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ABSTRACT: The increase in temperatures currently are affecting quantity and quality of sweet
pepper seed production. Therefore, this research was to study the effects of shading and plant
spacing on seed yield and quality of ‘California Wonder’ sweet pepper under high temperature
condition. Split plot in Randomized Complete Block Design was used with 4 replications. Main
plot was shading followed as non-shading, 30% shading and 50% shading. Sub plot was plant
spacing involving: 50 × 75 cm and 50 × 100 cm. Plants were grown in 10 inch plastic pots and
were harvested the seeds at 80% red mature fruit. The results showed that 50% shading had
the highest yield involving: fruit number, fruit size, fruit weight and seed number per fruit and
that had also the highest seed quality, which had the highest 1,000 seeds weight, high speed
of germination (shortest the days to emergence and mean germination time), the highest seed
germination in both of laboratory and greenhouse. Moreover, the plant spacing had no effect
on yield and seed quality of sweet pepper.
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บทคัดย่อ

อุณหภูมทิ สี่ งู ขึน้ ในปัจจุบนั ส่งผลต่อปริมาณและ
คุณภาพของการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกหวาน ดังนั้นงาน
วิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการพรางแสง
และระยะปลูกต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
พริกหวาน ‘California Wonder’ ภายใต้สภาวะ
อุณหภูมิสูง โดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot
in Randomized Complete Block Design ท�ำ 4 ซ�ำ้
โดยก�ำหนดให้ main plot คือ การพรางแสงมี 3 ระดับ
ได้แก่ ไม่พรางแสง, พรางแสง 30% และพรางแสง 50%
ส่วน sub plot คือ ระยะปลูกมี 2 ระดับ ได้แก่
50 × 75 ซม. และ 50 × 100 ซม. โดยปลูกพริกใน
กระถางขนาด 10 นิ้ว และเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เมื่อ
ผลพริกมีสีแดง 80% พบว่าการพรางแสง 50% ท�ำให้
ต้นพริกหวานมีผลผลิตดีที่สุด ได้แก่ จ�ำนวนผลต่อต้น
ขนาดผล น�้ำหนักผล และจ�ำนวนเมล็ดต่อผล และมี
คุณภาพเมล็ดสูงที่สุด คือ เมล็ดมีน�้ำหนัก 1,000 เมล็ด
มาก เมล็ดงอกได้เร็ว (มีจำ� นวนวันทีเ่ มล็ดมีรากงอกและ
มีเวลาเฉลี่ยในการงอกน้อย) มีความงอกสูงทั้งในห้อง
ปฏิบัติการและในสภาพโรงเรือน นอกจากนี้ระยะปลูก
ไม่มผี ลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุพ์ ริกหวาน
ค�ำส�ำคัญ: เวลาเฉลี่ยในการงอก, การงอก, ความเร็ว
ของการงอก, เมล็ดพันธ์ุที่ดี

		

บทน�ำ

พริกหวานพันธุ์ California Wonder ที่ปลูกใน
ประเทศไทยจะมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดใี น
ช่วงฤดูหนาว (Piriyasakul, 1959) ซึง่ อุณหภูมทิ เี่ หมาะ
สมต่อการเจริญเติบโตอยูร่ ะหว่าง 21–26°C และมีอายุ
การเก็บเกีย่ วผลผลิตประมาณ 75 วันหลังย้ายปลูก โดย
ผลมีขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี 4 ร่อง
ตามความยาวของผล ผิวเรียบเป็นมัน เก็บผลผลิตสด

