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บทคัดย่อ
สารอนุ มูล อิ ส ระมักเกิ ด ขึ้ น ในระหว่า งการงอกของเมล็ดและเป็ นสาเหตุห นึ่ ง ที่ ท าให้ความงอกลดลง
salicylic acid (SA) และ folic acid (FA) เป็ นสารต้านอนุมูลอิสระสามารถยับยั้งปฏิกิริยาออกซิ เดชันไม่ให้ดาเนิ น
ต่อไป ในการวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ SA และ FA ต่อความงอก ความแข็งแรงและการเจริ ญเติบโต
ของต้นกล้าผักบุง้ จีน (Ipomoea aquatica Forsk.) ทา priming โดยแช่เมล็ดใน SA ความเข้มข้น 0, 10-6, 10-4 และ
10-2 M นาน 30 นาที หรื อ FA ความเข้มข้น 0, 25, 50, 100, 200 และ 400 µM นาน 30, 60, 120 และ 180 นาที
พบว่าการ priming ด้วย SA หรื อ FA เมล็ดมีความงอก ความแข็งแรง และการเจริ ญเติบโตของต้นกล้าไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญในทุกสิ่ งทดลอง
คาสาคัญ : salicylic acid; folic acid; ความงอก; ความแข็งแรง

Abstract
Free radicals usually occur during seed germination and cause low germination rate. Salicylic acid (SA)
and folic acid (FA) are antioxidants which inhibit the oxidative reaction. The objective of this experiment was to
examine the effects of SA and FA on germination, vigor and seedling growth of kangkong (Ipomoea aquatica
Forsk.). Seeds were primed in 0, 10,-6 10-4 and 10-2 M SA for 30 min. or 0, 25, 50, 100, 200 and 400 µM FA for
30, 60, 120 and 180 min. Results indicated that seed germination, vigor and seedling growth of SA or FA
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primed seeds were not significantly different among the treatments.
Keywords: salicylic acid; folic acid; germination; vigor
โรค และทาปฏิ กิริยากับอนุมูลอิสระได้โดยตรงโดย
ยับ ยั้ง ปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ ใ นการแย่ง ชิ ง อิ เ ลคตรอนจาก
อนุ มูลอิสระที่ เกิ ดจากกระบวนการออกซิ เดชัน [3,7]
ส่วน FA หรื อวิตามินบี 9 เป็ นวิตามินที่สามารถละลาย
ได้ในน้ า พืชสังเคราะห์ได้เองในธรรมชาติ ทาหน้าที่
ควบคุมการสังเคราะห์และซ่อมแซมดีเอ็นเอ การแบ่ง
เซลล์และการเจริ ญเติบโต สามารถกระตุน้ ความงอก
ความแข็งแรงและการเจริ ญเติบโตของต้นกล้า กระตุน้
การสร้ างสารประกอบฟี นอลิ กและการสัง เคราะห์
กรดอะมิ โนที่ จาเป็ นได้ในพืช [8,9] ปั จจุ บัน มี การ
ศึกษาการใช้สารละลาย SA และ FA ในการกระตุน้
การงอกของเมล็ดหลายชนิ ด เช่ น พริ กขี้หนู [10,11]
มะเขือเทศ [12] ผักกาดเขียวปลี [13] ดอกคาฝอย [14]
ข้าวโพด [15] ถัว่ ลันเตา [16] เป็ นต้น ผักบุง้ จีนเป็ นผัก
ที่นิยมบริ โภคอย่างแพร่ หลาย มีคุณค่าทางโภชนาการ
สู ง ประกอบด้ว ยวิ ต ามิ น และแร่ ธ าตุ ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อร่ างกาย เป็ นผักเศรษฐกิจที่ส่งออกในรู ป
ผักสดและเมล็ดพันธุ์ อย่างไรก็ตาม การปลูกผักบุง้ จีน
ด้ว ยเมล็ ด ยัง มี ปั ญ หางอกช้า และไม่ ส ม่ า เสมอ [17]
ดังนั้นในการทดลองนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของการ priming ด้วยสารละลาย SA และ FA ที่ความ
เข้ม ข้น และระยะเวลาต่ า ง ๆ ต่ อ ความงอก ความ
แข็งแรง และการเจริ ญเติบโตของต้นกล้าผักบุง้ จีน

