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บทคดัย่อ 

                       การ ศึ กษาระดับคว าม เ ข้มข้นของ
ฮอร์โมนGA (Gibberellins) ท่ีมีผลต่อการกระตุน้
การงอกของเมล็ดดองดึง ท าการวางแผนการทดลอง
แบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design 

: CRD)     4 กรรมวิ ธี  (Treatments)  4   ซ ้ า  
(Replications) ๆ ละ 20 เมลด็  ดงัน้ี  กรรมวิธีท่ี  1 
แช่ เมล็ดในน ้ า เปล่ากรรมวิ ธี ท่ี   2  แช่ เมล็ดใน
ฮอร์โมน GA ความเขม้ขน้ 100 ppm. กรรมวิธีท่ี  3
แช่เมล็ดในฮอร์โมน GA ความเขม้ขน้ 200 ppm.

และกรรมวิธีท่ี  4 แช่เมล็ดในฮอร์โมน GA ความ
เขม้ขน้ 300 ppm น าเมลด็ดองดึงท่ีเก็บเมล็ดมาจาก
ตน้และเก็บรักษาไว ้ได ้1 เดือนคร่ึง  น าเมล็ดมาท า
การทดลองกระตุน้การงอกโดยแช่เมล็ดในฮอร์โมน 
GA  นาน  6 ชัว่โมงท่ีระดบัความเขม้ขน้ 0 , 100 ,  
200 และ 300 ppm ตามแผนการทดลอง จากนั้นน า
เมล็ดไปเพาะในตะกร้าท่ีบรรจุว ัสดุ เพาะซ่ึงมี
ส่วนผสมของแกลบด า : ขุยมะพร้าว  :  ทราย 
อตัราส่วน 1 : 1 : 1 น าไปไวใ้นเรือนเพาะช า รดน ้ า
วนัละคร้ัง บนัทึกขอ้มูลจ านวนวนัท่ีใชใ้นการงอก 
และการงอกของเมลด็ 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของจ านวนวนัท่ี
เมล็ดในแต่ละกรรมวิธีงอก 50 เปอร์เซ็นต์ข้ึนไป
พบวา่ กรรมวธีิท่ี 4 เมลด็งอกเร็วท่ีสุดโดยใชจ้ านวน
วนัในการงอก 22.25 วนั รองลงมาคือกรรมวิธีท่ี 3 
ใชจ้  านวนวนัในการงอก 23.25 วนั โดยไม่แตกต่าง
กนัทางสถิติกบักรรมวธีิท่ี 4 ส่วนกรรมวธีิท่ี 2 และท่ี 
1 ใชจ้ านวนวนัในการงอก 27.75 วนั และ35.50 วนั 
ตามล าดบั ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง
ทางสถิติ 

จากการศึกษาคร้ังน้ีสรุปได้ว่า การแช่
เมล็ดดองดึงในฮอร์โมน  GA ท่ีระดบัความเขม้ขน้ 
300 ppm นาน 6 ชัว่โมง สามารถท าลายการพกัตวั 
และช่วยกระตุน้การงอกของเมล็ดดองดึงไดเ้ร็วกวา่
กรรมวธีิอ่ืนๆ และมีอตัราการงอกของเมล็ดมากกวา่
กรรมวิธีอ่ืน จากผลการวิจัยสามารถน าไปวาง
แผนการผลิตดองดึง เพ่ือช่วยยน่ระยะเวลาการงอก 
ท าให้เมล็ดมีการงอกสม ่าเสมอ ดองดึงเป็นพืชท่ีมี
การน ามาใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรและยา
รักษาโรคท่ีส าคัญได้แก่ โรคมะเร็ง โรคไขข้อ
อักเสบ ปัจจุบันมีการน ามาผลิตเป็นไม้ดอกไม้
ประดับ ประเภทไมต้ดัดอกจ าหน่าย ท าให้ดองดึง
เป็นพืชท่ีไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งยิง่ 

  



Abstract 

        Studies on concentration 0f IBA on 
stimulouson seed germinate Of Gloriosa 

was conducted on 4 experiments. Experiment 1: 
Seeds were soaked in waters Experiment 2:Seeds 
were soaked IBA 100 ppm.  Experiment 3:Seeds 
were soaked in IBA 200 ppm. Experiment 
4:Seeds were soaked in IBA 300 ppm. soaked for 
6 hours After that sowing in mixed media consist 
of   husk burn:coin :sand with 1:1:1: take under  
nursery  
          The result   of Studies Seeds were soaked in 
IBA 300 ppm had the best on seed germinated. 
1. บทน า 

