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บทคัดย่อ 

งานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่มีความเหมาะสมต่อการ
กระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ ์แตงโมเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ ์ ดำเนินการทดลอง ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและ
ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD ประกอบด้วย
2 ปัจจัย ปัจจัยที่ 1 คือการขลิบเมล็ด และไม่ขลิบเมล็ด ส่วนปัจจัยที่ 2 คือการให้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ประกอบ
ดัวย 4 กรรมวิธ ีๆ ละ 4 ซ้ำ กรรมวิธีท่ี 1 แช่น้ำกลั่น (Control) กรรมวิธีท่ี 2, 3 และ 4 แช่สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
ความเข้มข้น 50, 100 และ 150 mM ตามลำดับ ผลการทดลองพบว่าผลการแช่เมล็ดใน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 
50 mM นาน 24 ชั่วโมง มีอัตราเร็วในการงอกและเปอร์เซ็นต์การงอกที่สูงกว่ากรรมวิธีอื่น มีอัตราเร็วในการงอกเท่ากับ  
6.96 ต้น/วัน มีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดสูงสุดเท่ากับ 89.00 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังส่งผลต่อความสู งต้น และน้ำหนัก
แห้งส่วนเหนือดินสูงเมื่อเทียบกับสารละลายทั้ง 3 ความเข้มข้น ด้านความยาวราก และน้ำหนักสดส่วนใต้ดิน ทุกกรรมวิธไีม่มี
ความแตกต่างกัน ในส่วนของการขลิบเมล็ดนั้นให้ผลในทางบวกกับอัตราเร็วในการงอก เปอร์เซ็นต์การงอก และน้ำหนักแห้ง
ส่วนใต้ดินเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่ผ่านการขลิบเมื่อทำการตรวจสอบในสภาพโรงเรือน 
 
คำสำคัญ : การงอกของเมล็ด  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ 
 

Abstract 
 The objective of this experiment was to study the concentration of hydrogen peroxide that was 
suitable for inducing germination of watermelon seeds to improve seed quality. Conducted experiments at 
the office of the experimental plant and the central laboratory.  Faculty of Agriculture Ubon Ratchathani 
University.  Design of experiment Factorial in CRD, consisted of 2 factors, the first factor was circumcision. 
and do not circumcise the seeds The second factor is the hydrogen peroxide solution, consisting of  
4 processes, Soak in distilled water ( Control)  and soak in hydrogen peroxide solution at concentrations of 
50, 100 and 150 mM, respectively. The experiment results are as follows. Seed soaking in Hydrogen peroxide 
at a concentration of 50 mM for 24 hours had a higher germination speed and percentage of germination 
than other treatments. The germination rate was 6.96 plants/day. Additionally, the highest seed germination 
percentage was 89.00 percent. Hydrogen peroxide at a concentration of 50 mM for 24 hours affects to the 
plant height and the dry weight above the soil was high when compared to other treatment but root length 
and underground fresh weight is not different.  The clipping of the seeds had a positive effect on the rate 
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of germination, germination percentage and root dry weight compared to the seeds were not clipping when 
inspected in greenhouse conditions. 
 
Keywords : Seed Germination, Hydrogen Peroxide, Seed Enhancement 
 

บทนำ  
แตงโม (Watermelon) อยู ่ใน วงศ์ Cucurbitceae มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว ่า Citrullus lanatus แตงโมจัดเป็น 

