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บทคัดยอ

 การเพาะเมล็ดฟกขาวมีปญหาเปอรเซ็นตการงอกต่ํา เนื่องจากเปลือกหุ มเมล็ดฟกขาวมีความหนา และแข็ง 

การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดฟกขาว และอิทธิพลของสารชีวภาพและพืชสมุนไพร 

ทีม่ผีลตอการกระตุนการงอกของเมล็ดฟกขาว โดยการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมลด็ฟกขาวทีเ่กบ็รวบรวมจากกลุมฟกขาว

ไทยพัฒนา จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวาฟกขาวจํานวนเมล็ดตอผลเฉลี่ย 40.1 เมล็ด นํ้าหนักเมล็ดตอผลเฉลี่ย 73.5 กรัม 

จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัมเฉล่ีย 586.5 เมล็ด สําหรับขนาดเมล็ดพบวาความกวางและความยาวของเมล็ดเฉลี่ย 19.8 และ 23.7 

มลิลเิมตร ตามลําดบั สวนอทิธพิลของสารชวีภาพและพชืสมนุไพรทีม่ผีลตอการกระตุนการงอกของเมลด็ฟกขาว วางแผนการทดลอง

แบบ Completely Randomized Design โดยนาํเมล็ดฟกขาวท่ีผานการกะเทาะเปลือกหุมเมล็ดแชในสารชีวภาพและพืชสมุนไพร 

กอนนําไปเพาะ ประกอบดวย 6 กรรมวิธี คือ 1) ชุดควบคุม 2) สารชีวภาพ ฟลาโวนอยด (0.5%) 3) นํา้สมควันไม (100%) 4) 

นํา้สกดัจากผกัโขมหนาม (5%) 5) นํา้มะพราว (100%) 6) นํา้มะพราว : นํา้สกดัจากผกัโขมหนาม (1:3) เปนเวลา 24 ชัว่โมง ทีอ่ณุหภมูิ

หอง จํานวน 4 ซํ้า ซํ้าละ 20 เมล็ด ผลการทดลองพบวาการแชเมล็ดฟกขาวดวยสารชีวภาพ ฟลาโวนอยด ที่ความเขมขน 0.5%  

มเีปอรเซน็ตการงอกสูงสดุคอื 50% และมดีชันคีวามเรว็ในการงอกมากท่ีสดุ (0.48) สวนอตัราการงอกพบวาทุกกรรมวิธทีําใหอตัรา

การงอกเฉลี่ยใกลเคียงกนัคือ 21.00 - 25.25 วัน ยกเวนการแชดวยน้ําสมควันไมไมสามารถชวยกระตุนการงอกของเมล็ดฟกขาว

คําสําคัญ : ฟกขาว / การกระตุนการงอก / สารชีวภาพ / พืชสมุนไพร

ABSTRACT
 The problem of seed propagation of gac fruit is low germination percentage because seed coat was hard and 

thick. The objective of this study was to investigate physical characteristics of gac fruit seeds and determine effect 

of biological substances and herbs on stimulation of gac seed germination. The study physical characteristics of gac 

fruit seeds were collected from Fug Khaw Thai Pattana group, Nakhon Pathom province. Each fruit had average seed 

number of 40.1, average seed weight per fruit 73.5 g and, average seed number per kilogram around 586.5 seeds. 

For seed size, seed width and seed length were 19.77 and 23.68 mm., respectively. In order to determine effect 

of biological substances and herbs on stimulation of Gac seed germination. The Completely Randomized Design was 
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used. Treatment consisted of soaking the debarked gac seeds in six different biological substances and herbs before 

planting with: 1) Control 2) Flavonoid biological substances (0.5%) 3) Wood vinegar (100%) 4) Spiny amaranth extract 

(5%) 5) Coconut juice (100%) and 6) Coconut juice:spiny amaranth (1:3) extract for 24 hours at room temperature. Each 

treatment was composed of four replications, 20 seeds per replication. The results showed that the soaked gac seeds 

in Flavonoid biological substances at 0.5 % had the maximal seed germination of 50% and highest seed of germination 

Index (0.48). For germination rate, the results revealed that each treatment showed the similar rate of seed germination 

ranging 21.00-25.25 days, excepted for the soaked seeds in wood vinegar which had no effect on stimulation of gac 

seed germination.

