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Abstract 
 Effect of seed enhancement on Gymnocalycium sp. with light emission diode (LED) and 
hormones Gibberellins was conducted. First experiment was planned completely randomized (CRD) 6 
treatments was GA concentration of 0, 250, 500, 1,000 and 2,000 ppm showed that 1000 ppm of GA 
concentration resulted in the highest seed germination and germination index. And second experiment 
was planned with CDR, 2x6 factorials at 4 replications, consisting factor A was GA concentration of 0 ppm 
and 1000 ppm and factor B was the type of LED, including dark, red, blue, white, white plus red plus blue 
(1:1:1) and natural light. The result indicated that using red light in combination with GA concentration of 
1,000 ppm resulted in the highest percentage germination and germination index. 
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บทคัดย่อ 
ศึกษาผลการกระตุ้นการงอกเมล็ดแคคตัส (Gymnocalycium sp.) ด้วยแสง light emission diode (LED) สีต่าง ๆ 

และฮอร์โมนจิบเบเรลลิน (GA) โดยการทดลองที่ 1 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) 6 ทรีตเม้นท์ คือ GA ความเข้มข้น 
0, 250, 500, 1,000 และ 2,000 ppm พบว่า การใช้ GA ความเข้มข้น 1,000 ppm ท าให้เมล็ดมีความงอกและดัชนีการงอกสูง
ที่สุด และการทดลองที่ 2 วางแผนการทดลองแบบ CRD แบบ 2 x 6 factorials จ านวน 4 ซ  า ประกอบด้วย ปัจจัย A คือ การแช่ 
GA ความเข้มข้น 0 ppm และ 1,000 ppm ปัจจัย B คือ ไม่ไห้แสง, แสงสีแดง, สีน  าเงิน, สีขาว, สีขาว+สีแดง+น  าเงิน (1:1:1) และ
แสงธรรมชาติ พบว่า การให้แสงสีแดงร่วมกับการแช่ GA ความเข้มข้น 1,000 ppm ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การงอกและดัชนีการการดี
ที่สุด 
ค าส าคัญ: การกระตุ้นการงอก เมล็ดแคคตัส แสงสี จิบเบอเรลลิน 
  

ค าน า 
แคคตัส (cactus) เป็นไม้อวบน  าเขตร้อน โดยส่วนใหญ่มีถิ่นก าเนิดในทวีปอเมริกาใต้ และแพร่กระจายทั่วโลก มีสาย

พันธุท์ี่หลากหลาย โดยทั่วไปมีถิ่นก าเนิดในแถบทะเลทราย เป็นพืชที่มีลักษณะโดดเด่น เช่น  ล าต้นสีเขียวหรือเขียวเข้ม เป็นรูป
เหลี่ยมทรงกระบอก มีขนหรือหนามรอบต้น ซึ่งหนามคือส่วนของใบที่เปลี่ยนไปเพื่อลดพื นที่การคายน  า แคคตัสสามารถเก็บ
สะสมน  าไว้ในล าต้นจ านวนมาก และใช้น  าที่สะสมเพื่อการเจริญเติบโต 

แคคตัสที่พบในประเทศไทย เช่น เสมา และโบตั๋น เป็นต้น และนิยมเรียกต้นไม้กลุ่มนี ว่า ตะบองเพชรหรือ
กระบองเพชร ในปัจจุบันนี การเพาะเลี ยงไม้แคคตัสพันธุ์ที่มีความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ นทุกวัน และมีผู้ประกอบการ
หลายกลุ่มเริ่มพัฒนาสายพันธุ์ที่มีความสวยงามและโดดเด่น เช่น มีสีสันที่หลากหลาย รูปร่างแปลกใหม่ เป็นต้น แคคตัส
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สามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น การเพาะเมล็ด การแยกหน่อ เป็นต้น การเพาะเมล็ดจัดเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม 
เนื่องจากต้นกล้าแคคตัสมีรากแก้ว และเป็นพื นฐานของงานด้านการปรับปรุงพันธุ์  

