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บทคัดย่อ
ศึกษาการขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต ที่หมู่บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ 15
ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 การทดลอง ดังนี้ 1) ศึกษาความ
เข้มข้นของ GA3 ที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดผักหวานป่า พบว่า เมล็ดผักหวานที่แช่ GA3 ที่ความเข้มข้น
2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงที่สุด คือ 24 เปอร์เซ็นต์ และมีความยาวยอดยาวที่สุด คือ
56.40 มิลลิเมตร ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับทุกสิ่งทดลอง 2) ศึกษาความเข้มข้นของสาร
IBA และ NAA ต่อการเกิดรากของกิ่งปักชำผักหวานป่า พบว่า สารควบคุมการเจริญเติบโตทั้ง 2 ชนิด (NAA
และ IBA) ทุกความเข้มข้นไม่มีผลต่อการชักนำให้เกิดรากของกิ่งปักชำผักหวานป่า 3) ศึกษาความเข้มข้นของ
สาร IBA และ NAA ที่มีผลต่อการเกิดรากของกิ่งตอนผักหวานป่า พบว่า NAA ที่ความเข้มข้น 3,000 มิลลิกรัม
ต่อลิตร มีอัตราการเกิดรากที่สูงที่สุด คือ 100 เปอร์เซ็นต์ และมีจำนวนรากเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ 12.5 ราก ซึ่งมี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่งกับทุกสิ่งทดลอง
คำสำคัญ : การเพาะเมล็ด การปักชำ การตอนกิ่ง จิบเบอเรลลิน อ๊อกซิน พันธุ์ผักหวานป่า
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Abstract
Study of plant growth regulators on propagations of Melientha suavis Pierre was
performed at Kaset Phatthana Village, Village No. 15, Pa pai Subdistrict, San Sai District, Chiang
Mai Province, was divided into 4 experiments as follows 1) Study on the optimum
concentrations of GA3 on seed germinations of Melientha suavis Pierre. The results showed
that the seeds of Melientha suavis Pierre were soaked in 2,000 ppm GA3 concentrations, gave
a high germination rate in thirty day and percentage of 24 percent. The shoot was 56.40
millimeters in length, with significant differences to other experiments. 2) Study the
concentrations of IBA and NAA on rooting of cuttings of Melientha suavis Pierre. The results
showed these plant growth regulators did not produce any root of cutting Melientha suavis
Pierre. 3) Study of the concentrations of IBA and NAA on the rooting of air layering of Melientha
suavis Pierre. The 3,000 ppm NAA showed the highest rooting percentage of 100 percent, with
the highest number of roots of 12.5 roots. with significant differences to other experiments.
Keyword: Seed propagations, Cuttings, Air layering, GA3, Auxin, Melientha suavis Pierre car.
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บทนำ
ผักหวานป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Melientha suavis Pierre เป็นพืชในวงศ์ Opiliaceae เป็นวงศ์พิเศษ
ที่ยังไม่มีผักหรือผลไม้ชนิดใดที่อยู่ในวงศ์นี้ ผักหวานป่าสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ยอด
เหลืองและพันธุ์ยอดเขียว โดยพันธุ์ ‘ยอดเขียว’ จะเจริญเติบโตได้ดีและเร็วกว่าพันธุ์ ‘ยอดเหลือง’ ทั้งสองสาย
พันธุ์มีความแตกต่างกันไม่มากนักทั้งขนาดของทรงพุ่ม ลักษณะกิ่งและใบ จะแตกต่างเพียงสีของใบที่มีสีเขียว
และสีเขียวอมเหลืองเท่านั้น ผักหวานป่าเป็นไม้ผลัดใบเจริญเติบโตได้ดีในป่าดิบแล้งที่ระดับนํ้าทะเลตํ่ากว่า 600
เมตร พบมากประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซียและฟิลิปปินส์ (กรมวิชาการเกษตร, 2548) เป็นไม้
ยืนต้นขนาดกลาง ต้นที่โตเต็มที่สูงได้ถึง 13 เมตร แต่ที่พบโดยทั่วไปมักมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือ
เป็นไม้พุ่ม เนื่องจากมีการหักกิ่ง เด็ดยอดหรื อตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มเตี้ย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดยอดอ่อน ซึ่ง
เป็นส่วนที่ใช้บริโภคและสามารถเก็บเกี่ยวยอดอ่อนได้ง่าย (เกษม และคณะ, 2536)
ผักหวานเป็นผักพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและตลาดมีความต้องการสูง ซึ่งยังผลิตได้
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากมีความยากในการจัดการ ทั้งยังมีรอบการผลิตตามธรรมชาติเพียงปีละ
ครั้งในช่วงฤดูแล้ง แต่ถ้ามีการตัดแต่งและบำรุงรักษาต้นที่ดี จะสามารถผลิตยอดผักหวานป่าได้ตลอดปีเช่นกัน
