	ี(2557)	พบว่า	การใช้	 
hydroxylpropyl	methycellulose	(HPMC)	4%	
โดยนำ้าหนัก	 เป็นวัสดุประสาน	 และใช้หินพัมมิส	 
(pumice)	 เป็นวัสดุพอก	 มีความเหมาะสมใน
การพอกเมล็ดพันธุ์ยาสูบ	 ท้ังนี้	 หินพัมมิสเป็น
แร่หินที่มีผิวสัมผัสโปร่ง	 พรุน	 คล้ายโครงสร้าง
ฟองนำา้	ย่อยสลายยาก	หนิพมัมสิได้ถกูนำามาใช้เป็น
วัสดุพอกเมล็ดพันธุ์ของพืชหลายชนิด	 (โสระยา,	 
2544;	 จักรพงษ์	 และบุญมี,	 2556)	 นอกจากนี	้ 
ยังมีรายงานการพอกเมล็ดด้วยธาตุอาหาร	KCl	ที่
ให้	K+	และ	Cl-	ส่งเสริมกระบวนการเมตาบอลึซึม 
ในการงอกของเมล็ดพันธุ ์	 ตลอดจนซ่อมแซม
เซลล์ของเมล็ดที่เสียหาย	 ทำาให้เมล็ดแทงราก
ได้เร็วและมีความงอกสูงขึ้น	 (Bray,	 1995)	
โดย	 KCl	 ทำาหน้าที่ในการควบคุมความเต่งของ
เซลล์	 และการลำาเลียงนำ้าเข้าสู่เซลล์พืช	 (ยงยุทธ,	 
2552)	 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ	 สุริยา	 และ
คณะ	(2559)	ทีพ่บว่า	การพอกเมลด็พนัธุย์าสบูพนัธ์ุ 
เวอร์จิเนียร์ด้วยธาตุอาหาร	 KCl	 มีความงอกและ
ความเร็วในการงอกสูงกว่าเมล็ดที่ไม่พอก	 และ
เมล็ดที่พอกโดยไม่ใส่ธาตุอาหาร

ส่วนอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์หลัง

การพอกนั้น	 จะมีความแปรปรวนขึ้นกับวิธีการ	
กระบวนการในการพอก	 และสภาพการเก็บรักษา	 
(บญุมี,	2558)	นอกจากนี	้Carvalho	et al.	 (2018)		
รายงานว่า	 เมลด็พันธุย์าสูบทีผ่่านการพอกสามารถ
เกบ็รักษาได้นาน	360	วนั	เมือ่เกบ็ในถุงอะลมูเินยีมที่
อณุหภมู	ิ25±+2	๐°ซ	และความชืน้สมัพทัธ์	62.8%	สำาหรบั
การประเมินคุณภาพของเมล็ดพันธุ์นั้นครอบคลุม 
ถงึ	ความเรว็ในการงอก	การเจรญิเตบิโตของต้นกล้า	
และความแขง็แรงของเมลด็พนัธุ	์(Taylor,	2020)

การเร่งอายุของเมล็ดพันธุ์นั้น	 ส่งผลให้
เมล็ดพันธุ ์เสื่อมคุณภาพโดยกระบวนการทาง
สรีรวิทยาและชีวเคมี	 คล้ายกับการเก็บรักษาใน
สภาพภาชนะปิด	 อาการที่แสดงถึงความเสื่อม
คุณภาพของเมล็ดจะปรากฏขึ้น	 เช่น	 ความงอก	
ความมีชีวิตลดลง	 ความแข็งแรงของเมล็ดลดลง	 
(Delouche	and	Baskin,	1973)	การศึกษาชอง	
วัลลภ	 (2531)	 พบว่า	 การเร่งอายุทำาให้ความ 
แข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ลดลงรวดเร็วและชัดเจน
กว่าความงอก	 การวิจัยนี้จึงศึกษาการพอกเมล็ด
พันธุ ์พิทูเนียด้วยหินพัมมิสร่วมกับการเพิ่มธาตุ
อาหาร	 KCl	 ในอัตราที่เหมาะสมเพ่ือยกระดับ
คณุภาพเมลด็พนัธุใ์ห้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	ซึง่เป็น
ประโยชน์ในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการใช้
เพาะปลูกภายในประเทศและการส่งออก

