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ผลของนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพันธุพ์ ริกขีห้ นู (Capsicum annuum L.)
Effects of Silkworm Waste Bio-extract on Chilli (Capsicum annuum L.) Seed Germination
รวินทร์นิภา แว่วสอน1 เบญญา มะโนชัย1 และ พิจิตรา แก้วสอน1*
Rawinnipha Waewsorn1, Benya Manochai1 and Pichittra Kaewsorn1*

บทคัดย่อ
การศึกษาผลของนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพริ กขี ห้ นูพันธุ์ห ้วยสีทน แบ่งเป็ น 2
การทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 6 ทรีตเมนต์ การทดลองที่ 1 ศึกษาการดูดนํา้ ของเมล็ดที่แช่
นํา้ ในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้นต่างกัน พบว่าเมล็ดที่แช่ในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้น 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v
เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง มีความชืน้ ไม่แตกต่างทางสถิติ (37.9-40.5 เปอร์เซ็นต์) การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของการแช่เมล็ด
ในนํา้ หมักฯ ที่มีความเข้มข้นต่างกันต่อความงอกของเมล็ดพันธุพ์ ริกขีห้ นู พบว่าเมล็ดที่แช่ในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น
0, 0.1, 1.0 และ 10%v/v มีความงอกสูงที่ สุด มีจาํ นวนวันที่ เมล็ดมีรากงอก (DTE) และมีเวลาเฉลี่ ยใมนการงอก
(MGT) น้อยที่สดุ

ABSTRACT
The study on effect of silkworm waste bio-extract on germination of ‘Huay Sri Thon’ chilli seed
was divided into 2 experiments, which designed in CRD with 6 treatments. The experiment 1 was the study
of imbibition of chili seed in different bio-extract. The results showed that moisture content of the seeds in 0,
0.1, 1.0, 10, 50 and 100 %v/v for 24 hours were not significantly different (37.9-40.5%). The experiment 2
was the determination the effect of different concentration of bio-extract on chili seed germination. The
results showed that soaking seeds in bio-extract at 0, 0.1, 1.0 and 10%v/v had the highest germination, the
fastest days to emergence (DTE) the fastest mean germination time (MGT).
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คํานํา