Keywords : Gac / Germination Stimulation / Biological Extract / Herbal Extract

บทนํา

 ฟกขาวสามารถมาใชประโยชนไดหลายชนิด ผลออน 

และยอดออนสามารถใชประกอบอาหาร รากใชถอนพิษได 

ใบปรุงยาเขียวแกไข เปนยาพอก เมล็ดฟกขาวพบโปรตีน 

ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อเอชไอวี-เอดสและยับยั้งเซลล

มะเร็ง (นายเกษตร. 2554 : 7) เมล็ดแกของฟกขาว ใชบําบัด

อาการอกัเสบบวม (กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม. 2554 : ออนไลน) 

ดานในผลสวนทีเ่ปนเยือ่หุมเมล็ดสแีดงๆ จะมไีลโคปนมากกวา

ในมะเขือเทศถึง 70 เทา และเบตาแคโรทีน มากกวาแครอท 

ถึง 10 เทา (ประภัสสร สุขสุทธิ์. 2554 : 43-46) สามารถ

นํามาใชประโยชนดานผลิตเครื่องดื่ม ขนม แคปซูลอาหาร

เสริมสุขภาพ และเคร่ืองสําอาง (กมลรัตน เลิศรัตน, มนัชญา 

งามศักดิ์ และอานุภาพ สังขศรี. 2553) ฟกขาวเปนพืช

ประเภทลมลกุ ลําตนเปนเถาเลื้อย มมีือเกาะยดึกบัตนไมใหญ 

เถาสีเขยีวอมเหลืองหรือเขียวเขมลกัษณะส่ีเหล่ียม เถาแกมขีอ

โปนออกเปนปุมผิวเถา ใบเปนใบเดี่ยวรูปหัวใจปลายใบแหลม 

โคนใบโคงมนและเวาเขาหากานใบขอบใบทัง้ 2 ขางเวาเขาหา

เสนกลางใบ เปนสามแสก แผนใบเรียบเปนมันสีเขียวเขม 

ดอกเปนดอกเดี่ยวขนาดใหญสีขาวครีม ไมสมบูรณเพศ 

โดยแยกเพศอยู ตางตน ผลรูปรางกลมรีเนื้อแนนฉํ่านํ้ามี

หนามเล็กนอยผลออนสีเขียวหรือเหลือง ผลแกเมื่อสุกมีสี

แดงหรือแดงสม เมล็ดมีจํานวนมาก เรียงตัวแบบเมล็ดแตง 

เปนรูปไขแบนเปลือกหุมสีดํา ดานบนมีลายเหมือนแกะสลัก 

(กญัจนา ดวีเิศษ และคณะ. 2548) ฟกขาวสามารถขยายพนัธุได

ทัง้แบบอาศยัเพศดวยการเพาะเมลด็ และแบบไมอาศยัเพศโดย 

การชํากิ่ง และการเสริมรากซึ่งมีขอดีขอเสียตางกัน ขอดี

ของการปลูกดวยการเพาะเมล็ด จะทําใหระบบรากดีมีอายุ

ตนยืนยาว เปนวิธีที่มีความสะดวก และใชระยะเวลานอย 

สวนการปลกูดวยวธิปีกชาํมีขอดคีอืขยายพันธุไดเรว็ สามารถ

คัดเลือกเพศไดแตขอเสียคือระบบรากอาจไมแข็งแรงเทากับ

การปลูกดวยเมล็ด พืชหลายชนิดที่ขยายพันธุ ดวยเมล็ด

มักประสบปญหาดานการงอกและการพักตัวของเมล็ด 

โดยเฉพาะพืชตระกูลแตง (Bewley, J.D. and Black, M. 

