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ผลของจิบเบอเรลลิกแอซิดต่อการงอกของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์
Effect of Gibberellic Acid on Seed Germination of Holland Papaya (Carica papaya L.)
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Abstract
Effect of gibberellic acid on seed germination and vegetative growth of Holland papaya seedling was
studied. The experiment was designed in a completely randomized design with 5 treatments, followed by 10,
20, 40 and 80 mg/L GA3 solution and compared to the seed immersion in reverse osmosis (RO) water as
control. Data were recorded after 28 days of seedling. The results showed that immersion in 80 mg/L GA3
resulted in the higher percentage of germination (49%) than other treatments. Also, the vegetative growth of
Holland papaya seedling immersed in 80 mg/L GA3 had the maximum values of root length, root fresh and
dry weight, numbers of leaves, fresh and dry weight of plant, the height of plant and mean germination time
(MGT) which expressed 6.68 cm, 0.14 and 0.027 grams, 6.63 leaves, 0.55 and 0.062 grams, 6.81 cm and 6.15
days, respectively.
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของจิบเบอเรลลิกแอซิด (GA3 ) ต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอพันธุ์
ฮอลแลนด์ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มี 5 สิ่งทดลอง ดังนี้ เมล็ดมะละกอแช่ในน้้า reverse osmosis (RO)
(ชุดควบคุม) และแช่ในจิบเบอเรลลิกแอซิดความเข้มข้น 10, 20, 40 และ 80 mg/L บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมื่อ
อายุ 28 วันหลังเพาะเมล็ด พบว่า เมล็ดมะละกอที่แช่จิบเบอเรลลิกแอซิดความเข้มข้น 80 mg/L มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด (49%)
เมื่อพิจารณาการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอ พบว่า ต้นกล้าที่แช่เมล็ดด้วยจิบเบอเรลลิกแอซิดความเข้มข้น 80 mg/L มีความ
ยาวราก น้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งของราก จ้านวนใบ น้้าหนักสดและน้้าหนักแห้งของต้น ความสูงต้น และใช้เวลาในการงอกเร็ว
ที่สุด เท่ากับ 6.68 เซนติเมตร, 0.14 และ 0.027 กรัม, 6.63 ใบ, 0.55 และ 0.062 กรัม, 6.81 เซนติเมตร และ 6.15 วัน ตามล้าดับ
คาสาคัญ: มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ จิบเบอเรลลิกแอซิด การงอกของเมล็ด
คานา
มะละกอเป็นไม้ผลเขตร้อนกลุ่มหลักที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ โดยในปี 2553-2554 ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิต
มะละกอเป็นอันดับ 8 ของโลก มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ก้าลังเป็นที่นิยมในการบริโภคผลสุก เพราะมะละกอพันธุ์นี้มีเนื้อหนา
รสชาติดี รูปผลได้สัดส่วน เนื้อสีแดงส้ม ไม่เละ และค่อนข้างทนโรคไวรัสจุดวงแหวน (เปรม, 2552) มะละกอนิยมขยายพันธุ์โดย
การเพาะเมล็ดเนื่องจากท้าได้สะดวกรวดเร็วได้ต้นกล้าที่แข็งแรงมีรากแก้วสมบูรณ์ แต่มักพบปัญหาเมล็ดงอกช้า ไม่สม่้าเสมอและมี
ความงอกต่้า (Chacko และ Singh, 1966) ท้าให้การก้าหนดแผนการปลูกท้าได้ยากสาเหตุอาจเกิดจากหลายปัจจัยทั้งปัจจัยภายใน
เมล็ดและสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดซึ่งเป็นปัญหาส้าหรับผู้ผลิตและจ้าหน่ายเมล็ดพันธุ์ จิบเบอเรลลิกแอซิด (GA3)
เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ช่วยท้าลายการพักตัวของเมล็ดและกระตุ้นการงอกของเมล็ด (Desai และคณะ, 1997)
Anjanawa และคณะ (2012) รายงานการแช่เมล็ดพันธุ์มะละกอ ‘Barwani red’ ในสารละลาย GA3 ความเข้มข้น 0.01% เป็น
