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บทคัดย่อ 

ศึกษารูปแบบการงอกของเมล็ดและการพัฒนาเป็นต้นอ่อนของฝาดแดง [Lumnitzera littorea (Jack) Voigt]    
โดยเลือกช่อดอกที่สมบูรณ์ และบังคับการผสมเกสรใหเ้ป็นการผสมตัวเอง เก็บเกี่ยวผลฝาดแดงที่สมบูรณ์อายุ 90 วันหลังดอก
บาน จ านวน 300 ผล พบว่า ลักษณะผลฝาดแดงมีสเีปลือกผลเป็นสีน้ าตาล ขนาดความยาวเฉลี่ยของผล 1.3±0.2 เซนติเมตร 
ความกว้างเฉลี่ยของผล 0.3±0.1 เซนติเมตร ภายในรังไข่มีออวุล 2-5 ออวุล และมีเพียง 1 ออวุลที่สามารถพัฒนาไปเป็นเมล็ด
ที่สมบูรณ์ได้ในแต่ละผล และผลที่พบเมล็ดสมบูรณ์ภายในผลมี 22.5 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนผลทั้งหมด หลังจากแกะเมล็ดออก
จากผล พบว่า เมล็ดสมบูรณม์ีขนาดความยาวเฉลี่ย 0.5±0.1 เซนติเมตร และความกว้างเฉลี่ย 0.1±0.01 เซนติเมตร เปลือกหุ้ม
เมล็ดสีน้ าตาล มีใบเลี้ยงสีขาวอยู่ภายใน เมื่อเพาะเมล็ดด้วยวิธี top of paper (TP) ในตู้เพาะเมล็ดที่มีการสลับอุณหภูมิ 20 
องศาเซลเซียส นาน 16 ช่ัวโมง และ 30 องศาเซลเซียส นาน 8 ช่ัวโมง พบว่า เมล็ดสมบูรณ์มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่า 95 
เปอร์เซ็นต์ สามารถงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนขนาด 1.5-2.0 เซนติเมตร ท่ีสมบูรณ์ได้ภายใน 30 วัน และมีรูปแบบการ
งอกของเมล็ดแบบชูเมล็ดขึ้นมาเหนือดิน  
ค าส าคัญ: การงอก, ต้นกล้า, เมลด็, ไม้ป่าชายเลน   

 
Abstract 

Seed germination pattern and seedling development of Red Teruntum [Lumnitzera littorea (Jack) 
Voigt] were studied. Normal inflorescences were selected and control-self-pollinated. The three hundred 
set fruits were harvested at 90 days after flowering and observed. The results showed that fruit had 
brown pericarp, the average fruit size was 1.3±0.2 cm and 0.3±0.1 cm. While, inside ovary had 2-5 ovules, 
and only 1 ovule could develop to be normal seed in each fruit. There was 22.5% of harvested fruit that 
had a normal seed inside. After fruit pericarp  removing, the average seed was 0.5±0.1 cm and 0.1±0.01 
cm. Seed had brown seed coat and white cotyledon inside. The seeds were sown by top of paper (TP) 
method under alternating temperature 20°C for 16 hr and 30°C for 8 hr in an incubator. The seed 
germination was higher than 95%. Seedlings were grown up to 1.5-2.0 cm plant height in 30 days after 
germinating. The pattern of seedling was epigeal germination. 
Keywords: germination, seedling, seed, mangrove tree   