ในขณะที่ ผ ลมี สี เ ขี ย วและขนาดของผลมี ก ารเจริ ญ
เติบโตเต็มที่ (Beattie and Doolttle, 1937) ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ระหว่าง ค.ศ. 1901 ถึง ค.ศ. 2000
พบว่า อุณหภูมพิ นื้ ผิวโลกเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ 0.6±0.2°C โดย
การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในเขตร้อนและเขตอบอุ่น
เป็นอันดับต้น (Sributta and Saenjan, 2012)
อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นและ
ปริมาณน�้ำฝนกับจ�ำนวนวันที่ฝนตกมีแนวโน้มลดลง
(Thai Meteorological Department, 2016) ซึ่ง
สภาวการณ์ดงั กล่าวส่งผลกระทบต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์
เป็นอย่างมาก การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกให้ได้คุณภาพดี
และมีปริมาณทีเ่ พียงพอต่อความต้องการของตลาดนัน้
นอกจากปัจจัยทางพันธุกรรมแล้ว สภาพแวดล้อมยังคง
มีความส�ำคัญต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ เช่น แสง น�้ำ ธาตุ
อาหาร และอุณหภูมิ เป็นต้น (George, 2009) อุณหภูมิ
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญในการผลิตเมล็ดพันธุ์
พริกเป็นอย่างมาก โดยอุณหภูมสิ งู ส่งผลกระทบต่อการ
ออกดอกและการติดผล เช่น ท�ำให้การงอกของละออง
เรณู (pollen) ในพริกหวานลดลง และมีการหลุดร่วง
ของดอกเพิ่มขึ้น (Aloni et al., 1996) อีกทั้งยังส่งผล
ให้พริกมีการติดผลน้อยลง รวมถึงการพัฒนาของผลที่
ลดลงด้วย (Erickson and Markhart, 2002) การได้
รับอุณหภูมสิ งู ในช่วงระยะการพัฒนาของผลมีผลท�ำให้
ปริ ม าณผลผลิ ต และผลผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์ พ ริ ก ลดลง
(Pagamas and Nawata, 2007) เช่น การปลูกพริกที่
อุณหภูมิสูง 33°C มีผลท�ำให้การเจริญเติบโตของต้น
และการติดเมล็ดของพริกหวานลดลง (Erickson and
Markhart, 2002) ในขณะทีก่ ารปลูกพริกขีห้ นูในสภาพ
อุณหภูมิสูง 38/30°C ในช่วง 10 วันหลังดอกบาน จน
กระทั่ง 30 วันหลังดอกบาน มีผลท�ำให้ความงอกของ
เมล็ดลดลงและเมล็ดมีความแข็งแรงต�่ำ (Pagamas
and Nawata, 2008) ปัจจุบันมีการน�ำเทคโนโลยีหรือ
การจัดการเขตกรรม (cultivation) มาประยุกต์เพื่อ
แก้ไขปัญหาการผลิตพริกหวานในสภาวะอุณหภูมิสูง
เช่น การใช้พริกหวานพันธุท์ นร้อน (Saha et al., 2010)
การพรางแสง (Rylski and Spigelman, 1986;
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López-Marín et al., 2012; Ambrózy et al., 2015)
การจัดระยะปลูก (Islam et al., 2011) การใช้ดินขาว
คาโอลิ น (kaolin) พ่ น เคลื อ บใบพริ ก หวานพั น ธุ ์
California Wonder เพื่อบรรเทาภาวะเครียดจาก
ความร้อน (Locharoen and Chulaka, 2015) เป็นต้น
Garnrugsa (1997) รายงานการปลูกพริกหวานพันธุ์
California Wonder ที่มีการพรางแสง 30% ท�ำให้ต้น
มีความสูง พื้นที่ใบ และการสะสมน�้ำหนักแห้งในส่วน
ต่าง ๆ ของต้นสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พราง
แสง การพรางแสง 50% และ 70% ตามล�ำดับ แต่ไม่
ได้ศึกษาผลของการพรางแสงต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์
นอกจากนี้การพรางแสงยังช่วยลดอาการผิดปกติทาง
สรีรวิทยาของผลพริกหวานได้ เช่น อาการผลไหม้ (sun
scald) (Rylski and Spigelman, 1986) การใช้ระยะ
ปลูกทีเ่ หมาะสมกับชนิดและการเจริญเติบโตของพืชจะ
ช่วยลดปัญหาการแข่งขันระหว่างต้นพืช เช่น การปลูก
พริกหวานพันธุ์ grossum ที่ระยะปลูก 50 × 50 ซม.
ท�ำให้ต้นพริกหวานมีจ�ำนวนกิ่ง จ�ำนวนใบ และผลผลิต
ต่อต้นมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกที่ระยะ
50 × 30 ซม. (Islam et al., 2011) จากผลกระทบ
ของอุณหภูมิสูงในการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกหวาน ดังนั้น
การศึ ก ษาผลของการพรางแสงและระยะปลู ก ต่ อ
ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพของเมล็ ด พริ ก หวานพั น ธุ ์
California Wonder ภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูงจึงเป็น
สิ่งส�ำคัญ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี

		

อุปกรณ์และวิธีการ

เพาะเมล็ดพริกหวานพันธุ์ California Wonder
ในถาดเพาะเมล็ดขนาด 104 หลุม โดยใช้พีทมอสเป็น
วัสดุเพาะกล้า เมื่อต้นกล้ามีอายุ 30 วันหลังเพาะเมล็ด
ย้ายลงปลูกในกระถางพลาสติกขนาด 10 นิ้ว โดยใช้
วัสดุปลูก คือ ขุยมะพร้าว: กาบมะพร้าวสับ (อัตราส่วน
4:1) ให้น�้ำด้วยระบบน�้ำหยดร่วมกับการให้สารละลาย
ธาตุอาหารสูตร Resh’s Tropical Dry Summer
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(Resh, 1978) ปลูกพริกหวานในโรงเรือนตาข่าย (net
house) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ (thermo
recorder TR 15A) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน
พฤษภาคม 2558 ณ แปลงทดลอง ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร ก�ำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จังหวัดนครปฐม วางแผนการทดลองแบบ Split plot
in Randomized Complete Block Design
(RCBD) มี 4 ซ�้ำ โดย main plot คือ การพรางแสง
ด้วยตาข่ายพรางแสง (ซาแรน) สีด�ำ มี 3 ระดับ คือ
ไม่พรางแสง, พรางแสง 30% และพรางแสง 50%
ส่วน sub plot คือ ระยะปลูก (ระยะห่างระหว่าง
กระถาง) มี 2 ระดับ คือ 50 × 75 ซม. และ 50 ×
100 ซม. เก็บเกี่ยวผลพริกหวานที่มีสีแดงมากกว่า
80% หรือมีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 55 วันหลังดอก
บาน จากนั้นแยกเมล็ดออกจากผลแล้วน�ำเมล็ดไป
ลดความชื้นในที่ร่ม (shade drying) จนกระทั่งมี
ความชื้นในเมล็ดประมาณ 7%
การบันทึกข้อมูล
อุณหภูมิอากาศบริเวณเหนือทรงพุ่มต้นพริก
บั น ทึ ก ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ต รวจวั ด อุ ณ หภู มิ (thermo
recorder TR15A) ตั้งแต่หลังย้ายกล้า 2 สัปดาห์ จน
กระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ด้านผลผลิต ได้แก่ จ�ำนวนผล
ต่อต้น ขนาดผล น�้ำหนักผล และจ�ำนวนเมล็ดต่อผล
ด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ น�้ำหนัก 1,000 เมล็ด
ความงอก จ�ำนวนวันทีเ่ มล็ดมีรากงอก เวลาเฉลีย่ ในการ
งอก และความงอกในสภาพโรงเรือน
ความงอก (germination) น� ำ เมล็ ด มา
ทดสอบความงอกมาตรฐานด้ ว ยวิ ธี ก ารเพาะเมล็ ด
บนกระดาษชื้นแบบ top of paper จ�ำนวน 4 ซ�้ำ
ซ�้ำละ 50 เมล็ด น�ำไปไว้ในตู้เพาะเมล็ดที่อุณ หภูมิ
สลับ 20−30°C นับจ�ำนวนต้นอ่อนปกติค รั้งแรกที่
7 วันหลังเพาะเมล็ด และนับครั้งสุดท้ายที่ 14 วัน
หลังเพาะเมล็ด นับจ�ำนวนต้นอ่อนปกติ ต้นอ่อนผิด
ปกติ เมล็ดสดไม่งอก และเมล็ดตาย ตามหลักการ

ส.วก.ท.