เวลา 6 ชั่วโมง ท้าให้เมล็ดมีความงอก 65.4 %
เมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่ไม่แช่ในสารละลายมีความงอกเพียง 43.36 %
Zanotti และคณะ (2014) รายงานการแช่เมล็ดมะละกอพันธุ์ Formosa ใน สารละลาย GA3 ที่ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เดซิเมตรนาน 48 ชั่วโมง ท้าให้เมล็ดมีความงอก 57 % แตกต่างจากเมล็ดที่แช่ในน้้ามีความงอกเพี ยง 32 % นอกจากนี้
Desai และคณะ (2017) รายงานการแช่เมล็ดมะละกอพันธุ์ Madhubindu ในสารละลาย GA3 ที่ความเข้มข้น 150 มิลลิกรัมต่อ
ลิตรท้าให้เมล็ดมีความงอก 77 และ 87 % เมื่อเพาะเมล็ดเป็นเวลา 10 และ 20 วันหลังเพาะเมล็ด ตามล้าดับ จากการศึกษาที่
ผ่านมาวิธีหนึ่งที่จะท้าให้เมล็ดพันธุ์งอกได้เร็วและสม่้าเสมอมากยิ่งขึ้น คือการแช่เมล็ดในสารละลายจิบเบอเรลลิกแอซิด ดังนั้น
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งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของจิบเบอเรลลิกแอซิดที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการงอกของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์
เพื่อท้าให้เมล็ดงอกได้เร็วและสม่้าเสมอมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการผลิตต้นกล้ามะละกอต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มี 5 ทรีทเมนต์จ้านวน 4 ซ้้าๆ ละ 50 เมล็ด ได้แก่
1) แช่เมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ในน้้า RO (ชุดควบคุม)
2) แช่เมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ในจิบเบอเรลลิกแอซิดความเข้มข้น 10 mg/L
3) แช่เมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ในจิบเบอเรลลิกแอซิดความเข้มข้น 20 mg/L
4) แช่เมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ในจิบเบอเรลลิกแอซิดความเข้มข้น 40 mg/L
5) แช่เมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ในจิบเบอเรลลิกแอซิดความเข้มข้น 80 mg/L
แช่เมล็ดเป็นเวลา 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นน้าเมล็ดมะละกอไปทดสอบความงอกในสภาพโรงเรือนโดยใช้พีทมอสเป็นวัสดุ
เพาะ บันทึกข้อมูลได้แก่ความงอก (%) เวลาเฉลี่ยในการงอก (วัน) และการเจริญเติบโตของต้นกล้าดังนี้
1) เปอร์เซ็นต์ความงอก (germination, %)
ความงอก (%) = (จ้านวนต้นอ่อนปกติ × 100)
จ้านวนเมล็ดทั้งหมด
2) เวลาเฉลี่ยในการงอก (วัน)
ตรวจนับจ้านวนต้นอ่อนปกติทุกวัน เป็นเวลา 14 วัน จากนั้นค้านวณเวลาเฉลี่ยในการงอก จากสูตร (Ellis and
Roberts, 1980)
MGT (วัน) = Σnd/Σn
โดย n = จ้านวนต้นอ่อนปกติ, d = จ้านวนวันหลังเพาะเมล็ด
3) การเจริญเติบโตของต้นกล้า
วัดการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมื่ออายุ 28 วันหลังเพาะเมล็ด ได้แก่ ความสูงต้น จ้านวนใบ น้้าหนักสดของส่วนเหนือ
ดินและราก น้้าหนักแห้งของส่วนเหนือดินและราก
ท้าการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA ) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งทดลอง
ด้วย Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)
ผลการทดลอง
การกระตุ้นการงอกของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ด้วยการแช่เมล็ดในน้้า RO และการใช้จิบเบอเรลลิกแอซิดความ
เข้มข้น80 mg/L มีผลท้าให้เปอร์เซ็นต์การงอกแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับการแช่เมล็ดในน้้า RO
และให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 49% และพบว่าการใช้จิบเบอเรลลิกแอซิดความ
เข้มข้น 80 mg/L ท้าให้การงอกของเมล็ดมีค่าเฉลี่ยเร็วที่สุด คือ 6.13 วัน โดยเวลาเฉลี่ยในการงอกของเมล็ดมะละกอที่แช่ในน้้า
RO กับการใช้จิบเบอเรลลิกแอซิดความเข้มข้นต่างๆ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (Table 1)

