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ผลของน�้ำสารสกัดชีวภาพจากพืชต่อการคลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์
ผักกาดหอม
Effects of Liquid Bio-extracts from Plants to Release of Dormancy in
Lettuce Seed
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บทคัดย่อ: จากการศึกษาผลของสารสกัดชีวภาพจากพืชที่ต่อการคลายการพักตัวของเมล็ดผักกาดหอมพันธุ์ Iceberg
Crispy, Green Cos และ Red Cos โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD จ�ำนวน 4 ซ�้ำมี 7 สิ่งทดลอง ได้แก่ สูตรที่ 1
ผลไม้สุก, สูตรที่ 2 ผลไม้สุกและผักใบเขียว, สูตรที่ 3 ผลไม้สุก ผัก และสาหร่าย, สูตรที่ 4 ถั่วเหลืองและสับปะรด,
สูตรที่ 5 สาหร่ายน�ำ้ จืด, สูตรที่ 6 ข้าวสาร และสูตรที่ 7 ตัวควบคุม พบว่าสารสกัดจากพืชทัง้ 6 สูตรให้เปอร์เซ็นต์การแทงราก
หลังเพาะเมล็ดที่ 1 วันแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ซึ่งสูตรที่ 2 จะให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุดทั้งสามพันธุ์ หลังเพาะ
เมล็ดที่ 4 วัน สูตรที่ 4 จะให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุดในพันธุ์ Iceberg Crispy (97 %) สูตรที่ 2 ในพันธุ์ Green Cos และ
Red Cos (98 %) นอกจากนี้สูตรที่ 4 และสูตรที่ 2 จะให้ความสูงต้นและความยาวรากสูงสดทั้งสามพันธุ์ จากการทดลอง
นี้พบว่า สารสกัดชีวภาพสูตรที่ 2 และสูตรที่ 4 ท�ำให้ความงอกของเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ค�ำส�ำคัญ: เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม, หารแทงราก, การงอก, สารสกัดชีวภาพพืช
ABSTRACT: The effects of liquid bio-extract from plants to release of dormancy in Lettuce seed. Iceberg Crispy,
Green Cos and Red Cos lines were used for experiment. The experimental design was CRD with seven treatments
and four replications. Each treatment contained fruit, vegetable, algae, soybean seed, rice seed and molasses, which
diluted with water the ratio of 1:500 (v/v) before soaked the seeds. The results showed more than 50% of radical
emergence at 1 day after soaked. Treatment 2 showed highly radical emergence in Iceberg Crispy, Green Cos and Red
Cos lines. At 4 days after soaked, the percentage of germination in Iceberg Crispy was highly in treatment 4. Green
Cos and Red Cos showed highly germination in treatment 2. So, our results reveal that treatment 2 and treatment 4
are able to improve germination in these lettuce seeds, and its efficacy is very significant in high dormancy cultivars.
Keywords: Lettuce seed, radical emergence, germination, liquid bio-extraction
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บทน�ำ
ในปัจจุบันผักอินทรีย์ (organic vegetable) เป็น
สินค้าทีม่ ผี บู้ ริโภคให้ความสนใจและนิยมซือ้ เป็นอย่าง
มาก แม้ว่าผักอินทรีย์จะมีราคาสูงกว่าผักทั่วๆ ไป
20-30 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการผลิตผักอินทรีย์เป็นวิธี
การปลูกผักที่มีขั้นตอนละเอียดกว่าการปลูกผักทั่วไป
ผู้ผลิตต้องศึกษามาตรฐานการผลิตผักอินทรีย์ก่อน
ท�ำการปลูก พันธุผ์ กั ทีใ่ ช้ปลูกต้องสามารถเจริญเติบโต
ได้ดีในท้องถิ่นนั้น ทนทานต่อโรคและแมลง เป็นที่
ต้องการของตลาด และเหมาะสมส�ำหรับการปลูกเพื่อ
ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ (คริษฐ์สพล, 2558) ผักที่
ปลูกในระบบอินทรียจ์ ะช่วยรักษาสมดลธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะจะหลีกเลี่ยงการ
ใช้สารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื ปุย๋ เคมี และฮอร์โมนต่างๆ เน้น
การใช้ปยุ๋ คอก ปุย๋ พืชสด และปุย๋ ชีวภาพ เป็นต้น ซึง่ ผัก
ที่นิยมปลูกแบบอินทรีย์และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค
ได้แก่ ผักกาดหอมชนิดต่างๆ
ผักกาดหอม (Lactuca sativa) เป็นผักที่นิยมรับ
ประทานสด มีคุณค่าทางโภชนาการสูงประกอบด้วย
วิตามินเอ วิตามินซี แคลเซียม เหล็ก โปรตีนและ
คาร์โบไฮเดรต มีคณ
ุ สมบัตทิ างเภสัชกรรมในด้านระงับ
ความกระวนกระวาย ขับปัสสาวะ และเสมหะ ในผัก
ชนิดนีย้ งั ประกอบด้วยสาร antioxidant หลายชนิด เช่น
folic acid, lutene, beta-carotein เป็นต้น ปัญหาทีม่ กั
พบในการปลูกผักกาดหอมคือ การพักตัวของเมล็ด โดย
เฉพาะเมล็ดที่เก็บเกี่ยวใหม่และระดับการพักตัวใน
แต่ละพันธุแ์ ตกต่างกัน (Bewley and Black, 1982) ซึง่
ได้มรี ายงานวิธกี ารคลายการพักตัวหรือกระตุน้ การงอก
ของเมล็ดผักกาดหอมไว้หลายวิธี เช่น กระตุ้นการงอก
ด้วยสารละลายโปแตสเซียมไนเตรท (KNO3) (ทักษอร
และคณะ, 2549) การแช่น�้ำร้อนที่อุณหภูมิต้องน้อย
กว่า 80 องศาเซลเซียส (Patane and Gresta, 2006)
และการแช่ เ มล็ ด ในน�้ ำ ที่ เ ติ ม MNBs ในรู ป ของ
ออกซิเจน (ชาลิณี และคณะ, 2556) วิธกี ารต่างๆ เหล่า
นี้ต้องอาศัยทักษะความช�ำนาญและมีค่าใช้จ่ายสูง
ไม่สามารถน�ำมาใช้ในการผลิตผักอินทรีย์ได้ ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา ผลของการแช่