1. บทนา
เมล็ ด พัน ธุ์ พื ช โดยทั่ว ไปจะมี ค วามแข็ง แรง
สู งสุ ดในระยะสุ กแก่ทางสรี รวิทยา [1,2] ในระหว่าง
การเก็บรักษาหรื อในขณะการงอกจะมีการสร้างสาร
อนุ มู ล อิ ส ระซึ่ งส่ ง ผลให้ เ มล็ ด เสื่ อ มสภาพและมี
ความสามารถในการงอกลดลง [3] วิธีการหนึ่ งที่นิยม
เพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้มีความงอก ความแข็งแรง
เพิ่มมากขึ้นคือ การทา priming โดยนาเมล็ดมาแช่ใน
น้ าหรื อสารละลายที่ มีค่า water potential ต่ า เพื่ อ
กระตุน้ ให้กระบวนการงอกเริ่ มต้นเกิดขึ้นและก่อนที่
รากจะงอกออกมานอกเมล็ ด จะน าเมล็ ด ไปลด
ความชื้นให้ใกล้เคียงกับความชื้ นเริ่ มต้น เมื่อนาเมล็ด
ที่ผ่านการทา priming ไปปลูกจะสามารถงอกได้เร็ ว
ขึ้ น [1] นอกจากนี้ ในปั จ จุ บัน สภาพอากาศมี ค วาม
แปรปรวน รวมทั้งการเกิ ดสภาวะโลกร้ อนซึ่ งส่ งผล
ต่อการเพาะปลูกโดยเฉพาะการงอกและระยะแรกของ
การเจริ ญ เติ บ โตเป็ นต้น กล้า การใช้เ มล็ ด พัน ธุ์ ดี จ ะ
ส่งผลให้เมล็ดงอกได้เร็ วและต้นกล้ามีความสม่าเสมอ
และสามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ดี ใ นแปลงปลู กภายใต้
สภาวะแวดล้อมที่ เปลี่ ยนแปลงได้ ซึ่ งสารละลายที่
นิยมนามาทา priming นั้นมีหลายชนิ ด ได้แก่ ascorbic
acid, KNO3, selenium, salicylic acid (SA) และ folic
acid (FA) เป็ นต้น [4-6] โดย SA เป็ นสารประกอบ
ฟี นอลิก จัดอยู่ในกลุ่มสารควบคุมการเจริ ญเติบโตที่
พืชสามารถสร้างได้เองในธรรมชาติ แต่พบในปริ มาณ
น้อยมาก ทาหน้าที่ควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึม
ภายในเซลล์ กระตุน้ การทางานของกรดอะมิโนและ
โปรตี น สามารถส่ ง สั ญ ญาณการท างานของยี น ที่
ควบคุมการสร้างโปรตีนให้ต่อต้านการบุกรุ กของเชื้อ