พืชเมืองร้อนมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาแถบร้อน ต่อมาได้แพร่ขยายออกไปในอเมริกา เอเชีย และยุโรป ซึ่งในเมืองไทยนั้น แตงโม
นับว่าเป็นพืชเมืองร้อน (จรินทร์, 2533) แตงโมเป็นผักตระกูลแตง ที่คนไทยเรารู้จักบริโภคกันมานานแล้ว นอกจากนิยมใชผ้ล
รับประทานแล้ว ส่วนของผลอ่อนยอดอ่อน ยังใช้ในการปรุงอาหารได้หลายชนิด แตงโมเป็นพืชที่ปลูกง่ายสามารถ ปลูกได้  
ทั่วทุกภาคของประเทศไทยทุกฤดูกาลตลอดปี (เฉลิมเกียรติและเกตุอร, ม.ป.ป.) แต่ปัญหาที่เกษตรกรมักจะพบอยู่เสมอในการ
เพาะปลูก คือ ปัญหาเมล็ดพันธ์ุมีความงอกต่ำ งอกช้า หรืองอกไม่สม่ำเสมอ ทำให้กำหนดการแผนการปลูกได้ยาก และบางครั้ง
เมล็ดอาจถูกเช้ือโรคที่อยู่ในดินเข้าทำลายเนื่องจากเมล็ดอยู่ในดินนานเกินไป ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจจะมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ
ปัจจัย เช่น เมล็ดเสื่อมคุณภาพ การพักตัวของเมล็ด สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ด รวมทั้งปัญหาเรื่องโรค
และแมลงด้วย จึงมีการคิดค้นวิธีการหลายๆอย่าง เพื่อปรับปรุงความงอก ความแข็งแรง และการเจริญเติบโตต้นกล้า เช่น  
การคัดเลือกเมล็ด การทำลายการพักตัวเมล็ด การกระตุ้นความงอก (ประเสริฐ, 2545) สาเหตุของการพักตัวของเมล็ดพันธุ์ 
ของพืชในวงศ์ Cucurbitceae พบว่า เกี่ยวข้องกับเปลือกหุ้มเมล็ดหนาไม่ยอมให้น้ำซึมผ่าน (Nerson et al., 1985)  
 การเตรียมความพร้อมเมล็ดในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนนำไปเพาะปลูก ช่วยให้ เมล็ดมีความงอก และเมล็ดงอก
สม่ำเสมอเพิ่มขึ ้น ทั ้งนี ้เมล็ดพืชแต่ละชนิดต้องการระยะเวลาที ่เหมาะสมในการเตรียมความพร้อมเมล็ดที่แตกต่างกัน  
เนื่องความสามารถในการซึมน้ำของเปลือกเมล็ด ขนาดเมลด็ การดูดใช้ออกซิเจน รวมถึงโครงสร้าง และองค์ประกอบของเมล็ด
ต่างกัน คุณภาพเริ่มต้นของเมล็ดมีผลต่อการเตรียมความพร้อมเมล็ด เพราะการเตรียมความพร้อมเมล็ดไม่สามารถยกระดับ
ความงอกของเมล็ดได้ถ้าในเมล็ดมีความมีชีวิตต่ำมาก เมล็ดพืชที่ต่างชนิด ต่างสายพันธุ์ย่อมมีลักษณะทางกายภาพและ
องค์ประกอบทางเคมีที่ต่างกัน ส่งผลให้การตอบสนองต่อการเตรียมความพร้อมเมล็ดต่างกันไปด้วย การเตรียมความพร้อม
เมล็ดเพื่อเร่งอัตราการงอก จากเมล็ดที่มีความแข็งแรงสูง ให้ผลการงอกของเมล็ดสูงและสม่ำเสมอมากกว่าเมล็ดที ่มี  
ความแข็งแรงต่ำ (จุฑามาส, 2559)  จากการศึกษาของ Ghoohestani et al., (2012) ทำการทดลองแช่เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
ในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 40, 80 และ 120 µM พบว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 40 
และ 80 µM ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกและอัตราเร็วในการงอก แต่การแช่ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที ่ความเข้มข้น  
120 µM กลับทำให้เกิดความเสียหายต่อการงอกของเมล็ด เพ็ญพิลัยและคณะ, (2561) ได้ทำการทดลองแช่เมล็ดข้าว 
ในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ระดับความเข้มข้น 25, 50, 100 และ 200 mM สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
ที่ความเข้มข้น 25 และ 50 mM สามารถกระตุ้นการงอกของเมล็ดข้าวปทุมธานี 1 ได้ดีที่สุด Barba-Espin et al., (2012) 
กล่าวว่าโมเลกุลของออกซิเจนจาก สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มีผลโดยตรงต่อกระบวนการงอกของเมล็ดพืช ซึ่งเมล็ด
ในช่วงระหว่างการงอกมีอัตราการหายใจเกิดขึ้นสูงต้องการโมเลกุลของออกซิเจนไปใช้ในกระบวนการสลายสารอาหารเพื่อให้
ได้พลังงานซึ่งจะนําไปใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมต่าง ๆ ภายในเซลล์รวมถึงช่วยในการทําลายการพักตัวของเมล็ด  
โดยเมล็ดที่อยู่ในช่วงระหว่างการงอกนั้นอาหารสะสมส่วนใหญ่ที่อยู่ในรูปของแป้งจะถูกย่อยสลายเป็นน้ำตาลที่มีโมเลกุลขนาด
เล็กเพื่อนําไปสู่การกระตุ้นกระบวนการเจริญเติบโตของพืชในช่วงกระบวนการงอก 
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วิธีการวจิัย  
ดำเนินการทดลอง ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD ระหว่างเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม 2564 มีการดำเนินการทดลอง โดยการ
คัดเลือกเมล็ดพันธ์ุแตงโมจำนวน 800 เมล็ด นำเมล็ดมาแบ่ง เป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 (400 เมล็ด) เป็นเมล็ดปกติ (ไม่ขลิบเมล็ด) 
ส่วนท่ี 2 (400 เมล็ด) จะทำการขลิบปลายเมล็ดแตงโมโดยใช้กรรไกรตัดเล็บตัดด้านตรงข้ามกับเอ็มบริโอ  

การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ปัจจัยที่ 1 คือการขลิบเมล็ด และไม่ขลิบเมล็ด ส่วนปัจจัยที่ 2 คือการให้
สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ประกอบดัวย 4 กรรมวิธ ีๆ ละ 4 ซ้ำ (ซ้ำละ 25 เมล็ด) ประกอบด้วย 

กรรมวิธีท่ี 1 แช่น้ำกลั่น (Control) 
กรรมวิธีท่ี 2 แช่สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 50 mM 
กรรมวิธทีี่ 3 แช่สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 100 mM 
กรรมวิธีท่ี 4 แช่สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 150 mM 

 การเตรียมสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ โดยใช้สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์6% ขนาด 450 ml นำมาเตรียมสารใหไ้ด้
ความเข้มข้น 50, 100 และ 150 mM จากนั้นนำสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แต่ละความเข้มข้นเทใส่ในขวดเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ขวดละ 50 มิลลิลิตร จากนั้นนำเมล็ดที่เตรียมไว้มาแช่ในสารละลายสารละลายไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์และแช่น้ำกลัน่ 
(Control) ทิ้งไว ้24 ช่ัวโมง เมื่อแช่เมล็ดครบ 24 ช่ัวโมงแล้ว นำเมล็ดไปเพาะในถาดเพาะ วัสดุเพาะ ใช้พีทมอส โดยนำพีทมอส
ไปคลุกกับน้ำเพื่อให้วัสดุปลูกมีความชื้น จึงนำไปเพาะ รดน้ำวันละครั้ง ใน 2 วัน เมื ่อเมล็ดงอกแล้วรดน้ำ วันละ  2 ครั้ง  
เช้า-เย็น บันทึกผลการงอกทุกวัน และบันทึกผลการเจริญเติบโตที่ 7, 14 และ 21 วัน ทำการบันทึกข้อมูล ดังนี้ 

1. เปอร์เซ็นต์การงอกของเมลด็ 
บันทึกผลการงอกของเมล็ดโดยตรวจนับต้นกลา้ปกติทั้งหมด โดยมี First Count ที่ 4 วันหลังเพาะ และ Final Count 

ที่ 14 วันหลังเพาะ (ISTA, 2021) เปอร์เซ็นต์การงอก ดังนี้ 
 

เปอร์เซ็นต์ความงอก (%) = จำนวนเมลด็ที่งอก × 100 
จำนวนเมลด็ทั้งหมดที่เพาะ        

 
2. อัตราเร็วในการงอกของเมล็ด 
บันทึกผลการงอกของเมล็ดโดยตรวจนับต้นกล้าปกติทั้งหมด ตั้งแต่ 1 วันหลังเพาะ จนถึงวันที่เมล็ดไม่มีการงอกแล้ว 