เวลาเฉลี่ยในการงอก (mean germination
time; MGT) เพาะเมล็ดเช่นเดียวกับการทดสอบความ
งอกมาตรฐาน นับจ�ำนวนต้นอ่อนปกติทงี่ อกทุกวัน เป็น
เวลา 14 วัน จากนั้นค�ำนวณเวลาเฉลี่ยในการงอก จาก
สูตร MGT (วัน) = Σnd/Σn โดย n = จ�ำนวนต้นอ่อน
ปกติ, d = จ�ำนวนวันหลังเพาะเมล็ด (Ellis and
จ� ำ นวนวั น ที่ เ มล็ ด มี ร ากงอก (days to Roberts, 1980)
emergence; DTE) เพาะเมล็ดตามวิธีการทดสอบ
ความงอกในสภาพโรงเรือน เพาะเมล็ดลง
ความงอกมาตรฐาน นับจ�ำนวนเมล็ดทีม่ รี ากงอกยาว 2
มม. ในแต่ละวัน เป็นเวลา 14 วันหลังเพาะเมล็ด จาก ในถาดเพาะเมล็ดขนาด 200 หลุม โดยใช้พีทมอส
นั้นน�ำข้อมูลมาค�ำนวณหาจ�ำนวนวันที่เมล็ดมีรากงอก เป็นวัสดุปลูก จ�ำนวน 4 ซ�้ำ ซ�้ำละ 50 เมล็ด นับจ�ำนวน
จากสูตร DTE (วัน) = Σnd/Σn โดย n = จ�ำนวนเมล็ด ต้นอ่อนปกติครัง้ แรกที่ 7 วันหลังเพาะเมล็ดและนับครัง้
ที่ แ ทงรากอ่ อ น, d = จ� ำ นวนวั น หลั ง เพาะเมล็ ด สุ ด ท้ า ยที่ 14 วั น หลั ง เพาะเมล็ ด จากนั้ น ค� ำ นวณ
(Dhillon, 1995)
ความงอกของเมล็ดพันธุ์เป็นเปอร์เซ็นต์
ประเมินความงอกของ International Seed Testing
Association (ISTA, 2014) จากนัน้ น�ำข้อมูลมาค�ำนวณ
ความงอกของเมล็ดพันธุเ์ ป็นเปอร์เซ็นต์ จากสูตร ความ
งอก (%) = (จ�ำนวนต้นอ่อนปกติ×100)/จ�ำนวนเมล็ด
ทั้งหมด

Temperature (˚C)

40
35
30

non shading
30% shading

25

50% shading

20

6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

Time

Figure 1 Air temperature during day time under different shading levels inside a net house

ผลการทดลองและวิจารณ์
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ การเจริญเติบโตและการ
พัฒนาของผลมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิตเมล็ดพันธุ์ (George, 2009) สภาพ
อุณหภูมิอากาศบริเวณเหนือทรงพุ่มของต้นพริกหวาน
ที่ปลูกในโรงเรือนตาข่ายตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 17.00
น. (Figure 1) พบว่า การปลูกพริกในสภาพที่ไม่พราง
แสง (non-shading) มีอุณหภูมิในรอบวันสูงที่สุด รอง
ลงมา คือ การพรางแสง 30% และ 50% ตามล�ำดับ

โดยในสภาพที่ไม่พรางแสง การพรางแสง 30% และ
50% มีอุณหภูมิสูงที่สุดในรอบวัน คือ เวลา 14.00 น.
ประมาณ 39°C 38°C และ 36°C ตามล�ำดับ การปลูก
พริกหวานพันธุ์ California Wonder ทีม่ กี ารพรางแสง
30%, 50% หรือการไม่พรางแสงร่วมกับการจัดระยะ
ปลูก 50 × 75 ซม. และ 50 × 100 ซม. พบว่า ไม่มี
อิทธิพลร่วมกันระหว่างการพรางแสงและระยะปลูกต่อ
จ�ำนวนผลต่อต้น ขนาดผล น�ำ้ หนักผล และจ�ำนวนเมล็ด
ต่อผล (Table 1) เมือ่ พิจารณาถึงการปลูกพริกหวานที่
ระยะปลูก 50 × 75 ซม. และ 50 × 100 ซม. พบว่า
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ไม่มผี ลท�ำให้จำ� นวนผลต่อต้น ขนาดผล น�ำ้ หนักผล และ
จ�ำนวนเมล็ดต่อผลแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(Table 1) แต่การปลูกในระยะชิด 50 × 75 ซม. จะ
ท�ำให้ได้จ�ำนวนต้นต่อพื้นที่มากกว่าการปลูกในระยะ
ห่าง 50 × 100 ซม. (427 และ 320 ต้นต่อไร่ ตาม
ล�ำดับ) อย่างไรก็ตาม การปลูกพริกหวานทั้งสองระยะ
ไม่มผี ลต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุพ์ ริกหวาน
(Table 1 and Table 2) สอดคล้องกับการปลูกพริก