อุปกรณ์และวิธีการ
1. การเตรียมเมล็ดพันธุ์

ปลกูพทิเูนยีสายพันธุผ์สมเปิด	 จำานวน	 4	
สายพันธุ์	 ที่มีศักยภาพ	 ของสถาบันวิจัยพืชสวน	
กรมวชิาการเกษตร	ได้แก่	พนัธุ	์KAN1-2,	KAN1-
3,	 KAN4-2	 และ	 KAN4-3	 ในช่วงเดือน	 ธ.ค.	
2563	 –	 ก.พ.	 2564	 ในโรงเรอืนหลงัคาพลาสตกิ
ที่มีการพรางแสงประมาณ	 30	%	ณ	 ศูนย์วิจัย
และพัฒนาเมลด็พันธุพื์ชเชียงใหม่	 โดยเพาะเมลด็
ในกระบะเพาะที่มีพีทมอสเป็นวัสดุปลูก	 เมื่ออายุ	
40	 วันหลังเพาะ	 ย้ายปลูกลงกระถาง	 12	 นิ้ว	
โดยใช้พีทมอสเป็นวัสดุปลูก	 รองพื้นด้วยปุ๋ยสูตร	 
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15-15-15	อตัราส่วน	3	ก./กระถาง	และใส่ซำา้ทกุ	
2	สปัดาห์	รดนำา้เช้า-เยน็	และพ่นสารเคมีป้องกนั
กำาจดัศตัรพูชืตามความจำาเป็นจนสิน้สดุการทดลอง	
ช่วยผสมเกสรด้วยมอื	 (hand	 pollinate)	 ในช่วง
ดอกบาน	70-100	วนัหลังเพาะ	 เพือ่ให้ได้ปริมาณ
เมลด็พนัธุเ์พิม่ขึน้	 และทยอยเกบ็เมล็ดพนัธ์ุทีอ่ายุ	 
90-120	วนัหลงัดอกบาน	ผึง่เมลด็ในถงุตาข่ายเพ่ือ
ลดความชืน้ในทีร่่ม	 อากาศถ่ายเทเป็นเวลา	 1	 วนั	
(ความชืน้ประมาณ	10	%)	จงึผสมกองเมล็ดพนัธุ์	
(bulk)	 ให้เมลด็พนัธุเ์กิดความสมำา่เสมอ	 เพือ่ใช้ใน
การทดลองต่อไป

2. ศกึษาการพอกเมล็ดพิทูเนยีด้วยหนิพมัมสิร่วม

กับธาตุอาหาร KCl ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์
2.1	 พอกเมลด็พนัธุพ์ทิเูนีย	 จำานวน	 3	 ก.	 

ด้วยหินพัมมิส	 อัตรา	 150	 ก.	 (สัดส่วนเมล็ด 
พนัธุ	์:	หนิพัมมสิ	=	1:50)	โดยใช้	hydroxypropyl	 
methylcellulose	(HPMC)	4	%W	ปรมิาณ	40	มล.	 
เป็นวัสดุประสาน	 ร่วมกับธาตุอาหาร	 KCl	 (ยี่ห้อ	
KEMAUS)	 ตามกรรมวธิทีีก่ำาหนดด้วยเครือ่งพอก
เมล็ดพันธุ์แบบถังหมุน	 รุ่นโมเดล	 SKK11	 ร่วม
กับแรงงานคน	 ณ	 โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ด
พันธุ์	 คณะเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น		
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด	 (completely	
randomized	 design:	 CRD)	 จำานวน	 4	 ซำ้า	 
5	กรรมวธิ	ีประกอบด้วย

1)	เมล็ดทีไ่ม่ผ่านการพอกเมล็ด	(กรรมวธิี
ควบคุม)

2)	 การพอกเมล็ดด้วยหินพัมมิสเพียง
อย่างเดียว

3)	 การพอกเมล็ดด้วยหินพัมมิสร่วมกับ
ธาตุอาหาร	KCl	อัตรา	0.5	ก./นำ้า	10	มล.	

4)	 การพอกเมล็ดด้วยหินพัมมิสร่วมกับ
ธาตุอาหาร	KCl	อัตรา	1.0	ก./นำ้า	10	มล.	

5)	 การพอกเมล็ดด้วยหินพัมมิสร่วมกับ
ธาตุอาหาร	KCl	อัตรา	2.0	ก./นำ้า	10	มล.

