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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อลดระยะการพักตัวของเมล็ดฟักข้าวโดยการใช้วิธีกลและใช้ความร้อน เพื่อให้

เมล็ดฟักข้าวงอกได้เร็วขึ้น ท าการศึกษา 3 ชุดการทดลอง ชุดที่ 1 คือชุดควบคุม ชุดที่ 2 คือการใช้วิธีกลเพียงอย่างเดียว ชุดที่ 

3 คือการใช้วิธีกลร่วมกับการใช้ความร้อน โดยน าเมล็ดมาให้ความร้อนแบบร้อนแห้ง (อบด้วยลมร้อน) และร้อนช้ืนโดยการแช่

น้ าอุ่นและนึ่งเมล็ด ที่อุณหภูมิ 15 30 และ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  6  24  และ 48 ช่ัวโมง โดยวางแผนการทดลองแบบ 

CRD จ านวน 3 ซ้ าๆ ละ 27 เมล็ด ผลการทดลองพบว่าการใช้วิธีกลร่วมกับการใช้ความร้อนสามารถลดระยะการพักตัวของ

เมล็ดได้ดีที่สุด โดยการให้ความร้อนแบบร้อนช้ืนโดยการนึ่งเมล็ด ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมงในเมล็ดที่

แกะเปลือกหุ้มเมล็ดออก สามารถส่งผลให้มีอัตราการงอกสูงสุด  88.88 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการให้ความร้อนแบบร้อนช้ืน

โดยการแช่เมล็ดด้วยน้ าอุ่นอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง โดยแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกเช่นเดียวกัน ให้อัตรา

การงอกของเมล็ด 77.77 เปอร์เซ็นต์  

ค าส าคัญ : วิธีกล ความร้อน การงอก เมล็ด ฟักข้าว 

 

Abstract 
The aim of this study was to enhance seed germination rate of Spring bitter cucumber (Momordica 

cochinchinensis Spreng.) using stratification in combination with heating methods. Three treatments of seed dormancy-
breaking were carried out. First, intact seeds were left at room temperature (control). Second treatment, seed coat was 
hulled, or cut only near micropyle. Third treatment, germination rate was enhanced using stratification in combination with 
heating methods. Seeds were exposed to dry heat, warm water soaking, and heat streaming at 15, 30 and 45 0C for 6, 24 
and 48 hr. These were conducted using Complete randomize design with 3 replications and 27 seeds in each. The results 
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showed that the hulled seeds treated in hot steaming at 45 °C for 24 hours showed maximum germination rate of 88.88 
percent, followed by the hulled seeds treated with warm water soaking at 30 °C for 24 hours with 77.77 percent of seed 
germination respectively.  
Keywords: stratification, heating, germination, seed, Momordica cochinchinensis Spreng.  
 

บทน า 
 

 ฟักข้าวจัดเป็นสมุนไพรที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยการน ามาแปรรูปเป็นอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เครื่องส าอาง

บ ารุงผิว และน ามาใช้เป็นยารักษาโรค โดยฟักข้าวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า  Momordica cochinchinensis Spreng.  จัดอยู่ในวงศ์  

Cucurbitaceae มีชื่อสามัญว่า Spring bitter cucumber ฟักข้าวมีประโยชน์ทางยาโดยสามารถน าส่วนของราก ใบ และเมล็ด มา

รักษาโรคต่างๆ เช่น ถอนพิษไข้ บ ารุงปอด และรักษาโรคมะเร็ง ฟักข้าวสามารถขยายพันธ์ุโดยใช้เมล็ด เจริญได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ า 

เนื่องจากเป็นไม้เถาที่ค่อนข้างต้องการน้ ามาก ซึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมชนวิสาหกิจลูกประคบสมุนไพรได้ส่งเสริมให้

เกษตรกรปลูกฟักข้าวเพื่อแปรรูป เป็นอาหารเสริมเพื่อบ ารุงสุขภาพ แต่ประสบปัญหาขั้นตอนการเพาะเมล็ดที่ไม่ค่อยงอก และ

เมล็ดที่งอกใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากเมล็ดฟักข้าวมีเปลือกแข็งมาก เกษตรกรที่เพาะเมล็ดต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง

ของเมล็ดพอสมควรอีกทั้งเมล็ดฟักข้าวมีการพักตัวของเมล็ดจึงงอกเป็นต้นกล้าได้ช้า 

 การพักตัวของเมล็ดพืชเป็นกลไกการอยู่รอดของพืชในธรรมชาติช่วยไม่ให้เมล็ดงอกในขณะที่สภาพแวดล้อมยังไม่