2. อุปกรณ์ และวิธีการ

นาเมล็ดผักบุง้ จี นพันธุ์ยอดไผ่ 9 จากบริ ษทั
อี ส ท์ เวส ซี ด จ ากัด มาท า priming โดยแช่ ใ น
สารละลาย SA ความเข้มข้น 0, 10-6, 10-4 และ 10-2 M
นาน 30 นาที หรื อแช่เมล็ดในสารละลาย FA ความ
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เข้มข้น 0, 25, 50, 100, 200 และ 400 µM นาน 30, 60,
120 และ 180 นาที อัตราส่ วนเมล็ดต่อสารละลาย 1 :
10 โดยปริ มาตร เก็บในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง (25 ๐C)
เมื่อครบกาหนดนาเมล็ดมาล้างน้ าไหล 5 นาที จากนั้น
นาไปผึ่งที่อุณหภูมิหอ้ ง 48 ชัว่ โมง นาเมล็ดมาศึกษา
2.1 ความงอก นาเมล็ดที่ผา่ นการทา priming
ทุกสิ่ งทดลองจานวน 4 ซ้ า ซ้ าละ 50 เมล็ด มาเพาะ
แบบ BP (between paper) บันทึกจานวนต้นกล้าปกติ
เมื่ออายุ 4 วัน หลังเพาะเมล็ด (first count) และ 10 วัน
หลังเพาะเมล็ด (final count) พร้อมทั้งประเมินต้นกล้า
ผิดปกติ เมล็ดที่ไม่งอก คือ เมล็ดแข็ง เมล็ดสด และ
เมล็ดตาย นาข้อมูลจานวนต้นกล้าปกติมาคานวณ %
ความงอก
2.2 ความแข็งแรง ศึกษาความแข็งแรงของ
เมล็ด ดังนี้
2.2.1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการงอก (mean
time to germination, MTG) นาเมล็ดที่เตรี ยมไว้ทุกสิ่ ง
ทดลอง จานวน 4 ซ้ า ซ้ าละ 50 เมล็ด นามาเพาะ
เช่นเดียวกับข้อ 2.1 ประเมินต้นกล้าปกติในแต่ละวัน
แล้วนามาคานวณค่า MTG [18] จากสูตร
MTG = ∑ (Ti X Ni) / ∑Ni
เมื่อ Ni = จานวนต้นกล้าปกติในแต่
ละวันหลังเพาะเมล็ด และ Ti = จานวนวันหลังเพาะ
เมล็ด
2.2.2
ความงอกในแปลง ( field
emergence) นาเมล็ดที่เตรี ยมไว้ทุกสิ่ งทดลอง จานวน
4 ซ้ า ซ้ าละ 50 เมล็ด มาเพาะในกระถางพลาสติ ก
ขนาด 15 x 70 x 15 ซม. (กว้าง x ยาว x สู ง) ที่บรรจุ
ด้วยดินผสมและปุ๋ ยคอก อัตรา 4 : 1 โดยปริ มาตร วาง
กระถางพลาสติกไว้ในโรงเรื อนทดลองและให้น้ าทุก
วัน บันทึ กจานวนต้นกล้าที่ งอกเมื่ออายุ 10 วันหลัง
เพาะเมล็ด

2.2.3 การเจริ ญเติบโตของต้นกล้า จากการ
ทดสอบความงอกในแปลงตามข้อ 2.2.2 เมื่อต้นกล้า
อายุ 10 วัน หลังเพาะเมล็ด บันทึกการเจริ ญเติบโตของ
ต้น โดยสุ่ มซ้ าละ 10 ต้น ดังนี้ ความสู งต้น ความยาว
ราก น้ าหนักสดและแห้งของต้นและราก โดยน้ าหนัก
แห้งอบที่อุณหภูมิ 50 ๐C นาน 72 ชัว่ โมง
น าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ความแปรปรวน
(ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบ CRD และ 6 x 4
factorial in CRD ร่ วมกับ control เมื่อ priming เมล็ด
ด้วย SA และ FA ตามล าดับ เปรี ย บเที ย บความ
แตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย โดยวิธี DMRT ที่ ร ะดับ ความ
เชื่อมัน่ 95 % โดยใช้โปรแกรม SAS

