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ABSTRACT

Effect of sowing media on germination of Aquilaria crassna Pierre seeds was
investigated under nursery conditions at the Central Forest Seed Centre, Muak-lek, Saraburi.
There were eleven sowing media/treatments with four replications. These treatments were top
soil, fine sand, carbonized rice husk, coconut husk, top soil mixed with fine sand (1:1), top
soil mixed with carbonized rice husk (1:1), top soil mixed with coconut husk (1:1), fine sand
mixed with carbonized rice husk (1:1), fine sand mixed with coconut husk (1:1), carbonized
rice husk mixed with coconut husk (1:1) and top soil mixed with fine sand, carbonized rice
husk, and coconut husk (1:1:1:1). Seed germination was daily recorded after sowing for 30
days. Total seed germination percentage (TG), values of rate of germination (R50),
germination value (GV) and germination index (GI) were calculated. Results from this study
revealed that TG, R50, GV and GI of A.crassna seeds in the eleven media were non-
significant different. Moreover, different chemical and physical properties of these media did
not clearly affect to seed germination. Less water holding capacity of sowing medium,
however, may affect to seed germination. Therefore, it may be concluded that all these media
did not affect to seed germination of the species. Each medium can be selected for sowing
seed of this species. It is recommended to select top soil mixed with coconut husk, coconut
husk and carbonized rice husk as sowing media of A.crassna seeds.
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บทคัดย่อ

11
ชนิด/กรรมวิธี ไดแ้ก่ หนา้ดิน, ทรายละเอียด, , ขุยมะพร้าว, หนา้ดินผสมทรายละเอียด
(อตัราส่วน 1:1), (อตัราส่วน 1:1), หน้าดินผสมขุยมะพร้าว (อตัราส่วน
1:1), (อตัราส่วน 1:1), ทรายละเอียดผสมขุยมะพร้าว (อตัราส่วน 1:1),

(อตัราส่วน 1:1) ถา้แกลบผสมขุย
มะพร้าว (อตัราส่วน 1:1:1:1) แต่ละกรรมวิธีมี 4 (Benlate)

งอกของเมล็ดไมทุ้กวนัและใช้ระยะเวลาในการทดสอบการงอกนาน 30 วนั
50% ของการงอกจริง ค่าการงอก

ค่าการงอก ค่าดชันีการงอก และอตัราการง 50% ของการงอกจริง

สิบเอ็ดชนิดไม่มีผลกระทบต่อการงอกของเมล็ดไมก้ฤษณา สามารถเลือกใชว้สัดุเพาะชนิดใดชนิด

กฤษณา

คําหลกั: ไมก้ฤษณา, วสัดุเพาะ, การงอกของเมล็ดไม้

คํานํา

ไมก้ฤษณา (Aquilaria   crassna Pierre) มีการกระจายพนัธ์ุตามธรรมชาติในประเทศไทย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กมัพูชา และ เวียดนาม (ชมรมไมก้ฤษณา (ไมห้อม) แห่ง
ประเทศไทย 2548 และ Forest & Landscape Denmark, 2004) สาํหรับประเทศไทย  ตามธรรมชาติ

(เชียงราย แพร่ และน่าน) ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา บุรีรัมย ์และศรีสะเกษ) ภาคกลาง (กาํแพงเพชร เพชรบูรณ์
นครนายก และปราจีนบุรี) และภาคตะวนัออก (จนัทบุรีและตราด)
เช่น ไมย้าง ยมหอม ยมหิน หวา้ ก่อเดือย และสีเสียดเทศ (กาญจนา 2546, กองเกษตรสารนิเทศ
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2547, เฉลิมชยั 2546, ชมรมไมก้ฤษณา (ไมห้อม) แห่งประเทศไทย 2548 และ สมภตัรและจงรัก
2547)

(กาญจนา 2546, กรมป่าไม้ 2546, กอง
เกษตรสารนิเทศ 2547 และ ชมรมไมก้ฤษณา (ไมห้อม) แห่งประเทศไทย 2548)

รษฐกิจ

ให้ไมก้ฤษณาสูญพนัธ์ุไปจากแหล่งพนัธ์ุไมต้ามธรรมชาติได้ (กรมป่าไม้ 2546 และ กองเกษตร
สารนิเทศ 2547)

และหรือการขดุกลา้ไมป่้ามาชาํ และการขยายพนัธ์ุโดยไม่
(กรมป่าไม้

2546, สรายุทธ 2538 และ Forest & Landscape Denmark, 2004)
ผลกระทบต่อการงอกของเมล็ดไม ้เช่น การคดัเลือกแหล่งเมล็ดไม ้การเก็บเมล็ดไม ้การคดัแยก
เมล็ดไม ้การปฏิบติัต่อเมล็ดไมก่้อนเพาะ และการเลือกใชว้สัดุเพาะเมล็ดไม้ จึงมีความสําคญัอยา่ง
มากต่อการงอกของเมล็ดไม้

(จวงจนัทร์ 2529 และ ประนอม 2549) แตกต่าง

(ส่วนเพาะชาํกลา้ไม้ 2539)