เหมาะสม เมื่อผ่านพ้นสภาพดังกล่าวไปแล้ว เมล็ดจึงจะงอกได้ หรือเมล็ดต้องมีการผ่านช่วงเวลาหนึ่ง จึงจะหมดการพักตัว ซึ่ง

วิธีการท าลายการพักตัวของเมล็ดมีหลายวิธี เช่น การใช้วิธีกล การใช้ความร้อน และการใช้สารเคมี ส่วนสาเหตุการพักตัวของ

เมล็ดฟักข้าวนั้น เนื่องจากเมล็ดมีเปลือกหุ้มเมล็ดหนา ไม่ยอมให้น้ าซึมผ่าน จึงงอกได้ยากหากไม่ท าลายการพักตัวของเมล็ด

ก่อน (Nerson et al., 1985) จึงต้องมีการศึกษาวิธีการลดระยะการพักตัวของเมล็ดฟักข้าว โดยใช้วิธีต่างๆเพื่อช่วยกระตุ้นในการ

งอกของเมล็ด การศึกษาครั้งนี้จึงใช้วิธีกล และใช้ความร้อนเพื่อท าลายการพักตัวของเมล็ดฟักข้าว ท าให้ร่นระยะเวลาการ

พัฒนาเป็นต้นกล้าของเมล็ดได้เร็วขึ้น  
 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีกล และการใช้วิธีกลร่วมกับความร้อนที่มีผลต่อการลดระยะพักตัวของเมล็ด 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของต้นฟักข้าวระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 3. เพื่อหาองค์ความรู้ในการลดระยะการพักตัวของเมล็ดฟักข้าว และถ่ายทอดสู่เกษตรกรต่อไป 
 

วิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิธีการลดระยะการพักตัวของเมล็ดฟักข้าว ศึกษา 2 วิธี คือ การใช้วิธีกลเพียงอย่างเดียว และการใช้วิธีกล

ร่วมกับความร้อน ซึ่งแบ่งการทดลองเป็น 3 ชุดการทดลอง คือ 1. ชุดควบคุม 2. ชุดที่ใช้วิธีกลเพียงอย่างเดียว (แบ่งเป็น 2 

วิธีการย่อย)  และ 3. ชุดที่ใช้วิธีกลร่วมกับการใช้ความร้อน (ความร้อน อุณหภูมิและเวลาต่างๆกัน) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ 
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 1. ชุดควบคุม คือการใช้เมล็ดที่ไม่ผ่านวิธีกลและความร้อน 

 2. ชุดการทดลองที่ใช้วิธีกลเพียงอย่างเดียว โดยการน าเมล็ดจากผลที่ไม่ผ่านการบ่ม จากนั้นแกะเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง

ออก (ภาพที่ 1ก และข) แล้วน าเมล็ดมาท าลายเปลือกหุ้มเมล็ด ซึ่งท าลาย 2 วิธีคือ การตัดขั้วเปลือกหุ้มเมล็ด และแกะเปลือก

หุ้มเมล็ดทั้งหมด เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม คือเมล็ดปกติที่ไม่ตัดหรือแกะเปลือกหุ้มเมล็ด (ภาพที่ 2ก-ค) 
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ผลฟักข้าว (ก) และเมล็ดจากผลทีไ่มผ่่านการบม่ (ข) 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2 แสดงเมล็ดปกติหรือชุดควบคุม (ก) เมล็ดที่ตัดขั้วเปลือกหุ้มเมล็ด (ข) และเมล็ดที่แกะเปลือกหุ้มเมล็ดทั้งหมด (ค) 

3. ชุดการทดลองที่ใช้วิธีกลร่วมกับการใช้สารเคมี คือการน าเมล็ดใช้วิธีกลดังการทดลองที่ 3.1 ใหค้วามร้อนแบบร้อน
แห้งและร้อนช้ืน ที่อุณหภูมิ 15 30 และ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 24 และ 48 ช่ัวโมง (การให้ความร้อนแห้งมี 1 วิธี คือ
การน าไปอบลมร้อนใน hot air oven ส่วนการใหค้วามร้อนแบบร้อนช้ืนมี 2 วิธี คือ แบบนึ่งเมล็ด และแช่เมล็ดในน้ าอุ่น โดยใช้
เครื่อง water bath) (ภาพที่ 3) เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมคือ เมล็ดปกติที่ไม่ตัดหรือแกะเปลือกหุ้มเมล็ด และไม่ผ่านความ
ร้อน 
 หลังจากนั้นน าเมล็ดทั้ง 3 ชุดการทดลอง เพาะเมล็ดในกระบะเพาะเมล็ด โดยใช้ดินเป็นวัสดุเพาะปลูก วางแผนการ
ทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) จ านวน 3 ซ้ าๆละ 27 เมล็ด บันทึกข้อมูลเปอร์เซ็นต์การงอกโดยใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบความงอก 28 วัน และบันทึกอัตราการเจริญเติบโต  
 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 การให้ความร้อนแห้งโดยลมร้อน (ก) การให้ความร้อนช้ืนแบบนึ่งเมล็ด (ข) และแช่เมล็ดในน้ าอุ่น (ค) 