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์
การ priming เมล็ดผักบุง้ ด้วยสารละลาย SA
ความเข้มข้น 0, 10-6, 10-4 และ 10-2 M นาน 30 นาที มี
ความงอกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ แต่มีความ
งอกสู งกว่าเมล็ดที่ ไม่ได้ทา priming อย่างมีนยั สาคัญ
ความเร็ วในการงอกตอบสนองต่อ SA เช่นเดี ยวกับ
ความงอก แต่เมื่ อทดสอบความงอกในแปลง พบว่า
การ priming หรื อไม่ได้ทา priming มีความงอกใน
แปลงไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (ตารางที่ 1) จึ ง
ส่งผลให้การเจริ ญเติบโตของต้นกล้าผักบุง้ จีนเมื่ออายุ
10 วันหลังหยอดเมล็ด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ในทุกสิ่ งทดลอง (ตารางที่ 2) ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าการ
แช่ เมล็ดผักบุ ้ง จี นในสารละลาย SA ความเข้มข้น
ต่าง ๆ นาน 30 นาที ไม่สามารถกระตุน้ ความงอกและ
ความแข็ง แรงของเมล็ด ได้ รวมทั้ง ไม่ ส่ ง เสริ ม การ
เจริ ญเติ บโตของต้ น กล้ า เมล็ ด โดยทั่ ว ไปมั ก
ตอบสนองต่ อ SA ที่ ร ะดับ ความเข้ม ข้น ต่ า เช่ น
Korkmaz [19] แช่เมล็ดพริ กหวานในสารละลาย SA
ความเข้มข้น 0.1 mM สามารถกระตุน้ ความงอกได้
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ตารางที่ 1 ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดผักบุง้ จีนที่ผ่านการทา priming โดยแช่ใน
สารละลาย salicylic acid (SA) ความเข้มข้น 0, 10-6, 10-4 และ 10-2 M นาน 30 นาที
salicylic acid
Germination
Seed vigor
1
(M)
(%)
MTG (days)
Field emergence (%)
2
b3
a
Control
64.00 ± 6.50
7.8 ± 0.4
67.00 ± 5.30
a
b
0
74.50 ± 6.80
6.7 ± 0.4
72.50 ± 3.00
-6
a
b
10
78.50 ± 6.00
6.6 ± 0.3
65.50 ± 5.30
-4
a
b
10
73.00 ± 2.60
6.6 ± 0.4
69.00 ± 3.80
-2
a
b
10
76.00 ± 3.70
6.8 ± 0.5
67.50 ± 7.00
F-test
*
**
ns
C.V. (%)
7.30
5.80
7.40
1
2
MTG = ระยะเวลาเฉลี่ยในการงอก (mean time to germination); Control = เมล็ดที่ไม่ได้ทา priming;
3
ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน; ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามหลังด้วยอักษรที่ต่างกันมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % โดยวิธี DMRT, *มีความแตกต่างกันทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95 %, **มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99 %, ns ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ

ตารางที่ 2 ความสู งต้น ความยาวราก น้ าหนักสดและแห้งของต้นและราก ของต้นกล้าผักบุง้ จีน อายุ 10 วัน หลัง
เพาะเมล็ด ที่ได้จากการเพาะเมล็ดที่เมล็ดผ่านการทา priming โดยแช่ในสารละลาย salicylic acid ความ
เข้มข้น 0, 10-6, 10-4 และ 10-2 M นาน 30 นาที
Fresh weight (mg/plant)
Dry weight (mg/plant)
salicylic acid Plant height Root length
(M)
(cm)
(cm)
Shoot
Root
Shoot
Root
Control1
2.1 ± 0.22
6.1 ± 0.3 344.3 ± 37.4 100.3 ± 10.9 23.1 ± 3.4
5.0 ± 0.8
0
2.3 ± 0.1
5.7 ± 0.7 374.8 ± 18.3 96.5 ± 14.5
26.8 ± 2.9
3.8 ± 0.5
10-6
2.2 ± 0.2
6.2 ± 0.3 390.8 ± 15.6 97.8 ± 8.4
26.8 ± 2.1
4.3 ± 1.3
10-4
2.3 ± 0.2
5.7 ± 0.7 394.3 ± 44.8 102.8 ± 8.7
27.3 ± 2.8
3.0 ± 0.8
-2
10
2.2 ± 0.2
6.3 ± 0.2 394.0 ± 49.3 114.6 ± 13.8 26.8 ± 2.9
5.3 ± 2.2
F-test
ns
ns
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
8.60
7.80
9.50
11.30
10.20
29.90
1
Control = เมล็ดที่ไม่ได้ทา priming; 2ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน; ns ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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เพิ่มขึ้น และลดระยะเวลาในการงอกอย่างมีนยั สาคัญ
แต่เมื่อความเข้มข้นของสารละลาย SA เพิ่มขึ้นกลับ
ทาให้ความงอกและความแข็งแรงของต้นกล้าลดลง
เช่นเดียวกับ Khan และคณะ [20] แช่เมล็ดพริ กขี้หนู
ในสารละลาย SA ความเข้มข้น 0.8 mM นาน 48
ชัว่ โมง สามารถกระตุน้ ความงอก ความแข็งแรงและ
ความสม่ าเสมอของต้นกล้าเพิ่มขึ้ นอย่างมี นัยสาคัญ
แต่ถา้ ความเข้มข้นของสารละลาย SA เกิน 1 mM จะ
ยับยั้งความงอกและลดความแข็งแรงของต้นกล้าลง
อย่างมีนัยสาคัญ ส่ วนผักบุง้ จีนแม้ว่าจะใช้สารละลาย
SA ความเข้มข้นสู ง (10-2 M) หรื อต่ า (10-6 M) ก็ไม่
สามารถกระตุน้ ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ด
ได้ ทั้ งนี้ อาจจะเป็ นไปได้ ว่ า ผั ก บุ ้ ง จี นอาจไม่
ตอบสนองต่อการให้ SA จากภายนอกหรื อระยะเวลา
ที่ ใช้ในการแช่ อาจไม่เหมาะสม ซึ่ งการทดลองนี้ ทา
priming เมล็ดผักบุง้ จีนใช้เวลาเพียง 30 นาที อาจทา
ให้กระบวนการเมแท บอลิซึมและการเตรี ยมพร้อม
ในการงอกเกิดขึ้นน้อยและยังไม่สมบูรณ์ จึงส่ งผลให้
การงอกเกิดขึ้นช้า ซึ่ งแตกต่างจากการ priming เมล็ด
ผักชี พบว่าการแช่เมล็ดในน้ านาน 8 ชัว่ โมง สามารถ
เพิ่มความงอกและความแข็งแรงได้อย่างมี นัยสาคัญ
[21]
การ priming เมล็ดผักบุง้ จี นด้วยสารละลาย
FA ที่ความเข้มข้น 0, 25, 50, 100, 200 และ 400 µM
นาน 30, 60, 120 และ 180 นาที รวมทั้งเมล็ดที่ไม่ได้
ทา priming มีความงอก ระยะเวลาเฉลี่ยในการงอก
และความงอกในแปลงไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ในทุ ก สิ่ ง ทดลอง (ตารางที่ 3) และส่ ง ผลให้ ก าร
เจริ ญเติ บโตของต้นกล้าผักบุ ้งจี นที่ ได้จากการเพาะ
เมล็ดที่ผ่านการ priming ด้วย FA ที่ความเข้มข้นและ
ระยะเวลาต่ า ง ๆ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตไม่ แ ตกต่ า งกัน
อย่างมีนยั สาคัญ (ตารางที่ 4) แสดงว่าการทา priming