1982) เชน ฟกขาวที่มีปญหาในการเพาะ คือ เปอรเซ็นต 

การงอกต่ํา เปลือกของเมล็ดฟกขาวแข็ง ยากตอการงอก 

(วรรณภา เสนาดี. 2554 : 150–153) ดังนั้น จึงจําเปน

ตองหาวิธีในการกระตุนการงอกของเมล็ดฟกขาว เมล็ด

ที่จะงอกไดจะตองมีปจจัยการงอกที่เหมาะสม ทั้งสภาพ 

ของเมล็ดซึ่งควรมีการศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ด 

เพื่อ ตรวจสอบลักษณะภายนอกที่ดีเหมาะสมแกนาํไปเพาะ 

และสภาพแวดลอมภายนอก (ศนูยเมลด็พนัธุขาวสรุาษฎรธานี. 

2555 : ออนไลน) ความสามารถในการงอกของเมล็ดดูได

จากเปอรเซ็นตความงอก สภาพแวดลอมที่เหมาะสมจะตอง

ประกอบดวยสิ่งที่เมล็ดตองการเม่ือเมล็ดเริ่มงอก ซึ่งการพัก

ตัวของเมล็ดฟกขาวจัดเปนลักษณะที่ไมตองการ โดยปกติ

เมล็ดฟกขาวที่เพิ่มแยกจากผลใหมจะมีความงอกตํ่า และ

งอกชา (เนตรชนก เกียรต์ินนทพันทธ และคณะ. 2555) 

ซึ่งวิธีการท่ีจะใหเมล็ดงอกไดเร็วหลังการเก็บเกี่ยวมีหลายวิธี 

เพือ่ทําลายการพักตัวหรอืใหมกีารพกัตัวสัน้ลง มหีลายวธิสีวน

การท่ีจะใชวธิใีดนัน้ ขึน้อยูกับสาเหตุของการพกัตวั วธิกีารหนึง่ 

อาจจะเหมาะสําหรับพืชชนิดหนึ่งแตอาจจะไมมีผลเม่ือใช 

กับพืชอีกชนิดหนึ่ง และบางคร้ังอาจทําใหการพักตัวนานออก

ไปอีกดวย การทําลายการพักตัวอันเนื่องจากเปลือกหุมเมล็ด 

มีความหนา และแข็ง แบบเมล็ดฟกขาว วิธีการท่ีนิยม

ใชกันก็คือการใชเครื่องมือกล (Mechanical Treatment) 

โดยเครื่องกลจะไปเปลี่ยนสภาพสวนหอหุมเมล็ดใหมีลักษณะ

บางลง เพื่อใหนํ้าออกซิเจนซึมผานเขาไปยังคัพภะหรือให



217
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 8

รากและตนกลาของพืชเจริญออกมาไดเปนปกติ (นันทนภัส 

สุวรรณสินธุ. 2548) โดยมีงานวิจัยเกี่ยวกับการทํา Priming 

ทีม่ผีลตอคณุภาพของเมล็ดพนัธุแตงกวา พบวา เมลด็แตงกวา

แตละพันธุตอบสนองตอการทํา Priming ตางกัน โดยพบวา

สารละลายที่เหมาะกับการทํา Priming ของเมล็ดแตงกวา

พันธุบิงโกยาว พันธุบงกช พันธุบิงโก และพันธุ 103 B คือนํ้า

กลั่น สารละลาย mannitol สารละลายโพแทสเซียมไนเตรท 

สารละลายไคโตซาน ทําใหเมล็ดมีเปอรเซ็นตการงอกและ 

คาดัชนีการงอกสูงสุด (ชณิตรา โพธิคเวษฐ และคณะ. 2553) 