เมล็ ด พั น ธุ ์ ผั ก กาดหอมในสารสกั ด ชี ว ภาพต่ อ การ
กระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมที่ผลิตแบบ
อินทรีย์
วิธีการศึกษา
1. พืชที่ใช้ในการทดลอง
เมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้มี
ลักษณะเป็นผักกาดหอมห่อ (Head lettuce) สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ ชนิดห่อหัวแน่น (Crispy
head) ได้แก่ พันธุ์ Iceberg Crispy ลักษณะของ
ใบบาง กรอบ เปราะง่าย ห่อเป็นหัวแน่นคล้ายกะหล�่ำ
ปลี และชนิดห่อหัวหลวมค่อนข้างยาว ได้แก่พันธุ์
Green Cos และ Red Cos ใบมีลกั ษณะยาวและแคบ
ใบแข็ง ห่อเป็นรูปกลมยาวหรือรูปกรวยคล้ายผักกาด
ขาวปลี ทั้ง 3 พันธุ์นี้ต้องการความหนาวเย็นในการ
ห่อหัว อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 15.5-21 องศา
เซลเซียส อาจจะส่งผลให้เมล็ดมีการพักตัวยาวนาน
กว่าพันธุ์อื่นๆ
2. กระตุ้นการงอกของเมล็ด
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized
Design (CRD) จ�ำนวน 4 ซ�้ำๆ ละ 100 เมล็ด น�ำเมล็ด
ในแต่ละซ�้ำแช่ในสารสกัดพืชแต่ละชนิดในอัตราสาร
สกัดจากพืช 1 ส่วนต่อน�้ำ 500 ส่วน ที่มีปริมาตร 10 ลิตร
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นน�ำเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมที่
แช่ในสารกัดจากพืชทั้งหมดมาทดสอบความงอกโดย
วิธี Top of Paper (TP) ในจานเลี้ยงอาหารเชื้อ วางไว้
ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส สารสกัดจากพืชที่ใช้ใน
การทดลองครั้งนี้มีจ�ำนวน 6 สูตร ดังนี้ สูตรที่ 1 ผลไม้
สุกต่อกากน�้ำตาล อัตราส่วน 3:1, สูตรที่ 2 ผลไม้สุก
และผักใบเขียวต่อกากน�ำ้ ตาล อัตราส่วน 3:3:1, สูตรที่
3 ผลไม้ สุ ก ผั ก ใบเขี ย ว และสาหร่ า ยกากน�้ ำ ตาล
อัตราส่วน 3:3:3:1, สูตรที่ 4 ถัว่ เหลืองและสับปะรดต่อ
กากน�้ำตาล อัตราส่วน 3:3:1, สูตรที่ 5 สาหร่ายน�้ำจืด
ต่อกากน�ำ้ ตาล อัตราส่วน 3:1 และสูตรที่ 6 ข้าวสารต่อ
กากน�้ำตาล อัตราส่วน 3:1 ในการทดลองนี้จะใช้น�้ำ
เป็นตัวควบคุม (สูตรที่ 7)
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3. การตรวจสอบความงอกและคุณภาพเมล็ด
พันธุ์ผักกาดหอม
น�ำเมล็ดพันธุผ์ กั กาดหอมทัง้ 3 พันธุท์ แี่ ช่ในสารกัด
จากพืชทั้ง 6 สูตรมาทดสอบความงอกโดยวิธี Top of
Paper (TP) ในจานเลี้ยงอาหารเชื้อ วางไว้ที่อุณหภูมิ
27 องศาเซลเซียส ท�ำการประเมินผลเปอร์เซ็นต์ความ
งอก (Germination percentage) ตามข้อก�ำหนดของ
ISTA (2008) และเปอร์เซ็นต์การแทงราก (Radical
emergence percentage) ตามวิธีของ ISTA (2007)
ตัง้ แต่วนั ที่ 1-7 หลังการเพาะเมล็ด และท�ำการวัดความ