เมล็ดพันธ์ุแคคตัสบางชนิดมีอัตราการงอกต่ า งอกช้าหรืองอกไม่สม่ าเสมอ เนื่องจากเปลือกหุ้มเมล็ด (Seed coat) มี
ลักษณะหนา ท าให้น  าซึมผ่านได้น้อย และสภาพแวดล้อมขณะเพาะเมล็ดที่ไม่เหมาะสม เช่น น  า อุณหภูมิ ออกชิเจน แสง เป็น
ต้น นอกจากนี การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตจิบเบอเรอลินสามารถกระตุ้นการงอกของเมล็ดได้ (ชิติ  และคณะ, 2559)  
และในปัจจุบันมีการใช้แสงจาก ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode, LEDs) ในการกระตุ้นการงอกของเมล็ด โดยแสงไฟ
เหล่านี  มีความเหมาะสมมากกว่าแสงชนิดอื่น กล่าวคือ สามารถก าหนดความยาวคลื่นที่จ าเพาะได้ โดยมีช่วงความถี่แคบและ
ใช้พลังงานต่ ากว่าหลอดไฟฟลูออเรสเชนต์ ร าไพ และคณะ (2559) รายงานว่า หลอดไดโอดเปล่งแสง (LED) ที่มีสัดส่วน
เปอร์เซ็นต์ของแสงแตกต่างกันมีผลตอ่การงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอ พันธุ์ 'แขกด า' จากการศึกษาพบว่าทุก
กรรมวิธีมีการงอกของเมล็ดสูง 95-100% และการให้แสงด้วยไดโอดเปล่งแสงสีแดง 100% ส่งผลท าให้ระยะเวลาในการงอก
ของเมล็ดสั นกว่าวิธีการอื่นๆ  

ดังนั น ในการทดลองครั งนี เพื่อศึกษาหาแสงสีชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการงอกของเมล็ด และ
ปริมาณจิบเบอเรอลินต่อการงอกของเมล็ด Gymnocalycium mihanovichii LB2178 'Agua Dulce' 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การทดลองประกอบด้วย 2 งานทดลอง ได้แก่ 1. วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) 5 ชุดการทดลอง 
โดยทดสอบปริมาณฮอร์โมน GA ความเข้มข้น 0, 250, 500, 1,000 และ 2,000 ppm จากนั นน าผลที่ได้ในงานทดลองที่ 
1 ไปใช้ในงานทดลองที่ 2 คือ โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD แบบ 2 x 6 factorials จ านวน 4 ซ  า ประกอบด้วย 
ปัจจัย A คือ การแช่ GA ความเข้มข้น 0 ppm และ 1,000 ppm ปัจจัย B คือ ชนิดแสง คือ ไม่ไห้แสง แสงสีแดง สีน  า
เงิน สีขาว สีขาว+แสงสีแดง+น  าเงิน (1:1:1) และแสงธรรมชาติ และการเก็บข้อมูลเปอร์เซ็นต์การงอกและดัชนีการงอก
เป็นเวลา 30 วัน โดยเพาะเมล็ดแคคตัส ที่แช่ GA นาน 6 ชั่วโมง และให้แสงนาน 12 ชั่วโมง/วัน ทดสอบความงอกโดย
การใช้วิธี Top of Paper เพื่อประเมิน 

ค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความงอก (germination percentage) โดยท าการนับต้นกล้าปกติประเมินความงอก 
ระยะ 30 วันหลังการเพาะ  

ค่าดัชนีการงอก (germination Index) โดยนับจ านวนต้นกล้าปกติทุกวันจนครบ 30 วัน แล้วน ามาค านวณจาก
สูตร 
 

 
 

 
 

ผลการทดลอง 
จากการศึกษาผลของการกระตุ้นการงอกของเมล็ดแคคตัส สกุล Gymnocalycium sp. ด้วยGA ความเข้มข้น

ต่างๆ พบว่า เปอร์เซ็นต์การงอกและดัชนีการงอกของเมล็ดแคคตัส แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (Table 1 ) 
กล่าวคือ GA ความเข้มข้น 1,000 ppm ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การงอกและดัชนีการงอกของเมล็ดแคคตัส สูงที่สุด คือ 
91.50 เปอร์เซ็นต์ และ 1.65 ตามล าดับ 

เมื่อน าเมล็ดมากระตุ้นการงอก ด้วยแสงสีชนิดต่าง ๆ และ GA พบว่า เปอร์เซ็นต์การงอกและดัชนีการงอกของ
เมล็ดแคคตัส มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (Table 2 ) กล่าวคือ การให้แสงสีแดงร่วมกับการแช่ GA 
ที่ 1,000 ppm ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดแคคตัส สูงที่สุด คือ 95.00 เปอร์เซ็นต์ และการใช้แสงสีแดง สีน  า
เงิน และไม่ให้แสง ร่วมกับการไม่แช่ฮอร์โมน GA พบว่าให้ค่าเปอร์เซ็นต์การงอกต่ า ส่วนความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่วัด
จากดัชนีการงอก พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยการให้แสงแดงร่วมกับการแช่ GA ที่ 1,000 ppm 
ส่งผลให้ ดัชนีการงอกของเมล็ดแคคตัสสูงที่สุด คือ 1.87 และการใช้แสงสีแดง สีน  าเงิน และไม่ให้แสง ร่วมกับการไม่แช่
ฮอร์โมน GA พบว่า เมล็ดมีค่าดัชนีการงอกต่ า  

 

ดัชนีการงอก (GI)  = Σ 
(จ านวนต้นกล้าปกติที่งอก) 
= 

จ านวนวันหลังการเพาะ 
= 
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Table 1 GA concentrations at different levels on germination percentages and germination index of 
cactus seeds at 30 days after sowing. 