จากนั้นนำผลการบันทึกมาหาอัตราเร็วในการงอก ดังนี ้
 

อัตราเร็วในการงอกของเมล็ด = ผลรวมของ (จำนวนต้นกล้าปกตทิี่งอกในแต่ละวัน
จำนวนวันหลังเพาะ

) 

 
3. การเจรญิเติบโตของต้นกล้า 
สุ่มต้นกล้าซ้ำละ 10 ต้น วัดความสูงต้นกล้าที่สุ่มในวันที่ 7, 14 และ 21 วัน จากนั้นนำมาหาค่าเฉลี่ย หลังเพาะ 21 วัน 

วัดความสูงต้นโดยวัดตั้งแต่โคนต้นจนถึงปลายใบของต้นกล้าและวัดความยาวรากจากโคนต้นจนถึงปลายราก โดยวัดด้วย  
ไม้บรรทัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร นำต้นที่ทำการสุ่มไปชั่งเพื่อหาน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งทั้งต้นและราก โดยนำ อบในตู้อบ 
ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนนำไปชั่ง นำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  
ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าแตงโม เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสำเร็จรูป 
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ผลการวิจัย  
1. อัตราเร็วการงอกและเปอร์เซ็นต์การงอก 
อัตราเร็วในการงอกของเมล็ดแตงโมที่แช่ในสารละลายทั้ง 4 กรรมวิธี มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง 

โดยพบว่าการแช่ในสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 50 mM มีอัตราเร็วในการงอกสูงกว่ากรรมวิธีอื ่น เท่ากับ  
6.96 ต้น/วัน รองลงมาการแช่ในสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดค์วามเข้มข้น 100 mM มีอัตราเร็วในการงอกเท่ากับ 5.24 ต้น/วนั 
และพบว่าการแช่ในน้ำกลั่นและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 150 mM ทั้งสองกรรมวิธีนั้นไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
โดยมีอัตราเร็วในการงอกเท่ากับ 3.38 และ 4.00 ต้น/วัน ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการขลิบเมล็ดและ
ไม่ขลิบเมล็ด พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยการขลิบเมล็ดมีอัตราเรว็ในการงอกสูงกว่าการไม่ขลิบเมลด็ 
มีอัตราเร็วในการงอกเท่ากับ 5.47 และ 4.32 ต้น/วัน ตามลำดับ (ตารางที่ 1)  สำหรับเปอร์เซ็นต์การงอกที่ตรวจนับครั้งแรก 
(First count) ที ่ 4 วัน ของเมล็ดแตงโมทั ้ง 4 กรรมวิธี มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ ่ง พบว่าการแช่ใน  
สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 50 mM มีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดสูงที่สุดเท่ากับ 86.00 รองลงมาเป็นการแช่ใน
สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 100 mM มีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเท่ากับ 63.50 ส่วนการแช่ในสารไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 150 mM มีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเท่ากับ 47.00 และการแช่เมล็ดในน้ำกลั่นมีเปอร์เซ็นต์ 
การงอกของเมล็ดต่ำที่สุดเท่ากับ 35.00 เปอร์เซนต์ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการขลิบเมล็ดและไม่ขลิบเมล็ด 
พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยการขลิบเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่สูงกว่าไม่ขลิบเมล็ด มีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 
65.25 และ 50.50 ตามลำดับ (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที ่ 1 ผลของการแช่เมล็ดด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่ออัตราเร็วการงอก และเปอร์เซ็นต์การงอก  
ของเมล็ดพันธ์ุแตงโม 

Concentration 
(mM) 

อัตราเร็วในการงอก 
(ต้น/วัน) 

เปอร์เซ็นต์การงอกที่ 
First count (4 วัน) 

เปอร์เซ็นต์การงอกที่ 
Final count (14 วัน) 