พันธุ์ Tabasco ที่ใช้ระยะปลูก 75 × 75, 75 × 60,
75 × 45 และ 75 × 30 ซม. ไม่มีผลต่อคุณภาพและ
ผลผลิตของเมล็ดพันธุ์ (Poothong, 1997) ซึ่งการใช้
ระยะปลูกที่เหมาะสมจะท�ำให้ต้นพืชได้รับแสงอย่าง
เพียงพอ ท�ำให้มีทรงพุ่มดี และผลผลิตสูง การปลูก
พริกหวานที่มีการพรางแสง 30% หรือ 50% และการ
ไม่พรางแสง มีผลท�ำให้จ�ำนวนผลต่อต้น ขนาดผล น�้ำ
หนักผล และจ�ำนวนเมล็ดต่อผลแตกต่างกันอย่างมี

Table 1 Number of fruits per plant, fruit size, fruit weight and number of seeds per fruit of 		
‘California Wonder’ sweet pepper grown under different shadings and plant spacings
Treatments
Shading (M)
Non-shading
30% shading
50% shading
F-test
Plant spacing (S)
50 × 75 cm
50 × 100 cm
F-test
M×S
CV (%)
a, b, c

Length

Fruit weight
(g/fruit)

Seed number
per fruit

52.46c
67.19b
74.98a

34.37c
50.73b
59.68a

33.56c
69.05b
90.23a

25.35c
61.00b
98.75a

*

*

*

*

*

4.60
4.62

63.10
66.65

47.39
49.13

61.78
66.78

59.17
64.25

ns
ns
6.96

ns
ns
6.03

ns
ns
10.29

ns
ns
14.73

ns
ns
20.40

Fruit number
per plant

Fruit size (mm)
Width

3.94c
4.58b
5.31a

in the same column followed by the same letters are not significantly different at P<0.05
by Duncan’s new multiple range test

นัยส�ำคัญทางสถิติ (Table 1) โดยการพรางแสง 50%
ท�ำให้ตน้ พริกมีจำ� นวนผลต่อต้นสูงทีส่ ดุ คือ 5.31 ผลต่อ
ต้น ขนาดผลใหญ่ที่สุด คือ มีความกว้างและความยาว
ผล 74.98 และ 59.68 มม. ตามล�ำดับ มีนำ�้ หนักผลมาก
ที่สุด คือ 90.23 กรัมต่อผล และมีจ�ำนวนเมล็ดต่อผล
มากที่สุด คือ 98.75 เมล็ดต่อผล รองลงมา คือ การ
พรางแสง 30% ท�ำให้ต้นพริกหวานมีจ�ำนวนผล 4.58
ผลต่อต้น ผลมีขนาดกว้างและยาว 67.19 และ 50.73 มม.
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ตามล�ำดับ น�้ำหนักผล 69.05 กรัมต่อผล และมีจ�ำนวน
เมล็ด 61.00 เมล็ดต่อผล ส่วนการไม่พรางแสงท�ำให้
ต้นพริกหวานมีจ�ำนวนผลน้อยที่สุด คือ 3.94 ผลต่อต้น
ผลมีขนาดเล็กที่สุด คือ มีความกว้างและยาว 52.46
และ 34.37 มม. ตามล�ำดับ น�้ำหนักผลน้อยที่สุด คือ
33.56 กรัมต่อผล และมีจ�ำนวนเมล็ดน้อยที่สุด คือ
25.35 เมล็ดต่อผล แสดงว่าการพรางแสงเพิ่มขึ้นจาก
30% เป็ น 50% ท� ำ ให้ ผ ลผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์ เ พิ่ ม ขึ้ น

ส.วก.ท.

