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  (2)

สารบัญตาราง

ตารางที่            หนา
1 คาเฉลี่ยความสูง  ความกวางของทรงพุม  ความยาวปลอง  และจํ านวนยอด

ตอตนของเข็มเชียงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสาร
แพคโคลบิวทราโซล 25

2 คาเฉลีย่ขนาดของใบ  ปริมาณคลอโรฟลล  นํ ้าหนกัแหงของตน  นํ ้าหนกัแหงของ
รากเขม็เชยีงใหมที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล 28

3 คาเฉลี่ยระยะเวลาที่เร่ิมออกดอก  และจํ านวนชอดอกตอตนของเข็มเชียงใหม                 
ที่อายุ  10  สัปดาหภายหลังจากทีไ่ดรับสารแพคโคลบิวทราโซล 29

4 คาเฉลี่ยความสูง  ความกวางของทรงพุม  ความยาวปลอง  และจํ านวนยอดตอตน
ของพุดจีบที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล 35

5 คาเฉลีย่ขนาดของใบ  ปริมาณคลอโรฟลล  นํ ้าหนกัแหงของตน  นํ ้าหนกัแหง
ของรากพดุจบีที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล 37

6 คาเฉลี่ยระยะเวลาที่เร่ิมออกดอก  ความยาวชอดอก  จ ํานวนชอดอกตอตน  และ
จ ํานวนดอกตอชอของพดุจีบที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสาร
แพคโคลบิวทราโซล 39

7 คาเฉลี่ยความสูง  ความกวางของทรงพุม  ความยาวปลอง  และจํ านวนยอดตอตน
ของไทรยอยใบแหลมที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสาร
แพคโคลบิวทราโซล 45

8 คาเฉลีย่ขนาดของใบ  ปริมาณคลอโรฟลล  นํ ้าหนกัแหงของตน  นํ ้าหนกัแหงของราก
ไทรยอยใบแหลมที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล 47

9 คาเฉลี่ยความสูง  ความกวางของทรงพุม  ความยาวปลอง  และจํ านวนยอดตอตน
ของเข็มเชียงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล 54

10 คาเฉลีย่ขนาดของใบ  ปริมาณคลอโรฟลล  นํ ้าหนกัแหงของตน  นํ ้าหนกัแหงของ
รากเขม็เชยีงใหมที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล 55

11 คาเฉลี่ยระยะเวลาที่เร่ิมออกดอก  และจํ านวนชอดอกตอตนของเข็มเชียงใหม
ที่อายุ  10  สัปดาหภายหลังจากทีไ่ดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล 57



  (3)

สารบัญตาราง (ตอ)

ตารางที่            หนา
12 คาเฉลี่ยความสูง  ความกวางของทรงพุม  ความยาวปลอง  และจํ านวนยอดตอตน

ของพุดจีบที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล 63
13 คาเฉลีย่ขนาดของใบ  ปริมาณคลอโรฟลล  นํ ้าหนกัแหงของตน  นํ ้าหนกัแหงของ

รากพดุจบีที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล 64
14 คาเฉลี่ยระยะเวลาที่เร่ิมออกดอก  ความยาวชอดอก  จ ํานวนชอดอกตอตน                     

และจํ านวนดอกตอชอของพดุจีบที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสาร
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  66

15 คาเฉลี่ยความสูง  ความกวางของทรงพุม  ความยาวปลอง  และจํ านวนยอดตอตน
ของไทรยอยใบแหลมที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค -              
อีเทรล 72

16 คาเฉลี่ยขนาดของใบ  ปริมาณคลอโรฟลล  นํ้ าหนักแหงของตน  นํ้ าหนักแหง
ของรากไทรยอยใบแหลมที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสาร
ไตรนีซาแพค – อีเทรล 74

ตารางผนวกที่
1 อุณหภมูิสูงสุดและตํ่ าสุดในชวงเดือนสิงหาคม  2546 – ธันวาคม  2546 100
2 อุณหภมูิสูงสุดและตํ่ าสุดในชวงเดือนมกราคม  2547 – พฤษภาคม  2547 101



  (4)

สารบัญภาพ

ภาพที่            หนา
1 สูตรโครงสรางทางเคมขีองสารแพคโคลบวิทราโซล 3
2 อิทธิพลของสารแพคโคลบิวทราโซลและไตรนีซาแพค - อีเทรล

ตอการยับยั้งการสังเคราะหจิบเบอเรลลิน 4
3 สูตรโครงสรางทางเคมีของสารไตรนีซาแพค - อีเทรล 8
4 ความสูงของตนเข็มเชียงใหมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร         

Paclobutrazol (Pa) ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร 30
5 ความกวางของตนเข็มเชียงใหมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร   

Paclobutrazol (Pa) ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร 31
6 ปริมาณคลอโรฟลลของตนเข็มเชียงใหมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากได

รับสาร Paclobutrazol (Pa) ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร 32
7 ความสูงของตนพุดจีบที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร  Paclobutrazol

(Pa) ทีค่วามเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร 40
8 ความกวางของตนพุดจีบที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร  Paclobutrazol

(Pa) ทีค่วามเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร 41
9 ปริมาณคลอโรฟลลของตนพุดจีบที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร

Paclobutrazol (Pa) ทีค่วามเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร 42
10 ความสูงของตนไทรยอยใบแหลมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร

Paclobutrazol (Pa) ทีค่วามเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร 48
11 ความกวางของทรงพุมตนไทรยอยใบแหลมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจาก

ไดรับสาร Paclobutrazol (Pa) ทีค่วามเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร 49
12 ปริมาณคลอโรฟลลของตนไทรยอยใบแหลมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจาก

ไดรับสาร  Paclobutrazol (Pa) ทีค่วามเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร 50
13 ความสูงของตนเข็มเชียงใหมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร

Trinexapac - ethyl (TE) ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร 58
14 ความกวางของตนเข็มเชียงใหมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร

Trinexapac-ethyl (TE) ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร 59



  (5)

สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพที่            หนา
15 ปริมาณคลอโรฟลลของตนเข็มเชียงใหมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากได

รับสาร  Trinexapac-ethyl (TE) ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร 60
16 ความสูงของตนพุดจีบที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร Trinexapac-ethyl

(TE) ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร 67
17 ความกวงของทรงพุมตนพุดจีบที่อายุ  1 – 10 สัปดาห  หลังจากไดรับสาร

Trinexapac-ethyl (TE) ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร 68
18 ปริมาณคลอโรฟลลของตนพุดจีบที่อายุ  1 – 10 สัปดาห  หลังจากไดรับสาร

Trinexapac-ethyl (TE) ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร 69
19 ความสูงของตนไทรยอยใบแหลมที่อายุ  1 – 10 สัปดาห  หลังจากไดรับ

สาร Trinexapac - ethyl (TE)  ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร 75
20 ความกวางของทรงพุมตนไทรยอยใบแหลมที่อายุ  1 – 10 สัปดาห  หลังจาก      

ไดรับสาร Trinexapac - ethyl (TE)  ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร 76
21 ปริมาณคลอโรฟลลของตนไทรยอยใบแหลมทีอ่ายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจาก      

ไดรับสาร  Trinexapac - ethyl (TE) ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร 77

ภาพผนวกที่
1 ลักษณะตนเข็มเชียงใหมที่ไดรับสาร  Paclobutrazol  ที่ระดับความเขมขน  0, 50,       

100, 150 และ 200  มิลลิกรัมตอลิตร ที่อายุ  10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร  103
2 ลักษณะตนเข็มเชียงใหมที่ไดรับสาร  Paclobutrazol ที่ระดับความเขมขน  0, 250,

300, 350 และ 400  มิลลิกรัมตอลิตร ที่อายุ  10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร 103
3 ลักษณะตนเข็มเชียงใหมที่ไดรับสาร Trinexapac - ethyl ที่ระดับความเขมขน  0,

50, 100, 150 และ 200  มิลลิลิตรตอลิตร ที่อายุ  10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร 104
4 ลักษณะตนเข็มเชียงใหมที่ไดรับสาร Trinexapac - ethyl  ที่ระดับความเขมขน  0,

250, 300, 350 และ 400  มิลลิลิตรตอลิตร ที่อายุ  10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร 104
5 ลักษณะใบของเข็มเชียงใหมที่ไดรับสาร Paclobutrazol ที่ระดับความเขมขน

0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร ทีอ่ายุ  10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร 105



  (6)

สารบัญภาพ (ตอ)

ภาพผนวกที่             หนา
6 ลักษณะใบของเข็มเชียงใหมที่ไดรับสาร Trinexapac - ethyl ที่ระดับความเขมขน

0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร ที่อายุ  10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร 105
7 น ําผลการทดลองที่ไดมาประยุกตใชกับตนเข็มเชียงใหมที่มีทรงพุมขนาดใหญ

โดยใชสาร  Paclobutrazol  ทีร่ะดับความเขมขน  350  มลิลิกรัมตอลิตร  เพื่อชักนํ า
ในการออกดอกของตนเข็มเชียงใหมที่อายุ  95  วันหลังจากไดรับสาร
เปรียบเทียบกับตน  Control 106

8 ลักษณะตนพุดจีบที่ไดรับสาร Paclobutrazol ที่ระดับความเขมขน  0, 50, 100,
150  และ  200  มิลลิกรัมตอลิตร  ที่อายุ  10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร 107

9 ลักษณะตนพุดจีบที่ไดรับสาร  Paclobutrazol  ที่ระดับความเขมขน  0, 250, 300,           
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21 ลักษณะใบของไทรยอยใบแหลมทีไ่ดรับสาร  Trinexapac - ethyl  ทีร่ะดบัความ
เขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร  ทีอ่ายุ  10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร 113



ผลของสาร Paclobutrazol และ Trinexapac - ethyl ตอการเจรญิเตบิโตและพฒันาการ
ของไมดอกและไมประดับบางชนิด

Effects of Paclobutrazol and Trinexapac – ethyl on Growth and Development of
Some Ornamental Plants

คํ านํ า

การเจรญิเตบิโตและการออกดอกเปนการพฒันาการของพชืซ่ึงมีกระบวนการทีส่ลับซบัซอน
และถูกควบคุมดวยปจจยัตาง ๆ  ทัง้ปจจยัภายนอกซึง่ไดแก  แสง  อุณหภมูิ  ความชืน้  ดนิ  ธาตอุาหาร
และปจจยัภายในไดแก  ลักษณะทางพนัธกุรรม  และฮอรโมนพชื  เมือ่พชืไดรับธาตอุาหารทีจ่ ําเปน
ตอการเจรญิเตบิโตในปรมิาณทีเ่พยีงพอภายใตสภาวะแวดลอมทีเ่หมาะสมพืชก็จะเจริญเติบโตและ
พฒันาไดตามปกติ  จากการศกึษาพฒันาการของพชืพบวาสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
สามารถควบคมุกระบวนการทางสรรีวทิยาทีเ่กีย่วของกบัการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืชได
(สมบุญ, 2544)  สารชะลอการเจริญเติบโตจัดเปนกลุมหนึ่งของสารควบคุมการเจริญเติบโตของ
พืช  สารชะลอการเจรญิเตบิโตสังเคราะหนีน้ยิมน ํามาใชเพือ่ควบคมุขนาดทรงพุมของพชืและใชเพือ่
ชักน ําใหเกดิการออกดอกในพชืหลายชนดิ  นอกจากนี้ยงัมผีลตอกระบวนการตาง ๆ ของพชื  เชนมผีล
ในเรื่องของการเรงและการชะลอการเกิดรากของพืช  มผีลตอการสังเคราะหแสงของพืช  ชวยใน
การเคลือ่นยายและสะสมอาหาร  มผีลในการลดอตัราการหายใจและการคายนํ ้าในพชืบางชนดิ   จงึท ํา
ใหพชืมคีวามทนทานตอความแหงแลงมากขึน้  (พรีเดช, 2538)

ปจจบุนัการผลิตไมดอกและไมประดับถือเปนอาชีพอยางหนึ่งที่ทํ ารายไดใหกับเกษตรกร
ราคาของตนไมที่จํ าหนายนอกจากจะขึ้นอยูกับขนาดและความสมบูรณของตนแลว  ความสวยงาม
ของดอกที่อยูบนตนก็นับวามีความสํ าคัญไมแพกัน  การออกดอกของพืชเปนการเปลี่ยนแปลงการ
เจริญทางดาน vegetative growth ไปเปน reproductive growth โดยมีปจจัยตาง ๆ ที่เขามาเกีย่วของ
ไดแก  แสง  อุณหภูมิ  ธาตุอาหาร  ฮอรโมนพืช  รวมท้ังอายุและความพรอมของพืช  (สมบุญ,
2544)  ในชวงที่พชืออกดอกพชืจะหยดุการเจรญิทางดานกิง่ใบ  ดงันัน้การบงัคบัการออกดอกของพชื
เชนในไมผลท ําไดโดยการลดการเจรญิเตบิโตทางดานกิง่และใบ  โดยควบคมุปรมิาณจิบเบอเรลลนิ
ภายในตนใหมีนอยลง  และวธีิการหนึ่งที่จะลดปริมาณจิบเบอเรลลินภายในตนพืชก็คือการใชสาร
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ชะลอการเจรญิเตบิโต  (พรีเดช, 2537)  สารชะลอการเจรญิเตบิโตนัน้มอียูดวยกนัหลายชนดิ  และแต
ละชนดิกจ็ะตอบสนองตอการออกดอกของพชืแตกตางกนัออกไป  เชนสารแพคโคลบวิทราโซล
สามารถชกัน ําใหไมผลหลายชนดิออกดอกได  เชน  มะมวง  ทเุรียน  และชมพู   เปนตน  ซ่ึงกลไกใน
การออกฤทธิ์ของสารแพคโคลบิวทราโซล  และสารไตรนีซาแพค – อีเทรล  มีผลในการยับยั้งการ
สังเคราะหจิบเบอเรลลิน  สงผลใหพืชชะลอการเจริญเติบโตและมีการสะสมอาหารมากขึ้นจึงมี
โอกาสที่จะสงเสริมใหพืชออกดอกเพิ่มขึ้น  ประกอบกบัในการผลติไมดอกและไมประดบัหลาย
ชนดิมกัประสบปญหาการออกดอกของตนไมพรอมกนัในแตละตน  มจี ํานวนชอดอกตอตนนอยท ํา
ใหจ ําหนายไดราคาถกู  นอกจากนีไ้มดอกและไมประดบับางชนดิมกีารเจรญิเตบิโตชา  เชนเขม็
เชยีงใหมท ําใหตองใชระยะเวลาในการเลีย้งดนูาน  นัน่หมายถงึตนทนุในการเลีย้งดทูีเ่พิม่สงูขึน้  ดงั
นัน้การศกึษาถงึการใชประโยชนจากสารชะลอการเจรญิเตบิโตเพือ่แกไขปญหาไมดอกมจี ํานวนชอ
ดอกตอตนนอย  การออกดอกไมพรอมกนัและตนมกีารเจรญิเตบิโตชา  นาจะเปนอกีทางเลอืกหนึง่ที่
สามารถแกไขปญหาและท ําใหเกดิประโยชนตอการผลติไมดอกและไมประดบัไดมากขึน้

ดงันัน้ในการทดลองนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของสารแพคโคลบิวทราโซลและไตร
นีซาแพค - อีเทรล  ตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเข็มเชียงใหม  พุดจีบ  และไทรยอยใบ
แหลม
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การตรวจเอกสาร

แพคโคลบวิทราโซล (Paclobutrazol)

สารแพคโคลบวิทราโซลมช่ืีอทางเคมวีา [(2RS , 3RS)-1-1(4-chlorophenyl)-4 , 4-dimethyl-2-
(1H-1, 2, 4- triazol-1-yl) pentan-3-0-ol ]  (หิรัญและคณะ, 2534; พีรเดช, 2538; สมบุญ, 2544) มีสูตร
ทางเคมี C15H20CIN3O และมีสูตรโครงสรางดังนี้

ภาพที ่1  สูตรโครงสรางทางเคมขีองสารแพคโคลบวิทราโซล
ทีม่า: Anonymous (2003)

สารแพคโคลบวิทราโซลมช่ืีอทางการคาวา  แพคโคลบวิทราโซล  และพาโคลเมท  เปนตน
ผลิตภณัฑอยูในรปูสารแขวนลอยเขมขน  และผงละลายนํ ้า  มคีาความเปนพษิ (LD50) 1,300 - 2,000
มลิลิกรัมตอกโิลกรัม  (พรีเดช, 2537)  สารแพคโคลบวิทราโซลจดัเปนสารชะลอการเจรญิเตบิโตที่
มนษุยสังเคราะหขึน้มา  คณุสมบตัหิลักของสารในกลุมนีค้อื  ยบัยัง้การสรางหรือการท ํางานของ
จบิเบอเรลลนิชัว่คราว (พรีเดช, 2537; สมบุญ, 2544; Yelverton et al., 1999) โดยยับยั้งการเกิด
ออกซิเดชั่นจาก kaurene ไปเปนกรด kaurenoic โดยไปยบัยัง้การท ํางานของ cytochrome P450
ซ่ึงเปน coenzyme ในการทํ างานของเอนไซม oxygenase ซ่ึงเปนเอนไซมในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง kaurene ไปเปนกรด kaurenoic ทํ าใหกระบวนการสังเคราะหจิบเบอเรลลินในพืช
ถูกยับยั้ง  ปริมาณจิบเบอเรลลินในพืชจึงลดลง  (หรัิญและคณะ, 2534)  ดังในภาพที่  2
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  H3C      C        CH3

CH3
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Photosynthate                  MVA                     GGPP                                     Ent - kaurene

ภาพที่ 2  อิทธิพลของสารแพคโคลบิวทราโซลและไตรนีซาแพค - อีเทรล  ตอการยับยั้งกระบวน
การสังเคราะหจบิเบอเรลลิน

ที่มา: Cummings et al.  (2002)

พืชที่ไดรับสารในกลุมนีจ้ะท ําใหกิ่งไมยืดตัวออก  ความยาวของกิ่งจึงสั้นกวาปกติ  โดยที่
สารแพคโคลบวิทราโซลมผีลยบัยัง้การแบงเซลล และการยดืยาวของเซลล  (Cummings et al., 1999)
ในบริเวณใตใบยอดแตไมสงผลกับปลายยอดโดยตรง  ดังนั้นจึงไมมีผลตอใบซึ่งมีจุดกํ าเนิดที่
ปลายยอด  จ ํานวนใบจงึยงัคงไมเปลีย่นแปลง  (Sterett, 1985)  นอกจากนีส้ารแพคโคลบวิทราโซล
ยงัมผีลท ําใหลํ าตนและใบเลก็ลง  ขอและปลองสัน้  ใบมสีีเขยีวเขม  คลอโรฟลลและแคโรทนีอยด
(carotenoid)  เพิม่มากขึน้ท ําใหกระบวนการสงัเคราะหแสงของพชืมปีระสิทธภิาพสงูขึน้  (วนัชยั,
2533; นาถฤดี, 2533; ศุมาลิน, 2545; Kaminski, 1989; Banon et al., 2003; Young, 1984; Ghosh et
al., 2003; Frederick et al., 2003)  การทีใ่บหนาขึน้และมสีีเขยีวเขมขึน้เนือ่งจากสารแพคโคลบวิทรา

GA1 Cell elongation

GA12-aldehyde

GA12 GA53

GA15 GA44
Hydroxy acid       Hydroxy acid

GA24 GA19

GA9 GA20

GA51 GA29

Late GA synthesis
inhibition (class A)
(Trinexapac-ethyl)

Ent - kaurenol

Ent - kaurenalEnt – kaureonic acid

Early  GA  synthesis
inhibition (class B)

(Paclobutrazol)
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โซลมผีลท ําใหพืชสรางเนื้อเยื่อช้ัน  palisade  cell  เพิ่มขึ้น   ชองวางระหวางเซลลนอยลงเซลลเรียง
ตวักันแนนขึ้น  สารแพคโคลบวิทราโซลเคลือ่นยายไดดโีดยผานทางทอลํ าเลยีงนํ ้าแตไมเคลือ่นที่
ทางทออาหาร  ซ่ึงสามารถใชไดสะดวกทั้งวิธีการพนทางใบและการราดสารลงดิน  แตวิธีการใหที่
เหมาะสมคือการราดสารลงดิน  เนือ่งจากสารสามารถดูดซึมผานทางรากไดดีและเร็วกวาการ
ใหสารทางใบ  (พีรเดช, 2537)  การราดสารลงดินสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชในทกุสวน
ไดนานกวาและใชในอตัราทีต่ํ ่ากวาการพนสารทางใบ  เนือ่งจากเมือ่สารเคลือ่นยายเขาสูใบพชืทาง
ปากใบแลวสารบางสวนจะเคลื่อนที่เขาสูทออาหาร  ซ่ึงท ําใหสารไมสามารถเคลือ่นทีไ่ปยงัจดุทีจ่ะ
แสดงผลตอบสนองตอสารไดอยางทัว่ถึง  (Willium and Edgerton, 1983)

จากการศกึษาผลของสารแพคโคลบวิทราโซล  (PP333)  ทีม่ตีอตนมะกอก  (Olive cv.
Leccino)  ทีเ่ล้ียงในโรงเรอืนเพาะช ํา  พบวาสารมผีลท ําใหความสงู  ความยาวของยอด  จ ํานวนปลอง
และพืน้ทีใ่บลดลง  แตกลับท ําใหจ ํานวนยอดเพิม่ขึน้  (Antognozzi and Preziosi, 1986)  หลังจากนัน้
ไดมีการศกึษาผลของสารแพคโคลบวิทราโซลในอาหารวุนปรมิาณความเขมขน  0.0001 - 1
มลิลิกรัมตอลิตร  ในการเลีย้งกลวยไมสกลุหวายลูกผสมจะชวยท ําใหตนออนออกรากเรว็  เพิม่จ ํานวน
รากตอตน  และยงัชวยใหตนออนมกีารเจรญิเตบิโตทีด่ใีนสภาพทีม่แีสงนอยกวาปกต ิ (20  แรงเทยีน)
จากการทดลองพบวาเมือ่ใชสารแพคโคลบวิทราโซล  1  มลิลิกรัมตอลิตร  ในวุนอาหารถายขวด
กลวยไมสกลุหวายรากจะมกีารพฒันาดทีีสุ่ด  แตเมือ่ใช  5 - 20  มลิลิกรัมตอลิตร  กลับมผีลท ําใหจ ํานวน
รากลดลง  รากสัน้และตนเตีย้ผิดปกติ  (จติราพรรณ, 2536)  ตอมาในป  2538  มกีารศึกษาผลของสาร
แพคโคลบวิทราโซลตอการเจรญิเตบิโตของ Poinsettias ในวสัดปุลูกทีเ่ปนของเสยีจากธรรมชาต ิโดย
ทรีทเมนตควบคุมใชวสัดปุลูกทีม่สีวนผสมของเปลอืกไมสน: พทีมอส: ทราย อัตราสวน 1: 1: 1
สวนในทรทีเมนตอ่ืน ๆ มกีารใช waste tire rubber ทดแทนเปลอืกไมสน  25  เปอรเซน็ต  นอกจากนี้
การใชบอนไซ  (แพคโคลบวิทราโซล)  ทีค่วามเขมขน  0, 1 และ 2  มลิลิกรัมตอลิตร  ผลจากการ
ทดลองพบวาตนพชืมคีวามสงูเพิม่มากขึน้เมือ่ใชวสัดปุลูกทีม่สีวนผสมของ waste tire rubber รวมกบั
บอนไซ  อยางไรกต็ามการใชบอนไซเพยีงอยางเดยีวจะท ําใหพชืมคีวามสงูและความแขง็แรงมากกวา
การใชวสัดปุลูกทีม่สีวนผสมของ waste tire rubber  (Jesse et al., 1995)  จากการศกึษาผลของสารแพค
โคลบวิทราโซลตอการเจรญิทางกิง่ใบของตนไทรยอยใบแหลมเพือ่ปลูกเปนไมกระถาง  โดยการพน
สารใหแกตนพชืทีร่ะดบัความเขมขน  50 - 200  มลิลิกรัมตอลิตร  ในปริมาณ  15  มิลลิลิตรตอกระถาง
ผลการทดลองพบวาที่ระดับความเขมขน  100, 150 และ 200  มิลลิกรัมตอลิตร  มีผลทํ าใหขนาด
ของใบลดลงตามความเขมขนของสารที่เพิ่มขึ้นอรนุช (2538) ในปเดยีวกนันัน้เองไดมงีานวจิยัเกีย่ว
กบัการสงเสรมิใหเกดิการพฒันาตาดอกของตน Kalmia Latifolia จ ํานวน  3  พนัธุ   โดยใชสารชะลอ
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การเจรญิเตบิโต  2  ชนดิ  คอื บอนไซ  ทีร่ะดบัความเขมขน  0 - 600  มลิลิกรัมตอลิตร  และ Sumagic
(Uniconazole)  ความเขมขน  0 - 300  มลิลิกรัมตอลิตร  โดยการพนสารเคมลีงบนตนพชื  ผลการ
ทดลองพบวา ทรีทเมนตทีพ่นดวย บอนไซความเขมขน  600  มลิลิกรัมตอลิตร สามารถสงเสรมิใหเกดิ
การพฒันาตาดอกของตน  Kalmia  พนัธุ  Freckles  ได  และทรทีเมนตทีพ่นดวย  Sumagic  ความเขม
ขน  50 - 300  มลิลิกรัมตอลิตร  สามารถสงเสรมิใหเกดิการพฒันาตาดอกของตน  Kalmia  พนัธุ
Freckles  และ  Bullseye ได  นอกจากนีย้งัพบวาการพนบอนไซ  ทีร่ะดบัความเขมขน  100
มลิลิกรัมตอลิตร  ยงัชวยสงเสรมิใหตน  Kalmia  พนัธุ  Carol  มคีวามสงูมากกวา  control (Banko and
Stefani, 1995)  หลังจากนัน้ไดมกีารศกึษาผลของสารแพคโคลบวิทราโซลและความเขมของแสงทีม่ตีอ
ลูกกลวยไมเอือ้งปากนกแกวในสภาพปลอดเชื้อเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตภายหลงัการยายปลกู  พบ
วาในสตูรอาหาร Vacin  and Went ทีใ่สสารแพคโคลบวิทราโซลทีค่วามเขมขน  0.0001  มลิลิกรัมตอ
ลิตร  ท ําใหลูกกลวยไมเจริญเติบโตดีและแข็งแรง  แตเมื่อเพิ่มความเขมขนของสารแพคโคลบิวทรา
โซลสูงขึ้น  ทํ าใหความสูงนอยกวา  control  และเมือ่น ําลูกกลวยไมออกปลกูในกระถางขนาด  1
นิว้  ทัง้ทีไ่มมเีครือ่งปลกูและมเีครือ่งปลกูคอื  ออสมนัดา  และลูกอดักาบมะพราว  ผลปรากฏวา
กลวยไมมีอัตราการรอดชีวิต  100  เปอรเซ็นต  (โกวิทย, 2542)