(มาโนช, 2538) ยอดอ่อนผักหวานนิยมนำประกอบอาหารในหลายเมนูและมีสรรพคุ ณในด้านต่างๆ เช่นส่วน
ยาง ใช้กวาดคอเด็ก แก้ลิ้นเป็นฝ้าขาว ส่วนของใบและราก ใช้รักษาแผลและบรรเทาอาการปวดในข้อ ปวดหัว
ปวดท้อง ใช้เป็นยาเย็น ถอนพิษ แก้ร้อนในและกระหายน้ำ (พัชรี, 2559)
การขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยทั่วไปนิยมใช้วิธีการเพาะเมล็ด เนื่องจากผักหวานป่าติ ดผลและมีเมล็ด
ปริมาณมาก วิธีการเพาะมีอัตราการงอกสูงและไม่ยุ่งยาก แต่เมื่อย้ายปลูกจะมีการเจริญเติบโตช้ามากและมี
เปอร์เซ็นต์การรอดตายต่ำ จึงได้มีการทดลองจิบเบอเรลลิน (Gibberellin) ได้แก่ GA3 ในการกระตุ้นการงอก
ของเมล็ดผักหวาน ซึ่งได้รับความสนใจในการศึกษามากกว่ าชนิดอื่นๆ (ดนัย, 2539) ส่วนรายงานการใช้ GA3
เพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดไม้ผล โดย เทียนนุชและคณะ (2559) ได้ศึกษาผลของ GA3 ต่อเปอร์เซ็นต์การงอก
ของเมล็ดกีวีฟรุตพันธุ์ ‘Hayward’ และพันธุ์ ‘Hort.16A’ พบว่า พันธุ์ ‘Hayward’ ที่แช่ด้วย GA3 ความเข้มข้น
500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงที่สุดคือ 52.80 เปอร์เซ็นต์ และพบว่าที่ความเข้มข้น 500
มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 30 นาที มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างความเข้มข้นและเวลาในการแช่เมล็ด โดยพบว่า เมล็ดกี
วีฟรุต พันธุ์ ‘Hort.16A’ ที่แช่ GA3 ที่ความเข้มข้น 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 30 และ 60 นาที มีเปอร์เซ็นต์
ความงอกของเมล็ดกีวีฟรุตสูงที่สุด และการแช่ เมล็ดกีวีฟรุตใน GA3 ร่วมกับการเก็บในอุณหภูมิเย็นจะช่วยให้
เมล็ดกีวีฟรุตงอกได้เร็วขึ้น (Lawes & Anderson, 1980)
ส่วนการขยายพันธ์ด้วยวิธีปักขำและการตอน มีเปอร์เซ็นต์การออกรากต่ำมากและใช้เวลานานไม่
น้อยกว่า 4 เดือน จึงจะออกรากและการตอนโดยทั่วไปจะมีเปอร์เซ็นต์การออกรากค่อนข้างต่ำ ส่วนการขุดล้อม
ต้นผักหวานจากป่านำมาปลูกจะประสบความสำเร็จน้อยมาก (พาวิน, 2553; พัชรี, 2559) ผักหวานป่าจึงมี
ลักษณะที่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกับต้น ไม้ชนิด อื่น ทำให้กลายเป็น ผักยืนต้นที่ปลูกยากมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน (เดชา, มปป) จึงได้ศึกษาสารควบคุมการเจริญเติบโตในการขยายพันธุ์และรวมถึงการเพาะเมล็ดเพื่อ
การกระตุ้นการออกรากของกิ่งปักชำและกิ่งตอน โดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเพื่อให้มีคุณภาพที่ดี
ซึ่งสารควบคุมการเจริญเติบโตได้แก่สารในกลุ่ม Auxin เช่น IBA (4-indole-3-yl) butyric acid) และ NAA (1naphthylacetic acid) ในระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมสามารถกระตุ้นการเกิดรากของกิ่งปักชำและกิ่งตอน
ได้ ซึ่งอรพิน (2557) ได้ศึกษาผลของ IBA ต่อการเพิ่มปริมาณหน่อและการออกรากของผักหวานป่า ในสภาพ
ปลอดเชื้อ โดยตัดยอดผักหวานป่าจากการเพาะเมล็ดในห้องปฏิบัติการเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS (Murashige &
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Skoog, 1962) และเติม IBA ความเข้มข้น 0.0, 0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 มิล ลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 60 วัน
พบว่าชิ้นส่วนผักหวานป่าไม่สามารถเกิดรากใหม่ได้บนอาหารที่เพาะเลี้ยงทุกสูตร ซึ่งเจนจิราและคณะ (2557)
ได้ศึกษาผลของ IBA และ NAA ในการเกิดรากและการแตกยอดในกิ่งปักชำหม่อนพันธุ์ ‘เชียงใหม่ 60’ ที่ความ
เข้มข้น 500, 1,000, 2,000 และ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า IBA ที่ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
การชักนำให้เกิดรากในการปักชำกิ่งหม่อนพันธุ์ “เชียงใหม่ 60” มากที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของ และเจนจิ
รา และคณะ (2558) ได้ศึกษาการกระตุ้นการออกรากของกิ่งตอนชมพู่น้ำดอกไม้ โดยใช้ IBA และ NAA ที่
ระดับความเข้มข้นต่างๆ และร่วมกัน พบว่า IBA ที่ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำการเกิดรากของชมพู่
น้ำดอกไม้ได้ดีที่สุดและมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงที่สุด (Yusnita et al., 2018) ศึกษาผลของ IBA และ NAA
มีผลต่อกิ่งปักชำและการแตกหน่อของต้นแอปเปิลมาเลย์ พบว่า IBA ที่ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร รวมกับ NAA ที่
1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลต่อการออกรากและการแตกยอดได้ดีที่สุดและยังช่วยลดระยะเวลาในการออกราก
ได้อีกด้วย

อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่มีผลต่อการงอกในการเพาะเมล็ดผักหวาน
ป่า โดยทำการวิจัยที่สาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหมู่บ้านเกษตรพัฒนา หมู่
15 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 การทดลองดังนี้
การทดลองที่ 1 ผลของ GA3 ต่อการงอกของเมล็ดของผักหวานป่า
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) แบ่งออกเป็น 4 สิ่งทดลองๆ
ละ 4 ซ้ำๆ ละ 50 เมล็ดได้แก่ การแช่เมล็ดด้วยน้ำเปล่า (ชุดควบคุม) แช่เมล็ดด้วย GA3 ที่ความเข้มข้น 500,
1,500 และ 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร โดย นำเมล็ดผักหวานป่ามาคัดเลือกโดยนำไปแช่น้ำ 1 คืน เลือกเมล็ดที่
จมน้ำมาทำการทดลองจำนวน 200 เมล็ด นำเมล็ดที่จะทำการทดลองมาแช่ฮอร์โมนที่เตรียมไว้ตามสิ่งทดลอง
ละๆ 30 นาที จากนั้นนำไปเพาะลงในถุงพลาสติกดำเพาะกล้าขนาด 3x7 นิ้ว ที่มีส่วนผสมวัสดุปลูกได้แก่ ดิน :
ทราย : แกลบ : ถ่านแกลบ อัตราส่ว น 1:1:1:1 และนำไปวางไว้ที่ร่มรำไร รดน้ำให้ช ุ่มและบันทึกผลการ
เจริญเติบโต การบันทึกข้อมูล หลังจากต้นผักหวานงอก โดยเก็บข้อมูลเมื่อครบ 60 วัน โดยบักทึกข้อมูล ความ
ยาวยอด (มม.) เส้นผ่าศูนย์กลางรากบริเวณโคนต้น (มม.) และเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต (%)
การทดลองที่ 2 ผลของ IBA และ NAA ต่อการเกิดรากในการปักชำกิ่งของหวานป่า
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) แบ่งออกเป็น 16 สิ่งทดลองๆ ละ 3 ซ้ำๆ ละ 5 กิ่ง ศึกษา
IBA ที่ความเข้มขึ้น 0, 1,000 2,000 และ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA จำนวน 4 ความเข้มข้น (0,
1,500, 3,000 และ 4,500 มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยเตรียมท่อนพันธุ์กิ่งผักหวานป่านำมาตัดเป็นท่อนให้มีความ
ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร และกรีดบริเวณโคนกิ่ง กิ่งละ 3-4 รอย ให้มีความยาวประมาณ 1 เซนติเมตร จุ่ม
ท่อนพันธุ์ในสารป้องกันกำจัดโรคพืชและนำไปผึ่งให้แห้ง จึงนำไปจุ่มสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในแต่
ละสิ่งการทดลองและควบคุมความชื้นโดยคลุมถุงพลาสติกใสขนาด 20x30 นิ้ว เพื่อรักษาความชื้นนำไปไว้ในที่
ร่มรำไรและบันทึกผลการเจริญเติบโต การบักทึกข้อมูล โดยทำการเก็บข้อมูลเมื่อครบ 60 วัน โดยบักทึกข้อมูล
จำนวนราก (ราก) ความยาวราก (ซม.) จำนวนการแตกยอด ความยาวยอด (ซม.) และ เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต
(%)
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การทดลองที่ 3 ผลของ IBA และ NAA ต่อการเกิดรากกิ่งตอนของผักหวานป่า
วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD (4 x 4) มี 2 ปัจจัยดังนี้ ปัจจัย A ได้แก่ IBA ที่ 4 ระดับ
ความเข้มข้น (0, 1,000 2,000 และ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร) ปัจจัย B ได้แก่ NAA ที่ 4 ระดับความเข้มข้น (0,
1,500, 3,000 และ 4,500 มิลลิกรัมต่อลิตร) แบ่งเป็น 16 สิ่งทดลองๆ ละ 4 ซ้ำ ๆ ละ 10 กิ่ง โดยคัดเลือกกิ่ง
จากต้นผักหวานป่าที่มีลักษณะลำต้นตั้งตรงเส้นผ่า ศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร โดยทำการตอนกิ่งให้รอย
ควั่นมีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร จากนั้นป้ายฮอร์โมนตามสิ่งทดลองที่บริเวณแผลขอบบนของรอยควั่น
และห่อหุ้มรอยแผลด้วยขุยมะพร้าวที่มีความชื้นพอประมาณที่เตรียมไว้ในถุงพลาสติกขนาด 4x6 นิ้ว เพื่อรักษา
ความชื้นมัดประกบตุ้มตอนกับกิ่งตอนให้แน่นด้วยเชือกฟางให้แน่น ทำการเก็บข้อมูลหลังตอนกิง 120 วัน โดย
บักทึกข้อมูล จำนวนราก (ราก) ความยาวราก (มิลลิเมตร) เส้นผ่าศูนย์กลางรากบริเวณโคนราก (มิลลิเมตร)
เปอร์เซ็นต์การเกิดราก (%)
การวิ เ คราะห์ผ ลการทดลอง วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน (analysis of variance) โดยโปรแกรม
Sirichai Statistics เปรียบเทียบโดยวิธี Least-Significant Different (LSD)