GA3 80 mg/L

GA3 40 mg/L

GA3 20 mg/L GA3 10 mg/L

RO water

Figure 1 Seedling of Holland papaya at 28 days after planting by the different soaking treatments followed by
reverse osmosis water, 10, 20, 40 and 80 mg/L GA3 solution for 12 hours.
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Table 1 Seed germination and mean germination time of ‘Holland’ papaya by the different soaking
treatments followed by reverse osmosis water, 10, 20, 40 and 80 mg/L GA3 solution for 12 hours.
Seed germination of ‘Holland’ papaya
Treatments

Germination (%)
Mean germination time (days)
RO water
37.0 b
13.10 a
GA3 10 mg/L
46.0 ab
10.26 b
GA3 20 mg/L
44.5 ab
9.68 c
GA3 40 mg/L
44.0 ab
8.21 d
GA3 80 mg/L
49.0 a
6.13 e
F-test
*
*
CV.(%)
13.89
0.75
1
Means within the same column follow by different letters showed significantly different between treatments
by DMRT at P≤0.05
การเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอพบว่าต้นกล้าจากเมล็ดที่แช่ด้วยจิบเบอเรลลิกแอซิด มีความยาวราก น้้าหนักสดราก
จ้านวนใบ และความสูงต้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการแช่เมล็ดในน้้า RO และพบว่าการใช้จิบเบอ
เรลลิ ก แอซิ ด ความเข้ ม ข้ น80 mg/L มีผ ลท้ า ให้ค วามยาวราก น้้า หนั ก สดราก จ้ านวนใบ และความสู งต้ น สูงที่ สุ ด คือ 6.68
เซนติเมตร, 0.14 กรัม, 6.63 ใบ, 0.55 กรัม, 0.062 กรัม, 0.027 กรัม และ 6.81 เซนติเมตร ตามล้าดับ ส่วนน้้าหนักสดต้น
น้้าหนักแห้งต้นและน้้าหนักแห้งราก พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (Table 2)
Table 2 Seedling growth of ‘Holland’ papaya by the different soaking treatments followed by reverse
osmosis water, 10, 20, 40 and 80 mg/L GA3 solution for 12 hours.
Seedling growth of ‘Holland’ papaya
Treatments

length of number fresh weight fresh weight dry weight dry weight height of
root (cm) of leaves
of root
of plant
of root
of plant
plant
(leaves)
(grams)
(grams)
(grams)
(grams)
(cm)
b
c
ab
RO water
0.08
4.03
6.05
0.44
0.01
0.04
5.87 b
GA3 10 mg/L
0.12 ab
4.65 bc
5.74 b
0.44
0.02
0.05
5.79 b
GA3 20 mg/L
0.10 ab
5.33 b
6.04 ab
0.43
0.01
0.05
5.88 b
GA3 40 mg/L
0.14 a
6.49 a
6.64 a
0.55
0.02
0.06
6.08 b
GA3 80 mg/L
0.14 a
6.69 a
6.44 a
0.50
0.02
0.06
6.82 a
F-test
*
*
*
ns
ns
ns
*
CV.(%)
3.59
6.98
12.20
27.30
21.58
27.30
3.53
1
Means within the same column follow by different letters showed significantly different between treatments
by DMRT at P≤0.05
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วิจารณ์ผล
จากผลการเปรียบเทียบการใช้จิบเบอเรลลิกแอซิดต่อการงอกของเมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ พบว่าการแช่เมล็ดในสาร
จิบเบอเรลลิกแอซิด จะช่วยส่งเสริมระยะเวลาในการงอกและเปอร์เซ็นต์การงอกมากกว่าเมล็ดที่แช่ในน้้า RO (สิ่งทดลองควบคุม)
สอดคล้องกับการทดลองของวัชรพล (2561) ที่ทดลองใช้จิบเบอเรลลิกแอซิดที่ความเข้มข้น 6 ระดับ ได้ผลการทดลอง คือสารจิบ
เบอเรลลิกแอซิดมีผลส่งเสริมอัตราการงอกมากขึ้นและเร่งระยะเวลาในการงอกเร็วขึ้น จากงานวิจัยของ Zanotti และ Barros
(2014) กล่าวว่าสารละลายจิบเบอเรลลิกแอซิดมีความส้าคัญต่อกระบวนการงอกของเมล็ด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการงอกของ
เมล็ดให้เร็วและสม่้าเสมอมากขึ้น ส่วนการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอ พบว่าต้นกล้าที่แช่เมล็ดด้วยจิบเบอเรลลิกแอซิดที่ความ
เข้มข้น 40 และ 80 mg/L มีความยาวราก น้้าหนักสดราก จ้านวนใบ และความสูงต้นแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับการแช่เมล็ดในน้้า RO เนื่องจากสารจิบเบอเรลลิกแอซิดสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชทั้งต้นได้โดยท้าให้
เกิดการยืดตัวของเซลล์ และกระตุ้นการงอกของเมล็ดที่พักตัว (ดนัย, 2542)
สรุปผล
การแช่เมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ในสารละลายจิบเบอเรลลิกแอซิดความเข้มข้น 80 mg/L ท้าให้เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การ
งอกแตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับเมล็ดที่แช่ในน้้า RO (สิ่งทดลองควบคุม) และมีผลท้าให้เมล็ดมีเวลาเฉลี่ยในการงอกเร็ว
กว่าเมล็ดที่แช่ในน้้า RO ประมาณ 7 วัน การแช่เมล็ดมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์ในสารละลายจิบเบอเรลลิกแอซิดที่ความเข้มข้น 40
และ 80 mg/L ท้าให้การเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอในด้านความยาวราก น้้าหนักสดราก จ้านวนใบ และความสูงต้นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการแช่เมล็ดในน้้า RO ส่วนน้้าหนักสดต้น น้้าหนักแห้งต้นและน้้าหนักแห้งราก
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
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