จากการทีส่ารชะลอการเจรญิเตบิโตมผีลในการลดการแบงเซลลและการขยายขนาดของเซลล
ในบรเิวณเนือ้เยือ่ใตปลายยอด  โดยไมสงผลกระทบตอบริเวณปลายยอด  จากผลดงักลาวจงึมกีารใช
สารในกลุมนี้ในการควบคุมขนาดทรงพุมของตนพืชอยางกวางขวางทั้งในไมผล  ไมดอกและ
ไมประดับ  เชนในป  2528  มกีารใชสารแพคโคลบวิทราโซลกบักลวยไม Dendrobium hepa ทีร่ะดบั
ความเขมขน  240 - 480  มิลลิกรัมตอลิตร  ผลการทดลองพบวาลํ าลูกกลวยไมลํ าใหมมีความสูง
ลดลงตามความเขมขนของสารทีเ่พิม่ขึน้  (สรอยนภา, 2528)  ตอมาในป  2537  ไดมกีารศกึษาผลของ
สารแพคโคลบวิทราโซลกบักลวยไม  Brassolaeliocattleya alma kee พบวาตนทีไ่ดรับสารจะมจี ํานวน
ตนทีอ่อกดอกมากกวา control  (ยรรยง, 2537)  หลังจากนัน้ไดมกีารศกึษาการใชสารกบัตนกลาไม
ประดบัยนืตนโดยการใหสารลงบนวสัดปุลูกอตัรา  4  มลิลิกรัมตอกระถาง  พบวาภายหลังจากทีต่น
กลาไดรับสารท ําใหความยาวปลองลดลง  และจ ํานวนปลองของไทร  หางนกยงูฝร่ัง  และตนนนทรี
นอยกวา  control  (มลัลิกา, 2539)  และจากการศกึษาผลของสารแพคโคลบวิทราโซลตอการเจรญิ
เตบิโตของตนเลบ็ครฑุกระจกทีป่ลูกในกระถางโดยใชสารอตัรา  30  มลิลิกรัมตอกระถาง  ผลการ
ทดลองพบวา  ความยาวใบ  ความกวางใบ  และความยาวปลองลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัตนทีไ่มไดรับ
สาร  (เสริมศักดิ์, 2539)  วาสนา (2543)  ไดท ําการศกึษาผลของสารแพคโคลบวิทราโซลตอการเจรญิ
เตบิโตของทานตะวันพันธุ  pacino  ทีป่ลูกในกระถางขนาด  5  นิ้ว  โดยพนสารใหแกตนพืชที่
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ระดบัความเขมขน  50, 100  และ  200  มลิลิกรัมตอลิตร  พบวาสาร มผีลท ําใหความสงู  ความกวาง
ของ  ทรงพุมนอยกวา control  และจากการศึกษาผลของสารแพคโคลบวิทราโซลและสารไตรนซีา
แพค - อีเทรลกบัตนแกวทีป่ลูกในกระถางขนาดเสนผาศนูยกลาง  22.5  เซนตเิมตร  โดยใหสารแพค
โคลบวิทราโซลลงบนวสัดปุลูกอตัรา  2, 4  และ  8  มลิลิกรัมตอกระถาง  ผลการทดลองพบวาการ
ใชสารที่  8  มิลลิกรัมตอกระถาง  ทํ าใหความสูงของตนแกวลดลงไดมากทีสุ่ดถึง  36  เปอรเซน็ต
และท ําใหทรงพุมมขีนาดกระทดัรัดสวยงาม  สวนการใชสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  ใหสารทางใบ
โดยใชความเขมขน  1,500  3,000  และ  6,000  มลิลิกรัมตอลิตร  พบวาการใชสารทีร่ะดบัความเขมขน
3,000  มลิลิกรัมตอลิตร  สามารถลดความสงูของตนแกวลงได  15.3  เปอรเซน็ต  ภายหลังจากไดรับ
สาร  1  เดอืนท ําใหตนแกวมทีรงพุมทีส่วยงาม  (พนูทรพัย และคณะ, 2544)

จากการศกึษาผลของสารแพคโคลบวิทราโซลตอการออกดอก  พบวามกีารใชสารชนดินีเ้พือ่
กระตุนใหเกดิการออกดอกในไมผลเปนสวนใหญ  ชยะและพรีเดช (2529) ไดท ําการศกึษาผลของสาร
แพคโคลบวิทราโซลกบัมะมวงนํ ้าดอกไมทวายเบอร  4  ผลจากการทดลองพบวา  สามารถชกัน ําให
มะมวงออกดอกเพิ่มมากขึ้นกวาปกติ  นอกจากนี้ยังพบวาการใชสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความ
เขมขน  750  มลิลิกรัมตอลิตร  สามารถชกัน ําใหทเุรียนพนัธุชะนอีอกดอกกอนฤด ู 7  วนั  และมี
เปอรเซ็นตการออกดอกกอนฤด ู 93  เปอรเซน็ต  ในขณะทีด่อกและผลมกีารพฒันาอยางปกต ิ (สุรชัย,
2535)  และจากการศกึษาอทิธพิลของสารแพคโคลบวิทราโซลตอการออกดอกของมะนาวแปนโดยมี
การปลดิผลบนตนทิง้กอนการใหสาร โดยใชสาร  2  และ  2.5  กรัมตอทรงพุม  1  เมตร  พบวา ท ําให
มะนาวมีชอดอกเพิ่มมากขึ้น  81.1  และ  99.9  ชอดอก/1  ตารางเมตร  (อํ านาจ, 2541)  จากการ
ศึกษาอิทธิพลของสารพบวาสารแพคโคลบวิทราโซลมผีลทางออมตอการออกดอกของพชื โดยไป
ยบัยัง้กระบวนการสงัเคราะหจบิเบอเรลลนิท ําใหการเจรญิทางดานกิง่ใบลดลง   พชืเกดิการสะสม
อาหารและเพิม่โอกาสในการเกดิดอกมากขึน้



    8

ไตรนีซาแพค – อีเทรล  (Trinexapac – ethyl)

สารไตรนีซาแพค - อีเทรลมีช่ือทางเคมีวา 4- (cyclopropyl-alpha-hydroxymethylene) -3,
5-dioxo-cyclohexannecarboxylic acid methyl ester  มสูีตรทางเคม ีC3H16O5  และมสูีตรโครงสราง
ดงันี้

ภาพที่ 3  สูตรโครงสรางทางเคมีของสารไตรนีซาแพค - อีเทรล
ที่มา: Fishman (2001)

สารไตรนีซาแพค – อีเทรลมีช่ือทางการคาวา  Primo MAXX  ผลิตภณัฑอยูในรปูของสาร
ละลายนํ ้ามนั  มคีาความเปนพษิ  (LD50)  อยูในระดบัเกอืบไมมพีษิ  เมือ่ใชสารนีท้ดสอบกบัหนโูดยมคีา
LD50  มากกวา  5,000  มลิลิกรัมตอกโิลกรัม (U.S. Department of Energy Bonneville Power
Administration, 2003) สารไตรนีซาแพค - อีเทรล  จดัเปนสารชะลอการเจรญิเตบิโตซ่ึงมผีลยบัยัง้
กระบวนการสงัเคราะหจบิเบอเรลลนิภายในพืช  โดยยบัยั้งการเกิดปฏิกริยา  oxidation  ของ  GA20

ไปเปน GA1  (ดงัในภาพที่ 2)  ซ่ึงมผีลในการชะลอการเจริญเติบโตของพืช (Cummings et  al.,
2002; Anonymous, 2003)  พชืที่ไดรับสารนี้จะทํ าใหปริมาณจิบเบอเรลลินภายในตนพืชลดลง  สง
ผลใหการยืดตัวของเซลลลดลงตามไปดวย   ดังนั้นกิ่งของพืชจึงสั้นกวาปกติ (Sterett, 1985;
Cummings et al., 2002) ในทางกลับกันสารไตรนีซาแพค - อีเทรล   นอกจากมีผลในการควบคุม
การเจริญเติบโตแลวเมื่อใชกับสนามหญายงัชวยท ําใหตนหญามกีารเจรญิเตบิโตดขีึน้ถามกีารใชสาร
ชนดินีอ้ยางช ํานาญและนํ ามาประยุกตใชใหเกดิประโยชน  ทัง้นีต้องประกอบกบัสภาพแวดลอมทีเ่อือ้
ตอการเจรญิเตบิโต  นอกจากนีส้ารยงัมคีณุสมบตัใินการชวยท ําใหพชืมกีารใชธาตอุาหารไดดขีึน้และ
ลดการสญูเสยีธาตอุาหาร  (Darin et al., 2001)  แตถาสภาพแวดลอมอยูในสภาวะเครียด  (stress)  ก็จะ
ทํ าใหการใชประโยชนจากสารไมไดผล  (Frank, 1994)  ซ่ึงสารไตรนซีาแพค - อีเทรลยงัชวยท ําใหตน
หญามคีณุภาพสูงและอยูไดนาน  ใบมสีีเขียวเขมขึ้น  สามารถผลิตรากขนาดใหญและมีจํ านวนมาก

OH
C

O

O

C       O       CH2       CH3

O
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พชืมีการใชนํ้ านอยลง  (Anonymous, 1997; Erik et  al., 1999)  การหายใจของพืชลดลง และเมื่อใช
สารชนิดนี้อยางตอเนื่องจะทํ าใหพืชมีความทนทานตอสภาวะความเครยีดตาง ๆ   ไดด ี (Neil et  al.,
2002)  ลดการเกดิโรค spot  disease  (Anonymous, 1997; Darin et al., 2001)

สารไตรนซีาแพค - อีเทรล สามารถดดูซมึไดดแีละรวดเรว็ทางใบ  (Murakami et  al., 1995; U.S.
Department of Energy Bonneville Power Administration, 2003)  ถึงแมวาจะมีฝนตกลงมาภายหลัง
จากการใชสารแลว  3  ช่ัวโมง  กจ็ะไมสงผลกระทบตอการใชสาร  (Frank, 1994) สารชนิดนี้มี
ความปลอดภัยคอนขางสูงทั้งตอพืชและสภาพแวดลอม  จากขอมูลที่มีอยูไมพบสารชนิดนี้ตกคาง
ในดินและสามารถเสือ่มสลายไดอยางรวดเรว็เมือ่อยูในสภาพแวดลอม  (Silberstein et  al., 1998;
Darin et al., 2001)  จากการศึกษาผลของสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ตอการเจริญเติบโตของพังพวย
พนัธุพื้นบานที่ระดับความเขมขน  50 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  โดยการพนสารใหทางใบจํ านวน  2
และ  3  คร้ัง  พบวาการพนสารดังกลาวที่ความเขมขน  200  มิลลิกรัมตอลิตร  จํ านวน  3  คร้ัง  ทํ า
ใหตนพังพวยมีความสูงมากกวาตน  control  35.23  เปอรเซ็นต  (จริยา, 2539)  จากการศกึษาผล
ของสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  ตอการเจรญิเตบิโตของตนไทรยอยใบแหลมทีป่ลูกเปนไมกระถาง
โดยวธีิการพนสารใหทางใบทีร่ะดบัความเขมขน  0, 1,000 และ 2,000 มลิลิกรัมตอลิตรในปรมิาณ
15  มลิลิลิตรตอตน  ผลการทดลองพบวาการพนสารสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  จํ านวน  1  คร้ัง  ที่
ระดับความเขมขน  1,000  มิลลิกรัมตอลิตร  มผีลทํ าใหการเจริญของตนไทรยอยใบแหลมเพิ่มมาก
กวาตนทีไ่มไดรับสาร  ทัง้นีเ้นือ่งจากการทีพ่ชืไดรับสารชะลอการเจรญิเตบิโตในระดบัความเขมขน
ตํ่ ามีผลในการสงเสริมการสังเคราะหแสงของพืชเพิ่มมากขึ้น  ในขณะที่ตนที่ไดรับสารความเขม
ขน  2,000  มิลลิกรัมตอลิตรทํ าใหตนพืชเตี้ยกวาตนที่ไมไดรับสาร  อยางไรก็ตามจากการศึกษา
การพนสารใหแกตนพืชทุกสัปดาหติดตอกันเปนเวลา  3  สัปดาห  พบวาทํ าใหใบพืชไหมและเกิด
การรวงของใบตามมา  (ศิริลักษณ, 2541)  และสมุาลี  (2541)  ไดท ําการศกึษาผลของสารไตรนซีา
แพค – อีเทรลตอการเจรญิเตบิโตของไทรใบยาว  ทีป่ลูกเปนไมกระถางโดยใชสารที่ระดับความเขม
ขน  0, 1,000  และ  2,000  มิลลิกรัมตอลิตร  ท ําการพนสารใหทางใบจํ านวน  1 - 3  คร้ัง  ผลการ
ทดลองพบวา  การใหสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  จ ํานวน  1 - 2  คร้ัง  ไมมผีลตอความสงู  ความกวาง
ของทรงพุม  และความยาวของกิ่งที่แตกออกมาใหม  แตการพนสารทีค่วามเขมขน  2,000  มลิลิกรัม
ตอลิตร  จ ํานวน  3  คร้ัง  ท ําใหความสงู  ความกวางของทรงพุมนอยกวาตน  control

จากการศึกษาความสัมพันธระหวาง  spad  กับอัตราการสังเคราะหแสงในไทรยอดทอง
(F. microcarpa var. Golden leaves)  พบวาปริมาณของคลอโรฟลลในใบที่เพิ่มขึ้นมีผลท ําใหอัตรา
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การสังเคราะหแสงเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย  โดยการสังเคราะหแสงของใบจะเกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณ
คลอโรฟลลอยูในชวง  5 - 35  spad unit  และไทรยอดทองที่ปลูกในสภาพที่ไดรับแสง  100
เปอรเซ็นต  และ 75 เปอรเซ็นต  จะมอัีตราการสังเคราะหแสงลดลงเมื่อใบมีคา  spad  มากกวา 35
spad unit และใบพืชที่ถูกใบอื่น ๆ บดบงัแสงถึงแมวาจะมีปริมาณคลอโรฟลลสูง  แตเมื่อไดรับแสง
นอยกจ็ะมีศักยภาพในการสังเคราะหแสงตํ่ า  (พูนทรัพย, 2538)

เขม็ (West  indian  jasmine)

เข็มมีช่ือทางวิทยาศาสตร Ixora spp. จดัอยูในวงศ  Rubiaceae  มีถ่ินกํ าเนิดในเขตรอน
กระจายอยูทัว่ไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต  แหลมอินโดจีน  หมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก
ญ่ีปุน  และอเมริกาใต  (พรรณเพ็ญ, 2544)  โดยแบงพืชในสกุลเข็มออกตามขนาดของทรงพุมได  3
ขนาดคอื  เข็มขนาดใหญตนมีความสูงมากกวา  3  เมตรขึ้นไป  เข็มขนาดกลางตนมีความสูง 2 - 3
เมตร  และเข็มขนาดเล็กตนมีความสูง  1 - 2  เมตร  เขม็เปนพชืทีช่อบแสงแดดจดั  ตองการนํ ้าปาน
กลางและควรใหนํ ้าอยางสมํ ่าเสมอ  สามารถเจรญิเตบิโตไดในดินแทบทุกชนิดแตชอบดินที่รวนซุย
มคีวามทนทานตอความแหงแลงไดดี  นิยมปลูกเปนแถวตามขางทางเดินหรือตามริมถนน
(เอื้อมพรและคณะ, 2542)  ตนเข็มมีลักษณะทางพฤกษศาสตรดังนี้

ลํ าตน  เขม็จดัเปนไมพุมลํ าตนมสีีนํ ้าตาลเขม  สูงประมาณ  30 - 150  เซนตเิมตร แตกกิ่งแผ
ออกเปนพุม

ใบ  เปนใบเดี่ยวมีขนาดเล็ก  แข็ง  และเปราะ  ใบมีสีเขียวเขมเปนมัน  ลักษณะของใบ
มนรี  ปลายใบแหลม  โคนใบมน  ใบกวางประมาณ  1  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  4  เซนติเมตร
ใบจะออกเปนคูตรงขามกัน  มีกานใบสั้นมาก (เอือ้มพรและคณะ, 2542 )

 ดอก  เข็มเชียงใหมออกดอกเปนชอ  ดอกมีสีแดง  ดอกจะออกตรงสวนยอดของกิ่ง  ใน
แตละชอนั้นจะประกอบไปดวยดอกขนาดเล็ก ๆ เปนหลอดยาว  4 - 5  เซนติเมตร  ตรงปลายหลอด
จะเปนสวนของกลีบดอกซึ่งมีอยู  4 - 5  กลีบ ใน  1  ชอจะพบดอกที่มี  4 - 5  กลีบปะปนกันอยู
ในชอเดียวกัน
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 การขยายพันธุ  เข็มสามารถขยายพันธุดวยวิธีการปกชํ า  ตอนกิ่งและเพาะเมล็ด  และ
จากการศึกษาการขยายพันธุ  Ixora singaporensis  ดวยการปกชํ าโดยใชกิ่งชํ าจากสวนยอดที่มี
ความยาว  20  เซนตเิมตร  และมใีบ  4 - 6  ใบ  พบวากิง่เขม็ทีจุ่มฮอรโมนเรงราก  IBA  ความเขมขน
4,000  มลิลิกรัมตอลิตรท ําใหเกดิรากไดดทีีสุ่ด (Bhattacharjee and Balakrishna, 1992) 

พุดจีบ (Clavel  de  la  india  or  East  indian  rosebay)

พดุจีบมีช่ือทางวิทยาศาสตร  Tabernaemontana divaricata (L.) จดัอยูในวงศ
Apocynaceae  มีถ่ินกํ าเนิดในประเทศอินเดีย  พบขึ้นในปาดิบทางภาคเหนอื  พดุจบีมช่ืีอเรียกอืน่ ๆ
เชน  พดุสวน  และพุดสา  นยิมใชปลูกเปนไมประธานในสวนหยอมเพราะมีกิ่งกานสวยงาม  ตน
พุดจีบมีลักษณะทางพฤกษศาสตรดังนี้

ลํ าตน  พดุจบีจดัเปนไมพุมสงู  1.5 - 3  เมตร  เปลอืกมสีีนํ ้าตาล ทกุสวนของตนมนีํ ้ายางสขีาว

ใบ  เปนแบบใบเดีย่วออกตรงขามกนั  ใบเปนรูปหอก  กวาง  3 - 5  เซนติเมตร  ยาว  8 - 12
เซนติเมตร  ปลายใบและโคนใบแหลม  ดานบนมีสีเขียวแก  ดานลางมีสีออนกวา  ผิวใบเปนมัน

ดอก  เมือ่ดอกยงัตมูอยูมสีีเขยีวออนเหลอืบดวยสีเหลืองออน ๆ เมือ่ดอกบานแลวจงึมีสีขาว
มกีล่ินหอมออน ๆ ออกดอกเปนชอตามซอกใบใกลปลายกิง่  2 - 3  ดอก  กลีบดอกบรเิวณโคนเชือ่ม
กนัยาว  1.5 - 2.5  เซนตเิมตร  ตรงปลายแยกออกเปน  5 - 10  กลีบ  กลีบดอกมกัซอนเปน  2  ช้ันเวยีน
เปนกงัหนั  เมือ่ดอกบานมเีสนผาศนูยกลาง  3.5 - 5  เซนตเิมตร  มเีกสรตวัผู  5  อับ  ใบประดบัเปนรูป
แถบหรอืสามเหลีย่มแคบ  กลีบเลีย้ง  5  กลีบเชือ่มตดิกนัเลก็นอย  ออกดอกตลอดทัง้ป  (คณติ, 2536;
เอือ้มพรและคณะ, 2542)

ผล  เปนฝกคูรูปกระสวยเบี้ยวและแคบ  ยาว  2.5 - 5  เซนติเมตร  ปลายเรียวแหลม    
เมลด็เปนรูปกระสวยเบี้ยวสีนํ้ าตาลมีเยื่อหุมสีสมสดหรือแดง  (อิศรา, 2542)

การขยายพันธุ  พุดจีบสามารถขยายพันธุดวยวิธีการปกชํ า  ตอนกิ่งและเพาะเมล็ด
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ไทรยอยใบแหลม (Weeping fig or Golden fig)

ไทรยอยใบแหลมมีช่ือทางวิทยาศาสตร Ficus benjamina L. จัดอยูในวงศ Molaceae เปน
พรรณไมทีม่ถ่ิีนก ําเนดิอยูทัว่ไปตามแถบพืน้ทีเ่ขตอบอุนของโลกและมหีลายชนดิในประเทศเขตรอน
โดยเฉพาะทางทวีปเอเชีย  เชน  อินเดีย  ไทย  จีน  และทางแหลมมาลายู  ไมในวงศนี้มีอยูไมตํ่ ากวา
800  ชนิด (จารุพันธ, 2534; เต็ม, 2544)  ตนไทรเจรญิเติบโตไดดีในดินรวน  หรือดินปนทราย   ที่
มกีารระบายนํ้ าดี  โดยปกติเปนไมที่ชอบแสงแดดจัด  เปนไมกลางแจง  แตสามารถนํ ามาปลูกใน
สภาพทีม่แีสงรมรํ าไรได  ตนไทรแตละชนดิมลัีกษณะการเจรญิเตบิโตทางล ําตนที่แตกตางกัน  เชน
ไทรประดบัทีเ่ปนไมยนืตนขนาดใหญ  ไดแก  ยางอนิเดยี  ไทรยอยใบแหลม  ไทรทีจ่ดัอยูในจํ าพวก
ไมพุม  ไดแก  ไทรหิน (F. ischnopoda) ไทรทีจ่ดัเปนไมเล้ือย  (climber or creeper)  ไดแก
ตนีตุกแก  (F. pumila)  ไทรเลือ้ย  (F. punctata)  ไทรเลื้อยดาง  (F. radicans)  และไทรที่จัดเปน
ไมรอเล้ือย  (จารพุนัธ, 2534; Ohwi, 1965; Hill, 1967)  ไทรประดบัมทีรงพุมสวยงามอกีทัง้มคีณุ
สมบตัใินการน ํามาใชเปนไมประดบัในอาคารทีด่ ี ซ่ึงสามารถกอใหเกดิอาชพีการใหบริการไมประดบั
ภายในอาคารและส ํานกังานตาง ๆ นอกจากนีย้งัสามารถผลติและสงออกไปยงัตางประเทศได  โดย
เฉพาะอยางยิง่ไทรยอยใบทู  (F.  retusa)  พนัธุตาง ๆ ไทรยอยใบแหลม  (F.  benjamina)  และไทรใบ
ยาว  (F.  maclelandii)  ซ่ึงเปนชนดิทีสํ่ าคญัในทางการคามากทีสุ่ด (จารุพันธ, 2534) ไทรนอกจากใช
ปลูกเปนไมประดับและใหรมเงาแลวยงัมคีุณสมบัติในการดูดสารพิษในอากาศไดดีมากอีกชนิด
หนึง่  โดยเฉพาะสารพิษจํ าพวกฟอรมาดไีฮดทีพ่บไดโดยทัว่ไปในบาน  หรือสํ านกังานทีใ่ช
เฟอรนเิจอรทีท่ ําจากไมอัดและพลาสตกิ  รวมทั้งมีอัตราการคายความชื้นที่ดี  ชวยใหบรรยากาศ
ภายในสดชื่นขึ้น (คมสัน, 2544)  ตนไทรมีลักษณะทางพฤกษศาสตรดังนี้