พริ ก เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าํ คัญ ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 มี ก ารส่ ง ออกผลพริ ก แห้ง มู ล ค่ า
619,340.096 บาท สํานักเศรษฐกิจการเกษตร), 2562) และส่งออกเมล็ดพันธุพ์ ริกมูลค่า 930,553,845.98 บาท
สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร), 2561) ดังนัน้ การปลูกพริกเพื่อให้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการบริโภค
ทัง้ ภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศจึงเป็ นสิ่งสําคัญ พริกขีห้ นูผลใหญ่มีการปลูกมากที่สดุ ในประเทศ
ไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ เลย ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี พันธุท์ ่ี
นิยมปลูกโดยทั่วไป คือ พันธุห์ ว้ ยสีทน ซึ่งเป็ นพันธุท์ ่ีปลูกได้ทกุ สภาพแวดล้อมและทนแล้งได้ดี เมื่อทําพริกแห้งจะ
มี สี แ ดงเข้ ม ผิ ว ผลมั น และเรี ย บ เหยี ย ดตรง มี ร สเผ็ ด จั ด จึ ง เป็ นที่ นิ ย มของตลาด(สุ ชี ล า, 2557)
ปั จ จุบัน เกษตรกรนิ ย มปลูก พริ ก ด้วยวิ ธี ก ารเพาะกล้าก่ อนปลูก ลงแปล ง เพื่ อหลี ก เลี่ ย งสภาพแวดล้อ มที่ ไ ม่
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การเพาะกล้าพริกมักพบปั ญหาเมล็ดมีความงอกตํ่าและงอกไม่สมํ่าเสมอ จึงส่งผลต่อ
การจัดการแปลง (ฉันทนา, ป.ป.ม.)
การกระตุน้ ความงอกของเมล็ดพันธุใ์ ห้พร้อมก่อนนําไปปลูกเป็ นเทคนิคที่ทาํ ให้เมล็ดมีความงอกสูง งอก
ได้เร็ว และสมํ่าเสมอ ส่งผลให้ได้ตน้ กล้าที่แข็งแรงและเจริญเติบโตพร้อมกัน ซึง่ มีหลายวิธี เช่น การแช่เมล็ดในนํา้
การแช่เมล็ดในสารเคมีชนิ ดต่าง ๆ เช่น KNO3 และ GA3 (Copeland and McDonald, 2001) ปั จจุบันนํา้ หมัก
ชีวภาพมีการใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากหาวัสดุได้ง่ายตามแต่ละท้องถิ่น ทําได้ง่าย และมีตน้ ทุนตํ่า อีกทัง้ ยัง
ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จาํ เป็ นต่อพืช และฮอร์โมนพืช (อานัฐ, 2549) (ศรัญ�ู, 2556) รายงานการแช่เมล็ด
พันธ์มะละกอ‘แขกดํา’ ในนํา้ หมักจากเปลือกกาแฟ ความเข้มข้น 0.1%v/v เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ทําให้เมล็ดมี
ความงอกสูงที่สดุ และมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็วที่สดุ ซึง่ นํา้ หมักจากเปลือกกาแฟนีม้ ีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรด (pH 3.1)
ค่าการนําไฟฟ้า (electrical conductivity; EC) 2.6 mS/cm (ศรันยา และ สุรพงษ์, 2555) รายงานการแช่เ มล็ด
พันธุพ์ ริก ‘จินดาดํา’ ในนํา้ หมักชีวภาพจากผลไม้ตอ่ นํา้ กลั่น อัตราส่วน 750:1 ทําให้เมล็ดมีความงอกสูงที่สดุ ส่วน
เมล็ดที่แช่ในนํา้ กลั่นมีความงอกตํ่าที่สดุ
ชุมชนบ้านพญาราม ตําบลเพีย้ ราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีพืน้ ที่ในการปลูกหม่อนและเลีย้ งไหม
มากกว่า 175 ไร่ ในกระบวนการเลีย้ งไหมจะมีมูลหนอนไหมเหลือทิง้ ประมาณ 2 ตันต่อปี ซึ่งในมูลหนอนไหมนี ้
อาจมีสารสําคัญที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ของไหม และยังไม่มีรายงานการใช้นาํ้ หมักจากมูลหนอนไหมในการ
กระตุน้ การงอกของเมล็ด ดังนัน้ งานทดลองนีจ้ ึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมต่อ
ความงอกของเมล็ดพันธุพ์ ริกขีห้ นู ‘ห้วยสีทน’