ผล
การทดลองที่ 1 ผลของ GA3 ต่อการงอกของเมล็ดของผักหวานป่า
เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต จากผลการทดลอง แช่เมล็ดผักหวานในสารละลาย GA3 และนำไปเพาะ
เมล็ดและบันทึกผลการทดลองในระยะเวลา 60 วันหลังเพาะเมล็ด พบว่า เมล็ดผักหวานป่าที่แช่ GA3 ที่ความ
เข้มข้น 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตเฉลี่ยสูงสุด คือ 48.50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่แตกต่างทาง
สถิติกับชุดควบคุม (control) มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตเฉลี่ย 35.00 เปอร์เซ็นต์ แต่มีความแตกต่างทางสถิติ
อย่างมีนัยสำคัญยิ่งกับเมล็ดที่แช่ GA3 ที่ความเข้มข้น 1,000 และ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์การรอด
ชีวิต 35.00 และ 29.50 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (Table 2) ส่วนความยาวยอด พบว่า เมล็ดที่แช่ GA3 ที่ 2,000
มิลลิกรัมต่อลิตร มีความยาวยอดเฉลี่ยสูงสุด คือ 56.40 มิลลิเมตร ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติ กับชุดควบคุม คือ
44.48 มิลลิเมตร แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่งกับ เมล็ดที่แช่ GA3 ความเข้มข้น 1,000 และ
500 มิลลิกรัมต่อลิตร คือ 38.24 และ 37.92 มิลลิเมตร ตามลำดับ (Table 1) ส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
บริเวณโคนต้น พบว่า GA3 ไม่มีผลต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นผักหวานป่า (Table 1)
การทดลองที่ 2 ผลของ IBA และ NAA ต่อการเกิดรากในการปักชำกิ่งของหวานป่า
จากการทดลองการปักชำพบว่าจากสิ่งทดลองไม่มีผลต่อการเกิดรากและการเจริญของกิ่งปักชำ
(Figure 1A) หลังจากผ่านไป 20 วันหลังทำการทดลอง พบเชื้อราขึ้นบริเวณกิ่ง จึงทำการพ่นสารป้องกันกำจัด
โรคพืช (Figure 1B และ 1C) เมื่อถึง 60 วัน หลังทำการทดลอง ไม่พบการเจริญเติบโตของรากและยอดทุกสิ่ง
ทดลอง (Figure 1D)
การทดลองที่ 3 ผลของ IBA และ NAA ต่อการเกิดรากกิ่งตอนของผักหวานป่า
เปอร์เ ซ็น ต์การรอดชีวิต จากผลการทดลอง การใช้ส าร IBA และ NAA ที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน ใน
ระยะเวลา 120 วัน หลังตอน พบว่า กิ่งตอนที่ใช้ NAA ทีค่ วามเข้มข้น 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์การ
รอดชีวิตสูงที่สุด คือ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติกับ IBA ที่ 2,000
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Table 1. Effect of GA3 on seed germination of Melientha suavis Pierre
Treatment (GA3)
(mg/l-1)
0 (control)
500
1,000
2,000
F-test
CV. (%)