(ณกัญญา พลเสน และคณะ. 2553) ไดศึกษาผลของการใช

วิธี Scarification เพื่อกระตุนการพักตัวของเมล็ดพันธุแฟง 

พบวา การตัดเปลือกและการแกะเปลือกเมล็ดทําใหเมล็ด

แฟงมีรอยละการงอกสูงสุด คือ รอยละ 50.0 และ 48.0 สวน 

สุพรรณิการ ขวัญเมือง และคณะ (พัสตราภรณ วิทักษบุตร, 

ปริยาภัทร จรูญไพศาล และอนิวรรต โนนศรีชัย. 2540) 

ไดศึกษาอัตราการงอกของเมล็ดพืชเปลือกบางและเปลือก

หนา ที่มีเมือกและไมมีเมือก พบวา การแชเมล็ดเปลือก

หนามีเมือกในนํ้ามะพราวร วมกับนํ้าสกัดผักโขมหนาม 

อัตราสวน 1 : 3 ทําใหเมล็ดงอกไดถึงรอยละ 71 (เนตรชนก 

เกียรต์ินนทพัทธ และคณะ. 2555) ศึกษาผลของการยกระดับ

การงอกของเมล็ดฟกขาวดวยการใชวิธีกลและการใชสารเคมี 

วิธีกล พบวา การแชเมล็ดฟกขาวที่แกะเปลือกหุมเมล็ดออก

ดวยสารละลาย KNO3 ถอืเปนวธิทีีเ่หมาะสมมากทีส่ดุ สามารถ

ยกระดับการงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุฟกขาว 

โดยเฉพาะที่ระดับความเขมขน 2% รองลงมา คือ วิธีการ

แชเมล็ดดวยสารละลาย PEG 6000 และ NaCl ที่ความ 

เขมขน 1% จะเห็นไดวายังไมมีงานวิจัยเกี่ยวกับการกระตุน 

การงอกของเมล็ดฟกขาวจากพืชสมุนไพร ประกอบกับ

เกษตรกรผูปลูกฟกขาวมีปญหาในการเพาะเมล็ดฟกขาว

โดยใชสารเคมีเรงรากที่มีราคาแพง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดฟกขาว และการ

ทําลายการพักตัวของเมล็ดฟกขาวโดยวิธีกลรวมกับสาร

ชวีภาพและสารสกัดจากพชืสมุนไพร เพือ่กระตุนการงอกของ 

เมล็ดฟกขาว เพื่อลดตนทุนการเพาะเมล็ด และไมเปนพิษ 

ตอส่ิงแวดลอม

วิธีการศึกษา

1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดฟกขาว

 จากงานวิจัยครั้งนี้ใชเมล็ดฟกขาวพันธุแกนพะยอม

จากกลุมฟกขาวไทยพฒันา ตาํบลทุงขวาง อาํเภอกาํแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพดังตอไปนี้

 1.1 จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม 

 คัดเลือกเมล็ดฟกขาวจากผลที่สุกเต็มที่โดยเก็บผล 

ที่มีสีแดงเขมนับจํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม โดยสุมชั่งเมล็ด 