อุปกรณ์และวิธีการ

การเตรียมนํา้ หมักจากมูลหนอนไหม
นํามูลหนอนไหมแห้งหนัก 500 กรัม ผสมกับกากนํา้ ตาล 360 กรัม สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 ซึง่ เป็ นกลุม่
จุลินทรียท์ ่ีช่วยในการย่อยโปรตีนและไขมัน (กรมพัฒนาที่ดนิ , ม.ป.ป.) 6.25 กรัม และนํา้ 10 ลิตร ผสมให้เข้ากัน
แล้วใส่ในถังที่ปิดสนิท เป็ นเวลา 14 วัน ได้นาํ้ หมักชีวภาพจากมูลหนอนไหมที่ความเข้มข้น 100%v/v จากนัน้ นํามา
เจือจางด้วยนํา้ Reverse osmosis (RO) ให้ได้นาํ้ หมักฯ ที่ความเข้มข้น 50, 10, 1.0 และ 0.1%v/v
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สมบัตทิ างเคมีของนํา้ หมักจากมูลหนอนไหม
นํา้ หมักจากมูลหนอนไหมความเข้มข้น 0, 0.1, 1.0, 10, 50, 100%v/v มีคา่ pH 9.10, 7.68, 5.92, 5.37,
5.27 และ 5.24 ตามลําดับ ค่า EC 0.04, 0.06, 0.20, 1.38, 6.05 และ 10.95 mS/cm ตามลําดับ นําเมล็ดพันธุ์
พริกขีห้ นู ‘ห้วยสีทน’ ซึง่ เป็ นพันธุผ์ สมเปิ ด มาศึกษาการดูดนํา้ และการกระตุน้ ความงอกของเมล็ดด้วยนํา้ หมักจาก
มูลหนอนไหม โดยแบ่งเป็ น 2 งานทดลอง ได้แก่
การทดลองที่ 1 ศึกษาการดูดนํา้ ของเมล็ดพันธุพ์ ริกขีห้ นู
แช่เมล็ดพริกขีห้ นูท่ีมีความชืน้ เริ่มต้น 6.7 เปอร์เซ็นต์ ในนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมที่ความเข้มข้น 0, 0.1,
1.0, 10, 50 และ 100%v/v ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ที่อณ
ุ หภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา เวลา 6, 12, 18 และ
24 ชั่วโมง ตรวจสอบความชืน้ ของเมล็ดด้วยวิธี oven method จํานวน 2 ซํา้ ซํา้ ละ 50 เมล็ด ที่อณ
ุ หภูมิ 103 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 17 ชั่วโมง (ISTA, 2018) วางแผนการทดลองแบบสุม่ สมบูรณ์ มี 6 ทรีตเมนต์ คือ การแช่เมล็ด
ในนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมที่ ความเข้ม ข้น 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v จํานวน 2 ซํา้ ซํา้ ละ 50 เมล็ด
คํานวณความชืน้ ของเมล็ดจากสูตร ความชืน้ ของเมล็ด(เปอร์เซ็นต์)=[(นํา้ หนักเมล็ดก่อนอบ–นํา้ หนักเมล็ดหลัง
อบ)/นํา้ หนักเมล็ดก่อนอบ]×100
การทดลองที่ 2 ผลของความเข้มข้นนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกเมล็ดพันธุพ์ ริกขีห้ นู
แช่ เ มล็ ด พริ ก ขี ้ห นู ใ นนํ้า หมัก จากมู ล หนอนไหมที่ ค วามเข้ม ข้น 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ที่อณ
ุ หภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ล้างเมล็ดผ่านนํา้ RO ไหล เป็ นเวลา 5
นาที วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มี 6 ทรีตเมนต์ คือ การแช่เมล็ดในนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมที่ความ
เข้มข้น 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v จํานวน 4 ซํา้ ซํา้ ละ 50 เมล็ด บันทึกข้อมูล ดังนี ้
1. ความงอก (germination) นําเมล็ดมาทดสอบความงอกในห้องปฏิบตั ิการด้วยวิธีการเพาะเมล็ดบน
กระดาษชืน้ (top of paper; TP) จํานวน 4 ซํา้ ซํา้ ละ 50 เมล็ด วางกล่องเพาะเมล็ดในตูเ้ พาะเมล็ดที่อณ
ุ หภูมิสลับ
20⇔30 องศาเซลเซียส จากนัน้ นับจํานวนต้นอ่อนปกติครัง้ แรกที่ 7 วันหลังเพาะเมล็ด และนับครัง้ สุดท้ายที่ 21
วันหลังเพาะเมล็ด โดยนับต้นอ่อนปกติ ต้นอ่อนผิดปกติ เมล็ดสดไม่งอก และเมล็ดตาย จากนัน้ คํานวณจากสูตร
ความงอกของเมล็ด (เปอร์เซ็นต์) = [(จํานวนต้นอ่อนปกติ / จํานวนเมล็ดทัง้ หมด) x 100] ตามวิธีการของ ISTA
(2018)
2. จํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอก (days to emergence; DTE) เพาะเมล็ดเช่นเดียวกับการทดสอบความ
งอก ตรวจนับเมล็ดที่มีรากงอกยาว 2 มิลลิเมตร ทุกวัน เป็ นเวลา 21 วัน จากนัน้ คํานวณค่า DTE จากสูตร DTE =
∑nd / ∑n โดย n คือ จํานวนเมล็ดที่มีรากงอกในวันที่ 1, 2, …, 21 วันหลังเพาะเมล็ด, d คือ จํานวนวันที่ 1, 2, …,
21 วันหลังเพาะเมล็ด ตามวิธีการของ Dhillon (1995)
3. เวลาเฉลี่ยในการงอก (mean germination time; MGT) เพาะเมล็ดเช่นเดียวกับการทดสอบความงอก
นับต้นอ่อนปกติทกุ วัน เป็ นเวลา 21 วัน จากนัน้ คํานวณค่า MGT จากสูตร MGT = ∑nd / ∑n โดย n คือ จํานวนต้น
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อ่อนปกติในวันที่ 1, 2, …, 21 วันหลังเพาะเมล็ด, d คือ จํานวนวันที่ 1, 2, …, 21 วันหลังเพาะเมล็ด ตามวิธีการ
ของ Ellis and Roberts (1980)
การวิเคราะห์ทางสถิติ
วิ เคราะห์ค วามแตกต่างทางสถิ ติ ด ้วยตาราง ANOVA เปรี ย บเที ย บค่าเฉลี่ ย ด้วยวิ ธี Duncan’s new
multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง

การทดลองที่ 1 ศึกษาการดูดนํา้ ของเมล็ดพริกขีห้ นู
จากการทดลองการดูดนํา้ ของเมล็ดพริกขีห้ นูท่ีมีความชืน้ เริ่มต้น 6.7 เปอร์เซ็นต์ ในนํา้ หมักจากมูลหนอน
ไหมที่ความเข้มข้นต่าง ๆ (Table 1) พบว่าที่ 6 ชั่วโมง ทําให้เมล็ดมีความชืน้ แตกต่างทางสถิติ โดยเมล็ดที่แช่ในนํา้
หมักฯ ความเข้มข้น 0, 0.1 และ 1.0%v/v มีความชื น้ สูงที่ สุดและไม่แตกต่างทางสถิ ติ (44.1-44.9 เปอร์เซ็นต์)
รองลงมา คือ 10, 50, และ 100%v/v แสดงว่าการแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ที่ 6 ชั่วโมงแรกในระดับความเข้มข้นที่
เพิ่มขึน้ จาก 0, 0.1, 1.0, 10, 50 ถึง 100%v/v ทําให้เมล็ดดูดนํา้ ได้ชา้ ลง หรือมีความชืน้ ภายในเมล็ดน้อย เพราะ
นํา้ RO (มีคา่ ชลศักย์สงู ) และสารละลายความเข้มข้นตํ่ามีค่าชลศักย์สงู กว่าค่าชลศักย์ภายในเมล็ด นํา้ จึงซึมผ่าน
เข้าสู่เมล็ดได้เร็วกว่าสารละลายที่ความเข้มข้นสูง (Taiz and Zeiger, 2010) การแช่เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักฯ ที่
ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็ นเวลา 12 และ 24 ชั่วโมง ไม่มีผลทําให้ความชืน้ ของเมล็ดแตกต่างทางสถิติ แต่การแช่เป็ น
เวลา 18 ชั่วโมง มีผลทําให้ความชืน้ แตกต่างทางสถิติ (Table 1) การแช่เมล็ดที่ 12 ชั่วโมง มีความชืน้ 37.9-41.4
เปอร์เซ็นต์ แต่การแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 0, 0.1, 1.0, 10 และ 50%v/v เป็ นเวลา 18 ชั่วโมง มีความชืน้
สูงที่ สุดและไม่แตกต่างทางสถิ ติ (35.9-38.4 เปอร์เซ็นต์) อย่างไรก็ตาม เมล็ดที่ แช่ในนํา้ หมักฯ ความเข้ม ข้น
10%v/v มีความชืน้ สูงกว่าเมล็ดที่แช่ในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 100%v/v (38.4 และ 35.9 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ)
อาจเป็ นเพราะเมล็ดที่แช่ในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 100%v/v เป็ นเวลา 18 ชั่วโมง ยังดูดนํา้ ได้ไม่เพียงพอและต้อง
ใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมง จึงเริ่มคงที่และไม่แตกต่างกับทรีตเมนต์อ่ืน ส่วนการดูดนํา้ ของเมล็ดเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง มี
ความชืน้ 37.9-40.5 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ เพียงพอต่อกระบวนการงอกของเมล็ด เช่นเดียวกับ กุลธิดา (2559) รายงาน
การดูด นํา้ RO ของเมล็ด พัน ธุ์พ ริ ก ‘บางช้าง’ ในระยะที่ 2 หรื อระยะงัน (lag phase) เป็ น เวลา 24 ชั่วโมง มี
ความชืน้ ประมาณ 48 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ใช้ระยะเวลาเท่ากัน
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Table 1 Moisture content of chilli seeds in different concentrations of bio-extract from silkworm waste.
Concentration of bio-extract
from silkworn waste