 
ค าน า 

ฝาดแดง [Lumnitzera littorea (Jack) Voigt] ถูกจัดอยู่ในวงศ์ Combretaceae หรือกลุ่มพืชวงศ์สมอ (ก่องกานดา, 
2548) เป็นพืชใบเลี้ยงคูใ่นกลุ่มไม้ป่าชายเลน ซึ่งมีความส าคัญต่อระบบนิเวศของประเทศไทย และมีประโยชน์ด้านอื่น เช่น การ
น าไม้มาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง ท าเออร์นิเจอร์ น ามาท าถ่านไม้ที่สามารถให้ความร้อนสูง สสรายุทธ และ รุ่งสุริยา, 2554) 
เปลือกล าต้นใช้เป็นสีย้อมผ้า นอกจากนี้ยังใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคริดสีดวงทวาร สการันต์, 2555) และเริ่มมีการน ามาใช้เป็น
ไม้ประดับเนื่องจากมีดอกเป็นช่อสีแดงสด และมีทรงพุ่มสวยงาม ฝาดแดงสามารถเจริญเติบโตได้ดีถ้าขึ้นด้านในของป่าชายเลน
ที่เป็นดินร่วนและมีความเค็มน้อย และมักพบขึ้นเป็นกลุ่มบริเวณปากแม่น้ าที่เป็นดินเลนแข็งหรือดินทราย  ปัจจุบันปริมาณ
ความต้องการใช้ประโยชน์จากฝาดแดงมีมากข้ึน แต่การขยายพันธุ์ของต้นฝาดแดงตามธรรมชาติจะขยายพันธ์ุโดยใช้เมล็ดที่อยู่
ภายในผล ผลเป็นรูปกระสวยป่องตรงกลางและมีสันตามยาว ขนาดผลยาวประมาณ 1.2-1.8 เซนติเมตร สชัยสิทธิ์ และคณะ, 
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2549) ซึ่งเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดตามธรรมชาติอยู่ในระดับต่ าประมาณ 2.5 เปอร์เซ็นต์ สXuan et al., 2013) Kairo 
(2010) รายงานเกี่ยวกับการศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ไม้ป่าชายเลนบางชนิดในพื้นทีม่หาสมุทรอินเดียตะวันตก เช่น ต้นฝาดขาว 
ซึ่งเป็นพืชที่มีความใกล้เคียงกับต้นฝาดแดง ซึ่งใช้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด โดยจะเก็บผลแก่ที่มีสีเขียวเข้ม           
รอจนกระทั่งผลแห้ง แล้วเพาะเมล็ดในสภาพโรงเรือน หรือใช้วิธีการน าต้นกล้าที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติภายในป่าชายเลน
ออกมาปลูกเลี้ยง แต่ปัจจุบันยังคงไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ์ฝาดขาวหรือฝาดแดงที่มีประสิทธิภาพ เกษตรกรผู้ผลิต
ยังคงพยายามขยายพันธุ์ต้นฝาดแดงโดยการเก็บผลสดมาเพาะ แต่ยังประสบปัญหาเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดที่ต่ า ส่งผลต่อ
ปริมาณการผลิตต้นฝาดแดงที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และรายงานเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและการ
เจริญเติบโตของต้นกล้าฝาดแดงยังมีไม่มากนัก งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการงอกของเมล็ดและการพัฒนา
เป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ของฝาดแดงเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตต้นกล้าฝาดแดงให้
เพียงพอกับความต้องการของตลาด เพื่อช่วยอื้นอูป่าชายเลนให้มคีวามหลากหลายของพืชในป่าชายเลนต่อไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

เลือกช่อดอกที่สมบูรณ์และบังคับการผสมเกสรให้เป็นการผสมตัวเองโดยห่อช่อดอกด้วยถุงผ้าที่มีขนาดตาถี่ 40 µm 
ซึ่งมีเล็กกว่าขนาดละอองเกสรของดอกฝาดแดง เพื่อป้องกันการผสมข้าม เก็บผลฝาดแดงเมื่ออายุ 90 วันหลังดอกบาน  
โดยเลือกเก็บผลที่สมบูรณ์ มีลักษณะรูปกระสวยป่องตรงกลางผล ไม่พบร่องรอยการเข้าท าลายของเช้ือโรคและแมลง เปลือก
ผลเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ าตาลแดง จ านวนทั้งหมด 300 ผล จากนั้นแกะเมล็ดออกจากผล น าเมล็ดมาแช่ในสารละลาย
ป้องกันเชื้อราแมนโคเซบ (mancozeb) เป็นเวลา 10 นาที ล้างเมล็ดด้วยน้ า Reverse osmosis (RO) โดยให้น้ าไหลผ่านเป็น
เวลา 10 นาที เพาะเมล็ดด้วยวิธี top of paper (TP) และน าไปไว้ในตู้เพาะเมล็ดที่อุณหภูมิสลับ 20 ⇔ 30 องศาเซลเซียส 
โดยอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาน 16 ช่ัวโมง ในสภาพมืด และที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 8 ช่ัวโมง ในสภาพมีแสง 
ตามหลักการของ International Seed Testing Association (ISTA), 2018 บันทึกลักษณะผล ขนาดและลักษณะโครงสร้าง
เมล็ด จ านวนวันในการงอก และรูปแบบการเจริญเติบโตของต้นอ่อนจากเมล็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figure 1 Seed germination test by top of paper method. 
 