ลํ าตน  ไทรประดับสวนมากจะมีลํ าตนหรือกิ่งกานไมเปนทอกลวง  จัดเปนไมเนื้อออน
(soft wood)  ลักษณะของเปลือกเชน  สีผิว และ lenticles จะแตกตางกันไปในแตละชนิด  กิ่งที่มี
อายุนอยจะมีสีเขียวเมื่ออายุมากขึ้นก็เปลี่ยนเปนสีเทา  เทาเงิน  นํ้ าตาลแก  ตามลํ าดับ  นอกจากนี้
ไทรประดับหลายชนิดยังมีขน (pubescence) นุม ๆ ตามผิวเปลือกของกิ่งใกลกับกานและใบเชน
ไทรทอง (F.  durpacea) (จารุพันธ, 2534) สวนไทรยอยใบแหลมนั้นมีลํ าตนแตกเปนพุมหนาทึบ
และแผกิ่งกานสาขามาก  ลักษณะของกิ่งและใบจะหอยยอย  ตามลํ าตนจะมีรากอากาศแตกและ
หอยลงสูพื้นดินเปนจํ านวนมาก  (เอื้อมพรและคณะ, 2542)
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ใบ  ไทรประดับทุกชนิดจะมีลักษณะของใบเปนแบบใบเดี่ยว  จัดเรียงตัวแบบสลับ
(alternate) (จารพุนัธ, 2534) โดยทั่วไปใบของไทรยอยจะมีความยาวประมาณ  3 - 5  เซนตเิมตร
ใบทีแ่ตกออกมาใหมจะมสีีเขยีวออนและเมือ่ใบแกจะมีสีเขียวเขม  ผิวใบเรียบเปนมันริมใบยกตัว
หอขึ้นเล็กนอย  ปลายใบเรียวแหลม  มีกานใบออน  ใบจะหอยระยาดสูวยงามมาก  (คณติ, 2536)
ไทรยอยใบแหลมเปนไมยนืตนทีม่ใีบเขยีวตลอดป  นยิมปลกูริมนํ ้าหรือทีม่นีํ ้าขงั  ใบมกัจะรวงไดงาย
และมปีริมาณมากเมือ่ปลูกในทีแ่หงแลง  (เอือ้มพรและคณะ, 2542)

ดอก  พรรณไมจํ าพวกไทรมีลักษณะของดอกแบงออกไดเปน  3  ประเภทคือ  ดอกเพศผู
ซ่ึงมแีตเกสรเพศผูอยูภายใน  ดอกเพศเมยีจะมรัีงไขและสามารถมเีมลด็ได  และดอกประเภททีส่าม
เปนดอกที่มีลักษณะคลายดอกเพศเมียแตไมสามารถสรางเมล็ดได  ดอกประเภทสุดทายนี้เรียกวา
“gall flower” ไทรยอยใบแหลม  (F. benjamina)  มดีอกทัง้ 3 ประเภทอยูในชอดอกเดียวกัน  ดอก
ของไทรประดับที่เรียงรายกันอยูภายในผล  (syconium)  มทีัง้ดอกเพศผูและเพศเมีย ดอกเพศเมีย
อาจมีเกสรตัวเมีย  (style)  ส้ันหรือยาวก็ไดซ่ึงถาเปนชนิดที่มีกานสั้นก็แสดงวาดอกมีการปรับตัว
ใหเขากับ  ovipositor  ของแมลงไดดี  ไทรประดับตาง ๆ ไมอาจผสมตัวเองไดทั้งนี้เนื่องจากยอด
เกสรตัวเมีย (stigma) มีความพรอมที่จะไดรับการผสมโดยละอองเกสรตัวผูหรือ ovipositor โดย
แมลงกอนหนาที่อับเรณูจะแกและปลอยละอองเกสรตัวผูออกมา  ดังนั้นระยะความพรอมในการ
ผสมจึงไมตรงกันจึงตองอาศัยแมลงมาชวยในการผสมจึงจะติดเมล็ดที่สมบูรณได  (จารุพันธ,
2534)

การขยายพนัธุ  ตนไทรนยิมขยายพนัธุโดยใชวธีิการตอนกิง่โดยเลอืกกิง่ทีม่ลัีกษณะเปนพุม
การตอนเปนวิธีที่งายและไดผลรวดเร็ว  นอกจากนีย้ังขยายพันธุดวยวิธีอ่ืน ๆ เชน การเพาะเมล็ด
และปกชํ า  จากการศกึษาการขยายพันธุไทรยอยใบแหลมดวยวิธีการปกชํ าพบวา  การคัดเลือกกิ่งที่
เปลือกเริ่มเปนสีนํ้ าตาลเรื่อยลงมาจนถึงโคนกิ่ง  และการใชฮอรโมนเรงรากในการปกชํ าจะชวยทํ า
ใหการเกิดรากดีขึ้น  และมอัีตราการรอดตายสูงในขณะที่การใชกิ่งออนในการปกช ําจะท ําใหการ
เกดิรากนอย  (จริาณ,ี 2520)  และตอมาพรทพิย  (2538)  ไดท ําการทดลองปกช ําไทรยอยโดยใช
ฮอรโมนเรงรากคือ NAA, IBA และประเภทของกิ่งปกชํ าที่มีตอการออกรากของไทรยอยใบทูพันธุ
ชวา   พบวา NAA และ IBA มีผลตอเปอรเซ็นตการเกิดราก  จํ านวนรากและ    เสนผาศูนยกลาง
ราก  แตไมมีผลตอความยาวของราก  นอกจากนี้ยังชวยท ําใหการเกดิรากเรว็ข้ึน  โดยฮอรโมน
NAA ความเขมขน  1,000  มลิลิกรัมตอลิตร  ท ําใหมเีปอรเซน็ตการเกิดรากมากและเร็วข้ึน
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อุปกรณและวิธีการ

การทดลองที่ 1  ผลของสารแพคโคลบิวทราโซลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของไมดอกและ
ไมประดับบางชนิด

การทดลองที ่1.1  ผลของสารแพคโคลบิวทราโซลตอการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของ
เขม็เชยีงใหม

คดัเลอืกกิง่เขม็เชยีงใหมทีม่คีวามยาวประมาณ  17 - 20  เซนตเิมตร  ไปปกช ําใน  mist  box
เมือ่กิง่ช ําออกรากดแีลวจงึทํ าการยายปลูกกิ่งชํ าลงกระถางขนาด  6  นิว้  โดยใชวสัดปุลูกทีม่สีวน
ผสมของดนิรวน  แกลบ  ขยุมะพราว  และปุยคอก  อัตราสวน  1: 1: 1: 1  และใสปุยเคมีสูตร  16 -16
- 16  จ ํานวน 1  กโิลกรัมตอวัสดุปลูก  1  ลูกบาศกเมตร  ภายหลังจากการยายปลูก  2  สัปดาห  จึง
ท ําการพนสารแพคโคลบิวทราโซลใหทางใบจนกระทั่งสารเปยกทั่วตน  โดยใชสารแพคโคลบิว
ทราโซล  10 % WP  ช่ือการคาพาโคลเมท จ ํานวน  0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 และ 4.0  กรัมผสม
นํ ้า  1  ลิตร  เพือ่ใหไดสารทีม่คีวามเขมขน 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 และ 400  มลิลิกรัมตอ
ลิตรตามล ําดบั  วางแผนการทดลองแบบ  Randomized  complete  block  design  ม ี 9  ทรีทเมนต  3  ซ้ํ า
(บล็อก)  ใชตนเขม็เชยีงใหมจ ํานวน  4  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  โดยมทีรีทเมนตตาง ๆ  ดงันี้

ทรีทเมนต  1  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  0  มิลลิกรัมตอลิตร  (Control)
ทรีทเมนต  2  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  50  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  3  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  100  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  4  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  150  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  5  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  200  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  6  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  250  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  7  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  300  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  8  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  350  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  9  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  400  มิลลิกรัมตอลิตร

ท ําการทดลองระหวางวันที่  11  มิถุนายน  2546 – 17  ตุลาคม  2546
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การทดลองที่ 1.2  ผลของสารแพคโคลบิวทราโซลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
พดุจบี

คดัเลอืกกิง่พดุจบีทีม่คีวามยาวประมาณ  23 - 24  เซนตเิมตร  ไปปกช ําใน  mist  box  เมือ่กิง่
ชํ าออกรากดแีลวจงึทํ าการยายปลูกกิ่งชํ าลงกระถางขนาด  6  นิว้  โดยใชวสัดปุลูกทีม่สีวนผสมของ
ดนิรวน  แกลบ  ขยุมะพราว  และปุยคอก  อัตราสวน  1: 1: 1: 1  และใสปุยเคมีสูตร  16 - 16 - 16
จ ํานวน 1  กิโลกรัมตอวัสดุปลูก  1  ลูกบาศกเมตร  ภายหลังจากการยายปลูก  2  สัปดาห  จึงทํ าการ
พนสารแพคโคลบิวทราโซลใหทางใบจนกระทั่งสารเปยกทั่วตน  โดยใชสารแพคโคลบิวทราโซล
10 % WP  ช่ือการคาพาโคลเมท จ ํานวน  0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 และ 4.0  กรัมผสมนํ ้า  1
ลิตร  เพือ่ใหไดสารทีม่คีวามเขมขน 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 และ 400  มลิลิกรัมตอลิตรตาม
ลํ าดบั  วางแผนการทดลองแบบ  Randomized  complete  block  design  ม ี 9  ทรีทเมนต  3  ซ้ํ า (บล็อก)
ใชตนพดุจบีจ ํานวน  4  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  โดยมทีรีทเมนตตาง ๆ  ดงันี้

ทรีทเมนต  1  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  0  มิลลิกรัมตอลิตร (Control)
ทรีทเมนต  2  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  50  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  3  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  100  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  4  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  150  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  5  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  200  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  6  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  250  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  7  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  300  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  8  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  350  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  9  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  400  มิลลิกรัมตอลิตร

ท ําการทดลองระหวางวันที่  11  มิถุนายน  2546 – 17  ตุลาคม  2546
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การทดลองที ่ 1.3  ผลของสารแพคโคลบิวทราโซลตอการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของ
ไทรยอยใบแหลม

คดัเลอืกกิง่ไทรยอยใบแหลมทีม่คีวามยาวประมาณ  29 - 30  เซนตเิมตร  ไปปกช ําใน  mist
box  เมือ่กิง่ช ําออกรากดแีลวจงึทํ าการยายปลูกกิ่งชํ าลงกระถางขนาด  6  นิว้  โดยใชวสัดปุลูกทีม่ี
สวนผสมของดนิรวน  แกลบ  ขยุมะพราว  และปุยคอก  อัตราสวน  1: 1: 1: 1  และใสปุยเคมีสูตร
16 - 16 - 16  จ ํานวน 1  กโิลกรัมตอวัสดุปลูก  1  ลูกบาศกเมตร  ภายหลังจากการยายปลูก  2
สัปดาห  จึงทํ าการพนสารแพคโคลบิวทราโซลใหทางใบจนกระทั่งสารเปยกทั่วตน  โดยใชสาร
แพคโคลบิวทราโซล  10 % WP  ช่ือการคาพาโคลเมท จ ํานวน  0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 และ
4.0  กรัมผสมนํ ้า  1  ลิตร  เพือ่ใหไดสารทีม่คีวามเขมขน 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 และ 400
มลิลิกรัมตอลิตรตามลํ าดบั  วางแผนการทดลองแบบ  Randomized  complete  block  design  ม ี 9  ทรีท
เมนต  3  ซ้ํ า (บล็อก) ใชตนไทรยอยใบแหลมจ ํานวน  4  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  โดยมทีรีทเมนตตาง ๆ   ดงันี้

ทรีทเมนต  1  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  0  มิลลิกรัมตอลิตร (Control)
ทรีทเมนต  2  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  50  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  3  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  100  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  4  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  150  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  5  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  200  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  6  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  250  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  7  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  300  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  8  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  350  มิลลิกรัมตอลิตร
ทรีทเมนต  9  พนสารแพคโคลบิวทราโซล  ความเขมขน  400  มิลลิกรัมตอลิตร

ท ําการทดลองระหวางวันที่  24  มกราคม  2547 – 24  พฤษภาคม  2547
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การทดลองที่ 2  ผลของสารไตรนีซาแพค - อีเทรลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของไมดอก
และไมประดับบางชนิด

การทดลองที ่2.1  ผลของสารไตรนีซาแพค - อีเทรลตอการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของ
เขม็เชยีงใหม

คดัเลอืกกิง่เขม็เชยีงใหมทีม่คีวามยาวประมาณ  17 - 20  เซนตเิมตร  ไปปกช ําใน  mist  box
เมือ่กิง่ช ําออกรากดแีลวจงึทํ าการยายปลูกกิ่งชํ าลงกระถางขนาด  6  นิว้  โดยใชวสัดปุลูกทีม่สีวน
ผสมของดนิรวน  แกลบ  ขยุมะพราว  และปุยคอก  อัตราสวน  1: 1: 1: 1  และใสปุยเคมีสูตร  16 –
16 - 16  จ ํานวน 1  กโิลกรัมตอวัสดุปลูก  1  ลูกบาศกเมตร  ภายหลังจากการยายปลูก  2  สัปดาห
จงึท ําการพนสารไตรนีซาแพค - อีเทรลใหทางใบจนกระทั่งสารเปยกทั่วตน  โดยใชสารไตรนซีา
แพค - อีเทรล  12 % EC  ช่ือการคา Primo MAXX จํ านวน  0.41, 0.83, 1.25, 1.66, 2.08, 2.50, 2.91
และ 3.33  มิลลิลิตรผสมนํ้ า  1  ลิตร  เพื่อใหไดสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ที่มีความเขมขน  50,
100, 150, 200, 250, 300, 350  และ  400  มลิลิลิตรตอลิตรตามล ําดบั  วางแผนการทดลองแบบ
Randomized complete block design  ม ี 9  ทรีทเมนต  3  ซ้ํ า (บล็อก) ใชตนเขม็เชยีงใหมจ ํานวน  4  ตน/
ทรีทเมนต/ซ้ํ า  โดยมทีรีทเมนตตาง ๆ   ดงันี้

ทรีทเมนต  1  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  0  มิลลิลิตรตอลิตร (Control)
ทรีทเมนต  2  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  50  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  3  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  100  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  4  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  150  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  5  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  200  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  6  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  250  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  7  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  300  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  8  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  350  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  9  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  400  มิลลิลิตรตอลิตร

ท ําการทดลองระหวางวันที่  11  มิถุนายน  2546 – 17  ตุลาคม  2546
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การทดลองที่ 2.2  ผลของสารไตรนีซาแพค – อีเทรลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของพดุจบี

คดัเลอืกกิง่พดุจบีทีม่คีวามยาวประมาณ  23 - 24  เซนตเิมตร  ไปปกช ําใน  mist  box  เมือ่กิง่
ชํ าออกรากดแีลวจงึทํ าการยายปลูกกิ่งชํ าลงกระถางขนาด  6  นิว้  โดยใชวสัดปุลูกทีม่สีวนผสมของ
ดนิรวน  แกลบ  ขยุมะพราว  และปุยคอก  อัตราสวน  1: 1: 1: 1  และใสปุยเคมีสูตร  16 - 16 - 16
จ ํานวน 1  กิโลกรัมตอวัสดุปลูก  1  ลูกบาศกเมตร  ภายหลังจากการยายปลูก  2  สัปดาห  จึงทํ าการ
พนสารไตรนซีาแพค - อีเทรลใหทางใบจนกระทัง่สารเปยกทัว่ตน  โดยใชสารไตรนซีาแพค - อีเทรล
12 % EC  ช่ือการคา Primo MAXX จํ านวน  0.41, 0.83, 1.25, 1.66, 2.08, 2.50, 2.91 และ 3.33
มิลลิลิตรผสมนํ้ า  1  ลิตร  เพื่อใหไดสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ที่มีความเขมขน  50, 100, 150, 200,
250, 300, 350  และ  400  มลิลิลิตรตอลิตรตามล ําดบั  วางแผนการทดลองแบบ  Randomized  complete
block  design  ม ี 9  ทรีทเมนต  3  ซ้ํ า (บล็อก) ใชตนพดุจบีจ ํานวน  4  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  โดยมทีรีท
เมนตตาง ๆ   ดงันี้

ทรีทเมนต  1  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  0  มิลลิลิตรตอลิตร (Control)
ทรีทเมนต  2  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  50  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  3  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  100  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  4  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  150  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  5  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  200  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  6  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  250  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  7  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  300  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  8  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  350  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  9  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  400  มิลลิลิตรตอลิตร

ท ําการทดลองระหวางวันที่  11  มิถุนายน  2546 – 17  ตุลาคม  2546
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การทดลองที ่2.3  ผลของสารไตรนีซาแพค - อีเทรลตอการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของ
ไทรยอยใบแหลม

คดัเลอืกกิง่ไทรยอยใบแหลมทีม่คีวามยาวประมาณ  29 - 30  เซนตเิมตร  ไปปกช ําใน  mist
box  เมือ่กิง่ช ําออกรากดแีลวจงึทํ าการยายปลูกกิ่งชํ าลงกระถางขนาด  6  นิว้  โดยใชวสัดปุลูกทีม่ี
สวนผสมของดนิรวน  แกลบ  ขยุมะพราว  และปุยคอก  อัตราสวน  1: 1: 1: 1  และใสปุยเคมีสูตร
16 - 16 - 16  จ ํานวน 1  กโิลกรัมตอวัสดุปลูก  1  ลูกบาศกเมตร  ภายหลังจากการยายปลูก  2
สัปดาห  จึงทํ าการพนสารไตรนีซาแพค - อีเทรลใหทางใบจนกระทั่งสารเปยกทั่วตน  โดยใชสาร
ไตรนซีาแพค - อีเทรล  12 % EC  ช่ือการคา Primo MAXX จํ านวน  0.41, 0.83, 1.25, 1.66, 2.08,
2.50, 2.91 และ 3.33  มิลลิลิตรผสมนํ้ า  1  ลิตร  เพื่อใหไดสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ที่มีความเขม
ขน  50, 100, 150, 200, 250, 300, 350  และ  400  มลิลิลิตรตอลิตรตามล ําดบั  วางแผนการทดลองแบบ
Randomized  complete  block  design  ม ี 9  ทรีทเมนต  3  ซ้ํ า (บล็อก) ใชตนไทรยอยใบแหลมจ ํานวน  4
ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  โดยมทีรีทเมนตตาง ๆ   ดงันี้

ทรีทเมนต  1  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  0  มิลลิลิตรตอลิตร (Control)
ทรีทเมนต  2  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  50  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  3  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  100  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  4  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  150  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  5  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  200  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  6  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  250  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  7  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  300  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  8  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  350  มิลลิลิตรตอลิตร
ทรีทเมนต  9  พนสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ความเขมขน  400  มิลลิลิตรตอลิตร

ท ําการทดลองระหวางวันที่  24  มกราคม  2547 – 24  พฤษภาคม  2547
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การบันทึกผลการทดลอง

ในการทดลองที่  1  และ  2  ท ําการบันทึกผลการทดลองดังนี้

1.  การเจริญเติบโตของทรงพุม

1.1  ความสูงของทรงพุม (เซนติเมตร) โดยวัดจากผิววัสดุปลูกในแนวตั้งฉากจนถึง
ปลายยอดของทรงพุม

1.2  ความกวางของทรงพุม (เซนตเิมตร) โดยวดัความกวางทรงพุมทัง้  2  ดานในแนว
ตัง้ฉากแลวนํ ามาหาคาเฉลี่ย

บันทึกความสูงและความกวางของทรงพุมทุก ๆ  7  วัน  นบัตัง้แตวันที่เร่ิมใหสาร
เปนระยะเวลา  70  วนั  ท ําการสุมตนพชืทีจ่ะวดัความสงูและความกวางของทรงพุมในสปัดาหแรก
โดยใชตนเขม็จ ํานวน  2  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  พดุจบีจ ํานวน  2  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  และไทรยอยใบ
แหลมจ ํานวน  2  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  และใชตนพชืทีสุ่มไดในสปัดาหแรกเพือ่วดัความสงูและความ
กวางของทรงพุมในสปัดาหตอ ๆ ไป

2. ปริมาณคลอโรฟลล

วดัปรมิาณคลอโรฟลลบนใบ ดวยเครือ่ง Minolta  cholrophyll  meter โดยวัดจากใบที่แตก
ออกมาใหมภายหลังจากการพนสาร  สุมเก็บตัวอยางขอมูลจากตนเข็มจํ านวน  2  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า
พดุจีบจํ านวน 2 ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  และไทรยอยใบแหลมจ ํานวน  2  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  จํ านวนตน
ละ  1  ใบ  และท ําเครื่องหมายที่ใบดังกลาวไวเพื่อใชวัดในครั้งตอไป  เร่ิมบันทึกขอมูลทุก ๆ  7  วัน
หลังจากการพนสารเปนระยะเวลา  70  วัน

3. ขนาดของใบ (ตร.ซม./ใบ)

เมื่อตนพชืมีการแตกยอดและใบชุดใหมออกมาภายหลังจากที่ไดรับสารและมกีารเจรญิ
เตบิโตของยอดใหมเตม็ที ่ๆ อายุ  70  วนัหลังพนสาร  จงึท ําการสุมเกบ็ตวัอยางใบพชืตนละ  4  ใบ/
ตน  จากตนเขม็เชยีงใหม  จ ํานวน  2  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  พดุจบีจ ํานวน  2  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  และ
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ไทรยอยใบแหลมจ ํานวน  2  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  วัดขนาดของใบดวยเครือ่ง  Model  3100  area  meter
ยีห่อ   Li -COR

4. ความยาวปลอง

วดัความยาวปลองที่  70  วันหลังจากพนสาร  โดยวัดสวนของลํ าตนที่แตกออก
มาใหมทํ าการวัดความยาวของปลองที่  2  และปลองที่  3  ทีแ่ตกออกมาใหม  โดยสุมวดัผลการ
ทดลองจากตนเขม็เชยีงใหม จ ํานวน  2  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  พุดจีบ  2  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  และไทร
ยอยใบแหลมจ ํานวน 2 ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า       

5.  การออกดอก

5.1  ระยะเวลาที่เร่ิมออกดอก  (วัน)  โดยนับจํ านวนวันตั้งแตเร่ิมใหสารจนกระทั่งตรวจ
พบตาดอก

5.2  จ ํานวนชอดอกตอตน  ทํ าการนับจํ านวนชอดอกที่แตกออกมาจนถึง  70  วันหลัง
พนสาร  โดยนบัจากตนเขม็เชยีงใหม  จํ านวน  2  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  พุดจีบ  2   ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า

6.  จํ านวนยอดตอตน

นบัจ ํานวนยอดตอตนของเข็มเชียงใหม  พุดจีบ  และไทรยอยใบแหลม  เมื่อมีอายุได 70
วนั  ภายหลังจากพนสาร  โดยนับจากตนเข็มเชียงใหม  จํ านวน  2  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  พดุจบี  2
ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  และไทรยอยใบแหลมจ ํานวน  2  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า

7. นํ ้าหนกัแหงของตนและนํ้ าหนักแหงของราก

ตดัสวนของลํ าตนและรากออกจากกันแลวนํ าไปอบเพื่อไลนํ้ าและความชื้นออกจาก
สวนของตนและรากที่อุณหภูมิ  70  องศาเซลเซียส  จนสวนของตนและรากแหงสนิทซึ่งใชเวลา
ในการอบนาน  7  วนั  โดยใชตนเข็มเชียงใหม  จํ านวน  4  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า  พดุจบี  4  ตน/ทรีท
เมนต/ซ้ํ า  และไทรยอยใบแหลมจ ํานวน  4  ตน/ทรีทเมนต/ซ้ํ า
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8. ขอมูลอุณหภูมิของอากาศ

ขอขอมลูอุณหภูมิของอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วทิยาเขตกํ าแพงแสน  จ. นครปฐม

สถานที่ทํ าการทดลอง

ท ําการทดลอง  ณ  โรงเรอืนกระจกแปลงทดลอง  1  ภาควชิาพชืสวน  คณะเกษตร  ก ําแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อ.  ก ําแพงแสน  จ.  นครปฐม
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ผลการทดลอง

การทดลองที่ 1  ผลของสารแพคโคลบิวทราโซลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของไมดอกและ
ไมประดับบางชนิด

การทดลองที ่1.1  ผลของสารแพคโคลบิวทราโซลตอการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของ
เขม็เชยีงใหม

1.  การเจริญเติบโต

1.1  ความสูง

ตนเขม็เชยีงใหมทีอ่าย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบวิทราโซล  จ ํานวน
1  คร้ัง  ที่ความเขมขน  50 - 400 มิลลิกรัมตอลิตร มีความสูงของตนลดลงตามความเขมขนของสาร
ที่เพิ่มขึ้นเมือ่เปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับสาร  โดยที่ความเขมขน  400  มิลลิกรัมตอลิตร  ความ
สูงของตนลดลงมากที่สุด  (ตารางที่  1)  และจาการวัดความสูงของตนทุกสัปดาห  พบวาตนเข็มที่
ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลทุกระดับความเขมขนมีความสูงของตนนอยกวาตนที่ไมไดรับสาร
ในทุกสัปดาห  (ภาพที่  4)

1.2 ความกวางของทรงพุม

ตนเข็มเชียงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล
จ ํานวน  1  คร้ังที่ระดับความเขมขน  50 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร  พบวาตนเขม็มคีวามกวางของทรง
พุมลดลงอยางมนียัสํ าคญั  (ตารางที่  1)  และตนเขม็ทีไ่ดรับสารทกุระดบัความเขมขนมคีวามกวาง
ของทรงพุมนอยกวาตนทีไ่มไดรับสารทีอ่าย ุ 4  สัปดาหขึน้ไป  (ภาพที่  5)
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1.3 ความยาวปลอง

ตนเข็มเชียงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล  ที่
ระดับความเขมขน  50 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  มคีวามยาวปลองลดลงตามความเขมขนของสารทีเ่พิม่
ขึน้เมือ่เปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับสาร  โดยตนเขม็ทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน  400  มลิลิกรัมตอลิตร
มคีวามยาวปลองลดลงมากทีสุ่ด  แตไมมคีวามแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน  300
และ  350  มลิลิกรัมตอลิตร  (ตารางที่  1)

1.4 จ ํานวนยอดตอตน

ตนเข็มเชียงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลทุก
ระดับความเขมขน (50 – 400 มลิลิกรัมตอลิตร)  มจี ํานวนยอดตอตนไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่ม
ไดรับสาร  (ตารางที่  1)
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ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยความสูง  ความกวางของทรงพุม  ความยาวปลอง  และจํ านวนยอดตอตนของ
เข็มเชียงใหมที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล

Treatment
ความสูงของตน

(ซม.)
ความกวางของ

ทรงพุม
 (ซม.)