Seed moisture content (%)
0 hour

6 hours

12 hours

18 hours

0%v/v (RO water)
0.1%v/v
1.0%v/v
10%v/v
50%v/v
100%v/v

6.7
6.7
6.7
6.7
6.7
6.7

44.9a
44.1a
44.1a
41.4b
40.9bc
38.5c

41.4
37.9
39.0
40.2
38.8
39.4

F-test

ns

*

ns

*

ns

CV (%)

0.05

5.86

0.02

2.87

0.03

37.1ab
37.9ab
37.4ab
38.4a
36.7ab
35.9b

24 hours
37.9
39.1
40.5
39.6
38.2
39.1

ns and * = not significantly different and significantly different at p≤0.05, respectively
การทดลองที่ 2 ผลของความเข้มข้นนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมต่อความงอกของเมล็ดพันธุพ์ ริกขีห้ นู
1. ความงอก (germination)
การแช่เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง มีผลทําให้
ความงอกที่ 21 วันหลังเพาะเมล็ด แตกต่างทางสถิติ (Table 2) โดยการแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 0, 0.1,
1.0 และ 10%v/v ทําให้เมล็ดมีความงอกสูงที่สดุ และไม่แตกต่างทางสถิติ (76.00-79.00 เปอร์เซ็นต์) แสดงว่าการ
แช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ที่มีความเข้มข้นตํ่ากว่า 10%v/v ไม่มีผลทําให้ความงอกแตกต่างทางสถิติกบั การแช่เมล็ดใน
นํา้ RO อาจเป็ นเพราะนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้นดังกล่าวมีคา่ pH และ EC ไม่แตกต่างกับนํา้ RO ซึง่ นํา้ หมักฯ ที่
ความเข้มข้นตํ่าอาจมีปริมาณสารสําคัญน้อย จึงไม่มีผลต่อการงอกของเมล็ด สอดคล้องกับ ศรันยา และ สุรพงษ์
(2555) รายงานการแช่เมล็ดพันธุพ์ ริก ‘จินดาดํา’ ด้วยนํา้ หมักชีวภาพจากผลไม้ท่ีความเข้มข้นตํ่า 0.2-0.4%v/v มี
ความงอก 73.5-76.5 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ ไม่แตกต่างทางสถิติกบั การแช่เมล็ดในนํา้ กลั่น (75.5 เปอร์เซ็นต์) ส่วนการแช่
เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 100%v/v มีผลทําให้ความงอกตํ่าที่สดุ คือ 5.33% (Table 2) การแช่เมล็ด
ในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 50 และ 100%v/v ทําให้เมล็ดมีความงอกตํ่ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ อาจเป็ นเพราะการแช่
เมล็ดในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้นสูง ซึง่ มีคา่ pH ใกล้เคียงกัน คือ 5.27 และ 5.24 ตามลําดับ และค่า EC สูง 6.05
และ 10.95 mS/cm ตามลําดับ ซึง่ ค่า EC สูงอาจมีผลชะลอการงอกของเมล็ดพริกขีห้ นูได้ทาํ ให้เมล็ดมีความงอก
ตํ่า เช่นเดียวกับ Jafarzadeh and Aliasgharzad (2007) รายงานการแช่เมล็ดชูการ์บีท (Beta vulgaris L.) ใน
สารละลายเกลือ (NaCl, MgSO4, Na2SO4 และ CaCl2) ที่มีคา่ EC สูงมากกว่า 0.8 mS/cm ทําให้เมล็ดมีความงอก
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการแช่เมล็ดในสารละลายที่มีคา่ EC ตํ่า 0.2-0.6 mS/cm เช่นเดียวกับ ศรัญ�ู (2556)
รายงานการแช่เมล็ดมะละกอในนํา้ หมักจากเปลือกกาแฟที่ความเข้มข้นสูง 0.17 และ 0.5%v/v ทําให้เมล็ดมีความ
งอกน้อยกว่าเมล็ดที่แช่ในนํา้ กลั่น (0 %v/v)
78

การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครัง้ ที่ 58

สาขาพืช

Table 2 Germination, days to emergence (DTE) and mean germination time (MGT) of different
concentrations silkworm waste bio-extract treated chilli seed.
Concentration of bio-extract
from silkworn waste

Germination
(%)

DTE
(days)

MGT
(days)

76.00a
79.00a
76.00a
78.00a
41.00b
5.33b

9.65a
9.55a
9.69a
9.97a
14.16b
18.01c

16.86a
16.33a
16.37a
16.66a
18.83b
20.50c

F-test

*

*

*

CV (%)

0.44

0.28

0.09

0%v/v (RO water)
0.1%v/v
1.0%v/v
10%v/v
50%v/v
100%v/v

Means in the same column followed by a same letter are not significantly difference at p≤0.05 by DMRT
2. จํานวนวันทีเ่ มล็ดมีรากงอก (days to emergence; DTE)
การแช่เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ทําให้เมล็ดมีจาํ นวนวันที่มีรากงอก
แตกต่างทางสถิติ (Table 2) โดยเมล็ดที่แช่ในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 0, 0.1, 1.0 และ 10%v/v มีจาํ นวนวันที่เมล็ดมีราก
งอกน้อยที่สุดและไม่แตกต่างกันทางสถิติ (9.55-9.97 วัน) แสดงว่าการแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้น 0.1, 1.0
และ 10%v/v ไม่มีผลทําให้เมล็ดงอกได้เร็วกว่าเมล็ดที่แช่ในนํา้ RO อาจเป็ นเพราะสารละลายที่ความเข้มข้นดังกล่าว
ไม่มีผลต่อการแทงรากแรกเกิด (radicle) ส่วนการแช่เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้น 100%v/v ทําให้เมล็ดมี
จํานวนวันที่มีรากงอกมากที่สดุ คือ 18.01 วัน รองลงมา คือ นํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 50%v/v (14.16 วัน) แสดงว่าเมล็ด
งอกได้ชา้ กว่าการแช่เมล็ดในนํา้ RO ประมาณ 4-8 วัน (Table 2) ความเข้มข้นดังกล่าวมีผลชะลอการงอกของเมล็ด
เนื่องจากนํา้ หมักฯ ความเข้มข้นสูง 50 และ 100%v/v มีค่า EC สูง 6.05 และ 10.95 mS/cm ตามลําดับ ทําให้เมล็ดมี
ความชืน้ ภายในเมล็ดต่าง จึงใช้เวลาในการงอกนาน สอดคล้องกับ ศรันยา และ สุรพงษ์ (2555) รายงานการแช่เมล็ด
พันธุพ์ ริก ‘จินดาดํา’ ด้วยนํา้ หมักชีวภาพจากผลไม้ท่ีความเข้มข้นสูง 75%v/v ทําให้เมล็ดมีดชั นีความงอกลดลง แสดง
ว่าเมล็ดงอกได้ชา้ ลง เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่แช่ในนํา้ หมักความเข้มข้น 50 และ 25%v/v ตามลําดับ
3. เวลาเฉลี่ยในการงอก (mean germination time; MGT)
การแช่เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ทําให้เมล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการงอก
แตกต่างทางสถิติ (Table 2) โดยเมล็ดที่แช่ในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 0, 0.1, 1.0 และ 10%v/v มีเวลาเฉลี่ยในการงอก
น้อยที่สดุ และไม่แตกต่างทางสถิติ (16.33-16.86 วัน) แสดงว่าเมล็ดงอกได้เร็วที่สดุ ซึง่ สอดคล้องกับเมล็ดมีจาํ นวนวันที่
งอกรากได้นอ้ ยที่ สุด (Table 2) แสดงว่าการแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ที่ ความเข้มข้น 0.1, 1.0 และ 10%v/v ทําให้เมล็ด
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พัฒนาเป็ นต้นอ่อนปกติได้ไม่แตกต่างกับการแช่เมล็ดในนํา้ RO อาจเป็ นเพราะความเข้มข้นของสารละลายดังกล่าวไม่
มีผลกระตุน้ การงอก ส่วนการแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้น 100%v/v ทําให้เมล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการงอกมากที่สดุ