2.2	 เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พิทูเนียในถุงซิบ 

พลาสติก	ทีอ่ณุหภมิู	20	๐ซ.	ความชืน้สมัพัทธ์	60	%	
ณ	ห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์	ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น	 ทำาการทดสอบคุณภาพ
ของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าหลัง
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย	ที่ระยะเวลา	0,	3,	6, 
9	และ	12	เดือน	ดังนี้

1)	 ความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ ์
พทิเูนยีในห้องปฏิบตักิาร	นำาเมลด็มาทดสอบความ
งอกด้วยวิธี	 TP	 (Top	 of	 Paper)	 โดยสุ่มเมล็ด
จากแต่ละวิธีการทดลองมา	 200	 เมล็ด	 ทำาการ
ทดสอบ	4	ซำ้า	ๆ	ละ	50	เมล็ด	วางเมล็ดแต่ละซำ้า
บนกระดาษเพาะที่บรรจุในกล่องพลาสติก	 ในตู้
เพาะอุณหภูมิ	20	๐ซ.	ตรวจนับความงอกครั้งแรก	
(first	 count)	 ที่	 7	 วันหลังการเพาะ	 และตรวจ
นับครั้งสุดท้าย	(final	count)	ที่	14	วันหลังเพาะ	
ตามวิธีมาตรฐานของ	(ISTA,	2017)	คำานวณเป็น
เปอร์เซ็นต์ความงอก	ตามสูตรดังนี้

2)	การเร่งอายเุมลด็พนัธุ	์(AA-test)	โดยนำา
เมลด็ทกุกรรมวธิ	ีใส่ในถงุผ้าขนาด	10	x	20	ซม.	วาง
ลงบนตะแกรงทีอ่ยู่ในกล่องเร่งอาย	ุภายในกล่องมี
นำ้าเกลือเข้มข้นปริมาณ	100	มล.	โดยให้ระดับนำ้า
อยู่ตำ่ากว่าตะแกรง	 2	 ซม.	 ปิดกล่องให้สนิทแล้ว 
นำาไปไว้ในตู้เร่งอายุเมล็ดพันธุ์ที่อุณหภูมิ	 40	 ๐ซ.	 
ความชืน้ประมาณ	100	%	เป็นระยะเวลา	48	ชม.	
(Demir et al.,	 2020)	 จากนั้น	นำาเมล็ดพันธุ์มา
ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ความงอก	เช่นเดียวกับข้อ	1

3)	 ความเร็วในการงอก	 (speed	 of	 
germination)	โดยนบัจำานวนเมลด็ทีง่อกเป็นต้นกล้า
ปกต	ิและจำานวนวนัทีง่อกตัง้แต่เริม่เพาะ	จนถงึวนั
สดุท้าย	จากนัน้	นำาผลมาคำานวณหาความเรว็ในการ
งอกของเมลด็พันธุ	์โดยมหีน่วยเป็น	ต้น/วัน	ตามวธีิ
มาตรฐานของ	(ISTA,	2013)	ตามสตูรดงันี้

 

   ความงอก	(%)	=	จำานวนต้นกล้าปกติ
	 	 จำานวนเมล็ดทั้งหมด	

x	100
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ความเร็วในการงอก	=		ผลรวมของจำานวนต้นกล้าปกติที่งอกในแต่ละวัน
																			จำานวนวันหลังการเพาะ

4)	วดัความยาวต้น	ความยาวรากของต้นกล้า	 
ประเมินจากต้นกล้าปกติ	 (normal	 seedling)	 
ที่อายุ	 14	 วันหลังเพาะ	 โดยการสุ ่มต้นกล้า
ปกติ	 จำานวน	 10	 ต้น/ซำ้า	 จำานวน	 4	 ซำ้า	 ตรวจ
วัดความยาวต้นตั้งแต่ส่วนรอยต่อของต้นกับราก
ไปถึงสุดปลายใบ	 และความยาวของรากวัดจาก
บริเวณปลายรากจนถึงบริเวณรอยต่อระหว่าง
ส่วนรากและลำาต้นของต้นกล้า	(Abdul-Baki	and	 
Anderson,	1973)

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. ความงอกของเมลด็พนัธุพ์ทูิเนยีท่ีพอกด้วยหนิ

พัมมิสร่วมกับธาตุอาหาร KCl
เมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่ไม่พอกและพอกด้วย