ความยาวปลอง
 (ซม.)

จํ านวนยอด
ตอตน
 (ยอด)

Control    31.35 a1/    19.42 a1/    1.25 a1/ 14.33
แพคโคลบิวทราโซล 50 มก./ล.    27.04 b    17.20 b    0.86 b 15.60
แพคโคลบิวทราโซล  100 มก./ล.    26.95 b    16.75 bc    0.81 b 17.33
แพคโคลบิวทราโซล  150 มก./ล.    25.03 bc    14.62 c    0.50 c 17.50
แพคโคลบิวทราโซล  200 มก./ล.    23.05 cd    12.43 d    0.48 c 18.16
แพคโคลบิวทราโซล  250 มก./ล.    21.95 cd    12.16 d    0.41 c 15.00
แพคโคลบิวทราโซล  300 มก./ล.    21.23 d    12.07 d    0.36 cd 15.66
แพคโคลบิวทราโซล  350 มก./ล.    20.10 d    11.23 d    0.21 cd 15.58
แพคโคลบิวทราโซล  400 มก./ล.    20.05 d    11.25 d    0.10 d 14.33
F-Test ** ** ** ns
CV (%) 7.4 8.8 29.4 12.0

** = มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น  99 %
ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
1/  = คาเฉลี่ยที่ตามหลังดวยตวัอักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

เมือ่วิเคราะหแบบ Duncan’s  new  multiple  range  test
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1.5 ขนาดของใบ

ตนเขม็เชยีงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบวิทราโซลทกุ
ระดบัความเขมขน  (50 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร)  มีขนาดของใบลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ  โดยที่ความ
เขมขน  400  มิลลิกรัมตอลิตร  มีขนาดของใบลดลงมากที่สุดแตไมแตกตางกันทางสถิติกับตนที่ได
รับสารที่ความเขมขน  150 – 350  มิลลิกรัมตอลิตร  (ตารางที่  2)

1.6 ปริมาณคลอโรฟลล

ตนเข็มเชียงใหมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลทกุระดับความเขมขน (50 - 400
มิลลิกรัมตอลิตร)  มีปริมาณคลอโรฟลลมากกวาตนที่ไมไดรับสารในทุก ๆ สัปดาหหลังจากพน
สาร  (ภาพที่  6)  และเมื่อวิเคราะหขอมูลปริมาณคลอโรฟลลทางสถิติของตนเข็มที่อาย ุ 10
สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล  พบวาตนเข็มที่ไดรับสารที่ความเขมขน 50 - 150
มิลลิกรัมตอลิตร  มีปริมาณคลอโรฟลลไมแตกตางกับตนที่ไมไดรับสาร  แตตนเข็มที่ไดรับสารที่
ความเขมขน  200 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร มีปริมาณคลอโรฟลลเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญ            
(ตารางที่  2)

1.7 นํ ้าหนักแหงของตน

ตนเข็มเชียงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ระดับ
ความเขมขน  50 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  มนีํ ้าหนกัแหงของตนไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่ม
ไดรับสาร  (ตารางที่  2)     

1.8 นํ ้าหนักแหงของราก

ตนเข็มเชียงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลทุก
ระดับความเขมขน  (50 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร)  มนีํ ้าหนกัแหงของรากไมแตกตางกนัทางสถติกิบั
ตนทีไ่มไดรับสาร  (ตารางที่  2)
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2.  การออกดอก

2.1  ระยะเวลาที่เร่ิมออกดอก  (นบัตัง้แตวันที่พนสารจนกระทั่งตรวจพบตาดอก)

ตนเข็มเชียงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ระดับ
ความเขมขน  50 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  มรีะยะเวลาทีเ่ร่ิมออกดอกไมแตกตางกบัตนทีไ่มไดรับ
สาร  แตอยางไรกต็ามตนทีไ่ดรับสารทีร่ะดบัความเขมขน  100 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร  มีแนวโนม
ทํ าใหตนเข็มออกดอกชากวาตนที่ไมไดรับสาร  โดยเริ่มออกดอกที่อายุ  33.5, 41.0, 41.5, 44.8,
43.0, 41.6  และ  42.8  วนัภายหลงัจากทีไ่ดรับสารตามล ําดบั  ในขณะทีต่นทีไ่มไดรับสารเริม่ออก
ดอกทีอ่าย ุ 19.6  วนั  (ตารางที่  3)    

2.2 จ ํานวนชอดอกตอตน

ตนเขม็เชยีงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบวิทราโซลที่ระดับ
ความเขมขน  50 - 150  มิลลิกรัมตอลิตร  มีจ ํานวนชอดอกตอตนไมแตกตางกบัตนทีไ่มไดรับสาร
แตตนเขม็ทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน  200 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร  มีจํ านวนชอดอกตอตนเพิ่มขึ้น
โดยมีความแตกตางกันทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร  (ตารางที่  3)     
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ตารางที ่2  คาเฉลีย่ขนาดของใบ  ปริมาณคลอโรฟลล  นํ ้าหนกัแหงของตน  นํ ้าหนกัแหงของราก
เขม็เชยีงใหมที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล

Treatment
ขนาดของใบ       
(ตร.ซม./ใบ)

ปริมาณ
คลอโรฟลล
 (Spad unit)

นํ้ าหนักแหง
ของตน
 (กรัม)

นํ้ าหนักแหง
ของราก
 (กรัม)

Control    3.12 a1/    53.25 b1/ 5.04 1.34
แพคโคลบิวทราโซล 50 มก./ล.    2.35 b    57.61 ab 4.24 1.45
แพคโคลบิวทราโซล  100 มก./ล.    2.21 bc    57.86 ab 4.01 1.36
แพคโคลบิวทราโซล  150 มก./ล.    2.01 bcd    58.66 ab 3.88 1.33
แพคโคลบิวทราโซล  200 มก./ล.    1.98 bcd    59.61 a 3.50 1.30
แพคโคลบิวทราโซล  250 มก./ล.    1.69 bcd    59.83 a 3.51 1.24
แพคโคลบิวทราโซล  300 มก./ล.    1.61 bcd    62.63 a 3.52 1.31
แพคโคลบิวทราโซล  350 มก./ล.    1.44 cd    62.53 a 3.15 1.08
แพคโคลบิวทราโซล  400 มก./ล.    1.30 d    62.61 a 2.96 0.85
F-Test ** * ns ns
CV (%) 20.8 4.9 22.7 22.0

** = มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น  99 %
*   = มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น  95 %
ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
1/   = คาเฉลี่ยที่ตามหลังดวยตวัอักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

เมือ่วิเคราะหแบบ Duncan’s  new  multiple  range  test
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ตารางที่ 3  คาเฉลี่ยระยะเวลาที่เร่ิมออกดอก  และจํ านวนชอดอกตอตนของเข็มเชียงใหมที่อายุ  10
สัปดาหภายหลังจากที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล

Treatment
ระยะเวลาที่เร่ิมออกดอก

ภายหลังจากไดรับสาร  (วัน)
จํ านวนชอดอกตอตน

 (ชอ)

Control 19.66 1.00 b1/

แพคโคลบิวทราโซล 50 มก./ล. 13.66 1.33 b
แพคโคลบิวทราโซล  100 มก./ล. 33.50 1.66 b
แพคโคลบิวทราโซล  150 มก./ล. 41.00 5.00 ab
แพคโคลบิวทราโซล  200 มก./ล. 41.50 7.00 a
แพคโคลบิวทราโซล  250 มก./ล. 44.83 7.33 a
แพคโคลบิวทราโซล  300 มก./ล. 43.00 7.66 a
แพคโคลบิวทราโซล  350 มก./ล. 41.60 7.66 a
แพคโคลบิวทราโซล  400 มก./ล. 42.83 8.66 a
F-Test ns **
CV (%) 48.7 43.4

** = มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น  99 %
ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
1/   = คาเฉลี่ยที่ตามหลังดวยตวัอักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

เมือ่วิเคราะหแบบ Duncan’s  new  multiple  range  test
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ภาพที่ 4  ความสูงของตนเข็มเชียงใหมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร
Paclobutrazol  (Pa)  ทีค่วามเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร

15.00

17.00

19.00

21.00

23.00

25.00

27.00

29.00

31.00

33.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ระยะเวลา (สัปดาห)

คว
าม
สูง

 (ซ
ม.)

Control

Pa 50 มก./ล.

Pa 100 มก./ล.

Pa 150 มก./ล.

Pa 200 มก./ล.

Pa 250 มก./ล.

Pa 300 มก./ล.

Pa 350 มก./ล.

Pa 400 มก./ล.
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ภาพที่ 5  ความกวางของตนเข็มเชียงใหมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร
Paclobutrazol  (Pa)  ทีค่วามเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ระยะเวลา (สัปดาห)

คว
าม
กว

าง 
(ซม

.)

Control

Pa 50 มก./ล.

Pa 100 มก./ล.

Pa 150 มก./ล.

Pa 200 มก./ล.

Pa 250 มก./ล.

Pa 300 มก./ล.

Pa 350 มก./ล.

Pa 400 มก./ล.
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ภาพที่ 6  ปริมาณคลอโรฟลลของตนเข็มเชียงใหมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับ
สาร  Paclobutrazol  (Pa)  ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

70.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ระยะเวลา (สัปดาห)

ปร
ิมา
ณค

ลอ
โรฟ

ลล
 (S

pad
 un

it)

Control

Pa 50 มก./ล.

Pa 100 มก./
ล.

Pa 150 มก./
ล.

Pa 200 มก./
ล.

Pa 250 มก./
ล.

Pa 300 มก./
ล.

Pa 350 มก./
ล.

Pa 400 มก./
ล.



                                                                                                                                                                    33

การทดลองที ่1.2  ผลของสารแพคโคลบิวทราโซลตอการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของ
พุดจีบ

1.  การเจริญเติบโต

1.1 ความสูง

ตนพุดจีบที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ระดับความ
เขมขน  50 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  พบวาตนพุดจีบที่ไดรับสารที่ความเขมขน  50 - 100  มิลลิกรัม
ตอลิตร  มีความสูงของตนไมแตกตางกนัทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร  แตตนที่ไดรับสารที่ความ
เขมขน  150 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  มีความสูงของตนลดลงตามความเขมขนของสารที่เพิ่มขึ้น
เมือ่เปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับสาร  โดยทีร่ะดับความเขมขน  400  มลิลิกรัมตอลิตร  มีความสงู
ของตนนอยทีสุ่ดคอื  25.33  เซนตเิมตร  (ตารางที ่ 4)  และตนพดุจบีทีไ่ดรับสารทกุระดบัความเขม
ขนทีอ่าย ุ 1 – 10  สัปดาห  มคีวามสงูของตนนอยกวาตนทีไ่มไดรับสารในทกุ ๆ สัปดาห  (ภาพที ่ 7)

1.2 ความกวางของทรงพุม

ตนพุดจีบที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ระดับความ
เขมขน  50 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  มีความกวางของทรงพุมลดลงอยางมีนัยสํ าคัญเมื่อเปรียบเทียบ
กบัตนที่ไมไดรับสาร  โดยตนที่ไดรับสารที่ความเขมขน  400  มิลลิกรัมตอลิตร  มีความกวางของ
ทรงพุมนอยที่สุดแตไมแตกตางกันทางสถิติกับตนที่ไดรับสารที่ความเขมขน  50 – 100  และ  200
– 350  มิลลิกรัมตอลิตร  (ตารางที ่ 4)  และเมือ่ดคูวามกวางของทรงพุมในแตละสปัดาห  พบวาตนที่
ไมไดรับสารจะมคีวามกวางของทรงพุมเพิม่ขึน้อยางรวดเรว็  แตตนทีไ่ดรับสารทกุระดบัความเขม
ขนมผีลในการชะลอการเจรญิเตบิโตท ําใหความกวางของทรงพุมเพิม่ขึน้นอยในแตละสปัดาห
(ภาพที ่ 8)    
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1.3 ความยาวปลอง

ตนพุดจีบที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ระดับความ
เขมขน  50 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  มคีวามยาวปลองลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ  โดยพดุจีบที่ไดรับสาร
ทีค่วามเขมขน 100 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  มีความยาวปลองไมแตกตางกันทางสถิติ  (ตารางที ่ 4)       

1.4 จ ํานวนยอดตอตน

ตนพุดจีบที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ระดับความ
เขมขน  50 - 100  มิลลิกรัมตอลิตร  มจี ํานวนยอดตอตนไมแตกตางกันทางสถิติกับตนที่ไมไดรับ
สาร  แตตนที่ไดรับสารที่ความเขมขน  150 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร  มจี ํานวนยอดตอตนลดลงตาม
ความเขมขนของสารทีเ่พิม่ขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับสาร  (ตารางที ่ 4)   
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ตารางที่ 4  คาเฉลี่ยความสูง  ความกวางของทรงพุม  ความยาวปลอง  และจํ านวนยอดตอตนของ
พุดจีบที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล

Treatment
ความสูงของตน

(ซม.)
ความกวางของ

ทรงพุม
 (ซม.)

ความยาวปลอง
 (ซม.)

จํ านวนยอด
ตอตน
 (ยอด)

Control    34.81 a1/    35.87 a1/    3.03 c1/    22.00 a1/

แพคโคลบิวทราโซล 50 มก./ล.    33.93 a    29.40 bc    1.26 b    18.33 ab
แพคโคลบิวทราโซล  100 มก./ล.    31.18 ab    29.37 bc    0.90 ab    17.33 abc
แพคโคลบิวทราโซล  150 มก./ล.    28.38 bc    29.73 b    0.33 a    10.66 bc
แพคโคลบิวทราโซล  200 มก./ล.    27.83 bc    28.51 bc    0.21 a    11.33 bc
แพคโคลบิวทราโซล  250 มก./ล.    27.58 bc    28.48 bc    0.20 a     12.66 bc
แพคโคลบิวทราโซล  300 มก./ล.    25.63 c    27.95 bc    0.18 a     9.00 bc
แพคโคลบิวทราโซล  350 มก./ล.    25.41 c    26.30 c    0.18 a     8.66 c
แพคโคลบิวทราโซล  400 มก./ล.    25.33 c    26.09 c    0.18 a     8.66 c
F-Test ** ** ** *
CV (%) 8.2 6.0 59.6 37.1

** = มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น  99 %
*   = มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น  95 %
1/   = คาเฉลี่ยที่ตามหลังดวยตวัอักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

เมือ่วิเคราะหแบบ Duncan’s  new  multiple  range  test
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1.5 ขนาดของใบ

ตนพดุจบีที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบวิทราโซลที่ระดบัความ
เขมขน  50  มลิลิกรัมตอลิตร  มขีนาดของใบไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่มไดรับสาร  แตตนพดุ
จบีทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน  100 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร  มขีนาดของใบลดลงตามความเขมขนของ
สารทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับสาร  (ตารางที ่ 5)

1.6 ปริมาณคลอโรฟลล

ตนพุดจีบที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ระดับความ
เขมขน  50 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  พบวามปีริมาณคลอโรฟลลไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่ม
ไดรับสาร  (ตารางที ่ 5)  และเมือ่พจิารณาการเปลีย่นแปลงปรมิาณคลอโรฟลลในแตละสปัดาห  พบ
วาตนพดุจบีทีไ่ดรับสารทกุระดบัความเขมขนมปีริมาณคลอโรฟลลเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ จนถงึอาย ุ 8
สัปดาห  หลังจากนัน้ปรมิาณคลอโรฟลลกจ็ะเริม่ลดลง  (ภาพที ่ 9)

1.7 นํ ้าหนักแหงของตน

ตนพุดจีบที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความเขมขน
50 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  มนีํ ้าหนกัแหงของตนลดลงโดยมคีวามแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่ม
ไดรับสาร  โดยตนทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน  400  มลิลิกรัมตอลิตร  มนีํ ้าหนกัแหงของตนนอยทีสุ่ด
แตไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน  50 – 350  มลิลิกรัมตอลิตร  (ตารางที ่ 5)

1.8 นํ ้าหนักแหงของราก

ตนพุดจีบที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ระดับความ
เขมขน  50 - 100  มิลลิกรัมตอลิตร  มีนํ ้าหนักแหงของรากไมแตกตางกนัทางสถิติกับตนที่ไมไดรับ
สาร  แตตนที่ไดรับสารที่ความเขมขน  150 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร  มีนํ้ าหนักแหงของรากลดลง
อยางมีนัยสํ าคัญ  (ตารางที ่ 5)
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ตารางที ่5  คาเฉลีย่ขนาดของใบ  ปริมาณคลอโรฟลล  นํ ้าหนกัแหงของตน  นํ ้าหนกัแหงของราก
พดุจบีที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล

Treatment
ขนาดของใบ
(ตร.ซม./ใบ)

ปริมาณ
คลอโรฟลล
 (Spad unit)

นํ้ าหนักแหง
ของตน
 (กรัม)

นํ้ าหนักแหง
ของราก
 (กรัม)

Control   16.98 a1/ 45.26    15.08 a1/   14.72 a1/

แพคโคลบิวทราโซล 50 มก./ล.   15.15 ab 52.56     9.90 b   13.80 ab
แพคโคลบิวทราโซล  100 มก./ล.   10.52 bc 52.56     9.58 b   13.49 ab
แพคโคลบิวทราโซล  150 มก./ล.   9.49 bc 52.16     9.28 b    9.28 bc
แพคโคลบิวทราโซล  200 มก./ล.   9.67 bc 52.56     9.19 b    9.09 bc
แพคโคลบิวทราโซล  250 มก./ล.   8.61 c 52.60     9.11 b    6.45 c
แพคโคลบิวทราโซล  300 มก./ล.   8.58 c 52.46     8.62 b    6.42 c
แพคโคลบิวทราโซล  350 มก./ล.   8.21 c 54.10     8.53 b    6.03 c
แพคโคลบิวทราโซล  400 มก./ล.   7.66 c 54.30     7.18 b    5.97 c
F-Test * ns * **
CV (%) 31.7 7.1 23.6 28.1

** = มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น  99 %
*   = มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น  95 %
ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
1/   = คาเฉลี่ยที่ตามหลังดวยตวัอักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ             

เมือ่วิเคราะหแบบ Duncan’s  new  multiple  range  test
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2.  การออกดอก

2.1  ระยะเวลาที่เร่ิมออกดอก

ตนพุดจีบที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลทุกระดับ
ความเขมขน (50 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร) มีระยะเวลาที่เร่ิมออกดอกภายหลังจากไดรับสารไมแตก
ตางกนัทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร  (ตารางที่  6)

2.2 ความยาวชอดอก

ตนพดุจบีที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบวิทราโซลทกุระดบัความ
เขมขน  (50 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร)  มคีวามยาวชอดอกลดลงตามความเขมขนของสารที่เพิ่มขึ้น
เมือ่เปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับสาร  โดยตนที่ไดรับสารที่ความเขมขน  400  มลิลิกรัมตอลิตร  มี
ความยาวชอดอกนอยกวาตนทีไ่มไดรับสาร  7.17  เซนตเิมตร  หรือลดลง  77.09  เปอรเซน็ต         
(ตารางที่  6)

2.3 จ ํานวนชอดอกตอตน

ตนพุดจีบที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล  ทุกระดับ
ความเขมขน  (50 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร)  มีจ ํานวนชอดอกตอตนไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนที่
ไมไดรับสาร  (ตารางที่  6)

2.4 จ ํานวนดอกตอชอ

ตนพุดจีบที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ระดับความ
เขมขน  50 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  มจี ํานวนดอกตอชอไมแตกตางกันทางสถิติกับตนที่ไมไดรับ
สาร  แตอยางไรก็ตามตนที่ไดรับสารที่ความเขมขน  400  มิลลิกรัมตอลิตร  มีจํ านวนดอกตอชอ
มากกวาตนที่ไมไดรับสาร  5.83  ดอกตอชอ  (ตารางที่  6)
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ตารางที่ 6  คาเฉลี่ยระยะเวลาที่เร่ิมออกดอก  ความยาวชอดอก  จ ํานวนชอดอกตอตน  และจํ านวน
ดอกตอชอของพุดจีบที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล

Treatment
ระยะเวลาที่เร่ิม
ออกดอกภาย
หลังจากไดรับ
สาร (วัน)

ความยาวชอดอก
(ซม.)

จํ านวนชอดอก
ตอตน
 (ชอ)

จํ านวนดอก
ตอชอ
 (ดอก)

Control 14.00 9.30 a1/ 5.66 5.50
แพคโคลบิวทราโซล 50 มก./ล. 14.00 4.43 b 4.66 5.66
แพคโคลบิวทราโซล  100 มก./ล. 14.33 4.40 b 4.66 5.33
แพคโคลบิวทราโซล  150 มก./ล. 14.00 3.10 c 5.50 6.00
แพคโคลบิวทราโซล  200 มก./ล. 14.33 2.90 c 4.16 6.16
แพคโคลบิวทราโซล  250 มก./ล. 14.00 2.66 c 5.16 9.50
แพคโคลบิวทราโซล  300 มก./ล. 14.00 2.50 c 5.00 11.00
แพคโคลบิวทราโซล  350 มก./ล. 14.16 2.20 c 4.16 11.16
แพคโคลบิวทราโซล  400 มก./ล. 14.16 2.13 c 5.66 11.33
F - Test ns ** ns ns
CV (%) 2.04 17.9 26.6 39.9

** = มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น  99 %
ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
1/   = คาเฉลี่ยที่ตามหลังดวยตวัอักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ                  
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ภาพที่ 7  ความสูงของตนพุดจีบที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร  Paclobutrazol
(Pa) ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

32.00

34.00

36.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ระยะเวลา (สปัดาห)

คว
าม
สูง

 (ซ
ม.)