เมล็ดผักบุง้ จีนในสารละลาย FA ที่ความเข้มข้นและ
ระยะเวลาต่าง ๆ ไม่สามารถกระตุน้ ความงอก ความ
แข็งแรง และการเจริ ญเติบโตของต้นกล้าผักบุง้ จีนได้
ซึ่ งแตกต่างจากพืชชนิ ดอื่น ๆ เช่ น Burguieres และ
คณะ [16] พบว่าการแช่เมล็ดถัว่ ลันเตาในสารละลาย
FA ความเข้มข้น 50 µM นาน 12-48 ชัว่ โมง สามารถ
กระตุน้ ความงอก มีความสูงต้น ความยาวราก น้ าหนัก
สดต้น และรากของต้น กล้า ถัว่ ลัน เตาเพิ่ม ขึ้ น อย่างมี
นัยสาคัญ หรื อ El-Saidy และคณะ [22] แช่ เมล็ด
ทานตะวันในสารละลาย FA ความเข้มข้น 1.09 x 10-4
M นาน 8 ชัว่ โมง พบว่าเมล็ดมีความงอกและความ
แข็งแรงของต้นกล้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ จะเห็ น
ได้ว่าการใช้สารละลาย FA ในการกระตุน้ ความงอก
ความแข็งแรง และการเจริ ญเติบโตของต้นกล้าในพืช
แต่ ล ะชนิ ด มี ค วามแตกต่ า งกัน อาจจะเป็ นไปได้ที่
ความเข้มข้นของสารละลาย FA ที่ ใช้กบั เมล็ดพันธุ์
ผักบุง้ จีนยังไม่เหมาะสม หรื อผักบุง้ จีนไม่ตอบสนอง
ต่อการให้ FA จากภายนอก
การแช่ เมล็ด ผักบุ ้ง จี น ในน้ า (hydropriming)
สามารถกระตุน้ ความงอกได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเที ยบ
กับเมล็ดที่ไม่ได้แช่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมล็ดพันธุ์ที่
มี คุ ณ ภาพเริ่ ม ต้น ค่อ นข้า งต่ า เมื่ อผ่า นการแช่ น้ า 30
นาที เมล็ดมีความงอกและความเร็ วในการงอกเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญ (ตารางที่ 1) ในทางตรงกันข้ามเมล็ด
พันธุ์ ผกั บุ ้ง จี น ที่ มี คุณ ภาพเริ่ ม ต้น ค่อ นข้างดี การแช่
เมล็ดในน้ าไม่สามารถเพิ่มความงอกและความเร็ วใน
การงอกของเมล็ดได้ (ตารางที่ 3) ซึ่ งแตกต่างกับเมล็ด
เมล็ดผักชี (Coriandrum sativum L.) และผักชี ฝรั่ ง
(Eryngium foetidum L.) เมื่อนาเมล็ดคุณภาพเริ่ มต้นดี
มาท า hydropriming พบว่า ความงอกและความ
แข็งแรงของเมล็ดเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ [21,23]
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ตารางที่ 3 ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดผักบุง้ จีนที่ผ่านการทา priming โดยแช่ใน
สารละลาย folic acid ความเข้มข้น 0, 25, 50, 100, 200 และ 400 µM นาน 30, 60,
120 และ 180 นาที
Treatment

Seed vigor
MTG (days)
Field emergence (%)
8.4 ± 1.3
71.50 ± 8.70

Germination (%)

1

Control2
81.5 ± 2.93
Folic Acid (µM)
0
81.70 ± 12.30
8.1 ± 1.7
76.40 ± 6.30
25
80.40 ± 8.10
7.9 ± 1.3
79.30 ± 7.90
50
84.40 ± 4.40
8.0 ± 1.7
82.10 ± 4.90
100
83.40 ± 6.50
8.1 ± 1.9
79.50 ± 6.80
200
83.30 ± 5.90
8.3 ± 1.7
80.60 ± 7.80
400
85.80 ± 5.50
8.1 ± 1.7
78.00 ± 9.40
Time (min.)
30
84.30 ± 6.00
8.3 ± 1.6a
78.80 ± 6.90
a
60
82.40 ± 10.20
8.8 ± 1.3
79.50 ± 8.30
b
120
81.90 ± 10.10
6.8 ± 1.5
80.30 ± 5.50
a
180
85.10 ± 6.50
8.5 ± 1.4
78.70 ± 8.50
Folic acid (F)
ns
ns
ns
Time (T)
ns
**
ns
FxT
ns
ns
ns
C.V. (%)
12.30
19.00
9.60
Control VS others
ns
ns
ns
1
2
MTG = ระยะเวลาเฉลี่ยในการงอก (mean time to germination); Control = เมล็ดที่ไม่ได้ทา
priming; 3ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน; ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามหลังด้วยอักษรที่ต่างกันมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % โดยวิธี DMRT: *มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %, **มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 99 %, ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
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ตารางที่ 4 ความสู งต้น ความยาวราก น้ าหนักสดและแห้งของต้นและราก ของต้นกล้าผักบุง้ จีน อายุ 10 วัน หลัง
เพาะเมล็ด ที่ได้จากการเพาะเมล็ดที่ เมล็ดผ่านการทา priming โดยแช่ในสารละลาย folic acid ความ
เข้มข้น 0, 25, 50, 100, 200 และ 400 µM นาน 30, 60, 120 และ 180 นาที
Treatment