ผลการทดลอง 
ลักษณะผลฝาดแดงปกติที่ใช้ในการศึกษา เมื่อเทียบสีเปลือกผลกับ color chart ของ R.H.S. (Wilson, 1942) พบว่า 

ลักษณะสีเปลือกผลเป็นสีน้ าตาล สgreyed-orange 175 C) ขนาดความยาวเฉลี่ยของผล 1.3±0.2 เซนติเมตร ความกว้างเฉลี่ย
ของผล 0.3±0.1 เซนติเมตร และบางผลมีส่วนของเกสรเพศเมียติดอยู่ที่ปลายผล สFigure 2)  
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Figure 2 Fruit of Red Teruntum. 
 

เมื่อน าผลมาแกะเพื่อสังเกตลักษณะภายใน พบว่าเปลือกผลมีความหนาประมาณ 0.08±0.02 เซนติเมตร มีเพียง 
22.5 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนผลทั้งหมด ที่ออวุลในรังไข่สามารถพัฒนาเป็น 1 เมล็ดสมบูรณ์อยู่ภายในผล ซึ่งออวุลที่เหลือจะฝ่อ
เล็กลงกว่าขนาดปกติ สFigure 3A) ส่วนผลที่เหลือ พบว่ามีออวุลจ านวน 2-4 ออวุลที่ไม่มีการพัฒนาเป็นเมล็ดสมบูรณ์อยู่
ภายในผล สFigure 3B)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3  Normal seed in fruit สA) and undeveloped ovules in fruit สB). 
 

เมล็ดสมบูรณ์มีขนาดความยาวเฉลี่ย 0.5±0.1 เซนติเมตร และความกว้างเฉลี่ย 0.1±0.01 เซนติเมตร มีเปลือกหุ้ม
เมล็ดสีน้ าตาลอ่อน สgreyed-yellow group 161 C) มีลักษณะเป็นเปลือกบาง เมื่อแกะเปลือกหุ้มเมล็ด ภายในจะพบส่วนของ
ใบเลี้ยง สcotyledon) ท าหน้าที่สะสมอาหาร จ านวน 2 ช้ินประกบกันอยู่ มีสีขาวเหลือง สyellow-white group 158 C) 
สFigure 4)  

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Figure 4  Seed structure of normal seed. 
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หลังจากการเพาะเมล็ดฝาดแดงโดยวิธี top of paper พบว่าเมล็ดมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ เมล็ด
ที่เพาะเริ่มมีการงอกส่วนของ radicle ออกมาเล็กน้อยในวันท่ี 3 หลังจากการเพาะเมล็ด และในช่วง 3-5 วันหลังจากการเพาะ
เมล็ด ส่วนของ hypocotyl ที่จะเจริญเติบโตเป็นส่วนของล าต้นมีการเจริญเติบโตยืดยาวออกมาและเริ่มชูส่วนของ 
cotyledon ขึ้นด้านบน ส่วน radicle มีการขยายขนาดช้าลง จากนั้น ในช่วงวันที่ 7-19 หลังจากเพาะเมล็ด ส่วนของ 
hypocotyl และ radicle จะพัฒนายืดยาวไปพร้อมกัน หลังจากวันท่ี 19 จากการเพาะเมล็ด ใบเลี้ยงเริ่มมีสีเขียวและกางออก 
ในช่วงวันที่  29 หลังจากการเพาะเมล็ด  ใบเลี้ยงกางออกเต็มที่เป็นต้นอ่อนที่มีลักษณะสมบูรณ์ สFigure 5) อัตราการ
เจริญเติบโตด้านความสูงของต้นอ่อนจะเพิ่มเร็วที่สุดในช่วง 10-20 วันหลังจากการเพาะเมล็ด หลังจากนั้นความสูงของต้นอ่อน
จะเพิ่มขึ้นด้วยในอัตราที่ช้าลง โดยมีขนาดความสูงเฉลี่ยของต้นอ่อนประมาณ 1.6±0.4 เซนติเมตร หลังจากเพาะเมล็ดเป็น
เวลา 30 วัน สFigure 6)  

 Figure 5  Seed germination and seedling growth of Red Teruntum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 Seedling height after seed sowing using TP method. 
 