สู ง ต้ น และความยาวรากหลั ง เพาะที่ 7 วั น จากนั้ น
ท�ำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s New
Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
ผลการศึกษาและวิจารณ์
จากการทดสอบแช่เมล็ดผักกาดหอมพันธุ์ Iceberg
Crispy, Green Cos และ Red Cos ในสารสกัดจาก
พืชทั้ง 6 สูตรพบว่า จะให้เปอร์เซ็นต์การแทงรากหลัง
เพาะเมล็ดที่ 1 วันมากกว่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในทุกสูตร
โดยสารสกัดจากพืชสูตรที่ 2 (ผลไม้สุกและผักใบเขียว
ต่อกากน�้ำตาล) จะให้เปอร์เซ็นต์การแทงรากสูงสุดที่
80 และ 89 เปอร์เซ็นต์ในพันธุ์ Iceberg Crispy และ
Green Cos ตามล�ำดับ ส่วนพันธุ์ Red Cos สูตรที่ 2
(ผลไม้สุกและผักใบเขียวต่อกากน�้ำตาล) และสูตรที่ 5
(สาหร่ายน�้ำจืดต่อกากน�้ำตาล) จะให้เปอร์เซ็นต์การ
แทงรากสูงสุดเท่ากันคือ 82 เปอร์เซ็นต์ (Figure 1) หลัง
จากเพาะเมล็ดที่ 4 วัน เปอร์เซ็นต์การแทงรากและ
เปอร์เซ็นต์การงอกของทุกพันธุ์จะคงที่ พบว่า ทั้งสาย
พันธุม์ คี า่ เปอร์เซ็นต์การงอก (Germination %) ไม่แตก
ต่างทางสถิติ โดยสูตรที่ 2 (ผลไม้สกุ และผักใบเขียวต่อ
กากน�้ำตาล) จะให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุดเท่ากันใน
พันธุ์ Green Cos และ Red Cos คือ 98 เปอร์เซ็นต์
ส่วนพันธุ์ Iceberg Crispy จะมีเปอร์เซ็นต์การงอก
สู ง สุ ด ในสู ต รที่ 4 (ถั่ ว เหลื อ งและสั บ ปะรดต่ อ กาก
น�ำ้ ตาล) เท่ากับ 97 เปอร์เซ็นต์ เมือ่ เปรียบเทียบค่าเฉลีย่
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ความเร็วการงอก (Speed of germination) ของแต่ละ
สูตรจะพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ
ทั้งสามพันธุ์ ซึ่งสูตรที่ให้ค่า speed of germination
(plant/day) สูงสุดทัง้ สามพันธุ์ คือสูตรที่ 2 มีคา่ เท่ากับ
98.67, 96.83 และ 94.50 ของพันธุ์ Green Cos, Red
Cos และ Iceberg Crispy ตามล�ำดับ สูตรรองลงใน
แต่ละพันธุจ์ ะแตกต่างกันคือ พันธุ์ Green Cos คือสูตร
ที่ 1 (ผลไม้สกุ ต่อกากน�ำ้ ตาล) มีคา่ เท่ากับ 95.33, พันธุ์
Red Cos คือสูตรที่ 3 (ผลไม้สุก ผักใบเขียว และ
สาหร่ายกากน�้ำตาล) มีค่าเท่ากับ 96.58 ส่วนพันธุ์
Iceberg Crispy คือสูตรที่ 4 (ถั่วเหลืองและสับปะรด
ต่อกากน�้ำตาล) มีค่าเท่ากับ 93.42 (Table 1) เมื่อครบ
7 วั น หลั ง การเพาะเมล็ ด ท� ำ การวั ด ขนาดความสู ง
(เซนติเมตร) และความยาวราก (เซนติเมตร) ของต้น
อ่อนปกติของการทดลองทั้ง 7 สูตร พบว่า มีค่าเฉลี่ย
ความสู ง ต้ น และความยาวรากแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ โดยสูตรที่ 4 (ถั่วเหลืองและ