ก ข 

ก ข ค 

ก ข ค 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการลดระยะการพักตัวของเมล็ดฟักข้าวโดยการใช้วิธีกล และการใช้วิธีกลร่วมกับความร้อน  ทั้งสองวิธี
มีผลต่อการลดระยะการพักตัวของเมล็ดฟักข้าว แตกต่างกับชุดควบคุมดังนี้ 

1. อัตราการงอกของเมล็ด 
  จากการทดลองพบว่าหลังจากเพาะเมล็ดเป็นเวลา 28 วัน เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดชุดที่ 3 ที่ใช้วิธีกล
ร่วมกับความร้อนมีเปอร์เซ็นต์การงอกที่มากกว่าการทดลองชุดที่ 1 และ 2 (ชุดควบคุม และชุดที่ใช้วิธีกลเพียงอย่างเดียว) โดย
เมล็ดที่แกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกทั้งหมด และให้ความร้อนแบบร้อนช้ืนโดยการนึ่งเมล็ด ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง (การทดลองชุดที่ 3.2) สามารถส่งผลให้มีอัตราการงอกของเมล็ดสูงสุด 88.88 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) 
  เมื่อพิจารณาถึงอัตราเร็วในการงอกของเมล็ดพบว่า การงอกของเมล็ดที่แกะเปลือกหุ้มเมล็ดออก แล้วให้
ความร้อนแบบร้อนแห้ง (การทดลองชุดที่ 3.1)  ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง  ให้อัตราการงอกของเมล็ด
ได้เร็วที่สุด ในช่วง 14 วันแรก (ภาพที่ 4) นอกจากน้ีเมื่อศึกษาถึงโครงสร้างของเมล็ดฟักข้าว พบว่าเมล็ดที่แกะเปลือกหุ้มเมล็ด
ออก และให้ความร้อนแบบร้อนช้ืนโดยการนึ่งเมล็ด ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เซลล์ของคัพภะมีการ
ดูดน้ า (imbibition) มีการขยายขนาดของเซลล์พร้อมเข้าสู่การกระบวนการงอก (ภาพที่ 5ก) ในขณะที่เมล็ดที่แกะเปลือกหุ้ม
เมล็ดออกทั้งหมด และให้ความร้อนแบบร้อนช้ืนโดยการแช่เมล็ดในน้ าอุ่นอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 และ 48 
ช่ัวโมง เซลล์ของคัพภะถูกท าลายทั้งหมด จึงไม่สามารถงอกได้ (ภาพที่ 5ข) 
 
 

 

ภาพที่ 4 แสดงอัตราการงอกของเมล็ดโดยใช้วิธีกลร่วมกับการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ และเวลาต่างๆ เป็นเวลา 28 วัน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 เซลล์ของคัพภะที่ได้รับการกระตุ้นด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม มีการขยายขนาดของเซลล์พร้อมเข้าสู่กระบวนการงอก  
(5ก) และเซลล์ของคัพภะที่ถูกท าลายโดยความร้อนที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานาน ไม่สามารถงอกได้ (5ข) 
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ตารางที่ 1  อัตราการงอกของเมลด็ฟักข้าว (เปอร์เซ็นต์) ที่ผ่านการท าลายเมล็ดด้วยวิธีกล และให้ความร้อนทีอุ่ณหภูมิ และ 
              เวลาต่างๆ เปรยีบเทียบกับชุดควบคุม หลังจากเพาะเมลด็เป็นเวลา 28 วัน 
 

ชุดการทดลอง ลักษณะเมล็ด 

อุณหภูม ิ(องศาเซลเซยีส) 

15 30 45 

6 ชม. 24ชม. 48ชม. 6ชม. 24ชม. 48ชม. 6ชม. 24ชม. 48ชม. 