ครั้งละ 1 กิโลกรัม จํานวน 4 ครั้ง แลวนับจํานวนเมล็ดตอ

กิโลกรัมคํานวณคาเฉลี่ยจํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม

 1.2 จํานวนเมล็ดตอผล

 คัดเลือกผลฟกขาวที่สุกเต็มที่โดยเก็บผลที่มีสีแดง

เขม โดยผลฟกขาว 10 ผล โดยสุมมาคร้ังละ 1 ผล จํานวน 

10 ครั้ง แลวนับคํานวณคาเฉลี่ยเมล็ดตอผล 

 1.3 นํ้าหนักเมล็ดตอผล

 คัดเลือกผลฟกขาวที่สุกเต็มที่โดยเก็บผลที่มีสีแดง

เขม โดยผลฟกขาว 10 ผล โดยสุมมาครั้งละ 1 ผลจํานวน 

10 ครั้ง ชั่งนํ้าหนักแตละผล และนับจํานวนเมล็ด แลวคํานวณ

คาเฉลี่ยนํ้าหนักเมล็ดตอผล

 1.4 ขนาดของเมล็ด

 สุมเมล็ดจากขอที่ 1.1 มา 10 เมล็ดใชเวอรเนียรคาลิป

เปอร (Vernier Calipers) วดัความกวางในแนวตัง้ฉากกนั และ 

ความยาวขั้วถึงปลายอีกขางหนึ่งของเมล็ดแลวคํานวณหา 

คาเฉลี่ยความกวางและความยาวของเมล็ด

2. ศึกษาสารชีวภาพและพืชสมุนไพรที่มีผลตอการกระตุน 
การงอกของเมล็ดฟกขาว

 กรรมวิธีในการทดลองประกอบดวย การแชเมล็ด

ฟกขาวในสารกระตุนการงอก 5 ชนิด เปรียบเทียบกับชุด

ควบคุม คือนํ้าเปลา ดังนี้ 

 ทรีทเมนต 1 นํ้าเปลา (ชุดควบคุม)

 ทรีทเมนต 2 สารชีวภาพ ฟลาโวนอยด จากโอทูฟลา

โวเจน® ความเขมขน 0.5 %

 ทรทีเมนต 3 นํา้สมควันไม ความเขมขน 100 เปอรเซน็ต

 ทรีทเมนต  4 นํา้ผักโขมหนาม : นาํผกัโขมหนาม 2 กรมั 

นํ้าปริมาตร 40 มิลลิลิตร กรองดวยผาขาวบาง (สุพรรณณิกษ 

ขวัญเมือง, วิยดา แสงสวาง และจันทิมา มงคล. 2536)
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 ทรทีเมนต 5 นํา้มะพราว ความเขมขน 100 เปอรเซน็ต

 ทรีทเมนต 6 นํ้ามะพราว : นํ้าผักโขมหนาม (1: 3)

 วางแผนการทดลองแบบ (CRD) Completely 

Randomized Design จํานวน 6 สิ่งทดลองๆ ละ 4 ซํ้า ซํ้าละ 

20 เมล็ด โดยใชเมล็ดฟกขาวทั้งหมด 480 เมล็ด

 โดยนําผลฟกขาวสุกเต็มที่อายุ 8 สัปดาห จากกลุม

ฟกขาวไทยพัฒนา ตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัด

นครปฐมมาผาแลวนําเมล็ดพันธุ มาลางเยื่อหุ มเมล็ดออก 

ผึง่แดดใหแหง คดัเลอืกเมล็ดพนัธุฟกขาวทีม่ลีกัษณะแกเมลด็มี

สนีํา้ตาลเขม และมขีนาดเทากนั โดยนาํเมลด็ฟกขาวทีส่มบูรณ

กะเทาะเปลอืกแลว มาแชในสารชวีภาพ ฟลาโวนอยด และพชื

สมนุไพร เปนเวลา 24 ชัว่โมง โดยแชทีอ่ณุภมูหิองหลงัจากนัน้

นาํเมลด็ฟกขาวทีผ่านการแชตามสิง่ทดลองขางตน เพาะในดนิ

ผสม (ดนิ: แกลบดาํ : ราํพรวน : กาบมะพราว อตัราสวน 2 : 2 : 

2 : 1) ซึง่ไวบรรจใุนตะกรา ขนาด 12×15 นิว้  โดยวางเมลด็วาง

บนดินผสมแลว กลบดนิผสมบางๆ ประมาณ  0.5 - 1 เซนติเมตร 

รดนํ้าใหชุมแลวจึงนําไปไวในเรือนเพาะ โดยรดนํ้าจํานวน 

2 ครั้งตอวัน นับจํานวนการงอกของเมล็ดทุกวัน ใชเวลา 

การทดสอบการงอกของเมล็ดนาน 30 วัน  (ISTA. 1976 : 3-49)

การบันทึกผลการทดลอง

 1. เปอรเซ็นตการงอกหนวยเปนเปอรเซ็นต (ISTA. 