 ดองดึง ( Gloriosa ) เป็นพืช
สมุนไพรซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัมานานแลว้ เพราะมีการ
น าดองดึงมาใชป้ระโยชนท์างดา้นยาสมุนไพร  
การแพทยแ์ผนโบราณ ใชรั้กษาโรคต่างๆ เช่น โรค
ไขขอ้อกัเสบ          โรคผิวหนงั และโรคอ่ืนๆ 
ปัจจุบนัมีการน ามาใชใ้นวงการแพทยแ์ผนปัจจุบนั
ในดา้นการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งน้ีเพราะดองดึงมีสาร
โคลชิซีน  ซ่ึงพบในส่วนของหวัและเมลด็ โดยสาร
กลุ่มน้ีมีคุณสมบติัในการยบัย ั้งการแบ่งเซลล ์และมี
สรรพคุณในการรักษาโรคปวดขอ้ไดดี้ ในวง
การเกษตรมีการน าสารโคลชิซีน กระตุน้ใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรมในพชืใหไ้ดส้ายพนัธ์ุ
แปลกๆหรือไดพ้นัธ์ุท่ีหลากหลายทางนอกจากน้ี
ดองดึงยงัใชป้ระโยชนใ์นดา้นการผลิตเป็นไม้
ดอกไมป้ระดบั  เพราะดองดึงเป็นไมด้อกท่ีมี
ลกัษณะของดอกท่ีแปลกและมีสีสนัของดอกท่ี
สดใสสะดุดตาและสีของดอกจะเปล่ียนแปลงไป
ตามอายกุารบานของดอกดองดึงท่ีนิยมปลูกกนัมาก
เป็นสายพนัธ์ุไทยและสายพนัธ์ุแอฟริกา โดยสาย
พนัธ์ุ     แอฟริกาไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด เพราะ
มีดอกขนาดใหญ่ดอกดกมีหลาก หลายสี ร้านจดั
ดอกไมนิ้ยมน าดอกดองดึงมาจากต่างประเทศ มาจดั

ร่วมกบัไมด้อกชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงมีแนวโนม้วา่จ านวน
ดองดึงจะเป็นไมต้ดัดอกหรือไมก้ระถางในอนาคต  
ถา้มีการปรับปรุงคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ี
ตา่งประเทศก าหนด 
  ดองดึงสามารถขยายพนัธ์ุไดห้ลายวธีิ
ไดแ้ก่ การเพาะเมลด็ การแยกเหงา้ และการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ในการเพาะเมลด็จะใชร้ะยะ
เวลานานทั้งน้ีเมลด็ดองดึงมีการพกัตวัประมาณ 3 
เดือน ถึงจะน าไปเพาะใหง้อก การใชฮ้อร์โมนGA  

ท่ีมีคุณสมบติัในการกระตุน้การงอกของเมลด็ท่ี
ท าลายการพกัตวัของตาและการยดืขอ้ปลอ้งของพืช  
คาดวา่จะสามารถท าลายการพกัตวัและกระตุน้การ
งอกของเมลด็ดองดึงใหเ้ร็วข้ึน ซ่ึงจะช่วยในการ
เพาะเมลด็ในการงอกช่วยก าหนดระยะเวลาการ
ปลูกและการออกดอกของดองดึงตามก าหนด 

 
 
 

  2.วตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยั  
เพื่อศึกษาระดบัความเขม้ขน้ของฮอร์โมน

GA  ท่ีเหมาะสมในการกระตุน้การงอกของเมล็ด
ดองดึง 
3. สมมตฐิานการวจิยั 
 เมลด็ดองดึงจะมีการพกัตวันานระยะเวลา 1-2
เดือน ทั้งน้ีเพราะเปลือกหุม้เมลด็แขง็และหนา การ
ใชฮ้อร์โมน GA จะช่วยใหเ้มลด็งอกเร็วข้ึน 
4. วธีิด าเนินการวจิยั  
 วธีิการ วางแผนการทดลองแบบสุ่ม
สมบูรณ์ (Completely Randomized Design : 

CRD) ประกอบด้วยกลุ่มการทดลอง 4 กรรมวิธี 
(Treatments) 4 ซ ้ า (replications) รวมทั้ งส้ิน 
16 หน่วยทดลอง หน่วยทดลองละ 20 ตน้ดงัน้ี 
 กรรมวธีิท่ี  1  แช่เมลด็ในน ้ าเปล่า 
 กรรมวิธีท่ี 2 แช่เมล็ดในฮอร์โมน GA 
ความเขม้ขน้ 100 ppm. 

 กรรมวิธีท่ี  3 แช่เมล็ดในฮอร์โมน GA 
ความเขม้ขน้ 200 ppm. 