หินพัมมิสร่วมกับธาตุอาหาร	 KCl	 ตามกรรมวิธี 
ต่าง	ๆ	พบว่า	เมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่ไม่พอก	มีขนาด	
0.56-0.77	 มม.	 และเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการพอกมี
ขนาด	2.29	–	2.51	มม.	โดยการพอกเมล็ดพันธุท์ำาให้
เมล็ดมีขนาดใหญ่ขึ้น	คิดเป็น	2.3	เท่า	(Figure	1)	 
ความงอกของเมล็ดพันธุ์ในทุกกรรมวิธีมีแนวโน้ม
ลดลงตามระยะเวลาทีเ่กบ็รกัษา	พบว่า	เมลด็พันธุ์
พิทูเนียท่ีไม่ผ่านการพอกมีความงอก	 78,	 74.0,	 
71.0,	 63.5	 และ	 62.5%	 ที่ระยะเวลาการเก็บ
รักษา	 0,	 3,	 6,	 9	 และ	 12	 เดือน	 ตามลำาดับ	 
(Table	 1)	 และเมล็ดพันธุ ์พิทูเนียท่ีพอกตาม
กรรมวิธีต่าง	 ๆ	 และเมล็ดท่ีไม่พอกมีความแตก
ต ่างกันทางสถิติอย ่างมีนัยสำาคัญ	 ทุกระยะ
เวลาการเก็บรักษา	 (0-12	 เดือน)	 และพบว่า	 
เมล็ดพันธุ ์ที่พอกทุกกรรมวิธี	 มีความงอกตำ่า
กว่าเมล็ดพันธุ์ท่ีไม่ผ่านการพอก	 แต่เมล็ดพันธุ์
ที่พอกด้วยหินพิมมัสร่วมกับธาตุอาหาร	 KCl	 
ที่อัตรา	2.0,	1.0	และ	0.5	ก./นำ้า10	มล.	มีความ
งอกตลอดระยะเวลาเก็บรักษาสูงกว่าเมล็ดที่
พอกด้วยหินพิมมัสเพียงอย่างเดียว	 ที่ระยะเวลา

การเก็บรักษา	 12	 เดือน	 พบว่า	 การพอกเมล็ด
พันธุ์พิทูเนียร่วมกับ	 KCl	 2.0	 ก./นำ้า	 10	 มล.	 
มีความงอก	 62.5%	 ไม ่ต ่างจากเมล็ดที่ ไม ่
ผ่านการพอก	 (Table	 1)	 การพอกเมล็ดพันธุ ์
พิทูเนียนั้น	 อาจเป็นอุปสรรคต่อการดูดใช้นำ้าของ
เมลด็ในกระบวนการงอก	ซึง่	Govinden-Soulange	 
and	 Levantard	 (2008)	 พบว่า	 การพอกเมล็ด
พันธุ์เป็นอุปสรรคต่อการงอกของมะเขือเทศพันธุ์	
MST	 32/1	 โดยเมล็ดมีความงอกลดลงและเวลา
ที่ใช้ในการงอกเพิ่มขึ้น	เช่นเดียวกับ	Cerna	et al.  
(2016)	 ที่รายงานว่า	 การพอกเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย
ลูกผสม	จำานวน	14	สายพันธุ์	 มีผลให้ความงอก
ของเมล็ดพันธุ์ลดลง	 นอกจากนี้	 Bray	 (1995)	
รายงานว่า	ธาตุอาหาร	KCl	นั้นให้	K+	และ	Cl-	

ซึ่งส่งเสริมกระบวนการเมตาบอลึซึมในการงอก
ของเมล็ดพันธุ์	 ตลอดจนซ่อมแซมเซลล์ของเมล็ด
ที่เสียหาย	 ทำาให้เมล็ดแทงรากได้เร็วและมีความ
งอกสูงขึ้น	 ในแง่คุณภาพของเมล็ดพันธุ์นอกจาก
ความงอกแล้ว	 ยังคงต้องคำานึงถึง	 ความแข็งแรง
ของเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า	 และคุณลักษณะอื่น
ของเมลด็ร่วมด้วย	(Scott	and	Hampton,	1985)

2. ความแขง็แรงของเมล็ดพนัธุพ์ทิเูนียโดยวธิกีาร

เร่งอายุ (AA-test)
ความงอกของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียภายหลัง

การเร่งอายุ	 พบว่า	 เปอร์เซ็นต์ความงอกของ
เมล็ดพันธุ์ของทุกกรรมวิธีมีความแตกต่างกันทาง
สถิติ	 (Table	 1)	 และลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับ
เปอร์เซ็นต์ความงอกก่อนการเร่งอายุ	 โดยเมล็ดที่
ไม่ผ่านการพอกมีความงอกลดลงจาก	78.0	%	เป็น	
72.5	%	(7.0%)	ขณะที่เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการพอก
ด้วยหินพัมมิสอย่างเดียว	และพอกด้วยหินพัมมิส
ร่วมกับธาตุอาหาร	KCl	อัตรา	0.5,1.0	และ	2.0	
ก./นำ้า	10	มล.	มีความงอก	41.0,	59.0,	68.0	และ	
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   Figure 1 Comparison	between	non-pelleted	seed	(upper	row)	
	 	 	 and	pelleted	petunia	seed	(lower	row)

Table 1 Germination	percentage	 (%)	and	AA-test	of	petunia	seed	as	affected	by	seed	 
pelleting	methods	after	storage	

Treatment1/ 
Storage period2/ (month)

AA-test 
(%)

Diff. 3/ (%)  
(0 mth vs 
AA-test) 0 3 6 9 12

Non-pelleted	(control) 78.0	a 74.0 a 71.0	a 63.5	a 62.5	a 72.5	a 7

Pelleted	with	pumice	(P)	 58.5	c 46.5 c 47.0	c 47.5	b 46.0	b 41.0	c 30

(P)	+	KCl	0.5	g/H
2
O	10	ml 67.5	b 62.0	b 55.0	b 52.0	ab 50.0	ab 59.0	b 12

(P)	+	KCl	1.0	g/H
2
O	10	ml		 72.0 ab 63.0	b 57.0	b 55.5	ab 56.0	a 68.0	a 5

(P)	+	KCl	2.0	g/H
2
O	10	ml 72.6	ab 68.0	a 66.5	a 65.5	a 62.5	a 71.1	a 2

CV	(%) 7.2 9.2 6.1 8.3 7.1 6.9 -
1/	Using	pumice	as	the	filter,	HPMC	4	%	as	the	binder	on	the	pelleted	seed	process.	
2/	Means	in	the	same	column	followed	by	a	common	letters	are	not	significantly	different	at	the	5%	level	by	DMRT.
3/	Diff.	(%)	(0	month	vs	AA-test):	means	difference	between	germination	at	0	moth	compared	with	AA-test.

71.1	%	ตามลำาดับ	โดยเปอร์เซ็นต์ความงอกของ
เมล็ดพิทูเนียที่ไม่พอก	 และที่พอกด้วยหินพัมมิส	
อัตรา	1.0	และ	2.0	ก./นำ้า	10	มล.	ไม่มีความแตก
ต่างกัน		(Table	1)		ความแตกต่างของความงอก
ภายหลังการเร่งอายุ	(AA-test)	กับความงอกที่	0	
เดือน	คิดเป็น	7,	5	และ	2	%	ตามลำาดับ	กล่าวคือ
เมล็ดพันธุ์มีการเสื่อมสภาพตลอดเวลา	 แต่อัตรา
การเสือ่มสภาพอาจต่างกันขึน้กบัหลายปัจจยั	เช่น	
ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์	สภาพการเก็บรักษา	

เป็นต้น	(จวงจันทร์,	2529)	โดยกรรมวิธีการพอก
เมล็ดร่วมกับธาตุอาหาร	KCl	อัตรา	1.0	และ	2.0	
ก./นำ้า	10	มล.	มีการเสื่อมสภาพตำ่ากว่าเมล็ดพันธุ์
ที่ไม่ผ่านการพอก		เนื่องจากธาตุอาหาร	KCl	ที่นำา
มาพอกเมลด็พนัธุพ์ทิเูนยีนัน้	ส่งเสรมิการงอกของ
เมลด็พันธุท์ีผ่่านการเร่งอาย	ุสอดคล้องกบัรายงาน
ของ	ปิยะดา	(2542)	และ	Elovaer	and	Hannachi	
(2012)	ที่กล่าวว่า	ธาตุอาหาร	KCl	ส่งเสริมการ
ทำางานและกระตุ้นเอนไซม์หลายชนิด	โดยเฉพาะ
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ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนและแป้ง	 
ซึ่งจำาเป็นต่อกระบวนการงอกของเมล็ดพันธุ์

3. ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย
ความเรว็ในการงอกของเมลด็พนัธุพิ์ทเูนยี	