1976 : 3-49) คํานวณดังนี้

เปอรเซ็นตการงอก (%) = จํานวนเมล็ดที่งอก 

 จํานวนเมล็ดที่เพาะ

 2. อัตราการงอก (Rate of Germination, R50) เปน

จํานวนวันที่เมล็ดสามารถงอกได 50 เปอรเซ็นตของเมล็ด

ทั้งหมด (Total Germination) (Allen, G.S. 1958 : 266-298) 

 3. ดัชนีความเร็วในการงอก (Speed of Germination 

Index) (วัลลภ สันติประชา. 2524) คํานวณดังนี้ 

ดัชนีความเร็วในการงอก = 

 ตนกลาปกติวันที่ 1 ตนกลาปกติวันสุดทาย

 วันที่ 1 วันสุดทาย

การวิเคราะหขอมูล

 วิเคราะหหาความแปรปรวน (Analysis of Variance) 

และทําการวิเคราะหหาความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยใชวิธี 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป R

ผลการศึกษา

1. ศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดฟกขาว

 เมล็ดฟกขาวที่เก็บรวบรวมจากกลุมฟกขาวไทย 

พัฒนาตําบลทุงขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมมี 

นํ้าหนักผลเฉลี่ย คือ 588.0 กรัม จํานวนเมล็ดตอผลเฉล่ีย 

คอื 40.1 เมลด็ นํ้าหนกัเมลด็ตอผลเฉลีย่ คอื 73.5 กรมั จํานวน

เมล็ดตอกิโลกรัมเฉล่ีย คือ 586.5 เมล็ด ความกวางและ 

ความยาวของเมล็ด ดังนี้ ความกวางเฉล่ีย คือ 19.8 มิลลิเมตร 

ความยาวเฉล่ีย คือ 23.7 มิลลิเมตร (Table 1)
X 100

ตารางท่ี 1 ลักษณะทางกายภาพของฟกขาว

ลักษณะทางกายภาพ ปริมาณ

  นํ้าหนักผล (กรัม) 588.0 

 จํานวนเมล็ดตอผล (เมล็ด) 40.1 

  นํ้าหนักเมล็ดตอผล (กรัม) 73.5 

  จํานวนเมล็ดตอกิโลกรัม (เมล็ด) 586.5 

 ขนาดของเมล็ด (มิลลิเมตร) 

              - ความกวาง 19.8  19.8 

              - ความยาว  23.7  23.7 



219
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งท่ี 8

2. ศกึษาสารชวีภาพและพชืสมนุไพรทีม่ผีลตอการกระตุน 
การงอกของเมล็ดฟกขาว

 จากการทดลอง พบวา การแชเมล็ดฟกขาวในสาร

ตางๆ มีผลทําใหเปอรเซ็นตการงอก อัตราการงอก และดัชนี

ความเร็วในการงอกของเมล็ดฟกขาวแตกตางกันอยางมีนัย

สาํคญัทางสถติ ิ(p>0.01) (Table 2) เมล็ดฟกขาวทีผ่านการแช

ดวยสารชวีภาพฟลาโวนอยดความเขมขน 0.5 % มเีปอรเซน็ต

การงอกของเมล็ดสูงสุด เฉลี่ย คือ 50.00 เปอรเซ็นต แตไม

แตกตางทางสถิติกับกรรมวิธี การแชดวยนํ้าผักโขมหนาม

และชุดควบคมุซึง่มเีปอรเซน็ตการงอกใกลเคยีงกนั คอื 36.25 

และ 37.50 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในขณะที่กรรมวิธีที่เมล็ด 

ผานการแชนํ้าสมควันไมทําให เมล็ดฟกขาวไมงอกเลย 

(เปอรเซ็นตการงอกของเมล็ดตํ่า 0.00 เปอรเซ็นต) (Table 2) 