Control

Pa 50 มก./ล.

Pa 100 มก./ล.

Pa 150 มก./ล.

Pa 200 มก./ล.

Pa 250 มก./ล.

Pa 300 มก./ล.

Pa 350 มก./ล.

Pa 400 มก./ล.
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ภาพที่ 8  ความกวางของตนพุดจีบที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร  Paclobutrazol
(Pa) ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

32.00

34.00

36.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ระยะเวลา (สปัดาห)

คว
าม
กว

าง 
(ซม

.)

Control

Pa 50 มก./ล.

Pa 100 มก./ล.

Pa 150 มก./ล.

Pa 200 มก./ล.

Pa 250 มก./ล.

Pa 300 มก./ล.

Pa 350 มก./ล.

Pa 400 มก./ล.
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ภาพที่ 9  ปริมาณคลอโรฟลลของตนพุดจีบที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร
Paclobutrazol (Pa) ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร

40.00

42.00

44.00

46.00

48.00

50.00

52.00

54.00

56.00

58.00

60.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ระยะเวลา (สปัดาห)

ปร
ิมา
ณค

ลอ
โร
ฟล

ล (
Sp

ad 
uni

t)

Control

Pa 50 มก./ล.

Pa 100 มก./ล.

Pa 150 มก./ล.

Pa 200 มก./ล.

Pa 250 มก./ล.

Pa 300 มก./ล.

Pa 350 มก./ล.

Pa 400 มก./ล.
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การทดลองที ่1.3  ผลของสารแพคโคลบิวทราโซลตอการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของ
ไทรยอยใบแหลม

1.  การเจริญเติบโต

1.1 ความสูง

ตนไทรยอยใบแหลมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่
ระดับความเขมขน  50 - 400 มิลลิกรัมตอลิตร  มีความสูงของตนลดลงตามความเขมขนของสารที่
เพิ่มขึ้นเมือ่เปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับสาร  โดยตนไทรที่ไดรับสารที่ความเขมขน  400
มลิลิกรัมตอลิตร  มีความสูงของตนนอยที่สุดแตไมแตกตางกันทางสถิติกับตนที่ไดรับสารที่ความ
เขมขน  150 – 350  มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางที่  7)  และเมื่อดูความสูงของตนในแตละสัปดาหพบ
วาตนไทรที่ไมไดรับสารจะมีความสูงมากกวาตนที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลทุกระดับความ
เขมขนในทุกสัปดาห  (ภาพที่  10)

1.2 ความกวางของทรงพุม

ตนไทรยอยใบแหลมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล
ทกุระดับความเขมขน (50 - 400 มิลลิกรัมตอลิตร) มีความกวางของทรงพุมลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ
โดยทีร่ะดบัความเขมขน  400  มลิลิกรัมตอลิตร  มีผลทํ าใหความกวางของทรงพุมลดลงมากที่สุด
ถึง  28.7  เซนติเมตร  แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับตนไทรที่ไดรับสารที่ความเขมขน  150
– 350  มิลลิกรัมตอลิตร  (ตารางที่  7) และเมื่อดูความกวางของทรงพุมในแตละสัปดาหพบวาตน
ไทรทีไ่มไดรับสารจะมีความกวางของทรงพุมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในขณะที่ตนที่ไดรับสารทุก
ระดบัความเขมขนมีความกวางของทรงพุมเพิ่มขึ้นนอยมากในแตละสัปดาห  (ภาพที่  11)

1.3 ความยาวปลอง

ตนไทรยอยใบแหลมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่
ระดับความเขมขน  50 - 400 มิลลิกรัมตอลิตร  มคีวามยาวปลองลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ  โดยทีร่ะดบั
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ความเขมขน 400  มิลลิกรัมตอลิตร  มีความยาวปลองลดลงมากที่สุดและมีความแตกตางกันทาง
สถิติกับตนไทรที่ไดรับสารที่ความเขมขน  50 – 350  มิลลิกรัมตอลิตร  (ตารางที่  7)

1.4  จํ านวนยอดตอตน

ตนไทรยอยใบแหลมทีอ่าย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่
ระดับความเขมขน  50 - 150 มิลลิกรัมตอลิตร  มีจ ํานวนยอดตอตนไมแตกตางกนัทางสถิติกับตนที่
ไมไดรับสาร  แตทีร่ะดบัความเขมขน  200 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร  มีจํ านวนยอดตอตนลดลงอยางมี
นยัสํ าคญั  (ตารางที่  7)
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ตารางที่ 7  คาเฉลี่ยความสูง  ความกวางของทรงพุม  ความยาวปลอง  และจํ านวนยอดตอตนของ
ไทรยอยใบแหลมที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล

Treatment
ความสูงของตน

(ซม.)
ความกวางของ

ทรงพุม
 (ซม.)

ความยาวปลอง
 (ซม.)

จํ านวนยอด
ตอตน
 (ยอด)

Control    49.95 a1/    54.47 a1/    1.43 a1/    49.00 a1/

แพคโคลบิวทราโซล 50 มก./ล.    39.17 b    38.03 b    0.40 b    49.75 a
แพคโคลบิวทราโซล  100 มก./ล.    38.82 bc    32.80 bc    0.35 b    47.50 a
แพคโคลบิวทราโซล  150 มก./ล.    36.72 bcd    30.08 cd    0.33 b    47.62 a
แพคโคลบิวทราโซล  200 มก./ล.    35.90 bcd    28.27 cd    0.33 b    28.50 b
แพคโคลบิวทราโซล  250 มก./ล.    34.72 cd    27.72 cd    0.31 b    23.87 b
แพคโคลบิวทราโซล  300 มก./ล.    34.60 cd    27.67 cd    0.28 b    23.62 b
แพคโคลบิวทราโซล  350 มก./ล.    34.47 cd    26.26 d    0.26 b    22.00 b
แพคโคลบิวทราโซล  400 มก./ล.    34.17 d    25.77 d    0.12 c    20.50 b
F-Test ** ** ** **
CV (%) 7.1 12.3 21.7 22.0

** = มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น  99 %
1/ = คาเฉลี่ยที่ตามหลังดวยตวัอักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ                  

เมือ่วิเคราะหแบบ Duncan’s  new  multiple  range  test
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1.5 ขนาดของใบ

ตนไทรยอยใบแหลมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล
ที่ระดับความเขมขน  50 - 400 มิลลิกรัมตอลิตร  มีขนาดของใบลดลงตามความเขมขนของสารที่
เพิ่มขึ้นเมือ่เปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับสาร  โดยที่ระดับความเขมขน  400  มิลลิกรัมตอลิตร  มี
ขนาดของใบลดลงมากที่สุดแตไมแตกตางกันทางสถิติกับตนไทรที่ไดรับสารที่ความเขมขน  200 –
350  มิลลิกรัมตอลิตร (ตารางที่  8)

1.6 ปริมาณคลอโรฟลล

ตนไทรยอยใบแหลมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลทกุระดับความเขมขน (50 -
400  มิลลิกรัมตอลิตร) มแีนวโนมการเพิ่มขึ้นของปริมาณคลอโรฟลลในแตละสัปดาหไมแตกตาง
กบัตนที่ไมไดรับสาร (ภาพที่  12) และเมื่อวิเคราะหขอมูลปริมาณคลอโรฟลลทางสถิติของตนไทร
ยอยใบแหลมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล  พบวาตนไทรที่ไดรับสาร
ทุกระดับความเขมขนมีปริมาณคลอโรฟลลไมแตกตางกันทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร            
(ตารางที่  8)

1.7 นํ ้าหนักแหงของตน

ตนไทรยอยใบแหลมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่
ระดับความเขมขน  50 - 400 มิลลิกรัมตอลิตร  มนีํ ้าหนักแหงของตนลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ  โดย
ตนไทรที่ไดรับสารที่ความเขมขน  400  มิลลิกรัมตอลิตร  มีนํ้ าหนักแหงของตนลดลงมากที่สุดแต
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับตนไทรที่ไดรับสารที่ความเขมขน  100 – 350  มิลลิกรัมตอลิตร        
(ตารางที่  8)    

1.8 นํ ้าหนักแหงของราก

ตนไทรยอยใบแหลมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล
ทกุระดับความเขมขน  (50 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร)  มนีํ ้าหนักแหงของรากไมแตกตางกนัทางสถิติ
กบัตนที่ไมไดรับสาร (ตารางที่  8)



                                                                                                                                                                    47

ตารางที ่8  คาเฉลีย่ขนาดของใบ  ปริมาณคลอโรฟลล  นํ ้าหนกัแหงของตน  นํ ้าหนกัแหงของราก
ไทรยอยใบแหลมที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล

Treatment
ขนาดของใบ
(ตร.ซม./ใบ)

ปริมาณ
คลอโรฟลล
 (Spad unit)

นํ้ าหนักแหง
ของตน
 (กรัม)

นํ้ าหนักแหง
ของราก
 (กรัม)

Control    9.01 a1/ 48.75    30.20 a1/ 15.57
แพคโคลบิวทราโซล 50 มก./ล.    5.45 b 55.10    20.89 b 11.64
แพคโคลบิวทราโซล  100 มก./ล.    4.46 bc 55.87    17.43 bc 11.61
แพคโคลบิวทราโซล  150 มก./ล.    3.43 cd 54.40    17.57 bc 12.48
แพคโคลบิวทราโซล  200 มก./ล.    2.36 de 54.50    15.98 c 12.89
แพคโคลบิวทราโซล  250 มก./ล.    2.06 de 53.00    15.51 c 12.81
แพคโคลบิวทราโซล  300 มก./ล.    1.90 e 54.20    14.84 c 12.60
แพคโคลบิวทราโซล  350 มก./ล.    1.70 e 54.07    14.14 c 13.26
แพคโคลบิวทราโซล  400 มก./ล.    1.61 e 55.50    13.44 c 14.29
F-Test ** ns ** ns
CV (%) 24.1 10.7 14.0 20.5

** = มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น  99 %
ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
1/   = คาเฉลี่ยที่ตามหลังดวยตวัอักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ                 

เมือ่วิเคราะหแบบ Duncan’s  new  multiple  range  test
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ภาพที่ 10  ความสูงของตนไทรยอยใบแหลมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร
Paclobutrazol (Pa) ทีค่วามเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร

30.00

32.00

34.00

36.00

38.00

40.00

42.00

44.00

46.00

48.00

50.00

52.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ระยะเวลา (สปัดาห)

คว
าม
สูง

 (ซ
ม.)

Control

Pa 50 มก./ล.

Pa 100 มก./ล.

Pa 150 มก./ล.

Pa 200 มก./ล.

Pa 250 มก./ล.

Pa 300 มก./ล.

Pa 350 มก./ล.

Pa 400 มก./ล.



                                                                                                                                                                    49

ภาพที่ 11  ความกวางของทรงพุมตนไทรยอยใบแหลมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากได
รับสาร  Paclobutrazol (Pa)  ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ระยะเวลา (สัปดาห)

คว
าม
กว

าง 
(ซม

.)

Control

Pa 50 มก./ล.

Pa 100 มก./ล.

Pa 150 มก./ล.

Pa 200 มก./ล.

Pa 250 มก./ล.

Pa 300 มก./ล.

Pa 350 มก./ล.

Pa 400 มก./ล.
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ภาพที่ 12  ปริมาณคลอโรฟลลของตนไทรยอยใบแหลมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากได
รับสาร  Paclobutrazol (Pa)  ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ระยะเวลา (สปัดาห)

ปร
ิมา
ณค

ลอ
โร
ฟล

ล (
Sp

ad 
uni

t)

Control

Pa 50 มก/ล

Pa 100 มก/ล

Pa 150 มก/ล

Pa 200 มก/ล

Pa 250 มก/ล

Pa 300 มก/ล

Pa 350 มก/ล

Pa 400 มก/ล
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การทดลองที่ 2  ผลของสารไตรนีซาแพค – อีเทรลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของไมดอก
และไมประดับบางชนิด

การทดลองที ่2.1  ผลของสารไตรนีซาแพค – อีเทรลตอการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของ
เขม็เชยีงใหม

1.  การเจริญเติบโต

1.1 ความสูง

ตนเข็มเชยีงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล
จ ํานวน  1  คร้ัง  ที่ระดบัความเขมขน  50  มลิลิลิตรตอลิตร  มคีวามสงูของตนไมแตกตางกบัตนทีไ่ม
ไดรับสาร  แตตนทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน  100 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร  มีความสูงของตนลดลง
อยางมีนัยสํ าคัญ  (ตารางที่  9)  และเมือ่ดูความสูงของตนในแตละสัปดาหพบวาตนเข็มที่ไดรับสาร
ไตรนีซาแพค – อีเทรล  ที่ความเขมขน  50  มิลลิลิตรตอลิตร  มีความสูงของตนในแตละสัปดาหไม
แตกตางกับตนที่ไมไดรับสาร  (ภาพที่  13)  

1.2 ความกวางของทรงพุม

ตนเข็มเชียงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค – อีเทรลที่
ความเขมขน  50 - 150  มิลลิลิตรตอลิตร  มีความกวางของทรงพุมไมแตกตางกบัตนที่ไมไดรับสาร
แตตนที่ไดรับสารที่ความเขมขน  200 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร  มีความกวางของทรงพุมลดลงตาม
ระดบัความเขมขนของสารที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตนที่ไมไดรับสาร  (ตารางที่  9) และเมื่อดู
ความกวางของทรงพุมในแตละสัปดาหพบวาตนเข็มที่ไดรับสารไตรนีซาแพค – อีเทรล  ที่ความ
เขมขน  50  มิลลิลิตรตอลิตร  มีความกวางของทรงพุมในแตละสัปดาหไมแตกตางกับตนที่ไมได
รับสาร  (ภาพที่  14)  
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1.3 ความยาวปลอง

ตนเขม็เชยีงใหมทีอ่าย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  ที่
ความเขมขน  50 - 100  มลิลิลิตรตอลิตร  มีความยาวปลองไมแตกตางกบัตนทีไ่มไดรับสาร  แตตนที่
ไดรับสารทีค่วามเขมขน  150 - 400  มลิลิลิตรตอลิตร  มีความยาวปลองลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ  โดยตน
ทีไ่ดรับสารที่ความเขมขน  400  มิลลิลิตรตอลิตรมีความยาวปลองนอยที่สุด  (ตารางที่  9)

1.4 จ ํานวนยอดตอตน

ตนเข็มเชียงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรลทุก
ระดับความเขมขน  (50 – 400  มิลลิลิตรตอลิตร)  มจี ํานวนยอดตอตนเพิม่ขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญ  โดย
ตนที่ไดรับสารที่ความเขมขน  100  มิลลิลิตรตอลิตร  มจีํ านวนยอดตอตนมากที่สุดคอื  21.83  ยอด
(ตารางที่  9)

1.5 ขนาดของใบ

ตนเข็มเชียงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ที่
ระดับความเขมขน  50 - 250  มิลลิลิตรตอลิตร  มขีนาดของใบไมแตกตางกับตนที่ไมไดรับสาร
แตที่ระดับความเขมขน 300 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร  มีขนาดของใบลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ  (ตาราง
ที่  10)

1.6 ปริมาณคลอโรฟลล

ตนเข็มเชียงใหมที่ไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ทกุระดับความเขมขน (50 -
400  มิลลิกรัมตอลิตร)  มีปริมาณคลอโรฟลลมากกวาตนที่ไมไดรับสารในชวง  6 – 10  สัปดาห
หลังจากพนสาร  และในสัปดาหที่  9 – 10  ตนเข็มเชียงใหมที่ไมไดรับสารมีปริมาณคลอโรฟลล
ลดลงในขณะที่ตนที่ไดรับสารไตรนีซาแพค – อีเทรลทุกระดับความเขมขนมีปริมาณคลอโรฟลล
เพิม่ขึ้น  (ภาพที่  15) และเมื่อวิเคราะหขอมูลปริมาณคลอโรฟลลทางสถิติของตนเข็มที่อาย ุ 10
สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  พบวาทุกระดับความเขมขน มีปริมาณ
คลอโรฟลลเพิ่มขึ้นโดยมีความแตกตางกันทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร  (ตารางที่  10)
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1.7 นํ ้าหนักแหงของตน

ตนเข็มเชียงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  ทกุ
ระดบัความเขมขน  (50 - 400 มลิลิลิตรตอลิตร)  มนีํ ้าหนกัแหงของตนไมแตกตางกันทางสถิติกับ
ตนที่ไมไดรับสาร  (ตารางที่  10)

1.8 นํ ้าหนักแหงของราก

ตนเข็มเชียงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรลทุก
ระดับความเขมขน  (50 - 400  มลิลิลิตรตอลิตร)  มีนํ ้าหนกัแหงของรากไมแตกตางกนัทางสถติกิบั
ตนทีไ่มไดรับสาร  (ตารางที่  10)
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ตารางที่ 9  คาเฉลี่ยความสูง  ความกวางของทรงพุม  ความยาวปลอง  และจํ านวนยอดตอตนของ
เข็มเชียงใหมที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล

Treatment
ความสูงของตน

(ซม.)
ความกวางของ

ทรงพุม
 (ซม.)

ความยาวปลอง
 (ซม.)

จํ านวนยอด
ตอตน
 (ยอด)

Control    31.46 a    18.42 ab    1.40 a    14.66 b
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 50 มล./ล.    31.70 a    19.41 a    1.43 a    19.83 a
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 100 มล./ล.    28.35 b    17.92 ab    1.15 ab    21.83 a
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 150 มล./ล.    27.10 b    17.05 bc    0.95 bc    20.33 a
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 200 มล./ล.    25.16 c    15.65 cd    0.81 b - e    20.00 a
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  250 มล./ล.    24.31 c    15.30 cd    0.85 bcd    20.16 a
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 300 มล./ล.    24.28 c    15.16 cd    0.58 cde    20.83 a
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  350 มล./ล.    24.18 c    15.05 cd    0.56 de    20.50 a
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  400 มล./ล.    22.30 d    14.50 d    0.45 e    19.66 a
F-Test ** ** ** **
CV (%) 3.5 7.2 22.0 6.5

** = มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น  99 %
1/   = คาเฉลี่ยที่ตามหลังดวยตวัอักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ                 

เมือ่วิเคราะหแบบ Duncan’s  new  multiple  range  test
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ตารางที ่10  คาเฉลีย่ขนาดของใบ  ปริมาณคลอโรฟลล  นํ ้าหนกัแหงของตน  นํ ้าหนกัแหงของราก
เขม็เชยีงใหมที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล

Treatment
ขนาดของใบ
(ตร.ซม./ใบ)

ปริมาณ
คลอโรฟลล
 (Spad unit)

นํ้ าหนักแหง
ของตน
 (กรัม)

นํ้ าหนักแหง
ของราก
 (กรัม)

Control    3.00 ab    53.00 b 4.54 1.30
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 50 มล./ล.    3.11 a    58.63 a 5.27 1.38
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 100 มล./ล.    2.55 abc    58.43 a 5.07 1.27
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 150 มล./ล.    2.54 abc    58.36 a 4.38 1.36
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 200 มล./ล.    2.59 abc    60.06 a 4.70 1.25
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  250 มล./ล.    2.23 bc    59.80 a 4.80 1.41
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 300 มล./ล.    1.97 c    60.61 a 4.57 1.41
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  350 มล./ล.    1.89 c    61.20 a 4.59 1.29
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  400 มล./ล.    1.86 c    61.58 a 3.88 1.15
F-Test * ** ns ns
CV (%) 18.0 3.7 25.6 21.3

** = มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น  99 %
*   = มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น  95 %
ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
1/   = คาเฉลี่ยที่ตามหลังดวยตวัอักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ

เมือ่วิเคราะหแบบ Duncan’s  new  multiple  range  test



     56

2.  การออกดอก

2.1  ระยะเวลาที่เร่ิมออกดอก (นบัตัง้แตวันที่พนสารจนกระทั่งตรวจพบตาดอก)

ตนเขม็เชยีงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนซีาแพค - อีเทรลทุก
ระดับความเขมขน  (50 - 400 มิลลิลิตรตอลิตร) ไมมผีลตอระยะเวลาที่เร่ิมออกดอกของเข็ม
เชยีงใหม  เนื่องจากไมพบการออกดอกของตนเข็มเชียงใหม  (ตารางที่  11)

2.2 จ ํานวนชอดอกตอตน

ตนเขม็เชยีงใหมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนซีาแพค - อีเทรลทกุ
ระดบัความเขมขน (50 - 400  มลิลิลิตรตอลิตร) ไมมผีลตอจ ํานวนชอดอกตอตนของเขม็เชยีงใหม
เนือ่งจากไมพบการออกดอกของตนเข็มเชียงใหม  (ตารางที่  11)
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ตารางที่ 11  คาเฉลี่ยระยะเวลาที่เร่ิมออกดอก  และจํ านวนชอดอกตอตนของเข็มเชียงใหมที่อายุ  10
สัปดาหภายหลังจากที่ไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล

Treatment
ระยะเวลาที่เร่ิมออกดอก

ภายหลังจากไดรับสาร (วัน)
จํ านวนชอดอกตอตน

 (ชอ)

Control 0.00 0.00
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 50 มล./ล. 0.00 0.00
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 100 มล./ล. 0.00 0.00
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 150 มล./ล. 0.00 0.00
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 200 มล./ล. 0.00 0.00
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  250 มล./ล. 0.00 0.00
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 300 มล./ล. 0.00 0.00
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  350 มล./ล. 0.00 0.00
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  400 มล./ล. 0.00 0.00
F-Test - -
CV (%) - -
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ภาพที่ 13  ความสูงของตนเข็มเชียงใหมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร
Trinexapac - ethyl (TE) ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร

15.00

17.00

19.00

21.00

23.00

25.00

27.00

29.00

31.00

33.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ระยะเวลา (สปัดาห)

คว
าม
สูง

 (ซ
ม.)

Control

TE 50 มล./ล.

TE 100 มล./ล.

TE 150 มล./ล.

TE 200 มล./ล.

TE 250 มล./ล.

TE 300 มล./ล.

TE 350 มล./ล.

TE 400 มล./ล.
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ภาพที่ 14  ความกวางของตนเข็มเชียงใหมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร
Trinexapac - ethyl (TE)  ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ระยะเวลา (สัปดาห)

คว
าม
กว

าง 
(ซม

.)

Control

TE 50 มล./ล.

TE 100 มล./ล.

TE 150 มล./ล.

TE 200 มล./ล.

TE 250 มล./ล.

TE 300 มล./ล.

TE 350 มล./ล.

TE 400 มล./ล.
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ภาพที่ 15  ปริมาณคลอโรฟลลของตนเข็มเชียงใหมที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับ
สาร  Trinexapac - ethyl (TE)  ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

60.00

65.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ระยะเวลา (สัปดาห)

ปร
ิมา
ณค

ลอ
โร
ฟล

ล  
(Sp

ad 
uni

t)

Control

TE 50 มล./ล.

TE 100 มล./ล.

TE 150 มล./ล.

TE 200 มล./ล.

TE 250 มล./ล.

TE 300 มล./ล.

TE 350 มล./ล.