Control (0 mM) 3.38 c 35.00 d 67.00 bc 
H2O2 50 mM 6.96 a 86.00 a 89.00 a 
H2O2 100 mM 5.24 b 63.50 b 71.50 b 
H2O2 150 mM 4.00 c 47.00 c 60.00 c 
F-test ** ** ** 
No Clipping 4.32 b 50.50 b 65.50 b 
Clipping 5.47 a 65.25 a 78.25 a 
F-test ** ** ** 
Chem. x Clipping ** ** ** 
C.V. (%) 16.64 18.56 13.66 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่กำกับด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
   ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
   *  มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
   ** มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 
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เปอร์เซ็นต์การงอกที่ตรวจนับครั้งสุดท้าย (Final count) ที่ 14 วัน ของเมล็ดแตงโมทั้ง 4 กรรมวิธี มีความแตกต่าง
ทางสถิติ โดยการแช่ในสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 50 mM มีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดสูงที่สุดเท่ากับ 89.00 
รองลงมาเป็นการแช่ในสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 100 mM มีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดเท่ากับ 71.50  
และการแช่ในสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 150 mM ไม่แตกต่างกับแช่ในน้ำกลั่น มีเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด
เท่ากับ 60.00 และ 67.00 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการขลิบเมล็ดและไม่ขลิบเมล็ด พบว่ามีความ
แตกต่างกันทางสถิติ โดยการขลิบเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่สูงกว่าไม่ขลิบเมล็ด มีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากับ 78.25  
และ 65.50 ตามลำดับ และปัจจัยร่วมกันระหว่างความเข้มข้นของสารละลายกับการขลิบและไม่ขลิบเมล็ดมีความแตกต่างทาง
สถิติ (ตารางที่ 1)  

2. ความสูงต้นและความยาวราก 
ผลของการแช่เมล็ดในสารละลายทั้ง 4 กรรมวิธีต่อความสูงของต้นแตงโมที่ 21 วัน พบว่าทุกความเข้มข้นมีความ

แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยการแช่ในสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 50 mM มีความสูงต้นเท่ากับ  
6.80 เซนติเมตร รองลงมาเป็นการแช่ในสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 100 mM มีความสูงต้นเท่ากับ  
6.17 เซนติเมตร ส่วนการแช่ในน้ำกลั่นและการแช่ในสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 150 mM ทั้งสองกรรมวิธีไมม่ี
ความแตกต่างทางสถิติ โดยมีความสูงต้นเท่ากับ 5.23 และ 4.96 เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
การขลิบเมล็ดและไม่ขลิบเมล็ด พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยการไม่ขลิบเมล็ด ต้นมีความสูงกว่า
การขลิบเมล็ด มีความสูงต้นเท่ากับ 6.16 และ 4.96 เซนติเมตร ตามลำดับ (ตารางที่ 2)  สำหรับผลของการแช่เมล็ดใน
สารละลายทั้ง 4 กรรมวิธีต่อความยาวรากของต้นแตงโม พบว่าทุกความเข้มข้นไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 ผลของการแช่เมล็ดด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และการขลิบเมล็ดต่อความสูงต้นของเมล็ดพันธ์ุแตงโม 

ความเข้มขน้ 
(ppm) 

Seed quality 
Root length 

(mm) 
Shoot length 

(mm) 
น้ำกลั่น (control) 8.90 5.23 c 
H2O2 50 mM 9.44 6.80 a 
H2O2 100 mM 9.95 6.17 b 
H2O2 150 mM 8.99 4.96 c 
F-test ns ** 
ไม่ขลิบเมล็ด 9.71 6.16 a 
ขลิบเมล็ด 8.93 5.42 b 
F-test ns ** 
Chem. x Kep. ns * 
C.V. (%) 20.95 7.70 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่กำกับด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
   ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
   *  มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
   ** มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 
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3. น้ำหนักสดและแห้งส่วนเหนือดินและใต้ดินของต้นกล้าแตงโม 
ผลของการแช่เมล็ดในสารละลายทั้ง 4 กรรมวิธีต่อน้ำหนักสดส่วนเหนือดิน พบว่าทุกความเข้มข้นมีความแตกต่าง

ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยการแช่ในสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 50 mM มีน้ำหนักเท่ากับ 9.74 กรัม  
ส่วนการแช่ในน้ำกลั่น และการแช่ในสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 100 และ 150 mM ทั้งสามกรรมวิธีไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการขลิบเมล็ดและไม่ขลิบเมล็ด พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยการไม่ขลิบเมล็ดมีน้ำหนักมากกว่าการขลิบเมล็ด มีน้ำหนักเท่ากับ 9.40 และ 8.20 กรัม ตามลำดับ 
(ตารางที ่3)  ผลของการแช่เมล็ดในสารละลายทั้ง 4 กรรมวิธีต่อน้ำหนักสดส่วนใต้ดินของต้นแตงโม พบว่าทุกความเข้มข้นไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ ด้านปัจจัยร่วมกันระหว่างความเข้มข้นของสารละลายกับการขลิบและไม่ขลิบเมล็ดไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (ตารางที่ 3)  ด้านน้ำหนักแห้งส่วนเหนือดินของต้นแตงโม พบว่าทุกความเข้มข้นมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยสำคัญยิ่ง โดยการแช่ในสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดค์วามเข้มข้น 50 mM มีน้ำหนักเท่ากับ 1.64 กรัม ส่วนการแช่ในน้ำกลั่น 
และการแช่ในสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 100 และ 150 mM ทั้งสามกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  
มีน้ำหนักเท่ากับ 1.36, 1.46 และ 1.46 กรัม ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการขลิบเมล็ดและไมข่ลิบเมลด็ 
พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยการไม่ขลิบเมล็ดมีน้ำหนักมากกว่าการขลิบเมล็ด มีน้ำหนักเท่ากับ 
1.58 และ 1.37 กรัม ตามลำดับ (ตารางที่ 3) ด้านน้ำหนักแห้งส่วนใต้ดินของต้นแตงโม พบว่าทุกความเข้มข้นมีความแตกต่าง
ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยการแช่ในสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 150 mM มีน้ำหนักเท่ากับ 0.26 กรัม  
ส่วนการแช่ในน้ำกลั่น มีน้ำหนักเท่ากับ 0.23 กรัม และการแช่ในสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 50 และ 100 mM 
ทั้งสองกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ มีน้ำหนักเท่ากับ 0.22 และ 0.21 กรัม ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างการขลิบเมล็ดและไม่ขลิบเมล็ด พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง โดยการขลิบเมล็ดมีน้ำหนัก
มากกว่าการไม่ขลิบเมล็ด มีน้ำหนักเท่ากับ 0.25 และ 0.21 กรัม ตามลำดับ และปัจจัยร่วมกันระหว่างความเข้มข้นของ
สารละลายกับการขลิบและไม่ขลิบเมล็ดมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (ตารางที่ 3) 

 
ตารางที่ 3 ผลของการแช่เมล็ดด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อ น้ำหนักสดและแห้งส่วนเหนือดิน และใต้ดินของ 
เมล็ดพันธ์ุแตงโม 

ความเข้มข้น 
(ppm) 

น้ำหนักสดส่วนเหนือดิน 
(กรัม) 

น้ำหนักสดส่วนใต้ดิน 
(กรัม) 

น้ำหนักแห้งส่วนเหนือดิน 
(กรัม) 

น้ำหนักแห้งส่วนใตด้ิน 
(กรัม) 

น้ำกลั่น (control) 8.46 b 2.23 1.36 b 0.23 ab 

H2O2 50 mM 9.74 a 2.63 1.64 a 0.22 b 

H2O2 100 mM 8.74 b 2.58 1.46 b 0.21 b 

H2O2 150 mM 8.26 b 2.63 1.46b 0.26 a 

F-test ** ns ** ** 

ไม่ขลิบเมล็ด 9.40 a 2.57 1.58 a 0.21 b 

ขลิบเมล็ด 8.20 b 2.46 1.37 b 0.25 a 

F-test ** ns ** ** 

Chem. x Kep. ** ns ** * 

C.V. (%) 10.58 26.05 9.97 13.98 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่กำกับด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
*  มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
** มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 
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อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการงอกของเมล็ดแตงโม โดยนำเมล็ดไปแช่น้ำกลั่น (Control) และ