 สวนคาอัตราการงอก (R50) พบวาเมล็ดฟกขาวใน

ชุดควบคุม การแชดวยนํ้ามะพราวรวมกับนํ้าผักโขมหนาม 

การแชดวยนํ้ามะพราว การแชดวยสารชีวภาพ ฟลาโวนอยด 

ความเขมขน 0.5 % และการแชดวยนํ้าผักโขมหนาม ไมแตก

ตางทางสถิติ คือ 25.25 25.25 24.25 21.75 และ 21.00 วัน 

ตามลําดับในขณะที่การแชเมล็ดฟกขาวดวยนํ้าสมควันไม 

ไมทําใหเมล็ดงอก เมื่อสิ้นสุดการทดลอง (30 วัน) (Table 2 )

 ในดานดัชนีความเร็วในการงอกพบวาเมล็ดฟกขาว 

ที่แชดวยสารชีวภาพฟลาโวนอยดที่ความเขมขน 0.5 % 

มีดัชนีความเร็วในการงอกของเมล็ดสูงสุด เฉลี่ย คือ 0.48 

แตไมแตกตางกับกรรมวิธีการแชสารสกัดจากผักโขมหนาม 

คือ 0.37 แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p>0.01) 

กับชุดการทดลองท่ีผานการแชดวยนํ้าสมควันไม ซึ่งพบวา

ดัชนีความเร็วในการงอกตํ่าสุดเฉลี่ย คือ 0.00 (Table 2) 

วิจารณผล

 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของเมล็ดฟกขาว 

เมล็ดพันธุที่นํามาศึกษาเปนพันธุ แกนพะยอม โดยในการขั้น

ตอนการแนะนําใหเกษตรกรปลูกฟกขาว จําเปนจะตองมีการ

ศึกษาลักษณะทางกายภาพองคประกอบของผลผลิต ตรง

ตามพันธุกรรม (พัชริน สงศรี. 2554 : 33-42) ซึ่งผลที่ไดคือ 

ตรงตามพันธุกรรม เมล็ดพันธุมีคุณภาพทางกายภาพท่ีดี 

เหมาะสมแกการนําไปกระตุนการงอกของเมล็ดเพื่อทําลาย

การพักตัวตอไป

 การกระตุ นการงอกของเมล็ดฟกข าวที่แช ด วย 

สารชีวภาพ ฟลาโวนอยด จากสารชีวภาพ โอทู ฟลาโวเจน® 

ความเขมขน 0.5 % พบวา มีเปอรเซ็นตการงอก 50.00 

เปอรเซ็นต และความเร็วในการงอก 0.48 มากท่ีสุด เนื่องจาก 

สารชีวภาพฟลาโวนอยด เปนธาตุอาหารเสริมพืชที่สกัด 

จากพืชผักผลไม มากกวา 15 ชนิด ไดสารฟลาโวนอยด 

ออกฤทธ์ิทางชีวภาพ คือมีความจําเพาะเจาะจงในการชวย

กระตุนและขยายเซลลพืชผานระบบโครงสรางของพืช ตั้งแต

ราก ตน ใบ ดอก ผล ทําใหพืชเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและ

แข็งแรง สมบูรณ ซึ่งเปนสาเหตุใหเปลือกเมล็ดออนตัว ทํานํ้า

และออกซิเจนผานเขาสูเมล็ด เม่ือเมล็ดดูดนํ้า และออกซิเจน

เขาไปจะเกิดการทํางานของเอมไซมในการยอยอาหาร 

และลําเลียงอาหารที่สะสมไวในเอ็มบริโอ (Embryo) ทําให

เมล็ดสามารถนําอาหารไปใชได และมีการพัฒนาของเมล็ด 

(กรมวิชาการเกษตร. 2555 : ออนไลน)