เนื่องจากการพรางแสงช่วยลดอุณหภูมิในช่วงเวลา
กลางวันลงได้ 2−3°C เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่พราง
แสง (Figure 1) สอดคล้องกับ Rigakis et al. (2014)
รายงานการพรางแสง 15% ส่งผลให้จ�ำนวนผลและ
ผลผลิตรวมของพริกหวานพันธุ์ Dolmi สูงที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับการไม่พรางแสง ซึ่งการพรางแสงจะ
ท�ำให้พืชได้รับแสงน้อยลง ส่งเสริมการสร้างและการ
ท� ำ งานของออกซิ น และจิ บ เบอเรลลิ น ให้ สู ง ขึ้ น จึ ง
ท�ำให้พืชมีการเจริญเติบโตดีขึ้น แสงที่พืชได้รับมีผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการสั ง เคราะห์ แ สงของพื ช
(Gardner et al., 1985) หากพืชได้รับความเข้มแสง
ต�่ำอาจท�ำให้พืชเกิดสภาวะเครียดได้ โดยมีผลท�ำให้
จ� ำ นวนข้ อ เพิ่ ม ขึ้ น และความยาวปล้ อ งสู ง ขึ้ น
(Gawronska et al., 1995) และหากพืชได้รับความ

เข้มแสงมากเกินไปมีผลท�ำให้ chlorophyll ซึ่งเป็น
รงควั ต ถุ ที่ ส� ำ คั ญ ในการสั ง เคราะห์ แ สงของพื ช ถู ก
ท�ำลาย enzyme ไม่ท�ำงานหรือท�ำงานได้ไม่ดี (Carol,
1994) ท�ำให้พืชออกดอกช้า (Siemonsma and
Piluek, 1993) และการติดผลลดลง (Abdul-Baki
and John, 1995)
การปลูกพริกหวานที่ได้รับการพรางแสง 30%,
50% หรือการไม่พรางแสงร่วมกับการจัดระยะปลูก
50 × 75 ซม. และ 50 × 100 ซม. พบว่า ไม่มีอิทธิพล
ร่ ว มกั น ระหว่ า งการพรางแสงและระยะปลู ก ต่ อ
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ น�้ำหนัก 1,000 เมล็ด
ความงอก จ�ำนวนวันที่เมล็ดมีรากงอก เวลาเฉลี่ยใน
การงอก และความงอกในสภาพโรงเรือน (Table 2)
เมือ่ พิจารณาระยะปลูก 50 × 75 ซม. และ 50 × 100 ซม.

Table 2 Weight of thousand seeds, germination percentage, days to emergence (DTE), mean 		
germination time (MGT) and greenhouse (GH) germination of ‘California Wonder’ sweet
pepper grown under different shadings and plant spacings
1,000 seeds
weight (g)

Germination
(%)

DTE
(day)

MGT
(day)

GH germination
(%)

Non-shading

4.47c

9.25c

8.14a

12.46a

16.50c

30% shading

6.29b

20.25b

6.94b

11.48b

22.50b

50% shading

7.22a

30.50a

6.90b

11.43b

36.25a

*

*

*

*

*

50 × 75 cm

5.91

22.17

7.34

11.81

24.83

50 × 100 cm

6.08

23.17

7.31

11.77

25.33

F-test

ns

ns

ns

ns

ns

M×S

ns

ns

ns

ns

ns

CV (%)

2.47

14.33

5.36

3.24

4.16

Treatments
Shading (M)

F-test
Plant spacing (S)

a, b, c

Plant spacing (S)

Values in the same column followed by the same letters are not significantly different at
P<0.05 by Duncan’s new multiple range test
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