Percentage of
Germination (%)
35.00ab
29.50ab
32.00ab
48.50a
ns
77.18

Shoot length
(mm)
44.48ab
37.92b
38.24b
56.40a
**
83.37

Trunk diameter
(mm)
1.00
0.77
0.80
0.93
ns
86.01

Note: Means average by 4 replications followed by same latter was non-significance at P ≤ 0.05,
* = significance at P ≤ 0.01, ns = non-significance

A

B

C

Figure 1. Propagation by cutting covered by plastic bag (A), Water flowed from cutting limb
found fungi at 60 days after treatment (B, C)
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ที่ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA ที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ที่
3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 50.00 เปอร์เซ็นต์ ส่วน IBA ที่ 1,000 มิลลิกรัมต่อ ลิตร
ร่วมกับ NAA ที่ 1,500, 3,000 และ 4,500 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA ที่ 1,000 และ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
เพียงอย่างเดียว มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 25.00 เปอร์เซ็นต์ (Table 2 และ Figure 2) เมื่อนำมาวิเคราะห์
ความมีปฏิกิร ิย าสัมพันธ์ พบว่าสารควบคุมการเจริญเติบโตและความเข้มข้นปฏิกิริยาสัมพันธ์กัน อย่ างมี
นัยสำคัญยิ่งทางสถิติ คือ สารทั้ง 2 ชนิดที่ความเข้มข้นที่ต่างกัน มีผลต่อการชักนำให้เกิดราของกิ่งตอนผักหวาน
ป่า (Table 2)
จำนวนราก จากผลการทดลองพบว่ า จำนวนรากในสิ่งที่จ ุ่ มด้ว ย NAA ที่ความเข้ม ข้น 3,000
มิลลิกรัมต่อลิตร มีจำนวนรากเฉลี่ยต่อกิ่งดีที่สุด คือ 12.50 ราก ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับ กิ่งที่จุ่มใน IBA ที่
1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ที่ 4,500 มิลลิกรัมต่อลิตร (12.00 ราก) และที่ความเข้มข้น IBA ที่ 3,000
มิลลิกรัมต่อลิตร (11.00 ราก) แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่งกับ IBA ที่ความเข้มข้น 1,000
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ที่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (9.00 ราก) IBA ที่ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ
NAA ที่ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร (8.0 ราก) IBA ที่ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (6.00 ราก) IBA ที่ 2,000 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ร่วมกับ NAA ที่ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร (5.50 ราก) IBA ที่ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ที่
Volume 12 Issue 2: e0180201