(ศุภชัยและประพนัธ์ 2534)
ทรา (สุคนธ์และ
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บุญชุบ 2531)
(ชนาธิปและสุทศัน์ 2543) :แกลบเผา (1:1), ทราย:
แกลบเผา (1:1) และขุยมะพร้าว:แกลบเผา (1:1) เหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดมะค่าแต ้และวสัดุเพาะ

(ณรงค์ 2548)
เหมาะสมสาํหรับการเพาะเมล็ดไมก้ฤษณายงัไม่มีการศึกษาแต่อยา่งใด เพียงแต่ระบุวา่เพาะเมล็ดไม้

(เฉลิมชยั 2547) ดินกลบดว้ยดินทราย (กาญจนา 2546) ดินร่วนกลบดว้ย
ทรายหรือทรายอยา่งเดียว (ดีพร้อม 2537) และ ดินหรือทราย (Forest & Landscape Denmark,

2004) ม้

อุปกรณ์และวธีิการ

นย์เมล็ดพันธ์ุไม้ภาคกลาง อําเภอ
11 ชนิด (Treatments)

ไดแ้ก่
1. หนา้ดิน (Top soil)

2. ทรายละเอียด (Fine sand)

3. (Carbonized rice husk)

4. ขยุมะพร้าว (Coconut husk)

5. หนา้ดินผสมทรายละเอียด (อตัราส่วน 1:1) (Top Soil + Fine Sand)

6. (อตัราส่วน 1:1) (Top Soil + Carbonized rice husk)

7. หนา้ดินผสมขยุมะพร้าว (อตัราส่วน 1:1) (Top Soil + Coconut husk)

8. (อตัราส่วน 1:1) (Fine Sand + Carbonized rice husk)

9. ทรายละเอียดผสมขยุมะพร้าว (อตัราส่วน 1:1) (Fine Sand + Coconut husk)

10. (อตัราส่วน 1:1) (Carbonized rice husk + Coconut husk)

11. (อตัราส่วน 1:1:1:1)
(Top Soil + Fine Sand + Carbonized rice husk + Coconut husk)

(Benlate)



5

นิด
แสดงไวใ้น Table 1

Table 1. Chemical and physical properties of individual seed sowing medium

Sowing media pH
Bulk density

(gm/cm3)
Water holding capacity

(% Wt)
1. Top soil 7.81 0.87 56.53
2. Fine sand 7.20 1.16 26.81
3. Carbonized rice husk 8.23 0.44 216.68
4. Coconut husk 6.43 0.33 355.27
5. Top Soil + Fine Sand (1:1) 8.01 1.08 41.95
6. Top Soil + Carbonized rice husk (1:1) 7.43 0.77 86.14
7. Top Soil + Coconut husk (1:1) 7.47 0.71 81.53
8. Fine Sand + Carbonized rice husk (1:1) 7.79 0.93 46.64
9. Fine Sand + Coconut husk (1:1) 6.76 0.75 74.24
10. Carbonized rice husk + Coconut husk (1:1) 7.32 0.42 307.00
11. Top Soil + Fine Sand + Carbonized rice husk +

Coconut husk (1:1:1:1)
7.27 0.92 78.66

พร้อมกาํจดัรกออก
จาํเป็นตอ้งผ่านการปฏิบติัต่อเมล็ดก่อนเพาะดว้ยวิธีการใดๆ (Forest & Landscape Denmark,

2004) ก่อนดาํเนินการทดสอบการงอก
25 เมล็ด จาํนวน 4 (Replication)

กบัขนาดเมล็ดกดลงไปในวสัดุเพาะให้มีความลึกเพียงพอ หยอดเมล็ดทีละเมล็ดลงในแ

(Benlate)
เพาะวางบนโต๊ะภายในโรงเรือนเตรียมวสัดุเพาะชาํกลา้ไมแ้ละคลุมกระบะ

(Benlate) ทุกๆ สองสัปดาห์
บันทึ

(ชนะและคณะ 2548) ติดตามบนัทึก
การงอกนาน 30

(Total Seed Germination Percentage, TG) 50% ของการงอกจริง (Rate
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of Germination, R50) ค่าการงอกของเมล็ด (Germination Value, GV) และดชันีการงอก
(Germination Index, GI) โดยใชส้มการของ Czabator (1962)

ค่าการงอก = เซ็นตก์ารงอกต่อวนัในวนัสุดทา้ย X

และใชส้มการของจวงจนัทร์ (2529)

ค่าดชันีการงอก = ผลบวกของ (                                                             )

ความแตกต่างระ (TG)

50% ของการงอกจริง (R50) ค่าการงอกของเมล็ด (GI) และดชันีการงอก (GI) คาํนวณโดยใช้
โปรแกรมคาํนวณของ Microsoft excel ใน Microsoft Window XP

ผลการทดลอง

15
(Figure 1) แต่มีความแตกต่างกนัอยา่งไม่มี

(90%) (66%) (Table 2)
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Figure 1. Cumulative seed germination of Aquilaria crassna seeds
sown in individual medium.
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50% ของการงอกจริง