85

>>

คุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน

พบว่าไม่มผี ลท�ำให้คณ
ุ ภาพเมล็ดพันธุแ์ ตกต่างกันอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Table 2) แต่การปลูกพริกหวาน
ทีม่ กี ารพรางแสง 30% หรือ 50% และการไม่พรางแสง
มีผลท�ำให้น�้ำหนัก 1,000 เมล็ด ความงอก จ�ำนวนวัน
ที่เมล็ดมีรากงอก เวลาเฉลี่ยในการงอก และความงอก
ในสภาพโรงเรือนแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
(Table 2) โดยการพรางแสง 50% มีผลท�ำให้มนี ำ�้ หนัก
1,000 เมล็ดมากที่สุด คือ 7.22 กรัม แสดงว่าเมล็ดมี
ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังท�ำให้เมล็ดมีความงอกสูงที่สุดทั้ง
ในห้องปฏิบตั กิ ารและในสภาพโรงเรือน คือ 30.50 และ
36.25% ตามล�ำดับ สอดคล้องกับ Mangkornkaew
et al. (2015) รายงานการผลิตเมล็ดพันธุพ์ ริกขีห้ นูพนั ธุ์
ห้วยสีทนทีม่ กี ารพรางแสง 50% ท�ำให้เมล็ดมีความงอก
สูงทัง้ ในห้องปฏิบตั กิ ารและในสภาพโรงเรือน คือ 77.00
และ 82.75% ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม การปลูกพริก
หวานพันธุ์ California Wonder ในสภาพทีม่ กี ารพราง
แสง 50% ท�ำให้เมล็ดพันธุม์ คี วามงอกในห้องปฏิบตั กิ าร
เพียง 30.50% ซึ่งถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความ
งอกของเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามที่รัฐมนตรีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ประกาศก�ำหนดไว้ โดยเมล็ดพันธุ์
พริกต้องมีความงอกไม่ต�่ำกว่า 55% (Royal Thai
Government Gazette, 2013) ซึ่งเมล็ดที่ไม่งอกโดย
ส่วนใหญ่เป็นเมล็ดตายและต้นอ่อนผิดปกติทมี่ ลี กั ษณะ
รากกุด ยอดกุด (data not shown) แสดงถึงเมล็ด
พัฒนาได้ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากผลกระทบของอุณหภูมิ
สูง 35–38°C (Figure 1) ในระหว่างการพัฒนาของ
เมล็ดบนต้นแม่ นอกจากนี้ การพรางแสง 50% มีผล
ท�ำให้เมล็ดมีจำ� นวนวันทีเ่ มล็ดมีรากงอกและเวลาเฉลีย่
ในการงอกเร็วทีส่ ดุ คือ 6.90 และ 11.43 วัน ตามล�ำดับ
ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการพรางแสง 30% มี
จ�ำนวนวันทีเ่ มล็ดมีรากงอกและมีเวลาเฉลีย่ ในการงอก
6.94 และ 11.48 วัน ตามล�ำดับ (Table 2) ซึ่งค่าเวลา
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เฉลี่ยในการงอกน้อย แสดงว่า เมล็ดมีความแข็งแรง
สามารถงอกและพัฒนาเป็นต้นอ่อนปกติได้เร็ว (Demir
et al., 2008) ดังนั้น การปลูกพริกหวานในสภาพที่มี
การพรางแสง 50% มีผลท�ำให้เมล็ดมีขนาดใหญ่และมี
ความงอกสูงกว่าการพรางแสง 30% และการไม่พราง
แสง ตามล�ำดับ อีกทัง้ การพรางแสง 50% ยังท�ำให้เมล็ด
มีความแข็งแรง สามารถงอกเป็นต้นอ่อนปกติได้เร็วกว่า
การไม่พรางแสง ในขณะที่การไม่พรางแสงมีผลท�ำให้
น�้ำหนัก 1,000 เมล็ดน้อยที่สุด คือ 4.47 กรัม แสดงว่า
เมล็ ด มี ข นาดเล็ ก มี อ าหารสะสมภายในเมล็ ด น้ อ ย
นอกจากนี้การไม่พรางแสงยังมีผลท�ำให้เมล็ดมีความ
งอกต�่ำที่สุดทั้งในห้องปฏิบัติการและในสภาพโรงเรือน
คือ 9.25 และ 16.50% ตามล�ำดับ เมล็ดมีจ�ำนวนวันที่
เมล็ดมีรากงอกและมีเวลาเฉลี่ยในการงอกช้าที่สุด คือ
8.14 และ 12.46 วัน ตามล�ำดับ แสดงว่าการปลูก
พริกหวานในสภาพที่ไม่พรางแสงมีผลท�ำให้คุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ต�่ำ

		

สรุป

การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกหวานพันธุ์ California
Wonder ทีม่ กี ารพรางแสง 50% มีผลท�ำให้ผลผลิตและ
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ดีกว่าการพรางแสง 30% และ
การไม่พรางแสง ตามล�ำดับ ส่วนการจัดระยะปลูกไม่มี
ผลต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
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