มีแนวโน้มลดลงเช่นเดยีวกบัความงอกเมือ่อายกุาร
เก็บรกัษาเพิม่ขึน้	โดยทีอ่ายกุารเกบ็รกัษา	0-6	เดือน	 
เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ผ่านการพอกเมล็ดมีความเร็วใน
การงอกสูงสุด	5.1-5.2	ต้น/วัน	ขณะที่เมล็ดที่ผ่าน
การพอกด้วยหินพัมมิสร่วมกับธาตุอาหาร	 KCl	 
ในอัตราต่าง	ๆ 	นัน้	มคีวามเรว็ในการงอก	ระหว่าง	
3.0-4.7	ต้น/วนั	จากผลการทดลองแสดงให้เหน็ว่า	
การพอกเมล็ดทุกกรรมวิธีมีความเร็วในการงอก
ช้าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดไม่พอก	สอดคล้อง
กับรายงานของ	 Govinden-Soulange	 and	 
Levantard	(2008)	ที่รายงานว่า	เมล็ดพันธุ์ที่ผ่าน
การพอกน้ัน	จะถกูห่อหุ้มด้วยสารพอกเมล็ด	ทำาให้
เมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดไม่สามารถงอกได้ทันทีหรือ
งอกช้าลง	 และการที่เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการพอกมี
ความเรว็ในการงอกตำา่กว่าเมลด็ทีไ่ม่ผ่านการพอก
นัน้	อาจเนือ่งจาก	ความหนาของวสัดพุอกอาจเป็น
อุปสรรคต่อการแลกเปล่ียนออกซิเจนและการดูด
ใช้นำ้าของเมล็ดพันธุ์ในกระบวนการงอก	 (Halsey	
and	While,	1980;	Petch	et al.,	1991)	ซึ่งเมล็ด
พนัธุพิ์ทเูนยีทีผ่่านการพอกในการทดลองนี	้มขีนาด
เพิม่ขึน้	2.3	เท่าของเมล็ดพันธุป์กต	ิความหนาของ
วสัดพุอกอาจเป็นอปุสรรคต่อการงอกของเมลด็ได้

เมล็ดพันธุ ์พิทูเนียที่อายุการเก็บรักษา	 
9	เดือน	พบว่า	เมล็ดที่ไม่ผ่านการพอก	และเมล็ด
ที่ผ่านการพอกเมล็ดด้วยหินพัมมิสร่วมกับ	 KCl	
อัตรา	1.0	และ	2.0	ก./นำ้า	10	มล.นั้น	มีความเร็ว
ในการงอกไม่แตกต่างกนัทางสถติ	ิ(Table	2)		ขณะ
ที่อายุการเก็บรักษา	12	เดือน	พบว่า	เมล็ดที่ผ่าน
การพอกร่วมกับ	KCl	 อัตรา	 2.0	 ก./นำ้า	 10	มล. 
มีความเร็วในการงอกไม่ต่างกันกับเมล็ดที่ไม่ผ่าน
การพอก	 คิดเป็น	 4.0	 และ	 4.1	 ต้น/วัน	 ตาม
ลำาดับ	 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ

ความเร็วในการงอกของเมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่ผ่าน
การเก็บรักษา	0	และ	12	เดือน	พบว่า	เมล็ดพันธุ์ 
พิทเูนยีทีไ่ม่ผ่านการพอก	และเมลด็พันธุท์ีผ่่านการ
พอกด้วยหินพัมมิสเพียงอย่างเดียว	มีความเร็วใน
การงอกลดลง	คิดเป็น	24	และ	21%	ตามลำาดับ	
(Table	2)	ส่วนเมล็ดที่ผ่านการพอกร่วมกับ	KCl	
อัตรา	0.5	และ	1.0	ก./นำ้า	10	มล.	มีความเร็วใน
การงอกลดลงเท่ากัน	 14	%	 ขณะที่เมล็ดที่ผ่าน
การพอกร่วมกับ	KCl	อัตรา	2.0	ก./นำ้า	10	มล.นั้น	 
มีความเร็วในการงอกที่อายุการเก็บรักษา	0	เดือน	
เทยีบกบั	12	เดือนไม่มีการเปลีย่นแปลง	(Table	2)		
ทั้งนี้	โดยธรรมชาติการเสื่อมสภาพของเมล็ดพันธุ์
เกิดขึ้นภายหลังจากระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา	ซึ่ง
คณุภาพเมลด็พนัธุจ์ะผกผนัตามอายกุารเกบ็รกัษา	
(จวงจนัทร์,	2529)	และการพอกเมลด็พันธุช่์วยให้
พชืใช้ธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธภิาพ	เนือ่งจาก	
ธาตุอาหารจะละลายอยู่ในรัศมีของรากพืช	ทำาให้
พชืสามารถนำาธาตอุาหารไปใช้ประโยชน์ได้	โดยไม่
สูญหายไปกับกระบวนการอื่น	ๆ 	(ภาณี	และคณะ,	
2540)		ดังนั้น	การพอกเมล็ดพันธุ์พิทูเนียด้วยหิน
พัมมิสร่วมกับธาตุอาหาร	 KCl	 อัตรา	 2.0	 ก./นำ้า	 
10	มล.	นั้น	ช่วยให้เมล็ดมีความแข็งแรงสูงถึงแม้
จะมีอายุการเก็บรักษานาน	12	เดือน