1. ควบคุม เพาะทั้งเมลด็ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.วิธีกลอย่างเดียว ตัดขั้วเปลือกหุม้เมล็ด 

แกะเปลือกหุม้เมล็ด 

11.11 

33.33 

11.11 

33.33 

11.11 

33.33 

11.11 

33.33 

11.11 

33.33 

11.11 

33.33 

11.11 

33.33 

11.11 

33.33 

11.11 

33.33 

3.1 วิธีกลร่วมกับ 

ความร้อนแห้ง 

ตัดขั้วเปลือกหุม้เมล็ด 

แกะเปลือกหุม้เมล็ด 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

33.33 

55.55 

44.44 

44.44 

44.44 

44.44 

44.44 

77.77 

55.55 

66.66 

33.33 

55.55 

3.2 วิธีกลร่วมกับ 

ความร้อนช้ืน(นึ่ง) 

ตัดขั้วเปลือกหุม้เมล็ด 

แกะเปลือกหุม้เมล็ด 

44.44 

66.66 

55.55 

66.66 

33.33 

55.55 

55.55 

44.44 

55.55 

66.66 

44.44 

77.77 

33.33 

55.55 

66.66 

88.88 

55.55 

55.55 

3.3 วิธีกลร่วมกับ 

ร้อนช้ืน(แช่น้ าอุ่น) 

ตัดขั้วเปลือกหุม้เมล็ด 

แกะเปลือกหุม้เมล็ด 

55.55 

66.66 

44.44 

66.66 

55.55 

66.66 

44.44 

44.44 

66.66 

77.77 

44.44 

55.55 

55.55 

66.66 

55.55 

66.66 

44.44 

44.44 

 

 ดังนั้นการใช้วิธีกล โดยแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออก ร่วมกับการให้ความร้อนช้ืน โดยการนึ่ง ที่อุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการลดระยะพักตัวของเมล็ดฟักข้าว สามารถยกระดับการงอกของ
เมล็ดได้ดีกว่าการใช้วิธีกลเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเปลือกเมล็ดที่หนามากขัดขวางการซึมผ่านของน้ า การแกะเปลือกหุ้มเมล็ด
ออกนั้นเพิ่มความสามารถในการดูดน้ าของเซลล์เมล็ดได้ดี ส่งผลให้ปฏิกิริยาเมทาบอลิซึมเกิดได้ดีด้วย จึงเข้าสู่กระบวนการงอก
ได้เร็วขึ้น 
 นอกจากน้ีอุณหภูมิเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการลดการพักตัวของเมล็ดเช่นเดียวกัน  โดยในขณะที่เมล็ดพักตัวนั้นคัพภะ
จะมีกรดอะมิโนอยู่น้อยมาก แต่ในระหว่างการกระตุ้นด้วยอุณหภูมิสูงในเวลาที่เหมาะสม เกิดการสะสมกรดอะมิโนซึ่ง
เคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอาหารส ารอง คัพภะจึงได้รับอาหาร และงอกได้เร็วขึ้น ทั้งนี้พืชแต่ละชนิดต้องการอุณหภูมิที่ส่งเสริม
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ในการงอกที่แตกต่างกัน เช่น เมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น ที่เก็บเกี่ยวใหม่มีการพักตัว 72 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน าไปเก็บรักษา
เปรียบเทียบที่อุณหภูมิห้องกับท่ีอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส พบว่า การเก็บเมล็ดที่ 10 องศาเซลเซียสเมล็ดถั่วลิสงยังคงมีการ
พักตัว 72 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดที่เก็บท่ีอุณหภูมิห้องเมล็ดมีการพักตัวเหลือเพียง 9 เปอร์เซ็นต์ (ประนอม, 2549) 
 จากการศึกษาโครงสร้างทางเคมีของเมล็ดในวงศ์ Cucurbitaceae พบว่าประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  
ไขมัน  และยังมีน้ าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญ (Mayer และ  Poljakoff – Mayber, 1963)  โดยปริมาณน้ าท่ีมีอยู่ในเมล็ดแตกต่างกัน
ไปตามสภาพแวดล้อม  ระยะการเจริญ  และองค์ประกอบทางเคมี  ซึ่งปริมาณน้ าในเมล็ดหรือความช้ืนสัมพัทธ์ในเมล็ด เป็น
ปัจจัยที่ส าคัญต่อการงอกของเมล็ด อุณหภูมิจึงมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับความช้ืนสัมพัทธ์  กล่าวคือเมื่ออุณหภูมิ
สูงขึน้เมล็ดจะมีความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าลง (ประนอม, 2549) ในการศึกษาครั้งนี้จะพบว่าเมล็ดที่ได้รับอุณหภูมิสูง เป็นระยะเวลา
นานข้ึน เปอร์เซ็นต์การงอกลดลง ท้ังนี้เนื่องจากความช้ืนสัมพัทธ์จะลดต่ าลง จึงส่งผลต่ออัตราการงอกด้วย 
  