แช่ในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น 50, 100 และ 150 mM นาน 24 ช่ัวโมง ร่วมกับการขลิบและไม่ขลิบเมล็ด จะเห็น
ว่าความเข้มข้น 50 mM มีอัตราเร็วในการงอกสูงที่สุด รองลงมาเป็นความเข้มข้น 100 mM ส่วนความเข้มข้น 150 mM  
กับแช่ในน้ำกลั่น ไม่แตกต่างกันซึ่งพบว่ามีอัตราเร็วในการงอกต่ำที่สุด Barba-Espin et al, (2012) กล่าวว่าโมเลกุลของ
ออกซิเจนจาก สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มีผลโดยตรงต่อกระบวนการงอกของเมล็ดพืช ซึ่งเมล็ดในช่วงระหว่างการ
งอกมีอัตราการหายใจเกิดขึ้นสูงต้องการโมเลกุลของออกซิเจนไปใช้ในกระบวนการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานซึ่งจะ
นําไปใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆภายในเซลล์รวมถึงช่วยในการทําลายการพักตัวของเมล็ด เพื่อนําไปสู่การกระตุ้น
กระบวนการเจริญเติบโตของพืชในช่วงกระบวนการงอกจึงส่งผลให้เมล็ดงอกได้เร ็วแต่ในความเข้มข้นที ่ 50 mM   
ด้านเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดแตงโมที่แช่ในสารละลายทั้ง 4 ความเข้มข้น จะเห็นว่า จะเห็นได้ว่าเปอร์เซ็นต์การงอกที่นับ
ครั้งแรก (First count) เมล็ดที่แช่ด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 50 mM มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงที่สุด
โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอก 86.00% รองลงมาเป็นความเข้มข้น 100, 150 mM ตามลำดับ และการแช่ในน้ำกลั่นมีเปอร์เซ็นต์
การงอกต่ำที่สุด ส่วนเปอร์เซ็นต์การงอกที่นับครั้งสุดท้าย (Final count) เมล็ดที่แช่ด้วยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่
ความเข้มข้น 50 mM มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงที่สุด 89.00% รองลงมาเป็นความเข้มข้น 100 mM และความเข้มข้น 150 mM 
กับแช่ในน้ำกลั่น ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำที่สุด จากรายงานของ เพ็ญพิลัยและคณะ (2561) พบว่า สารละลาย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น 25 และ 50 มิลลิโมลาร์จากการแช่เมล็ดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง สามารถกระตุ้นการงอก
ของเมล็ดข้าวปทุมธานี 1 ได้ดี โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอก 96.66 และ 98.66% ตามลำดับ นอกจากน้ี กมลพรและคณะ (2561) 
ศึกษาผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการงอกของเมล็ดหญา้รูซี ่พบว่าเมลด็ที่รับสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ทุกระดบั
ส่งเสริมกระบวนการงอกของเมล็ดให้เกิดเร็วกว่า เมล็ดที่แช่ในน้ำกลั่น 

จารุวรรณ (2552) กล่าวว่า เมล็ดมีการแช่ที่นานเกินทำให้ภายในเมล็ดมีปริมาณน้ำ มากจึงเกิดการบวมน้ำทำให้เซลล์
เสียสภาพ นอกจากน้ีการแช่เมล็ดที่นานเกินไปอาจทำให้เมล็ด มีออกซิเจนไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจ ทำให้
เกิดกระบวนการหายใจแบบไม่ใช้ ออกซิเจนเกิดขึ้นและเกิดการสะสมสารพิษขึ้นในเมล็ด (วันชัย , 2537) ความเข้มข้นของ
สารละลาย หรือระยะเวลาในการแช่เมล็ดในสารละลายยังไม่ เหมาะสม อาจมีผลยับยั้งการงอกของเมล็ด หรือเกิดต้นอ่อน
ผิดปกติได้ (พิจิตราและคณะ, 2556) อัตราการงอกและความแข็งแรงของเมล็ดเพิ่มขึ้นเมื่อเมล็ดได้รับสภาพเครียดในพืชบาง
ชนิดโดยพิจารณาได้จากเปอร์เซ็นต์การงอกและดัชนีการงอกของเมล็ด (จวงจันทร์ , 2529) ซึ่งไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อาจจะ
ไปส่งผลให้เมล็ดเกิดความเครียดและเกิดการกระตุ้นการงอกได้ดีกว่าเมล็ดแช่น้ำกลั่น 