4. การเจริญเติบโตของส่วนล�าต้นและรากของ

ต้นกล้าพิทูเนีย
การเปลี่ยนแปลงทางด ้านการเจริญ

เตบิโตของต้นกล้าพทิเูนยี	พบว่า	เมลด็พนัธุพ์ทิเูนยี 
ที่อายุการเก็บรักษา	 0	 เดือน	 การพอกเมล็ดทุก
กรรมวิธี	 และเมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการพอกมีความ
ยาวลำาต้นและความยาวรากของต้นกล้าไม่มี
ความแตกต่างกนัทางสถติิ	(Table	3	และ	4)	แต่เมือ่
มีการเก็บรักษานาน	3,	6,	9	และ	12	เดือน	พบว่า	 
การพอกเมล็ดพันธุ์พิทูเนียด้วยหินพัมมิสร่วมกับ
ธาตุอาหาร	KCl	อตัรา	1.0	และ	2.0	ก./นำา้	10	มล.	 
ทำาให้ต้นกล้ามีความยาวลำาต้น	 (Table	3)	และ
ความยาวราก	(Table	4)	มากกว่าและแตกต่างกนั 
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Table 2 Speed	of	germination	(plant/day)	of	petunia	seed	as	affected	by	seed	pelleting	
methods	after	storage

Treatment1/
Storage period2/ (month)

0 3 6 9 12
Diff.3/ (%)  

(0 vs 12 month) 
Non-pelleted	(control) 5.2	a 5.2	a 5.1	a 4.2	ab 4.0	a 24

Pelleted	with	pumice	(P) 4.1	b 3.6	c 3.0	d 3.1	c 3.2	b 21

(P)	+	KCl	0.5	g/H
2
O	10	ml 3.5	c 3.7	c 3.8	c 3.5	bc 3.0	b 14

(P)	+	KCl	1.0	g/H
2
O	10	ml 4.2	b 4.7	ab 3.8	c 3.6	abc 3.6	b 14

(P)	+	KCl	2.0	g/H
2
O	10	ml 4.1	b 4.2	bc 4.4	b 4.5	a 4.1	a 0

CV	(%) 8 9.4 6.2 8.0 7.3 -
1/	Using	pumice	as	the	filter,	HPMC	4	%	as	the	binder	on	the	pelleted	seed	process.	
2/	Means	in	the	same	column	followed	by	a	common	letters	are	not	significantly	different	at	the	5%	level	by	DMRT	
3/	Diff.	(%)	(0	month	vs	AA-test)	means	difference	between	germination	at	0	month	compared	with	AA-test.	

Table 3	The	shoot	height	of	petunia	seedling	(14	days,	final	count	date)	as	affected	by	seed	
pelleting	methods	after	storage

Treatment1/ 
Seedling shoot height2/ (mm.)