GA 
concentrations 

(ppm) 
Germination 
percentage 

Germination 
index 

0  0.00 c 0.00 c 
250 76.75 b 1.07 b 
500 78.00 b 1.21 b 

1,000 91.50 a 1.65 a 
2,000 76.75 b 0.95 b 
F-test ** ** 
%CV 12.56 27.00 

Mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference using by DMRT. 
** indicated significant difference at P< 0.01 
 
Table 2 Germination percentage and germination index of cactus seeds dipped with Gibberellin (GA) and 

various types of light exposure for 30 days after sowing. 

Mean within the same column followed by the same letter indicated no statistical difference using by DMRT. 
** indicated significant difference at P< 0.01 

 
วิจารณ์ผล 

จากการศึกษาผลของการกระตุ้นการงอกของเมล็ดแคคตัส สกุล Gymnocalycium sp. ด้วย GA ที่ความเข้มข้น 
1,000 ppm ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์การงอกและดัชนีการงอกของเมล็ดแคคตัสสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ชาญชัย 
และสุภชัย (2563) ที่มีการรายงานว่า การแช่ด้วยกรดจิบเบอเรลลิน ความเข้มข้น 1,000 ppm นาน 12 ช่ัวโมง สามารถเพิ่ม
ดัชนีความเร็วการงอกของเมล็ดและสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกให้กับเมล็ดได้ดีที่สุด นอกจากนี การใช้แสงสีแดงร่วมกับการ
แช่ GA ที่ 1,000 ppm ก็ยังส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความงอกและดัชนีการงอกของเมล็ดสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
ร าไพ และคณะ (2559) ที่มีการรายงานว่า การให้แสงด้วยไดโอดเปล่งแสงสีแดง 100% สามารถส่งผลท าให้ระยะเวลาในการ
งอกสั นกว่าการให้แสงอ่ืน ๆ  
  

Light treatment  
(B) 

Germination percentage   
GA (A) 

Avg. 
(B) 

 
Germination index   

GA (A) 
Avg. 
(B) 

0 ppm 1,000 ppm 0 ppm 1,000 ppm 
Dark  0.00 f  10.25 de 5.13 D  0.00 c 0.12 c 0.06 C 
Red light   0.00 f 95.00 a 47.50 AB  0.00 c 1.87 a  0.93 A 
Blue light   0.00 f 12.50 d 6.25 D  0.00 c  0.13 c 0.06 C 
White light  14.25 d 87.50 b 50.88 A  0.10 c 1.38 b  0.74 B 
White+red+blue light (1:1:1)  8.75 de 82.50 b 45.63 B  0.09 c  1.52 b   0.81 AB 
Natural light  5.00 e 75.00 c 40.00 C  0.07 c 1.30 b 0.68 B 

Avg. (A) 4.67 Y 60.46 X   0.04 Y 1.05 X  
F-test ; A **   ** 

B **  ** 
AxB **  ** 

CV. (%) 12.52  32.96 
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สรุปผล 

จากการศึกษาผลการกระตุ้นการงอกเมล็ดแคคตัส (Gymnocalycium sp.) ด้วยแสงสีชนิดต่าง ๆ และ GA 
พบว่า การใช้ GA ความเข้มข้น 1,000 ppm ส่งผลให้เมล็ดมีคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูงที่สุด และการใช้แสงสีแดงร่วมกับการ
แช่ GA ที่ 1,000 ppm ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความงอกและดัชนีการงอกของเมล็ดสูงที่สุด  

 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีในการ
กระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธ์ุ ตลอดจนนักวิจัยและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานวิจัยในครั งนี  
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ชิติ  ศรีตนทิพย์ สันติ ช่างเจรจา สัญชัย  พันธโชติ ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ และ ปรียาพร วิกาหะ , 2559, ผลของวิธีกลและ
สารเคมีต่อการงอกของเมล็ดมะแขว่น (Zanthoxylum limonelle Alston), วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, 
3: 9-12. 

ร าไพ นามพิลา สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ สังคม เตชะวงค์เสถียร, 2559, อิทธิพลของไดโอดเปลง่แสง (LEDs) ต่อการ
งอกและการเจริญของเมล็ดมะละกอ (Carica papaya L.), วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, 3: 13-17. 
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