Fresh weight (mg/plant)
Dry weight (mg/plant)
Plant height Root length
(cm)
(cm)
Shoot
Root
Shoot
Root
3.8 ± 0.9b2 6.3 ± 0.3 578.0 ± 100.1 154.5 ± 20.4 41.0 ± 12.0a
5.3 ±0.5

Control1
Folic acid (µM)
0
4.5 ± 0.4a 7.1 ± 0.8 633.3 ± 61.9 148.4 ± 24.8 34.0 ± 4.9b
5.5 ± 0.8
b
b
25
3.8 ± 0.8 6.6 ± 1.0 568.9 ± 105.5 140.8 ± 20.6 31.4 ± 5.3
4.6 ± 0.9
b
b
50
3.9 ± 0.5 6.7 ± 1.0 597.3 ± 85.9 149.1 ± 19.0 29.3 ± 3.1
5.0 ± 1.0
100
3.6 ± 0.5b 7.6 ± 1.5 554.5 ± 117.8 146.0 ± 15.7 32.6 ± 5.6b
5.1 ± 1.1
b
b
200
3.9 ± 0.5 7.1 ± 1.1 560.8 ± 64.4 148.3 ± 16.6 32.6 ± 5.6
5.0 ± 1.4
b
b
400
3.8 ± 0.7 7.2 ± 1.1 584.6 ± 109.9 153.8 ± 23.6 30.9 ± 4.3
5.3 ± 0.9
Time (min.)
30
3.9 ± 0.5 7.1 ± 1.4 605.3 ± 109.7 146.6 ± 17.2 31.5 ± 5.5b
5.2 ± 1.0
b
60
4.0 ± 0.7 6.9 ± 1.0 595.5 ± 84.6 148.0 ± 19.4 32.3 ± 5.8
5.1 ± 0.9
b
120
3.9 ± 0.7 7.0 ± 0.9 558.7 ± 95.1 145.5 ± 25.7 30.9 ± 5.8
5.1 ± 1.0
b
180
3.8 ± 0.6 7.1 ± 1.2 573.5 ± 86.8 150.8 ± 18.3 31.8 ± 5.3
4.9 ± 1.3
Folic acid (F)
**
ns
ns
ns
*
ns
Time (T)
ns
ns
ns
ns
*
ns
FxT
ns
ns
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
15.00
15.70
15.60
13.90
18.90
20.40
Control VS others
*
ns
ns
ns
*
ns
1
2
Control = เมล็ดที่ไม่ได้ทา priming; ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน; ค่าเฉลี่ยตามแนวตั้งที่ตามหลังด้วยอักษรที่
ต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 % โดยวิธี DMRT, *มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %, **มีความแตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99 %, ns ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
นาน 30 นาที หรื อ FA ความเข้มข้น 0, 25, 50, 100,
200 และ 400 µM นาน 30, 60, 120 และ 180 นาที มี
ความงอก ความแข็งแรง และการเจริ ญเติบโตของต้น

4. สรุ ป
การทา priming โดยการแช่เมล็ดผักบุง้ จีนใน
สารละลาย SA ความเข้มข้น 0, 10-6, 10-4 และ 10-2 M
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