Storage period (month)
0 3 6 9 12

Non-pelleted	(control) 1.06	a 0.85	b 0.41	c 0.51	b 0.68	c

Pelleted	with	pumice	(P) 1.06	a 0.84	b 0.57	b 0.58	ab 0.69	c

(P)	+	KCl	0.5	g/H
2
O	10	ml 0.85	a 0.88	ab 0.63	b 0.59	ab 0.86	bc

(P)	+	KCl	1.0	g/H
2
O	10	ml 0.88	a 0.95	ab 0.77	a 0.63	a 0.88	b

(P)	+	KCl	2.0	g/H
2
O	10	ml 1.03	a 0.99	a 0.80	a 0.67	a 1.10	a

CV	(%) 6.2 9.1 11.5 11.1 11.6
1/	 Using	pumice	as	the	filter,	HPMC	4	%	as	the	binder	on	the	pelleted	seed	process.	
2/	Means	in	the	same	column	followed	by	a	common	letters	are	not	significantly	different	at	the	5%	level	by	DMRT

Table 4	The	root	length	of	petunia	seedling	(14	days,	final	count	date)	as	affected	by	seed	
pelleting	methods	after	storage

Treatment1/  

 

Seedling root length2/ (mm.)

Storage period (month)

0 3 6 9 12
Non-pelleted	(control) 0.93	a 0.58	b 0.61	b 0.60	b 0.38	c
Pelleted	with	pumice	(P) 1.04	a 0.60	b 0.60	b 0.92	a 0.61	b
(P)	+	KCl	0.5	g/H

2
O	10	ml 1.10	a 0.71	ab 0.70	b 1.16	a 0.63	ab

(P)	+	KCl	1.0	g/H
2
O	10	ml 1.10	a 0.80	a 0.82	a 0.94	a 0.68	ab

(P)	+	KCl	2.0	g/H
2
O	10	ml 1.21	a 0.87	a 0.84	a 0.89	a 0.71	a

CV	(%) 12.6 12.3 10.5 10.6 9
1/	 Using	pumice	as	the	filter,	HPMC	4	%	as	the	binder	on	the	pelleted	seed	process.	
2/	Means	in	the	same	column	followed	by	a	common	letters	are	not	significantly	different	at	the	5%	level	by	DMRT
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ทางสถิติ	 เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พอกเมล็ด	
การพอกเมลด็ด้วยธาตอุาหาร	KCl		ให้	K+	และ	Cl-  
ท่ีส่งเสริมกระบวนการเมตาบอลึซึมในการงอก
ของเมล็ดพันธุ ์	 ทำาให้เมล็ดแทงรากได้เร็วและ 
มีความงอกสูงขึ้น	 (Bray,	 1995;	 Elouaer	 
and	Hannachi,	2012)	โดยที่ธาตุอาหารที่ละลาย
อยู่ในรัศมีของก้อนพอก	 สามารถซึมเข้าสู่เมล็ด
โดยอาศัยความชื้นเป็นตัวพาในกระบวนการ
งอก	 ดังนั้น	 เมล็ดพันธุ ์ จึงสามารถดูดใช้ธาตุ
อาหารที่ส่งเสริมกระบวนการงอกที่ติดไปกับวัสดุ
พอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เมล็ดพันธุ์พิทูเนีย 
ที่พอกด้วยหินพัมมิสร่วมกับธาตุอาหาร	 KCl	
อัตรา	 1.0	 และ	 2.0	 ก./นำ้า	 10	 มล.	 ส่งเสริม
การเจริญเติบโตของส่วนลำาต้นและรากของ 
ต้นกล้า	สอดคล้องกับรายงานการพอกเมล็ดพันธุ์
ร่วมกับธาตุอาหาร	KCl	ในเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ	
(Shashibhaskar	et al.,	2011)	และเมล็ดพันธุ์
ยาสูบ	(สุริยา	และบุญมี,	2558)	เป็นต้น

สรุปผลการทดลอง
การพอกเมล็ดพันธุ ์พิทู เ นียด ้วยหิน 

พัมมิสร่วมกับธาตุอาหาร	 KCl	 อัตรา	 2.0	 ก./นำ้า	 
10	 มล.	 ส่งผลให้เมล็ดมีความงอกและความ 
แข็งแรงไม่ต่างจากเมล็ดพันธุ์พิทูเนียที่ไม่ได้พอก	
กรรมวิธีดังกล่าวส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
ต้นกล้าทั้งส่วนของลำาต้นและราก	 ตลอดระยะ 
เวลาการเก็บรักษา	 3-12	 เดือน	 ซ่ึงนอกจาก 
เป ็นการเพิ่มขนาดของเมล็ดพันธุ ์ทำาให ้ง ่าย 
ต่อการเพาะปลูกแล้วนั้น	 ยังเป็นการยกระดับ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์พิทูเนีย	 และสามารถส่งเสริม
การปลูกพิทูเนียเชิงการค้าได้
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