คือ 20.50 วัน แสดงว่าเมล็ดงอกช้าที่สดุ รองลงมา คือ นํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 50%v/v (18.83 วัน) ซึ่งเมล็ดงอกได้ชา้
กว่าการแช่เมล็ดในนํา้ RO ประมาณ 2-3 วัน อาจเนื่องจากนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้นสูง 50 และ 100%v/v มีคา่ EC สูง
6.05 และ 10.95 mS/cm ตามลําดับ ทําให้เมล็ดดูดนํา้ ได้ชา้ (Table 1) จึงแทงรากได้ชา้ และพัฒนาเป็ นต้นอ่อนปกติได้
ช้าตามลําดับ สอดคล้องกับ ศรัญ�ู (2556) รายงานการแช่เมล็ดมะละกอในนํา้ หมักจากเปลือกกาแฟที่ความเข้มข้น
สูง 0.25, 0.17 และ 0.5%v/v ทําให้เมล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการงอกช้ากว่าเมล็ดที่แช่ในนํา้ กลั่น
การแช่เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ทําให้มตี น้ อ่อนผิดปกติแตกต่างทาง
สถิติ (Figure 1) โดยการแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 50 และ 100%v/v มีตน้ อ่อนผิดปกติมากที่สดุ และไม่แตกต่าง
ทางสถิติ (38.50-41.50 เปอร์เซ็นต์) ลักษณะต้นอ่อนผิดปกติส่วนใหญ่เป็ นต้นอ่อนที่มีรากแรกเกิด (radicle) แต่ยงั ไม่
พัฒนาเป็ นต้นอ่อนปกติ เกิดจากเมล็ดงอกช้า ซึง่ เป็ นผลจากการแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้นสูงที่มีคา่ EC สูง จึง
ชะลอการงอกของเมล็ด นอกจากนี ้ การแช่เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ มีผลทําให้เมล็ดสดไม่งอก
แตกต่างทางสถิติ (Figure 2) โดยการแช่เมล็ดในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้น 100%v/v มีเมล็ดสดไม่งอกมากที่สดุ คือ
52.50 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ นํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้น 50%v/v มีเมล็ดสดไม่งอก 16.00 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดสดที่ยงั ไม่
งอกเป็ นเมล็ดที่ดดู นํา้ เข้าไปได้ มีขนาดใหญ่ขนึ ้ เล็กน้อย แต่ยงั ไม่มีการงอก อาจต้องใช้เวลาในการงอกมากขึน้
สอดคล้องกับจํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอก (Table 2) เนื่องจากนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้นดังกล่าวมีคา่ EC สูง จึงชะลอการ
งอกของเมล็ด ในขณะที่การแช่เมล็ดพริกขีห้ นูในนํา้ หมักฯ ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ไม่มีผลทําให้เมล็ดตายแตกต่างกันทาง
สถิติ (Figure 3) โดยมีเมล็ดตายประมาณ 2.00-5.00 เปอร์เซ็นต์ มีลกั ษณะเน่าเละ

Figure 1 Abnormal seedling of different concentrations silkworm waste bio-extract treated chilli seed.
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Figure 2 Fresh ungerminated seed of different concentrations silkworm waste bio-extract treated chilli
seed.

Figure 3 Dead seed of different concentrations silkworm waste bio-extract treated chilli seed.

สรุ ป
1. เมล็ดพริกขีห้ นูท่ีแช่ในนํา้ หมักจากมูลหนอนไหมที่ความเข้มข้น 0, 0.1, 1.0, 10, 50 และ 100%v/v เป็ น
เวลา 24 ชั่วโมง มีความชืน้ ไม่แตกต่างทางสถิติ (37.9-40.5 เปอร์เซ็นต์)
2. เมล็ดพริกขีห้ นูท่ีแช่ในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 0.1, 1.0 และ 10%v/v เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง ก่อนนําไปเพาะ
มีความงอก จํานวนวันที่เมล็ดมีรากงอก และเวลาเฉลี่ยในการงอกสูงกว่าเมล็ดที่แช่ในนํา้ หมักฯ ความเข้มข้น 50 และ
100%v/v ซึง่ ทําให้เมล็ดงอกได้ชา้ ลง
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