ผลของการแช่เมล็ดด้วยสารละลายทั้ง 4 ความเข้มข้นต่อความสูงต้นของแตงโมพบว่า ทั้ง 3 สัปดาห์ ความเข้มข้น 
ที่ 50 mM ต้นแตงโมมีความสูงมากที่สุด โดยสัปดาห์ที่ 1 มีความสูง 4.16 เซนติเมตร สัปดาห์ที่ 2  มีความสูง 5.06 เซนติเมตร 
และสัปดาห์ที่ 3 มีความสูง 6.80 เซนติเมตร รองลงมาเป็น ความเข้ม 100 mM  จากการศึกษาของ Ghoohestani et al. 
(2012) ทำการทดลองแช่เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 40 , 80 และ 120 µM 
พบว่าการแช่เมล็ดในความเข้มข้นของ 80 และ 120 µM มีความสูงต้นมากกว่าการแช่ในน้ำเกลือ สมบุญ (2548) กล่าวว่า  
การเจริญเติบโตของพืช คือ การที่พืชมีการเพิ่มความสูง เพิ่มขนาดไปตามขั้นตอนของพืชนั้น ๆ หากคัพภะที่สามารถรับอาหาร
จาก เอ็นโดสเปิร์มได้ดี จะมีการเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันดังนั้นเมล็ดที่ผ่านการกระตุ้นการงอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
จึงเป็นการกระตุ้นให้การนำออกซิเจนไปสู่จุดเจริญของเมล็ดได้ดี ส่งมีการพัฒนาของคัพภะและส่งเสริมต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาเป็นต้นกล้า จากการศึกษาของ Li et al. (2009) พบว่าเมล็ดถั่วเขียวท่ีได้รับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะมีการพัฒนาของ
รากได้ดีซึ่งสารดังกล่าวส่งสัญญาณและเป็นตัวกลางในการทำปฏิกิริยากับออกซินส่งผลต่อการพัฒนาของราก 

การขลิบเมล็ดช่วยเพิ่มอัตราการงอกและเปอร์เซ็นต์การงอก น้ำหนักแห้งส่วนใต้ดิน แต่ไม่มีผลต่อความยาวราก 
น้ำหนักสดส่วนใต้ดิน ซึ่งสอดล้องกับรายงานของ ศานิต (2552) พบว่า วิธีการตัดขั้วเมล็ดทําให้เมล็ดเหรียงมีความงอกและ
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ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น จากการทดลองพบว่าการตัดขั้วเมล็ดส่งผลทำให้เซลล์บริเวณเปลือกหุ้มเมล็ดที่มีลกัษณะแข็ง ถูกเปิดออก
ทําให้น้ำสามารถผ่านเข้าไปภายในเมล็ดได้ (Baskin and Baskin, 2004) จะเห็นว่าการขลิบเมล็ดหรือการตัดเปลือกหุ้มเมล็ดนั้น
ช่วยให้เมล็ดงอกได้ดีขึ้นทำให้มีเปอร์เซ็นต์การงอกเพิ่มขึ้น กลับกันการไม่ขลิบเมล็ดกลับให้ผลดีกว่าการขลิบเมล็ดใน น้ำหนัก 
ส่วนเหนือดิน และความสูงต้น 

ผลจากการแช่เมล็ดแตงโมในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าสรุปได้ว่าแนะนำให้
นำเมล็ดแตงโมแช่ในไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 50 mM ควบคู่กับการขลิบเมล็ด เพราะให้อัตราเร็วในการงอก เปอร์เซ็นต์ 
การงอกสูงรวมทั้งต้นกล้ามีการเจริญเติบโตดีกว่าเมล็ดที่แช่ในน้ำกลั่นเมื่อทำการตรวจสอบในสภาพโรงเรือน 
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