TE 400 มล./ล.
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การทดลองที ่2.2  ผลของสารไตรนีซาแพค – อีเทรลตอการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของ
พุดจีบ

1.  การเจริญเติบโต

1.1 ความสูง

ตนพดุจบีที่ไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ที่ความเขมขน 200  มิลลิลิตรตอลิตร
ที่อายุ 3 – 10  สัปดาห  มีความสงูของตนมากกวาตนทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน  50 – 150  และ  250 –
400  มลิลิลิตรตอลิตร  (ภาพที่  16) และเมื่อวิเคราะหขอมูลความสูงทางสถิติของตนพุดจีบที่อาย ุ 10
สัปดาหหลังจากไดรับสาร  พบวาตนพดุจบีทีไ่ดรับสารทุกระดับความเขมขน (50 - 400  มิลลิลิตร
ตอลิตร)  มีความสงูของตนไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่มไดรับสาร  (ตารางที ่ 12)  

1.2 ความกวางของทรงพุม

ตนพุดจีบที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ทุกระดับ
ความเขมขน (50 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร)  มคีวามกวางของทรงพุมไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนที่
ไมไดรับสาร (ตารางที ่ 12)

1.3 ความยาวปลอง

ตนพดุจบีที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  ทกุระดบั
ความเขมขน  (50 - 400  มลิลิลิตรตอลิตร)  มีความยาวปลองไมแตกตางกนัทางสถิติกับตนที่ไมไดรับ
สาร  (ตารางที ่ 12)

1.4 จ ํานวนยอดตอตน

ตนพุดจีบที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ทุกระดับ
ความเขมขน (50 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร)  มจี ํานวนยอดตอตนไมแตกตางกันทางสถิติกับตนที่ไม
ไดรับสาร  (ตารางที่  12)
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1.5 ขนาดของใบ

ตนพดุจบีทีอ่าย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  ทกุระดบั
ความเขมขนมขีนาดของใบไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่มไดรับสาร  (ตารางที่  13)

1.6 ปริมาณคลอโรฟลล

ตนพดุจบีที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนซีาแพค - อีเทรลทุกระดับ
ความเขมขน (50 - 400 มิลลิลิตรตอลิตร)  มีปริมาณคลอโรฟลลไมแตกตางกนัทางสถิติกับตนที่ไม
ไดรับสาร (ตารางที ่ 13)  แตเมือ่พจิารณาการเปลีย่นแปลงปรมิาณคลอโรฟลลในแตละสปัดาห  พบ
วาตนทีไ่ดรับสารทกุระดบัความเขมขนจะมปีริมาณคลอโรฟลลเพิม่ขึน้ตัง้แตสัปดาหที ่ 1 – 8
สัปดาห  หลังจากนัน้ปรมิาณคลอโรฟลลจะเริม่ลดลง  (ภาพที ่ 18)

1.7 นํ ้าหนักแหงของตน

ตนพุดจีบที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ทุกระดับ
ความเขมขน (50 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร) มนีํ้ าหนักแหงของตนไมแตกตางกนัทางสถิติกับตนที่ไม
ไดรับสาร  (ตารางที่  13)

1.8 นํ ้าหนักแหงของราก

ตนพดุจบีที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  ทุกระดับ
ความเขมขน (50 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร)  มนีํ้ าหนักแหงของรากไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนที่
ไมไดรับสาร  (ตารางที ่ 13)
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ตารางที่ 12  คาเฉลี่ยความสูง  ความกวางของทรงพุม  ความยาวปลอง  และจํ านวนยอดตอตนของ
พุดจีบที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล

Treatment
ความสูงของตน

(ซม.)
ความกวางของ

ทรงพุม
 (ซม.)

ความยาวปลอง
 (ซม.)

จํ านวนยอด
ตอตน
 (ยอด)

Control 36.50 34.72 3.15 21.00
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 50 มล./ล. 40.01 36.21 3.91 21.33
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 100 มล./ล. 40.43 35.98 4.15 19.00
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 150 มล./ล. 40.10 35.87 3.86 18.66
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 200 มล./ล. 41.98 36.34 4.21 19.00
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  250 มล./ล. 36.80 34.41 3.01 19.00
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 300 มล./ล. 36.78 34.87 3.16 18.66
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  350 มล./ล. 36.61 33.11 2.98 19.66
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  400 มล./ล. 36.45 33.07 2.70 20.00
F-Test ns ns ns ns
CV (%) 7.6 4.8 18.3 15.5

ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
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ตารางที ่13  คาเฉลีย่ขนาดของใบ  ปริมาณคลอโรฟลล  นํ ้าหนกัแหงของตน  นํ ้าหนกัแหงของราก
พดุจบีที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล

Treatment
ขนาดของใบ
(ตร.ซม./ใบ)

ปริมาณ
คลอโรฟลล
 (Spad unit)

นํ้ าหนักแหง
ของตน
 (กรัม)

นํ้ าหนักแหง
ของราก
 (กรัม)

Control 14.51 44.00 16.48 13.32
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 50 มล./ล. 15.46 44.30 18.01 16.18
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 100 มล./ล. 15.48 44.70 18.22 13.01
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 150 มล./ล. 14.49 44.13 17.70 9.53
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 200 มล./ล. 15.46 46.53 18.35 9.60
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  250 มล./ล. 14.48 47.20 17.40 9.54
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 300 มล./ล. 14.06 43.56 17.00 9.43
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  350 มล./ล. 13.85 45.46 16.39 9.06
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  400 มล./ล. 14.32 44.50 16.11 8.46
F-Test ns ns ns ns
CV (%) 16.6 8.7 17.9 32.2

ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
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2.  การออกดอก

2.1  ระยะเวลาที่เร่ิมออกดอก

ตนพดุจบีที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรลทุกระดับ
ความเขมขน (50 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร)  มรีะยะเวลาที่เร่ิมออกดอกภายหลังจากไดรับสารไมแตก
ตางกนัทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร  (ตารางที่  14)

2.2 ความยาวชอดอก

ตนพดุจบีทีไ่ดรับสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  ทกุระดบัความเขมขน  (50 - 400
มลิลิลิตรตอลิตร)  มคีวามยาวชอดอกไมแตกตางกนัทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร  (ตารางที่  14)

2.3 จ ํานวนชอดอกตอตน

ตนพดุจบีที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรลทุกระดับ
ความเขมขน  (50 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร)  มีจ ํานวนชอดอกตอตนไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนที่
ไมไดรับสาร  (ตารางที่  14)

2.4 จ ํานวนดอกตอชอ

ตนพุดจีบที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนซีาแพค - อีเทรลทกุระดบั
ความเขมขน  (50 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร)  มจีํ านวนดอกตอชอไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่มได
รับสาร  (ตารางที่  14)
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ตารางที่ 14  คาเฉลี่ยระยะเวลาที่เร่ิมออกดอก  ความยาวชอดอก  จ ํานวนชอดอกตอตน  และจํ านวน
ดอกตอชอของพดุจีบที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล

Treatment
ระยะเวลาที่เร่ิม
ออกดอกภาย
หลังจากไดรับ
สาร (วัน)

ความยาวชอดอก
(ซม.)

จํ านวนชอดอก
ตอตน
 (ชอ)

จํ านวนดอก
ตอชอ
 (ดอก)

Control 14.00 7.93 4.33 6.83
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 50 มล./ล. 14.00 8.60 4.00 4.33
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 100 มล./ล. 14.00 9.23 4.00 4.16
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 150 มล./ล. 14.66 9.53 4.00 4.16
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 200 มล./ล. 14.00 10.56 4.00 5.16
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  250 มล./ล. 14.00 8.00 3.83 5.66
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 300 มล./ล. 14.00 8.00 4.00 6.50
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  350 มล./ล. 14.16 9.06 4.16 6.66
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  400 มล./ล. 14.16 8.33 4.33 5.16
F - Test ns ns ns ns
CV (%) 3.06 18.9 25.1 46.0

ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
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ภาพที่ 16  ความสูงของตนพุดจีบที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร  Trinexapac -
ethyl (TE)  ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

32.00

34.00

36.00

38.00

40.00

42.00

44.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ระยะเวลา (สปัดาห)

คว
าม
สูง

 (ซ
ม.)

Control

TE 50 มล./ล.

TE 100 มล./ล.

TE 150 มล./ล.

TE 200 มล./ล.

TE 250 มล./ล.

TE 300 มล./ล.

TE 350 มล./ล.

TE 400 มล./ล.
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ภาพที่ 17  ความกวงของทรงพุมตนพุดจีบที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร
Trinexapac - ethyl (TE)  ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

32.00

34.00
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TE 250 มล./ล.

TE 300 มล./ล.

TE 350 มล./ล.

TE 400 มล./ล.
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ภาพที่ 18  ปริมาณคลอโรฟลลของตนพุดจีบที่อายุ  1 – 10  สัปดาห  หลังจากไดรับสาร
Trinexapac - ethyl (TE)  ทีค่วามเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร
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TE 300 มล./ล.

TE 350 มล./ล.

TE 400 มล./ล.
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การทดลองที ่2.3  ผลของสารไตรนีซาแพค – อีเทรลตอการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของ
ไทรยอยใบแหลม

1.  การเจริญเติบโต

1.1 ความสูง

ตนไทรยอยใบแหลมทีไ่ดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ที่ความเขมขน 350 - 400
มิลลิลิตรตอลิตร  ที่อายุ  3 – 10  สัปดาห  มีความสงูของตนนอยกวาตนทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน
50 – 300  มลิลิลิตรตอลิตร  (ภาพที ่ 19) และเมื่อวิเคราะหขอมูลความสูงทางสถิติของตนไทรยอย
ใบแหลมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร  พบวาตนไทรยอยใบแหลมทีไ่ดรับสารทุกระดับ
ความเขมขน (50 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร)  มีความสงูของตนไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่มได
รับสาร  (ตารางที ่ 15)   

1.2 ความกวางของทรงพุม

ตนไทรยอยใบแหลมทีอ่าย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนซีาแพค - อีเทรล
ที่ระดับความเขมขน  50 - 400   มิลลิลิตรตอลิตร  พบวาตนไทรมีความกวางของทรงพุมไมแตก
ตางกันทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร  แตอยางไรก็ตามทุกระดับความเขมขนของสารมีแนวโนม
ท ําใหความกวางของทรงพุมเพิ่มขึ้น  โดยตนไทรที่ไดรับสารที่ความเขมขน  350  มิลลิลิตรตอลิตร
มคีวามกวางมากกวาตนที่ไมไดรับสาร  23.3  เซนติเมตร  หรือเทากับ  31.17  เปอรเซ็นต  (ตารางที่
15) เมือ่พจิารณาความสูงของตนในแตละสัปดาหพบวาตนไทรที่ไดรับสารทุกความเขมขน  มี
ความกวางของทรงพุมเพิ่มมากกวาตนที่ไมไดรับสารในสัปดาหที่  3  ขึ้นไป  (ภาพที่  20)

1.3 ความยาวปลอง

ตนไทรยอยใบแหลมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล
ทุกระดับความเขมขน  (50 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร)  มีความยาวปลองไมแตกตางกนัทางสถิติกับ
ตนที่ไมไดรับสาร  (ตารางที ่ 15)
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1.4   จ ํานวนยอดตอตน

ตนไทรยอยใบแหลมทีอ่าย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนซีาแพค - อีเทรล
ทกุระดบัความเขมขน (50 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร) มีจํ านวนยอดตอตนไมแตกตางกนัทางสถิติกับ
ตนที่ไมไดรับสาร  (ตารางที ่ 15)
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ตารางที่ 15  คาเฉลี่ยความสูง  ความกวางของทรงพุม  ความยาวปลอง  และจํ านวนยอดตอตนของ
ไทรยอยใบแหลมที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล

Treatment
ความสูงของตน

(ซม.)
ความกวางของ

ทรงพุม
 (ซม.)

ความยาวปลอง
 (ซม.)

จํ านวนยอด
ตอตน
 (ยอด)

Control 50.17 51.45 1.88 50.50
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 50 มล./ล. 52.50 57.55 2.37 53.12
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 100 มล./ล. 51.67 61.76 2.50 50.25
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 150 มล./ล. 51.00 62.17 3.05 50.75
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 200 มล./ล. 49.52 62.52 3.13 50.75
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  250 มล./ล. 49.71 62.68 3.15 49.75
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 300 มล./ล. 51.32 73.87 3.22 49.87
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  350 มล./ล. 44.67 74.75 3.42 50.00
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  400 มล./ล. 44.25 66.56 3.17 48.12
F-Test ns ns ns ns
CV (%) 11.2 15.1 28.4 12.4

ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
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1.5   ขนาดของใบ

ตนไทรยอยใบแหลมทีอ่าย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนซีาแพค - อีเทรล
ทกุระดบัความเขมขน  (50 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร) มีขนาดของใบไมแตกตางกันทางสถิติกับตนที่
ไมไดรับสาร  (ตารางที่  16)

1.6 ปริมาณคลอโรฟลล

ตนไทรยอยใบแหลมที่ไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรลทุกระดับความเขมขน (50
- 400  มิลลิลิตรตอลิตร) มีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของปริมาณคลอโรฟลลในแตละสัปดาหไมแตก
ตางกบัตนที่ไมไดรับสาร  (ภาพที่  21)  และเมื่อวิเคราะหขอมูลปริมาณคลอโรฟลลของตนไทรยอย
ใบแหลมทีอ่าย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค – อีเทรล  พบวาตนไทรที่ไดรับสารทุก
ระดับความเขมขนมีปริมาณคลอโรฟลลไมแตกตางกนัทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร                 
(ตารางที่  16)

1.7 นํ ้าหนักแหงของตน

ตนไทรยอยใบแหลมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล
ทกุระดับความเขมขน (50 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร) มนีํ ้าหนกัแหงของตนเพิม่ขึน้โดยมคีวามแตก
ตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่มไดรับสาร  โดยตนไทรที่ไดรับสารที่ความเขมขน  200  มิลลิลิตรตอลิตร
มนีํ ้าหนักแหงของตนเพิ่มมากที่สุด (ตารางที่  16)

1.8 นํ ้าหนักแหงของราก

ตนไทรยอยใบแหลมที่อาย ุ 10  สัปดาหหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล
ทกุระดับความเขมขน (50 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร) มีนํ้ าหนักแหงของรากไมแตกตางกันทางสถิติ
กบัตนที่ไมไดรับสาร  (ตารางที่  16)
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ตารางที ่16  คาเฉลีย่ขนาดของใบ  ปริมาณคลอโรฟลล  นํ ้าหนกัแหงของตน  นํ ้าหนกัแหงของราก
ไทรยอยใบแหลมที่อายุ  10  สัปดาห  ภายหลังจากไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล

Treatment
ขนาดของใบ
(ตร.ซม./ใบ)

ปริมาณ
คลอโรฟลล
 (Spad unit)

นํ้ าหนักแหง
ของตน
 (กรัม)

นํ้ าหนักแหง
ของราก
 (กรัม)

Control 8.90 49.67    30.66 b 17.39
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 50 มล./ล. 9.38 51.12    35.63 a 16.85
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 100 มล./ล. 9.45 49.22    35.50 a 13.76
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 150 มล./ล. 9.49 50.22    35.98 a 13.72
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 200 มล./ล. 9.77 48.97    36.33 a 18.53
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  250 มล./ล. 9.76 47.40    36.00 a 13.44
ไตรนีซาแพค - อีเทรล 300 มล./ล. 9.80 48.75    36.02 a 13.18
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  350 มล./ล. 11.12 48.27    36.00 a 13.72
ไตรนีซาแพค - อีเทรล  400 มล./ล. 9.62 47.12    34.79 a 13.34
F-Test ns ns ** ns
CV (%) 15.7 9.4 5.5 21.7

** = มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสํ าคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น  99 %
ns = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
1/   = คาเฉลี่ยที่ตามหลังดวยตวัอักษรทีเ่หมือนกันในแนวตั้งไมมีความแตกตางกันทางสถิติ                

เมื่อวิเคราะหแบบ Duncan’s  new  multiple  range  test
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ภาพที่ 19  ความสูงของตนไทรยอยใบแหลมที่อายุ  1 – 10 สัปดาห  หลังจากไดรับสาร
Trinexapac - ethyl (TE)  ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร
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TE 200 มล./ล.

TE 250 มล./ล.

TE 300 มล./ล.

TE 350 มล./ล.

TE 400 มล./ล.
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ภาพที่ 20  ความกวางของทรงพุมตนไทรยอยใบแหลมที่อายุ  1 – 10 สัปดาห  หลังจากได
รับสาร Trinexapac-ethyl (TE)  ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร
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ภาพที ่21  ปริมาณคลอโรฟลลของตนไทรยอยใบแหลมทีอ่าย ุ 1 – 10  สัปดาห  หลังจากได
รับสาร  Trinexapac - ethyl (TE)  ที่ความเขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร
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วิจารณผลการทดลอง

การทดลองที่ 1  ผลของสารแพคโคลบิวทราโซลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของไมดอกและ
ไมประดับบางชนิด

ผลของสารแพคโคลบวิทราโซลทีค่วามเขมขน  50 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร  ตอการเจรญิ
เตบิโตและพฒันาการของเขม็เชยีงใหม  พดุจบี  และไทรยอยใบแหลม  พบวาสารมผีลชะลอการเจรญิ
เตบิโตของตนเขม็เชยีงใหม  พดุจบี  และไทรยอยใบแหลม  โดยท ําใหความสูง  ความกวางของทรง
พุม  ความยาวปลอง  และขนาดของใบลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ  นอกจากนี้สารแพคโคลบิวทราโซล
ยงัมผีลตอจํ านวนยอดตอตนและปริมาณคลอโรฟลลของพืชทั้งสามชนิดแตกตางกันออกไป  ทั้งนี้
ขึน้อยูกับชนิดพืชและระดับความเขมขนของสารที่ใช  โดยสารแพคโคลบิวทราโซลมีผลทํ าใหตน
พดุจบีและไทรยอยใบแหลมมีจํ านวนยอดตอตนลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ  แตไมมีผลตอการเปลี่ยน
แปลงปริมาณคลอโรฟลล  ในขณะที่ตนเข็มเชียงใหมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความเขม
ขน  200 – 400  มิลลิกรัมตอลิตร  มีปริมาณคลอโรฟลลเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญ  แตทุกระดับความ
เขมขนของสารไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงจํ านวนยอดตอตนของเข็มเชียงใหม  และเมื่อพิจารณา
จ ํานวนชอดอกตอตนพบวาตนเข็มที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความเขมขน  200 – 400
มลิลิกรัมตอลิตร  มีจํ านวนชอดอกตอตนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญ  แตสารที่ความเขมขนเดียวกันไม
มผีลตอการเปลี่ยนแปลงจํ านวนชอดอกตอตนของพุดจีบ

ผลของสารแพคโคลบวิทราโซลทีค่วามเขมขน  50 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร  ตอการเจรญิ
เตบิโตของเขม็เชยีงใหม  พดุจบี  และไทรยอยใบแหลม  พบวาสารทีค่วามเขมขนดงักลาวมผีลชะลอ
การเจรญิเตบิโตของตนเขม็เชยีงใหม  พดุจบี  และไทรยอยใบแหลม  โดยท ําใหความสงูของตน
ความกวางของทรงพุม  และความยาวปลองลดลงอยางมนียัสํ าคญั   ทัง้นีเ้นือ่งจากสารแพคโคลบวิ
ทราโซลจดัเปนสารชะลอการเจรญิเตบิโตทีม่คีณุสมบัติหลักในการยับยั้งการสรางหรือการทํ างาน
ของจิบเบอเรลลินชั่วคราว  (พีรเดช, 2537; Yelverton et al., 1999)  ท ําใหกระบวนการสังเคราะห
จิบเบอเรลลินในพืชถูกยบัยัง้   เปนผลใหการแบงเซลลและการยดืยาวของเซลลลดลง   ดงันัน้ตนพืชที่
ไดรับสารจึงมีขนาดทรงพุมตนที่เล็กลง  ซ่ึงผลการทดลองที่ไดสอดคลองกับพูนทรัพยและคณะ
(2544)  ทีท่ํ าการศึกษาผลของสารแพคโคลบิวทราโซลกับตนแกวทีป่ลูกในกระถางขนาดเสนผา
ศนูยกลาง  22.5  เซนตเิมตร  โดยใหสารแพคโคลบวิทราโซลทางดินในอัตรา  2, 4  และ  8
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มิลลิกรัมตอกระถาง  ผลการทดลองพบวาสารแพคโคลบิวทราโซลมีผลทํ าใหความสูงของตน
ความยาวกิ่งแขนง  และความกวางของทรงพุมลดลงตามระดับความเขมขนของสารทีเ่พิม่ขึน้

 ผลของสารแพคโคลบวิทราโซลตอจ ํานวนยอดตอตนของเขม็เชยีงใหม  พดุจบี  และไทร
ยอยใบแหลม  พบวาพชืทัง้สามชนิดจะตอบสนองตอสารแตกตางกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิด
ของพืชและระดับความเขมขนของสารที่ใช  โดยตนเข็มเชียงใหมที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซล
ทีค่วามเขมขน  50 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร  มจี ํานวนยอดตอตนไมตางกบัตนทีไ่มไดรับสาร  แตตน
พดุจบีทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน  150 – 400 มลิลิกรัมตอลิตร  และตนไทรยอยใบแหลมทีไ่ดรับสาร
ทีค่วามเขมขน  200 – 400 มลิลิกรัมตอลิตร  มจี ํานวนยอดตอตนลดลงอยางมนียัสํ าคญั  สาเหตทุี่ตน
ไทรยอยใบแหลมมีจ ํานวนยอดตอตนลดลงนาจะเปนเพราะผลจากการยับยั้งการสังเคราะหจิบเบอ
เรลลินทํ าใหการยืดยาวของเซลลลดลง  และจากการสังเกตุการเจริญเติบโตของตนจะพบตาของ
ตนไทรทีพ่รอมจะแตกเปนยอดใหมมีจํ านวนเพิ่มขึ้น  และเมื่อสังเกตุการเจริญเติบโตตอภายหลัง
จากสิน้สดุการทดลอง  4  สัปดาห  ตนไทรที่ไดรับสารจะแตกยอดใหมเพิ่มขึ้น  สวนในพุดจีบนั้น
สาเหตทุีท่ ําใหจํ านวนยอดตอตนลดลงนาจะมาจากตนพุดจีบมีการนํ าอาหารที่ไดไปใชในการสราง
ดอกมากกวาที่จะนํ ามาใชในการสรางการเจริญเติบโตทางลํ าตน

ผลของสารแพคโคลบวิทราโซลทีค่วามเขมขน  50 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร  ตอขนาดของใบ
เขม็เชยีงใหม  พดุจบี  และไทรยอยใบแหลม  พบวาสารแพคโคลบิวทราโซลมีผลทํ าใหพืชทั้งสาม
ชนิดมีขนาดของใบทีแ่ตกออกมาใหมภายหลังจากไดรับสารนอยกวาตนที่ไมไดรับสาร  ทัง้นีเ้นือ่ง
จากสารแพคโคลบวิทราโซลเปนสารชะลอการเจริญติบโตที่มีคุณสมบัติหลักในการยับยั้งกระบวน
การสังเคราะหจิบเบอเรลลินชัว่คราว (พรีเดช, 2537; Yelverton et al., 1999) ท ําใหการยดืยาวของ
เซลลลดลง  ดงันัน้ขนาดของใบจงึเลก็และสัน้กวาใบของตนทีไ่มไดรับสาร

ผลของสารแพคโคลบวิทราโซลตอปริมาณคลอโรฟลลของเขม็เชยีงใหม  พดุจบี  และไทร
ยอยใบแหลม  พบวาพชืแตละชนดิจะมกีารตอบสนองตอสารแตกตางกนั  โดยเขม็เชยีงใหมทีไ่ดรับ
สารทีค่วามเขมขน  200 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร  มีปริมาณคลอโรฟลลเพิม่ขึน้อยางมนียัสํ าคญั  สวน
พดุจบีและไทรยอยใบแหลมทีไ่ดรับสารทกุระดบัความเขมขน  มปีริมาณคลอโรฟลลไมแตกตางกบั
ตนทีไ่มไดรับสาร  สาเหตุทีท่ ําใหใบพชืมสีีเขยีวเขมขึน้เนื่องจากสารแพคโคลบวิทราโซลมผีลท ําให
พชืสรางเนือ้เยือ่ช้ัน  palisade  cell  เพิม่ขึน้  ชองวางระหวางเซลลลดลง  เซลลมกีารเรยีงตวักนัแนนขึน้
( Wood, 1984)  ซ่ึงผลการทดลองสอดคลองกบัการทดลองของนาถฤด ี (2533)  ทีใ่ชสารแพคโคล
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บวิทราโซลกับมะมวงพันธุเขียวเสวย  ในอัตรา  2, 4  และ  8  กรัม  พบวาตนมะมวงที่ไดรับสารทุก
ระดับความเขมขนมีพื้นที่ใบลดลง  และมีปริมาณคลอโรฟลลเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้การศึกษาผลของ
สารแพคโคลบิวทราโซลตออะโวกาโดที่ปลูกในกระถาง  โดยใชสารแพคโคลบิวทราโซล (Cultar)
ในอัตรา  0.31, 0.62  และ  1.25  กรัมตอพื้นที่ทรงพุม  1  ตารางเมตร  พบวาสารมผีลท ําใหพื้นที่ใบ
มีขนาดเล็กลง  และมีปริมาณคลอโรฟลล  A  เพิม่ขึน้ตามระดบัอตัราของสารทีเ่พิม่ขึน้  แตไมท ําให
เกดิการเปลีย่นแปลงในสวนของคลอโรฟลล  B  (Symons et al., 1990)