6/10

ขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยสารควบคุมฯ

3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (5.50 ราก) ตามลำดับ ส่วนชุดควบคุมไม่เกิดราก (Table 2 และ Figure 2) และพบ
ความมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสารทั้ง 2 ชนิดกับความเข้มข้นอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ
ความยาวราก จากผลการทดลอง พบว่า การใช้ IBA ที่ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลต่อความยาว
รากเฉลี่ยต่อกิ่งดีที่สุด คือ 59.3 มิลลิเมตร ซึ่งไม่แตกต่าง IBA ที่ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 3,000
มิลลิกรัมต่อลิตร (58.8 มิลลิเมตร) แต่จะแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญยิ่งกับสิ่งทดลองที่เหลือ คือ IBA ที่ 2,000
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ที่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร (55.00 มิลลิเมตร) IBA ที่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
(48.90 มิลลิเมตร) IBA ที่ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ที่ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร (49.8 มิลลิเมตร)
IBA ที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ที่ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร (44.50 มิลลิเมตร) IBA ที่ 1,000
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ที่ 4,500 มิลลิกรัมต่อลิตร (29.10 มิลลิเมตร) ตามลำดับ ส่วนชุดควบคุมไม่พบ
การเกิดราก (Table 2 และ Figure 2)และพบว่า สารทั้ง 2 ชนิดที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กัน
อย่างมีนยั สำคัญยิ่งทางสถิติ
เส้นผ่าศูนย์กลางของราก พบว่า กิ่งตอนที่ใช้ NAA ที่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางสูง
ที่สุด คือ 4.4 มิลลิเมตร ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับกิ่งตอนที่ใช้ IBA ที่ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ที่
3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และ IBA ที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ที่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร คือมี
เส้นผ่าศูนย์กลางราก 4.20 และ 3.90 มิลลิเมตร ตามลำดับ แต่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่งกับ
IBA ที่ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร, IBA ที่ 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA ที่ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร, IBA ที่
2,000 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ร่ ว มกั บ NAA ที ่ 1,500 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ตร, IBA ที ่ 1,000 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ซึ ่ งมี
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.00, 2.70, 2.60 และ 2.60 มิลลิเมตร ตามลำดับ ส่วนชุดควบคุมไม่พบการเกิดราก (Table
2 และ Figure 2) และพบว่าสารทั้ง 2 ชนิดและความเข้มข้นมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญยิ่ง