สับปะรดต่อกากน�้ำตาล) จะให้ค่าเฉลี่ยความสูงต้น
สูงสุดทั้ง 3 พันธุ์ คือ 3.15 ซม. ของพันธุ์ Iceberg
Crispy ส่วนพันธุ์ Green Cos และ Red Cos มีคา่ เฉลีย่
ความสูงเท่ากับ 2.98 และ 3.10 ซม.ส่วนความยากของ
แต่ละพันธุ์ พบว่า สูตรที่ 2 (ผลไม้สกุ และผักใบเขียวต่อ
กากน�้ำตาล) จะให้ค่าเฉลี่ยความยาวรากสูงสุดทั้ง 3
พันธุ์ คือ 3.22, 3.22 และ 3.23 ซม. ของพันธุ์ Iceberg
Crispy, Green Cos และ Red Cos ตามล�ำดับ (Table 2)
จากผลการทดลองทีไ่ ด้ดงั กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
สารสกัดชีวภาพจากพืชทั้ง 6 สูตร สามารถกระตุ้นการ
งอกเมล็ดและช่วยการเจริญเติบโตของผักกาดหอมทัง้
สามพันธุไ์ ด้อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ สารสกัดจากพืช
สูตรที่ 2 (ผลไม้สุกและผักใบเขียวต่อการน�้ำตาล)
สามารถช่วยกระตุ้นให้ผักกาดหอมทั้ง 3 พันธุ์แทงราก
และงอกได้ดี รวมทัง้ ให้คา่ เฉลีย่ ความยาวรากสูงสุดเช่น
กั น ส่ ว นน�้ ำ สกั ด ชี ว ภาพสู ต รที่ 4 (ถั่ ว เหลื อ งและ
สับปะรดต่อกากน�ำ้ ตาล) จะช่วยให้มคี วามสูงต้นสูงสุด
เมือ่ เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม ซึง่ อาจจะเป็นไปได้วา่
สารสกั ด ชี ว ภาพพื ช ทั้ ง สองสู ต รมี ฮ อร์ โ มนพื ช เช่ น
จิบเบอเรลลิน ที่ช่วยกระตุ้นการงอกสูงกว่าสูตรอื่นๆ
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สอดคล้ อ งกั บ รายงานการการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
น�ำ้ หมักชีวภาพทีผ่ ลิตโดยใช้ผกั และผลไม้เป็นวัสดุหลัก
พบว่ามีปริมาณฮอร์โมนออกซิน 0.13-1.40 มิลลิกรัม/
ลิตร (Indole-3-acetic acid), จิบเบอเรลลิน มีปริมาณ
5.19-215.51 มิลลิกรัม/ลิตร (Gibberellic acid) และ
ไซโทไคนินเป็นอนุพันธ์ของซีอาดินน ซีอาดิน ไรโบไซต์
และไคเนตินมีปริมาณ 15.0 -64.5, 0.53-28.73 และ
1.56-22.62 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล�ำดับ ซึ่งฮอร์โมนที่มี
ส่วนส�ำคัญในการกระตุน้ การงอกของเมล็ดและท�ำลาย
การพักตัวของเมล็ด ได้แก่ จิบเบอเรลลิน ตัวอย่างสูตร
ทีม่ สี ว่ นผสมของผลไม้สกุ เช่น สับปะรด กล้วย มะละกอ
หรื อ สู ต รที่ ผ สมกากถั่ ว เหลื อ งจะมี ป ริ ม าณกรดจิ บ
เบอเรลลิก 48.83 -61.21 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนสูตรผัก
และผลไม้สุกจะพบปริมาณกรดอินโดล-อะซิติก (IAA)
0.19 มิลลิกรัม/ลิตรและปริมาณกรดจิบเบอเรลลิก
ปริมาณ 215.51 มิลลิกรัม/ลิตร (กรมวิชาการเกษตร,
2546) เช่นเดียวกับ Olszewski et al. (2002) รายงาน
ว่า การเพิ่มของจิบเบอเรลลินจะส่งผลต่อการงอกของ