 กรรมวิธีท่ี  4 แช่เมล็ดในฮอร์โมน GA 
ความเขม้ขน้ 300 ppm. 
หมายเหตุ 
 ppm. : part per million  : ส่วนต่อลา้น 

การด าเนินการทดลอง  มีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  เตรียมวสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
ตะกร้าพลาสติก กระดาษหนงัสือพิมพ ์ วสัดุเพาะ     
 2. เตรียมฮอร์โมนGA  ระดับความ

เขม้ขน้ต่างๆ ตามแผนการทดลอง 

 3.   คดัเลือกเมลด็ท่ีสมบูรณ์ และนบัเมล็ด
แบ่งเป็น 4 ชุดๆละ 80 เมลด็ 

3.    น าเมล็ดดองดึงมาแช่ในฮอร์โมนGA 
ในแต่ละกรรมวิธีๆละ 80 เมล็ด  เป็น
เวลานาน 6  ชัว่โมง 
4     เม่ือครบเวลาท่ีก าหนดไว ้ น าเมล็ด
เพาะลงในวสัดุเพาะท่ีเตรียมไว ้

5.    รดน ้ าทุกวนัๆวนัละ 1 คร้ัง  

 การบันทกึข้อมูล บนัทึกขอ้มูลจ านวนวนัท่ี

เมลด็ในแต่ละกรรมวธีิงอก 50 เปอร์เซ็นต ์และร้อย
ละของการงอกของเมลด็ดองดึงของแต่ละกรรมวธีิ 

การวเิคราะห์การทดลอง 
 จ านวนวนัในแต่ละกรรมวธีิท่ีเมลด็งอก 
50 เปอร์เซ็นตแ์ละจ านวนร้อยละของเมลด็ท่ีงอก 
และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิ Least  Significant 

Difference (LSD) 

สถานทีท่ าการทดลอง 
แผนกวิช าพื ชศ าสต ร์   วิท ย าลัย เ กษตรและ
เทคโนโลยเีชียงใหม่   อ าเภอสนัป่าตอง  
 จงัหวดัเชียงใหม่ 

ระยะเวลาการทดลอง 
ตั้งแต่วนัท่ี 1  กนัยายน –  30  ตุลาคม  2559 

 
 

ผลการวจิยั พบวา่จ านวนวนัท่ีเมลด็ดองดึง
ในแต่ละกรรมวธีิงอกดงัน้ี กรรมวธีิท่ี 4 เมลด็งอก

เร็วท่ีสุดจ านวน  22.25 วนั รองลงมา คือกรรมวธีิท่ี 
3 มีจ านวนวนัท่ีใชก้ารงอกของเมลด็เฉล่ียเท่ากบั 
23.25 วนั  ซ่ึงไม่แตกต่างกนัทางสถิติกบักรรมวธีิท่ี 
4 ส่วนกรรมวธีิท่ี 2 และกรรมวธีิท่ี 1 จ านวนวนัท่ีใน
การงอกเฉล่ีย 27.75 วนั และ 35.50 วนั ตามล าดซ่ึัง

มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิง่สถิติ 
ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที ่1   ตารางแสดงจ านวนวนัท่ีเมล็ดดองดึง

ในแต่ละกรรมวธีิงอก 50 เปอร์เซ็นต ์

กรรมวธีิ 
จ านวนวนัทีใ่ช้ในการ

งอกเฉลีย่ (วนั) 
กรรมวธีิท่ี 1 (T1) ใช้
น ้ าเปล่า 

กรรมวธีิท่ี 2 (T2) ใช้
ฮอร์โมน   GA  100    ppm. 

กรรมวธีิท่ี 3 (T3) ใช้
ฮอร์โมน   GA  200    ppm. 

กรรมวธีิท่ี 4 (T4) ใช้
ฮอร์โมน   GA  300    ppm. 

 

 
35.50 a 

 
27.75 b 

 
23.25 c 

 
22.25 c 

       LSD0.05 = 2.56    
       LSD0.01 = 3.48   
        C.V. = 6.12 % 

 

      จ านวนการงอกของเมล็ดดองดึง 
พบว่ากรรมวิธีท่ี 4 เมล็ดงอกเฉล่ียมากท่ีสุดคือร้อย
ละ 71.25 รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ี 3 เมล็ดเฉล่ียร้อย
ละ 67.50 โดยทั้ งสองกรรมวิธีไม่มีความแตกต่าง
ทางสถิติ ส่วนกรรมวิธีท่ี 2 และกรรมวิธีท่ี 1 เมล็ด
งอกเฉล่ียร้อยละ 61.25 และ 52.50 ตามล าดบั ซ่ึงมี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งในสถิติดงัตารางท่ี 
2 

ตารางที ่2  ตารางแสดงร้อยละการงอกของเมล็ด
ดองดึงในแต่ละกรรมวิธี หลังการ
เพาะเมลด็ได ้37 วนั   



กรรมวธีิ 
ร้อยละการงอกเฉลีย่ 

(ต้น) 
กรรมวธีิท่ี 1 (T1) ใช้
น ้ าเปล่า 
กรรมวธีิท่ี 2 (T2) ใช้
ฮอร์โมน   GA  100    
ppm. 