วิจารณ์ผลการทดลอง
การทดลองที่ 1 ผลของ GA3 ต่อการงอกในการเพาะเมล็ดของต้นผักหวานป่า
ผลการศึกษาการใช้สารควบคุมการเจริญการเติบโตของพืช GA3 ในการกระตุ้นการงอกของเมล็ด
ผักหวานป่า พบว่า เมล็ดที่แช่ GA3 ที่ความเข้มข้น 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 30 นาที มีเปอร์เซ็นต์ความ
งอกของเมล็ดผักหวานป่า 24.00 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ชุดควบคุม (control) มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเพียง 10.00
เปอร์เซ็นต์ ซึง่ การแช่เมล็ดใน GA3 ช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดงอกได้ดีขึ้น เพราะ GA3 มีคุณสมบัติกระตุ้นการ
แบ่งเซลล์และการขยายตัวของเซลล์ นอกจากนี้ยังสามารถในการกระตุ้นการยืดยาวของลำต้นและรากผักหวาน
ป่าได้ โดยเฉพาะรากที่เกิดขึ้นใหม่ และเป็นทีน่ ิยมใช้ในการนำาระตุ้นการงอกและทำลายการพักตัวของเมล็ดพืช
(สุธิดา, 2552) นอกจานี้ GA3 ช่วยกระตุ้นให้เซลล์สังเคราะห์เอนไซม์แอลฟาอะไมเลส ซึ่งกิจกรรมของเอมไซม์
เหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเมล็ดงอกเท่านั้น และเอนไซม์อัลฟาอะ-ไมเลส ยังช่วยในการย่อยสลายอาหารในเมล็ด ซึ่ง
สรุปเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเอนไซม์ดังกล่าวสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาระหว่างการงอกของเมล็ด โดยทำหน้าที่ย่อย
สลายแป้งในอาหารสำรองของเมล็ดพืชได้ (Paleg, 1960) ทั้งนี้เมื่อสารยับยั้งการงอกในชั้นเพอริคาร์ปและ
เปลือกหุ้มเมล็ดสามารถสลายได้ จึงทำให้อัตราการงอกของเมล็ดใกล้เคียงกัน แต่จะใช้ระยะเวลาในการงอก
ต่างกันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนที่มากระตุ้น (Alan, 2004) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ เทียนนุชและคณะ (2559) ได้
ทำการทดลองแช่เมล็ดกีวีฟรุต พันธุ์ ‘Hort. 16A’ ที่ความเข้มข้น 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 30 นาที มี
เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์กีวีฟรุตได้ดีที่สุด และ Ahmad (2010) พบว่า GA3 ที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
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Table 2. Effect of IBA and NAA on root growth of air layering of Melientha suavis Pierre
Treatment

Percentage of
Root
Root length
rooting
Number
IBA
NAA
(mm)
(%)
(Root)
(mg/L)
(mg/L)
0
0
0.00c
0.00f
0.00f
1,500
0.00c
0.00f
0.00f
3,000
10.00a
12.50a
28.1e
4,5000
0.00c
0.00f
0.00f
1,000
0
0.25b
6.00e
59.30a
1,500
0.25b
8.00de
49.80c
3,000
0.25b
9.00cd
58.80b
4,5000
0.25b
12.00e
29.10e
2,000
0
0.00c
0.00f
0.00f
1,500
0.50ab
5.50e
44.50d
3,000
0.50ab
55.00e
55.00b
4,5000
0.00c
0.00f
0.00f
3.000
0
0.25b
11.0bc
48.9c
1,500
0.00c
0.00f
0.00f
3,000
0.00c
0.00f
0.00f
4,5000
0.00c
0.00f
0.00f
F-test
**
**
**
IBA (A)
**
**
**
NAA (B)
*
**
**
AxB
*
**
**
CV (%)
170.40
40.15
9.36
Note: * = significance at P ≤ 0.05, ** = significance at P ≤ 0.01, ns = non-significance

Root
Diameter
(mm)
0.00d
0.00d
4.40a
0.00d
2.60b
2.70b
4.20a
1.70c
0.00d
2.60b
3.90a
0.00d
3.0b
0.00d
0.00d
0.00d
**
**
**
**
20.90

A

B

C

D

E

F

G

H

Figure 2. Effect of NAA and IBA on root growth of air layering of Melientha suavis Pierre at 120
days after cutting. NAA 3,000 ppm (A), IBA 1,000 ppm (B), IBA 1,000 + NAA 1,500 ppm (C),
IBA 1,000 + NAA 3,000 ppm (D), IBA 1,000 + NAA 4,500 ppm (F), IBA 2,000 + NAA 3,000
ppm (G), IBA 3,000 ppm (H)
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ขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยสารควบคุมฯ

ร่วมกับการเก็บรักษาเมล็ดกีวีฟรุตที่อุณหภูมิ 4.4 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที สามารถกระตุ้นการงอกของ
เมล็ดกีวีฟรุตพันธุ์ ‘Bruno’ และ พันธุ์ ‘Hayward’ ได้สูงที่สุดเช่นกัน
การทดลองที่ 2 ผลของ IBA และ NAA ต่อการเกิดรากในการปักชำกิ่งของหวานป่า
ผลการศึกษา IBA และ NAA ในการกระตุ้นการเกิดรากของกิ่งปักชำต้นผักหวานป่า พบว่า ไม่มีราก
เกิดขึ้นในทุกสิ่งการทดลองและมีเชื้อราเข้าทำลายบริเวณกิ่ง ทั้งนี้เพราะกิ่งผักหวานป่ามีลักษณะอวบน้ำและ
ในช่วงหลังการปักชำมีน้ำ ภายในกิ่ง ปักชำไหลออกมาจากกิ่งปักชำจำนวนมากและมีเชื้อราเข้าทำลาย ทำให้กิ่ง
ปักชำแห้งตายเนื่องจากเชื้อราเข้าทำลายได้ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ อรพิน (2557) ได้เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อผักหวานป่าบนสูตรอาหาร MS ที่เติม IBA เป็นเวลา 60 วัน พบว่าชิ้นส่วนผักหวานป่าไม่สามารถเกิด
รากใหม่ได้บนอาหารที่เพาะเลี้ยงทุกสูตรอาหารเช่น
การทดลองที่ 3 ผลของ IBA และ NAA ต่อการเกิดรากในการตอนกิ่งของต้นผักหวานป่า
ผลการศึกษาการใช้สารควบคุมการเจริญการเติบโตของพืช IBA และ NAA ในการกระตุ้นการเกิดราก
ของกิ่งตอนต้นผักหวานป่า พบว่า NAA ที่ความเข้มข้น 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดรากและ
การรอดชีวิตสูงที่สุดคือ 100 เปอร์เซ็นต์ และมีจำนวนรากเฉลี่ยต่อกิ่งมากที่สุด 12.5 ราก ส่วนการใช้ IBA ที่
ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความยาวรากยาวที่สุดคือ 59.3 มิลลิเมตร และใช้ NAA ที่ความเข้มข้น
3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร การใช้ NAA ที่ความเข้มข้น 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยต่อกิ่งมาก
ที่สุด 4.4 มิลลิเมตร ในขณะที่ชุดควบคุมไม่มีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ NAA และ IBA ที่ใช้
ร่วมกันช่วยในการกระตุ้นให้กิ่งตอนผักหวานป่าเกิดรากได้เร็วขึ้นและมีจำนวนรากที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อย้ายลงถุง
ปลูกจึงมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูงไปด้วย ซึ่งซอดคล้องกับรายงานของ เจนจิราและคณะ (2557) ได้ศึกษาผล
ของ IBA และ NAA ในการเกิดรากและการแตกยอดในกิ่งปักชำหม่อนพันธุ์ ‘เชียงใหม่ 60’ ที่ความเข้มข้น 500,
1,000, 2,000 และ 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่า IBA ที่ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการชักนำให้
เกิดรากในการปักชำกิ่งหม่อนพันธุ์ “เชียงใหม่ 60” มากที่สุด เช่นเดียวกับงานวิจัยของเจนจิราและคณะ
(2558) และ Yusnita et al. (2018) ที่ได้ศึกษาการกระตุ้นการออกราก โดยใช้ IBA และ NAA พบว่า IBA
สามารถชักนำการเกิดรากได้เร็วขึ้นและมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตสูงที่สุดและส่งผลต่อการแตกหน่อของกิ่งปักชำ
ได้อีกด้วย

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาการขยายพันธุ์ผักหวานป่าโดยใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต พบว่า
1) เมล็ดผักหวานป่าที่แช่ GA3 ความเข้มข้น 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 30 นาที มีผลทำให้มี
เปอร์เซ็นต์ความงอกสูงที่สุดและยังช่วยลดระยะเวลาในการงอกได้เร็วขึ้น 25 วัน
2) สารควบคุมการเจริญเติบโตไม่มีผลต่อการเกิดรากของกิ่งปักชำผักหวานป่า
3) กิ่งตอนผักหวานป่าที่ป้ายด้วยสาร NAA ที่ความเข้มข้น 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร มีจำนวนรากและ
เปอร์เซ็นต์การออกรากดีที่สุดถึง 100 %
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