แก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1 : (2560).

ผักกาดหอมเช่นเดียวกับการได้รบั แสงสว่าง รวมทัง้ ยัง
ช่วยกระตุน้ การเจริญของรากโดยเฉพาะการเจริญของ
รากแรกเกิด (Radicle) (Tanimoto, 2005) นอกจากนี้
ยังมีงานวิจัยของอมรา (2547) ที่ท�ำการศึกษาผลการ
ใช้น�้ำสกัดชีวภาพกับการผลิตมะระ โดยใช้น�้ำสกัด
ชีวภาพจากผลไม้สุก เมล็ดถั่วเหลือง เศษปลา และพืช
สดสีเขียว พบว่า น�้ำสกัดชีวภาพเมล็ดถั่วเหลืองให้
จ�ำนวนผลผลิตและน�้ำหนักผลรวมสูงสุด เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของกชพรรณ (2557) รายงานว่าการใช้ปุ๋ยน�้ำ
หมักชีวภาพสูตรที่ 1 (เศษผักต่อกากน�ำ้ ตาล อัตราส่วน
3:1) และสูตรที่ 4 (เศษผักและผลไม้ต่อกากน�้ำตาล
อัตราส่วน1:2:1) จะท�ำให้การเจริญเติบโตทัง้ ด้านความ
สูง จ�ำนวนใบ และเส้นผ่านศูนย์กลางของล�ำต้นเฉลี่ย
คะน้าและกวางตุ้งสูงที่สุด ดังนั้น ผลที่ได้จากการวิจัย
ครั้งนี้ สามารถน�ำสารสกัดสูตรที่ 2 และสูตรที่ 4 มาใช้
ในการกระตุ้นการงอกและท�ำลายการพักตัวของเมล็ด
พันธุ์ผักกาดหอมที่ผลิตในระบบอินทรีย์ รวมทั้งใช้เป็น
ปุ๋ยในช่วงการเจริญเติบโตได้ด้วยเช่นกัน