ผลของสารแพคโคลบวิทราโซลตอนํ ้าหนกัแหงของตนเขม็เชยีงใหม  พดุจบี  และไทรยอย
ใบแหลม  พบวาพชืแตละชนดิมกีารตอบสนองตอสารแตกตางกนัออกไป  โดยตนเขม็เชยีงใหมทีไ่ด
รับสารทกุระดบัความเขมขน  (50 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร)  มนีํ ้าหนกัแหงของตนไมแตกตางกนัทาง
สถิตกิบัตนทีไ่มไดรับสาร  สวนตนพดุจบีและตนไทรยอยใบแหลมทีไ่ดรับสารทกุระดบัความเขมขน
มนีํ ้าหนกัแหงของตนลดลงอยางมนียัสํ าคญั  ผลการทดลองที่ไดสอดคลองกับ Pequerul et al.
(1997)  ที่ทํ าการศึกษาความแตกตางของการดูดซึมธาตุอาหารของตนพีช  ( Peach)  โดยใชสาร
แพคโคลบิวทราโซล  จํ านวน  2  กรัมตอตน  พบวาตนพีชที่ไดรับสารมีนํ ้าหนกัแหงของตนลดลง
29 %  ทัง้นีเ้นือ่งจากสารแพคโคลบวิทราโซลเปนสารชะลอการเจรญิตบิโตทีม่คีณุสมบตัิในการยับยั้ง
กระบวนการสังเคราะหจิบเบอเรลลิน (พีรเดช, 2537; Yelverton et al., 1999) ทํ าใหการยืดยาวของ
เซลลถูกยับยั้ง  นอกจากนี้อิทธิพลของสารยังมีผลในการลดการหายใจและลดการคายนํ้ าของพืช
(พีรเดช, 2538)  ดงันัน้เมื่อพืชไดรับสารจึงมีผลในการชะลอการเจริญเติบโตของตนและสงผลให
นํ ้าหนักแหงของตนลดลงตามไปดวย   

ผลของสารแพคโคลบวิทราโซลตอนํ ้าหนักแหงของรากเขม็เชยีงใหม  พดุจบี  และไทรยอย
ใบแหลม  พบวาพชืแตละชนดิมกีารตอบสนองตอสารแตกตางกนัออกไป  โดยตนเข็มเชียงใหม
และตนไทรยอยใบแหลมที่ไดรับสารทุกระดับความเขมขน (50 – 400  มิลลิกรัมตอลิตร) มีนํ้ าหนัก
แหงของรากไมแตกตางกันทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร  แตจากการสงัเกตลัุกษณะของรากตนไทร
ภายหลังจากทีไ่ดรับสารแพคโคลบวิทราโซล  พบวาตนไทรมีการสรางรากอากาศขนาดใหญขึ้นมา
บริเวณเหนอืวสัดปุลูก  ซ่ึงแตกตางจากตนทีไ่มไดรับสารที่มีรากฝอยเพิ่มขึ้นแตมีรากอากาศนอย
อาจเนื่องจากตนไทรที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลมีการเจริญเติบโตในสวนของตนนอยจงึมี
อาหารเกบ็สะสมจ ํานวนมาก  ดงันัน้จงึน ําอาหารทีไ่ดไปใชในการสรางการเจรญิเตบิโตของรากมาก
กวาปกติ  แตในพุดจีบที่ไดรับสารที่ความเขมขน  150 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  มีนํ้ าหนักแหงของ
รากลดลง  โดยลักษณะรากของพุดจีบที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลจะมขีนาดใหญขึ้น
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แตมีปริมาณนอยกวาตนที่ไมไดรับสาร  และท่ีระดับความเขมขน  300 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  มี
ผลทํ าใหรากมีลักษณะผิดปกติ  รากมีสีนํ้ าตาลในขณะที่รากปกติมีสีขาวขุน  

ผลของสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความเขมขน  50 – 400 มิลลิกรัมตอลิตร  ตอระยะเวลาที่
เร่ิมออกดอกของเข็มเชียงใหมและพุดจีบ  พบวาพืชทั้งสองชนิดมีระยะเวลาที่เร่ิมออกดอกไมแตก
ตางกนัทางสถิตกับตนที่ไมไดรับสาร  แตอยางไรก็ตามตนเข็มเชียงใหมที่ไดรับสารแพคโคลบิว
ทราโซลที่ความเขมขน  100 – 400  มิลลิกรัมตอลิตร  มีแนวโนมทํ าใหตนเข็มเชียงใหมออกดอกชา
กวาตนทีไ่มไดรับสาร  โดยตนเข็มที่ไดรับสารที่ความเขมขน  400  มิลลิกรัมตอลิตร  ออกดอกชา
กวาตนที่ไมไดรับสาร  23.17  วัน  เชนเดียวกับ  Maloupa et al. (2000)  ที่ศึกษาผลของสารแพค
โคลบิวทราโซลและการเด็ดยอดที่มีตอการผลิต Castus กระถาง  โดยใชสารแพคโคลบิวทราโซล
ที่ระดับความเขมขน  0, 1,000 และ 2,000  มลิลิกรัมตอลิตร  และท ําการเดด็ยอดตน Castus ทีอ่ายุ  25
วนัภายหลงัจากการใหสาร  ทีอ่าย ุ 10  สัปดาห  พบวาการใหสารทีค่วามเขมขน  1,000  มลิลิกรัมตอ
ลิตร  สามารถชะลอการออกดอกของ Castus ได   นอกจากนี้ยังมีผลทํ าใหตน Castus ออกดอกเพิ่ม
ขึน้  สวนตนพุดจีบที่ไดรับสารทุกระดับความเขมขนมีระยะเวลาที่เร่ิมออกดอกภายหลังจากที่ได
รับสารเฉลี่ย  14.10  วัน  ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร

ผลของสารแพคโคลบิวทราโซลตอจ ํานวนชอดอกตอตนของเข็มเชียงใหมและพุดจีบ  พบ
วาพชืทัง้สองชนดิมผีลตอการตอบสนองตอสารแตกตางกนั  โดยตนเขม็เชยีงใหมทีไ่ดรับสารแพค
โคลบวิทราโซลที่ความเขมขน  50 - 150  มลิลิกรัมตอลิตร  มจี ํานวนชอดอกตอตนไมแตกตางกนั
ทางสถติกบัตนทีไ่มไดรับสารทัง้นีเ้นือ่งจากตนเขม็ยงัคงมกีารเจรญิเตบิโตของตนอยู  ดงันัน้จงึน ํา
อาหารทีส่รางขึน้มาไปใชเพือ่การเจรญิเตบิโตมากกวาทีจ่ะน ําไปสรางดอก  แตตนเขม็ทีไ่ดรับสารที่
ความเขมขน  200 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร  มจี ํานวนชอดอกตอตนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญ  ซ่ึงผล
การทดลองที่ไดสอดคลองกับวุฒิพล  (2545)  ทีพ่บวาการใชสารแพคโคลบิวทราโซลที่ระดับความ
เขมขน  400, 600  และ  800  มิลลิกรัมตอลิตร  มผีลท ําใหตนเข็มเชียงใหมมีจํ านวนชอดอกตอตน
มากกวาตนที่ไมไดรับสาร  ทัง้นี้เนื่องจากสารแพคโคลบวิทราโซลทีค่วามเขมขน  200 - 400
มลิลิกรัมตอลิตร  มผีลในการลดการเจรญิเตบิโตทางล ําตน  (vegetative growth)  และเพิม่การสะสม
อาหารในกิง่ไดมากกวา  จงึท ําใหตนเขม็เชยีงใหมมคีวามสมบรูณของตนซึง่เปนปจจยัอยางหนึง่ทีชั่ก
น ําใหเกดิการออกดอกและมจี ํานวนชอดอกตอตนมากขึน้  นอกจากนีจ้ากการศกึษาผลของสารแพค
โคลบวิทราโซลที่ระดับความเขมขน  10 - 50  มลิลิกรัมตอลิตร  ตอการออกดอกของเขม็เชยีงใหม
ในชวงฤดหูนาว  พบวาทกุระดบัความเขมขนของสารท ําใหตนเขม็เชยีงใหมมจี ํานวนชอดอกตอตน



82

เพิม่ขึน้อยางมนียัสํ าคญั  โดยตนเขม็ทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน  50  มลิลิกรัมตอลิตร  มจี ํานวนชอ
ดอกตอตนมากทีสุ่ด  10.66  ชอตอตน  ซ่ึงมากกวาตนทีไ่มไดรับสาร  9.82  ชอตอตน  แตทัง้นีต้น
เขม็เชยีงใหมตองไดรับอณุหภมูติํ ่าในชวง  14.8 - 22.6  องศาเซลเซียสรวมกับการใชสารแพคโคล
บิวทราโซล (ไมไดแสดงขอมูล)  สวนผลของสารแพคโคลบิวทราโซลตอจ ํานวนชอดอกตอตน
ของพดุจบี พบวาตนพุดจีบที่ไดรับสารทุกระดับความเขมขนมีจํ านวนชอดอกตอตนไมแตกตางกัน
ทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร  แตอยางไรกต็ามการผลติตนเขม็เชยีงใหมเพือ่ใชเปนไมดอกกระถาง
ควรใชสารแพคโคลบวิทราโซลทีค่วามเขมขน  300 – 400  มลิลิกรัมตอลิตร  ซ่ึงสามารถชกัน ําใหตน
เขม็เชยีงใหมออกดอกไดทกุตนและออกดอกในระยะเวลาทีใ่กลเคยีงกนั  โดยเริม่ออกดอกภายหลงั
จากไดรับสารประมาณ  41 – 43 วนั  และดอกจะเริม่บานเมือ่อายปุระมาณ  90 – 95  วนัหลังจากได
รับสาร  แตในการผลติตนเขม็เชยีงใหมเพือ่ใชเปนไมดอกกระถางนัน้ตนเขม็ทีน่ ํามาใชเพือ่ชักน ําให
เกดิดอกจะตองตดัแตงกิง่ใหมทีรงพุมทีส่วยงาม  หรือใชสารไตรนซีาแพค – อีเทรล  ทีค่วามเขมขน
100 – 200  มลิลิลิตรตอลิตร  ใหกบัตนเขม็ประมาณ  2  เดอืน  กอนทีจ่ะน ํามาพนสารแพคโคลบวิ
ทราโซล  เพือ่ใหตนเขม็มทีรงพุมแนนกิง่ไมยดืยาวและเหมาะสมกบัขนาดของกระถาง  เพราะหลงั
จากการพนสารแพคโคลบวิทราโซลทีค่วามเขมขน  300 – 400  มลิลิกรัมตอลิตร  ตนเขม็จะชะลอ
การเจริญเติบโต  ความสูงและความกวางของทรงพุมจะเพิ่มขึ้นนอย  จากวิธีการดังกลาว จะท ําให
ไดตนเข็มเชียงใหมมีทรงพุมทีส่วยงามขนาดใกลเคียงกัน  และออกดอกพรอมกันจํ านวนมาก
(ภาพผนวกที ่ 7)  ซ่ึงจะชวยทํ าใหเกิดมูลคาเพิ่มในการผลิตตนเข็มเชียงใหมได

ผลของสารแพคโคลบิวทราโซลตอความยาวชอดอก และจํ านวนดอกตอชอของพุดจีบ
พบวาตนพุดจีบที่ไดรับสารแพคโคลบิวทราโซลที่ความเขมขน  50 – 400  มิลลิกรัมตอลิตร  มี
ความยาวชอดอกลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ  (ภาพผนวกที่  14)  ทัง้นี้เนือ่งจากสารแพคโคลบวิทราโซลมี
ผลยับยั้งการสงัเคราะหจิบเบอเรลลิน  ซ่ึงมีผลในการลดการยดืยาวของเซลล (Cummings et al.,
1999)  ดงันั้นจึงท ําใหความยาวของชอดอกลดลง  สวนจํ านวนดอกตอชอพบวาตนพุดจีบที่ไดรับ
สารทกุระดับความเขมขนมีจํ านวนดอกตอชอไมแตกตางกันทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร
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การทดลองที่ 2  ผลของสารไตรนีซาแพค – อีเทรลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการของไมดอก
และไมประดับบางชนิด

ผลของสารไตรนซีาแพค – อีเทรล  ทีร่ะดบัความเขมขน  50 - 400  มลิลิลิตรตอลิตร  ตอการ
เจรญิเตบิโตและพฒันาการของเข็มเชียงใหม  พุดจีบ  และไทรยอยใบแหลม  พบวาพชืทัง้สามชนดิ
มผีลตอการตอบสนองตอสารแตกตางกนัออกไป  ทัง้นีข้ึน้อยูกบัชนดิของพชืและระดบัความเขมขน
ของสารทีใ่ช  โดยสารทีค่วามเขมขน  100 – 400  มลิลิลิตรตอลิตร  มผีลชะลอการเจรญิเตบิโตของตน
เขม็เชยีงใหม  ท ําใหความสูง  ความกวางของทรงพุม  ความยาวปลองลดลงอยางมีนัยสํ าคัญ (ภาพ
ผนวกที ่3 – 4)  ในขณะที่ตนพุดจีบและตนไทรยอยใบแหลมที่ไดรับสารไตรนีซาแพค – อีเทรล  ที่
ความเขมขน  50 – 400  มิลลิลิตรตอลิตร  ไมมีผลตอการชะลอการเจริญเติบโตของตนพดุจบีและ
ตนไทรยอยใบแหลม  โดยความสงูของตน  ความกวางของทรงพุม  และความยาวปลองไมแตกตางกนั
ทางสถติกิบัตนทีไ่มไดรับสาร  สวนผลของสารตอจ ํานวนยอดตอตนและปรมิาณคลอโรฟลล  พบวา
ตนเขม็เชยีงใหมทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน  50 – 400  มลิลิลิตรตอลิตร  มจี ํานวนยอดตอตนและ
ปริมาณคลอโรฟลลเพิม่ขึน้อยางมนียัสํ าคญั  ในขณะทีต่นพดุจบีและตนไทรยอยใบแหลมทีไ่ดรับสาร
ทกุระดบัความเขมขนมจี ํานวนยอดตอตนและปรมิาณคลอโรฟลลไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่ม
ไดรับสาร  นอกจากนีต้นเขม็เชยีงใหมทีไ่ดรับสารไตรนซีาแพค – อีเทรล  ทีค่วามเขมขน  300 – 400
มลิลิลิตรตอลิตร  มขีนาดใบของตนเขม็เชยีงใหมลดลงอยางมนียัสํ าคญั  ในขณะทีต่นพดุจบีและตน
ไทรยอยใบแหลมทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขนเดยีวกนัมขีนาดของใบไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่ม
ไดรับสาร  และเมือ่พจิารณาจํ านวนชอดอกตอตนพบวาตนเข็มเชียงใหมและตนพุดจีบที่ไดรับสาร
ไตรนซีาแพค – อีเทรล ทุกระดับความเขมขนมีจํ านวนชอดอกตอตนไมแตกตางกันทางสถิติกับตน
ที่ไมไดรับสาร

ผลของสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  ตอการเจริญเติบโตของตนเข็มเชียงใหม  พุดจีบ และ
ไทรยอยใบแหลม  พบวาพืชแตละชนิดมีการตอบสนองตอสารแตกตางกนัออกไปทัง้นีข้ึน้อยูกบั
ชนดิของพชืและระดบัความเขมขนของสารทีใ่ช  โดยสารไตรนซีาแพค – อีเทรล  ทีค่วามเขมขน 100
– 400  มลิลิลิตรตอลิตร  มผีลชะลอการเจรญิเตบิโตของตนเขม็เชยีงใหมโดยมคีวามสงูของตน  ความ
กวางของทรงพุม  และความยาวปลองลดลงอยางมนียัสํ าคญั  (ภาพผนวกที ่ 3 – 4)  ทัง้นีเ้นือ่งจาก
สารไตรนซีาแพค – อี เทรล  จดัเปนสารชะลอการเจริญเติบโตซึ่งมีผลยับยั้งกระบวนการสังเคราะห
จบิเบอเรลลินภายในพชื  โดยยบัยัง้การเกดิปฏกิริยา Oxidation ของ GA20 ไปเปน GA1 ซ่ึงมผีลในการ
ลดการยดืยาวของเซลลและชะลอการเจรญิเตบิโตของพืช  (Cummings et al., 2002)                     
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สวนสารไตรนีซาแพค – อีเทรล  ที่ความเขมขน  50 – 400  มิลลิลิตรตอลิตร  ตอการเจริญเติบโต
ของตนพดุจีบและตนไทรยอยใบแหลม  พบวาพืชทั้งสองชนิดที่ไดรับสารทุกระดับความเขมขน
ไมมผีลตอการชะลอการเจริญเติบโต  โดยมีความสูงของตน  ความกวางของทรงพุม  และความยาว
ปลองไมแตกตางกันทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร  แตอยางไรก็ตามตนไทรยอยใบแหลมที่ไดรับ
สารไตรนซีาแพค – อีเทรล  ทุกระดับความเขมขนมีแนวโนมทํ าใหความกวางของทรงพุมมากกวา
ตนที่ไมไดรับสาร  (ภาพผนวกที่  18 – 19)  ทัง้นีเ้นือ่งจากความเขมขนของสารที่พชืไดรับไม
สามารถยับยั้งกระบวนการสังเคราะหจิบเบอเรลลินได  ประกอบกับสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  มี
คณุสมบัติชวยลดการสูญเสียธาตุอาหาร  (Darin et al., 2001)  และสารชะลอการเจริญเติบโตยังมี
ผลในการเคลื่อนยายสารอาหารจากแหลงสราง (source)  ไปยังแหลงที่ตองการใชอาหาร  (sink)
ไดดีและมากขึน้  (พรีเดช, 2538)  ดงันัน้จงึท ําใหตนไทรยอยใบแหลมมกีารเจรญิเตบิโตในสวนของ
ยอดไดดกีวาปกติ  ซ่ึงจากการสังเกตุภายหลังจากการพนสารพบวาใบแกที่อยูดานลางของลํ าตนจะ
เกิด  chlorosis  ในขณะเดยีวกันตนไทรก็จะเจริญเติบโตในสวนของยอด  ทัง้นีต้นพชืตองอยูใน
สภาวะแวดลอมทีเ่อือ้ตอการเจรญิเตบิโตโดยไดรับนํ ้าและธาตอุาหารทีเ่พยีงพอ  ซ่ึงในการทดลอง
คร้ังนีไ้ดใชปุยยเูรียทีอั่ตรา  60  กรัมตอนํ ้า  20  ลิตร รดตนไทรสปัดาหละ  1  คร้ัง    แตอยางไรกต็ามก็
ควรมกีารศกึษาอตัราการใชปุย  และชนดิของปุยรวมกบัการใชสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  เพื่อ
ประโยชนในการเรงการเจริญเติบโตของพืชใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตนไทรยอยใบแหลมที่ได
รับสารที่ความเขมขน 50 – 400  มิลลิลิตรตอลิตร  มีผลทํ าใหความสูงของตนไมแตกตางกันทาง
สถิติ  ทั้งนี้เนื่องจากการเจริญเติบโตของตนไทรยอยใบแหลมมีลักษณะหอยลงสูพื้นดินมากกวาที่
จะเจริญขึ้นสูดานบน

ผลของสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  ตอจ ํานวนยอดตอตนของเข็มเชียงใหม  พุดจีบ และไทร
ยอยใบแหลม  พบวาพืชแตละชนิดมีการตอบสนองตอสารแตกตางกนัออกไปทัง้นีข้ึน้อยูกบัชนดิ
ของพชื  โดยตนเขม็ทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน  50 - 400  มลิลิลิตรตอลิตร  มจี ํานวนยอดตอตนเพิม่ขึน้
อยางมนียัสํ าคญั  ทัง้นีเ้นือ่งจากสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  มีผลชะลอการเจริญเติบโตในสวนของ
ยอดพชืซ่ึงเปนแหลงที่มีการสรางฮอรโมนออกซินจึงทํ าใหการสรางออกซินจากสวนยอดที่จะไป
ยบัยัง้การแตกตาขางลดลง  ดงันัน้ตนพชืทีไ่ดรับสารจงึแตกตาขางเพิม่ขึน้  แตในพดุจบีและไทรยอย
ใบแหลมที่ไดรับสารที่ความเขมขน  50 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร   ไมมีผลชะลอการเจริญเติบโตของ
พชืทัง้สองชนิดนี้  ดังนั้นจึงทํ าใหจํ านวนยอดตอตนไมแตกตางกันทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร
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ผลของสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  ตอขนาดใบของเข็มเชียงใหม  พุดจีบ และไทรยอยใบ
แหลม  พบวาพชืแตละชนดิจะมกีารตอบสนองตอสารแตกตางกนัออกไป  โดยตนเขม็เชยีงใหมทีไ่ด
รับสารไตรนซีาแพค – อีเทรล  ทีค่วามเขมขน  300 - 400  มลิลิลิตรตอลิตร  มีขนาดใบทีแ่ตกออกมา
ใหมภายหลังจากไดรับสารมขีนาดเลก็ลง  โดยมคีวามแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่มไดรับสาร  ซ่ึง
เปนผลมาจากอทิธพิลของสารโดยตรงทีย่บัยัง้การสงัเคราะหจบิเบอเรลลินทํ าใหการยืดยาวของเซลล
ลดลง  แตตนพุดจีบและไทรยอยใบแหลมที่ไดรับสารทุกระดับความเขมขนมีขนาดของใบทีแ่ตก
ออกมาใหมไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่มไดรับสาร  เนือ่งจากสารไตรนซีาแพค – อีเทรลทีค่วาม
เขมขนดงักลาวไมมผีลตอการยบัยัง้การสงัเคราะหจบิเบอเรลลนิของพดุจบีและไทรยอยใบแหลมจงึท ํา
ใหขนาดใบของพชืทัง้สองชนดิไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่มไดรับสาร

ผลของสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  ตอปริมาณคลอโรฟลลของเข็มเชียงใหม  พุดจีบ และ
ไทรยอยใบแหลม  พบวาพชืแตละชนดิจะมกีารตอบสนองตอสารแตกตางกนัออกไป  โดยตนเขม็
เชยีงใหมทีไ่ดรับสารไตรนซีาแพค – อีเทรล  ทีค่วามเขมขน  50 - 400  มลิลิลิตรตอลิตร  มปีริมาณ
คลอโรฟลลเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญ  แตตนพุดจีบและไทรยอยใบแหลมที่ไดรับสารทุกระดับความ
เขมขน  (50 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร)  มีปริมาณคลอโรฟลลไมแตกตางกันทางสถิติกับตนที่ไมได
รับสาร  ทัง้นี้เนื่องจากระดับความเขมขนของสารที่พืชไดรับไมมผีลในการยบัยั้งการสังเคราะหจิบ
เบอเรลลินในพชืทัง้สองชนิดนี้  จึงทํ าใหการยืดยาวของเซลลเปนปกติ  และนาจะไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของเนือ้เยือ่ช้ัน  palisade  cell  ดงันั้นปริมาณคลอโรฟลลของพุดจีบและไทรยอยใบ
แหลมจึงไมแตกตางกบัตนที่ไมไดรับสาร

ผลของสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  ตอนํ ้าหนกัแหงตนเขม็เชยีงใหม  พดุจบี  และไทรยอยใบ
แหลม  พบวาตนเขม็เชยีงใหมและตนพดุจบีทีไ่ดรับสารทกุระดบัความเขมขน (50 - 400 มิลลิลิตร
ตอลิตร)  มนีํ ้าหนักแหงของตนไมแตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่มไดรับสาร  แตตนไทรยอยใบ
แหลมทีไ่ดรับสารทกุระดบัความเขมขน  มนีํ้ าหนักแหงของตนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญ  ทั้งนี้เนื่อง
จากสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  มคีณุสมบัติชวยทํ าใหพืชใชธาตุอาหารไดดีขึ้นและลดการสูญเสีย
ธาตุอาหาร  (Darin et al., 2001)  นอกจากนี้อิทธิพลของสารชะลอการเจริญเติบโตยังมีผลในการ
เคลื่อนยายสารอาหารจากแหลงสราง  (source)  ไปยงัแหลงที่ตองการใชอาหาร  (sink)  ไดดีและ
มากขึน้  (พรีเดช, 2538)  ดงันัน้จงึท ําใหตนไทรยอยใบแหลมมกีารเจรญิเตบิโตเพิม่ขึน้สงผลใหนํ้ า
หนกัแหงของตนเพิ่มขึ้นตามไปดวย
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  ผลของสารไตรนซีาแพค - อีเทรล  ตอนํ้ าหนักแหงของรากตนเขม็เชยีงใหม  พดุจบี  และ
ไทรยอยใบแหลม  พบวาตนเขม็เชยีงใหม  พดุจบี  และไทรยอยใบแหลม  ที่ไดรับสารทุกระดับ
ความเขมขน (50 - 400 มิลลิลิตรตอลิตร) มีนํ ้าหนักแหงของรากไมแตกตางกนัทางสถิติกับตนที่ไม
ไดรับสาร

ผลของสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ตอระยะเวลาที่เร่ิมออกดอกของเข็มเชียงใหมและ
พดุจบี  พบวาพืชทั้งสองชนิดนี้ภายหลังจากที่ไดรับสารมีระยะเวลาที่เร่ิมออกดอกไมแตกตางกัน
ทางสถิตกับตนที่ไมไดรับสาร  โดยตนเข็มเชียงใหมที่ไดรับสารไตรนีซาแพค – อีเทรล ทุกระดับ
ความเขมขน  (50 - 400 มิลลิลิตรตอลิตร)  ไมพบการออกดอกของตนเข็มเชียงใหมเชนเดียวกันกับ
ตนทีไ่มไดรับสาร  สวนตนพุดจีบที่ไดรับสารไตรนีซาแพค – อีเทรล  ทุกระดับความเขมขนมีระยะ
เวลาทีเ่ร่ิมออกดอกภายหลังจากที่ไดรับสารไมแตกตางกับตนที่ไมไดรับสาร  โดยมีระยะเวลาที่เร่ิม
ออกดอกเฉลี่ย  14.10  วัน

ผลของสารไตรนีซาแพค - อีเทรล  ตอจ ํานวนชอดอกตอตนของเข็มเชียงใหมและพุดจีบ
พบวาตนเขม็เชยีงใหมทีไ่ดรับสารไตรนซีาแพค - อีเทรลทกุระดบัความเขมขน (50 - 400  มลิลิลิตร
ตอลิตร) ไมพบการออกดอกของตนเข็มเชียงใหมเชนเดียวกันกับตนที่ไมไดรับสาร  สวนตนพุดจีบ
ที่ไดรับสารไตรนีซาแพค - อีเทรลทุกระดับความเขมขนมีจ ํานวนชอดอกตอตนไมแตกตางกับตนที่
ไมไดรับสาร  ซ่ึงสอดคลองกับอรนา (2540) ที่ทํ าการศึกษาผลของสารไตรนีซาแพค - อีเทรลที่มี
ตอดาวเรืองพันธุ  sovereign  โดยพนสารที่ระดับความเขมขน  1,000, 2,000  และ 3,000  มลิลิลิตร
ตอลิตร  ผลการทดลองพบวาตนดาวเรืองทีไ่ดรับสารทกุระดบัความเขมขนมจี ํานวนดอกตอตนไม
แตกตางกนัทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร   

ผลของสารไตรนีซาแพค - อีเทรลตอความยาวชอดอก และจํ านวนดอกตอชอของพุดจีบ
พบวาตนพุดจีบที่ไดรับสารทกุระดับความเขมขน  (50 – 400  มิลลิลิตรตอลิตร)  มีความยาวชอ
ดอกไมแตกตางกันทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร  (ภาพผนวกที่  15)  ทัง้นีเ้นื่องจากระดับความ
เขมขนของสารที่พืชไดรับไมมีผลในการยบัยัง้การสังเคราะหจิบเบอเรลลินดงันัน้จึงทํ าใหการยืด
ยาวของเซลลเปนปกติ  ซ่ึงผลการทดลองสอดคลองกับอรนา  (2540)  ที่ศึกษาผลของสารไตรนีซา
แพค – อีเทรล  ตอดาวเรืองพันธุ  sovereign  โดยพนสารที่ความเขมขน  1,000,  2,000  และ 3,000
มลิลิลิตรตอลิตร  จ ํานวน  1  คร้ัง  ผลการทดลองพบวาตนดาวเรืองทีไ่ดรับสารทกุระดบัความเขมขน
มคีวามยาวกานดอกไมแตกตางกนัทางสถิติกับตนที่ไมไดรับสาร  สวนจํ านวนดอกตอชอของพุด
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จบีพบวาตนพุดจีบที่ไดรับสารไตรนีซาแพค – อีเทรล ทุกระดับความเขมขนมีจํ านวนดอกตอชอไม
แตกตางกนัทางสถติกิบัตนทีไ่มไดรับสาร
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สรุป

1.  ผลของสารแพคโคลบวิทราโซลตอการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของเขม็เชยีงใหม  
พดุจบี  และไทรยอยใบแหลม  สรุปไดดงันี้

1.1  ผลของสารแพคโคลบวิทราโซลตอการเจรญิเตบิโตของเขม็เชยีงใหม  พดุจบี  และไทร
ยอยใบแหลม  พบวาทีพ่ชืทัง้สามชนดิทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน  50 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร  มผีล
ชะลอการเจรญิเตบิโตของพชื  โดยท ําใหตนเขม็เชยีงใหม  พดุจบี  และไทรยอยใบแหลม  มขีนาดทรง
พุมทีเ่ล็กลง  แตท ําใหปริมาณคลอโรฟลลเพิม่ขึน้  

1.2  ผลของสารแพคโคลบวิทราโซลทีม่ตีอการออกดอก  พบวาพชืแตละชนดิจะมกีาร
ตอบสนองตอสารแตกตางกนัออกไป  โดยตนเขม็เชยีงใหมทีไ่ดรับสารแพคโคลบวิทราโซลทีค่วาม
เขมขน  200 - 400  มลิลิกรัมตอลิตร  มจี ํานวนชอดอกตอตนเพิม่ขึน้  แตมรีะยะเวลาทีเ่ร่ิมออกดอก
ภายหลังจากทีไ่ดรับสารชากวาตนทีไ่มไดรับสาร  สวนผลของสารแพคโคลบิวทราโซลตอการออก
ดอกของตนพุดจีบ  พบวาตนพุดจีบที่ไดรับสารที่ความเขมขน  50 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  มคีวาม
ยาวชอดอกลดลง  แตจ ํานวนชอดอกตอตนและระยะเวลาทีเ่ร่ิมออกดอกไมแตกตางจากตนทีไ่มได
รับสาร

2.  ผลของสารไตรนีซาแพค - อีเทรลตอการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของเขม็เชยีงใหม
พดุจบี  และไทรยอยใบแหลม  สรุปไดดงันี้

2.1  ผลของสารไตรนีซาแพค – อีเทรล  ตอการเจริญเติบโตของเขม็เชยีงใหม  พดุจบี
และไทรยอยใบแหลม  พบวาพืชจะมีการตอบสนองตอสารแตกตางกนัออกไป  โดยสารมผีลทัง้เรง
การเจรญิเตบิโตและชะลอการเจรญิเตบิโตของพชื  ทัง้นีข้ึน้อยูกบัระดบัความเขมขนของสารทีใ่ชและ
ชนดิของพชื  โดยตนเขม็เชยีงใหมทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน  100 - 400  มลิลิลิตรตอลิตร  มผีล
ชะลอการเจรญิเตบิโตของตนเขม็เชยีงใหมโดยท ําใหความสงูและความกวางของทรงพุมนอยกวาตน
ทีไ่มไดรับสาร  และมปีริมาณคลอโรฟลลเพิม่ขึน้  สวนตนพดุจบีทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน  50 - 400
มลิลิลิตรตอลิตร  มกีารเจรญิเตบิโตของตนไมแตกตางกบัตนทีไ่มไดรับสาร  แตตนไทรยอยใบแหลม
ทีไ่ดรับสารไตรนซีาแพค -  อีเทรล  ทีค่วามเขมขน  50 - 400  มลิลิลิตรตอลิตร  มผีลชวยเรงการเจรญิ
เตบิโตของตนไทรโดยท ําใหความกวางของทรงพุม  และนํ ้าหนกัแหงของตนเพิม่ขึน้  แตอยางไรกต็าม
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ตนพดุจีบและตนไทรยอยใบแหลมที่ไดรับสารทกุระดบัความเขมขนจะมีปริมาณคลอโรฟลไมแตก
ตางกับตนที่ไมไดรับสาร 

2.2  ผลของสารไตรนซีาแพค – อีเทรลทีม่ตีอการออกดอกของตนเขม็เชยีงใหมและตน
พดุจบี  พบวาตนเขม็เชยีงใหมและตนพดุจบีทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขน  50 – 400  มลิลิลิตรตอลิตร
มรีะยะเวลาทีเ่ร่ิมออกดอก  จ ํานวนชอดอกตอตนและความยาวของชอดอกไมแตกตางกบัตนทีไ่มได
รับสาร

3.  การประยกุตใชสารแพคโคลบวิทราโซลและสารไตรนซีาแพค - อีเทรลเพือ่ใหเกดิ
ประโยชนในการผลติตนเขม็เชยีงใหม   พดุจบี  และไทรยอยใบแหลม

3.1  การผลติตนเขม็เชยีงใหมเพือ่ใชเปนไมดอกกระถาง  ควรใชสารแพคโคลบวิทรา
โซลทีค่วามเขมขน  300 – 400  มลิลิกรัมตอลิตร  ซ่ึงสามารถชกัน ําใหตนเขม็เชยีงใหมออกดอกได
ทกุตนและออกดอกในระยะเวลาทีใ่กลเคยีงกนั  โดยเริม่ออกดอกภายหลงัจากไดรับสารประมาณ
41 – 43 วนั  และดอกจะเริม่บานเมือ่อายปุระมาณ  90 – 95  วนัหลังจากไดรับสาร  นอกจากนีก้าร
ประยกุตใชสารไตรนซีาแพค – อีเทรล  ทีค่วามเขมขน  400  มลิลิลิตรตอลิตร  กบัตนเขม็เชยีงใหมที่
ปลูกประดบัตกแตงสถานทีน่าจะมผีลชะลอการเจรญิเตบิโตของตนเขม็เชยีงใหม  ท ําใหความสงู
ความกวางของทรงพุมนอยกวาตนทีไ่มไดรับสาร  และนาจะชวยประหยดัแรงงานในการตดัแตงกิง่
ไดมากกวา  2  เดอืน

3.2  การผลติตนพดุจบีเพือ่จ ําหนายเปนไมกระถางพบวาการใชสารแพคโคลบวิทราโซล
ทีค่วามเขมขน  50 – 100  มลิลิกรัมตอลิตร  จะท ําใหตนพดุจบีมทีรงพุมกระทดัรัด  กิง่ไมยดืยาวหรอื
ส้ันจนเกนิไป  และมอีายกุารวางจ ําหนายเปนไมกระถางทีม่ทีรงพุมสวยงามไดนานกวา

3.3  การผลติตนไทรยอยใบแหลม  พบวาการพนสารแพคโคลบวิทราโซลทีค่วามเขมขน
100  มลิลิกรัมตอลิตร  มผีลชะลอการเจรญิเตบิโตของตนไทรโดยท ําไหความสงูและความกวางของ
ทรงพุมลดลง  ตนมขีนาดกระทดัรัดและมทีรงพุมทีส่วยงามอยูไดนานกวา  70  วนั  เหมาะทีจ่ะผลติ
เปนไมกระถาง  นอกจากนีย้งัพบวาตนไทรทีไ่ดรับสารไตรนซีาแพค – อีเทรล  ทีค่วามเขมขน  300 –
350  มลิลิลิตรตอลิตร  มผีลชวยเรงการเจรญิเตบิโตของตนไทรโดยมคีวามกวางของทรงพุมมากกวา
ตนทีไ่ดรับสารทีค่วามเขมขนอืน่ ๆ
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ตารางผนวกที่ 1  อุณหภูมิสูงสุดและตํ่ าสุดในชวงเดือนสิงหาคม  2546 – ธันวาคม  2546

สิงหาคม 2546 กันยายน 2546 ตุลาคม 2546 พฤศจิกายน 2546 ธันวาคม 2546
วันที่ อุณหภูมิ (๐C) อุณหภูมิ (๐C) อุณหภูมิ (๐C) อุณหภูมิ (๐C) อุณหภูมิ (๐C)

สูงสุด ตํ่ าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด
1 33.3 24.8 33.5 23.2 27.7 23.9 31.8 21.5 30.6 15.7
2 32.5 25.4 33.7 24.9 32.3 23.8 32.8 21.2 30.0 16.0
3 33.3 25.9 32.8 24.9 31.9 24.0 33.0 20.7 30.6 15.8
4 33.5 24.8 33.4 24.3 31.6 25.9 33.0 21.2 30.9 16.7
5 33.7 24.2 34.0 23.1 32.3 24.7 33.3 21.0 31.0 16.0
6 33.8 25.4 33.6 23.6 33.0 24.7 33.5 21.1 31.3 17.4
7 33.4 25.0 33.8 24.5 31.0 24.7 33.6 21.5 31.3 18.9
8 34.7 24.7 32.9 24.6 33.7 24.2 33.9 21.0 30.7 19.1
9 34.3 25.0 34.3 24.8 34.4 25.2 34.3 20.5 31.1 21.4
10 34.4 24.8 33.1 24.1 34.8 24.4 33.8 20.6 30.6 23.8
11 33.4 25.1 31.1 24.2 34.7 24.8 32.3 20.6 29.8 22.8
12 34.9 25.3 33.1 23.7 34.6 25.2 32.0 25.8 30.3 22.3
13 35.3 26.2 30.2 24.5 34.3 23.9 29.1 24.1 29.1 22.1
14 35.9 25.1 29.3 24.3 31.0 23.8 31.2 22.5 28.4 18.3
15 35.8 24.7 33.3 24.1 30.1 22.7 32.8 21.8 27.7 16.8
16 35.6 25.8 33.2 23.8 30.3 25.0 33.3 22.7 27.7 16.2
17 34.5 25.7 33.8 24.0 31.0 23.8 33.2 21.7 29.0 18.3
18 29.7 25.5 34.6 25.0 32.1 25.5 33.9 21.8 30.1 17.2
19 32.2 24.7 33.4 24.8 31.0 24.4 34.3 22.3 28.7 20.5
20 31.5 25.3 33.5 25.1 31.8 23.4 34.7 22.7 25.2 15.3
21 32.1 25.2 35.0 24.5 31.8 23.1 34.3 22.6 25.4 14.7
22 34.0 24.7 33.3 24.4 31.5 21.5 33.7 22.7 27.8 15.1
23 33.2 24.4 34.1 24.8 28.9 24.2 30.8 21.3 29.4 15.5
24 32.6 25.2 31.2 23.9 28.3 24.2 31.5 21.6 31.2 15.3
25 32.7 24.3 32.2 24.2 29.6 23.5 32.3 22.7 32.6 16.5
26 32.5 24.3 32.1 24.1 31.4 22.6 31.3 21.5 31.2 17.2
27 31.7 24.7 28.6 23.7 31.8 23.1 31.6 23.1 28.6 17.8
28 33.4 24.2 33.1 24.5 31.4 23.1 30.3 20.5 28.2 16.3
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ตารางผนวกที่ 1  (ตอ)  อุณหภูมิสูงสุดและตํ่ าสุดในชวงเดือนสิงหาคม  2546 – ธันวาคม  2546

สิงหาคม 2546 กันยายน 2546 ตุลาคม 2546 พฤศจิกายน 2546 ธันวาคม 2546
วันที่ อุณหภูมิ (๐C) อุณหภูมิ (๐C) อุณหภูมิ (๐C) อุณหภูมิ (๐C) อุณหภูมิ (๐C)

สูงสุด ตํ่ าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด
29 36.0 23.6 33.6 23.9 31.4 24.0 30.0 21.8 29.0 18.0
30 34.6 24.9 31.0 24.0 31.4 22.8 29.8 19.2 30.4 16.1
31 32.4 24.1 31.7 21.1 30.8 17.8

ตารางผนวกที่ 2  อุณหภูมิสูงสุดและตํ่ าสุดในชวงเดือนมกราคม  2547 – พฤษภาคม  2547

มกราคม 2547 กุมภาพันธ 2547 มีนาคม 2547 เมษายน 2547 พฤษภาคม 2547
วันที่ อุณหภูมิ (๐C) อุณหภูมิ (๐C) อุณหภูมิ (๐C) อุณหภูมิ (๐C) อุณหภูมิ (๐C)

สูงสุด ตํ่ าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด
1 31.5 15.6 34.5 23.7 36.0 21.5 35.5 25.1 38.0 24.0
2 31.2 16.2 35.0 23.2 38.3 21.5 36.1 26.0 36.6 26.5
3 31.6 17.0 36.3 23.2 36.0 19.9 36.3 24.4 38.3 25.0
4 32.5 16.7 34.5 24.7 35.5 20.7 35.7 25.5 36.3 23.9
5 32.0 18.4 33.8 24.7 33.8 25.0 37.1 24.8 28.7 23.8
6 31.8 17.5 33.4 24.0 34.3 22.9 38.4 24.8 32.7 25.5
7 31.5 16.0 30.0 21.5 30.5 25.2 37.9 25.4 35.1 24.9
8 32.0 16.6 24.7 21.0 30.7 22.0 38.0 25.4 34.5 25.8
9 33.0 18.5 26.7 18.7 29.8 22.0 37.0 24.3 33.0 25.6
10 31.0 20.8 28.2 17.9 35.6 19.0 36.0 27.5 35.9 24.7
11 32.5 23.2 30.2 17.7 35.3 22.8 37.6 25.0 34.6 24.8
12 27.5 22.1 32.4 17.1 35.9 25.3 38.4 25.1 34.4 25.4
13 29.3 20.0 28.8 20.4 36.8 24.6 37.6 26.5 34.6 25.0
14 32.4 20.7 28.5 17.0 36.2 25.9 38.8 25.2 34.5 25.1
15 33.0 22.1 31.4 14.8 34.7 26.0 39.4 24.4 34.8 25.5
16 33.0 21.8 32.3 15.7 34.7 24.1 39.4 24.1 35.4 24.6
17 33.2 22.1 32.2 17.5 35.3 23.7 38.8 22.3 32.4 25.4
18 33.3 23.9 32.6 17.7 34.7 22.7 39.0 25.2 35.3 24.8
19 33.4 22.2 32.6 20.2 34.6 24.3 37.3 26.2 34.7 24.6



     102

ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) อุณหภูมิสูงสุดและตํ่ าสุดในชวงเดือนมกราคม  2547 – พฤษภาคม  2547

มกราคม 2547 กุมภาพันธ 2547 มีนาคม 2547 เมษายน 2547 พฤษภาคม 2547
วันที่ อุณหภูมิ (๐C) อุณหภูมิ (๐C) อุณหภูมิ (๐C) อุณหภูมิ (๐C) อุณหภูมิ (๐C)

สูงสุด ตํ่ าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด สูงสุด ตํ่ าสุด
20 33.9 21.7 33.2 22.4 35.4 26.1 37.1 24.6 30.3 25.2
21 32.6 21.7 34.8 22.2 34.0 25.4 37.6 25.5 25.7 23.4
22 28.4 22.3 35.3 22.5 36.8 25.2 37.7 25.5 27.1 23.2
23 30.1 22.0 34.1 22.7 37.6 25.5 37.8 25.1 35.4 23.7
24 29.3 20.5 34.6 21.9 38.2 23.0 38.4 24.0 35.7 24.2
25 26.1 17.4 35.8 21.0 37.4 23.2 38.0 27.1 35.7 24.2
26 29.2 15.1 34.8 18.2 37.4 23.7 37.5 25.7 33.7 24.7
27 31.0 16.4 34.3 20.8 36.6 24.5 37.3 25.0 34.7 24.8
28 32.4 17.2 34.5 21.0 36.0 24.8 30.8 23.8 35.4 24.5
29 33.9 18.7 34.8 21.2 36.8 26.1 35.2 22.8 38.4 25.7
30 33.6 23.0 36.6 26.4 37.2 24.0 36.1 26.2
31 34.3 24.8 36.6 26.0 35.6 26.7
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ภาพผนวกที่ 1  ล
1

ภาพผนวกที่ 2  ล
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ักษณะตนเข็มเชียงใหมที่ไดรับสาร  Paclobutrazol  ที่ระดับความเขมขน  0, 50,
00, 150  และ  200  มิลลิกรัมตอลิตร ที่อายุ  10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร
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ภาพผนวกที่ 3  ลักษณะตนเข็มเชียงใหมที่ไดรับสาร  Trinexapac – ethyl  ที่ระดับความเขมขน  0,
50, 100, 150  และ  200 มิลลิลิตรตอลิตร ที่อายุ  10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร

ภาพผนวกที่ 4  ลัก
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ภาพผนวกที่ 5  ลักษณะใบของเข็มเชียงใหมที่ไดรับสาร  Paclobutrazol  ที่ระดับความเขมขน
0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  ทีอ่ายุ  10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร

ภาพผนวกที ่6  ลักษณะใบของเขม็เชยีงใหมทีไ่ดรับสาร  Trinexapac - ethyl  ทีร่ะดบัความเขมขน
0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร  ที่อายุ  10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร

                0         50          100          150         200         250         300        350         400

              0           50          100         150            200        250         300         350        400
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ภาพผนวกที่ 7  น ําผลการทดลองที่ไดมาประยุกตใชกับตนเข็มเชียงใหมที่มีทรงพุมขนาดใหญ  โดย
ใชสาร  Paclobutrazol  ทีร่ะดับความเขมขน  350  มิลลิกรัมตอลิตร  เพื่อชักนํ าใน
การออกดอกของตนเข็มเชยีงใหมที่อายุ  95  วันหลังจากไดรับสาร  เปรียบเทียบกับ
ตน  Control

Paclobutrazol 350 mg l-1Control
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ภาพผนวกที่ 8  ลักษณะตนพดุจีบทีไ่ดรับสาร  Paclobutrazol  ที่ระดับความเขมขน  0, 50, 100,    
150  และ  200  มิลลิกรัมตอลิตร  ที่อายุ  10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร

ภาพผนวกที่ 9  ล
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ภาพผนวกที่ 10  ลักษณะตนพุดจีบทีไ่ดรับสาร Trinexapac - ethyl ที่ระดับความเขมขน  0, 50,
100, 150  และ  200  มิลลิลิตรตอลิตร  ที่อายุ  10  สัปดาห หลังจากไดรับสาร

ภาพผนวกที่ 11  ลักษณะตนพดุจีบทีไ่ดรับสาร Trinexapac - ethyl ที่ระดับความเขมขน  0, 250,
300, 350  และ  400  มิลลิลิตรตอลิตร  ทีอ่ายุ  10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร
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ภาพผนวกที่ 12  ลักษณะใบของพุดจีบที่ไดรับสาร  Paclobutrazol  ที่ระดับความเขมขน
0 – 400  มิลลิกรัมตอลิตร  ทีอ่ายุ  10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร

ภาพผนวกที ่13  ลักษณะใบของพดุจบีทีไ่ดรับสาร  Trinexapac - ethyl  ทีร่ะดบัความเขมขน
0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร  ที่อายุ  10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร
           0            50           100          150          200           250          300          350         400
      0             50          100           150          200           250           300          350         400
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ภาพผนวกที่ 14  ลักษณะชอดอกพุดจีบที่ไดรับสาร  Paclobutrazol  ทีร่ะดับความเขมขน
0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร ทีอ่ายุ  10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร

ภาพผนวกที ่15  ลักษณะชอดอกพดุจบีทีไ่ดรับสาร  Trinexapac - ethyl  ทีร่ะดบัความเขมขน
0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร  ที่อายุ  10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร

            0              50          100        150          200          250         300          350        400

      0                50           100        150           200           250          300          350        400
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ภาพผนวกที่ 16  ลักษณะตนไทรยอยใบแหลมที่ไดรับสาร  Paclobutrazol  ทีร่ะดับความเขมขน  0,
50, 100, 150  และ  200  มิลลิกรัมตอลิตร ทีอ่ายุ  10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร

ภาพผนวกที่ 17  เปรียบเทียบลักษณะตนไทรยอยใบแหลมที่ไดรับสาร  Paclobutrazol  ที่ระดับ
ความเขมขน  0, 250, 300, 350  และ  400  มิลลิกรัมตอลิตร  ที่อายุ  10  สัปดาห
หลังจากไดรับสาร

250 4003500 300

0 50 100 150 200
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ภาพผนวกที่ 18  ลักษณะตนไทรยอยใบแหลมที่ไดรับสาร  Trinexapac - ethyl  ที่ระดับความเขม
ขน  0, 50, 100, 150  และ  200  มิลลิลิตรตอลิตร  ที่อายุ  10  สัปดาหหลังจาก
ไดรับสาร

ภาพผนวกที่ 19  ลักษณะตนไทรยอยใบแหลมที่ไดรับสาร  Trinexapac - ethyl  ที่ระดับความเขม
ขน  0, 250, 300, 350  และ  400  มิลลิลิตรตอลิตร  ที่อายุ  10  สัปดาหหลังจาก
ไดรับสาร

0 50 100 150 200

0 250 300 350 400
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ภาพผนวกที ่20  ลักษณะใบของไทรยอยใบแหลมทีไ่ดรับสาร  Paclobutrazol  ทีร่ะดบัความเขมขน
0 - 400  มิลลิกรัมตอลิตร  ทีอ่ายุ  10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร

ภาพผนวกที ่21  ลักษณะใบของไทรยอยใบแหลมทีไ่ดรับสาร  Trinexapac - ethyl  ทีร่ะดบัความ
เขมขน  0 - 400  มิลลิลิตรตอลิตร  ทีอ่ายุ  10  สัปดาหหลังจากไดรับสาร

                0                50           100          150          200        250        300      350      400

           0            50          100        150          200         250         300          350        400
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