วิจารณ์ 
จากผลการศึกษาลักษณะของผลและเมล็ดภายในผลฝาดแดงท่ีได้จากการผสมตัวเอง พบว่าเปอร์เซ็นต์เมล็ดสมบูรณ์

ในผลปกติมีเพียง 22.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อสังเกตการสร้างเมล็ดภายในผล จะพบเมล็ดสมบูรณ์เพียงเมล็ดเดียวท่ีสามารถพัฒนา
ได้ภายในผล ออวุลที่เหลือภายในผลจะไม่มีการพัฒนาต่อเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์  หรือบางผลมีลักษณะภายนอกเหมือนผลปกติ  
แต่ภายในผลไม่พบเมล็ดสมบูรณ์ อาจเนื่องจากอิทธิพลของ self-incompatibility ของพืชในกลุ่มฝาด Lumnitzera 
racemose ท าให้การพัฒนาของออวุลที่ได้รับการปฏิสนธิเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ จึงไม่สามารถพัฒนาต่อเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ภายใน
ผลได้ สSolomon et al., 2014) จากรายงานเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดตามธรรมชาติของ Xuan et al. (2013) ที่อยู่ใน
ระดับต่ าประมาณ 2.5 เปอร์เซ็นต์ อาจเกิดจากการที่น าผลฝาดแดงที่ไม่มีการพัฒนาเมล็ดภายในมาเพาะ จึงท าให้เปอร์เซ็นต์
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�การประชุมวิชาการ พืชสวน แห่งชาติ ครั้งที่ 18
5-7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิซ คอนเวนชั่น นนทบุรี

การงอกต่ ามาก แต่จากงานวิจัยนี้ได้คัดแยกเมล็ดที่มีการพัฒนาจนเป็นเมล็ดสมบูรณ์มาเพาะด้วยวิธี top of paper เพื่อ
ทดสอบความงอกของเมล็ด ซึ่งพบว่าเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดสมบูรณ์สูงกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ โดยเมล็ดเริ่มงอกได้ภายใน
เวลาประมาณ 3 วันหลังจากได้รับความชื้น ซึ่งแสดงว่าเมล็ดสามารถงอกได้โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยกระตุ้นเพื่อท าลายการพักตัว
ของเมล็ด และใช้เวลาในการงอกจนพัฒนาเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์ได้ในเวลาประมาณ 30 วันหลังจากเพาะเมล็ด โดยมีรูปแบบ
การงอกของเมล็ดฝาดแดงเป็นการงอกแบบชูใบเลี้ยงข้ึนเหนือดินหรือ epigeal germination ซึ่งสังเกตได้จากระยะการยืดยาว
ของส่วนล าต้นใต้ใบเลี้ยงและการโค้งงอในระยะแรกของส่วน hypocotyl และดึงส่วนของ cotyledon กับ epicotyl ขึ้นมา
เหนือวัสดุเพาะ สนันทนา, 2554) ซึ่งมีลักษณะตรงกันกับรูปแบบการงอกของเมล็ดในพืชใบเลี้ยงคู่ทั่วไปและพืชป่าชายเลนบาง
ชนิด สClarke et al., 2001) 

 
สรุป 

ลักษณะผลฝาดแดงมีสเีปลือกผลเป็นสีน้ าตาล ขนาดความยาวเฉลีย่ของผล 1.3±0.2 เซนติเมตร ความกว้างเฉลี่ยของ
ผล 0.3±0.1 เซนติเมตร ภายในรังไข่มี 2-5 ออวุล และมีเพียง 1 ออวุลที่สามารถพัฒนาไปเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ได้ในแต่ละผล 
เมล็ดสมบูรณ์มีขนาดความยาวเฉลี่ย 0.5±0.1 เซนติเมตร และความกว้างเฉลี่ย 0.1±0.01 เซนติเมตร มีเปลือกหุ้มเมล็ดสี
น้ าตาล มีใบเลี้ยงอยู่ภายใน เมล็ดสมบูรณม์ีเปอร์เซน็ต์การงอกสูงกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ สามารถงอกและพัฒนาเป็นต้นอ่อนขนาด 
1.5-2.0 เซนติเมตร ทีส่มบูรณ์ได้ภายใน 30 วัน และมีรูปแบบการงอกของเมล็ดแบบชูใบเลี้ยงข้ึนเหนือดิน  
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