Table 1 Seed germination and speed of germination of Iceberg Crispy, Green Cos and Red Cos after sowing
Iceberg Crispy
Green Cos
Red Cos
1/
Treatments Germination Speed of
Germination Speed of Germination
Speed of
(%)
germination
(%)
germination
(%)
germination
(plant/day)
(plant/day)
(plant/day)
C
B
T1
94
91.83
96
95.33
93
93.25E
A
A
T2
90
94.50
98
98.67
98
96.83A
T3
91
87.75E
92
87.50E
95
96.58B
B
D
T4
97
93.42
90
92.33
92
93.50D
T5
90
89.33D
95
94.58C
91
93.92C
T6
90
83.83F
92
87.17F
91
92.25F
G
G
T7
85
80.58
84
80.50
89
88.85G
F-test
ns
**
ns
**
ns
**
CV (%)
2.47
2.66
1.73
ns: Non significantly, ** significantly different at P<0.01
1/
T1: soaking in ripening fruits and molasses solution; T2: soaking in ripening fruits green vegetable and
molasses solution; T3: soaking in ripening fruits green vegetable algae and molasses solution; T4: soaking
in soybean pineapple and molasses solution; T5: soaking in algae and molasses solution; T6: soaking in rice
seed and molasses solution and T7: soaking in water (Control)
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Days after sowing
Red Cos