 2. การเจรญิเติบโตของฟักข้าว 
 จากการศึกษาการเจรญิเติบโตของฟักข้าวหลังจากเพาะเมลด็เป็นเวลา 28 วัน เปรียบเทียบระหว่างชุดควบคุม
และชุดการทดลองทั้งสองชุด พบว่าการใช้วิธีกลโดยแกะเปลือกหุม้เมล็ดออกทั้งหมดร่วมกับการใหค้วามร้อนช้ืน โดยการนึ่ง
เมลด็ที่อุณหภมูิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เมล็ดมีการพัฒนาเป็นต้นกล้าและเจริญเติบโตไดด้ีที่สุด โดยมคีวามสูง
เฉลี่ย 160.5 เซนติเมตร ซึ่งแตกตา่งกับเมล็ดในชุดควบคุม และเมลด็ที่ใช้วิธีกลเพียงอย่างเดียว (ภาพที่ 6) 
 การเจริญและพัฒนาของเอนโดสเปิร์มเกิดจากการได้รับสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม เช่นอุณหภูมิ ความช้ืน และน้ า 
โดยเอ็นโดเสปิร์มจะแบ่งนิวเคลียสที่เริ่มต้นจาก Primary  endosperm ในพืชหลายชนิด โดยเฉพาะพวกที่มีใบเลี้ยงเป็นส่วน
สะสมอาหาร  จะมีการแบ่งนิวเคลียสและพัฒนาเอนโดสเปิร์มไปเพียงระยะหนึ่งเท่านั้น  จากน้ันอาหารในเอนโดสเปิร์มก็จะถูก
ดูดใช้ไปโดยคัพภะที่ก าลังเจริญเติบโต (วันชัย, 2542)  และการเจริญเติบโตคือการที่พืชมีการเพิ่มความสูง เพิ่มขนาด และมี
การเปลี่ยนแปลงอวัยวะต่างๆ ไปตามขั้นตอนของพืชนั้น ๆ (สมบุญ, 2548) ซึ่งคัภพะท่ีสามารถรับอาหารจากเอ็นโดเสปิร์มได้ดี 
จะมีการเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกัน ดังนั้นคัภพะของฟักข้าวที่ได้รับความร้อนช้ืนโดยการนึ่ง เมล็ดที่อุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จึงเป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นกล้า 
                                                  
                                                      
 
                                                     ภาพที่ 6  การเจรญิเตบิโตของฟักข้าวจากเมลด็ชุดควบคมุ (ก) เมล็ดที่ใช้วิธีกล  
                                                                 โดยการตัดขัว้เมล็ด (ข) เมล็ดที่ใช้วิธีกลโดยการแกะเปลือกหุ้มเมลด็  
                                                                 (ค)  เมล็ดที่ใช้วิธีกลร่วมกับความร้อนโดยการตดัขั้วเมลด็ (ง) และ 
                                                                 เมล็ดที่ใช้วิธีกลร่วมกับความร้อนโดยการแกะเปลือกหุ้มเมลด็ (จ)   
                                                                 หลังจากเพาะเมล็ดเป็นเวลา 28 วัน 
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สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
1. การแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกท้ังหมดเป็นวิธีกลที่เหมาะสมที่สุดในการลดระยะการพักตัวของเมล็ดฟักข้าว 
2. การใช้วิธีกลโดยการแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกทั้งหมด ร่วมกับการให้ความร้อนแบบร้อนช้ืนโดยการนึ่งเมล็ด ที่

อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง สามารถส่งผลให้มีอัตราการงอกของเมล็ดได้สูงสุด 

3. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติม เช่นการใช้สารเคมีเพื่อยกระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าวต่อไป 
 

การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยพืชที่อยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae และเป็นการน าความรู้เรื่องการลดระยะการ

พักตัวของเมล็ดฟักข้าว ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรเพื่อการผลิตต้นกล้าอย่างมีคุณภาพ และประหยัดเวลา 
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