50%

เมล็ดไมใ้ชร้ะยะเวลาในการงอกให้ได้ 50% (20.4 วนั)
50%

(22.8 วนั) (Table 2)

Table 2. Total seed germination percentage (TG), rate of germination (R50), germination
index (GI) and germination value (GV) of Aguilaria crassna seeds sown in 11
different sowing media

Sowing media
TG ns

(%)
R50 ns

(Days)
GI ns GV ns

Top soil 83.00 22.75 0.95 7.96
Fine sand 66.00 21.59 0.77 5.29
Carbonized rice husk 87.00 20.53 1.03 8.91
Coconut husk 89.00 20.65 1.09 9.44
Top soil + Fine sand (1:1) 80.00 20.95 1.02 7.59
Top soil + Carbonized rice husk (1:1) 79.00 20.58 0.95 7.75
Top soil + Coconut husk (1:1) 90.00 21.06 1.05 9.36
Fine sand + Carbonized rice husk (1:1) 79.00 22.77 0.89 7.32
Fine sand + Coconut husk (1:1) 87.00 22.16 0.98 8.89
Carbonized rice husk + Coconut husk (1:1) 81.00 20.44 0.95 7.86
Top soil + Fine sand + Carbonized rice husk +
Coconut husk (1:1:1:1)

83.00 21.85 0.93 7.95

Overall Mean 82.18 21.39 0.96 8.03
Note: ns = Non significant.

ค่าการงอก

สุด (9.4)
(5.29) (Table 2)
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ดัชนีการงอก

(1.1)
(0.8) (Table 2)

วจิารณ์ผล

50%
ของการงอกจริง ค่าการงอก และดชันีการงอกของเมล็ดไมก้ฤษณา ในวสัดุเ 11

(Table 2)

อโรคเขา้ทาํลายเมล็ดก็
สามารถงอกได้ 6 ชนิด

(ชนาธิปและสุทศัน์ 2543) และ เมล็ดพะยูงและประดู่ในวสัดุเพาะ 10 ชนิด ไดแ้ก่ ดินร่วน ทราย
แกลบเผา ขุยมะพร้าว ดินผสมทราย ดินผสมแกลบเผา ดินผสมขุยมะพร้าว ทรายผสมแกลบเผา
ทรายผสมขยุมะพร้าว และแกลบเผาผสมขยุมะพร้าว (ณรงค์ 2548)
ละชนิดในวสัดุเพาะขา้งตน้ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

นอกจา - ด่าง (6.43-8.23) ความหนาแน่น (0.33-1.16 กรัม/ลูกบาศก์
เซนติเมตร) (26.81-355.27 % )

สถิติ (Table 1 และ 2)

(26.81 % ) (Table 1)

ประพนัธ์ (2534)
กบัผลการศึกษาของ สมควรและประเชิญ (2531)

ความสามา
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ได้กล้าไมใ้นปริมาณมากและใช้ระยะเวลาในการเตรียมกล้

50% ของการงอกจริง (R50) และดชันีการงอก (GI)
ผสมผสานระหวา่งความเร็วในการงอกกบัเปอร์เซ็นต์การงอก (GV) โดย R50

ส่วน GI และ GV

(90%)
เมล็ดไมใ้ชร้ะยะเวลาในการงอกใหไ้ด้ 50% (20.4 วนั) และขุยมะพร้าว

9.4 และ 1.1 ตามลาํดบั
50% ของการงอก

(22.8 วนั) และทรายละเอียด ทาํให้เมล็ดไมมี้เปอร์เซ็นตก์ารงอก ค่าการงอก และค่า
66%, 5.29 และ 0.77 ตามลาํดบั (Table 2) ผลการ

ดชันีการงอกม 50%

งอก 50% ของการ

(Overall mean) (Table 2) หมาะสม
สาํหรับการเพาะเมล็ดไมก้ฤษณา เพราะทาํให้เมล็ดไมมี้เปอร์เซ็นตก์ารงอก  ค่าการงอก และค่าดชันี

50%
(Figure 1 และ Table 2)

สรุปผล

1. ค่าการงอก ค่ 50% ของการงอก
11 ชนิด ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ จึงสามารถ

2.
ของเมล็ดไมก้ฤษณา
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3.
ค่าการงอก และค่า

กใหไ้ด้ 50%

ข้อเสนอแนะ

เพาะกลา้ไมก่้อนแลว้จึงยา้ยชาํกลา้ไมภ้า

ดินสําหรับให้กล้าไม้กฤษณาเจริญเติบโตไ

คํานิยม

ขอขอบพระคุณ คุณสมยศ กิจคา้  ขา้ราชการบาํนาญ (อดีตนกัวิชาการป่าไม้ 8ว) คุณวิเชียร
สุมนัตกุล หัวหน้ากลุ่มวิจยัการจดัการและพฒันาป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

เคราะห์คุณสมบติัทางเคมีและกายภาพ

เอกสารอ้างองิ
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