C

Day
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B

Green Cos

C

Days after sowing

T1: soaking in ripening fruits and molasses solution
T2: soaking in ripening fruits green vegetable and molasses solution
T3: soaking in ripening fruits green vegetable algae and molasses
solution
T4: soaking in soybean pineapple and molasses solution
T5: soaking in algae and molasses solution
T6: soaking in rice seed and molasses solution
T7: soaking in water (Control)

Days after sowing

Figure
1 Radical
percentage
of Green
(A) Iceberg
(C) seeds
Figure
1 Radical emergence
emergence percentage
of Green
Cos (A)Cos
Iceberg
Crispy (B)Crispy
and Red(B)Cosand
(C)Red
seedsCos
soaking
in liquidsoaking
bioextracts and
(control)
in liquid bio-extracts
andwater
water
(control)
Table
The average
average of of
shoot
length
(cm) and
rootand
length
(cm)length
after sowing
7 days
Table
2 2The
shoot
length
(cm)
root
(cm) atafter
sowing at 7 days
Iceberg Crispy
Green Cos
Red Cos
Iceberg Crispy
Green Cos
Red
Cos
shoot length (cm) root length (cm) shoot length (cm) root length (cm) shoot length (cm) root length (cm)
Treatments1/1/
Treatments
shoot 2.67
length
root length
shoot2.64
length
root3.03
length
shoot2.68length
root3.00length
d
c
c
d
c
T1
3.03d
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
c
a
b
a
b
T2
3.22
2.82
3.22
2.91
3.23a
2.81
de
df
ce
c
d
T1T3
2.67
3.03
2.64
3.03
2.68
3.00d c
2.53
2.55
2.54e
2.54e
2.54
2.51
ca
ab
ba
a
b
T 2T4
2.81
3.22
2.82
3.22
2.91
3.23a a
3.14
2.98
3.21a
3.10a
3.23
3.15
T3T 5
2.51
2.53
2.55
2.54
2.54
2.54c d
3.00f e
2.62ed
3.01de
2.53ef e
3.00
2.67e d
3.12bc
2.63cda
3.11ba
2.85c a
3.11
2.97a b
T4T 6
3.15
3.14
2.98
3.21
3.10
3.23b a
e
g
f
fd
f ef
d
e
d
2.32
2.51
2.32
2.52
2.34
2.50
T 5T7
2.67
3.00
2.62
3.01
2.53
3.00e c
** b
** c
** b
T F-test
6
2.97**b
3.12**c
2.63** cd
3.11
2.85
3.11
CV (%)
17.2
19.5
14.6
19.6
16.8
19.5
e
g
f
f
f
T7
2.50
2.32
2.51
2.32
2.52
2.34e
** significantly different at P<0.01
F-test
**
**
**
**
**
**
1/
T1: soaking in ripening fruits and molasses solution; T2: soaking in ripening fruits green vegetable and molasses solution; T3: soaking in
CV (%)
17.2
19.5
14.6
19.6
16.8
19.5
ripening fruits green vegetable algae and molasses solution; T4: soaking in soybean pineapple and molasses solution; T5: soaking in algae
** significantly
different
at P<0.01
and molasses solution;
T6: soaking
in rice seed and molasses solution and T7: soaking in water (Control)
1/
T1: soaking in ripening fruits and molasses solution; T2: soaking in ripening fruits green vegetable and
molasses solution; T3: soaking in ripening fruits green vegetable algae and molasses solution; T4: soaking
in soybean pineapple and molasses solution; T5: soaking in algae and molasses solution; T6: soaking in rice
seed and molasses solution and T7: soaking in water (Control)
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แก่นเกษตร 45 ฉบับพิเศษ 1 : (2560).

สรุป

เอกสารอ้างอิง

ผลจากการใช้สารกสกัดชีวภาพพืชทัง้ 6 สูตร เพือ่
กระตุ้นการงอกและคลายการพักตัวของเมล็ดผักกาด
หอมพันธุ์ Iceberg Crispy, Green Cos และ Red Cos
พบว่า ทุกสูตรจะให้เปอร์เซ็นต์การแทงรากหลังเพาะ
เมล็ดที่ 1 วันมากกว่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับ
สูตรควบคุม และทุกสูตรไม่พบความแตกต่างทางสถิติ
ของเปอร์เซ็นต์การงอกทั้งสามพันธุ์ แต่จะพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติของความเร็วใน
การงอก โดยสูตรทีท่ ี่ 2 (ผลไม้สกุ และผักใบเขียวต่อการ
น�้ำตาล) จะให้ค่า speed of germination (plant/day)
สูงที่สุดเท่ากับ 98.67, 96.83 และ 94.50 ของพันธุ์
Green Cos, Red Cos และ Iceberg Crispy ตาม
ล�ำดับ นอกจากนีส้ ารสกัดจากพืชสูตรที่ 2 และสูตรที่ 4
ช่วยให้ค่าเฉลี่ยความยาวรากและความสูงต้นดีที่สุด
นอกจากช่วยกระตุ้นการแทงรากและการงอกแล้ว
สามารถช่วยการเจริญเติบโตทางล�ำต้นและรากได้ดี
กว่าสูตรอืน่ ๆ ดังนัน้ การกระตุน้ การงอกและการท�ำลาย
การผักตัวของเมล็ดผักกาดในการผลิตแบบอินทรีย์
สามารถน�ำสารสกัดสูตรที่ 2 มาใช้ได้ดีรวมทั้งส่งเสริม
ให้ต้นอ่อนมีความแข็งแรง
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