กรรมวธีิท่ี 3 (T3) ใช้
ฮอร์โมน   GA  200    
ppm. 

กรรมวธีิท่ี 4 (T4) ใช้
ฮอร์โมน   GA  300    
ppm. 
 

 
52.50 c 

 
 

61.25 b 
 
 

67.50 a 
 

71.25 a 

       LSD0.05 = 4.16  
       LSD0.01 = 5.83   
       C.V. = 4.28    % 

     สรุปผลการวจิยั 
การศึกษาผลของระดบัความเขม้ขน้ของ

ฮอร์โมน GA (Gibberellins) ต่อความเร็วในการ
งอกของเมล็ดร้อยละ 50 และร้อยละของการงอก
ของเมล็ด 40 วนั พบว่า ขอ้มูลการงอกของเมล็ด
เฉล่ียร้อยละ 50 ในกรรมวิธีท่ี 4 และกรรมวิธีท่ี 3 
เมล็ดดองดึงมีการงอกเร็วท่ีสุดเท่ากับ 22.25 วนั 
และ 23.25 วนั ตามล าดบัรองลงมาคือ กรรมวิธีท่ี 2 
และกรรมวิธีท่ี 1 ท าให้เมล็ดงอกหลงัจากเพาะได ้
27.75วัน และ 35.50 ว ันตามล าดับโดยมีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิง่ทางสถิติ 

 ส่วนข้อมูลร้อยละในการงอกของเมล็ด
ดองดึงหลงัการเพาะเมล็ดไปได ้40 วนั นั้น พบว่า
กรรมวิธีท่ี 4 มีร้อยละของการงอกของเมล็ดเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือ 71.25 รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ี 3 มีร้อย
ละของการงอกของเมล็ดเฉล่ียเท่ากบั 67.50 โดยทั้ง
กรรมวิธี3และกรรมวิธีท่ี 4 ไม่มีความแตกต่างกนั
ทางสถิติ ส่วนกรรมวิธีท่ี 2 และกรรมวิธีท่ี 1 มีร้อย
ละการงอกของเมล็ดเฉล่ียเท่ากบั 61.25 และ52.50 
ตามล าดบัซ่ึงมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัยิ่งทาง
สถิติ  

วจิารณ์ผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลจะเห็นวา่
การใช้ระดับความ เข้มข้นของฮอ ร์โมน GA 

(Gibberellins)  ในกรรมวิธีท่ี 3 และกรรมวิธีท่ี 4 
ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติทั้งในส่วนของขอ้มูล
จ านวนวนัในการท าให้เมล็ดงอกร้อยละ 50 และใน
ส่วนของขอ้มูลร้อยละของการงอกเมล็ดหลงัเพาะ
เมล็ดดองดึงไปได ้40 วนั  เราจึงสามารถเลือกใช้
ฮอร์โมนไดส้องระดบัโดยการประหยดัฮอร์โมนก็
ควรใชฮ้อร์โมนน้ีความเขม้ขน้ 200 ppm แต่หากใช้
ฮอร์โมนท่ีความเขม้ขน้ 300 ppm ก็มีแนวโนม้ว่า
เมลด็ดองดึงอาจงอกไดเ้ร็วข้ึนและมีร้อยละของการ
งอกมากกวา่ 

ข้อเสนอแนะ 
1.   ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัระยะการเก็บรักษาท่ี
เหมาะสมในการงอกของเมลด็ดองดึง เพื่อการผลิต
เป็นพืชสมุนไพรและการผลิตเป็นไมด้อกไม้
ประดบัต่อไป 
2.สามารถน าผลการทดลองไปประยกุตใ์ชใ้นการ
กระตุน้การงอกของพืชชนิดอ่ืนๆ ต่อไป 

3.   ช่วงเมลด็งอก มกัมีมด กดักินเมลด็และช่วงกลา้มกัมี
หอยทากกดักินตน้อ่อนดงันั้นจึงควรป้องกนัท าลายของ
สตัวด์งักล่าว 
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