 สวนการแชดวยนํ้าผักโขมหนาม พบวามีเปอรเซ็นต

การงอก 37.50 เปอรเซ็นต ความเร็วในการงอก 0.37 และ

อตัราการงอก R50 วนัที ่21.00 เปนจาํนวนวันทีเ่มลด็สามารถ

งอกได 50 เปอรเซ็นตของการงอกท้ังหมด เนื่องจากในนํ้าผัก

โขมหนามบริเวณสวนยอดมปีรมิาณออกซนิมากทีส่ดุ ซึง่ออก

ซนิเปน กลุมของฮอรโมนพชืทีก่ระตุนการเจริญเตบิโต ทําใหมี

การแบงเซลลและยืดตัวของเซลล เรงการเติบโตของพืชทั้งใน

สวนที่เปนตน และยืดขยายความยาวของราก (สุพรรณณิกษ 

ขวัญเมือง, วิยดา แสงสวาง และ จันทิมา มงคล. 2536)

 โดยการแชดวยนํ้าสมควันไม ไมสามารถกระตุ น 

การงอกของเมล็ดฟกขาวได เนื่องจากการทดลองไดมีการใช

วิธีกล ในทําลายการพักตัวของเมล็ด โดย กะเทาะเปลือกหุม

เมล็ด จนทําใหนํ้าสมควันไมที่มีฤทธิ์เปนกรด เขาไปทําลาย

เยื่อหุมเมล็ด สงผลใหเมล็ดฟกขาวเปอยยุยจึงไมสามารถงอกได 

(กรมวิชาการเกษตร. 2555 : ออนไลน) 



220
วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม

การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8

Table 2 Percent germination, germination rate (R50) and Speed of germination Index of gac seed by soaking in 

 different biological substances and herbs.

ทรีทเมนต เปอรเซ็นตการงอก (%) อัตราการงอก (R50)
(วัน) ดัชนีความเร็วในการงอก

ชุดควบคุม 36.25 ab1/ 25.25 a 0.31 bc

สารชีวภาพ  (0.5%) 50.00 a 21.75 a 0.48 a

นํ้าสมควันไม 0.00 c 0.00 b 0.00 d

นํ้าผักโขมหนาม (5%) 37.50 ab 21.00 a 0.37 ab

นํ้ามะพราว 33.75 b 24.25 a 0.29 bc

นํ้ามะพราว : นํ้าผักโขม (1:3) 27.50 b 25.25 a 0.22 c

F-test ** ** **
CV (%) 30.46 14.80 32.19

1/ ** = แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพเล็กที่อยูดานลางคาเฉลี่ยในแนวตั้งที่ตางกัน มีความ

แตกตางกันทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test  (DMRT)

สรุปผล

 สารชีวภาพที่สงผลตอการกระตุนของเมล็ดฟกขาว

ไดดี คือการแชสารชีวภาพ ฟลาโวนอยด ความเขมขน 0.5 

เปอรเซ็นต โดยมีเปอรเซ็นตการงอก 50 เปอรเซ็นต มีอัตรา

การงอกเฉลี่ย 21.75 วัน และมีดัชนีความเร็วในการงอก 0.48 

สวนพืชสมุนไพรที่สามารถกระตุนการงอกของเมล็ดฟกขาว

ไดดีคือ การแชดวยนํ้าผักโขมหนามซึ่งมีเปอรเซ็นตการงอก 

37.50 เปอรเซ็นต มีอัตราการงอกเฉล่ีย 21.00 วัน และมี

ดัชนีความเร็วในการงอก 0.37 ซึ่งผักโขมหนามถือวาเปนพืช

สมุนไพรทองถิ่นที่หางาย แตในการจะนาํไปใชอาจปรับปรุง 

ใหสารสกัดจากผักโขมหนาม มีประสิทธิภาพ

 มากขึ้น ทั้งนี้ควรมีการศึกษาหาสารสกัดจากพืช

สมุนไพรชนิดอื่นๆ เพื่อใหเหมาะท่ีจะนําไปใชและสงเสริมให

เกษตรกรผูปลูกฟกขาวตอไป

กิตติกรรมประกาศ

 ผู วิจัยขอขอบคุณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรทีีส่นบัสนนุ

งบประมาณในการศึกษาครั้งนี้ และขอขอบคุณกลุมฟกขาว

ไทยพัฒนา จังหวัดนครปฐมแหลงรวบรวมเมล็ดพันธุฟกขาว
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